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أقرانهم ومجايليهم في العالم العربي ،وأن يكون بقوة ،وهو انطباع سريع وأولي طبعًا ،ولكنه يشير
السردية الحديثة في صياغة هذه
إلى ندرة التقنيات
هذا الحضور مسألة إبداعية غير مرتهنة بالكامل
ً
لجنسية الكاتب السوداني أو هويته السردية .داخل النصوص التي تبدوَ مدينة لما يسميه حمور زيادة
هذه التساؤالت والمالحظات ،فكرنا بإنجاز هذا الملف في شهادته بـ َ
«الونس» ،والترجمة األوسع للكلمة
عن أصوات سردية سودانية ،على أمل أن ينجح جمع هي «اإلمتاع والمؤانسة» بحسب عنوان كتاب أبي
حيان التوحيدي .وسنرى أن هذه «المؤانسة» حاضرة
عدد من هذه األصوات في لحظة واحدة على
في أغلب نصوص هذا الملف ،وأن أصحاب هذه
قراءة متجاورة ومقارنة لنصوصهم ،وما يمكن أن
ّ
النصوص يستثمرون مناخاتهم القبلية واإلفريقية،
تبثه من انطباعات حول موضوعاتها ومناخاتها
وعاداتهم ويومياتهم وطقوسهم ،في تخصيب
وحساسياتها األسلوبية والسردية .نقرأ هذه
النصوص فنكتشف أن الطقس الحكائي ال يزال حاضرًا سردياتهم وحكاياتهم بأنواع من السحر والدهشة

والغرابة ،إلى درجة تبدو فيها هذه المناخات كافية
وحدها لتكون بطلة هذه النصوص ،وأن تكون
التأويل األفضل لطموحاتهم األسلوبية أيضًا .بقي
أن نشير أخيرًا إلى الصعوبات التي رافقت جمع هذه
النصوص وصعوبة التواصل مع بعض أصحابها في
الظروف السياسية ً واألمنية واإللكترونية السيئة
السودان شماال وجنوبًا ،وينبغي أن نذكر أن
في
ٌ
الملف مدين في جمع مواده للزميل أحمد مجدي
همام ،والروائية السودانية رانيا مأمون ،والشاعرة
الجنوب سودانية نياالو حسن أيول:
حسين بن حمزة

ــم البابايا
ْ
ْ
اصطدمت بي
عبرت قربي ،ربما
ربما
َّ
َّ
أثناء عبورها ،ربما ودعت ،لوحت أو
ُ
ْ
ابتسمت ،لكني رغم قربي ما رأيتها
ّْ
قط.
* روائية وكاتبة سودانية صدر لها
روايتان« :فالش أخضر»« ،ابن الشمس»،
ومجموعة قصصية بعنوان « 13شهرًا
من إشراق الشمس».

رحيق البابايا
هشام آدم *

َّ
الحقيقة أنه لم يكن بمقدوره تجاوز
َّ
ِّ
مـحـنـتــه الــص ـحــيــة إال ع ـبــر ارت ـش ــاف
ع ـصــارة أوراق الـبــابــايــا ،الـتــي كانت
ُ ِّ
«آبا» تقطرها له من فمها ،وصلواتها
ـرق،
أمـ ــام حـطــب ال ـبــروســوبــس ا ًملـحـتـ ً
ول ــم ت ــزل صــورتـهــا مـحـفــورة بعناية
ـوه
عـلــى كـهـ َـف ذاك ــرت ــه ،مــع بـقــايــا وج ـ ٍ
َّ
ـال ون ـس ــاء
وت ـم ــاث ـي ــل َّ ن ـص ـف ـ ُّـي ــةٍ لـ ــرجـ ـ ِ
َّ
القرية ،ودقــات الطبول األفريقية ،في
ـس وث ـن ــي ش ــدي ــد ال ـخ ـصــوصـ َّـيــة،
ط ـق ـ ٍ
ٍُ
واحـتـفــاالت تـ َّـجــار الـقــوافــل العائدين
َّ
وصيادي الفيلة،
من واحات جغبوبَّ ،
ُ
وعـ ـ َّـمـ ــال م ـن ــاج ــم ال ــذه ــب ال ـبــائ ـســن،

فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ـيـ ــوم ح ـ َّـم ـم ـت ــه أخـ ـت ــي فــي
ال ـص ـبــاح وألـبـسـتــه جـلـبــابــه الـجــديــد،
ّ
عطرته وأخبرته بأن اليوم هو العيد.
