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قد حتمل ال�شخو�ص �أ�سماء قوم كانوا يف �سياق تاريخ البلد ،على مر
ع�صوره ال�سيا�سيّة احلديثة ،وقد تت�شابه الأح��داث مع ح��وادث ح�صلت
قدمي ًا �أو حديث ًا فيه ،لكنني �أعلمُ �أن كل حدث وكل �شخ�ص مذكور هنا
مل يكونوا يف زمن واحد ،و�إمنا تف�صلهم عقود عن ال�شخو�ص والأحداث
املحبوكة يف الرواية ،و�أعلم �أي�ض ًا �أنني �أعدتُ تركيب �أحداث على �أخرى
أ�شخا�ص يف �آخرين ،وجغرافية على �أخرى ،و�أ�سبغتُ عليها من خيايل
ٍ
و�
ومعرفتي ،فلم يعد ال�شخ�ص هو ال�شخ�ص ،ومل يعد احلدث هو احلدث.
ولي�ست ال��رواي��ة �سرية ذات��ي��ة لأح��د بعينه ب��ل ه��ي م�سارات مركبة
لأ�شخا�ص كثريين تخيلتهم �أو قر�أت عنهم �أو �سمعت بهم �أو عرفتهم.
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يف بيته ال�صغري حتت �شجرة التوت البا�سقة املرتعة بحباتها البي�ضاء
املغربّة يف ظاهر القرية احت�شدت القرية احلزينة خلف نع�شه اخل�شبي
لتودِعه جوف الأر���ض التي مل ت�ألف وقْع قدميه عليها ،ففتحت له قلبها
مب�ساحيَ قا�سية ،ي�سكن �سرير نهايته بوداعة مل تكن �شيمة حياته.
كان رحيله عاد ّي ًا مل ي�شغل القرية رغم �أنه كان ذاكر ًة حية ،ووثيقة
حمفوظة ،تختفي وراء �صمته الغام�ض وابت�سامته التي ترت�سم على ن�صف
وجهه ،ويبقى يف ن�صفه الآخر كلمات م�ضمومة �إىل بع�ضها حتكي غري
االبت�سامة.
كانت �أمانة القرية حتفزهم �أن ي�شيعوا هذا امليت الغريب يف قريتهم
ف�أودعوا مرياثه الزهيد الذي مل يطمع فيه �أحد يف خزانة خ�شبية مب�ستودع
غرفة م�ؤذن اجلامع يف �صحبة طبعة حجرية قدمية �صفراء من منهاج
الطالبني وع��دّة ال�سالك وري��ا���ض ال�صاحلني وجتويد ال��ت�لاوة واحلِ ��رْز
احل�صني وم�صاحف قدمية ممزقة؛ و�أوراق قدمية كانت ملفوفة بحبال
نحيلة ذائبة يف درج طاولته ،احتواها يف خريطة قما�شية زرقاء كتب على
ظهرها بخط ر�صا�صي باهت �صغري ينزوي يف زاوية الورقة «خا�ص» ،وكتب
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بخط مائل �أ�صغر �أ�سفل عنوانه جملة غريبة« :التابوت مل يكن هناك ،هم
كانوا فقط!!».
وها قد م�ضت �سنون طويلة على رحيله ،وباتت �أوراقه اليوم �صفراء
بالية تذوب يف يد الم�سها ،وتهوي �أمام �أنفا�س عابرة تت�سلل من ك�سور
زجاج اخلزانة اخل�شبية ،لكنها باتت حتظى اليوم �أي�ض ًا  -وهي الأوراق
القدمية املهرتئة املتطايرة  -ب�إجالل العيون فال تبادر �إىل مل�سها خ�شية
يل �صالحٍ قد يكون مل�سها يوماً ،فغدت �أ�شبه بالكنز املدفون
تبخّ ر برك ِة و ٍّ
الذي تنا�سته ال�سنون ،وتراكمت عليه غربات اجلفاء الذي يعقب ال َغيْبة؛
عابث غ َري �أمّيٍّ من بيت امل�ؤذن �أخرج الدفائن من
ٍ
اختال�س �شابٍّ
َ
ولكنّ
مدافنها ،وب�سطها �أمام �سِ كّة حياتها.
٭٭٭٭
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الرحلة
يف حي «البو�سطة» مبدينة بحري على �شاطىء النيل الأزرق غربي
مدينة اخل��رط��وم� :أن��ا «ع���ارف» مع ّد ال�برام��ج وامل�شرف على الرحلة،
و«�سيف الدين» امل�صوّر احلربي املحرتف ،و«منقو» ال�شاب اجلنوبي الذي
�سيكون دليل هذا الفريق يف ت�صوير حياة القبيلة وطقو�سها يف �أعايل النيل
والغابات اال�ستوائية ال�سوداء وروافد النيل املختبئة وراء املجهول مما مل
تعْبرُ ْه بع ُد عيونُ املكت�شفني.
كنا نعمل يف فريق ت�صوير «�أمواج»� :شركة �إنتاج تلفزيوين حملية مت ّد
هيئة الإذاع��ة الربيطانية ( )bbcب�أفالم وثائقية ومواد تلفزيونية وفق
عقود خا�صة عرب �شركة فنية خليجية ت�سوّق �إنتاجنا و�إنتاج غرينا بعد �أن
تنتخب من مئويات �ساعات الت�صوير الطويلة ب�ضع �ساعات ممتلئات.
التقينا يف هذا اليوم اجلديد على مائدة فطور وا�سع ال�شعبية واالنت�شار
فهو ال�ضيف الدائم يف موائد ال�شوارع ،وحتت الأ�شجار وبني الظالل،
و�أ�سفل �أكيا�س اخلي�ش املن�شورة على �سقوف �أعمدة �شجريات اخلالء
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النحيلة :ماء الفول املدم�س!! مفتوت عليه خبز «ال�سمّون» ،وللنكهة :ن�صبّ
عليه مرقَ جنبٍ �أبي�ض ي�سبح فيه فتاتُ جنبٍ انف�صل من القطع الكبرية
�أثناء غَ رْف املرق من جوانب ال�صفيحة «التنكة»َ ،فرَك عليها �سيف الدين
 �صديقنا اجلاد � -أقرا�ص الفالفل (الطعميّة) الذهبية اخلالية منالبقدون�س الأخ�ضر ،ا�شرتاها من تلك التي يبيعها طالبو الرزق يف �أكيا�س
نايلون �صغرية حيث يفرت�شون مقالتهم الكبرية املكتنزة بالزيت القدمي
املحروق يف حارات العا�صمة ال�شعبية والراقية �أي�ض ًا و�أمام املخابز ويف
الأ�سواق ال�شعبية ،وعند حمطات القطارات وحافالت الأقاليم امل�سافرة
عرب ال�صحراء ال�شا�سعة.
�إنه لي�س كري َه امل��ذاق ،فقد �ألِفتُ هذا الطعام وق�ضيت معه جتاربي
ال�شابة ،وغ�سلتُ معدتي مرار ًا يف امل�ستو�صفات منه ،ع�شت معه يف حياتي
أح�ضر درا�ساتي العليا يف جامعة اخلرطوم �أعرق
اجلامعية بينما كنت � ّ
جامعات البلد و�أقدمها ،ولأنني �أحبّ �أن �أظهر �أمام رفاقي ب�سودانيّتي فقد
كنتُ �أبادر قبلهم �إىل فرْ�ش ال�شطّ ة احلمراء احلارّة املغطّ �سة مبع�صور
الليمون ال�صغري «البنزهري» على وجه الطبق البال�ستيكي الأزرق العري�ض
الذي بدت �سطوحه املتك�سّ رة الغليظة كقطعة كوكب عجوز ت�شاهده من
فتحة جمهر فلكيّ مك�سور ،فيغدو ذا طعم حاذق ح��رّاق بطعم ال�شم�س
حت�س بلذاذته �إال عندما
اال�ستوائية احلمراء ،يعطي الوليمة مذاق ًا ال ّ
مب�س احلريق احلم�ضيّ .
حترتق �أهداب ل�سانك ّ
مدافن املوت
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تدور املناق�شات املقطوعة بني فراغات �أ�سنان «فطور العمل» تقطّ ع
تفا�صيل الرحلة املرتقبة �إىل �أدغ��ال الغابات اال�ستوائية وم�ستنقعاتها
و�أنهارها و�أطرافها ال�صحراوية التي تخرتقها الأنهار التي ي�سميها النا�س
هنا «البحور» فننقطع عن التفا�صيل نحكي عن بحور النيل وبحرياته،
ويجرّنا ال�شاي احللو بالزجنبيل �إىل �أ�صالة هذا التعبري يف اللغة العربية
و�أنه دليل على عروبة ال�سودان وقبائله عندما يحاججهم النا�س ب�سمرة
الوجه التي يجعلها بع�ض متطريف الإفريقانية نافية لعروبتهم.
مل يكن �صديقنا «منقو» ي�شتغل بهذا اجل��دال العرقي املُ�ترَف فهو
«حم�سوم» ال ِعرْق ،لونُه الأزرق اللمّاع يخرجه من اخليارات املتعددة،
وي�ؤكد انتماءه لإحدى ال�سالالت الزجنية النيلية القدمية ،و«�شُ لُوخُ ه» التي
تحَ فِر با�ستطال ٍة �أنحا ًء من جبهته وخدّيه الأمين والأي�سر تل�صقه َ�صلِيب ًة
ب�إحدى القبائل اال�ستوائية التي تعي�ش يف تلك الأدغ���ال ،وا�سمه الذي
يعود �إىل �أحد الآلهة املحليني يف الوثنية النيلية الزجنية يبدّد �أي ت�شكيك
يف �أ�صالة دمه الإفريقي� ،إال �أن لغته العربية العامية امل�سمّاة بـ «عربي
جوبا» جتعله عربي الل�سان ،وهو �أمر اعتاده ،وال يجد فيه حرج ًا كبع�ض
املثقفني اجلنوبيني من خريجي املدار�س الكن�سية اجلنوبية الذين اختاروا
الإجنليزية لغة لهم ،لكنهم ال ميلكون يف نهاية الأمر �سوى اال�ست�سالم
لقوة العربية ،فالعربية يف قبائل جنوب ال�سودان وغربه و�شرقه و�شماله
لغة التفاهم الأ�سا�سية بني �أكرث من مائة وخم�سني رطانة متداولة يف هذه
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القارة امل�سماة اليوم بال�سودان.
كرثة مالحظات �سيف الدين كانت حترم ل�سانه املتحرك من ابتالع
لقيمات كانت لتكون من ن�صيبه لو مال �إىل ال�صمت قلي ًال و�أف�سح املجال
لنا� ،أم��ا الغامن الأك�بر بيننا فهو «منقو» ال��ذي مل يكن ي�شارك يف تلك
اجلل�سة �إال بابت�سامته املنتفخة من �أثر الطعام املتكاثر يف فمه.
٭٭٭٭
رغ��م خربتي البدائية يف الرحلة �إىل الأدغ���ال �إال �أنني كنت �أدرك
�صعوبة املهمة التي �أنوي القيام بها مع رفيقيّ  ،ال�سيما �أن تلك املنطقة
هي منطقة عمليات حربية ،وتنت�شر فيها الع�صابات واملجموعات امل�سلحة
من املتمردين على الدولة من قبائل خمتلفة �سودانية و�إفريقية قادمة من
دول حميطة بال�سودان ،تتمرد على دولتها ،وتتخذ من اجلنوب ال�سوداين
الكبري مقر ًا لعملياتها ،وكنت �أدرك �أنني بحاجة لفريق حماية خا�صة
يرافق هذا الفريق ال�صغري ،وهو �أمر مل يكن �صعب ًا بعد �أن تواله عني �سيف
الدين الذي متكن عرب عالقاته الع�سكرية القدمية عندما كان مرا�س ًال
حربي ًا يف تلفزيون ب�لاده من �إقناع بع�ض ق��ادة اجلي�ش الر�سمي يف
مناطق العمليات  -والذين يراعون العالقات االجتماعية كعادة املجتمع
ال�سوداين ال َقبَلي  -ب�إر�سال �إحدى احلاميات املحلية امل�سلحة ب�أ�سلحتها
اخلفيفة معهم بعيد ًا عن الروتني الر�سمي وتعقيداته مقابل «�شواالت
مدافن املوت
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مودة وتر�ضية» من الذرة املطحونة و«جالونات» من الزيت الأمريكي من
تلك التي توزع �ضمن م�ساعدات غذائية عرب م�ؤ�س�سات الإغاثة الغربية
التن�صريية �أو هيئات الإغاثة الأممية والأجنبية والتي تتحرك مبوافقة
احلكومة ال�سودانية تارة ،وبااللتفاف عليها تارات كثرية من ناحية كينيا
ويوغندا و�إثيوبيا و�إفريقيا الو�سطى.
٭٭٭٭
�أكملنا ا�ستعداداتنا يف ه��ذا ال��ي��وم ،فها هي الأج��ه��زة والكامريات
و�شرائط الأفالم والأمتعة ال�شخ�صية ومولّد الكهرباء ال�صغري الذي ي�شحن
بطاريات كامريات الت�صوير ،و�أدوية الوقاية من املالريا ومراهم الوقاية
من ل�سعات احل�شرات ،واحلقن امل�ضادة ل�سموم الثعابني وال َأ���ص�لات،
والأ�سلحة البي�ضاء اخلفيفة ال�صغرية منها والكبرية ...ا�ستعدادات كاملة.
اخلطوة التالية املوافقة الر�سمية على ال�صعود يف �إح��دى طائرات
ال�شحن الع�سكرية املتجهة �إىل جوبا ،وهي الطريقة الوحيدة للو�صول
�إىل اجلنوب من فريق ت�صوير فقري ينا�ضل بتجهيزاته الغالية الثمن يف
منطقة تزدحم باملوت والفقر.
كان �أمر ًا ع�سري ًا ومرهقاً ،ويتطلّب الكثري من الوقت الذي ي�ضيع �أكرثه
يف العالقات ال�سريعة التي تُبنَى وتُك�سَ ر ،ولكن جرى حت�صيل النتيجة
املرهقة �أخري ًا على يد �سيف الدين  -وعلى غري العادة هذه املرة  ،-وقد
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يكون لوجودي معه دور ،ف�أنا ال�شاب الفاحت الب�شرة �س�ألفت الأنظار و�أفتح
�أبواب ال�س�ؤال ال�سيا�سي املفتوح من الأمريكان والأوروبيني ،ال�سيما �أنني
عربي!! وال �أحمل احل�صانة الغربية �أو التب�شريية!! يف الوقت الذي تنهال
فيه التهم الدولية على ذلك البلد الفقري ب�أنه ي�ؤوي جماعات �إرهابية من
هنا ومن هناك!.
الرف�ض  -بف�ضلي  -وبد�أنا رحلة العودة من جديد ،وهذه املرة
ُ
جاءنا
حاملني معنا �شهادات الـ «بي بي �سي» ف�سبقتنا املوافقة �إىل �شركتنا،
ولكنها املوافقة التي جتعلك مت�أخر ًا لأنها جاءت مت�أخرة!!.
وعلى كل حال فالت�أخري هنا �سيكون حا�ص ًال ال حمالة فلِمَ نت�أخر يف
ا�ستدراك ما فاتنا من �أيام ثقيلة �صعبة!.
على �أيام متتالية حملنا �أجهزتنا ومعداتنا و�أمتعتنا �إىل بوابة خلفية
يف مطار اخلرطوم عند �شارع �إفريقيا العجوز ،ويف كل دخول نفتح جيوبنا
لل�سيد اجلندي لي�سمح لنا مبرور م�ؤقت وبحقيبة واحدة ،حتى انتهينا �إىل
�آخر حمولة فدخلنا بها وبكل متاعنا �إىل م�ستودع طائرات كبري ذي �سقوف
تنت�صب فيها �أعمدة حديدية تتعلق بها بقايا الزينكو ال�صدئ ،و تتبعرث يف
�أح�شائه بقايا طائرات قدمية هَ وَت� ،أو تعطّ لت� ،أو م�ضى عمرها ،وتفككت
�أجزا�ؤها املهمة فغدت هياكل ميتة مل تُطرح خارج الأ�سوار؛ ويرافقنا يف
�صالة االنتظار ح�شد كبري من �أبناء اجلنوب يتجهون �صوب مدينة جوبا يف
�إطار م�شروع �أممي لعودة النازحني.
مدافن املوت
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كنتُ �أفكر بقلق يحملني على ال�س�ؤال!!:
 كيف �ستحمل الطائرات كل ه�ؤالء؟!!� ...إنهم يزيدون عن خم�سمائة؟!بينما كان �سيف الدين ومنقو على خربة قدمية بهذه الرحالت العجيبة
فا�ستغرقا يف التهام�س وال�ضحك عليّ  ،وتندّر �سيف الدين تُ�صاحبه
ابت�سامة زرقاء �ساخرة ،وقد بدت نواجذه البي�ضاء النقية ال�صافية:
 هذا �أوتوبي�س �شيّال ولي�ست طائرة!! ،و�ستقف فيه على قدميك،وتخيّل الأمر عندما ال جتد مقعد ًا تلقي عليه ظهرك� ،أو م�ضيفة تقدم لك
الطعام وال�شراب بلطافة وتهذيب� ،أو حتى هذا الطعام!!
ومل يلبثا �أن �شدّهما �صوتٌ من خارج امل�ستوع فت�سلال ب�سرعة و�صيحاتي
تالحقهما!!:
ح�ضرَتْ و�أنتما بعيدان!!
 �إىل �أين؟! قد تفوتنا الطائرة �إذا َتغامزا �ضاحكني ،و�سخر �سيف الدين قائالً:
 ال تخف مما تخاف يا �صاحبي فذيل الطائرة طويل وهناك �سعة يفالوقت ويف املكان �أي�ضاً ،و�سنعود قبل �أن حت�ضر الطائرة!!.
 يا اهلل!!! ما هذا!!م�ضت �ساعة ،وم�ضت �أخ���رى ،ثم م�ضت �ساعة ثالثة ...و�ضجيج
الركاب من حويل يتعاىل ،فالطائرة مل ت�شرّفنا باحل�ضور بعد ،ومل ي�أت
�صاحباي �أي�ضاً ،وت�سارعت نب�ضات قلبي امل�أزوم ،وحتوّل قلقي �إىل �شوارع
�ضيقة مزدحمة ترت�سم على ق�سمات وجهي املحم ّر من احل ّر واحلرية،
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أبي�ض ب�شر ٍة عن
وزاد منه نظرات العجائز الزرقاوات اللواتي مل يرين � َ
قرب كما يرينه الآن فكانت تتفح�صني هذه العيون الغائرة املتهدلة التي ال
توحي بالأن�س �أو الراحة...
 �آهٍ! ماذا �أفعل الآن؟ عليّ العودة �إذن قبل �أن �أت��ورط ،ف�أنا �أعرفالوعود هذه التي تتمدد وت�سرتخي كما تتمدد الرمال يف ال�صحراء �إىل
غري نهاية!!
بعد دقائق معدودة دقيقة تتلوها دقيقة بتثاقل من الغ�ضب والقلق
واال�ضطراب ظهر �سيف الدين ومنقو يجران كي�س ًا �أ�سود وراءهما.
 احلمد هلل!!ها قد عدمتا! ملاذا الت�أخري؟ كدتُ �أرجع ،وتعرفون قراري �إذا م�ضى
ف�إنه ال يتغري!!
اعتذر �سيف الدين:
 الرحلة طويلة وق��د جن��وع يف الطائرة ،لذلك ا�شرتينا لك بع�ض�شطائر الطعمية والفول وبع�ض ب�سكويت «الربكة» ،ثم بحثنا عن الكي�س
الأ���س��ود حتى ال يعرف الركاب �أننا نحمل طعام ًا في�ضيع منا بالطلب
اجلميل ال�سيما �أننا نعرف عنك احلياء وعدم قدرتك على رد الطلب.
 ال ب�أ�س �إذن لكن ال تفعال �شيئا �إال بعد �إعالمي فرحلتنا حتتاج �إىلاالجتماع والتن�سيق الدائم وهذه الأعمال تف�سد �سياق الرتتيبات وتغيرّ
تغ�ضنات جبهتي .-
اخلطط!  -قلتُ بجدي ٍة ت�ضغط على ّ
مدافن املوت
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كان موظفو امل�ستودع يف غفلة عن الركاب وك�أن وظيفتهم الأ�سا�سية
كانت تتعلق فقط ب�صحبة املوجودين �إىل دورات املياه القذرة و�إعادتهم
منها ،وكلما �س�ألناهم عن موعد الطائرة �أجاب �أحدهم بربود:
 مل تت�صل بنا الطائرة!�أجاب بار ٌد �آخر:
 عندما تهبط تكون قد و�صلت وعندها ميكنك �أن تركب!!انفجر �صوتي بغ�ضب ملّا م�ضى كل هذا الوقت البارد دون جواب:
 كيف ال تعرف؟! �أهي طائرة �أم حمار؟ �أال توجد و�سائل ات�صال؟لكن املوظفني كانوا مثاال للربودة النا�ضجة عندما يطرحون عليك
تعليقهم الثقيل بعد ع�شر �ساعات من االنتظار:
 ملاذا �أنت م�ستعجل؟ النا�س تنتظر ثالثة �أيام و�أربعة و�أنت مت ّل منب�ضع �ساعات؟
عند ذل��ك عرفت �أن ه��ذا الو�ضع �سيكون �سيئ ًا ج��داً ،و�أننا بحاجة
حق ًا حلقنة �صرب �إفريقية حارة ،مع «حتاميل» برودة �أع�صاب كبرية
وكثرية  -وهو احلال الذي اعتاد عليه �سيف الدين ،ومل يعد يكرتث له
منقو �أبد ًا  ،-فانطوينا على بع�ضنا حتت جناح طائرة هنغارية قدمية
يبدو �أنها كانت ت�ستخدم لر�ش املزروعات تعود للحقبة ال�سوفييتية
ال�ستينية حيث كان التيار ال�شيوعي يتمدد بقوة يف تلك الأنحاء ،ولكننا مل
نكن وحدنا حتت هذا اجلناح املك�سور فقد كان الركاب املفرت�ضون يحتلون
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كل فراغ يف امل�ستودع ،ويتمددون بثيابهم امل�صفرّة على الأر�ض الإ�سفلتية
املغربة ،التي تتكاثر فيها بقع الوقود ال�سوداء وبرك الزيت املحروق ،ومل
يكن يف اليد حيلة!! فهي و�سيلتنا الوحيدة للو�صول �إىل هدفنا بت�صوير
م�شاهد الغابات اال�ستوائية البِكر التي مل تكت�شف بعد!
كان االنتظار الثقيل يذكرين بالوقوف على احلواجز الإ�سرائيلية
ل�ساعات طويلة ت�ستنزف منا �صربنا وطاقتنا ،بينما ينظر �إلينا اجلندي
الإ�سرائيلي �ضاحك ًا م�ستهزئ ًا وي��روّح عن نف�سه ب�شتمنا �أو ال�صراخ يف
وجوهنا للوقوف حتت مطر ال�شتاء �أو �شم�س ظهرية ال�صيف �أو العبث
بتقا�سيم وجوهنا بينما نلوك ال�صرب ،وتعجزنا رغبة احلياة عن الرد �إال
بنظرات الغ�ضب ونفخات الت�أفف.
يومان م�ضيا وح��رارة ال�شم�س امللتهبة واملت�سللة من �شقوق ال�سقوف
ونوافذ اجلدران العالية تلفح وجوهنا برياح حمراء من �أثر طني العا�صفة
الطائر مع «الكتّاحة» كما ن�سمّيها يف ال�سودان ،وحماوة النيل الأحمر
تنت�شر على جلودنا ببقع دمامل حمراء �صغرية مكتنزة باملاء املغليّ يف
�أج�سادنا ،حتى بلغ بنا اجلهد والتعب والقرف والإرهاق النف�سي والبدين
مداه ،فتحول بيا�ض ب�شرتي �إىل لون الر�صا�ص املائل �إىل البني من حمرة
احلماوة ،وتلونت الوجوه ال�سمر مبا ي�شبه الرمل الأ�صفر الباهت ،وقد
ات�سخت وجوهنا و�أيدينا و�أقدامنا والعرق يت�سرب من �آباطنا وركبنا ومن
حتت �آذاننا ،والرائحة تزداد �سوء ًا عندما تتعانق مع الروائح ال�صادرة عن
مدافن املوت
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هذه اجلموع التي تزايدت فج�أة ،وك�أنها على موعد مع �شاحنة امل�ساعدات
الغذائية التي يهجم عليها الالجئون والنازحون يف فو�ضى وازدحام.
ان�شغلنا بق�ساوة امل�شهد و�سوئه عن ميعاد الطائرة امليمونة التي
كنا نحلم بارتقاء �سالملها املعلّقة ،واال�ستلقاء على متنها احلريري!!،
فاختلطت االبت�سامات بالت�أوّهات بيني وبني رفيقي �سيف الدين ،وزادت
جرعة ال�ضحك عندي حتى �سَ دَّت �أ�صوات حمركات �ضخمة �آذاننا التي
كنا ن�سمع بها قهقهاتنا ،ثم ما لبث ال�صوت �أن �أ�صبح هديراً ،وك�أن ال�سماء
متطر حجارة ثقيلة� ،أو ك�أن نيزك ًا مريخي ًا يخرتق غالف امل�ستودع املخرّق،
ويُحْ دِ ث �ضجيج ًا هائال عندما قذف ب�أقدامه على �أر�ضية مدرج املطار
املتك�سر اجلوانب فابتهج بع�ض ممن ينتظر معنا لهذا امل�شهد الف�ضائي
بني م�صفّق ن�شوان وراق�ص يتمايل كتمايل غ�صن �صغري حتت �شجرة
كبرية ت�س ّد عنه �ضوء ال�شم�س ك�أنّه يبحث عن نقطة �ضوء هاربة ،بينما
كان بع�ض املنتظرين يُ�شيح بب�صره عنها وك�أنه ي�ساق �إىل �سجن �إجباري.
تقافز ال�� ّرك��اب من ب��رك الزيت التي كانوا فيها ،وط��ارت الروائح
الكريهة يف كل مكان و�صارت تقفز معهم وتطوف حولنا ،وك�أنها �سحابة
غازية �أحاطتنا ب�أيديها تكاد �أن تخنقنا من فداحة انت�شارها الآ�سِ ن.
هذا ال يهم الآن!
طائرة �شَ حن الركاب و�صلت �أخرياً ،والم�ست �أقدامها الأر�ض �أي�ضاً،
وهي تتبخرت الآن قادمة �إلينا بوجهها املربقع املدوّر امل�شطوف ،ثم توقفت
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قريب ًا منا م�ستعرِ �ض ًة بواب َة امل�ستودع ،وما لبثت �أن فتحت �شفة فمها
اخللفي الكبري �إىل �أ�سفل ،ونزلت منها �سيارات حتمل معدات ع�سكرية
و�أنا�س كثريون بلبا�س مدين و�آخ��ر ع�سكري ،ال �أدري كيف حملتهم يف
بطنها هذه الدابة ال�ضخمة ،ثم نزلت منها �أبقار نحيلة ،وملحنا غزالني
كبريين بقرنني مفتولني من نوع «التيتل» يت�سلالن مربوطني �إىل �سيارة
�شحن ع�سكرية على جناح ال�سرعة مع بع�ض الع�سكر؛ يبدو �أنهما �صيد
ثمني يجري �إخفا�ؤه «بالوا�سطة والنفوذ»!! حيث �إن ال�سلطات متنع حمل
هذه احليوانات� ،أو نقلها هكذا دون تن�سيق م�سبق وموافقات ر�سمية من
«احلياة الفطرية والربية».
لمِ َ ن�أبه للأمر الآن؟! ،فاملهم �أننا �سن�سافر �أخ�يراً ،وها قد �سبقَنا
الركاب بالتجمهر الغوغائي عند م�ؤخرة الطائرة� ،إذ فاتتنا التنبيهات
الكثرية والتوجيهات املتكررة �أنه ال توجد مقاعد و�أن �سعيد احلظ هو
من يحجز مكان ًا عند جدار داخلي �أو �صندوق م�شحون �أو كي�س كبري من
القنّب ،ف�أدركنا حينها �أننا �سنظل يف و�سط الطائرة ،و�سنتعر�ض لله ّز
وال�شقلبة دون �أن ن�ستند �إىل �شيء �أو تقب�ض �أيدينا �إال على قطع الهواء
الذي �سي�صفّر معنا يف هذه الطائرة القدمية التي ت�شبه البغل العجوز
ال�سمني.
التفت �سيف الدين �إيل قائالً:
 �أين منقو؟ و�أين باقي �أمتعتنا؟مدافن املوت
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�أح�س�ستُ باخلطر من كلماته املتعرثة ،وخ�شيت �أن يكون منقو قد ذهب
باملتاع والأجهزة ال�سيما �أننا ال نعرفه متام املعرفة بل ال نعرف عنوان
�إقامته �أي�ض ًا �إن كان له عنوا ٌن �أ�صالً! ،والدليل �إليه كان رج ًال ع�سكري ًا ال
يكاد ي�ستقر يف مكان ،و�أنه �صديق �سيف الدين ،لكن هذا ال�شعور الآثم مل
يدم طوي ًال فقد �شعرنا باالطمئنان عندما �سمعنا �صوت منقو ي�صيح علينا
من نافذة يف �أق�صى الطائرة:
 هنا هنا!فعرفنا �أنه تقدّمنا وحجز لنا ولأجهزتنا و�أمتعتنا مكان ًا متقدم ًا ومميز ًا
قرب قمرة القيادة ،فتهام�سنا على زيادة مكاف�أته لتلك املبادرة الرائعة
واملفاجِ ئة ،وا�ستحيينا من �أنف�سنا على �سوء الظنّ به ،وكان در�س ًا مفيد ًا يف
الثقة بالأ�صدقاء ال�سيما يف رحلة كهذه.
املهمة الأ�صعب ت�أتي الآن!!
فحتى ن�صل �إىل ذلك املو�ضع املرفّه ف���إن ذلك ي�ستلزم منا �أكتاف ًا
�أعر�ض لتخو�ض بحر املزاحَ مة هذا ،و�أنّى ذلك لنا ولدينا تلك الأجهزة
احل�سا�سة!! ،ولكن منقو لوّح لنا ثانية من داخل الطائرة ،وقد انتبهنا
هذه املرة �أن نافذة الطائرة مفتوحة وهو �أمر يتنافى مع �أدنى درجات
ال�سالمة اجلوية فتقاع�سنا �إىل الوراء ،ومل نعد من�شدّين �إىل عَ رْ�ض منقو
ال�سخيّ � ،إذ قررنا على الفور عدم ال�صعود �إىل هذه الطائرة التي حتمل
يكف منقو عن التلويح حتى �أدرك �أننا غيرّ نا ر�أينا
عنوان الكارثة هذا ،ومل ّ
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دون �أن يدرك �سبب ذلك ،وكان عليه �أن ينزل من درجته الرفيعة التي
منّينا �أنف�سنا بها �إذ لعل فيها �صفيحة حديد مل�ساء بال م�سامري مدقوقة
�أو م�سامري نازلة علينا من �سقف الطائرة ...ولكننا مل ن�صعد على �أية
حال و�شاهدْ نا اقتحام منقو للجموع ال�سابحة �إىل الداخل حماو ًال االنحياز
عنهم �إىل جدار الطائرة العري�ض ،وهو ي�صيح ويَدْ حَ �ص برجليه ويقاتل
بيديه ،حتى نفذ �إلينا والعرق يت�صبب على وجهه الأزرق اللمّاع ،وبنطاله
ي�شف عن �صدره الأ�سود وقد اغرورقا
البني وقمي�صه ال�سكّري ال��ذي ّ
بالعرق املتدفق من ج�سده املحرتق ،وك�أنه نبع متفجر على غفلة من اجللد
امل�سكون ِة م�ساماتُه بغبار «الكتّاحة» التي �أ�صابتنا �أول مرة ،بينما كانت
عيناه تذوبان من جفاف مائها من لفح الهواء احلار.
وما �إن و�صل منقو �إلينا حتى �صرخ بنا برطانة تتالحق �أ�صواتها النافرة
فلم ن�ستطع تفكيك معانيها� ،إال �أننا عرفنا �أنه يحتجّ علينا ،وتقف مفردات
لغة االحتجاج العربية حاجزا بيننا وبينه� ،إذ �إن املفردات التي لديه ال
تت�سع لت�شمل تلك الكلمات البالغة الق�سوة� ،أو �أن��ه يتعمّد ذلك ليخفي
فداحة الكلمات التي ي�صفعنا بها ،بينما نحن نقوم بتهدئته و�شرحِ الأمر
له حتى هد�أت ثائرته قليال ،وا�ستمع لنا ونحن نتحدث عن هذه الطائرة
الكارثة ،فعجِ ب منا �أ�شد العجب وبدا ذلك على عينيه املقطّ بتني وتدويرة
�شفتيه البارزتني وقال بعربيته اجلنوبية:
 كل النا�س تركب فيها ،وما جرى ليهم �شي ،والطائرة برتك�ض يفمدافن املوت
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اجلو ك�أنها حد�أة �سوداء! لكن �شوف !!...الطيّارة امتلَتْ  ،ودوروا ليكم على
حتّة يف �صناديق ال�شحن وهي يف «و�صاخة» « �ساكت»!.
كان البد عندئذ من اتخاذ قرار �سريع:
�أنركب الطائرة على ما يف الأمر من مغامرة �أم نبحث عن بديل �آخر
كطائرة �أخرى قد ت�أتي �أو ال ت�أتي قريباً؟!
�أم نذهب ب�سيارة م�ست�أجرة م�سافة �آالف الكيلومرتات يف جماهيل
وطرق غري مطروقة وخطرة وغري معبّدة وغري معلّمة بعد خروجنا من
الطرق الرئي�سة؟!
ولكن �سيف الدين ح�سم الأمر و�شدّنا جميعا نحو الطائرة وقال:
هذه هي الطريقة الوحيدة للذهاب هناك ،و�سنتدبر �أمر املكان الآن مع
طاقم الطائرة فهم جنود و�ضباط وقد عملت معهم �سابق ًا ونظن �أن لديهم
مكان ًا خا�صا لكبار الزوار من �أمثالنا.
توقف �سيف الدين مع طاقم الطائرة الواقف عند بوابة امل�ستودع
الكبري ،وعرّفهم بنا و�أغراهم ببع�ض اللقطات التلفزيونية وبع�ض ال�شكر
على تقدمي براجمنا الوثائقية ففوجئنا مبوافقتهم على مرافقتنا لهم يف
غرفة قريبة من قمرة القيادة ما دمنا قد دفعنا تكلفة الرحلة م�سبقاً.
ظننتُ �أن هذه الغرفة التي وُعِ دنا بها �ستكون مثل غرف الدرجة الأوىل
يف قطارات �إفريقيا التي طاملا تقافزتُ بني قاطراتها ب�ألواحها اخل�شبية
املتك�سِّ رة وم�سامريها املدبّبة النافرة ونوافذها املفتوحة على املطر
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والغبار ،والتي يعي�ش فيها الإن�سان والبهائم مع ًا وجه ًا لوجه ينظران
ل�ساعات طويلة يف عيون بع�ضهما ك�أنهما عا�شقان بالإكراه.
كانت الغرفة على غري ما ظننا!! غرفة تخزين على ما يبدو ،وجدنا فيها
�أرائك مريحة من �شواالت الذرة وم�ساند فاخرة من �شواالت �سكر «كنانة»
الأبي�ض ال�شهري ،و�شواالت �سكر الق�صب الأ�صفر الرتابي ،علَونا �سقف
هذه الغرفة �أو �أر�ضيّتها � -سواء  -وثبّتنا �أجهزتنا بني �أكتاف هذه الو�سائد
الوثرية خ�شية التعر�ض ملطبات جوية يف هذه املناطق اال�ستوائية املتقلبة
الأجواء ،ال�سيما �أن طائرتنا امليمونة ال متتلك �أي قدرة على املناورة ،وال
نظنها متتلك �إمكانيات ال�صمود الطويل فهي �أ�شبه بعبّارات النيل القدمية
التي حتمل الأمتعة وامل�ؤن وال�سيارات واحليوانات والب�شر ،وال تتوقف حتى
تغرق مرة واحدة مبا فيها من ب�شر وب�ضائع ومتاع دون �إنذار.
دارت �أ�صوات حمركات الطائرة ونحن ن�شعر ب�أن قِطَ عها الآلية تقاتل
بع�ضها بحقد بالغ لتتحرر من هذه الرباغي وامل�سامري التي جتذبها �إىل
بع�ضها ق�سراً ،وتخرج �أ�صوات هذا العراك وا�ضحة ب�ضجيجها و�صخبها
الذي �سريافقنا يف هذه الرحلة اجلوية اخلطرية.

