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ملـ ــا تـ ـش ــاج ــرت فـ ـ ـ ــردوس مـ ــع ع ــوض
الـسـيــد ف ــي تـلــك الـلـيـلــة ،ك ــان الــوقــت
عـشــاء آخ ــر .وانـتـهــت املـشــاجــرة بــأن
أطلقت فردوس كلماتها الرصاصات
لتنكأ عدة جروح عميقة وقديمة في
قلب عــوض السيد .كظم هــو غيظه،
ورمــاهــا بنظرات ذات ش ــرر ،قبل أن
يــولـيـهــا ظ ـهــره مـتـجـهــا نـحــو الـبــاب
ال ـخــارجــي .وبـنـفــس الـجـلـبــاب الــذي
صـلــى بــه ص ــاة ال ـع ـشــاء ،والـ ــذي لم
ي ـك ــن ي ـح ـت ــوي م ـح ـف ـظ ـتــه ال ـج ـلــديــة
كــالـعــادة ،هبط عــوض السيد الــدرج
وال ـت ـقــط مـفــاتـيــح األك ـس ـنــت ق ـبــل أن
يصفق الباب الحديدي خلفه.
فــي األكـسـنــت سـمــع قلبه يصطخب
وي ـض ـط ــرم ،فـكـبــح ل ـهــاثــه املـضـطــرد
وأدار امل ـح ــرك .نـظــر ف ــي ســاعــة يــده
فوجدها تشير إلــى العاشرة فشعر
بالضجر يحيط بــه .تلمس جيوب
ج ـل ـب ــاب ــه ف ــوج ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــارة ،ووجـ ــد
الـ ـ ــوري ـ ـ ـقـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة امل ـخ ـص ـص ــة
ل ـل ـصــدقــات ال ـع ــاب ــرة ال ـي ــوم ـي ــة ،ولــم
يجد املحفظة الـتــي كــان مـتــأكـدًا انه
ل ــن ي ـج ــده ــا .زج ـ ــر أي فـ ـك ــرة تـحـثــه
نحو العودة إلى الداخل مجددًا .شد
الطاقية على يأفوخه ...وانطلق.
م ـب ـت ـع ـدًا م ــن ح ــي ال ــري ــاض تكتكت
الـ ـت ــروس ف ــي صــدغ ـيــه وه ــو يـتــأمــل
العالم خارج زجاج األكسنت فشعر
بغلواء الغضب تخبو .تنبه إلــى أن
ال ـشــارع الـتـجــاري قــرب البيت ليس
ً
هو هو ليال مثله نـهــارًا .رآه شارعًا
مـخـتـلـفــا ي ـعــج بــال ـســاب ـلــة واأللـ ـ ــوان
واألدخنة.
ك ــان ق ــد اع ـت ــاد  -م ـنــذ زم ــن بـعـيــد –
على النوم مبكرًا بعد صالة العشاء
بقليل .بدأ تلك العادة الحميدة منذ
أن ت ــرك لـعــب الـ ــورق فــي ال ـن ــادي مع
عبد الصمد وقرشي وصالح ونعيم.
استعاد تلك اللحظة الـتــي قــال لهم
فيها بكل جدية:

حـتــام نسهر فــي الـلـعــب ونـغـفــل عن
الرب؟! يا سادة :القبور هي اآلن أقرب
من فتحة الكونكان .في أي لحظة قد
يشهق أحدنا فال يزفر ثانية ،وهذه
الـحـيــاة الـبــاطـلــة ستباغتنا فــي أي
لحظة بقول :كش ملك.
ليلتها تضايق األصحاب من سجعه
السخيف وامل ــؤل ــم .مــن نـبــرة صوته
كانوا قد تبينوا مــدى جديته ،ومن
ذلــك الحني صــارت رســائــل املجاملة
األعيادية هي كل ما تبقى بينهم.
وهـ ـ ــو فـ ــي األكـ ـسـ ـن ــت كـ ـ ــان ال وع ـيــه
ي ـمـ ّـده بــالــذكــرى املــاضـيــة ،وك ــان هو
يـ ـع ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل حـ ـي ــات ــه املـ ـعـ ـت ــادة
ول ـكــن مــن زاويـ ــة ج ــدي ــدة .تـنـ ّـبــه إلــى
ّ
تتعدى
رتابة حياته اآلنية؛ حيث ال
مجالسة ف ــردوس ،ومـشــاويــر شــراء
الـخـبــز والـصـحــف ،وإج ـ ــازات ناجي
واألحـ ـف ــاد ال ـس ـنــويــة ،وزي ـ ـ ــارات رنــا
والزهرات األسبوعية.
