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ملف

نكاد ال نعرف شيئًا عما ُيكتب في السودان في
السنوات األخيرة ،وما نعرفه ال يتعدى العناوين
العامة أو مجرد معرفة عابرة ببعض األسماء التي
ذاعت واشتهرت خارج السودان .نتذكر أمير تاج
السر الذي باتت أعماله متداولة بشكل جيد بعد
نشرها في بيروت والقاهرة ،والروائي والشاعر
طارق الطيب المقيم في النمسا ،والروائي حمور
زيادة الذي ما كنا لنسمع به لوال فوزه بجائزة «نجيب
محفوظ» العام الماضي ،وترشيحه للقائمة
القصيرة لجائزة «البوكر» العربية .كأن الخارج أو ما

كان ُيسمى «المركز» هو الذي يأتي بأسماء من
«األطراف» كي يتم االعتراف بها وقراءتها وإدخالها
في سياقات أسلوبية معينة .رغم ذلك ،ظل النص
مسافة ما مع عموم
على
ٍ
أو النصوص السودانية ُ
النصوص العربية ،وال تزال تعامل كنصوص زائرة
ومستجدة على المشهد األدبي العربي الشامل،
وخصوصًا في عواصم «المركز» .ما ُيتداول بشأن
األسماء والنصوص الجديدة في السودان قليل،
ويكاد ال يتجاوز فكرة عالقة هذه األسماء بسؤال
عام يتمثل في البحث عن التجارب التي جاءت بعد

ريادة الطيب الصالح ،ويتمثل أيضًا في «فحص» ّ
جدية
وموهبتها أيضًا .ال نعرف
هذه األسماء وجدارتها ّ
المسافة التي قطعها الكتاب الجدد في السودان
عن إرث صاحب «موسم الهجرة إلى الشمال» ،وال
نعرف كذلك تفاصيل مضمونية وأسلوبية واضحة
كانت
عن محاوالتهم لخرق هذا اإلرث ،وال نعرف إن ً
طموحاتهم الفردية ذاهبة باتجاهات أخرى مثال،
واألهم أننا ال نرى محاوالتهم في خرق ذاكرتنا اآلمنة
ّ
والمستتبة عن السرد والرواية في السودان ،وال
ننتبه إلى ضرورة أن تحضر أسماء هؤالء إلى جانب

