املخطوطة السرية جلاليب ود عريب

اجلزء األول

ثالثي�ة ال وطن يف احلنني
“ذاكرة احلب واملنفى يف زمن اجلنكويز”

أحمد ضحية

املخطوطة السرية جلاليب ود عريب

اجلزء األول

ثالثي�ة ال وطن يف احلنني
“ذاكرة احلب واملنفى يف زمن اجلنكويز”

يحــاول الــروايئ الســوداين أحمــد ضحيــة يف ثالثيتــه( :ال وطــن يف الحنني)
تصويــر الواقــع والتاريــخ الســوداين مــن خــال شــخصيات معــارصة تعــاين
مــن الرصاعــات اإلثنيــة والدينيــة ،فيتغلغــل يف تاريــخ املــكان وماضيــه
األســطوري بحثــا يف الكيفيــات التــي تــم بهــا إنشــاء الدولــة واملاملــك،
بح ـكّام يتآمــرون عــى بعضهــم ويشــعلون الحــروب بصــورة تعكــس مــا
يجــري اآلن يف الواقــع املعــارص.
دكتور صربي حافظ
مجلة الكلمة ،العدد  ١١٣سبتمرب ٢٠١٦
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إهداء
إىل أهل البالد األسرية.
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معجم الرواية
جنكويــزي :كلمــة مركبــة مــن (جنجويــد) ،وكويــز (جنكويــز) والكويــز
تصغــر (كــوز) ،والكــوز هــو اإلســاموي (اشــتهر بهــذه التســمية أعضــاء
حــزب ال ـرايب).
جــاء يف قواميــس اللغــة العربيــة أن الكي ـزان مفردهــا كــوز وهــو ِإنــا ٌء
ـب منــه ،ومــن هنــا
ب ُعـ ْروة مــن ف َّخــار أو غــره لــه أُذن يــرب فيــه أو يُ َصـ ُّ
جــاءت مقولــة مؤســس جامعــة اإلخــوان حســن البنــا ”الديــن بحــر ونحــن
كيـزان نغــرف منــه“.
وخــال ســبعينيات القــرن املــايض خاطــب حســن الــرايب أنصــاره يف
إحــدى النــدوات مبقولــة البنــا ،فراجــت بــن النــاس ،وأصبــح اإلخــواين كــوزا،
وجمعهــم كيزانــا.
أمــا الجنجويــد ”جنجاويــد“ فهــو مصطلــح ســوداين مكــون مــن مقطعني
هــا( :جــن) مبعنــى ( ِج ِّنــي) ويقصــد بهــا أن هــذا ال ِج ِّنــي (الرجــل) يحمــل
مدفعــا رشاشــا مــن نــوع (جيــم ثــري) املنتــر يف دارفــور بكــرة.
و(جويــد) تعنــي جــواد ،جمعهــا جيــاد ..ومعنــى الكلمــة كاملــة
(جنجويــد) :الرجــل الــذي يركــب جــوادا ويحمــل مدفــع رشــاش جيــم
تالتــة.
وتطلــق كلمــة جنجويــد عــى الرجــال الذيــن يقاتلــون مــن فــوق الخيــل
بهــذه البندقيــة اآلليــة التــي أرشنــا إليهــا ..والكلمــة تــأيت مــن (جنجــد)
حســب روايــات الجنجويــد أنفســهم .وتعنــي (النهــب املســلح) الــذي
يحرتفونــه يف إقليــم دارفــور ،إذ يقــول الواحــد منهــم (منــي نجنجــد) أي
ننهــب ومنهــا أتــت تســميتهم بالجنجويــد.
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وقــد مزجنــا الكلمتــن جنجويــد وكويــز ،لتصبــح جنكويــز ،ألغــراض
الروايــة.
الرنــدوك :هــو لغــة الهامــش الســوداين الثائــر ضــد الســلطة البائــدة..
والرنــدوك نــوع مــن اللغــة الخاصــة ،خرجــت مــن رحــم حيــاة املرشديــن
واملهمشــن ،وقــد فرضــت نفســها كأداة تواصــل ضــد النظــام البائــد ،كلغــة
بديلــة للغــة السياســيني اململــة ،تعبـرا عــن رفــض هــؤالء املهمشــن ،للنظام
قلبــا وقالبــا ..بــدء بلغــة خطابــه ومحموالتهــا ،وانتهــاء مبامرســاته.
وقــد تنــازل السياســيون عــن أبراجهــم العاجيــة ،وقامــوا بتوظيــف
هــذه اللغــة عــر تجمــع املهنيــن الــذي قــاد الثــورة الســودانية ،الــذي
أخــذ يســتخدم الرانــدوم يف بياناتــه وتوجيهاتــه وتحديــد مســارات املواكــب
واالعتصامــات واملس ـرات“ :التحيــة للفــرد ،نــاس الرصــة واســياد املنصــة،
الســانات ،الراســتات ،النــاس الوقفــت قنــا ،إلــخ.“..
وهكــذا بهــذه اللغــة البســيطة الخاليــة مــن أي تنظــر ،اســتطاع تجمــع
املهنيــن الســودانيني ،إقنــاع الرشائــح املهمشــة التــي هــي ســواد الشــعب
االعظــم! والتــي مثلــت العمــود الفقــري للثــورة ،فشــعروا ألول مــرة بأنهــم
(ذات) وليســو (موضــوع) لخطابــات الساســة ..بالتــايل أن هــذه الثــورة
ثورتهــم ،فهــي تعــر عــن أحالمهــم بلغتهــم هــم وليــس بلغــة القــوى
السياســية املعروفــة.
ولــوال لغــة الرانــدوك أكاد أجــزم ملــا نجحــت الثــورة ،فقــد متثلــت
يف هــذه اللغــة أحــام الفق ـراء واملهمشــن واملرشديــن بــل حتــى الصيــع
والضائعــن ،الســجناء واملنفيــن ،إنصــاف اللصــوص واملجرمــن ..وجــدت كل
الرشائــح املقموعــة التــي تعيــش يف الظــل نفســها يف هــذه اللغــة الخاصــة،
التــي ال يفهمهــا ســواهم ،ونجــح السياســيون يف تعلمهــا عــى مضــض
وتوظيفهــا ملخاطبــة ،كل الشــعب.
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جــايب :تعنــي يف اللغــة العربيــةَ ،جلَبــاً ،و َجلْبــاً :أحــدث َجلَ َبــة .وـ
ـرحَ :علَتــه ال ُجلْبــة .وـ الــد ُم :يبــس .وـ عليــه :جنــى .وـ ألهلــه :كســب.
الجـ ُ
وـ الــي َء :ســاقه مــن موضــع إىل آخــر .وهــو يف الســياق الثقــايف الســوداين
التاجــر الــذي يجلــب الرقيــق.
جداد :مييل السودانيني القالب الحروف فيسمون الدجاج جداد.
سولونق أو صولونج :بلغة الفور تعني األحمر أو الع ّريب.

سورنق :تعني بلغة الفور سيد األرض.

إيابــايس :يف نظــام األلقــاب يف ســلطنة الفــور تعنــي أخــت الســلطان أو
األم امللكيــة
دايل :يف اللغــة العربيــة تــأيت مــن دااله :أي رفَـ َـق بــه وداراه ،أَو صانعــه،
والســلطان دايل املعنــي يف الروايــة هــو إبــن أحمــد املعقــور الــذي توحــدت
دارفــور تحــت حكمــه ،وقــد كان دايل إبنــه مرشعــا ومدونــا عظيــا ،تنســب
إليــه الهيكلــة االداريــة والترشيعــات املتوارثــة يف ســلطنة دارفــور.
ِيسـ ًة :أي تنــاول
ـس وت َ َنــا َو َل َمر َ
املريســة :يف اللغــة العربيــة الجمــعَ :م َرائِـ ُ
َعجِي َنــة ال َبطَاطَــا الْ َم ْسـلُوقَ ِة ِف الْـ َـا ِء و َمـ َر َس( :فعــل) أي َمـ َر َس َم ْر ًســا.
ُوب.
و َمـ َر َس الـ َّد َوا َء ِف الْـ َـا ِء :أي أَنْ َق َعـ ُه ،مبعنــى َحلَّـ َـل أَ ْجـ َزاء ُه إِ َل أَ ْن تَـذ َ
واملريســة يف الســودان تعــادل البوظــة يف مــر ،فهــي مــروب كحــويل
يصنــع مــن الــذرة.
الفداديــات :يف اللغــة العربيــة :ف د د :والف َِديـ ُد هــو الصــوت وقــد فَـ َّد
الرجــل يفــد بالكــر ِ
فديــدا ً .ورجــل فَ ـ ّدا ٌد بالفتــح والتشــديد أي شــديد
الصــوت ويف الحديــث { إن الجفــاء والقســوة يف ال َف َّداديــن } وهــم الذيــن
تعلــوا أصواتهــم يف حروثهــم ومواشــيهم .ويف االســتخدام الســوداين فداديات
جمــع فداديــة ،أي املــرأة التــي تديــر بيتــا للخمــر البلــدي.
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الكانجي مورو :نوع من الخمر البلدي.
العسلية :نوع من الخمر البلدي يصنع من السمسم غالبا.
ال ِحلَّة :الحي
ســاورا :واحــد مــن شــاالت جبــل مــرة ،تــم توظيفــه هنــا كمملكــة
بائــدة الغــراض الروايــة.
املريم :بلغة الفور تعني األمرية
آري :السلطان يف لغة الفور
البنقو :نوع من الحشيش
الخلــوى (الخلــوة) :املدرســة التقليديــة لتحفيــظ القــرءان ،وتســتخدم
أيضــا مبعنــى مــكان إقامــة الضيــوف.
القطاطــي :أكــواخ مبنيــة عــى نحــو خــذرويف الشــكل إىل حــد كبــر ،قــد
تشــيد قاعدتهــا مــن الطــن ،ويف هــذه الحالــة تســمى ُدر ُدر ،وقــد تشــيد
مــن العيــدان والقــش فقــط فتســمى قطيــة .لكنهــا يف الحالتــن تتخــذ
الشــكل املعــاري نفســه
الرصيف :سور من القش والشوك.
الدخن :نوع من الذرة الرفيعة.
دمور :نوع من القامش القطني
النبق :مثرة شجرة السدر
القنقليس :مثرة شجرة التبلدي
الــدوم :مــن النخيليــات ،مثــرة الــدوم بحجــم مثــرة املانجــو تقريبــا،
وهــي مثــرة صلبــة وقويــة.
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الأللوب :مثرة شجرة الهجليج.
املُريــن :مزيــج مــن الشــطة والعصــارة الصفراويــة التــي تفرزهــا املـرارة
وتوابــل معينــة ،يتــم أكلهــا مــع شــواء املناصيــص ،وهــي تســاعد عــى
هضــم الدســم.
املناصيــص :لحــم الضــان أو الغنــم الــذي يتبــل يف دارفــور بطريقــة
معينــة ويشــوى.
املشــك :الــذرة املخمــرة التــي تتبقــى بعــد تصفيــة خمــر املريســة
(البوظــة) منهــا.
املفراكــة :آلــة خشــبية عــى شــكل حــرف يت االنجليــزي ،تســتخدم يف
طهــي االطعمــة اللزجــة كامللوخيــة والباميــة .ومنهــا جــاءت كلمــة باميــة
مفروكــة وخــدرة (ملوخيــة) مفروكــة وهلمج ـرا.
البمــة :إنــاء فخــاري يشــبه القُلــة .يســتخدم لحفــظ عجــن الــذرة التــي
ُ
تصنــع منهــا الكــرة (الخبــز).
البنقو :نوع من الحشيش.
الطب :السحر (العمل) .ميارسه املشعوذين لالرضار بالناس.
املعراقــي :هــو الشــخص الــذي يشــتغل يف الســحر ،وصاحــب معرفــة
بالعــروق أي نباتــات معينــة ترتبــط بــارسار الســحر.
حبال السلب :حبال غليظة تجدل من السعف ،أو القامش.
(دار :صبــاح ،الريــح) :يســمي الســودانيون القدامــى يف غــرب الســودان
الــرق بــدار صبــاح إذ تــرق الشــمس وتصبــح يف الــرق ،أوال.
ويســمون الجنــوب بالصعيــد والشــال بالســافل ،إذ ينحــدر النهــر مــن
أعــا (الجنــوب) إىل أســفل (الشــال) .كــا يســمون الغــرب بــدار الريــح
لظنهــم أنــه موطــن الريــاح الغربيــة.
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الرشاقــن جمــع رشقانيــة :قطعــة (حــوايل مرتيــن يف مــر ونصــف) تنســج
مــن قــش النــال ،تســور بهــا البيــوت يف األريــاف ،أو تعــرش بهــا ســقوف
بيــوت الطــن.
قيــف البحــر :يطلــق الســودانيني عــى النهــر بحــر ،والقيــف هــو
الشــاطئ.
األقــي :رشائــح لحــم أو إمعــاء البهيمــة تتبــل بطريقــة خاصــة ،تخصص
يف ذلــك الســودانيون مــن أصــول نيجرييــة .أو غــرب أفريقية.
القدوقدو :مزيج الدخن واللنب الرايب والسكر.
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I
وإذن ،يــا ســلمى ..أحالمــي وحدهــا ،هــي التــي ســمحت بــأن أراك
تتقلبــن يف احضــاين .عــى حافــة حفـ َّرة مــن نــار ،يتوهــج جســمك بالحيــاة،
و تتوقــد فيــه ألــف ُجــذ َّوة و ُجــذ َّوة!

أحالمــي ،جعلتــك تنامــن بــن ُذراعــي ،وكإلــه صغــر مغــرور ،تســكنه
الغبطــة إثــر كل مــرة ،يفــرغ فيهــا مــن خلــق حبيبــة ،تعطــي أحالمــه نكهــة
املــايض القديــم للبــاد الكبــرة ..نكهــة وقائــع مــا جــرى يف مملكــة ســاورا..
نكهتنــا األبديــة التــي ليــس لهــا مثيــل!

أحالمــي يف هــذه اللحظــة تشــتعل ،وقــد اقرتبــت العربــة النقــل الكبــرة
منــي برسعــة خاطفــة ،تــرخ بوجهــي ،وتربكنــي ،فتختلــط املشــاهد
والوقائــع والصــور والذكريــات!
تثلجت أطرايف وتسم َّرت عىل األرض ..وكاد قلبي أن يتوقف عن الخفقان!

ويف اللحظــة ذاتهــا التــي أصبحــت فيهــا ،تحــت رحمــة عجــات العربــة،
صحــوت مــن نومــي مفزوعــا يتصبــب جســمي عرقـاً! و كل الخواطــر التــي
ســكنتني عــن ”جــايب ود عــريب“ وناســها ،تــدور دفعــة واحــدة بــرأيس،
متداخلــة مــع وقائــع حيــايت وتجاربهــا ،كرشيــط ســيناميئ ،منــذ النشــأة
األوىل يف املدينــة الريفيــة ،إىل أن انتهــى يب املطــاف مهاجــرا ً ..هاهنــا ،يف
املنــايف البعيــدة!
كأين أتجــول اآلن يف شــتاءات جــايب و صيوفهــا ..أزقتهــا ..دروبهــا ..ناســها
وحياتهــم املثــرة ،التــي ال تخلــو مــن شــقاء!
يف الشــتاء تصــاب جــايب ود عــريب بهــاء الســكت ،إذ يخيــم الصمــت
الزائــف عــى كل يشء ،فــا تعــد تســمع ســوى زفيــف ريــح الشــتاء البــاردة،
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وهــي تحتــك بقــش البيــوت .أو تتســلل شــقوق بيــوت الطــن.
يف الشــتاء بقــدر مــا يعــم الصمــت األزقــة ،والــدروب العطنــة و البيــوت
الواطئــة ،الفائحــة بروائـ ٍح ســبخة ،إال أن دواخــل النــاس يف جــايب ،تلتهــب و
تصطــرع فيهــا الحــرق ،بصــورة مميــزة عــن أشــهر الصيــف القائظــة.
عندمــا يحــل الشــتاء عــى جــايب ،تتدهــور أســعار ”املريســة“ وتصبــح
”الفداديــات“ صاحبــات االندايــات؛ عــى شــفا اإلفــاس .لــوال رواج ”العرقي“
الــذي بالــكاد يحفــظ تجــارة الخمــور البلديــة مــن االنقـراض ،و يســمح لهــا
باالســتمرار!
ولذلــك منــذ وقــت مبكــر قبــل حلــول الشــتاء ،تبــدأ الفداديــات
يف حفــظ أواين وعــدة صناعــة املريســة غــر املرغوبــة يف هــذا الفصــل،
ويخرجــن أواين وعــدة صناعــة العرقــي ،التــي كـ ّن قــد خبأنهــا منــذ نهايــة
الشــتاء املــايض ،هــذا إذا كانــت الفداديــة متخصصــة يف نــوع واحــد مــن
الخمــر حســب الفصــول!
ولكــن هنــاك نــوع آخــر مــن الفداديــات إذ إىل جانــب إهتاممهــن
بصناعــة املريســة ،يصنعــن العرقــي ،يف الصيــف!
وهــؤالء كــ ّن مــن ذوات الثقافــة االقتصاديــة الرفيعــة ،التــي تعتمــد
”التنويــع اإلنتاجــي“ فتمــي بعضهــن إىل إضافــة صنــف آخــر مثــل
”الكانجــي مــورو“ أو ”العســلية“ أو غريهــا مــن الخمــور البلديــة اللطيفــة!
لكــن الفداديــات بصــورة عامــة تزدهــر صناعتهــن األساســية (املريســة)
صيف ـاً ،وإذا ك ـ ّن لس ـ ّن مــن رواد التنويــع يف األصنــاف ،يتجهــن شــتاء إىل
تجــارة الجنــس ،التــي تجــد يف هــذا الوقــت مــن العــام إزدهــارا ،يفــوق
ازدهارهــا يف الفصــول األخــرى ،وهكــذا يشــهد الطريــق اىل جاليب يف الشــتاء،
إبتــداء مــن الظهــرة حركــة دؤوبــة ،لطــاب وطالبــات التســلية واملتعــة،
مــن مثليــي ومثليــات املدينــة الريفيــة واملــدن املجــاورة!
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فتيــات أشــكال وألــوان ،مــن كل األعــار و التوصيفــات :عزبــاوات،
متزوجــات ،هاويــات ،محرتفــات ،مدفوعــات جميعــن بالحاجــة للــال،
ورمبــا املتعــة والــدفء فحســب!
مل يكــن الســلوك املثــي بعامــة ،ضمــن الثقافــة الجنســية لجــايب ،ففــي
بدايــات نشــأة هــذه ِ
(الحلّــة) كان يتــم النظــر ملثليــي الجنــس ،ككائنــات
غريبــة! وافــدة مــن عــامل آخــر غــر عــامل (جــايب) ،الــذي مل يكــن بعــد ،جــزء
مــن حركــة انتقــال الثقافــة و املعلومــات.
(حســان جــداد وأدروب وســت البنــات العشــانة)
ولكــن منــذ أن حـ ّـل ّ
بجــايب ،حتــى أصبحــت كل املفــردات البذيئــة ،مألوفــة ومتداولــة وشــائعة
ومعــرف بهــا ،عــى نحــو غــر رســمي ،يف القامــوس الشــعبي لجــايب
ودعــريب.
والــذي حــوى اىل جانــب ذلــك غرائــب مفــردات اللغــة العربيــة ،ولغــات
البــاد الكبــرة األخــرى ،يف هــذا الحقــل الهــام من حقــول املعرفة اإلنســانية،
التــي تهتــم بأكــر الجوانــب رسيــة ،يف حيــاة األفـراد والجامعات!
أشــار (صديقــي حســن) إىل أن التقاريــر والوثائــق ،التــي كُتبــت
املخطوطــة الرسيــة عــى هداهــا ،زعمــت أن (مملكــة ســاورا) التــي كانــت
بهــذا املوقــع حيــث جــايب اآلن ،أكــدت وجــود مامرســات مثليــة ،حســبام
فهــم األثاريــون ،بعــد تفكيكّهــم اللغــة اإلشــارية وال َّرمزيــة ،التــي ُوجــدت
عــى جــدران مــا أســموه بـــ (حانــة أتنــي الكبــرة).
لكــن إشــارات ورســوم أخــرى يف املدينــة األثريــة املكتشــفة ،تعــود إىل
عهــد مملكــة ســاورا اإلســامية ،أي مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ ســاورا،
نفــت ذلــك عــى إطالقــه ،إذ حــرت النشــاط املثــي بــن النســاء امللكيــات!
يف هــذا الفصــل مــن الســنة ..الشــتاء ،إذن ..تشــهد جــايب توافــد مثليــي
الجنــس ،مــن كافــة األعــار واألشــكال واأللــوان ،يجيئــون بثيابهــم الزاهيــة،
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التــي ال تعكــس روح هــذا الفصــل الكئيــب!
كــا يشــهد هــذا الفصــل توافــد املوظفــن والعــال بصــورة أكــر
انتظامــا ،رغبــة يف الجنــس والعرقــي!
مثــة تجــارة مل تكــن ضمــن النشــاط االســتثامري ،يف الثقافــة االقتصاديــة
لجــايب .هــي تجــارة ”البنقــو“ والحشــيش .إذ بــدت هــذه التجــارة ترســخ
أقدامهــا ،بعــد دخــول بعــض املســؤولني النافذيــن ،يف (الدولــة الجنكويزية)،
كمورديــن رسيــن ،بعــد أن شــاعت الرشــا َّوي يف مطــارات وموانــئ البــاد
الكبــرة ،وأصبــح التهريــب محميــا بأجهــزة الدولــة!
وكذلــك إثــر املجاهــدات والنضــاالت الف ـذّة ،ملزيــد الحلبــي وكســبان
الضّ ــاوي وأليكــو الفــايت!
ففــي البــدء وجــدوا كصغــار موزعــن ،كث ـرا مــن العوائــق والعقبــات،
بســبب االعتقــاد الشــائع يف جــايب ،ب ُحرمــة الحشــيش والبنقــو والســجائر
األحمــر (العــادي ده!) دونــا عــن ســائر الخمــور واألدخنــة! ولكــن بعــد
النشــاط التنويــري املكثــف ،ملزيــد الحلبــي وكســبان الضــاوي ،والفــايت
أليكــو أقتنــع أهــايل جــايب ،باســتثناء جــداد وبعــض الذيــن يوالونــه مــن
التجــار ،أنــه ال توجــد آيــة واحــدة ح َّرمــت الحشــيش والبنقــو ،عــى عكــس
العرقــي واملريســة!
مــع أنهــم كانــوا ال يحفظــون من كتاب الله كله ،ســوى قل هــو اللّه أحد!
هذه ”الفتوى“ هدأت بال جامهري شعب جاليب قليال!
كــا أن كســبان ومزيــد ،أعطيــا مســألة االتجــار بالبنقــو والحشــيش،
بُعــدا ً وطنيـاً ثوريـاً يف غمــرة حامســتهام ،ضــد املخــدرات ”اإلرسائيليــة“ التي
باتــت تجتــاح جــايب اآلمنــة ،عــن طريــق دار الريــح ،محملــة عــى اللــواري
القادمــة مــن ”نيجرييــا“ فــكان ذلــك ضمــن أجنــدة ندواتهــم ،التــي جعــا
شــعارها الدائــم:
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“مقاطعــة املخــدرات اإلرسائيليــة ،ورضب عمــاء أرسائيــل يف جــايب:
واجــب وطنــي”!
كانــا يفــردان مســاحة واســعة ،للحديــث عــن أنــواع املخــدرات يف البــاد
الكبــرة .ويتحدثــان إىل الحضــور ،عــن سلســلة نســب ”البنقــو الغربــاوي“
أو ”وارد دار الريــح“ منــذ اكتشــفه الجنكويــزي ســمعان ”بنقيتــو“ أثنــاء
تجوالــه بغنمــه يف الخــاء الواســع بــن ســهول تبســتي وأزوم وأطلــس!
والبنقــو والحشــيش الرشقــاوي ،الــذي يــرب بجــذوره ،إىل مثانيــة آالف
ســنة خلــت ،يف الهضبــة األكســومية.
حيــث أكــدت وقتهــا الكنداكــة النجاشــية ،قبــل إعطاءهــا حــق الحاميــة
واللجــوء ،للعــرب املســلمني الهاربــن مــن القمــع ،واالنتهــاكات واســعة
النطــاق ،لحقــوق اإلنســان يف (مكــة) كان ”يصطبــح“ كل صبــاح ،عــى
ســيجارة عظيمــة ،عــى غ ـرار أســافه.
وتحــت تأثــر هــذه الســيجارة الصباحيــة بالتحديــد ،والتــي كان يعدهــا
لــه خصيــه األول ،مــن نبــات البنقــو املــزروع بعنايــة ،يف أخصــب بقعــة مــن
الحديقــة امللكيــة املقدســة ،عنــد ذروة ســنام الهضبــة األكســومية! كانــت
تــرى عــى خاطــره كل األفــكار املثاليــة التــي اشــتهر بهــا!
إذن تحــدر نســب البنقــو الرشقــاوي العريــق ،جيــا إثــر جيــل ،مــن هــذا
املــكان املبجــل منتـرا ً إىل الجــوار ،حتــى وصــل جاليب املنســية!
لكــن كل هــذه األنــواع ،ال تضاهــي البنقــو الجنــويب ،الــذي يعــود تاريخه
إىل ماملــك الزولــو والبانتيــو ،اللتــان نشــطتا يف تصديره اىل الســونغاي ومايل.
وهــذا النــوع مــن البنقــو لتميــزه ،أطلــق عليــه أهــل جــايب “مســكني أنــا
وقلبــي انجــرح” عــى التــوايل!..
ويف لحظــات تجلياتهــم الكــرى ،يتنــدرون حولــه بأنــه الكافــر ،الوثنــي،
املــرك ،املتمــرد الحبيــب ،اللذيــذ!
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هــذا غــر التعابــر األخــرى مثــل“ :الفيــل والطـراوة والنكهــة والتونســية
وقطــار عجيــب وعجوبــة ،إىل آخــره مــن التســميات الحميمــة ،التــي دأبــت
أجهــزة األمــن عــى التحقيــق مــع مروجيهــا!
وتقــول األســطورة أن البنقــو الجنــويب هــو نبــات مقــدس ،كان “اإللــه
النجــور” يــداوي بــه جرحــى الحــروب األهليــة الطاحنــة! ويشــفي بــه
األكمــه واألبــرص ،بعــد أن يغمســه يف دم غزالــة بكــر بنــت بكــر ،أي أنهــا
البكــر بــن أشــقائها ،وأن أبويهــا أيضــا بكريــن ،عــى رأس قامئــة أشــقائهم
مــن الغــزالن الربيئــة!
وبســبب هــذه األســطورة أعتقــد األهــايل (البعــض عــى األقــل) أن
هــذه النبتــة املباركــة ،تحــرس البيــت مــن األرواح الرشيــرة ،إذا تــم تعليقهــا
بطريقــة معينــة ،بحيــث تتــدىل مــن ســقف البيــت جنبــا إىل جنــب مــع
مشــلعيب!
ولكــن هــذا االعتقاد يدخلهم يف معضلة عظيمة ،مــع مكافحة املخدرات،
بحيــث يتمزقــون بــن القانــون الرســمي ،واعتقاداتهــم املوروثــة املقدســة!
وهكــذا تعتــر هــذه النــدوات ،التــي تصــدى بهــا كســبان ومزيــد،
للحمــات املضــادة مــن جــداد ،محطــة هامــة يف ابتــداع فكــرة املهرجانــات
واملواســم الثقافيــة بجــايب!
كــا أنهــا شــكلت منعطفــا يف مســرة إغنــاء القامــوس التعبــري
الرســمي ،للبــاد الكبــرة ككل .ورفــده بغرائــب الكلــات ،التــي تطــورت
مبــرور الوقــت ،إىل لغــة قامئــة بذاتهــا ،لهــا قواعدهــا ونحوهــا ورصفهــا
واشــتقاقاتها و مبتدؤهــا وخربهــا ،ســميت بلغــة ”الرنــدوك“ ونســبت إىل
مجموعــة اللغــات الجالبيــة العريقــة!
مل يجــد جــداد يف نهايــة األمــر جــدوى ،مــن الــراع مــع كســبان
ومزيــد ،فحــاول يف فــرص النقــاش ،التــي يطلبهــا يف النــدوات ،أن يوســع
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دائــرة املقاطعــة ،لتشــمل كل ”البضائــع اإلرسائيليــة ،الصهيونيــة واالمربياليــة
العامليــة!“
فلــم تجــد محاوالتــه هــذه ،لحــرف الخــط الدعــايئ ،الــذي انتهجــه
كســبان ومزيــد ،قبــوال لــدى األهــايل ،الذيــن كانــوا عــى الرغــم مــن
بســاطتهم ،ال يصدقــون مــا أســموه” :كالم فــارغ!“
فاألهــايل مل يحــدث لهــم أن رأوا ”خواجــة“ عيانــا بيانــا ،بحكــم موقــع
جــايب مــن الجغرافيــا والتاريــخ ،ولذلــك مل يكــن مــن املمكــن أن يعــادوا
(اإلنربياليــة) التــي مل يترشفــوا مبعرفتهــا أصــا ،كــا أنهــم ال يعرفــون ،أيــن
تقــع هــذه (اإلنربياليــة) اللعينــة ،مــن جغرافيــا البــاد األســرة ،والخريطــة
العامــة لضواحــي جــايب املؤم ّنــة!
وهكــذا ســقطت محــاوالت جــداد ،لحــرف أفــكار الســواد األعظــم يف
جــايب ،ســقوطا مريعــا جعلــه يهــرب إىل األرايض املقدســة!
أســعد هــذا الســقوط جهــاز مكافحــة املخــدرات (للمفارقــة) .فلــم يقــم
بــأي محــاوالت لتعويــق خطــة كســبان ومزيــد (يف البدايــة فقــط) لكــن
بعــد ذلــك بوقــت طويــل ،أصبــح بيــت مزيــد وكســبان عرضــة لحمــات
التفتيــش ،مــن قبــل املكافحــة بــن آن وآخــر ،خاصــة عنــد اق ـراب نهايــة
الشــهر ،ومواعيــد رصف ”املواهــي!“.
ومــع أنهــم يف كل حملــة ،كانــوا يقلبــون بيــت مزيــد رأســا عــى عقــب،
إال أنهــم مل ينجحــوا عــى اإلطــاق ،يف معرفــة املخابــئ الرسيــة ،أو أســاليب
الرتويــج التــي يتبعهــا كســبان ومزيــد!
لكــن قبــل ذلــك ،وكــردة فعــل عــى ســقوطه ،دعــى جــداد أهــايل
جــايب إىل نــدوة حشــد ،لهــا الكـرايس والصيوانــات وامليــاه الغازيــة والبلــح،
والباســطة واإلنــارة بالوابــورات الجــاز ”جرني ـرات“ .وعلــق عــى مقدمــة
الصيــوان ،قطعــة كبــرة مــن القــاش كتــب عليهــا بالخــط الكــويف:
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(جاليب ود عريب تحذر أمريكا للم َّرة اآلخرية ..بن الدن بطل قومي).

جــاء أهــايل جــايب .أكلــوا البلــح والباســطة ورشبــوا الحليــب وامليــاه
الغازيــة ،ومــا أن بــدأ جــداد يف ندوتــه يتحــدث عــن الع ـراق واالحتــال،
إلــخ ..حتــى انفــض أهــايل جــايب إىل بيوتهــم واشــغالهم ،وقــد اعرتتهــم
دهشــة عظيمــة ،فهــم مل يتخلصــوا بعــد مــن قصــة إرسائيــل ،ومل يفهمــوا
عالقــة بلدتهــم املســكينة باالمربياليــة ،وإذا بجــداد يرميهــم بحكايــة العـراق
وبــن الدن ،فمــن املؤكــد لــو مكثــوا يف النــدوة ســيتعرض الرجــل لقصــة
فلســطني وأقاربهــم يف البوســنة!
وتعبريا ً عن غضبهم أشاعوا أن جداد ج ّن! ولسان حالهم يقول:
”مــال (التومــة ســت العرقــي) ومــال الع ـراق وارسائيــل ،حتــى تهــدد
جــايب ود عــريب أمــركا أو تقاطــع االنربيالية؟!..ومــن هــو بــن الدن هــذا؟
أنــه حتــى مل يولــد يف نواحــي جــايب وال يهمنــا أمــره!”
أشــاع حينهــا بعــض الخبثــاء ،الذيــن أرادوا إســتغالل املوقــف ،أن جــداد
عنــر إرتبــاط خطــر يف شــبكة إرهابيــة ،تتبــع للظواهــري!
وكان مزيــد الحلبــي يف هــذا الوقــت ،قــد تخــى عــن عملــه يف امللجــة
كحــداد ،وأســتقر بصــورة نهائيــة يف جــايب ،التــي أصبــح يالزمهــا مــع انتعاش
تجارتــه ،وال يغادرهــا إال نــادرا ً.
يف واقــع األمــر ليــس هــذا هــو مــا مييــز جــايب عــن ”الحــاالت“
و”الفرقــان“ األخــرى ،فــا مييزهــا حقــا هــو الطابــع الرتاجيكوميــدي ،الــذي
وســم حيــاة ســكانها بطابعــه!
ومــع ذلــك ،الطابــع الــذي منحهــم خصوصيــة متيزهــم ،عــن ســائر
مخلوقــات اللــه وكائناتــه العجيبــة ،يف البــاد األس ـ َّرة ..هــذه الخصوصيــة
متثلــت يف قــدرة أهــايل جــايب عــى الفــرح ،رغــم مــا يتعرضــون لــه مــن
كشــات وســجون ،قــد تطــول مددهــم فيهــا أو تقــر.
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وعــى الرغــم مــن إمياناتهــم الدينيــة العميقــة ،كانــوا يوامئــون هــذه
االميانــات الدينيــة العميقــة وســلوكهم ،الــذي مل تشــهد لــه ”الليرباليــات
الراديكاليــة“ عــر التاريــخ املعــارص مثيــاً!
فأهــايل جــايب إميانهــم عجيــب وغريــب :ففــي لحظــة هــم ملحــدون
وال دينيــون ،ســاخطون عــى الديانــات واملؤمنــن بهــا ،ويف لحظــة أخــرى
ليــس كمثلهــم أتقيــاء ،وبــن اللحظتــن يتقلبــون يف ســلوكهم اليومــي بــن
التحفــظ والتحــرر واإلنحــال التــام!
قابليــة أهــايل جــايب الذيــن قســمهم الرســمي هــو (الطــاق) –الــذي ال
يقســمون بــرب غــره!– عــى اســتقبال الجديــد مدهشــة ،فعــى الرغــم مــن
أن الكهربــاء هــي اخـراع يســمعون عنــه فقــط ،وبالتــايل تلفزيوناتهــم كلهــا
تعمــل ببطاريــات العربــات.
ومــع أنهــم ليســت لديهــم قنــوات فضائيــة ،و األنرتنــت ليــس ضمــن
ثقافتهــم ،إال أن جهــاز الفيديــو الوحيــد يف جــايب ،والــذي ميلكــه مزيــد
الحلبــي ،جعلهــم يتصلــون بعــامل املوضــة واألزيــاء ،وأحــدث تقليعــات
الترسيحــات يف العــامل ،مــن أقصــاه إىل أدنــاه.
إىل جانــب أنهــم إبتــدا ًء مــن دخــول جهــاز الفيديــو ،بواســطة مزيــد
الحلبــي ،أصبحــت لديهــم معرفــة مثــرة بأنــواع األوضــاع الجنســية ،عــى
الطريقــة الفرنســية واإليطاليــة والهولنديــة واألمريكيــة ،فأصبــح ليــس مــن
املســتغرب ،أن يجــد أحدهــم يف مــكان مــا بــن أوشــام الثعابــن عــى فخذي
عشــيقته ،حلقــة مــن الذهــب أو أســورة مــن الفضــة!
فثقافــة التتــو  Tattooخرجــت بقــدرة قــادر مــن أعــاق أكســوم
الغابــرة ،لتنــر الرســوم املقدســة لألفاعــي والطيــور واألزهــار والــورود
الربيــة يف الكتفــن ،أو النهديــن أو الردفــن .وهكــذا ازدهــرت صناعــة
األوشــام املثــرة ،كصناعــة فنيــة مبهــرة مــع دخــول الفيديــو ،الــذي مثــل
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مرحلــة تحــول كاملــة ،وانتقــال مــن ثقافــة البــاد األســرة الكالســيكية ،إىل
آفــاق العوملــة الرحبــة!
فمزيــد الحلبــي كان رجــا خصــب الخيــال ،لذلــك مل يكــن يكتفــي
بإحضــار رشائــط األفــام فحســب ،بــل كان ينتقــي إىل جانبهــا رشائــط
املوســيقى والرقــص األفريقــي والغــريب والربامــج واملسلســات املمتعــة
املرتجمــة مثــل أوبــرا  oprahو  law & orderونيكيتــا ،وغريهــا.
هــذه املسلســات و الربامــج جعلــت النســاء والرجــال يف جــايب،
يكتشــفون كــم هــي بائســة حياتهــم الســابقة! خاليــة مــن متــع وزينــة
الحيــاة .وهكــذا ظهــرت طبقــة مــن املثقفــن الذيــن أطلقــوا عــى أنفســهم
فيــا بعــد( :علامنيــو جــايب ود عــريب التقدميــون).
عندمــا يحــل املســاء يحــر الكثــرون مــن أهــايل جــايب ،يتزاحمــون
أمــام بيــت مزيــد الحلبــي ل ـراء التذاكــر مــن خميــس ،الــذي كان مزيــد
قــد أوقفــه يف البــاب ،حتــى يتمكنــوا مــن الدخــول ملشــاهدة الفيديــو..
وعندمــا شــاهدوا للمــرة األوىل نيكــول كيدمــان يف  the othersتبــدى
العقــل األســطوري لجــايب كاشــفا عــن مواهبــه الدفينــة ،عــى الرغــم مــن
أنهــم بكــوا كثـرا لقتــل بطلــة الفيلــم لطفليهــا ،وانتحارهــا وبقــاء أرواحهــم
الثالثــة معلقــة بــن العاملــن ،فأصبــح البعــض يختبئــون عنــد منعرجــات
الــدروب ليخيفــوا املــارة! وســبب لهــم ذلــك خوفــا مل تســتطع أفــام
الفضائيــن  An aliensومصــايص الدمــاء  Vampiresمــن تحقيقــه.
وعــى عكــس ذلــك ،أســعدهم روبــن ويليامــز يف جامعــة الشــعراء
األمــوات  the dead poets societyعــى الرغــم مــن الكآبــة الرومانتيكيــة
التــي أزعجــت حساســيتهم ،والتــي تنضــح مــن هــذا الفيلــم ،ورغــم كل
شــئ ،شــعب جــايب هــو شــعب واقعــي لكــن حســاس أكــر مــن اللــزوم!
ومــن األفــام التــي ظلــوا يحكونهــا لبعضهــم البعــض ،وعــرت عــن
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تطلعاتهــم غــر املرشوعــة يف القــوة الغاشــمة ،فيلــم تــوم كــروز املهمــة
املســتحيلة  the mission impossibleوأفــام الحــرب واملخابرات عموما..
والغريــب يف األمــر أن مجتمــع املشــاهدة يف جــايب ،انقســم إىل مجموعــات.
مجموعــة تحــاول أن تفــرض عــى اآلخريــن ،مشــاهدة املباريــات الرياضيــة
املختلفــة :مالكمــة ،كــرة ،ســباق ،الــخ..
وأخــرى تحــب أفــام رويك والحــرب األمريكيــة الفيتناميــة ورعــاة البقــر
وجوالــة تكســاس ،وتلــك األفــام التــي عــى غــرار فيلــم ويــل ســميث
 the independence dayأو جــون ترافولتــا ونيكــوالس كيــج Face off
وأخــرى ال تحــب شــيئاً ســوى األفــام الهنديــة ،وال ت ـزال مغرمــة بـــ ”مــن
أجــل أبنــايئ“ مــع أن أبنــاء جــايب يف العمــوم ،كانــوا أبنــاء عاقــن ،وآبائهــم
أنفســهم الواحــد منهــم يشــتم إبنــه بـــ يــا إبــن الكلــب! آنــاء الليــل وأطراف
النهــار!
وانطالقــا مــن هــذه التغي ـرات ،التــي اعــرت جــايب وأزعجــت جــداد،
قــرر األخــر جلــب جهــاز تلفزيــون و فيديــو كبــر ،ووابــور لتشــغيله بــدال
عــن بطاريــات العربــات.
وأخــذ يشــغل األفــام املرصيــة القدميــة (أبيــض وأســود) كالوســادة
الخاليــة لعبــد الحليــم ولبنــى عبــد العزيــز ،أو ســعاد حســني وناديــة لطفي
يف للرجــال فقــط أو شــكري رسحــان وتحيــة كاريــوكا يف شــباب امــرأة!
فقــد كان جــداد يعتقــد أن هــذه األفــام إســامية عاصيــة ،أقــل خطـرا ً
مــن أفــام الكفــار! ..ولذلــك كان بــن كل فيلمــن مــن هــذه األفــام ،يشــغل
أرشطــة ألحمــد ديــدات و عمــرو خالــد والقرضــاوي ،وإبــن عثيمــن وغريهم
مــن ُمــاك الحقيقــة املطلقــة واألدعيــاء!
مــل النــاس أفالمــه
لكــن مل تجــد خطــة جــداد رواجــا ،فرسعــان مــا ّ
وخطبــه ”اإلســامية“ املزعومــة!
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هــذه املشــاهدات ألفــام الفيديــو املتنوعــة ،جعلــت ألهــل جــايب ذوقــا
رفيعــا يف األزيــاء والرقــص والغــزل والتحــرش وأشــياء أخــرى!
كــا انتــرت بفضــل هــذه األرشطــة حفــات البــاريت ،التــي أخــذ أهــايل
جــايب يقيمونهــا بســبب وبــدون ســبب ،فعندمــا أنجبــت كلبــة الــرة،
ـرة بــاريت مل تشــهد
التــي كان أهــايل جــايب يتهمونهــا بالعقــم ،أقامــت الـ ُّ َّ
لــه جــايب مثيــا ،منــذ ذلــك البــاريت الــذي كان جــداد قــد أقامــه ،إحتفــاء
بالتطــورات املهنيــة التــي حدثــت يف حياتــه ،مــا جعــل أهــايل جــايب
يطلقــون عليــه لوقــت غــر قصــر :الديــك الراقــص!
وهكذا كان أهايل جاليب ،ميتلكون قابلية عجيبة عىل هضم كل جديد ،يف أي
مجال من املجاالت املتعددة للحياة ،ومامرسـاتها اليومية ومتعها ورفاهياتها!
ولذلــك كانــوا دونــا عــن ســكان الضّ واحــي األخــرى ،التــي تشــبه جــايب
يف كل يشء! يهتمــون مبشــاهدة أفــام الجنــس أكــر مــن أي يشء آخــر ،رغــم
أنهــم مل يكونــوا يعانــون مــن أي حالــة كبــت.
رمبــا كان ذلــك لحاجتهــم العلميــة املاســة ،و لعادتهــم يف هضــم املعارف
الوافــدة ،أصبحــت العديــد مــن األشــياء التــي تعرفــوا عليهــا ،مــن أرشطــة
الفيديــو املختلفــة ،جــزءا ً أصيـاً مــن ثقافتهــم ومعارفهــم الجديــدة.
ســاعد عــى ذلــك أن جــايب تنهــض يف الخيــال ،بطبيعتهــا املعقــدة ذات
التجليــات ،أكــر مــا تنهــض يف الواقــع اليومــي .ورمبا لهــذا الســبب بالذات،
ألهمــت الشــعراء مــن أبنائهــا ،الذيــن بــرزوا بعــد ذلــك عــى مســتوى البــاد
األسـ َّرة ،أعــذب األشــعار التــي طبقــت شــهرتها اآلفــاق ،وأصبحــت مفتتحــا
ملهرجانــات الشــعر العامليــة.
كــا أن كل الكتــاب والروائيــن والتشــكيليني واملرسحيــن واملغنــن
الذيــن انجبتهــم جــايب ،قــد قوبلــوا يف مشــارق األرض ومغاربهــا برتحــاب
كبــر ،أزعــج وزارة الثقافــة!
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فقــد كان هــؤالء بشــهرتهم الكبــرة قــد جــردوا الــوزارة مــن مهمتهــا
األساســية :تعريــف العــامل بثقافــة وإبــداع البــاد األســرة ،فقــد أعطــت
هــذه الشــه َّرة العــامل إنطباعــا كاذبـاً عــن وزارة الثقافــة ،يف ظــل حكومــات
الجنكويــز املتعاقبــة!
فالصــورة اإلبداعيــة ،التــي عرفهــا العــامل عــن إبــداع البــاد األســ َّرة،
جعلــت الــوزراء يف الــرق والغرب ،يتصلــون برصفائهــم املتعاقبني يف جاليب،
يدعــون املبدعــن عــن طريقهــا ،إىل مهرجانــات ومؤمتـرات دولهــم ،يف حقول
اإلبــداع واملعرفــة املختلفــة ،فتحــرج وزارة الثقافــة وال تعرف كيــف ترد ،ألن
مبدعــي جــايب لســوء حظهــا ،جميعهــم مــن املعارضــن ،الذيــن يرفضــون
الســفرعربها لتمثيــل البــاد األســرة ،األمــر الــذي يضطــر الــوزارة لالســتعانة
ببعــض الجنكويــز األدعيــاء ،فيســافر هــؤالء ويعكســون وجهــا قبيحـاً وفجـاً
للعامل،عــن البــاد األســ َّرة .مــا أضطــر كل الــدول املضيفــة ،التــي كانــت
ترســل دعــوات للتوقــف عــن ذلــك ،وهكــذا لحــق إبــداع جــايب ”أُمــات
طــه“ يف موطــن أســافه يف ســاورا البائــدة ..وغــاب تحــت حجــب النســيان!
كل هــذا ”كــوم“ والسياســيني الذيــن أنجبتهــم جــايب كــوم آخــر ،فقــد
مثَّــل هــؤالء ُجرح ـاً دامي ـاً ظــل ”ين ّقــح“ داخــل وجــدان جــايب قاطبــة!
فعندمــا يخــرج الواحــد مــن هــؤالء إىل الضــوء ،و يرتبــع عــى عــرش
الســلطة ،مثــل عبــاس ود الخزيــن وعبــد الجــواد ود الباهــي ومحمــد أحمــد
ود مســتو َّرة ،ينــى جــايب وأهلهــا و يلعــن ”سلســفيل“ أســافها وســاالتها
الضالــن واملغضــوب عليهــم ،كــا ظلــوا يزعمــون يف جلســاتهم الخاصــة ،وال
يقــدم لجــايب أي يشء ،تعبـرا ً عــن جاميلهــا ووقوفهــا معــه يف اإلنتخابــات.
بــل يعمــل مــن موقعــه عــى تضييــق الخنــاق عليهــا ،ولذلــك كانــت
مــن الهمــوم الكــرى يف جــايب ،عملهــا الــدؤوب ،عــى أال يصــل أحــد أبنائهــا
إىل دســت الســلطة ،ولــو يف اللجــان الشــعبية! فقــد ملَّــت مــن االنقالبــات
الجنكويزيــة وأخالقهــا!
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مــن جــايب وحدهــا تســتطيع استشــفاف تاريــخ البــاد األســ َّرة،
والتقلبــات التــي مـ ّرت بها يف اإلثنــي  ethnicواالجتامعــي واليومي والثقايف.
عــى مــرح جــايب املنصــوب يف العـراء ،قــدم مرسحييهــا الذيــن حصــل
أغلبهــم عــى جوائــز عامليــة كبــرة ،يف التمثيــل واإلخـراج والتأليــف ،لكــن مل
تســمح لهــم الدولــة بالســفر للحصــول عليهــا!
مــن هــذا املــرح خرجــت روائــع املــرح الوطنــي ،التــي أصبحــت
تُــد َّرس لتالمــذة املــرح يف بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا ،وكل مراكــز اآلداب
والفنــون العامليــة ،منــذ االنحســار الهلينــي عــى أيــام مملكــة ســاورا!
فأهــم الســات التــي حملتهــا مدرســة ”جــايب“ املرسحيــة ،أنهــا
اســتفادت مــن عــر ”البــاروك“ يف تعابريهــا الحســية ،وأخــذت عــن
”البيكيتيــة“ عبثيــة هــذا العــامل يف البــاد الكبــرة ،وعــى هــدى ”كنــط“
حاولــت اشــراع عقالنيــة جذريــة يف اإلبداعــي!
هــذا املزيــج الغريــب ،أدهــش العــامل ،وأوقــف رضبــات قلــب
املشــاهدين ،الذيــن كانــوا يحبســون أنفاســهم منــذ لحظــة رفــع الســتار
حتــى إســداله!
قدمــت جــايب درامــا غــر معقولــة البتــة ،اســتطاعت أن تعكــس خاللهــا
مباهــج ”اإلنســان“ وآالمــه ،يف هــذا املــكان املعــزول عــن العــامل واملســمى
”جــايب ود عــريب“ مــا جعــل أحــام األهــايل تتجــاوز مجــرد طــرد حكومــات
اإلســتعامر املحــي الجنكويزيــة ،إىل نــوع مــن الحلــم الصــويف ،بالخــاص
والفــردوس املفقــود واملــدن الفاضلــة.
هــذا املــرح الــذي قدمتــه جــايب ،اســتطاع أن يضــخ معــان وقيــم
جديــدة ،جــددت دمــاء العــروق الجافــة للمــرح العاملــي ،خاصــة بعــد
املرحلــة الشكســبريية الباروكيــة ،التــي اســتمرت لوقــت طويــل رغــم أنــف
التاريــخ الفنــي!
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II
كنــت ال أزال مروعــاً مــن العربــة النقــل الكبــرة ،التــي دهســتني،
فصحــوت مــن نومــي مفزوع ـاً تتداخــل يف ذهنــي عــوامل جــايب وناســها،
وأنــا أراقــب مســرة حيــايت منــذ النشــأة األوىل يف املدينــة الريفيــة ،إىل أن
انتهــى يب املطــاف هــا هنــا.
تلفــت حــويل يف الغرفــة املظلمــة ..نهضــت ..أضــأت النــور ..اتجهــت إىل
املطبــخ ..فتحــت الثالجــة وأخرجــت زجاجــة ميــاه معدنيــة..
بللــت حلقــي الجــاف ،و أخــذت أجــول ببــري بــن علــب البــرة
”هاينكــن“ و”ســتيال“ و”خمــور الزبيبــة والربانــدي“ املرصيــة رديئــة الصنــع،
ترشئــب زجاجاتهــا إىل شــفتي اليابســة!
توقفــت يف منتصــف الصالــة ،التــي ال ت ـزال بقايــا دخــان ســجائر ليلــة
البارحــة ،عالقــة يف أرجائهــا كأنهــا ُدخنــت للتــو!
يــا لهــذا الكابــوس املرعــب الغريــب! أكاد أجــن!! فهــذه األحــام التــي
تالحقنــي كلــا منــت ،تجعلنــي ال أقــوى عــى التمييــز بينهــا ،وبــن الواقــع
الفعــي الــذي أعيشــه .مــا عــدت أعــرف هــل أنــا هــو أنــا حقــا ،أم أنــا
صــدى ذكــرى بعيــدة ،يف (مملكــة ســاورا البائــدة) أو (مملكــة الجــوار) أو
(الحلفــاء) أو (مملكــة الجبــل والــوادي) أو (جــايب ود عــريب) ..هــذه البلــدة
التــي عشــت فيهــا عــددا ً مــن اللحظــات ،تبــدو يل اآلن ال متناهيــة..
هــل أنــا صــدى لذكــرى هامئــة ،يف هــذه األماكــن الســحيقة أو القريبــة!
أم يل وجــود فعــي! هــو هــذا الوجــود الراهــن ،الــذي اســتيقظ مــن الحلــم/
الكابــوس فزعــا ..أضــاء النــور وفتــح الثالجــة وجــال ببــره يف أنحــاء الشــقة
و..
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باألمــس حلمــت بأننــي يف ســاورا البائــدة! أتنقــل كــروح تائهــة يف
مشــاعر وأحاســيس شــعب الــوادي ملئــات الســنوات..
قطعــت معهــم مســرتهم الطويلــة يف التاريــخ ،حتــى لحظــة املبــارزة
بــن ملكتهــم األخــت القويــة (أيابــايس كـرا) و الفتــى الشــجاع مــن عامــة
الشــعب (ســولونق) الــذي قــاد ثــورة اســرداد (الســلطان دايل) مللــك
أجــداده!! وفقــا ملزاعــم املخطوطــة الرسيــة!
وكان قلبــي يخفــق بشــدة كلــا تلقــى ســولونق بســيفه ،رضبــة مــن
رضبــات ســيف الك ـرا.
قبلهــا كنــت قــد حلمــت أننــي يف جــايب ود عــريب ..تلــك البلــدة ،التــي
رأيتهــا آخــر مــرة ،قبــل قرابــة ربــع القــرن ..أجــوب حواريهــا وزقاقاتهــا،
متســلالً بــوح حكاياهــا وأخبارهــا.
وعندمــا صحــوت وجــدت الحلــم قــد رمــى يب م ـ َّرة أخــرى ،إىل خاطــر
شــعب الــوادي! ..وهكــذا بــن خاطــر شــعب الــوادي و جــايب ود عــريب،
ظللــت أُرا ِوح محــاوالً اإلفــات ،إىل اللحظــة ال َّراهنــة ،التــي أشــك فيهــا هــي
األخــرى ،أن تكــون متثي ـاً لوجــودي الحقيقــي ،يف الزمــان واملــكان!
حدقــت مــن نافــذة الصالــة ،أحــاول أن أخــرق حجــب ضبــاب الفجــر،
الــذي يُحيــط باألهرامــات التــي تبــدو بعيــدة مــن هنــا ،ثــم رددت بــري
أحــاول الوصــول ،إىل نهايــة شــارع الهـ َّرم ،وأنــا أقــاوم يف اســتامتة ال ُنعــاس،
الــذي ال يـزال متواطئـاً عــى دماغــي ،مــع خمــر ليلــة البارحــة ،التــي كانــت
ال تـزال تــري ،يف رأيس وعروقــي!
منــت واقفــا أمــام النافــذة! ووجــدت نفــي مــ َّرة أخــرى أعــود إىل
مملكــة ســاورا ،التــي كانــت يف هــذا املــكان نفســه ،الــذي نهضــت فيــه
بلــدة جــايب ود عــريب ،بعــد آالف الســنوات.
رأيتنــي جــزء مــن ذاكــرة ســورنق ابــن الراعــي العجــوز (دورة) كاهــن
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ســاورا املبجــل ..ومل أعــد أشــعر بــذات الرعــب ،الــذي كنــت أحســه
يف البدايــات ،عندمــا أخــذت هــذه األحــام تنطلــق يب ،ألجــوب التاريــخ
واألماكــن ..مختزلــة ال َّزمــن والجغرافيــا! ..وعندمــا أفقــت مــن إغــايئ،
وجــدت نفــي يف حــارضة البــاد األس ـ َّرة ،مطــاردا ً مــن قبــل أجهــزة أمــن
أبولكيلــك الجنكويــزي.
ال أذكــر أنهــا اعتقلتنــي ،لكــن ال أســتطيع أن أنــى أنــه أغمــي عــي
أثنــاء التعذيــب! ..و عندمــا أفقــت مــن إغــايئ ،وجــدت نفــي يف املدينــة
الريفيــة ،وآثــار التعذيــب عــى جســدي ووجهــي؟!
سألتني سارة شقيقة صديقي القديم حسن:
”يبــدو أنــك تعرضــت للــرب! مــع مــن تعاركــت؟ و أيــن اختفيــت كل
هــذه األيــام؟“
”أظن أنني كنت معتقالً“
قلــت باقتضــاب ..ارتفــع حاجبيهــا يف دهشــة! وســاد صمــت عميــق
بيننــا ،قبــل أن يخــرج صوتهــا مباغت ـاً ..يف حضورهــا املهيمــن عــى فضــاء
املــكان ..وهكــذا دون ســابق إنــذار؛ أخــذت تحــي يل عــن جــايب ود عــريب
وناســها!
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III
خرجــت ســارة قبــل منتصــف الليــل .أوصلتهــا قريبــا مــن منزلهــا.
ثــم عــدت أدراجــي ..كنــت منهــكا .ومــا أن أســلمت نفــي للنــوم ،حتــى
وجدتنــي يف القاهــرة! بصحبــة املــرم كلتــوم!
أكاد أجــن! ..ال أعــرف هــل هــذه أحــام ،أم هــي واقــع حقيقــي أعيشــه؟
عــر ظاهــرة خارقــة تختــزل جســمي وتختــزل الزمــان واملــكان ،وتســتعيد
ّىف كل تلــك العــوامل املفقــودة يف التاريــخ؟! ..املفقــودة؟! ..ال أدري أيهــا هــو
املفقــود ،و إىل أي عــامل مــن هــذه العــوامل أنتمــي حقــا!
هــل أنتمــي إىل املدينــة الريفيــة ،وجــايب يف واقــع األمــر ،حيــث تلــك
هــي اللحظــة الحــارضة لحيــايت الفعليــة ،ومــا عــدا ذلــك هــو محــض أحــام
أو أوهــام ،أثارتهــا وغذتهــا الوقائــع واألحــداث ،التــي قرأتهــا يف (املخطوطــة
الرسيــة) أم أن العكــس صحيــح:
مبعنــى أننــي جــزء مــن املخطوطــة الرسيــة ،كواحــد مــن موضوعاتهــا
التــي تناولتهــا؟!
رمبــا يكــون ذلــك اســتنتاجا مترسعـاً ،إذ يبــدو يل (ليــس بصــورة قطعيــة)
أن لحظتــي الحــارضة الفعليــة ،التــي أعيشــها هــي يف ســاورا ،وأننــي
باعتبــاري ســيد األرض ســورنق أو دايل بــن آري ،أحلــم بــأن يف هــذه الرقعــة
مــن األرض ،ستنشــأ ذات يــوم بلــدة أســمها :جــايب ود عــريب.
وأن شــاباً إســمه عــي (أي أنــا) يســكن املدينــة الريفيــة ،ســيرتدد عليهــا
كث ـرا ،ليحــل محــل والــده أثنــاء غيابــه يف متجــره الصغــر ،الــذي أنشــأه
بهــذه البلــدة ،ورمبــا يتعــرض هــذا األنــا ،لالعتقــال يف حــارضة البــاد الكبرية،
فيهــرب إىل مــر ويســكن يف الجي ـ َّزة ،يف شــارع اله ـ ّرم تحديــدا ..ويلتقــي
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هنــاك املــرم كلتــوم ،التــي اختفــت مــن املدينــة الريفيــة ،عندمــا كان هــو
صبيـاً صغـرا ً ،دون ســن املراهقــة!
ال أدري اآلن أي يشء هــو الحقيقــي ،وأي يشء هــو الوهــم ..أو الظــال
لهــذا الحقيقــي ،أو متثُــات هــذا (الحقيقــي) البعيــدة ..كل مــا أُدركــه اآلن
هــو أننــي يجــب أال أنــام ،حتــى ال أحلــم أو أتوهــم أننــي أحلــم ،وأجــد
نفــي فعــا يف مــكان آخــر عندمــا أصحــو (مثــل كل مــرة!).
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IV
كانــت الحيــاة قــد عــادت إىل طبيعتهــا ،يف اللحظــة التــي تهشــمت فيهــا
طبيعتــي .بعــد أن دهســتني عربــة النقــل الكبــرة ،وســاوتني مــع أســفلت
الشــارع .ففــي هــذه اللحظــة القصــرة ،التــي تفصــل بــن الحيــاة واملــوت،
مـ ّر عــى خاطــري كل ذلــك العــامل املنــي لـــ (جــايب ود عــريب) تلــك الحلــة
أو الحــي أو املدينــة الريفيــة العجيبــة ،التــي أنهكــت
املؤرخــن ،مبــا طرحتــه عواملهــا مــن أســئلة عجيبــة ،حــول جــذور
ســلطتها ،ومامرســات ابولكيلــك الجنكويــزي ومــن ســبقوه:
كيــف متظهــرت أســئلة الســلطة يف البــاد الكبــرة ،هكــذا ..مغايــرة لــكل
أشــكال مامرســة الســلطة ،يف العــامل الواســع؟!
البــد أن مظهرهــا البائــس ،يتعلــق مبصــدر إنتاجهــا ،وهكــذا ..كنمــوذج
بــدأ املؤرخــون وعلــاء اآلثار بدراســة جــايب ود عــريب ،يف بناهــا االجتامعية،
وحكايــا ناســها ،التــي تكشــف عــن يشء مــن ذاكــرة أســافهم املجهولــن..
وبالنتيجــة تــم اكتشــاف :أن كل البــاد الكبــرة بعــد أن وقعــت يف كمــن
األرس ،نهضــت عــى أســاس منــوذج جــايب ود عــريب ،أو جــايب ود دينــكاوي
أو جــايب ود نوبــاوي ..إىل آخــره!
لكــن ظلــت هــذه االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا املؤرخــون وعلــاء
اآلثــار ،مجــرد مخطوطــة مل يكتــب لهــا النــر ككتــاب ورقــي محقــق
ومبــوب ،لوقــت طويــل ،وعندمــا متــت طباعتهــا حــدث مــا حــدث!
حــول جــايب ود عريب أُلفت كثري من الدراســات واملقاالت واألبحاث ،التي
حاولــت اإلجابــة عــن تاريــخ جــايب ود عــريب .ولكــن كل مــا كُتــب عن جاليب
ود عــريب ،مل يكــن محققـاً ،كــا أن فرضياته انطلقت من أســئلة غري صحيحة.
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هــذه املقدمــات الخاطئــة ،ترتبــت عليهــا نتائــج خاطئــة ،ولذلــك مــن
دون كل مــا كتــب ،وجــدت املخطوطــة الرسيــة ،التــي مل يقرأهــا أحــد!
حظـاً وافـرا ً مــن الشــهرة ،وذلــك بســبب اإلجابــات الصحيحــة التــي توصلت
إليهــا ،بطــرح األســئلة الصحيحــة! التــي تبحــث يف جوهــر املســألة حــول
تاريــخ جــايب ود عــريب ،الــذي نشــأت فيــه فكــرة الســلطة ،وتشــكلت تلقــي
بظاللهــا يف أنحــاء البــاد الكبــرة!
النظــام اإلداري األهــي يف جــايب ود عــريب ،كان مــن األمــور الالفتــة
للنظــر ،إذ كان هيــكالً عجيب ـاً .فيــه تراتبيــة مدهشــة! مل يجــد لــه أهــايل
البــاد الكبــرة تفسـرا ً ،فشــكل حافـزا ً لــكل األســئلة ،التــي مل يتمكنــوا مــن
اإلجابــة عنهــا ،إال بعــد الكشــف األثــري األملــاين الشــهري ،عــى الرغــم مــن
طــرد الســلطات مبكـرا ً ،للبعثــة األثريــة األملانيــة ،وإعــان (جــايب ود عــريب)
منطقــة عســكرية :تخضــع لســلطة وســلطان الجنكويــز النظاميــن ..ممنــوع
االق ـراب والتصويــر!
بالطبــع مل يعــرف أحــد بعــد ذلــك مــاذا يــدور داخــل هــذه املنطقــة
املغلقــة ،إال أن بعــض الشــائعات زعمــت :أن بــن الدن اشــرى جــايب ود
عــريب ،ألغ ـراض علميــة( :انتــاج اســلحة بيولوجيــة ونو ّويــة!) بينــا يــر
إعــام النظــام الجنكويــزي ،أنهــا مدينــة صناعيــة للســيارات!
وكانــت قصــة إعــان جــايب ود عــريب كمنطقــة أثريــة يف البــدء ،قــد
ـب يف جــايب و أحرقهــا ،مــن بدايتهــا
بــدأت بعــد الحريــق الكبــر ،الــذي شـ َّ
إىل نهايتهــا ،وأصبــح األهــايل يقيمــون يف الع ـراء ،فأكتشــف أحدهــم عــن
طريــق الصدفــة ،بعــض التامثيــل واألواين أثنــاء حفــره ،لنصــب أعمــدة
خشــبية ،لكــوخ صغــر ،ليقيــم فيــه بعــد حريــق منزلــه ،فاســتوقفه ذلــك
ومــى يحفــر فأكتشــف أنــه يف مدخــل معبــد!
وهنــا يف هــذه اللحظــة بالــذات ،تدخــل موظفــي تنظيــم القــرى
ومعالجــة الســكن االضطـراري ،فأرشعــوا البــاب واســعاً ،لهيئــة اآلثــار التــي
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اكتشــفت :أن املعبــد الــذي اكتشــفه الرجــل ،هــو يف أطـراف مدينــة بائــدة!
وعندمــا توغلــوا يف الحفريــات ،مبســاعدة البعثــة األملانيــة ،فوجئــوا بعــامل
أثــري مبهــر:
كانــت املدينــة األُســطورية هــي (ســاورا) ذاتهــا ”بشــحمها ولحمهــا“
تنهــض أمــام الجميــع مــن قلــب التاريــخ املنــي ،ومــن أعــاق حكايــا
الذاكــرة الشــعبية لجــايب ود عــريب!
عــى جــدران هــذه املدينــة البائــدة ،اكتشــف علــاء اآلثــار ،وشــوم
القبائــل التــي ســكنت ســاورا ،وتاريــخ املاملــك القدميــة املتنازعــة ،كــا
وجــدوا نوعــا غريبــا مــن الــورق ،فشــلت كل أجهزتهــم املتقدمــة يف التعــرف
عــى نوعــه أو مكوناتــه ،مكتــوب عليــه مبــا بــدى واضحــا أنهــا حــروف
خاصــة جــدا ،ليســت مطروحــة للعامــة مــن شــعب (ســاورا) العريــق ،إذ
يتــم التعامــل بهــا فقــط يف دوائــر الكهنــة! حتــى ال تتــرب أرسار علومهــم
املبجلــة! إىل ”نــاس قريعتــي راحــت!“.
لكــن كان واضحــا أن حــروف اللغــة :مزيــج مــن الحــروف الالتينيــة
القدميــة ،و حــروف لغــة الفــور والنوبيــة القدميــة .وعــى هــذا األســاس
جــرت محــاوالت فــك أرسار هــذه اللغــة.
إذن أصابهــم بالذهــول ،هول مــا وجدوه :تاريخ للوقائــع واألحداث ،التي
شــكلت مملكــة ســاورا ،وأدت إىل إنهيارهــا ،األمر الذي طرح تســاؤالت عدة،
عــن عالقــة ذلــك بجــايب واملدينــة الريفيــة؟ وهــل قــادت الصدفــة النازحــن
وعابــري الســبيل إلنشــاء جــايب ،أم هــو الحنــن الغامــض ململكة أســافهم؟!
و(دودو) أو (بولديــن) (الجــد األكــر) ململكــة الجــوار أو الحلفــاء ،هــل
هــو أبــو لكيلــك الجنكويــزي أو حســان جــداد؟
رة..
و(الروي) شــقيقة دودو :أليــس مــن املمكــن أن تكــون هــي الــ ّ
والحلفــاء وســاورا ليســا أكــر مــن املدينــة الريفيــة أو جــايب؟!
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هــذا العــامل القديــم املبهــر ،مبثابــة املركــز الــذي تنعكــس عــى مرآتــه
ظــال جــايب وإمتداداتهــا ،مثلــا أن املاملــك املعــارصة لســاورا
(الحلفــاء والجــوار والجبــل والــوادي) مجــرد صــدى للصــوت األســاس
الــذي متثلــه ســاورا (جــايب اآلن).
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V
متتعــت جــايب ود عــريب مــن دون كل بلــدات البــاد األســرة ،بنــوع
مــن الحكــم الــذايت ،يف املراحــل املختلفــة لحكومــات االســتعامر املحــي
الجنكويزيــة املتعاقبــة ،منــذ خــروج االســتعامر االنجليــزي .عندمــا صــدرت
املخطوطــة التــي تــيء مناطــق مظلمــة مــن تاريخهــا ،أصيبــت األجهــزة
الرســمية يف البــاد الكبــرة (عــى اتســاعها) بالهلــع والخــوف ،فداهمــت
املطبعــة التــي طبعــت املخطوطــة ،واســتولت عــى كل النســخ التــي
وجدتهــا ،واعتقلــت أصحــاب دور النــر ،التــي وصلتهــا املخطوطــة ،وقامت
مبصــادرة كل النســخ ،التــي ترسبــت إىل املكتبــات!
أخــذت أُقلــب الشــذ َّرات التــي بعــث بهــا إ َّيل صديقــي حســن ،والتــي
قــال أنهــا مجتــزأت منتزعــة عــى عجــل مــن أصــل املخطوطــة ،بعــد أن
متــت طباعتهــا ككتــاب.
يف الحقيقــة ،حســن قــال أنــه اســتطاع التســلل ،إىل مكتبــة ود الخزيــن،
فيــا كان ود الخزيــن مشــغوالً بتحضــر ”قعــدة الـراب“ املعتــادة!
وصــف حســن عمليــة االنتــزاع العشــوايئ لعــدد مــن الصفحــات،
بطريقــة أســطورية ،يحســده عليهــا أرســن لوبــن والرفيــق جيمــس بونــد!
بــدى واضحـاً أن هــذه الشــذ َّرات غــر متناســقة وعشــوائية ،لكنهــا ،مــع
ذلــك ت ُعطــي فكــرة ضئيلــة عــن موضوعهــا ..وقــد متنيــت مـرارا ً أن يحــر
حســن وعبــده الخــال إ ٰيل هنــا..