مدافن املوت
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ال�سقوط!!
كانت وجهتنا �إىل جوبا عا�صمة اجلنوب يف والية بحر الغزال ،وهي
منطقة خطرة تتمركز فيها حاميات ع�سكرية حكومية كبرية ،وتتعر�ض
�إىل ا�ستهداف دائ��م من املتمردين اجلنوبيني من �أبناء قبيلة الدينكا
وقبائل جنوبية �أخرى �أ�صغر ،وهم يحيطون بها من جهاتها الأربعة ،ولكن
من م�سافات بعيدة عن حميط املدينة النائمة يف �أح�ضان بحر الغزال
�أحد الروافد التي تغذي نهر النيل العظيم ،ومل ي ُفتْنا �أن البحر يف لغة
تلك الديار يعني النهر الفحل الكبري ،وهو لي�س ك�أنهار ال�شام ال�صغرية
�أو �سيول اجلزيرة العربية املو�سمية ،ويكفيك �أن ال�سفن الكبرية والعبّارات
متخر فيها بحمولتها الفاح�شة ،وقريب من ه��ذه املدينة ح��دود بلدان
�إفريقية كثرية التمرد وا�سعة االخرتاقات ال ُت�ؤمَ ن دروبها.
كانت الرحلة ت�ستغرق نحو �أربع �ساعات مع هذه الطائرة وقد تزيد،
بل تزيد عادة!! لكنها ال تنق�ص على كل حال �إال �إذا انتق�صت من �أعمارنا
�شيئاً.
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افتتحْ نا الطريانَ ال�صاعد مبطبٍّ جوي ثقيل �ألقى ب�أمعائنا �إىل �أ�سفلها
ثم ارتفع بها ،وهكذا دارت بنا الطائرة طيلة الرحلة حتى �أ�صبحت �أمعا�ؤنا
كالعجينة التي يرقّقها اخلبّاز ،فغلبنا التقي�ؤ واال�ستفراغ ،وكان �سيف
الدين ي�ضحك ،وهو املعتاد على ركوب هذه الدابة العجوز ،فكان حالنا
�أ�شبه بحال الراكب يف البحر ،وقد �أ�صابه الدوار ،وا�ستب ّد به الإعياء ف�صار
يُخرج ما يف بطنه ،وال يكاد يَفرغ من قَي�أ ٍة حتى تغالبه الأخرى ،ومل يكن
َثمّة مكان لهذا القيء من بقايا الطعميّة اخل�ضراء �إال الفراغات املد�سو�سة
متغ�ضنة ال ُعكَن
بني ال�شواالت املكدّ�سة ،ثم ن�س ّد مو�ضعها ب�أكيا�س �سوداء ّ
نفّاذة الرائحة ،جتدها ب�سهولة يف طرقات الطائرة وبني �أقدام راكبيها
و�أج�سادهم امللقاة.
م�ضت ن�صف �ساعة من الرحلة!! و مل �أ�صدق بع ُد �أنني �أحلّق على
منت طائرة!! فال نوافذ تقنعني �أنني �أ�صبحت �أ�سبح فوق ال�سحاب ،و�أنني
�أتقافز من غيمة �إىل غيمة ،كما كنت �أقفز يف �صغري على حجارة امل�ستنقع
املرتا�صة وراء بع�ضها بني ال�ضفاف املوحلة والياب�سة ،وال مُ�ضيفات �أو
م�ضيفني ميرون علينا حاملني ابت�سامتهم الباردة ،ويقدمون لنا ك�ؤو�س
املاء املعلبة ،و�أطباق الطعام واحللواء.
 �آه! �أريد �أن �أ�شرب يا �سيف! �أين �أجد هذا ال�شراب البارد يا �صديقي؟ ابحث عنه فلي�س له مكان �أعرفه ،وقد جتده �أو ال جتده!  -ب�سخري ٍة - لي�ست م�شكلة!! ملاذا �أ�شعر باال�ستياء؟! لقد مررنا مبا هو �أ�سو�أ ،املهممدافن املوت
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�أنني �أ�شعر باجلفاف بعد هذا الذي �أ�صابني!! ،قُم معي  -رحمك اهلل -
�أنت �أدرى مني مبَطارح هذه ال�شاحنة املغلقة ،و�أخ�شى �أن �أعْ لَق برُمح �أحدٍ
من نزالء هذه ال�شاحنة وال �أخل�ص منها!!
 اجلو بارد يا �صديقي ونحن يف الأعايل وهذه الن�سمة الباردة ال تعوّ�ضيف بالدنا النارية فدعني �أنمَ ْ ،ملاذا ال ت�س�أل قائد الطائرة «الكابنت»؟
 �إنها فكرة ح�سنة ،ومل تعد الأمور غريبة فمن �سيخطف هذه العجوزالطائرة على مكن�ستها ال�سحرية؟!
قمت بتثاقل �شديد وعينني تع�صف بهما رياح �صغرية ثائرة مت�سللة
من بني ثقوب ال َتبِني ،حتى و�صلت �إىل باب قمرة القيادة فده�شتُ � :إنه
مفتوح!!� ،أو بطريقة �أخ��رى :مقلوع من �أ�صله� ،سلّمتُ على الطيارين،
التف�ضل ب�شرب ال�شاي الأ�سود معهم
ّ
فابت�سموا يل مرحّ بني وطلبوا مني
وال��ذي ي��دوخ فيه ال�سكّر من حالوته ،فاعتذرت لهم بابت�سامة دائخة،
و�شكرتُهم على لطفهم ،وطلبتُ ك�سر َة ماء ،ف�أ�شار يل رجل نحيل �أخ�ضر
اللون ك�أنه من �أبناء النوبة الغربيني بر�أ�سه البي�ضاوي ال�صغري ،الذي
تتكاثر فوقه �شعريات تلتف على بع�ضها يف اكتظاظ وحميمية ال جندها
يف �شعورنا امل�سرت�سلة املرتاكب بع�ضها فوق بع�ض ،واملنحدرة على بع�ضها،
يل هذا الرجل الأبنو�سي �أن �أ�شرب من الزِّ ير الفخّ اري ال�صغري �إىل
�أ�شار �إ ّ
ي�سار باب الطائرة املخلوع املن�صوب على قاعدة من ال�صفيح امل�سو ّد من
�أثر ال�صد�أ املتفتت ،فاقرتبت منه وتناولته بحر�ص ور�شفتُ منه ب�سرعة
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لئال �أرى ما ي�سبح فيه ثم توقفت خ�شية �أن يكون هذا �آخر املاء لديهم،
يل جميع ًا �أن �أكمل �شرابه فاملاء كثري يف �أنحاء الطائرة!!.
ف�أ�شاروا �إ ّ
كان املاء لذيذ ًا هذه املرة ،رغم ما تتذوق فيه من نكهة الرمل النيلي
املميزة ورائحة طمْيه ،فهذا الطعم عالمة مميزة على �سالمة امل�صدر
املائي ولي�س �صالحيته ال�صحية بالطبع ،حتى �إننا �أ�صبحنا منيز بني
ال�سمك البلطي البحري والبلطي النهري النيلي من طَ عم وحْ ��ل النيل
ورائحته املتغلغلة يف حلمه الأبي�ض الطيب.
مل تكد ت�سقط �آخر قطرة متدلية من �شاربي املتبلل من �آثار ال�شرب،
حتى بد�أت الطائرة بالتمايل ك�أنها بقرة خممورة ت�سابق �أختها على تنب
ياب�س يلقيه �صاحبها �آخر احلظرية يف ليلة مطرية موحِ لة ،والتفتّ ورفيقيّ
ب�سرعة �إىل الطيارين وقد ت�ساقطت �أكواب ال�شاي من �أيديهم من حيث
كانوا ي�ضعونها بجوار الأجهزة ،واندلق ال�شاي على هذه الأجهزة ،و�سمعنا
دون �أن نرى �أ�صوات قرقعة كهربية ك�أنها ما�س كهربي يف بع�ض الأ�سالك
املك�شوفة وامللفوفة بخرق قما�شية قدمية ،فت�شهّدوا مر ًة واحدة م�سلمهم
وم�سيحيّهم ووثنيّهم ،ف�أخافوا كل قريب منهم!!.
�صرختُ فيهم بخوف وت�شنّجٍ �أ�سْ تَعلِم عما يجري ف�صرخوا يف وجهي
بال�صياح
طالبني مني الرجوع �إىل مكاين ،و�أ�صواتُ ركّاب الطائرة تعلو ّ
وال�س�ؤال وبكاء الأطفال والن�ساء ،وا�سّ اقطت الأمتعة املحزومة ب�أكيا�س
بالية على بع�ضها وعلى ال��ركّ��اب ،وا�شتبكت حمتوياتها باحليوانات
مدافن املوت
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الر�ضع الذين
وبالأطفال والن�ساء وال�شيوخ والب�ضاعة ،واختنق الأطفال ّ
�أفلتتهم �أي��دي �أمهاتهم من �شدة اال�ضطراب ،ونفقت حيوانات املاعز
ال�صغرية حتت الأثقال واندلقت �أمعا�ؤها امللتفّة يف م�شهد خوف دموي
وفو�ضوي مقزّز.
قذفتُ نف�سي بال وعي بني �أكيا�س ال��ذرة ،وخطر يف ذهني املحرتق
الباحث عن احلياة ال�سريعة �أن الطائرة لو احرتقت ف���إن ه��ذه ال��ذرة
�ستتحول �إىل «فو�شار» قد يخفف عنه �أثر اال�صطدام ،ولكن الفكرة تبددت
فور التماعها ،فهذه الذرة التي نح�سبها ذرة لي�ست هي الذرة التي نعرفها،
فهم يفرقّون بني الذرة ال�شامية التي تنتج «الفو�شار» بعراني�سها املتطاولة،
والذرة امل�صرية التي نطعمها للحمام يف بالدنا ال�شامية ون�سميها «القنبز»
ففوتت عليّ هذه ال��ذرة امل�صرية فكرة النجاة امل�ضحكة ،وا�ست�سخفتها
�أي�ضاً� ،إذ �إن االحرتاق �سي�أكل الفو�شار �أي�ض ًا ويحوله �إىل �سواد قامت ه�ش
تذروه الرياح.
ناديتُ  -يف زحمة �أفكاري املختلطة هذه  :-منقو!! �سيف الدين !!،
لقد كانا مثلي يرتعبان من اخلوف واال�ضطراب واحلرية ،وانكم�شا بني
الأكيا�س ،وطلب منّا �سيف �أن نتلفّظ بال�شهادتني لعلنا نلقى اهلل على تلك
الكلمة ،فت�شهّدنا جميع ًا وا�ستح�ضرنا يف ث��وانٍ ق�صرية م�شاهد ذنوبنا
و�آثامنا ومعا�صينا و�أحبابنا وبالدنا ،واعرتفنا ب�أخطائنا طالبني من
اهلل العفو والغفران وا�ست�سلمنا مل�صرينا املحتوم ،بينما كان منقو ينظر
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برعب «تعويذة» الت�شهد هذه ،لعلّه ظنّها تعويذة �سحريّة
ٍ
�إلينا ويطلب منا
تخرجه من هذا البالء الذي وقعنا فيه.
كانت �أ�صوات النا�س ت�صلنا بني ا�ستغاثة ودعاء و�صياح وطلب للنجدة،
وت�سلّلت �إلينا �أ�صوات من قمرة القيادة ت�شري �إىل حريق يف �أحد املحركات
و�أنه �سيهبط يف �سهل قريب من النيل توجد بقربه قاعدة ع�سكرية قدمية
للجي�ش ال�سوداين ،وفيه مدرج رملي �صغري وقوطيّات من الق�صب واخل�شب
على �أطرافه لإقامة بع�ض احلرّا�س املحلّيني من �أبناء املنطقة.
كنت �أ�ستمع للتفا�صيل بعناية ومن كل مكان تزدحم فيه الأ�صوات وال
�أدري كيف كانت ت�أتيني مهارة التحليل والتمييز ال�سريع يف هذه الأوقات
املقلوبة ،وك�أنّ احلياة حترق مراحلها ،وت�صل بنا �إىل �أعلى مقامات الوعي
والإدراك يف انتظار املوت.
وكانت عيناي الذابلتان املفتوحتان تت�سلّالن عرب النّافذة �إىل الب�ساط
امللتف كالقبّة على الأر�ض وتظهر فيها متعرجات الأنهار ك�أنها
الأخ�ضر ّ
الدورة الدموية يف اجل�سد الأخ�ضر العظيم.
ا�ستمرّت الطّ ائرة العجوز تتمايل بخفّة الثّقالء الغليظة يف اجلوّ،
باتاه غور الأر�ض ينبئ ب�سوء
وهي تتك�سّ ر يف ميالنها على نح ٍو خميف جّ
الكارثة ،بينما كانت الأدغال اخل�ضراء املرتاكمة تبدو لنا كب�ساط غليظ
ناتئ عري�ض تخيّلناه مثل غول �أ�سود يجمع فكّيه اللتهامنا ونحن ن�سقط
يف فيه ،ولكنّ وم�ضة �إميان ملعت ّيف �آنذاك ف�سبّحتُ اهلل على ح�سن خلقه
مدافن املوت
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و�إتقانه و�إبداعه وانهمرت دموعي مطمئ ّن ًا �ساكناً ،و�أعلنتُ ر�ضائي بقدرنا
املكتوب ،واعرتفتُ بذنبي ،وحمدت اهلل على بالئه ،ثم ما لبث �صخب
��وف ملأ
ال�سقوط املرعب �أنْ ه�� ّز طم�أنينتي ،ف�أغم�ضت عينيّ على خ ٍ
جوانحي ،حتى �شعرتُ لأول مرّة �أنّ ك ّل �شعرة مني تتحرك وتنطق وتخاف
مثل �أي ع�ضو جارح يف ج�سدي.
بد�أت الطائرة يف ال�سقوط على الأر�ض ولكنه لي�س �سقوط ًا ر�أ�سي ًا فهي
حتط على املدرج!!
ال تزال �صامدة يف اجلوّ ،وهناك �أمل يف �أن ّ
 يا اهلل!! هل يتحقق هذا؟!! هل �سننجو؟كانت هذه امل�شاهد تبدو لنا ك�ضباب منق�شِ ع من زجاج قائد الطائرة
الأمامي بينما كانت �أعيننا تنفتح قليال وتغتم�ض من خوفنا حيث كنا
نتح�صن يف �أقرب نقطة �إىل قمرة القيادة بني ال�شواالت ،وكان يرعبنا
ّ
�صوت الطّ يار وهو يقود ويوجّ ه الأوام��ر لفريقه ال�صغري �أن يرفعوا هذه
اليد ،و�أن يخف�ضوا تلك ،و�أن ينظروا يف امل�ؤ�شر ،و�سمعته يطلب منهم �أن
يجففوا بقايا ال�شاي املدلوق على الأجهزة الذي عطّ ل الدّارات الكهربيّة
يف هذه الطائرة القدمية املتهالكة.
غلبتني الرغبة يف احلياة رغم ا�ست�سالمي لقدري ،فخرجت من بني
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ال�شواالت �أجمع �شجاعتي و�أتّكئ على بقايا احتمايل و�صربي ،ونظرت �إىل
الطّ ائرة وهي تقرتب من الأر�ض.
�إننا نرى املدرج الآن ،لكن الطائرة ال تزال م�سرعة ،و ال�سقوط �سيكون
�شديداً ،والأف�ضل �أن �أرك�ض �إىل اخللف فهذا قد يجعلني �أموت من غري
احرتاق ،فال �أت�أمل �إال بجرح بالغ غائر ينغر�س من حديد الطائرة ال�سميك
املليء بامل�سامري العمالقة ،فهرعت بك ّل ما �أوت��ي��ت من ق��وة ،وقذفت
بج�سدي كلّه فوق النّا�س �إىل اخللف ،وزحفت فوق �صراخهم و�شتائمهم
وبكائهم ،و�أنا �أرف�س برجليّ بك ّل قوة ،و�أجذب بيديّ كلتيهما النّجاة من
الهواء واللبا�س والدّم وال�شّ عر واحلديد الذي �أمامي ،وكلما تقدمت �شرب ًا
تراجعتُ �شربين من جاذبية ال�سّ قوط لوال �إ�صراري على الو�صول �إىل
النهاية ،ومل �أجد نف�سي �إال �آخر الطائرة وحدي دون رفاقي ،بينما قذفتْ
قوة الهبوط مَ ن يف م�ؤخرة الطائرة �إىل �أمامها ،و�أم�سكتُ بحبل عري�ض
كان معلّق ًا �آخ َر الطائرة كانت بع�ض الدواب ترتبط به.
ارتطمت الطائرة بالأر�ض من �أ�سفل بطنها بعد �أن متكن الطيارون من
منع االرتطام الر�أ�سي القاتل ،و�شعرنا بتك�سّ ر عجالت الطائرة وانبعاج
جت احلديد كله ،و�شعرتُ بحرارة اللهيب جتتاح الهواء،
�صفيح جدرانها ،وار ّ
وكانت الطائرة املجنونة ال تزال تنهب املدرج بعنف كقذيفة ثقيلة طائ�شة،
تلتهم طني الأر���ض وحجارتها ب�شراهة ،وا�ستمرّتْ حتاول التوقف حتى
و�صلتْ �إىل نهاية املدرج ،واجتاحت �ضفة امل�ستنقع ،وظل الطني والوحل
مدافن املوت
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والأع�شاب و�أ�شجار الربديّ والق�صب والتالل ال�صغرية مي�سّ كونها فتدخل
هذه يف بطن الطائرة فتتباط�أ دون �أن تتوقف حتى اقتحم ر� ُأ�س الطائرة
م��ا َء النهر ،وانت�صف ج�سمُ الطائرة بني ماء النهر الهائج ،وامل�ستنقع
املوحل ،وتوقف كل �شيء يف حلظ ِة وجومٍ �صارخة.
هل نحن يف الربزخ الآن!!؟
ا�ستفقنا ثانية على م�شهد املوت الذي يالحقنا بال رحمة:
انك�سر ج�سم الطائرة املهرتئ وانق�سم �إىل ن�صفني ،و�ضرب تيا ُر
النهر الغا�ضب ج�سم الطائرة املك�سور ،وابتلع ن�صفها الأمامي مبن فيه
وجرفه معه ،و�أن��ا �أرى ال��دم واللحم وال�صياح واحلديد و�أ�شوال الذرة
واملتاع وال�صناديق تتقاتل يف امل��اء امللتهب ،وتخلط الأج�ساد احلمراء
بفور ٍة وغ�ضب ،ويف امل�شهد القريب ح��ويل تنغر�س �أج�ساد �سمراء يف
�شظايا حديد الطائرة وجذوع الأ�شجار امل�سنونة الرطبة بلعاب املوت التي
بعنف قب�ضاتُ
تتقاذفها �أمواج النيل ،وتذهب بعيد ًا عن ناظري جتذبهم ٍ
النهر الرحبة الغا�ضبة ،و�أنا مدهو�ش ميت واقف �آخر ال�سفينة مي�سك
ج�سدي كله بهذه احلبال يف معركة ال��روح واجل�سد الأخ�يرة ،تفطّ رت
يداي وان�ساح منهما الدم عرب �شقوق ممدودة ،واجنرحت قدماي وت�شوّه
وجهي ب�ضربات ال�سقوط وانت�شرت الر�ضو�ض �أو الك�سور  -ال �أدري  -يف
ظهري و�أ�ضالعي و�أطرايف ،و�صرت �أ�سو َد من جلد الطائرة املحرتق الذي
يزيد حرارة ج�سمي من لهيبه ،وال يطفئ من ح ّر ناره �سوى ماء امل�ستنقع
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املوحل الذي ت�سلل �إىل قلب الطائرة املعلّق مع موجات النهر املتمردة التي
تت�صاعد على بع�ضها لت�صل جوف الطائرة احلامية امل�شطور ،ورطّ ب املا ُء
قدميّ و رِجليّ  ،ف�شعرت �أن ثلج القطب املتجمد كله يدغدغ �أ�صابع قدمي
ويحت�ضنها ثم فقدت الوعي متام ًا و�سقطت خائر القوى منهوك اجل�سد
معدوم احليلة.
٭٭٭٭
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القيامة
�سقف من الق�صب املنقور بال�سو�س،
انفتحت عيناي امل�ستلقيتان على ٍ
يتخللها ق�ش �أ�صفر مغرب ببقايا الطني �أ�شبه بالعري�شة العابرة التي تنت�شر
يف الغابات واملراعي ال�صحراوية �إال �أنها حم�شوة ب�أوراق ت�شبه �أوراق املوز
الطويلة لتقي قاطنيها من نفاذ حبات املطر و�أ�شعة ال�شم�س من ال�شقوق،
وقد تدلىّ منها ري�ش نعام و�أجنحة طيور كا�سرة و�أنياب حيوانات ،وق�صب
منقور بحرفة بدائية ،وطبول جموفة كبرية ،وما �إن هبطت عيناي حتى
ر�أيت تاج ًا مكل ًال بالري�ش امللون الزاهي يلتاث على ر�أ�س رجل �أزرق �شديد
ال�سواد ،مفلفل ال�شعر� ،أَخْ ر َِب الأذنني ،وقد ت�شلّخت وجنتاه ب�شلوخ �أ�شبه
بالكلمات املتقاطعة التي متتلئ باملربعات ال�سوداء ،وقد تدلّت على �صدره
العاري � -إال من �شعرٍ ملفوف على م�سربته  -قالئ ُد من احلجارة و�أنياب
وحو�ش الغابة و�أخ�شاب حمفورة ملونة ،وقد �أحاط بخا�صرته �إزار من جلد
فهدٍ منقط م�شقوق طو ًال ي�صل �إىل منت�صف فخذيه ،وتتدوّر حول �أ�سفل
�ساقيه وظنابيبه ك�شاكي�ش وخرزات و�أنياب و�أزرار و�أخ�شاب ت�صفق يف
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�أثناء امل�شي وت�صدر �أ�صوات ًا غري متنا�سقة خميفة ،وعلى ظهره و�ش ٌم كبري
ل�صقر جارح فاردٍ جناحيه بهيبة.
وقعت عيناه ذوات��ا البيا�ض الأحمر امل�سم ّر على عينيّ الدائرتني يف
�ضباب ملون قامت من �أثر انعكا�س هيئة الرجل الأزرق امللون ،ومل يزل
يل وهو يتمتم ب�أهازيج
هذا ال�ضباب يتكاثف يف عيني كلما انحنى الرجل �إ ّ
متنافرة ك�أنها تعويذة �سحر.
٭٭٭٭
ا�ست�سلم ج�سدي املكدود املجروح امل�سجّ ى على «العنقريب»  -ال�سريرِ
اخل�شبي املن�سوج من خيوط نبات «القنّب»  -امل�ستند �إىل قواعد خ�شبية
ق�صرية ت�شتبك مع بع�ضها بخ�شبات تنغرز يف فجوات حمفورة داخل هذه
القواعد ،بينما كانت عيناي ال تزاالن تدوران من �أثر اال�صطدام ،وما لبث
�أن تكلم معي الرجل الغريب برطانة عربية �إفريقية م�ألوفة مرحّ ب ًا بي يف
منزله املكوّم ،وعرّف بنف�سه:
 �أنا «مايوم» و�أنا «الكجور» يف هذه الأر�ض املقد�سة!! �أنا عارف!! �سقطت الطائرة!! �أين �أ�صحابي!!؟ جميعهم ماتوا على الأغ��ل��ب وق��د جن��وتَ ب�أعجوبة وق��د عاجلتُكب�أع�شاب �أر�ضنا املقد�سة ف�أنا �ساحر املنطقة وحكيمها!!
 �أنت تتحدث!!مدافن املوت
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 بالطبع ف�أنا جامعي وقد در�ست الهند�سة! لكنني �أنتمي �إىل هذهالأر�ض �أر�ض الإله والأجداد.
 ولكن كيف تعي�ش هنا!؟ �إننا من ن�سل «دينق» الكبري ملك الطبيعة وهو ال�صانع املدبر اخلالقالكبري! وروحه الطائرة حتوم حولنا مع ال�صقور� ،إنه ابن ال�سماء ،ابن
«�ألوت» ابن املطر والغيوم.
 معاذ اهلل يا رجل!! �إن اهلل واحد ال يتعدد وهو اخلالق الأوحد وهو الينتمي �إىل زمان �أو مكان!
 �أنت �أحمق ميت!! دعك من هذا الآن ،لقد �أعددتُ لك بع�ض الدواءلت�شربه وتدّهن بالآخر ،ثم عليك �أن تعود من حيث �أتيت و�أمامك م�سافة
�شا�سعة �ستم�شي بها حتى ت�صل �إىل �أقرب طريق �سالكة.
 �أ�شكرك جدا على �إنقاذي و�أنا مدين لك بحياتي ،ولكن و�ضعي كماترى فكيف �أحترك و�أم�شي!؟.
 مهْ! ا�شرب دواءك الآن!.هذا ما عقلته من هذياين الكثري يف تلك القيامة ،ولكن عيني و�سمعي
وك��ل جارحة ّيف مل تعد تخطئ �أي تف�صيل :ك��ان ال��دواء �أخ�ضر �شديد
املرارة وكان م�صنوع ًا من �أوراق الأ�شجار املدقوقة مع حبوب مك�سرة ت�شبه
بهارات القرنفل والفلفل الأ�سود �شربتها على الريق ثم ادّهنت بالباقي كما
�أ�شار عليّ  ،و�أنا �أ�شعر ب�أثقال هائلة تت�سلق على ظهري فتزيده �أملاً ،و�أ�شعر
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بالكدمات متلأ �صدري وفخذي و�ساعديّ  ،واجل��روح تنت�شر يف وجهي
و�أنحاء ج�سدي.
كنتُ �أرقد رقدة طويلة فور �أن �أتناول الدواء العجيب و�أدّهن به ،وال
�أ�ستيقظ �إال عندما تغيب ال�شم�س متام ًا وين�سدل الظالم عليّ  ،و كان «مايوم
الكجور» �أول الأمر يعودين مرة كل �صباح يراين وي�سلّم عليّ  ،ثم �صار يغيب
يف الغابة املظلمة اخل�ضراء �أياماً ،وم�ضت �أيام طويلة من النوم الإجباري
والظالم مل �أعدّها حتى جفت قروحي واندملت جراحي ،و�شعرتُ بالأثقال
ترتفع عني ،و�أرى �صفحة وجهي على ماء امل�ستنقعات ،وقد تغريت من
كرثة احلروق و�أحافري اجلروح الغائرة ،و�أمل�س �شعري ف�أراه �ساقط ًا ك�أن
نار احلريق اجتاحت نواحي كثرية منه فبدا كحَ وْ�ش خ�ضار يزرع الفالح
بع�ضه ويرتك الآخر لت�سرتيح الأر�ض من ا�ستهالك تربتها بالإنبات.
بد�أتُ �أتعرف �إىل حميط الغابة املظلمة التي تظللها �أ�شجار املاجنو
ال�ضخمة بثمارها ال�صفراء املتدلية بخيوط خ�ضراء ك�أنها حبال ،وقد
�أخذت الع�صافري والطيور والقرود ت�أكل منها وتنقر ،وت�شاركها احل�شرات
وك�أنها نحالت تتغذى من رحيق حالوة هذه الثمار ،وقد �سَ رَتْ يف املكان
رائحة منتنة ك�أنها العفن الرطب من كرثة �سقوط هذه الثمار النا�ضجة� ،أو
�سقوط بقاياها املتفتتة من �أيدي القردة املتقافزة ،وقد حتلق النمل عليها
والذباب وهوام الأر�ض فاخ�ضرّت ،ثم ا�سودت ،وتناثر ريحها الكريه.
ترتاد الطيور واحليوانات املفرت�سة ال�صغرية هذه املنطقة بكرثة ،وال
مدافن املوت
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تكرتث بوجود �إن�سان بقربها ،رغم �أنها بدت يل حذرة مرتقبة ،وال�سيما
قرود الن�سنا�س ال�صغرية التي كانت تت�سلل �إىل عري�شتي لت�سرق الثمار التي
�أجمعها� ،أو تق�ضم منها ق�ضمة تت�سلى ب�إف�سادها عليّ بعد �شبعها ،وترميها
على فرا�شي الأخ�ضر امل�صنوع من ورق املوز فوق العنقريب «ال�سحري».
م�ضت ب�ضعة �أ�سابيع ثقيلة ومل يط ّل عليّ �صاحبي ال�ساحر ،و�شعرت
بامللل القاتل يدفع بي �إىل االنفجار �أو اجلنون� ،إذ ال �أ�ستمع �إال �إىل �أ�صوات
احليوانات والزواحف والطيور التي جتعلني يف حالة ترقب دائمة خ�شية
ع�ضة �أفعى �أو لدغة عقرب �أو ل�سعة زنبور �أو ذبابة رملية� ،أو �صولة حيوان
البعو�ض الكبري ،فقد �شنت
َ
مفرت�س ،ولكن الهمّ ال��ذي ال ينقطع ك��ان
بعو�ضة عمالقة هجوم ًا حاقد ًا عليّ !! ،حفرت �إحداها حفرة يف �ساعدي
الأمين و�أنا نائم ثم �أخذت متت�ص من دمي العبيط حتى امتلأتْ به ،ثم
مل تلبث �أن انفجرت من امتالئها بدمي ،وك�أنها �أ�صيبت ب�شهوة �سحرية
�أفقدت فِطرتَها يف االقت�صاد واالعتدال يف املطعم وامل�شرب ،ثم ابتليتُ
بتلك الذبابة ال�سخيفة التي مل جتد مكان ًا تبي�ض فيه �سوى ظهر قدمي
فانتفخت القدم وخرج منها �صديد وعَ َم ٌل من فوهة كفوهة بركان ينفث
�أدخنته وي�ستعد للثوران ،منعني من احتذاء نعلي اجللدي امل�شقوق الذي
تركه يل �صديقي ال�ساحر الغام�ض تنزرع فيه �أ�شواك الغابة وحرا�شف
زواحفها امليتة ،كنت �أ�ستعني بهما �إذا ادْمَ وْمَ هَتْ قدماي وكادتا تغليان من
لهيب الطني املُ ْلتَظِ ي ب�سياط ال�شم�س.
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كان الطعام كثري ًا من �أرزاق هذه الغابة ،ف�أ�شجار املاجنو بثمارها
اخل�ضراء وال�صفراء واحلمراء امل�ستديرة وامل�ستطيلة واملخروطية والقلبية
وال�سَّ مكية يعج بها املكان ،و�أ�شجار الباباي التي تنمو حباتها على �ساق
ال�شجرة اخل�ضراء الطويلة ،وثمار غريبة بع�ضها ي�شبه الزعرور الربي
�إال �أنها حمراء ذات طعم الذع ،وهناك �أ�سماك النهر الكبرية وال�صغرية
ال�سهلة اال�صطياد فما عليك �سوى �أن تلقي ثمرة ماجنو يف م�ستنقع مياه
�ضحلة ا�ستقلت عن النهر العظيم قلي ًال حتى تتقاذفها �أف��واه الأ�سماك
فت�ضربها بع�صاك ثم تغرز فيها عود ًا مدبّب الر�أ�س ،وت�شويها على نار
توقدها من احتكاك عودين ياب�سني ملفوحني بال�شم�س احلارقة ك�أنك
يف الع�صور احلجرية ،ومل يكن احل�صول على العودين الياب�سني �سه ًال
فالرطوبة ت�أكل اليبو�سة يف تلك الأدغال املطرية فكنتُ �أت�سلق الأ�شجار
ال�سامقة و�أمتطي فروعها ال�ضخمة و�أرتفع بالأعواد على �أعايل فروعها
و�أربطها بعد �أن �أقطع الأوراق من حولها لتواجه ال�شم�س �أيام ًا لي�شتد
عودها وتيب�س ،وكان �أكرث ما �أخ�شاه عليها �أن ي�صيبها مطر عابر �أو ندى
مدلوق من �أوراق الأ�شجار العري�ضة.
و�إن �أردت ال�شراب فالنهر من حولك يرويك مباء لي�س ماحل ًا ولكنه
طني خال�ص �أرهقته الرطوبة ،وجتد بني ت�شققات الأ�شجار العمالقة برك ًا
مائية تركتها مياه الأمطار �أطيب طعم ًا من تلك التي يف النهر �إال �أنك
تخ�شى من بيات ال َأ�صالت ال�سامة قريب ًا منها ،وكثري ًا ما كنتُ �أجد بع�ض
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هوام الأر�ض تتمطّ ى فيها �سابحة� ،إال �أنني �ألِفتها مع كرثة ما م�س�ستُها
بتقزّز و�ألقيت بها فكنتُ �ألتقطها ثم �أكرع ماءها الثقيل لأعو�ض ما يت�سرب
مني من عرق م�صبوب من �أنحاء ج�سدي من �شدة احلر وكثافة الرطوبة.
ثم فطنتُ �إىل طريقة مثالية يف تنقية املاء ،فما عليّ �سوى �أن �أذهب �إىل
ناحية واطئة من �شاطئ النيل الرملي حيث ال توجد انك�سارات نازلة� ،أو
يل املاء املحبو�س
تهدّمات قا�سية ،ف�أحفر فيها ب�ضعة �سنتيمرتات ليت�سلل �إ ّ
يف جوف الأر�ض وينب�سط با�سم ًا يل ،ثم يزيح عن وجهه عكارته وي�صفو
يل ويدعوين ال�ست�ضافته!.
كانت �أ�شد �أوقاتي عليّ يف الليل ،حيث ت�سعى �سباع الغابة وهوامها
وح�شراتها يف طلب طعامها و�إطالق �أنوفها ال�شامّة مع �أن نهاري �أي�ض ًا
كانت تغطّ يه الظلمة من كثافة الأ�شجار و�أوراق��ه��ا ،وك��ان الليل الأ�سود
ي�صبح وح�ش ًا �آخر ال�سيما يف ليايل املحاق القمري حيث تنعدم ر�ؤية كل
�شيء ،وال ميكنك �أن ت�شعل ن��ار ًا لئال ت�شتعل العري�شة التي تتدىل منها
�أغ�صان ياب�سة ،وتنب�سط على �سقفها ج��ذوع �أ�شجار مل تتمكن منها
الرطوبة ،ثم �إنك لن حتتمل لهيبها فوق لهيب احلر الذي ترتكه ال�شم�س
م�ستلقي ًا على ظهر الأدغ��ال ملقي ًا �أثقا ًال ال تطاق من الرطوبة والعفن،
وكنتُ �أخ�شى ورود املاء يف تلك الليايل خ�شية وقوعي على � َأ�صلة �سامة،
�أو متتد يدي �إىل املاء فيظنها �أحد التما�سيح �سمكة فينتزعها من كتفي،
�أو تالحقني �أفرا�س املاء الغا�ضبة دوم ًا وهي تفغر �أفواهها البخِ رة املنتنة
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امللطّ خة بالوحل والق�ش ،والتي �أ�شتم رائحتها القذرة من ب�ضعة �أمتار �أو
�أكرث �إن زاد عددها واحت�شدت قرب بع�ضها مع �صغارها ال�ضخمة وهي
تنفخ من مناخرها الوا�سعة الفتحات وهي ت�صوّت ب�أ�صوات م�ؤنثة خفي�ضة
ك�أنها نقيق ال�ضفادع؛ �أو تنت�شلني موجة نيلية غا�ضبة وتدفنني يف طني
البحر ،ال�سيما �أنني مل �أكن يوم ًا من جميدي ال�سباحة.
ولكنني اكت�شفت يف جتوايل الطويل يف �أنحاء الغابة املحيطة بي �شجرة
�سامقة كبرية متتد طو ًال وعر�ضاً ،ويزيد طولها عن ثالثني مرت ًا بجذوعها
املتينة ،ترتاكب فيها �سبع ع�شرة وريقة يف منظومة ورقة واحدة وعليها
نوّار �أ�صفر جميل وبذور �صغرية ذات رائحة زكية طيّارة ،فكنت �أ�ستلقي
حتتها مرات ومرات لأ�شتم رائحتها الطيبة �إذا عبرَ ت بنا ن�سمة طائ�شة
حترّك رحيقها الزاكي فتن�شره يف الأنحاء ،وكانت تغريني بت�سلقها نظر ًا
ل�ضخامة جذوعها وقلة كثافة �أوراقها ،ومل �أكن �أجد �أية بعو�ضة مارقة فيها
خالف ًا لباقي الأ�شجار التي متتلئ بطون �أوراقها و�سيقانها بالآالف منها،
فعلمت حينها �أن هذه ال�شجرة طاردة للبعو�ض ب�سبب رائحتها �أو �أوراقها
�أو �سر �آخر مل �أتبينه فيها ولذلك كنت كثري ًا ما �أ�ستلقي حتتها يف النهار،
�أو �أت�سلق �إىل �ساق غليظة تتفرع عنها �سيقان مثلها ،فترتك يف ملتقياتها
�ساحة دائرية �أفر�شها ب���أوراق امل��وز ،ون�ش�أت بيني وبينها عالقة دافئة
ك�أنني معها �أ�شعر بحنان �أمومي قدمي ف�أطمئن لها وتن�شر حويل �أغ�صانها
تداعبني ببع�ض الن�سمات املت�سللة بينها وتك�سر عني �سياط ال�شم�س.
مدافن املوت
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علمت بعد حني �أن هذه ال�شجرة العجيبة تنت�شر بكرثة حول النيل
وي�سمونها «النِّيم» ومل �أجد �سوى هذه ال�شجرة حيث كنتُ هناك ،رغم
�أنني وجدتها كثري ًا يف و�سط ال�سودان حيث كنتُ �أدر���س يف عا�صمتها،
وكنتُ كثري ًا ما �أت�أمل  -و�أنا مقيم يف جوفها  -يف هذه الطبيعة العجيبة
الرائعة واملخيفة ،وت�شدين تلك ال�شجرة بثباتها وحدها يف تلك الغابة
التي ال ت�ستلطف الغرباء وال تقبلهم ،ولكنها فر�ضت نف�سها على �سلطان
الغابة وكائناتها ،فكانت بع�ض ال�سعادين ت�أتي �إىل �أعالها ومت�ضغ �أوراقها
و�أغ�صانها الطرية و تديرها ب�أيديها على �أ�سنانها ثم تب�صقه فتبدو �أ�سنانها
بي�ضاء جملوّة نا�صعة؛ رغم �أن اخل�ضرة ال تلبث �أن تعود �إىل �أ�سنانها من
كرثة ما تلتهم من �أوراق وثمار ،بينما كانت �أ�سراب اجل��راد ال�صغرية
الب ّنيّة التي كانت متر بي �أحيان ًا تبتعد عنها وال تقربها ،ويتجنبها النمل
الأبي�ض ،وتتحكّك بها الظباء والتياتل وتبيت حتتها ال�ضواري ال�صغرية.
رغم �أنني �أ�صبحت خبري ًا بالأدغال امللتفّة املحيطة بي ،وبد�أتُ �أ�ستلطف
بع�ض جمايل احلياة فيها على كراهتها يل� ،إال �أنني بتّ �أ�شعر �أنني يف بحر
مظلم ال نهاية له ،ولي�س يل �سبيل �إال �صاحبي الغريب  -الذي �أطال الغياب
 �ألتجئ �إليه للخروج من هذا املكان املوح�ش...؛ ويطول الغياب. مه ًال مهالً!!�أخرياً!! ها هو ذا قادم على زورق خ�شبي يحمل ق�صبة طويلة يغرز بها
الطني ال�ضحل يف هذه امل�ستنقعات املت�صلة التي يعلوها املاء مرت ًا �أو يزيد،
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وت�صطخب فوقها �أ�شنات املاء و�أوراق الأ�شجار املت�ساقطة وفروعها التي
تك�سرها القردة �أو تلتهمها �أفواه الظباء والأيائل وتلقي بقيتها يف املاء.
نزل بعيدا عني رغم �أنه ر�آين �أنظر �إليه متلهّفاً ،واجته �صوب �شجرة
عظيمة ،ونفخ يف بوق خ�شبي طويل �أنغام ًا مزعجة نافرة ك�أنه ي�ستدعي بها
روح «�إلهه» ،ثم �أخذ يرتاق�ص حول �ساق ال�شجرة كطائر احلبارى الذي
بد�أ يتطاير ري�شه بعد مو�سم التزاوج ،و�أج��ده يغيرّ هيئة رق�صه مراراً:
فيبتهل يف رق�صة رافع ًا يديه �إىل �أعلى نقطة ي�صلها وقد بان �إبطه امل�شعر
الأ�سود ،ويركع يف ثانية ،وي�سجد حمرك ًا عَ جُ زَ ه يف ثالثة� ،أو يقفز �ضارب ًا
برجليه يف �أخرى كمن يلحّ يف �إ�سقاط حبات املطر فتعانده وال ت�أتيه.
�أ�سرعتُ �إليه بلهفة ت�سابقني قدماي ،ثم �صرختُ فيه غا�ضب ًا وم�ؤنب ًا
لرتكه �إياي ،و ما �إن و�صلتُ �إليه ت�صامم عني ،ف�أدركتُ بعد �إحلاحي و�صدّه
ال�صامت �أنني �أقطع عليه �صالته ف�أ�سندتُ راحة يدي �إىل جذع �شجرة
�أنتظر فراغه من عبادته الطوطمية تلك ،وقد م�سحتُ بيدي الأخرى على
جبهتي �أحكي العوز والأمل واحلرية.
عندها ب�سط كفيه على الأر���ض على هيئة ال�ساجدين وقد مد ظهره
بكامله و�أل�صق بطنه بالأر�ض فعرفت �أنه بد�أ يختتم �صالته فالتفت �إيل
يل بالقدوم فقدمتُ عليه وعاتبته على طول غيابه رغم معرفته
و�أ�شار �إ ّ
َ�ض عينيه ورفع ر�أ�سه �إىل
بحاجتي �إىل معرفته لأخرج من هذا املكان ف�أغم َ
ال�سماء بربود وقال:
مدافن املوت
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 لن تخرج من هنا حتى ت�ساعدين يف طرد الروح ال�شريرة التي دن�ستهذه الأر�ض!
 �أي��ة روح يا �صديقي ف�أنا ل�ست �ساحر ًا وال حتى مكن�سة تطري بها�ساحرة امل�ستنقع!!
 خروجك من هنا �أيها الغريب لن يكون �إال عندما نتخل�ص من هذهالروح ال�شريرة!!.
 وما دخلي �أنا بهذه الروح ال�شريرة �أو الطاهرة �أريد اخلروج فح�سب!!ال �أ�ستطيع العي�ش �أكرث يف هذا املكان ف�س�أموت من هذه الهوام والزواحف!!
انظر �إىل يدي وقدمي ووجهي ماذا �أ�صابها من القروح ووو!...
 هذه �إرادة الإله دينق!! �س�أدلك على احلاج عثمان �إنه ي�سكن قريب ًامن هنا على طرف البحر من ناحية الغرب ،اركب معي الآن وال ت�أخذ �شيئا
معك ف�ستجد عنده كل ما تريد.
 احلاج عثمان!!رك��ب��تُ زورق���ه اخل�شبي ال�صغري ال��ق��دمي املنقور م��ن ج��ذع �شجرة
عمالقة ،وقد ت�سرب �إليه املاء من كل نواحيه فكان كل قلبي ينب�ض بكل
بُطيناته خ�شية الوقوع يف البحر العري�ض ف�أكون طعام ًا للتما�سيح ال�سابحة
والراب�ضة على ال�ضفتني.
م�ضينا نحو الغرب يف نهر عري�ض متعرج تتو�سطه ج��زر خ�ضراء
�صغرية وب��دا يل �أن��ه من رواف��د النيل ال�صغرية الكثرية هناك ،وكانت
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الأ�شجار ال�ضخمة حتجب عنا ر�ؤية ما وراءها حتى �أ�شرفت علينا �أكواخ
مرتا�صة من اخلُو�ص والق�صب والأخ�شاب يلعب حولها �صبيان زرق �صغار
مع امر�أتني ك�أنهما غرابان فاحمان ،وبدتا �سعيدتني لر�ؤية �صاحبنا،
ومالمح الده�شة واال�ستغراب تعلوهما يف الوقت ذاته ،بينما كان الأطفال
يل ك�أنني دمية منتوفة من اختالط
ي�ضحكون با�ستغراب وهم ي�شريون �إ ّ
�ألواين من حروقي وقروحي وبقايا جلدي الأحمر ،وال �أظن �أنهم ر�أوا ب�شرة
فاحتة من قبل رغم �سمرتي القمحية الذهبية غري املجلوّة� ،إال �أنني كنت
�أغ�ض ب�صري عن املر�أتني لئال يظنا �أنني �أ�سرتق النظر �إىل ما ال يحل
النظر �إليه فينتهي بي الأمر �إىل الطرد والإهانة.
تكلم �صديقي ال�ساحر مع املر�أتني برطانة مل �أفهمها ،وغلب على ظني
�أنه كان ي�س�أل عن احلاج عثمان الذي حدثني عنه� ،إذ �أ�شارتا �إىل مكان
قريب ي�أوي �إليه رجل ال يكاد يبني من تكاثف الأ�شجار ،فم�ضينا �إليه ثم
يل بالتوقف عن
تقدمني ال�ساحر الغريب قبل �أن �أرى �شيئا بعد �أن �أوم�أ �إ ّ
امل�سري حتى يعود ،فتحادثا قلي ًال وما لبثا �أن �أقبال عليّ برتحاب ،وبادرين
احلاج عثمان من بعيد بال�سالم رافع ًا يده:
 ال�سالم عليكم يا زُول! مَ رْحَ بْ بيك! حَ بابَك ع�شرة بال كَ�شرة!! دِيل�أهلك ونا�سك!
 وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته ؛ احلمد هلل!! احلمد هلل!!يل
تلف وجهي الكدِ ر� ،أقبل يتحدث �إ ّ
كانت احلرية مفعمة بفرح الكون ّ
مدافن املوت
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احلاج عثمان وهو يربت على ظهري يوا�سيني ويخفف عني� ،أنا حيّ �أنا
�أتكلم �أنا ....م�شاعر ال تتكلم كل لغات الدنيا بها.
رافقني ناحية �أكواخه وتركتُ ال�صديقَ ال�ساحر ورائي وهو يه ّز ر�أ�سه
ك�أنه يظهر الفرح وال�سرور بهذا امل�شهد ،وان�صرف �إىل زورقه.
جل�سنا يف الكوخ على ح�صرية قدمية من خُ و�ص ورق الربدي املنت�شر
على �ضفاف النيل فكانت فر�صتي الأوىل للتعرف �إىل هذا الرجل الإفريقي
ذي املالمح العربية املختلطة وكانت جل�سة �سمر طويلة حكت عني وعنه
يف حلظات �سريعة عناوين حياتنا.
كان احلاج عثمان ينتمي لقبيلة عربية من قبائل «امل�سريية» الرعوية
التي ت�ستوطن غرب ال�سودان يف �إقليم دارف��ور ،وحكى ب�أ�سف  -وهو
يت�أمل  -كيف جنى جناية قتلٍ يف مَ يعة �شبابه ،ومل يخ�ضع للحق �آنذاك،
و�أب��ى �أن يقف �أم��ام ق�ضاة العدل والنُّظّ ار ،فخلعوه من قبيلته ملا طال
عناده و�شِ راده ،وخ�شي �أن يناله الث�أر بعدما ُرفِعت عنه حماية قبيلته،
فاجته نحو �أهل البقر الذين يقطنون �إىل اجلنوب من دارفور مبتعدا عن
القبائل املعادية املحارِبة لقبيلته حتى ا�ستقر يف هذا املكان النائي بعد
طول ارحتالٍ �أَو�صله �إىل قبيلة زجنية �صغرية ت�سكن هذه املنطقة تدعى
قبيلة «الفراتيت» وكانوا �سَ مْحني معه ،فعا�ش معهم طيلة هذه ال�سنني،
وبد�أ اندماجه معهم بالزواج.
�أما �أنا فقد حدثتُه عن �أهلي وعن قريتي وعما ي�صيبنا من ه�ؤالء اليهود
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الذين ا�ستولوا على �أر�ضنا ،و�شرحتُ له كيف نقاتل هذا االحتالل ب�أيدينا
وحجارتنا ،وحكيتُ له عن �سجني الإداري وحكايات ال�سجن وما تعلمتُه
هناك ؛ كان احل��اج عثمان خالل حديثي يتعجّ ب من كالمي و يكتفي
بالتعليق بهزِّ ر�أ�سه ،ثم �س�أل – كاملتعجّ ب اجلاهل � -س�ؤا ًال فتح فوهة
املفاج�أة على م�صاريعها ،و�أ�شعرين �أنني كنت �أكلم نف�سي:
 يا اهلل!! اليهود!!� ...صاروا �أقوياء! و لهم دولة! ويقتلون �أهلنا! �أينفزعة العرب!؟
كانت املفاج�أة ثقيلة الوط�أة عليّ فلم يكن يخطر ببايل �أن �أحدا على
وجه الب�سيطة ال يعرف �أن فل�سطني حمتلة فكان عليّ �أن �أ�شرح له ل�ساعات
طويلة عن تفا�صيل �أخرتعها له ليفهم عني ق�ضية وطني حتى �شعرتُ
مبلله ،فقطع عليّ حديثي بحزمٍ ووعدين با�ستئناف احلديث يف املو�ضوع
يف ليلة �أخرى و�س�ألني �أن �أختار وجبة غدائي:
 ماذا حتب �أن ت�أكل فلدينا هناك حلوم كثرية؟ �أتريد حلم العجل �أمالتيتل �أم الغزال �أم النعام �أم دجاج الوادي� ،...أتريد اللنب �أم الروب �أم
اجلنب �أم� ....أم ...ما ت�شاء!؟
 �شكر ًا �شكر ًا هذا كثري! �س�أطعمك �إذن �شيئا �ستحبه جدا �سن�أكل بي�ض دجاج «كانو» وذراع�ض�أن م�شوي الآن ثم نتجه يف الليل لن�صطاد.
 ما هذا الكانو!!؟مدافن املوت
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 نوع من دجاج الوادي املنقّط ،كثري البي�ض وينت�شر �أكرث من الذباب�أحيان ًا  -قالها �ضاحك ًا .-
كان حلم ال�ض�أن اململح امل�شوي طيب ًا لذيذ ًا على الرغم من �أن الرماد
الأبي�ض الداكن كان ي�صبغه كله ،وك�أنهم طبخوه يف رماد «ا َمللّة» ال�ساخن
ال��ذي يحتفظ بحرارته يف حفرة وا�سعة تنت�صب فيها ال��ن�يران عادة
فيجعلون فيها طحني الذرة لي�صنعوا منه خبزهم املفقّع واملنقّط بال�سواد
الفاحت �أو يجعلون فيه قطع اللحم املقطّ ع لين�ضج على مهل.
ا�ست�أذنت احلاج عثمان لأغ�ّيجرّ جل�ستي ،وانطويتُ �إىل جنبي ،ومنت
فرا�ش طري من جلد �أ�سدٍ فحلٍ �أ�صهب مييل �إىل ال�صفرة املحروقة،
على ٍ
و�أقفلتُ عينيّ قبل �أن متتد يد احلاج عثمان لتقدم «اجلبَنة :القهوة»،
وقد داعبني خيال ال�صالة املفرو�ضة لوال غلبة الإره��اق فنويت اجلمع
م�ست�سلم ًا ل�سلطان النوم بينما وقف احلاج عثمان و�أذّن ل�صالة املغرب
بلكنته ال َغرْباويّة ،ورفع يديه مكبرّ ًا ثم غرقت يف منامي.
كان القمر بدر ًا حني وخزين احلاج عثمان بع�صاه يف جنبي معلن ًا قرب
موعد رحلة ال�صيد فقمت �سريع ًا نحو جدار خ�شبي منفرج ما بني خ�شباته
امل�ستق�صد ،فق�ضيت احلاجة
ِ
جعلوا فيه اخلال َء وال يكاد يَ�سرت للمتفحّ �ص
على عجل من كرثة التلفّت والقلق من عني عابرة �ضالة ،ثم تو�ض�أت من
زير كبري تك�سوه الطحلبيات اخل�ضراء يقف ب�شموخ خارج اخلالء،و�صليت
�صالة امل�سافر والتحقتُ باحلاج عثمان ال��ذي كان ينتظرين يف زورقه
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اخل�شبي ال�صغري وقد تدىل من رقبته حبل معقود بعقد عدَّة ورمح وخنجر،
ثم بد�أ بالب�سملة وتالوة �أذكار اال�ستعاذة من ال�شيطان و�أعوانه اخلبثاء،
وقد �أ�ضاء �ضو ُء البدر املنعك�س على �صفحة املاء طريق الزورق ال�صغري
و�شرعنا نتجاذب �أطارف احلديث عن ال�سماء واملاء وال�شجر ،ثم فاحتني
ب�أمر تكلم فيه مبنطق خمتلف عما كنت ر�أيته فيه من جهل ب�أحداث العامل
وعي�شه على هام�ش احلياة ،فبدا يل �سيا�س ّي ًا بالفطرة:
 نحن يف بقعة نائية بعيدة عن النا�س وم�شكالتهم ،لكنني و�أوالديبتنا منذ �سنة و�أ�شهر ن�شعر �أن ثمة خطر ًا قريب ًا منا يتهددنا فهناك مطار
�صغري حتط فيه طائرات �صغرية ،وتُ�سقَط عليه من طائرات �شاحن ٍة
كمياتٌ كبرية من ال�سالح وامل��ع��دات والأدوات ،وهناك رج��ل �أبي�ض ال
ن�سرتيح له ،ويقولون �إنه يتحدث مثلنا ،ونخ�شى �أن ين�شر املوت هنا كما
انت�شر يف مناطق كثرية لي�ست بعيدة عنا ،فال�سالح كثري وهم يحفرون
حفرا كبرية ك�أنها الأنفاق!
 �أال تعرفون عنه �شيئا �أو عن عمله؟ ال نعرف �أي �شيء لكننا نعتقد �أنك قادر على تخلي�صنا من هذاال�شر وهكذا �أخربنا الكجور ،وقال �إنك ال ت�شبههم وتعرف كيف تتعامل
معهم،كما �أنك م�سلم مثلنا ،ويقول الكجور �إنك مبعوث �إلهه لإنقاذنا من
املوت!.
 �أنا!!!...؟ وقهقهتُ م�ستغرب ًا من هذا االعتقاد البدائي ال�ساذج!!.مدافن املوت
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 ال يهمني معتقدات الكجور لكنه يعرف كثري ًا بالت�أكيد ،ويجب �أنت�ساعدنا فالنا�س هنا ال يعرفون �سوى ال�صيد وحياة الغابة ،والكجور ي�ؤكد
لنا �أنك املخلّ�ص!!.
 باهلل عليك ،ال �أحتاج �إىل هذه اخلزعبالت لأفقد ما تبقى من عقلي؛املهم� :أين �ستم�ضي بنا الآن؟
يل بحزن:
نظر �إ ّ
 �سن�صيد التما�سيح ال�صغرية فهي �أط��ي��ب �أ�سماك البحر علىالإطالق!!...
وتب�سّ م با�صطناعٍ !.
هوّمتُ بيدي م�ستخف ًا بهذا ال�صيد الغريب وم�ستهجِ ن ًا له ف�أنا ال �أعلم
�أحد ًا ي�أكل حلم هذا احليوان الربمائي املفرت�س ،وبينما جرى بنا املاء
كانت �ضحكات احلاج عثمان تتوارى بني �صخب الغابة ون�شيد حيواناتها
الليلية التي ب��د�أتُ �أ�سمع �أحلانها بالأ�صوات نف�سها التي كنت �أح�سبها
�صرخات املوت الطائف يف كل مكان ،كان احلاج عثمان يعرف �أن هذه
الرحلة �ستكون غريبة على ابن املدنيّة ال�ضائع الغريب.
ملّا انت�صف الليل ،وبينا كان البد ُر مكتم ًال كرغيف �شامي م�ستدير،
عليه هالة �صفراء م�ضيئة� ،أبحرنا �سابحني بني الروافد املت�صلة حتى
و�صلنا �إىل ناحية م�ستديرة من نواحي النهر ك�أنها بحرية خمفية ثم
و�ضع احلاج عثمان على فمه ق�صبة ق�صرية منقورة ت�شبه املزمار ،ثم

