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بح الشَّ َمنِزلُة : اُحلبِّ ِيف

مالمح من ضئيل بقدر يحتفظ يزال ال أنه ولو أسَمى، ملخلوق فاشل َمرشوع هو اإلنساُن
أكتب وأنا اآلن. عليه هو الذي امَلْسخ صفات من واٍف وبقدٍر يكونه، أن يجب كان ما
السامي، الكائن ذلك لوال ومؤملة قاسية ستصبح كانت ما حياٍة وقائع وأسجل ذكرياتي
اإلنسان؛ عن ُهنا أحكي سوف الحطيط، املسخ ذلك لوال وثرية جميلة تغدو كانت وما
أن أحاول الثنائيات هذه عن وبعيًدا كالفراشة، حلًوا ولطيًفا العقرب، كما ومؤمًلا فقريًا
آثارها ولكن ذهني، يف اآلن غائمة هي أشياء أقول أن وأحاول وواضحة، صادقة أكون

منهم. أو لآلخرين أخجل أالَّ أحاِول سوف جسدي، ويف روحي يف جلية
ذلك من الرغم عىل بعمق، عشته جحيٍم وعورة الُعراة، ُعري أكشف سوف إنني أقول

مرات. عدة قتلته فلقد دته؛ جالَّ أصبحت أنني ولو دي، بجالَّ رحيمة أكون أن أرجو
لكم حكيُت كلما الكثري عني وستعرفون حسن، سارة اسمي أبدأ. أين من أعرف ال
حياتي يف أقرأ ولم املساء، عند تحكي جدَّة يل تكن ولم بارعة، براوية لست فأنا الكثري،
عنهم، أحكي سوف الذين الناس جميع الرَّْوي سيشاركني الِقصص، من حفنة سوى ُكلها
بعضهم ورواة، أبطال كلهم شاءوا، كما شهاداتهم سرَيُْوون أنفسهم، وعن عني سيحكون
ال وبعضهم أصدقاؤها، يسميها كما القديسة أو حسان ُسهري مثل وماهر بل متمرِّس
ما معظم األقل عىل أقول لكي ولكن ُمربًكا، ذلك يكون أن وأخىش مثيل، الحكي يف له خربة
الذي ذاتي يف األعمق باملشهد حكايتي أبدأ أن أيًضا يل اسمحوا ذلك، من بدَّ ال قوله، عيلَّ

حييت. ما أنساه لن
لم الوسيم الرشطي ألنَّ جمعة؛ كان اليوم أنَّ يبدو لئيم، سجٍن يف يوم ذات ذلك حدث
الثالثة بعد أي متأخًرا، إالَّ وبجاحة كرم يف الوقح عطره لينثر النساء؛ زنازين عرب يتبخرت



البدوي العاشق

الجمعة لصالة يستعد إنه حيث األسبوع، يف مرة سوى يحدث ال استثناء وهذا ظهًرا،
السابعة عند إلينا يحرض كان الجمعة، أيام غري يف والعادة، الطبع يف الصباح. فرتة طيلَة
— االستجواب غرفة يف ثم بالضبط، الواحدة عند أخرى مرة يظهر ثم يختفي، ثم صباًحا

الليل. منتصف بعد الواحدة بعد ما — االحتفال قاعة
املستفز القوي عطره مأل مقدمات، أية دون إيلَّ دخل وقد الوسيم الرشطي يل قال
أنني لوال فمي، أنُفه يلمس يكاد وجهي، أمام يقف وهو منخريَّ وزكم تماًما، زنزانتي
ولو جد، أحبك سارة، يا أحبك بالحائط: ألتصق كدُت حتى تدريجيٍّا، للخلف أنسحب كنت

حنتزوج. هنا من تطلعي عندما الزواج عىل وافقِت
وال دا، الوقت يف بحب ما حبيت ولو فارغة، ملواضيع فاضية وال بحب ما أنا له: قلُت

زيك. واحد وال دي، الظروف يف وال دا، املكان يف
يف رأي عندهم الشيوعيني عارف أنا نحوي: التقدم عن كفَّ وقد برود يف قال
ولكن أحاسيس، بدون يعتربوننا الناس من وكثري … والرشطة األمن وناس العساكر،
َخشُم ذاتهم العسكر وبعدين … خاصة مكانة ليها تكون مفروض اإلنسانية املشاعر

الطالح. وفيهم الصالح فيهم زول؛ أي زي زيهم بيوت،
مثلك. اليلِّ وفيهم أسناني: بني من له قلُت

نادر. مثيل اليلِّ ساخًرا: قال
وأنا ونتزوج، … الحقيقة حتلقي ما يوم ويف … أسيبك ُمش أنا ضاحًكا: أضاف ثم

جاد.
أداره الذي الحوار أنَّ من الرَّغم عىل الليلة، نفس هو (املا)، اليوم أنَّ أظن كنُت وما

اليوم. صيد ضمن أنني املكان ُعرف يف يعني معي
اآلَخر، املكان إىل مغمضة وأعيننا بعربة، الرسي السجن من الحرس أخذنا عندما
كنَّا الحقيقي، اسمه أعرف أو هو أين أدري ال اآلن إىل ألنني اآلَخر؛ املكان أسميه دعوني
عالماُت عليهن تظهر وكانت قبُل، من أََرُهنَّ لم مختلفة، زنازين ثالث من فتيات ثالث
يعرفنني وإنهن األوىل، السنة يف بالجامعة طالبات إنهن بعُد فيما يل ُقْلَن والتعذيب، الرضب
والبطوالت املواقف من الكثري عني وحَكنْيَ املناضلة، املرأة نموذَج لهن أمثِّل وكنُت جيًدا،
أخرج أن أريد الُحرية، واحد؛ أمر يف ينصبُّ كله تفكريي كان اآلن، تهمني عادت ما التي
املكان هذا يف قضيته الذي الطويل األسبوع هذا يكفي يمكن، ما بأرسع املكان هذا من

امُلرعب.
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بح الشَّ َمنِزلُة : الُحبِّ ِيف

التحقيق من األوىل الساعة ربع ويف التحقيق، بدأ العشاء وجبة لنا قدَّموا أن بعد
الحلم، يف كنُت لو كما يشء كل وأسمع يشء كل أرى كنُت يتملَّكني، بالدوار أحسسُت
ووضعي مالبيس من بتجريدي الطالبتان قامت حركة، ألية تستجيب ال عضالتي ولكن
البنتان الثالثة، معنا الجنس وماَرَس الوسيم الرشطي جاء ثَمَّ ِمن باألرض، فراٍش عىل
أسوأ بي يفعلن بل صدري، ويرضعن مختلفة أوضاع يف يهيِّئنني وهنَّ تضحكان سعيدتان
املعتقالت أصوات كانت حجرة، يف نفيسوحيدة وجدُت الفجر يف استيقظُت عندما ذلك. من
يؤملني واألقفال. السالح معالجة وكركبة وَلَجِبهم العسكر بهمهمة مختلطة بعيد من تأتي
كربيائي يف عميًقا مشاعري، يف عميًقا روحي، يف عميًقا به أحس ُجرٌح ، فخذيَّ بني ما
سابًقا: بدأه قد كان كالًما يُكِمل وكأنه مبارشًة تحدََّث الرشطي، جاءني ثم وإنسانيتي،

وحده. الحب بالحب، ولكن زول، من ما مدفوًعا … دا لعمل مدفوًعا كنُت
هنا. من حية خرجت إذا أقتلك حا مغتاظة: له قلت

تقتيل تقدري ما حتقتليني، أعرفوما وأنا هنا، من حيَّة حتخرجي يقول: وهو ابتسم
ليِك وأَخرَي أحرار، اآلن هم صاحباتك مثل كوني أخليك، وما بحبك أنا تعريف املهم نملة،
وحياتهم هنا، يقضوها لحظة بكل يستمتعوا اآلن هم صاحباتك مثل كوني معاي، تفضيل
كله ذنبك ذنب، بدون هنا يشء أيُّ … هنا تامة حرية … األول من سعادة أكثر الليلة
ف وترصُّ غريك يد يف سجينة فأنت عشانكم. النار أدخل أنو قبالن أنا الحكومة، وعىل عيلَّ
… منه محرومة كنِت يشء أي تعميل إنك فرصة هي … غريك عىل برضو وذنبك غريك،

املوضوع. يف فكري … اآلن رد عايز وما مايش وأنا
وتدمري املعنوية الروح قتُْل آَخر، التعذيب من فصل وهذا مني، يسخر أنه أحسُّ كنت

وذَهَب. كالسوس. عظمي يف ينخر كالمه كان الذات،
غري منه نرى ال أننا ولو عتيق، كبري ُمعتقل اآلن فيه نُحبَس الذي املكان أن يبدو
غري انني السجَّ من علينا يمرُّ وال نحن، هم الذين غري نعرف وال نشغلها، التي الُحجرة
فيما كنَّا ونهاًرا، ليًال األصوات من كثريًا نسمع أننا ولو واآلَخر، الوسيم الرشطي اثنني:
الرابع الطابق يف كنَّا ربما جميًعا، إحساسنا هذا وكان شاهقة، عمارة يف كبرية قاعة يُشِبه

تحتنا. من تأتي وأصوات برش حركة يبدو ملا نسبة الخامس، أو
حزن منظره باردة، جثث ملمسه وألم، نواح أصواته املوت، هو املكان شميم كان

واالستسالم. النهاية غرائز يثري فيه يشء كل كان ومأساة، عميق
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ان َوَسجَّ ِسْجٌن

عند خاصة مكانة له الذي الجزء املحراب، من الجنوبي الجزء إىل حسن سارة أخذُت
الخرضة، شديد كثيف عرديب بشجر محاطة الرُّوح، ُقطية الكبرية، الُقطية حيث املختار

السجن. يف تعلَّمته ودرس سعد، نوار يف تعجبها أشياء عن ثتني حدَّ
ان، وسجَّ سجني بني العالقة ذات هي أحمد محمد بأمني سعد نوار عالقة أن وقالت
إال ليس والسجن سعد، نوار هو ان والسجَّ أحمد محمد أمني هو السجني أن هنا الفرق
طواسني من املحراب بوابة عىل مكتوبًا كان ما مًعا قرأنا كليهما. ذهن يف ملحة فكرة

الحالج:

… ينجيني آلدم السجود أن علمت لو
َلسجدُت.

دوائر. الدائرة تلك وراء أن علمُت قد ولكن
… الدائرة هذه من نجوت أني َهْب حايل: يف فقلت

والرابعة؟ والثالثة الثانية من أنجو كيف

عىل مصحفه املنضدة، عىل ُكتُبُه وسكونًا، جماًال يشع املختار وفراش نظيف، املحراُب
أنحاء كل من الصندل عطر يفوح املحذأة، عىل الفارشي املركوب الجلدي حذاؤه املقرأة،
خرج وأنه اآلن، موجود املختار أن يؤكِّد يشء كل الِقبلة، إىل هة موجَّ مهيَّأة املصالة املكان،
األبيض، ور الدمُّ يرتدي طويًال املحراب، يدخل اآلن إنه قالئل، لحظات بعد ويعود أ ليتوضَّ
الوسيم والرشطي السجن عن تحدِّثني حسن سارة كانت ينتبهان، وال السيدتني عىل يسلم
البنتني قبح من يسريًا شيئًا يساوي لن كله العالم ُقبح جمعنا إذا تكتب: وهي قالت …
قالتا العفو، مني وطلبَتَا الصباح ذات يف الزنزانة يف إيلَّ جاءتا وفجورهما، السجينتني



البدوي العاشق

يرغبان وإنهما املوت، عىل مرة بمائة الحياة الن يفضِّ وإنهما يُؤَمران، ما يفعالن إنهما
كل مثل مثلهما أطفاًال وينجبان يتزوجان دراستهما، يستكمالن املعتقل؛ من الخروج يف

… النساء
الحياة. تحبني كذلك وأظنك –

الضابط فقط هنا … ُرسل وال رب وال دين وال املكان هذا يف أخالق ال إنه قالتا
واألخري. األول الوسيم؛

أخرى مرة العفَو مني طلبَتَا كفها، بظهر البصقَة مسحِت إحديهما، وجه يف بصقت
لها. فاعتذرُت أحرجني؛ مما

لكني النزف، رغم واأللم، الجرح رغم خ، مفخَّ عشاء بدون الليلة ذات يف فاغتصبني
يبتسم. باللعاب؛ فمي امتأل كلما وجهه يف أبصق كنت أرصخ، لم أرجه، لم أستعطفه، لم
حويل يدور كان ما كل أنَّ اكتشف أنه مؤكًِّدا يتزوَّجني، أن مني طلب ذلك بعد ثم
براءتي. عىل شاهًدا انتهكها التي عذريتي وتكفي بغيض، حكومي افرتاء مجرد تُهم من

املوت. يُشبه ما فمه ويف ذلك قال
وقرءوا قبيحة، وأوجه بيض وعمامات بيضاء جالبيب لهم شهود بحضور تزوَّجني
اكتشفت الذي العجوز الفندق يف العسل شهر إىل وأُِخذُت القرآن، من لهم َ تيرسَّ ما
ونهاًرا. ليًال البعيد من يأتي وأنني الدورية، عسكر ُحرَّاٌس، به. الوحيدان القاطنان أننا
الكبري البهو الفارغة، الضخمة الصاالت الفراغ، سوى فيه حياة ال فارًغا مرعبًا مكانًا كان
وهنالك هنا تميضبني التي املمرات الفارغة، الكبرية الحجرات عرشات املدخل، عند الفارغ
الفارغة، املمايش يف هبوبها والنوافذ، األبواب عىل الريح طرقات صدى وفراغ، صمت يف
املوت. رائحة باملكان، السجينة الحزينة الوطاويط رصخات صدى الفراغ، أنفاس صليل
ُكِتَب ما إىل ينتبهوا لم املحراب، عند األحذية خلعوا وأمني، وبرهاني مايكل بنا لحق
جمٍّ. أدب يف األرض عىل جلسوا دخلوا، الدائرة، طس يف إبليس مقالة من للمدخل مقابًال
شخًصا كان أصحابها: إىل تخلد أن قبل مذكراتها دفرت إىل أخرية ُجملة سارة أضافت

مطلًقا. فهمه يمكن وال … ًدا ومعقَّ مرعبًا
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ة اَجلنَّ ِرَياِض ِمن َروضٌة القُرب:

الصغرية املتوحشة الحديقة عند نجلس تزوجني، الذي الرشطي وهو األمني، وجمال كنُت
قًرصا اإلنجليزي االستعمار أزمنة يف الفندق هذا كان املهجور، العجوز للفندق الداخلية
شاسعة وُغَرف قاعات ذا املسيطر، العالم من القادمني الشخصيَّات كبار الستضافة فخًما
االستقالل القرصبعد َل تحوَّ وشموخ، غطرسة يف الرخام من أعمدٌة ترفعها عالية بسقوف
الجزء يف صغرية حديقة إليه أضافوا ربما الكثري، فيه وا يغريِّ لم نجوم، خمس فندق إىل
كان إنه حيث به؛ الخاص الرصف نظام يف لوا وعدَّ اآلن، عليها نجلس التي وهي الخلفي،
النهر يف يصبُّ الذي املجاري نظام إىل َل وتحوَّ وامليكانيكي، اليدوي التفريغ عىل يعتمد
سوى عنه يفصله وال الرشقية، النهر ضفة عىل يقع الفندق معالجة. أية وبدون ًة مباَرشَ
من بيت إىل الفندق هذا َل تحوَّ الرشفاء املواطنني من أيٌّ يعلمها ال ألسباب النيل. شارع

بحتة. أمنية أغراض يف لطات السُّ تستغله األشباح، بيوت
قال املرهق، عمله عن ثَني حدَّ دائًما. نراهم ال َمن يفعل كما خافتة اإلضاءة كانت
حيث وسالم، أمن يف هناك نعيش لكي القاهرة إىل يأخذني وسوف املعاش سينزل إنه
فيا األمريكي، اللوتري وأصابه حظه رضب إذا أو فرنسا، أسرتاليا، كندا، إىل للهجرة نقدِّم

حظنا!
كنِت بأنِك الدولة أمن رئاسة من ورق أجيب بإمكاني وأنا معروفة، شيوعية فأنِت –
أبواب امِك قدَّ تفتح وثائق ًة، مباَرشَ الشخيص ملفك من حقيقية وثائق االعتقال، تحت
من نبعد وبالتايل بأمريكا، نهاية بإرسائيل بداية واحدة، لحظة يف كلها الُعظمى الدول

ومشاكلها. دي البلد
ساذجة؟ أنا بتفتكرني وال ساذج أنت تخنقني: بالغة بإهانة أحسست وقد له قلُت



البدوي العاشق

دي، الحكومة يف مصلحة أية عندي وما عميل، زول أنا مصلحة، عن بتكلم أنا –
وال الكون بتغيري أحلم ال زيك، غلبان زول أنا الحقيقة يف ديل، الناس وال دي، البلد وال

وبس. أعيش عايز العالم، عىل السيطرة
البلد يف مصلحة وعندي غلبانة، ما أنا تماًما، عكسك أنا تام: ووضوح بجديَّة له قلت
عايزة عارفة أنا يعني لألحسن، العالم بتغيري وبحلم حيواناتها، وحتى ناسها ويف دي
يف عليك بسلِّم ما وهللا ضدي ُسلطتك مستخدم أنَك لوال وأنَت شنُو؟ يف وبعمل شنُو،

ُحثَالة. أي زي وزيك تافه زول أنت … الشارع
أنا؟ –

فيحاول الحيلة تغلبه عندما بها يقوم ما دائًما مرسحية، حركة يف فجأًة نهض
إخافتي.

صارًخا نحونا يتجه مخرج، عن باحثًا الحديقة يف يجري وهو يرصخ عاٍر برجل إذ
أرًضا به يلقيان يتعقبانه، كانا سمينني ملتحيني أبيضني برجلني وإذا النجدة، طالبًا
األرض عىل يجرانه متأوًِّها، فيسقط أحدهما به يلحقها رأسه، مؤخرة يف حرَّة برضبة
واستعطاف همهمة تتبعهم املهجور، العجوز الفندق ظالمات يف الجميع يختفي ثم جرٍّا،
كما طويًال، كابوًسا كان لو كما رسيًعا، سينمائيٍّا رشيًطا كان لو كما ذلك حدث هزيالن.

هتشكوكيٍّا. فيلًما كان لو
شنو؟ دا –

االستجواب. من هرب الخونة أحد يحدث: لم شيئًا وكأنَّ بربود قال رعب، يف رصخُت
االستجواب؟ من والَّ التعذيب من غيظ: يف له قلُت

االستجواب. من مبتسًما: قال
من سايل والدم ومحرق ُمجرَّح كله جسمه دا الزول خوًفا: أرتجف وأنا له قلُت

الحظت؟ ما أنت ظهره!
عوقته. مصيبة يف وقع يكون داخيل: بإيقاع ساقيه يهزُّ وهو برود يف قال

شياطني؟ ديل، البيض الناس شنُو وديل له: قلت
العرب، عمومتنا أبناء من تحقيق خرباء ديل بهدوء: مقعده يف يجلس وهو قال
مع التعامل يف كبرية خربة عندهم هناك، الشيوعيني الروس حاربوا أفغانستان، يف كانوا

عامة. بصورة والجواسيس اليساريني
… دا املكان من نخرج خلينا الكريس: من أنهض وأنا ة جادَّ بطريقة له قلت
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الَجنَّة ِريَاِض ِمن َروضٌة القربُ:

لوين؟ مبتسًما: قال
تاني. مكان ألي –

حاحسم أنا … أوعدك تاني، حيتكرر ما دا الحدث … هنا من أهدأ مكان يُوجد ال –
نهائيٍّا. دا املوضوع

مش البيت، توديني عايز ما ليه وأنت هنا. من نطلع بس هنا، من نميش أفضل –
عرستني؟ خالص

الشارع؟ يف عيلَّ حتسلمي وما تافه أنا قلِت ما ُشوية قبل أنِت –
بيتنا. وديني بس عليك، حاسلِّم اتراجعت، أنا –

بيتكم! –
أيوا! –

عىل وخطرة خاينة، القانون نظر يف ه لسَّ أنِت ينتهي، معاِك التحقيق خيل … ولكن –
بيه. تويفِّ عايزة ما وأنِت بسيط طلب منك طالبني وهم الدولة،

… حاقتلك … هنا؟ بقينا لو كويس –
شنُو؟ ليِك عملت أنا؟ تقتليني –

الجد. مأخذ املسألة تاخد األحسن ومن أنت، حاقتلك … نعم –
وين؟ نميش إذًا مراوًغا: أو محتاًرا قال

الكهوف. إىل نميش بحدة: له قلت
… كهوف ياتو –

… زوكوف مايا كهوف –
زوكوف؟ مايا ضاحًكا: سأل

نعم. –
وشياطني؟ ُقبور كلها اليلِّ الفنون كلية كهوف –

نعم. –
هناك. نميش لينا بيسمحوا ما لكنهم –

بتسمح. ما واليلِّ بتسمح اليلِّ وأنت ومسئول، كبري موظف أنت … تدبريه بإمكانك –
األمر. يف أفكر خليني بائلة: ابتسامة إىل ضحكته تراجعت وقد قال

حبِك. يف وقعت مسكني وأنا وحقيقة، بحق شيطان أنِت طويل: صمت بعد أضاف ثم
من يرمي ماذا أكتشف أن أستطع لم ولكني وحقري، وتافه كاذب أنه أعرف كنت
برشعية واآلن والقهر، السلطة بإرادة مني يشء كل ينال وهو هذه، الحب لعبة وراء
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البدوي العاشق

يل أُجريت أشهر خمسة بعد املعتقل. إىل أعادني يُِجْب، ولم بعُد، ماذا أعرف ال الزواج،
عرشين كنَّا جماعيٍّا، إجهاًضا كان الحقيقة يف ومؤملة، عنيفة كانت إجهاض، عملية أول
زواجهن وتم الرشطي، ذات بواسطة اغتصابهن تمَّ جميعهن الجامعة، من جميعهن فتاة،

… منتهكني وشهود وُسنة وأحاديث وآيات زيف بمأذون له جميًعا
البُوم يسكنه الوطاويط، رائحة منه تفوح متسع، الزنك من كبري عنرب يف كنَّا
وقف — الجماعي اإلجهاض مأساة من أسبوعني بعد ذلك حدث — جاء والرصاصري.
للسماء رأسه رافًعا والطني، والرمل الحىص من حجري رب كأنه منتفًخا املدخل عند
عاٍل: بصوت قال قدميه، تحت الذي للعالم تحية يف يديه كلتا يرفع بائلة، بائدة بهتلرية
يا والقواالت، األرسة عن بعيًدا بحريتكم وتستمتعوا جديد، من تاني حتحملوا تخافوا، ال
بكون نفسه الرجل يجد أن أجمل ما العاهرات، الطاهرات الصغريات الشيوعيات حبيباتي

الرشاميط! من كله
الورد! زي رشاميط

أذهب. لن للحرس: قلت إليه، يأخذني أن الحرس من طلب ثم
خاص، بشكل يقدِّرني ذلك كل فوق وأنه أوامره، تُعَىص ال الريس أن أكََّد ولكنه

بيته. وآل للنبي حبه سوى قلبه يف شخٌص ينالها ال مكانة وهذه
هللا؟ يعرف هل الذئب، هذا النبي؟ يعرف –

به يقوم ما مع يتناقض ال ذلك وإن ملتزم، مسلم إنه مرة ذات يل قال أنه تذكرت
الصغرية الذنوب عنه يغسل الوضوء فإن للصالة أ يتوضَّ عندما ألنه وذنوب؛ معاٍص من
منها، والكبرية الصغرية املالية التجاوزات بعض وتعذيبهم، املعتقلني رضب مثل جميعها؛
من يقرتفه ما أما ذلك. شابه وما وملسهن، النساء إىل النظر واالحتيال، الكذبات أنواع كل
ه ِبحجِّ فإنه شاكلهم، وما — به أقوم ما نادًرا — القتل الزنا، الخمر، ُرشب مثل كبائر
منها، يخلِّصنفسه — وتحرصعليه الحكومة له تكلفه الذي — الحرام هللا لبيت السنوي

عفيًفا. نظيًفا نقيٍّا أمه؛ ولدته كما ويأتي
مهما أنا سارة يا بالتايل به. يَُرشك أن عدا ما جميًعا، الذنوب يغفر هللا أن يل وأكََّد
ذرة تساوي ال ذنوبي وذمتها، السبعة وعملت كذبت، رضبت، رسقت، نكت، قتلت، عملت؛

يومني. ليه اتجند صغري واحد شيوعي رقبة يف اليلِّ الرشك آثام من
واألدهى الحرام، هللا بيت تحجون ال تتوضئون، ال بالتايل تصومون، ال تصلون، ال أنتم

به. تُِرشكون واألمرُّ
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الَجنَّة ِريَاِض ِمن َروضٌة القربُ:

ك، رسِّ يف ينقال ما اليلِّ باليشء تحتفظي أن األحسن من بغيض: بربود الحرس يل أكََّد
ليه. حتميش ليه، حتميش حال كل وعىل

وكان عنه، يُقال مما أعظم حياتي، يف أراه مكتب أفخم كان مكتبه، أرى مرة أول
ًة، مباَرشَ القلب إىل ويَلُِج املسام يتخلَّل عظيم عطر املكتب من يفوح يكون، ما كأبهى يلبس
كهوف حنميشإىل رغبتك، ق سأحقِّ اآلن قال: للقائه. مالبيسوُهيِّئُت ُت وغريَّ لُت ُغسِّ قد كنُت
البائد، الشيوعي العهد يف الروسية املخابرات كهل أو العزيز، مايا أو زوكوففالديمري، مايا
أبرهن فقط عايز … هناك العسل شهر ونكمل برانا حنميش … زيرو زيرو تسعني الرقم

… حبي ليك
برانا! –

هللا، هو حريس خريًا، إال بي يفعل ال هللا أن وأعرف هللا، إال أخاف ال أنا برانا، نعم –
األوىل زوجتي الرشعي، حقك أديكي ُشوية، ليك أتفرغ عايز اليوم، من إجازة حآخذ وأنا

العسل. يف شهور ستة معاها قضيت
الشيوعيات؟ وحبيباتك –

بواجبي أقوم والبقية بس، أنِت راجلك وأنا فقط، أنت أحبك قائًال: قهقه بل ضحك،
أكثر. ال تجاههن الوظيفي

قبَّلني أن بعد وخرجنا جاهز، يشء كل أن له أكََّد الحرس، دخل شيئًا أقول أن وقبل
ذنب وال سلطاته، من أعىل بسلطات تَمَّ ذلك وقال اإلجهاض، مسألة يف يل واعتذر بعمق

ذلك. يف له يد وال
قطعة كأنه مات طفل وكل األطفال، أحب أنا كلهم، بعيايل احتفظت كنت عيلَّ ولو –

انقطعت. كبدي من
عن مسئول هو َمن هنالك الشيوعيات، نشاطات عن فقط مسئول إنه يل وقال
نفسه الحاكم للحزب وآَخر السنة، ألنصار آَخر لالتحادي، آَخر األمة، حزب نشاطات
صديق رجل أيًضا هنالك فرَق. ال الحرجة اللحظات يف حديد: من بيٍد الرضب يجب حني
الكبرية خرباته عن وحدَّثني سوريا. يتبعن مَلن وآَخر للعراق، التابعات البعثيات عن مسئول
امللحدات املاركسيات الشيوعيات بني ما التفرقة يستطيع إنه حيث املجال؛ هذا يف املرتاكمة
… الرتوتسكية إن قال منهن، الواحدة يف ذكره يولج أن بمجرد وذلك واملسلمات، منهن
أنصاريات مع يتعاملون الذين الزمالء يقول: وهو عينيه من الدمع سال حتى ضحك ثم
ال … عجيبًا شيئًا يقولون اليمني أحزاب من وغريها واألنصاريات والجبَهجيات نة السُّ
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القول: وواَصَل هللا استغفر ثم الضحك. من سأموت ألنني قوله؛ يمكنني ال نعم، … يمكن
أمًرا ألصبح باملهنة ذلك ارتباط لوال مدهش، ألمر عنها غصبًا امرأة يف اليشء هذا دخول إن
مبارشة، وجهك يف الواحدة تبصق الرتوتسكاويات قال: كثريًة. كتبًا فيه وأللَّفنا مسليًا،
صغرية ملحوظة ل يسجِّ أن عليه يجب ما بقدر ذلك يغيظه أالَّ يجب املدرَّب للفرد وبالنسبة
بلحس يقوم وقد التحقيق، يف ذلك من يستفيد وأن تروتسكية، الزميلة إن العميل؛ ذهنه يف

أكثر. املتهمة تغيظ متعة يف البصقة
أقولها لن بإشارة فعرفتك أنِت أما الدين، وسب والرضب بالرصاخ يكتفني املاويات

مطلًقا. لك
إىل الربي الطريق متخذة األسفلت طريق عن العربة نزلت سيجارة، ن دخَّ ضحك،
رائحة منه تفوح نظيًفا، فكان الكهف، إىل سبقنا قد أحدهم أن يبدو زوكوف، مايا ُكهوف
نظيفة، كبرية ماء حافظة منه وبالقرب منضدة أمامه مريح، كريس وبه الخشبية العطور
الكريس عىل جلس الكهف. باب عن بعيدين ليَسا وجاروف معاول توجد الحائط عىل
طالب نحته قد كان كبري حجري مقعد عىل أنا جلسُت آَخر، مقعد يوجد ال حيث ًة مباَرشَ
رسير يوجد بالداخل إنه يل قال منهم، واحدة وكنُت العزيز، مايا عرص يف الفنون كلية
ال وأنا … حبيبتي يا هناك العسل شهر من لنا ى تبقَّ ما نقيض سوف مهيَّأة، ومفارش
ألن بالجميع؛ أغدر بأن يل مسموح وحدي أنا بي، يُغَدر أن أحب وال األوامر، أكرِّر أن أحب

كدا. عىل نتفق أن علينا العامة، املصلحة يف غدري
قليًال. أسرتخي سوف أنا القرب، قرب الحائط عىل تجدينه إليه تحتاجني ما كل
صديق كان جيًدا، يعرفني ال لألسف لكن دا، القرب جوه يكون املفروض … باملناسبة
متطلعني شباب كنَّا نعم املعرفة، حق دا املرحوم يعرفني سوا، واتشيطنَّا سوا لعبنا دراسة،
أنا ِشلت بينما اآلَخر، عن مختلفة بصورة املستقبل يرى كان منَّا واحد كل لكن للحياة،

