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ووقفنا في العراء
ببقايا أغمدة..
إنتظرنا أن يمر الشعراء
ربما يمنحنا دفء الغناء..
ربما  ..ليلة حب واحدة
وتنصتنا لوقع الخطو  ..غربلنا الهواء
لم يكن اال  ..سكون الصحراء
وطنين األفئدة!
عام تحت الصفر  ..صفر اليد جاء
حين كنا في ضمير الليل روحا مجهدة
طرق الباب ونادى في حياء
فإستدرنا في فراش النوم
أحكمنا الغطاء
وتركناه لهبات الرياح الباردة!
أمل دنقل
2

إهداء

الى الشهيد ّ
هزاع ورفاقه ....

من صنعوا بدمائهم الطاهرة غدنا األفضل اآلتي.
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الوقتتت لتتيا مناستتبا للمتتوت فتتي هتتله البلتتدة الغارقتتة فتتي التترلال
نوار شتجر الستنط :الستاعة الخامستة صتباحا صتوت
ورائحة ّ
ألان الفجر يتهادى في ندى الضتوء الوليتد فتوق كثبتان الرمتال
وأشجار الطلح المتناثرة في المدى الغارق في ضوء الفضة.
إستيقظ المالزم معاوية إبراهيم عثمان على صوت أقدام الجنود
بدا له صوت آلان الفجر القادم عبتر الرمتال مختلطتا بصتوت
خطتوات المتوت كأنته قتادم متن عتوالم أخترى تحت ّول صتتوت
المؤلن في لاكرته التى صتوت للتك الرجتل التل كتان يطتوف
القرى على حماره ليعلن أسماء الموتى الجدد.
كان يشعر أن هلا هتو يومته األخيتر فتي هتلا العتالم لتم يشتعر
بالخوف كل فجر حين يتعتالى صتوت أقتدام الجنتود فتي الممتر
أمام الزنازين ثم صوت المفاتيح في أقفال األبواب يتتم ستحب
عدد من المعتقلين التى الختار ال يعتودون مترة أخترى .يظتل
الموت الزائر األكثر حضورا في المكان لكتن ضوضتاء الحيتاة
ال تنقطع في المكان أبدا في نفا اليوم يحضتر معتقلتون جتدد
متمردون ضد الدولة صدرت عليهم أحكام باالعتدام فتي محتاكم
عستتكرية لتتم تستتتغرق ستتوى دقتتائ متهمتتون فتتي محتتاوالت
إنقالبية تجار وطالب متهمون بالتعاون مع حركات التمرد.
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إنفتح باب الزنزانة وطلب منته أحتد الجنتود أن يختر بسترعة
طلب من الجند أن ينتظر قليال حتى يرتد حلائه لكن الجند
رد بصفاقة:
لن تحتا إليه بعد اآلن!
تتكون مجموعتهم من ستة أفتراد وقعتوا جميعتا قبتل أستابيع فتي
األسر وهم يقومون بتغطية إنسحاب قواتهم بعد ان إستتطاعت
قوات الجنجويد إستعادة الحامية العستكرية التتي إستتولت عليهتا
قتتواتهم المتمتتردة قبتتل أشتتهر .فتتي الختتار كتتان الجتتو لطيفتتا
العصافير تحتفل بالنهتار الجديتد دون أن تكتترر لريتاح المتوت
القادم مع أول خيوط ضوء الشما في ضوء الفجر الحتت فتي
السماء سحب كثيفة تب ّ
شر بأمطار غزيرة.
ما أ ن خطا أول خطوة خار مبنى السجن حتتى المستت وجهته
قطرات المطر كأنه يستتعر المطتر مثتل حترا شترف فتي
الطري القصير الل ينتهي في الموت.
كان عاشقا للمطر فتي طفولتته األولتى كتان المطتر جتزءا متن
حياته رائحة األر ورائحة الحقتول فتي طفولتته الثانيتة فتي
مدينة صغيرة بعيدة في عم الصحراء كان يشعر دائما بحنتين
غتتام للمطتتر لرائحتتة األر ورائح تة نت ّتوار أشتتجار النتتيم
الغارقة في المطر حين يسقط المطر في أحيتان نتادرة فتي تلتك
المدينة النائية كان يحتفل به بقضاء يومه كله خار البيت كأنه
يبحر عن أصداء طفولة سعيدة غابت فيما وراء الصحراء.
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كان الجند محقا لم يستتغرق الوصتول لستاحة االعتدام ستوى
دقيقة واحدة مشتيا قتام الجنتود بتربطهم التى األعمتدة وعصتبوا
أعينهم أشترعت فرقتة االعتدام بنادقهتا وصت ّوبت نحتو صتدور
المحكومين في إنتظار أمر إطالق النار.
حاول المالزم معاويتة إبتراهيم عثمتان أن يقتوم بتثبيتت صتورة
واحدة في واجهة لاكرته لتصبح جسرا بين موتته وحياتته التتي
لم يب فيها سوى ثوان قليلتة قفتزت صتورة ستميرة وتراجعتت
صور كثيرة أخرى لم يستطع في البداية فهم كيتف يوجتد فترق
بين صورتي سميرة شقيقته وسميرة األخرى كما كان يسميها.
حبتات الضتوء المتوهجتة
تقترب صورة سميرة شقيقته تختترق ّ
بين قطترات المطتر تمت المستافة أمامته حتتى يصتبح صتعبا
الجزم أنها لم تكتن تقتف هنتاك بتنفا الوجته الجميتل والعينتين
الحزينتين اللتان يبدأ منهمتا الفترح يبتدأ منهمتا الصتباح بتنفا
حضورها الطاغي حين تعبر أرجاء البيت مثل نسمة نستمة ال
يالحظ أحد وجودها رغم ّ
أن أثر وجودها غير المرئي هو الل
يجعل الحياة ممكنة والفرح متاحا رآها جالسة فتوق بستاط قتديم
مصنوع من وبر الجمال تحت شجرة النيم وجدته ال ُمسنة تم ّ
شط
لها شعرها في جدائل طويلة ناعمة وتمسحه بالزيت والشحم.
في سيل الصور التي تدفقت فتي لاكرتته كأنهتا تهترب متن تقتدم
الموت كأنها فئران تقفز من السفينة المشرفة على الغرق رأى
نفسه صبيا صغيرا يتجول في أزقة المدينة الصغيرة النائمة بتين
النهر والجبل والصحراء بمالبا رثة وشعر طويل معجون في
6

الغبار والعرق تبدو تلك المدينة الغارقة فتي ضتجي القطتارات
القادمة والمغادرة عبر الصحراء في صتور لاكرتته مثتل كتائن
خرافي ملقى على حافة الصحراء.
كل شئ لائب في غبتار الحنتين والقتيظ حتتى جتدران البيتوت
تبدو لائبة في جحيم القيظ حتى النهر يبدو مثل خيط لائتب متن
القصدير.
طوال الفترة التي قضاها يحارب القوات الحكومية وفترة ما بعد
اعتقاله كان يعيش على لكريات وصور جدته التي صتارت أمتا
له منل وفاة أمه وسميرة شقيقته وسميرة بنت خالتته التتي كتان
يسميها سميرة األخرى .
حين سافر والداه في رحلتهما التتي لتن يعتودا منهتا فتي لحظتة
الوداع أمسك والده بيده وسحبه جانبا من زحام المتودعين كأنته
سيودعه سرا قال والده :لقد أصبحت رجال ستكون مسئوال من
أختك حتى نعود! سيظل يحمل األمانتة منتل تلتك اللحظتة وحتتى
لحظة وقوفه أمام فري االعدام.
إنتابه خوف غريب حين سمع والده وهو يوصيه على سميرة لم
يتجاوز عمره آنلاك إثني عشر عاما لم يكتن يفهتم بالضتبط متا
الل يجب عليه أن يقوم به .وقف أمام والده وقد غمترت وجهته
موجة من الجدية لم تكتن ستوى إنعكتاا للختوف التل إجتتاح
دواخله حتى شعر ببرودة في أطرافه كأنه كبتر فجتأة فتي تلتك
اللحظة فقط ليقبل تح ّمل تلك المسئولية.
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لكنه كان يشعر فقط بالخوف كأنه فوجئ بوصية والده لم يكتن
يفكر في شئ آنلاك أبعد من أحالم طفولته وحبه للعتب والتجتول
فتتي أزقتتة المدينتتة الص تغيرة لكتتن تل تك اللحظتتة بكتتل ومضتتات
الخوف والرجاء إنقضت سريعا.
تراجع شعوره بالمسئولية تجاه وصية والده حين جتاءت خالتته
مع إبنتها وإبنها الصتغير متن قتريتهم البعيتدة لتقتيم معهتم لحتين
عودة والديهم.
خالته إمرأة قوية الشخصية طيبة القلب كانتت زوجتة لمتزارع
وسكير محلي هجر الزراعة التى التجتارة التتي لتم يحقت فيهتا
أيضا نجاحا يلكر قبل أن يصبح مسئوال في اإلدارة المحلية بعد
تعلقه في مؤخرة قطار أحد االنقالبات العسكرية فقد كان متدمنا
على إرسال برقيات التأييتد كلمتا وقتع إنقتالب عستكر لحستن
حظه لم يكن أحد ينتبه لبرقيات التأييد لإلنقالبات الفاشتلة جهتاز
الراديتو كتان دائمتتا جتاهزا وبطارياتتته جديتدة اللتقتتاط أنبتاء أيتتة
إنقالب عستكر لتم يرتكتب ستوى خطتأ واحتد طتوال ستنوات
لمطاردته للتغيير حين أرسل مرة برقية تأييد ليكتشف الحقا أن
االنقالب كان في جزر القمر!
كان مخمورا حتين ستمع الخبتر ختر متن البيتت مترنحتا التى
مكتب البريد القريب الل كان يعمل لسوء حظه في للتك اليتوم
لفترة مسائية إضتافية .حتاول موظتف البريتد التل كتان يعرفته
بستتبب كثتترة تتتردده إلرستتال برقيتتات التأييتتد ح تاول إقناعتته أن
األحوال هادئة ولم يسجل أية تحرك عسكر وقام بفتح الملياع
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أمامتته فإنطلقتتت أغتتان عاطفيتتة إخترقتتت ألنيتته مث تل مارشتتات
عسكرية.
لم يكن يث فتي أيتة شتئ قتدر ثقتته فتي ألنته وفتي قتوة ملياعته
االنقالبي لم يفقد ثقته في ملياعه بعد ان اتضح ان االنقالب في
جزر القمر لكنته توقتف عتن إرستال برقيتات تأييتد االنقالبتات
المسائية حتى أنه أبرم إتفاقا مع موظف البريد أال يقوم بإرستال
برقيتات التأييتتد المستائية اال بعتتد أن يقتوم بتأكيتتد طلتب إرستتالها
صباح اليوم التالي.
بعد وصول خالته مع اطفالها التى البيتت وتحملهتا مستئولية كتل
شئ شعر معاوية باألمان ونسي كل الهواجا التي عبرت فتي
لاكرته لحظة وداع والديه واصل نفا برنام حياتته بضتراوة
أشد كأنه كان يشعر بوقتع خطتوات المتوت تهتدد حتتى مواستم
براءته.
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رأى نفسه يفت ّش حترا الشترف وهتو يقتف فتوق منصتة عاليتة
ّ
معلت
كانت تبدو مثل جسر مغزول من خيوط الضتوء الملونتة
مثل مرآة فوق النهر.
كان الح ّراا يقفون في صفوف طويلة متوازية دون أن تصدر
الحتراا
عنهم أية إشارة تنبئ بأنهم كتانوا أحيتاء يحمتل بعت
ّ
آالت موسيقية كانت تبدو في ضوضاء الحيتاة فتي النهتر كأنهتا
مخلوقات من عوالم أخرى فيما بدت الموسيقى التي كانت تمت
الكون كأنها تصدر من النهر أو من مكان مجهول في الفضاء.
تتصاعد العاصفة الموسيقية التي تبدأ في صورة دوامات ضوئية
من الرياح تتسل ببطء أعمدة الضوء المتصاعدة من النهر الى
السماء .كل األشياء أمامه تبدو واضحة بأبعادها الثالثية.
يستحيل تخيّل بقاء العالم من دون هله الفوضى الضتوئية ثتم ال
تلبر أن تتبخر كل األشياء فجأة فتي دوامتة خيتوط ضتوء النهتر
كأنهتتا لتتم توجتتد قتتط .رأى النهتتر نفستته مثتل مستتن يضتترب فتتي
األر دون هتتدى بستتبب ضتتباب التتلاكرة شتتاحبا وخاليتتا متتن
الحياة مثل جثة نهر ملقاة على قارعة الصحراء.
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إستيقظ ملعورا بعد قليل حين بدأ لون المياه الل كان في البداية
أشبه بلون الطين يتحول الى لون الدم .حين إستيقظ من النوم مد
يده آليا وتناول كوب الماء بجانبه وإبتلع قرصا واحدا متن عقتار
فولتارين يشعر بنفسه يختفى تتدريجيا داختل آالم عظامته حتين
يتناول الدواء .يشعر كأ ّن جستده ال يتتخلف فقتط متن آالمته بتل
حتى من عظامه حتتى أنته حتين يغتادر الفتراش يشتعر بجستده
المرن الخالي من العظام ال يقتوى علتى الوقتوف وحتده متا لتم
يستند على شئ ما حوله .نظر التى ستاعة الجتدار كانتت تشتير
الى التاسعة صباحا.
في الح ّمام فتتح صتنبور المتاء فتستاقطت قطترات قليلتة غستل
منها وجهه ومسح شعره منل أن إختفى النهر بات إستخدام الماء
مقصورا على الضروريات التي يحددها مدير القصر اللى تعينه
الشركة الوطنية التى تدير التوطن .بحتر عتن الجنتد الصتغير
الل كان يساعده في إرتداء مالبسه العسكرية فلم يعثر لته علتى
أثر.
سمع صوت ضوضاء في فناء القصر فحاول أن يسترق النظتر
خلسة من خلف إحدى النوافل أمال في أن تكون هله الضوضتاء
صادرة عن مظاهرة او كارثة تنبئ عن وجود حياة في الوطن.
في المرات النادرة التي حاول فيها معرفة ما يتدور فتي الختار
كان يتلقى دائما تحليرا قويا متن منتدوب الشتركة الوطنيتة :كتن
حتتلرا ستتيد التترئيا إكتشتتفنا متتؤامرة متتن بع ت الحركتتات
المعارضة بالتنسي مع بع السفارات األجنبية التي تستهدفك.
يشعر أن العيون التى كانت تحصي أنفاسته كانتت أضتعاف تلتك
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التي تسهر على حماية الوطن! توقف قلتيال حتين تتلكر التوطن
شعر بإعصار الحنين في اللاكرة يقتلتع فتي طريقته أكثتر وقتائع
لاكرته ثباتا :قال بصوت مرتفع ليتأكد أنه لم يكتن يحلم:التوطن
الوطن! هل قلت أنا الوطن؟ بدت له الكلمة غريبة لم يستطع تبين
إن كان هو من ر ّددها أو هما بها شخف ما.
بستتبب الرقابتتة والتحتتليرات األمنيتتة توقتتف منتتل ستتنوات عتتن
ممارسة هوايته القديمتة  :مراقبتة النجتوم تعيتده تلتك اللحظتات
التي ينفصل فيها عن واقعته األرضتي ويتتوه فتي الفضتاء التى
تفاصتتيل زمتتان طفولتتته الستتعيدة فتتي بلتتدة نائيتتة علتتى حافتتة
الصحراء كانت أشباح الغرباء وقوافل المهتربين تعبرهتا مستاء
في الرحلة الطويلة الى المجهول.
من خلف الستائر الكثيفتة رأى عتددا كبيترا متن العمتال الغربتاء
يقومون ببناء جدار بتين القصتر والحديقتة الضتخمة التتي كانتت
تطل على النهر والتي كانت مياه النهر تغمرها أحيانا في موسم
الفيضان فشاهد سكان القصر وزواره أسماك البيتا والبلطتي
وهي تسبح في حديقة القصتر .شتوهد أيضتا تمستاح ضتخم قبتل
سنوات كان يش ترعة الماء الضخمة في الحديقة جيئة ولهابتا
كأنه رئتيا منتختب يستتعر حترا الشترف ضتمن مراستيم
تنصيبه.
إبتعد من النافتلة حتين إقتربتت منهتا إحتدى كتاميرات التصتوير
التابعة للشركة الوطنية التي تسبح فتي الهتواء يتا للكارثتة! هتل
أقدموا على بيع حديقتة القصتر؟ هتل ستتختفي العصتافير القليلتة
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التي بقيت بعتد رحيتل النهتر تغترد فتي أصتابيح النستيان فتوق
أشجار اللبخ العتيقتة التتي غرستها االنجليتز حتين قتاموا بتشتييد
القصر.
تعيد بغنائها بع إشارات الزمن الغابر فتعتال بعت جتروح
القلب التي يكتشتف أنهتا ال تتزال تنتزف فتي حمتى التتلكر فتي
ستتاعات األصتتائل .الحديقتتة التتتي شتتهدت كتتل إحتفتتاالت التتوطن
وثوراتته المجيتتدة الحديقتتة التتتي شتهدت إنتفاضتتات التتوطن فتتي
العهتتد الكولونيتتالي والعهتتود الوطنيتتة والتتتي شتتهدت أعتتراا
الموتى الجماعية في القرن الماضي الموتى التلين أرستلوا التى
شتريكات متوتهم فتي التدار اآلخترة بإحتفتاالت دنيويتة صتتاخبة.
وحفالت تسلم أوراق إعتماد السفراء في مختلف العهود.
هتتل قتتاموا أيضتتا ببيتتع أشتتجار الجهنميتتة وورد الحميتتر والتتورد
االنجليز ؟ و أشتجار المهتوجني واللتبخ؟ تتلكر مندهشتا مقولتة
سمعها من شخف ما ال يلكر شيئا من تفاصتيل صتورته حتين
دار نقاش في القرن الماضي في إحدى جلسات مجلا الوزراء
حتتول قطتتع هتتله األشتتجار العتيقتتة التتتي غرستتها االستتتعمار
وإستبدالها بجيل جديد من األشجار الوطنية.
علّ أحدهم آنلاك ضاحكا :من يقطع أشتجار اللتبخ يمكنته أيضتا
قطع رؤوسنا!
سيكتشف الحقا أنهم :قطعوا أشجار اللبخ وقطعوا رؤوسنا أيضتا
سيد الرئيا!
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قرر أن يخر بنفسه بعد قليل لمعرفة ما يحدر في الخار قبل
سنوات حين إختفى النهر إختفت في البداية العصافير ثم إختفى
الع ّ
شاق اللين كان يراهم من النافلة يسيرون في خطوط مستقيمة
مثل الجنود أثناء قل االنتظار يل ّوحون بالورود اللابلتة بستبب
القيظ أمال في أن يتعرف عليهم عاش بديل فتي فوضتى الحتب
التي تبدو وثيقتة الصتلة بتقلبتات متزا النهتر العجتوز فينتتعش
الحب حين تتتدف الميتاه فتي شترايين النهتر فيستتعيد شتبابه فتي
موستتم الفيضتتان وتنحستتر أعتتداد العشتتاق حتتين تنحستتر مياهتته
ويستعيد صفاء المسن وحكمته وإختفت السفن التي كانت تبحتر
بإتجاه السافنا مساء بأضوائها الملونة.
في للك الوقت كان لديه من المستشارين ما يفتوق عتدد العشتاق
في موستم الفيضتان أمتر بتكتوين لجنتة تحقيت متن مستشتاريه
إضافة لمندوب الشركة الوطنية للتحقي في أسباب إختفاء النهر
أضاعت اللجنة وقتا طويال في محاولة تتبع منتابع النهتر لتحديتد
أسباب اختفائه وفحصت عشرات المستندات التي قدمها مندوب
الشركة الوطنية الل أبرز لهم في النهاية وثيقة رسمية بإمضتاء
السيد الترئيا يوافت فيهتا علتى بيتع النهتر بضتفتيه وبأستماكه
وتماستتيحه وطيتتور الجنتتة التتتي يهدهتتدها المتتو علتتى ضتتفافه!
يفحف إمضائه بحلر فقد سب أن أثبت خبراء الخطوط صتحة
توقيعه في وثائ لم يوقعها قط يتوقف عند عبارة طيور الجنتة
التي يهدهدها المو أكثتر متن توقفته لفحتف توقيعته :متا إستم
الشاعر الل كتب هلا التقرير؟ يعرف أن الحقيقتة تختفتي دائمتا
في التقارير التي يقرأها خلف مثل هله العبارات الشاعرية.
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قبل نصف قرن كان ورود مثتل هتله العبتارة فتي أحتد التقتارير
التي تقرأ أمامه يستدعي إستخدام مواهبه كمالكتم ستاب حتتى
ان إجتماع مجلا الوزراء كان يستمر بينما التوزراء متنتاثرين
أرضا في قاعة االجتماعات الواسعة وهو الوحيد الل يجلا في
مقعده على رأا طاولة االجتماعات متا أن يستتمع التى تقريتر
حول الوضع االقتصاد المترد يصاغ بعبارات شاعرية حتى
يتحول اجتماع مجلتا التوزراء االستبوعي التى حلبتة مالكمتة
االن بعد أن تراجع العنف الى دواخله ال يشعر بحقد وال حتتى
تجاه الشعراء .حتى انته ال يمتانع فتي قتراءة أيتة شتئ يقتدم إليته
والموافقتتة عليتته يشتتعر كتتأن العبتتارات الشتتاعرية التتتي تخفتتي
الفساد تصاغ خصيصا للحفاظ على صحته للتحكم في نتزوات
مصتترانه العصتتبي لضتتبط ضتتغط دمتته بأفضتتل ممتتا تفعتتل
إرشادات طبيبه وأقراف دوائه.
يحتتاول ان يلهتتي نفستته عتتن حقيقتتة أنته كتتان يتتتعفن فتتي عزلتتته
الشاعرية المجيدة بين أكوام التقارير الكالبتة وركتام التلكريات
التي يتسلى في األمسيات فتي محاولتة إعتادة تصتنيفها وإستتبعاد
اللكريات التالفة ومضاهاة الحقيقتة متع الصتور األرشتيفية التتي
يبثها جهاز التلفزيون لحفتظ التلكريات التتي يثبتت أنهتا حقيقيتة
وإلقاء لكريات الوقائع التي لم تحدر في سلة المهمالت.
منل للك الوقت تناقف عدد مستشاريه حتى إختفتوا تمامتا .حتين
يسأل عنهم كانت االجابة دائما واحدة :بسبب األزمة االقتصتادية
سيد الرئيا قمنتا بتخفتي عتدد مستشتاريك وح ّراستك قمنتا
بتقليف عدد السفارات والوزارات سيد الرئيا تقوم الشتركة
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الوطنية بتعيين موظفين مؤقتين تدفع لهم أجترتهم يوميتا يتؤدون
كل أعمال الحكومة فتي مواستم ضتغط الحستابات وبدايتة الستنة
المالية الجديدة ويحال معظمهم بمجرد نهاية الموسم الى الصالح
العام المؤقت حير يتم إستدعائهم مرة أخترى فتي نهايتة الستنة
المالية الجديدة!
يا لدهاء هؤالء السماسرة :وزيتر يعمتل (باليوميتة)! يتستلى فتي
وحدته وحدة رئيا ال يعلم شيئا عما يحدر خار حدود غرفتة
نومه ومكتبه المجاور يتسلى أثناء بحثته فتي المستتندات القليلتة
التي يعثر عليها في مكتبه عن أية دليل يشير الى وجود التوطن
يفحف حتى الصور القديمة التي يظهر فيها وهو يقف الشتريط
إيلانا بإفتتاح مشروعات منسية يحاول إقناع نفسته أن الشتخف
الل يظهر فتي الصتور هتو نفسته العجتوز الغتارق فتي أستمال
وحدته وأنه يرى في الصتور التوطن التل كانتت حتدوده تمتتد
حتى خط اإلستواء وأن النهر كان موجودا ويجر أمام القصر
قبل أن تطاله يد الخصخصة.
يتسلى بفكرة التوزير التل يعمتل باليوميتة أختر ورقتة وقلمتا
وكتتتب صتتيغة مقترحتتة إلعالنتتات وظتتائف الشتتركة الوطنيتتة :
بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة ل مم المتحدة وزير خارجية لمدة
ثالثة أسابيع مواصفات الوظيفتة :ترغتب الشتركة الوطنيتة فتي
ملء وظيفة شاغرة مؤقتة لمدة أقصاها شهر واحد إسم الوظيفة:
وزير خارجية .ما الل نتوقعه من المتقدم للوظيفة :يجيد إرتداء
الز الوطني والز األجنبي يتحدر بطالقة عتدة لغتات أولهتا
االنجليزية لديه معرفة جيدة بالسياسة األمريكيتة .لديته إستتعداد
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جيد للتعامل متع متزاعم منظمتات حقتوق االنستان وتفستير تلتك
المتتزاعم بإعتبارهتتا مجتترد إستتتهداف للتتوطن ومكاستتب الثتتورة!
يستطيع أثناء حضوره إجتماعات الجمعية العامة كستب تعتاطف
عدد من الدول ضد الحصتار التل تفرضته علينتا بعت التدول
بدعوى إنتهاكنا لحقوق االنستان .فكتر بمكتر هتل األفضتل قتول
مكاسب الثورة أم (مكاستب الثتروة!)  .وزيتر ماليتة لمتدة ثالثتة
أشتتهر ليقتتود المفاوضتتات متتع صتتندوق النقتتد التتدولي ويض تع
بالمشاركة مع الخبراء اآلخرين ميزانية العتام القتادم .خبترة فتي
التعامل مع المؤسسات الدولية ال تقل عن عشتر ستنوات خبترة
في الخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية الخاسرة .وزير داخلية
لمتتدة ستتتة أشتتهر إلجتتراء االنتخابتتات وضتمان األمتتن فتتي فتتترة
االقتراع خبرة في التعامل مع المظتاهرات خبترة فتي التعامتل
مع صنادي اإلقتراع خبرة فتي تزويتر النتتائ يمكنته ضتمان
فتتوز منتدوبي الشتتركة الوطنيتتة فتتي أيتتة إنتخابتتات دون أن يثيتتر
شكوك مستخدمي معهد كارتر والمنظمات الدولية األخرى التتى
تراقب عملية االنتخابات.
حاول أن يتلكر إن كان قتد وضتع إمضتائه علتى أيتة ورقتة فتي
األيتتام الماضتتية لكنتته لتتم يتتلكر شتتيئا فتتي الغالتتب فتتإن معظتتم
قراراته الورقية كانت تصدر عقتب إجتماعتات مجلتا التوزراء
في القترن الماضتي ولكتن منتل تستلمت الشتركة الوطنيتة إدارة
الوطن لم ينعقد مجلا الوزراء أبدا كانت تصله أحيانا دعتوات
لوضع حجر األساا لمشروعات تقوم الشركة الوطنية بتنفيتلها
بالتعاون مع شركات أجنبية لكن هله المراسم نفسها توقفت منتل
سنوات وأصبح فقط يقتوم كتل عتدة أستابيع بتستلم أوراق بعت
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السفراء كانت فرقة موسيقية مستأجرة إضتافة لحترا مستتأجر
يؤدون دور حرا الشرف.

أعد لنفسه كوبا من القهوة شربه ببطء في غرفته قبل أن يرتدى
مالبسه العسكرية الكاملتة ويغتادر القصتر متن البتاب الرئيستي
رافقه بع الح ّراا على بعد خطوات قليلتة متن بتاب القصتر
إنتصب جدار ضخم إختفت خلفه حديقتة القصتر والشتارع التل
كان يطل على النهر رأى فتوق الجتدار بعت الجنتود الغربتاء
دون أن يفهم سبب وجودهم في المكان.