50

مدافن املوت

�أخذ ينفخ فيها دون �أن �أ�سمع �صفريها �أو تنغيمها ثم مل يلبث قلي ًال حتى
حتركت �صفحة املاء وبدت ك�أنها نبع يفور من حول الزورق فنظرت �إىل
هذه العجيبة ف�إذا حولنا ب�ضعة متا�سيح متو�سطة احلجم يزيد طولها عن
ن�صف مرت تحُ رّك �أذيالها بخفة وهدوء ك�أنها تبحث عن �شيء �ضائع ،ثم
بادر احلاج عثمان ب�سرعة �إىل حباله و�ألقى �أن�شوطة منها على �أحد هذه
التما�سيح و�أدخل فكّه يف عقدة حبل دائرية ،ثم �شده على الفك ،و�أحكم
رباطه ،ثم بادر �إىل ذيله ف�أم�سكه بيده ،مدير ًا قب�ضتَه ب�أ�صابعه كلها حول
الذيل امل�ضطرب ورفعه �إىل بطن ال��زورق ب�شدة و�ضربه على ناحية من
ر�أ�سه فوق عينيه مبطرقة خ�شبية فهبط على �سطح الزورق بال ا�ضطراب،
بينما فرّت التما�سيح ال�شبقة من هول املفاج�أة ،ف�ضحك احلاج عثمان
وقال:
 �أتريد املزيد من ه��ذه التما�سيح الغبية التي ال تقف �أم��ام ذكاءالإن�سان؟
 كيف ت�صطادها يا حاج! فهذا م�شهد غريب مل �أر مثله يف حياتي!؟ الأمر �سهل �أيها الغريب ،كل ما عليك فعله هو �أن تعرف نقطة �ضعفالقوي فت�أتيه منها – قالها وهو منتفخ متفاخر .-
 وما هي هذه النقطة!؟ هذه التما�سيح ب َلغَت حديث ًا وهي تبحث عن �أنثاها ،و�أنا �أنفخ يف هذهالق�صبة ف�أ�صدر �أ�صوات ًا ال ت�سمعها �إال هي وتظن �أنها الأنثى املطلوبة ،ولأن
مدافن املوت
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هذه التما�سيح عدمية اخلربة وال متيز الأ�صوات بدقة التم�ساح الكبري
ف�إنها تقع يف حبايل دون عناء.
 ولكنك حتمل رحم ًا يف يدك! ت�أتينا �أحيانا متا�سيح كبرية متزق حبالنا بقوة فكيها ف�أ�ضطر �إىلا�ستخدام الرمح.
وا�صل احلاج عثمان هواية �صيده الغريبة وهو يتحدث عن لذاذة طعم
التم�ساح ال�صغري وتف�ضيله على طعم الكبري ،و�أنا �أت�أمل قوة هذا الإن�سان
وقدرته التي وهبها له اهلل ليتكيّف مع هذه احلياة ويغلب �أقوى حيوانات
النهر الكبري و�أ�شر�سها.
يف ال�صباح كنّا قد عدنا �إىل �أكواخ احلاج وقد علّق التما�سيح امل�صطادة
من �أذيالها املحر�شفة �إىل جذع �شجرة ماجنو �ضخمة ،وقد �أخذ ي�سلخ
جلدها الغليظ الناتئ من ناحية الذيل بعد �أن يقطع يف جلد الذيل مقطع ًا
طولي ًا ب�سكّينه ،وما �إن فرغ من الذيل ،حتى �سلخ باقي جلدها احلر�شفي
ك�أنّه كنزة �صوفية يخلعها �صاحبها ،حتى و�صل �إىل ر�أ�س التم�ساح فقطعه
ونزع �أنيابه ثم اتجّ ه به ناحية النهر فرماه على �شاطئه للأ�سماك والتما�سيح
وطيور الغابة املفرت�سة التي كانت تنظر بلهفة �إىل طعامها من اللحم
الطازج ال�شهي ،فهمّت به متزيق ًا وتقطيع ًا ومتزيع ًا ومل ترتك فيه عين ًا
�أو مو�ضع ًا طرياً ،وترك احلاج عثمان بع�ضها ليت�سلّى بال�صيد يف �أ�صائل
الأيام قبيل الغروب حيث يرتكها تننت قلي ًال ثم يغرز فيها حديدة معقوفة
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متينة مربوطة بحبل متني م�صنوع من حلاء نباتات قوية تت�سلق �سيقان
الأ�شجار العالية ،وهو �إن ا�ستعمل هذه الطريقة يعود على �أهله بتما�سيح
و�أ�سماك كبرية عرفت منها �سمك «القرقور» ذي ال�شاربني املتدليني من
فوق فمها املليء بالأ�سنان ال�صغرية ،و�سمك «العجل» ال�ضخم ذي الطعم
اللذيذ وقد ي�صل طول الواحدة منها �إىل ن�صف مرت ،و�أ�سماك عجيبة
�أخرى �سوداء وبنية ومنقطة بالأحمر مل �أعرف �أ�سماءها ،والبديع فيها �أن
�ألوانها من �ألوان �أعماق النيل املوحِ ل ،وتناف�س يف �أحجامها متا�سيح النيل
الكبرية .
كانت الأنياب من ن�صيب الكجور «مايوم» الذي ي�ستخدمها يف �أدويته
وطقو�سه ،حيث يعلّق بع�ضها على رقبته ،ويطحن الأخ��رى بعد نقعها
وغليها ،ويجعلها يف و�صفات ال��دواء ال�شيطانية التي يعدّها ،و�أم��ا جلد
التم�ساح فهو ي�ستخدم عند احلاج عثمان وعائلته كدرع ي�ص ّد به �أن�صال
الرماح يف �أيّة معركة تطر�أ ،ويف مغالبة حيوانات الغابة املفرت�سة التي
كانت كثري ًا ما تت�سلّل �إىل عر�صات �أكواخه باحثة عن الطّ عام والدّجاج
والأبقار التي يربّيها احلاج عثمان وي�ستعني بها يف دغله� ،أو كان يجعل من
جلودها ملب�س ًا لأوالده يف مو�سم املطر� ،أو ين�شر بع�ضها مما ان�شقّ �أو متزّق
فوق �سقف قوطيّاته النباتية خ�شية ت�سلّل ماء املطر من بينها ،وقد يبيعها
مقابل بقرات من نوع «الزيبو» النحيلة قليلة احلليب وال�� َّد ِّر �إىل بع�ض
التجار �إذا ذهب �إىل بلدة عامرة يف �إحدى ال�سنوات في�أخذ من جلدها
مدافن املوت
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ما كان حديثَ ال�صيد ناعمَ امللم�س �سهلَ الطيّ  ،كما قد يبادل هذه اجللود
ببع�ض البقر عند بع�ض القرى املحلّية ل�صناعة مراقع الطبول النيليّة التي
يع�شقها الأفارقة ويتقافزون على �إيقاعها.
فاحت رائح ُة اللحم الأحمر من فوّهة املقالة املتفحمة ال�سَّ فْعاء الكبرية،
وقد جعل مع اللحم عظامَ عمود التم�ساح  -ف�أطيبُ اللحم ما اختلط بعظم
 و�أخذ يحرّكه مبغرفته اخل�شبية الطويلة على نار فحم م�ستورد من �شجرتغيه رطوبة الأدغ��ال اال�ستوائية ،وقد
كردفان يقولون �إنه الأف�ضل ومل رّ
حتلّق �أوالد احلاج عثمان من حوله ينتظرون الوجبة الد�سمة ،بينما �أخذت
ن�ساء احلاج �أكباد التما�سيح وقلوبها وكُالها ،وجعلن يغ�سلنها ،ثم �ألقينها
يف النار مبا�شرة ،فا�سودّت من لفْح اللهيب و�صلْيه ،ثم ما لبثت �أن تلقفتها
الأيدي والأفواه يت�صبرّ ن بها قبيل ن�ضوج الوجبة الد�سمة املنتظرة ،وبادر
احلاج عثمان فاختطف �شطر ًا من كبد مَ ْ�صليّة من النار بخ ّفةٍ ،ثم �صبّ
عليها من كي�س مرارة التم�ساح اخل�ضراء املرّة ،وجعل ي�أكل الكبد املغطّ �س
باملرارة وقد تلبدت ق�سمات وجهي تقزز ًا من تلك الأكلة الغريبة ،وزاد
تقززي عندما عر�ض عليّ �ضيافته املرّة تلك ،كما هي العادة يف تكرمي
ال�ضيوف بالأكباد املمررة!!.
مل ي�ستخدم احلاج الزيت يف قليه و�إمن��ا كان يكتفي بحرارة اجلمر
وتوزيع هذه احل��رارة على اللحم من خالل التقليب امل�ستمر م�ستفيد ًا
من الدهن الذي يذوب من اللحم دون �أن يحرتق �شيء من هذا اللحم،
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فكان �أ�شهى مما ن�صنعه يف بيوتنا برتك اللحم ين�ضج يف ماء املقالة حتى
يجف ثم ن�ضع الزيت ليتقلّى به فيكون طعمُه قد �أنهكه غليان املاء وا�ستلب
نكهته ،وبخّ ره.
 الفطور جاهز الآن يا �أوالد! كلوا ما تريدون ولكننا �سننتظر الكجورليفطر معنا  -هكذا نادى بهم احلاج عثمان .-
ومل ينتبه احلاج �أنني كنتُ �أنتهب على غفلة منه بع�ض اللحم كلما
تطايرت الرائحة الزكيّة املتدثّرة بدخان احلطب الرطب ،كان طعمه لي�س
كال�سمك بل هو حلم حقاً.
كانت تلك الأم�سيات تتكرر ،وكثري ًا ما كنا نخو�ض يف ما�ضينا ن�ستخرج
منه موا�ضع العربة وحمالت الفكاهة ومنازل احلزن ،كان احلاج عثمان
يل �أحيان ًا بحكاية زواج��ه من امر�أتيه اللتني مل �أحل��ظ م��رة �أن
يُ�س ّر �إ ّ
�إحداهما تغار من الأخرى ،فكـ�أنهما �أختان متفقتان يف كل �شيء ،وحتى
الأوالد ف�إنهم يخاطبون املر�أتني بلفظ الأمومة ،ويعي�ش هذا الولد يف منزل
�أم الآخر ،فيزداد تعجبي من حالة ه�ؤالء القوم وتقاليدهم.
كان احلاج عثمان متزوج ًا يف قبيلته قبل �أن يجني جنايته وله �أبناء
وبنات ال يعرف عنهم �شيئاً ،ومل يكن مبالي ًا كثري ًا لهذا الأمر فهو واثق
من �أن رجال القبيلة فيهم اخلري ف�أحدهم لن يلبث �أن يتزوج بامر�أته،
و�سي�سعد ب�أنها جاهزة وكاملة بجي�شها و�أوالده��ا فلن يطول به الزمان
ينتظر املزيد من الذرية فهم �سيح�سبون عليه ...هكذا كان احلاج عثمان
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ي�صور تلك العادات التي تدور لها عيناي من الذهول واال�ستغراب ،وال
يرتدد مبفاج�أتك ب�أنه �سيفعل الأمر نف�سه لو مر بتلك احلالة يف غري ظرفه.
�س�ألتُه مرة و�أنا �أ�صيد مت�ساح ًا و�أ�ش ّد فكيه بحبل متني :ما الذي راقك
يف زوجتيك هاتني؟ فهما من غري مالمح ك�أنهما ال�شمع الأ�سود امل�صبوب
يف قالب خ�شن مليء بالثقوب والنتوءات الباطنة والظاهرة!!
كان احلاج عثمان ي�ضحك بربود يف جوابه:
�إنك ال تدرك معنى اجلمال!! هِ بة «زوجتي الكبرية» لها عنق طويل
كعنق الزرافة ،و�ساقاها ت�سابقان الريح وتت�سلقان الأ�شجار مبهارة تناف�س
القردة� ،أما دومة (زوجتي الثانية) فعيونها كعيون البقرة الوح�شية ،بل
هي كعيني الغزال الربّيّ الكبري ،ور�أ�سها ك�أنه البدر يف ا�ستدارته الكاملة،
اجلمال �أن تكون الطبيعة منعك�سة يف مر�آتك يا عارف!.
وملّ��ا ر�آين منفتح العينني من عجائب هذه العادات �سارّين مبعلومة
�أخرى �أ�شعلت ّيف ركام ال�ضحك املكبوت:
 الزراف ُة خطَ بَتْ يل الغزالَ ؟ مل �أفهم!! زوجتي «هبة» زوّجتني «دومة» لت�ساعدها يف �أعمال املنزل والزراعة،وهي الآن تختار يل زوجتني �أخريني ،وحتاول �إقناعي ب�أن �أت��زوّج ع�شرة
لكي تخفف عنها كرثة الأعباء ،فهي �سلطان املكان و�صاحبة الأمر فيه –
ي�ضحك .-
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 هذا ال يجوز!! نعم �أعرف! لذلك ال ميكن �أن �أزيد على �أربعة.الطبيعة ال�صاخبة كانت حا�ضرة يف حياة ه��ذا الرجل وجمتمعه
ال�صغري ،و�إذا نظرت �إىل احل��اج عثمان جت��ده يخاطب �أب��ن��اءه وبناته
ب�أ�سماء احليوانات و�صفاتها ،فالكبار يلقبهم ب�أ�سماء احليوانات املفرت�سة
هذا الأ�سد ،وذاك النمر ،والآخر مت�ساح ،وال�صغار يلقبهم ب�أ�سماء الطيور
اجلارحة �صقر وعقاب وحد�أة ...و�أما البنات فبقرة وغزال وتيتل و�سمكة،
وي�ضيف �أحيان ًا �أ�سماء الزواحف كالأ�صالت واحليات ،...ف�إذا كان �سعيد ًا
بولد من �أوالده �أ�ضفى عليه �صفات بع�ض احليوانات ال�شجاعة والذكاء
واحلر�ص والن�شاط ،و�إذا كان غا�ضب ًا �أحلق بهم �صفات حيوانات �أخرى
كاجل�شع والك�سل واملكر والقذارة ...فكل �شيء هنا ين�ش�أ من الطبيعة .و�أما
�أنا فال �أكاد �أعرف �أحد �أوالده �إال بهذه الألقاب رغم �أن لكل واحد منهم
ا�سم ًا عربي ًا ين�سونه يف مناداتهم وخماطباتهم.
ومت�ضي الأح��ادي��ث ب�لا ت��وق��ف ،و كنت �أح���دّث نف�سي ب�ين ك��ل هذه
الأحاديث والأحداث:
هل �سنحت الفر�صة لأحت��دث مع احل��اج عثمان و�صديقه ال�ساحر،
لإخراجي من هذا املكان!؟
و�شدّتني لهفتي و�أنا �أنتظر جميء ال�ساحر و�أجول بنظري متطلّع ًا �إىل
�أية حركة تدل على قدومه.
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برز هذا ال�ساحر الغريب من املو�ضع الذي مل �أتوقعه حيث �أتانا يَجْ دِ ف
زورقَه ال�صغري بع�صا طويلة ك�أنها ع�صا احلُدْ ريّ التي كانت تتثنّى كلما
اعتمد عليها من و�سطها �ضارب ًا بطرفها املمتلئ العري�ض قا َع النهر ،ولكنه
مل ينزل بناحيتنا ،بل وا�صل جتديفه حتى دخل غي�ض َة ق�صبِ الربديّ ثم
اختفى بينها.
كانت نب�ضات ف����ؤادي يتالحق خفقانها ك�أنها يف حلظات ال�سباق
أح�س
الأخرية ،و�أ�صبح �إح�سا�سي بالأ�شياء م�ضاعف ًا عما كان عليه فكنتُ � ّ
بقرب الكجور منا ،و�أنه البد �أن يظهر لنا من ناحية الغي�ضة اخل�ضراء
ولكن حركة الأغ�صان من خلف الأكواخ جعلتني �أ�ضطرب فوق ا�ضطرابي
فلعله �سَ ْب ٌع جائع� ،أو متمرد مت�سلل �أو �أي �شيء �إذ كان كل �شيء يثري خويف
يف تلك اللحظات.
فاقرتبت من احلاج عثمان فابت�سم يل وربَت على كتفي وانطلق ناحية
بهم�س
اجللبة ثم ما لبث �أن تبدّى لنا احلاج عثمان والكجور مع ًا يت�ضاحكان ٍ
يل فك�أنهما كانا يتحدثان عن حلظات رعبي الواجفة ،وقد
وهما ينظران �إ ّ
�شدّين �إىل هيئته اجلديدة وجود قطعة حديدية م�ألوفة لديّ !
 �إنها عوزي!!ر�شا�ش «�إ�سرائيلي» �صغري كنتُ كثري ًا ما �أ�شاهده يف مواجهات احلجارة
مع جي�ش االحتالل ،فا�ستب ّد بي ال�شَّ كّ و�شعرت ك�أن �أحالمي طا�شت يف
هواء �أ�سود متقلب املزاج.
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افرت�شتْ �إحدى زوجات احلاج عثمان – لعلها «هِ بَة» فهي الأبنو�سية
الطويلة  -قطع َة قما�ش كرميية اللون منفو�شة اخليوط على الأر�ض ،وجل�س
ال�ساحر مايوم واحلاج حول مائدة اللحم والع�صيدة واملُالح امل�صبوب على
قوالب « الويكة» �أو البامية النا�شفة املطحونة بطعمها احلام�ض الالذع،
بينما تراجعتُ قلي ًال للوراء �أبحث عن ع�صا غليظة �أو �سكني حادة �أو حجر
كا�سر ،فيما كان �أوالد احلاج عثمان ال يزالون يتنات�شون ن�صيبهم من
املقالة الكبرية مبا�شرة ،وهم يت�ضاحكون ويتقافزون ،وجل�ست املر�أتان
قريب ًا منهما ي�سكبان لأنف�سهن اللحم والإدام يف مواعني كبرية ،وهن
يل وك�أين بهن ي�ستعجنب من ت�أخري
يختل�سن النظر �إىل ال�ساحر املهيب و�إ ّ
عن الرجال.
يل ال�ساحر مايوم وابت�سم ب�شطر وجهه ،وك�أنه يدرك ما كان
التفت �إ ّ
يجول يف خاطري ،ثم �أ�شاح بب�صره عني ،وطفق يتحدث مع احلاج ب�صوت
خفي�ض �أثار ريبتي جمدداً ،وكانت ظنوين تُطيف بي هذه املرة يف جماالت
ٍ
�أرحب مما كانت قبل ابت�سامته اللئيمة تلك ،وانعقد ل�ساين من اخلوف
وا�ستدارت عيناي على ظهر ال�ساحر الذي رفع قطعة ال�سالح �إىل جانب
يل ثانية
فَ��ودِه وك�أنه يتعمد ا�ستفزاز خويف امل�ستفز ابتداءً ،ثم التفت �إ ّ
وبادرين ب�س�ؤال بارد:
 �أال ت�أكل من هذا اللحم فهذا �أطيب طعام جتده يف املنطقة؟ �أالت�أكلونه يف دياركم؟
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 �أبد ًا �أبداً!! ال ن�أكله باملرة!! � -أجبتُه و�أنا �أ�صطنع التجلّد والهدوء! - �سمعتُ �أنكم متنعون النا�س من �أكله �ألي�س كذلك �أيها الفتى!!؟ �أبد ًا �أبداً!! ها�أنذا �آكل!! العلماء عندنا يعتربونه من �سمك البحرلذلك يبيحون �أكله� ،إال �أن بع�ضهم ممن تتحدث عنهم جعله من ذوات
الأنياب التي تغتذي باللحم فم َن َع ذلك ،ولكنني �أخذتُ بالرخ�صة و�أكلت
احرتام ًا ل�ضيافتكم ،ورغبة يف التعرف �إىل هذا امل�أكول اجلديد!.
بدا يل لأول وهلة �أن الرجلني مل يفهما من هذه الرثثرة الفقهية �شيئ ًا
لذلك مل يكرتثا مبا قلتُ  ،وتعجّ بتُ من نف�سي كيف �أتفوّه بهذه املعارف
بح�ضرة �أولئك البدائيني!! �أمل يكن �أَوىل بي �أن �أقول �إنها فر�صة لأجرِّب
طعمه على الأق��ل ،فهذا قد ي�شعرهم ببع�ض الأن�س معي ،رغم �أنني قد
جرّبته خل�سة قبيل وقت ق�صري ،ولكن الك�شف عن ذلك ال يدل على تهذيب
واحرتام للوليمة و�صاحبها عندنا.
تف�ضلْ ! هذا حلم طيب!
 ّ ال!! �شكر ًا لك. هل �أنت خائف منا!!؟ ال ال!! �س�آكل ولكنني مل �أَطْ َعمْه من قبلُ! - .كذبة بي�ضاء فر�ضهااخلوف -
ببطء بني قواطعي وطواحني
كان اللحم الأحمر املتما�سك يتحرك ْ
�أ�سناين ،دون �أن يتدخل الل�سان يف متييز هذا الطعم الن�شغال ذهني بهذه
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القطعة احلديدية املعلّقة على كتف هذا ال�شيطان امل�شوّه!.
 �إننا نحتاج �إليك �أيها الغريب لتخلّ�صنا من هذا ال�شر  -هكذا تكلمال�ساحر بعربية ف�صيحة مل �آلفها من قبل  -ثم �ألقى ال�سالح بيني وبينه،
يل منه ،وتابع القول بلغة بدت يل �أ�شبه بلغة الع�سكر
على �أن��ه �أق��ربُ �إ ّ
احلازمة الواثقة:
 هناك «خواجه» غربي ا�سمه ديفيد �شتايرن ،معلوماتنا الأولية تفيد�أنه �أملاين اجلن�سية ،يعمل يف م�ؤ�س�سة �إغاثية �أوروبية ،ي�ستخدم طائرات
�صغرية يف تنقالته ،وهي حتمل �شعارات دولية و�إن�سانية ،ومعلوماتنا تقول
�إنه يت�سرت بالعمل الإغاثي ويقوم بتكدي�س ال�سالح وتوزيعه على اجلماعات
املتمردة هنا ،هل �أُكمِ ل؟!� ...س�أكمل!
 �أما عملي ف�أنا �أعمل يف ا�ستخبارات اجلي�ش ال�سوداين ،وي�ساعديناحل��اج عثمان منذ �سنة جلمع معلومات عن هذا الرجل وال�شبكة التي
معه!!.
 معقول!! �أنا �أتنكر يف هذا الزي وهذه املهن ِة ملا لها من هيبة لدى عامة النا�سهنا ،كما �أنهم ال ي�ستغربون من وحدة ال�سَّ حَ رة وغيابهم الطويل ،كما
يتعامل معهم املتمردون املحليون بالكثري من الهيبة واالحرتام.
عقدت الده�شة ل�ساين و�أعدتُ النظر يف ال�ساحر الف�صيح ذي الهيئة
العجيبة ،ويف احلاج عثمان رجل الغابة ال�ساذج الذي ال يكاد ي�ؤبَه له ،بينما
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كان احلاج ي�ضحك ويبت�سم بكل ع�ضالت وجهه و�صدره ،وي�ضع يده على
فيه ليخنق �شهقات القهقهة ال�صاخبة ،فلم يكن ذلك يخطر ببايل خَ طْ رةً،
ثم و�ضعت جبيني على راحة يدي و�أدرته كمن يطحن املفاج�أة بني جبينه
وراحته ،فيما وا�صل ال�ساحر ال�ضابط «مايوم» احلكاية:
 ال نعرف عن ذلك الأمل��اين �أ�شياء كثرية� ،إال �أنه خطري ،ويتحدثبلغات غريبة ،و�أعتقد الآن �أنك بلون ب�شرتك الفاحت �ستكون مفيد ًا جد ًا
لنا لأننا يف و�ضع خطري الآن ونحتاج ملعرفة ما يجري تنفيذه الآن ،وقد
تكون مفتاح ًا يُدخلنا �إىل طليعة املتمردين القريبني من ه��ذا املكان،
فهم ب�سيطون للغاية لأن معظمهم مل يخرج من الغابة باملرة فال مييزون
الغرباء الأجانب من ذوي الألوان «احللبية» .وتابع بعد �أن جال بب�صره من
حولنا ومن ورائنا قليالً:
 نعتقد �أننا ن�ستطيع خداعهم من خاللك!! لكنني� ...آه يا رجل م��اذا تقول!! ما دخلي �أن��ا بكل ما تقول؟ �أنا�صحفي!!
 �أجاب بحزمٍ  :دعك من االعرتا�ض الآن ،لقد و�صلتنا املعلومة التيتتحدث عن زيارتك جلوبا ،وكان تقدير «اجلهاز» �أنك قادر على خدمتنا
لو وجدنا املدخل املنا�سب �إليك ف�أنت ع�شتَ معنا مدة طويلة وكان بع�ض
رفاقك يف اجلامعة من زمالئنا يف «اجلهاز» وكنا نراهن �أنك كنت �ست�سعى
لهذه اخلدمة �إذا �سهلنا لك مهمتك الإعالمية! ونحن  -كما ال تعلم  -من
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�سهّل لك ركوب الطائرة الع�سكرية� ،إذ يحظر على الأجانب ركوبها باملرة،
يل فور و�صولك
وكان من املفرو�ض �أن تو�صلك حامية جوبا الع�سكرية �إ ّ
ب�سرية مطلقة وبالطبع مل تكن النية لنجعلك تنهي مهمتك الإعالمية وكنا
�سنغطّ يك بالطبع ،لكن الطائرة �سقطت يف منطقة عملياتنا اال�ستخبارية،
وقد توجه فريق منا لإنقاذ الطائرة ف�أدركناك على قيد احلياة يف حالة
�سيئة لكن و�ضعك �أف�ضل بكثري من بع�ض مَ ن جنا� ،أما الآخرون فال حول
وال قوة �إال ب��اهلل!! جرف تيا ُر النهر بقية الركاب وبقية ج�سم الطائرة
الأمامي املحطّ م.
 ثم حتدّث هام�ساً :لقد �أخفيناك بعيد ًا عن الأعني مدة من الزمان،ومل نُ��ذِ ع لأح��د �أننا عرثنا على �أحياء خوف ًا من وج��ود جوا�سي�س داخل
جمموعتنا من اجلنود املحليني.
 و�أ�صحابي� :سيف ومنقو ماذا جرى لهما؟ �صرختُ بلهفةٍ. ال �أعلم عنهما �شيئ ًا فقد يكونان ممن كُتبت لهم النجاة �أو ماتا،فنحن مل جند �سوى جثث قليلة وقد جرف التيار البقية ،و�ألقاهم يف
بقعة نائية ،ثم ا�ستقرت �أج�سادهم يف طني قاع النيل ،ف�أكلتهم �أ�سماك
النيل والتما�سيح �أو قتلتهم ثعابني النهر املنت�شرة على �ضفافه وترعه
وم�ستنقعاته.
 ال حول وال قوة �إال باهلل!! عموم ًا �أنا ال �أعرف �أ�سماء من كُتبت لهم النجاة فقد يكونان بخري!،مدافن املوت

