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ون�سة مع وليد ال�سيد �سوداين مقيم ب�أملانيا:

�أبو «نيل» وراجل «جي�سال»:

عندما سقط جدار برلين
بكيت من الفرح!!..
٭ «نيل» ..جذبنا هذا اال�سم اجلميل الذى �شاهدناه من بعيد مكتوبا على
لوحة اعالنات م�ضيئة فى احد �شوارع برلني التى زرناها �أخ�يراً لتغطية
جمريات بطولة العامل اللعاب القوى باملانيا  ...قلنا تعجبا  ..نيل فى برلني..
اقرتبنا من نيل وكلنا �شوق لنعرف �صاحب هذه اللوحة امل�ضيئة «...نيل»
 ...بعد و�صولنا لها اكت�شفنا ان �صاحبها �سودانى مقيم باملانيا ومتزوج من
املانية ..ورغم ال�سنوات الطويلة التى عا�شها بعيدا عن ار�ض الوطن والنيل،
ابت نف�سه اال ان يطلق ا�سم النيل �سليل الفرادي�س على ابنه ،ومن ثم كتب

ا�سم نيل باخلط العري�ض فى لوحة م�ضيئة امام مطعمه الذى يزوره الغا�شى
واملا�شى ليتعرف على نيل ويق�ضى معه وقتا جميال ويردد مع عبد العزيز
حممد دا�ؤود:
«�أجـري يـا نـيل احلـياة لوالك مـا طـابت حـياة
�أجـري يـا نـيل يف �أر�ضـك �...أجـري بطولك وعـر�ضـك».
«ال�صحافة» التقت بال�سودانى االملانى ابو نيل الذى يقدم الأكالت ال�سودانية
واالملانية وكانت هذه الون�سة:

اتون�س معاه باملانيا� :أجمد م�صطفى �أمني
٭ بداية من هو ابو نيل؟
 اسمى وليد السيد ..مهندس زراعى.من ابناء حي ودارو بامدرمان
٭ كيف ومتى وصلت الى املانيا ؟
 ت��وج��ه��ت اوال ال���ى روم��ان��ي��ا ع��ام1983م ومنها سافرت من الشرق الى
ال��غ��رب ،بعد ان نلت منحة للدراسة
عام 1986م ملدة  3سنوات ،وتخرجت
فى كلية الهندسة الزراعية ،وواجهت
ص��ع��وب��ات ف��ى ال��ب��داي��ة ف��ى ك��ل شىء
وجن��ح��ت ف��ى التغلب عليها واعتبر
نفسى من السودانيني احملظوظني فى
املانيا.
٭ الشعب االمل��ان��ى م��ن الصعب جدا
ان يتقبل اناسا من جنسيات اخرى..
كيف استطعت التعايش معهم؟
 الشعب االملانى مثل اى شعب آخرفى العالم يحترمون االنسان املنتج.
٭ وي��رف��ض��ون االن���س���ان غير
املنتج ؟
 نعم الن العمل هناكاه����م ش���ئ ل��ل��ح��ي��اة،
وق���ب���ل  4س��ن��وات
ق������������ال رئ�����ي�����س
ال��وزراء االملانى
ف����������ى والي����������ة
ب���ف���اري���ا ك��ي��ف
ي��ق��ف امل��واط��ن
ال��ي��اب��ان��ى فى
ال�������ص�������ف�������وف
م�����ع االج����ان����ب
القادمني من دول
العالم الثالث.
٭ يعنى عندهم خيار
وفقوس؟
 ال املواطن واملسؤول فىاملانيا يفضل االجنبى ويدعم الذى
يعمل ،ويرفض االجنبى العاطل الذى
ال يكلف نفسه وال يبحث عن مصدر
رزق ..ورئيس ال��وزراء االملانى فضل
امل��واط��ن اليابانى فى خطاب رسمى
على امل��واط��ن ال��ق��ادم م��ن دول العالم
ال��ث��ال��ث ،الن ال��ي��اب��ان��ى م��ن��ت��ج ،ولكن
الناس فهمت حديثه خطأ ،الن الرئيس
ال يفرق بني جنسية واخرى اال بالعمل
واالنتاج ،لذلك كان همى االول منذ ان
وصلت املانيا ان اجد عمال.
٭ االملان دائما يرون انفسم افضل من
اآلخرين وينتقدونهم؟
 ه���ذا ك���ان ف���ى ق���دمي ال���زم���ان ،لكناحلرب العاملية الثانية اثرت كثيرا فى
سلوكياتهم ،وصاروا حذرين جدا فى
انتقاداتهم للشعوب االخرى.
وب��ع��د احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة عم
اخلراب والدمار الديار االملانية ،ولكن
املواطن االملانى الذى يتمتع بالعزمية
واالرادة وق���وة الشخصية استطاع
وبنجاح منقطع النظير اعمار وتأهيل
البالد من جديد على احدث طراز فى
كافة املجاالت.
٭ م��ي��زات اخ���رى ايجابية ت��وج��د عن