أصوات من السودان… قصص بطعـ
في البدء كانت الحكاية/
تقديم
ّ
حمور زيادة
مــن البديهي أن أول طفل مشى على
األرض سأل والديه «من أين جئنا؟».
لـعـلــه س ــأل أم ــه .ف ــوال ــده ،غــا ًلـبــا ،خــرج
فـ ــي رحـ ـل ــة صـ ـي ــد .وإج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذا
ال ـســؤال ستحكي األم حكاية الخلق.
مــن املنطقي ج ـدًا أنــه فــي الـبــدء كانت
الحكاية.
أول ما مرره البشر بينهم .عودة األب
م ــن رح ـل ــة ال ـص ـي ــد ل ـي ـح ـكــي ع ــن ذل ــك
الـنـمــر ال ــذي طـ ــارده ،أو الـصـيــد الــذي
رجع به وكيف أمسك به.
ف ــي ب ــاد ال ـ ـسـ ــودان ،ف ــي ال ـب ــدء كــانــت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة .وحـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ع ــاش ــت
الحكاية .بالد السودان حكاية كبيرة.
ي ـح ـكــون ع ــن فـ ــاس ال ـت ــي م ــا وراء ه ـ ــا
ناس .يحكون عن النمير الطمبجاني
ال ـ ــذي أكـ ــل ح ـتــى املـ ـ ــوت .ي ـح ـكــون عن
ه ـي ـلــوة ال ـج ـم ـي ـلــة ،وأم ـهــات ـهــا الـسـبــع
ال ـ ـسـ ــاحـ ــرات .ي ـح ـك ــون ع ــن ج ــرق ــاس،
الكلب الذي شرب البحر.
ّ
الجدات
هكذا تبدأ الحكاية .تمررها
ل ـل ـح ـف ــدة .وب ــاتـ ـس ــاع ب ـ ــاد الـ ـس ــودان
تـتـنــوع ال ـح ـكــايــة .م ــا سـمـعـتــه ستيال
ق ــات ـي ــان ــو ي ـخ ـت ـلــف ع ـم ــا س ـم ـعــه عـبــد
ال ـع ــزي ــز ب ــرك ــة س ــاك ــن ،ي ـخ ـت ـلــف عـمــا
سمعه منصور الصويم.
وفــي بــاد الـســودان تستمر الحكاية.
تكتسب استمراريتها من شغف أهل
ال ـب ــاد ال ـشــاس ـعــة بــالــونــس وال ـقــص.
ي ـح ـكــي أهـ ــل الـ ـصـ ـح ــراء .ي ـح ـكــي أهــل
الـ ـغ ــاب ــة .ي ـح ـكــي أه ـ ــل ال ـن ـي ــل .يـحـكــي
أهـ ــل ال ـب ـح ــر .وي ـح ـك ــي أهـ ــل ال ـج ـب ــال.
وتجمعهم مدن تنوء بالقصص.
معجونون نحن في بالدنا بالونس.
لكل حائط وحجر وشجر حكاية ال بد
أن يقصها عليك أحدهم.
األول ـ ُـى «الـكــونــج» حكيت
فــي روايـتــي ُ
ع ــن «الـ ـط ــاه ــر ن ـ ــق ـ ــد» ،األعـ ـم ــى ال ــذي
«ي ـض ــع –ع ـ ــادة -س ــري ــره ع ـص ـرًا أم ــام
منزله ويتكئ عليه يعبث باصبعه في
رمل ال يراه ،لكنه يذكره .ما أن يسمع
خ ـط ــوات عــابــر ح ـتــى ي ـع ـتــدل وي ـســأل
عــن ال ـقــادم .حــن ّ
يعرفه العابر نفسه
ي ـنــاديــه ال ـطــاهــر :ت ـعــال يــا زول .هــات
خبرًا وخذ خبرًا».
لم أخترعه .لكني رأيته.
يعشق أه ــل ب ــاد ال ـس ــودان الـحـكــايــة.
ولهم لذة في سردها.
في هذا امللف ستقرأ حكايات مكتوبة
ب ــاتـ ـس ــاع ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان .وب ـش ـغ ــف أه ـلــه
ـات
لـلـحـكــي .ح ـكــايــات نـبـتــت م ــن بـيـئـ ٍ
متناثرة لدرجة الدهشة .يجمعها ذلك
الشغف املقدس.
األسـ ـم ــاء ّ ال ـت ــي كـتـبــت ف ــي ه ــذا املـلــف
كـلـهــا ت ـلــقــت الـشـعـلــة امل ـقــدســة بــاك ـرًا.
ونبتت مخلصة ملـخــزون مـتــراكــم من
املرويات الشفاهية العجائبية .أسماء
حفرت لنفسها مكانًا مميزًا في معبد
السرد .ستجد خرطوشة ملكية عليها
ُ
اسم رانيا مأمون ،ومسلة كتب عليها
ً
اس ـ ــم ج ـ ــون ب ـ ـ ــوي .وتـ ـمـ ـث ــاال كــوش ـيــا
لهشام آدم .وبوابة محفور عليها اسم
سايومن أبرام.