شايفة. ما زي هي والنتيجة املوت، ِسكة اختار هو الحياة، ِسكة
األبقى؟ مننا منو
الهالك؟ مننا ومنو
الخرسان؟ منو

البيع؟ ربح اليلِّ مننا ومنو
حبيبتي يا … ها ها. … العجول عظام لسحق تُستخَدم كبرية مفرمة يف أدخلوه لقد
يف زول أكثر بالذات وأنا حقيقة، صعبة، مهماتنا النساء قسم يف نحن الطاهرة، الجميلة
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الَجنَّة ِريَاِض ِمن َروضٌة القربُ:

كائن استطاع ملا مثيل فحًال صادفت أن لوال أضاف: ثم هستريية، يف ضحك تعبان. األفراد
بالُخلق التزامِك فيك أكربُت لقد … صدقيني … واحدة ليلة يف املهمة يقيض أن كان ما
ورسوله باهلل تكفرون ومطاليق! وبعثيني شيوعيني من لكم يا بكم، يليق خلق الحميد،

بكاراتكم؟ غشاء يف تفرطوا وال
حركة أية منِك بَدْت وإذا قليًال، أسرتخي سوف أنا تمامها. يف اللذة لنا توفرون أنتم
الرجال لك أعدَّ حيث الصغري بالكهف الداخلية الحجرة إىل آخذك ثم … فوًرا أقتلك سوف

يَنَْم. لم لكنه للصدفة. شيئًا نرتك ال نحن … بمقامك يليق جميًال قربًا
نُصب اآلن تجري أنها لو كما الحوادث تتذكَّر كانت الكتابة، عن حسن سارة توقفْت
الفراش، نحو ذهبت الصغري، الرساج نور أطفأت املاء، من كبرية جرعة رشبت عينيها،
مسح تعانََقا، ضحَكا، مذعوًرا، استيقظ كلية، الغطاء عنه أزاحت قليًال، آدم َقدم أزاحت
بأناملها عطرة، رائحة له ناعًما شعرها كان الحرير، رباط من حرََّره شعرها، عىل بكفه

بعمق. قبَّلها الخشن، ملمسه يثريها املكان، ذلك تحب صدره، شعر يف تعبث
أن يحاِول آدم وكان الجماع، من بفوبيا أُِصيبت امُلعتقل من سارة هربت أن منذ
مغلقة ُكرة مثل وتصبح نفسها، عىل األخرية اللحظات يف تنكمش أنها إال منها، يخلِّصها
ال وآدم بت، ُرضِ إذا إال ذلك بعد جسدها مع التعامل يُمكن وال ترصخ، وقد املعدن، من
بالذات السبب لهذا ربما للفراش، تستسلم حتى رضبها عىل تجربه ولكنها ذلك، ل يفضِّ

الصغري. النهر ضفة عىل تقريبًا املحراب، أقىصجنوب عىل تقع ُقطية اختاَرا
العميقة الجروح وتبدو الجالد، عصا صنعتها لها، عناوين ال لبالد خرائُط بجسدها
كل آدم يعرف براكني. وأطالل أخاديد والحروق سحيقة، عصور منذ ْت جفَّ نُهريات مثل
يسميها كان مرعبة، جميلة لوحات يف عديدة مرات ذلك رسم كان، موضوع أي يف أثر
ما بالضبط، عليه هي وبما هي كما آدم يحبها مرة، الحية والشهيدة العذابات قديسة
ال ولكنه ُمدوية، فرقعة له بسوط يرضبها ألجلها، وذلك مضطرٍّا، يرضبها أنه ا حقٍّ يؤمله

أكثر. ال وقت مسألة هي النفساني: الطبيب له قال كثريًا، يُؤلِم بل كثريًا، يُؤلِم
كل يف أكثر عيني يف تضيق الدنيا والتشاؤم، القلق غاية يف وأنا ُقربه أجلس كنُت
بذهني خطرت التي التربيرات كل تفدني لم الحقيقة يف ُهنا؟ أنا ملاذا بي، تمر يأس لحظة
الحزبي، بالواجب انتهاءً والبطويل، واإلنساني الوطني الدافع يخص ما اللحظات، تلك يف
كانوا فلقد َلجاوبت، ألسئلتهم ُمقِنَعة إجاباٍت أعرف ال أنني لوال يشء، بكل كفرُت لقد
الحزبيني، وعناوين العضوية، قوائم عىل أدلَّهم أن يريدون كانوا املستحيل، مني يطلبون

21



البدوي العاشق

هم وَمن قبُل، من أََرهم ولم بأسمائهم أسمع لم الذين لديهم، ُعنوان ال الذين يختبئ وأين
األسئلة؛ هذه من أيٍّ عن اإلجابة أستطيع ال أنني يصدِّقون ال كانوا اآلن؟ يفعلون وماذا
طالبة سوى لست أنني لهم أؤكِّد فكنُت لها، الصحيحة اإلجابات أمتلك ال ببساطة ألنني
ليست املسألة اليسار، تحب فيما وتحب الحاكمة، لطة السُّ تكره فيما تكره نشطة، جامعية
تردد. بدون لقلتها الجحيم هذا من تخرجني معلومة أية أعرف كنُت وإذا إعجاب، من أكثر
ال أنه مرة من أكثر يل عربَّ وقد الخاصة، ملتعه ومتفرًِّغا سعيًدا، اليوم هذا يف يبدو
يل: وقال هواه، يتبع فإنه الهدفان يتعارض وعندما نفسه، يمتع مما بأكثر وظيفته يخدم

هواي. أتبع أنا اآلن
وقد بعيد، من ليل وأطيار ات ُقربَّ أصوات من إليه تترسب ما إال صامتًا، الكهف كان
بل مالبيس، كامل أرتدي كنت واألخرى، الفينة بني جندب رصيُر أو ضب صفريُ يُسَمع
مالبسه يف مسرتخيًا بيته، يف كان لو كما يبدو إنه حيث تماًما؛ عكسه أيًضا، وحذائي
مجاريًا يهتز وهو الخافت الضوء أشعة يعكس الحليق رأسه كان القدمني. حايف الداخلية،

صمت. يف يؤديها أغنية إيقاع
حبيبتي. يا تعاَيل عيني: عمق يف ينظر وهو ُمرِعٍب بهدوء يل قال

أغنية. يؤدي كان لو كما األخرية الكلمة قال
ميعاًدا.» يخلفن ال «الحبيبات كاملجنون: يهذي أخذ ثم

عايز كنت يل: قال .DRY GIN عليها مكتوب خمر زجاجة صغرية حقيبة من أخرج
متوترة وشايفك سوا. وننوم ِجن ُشوية بعض مع نرشب األحسن من قلت ولكن أنوم،

حبَّة. تروقي يمكن جن ُشوية ارشبي تعايل ستة، لبس والبسة عكران، ومزاجك
أحبها. وال الخمر أرشب ال أنا إلحاح: يف املمدودة يده عن بعيًدا أقف وأنا له، قلُت

الخمور من ليس وهو إنجليزي، جن مستورد، خمر دا بنية: ابتسامة فمه ويف قال
الكحول َقطَّر َمن أول أنهم من بالرغم الوحي، زمان يف بيعرفوه كانوا ما والعرب املحرمة،

دي. الجن حكاية عليهم فاتت ولكن العالم، يف
برشبه. ما أنا محرم غري أو محرم قاطعة: بصورة قلت

ذنبك بأن أعدك أنا مسلمة كنِت فإذا ُمسلمة، بتكوني طبًعا بالزجاجة: يل ملوًِّحا قال
عيلَّ.

برشبه. ما بريض إرصار: يف له قلت
كلنا جوفه: خارج الهواء من كبرية بحزمة ويدفع ضخمة، جرعة يبتلع وهو قال
فيها ما اللحظة عىل والقبض بالحياة االستمتاع أجل من معصية ُشوية ولكن مسلمون،
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الَجنَّة ِريَاِض ِمن َروضٌة القربُ:

مارسنا داك وبعد وَشْعَشْعِتي، ُشوية رشبت لو سارة، يا عارفة أنِت أضاف: ثم ُمشكلة.
بيهيِّج بالذات والجن والجنسسوا، الخمرة من أجمل يف ما الُحب، ِقيمة بعضحتعريف مع

الزُّول.
جنس ال يشء يف رغبة أي عندي وما وبس، سجينة هنا أنا أسناني: بني من له قلت

وبس. بيتنا أميش عايزة حريتي، ليه أحتاج ما كل خمر، وال
دا؟ املكان براك اخرتتي ُمش أنت ولكن أخرى: جرعة ابتلع أن بعد قال

سجن. برضها الكهوف ُحرة؟ أكون عايزة أنا له: قلت
حريتك، حتاخدي ا جدٍّ قريبًا هللا شاء إن طفلة: إىل يتحدَّث وكأنه مباالة، دون قال

بُقتني. بُقة أكثر، ما دواقة ُشوية ارشبي بس دي، باملناسبة َسوا وحنحتفل
بصوت يغني كان إياه، تاركة الكهف ُعمق يف بعيًدا وذهبت فرفضتها الزجاجة يل ومدَّ

اليض: صالح ُمَقلًِّدا يغني وهو شجيٍّا جميًال صوتًا يمتلك كان األمر يف والغريب عاٍل

رس��اي��ل��ن��ا وص��ل ب��س��راع أله��ل��ن��ا م��اش��ي ي��ا ط��ي��ر ي��ا

ملَّان أنا آسف، قال: الحائط، عىل الزجاجة فرقعة سماع إثر عىل مهرولة إليه أتيت
انخلعِت؟ بجدعها. بها أحتفي القزازة أكمل

ُشنو؟ قتله دا صالح عارفة أنِت الهواء: يف يديه يحرك وهو سكري بصوت سألني ثم
اسرتاتيجية عايز الحرب؛ زي والحب يحب، بيعرف ما أروش كان الُحب، قتله دا صالح
ثم واحدة دفعة املعركة ميدان يف بنفسه يرمي كان بعرفه، أنا أل، كان صالح وتكتيك،
أحسن دا صالح وَمدحنا، وسكرنا غنينا ليبيا، يف َسوا كنَّا االنسحاب. أو الهجوم يف يفكِّر

… وهللا زمن آآآآآآآه، داك، الزمن يف ربنا خلقه زول وأحسن الدنيا، يف اح َمدَّ
… أخرى ثم أخرى زجاجة أخرج ثم

ونذهب مالبيس أخلع وأن جميًعا، مالبسه من ى تبقَّ ما أخلع أن مني طلب ثم
سارة، قائًال: رأيه غريَّ فجأًة ولكنه ذلك، يقول وهو وهزيًال ضعيًفا بدا قد كان للرسير،

سارة. يا
نعم؟ ضيق: يف أجبته

الكوريك. جيبي اميش آِمًرا: يل قال
لييه؟ سألته:

حاجة. أوريِك عايز –
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املخرج نحو خطوتني يف الكهف، باب عن بالبعيد ليس موقع يف الجاروف كان
التقطته.

البحر. عىل السالم عليه موىس سيدنا رضب كما القرب عىل به ارضبي يل: قال
فاهمة. ما له: قلُت

أنِت الفرعون؟ َسكاُه ملَّا البحر بعكازه موىسرضب َسيِّدنا كيف عارفة ما يعني –
مؤمنة؟ ما

ابتسامة فمه ويف الخمر، ِفعل من حمراوين بعينني إيلَّ ينظر وهو أضاف ثم
َدا. الَقرب ُزولة، يا الَقرب ارضبي مخمورة:

قربه عىل عثرنا وعندما الصحراء، يف وُدِفن ُقِتل الذي حافظ صديقنا َقرب إىل مشريًا
حيث زوكوف، مايا ُكهوف يف هنا دفنه بإعادة قمنا ورشاوي، ومغامرات جهيد جهد بعد

لقلبه. األماكن أحب كانت إنها
الئم. لومة الرضب يف تخيش ال كشيوعية، ُكلها بقوتك ارضبي –

َقرَّرُت. نفيس، وبني بيني وقرَّرت يضحك. وأخذ
القبة وتسقط ينهار بالقرب إذا بالجاروف، قوية رضبة القرب عىل رضب أن وبمجرد
لها نهاية ال مظلمة عميقة حفرة تظهر ثم ُمرعبًا، صوتًا تصدر وهي للداخل، الخارجية
من حفرة أو الجنة رياض من روضة إما يقولون كما فالقرب انظري، ضاحًكا: قال …
من أخذناه إننا لك أقول أن نسيت نعم، حفرة؟ أم روضة صديقك: قرب إنه … النار ُحَفِر
رأيك ما … غل الشُّ يف دي للُحفرة نحتاج ألننا أخرى؛ مرًة للصحراء وأعدناه الجحيم هذا
وحشية رومانسية الكون يف هل ِدي، الُحفرة ُجو … هنا العسل شهر من ُجزء حنقيض

كدا؟ من أكرت
أشعر دونما ألنني واليد؛ القلب يف ُمدهشٌة ُقوٌة أتتني أين من وال كيف، أدري ال
أنفه، من يسيل والدم األرض عىل ليسقط بالجاروف صدره عىل أرضبه نفيس وجدت
مكان كل يف تفكري دون رحمة، أو تردُّد دون بخوف، برسعة، ف، توقُّ بدون أرضبه كنُت
ال لعمٍق فذهب فيها، ورميته الُحفرة إىل بسحبه قمت ثم تماًما، َهَمَد أن إىل بجسده،
أعرف ال لزمن الهاوية عمق يف أنظر واقفًة بقيُت صمَت. ثم هائًال دويٍّا ُمصِدًرا أعلمه،
إىل انتبهُت عندما هدى، دون الفلوات يف للريح ساقي أطلق أخرج، أن قبل مقداره
خمس استمرت أخرى هروب قصة بدأت وهنالك … املحراب مشارف عىل وجدتني نفيس

أخرى. مرة الكهف الحرية، الجثة، التالية: العناوين تحت ذلك وسأكتب … سنوات
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َيْنَسون ال اَألصِدقاءُ رسالة:

التي الوحيدة الفكرة هي الشوارع، يف ليًال التسكُّع من يحرمك أنه املوت يف ما أسوأ
وهي زوكوف، مايا حبيبة وربما صديقة تودروف، دوشكا خطاب من إليها ْلُت توصَّ
املخدة تحت وضعته أخرى مرة أقرأه لكي انتحاره. أو بموته أخربتنا التي السيدة
عصافري عليها تَركُّ عندما بكثرة أوراقها تُسقط األشجار أخذِت صيف، الفصل وخرجت.
من أتضجر أال املختار من تعلمت الريح، أنامل بها تعبث عندما أو الصغرية الدوري
ما لكنها … آَخر يشء أي تكون قد أوساخ ما هي يقول: كما ألنها املتساقطة؛ األوراق

أوساخ.
حوضضخم، يف وأضعها برفق أجمعها كنُت يشء، كل من إيلَّ أقرب بها أحس اآلن
يفعل أن يود ولكنه األشجار، أوراق أجل من يحفره لم أحمد، محمد أمني بحفره قام
حياتي أيام أكثر سماه: بما ليذكره بسهولة نسيانه أو محوه يمكن وال واضًحا، شيئًا

دهشة.
عليه: كتب األسمنت من رصًحا بنى ولكن بالحفر، يكتِف ولم

املدهش اليوم هذا عىل ربي يا أشكرك
اخرضار يف املتقافزة األشجار أرواح عىل

الحقيقي األزرق السماء حلم عىل
طبيعي يشء كل وعىل
متناٍه غري يشء وكل

نعم. يشء وكل
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ألوراق مكان أحب أنها اكتشف كمنجز، أسلن إدوار األمريكي لألصلع قصيدة إنها قال
باطمئنان. باطنها يف ترقد وهي املتساقطة األشجار

عىل الروحي، وأبيها املحراب سيد املختار وفاة بعد باملحراب وحدها تقيم القديسة
كثري يقيض وقد يوميٍّا، يزورونها كانوا لذا ذلك، عن إثناءها األصدقاء محاولة من الرغم
باملحراب، دائمة إقامة يُشِبه فيما ومايكل وآدم سارة كانت بل باملحراب، معها الليل منهم
كتابة عىل ُقدًما ويدفعها ذاكرتها وينشط يلهمها الذي املكان تجده فكانت سارة أما
وهو الباسقة، األشجار ِظالل عليه تقع الحديقة، ط توسَّ قد املختار قرب كان ُمذكراتها،
كقٍرب فأصبح ضخمة، قبة وأصحابها القديسة عليه شيَّدت العجوزتني، الدومتني بني ما
واألصحاب األصدقاء يؤمه مزار أيًضا وهو الكبرية، البالد وسط يف وفية الصُّ أقطاب ألحد
يكن لم املختار، موت أزمة تتجاوز أن القديسة عىل السهل باألمر يكن لم واملريدون.
ما نفسها عمق يف بل وابتسامته، وطلعته اليومية حكمته غياب يف العالم ترى أن سهًال
يرشف سوف الذي هو أنه توقن كانت بل يموت، قد املختار أن تظنُّ القديسة كانت
مضت التي الثمانية السنوات هذه طوال عنه ليسأل أقاربه من أحد يأِت لم دفنها. عىل
صديقها كان أخرى. مرة العدم إىل وعاد العدم من جاء قد وإنه الحياة، فاَرَق أن منذ
يف فكرة مجرد كان املختار املختار: سرية طرَقا كلما دائًما لها يقول أحمد محمد أمني

شيئًا. فيه نجد فلن قربه نبشنا إذا وربما له، فعيل وجود وال رءوسنا،
عسكري، بانقالب السياسية لطة السُّ َِت تغريَّ املختار، تويف أن منذ َْت تغريَّ كثرية أشياء
الشعبي الجيش مع السالم اتفاقية أهمها متمردة، إقليمية فصائل مع اتفاقاتسالم وقعت
مات دارفور، ومواطني الحكومة بني ما َرضوس أخرى حرب نشبت السودان، لتحرير
فسارة مختلًفا، األمر كان فقد األصدقاء، مستوى عىل أما املاليني. َد وترشَّ اآلالف فيها
من أحمد محمد أمني تمكََّن جديد، من حياتها بدأت بالحرية تنعم أخذت التي بالذات
يستطع لم كثرية بأعوام تكربه الحقيقة يف وهي الفنون، أستاذة سعد نُوار من الزواج
التي العجيبة املغامرة هذه من الكثري القادمة الصفحات يف وسيُحَكى منها، التحقق أحد
إذا األمر هذا عىل املختار تعليق يكون ماذا أدري ال أحمد، محمد وأمني نُوار خاضتها
حال. كل عىل العالقة يرفض ال — أعرفه كما — ولكنه سيندهش، أنه بدَّ ال حيٍّا، كان
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وقتلألقنعة ال َسعد: ُنوار

القديسة: إىل أحمد محمد أمني كتب

هنالك ليست بأنه أحسست صديقتي، يا فجأًة سعد، ونوار أنا تزوَّجنا أن بعد
تلك تَُعْد لم ولكنها ذلك، أرشح كيف أعرف ال تخصها، أنثوية جاذبية أية
… ساخن صفيح سطح عىل ثلج مثل حضنها يف أذوب يوم ذات جعلتني التي
سهولة إن . تحدٍّ أو ومخاطرة مغامرة هنالك تَُعْد لم أنه الوحيد السبب ربما
الذي اليشء كان ربما ولكن الطريقة، بتلك أفكِّر أن أريد ال أنا ال، … امتالكها
عىل لها يفضِّ أعرفه رجل كل وأن ومشتهاة، جميلة أنها منها للزواج دفعني
أن يستطيع ال عليه هللا رحمة كان … نفسه املختار وحتى النساء، عرشات
أالحظ كنت أنامله. حركة خاصة … بها يقوم حركة كل يف بنوار شبًقا يخفي
أسعى بها، اآلَخرين برغبة أحس كلما وكنت … كثرية أشياء أعرف أنا ذلك،
هذا سبيل يف بذلتُها التي التضحية مقدار تعلمني أنِت أكرب، بقوة امتالكها نحو
نفيس مع واضًحا سأكون أنا الجميلة، القديسة صديقتي يا رصاحة الزواج.

سأطلقها. فغًدا، اليوم يكن لم إذا وحاطلِّقها، وشجاًعا

سأريه بأنني أهدِّده تمزيقه، مني يطلب به أُذَكُِّره وكلما املائة، للمرة الخطاب قرأت
لألبد. يحبها وسوف يحبها إنه القول عىل يرص كان ولكنه سعد، لنوار

شنو؟ دا كتبتوا اليلِّ كويس –
لالبتزاز. داعي يف ما … كتبتوا اليلِّ كتبت … عارف ما … حالة جنون، حالة –

ليه. اديني أو الجواب! مزقي أرجوِك
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ثمار يحب املختار البُنية، ثمارها أنضجن الشاهقات والدومات صيف، الفصل
دوًما، تسلُّقه ثمار نجني حيث األشجار؛ تسلُّق رياضة يمارس األيام هذه مثل يف الدوم،
مرتني من أكثر فجأًة، شاهق علوٍّ من يسقط قد كوارث، األحيان بعض يف وبلًحا، دليبًا
مرة األشجار يتسلق ثم يشفى، أن إىل صرب يف األلم يكابد لكنه اليمني، يده ُكِرست
آدم، أحمد، محمد أمني حسن، سارة جميعا؛ النهر قرب املختار روح عىل صلينا أخرى،
َسبََح يعتقد، ملا وفًقا صىلَّ كلٌّ برهاني، األصغر، سابا أخو الحبيش صديقنا كويل مايكل
أن منذ َلة املفضَّ هوايتهما النهر عبور أصبح األخرى، للضفة النهر وعَربَا وأمني مايكل
بطعمه أُعِجبَا بعدما بالذات الشاطئ، عىل الرمال تحت املدفون السالحف بيض اكتَشَفا

الدجاج. مع الحبيش الزقني طبيخ يف
حسن سارة كلبة. شميم عىل بعيًدا جرى الكلب، انتفض الكلب، ينتفض كما
من جزءًا هذا كان بعينيها، غريٌب بريٌق تشكََّل سواًدا، وأكثر وقصرية سمينة أصبحت
الحسبان يف تضع سارة ولكن متفرِّقة، معتقالت يف قضتها التي السبع السنوات حصاد
يا واألسوأ القرسي، واإلجهاض والحبل االغتصاب تجربة أهمها كثرية، أخرى خسارات

الُحب. ادعاء القديسة: صديقتي
ف يجفِّ كان خاصة، بنشوة رسه يف كرَّرها األخرية، الجملُة كويل مايكل أذن التقطْت
عىل يقف الحزين مالك طائر شيئًا، يسمع لم أمني النظيفة، الشاطئ رمال عىل مالبسه
يوجد ا جدٍّ البعيد ويف التماسيح، جزيرة تمتد خلفه اآلَخر، الشط عىل قديم مركب حافة

مايا. كهف
هي والحركة الحكومة لسالم الوحيدة الضمانة أن هو مايكل يا األسوأ ولكن –
التزامها مقابل األمريكية املتحدة للواليات الوحيدة والضمانة األمريكية، املتحدة الواليات
أو الصني استبعاد آَخر: بمعنى … البرتولية السودان موارد هي السالم هذا بحراسة

فطمها.
دارفور. يف للمحرقة الرئييس ل املموِّ هم الصينيني، أكره أنا قرف: يف مايكل قال

أمقتهم. أضاف: ثم بصق
الُحب. ادعاء هو القديسة صديقتي يا األسوأ ولكن ُمبتسًما: قال أيًضا ولكنه

سحابة مرت العجوز. املركب عن بعيًدا بها َحَجل كبرية، سمكة الحزين مالك التقط
مؤخرته منهما كلٌّ وأعطى بالكلبة التصق وقد الكلب الجميع رأى الشمس، تحت داكنة

لآلَخر.
نعم! –
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البدوي. العاشق إىل واحًة يُوقظ امُلورَّد السماءِ وجُه كان

أكلف غونار

من تلٍّ وسط يف مهجور قديم منزل عند أمني يقودها التي سعد نُوار عربة توقفت
الغبشاء، واملالبس الرتابية البرشة ذوي األطفال من قليل َع تجمَّ النهر، عىل مرشف الرمال
املكان، شيخوخة من منسلة عجوز امرأة جاءت الغرباء. ويتفرسون العربة حول يلتفون

سعد. بت يا سالم قائلة: فاجأتنا الصفصاف، من عًصا تتوكأ
حالك؟ كيف الخري، أم أمي أهًال عليها: ردَّْت

آِخر تَمَّ أن منذ عاًما عرشون عليها، وتعرفُت عيلَّ تعرفْت الكثرية األعوام مرور رغم
التي ونور، أنا َعنا ودَّ َمن آِخر أنها وأتذكر سعد، والدي تويف عندما ذلك حدث بيننا، لقاء

بالقرية. وحدهما أبيها مع تقيم كانت
فيهم اليلِّ والناس الشباب كل رحلوا؛ كلهم القرية ناس البيت؟ تشويف جيتي –
أو الخرطوم حيمشوا برضو هم يكربوا ملَّان أطفال، وشوية العجايز نحن وخلونا فايدة،

بره. بالد
أمي؟ يا الخري وين –

كلها القرية يف راجل يف ما الخري وغري الساقية، يف يعمل هو عيالو، هم ديل –
سافروا. كلهم … وبس شابني وشاب الخري عليه. يقولوا

أسنانُه وبََدْت جليَّة، واضحة الخري ابتسامة ظهرت األمتار عرشات بُعد عىل من
ومن ارتمى الحارقة، الظهرية شمس أشعة تعكس وهي بروًزا أكثر قليًال لألمام البارزة
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الكبري بجلبابه ها لفَّ السنني، آالف من عائد حبيب وكأنه سعد، نوار حضن يف ظ تحفُّ غري
شخًصا سيصريان وكأنهما ظَهَرا حميمة، بطفولية سعد نوار احتضنته الطويلتني، ويديه
إنها سعد؛ نوار يف يعجبني ال ما هذا أخرى. لثانية كهذا عناق يف استَمرَّا إذا واحًدا
عني، بعيدة أنها حينها وأحسست للنوع، تمييز دونما ًة مباَرشَ الناس جميع مع تتعامل
التلقائية، بنفس حضني يف بنفسه ورمى الخري يل انتبه ثم أعرفها، ال بل ا، جدٍّ بعيدة
قدمتنا املنزل. إىل معه نذهب لم إذا ًة مباَرشَ بالطالق علينا حلف أحتضنه، نفيس ووجدُت

الخري. دا أمني أحمد، محمد أمني زوجي دا بمرح: نُوار
زوجك! ُمندهًشا: الخري سأل

زوجي. أحمد محمد أمني أيوا، مرة: ألول تراني وكأنها إيلَّ تنظر وهي نوار له قالت
وسهًال. أهًال أهًال، بيته: نحو واسعة خًطى يف أمامنا يميش وهو قال

لألطفال األوامر بإعطاء مشغولة كانت الحوار من شيئًا تسمع لم أنها يبدو التي أمه
يمكن. ما بأرسع للرشب ماءً يحرضوا بأن

هنالك صالح، اليماني دكان كان هنا طلًال، وطلًال خرابة، خرابة القرية طفنا
أنساه ال جرٌح قزازة، فيها جرحتني اليلِّ الكوشة شوف شوف، دودا، املجنون طاحونة
أغطية بقايا األنادي، كانت العالية الربوة تلك عند هنالك، إىل نذهب هيا العايل، عند أبًدا،
الاللوبة الرباميل، عليه توضع كانت الذي البالط النيفة، عظام والرشي، البرية زجاجات
تحتها مات اليلِّ ذاتها الاللوبة هي الجزار، سالم قتله جربيل، ود العوض فيها ُقِتل التي
— ًة مباَرشَ الصغري الخور بعد السوق يبدأ هناك من العمر، خريف يف الجزار سالم
أو الجنوب، من النازلني واملراكبية املوردة حيث النهر قرب إىل ويمتد — الحلب خور
سكران وهو يرحمه هللا أبوي يرقد كان أمني يا بالذات دا املكان يف دنقال، إىل الطالعني
أمي حتى منه، االقرتاب عىل أحد يجرؤ وال نور وُقربه كالبه وحوله ظمربلييل، واقف
الحافية واألرجل الجافة الشفاه ذوو الغبش القالئل األطفال كان هللا. رحمة عليها نفسها
ويسألون: خلفنا، يجُرون الشمس، وحرقان الجو وجفاف الرمال سخونة من املتشققة

كم؟ الساعة الساعة؟ كم
أن نوار استطاعْت وغضب، ذُعر يف تنبح وهناك هنا بني العجفاء الكالب بعض

الخري. ذلك وأيََّد والدها، كالب ساللة من أنه عىل وتؤكد الكالب، أحد تميِّز
جنة. األيام من يوم يف كان دا، الخراب شايف أمني، –
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فيها وأرستها نوار كانت الجنة تلك أن تعرف أيًضا وهي أعرُف وكنُت ابتسمُت،
ذلك لنا ْت قصَّ نفسها وهي الطري، نصيب منها ونصيبهم الجوع، بهم ويفتك دين، مرشَّ

قبُل. فيما
ُمدِهشة. شعبية احتفالية كانت دي األنادي أمني، –

ود أوشيك، دينار، ود النيفة بائع زين محمد عم وق، السُّ النيل، املزارع، الجروف،
النذير ود جادين، بت كرارية، دقة، أم بت حواية جربين، أم حريرة كرار، بت الكشيمبو

السماك. كبسون طيارات، الرفاعي، هللا، عىل هللا عبد … النذير ود وحوش
النذير. ود يرحمه هللا الرشاميط، حلة جنب تتذكري، هناك، –

شهم. راجل كان –
واحد. فك عنده اليلِّ وكلبه النذير ود عن ما يوم يف ليك حأحكي أمني، –

تحبها التي اللعبة ووجدْت فجأًة استيقظْت صغرية، طفلة مثل سعد نوار كانت
عىل تقفز وهي ومبتهجة َفِرحة كانت الطويلة. املعذبة الطفولة من سنوات بها، وتحلم
تبحث تجيب، تسأل، وهي الجميلة، املهجورة القديمة املنازل وبقايا والخريان الرمال
النقدية، العمالت بعض تعطيهم األطفال؛ رءوس عىل تربت انقطاع، بدون تتكلم وتتذكر،

… فجأًة الخري يد عىل تقبض
مدرسة يالخري، تتذكر واحد، يوم يف املدرسة دخلنا سوا، لعبنا دا والخري أنا أمني، –