االملان؟
 هم شعب ك��رمي ومضياف يقدروناالج��ن��ب��ى وال ي��ق��ف��ون ض���ده اي���ا ك��ان
معتقده ،لكنهم ضد الفوضى ،ويريدون
ان يحترم الضيف الذى يزورهم او يقيم
معهم عاداتهم وتقاليدهم االملانية،
واذا التزم بهذا يدعمونه ويقدمون له
دعما من التأمني االجتماعى املأخوذ
من الضرائب املتنوعة ،ومن الصعب
للمواطن السودانى االلتزام بعاداتهم
وتقاليدهم.
٭ هل دعموك بالتأمني االجتماعى بعد
وصولك؟
 بعد ان وصلت املانيا فتحت محالصغيرا عبارة عن كافتريا ،ووج��دت
دعما ملدة سنة او سنتني وتوقف.
٭ ملاذا لم تبحث عن الدعم؟
 لم اذه��ب للجهات املختصة نسبةلعدم توفر الوقت ،ونحن
فى ال��س��ودان تعلمنا
ان ال�����واح�����د م��ا
م��ف��روض يكون
ش����ح����ات ،م��ع
ه������������ذا اذا
ذهبت اليهم
لن يرفضوا
دع��م��ى ،فهم
ي�����ق�����دم�����ون
امل��س��اع��دات
ل��������������ك��������������ل
اجل���ن���س���ي���ات
خ������اص������ة ف���ى
ظ�����ل ال�����ظ�����روف

و�صيتي
لل�سودانيني
هنا وهناك «مد
كراعك قدر
حلافك»

وليد ال�سيد مع زوجته وابنه

االقتصادية العاملية احلالية.
٭ الرعاية االجتماعية تقدم الى شخص
فى املانيا؟
 نعم وأحيانا حتى االملانى العاطلع��ن العمل ينال التأمني االجتماعى
ويكفيه لالكل والشرب.
٭ الزواج من املانية هل كان سهال؟
 تزوجت من االملانية جيسال ،وكانتزميلتى ف��ى الكلية ،وف��ى البداية ما
ك��ن��ت اف��ك��ر ف��ى ال������زواج ،واس��ت��م��رت
العالقة بيننا فترة طويلة ،وتطورت
ال��ى أن مت التفاهم وال���زواج واحلمد
لله رزقت بولد سميناه «نيل».
٭ فضلتها على السودانية؟
 ال��زواج من األجنبيات ليس بالشىءالبسيط وخير االمور أوسطها ،وهناك
صعوبات تواجه كل شخص يريد أن
يتزوج املانية ،لكن باالتفاق ميكن ان
ت���زول ه��ذه ال��ص��ع��وب��ات .وق���ال تعالى
«انا خلقانكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»
وال���زواج م��ن سودانية أيضا تعتريه
ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��ش��اك��ل ،وف���ى رأي����ي ان
الزواج من اجنبية له طعم خاص.
٭ ه���ل وج����دت رف��ض��ا م���ن اه��ل��ه��ا او
اهلك؟
 ليست لدينا أية مشاكل فأهل واسرةزوجتى يحترمونى واحترمهم ،وعندما
ازور اهلى فى السودان برفقة زوجتى
واوالدى يرحبون بها ..وفى جتربتنا
هذه سمعنا كثيرا رأى االهل واالقارب
فى كافة االم��ور ،واخذنا منها املفيد،
واالن���س���ان ح��ر ف��ى ح��ي��ات��ه اخل��اص��ة،
فالزواج من اجنبية مفيد ولكن املشكلة

