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أصوات من السودان… قصص بطعـ
الغسيل ،إيجار غرفته املستحق بعد
َّ
أيـ ـ ــام ،ره ـ ــان ال ـيــان ـص ـيــب امل ـع ــل ــق بني
شفتي القدر ،أعالم الجنس املنتصبة
ُ
على صدر شقراء ليليةٍ  ،ولعابه الذي
ظل ّ
يد ُ
خره ليبصقه على وجه أحدهم.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــره بـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك األرض
األسـ ـمـ ـنـ ـتـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو ي ـب ـت ـع ــد ع ـن ـه ــا،
ل ـي ـتــرك ـهــا ت ـغ ـيــب أم ـ ــام ن ــاظ ــري ــه ،بــن
ـوت نـهـ ٍـم يبتلع
أم ــواج األطلنطي كـحـ ٍ
ق ــارب َّ صـيــد .ولــوهـلــةٍ ال مقياس لها،
َّ
ّ
يخصه هناك.
ظــن أن ــه تــرك شيئًا مــا
َّ
أده ـش ـت ــه ه ــال ــة الـ ـح ــزن ال ـت ــي خــيـمــت
ً
ُ
ع ـل ـي ــه ف ـ ـجـ ــأة ،ول ـ ــم ت ـط ـم ـئ ـنــه رائ ـح ــة
َّ
البحارة
املــدار االستوائي ،وسحنات
ال ـ َّـداك ـن ــة ،وامل ـت ـعـ ِّـرقــة بـفـعــل الـ ُّـرطــوبــة.
انـ ـفـ ـلـ ـت ــت ب ـ ـكـ ــرة الـ ـخـ ـ َّي ــط ال ـ ـ ُّـروح ـ ـ َّـي ـ ــة
لتلتصق بــأرصـفــة ال ــش ــوارع امللساء؛
ُ
ـوات ع ـشــر م ــن ع ـمــره،
ح ـيــث ت ــرك ًس ـن ـ ُ ٍ
كــانــت كفيلة ب ــأن تـشـعــره بــاالنـتـمــاء،
رغم مرارات ُالوحدة والالانتماء.
رمى جثته املنهكة على إحدى صواري
َّ
السفينة املنتصبة كــذيــول الـعـقــارب،
ُّ
ُ
همل ،ومضى يخط
بمسمار م
وأمسك
َّ ٍ
ٍ َّ
الخشبية« :سنلتقي
األرضية
به على
ق ــري ـب ــا ..أعـ ـ ـ ــدك!» .ل ــم يـحـتـمــل تـعــاقــب
املشاعر املتضاربة على صدره املثقل
بــرطــوبــة ال ـب ـحــر ،وس ـن ــوات االغ ـتــراب
صفحات تاريخه كدماء
املسفوكة على
َّ
قرصانةٍ مجهولي النسب .لم يكترث
ل ـن ــداءات مــاحــي الـ َّـسـفـيـنــة املطالبني
بــدخــول الـجـمـيــع إل ــى كبائنهم اتـقــاء
إعصار استوائي غير مأمون الجانب،
َّ ٍ
ٍ
وظ ـ ــل ُي ــدن ــدن ب ــأه ــازي ــج م ــن قـصــائــد
«ص ــام ــوي ــل غ ـل ـي ــوز» ت ـل ــك ال ـت ــي ك ــان
ُ
ُيـ ِّ
ـرددهــا تـ َّـجــار الخشب العائدين من
واحات جغبوبُّ :
ْ
قلت :أضيئي لي النجوم
ُ
ُّ
كي أعثر على ما يشبهني في الــرؤى
والخطوات
يا أيتها املدينة
أيتها َّ
الدمعة الحزينة
َّ
األول ضــاع منذ صــارت األرض
أبـ ِ
ـوك َّ
مثلثة الشكل
ذات زوايا وعتمة
فال تنتظري أحدًا
َّ
ألن الذين يذهبون
ُيصبحون ُم َّ
جرد ذكريات
فال تنتظري َّ بعد اليوم
َمن َو َع َد ِك الشمس ولم َي ُعد.