الكرانك. من املبنية الُجبوراب
وحب بعمق نفسها سعد نوار أعطتني الخري منزل يف قضيناها التي الليلة تلك يف
بالذات، أنا يل نفسها تهب كانت ما أنها عرفت بعُد فيما بعُد، من وال قبُل من تفعله لم
واأللم العظيمة واللذة الحياة وتهبني وتقبِّلني معي ترقد كانت الخري، هو ذاك كان ولكن
وجسد أنا روحي أيًضا، صحيًحا العكس كان وربما الخري، روح أنا: جسدي والحب،

الخري.
كانت القرية يف الخري مع قضيتها التي الليلة مخمورة: وهي يوم ذات يل قالت

حياتي. لحظات أسعد
بعض َع تجمَّ معنا، الجريان النسوة أكلتْه سمينًا، َحمًال الفجر عند الخري لنا ذبح
ويحكون الذكريات رشيط يعيدون وأخذوا الكبرية، الراكوبة تحت واألطفال الشيوخ
أصبحت التي القرية عن األخرى، للحياة عربوا الذين وأصدقائهم املغرَّبني أبنائهم عن
سأزورهم بأنني وعدتهم القرية، أهل ْعُت َودَّ … هو كما يَُعْد لم النيل حتى كبرية، خرابة
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ألنني مني؛ قليًال سخروا أنهم ولو الجميع، أحب قد بذلك، أيًضا أمني وعدهم عام، كل
القرية عرفت كما تعرف وكانت مكر، يف عجوز امرأة يل قالت صغري، «شافع» تزوجت

سواق؟ والَّ راجِلك دا الود زوجي: هو أمني أن لقدومنا األوىل اللحظات يف ُكلها
أمي. يا راجيل –

بتي؟ يا الخري تعريس ليكي أخري كان ُمش –
أطلِّق أن عيلَّ فقط بالفكرة، ب ترحِّ أنها وأكََّدْت الصغرية زينب الخري زوجة ضحكْت
أيًضا وعيالها الكبرية زينب األخرى والزوجة وعيالها، هي تذهب أن اآلَخر والرشط أمني،
الدرس. فهمت ولكنني الجميع ضحك الخري. صحبة يف الخرطوم يف السكن إىل معنا

والتفرُّس للتحية جاءوا الذين غاَدَر أن بعد الكبري ديوانه يف الشاي نحتيس والخري أنا
والناس املكان عن جميلة حكايات يل يحكي كان أنا. هو الذي الصغري، سعد نوار زوج يف
لنساء زوٌج أنه غريبة وبلذَّة واضحة بصورة يل وقال ونسائه، كالبه حمريه، والحيوانات؛
هللا رشع مظلة تحت ذلك كان إذا ما سألته وعندما القريبة، وبالقرى بالحلة كثريات

يعني. … ورسوله هللا رشع عن شديد بعيد ُمش قال: ورسوله،
نساوين، ُكلها دي البلد الشاي: من مزيًدا يل يصب وهو قال أفهم، ال إنني له قلت

شنو؟ أعمل يعني الوحيد، الراجل وأنا
املحظورات. تبيح الرضورات فهمت: أنني ِعيًا ُمدَّ ضاحًكا له قلت

أو أنا، أفهمه لم آَخر شيئًا يقول أن يريد أنه أو إليه، أرمي ما يفهم لم وكأنه قال
ُسنَّة. الزواج يضللني: أن يريد ربما

تتزوج وبإمكانك صغري لسع أنت تانية؟ مرا تتزوج ما لييه مباغتًا: سؤاًال سألني ثم
كتريات. والبنات وتنجب،

نُوار. مع تانية ُزولة أتزوج أظنني ما مراوًغا: له قلُت
لدى شيئًا يعني ال قد ذلك أنَّ استدركت أنني لوال نُوار، أُحبُّ أنني له أقول وكدُت

أدب. قلة يكن لم إذا ضعًفا يعتربونه قد بل بالريف، الناس معظم
قال للتو، ُرشبه من فرغت الذي الكوب ذات يف آَخر الشاي من كوبًا يل فصبَّ

الخرطوم. حآجي أنا تامة: بصورة ردي متجاهًال
إىل ثم أوًال، علينا سيمرُّ للخرطوم ينزل عندما وقال: الخرطوم يف عنواننا الخري أخذ

الرضائب. مدير حمد أخيه بيت
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األسفلت طريق اتخذنا أن منذ الرحلة، طوال عميق نوم يف تغطُّ سعد نوار كانت
وحلمت أنا، ونمُت القيادة هي تولَّت حيث الخرطوم، مشارف عند إال تستيقظ ولم العام،
يلعبان وهما الجنة، يف ضخمة عرديب شجرة تحت يجلسان العزيز ومايا باملختار
قطعة يحرك وهو يل، العزيز مايا قال الشفاف، الزجاج من مصنوعة بقطع الشطرنج

ملك. كش طبيعي: إنسان حجم يف كبرية
نمت التفتيش. نقاط وعسكر سعد نوار بني يجري ما عادًة شجار عىل استيقظُت
إليه تلجأ ما نادًرا شجار عىل استيقظُت نفيس، عن يراودني بالخري حلمُت أخرى، مرة

املرور. رشطة رجال مع سعد نُوار
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الثالثاء إىل السبت من عميل فرتة تبدأ حيث السبت، يوم يف املدينة إىل جميًعا غادرنا
التويفل، لشهادة للجلوس يستعدُّ كان مايكل، املحراب يف تركنا الحكومي، باملستشفى
مخافات من املحراب بحراسة يقوم وسوف واملراجعة، لالستذكار هادئ مكان إىل ويحتاج
شهادة ينال أن بعد أكول مايكل وبني بيني الزواج مسألة ترتيب عىل اتفقنا ندريها. ال
جميع اجتاز قد كان أمريكية، منظمة مع العمل يف جيدة فرصة له تتاح حيث التويفل؛

الشهادة. هذه رشط له ى وتبقَّ معايناتها
مكتظٍّا بُمراِفقيهم، مكتظٍّا باملرىض، مكتظٍّا دائًما أجده كنُت كما املستشفى وجدت
مكتظٍّا والذباب، والبعوض واملالريا والديتول، البنسلني ورائحة واألطباء باملمرضني
الحقن والبالستيكية، الزجاجية الفارغة األدوية حاوياُت األركان عند مكدسٌة باألوساخ،
عىل األطعمة بقايا الباردة، والدماء املحاليل بقايا وعليها الفارغة والدربات القديمة
الضالة، والكالب الذبابات السمينة، القطط عليها تتدافع العراء يف أو البالستيك أكياس
هللا َمنَّ الذين املرىض األبدية، الراحة عىل هللا حمدوا وقد املستشفى من يخرجون املوتى
بهيجة حفالت يقيمون سوف لفنانني دائمة إعالنات الحوائط يف ساملني. بالخروج عليهم
برشية مخرجات بقايا امليالدية، بالسنة احتفاءً األزرق النيل كازينو عىل زهيدة بأسعار

وهنالك. هنا
سهري. دكتورة يا دقيقة –

بها ملريض، دٍم لنقل استُخِدَمْت بالستيكية بحاوية تعبث صغرية قطة عيلَّ قفزت
ذلك. عىل شاِهدة الدم بقايا

سهري. دكتورة يا دقيقة –
أهًال. –
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عن صحفي تحقيق أعمل وعايز الخرطوم، بجريدة صحفي حازم، أبو أنا –
منذ انتظارك يف وكنت األسئلة، بعض عىل يل تجاوبي عايزك سمحِت لو املستشفى،
بعض! مع صورة نأخذ تسمحي زكريا، جمال املصور ومعي صباًحا، السابعة الساعة
فحسب. طبيبة أنا املستشفى، إلدارة اسألوها أسئلة عندكم كانت إذا بالتأكيد، ال –

فقط. أنِت فبقيِت األطباء، وسألنا املستشفى إدارة سألنا معليش، –
انظروا أسئلتكم، هي ما أعرف ال أنني من بالرغم سؤال أي عىل أجاوب لن أنا –
تذكارية صورة وخذوا أنفسكم، عىل وجاوبوا أنفسكم اسألوا ثم وتحتكم، ويساًرا يمينًا

الكدايس. مع
لروح عادة يحتاج صعب عمل ليوم عة مشجِّ غري بداية هذه أن اعتربُت وذهبت،
قصرية ُجمًال تباَدْلنَا وحزينة، مرَهَقة بدت زميلة من ورديتي تسلَّْمُت عالية، معنوية

ذهبَْت. معتادة،
سألتني وولد، بنت وأدب، هدوء يف ويكتبون يسألون الطب كلية طالب من اثنان

املستشفى؟ يبيعوا عايزين ديل الناس مفاجئًا: سؤاًال البنت
مستشفى؟ ياتو –

اآلن. فيها نحن اليلِّ دي املستشفى –
ملنو؟ –

أجنبية. لرشكة –
واملالريا؟� والبعوض والضبان للخارج املرىض ستصدِّر هل شنو؟ بيها تعمل –

كدا. بيقولوا الناس سمعت دكتورة، يا آسف –
بيشء. يل علم ال وهللا –

الخرب. سمعوا ملان بمظاهرة الجمعة أمس املرىض قام –
الغابة. يف كنت دا، باملوضوع سمعت ما –

غابة؟ ياتو –
عليك. ال الغابة، ويسمى فيه أسكن بعيد مكان –

القادم. الخميس يوم من بدايًة العمل عن إرضاب يف األطباء حيدخل –
دكتورة؟ يا دي املعلومات بتجيبي وين من كويس، –

و… و… و… و… والشارع والصحافة بيعرفوا، هنا الناس كل –
فهمت. اآلن –
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الدكاترة؟ مع إرضاب تخيش –
مستطيل، طفويل وجه لها صغرية كانت وعناية، ن بتمعُّ وجهها إىل أنظر مرة ألول
وجهها عىل سمينة، العليا، من قليًال أطول سفىل شفة ومتسعتان، جميلتان وعينان
بعض بكتابة مشغوًال ويبدو صمت يف خلفها يميش الطالب كان دائمة، ابتسامة شبه

صحفية؟ وال طبيبة أنت سألتها: امللحوظات،
دكتورة. يا متأسفة خجل: يف قالت

قديمة؟ مقابر عىل كوشة يشرتي الدنيا هذه يف شخص هنالك هل نفيس: يف قلت
وراء ما السلخانة، خلف تقع التي قريتنا، يف الكبرية الكوشة ذهني يف نهَضْت
لها حريقا»، «ُكوَشة صغار ونحن عليها نطلق النهر، شاطئ عن ببعيد ليس املقابر،
خريطة األبو طيور فيها ترعى املوت، رائحة املشوي، الجلد رائحة الجيفة، رائحة
ونهائية، دائمة بصورة توتو عم عليه والوابور املاء حاوية تقف ببعيد وليس العمالقة،

متكاملة. إال تأتي ال صورة واحدة، مادة من بل مًعا، ُخِلقا وكأنهما
رسميٍّا يُعَلن وسوف فعًال، تمَّ األمر أن يل وأكََّدْت يشء، كل سارة أفهمتني املحراب يف
سوف ماليزية رشكة الكبرية، البالد يف طبي حدث كأهم والجرائد والتلفزيون اإلذاعة يف
ونحن بالنبأ، الجرائد وافتنا هكذا العاملية، للمواصفات وفًقا املستشفى بتأهيل تقوم
صلبة أرٍض عىل األسفلت غادرنا ثم القضارف، مدينة من الفزراء قرية إىل طريقنا يف
الخرضاء، والاللوب والطلح الهشاب غابات عرب رشق، جنوب ثم جنوبًا، سافرنا سوداء،
نحو سافرنا والطفولة. املرح من عامًلا النفس يف تُدِخل التي والسمسم الذرة ومزارع

تحاكينا. تناكتنا، شعًرا، قرأنا غنَّينا، ممتًعا، حلًوا سفًرا سافرنا الرشقي، الجنوب
بمجرد يشء كل طار األوز، بعض بيضاوات، بجعات حولها ماء ِبركة عند توقفنا
النعاج بعض اقرتبَْت كثب، عن تُراِقبنا بعيًدا الطيور بعض حطت العربة، فت توقَّ أن
جوغان شجرة ظل تحت جلسنا ورحبة، باردة خرضاء لينة تحتنا األرض الخجولة،
أطيار البالستيك، من فرشة الكبرية القديمة ثمارها وبقايا أوراقها عىل فرشنا ضخمة،
ويختفيان الربق رسعة يف أمامنا يمران بريَّان قطان حلًوا، ضجيًجا تُصِدر ُكلج الُكلج
وبرهاني مايكل أما الصغرية، الغابة عمق يف يَا تمشَّ وسارة آدم الخريف، أعشاب بني
كانت لكن وأمني، سعد نوار واحد، وقت يف نتحدث كنَّا نوار، الصغرية وطفلتها وسابا

مقتوًال. مات العزيز: مايا موت فكرة حول جيدة مالحظات ملايكل
األحمر الطني من كبريًا قدًرا مايكل جمع الفكرة. حيثيات انتظار يف جميًعا وجمنا
ريش من تساَقَط وما األوز بأرياش زيَّنَه صغريًا جبًال صنع املياه، بركة حافة من
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املاء فعل من املتعفنة األشجار أوراق مع والريش الطني خلط الحزين، ومالك البجعات
ابتسمت بصعوبة، عليه صعدت الصغري، مايكل جبل نحو الصغرية نوار جرت والرطوبة،
الصغري، الجبل من يتدحرج وهو الطني لون أخذ بوًال تنزل وهي براءة يف جميًعا لنا
ذلك عن ة معربِّ تحتج نوار كانت بعيًدا، بها وجرت والدتها خطفتها الجميع، لها ق صفَّ

مايكل. جبل تربح أن تود ال والرصاخ، بالرفس
زوكوف مايا مقتل حول أفكاري أرتب أن أحاول كنت بعينها، فكرة لديَّ ليس –
ليست الحقيقة يف هي امرأة الطني كومة من أصنع أن أحاول ولكني العزيز، فالديمر
أصنع أنني الجميع ويعرف ذلك، تعرف كانت ذاتها، القديسة حسان؛ سهري سوى
الحق يف الصدر، من وجزء كاملني الكبريين الفخذين غري أشكِّل لم أنني ولو القديسة،
وقد يجب، مما أكثر واضًحا وبدوت نفيس عريت عريتها، ألنني نفيس من خجلت
الطني من نَحتُّ بما ألتصق جعلتني إنها حيث يوًما؛ ثالثني بعد لذلك سهري استجابت
أنَّ الفنون؛ ُكلية من نتعلمه لم الذي الدرس هو وهذا وبهيج، طازج حي إنساني بلحم

الطواطم. طوطم الفن
ما غري له معنًى وال ا جدٍّ قريبًا ا، جدٍّ ا خاصٍّ ا، جدٍّ فاضًحا شيئًا يل يقول أن يريد إنه
تظل صغرية تفاصيل هنالك ولكن أصحابنا هم للعامة، أذاعه ولكنه وحده، هو يعرفه
عندما حنتزوج كويل ومايكل أنا لهم: أيًضا أنا أعلنت لذا أيًضا؛ األصدقاء عن محجوبة

الجاي. أغسطس يف التويفل شهادة عىل ل يتحصَّ
يُْسِلم. عندما قويل ضاحكة: سابا قالت

وبس. التويفل عىل ل يتحصَّ عندما إرصار: يف لها قلُت
مسيحي هو تتزوجوا؟ حيخليكم ومنو عنها: املعروف امَلرح من القدر بذات قالت

ممكن. العكس كان لو مسلمة، وأنت
أحد. ال مضت: سنوات منذ السؤال بهذا مواَجهة كنُت وكأنني لها، قلت

باطل. حيكون زواجك ولكن –
ضد الوقوف الحكومة تستطيع ال الكبرية البالد يف األيام هذه يف إنَّ بثقة: لها قلت
أصبح الوطن اآلن فقط. عمرها يطيل فيما ستفكِّر الحكومة سلوك، أي ضد وال زيجة أية
املوحدة، أوروبا أمريكا، اإلنسان، حقوق ترعى التي الدولية املنظمات للعالم، مفتوًحا
أننا كما زواجنا، يحمي سوف ذلك كل … السالم اتفاقية وأفغانستان، العراقي النموذج

شخصية. مسألة فالزواج آَخر، شخص من التصديق نحتاج ال
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أبوك؟ حتى –
مناِسبة. يراها التي بالصورة مايكل معهم سيتعامل وأرستي أبي أنَّ لها وضحُت
ال إنه قال ألجلهم، يصيل وقد نهاِجر، وقد الرضورة، فقه مع تماشيًا َد وتشهَّ أسَلَم ربما
الحكومة؟ مع نفسه اليشء يفعل ال ملاذا فسألتني: لهم. يعطيه ذهبًا وال أبقاًرا يمتلك

ال. الحكومة –
الحكومة! من مرا أتزوج عايز أنا مايكل: قال

حب يف البعض بعضهما أكف عىل يقبضان بعيد من ظَهَرا وقد آلدم، سارة قالت
املكان. هذا مثل يََر لم إذا باهلل اإلنسان يؤمن ال وحميمية:
ار. بالكفَّ مآلنة الخرطوم كده عشان سارة: قالت

عاليًا. ضحًكا ضِحَكا
آدم، ملحمد ق تتحقَّ لم التي الوعود من عاًما عرشين بعد العرص، عند القرية وصلنا
يلبس آلَخر وقت من حجرة أية من أو ما، راكوبة من ما، قطية من خروجه ُب أترقَّ كنُت
رحلة من أبوه به أتى صغري مرفعني خلف يجري أو حمار ظهر عىل القروي، جلبابه
طاملا مداخلها، عند يستقبلنا لم طاملا القرية، إىل الطريق يف نلتِق لم طاملا متِعبة، صيد
… طاملا … كثريًا كثريًا عنه حدَّثني الذي الكبري الحوش ندخل ونحن بنا بًا مرحِّ يهتف لم
دي هللا! سبحان سنة، كل سنة، كل للقرية، زيارتك ع أتوقَّ دائًما كنُت أمه: يل قالت
يكرب لم اآلن، أشوفو كأني أنا آدم، محمد فيُه مات اليلِّ اليوم من مضت سنة عرشين
الكبار، مع العيد ويميش الحمري ويركب ويحكي ويتكلم ونشيط صغري دائًما أبًدا، محمد

«تبتسم». لك. صغري مرفعني صيد يف يفشل مرة وكل
تويف أن منذ كثرية ظروف بي ومرت القدم، يطلق ما ربنا أجيكم أقول مرة كل –
أول ليها ال أرسية مشاكل سفر، دراسة، محدَّد، وضع عىل استقريت ما أبًدا آدم، محمد

آِخر. وال
وفاة من سنة بعد كان زواجك، حرضت أنا طبًعا دي، باملناسبة أوريك وعايزة –

املرحوم.
ونجوم الويل شوَّفني بعدما ولكن وبت. ولد عنده واآلن واتزوج، طلَّقني افرتقنا، –

النهار.
شاء وما هللا قدَّر ولكن … كان دائًما يل، يقول كان دائًما املرحوم متأثرة: قالت

فعل.
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املنزل. من ويقرتبون الخارج يف يلهون أطفال صوت عىل صمتت ثم
عليهم. سلِّم تعال ضيوف، يف هنا تعال … محمد يا ولد يا آدم، محمد –

والجرح نحافة، أكثر صار وربما اليشء بعض طوًال ازداد فقط نفسه، هو كان
من بقع به جلبابًا ويرتدي حافيًا كان له، أثر وال تماًما اختفى وجهه يف الذي القديم

شبع. خروف كعينَْي مرتابتان عينان وجهه يف كث، شعره ناشفة، األحمر الطني
مايكل عمك دا سارة. خالتك دي زكريا. آدم عمك دا حسان. سهري عمتك دي –
وبنتها سابا، خالتك خالتك، دي الجنوب. من هو شايف ما وزي مايكل، عمك آه، كويل.

شنو؟ رأيك اليوم، من لك حنخطبها دي الحلوة الصغرية
شنُو؟ نوار شايفها أنت بالرد: الجدة أنقذتنا ولكن مًعا، ضحكنا

السيَّال. نُوار تردد: دون قال
وإذا نواره، إىل ينتبهوا لم ربما عرفوه وإذا يَّال، السَّ يعرفون كانوا ما منَّا كثريون
وذلك منه، تفوح التي العطرة الرائحة تلك يعرفون ال فإنهم مثيل، نواره إىل انتبهوا
كيف جدته لنا رشَحْت عليها. الزنابري طنني هو الذي الشجي وصوته الجميل، الطعم

نوار. جمال يرى كان
سهري ناس مع يسكن كان عليه مسمى أنت اليلِّ آدم محمد املرحوم خالك له: قالت

يرحمه. هللا البيت يف
هناك. أقرأ وعايز املدينة، يف معاهم أسكن أميش عايز برضو وأنا –

الخرطوم. يف معاهم حتسكن الجامعة تدخل عندما هللا شاء إن الجدة: له قالت
محمد املرحوم تخص التي الشنطة تسحب وهي الرسور غاية يف الجدة كانت
عنه؛ تحدثنا وهي اآلن، هي عليه تجلس الذي العجوز، املخرطة رسير تحت من آدم
بالحياة كله املنزل يمأل وكان نقصان، دون متكاملة بصورة طفولته عاش طفًال كان
املاشية بحلب نهايًة والقنص، األسماك بصيد بدءًا يشء كل يفعل والنشاط، والحركة
بتي يا هللا! سبحان القرية، يف وكبرية صغرية كل يعرف وكأنه والعصيدة، الروب وصنع

دا. الكالم الكبرية ألخته قال قريب؛ حيموت إنو تماًما يعرف آدم محمد كان سهري،
اآلتي: عىل محتوياتها حرص يف الجميع شاَرَك كما الشنطة تحتوي

رياضيات. كراسات ١٠ منها صغرية، كراسة ٢٠ •
خارجية. كراسة غالفها يف ُكتب ١٠كراسات •

املصاريف. مدونة كراسة ١ •
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ممزقة. أغلفتُها قديمة مدرسية كتب ١٠ •
جيدة. بحالة واحد حذاء •

الطويل. االنتظار لعنة أتلفته جلباب •
أعرفها كنت ما التي الهواية وهي واأللوان، واألشكال األحجام مختلف من أزرار •

عنه.

سنة. بعد هللا شاء إن وقت، أي يف لنا أعيديها منها فرغت وإذا معِك خذيها يل: قالت
الصغريين املرفعينني فيه أدخل القرية، نجار بواسطة متني صغري قفص صنع تم
معاكم حأسكن الجامعة أدخل عندما آدم: محمد يل قال خصيًصا، لنا صيدهما تم اللذين

املدينة. يف
وعدك؟ من حرتجع ما –

كالمها. يف رجعت ما نوار أم إذا قال:
ولكن كلمتي، من حأرجع ما أنا خدها: يف الجميلة ابنتها تقبِّل وهي سابا قالت

تكرب. ملان نوار استشارة بعد طبًعا
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ِنيَفاَشا اريُن َمتَ املدينة: يف

من وسبعة ومريض صدفة مرَّ الباب عند ومتسول وفرَّاشة واحد بطبيب املظاهرة بدأت
تبيع.» لن «ال وهتاف: امرأة واحدة ومرافقة الرجال، املرافقني

الشجر صفق أو األرض قات وتشقُّ املجاري يف يختبئون الرشطيون كان وكأنما
هتف املطافئ، عربة خلفهم والسالح، بالدروع مدججني منهم املئات ظهر الُعشب، وثنايا

عملهم. أماكن إىل العودة الجميع من املطلوب بامليكرفون: كبريهم
مراًرا. ذلك وكرََّر

كل عىل هللا املتسول حمد ذويهم، لرعاية املرافقون عاد عليه، مغشيٍّا املريض سقط
هللا. حق عن السائلني مع ليسأل األرض عىل وجلس حال،

معليش. للطبيب: الفرَّاشة قالت
أبيع. لن ال، يهتف: وحده الطبيب ومىض

خلفه الطبيب، عىل يتفرجون الطريق جانبي عىل املواطنون القرص، شارع يف مىش
الرشطة. من مؤلََّفة آالف

أبيع. لن ال، –
قائًال: فيهم صاح وسيًما ضابًطا أن إال األزمة، وإنهاء منه االقرتاب الرشطيون حاَوَل

يرض. وال ينفع ال واحد رجل النهاية يف للجميع، مكفولة التظاهر حرية حرية، البلد
وشاكر. وحامد قابل كله الشعب بقية نفسه: وبني بينه أضاف ثم

يشء، حدوث عون يتوقَّ وأخرى فينة وبني ريبة، يف األمر إىل ينظرون الناس كان
يريدون الجميع الرشطيني، عىل يضغطون أخذوا أن إىل باملارة، الطريق جوانب ضاقت



البدوي العاشق

الرجل مظاهرة عىل عيان كشاِهدي سيكونون اآلن، تقع قد حاسمة لحظة تفوتهم أالَّ
الواحد.

أبيع. لن ال، –
الذي اليشء أحٌد يعرف ال تردُّد، ودون مفرطة ثقة يف لألمام ُمِرسًعا يميض كان
وردة أصدقاؤه، األطباء حتى ذاهب، هو أين إىل الناس يعرف ال بيعه، عىل يجربونه
بعرص عهد قريبو الناس لرفيقهم، سيحدث ما ِلرَيَوا جاءوا واملرافقون واملرىض حبيبته،
يعني السالم أن يصدِّق أحد وال واملفاجئ، النهائي واالختفاء والرضب والحسم القمع

الحريات. إطالق أيًضا يعني قد وأنه السالم، يعني فيما
والسمارسة العربي السوق يف واملتسكعني العطالة إىل اإلشاعة وصلت وعندما
هامش إىل الذاهبني والركاب الحرب وجرحى وداعة، كمال مثل املستعملة، الكتب وبائعي
العوَّام إبراهيم عند االثنني منتدى إىل طريقهم يف الذين واملثقفني الشعبي والسوق املدينة،
من خرجوا الذين واملصلني والسكارى اذين والشحَّ الحافالت وسائقي الريح، البشري أو
واملفروشات، والصابون املستخدمة املالبس وبائعي الظهر، صالة أداء بعد الكبري الجامع
هبُّوا حتى وغريهم؛ الشامي، بالسلطان وحكيم حسن إسماعيل وليد الدنقالوي، هللا عبد
الصينية وامللبوسات الذهب سوق عىل واحد رجل هجمة وهجموا واحدة لحظة يف مًعا
صغرية معارك وبعد الضخمة، واملغالق والبنوك املزيفة الساعات الجاهزة، الرخيصة
العدوى انتقلت ثم نهائية، فوىض يف غرق قد العربي السوق كان وهناك، هنا وكبرية
سوداتل ووسائط القصرية موبتل رسائل طريق عن الوسطى املحطة درمان أم إىل
وأكلوا ورسقوا فكرسوا عنيًفا، هجوًما السوق عىل الناس وهجم والسواقني، واملساعدية
لحظات، يف مليونريًا البعض وأصبح وأخذوا، وقلعوا ونشلوا وقفلوا ورشبوا ورضبوا
… من والدكاكني األدوية، من والصيدليات مصوغاتها، من الذهب معروضات وفرغت
كسال، إىل سنكات، إىل كوستي، إىل عطربة، إىل بحري، إىل الفوىض أخبار انتقَلْت ثم
الرصريص، عندلة، القربة، خشم ثم النهود الفارش، القدميلة، ياي، جوبا، بورتوسودان،
أوقفت التي اإلذاعات من املارشات سمعوا أن الجميع لدهشة ثم … مدني ود سنار

بوه. فرتقَّ هام بيان املذيع: وأعلن العادية برامجها
مهم بيان للجميع: أعلن مرتبك مذيع وظهر العادية برامجه التليفزيون أوقف

فرتقبوه.
دينار، عيل مارشات تنشد العسكرية املوسيقى إىل ورعب صمت يف الناس استمع

متواصلة. بصورة إنجليزية ومارشات
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ِنيَفاَشا تََماريُن املدينة: يف

تبقى أن لالتفاق وفًقا التي املعارضة قوات تحرََّكْت عندما الكربى الفاجعة وكانت
وأن معاهداتها، عن النكوص عن الحكومة تثني وأن األمن، بهمام لتقوم الخرطوم يف
القيادة نحو واتجهت املستقيم، الرصاط إىل بالخيانة نفسه له ل تسوِّ َمن كل تهدي
اإلذاعة، نحو اتجهت درمان بأم اإلذاعة قرب مرابطة وكتيبة مدرعة كتائب ثالث العامة
الجنود، من تخلو درمان وأم بالخرطوم الجيش معسكرات كل كانت واحدة ساعة ويف
خارجية إذاعة خالل ومن املكان، فضاء تحتل والجثث املارة، من تخلو والشوارع األحياء

التايل: الركيك البيان أحدهم قرأ لة متنقِّ

الرحيم الرحمن هللا بسم
أعداء من مجموعة عىل االنتصار هللا بعون استطعنا لقد الكرام، املواطنون
حاولوا الذين الصهيوني، العدو من املدعومني اإلسالم، عن املرتدين الشعب
ويرعبهم والديمقراطية الحرية تخيفهم الذين عنوًة، السلطة عىل االستيالء
بثكناتهم االلتزام الجنود وعىل منازلهم، التزام املواطنني من املطلوب السالم،

… نوافيكم وسوف

املعنى ظلَّ ولكن صياغته، تحسن مرة وكل مستمرة، بصورة اإلعالن هذا وتكرََّر
يعرف أحد وال حدث ما نون يخمِّ الكرام واملواطنون مرتبًكا، املرتبك واملذيع واحًدا
… تزال ال التي األخرى العالم وفضائيات لندن إذاعة يف األمل وضع والبعض الحقيقة،
تبدو الخرطوم، نحو ماضية الرسيع الطريق تعرب العسكرية الشاحنات كانت
كانت املحراب، من السيال أشجار فرع عىل ونحن إليها ننظر كنا البُْعد، عىل من واضحة

العاصمة. نحو تذهب واحدة مدنية عربة توجد ال وغامضة، مخيفة ومرسعة، ثقيلة
مطأطئي واملحلية، العاملية التلفزيون شاشات عىل االنقالبيون ظهر الثالث اليوم يف
الصيد، كالب كآذان منتصبة وآذان غبشاء، ناشفة شفاه لهم األبصار، زائغي الرءوس
واألفعال والصورة باالسم الشارع لدى معروفني كانوا قليًال، ليس لألمام بارزة أسنان