دائما تأتى من املجتمع.
٭ ب��ع��ض ال���س���ودان���ي�ي�ن ي��ت��زوج��ون
اجنبيات للحصول على االقامة فقط؟
 اغلب االجانب فى املانيا يتزوجونلهذا الغرض ،فهدفهم هو احلصول على
االقامة وليس من اجل الزواج وتكوين
االسرة واالندماج فى املجتمع.
٭ هل تنجح هذه الزيجات؟
 لدينا هنا امثلة كثيرة بعد حصولالبعض على االق��ام��ة يحدث الطالق،
وال������وض������وح دائ����م����ا ه����و االف����ض����ل،
وال��س��ودان��ى بطبعه يختلف ع��ن بقية
الشعوب ،فهو عاطفى اكثر من الالزم..
واع��رف سودانيني كثر هنا متزوجني
م��ن امل��ان��ي��ات ون��اج��ح��ون وم��رت��اح��ون،
وه��ؤالء هم القدوة لنا ولكل الراغبني
فى الزواج من االجنبيات ،والواحد الزم
يسأل نفسه ملاذ جنح هوالء؟
٭ أسباب جناح زواجك؟
 اجل���دي���ة وال����وض����وح م���ع ال��ن��ف��س،فاإلنسان لديه مهمة معينة فى احلياة
الزم يعرف جيدا كيف يؤديها وما يهتم
باآلخرين ،ونحن بصفتنا سودانيني
نسير مع هذا التيار ،قال تعالى «وما
خلقت اجل���ن واالن����س اال ل��ي��ع��ب��دون»،
ولكل انسان ه��دف معني يستطيع ان
يبدع فيه ،وعليه ان يتعلم لكى يعمل،
النه ال يستطيع ان يعمل اى شئ وهو
غير مقتنع ب��ه وم��ا بقدر عليه عشان
يحقق رغبة اهله.
٭ ما مدى متابعتك للثقافة االملانية؟
 اللغة االملانية لغة غنية ،وه��ى لغةاالدب وال���ف���ن ،ول��غ��ة ق��وي��ة ومفعمة

باحليوية ،واملواطن االملانى يقرأ فى
السياسة واملوسيقى وفى مجال األدب،
ولالملان باع طويل فى ذلك ،على سبيل
املثال جوته وشيلر وديل معروفني على
املستوى العاملى ،وسبقهم انشتاين،
واالمل���ان متميزون ف��ى مجال االع�لام،
وم��ن الشخصيات الرياضية العاملية
التى اعجبتنى فرانس باكنباور.
٭ بصفتك عايشت حل��ظ��ات ال��وح��دة
وانهيار جدار برلني ..صف لنا شعورك
وقتها؟
 حل��ظ��ات ال���وح���دة ب�ي�ن االمل��ان��ي��ت�ينوعندما سقط ج��دار برلني فى نوفمبر
1989م ،بكيت للمشهد املفرح.
٭صف لنا الوضع بعد سقوط اجلدار؟
 األمل���ان الشرقيون بعد سقوط سوربرلني فى البداية تعاملوا مع االجانب
بقسوة ،وكان لها اسبابها ومتطلباتها
فى ذلك الوقت ،وعموما الوحدة شىء
اي��ج��اب��ى ،وجن��ح االمل���ان ف��ى التعايش
بطريقة سليمة وف��ى اس��ق��رار وس�لام
وامان.
٭ ال��ن��ظ��ام ال��ف��ي��درال��ى ه���و ال��س��ائ��د
ف��ى امل��ان��ي��ا ..اال ت���رى ب��ان��ه االن��س��ب
للسودان؟
 النظام الفيدرالى السائد فى املانياهو االنسب لالملان ،وارى انه االجنح
ه��ن��ا ،وه���ذا م���رده ال���ى التعليم .وف��ى
السودان عن طريق التعليم والتثقيف
مي��ك��ن أن ي��ن��ج��ح ال��ن��ظ��ام ال��ف��ي��درال��ى،
خ��اص��ة ان االمل����ان اس��ت��ف��ادوا م��ن كل
جتارب اآلخرين باخذ اخلالصة من كل
االنظمة العاملية.
٭ ما مدى تقييمك للعالقات السودانية
االملانية؟
 لالسف الشديد ف��ى ف��ت��رات سابقةت���ده���ورت ال���ع�ل�اق���ات ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن،
وت��ض��ررن��ا م��ن ذل��ك نحن امل��واط��ن��ون،
ولكن رغم ذلك احلكومة االملانية كانت
تتفاعل وتتعاون معنا.
٭ كيف؟
 على سبيل املثال فى حالة حتويلب��ع��ض امل���س���اع���دات امل���ال���ي���ة ل�لاه��ل
م��ن امل��ان��ي��ا ال���ى اخل���رط���وم ك��ن��ا جند
صعوبات جمة فى ذلك ،وهذا يسبب
االره���اق للكثيرين هنا بسبب سوء
العالقات بني البلدين ،وعند رجوعنا
ل��ل��م��س��ؤول�ين ف��ى احل��ك��وم��ة االمل��ان��ي��ة
يقومون بحل هذه املشكلة ،وهذا شىء
جيد للغاية.
٭ رسالة توجهها الخوانك السودانيني
هنا وهناك؟
 ما يهمنا فى هذه املرحلة هو التعلموالعمل ،واملثل االملانى «يقول من حقك
ان حتلم ولكن يجب أن تعمل» .ونحن
نحلم كثيرا وال نعمل ،ولكى يتحقق
هذا احللم ال بد من العمل ،وعلى كل
انسان ان يخصص مقاس ًا لنفسه ..كل
يعمل قدر استطاعته واهلنا يقولون
«مد كراعك قدر حلافك».