سأل أحد حراسه :هل هؤالء جنود األمم المتحدة؟
قال الحتارا :ال يتا ستيد هتؤالء حترا حتدود تتابعون كمتا
سمعنا الى دولة أشترت هتله األر ! للتنقيتب فيهتا عتن بعت
المعادن النادرة!
يا للكارثة! حرا الحدود أمام بوابة القصر! وأين الشعب؟
وقف الحارا محتارا قليال قبل أن يشير بيده إشارة مبهمة بإتجاه
الصحراء التي كان يجر فيها النهر في أزمنتة الصتخب حتين
كان الوطن يستيقظ في السابعة صتباحا علتى صتدى أنغتام فجتر
جديد يتسرب مع بخار رياحين النهر.
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وأين مجلا الوزراء أيتن التوزارات التتي كانتت تواجته النهتر
شرق الحديقة؟
تلك المنطقة لم تعد اآلن في الوطن سيد الرئيا!
كيف تكون مباني وزاراتي خار الوطن وأنا هنا ؟
تم بيعها سيد الرئيا!
كاد يسقط ارضا من فرط الصدمة كيف يمكن بيع وزارة؟ وهل
بيع أيضا مع وزاراتهم المستخدمين اللين دفع الوطن الكثير من
أجل إبتعتاثهم التى جامعتة اوكستفورد لتتأهيلهم وفت أرقتى نظتم
االدارة؟
سيد الرئيا لقد باعوا كل شئ أحيل جميع هؤالء المتوظفين
للصالح العام .تقوم الشركة الوطنية بطرح عطاءات بالمهام التي
يجب ان تؤديها الوزارات المعنية والشركة التي تفتوز بالعطتاء
تقوم بتعيين موظفين لتنفيتل المهمتة حتتى الستفارات فتي التدول
االختترى تتتم اغالقهتتا ستتيد التترئيا ويتتتم االستعاضتتة عنهتتا
بمتتواطنين م تن رعايتتا التتدول نفستتها يتتتم تستتليمهم أختتتام تجديتتد
الجوازات ودفاتر استخرا الجوازات الجديدة .ويقومون بالعمتل
من منازلهم أو أماكن عملهم ويحصلون على نسبة من الرستوم
التتتي يتحصتتلون عليه تا عنتتد تجديتتد جتتواز ستتفر متتواطن .وفتتي
المقابالت الرستمية وحفتالت تقتديم االعتمتاد تتدفع لهتم الشتركة
الوطنية قيمة إستئجار بللة وتكلفة سيارة االجرة التي تقلهتم التى
المناسبات الرسمية لقد رأيتت فتي احتدى دول القترن االفريقتي
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ستتفير دولتنتتا يعتتر للبيتتع تحتتت إح تدى االشتتجار فتتي الستتوق
الرئيستتي فتتي المدينتتة الجتتوازات الوطنيتتة بأنواعهتتا األربع تة:
العاديتتتتة والرستتتتمية وجتتتتوازات رجتتتتال االعمتتتتال والجتتتتواز
الدبلوماسي .الجواز الدبلوماستي يكلتف قلتيال ربمتا بستبب لونته
األحمر أما الجواز العاد فيمكنك شرائه مقابل مبلت قليتل متن
المال أو يمكنك إستبداله ايضا بملوة متن الحبتوب او التمتر .كتل
هله االوراق الرسمية معروضة للبيع ستيد الترئيا متع أكتوام
متتن الحبتتوب والتمتتر التتوارد متتن الحجتتاز حتتين رأيتتته ستتيد
الرئيا كان هناك عر جيد حتين تشتتر جتوازا دبلوماستيا
تحصل مجانا على ملوة من التمر الحجاز تمتر المدينتة .كتان
السفير يضع بجانبته ايضتا بندقيتة كالشتنكوف ستألته ان كانتت
للبيع أيضا لكنه أوضح لي انها لدعاو حمايته شخصيا بستبب
الغارات المفاجئة لحركات التمرد على سوق المدينة! يا للمهزلة:
سفير يجيد استخدام الكالشنكوف انها دبلوماستية الكالشتنكوف
ومالا بقي لنا لنفعله نحن العسكر؟ اصتبحنا استوأ متن المتدنيين
تنازلنا عن كل صالحياتنا لمجموعة من ق ّ
طاع الطرق فقتط ألن
الشركة التي إستولت علتى وطننتا ال ترغتب فتي وجتود جتيش
قو  .ال يجب أن يشعر كائن من كان في هلا الوطن بأنه مستقر
في عمله أيا كان عملك ستجد كل صباح جتدول يوضتح المهتام
التي يجب ان تقوم بأدائها .والا لم تجد نفسك في الجتدول فأنتت
خار الخدمة! عليك االنتظار فتي بيتتك وسيتصتلون بتك حالمتا
يوجد عمل لك! االن يقتوم الجنجويتد بكتل شتئ ستيد الترئيا
حتى المرور في الشوارع يقومون بتنظيمه باألما أشار أحدهم
لسائ احدى السيارات ليقف بسيارته جانبا يبتدو ان الستائ لتم
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يره أو رآه وخاف من أن يضطر لدفع غرامة فاستدار بسيارته
وولى االدبار هل تصدق رد فعل الجنجويد أطلقوا نحو السيارة
حولتت الستيارة التى كتلتة متن الحديتد!
طلقات من مدفع دوشتكا ّ
يقومون أيضا بجباية الضرائب ومطاردة المنقبين عن اللهب في
كل مكان ليدفعوا ضريبة الوطن رغم أننا ال نعرف تحديدا أيتن
هو هلا الوطن سيد الرئيا! وإن كنا نحن نعيش فيه حقا أم في
وطن آخر.
عرف أن البيتع لتن يتوقتف عنتد الحديقتة وحستب خبرتته فتي
التعامل مع مندوب الشركة الوطنية توقع ستماع اإلجابتة التاليتة:
هتتلا القصتتر رمتتز للحقبتتة اإلستتتعمارية ستتيد التترئيا ستتنبني
قصرا جديدا يعبر عن مشتروعنا الحضتار وهويتنتا الوطنيتة
وحتى ال ينسى في حضرة مندوب الشركة الوطنية كمتا يحتدر
له دائما أحضر ورقة كتب عليها بعت األستئلة التتي خطترت
له :أين سيتم بناء القصر الجديد؟ وهتل تبقتت أر فتي التوطن
تكفي لللك أم سيبنى القصر الجديد داخل حدود دولة مجاورة؟
في المطبخ وجد الطبتاخ يعتد طعتام الغتداء كتان طباختا غريبتا
أحضرته الشتركة الوطنيتة بعتد أن تقاعتد طباخته الختاف منتل
أشهر لم يكن من ستبيل للتفتاهم معته ستوى اإلشتارة أشتار لته
السيد الرئيا الى القهوة قبل أن يعود الى مكتبه لم يختف غناء
العصافير تماما لكنه بات بعيدا بعتد أن نهت الجتدار الحتدود
بينه وبين العصافير إستيقظت العصافير لتجد نفسها في بلد آخر
دون حتى أن تتجشم عنتاء الهجترة .إرتشتف قهوتته بصتمت ثتم
وضع الفنجان جانبا وبدأ على إيقاع غناء العصتافير القتادم عبتر
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الحدود في إحصاء النجوم في لاكرته يعيتد عتن طريت إعتادة
تثبيتها في فضاء صحراء اللاكرة رسم عالم جميتل تسترب متن
بين أصابعه وضاع في المتاهة.
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بعد إنتهاء مأتم والديهما حضر الجد محمد عثمتان عبتد الترحيم
إلصطحاب معاوية وسميرة معه يعمل الجد في مؤسسة السكك
الحديدية في مدينة صغيرة في اقصتى الشتمال .تقتع المدينتة فتي
حضن جبل صغير يبدو من على البعد و كأنه يمسك بالقرية بيده
ويرفعهتتا قلتتيال ليراهتتا النهتتر وليخفيهتتا متتن بحتتر الصتتحراء
الزاحف الل يترامي من خلف الجبل الى خار حدود البصر.
الصحراء خلف الجبل تتناثر في دروبها عدد من القترى ببيوتهتا
النوبية الطينية التي تبدو من على البعد كأنها معلّقة بتين األر
والسماء بفضل بحر السراب .بيتوت المدينتة مختلفتة قلتيال فتي
حي السكة حديد معظم بيوت العمال أكتواخ طينيتة أبوابهتا متن
الزنك ولها نوافل خشبية صغيرة مغطاة بسلك النملية لمنع دخول
البعتتو والتتلباب .فتتي الحتتي الرئيستتي بيتتوت مبنيتتة بتتأقواا
رومانية بحدائ صغيرة متن أمتام البيتوت وخلفهتا تنمتو فيهتا
أشجار الجهنمية وورد الحمير .وتنتشر في الطرقات أشجار النيم
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وأشجار اللبخ تخفف قيظ نهتار الصتحراء الطويتل كتان يستكن
هله البيتوت فتي الحقبتة االستتعمارية عتدد متن متوظفي االدارة
االنجليزيتة ثتتم أصتتبح يستتكنها فتتي العهتتد التتوطني بعت كبتتار
موظفي المجلا البلد ومصلحة السكة الحديتد والنقتل النهتر .
نهر النيل من علتى البعتد كتان يبتدو غاطستا فتي ظتالل أشتجار
النخيل كأنه يختبئ من شئ متا حتين يمتر موازيتا للمدينتة .تقتع
قريبا منه بجانب سوق المدينة المدارا االبتدائية للبنين والبنتات
التي سيدرا فيها معاوية وسميرة شقيقته.
سيعتاد معاوية بسرعة على الحياة في المدينة الجديدة رغم أنهتا
مدينة صغيرة لكن ضجيجها يساو ضجي ألف مدينتة خاصتة
أن الحي الل يقع فيه بيت جدهم يالص محطة القطار الرئيسية
وورش الصتتيانة .كتتان يجلتتا متتع شتتقيقته فتتي األيتتام االولتتى
يشاهدان االسراب الهائلة لعمال السكة الحديتد يمت ون الشتوارع
بدراجاتهم الهوائية عند نهاية دوام العمل .كتان معجبتا بالدراجتة
الهوائية حتى أنه حاول صناعة واحدة أستتخدم مخلفتات بعت
الحديتتد التتتي يجمعهتتا متتن ورش الحديتتد فتتي الستتوق متتع بقايتتا
مواسير صغيرة كانت جزءا من مقعد حديتد مكستو بحبتل متن
تف وأصتتبح لونته أصتفرا وإلتصت
البالستتتيك األبتتي التتل جت ّ
بالمواسير بمرور الزمن كما عثر على إطتارات دراجتة قديمتة
وجنزير مع الترا والبت ّداالت .لكتن الدراجتة التتي إستتخدم فتي
تثبيت أجزائها بع االستالك والخيتوط المستتخدمة فتي حياكتة
األحليتتة كانتتت تتح ترك بصتتعوبة وكانتتت تبتتدو مثتتل شتتخف
مشلول األطراف يتحرك بصعوبة دون أن يحتفظ بتوازن جسده
وتحتا لمن يدفعها من الخلف لتسير بصتعوبة فتي األزقتة غيتر
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الممهدة وبسبب ثقل هيكلها كانت إطاراتهتا تغترق بسترعة فتي
الرمال محاولته لتم تكتن كلهتا تضتييعا للوقتت فقتد تعلتم أشتياء
كثيرة كما أن جده وعده بأن يشتر له دراجة جديدة ألا أحترز
نتيجة جيدة في إمتحان نهاية العام الدراسي.
مثلما يتسترب ضتوء الصتباح بتبطء وهتدوء ويتلوب فتي فتراغ
األفنية ليصنع النهار في المدينتة الصتغيرة الغارقتة فتي ضتجي
القطتتارات والريتتاح العاصتتفة التتتي كانتتت تهتتب متتن الصتتحراء
وتغطتتي المدينتتة بغاللتتة ترابيتتة تستتتمر أحيانتتا لعتتدة أيتتام مثلمتتا
تمتف أوراق األشجار الخضراء الضوء لتصنع الحياة دون أن
يكون شئ من للك مرئيا .كان الحب ينمو في قلتب معاويتة مثتل
نبتتتة صتتبّار فتتي الصتتحراء تختتتزن الحيتتاة ضتتمن أوراقهتتا
البالستيكية بينما ال ينم مظهرها سوى عن مشهد الموت .وحتى
حي ن تسمح للحياة أن تبرز من فوق سطح موتها في شتكل وردة
صغيرة بدون عبير كانت تحيطها باألشتواك .كتان الحتب ينمتو
في قلب معاوية وردة زرقاء تكتسي بشرنقة من أشتواك خوفته.
تختبئ الوردة تحت سطح أشواقه تبرز أحيانتا بحتلر بحثتا عتن
نقطة ضوء في عتمة أشواق االنتظار.
يلهب لزيارة خالته وأسرتها أحيانا تحضر خالته وأبنائها دائمتا
يوم الجمعة الى بيت الجتد تتتولى خالتته إعتداد األكتل فتي هتلا
اليتتوم قبتتل موعتتد الغتتداء يحضتتر زو خالتتته يلعتتب متتع جتتده
الورق حظه دائما ممتاز في اللعب يداعبه الجد قائال :إمتا أنتك
تسرق الورق أو تسرق الديزل! يشير متن طترف خفتي للشتائعة
التي كانت تحوم حول زو إبنته الل يتولى رئاسة اللجنة التتي
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تقوم بتوزيع الديزل للمزارعين بأنه يقوم ببيع الديزل في السوق
السوداء حتين يكتون هنتاك نقتف فتي كميتات التديزل التتي يتتم
توزيعها للموسم الزراعي.
في حضور سميرة إبنة خالته ينتابه حزن غريب يحتاول طترده
من لاكرته يلكر أنه كان يشعر بشئ مشابه حين يرى زميل لته
في المدرسة كان كلما إلتقاه يشعر بحزن غريب يجتاح دواخله
بعد أشهر قليلة وفتي بدايتة العتام الدراستي الجديتد لتم يجتد للتك
التلميل في المدرسة حين سأل عنه عرف بالخبر الصاع  :مات
التلميل غرقا إثناء العطلة الصيفية .
حين ينظر في عيني سميرة األخرى يختبتر الشتعور نفسته وإن
بكثافة أكبر حزن يخر من عينيها ال يشتعر بته فتي دواخلته
كما كان يحتدر متع زميلته الميتت بتل يترى وميضته فتي قتاع
عيونه كأنه يمسك بمرآة يرى فيها قاع دواخلته يشتعر بجانبهتا
كأنه يريد أن يقفز خار جسده لينقل نفسه متن نتار تشتتعل فتي
أعماق دواخله .يحاول أن يطفئ نار الحزن التي تنتقل الى عينيه
من عينيها بالنظر في الفراغ من خلفهتا يصتبح وجههتا غائمتا
حين تظهر تفاصيل الفناء متن خلفهتا القفتف التل تحتتفظ فيته
خالته بدواجنها وورود صباح الخير التتي تزرعهتا ستميرة فتي
علب الحلوى القديمة يبعد عينيته عتن عينيهتا ويحكتي لهتا عتن
تجارب عمله في ورش السكة الحديتد والنشتاطات التتي يشتارك
فيها أحيانا مثل فرقة المسرح المتجول.
كان يحب المسرح وفي المدرسة كتان رئيستا لجمعيتة المسترح
التي تنظم عرو مسرحية قصيرة في الجمعيات األدبيتة وفتي
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حفالت نهاية العام الدراسي .شارك مع زمالئه في السكة الحديتد
في أداء مسرحية قصيرة أدى فيها الدور الل سيقوده الى حتفه
حين يقرر تمثيله في الواقع :دور ضابط جيش.
كانت مسرحية ساخرة تص ّور قائد انقالبات عسكرية فاشلة يفشل
إنقالبه كل مرة بسبب إهماله مترة ألنته نستي البيتان االول فتي
البيت ومرة ألنه أخلد للنتوم ونستي ستاعة الصتفر ومترة ألنته
نسي كلمة المرور الليلية وحين يطل الحتراا النتار عليته يلتول
بالفرار ثم يعود بعد قليل ليجرب كلمة سر أخرى قبل أن يولي
األدبار حين ينهال الرصاف فوقته مثتل المطتر تركتت الفكترة
الستتاخرة فتتي وجدانتته اثتترا عميقتتا بتتدأت متتن التعتتاطف متتع
الشخصية التي تلبّسته أوهامها االنقالبيتة وحبهتا للخمتور حتتى
أنه حين ينجح فتي إحتتالل االلاعتة وتتأمين القصتر الجمهتور
يسقط مخمورا أمام الميكرفون في اللحظة التي كان على وشتك
فيها أن يلقي بيانه األول وفي المرة األخيرة كتان متتعجال حتين
حانت ساعة الصفر فإرتدى مالبسه بسترعة حيتر كتان يقضتي
المساء مع إحدى العاهرات ليبعد عن نفسه شتبهة تتدبير إنقتالب
عسكر وليضلّل رجال المخابرات الجادين في أثره .لكنه بتدال
متتن أن يشتترب قلتتيال متتن الخمتتر ويكتفتتى متتن الحتتب حستتب
التعليمات بقصيدة حب كان يحفظها عن ظهر قلب يصف فيها
محاسن العاهرة ويعدها بلقاء عاطفي قريب بعد أن يصبح رئيسا
متتدى الحيتتاة عتتاهال للمطتتر والتتزالزل وكتتل مصتتائب الكتتون
األخرى وأنها ستكون السيدة األولى لكنه بدال من حب شفهي
إستسلم إلغواء ممارسة حقيقية للحتب وجتد الممارستة الشتفهية
مملة وإغراء جنتة الحتب أفضتل متن إغتراء جنتة الستلطة غيتر
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المؤكتدة وحتين نظتتر التى ستاعة الجتتدار أثنتاء حمتى إحتضتتار
الحب وجد أنه تبقت فقط خما دقائ على ساعة الصفر نتزع
جسده بصعوبة من الجسد اآلختر وحشتر نفسته فتي أول قطعتة
مالبا عثر عليها وإختطف أول ورقة بيان وجدها أمامه .وحين
جلا بعد قليل أمتام كتاميرا التلفزيتون وبتدأ إلاعتة بيانته األول
إعتقد الناا أنهم يشاهدون عرضا هزليا فقد كان قائد االنقتالب
يجلا بمالبا عتاهرة محليتة ويقترأ بيانتا شتعريا يم ّجتد علريتة
الحتتب ويع تيّن فيتته عتتاهرة طيبتتة القلتتب تتعامتتل متتع عشتتاقها
بالتقسيط المريح يعينها سيدة أولى وعاهلتة للصتحراء بستبب
تفانيها في الحب!
طوال أشهر إنشغل معاوية بكتابة رسالته األولى التي لتن يتوقتع
أنها ستكون أيضا األخيرة في البداية كان يشعر بخوف غام
ترب الفكتترة فتتي رأستته يعيتتد قتتراءة
متتن مجتترد المحاولتتة .يجت ّ
عباراتهتتا بصتتوت مرتفتتع يتوقتتع أن يكتتون كافيتتا فقتتط لتستتمعه
سميرة ثم يتخيل رد فعلها على كل عبارة .هله الجملة لن تصلح
لسميرة يقول في نفسته ربمتا تصتلح متع شتخف آختر لكنهتا
قطعا ليست مناسبة حين يتعل األمر بسميرة بفتاة يبدا الصتباح
متتن عينيهتتا ليستتت مناستتبة لفتتتاة تحتتب الشتتعر وتحت ّرر وحتتدها
جريدة حائطية في المدرسة .لات مترة حتين تستلّل التى مدرستة
البنات في مناسبة وجود حفل غنائي مفتتوح فتي المدرستة .كتان
أهم هدف بالنسبة له دفع بسببه ثمن التلكرة التي وفّرها من عمله
فتي الستتكة الحديتد فتتي عطلتتة الصتتيف .أن يتترى الجريتتدة التتتي
تصدرها سميرة والتي حدثته عنها كثيرا .وجد حوارا مع إحتدى
المدرسات ومقاالت صغيرة مكتوبتة بإستلوب بستيط تتدور كلهتا
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حول إرشادات لإلستفادة من أوقات الفراغ كيفية عمتل لوحتات
من علب الستجائر الفارغتة أو متن البتوف المجتالت المناستبة
لتقرأها الفتيتات الصتغيرات .كيفيتة مستاعدة االمهتات فتي رتت
المالبا القديمة أو حياكة اغطية للرأا من الصوف  .وصتفات
أكل بسيطة ومناسبة لشهر رمضتان ووصتفة لعمتل الكعتك لعيتد
الفطر .وجد قصيدة شعر كلماتها بسيطة لكنه شعر بها تنفل الى
قلبه .ال يدر لم شعر رغم خبرته القليلة أن القصيدة كتبت فقتط
من أجله! يستطيع تتبع تفاصتيل وجهته المخفيتة فتي عبت نتوار
أشجار الليمون في خيوط ضوء مغيب شما تغطا فتي النهتر
وتشرق في اليوم التالي من خلف الجبل .كأنها تغتسل متن رهت
نهار الصحراء الطويل قبتل أن تعتود بكامتل بهائهتا متن خلتف
الجبل .حين قرأ القصيدة وجد أنه حفظهتا متن قتراءة واحتدة .ال
يالحظ أنه لم يكن يقرأها بل كان يعيتد إكتشتاف تفاصتيل صتور
محفوظة في لاكرته.
يحاول أثنتاء التجربتة الشتفهية لكتابتة رستالته أن يتتلكر بعت
المقاطع التي يسمعها من بع العمتال لات مترة ضتبط ثالثتة
من أصدقائه العمال يتحدثون عن الفتيات كتانوا يجلستون علتى
حصير من السعف ويشربون الشا داخل مبنى الورشة الضتخم
المشيد من ألواح الزنك وأعواد الخشب .بعد قليل قتام إثنتان متن
الزمالء ليواصال عملهما وبقي واحد كان معاوية يرتاح لرفقتته
جربت الحب؟
وللحدير معه سأله معاوية  :هل ّ
قال مختار مازحا :الحب مثتل أشتجار المتوز يحتتا كثيترا متن
الماء لللك ال ينمو في هله الصحراء!
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اشار مختار بيده الطويلة الى الحي غترب محطتة القطتار وقتال
وفي عيونه الصغيرة التي تبتدو مثتل ثقتوب فتي وجهته النحيتل
يتراقف شبح إبتسامة ماكرة :يوجتد حتب للبيتع هنتاك ال ينمتو
الحب فتي هتله الصتحراء اال فقتط فتي الشتريط المالصت لنهتر
النيل مثله مثل أشجار النخيل!
لسوء الحظ ال تسكن في للك الحي سوى العاهرات! توجد فتيات
جمتتيالت هنتتاك خمتتور جيتتدة أيضتتا نحتتن نستتمي للتك المكتتان
الرائع :النهر حين تكون غارقا في الحب يمكنك أن تمد يدك من
النافلة وتداعب ماء النهر! تشتعر كأنتك تضتاجع النهتر! يستحبك
النهر من خلفه ويفرغك من روحك ويلقيك مثل جثة هامدة .هل
تلهب معي الى النهر يوم الخميا؟ بتدت لته فكترة التلهاب التى
النهر تسليما بضياع حلم حياته معنى حياته :سميرة .أنه سيخون
قلبه قبل أن يخون سميرة إن اقدم على اللهاب الى النهر لم يكن
راغبا أن يبدأ مشروع حبه بالخيانة رغم أن فكترة مداعبتة متاء
النهر من النافلة أثناء ممارستة الحتب بتدت لته مغتامرة تستتح
مجرد التجربة! إعتقد صديقه مختار أنه خائف ألنه لم يستب لته
تجربة الحب من قبل .حاول أن يشجعه على مرافقته.
شرح له األمر بتبسيط ميكانيكي مختل :كتل شتئ يتتم آليتا حتين
تفرغ من الحب تشعر مثل ماكينة تم تغيير زيتهتا التتالف بزيتت
جديتتد تعمتتل الماكينتتة بإرتيتتاح ويكتتون صتتوت تروستتها ناعمتتا
مدرب علتى للتك
وهادئا .أثناء الحب يقوم جسدك بكل شئ كأنه ّ
منل األزل! يختفي الخوف والخجل منل اللحظة األولى مجترد أن
يدخل جسدك الحرب .حين تتدخل الحترب تشتعر ان كنتت قليتل
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الخبرة بالخوف لكن حين يرتفع صوت الرصاف تصتبح جتزءا
من المعركة أية دم مراق هو دمك أيتة رصاصتة تقتتل إنستانا
تنطل أيضا من سالحك حتى لو كتان ستالحك بتدون لخيترة أو
مشحونا بطلقات مطاطية .ال تشعر بشئ يقودك سالحك دون أن
تبلل أية جهد مثل كلب يقود شخصا أعمى يحدر الشتئ نفسته
المنتوم
في معركة الحب يقودك ستالحك وأنتت متن خلفته مثتل
ّ
مغناطيسيا!
تبدو له الفكرة أكثر إثارة لكنه يصر على وضتع إغتراء الجستد
ضمن شرعية حب علر يحاول تحاشي صتديقه مختتار التل
يواظب على إغوائه بمفاتن حب الدفع المقدم يسأله كتل استبوع
بنفا عبارته :هل ستلهب معي الى النهر يوم الخميا؟
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حين عبرنا حديقة القصر وجدنا كتل شتئ متد ّمرا الشتركة التتي
كانت تستأجر الحديقة غادرت المكان منل سنوات من قبل ظهور
ميليشيات الجنجويد .قبل رحيلهم قاموا بتفكيتك آليتاتهم الضتخمة
وشحنها خار الوطن كما قاموا بتفكيك األسوارالحديدية العالية
التي شيدوها حول الحديقة ونزعوا من أر الحديقة كل أشجار
التمر الهند والليمون والبرتقال التي غرستوها عنتد حضتورهم
حتراا حتدودهم
وشحنوها في سيارات النقل الضخمة .وسحبوا ّ
وغادروا أر الوطن سحبوا حتى قضبان السكة الحديتد التتي
قاموا بتركيبها بجانب الحديقة لشتحن المتواد الختام التتي عثتروا
عليها.
القصر نفسه في الداخل كان مهجورا كان عاريا تمامتا متن أيتة
أثار أو س ّجاد السجاد االيرانتي الفختم وأثتار خشتب المهتوقني
والتيك قامت قتوات الجنجويتد بنهبته وتحميلته فتي قطتار ضتخم
قاموا بمد قضيب السكة الحديد الى حديقة القصتر لته خصيصتا.
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االر كانتتتت مغطتتتاة بتتتالتراب واألعشتتتاب ورور األطفتتتال
الجاف من شقوق الجدران برزت وردات نبات اللبالب تبحتر
عن الضوء في فوضى قاعة االجتماعات الضخمة التتي تحولتت
الى اسطبل للخيول نفا القاعة الضخمة التي شهدت اجتماعات
السير روبرت هاو بزعماء العشائر .القصر االستتعمار الفختم
الل شهد أزمنة الصخب كلها كان محطما بسبب سوء استتخدام
ميلشيات الجنجويد التي إحتلت المكتان وحولتته التى شتئ أشتبه
باالسطبل .لم يب سوى الصور المعلّقة علتى الجتدران تغيترت
ألوانها بسبب الزمن والجفاف الل ضرب الوطن كانت هنتاك
صتتورة ضتخمة فتي البهتتو الرئيستتي :حفتتل إستتقبال فتتي حديقتتة
القصر وفي خلفية الصورة سباق للزوارق في نهر النيل! بقيت
تلك الصورة كدليل وحيد يثبت أن النهتر كتان يعبتر أمتام حديقتة
القصر في العصر األول للجفاف حين كان صتخب مهرجانتات
الفرح يطغى حتى على أصوات مدافع الدبابات التي تتقاطر فتي
ساعات االصائل للقضاء على آخر المحاوالت االنقالبية.
رأينا بقايا أحوا الزهور في مدخل الحديقتة فتي المكتان التل
كانت تتم فيه إحتفاالت تقتديم أوراق إعتمتاد الستفراء فتي األيتام
الخوالي .إختفت شجيرات التورد االنجليتز وأشتجار الجهنميتة
وورد الحمير وتحول المكان التى غابتة متن شتجيرات الصتبّار
الصحراوية .رأينا متن علتى البعتد ثالثتة متن عستكر الجنجويتد
يتجولون دون هدف في المكان .يبدو أنهم عادوا الى القصر بحثا
عن شئ ما ربما ضتاع متنهم فتي فوضتى الهتروب الكبيتر قبتل
أسابيع .رأينا جمال يرعى من على البعد بقية نجيلة القصر التتي
احترقت بسبب العطش والشما الحارقة .يا للمهزلتة! جمتل فتي
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القصتتر الجمهتتور ! قتتال أحتتد مرافقينتتا البتتد أن أحتتد عستتكر
الجنجويد أحضره ربما لبيعه أو لبحه في مناسبة ما ألن عسكر
الجنجويتتد كلهتتم يستتتخدمون الخيتتول أو عربتات التتدفع الربتاعي
الندكروزر في غاراتهم .زالت دهشتنا من رؤية الجمل بسترعة
حين إكتشفنا خلف أجمة من أشجار التمر الهند إسطبال صغيرا
به ثالثة خيول مريضة وحمار أبي ضخم! يتا للكارثتة! حمتار
في القصر الجمهور ! ضحك أحد الجنتود وقتال :يبتدو أن قائتد
الجنجويد وجده في إحتدى غزواتته حتول العاصتمة وأثتار فيته
مرأى الحمار األبي الجميل أشواق سارق الحمير المتخفي في
جلباب جنجويد برتبتة جنترال .رأينتا أيضتا عتددا متن األطفتال
يتستتلقون بقايتتا جتتلوع أشتتجار المتتانجو الجاف تة التتتي استتتخدمت
كمرابط للخيول.
تساءل أحد الرجال :هل ترك الجنجويد أطفالهم هنا؟
أوضتتح جنتتد آختتر :ك تان الجنجويتتد يحتفظتتون بتتبع النستتاء
الالئي يقعن في األسر اثناء الغارات على القترى النائيتة بعت
هؤالء النسوة وضعن أطفاال بعضتهم يعيشتون متع أبتائهم أمتا
األطفتتتال التتتلين ال يعتتترف أحتتد آبتتتائهم فيتركتتتون فتتتي العتتتادة
لمصيرهم حيتر ينضتمون لجتيش األطفتال المشتردين التلين
تلقتتي بهتتم التى مزابتتل الشتتوارع عالقتتات الحتتب غيتتر الشتترعية
والفقر أضافة للنازحين متن الحتروب التلين تعت بهتم شتوارع
الوطن.
رأينا أمتام الحديقتة فتي مجترى النهتر الجتاف بتاخرة مهجتورة
أبوابها وشبابيكها كلها مغطاة بشباك العنكبوت .سمعنا من داخلها
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ما يشبه صتوت غنتاء حتزين يصتاحبه عتزف حتزين علتى آلتة
الكمان وصوت صهيل خيول وتأوهات حب شتهواني نهتار .
إعتقد بعضنا أنها ربما كانت من بقايا مخلفات حب قديم نبت أيام
كان الشارع المطل على النهر القديم يعت بالعشتاق فتي ستاعات
األصائل .أكتشفنا وجود قضيب قطتار يعبتر الحديقتة ويمتر متن
أمام الباخرة المتوقفة .كان للك يعتزز متن صتحة الشتائعة التتي
أكدت أن قائد مجموعة الجنجويد وبعد هروب منستوبي الشتركة
الوطنيتتة التتتي كانتتت تتتدير التتوطن أصتتبح يستتتخدم قطتتارا فتتي
تنقالته وفي النهب الل عادت مجموعته للقيام به بعد أن توقفت
الشركة الوطنية عن دفع أجورهم.
استخدمنا سونكي البنادق لتمزيت شتباك العنكبتوت .فتي التداخل
كان الجو لطيفا والهواء أكثر نقاء وجدنا بهو الباخرة أشبه بغرفة
نوم ضخمة كانت مفروشة بأثار إيطالي فخم قال أحتد الجنتود:
البد أن قائد الجنجويتد كتان يستتخدم المكتان كغرفتة نتوم للنستاء
الالئتتي يقعتتن فتتي أستتر قوات ته .بحثنتتا دون جتتدوى عتتن مصتتدر
الصوت الل سمعناه في الخار  .وجتدنا مالبتا نستائية وآثتار
دماء جافة على األر وفوق الشراشف .وبقايا براز جاف على
األرضية الخشبية .وجدنا زجاجة ويسكي وكأا شراب لم يمتا
على طاولة تتوسط ثالثة مقاعد يشبه الواحد منها ستر الجمتل
ومكسية بجلد شبيه بوبر الجمال تناثرت على الطاولة أيضا عدد
من االطباق في بعضها بقايا طعام إمتدت فوقته خيتوط العناكتب
والطحالب وجدنا حتلاء نستائيا جديتدا وحتلاء رجاليتا مصتنوع
محليا من جلد نمر من مقاا ضخم يصلح لقتدم فيتل قتال أحتد
الجنود حتين رآه :ال بتد أنهتم استتخدموا نمترا كتامال لصتناعته!
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الحلاء كان يبدو مهترئا متن فترط االستتعمال البتد أن صتاحبه
العمالق كتان يحتب المشتي كثيترا إستتخدم أحتد الجنتود النكتتة
القدمية معلقا على حلاء جلد النمر المهترئ :لقد مشى هلا الحلاء
أكثر من ما مشى النمر نفسه حين كان حيا!
على األر
فكرنا أن الموسيقى قد تكون صدرت عن ملياع أو جهاز تسجيل
لكننا لم نعثر سوى على جهاز أم بتي ثتر صتغير الحجتم متع
سماعات ل لنين يبدو أن قائتد الجنجويتد أو إحتدى النستاء التتي
عاشت في البيت كانت تفضل االستماع وحدها للموسيقى.
قال أحد الجنود :يقول السكان اللين كتانوا يستكنون فتي األحيتاء
القريبتتة متتن القصتتر قبتتل أن يجتتر إرغتتامهم علتتى بيتتع تلتتك
األراضي للشركة الوطنية والرحيل للعتيش فتي منتاط أخترى
أن حديقة القصر يستكنها الجتان نفتا أستر الجتان التتي كانتت
تستوطن في النهر وحين إختفى النهر وجد الجان نفسه مكشوفا
دون غطاء يبدو أن الجان الل إعتاد على العيش في قاع النهر
لتتم يطت العتتيش فتتي عتتراء يعت بالفضتتوليين والكتتالب الضتتالة
وعسكر الجنجويد فانتقل للعيش فتي البتاخرة التتي كانتت تعبتر
النهر أمام القصر وهي تحمل شحنة من المتوز والمتوالح حتين
إختفى النهر فجأة فبقيت في مكانها .ربمتا تتزو قائتد الجنجويتد
إمرأة من جان النهر فالرجل كان يحب النساء ولم يكن يهتتم إن
كانت النساء الجميالت الالئي يعاشرهن من اإلنا أم من الجان.
حتراا القصتر يقولتون أن البتاخرة كانتت تشتهد
سمعت بعت
ّ
مساء حفتالت صتاخبة تمتتد حتتى الفجتر وفتي بعت األحيتان
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كانتتت تضتتئ أنوارهتتا وتبحتتر فتتوق أمتتوا الليتتل وال تعتتود إلتتى
مكانها إال مع أول خيوط ضوء الصباح.
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بدال من معركة حب حقيقية في أيام خمتيا النهتر كمتا نصتحه
قترر خوضتها حتتى آختر
أصدقائه تف ّرغ معاوية للمعركة التتي ّ
نفا في حياته .كتب رسالته كلمة كلمتة كتل كلمتة يكتبهتا كتان
يجربّها في خياله عتدة مترات أمتام طيتف ستميرة يعيتد ترتيتب
الكلمات وتنظيفها من شوائب كثرة االستخدام ويعيتد شتحنها متن
رحي أشواقه ال يالحظ أنه كان يعيد إنتا نفا قصيدة ستميرة
التي حفظها يوم أن قرأها في جريدتها الحائطية .كأنه كان يشعر
في قرارة نفسه أن شيئا ما ال يستطيع فهمته أبتدا ستيمنع ستميرة
من الرد على رسالته كأنته حتين يكتتب بتنفا إيقتاع قصتيدتها
بنفا موستيقى كلماتهتا الداخليتة مستتخدما نفتا الصتور التتي
شتحنتها داختتل كلمتات قصتتيدتها و حتتين يستتتخدم نفتتا مقيتتاا
أشواقها لصورته التي تدستها بتين خيتوط الضتوء ونتوار شتجر
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الليم تون ستتيجعل الص تور فتتي متنتتاول توقعاتهتتا .نفتتا مقيتتاا
األشواق الل تستخدمه يوميا لقياا نتب خطواتته القادمتة فتي
ضتتوء القمر.كأنتته يستتعى لحصتتارها داختتل نفتتا الصتتور التتتي
رسمتها في لاكرتها للرجتل التل ظلتت تحلتم بنتب خطواتته
حتى ال يترك لها ثغرة تهرب بها من حبه.
في البداية فكر أن يرسل الرسالة عن طري البريد لكنته خشتي
أن تتسلم خالتته أو زوجهتا او شتخف آختر الرستالة إن وصتل
ساعي البريد في وقت ال تكون سميرة موجتودة فيته فتي البيتت.
رغم أن سميرة في الغالب تكون هي الوحيدة الموجودة في البيت
أثناء النهار في فترة العطلة الصتيفية تتلهب والتدتها دائمتا التى
السوق أو لزيارة جيرانها أو زيتارة قريتب أو جتار متري فتي
المستشفى القريبة من السوق .ووالدها يكون فتي عملته وشتقيقها
الصغير يلعب دائما في الشوارع أو يسبح مع بع أقرانه فتي
نهر النيل .حين تعتد والتدتها طعتام الغتداء تتلهب ستميرة يوميتا
للبحر عن شقيقها بجانب نهر النيل.
قرر أن يستلّم ستميرة الرستالة بنفسته
في النهاية بعد تردد طويل ّ
مجتترد أن يفتترغ متتن كتابتهتتا .كتتان يشتتعر أن رد فعلهتتا ستتيكون
أفضل إن جاءتها الرسالة عن طري البريد ودون أن يضع أسمه
عليها كأ ّن إسمه سيمثل حاجزا ما لن تستطيع سميرة تجاوزه.
في آخر يوم في عطلة الصيف وآختر يتوم عمتل لته فتي ورشتة
الستكة الحديتد إرتتتدى معاويتة مالبتتا نظيفتة وإتجتته التى بيتتت
خالته من حستن الحتظ وجتد ستميرة وحتدها فتي البيتت كانتت
رجتح معاويتتة أن يكتتون كتابهتتا ديتتوان
تجلتتا وبجانبهتتا كتتتاب
ّ
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شعرلمعرفته بحبها لقراءة الشعر .كانت تحمل بين يتديها قميصتا
خم تن
تقتتوم بتثبيتتت أزراره وبجانبهتتا كومتتة مالب تا أختترى ّ
معاوية أنها تقوم برت مالبا المدرسة لشتقيقها إستتعدادا لبدايتة
العام الدراسي الجديد .بدت له أجمل مخلتوق فتي العتالم .ترتتد
فستانا أزرقا واسعا من قماش الشيت به وردات كبيرة صفراء
يتالعب عنقها الجميل بضفائرها الطويلتة المنستدلة داختل فتحتة
فستانها .جسدها الجميتل النحيتل نفسته كتان يبتدو ضتائعا داختل
الفستان الواسع .سأل عن شقيقها .ضحكت وقالت ال مكتان لديته
يلهب اليه كل يوم سوى نهر النيل .يصر على اللهاب الى هناك
مرات من العوم هتله األيتام فتي نهتر
رغم أن والدها حلره عدة ّ
النيل ألن البع يقولون أنهم شاهدوا تمساحا ضتخما يعبتر فتي
المنطقة المواجهة للمدينة .شقيقها يرد على والده أن المنطقة التي
يسبح فيها مع رفاقه تع بالصيادين صياد األسماك وصتياد
الطيور ولديهم بنادق جاهزة .وكلهم خبراء يستطيعون التعترف
على رائحة التمساح على بعد عتدة أميتال ويكمنتون إلصتطياده.
وقد حكى لهم أنه شتاهد يومتا تمستاحا صتغيرا وقتد قتام الصتياد
بتقطيع لحمه وعرضه للبيع! رغم أنه ال يفهم كيف يأكتل النتاا
لحم هلا التمساح الل يأكل البشر!
أعتتدت لتته كتتوب شتتا ستتاعدتها قصتتة التمستتاح علتتى متتداراة
االرتباك الل شعرت به حين إكتشفت أنها فوجئت بزيارته رغم
أنها بقيت طوال أشهر عديدة تعد نفستها لهتله الزيتارة .إختبترت
شتعورا لتم تفهتم ستببه أبتدا أنهتتا كانتت فتي الواقتع فتي إنتظتتار
شخف آخر أنها فقط إستخدمت لللك اآلختر صتورة وجته إبتن
خالتها الوجه الطفولي الوسيم .لكنها التعرف حتى تفاصيل وجه
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للك اآلخر الل تفني وقتها في أنتظتاره وتتبتع نتب خطواتته
على ضوء القمر وأن الجالا أمامها ليا الشخف التل ظلتت
تنتظره منل سنوات منل أن وعي قلبهتا علتى قتدر حبته شتعرت
بالرعب من فكرة أنها تفني عمرها في إنتظتار إنستان ال وجتود
له تقوم لاكرتها تلقائيا بوضع صور له متن الصتور المحفوظتة
في لاكرتها فقط كرد فعل دفاعي أمام شتعورها أحيانتا بالوحتدة
أو أن العالم يهجرهتا يمضتي ل متام دون أن يعيرهتا وال حتتى
نظرة مجاملة.
شرب كوب الشا فيما جلست هي بجانبه وسألته عن العمل فتي
مصلحة السكة الحديد وعتن آختر مسترحية شتارك فتي أدائهتا.
عرضت عليه أن تعطيه مسرحية شعرية تقتوم بكتابتهتا بشترط
أن تشارك فتيات حقيقيتات فتي التمثيتل معهتم مثتل المسترحيات
التي شاهدوها في مسرح المدينة حين قدمت فرقة مسترحية قبتل
أشهر من العاصمة .تريد فتيات حقيقيات ولتيا رجتاال يرتتدون
مالبتتا النستتاء ويغ ّي ترون أصتتواتهم بطريق تة مضتتحكة لتشتتبه
أصوات النساء .قال معاوية إنه سيناقش للك في المدرسة  .وأن
متتن االفضتتل اآلن أن يقتتوم بتمثيلهتتا متتع فريتت المستترح فتتي
المدرسة .ألنه سيتوقف على كتل حتال عتن العمتل فتي مصتلحة
السكة الحديد حتى نهاية العام الدراسي .ثم سألها ضتاحكا :وهتل
ستتترغبين أيضتتا فتتي المشتتاركة فتتي التمثيتتل؟ ردت بستترعة
وحماسة :بالطبع أرغب في للك شاركت في مسترح المدرستة
تتوقف قليال لتلتقط أنفاسها بأنفها الجميل الل تعلوه حمرة خفيفة
بستتبب إصتتابتها بالحساستتية لتلتتتقط مزيتتدا متتن الضتتوء بعينيهتتا
الواسعتين تسحب فائ الضتوء كلته متن حولهتا وتحولته التى
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طاقة حزن الى مترآة يترى فيهتا بتدايات التدرب التل سيستلكه
لينتهي في المتاهة تشرح تجربتها مع مسترح المدرستة :قمنتا
بعمل تمثيليات قصيرة جدا لكنها تشعرك برد فعل من يشتاهدك
على الفور تشعر أن المشاهد نفسه يؤد معك دورا هتو جتزء
من المشهد وليا فقط يتلقى متا تقدمته والنتيجتة يستاعدك للتك
الشعور على إحراز نتوع متن االلفتة متع مسترحك وجمهتورك.
فإنت تشارك في صناعة شئ مواز لتنفا حياتتك اليوميتة أنتت
جزء من حكاية يشارك فيها كل شئ من حولك فال تشتعر بأنتك
تؤد دورا غريبا عن وقائع الحياة اليومية من حولك.
أعجبتتت الفكتترة معاويتتة لطالمتتا شتتعر أنته يتتؤد دورا حقيقيتتا
وحين كان بع زمالئه في العمل ينادونته ستاخرين متن دوره
فتتي المستترحية :كيتتف حالتتك أيهتتا الكولونيتتل؟ كتتان هتتو يش تعر
بالسعادة يشعر كأ ّن الدور الل يقوم بتمثيله يمتد الى الواقتع ال
ينتهي الدورعند إسدال الستار فتي المسترح لكنته يبقتى يتناستل
وينس خيوط وجوده في كل زمان ومكان.
شرب كوب الشا بسرعة ثم شرح لها أنه سيعود الى الورشتة
لجمع مالبسه وبع حاجياته هناك ألن اليوم سيكون آخر يتوم
عمل له في الباب سلّمها الرسالة .شعر بها تترددت قلتيال وهتي
تمد يدها لتتسلم رسالته.
لم ينظر اليها في وجهها قبل أن يغلت البتاب خلفته لتم يقتل لهتا
حتى وداعا .حين تلكر وهو في الخار أنه لتم يقتل لهتا وداعتا
شعر للمرة االولى منل صباح للك اليوم انه فعل شتيئا صتحيحا
كأنه يبحر لها عن مسوغ لتتجاهل رسالته ألنها هي نفستها لتن
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تعرف السبب الل جعلها تكتب له رسالة من سطر واحد تعتتلر
فيها عن قبول حبته طتوال ثالثتة أعتوام ظلتت تنتظتر رستالته
وحين وجتدتها أخيترا بتين يتديها لتم تفهتم لتم ظلتت تنتظتر تلتك
الرسالة أصابتها خيبة أمل لم تجد لها تفسيرا منل لحظة ظهوره
أمامها ليسلمها الرسالة.
كانت تعرف أنه قادم منل أشهر طويلة حين تجلا فتي أمستيات
قمتتر الصتتحراء ستتكون يطبت علتتى العتتالم ستترعان متتا تبتدده
صفارة القطار تتعالى أصوات المسافرين والمتودعين والباعتة
ويهدر القطار في الرحلة الطويلة في الصحراء حين يخر من
المدينة يبدأ في صعود الجبل تتراخى سترعته ويصتدر صتفيرا
حزينا كأنه ال يرغب في الرحيل أو يخشى من الرحلة الطويلتة
في الصحراء.
حين تخفت رائحة القطار وتحمتل أنستام الليتل صتوت صتفارته
األخيتترة كانتتت تتعتتالى متتن حولهتتا وقتتع الخطتتوات المجهولتتة
تزحف في صتمت الليتل تبتدو لهتا إمتتدادا لحلتم غتابر الزالتت
بع ليوله تعشعش في لاكرتها تستعيد بع تفاصيله الحياة
استجابة لمحفزات الضوء ورائحة النوار وضوء القمر وصتوت
رحيل القطار.
تب مستيقظة كل مساء في فراشها في الفناء فتي إنتظتار القمتر
حتى حين يتأخر بزوغه حتى تستمع الى صوت الخطوات التي
تنب بإتجاه قلبها .تحاول عن طري محاولة قيتاا قتوة نتب
الخطوات تحديد الزمن المتبقي قبل أن تراه أمامها يفتح باب قلبه
على مصراعيه .قبل أن تتراه يتزيح ضتوء القمتر الملتئ بنتب
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خطواته من وجهها ويضع مكانه قلبه الل يستخدم القمر ساعيا
لبريد اشواقه .أشواقه التائهة في هله المدينة الغارقة في ضتجي
يبتدو فتي ستاعات القليلولتة كأنته ينتزع التزمن متن أحشتاء هتله
المدينة ببيوتها النوبية والحي القديم الل كان يقتيم فيته المفتتش
االنجليتتتز فتتتي العهتتتد الكولونيتتتالي بشتتترفاته لات االقتتتواا
الرومانيتتة وأشتتجار التتورد فتتي حدائقتته ويلقيتته فتتي الصتتحراء.
فيتجمد كل شئ في مكانه لحين بزوغ القمتر فتتدب الحيتاة فتي
خطواته بإتجاه قلبها.
من جانبه لم يحاول معاوية وال حتى فهم اسباب صدها لته ظتل
في حالة عدم توازن طوال أشهر في األيام االولتى إنقطتع عتن
زيارة بيت خالته لكن خالته جاءت الى البيت وسألته عن ستبب
انقطاعه متن زيتارتهم .وجتد جتده لته العتلر حتين قتال :معاويتة
سيكون مشغوال هلا العام حتى يؤد إمتحانه النهائي.
عاد لزيارة بيت خالتهم بعكا ما كان يخشاه .لتم يشتعر بحتر
حين إلتقى سميرة جلا بجانبهتا يشترب الشتا وكتأن شتيئا لتم
يحدر .كتأن التزمن عتاد فجتأة التى نفتا اللحظتة قبتل أن يقتوم
بتستليمها رستالته .كتأن جستتور حبهمتا ستتبقى بشترط أال تكتتون
معلنة .بشرط أن يب كل شئ عاديتا بشترط أن تحتافظ األشتياء
من حولهما على نفتا إيقاعهتا العتاد  .بشترط أن تستتمر دورة
المواسم ويفي النهر كل عتام فتي موعتده .ويتزرع القمتح فتي
نتوفمبر وتصتل الطيتور المهتاجرة متتن اقصتى العتالم متع بدايتتة
الشتاء .بشرط أن يظل هلا الحب مجرد فكرة مجرد بتلرة التى
األبد! محصول لرة مدفون في مطمورة بدون مجاعة أو مواسم
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جفاف تستدعي إخراجه متن المطمتورة .ألن البتلرة إن إنفلقتت
داخل األر وامتد ساقها بحثا عن الضوء في الخار ستموت
مجرد أن تالما الضوء! يحاول فقط تحاشي النظتر فتي عينيهتا
حتى ال يرى حزن دواخله في مرآة عينيها.
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استيقظ السيد الرئيا على صوت جلبة ضاع معها صوت البلبل
األخير التل بقتي متن مجموعتة البالبتل التتي كانتت تمت فنتاء
القصتتر وحديقتتته بغنائهتتا قبتتل أن تكتستتحهم احتتدى العواصتتف
المدارية التي اقتلعت ايضا أشجار اللبخ القديمة في شتارع النيتل
وألقتها في النهر .وتعين استتنفار شترطة االنقتال النهتر النقتال
عشاق الساعة الرابعتة بعتد الظهتر التلين كتانوا يجلستون تحتت
اشتتجار اللتتبخ حتتين إكتستتحتهم العاصتتفة .كلمتتا مضتتت عمليتتات
االنقال كان عدد الموتى في مجتزرة الحتب يرتفتع حتتى وصتل
الى مائة عاش  .لم ين سوى عاش وحيد تعلت بجتلع شتجرة
لبخ كان عاشقا محظوظا أمر السيد الرئيا بمنحته وستام إبتن
الوطن البار وإقامة مهرجان سنو لتأبين ضحايا الحتب يحمتل
إسمه .تساءل أحد المستشارين عن االنجتاز التل حققته النتاجي
الوحيد من مجزرة الحب بخالف بقائه على قيد الحياة ليستح
الوسام الرفيع .إستفزه السؤال فلم يكتف فقط بتكريمه لبقائه على
قيد الحياة بل أصدر قرارا بتعيينه مستشارا.
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كلما إرتفع صوت المدرعات التي شاركت فيى دحر آخر إنقالب
علتتى ستتلطته كتتان يشتتعر باالرتيتتاح لق تراره بتعيتتين المستشتتار
الجديد منتل اللحظتة التتي وصتل فيهتا المستشتار الجديتد وهتو
يشعر بالقصر أكثر أمانتا فتي وجتود النتاجي الوحيتد متن كارثتة
إعصار إستوائي بسالح الحب.
وصل المستشار الجديد في اليوم التتالي وفتي حفتل أداء القستم
إعتقد رجال المراسم أن هناك خطأ ما فقد جتاء صتبي صتغير
تراف قه والدته .ال يتجاوز عمره العشرة أعتوام! أدى لته الحترا
ّ
الكشتافة وربطتة عنت زرقتاء وينتعتل
التحية كان يرتد ز
حلاء رياضيا خفيفا! أخر عود حلوى المصاصة من فمه حتتى
يستتتطيع ترديتتد نتتف القستتم خلتتف أحتتد رجتتال المراستتم .إنتته
المستشار الوحيد الل بل الرشد أثناء شتغله للوظيفتة بعتد أداء
القسم تناول االفطار هو ووالدته مع السيد الرئيا وحكى كيتف
نجا من الغرق في العاصفة كان يحكتي فتي الواقتع قصتة ستمع
تفاصيلها األستطورية متن جدتته أوضتح كيتف أن طتائر الترخ
الل حملته العاصفة هو الل إختطفه من براثن األموا وحمله
الى جزيرة بعيدة وظل طوال أيام يطعمه مع صغاره في أثنتاء
قصتتته كتتان يحكتتي أيضتتا بعتت قصتتف المدرستتة والمقالتتب
الصغيرة التي يدبّرها لزمالئه.
خار غرفة نومه وجد أحد رجال الشركة الوطنيتة أوضتح لته
أن هناك زوارا سيبقون لبع الوقت في القصر لتأمين حراسته
وحراستتة المدينتتة حيتتر بعتت حركتتات التمتترد تتجتته نحتتو
العاصتتمة .إعتقتتد التترئيا ّ
إن الحتتدير يتتدور حتتول فرقتتة تابعتتة
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للجيش لكنه وجد في الخار عددا مهتوال متن الرجتال الغربتاء
يم ون كل مكان نصبوا خيامهم فتي الحديقتة وربطتوا جيتادهم
فتتي فتتروع اشتتجار الجهنميتتة وورد الحميتتر كتتانوا متتع نستتائهم
وأطفالهم تناثرت اسلحتهم في كل مكان لم يستطع تبتين صتورة
المكان جيدا بسبب دخان الشواء ورائحة غائط االطفال.
تصبح الحديقة مساء عبتارة عتن أضتخم غرفتة نتوم فتي العتالم
يختتتلط صتتوت أجهتتزة الراديتتو العاليتتة التتتي تتتليع نشتترة اخبتتار
الساعة الثامنة مساء مع أصوات الحب المعلن.المكان عبارة عن
مخيم كبير يحو مئات الخيام لكن الخيام متن قمتاش خفيتف ال
يخفي صوتا نشرة الثامنة مساء يغلب على أخبارهتا فتي العتادة
إلاعة أسماء الموتى على إمتداد الوطن فتي للتك اليتوم وبستبب
كثرة الكوارر الوطنية تستغرق نشرة الاعة الموتى وقتا طتويال
يمتد أحيانا لعدة ساعات .لكن تأوهات ممارسة الحب فتي حديقتة
القصر يكاد يطغى على أخبار الموت ويشيع في الجتو أمتال أن
كل الموتى سيمكن تعويضهم بأحياء جدد بسبب ضتراوة معركتة
الحب الليلية لهؤالء المحاربين.
في الصباح ينقسمون الى مجموعات مجموعة تواصل تدريباتها
ومجموعة تحرا القصر والوزارات القريبة ومجموعتة تنطلت
لشراء إحتياجاتهم من سوق المدينة الرئيسي .الحقيقة انهتم كتانوا
ينهبون إحتياجتاتهم االشتياء المعروضتة بمائتة جنيته يشتترونها
بجنيتته واحتتد .يصتتادرون بعتت أنتتواع البضتتائع بحجتتة عتتدم
مطابقتهتا لمواصتتفات وزارة الصتتحة! رغتتم أنتته فتتي الحقيقتتة ال
توجد وزارة للصحة منل ان إستولت الشركة الوطنية علتى حكتم
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الوطن سيد الرئيا! ينتشرون في المطاعم الشعبية يأكلون كل
شئ مثل الجراد متالح التقليتة بالكسترة وشتواء لحتم الضتأن
والكمونية .حين يقدم لهم الحساب يقولون سندفع لكم نهاية الشهر
حين نتسلم مرتباتنا! ال أحد يعلم متى تحل نهاية الشهر هله! حين
يفرغ تون متتن االكتتل يض تعون متتدافع الكالشتتينكوف بجتتانبهم
ويجلسون لشرب الشا تحت أشجار اللبخ والمهوقني العتيقة.
لهبتتوا التتى بيتتوت الشتتراب وشتتربوا جميتتع الخمتتور المحليتتة
والمستتتوردة نتتاموا متتع نتتاموا متتع بائعتتات الهتتوى المحليتتات و
األجنبيات أظهتروا حتبهم للتوطن متن ختالل تفضتيل معظمهتم
لبائعتات الهتتوى المحليتات علتى األجنبيتتات .الحقيقتتة أن بائعتتات
الهوى المحليات كن يصبرن على عدم التدفع نقتدا قبتل ممارستة
الحتتب أمتتا االجنبيتتات فكتتن يشتتترطن التتدفع مقتتدما وال يق تبلن
الشيكات .لتحاشي الزبائن اللين يمتنعون عتن التدفع وأل ّن متن
المستحيل إجبار زبون مسلح ببندقية كالشنكوف يحتفظ بها على
ظهره حتى أثناء ممارسة الحب على الدفع قامت معظم بائعتات
الهوى األجنبيات بإستخدام بطاقتات التدفع المقتدم يقتوم العاشت
بشحن رصيده من ماكينة صغيرة توجتد فتي متدخل الغرفتة ثتم
يضع البطاقة في جهاز صغير بجانب سرير الحب حتين يفترغ
الوقت المحدد مع نفتال رصتيد البطاقتة يصتدر الجهتاز صتفيرا
متقطعا فتتبخر بائعة الهوى ليكتشف الزيون اثناء جنتون الحتب
أنه يمارا الحب مع الفراش الخالي فيسرع عاريا ليعيتد شتحن
بطاقته في الخار ! إنتهى األمر بالجنجويتد التى االشتادة بصتبر
بائعات الهوى المحليات ومثابرتهن في خدمة الزبائن بعيدا عن
تعقيدات التكنولوجيا ومهزلتة عتدادات الحتب التتي تشتفط المتال
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دون رحمة إنتهى أحدهم أمام مهزلتة الحتب بالتدفع المقتدم التى
القول :لقد إعتدنا على أن ممارسة الحب هي أرخف شئ أثنتاء
الحرب اآلن في هله المدينة العجيبة أصبحنا نحارب فقط لكتي
ندفع تكلفة ممارسة الحب!
حين يتدخلون التى االندايتة كتانوا يتأمرون فتورا بتإغالق البتاب
ورفع العلم األسود :اإلنداية كاملة العدد يقضون على كل االكل
والشراب حتى تضطر صاحبة االندايتة إلضتافة المتاء لشتراب
المريسة .لكنهم يكتشفون الغش بسرعة وال يدفعون ثمن الشراب
المغشتتوش! يرقصتتون علتتى ضتتجي أنغتتام الفرقتتة الموستتيقية
ويغرقون المكان بالنقود! تقول صاحبة االنداية حين تترى فئتات
العملة الكبيرة التي لم ترها أبدا من زبائنها السكارى الفقراء :هل
هله نقود حقيقية؟ وتطلب متن بناتهتا الحتلر :يقولتون أن الستوق
ملئ بالعملة المزورة!
يضحك أحد السكارى الفقراء ويقول :اطمئني لتن يجترؤ احتدهم
علتتى تزويتتر عملتنتتا الوطنيتة ببستتاطة ألن طباعتتة ورق متتزور
سيكلف أكثر من قيمته حتى لو إختار المزور طباعتة اعلتى فئتة
من العملة! يوضح لهتا :إرتفعتت أستعار التورق والحبتر وتكلفتة
الطباعة وإنهار سعر العملة!
تفضل صاحبة االنداية أن تعود للتعامل مع زبائنها الفقراء على
األقل هي تحفظ أوراق العملتة الصتغيرة التتي يحملونهتا .يلقتون
بثرواتهم الصغيرة تحت رجليها كأا واحدة تكون كافية ليفقتد
زبائنها القدامى الوعي يستغرقون بسرعة فتي النتوم ال تخستر
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كثيرا في خدمتهم حتى لو لم يدفعوا لهتا حستابها يقولتون دائمتا
حين توقظهم في آخر الليل ليلهبوا الى بيوتهم :نستمتع بالنوم هنا
أكثر من النوم في بيوتنا نشعر هنا باألمان أكثر! بينما السكارى
المسلحين يعبون الشراب دون أن تهتز رمتوش أعيتنهم كتأنهم
يزدادون وعيا كلما غرقوا حتى قتاع أجستادهم فتي الشتراب .ال
يرتكبون خطأ واحدا في بع األحيان حين يزور بيتهتا ستكير
عابر يفقد وعيه بعد أن يعتب عتدة أكتواب متن الشتراب حتين
يدفع لها يخطئ في الحساب ويدفع لها كثيرا الا أخطأ ودفع أقل
ممتا شتترب تنبهتته صتتاحبة االندايتتة بستترعة لكنتته حتتين يخطتتئ
ويعطيها أكثر ال تنبهه أبدا .اما السكارى المسلّحين فتال يتدفعون
قرشا واحدا أكثر  .لات مرة دفع أحدهم ثمن الشراب ونسبة ألنه
لم يكن معها في تلك اللحظة نقود من فئة أقل لتدفع له بقية نقوده
طلبتتت منتته أن يع تود فيمتتا بعتتد .الحظتتت بفتترح إنتته أفتترط فتتي
ّ
وخمنتتت إنتته سينستتى بقيتتة حستتابه أشتتارت لبناتهتتا
الشتتراب
ليخلصن في خدمته بأقوى نوع موجود في تلك الليلة من شتراب
كفيل بجعله ينسى حتى إسمه وليا فقط بقية حستابه .فتي نهايتة
السهرة الحظت إنه استغرق فتي النتوم فتأكتدت ّ
أن بقيتة النقتود
أصبحت ملكها أيقظه رفاقه فجترا متع أول خيتوط الصتباح فقتد
بدأت وردية حراستهم للقصر الجمهتور متا أن إستتيقظ وفتتح
عينيه حتى نادى على صاحبة االنداية قائال:
اعيد لي يا امرأة بقية نقود