يف هـذه البلاد البعيـدة ،البـد أنهام مفيدان يف فك طالسـم بعـض الرموز
وإضاءة مغاليقها ،لو قُدر لهام الحضور والتقينا ..رمبا يكون بحوزتهام ،الكثري
واملثير عـن تداعيات األمور ،حول مخطوطة جاليب ود عريب وتاريخها املجيد!
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مــا اســتوقفني يف بعــض الشــذ َّرات ،التــي بــدى مــن الواضــح ،أنهــا
ت ُرجمــت مــن إحــدى لغــات البــاد الكبــرة امليتــة ،املزيــج مــن عــدة لغــات،
كــا زعــم حســن ،دون أن يحــدد هــذه اللغــة أو املجموعــة التــي تتكلمهــا
اآلن! هــو بســاطتها ومبارشتهــا ووضوحهــا وانســيابيتها يف الحــي!
بالطبع اكتشــفت هذا ،بعد أن قمت برتتيب الشــذ َّرات ،عىل نحو منطقي
كــا تـراءى يل وقتهــا ..لكــن اآلن أشــك أن ذلــك كان هو التسلســل الصحيح.
كانــت أخبــار طباعــة املخطوطــة الرسيــة ،قد ترسبــت (كام قال حســن)
يف اللحظــات األخــرة ،بعــد أن متكنــت املطبعــة والنــارش الــري ،مــن طباعة
عــدد كبــر منهــا ،وتوزيــع عــدة نســخ بالفعــل يف دوائــر بعــض الخــواص!
ولكــن مــا أن تــرب هــذا الخــر ،بطريقــة ظلــت غــر معروفــة حتــى
اآلن ،حتــى تحركــت األجهــزة األمنيــة الجنكويزيــة بـراوة للســيطرة عــى
تــرب املخطوطــة.
ورغم أنها حققت نجاحا كبريا ،إال أن بعض الشــائعات ،أكدت أن النســخ
التــي ترسبــت ،قــد وقعــت بطريقة ما ،بيد عــدد من الشــخصيات التاريخية.
أحــد هــذه الشــخصيات عــامل لغــوي كبــر ،والــذي مــا أن وصلتــه
املخطوطــة ،حتــى ســافر بهــا وأودعهــا يف خزينــة أحــد البنــوك الدوليــة.
واآلخــر محــام إســامي شــهري ،صاحــب تاريــخ يســاري معقــد ،متكــن من
رسقــة النســخة الوحيــدة ،التــي كانــت قــد وصلــت دهاليــز (دار الوثائــق
القوميــة) يف ظــروف بالغــة الرسيــة! عــر سلســلة معقــدة مــن الســارسة
والوســطاء!
النســخة الثالثــة والرابعــة والخامســة ،حصــل عليهــا ثالثــة مــن قــادة
أحـزاب طائفيــة قدميــة ،وفقـاً للشــائعات املكتومــة ،التــي خرجــت للعلــن،
أمــا النســخ املتبقيــة مــا تــرب ،ال أحــد يــدري أيــن أختفــت أو مــا هــو
مصريهــا؟!
41

ردة الفعــل العنيفــة مــن قبــل األجهــزة الجنكويزيــة الرســمية تجــاه
املخطوطــة ،قســمت الــرأي العــام إىل اتجاهــات وتيــارات متباينــة ،عــرت
عنهــا املنشــورات والبيانــات ،التــي قامــت بتوزيعهــا األح ـزاب السياســية
(املحظــورة) التــي ظلــت تناضــل طــوال تاريخهــا ،للحصــول عــى هامــش
حريــات دون جــدوى!
كذلــك االتحــادات والنقابــات والروابــط والجمعيــات الطالبيــة الثقافيــة
واإلقليميــة واألكادمييــة املحلولــة و مؤسســات املجتمــع األهــي املســتقلة
واملواليــة ،جميعهــا ،مل يفتهــا مهرجــان إصــدار البيانــات يف الخصــوص!
فيــا انقســمت إتجاهــات الــرأي العــام :وفقــا لبيانــات أصدرتهــا جهــات
مجهولــة ،تســتنكر مــا وصفتــه بـــ” :الســلوك الهمجــي لألجهــزة الجنكويزية،
ومصادرتهــا حريــة النــر والبحــث العلمــي والتواطــؤ عــى التاريــخ التليــد،
ملــا درجــوا عــى وصفه بـــ (شــعبنا)!“.
وقفــت القــوى السياســية املتواليــة يف ندواتهــا ومؤمتراتهــا ،التــي أقامتهــا
تحت رعاية وإرشاف وزارة الداخلية وجهاز األمن واملخابرات ،موقفا معضدا ً
ملــا اتخذتــه األجهــزة الرســمية! مــن إج ـراءات ”يف هــذه اللحظــة الحرجــة
مــن تاريــخ (أمتنــا) ،“..بينــا القــوى السياســية (”املنحلــة“ وفقــا للتوصيــف
الرســمي لحكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي) ،مضــت تشــر يف بياناتهــا ،التــي
غلــب عليهــا طابــع اإلنشــاء ،و الخيــال الرومانــي واالحتفــاء باللغــة ،إىل:
“بكــرة التجمــع جــاي ..زي غضبــة الهببــاي ...و  ..ســوف نخــرج
للشــوارع ..شــاهرين هتافنــا ..ولســوف تلقانــا الشــوارع بـــ…”..
القــوى السياســية هــذه قالــت :أنهــا تديــن وتســتنكر تزييــف الحقائــق.
ومل يفهــم أحــد ممــن قــرأوا املنشــورات :هل املعنــي بهذا التزييــف املؤرخني
واآلثاريــن ،الذيــن قامــوا بتحقيــق وتحقيــب املخطوطــة ،أو الســلوك الــذي
انتهجتــه حكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي يف مصــادرة املخطوطــة ،ونــر
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معلومــات صحافيــة وإعالميــة زائفــة ،عــن طريــق أجهزتهــا ،منســوبة إىل
املخطوطــة؟!
كانــت االتحــادات والنقابــات ..خاصــة نقابــة املزارعــن خــارج التخطيــط
واتحــاد الرعــاة ،وعــال املحالــج والكتكــو ،أكــر شــجاعة ،إذ أدانــوا مــا
وصفــوه بالســلوك البــدوي اإلجرامــي غــر املتحــر! لحكومــة اململكــة
الجمهوريــة الجنكويزيــة ال ُعظمــى!
ويف الســياق طالبــوا بحريــة الزراعــة والرعــي وتلقيــط الصمــغ ،والتعبــر
والتفكــر يف شــعر املســادير ،وإطــاق رساح املعتقلــن ،ومرونــة الحــدود
بــن الواليــات وممـرات آمنــة يف مناطــق الحــروب ،ووقــف التنقيــب البــدايئ
والعشــوايئ عــن الذهــب!
وتحــدث البعــض يف الشــارع العــام ،عــن قضــاء عــادل ونزيــه ومحاكمــة
حقيقيــة ملجرمــي الحرب والفاســدين وإعدام قادة الطائفيــة أُس البالء ،إلخ..
لكــن الطــاب العلامنيــن يف الجامعــات واملعاهــد العليــا ،مضــوا إىل
خطــوة أبعــد مــن ذلــك ،إذ اتخــذوا مــن قضيــة املخطوطــة الرسيــة ،شــعارا ً
للمطالبــة مبراجعــة عقــود النفــط ،مــع الــركات األجنبيــة واالف ـراج عــن
املعلومــات الخاصــة بالنفــط والــروات يف باطــن األرض وظاهرهــا ،وإطــاق
رساح تاريــخ الشــعب ،وأغفلــوا اإلشــارة لعالقــة الديــن بالدولــة ،فيــا بــدت
للمراقبــن مــن أنصــار الدولــة املدنيــة –للمفارقــة– مســألة ”إطــاق رساح
تاريــخ الشــعب“ وتحديــد ”عالقــة الديــن بالدولــة“ يف العمــوم واســعة
شــوية ،كــا أنهــا مــن أكــر املطالــب غموضــاً وراديكاليــة ،عــى حــد
تعابريهــم املتأنقــة!
إذن أتخــذ الطــاب العلامنيــن مــن قضيــة املخطوطة الرسيــة ،لجاليب ود
عريب .شــعارا ً للمطالبة بالحريات والحقوق األساســية ،واتسع سقف املطالب
ليشــمل كل الحقــوق املدنيــة ،حتــى أوضاع املثليــن يف الدولــة الجنجويدية!
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يف أوج هــذه البلبلــة التــي اعــرت البــاد الكبرية مــن أقصاهــا إىل أدناها،
إتصــل عــدد مــن مراكــز األبحــاث والجامعــات األمريكيــة واألوروبيــة ،بذلــك
العــامل اللغــوي الكبــر ،وقدمــوا لــه عرضــا مغريـاً لـراء نســخته ،التــي كان
قــد أودعهــا خزينــة منيعــة يف أحــد البنــوك اللندنيــة ،و كخيــار ثــان عرضــوا
عليــه رشاء صــورة منهــا ،إذا تعــذر بيــع األصــل!
لألســف كان الــروف عــامل اللغــة وقتهــا ،قــد بلــغ منــه الزهاميــر مبلغــه،
فأصبــح شــبه ميــت رسيريــا ،إذ تعطلــت وظائفــه الحيويــة ،وفقــد القــدرة
عــى النطــق! ومل متــض ســوى أيــام معــدودة حتــى قــى نحبــه مأســوفا
عليــه ،فالرجــل كان مــن ركائــز ســجن البــاد األســرة!
مــا أمل بالــروف الكبــر كان غريبــا ،مريبــا! األمــر الــذي جعــل الخيــال
الشــعبي ،والالشــعور الســيايس يلتقيــان يف نقطــة واحــدة :مؤامــرة
مــن األجهــزة األمنيــة الجنكويزيــة ،الغتيــال كل مــن ميلــك نســخة مــن
املخطوطــة الرسيــة لجــايب ود عــريب! إال أن عبــد الرحمــن ود التــوم كان
لــه رأي مختلــف ،إذ زعــم أن املخطوطــة مرصــودة يف لعنــة!
األوامــر التــي صــدرت إىل مكاتــب املعلومــات واالســتخبارات ،يف كل
أنحــاء املنطقــة والعــامل ،تلخصــت يف عبــارة واضحــة” :الحصــول عــى
املخطوطــة أو صــورة منهــا“ بــأي مثــن!
وإىل ذلــك شــهدت منطقــة جــايب ود عــريب تحــركات محمومــة ،مــن
قبــل ســياح خواجــات و أفارقــة وعــرب ،مــا ترتــب عليــه إزدهــارا ً كبـرا ً يف
االقتصــاد الخراجــي و اإلقطاعــي البــدايئ (لكــن القــوي) لجــايب ود عريب .ومل
تتوقــف حتــى ذلــك الحــن ردود األفعــال إذ اســتمرت تتــواىل دون انقطــاع!
فيــا تخــى بعــض أمئــة املســاجد وعلــاء اللغــة وأصــول الديــن ،عــن
وظائفهــم التاريخيــة املقدســة ،للجهــاد يف جبهــة أخــرى ،حاميــة (لبيضــة
الديــن) فاتجهــوا ألول مــرة يف حياتهــم لدراســة التاريــخ!
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وهكــذا تــم يف غضــون أســابيع قليلــة ،تأليــف العديــد مــن الكتــب،
لدحــض الوقائــع واألحــداث ،التــي حملتهــا املخطوطــة الرسيــة ،التــي مل
يقرأهــا أي مــن هــؤالء املؤلفــن!
فســجل أحــد الكتــب املوســومة بـــ (إلجــام العــوام عــن الــكالم يف شــأن
جــايب ود عــريب ردا ً عــى مزاعــم الكفــ َّرة اللئــام) مبيعــات مذهلــة يف
أفغانســتان وباكســتان والســعودية والعــراق والبوســنة وبــاد الروهنجــا
واملغــول! األمــر الــذي مل يجــد لــه النقــاد الحربتجيــة واملراقبــن العنقالــة
تفس ـرا ً بنيويــا مقبــوالً!
وإزاء هــذا التعــدي املهنــي عــى علــاء التاريخ ،تــرك املؤرخــون عملهم،
وانســحبوا يف صمــت مريــب ،منشــغلني بتجــارة التمبــاك ومحــات املرطبات
والشــاورما ،التــي كتبــوا عليهــا بالخــط الكوفــر” :كلــو وأرشبــوا مــن طيبــات
مــا رزقناكم“.
األمــر الــذي مل يســتطع أحــد أن يفــره لصالحهــم أو ضدهــم! لكــن
بعــض خبثــاء املدينــة ،يف محاولــة لتربيــر انســحاب املؤرخــن ،زعــم أنــه
رأى أكــر مــن مــؤرخ ،لديهــم اســتثامرات صغــرة خــاف التمبــاك ،كفراشــن
للكتــب عــى أرصفــة الســوق العــريب ،فلــم ينكــر حقيقــة ،أن بعضهــم
يعمــل يف دكانــه الخــاص ببيــع التمبــاك وآخــرون اتجهــوا لبيــع املرطبــات
والوجبــات الرسيعــة .بــل أن بعضهــم إمتلــك بعــض البصــات التــي تزينــت
مؤخرتهــا باآليــة” :ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنــن“.
وحتــى هــذه اللحظــة ،التــي أكتــب فيهــا عــن املخطوطــة الرسيــة
لجــايب ود عــريب (قــال حســن) مل أمتكــن مــن العثــور عليهــا لتحقيقهــا!..
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Vl
كل مــا وصــل إىل علمــي مــن صديقــي حســن أو ســواه ،هــو مجــرد
حــوايش وبعــض الشــذرات ،التــي سأســتعرضها الحقـاً ،عــى أمــل أن أمتكــن
يوم ـاً مــن تحقيقهــا ..فــا هــي طبيعــة هــذه الحــوايش والشــذرات؟!..
أنهــا تبــدأ بوصــف جغ ـرايف محــض ،لســاورا اململكــة القدميــة ،ويتضــح
أن هــذا الوصــف الجغ ـرايف ينطبــق عــى جغرافيــة جــايب ود عــريب ،مــا
يعنــي أن ســاورا البائــدة ،هــي املوقــع الجغ ـرايف ذاتــه لجــايب ود عــريب؟!
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VII
(جــايب ود عــريب) ،اآلن ليســت هــي ”ال ّحلــة“ التــي أنشــأها األســاف
النازحــن والالجئــن واملهاجريــن وعابريــن الســبيل” ..جــايب“ أصبحــت اآلن
مــن أحيــاء الدرجــة األوىل ،التــي تتمتــع بكافــة الخدمــات.
فمنــذ الحريــق الكبــر الــذي قــى عــى كل يشء يف جــايب ود عــريب،
حدثــت تحــوالت مدهشــة :إذ أعيــد إنشــاء املدينــة مــن جديــد ،وبــدالً عــن
أولئــك الفق ـراء البؤســاء ،الذيــن كانــت تعــج بهــم جــايب ود عــريب ،حــل
شــعب كامــل مــن املتأنقــن يف ”جالليبهــم“ البيضــاء الناصعــة ،و بدالتهــم
ال َّزاهيــة ،وأصبحــت جــايب ود عــريب بــن ليلــة وضحاهــا ،رســمياً ”مدينــة
الفــردوس الفاضلــة!“.
وهــذه املدينــة رفيعــة املســتوى ،أصبحــت هــي الحلــم عســر املنــال،
حتــى لبعــض رجــال األعــال والسياســة والفنــون والرياضيــن واملهنيــن
الكبــار ،وصفــوة املجتمــع بصــورة عامــة!
جميعهــم يحلمــون بالســكنى فيهــا ..الســكنى يف الفــردوس الــذي كان
أســمه ذات يــوم (جــايب ود عــريب).
مثــة عالمــات فاصلــة يــؤرخ بهــا لجــايب ود عــريب مثــل :النــزوح األخــر،
إغاثــة األب ريغــان الــذي أنقــذ أهــايل جــايب ود عــريب مــن االنق ـراض يف
ســنوات املجاعــة ..و حريــق بيــت أم التيــان ،إىل آخــره مــن األحــداث
الكــرى ،التــي مثلــت فواصــل أو مراحــل انتقاليــة يف حيــاة جــايب ود عــريب.
”شــخصيات حميمــة تخطــر عــى ذاكــريت اآلن“ ..قــال صديقــي حســن،
فأجبــت:
”ماذا تعني ،ومن تقصد؟!“
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“سأجيب عن أحد السؤالني..
 ..أقصــد أم التيــان ،التــي توهمــت ،منــذ مراهقتهــا الباكــرة ،عاشــقاً
كقبــض الريــح! فظلــت تســتدعيه مــن نبــض الحــروف ،يف رســائله العاطفيــة
القدميــة ،التــي تخبئهــا بعنايــة!
أم التيــان اختفــت يف ظــروف غامضــة ..مل يســتطع أي مــن ســكان
جــايب فــك طالســمها!
أطيــاف عديــدة ألنــاس عرفتهــم ذات يــوم ،يف لحظــات إنســانية
مختلفــة ،تـراوح بــن الضعــف والقـ ّوة ،ميــرون عــى الخاطــر اآلن ،خارجــن
مــن قلــب الذاكــرة:
متــي ســت البنــات العشــانة ،ســارة خــر اللــه ..ومتــي ثريــا ..ميــي
أدروب ..حســان جــداد حســان جــد ..جــداد:
هــذا رجــل عجيــب وغريــب ،كادت أن تفتــك أفــكاره املتطرفــة بجــايب
ود عــريب .فبعــد عودتــه مــن األرايض املقدســة ،وفيــا يبــدو أن العرافــن
الذيــن طــردوه ذات يــوم ،هــم ذاتهــم الذين أعــادوه مرة أخــرى إىل جاليب؟!
وتعبــرا ً عــن والءه وتقديــره لهــذه العــودة أخــذ يقيــم النــدوات يف
مســجد جــايب ،وال يكتفــي بخطبــة ال ُجمعــة .كان يُكــر الحديــث عــن
فرقتــه الناجيــة ،ويعمــم أحــكام التحريــم ،منــكال بتــاريك الصــاة:
“نكاحهــم باطــل ..ذبيحتهــم ومؤاكلتهــم ح ـرام ..ال يدخلــون مكــة ..ال
مـراث لهــم أحيــاء أم أمــوات ..ال يغســلون ويكفنــون ..وال يُصــى عليهــم..
وال يُدفنــون مــع املســلمني( ..يتنحنــح) عبــاد اللــه ،اتقــوا اللــه ..أســتغفروا
اللــه إن كنتــم مؤمنــن ..اســتووا يرحمكــم اللّــه”.
هــذا التصعيــد العاطفــي شــديد الرتكيــز ملنظومــة الرتغيــب والرتهيــب،
التــي شــهدها خطــاب حســان جــداد ،أصــاب أهايل جــايب ود عريب البســطاء
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بالذعــر والقلــق والتوتــر ،فأصبــح مزاجهــم عكـرا ً وأخالقهــم ضيقــة!
ينفجــرون ألي ســبب ،وبــدون ســبب ..فالرجــل أعتمــد يف تدمــر
معنوياتهــم ،عــى الكلــات ذات الوقــع الرمــزي الثقيــل يف الالوعــي
نصــب
الجامعــي ..وهكــذا بــن ليلــة وضحاهــا ،وعــى نحــو مباغــتَّ ،
حســان جــداد نفســه خليفــة اللــه عــى األرض ،ووســيطاً سمســارا ً بــن
ال ّنــص املقــدس وأهــايل جــايب ود عــريب البســطاء امل ّروعــن!

مل يــرك جــداد شــاردة أو واردة ،متــس حيــاة أهــايل جــايب ود عــريب ،إال
و أقحــم أنفــه ملتمســا لهــا حكـاً تحرمييـاً صارمـاً ،فتدخــل بصــورة مبــارشة
يف حياتهــم ..تفاصيلهــم الدقيقــة ،التــي يصعــب التــاس ربــط لهــا يف ال ّنــص
الدينــي العمومــي جــدا ً!
قائــا بأهميــة إغــاق بــاب الفتنــة ،معتمــدا ً عــى لغــة الخطــر الدائــم،
املحــدق بأهــايل جــايب ود عــريب الفقـراء املغلوبــن عــى أمرهــم!
وملبالغاتــه الهذيانيــة املكثفــة ،أعتقــد بعــض البســطاء :أن جــداد هــو
الناطــق الرســمي باســم اللــه ،كــا أن النصــوص التــي يستشــهد بهــا ،قــد
نزلــت يف حقهــم وحدهــم ،وأُختصــت بهــا جــايب ود عــريب ،دونـاً عــن ســائر
مخلوقــات اللّــه وأرايض كونــه الواســع!..
ولــوال أن ثالثــة مــن أهــايل جــايب ود عــريب ،ربضــوا لــه ذات ليلــة غــاب
فيهــا البــدر ،و أبرحــوه رضبــاً ،ألصــاب الرجــل أهــايل جــايب ود عــريب
بالجنــون!
خرجــت الشــائعات بــأن الثالثــة الذيــن أبرحــوا حســان جــداد رضب ـاً
هــم :كســبان الضّ ــاوي وجــال الحلّــة وعبــد الرحمــن العويــر..
لكــن مل يكــن مثَّــة مــا يؤكــد هــذه الشــائعات ،رغــم التحريــات الواســعة،
التــي قامــت بهــا الرشطــة.
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وتخليــدا لذكــرى هــذه ”العلقــة“ الســاخنة التــي تلقاهــا جــداد يف ذلــك
”الكمــن“ مــن قبــل املجهولــن الثالثــة ،أقــام أهــايل جــايب ود عــريب فيــا
بعــد ،رضيحــاً و نصبــاً تذكاريــاً لهــؤال ِء الثالثــة ،أســموه رضيــح ونصــب:
الجنــود املجهولــن!
هــذه العلقــة التاريخيــة ،جعلــت جــداد شــيئا فشــيئا يخفــف مــن
ترويعاتــه للنــاس ،وتدخالتــه يف حياتهــم ،خاصــة أن األهــايل للثــأر منــه
حــارصوه بشــائعات مذهلــة ،جنحــت بعضهــا للزعــم ،بــأن جــداد أغتصــب
ـرة يف أول أيــام مراهقتهــا!
ثريــا بنــت الـ ّ ّ
وكادت هــذه الشــائعة بالتحديــد ،تصيــب جــداد بالجنــون! ..فقــد أســو ّد
وجهــه وتهــدل جفنــاه ،وكان واضحــا أن الرجــل مل يغمــض لــه جفــن ،منــذ
وقــت أطــول مــن الوقــت نفســه!
ويبــدو أن هــذه الشــائعة املتقنــة بالتحديــد ،هــي التــي نجحــت يف
تحجيــم نفــوذ جــداد ،إىل أقــى درجــة ممكنــة .فقــد تقلــص خطــاب ارعابه
األهــايل البســطاء يف جــايب ود عــريب ،فاضطــر اىل ايقــاف حمالتــه إىل أن
تهــدأ األحــوال .لكــن يبــدو أن خطابــه اإلرهــايب متكــن مــن بعــض النفــوس!
فحتــى صديقــي حســن كــا علمــت الحقــا انضــم لفــرة محــدودة إىل
طائفــة الع َّرافــن التــي ينتمــي إليهــا جــداد الــذي وضــح أنــه متكــن مــن
توليــف بعــض القلــوب بســخاء مريــب!
أخربتنــي ســارة بعــد مــي وقــت طويــل ،مــن انضــام شــقيقها حســن
إىل الع َّرافــن ،أن حســن يف ذلــك الوقــت تحــول إىل كائــن مزعــج ،إذ أخــذ
يحلّــل ويحــرم كــا يعــن لــه ،فحطــم التلفزيــون امللّـ ّون الــذي أقتنــوه بعــد
الصــور
جهــد جهيــد ،وأحــرق املاليــات الجديــدة ألنهــا مل ّونــة ،وألحــق بهــا ّ
الفوتوغرافيــة ،بدعــوى أن كل ذلــك حــرام! األمــر الــذي دفــع والدتــه
(حاجــة بخيتــة) إىل طــرده مــن البيــت.
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وبعــد مــي بعــض الوقــت أدرك حســن خطــأه ،ف ّوســط ســارة لــدى
أمــه ،وأخوانــه فســمحوا لــه باإلقامــة الجربيــة ،ريثــا يتأكــدون أن اللّــه
رد صوابــه ..تذلــل حســن وطلــب الســاح فســامحته أمــه ”قلــب الوالــد
شــفوق!“..
عاد حسن لكن مل يعد لديهم تلفزيون أو مالءات ملونّة!
يف ذلــك اليــوم الــذي جــاء فيــه حســن طالبــا الســاح ،فــرح أشــقاؤه
واحتفــوا بــه بإقامــة بــاريت صغــر ،دعــوا لــه الج ـران واألحبــاب ،الذيــن
كانــوا يتســاءلون:
”ما املناسبة؟!“
”لقد عاد حسن“
كانــت فرحــة الحــي بعــودة حســن ال تقابلهــا فرحــة ،احتفــى بــه
الجميــع حتــى أن خالّنــه مــن ش ـلّة عبــده الخــال ،عزمــوه عــى كأس مــن
عرقــي الجوافــة البكــر ،فــرب حســن يف ذلــك اليــوم ،كــا مل يــرب مــن
الصبــاح..
قبــل ،وغنــي” :ســامحني“ حتــى ّ
كان عبــده الخــال أكــر أفــراد الشــلّة ســعادة ،فهــو صديــق طفولــة
حســن وصبــاه وزميــل دراســته ،ورشيــك مغامراتــه العجيبــة! كــا أنــه مــن
أكــر الذيــن تــرروا مــن تلــك التحــوالت ”الجداديــة“ التــي اعــرت حيــاة
حســن قــال لــه مازح ـاً وهــو ميــد لــه كأس عــرق الجوافــة الثالــث:
”البباري الجداد بوديهو الكوشة“.
فضحــك حســن دون أن يعلــق ،وهــو يحــاول نســيان تلــك األيــام،
التــي كــف فيهــا عــن األكل مــع عبــده الخــال يف صحــن واحــد ،بدعــوى
أن مؤاكلتــه حــرام! مــا أضطــر عبــده الخــال اىل طــرده يف نهايــة األمــر،
وتحذيــره مــن زيارتــه مــرة أخــرى!
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VIII
مــا قالتــه املــرم كلتــوم لســلمى خــر اللّــه ،عندمــا جاءتهــا لتفتــح لهــا
الكتــاب ،مل يختلــف كثـرا ً عــا قالــه لهــا أبكــر املعراقــي بعــد ذلــك بوقــت
طويــل .قالــت لهــا املــرم:
”ســتخرجني مــن عتمتــك إىل إرشاق ،ميلــؤك بالنــور .فــا تريــن ســوى
درب ـاً أخــر ،و ُج ـ ُدر تســلقتها نباتــات الخريــف ،وبــن بــن نهريــن مــن
اللــن والخمــر ،عــى ضفافيهــا تنهــض أشــجار املانجــو ،التــي تُغــرد بــن
تالفيفهــا الطيــور امللونــة ،وتجلــس تحتهــا الطواويــس والغــزالن.
ســتخرجني مــن عتمتــك إىل بــوح نــدى ،يخاطبــك النــاس بالشــعر،
وتتكلمــن بلغــة العصافــر ،وتدركــن أول األنبيــاء (دايل) وتخرجــن مــن
كتابــه كــا خــرج عــي.
طــي الزمــن ،واملســافات والوجــوه املغــرة ،وعكــرة
تحــى لــه عــن ّ
خلفتهــا ورائــك .فيبادلــك الحكمــة ،ويبتســم ثــم يســجد وتنتظرينــه
وتنتظرينــه ..لكنــه ال يرفــع عــن الســجود ،إذ يغــادر إىل اإلرشاق“.
الصبــي
خرجــت ســلمى خــر اللــه مــن الغرفــة املعتمــة ،دون أن تعري ّ
الصغــر ،املتكــئ عــى مواربــة البــاب ،أدىن التفاتــة!
مضــت يف الــدرب امللتــوي ،تتجنــب املســتنقعات والــرك الصغــرة ،يف
الزقــاق املظلــم .وتخــى أن تهاجمهــا كالب الحــي عــى حــن غ ـ َّرة..
وهــى تخلــع ثيابهــا حائلــة اللــون ،ترتــدي قميــص نومهــا الداكــن
الخشــن ،وبالهــا مشــغول باالغ ـراب ،الــذي تخطــط لــه ،بعــد أن خل ّفــت
وفــاة والدهــا املبكــرة أوضاعــا بالغــة الســوء ،ســألتها أمهــا بالمبــاالة:
”أين تأخرت كل هذا الوقت؟!“
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فأجابت باقتضاب وهى تستلقى عىل رسيرها:
”أخذتني سا َّرة إىل الع َّرافة“
كانــت صديقتهــا الوحيــدة ســا َّرة ،قــد ألحــت عليهــا ،بالذهــاب معهــا إىل
املــرم كلتــوم الع َّرافــة ،ذات املهــارات املتعــددة ،فهــى تخــط الــودع وتقــرأ
ال ّكــف وتــرب ال َّرمــل وتفتــح الكتــاب ..بعــد أن تضــع أعــواد البخــور ،عــى
رة يف الغرفــة الصغــرة الضيقــة ،بضوئهــا الــكايب و
املباخــر العديــدة املنت ـ َّ
املوحــي ،ليتصاعــد ال ُّدخــان الســحري ،محيــا الرؤيــة إىل ضبابيــة متقشــعة،
مرسبـاً الخـ َّدر واإلحســاس بالوجــع اللذيــذ الــذي يختبــئ ىف كل ىشء ..حتــى
قطــع األثــاث العتي ّقــة..
فهجســت
كانــت ســا َّرة دهشــة للســؤال الــذي يطرحــه حــال ســلمى،
َّ
باإلجابــة عــن هــذا الســؤال .باصطحابهــا إىل املــرم كلتــوم ،وليــة اللــه
الصالحــة ،التــى ولــدت مختونــة ،كــا أشــاع عنهــا عبــد ال َّرحمــن العويــر
عنــد رحيلــه إىل جــايب! وعزفــت عــن طلــب ال ِّرجــال ،كــا يحــي التاريــخ
الق ِّريــب لجــايب ود عــ َّريب واملدينــة الريفيــة!
رة ال يغشــاها
مــاء شــبابها يتجــدد كل يــوم ،كأنــه ال يغيــض! فهــي ن ـ َّ
غضَّ ــن! أو يخ ـ َّط عليهــا شــيب!
وعندمــا حدثــت ســا ّرة املــرم كلتُّــوم عــن ســلمى خــر اللــه .تبســمت
املــرم عــن أســنانها ال ّناصعــة ،املكتملــة ،ومل تنبــس ببنــت شــفة!
ىف البــدء رفضــت ســلمى الذهــاب ،ثــم النَّــت! وكأن قــوة خفيــة نهضــت
فجــأة ،تدفعهــا دفع ـاً .وعندمــا خرجــت مــن غرفــة امل ـ َّرم ،كانــت ســا ّرة
قــد أختفــت مــن الصالــة ،حيــث تركتهــا قبــل أن تدخــل عــى املـ َّرم ،التــي
مضــت بهــا يف دروب ذلــك العــامل الربزخــي ،تدفعهــا دفعــا لقطــع وهــاده
وسباســبه ،إىل أن توقفــت عنــد شــجرة (الأللــوب) يف املنتهــى! فرتكــت
ســلمى تســر وحدهــا ،كطيــف ســابح يف بحــر مــن النــور ال ـك ُِّّل!
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مل تبحــث ســلمى عــن ســارة ،وغــاد َّرت بيــت امل ـ َّرم ىف عجــل ،وهــي
تتعــر يف قطــع األثــاث بطريقهــا .دون أن تشــعر بهــا .إىل أن لفحهــا تيــار
ـي إىل الشــارع الرئيــي.
هــواء بــارد ،فأدركــت أنهــا مبنتصــف ال ُّزقــاق املفـ ِّ
كانــت ســلمى منــذ طفولتهــا تبــدو كغزالــة نافــ َّرة ..فعندمــا تبــدأ
الفتيــات يف لعبــة ِ
(الحجلَّــة أو عريــس وعروســة ،إلــخ )..تقــي نفســها
كوزينــة عــى ضفــاف بح ـ َّرة شاســعة ،ال تريــد التوغــل ..ترتكهــن ميرحــن
وحدهــن وتراقبهــن وهــي تنشــد:
”ال َّزارعينا يف كبد البوصةَّ ..نَّ ،ن ..مو نجيض..
الطري ك َّل الربسوسة..
ال َّزارعينا ىف كبد الغابةَّ ..نَّ ،ن..
كل الو ّرتابة“..
مونجيض ..الطري ّ
وظلت هذه األُنشودة ،تع ِّزية وحدتها ،منذ ذلك الوقت.
وكانــت حــن ترغــب ىف فصــل نفســها عــن العــامل ،الــذي أخــذ يتهشــم
حســان شــقيقها الكبــر يف الحــي ونكَّــس
حولهــا ،بعــد أن فضحهــم ّ
رؤوســهم ،تتوغــل منســحبة إىل داخلهــا ،وتدخــل ىف حالــة ال شــعورية ،وتبدأ
ىف ترديــد أنشــودتها املحببــة ،بصــوت عميــق ،ملــؤه األىس واللّوعــة .كأن
طقســا بكاملــه ،تؤديــه جوقــة مــن ال ّرهبــان ..إىل أن يخــرق صــوت ســا َّرة
كاملعتــاد ،يف كل م ـ َّرة عاملهــا الطقــي ،لتكمــل األُنشــودة:
”الناس عرسوا..
انا ىف النميم يا يابّا..“..
هكــذا تــرخ ســا َّرة عاملهــا ىف كل مـ َّرة ،فــا متلــك ســوى أن تنظــر إليهــا
مبحبــة ،ومتســح حبــات العـ َّرق مــن وجههــا ،وتبتســم دون تعليــق! ..تقــول
لهــا ســا ّرة:
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”جاين عريس“
”مربوك“
”وأنت؟“
”مايل أنا؟!“
”يجب أن تتزوجي“
”أال ترين كيف هو حال أرسيت ،ساغرتب“
واغرتبت سلمى..
ســنوات غربتهــا متــى بخطــى وئيــدة ،كتســحب الشــمس شــيئاً فشــيئاً،
قبــل أن تغيــب ،وطفــل ســا َّرة الــذي أرســلت لهــا صورتــه ،ىف الســنة األوىل
لوالدتــه ،يكــر ..يصــر صبيــا وســيام ،تطــل شــقاوة أمــه مــن عينيــه.
الصــور ،التــى أرســلتها
تبتســم ســلمى عنــد هــذا الخاطــر ،وت ُدخــل آخــر ُّ
للصبــي أليــف املالمــح ،صبــوح الوجــه ..ىف إطــار
لهــا ســا َّرة قبــل شــهرَّ ،
مذّهــب حــذاء الترسيحــة!
ىف غربتهــا امل َّرتفــة ،تنفتــح حياتهــا عــى بــوح قديــم ،ظ َّنــت أنهــا خلَّفتــه
وراءهــا ..بــوح يُطــل برأســه مــن َّرحــم املــايض ،بــن آونــة وأُخــرى ..يخ ـ ّز
رغباتهــا الغامضــة ،التــى ليســت لديهــا فكــرة واضحــة عنهــا!
فقــط محــض رغبــات ىف التلظــي والتشــظي ..تخــرج منهــا إىل صلــوات
رسيــة طويلــة ،تختمهــا بتلــك األُنشــودة التــي تحبهــا ،دون أن يخــ ِّرق
ِّ
رشخــه!
صــوت ســا َّرة عاملهــا الطقــويس ،وي َّ
تتفجــر كوامــن شــجنها لوجــه غامــض ،تعرفــه وال تعرفــه ،يجــئ مبالمحــه
املبهمــة ،مــن خلــف ض َّبــاب املغيــب ،لحظــة مــا قبــل الفجــر الغامضــة..
يصبــح كيانهــا كلــه مشــدودا ً كوتــر كــان ،عميــق ال ُجــرح واآلهــة .أســيان
كنــدى فج ـ ٍر شــاحب ..يخــرج إبــن ســا َّرة مــن الصــو َّرة..
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يعــزف حتــى ت ـكَّل يــداه مــن العــزف املنفــرد ،فيتوقــف عــن العــزف،
وتخــرج ســا َّرة ،مــن ســطور الخطــاب..
تشُ ــد ال َّوتــر (وجــدان ســلمى) وتعــزف نغــا مألوفــاً ،عــن الشــجن
والرتقــب وإنتظــار املســتحيل ،فتهتــف فيهــا بــكل التحفــز العميــق( :أنــه
هــو!) فتتوقــف عــن العــزف..
تســتند إىل ســاق ال ّنخلــة الوحيــدة يف الحــوش ،كاملنهــا َّرة .تدخــل فيــه..
تتــاىش! ..وعبثـاً يطــول إنتظارهــا لخــروج ســا َّرة ،التــي كانــت قــد احتضنــت
إبنهــا ،وغابــت يف ســطور الخطــاب..
تعيــد ســلمى الصــو َّرة إىل الترسيحــة ،تلوكهــا الهواجــس والظنــون،
فتحــرق بنــران األســئلة ،إىل أن يأخذهــا ال َّنــوم ،ومتــي بهــا األحــام إىل
عــا ٍمل مضــئ!
تتلّفــت حولهــا لــرى مصــدر الضــوء ،وعبثـاً تبحــث ..فإضاءتــه مــن الال–
مــكان كصــوت طائــر مارتجلــو :ال رشق .وال غــرب ..ال شــال أو جنــوب.
تتســلق حائطـاً أخــر .يبــدو لهــا ناعـاً .وتســبح بعــده ىف نهــر مــن الخمر.
رب مســامها بالخــ َّدر ،وتتســع رؤاهــا ورؤيتهــا ،فتــدرك الضفــة
تتــ َّ
األخــرى منهكــة..
الصحــو وال َّنــوم ،تحــط عــى كتفهــا ميامــة ،وتقــرب غزالــة،
وهــى بــن َّ
ـى عــى شــاطئ
لتجلــس إليهــا ىف حنــو .تحــي لهــا عــن الــذي وجدتــه ملقـ ً
البحــر وحيــدا ً ،ينضَّ ــح بالعــذاب .فســقته مــن ثديهــا..
”كان ينضَّ ُح بالعذاب!“
تؤكد ..فتقول الياممة:

”العذاب غسول الصالحني“
 ..و تحلّق ،تحلّق بعيدا ً بعيدا ً ..لتجد سلمى نفسها بني منزلتني..
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لطاملــا حلمــت يف تلــك النهــا َّرات البعيــدة ،بوجهــه غجــري املالمــح.
يأخذهــا مــن قلــب حلقــة (الذِّكر) ،ومييض بها ىف مســارات قائظــة بالتوجس،
مشــحونَّة باملغامـ َّرة ،بــن احتــال مــوت جديــر بحياتيهــا ،وحيــاة ال تدركها
تلــك الهواجــس والظ ُّنــون ،التــي عانتهــا يف أىس والتيــاع ،بانتظــاره املضــن!
قلــب دهاليــز التاريــخ
كطاقــة بعــث –كانــت حياتهــا– تخــرج مــن ِ
وأزقتــه وحواريــه ،يف مدنــه املدفونــة.
وعندمــا التقــت (عــي) تصورتــه يف البدايــة هــو ..لكنهــا مــا أن توغلَّــت
يف عاملــه ،واكتشــفت عالقتــه املع ّقــدة بـ أم التيامن وســت البنات العشــانة
وثريــا ،وكل الحكَّايــا التــي عرفتهــا عنــه (ومل تل ِّمــح لــه أبــدا ً بأنهــا عرفتهــا)..
أصيبــت بانقبــاض خفِّي!
لطاملــا حاولــت التخلّــص مــن عالقتهــا غــر املسـ َّـاة بــه ،وكثـرا ً مــا كانت
ت ُعـ ِّزي نفســها مبحاولــة إيجــاد املزيــد مــن اإلجابــات لرفضهــا لــه ،فتقول:
”عىل كل حال عيل يصغرين كثريا ً“
ظلّــت تقــا ّوم ســطوته عليهــا ،حتــى اختفــى مــن حياتهــا متام ـاً! لكــن
ظلَّــت الطاقــة هــي نفســها ..تتفجــر هكــذا كــركان تجتــاح حممــه كل ىشء،
تدفعهــا دفعــا الرتيــاد عــوامل ال تدركهــا .فقــط تحســها .وتــكاد تتلمســها.
بأناملهــا التــي تــرى مــا ال يُــرى!
حاولــت أن تغلــق قلبهــا دونــه ،لكنــه ينفتــح عــى شــبح وجهــه ،غامــض
املالمــح ..وجهــه املحــزون ،بخــذالن حوارييــه ،وخيانــة حســن الصديــق
القريــب (مــع ثريــا) ..وجهــه املندفــع مــن عــامل رسمــدي ،بعيــد ..بعيــد..
ال تدركــه األبصــار ..فتهتــز ســلمى كنخلــة ،يف مهــب ال ِّريــح ،يحارصهــا
”التســاب“ ىف غمــ َّرة اإلدراك لوجودهــا غــر املــد َّرك!