ً
َّ
مد خطًا طويال بال إراد ٍة ،وهو ُينصت
ُ َّ
ـوف إلـ ـ ــى زعـ ـي ــق زن ـ ـجـ ــي مـ ـع ــل ـ ٍـق
ب ـ ـخـ ـ ٍ
ٍ
ع ـل ــى إحـ ـ ــدى الـ ـ ـ َّـصـ ـ ــواري« :الـ َّـس ـف ـي ـنــة
ـث ،وهو
تـغــرق اآلن!»
وابـتـســم فــي عـبـ ٍ
َّ
ي ــرى امل ــوت يتل ًبس مــامــح الـبـ َّـحــارة،
َّ
ـســواء .قذفته
والهاربني خفية على الـ ُ
األم ـ ــواج م ــن نــاح ـيــةٍ إل ــى أخ ـ ــرى ،ولــم
َّ
ي ـش ـعــر ت ـجــاه ـهــا ب ــال ـ ُّـس ـخ ــط؛ ب ــل ظ ــل
ُم ـحــاف ـظــا ع ـلــى اب ـت ـســام ـتــه ال ـه ــادئ ــة،
وهـ ــو ي ـتــذكــر نـ ـب ــوءة آب ـ ــا« :سـنـلـتـقــي
عميقًا إلى البحر ،ورأى
قريبًا» .فنظر
ً
ـاك اسـتــوائــي
صــورتـهــا ُ ًمبتسمة ك ـمـ
ٍ
ٍ
نــادر ،عارية ُ
كد
ودود ،وابتسم
ولفني
ٍ
ٍ
ٍ َّ
َّ
لها في املقابل ،وتسنى له أن يتذوق
ُ
مرارة عصارة البابايا َّ
للمرة األخيرة،
قبل أن تبتلعه آخر األمواج.
* روائي وقاص سوداني ،صدر له
من الروايات :أرتكاتا ،السيدة األولى،
بتروفوبيا ،قونقليز ،أرض امليت ،كاجومي.
وكتاب نقدي بعنوان :هرطقات في النقد
األدبي املعاصر  ،2014حاصل على جائزة
الطيب صالح لإلبداع الروائي – مركز عبد
الكريم ميرغني  ،2010وجائزة الطيب
صالح لإلبداع العاملية الكتابي .2015

َ ْ ُ َ
ام ْي ِجي
طيف ب ِ
سايمون ابرام *
مـضــى م ــن الـلـيــل نـصـفــه ،والـكــائـنـ ُـات
اآلدمـ ـي ــة ل ـه ــذا ال ـح ــي ً ال ـن ــائ ــي ن ـصــف
ُ
تتوجس خيفة فــي مساكنها،
ـام..
ن ـيـ ٍ
ُ
وآذانها تستمع لكل حركةٍ قد تصدر
ً
بــال ـخــارج ،تـتــوقــع بــرهـبــةٍ زيـ ــارة غير
ُ
ـوب ف ـي ـهــا ،ق ــد ي ـق ــوم ب ـهــا سـ ــراة
م ــرغ ـ ٍ

الـ ـلـ ـي ــل ،أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـظـ ـ ــام ..ف ــال ــدواخ ــل
الظلمة
م ــوص ــدة ..الـقـنــاديــل م ـط ـفـ ُـأةُ ..
حــال ـكــة ال ـ ـسـ ــواد ..وال ـ ـبـ ــروق ت ــوم ــض،
ُ
ُ
بخجل من بني شعاب
ضوء ها
يتسلل
ٍ
الغيوم املتراصة في األجواء ،تصطدم
باأللواح املعدنية التي صنعت منها
تلك األهرامات املتهالكة التي يدعوها
أص ـحــاب ـهــا م ـس ــاك ــن ..ونـ ـب ـ ُ
ـاح ال ـكــاب
الـضــالــة يـقـصـ ُـم ظـهــرالـسـكــون املطبق
الحي!