سبعة وستون جنيها!

محبوسا في غرفته يستمع الى أصوات غنائهم وصراخ أطفالهم
أمضى السيد الرئيا ليالي الشتاء الجو معتدل في الخار لكنته
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لم يجرؤ على التلهاب وحتده التى الحديقتة اال فتي مترة واحتدة
أصر فيها قائد الجنجويد على أن يرى الرئيا خيولته األصتيلة
قائد الجنجويد الل سمع من طبيبه انته كتان استتالا جامعيتا فتي
إحدى الجامعتات اإلقليميتة قبتل أن يستتقيل ويقتوم بأنشتاء هتله
المعرضتة
القوة التي كانت تقوم بحفظ األمن في القترى البعيتدة
ّ
لضتتربات حركتتات التمتترد كمتتا أن القتتوة كانتتت تقتتوم بمحاربتتة
اللصوف وقطاع الطرق وتأمين طرق القوافل التي تنقتل الملتح
من واد النطرون وتنقتل البضتائع التى التدول المجتاورة كمتا
تقوم بحل النزاعات القبليتة التتي تفاقمتت بستبب الجفتاف حتتى
إقتتحم علتتى الستتيد الترئيا غرفتتته بعتتد أيتام متتن وصتتولهم التتى
القصر كان يبدو قد شرب كثيرا تلك الليلة كان يبحر عن أحد
رجاله .حين وجد نفسه في غرفة النتوم الرئاستية رفتع الترئيا
وجهه معتقدا أن حارسه يريد شيئا ما فرأى رأسا ضتخما تطتل
منه عينان كبيرتان تحدقان فيه سأل الرجل السيد الترئيا :متن
أنت وهل لديك تصريح لدخول القصر الجمهور ؟
رفع السيد الرئيا جسده من الفراش وقال مندهشا :هل ال تتزال
تعمل حتى هلا الوقت المتأخر؟ أم أنك معتاد على إقتحتام غترف
النوم وسؤال كل نائم عن إسمه وتصريح وجوده في فراشه؟
لم يسمع الرجل كالم الستيد الترئيا كلته فقتد أغلت البتاب فجتأة
وعاد الى البهو وجده الرئيا نائما على األر في البهو أمتام
غرفته فوق بركة صغيرة من البتول والقتئ .قتام الستيد الترئيا
بحمله الى الحمام لحسن الحظ أن الرجل لتم يكتن ضتخم الجثتة
رغم حجم رأسه الكبير ساعده في الح ّمام على نزع ثيابه وفتتح
52