ال يبدو أنه أدرك ما تقول ،أو عرف ما
هو العيد.
ك ـ ــان غ ــائ ـب ــا عـ ــن اإلدراك .ت ـس ــأل ــه ال
يجيب أو حتى يعطي اإلحساس بأنه
سمعك .ينظر إليك فتخال أنه ال يراك
بــل يــرى َعـبــرك ،نظراته زائـغــة ،تائهة
فــي فـضــاء املـكــان .سقته الـشــاي الــذي
يحبه وأعادته إلى رقدته في السرير
وغطته جيدًا.
¶¶¶
ُ
كنت طفلته األثيرةً ،كان يحبني جدًا.
عندما يــرانــي جــالـســة بـهــدوء وحــدي
ال أت ـســامــر مــع بـقـيــة األسـ ــرة يأتيني
ويسألني:
بك؟ ملاذا تجلسني وحدك؟
ـ ما ِ
ـ ال شيء ،سوى أنني جالسة وحدي.
ـ اذه ـب ــي وت ـس ــام ــري م ــع إخ ــوان ــك ،ال
ً
أحب رؤيتك وحيدة هكذا.
كـ ــان ي ـخـ ّـص ـنــي ب ـكــل شـ ــيء ي ـح ـضــره:

ّ
ح ـ ـلـ ــوى ،ن ـ ـقـ ــود ،ق ـص ــب ُسـ ــكـ ــر ،فـ ــول،
ت ـســالــي ،يـخـصـنــي بــال ـح ـنــان ،الـقــرب
منه ،كل شيء وعندما يحتج أخوتي
َّ
يتحجج بأني آخر العنقود.
ُ
بعد عــودتــي مــن املــدرســة كـنــت أســأل
أمي عن الغداء فيرد ّ
علي هو:
ـ ادخلي املطبخ ،تناولي طعامك ،هذا
بيتك ،هل تخجلني؟!
ي ـع ـلــن دوم ـ ــا ع ــن آم ــال ــه ال ـك ـب ــرى ف ـ َّـي:
ابنتي هــذه أريــدهــا طبيبة .يناديني
دائـمــا بالـ دكـتــورة وكـنـ ُـت أطــرب لهذا
ُ
عجزت
الـنــداء .وبعد كل هــذا الحنان
عن تحقيق رغبته!
¶¶¶
في انتظار الطبيب ُ
كنت أجلس قرب
رأسه وهو َّ
ممدد على السرير .أالحظ
ح ـب ـي ـب ــات مـ ــن ال ـ ـعـ ــرق عـ ـل ــى جـبـيـنــه
ورأس ـ ـ ـ ــه األص ـ ـل ـ ــع .أم ـس ـح ـه ــا ب ـي ــدي
مـجــردة مــن ّ
أي منديل .يـنـ ِّـدي جبينه
ً
أخرى أمسحه مرة أخرى .يستمر
مرة َّ
ف ــي ال ــن ــدى وأواصـ ـ ــل أنـ ــا ف ــي املـســح
بيدي العارية.
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عندما حضر الطبيب وجدنا نحيط
ب ــه ،أم ــي تــدلــك قــدم ـيــه املـتـشـنـجـتــن،
أختي على الطرف اآلخر من السرير
تمسك بيده ،أخي واقفًا ليس ببعيد
وأنـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى رأسـ ـ ـ ــه م ــاسـ ـح ــة جـبـيـنــه
باستمرار .يعاينه ّ
بدقة وبطء.