نون الون�سة
نهى حممد ربيع

�شمارات ن�سوان والدر�س جماين!!..

املناسبات االجتماعية بأنواعها املختلفة يجتمع فيها
اجلميع االهل واجليران والقريب والبعيد ..ومعلوم أننا
شعب مشهور باملجاملة والروابط االجتماعية القوية بني
أهله.
ف��ي تلك املناسبة الحظت شيت ًا غ��ري��ب ،وامل��ده��ش ان��و في
مناسبة تانية برضو جذب انتباهي ووجدتو ..اال وهو ان
النسوان جتدهن يجلسن في مجموعات وكل مجموعة تضم
فتيات شابات خريجات او بنات جامعات ..وباملناسبة والله
يا اخواني اتراهو النسوان ربات البيوت ديل مفتحات بشكل
ما عادي ..ساعة واحدة تتحدث عن كيف الواحدة اذا فاحلة
تعمل «مغارز» في ابو الوليدات ..اها البنيات الشابات كلهن
يركزن انتباهن طبعا دا درس مجاني ليهن ..اذكر مثال من
كلمات تلك احلصة املجانية:
احداهن قالت :بري يا مية كالم االخت دي صاح احلياة دي
حقك لو ما شلتو بيدك ما في زول بديك ليهو ..الواحدة فينا
الزم تبقى جنيضة ومفتحة وفاحلة تخليهو يفقد القرش اشان
ما يفكر في واحدة تانية ..اها يعيش مع اوالدو طوالي.
 فتاة شابة تهمس لصديقتها :خالتو دي فاحلة تعاليلو النسوان اتفرقت نسألها رأيها في موضوع اجلامعة
وحركات ميدو دي.
 االخرى :انتي في ده ..عصام طلع برضو سلبي خالص..عارف انو انا فقدته املوبايل وساااااكت.
 تعالي نقعد ملن الناس متشي ونسأل خالتو دي ...دي مرةقوية بتعلمنا نأدبهم كيف!!..
 اذن عزيزي القارئ اصبحت الشمارات والقطيعة ليستمختصرة في جلسات ش��راب القهوة «اجلبنة» بل شملت
املناسبات االجتماعية ..والطريف «وحيات نظري الواحدة
مننا نحن بنات حواء ديل ممكن متشي رايها وبس..
احداهن :كيف عاد؟
 املتحدثة :اذا بكل بساطة ادت ابو االوالد احساس برفضهاوعدم اقتناعها بامر يال هو طوالي بسويهو ..اها االمر ده
تكون داي��راه��و ش��ف�تن ...يعني يا بنات ام��ي ال��واح��دة بس
تعيش بقلبني ..حلفو قالوا ليك جارتنا ديك عيشة بت التوم
تسمع ي��ا مي��ة ف��ي ك�لام اب��و وليداتها عاملة ليهو مطيعة
للنهاية تقولن احلصل شنو؟
 النسوان والبنات :الرسول حصل شنو؟ املتحدثة :مشى عرس مرة تانية اصغر منها وساعة الناسدارو يصلحوا بينهم عاد سمع اضان راجل صاحبتي قالوا
قال ليهم :زهجت خالص التقول معرس لي غنماية اصلو ما
عندها رأي غير حاضر.
النسوان الواعظات لالخريات ديل الواحدة فيهن جتدها
البسة الدهب واحلنة دي مرسومة عند نقاش اقصد حنانة
حريفة ..لذا جتد كلمتها مسموعة ومفهومة عند االخريات.
واثقة ومقتنعة متاما أن مثل تلك اجللسات والونسات قد
يكون لها مردود سيئ في كثير من االسر السودانية ..وعلى
قول تلك املرأة في تلك املناسبة «املهم الواحدة تكون واثقة
اشان تسلك أمورها».