ومتــي ىف رحــاب عــامل تصلــه وال تصلــه .وإذ تصلــه ال تجــده .وهــو
فيهــا .وهــي فيــه .يتامهيــان ،فــا يصبحــان واحــدا ً ،بــل صفــرا ً ..مركــزا ً
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للواحــد ،وواحــدا ً عــى هامــش الصفــر..
(تتوحد) فيه ،ليتالشيا معا ،وال يعد لهام وجود( :صفر!)..
وخــز شــفيف وشـقِّي ،يجربهــا عــى طــرد هــذا الخاطــر ..وخــز يتكــون
كدمــل ..يتحفــز لالنفتــاح عــى نافــذة مرتَّبــة .بتعاقــب الفصــول ..لثمــة
خفيــة تنزعهــا مــن مكانهــا ،تتلَّفــت حولهــا ،وتســتكني .خـ َّدر ..بلســم ،يهدئ
صبوتهــا ..عذَّابهــا الجــرح! فترتقــب وجهــه أكــر ..وجهــه الغامــض يلــوح مــن
”شــفق“ املغيــب ،فجــأةً ،كــا صعــد فجــأةً ،تــاركاً صالبيــه :حيــارى ،مروعــن
مــا شُ ــبه لهــم ،يف ذلــك الفجــر الــذي ينــذر باملخــاوف!
ميــي بهــا ..يُقلــق أحالمهــا ،و يعــزف عــى الكــان أغنيــات الحــب
والريــد للتــي طــال انتظارهــا ..الجــرح ،الع ـذَّاب ..ملخلصهــا مــن عذَّابــات
الصالحــن!)
الوصــول (العــذَّاب .العــذَّاب غســول ّ
تضــج باألنــن ..الشــجن وتأوهاتــه ..أمل الغربــة القاحلــة وأحرتاقاتهــا..
وهــذا املــوت الــذي يدنــو منهــا حثيثــاً ،ليقودهــا إىل (الفنــاء) ،مبــددا ً
تصوراتهــا..
ذاك ال َّوجــه الغامــض ،الــذى يتبــدى عــن أوتــار الكــان ،وتالفيــف
الشــجن عــي ال َّبــوح ..يقلــق وحدتهــا ..تتشــظى بــه ،فيمــي أكــر لوعــة
والتيــاع ،وميــي وال يجــئ ..يغيــب ىف رسمديتــه ..وتحــت وطــأة االنتظــار
تغــوص ،يف أرخبيــل شــائك .يدفعهــا الشــوق.
تعــره مــأى بالجــروح املتقيحــة ،فتتمــدد تحــت نبــات (اليقطــن)
وتهتــف:
”ما تلك التي بيمينك؟!“..
تتشكَّل معهام ( ُه ِّوية واحدة):
”بيميني محض نور“..

58

ثــم يُطِّــل وجــه املدينــة الريفيــة ،و جــايب ود عــريب خارجــة لتوهــا مــن
قلــب التاريــخ ..و تطِّــل الوجــوه التــي عرفتهــا ومل تعرفهــا ..يطِّــل وجــه أم
التيــان يف ذلــك اليــوم ،وقــد قــررت أن تغــادر جــايب ود عــريب اىل األبــد..
دون أن ت ُفصــح عــن الســبب الحقيقــي ،إذ اكتفــت بالقــول:
”كرهت هذا املكان“..
يطــل وجــه (عــي– آري– ســورنق– دايل) وذلــك الشــعور بالذنــب يف
عينيــه ،كلــا جــاءت ســرة أم التيــان (أو لنقــي ،أو ســابا ســليلة الجنيــات)
بينهــا عرضـاً..
أطــل وجــه املــرم ،كانــت منتصبــة ..تتقــدم تجــاه ســلمى ببــطء ،تعــر
إليهــا مــن مــكان بــا مالمــح ،حيــث تقــف ىف الغيــاب!
تبــدل وجــه الع َّرافــة ،حــل محلــه وجــه إبــن ســا َّرة شــاباً فتيـاً ،متلفعـاً
بــردة الكتَّــان ،الناصعــة ذاتهــا ..تقــدم منهــا فاتح ـاً ذراعيــه!
لحظتهــا كانــت أحالمهــا (هــي /ســارة) يغلــب عليهــا الغمــوض واأللــق..
وهــو يقــرب ..يدنــو منهــا ..يســتحيال إىل ال يشء .يتبــددان يف الضــوء ،الــذي
يغمــر أســقف البيــوت الواطئــة ،الشــجر ،أوكار الطيــور ،جحــور القــوارض،
حظائــر الحيوانــات األليفــة ،ووجــوه املــا َّرة ..عابــري الســبيل!
تتــاىش ذكرياتهــا القدميــة ،لتتشــكّل الال–ذكريــات ..يتــاىش الحنــن
يف الحنــن ..يف ذكريــات الطفولــة ،شــارع البيــت ،أشــجار الحــوش الكبــر،
قهــوة منتصــف النهــار ،الط ِّريــق إىل محطــة املواصــات وعاصمــة بالدهــا
امللبــدة بالح ـذّر..
حنينهــا ألرستهــا ،لعاملهــا ذاك ..ال ّنــاس واألشــياء ..يتــاىش كل يشء!
يتش ـكّل فقــط وجــه الحبيــب ،ىف بُردتــه الكتّــان ،الناصعــة .يقــرب شــيئا
فشــيئا إىل ســطح عــامل الحنــن املنهــار يف الحنــن ..ليحــل مرك ـزا ً لوجودهــا
وكيانهــا وحســها ..ويلعبــان اللعبــة ذاتهــا :يكــر فتفــر .تفــر ،فيكــر ..ثــم
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يدهمهــا لي ـاً ليخطــف منامهــا ،ويقطــف وردة ُجرحهــا ،ليغــذي الحنــن
مــن بــوح تلــك اللحظــات الغامضــة ،التــى رمبــا عاشــاها أو مل يعيشــاها
معــا ،أو عاشــتها ســلمى وحدهــا!
فقــط تشــعر ســلمى بســارة ،تتقمصهــا ..وابنهــا يحتضنهــا حتــى تــن
ضلــوع ســلمى .ويغلبهــا إرهــاق الحنــن ،فتغ ـ َّرق يف ال َّنــوم!
أحالمهــا (هــي وســا ّرة) غلَّــب عليهــا الغمــوض والتوجــع ،املســتمد مــن
أعــاق غربتيهــا ..ركاميهــا ..البــى الــذي حارصهــا ،وكل التخـ ُـر الــذي
حاولتــا متزيــق أغشــيته ،لإلفــات مــن تبــدد ال ّزمــن واملــكان ،والــروع ىف
ال ُحلــم..
تكلم معها (عيل) كثريا ً عن سارة:

”يجــب أن تتكلمــي معهــا ،فقــد أصبحــت ســرتها عــى كل لســان..
الشــباب يســتغلون كونهــا مطلقــة“
”ال أستطيع“
”ملاذا ..أنت صديقتها؟!“
”وأنت كذلك“
”غري ممكن .وأنت تعلمني ذلك جيدا ً“
”هل تشتهيها مثلهم؟“
”إنها بالنسبة يل :أخت ..أخت صديقي حسن“..
فتهــز رأســها وتـ ُّزم شــفتيها؛ تنهــي الحــوار دون أن يلــوح يف عينيهــا أنهــا
اقتنعــت بــيء!
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IX
يف هــذا الوقــت ،كانــت مثــة ظاهــرة مل تألفهــا جــايب ود عــريب مــن قبــل،
قــد بــدأت بالــروز ،هــي ظاهــرة ”الرباط ّيــة“ ،الذيــن يقطعــون الطريــق
عــى ال َّنــاس ،ليــا يف الخــاء الواســع ،الــذي يفصــل بــن جــايب ود ع ـ َّريب
واملدينــة الريفيــة ،فيجــردون (املــا َّرة يف طريقهــم مــن أو إىل جــايب) تحــت
تهديــد الســاح األبيــض أو ال َّنــاري مــن ممتلكاتهــم القليلــة!
وهكــذا أصبــح الخــروج أو الدخــول إىل جــايب لي ـاً ،مــن األمــور التــي
تحتــاج للتســلُّح بالشــجاعة والهــراوات الغليظــة ،أو األســلحة البيضــاء أو
الناريــة!
وألن جــايب ود عــريب مل تدخلهــا شــبكة املواســر بعــد ،ألنهــا خــارج
التخطيــط ،كان النــاس يلجــأون لـراء امليــاه مــن عربــات الــكارو الربميــل،
حســان جــداد مــن حفــر بــر داخــل فنــاء املســجد ،حــدث
وبعــد أن متكــن َّ
إنف ـراج يف أزمــة امليــاه اىل حــد معقــول!
فأحيانــا ال تــزور عربــات الــكارو الربميــل ِ
”حلَّــة“ جــايب ود عــريب،
ألعطــال تصيــب البوابــر التــي تعمــل بالجــاز عنــد الشــاطيء لضَّ ــخ ميــاه
النيــل يف براميــل الــكارو ،فيلجــأ أهــايل جــايب ود عــريب يف مثــل هــذه
الحــاالت إىل بــر املســجد ،محتملــن التوتـرات التــي يصيبهــم بهــا جــداد يف
ســبيل ”باغــة“ أو ”جــردل“ مــن ميــاه البــر!
حســان جــداد
وتعب ـرا عــن رفــض ســت البنــات العشــانَّة البت ـزازات َّ
لهــم يف مثــل هــذه الحــاالت ،كانــت قــد اتفقــت هــي وجاراتهــا ذات مــرة،
فأوقفــن ثــاث عربــات كارو برميــل وقلــن ألصحابهــا ،أن إمــام املســجد
يقــول لهــم ،أن يفرغــوا امليــاه يف بيــوت زوجاتــه (ســت البنــات وجاراتهــا)
وعندمــا ذهــب أصحــاب الــكارو بعــد إفراغ امليــاه ،إىل جــداد يتقاضــون منه
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مثــن امليــاه ،كان الرجــل د ِهشـاً! فنفــى أنــه قــال شــيئا مــن هــذا القبيــل بــل
مــى ينفــي بأغلــظ اإلميــان أنهــم بــن زوجاتــه ،وعنــد املواجهــة معهــن
أنكــرت ســت البنــات وجاراتهــا ،بــل وأنتهــرن أصحــاب عربــات الــكارو:
”هؤالء لسن نحن ..نحن مل نفعل شيئا ..رمبا تعنون نساء أخريات“
ويف الحقيقــة أن أصحــاب عربــات الــكارو ،مل يركــزوا يف الوجــوه،
خاصــة أن أهــايل جــايب كلهــم يتشــابهون ،رغــم إعتقادهــم الغامــض أنهــم
مختلفــون! فحدثتهــم أنفســهم ،بأنهــم رمبــا فعــا ،قــد أفرغــوا مياههــم يف
بيــوت أخــرى! فلــم يســتطيعوا االرصار عــى مطالبة ســت البنــات وجاراتها..
وإلدراك جــداد أن مثــة شــائعات قادمــة ينــذر بهــا املنــاخ العــام ،إذ
تك َّونــت لل َّرجــل خــرة كافيــة بأهــل جــايب ،اضطــر أن يدفــع مثــن امليــاه
ألصحــاب الــكارو الربميــل ،قاطعــا الطريــق عــى أي محاولــة لنســج حكايات
وروايــات مــن هــذا الحــادث العــريض! الــذي أدرك منــذ البدايــة أنــه ”مــن
عاميــل الفاجــر املطلوقــة ســت البنــات!“
حــاول أهــايل جــايب ود ع ـ َّريب ،عــن طريــق العــون الــذايت ،أن يحفــروا
ألنفســهم بـرا ً أو برئيــن ،وبعــد اختبارهــم لعــدة مواقــع ،اكتشــفوا أن املوقع
الوحيــد ،الــذي يحتــوي عــى احتياطــي جــويف عــذب ،هــو ذلــك الــذي نقــل
حســان جــداد الجامــع ،فانطلقــت الشــائعات أن :جــداد دفــع الكثــر
إليــه َّ
مــن الرشــاوي لهيئــة مياه املــدن ،ولذلك كان يعرف ســلفا أن املــكان الوحيد،
الــذي بــه إحتياطــي جــويف هــو هــذا املوقــع ،ال ـذّي ش ـ َّيد عليــه املســجد،
ولذلــك نقــل املســجد إىل هــذا املوقــع عــن عمــد دون إستشــارة أحــد!
يف هــذه الفــرة كانــت حكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي ،قــد أصــدرت
فرمان ـاً ،بــأن تدفــع املســاجد فواتــر امليــاه والكهربــاء ،وعوائــد األرض إىل
آخــره يف نظــام املكــوس والجبايــات والريــع ،الــذي أشــتهرت بــه حكومــة
الجنكويــزي ،أســوة بــكل العقــارات يف البــاد الكبــرة!
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أصــاب هــذا الفرمــان عــددا ً مقــدرا ً مــن مواطنــي البــاد الكبــرة ،وجداد
شــخصيا ،بصدمــة كبــرة .ولكــن جــايب مل تأبــه لألمــر كثـرا ً ،فجــايب ود عريب
مل تدخلهــا امليــاه أو الكهربــاء الحكوميــة ،لحظــة صــدور هــذا الفرمــان،
كــا أنهــا خــارج التخطيــط ،بالتــايل ليســت عليهــا عوائــد عــى األرض .كــا
أن أعــال مواطنيهــا خــارج دائــرة املظلــة االقتصاديــة .حتــى أن أثريائهــم
يفضلــون دفــن أموالهــم عــى وضعهــا يف بنــوك الجنكويــز اللصــوص!
زُبـدة القـول أن جلايب كأنهـا ليسـت جـز ًء مـن جغرافيـا وتاريـخ البلاد
الكبيرة ،ومـع ذلـك ”نُخبـة جلايب“ مـن الذيـن تلقـوا قـدرا ً مـن التعليـم،
مكنهـم مـن فـك الخـط ،وكنـوع مـن التضامـن اإلنسـاين ،مـع أحيـاء املدينة
الريفيـة داخـل التخطيـط ،تصـدوا ملـا حملـه هـذا الفرمـان ،بالكتابـة على
الصحـف الحائطيـة ،التـي كانـوا يعلقونهـا يف دكاكين وكناتين جلايب ود
عـريب ،حيـث أكـدوا أن املسـاجد التـي يرتادهـا عامـة الشـعب (مـا أطلقـوا
عليـه السـواد األعظـم) ،يجـب على الحكومـة رعايتها ،لكـن تلك التـي تتبع
للع َّرافين الجنكويـز أو أي مـن حلفائهـم يف الجامعات الشـبيهة ،التي تعتقد
أنهـا فرقـة ناجيـة ،يجـب أن تدفـع الفواتير والرضائـب واملكـوس والقبانـة
والطُلبـة والـذكاة وأي نوع من الرسـوم القدمية والجديدة والتي ستسـتحدث
(ينبغـي أن تتحمـل الفئـات الناجيـة تبعـات نجاتهـا كاملـة ،فلا يعقـل أن
يتحمـل الشـعب ،الـذي سـيميض إىل الجحيـم قدمـاً ،مـن عرقـه عـبء دفع
الفواتير عنهـا!) فيخسر مالـه بعـد أن خسر آخرتـه! كما يزعـم العرافين
الجنكويـز (مـن ليـس معنـا يف حزبنا ،حـزب الله فهـو مع حزب الشـيطان)!
وهكــذا اعتــر عــدد مــن املراقبــن املتنوريــن؛ أن مثــة ”خطــاب علــاين“
الفتــاوى ،التــي تعنــي
يتشــكل يف جــايب ،يعتــر فتحــاً مميــزا ً يف مجــال
ٰ
بال ـراث وقضايــا العــر.
وعندمــا علــم املتعلمــن ،الذيــن أصبحــوا يوصفــون بـــ (علامنيــي جاليب)
بهــذا التق ِّريــظ أعجبهم كثريا ً؛ رغم أنه كان غامضاً بالنســبة لهم وغري مفهوم!
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إذن وجــد خطــاب العلامنيــن يف جــايب قبــوال منقطــع النظــر ،يف
املدينــة الريفيــة واألحيــاء املجــاو ّرة .بــل تطــور األمــر إىل أن نقلتــه ”وكالــة
رويــرز“ وعنهــا نقلتــه وكالــة األنبــاء الفرنســية و”صــوت كولونيــا“ واإلذاعــة
الســويرسية ،وعــدد مــن وكاالت األنبــاء الدوليــة األخــرى.
وتعاطفــت معــه ردود أفعــال عامليــة مقــد َّرة ،فقــد تحركــت عــى إثــر
مــا أذاعتــه رويــرز ،منظمــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان املغلــوب عــى
أمــره ،و جمعيــة املعذبــون يف األرض اإلقليميــة ،ورابطــة الفالحــن والعــال
الدوليــة ،وأصدقــاء الجــراد ،والعفــو واألزمــات الدوليــة ومراقبــة حقــوق
اإلنســان وكهربــاء بــا حــدود ،وكتلــة األقليــة الســوداء يف جوهانســبريج،
والرابطــة العامليــة للســكن العشــوايئ والحيــاة الربيــة.
وقــد أوردت إذاعــة ”ســوا ســوا“ األمريكيــة املوجهــة ،يف ســياق نرشتهــا
حديث ـاً مفخ ـاً ومفخخ ـاً ،يعــر عــن وجهــات نظــر مل تســمع بهــا جــايب،
التــي ليــس لديهــا ناطــق رســمي ،لديــه كل هــذه القــدرة عــى التحليــل،
وكانــت مونــت كارلــو ،تســتهل تحليالتهــا اإلخباريــة عــن ردود الفعــل،
حــول وجهــة نظــر علــاين جــايب ود عــريب بـــ:
”وقد قال العلامنيون يف جاليب ود عريب“..
ويف واقــع األمــر أن علامنيــي جــايب ود عــريب (إن وجــدوا) فهــم
ليســوا علامنيــن باملعنــى الــذي تحدثــت عنــه هــذه اإلذاعــات ،فهــم
أولئــك البســطاء الذيــن مــن املمكــن أن يقــض مضاجعهــم أي خطــاب
دينــي عاطفــي ،والحكمــة تأتيهــم ”طيــف طايــف” مــع تها ّويــم ”البنقــو
والحشــيش ،أو تجليــات ”عرقــي البلــح البكــر“..
هذا هو كل ما يف األمر ببساطة..
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I
وقتهــا كان أبكــر املعراقــي (الــذي كان أســمه ذات يــوم آدمــو) قــد وفــد
حديثــا إىل جــايب ود عـ َّريب مــن مــكان مــا (كان حريصــا عــى التخلــص مــن
شــخصيته الحقيقيــة مســتكينا للعزلة)..
حيــاة أبكــر املعراقــي يف شــخصيته التــي تخلــص منهــا (شــخصية آدمــو
القائــد الثــوري) قبــل أن يلجــأ إىل جــايب ود عــريب منتح ـاً شــخصية أبكــر
املعراقــي ..كانــت غريبــة لغــر املقربــن منــه ،وغامضــة يف اآلن نفســه!
تنهــض يف قدرتــه عــى ترسيــب تلــك املشــاعر املتناقضــة لآلخريــن:
التوبــة ،القــدر ،الثــورة ،الرتاجيديــا ،القلــق ،الشــغف واملــوت.
وكلــا أقرتبــت منــه أكــر ،اكتشــفت أن هــذه املشــاعر املتناقضــة ،هــي
إختصــار ملعنــى الحــب والقضيــة (الوطــن) عنــد آدمــو!
لطاملــا حــاول آدمــو الســيط َّرة عــى أبولكيلــك الجنكويــزي ،مدفوعــاً
بهــذه املشــاعر املتناقضــة ،ومل يجــن ســوى املقاومــة ،التــي كادت أن تــودي
بحياتــه ،ألكــر مــن مـ َّرة ،لــوال نفــوذه وتراجعــه عــن االســتمرار ،يف محاولــة
التأثــر عــى أبولكيلــك .كان آدمــو رجــاً اســتثنائيا ،ال تنقصــه الشــجاعة
ـر ،وظــل أبــو
ويــدرك أن أصعــب يشء ملــن كان مثلــه ،االبتعــاد عــن الـ ّ
لكيلــك هــو التجســيد الحــي ملــا يطلــق عليــه ،آدمــو (رشا ً!).
حبيبته حليمة ”ال ّورتابة“ تكرر مرارا ً بخفوت:

”نظراتك تخيفني ..تثقبني ،من أين جئت بهذه العيون؟“
وكعادتــه عنــد تلقــف يدهــا ،ال يعلــم ما هو أفضــل يشء ميكــن قوله لها!
وال يـزال آدمــو رغــم مــرور ســنوات طــوال يتذكــر يف قيلوالته املتكاســلة،
كل مــا مــر بحياتــه .من مـرارات وأىس.
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كأن كل يشء حــدث البارحــة فقــط ..وبــن كل ذكــرى وذكــرى ،يتوقــف
ليحاســب نفســه (لــو كنــت صمــت وأغلقــت فمــي ملــا جــرى الــذي جــرى،
وملــا تورطــت يف شــخصية أبكــر املعراقــي ..هــذه الشــخصية الكريهــة إىل
نفــي )..يتــأوه آدمــو ىف وحدتــه ،متكئـاً عــى بقايــا مــن ذكريــات ،تشــظت
يف هجــر الســنوات العجــاف..
كث ـرا ً مــا يــرى الح ـ َّرة ،تــأكل عينــي حليمــة الواســعتني ..حريتهــا منــذ
أول لقــاء لهــا يف ســني حياتهــا الباكــرة .حــن أخرتقــا عامليهــا ،غائبــن يف
غاللــة برزَّخيــة تقاطــع فيهــا األمل مــع القس ـ َّوة والن ـران التلظــي ،معلنــان
مواجدهــا الوليــدة للــوادي .وأشــجار القمبيــل .وشــجر القنــا ،و..
منذهــا بقــدر مــا اقرتبــا مــن بعضهــا ،ازدادت املســافة بينهــا إتســاعاً..
فقــد أدرك آدمــو أنهــا ال تنتمــي إىل عاملــه..
ذلــك الحــس األســطورى ،الــذى يهيمــن عليــه ويتغلغــل ىف روحــه
وجســده! ..ولكــن ظــل مخلص ـاً لهــا! وظلــت وفيــة لــه ..كانــت ســعيدة
بســيطرته عليهــا ،وكان يفهــم دخيلتهــا!
ومــع ذلــك ظــل آدمــو لســنوات طويلــة ،يشــعر بالحاجــة للحــب ،يف
كل مــا هــو حولــه ..ال يحتمــل كلَّــس الحيــاة ..يعــاىن آالمــه وحــده ،دون أن
تصــدر عنــه آهــة واحــدة.
منــذ ميــاده ،ولــدى دخولــه ”الخلــوى“ أخــذ يفكــر ىف ك ـ ّون اللُّغــة..
اللُّغــة التــى يحفــظ بهــا ســور الكتــاب املقــدس ..و لغــة قبيلتــه املختلفــة
ـر الــذي يبــدأ
عنهــا ..وىف هذيــن الكونــن أخــذ يتحــرك ،الســتكناه هــذا الـ ّ
مــن هنــا وهنــاك بــن تالفيــف اآليــات ،ومتــون األحاديــث .وحــوايش سـ َّرة
ال َّنبــي العــريب ..كان ســؤاالً جارح ـاً يتغلغــل داخلــه ،لينفتــق عــن ضبــاب
يفــي إىل ضبــاب آخــر!
قــدر خفــى ذلــك الــذي قــاد آدمــو إىل املدرســة االبتدائيــة ،دون ـاً عــن
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أقرانــه ،يف القريــة الصغــ َّرة ،الرابضــة عــى ضفــة الــوادي .حــذاء دغــل
القمبيــل..
وبــن مرحلــة وأخــرى ،كانــت هويتــه تتم ـ َّزق لتلتئــم وتلتئــم لتتم ـ َّزق
ُهويتــه التــي صاغهــا أبــواه ..وأهــل قريتــه .بأســحارهم وطقوســهم وطبيعــة
الــوادى الناهــض أســفل الجبــل..
كانــت لغتــه األم تبتعــد ،لتحــل العربيــة ،التــى التهمهــا ذكاءه الحــاد
محيط ـاً أرسارهــا ،وأطامعهــا وهيمنتهــا عــى لغتــه األم!
تعــرف آدمــو عــى التاريــخ اإلنســاين وهــو يــودع آخــر مراحلــه
الدراســية ..أدرك رصاع اإلنســان يف محاوالتــه الدامئــة للســيطرة عــى قــوى
الطبيعــة ،واملــوارد ..ومل يســتطع تفــادي رؤيــة تاريــخ قريتــه ،يتحــول اىل
أشــاء ،بــن معــان تاريــخ أوروبــا والعــامل ،وبــاده الكبــرة التــي يشــقها
النيــل كفلقتــن ،لنــواة نصفهــا متغضِّ ــن كال ُعرجــون القديــم.
املعــارف املتناقضــة و املتصادمــة ،فتحــت وعــي آدمــو ،عــى أســئلته
الحارقــة ،التــي ســتالزمه يف قــوادم األيــام.
تناهشــته األســئلة ،ففتــح كيانــه عــى مرصاعيه ،متوغـاً ىف ُعزلــة عميقة،
مل يخــرج منهــا إال وهــو حامـاً الســاح ضد أبــو لكيلــك الجنكويزي.
قبــل ســنوات طويلــة مــن اتخــاذ آدمــو لقـرار الثــو َّرة املســلحة ،داهمــت
حليمــة غربتــه ووحدتــه القاســية ..عىل شــفة الــوادي.
جلســت دون أن تســتأذنه ..التفــت إليهــا ووجههــا يلتــف بوجهــه..
كان صفــر ال ِّريــح يتخلــل الــوادي الــوادع ..غابــت ىف مســام الريــح ..تبعهــا
آدمــو ،وهــو يجذبهــا إىل مركــز الريــح..
وغارقــن ىف أنينهــا ولوعتهــا وهــي تحتــك ”بقــش القطاطــى ورصيــف
الحيشــان ،املزروبــة بعيــدان ال ّدخــن“ كتبــا أغنيتهــا الحاملــة!
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كان آدمــو يُــدرك أن حليمــة تعلقــت بــه منــذ الصغــر ،ألنــه املحســوس
أمامهــا .تنظــر لقصتهــا معــا ،كقصــة حــب يانعــة ،وهــا يتســلالن خلســة
مــن (خلــوة الفــى ابراهيــم شــطة) ،إىل ال َّدغــل ىف ضفــة الــوادي أو الغابــة
حيــث (صنــدل الــردوم) والــدروت ،أعــى قــوز السمســم)..
كان هــدوء حليمــة يضفــي عــى جنوحــه طابــع املغامـ َّرة التــى يحــب،
وبشــعائرهام املقدســة عنــد لقاءاتهــا ،تنفتــح بوابــات الســحر عــى
مصاريعهــا ،فتنقلــق عليهــا ،نوافــذ الشــجن الريفــي ،ويتامهيــان معــاً
يف أنشــودات أثريــة مل تكتشــف ،متجذريــن يف القصــص املنســية للبــاد
الكبــرة!
غمــوض آدمــو هــو مــا يدفــع بقلــق حليمــه إىل أقــى الحــدود :عندمــا
يغيــب دون رســائل ،عندمــا يعــود دون ترقــب ..تتمنــى أال يســافر مــرة
أخــرى أبــدا ً..
هكــذا ظلــت حليمــة تعــاين توجداتهــا منــذ ســنوات دراســته األوىل يف
املدينــة ،حتــى لحظــة دخولــه يف تلــك العزلــة البديعــة ،التــي خــرج منهــا
ثائ ـرا ً يحمــل الســاح ،معلنــا متــرده عــى أبــو لكيلــك الجنكويــزي..
كثـرا ً مــا كان حــرص حليمــة عــى لفــت أنظــار اآلخريــن يقلقــه ،ويفجــر
داخلــه كل كوامــن التوتــر األزيل ،لروحــه امللتفــة ىف ”دمــور“ أبيــض يحــارصه
يف أحالمــه النادرة!
جــال حليمــة ..جاذبيتهــا وســحرها ،الــذى يشــبه تلــك اإلحساســات
رسبــة ،مــن بــوح آلهــة املعابــد الغابـ َّرة! ..كل يشء يخــص حليمــة يدفعــه
املت ِّ
إليهــا دفع ـاً ،وتتســع املســافة بينهــا أيضــا يف اآلن نفســه؟!
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II
السيــة،
بعــد محــاورات عديــدة ،ووعــد ومواعيــد فاشــلة ،يف إطــار مــن ّ
املترسبلــة بسلســلة معقــدة مــن اإلتصــاالت والوســطاء.
بعــد كل هــذه املحــاوالت ،نجــح آدمــو يف لقــاء منــدوب (اليانــي)..
تح ـ َّدث آدمــو عــن آالم شــعبه وأمجــاد أســافه وجهودهــم الدبلوماســية،
قبــل هيمنــة (الجنكويــز) عــي البــاد الكبــرة..
تحــ َّدث عــن ال ُبعــد اإلنســاين لقضيتــه وواجــب األرسة الدوليــة .وكان
منــدوب (اليانــي) يبتســم يف خبــث ودهــاء!
يف تلــك الظهــرة القائظــة؛ التــي ألتقــي فيهــا آدمــو اليانــي ،كان
مشــحوناً بانفعــاالت األرض حليمــه ..ومشــاهد ال ِّرفــاق الذيــن ســقطوا يف
غــارات الجنجويــد ،عــي القــرى والحــاالت ..حارصتــه صــورة أمــه العجــوز
رصة بالجنجويــد..
(خاطــ َّرة) وهــي تحــرِّق داخــل قطيتهــا املحــا َّ

جاءتــه صــورة أبيــه (ألول مــرة ي ـراه يبــي) ..كان مقطّــب الجبــن ،يف
صمتــه كالم ،ويف عينيــه متتــزج مشــاعر شــتى..

أدرك آدمــو أن الجنكويــزي أبولكيلــك اختطــف حليمــة للضغــط عليــه..
التــاع ..ها َّجــت دواخلــه ..كانــت ذكريــات الذيــن لطاملــا أحبهــم بعمــق،
وترســخ وفائــه لهــم يف وجدانــه ،تداهمــه كألــف عقــرب تتصــارع داخــل
زجاجــة مغلقــة؟!
انفــض اجتــاع آدمــو باليانــي ،فتوجــه إىل أتباعــه وحواريــه ..ضغــط
عــى مشــاعره الذاتيــة .تغلــب عــى أملــه وأحزانــه ،و خطــب فيهــم عــن
حالهــم ومآلهــم ،حتــى ســالت مــن عيونهــم دمــوع الــ َّدم ،تبلــل أرض
املعســكر املخفــي بعنايــة يف قلــب الجبــال واألحــراش.
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ومىض ينظم صفوف جيشه ،معلنا حربه الضارية عىل الجنكويز..
ومــع اشــتداد املعــارك ،والهزائــم املتواليــة لجيــش أبولكيلــك انتــر
الفــزع ،يف أوســاط العاملــن ببواطــن األمــور ،مــن صفــوة جمهوريــة اململكــة
الجنكويزيــة العظمــى ،بينــا كانــت العامــة ،متــي يف حياتهــا بإيقاعهــا
ذاتــه ،ال تعــرف شــيئا عــا يجــري يف الحــدود البعيــدة!
فأجهــزة إعــام أبولكيلــك ،عت َّمــت عــى غــارات الجنجويــد وهزائــم
جيــش أبولكيلــك ،وأكــرت مــن بــث تلــك األغنيــات العنرصيــة البغيضــة،
املعبــأة مبزاعــم الشــجاعة ،التــي تكــرر فيهــا (رشابنــا مويــة نــار ..لحــم
األســود مزتنــا ..فــرش البيــت حريــر ..ترقــد عليــه ”فرختنــا“) ومل تنــس
كذلــك بــث أغنيــات (الجبجبــه؟!)؛ التــي تحــرض عــى القتــل الجامعــي
واألغتصــاب وحــرق القــرى ،حيــث غــارات الجنكويــز ال تبــق وال تــذر!
كان الجميــع يتســاءلون كيــف آلدمــو ،الــذي لطاملــا شــدا ،بثوابــت
أبولكيلــك العجيبــة ،وتغنــى بأمجــاده ،كآخــر خلفــاء النبــي العــ َّراف ذو
البدلــة البيجيــة ،عــامل القانــون واللُّغــات ،و”خابور“ فتــاوى النــكاح الرشعي،
وحيــض النســاء النفســاوات ..كيــف آلدمــو هــذا ،أن يشــق عصــا الطاعــة
عــى ســيده املهيــب الركــن أبولكيلــك؛ ويعلــن الثــورة عــى ســعادته ،بــكل
هــذا الجنــون؟!
وبالطبــع ســقط هــذا الســؤال ،يف قصــف األنتونــوف والهليكوبــرات
واملدفعيــة الثقيلــة ،عــى الفالحــن والبســطاء ،الذيــن كانــوا ينظــرون آلدمــو
(املنقــذ ،املخلــص الــذي ســيمأل أرضهــم عــدالً ،بعدمــا ملئــت جــورا ً) بعيــون
ملؤهــا األىس وااللتيــاع!
قال عباس ود الخزين:
”ال بد من القضاء عىل قطاع الطرق ،وزعيمهم آدمو املارق املرتد“
”ولكن ،هؤالء ليسوا قطاع طرق!“
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كان ود الخ ّزيــن لحظتهــا يؤكــد عــى صــدق النــزوع النفــي ألبولكيلــك؛
و شــهوته املريضــة يف القتــل؛ وعشــقه الـ َّدم واالســتباحة..
ففــي اليــوم الــذي ســبق اليــوم ،الــذي اســتوىل فيــه أبولكيلــك عــى
الســلطة ،يف جمهوريــة اململكــة الجنكويزيــة .كان قــد أفتتــح انقالبــه عــى
األمـراء الطائفيــن ،بقتــل عــرة مــن الفالحــن و ثالثــة غناميــات وحامريــن
ليتأكــد مــن كفــاءة بندقيتــه!
فربت كبري الع َّرافني عىل كتفه بود ،مستحسنا فعلته..

ومــن بــن كل املقربــن منــه ،كانــت عالقــة أبــو لكيلــك بآدمــو مميــزة
(دونــا عــن كل عالقاتــه بالع َّرافــن الذيــن ميــأون قــره) عــى الرغــم مــن
إحساســه الدائــم ،بــأن التفاهــم مــع آدمــو ،مــن األمــور التــي تصعــب
عليــه ،إال أنــه وجــد نفســه منجذبــا إليــه عــى الــدوام!
رمبــا ألن آدمــو مل يكــن يكــرث للتفسـرات العقالنيــة لســلوك أبولكيلك..
هــذه التفسـرات التــي ،لــو طرحهــا لوجــد أبولكيلــك ،حرجـاً كبـرا ً يف تربيــر
وجوده واســتمراريته!
أكــر مــا كان يزعــج أبولكيلــك ،هــو خوفــه الدائــم مــن يشء غامــض ال
يــدري كنهــه بالضبــط!..
هــذا الخــوف الــذي يطــارده منــذ الطفولــة الباكــرة ،جعلــه ال يســتطيع
الصغــر،
احتــال العالقــات املســتقرة باآلخريــن ،ووقــف خلــف تعذيبــه ىف ّ
للزواحــف والعصافــر ،حتــى أنــه رضب والدتــه (بحديــدة يف عضــم
الشــيطان ،ألجــل قنقــر عيــش!) وهكــذا ظــل يتسـ ّـي (عندمــا بلــغ مرحلــة
الشــباب) بقتــل الــكالب والف ـران والقطــط!
ســبب أبولكيلــك بســلوكه العــدواين مــع أقرانــه ألرستــه توت ـرا وقلقــا
عظيمــن! وازعاجــا ال حــد لــه!
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كان أبولكيلــك عــى ال ُرغــم مــن الخــوف العظيــم ،الــذي يســكنه يشــعر
بأنــه عظيــم ونبيــل ،وال أحــد يــدري كيــف تك ـ ّون يف دخيلتــه مثــل هــذا
الشــعور الزائــف!
ظلــت عالقــة أبولكيلــك بــكل مــن حولــه عاصفــة ،ال تفتــأ بــن آن وآخــر؛
تقتلــع أمامهــا كل مــا هــو جميــل يربــط بينــه واآلخريــن!
أخضــع أبولكيلــك كل مــن حولــه (الوحيــد الــذي مل يتمكــن مــن
إخضاعــه ،كان آدمــو نفســه) وكثـرا مــا كان يشــعر ،أن عالقتــه بآدمــو أشــبه
باختبــار قــوة ..كان الهتــاف باســم أبولكيلــك ،والتصفيــق لــه مــن أحــب
األغنيــات التــي يشــتهي ســاعها يف كل لحظــة.
ال يذكــر أبــو لكيلــك ىف حياتــه العامــرة باملعــارك ،أنــه أحــب فتــاة قــط.
كل الفتيــات الــايئ ربطتــه بهــن عالقــة عابــرة ،أســقطهن مــن حياتــه مبجــرد
انتهــاء رغبتــه ىف االســتمرار .جميعهــن كـ ّن جميــات ،صغـرات ،خاضعــات،
يتباهــى بهـ ّن أمــام أصدقائــه ،بفخــر واعـ ّزاز.
ولطاملــا حلــم بنــوع مــن الحــب األســطوري ،كــذاك الــذي جمــع بــن
العشــاق يف ألــف ليلــة وليلــة! وال زال ينتظــر مثــل هــذا الحــب الكبــر! عىل
ال ّرغــم مــن أنــه ميــأ وقــت فراغــه بالــزواج مــن األرامــل (زوجــات قــادة
جيشــه ،الذيــن أســقط طائراتهــم يف أح ـراش البــاد األســرة!).
الغ ّريــب أن أبــو لكيلــك ليــس هــو رئيــس البــاد الفعــي فهو(مجــرد)
القائــم بأعــال القــر ،لك ّنــه مــن هــذا املوقــع أصبــح عمليــا ال ّرجــل األول
يف البــاد األســرة ،فــكل األمــوال واألجهــزة الحساســة ،مفاتيحهــا يف ي ـ ّده!
ويبــدو أنــه عندمــا تآمــر مــع الع ّرافــن ضــد جــداد ،كان ذلــك لخشــيتهم
أن ميــي جــداد يف االتجــاه ذاتــه ،الــذي ســبقه إليــه آدمــو.
العالقــة بــن أبــو لكيلــك وكبــر الع َّرافــن ،ظلَّــت غامضــة حتــى لحظــة
دخــول اليانــي ،يف مؤخــرة طالئــع مليشــيات آدمــو ،فكبــر الع َّرافــن شــخص
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مــن ذلــك ال ّنــوع الــذي تنســج حولــه الحكايــات ،التــى يصعــب تصديقهــا،
فــإىل جانــب أنــه كائــن فطــر عــى اإلختــال الجنــي (كــا يطيــب ل ـ َّود
الخ ِّزيــن التعبــر) ،فقــد كان جيني ـاً أيض ـاً مختــل عقلي ـاً!
كان مولعــا باالبتســامات الشــبقة ،التــي مينحهــا ألتباعــه وحواريــه
بســخاء..
فكبــر الع َّرافــن ظــل طــوال عمــره ،ىف حالــة حــب دائــم ،كعاشــق ولهان
ومغــرم بالذكــور ،مــن كل شــكل ولون!
لكنــه أيضــا كان عاشــقا لتلــك ال ّرتانيــم مجهولــة املصــدر والغامضــة ،التي
يســمعها آخرالليــل فتملــؤه حبــورا ً ،وتجعلــه يســر آالف الفراســخ ،يف طريق
مل ميــض فيــه أحــد مــن قبــل.
يتبــع تلــك الهواتــف املضيئــة (كــا يزعــم) التــي تقــوده من ظلــات اىل
إضــاءة خافتــة ،فشــعور بالخــدر اللَّذيــذ ..حيــث يشــعر بالتحــرر الكامــل..
كان يوهمــه بأنــه حصــل عــى ال ُح ِّريــة ،بعــد أن دفــع مثنهــا مــن عزلتــه
لع ـر ِ
ات الســنوات!
عــى ال ُّرغــم مــن النجــاح الباهــر ،الــذي حققتــه ثــو َّرة آدمــو املســلحة،
إال أن أبــو لكيلــك اســتطاع تطويقهــا فيــا بعــد بطريقــة مــا (بتنفيــذ
مؤامــرة داخليــة ضــد آدمــو ،إذ انقلــب عليــه بعــض قــادة ثورتــه ،وهمــوا
بقتلــه فوجــد نفســه مضط ـرا ً للهــرب) أصبــح آدمــو بــن مطرقــة الثــورة،
التــي صنعهــا وســندان أبولكيلــك الجنكويــزي ،فلــم يعــد يثــق بأحــد أبــدا،
إىل أن أنتقــل إىل الحيــاة اآلخــرة بطريقــة غامضــة!
قالــت التّايــة زوجــة أبــو لكيلــك لجارتهــا محاســن زوجــة وزيــر الدفــاع
خلــف اللــه الجنجويــدي:
”أبــو لكيلــك مســكني وغل َّبــان ،مــا قــادر يتفــكك مــن ســيط َّرة الــزول ده
عليهــو ..يقولــو شــال ميــى شــال يقولــو ميــن ميــي ميــن؟!“
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سالت محاسن برتدد:
”دحني يعني ما عندو شخصية؟!“
فرمقتها التاية بنظ َّرة غاضبة ،جعلتها ترتاجع وتضيف:

”بــري يــا أختــي راجلــك منــو الزيــو ..هيبــة وســلطان ،لكــن النــاس يف
الرســول اتكلمت!“وعندمــا ابتســمت التايــة ،هــدأت اضطرابــات محاســن
وانفعاالتهــا التــي كادت تــرخ الجــدار! ووجدتهــا فرصــة مناســبة ،لتــر
للتايــه:
”كل مــا يشــاع عن إنقســام الع َّرافــن ،و منــاوأة أحد القســمني أبولكيلك،
محــض اخـراع لـذَّر ال َّرمــاد يف العيــون ،فــكل مــا حـ َّدث ويحـ ُّدث ،هــو مــن
ره الباتــع وأبــو
بنــات أفــكار كبــر الع َّرافــن ،لغ ـ َّرض ال يعلمــه إال هــو ب ـ ِّ
لكيلــك شــخصيا!“
فابتسمت التاية ىف رضا ،وهمست محاسن ىف رسها:
”س ّجم خشم أمو!“

وقتهــا كانــت حــارضة جمهوريــة اململكــة الجنكويزيــة ،قــد أفاقــت مــن
بــوح غفوتهــا الغامضــة ،عــى تأوهــات أبولكيلــك الجنكويــزي التــي اهتــز
لهــا القــر املتــآكل ،ويف ال َّوقــت نفســه ،كان آدمــو ال يــزال يســتعيد ىف
الصبــا والطفولــة!
خاطــره ،ذكريــات ِّ
أفــاق أبــو لكيلــك مــن الكابوس ،الــذي رأى فيه نفســه مشــنوقاً ،ينظر إىل
رأســه وهــو يتــدىل تحيــط به أنشــوطة ط َّرفهــا ثابت ىف الســقف! فتــأوه تلك
اآلهــات العميقــة التي ســمعها كل من يف القرص من حاشــية وأتباع جنكويز!
مــن أعمــق أعــاق بوتقــة جمهوريــة اململكــة ،تلفــت أبولكيلــك يف فراغ
الغرفــة ذاتهــا! التــي خرجــت منهــا أخطــر القـرارات ،ألكــر مــن نصــف قــرن
مــن الزمان.
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تلــك القــرارات التــي قذفــت بشــعبه إىل حالــة مــن اليــأس والبــؤس
الفريــد ،والقلــق والتوتــر العظيمــن ،وغـ َّرت مــن مصــره باتجــاه آخــر أكــر
غموض ـاً ،مــن آهاتــه امللتاعــه.
عندمــا تــوىل أبولكيلــك زمــام األمــور ىف جمهوريــة اململكــة ،كان مدفوعاً
مــن الع َّرافــن ،الذيــن أوهمــوه بأنــه رجــل ذو شــأن عظيــم فقـ َّدر ثــم قـ َّدر،
ورأى أن مــن الحكمــة أن يفعــل بشــعبه ،كل مــا يشــر بــه الع َّرافــن.