أمي تنتبه لنظرات أبــي .ربما أدركــتْ
ما كان يحدثْ ،
بدأت تردد الشهادتني.
َّ
الطبيب لــم يطلب منها الــصـمــت ،بل
واص ــل قـيــاس الـضـغــط وفـتــح عينيه
وقراءة نبضه.
أرى ش ـفــاه أب ــي تـتـحــرك وتـ ــردد بعد
بصوت خفيض يكاد
أمي الشهادتني
ٍ
ال ُيسمع .ثم يغيب الصوت وتتباطأ
حركة الشفاه.
ُ
ف ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــةٍ ف ــاصـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ّـدى ال ـج ـب ــن
ب ـغ ــزارة .تــوقـفــت الـشـفــاه عــن الـحــركــة
ورف ـ ــع ال ـط ـب ـيــب رأس ـ ــه وع ـل ــى وجـهــه
ٌ
تعبير آسفُ .
َّ
لجهلي لم أكن أدرك حتى تلك اللحظة
ُ
أمسح أثر ُّ
تعرق خــروج الـ َّـروح،
بأني
ولم أدر أنها خرجتْ.
ِ

وأصــوات ضحكاتهم املتعالية ،التي
أرواح شرير ٍة
كانت تأتيه كصرخات
ٍ
حبيسة قوارير ُسليمان العتيقة.
اسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ «دوت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي» وقـ ـ ـ ــد ت ــدل ــت
«آبـ ـ ـ ــا» ال ـف ــات ـن ــة مـ ــن س ـق ــف ذاكـ ــرتـ ــه،
ك ـت ـم ــائ ــم ك ــاه ــن الـ ـق ــري ــة املـ ـسـ ـح ــورة،
ِّ
نجية َّ
الز َّ
ُ
الداكنةَّ ،وعينيها
بسمرتها
الـ ـحـ ـم ــراوي ــن ،وق ــرط ـي ـه ــا الــض ـخ ـمــن
ك ـ ـ ـ ـ ــأوراق زهـ ـ ـ ــرة الـ ـلـ ـيـ ـل ــك ،وش ـع ــره ــا
ال ـ ــذي ك ــأغ ـص ــان ش ـج ــرة الـ ـ ـ ُـن .تــدلــت
ف ــي رش ــاق ــة ب ـن ــات ًآوى ،ووداعـ ـ ــة إلــه
الـ ـحـ ـص ــاد ،ن ـح ـي ـل ــة ًك ـ ـ ـ ــأوراق ش ـجــرة
ُّ
الـ ــطـ ــرفـ ــاء ،وج ـم ـي ـل ــة ك ـث ـم ــرة ُد َّراق،
َّ
َّ
لـتـطـبــع قبلتها األفــري ـقــيــة الــســا ًخـنــة
ع ـلــى جـبـيـنــه املـ ــوشـ ــوم ،ه ــام ـس ــة في
بسحر أنثوي يألفه« :سنلتقي
أذنيه
ٍ
أعدك!».
قريبًا...
َّ
ل ـ ــم يـ ـك ــن ف ـ ــي ُحـ ـسـ ـب ــان ــه أنـ ـ ـ ــه س ــوف
َّ
يستغرق ك ــل ذل ـ َّـك الــوقـ ٌـت ليستوعب
ٌ
سينمائي
مــا ي ـجــري ،وك ــأن ــه ع ــرض
اسـتـثـنــائـ ٌـي ل ــن ي ـت ـكــرر .ك ــان الـ َّـصــوت
واض ـح ــا ه ــذه امل ـ ــرة ،إل ــى ال ـحــد ال ــذي
ً
جعله يلتفت وراءه ُم ـبــاشــرة ،وكــان
ب ــوس ـع ــه أن يـ ـ ـت ـ ـ َّ
ـذوق م ـ ـ ـ ــرارة رح ـيــق
َّ
البابايا فــي فـمــه .لــم تكن ككل املــرات
الـ َّـســابـقــة ،فقد كــان يشعر بوجودها
فــي األرجـ ــاء .جــال ببصره فــي أرجــاء
َّ
غرفته سيئة الــتـهــويــة ،وهــو ُيسابق
أنفاسه التي كانت تعوي في صدره
خاري قديم.