أنفسهم. القدامى االنقالبيون إنهم جيدة: بصورة والسرية، والهيئة
وأمني سعد نوار كانت وأصدقاءنا، عملنا مواقع د نتفقَّ املدينة إىل جميًعا ذهبنا
ال املوبايل شبكة تزال ال ولكن أخرية كمحاولة بهما اتصلنا املنزل، خارج أحمد محمد

الفارغة. الشوارع يف نتمىش أخذنا تعمل،
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إلكرتونية رسائل كتابات:

أن أو قوًال، اليشء لك أقول أن أستطيع ال ألنني هل ملاذا، أدرى ال إليِك أكتب سوف نوار
يقال؟ أن يمكن ال اليشء

الخرطوم، إىل بالعودة الجامعة لنا تسمح متى أدري ال عنِك، بعيًدا الشهر هذا قضيت
َمن إال يفهمون ال كالعادة والطالب بالكلية، للطالب اإلنجليزي عر الشِّ مادة أَُدرُِّس اآلن
املنتديات من معلوماتهم يأخذون إطالًقا، يقرءون وال الذهني بالكسل مصابون ربه، رحم
النقاش، أركان من بكاملها ُخطبًا يحفظون وقد باألنشطة، العام والنقاش والونسات
صالح اسمه الشمال أقىص من أحدهما الحياة، يف مرشق بغٍد لهما ُ أتنبَّأ تلميذان لديَّ
أقل، بقدر ولكن تهتم أيًضا تلميذة لديَّ سعد. صالح اسمه الرشق من واآلَخر الشايقي،
فقرية هي كثريًا، بِك تذكِّرني التلميذة هذه بالخرطوم، داخلية يف تسكن األبيض من وهي
لِك حرضْت وقد القصرية، القصص وتكتب ا، جدٍّ وطويلة ا جدٍّ وذكية ا جدٍّ وجميلة ا جدٍّ
مالحظات ل نسجِّ هنا الشهرين هذين سنقيض ُكوش، يف التشكيل عن محارضات ِعدَّة
باإلرشاف ُكلِّْفُت وقد للطالب، العام هذا يف املقرَّر اللغويات بحث وهو العساكر، لغة عن

املقطع: هذا فقط يُذَكر، الشعر من شيئًا أكتب لم الطالب. من خمسة عىل

حبيبتي يا الشتاء هو ها
أخرى مرة يزهر

املرتعشة الورود تقضم الخجولة النعاج هي وها
وحدي وأنا

والذكريات باملواكب حشوك أحاول
خجولة نعجة مثل



البدوي العاشق

الخوف
الربد. يقرصه الصغري؛ بيتنا عتبة عىل قابع

األصل يف كتبتها القريب، باألمس أقصد اإللكرتوني، بريدك عرب قبُل من أرسلتها وقد
ينج، لويل األديب صديقنا بها أعجب وقد العربية، إىل برتجمتها وقمت اإلنجليزية باللغة
من بوادره الحت ما تستمله لم أفريقيا، جنوب إىل نهائيٍّا ويسافر السودان يرتك قد وهو
املايض؛ من أسوأ بصورة سبق ملا يكرس وسوف شيئًا يغريِّ لن السالم إن وقال سالم،
أمريكا أن يؤكد فهو سهري، القديسة حبيب مايكل أفكار عكس وهي فوقي، سالم ألنه
الكبرية البالد حكومة فإن فيه، وما فيه بَمن العالم عىل ومسيطرة موجودة دامت ما
أمريكا، محل طالبان تحل أن إىل مضض، عىل ولو كبرش وتعاملهم مواطنيها ستحرتم

آَخر. ملكان وليس مايسرتا، سيارا إىل أو للغابة ولكن سأهرب فقط حينها
اآلن ولكنه املايض، يف مزعًجا الرأي ذلك يكن لم عنِك، سعاد أمي رأي تعرفني أنِت

بأس. ال الحًقا، ذلك عن نتحدث سوف الجد. مأخذ نأخذه أن يجب أعتقد ما عىل
SEND

تخيل سابا العزيزة
قرية إىل رحلتِك عن تحدثني لم كثريًا، لهما اشتقت الصغرية، نوار حال كيف
تعرفني وأنت مايكل، من التفاصيل بعض عرفت ولكني املرحوم، آدم محمد
يسافر إنه هنالك؟ يزال ال أم ماليزيا من زوجك عاد هل كثريًا، يتحدَّث ال أنه
تغريِّ أن تريد ألنها أيًضا؛ سعد نوار عنه تسأل تحياتي، هنالك. إىل كثريًا

الندكروز. بعربة عربتها
SEND

تودروف دوشكا صديقتنا
زيارة لِك أُِعدَّ أن عندي املرحلة أهداف أهم من كان روسيا من أنا عدت أن بعد
واألصدقاء وجه، أكمل عىل الرتتيبات ِت تمَّ وقد وقوني، وناتاشا أنت البالد إىل
ذلك الجميلة الفنون كلية وتبنَّْت العزيز، مايا آثار معك يتبعوا لكي مستعدون
فيها بقي التي وتلك مايا فيها عاش التي املدن إىل الرحالت وستكون بنفسها،
وينوي عنها يتحدَّثون كانوا التي تلك وحتى عبوًرا، عربها التي وتلك قليًال

املتناول. يف سيكون ذلك كل زيارتها،
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إلكرتونية رسائل كتابات:

لديهم كانت الذين بعض إىل كثرية دعوات بتوزيع الجامعة قامت كما
شبيًها احتفاًال الجامعة ستقيم ذلك وبعد الكبرية، البالد يف بمايا عالقات

منزله. يف العزيز مايا يُِقيمها كان التي باالحتفاالت
التي تخيل وسابا أحمد محمد أمني وزوجها سعد نوار فتبنَّتْه املنزل أما
سياسيٍّا تجاريٍّا رجًال تزوَّجت أن بعد األموال، رءوس ذوات من أصبحت قد
إىل تحرضين عندما الحكاية وستعريف العالم. بنوك يف لها حْرصَ ال أرصدة له
كما تماًما األوىل هيئته إىل وإعادته املنزل صيانة هؤالء سيتوىل الكبرية، البالد

الكبرية. البالد من األول رحيله يف فالديمري زوكوف مايا تركه
عهد يف طالها الذي والتخريب الكهوف أصاب الذي التشوُّه من بالرغم
شباب امون ورسَّ اتون نحَّ يقودها جادَّة محاوالت هنالك أن إال الحكم، ظلمات
جوخ فان بحاتم يسمونه وما جني، ونادر ذكريا كمال املعتوهان؛ رأسهم عىل
املرشوع بتمويل قامت آَخرون، وعرشون الطيب، وإيناس القادر عبد وتيسري

اليونسكو. منظمة
من إمام الشيخ وأرسة سوريا، من املداح مداح أرسة االحتفال ستحرض
أبكر عثمان والنور إسبانيا، من بيدرو وخوان العراق، من الطاهر وأمل مرص،
يمكن. ما بأرسع الرد الرجاء موسكو، من يومني بعد قدومك ع نتوقَّ دبي. من

SEND
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لذيذة خملوقاٌت كتابة:

خواطر عن عبارة وألنها عني، كلها كانت خصوصيات غالفها عىل ُكِتب التي الكراسة
الذكريات، من ثمينًا كنًزا يل وتمثِّل عميقة كانت فقد مراهقته، مرحلة أوج يف ثانوي طالب

وأنا: آدم محمد غري يعرفه ال طفولتي من لجانب مرآة هي باألحرى

أن عارف أنا بسهولة، فهمها يمكن ال ا جدٍّ غريبة غريبة، مخلوقات البنات
د وتهدِّ تزعل العرس عن معها أتحدث عندما ولكن وحقيقة، بحق تحبني سهري
تمسكني الرسير يف معاي ترقد ملَّا نفسها سهري ولكن أمها. يل حتكلم بأنها

نهائيٍّا. البيت تجي ما أمها أنو وتتمنى بقوة

آَخر: مكان ويف

أمها عنه، نبتعد يرتكنا ال وكان دائًما، إلينا ينظر كان والدها أن الحظت وأنا
وننطلق بالفكر نرحب ونحن بعيدة ألماكن مًعا ترسلنا كانت أبوها، عكس
حسان. العم مع تناقشها عايزة مواضيع عندها كانت أمها أعتقد ما برسعة،
يف امليش ويمكن عميق، كان وما البحر إىل ذهبنا يُنَىس؛ ال يوم العيد ويوم
أجيد أنا املساحة، تلك يف نعوم وسهري وكنت مرتًا، عرشين من ألكثر املاء داخل
وتدفع بكفتها املاء عىل تدق تسبح، كيف أعلمها كنت تعرف، ال هي السباحة،
املاء من كبرية جرعة تبتلع وآَخر وقت وبني عشوائية، يف للخلف بأرجلها املاء
بهدومها كانت يعجبني، يشء أكثر وهذا تكح، رجليها عىل فجأًة فتقف خطأً،
دي اللحظة ويف وكفها، وجهها عىل يلتصق املبلل شعرها جسدها، عىل تلتصق



البدوي العاشق

والعمة حسان العم يجيء أن من خائًفا كنت ولوال والحوريات، الجنيات تشبه
… فجأًة

ذراعي. عىل ترقد وهي العوم أعلِّمها وجدني ولكن جاء، وقد
برضو هي بيعوم الحجر كان لو دي معهود: غري بمرح حسان العم كرََّر

حتعوم.
بني بيحدث اليلِّ العريض الخفيف بالتصادم وأستمتع أطمنئ جعلني مما

شيئًا. يعرف ال أبوها ولكن ا جدٍّ مثريًا وكان املاء، تحت وساعديَّ نهديها

بعيًدا؛ يكون أن أحبه آدم حتى وحدي، أكون أن أحب كنت الكتابة وقت يأتي عندما
فهي إنجازها بعد ولكن تُخَفى، أن يجب ثروة إنتاجها لحظة يف الكتابة أن أحس ألنني

الجميع. يعيشه أن يستطيع عاَلم
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كان بعيد، من عرفته املنزل، بوابة عند العمالقة الربازيل شجرة تحت يجلس وجدته
وقف. بعيد من العربة رأى أن بمجرد غريه، يشبه وال البنية قوي أسود طويًال

سعد. نوار األستاذة –

بصدق. ما … الخري –
ولكن برضو، أخوي وأشوف دا، الغريب االنقالب بعد عليكم أطمنئ عشان جئت –

وعدتك. ألني أنِت أجيك أوًال قلت
الجافة، واألسماك األخرض البلح الحارقة، والشمس الرمال رائحة منه تفوح كانت
كطائرين عميقتان عيناه النيل، بعبق مختلطة العطر رضوب أغرب من كأسطورة فبدا
آثار الطعام، بقايا عليه الكبري ومركوبه بغبار، ملوَّثة مالبسه األفق، يف بعيًدا يُحلِّقان
شاي يشء كل قبل قال: ولئيم. متِعٍب شاسع سفر من أتى أنه واضًحا بدا وأخرى، املاء

تقيل. شاي عايز …
أوًال. تأكل أحسن مش –

بصداع. حاسس آكل، ثم الشاي أرشب –
أسربين. ليك نجيب –

باملناسبة بس. شاي عايز الدكتور، إىل مشيت وال دواء أية بلعت ما حياتي أنا ال، –
أمني؟ وين

الجامعة. يف أستاذ هو طبًعا جوبا، يف مأمورية يف أمني –
هللا. شاء ما –

بركاوي بلح لوري شحنة معاي جبت أنا فجأًة: شيئًا تذكََّر وكأنه رسيًعا أضاف ثم
األبواب. عىل رمضان وطبًعا كاشف وق السُّ لقيت هلل الحمد وقته، يف وبعته
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التي أمه عن يشء؛ كل عن ويتحدث خاص، باستمتاع ولكن برسعة يأكل كان
الفطر. عيد يف يتزوج سوف أنه أطفاله، العجائز، يحبها،

يبقى عندما منهم والواحد للخرطوم، رشدوا كلهم والرجال نساوين كلها البلد –
والسادسة. والخامسة الرابعة حأتزوج أيه أعمل الخرطوم. من برضو ويتزوج للزواج
ما ماكًرا: سؤاًال سألني الرغيف، من مزيًدا يطلب مرح غليظ بصوت يضحك كان

نوار؟ يا عيال عندك
ليه؟ بتسأل عارف، وإنت رزقني، ما ربنا وهللا له: قلت

راجل ما دا شايفو اليلِّ راجلك ِجنِّي: إىل يشري وكأنه الهواء يف يده يمد وهو قال
راجل. راجل نوار، يا فحل راجل َجد، َجد راجل تحتاج دي زيك اليلِّ عيال، يجيب

أضاف: ثم … بطني يف يحملق وهو ضحك ذكره، موقع إىل نظر إرادية ال وبصورة
بت؟ يا شنو رأيك والَّ

يالخري، كربنا تقولها: أن امرأة تحب وال بها، ح أرصِّ أن أحبُّ ال دائًما حقيقًة له قلُت
زمان. كان دا

عمر الخمسينيات، بداية يف نحن دوب يا هدوء: يف وقال األكل، عن قليًال َف توقَّ
يا متني عيال نحن تالتني، من أكثر يديِك ما يشوفك اليلِّ شباب وأنِت نوار، يا النُّبوة
عم جريانكم وال الطيب، أبوي وال الهدى، نور عمتك وال ة، الرسُّ خالتك ُشفت ما أنت بت!
وضعت بسنوات، مننا أكرب وهي األطفال تلد مكة اآلن حتى مكة؟ األوىل زوجته وال سعد
أنِت الخرطوم، يف وهي بتلد سنة كل سعاد خالتي وذكية، ذكي تيمان فاتت اليلِّ السنة
يا الوالدة، من وقفت متني أمي شويف نوار يا نفسك. تعريف بتقدري حواليِك اليلِّ شويف
بت يف بَال لو حاجة، عندو ما ولو بيثمر، الحجر يف دفقه لو يش عنده كان الراجل بت

نفع. أي منه ما تسعتَارش
أخذ ثم نظيفة، بأخرى مالبسه واستبدال دافئ، حمام أخذ عىل األكل بعد اقتنع
يصيل صوته عىل استيقظت شخريه. وعال أخرى لحظات الديوان، يف الراحة من قسًطا
أقدامه وقع عىل ثم ِنمُت، الراتب، يتلو ثم غليظ بصوت جهًرا القرآن يرتِّل الصبح، صالة
الخفري جعفر عم مع حواًرا يدير سمعته ثم مسموع، بصوت يسبح وهو املنزل يف يتجول
ربما أصواتهما اختفت عميق، نوم من استيقظ وأنه الخري، بعبادة انزعج أنه يبدو الذي
وأتزوَّجه أحمد محمد أطلِّق أن رصاحة مني طلب الباكر الصباح يف الحديقة، إىل ذَهبَا
أن يستطيع وأنه معي، سنويٍّا أشهر ثالثة إىل شهرين يقيض بأن يَِعدني إنه وقال هو،
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أفعل لن أنني له أكَّدُت لكني ثمرة؟ بدون اإلنسان فائدة ما واحدة، ليلة يف ُحبْىل يجعلني
رفض إثر يل أملح وهو. أنا الطالق عىل اتفقنا إذا إال النهائي زوجي هو أمني وأن ذلك،
شيئًا يعرف ال مسكني إنه ِرسي: يف له قلت جسديٍّا، يُشِبعني أن يمكنه ال أمني أن فكرته
رغائبي، عرش عىل متوََّجة ملكة وكنت عظيًما، كان يخصني، الرجال مع تاريخ عن
كنت ما أجد أن استطعت فعًال وإنني جسدي، إشباع أجل من أستطيع ما فعلت وإنني
تخصه حاجة عن يبحث الذي لآلَخر فرصة إعطاء بمرحلة أمرُّ أنا واآلن اآلخر، من أطلبه
هي أحمد، محمد أمني هو أكثر، ال واحد لشخص ولو أجمل الحياة أجعل أن عندي؛

النجاة. املخاطرة بعض يف ري: النِّفَّ شيخي يقول ولكن مخاطرة
رجال نصيبك وأخذ مىض، يخصني الذي الوقت أن رسي: يف له قلت ذلك، فحسبي
أسافر ما قبل يل: قال جنوبه. أقىص إىل العالم شمال أقىص بني ما يتبعثرون شتى

السالمة. مع أقولك عشان تاني حاجي
شيطاٌن يل قال البلح، وعرق الطازج التمر امَلِني، رائحة منه تفوح يميض وهو كان

نُوار. يا األمر يف فكري لئيٌم:
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تكلفة من نصيبه وهو مليونًا، بخمسني يبخل لم طه الشيخ الثري تخيل سابا زوج
فرز دون الجميع كذلك، يراه أحد ال لكن كبريًا، مبلًغا كان زوكوف، مايا منزل صيانة
وخزي، بوضوح بماله بخل قد طه الشيخ زوجها أن ترى كانت نفسها تخيل سابا حتى
أحمد محمد أمني كان عنها. اإلفصاح يف يرغب ال عقائدية ملواقف سياسية، ألسباب ربما
كان الخاص، بجهدها املنزل صيانة إكمال عليهما سعد ونوار ألنه احتجاًجا؛ الناس أكثر
الرقم صار املايض العام يف كسال مدينة كوارث برشاء فاز أن بعد طه الشيخ أن يرى
نازحي كوارث برشاء فاز رجل إال يفوقه ال الكبرية، البالد يف الثراء حيث من الخامس

مؤخًرا. دارفور
كلها الكارثة الكلب اشرتى لنوار: غضب حالة يف وهو أحمد محمد أمني ويقول
دمر عندما ذلك بعد انظري ذاته. البنك وأودعه البنك من استلفه وقد فقط، دينار بمليار
مليونًا كم العالم، دول جميع من انهالت واإلعانات الدوالرات ماليني انظري كسال، القاش
ساعات الخمس يف أنه تصوري ومخازنه. حسابه دخلت كلها كلها، … الدوالرات من
ساعات، نساء، ُحيل، فقط، وبورتسودان القضارف مدينة تربعات من ملياره غطَّى األوىل
سائلة، دينارات لحوم، فحم، وقود رشموط، جازولني، مالبس، دقيق، حطب عيش، رغيف
يف املطار، يف املخازن، يف املحليات، يف والكمال بالتمام عامل ألف معه يعمل كان … ملح

… األطعمة توزيع ال عمَّ البوليس، الجيش، الوالية، حكومات الطرقات، يف الجمارك،
ومخازنه، بمحاسبيه تمر أن بدَّ ال طفل فم إىل طريقها يف خبز قطعة أية كانت
وعد مجرد أو عيش حبة تصل وقد شأنها، يف يرى ثم منها حقه يأخذ أوًال هو
إذاعة من اإلعالمية الخدمات الحكومة له قدمت وقد السعر، فرق يدفع أو بالرغيف
السفر، رحالت وتنظيم وزارية وخطابات خارجية وندوات وميكرفونات وتليفزيون
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وقامت بأعينهم، القاش خراب عىل ليطلعوا العاملية؛ واملنظمات الجاليات وعمد األجانب
العاملية الفضائية القنوات يف ليُعَرض مالها؛ ُحرِّ ومن رسيع فيلم بتصوير الحكومة
املتحدة األمم يف الكبرية البالد سفري إن بل الفوري، الرسيع اإلنساني العمل أجل من
حلَّق املستوى رفيع وفًدا األخري أرسل وقد كسال، بزيارة شخصيٍّا عنان كويف طاَلَب
الغرقى نفوس يف واألمل البهجة زرع أجل من كلها املدينة يف العمالقة الهليكوبرت بطائرة
إنه قال االبتسام، من عليه يُغَمى أن كاد فقد طه أما السواء، عىل والناجني واملسئولني
ذلك كان ولو حتى ذلك، يف أشك عليه. اتفق ما أضعاف ثالثة القاش كوارث يف أنفق

الدوالرات. من ماليني ثالثة حوايل الكارثة هذه من َرِبَح فإنه صحيًحا،
(…) ألمني: قلت

يشء. ال جاف: وحلق بربود قال
تنجب لم األوىل الثانية، زوجته تخيل سابا كانت كثريًا. كثريًا… … كثريًا ضحكنا
ظنٍّا عنها رغًما أخرى مرة تزوج أنه ولو زال، وما يحبها كان قريبته، وهي األطفال له
أن بعد وخاصة األمر َل تعجَّ ولكن االنتظار، عليه … ما يوًما تنجب سوف أنها منها
ذي معاِرض سيايس حزب من إليهم وفد فقد عنه، املجموعة برىض النعمة بوادر ظهرت
بأنه ُقيِّم بالء — السالم قبل — االستوائية معارك يف أبىل عندما والئه عىل وأكََّد صيت،
جديٍّا يفكِّر أخذ اآلن وإنه الجنوبيني، امُلواطنني من منه التأكُّد يمكن ال ما وقتل حسن،
البنات من له ألب الوحيد الوليد أنه الحسبان يف واضًعا ولنسله، واسمه ملاله وريث يف
األعمال، سيدات برامج يف التليفزيون يف مرة ظهرن وقد ثريات جميعهن اآلن ثمان،
الكريمات، بأغىل وجوههن يُغرقن الحناء، من وألوان الذهب من أرطال السمينة بأيديهن
يف وكنَّ واألخرى، الفينة بني الفارهة أثوابهن يستعدلن وهن ِغريًة النساء قلوب يشوين

ليتحدَّثن. الكبرية شالليفهن يلوين عندما والغنج واألناقة الجمال غاية
الثروة؟ عليهن تهبط أن قبل كنَّ وأين كيف شيئني: عن يحكني أالَّ الطبيعي ومن
املال وإدارة الحايل وضعهن وصف يف أرسفن لكنهن …؟ هذا لهن أين من والثاني
التمرد إلنهاء دعمهن عن تحدَّثن حداثة، أكثر يصبحن ولكي املوضة، والعيال، والرجال
قريحة جادت بل املجاهد، لزاد بتقديمهن املسلَّحة الحركات عىل والقضاء دارفور يف

الحرب. عىل الجنود تشجيع يف حماسية شعٍر قصيدة املذيعُة أسمته ما إحداهن
لوالها التي سعد لنوار كبريًا وعرفانًا شكًرا يكنُّ ألنه نوار وسماها نوار، منها أنجب
مسألة ليضمن ولًدا منها يريد وكان املمتعة، الجميلة سابا له، زوجة سابا كانت ملا
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السياسية بمكانته يليق احتفاء واحتفى بها احتفل نوار جاءت عندما ولكن الوريث،
الوزراء حرضها التي السماية وهي املميز، األرسة يف ووضعه واالجتماعية واالقتصادية
وكبار والثروة األعمال ورجال األجنبية السفارات رجاالت من وكثري السياسية والبيوتات
وتمَّ الكبرية، الوالئم يف الناس يضايقون الذين املرشدين من تماًما وخلت التكنوقراط،
وال يرحمون ال الذين العنيفني، واألزمات الشغب وإدارة البوليس من ِفرقة بتعيني ذلك

يَقِتلون. فإنهم يقتلوا أن لهم قيل إذا والذين يرضبون، والذين يأبون، وال يعصون
أطعمة من تبقى ما ،٣٢٠٠٠٠ بمبلغ السماية حفلة تكاليف أحمد محمد أمني قدَّر
موقع قرب الكبرية املدينة خارج إىل كبرية شاحنة يف ُحِمل الهضم وسهلة وطازجة جيدة

وسالمة. كرامة للجميع؛ م ُقسِّ وحدة هللا سبيل ويف فقري، حي
إال كريًما، كان نوار، منها وأنجب وتزوجها فقبلت، قبلنا لسابا تقدَّم جارنا، كان

ماله. مصدر يعرفون األقل عىل ألنهم كرًما؛ أكثر يريدونه الناس أن
آدم: يلخصها كما وهي البالد يف السياسية التحوالت بعد

دارفور. السالم/حرب بوادر •
السودان. يف ملصالحها أمريكا انتباه •

عسكريٍّا. للحكومة وإيران العربية والدول الصني دعم •
واألفغاني. العراقي النموذج •

دارفور. يف العسكري بالتدخل أمريكا تلويح •
الليبي. النموذج •

الكبرية السياسية التغريات وعي عندما أصدقائه بعض مثل مثله الجييل، طه الشيخ
يف يتربَّع وبدأ املستقبل، من الخوف عن الناتج الضمري بوخز يحسُّ أخذ والصغرية،
ومرشوع يعرفها، كثرية بنوك يف لديه ماًال به يزكي بمال املناسبات وغري املناسبات
والغسل والطهارة للتطهري فرصة هو اليونسكو منظمة سمته كما العزيز» مايا «طريق
أكثر منه نريد ال الرخصة، بهذه ليس ولكن أحمد: محمد أمني يقول كما ولكن النظيف،

أقل. وال مليار من
الغسيل. َفْليُحِسن ولكن فينا، أمواله بغسيل قبلنا

اليوم، إىل عليها نحافظ زلنا ما السابق يف نتبعها كنَّا التي الجماعية التسوق طريقة
ولو الجمعة، يوم يف كله األسبوع مؤنة ورشاء املدينة ُسوق إىل الجماعي الذهاب وهي

فقط. للتسوق مجيء للتسوق املجيء أن إال املدينة يف نعمل جميًعا أننا
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بوضوح مؤثًرا زال ما املتحدِّث، حسب الفاشل؛ أو بالكاذب ي ُسمِّ الذي االنقالب أثََّر
التموينية واملواد السلع سعر وحتى والجرائد، السيايس والخطاب والناس الشوارع يف

أيًضا. والكتب
وق السُّ ويجد صباح ذات يستيقظ أن يخاف َمن رشاءَ الناس اشرتى كما اشرتينا
إشاعٌة بكاذب، ليس االنقالب ذاك إن تقول التي الشائعة ألن يشء؛ كل من فرغ وقد
أخرى؛ بإغالق وهدَّدوا صحيفتني أغلقوا وإنهم عنها، يُفَصح ال حقيقًة هناك وإن قوية،

الكذب. عني أو الحقيقة، قلب يُشِبه بما أملَّتَا ألنهما
الصيانة قليًال، الوضع يستقر حتى الكبرية البالد إىل تودروف دوشكا زيارة َلْت أُجِّ
زوكوف، مايا منزل إعمار يف أطول وقتًا يقضون ال العمَّ جيدة، بصورة تتقدَّم الكهوف يف
كثريًة مدنًا رسموا روسيا، من األول خروجه منذ مايا سري خارطة الجغرافيون د حدَّ
وصحاري، ومغارات فلوات أحراًشا قبُل، من بها يسمعوا لم قرى عدة العالم، يف مبعثرًة
الكبرية، البالد عىل تفصيًال أكثر بصورة قوا دقَّ أهمية، بذات ليست جميلًة صغريًة ممالَك
عن املباِرش املسئول يمثِّل كان الذي الرسي، البوليس رجاالت أحد إىل اهتدوا عندما
يف زوكوف مايا فيها تربَّز التي املرات عدد يحدِّدوا أن استطاعوا زوكوف، مايا تحركات

وأين. العراء
مداح ألحان عىل التدرُِّب يف كبريًا شوًطا قطعت الريض عبد عفراء الجميلة املغنية
األخرية اللمسات يضع زكريا كمال الفنان العذبة، بلهجتها البدوية حتى السورية، املداح
تسميتها، عىل الناس اتفق حيث الظالمات؛ سنوات يف ترميمه تمَّ الذي الحدأة، لنصب
إىل تصل أن استطاعت االحتفال سكرتارية االسم، هذا يحبذون أيًضا الحكومة رجاالت
قيد عىل زالوا وما املداح مداح تأبني يوم حرضوا الذين األشخاص من املائة يف تسعني
الشهرية، خطبته وخطب التبلدي شجرة عىل مرة ذات صعد الذي املجنون حتى الحياة،
االفتتاحي الحفل يف تكريمه يتم أن عىل أبكر عثمان النور واَفَق أيًضا، الحظ ولحسن
األستاذ ومقتل القديمة، حلفا أهايل تهجري بني ما فرتة يف جنونًا البالد شعراء كأكثر
ذلك واعترب كلها، العاق االبن أوراق قراءة عىل يوافق لم أنه ولو طه، محمد محمود

أقل. يحبهم بأنه كثريًا، به أعجبوا الذين أحبائه، لتضليل محاولة
تودروف. دوشكا صديقنا يا زيارتك انتظار يف يخصنا الذي كله العالم
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قواالت

إىل هناك من ثم ًة، مباَرشَ إثيوبيا إىل سنسافر املوبايل: عرب لسابا أحمد محمد أمني قال
أسرتاليا.