وعندمــا ح ّدثــه عبــد الجـ ّواد ود الباهــي ،نقــا عن أحــد العارفــن بأرسار
الحصــار حــول أيب لكيلــك ،مل يصـ ِّدق عبــد الجـ َّواد
الع َّرافــن ،الذيــن أحكمــوا َّ
بــل وأنتهــره ،فخــرج اآلخــر غاضبــا ،ومــى أبولكيلــك ،إىل كبــر الع َّرافــن
رب إليــه شــكوك ود الباهــي ،فلــم متــض ســوى أيــام قليلــة ،حتــى مــات
يُـ ِّ
ود الباهــي أو (قتــل) وتك ـ َّررت حــاالت املــوت ىف ظــروف غامضــة! لــكل
مــن تشـكَّك يف أمـ ِر ع َّرافــن أيب لكيلــك!
ر
وأصبحــت منذَّهــا مقــوالت الع َّرافــن ،مــن ثوابــت أبولكيلــك التــي يـ َّ
عليهــا ىف خطاباتــه الجامهرييــة ،أكــر مــن الع َّرافــن أنفســهم ،حتــى شــاع
يف جمهوريــة اململكــة القــول ىف ســخ ِّرية( :الــريك وال املتــو ِّرك) كنايــة عــن
املــأزق الوجــودي أليب لكيلــك ،ىف تبنــي أمــور غريبــة! نيابــة عــن أصحــاب
هــذه األمــور!
ظهــرة ذلــك اليــوم الــذي أفــاق فيــه أبولكيلــكُ ،محــارصا ً بكوابيــس
اليقظــة ،التــي اخرتقــت أحــام جمهوريــة اململكــة ،اســتعاد يف ذاكرتــه
رسيــة (التــي
عمليــات الســحق والتنكيــل ،التــي قــام بهــا ضــد الجمعيــات ال ِّ
كانــت علنيــة قبــل توليــه الحكــم ،انقالبــا عليهــا) حتــى مل يبــق لهــا صــدي.
كانــت تقاريــر مخربيــه مؤخــرا ً ،تؤكــد أن زعــاء الجمعيــات الرسيــة
الهاربــون ،شــمتانني فيــه ،وليــس لديهــم اســتعدادا ً يف إقالــة عرثتــه ،وتطييب
خاطــره يف محنتــه الكــرى.
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ظهــرة ذلــك اليــوم هتــف أبولكيلــك (بعــد اطالعــه عــى آخــر التقاريــر)
بحاشــيته التــي كانــت تتســاءل ،باحســاس ملــؤه ال ُّزعــر والخــوف والرتقــب!
ي ،وأســتهل بثوابتــه املعتــادة ،التــي طاملــا ح َّولــت
ـمي أبولكيلــك وصـ َّ
سـ َّ
حنــن أهــل الجمهوريــة امللكيــة إىل أيس ،وذك َّريــات أســافهم بــكل الحكايَّــا
ـرب ضاريــة ،انتزعهــا أبولكيلــك مــن قلــب التأريــخ ،ليزرعهــا
القدميــة إىل حـ ٍ
رضة البــاد الكبــرة.
يف حــارض حــا َّ

فاســتحالت تلــك الثوابــت إىل كوابيــس ،أقلقــت مضاجــع عــال
“القصــب -الكتكــو والفحا َّمــة” والفالحــن البســطاء يف أقــايص البــاد و
َّ
دوانيهــا ،وأولئــك الذيــن يعيشــون عــى ج ِّنــي الثــار ،و مطــاردة األرانــب
بـــ ”الســفاريك!“.
كان كل من يف القرص ،يتصبب ع َّرقا عندما ختَّم أبولكيلك خطابه:

”مــن أراد العــودة فليغتســل ،مبــاء البحــر ومــن أراد الســلطة ،فليحمــل
الســاح لقتالنــا“
لحظتئذ ،همس عباس السنجك لود الق َّراي:
”أبولكيلــك مــا نــاوي يجيبها الــر!! أنه يدعــو معارضيه لحمل الســاح؟!“
فهــز األخــر رأســه وصمــت مطرقــا بعيــدا ً عــن وجــه آدمــو ،الــذي
غضَّ نتــه األوجــاع التــي ص َّنعهــا أبولكيلــك وجنجويــده يف قومــه!
كان آدمــو إثــر هــذا الخطــاب ،قــد أض َّمــر يف نفســه شــيئا ،مل تكشِّ ــف
عنــه ســوى وقائــع األحــداث فيــا بعــد!
رسيــه تامــة ،وبعــد هروبــه انتــرت البيانــات واملنشــورات
إذ هــرب يف ِّ
الســوداء ،التــي تحــي عــن فســاد عقــل أبولكيلــك وجنــون وفســاد حاشــيته
وأتباعه!
ورغــم أن هــذه املنشــورات مل تحمــل توقيعــاً محــددا ً ،إال أن أصابــع
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االتهــام يف أجهــزة أبولكيلــك االســتخبارية أشــارت كلّهــا إىل آدمــو ،وتناقلــت
رسيــة تا َّمــة ،أحــد البيانــات التــي مل يكتــب
رضة البــاد الكبــرة ،يف ِّ
حــا َّ
عليهــا وال حــرف واحــد ،فإماطــة اللثَّــام عــن عالقــة كبــر الع َّرافــن الحم َّيمــه
باليانــي ،وربائبهــم مــن جــوار البــاد الكبــرة الطامعــن ،مل تكــن باألمــر
الــذي يحتــاج إىل بيــان!
لحظتهــا كان مفكــري الدولــة الجنكويزيــة ومثقفوهــا ومبدعوهــا ،قــد
أكملــوا كتابــة ملحمتهــم الغامضّ ــة ،التــي مل تحمــل ســوى عبــارة واحــدة،
عــى مــدى عــرة ألــف صفحــة هــي:
أي مــن النقَّــاد املزعومــن،
(املصــرك تنجــرح بالســاح )..ومل يتــ َّرع ٌّ
لــرح املحتــوى املعــريف و الــداليل للفــظ (الســاح) التــي وردت يف امللحمــة
رضة ،رغــم تســاؤالتهم املريــرة.
العظيمــة ألهــل الحــا َّ
يهجســه ســؤال ،اكتفــي باستحســان امللح َّمــة ،مداريــا
وألن أبولكيلــك ال
َّ
جهلــه بعيــون الشِّ ــعر الجنجويــدي ،لك َّنــه مل يتــواىن يف أن يعــرض بعصــاه
ويرقــص .مــا دفــع أحــد الخبثــاء يف الصفــوف األماميــة أن يهمــس:
“ َّجبَّ ..جبَّ ..جب..”..
وقال آخر:

“حتودينا يف ستني داهية”
وتصــدى جــر الــدار ود تــور شــن للمســألة فــاك لســانه وهم َّهــم
ودمــ َّدم ،ومل يفهــم أحــد الحارضيــن يشء ســوى كلمــة:
(جنكويز!)
لحظتهــا كانــت قبيلــة الجنكويــز (التــي ينتمــي إليهــا أبولكيلــك) قــد
غــادرت مضا ِّربهــا إىل مــكان غــر معلــوم ،وأرســلت زعامئهــا إىل قــر
رضة
أبولكيلــك ذي القبــة الحمــراء ،عنــد مقــرن النيلــن يف قلــب الحــا َّ
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الجنكويزيــة.
كانــوا يناقشــون خططهــم لحاميــة القبيلــة ،وحاميــة أبولكيلــك مــن
أي هجــوم محتمــل ،ويخططــون الســتكامل خطَّــط الع َّرافــن بحــرق مزيــد
َّ
مــن القــرى و”الحــاالت والفرقــان“ واغتصــاب أكــر عــدد مــن الفتيــات
رشيــن وقتــل كل ال ِّرجــال واألطفــال والشــيوخ دون اســتثناء..
دون سـ ِّن الع ِّ
وعندمــا جلــس أبولكيلــك إليهــم أكــد عــي ُخططِّهــم..
كان أبولكيلــك منــذ طفولتــه الباكــرة ،كائن ـاً متوحــدا ً يعشــق العزلــة،
ويجنــح إىل العنــف و لديــه نــزوع فطــري قــوي لالنقيــاد ،وذاكــرة ذات قدرة
ف ـذَّه عــى حفــظ تعليــات الع َّرافــن وتنفيذهــا (ىف صالوناتــه الخاصــة)..

الســحل الــذي تـ َّم لقومــه ،وتح ِّريك
إثــر نجــاح آدمــو ،يف تصعيــد وقائــع َّ
هــذه الوقائــع املأســاوية للضمــر العاملــي ،أفــاد أبولكيلــك أنــه فعــل مــا
فعــل ليــس اســتجابة فقــط ألوامــر الع َّرافــن ،بــل لحبــه للبيئــة ،هــذا الحــب
هــو مــا دفعــه ألعــال اإلبــادة الجامعيــة ،واســتجابة ألجهــزة إعالمــه ،بــأن
هــؤالء الســود البدائيــون ،يهــددون الحيــاة الربيــة بالصيــد وينه ُكــون األرض
بزراعــة التم َّبــاك والبن ُّقــو!
تحســن ال َّنــوع الفعالــة ،لدمجهــم يف
كــا أن االغتصــاب مــن وســائل ِّ
بوتقــة جمهوريــة اململكــة الجنكويزيــة العظمــى.
ظــل الهــ ّدف الحقيقــي لـــ أيب لكيلــك غامضــاً! حتــى عــن أفــكاره
ّ
الشــخصية املضمــ َرة!
َ
االغتصــاب
رب إليــه حكايــات
َّ
ويف لحظــات تجلِّيــه الخــاص ،عندمــا تتـ َ
والقتــل الجامعــي وحــرق القــرى .يتســاءل يف رسي َّرتــه (ملــاذا فعــل مــا فعــل،
رضة ذاتها اآلن!).
بإطــاق جنكويــزه إلشــاعة كل هذا البــؤس الذي يه ِّدد الحــا َّ
كان أبولكيلــك ينتــج أفــكاره بطريقــة عجيبــة ..إذ ين َّفــث ذلــك ال َّنــوع
مــن ال ُّدخــان ،الــذي يتصاعــد ىف قــاع دماغــه ،متموجـاً يف دوائــر حلزونيــة.
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ومــن قلــب هــذه الدوائــر ،تتشــكل أفــكاره التــي رسعــان مــا يتلقفهــا
الجنجويــد ،فيز َّرعــون ال ُّرعــب ىف تلــك الق ـ َّرى النائيــة البعيــدة ،يف نفــوس
الفالحــن والصياديــن البســطاء ،ىف أقــى التاريــخ املنــي للبــاد الكبــرة
األس ـ َّرة!
قــال ود عطّــا اللــه الــذى حــارب جــ َّده الكبــر مــع اإلمــام املهــدي،
ومــات مــن الجــوع والعطَّــش وتعذيــب األنصــار يف ســجون الخليفــة:

”أبــو لكيلــك يعــاىن مــن ضغــوط عظيمــة مــن اليانــي ،الذيــن هـ َّددوه
بالويــل والثبــور وعظائــم األمــور ،وجعلــوه يرتجــف مــن الخــوف والفــزع!..
ويهتــف بالتايــة:
”دثرينى ..زملينى!“.
حاولــت إذاعــة أبــو لكيلــك أن تلطــف مــن الشــقاء والضجــر؛
الــذي اعــرى حيــاة أبــو لكيلــك فأعلنــت عــن بيــان هــام ترقبــوه
يف اهتــام ،وعندمــا اســتمعوا إليــه شــملهم ذُعــر وخــوف مقيمــن!
السة:
كان اليانيك يتدفقون من كل فج .فكر محمد أحمد ود ّ
”البد أن أبو لكيلك اآلن يف محنة عظيمة!“
ولحظــة تــى وزيــر دفــاع أبولكيلــك خلــف اللــه الجنكويــزي (الــذي
ينحــدر والــده مــن صلــب أحــد األتــراك يف جيــش الدفــردار) بيــان
التصــدي املزعــوم لليانــي .كان أبــو لكيلــك شــخصياً؛ لحظتهــا يجتمــع
بســفري اليانــي ،مؤكــدا ً عــى فــروض الــوالء والطاعــة (للمــرة األلــف
منــذ اســتيالئه عــى الســلطة مــن قبضــة األمــراء الجنكويزالذيــن
ســبقوه إىل حكــم البــاد الكبــرة األســ َّرة منــذ اســتقاللها الوهمــي!).
ـرة مثــل أبولكيلــك ال يعلــم أن اآلخــر بتنفيــذه ملــا يشــر بــه
كان ود الـ ُّ َّ
كبــر الع َّرافــن ،إمنــا يُنفــذ ُخطَّــة اليانــي املزدوجــة الحتــال البــاد الكبـ َّرة،
مـ َّرة أُخــرى!
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وعندمــا احتــج أبولكيلــك ىف ذلــك االجتــاع بخنــوع ،قمعــه ســفري
اليانــي بقســ َّوة:
”نحن مل نقل لك أرتكِّب الفظائع!“
كان أبــو لكيلــك قــد أســقط يف يــده؛ وتلَّفــت حولــه يف غرفــة االجتــاع
أي وقــت آخــر!
تســيطر عليــه الرغبــة يف الهــروب اآلن قبــل ّ
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III
بعــد مــي كل هــذه الســنوات ،هــا أنــا أجلــس اآلن وحــدي ،يف
هــذه البــاد البعيــدة الغريبــة ،أرمــي ببــري إىل الــوراء البعيــد ،فــأرى
كل الخيــارات ســيئة ،وأفضــل األســوأ هــو مغــادرة البــاد الكبــرة األس ـ َّرة،
فهاجــرت!
واآلن أســائل نفــي كالعــادة( :متــى تعــود إىل البــاد األسـ َّرة يــا عــي؟!)
في ـ ّدوي ســؤايل يف ف ـراغ املــكان ،دون أن يعــود الصــدى راجع ـاً” ،فأتيقــن“
بالصــر عــى الغربــة!
َّ
ينــرب خاطــري مــن آن آلخــر ..غالبــا ،ليســتعيد ِحلَّــة جــايب ود عــريب
بناســها و حياتهــا ،فتقفــز املـ َّرم كلتــوم ،التــي وجدتهــا بهــذه البــاد ،فحف َّزت
يف داخــي كل ذلــك العــامل املنــي ،للمدينــة ال ِّريفيــة وجــايب ود عــريب!
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IV
كنــت واقفــاً أمعــن فيهــا النظــر ،إىل أن تالشــيا يف الشــارع
الخــايل إال منهــا .فــر ّددت بــري ،وأنــا أشــعر مبيــدان التحريــر
ميتلــئ فجــأة بال َّنــاس ،ويهي ِّمــن الضجيــج عــى شــارع القــر ال َعي ِّنــي!
وال ِّزحــام يُعيــق حركــة املــرور ،يف الشــارع املفــي إىل طلعــت حــرب!
كانــت الحيــاة قــد عــادت إىل طبيعتهــا؛ يف اللحظــة التــي تهشــمت فيهــا
طبيعتــي ،بعــد أن دهســتني عربــة النقــل الكبــرة ،وســاوتني مــع األســفلت.
وحتــى اآلن ال أدري ،هــل مــا حــدث أمامــي حقيقــي ،أم هو وهــم تخيلته!..
هــل املــ َّرم كلتُّــوم ،التــي عرفتهــا يف طفولتــي ،هــي ذاتهــا الشــي َّخة
كلتُّــوم التــي اختفــت أمــام عينــي قبــل قليــل؟ هــل هــي ذاتهــا ..التــي
رضيــح
غـ َّرت حيــايت؟ عندمــا دخلتهــا فجــأة يف ذلــك املســاء ،عنــد مدخــل ِّ
الســيدة زينــب؟!..
هــل هــي ذاتهــا هــذه التــي غــ َّرت حيــايت مــرة أخــرى ،لحظــة
رأت عبــد ال َّرحمــن (العويــر) ود التــوم فاقرتبــت منــه و مــ َّدت أناملهــا
تخــارص أصابعــه ،ومضيــا معــاً ليتالشــيا يف شــارع القــر العي ِّنــي!
كانــت الشــي ّخة كلتُّــوم منــذ عرفتهــا ،تكتفــي عــن ســؤايل بالنظــر
إىل بؤبــؤ عي َّنــي ،تعــره إىل جــويف فتــدرك حقائقــي وتلــ ِّوح يل بهــا!
فكنــت أرى نفــي يف ”رقائقهــا“ التــي تعــر يب تلــك املســافة الكامنــة ،يف
عج ـ ِّز اللغــة وقصورهــا ،عــن ترجمــة نفــي بهــذه ال ِّدقــة املتناهيــة ،التــي
تلــوح يف إميــاءات الشــي َّخة وإشــاراتها ،التــي تُف ـكِّك مــا اســتغلق داخــي،
وتبــوح برمــوز باطنــي ،املفعــم بالتلويحــات ،فــأرى نفــي كالشــمس:
ســاطعة ..و حيــايت تنســاب فيهــا مــن امليــاد إىل املنتهــى ،عنــد شــج َّرة
الاللــوب التــي خي َّمــت عندهــا املــ َّرم ،تناجــي ود التُّــوم فيــا تعابــث
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غرابهــا األشــهب ،وأنــا اقــرب منهــا حامــا قلبــي عــى كفــي..
تنســاب حيــايت هكــذا بإيجــاز ورحابــة ،محاطــة مبكاشــفات الوصــول،
املن َّزهــة عــن مزالــق اللغــة ،و سباســبها ووهادهــا ومضايقهــا ال َّوعــرة!

إذن هكــذا ..كان مــا بيننــا مــن أمــر مــن املبتــدأ إىل املنتهــى!
أول مـ َّرة جلســت فيهــا إليهــا غابــت عنــي كأنهــا ترتحــل يف عــامل ال نهــايئ .ال
ميــت إىل هــذه الـ َّدار بصلــة ..كانــت هامئــة .مغ ِّرتبــة يف ال َّزمــن واملــكان .ال
الصــوف املطـ َّرز بالريــش وأليــاف الشـ َّجر.
يشء يبــن منهــا يف ثوبهــا ّ
ال أدري إن كان هــذا الثــوب ،يخفــي داخلــه الشــي َّخة كلتُّــوم أم يخفــي
شــخصاً آخــر!
رضيــح الســي َّدة زينــب،
كنــت قــد التقيــت الشــي َّخة قبــل أيــام عنــد ِّ
واســتقبلتني قبــل قليــل يف دارهــا ،وبعــد ال تــزال التســاؤالت تتفاعــل
داخــي! تــرى هــل هــي امل ـ َّرم ذاتهــا :تلــك ال َّدرويشــة ،التــي كنــا نجلــس
إليهــا يف الطفولــة ،بعــد أن نعبــث مــع الغــ َّراب األشــهب يف شــج َّرتها
باهتــام غريــب.
الاللــوب ،والــذي كانــت ترعــاه
ٍ
كنــا نســألها مــا يع ـ َّن لنــا مــن أســئلة ،فتبتســم وتحــي لنــا عــن طَّــي
املــكان وال َّزمــان ،و”املســيد“ و”ح ـ ّران“ (الشــيخ كــوكَّاب العن َّقــرة).
هــل هــي املــ َّرم كلتُّــوم ذاتهــا ،أم يُخفــي هــذا الثَّــوب
الــذي أجلــس إليــه اآلن شــخصاً آخــر ،مل يســبق يل معرفتــه؟!
كنــت مرتبــكاً ،وخائفـاً ..وحائـرا ً ،رمبــا ..ورمبــا مذهــوالً ومســحورا ً! وذاكــريت
تحــاول أن تســتعيد ،تلك الحكَّايات املتناقضَّ ــة عنها ،يف تلك الطفولة البعيدة.
”حلَّت امل َّريم كلتُّوم عىل حينا فجأة“

(قالــت ســا َّرة) ،واتخــذت مــن تقاطــع الشــوارع ،يف قلــب الحــي مكانـاً
لكــوخ صغــر ،اســتحال مبــرور الوقــت إىل بيــت كبــر غامــض بســوره
الطي ِّنــي ،الــذي تنبعــث منــه رائحــة ال َّزعفــران.
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ال نــدري متــى شــي َّدته ..فجــأة رأينــا الكــوخ الناهــض يف
قلــب ميــدان التقاطــع! ..ومل متــض فــرة وجيــ َّزة حتــى أختفــى
الكــوخ بــن سلســلة مــن الغــ َّرف املســو َّرة بجــدرانِ ال َّزعفــران!
كانــت املــ َّرم ذات جــال مالئــي ،وعينــن اجتامعيتــن ،ووداعــة
وســمت شــبابها الــذي تجــاوز ســن العرشيــن بقليــل (وقتهــا) وقــد
والصــوف وال ِّريــش؛ وقــارا ً،
أضفــى عليهــا ثوبهــا املزيــج مــن اللِّيــف ُّ
رشبــة بغبــار الســفر املســتمر ،الــذي
انســحب عــى برشتهــا القمحيــة امل َّ
مل يســتطع إخفــاء يناعتهــا ،كزهــ َّرة ب ِّريــة مــ َّرت عليهــا عاصفــة دون أن
تذروهــا أو تكرسهــا ..كل ذلــك أضفــى عليهــا غموضــاً وســحرا ً غريبــن!
هــذا الغمــوض والســحر هــو مــا أثــار األســئلة ،التــي حملتهــا إليهــا لج َّنــة
الحــي ،فــر َّدت عليهــا بهــدوء ولطــف:
”أنــا امل ـ ّرم كلتُّــوم بنــت دورشــيت الســلطان ،ولكــن كل العاشــقات مل
يك ـ َّن ســواي يومــا!“
اســتهجن أعضــاء لجنــة الحــي اجابتهــا لكنهــم عملــوا (مــع ذلــك) عــى
أن يتق َّبــل الحــي وجودهــا.
تذمــر النــاس يف البــدء ..ثــم خفتــت أصواتهــم شــيئاً فشــيئاً ،ثــم تقبلــوا
فصــار وجــود املـ َّرم أمـرا ً واقعـاً يف الحــي!
األمــر عــى مضــضَّ ،
خاصــة أن أحــد أعضــاء اللج َّنــة مــن (أهــل الحــل والعقــد يف املدينــة
ال ِّريفيــة) قــد عــرض عليهــا الــزواج (عــى نحــو غــر معلــن) فرفضــت
وعــرض عليهــا آخــر أن يفــرد لهــا غرفــة يف داره (رسا ً) فرفضــت ذلــك
أيضــاً .وآخــرا ً تعاطــف معهــا كل أعضــاء اللج َّنــة ،بدفــع مــن الرجلــن
رسيــة للــ َّزواج واملســاك َّنة (هــذه العــروض
اللذَّيــن قدمــا عروضهــا ال ِّ
التــي مل تخــرج إىل العلــن إال بعــد اختفــاء املــ َّرم) عــى نحــ ٍو غامــض!
تعاطــف أعضــاء اللجنة معها وعملوا عىل دعمها ،فأدخلوا بعض التحســينات
عىل كوخها ،واشــروا لها ثياباً مل تلبســها مطلقاً ،وأتاحوا لها حاممات بيوتهم.
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وهكــذا أصبحــت املــ َّرم كلتُّــوم ،جــز ًء مــن النســيج االجتامعــي للحــي،
ومعلـاً بــارزا ً فيــه بشــج َّرتها ”الأللــوب“ وغرابهــا األشــهب ،الــذي ال يفــارق
الشــج َّرة أبــدا ً!
تنصــب ”املــ َّرم“
كانــت شــج َّرة ”الأللــوب“ هــذه قبــل أن ُّ
كوخهــا تحتهــا :يابســة وجافــة منــذ وقــت طويــل ،ومبجــيء املــ َّرم
اخــرت الشــج َّرة وجــاء هــذا الغــ َّراب بلونــه األشــهب ،فاعتــر بعــض
املتبح ِّريــن يف العلــم ،أن تلــك ك َّرامــة وليــة صالحــة! صــا َّرت املــ َّرم إذن
جــزء مــن الذاكــ َّرة العامــة للحــي ،الــذي بــدت كأنهــا ولــدت فيــه!
والصبايــا ،الذيــن يــزورون
للصبيــان َّ
أخــذت املــ َّرم ”ت ّخــط الــودع“ ِّ
كوخهــا .وتبيــع ”النبــق“ و”القُنقُليــس“ و”الــ ُّدوم“ لألطفــال الذيــن
العصــارى حــول كوخهــا ،فتحــي لهــم كل الحكايَّــا
يتجمعــون يف َّ
التــي حكتهــا لهــم مــن قبــل ،مــرارا ً وتكــرارا ً دون أن تــكِّل أو متِّــل!
فجــأة بــدأت الحكايــات حــول املـ َّرم تنطلــق ،ال أدري :هــل تزامــن انطــاق
هــذه الحكايــات بعــد حل ِّولهــا املفاجــيء بقليــل ،أو بعــد ذلــك بوقــت ليــس
بالقصــر ،إذ َّروج ال ِّرجــال ..خاصــة أولئــك الذيــن يف لج ّنــة الحــي ،أن املـ َّرم
ِّ
نزحــت مــن أرض بلدتهــا ،بعــد أن رضبهــا الجفــاف والتص ُحــر ،وبســبب
الحــرب األهليــة أيض ـاً ..فعندمــا مــات أهلهــا بســوء التغذِّيــة مل تجــد بــدا ً
مــن مغــادرة ديارهــا الخطـ َّرة .فرضبــت يف األرض حتــى أســتقر بهــا املقــام
يف هــذا الحــي.
“ملــاذا مل تســكن يف جــايب ود ع ـ َّريب ،وفضَّ لــت عليهــا املدي َّنــة ال ِّريفيــة
املتاخمــة؟!”
اإلجابــة عــى هــذا الســؤال تحــل عــددا ً كبــرا ً مــن األلغــاز..
لكــن لألســف لــن يســتطيع أحــد ســوى املــ َّرم اإلجابــة عــى ذلــك!
إىل آخــر الحكايــات مــن هــذا القبيــل ،والتــي تــم اعتامدهــا رســمياً ،كحكايــا
صــادرة عــن الســلطة العليــا للحــي!
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لكــن كانــت هنــاك حكايــات أخرى فاعلــة ومؤثــرة؛ رغم أنهــا ال تعرب عن
وجهــة النظرال َّرســمية لل َّحــي ،هــي حكايــات ال ُّنســوة الاليئ أخــذن يؤكدن أن
املـ َّرم حلَّــت بالحــي كلع َّنــة! فهــي ها ِّربــة مــن القتــل؛ بعــد أن أحبــت أحــد
حـ َّران الشــيخ كــوكَّاب العنقـ َّرة ،يف بلدتها التي يف نواحــي ”دار الريح“ ،وقرر
أخوتهــا ثــأرا ً لرشفهــم قتلهــا (لكنهــا هربــت) بعــد أن قامــوا بقتل ”ال ُحـ َّوار!“
وحكَّــت نســاء أُخريــات ،أن ”املــ َّرم“ ليســت مــن نواحــي دار الريــح
القريبــة ،بــل مــن الغــرب األقــى يف دارفــور عــى تخــوم الصحـراء الكــرى..
حيــث النســاء متحــررات ،ميكنهــن الســفر إىل أى مــكان وىف أى وقــت دون
” ُمحـ ّرم“ وأنهــا جــاءت إىل هنــا لتخطــف أحــد ”أوالد البحــر“ مــن زوجتــه
فقــد رأتــه يف إحــدى رحــات عملــه ،كســائق عربــة نقــل بضائــع..
فأحبتــه وأحبهــا ،وبعــد ســفره ،قــ َّررت اللِّحــاق بــه وبحثــت عنــه
طويــاً ،إىل أن حلَّــت بهــذا الحــي ،العتقادهــا أنــه يســكن فيــه ،وأن
برصهــا ســيقع عليــه ال محالــة .وهكــذا نهضــت قصــص ال ُنســ َّوة
يف الحــي ،عــن املــ َّرم عــى أســاس أنهــا ،تبحــث عــن رجــل مــا،
فأخضعــن أزواجهــن وأوالدهــن لتفتيــش يومــي ومراقبــة صارمــة.
ولذلــك عندمــا أقــرب الشــاب الغَّــض ،والغامــض املنكفــئ عــى نفســه
واملتوحــد :عبــد ال َّرحمــن ود التــوم مــن حيــاة (املــ َّرم كلتّــوم) ،وأصبــح
الصبيــة الذيــن يصغرونــه كث ـرا ً .ثــارت حفيظــة
ال يفــارق مجلســها ،مــع ِّ
الصبايــا ،وشــاعت شــائعة بــن النســوة يف الحــي :أن امل ـ َّرم وود التــوم قــد
َّ
وقعــا يف املحظــور!
ثــم بــدأت النســوة يحــارصن املـ َّرم بأطفالهــن ،فيوعــزن لألطفــال ،بــأن
يهشــموا قيلوالتهــا ،برمــي شــجرة ”الاللــوب“ والغــ َّراب بالحجــارة ،وأال
يجلســوا إليهــا ،و َّرميهــا هــي ذاتهــا بالحــى الصغــ َّرة.

وكنــت أراقــب كل ذلــك بصمــت ،وانــا مشــدودا ً إليهــا ،لكننــي مل أقــوى
عــى فعــل شــئ!
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إىل أن أختفــت امل ـ َّرم فجــأة كــا ظهــرت فجــأة ،وتعــددت الحكايَّــات
وال ِّروايــات حــول اختفائهــا املفاجــئ!
لكــن كل ال ِّروايــات أجمعــت بــن متناقضاتهــا ،أنهــا فجــر اختفائهــا،
”صة“ كبــرة ،منســوجة مــن ال ِّريــش األشــهب عــى ظهرهــا!
كانــت تحمــل ُ َّ
وظلَّلــت بعــد ذلــك لوقـ ٍ
ـت طويــل ،أتســاءل عــن مصريهــا ،إىل أن غــادرت
رضيــح الســيدة
البــاد األسـ َّرة والتقيتهــا فجــأة يف هــذه البــاد ،عنــد مدخــل ِّ
زينــب ،الــذي كنــت أتــردد عليــه بانتظــام ،كل جمعــة ألكــر مــن عامــن
ونصــف ،وأخــذت أتســاءل( :هــل هــي املــرم كلتــوم ذاتهــا ،أم شــبهت يل
فاســتمرأت هــي األمــر؟!)..
وكأنهــا أدركــت تســاؤيل ،فخــرج مــن الثَّــوب الــذي كنــت أجلــس
إليــه صــوت (اإلمــام عبــد القــادر الجيــاين ،هكــذا خلتــه) رقيق ـاً مفع ـاً
بعذُّوبــة املوســيقى؛ وهــو ينشــد يف عشــق الحبيــب زفــرات حــرى!
ثم تنهدت بعمق وزفرت ثم التفتت ايل تقول:
”عذرا ً يا عيل“
”ال داعي لالعتذار يا شيختي“
رضيــح ،إال منــذ تلــك األمســية التــي التقيتهــا
مل أتوقــف عــن زيــا َّرة ال ِّ
فيهــا عنــد املدخــل وأنــا يف طريقــي إىل الخــروج.
تعرفنــا عــى بعضنــا ،واســتعدنا بعــض الذِّكريــات البعيــدة ،وركبنــا معــا
األتوبيــس ذاتــه إىل ”العتبــة“ حيــث أفرتقنــا ،عىل وعــد أن أزورها يف شــقتها،
التــي مــا أن اســتقبلتني ،فيهــا حتــى دخلــت يف تلــك الحالــة مــن الغيــاب!
رضيــح؛ أصبحــت الشــي َّخة كلتُّــوم
ومنــذ ذلــك اللقــاء األول عنــد ال ِّ
صديقتــي الوحيــدة ،يف هــذه البــاد الغريبــة.
كنــا قــد تقاربنــا ،كأننــا أصدقــاء منــذ وقــت بعيــد ،جمعتنــا ذكريــات
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منرصمــة ،وبقايــا أطيــاف حميمــة ..ارتدنــا ســوح شاســعة ،تع َّرفنــا خاللهــا
عــى ِّ
أدق حقائــق أنفســنا.
تلــك الحقائــق التــي ال تبــن إال يف االرتحــال والغــوص بعيــدا ً يف منابــع
ال ُّنــور..
ـدام الصــدق والتجـ ُّرد عــن االكـ َّوان الظاهـ َّرة ،وتلك
هكــذا رسنــا معـاً بأقـ ِ
ـى
الذِّكريَّــات املح ِّزنــة :وهــي تنســحب إىل داخــل كوخهــا ،لتنجــو مــن الحـ ّ
تســد أُذنيهــا حتــى ال تســمع الضجيــج يف
التــي يرميهــا عليهــا ِّ
الصبيــة ،أو ُّ
شــج َّر ِة ”الأللــوب“ عندمــا تــرب الحجــارة فروعهــا الشــوكية الســميكة.
طــا َّرت يب الشــي َّخة كلتُّــوم ،بأجنحــة املحبــة مخرتقــة ســاوات األحــوال
واملقامــات ،ومل ت ُحــط رحالهــا أبــدا ً والجيــاين ال يفتــأ يهتــف بهــا..
تســم
مــا وطــد عالقتــي بالشــي َّخة كلتُّــوم هــو تلــك ال ِع َّفــة ،وال ِّرقــة التــي ِّ
حياتهــا ..وكالمهــا يف الجــد والهــزل ،وتلــك األحــوال التــي ترتادهــا ،فتغيــب
عنــي ،لكنــي أراهــا يف خاطــري :أيــن متــي فتدهشــني تلــك املشــاهدات،
وذاك الحضــور الــذي تغيــب فيــه.
كُنــت أُدرك أن روحهــا وقلبهــا يتوقــان إىل تلبيــة نــداء الشــوق والتنعــم
بالوصــال ،ومــا أن تنتفــض وتســرد ذاتهــا الغائبــة ،متص َّب َبـ ًة بالعـ َّرق وال ُغ َّبــار
والطــن ،وتجــدين ال أزال قربُّهــا حتــى تفــر شــفتاها عــن إبتســامة هادئــة
وتقــول:
”أوصيــك يــا عــي بالســخاء والرضــا ..الصــر واإلشــارة ،الغربــة ولبــس
الصــوف ..الســياحة والفقــر ..“..فأضحــك وأنــا أرد عليهــا:
”يــا شــيختي ،ال أملــك ســوى قلبــي ،وهــذه الثيــاب وال أظننــي أرىض.
فقــد تركــت بلــدي ألمــر ،وأصبحــت يف شــأن آخــر ،وأظننــي صبــور عــى
هــذا االبتــاء! وال أظــن مثَّــة غربــة أكــر مــن البعــد عــن األهــل واألوطــان!
الصــوف يصلُّــح
وال مــن هــو أكــر غربــة م ِّنــي يف الـذَّات واألرض! ومــا عــاد ُّ
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لحيــاة هــذا الزمــان؛ الــذي زهــد فينــا ..ومــع ذلــك ،أال قاتــل اللــه الفقــر،
ريب وكســويت بخشــونته ..يــا شــيختي؛ الوصايــا ملــن
فقــد طبــع أكيل وم ـ َّ
يســتطيع إنفاذهــا؛ وإذا انطبــق الحــال واملقــال ال ضــال عــن الطريــق“
فتضحك:
”يــا عــي القلــب إذا صفــا ،تجلَّــت عليــه ســطعات األنــوار الشــهو ِّدية،
حتــى يصبــح مجــاالً للوســع ال َّنــوراين ،فكيــف تقــول أن ال َّزمــان زهــد فينا؟!..
وال َّزمــان ال يزهــد!“
فأبتســم وأشــعر أن عــروق قلبــي تنتفــض ،ومتــي بعيــدا ً تخــرق
الطبقــات والح ُّجــب لتنــز َّرع يف الالنهايــة فتســردين:
”يا له من قلب!“
ســألتها عــن الحـ َّوار الــذي أحبــت ،وتلــك الحكَّايّــا ،التــي تناقلهــا الحــي
عنهــا ،فتنهــدت:
”كان ذا وجــه صبــوح وإبتســامة ،كلــا ضاقــت اتســع نورهــا! الوحيــد
الــذي مل يكــن يخشــاين ،ويحــر الطعــام إ َّيل ،تحــت شــجرة الأللــوب وال
ينهــض إال بعــد وقــت طويــل.
ـى صالح ـاً مليئ ـاً بــاالرشاق وال يع ـ َّرف ذلــك ،لكــن الق ـ َّوة التــي
كان فتـ ًّ
شــ َّدته إ َّيل ،هــي ذاتهــا القــ ّوة التــي شــ َّدتني إليــه ،كط َّرفــن يلتقيــان،
ليخلفــان وراءهــا عذُّوبــة املــاء السلســبيل..
تلــك كانــت أول الحكايــات وآخرهــا ،فليــس يف حيــايت حكايــة س ـ َّواها،
حكايتــي وعبــد ال َّرحمــن ود التُّــوم ،وكل مــا ع َّداهــا مــن حكايــا باطــل
ومحــض أراجيـ ٍ
ـف أكاذيــب مــن نســج خيــال الحــي ،كنــت آنــس بــه ويأنس
فالصبــي (ود التــوم) تغلَّــب عــى مراهقتــه بصالحــه
يب تلويح ـاً وتلميح ـاًَّ ،
رشاق..
ونقــاء قلبــه ،وذاك هــو اإل َّ
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الحصــار ،دومنــا ســبب ...طــردين ســكان
لكــن أهــل ح َّيــك رضبــوا علينــا َّ
حيــك ،بعــد أن قتلــوا غـ َّرايب الــذي جاورتــه واعتنيــت بــه ،وطــردوين بعــد أن
أحرقــوا شــج َّرة ”الأللــوب“ ،وافرتقنــا ومل نلتــق بعــد ذلــك أبــدا ً.
لك ّننــي كنــت أعلــم أنــه ســيموت كمــدا ً كــا ســتموت أنــت ،وكــا
ســأميض وإيــاه ،إىل شــج َّرة الأللــوب يف املنتهــى ،لنقيــم يف كوخنــا تحتهــا،
نلهــو مــع غ َّرابنــا األشــهب الوديــع..

تركــت الحــي دون ضغينــة حتــى ال أقتــل كالاللوبــة وال ُغـ َّراب ،ومل يتبــق
يل ســوى ذك َّريــات األيــام الخــوايل.
يا عيل أنبل الذكريات تلك التي تخلو من مرارة و ضغي َّنة“
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V
يف بــوح االحتضــار ..يف الخــط الواهــن الــذي يفصــل الحيــاة عــن املــوت..
مــن أعــا برهــات هــذه اللَّحظــة الرسمديــة ،أطــل وحــدي عىل
إحــدى رشفــات خاطــري املتســع ،ألراقــب أحــوال العــامل املنــي لـــ
”جــايب ود عــريب“ وأتســاءل:
ـي أم محــض وهــم ،يســتغل ثقــوب ذاكــريت..
هــل هــذا الــذي أراه حقيقـ ّ
يعبئهــا ،بعجينــة خمــر ،يتشـكَّل منهــا تاريــخ حلــة جــايب ود عــريب :ناســها..
كالبهــا ..دروبهــا ..حبيبتــي ثريــا ..التــي مل أحــب كــا أحببتهــا
حمل إ َّىل حسن أخبار ثريا ..قال باقتضاب:
بالســل وماتــت مــن جرائِــه ،قبــل أن يهـ َُرب خميــس إىل مــكان
”أصيبــت ُّ
رستهــا ،عــى فقــد البنــت
ـرة والدتهــا تلــوك ح َّ
غــر معلــوم ،فبقيــت الـ ًُّ ّ
والولــد يف آن واحــد!“
الصغــر أليب
ال زلــت أرى معــامل جــايب ود عــريب ،حيــث ينهــض الـ ُّدكان َّ
يف قلبهــاُ ،محــارصا ً برائحتهــا امل ِّزيــج مــن أبخــرة الخمــر البلــدي ورائحــة
الجنــس والع ـ َّرق!
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VI
منــذ بدايــات القــرن التاســع عــر ،ومجتمــع جــايب ود عــريب يشــهد
حركــة انتــاء تشــد أطرافــه املتباينــة ،التــي جمعــت أشــتاتا يف بوتقــة
الكينونــة الهالميــة ،التــي أقيمــت بالنــزوح والغــزو األجنبــي واالســتعامر
املحــي يف الحــارضة.
ومــع ذلــك التبايــن كانــت تــرز قــوى ،تجــذب تلــك األط ـراف بعيــدا َ
عــن بعضهــا دون أســباب موضوعيــة ،األمــر الــذي شــغل بــال املؤرخــن
طوي ـاً! للبحــث عــن جــذور هــذه الظاهــرة يف حلــة (جــايب ود عــريب)،
التــي تشـكَّلت عــى غرارهــا كل “حــاالت وفرقــان” وبلــدات البــاد الكبرية،
بحوارضهــا ومدنهــا ال ِّريفيــة..
أمثــرت جهــود هــؤالء املؤرخــن ”املخطوطــة الرسيــة“ التــي توصلــوا مــن
خاللهــا لتفســر مبــديئ ،ألول مــرة حــول هــذه الظاهــرة.
يقــول محمــد ســعيد القــدال عــى خلفيــة أشــارت يف كتابــه االنتــاء
رب
واالغـراب( :أن أدونيــس كتــب مقتبســا كانــط“ :أن العصفــور الــذي يـ ّ
الهــواء بجناحيــه لــي يطِّــر ،يتصــور أنــه لــو مل يكــن هنــاك هــواء ،لــكان
طريانــه أســهل! والحقيقــة أنــه لــو مل يكــن هنــاك هــواء ،ملــا اســتطاع أن
يطــر!)..
وعلــق محمــود أمــن العــامل ،عــى هــذا قائــا :ال ســبيل للتقــ ُّدم
والقطيعــة الج َّدليــة الحقيقيــة ،إال مــن خــال الذاكــرة الرتاثيــة .فلــي نطــر
أبعــد مــن الهــواء ،ولــي نتجــاوزه ال نســتطيع ذلــك إال مــن خــال الهــواء
وبفضــل الهــواء وعــى الرغــم مــن هــذا الهــواء؟!)..
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VII
قبــل قليــل (ثــوان فحســب) أتصلــت عــر هاتفــي املحمــول ،بصديقــي
الق ّديــم حســن يف ال ِّديــار البعيــدة .ســألته عــن ”حلــة جــايب ود عــ َّريب“
فأكــد يل بطريقتــه الســاخ َّرة ،أنهــا مل تعــد كــا تركتهــا .ففــي الســنوات
”القادمــات“ التــي مل تــأت بعــد شــهدت جــايب ود عـ َّريب ،نهضــة عمرانيــة
اصــت
ري حديــث ومنســجم ،فرت َّ
مدهشــة ،إذ أعيــد بناؤهــا عــى نحــو عـ ِّ
األبــراج والعــارات باتســاق ،ونهضــت الجســور والطــرق والكبــاري
واملستشــفيات واملــدارس والجامعــات ،والســاحات الخــراء واملل َّونــة
بالــورود والحدائــق ،التــي كــا يف ألــف ليلــة وليلــة وبدائــع ال ِّزهــور.
وصــار كل النــاس ناعمــن ،كحكايــا أبــن حــزم يف ألفتهم و إيالفهــم ..فقد
تحقــق أخ ـرا ً يف جــايب ود عــريب ،مــا حلمــت بــه ومــا مل تحلــم بــه يوم ـاً!
ت ـ ّم تشــييده يف الســنوات القادمــات ،بعــد أن زارهــا موظفــي تنظيــم
القـ َّرى ومعالجــة الســكن االضطـ َّراري ،وأجــروا البحــوث تلــو البحــوث بُعيــد
زوال حكومــة الجنكويــز بقليــل!
قطعــت األتصــال بحســن دون متهيــد ،لتســتعيدين بعــض الوقائــع
التــي عشــتها يف جــايب ود عــريب ،عندمــا كنــت أمــي إليهــا بعــد الــدوام
املــدريس ،بصحبــة حســن وخميــس ألبقــى يف ُّدكان أيب حتــى يتمكــن مــن
قضــاء مشــاويره.
وكالعــادة ال يلبــث حســن أن ميَّــل ،فيمــي إىل منزلــه يف مدينتنــا
يحــر أيب بعــد
ال ِّريفيــة ،فأظــل وحــدي يف الــ ُّدكان ،أبيــع للنــاس اىل أن
ُ
أنقضــاء النهــار.
كنــت مغرمــاً باكتشــاف هــذا العــامل الغريــب ع ِّنــي ..عــامل جــايب
ُ
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ود عــ َّريب ال َّناهــض يف العالقــات الثنائيــة املتوالــدة واملتشــابكة بصــو َّرة
معق ـ َّدة ..ال تبــن فيــه الثنائيــة التــي طبعتــه بوضــوح لتداخلهــا يف شــبكَّة
مــن العالقــات ال َّوهميــة ،التــي ظلَّــت غامضــة بالنســبة يل ،ومســتغلقة
عــى فهمــي لوقـ ٍ
ـت طويــل ،قبــل أن أبــدأ يف االهتــام بحــوايش املخطَّوطــة
رسيــة ،محــا ِّوالً اســتقراء مــا خلفهــا مــن عــامل مخ ِّفــي بعنايــة دون مــن..
ال ِّ
فقــط ..فقــط حــوايس توحــي (كلــا حللــت رموزهــا) مبزيــد مــن التفاصيــل
ـرة بكرتــون ،أو عالقتــه هــو بهــا :كانــت
الغامضــة! فعالقــة مثــل عالقــة الـ ُّ َّ
ـت عندهــا حائـرا َ لوقـ ٍ
ـت طويــل .مل يســتطع أحــد
مــن العالقــات التــي وقفـ ُ
أن يفــك طالســم هــذه العالقــة ،التــي ال تخلــو مــن حمي َّميــة و ُّود ،أو يعـ َّرف
امللتبســة! كــا مل يجــرؤ
كيــف ومتــى وملــاذا نشــأت مثــل هــذه العالقــة
َّ
أحــد عــى ســؤالهام عــن طبيعــة هــذه العالقــة غــر املسـ َّـاة!
لكــن مــا اســتقر يف نفــوس أهــايل جــايب ود عــريب ،أنهــا عالقــة مســاك َّنة
أي تأويــلٍ جــارح ،وليــس ألي أحــد منهــم عل ـ ٌم بالكيفيــة
فحســب ،دون ُّ
التــي توصلــوا بهــا لهــذه القناعــة ،ومــع ذلــك كانــوا يلمحــون يف جلســاتهم
ـرى!
الخاصــة ألشــياء أُخـ ٰ
وكنــت كث ـرا ً مــا أتســاءل :كيــف رىض خميــس وثريَّــا بتقبــل مســاك َّنة
كرتــون لهــم؟ وهــو الغ ِّريــب عنهــم؟!
وللمفارقــة أن اللحظــة الوحيــدة التــي أدرك فيهــا أهــايل جــايب ود عريب،
حاجتهــم املاســة ملقابــر بــذات قــدر حاجتهــم ملعرفــة الطقوس ،التــي تجرى
للمــوىت ،كانــت هــي تلــك اللحظــة التــي ماتــت فيهــا ثريّــا!
حســان ج ـ َّداد وأدروب حرقــا ،بســبب
ولذلــك عندمــا أكتشــفوا مــوت َّ
الح ِّريــق الــذي مل يبــق منهــا ســوى العظــام املشــويَّة ،التــي التصقــت
أي مــن املتح ِّريــن ،الذيــن ظلــوا
عليهــا بقايــا اللحــم
املتفســخ ،ومل يســتطع ٌّ
ِّ
يتوافــدون أليــام عديــ َّدة عــى ِحلَّــة جــايب ود عــ َّريب ،التوصــل لألســباب
ـب يف كل أطـر ِ
اف الحلَّــة وقلبهــا
الحقيقيــة التــي أدت إىل الح ِّريــق ،الــذي شـ َّ
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يف وقــت واحــد! ومل ي ـ ُرك شــيئاً دون أن يلتهمــه! لذلــك عندمــا اكتشــفوا
مــوت جِــ َّداد وأدروب حرقــاً ،كانــت لديهــم فكــرة واضحــة عــن ”إكــرام
امليــت!“
بســبب ذلــك الحريــق الــذي حــول حلــة جــايب ود ع ـ َّريب بكاملهــا ،إىل
َّرمــاد تــذروه ال ِّريــاح!
قبــل هــذه اللحظــة بوقـ ٍ
مصــر كل مــن حــاول
ـت طويــل؛ كان الفشــل ِّ
ـرة بكرتــون..
أن يفــك طالســم عالقــة الـ ُ َّ
ـرة بنــت عرجــون“ وقتهــا كانــت إمــرأة أربعينيــة ،ال تخلــو مــن
و”الـ ُ َّ
ذلــك ال َّنــوع مــن الجــال الســائد ،الــذي ال يلفــت اإلنتبــاه ،ال يَع ـ َّرف لهــا
ـر دامئـاً عــى أنهــا ”مقطوعــة
أحــد أهـاً أو أقــارب ،وكانــت هــي ذاتهــا تُـ ِّ
أب مــن بــن رجــال جــايب العديدين!
مــن شــج َّرة“ ..وال أحــد يَعـ َّرف ألبنيهــا ٌ
بــدى للجميــع منــذ أول يــوم حلَّــت بــه بينهــم ،كالهاربــة مــن شــئ
يطاردهــا ،فهــي زائغــة العينــن عــى الــ ّدوام ،وتنتفــض باســتمرار ،ومــع
ذلــك اتســمت حياتهــا بطابــع الكتــان والتحفــظ!