قطار َّ ُب
كأصوات عجالت
ٍ
ٍ
ك ــان واض ـح ــا ب ـجــاء أن ــه لــم يستطع
ُ
ن ـس ـيــان ن ـك ـســاتــهَّ ال ــكـ ـ َّب ــرى ،ك ـمــا كــان
ُ
تمنى أن يستيقظ
يخطط ،أو ربما أنه َّ
ذات ي ــوم لـيـكـتـشــف أنـ ــه ق ــد ع ــاد بال
ُ
تواريخ .وكل صباح؛
ذاكر ٍة مزعجةٍ أو َّ
ع ـنــدمــا يـكـتـشــف أنـ ــه ل ــم ي ـنــس شيئًا
مــن تــاري ـخــهُ ،ي ــردد فــي ي ــأس« :حـيــاة
الـبــائــس ك ـنــوم الـكـفـيــف!» ثــم يـتـ َّـوجــه
 كــآلــةٍ تعرف مسارها اليومي  -إلىمصنع ُّ
الدونات ،حيث يعمل كحارس
أم ــن .لــم يـشــأ ط ــوال س ـنــوات اغـتــرابــه
أن يـسـتـشـعــر ان ـق ـس ــام ــه الـ ـب ـ ِّـن ،ذلــك

الـ ــذي جـعـلــه أش ـبــه بـ ـض ــواري سـيــرك
زابــاتــا ،التي نسيت تواريخ غرائزها
َّ
حيوانات
الفطرية ،واكتفت بكونها
ٍ
ُ
ل ـلــفــرجــة وإسـ ـع ــاد األط ـ ـفـ ــال ،وإي ـ ــواء
ُ
عشيقني متخاصمني.
ُ ِّ
الحقته صــورة «آب ــا» وهــي تقطر في
فـمــه ُع ـص ــارة ال ـبــابــايــا ،كـلـبــو ٍة تلعق
جــراح ليثها في امتنانَّ .
تخيل كيف
ُ
ُ
ظــره امل ـح ـت ـقــر،
ي ـم ـكــن أن ت ـ ـ َّـزدري م ـن ـ ُ
َّ
ب ـمــاب ـســه ال ــن ـظ ـي ـف ــة ،وق ــب ـع ـت ــه ال ـتــي
ُ
تخفي شـعــره املـجـ َّـعــد ،وح ــذاءه الــذي
مــن جـلــد الـبــافـلــو ،واق ـفــا عـلــى مدخل
مـصـنــع ال ـ ُّـدون ــات الـفــرنـسـ َّـيــةُ ،مــراقـبــا
حــركــة س ـيــارات الـ ِـبـيــض الـفــارهــة ،في
وض ــاع ــةٍ ه ــام ـش ـ َّـي ــةٍ ؛ ك ـجــوكــر ن ــوادي
ُ
َّالركبي ،الــذي بــا فــائــد ٍة تــذكــر؛ وقـ َّـدر
أنه لم يكن يستحقها.
أخــذتــه ُعــزل ـتــه املـتـنــاهـيــة  -بــا هــدى
ـوادة  -إلـ ـ ـ ــى ُم ـس ـت ـن ـق ـع ــات
وبـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ َّ
بصيرته الضحلة ،حيث ال يستشعر
ل ـل ـح ـي ــاة ط ـع ـم ــا ،أو ت ـ ـغـ ــزوه رائ ـح ــة
ُّ
َّ
شيء
الفرنسية ،وتصبغ كل
الدونات
ٍ
َّ
فــي طريقها بطعم الــطـحــن الـفــاخــر،
والس َّكر ِّ
ُّ
بعناية،
الصناعي املسحون
ً
ً
ب ــاردة كليالي الـكــريـسـمــاس ،ولــزجــة
َّ
ُ
ـارة
كــأنــف كـلــب ب ـحــر ،إل مـ ـ
ـرارة ع ـصـ ً
ُ
َّ
الـبــابــايــا الـتــي تـصــر أن تـظــل طــازجــة
على َّ
الدوام .غارقًا في متاهته الكبرى
ب ــن ذكـ ــريـ ــات بـ ـ ــدأت ت ـخ ـبــو م ــؤخ ـرًا،
وأحالم تفقد نكهتها كل يوم.