بأنيابه على ُ
قد بلغ بي الشوق شأوًا سحيقًا ..إلى
ف ـتــاتــي «ب ــام ـي ـج ــي» ..يـصـلـبـنــي على
اآلكام املوحشة ،وفي مخابئ الصخر..
ع ـنــد الـيـنــابـيــع الـ ـ ٌح ــارة« ..بــامـيـجــي»
ٌ
ٌ
عصفورة استوائية فريدة ،متوحشة
ُ
الجمال ..قد انفجرت ينابيع أنوثتها
الـعــذبــة ،وهــي تبلغ مــن الـعـمــر تسعة
عـ ـش ــر ربـ ـيـ ـع ــا ،ل ـت ـس ـت ـح ـيــل ف ــردوس ــا
ـال من
عـبـقــريــا ب ـن ـبــاتـ ٍ
ـات غ ـض ــةٍ  ،وت ـ ـ ٍ
األزاهـ ــر تسلل إل ـ َـي طيفها وأن ــا على
مــرقــدي ،أص ــارع جـبــروت األرق الــذي
َّ
ركبتي
بات ينهك جفني ..أجثو على
ً
مـبـتـهــا إل ــى الـسـمــاء طـ ــورًا ،وأنـبـطــح
ع ـل ــى ف ــراش ــي وأقـ ـ ـ ــاوم الـ ـي ــأس ط ــورًا
آخ ـ ــر .ارتـ ـف ــع ن ـق ـيــق ض ـف ــدع ــة ان ـس ــاب
نقيقها عـبــر ث ـغ ــرات ال ـخ ـي ــزران الـتــي
ُبني بها مسكني ..وإنــاث األنوفليس
الـبـغـيـضــة الـعـطـشــى ت ـغــرز مـعــاولـهــا
في جسدي تستبيح دمي ثم تتطاير
تـجــوب أرج ــاء املسكن جيئة وذهــابــا،
وقد بيتت نية شريرة في احتالله أو
هكذا أظ ــن ..كنت أود لــو أرى النجوم
امل ـت ــال ـئ ــة تـ ـت ــراق ــص فـ ــي م ــداراتـ ـه ــا،
وال ـش ـه ــب والـ ـنـ ـي ــازك ت ـت ـســابــق نـحــو
كرتنا هذه ،غير أن النوم خارج الغرفة
ّ
يعد مغامرة من العيار الثقيل في هذا
ْ
الـ ـح ــي ..س ـ ــرت ف ــي شــراي ـي ـنــي رعـشــة
جميلة مبهمة ..اهتزت لها جوانحي
إثر لثمة فجائية حارة طبعتها شفتا
ف ـت ــات ــي بــام ـي ـجــي الـ ـس ــاح ــرت ــان عـلــى
ثـغــري ..مــددت يــدي ومسست خدها،
فتناطحت فــي خلدي األف ـكــار ..أرانــي
ق ــد س ـمــوت إل ــى ف ـ ــردوس اسـتـثـنــائــي
خـ ــاص ب ـ ــي ..م ــا وج ـ ــدت ب ـه ــا ش ـجــرة
ملعرفة خير أو شرُ ..
بشره
فبت ألتهم
ٍ
مــا يـقــع نـصــب عـيـنـ َّـي دون ـمــا اك ـتــراث.
انفلق بــاب الـغــرفــة إثــر ضــربــة عنيفة
عاجله بها أحــدهــم ،متبوعة بحركة
ألج ـ ــزاء بـنــدقـيــة آل ـي ــة ،وصـ ــوت قبيح
يأمرني« :ال تتحرك» .التصق جسدي
النحيل بــالـفــراش ..صـ ُ
ـرت كاملومياء..
لم أجد سانحة للحركة ،ولم يترك لي
ذلك الصوت متنفسًا لتقويم وضعية
ج ـ ـسـ ــدي ف ـ ــي امل ـ ــرق ـ ــد .ول ـ ـ ــج الـ ـغ ــرف ــة
ش ـخ ـصــان ل ــم أت ـب ــن خـلـقـتـهـمــا أب ـ ـدًا.