حســان جـ ّداد مل يســتطع أن يحصــل منهــا عــى إجابــة واضحة،
حتــى أن ّ
عــى عــرض الــزواج الــذي تقــدم بــه إليهــا قُبيــل هج ّرتــه إىل اللّــه (كــا
وصــون ابنتهــا و ّرعايــة ابنهــا( ..كــا قــال)
لصونهــا ّ
ذكــر) زاع ـاً أن عرضــه ّ
الســن الخط ـ ّرة ،وهــي تحتــاج ل ـ ّزوج “عــى
فهــا يحتاجــان األب يف هــذه ّ
ســنة اللّــه ورســوله ،فالشــيطان شــاطر”!
رف النظــر وهــو يشــعر
يئــس “جـ ّداد” بعــد محــاورات ومــداورات ،فـ ّ
بالهزميــة تضعضــع كيانــه..
أى صديقــات يف حلّــة جــايب ود عــريب أو خارجهــا،
للــرة ُّ
مل تكــن ُّ ّ
بسـ ِ
ـت الب ّنــات العشــانَّة،
بإســتثناء تلــك العالقــة اليتي َّمــة التــي ربطتهــا ِّ
التــي رغــم تجاوزهــا ســن األربعــن ،إال أن أول مــا يَلفــت النظــر فيهــا،
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ـى ،مــن لَـ ّون القمــح والـ ُّـن
رشتهــا َّ
هــو ب ّ
الصافيــة ،التــي تشــبه مزيجـاً مصفـ َّ
نصــف املح ـ ِّرق!
حســان جــداد لإلن ِّزهــال التَّــام ،فأخــذ
كانــت ذات جــال “ج ّنــي” دفــع ّ
الــرة
يُطا ّردهــا ألكــر مــن عامــن ،وعندمــا امتنعــت عليــه تقــ َّدم مــن ُ َّ
كنــت بعــد نهايــة كل يــوم درايس أركــب دراجتــي الفليبــس،
صديقتهــا! ُ
ى حلــة جــايب ود عــريب ،وبعــد أن يرتكني
رادفـاً حســن وخميــس ،نعـ ِّرج عـ ّ
والــدي يف ال ـ ُّدكان وميــي.
يتج ـ ّرد خاطــري ِم ِّنــي وينهــض جــوا ِّري ،فأتكــئ عليــه وأتأمــل أحــوال
العــامل املنــي لحلّــة جــايب ود عــريب ..وحســن ينظ ـ ُر ا ّىل صامت ـاً ،دون أن
تنفــرج شــفتيه عــن كلمــة واحــدة.
كنــت أشــعر بهــذا العــامل غريبــاً ،يحــارصين بظاللــه محــاوالً توليفــي
ُ
ـرة
كج ـ ّر ٍو صغــر .وأذكُ ـ ُر وقتهــا فيــا اذكُ ـ ُر :الحــزن العميــق يف عي ّنــي الـ ُّ ّ
وهــي تجاهــد (دامئــا) إخفــاء ُج ـ ّر ٍح غامــض يتمظهــر يف هــذا ال ُحــزن.
رمبــا ألننــي فاجأت ُهــا مــع والــدي ،يف الغ ّرفــة الخلفيــة التــي يقــع مدخلهــا
ـري لل ـ ُّدكان .كانــت رجليهــا مرفوعتــن ألعــى .أعــى
مــن جهــة البــاب الـ ِّ ِّ
ـض عليهــا كأيب الهــول ،وكنــت
مــن أقــى ُشفــات خواطــري! وكان أيب يربـ ُ
أي نقطــة مــن املســافة
مذهــوالً ال أشــعر بنفــي وال أدري أيــن أقــف ..يف ُّ
التــي بـ َدت شاســعة وقريبــة يف آن!
الص ِغري لثالثتنا!
الس ّ
لكن ما أُد ّركه متاما أن ذلك املشهد أصبح ِّ
ـت أُم التيـ َّـان ،التــي كانــت قــد
يف ذلــك اليــوم الــذي أح ـ َّرق فيــه بيـ ُ
أســتيقظت يف الفجــر فاشــعلت نار”ال ُّدوكــة“ متهيــدا ً للبــدء يف صناعــة
امل ّريســة ،وهــي ُمت ِّنــي نفســها بــأن تتم َّكــن اليــوم مــن تطبيــق وصفــة م ِّزيــد
الحلبــي ،التــي أشــار بهــا.
كانــت تحــادث نفســها ،وكلُهــا أمــل يف أن متكنهــا هــذه الوصفــة مــن
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تحســن ســمعتها يف ســوق ”املرايــس“ ،األمــر الــذي ســيجعل دربهــا ســالكاً
ـرة ،الذيــن كانــت تطلـ ُـق عليهــم ”الزبايــن الهاياليــف“.
لرسقــة زبائــن الـ ُّ ّ
عندمــا أســتيقظت أُم التيــان ،كانــت ال ّديكــة ال تــزال بعــد تعــ ّزف
ســيمفونية الفجــر ،تشــاركها كالب الحلــة والضّ فــادع التــي تنـ ُّـق يف خ ـران
جــايب ،كجوقــة اســتثنائية!.
فمــن مفارقــات هــذه ال ّحلــة (يف نظــر ســكان املدينــة ال ّريفيــة) أن
كالبهــا هــي التــي تقــوم باإلعــان عــن الفجــر!
فال ّديكــة تصحــو متأخــرة بســبب تناولهــا مخلفــات صناعــة الخمــر
البلــدي ”املشــك والبلــح“ وصحــو الــكالب باك ـرا ً كث ـرا ً مــا ُيثــر حفيظــة
ال ّديكــة ،التــي تتأخــر يف ال ّنــوم ،فتعـ ُر عــن احتجاجاتهــا بعــد ذلــك بالصياح،
بعــد أن تكــو ُن الشــمس (عمليــا) قــد أرشقــت!
حســان جــداد باعتبــاره املثقــف
هــذا التفســر العلمــي البــارع ،تـ ّرع بــه ّ
الجهبــوز يف حلّــة جــايب ود عــريب ..إذ كان هــذا ال َّرجــل كثـرا ً مــا يتحــدث
عــن مع ّرفتــه العميقــة والواســعة بعلــوم األولــن واآلخريــن ،ويذكــر أســاء
لكتــب ”يقــول عبـ ُّده ال َخــال عــى لســان حســن أنــه بحــث عــن العناويــن
التــي ذكرهــا لــه نقـاً عــن جــداد ،كثـرا ً ومل يجــد كتابـاً واحــدا ً يحمـ ُـل إســا
مــن هــذه االســاء؟!“
الــرة ال ّنــار ،والســاء بعــد ال تــزال تنتــر عــى صفحاتهــا،
أشــعلت ُّ ّ
ُحبيبــات األُرز املضيئــة اآلخــذة يف التــايش ،مفســح ًة لضــوء الفجــر املتســلل
عــى اســتحياء.
الصمــت،
ـاح الــكالب يف الشــوارع ،يقطـ ُع مــا تبقــى مــن ّ
لحظتهــا كان نبـ ُ
ـمس أن تطــل،
كســكني صدئــة تقطــع قــاش عتيــق ،ومــا أن حاولــت الشّ ـ ُ
حتــى ســمعت أُم التيـ ّـان خطــوا ً خــارج دارهــا و ُهتــاف:
التيمن أنا عبد ال َّرحمن ود الت ّوم“
التيمن ..أم ّ
”أم ّ
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ـى مــن ُنعاســها املخمــور،
فركضــت نحــوه يف غضــب ،تنفـ ُ
ـض فيــه مــا تبقـ َّ
ـى نصــف ُســكان ِ
الحلَّــة عــى ســاع شــتامئها املقذِّعــة ورصاخهــا
حتــى صحـ ّ
املســع ّور ..ونشــيج عبــد ال َّرحمــن العويــر الــذي كان يتلقــى عــى ظهــره
يف انكفــاء الرضبــات القاســية مــن ”مفراكتهــا“ الغليظــة التــي تســتعملها
لتح ّريــك ”امل ّريســة“ يف ”بُرمــة“ الفخــار الكبــرة ..ومل تتوقــف عــن رضب
عبــد ال َّرحمــن الــذي اضطــر يف النهايــة أن يخــر كجمــل منحــور!
عنــد هــذا الحــد تجمــع أهــل الحــي بينــه و بينهــا ،وأخــذ عبــد ال َّرحمــن
شــيئا فشــيئا يتاملــك نفســه ،فنظــر إليهــا بغيــظ مكتّــوم ،ودون أن ينبــس
ببنــت شــفةَ ،رفــع يديــه إىل الســاء ومــى.
كانــت عــاد ُة التجــوال يف شــوارع الحلّــة واحــدة مــن العــادات املزعجــة
لعبــد ال َّرحمــن العويــر .فهــو مــا أن يبــدأ الفجــر يف البــزوغ ،حتــى ميــي
هاتفـاً بأســاء أصحــاب البيــوت التــي ميـ ُر بهــا .هكــذا أعتــا َد عليــه ال ّنــاس
وألفــوه منــذ تــرك املدينــة ال ّريفيــة وحـ ّـل بينهــم.
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VIII
كنــت بعــد أن أُســلّم والــدي الــ ُّدكان ،أعــرج خفيــ ًة منــه اىل دار أُم
ُ
ـرج
التيـ ّـان .تدخلنــي غرفتهــا التــي مل تســمح ألحــد ســواي بدخولهــاُ ،وتخـ ُ
حائــل
ُ
كالعــادة ”شــنطتها“ الســوداء العتيقــة مــن أحــد أرفــف دوالبهــا
ـرص
الل ـ ّون .فتفــرغ أحشــاء الشــنطة ومتــد يل الرســائل القدميــة (التــي تحـ ُ
عليهــا) ألقرأهــا لهــا:
”حبيبتي تيمة..“ ..
وعندمــا أُنهــي قـراءة الرســالة ،التــي بالــكاد تكشـ ُـف تعابريهــا املرتبكــة،
عــن أحاســيس ومشــاعر كاتبهــا ،وأصــل إىل توقيعــه ”ســوكا“ .متســح أُم
التيــان دمعــ ًة يتيمــ ًة ،تنحــدر مــن عينهــا اليــرى ،فأقــرأُ لهــا رســالة
أخــرى ،فتنحــدر دمعــة أخــرى مــن عينهــا اليمنــى.
هكذا تنحد ُر ال ّدمعات من عيون أُم التيامن بالتناوب.
كل رســالة بدمعــة ،فأســألها عــن (ســوكا) كاتــب هــذه الرســائل ،فته ـ ُز
رأســها ومتــي لتحــر يل كــورة ”الكانجــي مــورو أو العســلية“ ..ثــم بعــد
ذلــك تطعمنــي شــيئا مــن بقايــا ”مناصيــص وم ِّريــن“ ال شــك عنــدي أن
أرشب مــرة أخــرى
بعــض زبائنهــا املورسيــن خلفــوا لهــا هــذا الطعــام ..ثــم ُ
مــا تبقــى مــن رشايب ،وعــى عجــل أمــي متخفيـاً خشــية أن يلمح ّنــي أحــد،
فيخــر أيب الــذي لــن يتــو ّرع عــن إحالــة حيــايت إىل شــقاء وضجــر!
مــن الشــخصيات املنســية التــي كانــت تســقط باســتمرار عــن الذاكــرة
الرســمية للحلــة :شــخصية أبكــر وأدروب وريّــاك .ورغــم أن جميــع األهــايل
يتذّكــرون أنهــم عندمــا ســكنوا جــايب ود عــريب واســتقر بهــم املقــام فيهــا؛
وجــدوا أدروب وأبكــر وريّــاك ،جــزء مــن املعــامل الرئيســية لحلــة جــايب ود
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عــريب ،يتذّكــرون كل يشء وينســون هــذه املعــامل الثالثــة البــارزة واملنســية
يف آن!
كل ســكان الحلّــة ال أحــد منهــم يتذكــر أنــه ســكن قبلهــم أو ســبقهم
إىل الســك ّن! ..رمبــا أن نســيانهم جــاء مــن ســكنهم عــى مبعـ ّدة مــن بيــوت
الحلّــة املتالصقــة ،إذ يحيــط ببيــوت أبكــر وريّــاك وأدروب الفضــاء مــن كل
جانــب.
حلّــة جــايب ود عــريب ليســت كبقيــة الحــاالت والفرقــان ،التــي يف
أطــراف البلــدات واملــدن .فهــي حلّــة نهضــت فجــأة عــى مبعــدة مــن
النيــل .إثــر موجــات النــزوح الكبــرة ،التــي تســبب فيهــا الجفــاف والتصحر،
الــذي رضب أنحــاء واســعة ،مــن األط ـ َّراف الغربيــة للبــاد الكبــرة.
وعــى الرغــم مــن أن الحلــة أســمها جــايب ود عــريب ،إال أن األصــول
لســكانها كانــت أمــا أفريقيــة خالصــة أو هجي ّنــة ،ومــع ذلــك كان
األثنيــة ُّ
رون عــى هــذا االســم“ :جــايب ود عــريب” ..ومل يحــول هــذا
ُســكانها ي ـ ُّ
اإلســم دون تقســيم جــايب ود عــريب إىل حــاالت صغــ َّرة داخلهــا ،مثــل
”ف ّريــق الشــايقية“” ،الجالبّــة املســاليت“” ،حلــة العــرب“” ،حــي الدينــكا
الجالبــة“” ،حلــة الفــور“” ،ف ّريــق ال ّنوبّــة“.
هــذا املــكان الــذي نهضــت فيــه جــايب ،كان أهــايل املدينــة ال ّريفيــة،
التــي تعتــر حلــة جــايب ود عــريب واحــدة مــن ضواحيهــا ،يز َّرعــون فيــه
الــ ُّذ َّرة الرفيعــة وال ُّدخــن كنشــاط ثانــوي بعــد دوام عملــه.
ومــا إن نهضــت هــذه الحلــة ،حتــى مل يعــد لديهــم خيــار ســوى التوغــل
بعيــدا ً عنهــا ،إلنشــاء حواشــات جديــدة من األرايض البــور ،التــي مل متتد إليها
أيــدي ســكان حلّــة جــايب ،يز ّرعــون فيهــا مــا يعينهــم عــى حياتهم القاســية.
فقــد كانــوا ميارســون الزراعــة بعــد دوام أعاملهــم .خاصــة أن األرايض
التــي احتلهــا النازحــن ،وأقامــوا فيهــا حلتهــم ،مل تكــن مملوكــة ألحــد،
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فهــي مملوكــة للدولــة ،منــذ العهــد االســتعامري األول ،مــرورا بحكومــات
االســتعامر املحــي املتعاقبــة ،وصــوالً لحكومــة أبــو لكيلــك الجنكويــزي.
لذلــك مل يكــن مثَّــة جــدوى مــن محاولــة ســكان املدينــة الريفيــة ،إجــاء
أهــايل جــايب ود عــريب ،فاكتفــوا بوضــع اليــد عــى األرايض البــور .ومــن ثــم
رشعــوا يعملــون عليهــا كحواشــات زراعيــة بديلــة لحواشــاتهم ،التــي اســتوىل
عليهــا النازحــون فجــأة ،وأقامــوا عليهــا حلتهــم ”جــايب ود عــريب“ ..كانــت
الدهشــة تهيمــن عليهــم ،إذ ظلــوا يتســاءلون لوقــت طويــل ،عــن التوقيــت
الــذي بــدأت تنشــأ فيــه هــذه الحلّــة بالضبــط ،دون أن يلحظهــا أحــد!!
كــا ظلــوا يُعــرون عــن مخاوفهــم باســتمرار ،عــن خطــو َّرة هــذا الوضع،
الــذي ال ميلكــون شــيئا لتغيريه!
العجيــب يف األمــر أن موظفــي الســكن العشــوايئ ،الذيــن أرســلتهم
املحليــة ،عندمــا جــاءوا وســألوا عــن قريــب أو حفيــد لهــذا الـــ ”جــايب ود
عــريب“ مل يســتطع أحــد أن يدلهــم عليــه ،واتضــح أن ذاكــرة الســكان ال
تحتــوي عــى هــذا االســم إطالقــا ضمــن قوامئهــا ،التــي تــؤرخ بهــا ألشــجار
نســب أهــايل الحلــة ،التــي ينتهــي بعضهــا عنــد الفضــل بــن العبــاس! عــى
الرغــم مــن أن عــددا ً مــن مؤرخــن ”جــايب“ أكــدوا أن الفضــل بــن العبــاس
كان عاقـرا ً! األمــر الــذي اســتغله بعــض الخبثــاء ،الذيــن أخــذوا يتســاءلون:
”إذن كيــف ينســب إليــه بعــض أهــايل جــايب أنفســهم؟ وملاذا ال ينســب
أحــدا منهــم نفســه إىل أيب لهــب مثــا فهــو أيضـاً عــم الرســول (ص) ،او بالل
فهــو عــى األقــل مــن الحبشــة بالتــايل قريبنــا؟!“
وهــذا الســؤال الــذي مل يتــرع أحــد باإلجابــة عنــه ،أزعــج ”ال“ أحفــاد
الفضــل بــن العبــاس وحدهــم ،بــل أزعــج كثرييــن مــن مثقفــي الدولــة
الجنكويزيــة ،فســارعوا إلقامــة النــدوات الســجالية التــي اســتمرت لســنوات
تحــت نفــس الشــعار:
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”دليل الناس يف معرفة نسب أحفاد الفضل بن العباس“
وهــذا الشــعار انبثقــت عنــه عــدة شــعارات جانبيــة ،للتأكيــد عــى
أهميــة املوضــوع ،مثــل:
”الرقــص والطــرب يف ســرة جــايب ود عــرب“ و”مســك الختــام يف
معرفــة حــكام جــايب ود عــريب مــن خليفــة وأمــر وإمــام“ إىل آخــره مــن
هــذه الشــعارات ،التــي شــغلت بــال الكثرييــن يف جــايب نفســها بعــد أن
ّروعــت اآلمنــن خارجهــا وأدهشــتهم أميــا دهشــة وأعطتهــم اإلحســاس
بأنهــم أجانــب يف بــاد أجدادهــم!
فجاليب كانت تتصور ذاتها عىل نحو مختلف متاماً ،عندما حارصها مثقفو
الدولـة الجنكويزيـة بهـذه النـدوات ،وكتمـوا على أنفـاس وعيهـا الجني ّنـي!
ويبــدو أن املوضــوع كان جــادا ً أكــر مــا قــدر الجــوار اإلقليمــي لجــايب،
فقــد اســتمرت هــذه النــدوات لســنني عــددا ،ومل تتمكــن بعــد كل ذلــك من
دحــض ذلــك الســؤال املريــب الــذي كان قــد ألقــى بــه أحــد الحشاشــن يف
جــايب ،يف واحــدة مــن لحظــات التجــي النــادرة ،بعــد أن خــدره ”البنقــو“
ونقلــه إىل الــرزخ ،فأخــذ ينظــر مــن هــذه املنطقــة الســامية إىل جــايب،
التــي بــدت كنقطــة صغــرة يف كــون البــاد الكبــرة الواســع ..رمــى فوقهــا
بهــذا الســؤال فتالشــت يف فـراغ هــذا الكــون.
ثــم مل يعــد الحشــاش يــرى جــايب ،فقــد اختفــت يف تلــك اللحظــة مــن
تجلياتــه النــادرة مــن الجغرافيــا والتاريــخ .ومل تطف ـ ّو عــى الســطح مــرة
أخــرى إال بعــد أن تدخــل أبولكيلــك مدليــا بدلــوه كآخــر العبابســة ،يف
رصيــح رســمي تناقلتــه لنــدن والجزيــرة ،بــأن إرسائيــل عــر عمالئهــا يف
ت ّ
جــايب واملنطقــة ،تتدخــل يف الشــئون الداخليــة للبــاد األسـ َّرة عــر جــايب،
بهــدف خلــق أزمــة وطنيــة متكنهــا مــن الســيطرة عــى منابــع النيــل،
وإقحــام أنفهــا يف موضــوع النفــط ،الــذي ظلــت عقــود البــاد الكبــرة مــع
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الــركات األجنبيــة الســتخراجه وتكريــره وتصديــره غامضــة! ال يعــرف عنهــا
أحــد شــيئا كأكــر االرسار قدســية يف أروقــة قــر أبــو لكيلــك.
ويف الحقيقــة أن أبــو لكيلــك وأرستــه وحاشــيته ،عملــوا منــذ وقــت
مبكــر عــى تحويــل اقتصــاد البــاد الكبــرة إىل حســاباتهم الخاصــة يف عــدد
مــن بنــوك العــامل!
عندمــا اكتشــف موظفــو الســكن العشــوايئ ،أن أهــايل جــايب ليســت
لديهــم إجابــة عــى مــا طرحــوه مــن أســئلة مبــارشة ،بــادروا بطــرح ســؤال
آخــر أكــر بديهيــة:
”إذن ملــاذا أطلقتــم عــى بلدتكــم هــذا االســم؟!“ وهنــا انــرى كل
األهــايل للــرد بصــوت واحــد جهــوري ارتجــت لــه أطـراف املدينــة الريفيــة:
”مل نطلقه وال نعرف من الذي أطلقه!“
فــازدادت حــرة املوظفــن ،الذيــن كانــوا يعلمــون مــا درســوه يف وثائــق
عالقــات األرض والــرق ،يف البــاد الكبــرة ،أن جــايب ود عــريب مــرت بتحوالت
عديــدة عــر التاريــخ ،فقــد ســكنتها القبائــل الغربيــة يف مرحلــة مــن مراحل
تاريخهــا ،وعمــدت وقتهــا إىل تكويــن مؤسســة منظمــة لل ـ ِّرق واالســرقاق،
فقــد كانــت جــايب يف ذلــك العهــد مرك ـزا ً لجلــب الرقيــق ،وانطالق ـاً منهــا
كقاعــدة كانــت حمــات جلــب الرقيــق تنطلــق يف مجاهيــل البــاد الكبــرة.
وعندمــا تــاىش نفــوذ املجموعــات الغربيــة ،وأصبحــت الســلطة يف جاليب
بيــد املجموعــات الجنوبيــة تغــر أســم جــايب مــن جــايب ود عــريب إىل
جــايب ود جنــويب ..إذ اســتمرت ثــاث مــن املجموعــات الجنوبيــة يف تأكيــد
وترســيخ مؤسســة ال ـ ِّرق ،وقامــت بحمــات مبدعــة إذ أدخلــت تحســينات
كبــرة عــى نظــام املؤسســة املــوروث.
لكــن لتناقضاتهــا الذاتيــة كمجموعــات تســرق بعضهــا (ذات التناقضات
التــي أودت بســلطان املجموعــات الغربيــة) رسعــان ماتهشّ ــم نفوذهــا
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تحــت رضبــات معــاول املجموعــات الرشقيــة؛ التــي مل تســتفد مــن دروس
الغــر أو املــايض هــي األخــرى (بعــد أن غــرت االســم إىل جــايب الرشقــاوي)
ومضــت يف ذات الطريــق الــذي أســقط نفــوذ ســابقيها.
مــا أتــاح الفرصــة ألن تكــون هــذه املجموعــة ،لقمــة ســائغة تحــت
ضغــط املجموعــات ،التــي هزمــت يف املراحــل الســابقة التــي م ـ ّرت بهــا
جــايب ،ومــن ثــم كان الطريــق ممهــدا ً الســتيالء الجالبــة العــرب والنهريــن
عــى جــايب ،ومنــذ هــذه اللحظــة أصبــح إســمها جــايب ود عــريب!
واســتمر هــذا االســم عــى الرغــم مــن زوال ثقافــة الجالبــة ،وأنهيــار
مؤسســة الــرق تحــت ضغوطــات العــامل والصحــوة املفاجئــة لضمــر اآلبــاء
املؤسســن ملرحلــة مــا بعــد االســرقاق وجلــب الرقيــق يف جــايب!
كــا أن املســاحة الجغرافيــة لجــايب الحقيقيــة ،التــي كانــت تشــمل
املدينــة الريفيــة .تقلصــت و تقلصــت إىل أن تحولــت ألراض بــور قــام
ســكان املدينــة الريفيــة باحيائهــا بالزراعــة ،إىل أن بــرزت بشــكل مفاجــيء
جــايب مــرة أخــرى للوجــود..
التاريــخ األقــدم لجــايب (وفقــا لبعــض االجتهــادات األثريــة والتاريخيــة)
يفيــد بــأن جــايب مقــر ملاملــك جالبيــة عريقــة منــذ عــر مــا قبــل الديانات
التوحيديــة الســتة ،لكــن هــذا التاريــخ ظــل مجهــوالً فالكشــوفات األثريــة
التــي أفــادت بــأن جــايب واملدينــة الريفيــة ،هــا موقعــا مملكــة ســاورا،
التــي ظلــت أســباب نشــوئها يف هــذا املــكان وعوامــل انهيارهــا غامضــة إىل
حــد كبــر ،مل تقنــع أهــايل جــايب بأنهــم أحفــاد ألســاف رضبــوا بجذورهــم
يف هــذا املــكان!
إذ كان أهــايل جــايب بصــورة عامــة ،يشــعرون أن حياتهــم هشــة .وأنهــم
يقيمــون عــى قــرة بيضــة رسعــان مــا تتهشــم ويتهشــمون معهــا ،وال
يــدري أحــد :كيــف تكــون هــذا الشــعور داخلهــم!
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ه ـ ّز املوظفــون رؤوســهم ،واقرتحــوا عــى أهــايل جــايب ود عــريب اســم
(الفــردوس) كبديــل .فه ـ ّز األهــايل رؤوســهم دون تعليــق ..وهكــذا أصبــح
لحلّــة النازحــن اســمني:
اســم رســمي مــ ّدون يف الســجالت ”الفــردوس“ واســم أشــتهرت بــه
الحلّــة ”جــايب ود عــريب“ ،وهــذا االســم األخــر كانــت التنظيامت السياســية
الطائفيــة تســتغله أميــا اســتغالل يف االنتخابــات ،إذ يــرح السياســيون
”املســاطيل“ واملخموريــن بخيالهــم يتحدثــون عــن أمجــاد مزعومــة لـــ
”الجــد املؤســس لجــايب!“
األمــر الــذي يجعــل أشــجان عــدد كبــر مــن األهــايل ومشــاعرهم
”الوطنيــة“ تهتــاج فيصوتــون للمرشــحني األماجــد وهــم يهتفــون” :ال
نصــادق غــر” ، “..ال نبايــع إال ” ،“..الجــايب ود عــريب تقــف مــن خلفكــم
وتشــد مــن أزركــم “” ،جــايب ود عــريب ُتحــي الثّــو َرة “” ،الجــايب ود عــريب
جاهــزة لحاميــة العقيــدة والوطــن“” ،الجــايب ود عــريب تدعــم رضب
الســد العــايل بصواريــخ كــروز“” ،الســد الســد الزم ينهــد“” ،الجــايب ود
عــريب تتحــدى أمــركا وتحذرهــا للمــرة اآلخــرة“” ،الجــايب ود عــريب تتبنــى
مذبحــة أم الحــام ومحاولــة اغتيــال امرباطــور وادي النيــل الفاشــلة!“
هــذه الهتافــات هــي يف األصــل عبــارة عن الشــعارات املكتوبــة ”بالتفتة“
والبوهيــة عــى القــاش املخـ ّرم ،والتــي علقهــا السياســيون يف أنحــاء جــايب
عــى جــدارات البيــوت وأبــواب الدكاكــن والكناتــن والبقــاالت الصغرية.
وهتــاف أهــايل جــايب بهــا يف لحظــات ”التوتــر واالهتيــاج الوط ّنــي“
هــو إســتثناء ينقــي بانقضــاء حالــة التوتــر واالهتيــاج العابــرة ،ففــي واقــع
األمــر ،أن هــذه الشــعارات كانــت تســتفز الكثرييــن مــن أهــايل جــايب ود
عــريب ،الذيــن يعتقــدون أن الجــد املؤســس ”جــايب“ مــا هــو إال جــد وهمي
خــرج مــن بنــات إبليــس األفــكار الجنكويزيــة!
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وإذا كان موجــود فعـاً جــد بهــذا االســم ،فهــو غــر جديــر بــأن تفتخــر
بــه بلــدة جــايب ود عــريب العظيمــة.
وأن أي قــول خــاف ذلــك هو إســتفزاز مع ســبق اإلرصار والرتصــد للذين
ال تربطهــم بــه صلــة نســب أو شــجرة قرابــة ،وأن توظيــف السياســيون
لحدوتــة جــايب ود عــريب مــا هــو إال تكريــس للتواطــؤ ضــد الق ّيــم النبيلــة
التــي أســاء إليهــا الجــد جــايب املغضــوب عليه..آمــن..
وهكــذا يثــر السياســيون الذيــن يفــدون أيــام االنتخابــات ،املشــاعر
القمقميــة الحبيســة ألهــايل جــايب ود عــريب وذكريــات الغــزو والســلب
والنهــب والفتوحــات التــي جــادت بهــا العبقريــة البدويــة الصحراويــة
للجنكويــز القدامــى!
وكأن ســتني ألــف شــيطان يف داخــل كل شــخص مــن األهــايل انطلقــوا
لتعانــق قبــة الســاء هتافاتهــم التــي يرتــج لهــا السـ ّـاك والرثيــا وكواكــب
جمهوريــة الصــن أيضــا!
كأن أهــل جــايب ود عــريب ،مل تكــن هــذه الهبــات الغضنفريــة جــزء
مــن حياتهــم العامــرة بــكل مــا هــو عجيــب وغريــب! فــا أن ينتهــي
موســم االنتخابــات ومــع نفــاد املصا ّريــف والســكر والزيــت والـذّرة؛ التــي
اشــرى بهــا السياســيون أصــوات النــاس ،ينــى أهــايل جــايب كل يشء خاصة
تهديداتهــم ألمريــكا ،التــي دفعــت وزارة خارجيتهــا ألن تضــع جــايب ود
عــريب ضمــن املناطــق الراعيــة لإلرهــاب والتطــرف!
ال يعتــر أهــايل جــايب أن هــذا أمــر خطري ،فال أحــد منهم مهمــوم بعالقة
جــايب بأمــركا .أو عالقــة أمــركا بالعــامل الــذي جــزء منــه جــايب املوق ـ ّرة..
هكــذا تعــود الحيــاة يف جــايب بعــد االنتخابــات إليقاعها الراكــد املألوف،
محفوفــة باآلمــال العـراض التــي رســمها السياســيون يف أذهــان النــاس قبــل
أن يرحلــوا ،فأهــل جــايب ود عــريب كأســافهم الغابريــن ال يتعلمــون مــن
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دروس املــايض ..يصدقــون السياســيني ويظلــون حبيســن لهــذه األحــام التي
تبــدت عنهــا وعــود االنتخابــات ،التــي يبذلهــا السياســيون بكــرم يف لحظــات
الحامســة املنربيــة ،أمــام مكــرات الصــوت ،حتــى أن أحدهــم وعــد أنــه
لــو فــاز ســيصطحب كل أهــايل جــايب فوجــا إثــر فــوج يف رحلــة ســياحية
للفضــاء الخارجــي ،حتــى يطلعــوا عــى إنجــازات واحــدة مــن ســاالت
أســافهم الغابريــن الذيــن هبطــوا مــن الســاء!..
ووعدهــم آخــر أنــه حــال فــوزه سيشــيد طرقــا قاريــة تربــط البــاد
الكبــرة بالقــارة األم ،و سيشــيد يف ”دار صبــاح“ كــري عــى البحــر األحمــر،
ليســافر النــاس إىل الحــج بالعربــات أو الــدواب بــدال عــن البواخــر التــي
تتعــرض للغــرق ،والطائ ـرات املهــددة بالســقوط!
وطبعــا صدقــة أهــل جــايب رغــم إدراك بعضهــم أن السياســيني أص ـاً
يبذلــون الوعــود ألنهــم ال ينفذونهــا ،فهــي ”طــق حنــك“ رصف!..
ويف الحقيقــة لــو قامــوا بانفاذهــا لــن يجــدوا أحــدا ً يصــوت لهــم،
فالنــاس وقتهــا ســيعون أن هــؤالء السياســيني ليســت لديهــم برامــج ،وكل
مــا لديهــم هــو أضغــاث أوهــام يف الســلطة والتســلط ،والتــي عندمــا متنــح
لهــم – الســلطة – ال يعرفــون مــاذا يفعلــون بهــا ســوى ارســال الجرافــات
للبلــدات واألحيــاء العشــوائية خــارج التخطيــط لهدمهــا دون تقديــم
معالجــات ألصحــاب هــذه البيــوت املهدمــة أو بدائــل! املفارقــة أن جــايب
ال ت ـزال خــارج التخطيــط ،كــا أن الســواد األعظــم مــن ســكانها ليســت
لديهــم شــهادات ميــاد أو جنســية!!
بالتــايل قانونيــا ليــس لديهــم الحــق يف التصويــت لعــدم وجــود أو
اكتــال أوراقهــم التــي تثبــت شــخصياتهم ،كــا أنــه واألمــر كذلــك ليــس
مــن حــق املناطــق خــارج التخطيــط ،أن تتمتــع بالخدمــات األساســية إال
بعــد تخطيطهــا ،ومــع كل ذلــك يعتقــد أهــايل جــايب ود عــريب –أصالــة
عــن أنفســهم ونيابــة عــن كل شــعوب البــاد الكبــرة التــي تشــبههم– أنهــم
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مواطنــون مواطنــة كاملة،عــى الرغــم مــن أن جــايب ود عــ ّريب تنقصهــا
الخدمــات األساســية!
وهــذا األمــر عندمــا ُيثــار يلتبــس عــى أذهانهــم وي ّربــك أفكارهــم ،إذ
ال يســتطيعون حــل املعادلــة الصعبــة التــي تقــول بنهــوض املواطنــة يف
الخدمــات ..كــا قــال أحــد موظفــي تنظيــم القــ ّرى ومعالجــة الســكن
االضطــراري أثنــاء تدخينــه الب ّنقــو يف بيــت م ّزيــد الحلبــي!
حلــة جــايب ود عــ ّريب رغــم حداثــة نشــأتها ،يف هــذه املرحلــة مــن
تاريخهــا املتقطــع كجــزر معزولــة ،ظلّــت كالنبــات الطفيــي تتمــدد برسعــة،
حتــى التهمــت أج ـزاء واســعة مــن املدينــة الريفيــة.
مل يكــن أحــد مــن ســكانها مــن جيــل املؤسســن ،فالجميــع كانــوا
يؤكــدون ،أنهــم جــاءوا ووجدوهــا ممتلئــة بالنــاس ،كــا أنهــا مل تشــهد أي
حالــة وفــاة تقتــي وجــود مقابــر لوقــت طويــل مــن ال ّزمــن! واألغـ ّرب مــن
ذلــك أن كل ســكانها بــن س ـ ّن املراهقــة والخمســن.
الســكن العشــوايئ أيــام حمــات الهــ ّدم أن أهــايل
والحــظ موظفــو ّ
جــايب كائنــات محـ ّرة ،فكلــا جــاءت الجرافــات و هدمــت جــايبُ ،يفاجــأ
املجلّــس البلــدي أن األهــايل شــيدوا جــايب مــن جديــد ،فجــايب تج ّربــة
ســكنية فريــدة ،ال تيــأس مثــل األحيــاء العشــوائية األُخــرى ،رغــم فقدهــا
ألرواح عديــدة يف أيــام الهـ ّدم املتكـ ّررة ،كأن روح شــجاعة هــي التــي تحــرك
كل األهــايل وتوحدهــم ،وكل األرواح التــي فقدتهــا جــايب ،قتلــت مقابلهــا
عــددا ً مــن عســاكر الجيــش والرشطــة ،الذّيــن كانــوا يأتــون لتنفيــذ حمــات
اله ـ ّدم ،األمــر الــذي أفــى يف النهايــة إىل يــأس املجلــس البلــدي.
فبعــد خمســة عــرة محاولــة هــدم لجــايب رصف نظــره متامــا فيــا
أســاه ب(مســألة جــايب ود ع ـ ّريب املعق ـ ّدة) و أقــرح رئيــس املجلــس أن
كأي منطقــة ُحكــم ذّايت)..
يطلــق عليهــا اســم ”الفــردوس“ وتــرك وشــأنها ّ
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مــا الحظــه موظفــو الســكن العشــوايئ أيضــا ،أيــام حمــات الهــدم التــي
كانــوا يســتعينون فيهــا بالجيــش والرشطــة (وخلّــف ذلــك بالطبــع ضحايــا
بع ـ ّدد شــعر الــرأس مــن الجانبــن) هــو غيــاب األطفــال واملســنني ،فه ـ ّزوا
رؤوســهم ومضــوا ،ومل يعــودوا بعــد ذلــك أبــدا.
رسب منها سوى عبارة واحدة:
لكنهم كتبوا تقارير صارمة مل يت ّ
”هذه البلدة ،يجب أال تشملها خ ّدمات ال ّرعاية اإلجتامعية“

مــع أن برنامــج ال ّرعايــة املذكــور والــذي ال وجود له ســوى عىل املســتوى
النظــري (ومــع ذلــك حتى نظريـاً ُحرمت منــه جاليب ود عــريب!!)..
رسبهــا بعــض املوظفــن ،الذيــن يرتــادون
أدهشــت هــذه العبــا ّرة ،التــي ّ
جــايب طلبــا للمخــدرات أو الخمــر أو الجنــس ،ليدخ ّنوا أو يحتســوا أو يقيمو
عالقــات جنســية (كل هــذه الخ ّدمــات مجانــا) ،بعــد أن يقدمــوا وعــودا
عظي ّمــة لألهــايل أصحــاب الشــأن يف هــذه األمــور (أنهــم سيســتخرجون لهــم
عقــود ملكيــة لــأرض:
”كل فــرد منكــم الزم يحصــل عــى قطعــة أرض يف جــايب ..دي منطقــة
عندهــا مســتقبل ،كــا أنــه هنــاك كالم تحــت تحــت أنهــا منطقــة نفــط..
ولــو مــا فيهــا نفــط أو دهــب ذاتــو ..قطعــة األرض بتنفعكــم إن شــاء اللــه
تبيعوهــا لألمــم املتحــدة ،تعيــد فيهــا توطــن الالجئــن البوســنيني ،أو تعمــل
فيهــا مـزارع دواجــن نظــام أمــن غــذايئ وكــدة“
وهكــذا يطلــق املوظفــون العنــان ألحــام أهــايل جــايب ،الذيــن يبــدأ
يتصــور شــكلّه يف العقــال والقطــ ّرة والجلبــاب األبيــض،
الواحــد منهــم ّ
الصــن ألهــايل جــايب األثريــاء..
املصنــوع خصيصــا يف ّ
ومتــي بــه األحــام فيتخيــل نفســه وهــو ســائح يف بــاد العــامل الواســعة،
يحمــل عملــة جــايب التــي ُتجن ـ ّدل يف طريقهــا كل أوراق النقــد البرتوليــة
والصناعيــة ،وال تتوقــف أحالمــه إال بعــد أن يــرى نفســه قــد اكتفــى
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مــن ترحــال الســياحة ،وملــذات الدنيــا وغــادر الفنــدق عائــدا إىل جــايب
الحبيبــة ،حيــث تحــط بــه طائرتــه الخاصــة يف مطارهــا الــدويل ،عندمــا
يطيــب للموظفــن تك ـرار:
”أو تعملوا فيها مزارع دواجن ..“..
”حســان
تضحــك ”ف ّداديــات“ جــايب؛ إذ يخطــر عــى بالهــن لحظتهــا ّ
جــداد“..
ظــل ســؤال ال ّرعايــة االجتامعيــة الــذي رسبــه املوظفــون؛ يش ـغّل بــال
جــايب إىل أن متكــن منهــا ذلــك الحريــق العجيــب املريــب ،فاملطــايف مل
تتدخــل ،إال بعــد أن أىت الحريــق عمليــاً عــى كل يشء!
أشــارت بعــض الشــائعات املوثوقــة ،أنــه تكنيــك جديــد مــن جامعــة
أبولكيلــك يف املجلــس البلــدي الجنكويــزي ملحاربــة الســكن العشــوايئ!
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IX
مل تكــن أُم التيـ ّـان ،هــي القصــة الوحيــدة يف حيــايت بجــايب ود عــريب.
فهنــاك قصــة أخــرى مــع ســت البنــات العشـ ّـانّة ،يف تلــك الســنوات الباكــرة
مــن مراهقتــي.
تصطــادين ،وأنــا أترنــح
كانــت ســت البنــات العشــانّة بــن آن وآخــر ّ
مــن ”الكانجــي مــورو“ أو ”العســلية“..
أتســلل خف ّيــة منفلتـاً بحـذّر مــن بيــت أم التيــان ،فتحملُّنــي العشــانّة
حمـاً عــى دخــول بيتها.
كنت أمانع ،وال أوافق إال بعد الحاحها الش ّديد.
يف البدء ُ

التيمن.
بعــد ذلــك أصبــح بيــت ســت الب ّنــات محطتــي التاليــة لبيــت أُم ّ
ومل تكــن تــدع أحــدا ً يـراين إذ ُتدخلّنــي إىل دارهــا مــن بــاب خلفــي ممـ ّوه..
ألــج عـ ّره اىل غرفتهــا الخصوص ّيــة..
ى رأيس كقــط ُوتقبلُّنــي بجنــون،
كانــت تغســل ّل وجهــي ،ومتســح ع ـ ّ
وقبــل أن تدعنــي أنــرف تعطّينــي أوراق اللّيمــون أو فصــوص الثوم ألضعها
”العســلية“ مــن أنفــايس.
يف فمــي وأمضغهــا يك تُزيــل رائحــة ”الكانجــي“ أو
ّ
عــدد مــن صغــار التُجــار يف املدينــة ال ّريفيــة ،أغلقــوا محالتهــم وانتقلــوا
إىل جــايب ..كان أيب أحــد هــؤالء التجــار الذيــن ال أدري ســبب انتقالهــم
ولكــن بالنســبة أليب ،فرمبــا كان الحنــن لبيئتــه الق ّرويــة التــي مل تعــ ّرف
الكُهربــاء ومواســر امليــاه هــو الســبب.
الســحرية ،يف أقــى دار الريــح ..رمبــا
تلــك البيئــة الغامضّ ــة بعواملهــا ّ
الصغــر إىل جــايب ود عـ ّريب ،فهــي ُمتثــل
ذلــك هــو مــا جعلــه ينتقــل ب ُّدكانــه ّ
الظــل للقريــة التــي جــاء منهــا.
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يف البدايــة كانــت الحــرب بــن أبكــر والشــيخ ”جــداد“ غــر معل ّنــة،
حســان جــداد ،إىل األرايض املق ّدســة وعــاد ،بعــد أن
ولكــن مــا أن ســافر ّ
بقــي فيهــا ألكــر مــن عامــن ،وأصبــح اســمه الحــاج أو الشــيخ حســان بــدال
عــن حســان جــداد حــاف ،حتــى أبــرز أنيابــه ألبكــر! بالحديــث الكثيــف
عــن ال ّدجــل والشــعوذّة ،ثــم مل يلبــث أن أخــذ يف خطبــة الجمعــة ،يخصــص
محــاور وفصــول كاملــة عــن ذلــك ضاربــا بأبكــر املثــل!..
ورغــم ذلــك كان أبكــر صامتــا صمتــا مريبــا ،ال ينبــس ببنــت شــفة..
انطلقــت بعــض الشــائعات تعليقـاً عــى حملــة حســان جــداد ضــد أبكــر،
زاعمــة أنــه يحســد أبكــر عــى النســاء الجميــات ،اللــوايت يأتــن مــن
املدينــة ال ّريفيــة خصيصــا ،يك يزيــل عنهــن ”العــوارض“ أو ســوء الطالــع! أو
يعالجهــن مــن ”الطــب“ أو العــن ،إلــخ..
وذهــب البعــض اآلخــر إىل أن واحــدة مــن الــايئ يأتــن إىل أبكــر
املعراقــي ،هــي يف الواقــع ســلمى خــر اللّــه التــي تســكن املدينــة ال ّريفيــة،
األخــت غــر الشــقيقة لجــداد ذات نفســه!
وأنهــا تــأيت ألبكــر بغــرض أن يكتــب لهــا ”للمحبــة والــزواج“ أو يجــدد
لهــا مــا كتبــه ســابقا ،وجنــح خيــال البعــض أن مثــة عالقــة جنســية بينهــا
وبــن أبكــر ،هــي الدافــع األســايس لحملــة جــداد الشــعواء.
بينــا أرص آخــرون أن جــداد رجــل صالــح ويرفــض البــدع ،وهنــا اضطــر
البعــض إىل تذكريهــم بالعالقــة املريبــة التــي تربــط جــداد وأدروب ،والتي ال
الصــاح!
ميكــن أن تكــون مــن عالمــات ّ
وهكــذا تعــددت الروايــات والحكايّــات حــول املســألة ،واضعــة نصــب
عينيهــا (هــذه الحكايّــات والروايــات) عوامــل وعنــارص وأســس وخيــارات
واحتــاالت عــدة ،تقــف خلــف الحملــة االنتقاميــة التــي قادهــا جــداد
ضــد أبكــر ،منــذ عودتــه امليمونــة ،مــن األرايض املقدســة ،ولــوال تهديــدات
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البعــض لجــداد لتطــورت إىل بســوس أخــرى!
ولكــن ،بعــد أن داهمــت قــوات الرشطــة العســكرية واألمــن االيجــايب
وجهــاز األمــن العــام ،يف الســاعات األوىل مــن فجــر أحــد األيــام منــزل
أبكــر املعراقــي وحارصتــه ،وأخرجتــه مقيــدا ً بحبــال الســلب الغليظــة
الــذي ال تعقــل بــه إال البعــر ،ونصبــت لــه عمــودا مــن خشــب الصنوبــر
الــذي كانــت الحكومــة الجنكويزيــة قــد اســتوردته مــن لبنــان خصيصــا
لالعدامــات والشــنق ،ونصبــت هــذا العمــود يف قلــب أكــر مياديــن جــايب
بعــد أن نــادى املنــادي يف النــاس بامليكروفونــات.
واصطف العسكر ورموه بالرصاص!
بعــد هــذه املداهمــة الرسيعــة واملباغتــة واملحاكمــة االيجازيــة
الرسيعــة ،واإلعــدام الفــوري عــى هــذا النحــو ،أصيبــت جــايب ود عــريب،
برعــب مل تســتطع التخلــص منــه إال بعــد شــهور عديــدة حتــى أنهــا يف
الشــهور األوىل ،مل تجــرؤ عــى معرفــة الســبب ،خلــف مــا فعلتــه أجهــزة
األمــن بأبكــر  ،بهــذه الطريقــة العلنيــة البشــعة!!
رغــم أن الحكايــة كانــت واضحــة وضــوح الشــمس ،كــا أن األجهــزة
األمنيــة مل تحــرص عــى إخفائهــا ،إذ أعلنــت يف بيــان رســمي أن أبكــر ليــس
أبكــر فاســمه الحقيقــي هــو آدمــو ..ذلــك املتمــرد املســلح املســئول عــن
التمــرد الــذي حــدث قبــل فــرة ،يف األطـراف الغربيــة للبــاد الكبــرة عــى
الحــدود مــع تشــاد وليبيــا وإفريقيــا الوســطى!
وبعــد احتــواء الحكومــة الجنكويزيــة مؤقتــا للتمــرد ،مبســاعدة تآمريــة
مــن عــدد مــن قــادة املجموعــة املتمــردة ،ومجموعــات إثنيــة منافســة
للمجموعــة التــي ينتمــي إليهــا أبكــر ،وانقســام مجموعــة أبكــر نفســها
بســبب عــدد مــن االخرتاقــات الناج ـ ّزة مــن قبــل الحكومــة الجنكويزيــة
ملجموعــات اإلنقســام.
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لهــذه األســباب وأســباب أخــرى اســتطاعت حكومــة أبــو لكيلــك
الجنكويــزي القضــاء مؤقتــا عــى التمــرد!
وكان أبكــر الــذي مل يــرى وجهــه الجديــد ســوى قلــة ،قــد هــرب منــذ
وقــت مبكــر؛ عندمــا مل يعــد يثــق بأحــد مــن املجموعــات املنقســمة،
ومل يتــم العثــور عليــه رغــم البحــث املكثــف الــذي أجرتــه أجهــزة أمــن
أبولكيلــك الجنكويــزي.
فقــد اختبــأ أبكــر متنكـرا يف شــخصية مع ّراقــي ،يف جــايب التــي ال ميكــن
أى شــخص
أن تخطــر عــى بــال األجهــزة األمنيــة ،كمــكان يصلــح الختبــاء ّ
لطبيعــة حياتهــا العلنيــة ،التــي ال تعــرف األرسار!..
ويبــدو أن إختبــاء أبكــر ،وتنكــره تغطيــة لشــخصيته الحقيقيــة ،كان
مؤقتــا ريثــا يتمكــن مــن إعــادة بنــاء تنظيمــه املســلح وترتيــب أوضــاع
رجالــه ،و ترتيــب أوضــاع ثورتــه املجهضــة إلشــعال نـران متــرده مــن جديــد.
هــذه الروايــة ال ّرســمية أقنعــت األهــايل .يف البــدء .لكــن ،بعــد أن اطأمن
املوظفــن الذيــن يرتــادون جــايب إىل زوال الخطــر عنهــا ،وأن األوضــاع يف
جــايب قــد عــادت إىل طبيعتهــا ،كــا أكــدت إذاعــة لنــدن بذاتهــا وصفاتهــا
ذلــك..
إذن بعــد أن تأكــد املوظفــون مبــا ال يــدع مجــاال للشــك لديهــم بعــد
اســتامعهم للنــدن و لعــدد مــن الفضائيــات ،عــادوا يرتــادون جــايب مــرة
أخــرى ميارســون املثاقفــة التحليليــة للحــدث ،أثنــاء مامرســتهم الجنــس أو
أثنــاء قعــدات الخمــر والحشــيش.
وهكــذا خرجــت إىل العلــن يف فضــاءات جــايب ود عــريب ،تحليــات
تختلــف متامــا عــا قالتــه الحكومــة الجنكويزيــة رســميا يف بيانهــا الشــهري،
و هكــذا بــدأ الحديــث عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحــق يف محاكمــة
عادلــة ،الــخ ..مــا يســميه أبــو لكيلــك بـــ :خزعبــات العولّمــة!
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عندمــا غــادر األثــر املـ ّروع أهــايل جــايب ،علمــوا مــن بعــض املتنو ّريــن
(علامنيــن جــايب ود عــريب) أن بعــض القــوى السياســية املعارضــة أصــدرت
بيانــات رسيــة ت ُعضــد من معنويات أهــايل جاليب (يف هذه ”املحنــة التاريخية
رسيــة التــي تطبــع عــى
التــي ميــرون بهــا“– كــا جــاء يف إحــدى الصحــف ال ّ
أوراق الرونيــو بآلــة الخشــب البدائية؛ املســاة ”كرجاكــة“ والتي هي إحدى
ري تحــت األرض ضــد (نظام أبــو لكيلك)..
اإلنجــازات العبقريــة للنضــال الـ ّ
مــن أكــر التحليــات التــي اســتوقفت أهــايل جــايب ،ذلــك التحليــل
الــذي التقطــه مزيــد الحلبــي مــن أحــد عــال الســكة الحديــد البائــدة بــأن:
أبكــر الــذي أعدمتــه قــوات األمــن ليــس هــو آدمــو وال يحزنــون ،وإمنــا هــو
كبــش فــداء إلحبــاط ”جامهــر شــعبنا“ ،وقطــع الطريــق عــى انتفاضتهــا
الشــاملة واملح ّميــة بالســاح!
فهــذا اإلعــدام هــو مبثابــة القضــاء عــى أمــل الحركــة الجامهرييــة،
يف هبتهــا الثو ّريــة القوميــة واألمميــة (حتــى هــذه اللحظــة مل ُيشــاهد
ذلــك التعامــل الربوليتــاري البائــس يف جــايب ود عــريب مــرة أخــرى عــى
اإلطــاق ،كــا أن أرستــه ال تعــرف مكانــه ،وزمــاؤه القدامــى يف العمــل
غــروا وظائفهــم ،فاغــرب بعضهــم إىل الخليــج ومــر وقــ ّدم بعضهــم
طلــب إجــازة طويلــة األمــد بــدون مرتــب ،واســتقال البعــض اآلخــر بدعــوى
أنــه وجــد فرصــة عمــل أفضــل (مــع أن شــهود عيــان يؤكــدون أن هــؤالء
بالــذات أغلقــوا عــى أنفســهم أبــواب بيوتهــم ،وليســت هنــاك عــروض
أفضــل قدمــت لهــم ،أو أي يشء مــن هــذا القبيــل!!).
هــذا املوقــف مــن املوظفــن أســعد مســئولني ســكة حديــد أبــو لكيلــك
وشــيكة التــايش ،فهــذه املؤسســة أصــا تــم تدمريهــا بصــورة منظمــة
بســبب أن نقابتهــا شــكلت مصــدر إزعــاج لــكل الحكومــات الجنكويزيــة
منــذ جعفــر الجنكويــزي الثــاين مــرورا بصديــق الجنكويــزي الرابــع عــر
وصــوال ألبــو لكيلــك الجنكويــزي الخامــس.
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وبتقديــم املوظفــن الســتقاالت حملــوا عبئــا كبــرا ً عــن املســؤولني،
الذيــن كانــوا عملي ـاً قــد باعــوا بقايــا قضبــان الســكة الحديــد لجمهوريــة
”مالفــي“ يف أقــى الجنــوب اآلســيوي ،باعتبــار هــذه املؤسســة (الســكة
الحديــد مثلهــا مثــل املشــاريع الزراعيــة :خــارسة!)
وهكــذا مل يعــد – ببيــع الســكة الحديــد – أى مؤسســة قطــاع عــام ،فقــد
كانــت هــي آخــر مؤسســات القطــاع العــام ،التــي تبقــت مــن حمــات البيع
املســعورة ملؤسســات البــاد الكبــرة األســرة ،وكان املوظفــون يدركــون قبــل
تقديــم اســتقاالتهم (التــي يؤكــد البعــض أنهــم أجــروا عليهــا) يدركــون
أن الســارسة الذيــن أطلقهــم أبــو لكيلــك يف أصقــاع األرض األربعــة ،مل
يجــدوا مســتثمرا مغريــا بعــد إىل أن الح يف األفــق ذلــك املســتثمر اآلســيوي.
مصحوبــا بأمــوال دويلــة نفطيــة مســاحتها أصغــر مــن جزيــرة تــو التــي
تتوســط عاصمــة الجنكويــز مرتاميــة األطـراف.
لكــن الشــائعة الجديــرة باالهتــام الشــعبي يف جــايب ود عــريب ،تلــك
التــي أنتجهــا األهــايل أنفســهم ،والتــي تفيــد أن جــداد وظــف عالقاتــه
النافــذّة للقضــاء عــى أبكــر ،األمــر الــذي جعــل أهــايل جــايب ودعــريب
يخافــون جــداد كث ـرا ً (ونــدم البعــض بالفعــل عــى كالم رمبــا يكــون قالــه
لجــداد يف وجهــه ذات مــرة ،و انتابــت بعــض ّرهــاف القلــوب ممــن أســاءوا
لجــداد الهــاوس يف أحالمهــم ،إذ يأتيهــم جــداد يف شــكل ديناصــور أو تنــن
أو كائــن فضــايئ غريــب ليشــتت أحالمهــم ،بعــد أن يكتــم عــى أنفاســهم
أو يخنقهــم أو يبتلعهــم ،فــرون أنفســهم يف أمعائــه الغليظــة ،التــي
تعترصهــم ..ميوتــون ببــطء ببــطء ببــطء شــديد)..
وهكــذا تــاب هــؤالء عــن اإلســاءة إىل جــداد ،والذيــن كانــوا أكرث شــجاعة
خففــوا حمالتهم ضــده!!..
التخوفــات التــي ابدتهــا املدينــة ال ّريفيــة عنــد نشــأة جــايب ود عــريب،
اتضــح أنهــا كانــت تخوفــات يف محلهــا .فقــد صدقــت هواجســهم وظنونهم،
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فبعــض نســاء املوظفــن والعــال كـ ّن يرتكـ ّن بيوته ّن مــا أن يغــادر أزواجهن
إىل العمــل ،ويجــن إىل جــايب ود عــريب ليامرســن نزواتهــن .وال يعــدن إىل
بيوتهــن إال عندمــا تقــرب مواعيــد عــودة األزواج املنهكــن.
كذلــك أصبــح الطــاب يتســللون مــن مدارســهم ،ليقضــوا بقيــة يومهــم
الــدرايس يف جــايب لتلقــي دروس الحيــاة الرسيــة!
كان مــن أبــرز معــامل جــايب ود عــريب كرتــون وأدروب وجــداد وأبكــر
وجــال الحلــة وريــاك وعبــد الرحمــن ود التــوم (العويــر) وكســبان الضّ اوي،
الذيــن كانــوا يشــركون جميعهــم يف أحوالهــم الغريبــة ،كــا دونتهــا الذاكــرة
الشــعبية لجــايب.
هــذه األحــوال التــي أصبحــت مألوفــة ،إذ مل تعــد مبــرور الوقــت تثــر
إهتــام أحــد! عــى ال ُّرغــم مــن أن ذاكــرة جــايب نفســها ،نهضــت يف هــذه
األحــوال!
لكــن مــا ظــل ثابتــا و راســخاً ،أنــه مــا أن يُنطــق اســم جــايب ود عــريب
حتــى يتبــادر إىل الذهــن كرتــون وأبكــر وجــال والعويــر والضّ ــاوي.
فكرتــون (وكرتــون هــذه ليســت جــزء مــن أســمه الحقيقــي الــذي مل
يفصــح عنــه ألحــد أبــدا) كان يــأيت مهندمــا ومتأنقــا إىل جــايب صبيحــة كل
ـرة ســت املريســة ،ويبقــى ليــرب حتــى تتــاىش
جمعــة ،فيدخــل بيــت الـ ّ ّ
ســحابة النهــار ،فيخــرج مشعشــعا ،مرتنحــا ليمــي باتجــاه املدينــة الريفيــة
متعــر الخطــى متمتــا بكلــات مل يســمعها أحــد ســواه!..
وال يبــن مــرة أخــرى إال صبيحــة الجمعــة التاليــة ،وهكــذا اعتــاد النــاس
عليــه :يــأيت ليــرب الخمــر البلــدي ،وينــرف بهــدوء دون أن يســأل أحــد
ـرة يف بيتهــا ،مل يبــد هــذا
أو يســأله أحــد! حتــى أنــه عندمــا ســكن مــع الـ ّ ّ
األمــر غريبــا أو مث ـرا للتســاؤل (بعــض الشــائعات أكــدت أن جــداد ذاتــه
بشــحمه ولحمــه مل يهتــم لهــذا األمــر ليدرجــه ضمــن حمالتــه الوعظيــة يف
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ترويــع اآلمنــن مــن آهــايل جــايب) رغــم تبجحاتــه الســابقة ،عــن إهتاممــه
ـرة وابنيهــا ورغــم غاراتــه الدينيــة الجهاديــة املنتظمــة!
ألمــر الـ ّ ّ
مــا كان يثــر التســاؤل حقــا هــو :أيــن كان كرتــون يســكن يف املدينــة
الريفيــة ،وكيــف كانــت حياتــه بالضبــط وملــاذا تــرك بيتــه ليســاكن الــرة
ســت املريســة؟!
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X
اآلن ومــن أعــا بُرهــات هــذه اللحظــة الرسمديــة ،ويف لحظــة احتضــار.
حيــث جســدي ُملقــى بــن الحيــاة واملــوت ،تجــيء كل هــذه العــوامل ماثلــة
أمامــي .حيــث يتكثّــف ال ّزمــن حتــى ليصبــح دهـرا!
فأجــد نفــي جالســا عــى ُرشفــة الخاطــر ،ألســمع صــوت حســن
ممتزجــا يف صــوت شــقيقته ســارة.
صوتــا واحــدا متوحــدا قادمــا عــر ال ّزمــان واملــكان مختــزال املســافات
وقوانــن الضــوء والكيميــاء والف ـراغ الواســع الــذي يفصلنــا!
يحدثنــي عــن جــايب ود عــريب التــي مل تعــد كــا هــي ذاتهــا تلــك
البلــدة التــي ينتهكهــا زوار الفجــر وجــرارات املجلــس البلــدي وقــرارات
اللجــان الشــعبية الفاســدة ،وحمــات االنضبــاط والنظــام العــام ،واملباحــث
الجنائيــة.
فقد تغري الحال يف مدينة الفردوس (جاليب ود عريب سابقا)..
أحــاول تجميــع الوقائــع واألحــداث ،وترتيبهــا يف ذاكــريت إلنشــائها مــن
جديــد( ..جــايب) كــا عرفتهــا :بلــدة كل يشء فيهــا يُنبــيء دامئــا ،أن مثــة
كارثــة ســتحدث بعــد قليــل! ..فــكل يشء معــد لالنفجــار!
فجــداد مل يكتــف بإعــان الحــرب عــى أبكــر فحســب ،إذ رسعــان مــا
شــملت حملتــه االنتقاميــة ريــاك دون أن يــدري أحــد ســببا مقنعــا لذلــك.
فجــداد دون ســابق إنــذار أخــذ يُحــرض األهــايل عــى مقاطعــة ريــاك
(زاعــا أنــه وثنــي مســيحي كافــر) آمــرا عبــاد اللــه املؤمنــن يف جــايب
باالبتعــاد عنــه وعزلــه ،كاملــرض املعــدي مســتهديا بالحديــث” :إمنــا
املســلمني ( )...تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى“
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فكان البعض يهز رأسه موافقا ،ورمبا تأخذه الحامسة فيهتف:
”واقتلوهم أينام ثقفتموهم“
فريد عليه آخر:
”وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة…“
وبالطبــع يتدخــل علامنيــو جــايب همســا ضــد هــؤالء ”الهتيفــة“ الذيــن
يريــدون أن ينالــوا حظــوة عند جــداد ويتجــرأ بعضهم فريفع صوتــه معارضا:
”أنت تريد إشعال الفتنة الدينية ..الدين لله والوطن للجميع“
بينــا ال يأبــه آخــرون إذ ينرصفــون بهــدؤ ،مــا أن يبــدأ جــداد اســتهالل
حملتــه ..وهــؤالء الذيــن ال يأبهــون عــى وجــه الخصــوص ،هــم أول مــن
الحــظ التبــدالت التــي اعــرت شــخصية كرتــون التــي أعتادوهــا.
إذ مل يعــد كرتــون يغــادر جــايب إال مـ ّرة أو مرتــن يف الشــهر ،حامــا كل
الكراتــن وباغــات الزيــت الفارغــة التــي يشــريها مــن الدكاكــن والكناتــن
ـرة ثــم ميــي بهــا إىل املدينــة
يف جــايب ،يربــط كل ذلــك عــى حـ ّـار الـ ّ ّ
الريفيــة ..يغيــب إىل أن تنقــي ســحابة النهــار فيــأيت بدونهــا.
كان األهايل يف جاليب يتساءلون:
”أين مييض بكل هذه الكراتني و(الباغات الفارغة؟!)“
فكان جداد يرد عليهم:
”رمبا تكون فيها مصلحة .قطع الرقاب وال قطع األرزاق“
ورد جــداد عــادة يكــون متوقعــا ،خاصــة يف هــذه الحالــة نظـرا ملحاوالته
الدؤوبــة يف تجنيــد كرتــون اىل صفــه ،بعــد أن نجــح يف تجنيــد أدروب ،الــذي
كان قــد ارتبــط بــه يف عالقــة مريبــة ،أثــارت األســئلة حتــى يف األوســاط
العليــا للعرافــن ،وفقــا للشــائعات التــي مــأت جــايب ود عــريب.
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يعتقــد البعــض اعتقــادا جازمــا أن جــداد ،أنضــم إىل العرافــن نظــرا
لــدوره الكبــر يف اعتقــال وإعــدام أبكــر املع ّراقــي ،وأن الع ّرافــن هــم الذيــن
مولــوا مرشوعــه الخــاص باالتجــار يف الدجــاج والبيــض ،وأنــه يحــاول تجنيــد
كرتــون لهــذه املجموعــة العجيبــة ،التــي تعــرف كل يشء ،فــا أوتتــه مــن
العلــم ليــس بقليــل ،كــا أن جــداد حــاول مــن قبــل تجنيــد ريــاك ففشــل
إال أن نجاحــه يف تجنيــد أدروب دفعــه إىل مواصلــة الجهــاد لتجنيــد املزيــد
مــن العرافــن الجــدد.
أحــوال العــامل املنــي لجــايب ود عــريب مليئــة بالثغــرات والثقــوب
(طبيعــة الذاكــرة املنتهكــة لجــايب ذاتهــا) إذ تســم ذاكــريت يف هــذه
اللحظــة الفاصلــة بــن عاملــن باإلنهــاك ،فتســقط منهــا الذكريــات عشــوائية،
متداخلــة ،غــر مكتملــة.
تتكــ ّوم األحــوال :حــاال فحــاال ،أمامــي ككتلــة مــن القلــق الــك ُّل
واألحاســيس والشــجن .فيكــون التســاؤل كالهــاك :هــل كان لهــذه البلــدة
وجــود أصــا؟ أم هــي تشــكلت مــن دوار خمــر البارحــة ،التــي ال تــزال
ابخرتهــا تفــوح مــن أنفــايس!
حســان اســم جــداد للســخرية منــه!
مل يطلــق أهــايل ود عــريب عــى ّ
فالتســمية جــاءت للرجــل مــن تجارتــه يف الدجــاج والبيــض .إذ مل يــرك
بيضــة واحــدة أو دجاجــة ”حاميــة“ يف شــوارع جــايب أو املدينــة ال ّريفيــة ،إال
اســتهدفها بالـراء مــن أصحابهــا .وشــملّت اهتامماتــه بالطيــور حتــى فـراخ
الحــام ،وعندمــا توســعت مداركــه ضــم إىل تجارتــه األرانــب والبــط وديــك
الـ ّروم ودجــاج ”الفــوالن“ لكــن مل يــر عليــه ســوى اســم :جــداد ”دجــاج“..