يتوقعنا أن يمكن بالد كلها وسوريا القاهرة ألن األحسن؛ هي دي الفكرة سابا: قالت
الكدايس. زي علينا يقبض وبسهولة فيها،

سابا. سألْت للجواز؟ نوار بنتنا أضفَت –
اسمها ت غريَّ ما بس تها، غريَّ الجديد باالسم امليالد شهادة حتى جاهز، يشء كل –
أحمد. محمد أمني نوار أنا: وهو الحقيقي والدها باسم سميتها فقد الوالد، اسم … إال

نوار اسم عاجبك آه، برضو؟ هي اسمها ت غريَّ ما ليه عرف، لو ريته يا ها، ها، –
سعد؟

املوضوع. نوزن عشان طه نسميه ولد، تلدي عندما تزعيل ما –
كدا. عارفة وأنا عاجباك، لسع نوار أنت –

النساء كل من ملخص الوحيدة املرأة أنت معاك؟ أهرب ليه عاجباني كانت إذا –
لعينة. يا أحبك طفلتي، وابنة

أعمل ملَّان بعدين، يل ارضب الباب، يف صوت سامعة … باي بحبك، بحبك، بحبك، –
باي. كوول، مس ليك





احلبشيات َمِديح يف ختيل: سابا

القمر وال الشمس ال
النور منحتني النجوم وال

الظالم لكنه
جسدي. مخرتًقا داخيل يف الحب ونور

أكلف غونار

والستكا الفيكس ظالل تحت الحديقة يف جميل صباح يف ذهب، من كله ليس الزمن
أسماءها: لألزمنة أطلقنا الجوار، يف سدرة من آتية كلج الكلج ونداءات الكروان وزقزقة
نوار فيه وتكون الكبرية، البالد خارج الشيخ فيه يكون الذي الوقت هو ذهب من زمن
ما ونرتك جيًدا إغالًقا البيتني أحد نغلق حينها الكبرية، البالد خارج سفر يف أيًضا سعد
مشاهد يف هواياتنا نشبع اآلَخر، املنزل يف تخيل وسابا أنا ونمرح والخفري، هلل الخارج يف
ونطبِّق الكماسرتا كتاب ونقرأ بريد، هوت االصطناعي والقمر ذرن، بواسطة الجنس أفالم
نجالء أكلف، غونار برشي، عثمان نريودا، بابلو شعر أيًضا، الشعر نقرأ به، التي األوضاع
ودائًما ووكر، أليس الصادق، محمد ويتمان، وولت كمنجز، إسلن إدوارد التوم، عثمان
أقدِّم ما غالبًا مًعا، نرقصها التي الراقصة الحبشية تخيل سابا أغنيات السهرة تتخلل ما
هذه من ذهبي وقت يف بنوار سابا حبلت الزمن هذا مثل يف الجامعة، من قصرية إلجازة
زمن هناك جميًال. اسًما هذا أليس أحمد، محمد أمني نوار نوار، جمال رس هذا األوقات،
يكون عندما وذلك درجة، منه أقل زمن من أحسن ولكنه جماًال أقل زمن وهو فضة، من
تحلو هنا الكبرية، البالد خارج أحدهما أي السفر، يف سعد نوار أو سفرية يف الشيخ



البدوي العاشق

أن أريد حقيقة وهنالك تتكرر، ال التي الحياة لحظات املمتعة، األوقات ورسقة املغامرة
الحب، واالشتياق، الجميلة املعاني وكل بسابا، عندي مرتبطة الحياة سعادة إن أقولها:
السكينة، البيوت، الليل، السفر، الفرح، الرقص، األغنيات، الشعر، والتفكري، واالنتظار،
الصيف، األمطار، االصطناعية، األقمار السينما، السهر، الرطانات، الكالم، املشاوير،
هللا خلقها امرأة هي تخيل، سابا تخللته بي يشء مرَّ كلما … الوالدة الطفولة، الشتاء،
لكنها يُوَصف، ال ما لسابا أنرض، أسمى، أحب، أطيب، أنور، ألدن، أحىل، أنعم، أرق،
األشياء اكتمال هي تيضء، تفيض، تذوب، تهب، تمنح، تعطي، تقبل، تلمس، تحس،
يف نفيس أطوع ولكني ظهرانيها، بني ذهب من كله الزمن يصبح التي املرأة هي كلها.
أو نوار مع الظهر قهوة عند — أيًضا — نلتقي كنَّا أيًضا، الفضة زمن يف املغامرة، زمن

يشكَّان. ندعهما ال وإلننا سلوكنا؛ يف يشكَّان ال ألنهما تواجدهما، عند أي الشيخ،
للعمل يذهبان ولكنهما كالهما الكبرية بالبالد يوجد أن وهو برونز، من زمن وهنالك

إذن؟ البيتني أحد يف نلتقي أن يمنع فماذا نهاًرا،
البيت، يف مستقران وأنهما عطلة، والوقت االثنان يوجد أن وهو ورق، من زمن هناك

مًعا؟ الكتشينة أو والليدو الشطرنج لعب من يحرمنا َمن هنالك وهل
وظالم. وغبار وتراب وطني ونار شوك، من زمن هناك

يف نعمل طائل، يطالنا وال حائل، بيننا يحول ال تخيل سابا وحبيبتي أنا ولكننا
تتكرَّر. ال واحدة َمرَّة الحياة شعارنا األمل/املخاطرة، نقطة

تؤمن وال حساب، ألف وبينها بيني الكبري السن لفاِرق تضع كانت سعد نوار
أحتفظ كنُت وكيف األبدي، املقدس االرتباط يخص فيما عليها الصغرية بكذباتي
أنها وعرفت برسقتها، تقوم التي لسابا والنفيس الغايل فيها وأدفع الداخلية بمالبسها
أرقى يف للتسوق تأخذني كانت األب. حنان من حرماني سلة يف ذلك كل وضعت
ملحارضاتي التحضري عىل الورقي الزمن يف وتساعدني أيًضا، والعاملية املحلية األسواق
كانت حيث سعد؛ نوار خالل من َقْت تعمَّ اإلنجليزي بالشعر معرفتي إن بل القادمة،
مثل الشعراء من كثريًا صادقت بل وتعرف، بالشعر، وفعلية حقيقية اهتمامات لها
سيدة فكانت لآلَخرين، حبها حقيقة منها وتعلمُت ينج، ولويل بركة وأمريي ووكر أليس
تقدِّم كانت حيث الجامعيات؛ الطالبات وخاصة وصديقاتي بأصدقائي ب وترحِّ مضيافة
سعد نوار تهدها ولم املنزل إىل معي صديقة أتت أن يحدث فلم خاصة، رعاية لهن
تكوين فكرة ربما قيِّمة، عطر زجاجة الفاخرة، واألمشاط والكريمات الصابون من طقًما

64



الحبشيات َمِديح يف تخيل: سابا

املنظمة وهي العطاء، هذا إثر عندها نبعت الجامعيات الطالبات برعاية خاصة منظمة
البالد وأقاليم بالعاصمة فقرية طالبة ألف من أكثر ترعى التي طالبات، باسم املعروفة
بالفن واالهتمام الخري عمل بني ما جمعت سعد نوار أن مرة ذات سابا ثتني حدَّ الكبرية،
يشوف أخليه عايزة … العطاء وقت اآلن يكفيني، ما الحياة من أخذُت قالت: … املرئي
تدعني وال مزعجة، بصورة الخناق عيلَّ تضيق كانت فلقد صحيح، غري هذا ولكن حياتي.
تستهلكني كانت بل عنها، رغًما ذلك كان أذا إال سمعها أو برصها أو كفها من أفلت
مساء تخرج ال كانت سفرياتها إحدى من سعد نوار تحرض عندما … مرعبة بصورة
يف طالبة هنالك ليست أن عىل لتطمنئ الطالبات بيوت إحدى تزور أو قليًال، للتسوق إال

نعود. ثم رضوري مرصوف أو صابون أو كريم إىل حاجة
الواحدة الليلة يف أواقعها وقد ملحة، وبصورة أرغبها كنت ما دائًما أنني الحظت
والفكية والعمل بالسحر أؤمن كنت ولو نفيس، من اندهشُت ضجعات، ثالث من أكثر
بطني وتشحن جيدة بصورة تطعمني أنها ولو يل، حدث ذلك بعض أن قلت ربما
مستغل بأنني أحسُّ كنت أنني إال املستوردة، واملرشوبات والعصائر والفاكهة باأللبان
م املطعَّ املساء عصري أرشف فكنُت أرفض، أن أستطع لم الرس عرفت وعندما ومستهلك،
عقار َالستبدلت معي رصيحة كانت إذا حقيقته، فضح وعدم تام برضاء الفياجرا بحب
كان حيث زوجها؛ من تخيل سابا يل رسقتها التي الطبيعية الصينية باألعشاب الفياجرا

… ولكن املنزل، يف يخزنها الطبقة، من ألصحابه كبرية بكميات يستوردها
تعلم سعد نوار كانت إذا فيما أشك وكنت حياتي، إحداثيات شكََّلتَا املرأتان هاتان
عالقتي أن وتدَِّعي بل ذلك، عن والبرص السمع ترصف وأنها تخيل، سابا مع بعالقتي
أحسم أن أريد نفيس وبني بيني طه، الشيخ سابا زوج أمام باألخت األخ كعالقة بسابا
أن تريدني أمي حال. أية عىل سعد نوار لصالح ليس ولكن ما، يوم يف العالقة هذه
للثانوي مكملة لها وتفضِّ األطفال، وإنجاب للبيت تصلح الجريان من صغرية بنتًا ج أتزوَّ

دي! فيها ضايع أنت اليلِّ املتاهة ولدي يا وكفاية فقط، العايل
الوحيد والعيب آَخر، شيئًا يرى ال بالحبشية يُعَجب عندما الرجل أن تعرف ال أمي
سنتزوج، الخارج إىل مًعا سافرنا وإذا البنات، يل تُنِجب ولكنها متزوِّجة، أنها سابا يف

وسنحيا.
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أخرى الكهفمرة يف

من يخلو وكان بها، بأس ال شهرية بأجرة الخرطوم ضواحي يف صغريًا بيتًا استأجرنا
بلديٍّا عرًشا وعرَّشه والطني األحمر بالطوب صغري مطبخ ببناء قام آدم ولكن املطبخ،
املشرتك املرحاض من بدًال بنا ا خاصٍّ املنزل أركان أحد يف مرحاًضا وهو أنا حفرنا متينًا،

وتجهيزه. بنائه يف األصدقاء بعض ساعدنا اآلَخرين، واملستأجرين بيننا
وأنا الثريات، األعمال نساء إحدى تخص نقل رشكة يف صغريًا موظًَّفا يعمل آدم
والتلوين للرسم معلمة حتى أو مة مصمِّ أو ديكور كمهندسة للعمل معاينات عدة دخلت
لحسابي أعمل أن جادة بصورة فكَّرت ذلك. يف ق أُوفَّ لم ولكن املدارس، من مدرسة يف
أنه ولو صعبًا عمًال أعمل وأن النحت، مجال وهو فيه، باع يل الذي املجال يف الخاص
القريب يف ماديٍّا عائًدا أنتظر وال الفني، وتطلعي حاجتي ويشبع حقيقيٍّا ولكن شاق،

زوكوف. مايا كهوف يف العمل أبدأ وأن العاجل
املوقع، ذلك به يتميَّز الذي الجميل والرخام بية والرتسُّ الجريية الحجارة أستخدم
أمني سعد، نوار القديسة، مايكل، عىل وطرحناها بالفكرة فاقتنع آلدم الفكرة وطرحت
قطع النحت، معدات لرشاء رسيًعا صندوًقا وكوَّنَّا شجاعة، فكرة أنها فأكَّدوا وسابا،
وجدنا العمل. موقع وتحديد املكان ملعاينة برحلة وقمنا الطالء، ومواد وصقلها الحجارة
التي النار أتلفته ما طالء وإعادة الكهوف صيانة يف جد يف يعملون وفرقته زكريا كمال
اخرتنا أيًضا. والتعذيب والطعام اإلضاءة ألغراض الظالم عهد يف البوليس يوقدها كان

الحزن. صوب عاليًا تحلق التي الحدأة نصب حيث الكبري، للكهف مواِجًها موقًعا



البدوي العاشق

طنٍّا تزن كانت نحتها يف بدأُت كبرية رخام قطعة أول األمل، بيت املرسم يُْت وسمَّ
عرص عرصين؛ أشكِّل أن هي األساسية الفكرة الوردي، نحو متدرج أحمر لونها كامًال،
تتوافق، وقد متناقضة تكون قد كثرية أسئلة نحو وينطلق ،٢٠٠٤ إىل واستمر ٨٩ منذ بدأ
أن وأريد الكبرية، البالد يف الحياة واقع يف الجديد العاملي النظام تأثري فيه تمثِّل ولكنها
الوحيد الضمان حيث الطلقة، الحرية اليوم، نعيشها التي الحرية هذه عن بالذات أعرب
أو الرسمية، الوطنية مؤسساته يف الشعب بنضال تأِت لم ألنها أمريكا؛ الستمراريتها
بجدوى الحاكمة السلطة اقتناع حتى أو مثقفيه، مجاهدات أو املدني، املجتمع مؤسسات
كل عن أعربِّ أن أريد اإلنسان. وحقوق ومؤسسيه املدني والحكم والديمقراطية الحرية
وذهبت الحال، وأتأمل الناس وأناقش أمزِّق الدراسة، تلو الدراسة ذ أنفِّ فأخذت ذلك،
اإلجابة وطلبت للطالب سؤاًال وطرحت والتطبيقية، الجميلة الفنون كلية إىل عدة مرات
تحمل ال سطحية قبيحة أشكال عىل ْلُت فتحصَّ مرسوًما، تكوينًا أو تخطيًطا أو ا نصٍّ عليه
يقلِّدون كانوا إحساس، مجرد حساسية، أو شخص أو مدرسة أو بجيل خاصة بصمة أي

غري. ال أساتذة أذهانهم ويف يرسمون أو
مىضوزمن عرصمظلم عىل شهوًدا كنتم حيث أنتم؛ بأحاسيسكم ارسموا لهم: قلُت
قبيح عرص ولكن مىض، قبيح عهد هنالك نعم أستاذة، يا إحداهن: يل قالت يأتي، جميل

أنشدت: ثم اآلن، نعيشه أقبح أيًضا، أتى

سعيد بعالم تحلموا ال
جديد. قيرص يموت قيرص كل فخلف

والسالم؟ أكثر: منها أعرف أن محاِولًة لها قلت بالضبط. منه أخاف ما هذا وكان
والَّ الشمال والَّ والجنوب، الشمال بني ما أم والحكومة، الحركة بني اليلِّ السالم –
وداجو ومساليت زغاوة وفور جهة، من وحكومة عرب من دارفور سكان بني والَّ الغرب
املؤتمر وحزب الحسبان يف تليش جبال نضع هل سالم؟ أي أخرى، جهة من وآَخرين

الكاذبة! االنقالبات إىل كله دا بعد أضيفي أستاذة، يا أفهم ال أنا والوطني؟ الشعبي
أفهم. ال أيًضا أنا بوضوح: لها قلت

إنه املاضية، الفرتة يف نلته الذي والتعذيب والسجن املعتقل فائدة اكتشفت اآلن
وهؤالء األحسن، نحو طفيًفا تغيريًا كان ولو يطرأ الذي للتغيري حساسية أكثر يجعلك
ال يعتقلوا لم الذين األيام، هذه بجنة يستمتعون ال املايض العهد جحيم يدخلوا لم الذين
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وأَشاَرْت متشائمني، الطالب كان املالئكة، أسماء يعرفون وال الحريات، هامش يميزون
كمال بنحته قام األسمنت من تمثال إىل كبريتان عينان لها سوداء جميلة صغرية بنت يل
عىل كبري عنكبوت عن عبارة وهو مَضْت، كثرية سنوات منذ للتخرُّج كمرشوع زكريا
سيطرة عليه مسيطًرا رأسه، فروة جلد من آِكًال بقوة، بأطرافه عليه يقبض رجل، رأس
هي دي أستاذة. يا شايفة قالت: الرصاخ، سوى شيئًا يفعل ال والرجل ونهائية، كاملة

الشعب. هو دا يرصخ واليلِّ وغًدا، واليوم باألمس الحكومة
دراسات أو اسكتشات، أية بدون ًة مباَرشَ ذلك بعد الرخام قطعة عىل النحت بدأُت
ثم األول، فعلهم يفعلون والشاكوش واألزميل ليديَّ الحرية أطلقت مسبقة، أفكار أو
الفكرة لدي تكون عندما قبُل من استخدمتها طريقة وهي الشكل، بتوجيه أبدأ ذلك بعد
إىل الكهربائي التيار إعادة تم الفرتة تلك يف الفكرة، عن املعربِّ الشكل عني يغيب وال
العمل يف يرافقني آدم كان الكبرية، الكشافات ضوء عىل اللييل العمل َل سهَّ مما الكهوف،
باللون عميقة معرفة وله التلوين، يف ًصا متخصِّ كان الرشكة، يف به الخاص الدوام بعد

ودالالت. واستخداًما صناعًة
زوكوف، مايا كهوف تأهيل إعادة يف بها قام التي األعماُل هذه معرفتَه وأكََّدْت
األول معريض أفتتح أن الفرصة يل أُِتيحت القادم العام إىل بمايا االحتفال َل تأجَّ بعدما
آفاٌق يل تنفتح وقد ا، وكمَّ كيًفا نوًعا، أكرب بُفرجة يحظى لكي االحتفال؛ أيام ذات يف
إىل تنطلق حيث أجانب، بواسطة الفنية قطعي بعض تُشرتَى وقد خارجية، ملشاركات
واستخدمت الجرانيت، حتى أنواعها بجميع الحجارة عىل كلها أعمايل كانت األكرب. العالم
كيميائية مواد مع والناعم الخشن الرمل واستخدمت األبيض، األسمنت مع أيًضا الحىص
الواجهة استخدمت أني هو األكرب العمل أما الجبل، حول الطبيعة شكلته ما كل المعة،
كبرية، واحدة فنية كقطعة مربع ميل نصف مساحة يف تقع التي كلها، للجبل الرشقية
تمثال الطالبانيون ر دمَّ أن بعد العالم يف نحت قطعة أكرب إنها سعد: نوار عنها قالت
األسود، الجرانيت من مختلفة أحجام من حجر قطعة ألف يف تتكون أفغانستان، يف بوذا
فضاء تكون خرايف لنرس ضخمة بيضة شكل يف األبيض الرخام من كبرية واحدة وقطعة
هذا إنجاز استغرق تغيب. أو ترشق شمًسا الوقت نفس يف تمثِّل التي كلها، أعضاءه املربع
لرافعات إيجار معظمها — اليونسكو دَفَعتْها — دينار ألف وخمسة أشهر ثمانية العمل
متواصلة، بصورة أشداء ال عمَّ خمسة معي كان حجارة، وقطع ودربكني عتالة وعمل
الذين والفنيني بالشغيلة أستعني كنُت لذلك إضافًة يمرضون، وال يملُّون وال يكلُّون ال
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معي وكانوا الفنون، كلية طالب أيًضا ساَعَدني فالديمري، زوكوف مايا كهوف يف يعملون
بني الكهف، يف العمال مع أقام والبعض فراغهم، وأوقات العملية دراستهم ساعات كل
أجله من منحتني مثمر، ولكنه ا شاقٍّ عمًال كان طوًعا، العون يَد يقدِّم َمن يأتي وآَخر وقت
ولكن جيد. براتب بالجامعة أستاذة تعييني وتمَّ النحت، يف املاجستري شهادة الجامعة
واملساعدة معي للعمل طوًعا جاءوا الذين األشخاص ضمن من كان األمر؛ يف الغريب
مني ويطلب للراحة، الجميع فيه يذهب الذي الوقت يف يأتي وكان األمني، جمال الرشطي
أحرمه أن أو عنه أبلغ أالَّ مني طلب ويختفي، الربق رسعة عىل فينجزه ما، بعمل تكليفه
كدا؟ مش قتله، يمكن وال الغدر، شديد ولكني مفيد، شخص أنا وقال: املساعدة، من

عيلَّ. وتعتادي تحبيني، كيف اتعلمي األحسن ومن
ال ربما أو والدَّهشة، والخوف الرعب من عيلَّ يُغَمى كاد فيها رأيته التي اللحظة
أوركسرتا وقائد املايسرتو هو كان التي منها، عانيت التي الصدمة استدعاء سوى يشء

أقتله؟! أََلْم ولكني: رعبها،
أقتلك؟ ألم

رصخُت إذا ال، رصاخي، يسمع أن يمكنه أحد ال به، أحتمي الوقت ذلك يف أحد ال
أحد. ال لنجدتي فيهب

ثقيل بظل أحسسُت حينما أبعادها، أقيس كبرية فخار قطعة عىل أنحني كنت
كدا؟ مش الجرايد، يف إال أخبارك بيها يعرف الزُّول طريقة يف ما قال: مني، يقرتب

عاًما! عرشون الكهف، يف قتلته أن منذ عاًما العرشين يقارب ما
قتلتك؟ مش أنا –

وضوًحا: أكثر ابتسامته تبدو العرق، رائحة مني فتقرتب أكثر، مني يقرتب وهو قال
ما وأنا حأموت كنت مت لو حتى سامحتك، أنا برضو كدا؟ مش القرب، يف ورميتيني
دي، بالسهولة أموت كنت ولو أرواح، سبعة كلب، روح عندي أنا ولكن منك، زعالن

أمي؟ سجم
وضع يف اآلن أنا أرجوك، الهرب: يف أرغب زلت ما أنني أحس عندما أضاف ثم
الجرائم كل وارتكبت أحميهم كنت الذين الناس رأسهم وعىل قتيل يريد الكُل مختلف،
جرائم عىل خطريًا شاهًدا ليهم أمثل أنني وحسوا أكثر، ال مرحلة أداة كنت أجلهم، من
من هربت أنت ليِك، أقول وعايز أنا. الهو الشاهد هذا من منه، التخلُّص ويجب أكرب
وكان واحًدا خطأ ارتكبت أنا صحيح للهروب، الفرصة أديتك اليلِّ أنا أنا، بمزاجي الكهف
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وين عارفك برضو وكنت كدا، غري أراد ربنا ولكن املناسب، الوقت يف تداركه بإمكاني
حياتك. يف واحدة ملرة ولو خري عمل جمال يا اعمل لنفيس: قلت ولكني مدسية،

من ساعة من أقل بعد املوت من أنقذوني ألنهم حالك؛ يف تروحي خليتك بالتايل
ديك األيام يف كنُت بحرس، أحتفظ ما تخليني اليلِّ بالصورة مغفل كنت ما ألنني فعلتك؛
من ساعتني بعد يجيء الحرس، أخرت أنا فقط واملعارضني، األحزاب كل من مستهدًفا
أنك ولو تماًما، مستبعدها كنت ما اليل عملتك من ساعة بعد وجاء للكهف، وصولنا

بيها. فاجأتيني
نيتي: ُحْسن تعريف عشان مهمة، حقيقة لك أقول أن وأريد وبس، أساعدك عايز أنا
مزاجك أعكر ما وعشان ا، جدٍّ سعيًدا وكنت قريتكم، يف آدم من زواجك حرضت أنا

ليك. ظهرت ما االعتقال بأيام وأذكرك
تفاصيله. بأدق اليوم ذلك يل يصف وأخذ

تام صمت يف كنت يشء، أي أعرف لم أفعل، ماذا أعرف لم أقول، ماذا أعرف ال
وجنون.

أن أريد أنني وهي وملحة، جامحة رغبة مؤكدة، واحدة رغبة لدي كانت فقط،
أقتله. أقتله، أقتله، أقتله،

رفق مأخذ دائًما الدنيا يأخذ رقيق هادئ شخص وهو زوجي، زكريا آلدم قلت
«فالبال تماًما، موضوعه وتنيس عنك تبعديه أحسن سارة يا أشوف أنا يل: قال وأناة،
أخرى جهة عرشين ويف حتقتله، الحكومة ميت، ميت أصًال دا الزول بالكرامة»، يكفوه

أهم. أشياء يف دا، الزول انيس هللا عليِك تقتله، عايزة
حاسس ما أنت يغيل، اآلن دمي مرة، مليووون مليون … مليون قتلني دا الزول –

بي؟
عايزة وما مرتاحة، حأكون ما دي بيدي قتلته ما لو أنا أشوفه، كلما أتذكره، كلما
جواي، من ومجرحة ومتأملة ومغيوظة، تعبانة أنا آدم، يا فهمتني أظنَك قبيل، يقتله زول

قطًعا؟ قطًعا مقطعة
دا املوضوع يف أصحابنا نرشك خلينا سارة، يا كويس املعتاد: بهدوئه قال
معاِك أنا سهل، مش دا املوضوع وبرهاني. ومايكل، ونوار، وأمني، سابا، ونستشريهم؛
وأنت عميل، وغري عاطفي فعل رد االنتقام ولكن حيٍّا، والحرق الصلب يستحق دا الزول
ومربًَّرا عادًال كان مهما بالقتل، النظيفة يدك توسخي عايزك ما أنا وإنسانة، فنانة زولة

71



البدوي العاشق

نفكر خلينا ليِك، سبَّبو اليلِّ الكبري واأللم النفيس لظرفك براعي برضو أنا ولكن ومنطقيٍّا،
نعمله. الناس عليه يتفق واليلِّ كمجموعة،

الناس يدعو كان الصبح أذان الهدوء، يعجبها ليًال، الكتابة تحب حسن سارة
إلحاح. يف للصالة
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والتليفزيون الراديو وسكن االنقالب، موضوع تناول من الجرائد الحكومة منعت أن بعد
برمته، املوضوع الناس نيس املدلَّالن، الوفيان للحكومة التابعان الَكِديَسان وهما عنه،
… كانت بالد أية إىل اللجوء حق طالبًا الخارج إىل الطبيب وساَفَر املستشفى وبيعت

غاضبًا.
وحرامية. كذَّابني كلها بلد –

الغداء: شاي رشب من فرغا قد وهما قائلة وفاجأته أمني مخطط سعد نوار كشفت
سابا؟ مع مسافر أنت

وين؟ مندهًشا: قلت
فيها: أعرفها التي القاسية بالطريقة إياه دارسة وجهي يف تحملق وهي بربود قالت

أسرتاليا. ثم إثيوبيا
كذلك: أبدو أالَّ الوقت نفس يف محاِوًال عظمي، يف يرسي بالرعب أحسُّ وبدأت قلت

منو؟ ليك قال
باملوبايل. تتحدث زول سمعك عيني: يف عينها تزال وال قالت

إننا ليك قال ما قلت، نعم، قلت: مرسحية وبحركة مقعدي، من قمت أنفه بكل
ونضحك! بنهزر كنا والَّ جادين
أنت! يل قول يل، قال ما –

شنو؟ رأيك أنِت كتفها: تهز وهي غنج يف قالتها
تفرس عليك وأنت سمعت ما سمعت أنا وواضحة: فجة بصورة الرباءة مدعية قالت
يف وبس، قدامى اآلن تقوله اليلِّ أنت كالمك بصدَّق أنا ليك وأقول ببساطة، كدا قلت، ما

كدا. من أكثر
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لديها وأن افتعاًال، سمع َمن مسألة افتعلت وأنها تقول، مما متأكدة كانت أنها يبدو
تكون وعندما قوية تكون عندما سعد نوار أعرف وأنا وداللًة، قوًة أكثر أخرى مصادر
القصري ولبسها وجهها، انبساط من وذلك قوة، موقف يف اآلن هي ضعف، موقف يف
تكون أن أمني يا وعليَك جفونها، حركة يف أصابعها تستخدم أن غري من والتحدث ا، جدٍّ
سابا أن تعريف أنِت منفذ: عن البحث أو الحوار استطالة محاوًال لها قلت دقيًقا، صاحيًا

منه؟ أطلقها أو زوجها مع حأسوقها هل كدا؟ مش متزوجة
وأنت! هي تحدده يشء دا أعىل: إىل كتفيها ترفع وهي بربود قالت

طه الشيخ أمامي وجدت أفتحه فانطلقت نجوت، أنني يل تأكََّد الباب طرق عندما
وحقيقة، بحق أنا بنتي هي التي دافق، حنان يف كتفه عىل بنته أنها ِعي يدَّ ما يحمل
ثم بحرارة حيَّا البرشي. الجينوم خارطة اكتشاف بعد وخاصة ذلك أؤكد أن وأستطيع
وربما للخارج، معه سابا حيأخذ وهو حقيقة الكالم قال أمني نوار: له قالت جلس،

كدا. سوا عاشوا أو هناك تزوجها
برسعة قال ولكنه شيئًا أقول أن أردت غول، فكي بني أنني وأدركت تماًما، فوجئت
حاليًا عمرك أنت أمني، يا جيًدا اسمعني الكبريتني: رجليه يف الصغرية البنت يضع وهو
دي بتعملها اليلِّ والصعلكة صغري، طفل بعقلية تتعامل ولكنك األربعني، مشارف عىل
مطلوق كلب أي زي زيك دي الدنيا يف وتترصف حدودها، وال خطورتها بتعرف ما أنت
مني، أكثر متعلم أنت نعم ذاتها، نفسه حتى يجده، اليلِّ يعض وسعران، سيد عنده ما
وبيني بسنة، منك أكثر بيعرف بيوم منك األكرب ولكن األولية من تخرجت زول وأنا
تشوف أمني يا األحسن ومن عنك، يشء كل عارف وأنا سنة، عرشين األقل عىل وبينك
أنت عارف وأنا حالهم، يف الناس وتخيل وزوجتك وأرستك ألمك وتعود وحياتك مستقبلك
للدين تردها حاولت أنك أعرف وأنا تضللها، تحاول ودائًما سابا، تغوي بتحاول دائًما
مع أعيش وعايز جيًدا زوجتي أعرف أنا ردتك، ولكنها نفسها عن وراودتها املسيحي،
أحسمك بعدها قادر وأنا لك، بالنسبة أخرية فرصة وهي ورشف، سالم يف وبنتي أرستي
وأقول عني. رمشة َقْدَر مني بياخد ما دا موضوعك نفسه، الجن ليها يندهش بطريقة
اسمها، وتغيري البنت تسجيل وحتى األخرية، بمؤامرتك أخربتني بنفسها تخيل سابا ليك:

بنفسه. يل أرسلها الطبي القمسيون بيها وعدك اليلِّ الشهادة دي وهي
آها، وقحة: استفزازية بصورة وعرضها جليٍّا، برهانًا جيبه من الشهادة وأخرج

شنو؟ رأيك
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اإلحساس ولكن ًا، متكربِّ ِعيًا مدَّ حقٍّ عىل كنُت لو كما وأبدو قويٍّا أكون أن أحاول كنت
عيل يسيطر كان … لنفيس يكشفني صحوتي يف شيطانًا أن أو سكران أو أصحو بأنني
مرسحية بصورة يل قالت سعد نوار ولكن أراوغ، أن وحاولت الغريب، اإلحساس هذا

أحمد! محمد أمني يا َطالق أنت مفاجئة:
حلقي جفَّ وقد قلُت ، تحدٍّ يف بثقة ردفها ترقص وهي ًة مباَرشَ أمامي تقف كانت

أنا؟ يختفي: صوتي وكاد
طالق! أنت نعم، وجهي: يف تبحلق بعد مكانها برحت وما قالت

كان ودا أنا، يدي يف فالعصمة الطعام: سفرة نحو بعيًدا تميض وهي أضافت ثم
طالق. طالق طالق أنت أطلقك، اآلن أنا نسيت؟ هل منك، زواجي رشط

أتتني وقد ابنتي، إىل مشريًا طه إىل كالمي ًها موجِّ قلُت مفاجئة، هستريية يف رصخت
بتي! دي البت أدري: ال حيث من شجاعة

حضنه. يف ترقد وهي الصغرية نوار إىل وأرشت
برعب أمسكها نامت، قد أنها يبدو التي الصغرية نوار عىل يقبض وهو مندهًشا قال

منو؟ منه: سيخطفها كبريٌ نٌرس هنالك كأنما
نوار. –

املرا؟ زي اآلن طلقوك اليلِّ دا؟ القدامي أمني أنت أنَت! بنتك –
األصغر. بأصبعه إيلَّ مشريًا