ّ
ذك ــر نفسه أنــه اقـتــرب مــن الـلــه أكثر
بطريقة مــا ،إال أنــه صــار مــن ناحية
أخرى أشبه باإلنسان اآللي .بمعنى
أدق لـ ــم ي ـع ــد ي ـن ـت ـظــر ش ـي ـئــا س ــوى
ضمة القبر .وفي هذه اللحظة شعر
بالضيق يتضخم من جديد ليجثم
ع ـلــى أن ـف ــاس ــه ،ف ـقــرر ع ـلــى ال ـف ــور أن
ي ـخ ـفــت م ــن ص ـ ــوت ال وعـ ـي ــه ،وب ــدأ
م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـعــالــم
خ ــارج زج ــاج األكـسـنــت .رأى فتيات
شابات يتضاحكن ببهجة مع فتية
واقـ ـف ــن أمـ ـ ــام ب ــواب ــة أح ـ ــد امل ـطــاعــم
التركية التي رآها اجتاحت الشارع
دون أن ينتبه بتاتا ألمرها .تمتم في
صمت أن مثل هذه الوقفات كان من
املستحيل أن تـحــدث فــي زمـنــه .أكد
األمر لنفسه قائال:
السينما فــي حــد ذات ـهــا هــي أطيش
مغامرة يمكن الحصول عليها.
ك ـ ـ ــان ص ـ ـ ــاح هـ ـ ــو الـ ــرف ـ ـيـ ــق الـ ــدائـ ــم
ف ــي رح ـ ــات الـسـيـنـمــا ال ـل ـي ـل ـيــة ،لــذا

ّ
ع ـ ـ ــن ل ـ ــه أن ي ـم ـض ــي نـ ـح ــو م ـن ــزل ــه،
وي ـق ـض ـيــا لـيـلـتـهـمــا ف ــي ال ـس ـمــر عن
أفـ ـ ــام ذلـ ــك ال ــزم ــن ال ـج ـم ـي ــل .تــوجــه
ب ــاألكـ ـسـ ـن ــت نـ ـح ــو حـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة
قاصدًا النادي هناك؛ حيث سيكون
صــاح بالتأكيد .وصــل إلــى النادي
بسهولة ...أو كما كان يظن ،لكنه لم
يـجــد ال ـن ــادي .وج ــد جـ ــدران ال ـنــادي
ن ـف ـس ـه ــا لـ ـك ــن ب ـ ــزي ـ ــادة فـ ــي ع ــدده ــا
وبمدخنة وبالفتة ضخمة تعلن أن
امل ـك ــان ه ــو ملـخـبــز .ح ــن دق ــق النظر
أكثر ّ
تبدت له ببطء هيئة العجانني
واملعجنة والفرن.
أغمض عينيه ليصفي ذهنه ،فتأكد
أن ذاكرته ال تذكر مكان بيت صالح.
ص ــار ذه ـن ــه ورقـ ــة ب ـي ـض ــاء ،ف ـكــر أن
يـســأل أح ـدًا مــا عــن الـنــادي/املـخـبــز،
أو عن بيت صالح ،لكن األمر كله بدا
سخيفًا.
بـعــد وهـلــة ،استجمع شـتــاتــه مـقــررًا
أن يتوجه نحو عبد الصمد فــي أم
درمـ ـ ــان ول ـيــذه ـبــا م ـعــا إلـ ــى ص ــاح.
حني عبر سوق الخرطوم  2استعاد
م ـ ــن جـ ــديـ ــد وع ـ ـيـ ــه بـ ــأنـ ــه ال ي ـح ـمــل
مـحـفـظـتــه م ـع ــه ،وب ـ ــأن أي عـسـكــري
مــرور يستطيع أن يوقفه ،وبأنه قد
يـتـعــرض ألي ح ــادث ويـفـقــد الــوعــي
وال ي ـت ـعــرف إل ـي ــه أح ـ ــد ،وب ــأن ــه قد
يحتاج إلى نقود كافية ألي شأن ما.