الماء فوقه .أحضر له جلبابا نظيفا ومنشتفة ثتم لهتب لتنظيتف
البهو بحر عن أدوات النظافتة حتتى عثتر عليهتا فتي المطتبخ
بعتد أن أعتاد
إستخدم الممسحة وسائل الكلتور لتنظيتف األر
األدوات الى مكانها قام بوضع إبري القهوة فوق الموقتد بعتد أن
وضع مسحوق القهوة والماء .في البهو وجد قائد الجنجويد جالسا
في المقعد وقد بدا عليه بع االنتعاش وإستتعاد شتيئا متن هيبتة
سلطته .شربا القهوة وأكال بع حبات الزالبية قبتل أن يرتفتع
صوت آلان الفجر في الخار لم يعرف السيد الترئيا إن كتان
األلان يرفع في التوطن أم فتي وطتن آختر قتال مبتستما :كانتت
سهرة رائعة!
قال قائد الجنجويد :شربت خمورا أجنبية لهبنا كعادتنا الى بيت
شراب كنا نلهب يوميا ونشترب حتتى الصتباح دون أن يحتدر
شئ .أما مساء بعد أن شربنا كمية من الشراب المحلي الردئ
شكوت من رداءة الشراب كأننا نشرب ماء ملوثا له طعم القتئ.
أحضر أحتدهم زجاجتة ويستكي وضتعها علتى المنضتدة أمتامي
وقال :هلا شراب إنجليز ! قلت ما دام شرابا انجليزيتا البتد أنته
شربت من قبل خمترا إنجليزيتة
أجود شراب على وجه األر
لكن إتضح فيما بعد أنها مغشوشة لم تكن سوى خمتر حبشتية تتم
إفراغها في زجاجة ويسكي وإغالقها جيدا .إعتقدت أنته ستيكون
نفا الشراب وضتعت الزجاجتة فتي فمتي ولتم أعتدها اال وهتي
فارغة لم أشعر بتغيير ستوى أننتي شتعرت كتأن أحتدهم وضتع
شجرة تبلتد فتوق رأستي! وفجتأة وجتدت نفستي هنتا يبتدو أن
رجالي أحضروني الى خيمتي لكنني لم أستطع النوم بعد لهابهم
فحضرت الى هنا .يا للكارثة إنها خمر إستعمارية حقيقيتة يبتدو
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أن هتتؤالء االنجليتتز هزمونتتا بواستتطة هتتله الخم تر القويتتة فلتتم
نستطع مقتاومتهم! حتين نتلهب إلصتطياد القترود فتي الغابتات
نضع لهتا مشتروب المريستة فتي أوعيتة كبيترة تحتت األشتجار
ونختبئ تستكر القترود وتنتام فتي مكانهتا بجانتب الخمتر حتين
تستيقظ تكون قد أصبحت ملكا لشتخف متا .يفعتل المستتعمرون
الشتتئ نفستته لكتتنهم يرستتلون لنتتا خمتترا ف تي زجاجتتات جميلتتة
والمشكلة نحن ال نشرب قليال مثلهم نريد دائما إثبات رجولتنتا
نحوله الى معركة أخرى يجب أن ننتصر فيهتا
كل شئ نقوم به ّ
بأ ثمن.
بدا سعيدا بالعبارة الحكيمة التي قالها وممتنا لكوب القهوة حتى
أنه طلب من السيد الرئيا كوبا آخر كأنه شعر أن نبتع حكمتته
االنجليزية سيستمر في التدف مع المزيد من أكواب القهوة عتاد
السيد الرئيا الى المطبخ ليضع إبري القهوة مترة أخترى فتوق
الموقد .كان يسمع صتوت قائتد الجنجويتد التل لتم يتوقتف عتن
الحتتدير وكأنتته كتتان موجتتودا بجانبتته يبتتدو أن تتتأثير الخمتتر
االنجليزية ال يزال قويا.
األكل الل نتناوله في هله المدينة ليا مغليا بالقدر الكافي قال
قائد الجنجويد بسرعة قبل أن يعترف دون مجد :حين كنا نسرق
الحمير وننهب قطعان البقر والضتأن كتان حالنتا أفضتل كنتا ال
نبدأ الشراب قبل أن نلبح أضتخم ختروف سترقناه ونعلقته ستالما
بعد تنظيف بطنه فوق النار.
قال السيد الرئيا :لكنك كما سمعت كنت مدرسا..
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قاطعه قائد الجنجويد :ال توجد مدرسة فتي منطقتنتا لهبتت التى
مدرسة مرة واحتدة فتي حيتاتي حتين نهبنتا مدرستة فتي إحتدى
المدن البعيدة لتم نجتد شتيئا يستتح النهتب .ال توجتد وال حتتى
مقاعد للتالميتل يجلستون فتوق حصتائر الستعف علتى األر .
وجدنا كتبا قديمة إهترأت متن فترط االستتعمال طتوال ستنوات
ووجدنا أقالما من القصب .لو كنا نعلتم أنهتا مدرستة لمتا أقتدمنا
على دخولها كنا نظن إنها إحدى مؤسسات الحكومة التي تجبتي
أموال الناا من يريد إضاعة وقته فليلهب الى مدرسة!
وهل صحيح أنكم أحرقتم القرى وهاجمتم المدنيين؟
تر دد قائد الجنجويد قليال نظر حواليه ثم نظر التى ستاعته ثتم
تأكد من وجود سلسلة مفاتيحه ومحفظته في جيبته .كأنته يخشتى
من شئ ما ال يستطيع تحديده لكتن الخمتر االنجليزيتة كانتت ال
تزال ت ّ
عطل كوابح الحلر والخوف.
قال  :أحيانا بسبب الشك في وجود متمرد واحد كنا نشتعل النتار
فتتي قريتتة كاملتتة حتتين يختتر النتتاا نستتتطيع تمييتتز المتمتترد
بسهولة إنها الحترب طبيعتي أن يمتوت بعت االبريتاء كتان
بإمكانهم الخرو قبل أن تصلهم نيران الحترب .بإمكتانهم ايضتا
طتترد المتمتتردين متتن قتتراهم أحيانتتا كنتتا نحتترق المحاصتتيل
الزراعية أيضا ال يمكنك ضمان أن جزءا من ثمنهتا لتن يتلهب
لدعم التمرد ضد الدولة البتد متن إجتثتار التمترد متن جتلوره!
لكننا في النهاية ننفل التعليمات نحن مجرد جنود!
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كيف تكون مجرد جند وأنت تعمل أو تتوقف من العمل حينمتا
تريد؟
نحن مثل جنود الجيش ننفل األوامر لكننا حين ال نقب مرتباتنا
نتوقف عن العمل الدولة لم ترسلنا الى الكلية الحربية أو تتدربنا
على الحرب تعلّمنا للك بأنفستنا ورغتم للتك نعمتل فتي خدمتة
الوطن لكننا لن نستطيع خدمته حين تكون بطوننا خاليتة وحتين
ال يوجد في جيوبنا ما نشتر به خبزا أو دواء ألطفالنا.
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في عطلتة الصتيف التاليتة بعتد أن قتام بتأداء إمتحانتات الشتهادة
الثانوية عاد معاوية للعمل مرة أخرى في ورش السكة الحديتد
في يومته األول وجتد صتديقه مختتار الطتاهر بعتد أن صتافحه
وسأله عن أحواله هما مختار في ألنه :هل ستتلهب معتي التى
النهر يوم الخميا؟
تساءل معاوية :هل ال تزال تلهب الى هناك كل خميا؟
قال مختار :ومالا نفعل تنام هله المدينة عند الستابعة مستاء وال
يب شئ سوى النهر أو الصحراء العمل شتاق طتوال االستبوع
والا لم يكن لديك أسرة أو اصدقاء تزورهم في هله المدينة فتال
مفر من اللهاب الى النهر أو تصتبح الحيتاة مملتة مثتل الجحتيم.
بع العمال اللين جاءوا من مناط بعيدة مثلنا إضطروا لترك
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العمل والعودة الى مناطقهم حين واجهتهم صعوبة الحياة وجفافها
في هله المدينة حاولتت مترة إقنتاع احتدهم بالتلهاب معتي التى
النهتتر لمكافحتتة الشتتعور بالوحتتدة قتتال لتتي لتتو لهبتتت التتى
النهرسأبقى هناك الى األبد! حكي لي أن أهله شجعوه على السفر
والعمل في هتله المدينتة البعيتدة ألنته ظتل يعتاقر الخمتر طتوال
سنوات وكان حين يجد عمال وبع المال ال يعتود التى البيتت
مرة أخترى حتتى ينفتد آختر قترش حصتل عليته .كتان يتلهب
مباشرة من مكان عمله الى بيتوت الخمتر ويقضتي عتدة أستابيع
حتى ينفد المتال وتنفتد كتل فرصته الستتدانة الخمتر حتين تنفتد
أوراق النقد يبدأ في بيع أشيائه يبيع ساعة يتده وجهتاز تليفونته
المحمول والمعطف الل يرتديه ثم يبيع حلائه .وحتين يتجتاوز
حسابه الخط األحمر في جدار بيت الشراب تقوم صاحبة البيتت
بطرده الى الخار حين يستعيد الوعي إجباريا بتدون حتلاء و
شبه عار من المالبا يتلكر أسرته ويبدأ في البحر عنهم.
حين عاد معاوية الى العمل مرة أخرى كان قد فهم الكثيتر ممتا
يحدر في الوطن.الحكومة العستكرية أشتعلت نتار الحتروب فتي
كتتل مكتتان ومعانتتاة الن تاا إزدادت بستتبب الحتتروب والفستتاد
إستجاب لدعوة مختار لحضور إجتماع للعمال كانوا يخططتون
الضتتراب عتتن العمتتل للمطالبتتة بتحستتين أجتتورهم وأوضتتاع
عملهم.
حضر عددا من االجتماعات وفي يوم خميا قرر أن يستتجيب
لتدعوة مختتتار لزيتتارة النهتر كتتان لديتته بعت المتتال قتترر أن
تجربة اللهاب للتعرف فقط على الحياة األخرى التي تدور قريبا
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من نهر النيل لن تكون خيانة لحبه لسميرة حاول إقناع نفسه أن
تلك المغامرة الصغيرة لن تكون سوى إستراحة لمحارب أضتناه
الحب.
وجد معظم رواد المكان من عمتال الستكة الحديتد هنتاك بعت
التجار والعمال الغرباء في طريقهم لمدن أخرى شرب كوبا من
المريسة لم يشعر بالتغيير الل توقعه شرب كوبتا آختر فشتعر
بإنتعتاش طفيتف بشتتئ مثتتل تيتار كهربتتائي لطيتتف يستتر فتي
جستتده أختتله مختتتار جانبتتا وستلّمه إلحتدى الفتيتتات شتترح لهتتا
هامسا أن الصبي ال تجربة له في الحب.
تع ّرت الفتتاة أمامته تفتوح منهتا رائحتة دختان الطلتح صتغيرة
الجسم مثل سحلية ضفائرها مجدولة بشرائط ملونة تفتوح منهتا
رائحة الزيتت تبتدو مثتل صتبية تستتعد للتلهاب التى المدرستة
جلتتا بجانبهتتا ال يعتترف شتتيئا عتتن الخطتتوة التاليتتة حتتاول أن
يسترق السمع ليسمع صوت أمتوا نهتر النيتل القريتب وجتدها
فرصة ليدار إرتباكه لم تفهم الفتاة ما الل يريده من فتح نافلة
الغرفة الوحيدة متا أن فتحهتا حتتى إشتتم رائحتة رطوبتة النهتر
القويتتة .قالتتت الفتتتاة :متتن االفضتتل إغتتالق النافتتلة واال ستتتمتلئ
قالتت لته :ستوف تصتيبك المالريتا!
الغرفة في دقائ بالبعو
كان تغيير الموضوع الى النهر والبعتو والمالريتا مفيتدا لته
شعر بأنه يستعيد قليال من زمام مبادرة الحب .قال لهتا :هتل ألن
النهر قريب من هنا يوجد كثير من البعو ؟ شرحت له أنهتا ال
تستطيع النوم اال الا مسحت جسدها كله بزيت السمسم المخلتوط
بالرماد بسبب كثافتة البعتو لتيال فكتر هتو :البعتو أيضتا
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يحب النهتر ال يكتفتي فقتط بزيارتته أيتام الخمتيا لكنته يعتيش
عمره كله جوار النهر بدت له فكترة البعتو العاشت مستلية.
في بيتهم يظهر البعو أحيانا أيتام موستم فيضتان النهتر لكتن
يبدو أنه بالفعل كما قال صديقه مختار كلما ابتعتدت عتن النهتر
وتوغلت في الصحراء يختفي الحب ويختفي البعو .
كانت الفتاة تظن أنها أمام صبي صغير ال يعرف شيئا عما يجب
عليه فعله حتين يختلتي بتإمرأة متا .لكنهتا فوجئتت بنهمته الهائتل
للحب دهشت ألن منظره كان منظر يتيم ضائع على حافة هتله
الصحراء .دون أن تالحظ أن الضتياع فتي نظراتته كتان بستبب
الحب ربما بسبب براءة عينيه تقبع في جيبه منشتورات تستلمها
في إجتمتاع العمتال ليقتوم بتوزيعهتا أثنتاء تجوالته بدراجتته فتي
المدينة لن يصدق أحتد رجتال الستلطة أن هتلا الفتتى الصتغير
البرئ النظرات يحمل مثل هله القنابل في حقيبة دراجته.
شرح للفتاة تفاصيل قليلة من مشكلته وضعت يدها علتى جبهتته
فإكتشفت إنتقال حمى القلب الى رأسه أمسكت بيتده وقادتته فتي
دروب جسدها حتى توقف مترددا أمام باب الجسد أحضرت له
في البداية كتوب مريستة آختر تجرعته مثتل أكستير حيتاة كلمتا
شرب كوبتا شتعر بالظمتأ أكثتر شتعر بتوهتان بوصتلة رغبتته
أحضتترت لتته كوبتتا آختتر فأستتلمها قيتتاد نفستته ج ّردتتته متتن كتتل
حواجز المقاومة قامت بقف أجنحة خوفته كلهتا حتتى ال يطيتر
بها مرة أخرى غرق في طتين الجستد حتتى قتاع أنفاسته كتان
جسد الفتاة مثل طوق نجاة إلتقطه الفتى قبل أن يغرق فتي بحتر
متاهة القلب عرف أنته لوأفلتت طتوق جستدها فستيواجه وحتده
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أموا بحر تتالطم مثل الجبال مد يده فتي لروة المعركتة عبتر
النافلة فغطست يده في أموا النهر الدافئة الحنون.
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فتتي الصتتباح يستتتعيد القصتتر الجمهتتور بع ت مظ تاهر هيبتتته
الغابرة .يستعيد هتدوءا مشتوبا بتالخوف يتحتول ق ّ
طتاع الطترق
وستتدنة المجتتون الليلتتي إلتتى جنتتود محتتترفين نهتتارا يحرستتون
متتداخل القصتتر والتتوزارات المحيطتتة يستتتأنفون التتتدرب عل تى
إستخدام األسلحة الجديدة التي تحضرها لهم الشركة الوطنية.
في فوضى الصخب ليال ال أحد يكترر للسيد الرئيا الغارق في
عزلة السلطة يعترفون له بسلطة نهارية دون مجد سلطة تمتتد
حتى الساعة الرابعة بعد الظهر من بعد للك ال يكترر له أحتد
حتى أطقم الحراسة يسحبونها متن أبتواب القصتر ال يجتد أحتدا
سوى الجند الصغير يستغل أحيانا انهماكهم في حياتهم الليليتة
ويتجول في الحديقة ال يكترر له أحد مرة واحدة أوقفه أحدهم
ال ليرى بطاقته وتصريح مروره بل ليطلتب منته أن يمستك لته
حصتانه لحظتة حتتى ال يهترب ريثمتتا يتبتول هتو! أمستك الستتيد
الرئيا بحبل الجواد معتقدا أن الرجل ستيلهب التى المرحتا
لكن الرجل أعطاه ظهره وهو واقف بجانبه ورفع جلبابه قليال ثم
تبول واقفا فوق شجيرات الورد اإلنجليتز وهتو يتردد كلمتات
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أغنية خليعة بصوت جهور ستعيد إستتغرق وقتتا وهتو يفترغ
مثانته وكان يلوح بعضوه اللكر وكأنته يستتخدم إبريقتا لترش
أحوا الورد بالماء .ثم ّ
نظف عضوه بحفنة تراب قبتل أن يمتد
يده ليتسلم حبل جواده.
إكتشف السيد الرئيا وجود خيمة كبيرة على جانب الحديقة فتي
الركن البعيد القريب من النهر المختفي دهش ألن الخيمة كانتت
محاطتتتتة جيتتتتدا بالستتتتلك الشتتتتائك ويقتتتتوم أحتتتتد الجنجويتتتتد
بحراستها عرف من الجند الصغير:
هؤالء اسرى غاراتهم سيد الرئيا! يتم تسليم الرجال لوحدات
خاصة تقوم بإعدامهم ويحتفظون بالنساء!
سمعت أيضا صراخ أطفال صغار!
هؤالء أطفالهم ستيد الترئيا التلين انجبتتهم االستيرات الالئتي
يتعرضن لإلغتصاب!
م ه الرعب :نساء يتعرضن لإلغتصاب في القصر الجمهور ؟
أين وزارة العدل؟ أين منظمات حقوق االنسان؟
وصلت عريضة شتكوى متن مواطنتة التى القصتر الجمهتور
جاءت سيدة مسنة تحمل عريضة وطلبت مقابلة الستيد الترئيا
لم يسمح لها الجنجويد بالدخول لكتن المترأة لتم تستستلم جلستت
تراا أن
علتتى حافتتة الشتتارع المطتتل علتتى القصتتر حتتلرها الحت ّ
اإلنتظار في المكان ممنوع مضت ل مام بعيدا عن القصر قليال
دون أن تدر انها كانت تسير فوق النهر شعرت كتأن األر
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كانت تتحرك من تحت أقدامها من فرط قوة زلزال الحنتين التى
الماء! ظل مشهد حضورها ووقوفها في المكان يتكترر كتل يتوم
لعدة أيام لم تكن تعرف كيتف يمكنهتا الوصتول للستيد الترئيا.
حفيتتدتها تحتتاول أن تجتتد مستتئوال آختتر حستتب نصتتيحة بع ت
معارفهم كانت تشعر أن ال حل سوى أن تكتون هنتا حتتى تجتد
من يساعدها للدخول أو يخر ساكن القصر نفسه صدفة وتتمكن
من لقائه.
جاء جند الحراسة الصغير كان يتستكع فتي المكتان بالصتدفة
وكأنه يبحر عن شئ ضاع منه في النهر قبتل جفافته كتان هتو
الوحيد الل تبقى من طاقم الحراسة القديم مفترو أن يستاعد
السيد الرئيا في إرتداء مالبسه وينظف له حلائته حتين يكتون
هناك لقاء رسمي في القصر بسبب بقاء الترئيا طتوال الوقتت
داختل القصتر فتي الفتترة األخيترة وعتدم وجتود زوار أصتتبح
الجند الصغير يتغيب احيانا وحين يحضر يقوم ببع األعمال
الصغيرة ويحاول أن ينقل للسيد الرئيا حستب رؤيتته صتورة
عن العالم خار القصر.
نادته السيدة العجوز :هتل تستد لتي معروفتا يتا ولتد ؟ توقتف
الجند الصغير شعر بشئ ختارق يجلبته للستيدة المستنة كتأن
والدته التي ال يعرف أين هي اآلن وإن كانت على قيد الحياة هي
التي تناديه .قبل أن يقتول شتيئا كانتت العجتوز قتد بتدأت تحكتي
قصة حفيدها اليتيم المهدد بالموت في كل لحظة استمع الجنتد
الصغير بصبر ثتم طلتب منهتا أن تستلّمه العريضتة ووعتدها أن
يقوم بتسليمها للسيد الرئيا.
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أال يمكنني تسليمها له شخصيا؟ قالت العجوز بتود أن اطمتئن
قبل أن أعود الى بيتي أنه سيفعل شيئا ما من أجل إبني حفيد
اليتيم الل قمت بتربيته مثل إبن منتل متوت والديته اثنتاء رحلتة
الح .
فكر الجند الصغير ثم سألها :هل حاولت مقابلة الجنرال اآلخر
في الشركة الوطنية؟
قالت العجوز :حفيدتي لهبت التى هنتاك وقتد رتبتوا لهتا موعتدا
لمقابلة مدير الشركة لكنني أرغب في لقتاء الترئيا هتو التل
يستطيع أن يفعل شيئا إلنقال حفيد .
وعدها أنه سيحاول أن يحصل لها على الن بالدخول ال يعترف
ان كان للك ممكنا اليوم أم في وقت آخر وإن لم يستطع ستيعود
مرة أخرى ليتسلم منها العريضة.
قالت العجوز :حاول اليوم يا بني الموت ال ينتظر طويال.
في الداخل وجد السيد الرئيا يشرب القهتوة كتان االرهتاق بتاد
على وجهه بسبب عدم النوم.
قال موضحا :كانوا يغنون ويرقصون طوال الليل!
قال الجند الصغير :هل تقصد الجنجويد يا سيد .
رد السيد الرئيا :وهل هناك غيرهم؟ يبدو أنهتم كتانوا يحتفلتون
بتتزوا أحتتدهم أال يتعتتب هتتؤالء النتتاا متتن التتزوا ؟ حتتين لتتم
أستتتطع النتتوم حتتتى منتصتتف الليتتل بستبب الموستيقى الص تاخبة
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وصتتوت االلعتتاب الناريتتة لهبتتت التتى بهتتو القصتتر لمشتتاهدة
التلفزيون وفجأة جاء الى المكتان ثالثتة رجتال كتانوا ستكارى
تماما .لم يهتموا بوجود وجلسوا بجانبي يشتاهدون التلفزيتون
حين ظهرت صورتي في نشرة االخبار قال أحدهم:
من هلا العجوز؟
رد عليه الثتاني :يبتدو أنته شتخف مفقتود ختر متن بيتته ولتم
يستطع العودة بسبب إصابته بالخرف ينشرون صورته عستى
أن يتعرف عليه شخف ما ويعيده الى لويه!
يا للمهزلة وانا أجلا بجانبهم لم يحاولوا حتى مطابقة الصتورة
متع الشتتخف الجتتالا بجتتانبهم بعتتد نشتترة االخبتتار كتتان هنتاك
برنام غنائي مخصف ألغاني الحماسة والفروسية متا ان بتدأ
الغناء حتى هبوا من أماكنهم وانخرطوا في الترقف ثتم ستحبني
أحدهم من يد ودفع بي للرقف! وحين حاولت العتودة لمقعتد
طلب مني أحدهم أن أحضر له كوب ماء! يا للمهزلة!
تلفت السيد الرئيا حواليه حلرا ثم قال:
سأطلب توضيحا من مندوب الشركة الوطنية حول وجود هؤالء
المسلحين في القصر!
قال الجند الصغير :هناك سيدة في الخار تود تسليم ستعادتكم
عريضة شكوى!
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دهش السيد الرئيا حتى أنه لزم الصمت لبرهة وهو يحدق فتي
الجند الصغير كانت المرة االولى التي يطلب فيها شخف متا
من الشعب مقابلته منل القرن الماضي.
لم يسأل حتى عما تريده السيدة طلب من الجند أن يستمح لهتا
فورا بالدخول.
حتراا القصتر
قال الجند  :يجب أن نطلب في البداية إلنتا متن ّ
الجدد.
إستقبل السيد الرئيا السيدة بعد قليل كانت قد حضرت بالقطار
في رحلة إستغرقت أياما ثم قضت عدة أيتام متع بعت أقربائهتا
فتتي أحتتد أط تراف العاصتتمة قب تل أن تتتتمكن م تن الحضتتور التتى
القصر شربت السيدة العجوز كوب الشا الل أعتده الجنتد
ثم بدأت تحكتي قصتة رحلتهتا الطويلتة بالقطارومعاناتهتا طتوال
أشهر حتى تستطيع مقابلته.
كان الرئيا تواقا لمعرفة أ شئ عن الحياة خار القصر سأل
العجوز عن رحلة القطار والناا اللين كانوا معهتا فتي رحلتهتا
وكم ّ
تكلتف الرحلتة بالقطتار وكيتف تمضتي الحيتاة فتي المدينتة
البعيدة التي جاءت منها كيف يعيش الناا؟ هل يلهب االطفتال
الى المدارا؟ هتل الستلع الغلائيتة متتوفرة فتي االستواق وهتل
يستطيع الناا كلهم شرائها؟ قالت العجوز أن األسواق مليئة بكل
شئ لكن النتاا ال تستتطيع شتراء كتل شتئ متا لتم يكتن لتديك
قريب خار الوطن يساعدك ببع المال لن تستطيع شراء أيتة
شئ .قال السيد الرئيا :لكننتي ستمعت أن هنتاك ثتورة زراعيتة
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واالنتا جيد شرحت له الستيدة العجتوز أ ّن المواستم الزراعيتة
فاشلة ألن البنوك التابعة للحكومة تحتكتر كتل شتيء وال تمهتل
المزارع وقتا لترتفع أسعار المحاصيل الزراعية قبل بيعها ممتا
أدى العستتار معظتتم المتتزارعين وهجتتر الكثيتترون الزراعتتة
واتجهوا للتنقيب عشوائيا عن اللهب.
أطرق السيد الرئيا وقال :نفا الشئ حدر مع جيشي!
حكت له العجوز قصة حفيدها الل وقع في أسر قوات الحكومة
منل أشهر قالت له أن حفيدها كان ضابطا في الجيش لكنته كتان
يرف حرق القرى وقتل المدنيين اللين ال لنب لهم وإنه تترك
الجتتتتيش بستت تبب ممارستتتتات القتتتتوات التتتتتي تحتتتتارب متتتتع
الجيش.أوضحت لته أن حفيتدها يتتيم األبتوين متات والتداه منتل
سنوات أثناء اداء فريضة الحت وأنهتا قامتت متع جتده بتربيتته
فأصبح مثل إبنها تماما حكت له أن إبنها كان إنسانا كريما يحب
الخير لكل الناا وال يقبل أن يقع الظلم علتى المستاكين هنتاك
ظلم كثير وقع على الناا في كتل مكتان وفتي منتاط الحترب
يقولتتون أن القتتوات التتتي تحتتارب متتع الجتتيش تغتصتتب النستتاء
وتسترق األطفال قرى كثيرة أحرقت وأجبر أهلها على النزوح.
حكت له بع تفاصيل حياتها بعد موت زوجها وأنه لم يعد لها
في الدنيا غير حفيدها وشتقيقته وألنهتا إنستانة مستنة ومريضتة
تحتا إلبنها بجانبها تحتا لحنانه ومساعدته حكت له أنها قبل
سنوات حين أصيبت بمتر فتي عينيهتا وقبتل أن تعتال كتان
حفيدها هو عيونها التي ترى العالم من خاللها وانته كتان يقتوم
بكل شئ من أجلها وحين تصاب بمتر أو حمتى يبقتى الليتل
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كله ساهرا بجانبها ويطعمها بيديته ويحملهتا التى الحمتام .قالتت
أكثتتر متتن حتتوجتي لحنانتته وقربتته بجتتانبي أختتاف علتتى ش تقيقته
المسكينة ان مت لن تجد في هلا العالم من يحميها ويقف بجانبها
في حياة تزداد مصاعبها ومشاكلها فتي كتل يتوم ثتم قتدمت لته
عريضة إلتماا العفو عن حفيدها.
مسح السيد الرئيا التدموع متن عينيته حتتى يتتمكن متن قتراءة
العريضة .إستمرت دموعه تنزل وهو يقرأ العريضة طلب متن
الجن تد أن يطلتتب إحتتدى ستتيارات القصتتر لتقتتوم بنق تل الستتيدة
العجوز الى البيت الل تقيم فيه .لكن الجند أبل السيد الترئيا
أنه ال توجد في القصر حسب علمه أية سيارات قامتت الشتركة
الوطنية بسحب كل سيارات القصتر وبيعهتا فتي المتزاد العلنتي
لهب السيد الترئيا التى غرفتة نومته وأختر متن حقيبتته عتدة
أوراق مالية دفع بها للسيدة العجوز ودفتع للجنتد أيضتا ببضتع
أوراق مالية ليستأجر عربة تاكسي للسيدة دست السيدة العجتوز
النقود في جيبها وفعل الجند الصغير الشتئ نفسته لتم يشتأا أن
يقول له إن هله النقود لم تعد مستتخدمة منتل أن قامتت الشتركة
الوطنية قبل سنوات بتغيير العملة الوطنية.
قام بوداع السيدة العجوز حتى بتاب القصتر ووعتدها بعمتل كتل
شئ من أجل إطالق سراح حفيدها فورا.
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قال مندوب الشركة الوطنيتة حتين رأى العريضتة وستمع طلتب
السيد الرئيا:
األمر بيد القضاء سيد الرئيا والقضاء في بالدنا مستقل عتن
السلطة التنفيلية كما تعلم فخامتكم ال يمكننا التدخل.
الا ما دام االمر بيد قضاء نزيه كما تقول البد أن للمتهم محتام
أريد أن أحدد موعدا مع محامي هلا الضابط المتهم!
بدا علتى منتدوب الشتركة الوطنيتة بعت اإلرتبتاك لكنته قتال:
بالطبع هناك محام .لكن حسب علمتي ال زالتت مثتل قضتية هتلا
الضابط الل كان يحارب مع إحدى حركات التمرد بيد القضاء
العستتكر وبإعتبتتاره ك تان أيض تا ضتتابطا بتتالجيش تم ت ّرد علتتى
القوانين العسكرية.هناك محام لكل متهم أمام المحتاكم العستكرية
لكن ته ال يكتتون فتتي الغالتتب علتتى إتصتتال مستتتمر بموكلتته .فقتتط
يحضر معه جلسات المحاكمتة هتلا كتالم عتام علتى كتل حتال
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أعطني فرصة لجمتع معلومتات أكثتر عتن القضتية وستأقدم لتك
تقريرا عنها في أقرب فرصة.
إختفى المندوب لعدة أستابيع حتاول الترئيا االتصتال بالشتركة
الوطنية لكن التليفونات كانت دائمتا مشتغولة أو ختار الخدمتة
وعتتده الطبيتتب حتتين وجتتده يتحتتدر كثيتترا عتتن هتتله القضتتية
باالتصال بهم لكن لم يحدر شتئ .حتين وجتد الجنتد الصتغير
الرئيا قلقتا بعتد عتدة أيتام قتام بتإبالغ عستكر الجنجويتد التلين
يحرسون بوابة القصر .فحضر المندوب في اليوم التالي.
توقع السيد الرئيا أن يسمع أن الستجين قتد أعتدم كمتا تعتود ان
يسمع لكنه فوجئ باالجابة:
لقد تم اطالق سراحه فعال سيد الرئيا منل عدة أشهر قبل أن
يوضح:
عفوا ألنني تأخرت على فخامتكم لكتن بستبب ضتياع عتدد متن
ملفات القضتايا التتي تحتو أستماء كتل المعتقلتين متن حركتات
التمرد في األشهر الماضية لم نستطع العثور على معلومات عنه
بسرعة صدر أمتر متن فختامتكم بتالعفو عتن عتدد متن حتاملي
السالح ضد الدولة بعد توقيع إتفاقية سالم مع الفصتيل المتمترد
الرئيسي قبل أشهر وألن الضابط الملكور أ ُسر أثناء معركة مع
احدى الحركات المتمردة فقد أطل ستراحه أيضتا متع عتدد متن
منسوبي حركات التمرد!
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قال السيد الرئيا :إن كان قد أطل ستراحه كمتا تقتول أيتن هتو
اآلن؟
ال علم لنا بللك سيد الرئيا لقد اصبح مواطنا حرا منل لحظة
اطالق سراحه ربما غادر التوطن بعت متن يطلت ستراحهم
يعودون لالنضمام للتمرد أو يسافرون الى بع الدول االوربية
يطلبون ح اللجوء السياسي البع يعيشون في بعت التدول
المجاورة.
قال السيد الرئيا من أين جاءت قوات الجنجويد؟
أوضح المندوب :هله قوات السالم والتنمية ال عالقة لهم سيد
بتلتتك القتتوات التتتي ستتعت ال تدوائر االمبرياليتتة إلختتتالق قصتتة
تكوينها ودعمها متن الحكومتة وإرتكابهتا لمجتازر فتي دارفتور
كانت هناك حرب أهلية فتي للتك االقلتيم بستبب الجفتاف ستيد
الرئيا منل الجفاف الل ضرب المنطقة أوائتل عقتد ثمانينتات
الفرن المنصرم لم تستقر االوضاع فتي االقلتيم ستيد الترئيا
كما تعلم هناك قبائل رعوية وقبائل اخترى تعمتل فتي الزراعتة
حين عم الجفاف االقلتيم ولتم تهطتل االمطتار وجفتت المراعتي
الضخمة وأصبحت صحراء قاحلة بدأ الرعاة يقتحمون المزارع
بحثا عتن الحشتائش لقطعتانهم التتي كانتت تمتوت أمتام أعيتنهم
البهيمة مثل الطفل ال يمكنك ان ترى طفلتك يمتوت امتام عينيتك
وال تحرك ساكنا ستيد الترئيا .والمتزارع لتن يقبتل بتخريتب
مزرعته أشجاره ايضا مثل أطفاله يسهر الليتالي فتي رعايتهتا
وسقيها فكان أن نشأت الحروب بين القبائل لقد ورثت الشتركة
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الوطنية للك من عهدكم االول سيد الرئيا وقد حاولنتا كثيترا
ان نجد حال جلريا لهله المشكلة دون جدوى.
أوضح السيد الرئيا :لقد كنا نحاول نحن آنلاك حل المشكلة عن
طري محاولة تعوي المتضررين وترتيتب متؤتمرات الصتلح
بين القبائل المتنازعة .لكنكم قمتم بتسليح قبائل ضد أخترى وزاد
هلا المشكلة تعقيدا!
تلك دعايات االعالم الغربي سيد الرئيا بالعكا نحن حاولنا
القضاء على الجفاف وأرسلنا أئمة وعلماء يصتلّون بالنتاا فتي
كل مكان صالة االستسقاء أمال في هطول المطر قاموا بالصالة
في كل مكان في نياال وفي الدلن وكادقلي حتى أقصتى حتدود
االقليم ولكن ال حياة لمن تناد لم تنزل قطرة مطر واحدة .هل
سنخر فتي مظتاهرة ضتد العنايتة االلهيتة ستيد الترئيا؟ لقتد
أصبح األمر غضبا إلهيا! أرستلنا نفتا األئمتة ينصتحون النتاا
بإصالح دينهم حتى يزول غضب الستماء لكتن النتاا لتم يكتن
لتتديهم أيتتة وقتتت لتتللك كتتانوا مشتتغولين بتتالعراك والحتترب متتع
القبائل االخرى حتول المراعتي متن يقضتي وقتته فتي الشتجار
حول المطر سيد الترئيا لتن يجتد وقتتا إلصتالح عالقتته متع
خالقه!
قتال الستتيد الترئيا :هتتل حتاولتم التتدعوة لمتؤتمرات صتتلح بتتين
القبائل؟ هل دفعتم تعويضات للتمضررين وديات القتلى كما كنتا
نفعتتل فتتي ستتنوات الجفتتاف االولتتى حتتين تنشتتأ المنازعتات بتتين
القبائل؟
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قال الرجل :نعم أرسلنا نفا االئمتة يتدعون للستالم بتين النتاا
ودعونا الناا لمؤتمر للسالم إستمر اكثر من ثالثة عقود ستيد
الرئيا وكنا نتدفع تكلفتة إقامتة المتؤتمرين فتي الفنتادق ستيد
الرئيا وندفع لهم مرتبات مقابل التفرغ للسالم حتتى ال يجتوع
اطفالهم قبل تحق السالم وكنا نتحمل نفقتات دفتن متن يموتتون
بستتبب الشتتيخوخة أثنتتاء المفاوضتتات ستتيد ال ترئيا نستتميهم
شهداء السالم.
قاطعه السيد الرئيا :وهل تقيمون لهم أيضا أعراا الشهداء؟
قال الرجل :كال انهتم ال يموتتون فتي ستاحات المعتارك ستيد
الرئيا يموتون في الفنادق من ره السالم .تصيبهم أمرا
السالم النقرا وإرتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم وأمرا
القلب .بعضهم جاءوا الى المؤتمر عت ّلابا ستيد الترئيا وحتين
طالت حياة السالم وقرروا العودة لميادين الحرب مرة اخرى لم
يستطع معظمهم للك فقد تزوجوا اثناء المفاوضات وكنا نتحمتل
تكلفة حفالت زفتافهم الجمتاعي ستيد الترئيا وكنتا نلبتي كتل
طلباتهم :يطلب أحدهم :أريتد مطربتة إثيوبيتة فتي حفتل زفتافي
أريد المطرب محمود عبدالعزيز يجتب أن يكتون حفتل الزفتاف
في إستاد فري المريخ ألنني من عشاق المريخ وطلتب أحتدهم
المطربتة شتاكيرا لتغنتي فتي حفتل زفافته وحتين حضترت التى
الحفل إستخدمت قوات السالم والتنمية الرصتاف الحتي لتفريت
حضور الحفل والمعجبين اللين كتادوا يحطمتون المسترح التل
غنت فيه المطربة الشهيرة قدمنا تنازالت وأحضرناها رغتم ان
هيئة العلماء أفتت بحرمة إحضار مطربة أجنبيتة حتتى ال يتتأثر
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الشباب برقصها وطريقة إرتدائها لمالبسها تزو بع هتؤالء
المعارضتتون عتتدة م ترات وانجبتتوا اطفتتاال ضتتاقت بهتتم فنتتادق
الستتالم فاضتتطررنا إلنشتتاء فنتتادق إضتتافية ومتتدارا ملحقتتة
ل طفال ومحاكم أحوال شخصية لف منازعتات الحتب وفتي
أثناء المفاوضات كنا نضتطر أحيانتا إليقتاف جولتة المفاوضتات
لحتتين توقتتف عتتراك الزوجتتات وصتتراخ األطفتتال فتتي الغتترف
لقتد عملنتا وضتحينا كثيترا متن أجتل
المجاورة لقاعة التفتاو
السالم سيد الرئيا!
قال السيد الرئيا :ولمالا لم تصلني بطاقة دعتوة لحضتور حفتل
الزفاف الجماعي الل غنت فيه شاكيرا في حراستة الجنجويتد؟!
ومتا ستبب وجتود قتوات الجنجويتتد فتي العاصتمة وفتي قصتتر
بالتحديد؟
قال المنتدوب :كتان الحفتل قبتل أعتوام ستيد الترئيا وكانتت
حرك تات التمتترد علتتى وشتتك دخ تول العاصتتمة قمن تا بنقتتل كتتل
الوزراء والمسئولين التى منتاط آمنتة وشتددنا الحراستة حتول
القصر الجمهور الل تولت حراسته فرقة خاصتة متن قتوات
السالم والتنميتة أود تنبيته ستعادتكم مترة أخترى التى استم هتله
القوات سيد الرئيا :اسمها قوات السالم والتنميتة متا يستمى
بقوات الجنجويد هو إختراع للمعارضة وبع التدوائر الغربيتة
المعادية لوطننا وديننا!
وهل تحتا التنمية لقوات؟
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مهمتهم حراسة حدود الوطن ستيد الترئيا ومحاربتة حركتات
التمرد وبدون سالم واستقرار كيف ستكون هنتاك تنميتة ستيد
الرئيا؟!
قال السيد الرئيا :االسم يوحي انهم سيقومون بزراعتة االر
وتنمية اقتصاد الوطن وال يمكن القيام بتللك باستتخدام الستالح
يستتتخدم المتتزارع الملتتود والمعتتول لتتم أر مزارعتتا يستتتخدم
الكالشنكوف رغم انني طفت الوطن كلته وحتتى فتي أقستى أيتام
فصول جفافه أليا من األوف ان يقوم جيشتي بحمايتة الستالم
يحمي حدود الوطن لينشتغل النتاا بالتنميتة بتدال متن ان يحمتل
الجميع السالح علتى األقتل ّ
إن جيشتي ال يتمترد حتين ال يتستلم
مرتباته بينما هؤالء المسلحون الا تأخرت مرتباتهم يومتا واحتدا
يحتلون القصر ويعلنون األحكام العرفية الشتئ الوحيتد التل ال
افهمه كيف اكون انا مسجونا في القصر ورهينة بأيد الجنجويد
لحين سداد متأخرات مرتباتهم وفي الوقت نفسته أقتف شترائط
افتتاح مشاريع وطن السالم في جهاز التلفزيون؟!
قال المندوب :لقد تعودنا من سعادتكم العمل دائما والتضحية متن
أجل الوطن وفي أسوأ الظروف ورغم كل المحن والمؤامرات!
قتتال التترئيا :هتتلا صتتحيح لكننتتي أحتتتا علتتى األقتتل أال أكتتون
مسجونا في الح ّمام أو في مكتبي الل يقف أمام بابه حارا من
الجنجويد يحمل مدفع آر بي جي لكي أواصل التضحية من أجل
الوطن!
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عفتتوا ستتيد ال ترئيا أود فقتتط تتتلكيرك متترة أختترى أن كلمتتة
جنجويد هله من صنع الدعاية الغربية المستمومة التتي ال تريتد
خيتترا بهتتلا التتوطن وتريتتد زرع الفتتتن بتتين مكونتتات شتتعبنا
وإستهداف عقيدتنا واستقالل قرارنا الوطني!
وهل ال تزال هناك حركات تمرد إنني أستمع يوميتا فتي جهتاز
التلفزيتتون إنتته تتتم القضتتاء علتتى التمتترد نهائيتتا وان المتتواطنين
يعيشون جميعا سعداء بفضل حكمة الشتركة الوطنيتة التتي تقتود
سفينة الوطن! وان مفاوضتات الستالم اثمترت عتن اتفاقيتة الا
بالماا د غران كناريا التي ألقى بموجبها كتل حملتة الستالح
أسلحتهم وعادوا الى حظيرة الوطن يشاركون في تنميته! بعد ان
صدر عفو عام عن كل من حمل السالح ضد السلطة.
المشتتكلة ستتيد التترئيا انتته كلمتتا ظهتترت حركتتة تمتترد ضتتد
الستتلطة نفتتتح فنتتدقا جديتتدا ونتتدعو قادته تا للحض تور متتن اجتتل
التفتتاو للستتالم وحتتين يتطتتاول غيتتاب القتتادة التتلين لهبتتوا
وينقطع االتصال بينهم وبين قواعدهم بمرور التزمن
للتفاو
يظهر قادة جدد في ميدان المعارك ويبدأون معارك جديتدة حتتى
نتمكن نحن في فتترات ركتود الستالم متن تشتييد فنتادق جديتدة
الستيعاب متفاوضين جدد فيها .بع القتادة ينستون ايضتا أنهتم
وقعوا معاهتدات ستالم ملزمتة وبستبب تتأخر إستتيعاب قتواتهم
ضمن أجهزة األمتن والشترطة كمتا تتنف علتى للتك معاهتدات
السالم يقومون بالعودة لميتادين القتتال وإستتئناف الحترب مترة
أخرى أو يفعلون للك فقط بسبب عدم إعتيادهم على البقاء دون
حرب لقد ضبطنا مرة وزيترا إقليميتا يقتود فصتيال متمتردا فتي
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عطتالت نهايتة االستبوع ا أنته متتع الحكومتة فتي أيتام العمتتل
الرسمية ومتمرد بعد الظهر وفي العطالت الرسمية!
وما سبب وجود هله القوات أيا كتان استمها جنجويتد ستالم أو
تنمية في قصر ؟
هناك بع الحركات تحاول الوصول للعاصمة سيد الترئيا
لللك إستعنا بقوات السالم والتنمية التي أثبتت كفاءة في محاربتة
التمرد لمساعدة القوات المسلحة في حماية العاصمة!
هل تعني ان حدود الوطن أصبحت حول العاصمة؟
ال بتالطبع ستيد الترئيا بقيتتة قتوات الستالم والتنميتة تحتترا
حدود الوطن كلها ما أهمية بقاء التوطن إن غترق رأا التوطن
فتتي الفوضتتى؟ العاصتتمة هتتي رأا الوطن.وفيتته رم تز الستتلطة
ومؤسسات الدولة سيد الرئيا!
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يكتشف السيد الرئيا إنه ال يستطيع أن يجتد أ متن مستشتاريه
القدامى في بحثه عن خيط يقوده في متاهة البحر عن معلومات
في قضية ضابط الجيش المتمرد الل وقع في يد قوات الجتيش
لم يجد أثناء بحثه في أوراقه القديمة أية دليل يقتوده التى طريقتة
لالتصال بأحد مستشاريه القدامى.
يقول له الجند الصغير :لكن ال يوجد جيش سيد الرئيا هلا
الرجل يكلب عليك لقد قاموا بتسريح الجيش كله بع الجنود
مثلي يعملون في شركات أمنية خاصة يملكهتا منستوبي الشتركة
الوطنية والبقية إنتشروا في الصحار يبحثون عن اللهب!
تعني أنهم يعملون مع شركات التنقيب عن المعادن؟
ال توجد شركات للتنقيب كل مواطن يحفر فتي األر لوحتده
يستخدم الغالبية معدات الزراعة العادية .بع من يملكون المال
المسألة تعتمتد
يستخدمون الجرارات الزراعية في حفر األر
على الحظ .قد تحفر األر طوال عام كامل وال تعثر على ايتة
شئ .وحين يعثر أحدهم علتى شتئ متا تظهتر إحتدى الشتركات
التابعتتة للشتتركة الوطنيتتة وتقتتوم بتحصتتيل الضتترائب والزكتتاة
والرستوم الحكوميتتة االختترى منتته ثتتم يشتتترون متتا يتبقتتى متتن
ال تلهب يق تال ّ
إن مواطن تا عثتتر علتتى ستتبيكة لهتتب تتتزن ثالثتتة
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كيلوغرام وبعد إحتساب ضتريبة االنتتا وخصتم تكلفتة الزكتاة
وغرامة البحتر عتن التلهب بتدون تصتدي حكتومي وغرامتة
تلور البيئة ودمغة الجريح وضريبة الجهتاد لتم يتبت للمتواطن
المسكين سوى ثالثة جرامات من اللهب!
لكن هلا ظلم! وهل يلهب جميع الناا بحثا عن اللهب؟
معظمهم من الشباب اللين تقطعت بهم الستبل ولتم يعثتروا علتى
فتترف عمتتل أو فرصتتة للهجتترة لكتتي تجتتد فرصتتة للعمتتل فتتي
مؤسسات الشركة الوطنية يجتب أن تكتون صتاحب إنتمتاء قتديم
للحركة اإلسالمية أ تكون لحيتك قديمة!
مالا تعني بلحية قديمة؟ هل يقوم كل من يطل لحيته بإستتخرا
شهادة بحر يكون فيها تاريخ إنشاء لحيته وتاريخ تستجيلها لتدى
مصلحة اللحي واللقون!
كتم الجند الشاب ضحكته التي كادت تنفجر تأدبا فتي حضترة
السيد الرئيا وقال :أعضتاء الشتركة القتدامي يعرفتون بعضتهم
و لكن ألن سبل الرزق باتت صتعبة وال يجتد المتواطن
البع
العاد فرصة للمنافسة فتي فترف العمتل متع أعضتاء الشتركة
القدامى يلجأ البع ممن تقطعت بهم سبل الرزق لتركيب لحية
صناعية تباع سرا في األسواق بعدة جنيهات كما يمكنك أيضتا
ببضعة جنيهات عمل غرة فتي جبينتك تعطتي إنطباعتا انتك متن
اعضاء التنظتيم القتدامى .هنتاك محتالت متخصصتة فتي بعت
األسواق البعيدة لعمل غرة الصالة ولتركيب لحية صناعية يكون
شعرها مشابها لنوع شعر رأسك .وحتى ال تختلط االمور قامتت
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الشركة الوطنيتة بإنشتاء أرشتيف الكترونتي ل عضتاء القتدامى
يسمونه مصلحة الرقم الوطني ويسميه المواطنون تهكما مصلحة
اللقون الوطنية .حين تود الترشح لوظيفة ما يجب أن تلهب الى
مصلحة الرقم التوطني هنتاك يقومتون بفحتف ستجلك التوظيفي
وبناء على التوصية التي يرسلونها الى جهة العمل يتم تعيينك الا
ثبت انك من أعضاء التنظيم القدامى أو ينصحونك بالبحر عتن
عمل في مصلحة أخرى أو اللهاب للبحر عن اللهب او العمترة
ان لم تستطع اثبات إنتمائك القديم للتنظيم الحاكم.
سأل السيد الرئيا الجند الصغير :هل صحيح أن هتله القتوات
التي تسمى قوات التنمية والسالم لتم ترتكتب مجتازر فتي غترب
الوطن؟ وأن تلك دعايات من االعالم الغربي كما يقتول منتدوب
الشركة الوطنية؟
قتتال الجنتتد  :أنتا نفستتي أنتمتتي التتى إحتتدى قتترى االقلتتيم ستيد
الرئيا لقد غادرته وأنا صغير ولم استطع العتودة مترة اخترى
بستتبب الحتترب .وحتتين ستتنحت لتتي فرصتتة للستتفر قبتتل ستتنوات
الطمئن على أسرتي وصتلت التى هنتاك بصتعوبة بستبب عتدم
إستتباب األمن ولوال اننتي كنتت ارتتد مالبتا الشتركة التتي
أعمل معها لما استتطعت الوصتول لتم أجتد أحتدا متن أسترتي
عرفتتت أن القريتتة أحرقتتت كلهتتا بواستتطة غتتارات االنتينتتوف
وأكملت قوات الجنجويد المهمة بع ستكان القريتة إستتطاعوا
الهرب لكنني لم استطع معرفة أية معلومات عن أسرتي القريتة
نفسها يسكن فيها غرباء لم أعرف من أيتن جتاءوا ستمعت متن
بع الرجال في المدينة القريبة أن الحكومتة أحضترت غربتاء
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من ختار التوطن ومنحتتهم البيتوت واالراضتي التتي هجرهتا
أهلها بسبب الحرب حتى في المدينة تجد دائمتا غربتاء فتي كتل
مكان لكنهم يحملون أوراقا ثبوتية تفيد أن أجتدادهم ولتدوا هنتا
ويجيدون حتى اللهجات المحلية.
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حين سأل الستيد الترئيا عتن قائتد قتوات الجنجويتد التتي باتتت
تقاس تمه القصتتر قتتال المن تدوب إن قائتتد قتتوات الستتالم والتنميتتة
والل يحمل أيضا رتبة جنرال كان يعمتل مدرستا فتي مدرستة
إحدى قرى دارفور وكان يؤم النتاا يتوم الجمعتة فتي الصتالة
وكان رئيسا للجمعية التعاونية التي تدعم الرعاة والمزارعين في
القرية وتساعدهم في تسوي منتو الصم العربي وفي الفتترة
الديمقراطية تم انتخابه نائبا عن المنطقة.
لكن الرجل إعترف أمامه دون مجد انه بدأ حياته لصتا للحميتر
ثم تدر في النهب حتى اصبح قائدا لمجموعة نهتب مستلح قبتل
أن تستأجره السلطة وتزوده بالسالح وتساعده في تدريب رجاله.
حين تحدر له مشاكل مع الستلطة التتي تستتأجره كتان يحضتر
مخمورا يبحر عن حتائط مبكتى لات مترة إقتتحم غرفتة النتوم
وهتتو يغنتتي يقتتول الستتيد الترئيا المشتتكلة ليستت فتتي األغتتاني
الهابطة التي يرددها المشكلة أنه يجبرني على الغناء معه! جلسا
يغنيتتان أعتتد الستتيد التترئيا كتتوبين متتن القهتتوة .شتترب قائتتد
الجنجويد القهوة كأنه يتجرع سما وضتع فنجتان القهتوة الفتارغ
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وقتتال :ه تل لتتديكم مشتتكلة س ت ّكر هنتتا فتتي القصتتر أيضتتا ستتيد
الرئيا؟
المفاجأة أنه لم يأت ليصتب جتام غضتبه علتى الشتركة الوطنيتة
ألنها لم تدفع مرتبه ومرتبات رجاله كما يفعل أول كل شهر.
كان يبدو شخصا مختلفا مسالما ولطيفا كأنه يحمل علتى ظهتره
غصن زيتون وليا بندقيتة كالشتينكوف شترب الستيد الترئيا
قهوته بسرعة حتى يتغلب علتى النعتاا التل يجعلته يخلتد التى
النوم في حضترة قائتد الجنجويتد فتضتيع عليته تفاصتيل أخبتار
صراعات السلطة.
كتتان يظتتن أنتته يحم تل كالعتتادة رستتائل ليقرأهتتا لتته ويشتترح لتته
مضتتمونها لكتتن قائتتد الجنجويتتد أختتر بتتدال متتن للتتك تليفونتته
المحمتتول ووضتتعه أمتتام الستتيد التترئيا قتتائال :أنظتتر التتى هتتله
الصورة!
ظن السيد الرئيا أنه يقصد رسالة نصتية وصتلته فتي الهتاتف
لكنه حين نظر في شاشة الجهتاز رأى صتورة أجمتل إمترأة فتي
العالم شعر للوهلة األولى أنه يعرف صاحبة الصتورة صتورة
طب االصل من إمرأة رآها في أحد أزمنة سلطته إمترأة كانتت
تملك مثل للك المغني الضرير الل إختفتى فتي لاكرتته قبتل أن
يختفي في زحام الدنيا إمرأة كان يستدعي حضورها المطر!
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قال قائد الجنجويد :رأيتها باألما حين لهبت إلستالم مرتبي من
مكتب حسابات الشركة الوطنية! كانت تجلا في مكتب مستشار
الجنرال رئيا الشركة يقال أن الجنرال سيتزوجها!
قال السيد الرئيا :وهل هطلت األمطار حين جاءت الفتاة؟
دهش قائد الجنجويد وقال :كيف عرفت؟ مجرد أن ظهرت الفتتاة
أمام الشركة حتى بدأت األمطار تهطل بغزارة كان للك الستبب
الل جعلني أدخل الى مبنى الشركة مرة أخرى بعتد أن تستلمت
مرتبي ألحتمي من األمطار! الحقيقة أن هطول المطر لتم يكتن
مشكلة فأنا مجرد بدو عشت عمر في الصحراء وحين يهطل
المطتر أحتفتل بتته وال أختفتتي منتته .يخيفنتتي الجفتتاف المطتتر ال
يخيفني عدت الى الشركة ألرى الفتاة الجميلة مرة أخرى!
قتتال الستتيد التترئيا :هتتل أنتتت متأكتتد أن األمطتار كانتتت تهطتتل
بغزارة عند ظهورها؟
قال قائد الجنجويد للك يبدو طبيعيتا جتزء منهتا .لتم أالحتظ أن
للك لم يكن عاديا وأن موسم الخريف ال يتزال بعيتدا اال بعتد أن
سمعت سؤال سعادتك إن كان المطر يرافقها!
قال السيد الرئيا :لن يستطيع الزوا منها إلن!
ضحك قائد الجنجويد بحزن وقال :الجنترال يستتطيع عمتل كتل
شئ لقد فكرت حين رأيتها في إحتالل المكان وإختطاف الفتتاة
بإمكانها إن وافقتت علتى التزوا منتي أن تعتيش معتي هنتا فتي
القصر الجمهور !
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عرفتتت أن شتتقيقها مستتجون محكتتوم عليتته باالعتتدام بستتبب
إنضمامه الحدى حركات التمرد التي نحاربها البد أننتي ألقيتت
القب عليه دون أن أعرف أنه شقي أجمل فتاة في التوطن! لتو
كنت أعرف للك لعينته مساعدا لي يريد أن يحتارب فليحتارب
سأعينه جنراال سأضع أمامه كل الرتب العسكرية ليختتار منهتا
ما يشاء!
لم يربط الستيد الترئيا حتتى تلتك اللحظتة بتين العريضتة التتي
يحملها في جيبه وبين شقي الفتاة الجميلة فكر قليال وقال :البد
أنه مؤمن بالقضية التي يحارب من أجلها مادام يتطتوع للحترب
ومواجهة الموت!
قال قائد الجنجويد :ال توجد قضية إنه ال ينتمتي حتتى للمنتاط
التي تضررت من الحرب! إنه من أقصتى شتمال التوطن كيتف
يمكن لجمال مثل جمال هتله الفتتاة أن ينمتو فتي تلتك الصتحراء
القاحلة! يا للغرابتة تقتود المطتر متن خلفهتا وفتي المدينتة التتي
نشأت فيها لم تهطل قطرة مطر منل أكثر من قرن!
قال السيد الرئيا :ومتى سيكون الزوا ؟
قال قائد الجنجويد :لقد إشترطت الفتاة عليهم أن ترى شقيقها فتي
البداية قبل تحديد موعد الزفاف!
وأين شقيقها؟
يقال أنه محتجز في إحدى سجون مدن الغرب البعيدة فتي نفتا
المدينة التي شتارك متع حركتته فتي إحتاللهتا لعتدة أيتام قبتل أن
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تطردهم قوات الجنجويد سأقوم بالبحر عنته وإلا عثترت عليته
ربما أستطيع عمل شئ!
مالا تقصد بعمل شئ؟
ربما سأفعل مثل الجنرال حين يتزو من أرامل الشهداء!
قال السيد الرئيا مازحا :هل ستتزو من خطيبتة الرجتل التل
يدفع لك مرتبك ومرتب رجالك؟
قال قائد الجنجويد :إنه ال يفعل شيئا سوى الزوا متن األرامتل
والفتيتتات الجميالت أنتتا التتل أقتتوم بحمايتتته وحمايتتة أنابيتتب
البترول أنتا التل أقتوم بجمتع الضترائب متن منتاط االنتتا
مناط إنتا اللهب ومناط الزراعة المطريتة أنتا التل أمنتع
حركات التمرد من الدخول الى العاصمة.
من حسن حظهم أنني حتين رأيتت الفتتاة اليتوم كنتت قتد تستلمت
مرتبي .سأكون مضطرا لعدم التمرد لمدة شهر ال اريد ان يُقال
أنني تمردت بستبب الحتب! لتو لتم يكتن هنتاك نقتود فتي خزانتة
الشركة الوطنية اليوم لفتزت بالفتتاة! يتا لستوء حظتي! فتي كتل
شهر أقف أمام الشتبّاك ليقتول لتي الموظتف بعتد ان يتأكتد أننتي
اشغل وظيفة مع الشركة الوطنية أنه ال توجد نقود كافية وعلتي
أن أعود فتي الغتد! فتأعطي لرجتالي متن أمتام الشتباك تعليمتات
بالتليفون المحمول ليتوقفوا عن العمل في أ مكان .حتتى التلين
ينفلون أحكام االعدام في المتمردين يضعون بنادقهم جانبتا بعتد
ان يصوبوها نحتو صتدور المتمتردين رجتالي التلين يجمعتون
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الضتترائب عل تى التتلهب ومحصتتول السمستتم أعط تيهم تعليمتتات
بتتالتوقف وعتتدم إعطتتاء ايتتة مبتال حصتتلوا عليهتتا التتى منتتدوبي
الشركة الوطنية .نصتادر أمتوال الجبايتات لحتين دفتع مرتباتنتا
رجالي التلين يقومتون بحفتظ األمتن فتي بعت المتدن يقومتون
بإطالق سراح اللصوف اللين قبضوا عليهم للتو وإلا رأوا لصا
يتسلل عبر الجدران ألى بيت أو مؤسسة يديرون وجتوههم التى
الناحية االخرى وكأنهم لم يروا شيئا .فقط يقتسمون مع اللف الا
عثر على شئ لا قيمة في هله البالد الفقيرة! التي لم تتترك فيهتا
الشركة الوطنية شيئا له قيمتة اال ونهبتته! لات مترة طلبتوا منتي
إرسال قوة لحماية منطقة غنية بالتماثيل القديمة ألن هناك بعثتة
إنجليزية تقوم بالتنقيب في المنطقة لكن البعثة تعاني من هجمات
لصوف اآلثار .لهبت مع جتزء متن قتواتي كتان للتك قبتل أن
تصدر لنا التعليمتات لنحضتر لحمايتة العاصتمة نصتبنا خيامنتا
حول منطقة اآلثار وقمت بتقسيم رجتالي التى ثتالر مجموعتات
لحراسة المنطقة على مدار اليوم .بعد ثالثة أيام إكتشفت أنه ليا
هناك بعثة إنجليزية وأن من يقومون بالحفر هم مجموعتة تابعتة
للشركة الوطنية! وأننا كنا في الحقيقتة نقتوم بحراستة اللصتوف
أنفسهم!
وهل ألقيت القب