يف األيــام األوىل لتجارتــه ،عندمــا وفــد إىل جــايب حديثــا ،كان يبــذل
مجهــودا جبــارا يف ســبيل جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن الف ـراخ والبيــض
والفراريــج.
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ميــي عــى قدميــه مســافات طويلــة و يطــرق كل األبــواب ،يف كل أحيــاء
جــايب واملدينــة الريفيــة مرتاميــة األط ـراف ليســألهم ان كان لديهــم يشء
منهــا للبيــع.
ويومــا بعــد آخــر أصبح أشــهر من املحافــظ ،كل املدينــة الريفيــة تعرفه.
فلــم يعــد بحاجــة للبحــث عــن الطيــور أو البيــض .فــكل يشء أصبــح يأتيــه
أي نــوع مــن أنــواع الطيــور الجالبيــة
يف مكانــه .فــا أحــد لديــه بيــض أو ّ
أو العجميــة يرغــب يف بيعــه إال وأىت بــه إىل جــداد قاطعــا املســافات مــن
املدينــة الريفيــة إىل جــايب (هــذا إذا مل يكــن مــن أهــايل جــايب).
حســان جــداد (بــدال عــن
الــذي ابتــداء مــن هــذه اللحظــة أصبــح أســمه ّ
حســان فقــط – لوحــظ أنــه كان يفخــر بلقبــه الجديــد ”جــداد“ إىل حــد
االنتــاء ،فعندمــا تقــول لــه ”جــداد“ يبتســم بســعادة غامــرة كأنــك تناديــه
بـــ ”حرضتــك“ أو (جنابــك) أو ”ســيادتك“ ويبــدو أن عمــل الرجــل يف الطيور
جعلــه مــن أصحــاب األحــام املحلقــة يف ســاوات ليــس لآلخريــن األجنحــة
الكافيــة ليطالوهــا!
فالرجــل طــرح مــروع سلســلة مــن املجمعــات االســتهالكية أطلــق
عليــه” :األمــن الغــذايئ“ .تزامــن إطــاق هــذا املــروع األخطبوطــي ،الــذي
شــمل ضواحــي وبلــدات املدينــة الريفيــة ،مــع تأجــر جــداد ملحــل يف قلــب
الســوق الكبــر للمدينــة الريفيــة.
وهكــذا اتســعت تجارتــه وأصبــح مــن أهــم املورديــن للبقــاالت الكبــرة،
وأصبــح محلــه يف الســوق الكبــر للمدينــة الريفيــة ،مركــزا ملجمعاتــه
االســتهالكية ،التــي شــملت مشــاريع فرعيــة مثــل ”مطاعــم جــداد للوجبــات
الرسيعــة“” ..جــداد للعرديــب واملرطبــات الرتاثيــة“” ..جــداد للخــر
والفاكهــة“” ..جــداد للخــردوات“” ..جــداد للرتحيــات عــر املــدن“” ..جــداد
للصناعــات الدوائيــة – تخفيضــات خاصــة للكلوتــات الطبيــة والكوتكــس
والكوندمــس..
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وليفي ـرا للذيــن لديهــم مآخــذ عــى الفياج ـرا بســبب تحفظاتهــم عــى
اإلعــان التلفزيــوين املبتــذل للفياج ـرا الــذي يعــرض فيــه أحــد األشــخاص
وهــو يغــرس مســارا ســميكا يف جــدار صلــب دون أن ينثنــي هــذا املســار،
الــذي يبــدو مــن الواضــح أنه ســقى مبــاء الفياجـرا ،وتســهيال لخدمــة الزبائن
ابتــدر جــداد بنــد خدمــات توصيــل مجانيــة” ..تاكــي جــداد التعــاوين“..
”جــداد للتبــغ والعــاري األصــي“..
وتأكيــدا عــى جديتــه التجاريــة شــ ّن جــداد عــى الجمهــور حملــة
إعالنيــة تلفزيونيــة عرضــا ملنتجاتــه الطبيــة عــى وجــه الخصــوص ،والحــظ
بعــض املراقبــن ،مــدى اســتفادة جــداد مــن اعالنــات الفياج ـرا والليفي ـرا.
مل يــرك جــداد شــيئا يتــم اســتهالكه يوميــا ،مل يضعــه ضمــن مــروع
مجمعاتــه االســتهالكية! ورغــم هــذا اليــر الــذي جــاءه مــن وســع ،مل
يرحــل جــداد مــن ســكنه القديــم ،فالرجــل مشــهود لــه بالوفــاء للتاريــخ
والــراث الجــايب العريــق!
شــهد مســكن جــداد الفــا ّره دونــا عــن كل مســاكن جــايب ود عــريب،
توقــف العربــات األمريكيــة واليابانيــة الفارهــة أمامــه بالســاعات الطــوال..
كان زواره يأتــون يف هــذه العربــات مــن مختلــف أنحــاء املدينــة الريفيــة
والبــاد الكبــرة ،خاصــة حارضتهــا.
كانــوا رجــاال أنثويــي املالمــح ..طبيعــة أصواتهــم عندمــا يتكلمــون
وطريقــة املــي ”املتفدعــة“ عندمــا يرتجلــون عــن عرباتهــم الفاخــرة..
وتأنقهــم يف ثيابهــم ال ّزاهيــة وأجســامهم الالمعــة ”النديانــة“ وكل يشء
فيهــم انثــوي ،األمــر الــذي أزعــچ أدروب فســأل أحدهــم:
”وجهك مالو ناير كدي؟!“
فرد عليه:
”سيامهم يف وجوههم“
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”صبــت“ عليــه
فقطــع أدروب الحركــة ،كأن أحــد األمطــار الغزيــرة ّ
لحظتهــا! ..يف هــذا الوقــت كان جــداد قــد نقــل الجامــع مــن موقعــه
القديــم وأكمــل بنــاء الجامــع الجديــد يف موقــع آخــر .أثبتــت األحــداث
ونصــب نفســه إمامــا عليــه
فيــا بعــد أنــه أختــاره بعنايــة منقطعــة النظــرّ ،
(ومأمومــا كذلــك أغلــب األحيــان!! إذ توقــف الكثــرون عــن إرتيــاد الجامــع،
الــذي أصبــح اســمه ”جامــع جــداد“ بــدال عــن إســمه القديــم ”مســجد
جــايب ود عــريب العتيــق!“..
يف لحظــة ســابقة لهــذه اللحظــة (هــي اللحظــة التــي ســافر فيهــا
جــداد لــأرايض املقدســة) ويف غيبتــه انطلقــت كثــر مــن الشــائعات حــول
أعاملــه املريبــة! لكــن الشــائعة التــي انطلقــت مــن مجالــس النســاء ،كانــت
مختلفــة عــن الشــائعات األخــرى ،عــن عالقاتــه وأعاملــه!
مفاد الشائعة أن جداد يرتبط بعالقة مثلية مع أدروب.
بالطبــع وصلــت هــذه الشــائعة إىل مســامع األهــايل ،فأعــادت إىل
أذهانهــم شــائعة ســمعوها يف األيــام األوىل التــي جــاء فيهــا جــداد وأســتقر
يف جــايب..
مفــاد تلــك الشــائعة أن جــداد منــذ نعومــة أظفــاره وهــو جــزء مــن
كيــان العرافــن ،متــرب بأفكارهــم ،ولذلــك ارتقــى داخــل صفوفهــم ،وظــل
يرتقــي إىل أن اكتشــفوا بالوثائــق واإلثباتــات ،أنــه نهــب مبالغــا ضخمــة دون
أن يعــروا لهــا عــى أثــر ،فواجهــوه وطــردوه مــن كيــان الع ّرافــن ،ومل يُظهــر
جــداد ســوى الفقــر والحاجــة ،ومل تبــد عليــه عالمــات ال ـراء أبــدا! ورضب
يف أنحــاء البــاد املختلفــة ،إىل أن طــاب لــه املقــام يف جــايب ،ومــن ثــم بــدأ
يظهــر عليــه الـراء تدريجيــا!
بعــض األهــايل وقتهــا كانــوا لديهــم رأي مختلــف ،يتمثــل يف أن مــا تــم
مــن قبــل العرافــن تجــاه جــداد ،هــو مؤامــرة إلقصائــه بســبب مثلّيتــه،
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بينــا مــى آخــرون للزعــم أنهــا مؤامــرة مثــل كل املؤامـرات (”فالسياســة
مؤسســة أحقــاد منظمــة كام يطيــب لعلامنيــي جــايب التعبــر“) فاملؤامرات
مــن هــذا ال ّنــوع تحــدث يف مثــل هــذه الجامعــات ،بســبب ال ـراع عــى
النفــوذ والســلطة والــروة!
والبعــض اآلخــر مــن ”أهــل التقيــة“ يف جــايب هــ ّز رأســه ومل يعلــق
بســوى:
”أســتغفر اللّــه العظيــم مــن كل ذنــب عظيــم – أحفظنــا وارحمنــا يــا
ّرب وول علينــا مــن يصلــح!“ ..مــا دفــع بعــض الخبثــاء للضحــك وهــم
يتحسســون مؤخراتهــم يف اطمئنــان وغبطــة!
وعندمــا تهامســت النســاء وهــن يلكــن الشــائعة ،أطلــت الشــائعة
القدميــة برأســها مــرة أخــرى وطفــت عــى ســطح أذهــان األهــايل! الذيــن
ســارعوا بابتالعهــا مثلــا ابتلعــوا مــا ســبقها مــن شــائعات ،دون أن يحاولــوا
الجهــر ،خشــية أن يرســلهم ال ّرجــل وراء الشــمس.
فالرجــل أيّ ـاً كان األمــر يبــدو أن العرافــن أعــادوه إىل صفوفهــم مــرة
أخــرى ،وقامــوا بتمويلــه وأصبــح صاحــب نفــوذ كبــر ،فرثوتــه مل يجنهــا
مــن الدجــاج فحســب ،ومــا الدجــاج اال ســتار يحجــب بــه مصــدر ثروتــه
الحقيقــي! ُويخفــي بــه أنشــطته غــر املرئيــة (لوحــظ أن جــداد منــذ أطلــق
مــروع مجمعاتــه مل يعــد يتحــدث عــن ُحرمــة الســجائر أو عــذاب تــا ّرك
الصــاة عــى اإلطــاق!)
ّ
كان إميــان األهــايل ال حــدود لــه بــأن لجــداد عالقــات متشــعبة ،مــع
العرافــن والطائفيــن ومــا إىل ذلــك مــن شــاكالت ..وقتهــا كان العرافــن قــد
انقســموا إىل قســمني :قســم ضــد أبــو لكيلــك الجنكويــزي واآلخــر معــه!
ومل يتنفــس األهــايل عمليــا ،وأخــذوا يضايقــون جــداد علنــا يف بعــض
األحيــان إال بعــد هــذا االنقســام املــروع للعرافــن ،الذيــن أدركــوا بعــده
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بوقــت ليــس قصــر ،أن لــه تأث ـرا ً كب ـ ًرا عــى نفــوذ وســلطان جــداد!

التغيــرات املهنيــة التــي حدثــت يف حيــاة جــداد ،جعلــت تجــار
”الكناتــن“ يف جــايب يحســدونه رسا ،بينــا يجهــرون ريــاء:
”ما شاء اللّه ..اللّهم زد وبارك!“..
هــذا كان يف البدايــة ،إذ مل يقــووا عــى كتــان مــا يف صدورهــم ،فأخــذوا
يجاهــرون بهــذا الحســد .األمــر الــذي كان يســتدعى دامئــا تدخــل جــال
الحلّــة ..ليــس ألنــه مــن الذيــن أخــذوا يتقربــون لجــداد ،بــل ألنــه عــرف
باملبــارشة الالذعــة والتلقائيــة امل ـ ّرة ،التــي ال تجتهــد يف تذويــق الــكالم!
األمــر الــذي جعــل النــاس يختلفــون حولــه ،فمنهــم مــن ينظــر إليــه
كمجــذوب و”بركــة“ حتــى أن هــؤالء نســجوا حولــه كثــر مــن األســاطري.
ومنهــم مــن ينظــرون اليــه كمحتــال يصعــب الوثــوق بــه .ولــوال عالقتــه
الوطيــدة بعبــد الرحمــن العويــر وكســبان الضّ ــاوي ،اللــذان يجمعــان
كالهــا بأنــه:
”راجل بركة“
الصــاع صاعــن! فهــم يخافــون لعنــة
ملــا تركــوه يضايقهــم ،ولــردوا لــه ّ
عبــد ال ّرحمــن ود التّــوم ،التــي رأوهــا بــأم أعينهــم بينــة يف بيــت أم التيــان،
عندمــا تعاركــت معــه .فلــم متــض ســوى دقائــق قليلــة ،حتــى اشــتعلت
النــار يف بيتهــا!
فجــاءت وركعــت تحــت قدميــه تطلــب الســاح ومل تنهــض إال بعــد أن
قــال لهــا:
”أنا مسامح .قومي .اذهبي يا أمة اللّه!“
كــا أن كســبان الضّ ــاوي عــى ســخريته امل ّريــرة التــي توغرالصـ ّدور! كان
عمالقـاً ،ولذلــك ال يجــدون مناصـاً مــن كظــم غيظهــم!!..
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XI
هــل تحــزن ثريــا لــو كانــت ال ت ـزال عــى قيــد الحيــاة؟ هــل تحــزن
يف آخرتهــا الغامضــة ،إذا عــر بهــا هــذا الــكالم؟ أو حملتــه لهــا ســحابات
الغيــوم اآلن؛ بعــد أن تعــر بوجهــي إليهــا؟!
هــل ســيغضبها يف آخرتهــا إذا نقلــه لهــا مالئكتهــا الكروبيــن ..أو عــرت
بــه ،مرهقــة مــن وعثــاء التخاطــر؟!
ثريــا املراهقــة داك ّنــة البــرة ،التــي عــرت عــى حيــايت يف لحظــة فاترة و
مالحــة فتــور وملوحــة مــاء اآلبــار! ال تــروي ظــأ! فبقيــت مســتمرة كأغــرب
الصبــا واملراهقــة!
لحظــة حاســمة يف حيــاة انتقاليــة بــن ّ
الســحر الجبــي ،الــذي وســمها بحيويّــة الطقــوس
مــن أيــن جــاءت بهــذا ّ
البدائيــة؟ يف ثريــا كانــت تلتقــي جبــال النوبــة ،بغابــات اإلســتواء يف قلبــي
الناهــض يف دار الريــح و النيــل ،ليشــكل امللتقــى رشيانـاً ،يتخلــل كل نواحي
ويتحســس
جــايب ود عــريب ..فيســمع همــس القّــش تحتــك بــه ال ّريــح!
ّ
ال ُّدخــان املتســلل البيــوت املهتـ ّزة!
الصبيــة اليانعــة إىل قلبــي فتوحــدت بــه ..مبتعــدة
كيــف نفــذت هــذه ّ
عــن هــذا الظــأ ..مختبئــة يف أحــد كهوفــه ..كهــف مثــل كهــوف أســافها
الذيــن أدركهــم الحــب ،فطــاردوا الغ ـزاالت يف رحــات الصيــد ،ومل يعــودوا
أبــدا! ترتكنــي اآلن تتخطفنــي الطّــر ووحــوش الفــاة! ..فالة جــايب ودعريب..
البهــة الشــاهقة ،ألنظــر مــن
مــا أدركــه اآلن متامــا :أننــي أعتــي هــذه ُ ّ
ـري ،الــذي أنقــب فيــه ببــري وأحــاول
فوقهــا إىل ذلــك العــامل التّحتــي ..الـ ّ ّ
أن أتفــادى تلــك الروائــح الزنخــة البعيــدة ،التــي وســمت بعطنهــا أزقــة
ُوجـ ُدر جــايب ود عــريب..
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تتخلــل البيــوت القــش والطــن اللّــن والــ ّدروب الضيقــة املتســخة
بالــ ّروث وبقايــا أكيــاس الــورق و البالســتيك ،وال ُعلــب الفارغــة!

أحــاول مالمســة هــذه الروائــح اآلن .مــن هــذا العلــو الشــاهق ألكشــف
مــا أختبــأ خلفهــا مــن أقنعــة للنــاس واملــكان وكالب السـكّك التــي ال تهــدأ!
كانــت ثريــا يف مثــل ســني ..أهتــم أيب ألمر شــقيقها خميس الــذي يكربها
قليــا ،وألحقــه باملدرســة .فكنــا ثالثتنــا :أنــا وهــو وحســن – بعــد انقضــاء
اليــوم الــدرايس” ،نـرادف“ عــى دراجتــي الفليبــس إىل أن نصــل إىل جــايب.

وقتهــا كانــت مثــة شــائعة قــد إنطلقــت ،مفادهــا :أن املجهــود الجبــار
الــذي بذلــه والــدي ،كيــا يتــم قبــول خميــس يف مدرســة املدينــة الريفيــة،
جــاء مــن اهتــام أيب بالــرة والــدة خميــس؟! و ليــس حبــا يف عمــل الخــر
(كــا ظــل يزعــم) وهــو يقــوم بتســويق نفســه كرجــل صالــح!
ال أدري ملــاذا تــم نبــش هــذا األمــر يف ذلــك التوقيــت بالــذات ،عــى
ال ُّرغــم مــن مــي عــدة ســنوات منــذ أدخــل أيب خميــس املدرســة!
مل يكــن أيب ميانــع عالقتــي بخميــس ..هــو الــذي كان ميانــع أن تكــون يل
أي عالقــة بــأي شــخص مــن شــخوص جــايب!
ُّ
أكد يل صديقي حسن ،وقتها:
”والدك عىل عالقة بأم خميس ..هذا مؤكد“
فضحكــت ومل آبــه لألمــر .ورمبــا لهــذا الســبب الــذي زعمــه حســن.
تســامح معــي والــدي عندمــا جــاء إىل الـ ّدكان عــى نحــو مفاجــئ وضبــط
ثريــا تحــاول اغــرايئ مبفاتنهــا الطازجــة املتدفقــة!
رآهــا تحــر فســتانها القصــر البــايل عــن فخذيهــا ،وتعــرض صد ّرهــا..
وبعــد أن انرصفــت مأخــوذة ،كنــت زائــغ العينــن ومرتبــك ..اكتفــى
بتحذيــري و تخويفــي مســتخدما لهجــة شــديدة مل آلفهــا..
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كانــت ثريــا تقتنــص األوقــات ،التــي يكــون فيهــا أيب غائبــا والــدكان
خــال مــن الزبائــن ،فتقــف يف مدخلــه وتكشــف يل عــن فخذيهــا وصدرهــا
الــذي أكتمــل منــو مثرتيــه للتــو!..
فتشــعل يف داخــي حمــم وحــرق ،تجعلنــي خائــر القــوى ،ال أقــوى عــى
الوقــوف .كأن شــياطني الجحيــم تلهــو يف عروقــي ،وهــي تطلــق ضحكاتهــا
العابثــة! التــي تتوحــد مــع ضحكــة ثريــا ،فيشــكالن معــا ضحكــة واحــدة..
متحــدة ومتوحــدة مــع الفـراغ العريــض لفضــاءات جــايب ود عــريب.
يف األوقــات التــي يزدحــم فيها الــدكان بالزبائــن ،وتالمــس أذين أحاديثهم
عــن ثريــا .كنــت أرشع أذين عــى وســعهام ،حتــى تــكادان تترشبــان بغيبــة
الزبائــن لرثيــا ومنيمتهــم ..فأهــايل جــايب:
الغيبــة والنميمــة ،ال تطيــب لهــم إال عندمــا يصادفــون بعضهــم أمــام
الــدكان لــراء غــرض مــن أغراضهــم .ومثلــت هــذه الغيبــة والنميمــة
مصــدرا ً أساســيا مــن مصــادر معرفتــي بأحــوال جــايب وحكاياتهــا ومصــدرا
يــكاد يكــون معتمــدا مــن قبــي حــول ثريــا واألموراملوح ّيــة ،التــي ال تخلــو
مــن اغ ـراء خفــي .أو الداعــرة العاهــرة ”الفاجــرة الصغــرة“ كــا َع َرفَت َهــا
منيمــة الزبائــن وأغتياباتهــم!
رمبــا شـكّل الزبائــن يف داخــي ثريــا كاغـراء محض ..اغـراء فاتــن ومفتون
بالعبــث ..ولذلــك حاولــت بــدوري ،إغراءهــا عــى إقامــة عالقــة معــي،
لتطلعنــي عــى معارفهــا الواســعة ،التــي ش ـ ّدتني إليهــا أحاديــث الزبائــن.
السري ،الـذي كنـت وقتهـا ال
تلـك املعـارف الغامضـة عـن ذلـك العـامل ّ
أعـرف عنه شـيئا!! ..كام كنت أرغب يف خوض التجربـة ألفهم معنى الح ّرقان
الـذي أحـس بـه يتخللنـي مفصلا ،مفصلا فيجعل اسـفل ظهري وسلسـلتي
الفقريـة ،راعشين كاملصابين دون سـائر جسـدي بالحمـى ”الراجعـة!“ لكن
ثريا مل تتح يل هذه املعايشـة أبدا ،فظلت كمدينة مفتوحة لكل الغزاة دوين!
131

كانــت تكتفــي بتعريــة فخذيهــا أو صدرهــا ،أو تعريتهــا معــا ومتــي،
مخلفــة وراءهــا تلــك الضحكــة العجيبــة ،لتحــارصين بدوامــات أصداءهــا،
التــي ال تـزال تـ ّرن يف طبلــة أذين حتــى اآلن رغــم انقضاء كل هذه الســنوات.
ال أدري ملــاذا كانــت ثريــا تعاملنــي بهــذه الطريقــة ..ترصفاتهــا كلهــا
كانــت تدعــوين إليهــا ،لكــن مــا أن اقــرب منهــا حتــى تهــرب! تســاهلت
مــع الجميــع إالي ،كأنهــا تقصــد اســتثنايئ عــن عمــد ،عــى الرغــم مــن أن
الشــائعات التــي تــم إطالقهــا حــويل يف جــايب دمغتنــا بأننــا عــى عالقــة
حميمــة!
بــل وحــرص زبائــن الــدكان عــى التلميــح أو الترصيــح يل بذلــك مبــارشة،
كلــا ســنحت لهــم الفرصــة! خاصــة عندمــا يســتاؤون ،مــن أســلويب يف
مبايعتهــم ،أو رفــي بيعهــم شــيئا بالديــن! أو الترصيــح مبــارشة ،تنفيــذا
لق ـرارات أيب الصارمــة” :الديــن ممنــوع وال ّزعــل مرفــوع“ ..وكانــوا عندمــا
يصطدمــون بجــدار ارصاري ،يخاطبوننــي بوقاحــة:
”لو كانت ثريا لكنت دينتها“
أو يلمحون:
”ثريا ما شايفنها اليومني دي ..مشت املدينة تسرتزق وال شنو؟!“
فأكظــم غيظــي وال أنبــس ببنــت شــفة .كنــت مشــدودا إىل ثريــا بقــوة
خفيــة ،خارقــة ال أملــك ازاءهــا شــيئا! فلــم أكــن أقــوى عــى التحكــم يف
نفــي كلــا رأيتهــا ،إذ تتهشــم كل الق ـرارات ،التــي أكــون قــد أصدرتهــا
ســابقا للتحكــم يف ترصفــايت لحظــة مجيئهــا!
مل أكــن أمنــع عنهــا شــيئا تطلبــه مــن الــدكان ،وكلــا زاد امتناعهــا عنــي،
كلــا أصــدرت مزيــدا مــن الف ّرمانــات والصكــوك بحــق نفــي ،وكلــا زاد
هشــيم الق ـرارات والصكــوك تحــت قدمــي ثريــا! إذ كانــت رغبتــي فيهــا
تشــتد.
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حتــى أن الســبب األســايس لتســليل لبيــت أم التيــان ،كان بســبب
هــذه الرغبــة القويــة يف اســتجابة ثريــا كانــت اســتجابتها ،تعنــي يل الكثــر،
ففكــرت يف االنتــاء إىل عاملهــا ،علّــه يكــون مدخــا لهــذا القبــول .ومتهيــدا
الســتجابتها التــي كنــت أضــع الكثــر مــن الخطــط يف ســبيلها .فبســبب ثريــا
أصبحــت مغرمــا بقصــص الحــب واشــعاره ،عــل الصــوالت والجــوالت التــي
بيننــا تهــدأ ،ويتوقــف الكــر والفــر!
لكــن ظلــت عالقتنــا معــارك متصلــة ،فــا أن خرجــت مــن دائــرة التاريخ
وســر العشــاق حتــى أخــذت أقــرأ ألجلهــا املذكـرات التــي كتبهــا
املــدريس ّ
قــادة أو معــارف لهــؤالء القــادة ،عــن حياتهــم العاطفيــة أو الجنســية ،أو
شــعراء جنــوا أو ماتــوا كمــدا! فقــرأت بنهــم كل مــا وقــع تحــت يــدي!
ورغــم صغــر ســني كنــت كالفــأر أقــرض املعلومــات أفهــم بعضهــا
وبعضهــا ال أفهمــه ،أحــاول إعــداد نفــي للمعركــة الكــرى ،أم املعــارك،
أضــع ال ُخطــة تلــو األخــرى ويف كل مــرة أحــذف منهــا تفصيــات وأضيــف
أخــرى ،فتســقط الخطــة لحظــة مجــيء ثريــا ،وأصبــح مــرة أخرى بــا خطة!
حتــى يئســت وشــعرت أن كل الذيــن قــرأت لهــم قــد خدعــوين ،خدعــة ال
ميكــن التســامح معهــا .فكرهــت هــذا النــوع مــن الق ـراءات!
وأصبــح كلــا ســمعت أحدهــم ينطــق باســم ن ـزار أو روميــو ،ينتابنــي
شــعور قاتــل بالغثيــان ،والحاجــة لالســتفراغ!
ملــاذا كانــت كل خططــي تنهــار تحــت قدمــي ثريــا؟ ظــل هــذا الســؤال
يحــدق ويســتبد يب لوقــت طويــل .أول مــرة أدخــل فيهــا بيــت أم التيــان،
كنــت غاضبــا فقــد رأيــت ثريــا قبلهــا بلحظــات ،تخــرج وهــي تجرجــر
ردفيهــا املثرييــن ،مــن بيــت أدروب يف تعــب ال تخطئــه العــن!
كانــت تتلمــس بني آن وآخر أســفل مؤخرتها ،وكأنها تتلمــس جرحا ،وكان
الشــارع خاليــا ،إال منــا االثنــن .مل تكــن تـراين ،يف نهايتــه عنــد إحــدى الزوايا.
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حيــث مكثــت أراقبهــا إىل أن غابــت يف الــدرب املفــي إىل حيــث تســكن!
شــعرت لحظتهــا بنــوع مــن الغضــب .الــذي مل آلفــه مــن قبــل
يجتاحنــي ،فقصــدت بيــت أم التيــان التــي حاولــت إخفــاء دهشــتها فلــم
تفلــح ،فســألتني بعــد صمــت طويــل:
”يف شنو؟!“
”عاوز أرشب“
أمعنــت النظــر يف وجهــي طويــا وهــي ترمــي مزيــد الحلبــي ،الــذي كان
يجلــس وقتهــا وهــو يخــرج يــده مــن ”جــردل“ املريســة ،الــذي شــارف عــى
االنتهــاء ،بنظــرة تحذيــر حاســمة ،ثــم أردفت:
”ترشب شنو؟!“
”عرقي“
”أنا ال أعمل العرقي ..وأنت صغري عيل العرقي“
”طيب مريسة؟!“
فضحكت:
”املريسة بيرشبوها يف النهار“
فــأرشت إىل مزيــد الحلبــي ،الــذي كان قــد أىت عــى كل مــا تبقــى يف
(جــردل) املريســة الــذي أمامــه! فقالــت برسعــة:
”دي كانت آخر مريسة؛ لكن عندي كانجي مورو مخصوصة ..رشاب تالميذ“
أخــذت أتلمــظ طعــم السمســم والســكر يف ”الكانجــي“ و شــعرت
بخــدر لذيــذ يــري يف عروقــي ،وأخــذت كل التغضنــات التــي اعــرت
وجهــي ترتخــي .و مالمحــي تبــدأ يف االنبســاط!
كانت حدة األمل الذي خلفته ثريا قد بدأت تخف.
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I
ذلــك االحســاس الــذي دفعنــي لدخول بيــت أم التيــان ورشب الكانجي.
رمبــا مــا يشــابهه هــو مــا دفــع ريــاك إىل أن يــديل يل بآخــر اعرتافاتــه ،عندمــا
التقيتــه يف زيارتــه األخــرة بهــذا البلــد ،عــى رأس وفــد رســمي رفيــع
املســتوى مــن وفــود حركــة الجمهوريــة الثانيــة.
التقيتــه مصادفــة يف غالــري األوبــرا ،يف جنــاح النحــت والتشــكيل
األفريقــي .كان واقفــا مــع أحــد التشــكيليني األوغنديــن ،الــذي كان يحدثــه
عــن إحــدى اللوحــات التــي وقفــا أمامهــا.
وضعــت يــدي عــى كتفــه و أخربتــه أننــي أتابــع التطــورات التــي تحدث
يف البــاد الكبــرة ،وجــايب ود عــريب ،عــى نحــو خــاص .وذكرتــه بنفــي.
فاحتضننــي وأخــرين ،أن حركتهــم ستشــكل مــع حكومــة الجنكويــز حكومــة
وطنيــة للمــرة األوىل يف تاريــخ البــاد الكبــرة منــذ اعــان الجمهوريــة األوىل
قبيــل مغــادرة اإلنجليــز بقليــل!
ثــم اعتــذر للفنــان التشــكييل ومــى بصحبتــي ،إىل مقهــى وادي النيــل
املطــل عــى التحريــر.
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II
كان صــوت ريــاك عميقــا لكنــه حيويــا ودافئــا .مل يكــن كمــن يجلــس يف
مقهــى عــام .مطــل عــى أحــد شــوارع القاهــرة املزدحمــة بالنــاس والفــوىض
والضجيــج .كان كمــن يجلــس يف بيتــه عنــد أطـراف حلــة جــايب ود عــريب.
قال يحيك عن تلك السنوات:
”مل أفــد إىل جــايب ودعــريب وأضــع عليهــا رحــايل ،يف ســياق التغيــر ملكان
كرهتــه ..مل يكــن الغــرض تجديــد املــكان وحيــايت املرهقــة .فجــايب ود عــريب
البائســة ،مل تكــن مكانــا ،أمثــل لتجديــد الحيــاة والعالقــات ،لكنهــا كانــت
مكانــا مناســبا يل لالختبــاء ،مــن عيــون األمــن اإليجــايب واالســتخبارات .وزوار
الفجــر وكل أجهــزة الجنكويــز املرتبصــة ،لذلــك تخلصــت مــن شــخصيتي
الحقيقيــة شــخصية كمــرد الكــو الدو وانتحلــت شــخصية أخــرى هــي
شــخصية ريــاك ..الشــاب العرشينــي النكــرة ،بوجهــه النحيــل و ثيابــه
املتســخة ال ّرثــة ،ووجهــه الــذي يبــدو عليــه الخمــول.
ريــاك الــذي ال يشــعر بوجــوده أو غيابــه أحــد ،وال يخلّــف عبــوره أمــام
النــاس أي أثــر! ال يشــعرون بــه ،وال يذكرونــه إال ملامــا!
واخــرت لنفــي مكانــا قصيــا يف األطـراف النائيــة مــن جــايب ود عــريب.
بعيــدا عــن بيوتهــا املتالصقــة ،كأنهــا تخــى جرافــات املجلــس البلــدي .التي
تهددهــا بالــزوال يف أي لحظــة.
يف هــذا املــكان شــيدت بيتــي الفقــر .مــن القــش والقنــا والحطــب
وزربتــه بالشــوك ..شــيدت قطيتــي ”ضهــر التــور“ وجعلــت لهــا بابــا متينــا.
رسيــة.
فمــن هــذه ”القطيــة“ كنــت أنطلــق يف تحــركايت ال ّ
تقمصــت شــخصية ريــاك لوقــت طويــل دون أن يتمكــن أحــد مــن
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اكتشــاف هويتــي ،أو ينتبــه إىل أننــي ال زلــت موجــودا بقطيتــي أم غادرتهــا
إىل مــكان مــا .حتــى عندمــا كنــت أغيــب أليــام وأســابيع ،مل يكــن أحــد
حســان جــداد بالحلــة ،وبــدأت ســلطته تتنامــى
يشــعر بغيــايب ،إىل أن حـ َّـل ّ
عــى نحــو غريــب!
فمنــذ اللحظــة األوىل ،شــعرت إن كان هنــاك مثــة خطــر يتهــددين،
فســيكون مــن جهــة هــذا الرجــل امللتحــي .كان جــداد يتعمــد التقــرب
ى وايقــايف لتجــاذب
منــي بإلحــاح مزعــج! ويحــرص عــى إلقــاء الســام ع ـ ّ
أطــراف الحديــث ،كلــا رآين.
وكنــت أســمع صوتــه أحيانــا ينادينــي مــن خــارج قطيتــي ،التــي أحــرص
ي .وال أرد عليــه فييــأس ويرحــل معتقــدا أننــي غــر
عــى إغالقهــا عــ ّ
موجــود! أو معتقــدا أننــي موجــود وال أرغــب يف الســاح لــه بالدخــول!
رمبــا كان الرجــل ،يرغــب يف توليــف قلبــي عــى دينــه ..ورمبــا كان لــه
هــدف آخــر .ويف كل األحــوال كنــت حــذرا تجاهــه!
مل يكــن يســكن بجــواري أحــد .إىل أن فوجئــت ذات يــوم بــأدروب،
ينقــل قطيتــه مــن الطــرف اآلخــر لجــايب ود عــريب اىل جــواري.
وملعرفتــي املســبقة بــكل شــبكة العالقــات داخــل جــايب ،أدركــت أن
خلــف هــذا األمــر مــا خلفــه ،فــأدروب مــن القالئــل املقربــن إىل جــداد.
وهكــذا تصــورت أن جــداد دفعــه إىل تغيــر مــكان ســكنه ملراقبتــي عــن
كثــب ،وإال ملــا تــرك أدروب كل الفضــاءات الواســعة يف جــايب ،ليزاحمنــي
بالجــوار .مل يزعجنــي األمــر كثـرا ،فقــد علمتنــي تجربــة الـراع املســلح ،أن
العــدو الــذي أمــام عينيــك وتعرفــه ،خــر لــك مــن عــدو مجهــول ال تعرفــه!
فكــرت كثــرا يف التخطيــط ألمــر ضــد حســان جــداد ،يشــعل غرابــة
أطــوار هــذه الحلــة ،إىل أقــى مدياتهــا! وكنــت قــادرا عــى ذلــك .فقــد
كنــت أعــرف عنــه الكثــر .ابتــداء مــن طــرد والــده لــه مــن البيــت ،بســبب
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نزوعــه الجنــي املثــي ،مــا دفعــه إىل مغــادرة املدينــة الريفيــة ،حيــث
انقطعــت أخبــاره وصــارت ،مجهولــة متامــا.
”مكتــب معلوماتنــا أفــاد أنــه يف الفــرة التــي اختفــى فيهــا كان قــد
انضــم إىل حركــة مســلحة يف دار الريــح“
قال رياك .ثم أضاف:
إىل أن عــاد مــرة أخــرى للظهــور بعــد ســنوات طويلــة ،عــى نحــو
مفاجــيء ،يف حلّــة جــايب ود عــريب.
أزمتــه مــع أرستــه ،التــي مل يعــد إليهــا إال بعــد وفــاة والــده مخلفــا وراءه
حســان كان بصلــة
أرسة مفككــة مك ّونــة مــن ســت بنــات ،فالولــد الوحيــد ّ
معف ّنــة! عــى الرغــم مــن إســتئصالها ..مــا تركتــه وراءهــا مــن أثــر قــى
عــى بقيــة البصــل! األمــر الــذي حاولــت إزاءه شــقيقته ســلمى أن تنجــو
بنفســها ،فأغرتبــت.
علمــت كل ذلــك مــن مكتــب معلوماتنــا ،الــذي أضــاف أن حســان
جــداد ،كان أحــد العنــارص الثانويــة يف تلــك الحركــة املتمــردة ،إال أنــه مــع
ذلــك أســهم يف تدمريهــا بالتآمــر لصالــح نظــام ابــو لكيلــك الجنكويــزي!
كنــت أفلــت مــن مراقبتــه بســهولة ،وكثــرا مــا فكــرت يف مجابهتــه،
لكننــي تراجعــت إلدرايك ،أن املواجهــة ســتتطور ،وقــد تصــل إىل حــد تصعب
الســيطرة عليــه ،فيــؤدي إىل الكشــف عــن حقيقــة ه ّويتــي ،خاصــة أننــي
كنــت مشــغوال بأمــور أكــر أهميــة ،تتعلــق باالنقســامات العســكرية
واملدنيــة يف ”الصعيــد“ للدرجــة التــي أصبــح فيهــا طالبنــا يف الجامعــات
متنازعــن الــوالء ،مــا جعــل نشــاطهم وفعاليتهــم تتضــاءل.
كنــت مشــغوال بهــذه االنقســامات التــي ســببتها اخرتاقــات حكومــة
الجنكويــز ونزعــات البعــض املدفوعــة بضيــق األفــق و الرغبــة يف الزعامــة،
والتــي ترتــب عليهــا أن نجحــت حكومــة الجمهوريــة األوىل يف التوقيــع عــى
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اتفاقــات مــع عــدد مــن الفصائــل ،مبعــزل عــن الحركــة األم وجيشــها.
أطلقــت عليهــا اتفاقــات ”ســام مــن الداخــل“ وك ّونــت مــن هــؤالء
وأولئــك املنقســمني الذيــن وقعــوا معهــا عــى اتفــاق مجلســا تنســيقيا.
ورمــت إليهــم بعــض فتــات الســلطة التــي مــا لبثــت أن انتزعتهــا مــن
أفواههــم الجائعــة!
كان دورنــا الــذي كلفنــا بــه شــاقا ومعقــدا ،فقــد كنــا نرغــب يف إعــادة
هــؤالء إىل صفوفنــا وتوحيــد جهودنــا ،ويف ذات الوقــت كنا نخــى أن يكرروا
فعلتهــم! عــى نحــو مــا إذا نجحنــا وأعدناهــم إىل الصفــوف مــرة أخــرى.
كنــت مهمومــا باإلجابــة عــن ســؤال كيــف أســهم يف ”مللمــة“ مــا تبقــى
مــن أطرافنــا دون التســبب يف أرضار!
يف هــذا التوقيــت بالــذات ،أعلــن حســان جــداد حملتــه االنتقاميــة
رسبــت إليــه معلومــات خاطئــة ،ال أدري مــن أيــن
املقدســة ضــدي ،فقــد ت ّ
جــاء بهــا ..رمبــا تكــون مــن بنــات تجلياتــه النــادرة!
مفــاد مــا جــادت بــه بنــات أفــكاره أننــي بصــدد التمهيــد لجامعــات
التبشــر املســيحي ،حتــى يتمكنــوا مــن ”تنصــر“ أهــايل جــايب ود عــريب
الفق ـراء ،باســتغالل حاجتهــم! وهــو أمــر بــدى يل غريبــا!
ويف واقــع األمــر مل أكــن يومــا مــن املهتمــن بشــئون العقائــد والديانــات،
فلطاملــا اعتقــدت أن الديــن شــأن خــاص بالفــرد ،وأن الوطــن للجميــع،
مبختلــف عقائدهــم!
كان بإمــكاين القيــام بهجمــة مرتــدة ،وفضــح التاريــخ الــري لجــداد،
والصــور!
والــذي بعضــه موثــق باملكاتبــات ّ
والتــي اســتوقفني فيهــا ،مــا بــدى واضحــا مــن ارتبــاط لجــداد بجامعــات
دينيــة وطائفيــة مختلفــة ومتناقضــة ،وإذا تــم ترتيــب هــذه املعلومــات يف
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الســياق الصحيــح ،نســتطيع أن نســتنتج أن جــداد عنــر اخـراق يف القــوى
الدينيــة املختلفــة ،التــي عــر تاريخهــا ،ال اتفــاق بينهــا حــول (معنــى)
اإلســام!
وأيضــا كانــت هنــاك لجــداد صــور يف أوضــاع حرجــة! تكشــف عــن
الجوهــر األخالقــي للمــروع ”الحضــاري“ الــذي طرحــه العرافــن الذيــن
يتبعهــم!
بالطبــع مل أســتخدم أي معلومــة مــا اعــرف ضــد جــداد .لقناعتــي أن
الســلوك الشــخيص ،يجــب أال يكــون أداة للــراع الســيايس ،ومــن جهــة
أخــرى كنــت أعتقــد أن هــذه إمنــا معركــة جانبيــة ،تأخــذ ممــن يخوضهــا
أكــر مــا تعطيــه لــه!
كــا تصــورت وقتهــا أن أي معلومــة مــن هــذه املعلومــات ،قــد تقود إىل
مصدرهــا األســايس– أنــا! وآخــر مــا كنــت أفكــر فيــه هــو معركــة تكشــفني!
فــذاك مــا مل أكــن بحاجــة اليــه عــى االطــاق.
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III
تــاىش صــوت ريــاك يف الفـراغ ،وأنــا أســرد ذاكــريت ألعرب بهــا إىل حيث ال
أدري ،فقــد تداخلــت الحقائــق مــع األوهــام واألحــام واالنتقــاالت املتكــررة
مــن مــكان إىل آخــر مبجــرد أن أســلم نفــي لســلطان ال ّنــوم ،فبــت ال أعــرف
بالضبــط هــؤالء الذيــن يقفــزون اىل ذاكــريت يلهــون فيهــا وميارســون حياتهم،
و يدلــون باعرتافاتهــم ويحكــون عــن جرائرهــم الصغــرة وجرامئهــم الكبرية.
هكــذا دون أن يطرقــوا بــاب الذاكــرة أو يســتأذنوا ..يقفــز كرتــون .تقفــز
الــرة .واقــف أنــا بينهــا أحــدق يف هــذا الســقط مــن األفــكار املرتاكمــة
عــى عتبــات الذاكــرة .وهــي تتشــكل لحــا ودمــا ..يــرخ ويبــي ويضحــك
ويــأىس ويرتــاع..
وبني بني أحاول تفهم هذه الخواطر الجياشة ،فأسأل كرتون:
”مــا الــذي رمــى بــك إىل جــايب ود عــريب؟!“ فيحــدق يف قلــب عينــي..
يقلــب بــره داخــل الجفــن فأشــعر بحرقــان يف املقــل ..أملســها ..أنتــزع
رموشــا دخلــت خفيــة ..أبعــد الرمــوش املتســاقطة ،وأمســح العــن املحم ّرة..
فيتنهــد كرتــون ثــم يــأيت صوتــه عميقــا كالليــل البهيــم:
رة عالقــة كالتــي
”رمبــا تندهــش إذا أخربتــك أننــي فعــا مل تربطنــي بالـ ّ
تصورهــا البعــض ،حتــى والدك!
ّ
واقــع األمــر كنــت كعابــر ســبيل ،أو ضيــف ..موجــود ولســت موجــود..
مبعنــى لســت جــزء مــن حياتهــا الخاصــة كــا أشــيع..
رمبــا ال تصــدق أن كفــي مل تالمــس كفهــا ســوى مــرات معــدودات،
وحتــى يف هــذه املـرات مل تكــن مثــة رغبــة أو شــعور بخصوصيــة املالمســة
أو حميميتهــا.
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كانــت مـرات خاليــة إال مــن األحاســيس العامــة ،التــي يصافــح بهــا أي
شــخص ،شــخص آخــر يعرفــه معرفــة عامــة و يلتقيــه يف مــكان عــام“.
”كل مــا بينــي وبــن الــرة يــا عــي كان عاديــا متامــا وعامــا .بــدأ لحظــة
جئتهــا ذات ظهــرة حارقــة ،وســألتها الســكنى معهــا .فنظــرت ا ّيل مليــا،
وه ـ ّزت رأســها دون تــردد ..هكــذا تــم ّ األمــر.
وافقــت يف صمــت فنشــأ كل مــا بيننــا يف الصمــت! وافقــت دون قيــد
أو رشط .كــا أننــي كنــت سأســحب ســؤايل لهــا إذا اشــرطت عــى أي نــوع
ي.
مــن الــروط ،أو أبــدت رغبــة مــا عــى ســبيل الضغــط عـ ّ

رمبــا ال تصــدق أن مــا أقولــه لــك اآلن هــو بالضبــط مــا كان بيننــا ،لكــن
يجــب أن تصــدق! ألن تلــك هــي الحقيقــة الوحيــدة يف الحيــاة الزائفــة
للــرة بنــت عرجــون! التــي حتــى يــوم غــادرت جــايب ود عــريب ،مل أرى
غرفــة نومهــا ومل تنتابنــي أي مــن الرغبــات الحميمــة تجاههــا!