63

لكن �إن كانوا ماتوا ف�إىل رحمة اهلل ،هم �شهداء �إن �شاء اهلل ،واملهم الآن
�أنه البد من م�ساعدتنا لك�شف �سر هذه الع�صابة ،لديهم الآن مطارات
�صغرية م�ؤقتة �أقيمت م�ؤخر ًا ل�سبب جنهله ،ولديهم �أي�ض ًا �أ�سلحة متطورة
ومناظري ر�ؤية ليلية ،ويتجنبون مناطق العمليات ويتحركون يف خطوط
�إ�سناد خلفية بعيدة كهذه املنطقة.
 ولكنني ل�ست ع�سكري ًا وال �أفهم يف هذه الأمور!. اطمئن فلديك مهمة حم��ددة تتعلق باللون لتقرتب من الو�سطاملحيط به�ؤالء �إذا الحت لنا فر�صة اخرتاق يف �إحدى هذه املجموعات وهي
مهمة �سريعة قد تكون ل�ساعات فقط ،ونحن هنا نتمتع بغطاء كامل منذ
�سنوات وال ي�شكّ بنا �أحد ،ومن ال�ضروري �أن تبقى بجوار احلاج عثمان
و�أهله ،و�س�أوافيك بالتفا�صيل �أوال ب�أول ،و�سنعيدك �إىل حاميتنا الع�سكرية
فور انتهاء مهمتنا ،لأننا نخ�شى �أن الوقت مير ب�سرعة ،وهناك �أمر كبري
يخططون له.
 ال �أدري م��اذا �أق��ول لك ،كل ما ميكنني قوله �إنني ال �أ�صلح لهذهاملهمة ،واملهم �أال يطول الأمر ف�أنا �أ�شعر بالإعياء واملر�ض و�أحتاج للكثري
من العناية والعالج.
 احلاج عثمان �سيتكفل بكل �شيء بح�سب �إمكاناتنا املحلية ،ونرجو�أن ت�ساحمنا فالأمر جد خطري؛ وعليك �أن تتذكر �أن��ك �صحفي ومن
فل�سطني يا رجل!! �أمل تُعتقَل من قبل!!؟  -وا�ستعر ََ�ضتْ �أ�سنانُه البي�ضا ُء
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ال�ضاحكة .-
�صاح احلاج عثمان بن�سائه ونَدَ ههنّ طالب ًا القهوة احلب�شية ال�سوداء
«اجلَ بَنة» و�شربها االثنان ،و�أنا �أنظر �إليهما يف قلق ي�شوبه �أم ٌل ما ال �أدري
كيف ن�ش�أ.
٭٭٭٭
مرت �أ�سابيع طويلة يف خميم احلاج عثمان توطدت العالقة معه ومع
�أطفاله ،وكان ن�سا�ؤه ي�شاركننا ال�سمر يف بع�ض املرات ،ومينعهن جهلهن
بالعربية من امل�شاركة فيكتفني باال�ستماع �إىل �أحاديثنا ب�شغف واهتمام،
فقد انعزلن منذ �سنوات طويلة يف هذا املكان النائي ،واب َت َن َني مع احلاج
عثمان و�أوالده قرية �صغرية ،ور�ضني بالعي�ش معه يف هذه الأدغال املوح�شة،
حر�ص ًا على �سالمته من طُ الب الث�أر الذين يطلبونه� ،إذ �إن ه�ؤالء ال ين�سون
�أوتارهم مهما طالت ال�سنني ،وقد اعتاد احلاج عثمان العي�ش هنا رغم
�أن �أم��وره حت�سنت ،وكان ميكنه احل�صول على �إقامة �آمنة يف العا�صمة
اخلرطوم �أو �إحدى عوا�صم الواليات ومدنها يف هذا البلد ال�شا�سع لو �أراد،
�إال �أن �شغفه بالغابة �أ�سَ ره ،وا�ستوىل على كيانه ،كما يزعم.
�أما �أنا فال �أذكر �أن عيني وقعت على واحدة منهن �إال عند مواجهة غري
حم�سوبة ،وكنتُ �أعجب من ر�ؤو�سهن البي�ضيّة املكوّرة ،و�شعرهن الزغبي
الفاحم ال يغطّ يه �سوى خ�ضرة الغابة ،و�سواد امل�ساء ،فتختفي فيهما مالمح
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كل �شيء.
كنت �أخرج مع عائلته بن�سائه و�أطفاله كل �أربعة �أيام �أو خم�سة �صوب
جُ بَيل �صغري على بعد �ساعة من الأكواخ ن�ستخرج الن�شاء احللو من �ساق
�شجرة «ال�ساج» ،نقطع ال�شجرة ال�ضخمة التي هي �أ�شبه بالنخيل يف
ر�شاقتها واعتدالها �إال �أنها �أرقّ حا�شية وحلا ًء من نخيلنا املدبّب ال�سيقان،
ثم ن�شق ال�ساق �ش ّق ًا طول ّي ًا ثم ننتزع اللحاء ب�شد �أط��راف��ه من جهتيه
وجنرف من جوفه اللبّ الأبي�ض اله�ش ك�أنه لب جوز الهند ،ثم ت�أتي الن�ساء
فت�ضعنه يف م�صفاة خ�شبية كبرية ويغط�سنه باملاء ثم يعجنّه عجن ًا ليخرج
منه ع�صري �أبي�ض م�صف ّر ال يلبث �أن يتحجّ ر فيكون منه الن�شاء.
ويف البيت عند و�صولنا يعجنّ الن�شاء مع املوز بعد دقّه ويطبخنه باملاء
على فحم هادئ يف قِدر كبرية فينكم�ش �إىل نف�سه وي�سو ّد لونه ،ثم يدلقْنه
وهو كعجينة اخلبز على ورق �شجرة خ�ضراء غليظة امللم�س ،ويلففنه ل�ساعة
فيكون بذلك قد ن�ضج و�صار جاهز ًا لنتحلّى به بعد وجباتنا ال�شهية!!.
٭٭٭٭
انفجر �صراخ امر�أة يف ليلة كئيبة ثقيلة الوطء من �شدة احل ّر وتعايل
الرطوبة وتراكم الهموم ،خرجتُ مذعور ًا نحو ال�صوت ف���إذا باجليمع
يخرج من قوطياته ثم يدخلون نحو قوطية �إح��دى ن�ساء احلاج عثمان،
ومل يكن احلاج فيمن ر�أيتُ  ،فرتاجعتُ �إىل اخللف حياء يف ح�ضرة الن�ساء
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املتبذّالت ورفعتُ �صوتي �أ�س�أل �إن كان ثمة حاجة مل�ساعدة!! لكن �أحد ًا ال
يردّ ،عند ذلك �أقبل احلاج عثمان من بطن الغابة ملهوف ًا وبيده ح�شائ�ش
و�أوراق وحلاء �شجرة كينا ،ثم وقف قريب ًا من �أهله املتجمهرين فعلم �أن
مكروه ًا حدثَ .
كان الفتى يف ال�سابعة من عمره كثري اللعب واحلركة ،ودائما ما يحمل
ع�صاه املدببة ك�أنها رمح يحاول ا�صطياد الطيور والزواحف ،يغنم �أحيان ًا
ويخيب �أحايني ،كانت املالريا ت�صطاده هذه املرة ،وقد �أرهقته حركته
وا�شتعال ن�شاطه ،فانهارت مفا�صله وع�ضالته �أمام وح�شيتها ثم �سخن
ج�سمه وغاب عن الوعي ،وو�صل ذلك الطُ فيل القاتل �إىل دماغه ،وكانت
ق�شور حلاء �شجرة الكينا يف قوطيات الن�ساء قدمية متعفنة من �أثر �سقوط
املطر املتتابع عليها ،فلم ينفع غليُها يف �إعداد الرتياق ،ومل ينفع الفتى
�أي�ض ًا ا�ستدراكُ �أبيه لوط�أة املر�ض وعَ جَ لتِه فق�ضى عليه قبل �أن ي�صل �إليه
عالج �أبيه.
وا�شت ّد علينا ثقل الليل وبتنا نناظره ونلحّ عليه يف ا�ستعجال ان�سالخه
لندفن الفتى ونبعده عن ناظري �أمه الثكلى التي مل ينقطع بكا�ؤها املفطّ ر
للف�ؤاد ،املثري لبكاء الأخ��ري��ات من �صويحباتها و�ضرائرها ،و�شهقات
الأطفال والبنات ال�صغريات واملراهقات.
وملا انت�شر �ضوء الفجر وبانت لنا لوحة الأر�ض امل�صبوغة برماد بقايا
الليل ،حمل احلاج عثمان ولده باكي ًا نحو البحر ،ف�سجّ اه قرب ال�شاطئ
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النيلي الذي مل يخ�شع لتلك امل�صيبة فظ ّل مكفهر ًا عكر املزاج ،كنتُ �أناقل
املاء يف دالء بال�ستيكية بي�ضاء م�صفرّة ليغ�سل احلاج ابنه من ماء النيل
الطيني بعد �أن يرتكه قلي ًال يف « اجلَ رَكانة = الدلو» فيرت�سّ ب الرتاب
�أ�سفلها ،ويطوف بيده امللفوفة بقطعة قما�ش داكنة على ج�سده الأ�سود
ويو�ضئه ويقبّل ر�أ�سه ،ثم يكفّنه يف جالبية بي�ضاء جديدة؛ وقد
النحيلّ ،
يل احلاج �أن �أحفر يف جوف
حتلّق كل �أهله حولنا خا�شعني باكني ،و�أ�شار �إ ّ
الغابة التي ال تبعد �سوى ع�شرات الأمتار عن الأك��واخ ،فحملتُ م�سحا ًة
خ�ضر ًا بني �شجريات ملتفّات ،ح�سِ بتُ �أن
�صدئة قدمية واخ�ترتُ مكان ًا ِ
ذلك �سيكون �أكرث �أمن ًا له وتخفيفاً ،وك�أنه يف كوخه ال�صغري.
وبينما كنت �أحفر واحلاج يحمل حزنه بني يديه ،وبينما كانت ذيول
الليل ت�سحب نهايات �أ ْردِيتها ،حتى وط���أت قَدَ ما رجل  -ك�أنه النقيب
ال�ضو� -آخ َر رداء رمادي.
 نعم �إنه النقيب ال�ضو!! هذا هو ا�سم ال�ساحر«مايوم» كما �أخربيناحل��اج عثمان قبيل ليلتني �أو �أك�ثر ،ومل تكن �أذين حتتمل حتميل هذه
املعلومة يف عقلي املنهوك.
�أ�شار النقيب ال�ساحر بهيئته ال�سحريّة �إلينا ب�أ�صابعه وك�أنه يطلب منا
االبتعاد عن �آذان قرية احلاج عثمان الأهلية ،وك�أنه ا�سرتاب من هذا
اجلمع الكبري ،وظهر لنا من تكرار الإ�شارة �أنه �أمر جليل خطري ،وبادرنا
باخلرب قبل �أن نبتعد:
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 �سنتجه بعد قليل �إىل ال�ضفة الأخرى من النهر� ،سنم�شي ن�صف يومعلى �أقدامنا ،لنكون على مقربة من مع�سكر جديد �أقامه �شتايرن ورفاقه،
و�صلتنا معلومات �سرية ،تفيد ب�أنه ينقل �شحنة �أ�سلحة متطورة ،والبد من
معرفة م�ستقرها ،ال�سيما �أن هذه املناطق غري خا�ضعة للجي�ش ،وهي بعيدة
�أي�ض ًا عن مع�سكرات املتمردين ،وهذا ما يجعلنا ن�شكّ يف خطورة الأمر!!.
 اقرتب مني احلاج عثمان وهم�س يف �أذين �أن �أذهب �إليه ،و�أخربه �أنه�سي�أتي بعد �أن ينتهي من مهمة عائلية �صغرية ،ف�أكربتُ الرجلَ وعلمتُ �أنه
ج ْل ٌد �صبو ٌر عظيم النف�س ،و�ألحّ عليّ �أن �أذهب.
توجهتُ �صوب ال�ساحر النقيب و�أخربته اخلرب فحوقل وا�سرتجع! ولكنه
خ�شي من مواجهة كل ذلك اجلمع وهو امل�شغول ب�أمر ال يحتمل الت�أجيل �أو
تبديد الوقت يف حزن �أو غريه ،وما لبث احلاج عثمان �أن �أقبل ودمعته
تختلط مع العرق وندى املطر ،فعزّاه النقيب وبادره بغالظة:
 �أمامنا خماطرة كبرية ،وعلينا �أن نكون حذرين فنحن ال نعرفطبيعة الأجهزة التي ميتلكونها �أو و�سائل الإن��ذار واملواجهة .لقد بنوا
مع�سكرات �سريعة غري مكلفة ،ال ينفقون عليها �أموال ت�أمني كبرية� ،إنها
عابرة وتتغري ب�سرعة كما �أنهم يف منطقة �آمنة.
 كنتُ �أ���س���أل مغتاظ ًا من رك��ام املعلومات ه��ذا :من ه���ؤالء؟ وم��اذايحدث؟!
 �أخربناك �سابق ًا و�ستعرف املزيد يف الطريق – قالها النقيب بنمطيةمدافن املوت
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ع�سكرية مقيتة .!-
أح�ضر لكم بع�ض الزاد والبد يل �أن �أرافقكم يف
 �س�أجهّز الزورق و� ّالرحلة فهذه فر�صتي لأكفِّر عن خطاياي – قال احلاج عثمان .-
 ولكن عيالك و�أهلك بحاجة �إليك ،من احلكمة �أن – ...قال النقيبال�ضو .-
 ال تكمل �أرجوك فلي�س �أوّلَ ولد �أفقده� ،أو حبيب �أفارقه! وكالعادة! لن�أ�شارك يف العمليات املفتوحة ،و�س�أكتفي مبراقبتكم من بعيد فهذه عملية
�أمنية ا�ستك�شافية ،ولي�ست عملية حربية ع�سكرية� ،ألي�س هذا ما كنتَ
تقوله يل دائماً!! .و�ضحك ب�أمل.
 على بركة اهلل �إذن ،و�سن�ساعدك يف جتهيز املركب. ولكن ما دوري �أنا يف هذه املهمة؟!! �إذا مل يكن هناك لزوم يل الآنف�س�أنتظر هنا – قلتُ بربود اجلاهل.
 من الأف�ضل �أن تكون معنا فنحن نخ�شى من دوريات املتمردين التيتتجول يف املنطقة �إذا كانت لهم عملية كبرية وقد تقع �أ�سري ًا وال ي�سمع بك
�أحد بعد ذلك!  -قال ال�ساحر النقيب.-
 هل �س�أبد�أ مهمتي الآن؟!! ال ال فهذا ظرف طارئ ونخ�شى عليك من الوقوع يف �أيديهم ،هياب�سرعة! �أرجوك! قم!!
جَ هَّزَ نا احلاج عثمان ببع�ض �أرغفة دُخْ نٍ م�صرورة وحلم م�شوي �أ�سود
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قا�س ومتر ياب�س نبلّه مباء النيل �إذا �أردنا م�ضغه ثم انطلقنا ما�شني على
ٍ
�أقدامنا على مقربة من ا ْلتِواءات النهر بني الأق�صاب العالية.
م�ضى ن�صف النهار يف طريقنا حتى و�صلنا �إىل قوطيّة �صغرية ت�سترت
أيكات ملتفّة الأغ�صان ،فانتقلنا �إليها ب�سرعة ،وملحتُ قريب ًا منا زورق ًا
بني � ٍ
�صغري ًا يف �أَكَم ٍة مطلّة على النهر ال رمل حتتها بل موج ينبئ عن عمق املياه
ق�ش بي�ض ّي ٍة �صغرية من خيوط مت�صلة بنباتات
حتتها ،تتدىل منها �أع�شا�ش ٍّ
ال�بردي املتزاحمة من�سوجة ن�سج ًا بديعاً ،بينما ت�أتي ع�صافري �صفراء
�صغرية تخالطها قوادم �سوداء ت�صفر من فوقنا ك�أنها تنهرنا وتطردنا
عن �أع�شا�شها.
ثم اجته النقيب ال�ضو �إىل الزورق وا�ستخرج منه ر�شا�شني وم�سد�س ًا
و�أعطى كل واحد منا ر�شا�شاً ،واحتفظ لنف�سه بامل�سد�س مع «العوزي» التي
كان يحملها.
 ما اخلطة الآن؟!. �سنمكث هنا يف الليل و�ست�أتينا التعليمات يف الغد ،رمبا يف ال�صباح�أو الظهر حيث تقوم �إدارة العمليات ب�إعداد خطة ،و�سنقوم الآن بفح�ص
املنطقة حول الكوخ بغر�ض ا�ستك�شاف املنطقة.
اجتهنا نحن الثالثة نحو م�سار النهر مقرتبني من دائ��رة اخلطر
املجهول ،ويف طريقنا تَفاج�أْنا بر�ؤية حيوانات نهرية نافقة! �أفرا�س نهر
ومتا�سيح �صغرية وقرود ونعام وطيور مائية وغ��زالن ...كلها نافقة ،ومل
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مي�س حلمَها املتحلل �أيّ من جوارح الغابة و�سباعها �أو حتى ديدان املوت
ّ
التي تتكاثر كالنمل يف �أج�ساد اجلثث �أو حتى العفن الأخ�ضر ،وك�أنها
م�سمومة تنفر عنها هذه ال�ضواري والطفيليات ،حتى �إن الأ�سماك الكبرية
وال�صغرية تطفو على املاء ،بينما يرمتي عدد كبري منها على ال�شاطئ وقد
انطف�أت �أعينها الزجاجية ،وانكم�شت حرا�شفها املتق�شّ رة الباهتة اللون.
 �أق�ت�رح عليك �أخ��ذ عينة م��ن امل��اء وال�ترب��ة وم��ن ه��ذه احليواناتوالأ�سماك وفح�صها فور ًا فهناك �أمر غريب يجري!! ،قلتُ للنقيب ال�ضو.
 معك حق� ،سنعطي بع�ض هذه العينات للرجل ،مل �أ َر يف حياتي مثلهذا امل�شهد! قال النقيب ال�ساحر  -ويبدو الإعجاب يف عينيه من فكرتي.-
 �أيّ رجل!؟ �أحد رجايل �سي�أتينا يف الغد يف مكان �سن�صل �إليه قريباً. هل ميكنني العودة معه �إىل اخلرطوم؟ �أنا على كل حال ل�ست ذافائدة!.
يل النقيب بغ�ضب :لديك مهمة و�ستقوم بها!
 نظر �إ ّوغ�ضب ف�أنا مل �أجرّب �أن ينهرين �أحد بهذه
ٍ
انكم�شتُ �إىل نف�سي بخجلٍ
واجب جتاه
الطريقة املهينة لكنني �شعرتُ �أنني عدمي الوفاء بتهرّبي من ٍ
قوم ع�شت معهم و�أكرموين ،و�أنقذوين �أي�ض ًا من املوت.
كان النقيب ال�ضو بد�أ يحذرنا من �أكل �شيء من هذه البحرية ،ونبهنا
�أنها بحرية �صغرية ،وهي لي�ست مت�صلة بالنهر كما نظن� ،إال يف مو�سم
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اخلريف املاطر ،وكانت كرثة الروافد والربك املائية وامل�ستنقعات ،جتعلنا
غري قادرين على متييز النهر من البحريات والربك.
يف طريق العودة ر�أينا تربة �سوداء ورمادية وحمراء  -ك�أنها ال تنتمي
�إىل تربة املكان الذي فيه -تتناثر فوق الأع�شاب اخل�ضراء بفعل فاعلٍ ما،
ف�أخذنا بع�ض الرتبة منها ،وو�ضعناه يف كي�س قدمي �صغري من النايلون
كنا نحفظ فيه بع�ض طعامنا ،ثم عدنا �إىل الكوخ و�أدينا �صالتنا املكتوبة
على عجلٍ  ،وا�ست�سلمتْ �أج�سادُنا املنهوكة للنوم بعد يوم مرهق ،ومل يحلم
�أحدنا من �شدة التعب ب�أي حلم �أو كابو�س على الرغم من اقرتاب دوائر
اخلطر منا يف يومنا املقرتِب.
هجمت علينا ال�شم�س احلارقة ب�سرعة يف ذاك اليوم املنتظر ،و�صفعت
وجوهنا امل�سمرّة والنا�شفة بلهيب �أ�شعتها املت�سللة من بني الأغ�صان ،وك�أن
�أوراق الأ�شجار حتولت �إىل مرايا تعك�س هذه الأ�شعة لتزيد من لهيبها
احلارق ،على الرغم من وجود بلل يف هذه الأوراق ي�شري �إىل مطر مو�سمي
�ضعيف �ضرب الغابة لي ًال و�أبقى بع�ض رطوبة ندية يف تراب الغابة.
كان احلاج عثمان قد �سبقنا و�أع ّد لنا �شايَه الأ�سود من ورق غابة �شاي
�صغرية وجدها يف اجلوار ،وحالها بالكثري من �سكر الق�صب الذي جلبه
معه وهو ذو لون ي�ضرب �إىل احلمرة وال يكاد ي��ذوب يف امل��اء �إال بخفقٍ
�شديد ،بينما �شاهدناه يداري النار بالكثري من الأحجار الطينية املخلوطة
بالروث و�أوراق الأ�شجار ،ويبعد عنها الأغ�صان الرطبة حتى ال تدخن
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كثرياً ،فينت�شر دخانها ورائحتها املعروفة مع ن�سيم الهواء في�ستدلّ �أح ٌد
علينا ،ف�شربنا �شاينا ب�أكواب بال�ستيكية قدمية وحلّينا �أفواهنا ببع�ض ثمار
املاجنو التي ت�شبه قلب الثور العجوز ،بينما كان النقيب ال�ضو يتحرك جيئة
وذهاب ًا  -من طلوع ال�شم�س  -وك�أنه ينتظر قدوم ر�سوله يف هذا املكان.
تق�ص ِف �أغ�صانِ بع�ض الأ�شجار تقرتب منا فع ّب�أ النقيب
�سمعنا �أ�صوات ُّ
م�سد�سه ،و�أ�شار �إلينا �أن احملوا �أ�سلحتكم ،فامتنع احلاج عثمان امتناع
الواثق بعدم اخلطر و�أ�شار �إلينا برحمه� ،أما �أنا فقد انبطحتُ على بطني
وراء �أكمة يف جوار الكوخ �أنتظر �إ�شارة النقيب الذي حترك بخفّة نحو
طرف ال�صوت يحاول االلتفاف عليه.
م�ضت دقائق ثقيلة قبل �أن ن�سمع �ضحكات النقيب ال�ضو الرتحيبية
وقد �أط ّل علينا ومعه �شخ�ص طويل القامة �شديد ال�سواد يلب�س ثياب ًا كتّانية
بي�ضاء مت�سخة يعلوها الطني وبع�ض زقّ طيور الغابة على ناحية كتفيه
حيث تُ�سقِط ف�ضالتها مِ ن على الأ�شجار ،وعجبتُ من لبا�سه هذا �إذ هي
�أقرب للمالب�س ال�شتوية مما ال ينا�سب طق�س هذه املنطقة احلارة ،وفوق
ذلك يتدىل من رقبته �صليب كبري ،وبدا لنا الرجل ك�أنه ق�سي�س �أو راهب.
 �أعرّفكم على الأخ «ح�سن مايكل»� ،أحد العاملني معنا يف اجلهاز وهوق�سي�س �أي�ضا لكنه م�سلم – قال النقيب ال�ضو �ضاحك ًا .-
 ق�سي�س وم�سلم؟؟! قلت �أنا واحلاج عثمان. -نعم �إنه من قبيلة ال�شُّ لُك يف والية �أع��ايل النيل الذين نزحوا �إىل
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اخلرطوم ،ثم �أعلن �إ�سالمه وهو �صغري وعمل معنا منذ �أن كان يف ال�صف
ال�ساد�س االبتدائي ،وكانت �أوىل عملياته �أن يلعب دور م�سيحي يف �إحدى
الإر�ساليات الأمريكية التب�شريية جلماعة «�شهود يهوه» ومن يومها وهو
يحب ممار�سة دور رجل الدين امل�سيحي.
 وكيف ت�صلي يا ح�سن!!؟ �أ�صلي برمو�ش عيني �إذا كنتُ حماط ًا بالنا�س ،و�إذا انفردت يف مكانمغلق ف�أ�صلي على كر�سي خ�شية �أن يدخل علي �أح��د؛ و�أحيان ًا ي�صيبني
الك�سل من كرثة ما �أخالط ه�ؤالء النا�س فاهلل يرحمنا ،ومل يكت�شفني �أحد
حتى الآن!! قالها با�سماً.
 واهلل ...هذه البالد كلها عجائب وغرائب!! ،ردّدتُها �ضاحكاً. املهم �أننا �سنكون يف املكان امل�ستهدف عند انحناءة النهر الثانية بعدثالث �ساعات حيث تتجه قوة خا�صة لال�ستيالء على الهدف وم�صادرة ما
فيه!
 وما دورنا نحن؟ قال النقيب ال�ضو. �سنن�ضم جميعا �إىل القوة بعد انتهاء العملية و�سننتظر التعليماتوهذا كل ما لديّ .
 متى نتحرك يا حاج عثمان؟لنلتف عليهم من اجلهة ال�شرقية حيث
 الأف�ضل �أن تتحركوا الآن ّتوجد هناك تلة �صغرية قريبة من املكان و�أ�شجار عالية �ستمكّننا من
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معرفة ماذا جرى �أثناء العملية.
 عندما ن�صل علينا �أن ن�صيح با�سم «�سعيد» ثالث مرات ليعرفوا �أننامعهم و�إال �أطلقوا علينا النار.
 على بركة اهلل فلنبد�أ!!.قبل مغادرتنا بادرتُ النقيب بال�س�ؤال عن م�صري العينة الرتابية ،وما
�شاهدناه من مناظر املوت يف احليوانات ،وهل �سيحملها هذا الق�سي�س
معه؟!
يل قائالً:
انتحى النقيب ب�صاحبه وحكى له ما ر�أى فالتفت �إ ّ
 �صاحبنا �سيرتكنا قريباً ،و�سيحمل معه هذه الأغرا�ض وبع�ض ال�سمكامليت ،و�سري�سلها بعد ذلك بالطائرة �إىل اخلرطوم حيث ال توجد معامل
�إال هناك!!.
ولكن «ح�سن مايكل» اعرت�ض على احلمولة و�أبى �أن يحمل معه الأ�سماك
وعينات احليوانات خ�شية تعفّنها وانت�شار رائحتها ،ومل يحمل �سوى العينة
الرتابية ،ثم ما لبث �أن ودّعنا بعد بداية حتركنا بقليل ،و�أخذ طريقه يف
الغابة وحده نحو اجلنوب ال�شرقي.
و�صلنا �إىل التلة البعيدة بزورقني بدائيني بديا يل �سريعني هذه املرة
رغم طول التجديف ،وك�أننا ننحدر بها نحو �شالل ،وكنا ننظر من بعيد
�إىل الهدف:
حتركات بحرية من زوارق بدائية خ�شبية و �أخرى من ق�صب الربدي،
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مزودة مبحركات حديثة متخر عباب املاء ب�سرعة وانتظام ،وهي تتجه
�صوب املع�سكر امل�ستهدف من عدة جهات ،فيما �أحاطت به قوة كبرية فيها
ع�شرات اجلنود الكوماندوز من فرقة الدبّابني احلكومية العالية التدريب
كانت ت�سبق يف وجودها هذه الزوارق ف�أحكموا ح�صار املع�سكر ب�سرعة،
وك�أنهم قد �أمتّوا ال�سيطرة عليه ،فتعجّ لنا امل�سري �إىل املوقع ملّا غلب على
ظننا �أن القوة احلكومية �أمتّت عملية ال�سيطرة ،وبينا نحن نقرتب من
موقع املع�سكر تطايرت فوقنا عيارات نارية كثيفة ،وقد تخلل �أ�صواتَ
النريان �أ�صواتٌ ب�شرية مل نتبيّنها ك�أنها تدعونا للوقوف واال�ست�سالم ،ثم
تبني لنا �أنها تقول« :ثابت» بقلب الثاء �سين ًا و�إ�شباع طويل لك�سرة الباء-
�أي اثبتوا مكانكم على ل�سان �أهل ال�سودان -فما كان منا �إال �أن نادينا
جميعنا بكلمة ال�سر «�سعيد» ثالث مرات حتى اطم�أنّوا لنا ،وخرج �أحد
ال�ضباط مبت�سم ًا مرحّ ب ًا وقد قب�ض بيده على ر�شا�شه ،وخرج بع�ض اجلنود
من ورائنا وعن �أمياننا وعن �شمائلنا.
 مرحب ًا بك �أيها النقيب! كنا ننتظر قدومك! نعتذر لإط�لاق النارفالو�ضع ال يزال مرتبكاً ،لقد جنحت العملية دون �إ�صابات خطرية ،فقد
فاج�أناهم وا�ستولينا على املوقع متاماً ،و�أ�سرنا �ستة من عنا�صره ،لكننا
فوجئنا �أنه ال يحوي �سوى �صناديق �أ�سلحة خفيفة ،ومل جند �أحد ًا �أو �أ�سلحة
غري عادية! يبدو �أن معلوماتنا م�ضروبة هذه املرة �أيها النقيب – قال
�ضابط املع�سكر مبت�سماً.-
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 ال ميكن فم�صدر هذه املعلومات موثوق ج��د ًا وقد يعني هذا �أنناتعر�ضنا لكمني!!  -قال النقيب ال�ضو قلقاً.-
 ال �أع���رف بال�ضبط لكننا �سنمكث هنا حتى ت�أتينا التعليماتبالال�سلكي.
 ال �أن�صحك باملكوث طوي ًال هنا ،فاملهمة انتهت ويجب الإ�سراع يفالعودة لأجل �سالمتكم!.
 التعليمات �ست�أتي خالل مدة ق�صرية فلننتظر قلي ًال ثم نتحرك.جتوّلنا داخل املع�سكر وتعرّفنا �إىل �أفراد القوة اخلا�صة الذين ان�شغلوا
بتهنئة بع�ضهم ،وهم يف مواقع الر�صد واحلرا�سة خ�شية عملية معادية
معاكِ �سة ف�إذا ب�أزيز حمرك بعيد يقرتب ب�سرعة ويزيد �صخبه من ناحية
اجلو ؛�صرخ قائد احلامية ترافقه متتمات اجلنود� :إنها طائرة انخف�ضوا
جميعاً؛ وبد�أت تهبط على مدرج �صغري يف م�ساحة مك�شوفة من الغابة على
طرف املع�سكر.
�ساد ه��دو ٌء �صامتٌ لوال �أن �شَ َّقتْه �أوام�� ُر هام�سة ح��ادة لقائد القوة
اخلا�صة الذي طلب من جنوده االختباء حتت الأ�شجارا�ستعداد ًا ملحا�صرة
الطائرة ثم التقدم منها ببطء وحذر.
وفور ا�ستقرار الطائرة على الأر�ض نزل رجالن �أ�سودان فاحمان من
الطائرة ،ووراءهما رجل �أجنبي �أ�شقر� ،ضارب �إىل احلمرة� ،ضخم اجلثة،
معتدل الطولَ ،ربْعة ،وهو ي�ضع على ر�أ�سه طاقية رعاة البقر ال�شهرية ك�أنه
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يتوقّى بها �سياط �أ�شعة ال�شم�س ،و يلب�س بِذْ لة «�سفاري» ر�صا�صية اللون
يت�أبّط ع�صا �أبنو�سية �سوداء ،وبني �إبهامه و�سبابته على مقربة من �شفتيه
غليون خ�شبي ال ينفث منه الدخان.
�أحاطت بهم القوة اخلا�صة يف �سرعة �أذهلتهم و�أط��ارت �صوابهم،
و�أده�شَ تْهم املفاج�أ ُة وهم ي�ستمعون �إىل �أوامر توجّ ه لهم بالإجنليزية تطلب
منهم اال�ست�سالم ،وقد �سَ دّت مدخل الطائرة ،ويدخل ب�ضعة جنود �إىل
الطائرة ب�سرعة خ�شية وجود عنا�صر معادية �أخرى فيها.
كل �شيء كان يجري �سريع ًا فقد نزل اجلنود من الطائرة ال�صغرية
م�ستاقني رج ًال �أ�سود يبدو من لبا�سه �أنه الطيار ،وقد خرج م�صدوم ًا
مدهو�ش ًا كرفاقه عندما فاج�أه دخ��ول ه���ؤالء اجلنود ثم توجيه فوهات
البنادق �إليه وتفتي�شه و�سَ وْقه بعنف خارج الطائرة وهو يحرك ر�أ�سه ميين ًا
و�شما ًال من �إيقاع ال�صدمة القوي.
كانت الأفكار جتول يف ر�أ�سي تتخللها ع�شرات الأ�سئلة؟
�أميكن �أن يكون هذا هو �شتايرن؟ وماذا يفعل يف هذا املكان النائي؟ ومن
الذي يُن�شئ هذه املطارات؟ ومن ير�سل هذه الطائرات؟ وماذا يريدون
من هذه البقعة اجلغرافية يف قلب الأدغال....؟ كنتُ �أحمل بع�ض خيوط
الإجابات من عملي ال�صحفي لكنني مل �أكن يوم ًا �أمتلك املعلومة الكاملة
�أو الدليل ،ويبدو �أنني الآن على موعد مع احلقيقة التي كانت ت�ضيع دائم ًا
يف غياب ال�شاهد والتوثيق!
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حاول «اخلواجه» الأجنبي التحدثَّ �إىل اجلنود املتحلّقني من حوله
بلغة �إجنليزية مك�سّ رة يقول� :إنه من «جماعتهم» و�أنه قدِ م �إىل هنا بنا ًء
على تعليمات تعرفها قيادتهم لنقل �أ�سلحة و�صواريخ م�ضادة للطائرات
�إليهم ،كما �أن لديه مهمة �أخرى كبرية يجب �أن يكونوا عارفني بها!! ،و�أنه
ي�ستغرب هذه املعاملة الفظّ ة التي لقيها من حلفائه ،وتوعّ دهم بعقوبة
رادعة ...ومل يكتف بهذه العنجهية بل �صار ي�سبّ اجلميع ب�شتائم بذيئة
جد ًا بالإجنليزية والفرن�سية ولغات حملية و�أخرى مل �أتبينها� ...إال �أنه
بد�أ بالتلعثم وانك�سرت �شوك ُة جر�أته عندما بد�أ ي�سمع احلديث بالعربية
من بع�ض عنا�صر القوة اخلا�صة ،و�أدرك �أن هذا املوقع بات يتبع لغري
اجلهة التي قدِ م �إليها ،لكن الأوان كان قد فات للهرب ،فقد قب�ضوا عليه
مع غربانه الثالثة ومت تقييدهم من ناحية الظَّ هر بحبال متينة ،ثم ُربِطوا
على جذوع �أ�شجار املاجنو يف حرا�سة م�شددة.
كان اجلميع متلهف ًا ملعرفة ما وراء هذا الرجل ،البد �أن ثمة ق�صة
مدوّية تختفي يف هذه الطائرة ومن �أتى عليها! فهل يكون هو ديفيد �شتايرن
�أو رجل ميكنه �أن يو�صلنا �إليه!؟
�أما النقيب ال�ضو فقد بدا قلق ًا جد ًا وم�ضطرباً ،و�شرع يلحّ على قائد
القوة يف االنتهاء من ت�أمني املكان لدرا�سة املوقف ثم اجتمع �إىل قائد القوة
و�أحد �ضباطه ،و�أح�ضروين مع احلاج عثمان ،وجل�سنا حتت �شجرة كبرية
بينما كان يقطع جل�سته مرار ًا طالب ًا من عدد من العنا�صر �أن يت�سلقوا
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�إحدى الأ�شجار العالية امل�شرفة على املكان بكامله ،و�أن ت�ستمر الزوارق يف
ا�ستعدادها لأي طارئ و�أن ين�صبوا مدافعهم الر�شا�شة يف نقاط ح�سا�سة
تنت�شر من حولنا.
بادَرنا النقيب ال�ضو بالقول:
 ال �أظن �أن هذا الرجل مغفل حتى ي�أتي �إىل هذا املوقع! ال ُب َّد �أن ثمة�أمر ًا ما على غاية من الأهمية دفعه للقدوم!؟.
 التحقيق مع هذه املجموعة كفيل ب�إي�ضاح احلقيقة ،وينبغي الإ�سراعيف �إجراء التحقيق معهم! قال قائد القوة.
 �أرى �أن ن�سرع بت�سليمهم �إىل قيادة املنطقة الع�سكرية يف اجلنوب،وهي امل�س�ؤولة عن هذه الإجراءات! – قال ال�ضابط امل�ساعد .-
وف�ضل �أن يت�أخروا يف تبليغ
لكن النقيب ال�ضو ا�ستبعد فكرة الت�سليمّ ،
التن�صت على �أجهزة الال�سلكي
القيادة ،خ�شية ت�سرب نب�أ �أَ�سْ رهم عرب ّ
القدمية التي بحوزتهم ،و�أبدى خ�شيته من ف�شل عملية الت�سليم لبعدهم
عن مركز القيادة �إذ قد حتتاج الرحلة �إىل يوم كامل ال�سيما �أن جزء ًا من
رحلتهم �ستكون راجلة ومعهم هذه ال��زوارق ،و�أنه ينبغي التحقيق معهم
ب�سرعة ومعرفة ما وراءه��م على الفور ،وهو ما توافقوا عليه ،و�أم��ا �أنا
واحلاج عثمان فقد كنا نه ّز ر�أ�سينا باملوافقة �إذْ مل تكن لدينا دراية مبثل
هذه الإجراءات الأمنية وتكتيكاتها.
كان التحقيق مع «اخلواجه» ورفاقه قد بد�أ بالفعل ،وقبل �أن ُيتّخذ
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القرار ،فقد انهمرت �أ�سئلة اجلنود الف�ضوليني على الأجنبي ورفاقه،
وقد بدا هذا الأجنبي متوتّر ًا ج��داً� ،أما رفاقه فقد كانوا يرتعدون من
اخلوف حتى �سمعنا ن�شيجهم و�شهيقهم ،وما �إن �شرع قائد القوة اخلا�صة
والنقيب ال�ضو بالتحقيق مع ه�ؤالء الثالثة حتى انهارو واعرتفوا ب�سرعة
�أنهم كينيون و�أوغنديون يعملون يف م�ؤ�س�سة �إغاثية دولية ،و�أنه مت التعاقد
معهم عرب مرافقٍ �إفريقي لهذا ال�شخ�ص الذي كان يحمل جوازا دولياً،
و�أغراهم مبكاف�أة كبرية ،وظهر �أن �أحدهم طيار وهو الكيني والآخران
جنديان مرتزقان من �أوغندا املجاوِرة ،و�أنهم يعملون مع هذا ال�شخ�ص
منذ �سنة على الأق��ل ،و�أنهم كانوا ي ْقدُمون معه كثريا �إىل هذه املناطق
النائية ،ويتجال�سون مع قيادات ع�سكرية جنوبية ،وينقلون لهم ال�سالح
ومعدات الت�صوير والبث والتج�س�س و�صناديق وبراميل ال يعرفون ماهيتها،
واع�ترف��وا ب�أنهم كانوا يرتكون �صاحبهم اخلواجه الإجنليزي «ديفيد
�شتايرن» يف مرات عديدة ،وي�أتون لأخ��ذه بعد يومني �أو ثالثة ،و�أنهم ال
يعرفون �سوى هذه الأمور.
هو «ديفيد �شتايرن» �إذن!!
كان هذا اال�سم يرنّ بقوة من كرثة ما تقاذفته الأل�سنة و َلهَجَ تْ به هنا،
وازدحم �ضجيج الأ�صوات حتى انتهرَنا النقيبُ ال�ضو بعنف فعاد ال�صمت
�إىل كر�سيّه.
�إنه ديفيد �شتايرن �أخرياً!! لكنه بالت�أكيد لي�س �إجنليز ّي ًا كما يخربهم
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الآن ،فلغته املك�سّ رة ال ت�شفع له يف زعمه ه��ذا �أب���داً ،كما �أن مالحمه
احلمراء الفجّ ة �أملانية �أو �إ�سكندنافية .بدا يل �أن التحقيق مع هذه الر�أ�س
الكبرية �سيكون �صعب ًا وطوي ًال بال ريب ،لكنه كان يدرك بالت�أكيد �أنه �أخط�أ
خط�أه القاتل باعرتافه الكبري عند نزوله من الطائرة.
يل يت�شدد جد ًا عندما ي�س�ألونه عن �شخ�صيته،
كان �أثناء التحقيق الأو ّ
ويرف�ض اجلواب ،ويبدي عدم االكرتاث� ،أما عندما ي�س�أله املحققون عن
�أعماله فقد كان يُبدي بع�ض مرونة ،ويجيب �إجابات ق�صرية غري مرتابطة.
وقتها �صرخ �أحد اجلنود:
 هناك �شحنة �صواريخ داخل الطائرة يا �سيدي!!تلقّف النقيب هذه املعلومة ثم �سَ لَخ بها �شتايرن وهو ي�صرخ يف وجهه:
ما م�صدرها؟ وملن �سي�سلّمها؟ ومقابل ماذا؟
كانت بع�ض الإجابات موجودة يف �شحنة ال�صواريخ ذاتها حيث جتد
�صواريخ �أمريكية و�إ�سرائيلية بح�سب ما هو مكتوب على بع�ض �صناديقها.
ا�ست�أذنتُ �أن �أدخل هذه الطائرة فلم �أجد من مينعني ،و�شاهدتُ ذلك
بنف�سي لكنني وجدتُ �أن بع�ضها بال من�ش�أ مما يعني �أنها �إ�سرائيلية �أي�ض ًا
فهذه العالمة الفارغة عالمة �إ�سرائيلية بامتياز ،و�أما جهة الت�سليم فهي
وا�ضحة �أي�ض ًا ال تقبل ال�شك �أو اجلدال �أو التحقيق!! لقد مت القب�ض على
ال�شحنة يف «حالة تلبّ�س كامل» وهي خم�ص�صة للمتمردين بالطبع.
�أما املقابل فهو ال�س�ؤال الكبري الذي مل �أجد �إجابة كاملة له �إال بذلك
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التنظري العام الذي تتلوه علينا �إذاعاتنا �صباح م�ساء� :إنهم ي�سعون لتدمري
الأمة والتفريق بني جمتمعاتها و�شعوبها وي�ساعدون اخل�صوم ويحالفون
الأعداء �ضدنا ووو....
كان �شتايرن يتكيف مع هذا الواقع اجلديد ال�صعب فت ََ�صالَبَ �أمام
ه��ذا التحقيق ،ووج��د خم��رج�� ًا ل��ه ب�إعالنه ع��ن انتمائه ملنظمة الأمم
املتحدة الدولية ،و�أنه �شخ�صية دولية تُعامَ ل معاملة الدبلوما�سيني ،ويجب
ت�سليمه �إليها ،وعندما ي�س�ألونه عما �إذا كان ميلك ترخي�ص ًا بدخول هذه
الأرا�ضي!!؟ ير ّد ب�أن هذا اجلواب من اخت�صا�ص املنظمة الدولية ،وهي
امل�س�ؤولة عن الإجابة ،و�أن كل ما هو مطلوب منهم هو االت�صال مبكتب
الأمم املتحدة للت�أكد من �صدق كالمه ،و�صحة رخ�صته التي تعرف بها
ال�سلطات!!.
لقد كان وا�ضح ًا �أن خمرجه هو يف ت�سليمه �إىل هذه الهيئة الدولية
حتى �إن �أبدت عدم معرفتها بالأمر �إذ يكفي �أنها �أُبلِغت بر�سالة �أَ�سْ ره،
و�ستجد اجله ُة التي يتبع لها �شتايرن الو�سيل َة لإخراجه بعد ذلك فور و�صول
هذه املعلومة فال بد �أن تكون هذه اجلهة ذات نفوذ كبري حتى يف �أروقة
املنظمة الدولية املخرتقة من خمابرات العامل وال�سيما ه�ؤالء ،وهو ما كان
يفرت�ضه النقيب ال�ضو �أي�ضاً ،وهو �صاحب التجربة اال�ستخبارية احلافلة
 كما ر�أيت .-�أثناء البحث يف �شحنة الأ�سلحة كانت ال�صواريخ هي ال�شغل ال�شاغل