عليهم؟

ضحك قائد الجنجويد وقتال :ومتن ستيدفع لتي مرتبتي إن ألقيتت
القب عليهم؟
لم نل القب على أحد لكننا قمنا فقط بتعديل االتفاق! بتدال متن
المرتبات التي إتفقنا عليها لقاء حراسة المنطقة لمدة ثالثة أشهر
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حصلنا على نسبة من التلهب واآلثتار التتي عثتروا عليهتا! قمنتا
ببيع اللهب لكن كان صعبا التصترف فتي حصتتنا متن التماثيتل
واألواني القديمة بيع الحمير المسروقة كان سهال جدا لكننا لتم
نكن نملك أية خبرة في طريقة بيع اآلثار وبعد أن طفنا بهتا فتي
االستتواق دون نج تد مشتتتريا واحتتدا أض تطررنا لبيعهتتا للشتتركة
السواح لكتنهم اوضتحوا لنتا أن القتانون
الوطنية! إهتم بها بع
ّ
حسب علمهم يمنع بيع هله االشتياء التتي تعتبتر ثتروات قوميتة.
وإنهم حتى لو أقدموا على شترائها لتن يستتطيعوا إخراجهتا متن
المطار قلت لهم إننا سنتولى إخراجها لهم من المطار! بل يمكننا
أن نستتلمها لهتتم ختتار الحتتدود ف تي أيتتة دولتتة مجتتاورة لكتتنهم
إعتلروا أنهم حتى من الدول المجاورة لن يستتطيعوا الستفر بهتا
الى بالدهم!
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بعد أن إختفى النهر وإختفت حديقة القصرخلف األستوار العاليتة
من بعده وقبل ظهور الجنجويد في القصر تع ّود السيد الترئيا
على قضاء معظم وقته في غرفة مكتبه .يحاول بعر الحيتاة فتي
لاكرته الميتة من خالل الصور التي يقتفي فيها خطى الحياة فتي
الوطن في القرن الماضي .فيرى عمال لقتيط القطتن يغنتون فتي
العربات الضخمة التي تحملهم من أقاصي التوطن ويترى ريتح
الشمال المح ّملة بالغبار تعبر فتوق ستنابل القمتح الواعتدة يترى
الصبية يلعبون في الطرقات البعيدة في طريقهم للمدرسة.
يكتشتتف فتتي كتتل متترة ان أيتتاد خفيتتة تعبتتر بأوراق ته ومقتنياتتته
القديمة حتى الصور كان يتم إستبدال بعضها تدريجيا بصور ال
يمكن تحديد زمانها ومكانها يظهر فيها أناا بال مالمح يستحيل
الجزم بأنهم وجدوا أصال على ظهر البسيطة يالحظ أن الصور
الجديدة كانت تزيل تدريجيا حواجز الزمن متن لاكرتته فتختتلط
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الصتتور واألزمن تة حتتتى أنتته يع تود ل تيفحف الص تور ويقارنهتتا
بصتورته فتي المترآة ليتأكتد أن صتور وضتع حجتارة األستتاا
عمتال مواستم
للمشاريع المنسية وأ ّن غناء عمال لقتيط القطتن و ّ
الحصاد المنسية في السهول وغناء الصبية فتي األوديتة البعيتدة
المهجورة هي صور عهده األول المنسي.
رأى صورة غير واضتحة عترف أنهتا لتم تستتبدل مثلمتا حتدر
لمعظم صوره رأى نفسه واقفا مع رجل يرتد جلبابتا وعمامتة
ويضع فوق عينيه نظارة سوداء تلكر بع تفاصيل يوم غتائم
في لاكرته حين وفد الى القصر مغن ضرير ومعه عازف على
الربابة لم يتلكر مناسبة حضور الرجل الى القصر ربمتا كتان
أحتتد األعيتتاد عيتتد الفطتتر أو عيتتد األضتتحى أو لكتترى عيتتد
االستقالل .فالمكان يبدو معدا الستقبال الزوار .كان الرجل يغني
بصوت مالئكي حزين فيبدو العالم كله وكأنته يشتاطره أحزانته
تزرف حتتى الستماء قطترات المطتر فتي الختار ! يستتمع التى
صوت أحد مستشار عصر الجفاف األول :إنها معجتزة ستيد
الرئيا السماء تمطتر دون وجتود ستحابة واحتدة هتلا المغنتي
الضرير هو ثروة قومية سيد الرئيا أصدر قترارا جمهوريتا
بتعيينه مستشارا لشئون المطر لتم يفهتم بعت مستاعديه كيتف
يمكن إنزال المطر بالغناء بدال من صالة االستستقاء .قتال أحتد
مستشتاريه متتن الملتحتين :ستتيد التترئيا نحتن نحتتاول تأصتتيل
سلوك حياتنتا وأستلمتها لكتن إنتزال المطتر عتن طريت الغنتاء
سيؤد الى علمنة الدولة كأننا بدال من أن نتجته التى ل ليزيتل
البالء نتجه الى الشيطان!
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في للك الصباح إستيقظ السيد الرئيا ستعيدا علتى صتوت بلبتل
يغرد فوق شجرة الحنتاء! يتا لته متن حلتم! إستتعاد دفعتة واحتدة
ّ
أمجاده الغابرة حين كان بإمكانه إصتدار قترارات توصتف فتي
نشرات األخبار بأنها تاريخية وكانتت جيوشته المدربتة تحترا
حدود التوطن وال يستتطيع أيتة إنستان أن يعبرالحتدود دون علتم
جنوده قبل أن يتغير كل شئ ويتحول هو شخصيا الى قلم برتبة
جنرال على يد سماسرة الشركة الوطنية كل ما يقوم بعمله هو
وضتتع إمضتتائه علتتى قتترارات جتترى تنفيتتلها ف تي الواقتتع قبتتل
سنوات.
لات متترة بعتتد أن وضتع إمضتتائه علتى قتترار جمهتتور دفعتته
فضول عتابر إللقتاء نظترة علتى الورقتة التتي قتام للتتو بوضتع
إمضائه عليها رأى إسم أحد أصدقائه القدامى :اللواء عبدالرحيم
نور الدين نظر بسترعة التى أعلتى الصتفحة ليعترف موضتوع
القتترار فوجتتده مصتتادقة علتى حكتم باإلعتتدام أصتدرته محكمتتة
عسكرية بح عشرة من الضباط شاركوا في محاولة إنقالبية!
أمسك بالورقة بعيدا عتن يتد منتدوب الشتركة الوطنيتة الممتدودة
اليتته وقتتال بنبتترة حاستتمة :يجتتب تخفتتي هتله األحكتام كيتتف
يمكنكم إعدام أفضل ضابط في جيشنا؟ هلا الرجل كان مفروضا
أن يكون ....
قاطعتته منتتدوب الشتتركة الوطنيتتة بهتتدوء :بتتود تنفيتتل رغبتتة
سعادتكم لكتن للتك مستتحيل ستيد الترئيا لقتد تتم تنفيتل هتله
األحكام منل اشهر!
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عرف أنهم ينفلون األحكتام أوال ثتم تعقتد المحاكمتات بعتد للتك!
معظم المحاكمات التي رأى أجزاء منها في جهاز التلفزيون كان
المتهمتتون فيهتتا كلهتتم متتوتى عتترف أنهتتم :يستتتأجرون متهمتتين
بالساعة أو يحضرون مساجين من السجن المركز لتمثيل دور
المتهمين! وكل للك لمحاولة تنظيف وجه النظتام أمتام منظمتات
تعر المتهمين للتعليب.
حقوق االنسان ودح إدعاءات ّ
قضى قيلولته غارقا في حزنه ودموعه على صتديقه القتديم عبتد
الرحيم مساء كفكف دموعه شعر بعزاء أن الرجل الل يعرفه
جيدا قام بما هو متوقع منه ما كان لشخف مثلته أن يقبتل بمتا
يحدر من حكومة الشركة الوطنية التي استولت على الحكم متن
خلف ظهره وتركته مجرد الفتة مجرد خيال مآتة ال يفزع وال
حتى طائرا وحيدا لإليحاء بأن كل شئ موجود في مكانته قبتل
أن يقوموا بتفكيك كل شئ وخوفا من أية محاولة إنقالبية قاموا
أوال بتفكيك الجيش وكانت حجتهم :لم يطلقوا طلقة واحدة سيد
الرئيا منل عقود منل أن حل الستالم فتي ربتوع وطننتا بستبب
حكمتكم سيد الرئيا حتى أن بنادقهم لتم تعتد تطلت النتار ال
بستتبب الدعايتتة المغرضتتة حتول األستلحة الفاستتدة التتتي زعمتتت
صحافة معارضتة أحتزاب عهتد الفوضتى أن وزيتر التدفاع قتام
بإستتتيرادها أو بس تبب الشتتائعة الكالبتتة التتتي زعمتتت أن وزي تر
الزراعة إستورد مع السماد والبتلور المعالجتة وراثيتا ومبيتدات
الجتتراد لخيتترة فاستدة متتن الصتتين لكتتن بستبب الصتتدأ ستيد
الرئيا!
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نحن نستورد كل شئ من الصين سيد الرئيا حتتى ستراويلنا
نستتتوردها متتن الصتتين بتتدال متتن أن نلتتبا ممتتا نصتتنع حي تر
العمالة الوطنية تكلفتها عالية ولتخفيف التلور قررنا أن نلتبا
مما يصنع الصينيون ولم يحدر أن استوردنا منهم شيئا فاستدا
ال توجد سراويل فاسدة في أسواقنا انها إشاعات ضتارة تطلقهتا
فلتول األحتتزاب المنحلتتة ستتيد التترئيا حتتتى أنهتتم يقولتتون أن
المبيدات ال تقتتل الجتراد وأن الجتراد كتان يشتاهد منتعشتا فتي
المزارع بعد رشته بالطتائرات! ألن الجتراد كمتا تتزعم الشتائعة
يصبح أكثر إنتعاشا ونشاطا بعتد الح ّمتام المجتاني التل يحصتل
عليه من طائرات الرش سيد الرئيا!
حين سمع صوت غناء البلبل شعر بفرح طاغ لفكرة أن الحديقة
عادت الى حضن الوطن وربما عاد النهتر أيضتا! أزاح الستتار
بجانب فراشه قليال حتى يرى ما يحدر بالخار دون أن تكشتفه
كاميرات الشركة الوطنية رأى البلبل على بعد أمتتار قليلتة متن
نافلته واقفا فوق علم دولة أجنبية ختار حتدود التوطن! وكتان
يغني بنفا الحماا والقوة التي كان يغني بها فتي الستاب فتوق
أشتتجار الجهنميتتة والتمتتر الهنتتد حتتين كانتتت تلتتك األشتتجار
تضتترب جتتلورها ف تي أر التتوطن وتمتتتف الضتتوء التتالزم
لنموها من شما الوطن!
يا للكارثة هل أصبح بلبلي األثير أجنبيا؟ هل أصبح البلبل عميال
لدولة أخرى؟ كيف يغني فوق علتم دولتة أجنبيتة بتنفا حماستته
حين كان يغني فوق علم وأشجار الوطن! كيف للبلبل أن يتحتول
الى طابور خاما؟!
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يشعر أنته يستتعيد متع صتوت غنتاء البلبتل بعت هيبتة ستلطته
الغابرة يصدر قرارا جمهوريا بأن يعود البلبل ليغ ّرد فتي أر
الوطن.
قام بنفسه بطباعة القرار علتى اآللتة الكاتبتة العتيقتة فتي مكتبته
أحضر مندوب الشركة الوطنية منتل أشتهر جهتاز كمبيتوتر لكتن
السيد الترئيا لتم يتتمكن متن التعتود علتى العمتل عليته بتدا لته
الجهتتاز الشتتيطاني مثتتل كتتاميرا أختترى متتن كتتاميرات الشتتركة
الوطنية التي تحصي أنفاسه حتى أنته كتان يقتوم مستاء بوضتع
بطانية سوداء فوق الجهاز حتى ال يستطيع مراقبة تحركاته.
بعد أن قام بطباعة القرار وضع إمضائه عليه لم يظهر منتدوب
الشركة الوطنية في للك اليوم بحر داخل القصر عن الحتارا
الصغير الل كان يساعده في إرتداء مالبسه العسكرية فلم يعثتر
عليتته وجتتده أخي ترا يجل تا فتتي متتدخل القصتتر أعط تاه الق ترار
الجمهور الل بدا أقترب التى أمتر قتب علتى طتائر البلبتل
طلب منه المساعدة في القب على البلبل وإستتعادته ليغنتي فتي
الوطن.
قال الحارا الصغير :ال يمكننا دخول الحديقة يا سيد ستمعت
زمالئي األقدم مني يقولون إن الدخول ممنوع الى الحديقتة التتي
تتبع اآلن لدولة أخرى إال إلا حصل من يريد الدخول علتى فيتزا
للدخول من تلك الدولة!
أثناء تجواله المسائي في اللاكرة التي يحاول عن طريت إعتادة
النجوم الى أماكنها القديمتة فيهتا إعتادة ترتيتب الوقتائع القديمتة
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التي إختلطت في لاكرته مع صور عصتور مختلفتة .رأى أثنتاء
بحثه قفف عصافير في إحدى غرف القصتر.تأكد أنته لتم يكتن
يحلم وقضى النهار التالي كله بحثا عن القفف حتى عثتر عليته
لم يتلكر صاحب القفف إستخدم لعبة النجوم فرأى فتي ضتباب
اللاكرة سيدة جميلة تجلا في بهتو القصتر فيمتا عنتدليب حتزين
يغني داخل القفف! لم يتعرف على السيدة الجميلة ولم يتمكن من
تحديد الزمان الل وجدت فيه لكتن الصتور وإشتارات الضتوء
كانت تشير الى زمان سعيد فقد رأى النهر يغمر بمياهه الطينية
الجتتروف ومتتزارع المتتوز وعصتتافير الحديقتتة تغنتتي ورأى
النجوم تختفي خلف سحابات خريف كان يغرق التوطن كلته فتي
موسم الدميرة.
في الصباح التالي وجد الحتارا الصتغير أمتام بوابتة القصتر
أشار له بيده فتبعه الشاب الصغير الى مكتبته شترح لته خطتته
إلستعادة البلبل ليغرد فتي أر التوطن وعتد الشتاب الصتغير
بمنحه وساما وترقية خاصة الا ما نجح في إستعادة البلبتل كمتا
سحب در مكتبه وتنتاول عتدة وريقتات ماليتة دفتع بهتا للشتاب
الصغير لم يشأ الحارا الشاب إحراجه فاألوراق المالية كانت
خار التداول منل سنوات قامت الشركة الوطنية خاللها بتغييتر
العملة الوطنية عدة مرات.
وضع الحارا األوراق الماليتة فتي جيبته ووعتد الستيد الترئيا
خيرا .وأوضح:
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لن يمكنني التسلل الى الحديقة اال ليال حين يخلد حراستها للنتوم
وال أدر إن كان بإمكاني العثور على البلبل مستاء وصتف لته
السيد الرئيا األشجار التي إعتاد البلبل أن يغرد ويبني أعشاشه
فوقها ثم أعطاه القفف ليضع البلبل فيه.
في الليلة االولى لم ينجح الحارا في الدخول الى الحديقة شرح
للسيد الرئيا أن الحديقة كان بها إحتفال إمتد لوقتت متتأخر متن
الليل سأله الرئيا :من كان هنالك؟
قال الحارا :كان هناك غرباء كتانوا يرقصتون طتوال الليتل
وشارك في الرقف معهم عدد من رجال الشركة الوطنية ستيد
الرئيا!
قتتال الستتيد التترئيا مندهشتتا :كيتتف يرقصتتون م تع تلتتك اللحتتي
الطويلة؟!
إبتسم الحتارا الشتاب وقتال ببستاطة :فتي الليتل تختفتي لحتاهم
سيد الرئيا يتركون اللحي فتي ستياراتهم حتين يكتون هنتاك
إحتفال تقيمه إحدى الدول األجنبية الكثيرة التي تقاسمت الوطن!
لكن السيد الرئيا كان يريد أن يفهم لمالا إشترى الغرباء حديقتة
القصر؟
قال الحتارا :ستمعت أنهتم ينقبتون فيهتا عتن التلهب أو معتادن
أخرى أغلى ثمنا كما أنهم أبقوا على الجزء الل كانت تقام فيه
االحتفاالت على نفا حاله معروضا لإليجار يقوم كل راغتب
في إقامة حفل أو مهرجان بإستئجار الحديقة سيد الرئيا!
97

في اليوم التتالي أحضتر الفتتى البلبتل عترف الستيد الترئيا أن
الحارا نجح في مهمتته بمجترد أن إستتيقظ علتى صتوت غنتاء
يغرد في الوطن شعر بأنه يستعيد زمام ستلطته الغتابرة
البلبل
ّ
ويستعيد كل صور لاكرته التي مسحت منها تفاصتيل عهتود متا
بعد رحيل المستعمر االنجليز .
يجلا على مكتبه بنشاط يقترأ آختر تقريتر وصتل التى مكتبته
رغم أنه مضى عليه أكثر من عقدين من الزمن لكنه بدا وكأنته
تسلمه اليوم .كان آخر تقرير من اللجنة التتي أمتر بتشتكيلها متن
عدد من الخبراء للبحر عن النهر المختفي وإعادته ليعبر الوطن
من أقصاه الى أدناه.
قال :أنا مستعد تماما لممارسة ستلطتي القديمتة شتئ واحتد فقتط
بقى ألستعيد سلطاتي كلها :أين الوطن!
لكن غنتاء البلبتل تنتاقف رغتم أن الستيد الترئيا كتان يطعمته
بنفسه من بقايا فتات الخبز وقطع البسكويت وبعد مترور ثالثتة
أيام توقف البلبل نهائيا عن الغناء لم يجد السيد الرئيا شخصتا
يستنجد به اال الحارا الصغير قتال الحتارا إن البلبتل يشتتاق
لحريته إنه يغني للحرية ال يستطيع المسجون أن يغني!
لكننتتا إن أطلقنتتا ستتراحه قتتال الستتيد التترئيا مستتتوحيا عبتتارة
الحتارا الصتغير :ستيهرب ويغتادر حتدود التوطن! ال يستتطيع
المسجون أن يغني!
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أوضح الحارا :أفضل ان يكون خار حتدودنا ونستمع غنائته
بدال من أن يكون بجانبنا وال نسمع غنائه.
فكتتر الستتيد التترئيا قلتتيال ثتتم أمتتر الحتتارا أن يطل ت ستتراح
الطائر إستتدار الطتائر فتي الهتواء عاليتا ال أثتر للجتدران فتي
الهواء ثم هبط وبدأ يغني مرة أخرى فوق شجرة التمر الهند
لم يجد السيد الرئيا فرقا فالصتوت الحتالم كتان يمت الهتواء
دون أن يميز بين هواء الوطن وهواء البلد المجاور كتان غنتاء
الطائر يعيد الحياة الى الوقائع الخامدة فتتنه لكريتات القترن
الماض تي فتتي لاكرتتته ويتتتلما العتتالم العائتتد متتن حولتته خطتتاه
المتعثرة على خيوط ضوء الفجر الوليد.
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في مقر الشركة الوطنية في مبنى السكرتارية المالص لمكتب
الجنرال رئيا الشركة الوطنية يجلا في مكتتب جتانبي رجتل
أني اسمه نداء تفوح منه رائحة عطر نفّال تطفو غرفتة مكتبته
في الضوء الخافت بفضل ستائر الدانتيال الحمراء وفي رائحتة
بخور خشب الطلح.
المستشار نفسه يبدو جزءا متن ديكتور الغرفتة مستشتار رئتيا
الشركة للشئون االجتماعية يبدو مشغوال طوال اليوم فتي إيجتاد
حلول مستحدثة لمشاكل يومية ال تنتهي.
يرتد قميصا أصفرا خفيفتا وربطتة عنت حمتراء .وجهته مثتل
وجه طفل كبر فجأة دون المترور بمراحتل العمتر العاديتة أنفته
ينقصه بعت الحتدة ليصتبح مثتل منقتار طتائر أبتو قترن ألنته
اليمنى تبدو أقصر قليال من اليسرى بسبب الضوء الخافت التل
يعطيه أحيانتا مظهتر شتخف غيتر مرئتي شتعره المتع بفضتل
الدهان ووجهه يشع نظافة.
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مهمته االعداد لسهرات جنرال الشركة الوطنية وإختيتار رفتاق
تلتتك الس تهرات التتلين يقومتتون بتستتلية التترئيا متتن موس تيقيين
ومغنيين وشباب يتمتعون بالوسامة وخفة الظتل يؤنستون الستيد
الرئيا بحضورهم بأكاليبهم وحكاياتهم اضافة للنساء.
كان مسئوال ايضا عتن جمتع معلومتات عتن الفتيتات الجمتيالت
كرفيقات انا أو كزوجات محتمالت .أثناء عمله يؤد ختدمات
صغيرة ألصدقائه ومعارفه وكل من يرغب في شغل وظيفة ما
أستهل طريت لتللك ال يكتتون بإرستال الستيرة اللاتيتة وشتتهادات
الدراسة والخبرة .يقوم فقط بوضع الشتخف المعنتي فتي إحتدى
ستتهرات الجنتترال .هنتتاك شتترط وحيتتد :أن تكتتون وستتيما حستتن
المظهر وتخضع للتدريب الل يحتدده لتك واال سيرستلك التى
الجنرال اآلخر كما كان يهدد بتنفا نعومتة صتوته يقتوم بعمتل
تدريب سريع قبل أن يدفع بك الى سهرة الجنرال.
يلقنك كيف تكون ضيفا لطيفا وكيف يمكنك دخول قلتب الجنترال
وعقلتته ختتالل ثتتالر ستتاعات هتتي متتدة الستتهرة كيتتف تخطتتف
األضواء؟ ماهي النكات التي يحبها الجنرال أول نصيحة يقدمها
لك :ال تتحدر أبدا فتي السياستة ال يمتارا الجنترال أيتة نشتاط
سياسي بعد الثالثة بعد الظهتر  .يقتول نتداء مازحتا للباحتر عتن
الوظيفة الل يحضر حسب الموعد المحدد للتك الصتباح :يريتد
الجنرال أن ينسى يحمل الوطن فوق كتفيه طوال النهتار ينتزل
الوطن من فوق رأسه عند الثالثة ويحمل المرأة التي أرشحها له
ويريد أن يرى حواليه شبابا رائعين ويستتمع التى نكتات جديتدة
وغناء جميل الجنرال يره نفسه كثيرا من أجتل التوطن ومتن
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حقه أن يحصل علتى بعت
مواصلة خدمة الوطن.

الراحتة والتستلية حتتى يتتمكن متن

يقول مرشح الوظيفة العامة عابثا :من حسن حظه أن الوطن لتن
يره كتفيه كثيرا بعد اآلن بعتد إنفصتال بعت أجزائته! ربمتا
سيرهقه حمل نساء الثالثة بعد الظهر أكثر من حمل الوطن!
يضحك نداء يقول للمرشتح الجديتد :إن حاولتت أن تستخر مترة
أخرى من الجنرال سأرسلك لوظيفة أخرى مع الجنرال اآلخر!
يقول المر ّ
شح بإهتمام :من هو الجنرال اآلخر؟ معتقتدا أنته ربمتا
وقع إنقالب ما أو إنفصل جزء آخر من الوطن يحكمه جنترال
آخر يتعين أيضا من أجل العمل معه المرور بنفا مكتب العمل
الشاعر هلا يجب أن يسمى مكتب العمل هلا في هتله الحتال:
مكتب العمل الفدرالي!
يقول نداء :الجنرال اآلخر قائد الجنجويد!
يبتسم المرشح ويقول :ومالا يمكنني أن أعمل مع قائد الجنجويد؟
يقول نداء :ما رأيك في وظيفة سكرتير؟ تقرأ له الرسائل والبريد
االلكتروني وترد عليها تكتب لته عترائ االحتجتا وطلبتات
زيادة األجر تعطيه نصائح بروتوكوليتة حتول كيفيتة التصترف
في حفالت االستقبال في السفارات األجنبية طيفية التوقيع علتى
االتفاقيات التي يبرمها مع االتحاد األوربي لمكافحة الهجرة غير
الشتترعية .حتتول كيفيتتة تفتتاد االصتتطدام متتع منظمتتات حقتتوق
االنسان خصوصا في تعامالته مع أسرى العمليات العسكرية من
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الرجال والنساء هو أيضتا مثتل جنرالنتا يحتب النستاء جنرالنتا
يسبي النستاء بطريقتة ناعمتة والجنترال اآلختر طريقتته خشتنة
قليال لكن النتيجة واحدة.
يقول المر ّ
شح :أحمل شهادة دكتوراة أليا للك كثيرا الى حد ما
على وظيفتة ستكرتير يقترأ البريتد االلكترونتي ويعطتي نصتائح
حول سبي النساء؟
ضحك نتداء وستحب در مكتبته وقتال :هتل تصتدق أن رئتيا
الجمهورية يقوم بللك االن؟ ويقوم به متطوعا! شهادة التدكتوراة
ليست صعبة أنا ايضا أحمل واحدة سحب من در مكتبته أول
ورقة عثترت عليهتا يتده رأى المرشتح إستم نتداء مكتوبتا علتى
شهادة الدكتوراة لم يصدق عينيه في البداية.
هل هله دكتوراة فخرية؟
ضحك نداء وقتال :تكلفتة الحصتول علتى واحتدة أقت ّل متن تكلفتة
إستخرا رخصة قيادة سيارة!
ينتبه عنتدها المر ّ
شتح لمستاحي التجميتل فتي الوجته وللسلستلة
اللهبيتتة حتتول العنتت واألظتتافر النظيفتتة الناعمتتة .يتتتلكر أ ّن
الشخف الل أرشده ليتصل بنداء رد له مازحا حين سأله عتن
فرصه للعثور علتى وظيفتة :ستيعتمد للتك علتى طتول عضتوك
اللكر ّ ! دهش الباحر عن الوظيفة وضحك حسب أن صتديقه
يمزح كعادته قال :ما عالقة طول عضتو التلكر بالوظيفتة؟
لم أقوم بالتقديم لوظيفة فحل مستورد!
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قال محدثه بجدية وغمو  :بالعكا يتوقتف علتى للتك الكثيتر!
ربما تصبح جنراال ان استوفيت بع الشروط!
لكنني لم أدخل الكلية الحربية كيف سأصبح جنراال؟
ومتتن ال تل دخلهتتا؟ جنتترال الشتتركة الوطنيتتة لتتم يتتدخل الكليتتة
الحربية وال حتى لزيتارة شتخف متا امتا الجنترال الثتاني قائتد
الجنجويد فقد دخلها مرة واحدة ليا بغر الدراسة بل إلخمتاد
إعتصام قام به الطلبة وإعتقال قادة المتعصمين!
حسب المرشح أن محدثته يمتزح لكنته كتان مثتل غريت يتعلت
بقشة األمل .فكر قليال وقال :وهل سأقوم بكتابة طول العضو في
إستمارة التقديم للعمل؟
ضتتحك ص تديقه الخبيتتر فتتي أالعيتتب الوظتتائف وقتتال :ستتتتلكر
كالمي حين تبدأ في التدريبات الالزمة قبل أن يقدمك السيد نتداء
للجنرال!
يحاول طالب الوظيفة أن يدار إرتباكه وأن يستتعيد المبتادرة
يتلكر حاجته للوظيفة يختر المظتروف متن جيبته ويمتده متن
أسفل منضدة نداء معتقتدا أن للتك ستينقله متن طلبتات أخترى
يضع الدكتور المظروف في جيبه .ويقول :رائع تستلمنا الجتزء
األول نقدا وبقية الحساب أثناء التدريب! يرتبك المرشح للوظيفتة
من كالم نداء حول بقية الحستاب اثنتاء التتدريب يتتلكر حكايتة
طول العضو.
هل لديك وقت للتدريب اليوم؟
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يقول المرشح :اليوم غدا ال مشكلة أنا عاطل عن العمل!
يأخله نداء الى غرفة جانبية ملحقتة بمكتبته تصتبح فيهتا رائحتة
حطب الطلح أكثر كثافة ويصبح الضوء خافتا أكثر تتناثر فتي
المكان بين حبّات رلاله موسيقى خفيفة لها همتا أمتوا لطيفتة
هادئة أو ملما زهور نائمة يشعر طالب الوظيفة بتالخوف متن
شاعرية المكان يف ّكر :أخشى أن يجبرني على ممارسة شيء ما
معه! يا للكارثة يا للورود التي تفرش طري العمل والحياة فتي
مملكة الجنجويد يستجمع شجاعته ويقول لنداء :أال يمكننا عمتل
التدريب في مكتبك أنا ال أحب األماكن المظلمة!
يقتتول نتتداء :متتن األفضتتل أن تحبهتتا! هتتلا جتتزء متتن الت تدريب
للحصول على الوظيفة كيتف تريتد أن تصتبح وزيترا ثتم تحتب
الضوء! ما أن تظهر في الضوء حتى يقال أنه فاسد من اين لته
بهتتلا البيتتت الفختتم حتتين جتتاء للوظيفتتة لتتم يكتتن لديتته وال حتتتى
دراجة االن يغادرها وأمام بيته اسطول من السيارات الفارهتة
حين يكون هناك ضوء ستاطع لتن تترى شتيئا هتل تستتطيع أن
تنظتتر التتى الشتتما؟ حتتين يكتتون الض توء خافتتتا تشتتعر عينتتاك
بالراحة تعمالن بطاقتهما القصوى تكون في مأمن متن عيتون
الناا وترى كل شئ في الوقت نفسه نحن جنود الوطن يجتب
أن نعمل بعيدا عن األضواء! كما أن الجنرال ال يحب األضواء
إلا كنت تحب األضواء فعر الجنرال اآلخر ال يزال موجودا
كل العمل هنتاك فتي الهتواء الطلت النهتار يبتدأ وينتهتي بقترار
جمهور !
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يفكتتر االرجتتل قل تيال يتتتلكر أطفالتته ووالديتته المستتنين يتتتلكر
ديونه والمصاعب التي حالت دون محاولتته الستفر التى ختار
الوطن بحثا عن فرصة افضل يستسلم دون مجد للظالم.
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يقول نداء موضحا طبيعة عملته لتزواره :حينمتا ال تكتون هنتاك
حرب أكون أنا موجودا أنا مثل حمامة سالم يبتدأ عملتي بعتد
توقيع إتفاقيات السالم وقبل عودة المتمردين للغابة مرة أخرى
بسبب عدم إلتزام الشركة الوطنية ببنود إتفاق السالم .حتين تبتدأ
الحتترب متترة أختترى يكتتون هنتتاك خيتارات أختترى يكمتتل االخ
رئيا الشركة طاقم نسائه من نساء الشهداء.
نداء كان نشتطا يشتارك فتي كتل الحفتالت العامتة ومهرجانتات
الغناء بحثا عن ملكات جمال يقتدمهن فتي بتالط محبتة التوطن
يمكن دائما إيجاد مكان شاغر للملكة الجديتدة .الملكتة األقتدم يتتم
إحالتها الى قصر الزوجتات الستابقات تقتوم برعايتة ابنائهتا ان
كان عندها ابناء او تبقى في االنتظار .جاءت سميرة تبحر عتن
شقيقها لهبت جدتها التى القصتر تحمتل إلتماستا كتبتته ستميرة
يقال ان الرئيا يقيم هناك رئيا القصر الجمهور مثل شتبح
وجوده غير مؤكد لم يره أحد منتل القترن الماضتي.يظهر أحيانتا
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فتي جهتاز التلفزيتون وهتو يقتف الشتريط إيتلانا بإفتتتاح طتترق
جديدة أو مشاريع للتنمية.
بتتالط الشتتهداء أو مق تر الشتتركة الوطنيتتة هتتو القصتتر الحقيقتتي
للسلطة مثلما حدر متع جتدتها فتي القصتر الجمهتور منعهتا
عسكر الجنجويد اللين كانوا ينتشرون حول المكان من التدخول
طلبوا منها ان تقابل مكتب السكرتارية الل يقع مدخله في ركن
الفناء حين وصلت الفتاة الى مكتب نداء كان شخف متا يجلتا
معه يراجع بع المستندات التي قدمها له نداء.
قال الرجل مبتسما :شهادات الرجل ممتتازة هتل يستتح وظيفتة
كبيرة؟
قال نتداء :شتهادات خبترة ممتتازة وتعلتيم عتالي لكتن مؤهالتته
االخرى ال تؤهله وال حتى لوظيفة شرطي في الشرطة الشعبية!
ضحك الرجل ومن خالل ضجي صتوت ضتحكاته رأى نتداء
أجمل فتاة تقع عليها عيناه تدخل الى مكتبه! تسير ببساطة من ال
يعرف قدر جماله المهول تسير وكأنها تطفو في هتواء الغرفتة
كأنها ال تسير بحلر لتتحاشى األثار المكدا في غرفة ستكرتير
الشئون االجتماعية بل أن األثار هو الل ينتزاح جانبتا ليفستح
لهتله النستمة الربيعيتة لتعبتر بستتالم .شته نتداء أمتام الجمتتال
الخارق أزاح الورق من أمامه وألقى به آليا دون أن ينظر إليه
فتتي ستتلة المهمتتالت وودع محدثتته قتتائال :لتتدينا طلبتتات عمتتل
مستعجلة ال تضيع وقتي أكثر من للك بهؤالء التدكاترة التلين ال
يصلحون أل شئ.
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ترك كل ما في يده وتفرغ للعمل .أشار للفتاة لتجلا في المقعتد
الل أخاله زميله بجانبته وستألها بصتوته المرتجتف متن هتول
المفاجتتأة كيتتف يس تتطيع أن يختتدمها؟ ناولت ته العريضتتة دون أن
تنبا بكلمة واحدة .ك
ان بوده أن ينحنى ويقبل يد جاللتهتا وقتف بجانبهتا بإنتظتار أن
تصدر أية أوامر ليقتوم فتورا بتنفيتلها معتقتدا أنهتا تبحتر عتن
وظيفة إنتبه بعد قليتل لوقوفته بجانتب الملكتة بعيتدا عتن مكتبته
وإنتبتته لهتتا وهتتي بإنتظتتار أن يق ترأ ورقتهتتا أمستتك بالعريضتتة
وقرأها بنظرة واحدة من أعلى الورقة الى أسفلها كأنه رآها من
قبل شعر بنفسه يستعيد بع تماسكه الهتش وأنته يستتطيع أن
يفكر ويبدأ في إلقاء الطعم الى الضتحية الجديتدة التتي ستيقدمها
الى الجنرال في طب من لهتب جلتا التى المكتتب وقتال :لقتد
فهمت األمر لكن الموضوع يبدو في غاية التعقيد.
أحضتتر الستتاعي زجاجتتة بيبستتي كتتوال جلستتت الفت تاة الجميلتتة
وشربت قليال من زجاجة البيبسي كوال فيما بدأت األمطار تهطل
في الخار !
قال نداء :شقيقك متورط في الحترب ضتد الدولتة متع الحركتات
المسلحة انها تهمة خطيرة اخشى ان تكون فرف نجاته قليلة.
رب صدفة خير متن ألتف جولتة كتان نتداء يتحتدر متع نفسته
طوال عدة أسابيع لم يعثر على إمرأة تناسب نتزوات ستيده متع
تقدمه في العمر يصبح إرضاء الجنرال فتي كتل يتوم يمتر أكثتر
صعوبة.
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كان نداء على وشك أن يفقد وظيفته وسمعته كمكتشتف للجمتال
حين جاءت سميرة لتعيتد اليته الثقتة فتي إمكانيتة إحتراز نصتر
جديد.
إلتقط نداء أنفاسه المرتبكة وقال :يمكنني أن أحاول ايجاد مخر
لشقيقك ان لم يفتت الوقتت المشتكلة أن أسترى العمليتات ال يتتم
تستلمهم متتن قتتوات الجنجويتتد تعقتد لهتم محتتاكم عستتكرية وفتتي
الغالب يتم تنفيل األحكام حتى قبل صدور حكم المحكمة!
حتى يمكننا عمل شئ لمحاولة إنقال حياة شقيقك يجب أن نتحرك
بسرعة ستأحاول بسترعة عمتل موعتد لتقتديمك للجنترال أيتن
تقيمين؟ وقبل أن ينتظر ردا قال :هناك إجتماع مع الجنرال مساء
الغد هنا في مقر الشركة على شرف إستقبال عتدد متن متوظفي
الشركة الجدد إن كان بإمكانك الحضتور ستتكون فرصتة جيتدة
ألق تدمك ل ته ونتترى إمكانيتتة أن يستتاعد فتتي إنقتتال حي تاة شتتقيقك
بإمكاننا إستضافتك في بيت الضتيافة التتابع للشتركة الوطنيتة أن
كنت تسكنين في مكان بعيد ستحتاجين للحضتور كثيترا لمقابلتة
الجنرال وأشخاف آخرين للمستاعدة فتي إطتالق ستراح شتقيقك
ومن األفضل أن تسكني لحين الفراغ متن هتلا األمتر فتي مكتان
قريب كان قد فرغ الهثا من تقديم كل ما يمكنته متن عترو
حين إكتشف انها كانت تجلا صامتة فيما حزن العيون الجميلتة
يغرق المكان مد لها يده بورقة وقلم طالبا منهتا أن تكتتب رقتم
تليفونها وعنوان البيت الل تقيم فيه ليرسل لها ستيارة فتي الغتد
قبل موعد اللقاء مع الجنرال.
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بعد أن عاد البلبل يغ ّرد في حديقة القصر التتي باتتت تقتع داختل
حدود دولة اخرى إستعاد السيد الترئيا معنويتا بعت مظتاهر
سلطته الغابرة .عاد يتلرع غترف القصتر مثلمتا كتان يفعتل فتي
االيام الخوالي حين كتان باإلمكتان تأمتل غتروب الشتما فتوق
النهر العتي فيما يتالشى في روعة المشهد صوت آختر زختات
رصاف يطلقها حرسته الجمهتور بعتد القضتاء علتى ضتباط
آختتر محاولتتة إنقالبيتتة حاولتتت إحتتتالل القصتتر الجمهتتور يتتا
لروعة لاك الزمتان! يشتعر بتالحنين حتتى لضتباط جيشته التلين
تورطتوا فتتي محتتاوالت إنقالبيتتة ضتتده! يتا لروعتتة للتتك التتزمن
الجميل كانت أوامره تنفل أحيانا حتى قبل أن يصدرها.
االن ال يبدو في عرين السلطة المهجور هلا سوى مستن يقضتي
شيخوخة مريحة في دار للمسنين األكثر حظا دار ال يوجد فيهتا
مسن غيره يحضر الطبيب مرة كل اسبوع لمعاينتته ال يعطيته
الطبيب أية إنطباع بأنه يملك سلطة ما يلقي حقيبته بإهمال على
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يتبتول
الكنبة الزرقاء في بهو القصر ويتلهب التى المرحتا
واقفا دون حتى أن يغل باب المرحتا ثتم يعتود وهتو يصتفّر
لحنتتا ستتعيدا ينثتتره بتتنفا االهمتتال التتل ينثتتر بتته بولتته فتتي
فتختتتلط عتتدة مقطوعتات لحنيتتة فتتي غمتترة حمتتاا
المرحتتا
إستهتاره الموسيقي يقوم بتشغيل جهاز التلفزيون يمسك بجهاز
التحكم في التلفزيون ويقوم بالبحر في برام القنوات الفضتائية
دون أن يعرف ما الل يبحر عنه تحديدا.
ثم يسحب مقياا ضغط التدم متن حقيبتته بتبطء يجلتا بجانتب
السيد الرئيا وهو ال يزال ينظر الى جهاز التلفزيون ويمتد يتده
آليا بالشريط الضاغط بإتجاه يد السيد الرئيا فيرفع الرئيا كم
جلبلبتته ويمتتد يتتده .عنتتدها فق تط تلتق تي نظراتتته بنظتترات الستتيد
الرئيا يندهش قليال كأنه يقيا ضتغط دم المتري الخطتأ ثتم
يقول :ال توجد مباريات كرة مهمتة اليتوم تتدهورت كترة القتدم
مثل كل ..ينظر حواليه وينسى ما كان يريتد قولته .يقتوم بعمليتة
قياا الضغط بهمة من قام بللك أكثر من مليتون مترة .ال ينظتر
حتى جيدا نحو مؤشرات الجهاز كأنه يقترأ متن التلاكرة .جميتع
رئتتيا الجمهوريتتة وأقتتل
المرضتتى يشتتكون نفتتا األعتترا
شرطي رتبة في الوطن لديهم تقريبا نفا ضغط الدم.
كانت لديه إهتمامات قديمة كنستها االهمتال التى النستيان لعمتل
دراستتة حتتول العالقتتة بتتين شخصتتية اإلنستان ودقتات قلبتته قتتام
بتستتجيل مالحظتتات كثيتترة حتتول مرضتتاه لكنتته فقتتد االهتمتتام
تدريجيا بالموضوع بسبب مشاكل الحياة حتين كتان طالبتا كتان
يبد اهتماما اكثر بالعالم من حوله كان يرغب بقتوة فتي عمتل
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أبحار كثيرة كان يجمع أحيانا أنواعا من الحشرات التي يالحظ
أنها تقضي على يرقتات البعتو التل ينقتل متر المالريتا
أمال في تطوير سالح بيولوجي يقضي على المر التل كتان
يعتقد أنه أحد اهم اسباب مشاكل الوطن.
وكتتان يشتتارك ف تي قوافتتل صتتحية لمستتاعدة المرضتتى الفقتتراء
تسيّرها بع النقابات والمنظمات الخيرية التي كان ناشتطا فتي
العمل معها .بعد تخرجه شارك في إضراب ضد السلطة الوليتدة
آنتلاك ستتلطة جنتتراالت الجتتيش ورأستتماليي الشتتركة الوطنيتتة.
قضى أشهرا رهيبة في أحد بيوت االعتقال السرية مع مجموعتة
من رفاقه تعرضوا فيها للتعليب ونفل فتيهم حكتم إعتدام وهمتي
عدة مرات كان يؤخل مع رفاقه الى الختار ويقترأ علتيهم أحتد
العسكر حكتم االعتدام التل اصتدرته بحقهتم محكمتة عستكرية.
ويبلغهم أن التنفيل سيتم االن يوزع عليهم أوراقا واقالما ويطلب
من كل منهم كتابة وصية أخيرة ثم يربطون الى أعمتدة خشتبية
وتتخل فرقة االعدام وضع االستعداد.
وفجأة يتعالى صوت زعي آلة تنبيه سيارة قادمة يعطي صوتها
بع األمل في إحتمال تأجيتل الحكتم او إلغائته وحتين تتوقتف
الستتيارة يستتتمعون بأنفتتاا الهثتتة التتى أصتوات حتتدير هتتاما
وتحية عسكرية قبل أن يتم إعالمهم بتأجيل تنفيل الحكم قبل أن
تتم اعادتهم الى الزنزانة .حين خر من السجن كانت رغبته في
تغيير العالم قد تراجعت كان هو الل تغير تراجع ليتقوقع فتي
دواخله يحاول إستتعادة شتعوره باألمتان عتن طريت ردم كتل
الثغرات التي تسلل منها الخطر الل هدد حياته.
113