َّ
عض أرنبة ندمه كثيرًا حتى أدمنها
أو كاد ،ال سيما حينما ُيخاطبه أحد
ُ
َ
كمنظرك
البيض بنبر ٍة َّ ُمتعالية« :كن
ِ
امل ــوح ــي ب ــال ــش ــراس ــة ،وال تـتـعــاطــف
م ــع امل ـت ـس ـل ـلـ ُـن!» دون أن يـتـمـكــن من
ذر ُب ـص ــاق ــه املـ ـ ـ ّـر ع ـلــى وجـ ـه ــه .كــانــت
َّ
السنوات تلتف حول عنقه كأغصان
ِّ ُ
ـاب فـتــيــةٍ  ،تفقده بوصلته
شجرة لـبـ ٍ
ال ـخ ــاس ـ َّـي ــة ،وت ـع ـب ــث ب ـج ـي ـنــات دم ــه
ُ
الحارة ،تبعده أكثر فأكثر عن حقيقته
ُ
ومستقبله.
َّ
ِّ
ذك ــري ــات ال ـه ـجــرة ال ــس ــري ــة املـعـطــونــة
بــاملــآســي ،واآلي ـ ــات ال ـ َّـس ــوداء لسبعةٍ
وث ـ ــاث ـ ــن شـ ــابـ ــا زن ـ ـج ـ ـيـ ــا ،ان ـت ـش ـل ــوا
ِّ
أق ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ــط ـ ــن
لـيـغــرســوهــا ف ــي األس ـف ـلــتُ ،مـحـ َّـمـلــن
بــالــوعــود واألح ــام الـتــي لها أجنحة
البيجاسيوس األسـطـ َّ
ـوريــة .لم يتبق
َّ
م ـن ـه ــم س ـ ــوى أرب ـ ـعـ ــة فـ ـق ــط ،ت ـف ــرق ــوا
ٌ َّ ُ
ـات ظلت تؤرقه
أوان وصولهم .ذكــريـ
ً
طويل ،قبل أن يتماثل للنسيان تحت
وط ـ ــأة ال ـ َّـرأسـ ـم ــال ،وه ـي ـل ـمــان ال ـفــاقــة
وال ـع ــوز ال ــذي ال ي ــرح ــم .أض ــاع فيها
ح ــذاءه ،وص ــوره الـتــذكـ َّ
ـاريــة ،وتميمة
ِّ
الحظ التي كــان ُيعلقها على ذراعــه،
وكبرياءه أخيرًا.
«سنلتقي قريبًا ..أعدك!».
ظلت تلك الكلمات القديمة ،املحفورة
بدائيةٍ ،
ـوم
ُعلى ج ــدران ذاكــرتــه كــرسـ ٍ
َّ
تومض أمام مسامعه كل ليلةٍ  ،وكأنه
َّ
ـوس
يـسـمـعـهــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ،ك ـنــامـ ِّ ٍ
أرواح خير ٍة،
حميم ،أو كنداءات
إلهي
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ذوات ضمائر ال تنام .قـ َّـرر ليلتها أن
َ
حتضر،
أضيق من ُحنجرة ُم
الحياة
ٍ
وعزم على العودة إلى بالده غير آبهٍ
بشيء :أرتــال َّ
السيارات الفارهة عند
مــدخــل مـصـنــع ال ـ ُّـدون ــات الـفــرنـسـ َّـيــة،
ال ـ ـيـ ــون ـ ـي ـ ـفـ ــورم املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر عـ ـل ــى ح ـبــل