فــي ال ـبــدء كــانــت الـحـكــايــة .وف ــي بــاد
السودان تعيش الحكايات وال تموت.
يقدم هذا امللف سبع ثمرات ناضجات
ن ـبــن ف ــي ت ــرب ــة الـ ـق ــص .وس ـت ـجــدهــا،
بالتأكيد ،مدهشة كبالد السودان.
* كاتب سوداني ،حصلت روايته
«شوق الدراويش» على جائزة «نجيب
محفوظ» ()2015

ذاكرة الموتى
عبد العزيز بركة ساكن
قالت لي أمي في الحلم:
ـ الدنيا زائلة يا ولدي.
قلت لها وأنا نائم:
ـ ليس صحيحًا ،نحن الزائلون ،الدنيا
باقية.
ح ــاول ـ ْـت أن تـبـتـســم ،لـكــن املــوتــى في
الحلم عــادة ال يستطيعون االبتسام
ألن هرمونًا خاصًا بانفراجة الفم في
تلك الصورة السحرية ال يتم إنتاجه
في الحلم .ثم وقف املوتى صفًا واحدًا
أمـ ــامـ ــي :جـ ــدي ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ،ج ـب ــران
خليل جـبــران ،حبوبه حــريــرة ،محمد
م ـس ـت ـج ــاب ،ع ـ ــاء الـ ــديـ ــن الـ ـش ــاذل ــي،
الـكـيــوكــة ال ـص ـغ ـيــرة ،قـ ــدورة جـبــريــن،
ن ــادي ــة ،أبـ ــو ق ـن ـب ــور ،م ـح ـمــد ع ـث ـمــان،
خــدي ـجــة ،م ــرج ــان كــافــي ك ــان ــو ،محي
جابر عطية ،عم موسي ،انتصار ،أبو
ذر الغفاري ،علي املك ،وولت ويتمان،
إخ ـ ــاص أبـ ــو غ ــزال ــة ،ع ـمــر إب ــراه ـي ــم،
قالوا بصوت واحد:
ـ الدنيا زائلة.
قلت لهم:
ـ يا أيها املوتى ،قلت لهم اسمًا اسمًا
يا أيها املوتىٌ ،الدنيا باقية.
ٌ
وقف سجان نزق بيني وبني محمود
من بني قلبه وعقله
محمد طه ،استل ُ
ً
محبرة ،كــان الشيخ نحيفًا وجميال،
م ـ ـكـ ــان ع ـي ـن ـي ــه الـ ــدن ـ ـيـ ــا ك ـل ـه ــا ت ـ ــزول
تدريجيًا وتتالشى ،لكن دون انتهاء،
الحلم:
قال لي في ِّ
بالحق َّ
فوت عليك إدراك عني
ـ افتتانك
الحق.
نائم:
وأنا
له
قلت
ّ
ـ ِّ
سمي لــي القتلة حرفًا حرفًا والحق
حرفًا حــرفــا ،الـعــدل واملظلمة والــروح
حرفًا حرفًا.
قال لي:
ـ اقرأ .ذات الشيء ،يسقط عنك حجاب
الشيء ،حرفًا حرفًا.
قلت له:
ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال لي في الحلم وكاد أن يبتسم:
ـ إذن ،ما هو لون الحقيقة؟
قلت له وأنا نائم:
ـ أسود.
قال لي في الحلم:
ـ إذن؛ م ــا ه ــو لـ ــون الـ ـع ــدل واُملـظـلـمــة
والروح ،ما هو لون مسك األنفس؟
قلت له وأنا نائم:
ـ أسود.
قال لي في الحلم:
ـ إذن ،ما هو لون الجهات ِّ
الست؟
َّ
ح ـي ـن ـهــا ف ـق ــط ت ـن ــزل ــت عـ ـل ـ َّـي األحـ ــرف
الــوس ـطــى م ــن أس ـم ــاء ال ـق ـت ـلــة ،ج ــاءت
َّ
م ،أخــذ يحيط
تـعــوم فــي سيل مــن ال ــد ُّ
بي وأنا نائم ،أفادني صف املوتى في