دا. قدامك اليلِّ أمني أنا بنتي نعم، –
فأنت َألنجبت، فأر حتى وال ولد والَّ بنت إنجاب بإمكانك كان لو ضاحًكا: قال
أمني، يا برصاحة لك وأقول كلها، العاصمة يف امرأة أجمل من سنوات عرش منذ متزوج
نوار. الشهود وأول كدا، عارفة كلها دي والناس أخواتك زي زيك أنت راجل، ما أنت

راجل؟ دا أمني نوار، يا لنوار: حديثه ًها موجِّ قال
وادي يف الرجالة وهللا، ال عيني: أم يف إيلَّ تنظر وهي تفكري ودون وقاحة بكل قالت

منه. أرجل وديل ورشيدة رشا أخواته ويمكن تماًما أخواته زي وادي، يف وهو
أن وأريد كاذبان، أنهما أعرف ذاتي ويف نفيس، عىل السيطرة أفقدني غضبًا غضبُت

رجولته! الرجل يؤكِّد كيف كيف؟ ولكن رجل، أنني اللحظة ذات يف اآلن لهما أؤكِّد
نوار؟ يا راجل، ما أنا –
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بالتأكيد، إطالًقا: يشء عن تعربان ال باردتني بمقلتني عيني أم يف تنظر وهي قالت
ما بكل راجل ما هسع، دا قدامي اليلِّ شوية، قبل طلقتك اليلِّ أحمد، محمد أمني يا أنت
جيًدا. دي الحقيقة عارف وأنت كامًال، عجًزا وعاجز عنني أنت معاني، من الكلمة تعنيه

راجل؟ ما أنا –
وهو خاصة، وبمتعة فم وسعة قوة من أُوتَِي ما بكل يضحك وهو الشيخ قال
… منك سابا عىل خايف كنت ما أنا كدا عشان الضخم: صدره عىل الطفلة يضغط
بالطواوشة تذكرني وأوروبا، ألسرتاليا معاك تاخدها عايز املسألة، كرتت كمان أنت لكن
عندك وتقول استغراب: يف أضاف ثم السالطني. نسوان مع الحريم يف يقيمون الذين

اختيش! ابني، يا اختيش كمان، بنت
يمكنك القصري: بملبسها تتبخرت العيان يف فتنتها وتبدو تنهض وهي نوار يل قالت

طلقتك. أنا اآلن، ترحل أن
يل قول هللا عليك بتاعتك العدة تكمل وملَّان ُمرَّين: وانتقام سخرية يف أضافت ثم

املحامي». «الود مرتىض مع القسيمة ليك أرسل عشان
صغري انتصاب مجرد من حتى عجزت عجزت، ولكني فعلة، أية أفعل أن حاولت
تماًما، الوجود عن يشء اختفى لقد حقيقة رجولتي، لهما ألثبت الكلبني هذين أمام تافه
وكأنه طه الشيخ يل تمثََّل كيف أدري وال اآلن، رجلها يطلِّقها امرأة بأنني وأحسست

طلََّقني. الذي الزوج
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بواسطة يل ُحِكيَْت التي محمد، أمني مع سعد نوار بها تعامَلْت التي بالطريقة أقبل لم
والبعض منه، ساخر أو أمني عىل شامت البعض وصديق، وشخص مصدر من أكثر
يستطع لم الذي نفسه وأمني وسابا والشيخ نوار عىل غاضب والبعض معه، متعاطف
بعضوه الرجل ربط أنه الوحيد أمني خطأ أنَّ مايكل رأى هنالك رجولته، عن يدافع أن
أن عرف لو ذلك فعل يمكنه وكان املنطلق، ذاك من رجولته يثبت أن وأراد التناسيل،
العقل ولكن نفسه. تلقاء من ينتفخ وال يفكِّر ال فالعضو الرأس، من إال ينتعظ ال ذكره
له يرتكوا ولم واملباغتة، الصدمات بنظام معه اتعاملوا ولكنهم ملايكل: قلت … الذي هو
شاعر وهو واالنتقام، الرش عىل متمرسون عجائز هم تفكري، مجرد يفكِّر، أن يف الفرصة

وسابا. ونوار الكتب رف تتعدى ال الحياتية تجاربه بسيط
قبُل من الحصة بهذه َمرَّ وقد الفصل، نفس يعيد ما دائًما وأمني مدرسة، الحياة –
ناظر مع املرة هذه ولكن بيتها، وهو الفصل نفس يف سعد نوار وهو املعلم نفس ومع

جديد. مدرسة
حيث زوكوف؛ بمايا لالحتفال التحضري مجريات عىل سلبية بصورة أثَّرت األحداث
وملمًسا، وبًرصا سمًعا األصدقاء، دائرة عن تماًما اختفى الذي أحمد محمد أمني إن
مايا املرحوم وصديقة الرشف ضيف تودوروف دوشكا بني األساسية الوصل َحَلَقَة كان
الشيخ قام اآلَخر الجانب من ولكن االحتفال، وسكرتارية الجامعة إدارة وبني العزيز،
العام الطريق بني ما يربط أسفلت شارع وتبنَّى للمرشوع ودعمه تربُّعه بزيادة طه
حسن سارة من كبرية نحت قطعة واشرتى نُوار، طريق وأسماه زوكوف مايا وكهوف
الذهب بماء كتب حيث الرائعة؛ سابا الجميلة زوجته إىل وأهداها الدينارات من بمليونني
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من مصنوعة بطفلة حبىل األخرى، هي بطفلة حبىل امرأة تمثِّل التي املنحوتة قاعدة يف
سابا. الجميلة زوجتي مرت: نصف القاعدة عند وعرضها املرت، طول يف الوردي الرخام

حقه ومن أثر، وال خرب ال حيث عليه؛ وقلقنا املرحة وروحه أمني افتقدنا ولكننا
أن بعد هناك معتكف وهو أرسته منزل إىل عاد قد إنه قالت سابا السؤال. األقل عىل علينا
فهما بذلك، ثها حدَّ لها األصغر األخ برهاني إن قالت الجامعة. من السنوية إجازته أخذ
الشيخ، به تربََّع الذي الطريق عىل بنفسه برهاني اآلن يُِرشف طويل. زمن منذ صديقان
يف تضع كانت حسن سارة هللا، بمشيئة تَمَّ قد يشء كل سيكون الشتاء فصل بنهاية
الكهوف يف عمل من ى تبقَّ ما أن أكَّدوا والفنانون العمال األول، ملعرضها األخرية اللمسات
القومية والجرائد اإلنرتنت عرب بيانًا يُصِدر الرشطي األمني جمال غري، ال االفتتاح حفل هو
والعنوان باالسم فرد لثالثمائة خاص واعتذار كلها، الكبرية البالد لشعوب اعتذار فيه
أخرى اسم مائة تنرش لم الجرائد ولكن عرشين، منهم وقتل عذَّبهم الذين والصورة
يف موجودون لكنهم بأنفسهم، وأداروه والقتل التعذيب يف شاركوا وتكنوقراط لسياسيني
وكشف وألقابهم، الحقيقية وأسمائهم الحركية وأسمائهم وعناوينهم بصورهم اإلنرتنت
بل بالخارج، أو الرياض أو باملدارس كانوا وإذا عملهم، ومواقع أرسهم أفراد بأسماء
هذا فكان ذلك، أراد مَلن منهم االنتقام يمكن كيف أي االصطياد، دليل أسماه ما هنالك

الشارع. حديث
يف نفسها تسأل وكانت للكابوس، منه للحلم أقرب املوضوع كان لسارة بالنسبة

قتلته؟ ما أنا دا الزول فيه: تفكِّر ا كلمَّ جنون
الحادثة. تلك عن لها قاله ما كل تماًما ناسية

سعد نوار زواج هو عامة، بصورة والوسط الفنون كلية وطالب األصدقاء حديث أما
رومانيس: عنوان تحت إخبارية جريدة وتناولته الخري من

حبيبها ج تتزوَّ املرئي الفن أستاذة سعد نوار الحب، من كثرية سنوات بعد
الخري. األول

اق لعشَّ خبيثة إشارات أشارت أول كزوج أحمد محمد أمني عن كتبت الداخل ويف
املرة؟ هذه يف العصمة َمن يد يف تساءلت أخرى هللا. إال عددهم يعلم ال ُكثر

حرضنا املباركة، بالزيجة احتفاءً باملحراب جميًال صغريًا احتفاًال املعهد طالب أقام
حامد الهادي املشاهري، بعض شباب، فنانون فيه وغنَّى التشكيليني كبار وبعض جميًعا

78



ان َحسَّ ُسَهري الِقديَسة:

كانت كله، الحفل يف سيدة أجمل كانت سعد نوار أن هو املدهش اليشء القربة، وعفراء
هذه عمر كم يف يفكِّر أحًدا أن أظن وال ورشاقة، شبابًا وأكثرنا مدهشة بصورة جميلة
الذي العمر من أقرب وهو األحوال، من حال بأية األربعني يتعدى ال عمرها البنت.
ولكن نادًرا، صينيٍّا عقاًرا تستخدم إنها قالوا ماضية. سنة عرشين قبل عنده التقيتها
أي تستخدم ال وأنها تجميلية، جراحية عملية بأية تقم لم نوار أن الجميع لدى املعروف

وحدها. تكون عندما تباغتها شيخوخة أو الكرب عالمات ملعالجة كيميائي عقار
نوار مثل دواخلهم يف متزنني جميعهم الناس كان إذا مرة: ذات املختار عنها قال
تعزي إنها حيث اليشء؛ بعض غريبًا الشأن هذا يف نوار رأي ولكن قط. يشيخوا لم ملا

اليوم. إىل العرشين من استمرت التي املتأخرة ملراهقتها ذلك كل
منها أصغر وهم الشيخوخة داهمتهم َمن والحاقدات، الحاقدين بعض عنها قال
وتستخدم حلبًا، الرجال تحلب سعد نوار اإلنجاب، عدم مع الدعارة، يف تكمن املسألة سنٍّا:

فيه. تبدو الذي الخبيث الشباب رس هو وهذا وجسدها؛ وجهها دلك يف ماءهم
أن غري تُذَكر، مفاجآت دون االحتفال مىض ولكن فجأًة، أمني ظهور الناس َع توقَّ
بإمكانه كان الذي الوحيد والشخص «القوي»، البلح عرق من بزجاجة بشدة طاَلَب الخري
من كثرية زجاجات ُسِقى موجود، غري وهو أحمد محمد أمني هو الطلب بهذا اإليفاء
فيها ما بلد دي؟ بلد دي هاتًفا: فصاح مطلبًا، فيه ترض لم ولكنها الفودكا، وحتى الجن

شنو؟ كله ده الطويل بالليل تسووا قاعدين بلح؟ عرق
املسبوق غري العمل حسن، سارة به تقوم الذي العظيم التشكييل العمل ا جدٍّ يعجبني
الطلق الهواء من يخافون طويلة ألعوام التشكيليون ظلَّ طاملا الكبرية، البالد تاريخ يف
الفكرة أبتكر خلتني اليلِّ وحدها الحاجة هي سارة: يل قالت الساطع. الشمس وضوء

الكبرية. املرشوعات وفشل والفقر العطالة دي،
كله. دا وراء والصرب العزيمة لكن لها: قلت

أكثر. ما مساعدة عوامل هي –
عن َف توقَّ الذي أحمد محمد وأمني أخبارنا، عن تسأل تودروف دوشكا يل كتبت
ثَني حدَّ لقد وحبيبته، طفلته مع يأمل كان كما السودان خارج إىل سافر هل إليها، الكتابة
أن وأتمنى سعد، نوار زوجته وبني بينه العالقة بسوء اآلن ن أتكهَّ وإنني قبُل، من عنهما

فاشلة. كاهنة أكون
سألني عليه. املتفق الوقت يف سنحرض واألشواق، التحايا لكم يرسلون أطفايل

اليوم؟ نتزوج ال ملاذا مايكل:
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قوم الزَّ زهرة

بعنوان: فجأًة جديٌد شعٍر ديواُن صَدَر

الزقوم. زهرة
أحمد. محمد أمني تأليف:

سابا. إىل إهداء

قصائد تسع أنها عىل جميًعا الناس اتفق قصائد تسع من الشعري الديوان يتكون
سببًا تصبح منها كلمة وكل كلمة، مائة من تتكون التي الُعشب قصيدة وأسوأها سيئة،
الكتاب هذا بحرق تأمر بأن واملطبوعات الكتب عىل والرقابة النصوص ِلَلجنة كافيًا
من املؤلف إليه يسعى مطلبًا هذا أن اعترب االنتقالية لطة السُّ يف دهقون ولكن وكاتبه،
إيداع رقم بدون أنه ولو بالتوزيع، للكتاب فسمحوا منظورة، غري أخرى مكاسب أجل

إصدار. تاريخ وال نارش اسم وال





الطِني اسُم : الَبَدِويُّ الَعاِشُق

القديسة. تكتبها رسالة
بعنوان: رحيله من عاًما ثالثني من أكثر بعد آدم محمد إىل القديسة تكتبها رسالة

البدوي». «العاشق
مكان أي يف مىض، زمن أي يف افتقدتك مما أكثر اآلن افتقدتك آدم، محمد حبيبي
وال تعرب وال تجرس ال يفَّ، شاسعة كبرية هوة ك أحسُّ … وذكرى وعاطفة روح بأية كان،
ظالم ينتظرني حيث األعمق، األعمق األعمق نحو تجذبني هوة ُكله، الكون موجود يملؤها
مسدود وطريق مخافة وكل وشياطينه، الرشسة وعناكبه وثعابينه ومواته كله العالم

وشوك.
بقولك، برسمك اسمك علينا واختلط جهلناك إن يل فاغفر مت، إن لك اآلن أغفر أنا
والنحوية اإلمالئية باألخطاء املزينة السهلة البسيطة كتابتك جليٍّا، واضًحا اآلن تبدو
مكان يف غريبان … معي اآلن أنت وطبيعتك، صدقك يف الجميلة كتابتك املعنى، والتباس
لقد واحدة، لحظة نسيتك ما أنني تعرف أنت … اليومي فيه ويسود العادية تنتهكه
سافرَت وقد آَخر، لرأي فيها أحتاج التي الكبرية القرارات اتخاذ يف تشاركني معي كنَت
أطلس يف شاهدناها التي تلك تكن لم أنها ولو سنوات، خمس قبل هولندا إىل معي
ونتخيل نتصور كنا مما املرات بآالف أكثر بكثري، أجمل كانت لكنها والرسومات، الصور
كل … ونظيفة مدهشة بالد إنها لنا، يصوروه لم أنهم نتوقع مما الصور إىل ونضيف
الطواحني بأن أيًضا ستفاجأ وكنت إليه، تنتبه سوف كنَت ما أول وهذا نظيف، فيها يشء
ونختلق شواطئنا عىل أنها ونظن سويٍّا، نتعشقها كنَّا التي الصغرية األنهر عىل التي
الفولص»، نهر عىل «طاحونة قرأناها التي املصورة القصة تلك مثل الغرامية، القصص
أخرى بمفاجأة وأخرب طاحونتي». «رسائل أيًضا املرتجمة الجميلة األخرى القصة وهي
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ا جدٍّ ا جدٍّ كبري كتاب وهو الهوائية»، «الطواحني قصة فيه الذي الكتاب وجدت أنني
كثرية مغامرات من واحدة هي الهوائية الطواحني وقصة الروايات، أقدم من ويعترب
فلقد تقرؤها ال أنك أعلم مجلدات، عرش يف مصورة نسخة منه واشرتيت الكتاب، يحتويها
املدينة يف لألطفال مكتبة أنشأت إذا وربما حال، أية عىل لك مهداة ولكنها كثريًا، كربت
يتطلعان ما يوًما الصغريين سابا ابنة ونوار خالتك ابن آدم محمد علَّ باسمك، سأهديها
اقرتبت أنك إال اليشء، بعض ا حادٍّ كنت أنك ولو أبي، يف رأيك وجدُت كراستك يف عليها.
هي كانت مقالتك آِخر يف بها وصفته التي الجميلة الصفات وربما حقيقته، كنه من

واألدق. األصدق
وأنهم أحبل، جعلتني أنك ظننت عندما مرة كثريًا خفت أنك فكرة كثريًا أضحكتني
أنا مدهًشا، يوًما اليوم ذلك كان حقيقة أمرك، يفتضح وسوف ذلك يكتشفون سوف
بلغت أنك عرفت كثرية سنني وقبل اآلن … بسوء أصبت ظننتك ألنني خائفة؛ كنت نفيس
َلكان وإالَّ بعُد، األنوثة مرحلة بلغت قد كنُت فما أنا أما اليوم، ذلك يف الرجولة مرحلة
الحادثة؛ تلك عرفت أمي أن وعرفت خطرية، أماكن يف بمائك بللتني ألنك مكانه؛ يف خوفك
ا عمَّ سألتني بل جسدي، تجفيف يف أمي ثوب استخدمنا وأننا مميزة، رائحة لليشء ألن

بالحرام. حتحميل ألنك أبوك؛ حيذبحك يوم يف يل: وقالت فأنكرت، فعلنا
املكان دا ألنو إطالًقا، هناك يلمسك زول أي تخيل ما قائلة: أخرى مرة يف ونصحتني
البنات إنو األسايس هدفهم كلهم والرجال القيامة، يوم النار البنت بيدخل اليلِّ الوحيد
الكالم اسمعي الحور، بنات مع براهم ليهم تفىض الجنة عشان القيامة، يوم النار يدخلو

سمح. ده
لو أتمنى ذلك، الجحيم باب يل فتحت أنك لو أتمنى ووضوح رصاحة وبكل اآلن
إطالًقا برجل أحلم لم صدقني مًعا، نميض أو تميض ثم النار لتدخلني قليًال عشَت كنَت
يف شاب وهو مايكل عىل تعرَّْفُت عندما قليلة أعوام قبل فقط غريك، طويل زمن منذ
أنه من بالرغم النحت، ُشعبة الفنون كلية يف َج تخرَّ وسيًما، ذكيٍّا ا ُمجدٍّ تقريبًا عمرنا
وراضيت كثريًا جاملت أنني كفاية أحًدا، نخىش ال وسوف نتزوج سوف أننا إال مسيحي
هي: حكمتي واآلن فكرية، وغري فكرية واتجاهات ومؤسسات ناس من وأرضيت؛ كثريًا

نفسه.» وخرس كله العالم ربح إذا اإلنسان يفيد «ما
رأيس. مقاس يف ليست كثرية تيجانًا وأخرس نفيس أربح سوف اآلن

آدم. محمد حبيبي
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وأهل والشياطني كلها األشياء أسماء علَّمني الذي الطيب، القروي الجميل الصغري
«عندما يل: وقلت واحدة، واحدة يمتلكونها كانوا التي الشياه وأسماء وكلبهم، الكهف
املهدي مع ويحاربون الكهف أهل يصحو سوف املنتظر واملهدي الدجال املسيح يأتي

القيامة.» يوم إىل ملوًكا يصبحون وسوف املنتظر،
… أفكارك بنيات من ليست أنها من تأكَّدت التي األخرى بحكايتك يذكرني ما وهذا
يؤمنون إنهم املهدية، تسمى قريتكم قرب قرية إن … نجًرا» الحكايات تنجر كنَت «حيث
الناس يجنِّد األرض آِخر يف وهو يمت لم وأنه حقيقي، منتظر كمهدي املهدي باإلمام
بعني ألنه البخاري؛ القطار هو الدجال املسيح وأن الزمان، آِخر يف يأتي وسوف للدعوة،

دخانًا. ويتنفش الشياطني، كنداء وصفريًا واحدة
الزمان. آِخر هو دا إنو وقالوا يل: وقلَت

الشاة رعاة الحفاة العراة ألن الزمان؛ آِخر هو هذا أن تظن كنت أنك وعرفت
البنيان. يف يتطاولون

الزمان. أول أنه لك أؤكِّد أن أريد ولكني
وبداية اإلنسانية الحضارة بدايات يف زلنا وما الزمان، أول أول أول يف اآلن نحن
أيًضا سنة مائة عشَت ولو الحياة، من مبكًرا أنت انسحبَت لقد نفسه، الكون تشكُّل
بالد … تافهة صغرية تجارب تحياها، أن يجب كان تجارب هناك ولكن مبكًرا، ستميض
ومرحلة واحد عرص يف ومتَّ ُولِدت لقد وحياة، وميالد وموت وسفر وبرش وبحار ومدن

الظلمات». «عرص اليوم الناس أسماها واحدة، الحكم من
ان الرشَّ أما وخريان؛ رشان به زمن وهو «أمريكا»، عرص اسمه عرص يف نحن واآلن
الشيطان مع تتحالف قد إنها حيث األمريكية؛ السياسة التجاهات أمان ال أن منهما فاألول
أن والثاني ما. ملرحلة ما رئيًسا يدعم أو العليا القومية مصالحها يخدم كان إذا ذاته

إياهما. تهبنا اللذان الخياران وهو هي، وتقدره هي تختاره مقابًال تريد أمريكا
مانعة غليظة عصا يدها ويف وترتقبهم حكَّامنا تخيف أنها منهما فاألول الخريان أما

… سياسيٍّا أو كان دينيٍّا شعار؛ أو اسم أي تحت املواطنني إيذاء من إياهم
… والثروة الحكم يف املشاركة يف للناس أكرب فرصة إتاحة هو اآلَخر الخري أما

أيًضا. مايكل نظر ووجهة نظري وجهة هي رشها، من أكثر خريها يل وبالنسبة
آدم. محمد حبيبي
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بني أفتش دائًما كنُت اليومي، املدريس الواجب كراسات حتى الكراسات، كل قرأت
يحمل كان يشء كل الرياضيات، مسائل سطور بني حتى أخرى، معاٍن عىل السطور
قصيدة كتابة يف طريقتك واستوقفتني غريك، أحًدا تشبه ال وذاتية وخصوصيتك بصمتك
كامل سطر يف كتبته الذي األول الشطر يف كثريًا فكرت … نعيمة مليخائيل املتجمد النهر

عديدة: مرات وقرأته ا، جدٍّ كبري بخط

م��ي��اه��ك ن��ض��ب��ت ه��ل ن��ه��ر ي��ا

نهر! يا
والساحرة، وفاطمة التمساح وحكاية نهر قريتكم ويف عندك؟ النهر يعني ماذا

النهر. تحت أهلها إىل حكايتك أبطال أحد أخذت التي الجنة حكاية
النهر؟ يف غرًقا أنت موتك

صغري. نهر عىل طاحونتي رسائل كتاب غالف يف التي الطاحونة صورة
البجعات، الحزين، مالك السنط، أشجار الشواطئ، األسماك، املراكب، األوز،
كراساتك تنتظم التي الرسومات هذه النجيلة، النقية، البيضاء الرمال الحوريات،
آخذك وأجدك، وأحبك معك وأتواصل يشء كل يف أقرأك أن أحاول كنت وأوراقك.
ذاك، رسيرنا يشبه كبري رسير عندي املحراب يف اآلن تصدق هل الكبري، والدتي رسير إىل
عندي. أيًضا أنفاسك املالبس، شماعة عىل عندنا نسيته لك وجلباب نعالك بها وغرفتي

آدم. محمد حبيبي
رسائلك. انتظار يف أنا أرجوك، يل اكتب أخرى، رسالة يف سنلتقي
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الخرض، بت آمنة «أمي باملخزن: القديمة آدم محمد كتب أحد يف القديسة وجَدتْها رسالة
السنة جيدة، وصحة بخري كلكم هللا شاء إن آدم، وأبوي حريرة، والحبوبة زينوبة، وأختي
عمتي وكذلك طيبة، معاملة يعاملني قاعد حسان وعمي طيبة، بصورة بدت هللا الحمد
تمام يعاملني قاعد زول أكثر حسان، عمي بنت سهري وخاصة كلهم البيت وناس رسة
القرية معاي تجي عايزة قالت ويوم سوا، ونذاكر األلعاب كل سوا نلعب وقاعدين التمام،
الزم وقالت البيت، يف صغري مرفعني عندنا ليها قلت وأنا والثعالب، الطيور تشوف عشان
ما عشان املشاريع من مرفعني جنى يجيب ألبوي قويل أمي، يا هللا عليكي تشوفو. تجي
خارجي كتاب بيها أشرتي عشان قروش عايز برضو وأنا القرد، يضيع وما كذاب أكون
اشرتى حسان عمي مغامرات. فيه ،١٣ ال الشياطني اسمه ظهر جديد كتاب املكتبة، من
شبري قصة وخاصة حريرة حبوبتي حجوات زي ما ولكن حلوة هي منها، واحًدا يل
اليلِّ الكتب زي السوق يف ينباع كتاب يف حاكتبها الجامعة أقرأ بعد أنا هللا شاء إن قنتو،

دي. بنشرتيها
جاي أنا السالم، ودار وطيبة لخديجة وسالمي صالح، أبوي ود عيل إىل سالمي
معاي وحأجيب جميلة، صور فيها ومجالت ألصحابي كورة معاي وحأجيب اإلجازة يف

رضوري.» رضوري، رضوري، املرفعني يجيب ألبوي قويل برضو، سهري





زوكوف بيتمايا يف

وزقاقات شوارع كل من أتوا شخص، خمسمائة عن يقل ال ما زوكوف مايا بيت يف
خارجها من وأيًضا الكبرية، البالد وأوقات ومدارسومعاهد وجامعات وقطاطي وعمارات
وجاء واألساتذة، والطالب والطالبات واملطاليق واألدباء والصعاليك والقادة الساسة جاء
وأبناؤها تودروف ودوشكا واملرىض واملمرضات واألطباء الجائلون والباعة اذون الشحَّ
وأمريكان وسوفييت سوريون العزيز، مايا وأقارب املداح مداح وأقرباء وصديقاتها،
مغنون وفنانون السخريي، وآسيا أبكر عثمان والنور الشعر، يحبان خليجيان وعربيان
اليونسكو، من خاصة وبعثة وإيرانيون، وإنجليز وأملان فرنسيون ونحاتون ورسامون
العرديب ُشجريات كبايش. آل من نفر صحبة يف الجميل بمركوبه إسحاق وإبراهيم
الحياة موسيقى تصدر املوسيقى وبرئ الشامخات، العرديبات ماتت حيث النمو، حديثة
العطري واملحريب النجيل الربي، العشب الحديقة ويف وحبيباتهم، الشباب وحولها
املبنية الحديثة الكافترييا ببطء، املتفائلة الصغرية وأجيالها الكبرية والسالحف واألرانب
الحجر لغة ون ويفرسِّ هللا يحبون وفنانني بارعني اتني نحَّ بواسطة والجرنيت الرخام من
يف يتحدثن نظيفات، أنيقات جميالت داعرات لصوص، بناءون، جزارون، صائبًا. تفسريًا

شاجال. ويحببن أنجلو، ومايكل والتاريخ والسياسة األدب
عربة تدفع حب، حالة يف أنها يعني أبيض ثوبًا تلبس الجميلة الحبشية تخيل سابا
باريس»، «مساء عطر منها ويفوح والكارميال، والحلوى بابا باألم مليئة أمامها صغرية
األبيض الجلباب ولون باريس، مساء بعطر يأكلونها العربة من بابا األم الناس يأخذ

بالجميع. ترحب وهي الشهية سابا وشفاه الناصع،
مرحبًا. مرحبًا، –
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جميلة بطريقة ُصِنع السنط أخشاب من مقعد عىل يجلسان الخري، سعد، نوار
الخري عن يتحدثان وهما الكركدي عصري يحتسيان الحجري، العرص بجو توحي بدائية
له: تقول كانت سعد نوار ولكن الخري، قول حسب عىل كجبار خزان يحققه سوف الذي

الخري. يا التاريخ الخزان، حيغرقها اليلِّ اآلثار
العالم حيجيب دا الخزان الناس؟ حياة من أهم التاريخ مرمر؟ يا شنو التاريخ –

كدا؟ من أكثر خري يف تاني، راجعني الديار من هربت اليلِّ
شنو؟ حيعملوا جو، الناس قول آها –

كدا؟ من أحسن يف ويلدوا، ويعرسوا ويرشبوا يأكلوا ويحصدوا يزرعوا –
شنو؟ يعني آآها –

غضب. يف الخري صمت
يحمل الذي النحت يف يتفرسون اآلن قبل من العزيز مايا يروا لم الذين الناس
والكهوف، املنزل إحياء يف شاركوا الذين النحاتني كل به قام اليلِّ العزيز»، «مايا عنوان
قرية العالم أن لنا أكََّد الذي الشخص كان العزيز، مايا املتحدة: األمم ممثل قال كما

املتحدة. األمم يف كبري موظف أطلقها مقولة وليست فعًال، صغرية
كثرة من ويندهشن واملوسيقى، الضجيج يثريهن النعامات زوكوف مايا بيت يف

أين؟ من فجأة، جاءوا الذين الناس
والقضاء الرشطة الجميع، حرضة يف اآلن يعمل الذي القديم العرديب عرق معمل
وعم األخرى الديانات وكريم والعلمانيني الكفرة مع لجنب جنبًا والدينيون والساسة

… واملنظرون لوكو، طه محسن سيف،
اآلَخرين. حقوق حريتك تتعدَّ لم ما حر أنت املدنية الدولة ظل يف أيًضا: وقال

الجديد. العاملي للنظام شكًرا فقال: الشارع من آَخر َث تحدَّ
أمريكا. حبيبتي شكًرا

ينرصنا سوف جهور: بصوت أحدهما قال نظيفني وسيمني رجلني حفيظة أثار مما
قريبًا. قريبًا، والكفرة اليهود عىل هللا

الوقت يف بحسمها قام الوطني البوليس ولكن صغرية، معركة تنشب وكادت
بالطرق ولكن أفكاره، عن التعبري يف الحق شخص لكل املسئول: الضابط وأكََّد املناسب،

فقط. السلمية
املثقفون، الحزبيون، والجرائد، العقارات ك مالَّ األعمدة، ُكتَّاب الصحفيون،
والعربات الناس جمهرة شاهدوا مسافرون، مجنونون، األدبية، سنار رابطة القرويون،
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والحرة الجزيرة، قناة والراديو، القومي التلفزيون الصادق، مبارك األستاذ فنزلوا،
لوطيون، مستنفرة، غري حمر عىل أعراب آثار، ولصوص متسوِّقون ودبي، والعربية

جنجويد. لوال، السماني كواتو، شعبية، وفرق ممثلون
لكنة ذو اللون أسود مرتجم له ترَجَم غريبة بلغة أشقر اللون أبيض أممي وقال

سنويٍّا. العزيز بمايا االحتفال املتحدة األمم تتبنى سوف قال: فمما مغاربية، عربية
وندر: استيف موسيقى عىل زوكوف مايا كهوف إىل املوكب تحرََّك ثم

I just call to say I Love you.