84

مدافن املوت

للجميع فهي �صواريخ ق�صرية املدى ومتطورة جد ًا وذات قدرة تدمريية
عالية نظر ًا ملرونة جدارها املتني من التيتانيوم القابل للت�شظي والتفجر،
ور�أ�سها احلربية املنت�شية باملوت القادم.
 يا اهلل!! ميكن لهذه ال�صوايخ �أن تقلب املعادلة! فاجلي�ش احلكومييتفوق ج ّواً ،وهذه الأ�سلحة �ست�ضرب هذا التفوق الع�سكري حتماً ،ال�سيما
�أن الطائرات احلكومية قدمية و�سهلة اال�صطياد بهذه ال�صواريخ احلديثة.
لكنّ م�شهد ًا �آخر كان ي�شغل بايل!! لقد غفل اجلنود املفتِّ�شون داخل
الطائرة �أول الأمرعن تكدّ�س عدد من الرباميل ال�صفراء �سميكة اجلدران
ذات املتانة العالية ،وملّا �س�أل النقيب ال�ضو ديفيد �شتايرن ورفاقه عنها
قالوا �إنها براميل حلفظ املاء!! ومل يجدّدوا ال�س�ؤال �أو يكرّروه عليهم!!؟
كان اجلميع من حويل م�ستغرب ًا من وجود براميل املاء هذه �إذ �إن ماء
الأنهار العذبة كثري هنا ،ولكن قائد القوة �صرفهم عن هذا ال�س�ؤال وقال
�إن الأجانب ال ي�شربون �إال املاء النقيّ امل�صفّى خ�شية الإ�صابة بالبلهار�سيا
�أو الغارديا ،فاقتنع اجلميع بتحليله.
�أما �أنا فقد �أث��ارين الأمر �إذ �إن �أمثال ه�ؤالء يعتادون على الظروف
ال�صعبة وعلى العي�ش يف بيئات بالغة الق�سوة وال ميكن �أن تكون هذه
الرباميل حلفظ املاء! وحتى لو كان �شتايرن هذا مو�سو�س ًا فال يلزمه �سوى
بع�ض الغلي �إذا ا�سرتاب يف تلوّثها ،وتردّد يف نف�سي �أنّ �سِ ّر هذا الرجل
يكمن يف هذه الرباميل ،و�أن هذه ال�صواريخ هي جزء من �صفقة ت�شمل
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هذه الرباميل� ،إذ لي�س ه�ؤالء ممن �سي�ستقر يف هذا املكان فيحتاجوا �إىل
براميل ماء.
وبقي ال�س�ؤال يحريين :ما وراء هذه الرباميل؟
طلبتُ من النقيب ال�ضو �أن ي�سمح يل بامل�شاركة يف التحقيق مع �شتايرن
فقد تفيد درا�ستي للإعالم يف ا�ستنطاق ال�ضيوف ،و�أ�سررتُ للنقيب مبا
�أفكّر به ،وبات الأمر يثريه كما يثريين ،ف�أذن يل النقيب باجللو�س �إىل
�شتايرن.
ب���د�أتُ حديثي �إىل �شتايرن على طريقة املحققني الإ�سرائيليني يف
ا�ستجوابنا يف املعتقالت قبل �أن يزجوا بنا يف املعتقالت ،و�أول ما بد�أت
به �أنْ �ألقيتُ عليه التحية «�شلوم» م�صحوبة بابت�سامة �صفراء ماكرة فيها
وداعةٌ ،فبدت على �شتايرن عالمات ال�صدمة والده�شة ،وا�ستطال وجهه
من قب�ضة مفاج�أتي له �إال �أنه متا�سك ومل ير ّد بكلمة واحدة ،فخطر يل
�أنه يعرف هذا الأ�سلوب� ،أو �أثارته كلمة «�شالوم» العربية ،فوا�صلتُ حديثي
معه بالعربية املك�سّ رة و�أطعّم كلماتي ببع�ض املفردات العربية التي تعلّمتها
من �شهور اعتقايل الإداري �أيام االنتفا�ضة فكان يقلب وجهه عني كل مرة
�أنطق فيها بهذه العربانية الكريهة.
راقتْ يل هذه الطريقة ،كما �أنني �أده�شتُ النقيبَ ال�ضو وقائدَ القوة
اللذين كانا من ورائي ين�صتان باهتمام ،فادّعيتُ على �شتايرن – و�أنا
�أ�صرخ بغ�ضب بني عينيه � -أنه ينتمي للمو�ساد (جهاز املخابرات اخلارجية
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الإ�سرائيلي) ،و�أنني �أعلم �أنه يقوم بعملية كبرية يف هذا املكان بدليل
ح�ضوره ال�شخ�صي ،و�أن هذه الرباميل تعني �أن عملية خطرية يف اجلوار،
و�أنه ذو حظ �سيئ جد ًا �إذ وقع يف �أيدينا ،ومن امل�ستحيل �أن يخرج الآن من
هذا املكان دون �أن يبدي لنا بع�ض املرونة ،ويك�شف لنا عن حقيقة مهمته،
و�أن �أمثاله ال يَعرتف بهم �أحد �إذا وقعوا ،و�أحرى به �أن يعرتف بطبيعة
مهمته مقابل �صفقة ما قد تت�ضمن الإفراج عنه.
كانت جتربتي الق�صرية يف �أقبية التحقيق مفيدة جد ًا و�أح�س�ستُ �أنني
�ألكم �شتايرن يف �أ�سنانه فيت َهرَّى حلم ِلثَاتِه ،وينزف دم ًا كلما عر�ضتُ عليه
عر�ض ًا جديد ًا لال�ست�سالم ،وكانت املَ�شاهد القدمية ت��راودين يف تلك
اللحظة وت�صوّر يل �أملي وهم يحققون معي ل�ساعات طويلة يناقِلونني بني
حمقّق و�آخر و�أنا جال�س على كر�سي ق�صري القوائم ،ال يت�سع لعجيزة �صبيٍّ
�صغري ،وقد منعَنا ه�ؤالء من النوم واالغت�سال وال�صالة وهم يبت�سمون لنا
ابت�سامة احلري�ص تارةً ،و يُبدون لنا وِدادهم ،ك�أنهم �أ�صدقاء نا�صحون،
ثم ال تلبث �أن تنتابهم نوبات غ�ضب ثقيلة ترمينا على ظهورنا فن�ستغل
تلك اللحظة فنلقي بر�ؤو�سنا على جوانبها �إىل الأر�ض لعل �سِ َن َة نومٍ عابرة
تدركنا فنغفو حلظات.
مل يكن �شتايرن يبدي �أية مباالة مبا �أقوله بعد �أن ا�ستوعب ال�صدمة
يل منذ َ�ص ْدمتِه الأوىل بـ «�شلوم» ،وكان يهوّم
الأوىل ،بل امتنع عن النظر �إ ّ
بر�أ�سه يف �أنحاء املكان ،ثم جَ َم َع �أ�شال َء �شجاعته املتداعية و�صرخ يف وجهي
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أكف عن هذا العبث ولعب الأوالد ،و�أن يت�صل ه�ؤالء الع�ساكر من
طالب ًا �أن � ّ
حويل بقيادة اجلي�ش لننتهي من الأمر ،ويتم ت�سليمه �إىل الأمم املتحدة
وحما�سبته من خاللها ،و�أن هذا هو �آخر كالم لديه.
حم�ترف حقيقي ،و�أن جوالت
ٍ
عند ذل��ك �أدرك��ن��ا جميع ًا �أننا �أم��ام
التحقيق معه يف هذا املع�سكر غري الآمن �ستطول بال فائدة.
عند ذل��ك ج��اءت تعليمات م�شفّرة للقوة اخلا�صة عرب الال�سلكي
املحمول ب�أن ترتاجع نحو اجلنوب لتن�ضم �إىل كتيبة عاملة قريبة ،وطلبوا
�إليها احلركة فوراً ،واللقاء خالل ع�شر �ساعات يف املكان املحدّد ،ومل يكن
لدى قيادة املنطقة الع�سكرية معلومات �سوى �أن املهمة الع�سكرية �أُجنزت
بنجاح دون خ�سائر.
 ولكن هل نرتك الطائرة هنا؟ وماذا �سنفعل باخلواجه ورفاقه؟ قالقائد القوة.
 �أرى �أن نطلب طيار ًا يقود الطائرة ،و�أن يوافيكم يف منطقة قريبةمن �أكواخ احلاج عثمان ،فهي �أكرث �أمناً ،و�أن تُبقوا معنا بع�ض ًا من اجلنود
لريافقنا مع �شتايرن ورفاقه الثالثة ،وتبقى الطائرة هنا حتى ي�أتي الطيار
فيقلع بها مع الأ�سرى والقوة .قال النقيب ال�ضو ليجد لنا احلل ال�سريع
لهذا الو�ضع العاجل.
 ولكن ماذا نفعل بال�شحنة؟� -أرى �أن تدفنوها �أو تخفوها بني الأ�شجار ثم ت�أخذوها معكم عندما
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ي�أتي الطيار.
 هذا ر�أي جيد!! فلنقم ب�إخفائها يا �شباب ب�سرعة بني تلك الأ�شجارالبعيدة عن النهر.
 ال تن�سوا �أال يت�سرب �أي �شيء يتعلق ب�شتايرن عرب الال�سلكي و�سنقومبتقدمي تقرير مف�صل للقيادة يف �أقرب مركز ات�صال مبا�شر و�آمن.
توجه النقيب ال�ضو و�أنا واحلاج عثمان والأ�سرى واجلنود املختارون
للحرا�سة واملرافقة باجتاه �أكواخ احلاج عثمان ،بينما كانت القوة اخلا�صة
ت�ستعد للمغادرة باجتاه اجلنوب فور انتهائها من �إخفاء �شحنة ال�صواريخ
يف مكان يبعد قلي ًال عن املع�سكر ،ومل يكن هناك جمال للحفر والدفن �أو
احلمل لئال تت�أخر القوة عن مهمتها اجلديدة.
لقد كنتُ �سعيد ًا للتعرف �إىل هذه املجموعة وقائدها ال�شجاع وكم
متنيتُ لو كانت الكامريا معي لأ�صوّر هذه الأحداث ال�شائقة و�أوثقها ،فال
�شك �أنها �ستكون ذات ح�ضور �إعالمي مميز و�سينال عملي الكثري من
التقدير واال�شتهار بف�ضلها ،ولكن كان عليّ �أن �أجدِّ د تذكري نف�سي ب�أنني
كنتُ ميت ًا وعليّ �أن �أق َن َع و�أر�ضى مبا �أنا فيه من جتدُّد النعمة عليّ باحلياة .
٭٭٭٭
كانت رحلة العودة �إىل �أكواخ احلاج عثمان بوجود هذا العدد الكبري
�أكرث خوف ًا وحذراً ،وال�سيما مع وجود هذا ال�شخ�ص معنا فقد كان نَزِ ق ًا
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مزعج ًا كريه ًا جتده كثري ًا ما يُطلق �صرخات مدوّية يف �أح�شاء الطريق
لينبّه علينا مَ ن ميكن �أن يكون من حولنا ،لذلك كان ي�ضطر اجلنو ُد �إىل
�ضربه وانتهارِه ب�شدة ،ف�إذا توقف عن ال�صياح بد�أ يلحّ يف طلب ق�ضاء
احلاجة ،ثم يتبوّل على نف�سه ،وتار ًة يدعي �أنه جائع� ،أو �أنه مرهق ال حتمله
رجاله اجلال�سة على �أر�ضية الزورق!!� ،أو �أنه مري�ض بالربو ،وتارة بال�سكر،
وتارة بالقلب ،وح�شد لنا فيه ك ّل عِ لل الدنيا وك�أنه كان يحتاج �إىل م�ست�شفى
عف
فيه كل التخ�ص�صات لتعالج علله املزعومة ،فطالت الرحلة ب�سببه ِ�ض َ
ما هي عليه ،وكان يزداد �شرا�س ًة كلما م�ضى بنا الوقت ،فبدا لنا حينها �أنه
يعرف هذه الأماكن من قبل!.
اق�ترح احل��اج عثمان �أن نخيّم بعيد ًا عن �أك��واخ��ه يف قوطية قدمية
منعزلة كان ينزل بها �إذا �أوغل يف الغابة ،ودخل عليه الليلُ وهو بعي ٌد عن
�أكواخه ،وبرّر ذلك ب�أال ينت�شر خرب هذا الأ�سري اخلطري ،وال�سيما �أنه من
املمكن �أن يكون يف منزله بع�ض من �أقارب زوجاته الذين يرتددون عليه
بني احلني والآخر وال�سيما �إذا كان م�سافر ًا �أو غائباً ،و�أبدى ا�ستعداده
وحر�صه �أن ي�أتينا مبا يلزم من طعام وحبال و�أي �شيء نحتاجه ،فوافقْنا
جميع ًا على اقرتاحه ال�سيما �أن هذا املكان بات قريب ًا جد ًا منا.
يف الطريق كنتُ �أ�ستغ ّل ا�سرتاحاته الق�صرية و�أختل�س �أ�سئلة مرح ًة
للنقيب ال�ضو:
 -ملاذا ال تعود �إىل �شخ�صية ال�ساحر �أيها النقيب؟
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 مل يعد لذلك ل��زوم فقد ح�صلنا على الفري�سة وانتهت مهمتيوانك�شفت �شخ�صيتي لعدد كبري من اجلنود و�أهايل املنطقة ،وعليّ الآن
ت�سليم هذا الرجل لقيادة املنطقة ،وقد �أجد بع�ض الراحة بعد ذلك عند
�أهلي الذين ال يكادون يعرفون عني �شيئ ًا يف ال�سنوات الأخرية.
 كانت هذه ال�شخ�صية مالئمة لك جداً! نعم فوالدي تاجر حبوب كان ينقل الب�ضائع يف �سفن النيل �إىلاجلنوب والو�سط ،وله �صداقات وا�سعة يف هذه الواليات ،كما �أنه كان
قبل ذلك �ضابط ًا �إداري ًا يف الإدارة املحلية للإجنليز ،وطاف معهم معظم
عارف بعاداتها ورطانتها و�ألوانها ،وكان كثري ًا ما
الأقاليم والواليات وهو ٌ
يحدّثنا عن م�شاهداته ومغامراته وحكايات هذه البقاع.
 �أنت من قبيلة عربية �إذن لكن لونك الأزرق يقول �إنك من القبائلالنيلية!
 �أبي له ثالث زوجات وزوجته الأوىل «�أمّي» من منطقة «ف�شودة» يف�أعايل النيل ،و�أنا �شديد ال�شبه بها ،ثم انتقلنا �إىل «الدِّ نْدِ ر» تلك املحمية
الطبيعية ال�ضخمة على �ضفاف النيل الأزرق حيث ينتمي والدي.
 لذلك حت�سن لغات حملية عديدة؟ نعم �أح�سن على الأق��ل العربية ورطانة النوبة ورطانة الأنق�سناوال�شُّ لُك و ورطانات حملية ال �أعرف ماذا ت�سمى!.
ا�ستقر بنا املقام يف ه��ذه القوطية الكبرية ،بينما ارتبط الأ�سرى
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الأربعة يف جذع �شجرة تنت�صب داخل القوطية ،واحلرا�س من حولهم
مت�أهبون م�ستعدون لأي طارئ يذخّ رون �أ�سلحتهم ويتفقدونها ،وك�أن هذه
القطع ت�سليتهم الوحيدة وهم مت�سمّرون حول �شتايرن ورفاقه ،حتى �إنهم
من �شدة حذرهم ال يفكون وثاق ه�ؤالء عند �أكلهم �أو حتى ق�ضاء حاجتهم،
وعندما �أختلي بنف�سي تهيج بي ذكرى �أهلي وموطني وتلحّ عليّ نف�سي ثانية
و�أمنّي هذه النف�س ب�أحالم العودة والرجوع ،فك�أنها فطر ٌة يف قلوبنا منذ
نكبة �أهلنا �أن نظل نحلم بالعودة ونداعب خياالتها ؛ و�أ�ستلقي على ظهري
�أنظر يف بدر ال�سماء املحتجب من وراء الأغ�صان �أنتظر بلهفة جميء
الطيار لينقلني �إىل عتبة العودة الثانية.
ثالثة �أيام مرت دون �أن يح�ضر هذا الطيار املنتظَ ر ،ونحن حم�شورون
يف هذه القوطية الكبرية وقلّما نخرج منها �أو نتحرك ،وال توجد و�سيلة
ات�صاالت �أو ت�سلية يف هذه الأدغ��ال املوح�شة املظلمة ،ومل يكن هناك
الكثري مما يجمعني مع اجلنود ،ومل �أجد ما �أ�شاركهم به احلديث ،وكانت
ت�سليتي يف احلديث مع النقيب ال�ضو الذي بات كثري الت�ضجّ ر واالنزعاج
من حديثي و�إحلاحي يف ال�س�ؤال عن الطيار وميعاد العودة فكنت �أنتظر
احل��اج عثمان ال��ذي يط ّل علينا ط�لات قليلة ،يَجتلِب فيها وجبات من
اللحوم امل�شوية من الغزالن والتيتل و�أ�سماك القرقور والعِجل والبلطي
النيلي التي ي�صطادها ب�شباكه العتيقة ،ويطبخها يف �أكواخه ثم يحملها يف
زورقه �إلينا ،ومل يتحفنا بوجبة متا�سيح كتلك التي �أكلناها مع ًا لأنها وليمة
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كربى نقدمها للأحباب �إذا كان عددهم قلي ًال فقط  -كما يقول �ضاحكاً.-
وكنتُ �أت�سلّى �أحيان ًا بالنظر يف مناكفات طيور الغرانيق البي�ضاء
الزاهية ببع�ض الألوان ال�صفراء الباهتة على �شاطئ املاء ،ثم تنقريها يف
�أوحال �ضفاف النهر بحث ًا عن ديدان �أو �أ�سماك �صغرية تقرتب من عتبة
املاء ،و تدافعها مع طيور �أبي �سعن الأبي�ض و�أبي �سعن الأ�سود ذي املنقار
ب�صخب كلما �صاح �شتايرن
ٍ
الطويل القبيح ،وهي الطيور التي كانت تطري
على طريقته املزعجة.
كانت تلك الليايل من �أق�سى ما عانيته فقد كانت مرتافقة مع امتالء
البدر يف كبد ال�سماء ،وانت�شار �ضيائه املبهر ،فتهجم عليك �أ�سراب بعو�ض
�صغرية متوح�شة متلأ الأذنني بطنينها املجنون ،وتظلل ر�أ�سك ،وحتجب
عنك �أ�ضواء البدر املنفوخ ال�سمني ،ثم تغزو جلدك ال�ضاحي املك�شوف
لتمت�ص رحيقها ورطوبتها
ّ
وتنه�شه نه�ش ًا بال رحمة� ،أو تهجم على عينيك
فتحمرّان وت�صريان كعيني الذئب املذبوح ،كنتُ �أطحنها طحن ًا بال رحمة
�أي�ضاً� ،أفركها بني يديّ  ،و�أ�صفعها �صفع ًا من جانبيها بكلتا يديّ  ،فال تلبث
�أن ت�أتيني غريها ،تنبعث من �أج�سادها املحطّ مة ،و�أ�ضالعها الذائبة
رائحة دماء الب�شر واحليوانات التي نه�شتها  ،كنتُ �أقاتل فلولها املنهزمة
وجيو�شها املتقدمة معاً ،وي�شاركني رفاقي القتال دون �إح��راز الن�صر
املن�شود ،وكانت خ�سائرنا كبرية بتلك الت�شوهات التي غدت كاحلروق
احلمراء يف �أب�شارنا املك�شوفة ،فعرفتُ حني ذاك لمِ َ �سمّت العرب هذا
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البعو�ض بال َهمَج ،ولمِ َ �شُ بّه ُرذّال النا�س ورعاعهم بها.
و�صبّ الهمج الغا�ضب بالغ وح�شيته على «�شتايرن» املقيّد وكان وليم ًة
�سهلة �شفت غليلنا منه ،لكنها مل تخلّ�صنا من �صراخه وتَلوّيه.
يف اليوم الرابع �أقبل علينا احلاج عثمان با�سِ مَ الوجه متهل ًال ومعه
ثالثة �أ�شخا�ص فعرفت على الفور �أن من بينهم طيارنا املنتظر فرحبنا
به ب�شدة وك�أنه حمبوبٌ هجَ رَنا من غري وداعٍ فا�ستب ّد بنا اال�شتياق له،
�أما �شتايرن فقد كان ينظر �إليه نظرة الغ�ضبان احلاقد الذي يعلم �أن ثمة
نهاية م�ش�ؤومة قد يو�صله �إليها هذا الطيار ،وكان قبلها مل يكن يتوا�صل
�أو يتحدث مع �أحد حتى مع رفاقه الذين ا�ست�سلموا حلالهم ،فكان ج ّل
اهتمامهم يف مواعيد ح�ضور الطعام واالخ��ت�لاء لق�ضاء احل��اج��ة مع
حرا�سهم الذين ال ي�صرفهم حيا�ؤهم عن مراقبتهم �شَ زْ ر ًا خ�شية وقوع ما
يكرهون ،وكنت �أرى �أن �شتايرن �سينفجر من ال�شعور بالغيظ والوحدة ،ف�أنا
�أعرف �أن �أمثال ه�ؤالء املغامرين املغرورين ميوتون كمد ًا �إذا اجتاحهم
ال�شعور بالهزمية.
اقرتح النقيب ال�ضو �أن يتجه الطيار ومرافقوه وخم�سة جنود ب�صحبة
احلاج عثمان �إىل املوقع الع�سكري جللب الطائرة لأنه من اخلطورة نقل
�شتايرن مرة �أخرى ،وهو بهذه احلال ال�سيما �أنه من املمكن �إن�شاء مطار
�صغري عند املنطقة الطينية املتحجرة الوا�سعة التي يخلفها في�ضان النيل
وجفاف �أر�ضيته ويب�سها ،فلقي االق�تراح ترحيب اجلنود
ِ
بعد انح�ساره
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وبا�شروا بالإعداد للرحلة ،و�أو�صاهم باحلذر وتفقُّد املوقع من جهاته كلها،
والت�سلل بحر�ص وعدم اال�ستعجال حتى لو تطلّب ذلك �أياماً.
ومل يفت احلاج عثمان �أن يذكّرنا ب�أن علينا االعتماد على �أنف�سنا يف
الطعام وال�شراب خالل مدة غيابه ،ثم بدا له �أن يقرتح علينا �أن حت�ضر لنا
زوجتاه و�أبنا�ؤه الطعام ،ف�أبى النقيب ذلك خ�شية ت�سرب اخلرب ،وطم�أنه
ب�ش�أن الطعام وال�شراب فالأدغال مليئة باخلري وهو خبري باملنطقة �أي�ضاً.
ينق�ض وقت طويل  -ب�ضع �ساعات  -قبل �أن يعود الفريق ال�صغري من
مل ِ
ناحية املوقع ،فقد تبني لهم �أن املوقع عاد �إىل �سيطرة املتمردين ،وهناك
كتيبة كبرية ترابط باملكان ولديها مدافع ر�شا�شة متقدمة و�سريعة ،ومل
يجد الفريق يف املدى الب�صري املتاح لهم تلك الطائرة الراب�ضة هناك،
ومن الوا�ضح �أنهم طاروا بها �إىل مو�ضع �أكرث �أمناً ،وهم يبحثون الآن عن
�شتايرن ورفاقه.
كنا قلقني ج��د ًا ون�شعر �أن الأم���ور قد جت��ري لغري �صاحلنا يف هذه
الأدغال املتمردة ال�سوداء ،بينما كان النقيب ال�ضو يتحدث با�ضطراب
وا�ضح عن خطورة الو�ضع و�ضرورة التحرك باجتاه ال�شمال ال�شرقي حيث
املناطق �أكرث �أمناً ،حمذّر ًا �أننا �سنمر بالعديد من املناطق املتمردة التي
ميكن جتاوزها بااللتفاف عليها ،وكا�شَ فَنا �أنه يغلب على ظنه �أن املتمردين
يعتقدون �أن �إح��دى املجموعات القبلية املتمردة املناف�سة هي من قام
باختطاف �شتايرن بغر�ض املقاي�ضة ،ومن اجليد �أننا �أخفينا ال�سالح.
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لكن احلاج عثمان مل تعجبه هذه الفكرة واقرتح �أن نتحرك يف �إحدى
العبارات «البانطونات» النهرية ال�ضخمة و�أو�ضح لنا:
 �إن البانطونات �أف�ضل و�سيلة للخروج من هذه املنطقة ،وهي يف هذااملو�سم تكون بطيئة وتت�أخر يف مواعيدها حيث تعاين من انح�سار مياه
النيل و�ضيق جماريها قبيل مو�سم الفي�ضان ،و�أ�صحابها عرب ال عالقة
لهم باملتمردين و�سي�ستجيبون لطلبنا عندما يعلمون ب�أن هذه املجموعة
من اجلي�ش ،ولكنهم قد يزهدون فينا ويرف�ضون �إذا مل نقدم لهم �أجر ًا
منا�سباً� ،أما الطريق �إىل ال�شمال ال�شرقي فطويلة وكثرية املتاهات وال يكاد
ي�ضبطها �أحد و�أخ�شى �أن نتيه �أو نقع يف دورية مفاجئة!.
 لكن الطريق النهرية مليئة بحركة املتمردين على ال�ضفاف وهناكعيون لهم من �أهل املنطقة! قال �أحد اجلنود اخلبريين باملنطقة.
 نعم �سكان هذه املنطقة هم مادّة املتمردين -قال جندي �آخر.- �أماكن وجود املتمردين باتت معروفة تقريباً ،وهي متباعدة جد ًا عنبع�ضها ،كما �أن النا�س يف تلك املناطق من قبائل خمتلفة ،بع�ضهم حلفاء
لقبيلة الدينكا �أكرب قبائل املنطقة هنا وبع�ضهم �أع��داء ،و�سنجد بع�ض
حلفاء احلكومة وميكننا االختفاء بينهم� ،أو يف املناطق التي ال يوجد فيها
�أحد �أثناء الطريق الطويلة ،واملهم �أال نكون ظاهرين - .قال �أحد اجلنود
من ذوي الرتب -
 -جميع البانطونات حتظى بحماية م�شددة ويهتم بها الأه��ايل
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ويعتربونها و�سيلة حيوية لنقل الغذاء واحلبوب ل�سكان اجلنوب مما
يعطيها بع�ض احلماية واالحرتام ،واملهم �أن نختفي متام ًا يف جوفها وال
ينبغي بحال �أن نظهر �أننا فيها  -قال النقيب ال�ضو.-
 �أقرتح على النقيب �أن يعود �إىل هيئة ال�ساحر «الكجور» فقد �آن الأوانلهذه ال�شخ�صية �أن ت�ساعدنا يف هذه الطريق ،قلتُ للنقيب.
 «الكجور» ال يتحرك مع النا�س بل يكون متوحّ د ًا غريب ًا ي�أتيه النا�س،هذه خطة مك�شوفة!  -قال النقيب مبت�سماً.-
ويف نهاية امل�شاورة مت اعتماد خطة مزدوجة مرنة قابلة للتغيري كما
يحلو يل �أن �أ�صفها :التحرك عرب البانطون والنزول �إىل الرب واالختفاء
مدة من الوقت حتى يجيء بانطون �آخر فرنكبه.
حينها اغرورقت عينا احلاج عثمان بالدمع لكنهما مل تفي�ضا ،ثم ما
لبثتا �أن جففتهما حرارة الهواء ،ف�أدركتُ �أن احلاج عثمان ي�شعر مبرارة
الفراق ،فقد ع�شنا مع ًا �شهور ًا حيّة حنون من عمر زمانه املختبئ� ،أ ِلفَنا
و�أ ِلفْناه ،و�أحبّنا و�أحببناه ،و�سيعود �إىل عائلته يف مكانه البعيد ليمار�س
ب�صمت دون كلمات
ٍ
حياته التي �أحبّها بهدوئها اململ ،ثم ودع اجلميع
ت�ضيف م�شاعر ثقيلة يف هذا املوقف امل�ضطرب ال�صعب الذي نعي�شه،
فعلمتُ �أن هذا الرجل ذو �أ�صل و�شهامة وكرم نف�س ،ورافقنا ل�ساعات يف
طريق عودته ثم انحرف عنها ليو�صلنا لأوىل املحطات التي قد تتوقف
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فيها البانطونات الكبرية.
٭٭٭٭
كانت املحطة النهرية القدمية جُ رْف ًا على �شاطئ النيل ي�صل �إليها
الراكب عرب قطعة خ�شبية قدمية طويلة و�سميكة مركوزة على هياكل
حديدية قدمية لعبَّارات نهرية غارقة ،وتوجد على جوانب املحطة بيوت
طينية وقوطيات �شبه مهجورة وك�أنها ال حتيا �إال بحياة ال�سفن العابرة بها،
وكان ثمّة عمّال يت�أهّ بون لالرحتال ،ويت�سامرون مع بع�ضهم �أثناء ترحُّ لهم
فرحني ببع�ض الربح ال��ذي اجتنوه من عتالتهم وحملهم للب�ضائع �إىل
الزوارق ال�صغرية القادمة من النواحي القريبة �أو �إىل �سفن �أكرب حجم ًا
لتجار من املنطقة ،و كلهم ي�سعى �إىل �أخذ �أكرب كمية من الب�ضائع على
قدر ما عنده من مال �أو ما�شية يقاي�ض بها ،وكل ما ح�صل عليه �أولئك
العمال امل�ساكني كان �أكيا�س ًا �صغرية من الدقيق و�أكيا�س ًا من الزيت ال
�أدري كيف �سيتحركون بها دون �أن تنخرق يف هذه الغابات.
احلظ الأ�سع ُد ب�أنْ كانت �سفين ُة الب�ضائع (البانطون)
لقد ته ّي�أ لنا ّ
هذه وجدناها تتوقف يف املحطة تختلط فيها الهياكل والأعمدة احلديدية
واخل�شبية وبدت �شبه فارغة �إذ قد انتهت من تفريغ حمولتها من الذرة
وال�سم�سم والزيوت وقطع غيار ال�سيارات وال�شاحنات واملولدات الكهربائية
يف املحطات اجلنوبية التي مرت بها ،وعادت لتحميل املزيد قبيل مو�سم
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اخلريف التايل حيث الأمطار ال�شديدة التي يعقبها في�ضان النيل.
حتركتُ �أنا والنقيب ال�ضو �صوب البانطون لنفاو�ض ربّانها ،وكانت
ابت�سامته التي �أ�ضفت عليها هيبتُه الع�سكرية طابعَها اجل��دِّ يّ ووجود
�شخ�ص �أبي�ض الب�شرة معه مدخ ًال �سريع ًا ال�ستقبالنا بحفاوة واحرتام �إذ
قد نكون جتار ًا كبار ًا نريد االتفاق معهم على �صفقة مربحة �أو قد نكون
مندوبني جلهة �إغاثية ت�ست�أجر منه هذا البانطون لأغرا�ض نقل امل�ساعدات
فيح�صل على �أجر كبري بالعملة ال�صعبة ،و�شعرتُ حينها �أنني �أقوم ب�أوىل
خدماتي احلقيقة يف هذه الرحلة� ،إال �إن كانوا يظنونني مرتزق ًا دولي ًا
ينتظره ال�صيادون.
مل يرتك يل النقيب فر�صة للمناورة و�إقناع القبطان النوبيّ احلَ لفاوي
املبتهج ب�صيده بجدوى التعاون معنا فقد ك�شف عن رتبته الع�سكرية و�أنه
قائد املنطقة الع�سكرية ،و�أنّ الأوام��ر قد و�صلته باال�ستيالء على هذا
البانطون وا�ستخدامه يف مهمة نقل ع�سكرية خا�صة باجلي�ش ال�سوداين،
فتجهّم الرجل ومتعّرت تقا�سيم وجهه وتلبّدت ،وحترك ل�سانه بكلمات
هام�سة بدت يل ك�أنها �شتائم ثقيلة ،وبادر فور ًا �إىل الرف�ض:
 هذا البانطون ال ي�صلح لنقل املعدّات �أو حمل اجلنود ،هذا بانطونمدين!!
 لي�ست هذه مهمتنا ،هناك �أوام��ر عاجلة ولي�س لك حق الرف�ض،مفهوم!!
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 وجتارتي و�سفينتي وم�صاحلي!!؟ القيادة �ستعو�ضك عن �أية �أ�ضرار! �أبعدين عن احلكومة يا جناب ال�ضابط ،ودعني يف حايل ،فاحلكومةمل تعوّ�ض �أحد ًا يوماً!!.
 انتهى الأمر ،ال جمال للجدال. ح�سبي اهلل عليكم!! ح�سبي اهلل – قالها بغمغمة ك�أنه غريق حتتاملاء .-
كنتُ �أ�شعر �أن هذه املفاو�ضة الع�سكرية لي�س هذا حملها ،و�أن هذا
القبطان امل�ستاء قد ينقلب علينا وي�ؤذينا �إذا ك��ان ال ي�شعر بالر�ضا،
فتدخّ لتُ بني نظرات الرجلني الغا�ضبتني ،وغمزتُ بعيني للنقيب ال�ضو
ليوافقني الر�أي فيما �س�أقوله:
 لكنك �ست�ستفيد �أيها الكابنت و�أنا �أ�ضمن لك هذه اال�ستفادة.يل وقد انفرجت قَ�سَ ماته قلي ًال مت�سائ ًال عن
 توجّ هت نظرات الكابنت �إ ّهذا العر�ض.
 �سنعطيك ما ت�أخذه من �أجرٍ  ،نريد البانطون كامالً. ولكن هناك ب�ضاعة �أريد �أن �أحمّلها يف الطريق!.بغ�ضب:
ٍ
تدخّ ل النقيب
 �إما �أن تقبل بهذا العر�ض ،و�إما �أن ن�صادر خردتك هذه رغم ًا عنك!!مل يكن �أمام القبطان �إال �أن يقبل فهذا العر�ض �أف�ضل له من �أن ي�ستويل
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اجلي�ش على �سفينته ،فقد ح�صل هذا من قبل معه ،و�أم�ضى وقت ًا طوي ًال
قبل �أن ي�سرتد �سفينته ومهنته ،ولي�س هناك ما مينع من تكرار حدوثه،
فالبالد يف حالة حرب ،وكل القوانني ميكن انتهاكها با�سم حالة الطوارئ
املعلنة!.
ركب جميعنا يف هذه ال�سفينة النهرية ال�ضخمة ،وحر�ص النقيب �أن
جند مكان ًا مغطّ ى بالكامل يف جوف ال�سفينة وله �أكرث من باب ،واتفقت
مع قبطان ال�سفينة على الأجر قبل �أن يتحرك بنا ثم يتعذّر ب�أعذار �أهل
البحر الذين ال ميلّون من ال�شكوى فريفعون �أجورهم �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة
متقوّي ًا عليه مبنطق النقيب الع�سكري ،وملوّح ًا له باخليار الآخر �إذا ف�شِ لتْ
مفاو�ضاتي معه ،ومبا �أنني مل �أكن �أعرف الأجر املتعارف عليه يف هذه
احلاالت فقد تركتُ الأمر على اتفاق عائم �إذ ال �أ�ضمن �أي�ض ًا �أن يدفع له
�أحد �شيئاً.
وتدخّ ل النقيب ثانية:
 �سنتوجه �إىل مدينة كو�ستي يف والية النيل الأبي�ض ،وعليك �أن تعرف�أننا لن نقوم بتحميل �أي �أ�شخا�ص �أو ب�ضائع ،ولن نقف يف الطريق على
�أي حمطة.
مل تكن تلك هي اخلطة التي اتفقنا عليها قبل �ساعات فقد بدا للنقيب
ال�ضو ر�أي �آخر ومل يكلّف نف�سه عناء �شرح هذا التغيري لنا ،ويبدو �أنه يعترب
ذلك من جملة خ�صو�صياته و�صالحياته ،فهو ع�سكري خبري وهم فرديّون
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بطبعهم ذوو جر�أة ،وي�ؤمنون بحَ دْ �سهم الأمني ،لذلك �آثرنا ال�صمت �إذ
هو القائد هنا.
�سرعان ما انت�شر نب�أ هذا االتفاق بني عمال ال�سفينة ،والف�ضل يعود
�إىل اجلنود الرثثارين الذين ال يكفون عن نقل املعلومات واحلديث بها يف
�أثناء فطورهم �أو احت�ساء اجلبَنة وال�شاي �أو (الَونَ�سة) مع طاقم ال�سفينة،
وهو الأم��ر الذي �أزع��ج النقيب كثري ًا فه�ؤالء العمال ينتمي بع�ضهم �إىل
بلدان �إفريقية متاخمة وبع�ضهم من قبائل عدة داخل ال�سودان ،ولهم
والءات اجتماعية وطائفية خمتلفة بني خَ تْميّة و�أن�صار و�صوفية ووثنيني
وم�سيحيني كاثوليك وعديد منهم بال ديانة ينت�سب لها ،وال ي�ضمن �أحد �أن
يكون �أحدهم تابع ًا لهذه اجلهة �أو تلك ،وهو ما جعل النقيب املتوتر الغا�ضب
ي�أمر بت�شديد احلرا�سة على �شتايرن ،ومينع النومَ  ،واتّخذ �إجراءات تبادل
�صارمة ومنع دخول العمال �إىل املنطقة احلمراء كما �سمّاها ،وهو ما �أزعج
القبطان وعمّاله ،وتدخّ ل القبطان بقوة ليمنع هذا الت�صرف ،لكن النقيب
طلب منه ب�صرامة �أن ي�ستمر يف رحلته ،و�أال يكرث ال�س�ؤال ،و�أنه الآن يف
مهمة ع�سكرية خطرية ،وعليه �أن يتعامل معها بجدّية كبرية ،و�أن ين�سى
�أنه يف �سفينته �أو �أنه قائدها،و�إال ف�إنه �سي�ضطر لال�ستيالء على ال�سفينة
و�إدارتها بطريقته ،كما �شرح له مراراً ،فيزداد القبطان غيظاً.
كان القبطان يتعاظم �شعوره بالإهانة ،وكانت عينه تقدح بال�شرر ،لوال
تدخّ لي امل�ستمر وتدخّ ل �أحد اجلنود احللفاويني من قبيلته ،فالنَ ل�صاحبه
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بغ�ضب �أي�ض ًا �أن النقيب لن
ٍ
وتلطّ ف له ،حتى �أظهر بع�ض الر�ضا� ،إال �أنه �أملح
يكون �سعيد ًا �إذا ا�ضطر القبطان ال�ستخراج �سالحه فهو مقاتل �أي�ض ًا وابنُ
معارك ،ومل يكن ملثله �أن ي�ستمر يف هذه املهنة اخلطرة يف هذه الأدغال
لوال �شجاعته وخربته التي ال ينبغي للنقيب �أو غريه �أن ي�ستهني بها!!.
لكنه ر�أى يف نهاية الأمر �أن يكون متعاون ًا معنا حتى انتهاء هذه املهمة
التي بات يدرك خطورتها وتورّطه فيها دون �أن يعرف �سبب ًا لإدراكه هذا
�سوى ج ّديّة النقيب وحزمه ،ووجّ ��ه القبطان الغا�ضب الأوام���ر لعمّاله
بامتعا�ض وت�أفف ب�أن يظلوا على �سطح ال�سفينة ،و�أال ينزلوا �إال لل�ضرورة،
ٍ
با�ستثناء امليكانيكي اخلبري ب�أحوال حمرك البانطون ال�ضخم الذي كان
يطلق �شخريه املزعج منذ بداية الرحلة دون توقف.
�أمر النقيب جنوده �أن يلب�سوا «ال َعرَّاقي» وهو لبا�س حملي �أبي�ض ي�شبه
اجللباب يلب�سونه يف العادة داخ��ل بيوتهم ،و�أن ي�ستعريوه من العمال
ليظهروا ك�أنهم منهم لكيال يثريوا ال�شبهات ،وه��و ما �أدخلَنا جم��دد ًا
يف غ�ضب العمال هذه املرة وغ�ضبِ قائدِ هم الذي كان ي�ضرب ال�سطح
بقدمه ،ويبدي تذمُّره ال�شديد ،ومل ي�سكن غ�ضبهم حتى وعدتُهم ب�أنني
�س�أ�شرتي لهم جالبيب جديدة فور نزولنا �إىل الرب ،ف َقنِعوا با�سمني ،بينما
كنتُ �أتخبّط �أنا يف معرفة كيف �س�أيف بوعودي له�ؤالء امل�ساكني!!.
انت�شر بع�ض اجلنود بلبا�س العمّال املتّ�سخ على �سطح ال�سفينة ،فن�صب
اثنان منهم «الدو�شكا» يف مقدمتها ،وغطّ وها ببع�ض ال�شواالت البنية
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الفارغة بني بع�ض �أكوام الفحم ،وتركوا لها جما ًال دائري ًا بني ال�شواالت
ر�ش لظاها �إذا احتدم الأم��ر ،و حمل ثالثة �آخ��رون �أ�سلحتهم
يتيح لها ّ
اخلفيفة وانت�شروا يف �أنحاء ال�سفينة يف مقدمتها وو�سطها وم�ؤخرتها،
وظلت البقية خمتفية حتت ال�سطح حلرا�سة املنطقة احلمراء ،بينما كان
النقيب ال�ضو يرتدد بني �سطح ال�سفينة وجوفها ،وقد بدا عليه الإعياء
والتوتر واحمرّت عيناه ،وك�أن الدم يتفجر يف �شعرياتها الدقيقة من قلة
النوم وعِ ظم الهم.
كانت ال�سفينة تتباط�أ �أحيان ًا يف �سباحتها في�ضطرب النقيب وي�صرخ
بحزم وغ�ضب �أال يقف �أحد على �أيّ حمطة ،لكن القبطان كان يخ�شى من
انهيار قدرة املحرك على العمل املتوا�صل وهو املحرك القدمي املتهالك.
كانت الأمور تزداد توتر ًا واالنفجار على و�شك �أن يبد�أ داخل ال�سفينة،
وقد ينف�ضح �أمرنا وي�ضيع �صيدنا ،ب�سبب هذا التوتر و�سوء املعاملة،
فالنقيب ينطلق على �سجيته يف توجيه �أوامره ،ومل يفطن �أن ه�ؤالء مدنيون
ولي�سوا من ع�ساكره وجنوده ،كما كنتُ �أواف��ق على وجهة نظر القبطان
ب�أن عدم وقوفهم �سيثري �شكوك مَ ن هم على ال�شاطئ يف �ضفتي النهر
ممن ينتظر عبور البانطون لالنتفاع ببيعهم بع�ض منتوجاتهم املحلية �أو
�إ�سقائهم �أكواب ًا من ال�شاي �أو فناجني «اجلَ بَنة» بب�ضعة جنيهات.
لذلك حاولتُ ثانية �أن �أمار�س دور احلكيم ،فقاطعني النقيب قبل �أن
�أ ّمت حمل وجهة نظر القبطان له:
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 معظم ه�ؤالء ال يحملون �أجهزة ات�صال متقدمة و�ستكون ال�سفينة�أ�سرع من �أي تبليغ ميكن �أن يقوموا به ل�صالح قيادتهم ،ولكنني ال �أ�ستطيع
جتاهل و�ضع املحرك لذلك �س�أ�سمح بالوقوف على �أقرب حمطة �شرط �أن
نتحرك فور �أن يربد املحرك.
وبالفعل فقد �أ�شرفْنا على املحطة التالية ،وق��ام اجلنود ب�إخفاء
الدو�شكا ،و�صعد النقيب �إىل ال�سطح يراقب الو�ضع بقلق ،وقد �أمر بتكميم
ال�ضفَّة يلوّحون
�شتايرن ومنعه من �إ�صدار �أي �صوت ،بينما كان النا�س على ِّ
وي�صرخون فرح ًا بو�صول البانطون.
كنتُ �أ�شعر ببع�ض الراحة يف هذه امل�سرية الهادئة فهذه بداية طريق
العودة وقد ولّت الأخطار الكبرية وراءنا ،وال نظن �إال �أننا �أمام م�شكالت
�صغرية فهكذا حال امل�صيبة تكون كبرية ثم ال تلبث �أن ت�صغر.
ك��ان القبطان يف حالة هياج وغ�ضب ،ي�صدر �أوام����ره �إىل عماله
بال�صراخ وال�شتم ،وك��ان البانطون يتباط�أ ويتيامن بنا نحو املحطة
القريبة ،وقد الحت لنا بكل مرافقها :ال �شيء �سوى النا�س يقفون عند
هَ دْ مٍ رمليّ يحت�شدون حوله ومعهم العربات التي جترها احلمري ،فيهم
ال�شباب والن�ساء والأطفال والعجائز ،بع�ضهم �سبح لنا بفرحٍ كبري وو�صل
بع�ضهم �إىل ال�سفينة يحاول ال�صعود �إليها ،فتوتر النقيب توتر ًا ظاهر ًا
جداً ،و�صرخ ب�أال ي�سمحوا بارتقاء �أحد �إىل البانطون ،فريد عليه القبطان
الغا�ضب:
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 ومن قال لك �إنني �س�أ�سمح لهم!!؟ معظم ه�ؤالء ل�صو�ص وقد تعوّدناعليهم!.
لذلك كان العمّال يطردون ه�ؤالء املتطفّلني ال�سابحني ويرمونهم ببقايا
احلطب ال�صغرية ،دون �أن ي�صدر لهم الأمر فقد اعتادوا على مثل هذا
ال�سلوك من عملهم الطويل وخربتهم ب�أوامر قبطانهم.
ها قد بد�أنا بالر�س ّو �أخ�يراً ،وقفز العمال واح��د ًا تلو الآخر �إىل املاء
يجرّون �أقدامهم ج�� ّر ًا يف الطني الكثيف الرطب ،وك���أين بهم يتجهون
�صوب بائعة الزالبية املُنح�شِ رة و�سط اجلموع وهي ت�ضع نارها ومِ قْالتها