شيئني :األول أن الدنيا ليست زائلة،
الشيء اآلخــر أن املوتى ال يبتسمون،
َّ
محشوة
الشيء اآلخر ،أن ذاكرة املوتى
باألحياء .قالت لي أمي في الحلم:
ـ سوف لن تنجو من املوت ،األشجار،
الطني ،والهوام كلها ال تحميك ،وأنت
املوت تذهب إليه.
إذ تهرب من
ِ
ب ـك ـيـ ُـت .ع ـنــدمــا اسـتـيـقـظـ ُـت وجــدتـهــم
مثلما
جميعًا يصطفون أمامي ،تمامًا ُ
كانوا في الحلم ،لم يهتم أحد بما كنت
يفسر ٌ
أثرثر فيه ،لم ِّ
أحد لي شيئًا ،ولم
يضحكني نــداء املـنــادي :أنــت ،يا أحد
املوتى.
* روائي وقاص سوداني ،صدر له من
الروايات :ثالثية البالد الكبيرة (الطواحني،
رماد املاء ،زوج امرأة الرصاص) ،الجنقو
مسامير األرض ،مسيح دارفور ،مخلية
الخندريس ،العاشق البدوي ،موسيقى
العظام ،الرجل الخراب.
ومن القصص :على هامش األرصفة ،امرأة
من كمبو كديس .حاصل على جائزة
الطيب صالح لإلبداع الروائي 2009