مثــل اآلخريــن كان بإمــكاين بنــاء بيــت يل يف أي مــن الفضاءات الواســعة
لجــايب ..أســكن فيــه وحــدي دون قلــق ابنيهــا خميــس وثريــا .دون الرغبات
املدفونــة واملعلنــة للــرة بنــت عرجــون ..دون أن أضطــر لرؤيتهــا أو رؤيــة
ابنتهــا يف أي مــن املواقــف املحرجــة العديــدة التــي رأيتهــا عليهــا ،مــع
آخريــن مــن رواد بيتهــا.
كان بإمــكاين أن أمــي للســك ّنى وحــدي .لكننــي مل أفعــل .فقــد خشــيت
الوحــدة طيلــة حيــايت .تلــك هــي مشــكلتي التــي جعلتنــي أهجــر بيتنــا
الكبــر يف املدينــة الريفيــة ،وأهجــر أشــقايئ وشــقيقايت“
قلت متهكام:
”ما هذا التناقض ،تقول الوحدة؟!“
”مــا الــذي تعرفــه عــن الوحــدة ؟! رمبا ال تـزال صغريا عىل هذا الشــعور“
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قلت ساخرا:
”لقــد قــرأت كثــرا مــن الكتــب ..ولــدي نظريــة قــد تبــدو غريبــة،
إذ أزعــم أن لإلحســاس بالوحــدة دور يف تأســيس التنظيــات وحــدوث
االنقالبــات وقيــام الثــورات!
أن تضــع نفســك يف قلــب الحــدث ،لتهــزم الوحــدة ينبغــي أن تجــد
لنفســك دورا وســط النــاس ذاك هــو التناقــض“
وابتسم كرتون ابتسامة مائية دون طعم أو لون أو رائحة:
”رمبــا فــرت مــا قرأتــه مــن كتــب خطــأ ..الوحــدة أمــر مختلــف ..أنهــا
قاتلــة ..تعــوق التطــور اإلنســاين للبــر ..تعوقهــم مــن فعــل أي يشء! كيــف
تســتطيع أن تخــرج الحيــاة مــن العزلــة؟ مســتحيل!“
رمبــا كانــت الطريقــة التــي يــرى فيهــا كرتــون األمــور صحيحــة .لكــن
وجهــة نظــري أيض ـاً قــد ال تكــون خطــأ .ففكــرة الخلــق والكــون خرجــت
مــن الف ـراغ ،العــدم ..مجــرد إنفجــار الضــوء ..نتيجــة اإلحســاس بالعزلــة
والوحــدة ..هــذه األقانيــم التــي تدفــع إىل التأمــل فالتجــي كــادة!
قطــع كرتــون همــس خواطــري ،فنظــرت إليــه يف تــردد ،كأن صوتــه
ليــس صوتــه:
”الشــعور بالوحــدة قــاس ومعــذب ،كنقحــان الصديــد يف الجــرح القديم،
قــد تصــل إىل درجــة اســتعذاب أكالنــه ،وتلــك هــي النهايــة لحياتك كإنســان
يحــب النــاس والحيــاة ويرغــب يف أن يحبــه هــؤالء النــاس وهــذه الحيــاة.
فــكل مــا يريــده هــو أن يكــون جــزء منهــا .وينــال التقديــر واالحـرام.
رمبــا تفكــر أن وجــود اإلنســان بــن أشــقائه ال يســتقيم وشــعوره
بالوحــدة ،وهــو أمــر غــر صحيــح .فقــد كنــت موجــودا بينهــم ومــع ذلــك
ظللــت أشــعر بوحــدة قاســية.
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كنــت أراهــم ينهضــون يف الصبــاح .يعــد كل واحــد منهــم الشــاي
لنفســه ..يرشبــه أثنــاء اســتعداده للمغــادرة إىل العمــل.
نــادرا مــا يجتمعــون حــول مائــدة واحــدة .فــكل مــن يشــعر بالجــوع
ميــي إلعــداد الطعــام لنفســه .ويف األوقــات النــادرة التــي يجتمعــون فيهــا
يركــزون الحديــث عــى مثالــب بعضهــم البعــض .يضخمــون هــذه املثالــب،
فيتحــول األمــر كالعــادة إىل معركــة كالميــة ،رمبــا تفلــت أحيانــا لتدخــل
فيهــا األيــدي..
تفــرغ األخــوات عذابــات أنوثتهــن املؤرشــفة يف متحــف العنوســة!
ويفــرغ االخــوان أحباطاتهــم وفشــلهم يف إقامــة حيــاة أرسيــة تخصهــم.
بصــوت متوحــد كانــوا يكرهــون بعضهــم ،يتبادلــون هــذه الكراهيــة.
يحملــون فشــلهم لبعضهــم البعــض..
هــل كانــت حيــايت مــع الــرة عــى عالتهــا هكــذا ،وجــدت يف الــرة
التســامح الــذي افتقدتــه ،فســامحتها بقــدر مــا ســامحتني ..هــي الغريبــة
عنــي ..بينــا فشــل أخــويت يف التســامح مــع بعضهــم..
فمن أختار؟!
لقــد أخــرت ..رمبــا ..يف نهايــة كل شــهر يأخــذ كل منــا نصيبــه الشــهري
مــن اإلرث الجــاري( :إيجــارات عقــارات) ..هــذه هــي الحيــاة التــي كنــت
أعيشــها لســنوات عديــدة .حاولــت أن أجــد أرسة يف العمــل ..شــغلت نفــي
بالعمــل .ج ّربــت كل املهــن الحرفيــة ،حتــى أصبحــت خب ـرا يف الحــدادة
والســمك ّرة ،والتربيــد والتكييــف وامليكانيــكا والبوهيــة ،وكل مــا يتصــل
بالعربــات.
لكننــي مل أجــد نفــي يف أي يشء مــن كل هــذا! إىل أن وجــدت الــرة
ووجــدت فيهــا مــا ظللــت أفتقــده ،منــذ أول يــوم دخلــت فيــه بيتهــا،
وقابلتنــي بــدفء وترحيــب آرسيــن.
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شــعرت باهتاممهــا يب ..مبحبتهــا وقدرتهــا عــى الغف ـران ،ورغبتهــا هــي
نفســها يف الغف ـران! إذ كث ـرا مــا كانــت تــأيت لتبــي عــى صــدري إثــر كل
خطيئــة ..فكانــت رغبتــي تــزداد يف أن أمــي مــا تبقــى مــن حيــايت يف هــذا
الصفــح ..هــذا الــدفء :الــرة..“..
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IV
خلعــت تركيــزي مــن صــوت كرتــون ألزرع ذاكــريت يف ذاكرتــه ،فــأرى
الــرة بنــت عرجــون األربعينيــة الجميلــة ،التــي مل تفلــح متاعــب الســنوات
واإلنجــاب يف هــدم قامتهــا املمشــوقة.
تتامهــى ذاكــريت يف ذاكــرة كرتــون .أســأل عنــه الــرة ،فتحدثنــي عــن
متاهتــه وطيبــة قلبــه ،والحنــان الــذي ميــأ جوانحــه ويفيــض يغطــي كل
فضــاءات جــايب ،التــي تصبــح لحظتهــا بلــدة وديعــة حــارضة هنــا ..غائبــة
هنــاك ..بــن الضاللــة والهــدى..
يغطيهــا كرتــون بقلبــه الــوارف املخــر ..يغطــي شــوارعها العطنــة
وأزقتهــا الضيقــة وكالبهــا التــي أخــذت مــن طبــع أهاليهــا الكثــر.
كالبهــا التــي ال تهــدأ أو ”تنهــد“ ..وناســها ”ال ُع ـ ّزاز“ يف نظــر أنفســهم..
رسيــة التــي تنهــض يف العلــن .ومغامراتهــا مــع عربات ”الكشّ ــة“
وحيواتهــا ال ّ
ورجــال املباحــث ومجرمــي املــدن النائيــة ،الذيــن مــا أن يحلــون بجــايب،
حتــى يشــعر الجميــع باقـراب كارثــة .تخــرين الــرة:
”كرتــون ذهــب إىل الســوق الكبــر .ليحــر يل بعــض أغـراض الشــغل..
ال أدري مــن دونــه كيــف كنــت ســأعمل أو أعيــش“
”ال أحــد تتوقــف حياتــه عــى اآلخريــن .ستعيشــن كــا كنــت تعيشــن
دومــا“
كنــت واثقــا أنهــا مــن دونــه كانــت حياتهــا ستســتمر .لــن تنتهــي بهــا
الســبل ملجــرد كونــه ليــس موجــودا وليــس جــزء مــن حياتهــا.
حدثتنــي عــن مســاعداته لهــا ووقوفــه إىل جانبهــا يف رسائهــا ورضائهــا.
وخاصــة عندمــا تتعــرض لكشــة أو تســجن أليــام..
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الغريــب يف كرتــون :كأنــه ميتلــك قــرون استشــعار ،فدامئــا تحــدث
ـرة يف غيابــه! مل يحــدث أن تــم القبــض
مداهمــة النظــام العــام لبيــت الـ ّ
عليــه أو ســجن! وكان هــذا األمــر بالنســبة ألهــايل جــايب مبثابــة الكرامــة
مــن كرامــات كرتــون.
تتنهد الرسة:
”إنه أكرث من والد لخميس وثريا“
كانــت الــرة يف قــرارة نفســها تحــب كرتــون ،مثلــا كان يحبهــا يف
ق ـرارة نفســه ،ذلــك ال ّنــوع الغريــب مــن الحــب نــادر الوجــود ..فاألمــر
ليــس مجــرد دفء أوكــرم فيــاض ،وقــدرة مدهشــة عــى العطــف والحنــان،
كــا كانــا يعتقــدان بســبب تهيــب الــرة الدائــم منــه هــذا التهيــب الــذي
جعلهــا ال تجــرؤ عــى مصارحتــه ،وجعلــه ال يســتطيع الترصيح بهــذا الحب!
الــرة عــى عكــس كرتــون ،كانــت لديهــا قــدرة فــذة عــى إدراك طبيعة
مشــاعرها تجاهــه ،منــذ أول يــوم دخــل بيتهــا ،لكنهــا أدركــت لســبب مــا،
أنهــا ال تســتطيع الحصــول عليــه!
حبهــا لــه هــو مــا دفعهــا لرفــض عــرض حســان جــداد ،كــا كان يطيــب
لهــا أن تزعــم ألم التيــان وســت البنــات ،لكــن يف أعامقهــا كانــت تخــى
مــن الــزواج مــن جــداد عــى ابنتهــا ثريــا ،فلطاملــا الحظــت أن نظراتــه،
كانــت تــأكل جســدها أكال كلــا رآهــا تعــر أمامــه!
ومــع أنهــا كانــت ال متانــع إقامــة ثريــا لعالقــات؛ إال أنهــا مــا كانــت
لرتتــاح لهــذه العالقــة بالتحديــد .ولذلــك عندمــا يخطــر عــى ذهنهــا هــذا
الخاطــر ،تذعــر يف دخيلتهــا وتهمــس:
”سجم خشمي .البنت وأمها؟!“
كرتــون نفســه رمبــا ألســباب إضافيــة خفيــة ذات صلــة بالوضــع
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االجتامعــي ألرستــه ،وعنــارص نشــأته البعيــدة ..رمبــا ..كان يــدرك مثلــا
أدركــت الــرة ،أنهــا أصبحــا بالنســبة لبعضهــا كحبيبــن أو زوجــن
كاألمنيــات التــي رمبــا ال تتحقــق حتــى يف الحيــاة اآلخــرة.
كــا أن الــرة بحكــم تجاربهــا الســابقة اســتطاعت التكيــف مــع هــذا
الوضــع .فهــي ليســت بكـرا ،ككرتــون الــذي مل يحــدث أن أقــام عالقــة مــع
امــرأة قــط يف أي مرحلــة مــن مراحــل حياتــه البائســة!..
والــرة يف واقــع األمــر مل تحــط رحالهــا يف جــايب ألنهــا هاربــة مــن أمــر
مــا .فــكل مــا يف األمــر أنهــا مــرت بحيــاة قاســية وتجــارب صعبــة.
إذ نهضــت حياتهــا يف اليتــم مبرارتــه ،وأحزانــه وأســاه بعــد أن فقــدت
والديهــا يف ســن مبكــرة ،فاضطــرت للعمــل كخادمــة يف البيــوت .حيــث
تخــدم وتــأوي ،وأحيانــا تجــد نفســها مــر ّدة ،ال تعــرف إىل أيــن تــأوي .ومــا
أن بلغــت ســن املراهقــة حتــى مضــت إىل املدينــة املجــاورة ،وانتقلــت مــن
مامرســة الجنــس مــع مخدميهــا إىل مامرســته عــى نحــو اح ـرايف.
فعرفــت تلــك البيــوت الواطئــة يف أط ـراف املــدن ،ومضــت تعمــل بــا
هــوادة ،إىل أن أصابهــا داء الرتحــال فأخــذت ال تقــوى عــى املكــوث يف
مــكان واحــد لوقــت طويــل.
املــكان الوحيــد الــذي اســتقرت فيــه لفــرة طويلــة هــو جــايب .حيــث
أنجبــت ابنهــا خميــس وإبنتهــا ثريــا ،ففارقتهــا ثريــا مبكـرا بســبب اإلصابــة
بالســل.
كانــت عالقــة الــرة بســت البنــات العشــانة مــن العالقــات املميــزة
والغريبــة يف آن ،فالربــاط العميــق الــذي جمــع بينهــا ،يســم العالقــة
بالتميــز.
لكــن الشــائعات التــي انطلقــت لتوصيــف هــذا الربــاط ،كانــت تبعــث
عــى االرتيــاب والدهشــة .فقــد عــرف عــن ســت البنــات العشــانة دونــا
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عــن كل نســاء جــايب ،ومنــذ وقــت مبكــر أنهــا ســحاقية ،حتــى أن بعــض
الخبثــاء كانــوا يصيحــون خلفهــا ،عندمــا يرونهــا يف الشــارع:
”الضكريّــة ..الضكريّــة ..“..فكانــت تلتفــت إليهــم وهــي تطلــق ســيال
مــن الشــتائم والســباب املقــذع.
رة دنيــا ســت البنــات ،اىل آخرتهــا الغامضة ،تســبقها
وإىل أن غــادرت الـ ّ
ابنتهــا ثريــا بقليــل .مل يعــرف أحــد رس عالقتهــا املميــزة أبدا.
يف ذلــك اليــوم الــذي فاجــأت فيــه أيب مــع الــرة ،أدركــت متامــا حقيقــة
مــا أكــده حســن .فقــد كنــت حقــا كاألعمــى .الجميــع يعرفــون عالقــة أيب
بالــرة ،إال أنــا .فقــد كنــت وقتهــا مأخــوذا برصــد وترصــد عالقــة كرتــون
بهــا.
يف ذلك اليوم أصبت مبا يشبه الصدمة ،التي ال أدري:
”ملاذا؟!“
”فقد كنت شخصيا أحب ابنتها؛ أو هكذا صورت يل مراهقتي؟!“
هــذا مــا كان يشــكل محــورا ً للنـزاع يف داخــي لوقــت طويــل ..يف محاولة
إليجــاد تفســر ملــا شــعرت بــه مــن صدمــة لحظتهــا ..عندمــا قصــدت منــزل
أم التيــان بعــد رؤيتــي لرثيــا تخــرج مــن بيــت أدروب.
شعرت بشعور مامثل لذات ذلك الشعور بالصدمة!
وجــدت عنــد أم التيــان مزيــد الحلبــي (الحــداد) نظــر ا ّيل وكأنــه يهــم
بقــول يشء ،لكــن نظـرات أم التيــان الحاســمة اســكتته!
ومنــذ أول لحظــة نشــأت بينــي وأم التيــان عالقــة ناعمــة ،ليــس لهــا
إســم واضــح أو محــدد.
عالقــة لطيفــة تختلــف عــن تلــك العالقــة التــي نشــأت بعــد ذلــك
بينــي وســت البنــات ..تلــك العالقــة املباغتــة امللتهبــة ،الغارقــة يف الدمــوع
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والشــجن ،الــذي جعلنــي أتعــرف عــى عــوامل مل تخطــر يل عــى بــايل مــن
قبــل ،واســتدعت ا ّيل عــوامل مــن الزمــن القــادم يف حيــايت ،فظللــت مدينــا
لهــا بالتأمــل والتفكــر لوقــت طويــل.
كانــت ســت البنــات العشــانة أجمــل مــن رأيــت مــن نســاء ،وأكرثهــن
مــو ّدة وحميميــة وعذوبــة ودفء ،فقــد كنــت صفــر التجــارب ،وللتــو بــدأت
الخطــو مــن لحظــة الصفــر .ومل تخيــب ظنــي يف التعــرف عــى هــذا العــامل
املوسـ ّوس ،املجنــون .فشــملتني برعايــة خاصــة.

عندمــا أدركــت مــا كان ينقصنــي مــن معرفــة مــن ســت البنــات،
أخرجــت لســاين لــكل كتــب التاريــخ التــي قرأتهــا ،وبعــد أول تجربــة يف
الليلــة ذاتهــا ،مضيــت أجمــع كل كتــب التاريــخ واملذكــرات مــن أنحــاء
بيتنــا املختلفــة!
ك ّومتهــا أمــام البــاب الخارجــي ..أمــام البــاب تحديــدا ً ..ينبغــي أال يدخل
التاريــخ بيتنــا! أشــعلت فيهــا النــار! وانتظرتهــا إىل أن تحولــت إىل رمــاد،
ف ُبلــت عليهــا بــوال غزيـرا ً ..وشــعرت بــأن عبئــا كبـرا ً كان يثقــل عــى كاهــي
قــد انـزاح! ..فشــعرت بغبطــة وحبــور ال يحــان إال عــى رجــل ســعيد.
صــارت ســت البنــات العشــانة محــور عاملــي ،أفكــر فيهــا يف كل لحظة..
أفكــر فيهــا وأنــا أذاكــر ..أو انجــز الواجــب املــدريس ،معالجــا األمــور الكريهة
إىل نفــي مثــل النحــو والــرف والرياضيــات والكيميــاء والفيزيــاء ،إىل
آخــر هــذه األشــياء العجيبــة .كانــت أم التيــان تجيئنــي عــى أهــداب هــاء
الســكت ،متكئــة عــى كــر همــزة إن ،فتتكــر كل األســاطري التــي تعيــد
بنــاء نفســها داخــي قبــل كل مبتــدأ جملــة مفيــدة بطلتهــا نــون النســوة!
تخــرج ا ّيل باســتداراتها مــن نظريــة الدائــرة ،فــا أرى نفــي إال خطــا
مســتقيام يســقط عــى نقطــة األصــل ..مــن نظريــة المــي تجــيء ..مــن
الكوانتــم ..كيميــاء الحلــول..
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تنعــش كل عنــارص الكـ ّون الخاملــة داخــي ،فاحلــق معهــا فــوق قوانــن
الجاذبيــة ..فــوق طبيعــة البــر ..فــوق كل يشء :ككــ ّون قائــم بذاتــه
بقوانينــه الخاصــة ،التــي مل يتوصــل إليهــا العلــاء و لــن يتوصلــوا أبــدا..
أم التيــان ..أم التيــان ..هــذه امــرأة التعــرف إليهــا ُ َّي ِلــك معرفــة
واســعة بالشــأن األزيل لقصــة الكــون :عالقــة الذكــر باألنثــى..
األمــر الــذي يهجــس كل العلــوم ،دون أن تنفــك هواجســها إثــر كل
اكتشــاف لــر جديــد مــن أرساره ،التــي للمفارقــة معلنــة ،تــرب بجذورها
يف قلــب التاريــخ والطبيعــة.
علمتنــي أم التيــان أن االســتمتاع بالحيــاة ،يعتمــد عــى قدرتنــا عــى
انتهــاك القوانــن ..إىل أي مــدى نســتطيع فعــل ذلــك دون أن نشــعر
بالخ ـ ّوف؟! فقــد كانــت امــرأة مــن ط ـراز خــاص :امــرأة ال تخــاف .تعتقــد
أن املصابــن بأم ـراض نفســية وأخالقيــة مســتعصية ،هــم وحدهــم الذيــن
يشــع ّرون بالخــوف..
”آه يا عيل رمبا بسبب شجاعتي أعاين ندرة األحالم!“
وحدهــم الذيــن ال يجــرؤون عــى انتهــاك القوانــن ،عكــس الذيــن
يدركــون جوهــر الحيــاة ينفــذون رغباتهــم دون أن يــرددوا محارصيــن يف
ُحلــم الرغبــة يف تحقيــق هــذه األحــام..
ووفقــا ألفكارهــا عــن الحيــاة ،كنــت مصنفــا تلقائيــا ،ضمــن املصابــن
بأمـراض نفســية وأخالقيــة مســتعصية ..إذ مل أكــن ميــاال النتهــاك القوانــن،
كــا أننــي دائــم الخــوف مــن أن يتــم اكتشــاف عالقتــي بهــا ،بــأن يتــرب
األمــر إىل أيب أو أي مــن أف ـراد ارسيت ،وال أظننــي يف ذلــك الوقــت خرقــت
قانونــا ،ســوى بعالقتــي معهــا ،حســبام أذكــر يف هــذه اللحظــة فقــط.
طريقــة تفكــر ســت البنــات العشــانة كانــت تعجبنــي ،ورمبــا أســهمت
هــذه الطريقــة يف تعلقــي بهــا لوقــت طويــل .كنــت أغضــب إذا تحــدث
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عنهــا أحــد بصــورة غــر الئقــة ،لكــن ال أجــرؤ عــى التعبــر عــن هــذا
الغضــب .وأكــر مــا كان يغضبنــي إرصار البعــض عــى كونهــا ســحاقية ،فأنــا
أعرفهــا أكــر مــن أي شــخص آخــر ،مــع أننــي ال أســتطيع الجــزم ،نظــرا
لغرابــة أطوارهــا وتقلبــات أحوالهــا.
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V
أهــايل جــايب ود عــريب رغــم حياتهــم املديــدة يف هــذه البلــدة .مثــة
أمــور ليســت لديهــم معرفــة كافيــة بهــا فمثــا :كنــت أعــرف أن ســلمى
خــر اللّــه هــي الشــقيقة الصغــرى لحســان جــداد وليســت مجــرد قريبتــه
التــي تســكن املدينــة الريفيــة ،لكــن ال أحــد يعــرف هــذه املعلومــة ســواي.
إذ رسبتهــا يل يف لحظــة ضعــف أنثــوي ســلمى ذاتهــا بشــحمها ولحمهــا،
رمبــا بقصــد إيذائهــا لشــقيقها جــداد ،لكنهــا حرصــت مــع ذلــك أن يبقــى
األمــر خاصـاً ،كــر بيننــا فــا يعرفــه أحــد غــري.
كان ذلــك وأنــا يف طريقــي اىل الــدكان قادمــا مــن البيــت ،عندمــا رأيتهــا
تقــف يف قلــب الشــارع املفــي إىل الــدكان مــع جــداد .كانــا يتشــاجران.
ومــا أن اقرتبــت منهــا حتــى ران عليهــا صمــت أحرجنــي وأربكنــي ،ثــم
مــى جــداد ال يلــوي عــى يشء.
اقرتبــت منــي ومضينــا معــا باتجــاه دكان أيب .مل أســألها .كانــت تبــي
وتتحــدث مــن خــال نشــيجها:
”ال تخرب أحد مبا رأيت“
”أؤكــد لــك أننــي لــن أخــر أحــدا؛ ثــم أننــي مل أر شــيئا! .مل أرى أو أســمع
شيئا..“..
هيمنت بدموعها عىل وجهي:
”إنه أخي ..شقيقي“
”من؟!“
”حسان خري الله .ال أريد فضحه أو أذيته“
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”حسان جداد؟!! ..إذن ملاذا تحرضين إىل هنا؟!“
فصمتت ومل ألح عليها .كنا قد وصلنا إىل أعتاب الدكان.
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VI
نشــأت متوحــدا يف العزلــة والوحــدة ،اللتــان ال ت ـزاالن تطبعــان حيــايت
بطابعهــا املوحــش ،لكــن هــذا األمــر ظــل يريحنــي مــن مشــاكل االحتــكاك
بالنــاس.
فالنــاس عندمــا يتصلــون ببعضهــم البعــض ،تنشــأ بينهــم املشــاكل
بســبب املشــاعر الدنيــا كالغــرة والحســد ،أو لســوء الفهــم الــذي يتــم
تصعيــده ســجاال فيتحــول مــن االختــاف إىل الخــاف (قطيعــة) أو بســبب
االلتزامــات املتبادلــة التــي تنهــض فيهــا مشــاعر متضاربــة رمبــا تفــي
لالحســاس بالخــذالن ،فالكراهيــة فالتآمــر.
هــذه العزلــة تجنبنــي التعــرض لــكل ذلــك مــا ال أحــب .لذلــك كنــت
كلــا حطمــت طــوق عزلتــي وخرجــت اتصــل واتواصــل بهــؤالء النــاس،
أعــود مــرة أخــرى ألرضب الســياج حــول نفــي!
لحظــات االتصــال بالنــاس يف حيــايت لهــي لحظــات قليلــة ،لكنهــا مكتظــة
باالســتهداف والحصــار .اللحظــة األوىل :هــي تلــك اللحظــة التــي كنــت
أســاعد فيهــا والــدي يف الــدكان وهــو ينتقــل بــه يف أرجــاء املدينــة املختلفــة،
فــأول مــرة قــام بتأجــر محــل لتجارتــه ،كان ذلــك يف الحــي الرشقــي ،قريبــا
مــن شــاطئ النيــل الــذي تنكفــئ عنــده املدينــة الريفيــة ،كشــخص يتهيــأ
لالســتفراغ.
تدهــور هــذا املحــل بســبب عالقتــه املريبــة مبالكــة العقــار ،فقــد كانــت
زوجــة ســائق عربــة حكوميــة محــدود الدخــل ،تعمــل يف بيــع الكــرة
واللقيــات ،وتؤجــر جــزء مــن عقارهــا كمحــل تجــاري.
يف الحقيقــة كانــت امــرأة جميلــة وفاتنــة ،رمبــا خاطبــت فيــه أشــواق
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مقموعــة ،حفزتــه عــى الدخــول يف رأس مــال تجارتــه.
ودرءا للفتنــة والحــرب التــي أشــتعلت يف بيتنــا ،اســتجاب أيب لرغبــة
اخــوايل وســلم صاحبــة العقــار محلهــا ،وارتحــل مبــا تبقــى مــن بضاعتــه إىل
الحــي الشــايل ،عــى مقربــة مــن بيتنــا.
وهنــاك حــاول أن يلتقــط أنفاســه ويســرد مــا خــره مــع األربعينيــة
الجميلــة ،عندهــا بــدت جــايب كأفــق اســتثامري واعــد ،أخــذ بعــض تجــار
املدينــة الريفيــة يتحدثــون عنــه بحــاس ،فذهــب أيب وتفقدهــا ثــم اختــار
مكانــا ،أصبــح فيــا بعــد مبثابــة القلــب ،شــيد عليــه دكان مــن الطــن اللـ ّـن،
ألحــق بــه قطيــة مــن القــش والحطــب و”الرشاقــن“ ،مل تكــن نبــؤات تجــار
املدينــة الريفيــة قــد جانبــت الصــواب ،فقــد أثبتــت جــايب مبــرور الوقــت
أن وعــود خيالهــا االســتثامري ال تضاهيهــا وعــود.
ازدهــرت تجــارة جــايب إذن ،وتبدلــت معهــا أحــوال كثــرون ،نهائيــا واىل
غــر رجعــة .هــذا االزدهــار أشــعل يف نفــس أيب الرغبــات القدميــة املدفونــة،
وأعادهــا إىل الســطح مــرة أخــرى ،فأقــام عالقتــه التــي طبقــت شــهرتها
اآلفــاق!
تلــك العالقــة الحميمــة مــع الــرة ..ذاك هــو الوقــت الــذي كنــت فيــه
قــد يئســت مــن عالقــة الكــر والفــر بينــي وبــن ابنتهــا ثريــا ،وألننــي كنــت
عــى شــفا الدخــول إىل الجامعــة أصبحــت غــر ميــال ،للحلــول محــل أيب يف
الــدكان أثنــاء غيابــه ،إىل أن انقطعــت صلتــي بجــايب متامــا!
مــا عــدت اذهــب اىل الــدكان إال للــرورة القصــوى ،لكــن مــا أطلقتــه
ام التيــان مــن مــارد يف عروقــي دفعنــي ،الرتيــاد بيــت ســلمى خــر اللّــه،
الــذي مل يكــن يبعــد عــن منزلنــا كث ـرا.
كانــت ســلمى خــر اللــه قــد انفصلــت عــن الســكنى مــع شــقيقاتها،
وســكنت لوحدهــا منــذ جــاءت مــن غربتهــا يف الخليــج و اســتقرت نهائيــا.
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هــي التــي دعتنــي بــود لزيارتهــا ،عندمــا التقينــا صدفــة يف محطــة
املواصــات .كانــت ودودة معــي ،فتصــورت يف البــدء أنهــا تكــن يل مشــاعرا
حميميــة خاصــة! كتلــك املشــاعر التــي كانــت بينــي وأم التيــان.
لكــن مبــرور الوقــت اتضــح يل أنــه مل يخطــر عــى بالهــا أبــدا مثــل هــذا
األمــر .فقــد كانــت عــى عكــس مــا يبــدو عليهــا :عفيفــة وكثـرا ً مــا أتصورها
عندمــا تخطــر عــى بــايل كعــذراء شــقية ،أو ذلــك النــوع مــن الحوريــات
اللــوايت يخطفــن الشــباب مــن ”قيــف“ البحــر ،عندمــا يقعــن يف غرامهــم.
لكــن رسعــان مــا يعــدن هــؤالء الشــباب إىل حافــة اليقظــة مــرة أخــرى!
لينزلقــوا بهــدؤ اىل حيــث بؤســهم العريــق .بعــد أن تكــون الحوريــة
املزعومــة قــد تالشــت يف أعــاق النيــل.
هكــذا إذن مل أســتطع التفكــر وال مــرة واحــدة يف ســلمى خــر اللــه دون
أن تكــون مقرونــة بخاطــر أســطوري غــر مكتمــل التخليق.
أبــرز مــا أســتطيع الجــزم بــه اآلن ،أنهــا مل تكــن لديهــا فكــرة واضحــة
عــا تريــد أو ترغــب بــه!
كنــت أزورهــا يف بيتهــا يف األمســيات ،واتســامر معهــا ســاعة أو ســاعتني،
ثــم أغــى يف طريــق عــوديت إىل بيتنــا صديقــي اللــدود حســن ،الــذي كنــت
أحــرص عــى أال يعلــم شــيئا عــن عالقتــي بهــا ،فقــد كنــت أتحفــظ معــه
حــول كثــر مــن األشــياء ،التــي اعتربهــا أرسارا ً مقدســة ..يل وحدي فحســب!
وكان هــذا املوقــف بســبب مــا تــرب ا ّيل ،قبــل زمــن طويــل عــن عبــده
الخــال ،و حكايــا حســن يف املدينــة الريفيــة عــن ثريــا ومزاعمــه بأنــه خــاض
معهــا كثــر مــن املغامـرات الجريئــة مــن وراء ظهــري!
وألننــي كنــت أدرك جيــدا ،أن حســن نــوع غريــب مــن البــر .يحــب
تلفيــق املغامـرات ،وإضفــاء منطــق مدهــش عــى األكاذيــب ،التــي تشـكّل
جـ ّـل حكاياتــه ،حتــى يف حكاياتــه عــن تجاربــه الحقيقيــة املتواضعــة.
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يســتلذ بــرد نــوع مــن األكاذيــب املفضوحــة ،إذ ال يحــي ســوى أنصاف
وأربــاع الحقائــق ،ويعمــد إىل تضخيــم الوقائــع األحــداث وتصعيدهــا ،عــى
نحــو فانتــازي يصعــب تصديقــه لدرجــة أن أطلقنــا عليــه لقــب (الكائــن
العجيــب املدهــش!)..
فحســن خصــب الخيــال ،جميعنــا كان يتنبــأ لــه مبســتقبل خيــايل
مــرق ،وكنــت أُدرك انــه يحــاول أن يعــوض نفســيا إحساســه باالنتــاء
ألرسة مدقعــة الفقــر ،لطاملــا كرههــا يف قــرارة نفســه!
فأخوتــه العــرة الذيــن يعتــر هــو خامتــة العنقــود بينهــم ،مل يكملــوا
تعليمهــم و عطــاىل عــن العمــل! تفــرق بعضهــم داخــل وخــارج البــاد
الكبــرة ،دون أن يحالفهــم الحــظ!
كــا أن والــده يســكن مــع أبنائــه اآلخريــن مــن زوجــة أخــرى ،يف مدينة
ريفيــة أخــرى ،متاخمــة لجاليب.
وجــدت أم حســن رغــم تقدمهــا يف الســن ،نفســها مضطــرة للعمــل يف
الحواشــات ،حتــى تتمكــن مــن أن تعــول هــذه األفــواه املرشعــة!
بســبب كل ذلــك كان حســن كذابــا كبــرا ً .يحــاول إشــباع غــروره
الذكــوري ،كنــوع مــن التعويــض النفــي يف جوانــب حياتــه األخــرى.
حــى يل ذات مــرة ،أنــه عــى عالقــة حميمة بســت ذكيــة األرملــة مديرة
املدرســة التــي كانــت قــد اشــتهرت يف أنحــاء املدينــة وضواحيهــا ،بعالقاتهــا
املتعــددة! بالطبــع مل أصدقــه ،وأكــد يل –وقتهــا– عبــده الخــال ،أمــن ارساره
أن كل مــا حــكاه حســن ،محــض أكاذيــب .فقــد ســمع الشــائعات عــن ســت
ذكيــة ،التــي كان قــد تعــرف عليهــا بواســطة عبــده الخــال نفســه ،الــذي
كان (الخــال) قــد ربطتــه بهــا عالقــة حميمــة فيــا مــى ،وقــرر حســن
التقــرب منهــا ،مــن خلــف ظهــره ،فحســمته وطردتــه رش طــردة! ..فأخــذ
يحــي عنهــا هــذه األكاذيــب!
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ولذلــك خطــر يل أن حســن مل ُيقــم أي عالقــة مــع ثريا ،لكنني ال أســتبعد
أنــه كان يلتقيهــا ،ويحــي لهــا عنــي مــا ينف ّرهــا منــي ،ويجعلهــا متــارس
تجاهــي ذلــك الســلوك العجيــب ،الــذي مل أســتطع فهمــه عــى اإلطــاق!
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VII
متداخلــة هــي شــبكة الروايــات الشــفاهية ،التــي تعرفــت خاللهــا ،عــى
الجوانــب الخف ّيــة والرسيــة لنفــي ولالخريــن ،فيمــن احتككــت بهــم لفــرة
طويلــة مــن حيــايت!..
مــع ذلــك مل أثــق بــكل هــذه الروايــات ،وإن كنــت كثـرا ً مــا اعتمدهــا
كعوامــل مكملــة ملــا أقــف عليــه مــن حقائــق ،غــر قابلــة لل ّدحــض.
هــذا هــو منهجــي اآلن فيــا أجريــه مــن مراجعــات ،لوقائــع وأحــداث
حيــايت وامتزاجهــا يف حيــاة جــايب ود عــريب ،ومــا يتصــل بهــا..
هــؤالء الشــخوص الذيــن كنــت أرى فيهــم .كل الشــخوص الذيــن عــروا
عــى مجتمعــات البــاد الكبــرة ،عــر تاريــخ أرسهــا املظلــم املديــد ،فصنعــوا
حقبهــا املختلفــة ،بأفراحهــا وأحزانهــا ..مراثيهــا وأمجادهــا ،دون أن يتعــرف
عليهــم أحــد مــن املؤرخــن أو يهتــم بهــم.
فاملؤرخــن اهتمــوا فقــط لألثــر ،الــذي خلّفــه األفـراد مــن أبنــاء جــايب،
الذيــن تقلــدوا مواقــع الســلطة الثقافيــة أو السياســية وأصبحــوا مهمــن،
ولذلــك ركــزوا دومــا عــى دراســة الفــرد ،وليــس الجامعــة يف املــكان املعــن!
فالتاريــخ بالنســبة لهــم ســجل لبطــوالت األفــراد العباقــرة ،الذيــن
يحركــون األحــداث بأطـراف أصابعهــم واصواتهــم الجهــورة العاليــة! وهكــذا
يهملــون أو يتجاهلــون دور البســطاء مــن جــايب ،يف صناعــة الثــورات
وصياغــة األحــداث ..هــؤالء املهمشــن املعطونــن يف الفجيعــة!
يتصــورون أن إهــال دور الفــرد يف التاريــخ ،أو التقليــل مــن شــأنه
يتعــارض مــع وقائــع األحــداث ،التــي صنعهــا بالفعــل القــادة.
وال أحــد يختلــف معهــم يف أن هــذا التقليــل واإلهــال لــدور الفــرد
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يخالــف الواقــع ،ولكــن الرتكيــز املطلــق عــى دوره يخالــف أيضــا واقعــا
آخــر..
فالرتكيــز عــى دور فــرد مــا مثــل حســان جــداد أو الكــو الدو أو مجموعة
مــن املجموعــات التــي ســكنت جــايب ،يف مراحــل مختلفــة .منــذ أيــام كان
اســمها ســاورا املقدســة ،يف التأثــر عــى ظاهــرة تاريخيــة معينــة ،ليــس
هــو املنهــج الــذي ميكــن االعتــاد عليــه ،يف رؤيــة ظواهــر التاريــخ التــي
كشــفت عنهــا جــايب!
فهــذا الرتكيــز بفضــل عــرات العوامــل املعقــدة ،التــي أثــرت عــى
الظاهــرة ،وتحــر املســألة يف جوانــب فرعيــة مهــا كان تأثريهــا ،فإنهــا ال
تســتطيع أن تؤثــر يف الظاهــرة التاريخيــة ،تأث ـرا ينقلهــا مــن النقيــض إىل
النقيــض!
املؤرخــن الذيــن شــدتهم حكايــا جــايب ،ســلطوا الضــوء عــى بعــض
األفـراد الطائفيــن ،كــود الخزيــن ومحمــد أحمــد ود مســتورة وود الباهــي
أو أبــو لكيلــك الجنكويــزي نفســه ،ومجــدوا بذلــك ذاتيــة هــؤالء األف ـراد
غــر املهمــن!
ولذلــك عندمــا تخطــر حكايــا جــايب يف ذهنــي اآلن ،ال أرى ســوى
الجامهــر الغفــرة ،التــي تعاقبــت عليهــا ،عــر مراحــل التاريــخ املختلفــة.
هــذه الجامهــر التــي مثلهــا كســبان الضــاوي ومزيــد الحلبــي والــرة
وام التيــان ،وقبــل كل هــؤالء وأولئــك بولديــن و ســورنق وأســافهام يف
ســاورا وماملــك جــايب الغابــرة.
هــؤالء العباقــرة الذيــن لوالهــم ،ملــا كان لجــايب وجــود .وملــا أهتــم
بهــا أحــد مــن املؤرخــن ،الذيــن أعــدوا رســائل الدكتــوراه واملاجســتري ،وكل
مــا هــو مــن قبيــل الدراســات العليــا فقــط ،يف جــايب كبوتقــة! منهــم مــن
كتــب عنهــا محتفيــا بــدور الفــرد؛ إىل درجــة أن واحــدة مــن هــذه الرســائل،
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ذهبــت للبحــث يف العوامــل الذاتيــة التــي فجــرت طاقــات جــداد ،وذهبــت
أخــرى للبحــث عــن األســباب الداخليــة والخارجيــة لحريــق جــايب الكبــر!
وناقــش أحــد طلبــة املاجســتري باســتامتة! اســتنتاجاته النظريــة
التاريخيــة ،حــول الــدور البــارز للقائــد الكــو الدو يف تطويــر مفهــوم الوحدة
الوطنيــة لجــايب؟
وهكــذا ذهــب آخريــن للحديــث عــن السياســات الجنكويزيــة ممثلــة
يف املامرســات الجائــرة لتنظيــم القــرى ومعالجــة الســكن االضطـراري ،بينــا
هــي يف واقــع األمــر مجــرد سياســات غــر ايجابيــة ،وال عالقــة لهــا بالتاريــخ
الــذي يصنعــه الشــعب يف جــايب ..ظانــن أنهــا متثــل التاريــخ الحقيقــي
لجــايب .ومــا كانــت هــذه الرســائل إال خطــوة منهجيــة يف مصــادرة تاريــخ
جــايب ود عــريب ،وتكريــس آليديولوجيــا التفــوق الذاتيــة! ..أيديولوجيــا
الفــرد املســيطر األســطوري الخالــد!
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VIII
مــن حافــة الحلــم .عنــد أقــى زوايــا الخاطــر ،يقفــز أبكــر خارجــا مــن
الدوائــر املتموجــة للبخــور .مل تكــن مثــة روايــة مؤكــدة ميكــن االعتــاد
رسيــة ،التــي ظــل يعيشــها يف جــايب ،إىل أن
عليهــا ،يف إضــاءة الحيــاة ال ّ
اختفــى هــو وبيتــه ،يف لحظــة حصــار غاشــمة.
مل تكــن مثــة روايــة مؤكــدة ،ميكــن االعتــاد عليهــا ،يف إضــاءة الحيــاة
الرسيــة ،التــي ظــل يعيشــها كآدمــو أو كأبكــر ..حتــى تلــك اللحظــة ذات
صبيحــة كئيبــة! مشــبعة برائحــة الرطوبــة والــرد والبــارود!
الــرد ،الــذي مل يثلّــج أطـراف النــاس فحســب ،بــل ثلّــج كل البيــوت يف
جــايب ،التــي صدمــت ذلــك اليــوم ودخلــت يف لجــج الهلــع والخــوف ،وهــي
تــرى أبكــر يرمــى أمامهــا بالرصــاص تحــت عــود املشــنقة ..هكــذا علنــا،
دون رأفــة .عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع!
مــع أن أبكــر ظــل منســيا كمعلــم بــارز يف ذاكــرة الحــي اليومــي ،إال
أن ال أحــد ممــن عــارصوا لحظــة حلولــه بجــايب ،ســينىس إىل األبــد! كيــف
انتصــب بيتــه لوحــده بإشــارة مــن يــده فقــط!
جــاء أبكــر للمــرة األوىل ،وأقــام ثالثــة أيــام يف العــراء ،رافضــا تلبيــة
دعــوة األهــايل اســتضافته يف بيوتهــم ..و مــى يف صبيحــة اليــوم الرابــع إىل
ســوق جــايب ،لـراء مــواد بنــاء للبيــت الــذي أزمــع تشــييده .كـ ّوم البائــع
أمامــه كل مــا طلبــه:
مــن حصــر وقــش وقنــا وحطــب ،وعندمــا أحــر الــكارو كان املــكان
خاليــا مــن أبكــر ومــواد البنــاء! ســأل جريانــه مــن تجــار مــواد البنــاء،
فأكــدوا أنهــم مل يــروا زبونهــم املزعــوم! ومل يــروا عربــة كارو تحمــل مــواد
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بنــاء ،ويف الواقــع مل يــروا شــيئا عــى اإلطــاق! مــن أي نــوع كان .فــكل مــا
يعــر بهــم لهــو مــن الوضــوح ،بحيــث يشــعرون بــه حتــى لــو غضــوا النظــر!
رأى النــاس أبكــر يقــف يف طــرف البلــدة ،وقــد تك ّومــت أمامــه مــواد
البنــاء ..رفــع يــده اليمنــى فانتصبــت ”قطية“غريبــة التصميــم يف الهــواء،
قبــل أن تســتقر عــى األرض!..
ومــى بتــؤدة إىل داخــل القطيــة ..أشــعل فيهــا النــار والنــاس يراقبــون
مندهشــن ..أتــت النــار عــى القطيــة والنــاس يتســاءلون :ملــاذا انتحــر
الرجــل حرقــا؟
لكنهــم فوجئــوا بــه يخــرج مــن كومــة رمــاد القطيــة حيــا ،ال يشء مــن
الحــروق عليــه ســوى الرمــاد عــى ثيابــه ،التــي كانــت قــد احرتقــت ،وال
ي ـزال رمادهــا يغطيــه ،كأنــه ثــوب وليــس رمــاد ..ثــوب؟!
تراجــع النــاس خائفــن ..تبقــى منهــم قالئــل ينظــرون ألبكــر الــذي رفــع
يــده اليــرى فتســاقط الرمــاد منهــا وأصبحــت عاريــة ،فانتصبــت قطيــة
أخــرى مــن قلــب الرمــاد ..غريبــة الشــكل مل يــروا مثلهــا مــن قبــل.
إذ تجــى يف تصميمهــا كل شــكل منــي مــن األشــكال الهندســية
الغامضــة!..
كانت قطية جميلة توسطت سورا من شوك املسكيت الجاف.
ومنــذ تلــك اللحظــة أخــذ األهــايل يتعاملــون مــع أبكــر كســاحر كبــر،
وأخــذوا مينــون أنفســهم األمــاين ،وأجتهــدوا يف التقــرب إليــه .إال أنــه كان
مــن الواضــح أن أبكــر ال يرغــب يف أي نــوع مــن العالقــات الخاصــة ،تربطــه
بــأي شــخص مــن أهــايل جــايب.
تلــك الحادثــة املذهلــة .املتعلقــة ببنــاء أبكــر لقطيتــه ،ظلــت حديــث
األهــايل الذيــن أخــذوا يتناقلونهــا جيــا عــن جيــل ،يف اللحظــات التــي تحتج
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فيهــا شــخصية أبكــر ،عــى ســقوطها عــن ذاكــرة الحــي اليومــي ،متشــبثة
بتالبيــب الذاكــرة الباطنــة..
ورغــم ســقوط أبكــر عــن ذاكــرة الحــي اليومــي ،إال أن حكايتــه انترشت
خــارج جاليب!
فوصلــت أســاع النســاء والرجــال يف املدينــة الريفيــة ،واملــدن املجــاورة.
وأخــذت الفداديــات تذهــن إىل أبكــر ،ليكتــب لهــن الحجبــات التــي
تحميهــن مــن ”الكشــة“ أو التــي تجلــب إليهــن الــرزق بــل واملرشــحني يف
االنتخابــات املغشوشــة للمجالــس البلديــة ،كانــوا يحــرون منكرسيــن إىل
منــزل أبكــر ،يك يكتــب لهــم حتــى يتمكنــوا مــن الفــوز ،وهكــذا متــددت
ســمعة أبكــر ،يف كل أنحــاء البــاد الكبــرة.
مل تكــن ألبكــر عالقــة ســوى بشــخصني ،اصطفاهــا مــن دون كل األهايل:
هــا كســبان الضــاوي وجــال الحلّة..
ورمبــا كان ذلــك ألن كســبان رجــل يف حالــه! أشــبه باملجاذيــب ،إذ يكــون
يف لحظــة واعيــا ومــدركا مثــل تلــك اللحظــات التــي كان ينـ ّور فيهــا األهــايل،
بأهميــة الحشــيش والبنقــو ،ويف لحظــات أخــرى يكــون غــر عــامل بــأي يشء
يجــري حولــه! ســابحا يف ملكــوت بعيــد عــن عــامل جــايب ..وجــال الحلــة
رمبــا ألنــه قريــب الشــبه يف أحوالــه مــن كســبان.
ق ّربــه ذلــك مــن أبكــر فقــد كان ”بركــة“ كــا يعتقــد فيــه األهــايل! إىل
درجــة أنهــم صــوروه ،وعلقــوا صــوره يف دكاكينهــم وبيوتهــم لتجلــب لهــم
الــرزق والخــر ،وتحميهــم مــن الــر!
وفكــرة الربكــة التــي يعتقدهــا أهــايل جــايب ،ال أحــد يــدري عــى وجــه
التدقيــق جذورهــا وكيــف نشــأت يف أذهانهــم! فالرجــل مل تكــن لــه كرامــة
واضحــة ،كعبــد الرحمــن العويــر مث ـاً! عندمــا رفــع يديــه فأحــرق بيــت
أم التيــان؟!
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إذن باســتثناء كســبان الضــاوي وجــال الحلــة ،وزبائنــه مــن الجنســن،
مل يكــن أبكــر يســمح ألحــد بدخــول بيتــه.
ولذلــك عندمــا أعلــن حســان جــداد حملتــه االنتقاميــة ضــد أبكــر
املعراقــي ،كان كســبان وجــال هــا اللــذان تصديــا لهــذه الحملــة الرشســة!
مثــة عالقــة محتملــة بــن أبكــر ومزيــد الحلبــي ،لكنهــا غــر مؤكــدة
فالبعــض يقــول بهــا والبعــض اآلخــر ينفيهــا!
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IX
مــن أيــن تبــدأ الحكايــة وأيــن تنتهــي؟ ..مــن هــؤالء الذيــن حولــوا
تاريــخ جــايب ،إىل تاريــخ عابريــن ســبيل؟!..
أم مــن املقــوالت الكبــرة والكثــرة واملثــرة التــي انطلقــت منهــا فكــرة
الحنــن إىل الوطــن ،وهــى تبحــث ىف عــامل جديــد ،يتكــون ىف تشــظى ومتــزق
عــامل يــؤول إىل االنهيــار والتــايش!
عــامل تنهــض فيــه جــايب أرض النازحــن التاريخيــن ،يف ســاورا البائــدة أو
مملكــة الجبــل والــوادي ،مبجهوليهــا الذيــن جــاءوا مــن كل مــكان ،يحملــون
حرمانهــم وأحزانهــم وهزامئهــم ..إحباطاتهــم وخذالناتهــم العميقــة؟!..
مــن أيــن جــاء هــؤالء ..إنــه الســؤال الــذي شــغل البــال ،وقتــل مــن
بحــث فيــه! ..فمــن أيــن أىت هــؤالء إىل ســاورا ..اىل جــايب ود عــريب ..إىل
أشــباه املــدن يف البــاد الكبــرة األســرة.
مل يأتــوا كالرتوبــادور املرتحلــن بغنائهــم الرومانــى املعــذب يف
الالنهايــة ..عابريــن بخياالتهــم البحــار العظيمــة .يواجهــون غضــب طبيعــة
متوهمــة .وأهــوال وحــوش ال وجــود لهــا.
ثــم يتكئــون عــى صــدر جــايب ،ينفضــون عذاباتهــم لتنهــار كــا نهضــت
ىف االنهيــار ،مثــل مملكــة الجــوار ..رمبــا ..الحلفــاء ،رمبــا ..مثــل كل دويــات
املــدن ..تنهــار بفعــل الغربــة والحنــن!..
انهــا جــايب لحظــة امليــاد! جــايب الناهضــة يف قلــب ســوق البــاد
األســرة ،تســتمرأ تعاطــى األحجيــات والحواديــت ،عــن الــذى يــأىت وال يــأىت..
وميــاد عــر جديــد ،ســهلت فيــه عمليــة تبــادل وانتقــال عنــارص الثقافــة،
فتقاربــت الجــزر املعزولــة مبــا جعــل التواصــل يتغلغــل ىف الوجــدان،
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ليتشــكل النســيج الــذى طاملــا حلــم بــه األســاف يف ســاورا البائــدة!
لكــن قبــل أن ميــوت الســؤال ،تنهــض يف الفضــاء الطــريف للمدينــة
الريفيــة آالف مــن جــايب ود عــريب ،مــن كل شــكل ونوع ..شــاهقة ،شــاهقة،
شــاهقة عــى الرغــم مــا يرضجهــا مــن نزيــف ..ذات نزيــف جبــل ”ســابا“
صديقــة الجنيــات ،عندمــا رمــت بنفســها مــن أعــى رشفــات قرصهــا امللــي،
احتجاجــا عــى اســتيالء ”بييــه“ عــى الســلطة ،يف مملكــة الجبــل والــوادي..
الجبــل ينــزف ..والســؤال يظــن أنــه ســيهدم العــامل ويشــيده عــى نحــو
مختلــف ..ال انهــدم العــامل وال تغــر النــاس! ظــل الســؤال هــو الســؤال..
وظــل املشــهد كامهــو :نزيــف وضجيج وانهــاك فالبــدو تدخلــوا بعدتهم
وعتادهــم ،يدعمهــم الجنكويــز الرســميون ،الذيــن ال تفتــأ تفاجئهــم
الوديــان ،بنعومتهــا و طزاجتهــا..
البــدو بعدتهــم وعتادهــم يرمــون الجبــل بالراجــات ،تؤازرهــم
الطائــرات ،لينجــرح الخاطــر ويســتحيل تناغــم الطبيعــة إيقاعــا مختــا!
يــرج وحــدة الســؤال وحدتــه وتوحــده ..ويهدمــه ليعيــد الســؤال بنــاء
نفســه مــن جديــد!
هل كان وقتها هناك طائرات وراجامت؟
لكن كيف أعدم أبكر أو شنق ،أو قتل؟
ال زال السؤال يظن أنه سيشيد االجابة! عىل نحو مختلف!
كيــف لهــم ان يفهمــوا ان الجبــل خــارج إطــار الفيزيــاء .كيــف لهــم
أن يفهمــوا أن مغ ـزاه الروحــى؛ ســيظل أخ ـرا مثــل الفضــاء املرتحــل ىف
اللوعــة والغيــاب ،واملهاجريــن القدامــى والجــدد ،إىل فضــاء يســبق جــايب
القدميــة ،وهــى تتكــون ىف التمزقــات!
هــا هــو الســؤال يســتعد للنفــى االختيــارى والرحيــل ،ميــي كعبــد
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الكريــم مــن عشــرة ”كليبــا“ التــي ينحــدر منهــا أبكــر ،اىل قــر الســلطان..
مــا أن يبلــغ ســن الرشــد ،حتــى يقــود الفرســان ضــد ”العريقــات“ الجــدد..
يطردهــم مــن آبــار كارنــوي يف دار ”قــا“ ويزحــف حاف ـرا يف طبقــات
الوعــي القصــوى ليحــرر النــاس واملــكان والــوادى والشــجر والقرود وأشــجار
القمبيــل.
ليدخــل الجميــع يف مزيــد مــن األســئلة الحرجــة! لينفــك اســار الجبــل..
بينــا يســقط آالف القتــى يــر ّوون بدمائهــم الوديــان..
يف اللحظــة ذاتهــا يختلــف املثقفــون املأزومــون حــول بروتكــول
ميشــاكوس ،ويناقــش الساســة واملفكــرون املزعومــون ،اإلليــاذة واألوديســة
يف كافترييــات هيئــات التدريــس ،ويتغنــى الجميــع برحــات جلجامــش،
إليجــاد ربــط بــن مؤسســات املجتمــع األهــي يف املدينــة الريفيــة وحــارضة
البــاد الكبــرة ،وســومر وبابــل..
حينئــذ ينشــغل املثقفــون الحقيقيــون املختفــون يف األحـراش والكهــوف
والوديــان ،برشوحــات مــا يتداولــون بينهــم مــن آيــات مــن كتــاب الحكيــم
فرانــز فانــون عــن معذبــن األرض!
هــؤالء املثقفــون ،الذيــن كانــوا أشــبه بالدراويــش وهــم ميــرون كســابلة،
بثيابهــم املرقعــة ،كــا م ّراآلشــوريني يومــا ،عــر ثقــوب األيديولوجيــا ،ىف
كافترييــا (اتنــى) وقــاع املدينــة الريفيــة يف قلــب البــاد الكبــرة ،وبجــوار
جامــع جــداد..
ويحتــدم الســجال فيــا إذا كان البــن عــريب تأثــر عــى الشــعراء
املجاذيــب ،أو كــون مــاىل والصونغــاي وإمــارات الســاحل ،محــض مؤامــرة
شــيعية!
واىل أى مــدى تداخلــت األزمنــة الثقافيــة ،ىف بوتقــة الصهــر .الفــرن
الجنكويــزي يف حــارضة البــاد األســرة.
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كانــت مســارب األيديولوجيــا ترتفــع فــوق ســفح جــايب فيدلــو منــر
حانــة أتنــي يف ســاورا البائــدة ،بدلــوه وتتــدىل أســئلة الوجــود ،ىف الف ـراغ
الــذي تنهــض فيــه جــايب بعواملهــا املعلنــة مــع ســبق اإلرصار والرتصــد!
فــإىل (اتنــى) يــأيت القلقــن ..املتوتريــن واملوتوريــن ،الذين ال يســتطيعون
أي عمــل ،نظـرا لحساســيتهم املفرطــة تجــاه املضايقــات .التــي
االســتمرار يف ّ
تجعلهــم يشــعرون بالحــزن والتشــاؤم ،مــا يدفعهــم للغربــة واالغــراب
حيــث هــم! فتدهمهــم املنــايف بالحنــن ،فيتاوهــون ويغمــدون جراحاتهــم،
اقــى تفاصيــل الفجيعــة والدمــار ..و ..وميــي الواحــد منهــم باحســاس
محــارب منقــرض! انهــا (اتنــى) جــايب ود عــريب ،فــكل بيــت يف جــايب هــو
أتنــي ..أتنــي الباحثــن عــن وطــن دفء ،يف الخمــر البلــدى املختلــس!
نــزل عليهــم بروتوكــول مشــاكوس كالصاعقــة ،واآلن يفيقــون مــن ســكر
دام لعقــود طويلــة عــى نيفاشــا يحلمــون بالبــاد الكبــرة الجديــدة!..
لكــن ال يشء ســوى األمل والرعــب يف العيــون الخبيئــة الكابيــة ،ففــى ف ـراغ
اتنــى متــر الصــور ،الذكريــات ،واألخيلــة التــي عاشــوا ألجلهــا طيوفــا ممزقــة
بــاألىس والحرمــان..
فيكتــب البعــض بإيحــاء الســؤال وأســئلة أخــرى :بــن مطرقــة اليانــى
وســندان النازيــن الســمر :أحــداث ووقائــع العذابــات اليوميــة بوحدتهــا
ووحشــتها واســاها يف الخــط الفاصــل بــن عاملــن لينطــوي الســؤال عــى
نبــوءة املأســاة!
تنهــض هنــا مســاحة خاليــة ..مــأى بالتســاؤالت الحارقــة ،مل تتمكــن
املخطوطــة الرسيــة مــن اإلجابــة عنهــا..
تســاؤالت يحملهــا التاريــخ الســحيق لشــعوب البــاد الكبــرة ..شــعب
الــوادى الــذى يتكــون ىف التمــزق الشــامل للنــاس والحيــاة والــوادى ذاتــه..
الــوادى بطبيعتــه وناســه واحساســاته الغامضــة ..الــوادى الشــاهد عــى
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اندثــار أجيــال ومولــد اخــرى ،بافكارهــا املتباينــة وتطلعاتهــا املتعــددة عــن:
الحيــاة والنــاس والوجــود واملصــر والهــدف..
حيــاة الــوادي املتبدلــة بناســها ،هــي حيــاة الســؤال نفســه ،مــذ كان
هاجســا يف خاطــر الكــون ،يف لحظــة دقيقــة تفصــل بــن عاملــن ينهــض عــى
ركاميهــا الــوادى ،كشــاهد عــى عواصــف الطبيعــة ،وزوابــع التاريــخ!..
رمبــا هــو اللّــوذ باليانــى الغربــاء ،الذيــن قدمــوا رغــم أنــف رائحــة
الــراب وعبــق التاريــخ ،ورغــم أنــف العــامل املقهــور كلــه!
حــاة للســام ورعــاة للدميقراطيــة والتنميــة وحقــوق اإلنســان ،كــا
يزعمــون ..جــاءوا كــا جــاء أجدادهــم مــن قبــل .ي ّدعــون اخ ـراج النــاس
مــن الظلــات إىل النــور ،فغــاص النــاس يف الظلــات أكــر فأكــر.
مل يرفــض شــعب الــوادي والجبــال اليانــي ،كــا فعــل األســاف منــذ
وقــت بعيــد.
مل يرفضوهــم عــى ال ّرغــم مــن أنهم كانوا يدركــون ،أن اليانيك ســياخذون
مثنــا غاليــا ،مــن وجدان النــاس وثروات الجبــال الغنية واحساســات األرض.
هــذا القبــول باليانــى ينطــوى عــى أســئلة محرجــة ،حــول العالقــة
بالســلطة الوطنيــة ،منــذ غــادر اإلنجليــز حتــى لحظــة تدخــل اليانــي النهاء
الحــرب االهليــة! فمــن املوقــع اآلخــر ،ىف الغابــات يتكــرر ذات املوقــف :مل
يرفــض رجــال الغابــات اليانــي ،ســمحوا لهــم باقتــاع األشــجار و الحفــر
عميقــا يف باطــن األرض الســتخراج الزيــت ،بعــد أن ارضــوا الفرنســيني،
الذيــن ال ت ـزال االشــواق الديغوليــة تعمــل عملهــا يف تطلعاتهــم العومليــة!
إذن مل يــأت اليانــي هــذه املــرة ،كرجــال منظــات إنســانية فحســب
ملحاربــة الفقــر والجهــل واملــرض .ورجــال الغابــات يعلمــون ذلــك ،ويقبلونه
بطيــب خاطــر .فقــد أوقــف اليانــي الحــرب ،وأصبــح باالمــكان مســاءلة
الحكومــة الجنكويزيــة عــن امليزانيــة العامــة للدولــة؟!
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لكــن ســلطة اليانــي تتمــدد لتشــمل كل أطــراف البــاد الكبــرة
املهمشــة! ..مل يعــرض أحــد عــى اليانــي ،فقــد اشــتغلت بنجــاح تــام رمزيــة
الغريــب ،الحكيــم :الــذي ميــأ األرض عــدال بعدمــا ملئــت جــورا!
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X
واآلن إذن ،مــن أعــى برهــات هــذه اللحظــة الشــاهقة هــا أنــا أجلــس
وحــدي عــى إحــدى رشفــات خاطــري املتســع ،ألراقــب أحــوال العــامل
املنــي لجــايب ود عــريب.
فتاريــخ جــايب هــو تاريــخ النازحــن ونزوحهــم ،فمــن ذكريــات النــزوح
املتعاقبــة ،تشــكلت الذاكــرة الجمعيــة لجــايب .ومــن أحــزان ومــآيس
النازحــن ،تشــكل الوجــدان الثقــايف لجــايب ،ففــي موجــة النــزوح التاســعة،
خــال قــرن مــن ال ّزمــان ،يف بدايــات الربــع األخــر مــن القــرن املــايض.
توافــد املزيــد مــن النازحــن مــن أط ـراف البــاد الكبــرة ،وأط ـراف املــدن
الريفيــة البعيــدة عــن مجــرى النيــل.
فجفــاف تلــك الســنوات ،مل يصــب دار الريــح فحســب يف مقتــل ،بــل
رضب كل األواســط البعيــدة عــن النيــل .خاصــة أن األزمــات االقتصاديــة،
بســبب الفســاد الســيايس واملحســوبية ،والنهــب املنظــم للمــوارد ،الــخ..
مــن أســباب وعوامــل بلغــت ذروتهــا ،وأضطــرت النــاس إىل النــزوح ،فكانــت
جــايب التــي أنشــأها النازحــون األوائــل مركــز جــذب ألتقــى عنــده كل
هــؤالء وأولئــك ،الذيــن محلــت أراضيهــم ،وجفــت آبارهــم ونفقــت بهامئهــم
فــاذوا بجــايب.
التــي كان اقتصادهــا التقليــدي املحــدود ال يقــوى عــى مقابلــة
االحتياجــات الرضوريــة املتعاظمــة ،للكثافــة الســكانية املتناميــة!
تدفقــت منظــات العــون اإلنســاين واإلغاثــة األمريكيــة ،وألول مــرة يف
تاريــخ االغاثــات التــي كانــت تتــم عــى مقربــة مــن جــايب ،تتعــرف األجيال
الجديــدة مــن النازحــن عــى اســم ”أمــركا“ وريغــان ..هذيــن االســمني،
الذيــن حملتهــا أغنيــات الحكامــات ،واملغنــن البــدو وأشــعار املســادير
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والدوبيــت ،وغنــا اله ـ ّداي واملــردوع والج ـراري.
ومــى الذيــن لديهــم حاجــة متعــرة ،يندهــون يف صالتهــم” :ريغــان
يــا ويل اللــه الصالــح تلحقنــا وتفزعنــا!“..
حتــى أن عــازيف ”الربابــات والطنابــر وأم كيــي“ جعلــوا مــن أســمي
أمــركا وريغــان مفتتحــا لقصائدهــم املجيــدة ،التــي متــدح الخواجــة النبيــل!
هــذه األغنيــات ت ّرنــم بهــا القــايص والــداين ،يف أنحــاء البــاد الكبــرة،
وشــغلّت النــاس وقتــا طويــا ،وبــات الكثــرون مــن البســطاء يعتقــدون أن
أمريــكا هــي قلــب الدنيــا الحنــون ،وريغــان هــو الرجــل الصالــح كأوليــاء
اللــه والــذي مل يــروه أبــدا ،فقــد اكتفــى بإرســال الطــرود ،املحملــة باملعلبات
والزيــوت والــذرة والقمــح واألغذيــة املختلفــة ،إلغاثــة عبــاد اللــه املؤمنــن
يف جــايب وأطرافهــا وامتداداتهــا ،إىل قلــب املدينــة الريفيــة ،التــي أصبــح
يطلــق عليهــا أيضــا اســم ”الفــردوس“.
ويبــدو أن الرجــل الصالــح ريغــان ،كان يعلــم متــام العلــم أن موظفــي
اإلغاثــة مــن أبنــاء املدينــة الريفيــة ،أو البــاد الكبــرة يعاونهــم املجلــس
البلــدي ،ســيتمكنون مــن رسقــة املــواد اإلغاثيــة ،وبيعهــا ألصحــاب الكناتــن،
ولذلــك أرســل إغاثــة ال عـ ّد لهــا أو حــر! حتــى ال تتأثــر بالنقصــان مهــا
كان حجــم الرسقــة!
وبالفعــل ظــل هنــاك دامئــا مــا يكفــي لحاجــات النازحــن ،الذيــن لــوال
الصالــح ريغــان ،لقضــوا نحبهــم جوعــا وعطشــا.
الرجــل ّ
إذ مل يكتــف هــذا الرجــل بإرســال اإلغاثــات .بــل أرســل محــوالت كهربــاء
صغــرة ،وأجهــزة ومعــدات طبيــة ،كــا علــم النازحــون الذيــن يف واقــع
األمــر مل تصلهــم هــذه املحــوالت واألجهــزة واملعــدات ،إذ اختفــت يف مينــاء
رشق البــاد ،مبجــرد وصولهــا ،وقيــدت قضيــة اختفائهــا ضــد مجهــول!
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لكــن م ّوظفــي ريغــان ،خشــية تك ـرار مثــل هــذه الحــوادث الغامضــة،
جــاءوا بأنفســهم وأنشــأوا مستشــفى طــواريء ومحطــات ميــاه و ّريــاض
لألطفــال.
كانــوا يقدمــون يف هــذه الريــاض ،خدمــات عديــدة مــن غــذاء صحــي،
وتطعيــم ولبــس وعــاج .يف مناطــق النازحــن .وتوســعت مشــاريع األب
ريغــان ،لتشــمل القــرى املحيطــة باملدينــة الريفيــة ،فأنشــأوا عــر فــروع
منظامتهــم عــددا ً مــن القــرى النموذجيــة ،املميــ ّزة بخدماتهــا األساســية:
املراحيــض الثابتــة ،والحاممــات واملطابــخ و الكهربــاء ومواســر وتنقيــه
امليــاه.
مــى ذلــك ال ّزمــن إذن ،الــذي يقــي فيــه الواحــد مــن هــؤالء حاجتــه
يف العـراء ،أو يســتحم داخــل ذات املــكان الــذي ينــام أو يطبــخ فيــه! بعــد
أن يخــوض نضــاال مســتميتا ،ألجــل الحصــول عــى املــاء..
وهكــذا انقرضــت الكول ـرا مؤقتــا ،ودخلــت متحــف األم ـراض األثريــة
مؤقتــا! ومل تطــل برأســها مــرة أخــرى إال بعــد أن أوقــف الجنكويــز مشــاريع
هــذه املنظــات وقامــوا بطردهــا ،قبيــل اجتيــاح الفيضــان الكبــر للبــاد
األســرة ،يف أول خريــف بعــد ســنوات الجفــاف والتصحــر.
اجتاحــت األمطــار والســيول البــاد الكبــرة مــن رشقهــا إىل غربهــا ،فلــم
تنجــو إال مناطــق قليلــة ،وشــهدت البــاد بســبب ذلــك مجاعــة مل يســبق
لهــا مثيــل ،وقتهــا كان األب ريغــان ،قــد اختفــى بصــورة غامضــة هــو
اآلخــر ،ورست شــائعة أنــه أصيــب بالزهاميــر لهــول مــا رأى مــن مــآس البــاد
الكبــرة ،فأودعتــه يس آي إيــه إحــدى مصحــات جــون هوبكنــز يف بالتيمــور!
ثــم انقطعــت اخبــار الــويل الصالــح ريغــان ومل يعــد أحــد يســمع عنه شــيئا!
حينئــذ أصبــح النــاس ،يرشبــون الشــاي والقهــوة بالبلــح وحــاوة
الدربــس ،فقــد أصبــح الســكر ينــدرج ،يف بــاب الذّكريــات العزيــزة ،رغــم
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وجــود مصانــع تنتــج مــا يزيــد أضعافــا مضاعفــة عــن حاجــة الســكان!
وأصبــح اعتــاد النــاس يف غذائهــم اليومــي عــى بعــض النباتــات الربيــة و
الطيــور املوســمية ،التــي تضــل ارسابهــا الطريــق اىل البــاد األســرة.
تلــك ســنوات مل تشــهد لهــا البــاد األســرة مثيــل ،إال عــى أيــام الخليفــة
الجنكويــزي ود تورشــن ،وخلفــه بعــد جــاء اإلنجليــز مــن آل أبولكيلــك
املتعاقبــن!