يدفع بجسده قريبا قليال من الستيد الترئيا ليضتع ستماعته فتوق
صدره يستتمع بستماعته التى دقتات قلبته الواهنتة تشتبه دقتات
بندول ساعة قديمة .يقوم بتفري الهواء وفك شتريط الجهتاز متن
يتتد الستتيد الترئيا ويقتول :هتتلا قلتتب قتتو ستتليم إنهتتا التربيتتة
العسكرية القديمة سيد الرئيا اآلن معظم مرضى القلتب متن
العسكر ما أن يكمل الواحد منهم الكلية الحربية حتى ينستى كتل
النظام الل تربى عليه ال يكلف نفسه وال حتى بالمشي قليال كل
يوم يستخدم سيارته حتى لو كان يريد اللهاب التى المرحتا !
والنتيجة تتضخم أجسادهم وتمتلئ شرايينهم بالشحوم الضارة.
قال السيد الرئيا :هل لديك مرضى من ضباط الجيش؟
إنتبه الطبيب الى أنه تجاوز حدوده في الكالم نظر حواليه بحلر
وقال :لقتد أغلقتت عيتادتي الخاصتة منتل أن عملتت متع الشتركة
الوطنية كما أنني منل إصابتي بالربو لم اعد اقتوى علتى العمتل
كثيرا!
حين ال يكون الطبيب متعجال يغريته بتالجلوا قلتيال يستتمتع
بوجود شخف ينتمي لعالم ما خلتف أستوار القصتر عتالم بتات
بالنسبة له مثل أحالم لم تتح يوما مثله مثتل النهتر التل كتان
يعبر أمام حديقة القصر في ساعات األصائل حتامال معته عبت
رياحين أزمنة منسية لم تكن لتوجد اال في لاكرته المثقلة بأخطاء
األزمنة الستعيدة يبحتر عتن متدخل مناستب يحتاول بته إقتحتام
لاكترة الطبيتتب التتل كتتان واضتتحا متتن حتتلره انتته ال يريتد ان
يتحتتدر كثيتترا الب تد ان منتتدوب الشتتركة الوطني تة يحتتلره متتن
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اإلفشاء بأية أسرار او أخبار خار نشرة األخبار الرسمية التتي
يشاهدها كل مساء.
ال يصيبه اليأا من تهرب الطبيب من االجابة على اسئلته يقبل
الطبيب مترددا دعوته لشرب القهوة يعتد الستيد الترئيا القهتوة
بنفسه يقول الطبيب أال يمكنك إستدعاء الطبّاخ ليعد لك القهتوة
يرد السيد الرئيا :لم يعد الطباخ يقضي الليل هنا كما كان يفعتل
في الزمن الماضي بالنسبة لي استمتع جدا بعمل الشا والقهوة
وأحيانا أعتد وجبتة خفيفتة بنفستي فتي الغالتب حتين أعتد كتوب
القهوة يكون للك أكثتر عمتل مفيتد قمتت بته ختالل يتوم كامتل!
يبتسم الطبيب ويبدأ النظتر فتي ستاعته يجتد نفسته بعتد مغتادرة
الطبيب جالسا أمام جهاز التلفزيون الل لم يكن يتلكره بسرعة
لوال قيام الطبيب بتشغيله..
ال جديد في نشرة االخبتار الستالم مستتتب فتي ربتوع التوطن
المواطنون السعداء يرقصتون فتي الشتوارع بعتد نجتاح الموستم
الزراعي الجراد طاردنتاه بطتائرات الترش حتتى غتادر حتدود
الوطن يا للكارثة! ينتبه كل مساء الى أنه ستب لته ستماع نفتا
نشرة االخبار هله في القرن الماضي! حين كان هناك نهر يشت
الوطن من جنوبه الى شماله حين كان بإمكانه سماع الوطن كله
يغن تي فتتي ستتاعة القيلولتتة حتتين كتتان ضتتباطه ي تدبرون إنقالبتتا
عسكريا كل ساعة فقط لمكافحة ملتل أمستيات الخمتور المحليتة
الرديئة والحر القاتل في الساعة الثالثة بعد الظهر حينما يصتل
كل شئ الى درجة الغليان يتحتول البتي التل تعرضته للبيتع
نسوة مسنات في األستواق النائيتة التى بتي مستلوق وتتحتول
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الخضروات الى مستحوق أخضتر واللتبن المجفتف التى رمتاد
حتى أنه أعلن لات إنقالب عسكر تم أثناء القضاء عليه إيقاظه
مرتين :أال يستطيع االنسان أن يخلد للنوم لمدة نصف ساعة فتي
هلا الوطن؟ دون وقوع إنقالب أو كارثة ما!
فجأة رأى وجها يعرفه في جهاز التلفزيون لم يشعر بأية ختوف
يصرح بصوت عال :أنا أعرف هلا الرجل لكننتي ال ألكتر
وهو
ّ
اسمه! هل كان أحد مستشار العصر األول للجفاف حين كانت
ردهات القصر وغرفه تع بالمستشتارين التلين يملكتون حلتوال
سحرية لمشاكل لم توجد بعد.
اشتكى للطبيتب إنته ال يعترف شتيئا عتن أخبتار التوطن تصتنّع
الطبيب الدهشتة قبتل أن يقتول :لكتن األخبتار تصتنع هنتا عنتدك
سيد الرئيا!
دهش الستيد الترئيا لتيا فقتط ألنته يستمع هتله العبتارة للمترة
األولى منل القرن الماضي ولكتن ألن الطبيتب أشتار بيتده حتين
قال تصتنع األخبتار التى حديقتة القصتر التتي باتتت اآلن ختار
الوطن!
توقف الطبيب وهو يجمع حاجياته ثم قتال بحتلر االخبتار كلهتا
موجودة اآلن على شبكة االنترنت!
قال السيد الرئيا :سمعت عنها لكنني ال أستخدمها أبدا!
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سم الطبيب وهو يقول :رئيا الجمهوريتة لتيا لديته إيميتل أو
تب ّ
حساب في تويتر!
قال السيد الرئيا :ما هو تويتر ؟ هل هو بنك ألفتح فيه حسابا؟
قال الطبيب وهو يتلفت حواليه حلرا شتاعرا بأنته أرتكتب خطتأ
ما:
يمكنك أن تغ ّرد هناك!
ضحك الستيد الترئيا للمترة األولتى منتل ربتع قترن وقتال :فتي
تغرد! هل أصبح الرؤستاء اآلن
الزمن الل أعرفه كانت البالبل ّ
يغردون؟ وأين؟ في البنوك!
أيضا ّ
عرف الطبيب أنه ربما تجاوز الحد المسموح به فتعلل بمواعيد
كثيرة وأن عليه اللهاب.
مصرا على معرفة المزيد.
لكن السيد الرئيا بدا
ّ
كيف سيمكنني أن أغ ّرد؟ هل سأحتا أنا أيضا الى الهروب متن
ألغرد من هناك؟
قفف القصر الى حديقة خار الوطن
ّ
بدا الطبيب مستغرقا فتي التفكيتر كتأن الفكترة تعجبته ثتم همتا
قائال :هل جهاز الكمبيوتر هلا موصول مع شبكة االنترنت؟
قال السيد الرئيا :لم يحتدر لتي إستتخدام هتلا الجهتاز اال مترة
واحدة قبل أكثر متن عتام حتين أحضتره شتخف متا ثتم حتاول
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تلقيني كيفية استخدامه في الكتابة وحفظ ما اكتب عليه كما شرح
لي.
أوضح الستيد الترئيا :كنتت أحتب آلتتي الكاتبتة وحتين تعطلتت
تعتود علتى
طلبت إصالحها فأخلوها وأرسلوا هلا الجهتاز متن ّ
قضاء اكثر من عشر ساعات يوميا في قتراءة التقتارير الورقيتة
وكتابة تعليقاته على اآللتة الكاتبتة يصتبح صتعبا عليته أن يعتتاد
على التعامل مع هلا الجهاز العجيب!
قال الطبيب :إنه ليا عجيبا اآلن يستخدمه الناا في كل مكتان
فتتي العتتالم للتتدخول التتى شتتبكة االنترنتتت وقتتراءة االخبتتار
والتواصل مع أشخاف آخرين في أ مكتان فتي العتالم يمكنتك
أيضا الحصول على بترام للتستلية او التتعلم او المشتاركة فتي
مواقع عالميتة الا نشترت فيهتا ايتة تعليقتات او اخبتار يمكتن ان
يشاهدها الناا في العالم كله!
بدت الفكرة جيتدة إنكفتأ الطبيتب أرضتا أستفل المكتتب لفحتف
جهاز الكمبيوتر للتأكد من أنه متصل مع شبكة االنترنت
علّ السيد الرئيا باسما :يمكنك إصالح كل شئ إلن!
في اليوم األول قضى الستيد الترئيا وقتتا طتويال بعتد أن علّمته
الطبيب كيفية البحر في شبكة االنترنتت بحتر أوال عتن النهتر
فوجد نفسه يغوف في متاهة تقارير وأخبار كانت تزيد الوضتع
غموضا في رأسته كلمتا توغتل فيهتا رأى الجتدوى اإلقتصتادية
لتحويل مجرى النهر تصب كلها في خانة التمويه المتعمد لحقيقة
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أن النه تر بيتتع بالتقستتيط المتتريح وأن الشتتركات األجنبيتتة قامتتت
بتفكيكه وشحنته خار الوطن رأى خارطة الوطن وقد إنكمشت
وتحولت الى جزر صغيرة موزعة فتوق الصتحراء .يتا للكارثتة
أزود بهتا مصتانع
هل باعوا حتى مشاريعي الزراعية التي كنت ّ
النكشاير بالقطن طويل التيلة؟
مضتتى يتفقتتد عاصتتمته القديم تة فتتراى أعتتالم التتدول األجنبي تة
ترفرف في كل مكان أين حديقة حيواناتي الجميلة؟ عنتدها فقتط
رأى الصتتورة الموجتتودة فتتي لاكرتتته منتتل قتترون ألستتد حديقتتة
حيواناته وهو مشحون في قفف متن خشتب المهتوقني فتي قعتر
ستتفينة شتتحن يونانيتة! يتتا للكارثتتة حتتتى أستتود حديقتة حيوانتتاتي
هاجرت من الوطن؟
فاجأه ألان الفجر فتوق لوحتة المفتاتيح! تتلكر أن الطبيتب ع ّلمته
ضرورة إغالق الجهاز بصورة محددة حتى ال يتلف نسي كيف
يحدر للك وقام بسحب فيشة الكهرباء تاركا الجهاز يسلّم روحته
الضوئية الى ظلمة شبكة أسالكه العنكبوتية.
إستيقظ ظهرا على صوت اآللان كان سعيدا بالكوة التي انفتحت
عليه من السماء ليعرف شيئا مما يدور في العالم من حوله بعتد
أن شرب قهوته تمشتى قلتيال فتي المستاحة الضتيقة أمتام بوابتة
القصر والتي كانت تطل على الحديقة والنهر في التزمن الغتابر
وجد الحارا الصغير الل ساعده قبل أسابيع في إستعادة البلبل
الى أر الوطن.
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جلا بجانب الحارا على دكة خشتبية وبتدأ يستأله عتن أحتوال
الناا في الخار قال الحارا :لم أر في طريقي ستوى عمتال
أجانب معظم الناا هاجرت من الوطن سيد الرئيا!
ق تال الستتيد التترئيا :ستتوف أعثتتر علتتيهم جميعتتا اآلن يمكننتتي
اإلتصال بالعالم كله!
لم يفهم الحارا الصغير كالم السيد الرئيا الل أوضح:
إنني أستخدم شبكة االنترنت اآلن هل تستخدمها أنت ايضا؟
قال الحارا انه سمع بها لكن ألن الخدمتة تكلتف كثيترا فهتو ال
يستطيع إستخدامها.
ثم أوضح :بعد أن تركت الجيش اضطررت لترك دراستي ايضا
بسبب مصروفاتها العالية ووجدت هلا العمتل متع شتركة أمنيتة
تحترا القصتر حتتى أستاعد والتتد قبتل فتترة طتردوا شتقيقي
األصغر متن المدرستة بستبب عتدم تستديد رستوم الدراستة ولتن
يستطيع العودة للمدرسة حتى أتمكن من دفع الرسوم.
جحظت عيون السيد الرئيا وهو يقول :لكن التعليم مجاني لكتل
شعبي من الفقراء!
قال الحارا ال يوجد تعليم مجاني في هله المدينة!
بدا الحزن والتفكير على وجه السيد الترئيا قبتل أن يقتول :هتل
قلت شتركة أمنيتة ألستت مجنتدا فتي الجتيش؟ ضتحك الحتارا
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الصغير وقتال :عتن أ جتيش تتحتدر ستيدى ال يوجتد جتيش!
هناك حرب ال تزال مشتعلة فيما تبقى متن التوطن لكتن رجتال
الشركة الوطنية يستخدمون قوات الجنجويتد بتديال للجتيش كمتا
يخطفون الشتباب متن األستواق والشتوارع وبعتد تتدريب ستريع
يرسلونهم لمناط العمليات لتللك هجتر معظتم الشتباب التوطن
ستتيد ! ال تعلتتيم وال غتتلاء أو دواء ويريتتدون روحتتك أيضتتا
لتحارب نيابة عنهم! من يريد الزوا عليه الموت أوال يا سيد
يقال أن قتوات الجنجويتد ستحضتر ايضتا لحمايتة العاصتمة متن
هجمات متوقعة لقوات التمرد!
تتتلكر أن الطبيتتب نبهتته التتى موقتتع محتترك البحتتر قوقتتل حيتتر
بإمكانه العثور على معلومات عن كل ما يخطر بباله.كتب كلمتة
جنجويد في محرك البحتر فظهترت لته معلومتات رهيبتة حتول
ميليشتتيات أرتكبتتت مجتتازر فتتي غتترب التتوطن أحرقتت القتترى
وشردت المواطنين من قراهم وأن النظام هو الل يقوم بتسليح
تلك الميليشيات ويدفع بها لتحارب نيابة عنه.
لم يستطع إنتظار زيارة الطبيب التالية وبحر بنفسته عتن موقتع
تويتر وقبل أن ينتشر ضوء الفجر ويبدأ البلبل في التغريتد كتان
هو قد أرسل أولى تغريداته لم يكن واثقا إن كان أحدا ستيتعرف
على إسمه فالعجوز الل مضى يتعفن في وحدة قصره بعتد أن
سحبت الشركة الوطنية التي تدير الوطن كتل خيتوط اللعبتة متن
بين يديه وتركتت لته فقتط خيتوط لكرياتته الضتائعة فتي متدار
النسيان يغزل فيها طاقية إخفاء أوهامه وحرمانته فتي ستاعات
األصائل على هدى ومضتات حنتين غتام التى ريتاحين نهتر
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ضاع في لاكرته قبل أن يضتيع فتي متاهتة العتالم أمتال فتي أن
يعيد الحياة الى العالم من حوله ويستخدم حيلة النجوم التي يعيتد
تثبيتهتتا فتتي التتلاكرة متتن وحتي خبرتتته القديمتتة فتتي الستتفر عبتتر
الصحراء مستهديا بالنجوم لتحديد مسار رحلته.
هتتو العجتتوز نفستته التتل لتتم يعتتد يتتلكره س توى الحتتراا التتلين
يسهرون على حمايته رغم أنه كان يظهر أحيانا في نشرة أخبار
التلفزيون يقف الشريط إيلانا بإفتتاح مشاريع منستية أو يظهتر
في جولة تفقدية في ربوع الوطن لدح شتائعة إنتدالع الحترب
األهلية مرة أخرى أو يظهر وهو يقود قاربه في النهتر لتدح
شائعة إختفاء النهر.
كتب في تغريدته األولتى :أيتن لهبتت مؤسستاتي التعليميتة التتي
كانت تقدم خدماتها لفقراء شعبي مجانا؟
ظهر إسمه فقط في موقع تويتر لم يكتتب رتبتته العستكرية ولتم
يعرف كيتف يمكنته وضتع صتورة أمتام الوظيفتة كتتب رئتيا
الجمهورية إعتقد الكثيرون أن األمر مجرد مزحة فإستمه كتان
قد تالشى من لاكترة التوطن منتل اللحظتة التتي أستلم فيهتا قيتادة
الوطن للشركة الوطنية التي مضت تستحب منته بستاط الستلطة
ببطء حتى دفنته في النسيان حتى القصر الل بقتي فيته وحيتدا
مثل كائن خرافي نجا من طوفان أغرق العالم كلته كتان يصتبح
فيتتته غريبتتتا يومتتتا بعتتتد يتتتوم يشتتتعر كتتتأن جتتتدران هتتتلا
القصراالستعمار العتي تكاد كتل يتوم تضتي وتنطبت عليته
كأنها تتمدد حتى الى دواخله.
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يشاهد عسكر الدول األجنبية يتسللون حتى الى أحالمه .أشتجار
معمتترة فتتي الحديقتتة زرعتهتتا حكومتتة االستتتعمار االنجليتتز
يتركها مساء وهي تلقي بظاللها الوارفة فوق نافلة غرفة نومته
ليكتشف إختفائها صباحا .في البداية كان يوقّع كتل صتباح علتى
حزمة من األوراق والقرارات الجمهورية التي يحضرها مندوب
الشركة الوطنية دون أن يالحظ أن تلتك االوراق كانتت تجترده
تتتدريجيا متتن ك تل شتتيء بتتل وتح ّملتته ايض تا مستتئولية قتترارات
خطيرة كان يجر تنفيلها من وراء ظهره .كان مجلا الوزراء
ينعقد في البداية في نفتا موعتده االستبوعي لكنته كتان يجلتا
داخله مثل الغريب ال يفقه فقط شيئا مما يدور في االجتماعتات
بل ال يستتطيع ايضتا أن يحفتظ فتي لاكرتته صتورة واحتدة متن
وجوه هؤالء الوزراء المتعجلين التلين ال يتحتدثون كثيترا بتل
يشرحون كل شئ على شاشة في الجدار يبدون ستعداء بتأجهزة
الكمبيوتر المحمول وببرنام البور بوينت كأ ّن فيها حتال لكتل
مشاكل العالم كأ ّن العر المص ّور المدعم باألرقام ليا سوى
سحر إلكتروني كفيل بحل مشاكل العالم بمجرد لمسة زر.
أصدر قرارا جمهوريا أخيرا أن يضتع كتل وزيتر الفتتة أمامته
توضح إسمه والمنصب الل يشغله وتاريخ تعيينه فتي منصتبه
زادتتته المعلومتتات المكتوبتتة إرباكتتا عل تى إرب تاك ستتيل صتتور
ورسومات ومعادالت البور بوينت يالحظ أنه يزداد عزلة كلمتا
حاول االقتراب أكثر لفهم ما يحدر حولته تبتدأ جتدران الوحتدة
تنطب الى دواخله حتى وهو جالا في صخب هله االجتماعات
االلكترونية االسبوعية تتغير الوجوه وتبقى الالفتات نفسها.
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جتتلب إشتتتراكه فتتي موقتتع تويترعتتددا كبيتترا متتن المتتتابعين
معظمهم من خار الوطن حسب الكثيرون أن في األمر مزحتة
ما وأن صاحب الحساب يقود إنقالبا تويتريا أبيضا بدون حتى
مارشات عسكرية .تطورت المزحة فأصبح عتدد متن المتتابعين
يضعون سيرتهم اللاتية المختصرة ويرشحون أنفستهم لإلعتالن
الوزار المرتقب وإنهالتت فتي بريتده رستائل متن نتوع :لتد
خبرة جيدة في الحسابات عملتت محاستبا متع شتركة أمريكيتة
وحصتتلت علتتى درجتتة الماستتتر فتتي إدارة االعمتتال متن جامعتتة
أكسفورد إضافة لزمالة المحاسبين االداريين االمريكية يمكنني
وضع خطة إلنعاش االقتصاد الوطني خالل ثالثة أيام.
وصلته رسالة متن ستفير ستاب طترد متن عملته قبتل ستنوات
يرشح نفسه وزيرا للخارجية رسائل من ضباط شترطة طتردوا
من الخدمة ومن أطباء وزراعيين أحيلو للصتالح العتام وصتلته
رسالة من طالب صغير قال إن امنيتة حياتته أن يصتبح وزيترا
للتعليم لكي يلغي مرحلة التعليم االبتدائية التي أرهقته كثيرا.
ورسالة من سيدة تنبهه الى ضرورة حفظ حقوق المرأة وضتمان
تمثيلها العادل ضمن التشتكيل التوزار الجديتد حتاول أن يجتد
مخرجتتا ع تن قصتتة التشتتكيل التتوزار بإرستتال تغريتتدات فنيتتة
ورياضية قال له أحدهم :هل انتت رئتيا منفتي أم ستاب ؟ أيتن
تعيش سيد الرئيا؟
أثارت إجابته عاصفة من الضحك والسخرية.
كتب ردا على السؤال :أعيش في القصر الجمهور !
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ّ
عل ت أحتتدهم ضتتاحكا ستتمعنا قبتتل ستتنوات أن القصتتر إشتتتراه
حوله الى مركز تجار في وسطه حديقة ألعاب
مستثمر هند و ّ
ل طفال هل تكون أنت المستثمر الهنتد أم شتخف وقتع علتى
رأسه من إحدى المراجيح في حديقة األلعاب!
وعلّ ت مت تابع آختتر علتتى حكايتتة المستتتثمر الهنتتد  :ستتمعت أن
القصتتر إشتتترته منظمتتة أطبتتاء ب تال حتتدود وحولتتته التتى مشتتفى
ل مرا العصبية بعد أن قامت الشركة الوطنية ببيع مستشفى
األمرا العصبية الى بع المستثمرين الوطنيين اللين قاموا
بتحويل المستشفى الى مركز حدير للتسوق يقال أن عددا كبيرا
من المرضى هربوا قبل نقلهم الى أحد الستجون المؤقتتة قامتت
قوات الجنجويد التي كانت تحرا المرضى بإلقاء القب علتى
المرضى الهاربين دون التثبت ان كان هؤالء هم نفا المرضى
التتلين اللوا بتتالفرار أم آختترين! حستتب التقتتارير ه ترب ألتتف و
وتمكنت قوات الجنجويد من إستعادة أكثر متن
سبعمائة مري
ثالثة آالف مري !
كتتتب متتتابع آختتر :المرضتتى يهربتتون تقتتوم بع ت المنظمتتات
الدولية باالشراف على سجن المرضى النفستيين لحتين عالجهتم
أو تتتوزيعهم علتتى مستشتتفيات أخ ترى يحصتتل المرضتتى علتتى
سر أسباب تسليم مواطنين
وجبتين يوميا ومالبا نظيفة .للك يف ّ
أصحاء أنفسهم على أنهم مرضى ال يمكن أن يهترب متن نعتيم
هلا السجن اال مجنون!
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كتب متابع آخر :الوطن كله اصبح سجنا كبيرا لكن ال توجتد بته
أية خدمات ما دمت مضتطرا للبقتاء ستيكون أفضتل مكتان هتو
مستشفى األمرا العصبية أو القصر الجمهور سابقا!
كتب السيد الرئيا محاوال الهروب الى األمام من حكاية القصر
الجمهتتور التتل تحتتول التتى مشتتفى ل متترا العصتتبية :هتتل
سيشارك فريقنا القومي في دورة سيكافا؟
ع ّل أحدهم على تغريدته :هل أنت متأكد أنك تعيش في الوطن؟
لم يعد هناك فريت قتومي منتل ستنوات! شترح لته أحتدهم :حتين
تكون هنتاك مباريتات دوليتة تقتوم الشتركة الوطنيتة بشتراء 11
العبا تمنحهم جنسيات الوطن في نفا لحظة توقيع شترائهم متن
أنديتهم وبستبب غتالء أستعار الالعبتين وبستبب خطتة التشتقف
االقتصتتتاد ال يقومتتتون بشتتتراء أيتتتة العتتتب إحتيتتتاطي دكتتتة
االحتياطي ال يجلا عليها سوى المدرب ال ُمستأجر لحتين نهايتة
المباراة!
الا متر العتتب أو ط ترد م تن الملعتب يستتتمر اللعتتب بفري ت
نتتاقف متترة لعتتب فريقنتتا القتتومي بتتدون حتتارا مرمتتى حتتين
أصيب الحارا! ّ
علت أحتد المتتابعين :نعتم ولحستن الحتظ كتان
الفري المنافا ضعيفا فلم يدخل أية هتدف فتي مرمانتا الختالي!
ضحك متابع آخر قائال :يقال أن رئيا الشركة الوطنيتة قتال لتم
يكتتن المرم تى خاليتتا لقتتد قامتتت العنايتتة االلهيتتة بحراستتته! فتتي
المرات القادمة ستنحتا لالعبتين أقتل ال داعتي لصترف المتال
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الل تحتاجه دولتنا للتنمية في شراء العب تكفينا العناية االلهيتة
شر الحوجة إليه!
قال متابع آخر أن الوزير المشترف علتى الرياضتة فتي الشتركة
الوطنية يتعاقد قبل المباريات الدولية مع ستاحر محلتي يحصتل
الساحر على نسبة من دخل المبارة في حال فوز الفري القومي
بهدف واحد مقابل ال شئ كما يحصل على مبل من المال مقابل
كل هدف إضافي والا إنتهت المباراة بالتعادل يحصل الستاحر
على مبل قليل وفي حال الهزيمة يتم إلغتاء العقتد متع الستاحر
ويتتتم طترح عطتاء جديتتد ينشتتر إعالنتته فتي الصتحيفة الرستتمية
بعنوان :مطلوب ساحر يضمن الفوز ببطولة سيكافا!
يالحظ أن ال أحد يتابعه متن داختل التوطن كلهتم متن خارجته
حتى أنه يغرد :اال يوجد أحد هنا؟
يدق يوميا على باب الوطن دون مجيب أخيرا يترد شتخف متا
من خار الوطن :أين تعيش سيد الرئيا؟ أال توجد نوافل فتي
قصرك الجمهور سيد الرئيا؟
رد السيد الرئيا :توجد نافلة كبيرة بجانبي اآلن كانت تطل على
الحديقة لكن الستائر السوداء تغطيهتا ال استتطيع رفتع الستتائر
حسب تعليمات األمن وهناك كاميرات مراقبة.
قال الرجل :هل تريد رؤية الجنجويد أرفع الستار قلتيال وأنظتر
الى الخار !
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نفل تعليمات متابعه حرفيا لم ير شيئا في البداية لكنه داوم علتى
التلصف بقية النهار رأى من على البعد رجاال غرباء يتجولون
في الحديقة على ظهور خيولهم! ال بد أنهم من شرطة السوار
كان للك أول ما فكتر فيته الحتظ بفترح أنته يترى الحديقتة بعتد
زوال األسوار العالية التي كانت تعزلها عن القصتر ّ
فكتر قتائال
هل عادت الحديقة الى حضن الوطن أم إنضم القصر نفسه التى
دولة أخرى؟
في تغريدته الجديدة كتب هواجسه الجديتدة :هتل عتادت الحديقتة
الى حضن الوطن أم إنضم القصر نفسه الى دولة أخرى؟
سأله أحد متابعيه :ما الل تراه بالضبط في الحديقة؟
كتب :أرى رجاال يجوبون الحديقة على ظهور الخيول البد أنهم
شرطة السوار !
رد عليه المتابع :ال توجد شرطة هؤالء هم الجنجويد!
صع السيد الرئيا أليست هي نفا الميليشتيات التتي إرتكبتت
جرائم حرب في غرب الوطن كتب تغريدته الجديدة :مالا يفعل
الجنجويد في قصر ؟ وفي عاصمتي؟
إنقطعتتت خدمتة االنترنتتت علتتى الفتتور بقتتى التشتتكيل التتوزار
الجديد معلقا في الهواء فيما بقي هو فتي إنتظتار الطبيتب ليقتوم
بإصالح مشكلة توقف خدمة االنترنت.
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لم يأت الطبيب في موعده التالي أصابت السيد الرئيا حالة من
الوجد االفتراضي! كان يشعر بحكاك في جسمه ورغبة في النوم
واقفا فوق رأسه عانى من نفا حالة القل الل كان ينتابه قبتل
سنوات حين يحل موعد الجلوا لمعاقرة الخمتر لتم يتر جنتد
الحراسة الصغير منل عتدة أيتام وال منتدوب الشتركة الوطنيتة
الطباخ كان هو الشخف الوحيد التل يتراه يوميتا يحضتر فتي
نفا الموعد كل يوم صباحا يعد له إفطاره .طب البي المقلي
في الزيت مع طب الفول وطب الزباد وكوب القهوة وحسب
طلبتته يعتتد لتته أحيانتتا البتي المستتلوق والجتتبن البيضتتاء وطبت
السلطة أحيانا يختفي طب السلطة وحين يستأل الستيد الترئيا
يوضح له الطباخ :لم يحضر مندوب الشركة أية خضروات هتلا
االسبوع سيد أسعار الطماطم مرتفعة هله االيتام فتي الستوق
يصاب السيد الرئيا بالدهشة كيف ترتفع أستعار الطمتاطم فتي
بلتتتد رغت تم ماليتتتين األفدنتتتة الزراعيتتتة واألنهتتتار واألمطتتتار
الموسمية؟
يبتسم الطبّاخ ويتردد قليال وهو ينظر حواليه ويقول :يقولتون أن
معظم االراضي الصالحة بيعت لمستثمرين أجانب والخضروات
تطرح في االسواق بنفا أسعارها خار الوطن!
قال السيد الرئيا مندهشا :يعني أننا نستورد إحتياجاتنا من داخل
وطننا نفسه؟
بعد أن يعد له االفطار يعد له الحساء لطعام الغداء مع قطعة لحم
مشتتوية تكتتون أحيانتتا متن التتدجا او الستتمك متتع قطعتتة خبتتز
أسمر في الزمن الماضتي كتان يعشت شتوربة الحمتام ويعشت
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الحمام المشو نفسه لكن بعد إصابته بالنقرا منعه الطبيب من
اللحم األحمر ولحم الحمام.
شكا للطباخ عدم حضور الطبيب في موعده أبدى الطباخ رغبة
في مساعدته لكنه لم يكن يعرف كيف يمكنه عمل شئ إقترح أن
يتصل بالشخف الل يحضر مستلزمات المطتبخ ربمتا بإمكانته
ان يبل أحدا في الشركة الوطنية لالتصال بالطبيب.
سأله الطباخ :هل تشكو من شئ اآلن سيد الرئيا؟
نظر السيد الرئيا حواليه وقال :نعم ال يوجد إنترنت!
لم ينتبه الطبّاخ في البداية التى متا يقصتده الستيد الترئيا وقتال:
ربما يمكنني اللهاب الى صيدلية قريبة وشراء هلا الدواء!
إبتسم السيد الترئيا وقتال :إنته دواء للوحتدة لكنته ال يبتاع فتي
الصيدليات!
إعتقد الطباخ أن االمر يدور حول أعشاب طبية قال هناك رجل
في جوارنا يعال الناا باالعشاب وبالكي بالنتار ربمتا بإمكتاني
أن أحضره لك اليوم أو غدا!
أوض تح ل ته الس تيد التترئيا أنتته ال يستتتطيع التتدخول التتى شتتبكة
االنترنت قال الطباخ :لقد فهمت لم تتح لي فرصة التعامل متع
االنترنت لكن الشباب الصغار في حينا يتحدثون عنه كثيرا.
ربمتتا يمكننتتي ستتؤالهم ان كتتان احتتدهم يعتترف كيفيتتة إصتتالح
المشتتكلة .قتتال الستتيد التترئيا ال مشتتكلة سيحضتتر الطبيتتب او
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من تدوب الشتتركة الوطني تة اليتتوم او غتتدا أو ان حض تر الجنتتد
الصغير يمكنني ارساله ليبحر عمن يستطيع اصالح العطل.
بعد يومين حضر طبيب آخر شعر السيد الرئيا بخيبة أمل كان
قتتد تعتتود علتتى الطبيتتب األول عتترف متتن الطبيتتب الجديتتد أن
الطبيب اآلخر مري وربما يستأنف الحضور الى القصر خالل
أستتابيع إعتتتلر الطبيتتب الجديتتد أن ته ال يفهتتم كثيتترا فتتي أجهتتزة
الكمبيوتر وإقترح على السيد الرئيا االتصال بالشركة الوطنية
قائال :حسب علمي لديهم شتركة مختصتة فتي إصتالح األجهتزة
والشبكات يتعاملون معها لكل المراف التابعة للحكومة.
لم يحضر المندوب قضى السيد الرئيا أياما قلقة يترى جهتاز
الكمبيوتر أثناء النوم وقتد عتادت اليته الحيتاة فجتأة وبتدأ النتاا
يخرجون منه يقفزون عبر شاشة الجهاز في هيئة أقزام ثم تكبر
أجسادهم تدريجيا حتى يمتلئ هواء الغرفة بأجسادهم التي تشتبه
الرسوم المتحركة.
راى أناسا يتحاورون ويكملون حواراتهم في الخار مستخدمين
العصي في البداية ثم بنتادق الكالشتنكوف رأى صتحفا تختر
من الجهاز في أوراق طويلة تنفتح فجأة أمامه مثل بستاط أحمتر
يتفقد من فوقه حرا الشترف فيمتا أشتخاف غربتاء يطتاردون
الصتتحيفة الطويلتتة ويحتتاولون طيهتتا وجمعهتتا متتن أمامتته رأى
فرقهتا قتوات
مسيرات ضتخمة تجتوب شتوارع التوطن قبتل أن ت ّ
الجنجويد بالرصاف.
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في اليوم الثالر حضر الجنتد الصتغير قتال أنته كتان مريضتا
بالمالريا .أستفسر الستيد الترئيا :كيتف يوجتد بعتو حتين ال
يوجد نهر؟
قال الجنتد الصتغير يقتوم األهتالي بحفتر آبتار لتصتريف ميتاه
لكتن ال يتتم بنتاء هتله االبتار
االستحمام وفضتالت المتراحي
بصورة صحيحة لللك يتوالد فيها البعو واللباب.
حين عرف الجند بمشكلة االنترنت إقترح أن يحضر معته فتي
اليوم التتالي شخصتا خبيترا يملتك محتال لصتيانة االجهتزة قتام
الخبير بفحف كل شئ وجتد جهتاز الكمبيتوتر ستليما وأستالك
التوصيالت كلها مضبوطة لكن خدمة االنترنتت مقطوعتة أبلت
السيد الرئيا أنه البد من االتصال بالشركة التتي تتز ّود القصتر
بخدمة االنترنت وأوضح :كتل االجهتزة هنتا ستليمة وموصتولة
بطريقة صحيحة البد أن الخدمة مقطوعة وإبتسم الرجل وهتو
يقول :اال تدفع الحكومة أيضا تكلفة خدمتة األنترنتت حتتى تقتوم
الشركة صاحبة الخدمة بإيقافها؟
بعد يومين حضر مندوب الشركة الوطنية حضر بهتدوء وكأنته
لم يكن راغبا في مقابلة السيد الرئيا الل وجده يفحف بعت
االوراق في المكتب المخصف للشركة.
سأله السيد الرئيا عن أسباب وقف خدمة االنترنت؟
قال المندوب :كانت هناك مشاكل مع الشركة التي تزود الخدمة
قمنا بدفع المتأخرات سيتم استئناف الخدمة ربما اليوم أو غدا ثم
132