العري�ضة تقلي العجني املتخمِّر املدوّر ك�أنه العوّامة يف بالدنا �إال �أنه �أكرب
حجم ًا ير�شُّ ون عليه ال�سكر املطحون ،وبجوارها بائعات ال�شاي واجلبنة
والزجنبيل.
ترك معظم العمال ال�سفينة قبل �أن تر�سو ر�سوّها الأخري ،فهم يريدون
�إدراك ما ينتظرهم على ال�شاطئ قبل حلول الظالم ،فهذه الفر�صة قد ال
تتاح لهم ثاني ًة مع وجود تلك احلمولة الأجنبية على ظهر ال�سفينة ،وكان
القبطان يالحقهم ب�سبّه و�شتمه لهم وي�أمرهم بالعودة لإمتام عملهم قبل
النزول لكن �أحد ًا ال يجيبه �سوى فتيني �صغريين يخ�شيان جد ًا من �سيدهما
الغا�ضب.
فكرتُ حينها �أن واحد ًا من ه�ؤالء العمال الرثثارين قد يتكلم بكلمة ال
يلقي لها با ًال تكون وبا ًال علينا وتك�شف ما لدينا هنا ،وقررتُ �أن �أُكا�شِ ف
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النقيب بخاطرتي لعله يتنبّه للخطر ،ويف طريقي �إليه مالت بنا ال�سفينة
مي ًال �شديد ًا �ألقت بي �إىل الناحية الأخرى و�أطاحت مبا حويل من براميل
و�أكيا�س و���ش��واالت و�أدوات ،وك�شفت عن الدو�شكا املخفية ب�سقوط ما
حولها ،فا�ضطرب اجلميع ،و�صوّب النا�س يف ال�شاطئ النظر �إىل ال�سفينة
ب�صياحٍ وجلب ٍة ولغ ٍو مل �أفقه منه �شيئاً.
لقد توقفت ال�سفينة متام ًا على مَ يلٍ ح��ا ٍّد قبل �أن ت�صل �إىل مكان
ر�سوّها ،يبدو �أننا انح�شرنا يف الطني ،هل هذا ممكن؟
كانت الظلمة حت ّل ب�سرعة ،وك�أننا مع امل�صائب على ميعاد ،والكل من
حويل متوتر وغا�ضب ،القبطان ي�سبّ جميع عماله ك ًال با�سمه ،ويخ�ص
عامل الدفّة يف الأعلى ،ويتهمه ب�أنه ان�شغل بالنظر �إىل الفتيات عن �أداء
عمله فغا�ص يف الطني� ،إنه رجل « َكعْب» كما يقول القبطان الهائج� ،أي
الو�ضيع ال�ساقط يف رطانته ،و�أم��ا النقيب ال�ضو فقد اختفى من �أعلى
ال�سفينة ،واخرتقتني الو�ساو�س والأفكار هاجم ًة بعنفها الذي ال يقاوَم:
هل �سقط يف النهر؟ �أم قفز ناحية ال�شاطئ؟ �أم...؟ ا�ستوىل عليّ القلق،
وا�شتملتني احلرية ،فلي�س هذا ميقات منا�سب الختفائه!! ،وت�سمَّرتُ مكاين
و�سات
مُ�ست�سلِم ًا لهذه اللحظة الكئيبة املظلمة�.أ�ضاءت حلظتي تلك بوَ�سْ ٍ
مريحة �أطافت بي ،ومل �أد ِر �سبب طروقها عليّ هكذا يف ع�صائب الأوقات:
لقد كان الطعام على منت هذا البانطون رديئ ًا جد ًا وخمتلف ًا �أي�ض ًا عن
طعام الغابة واحلاج عثمان ،فاحلبوب املطحونة من الذرة وال�شعري ك�أنها
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الرغيف املرقوق ي�أكلونه خملوط ًا ببع�ض ع�صيدة البامية التي ي�سمونها
«الويكة» هي الطعام الأكرث �شعبية وانت�شار ًا على ال�سفينة لي ًال ونهاراً ،ولوال
فاكهة املوز و املاجنة والباباي لكان �أ�صابنا من الأمرا�ض من حمو�ضة
هذه الأرغفة وع�سر ه�ضمها ما �أ�صابنا ،وال �أدري كيف كان يبتهج طاقم
ال�سفينة وجنودها بهذا الطعام احلام�ض الع�سِ ر! �أال ي�شعرون بثقل هذه
الأكلة ،وغلظ مذاقها ،وع�سر اهت�ضامها ،ولكن الغريب �أن �شتايرن مل يب ُد
عليه ذلك ال�شعور الذي �أ�شعر به ،وكما كنتُ �أتوقع من رجل �أجنبي فقد
كان ي�أكل بنهمٍ و�شراهة يف بع�ض الأحيان �إذا �أوقف �إ�ضرابه امل�ؤقت عن
الطعام ،فهل هو اجلوع يفعل به ذلك فيف�سد ذائقته؟ �أم هو معتاد على
هذه الأكلة؟ رمبا كان الأمر كذلك!! فهذا الرجل خبري بهذه الأر�ض ح ّقاً.
لي�س هناك �أثر للنقيب ال�ضو ،و�أنّى يل �أن �أعرف مكانه و�أنا مغروز يف
مكاين هذا دون حراك.
كان العمال املتذمّرون يعودون �إىل البانطون العالق ،وهم يلكمون ماء
النيل الطيني بقب�ضاتهم� ،إذ مل يكن يف ح�سابهم �أن يق�ضوا وقتهم يف ال�ش ّد
وال�سحب ،و�أما النا�س على ال�شاطئ فقد �أطف�أهم الليل وارحتلوا حاملني
متاعهم ودوابهم ملا �أدرك��وا �أن��ه لي�س ثمة �شيء ذو قيمة على ال�سفينة
لينتفعوا به ،و�إال ف�إن العمال كانوا �سَ يَ�شُ ون به �إليهم.
�صرخ القبطان يف وجهي:
� -أين �صاحبك ال�ضابط هذا؟ �أخبرِ ْه �أن ي�أتي هو و�أ�صحابه ليجرّوا
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هذا احلديد!!
 هل نزل �إىل �شتايرن؟! نعم ...هناك! البد من ذلك! فهو لن ي�ضيعغنيمته والبد �أن يظل قريب ًا منها – .حدثتُ نف�سي.-
هرعتُ �إىل مدخل ال�سفينة ال�سفلي ،فا�ستوقفني �أحد اجلنود على �شفة
املدخل ،و�أمرين �أن �أظل مكاين حتى ي�أذن النقيب!!
 ملاذا ال ي�أذن يل؟ هل هناك ما مينع؟ لقد كنت معه منذ البداية.التزم اجلنديّ ال�صمت ،وهو يجول بب�صره يف �أنحاء املكان ك�أنه يخ�شى
من ر�صا�صة ت�أتيه من �أي مكان.
اقرتب القبطان مني يحتجّ على ما و�صفه ب�أخالق الن�ساء ،يرتكون
العمل اجلاد لهم ويكتفون باالختباء �أو اال�ستلقاء!!
 لكن النقيب ال�ضو لي�س كذلك!! � ٍّأف لك وله ،دعني �أم ّر يا زول. ممنوع!.مل يكد يتم القبطان �صرخته الغا�ضبة حتى برز لنا النقيب من جوف
ال�سفينة يطلب منا الهدوء والنزول �إىل الأ�سفل.
 �أريدك �أيها القبطان �أن جت ّر ال�سفينة فور ًا نحو املاء و�أن تبحر بهاخالل �ساعة!!
 ال ميكن ،هذه ال�سفينة كالفيل امليت ال يحرّكه �إال رافعة بحرية!!أح�ضرْها الآن!
� ِمدافن املوت
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 ال توجد �أية واحدة هنا ،ونحتاج �إىل يوم كامل �أو يومني لنجد واحدة– �إن وجدنا !-
 لي�س هناك وقت �أيها القبطان ،قد منوت جميع ًا �إذا مل تتحركال�سفينة الآن!.
 افهمْ باهلل عليك! الليل �أقبل بظالمه ،واملياه �ضحلة ،وال�سفينةثقيلة ،والعمال غا�ضبون ومتعبون ،هل هناك �أكرث من هذه امل�سوّغات
لتفهم كالمي!!
 �سنخرج جميع ًا لنج ّر ال�سفينة ،حتى لو ا�ضطررنا �إىل نقل الطنينق ًال من حتتها!!
 يا �أخي!! يوجد هنا متا�سيح وثعابني �ضخمة و�أ�سماك خطرية ،و�أنتتتحدث عن طني يف املاء ولي�س يف الرب ،ال ميكن العمل يف الليل!!
 �آخر كالم عندك؟ �ستحتاج ال�سفينة �إىل ب�ضعة �أيام ل�سحبها من الطمي ،فهو �شديدااللت�صاق بفري�سته ،ولي�ست لدينا �آالت �سحب �أو رفع .عليك �أن تفكر يف
�أمر �آخر!
 هل تريد التخل�ص منا يف هذه الظروف� ،س�أحرق ال�سفينة كلها �إذامل تتحرك الآن �أفهمت؟
 �أحرِ قْها و�س�أ�شعل معك كل اجلوانب التي ال ت�ستيطع الو�صول �إليها�أي�ضاً! ارحتتَ الآن؟
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كنتُ �أقف واجم ًا �ساكن ًا �أمام هذا الهياج فهل علينا �أن نظل خمتبئني
حتى يرتفع ماء النيل يف غري مو�سمه ليحمل ال�سفينة وي�ضعها يف ثبج
النهر الكبري لتكمل م�سريها؟.
انف�ضوا غا�ضبني بال جواب ،ثم عاد جتمهر العمّال على �ضوء فانو�س
ّ
زيتي �شاحب ي�سكبون ال�شاي على طرف ال�سفينة ،وم�ضيتُ �إليهم �أبحث
عن خمب�أ ،وطال بهم ال�سمر �ساعات حتى انتبهتُ �إىل �أحدهم يتحدث
عن وجود م�شروع طرق ل�شركة �صينية قريبة من املكان ،و�أنه كان يعمل
معهم يف اخلدمات والتحميل ،وكان يحاول حماكاة لغتهم مبا ي�شبه مواء
هُ َريْرة �صغرية جائعة تنادي �أمها ال تنطق �سوى بحروف هوائية ممُ الة
بواو �ساكنة ينعقد عليها ال�ضمّ (هَ ْو هُ و) وا�ستغرق العمال يف ال�ضحك من
متثيل �صاحبهم للغة القوم يف هذه اللحظات الكئيبة الثقيلة.
البد �أن تكون هذه املعلومات مفيدة فهل يُعقل وجود امل�شروع اال�ستثماري
يف هذه املنطقة اخلطرة؟
 �أت�سمح يل �أيها النقيب بهذا االقرتاح؟!! �أرجوك دعني الآن �أفكّر ،قد تكون هذه الليلة هي �آخر ليلة. عندي معلومات �سمعتها من �أحدهم الآن.و�أخربته اخلرب!.
كان النقيب مذهو ًال ومل يكد ي�صدّق ،ويكرر عليّ ي�س�ألني عن م�صدر
املعلومة ف�أخربُه ،فيبعث يف طلبه ويتثبت من �صحة �سمعي وفهمي ،حتى
مدافن املوت
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اختمرت الفكرة:
 ال�صينيون يُن�شئون م�شاريعهم يف مناطق �آمنة ،فالبد �أن تكون هناكاتفاقية بني ال�صينيني واحلكومة واملتمردين ،هذه فر�صتنا.
�صاح يف رجاله:
 �س�أحترك الآن مع هذا العامل ولن �أت�أخر! �إىل �أي��ن مت�ضي؟ و�إىل متى �سننتظر؟ وم��اذا نفعل بهذا الرجلورفاقه؟
 لن �أت�أخر� ،س�أتوجه ناحية �إدارة امل�شروع ال�صيني فهناك �س�أجدطريقة ت�أمني خروجنا من هذه املنطقة ،البد �أن يكون هناك �إداري��ون
حكوميون لديهم و�سائل ات�صال متقدمة م�أمونة لأغرا�ض العمل لي�ست
�ضمن جمال الر�صد اال�ستخباري.
 و�شتايرن؟�ضمّ �شفتيه �إىل بع�ضهما ،وحرك ر�أ�سه �إىل �أعلى و�إىل �أ�سفل ،ونادى
عريف ًا من اجلنود وهم�س يف �أذنه ب�صوت �أ�سمعه� :أطلق النار باملليان على
هذا اخلواجه� ...إذا حاول الهربَ �أو �شككتَ ب�أي �شيء ،ثم هم�س هم�سات
غري م�سموعة غيرّ ت وج َه العريف ف�س�ألَ بكلمات م�سموعة:
 ملاذا �أطلق النار على �صديقك �أي�ضاً� ،ألي�س هو معنا!.مَ ن يق�صد بهذه الكلمات؟ هل يعنيني �أنا؟ ال ميكن!!� ...صرختُ يف
وجه النقيب:
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 �إنك خائن لعني ،تريد �أن تقتلني؟! ،كان ينبغي �أن �أ�شكّ بك منالبداية �أيها ال�ساحر!
 هذا �أم��نٌ قومي ولن ن�سمح بت�سريب معلومات �إىل اخل��ارج ،ولن�أجامل �أمّي �إذا ا�ضطر الأمر -حتدث النقيب بتوتر وغ�ضب.-
 لكنني ل�ستُ �أمّك ،و�س�أقتلك و�أقتل كل من يحاول �أن مي�سّ ني� ،أفهمتَ !! ل�ستَ تفهم �شيئاً!. ل�ستُ لعبة عندكم ،مرة �أكون جزء ًا من الأمن القومي! ومرة �أكونخطر ًا عليه!!.
 ا�سمعْ! ال �أريد �أن �أ�ضيّع وقتي �أكرث ،هذا الإجراء يف حال ال�ضرورةفقط ،وال يرغب �أحد يف الو�صول �إىل هذه املرحلة!
 وملاذا ال ت�ضحّ ي باجلنود كلهم وه�ؤالء العمال؟ ملاذا اخرتتني �أنا منبني ه�ؤالء؟ يبدو �أنك عن�صري كريه� ،سلبتك �سنوات وحدتك يف الغابة
معايري الفهم� ،س�أغادر الآن!
 لن تغادر �أبداً� ،س�أقتلك �إذا حتركتَ !!!...ورفع النقيب م�سد�سه يف وجهي .و�أنا �أقف يف وجهه متحدّياً!!.
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�ضجة يف اخلرطوم!!
يف العا�صمة اخلرطوم كانت العيّنة التي �أر�سلها النقيب ال�ضو من
تراب املنطقة امليتة ومائها تثري تفاعالتها بعد �أن قدّمت خمتربات وزارة
ال�صحة االحتادية تقريرها ب���أن هذه العينات ملوثة بعنا�صر قد تكون
م�شعّة ،ولكنهم غري قادرين على اكت�شاف نوع هذا التلوث �أو خطورته،
ون�صحوا ب�إر�سالها �إىل خمابر خارجية ،و�أو�صوا ب�إر�سال بعثة علمية �إىل
املنطقة الكت�شاف ما يجري ،وذيّلوا تو�صيتهم ب�أنها عاجلة وخطرية.
مل تلقَ التو�صية اهتمام ًا من امل�س�ؤولني رغ��م خطورة م�ضامينها،
و�شجّ عهم على ذلك �أن املنطقة لي�ست خا�ضعة ل�سيطرة احلكومة املركزية،
و�أن الإمكانات املادية غري متوفرة لإر�سال بعثة علمية ،وبعثوا العينات �إىل
كلية العلوم بجامعة اخلرطوم وهيئة الطاقة الذرية ،وكانت وزارة ال�صحة
قد �أ�صدرت بيان ًا تو�ضيحي ًا ب��ارد ًا يزعم �أن ما تتعر�ض له احليوانات
هناك ،وال َوفَيات التي مت ر�صدها من قِبل املنظمات الإغاثية والإن�سانية،
كانت ب�سبب الإ�صابة بالكولريا!.
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ات�صل مدير جامعة اخلرطوم وهو طبيب بيطري يف الأ�صل ب�صديقه
وزير ال�صحة االحت��ادي نافي ًا �صحة املعلومات يف البيان الر�سمي ،و�أن
الدالئل عندهم ح�سبما �أفاده تقرير �أويل لق�سم الكيمياء احليوية ووظائف
الأع�ضاء بكلية العلوم  -ت�شري �إىل وجود عنا�صر م�شعة خطرية ،ويجب
اتخاذ تدابري احرتازية وقائية ،والت�أكيد على �إر�سال قوة علمية ولي�س
جمرد بعثة ،و�شدّد على �ضرورة �إر�سال العينات �إىل خمابر م�صرية �أو
�سعودية وحتديد عن�صر التلوث يف هذه العينات بدقة ،و�أملح له �إىل �أن اخلرب
ت�سرّب �إىل احتاد طالب اجلامعة الذي يعجّ باملعار�ضني ال�سيا�سيني ،وقد
يجعلون من ذلك خبز ًا للمعار�ضة ،وقد تنفجر الأمور �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا �إن
مل يتم التعامل مع املو�ضوع بجدية.
كانت ال�صحافة تن�شر الأخبار بحيادٍ مييل �إىل القلق �أحياناً ،ومل تخرج
الق�ضية عن ال�سيطرة �إذ ال تزال معطياتها قليلة ،وهي غري م�ؤكدة �أي�ضاً.
باتت حكاية الكولريا م�صدر خوف �أكرث مما كانت م�صدر تهدئة،
وبد�أت تت�سرب املعلومات التي ت�شكّك يف البيان الر�سمي �إىل ال�صحافة،
وتدخلت مفو�ضية الأمم املتحدة يف اخلرطوم ت�ستف�سر عن �صحة املعلومات
التي تن�شرها ال�صحافة ،وعن �صحة ظهور حاالت كولريا يف تلك املناطق،
وتطالب بتو�ضيحات عاجلة بغر�ض مواجهة وباء الكولريا قبل �أن ينت�شر
ويحرق املنطقة.
كانت وزارة ال�صحة يف حرية من �أمرها ،فلم تكن تتوقع �أن تكرب هذه
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الق�ضية هكذا ،وزاد الو�ضع �سوء ًا عندما ات�صل قائد ال�سالح الطبي يف
اجلي�ش بوزير ال�صحة ي�س�أله عن التقرير الر�سمي عن هذه العينات،
فقد كانت ال��وزارة غري معتادة على متابعة اجلهات احلكومية ملثل هذه
االختبارات ،لذلك كانت متوت معظم الق�ضايا التي لي�س وراءها مُطالِب.
قررت الوزارة ا�ستباق حماوالت ا�ستهدافها الإعالمي فعجّ لت �إر�سال
العينات �إىل خمابر م�صرية ر�سمية على الفور ،وات�صلوا بوزارة الزراعة
امل�صرية امل�س�ؤولة عن هذه امللفات جتاه ال�سودان خا�صة ،و�أ�صدر وزير
ال�صحة بيان ًا تطميني ًا ي�ؤكد ال�سيطرة على وب��اء الكولريا ،و�أن ما مت
اكت�شافه من وفيات ب�شرية كان حاالت معزولة يف مناطق لي�ست ذات كثافة
�سكانية ،و�أنَّ ُنفُوقَ احليوانات البحرية كان ب�سبب ظروف طبيعية عادية!.
تكف ال�صحافة واملنابر احلزبية والطالبية عن املطالبة بتو�ضيح
مل ّ
حا�سم ،بينما كانت الت�سريبات العلمية جتد طريقها ب�سرعة �إىل و�سائل
الإع�لام؛ و دفعت ال�ضج ُة رئا�س َة اجلمهورية وقيادة اجلي�ش للتدخل يف
الأمر ،و�أ�صدر الناطق الر�سمي با�سم احلكومة  -وكان وزي َر الإعالم -
ت�صريح ًا �أكد فيه اهتمام ر�أ�س الدولة بهذا املو�ضوع ،و�أن احلقائق �ستن�شر
كاملة فور �صدور التحاليل املخربية من اجلارة ال�شقيقة «م�صر» ،وعقّب
على املخاوف ب�أن ما يُن�شر هنا وهناك جمرد تكهّنات ،و�أن الأمور ال تدفع
للقلق.
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يف امل�شروع ال�صيني
مل �أك��ن �أتوقع �أن ي�صل الأم��ر بيني وب�ين �صديقي النقيب �إىل هذه
احلالة ،ولكن مل يكن بيدي خيار فهو يريد الت�ضحية بي وحدي ،ولي�س له
�سبب �أقتنِع به ،وكيف �أقتنع ب�أي �سبب �سي�سلب روحي مني؟!
ب�صمت ،ثم تدخّ ل بيننا يك�سّ ر اجلدار
ٍ
كان القبطان ينظر �إىل املوقف
ال�شفاف القا�سي الذي ف�صل بيني وبني النقيب بيديه دافع ًا كلينا �إىل
ناحية بعيدة عن �صاحبه.
 يا جناب ال�ضابط!! ،هذا الرجل منكم وفيكم ،وهو الوحيد الذيميكن �أن تطمئن له ،لأن له م�صلحة حقيقية يف اخلروج من هنا! ولي�س
مثلنا نريد التخل�ص منك!
 مل يكن ينبغي له �أن يخاطبني بهذه الطريقة ،فهذا الإجراء نتبعهفقط على �سبيل ت�شديد الأوامر ،وال نعني به ما نقوله �أحياناً.
 �أنت ع�سكري يا جناب ال�ضابط ،وكلمات ال�ضابط �إىل من هو �أدنىمنه يف املهمات �أوامر غري قابلة للنقا�ش :نفّذ ثم ناق�ش.
مدافن املوت
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 نحن يف ال�سودان ،ونفهم بع�ضنا ،ولي�س هذا الأمر واقعي ًا بال�ضرورة.بد�أ مزاجي باالعتدال:
 تعني �أنك تعتذر عما بدر منك!؟أو�ضح!
 �أنا ال �أعتذر و�إمنا � ّوحترك النقيب ال�ضو نزو ًال برفقة العامل الرثثار من ال�سفينة ،والتفت
يل القبطان:
�إ ّ
 �إن �صاحبك هذا يكنّ لك مودة خا�صة لذلك وجّ ه الأوامر �إىل هذاالعريف �أن يت�صرف مع �أي �أحد حتى لو كان �صديقه العزيز ،هل فهمتَ
الآن؟
 �أمتنى �أن يكون كالمك �صحيح ًا لكنني ال �أ�شعر مبا ت�شعر به ،و�أعتقد�أن هذا الرجل غري م�أمون اجلانب ،هل تظن مث ًال �أنه �سيفي بوعده لك
ويعطيك �أجرة هذا البانطون؟!!
�أح�س�ستُ حينها �أنني �أخط�أتُ خط�أ ج�سيم ًا بالت�أليب على النقيب ال�ضو
يف حلظة الغ�ضب ،فهذا القبطان �أي�ض ًا نزق جد ًا رغم ما �أبداه قبل قليل
نف�س ،وقد جتعله هذه الكلمات مني يف اجلانب املعادي لنا،
من �شهامة ٍ
لكن القبطان ابت�سم وقال:
 �أعرف �أنني لن �آخذ �شيئا! لكنني �س�أ�ستفيد كثري ًا من هذا الأمرو�سرتى!
وتوجهنا ب�أب�صارنا �صوب النقيب ورفيقه وهم يتحركون �صوب ال�شمال
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الغربي ما�شني على �أقدامهم �إذ مل يكن ثمة �سيارات �أو حتى طرق م�سفلتة
�أو ترابية ت�سري عليها ،وات�صلت �أب�صارنا طوي ًال بهم حيث �إن الغطاء
ال�شجري للغابات �صار مك�شوف ًا لبعدنا عن املناطق الغابية والأدغ��ال
وقربنا التدريجي من ال�صحراء امل��داري��ة الو�سطى التي تختلط فيها
اخل�ضرة الع�شبية ونباتات ال�سافانا و�أ�شجار الهُ�شاب ال�صمغية برمال
ال�صحراء ال�صفراء ،تتحرك معهم على طول الدروب وعر�ضها �شجريات
«املُ�سْ كِ يت» ال�شوكية املتطفلة ،وك�أنها ت�شري �إىل نهاية خيط الأمل الأخ�ضر
وبداية خيط اخلطر الأ�صفر.
مرت �ساعات طويلة حتت وهج ال�شم�س الالهب ،يزيد �شك النقيب -
بزيادة �ساعاتها  -ب�صحة معلومات هذا العامل حتى الحت لهما ب�شائر
االقرتاب عندما وقفوا على �آثار عجالت كبرية ل�سيارات الدفع الرباعي
التي ت�ستخدمها ال�شركات النفطية عادة يف تلك املناطق الوعرة ،لكن
النقيب ال�ضو كان يخ�شى  -بح�سّ ه الأمني النامي � -أن تكون هذه ال�سيارات
لإحدى اجلماعات الأهلية املتمردة فكان �شديد احلذر يف حركته وتباط�أت
خطواته عمّا كانت عليه من حثٍّ واندفاع وا�ستعجال.
وت�ضاعفت �ساعات احلذر على �ساعات امل�شي احلثيث خ�شية الغدر
�أو الكمني ،حتى �شاهد تلك البيوتَ الإ�سمنتية امل�صنوعة من الفايرب
والبال�ستيك املقوى امل�سبقة ال�صنع ،تربز من جدرانها مكيفات هوائية
غازية و�صحراوية ت�ستخدم الق�ش املبلل للتربيد ،و �أدرك النقيب ال�ضو
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�أنه �أمام املخيم ال�صيني املق�صود� ،إذ �إن اجلماعات املتمردة لي�ست لديها
تلك البيوت �أو التجهيزات ،فم�ضى �إليها م�سرع ًا وخلّف حذرَه املفْرِ ط و
رفيقَه العامل املنهك وراءه دون �أن يلتفت �إليه� ،أو يطلبَ منه �إطالق �ساقيه
ليلحقه ،فو�صل النقيب �إىل بوابة املخيم قبله لكن حرا�سة املخيم �أوقفته،
وطلبت �إليه �أن يثبت مكانه وهم يطلقون �صيحتهم� :سابِتْ (ثابت) وميدون
�ألفها ك�أنهم يف طابور ع�سكري ،وطلبت احلرا�س ُة منه التعريف بنف�سه،
وقد �شهرت بنادقها وا�ستنفرت ،فعرّفهم النقيب على هويته ،وطلب منهم
لقاء م�س�ؤول املوقع لأمر عاجل.
دخل النقيب ال�ضو وحده �إىل �أحد الأبنية اجلاهزة ومل يبال ب�صيحات
رب الالهث وراءه مكتفي ًا بالإ�شارة �إليه �أن يبقى عند البوابة حتى
رفيقه املغ ّ
يعود ،ففوجئ ب�أن مدير املوقع هو �أحد املهند�سني ال�سودانيني ال�شباب
فرحّ ب به ،واحتفى مبقدمه ظان ًا �أنه جاء لغر�ض يتعلق ب�أمن املنطقة �أو
املخيم وعاجَ له باال�ستف�سار عن �سبب قدومه:
 نريد منك ت�أمني ات�صال عاجل بقيادة املنطقة لت�أمني طائرة نقلخا�صة.
 لي�س ذلك من مهماتنا ونحن جهة فنية وال عالقة لنا باجلي�ش �إال مبايتعلق بت�أمني املخيم وتن�سيق نقل املعدات الثقيلة �إليه!.
 الأمر طارئ للغاية وال �سبيل ل�شرح الأمر ،عليك االت�صال بالعميد«الهادي» قائد املنطقة الع�سكرية و�أنا �س�أتوىل الباقي.
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 كيف �س�أت�صل به� ،أنا ال �أعرف الو�سيلة �إىل ذلك!!. ات�صل بالوالية وهي �ست�ؤمن االت�صال� ،أو ات�صل بجهة التن�سيقالع�سكرية فهذا �أ�سرع! واملهم �أال يكون االت�صال عرب الال�سلكي!
 لدينا �شبكة ات�صاالت خا�صة فال تقلق! لكنها جمازفة كبرية مني،ول��و بلغ ال�شركة ه��ذا الأم��ر ف�سيف�صلونني من العمل ،لأنهم معروفون
باحلياد ،ويلتزمونه ب�شدة.
 لل�ضرورات �أحكام ،و�أعِ دُك �أن يظل الأمر طيّ الكتمان ،وال ي�صل �إىل�إدارة ال�شركة ،ولو لزم الأمر تدخ ًال حكومي ًا ف�سنفعل.
�أج��رى النقيب ال�ضو ات�صاله بقيادة املنطقة وطلب �إح�ضار طائرة
خا�صة فاعتذروا له ب�أنهم ال ميلكون هذه ال�صالحية لكنهم �سري�سلون
له جيبات ع�سكرية بعد �أن �أقنعهم بخطورة الأمر وطلب منهم تعزيزات
ع�سكرية �سريعة وجمهزة تتوجه �إىل مكان ر�س ّو ال�سفينة ،وو�صف الأمر
لهم ب�أنه ق�ضية �أمن قومي من الدرجة احلمراء.
املهند�س ال�شاب و�شكره على معاونته وجميله ،ثم توجه
َ
ودّع النقيبُ
�إىل بوابة املخيم برفقة املهند�س ليجدا العامل املنهك قاعد ًا على الأر�ض
ي�ستعد الحت�ساء كوب من ال�شاي الأ�سود مع �أفراد احلرا�سة عند البوابة،
ف���أم��ره النقيب بالتحرك ف��ورا ،ومل ي�ستمع لتو�سالت العامل امل�سكني
باالنتظار لدقائق حتى يحت�سي �شايه فجذبه من يده ،وم�ضى به نحو النهر
حيث تنح�شر ال�سفينة يف وحل النيل.
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كان النقيب ال�ضو يحث اخلطا م�سرع ًا مع رفيقه للو�صول �إىل البانطون
العالق حتى و�صال �إليه وهما يف �إعياء �شديد جعلهما يرمتيان على الأر�ض
على م�شهدٍ قريب منا ،وقد حتجرت منهما الأق��دام بفعل جفاف الطني
عليها ،طالبني من العمال و�أح��د احلرا�س �أن ي�سندوهما للو�صول �إىل
ال�سفينة ،و�أحاط بالنقيب جمموعتُه على مر�أى مني ننتظر منه الب�شارة،
فتكتّم على الأمر �أول الأمر ،وطلب �أن يرتاح ثم �أ�س ّر لنائبه �أثناء غيابه �أنه
�أجنز املهمة ،و�أن قوة ع�سكرية م�ؤللة �ستكون قريبة الو�صول.
مل مت�ض على ا�سرتاحة النقيب ن�صف �ساعة حتى ع��اوده القلق من
ا�ستمرار و�ضعهم يف هذه ال�سفينة ،ال�سيما �أنه ال يعرف بال�ضبط متى
�ست�أتي القوة!؟ وهل �ستكون هناك مفاج�آت غري حم�سوبة؟ بينما كان
ديفيد ي�شعر بحراجة و�ضعه ،و�أنه �سيكون بني يدي �أعدائه قريباً ،في�صرخ
ب�شدة ،ويُظهر االنهيار النف�سي ،لدفع حمتجِ زيه �إىل تقدمي رعاية �صحية
وتوا�صلَ احتجاجه ال�صاخب م�ست�أنِف ًا
له با�ستدعاء جهة ما تك�سر عزلتهَ ،
طلباته باالت�صال بالأمم املتحدة ،ومهدد ًا النقيبَ واحلكومة ال�سودانية
ب�أنها �ستدفع الثمن غالي ًا لإهانتها �شخ�صية دبلوما�سية مهمة! ثم �صار
يتلفظ بكلمات نابية ا�ستفزت �أحد حرا�سه ف�ضربه بعقب بندقيته على
كتفه ،ثم �صفعه على وجهه �صفعات متتالية زادت من �شرا�سة ديفيد،
و�صار يدح�ص برجليه ويدوِّر ر�أ�سه ويهاجم ب�صدره ك�أنه ديك م�صارع ٍة
مينيّ مهزوم يُ�صارِع غرميه ب�آخِ ر رمق ،وقد تبقّع بالدم القاين و ُنتِف
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ري�شه نتفاً.
احلار�س الغا�ضب،
َ
تدخل النقيب ال�ضو �صارخ ًا يف وجه اجلميع ،وطرد
و�أم��ره بال�صعود �إىل �سطح ال�سفينة وا�ستدعى �آخر مكانه ،وتوجّ ه �إىل
ديفيد الهائج وهو يَفتِل �سَ بَالت �شاربه من غ�ضبه ف�أم�سكه من نا�صية
�شعره و�شدها للأعلى و�صرخ يف وجهه ب�صرامة ت�صحبها رذاذات من
ريقه اجلاف املتلوّن بغبار ال�صحراء:
 �إذا مل تتوقف عن هذا النباح ف�س�أملأ فمك بدمك و�أخر�سك به!.�شعر ديفيد ب�أن الأمور ال جتري ل�صاحله ف�صمت ،وهو ينظر �شَ زْ ر ًا
بعينني حاقدتني �إىل النقيب ال�ضو تتوعدانه بث�أر قريب ،بينما ظل الأ�سرى
برعب دون حراك �أو �صوت.
الآخرون يختل�سون النظر ٍ
بلغ القلقُ �أوجَ ُه عندما �سمع النقيب �صوت طائرة مروحية حتلق بالقرب
من ال�سفينة ،ال�سيما �أن االتفاق جرى �أن ير�سلوا قوة ع�سكرية بجيبات
ع�سكرية ،لكن النقيب كان يعلم �أي�ض ًا �أن املتمردين ال ميلكون طائرات
عمودية يف تلك املنطقة ،فهل هي طائرة �أجنبية تقوم بعملية خا�صة؟!!
وعلى الفور انت�شر امل�سلحون على منت ال�سفينة ،وكان النقيب معهم،
و�أمر اثنني من اجلنود بالبقاء مع �شتايرن و�إطالق الر�صا�ص عليه وعلى
من معه �إذا جرت �أي مواجهة م�سلحة ومل يروا النقيب على ال�سفينة،
و�أمرهم �أن تكون الطلقات بني عينيه حتى ال تكون له �أية فر�صة يف النجاة.
كانت الطائرة املروحية تقرتب من ال�سفينة ،وهي حتاول �أن تظهر
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نف�سها ،وتبتعد يف الوقت نف�سه عن مرمى النار ،وبد�أت بالهبوط يف منطقة
مك�شوفة على مر�أى من حرا�س ال�سفينة وعلى م�سافة �آمنة من ر�شا�شاتهم،
وك�أنها تعطي لهم �إ�شارات ب�أنها مروحية �صديقة ،ورغم �أن املروحية من
املروحيات امل�ستخدمة لدى احلكومة ،ف�إن النقيب ال�ضو ا�ستمر يف قلقه
فقد تكون خمطوفة �أو �أي �شيء غري متوقع!.
ا�ستقرت الطائرة متام ًا على الأر�ض ،وتوقفت �شفرات املروحية عن
الدوران ،ونزل منها رجل بدين طويل القامة �أ�سمر الب�شرة مدوّر الوجه
يحمل ع�صا ال�ضباط الق�صرية حتت �إبطه وقد ملعت �صلعته ال�سمراء
املتعرّقة ،وتوجه �صوب ال�سفينة �صائحا مبن على متنها:
 ال�سالم عليكم� ،أنا العميد �شم�س الدين قائد املنطقة الع�سكرية،�أريد مقابلة النقيب ال�ضو.
 �إنه �صوته!  -قال النقيب ال�ضو .-مرحب ًا و�أه ًال و�سهالً. �أنا يف مهمة ر�سمية �أرجو ت�أمني و�صويل لكم.قفز النقيب ال�ضو من خ�شبة ال�سفينة الوا�صلة بينها وبني اجلرف
الرملي �أثناء نزوله وقفز وراءه �أحد اجلنود ،واقرتب من العميد �شم�س
الدين الذي بدا بكامل بزته الع�سكرية وبرتبته املطرزة على كتفه ،وتعانق
االثنان بلهفة وا�شتياق يدالن على عالقة وطيدة قدمية بعد �أن �أدى النقيب
وجنديّه التحية الع�سكرية الواجبة باحرتامٍ وهيبة.
كان العميد �شم�س الدين هو امل�س�ؤول املبا�شر عن عمليات النقيب
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ال�ضو امليدانية خالل ال�سنوات الثالثة املا�ضية ،ومل يرتك العميد �شم�س
الدين الفر�صة مل�شاعر املودة احلميمة لتتطور �إىل جمامالت وم�ؤان�سات،
فبادر �إىل �إبالغ النقيب ال�ضو �أنه قد �صدر �إليه تكليف ر�سمي من رئي�س
اجلمهورية القائد العام للقوات امل�سلحة مبتابعة ملف العينات امل�شبوهة
ميدانياً ،و�أنه تبلّغ ر�سمي ًا بغنيمة النقيب ال�ضو يف تلك املنطقة رغم �أنه مل
يتبني بع ُد ُكنْه هذه الغنيمة.
طلب النقيب من قائده العميدِ �سرعة نقل (ال�صيد الثمني) اال�سم
الرمزي لـ «ديفيد �شتايرن» �إىل اخلرطوم للتحقيق معه ،وق��دّم لقائده
تقريرا �شفوي ًا عن ه��ذا العميل وكيفية القب�ض عليه ،وب��ادل��ه العميد
املعلومات� :أن العينات حتمل م�ؤ�شرات وا�ضحة �أنها عينات م�شعة ،و�أنهم
ي�شكّون �أنها نفايات نووية دفنتها �إحدى الدول هناك بالتعاون مع حركة
التمرد ،و�أنهم يعلمون بوجود ن�شاط ع�سكري �أجنبي عرب مطار �صغري على
احلدود ال�سودانية الكينية يقوم بنقل براميل فوالذية �صغرية احلجم مل
يتعرف �أحد �إىل طبيعتها.
عند ذلك فاج�أ النقيب ال�ضو �صديقه العميد ب�أنه حتفّظ على كمية
براميل من الطائرة التي نزل منها �شتايرن وهي ثقيلة الوزن ،ويبدو �أنها
م�صنوعة من معدن �صناعي متني� ،إذ مل ي�ستطع �أحد فتحها للتعرف �إىل
ما بداخلها ،كما �أنها ال حتوي فتحات مغلقة بحيث ميكن �إعادة فتحها
منها ،بل هي براميل مكبو�سة يف قالب واحد.
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�أدرك العميد �شم�س الدين �أن النقيب ال�ضو ح�صل على كنز عظيم،
و�أنه بات ميلك الآن دلي ًال خطري ًا على م�شروع �سري كبري تقوم بالتغطية
عليه �أجهزة خطرية ،فقرر الذهاب بنف�سه �إىل اخلرطوم مع الأجنبي
الأ�سري ورفاقه ،وقام باالت�صال بقاعدته اجلوية ،وطلب منهم �إح�ضار قوة
كبرية �إىل مكان البانطون العالق وطلب �أن يكون ح�ضورهم خالل �ساعات
ومن خالل املروحيات ،و�أن يعدّوا له طائرة خا�صة يف مطار كو�ستي لل�سفر
بها �إىل اخلرطوم ،ثم ات�صل بقيادة املنطقة يف اخلرطوم وطلب منهم
اال�ستعداد لعملية ا�ستالم من نوع «�أحمر» والتي يبدو �أنها م�صطلح يعني
ال�سرية التامة واجلاهزية الكاملة واال�ستنفار الأق�صى.
دخل العميد �شم�س الدين �إىل البانطون برفقته حرا�سته اخلا�صة التي
حلقت به عند نزوله من الطائرة ،ودخلتُ برفقة النقيب ال�ضو �إىل داخل
ال�سفينة و�شاهدوا ديفيد �شتايرن مكبال �أ�سري ًا وقد بدا �صالب ًا متما�سك
القوى ،وقد بزغت عروق عينيه بحمر ٍة فاحت ٍة من �سهره املتوا�صل حيث
كان ال يكاد ينام �أبداً ،وما �إن دخل العميد عليه وحلظ �شتايرن يف بزته تلك
الرتبَ الع�سكرية ،حتى عاود ال�صراخ ثانية ،وهو يطلب بعربية مك�سّ رة �أن
ي�سلموه �إىل الأمم املتحدة ،و�أنه رجل يعمل يف املجال الإغاثي ،و�أن هذا
النقيب اعتدى عليه وعذبه و�آذاه.
ابت�سم العميد �شم�س الدين يف وجه �شتايرن ،وعاد �إىل �سطح ال�سفينة مع
يل بكلمات �سريعة �سائ ًال عن ا�سمي وبلدي وطبيعة
النقيب ال�ضو ،وتعرّف �إ ّ
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عملي ،ثم التفت عني �إىل ما هو �أهم ،حينها كنتُ �أكتم يف نف�سي �سعادة
غامرة لقرب خال�صي من هذه الأدغال رغم �أنني كنتُ مكتئب ًا �أي�ض ًا لعدم
قدرتي على �أداء مهمتي الإعالمية التي كنتُ �أتوقع �أن تقدّمني ك�شخ�صية
�إعالمية خبرية يف جمال التوثيق ال�صوري ،وكنتُ حزين ًا �أي�ض ًا على رفاقي
�سيف الدين ومنقو الذين فقدت �أثرهم يف حادثة الطائرة املنكوبة ،ولكن
العميد �شم�س الدين قر�أ يف وجهي �أفكاري املختلطة وم�شاعري املت�ضاربة
�أبلغني بخرب غلّب على نف�سي ال�سعادة احلذرة والأمل املتفائل ،ب�أن ثمة
بع�ض الناجني من حادثة الطائرة  -وال يدري �إن كان رفاقي من بينهم،-
وهم يرقدون الآن يف م�ست�شفى ال�سالح الطبي باخلرطوم ،فجرى على
ل�ساين الدعاء لهم بالنجاة.
٭٭٭٭
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�إىل اخلرطوم
ق�ضى اجلميع ال�ساعات الثالثة قبيل و�صول الطائرات يف قلق �شديد،
وارتفع من�سوب قلقهم بعد �سماع �صدى �صلْيات نارية من م�ضادّات �أر�ضية
حيث كانوا مييزون �أ�صوات النريان خلربتهم الطويلة يف ميادين املعركة.
انت�شر اجلنود على �سطح ال�سفينة ،بينما �أمر العميد حرا�سه الثالثة
�أن يراقبوا امل�سالك القريبة من ال�سفينة يف الأدغ��ال خ�شية هجوم غري
متوقع.
كانت هناك مروحيّتان حتلّقان يف اجل��و ،تقرتبان من الأر���ض على
م�سافة لي�ست بعيدة ،ثم �سُ مِ عت طرّادات نهرية جتري م�سرعة وهي تطلق
�صليات من �أ�سلحة ر�شا�شة من�صوبة عليها ،وقد تهلل وجه العميد �شم�س
الدين وبدت عليه عالمات الفرح لأن هذه الطرادات الفرن�سية احلديثة
الرمادية ال متلكها �إال القوات احلكومية فعلم �أن ثمة عملية ع�سكرية كبرية
يف املنطقة ،وتوقّع مظلة ت�أمني جوية و�إنزاالت مظلية يف �أية حلظة.
كان يظهر �أن ثمة معركة تدور بني القوات احلكومية وقوات متمردة
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على �ضفة النهر املقابلة للبانطون لكن م�سرح العمليات كان خارج املدى
املك�شوف للأ�سلحة اخلفيفة ،ومن الوا�ضح �أن كثافة النريان احلكومية
فاج�أت املجموعات املتمردة التي ظنت �أن اقرتابها من ال�سفينة �سيكون
عملية �صغرية ومل يعطوا للحدث �أهميته لنق�ص املعلومات عن طبيعة
الهدف وخطورته كما �أنهم جمموعة حملية تقوم بحرب ع�صابات خاطفة
عادةً ،وهي تعتمد على الكر والفر ،ومل تعتدْ تلك احلالة الهجومية املركزة.
عند حلول الليل كانت هناك �صليات نارية خفيفة ومتقطعة مما يدل
على �أن تلك القوات و�صلت �إىل مرحلة التم�شيط الع�سكرية التي تتبع ذيول
املتمردين وتتعقب فلولهم ،بينما اقرتبت الطرادات النهرية ال�سريعة من
ال�سفينة حتلق فوقها املروحيات حتى و�صلت �إىل البانطون ونزل ع�شرات
اجلنود منها وانت�شروا حول ال�سفينة ب�سرعة احرتاز ًا من �أي مفاج�آت غري
حم�سوبة ،بينما نزل العميد �شم�س الدين والنقيب ال�ضو ورحبوا باجلنود
وال�ضباط الذين طلبوا �سرعة ركوبهم يف الطرادات على �أن يركب النقيب
ال�ضو والأ�سري الأجنبي واثنان من احلرا�س يف املروحية اخلا�صة بالعميد
�شم�س الدين ،بينما غلبتني دمعة حزينة عندما �أدرك��ت �أنني لن �أكون
برفقة النقيب ال�ضو الذي �سريافق العميد �شم�س الدين �إىل كو�ستي ثم
�إىل اخلرطوم مع بقية املجموعة وبقية الأ�سرى الأفارقة بينما �س�أترافق مع
جمموعة مل �آلفها كما ت�آلفت مع النقيب واحلاج عثمان من قبل.
وكان يف ت�شييعي ع�شرات «احلِ ��دَ �أ» ال�سوداء ذات الأجنحة املفرو�شة
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يف ال�سماء تتزحلق يف تيارات الرياح كانت تلوّح �إىل عا�صفة رملية هوجاء
قادمة يف طريقنا فج ّد بنا امل�سري وانطلقنا قبل �أن ت ُلفّنا هذه العا�صفة.
٭٭٭٭