178

XI
إذن ظــل النــاس رجــاال ونســاء يف جــايب ود عــريب وامتداداتهــا ،يتذكرون
الرجــل الصالــح ريغــان ويدعــون لــه أيــا كان املــكان الــذي أودع فيــه ،بطول
العمــر والصحــة والعافيــة! وزيــارة قــر ال ّرســول الكريــم ،ويتمنــون لــه أن
يتصــدر قامئــة الشــهداء والصديقــن! يف الــدار اآلخــرة منــذ عهــد آدم ونــوح
إىل عهــد املبجــل  father moonويدخــل الجنــة كــويل مــن أوليــاء اللــه
الصالحــن ،الذيــن ال خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون ..آمــن..
مبجــيء النازحــن مــرة أخــرى بهــذه األعــداد املهولــة ،وإنشــاءهم
املســاكن املؤقتــة ،يف إمتــدادات جــايب وحولهــا ،مــا لبثــت أن ابتلعــت
أرايض الحواشــات ،التــي ميتلكهــا ســكان املدينــة الريفيــة..
بتكاثفهــم هكــذا توصــل الخيــال االقتصــادي لجــايب ،إىل رضورة إقامــة
ســوق جديــد ،يســتطيع اســتيعاب الحاجــات الجديــدة الناشــئة عــن متــدد
جــايب ،وكثافــة ســكانها وتنــوع احتياجاتهــم ،فنشــأ ســوق ”الحــر“ الــذي
رسعــان مــا تــم تغيــر اســمه إىل ســوق “العــر” ففــي البدايــة كان النــاس
ـي“ وعصــر الليمون
يأتــون بعــد الظهــرة ،بعربــات الكارواملحملــة بـــ ”األقـ ّ
والكركــدي ،والكــوارع و”القــدو قــدو“ والســمك والخــروات واللحــوم،
إلــخ..
ولكــن بعــد أن وجــد الســوق رواجا ،أصبحــوا يأتــون بتجارتهــم املختلفة،
قبــل أن تفــي الظهــرة عــن نفســها .ومن هنــا كان االســم” :ســوق الحر“..
أصبــح ســوق الحــر مبثابــة امللتقــى لألحبــة ،فالفتيــات والشــبان،
يســتغلون التســوق لتبــادل األحاديــث الغراميــة ،مــا أضــاف لقامــوس لغــة
الرانــدوك مفــردات جديــدةّ ،وظفــت فيهــا الكنايــات والتشــبيهات املنجورة،
عــى نحــو خــاق غــر مســبوق!..
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إذ يقول الفتى لبائع السمك مثالً:
”مــن أعــاق البحــر و تأخــرت يف النــار شــديد“ ..فــرد عليــه البائــع دون
أن يــدري مــا وراء هــذا الــكالم:
”ال والله مقلية مظبوط“
فتفهــم الفتــاة ،التــي تكــون وقتهــا بجوارهــا تشــري مــن بائــع الخضار،
أن حبيبهــا عــى جمــر الشــوق يتلظــى مشــتاقا للقــاء املنتظــر! وهكــذا تــرد
دون أن تلفــت انتبــاه شــقيقها الــذي يرافقهــا:
”رغــم انــو أمــي منعتنــي مــن الــراء منــك ،واخرتنــي لحــدي مــا
وافقــت ،وحذرتنــي مــن خضــارك البايــت .إال أنــا مــا بغــر الزبايــن“
ويفهم الفتى الصعوبات التي تواجهها حبيبته يف سبيل لقاءه..
وهكــذا عــر هــذه اللغــة الجالبيــة البديعــة ،يتــم اســتغالل لغة التســوق
لتنظيــم وإنجــاز املواعيــد واملقابــات بــن األحبــة ،املتوقعــن والعشــاق
القدامــى واملحتملــن والجــدد ،إلــخ..
وألن األفــق االســتثامري لجــايب عــر تجاربهــا االقتصاديــة ،أصبــح منطلقا
ورحبــاً فقــد اســتثمرت اللجنــة الشــعبية لجــايب ،نشــوء هــذا الســوق،
ففرضــت إتــاوات عــى الباعــة.
انعكــس األثــر الرتاكمــي لهــذه الرســوم ،يف ادعــاء اللجنــة الشــعبية أنهــا
أنجــزت منــه املدرســة االبتدائيــة ،التــي يف الحقيقــة بناهــا شــعب جــايب
بالعــون الــذايت! مــع أن جــايب مل يكــن بهــا أطفــال!
لكــن املدرســة كانــت تعمــل فــكل طالبهــا مــن أبنــاء النازحــن ،الذيــن
كانــوا يقطنــون امتــدادات جــايب!
مــا ميــز جــايب لوقــت طويــل ،هــو النســيج االجتامعــي املنســجم
واملتامســك لســكانها ،إذ مل يكــن هنــاك تقســيامت ألهاليهــا ،بنــاء عــى
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حساســيات مــن أي نــوع ،عــى ال ّرغــم مــن بســاطتهم ،لكــن مــا أن أصبحــت
األحــزاب السياســية ،تهتــم باســتغالل جــايب ،وتقيــم فيهــا النــدوات يف
املواســم االنتخابيــة ،وتزامــن ذلــك مــع عــودة جــداد مــن األرايض املقدســة
محمــا بأفــكار اإلرهــايب التاريخــي ود عبــد الوهــاب حتــى أصبحــت جــايب
بلــدة أخــرى ،غــر تلــك التــي عرفهــا ســكانها املتعاقبــن!
أفــاق النــاس فجــأة فوجــدوا أن أســاء شــوارعهم ودروبهــم قــد تغــرت
فهــذا شــارع خالــد ابــن الوليــد وذاك شــارع بــال بــن ربــاح وتلــك محطــة
خبــاب ،حتــى يخالهــا الغائــب عنهــا لــدى زيارتهــا ،إنهــا مكــة ،فيهتــف
مأخــوذا :يــا أهــل مكــة أيــن داري!
كانــت دروب جــايب تحمــل أســاء تتعلــق بذاكــرة املــكان ومــا جــرى
فيــه أو يجــري مــن وقائــع وأحــداث ،كــدرب الريــد ،الــذي يتســكع فيــه
العشــاق ،أو شــارع قلــب التــور ،املشــهور بصناعــة العرقــي ”التــور كبــس!“
ومحطــة البابــور ،التــي كانــت تشــر للبابــور القدميــة التــي تــروي الجــروف
عنــد امتــداد قيــف النهــر! أو ميــدان أملــاظ البطــل ،حيــث يشــاع أن قــادة
حركــة اللــواء األبيــض املدنيــن كانــوا يخاطبــون هنــا شــعب جــايب وتعبئتــه
للثــورة ضــد االنجليــز املســاخيط!
وقتهــا كانــت كل جــايب تدعــى ”جــايب ودعـ ّريب“ فقــط دون تســميات
اخــرى ..اآلن أصبحــت األجـزاء الرشقيــة منهــا ،تدعــى بحلــة العــرب واألجزاء
الشــالية بحلــة القُمــز ،واألجـزاء الجنوبيــة بحلــة الغ ّرابــة الزرقــة ،واألجـزاء
الغربيــة بالجانقــي!
حتــى أن كل جــزء مــن هــذه األجـزاء ،أصبحــت لــه أســاء أخــرى فحلــة
العــرب بأجزائهــا الســبعة ،لــكل جــزء مــن هــذه األجـزاء اســم يخصــه .فهــذا
الجــزء لدغيــم وذلــك الجــزء للحســانية وهــذا للربقــو واملســاليت والزغــاوة
والفالتــة ،وهكذا..
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كانــت تفاصيــل الســاعات اليوميــة لجــايب ،عــى مــدى قــرون مــن
الزمــان هــي ذاتهــا مل تتغــر .تتحــرك عــى مســتويني :مســتوى يف الشــتاء
وآخــر يف الصيــف.
الفــرق بينهــا هــو أن أهــايل جــايب يف الشــتاء يختبئــون يف منازلهــم
مجــرد أن تغيــب الشــمس .عكــس الصيــف إذ ينامــون مــع تباشــر الفجــر.
لكــن تفاصيــل أوقاتهــم هــي ذاتهــا ال تتغــر ،فالتغيــر فقــط يف تقديــم
وتأخــر الزمــن ،وفقــا للتوقيــت الخــاص بجــايب إذ يتقــدم عــى غرينتــش
بثــاث ســاعات وخمســة دقائــق وثانيتــن!
وقتهــا كانــت جــايب تتمتــع بنــوع مــن الحكــم الــذايت ،إذ تخشــاها
الجهــات الرســمية ،خاصــة الرشطــة واملباحــث واألمــن ،ولذلــك يحرصــون
عنــد شــن واحــدة مــن الغــارات عــى جــايب ود عــريب ،أن يكونــوا مدججــن
بالع ـ ّدة والعتــاد ،حتــى يخــاف النــاس! وال يكــون مثــة ضحايــا يف األرواح.
بالطبــع مــا أن يحــل الشــتاء ،حتــى يتوقــف أهــايل جــايب عــن رشب
املريســة ،فهــم بحاجــة للــدفء ،واملريســة ُت ّرطــب الجســم.
وعــى هــذا األســاس كانــت جــايب عــن بكــرة أبيهــا ،يف الصيــف منــذ
الســاعات األوىل مــن الظهــرة ،ترتــوي بحصصهــا مــن املريســة .التــي غالبــا
مــا تكــون بالنســبة لكثرييــن ،ليســت مجــرد خمــر بلــدي بقــدر مــا هــي
غــذاء يومــي.
حتــى أن مديــر املدرســة الريفيــة ،عندمــا طــرد خميــس ود الــرة،
وطلــب منــه إحضــار ويل أمــره ،جــاءت الــرة غاضبــة فتكلــم معهــا املديــر
عــن ســبب طــرده البنهــا:
”الولــد طردنــاه عشــان بيجــي املدرســة ســكران باملريســة؛ شــارب
مريســة“
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فردت عليه بغضب:
”يعنــي مــا يفطــر ..مــا يــاكل ..وال شــنو يعنــي .يجــي املدرســة جيعــان
بــدون فطــور ..كيــف الــكالم ده؟!“
وظلــت تــرخ بوجــه املديــر الــذي أدرك ألول مــرة يف حياتــه األكادمييــة
العامــرة باالحــام ،أن املريســة هــي غــذاء رئيــي يف ثقافــة الــرة ،والكحول
مــا هــو إال ناتــج ثانــوي يصاحــب عمليــة صناعــة هــذه الوجبــة ،الغنيــة
بالســك ّريات والربوتــن والفيتامــن..
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XII
بعــد وقــت طويــل مــن عالقتــي بــأم التيــان ،كنــت قــد ألححــت عليهــا
بالســؤال عــن ســوكا حبيبهــا صاحــب الرســائل الغراميــة القدميــة ،التــي
كنــت أقرأهــا لهــا كل يــوم.
فتنهــدت بعمــق وهــي تتكــئ عــى الجــدار ،و متــد قدميهــا كأيب حنيفة،
حتــى يالمســا حافــة الرسيــر! أخــذت تحــي بصــوت موجوع:
”كان ســليامن (ســوكا) إبــن الجـران ،الــذي أحببتــه مــن دون كل فتيــان
الحلــة .فقــد نشــأنا معــا ،وعندمــا أصبحنــا يف مرحلــة املراهقــة ،قــرر أن
يتزوجنــي ،لكــن أهلنــا رفضــوا ،وحلــف الجميــع ســتني ميــن ..كانــوا ينظرون
إلينــا ،كأطفــال ليــس إال!
تــرك ســوكا املدرســة وهــرب ،فغابــت أخبــاره ثــم أصبحــت متقطعــة،
بــن آن وآخــر ،لكــن كل األخبــار التــي كانــت تصــل ..كانــت متناقضــة .فمــن
يقــول أنــه مــات يف أفريقيــا الوســطى ،ومــن يقــول بــل مــات يف الصح ـراء
يف الطريــق إىل ليبيــا ،بينــا بعضهــا يؤكــد أنــه قتــل يف الـراع املســلح ،يف
دار الريــح..
ويــر بعــض حامــي األخبــار ،عــى أنهــم شــاهدوه يف ليبيــا حيــا يــرزق
و علمــوا منــه ،أنــه كان يف معســكر الالجئــن بتشــاد ،وهكــذا مل أعــد أعــرف
هــل هــو حــي أم ميــت!
وكنــت قــد كرهــت أهــي وأهلــه و انكفــأت عــى ذايت معتزلــة النــاس.
ثــم أخــذت أفكــر يف الهــرب للبحــث عنــه .إىل أن حانــت الفرصــة ومتكنــت
مــن الهــرب ..بحثــت عنــه يف أماكــن كثــرة ،اســتطعت الوصــول إليهــا.
وعندمــا فشــلت يف الوصــول إىل أماكــن أخــرى للبحــث عنــه .كان قــد قيــل
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يل أنــه شــوهد فيهــا ،يئســت فجئــت لالســتقرار يف جــايب ،التــي أصبــح
أهلهــا أهــي و ناســها نــايس.
مل يعــد باإلمــكان أن أعــود إىل أهــي .فهــم ال محالــة ســيقتلونني حاملــا
يروننــي .ولذلــك حرصــت حتــى عــى تغيــر اســمي الحقيقــي!
”وما اسمك الحقيقي؟“
ابتسمت ومل تجب..
”أال تثقني يب؟“
”بل أثق بك“
”إذن ملاذا ال تقولني اسمك الحقيقي ..ملاذا ال تخربيني؟!“
ي اســم
”األفضــل أال تعرفــه ..كــا أنــه لــن يفيــدك بــيء ،فقــد ســار عـ ّ
أم التيــان ..والجميــع ال يعرفــون يل اســا ســواه“
قطــع حوارنــا دخــول ســلمى خــر اللــه ،التــي كنــت قــد عرفتهــا بــأم
التيــان ،قبــل فــرة قصــرة ..فصــارت كلــا جــاءت ،لزيــارة أبكــر املعراقــي
ـى يف طريقهــا أم التيــان.
الــذي كان يكتــب لهــا تغـ ّ
كانتــا تجلســان لوقــت طويــل وحدهــا .وتتهامســان ..وال أدري مــا
الــذي كانتــا تقوالنــه لبعضهــا!
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XIII
كانــت ســلمى ذات جــال مالئــي موحــي .وجههــا مبالمحــه الهادئــة
وجســدها املشــدود ،ال يعكســان حقيقــة أمرهــا أبــدا ،حتــى أننــي ظللــت
لوقــت طويــل ،أظــن أنهــا مل تبلــغ الثالثــن بعــد!
عندمــا اكتشــفت أنهــا يف النصــف األول مــن العقــد الرابــع ،وأنهــا
عاشــت يف غربــة طويلــة ،بعــد أن دفعتهــا الوفــاة املبكــرة لوالدهــا لهجــر
البــاد الكبــرة ،واالغــراب للعمــل.
ومنــذ أنقضــت ســنوات غربتهــا ،وهــي تحــاول لّــم ُركام ذكرياتهــا
وتشــكيل ماضيهــا العائــي مــن جديــد! كانــت تشــتاق دفء األُرسة والحيــاة
رسيــة .تحلــم بال ـ ّزواج واإلنجــاب ،ورمبــا ذلــك مــا حفــز عــى اســتمرار
األ ّ
ارتباطهــا العميــق بزميلــة الدراســة والطفولــة ســارة وابنهــا الصغــر.
إذ كانــت تربــط بــن ســلمى وســارة عالقــة مــن ذلــك النــوع مــن
العالقــات ،التــي تســتوقف التاريــخ االجتامعــي طويــا! ويلخصهــا يف مفــردة
أو عبــارة واحــدة :أنهــا تحبــان بعضهــا حبــا كب ـرا!
كان لصــوت ســلمى ســحر قــوي يهــدين كلــا تــرب أعصــايب؛ وكنــت
أعلــم أننــي أشــتهيها كــا كانــت أم التيــان أيضــا تعلــم.
وكنــت كلــا التقيتهــا وجلســت إليهــا اســتثار ،فأضطــر إىل الركــض
رسيعــا ،حتــى أصــل بيــت ســت البنــات العشــانة ،فاداهمهــا عــى غــر
توقــع!
ويف واحــدة مــن هــذه املــرات ،بعــد أن التقيــت ســلمى ،فأطلقــت
شــياطني الجحيــم يف دمــي ،ركضــت مرسعــا اىل بيــت أم التيــان ،وفوجئــت
أنهــا مســجونة بعــد أن تــم القبــض عليهــا يف كشــه مفاجئــة وغــر متوقعــة.
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كنت كاملسعور فركضت اىل بيت ست البنات ،التي فوجئت يب.
ومنذهــا مل أرى أم التيــان أبــدا! كنــت اتجنبهــا ،تتآكلنــي أســئلة ذايت
التــي مل تكــن لــدي إجابــة عنهــا! ولوقــت طويــل كانــت كلــا خطــرت عــى
بــايل ،أشــعر بانقبــاض يف قلبــي.
رحلــت أم التيــان بعــد ذلــك الحــادث مبــدة قليلــة ،ومل يعــد أحــد
يعــرف إىل أيــن ذهبــت ،وكنــت أشــعر أن ســلمى خــر اللــه تعــرف املــكان
الــذي قصدتــه أم التيــان! لكنهــا أبــدا مل تخــرين!
ومل أكــن أجــرؤ عــى اإلفصــاح لســلمى عــن حقيقــة مشــاعري نحوهــا،
فقــد كانــت هــذه املــرأة ذات قــدرة غريبــة ،عــى الســيطرة حتــى أننــي مل
أكــن أجــرؤ عــى النظــر يف وجههــا ،دون أن أشــعر باالرتبــاك.
أدركــت منــذ وقــت مبكــر .أننــي كنــت ضعيفــا أمامهــا .وأدركــت أكــر
شــعور جــداد شــقيقها تجاههــا .البــد أنهــا كانــت تضعضــع كيانــه ،وتفقــده
القــدرة عــى الســيطرة عــى نفســه بقدرتهــا الغريبــة هــذه التــي مل أعلــم
حتــى بعــد كل هــذا الوقــت الطويــل :أيــن يكمــن مصدرهــا؟!
حتــى أن أدروب يف واحــدة مــن تجلياتــه النــادرة اســتوقفني بعــد أن
رآين أمــي بصحبتهــا وأودعهــا إىل خــارج جــايب ود عــريب:
”البنت دي جم ّرة!“
فضحكت:
”يعني شنو؟!“
صمــت أدروب ومل يكلــف نفســه عنــاء الــرد وبعينيــه تلــوح نظــرة
ســاخرة! تركتــه خلفــي ومضيــت ،وأنــا أعلــم أنــه يلــوك الحــرة!
ومــا أن مشــيت قليــا ،حتــى اســتوقفني عبــد ال ّرحمــن العويــر (ود
التــوم) ،الــذي ال أدري مــن أي شــق يف األرض ،أو يف ُ ُجــ ُدر جــايب خــرج
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ليقــف أمامــي عــى هــذا النحــو املفاجــئ:
”ما الذي كان أدروب يقوله لك؟!“
دهشــت الهتــام عبــد الرحمــن ملثــل هــذا األمــر ،فعبــد الرحمــن ُعرف
عنــه عــدم االهتــام والالمبــاالة مبــا يــدور حولــه ،ولذلــك كانــت دهشــتي
كبــرة فصمــت.
”ماذا كنت تقول لبنت خري الله أخت جداد؟“
أصبحــت دهشــتي أعظــم ،فوجئــت بــه يعــرف اســمها كامــا وعالقتهــا
بجــداد ،فســألته بحــدة:
”وما أدراك ان جداد شقيقها؟“
فلم يرد عىل سؤايل ،ضحك ضحكته الصاخبة ،و ركض مبتعدا ً..
قبــل هــذه اللقــاءات املتتاليــة ،التــي خلفــت يف نفــي أثــرا ً الزمنــي
لوقــت طويــل .كان أدروب يحــاول أن يجيبنــي عــى ســؤايل إيــاه ،عــن
األســباب التــي جعلتــه يصبــح مواليــا للعرافــن ،وأحــد أتبــاع جــداد،
ففوجئــت أنــه مل يؤمــن يومــا بأفكارهــم التــي يعدهــا غريبــة!
”إذن ملاذا انضممت إليهم؟“
”املعايش جبارة“
”كيف يعني؟“
”شــقيقي األصغــر كان منهــم .فقتــل يف حــرب الصعيــد (استشــهد)
وجــاءوا ليبلغونــا الخــر يف احتفــاء شــديد ..نصبــوا الصيوانــات ..عــرس
الشــهيد ،كــا زعمــوا.
كانــت األرسة وكل األهــل حـ ّزاىن ،فاســتاءت منهــم ،لكــن مل أكــن أدري ما
الــذي أســتطيع فعلــه ..عــرس الشــهيد؟!..هنا يف األرض؟! جــاءوا بالعربــات
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املحملــة بــاألرز والســكر والدقيــق والخضــار ،التــي قالــوا إن املالئكــة هــي
التــي أرســلتها لنــا! كان عرســا مل تشــهد منطقتنــا أو املالئكــة ذات نفســهم
مثلــه مــن قبــل.
قالــوا إن أخــي يجلــس اآلن يف غرفــة نــوم بديعــة مــع الحــور العــن،
والولــدان املخلــدون يقومــون عــى خدمتــه .تحدثــوا عــن جــال غرفــة
النــوم والحــور العــن األبــكار حتــى حســد النــاس .كل النــاس .أخــي .كنــا
مصدومــن .ومــا أن مضــت أيــام .حتــى بــدأت حــدة الص ّدمــة تخــف شــيئا
فشــيئا ،وبعــد شــهرين عينــوا أيب أمينــا ملخــزن ســكر البلديــة.
وعندمــا قــرروا عمــل الجــرد الســنوي ملخــزن الســكر كان املخــزن فارغــا.
سألوه:
”أين السكر؟“
فكانت إجابته حاسمة:
”املالئكــة كل يــوم بالليــل تجــي تحمــل الســكر يف العربــات الكبــرة،
لتقيــم بــه أعـراس للشــهداء ..الشــهداء أصبحــوا أكــر منــذ استشــهد ولــدي“
مل ينبســوا ببنــت شــفة! لكــن مل متــض ســوى أيــام معــدودات حتــى
قامــوا بفصلــه! أدركــوا أنــه يــرد عليهــم بضاعتهــم!
تابعــت عبــد الرحمــن العويــر وهــو ينــرف ضاحــكا ،ضحكتــه
املجلجلــة.
حــدث ذلــك يف ذات الوقــت .الــذي كان فيــه جــداد ،مشــغوال بأمــر
حملتــه املقدســة ،ضــد مــن اســاهم ”الخ ّونــة واملا ّرقــن يف جــايب“ وألول
مــرة أعلــن جــداد رصاحــة أن متــرد أهــايل جــايب .عــى الصــاة ســيجعلهم
مرتديــن وخارجــن عــن اإلســام وأمــة محمــد!
ويف ســياق ذلــك اعلــن حالــة التعبئــة العامــة ،بإصــدار عــدد مــن
189

الفتــاوى ،التــي حــرم فيهــا التدخــن وبيعــه ورشاؤه ،وتأجــر املــكان ملــن
يبيعــه ،وحلــق اللحيــة ألن يف حلقهــا تشــبها باملرشكــن واملجوس ،واالســتامع
إىل املوســيقى واألغــاين .فــذاك أمــر ال شــك يف تحرميــه متامــا!
مثل مشاهدة أفالم الفيديو عند مزيد الحلبي:
”عبــاد اللــه يــا أهــل جــايب أن بهــذه االفــام نســاء كاســيات عاريــات
ورمبــا عاريــات متامــا“
وهكــذا عــر لغــة التعبئــة العامــة ،التــي تســتنفر العواطــف أخــذ جــداد
يصــدر العديــد مــن الفتــا ّوى التــي يحــرم فيهــا كــا يعــن لــه ،دون أن
يســأله أحــد تلــت التالتــة كــم؟!
مشــكلة جــداد أنــه ينتمــي مــن جهــة أمــه إىل إحــدى القبائــل األفريقية،
غــر املســلمة .حيــث نشــأ يف ديــار أبيــه يف كنــف اإلســام وبزياراتــه
املتكــررة ملوطــن أمــه نشــب داخلــه رصاع حــاد ومثــل كل ابنــاء جيلــه،
ولــدوا بالحبــل ،أو بواســطة القابــات الشــعبيات ،وتــم تقديــر ســنه فيــا
بعــد ُّودون يف ســجل املواليــد والوفيــات تقديـرا مــن قبــل الطبيــب املناوب!
وهكــذا اســتخرجت لــه شــهادة (تقديــر العمــر) عندمــا قــرر والــده
(بعــد وقــت طويــل مــن والدتــه يف ديــار أمــه) ،أن يرحــل وينتقــل إىل ديــاره
التــي جــاء منهــا لينشــأ جــداد وإخوانــه كــا نشــأ أســافه!
عندمــا قــرر والــده ذلــك ،كان يــدرك أن تلــك مرحلــة أوىل ،الســتقراره
مــع أرستــه الجديــدة .فقــد كان يعمــل عــى ترتيــب أوضاعــه هنــاك مؤقتــا،
اىل ان يتمكــن مــن ترتيــب أوضاعــه بصــورة نهائيــة يف املدينــة الريفيــة
التــي كانــت مزدهــرة وقتهــا.
وهكــذا مل يلبــث ســوى ســنوات قليلــة مــع ،أرستــه حتــى انتقــل بجــداد
وابنــاءه اآلخريــن مــن ديــار أبيــه إىل املدينــة الريفيــة .حيــث بــدأ جــداد
مســرته التعليميــة بعــد تجــاوز الســن القانونيــة بعــدة ســنوات! ويف املدينة
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الريفيــة ..يف هــذا املجتمــع الطائفــي املحتقــن بالنعــرات ،متــت صياغــة
جــداد يف ســنوات حياتــه األوىل ،التــي تشــكلت مــن تأثــرات الحيــاة
البدائيــة ألهــل أمــه .والبدويــة ألهــل أبيــه.
كانــت املدينــة الريفيــة وقتهــا تصطخــب مبزيــج غريــب! كانــت كحضــن
تصطــرع داخلــه مركبــات ثقافيــة متنوعــة ذات تأثـرات عديــدة ومتباينــة.
وكانــت العربيــة لغــة أبيــه ،بالنســبة لــه لغــة أوىل مثلهــا مثــل لغــة والدتــه!
وبتدرجــه يف مراحــل التعليــم املختلفــة ،وتعرفــه عــى التاريــخ
والجغرافيــا تبلــور داخلــه الـراع القديــم بحــدة ،ومل يســتطع تفاديــه ،فهــو
كحالــة مشــابهة أو ال تختلــف كثــرا عــن حالــة آدمــو أو أبكــر!
ظــل متنازعــا مثلــه ،بــن األفــكار واآلراء املحليــة التــي شــهدتها مراحــل
حياتــه املختلفــة ونشــأ عليهــا عــى يــد والدتــه ووالــده ،وأهــايل املدينــة
الريفيــة ،واملعرفــة التــي منحتهــا ايــاه املناهــج املدرســية ،ومــن هنــا حــدث
لــه تحــوال شــبيها بالتحــول الــذي عاشــه آدمــو ،حتــى انتهــى إىل أن يصبــح
أبكــر!
لكــن تحــول جــداد كان يف االتجــاه املعاكــس ألبكــر .كانــت حيــاة جــداد
قــد تخبطــت كحيــاة آدمــو ،وعمتهــا الفــوىض العارمــة!
حــى يل أدروب عــن حكايــة شــائعة ،كنــت قــد ســمعتها منــذ وقــت
طويــل :كيــف أن ثريــا عندمــا بلغــت ســن املراهقــة ،اســتدرجها جــداد إىل
بيتــه ،قــال أدروب:
”كنــت أنــا ذايت اشــتهيها .ولذلــك اهتممــت مبراقبتهــا يف غدوهــا
ورواحهــا ،وتبعتهــا يف إحــدى املـرات لحظــة خروجهــا مــن منزلهــا ،فرأيــت
جــداد يســتوقفها يف منتصــف الطريــق املفــي إىل خــارج جــايب..
ثــم مل يلبثــا أن غ ـرا مســارهام عائديــن إىل جــايب .فتبعتهــا ورأيــت
ثريــا تدخــل مــع جــداد بيتــه.
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مل تكــن للبنــت تجربــة ،وال تعــرف مــا هــي مقدمــة عليــه .تــرددت
كثـرا إىل أن حزمــت امــري ،فدخلــت عليهــا .لكــن كان الوقــت قــد فــات.
كانــت تبــي بصــوت خافــت مزعــور ،وجــداد بــدى مباغتــا و خائفــا
ومرتبــكا ،وانــا بــري يجــول بينهــا ،تطــرق مســامعي كلامتــه:
”اسرتين الله يسرتك ..اسرتين الله يسرتك“
امتلكــت نفــي فهدأتهــا وجــداد ينظــر إيل يتقطــر مــن كل مســامه
العــرق .وأنــا صامــت ال أفتــح ”خشــمي“ معــه .هــذه الحادثــة هــي الســبب
يف عالقتــي بجــداد وثريــا معــا“
”قمت بابتزازه يعني؟“
”ليس متاما“
ســألته عــن عالقتــه الرسيــة التــي تربطــه بجــداد ،فرفــض أن يتحــدث
عــن ذلــك مطلقــا.
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XIV
كانــت ســارة هــي األخــت الوحيــدة التــي تتوســط عــرة أخــوة ذكــور
أصغرهــم صديقــي حســن .وكان قــد مــى وقــت طويــل منــذ التقيتهــا
آخرمــرة فمنــذ انتقلنــا للســكن يف حــارضة البــاد الكبــرة .فقــدت االتصــال
بــه .ســألتها عنــه وعــن أخبــاره ،فعلمــت أنــه أصبــح متطرفــا مــن أتبــاع
العرافــن وجــداد .فأدهشــني ذلــك متامــا! وأشــعل داخــي كثــر مــن
األســئلة .ملعرفــة ســبب حــدوث ذلــك لحســن!!
وعندمــا ســنحت يل الفرصــة للقــاء حســن ،قبيــل مغــادريت البالد األســرة
كان أول ســؤال ســالته عــن تجربتــه تلــك .ضحــك وهــو يقــول:
”رمبــا كانــت تلــك التجربــة العجيبــة ،عقــاب يل عــى مــا اقرتفتــه مــن
جرائــم“.
ثــم مل يــزد .إذ كان حريصــا عــى عــدم اإلدالء بتفاصيــل ســوى عــن
التطــورات التــي أعــرت املدينــة الريفيــة و جــايب عــر الســنوات منــذ
طفولتنــا حتــى تلــك اللحظــة.
وبالفعــل شــهدت املدينــة تطــورات وتحــوالت ال تصــدق .فقــد متــت
إعــادة تخطيطهــا ،وإعــادة توطــن أهاليهــا بشــهادات بحــث تثبــت ملكيتهم
لــأرض ،التــي شــيدوا عليهــا منازلهــم.
وقــد قامــت الحكومــة الجنجويديــة التــي تلــت حكومــة أبولكيلــك
الجنكويــزي ،بإدخــال الخدمــات األساســية ،فشــقت الشــوارع ورصفتهــا،
وأدخلــت شــبكة امليــاه والكهربــاء والغــاز.
حتــى أن الكهربــاء والغــاز جعلــت حســابهام ،بعــداد إليكــروين مــن
األنــواع الحديثــة ،أطلــق عليــه النــاس إســم ”الجم ـ ّرة الخبيثــة“ وأنشــأت
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عــددا مــن املــدارس يف مراحــل التعليــم املختلفــة .وخططــت ســوق ”الحــر“
الــذي كان اســمه ســوق ”العــر“ ومنحتــه اســا جديــدا (الســوق الشــعبي
للريفيــة) ،ووزعتــه عــى األهــايل الذيــن شــيدوا عليــه ،دكاكــن الطــوب
األحمــر والخرســانة املســلحة.
كــا افتتحــت عــدد مــن الكازينوهــات والحدائــق العامــة بعــدد مــن
أنحــاء جــايب عــى اســتحياء.
يف الوقــت نفســه ،كانــت جــايب ود عــريب وامتداداتهــا ،قــد شــهدت
تحــوال إىل النقيــض .فقــد اســتطالت عمرانيــا ،وظهــرت طبقــة جديــدة مــن
التجــار ،وتــم االســتيالء عــى الجامــع مــن جــداد .ووضــع تحــت اإلرشاف
املبــارش لألوقــاف والشــؤون الدينيــة.
التــي قامــت بتجديــده وتحديثــه وتوســعته .فاصبــح تحفــة فنيــة،
جذبــت إىل العبــادة عــددا كب ـرا مــن النــاس .مل يشــهد لــه تاريــخ جــايب
الدينــي مثيــل .تقلصــت مســاحة الجرميــة والفقــر ،وأصبحــت جــايب تعــرف
مبدينــة ”الفــردوس“ الراقيــة ذات العــارات الســوامق ،والعربــات الفارهــة!
نــى أهــايل جــايب .كل فـرات الضّ نــك والبــؤس الــذي حكــم تاريخهــم
املديــد .أصبحــت األبخــرة القدميــة ،والروائــح الســبخة املشــبعة بالعطــن،
محــض تاريــخ وذكريــات ،فمدينــة الفــردوس ال تفــوح منهــا اآلن ســوى
رائحــة ”ال ّدلكــة والك ّّبيــت و ّدخــان الطلــح“ والصنــدل والعطــور الباريســية
الغاليــة..
وانترش”الــ ّدش“ يف كل مــكان .وأصبــح املــزاج الفنــي يف جــايب أكــر
رقيــا .فهــم اآلن يشــاهدون أفــام مورجــان فرميــان ،ودينــزل واشــنطن
وصامويــل إل جاكســون وانجلينــا جــويل وجوليــا روبرتــس وفورد هاريســون
وريتشــارد غــرد ،وويــل ســنايبس ،إلــخ مــن املمثلــن واملمثــات املميزيــن،
الذيــن ارتبطــوا يف الذهــن العــام لجــايب (الفــردوس) بالرعايــة الخاصــة،
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التــي ظــل يقدمهــا جــورج بــوش (األب) الــذي كأســافه ريغــان وكارتــر أوىل
جــايب عنايــة خاصــة .مــا جعلهــا ت ّكــن لــه احرتامــا كب ـرا!
كان صديقــي حســن ال شــك يســخر منــي ..يخــرج لســانه ويهــز أذنيــه
بإبهاميــه!
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XV
هــا هــي برهــة اللحظــة الشــاهقة ،تتقلــص يف وحــديت ،حيــث أطــل
مــن أعــا رشفــات خاطــري ،الــذي هيجتــه ذكريــات جــايب ود عــريب .وهــا
أنــا أخــرج مــن األحــوال املنســية ،متلفتــا بــن املت ـ ّون والحــوايش ،طــاردا
مــن ثقــوب ذاكــريت ،رائحــة الخمــرة التــي حملهــا التاريــخ املنــي لجــايب:
تاريــخ املــكان والنــاس الناهــض ،يف الـ ّروث وأبخــرة الخمــر البلــدي ،ورائحــة
الجنــس والعــرق..
والبهــة تتقلــص شــيئا فشــيئا ،لتتجمــد
كان دمــي يســيل عــى الشــارعُّ ،
ـت أقــف فيهــا ،مــع املــرم كلتــوم،
يف لحظــة واحــدة ،هــي اللحظــة التــي كنـ ُ
يف قلــب ميــدان التحريــر ،وهــي تتلقــى ذلــك الهتــاف ،الــري الســاوي
البعيــد!
نعــم وقتهــا كنــا يف ميــدان التحريــر قبالــة التمثــال ،ومــع آخــر كلــات
الهاتــف ،بــدى ميــدان التحريــر فارغــا إال منــا! وشــاب بهالــة مالئكيــة
يتهــادى يف مشــيته مــن بعيــد باتجاهنــا مــن قبالــة الشــارع ،املفــي لتمثــال
طلعــت حــرب!
رأيــت يف طيفــه عبــد الرحمــن ود التــوم (العويــر) وأدركــت مــن ارتباكها
انــه حقــا هــو ..نعــم كانــت املــرم كلتــوم مرتبكــة ومتنازعــة ،تقلــب برصهــا
بينــي وبينه.
ثــم حســمت أمرهــا فمضــت تجاهــه ،إىل أن اقرتبــا مــن بعضهــا
وتخــارصت أصابعهــا .و دلفــا إىل شــارع القــر العينــي.
كنــت واقفــا أمعــن فيهــا النظــر إىل أن تالشــيا يف الشــارع الخــايل إال
منهــا ،فــرددت بــري وأنــا أشــعر مبيــدان التحريــر ،ميتلــئ فجــأة بالنــاس
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و الضجيــج ميــأ شــارع القــر العينــي ،والزحــام يعيــق املــرور يف الشــارع
املفــي إىل قــر عابديــن.
كانــت الحيــاة قــد عــادت إىل طبيعتهــا ،يف اللحظــة التــي تهشــمت فيهــا
طبيعتــي ،فآخــر مــا التقطتــه عينــاي .عربــة نقــل كبــرة قادمــة نحــوي
برسعــة ..ثــم مل تلتقــط أذين بعــد ذلــك ســوى رصيــر عجالتهــا وهــي تطــأين..
عندما استيقظت مل أجد العربة .مل أجد ميدان التحرير.
تلفــت حــويل كنــت يف قلــب ســاورا ،فأدركــت أن الحلــم ال زال يلقــي يب
مــن مــكان إىل مــكان ،ومــن زمــان اىل آخــر.
إنتهى الجزء األول
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