عال:
زفر بصوت ٍ
الوقود؟
ألـ ـق ــى نـ ـظ ــرة خ ــاط ـف ــة ن ـح ــو مــؤشــر
خـ ــزان ال ــوق ــود فــاط ـمــأن وت ـن ـهــد .ثم
حمد الـلــه أن الــوقــد متأخر لتواجد
عـســاكــر امل ـ ــرور ،وأن الـبـلــد خ ــال من
حـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــوارئ وحـ ـظ ــر ال ـت ـجــول
ونـقــاط التفتيش .كــان واثـقــا مــن أن
عبد الصمد يسكن في حي املالزمني
بأم درمان ،وكان يتذكر جيدًا وصف
املسكن ،لكن ما أن عبر عوض السيد
ال ـج ـســر ال ــراب ــط ب ــن ال ـخ ــرط ــوم وأم

درمـ ـ ــان ح ـتــى ان ـت ـبــه إل ــى أن الــوقــت
ق ــد ت ــأخ ــر ج ـ ـ ـدًا .ال ـت ـف ــت إل ـ ــى ســاعــة
يــده فوجدها تشير إلــى دقائق قبل
منتصف الليل.
أوقـ ـ ـ ــف األكـ ـسـ ـن ــت قـ ـ ــرب مـسـتـشـفــى
السالح الطبي وأخذ يقهقه متدرجًا
نـحــو ضـحــك هـسـتـيــري ك ــام ــل .فــأفــأ
بالكلمات التالية:
الساعة الثانية عشرة! عبد الصمد
يـ ـ ـك ـ ــون قـ ـ ــد تـ ـغـ ـط ــى وان ـ ـخ ـ ـمـ ــد ق ـبــل
العاشرة  ..يا لغبائي.
دار باألكسنت متوجهًا نحو شارع
ال ـ ـن ـ ـيـ ــل .م ـ ــر ق ـ ـ ــرب مـ ـب ـن ــى الـ ـب ــرمل ــان
فـهــاجــت فــي قـلـبــه ال ـهــائ ـجــات ،داس
عـلــى األك ـس ـنــت لـتـبـعــده أسـ ــرع .فكر
أنه سينزل ويتمشى ،وباملال القليل
في جلبابه سيشتري بذور البطيخ
يقزقز بها .انـشــرح باله عندما رأى
الرصيف املطل على النيل خاليًا.
أوق ــف الـسـيــارة .هــم ّ أن يـنــزل منها،
لــوال أن رأى النعل األسفنجي على
قدميه .كــان ذلــك هو ما ينتعله لكل
خــروج نحو املسجد .شعر بالحرج
م ـم ــزوج ــا ب ــاالس ـت ـي ــاء .اس ـت ـح ــى :أن
يمشي موظف متقاعد مرموق مثله
ف ــي مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ووسـ ــط ش ــارع
النيل بنعلني من األسفنج ،وجلباب
متواضع .قال في نفسه:
دعــك مــن بقية الـنــاس؛ مــاذا سيقول
نعيم وقــرشــي فــاحـشــي الـلـســان إذا
عرفا باألمر! سيمسحان بك األرض.
لن يرسال رسائل .سيقدمان ملالقاتي
ونوشي بالسياط الالذعة.
وهنا تذكر فردوس.
ت ــذك ــر ق ـصــة عــاق ـت ـه ـمــا؛ خ ــاص ــة ما
يتعلق بأنهما لم يرق أحدهما لآلخر
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة .ك ــان زواج ـ ــا تـقـلـيــديــا
ليس فيه أي أمر مثير .أهله قالوا أن
أهلها طيبون ،والطيبات للطيبني،
و ُحسم األمر .تذكر أنه تعرف إليها
فــي شـهــر الـعـســل كــأنـهــا رفـيــق سفر
م ـف ــروض ع ـل ـيــه .ح ـ ــاول أن يـعــرفـهــا
عـلــى أصــدقــائــه ،مــا دام ــت لـيــس لها
صديقات كثيرات .كما أنه فضل أال
يـتـعــرف إل ــى صــديـقــاتـهــا قـفــا لباب
احـتـمــاالت ِّالغيرة النسائية .لكنها
ل ــم تـ ـ ِـن ت ـ ـحـ ــذره م ــن ن ـع ـيــم وق ــرش ــي
رغم أنها ال تعرف الكثير عنها .في
ال ـب ــدء أغ ـض ـبــه األم ـ ــر ،لـكـنــه ك ــان قد
تلقى كثيرًا من الوصايا عن التغافل
والصبر على النساء ،كما أنه ّ
صبر
نفسه ب ــأن صديقيه لــن يـعــرفــا أب ـدًا
ب ـقــرون اسـتـشـعــار زوج ـتــه املـشــرعــة
نـحــوهـمــا ،وألن ال ــرج ــال ال يــرونـهــا
ّ
أب ـدًا .ثــم ّأمــن على استنتاجاته بــأن
م ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ك ـل ــه ع ـل ــى االط ـ ــاق
يستطيع التكهن بتصرف النساء.