130

مدافن املوت

يف اخلرطوم
تواترت التقارير الع�سكرية اال�ستخبارية يف اخلرطوم �أن ثمة ن�شاط ًا
حمموم ًا يف املنطقة التي مت فيها �أ�سر ديفيد �شتايرن ،و�أن هناك قوات
ع�سكرية كبرية للمتمردين م�صحوبة مبجموعات مت�شيط �أمنية تتحرك يف
املنطقة ،وهي تقتحم القرى املحلية ،وتعتقل املئات من ال�شباب والفتيان
وحتقق معهم ع��ن رج��ل �أجنبي �أ�شقر فُقد ه��ن��اك ،وك��ان قلق النقيب
يل عندما التقيته يف اخلرطوم بعد �أربعة
ال�ضو بالغ ًا جد ًا �أف�ضى به �إ ّ
�أيام من و�صويل �إليها من مطار مدينة «كو�ستي» الع�سكري ،حيث ركبنا
طائرة مدنية �صغرية ي�سمونها «التاك�سي اجلوي» نقلتني �إىل العا�صمة،
وكان لقا�ؤنا يف ال�شقة التي كنتُ �أ�سـت�أجرها يف حي البو�سطة يف مدينة
بحري ،وكان يحدثني �أن احلاج عثمان قريب من منطقة العمليات هذه،
وقد يتعر�ض لالعتقال والتعذيب هو وعائلته ال�سيما �أنه من �أ�صول عربية
وا�ضحة املالمح وه��ذا دليل �إدان��ة حتى �إنْ مل تكن هناك تهمة يف هذه
الأمور ،وحتدّث عن ا�ستحالة قدرة اجلي�ش على حمايته ب�سبب االنت�شار
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الكثيف للمتمردين ،و�صعوبة القيام بعمليات كبرية يف هذا املو�سم الذي
افتتحته �أمطار اخلريف املدارية ،كما �أنه من امل�ستحيل الآن �أن توافق
القيادة الع�سكرية على تنفيذ عملية �أمنية �سريعة لإخراجه ب�سبب عدم
وجود معلومات ،واحلاجة �إىل قوات كبرية ومعدات نقل عديدة لتحمل هذه
الأ�سرة الكبرية يف ظروف خطرية �ست�ؤدي �إىل �ضحايا كثرية.
يف ذلك الأ�سبوع ال��ذي ق�ضيته يف اخلرطوم كنتُ متلهف ًا ملعرفة ما
جرى لرفاقي «�سيف الدين» و«منقو» فتوجهت بعد يوم من و�صويل �إىل
م�ست�شفى ال�سالح الطبي حيث يرقد جرحى العمليات الع�سكرية ،فردّين
حرا�س امل�ست�شفى بحجة �أنني �أجنبي وال �أملك ت�صريح ًا لدخول املكان ومل
تنفع تو�سالتي وتو�ضيحاتي يف تبيني الأمر لهم فقد كان هذا امل�ست�شفى
منطقة ع�سكرية تت�شدد يف �إجراءاتها يف ظروف احلرب والتمرد ،ومل
يكن �أمامي �سوى النقيب ال�ضو لي�ساعدين يف هذا الأمر ،و�أم�ضيت ثالثة
�أيام باحث ًا عنه يف مكاتب الأمن واال�ستعالمات �أ�ضع يف مكاتب اال�ستقبال
عندهم ورقة با�سمي وعنواين وهاتفي ورغبتي يف لقاء النقيب لأمر عاجل،
بينما كانت هذه املكاتب ترد عليّ با�ستخفاف �أن �أحد ًا عندها ال يحمل
هذه الرتبة بهذا اال�سم ،ثم باتوا يتلطّ فون بي ملّا ر�أوا حر�صي ولهفتي للقاء
رفاقي ويعدونني ب�أنهم �سيت�صلون بي �إن كان ثمة خرب ،فما كان مني بعد
ي�أ�سي �إال �أن ذهبت لقيادة الأركان �أ�س�أل عن العميد �شم�س الدين وو�ضعت
عناويني يف ا�ستقبال هيئة الأركان فما لبثت �ساعات قليلة حتى طرق بابي