صمت قليال قبل أن يقتول :الحتلر مهتم عنتد التعامتل متع شتبكة
االنترنت يوجد كثير ممن يريتدون تتدمير وطننتا متن مروجتي
االشتتاعات هتتؤالء يستتيئون لتتدماء الشتتهداء ويقتتدمون ختتدمات
مجانيتتة ألعتتداء وطننتتا بستتببهم أحجتتم الكثيتتر متتن المستتتثمرين
االجانب من الحضور الى بالدنا بسبب شائعات الفساد وتتدهور
الخدمات والضرائب والرسوم الباهظة في بالدنتا بينمتا قتوانين
االستثمار الجديدة التي تعمل الشركة الوطنية بها بعد أن أجازها
البرلمان تشجع المستثمر االجنبي وال تفر عليه أيتة رستوم
فقط تلزمه بتشغيل نسبة من العمالة المحلية لتخفيف حدة البطالتة
وإنعاش االقتصاد الوطني نحارب التمرد ونحتارب االشتاعات
واالشاعة تدمر إقتصادنا أكثر من التمرد نفسته ستيد الترئيا
وألنك رمز للدولة سيستتغل التبع وجتودك فتي بعت مواقتع
التواصل االجتماعي لالساءة للوطن ولدماء الشهداء!
ثم إقترح على السيد الرئيا :يمكنك إستخدام إسم مستعار!
لم يفهم السيد الرئيا قصد المندوب من إستخدام إسم مستعار.
شتترح المنتتدوب حتتين تقتتوم بتستتجيل إستتمك فتتي أحتتد مواقتتع
التواصل اإلجتماعي مثال بدال متن إستمك الحقيقتي أكتتب إستما
رمزيا مثال الوطن أو النهر أو طائر الحبتار لتن يطلتب منتك
أحتتد أن تبتترز بطاقتتة شخصتتية وأنتتت تق توم بالتس تجيل فتتي أحتتد
المواقع عنتدها يمكنتك التحتاور بحريتة متع اآلخترين بتدال متن
القيود التي سيفرضها عليك موقعك كرمز للوطن.
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يشعر بحنين جارف للوطن وكأنه يعيش في آخر العالم سيسعده
أن يكتتون رمتزا لهتتلا التتوطن رغتتم كتتل الشتتكوك حتتول وجتتود
الوطن نفسه كيف لرمز الوطن اال يعرف أين تنتهي حدود هتلا
الوطن؟!
يستمر المندوب في نصائحه االلكترونية :يمكنتك أيضتا الكتابتة
في الفن والرياضتة الكتابتة فتي السياستة تغتر أعتداء التوطن
المتربصين به في العثور على أيتة ثغترة أو اشتارة فتي كتاباتتك
لنست مزيتتد متتن الشتتائعات التتتي تضتتر بمستتيرة وطننتا وخطتتط
تنميته!
وجد السيد الرئيا بعد عودة الروح الى جهاز الكمبيوتر إقتراح
طائر الحبار كإسم رمز له مثلما إقترح المندوب جيتدا لكنته
بعتتد أن فكتتر قلتتيال وتتتلكر البلبتتل التتل ستتمعه يغتترد فتتي المتترة
األخيتترة ختتار التتوطن حتين كانتتت الحديقتتة تتبتتع لتتوطن آختتر
غترد فتي تتويتر لتم
قررأن يستخدم البلبل كإسم رمز له .حتين ّ
يجد متابعين كثر هله المرة ال أحد يعلم لبلبله وظيفة أو عنوانا
في المرة السابقة كان إسمه المنسي حاضرا لم يكن االسم مهمتا
لكن الوظيفة حسمت كل شتيء والعنتوان كتان مثيترا :الوظيفتة
رئيا جمهورية العنوان القصر الجمهتور وجتد متن يقتترح
عليه إحضتار متتابعين لته بأعتداد كبيترة ظتن أن األمتر خدمتة
تختف بتالموقع نفسته أو يقتوم بهتا أشتخاف خ ّيترون متن أهتل
األسافير لكنه أكتشف أنها خدمة مدفوعة األجر يقوم بها بعت
األعضاء!
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اللعنة هل أصبح االنترنتت نفسته تابعتا للشتركة الوطنيتة؟ كيتف
تسلل الفساد حتى الى السماء بأقمارها االصطناعية! لكن الطبيب
القديم الل عاد يعاوده مرة أخرى أوضح لته :كتن حتلرا ستيد
الرئيا هناك نصتب وإحتيتال وسترقة فتي االنترنتت يجتب أن
تكتتون حتتلرا حتتين تعطتتي أ شتتخف عبتتر االنترنتتت بياناتتتك
الشخصتتية هنتتاك كثيتترون تعرضتتوا للغتتش ولستترقة حستتاباتهم
المصتترفية يقتتوم هتتؤالء اللصتتوف بإرستتال بتترام تجستتا
تستطيع معرفة كل ما تكتبه علتى جهتازك وتقتوم بنستخ كلمتات
الدخول للمواقع والبريد االلكتروني والحسابات البنكية وارستالها
للشخف الل يرسل البرنام .
دهش السيد الرئيا وقال :برنام يكون لصا! يا للكارثة لكننتي
قتترأت فتتي ت تويتر شتتيئا عتتن حكومتتات تقتتوم باستتتخدام بتترام
للتجسا ضد دول أخرى أو ضد معارضيها.
لم يعل الطبيب لكنه كرر تحليره وهو يجمع أدواته ويمضي.
ولمحاولة زيادة أعداد متابعيه بحر السيد الرئيا عن مشتتركين
من داخل الوطن وجد بع الشباب عرف أنهم يقيمون خار
الوطن .حين عرفوا أنه مقتيم بالتداخل حتاولوا متن قيتاا نتب
كتاباته معرفة أحوال الوطن لكن ما يكتبه كتان خاليتا متن أيتة
نتب يشتير أليتة حيتاة حتلره الشتديد متن الوقتوع فتي أخطتاء
ترصدها عيون الشركة الوطنية منعه من الكتابة بنفا وضوحه
األول لكرياته نفسها كانتت تبتدو تالفتة يستتحيل تحديتد زمتان
وقوعها حين حاول أن يكتب عن الفن أو الرياضة كمتا نصتحه
منتتدوب الشتتركة الوطنيتتة كتتتب عتن بعت لقاءاتتته فتي القتترن
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الماضي ببع رموز الفن والرياضة لكن الوقائع التتي مضتى
يسرد أجزاء من تفاصيلها بحلر ظلتت معلّقتة فتي الهتواء دون
أية خيوط تربطها بزمان أو مكان.
كانت لكرياته في الواقع مرآة عكست لتيا فقتط غربتته التامتة
عتن العتتالم ختار استوار القصتر بتل حتتتى عتن وقتائع القتترن
الماضي في لاكرته والتتي كانتت بمترور الستنوات تتحتول التى
أستتوار عاليتتة داخ تل لاكرتتته تختفتتي خلفهتتا تتتدريجيا تفاصتتيل
عصور حكمه السالفة.
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أبلغه قائد فرقة الجنجويد أنت ممنوع من الخترو متن غرفتتك
سيد الرئيا أنا آسف جدا لن يتغير شتيء بالنستبة لتك علتى
كل حال فأنت ال تغادر القصر ابدا! ستيقوم أحتد رجتالي بتنفيتل
كل طلباتك وإحضار كل ما تأمر به.
لقد قدمنا مطالبنا الى الشركة الوطنية منل أستابيع لرفتع رواتبنتا
لكنهم بدال من للك لم يتدفعوا لنتا وال حتتى مرتبتات هتلا الشتهر
ستتيد التترئيا .نحتتن نتحمتتل مستتئولية التتوطن كلتته نحتتارب
حركتتات التمتترد نحمتتي الحتتدود ونحمتتي القصتتر الجمهتتور
والعاص تمة س تيد التترئيا نح تارب عصتتابات النهتتب المس تلح
وعصتتابات التهريتتب ونقتتوم بتحصتتيل الرس توم الحكوميتتة متتن
المنقبين عتن التلهب فتي صتحار التوطن نراقتب المتارة فتي
الشوارع حتى ال ترتد إحدى الفتيات زيا مخالفا يتعتار متع
توجهنتتا الحضتتار اإلستتالمي نراقتتب المعارضتتين ونراجتتع
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مقاالت الصحف سيد الرئيا حتى ال ينشر أحدهم مقتاال يهتدد
أمن دولتنا ويوحي ل عداء ان جبهتنا الداخلية غير متماسكة.
قمنا بإحصاء سكان الوطن وأعددنا قتوائم االنتخابتات وأشترفنا
علتتى توزيتتع التتدوائر االنتخابيتتة وحراستتة لجتتان التصتتويت
وصنادي االقتراع .وقمنا باالشراف علتى وحراستة لجتان فترز
األصوات وساعدناهم في عملهم أحضرنا لهم صتنادي جديتدة
مليئة بأصوات صحيحة تدعم مرشحي الشركة الوطنية في كتل
الدوائر االنتخابية وستحبنا الصتنادي القديمتة المليئتة بأصتوات
أعداء الوطن! وحين أعلنوا فوز مرشحيهم لم نستمع متنهم وال
حتى كلمة شكرا بدال من للك وجهتوا الشتكر للشتعب! رغتم ان
الشتتتعب لتتتم يعطتتتيهم وال صتتتوت واحتتتد وقاطعتتتت األغلبيتتتة
االنتخابات المعروفة نتيجتها سلفا! نحن من ايقتظ المتوتى ليتدلوا
بأصواتهم! الموت ال يمنع القيام بواجبك الوطني!
يلقون لنا بفتات موائدهم آخر كل شتهر يتتاجرون فتي كتل شتئ
سيد الرئيا يبيعون أراضي الوطن حتتى هتلا القصتر يقتال
أنهم باعوه ارجل أعمال صيني ثم عادوا وإستأجروه منه مؤقتا.
يبيعون حتتى التتاريخ كتل االثتار القديمتة قتاموا ببيعهتا لشتركة
آسيوية حتى أنهاره هتل تصتدق انهتم قايضتوا النهتر بمواقتف
داعمتتة متتن بعت دول الجتتوار حتتتى ال يقومتتوا بتستتليم رئتتيا
الشتتركة الوطني تة لمحكمتتة الجنايتتات الدوليتتة إلتهامتته بإرتكتتاب
جرائم ضد اإلنسانية بدال من استيراد الدواء يستوردون ختراء
من بع الدول لدفنه مع نفايات أخرى مستوردىة في صحار
بالدنا!
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نستتهر نحتتن الليتتل كلتته فتتي حمتتايتهم فتتي حمايتتة اللصتتوف
ومسروقاتهم وحين نطالب بمرتباتنا تختفي النقود من جيوبهم
فال يعثترون علتى قترش واحتد وتجتف حستاباتهم البنكيتة التتي
تتدف منها النقود التى الشتارع فتي الظتروف العاديتة متن فترط
التخمة المالية.
يفكرون قليال ثم يطلبون دائما مهلة ليدفعوا لنا يعلنتون فتي كتل
مرة :ال توجد سيولة نقدية في البنوك كأن سيولة هله البنتوك ال
تنقطع اال حين نقتف نحتن أمتام نوافتل صترافة الشتركة الوطنيتة
لنتستتلم مرتباتنتتا دائمتتا يجتتدون عتتلرا متتا بستتبب المقاطعتتة
االمريكي تة ال نس تتطيع بيتتع محصتتول الصتتم العربتتي بستتبب
الحصار االقتصاد ال نستطيع تحويل أموالنتا فتي الختار التى
داخل الوطن! يحسدوننا ألننا نتقدم من صفوف التدول المتخلفتة
بتنتتا نصتتنع طتتائرات دون طيتتار! وبنتتادق ومتتدافع وراجمتتات
صواريخ! كل ما يقومون بصتناعته أو تجميعته يطلت النتار! ال
يفكرون حين يخططون لعمل مصتنع اال فتي القتتل! الدواء وال
غلاء وال مالبا او لعب ل طفال.
حين نطلب حقوقنا يبحثون عن شتماعة يعلّقتون عليهتا أزمتاتهم:
بستتبب األزمتتة االقتصتتادية العالميتتة والكستتاد التتل يضتترب
اقتصاديات الدول العظمتى بستبب العقوبتات االقتصتادية نحتن
مستهدفون بسبب سياساتنا المستقلة وتوجهنا الحضار ! بسبب
فشل الموسم الزراعي ألن االمطار لم تهطل بالمعدل الكافي هلا
العام  ..يبدو أن ل أيضا يستهدفهم!
تساءل السيد الرئيا :هل هلا إنقالب عسكر !
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ضحك قائد الجنجويد وقال :هل تبقى شئ لنقوم بقلبه يتا ستيد ؟
كل شئ أصبح مقلوبا رأسا على عقب! ألتم تستمع قصتة الرجتل
المسن الل قال تعليقا على شاب أعلن أنه البد من إنقتالب لكتي
تنصلح األحوال قال المسن الحكيم :يا بني لن تحتتا النقتالب
ف تالوطن مث تل ستتيارة (مقلوبتتة) اصتتال رأستتا علتتى عقتتب لكننتتا
محشورين في أسفل هله السيارة المقلوبة وال نستطيع أن نخلّف
أنفسنا!
لو كنا نعرف من الل يحكم هلا الوطن لما تأخرنا في االنقتالب
عليه لكننا نتفاو كل يوم مع شتخف آختر نتلقتى التعليمتات
من شخف ما ونقول :يبدو عليه النفول البد أنه الرجل االول في
الشركة لنفاجأ حين نسأل عنه في المرة التالية بأنه :ترك العمل
مع الشركة وأنه سافر للعمل في إحدى دول الخلي ! ليحضر في
المرة التالية رجل يمتلئ نفولا وقوة معاه مستشارون أكثتر ممتا
كان لديك في األيام الخوالي سيد الرئيا كل كلمة تصدر عنه
تسجل في جهاز كمبيوتر يحمله أحد معاونيه ال يرد على سؤال
او اقتراح قبتل أن يتتم استشتارة الكمبيتوتر .حتتى غاراتنتا علتى
القرى التي يحتمي المتمتردون وستط أهاليهتا رحتالت الصتيد
حتى مواعيد نومنا متع زوجاتنتا يحتددها جهتاز الكمبيتوتر هتلا!
حتى أننا شككنا أن هلا الجهاز اللعين هو الل يملك السلطة فتي
هلا الوطن سيد الرئيا! إنته طتابور ختاما كمبيتوتر عميتل
لدوائر أجنبية!
في المرة التالية نجد أيضتا شخصتا آختر علتى نقتي ستلفه ال
يحفل باألجهزة اللكيتة ال يحمتل ستوى تليفتون محمتول يغلقته
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حين يبدأ التفاو معنا يكتفي فقط بهز رأسته التى أستفل حتين
يستمع الى شكاوينا وطلباتنا كأنه يوافت عليهتا ال ينتبا ببنتت
شفة حتى نهاية إجتماع يدوم ست ستاعات حتتى أننتا نشتك أنته
أخرا ونشتاق الى أيام سلفه صاحب القرارات الكمبيوترية!
نحن شركاء في الهم سيد الرئيا نخدم في أشخاف مجهولين
ال وجود لهم عمليتا فتي ا مكتان أحيانتا نقتوم بحراستة إحتدى
الفلل الرئاسية حراسة مشددة لعدة أيام لنكتشتف فيمتا بعتد أننتا
كنا نحرا قصرا فارغا نحرا مجموعة من الموظفين والحشم
وزوجة صغيرة! أما المسئول نفسه فال أحد يعلم عنه شيئا!
يجد نفسه أمام جهاز التلفزيون حين يخر قائد الجنجويتد يترى
نفسه يفتش حرا الشرف أثناء حفل استقبال لرئيا دولة زائرة
بدال من الحرا المستتأجر التل كتانوا يحضترونه فتي المترات
السابقة تع ّرف على ثياب رجال الجنجويد حترا الشترف متن
الجنجويتتد! رأى نفستته فيمتتا طفلتتة تهديتته باقتتة زهتتور ضتتخمة
وضعتها له حول عنقه يفكتر مندهشتا كيتف استتطعت الخترو
الستقبال الرئيا الضيف رغتم انقتالب الجنجويتد! يتا للمعجتزة
كيف حضرت حفل تدشين مصتنع الطتائرات التتي تطيتر بتدون
طيّار؟ رغم انني محاصر في غرفتي ألن الجنجويد لتم يتستلموا
مرتبات شهر سبتمبر!
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يجلا قائد الجنجويد في كرستيه بينمتا يجلتا هتو بتأدب يستتمع
اليه يقول له مقامك محفوظ سيد الرئيا أنتت متن قتاد هتله
التتبالد لالستتتقالل .وتلتتك كانتتت أولتتى أخطائتتك التتتي ال تغتفتتر
الوطن كله ظل ومنل رحيل االستعمار االنجليز يشعر بتالحنين
الى ايامهم.
كل شئ كان يسير مثل الساعة في أيتامهم لمتالا فشتلنا فتي كتل
شئ لتم نحتافظ وال حتتى علتى خريطتة التوطن أنظتر خلفتك
وينظر السيد الترئيا خلفته أنظتر أال تترى كيتف يبتدو التوطن
االن؟ مثتتل جلبتتاب مزقتتته الكتتالب! نحتتن نتتتعلم منتتك ستتيد
الرئيا أنتا أملتك القتوة االن وانتت تملتك رمتز الستلطة لكتن
الرمز ال يحل مشكلة ال يعطي ل طفال حليبا وال خبزا للفقراء
لكننا نستفيد بالطبع من خبرتك الطويلة يخر من جيب قميصه
رسالة يمدها للرئيا ويقول:
أقرأها سيد الرئيا وقل لي رأيك.
يقترأ الستيد التترئيا يتأمره قائتد الجنجويتتد :أقترأ بصتوت عتتال
سيد الرئيا أريد أن اسمع صوتك الجميل وأنت تقرأ صتوتك
142

التتل يتتلكرني بزمتتان االنقالبتتات العستتكرية المجيتتدة! الثتتورات
العظيمة التي كانت تنطل فقط في اإللاعات! مارشات عستكرية
وبيانات بيان رقم واحد بيان رقم اثنتين بيتان رقتم ثالثتة ألتم
يكن باالمكان جمع البيانات كلها والاعتها فتي بيتان واحتد! بتدال
من أن نترك أعمالنا ونتحل طوال اليوم حول جهاز الملياع؟!
يشعر السيد الرئيا أن األمر ال يختف بجمال صوته أو لكرى
البيانات العستكرية بقتدر متا يختتف بأنته يعمتل اآلن ستكرتيرا
لرجل أمي! يا للمهزلة هل هلا معقول؟ الرجتل يعلتن دائمتا أنته
يراقب الصحف ويق ّدم تقارير عنها الى الشركة الوطنية!
يقرأ الرئيا :سنقوم بدفع مرتبات الفرقة خالل أيام قليلة رجتاء
ارسال وحدة من الجنود لحراسة مصتفاة البتترول ستنقوم بفتتح
أنابيب التصتدير يرجتى ارستال عتدد متن الجنتود لحمايتهتا متن
حركات التمرد الناشتطة فتي المنطقتة إلا حتدر هجتوم ال نريتد
أسرى وال نريد أ حدير لإلعالم قد يكون له تأثير سلبي على
عملية تصدير النفط!
يقول قائد الجنجويد :تتزداد أعبائنتا كتل يتوم نحتتا إلتى تجنيتد
مزيد من الرجال والفتات الل يدفعونه لنا ال يكفي أل شئ.
رجاء إرسال فرقة من قوات السالم والتنمية لتنفيل حكتم االعتدام
فتتي آخ تر مجموعتتة ألقتتي القتتب عليهتتا متتن المتمتتردين ستتيتم
االعدام في السابعة صباحا يوم الخميا المواف  23متن الشتهر
الجار .
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بنتتاء علتتى تقتتاريركم طتتوال االستتبوع المنصتترم قررن تا اغتتالق
صحيفة الغد المشرق نهائيا.
رجتاء ارستتال عتدد متتن الجنتود التتى مبتاني الصتحيفة الغالقهتا
وجرد وإستالم محتوياتها وإعتقال كل محرريها رجاء إرستال
مجموعة من رجالك التى مبنتى صتحيفة النهتار لتأديتب رئتيا
تحريرها و محرريها .رجاء إلتتزام تعليمتات الضترب :االبتعتاد
عتتن الترأا والصتتدر وتوجيتته ضتتربات قويتتة التتى بقيتتة أجتتزاء
الجسم يجب أال يترك رجالك من خلفهم أية آثتار قتد تتدل علتى
هوياتهم ويجب أن يرتد رجالك مالبا غير مميزة ويضعون
أقنعة على وجوههم.
دفع الفضول السيد الرئيا ليسأل  :هل لديكم رجال حصلوا على
التدريب الالزم ويعرفون كيف يتعاملون مع الصحافة؟
قال القائد :وهل يحتا التعامل مع مقاالت صحف كلهتا أكاليتب
الى تدريب؟ مساء يحضر أحد رجتالي بروفتات الصتحف كلهتا
يقوم أحدهم بقراءة نمال من المقاالت لي أنتا لتم أنتا القتراءة
والكتابة التي تعلمتها في الخلوة لكنني ال أحب إستخدام نظارات
للقراءة تحطمت نظارة القراءة التي كنت أضعها في جيبي حين
صددنا آخر هجوم لقوات التمرد على العاصمة شعرت بالتشاؤم
من نظارة القراءة تزيد في عمرك سنوات ومجرد أن استخدمها
لقراءة شئ ما تحدر مصيبة ما يشن المتمردون هجومتا علتى
قواتنا أو يقومون بتفجيتر أنابيتب التنفط فتجتد الشتركة الوطنيتة
علرا لعدم دفع مرتباتنا.
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من السطر األول أحدد ان كان المقال يجب أن ينشر أم ال ومن
بين السطور أحدد إن كتان محترر المقتال يجتب أن يتوقتف متن
العمتتل أم ال ومتتن نمتتال عتتدد متتن المقتتاالت احتتدد ان كانتتت
الصحيفة ستغل ام ستستمر في الصدور.
هنا يوجد كل شئ! أعلن قائد الجنجويد للك ثم تترك يتده تختتار
لوحدها المكان الل يريد االشارة له تجولت اليد فوق جسده ثتم
إستقرت فوق أسفل بطنه ربما كان يقصتد االشتارة التى رأسته
لكن اليد إختارت مكانا آخر لكتن ال مشتكلة ربمتا ال فترق عنتد
قائد الجنجويد بين المخ وعضو اللكورة!
يخاطبه القائد قائال :أنت تملك إسما مهما وتملك قصرا منيفا أنا
أملك السلطة فقط ستلطة البندقيتة .لكننتي مثلتك أقتف فتي نهايتة
الشهر في صف طويل أمام الشركة الوطنية التسلم مرتبي وأقوم
بالبصم على الورقة التي يمد بها إلتي موظتف حستابات الشتركة
الوطنية! موظف الحسابات يتفرا في وجهي كأنني هبطت متن
القمر ينظتر التى مالبستي بإستتهجان كتأنني يجتب أال أحصتل
على أية حقوق وأنا أرتد هتله المالبتا .يعيتد فحتف األوراق
أمامه يسألني  :مالا تعمل يا سيد ؟ في كل مرة ألهب الستتالم
مرتبي يحرسني ثالثة من أشد رجالي هم في الواقع يحرستون
موظف الحسابات مني لديهم تعليمتات مشتددة أصتدرها بنفستي
لهما قبل حضورنا الى الشتركة أن يمنعتاني حتتى لوبتالقوة متن
قتل الموظف حين يسألني عن عملي الل أتقاضى بستببه مرتبتا
من الشركة الوطنية!
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مكتب حسابات الشركة الوطنية هو المكان الوحيد الل أحترف
فيه على عدم إستخدام الكالشينكوف لحل مشاكلي حتين يستألني
موظتتف الحستتابات فتتي كتتل متترة عتتن مهنتتتي يتأهتتب رجتتالي
وأختتر أنتتا بطتتاقتي الشخصتتية أدفتتع بهتتا إليتته يقتترأ وظيفتتتي
بصوت عال كأنه ال يصدق أن الواقف أمامه يحمل رتبة جنرال
قائد قوات السالم والتنمية .يسألني متهكما :هل يوجد لدينا ستالم
أو تنمية؟ كيف يعيّنون شخصا مثلته فتي هتله الوظيفتة شتخف
يسخر من الرجل الل يحمي ظهورهم وهم غارقون في صفقات
بيع كل شئ بتدءا متن القصتر الجمهتور وإنتهتاء بنهتر النيتل
واالراضي الخصبة على ضفتيه.
يبيعون حتى ما في الغيب وجدت رجتل أعمتال اجنبتي إشتترى
من الشركة الوطنية آالف األفدنة في نطاق الزراعتة المطريتة
بيع األر ليا الغريب لكن وجدت أنته فتي العقتد قتد إشتترى
أيضا األمطار التتي ستتهطل فتي المنطقتة بستعر تشتجيعي لمتدة
عشر سنوات! ولم أجد في العقد أية إشارة أن أمواله سترد الا لم
تهطل األمطار في واحد من العشرة أعوام القادمة! حكى لي أحد
األخوة أنه راى عقدا أغرب من هلا باعوا فيه المطر لمستتثمر
أجنبي إستأجر عدة أالف من األفدنة ويبدو أن المستثمر الغريب
تنبتته إلحتمتتال عتتدم ستتقوط المطتتر بستتبب موس تم غيتتر متوقتتع
للجفاف فأضافوا بندا للعقد أنهم سيقومون في حال عتدم هطتول
المطر في إحدى سنوات العقد بأداء صالة إستسقاء خاصتة فتي
المنطقتتة التتتي يستتتأجرها عل تى أن يتتدفع للشتتركة الوطنيتتة التتتي
ستقوم بحشد مصلين مشهود لهم باألمانة وحسن الخلت لضتمان
146

استجابة دعواتهم النزال المطر على أن يدفع للشركة خمسة في
المائة من إنتا مزارعه لتغطية منصرفات صالة االستسقاء!
وبعد كل للك يتجرأ موظف صغير على سؤالي عتن مهنتتي! ال
أرد عليه أنا جنرال وهو مجرد موظف حسابات لكنته يستتطيع
تعطيلك في هله الشما الحارقة أمتد أصتبعي ألضتع بصتمتي
فوق ورقته وأتسلم حزمة المرتب القوة نفستها تتضتاءل أمتام
المال! حين كنا نعيش على النهب كنا أسعد حتاال لتم يكتن لتدينا
طموح كثير كنا نأخل حقوقنا بأيدينا دون الوقوف فتي صتف أو
االستماع اللالل الموظفين لنا من يقف أمامنا نمسحه فتورا متن
الوجود.
كنا نأكل عصيدة الدخن ونشرب حليب األبقتار الطتاز ونأكتل
لحتم الضتأن المشتو االن نتدفع نصتف متا تدفعته لنتا الشتركة
الوطنية في فواتير التليفون المحمول رغم أننا نستتخدم التليفتون
في أداء أعمالنا وندفع النصتف البتاقي ل كتل والشتراب حتتى
اللحم والخضروات تحضرها لنا إحدى الشركات التابعة للشتركة
الوطنية الى القصتر أ أن الشتركة الوطنيتة تأختل بالشتمال متا
تعطيه لنا باليمين.
حتى الفرح في هله المدينة يكلف ماال قبل أشهر لهبنا الى حفل
حتتول حتتو الستتباحة فتتي أحتتد الفنتتادق كتتان هنتتاك عتتدد متتن
الفنتانين وفرقتتة موستيقية .تناولنتتا العشتتاء هنتاك تتتلاكر لتتدخول
الحفل لكنني كنت أرتد الز الرستمي فستمحوا لتي بالتدخول
دون تلكرة في الشهر التالي وجدت المرتب ناقصا حين سألت
عن السبب لكروا لي أن ثمن تتلكرة الحفتل والعشتاء الفتاخر تتم
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خصمه من مرتبي! يا للبختل! ويستمون فختل دجاجتة متع بضتع
حبات من البطاطا المقلي وكوب لبن عشاء فاخرا! حياتنتا هنتا
مثل ساقية جحا تأخل الماء من البحر وتعيده للبحر.
لو عدنا لممارسة النهب المستلح إلستتطعنا تتوفير بعت المتال!
فالمستقبل ليا مضمونا متع هتله الشتركة العجيبتة قبتل أستابيع
تلقيت دعوة الشارك مع رئيا الشركة الوطنية في وضع إكليتل
متتن الزهتتور علتتى قبتتر الجنتتد المجهتتول فتتي حضتتور رئتتيا
ضيف بعد أيام تلقيت فاتورة بثمن باقة الزهتور التتي وضتعتها
على قبر الجند المجهتول! يتا للمهزلتة :ستارق حميتر يشتتر
زهور ليضعها على القبور! نحن أيضتا جنتود مجهولتون نقتوم
بكتتل شتتئ وال يعرفنتتا أحتتد نحمتتي ح تدود التتوطن ونقتتوم بتتدور
الجيش ربما نحتن مجهولتون ألننتا نغطتي وجوهنتا حتين ننفتل
بع المهام!.
رفضت دفع ثمتن الزهتور وقلتت لهتم أننتي لتم ألهتب برغبتتي
وصلتني دعوة وأرسلتم لي سيارة رسمية لتقلني! بعد أن تتداولوا
األمر اعتلروا قائلين أن موظف حسابات الشركة إرتكتب خطتأ
وانه حين طلب باقة الزهور بإسمي كان يعتقد أنني لاهب لحفتل
زفاف!
يضع جهاز الالبتوب المفتوح أمام السيد الترئيا أقترأ لتي متن
فضلك رسالة االيميل هله! يجد السيد الرئيا صتندوق الرستائل
مليئا باالعالنات أول رسالة من فتاة تريد أن تحدد موعدا.
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قال قائد الجنجويد :أكتب لها من فضلك ردا قل لها أن بإمكانهتا
الحضور لمقابلتي دائما عنواني هو القصر الجمهور .
إبتسم السيد الرئيا وقتال :أكتتب لهتا بنفستك ال أصتلح وستيطا
للحب!
قال قائد الجنجويد :ما الل أدخل الحب في هله الرسالة؟
قال السيد الرئيا :الرسالة واضحة ربما تكون من شخف يريتد
أن يطلع على بياناتك الشخصية أو ربما بالفعل سيدة تريتد عمتل
عالقة لمصلحة تريدها!
قتتال القائتتد :نحتتن فتتي خدمتة الشتعب ال يمكننتتي رفت رستتالة
إستغاثة حتى لتو كانتت متزورة ألتم تستمع بقصتة للتك الخليفتة
العظيم الل غزا بلدا كاملة ألن إمترأة تعرضتت هنتاك للتعتليب
إستغاثت به ووصلته االستتغاثة البتد أن استتغاثتها أختلت وقتتا
طويال حتى تصل لمسامع الخليفة .كان التجار والشعراء يقومون
بدور وكاالت االنباء ودور االيميل في نقل االخبار.
قال السيد الرئيا :ما دمت فتي خدمتة الشتعب هنتا رستالة متن
رجل مري يريد من يساعده في دفع تكلفة عالجه ألنته مستن
وال عائل له!
قال قائد الجنجويد :هلا عمل مصلحة الزكاة أكتب له أن بإمكانه
اللهاب فورا لمصلحة الزكاة!

149

قال السيد الرئيا :لقد كتب في رسالته أنه لهب اليهم وبعد عتدة
مرات من عدم االلتزام أعطوه مبلغا زهيدا ال يكفي وال لشتراء
علبة دواء واحدة ورفضتوا دفتع تكلفتة العمليتة الجراحيتة التتي
قررها له الطبيب!
ّ
قال قائد الجنجويد :وأين تلهب أموال الزكاة؟ كل شهر يقتطعون
مبلغا كبيرا من أجورنا تتلهب لمصتلحة الزكتاة! البتد أنهتا مثتل
ساقية جحا تعود مرة أخرى الى جيوب الشركة الوطنية!
قتتال الستتيد التترئيا :هنتتاك أيضتتا آالف النستتوة يتعرضتتن اآلن
للتعليب واالغتصاب ويستغثن وال يسمعهن أحتد يمكنتك أيضتا
أن ..
قاطعه قائد الجنجويتد :ال تستتمع التى إشتاعات االعتالم الغربتي
سيد الرئيا! أنتت تقتيم فتي القصتر الجمهتور وتستلم ألنيتك
لالعتتالم الغربتتي متتالا ستتيفعل النتتاا العتتاديون فتتي شتتوارع
الوطن؟ هل يحملون السالح ضد السلطة الشرعية المنتخبة؟
تساءل السيد الرئيا بجدية :هل بقتي هنتاك أنتاا عتاديون فتي
الوطن؟ وهل السلطة منتخبة؟
قال قائد الجنجويد :بالطبع سيد الرئيا ال تستتمع التى أكاليتب
االعتتالم الغربتتي جهتتاز الكمبيتتوتر التتل اصتتبحت متتدمنا عليتته
سيد الرئيا ال يجلتب ستوى األكاليتب! يجتب أال تستلم نفستك
طوال اليوم لسحر هتلا الجهتاز يمكنتك أن تختر التى الحديقتة
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وتلتقي بع الناا تسافر لتتفقد بالدك البعيتدة البقتاء لفتترات
طويلة في مكان واحد يسبب االكتئاب ومر القلب!
لكن مندوب الشتركة الوطنيتة يقتول ان الخترو متن القصتر أو
السفر الى أ مكان خطر على حياتي!
ال توجد أية خطورة سأحميك بنفسي إن حدر شئ!
هل يمكنني اللهاب إلى الحديقة االن أم انني ال استطيع الخترو
حتى تقب انت مرتبك؟
فكر قائد الجنجويتد وقتال للستيد الترئيا :تعتال معتي أريتدك ان
تتترى مجموعتتة خيتتولي األصتتيلة الجديتتدة رأى الستتيد ال تريا
مجموعة جميلة من الخيول وسط الخيول فوجئ الستيد الترئيا
برؤية حمار أبي ضخم جميتل الهيئتة تتلكر أنته فتي طفولتته
البعيدة كان عمدة القرية هو الوحيد الل يقتني مثل هلا الحمار.
أوضح قائد الجنجويد :كنا عائدين الى العاصمة بعتد أن اوصتلنا
شحنة سالح ارسلتها الشركة الوطنية الحدى حركات التمرد فتي
دولة مجاورة في احدى القرى الواقعتة فتي ضتواحي العاصتمة
سمعت نهي هلا الحمار فعرفت انته حمتار اصتيل أمترت احتد
رجالي باحضاره وقمنا بتأمين المكتان تحستبا أليتة مقاومتة متن
صاحب الحمار لكن صتاحبه عترف فيمتا يبتدو ان ال طاقتة لته
بالوقوف امام قواتي فآثر أن يبدو وكأنه لم يشعر بسرقة الحمار
رغم أنا رأينا شخصا يتلصف علينا من فوق الجدار!

151

18

عادت الحديقة الى حضن الوطن لكن ميليشيات الجنجويتد قامتت
تحول المكان الى معستكر ضتخم تنتاثرت الخيتام فتي
بإحتاللها
ّ
أرجائه في البداية كانت القوة كلها تقيم في الحديقة لم يكن يميّز
خيمة القائد من بقية الخيام سوى وقوعهتا فتي منتصتف الحديقتة
داخل أحوا النجيلة الضخمة وتفصلها عن بقية خيتام الجنتود
عتتدد متتن شتتجيرات األركويتتت .حتتتى اليتتوم التتل إقتحمتتت فيتته
الجتتزء الغربتتي المغلت متتن القصتتر مجموعتتة متتن العمتتال تتبتتع
إلحتتدى شتتركات النظافتتة قتتاموا بتنظيتتف الجنتتاح المهمتتل منتتل
سنوات وإستبدلوا بع قطع األثار القديم بقطع جديدة.
عرف السيد الترئيا أن قائتد الجنجويتد ستيقيم فيته متع زوجاتته
وأطفاله .م ضجي القادمون الجدد القصر لات صباح إستيقظ
السيد الرئيا شاعرا أن عدة أعين كانت تراقبه في ضوء الغرفة
الخفيف بستبب الستتائر الزرقتاء المستدلة إعتقتد فتي البدايتة أن
القطط التي كان يع بها القصر في األيام الخوالي والتي إختفت
منل سنوات ربما عادت مرة أخرى.
سحب جسده من الفتراش فوجتد عتددا متن األطفتال يقفتون عنتد
الباب حين رفع الستيد الترئيا جستده إنستحب االطفتال وستمع
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صوت أقدامهم وهتم يجترون مبتعتدين عتن المكتان إعتقتد انهتم
عادوا الى بيتهم لكنه وجدهم بعد أن خر من الحمتام يجلستون
في البهو أمام غرفة نومه.
أعد له الطباخ القهوة ووضعها أمامه مع بعت قطتع بستكويت
القرفة قام السيد الرئيا بتشغيل جهاز التلفزيون وبحر عن قناة
تبر برام ل طفال جاء قائد الجنجويد يحمتل جهتاز الالبتتوب
كعادته صباحا طلب السيد الرئيا من الطباخ أن يعد له القهوة
كانتتت هنتتاك ستتت رستتائل جديتتدة متتن الشتتركة الوطنيتتة تطلتتب
الرسالة االولى إرستال قتوة التى منتاط التعتدين األهلتي شتمال
الوطن لجمع الضرائب والزكاة وتطلب الرستالة الثانيتة إرستال
قتتوة التتى من تاط الزراعتتة المطريتتة فتتي أواستتط التتوطن لجمتتع
الضرائب على محاصيل اللرة والسمسم وبحر شكاو األهالي
حول غارات عصابات الشفتة االثيوبيتة علتى المنطقتة تحتدثت
الرسالة الثالثة حول اضراب عمال الستكك الحديديتة فتي بعت
المحطات في شمال الوطن ووسطه طالبة ارستال قتوة لتستيير
القطارات وإعتقال قادة العمال المضربين!
ضحك قائد الجنجويد وقال :هل سنقود قطارات أيضا أال يحتا
للك الى خبترة؟ نستتطيع ركتوب الخيتول وقيتادة عربتات التدفع
الرباعي لكن قيادة قطار ربما ستحتا لبع الخبرة من سيقوم
بتحويتتل الخطتتوط؟ ال يهمهتتم أن يمتتوت بع ت رجالنتتا ان وقتتع
تصادم بين قطارين سيقومون بإرسال رسالة تعزيتة وينشترون
اعالنا في الصحف حول مزاد لبيتع القطتارات المحطمتة كحديتد
خردةّ!
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توقف السيد الرئيا عن القراءة قليال كأنته يجتب أن يترد علتى
أسئلة قائد الجنجويد قبل أن ينتقل الى الرسالة الرابعتة :ستتكون
حصتكم عشرة بالمائة من كل ما تقومون بتحصتيله متن أمتوال
لقاء تسيير القطارات ستحصلون على ربع تكلفة شتحن البضتائع
بعد خصتم الضترائب ورستوم الجمتارك هنتاك عتدد متن نقتاط
الشرطة ال يوجد بها رجال شرطة عدد كبير من رجال الشرطة
في المنطقة هجروا عملهتم التى منتاط التنقيتب العشتوائي عتن
اللهب رجاء إرسال عتدد متن الرجتال للعمتل كرجتال شترطة
العمل في الشرطة أيضا عن طري المقاولة مقابل ربع االموال
المتحصلة من غرامات المرور ورسوم فتح البالغتات ورستوم
إستتتخرا وتجديتتد رختتف قيتتادة الستتيارات وجتتوازات الستتفر
وإستخرا أوراق الجنسية ورستوم إطتالق ستراح المستجونين
بنظام الضمان.
الرسالة الخامسة كانت حول شتكاو متن متواطنين فتي الواليتة
الشتتمالية يطتتالبون الحكومتتة بستترعة ارستتال خبتتراء لمكافحتتة
الحشرة القشرية الل يصتيب أشتجار النخيتل سنرستل
مر
لكتم كميتات متتن المبيتد وعتدد متتن العربتتات المجهتزة بطلمبتتات
التترش متتع معلومتتات حتتول تكلفتتة رش المبيتتد ومنصتترفات
السيارات رجاء تحصيل الرسوم الموضحة من كل مزارع قبل
رش المبيد وتحصيل نسبة عشرة في المائة رستوم إداريتة هتي
أجرتكم عن رش المبيد في حالتة نفتاد كميتة المبيتد المرستلة أو
عدم إختفاء المر يرجى حرق النخيل المصابة حتى ال ينتشر
المر .
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لم يع ّل قائد الجنجويد على قصة عمل رجاله كرجال شترطة او
خبراء لمكافحة أمترا أشتجار النخيتل إنتظتر الستيد الترئيا
قليال قبل أن ينتقل التى الرستالة األخيترة :أعلتن المدرستون فتي
بع مدارا األساا في أطراف العاصمة اضرابا عن العمل
يطالبون بزيادة مرتباتهم الرجاء إرسال عدد متن رجالتك ممتن
يستطيعون القتراءة والكتابتة إلعطتاء دروا التربيتة االستالمية
والحساب واللغة العربية فتي تلتك المتدارا سيحصتلون علتى
أجرهم من الرسوم التي يدفعها التالميل!
قال قائد الجنجويد :المدرستة يمكننتا حتل مشتكلتها لتدينا رجتال
لهبوا الى المدارا ويستطيعون القيام بهلا العمتل لحتين إجابتة
مطالب المدرستين المتتوقفين عتن العمتل قيتادة القطتارت ربمتا
نضطر إلجبار بع سائقي القطارات المضربين لتعليم رجالنتا
كيفية قيادة القطار لن يكون للك صعبا في كل األحوال القطار
ما أخشاه أن يضرب الطيارون عن العمتل!
يسير على األر
ال نستطيع قيادة ا شتئ فتي الستماء! لحستن الحتظ لتيا لتديهم
الكثير من الطائرات حتى خطتوط الطيتران يقومتون ببيعهتا أو
تأجيرها لشركات أخرى!
قال السيد الترئيا :لكتنهم يصتنعون طتائرات بتدون طيتار لقتد
رأيت نفسي مرة في جهاز التلفزيون وأنا أفتتح المصنع ثم وأنا
أحضر بعد فترة تجربة أول طائرة تم تصنيعها!
قال قائد الجنجويد :لقد حضترت أنتا أيضتا التجربتة لهبنتا التى
هناك ألنهم طلبوا منا حماية مكان االحتفال المعجزة أنها تطيتر
حرك!
ليا فقط دون طيّار بل أيضا دون م ّ
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قال السيد الرئيا مندهشا :وكيف حدر للك؟
قتتاموا بتعتتديل محتترك (ركشتتة) وتركيبتته فتتي الطتتائرة وبالفعتتل
إنطلقتتت متن االر لكتتن المحتترك ستتقط بعتتد دقتتائ والطتتائرة
حملتها التيارات الهوائية كما أوضحوا لنا ولم يتتم العثتور عليهتا
مرة أخرى مطلقا!
قال السيد الترئيا :ال يتزال التبع يموتتون فتي بالدنتا بستبب
المالريتتا وأمتترا اخ ترى تتتم القضتتاء عليه تا فتتي العتتالم كلتته
والنساء يفقدن حيتاتهن أثنتاء التوالدة واألطفتال حتديثي التوالدة
تأكلهم الكالب في الشوارع ونحن مشتغولون بتصتنيع طتائرات
بدون طيّار فقط لنقنع أنفسنا اننا نصنع شيئا مفيدا! مثل شتخف
ال يقوى على المشي ويريد أن يتعلّم الطيران!
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في الصباح سمع السيد الرئيا طرقا على باب غرفته كان قائد
الجنجويد كان قتد إختفتى لعتدة أيتام عترف الستيد الترئيا أنته
سافر لتفقد رجاله في بع مناط العمليات الحربية كان يحمل
رزمة من الرسائل ويحمل جهاز الالبتوب في يده بعد أن شتربا
القهوة قال السيد الرئيا متسائال :ربما بستبب غيابتك تراكمتت
رسائل كثيرة!
نظر قا ئد الجنجويد الى حزمة الرستائل فتي يتده كأنته يتأكتد متن
صحة كالم السيد الرئيا قبل أن يقول ببطء :هناك شئ أهم من
قراءة الرسائل اليوم .لم نستلم مرتباتنا منل ثالثة أشهر وكل هله
الرسائل وااليميالت هي إعتلارات الشركة الوطنية في كل مرة
يعتلرون عن الدفع يحددون موعدا جديدا ليعتلروا عنه فيما بعتد
ويحددون موعدا جديدا وهكلا ستينتهي بنتا األمتر لنصتبح قتلتة
متطوعين!
صمت قليال ثم قال :اسمه معاوية إبراهيم عثمان سر الختم.
رفع السيد الترئيا رأسته بتدا لته االستم مألوفتا لكنته لتم يتتلكر
مناسبة وجوده في لاكرته :أعرف هلا االستم! هتل كتان ضتابطا
في جيشي؟
قال قائد الجنجويد :نعم ثم اصبح قائدا لحركة تمرد كانت تحارب
في غرب الوطن.
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أال يل ّكرك اإلسم بشئ آخر؟
صتتمت الستتيد التترئيا لتتم يتتتلكر حديثتته قبتتل أشتتهر متتع قائتتد
الجنجويتتد ح تول الفتتتاة الجميلتتة الت تي كتتان يحمتتل صتتورتها ف تي
تليفونه المحمول وقال أن جنرال الشركة الوطنية يريتد التزوا
منها بمجرد ان يفي بوعده ويعثر على شقيقها ويطل سراحه.
قال قائد الجنجويد بعد فترة صمت :هل نسيت قصتة الفتتاة التتي
تبكي السماء بدموع المطر من فترط جمالهتا! تهلتل وجته الستيد
الرئيا وقال:
هل إستطعت العثور على شقيقها قبل أن يعثر عليه الجنرال؟
قال قائد الجنجويد :أصبحت لاكرتك ضعيفة ستيد الترئيا أال
تلكر تلك الرسالة التي قرأتها لي وفيها تطلتب الشتركة الوطنيتة
أن أقتتتوم بالبحتتتر وإستتتتجالء مصتتتير عتتتدد متتتن االشتتتخاف
وإحضارهم الى العاصمة؟
لم يبد على السيد الرئيا أنه تلكر شيئا قال تصتلك يوميتا عتدة
رسائل تحو كلها مهمات مختلفة بطتول التوطن كلته يستتحيل
تلكرها كلها.
أعلن قائد الجنجويد :لقد عثرت عليه!
قال السيد الرئيا :وهل أحضرته وسلّمته للجنرال؟
قال قائد الجنجويد :ال يمكنني إحضار ميت!
159