فقط، واحدة ساعة يستغرق سوف الذي باألقدام، البطيء امليش عىل الجميع واتفق
البالد يف حياته طوال يوميٍّا العزيز مايا مشاها التي الخطى ذات عىل فيها يمشون

املرسم. وجبل بيته بني ما الكبرية،
امللونة، واألعالم البالونات يحملون وهم األطفال آالف بانتظارهم كان املرسم جبل يف
سالًما. سالًما، سالًما، السماء: من توٍّا هبطت األلوان من مالئكة مثل فرحني يلوحون
كله. للعاَلم الكبري إنجازها الفضائيات تنقل اآلن، معرضها تفتتح حسن سارة
… بدأت كيف شهري لفنان ترشح أن تحاِول وهي الفرحة من تتلعثم كانت

والفلس البطالة أرهقتني أجده، ولم عمل عن بحثت … بسيطة الفكرة … الفكرة –
بادئ يف فكرت … املكان هذا يل فاتسع األتني، يف والقعاد الخرطوم، شوارع يف والجري
فكرة أية بدون بدأت بدأت، عندما ولكني جديٍّا فكرت والكتلة؟ بالفراغ أفعل ماذا األمر
إليها يقودني كان التي الفكرة اكتشفت أن إىل نقي، ولكنه فارغ بذهن بدأت مسبقة،
عنها تحدََّث التي املائة يف التسعني أو واملعرفة الصنعة تدخلت فقط هنا الباطن، عقيل

بيكاسو.
طفلة؟ دي الجرانيت: من سوداء صغرية قطعة عن سألها ثم

… طفلة –
… نعم –

… املعتقل يف أجهضتها طفلة –
آه. آسف، –

أبًدا. منها أخجل وال وحدي، أنا تخصني ال كلهم، للناس تجربة هي –
بالذات. نحن نخجل، أن نحن علينا … نعم نعم، –
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يتحدثون وفخر زهوٍّ يف الحياة إليها وأعادوا الكهوف، أنجزوا الذين الفنَّانون يقف
والبدويون، واألطفال األرس حبيباته، عن تحدََّث زكريا كمال حياتهم، عن تجربتهم، عن
فنانون … فنانون … فنانون كثرية، وجامعات كليات من وأصحابهم الطالب األجانب
هذه وأعظم باملفاجآت، حافًال بهيًجا مهرجانًا كان وعالم، ومدرسة ولون صنف كل من
ولم ما، يشء حدوث ع نتوقَّ كنَّا لحظة كل يف يرام، ما عىل َمرَّ يشء كل أن املفاجآت

يحدث.
الدخل عىل القابض الشخص هو طه الشيخ أن هو لسان كل عرب مرَّ الذي الخرب أما
عىل وحدها اليونسكو منظمة من يحصل وأنه زوكوف، بمايا االحتفال بشأن ُجِمع الذي
الذي والدعم زوكوف، مايا وأحباء أصدقاء تربعات غري دوالر، مليون النصف يقارب ما
ذكرى إحياء عندهم يعني الذي مايا، ذكرى إحياء أجل من السورية الحكومة قدَّمته
االحتفال اشرتى وبلدهم، الكبرية البالد حكومة بني ما صداقة روابط وإحياء املداح، مداح

فقط. محيل دينار ماليني ١٠ بمبلغ بمايا
العربة. شباك من رأسه يخرج وهو كبرية سعوط سفة الخري بصق

نخلة! وال بقرة هو احتفال؟ الزول يشرتي كيف يعني جماعة، يا موني فهِّ –
يشرتوك هنا ذاتك أنت بقرة، وال نخلة أنت بقرة، هو وال نخلة هو ال نوار: له قالت

ويبيعوك.
ما أمو ويبيعني يشرتيني اليلِّ أنا عابرة: بصورة الرضاعي حجابه يلمس وهو قال

ولدتو.
نوار. ضاحًكا: مايكل له قال

من كدا سوت لو ريت ويا … نوار تشرتيني اليلِّ … نوار … معليش مبتسًما: قال
زمان.

اشرتيتها وكان سيدها، أنت اشرتتك كان واملرا مرا، هي قائًال: استدرك فجأة ولكنه
منو؟ أخو يف بطلع اليلِّ أخوي مايكل يا شوف سيدها، برضو أنت

حلبي وحلبي، مجنون، دا زولك لنوار: القديسة قالت بالضحك، الجميع فانفقع
عديل!

ومتخلف. قليًال: الرسعة تخفض وهي نوار ردت
يبيعوكم أخري كده عشان متخلف، عندكم الحق بيقول اليلِّ الزول الخري: قال

فاهم. ما احتفال؟ يشرتي زول كيف يل ارشحوا بس البهايم، زي ويشرتوكم
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االحتفال؟ عجبك القديسة: قالت
بالويل تحتفلوا أحسن كان مش دا، بيهو محتفلني اليلِّ الزول ولكن وهللا، مدهش –
أي شايف ما أنا الحسن، سيدي حتى أو تكتوك، ود فرح الشيخ أو األرباب، ود إدريس

دا. فيهو للبيعملوا داعي
برضو حيكون تكتوك ود فرح بالشيخ احتفلنا نحنا لو عارف أنت القديسة: ردت
كدا، عشان دا. فيهو بتعملوا ليلِّ داعي أي شايف ما أنا لينا وحيقول رأي عنده واحد يف

بيهو. يحتفل عايز باليلِّ يحتفل زول كل
كافر؟ كان لو حتى –

يا برضو كدا رأيك سعد: لنوار كالمه ًها موجِّ الخري قال شيطان. كان ولو حتى –
نوار؟

حسان. سهري رأي من بعيد ما ولكن شوية، مختلف هو نوار: قالت
كيف؟ –

ليه؟ دي التفاصيل تعرف عايز أنت –
حاجة. أفهم بس عشان –
فاهم؟ ما يعني أنت –

أنتو فاهمو أنا اليلِّ كبرية: ة َسفَّ تجهيز يف ويبدأ سعوِطه كيس يخرج وهو قال
تكون يالخري أخري قلت ولكن حأفهموا، وال فاهموا ما أنا فاهمنوا إنتوا اليلِّ فاهمنو، ما

شوية. قريب
الخري. يا صاح كله كالمك يبتسم: وهو مايكل له قال

عارفني ما نكون ونحن هناك، بيحصل اليلِّ عارف ما تكون األحسن من عارف أنت
يف أطرش شنو. هنا حاصل اليلِّ فاهم ما نفيس عن أتحدث وأنا ألننا هناك؛ بيحصل اليلِّ

زفتني. يل تبقى ما واحدة، زفة كفاية الزفة،
ويف إبليس يف طاملا هناك، زي هنا وبرصاحة، ليك، أقول عايز ضاحًكا: الخري قال

املوج. شايلهم ديل نوار ناس زي ناس ويف وظلم، ونفاق كذب يف حكومة،
املوج. شايلك اليلِّ أنت مغتاظة: نوار له قالت

دا. عملتوه اليلِّ بعمل ما زمربلييل، واقف سكران سكران، لو أنا وهللا، أنا، –
أمني. أمني، واحد: وقت يف وسهري مايكل هتف
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أوقفت التي نوار فقط، مرتين سوى عنها يبعد ال أمني كان السيارة، توقفت عندما
أحمد محمد أمني عىل لتسلِّم العربة من َل ترجَّ َمن أول كانت مفاجئة بصورة املحرك

ملعون؟ يا أنت وين تسأل: وهي بالحضن
أنت؟ وين مندهًشا: عليه وسلََّم الخري أخريًا َل ترجَّ حقيقي، وشوق بحميمية تساملنا

دي. البلد يف موجود، قال:
املدينة؟ يف وين؟ مرمي –

دي. املدينة يف نعم، –
منها؟ طلعت وما –

وعدت. الكتاب طبعت لسوريا ال، –
الزقوم؟ زهرة مشاكسة: نوار فسألته

الزقوم. زهرة أيوا، األخرية: الكلمة عىل مشدًدا قال
يف وجلس عاد استغراب، يف للجميع ينظر كان الذي الخري، عدا ما جميًعا ضحكنا

العربة. مرآة يف ذلك ومراقبة شاربه بعضِّ نفسه يلهي العربة، يف مقعده
وبودلري؟ أنت يخصك اسم الزقوم، زهرة –

عايق. كان بودلري بودلري، –
عايق. برضو وأنت –

تافه. وكان –
تافه. برضو وأنت –

خيص. وكان –
خيص. برضو أنت –

تشبه عارف أنت ولكن راٍض، أنا مايكل يا اسمع يل: أمني قال ضحكنا، ضحكنا،
منو؟

منو؟ له: قلت
الخري. ممكن: مستوى ألدنى صوته يخفض وهو قال

االهتمام عدم وادعيت شيئًا، الخري يسمع لم ولكن جميًعا، الرعب من نموت كدنا
الشبه. وجه عن تسألني لم قال: فيه، يطيل ال حتى باملوضوع

أعرف. له: قلت
قول. تعرف كنت إذا تعرف، ال أنت ال، ا: مرصٍّ قال
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دا. املوضوع من خليك له: قلت
الشبه. وجه أعرف عايزة أنا بالغ: باهتمام الحوار تتابع كانت التي نوار قالت

مأجور. فحل وأنت مأجور، فحل تردد: دون قال
أمني. يا املشاكل تثري دائما أنت نوار: له قالت

ذكوركم. يف األسفل بالجزء تفكران وهو أنت اآلَخر، الشبه ووجه قال:
األملاني. الثقايف املركز معاكم أصل عايز فجأًة: أضاف ثم

عالقتي أن أتعرف الثقايف: األملاني باملركز مًعا تركنا عندما أحمد محمد أمني يل قال
أرضب أن بإمكاني واآلن شئُت، وأينما شئُت وقتما أقابلها وأنني جيدة، تزال ال بسابا
الشيخ يحرضها بل زوجها، وبعربة الساعة نصف بحر يف هنا إيلَّ وتحرض تلفونًا لها

ويذهب. يل ويرتكها بنفسه
كيف؟ كيف؟ –

ا. جدٍّ ا جدٍّ جيدة سعد بنوار عالقتي برضو، ليك وأقول –
صحبة ويف دقائق، عرش خالل يف حتيجي تليفونًا لها رضبُت وإذا كالمه: مكمًال قلت

كده؟ مش البيت! إىل ويرجع لك ويرتكها نفسه، الخري الفحل
تعال، تنشيط. إىل يحتاج خيالك ال، رجليه: عىل يقف وهو جادة بصورة يل قال

معي. تعال
الزوَّار، كبار بها يُستضاف املعرض صالة خلف املركز يف صغرية حجرة إىل ودخلنا
بارًدا الجو كان إبراهيم، صالح للفنان لوحات االتجاهات كل يف جدرانها عىل معلَّق
شخص يجلس وثري، كريس عىل املهوقني، خشب من صغرية منضدة وأمام الداخل، يف

دا. الخواجة عىل سلِّم يل: قال كبري، رسومات ألبوم يتصفح أبيض
هاي. –

مرحبًا. أهًال يل: ردَّ أن ولدهشتي
جيدة، معرفة العربية اللغة يعرف ولكنه بطالقة، االنجليزية يتحدث ال إنه يل: قال
صديقنا، هذا قائًال: خاطبه ثم اإلسبانية، هي األم ولغته والروسية، واألملانية والفرنسية

محلية. بلغات أيًضا ويغني فنان، هو مايكل،
أيًضا. والصعاليك واملغنني والنحاتني الفنانني أحب أنا وسهًال، أهًال –

بيدرو؟ خوان دا قائًال: إيلَّ التفت ثم
برادو؟ دل مسيو بتاع اإلسباني، املتحف بتاع بيدرو خوان –
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أيوا. أيوا، أيوا، –
أتعرفني؟ بيدرو: خوان قال

سعد. نوار أصدقاء أحد مايكل أمني: له قال
قديمة. صديقة إنها قليل، بعد ستحرض الجميلة، سعد نوار ها، –

وأن العزيز، مايا وفاة عىل كثرية أعوام مرور بذكرى االحتفال حضور إىل جئُت لقد
سعد. نوار أرى

العالم. يف قبيح رجل أجمل مرة، ذات سعد نوار يل وصفته كما تماًما كان
يتحدث كان شابٍّا، يبدو — نوار مثل مثله — ولكن خمسيني، أو ِستِّيني أنه ولو
يعرف كان لو كما يبدو أيًضا، وحياتهم مدارسهم الجدد؛ اإلسبان الفنانني عن بطالقة
نوع هو الفنان حياة بدقائق االهتمام «إن ذلك: يل وقال التفاصيل، أدق عنهم، يشء كل

لفنه.» املوضوعي املعادل هو فالفنان الفن، من
الغداء. يف أحدهم مع بمواعيد اللتزامه الزقني طبق تناُول عن اعتذر
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بشهية يأكل كان أنه ويبدو القديم، بالدليخ متبًال بالدجاج الزقني طبق يحب أمني
نفسيٍّا. متوازن وأنه كبرية،

تنسه ال ا رسٍّ لك وأقول الحياة، هذه يف الكثري تعلمت أنا أحمد: محمد أمني يل قال
ومرة مرة يطأها أن بإمكانه كان، ظرف أي يف مرة املرأة وطئ الذي الرجل «إن وهو:
العري حاجز ألن شابة؛ أم شيخة عازبة، كانت، زوجة الظروف، ت تغريَّ مهما أخرى

إطالًقا.» ينجربان وال واحدة مرة ينكرسان والجنس
شعري: من البيت هذا يف تقف ألم يل: قال ثم كثريًا تحدََّث

امرأة الشاعر لدى ليس
نشيد … لديه وليس

فيها: يقول التي ويتمان وولت قصيدة عند توقفت بل له: قلت

Women sit or move.
To and fro.
Some young. some old.
The young are beautiful.
But the old are more.
Beautiful than the young.

كم؟ عمرها القديسة عارف أنت معرفتي، تدعي دائًما أنت –
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ألني ولكن بالعقد، مصاب وأنا وناضجة كبرية ألنها ال أحبها أنا يهم، ال له: قلت
ويتمان. وولت بقصيدة أسمع أن قبل وبس! بحبها

برضو أنا ساخرا: والدليخ بالزقني اإلنجرية من كبرية لقمة لبلع يستعد وهو قال
كدا. قلت

بيدرو، خوان مسألة يف خدعني ربما أمني أن األول شيئان: نفيس ويف أمني، تركُت
فيما وسابا نوار عن دار ما كل اآلَخر واليشء متواطئ، ممثل إال ليس هذا خوانه وأن
لكني الوجه، ماء حفظ منها الهدف أخرى كذبة أيًضا هو بهما، عالقاته تجدُّد يخص
ما املسافة من أقرب هي والكذب الحقيقة بني ما فاملسافة صادًقا يكون قد لنفيس: قلت

التباًسا. وأقلُّ أخرى وحقيقة حقيقة بني
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فإن بالفم؛ إال يطعمان وال ا جدٍّ كثريًا يأكالن وألنهما رسيًعا، كربَا الصغريان املرفعينان
بهما التربع عىل ومايكل أنا واتفقنا املحراب، يف لنا بالنسبة مكلًِّفا أمًرا أصبحت تربيتهما
تحنيطهما؛ إىل يسعى الذي الطبيعي املتحف عرض ورفضنا الوطنية، الحيوان لحديقة

األصدقاء. زمرة من أصبَحا لقد أحياء، نريدهما ألننا
ولكنه املجاورة، القرية يف الثانوي ودخل املدينة إىل يحرض لم الصغري آدم محمد
إهداء بفكرة وبلغناه أقربائه، أحد طريق عن املرفعينني عن وسؤاله سالمه أرسل
قد وأنهما لنا، بالنسبة عسريًا أمًرا أصبح إطعامهما ألن العامة؛ الحديقة إىل الحيوانني
أن وخاصة تلتة، يف املحراب وأمن سالمة عملية تصبح وبذلك أخرى، مرافِعني ينجبان
أي القريب، القريب ويف املحراب، من قريبًا واستقرتا جاءتا ل الرحَّ العرب من أرستني
اسم جاء أين من سكانها يتذكر ال كبرية مدينة مدينة، سيصبح سنة مائتي أو مائة بعد
اسم عن مسلية جميلة خطبًا وسيؤلفون العنان، لخياالتهم املؤرخون ويطلق املحراب،

املحراب. بزيارة وأمه الصغري آدم محمد وفاجأنا أطفالهن، األمهات به تنيِّم املدينة،
لوري عربة ظهر عىل أطفالهن جميع صحبة يف املدينة إىل الخري نساء حرضت
الرمال ورءوسهم مالبسهم من تتطاير ماجون، ون، ضاجُّ ُغبش، ُشعث، ُغرب، كبرية:

ويندهشون. سبب بدون يضحكون األتربة، يثريون الناعمة، البيضاء
عمر بني ما ينحدرون بنات، وتسع أوالد خمسة بينهم عرش، أربعة األطفال كان
يف البهجة وأدخلوا وطيبون جميلون ولكنهم رثة، ثياب يف حفاة عاًما، عرشين إىل سنة

شديًدا. غضبًا الخري وأغضبوا أيًضا، والسؤال نفوسنا
دقائق بعد سعد نوار منزل إىل — وأمه آدم ومحمد ومايكل أنا — نحن وصلنا
العمالقة. اللوري عربة عىل بالخارج انتظاره يف غرباء نفًرا هناك بأن الخري إخطار من
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ترصخ الصغرية زينب زوجته كانت أوجها، يف كانت الخري ابتدرها التي واملشاجرة جئنا
وقلتو عارفاهو، ونوار عارفو أنت فقط، واحد معاك رشطي كان الخري يا أنا بالقول:
العاصمة يف هنا معاكم ونسكن نجي كلنا وعيايل أنا نوار عرست لو أنت شهود، قدام

وافقت. وأنت
بعجينة، ودي بطينة دي سديت طرًشا، الحامل «آذان» أضان عملت تزوجت وبعدما
ليك وأقول جينا، نحن كدا عشان القرية، يف ختيتا ما دي ورجلك أشهر تسعة ليك واآلن

تاني. للقرية حنرجع العيال وال أنا
كمان. وأنا –

الكبرية. الزوجة زينب قالت
الذهاب من يتمكَّن حتى الرحلة ثمن له يدفع أن الخري ى يرتجَّ اللوري صاحب كان

نسوانه. مع املشاجرة مواصلة بإمكانه ذلك وبعد آَخر، رزق عن والبحث السوق إىل
ويطلب املرأتني، يجادل الخري زال ما بينما العفش بإنزال واملساعدون األطفال قام
سعد نوار خرجت كامًال، املشوار ثمن له وسيدفع للقرية، ليعدهما ينتظر أن السائق من
ل نتفضَّ أن منَّا وطلبت بنا بت رحَّ لوجودنا تنبََّهْت عندما ولكنها الضجيج، سماع عىل
من وطلبت وجمال، بحميمية واألطفال املرأتني عىل سلَّمت ذلك يتم أن وقبل بالدخول،
االقرتاح. الجميع وقبل آَخر، وقت إىل املشاجرة وترك الطعام وتناول الدخول الجميع

ة أرسَّ سوى يكن لم الذي العفش، بإدخال قاموا آدم ومحمد والصبية والخري مايكل
للعفش، وسحارتني والبنابر العناقريب من وكثري السعف، بحبال منسوجة الحديد من
عليها، األوساخ لرتاكم نتيجة الداكنة البنية األلوان ذات والخشب الحديد ترابيز وبعض
صناعة أدوات فة، مجفَّ أطعمة بها جوالت كبرية، حزم يف مربوطة مالبس قديمة، أحذية
يف الحجم كبري ترانسستور راديو ومالعق، ومفاريك وكمش حلل والقراصة، الكرسى
مشلعيبات، وبناء، زراعة أدوات عيص، قديمة، مراكب املضغوط، الخشب من إطار
أحد ينىس وال سمن. زجاجات وأغطية، وشمالت للدخان وطلح وقود حطب لدايات،
املكان وهو الديوان، قرب الرشقي البيت ركن يف جميًعا الخري ربطها التي السبع البهائم
بالحبال يوثقها كان األغنام، وأرضاس أسنان عن بعيًدا الحديقة يحفظ الذي الوحيد

والطالق. أبيه وقرب الغالظ باأليمان حالًفا املرأتني د ويتوعَّ ويسخط يسب وهو
… الكلب بنات يا املدايح، أدب أأدبكم لم إذا –
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كان بعينيه، عيونهم تلتقي أن ويتجنبون به، يحتكون وال يحذرونه األطفال كان
صلينا عندما ذاك. ويرفس تلك ويربط ذاك ويرمي هذا يعمل وهو الكالم عن يكف ال

وخرجنا. املحراب إىل بالذهاب استأذنا جماعة يف املغرب صالة
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امرأتان احلكمة:

الجرية أشعل وأنه ثقيًال، كان املفاجئة الزيارة َوْقع أن أنكر ال بحكمة، أترصف أن عيلَّ
واتجاوزي قوية نوار يا كوني لنفيس: قلت ولكن … عيلَّ الشامتون وشمت باألسئلة، كلها

املحنة.
الخري كان و«امرأتاه»، والخري أنا جلسنا وضيوفهما ومايكل القديسة ذهبت أن بعد
لن أنهما املرأتان وترصُّ بأبنائهما، املرأتان تعود أن وهو له، ثاني ال واحد حلٍّ عىل يرصُّ

األوالد. فبدون عادتا وإذا تعوَدا،
زينب الصغرية. وزينب الكبرية بزينب بينهما ويفرِّق زينب، واحد؛ باسم املرأتان
سكوتة وهي فائقة، ونعومة جميل سواد لها طويلة نحيفة سنٍّا، األصغر وهي الكبرية
وسمينة، أيًضا جميلة الصغرية وزينب ثرثارة، الصغرية زينب تكون بأن اكتفت ربما أو
بعامني، األخرى زينب وتكرب عنيدتان، ذكيتان واسعتان وعينان بنية برشة لها طويلة
ونفيها آرائه تفنيد عىل مقدرة ولها فائقة، برسعة الخري يقولها جملة أية رد يمكنها
أو بالطالق وتهديده قسمه تخاف وال إطالًقا تخشاه ال وهي عليها، تُحَسد بطريقة
ويعني واحدة، خطوة دي العاصمة من ماشية ما أنا واحد: يشء عىل ترصُّ كانت الرضب،
أنا الثورة، يف عمي أوالد مع حأقعد برضو طلقتني لو غريك، أو معك كنت إذا ماشية. ما

ليكم. قلت كدا عديل والخال، والخرابات القبيحة والرملة للعذاب ماشية ما تاني
كمان. وأنا –

رأيكم، زي برضو رأيي أنا لهما: قلُت باهتة. وبعني برسعة خجلة، األخرى قالتها
حاجة ويتعلموا املدارس يدخلوا والبنات األوالد عشان جميعكم الخرطوم يف حتسكنوا

تنفعهم.
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ثتا وتحدَّ وحضنًا، بوًسا املرأتان عيلَّ ْت انقضَّ حلوة وروح نقية وعاطفة بتلقائية
يَبَْق لم قالتا محزنًا، تفصيًال َلتاها فصَّ هناك، الحياة يل وصفَن لقد أبكي، جعلني حديثًا
القرية أرى كنت أني وعرفُت القرية، إىل زياراتي يف أره لم ما قالتا املوت، سوى هناك
وحسيت شيئًا، الحايل واقعها من أرى كنت وما السنني، عرشات قبل صورها ذهني ويف

نوحها. وابن ونبيها الفقري عمودها منها أخذت عندما أنانية كنت بأنني
واألرض؟ ا: محتجٍّ الخري قال

ليهو، بيعها خرابة يشرتي زول يف لو تبيعها حتميش أنت الصغرى: زينب قالت
نهائيٍّا. تنساها وأحسن اسقيها، أقعد فيها، تقعد عايز ولو

ساي؟ بتحلموا أنتو برضو، التمرات والتمرات، –
شنو؟ كانت دي الخرطوم يف قاعدها اليلِّ أشهر والتسعة الصغرى: زينب له قالت

ذاتو! النسيان ما دا
تشوف حتميش مش بالواجب، تقوم هناك، قاعدة الخري أم الحاجة أضافت: ثم

أمك؟
ليه؟ كدا عيلَّ قايمة أنِت ولية يا –

يبعد ال هناك كبري بيت أنا ولديَّ أطفالهما، مع السلمة يف تسكنان ونورة نوار أختاي
إىل الكبرية األرسة أخذنا فقط، الخفري به فارغ، واملنزل حسن وسارة آدم منزل عن كثريًا
ميالد شهادات يمتلكون ال إنهم حيث األطفال؛ تعليم يف كانت األساسية املشكلة هناك،
السنة أن الكربى واملشكلة واملقاربات، والقصص بالحكايات إال أعمارهم إثبات يمكن وال

نهاياتها. يف املدرسية
داخل فصل ببناء قمنا ومنطقيٍّا؛ عمليٍّا كان الكربى زينب إليه هدتني الذي والحل
وانتظم صف، معلمة واحدة، بمعلمة وأتينا الصلبة، واملواسري الحصري من الحوش
كان الخري ولكن منازلهم، من االبتدائي األول الصف يف وأطفالهن األمهات الجميع؛
ومترشدين. وصعاليك ورش فساد كلها دي، البلد يف يرتبوا أوالدي عايز ما أنا «ينقنق»:
تمرَّدت عندما وخاصة والعشاء، والغداء الصباح هو للقرية العودة موضوع وأصبح
الحلة. أرجع عايزة أقرأ، عايزة ما أنا وقالت: املعلمة عىل البنات» «ست الصغرى بنته

أنه إال ابنته، تمرُّد سبب تماًما يعرف كان الخري أن ولو الخري، صف إىل وانضمت
حيتعالج املحجوب ود املحجوب فموضوع القرية يف أما اآلن، األقل عىل إليه ضمها ل فضَّ

بسهولة.
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امرأتان الحكمة:

الجريان، معي، األطفال، مع النساء، مع املعلمة، مع الشجار يفتعل الخري وأخذ
ذروة وصل ، ودبَّ هبَّ َمن وكل النظافة، عمال الرشطيني، أصدقائنا، الجائلني، الباعة

زيك؟ يصعلكوا لبناتي عايزة أنت يل: قال حينما غضبه
مايل؟ وأنا أنا؟ زي –

واحد. صنف وأصحابك، وصحباتك أنت كويس، نفسك عارفة أنت –
حدودك. من تخرج بدأت أنت –

حدودي. من أنتو اطلعوا منهم، يدك ارفعي … وبس … أوالدي حدودي أنا –
ست تزوجت الجديدة، بالحلة دنقال بموقف البلح سوق يف سمساًرا الخري عمل
مع عادت الكبرية زينب القرية، إىل بها ورجع تويسة ود املحجوب ود املحجوب البنات
الواحد: بالحرف وقالتها واحد، شهر من أكثر الخري عنها يغيب أالَّ رشيطة عىل ابنتها

معاكم. نصيب عندي أنا
أن ولو تُوَصف، ال االثنني وأطفالها تودروف دوشكا زيارة بها نفحتنا التي البهجة
اليومية، معاناتهم إحدى تعترب بل وتزعجهم، نحن نتجاهلها ما دائًما التي الجو حرارة
قضوها لحظة كل يف وحقيقة بحق يستمتعون كانوا أنهم إال والغبار، الذباب إىل باإلضافة

يشء. كل عن يسألون كانوا الكبرية، البالد يف
والفودكا. والبطاطا الالدا عربات بعض إال هناك، يشء كل يشبه ال هنا يشء كل –
الطليقة الحيوانات رأوا واآلبار، واألنهر والغابات املفتوح الخالء يف تجولوا
بالصالة األطفال واهتمَّ شديًدا، عجبًا املحراب أعجبهم والناس، والقرنتي والتماسيح
الجميلني الصغريين املرفعينني مع كاٍف بُعٍد عىل من لعبوا الثالث، الدومات تحت فصلوا

املاشية. وأحشاء الدجاجات لحوم وأطعموهما العفنة، الرائحة ذوي
محمد أمني فيه اختبأ الذي البيت ذات وهو زوكوف، مايا منزل يف يقيمون كانوا
أحبه الزقوم»، «زهرة ديوان كتابة عىل اعتكف حيث سعد؛ بنوار زواجه فشل بعد أحمد

… ألجله قصرية أغنية وألَّفوا ا، جمٍّ حبٍّا تودروف دوشكا أطفال
املدينة شوارع يف مألوفا منظًرا وأصبح الفريان»، مع ينام السوداني «أمني أسموها
قال وهناك، هنا مكان كل يف أرجلهم عىل يتمشون األسود» والرجل وأطفالها «الخواجاية

شبهه. لقي دوب يا أمني الخري: يل
لك … يبدو … يبدو قلت: جملته، سماعي عند بايل يف خطر الذي التعليق له أقل لم

…
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نازل. دا طالع دا البهائم، زي زيهم مشكلة، عندهم ما الخواجات قال:
نحن. مننا أكثر ويحرتمونها الزوجية العالقة يقدِّرون إنهم قلت:

زوج؟ عندها دوشكا إن بتظني أنت –
معهم. الفرئان مع ينام الذي السوداني أمني ساَفَر روسيا إىل رجعوا عندما

106



اخليانة ة النهايات:ِعفَّ

به سيحتفي الذي الرشعي الوريث وهو جميًال، طفًال ستنجب عامني بعد تخيل سابا
والرتف. البذخ من نوع بأنه حاقدون: صحفيون كتَّاب سيصفه احتفاءً طه الشيخ

أيًضا، األوىل زوجته ويحب سابا، الحبشية زوجته يحب الذي السمني، طه الشيخ
صحبة يف ماليزيا إىل سافر عندما شتي بلدان يف عليهن مرَّ أخريات كثريات نساء ويحب
وولده نوار، األحىل طفلته معهما مرضية، وسياحة عمل رحلة يف سابا، الجميلة زوجته
التهاب داهمه عندما ذلك لطبيب، نفسه عرض كثرية، أعوام قبل النور، الرشعي ووريثه
حيوانات ينتج ولن ولم «ال أنه: ُوِجد املنوية حيواناته ُفِحصت عندما الربوستاتا، بغيضيف
رائحة له الويكة، مثل لزًجا سائًال ينتجه أن يستطيع ما كلُّ ميتة»، وال حية ال منوية،
تُِرك إذا الكيميائية خواصه مع تتناسب ال برسعة يجف أبيض، لونه املتعفنة، الفاكهة

يشء. يف يفيد ال ولكنه كبريًا قدًرا منه يمتلك للهواء،
يسألها لم بالرشمطة، يتهمها لم يوبِّخها، لم فيها، يرصخ لم لسابا، شيئًا يقل لم
يف يرغب ال أنه مرة ذات لها ملََّح فقط ولكنه الرصاص، عليها يطلق لم لها، أين من

وبس. ديل بيهم أكرمنا ربنا اليلِّ والبت بالولد نكتفي خلينا آَخرين: أطفال





ْمي الطَّ من َرُجل اخلريعيل:

كل ألرباح النهائي واملاسك العاصمة، سمارسة أغنى أحد هو اآلن صالح عيل الخري
مدارس يف الحلوات التسع بناته الكبرية، البالد من جهة أية من الخرطوم وردت بلحة
الطائشون الصبيُة يَشمُّ عندما ولكن عظيمة، َمدِنية رقة يف معاهدها، ويف الكبرية العاصمة
نحيب الصحراء، رائحة تفاجئهم شعورهن، ومنبت الناهدة، صدورهن الخرطوميون

… الطازجات البلحات وهمهمة البعيد، النهر
الحبُّوبات من اكتسبوها التي الحلوة اللكنة زالت ما سنٍّا، األصغر هم السبعة أبناؤه

بهم. تعرف والنيل، البلح وطيور الطني وبيوت والرواكيب والخاالت
أثارت ألنها الحيص»؛ «َعَرق رواية بكاتب يُعَرف سوف ما هو خري، محمد أصغرهم
عمره. من والعرشين الخامسة يتعدى ال وهو قتله، فحاولوا جنسيٍّا الشواذ بعض حفيظة
لها يحلو كما بالذات؛ رحمها ومن ذاته الخري من أنجبته سعد، نوار ابن هو خري محمد

القول.