إنــي لــم أزل متيبسًا ..أشـعــل أحدهما
مصباحًا يــدويــا ،ص ـ ّـوب ال ـضــوء إلــى
وج ـه ــي ،أحــال ـنــي إل ــى أع ـمــى مــؤقـتــا..
وإذا ب ـص ــوت يـ ـق ــول« :أي ـ ــن ال ـق ــروش
وال ــاب ـت ــوب واملـ ــوبـ ــايـ ــل»؟ ..ي ــا للحظ
ال ـس ـيــئ! ي ـبــدو أن ــي أت ـعــرض لـلـنـهــب..
ي ـبــدو أن أب ـنــاء ال ـظــام قــد أدرك ــون ــي.
أفصحت لهما عن مواضعها مكرهًا..
س ـي ــأخ ــذون ـه ــا ال مـ ـح ــال ــة .اخ ـت ـل ـجــت
ف ـ ــي داخ ـ ـل ـ ــي أحـ ــاس ـ ـيـ ــس ب ــال ـغ ـض ــب
والــوجــل والـحـســرة ،وال حيلة .هــؤالء
ال ي ــرحـ ـم ــون ..ي ـن ـه ـب ــون وي ـس ـل ـب ــون،
يغتصبون ويقتلون ،وال يرمش لهم
جفنُ .
قلت أصــون روحــي فــا أفقدها
َّ
أيضًا .انفلتت من رئتي شهقة عميقة
ُبعيد ذهابهما ،أعــادت إلى موميائي
أعني جسدي النحيل بعض الحياة...
عــاودنــي جـبــروت األرق ،مستصحبًا
ال ـيــأس وال ـق ـنــوط ،بينما اب ـت ــدأت في
ال ـ ـخـ ــارج ،قـ ـط ــرات امل ـط ــر ت ـن ـقــر سطح
مسكني امل ـعــدنــي ،ن ـقــرات مـتـســارعــة،
كـثـيـفــة وع ـن ـي ـفــة ..وري ــح ه ــوج ــاء تهز
مالبسي املتدلية من على حبل موثق
بني خشبتني تعلوان فراشي ..وإناث
األنوفليس البغيضة تلك ،اختفت إلى
بعبوس
حيث ال أدري ..وأن ــا أح ــاول
ٍ
ً
م ــرارًا ،اج ـتــرار الــوقــت قـلـيــا ،مــن دون
جـ ــدوى ،ألسـتـعـيــد أمــاكــي املـنـهــوبــة،
وط ـي ــف ف ـتــاتــي ال ــرائ ـع ــة االس ـتــوائ ـيــة
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* كاتب من جمهورية جنوب السودان.

دوسنطاريا
منصور ُ
الص ّ
ويم *
في اليوم الخامس ،انسحبت الكتائب
املتمترسة في العمق وتركت الساحة
ال ـخــربــة لـكـتــائــب ال ــراي ــات ال ــرم ــادي ــة،
تـقــدمــت الـكـتــائــب الــرمــاديــة فــي شكل
قــوس كبير مطوقة الــدخــان والغبار
واإلسـ ـمـ ـن ــت املـ ـت ــداع ــي ،ت ــوق ــف جـيــب
م ـك ـش ــوف ،ق ـف ــز ض ــاب ــط ن ـح ـيــل وأم ــر
ج ـنــودًا أكـثــر نـحــافــة مـنــه بــاالنـتـشــار:
«اق ـت ـلــوا حـتــى ال ـظ ــال» .قـفــز الـجـنــود