م ــن س ـي ـب ـيــع بـ ـ ــذور ب ـط ـيــخ ف ــي ه ــذا
ال ــوق ــت م ــن ال ـل ـي ــل؟ ال ب ــد أنـ ـن ــي قــد
ُجننت.
ً
تثائب قائال لنفسه وهــو يتأكد من
نوافذ السيارة محكمة اإلغالق .كان
بــرد آخــر الليل يتسلل إلــى جلبابه
الخفيف.
فــي الــدنـيــا أش ـيــاء ال يملك االنـســان
ً
أن ي ـف ـعــل ح ـيــال ـهــا أي ش ـ ــيء .م ـثــا:
مــا ال ــذي يــدفــع شــابــا مـثــل ن ــادر إلــى
الهجرة إلى كندا؟ لم أنجح في منعه.
قــال لــي إن البلد تخنقه ،وإنــه ليس
مثل ناجي ،وإنــه ال يريد أن يتزوج
مـبـكـرًا .قــال لــي إن املـســألــة ال تتعلق
بالنقود؛ فهو يعرف أنني لــن أدعــه
يعوز شيئًا .قال إنه يختنق وحسب،
وإنه ّ
يود لو يتنفس هواء نظيفًا .لم
يكن في يدي حيلة.
هـ ـ ــل كـ ـ ـ ــان بـ ـ ـي ـ ــدي ح ـ ـي ـ ـلـ ــة! مـ ـ ــن كـ ــان
يستطيع أن يـمـنـعــه؟ مــن يستطيع
أن يمنع أي أحد اليوم! حتى البنات
ال ي ـم ـلــك اآلب ـ ـ ــاء م ــن أم ــره ــن شـيـئــا.
زوج رن ـ ــا ال ي ــري ــد االغـ ـ ـتـ ـ ــراب ،لـكــن
م ــاذا لــو اخـتـنــق مـثــل ن ــادر! م ــاذا لو
اضـ ـط ــرت ش ــرك ــة ن ــاج ــي لـن ـقـلــه إل ــى
املقر الرئيس في دبي! إذا حدث ذلك
فطبعًا لــن يترك ناجي وزوجـتــه أيًا
من األحفاد لنا أنا وفردوس .إذن ما

الذي سيحدث؟ هل سنعيش وقتها
وبعد كل هذا األمر وكأننا عجوزان
عـقـيـمــان يـشـيـخــان ف ـّـي ص ـمــت .هــذا
ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا س ـن ـت ـعــفــن بـ ــاألمـ ــراض
فيما تسلقنا الشيخوخة على موقد
خافت.
كو كو كو
انـتـبــه عـلــى ص ــوت ط ــرق عـلــى جسم
سيارته ،وعلى البخار املتكثف على
زج ــاج نــافــذتــه ال ـص ــادر مــن حصان
سـ ـ ــواري ال ـل ـي ــل .فـ ــرك عـيـنـيــه بـشــدة
منخلعًا وأنزل زجاج النافذة ليسمع
الشرطي من فوق الحصان ينهره:
ممنوع النوم هنا يا مواطن .يا ويلك
لو كنت سكران!
ال .ال .أعوذ بالله .العفو.
ً
اعتذر عوض للشرطي معلال بأنها
م ـج ــرد غ ـف ــوة غ ـيــر م ـق ـص ــودة .أدار
محرك السيارة وانطلق .بعد برهة
نظر إلــى الساعة فهاله الــزمــن الــذي
استغرقته غفوته .عبر الجسر نحو
الـخــرطــوم .عــاد يحمد الـلــه أن البلد
ليس بها طوارئ ،وأن سواري الليل
ـن أق ـس ــام
رحـ ـم ــوه م ــن الـ ـج ــرج ــرة ب ـ ُ
الشرطة .انتابه هلع حني خ ّيل إليه
حــال فــردوس وأوالده لو عرفوا أنه
مرمي في قسم شرطة في مثل هذه
الساعة.