الكثري َتعني احلياُة َسعد: ُنوار

اإلنجاب علم يف التطور من استفادت لقد طفًال، أنجبت أن بعد مذكراتها كتبت سعد نوار
بشخص العالم ترفد أن استطاعت والسفر والدوالرات التحمل من وبقليل االصطناعي،
وأيام البائسة، الشقية طفولتها عن تكتب وهي سعيدة متفائلة بدت الخري، محمد أسمته
الهروب البصل، مزارع والجروف، والرمال أبيها وكالب والدتها ووفاة والحرمان الجوع

اق. العشَّ األصدقاء، الصديقات، الجامعة، سنوات إسبانيا، إىل
ووضوح برصاحة تكتب سوف ألنها خري؛ محمد لطفلها أوًال اعتذَرْت الفصل هذا ويف
يرتكب وال الجنس يمارس وال يحب ال أنه فيها َمن كلُّ يدَِّعي بلد يف عليه معتاد غري
قالت: املداح. ومداح فالديمري زوكوف مايا عن … البيت وآل الجنة أهل من وأنه املعايص،

عاشتها. واحدة لحظة عىل تندم لم إنها
سوف أنها تعرف كانت يُوَصف، ال وجمال ورصاحة وحب بصدق مذكراتها كتبت
أو السادسة يف وهو تراه سوف أنها يف تشك بل رجولته، وال ابنها شباب تحرض ال
عندما أنك أعرف «فقط فيها: تقول فقرة أجله من كتبت ولكنها عمره، من عرشة الثامنة

الحياة.» يف خبري بعجوز سيحظى حينها العالم … هذا عمري تبلغ





َيْعَشق الذي الَقلُب املحراب:

املحراب
املختار الشيخ رضيح املحراب، قرية





جنويبمجيل مايكل:

املحراب، قرية إىل أمريكا من سنويٍّا ون يحجُّ وبنتاهما حسان سهري وزوجته مايكل
آدم جميعهم، األصدقاء من األحياء املكان لنفس يحج حيث الخريف، فصل وسط يف
الخري، وأبناء أحمد، محمد أمني وزوجها وأبناؤها تودروف دوشكا وأطفاله، وزوجته
كثريون. كثريون وكثريون طه، والنور نوار بالجامعة، الطالب وأصحابه آدم، ومحمد





األمنمجال رجل دائًام يعني : ِطيُّ الرشُّ

تاريخ: بدون دفرتها، يف حسن سارة كتبت
جمال القذر الرشطي الرشير هذا قتل أريد أنني معني ما يفهم أن أحد يستطع لم
الحكومة؛ إىل تسليمه عدم عىل اتفق أن ولو والعدل، االنتقام بني ما يخلطون إنهم أمني،
ولو الحكم، ة ُسدَّ عىل يزالون ال اآلن هم الذين واملجرمني القتلة من كثريًا يخدم ذلك ألن
بالتايل الدامي، الَعِفن ماضيهم يُنبَش أن يف يتسامحون ال ولكنهم جلودهم، غريوا أنهم

نفعل. ولن نريحهم، أن يعني إياه نسلمهم أن
لوزراء مجانية وخدمة أخرى هدية أمني جمال الرشطي قتل يصبح املنطق وبنفس
القتلة قوائم يف أسمائهم ورود ملجرد فرائصهم ترتعد اآلن ونوَّاب، وتكنوقراط ووالة

باإلنرتنت.
بأسمى العدل أقيم أنني يعني بيدي، أنا أقتله بأن نظري وجهة تُفَهم لم ولكن
كما تماًما ويتألَّم يتعذَّب أراه أن أتشوق إنني قاتله، املقتول يقتل أن وإنسانيته، معانيه

يموت. أراه أن النساء، بعرشات فعل كما بي، فعل
براي. دا باملوضوع حأقوم ويطول: ساعتني من أكثر أخذ جدًال ُمنِهيًة لهم قلت

معاك. أنا هدوء: يف آدم قال
حنقتله أحمد: محمد أمني قال مايكل، قال برهاني، قال سابا، قالت نوار، قالت

سوا.
لالحتفال الختامي اليوم بعد ًة مباَرشَ مايا، كهوف يف جماعية بصورة الخطة ُوِضعت
الفارغ القرب استخدام عىل الجميع واتفق واألسلحة، األدوار ُحدِّدت العزيز، بمايا السنوي
املوقع إىل باستدراجه أنا أقوم أن عىل جثته، من والتخلُّص به لدفنه الكبري؛ بالكهف

نفسه. الكبري الكهف وهو عليه، املتفق
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تنبت وعر جبيل مكان إنه مرة، ذات به أخربني لقد إقامته، مكان أعرف وكنت
والنصف الساعة يقارب ما الكهوف عن يبعد الحسكنيت، ومستعمرات الكرت أشجار فيه
يوم ربما فيها، بقعد أنا اليلِّ األماكن من واحد دا قائًال: يل وَصَفه األرجل، عىل مشيًا

يل. حتحتاجي
أظن. ما الحني: ذلك يف له قلت

ووحدي بنفيس، أقتله أن قررت ألنني بالفعل؛ ذلك حدث نعم إليه، احتجت ولكن
ذلك. كان أي يعرف أن وبدون مسكنه ويف

وال بيضاء وال نارية ال أسلحة، أية أستخدم أن أعرف ال أنني األساسية مشكلتي
ذلك، كل يجيد — شك بال — وهو النفس، عن الدفاع مجرد أعرف ال بل العيص، حتى
حيث الزرنيخ؛ بالذات السموم، استخدام وهو به، يُستهان ال آَخر شيئًا أعرف ولكني
عمر الستطالة الحجرية األلوان بعض صنع يف اليومي عميل يف أستخدمه ما دائًما إنني
والضوء للحرارة ملقاومته نسبة كثرية، لسنوات يدوم ا خاصٍّ وبريًقا بهاءً وإعطائه اللون

واملاء.
حجم يف فيل قتل بإمكانها البن حبة وزن يف الزرنيخ من ضئيًال قدًرا أن ومعروف

معدته؟ إىل السم هذا يصل كيف ولكن قطية،
وجيب اليد، حقيبة مختلفة؛ أماكن يف خبَّأتها صغرية، بأحجام عبوات ثالث أخذت
مايا بكهوف الغد صباح سأقيض بأنني آدم أخربت الحذاء. كعب فراغ ويف البنطلون،
الحجارة من فني عمل لدي مساء، السادسة أو الخامسة عند إال أعود ال وربما زوكوف،
بنفسه وأخذني صدَّقني أكذب؛ ال أنني يعرف وألنه له، دراسة بإعداد أقوم أن أحاول
مًعا؛ اإلفطار وجبة نتناول أن عيلَّ وأَلحَّ الطريق، من وطعاًما ماءً يل اشرتى الكهوف، إىل
رشب أهمل بأال أوصاني ثم والرشاب، الطعام من نفيس أنيس أعمل عندما أنني يظن ألنه

وذهب. املعتقل، من خرجت أن منذ منه أُعاِني الذي الكيل بالتهاب إياي مذكًِّرا املاء،
فائقة، برسعة أميش كنت عمله، ملوقع املدينة إىل آدم غاَدر أن بعد ًة مباَرشَ تحركت
أنه بمعني هها، وتُتَفِّ وتنفيها األخرى تمحو فكرة كل رأيس، يف األفكار وتتصارع تتخبط
قد املاء، يف منه بعًضا ألضع قلت بوفرة، الزرنيخ لديَّ رأيس، يف معينة فكرة لدي ليست
اإلرصار لدي … إنه ال، ال ال ال … سوف البالدة، بهذه ليس إنه يمكن، ال ال ال ال يرشبه،
وانتبهت والحسكنيت، الكرت غابة دخلت آَخر، يشء ال ولكن فقط، قتله عىل والعزيمة
التي والحسكنيت، الكرت أشواك وهي حسابات، أية لها وَضْعُت قد كنت ما عنيفة ملعركة

118



جمال األمن رجل دائًما يعني : ِطيُّ الرشُّ

لم املكان، بالضبط أعرف وال املوقع أعرف وألنني تماًما، حركتي تعيق أن استطاعت
املطر، أو الشمس حر من تقي عشبية أجمة مجرد حتى وال كهًفا وال بيتًا وال قطية أََر
ذات الحسكنيت، ذات املكان، ذات يف نفيس عىل أدور أخذُت حيث أكرب؛ مشكلتي فكانت
ذات الحارقة، الشمس السموم، ريح ذات الساخنة، الخرساء الصماء الحجارة ذات الكرت،
لدي ما نصف رشبت أذهب، أين أعرف ال وأنا ساعتان مرَّت كله، األفق يحتل الذي الجبل
طفيف هبوط أعضائي يف يرسي أخذ الحلق، وجفاف بالعطش أحس زلت وما ماء، من
ال خدعني، قد أنه عرفت نفيس وبني بيني امللح، من كثريًا أفقدني حيث العرق، فعل من
وبليدة ساذجة كنُت لقد قتله، أريد أيًضا أنني يعرف وهو مخبئه، إىل يرشدني أن يمكن
عاطفة االنتقام أن قبُل من آدم يل قال ولقد املتاهة، هذه إىل وحده االنتقام وقادني
أن قبل أنفايس أللتقط عمالقة اللوب شجرة تحت جلست الدرس، أَِع لم ولكني مضلِّلة،
بظل أحسست حينما الخبز، من قليًال وأطعم املاء بعض أحتيس البيت، إىل أدراجي أعود

لحمي! عمق يف مميتة قشعريرة ت َرسَ مني، يقرتب ثقيل
مضيًفا وزنه تحت فيطلق خلفي، جاف عود عىل رجله يضع وهو أجش بصوت قال
األوالني، حبيبك أنا عارف، … حتجيني إنك عارف أنا مرعبة: تصويرية موسيقى للظل

الفالني. فالن
بافتعال. يضحك وأخذ

فيه. أحملق أخذت مرعوبة، فنهضُت
يل؟ مشتاقة جيتي وال تقتليني، جيتي آها يل: قال

شنو؟ شايف أنت أسناني: بني من له قلت
وموت، حب سوا، االثنني شايف أنا برصاحة مبتسًما: يبدو أن يحاول وهو قال

املوت. الحب دا يعني
ما هو بيتي، تشويف نميش يال أخافني: غريب مرح وجهه عىل بدا وقد أضاف ثم

شديد. قريب وما هنا من بعيد
الصباح منذ بيته عن أبحث هنا الساعات قضيت وإنني ر تأخَّ قد الوقت إن له قلت
أذهب أن عىل أرصَّ ولكنه البيت، إىل العودة سوى يشء عمل أستطيع ال وإنني الباكر،

وذهبنا. القادمة، املرة يف البحث يف وقتي أضيع ال حتى املكان من ألتأكد فقط معه،
وهذا اآلَخر، املكان يف كان وإنه األمس، منذ بيته يف يكن لم إنه يل قال الطريق يف
الحسكنيت أعشاب تحيطها ممرات عربنا أن بعد فقط، وهللا هو يعرفه اآلَخر املكان
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عليها يبني عمالقة، صخرية كتلة حافة عىل تقوم وارفة تنضب شجرة أمام وقفنا والكرت،
البيت. هو دا يل: قال السلعلع، هنا نسميها متسلقة نبتة عليها وتتطفل بيوته العنكبوت

السلعلع؟ والَّ العنكبوت أنت مندهشة: له قلت
سوا. سوا والسلعلع العنكبوت ولكن السلعلع، وال العنكبوت ال قال:

التنضبة بني ما يرقد كان األمر بادئ يف ألحظه لم كبري شوك غصن جذب ثم
أسكن أنا يل: قال فيها، سحيق عمق من الضوء يشع ملغارة بوابة فظهرت والصخرة،

ادخيل. للتأمني، ودا ضيق مدخله ولكن واسع الداخل من هنا،
تانية. مرة وحأجيك املكان عرفت خالص حأدخل، ما أنا ال خائفة: قلت

للبيت. أدراجي أعود أن وحاولت
أحس الفعيل، الخطر بي، يحيط بالخطر وأحسست وخائفة، مرعوبة كنُت الحق يف
يل: قال الرعب. هذا مثل ينتابني حياتي يف مرة وألول تتالحق، أذني يف املوت بأنفاس

ليك. حتحصل حاجة يف ما وأعدك معاي، حتدخيل معاي حتدخيل
صفراء. بابتسامة فمه يف محتفًظا مفرطة ثقة يف يتحدث كان
حأجي. بأني وأوعدك أميش خليني تاني، أجي عايزني لو ال، –

ودخلت، سيغتالني، أدخل لم إذا أنه أحسست أنني لدرجة غريبًا إرصاًرا أرصَّ ولكنه
مشيت الركبة، مستوى إىل رأيس حنيت الصخرة، وحافة التنضبة بني ما بحذر مررت
إضاءة به صغرية، حجرة حجم يف عريض بهو يف نفيس وجدت ثم مرتين الهيئة بتلك
مالبس الخشب، من رسير عىل نظيفة مفارش توجد كثرية، أركان من تصدر خافتة
رائحة املكان من وتفوح الحديد، من دوالب هنالك الحديد، من مالبس تربيزة عىل معلقة

اإلنسانية. الفضالت من واهن وشميم الرطب، الرتاب
تانية. غرفة يف األعماق: إىل يشري وهو يل قال

غريبة! تانية؟ غرفة –
أمامها الحراسة، مثل تماًما السيخ من باب عليها حجرة أمام كنَّا ضيق ممر وعرب

قبلك. ضيوف عندي وحدنا، ما نحن يل: قال اسأله أن وقبل املرتين، عرض يف ممر
شباب! يا حسن بسارة رحبوا مرسحية: بصورة صاح ثم

ملبات هنالك كانت حيث الشاحبة، الرؤية وعرب القضبان، خلف من الحلم، يف كما
سمعت كالفحيح ضعيف، واهن وبصوت شبحان، ظهر كثرية، أماكن يف الغاز من كبرية

شنو؟ هنا جابك اليلِّ سارة يا سجمك مخيف: جائع بصوت يقول، شبًحا
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أفقت، الزمن من كم بعُد أدري ال كهربائي، بتيار ُصِعقت كَمن شيئًا، أَِع لم ذلك بعد
والسيخ الثالث، جهاته يف الصخور به تحيط قفص ففي تماًما، عاريًة نفيس وجدت حيث
نحيفتني، امرأتني صحبة يف وجدتني مرعبة، قهقهة عىل استيقظت الرابعة، الجهة من
بأصابع طويلة أظافر لهما أطرافهما، يف الشعريات تنمو السل، رائحة فميهما من تفوح
كما عاريتان املرأتان مهملة، منسية مفازة يف أعشاب كأنه شعرهما وأناملهما، رجليهما
يف ذلك أحس كنت جسديهما، عىل نما قد أوزغبًا كثيًفا شعًرا أن يبدو أمهما، ولدتهما
بالغة، صعوبة يف تتحدثان تحترضان، تموتان، جلدتي، له تقشعر الذي املرعب ملمسهما

والصنان. البول رائحة املكان من تفوح
عندما الخمرة، ويحتيس جنون، يف يقهقه باستمرار، يتحدث الخارج يف هو كان
الحالة يعني نعالك، البس أنا وشويف بيتي، يف بِك مرحبًا يل: قال استيقظت أنني عرف

واحدة.
ثقل تحت يرزح الصغري وحذائي التام، ُعريه أرى أن استعطت الفوانيس ضوء عرب

الخشنة. الكبرية ورجله جسده
ووسخ. غادر زول أنت غضب: يف له قلت

وتاني؟ برود: يف قال
حقري. –
وتاني؟ –

ومجرم. قاتل –
بس؟ برود: يف قال

حتأذيني؟ ما إنك وعدتني مش –
وعدي. عىل أزال ما أنا بثقة: قال

شنو؟ دا عملته واليلِّ –
ناسية وأنِت دا، يل ق بتحقِّ اليلِّ الوحيدة الطريقة ودي جنبي، تكوني عايزك أنا –
هللا بسنة زوجك أنا وحرام؟ عيب مش عيلَّ؟ واتزوجِت طلقتك، ما وأنا زوجتي أنك

ورسوله.
عرفت ، فسكتُّ مجٍد، غري معه النقاش أن معناه ما واهن صوت يف إحداهما، يل قالت
هو الخالص يف الوحيد أملنا وأن بها، استدرجني التي الطريقة بذات أخذهما أنه منهما
عليهما مىض الزمن من كم تدريان ال وهما القفص، ذات يف كانت فتاة ماتت كما املوت
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عن واملاء الطعام لنا أحرض األخرى، بعد أَتَْت إحداهما أن تعرفان فقط املكان، هذا يف
ومن هنا، من يهرب يقدر مخلوق يف ما أنه اعريف يل: قال ثم السيخ، فتحات طريق
بعض، عىل نعتدي وال بعض، نخون ما ونحاول بعض، مع الحياة نتعلم نحاول األحسن
ديل والشباب املوت، يعني واحدة مرة ولو دا للميثاق اخرتاق وكل ببعض، نغدر وال

والخيانة. بالغدر يل املسموح الوحيد أنا كدا؟ مش عارفني،
ردك. أعرف عايز قسوة: يف أضاف ثم

موافقة. للخالص: حيلة أجد أن إىل األقل عىل كسبه محاولة له قلت
باألخرى. الخمر ووعاء اليرسى بيده التناسلية أعضائه عىل يقبض وهو ابتسم

عايزك. تعايل، دي الحالة يف –
كلمة يقول أن ودون مرعبًا، رصيًرا أصدر للخارج، بالقوة بسحبه الباب وفتح

مفتوًحا. الباب وترك إليه، سحبني
نََوْم. رعب: يف املرأتني يف هتف

صمت. يف تنتحبان وأخذتا بعضهما عىل فانكمشتا
برصاحة أنا دا، باملوضوع حتقومي أنِت ولكن الجنس، معك حأمارس ما أنا يل: قال
تعميل الليلة عايزك النساء، عىل أعتدي قاعد كلها حياتي عيلَّ، ُمعتَدى أنا إنه أحس عايز

ضحية. أكون عايز اغتصبيني، تعايل عيلَّ اعتدي آآها، منتظر أنا العكس،
قربه الخمرة كوب وضع فخذيه، بني ما ُمباِعًدا املمر يف ظهره عىل األرض عىل رقد
منتصبًا عضوه كان أغتصبه، أن أخرى، مرة عليه أعتدي أن مني طلب األرض، عىل

ومستفزٍّا. قبيًحا
التناسيل، عضوه عىل برجيل رضبت ثقيل، وبكل قوة من لدي ما بكل بذلك، وقمت
أترك لم أخرى، ثم أخرى ثم وجهه، يف أخرى مرة رضبته ينهض أن حاَوَل عندما
غاب ثم التناسلية، أعضائه عىل يديه كلتا يضع وهو صامتًا كان للنهوض، مجاًال له
لحظة أي يف للحياة يعود أن من خائفة كنت الرضب، عن أقف لم لكني الوعي، عن
ببعيد ليس يقبع حذائي رأيت أجدهما، لم بنطلوني أو شنطتي عن بحثت ويقتلني،
الزرنيخ كيس اندفع األرض عىل للحذاء واحدة برضبة يرتديه، كان حيث املوضع، عن
فمه، يف محتوياته كل وأفرغت الخمرة كوب يف سكبته بالغة، برسعة فأخذته للخارج،

صمت. يف فابتلعه
شيطانيٍّا بُْعًدا الصدى إليه أضاف ومرعبًا، بل ا، جدٍّ عاليًا كان رصاخهما أنَّ يبدو
غري أرى كنت ما شخريه، غري أسمع كنت فما بقتله، ومشغولة خائفة كنت ألنني آَخر؛
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تمتصان اللتني شفتيه غري ببطء، تموتان اللتني عينيه من يتطاير الذي البذيء الرشر
طمأنينة غمرتني التنفس، عن نهائيٍّا َف توقَّ همد، عندما األخرية، مقاومته غري الزرنيخ،
البائستان البنتان لهما؛ انتبهت حينها لئيم، سمٍّ كدبيب أوصايل يف ْت َرسَ لزجة باردة
كبريين كثعبانني بعضيهما عىل تا التفَّ قد كانتا بائستان، العاريتان؛ الخائفتان الحزينتان
إتقان، يف لهما صنعها التي القاسية الزنزانة يف ركن أقىص اتََّخذَتَا وقد التزاوج، هياج يف
ال واحدة: بكلمة تهتفان القايس، السيخ عىل تلتصقان وهما واحد آٍن يف ترصخان كانتا

ال. ال ال ال ال ال ال
املخبول. الصدى بها يعبث وداوية مكرَّرة

أين من أدري ال بصوت الخوف، من تخلو ال لكنها انترصْت، َمن نشوة يف لهما قلت
رضطة تصحبه كانت ربما أو مبارشة، استي من يخرج به أحسُّ كنت الحق يف خرج،

حرات. أنتو اطلعوا، يال يال، منو، ريَّْحتكم الحقري، قتلته، أسمعها: لم
حرات! حرات حرات صوتي: بأعىل ورصخت

ويقتلنا وحيقتلك تاني، حيحيا بيموت، ما دا أل، إيلَّ: تنظر أن دون سوسن يل قالت
كلنا.

كلنا، حيقتلنا عليكي! حرام كدا؟ عملتي لييه شفقة: يف ترتجف وهي آمنة قالت
سارة. يا حيقتلنا

أركله وأنا إيلَّ تنَظَرا أن منهما فطلبت مات، قد أنه َقا تصدِّ لم زالتا ما أنهما عرفت
خشمه. يف تبوال أن وبإمكانكما تعالوا، لهما: وقلت وجهه، يف أبصق أقلِّبه، بقدمي،

فيهن. رصخت
العفنة، الزنزانة يف عليهما دخلت الرصاخ، يف وازدادتا ساكنًا تحركا لم وعندما
كانتا لقد هسترييا، يف انتهرهما وأنا البعض، بعضهما من وأفكهما أسحبهما، وأخذُت
يف فيه شك ال قتًال قتلته فعًال! قتلته مرة! قبُل من قتلته قد نفيس أنا حق، عىل أيًضا

غريي. قتله مرة كم أدري وال أخرى، مرة أقتله هأنذا ولكن زوكوف، مايا كهوف
ما الزرنيخ من ابتلع لقد نعم، يمكن. ما بأرسع املكان هذا من نهرَب أْن علينا
عظيم رعب وتملََّكني يحيا؟ أْن ضمان ما ولكن ميت، اآلن وهو وخرتيت، فيل ألف يقتل
الزنزانة، داخَل ، سينقضُّ سيهجم، يرصخ، بل يتكلم، بدأ بل يتحرك، بدأ أنَُّه يل وتخيل
قيد عىل يبقيهن الذي القليل إال يطعمهما ال ألنه وجائعتني؛ مريضتني كانتا وألنهما
ال كانتا بسهولة، لقوتي تستجيبان فكانتا واألنيميا؛ بالسل مصابتان وألنهما الحياة،
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كبريًا الكهف لنا بدا كاألطفال، تحبوان بطنيهما، عىل تزحفان فأخذتا امليش، تستطيعان
أسطوري «كودامبعلو» يتمطى ا، جدٍّ مخيًفا عنيًفا، بليًدا، ا، جدٍّ مظلًما ا، جدٍّ شاسًعا ا، جدٍّ
الكرت أشواك من بغصن إغالقه تمَّ الذي املخرج قرب إىل آمنة أوصَل أن استطعت مريع،
باسمي، منادية هسترييا يف ترصخ أخذت إنها حيث سوسن إىل عدُت بإحكام، القاسية

حيقتلنا. تاني، حيقوم متقطع: بصوت يل تقول كانت
تقاوم كانت لكنها إيلَّ، وضمها حضني يف وضعها طريق عن أطمئنها أن حاولت
املرعبة، للزنزانة أخرى مرًة تعود أن تحاول كانت بل منها، اقرتاب محاولة أية بشدة
اليشء، بعض قاسية كنت نعم التبن، من كجوال األرض عىل جررتها يدها، من أمسكتها

لحظة. أية يف يحيا وقد جميًعا، سيقتلنا موته من أفاق إذا لكنه

ذلك تتذكر كانت ما دائًما ألنها فجأة؛ ليس تذكرْت، عندما القهوة نحتيس املرسم يف كنَّا
داك. الوقت يف قتلتك كنت قوة أية أمتلك كنت إذا يل: قالت اليوم،

أحسُّ كنت الزنزانة، يف أبقى أن أريد طريقة، بأية منك أتخلص أن أريد كنت حقيقة
أحيانًا كان املرعبة، موتاته من موتة الكثرية، خدعه من خدعة هي بل يمت، لم بأنُه
ال ربما يتبول، ال يرشب، ال يأكل، ال يتحرك، ال األرض عىل عدة وأيام لساعات يجلس
ورضبنا. اعتقالنا وأعاد كالشيطان رعب يف نهض الهرب، أردنا إذا حتى أيًضا، يتنفس
بخوف أحسيت حقيقة تركتيني، ملا ولكن حقيقي، شيطان شيطان، دا املخلوق

السنني.
أنها كيف تحكي وهي وجهها، يف الخوف باقي يزال ال لكن بعمق، تضحك كانت
التي هي وأنها الشوك، غصن إىل سبقتني وأنها فيها، مبالغ برسعة قدميها عىل َجَرت

الخارج. يف الحسكنيت غابة يف تعدو وانطلقت جانبًا أزاحته
آدم كان مذكراتها، كتابة عن سارة توقفت صباًحا، الواحدة معلنة تدق اآلن الساعة
يف سارة وآَخر، وقت من مرسعة تهرب عربات أصوات الخارج يف العشاء، يُعدُّ بعُد؛ ينم لم
ألنهن صعوبة؛ بعد ذلك حدث الجوار، نساء من صديقات كسب عىل عملت األخرية اآلونة
وأسلوب اهتماماتهن، غري اهتمامات لها فة، مثقَّ كامرأة األمر بادئ يف معها يتعاملن كنَّ
محددة امرأة تبدو كيف أنفسهن: يسألَن كنَّ أنهن لدرجة أسلوبهن، غري الحياة يف
وتهامسن متعالية، أنها الخاصة بطرقهن وافرتضن زوجها؟ فراش يف مثلها ومثقفة
وبينهن، بينها حاجًزا كانت أخرى وقواالت سجون، مرتددة بأنها وعرفن شيوعية، بأنها
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عرفن لكنهن الزيارة، لها يرُدْدَن وكنَّ متواصلة بصورة بزيارتهن تقوم كانت لكنها
من طلبت عندما مثلهن الجميالت، النساء من وواحدة عادية، امرأة أنها من وتأكدن

الدخان. حفرة أشعلت إذا تدعوها أن جارتها نُسيبة
برضو؟ بتدخني سجمي، –

دخان رائحة منها تفوح كانت املطبخ، يف آدم تتفقد وهي يدها يف القلم يزال ال
أن حينها عرف الشهي، النار بعطر يمتلئان منخريه جعلت لذيذ أنثوي وبغنج الطلح،

األزمة. تجاوزت قد سارة
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باللغة مكتوب الخري آمنة ألََّفتْه الكبرية»، «البالد بعنوان املكتبات يف شعر ديوان ظهر
ما عجوز ناقد َكتََب مقدمته يف والدينكا، والهوسا الفور ولغة للعربية ومرتجم النوبية،

ييل:

عن تسألني ال الوزن، عن تسألني ال القافية، عن تسألني ال … شعر وهذا
ال اللغة، عن تسألني ال الداخلية، املوسيقى عن تسألني ال املفردة، انتقاء

الديوان. هذا يف يوجد ال ُكلُه َدا ألن األخيلة؛ عن تسألني





أمحد أمنيحممد أمني:

أنطوان يصفها التي تلك تشبه طرقات سوى شيئًا تعني ال شيوعيتها بغري روسيا –
القصرية. قصصه يف تشيكوف

جيدة. بصورة أسكر دعوني
الحرام. ماله سريث ألنه يشاء؛ كما ويسميه ابني بسماية يحتفل امرأتي زوج هو ها

أكثر. مني اقرتبي ناتاشا، –
بي. تفعل أن تريد ماذا يل، حكي أوًال مراًرا، لك قلُت –

وقلة وعيب حرام الجنس عن الحديث أن بلدنا يف تعلمنا مراًرا لك قلت أيًضا أنا –
عليه. نؤجر فعله ولكن … أدب

الفعل. يمتعني مما أكثر عنه الحديث يمتعني أنا –
تزوَّجيه. أو … الكماسرتا اقرئي إذًا –





آدم إىلحممد طه كتبتنوار رسالة:

املحارضعن األستاذ يتحدث كان بينما محارضاتها دفرت يف آدم محمد إىل طه نُوار كتبْت
للصخر: املكونة املادة خصائص

أحبك.