املـ ـ ـ ــذعـ ـ ـ ــورون صـ ـ ــوب رك ـ ـ ـ ــام املـ ـب ــان ــي
امل ـ ـن ـ ـهـ ــارة م ـح ـت ـض ـن ــن رش ــاش ــات ـه ــم
الصغيرة ،جندي «مــا» قفز مترنحًا،
بـ ــدا وك ــأن ــه س ـي ـس ـقــط ،م ـتــرن ـحــا ســار
صــوب الـحـطــام املـتــداعــي .كــان يسمع
صـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــاص وال ـ ـ ـصـ ـ ــرخـ ـ ــات
املكتومة وهو يقترب من بقايا مبنى
ما ،تكسرت حوائطه وبــرزت أسياخه
وشـظــايــا زجــاجــه وتـحــول إلــى مزبلة
إسمنتية ،بقبضته تمسك الجندي الـ
«مــا» بإحدى األسـيــاخ الـبــارزة ،كانت
أن ـفــاســه تـتـهــدج وع ــرق غــزيــر يتقطر
م ــن ج ـســده ويـبـلـلــه .أس ـقــط ال ـس ــروال
ال ـك ــاك ــي وقـ ـع ــد .أحـ ــس ب ــاألل ــم حــارقــا
يكوي أحشاءه ،تقلص بأكمله وسائل
أص ـف ــر ش ـف ــاف ي ـنــدفــع م ــن مــؤخــرتــه،
أحــس بجسده يضيع ويتبخر ،غرز
مقدمة السيخة في جبينه وأحشاؤه
ت ـت ـمــزق وت ـت ـل ــوى ملـ ــرة أخـ ـ ــرى ،صــرخ
ب ـص ــوت م ـب ـحــوح وال ـس ــائ ــل األص ـفــر
يتدفق كالرشاش ،ينتشر على ساقيه
ويـلـطــخ ال ـبــوط األس ــود ويــرســم على
اإلس ـم ـنــت امل ـت ـك ـســر خ ــرائ ــط مـشــوهــة
ويسيل متقطرًا ..هدنة قصيرة عاشها
امل ـح ــارب وأح ـش ــاؤه تـسـتــريــح وه ــواء
خفيف يضرب جسده املبلول بالعرق،
أحــس بانغراس السيخة فــي جبينه،
ّ
تنبه ثــم أحــس بغريزة املـحــارب بأنه
مراقب ،أطلق عينيه برفق وحدق في
ال ـظــام أمــامــه ،بــرهــة وتـيـقــن ،عينان،
حـ ــدق أك ـث ــر ع ـي ـنــان وج ـس ــد مـسـجــى،

أكثر ،جندي من الفصيلة العدوة ممدد
تـحــت رك ــام اإلس ـم ـنــت ،تــأمــل الجسد
املـحـطــم بــانــذهــال ،ال يـبــن مـنــه شــيء
س ــوى ال ـص ــدر وي ــد وح ـي ــدة وعـيـنــان
ت ـح ــدق ــان بـ ــه .ان ـش ـب ـكــا ف ــي الـتـحــديــق
ملـ ــدى خ ـ ــارج م ـ ـ ــدارات الـ ـح ــرب ودوي
الــرصــاص والسفك اليومي ،انكسرت
عينا الجندي الـ «مــا» املنحشر أسفل
اإلس ـم ـنــت وال ـس ـيــخ وال ــزج ــاج ،مالتا
نـحــو األرض ،انـكـســرت معهما عينا
الجندي ال ـ «مــا» املنحشر تحت جمر
أحشائه امللتهبة ،مالتا صوب األرض.