مــر بمحاذاة الفندق الكبير ،ففارت
في وجهه دون أي مقدمات ذكريات
ش ـهــر ال ـع ـســل م ــع فـ ـ ــردوس .ك ــان قد
مـضــى زم ــن طــويــل عـلــى األمـ ــر .كــان
الـفـنــدق قــد تغير اسـمــه اآلن ،إال أنه
ظل محتفظًا بنفس السمت األصلي.
حـ ــن مـ ــر ق ـ ــرب م ـس ـت ـش ـفــى ال ـع ـي ــون
انــزلـقــت ذاكــرتــه بنعومة إل ــى ذكــرى
عملية الصغير نــاجــي ذي العشرة
أعــوام ملتهب العينني .استرجع في
حـلـقــه ط ـعــم ال ــذع ــر الـ ــذي رك ـب ــه قبل
إجراء الجراحة.
ً
ف ـكــر فـيـمــا ل ــو ك ـتــب م ـق ــاال ي ــوم ــا ما
ي ـســرد فـيــه بـعـضــا مــن بــراعــة أطـبــاء
ال ـع ـيــون ف ــي ذل ــك ال ــزم ــان .اسـتـعــذب
ال ـف ـك ــرة إال أنـ ــه س ــرع ــان م ــا انـشـغــل
بمالحظة شارع النيل الذي ال ينام.
ك ــان ه ـنــاك رواد ل ـل ـشــارع يـسـهــرون
ويفعلون شيئًا مــا .ما لبث وتخيل
فـ ــردوس بـلـســانـهــا اب ــن الـكـلــب يهزأ
بأولئك السهارى ناعتة إياهم بقلة
القيمة ،وفراغ األمخاخ ،واالنسخاط
بلعنة الله.
ّ
بدأ يضحك دون قهقهة ،فعقب:
حني تريد تصير أألم من ذئبة.
من بعيد تناهى إلى مسمعه صوت
األذان األول منبثا مــن أح ــد أحـيــاء
ن ــاص ــر .ت ـخـ ّـيــر م ـس ـجــدا م ـف ـتــوحــا و
مـضــاء ليوقف األكـسـنــت قــربــه .أخذ
ي ـص ـلــي ح ـت ــى األذان الـ ـث ــان ــي ،بـعــد
ذلــك اكتفى بالتسبيح والـتـ ّ
ـأمــل في
املصلني الناعسني .الحــظ قليال من
الشيوخ يتشاكسون على الكراسي
املــرصــوصــة فــي الصف األول تمامًا
م ـثــل م ــا يـفـعــل ه ــو م ــع ج ـيــرانــه في
ّ
مسجدهم .فكر فــي أن األشـكــال هي
األشكال والشيب هو الشيب ،وأفعال
النعاس هي ذاتها.
ّ
ح ــن س ــل ــم ،ل ــم يـسـتـعـجــل ال ـخ ــروج.
ج ـل ــس ي ـح ـمــد الـ ـل ــه ع ـل ــى الـسـكـيـنــة
ّ
التي بدأت تظله .خارجًا من املسجد
وجد قرب الباب مسكينة تمد يدها
فنفحها بكل ما كان في جيبه.
ملـ ـ ــا اق ـ ـ ـتـ ـ ــرب الحـ ـ ـ ــظ أن املـ ـص ــابـ ـي ــح
ال ـخ ــارج ـي ــة ال زالـ ـ ــت م ـ ـضـ ــاءة ،لـكــن
لــم يـكــن هـنــاك ال س ـيــارة نــاجــي و ال
سيارة زوج رنا .أوقف األكسنت على
مسافة قصيرة من الباب الخارجي،
لكن بزاوية تخفيها من مرصد شبح
ف ــردوس القابع خلف ستائر نافذة
غرفة النوم.
أطـ ـف ــأ امل ـ ـحـ ــرك .ت ـس ـل ــل ن ـح ــو ال ـب ــاب
الخارجي .فتحه ببطء شديد .وضع
املنضدة قرب
مفتاح األكسنت على ّ
الباب بكل سكون ،ثم تنفس لبرهة
وهو يستعد لصعود الدرج.
* كاتب سوداني