صدم السيد الرئيا لخبر الموت :هل أنت متأكد أنه مات؟
نعم قام رجالي بإعدامه البد أنني كنت موجودا لحظتة إعدامته
هو وستة من رفاقه في للك الوقت كنتت موجتودا فتي المنطقتة
التي تم فيها إعدامه لكننتا كنتا ننفتل أحكتام االعتدام عتدة مترات
يوميا يستحيل أن أتتلكر واحتدا ممتن قمنتا بإعتدامهم كنتا ننفتل
أحكام االعدام غالبا فجرا لكن حين إستعرت الحرب وكثر عتدد
من نلقي القتب علتيهم اضتافة لمتن تلقتي أجهتزة امتن الشتركة
الوطنية ايضتا القتب علتيهم وتتدفع بهتم إلينتا إلعتدامهم قمتت
بإصدار قرار بتنفيل أحكام االعدام أيضا بعد الظهتر كانتت تلتك
فرصة لرجالنا اللين ال يحصلون على أجر إضافي للعمل لوقت
إضتافي خاصتتة أن أجتتر ستاعة العمتتل بعتتد الظهتر أفضتتل متتن
العمل صباحا!
كتتان للتتك قبتتل قرابتتة ثالثتتة أعتتوام قبتتل حضتتور لحراستتة
العاصمة كانت إحدى حركات التمرد قتد قامتت بتإحتالل مدينتة
صغيرة بها مصفاة للبترول وبعد أن قمنا بطردهم منها وقع هو
وستة من رفاقه في األسر وحسب التعليمات قمنتا بإعتدامهم بعتد
أيام.
ثم رفع يده التتي تقتب بإبتهتا علتى مظتروف رستالة متستخ
حتراا
وأعلن :لكنني عثترت علتى كنتز صتغير وجتدت أحتد ّ
السجن الل أحتجزناهم فيه قبل إعدامهم محتفظا برستالة تركهتا
له المالزم معاوية إبراهيم وطلب منه إرسالها لشقيقته.
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نظر السيد الرئيا بتشكك نحو الرسالة وقال :ولمالا لتم يرستلها
طوال هله الفترة؟
قال لي أنه لم يجد شخصا يث فيه يمكنته تستليم الرستالة وكتان
ينو السفر لتسليمها لشقيقته بنفسه لكنه أصتيب بمتر الستل
وكانت صحته تتتدهور طتوال الستنوات الماضتية حتتى شتارف
على الموت حين سمع أنني أبحتر عتن معلومتات عتن الرجتل
أرسل لي من أبلغني أنه يرغب في مقابلتي لشأن يخف المالزم
معاوية إبراهيم.
أعطاني الرسالة ولكر لي أن المر الشديد أقعتده عتن تستليم
األمانتة طتوال ستتنوات ثتم جعلنتتي أقستم علتتى المصتحف أننتتي
سأقوم شخصيا بتسليمها لشقيقته!
قال قائد الجنجويد اآلن لم يعد لجنرال الشركة الوطنية من ستبب
يجعله يتزو من الفتاة الجميلة لن يستطيع إحضار شقي الفتتاة
كما وعدها كشرط إلتمام الزوا ! أنا أحمل وصتية شتقيقها متن
يقوم بتسليم وصية الراحل األخيرة لشقيقته هتو األحت بتالزوا
منها!
سأقول لها أنني رأيته وحاولت إنقال حياته لكنني في للك الوقت
لم أكن أملك أية سلطة لحسن الحظ أنني جلست إستمع لساعات
لحارا السجن الل تسلمت منه الرسالة حكتى لتي كثيترا عتن
المتتالزم معاويتتة حتتتى صتترت كتتأنني أعرفتته حكتتى ل تي عتتن
شجاعته وإخالصه لزمالئه وكيف ساهم عتدة مترات فتي إنقتال
الجرحى وعالجهم وأنه كان يحلم أن يعود السالم ويعود للعيش
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في مدينته القديمة ويتزو من الفتاة التتي أحبهتا وظتل لهتا وفيتا
طوال عمره.
حكى لي حتى عن لكريات حياته األولى في بيت جده بعد متوت
والديه في حادر أثناء أدائهما فريضة الح وعمله لفتترات فتي
مصتتلحة الستتكة الحديتتد وأنتته كتتان يتتوزع وهتتو ال يتتزال صتتبيا
صغيرا منشورات تحت علتى الثتورة علتى النظتام العستكر
حتى انواع األكل التي يحبها عرفتها متن حتارا الستجن التل
أصبح صديقا حميما للمالزم .وقد إعترف لي أنه حاول مساعدته
ليهرب لكن كان تدبير هرب المجموعة كلها صعبا وقتد رفت
المالزم أن يهرب ويتترك زمالئته لكتن الحتارا قتام بتوصتيل
رسالة لشخف يعمل مع حركة التمرد التتي ينتمتي لهتا المتالزم
معاوية على أمل أن تتتمكن الحركتة متن الهجتوم علتى الستجن
وإنقال السجناء لكن الحركة التي تعرضت لضربات قوية فقتدت
فيها معظم رجالها وعتادها لم تتمكن من الهجوم على السجن اال
بعد إعدام المجموعة بأيام وحين حكى لي تفاصيل االعدام بكى
الحارا بكاء مريرا كأنه فقد والده أو إبنه.
يمكن للجنرال الزوا من إحدى أرامل الشهداء إشتعلت جبهات
الحرب مجددا وسيكون هنالتك شتهداء كثتر خاصتة أن الشتركة
الوطنية ترسل كبتار موظفيهتا لفتترات محتدودة لميتادين القتتال.
يمكنني المساعدة إن أشار لي الجنرال أنته يرغتب فتي استشتهاد
أحدهم حتى يخلو له الجو ويتزو من أرملته!
صمت قائد الجنجويد قليال كان يبتدو ستعيدا بإنتصتاره الوشتيك
على الجنرال في معركة الحتب أوضتح متتمهال وهتو يتحستا
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بأصابعه كل بضع دقائ جيبه ليتأكد ّ
أن الرسالة الكنز ترقتد فتي
أمان :لات مرة وصلت برقية من مناط العمليات تحو قائمة
بأسماء الجرحي وقائمة بأسماء الشهداء حدر خطأ ما وتحولتت
قائمتتة الشتتهداء التتى قائمتتة جرحتى وقائمتتة الجرحتتى التى قائمتتة
شهداء.
إختار السيد الجنرال بعد فترة أرملة أحتد الشتهداء للتزوا منهتا
وأختار بعت رفاقته أيضتا متن أرامتل بقيتة الشتهداء فتي ليلتة
الزوا الجماعي وصل الشهيد الل تزو الجنرال من أرملتته
كنا نحن نقوم بتأمين حفل الزوا حين ظهر الشتهيد لتم يتتلكره
أحد في البداية الناا ينسون بسرعة حتى األحياء فما بالك بمن
توفي! حين عرف الرجل أن زوجته هي العروا شهر ستالحه
وفتح النار على الجميتع متات ثالثتة متن المتدعوين ونقتل عتدد
كبير من الجرحى الى المستشفى لقتد حستم األمتر بنفسته فبعتد
أسابيع قليلة أ ُدين بالقتل العمد ُج ّرد متن رتبتته العستكرية ونُ ّفتل
فيه حكم االعدام! أصر الجنرال على ان يتزو أرملته رغم أنها
لم تعد زوجتة شتهيد بتل قاتتل! لكتن الجنترال أعلتن اننتا ال زلنتا
نحتسبه شهيدا خاصة وانته إرتكتب جريمتته تحتت تتأثير جنتون
مؤقت! وصدر فيما بعد قرار جمهور بتالعفو عتن الرجتل بعتد
إعدامه وأعيدت له رتبته العسكرية!
قال السيد الرئيا :ومالا سيستفيد من العفو ومن رتبته العسكرية
بعد موته؟ أم يقصدون أنه قد يجتد فرصتة عمتل فتي مجالته فتي
الدار اآلخرة وإعادة رتبته العسكرية سيمنحه فرصتة عتدم البتدء
من نقطة الصفر هناك؟
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ضتتحك قائ تد الجنجويتتد وقتتال :هتتله اشتتياء تفهونه تا أنتتتم ض تباط
الجيش! اعتقد أن للك شئ معنو وربمتا يستتفيد ورثتته أيضتا
من إمتيازات الرتبة العسكرية يحصلون على معتاش أو مكافتأة
نهاية الخدمة!
عاد السيد الرئيا ليسأل :لكن كيف تستطيع التأكد أنه كان ضمن
من تم إعدامهم ان كنتم تعدمون كل يوم عشرات المتمردين كما
لكرت؟
قال قائد الجنجويتد :لقتد شتككت مثلتك فتي البدايتة لكتن الرستالة
حسمت األمر وشهادة جند الحراسة رجالنا ال يبالون بأسماء
تراا الستجن غالبتتا متتا
متتن يطلقتتون علتتيهم الرصتتاف لكتتن حت ّ
يقيمون عالقات صداقة مع بعت الستجناء ويحملتون وصتاياهم
األخيرة.
وفي تلك الفترة التي وقع فيها في األسر لم يكن هنتاك عفتو عتن
حملة السالح كما حدر الحقا بالعكا كانتت التعليمتات تقضتي
بعتتدم اإلبقتتاء علتتى أيتتة اس ترى كنتتا نقتتوم بتصتتفية جميتتع متتن
يستسلموا وكل الجرحى اللين يبقون في ساحات المعارك أحيانا
كنا نحتفظ ببع األسرى حتى يقوم ضبّاط جهاز أمن الشتركة
الوطنيتتة التتلين يرافقتتون قواتنتتا بإستتتجوابهم والحصتتول علتتى
معلومات منهم حول أماكن قوات التمرد والقبائتل أو األشتخاف
التتلين يستتاعدون احركتتات التمتترد وفتتي الغالتتب يتعتتر مثتتل
هؤالء األسرى لتعليب رهيب معظمهم يموتون اثنتاء التعتليب
بسبب رفضهم للتعاون مع جهاز أمن الشتركة الوطنيتة ويكتون
أعدامهم رمزيا ألنهم يكونون موتى بالفعل حين يواجهون فريت
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االعدام .أعتقد أنه أعتقتل لفتترة خاصتة وأنته كتان ضتابطا فتي
الجيش وكان قياديا فتي حركتته متا يعنتي أنته يمتلتك كنتزا متن
المعلومات هلا يفسر ستبب االحتفتاظ بته وعتدم إعدامته لحظتة
وقوعتته فتتي األستتر لحتتين إستتتجوابه كتتان لديتته الوقتتت لعمتتل
صتتداقات متتع الحتتراا والحصتتول عبتترهم علتتى ورق وقلتتم
وتسليمهم وصيته.
لم يفقد السيد الرئيا األمل وقتال :أال يستتطيع التبع
ربما هرب بعد أن كتب هله الرسالة؟

الهترب

هناك حاالت هرب قليلة ربما بتواطتؤ متن حترا الستجن لكتن
الحارا حكى لي أنه شاهد إعدامه وأنه فتك القيتود متن أقدامته
بعد إعدامه وأن جسمه كان كتلة من اللحتم والتدم بستبب غتزارة
الرصاف الل أطلقه رجالي نحوهم.
رجتتالي ال يحبتتون أن يستتتيقظ الم توتى متترة أختترى ويشتتهدون
ضتتدنا .لات متترة هاجمنتتا إحتتدى القتترى قمنتتا بأستتر النستتاء
واالطفال وأعدمنا الرجال جعلناهم يجلسون على األر كلهم
في مكان واحد وأمطرناهم بالرصاف بستبب العجلتة لتم نتأكتد
أنهم ماتوا جميعا والنتيجة أصبح بعت متن نجتوا متن المتوت
منهم شهودا لدى بع المنظمات الدولية التي إتهمتنا بإرتكتاب
جرائم حرب وإنضم بقيتهم لبع الحركات المسلحة.
أطرق السيد الرئيا حزينا وقتال لقتد ستمعت بته كتان ضتابطا
متميزا كان أفضل ضباط فرقته رغتم أنته كتان اصتغرهم ستنا
حتى تلك اللحظة لم يتلكر الستيد الترئيا أنته تستلّم قبتل شتهور
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قليلة عريضة من سيدة مسنة تطالب فيها إطتالق ستراح حفيتدها
اليتيم.
نه قائتد الجنجويتد قتائال :ستألهب للبحتر عتن الفتتاة قبتل أن
يتزوجها الجنرال بالقوة لقد ابلغتهم بوفاة شقيقها بتالتليفون قتال
لي الجنرال ال تخبر أحدا بللك ربما أعدم رجالك شخصتا آختر.
شرحت له أنني تأكدت بنفسي من إعدامه وإلتقيت الشهود .لكتن
يبدو أن لديه خطتة متا أخشتى أنهتم يريتدون ختداعها بإحضتار
شخف يشبهه حتى يكمل زواجه منها!
دخل السيد الرئيا الى المطبخ ليعد إفطاره لتم يحضتر الطبتاخ
اليوم ربما كان مريضا كان يشعر بتالحزن فكتر وهتو يصتب
سائل البي المخفوق على المقالة الستاخنة متالا لتو كتان قائتد
الجنجويد يكلب الخطاب يمكن تزويره لكن الفتاة ربما تتعرف
على خط شقيقها الشهود أيضا يمكن تزويرشهاداتهم لكتن قائتد
الجنجويتتد يبتتدو جتتادا فتتي ستتعيه للتتزوا متتن شتتقيقة المتتالزم
المغدور وال حل له سوى أن يموت الضابط ان لم يكن قد مات
بالفعل يتا للكارثتة! هتل تصتبح رغبتة الفتتاة فتي رؤيتة شتقيقها
قرر أن يعتمد
أمامها شرطا للزوا من الجنرال سببا في موته ؟ ّ
علتى بعت مصتتادره القديمتتة لمحاولتتة تحديتتد مصتتير الضتتابط
الشاب رغبة الجنرال في الزوا من الفتتاة الجميلتة كتان يمكتن
أن تنقل الضابط الشاب لو كان حيتا ورغبتة قائتد الجنجويتد فتي
الزوا منها ستع ّجل بموته إن كان حيا.
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جاء قائد الجنجويد في نفا موعده اليومي لقراءة الرسائل كتان
يشكو كالعادة من إهمال الشركة الوطنية له ولرجالته رغتم أنهتم
يحمون النظام أعلن وهو يرخي جسده الضخم في المقعد :لتوال
نحن لوصل التمرد الى قلب هلا القصتر ولنصتبوا المشتان فتي
الحديقة رغم للك يتعامل معنا أهل النظام وكأننا جنتود مرتزقتة
يجب فقط أن ننفل األوامر رفع كوب القهوة متن المنضتدة أمتام
وجهه وظل على للك الوضع لفترة متن الوقتت كأنته سيستتخدم
كوب القهوة دليال على ما سيقول أوضح وهو يتحدر ببطء فيما
يفكر في شئ ما:
لهبت باألما لمقابلة الجنرال رئيا الشركة الوطنيتة تركتوني
أنتظر عدة ساعات قالوا إنه مشتغول ولديته إجتماعتات مستتمرة
مع وفود أوربية ويابانية وصتينية وفتي أثنتاء إنتظتار حضتر
الشتتيخ الحفيتتان فأدختتل علتتى الفتتور! هتتل يحمتتل الشتتيخ الحفيتتان
جنسية أوربية أو صينية؟
ومن هو الشيخ الحفيان؟
رجل يقال أنه يستطيع القيام بأعمال خارقة! حين تتسبب الشركة
الوطنية في كارثة ما تستتعين بته وبرجالته يعملتون متع جهتاز
األمن التابع للشركة الوطنية .يقال أنهم يستخدمون الجن الرهاب
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الناا وجعلهم ينسون كل شئ تكون جائعا وتشعر أنك ستتموت
من التخمة .تكون في أقصى حاالت الشقاء والعلاب ال تستطيع
إرسال أطفالك للمدرستة وال تستتطيع ابقتائهم فتي بيتت ال طعتام
فيه إبنك يخر في مظتاهرة فيطلقتون الرصتاف علتى رأسته
ورغم للك بفضل بركتات الشتيخ الحفيتان تشتعر بالستعادة! بتل
وتخر فتي مظتاهرات تطالتب بعتدم تستليم رؤوا النظتام التى
محكمة الجنايات الدولية في الها ! يجعلون الناا يتخيلون أنهم
ه
بتبطء فتي هتلا
يعيشون في نعتيم رغتم أن النتاا كلهتم يموتتون
الجحيم .بسبب األمترا وستوء التغليتة وإرتفتاع ثمتن التدواء
مر احد رجالي لات مرة لم يستطع األطباء معرفة مشتكلته
وفي النهاية أشار لنا أحد رجال الشتركة الوطنيتة أن نأختله التى
الشيخ الحفيتان قلتت لهتم إننتي ال احتب الستحرة قتالوا الرجتل
يستتخدم القترآن واألعشتاب فقتط لهبنتا التى مستجده وستلّمناهم
الرجل لديهم بيتت صتغير مخصتف للمرضتى خلتف المستجد
ف ناء صغير تتوسطه سقيفة من أعواد الشجر المثبتة بين شجرتي
نيم.
حين لهبنا بعد أيام وجتدنا رجلنتا مقيتدا وهتم يضتربونه ضتربا
مبرحا قالوا إن الضرب جزء من العال إلجبار الشيطان علتى
مغادرة جسد المري ! قلنا لهم أن الضرب شديد وقتد ال يتحملته
قالوا نحن ال نضربه بل نضرب الشيطان! في النهايتة
المري
توفي رجلنا من أثر الضرب! قتلوا رجلنا وتركتوا الشتيطان يتا
للمهزلة!
قال السيد الرئيا :ولمالا تركوا الشيطان؟
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بدا قا ئد الجنجويد محتارا قليال كيف يرد على سؤال غير متوقع
ثم قال :قالوا إن الشياطين أنواع مثتل البشتر هنتاك نتوع يتمتتع
بقوة خارقة وهناك شيطان ضعيف الشخصية يولي األدبار عند
أول ضربة عنتد بتدء العتال ! حتين يكتون الشتيطان متن النتوع
األول يتح ّمل الضرب حتى يفتارق المتري الحيتاة! متن ستوء
حظ رجلنا ا ّن شيطانه كان من ساللة قوية من الشياطين! ستاللة
أصلية! يا للكارثة كل شتئ متن حولنتا تقليتد اللمبتة الكهربائيتة
تقوم بشرائها اليوم وفي نفا اليوم مجرد أن تقوم بتوصيلها فتي
الكهرباء حتى تنفجر وتصيبك بالصمم! التلفزيون ما أن تنتدم
فتي برنتتام متا حتتتى ينفجتتر ستحبت فتتي المتترة األخيتترة حتتين
سمعت صوت إنفجار الجهاز بندقيتي كنت أعتقتد أننتا نتعتر
لهجوم السماد والمبيدات الزراعية حتى البنادق والتلخيرة كلهتا
تقليد تطل النار أحيانا على متمرد فيسقط أحد رجالك بجانبتك
لكن حين يتعل األمر بالمصائب والشياطين نحصل على أفضل
خدمة!
بعد خرو الشيخ الحفيان سألت سكرتيرة الجنرال مترة أخترى
متى أستطيع مقابلة الجنرال؟
إعتلرت ّ
بأن الجنرال مشغول جدا اآلن ولديه إجتمتاع بعتد قليتل
مع خبير صيني!
إنتظرت وبعد قليتل جتاء الشتيخ النتوراني فأ ُدختل علتى الفتور!
ألكر أنني رأيته قبل سنوات كتان طويتل القامتة أستمر اللتون
وعيونه واسعة ولونها عسلي يشبه الوصف المكتوب في جتواز
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السفر! اليوم حين رأيته صار فجأة قصير القامة ورأسته يجلتا
فوق جسده مباشرة دون الحوجة لعن عيونه زرقاء وصغيرة
تكاد تختفي داخل وجهته! ربمتا أصتبح خبيترا صتينيا! يقتال أنته
يمتلك عددا من الجان يستطيعون عمل كل شئ! لحستن الحتظ ال
يستطيع الجان حمل الستالح وحترب الحركتات المتمتردة واال
لوجدنا أنفسنا في الشارع بدون عمل! أو عدنا مرة أخرى لسرقة
الحمير!
ومن هو الشيخ النوراني وما هي وظيفته؟
قال قائد الجنجويد :وظيفته إستخدام الجن في تنزيل التدوالر! ثتم
أوضح :هلا يفسّر أسباب إمتالء األستواق بالتدوالرات المزيفتة
معظمها هبطت من السماء!
قال السيد الرئيا :أال توجد هناك دوالرات أصلية؟
أين؟ تساءل قائد الجنجويد؟
في السماء التي لكرتها!
إبتسم قائد الجنجويد وقال :يبدو أن الشركة الوطنية تريد أن تنفتل
مشروعها القديم تستعين بالجن من أجل إستخرا اللهب وإقامة
مشاريع التنمية! لكن يبدو أنهم يستعينون بأنواع غير حالقة متن
الجتتن! ال تملتتك قتتدرات خارقتتة تميزه تا عتتن البشتتر والنتيجتتة:
مصانع تصنع أجهزة ال تعمتل أو تعمتل مترة واحتدة ثتم ينطلت
التتدخان متتن جوفهتتا! ومشتتاريع تنميتتة تتفتتتت عنتتد هبتتوب أول
عاصفة! وطائرات بدون طيّار يسقط موتورها حين تنطلت التى
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السماء وتحملها الرياح! وحين تسألهم لمالا لم يتم تثبيت الموتور
جيدا حتى ال يسقط يكون ردهم :نحن مستهدفون بسبب إستقالل
قرارنا الوطني وتمسكنا بعقيدتنا! وهل تقول لك العقيدة أن تسرق
حقوق الناا؟ الناا يترنحون فتي شتوارع التوطن لتيا ألنهتم
سكارى يجب جلدهم كما يقولون بل بسبب حمى المالريتا التتي
ال توفر الدولة حبة كلوروكوين لعالجها!
قال السيد الرئيا :ولمالا يستعينون بالجن إن كان الشيخ الحفيان
يستطيع تحويل النحاا الى لهب؟
قال قائد الجنجويد :ألنه ال يوجد نحاا في التوطن ليقتوم الشتيخ
الحفيان بتحويله الى لهب!
دهش السيد الرئيا وقال :يوجد نحاا في وطني!
إبتسم قائد الجنجويد وقال :بيعت كتل منتاط إستتخرا النحتاا
ومعادن أخرى أغلى ثمنا الى شركات أجنبية!
إلا لمالا يجتمع مع الشيخ الحفيان ما دام ال يوجد نحاا لتحويلته
الى لهب؟
قال قائد الجنجويد :ألن الفتاة هربت!
قال السيد الرئيا  :مالا تعني ان الفتاة هربت؟
إختفت كتانوا يحتجزونهتا فتي قصتر الضتيافة إستتعدادا لموعتد
الزفاف غدا!
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هل إستطعت مقابلتها وأوصلت لها رسالة شقيقها؟
نعم!
وكيف إستطعت للك البد أن هناك حراسة مشددة حولها!
قال قائد الجنجويد :نعم حراسة مشددة ال تستطيع نملة أن تعبر
جدار قصر الضيافة الى الداخل أو الخار دون إلن رجالي!
هل تقومون بحراسة نساء الجنرال أيضا؟
نعتتم حتتتى نستتائه األخريتتات القتتدامى تقتتوم فرقتتة متتن رجتتالي
بحراستهن! لديه ثالر نساء يقمن في قصر واحد القصر يسميه
العامة قصر الثالر شهيدات!
ولكتتن كيتتف هربتت الفتتتاة أن كنتتتم تحرستتون القصتتر جيتتدا وال
تستطيع نملة عبور الجدار؟
ل قد تسلمنا مرتباتنا منل أيام لتم تكتن هنتاك حجتة لنضترب عتن
العمل لبضع ساعات حتتى تهترب الفتتاة قمتت قبتل أيتام بتقتديم
طلب إلعطائنا مبلغا إضافيا من المال ليستعد رجالي للحرب بعد
موسم الخريف كما طلبت زيادة في مرتباتنا التكون فتي شتكل
أموال سائلة بل أسهم في الشركات التي تملكها الشركة الوطنية!
أو أال نعمل بالمرتبات الشهرية بل بنظام المقاولتة .كتل منطقتة
تحتلها قوات التمرد نقتوم باالتفتاق متع الشتركة الوطنيتة بنظتام
المقاولة على تنظيف المنطقة من التمرد وإقترحت أن لم يجدوا
نظام المقاولة مناسبا أن يتتم إحتستاب أجرنتا بالستاعة علتى أن
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نعمل عشر ساعات يوميا .بعتد دقيقتة واحتدة متن مترور العشتر
ساعات لن نطل طلقة واحدة حتى لو وصل التمرد التى القصتر
الجمهور ! أو يدفعوا لنا عشرين ساعة يوميتا طتوال االستبوع
بما فيها أيام الجمعة كما طالبنا بنسبة متن ثمتن األراضتي التتي
يتم بيعها لمستثمرين أجانب!
جاءني إتصال تليفوني من أحتد رجتال الشتركة الوطنيتة أبلغنتي
إستتتحالة إجابتتة هتتله المطالتتب فتتي الوقتتت الحتتالي ألن الدولتتة
مشرفة على االفالا .وشرح لي أن الشركة لم تدفع كل مرتبات
موظفي الحكومة عدا مرتبات قوات السالم والتنمية منل أكثر من
ستة أشهر.
ل ّكرته باألراضي الزراعية ومناط تعدين التلهب التتي بيعتت
لمستثمرين أجانب بمليارات الدوالرات لكنه كتان مصترا علتى
كل كالمه فإضطررت الغالق الخط في وجهه وسحبت رجتالي
من كل مكان! لحسن الحتظ أنهتم لتم يتنبهتوا فتي البدايتة لستحب
الحراسة من قصر الضيافة حين إنتبهوا كانت الفتتاة قتد إختفتت
عن األنظار!
أال تعرف مكانها؟
إبتسم قائتد الجنجويتد :االن ال أعترف المهتم إنهتا تهترب اآلن
وبالطبع سوف أعثر عليها!
وهل ال يزال االضراب مستمرا؟
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ال أعتتدت رجتتالي التتى أمتتاكنهم تحتتدر معتتي الجنتترال ووعتتد
بدراسة المطالب! قال إننا سنستتمر فتي حراستة األراضتي التتي
تبتتاع لمستتتثمرين أجانتتب وبالتتتالي سنحصتتل علتتى أجورنتتا
بالدوالر!
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حين وصلنا الى القصر لم تجد قواتنا أ مقاومة من بقايا قتوات
الجنجويد التي لتم تحتارب كثيترا كمتا علمنتا ألنهتم لتم يتستلموا
مرتباتهم منل أشهر من الشركة الوطنية التي كانت تدير التوطن.
في تلك الفترة وبعد هتروب أعتداد كبيترة متن منستوبي الشتركة
الوطنية الى خار الوطن وحين لتم تجتد قتوات الجنجويتد متن
يدفع مرتباتها عادت للسلب والنهب
كان جميع منسوبي الشركة الوطنية قد اللوا بالفراربعد أن قاموا
بتهريب كل أموال شركاتهم وبنوكهم الى الخار
وجدنا السلم المؤد للطتاب األول فتي القصتر مغلقتا بالحجتارة
وقطتتع أثتتار محطتتم وأغصتتان الشتتوك حتتين أزلنتتا العوائتت
وصعدنا الى أعلى وجدنا في نفا المكان الل قتل فيه الجنرال
غردون قبل حوالي قرنين من الزمتان مستنا يبتدو عليته الزهتد
والورع نائما على أحد المقاعد المتهالكة وعلى منضدة صتغيرة
بجانبه كانتت توجتد علتى طبت متستخ بقايتا خبتز جتاف وعلتى
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األر زجاجة ماء كان المكان أشبه بالكهف متن فترط الغبتار
واألوساخ في كل مكان .كانت هناك آثار أقدام أخرى على غبار
األرضية عرفنا أن شخصا آخر يقوم بزيارته البد انه يحضتر
له بع الطعام أحيانا كان الرجل المسن يبدو منستيا فتي بيتت
السلطة المد ّمر.
لم نشا في البداية إيقاظه لكن العجوز إستيقظ مرتعبا وحدّق فينا
بختتوف يبتتدو انتته كتتان يعتقتتد أننتتا متتن الجنجويتتد لكنتته شتتعر
باالطمئنان قليال حين رأى بعضنا يرتدون مالبا جيشنا الوطني
الساب
قال :هل انتم من جنود جيشي القديم؟
رددنا عليه بااليجاب.
قال هل قمتم بطرد هؤالء الجنجويد من قصر ؟
قلنا له إنهم رحلوا قبل أن تصل قواتنا الى المكان.
ظهر على وجهه االرتياح وإبتسم للمرة االولى منل نصف قرن.
مد يده ألحد جنودنا فساعده ليقف على قدميه كتان التعتب باديتا
عليه ربما من إرهاق السهر وسوء التغلية طلب من الجند أن
يبحر له عن علية دواء لتم يعثتر عليهتا ربمتا كانتت فتي غرفتة
نومه في األسفل.
أخبرناه أننا سننقله الى قصر الضيافة حتتى يتتم تنظيتف القصتر
وصيانته لكنه رف للك قال أنه يفضل البقاء في هتلا المكتان
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وأن رجتتال الشتتركة الوطنيتتة حتتاولوا عتدة متترات إخراجتته متتن
القصر مؤقتا لحين صيانته لكنه رف للك دائمتا قتال أن كنتت
قد صمدت في هلا المكتان فتي أيتام الخطتر حتين دمترت قتوات
الجنجويد القصر ونهبت كل شئ فلن يكتون صتعبا أن أبت فيته
اآلن ما دام جيشي وشعبي يستعيدان زمام المبادرة.
إمتثاال لرغبته قام بع الجنود بتنظيف الجناح التل كتان يقتيم
فيه في االسفل غرفة نومه والبهو الل تطل عليته غرفتة النتوم
والحمام والمرحا  .كان يتتوق لمعرفتة متا يتدور فتي التوطن
أخبرنتتاه أن وفتتدا متتن رجالنتتا ستتيجتمع معتته فتتي األيتتام القادمتتة
لمناقشة خطط إعادة الحياة الى الوطن حين كنتا نهتم بالمغتادرة
طلب منا االنتظار قليال بحر في جيوبه وأخر رسالة مهترئتة
نظر إليها كأنته يعيتد قراءتهتا ال ليتأكتد فقتط أنهتا الورقتة التتي
يبحر عنها ثم قال لنا :لقد وعدت صاحبة هله العريضة بإعتادة
إبنها الل أسرته قوات الجنجويد إليها أرجو أن تبحثوا عنه في
كل مكان إلا عثترتم عليته أود أن أراه أوال قبتل أن يستافر التى
جدته.
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بعتد ستتفر معاويتتة ودخولته إلتتى الكليتتة الحربي تة كانتتت س تميرة
األخرى ال تزال أسيرة ندمها وشعورها بأنها أضاعته الى األبد
طوال أشهر لم تستطع تسليم معاوية الرسالة الثانيتة التتي كتبتهتا
له تعلن لته فيهتا أنهتا ال تستتطيع أن تعتيش بتدون حبته وإنهتا
تفضل الموت على أن تعيش بعيدا عنه وأنها كانت أسيرة أوهام
خاطئة حينما ردت على رسالته بالرف .
عاد معاوية أثناء دراستة عدة مرات الى المدينة عاد فتي المترة
األخيرة حين مات جده لهبت ستميرة سترا التى محطتة القطتار
لتتتراه حتتين يصتتل رأتتته يغتتادر القطتتار وهتتو يرتتتد مالبستته
الرسمية كضابط في الجيش رأتته فتي أو تألقته وقوتته حتتى
أنها نفضت عن لاكرتها هواجا الموت التي كانت تؤرقهتا منتل
توقف نب الخطوات التي كانت تستتمع إلتى وقعهتا فتي ضتوء
القمر وهي تقطع رحلة السنوات نحوها.
قضى بضعة أيام مع جدته وشتقيقته رأتته ستميرة مترة واحتدة
كانت كعادتها تحمل الرسالة في جيب فستانها أمال في أن تسنح
فرصة لتسليمه الرسالة كانت تتحرق شوقا لوضتع الرستالة فتي
يده وبعكا الفترة األولى التي كانتت تعتد فيهتا الرستالة وحتين
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تلتقيه تفقد الرغبة في تسليمها له وتبحر عن حجة لتأجيل تسليم
الرسالة في المرة األخيرة حتين واجهتته بتدموعها وهتي تبكتي
معه جدهما إكتشفت أنها تكاد تفقد عقلها حتتى تستلمه الرستالة
توقعت أنه سيحضر لوداع خالته قبل سفره خاصة أن والدتها لم
تعد تتحرك كثيرا بسبب مر في ركبتها أقعدها عتن الحركتة
لكنه لم يحضر علمت من جدتها أنه تلقتى أمترا متن قيادتته فتي
الجيش بالسفر فورا ولم يكن لديه وقت كثيتر فلحت بتأول قطتار
مغادر للمدينة.
قضت سميرة األخرى عدة أيام في حالتة حتزن علتى فشتلها فتي
تسليمه رسالتها كانت تشعر بالحزن والندم فقد كان بإمكانها أن
تلهب مرة أخرى الى بيت جدها لتراه لكنها لم تتوقتع أن يستافر
بهله السرعة .كأنها كانت تعرف بتأن النهايتة الرهيبتة تقتترب
وأن عليها أن تحاول إرسال الرستالة بسترعة كانتت تخشتى أن
يكون إنشغل بحياته الجديدة ونستي حبهتا تعترف أنته حتتى فتي
الفترة ما بعد رسالة الرف التي أرسلتها له كتان ال يتزال باقيتا
على حبها .لكنها منل أن رأته يستقل القطتار للمترة األولتى حتين
سافر ليبدأ دراسته شعرت أنها فقدته ل بد وأنهتا لتن يكتون لهتا
دور يلكر في حياته الجديدة التي بدأت مع صفارة القطار التل
إهتزت عرباته بقوة وعادت للخلف قليال قبل أن يستجمع قتواه
ليرتقي الجبل الى األبد.
ف ّكرت أن ترسلها مع أ مسافر من جيترانهم لكنهتا خشتيت أال
يستطيع مقابلته بسبب طبيعة عمله التتي تجعلته فتي حالتة ستفر
دائم .قررت في النهاية أن ترسلها عن طري البريد لهبت التى
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مكتتتب البريتتد القريتتب متتن محطتتة القطتتار لحستتن الحتتظ كانتت
تعرف إسم وعنتوان الوحتدة التتي يعمتل بهتا .كانتت قتد عثترت
بالصدفة قبل أشهر علتى رستالة منته التى ستميرة فيهتا عنوانته.
قامت بكتابة العنوان بسرعة في ورقة وإحتفظت بها.
ستزحف رسالتها في بريد الصحراء تتنقل من قطار الى قطار
تطارده مثل قتدر حتين تصتل التى وحدتته كتان هتو قتد غتادر
المنطقة في مهمة عستكرية لتن يعتود منهتا أبتدا مهمتة ستتنتهي
بإنضتمامه التتى إحتتدى الحركتتات المتمتتردة بستتبب رفضتته تنفيتتل
أوامر إقتحتام بعت القترى بحجتة وجتود متمتردين فيهتا .كتان
رفضه مبنيا على أن المواطنين المدنيين هم متن ستيدفعون ثمتن
هله الحرب وأن من واجب الجيش حمايتهم ولتيا نقتل الحترب
الى قراهم اآلمنة حتى لو كانت حركات التمرد تستتغل المنتاط
الستتكنية .لكتتن الميليشتتيات التتتى تحتتارب التتى جانتتب الجتتيش لتتم
تكترر بللك كانت تقتحم القرى وتشعل النتار فتي أ شتئ فتي
طريقها.
في الرسالة الوحيدة التي أرسلها قبتل ستنوات لستميرة األخترى
كان قد كتب لها أنه ال يعرف كيتف ستترد علتى رستالته إنته ال
يعتترف شتتيئا متتن مشتتاعرها نحتوه ال يعتترف ستتوى أنته يحبهتتا
وسيظل وفيا لحبها حتى الموت.
لقد حافظ على وعده رغم كل األهوال التي مر بها حتى اللحظة
التي واجه فيها فرقة االعتدام فتي شتريط التلاكرة التل مضتى
يستعرضه وهو مربوط الى عمود االعدام رأى البدايات النائيتة
فتتي لاكرتتته لمتتوت كتتان ينمتتو فتتي عينتتي ستميرة األختترى فتتي
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صورة حزن خارق لم يكن ستوى مترآة يترى فيهتا البتلرة التتي
كانت تنمتو فتي لاكرتته حتتى تنفجتر فتي لحظتة إكتمالهتا فتي
ومضة نور ختاطف بهترت عينيته حتتى أنته متد يتده بسترعة
ليغطي وجهه معتقدا في البداية أنها بفعتل طلقتات الرصتاف
قبل أن يكتشف أنه كان يقرأ في عينتي ستميرة الرستالة التتي لتم
تصله قط في ومضة تجل خارق يشتعر أنته يغترق فتي النتور
الل انفجر من حواليه في اللحظتة التتي تجلتت فيهتا أمامته متن
فوق شالالت النور عيني ستميرة يتتدف منهمتا طوفتان الحتب
والنور ليغمر العالم كله من حوله.
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