كــان السائل األصفر الشفاف قد خط
ً
مجرى نحيال وانحدر متعرجًا صوب
ّ
الجسد املحطم .مد يــده ،مال بجسده
املحموم ،جعل كفه حاجزًا بني الوجه
والـ ـس ــائ ــل الـ ـشـ ـف ــاف األص ـ ـفـ ــر ،ج ــرف
النثار ،التراب والسائل األصفر ،بنى
بـكـفــه سـ ـدًا ث ــم أغ ـمــض عـيـنـيــه ودوار
ي ـج ـتــاحــه ،س ـقــط ب ـمــؤخــرتــه ال ـعــاريــة
على األرض ،ثم سمع الـنــداء« :اســرع،
تـ ـ ـح ـ ــرك ..ال ـ ـطـ ــائـ ــرة» .أبـ ـص ــر ال ــزم ـي ــل
ي ـن ـح ــدر م ـت ــدح ــرج ــا ب ــات ـج ــاه الـجـهــة
املقابلة والــرشــاش الصغير فــي يــده،
نهض متطوحًا ،سال السائل األصفر
الشفاف وانساب على ساقيه ،تحرك
ممسكًا بالكاكي ،ومؤخرته مكشوفة
ت ــواج ــه عـيـنــن مــرهـقـتــن ت ـب ــدآن اآلن
بــاالنـطـفــاء ..جـنــدي «م ــا» فــي الجبهة
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـمــدي ـنــة املـ ـحـ ـت ــرق ــة ،ك ــان
يتحرك متعثرًا ببقايا الطوب وشظايا
الزجاج ونثار اإلسمنت ،طائرة «ما»
ظللته ،حدق في املعدن املتوهج وهو
يـفــرد يــديــه ،هـمــس« :ال ـط ــائ ــرة» .دوى
دوي حاد بأذنيه ،ترنح ..جندي «ما»
تــرنــح وت ـه ــاوى ف ــوق رك ــام اإلسـمـنــت
عند الجبهة الشرقية للمدينة.
* روائي قاص وكاتب سوداني
ولد عام 1970
صدر له :روايات :تخوم الرماد ،ذاكرة
شرير ،أشباح فرنساوي ،آخر السالطني.
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ُ
الجنون قريبًا
جون بوي *

سيحل الخريف قريبًا!
قـ ــالـ ــت سـ ـ ـ ــارة وه ـ ـ ــي تـ ـض ــع أم ــام ـن ــا
صينية مليئة بقطع املانجو املجففة،
وه ــذا أم ـ ٌـر جـيــد ألن ــه ال يــوجــد مــا هو
أفضل حتى نخمد به ّ
حر يناير ،ربما
قالت ذلك ألن الجو اليوم أشد حرارة
من األيــام الفائتة ،وربما تلمح بذلك
إلـ ــى أن س ـقــف ال ـغ ــرف ــة ال ــوح ـي ــدة في
املنزل تحتاج إلى ترميم.
بــالـنـسـبــة ل ـنــا ،ج ــون وأنـ ــا ،ف ــإن الـحــر
ي ـب ــدو مـضــاعـفــا أك ـث ــر م ـمــا يـشـعــر به
ال ـج ـم ـيــع ،وال ـس ـبــب ه ــو ال ـت ـعــب ال ــذي
ّ
ـات
تـ ـك ــب ــدن ــاه فـ ــي ال ـ ـكـ ـ ّـر وال ـ ـفـ ـ ّـر س ــاع ـ ٍ
طويلة ،في محاولة يائسة الصطياد
«ورل» ب ـ ــدأ ي ـظ ـه ــر م ـن ــذ أن ت ــراج ــع
ٍ
منسوب النهر.
والـ ـسـ ـب ــب أن ج ـ ــون ي ــري ــد ال ـح ـصــول
على كبد ذلــك املـخـلــوق العجيب ،إنه
يعتقد بطريقة ما أن ذلك سوف يفتح
ل ــه أب ــواب ــا مـغـلـقــة ،ح ــاول ـ ُـت ثـنـيــه عن
تصديق أن األمر محض شعوذة لكن
دون جدوى .وحتى ال يكون وحده في
هذا الــدرب الخطر ،قـ ُ
ـررت مرافقته كل
يوم وأصبحت أجد األمر مسليًا نوعًا
مــا ،خــاصــة لشخص ال وقــت لــه كيما
يمارس الرياضة مثلي.
ُ
فعلت أنا.
لم يرد عليها بشيء وكذلك
ـيء لـهــا ،لكن
هــو ال يستطيع ق ــول ش ـ ٍ
عندما نكون وحدنا ،لكن عندما تكون
شيء ما
غائبة عنا ،منهمكة في إعداد
ٍ
في املطبخ ،يبدأ هو في الحديث:
ألـ ْـم أقــل لـ ِـك إن كل املشكالت الصغيرة
ُ
ه ــذه ،س ــوف تـحــل ف ــور اصـطـيــاد ذلــك