عبــور
رانيا مأمون *

ُ
ـاراتــه لي ويطرح ّ
علي نفس
تتكرر زيـ
بنفس نبرة ً الحزن:
األسئلة
ِ
ـ ألم تصبحي طبيبة كما وعدتني؟
أجـ ـي ـ ُـب أن ـ ــا بـ ـ ــذات ال ـش ـع ــور ال ـطــاغــي
بالندم:
ـ لألسف ،ال!
يقول لي:
ـ ك ـن ـ ُـت أضـ ــع ف ـيــك أح ــام ــي وظـنـنـتــك
ستحققينها.
أص ـم ـ ُـت ل ـع ــدم ق ــدرت ــي ع ـلــى ال ـ ـ َّـرد ،أو
ّ
ربما إحساس الخيبة الذي يتقطر من
كلماته يصيبني بالخرس.
¶¶¶
رائحتك مدبوغة فــي شقوق الحائط
ممتزجة ب ــذرات ال ـت ــرابّ .تتسلل إلـ َّـي
وتـغـمــر ه ــواء ال ـغــرفــة .أت ـلــفــت ألع ــرف
مـصــدرهــا .تـغـمــرنــي ،تحيط ب ــي ،أمـ ّـد
يـ ــدي ك ــي أقـ ـب ــض ب ـه ــا ف ــي كـ ـف ــي ،كــي
َّ
ّ
لعلي ّ
ّ
أمس َك من خاللها ،لعلي
َّ
أمسها َّ
َ
ُّ
ُّ
أمس كفك البضة ،وجهك ،يدك .أحسك
قريبًا .قريبًا ج ـدًا .أحـ ُّـســك قــربــي ،فـ ّـي،
داخ ـل ــي .أش ـع ـ ُـر بــأنــي إن مـ ـ ُ
ـددت يــدي
ستصطدم بك.
ُ
رائـ ـ ـح ـ ــت ـ ــك تـ ـفـ ـت ـ ًـح م ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـ ــذك َّـ ــرى
فـتـغــزونــي بـغـتــة مـثــل ج ـيــوش الــنـمــل
تلسعني بـقــوة وفوضى على عيني،
ج ـل ــدي ،م ـســامــي ،دمـ ــي ،أذن ـ ـ ّـي وهـمــا
تـلـتـقـطــان ذب ــذب ــات ص ــوت ــك ال ـحــانــي.
ت ـغ ـمــرنــي الـ ــذكـ ــرى فــأس ـت ـش ـعــر دفء
حـضـنــك ودفء ال ـســريــر ع ـنــدمــا أن ــام
ً
قربك في طفولتي بدال عن أمي.
عندما تأتي من مأموريتك التصق بك
مثل ال ـغــراء .تـحــاول أمــي أن تبعدني
فال أستجيب .تقول لي :غدًا سيسافر.
أقول لها :ولكنه سيعود.
اآلن وبـعــد أن كـبـ ُ
ـرت وبـعــد أن ذهـبـ َـت
أنت ،بعد أن أسلمتني لهذا الفقد الذي
يصعب التعايش معه ،لن أستطيع أن
ـذات
أج ـيــب نـفــس اإلج ــاب ــة أو أك ــون ب ـ ِ
اليقني!
ُ
رائ ـحــتــك تـمــأ ك ــل م ـســاحــات ال ـف ــراغ.
تخرجني مــن دوام ــة ذك ــرى لتقذفني
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ـخــم
ف ــي أخ ـ ــرى أوس ـ ــع وأعـ ـم ــق وت ـضـ ِ
فـ ّـي إحساس وجــودك قربي .تحتسي
ال ـشــاي ،بـكــوبــك الكبير ال ــذي مــا زلنا
نحتفظ ب ــه ،وك ــم كـنــت تـحــب ال ـشــاي.
بـعــده تستمع إل ــى ال ــرادي ــو مستلقيًا
ً
على قـفــاك واضـعــا رجــا فــوق أخــرى،
ثـ ـ ــم تـ ـعـ ـب ــث فـ ـ ــي حـ ـقـ ـيـ ـب ــة ذكـ ــريـ ــاتـ ــك
وتـنــادي َّ
علي كي أقــرأ هــذه الــورقــة أو
تـلــك .وأحـيــانــا يخاتلني طيفك وأنــت
ت ـتــوضــأ ت ـه ـي ـؤًا ل ـل ـصــاة ،وأس ـتــدعــي
اآلن فرحتك عندما انتقلنا لهذا املنزل
قرب املسجد حيث قوة اآلذان تضرب
ّ
وتهز البدنَ ،
قلت :أكثر ما
داخل القلب
يفرحني هو جواري للمسجد ،أهناك
ٌ
جار أفضل منه؟
¶¶¶
الـيـ ُ
ـوم عيد .الكل يرفرف فرحًا .مؤذن
ِّ
ِّ
ُ
ال ـجــامــع ي ـكــبــر وي ـهــلــل واألطـ ـف ــال من
بعده يـكــررون :الله أكبر .الله أكبر .ال
إله إال الله .الله أكبر ولله الحمد.
أب ـن ــاء اخ ــوت ــي ي ــدخ ـل ــون وي ـخــرجــون
فــرحــن بمالبسهم الـجــديــدة وحلوى

العيد ال تفارق أفواههم.
ّ
يأتون ّ
ويضجون:
إلي
إياد:
قلت ستعطينا عيدية.
ـ أين العيدية؟ ِ
براءة:
ـ اعطيها لنا بسرعة نريد الذهاب إلى
املراجيح.
زياد:
ـ كــم ستعطينا؟ أعطنا نـقــودًا كثيرة
من فضلك.
َّ
حينها ُ
كنت أضــع اللمسات األخيرة
ف ــي تــرت ـيــب ال ـب ـي ــت .أعـ ـ ـ ِّـدل م ــن وضــع
ال ـس ـت ــائ ــر ،أشـ ـ ـ ّـد املـ ـ ـ ــاءات ال ـج ــدي ــدة،
وأزيد الجمرات في املبخر حيث أعواد
الـ َّـصـنــدل ِّ
تكمل بهجة العيد وتهبها
رائحتها.
اسمع أختي تنادي على أمي:
ـ ّأمي ..أمي ،تعالي وانظري ألبي يبدو
ٌ
متعب جدًا.
أنه
ّ
تذهب أمي .تتلمسه .تسأله ال يجيب.
تطلب منها أن تنادي على أخــي كي
ُ
حضر جارنا الطبيب.
ي ِ