132

مدافن املوت

�أحد اجلنود طالب ًا مني لقاء العميد �شم�س الدين يف الثامنة �صباح ًا بهيئة
الأركان ،فابتهجتُ لذلك ،وتهي�أتُ لهذا اللقاء بهندام ح�سنٍ �أع َّد ُه يل جاري
الكوّاء الذي كوى مالب�سي مبكواة الفحم احلديدية ال�سوداء التي ت�صطخب
يف جوفها فحْ ماته املحمّاة يف منقل �صدئ قدمي ،ثم داريْتُ رائحة املالب�س
التي تثريها خال�صة العرق املنقوع يف ال�شم�س املختلط مب�سامات املالب�س
البي�ضاء التي �أ�صابتها ح��رارة املكواة امل�ضطربة احل��رارة على امتداد
�صفيحتها املعدنية التي تب�سط املالب�س بقوة اليد ال�ضاغطة.
تبلغ ال�ساعة العا�شرة �إال ربع ًا �صباحاً!
كنتُ �أقف على بوابة هيئة الأركان حت�سّ ب ًا من �أي طارئ ي�ؤخرين عن
ميعادي مع العميد ،وكم كانت �صدمتي كبرية عندما ا�ست�أذنتُ اال�ستقبال
للقاء العميد ف�أخربوين �أنه ال يوجد يل ا�سم يف قوائم الزوار �أو ال�ضيوف،
فكررت عليهم �أن املوعد طلبه العميد �شخ�صي ًا و�أر�سل يل جندي ًا من طرفه
للقائه هنا فاعتذروا وطلبوا مني اخلروج من غرفة اال�ستقبال ،وعادوا
�إىل حم��اورة بع�ضهم عني بينما كنتُ �أخ��رج من بوابة الهيئة ،فوقفتُ
خارج الغرفة فزجرين ع�سكري يحر�س املكان طالب ًا مني االبتعاد ،و�أبى
�أن يتفاهم معي ليعلم �سبب وقويف هاهنا فوقعتُ حينها يف حي�ص بي�ص
وجتوّلتُ يف املكان على �أمل ب�أن يراين العميد �أو ير�سل �أح��د ًا يف طلبي
وظللتُ �ساعة كاملة �أ�سعى بني الطرق القريبة و�أحاول �أن �أجعل احلرا�س
يرونني لعل خرب ًا ي�صلهم عني فيطلبوا مني املثول �أم��ام العميد ،حتى
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ا�ستب ّد بي الي�أ�س فعدت �أدرج نحو منزيل �آ�سف ًا ك�سيفاً.
اختلطت امل�شاعر والأفكار يف نف�سي بني رغبتي يف معرفة ما جرى
لرفاقي و�سبب عزوف العميد عن لقائي ومل �أد ِر ما �أفعل حتى عنّت يل
فكرة االت�صال ب�صديقي ال�صحفي خوجلي فحملتُ نف�سي �إىل مقر
�صحيفته التي يعمل فيها وانتظرته �ساعات يف مدخل ال�صحيفة التي ال
يقف على بوابتها �أحد ،وكان بو�سعي الدخول يف �أي غرفة فيها وتقليب
�أوراقها ونهب حمتوياتها الرخي�صة دون �أن ينتبه يل �أحد ،ومل يكرتث �أحد
يل ومل يجبني �أحد عن مكان وجوده ،حتى �سيدة ال�شاي التي تواجه مدخل
ال�صحيفة مل حترك �شفتيها عندما �س�ألتها عن مكانه �إال �أنها مل تره اليوم!
ورمبا ما يزال يف الداخل.
عند ذلك كتبتُ مذكر ًة �صغرية يف باطن علبة مناديل ورقية مل �أجد
يتف�ضل عليّ بقطعة ورق! حمتجني ب�أن الورق
لها بديالً� ،إذ �إن �أحد ًا مل ّ
معدود عليهم ،وميكنني �شراء ورق من دكان قريب ؛ كتبتُ يف الورقة� :إذا
انقطعت �أخباري فاعرف �أنني يف اجلهاز ،و�إذا �أنكروا وجودي فتحدَّثْ يف
�صحيفتك عن الرباميل املجهولة يف املطارات العابرة يف مواقع التمرد.
امل�شكلة �أنني ال �أع��رف من يو�صل الر�سالة خلوجلي فقد تقع يف يدٍ
غريبة �أو يف يد واحد من �أفراد اجلهاز ،فالأمن وا�سع النفوذ يف املراكز
ال�صحفية ،والرقابة ال تنقطع.
كان خياري الوحيد الفتى الدارفوري النبيه «حَ �سُّ ون» فهو ال يرد يل طلب ًا
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وكثري ًا ما �أغدقتُ عليه من البق�شي�ش وهو يبتاع يل بع�ض الأغرا�ض وكان
ي�أتي كثري ًا �إىل خوجلي يحمل بع�ض مرا�سالتي �إليه عندما كنتُ يف الوكالة
قبل رحلتي؛ فركبتُ الرك�شة تلك البطّ ة بالعجالت الثالثة حتى �أو�صلتني
�إىل حارة ح�سّ ون التي يبيع فيها لفائف ال�سجائر الرطبة ،يبيع ال�سيجارة
ون�صف ال�سيجارة ،ومل يبع يف حياته علبة كاملة لأنه ال يكاد يح�صل على
واحدة ،فهو ي�شرتي ن�صف علبة �أو ثلثي علبة ،ويبيعها ،ثم ي�شرتي �سجائر
مبا تبقى له بعد �أن يتناول وجبة فوله بامل�شاركة ،وقد مت�ضي �أيام دون �أن
يبيع �سجائره حني جتربه رغبته �أن ي�أكل �شطرية همربجر مع كوب ع�صري
من الليمون �أو املاجنو ،فتكون تلك الأكلة زاده لأيام قد تطول حتى ينفتح
له قدَ ره ثانية.
عندما ر�آين «ح�سّ ون» ابتهج وعلم �أن ب�إمكانه اليوم �شراء الع�صري
والهمربجر ،وقد �صدق حدْ �سه ،فقد �أعطيته ثمن وجبة كاملة ووعدته
ب�أخرى �إذا �سلّم الر�سالة �إىل خوجلي.
عندما ر�أى ورق��ة املناديل �ضحك ،و�أخ��رج من جيبه علبة �سجائر
فارغة ،وقال :هذه �أنظف و�أبي�ض من ورقتك البالية هذه ،ماذا �سيقول
النا�س عنك؟ ال تفهم يف الذوق!!
�أ�ضحكتني �سخرية الفتى الدارفوري وبراءته ال��ودود فم�سحتُ على
ر�أ�سه بيدي وزدتُه على ما �أعطيتُه ،فقفز يف الهواء �صائحاً ،وه ّز ر�أ�سه
م�ستعد ًا لأداء املهمة.
مدافن املوت

135

ع��دتُ �إىل املنزل منهك ًا تتزاحم يف عقلي املنهوك ت�أ�شريات ال�شك
والغ�ضب والعجز ،فوجدتُ مقابل وجهي املعتكِ ر ذلك الع�سكريّ الذي
قابلني �أم�س ،ينتظرين ب�سيارة مدنية �أ�سفل البناية يطلب مني الركوب
معه للقاء العميد فانفرجت �أ�ساريري ،وركبتُ معه �صامت ًا حتى �أو�صلني
�إىل بوابة ثكنة ع�سكرية و�سط العا�صمة مير �أم��ام بوابتها خط �سكك
حديدية و�أوقفني يف �ساحة مبنى قدمي من ثالثة �أدوار له �سقوف خ�شبية
مثلثة مغطاة بالزينكو وتبدو �أعمدة ال�سقوف اخل�شبية �أعلى اجلدران
منبئة عن قدم طراز هذا البناء وك�أنه يعود �إىل زمان الإجنليز واالنتداب
الثنائي امل�صري الإجنليزي.
دخلت �إىل البناء فواجهني �سلم خ�شبي عري�ض يلتف �إىل الأعلى
كالثعبان فارتقيتُه ب�صحبة الع�سكري حتى وقفنا �أمام باب خ�شبي قدمي،
فدقّ الع�سكري الباب ثم دخلتُ و�إياه ،و�أدّى حتيته الع�سكرية وان�صرف،
ترتا�ص �أمامه �أرائك حديدية
ّ
بينما ظللتُ واقف ًا �أمام مكتب �صغري متوا�ضع
قدمية.
خرج العميد �شم�س الدين من غرفة �صغرية خلف املكتب وهو مي�سح
يديه مبنديل ورقي ورحّ ب بي طالب ًا مني اجللو�س ،واجته �صوب مروحة
�صغرية معلقة على احلائط ف�أدارها لكنها مل تدُر ف�ألقى عليها �شتيمة
ثقيلة ،ثم راجع نف�سه متع ّل ًال ب�أن الكهرباء مقطوعة كالعادة.
اعتذر يل بجفاف عن عدم متكنه من احل�ضور يف املوعد ال�سابق ،وقال
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�إنه ان�شغل ،ومل �أ�ش�أ مناق�شته يف اعتذاره البارد هذا فقد كان لدي ما هو
�أهم من ذلك ،وهو رفيقاي ،فبادرين بالإجابة قبل �س�ؤايل:
 مل جند اجلثتني ويبدو �أن ال�سمك �أكلهما ،ومعظم اجلثث التيو�صلت لغري �صاحبَيك  -رحمهما اهلل .-
اغرورقت عيناي بالدموع لكنهما مل تفي�ضا خارج حماجري جتلُّد ًا
متا�سك،
ٍ
وهيبةً ،وران على قلبي ظالم �أ�سود كئيب رغم ما بدا عليّ من
فحوقلتُ  ،واحت�سبت رفيقيّ عند اهلل ،وطلبتُ لو متكنتُ من زيارة �أهلهما
فر ّد بالإيجاب ،ووعدين برتتيب ذلك الحقاً ،لكن لديه ما هو �أهم ح�سب
تعبريه البارد.
كان العميد �شم�س الدين يت�شاغل عني مبكاملات هاتفية ،والتوقيع
على مكاتبات ر�سمية يُدخلها عليه ع�ساكره واح��د ًا تلو الآخ��ر ،وبينا �أنا
�أطيل النظر يف الباب هيب ًة من العميد املت�شاغل حتى طرق عليه طرقات
ثالثة توحي باالحرتام وااللتزام ،ف�أذن العميد للطارق ف�إذا به النقيب
ال�ضو!! فما �إن وقعَت عيناي على عينيه حتى تهلل وجهي له  -رغم غ�ضبي
القدمي منه  -وانتف�ضت عروقي بالدم ،ووثبتُ عن كر�سيّي ،وعانقتُه
بلهفةٍ ،عَ جِ ب لها النقيب ال�ضو الذي �أم�سك ع�ضديّ بكلتا يديه ،وقال:
�إننا التقينا قبل �أيام فقط!! وقبل �أن �أندفع يف تف�سري م�شاعري الهاجم ِة
عليّ حتى ا�ستوقفنا العميد �شم�س الدين وتدخّ ل بيننا بالقول� :إن مهمتي
مل تنته بعد!! ويجب �أن �أ�ساعدهم للتغطية على وجود �شتايرن ب�أيديهم،
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فامتقع وجهي من خربه هذا ،ووقع عليّ ك�صاعقة عنقودية انفجرت يف
كل ناحية مني وقد عال �صوتي بالرف�ض وعدم املوافقة مهما جرى! ،وقبل
�أن �أ�سرت�سل يف رف�ضي وممانعتي تلك �أحاطت كف النقيب ال�ضو بكفّي
وطلب مني الهدوء واالنتظار للتفاهم قبل الرف�ض املطلق و�أن الأمر لي�س
�صعب ًا وطوي ًال كما �أظن ،بل هي خدمة �سريعة تتطلب ب�ضعة �أيام ،و�أنه
يتفهّم �صعوبة املغامرة التي خ�ضناها مع ًا يف الأدغ��ال ،ورغبتي يف عدم
العودة �إليها و�أن العملية اجلديدة �ستكون يف اخلرطوم دون م�شاق ظاهرة
�أو حوادث م�ؤذية و�أن املطلوب مني فقط هو �أداء �سيناريو حمدد ثم ينتهي
الأمر و�أعود �إىل عملي وقومي.
بدا يل �أنه ال جمال للرف�ض ف�أنا متورط يف هذه الق�ضية منذ بدايتها
وينبغي يل �أن �أمتم مهمتي الإجبارية فخفقتُ بر�أ�سي مُ�شعِر ًا مبوافقتي،
فطلب مني العميد �شم�س الدين االنتقال �إىل مكان �آخر ملوا�صلة احلديث،
وطلب من النقيب ال�ضو الرحيل لأن مهمته انتهت ،فتجهّمتُ حينها
م�ستنكر ًا لكن النقيب �أ�سرع باملغادرة وبادر ب�إغالق الباب ف�أغلق وجهي
معه من الغ�ضب� ،إذ �شعرتُ ب�أنه خدعني ،وا�ستغل ثقتي به ،ورفقتي �إياه،
وزجّ بي يف هذه الغابة اال�ستخبارية ال�سوداء دون �إرادة مني.
فور نزولنا الثقيل �إىل �ساحة املبنى ركبنا �سيارة رباعية الدفع مظللة
وفيها �ستائر معتمة وجعلوا بيننا وبني ال�سائق �ستارة �أي�ض ًا لكي ال �أرى �أين
نتجه ،ثم حتركت بنا ال�سيارة يف خط م�ستقيم ،ثم يف دوائ��ر متفاوتة
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الأقطار ،ثم وقفتْ بنا داخل مبنى �شبيه بالذي كنا فيه ،وهو �أقرب �إىل
املرافق احلكومية املعلومة ال�صورة ،فعرفتُ على الفور �أننا مل نخرج من
مع�سكر هيئة الأركان ،و�أنهم داروا بي كل تلك الدورات لغر�ض الت�ضليل،
عارف بت�ضاري�س العا�صمة ومناطقها وطراز �أبنيتها ،ومل �أ�ش�أ
وفاتهم �أنني ٌ
تعكري طم�أنينتهم فتتغيرّ ترتيباتهم.
نزلنا قبو ًا قدمي ًا �أ�سفل البناء �صممت فيه غرفات م�ؤقتة يف�صل بينها
حواجز خ�شبية ومل �أر فيها ما ي�شري �إىل خ�صو�صيتها �أو و�ضع تقني مميز
فيها �سوى �أنها يف قبو قد ال يُ�سمح بدخوله لأحد غري معنيّ .
جل�س النقيب ال�ضو على كر�سي كبري خلف مكتب خ�شبي قدمي وطلب
مني اجللو�س ورنّ اجلر�س ليدخل علينا �أحد ال�ضباط بلبا�س مدين وعرّف
بنف�سه:
 الرائد ح�سني من جهاز الأمن اخلارجي ،و�أنا مكلف بتغطية ملفالعميل ( َدرْ�ش) «الرمز الكودي لديفيد �شتايرن» بالتن�سيق مع ا�ستخبارات
اجلي�ش.
 ثم توجّ ه �إيل قائالً :مهمتك بال�ضبط هي اخرتاق جمموعة ا�ستخبارية�أجنبية تعمل على جمع املعلومات عن �شتايرن ،وهم يعرفون بوجودك هنا
ولديهم معلومات عنك و�سي�سعون للقاء بك �أو اختطافك �إذا لزم الأمر،
ونعتقد �أنك �ستالقيهم قريباً ،واملطلوب �أن نظل على توا�صل ومعرفة بكل
التفا�صيل و�ستكون النقطة امليتة لالت�صال بيننا وبينك هي كافترييا فندق
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«�أراك» بو�سط العا�صمة حيث �ست�ضع ق�صا�صات معلومات يف �صندوق
ال�شكاوى بال�صالة الغربية كل يوم بعد الع�صر ال�ساعة اخلام�سة م�ساء،
و�ستتحرك الآن ب�صفتك املهنية يف جمال ال�صحافة والإعالم ،هل هناك
�س�ؤال؟.
 كيف �سيت�صلون بي؟ عليك االت�صال بوكاالت الأنباء لتعر�ض عليهم فكرة �إجناز تقارير�صحفية عن جنوب ال�سودان وحركة التمرد و�سيهتدون �إليك ،واملهم �أال
ت�شعرهم ب�أنك لقيت واحد ًا منا ويجب �أن تبدو ك�صحفي انتهازي حمرتف
ميتلك ما يحتاجه ه�ؤالء.
 لكنني ال �أعرف هذه الوكاالت!! �سنعطيك قائمة تف�صيلية وعليك االت�صال بوكاالت عربية �أو ًال ثم�أجنبية ولن يثري الأمر الوكاالت العربية كالعادة ،واملهم �أننا �سنت�صرف
معك ك�أي مواطن وال يعرف �أحد من �ضباط اال�ستخبارات بهذه العملية
ال�سرية وقد تتعر�ض لبع�ض املتاعب ،وعليك ال�صرب ف�سنتدخل يف الوقت
املنا�سب ،و�إياك �أن تك�شف لأحد �شيئاً!!.
 يا جماعة!! املو�ضوع كرب ومل نتفق على هذا!! لي�س �أمامك فر�صة ويجب �أن ت�ساعدنا ف�أنت الطعم الوحيد املتوفرلدينا.
 -انتهى اللقاء الآن وكل �شيء وا�ضح!! قال العميد �شم�س الدين ذلك
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بح�سم ،و�أنهى اجلل�سة.
 �ستعود بك ال�سيارة �إىل منزلك وعليك التحرك من الغد لالت�صالبالوكاالت  -بالتوفيق :قال الرائد ح�سني.
٭٭٭٭
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اعتذرت وكالة الأنباء العربية الوحيدة يف اخلرطوم عن ا�ستقبايل رغم
�إحلاحي عليها ،واعتذرتْ الوكال ُة العربية ال�شرق �أو�سطية ب�أنه لي�س هناك
متويل لهذه امل�شروعات و�أن مرا�سل الوكالة لديه الكثري من امل�صادر،
وهذا ما كنتُ �أرجوه! ومل يطل ترددي �إذ َترَحّ لتُ �صوب وكالة �أنباء �أجنبية
مرموقة لها خلفية ا�ستعمارية قدمية علمتُ �سابق ًا من عملي يف جمال
الت�صوير �أن مديرها من ال�صحافيني الطموحني ال�شباب ،فدخلتُ مكتبه
وتعرّفت �إليه ،وعرفتُ من هيئته و�سحنة وجهه ولكنته �أنه لي�س من �أبناء
ال�سودان ،وهذا ما �أف�صح عنه بالفعل هذا ال�صحفي ال�شاب «ماركو» �إذ
قال �إنه من اجلن�سية الكينية ،لكنه قدمي الإقامة يف هذا البلد ،بل �إنه
در�س فيها بجامعة اخلرطوم ويعترب نف�سه واحد ًا من �أبنائها.
طغت الأحاديث الودية على لقائي مباركو ،ثم اختطفتُ �أول اخليط
للحديث يف مو�ضوعي ال��ذي جئت من �أجله عندما تطرق حديثي �إىل
الن�شاط الأجنبي يف القرن الإفريقي ،وحتدثت عن معلومات مهمة تتعلق
بهذا الن�شاط ،و�أنني �أريد كتابة حتقيق �صحفي عن املو�ضوع �شرط �أن
يُكتب با�سمي ،و�أن �أنال �أجرا رفيع ًا على هذا التحقيق ،وقلتُ �إنني م�ستعد
لكتابة حلقات �أخرى �إذا وجدت ت�شجيع ًا مقدّراً!.
ابت�سم «ماركو» لهذا العر�ض و�ضم �شفتيه �إىل �أ�سنانه ورد عليّ ب�أنه ال
ميلك �أي �صالحية دون ا�ست�شارة �إدارة الوكالة ،لكنه �سيكتب عنوان ًا لهذه
املعلومات ،و�سريفق بها الطلبات م�شفوعة ب�صفة اال�ستعجال للرد عليه،
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ووعدين �أن يت�صل بي يف الغد ،وتوادعنا بكلمات املجاملة واملوادّة.
بعد �ساعة من و�صويل �إىل �شقتي فوجئت بات�صال ماركو طالب ًا مني
يح�ضر له مفاج�أة
احل�ضور �إىل مكتبه ،و�أن �أجلب معي «احللوان» لأنه ّ
خا�صة.
تهللت �أ�ساريري وت�أنّقتُ ببذلة جديدة فطرق الباب!
�إنه خوجلي!!
 �أين �أنت يا رجل؟ ملاذا كتبت هذه الورقة اخلطرية؟ �أمل جتد غري ولد �شوارع لي�سلمني�إياها؟
 ملاذا تغ�ضب؟ عرفتُ �أنت تعمل معهم!! �ألي�س كذلك؟ ال تفهمني خط�أ لكنني مطلع فقط كل ما �أري��ده منك� ،أن تتوقفعن االجتهاد ،و�س�أغطّ يك هذه املرة ،لكنني لن �أكون م�س�ؤو ًال عن تهورك
ومغامراتك ثانية� ،إىل اللقاء وال تت�صل ثانية.
لقد و�ضع �صخر ًة هائلة على �صدري املكدود� ،إذ مل �أتوقع �أن تكون
حياتي خمرتقة �إىل ه��ذا احل��د ،مل �أع��د �أث��ق ب���أح��د ،كلهم يعملون يف
منظومة تخدم بقاء النظام ،والأمن هو كل �شيء ،هو ال�سلطة واالقت�صاد
والثقافة والإع�لام والتعليم والريا�ضة هو الكني�سة وامل�سجد وال�صنم
واحلزب واملدر�سة واحلديقة ...هو القبيلة والأ�سرة والفرد والرجل واملر�أة
والطفل� ...إنه النظام!.
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بات الأم ُر وا�ضح ًا رغم �شدة غمو�ضه ،فلماذا �أتعامى عن احلقائق
الباهرة!!؟
توجهتُ �صوب مكتب الوكالة ،دخلتُ بهدوء وبرود ،رحب بي �سكرتري
املكتب وك�أنه يعرفني ون��اداين با�سمي ،و�أدخلني �إىل غرفة ماركو الذي
كان ينتظر عند الباب ،ودخل معي �إىل مكتبه لأجد رج ًال نحيف ًا �أ�صلع
�أ�سمر الب�شرة معتدل القوام مي ّد يده واقف ًا مبت�سم ًا يرحب بي ،ويعرّف
نف�سه ب�أنه مدير املركز الثقايف للدولة التي يتبع لها مكتب الوكالة ،و�أنه
امل�س�ؤول الفخري ملكتب هذه الوكالة كما جرت العادة ،ثم بادر احلديث
�إىل التحقيق ال�صحفي الذي �أنوي كتابته ،وقال �إنه ات�صل ب�إحدى كربيات
ال�صحف الأوربية ،وعر�ض عليهم الأمر فوافقوا على ن�شر املادة وكتابتها
با�سمي فهذه املو�ضوعات يرحّ ب بها الغربيون كثرياً ،و�أما املكاف�أة ف�سيتم
حتديدها بعد �إر�سال املقالة لكنها ال تقل عن �ألف دوالر يف العادة �إذا كان
التحقيق مميزا وخا�ص ًا  -كما قال.-
�شكرت م�ضيفي الأجنبي ،و�أبديت زهدي يف هذا العر�ض ،واعتذرت
يل بريبة �صفراء با�سمةٍ.
عن قبوله بينما كان الأجنبي والكيني ينظران �إ ّ
مل �أكد �أبتعد عن مكتب الوكالة حتى فوجئت مبجموعة رجال م�سلحني
يحيطون بي ،ويطلبون مني برفق �أن �أذهب معهم جلهاز الأمن و�أخرجوا
لهم بطاقات مروّ�سة تثبت انتماءهم للجهاز ،فلم �أملك �إال �أن �أركب معهم
يف �سيارة بيجو مدنية ،وكان االرتباك واخلوف ي�سيطران علي رغم تذكّري
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لكلمات الرائد ح�سني ب�أنني �س�أجد بع�ض املتاعب ،فخفف ذلك عني بع�ض
اخلوف وقررتُ �أن �أن�سجم مع الدور ،وعندما هممت بال�س�ؤال وحتركت
�شفتاي له طلب مني جماوِري يف املقعد �أن �أ�صمت و�س�أعرف كل �شيء لدى
و�صويل.
كان مكتب اجلهاز قريب ًا جد ًا من مكتب الوكالة وكنتُ كثريا ما �أم ّر
بهذا البناء القدمي الذي يعود عهده �إىل �أيام الإجنليز و�أنا �أنظر �إليه من
نافذة احلافلة التي �أركبها يومياً.
دخلت مع مرافقيّ الذين �أم�سكوا بع�ضدي من اجلهتني وك�أنني معتقل
�إىل هذا البناء ذي ال�سطوح القرميدية املائلة ودخلتُ غرفة قدمية يجل�س
فيها رجالن يحت�سيان ال�شاي فوقفا و�أدّيا التحية الع�سكرية لأحد �أفراد
املجموعة ،ثم وج��دت نف�سي �أم��ام حديقة خ�ضراء تتوزع فيها �أ�شجار
اجلوافة املتيب�سة الأوراق وامل�صفرّة ك�صفرة الرمل الذهبي ،تنمو حتتها
�شجريات الريحان التي يغالبها اال�صفرار من ان�صراف االهتمام بها
و�سقايتها ،وطفتُ حول احلديقة لأدخ��ل غرفة كبرية لي�س مكتوب ًا على
مدخلها �أي و�صف كما هي حال الغرف الأخرى ،ووقف على بابها �شخ�ص
بلبا�س مدين �أخ�ضر الب�شرة متو�سط القامة ف�أدى التحية ،و�أدخلني وحدي
�إىل الغرفة.
كانت الغرفة فارغة �إال من كر�سي حديدي ق��دمي وك��ان مقعده من
احلديد امللحوم فدخل يف روعي �أن هذه غرفة تعذيب فبد�أت بالطرق
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العنيف على الباب فور زجّ ي يف الغرفة و�إي�صاد الباب من ورائ��ي ،وقد
حب�ستْ عيني دمع َة �أ ٍمل غا�ضب ،فدخل عليّ الرجل الأخ�ضر غا�ضب ًا وطلب
مني الهدوء واجللو�س على الكر�سي ،وكان يحمل بيده دلو ماء بال�ستيكي،
فقذف ماء بارد ًا على وجهي فور �أن هممت باجللو�س بينما كانت عيناه
تنخف�ضان مع ر�أ�سه ،ف�شعرت بقذيفة املاء تلك ك�أنها �صفعة حامية ،جعلت
وجهي يحم ّر خوفاً ،ثم ك��دت �أفقد ت��وازين وم��ال ج�سدي عن الكر�سي
و�سقطتُ مغ�شي ًا علي كمن �أ�صيب بجلطة قلبية �أو ذبحة.
ا�ستيقظت من غ�شيتي بعد برهة من الزمن ،ال �أدري كم طالت! بل
لعلها مل تكن برهة! ،فوجدت نف�سي على �سرير خ�شبي وفرا�ش �إ�سفنجي
رثّ  ،وحويل ثالثة رجال �أحدهم الذي �صفعني باملاء ،ورجل �آخر كانوا
ينادونه بالطبيب ،و�شخ�ص ثالث بلحية خفيفة يحمل ابت�سامة �صفراء
بادرين بالقول:
 مل نكن نظن �أنك طريّ لهذه الدرجة! �أهكذا يفعل بك املاء؟! ماذا فعلتُ ؟ وملاذا اعتقلتموين؟ وملاذا �أنا هنا؟ . ال ب�أ�س عليك ،نعتذر �أوال عن طريقتنا يف ا�ستدراجك �إلينا و�إيذائنالك فقد كانت الطريقة التقليدية للحديث معك ،ولكي ن�ضمن �أال يكون
هناك من يتابع حتركنا.
 ولكن ماذا تريدون؟ �أنا �صحفي وال عالقة يل ب�أي �شيء!! -متهّل!! نريد �أن نعرف فقط ما عالقتك مباركو والرجل الذي قابلك
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يف مكتبه؟
 �أنا!! ملاذا!!؟ الدبلوما�سي الأجنبي الذي قابلته يف مقر الوكالة ين�سق مع املو�ساد(جهاز املخابرات الإ�سرائيلية اخلارجية) ونريد �أن نعرف عالقتك به.
 كنت يف مهمة �صحفية ،وال دخل يل بهذه الأ�شياء وميكنكم الت�أكدمن الأمر ،كما �أنني مل �أوافق على عر�ضهم!
 يبدو �أنك ال تريد التعاون معنا!! فهذا الدبلوما�سي ال يتحرك �إىلهذا املكان �إال للقاء عمالء!!
 هذا ظلم وخط�أ كبري!! ،و�أنا ال �أقبل هذه الطريقة يف االعتقال!! �ستتكلم �شئت �أم �أبيت!!ثم �أعطاين ظهره ونظر �إىل رفيقيه وهز ر�أ�سه وك�أنه يعطي الإذن
ب�شيء ،بينما بات يخاجلني خوف حقيقي من هذه الت�صرفات..
ما �إن خرج الثالثة حتى دخل �أحد الأ�شخا�ص يحمل يف يديه طبق فول
مر�شو�ش عليه طبقة من اجلبنة البي�ضاء املق�شورة ويحمل يف يده كي�سني
�صغريين يحوي �أحدهما قليال من زيت ال�سم�سم ،والآخر يحوي �سائال
�أحمر فيه �شطة حمراء مغطّ �سة مباء الليمون الزهريي.
كانت الدنيا ت�سود يف وجهي ،ف�أنا ال��ذي مل �أ�صدق كيف جنوت من
حادثة الطائرة ،ثم من مغامرة املوت التي خ�ضتها يف الأدغال ،ف�إذا بي
اليوم �أم��ام ا�ستخبارات �إقليمية وعاملية و�أ�صبحت بني ع�شية و�ضحاها
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داخل لعبة هذه الأجهزة الغام�ضة �سيئة ال�صيت ،وامل�ؤمل يف هذا كله �أنني
فقدت فر�صتي يف العمل التخ�ص�صي الذي �أتقنه� ،إذا �شاع �أنني طرف يف
هذه الق�ضية ال�شائكة التي متتد �إىل كل تلك الدول.
مل �أكد �أبتلع � -أثناء تفكريي املرهق  -ب�ضع لقيمات من هذا الفول
حتى غَ َ�ص ْ�صتُ بها �إثر دخول جمموعة رجال عليّ ف�أوقفوين و�أم�سكوا
بذراعي وحتركوا بي خارج ًا وهم�سوا يل :نحن يف طريقنا ل�صاحبك
العميد!! ف�ضعتُ بني ا�ستب�شاري ب�أن �أ�صدقائي يتابعونني من بعيد ،وبني
خويف من �أنه كمني جديد!.
�أقلّتني �سيارة مقفلة ،مل �أ�ستطع �أن �أنظر من نوافذها التي ان�سدلت
ال�ستائر عليها ،كما �أنني جال�س بني رجلني �ضخمني يف املقعد اخللفي،
حتى و�صلنا �إىل فيال كبرية مغطاة الباحات ،حتيط بها حديقة خ�ضراء
تنت�شر فيها الزهور والرياحني وفيها نوافري ا�صطناعية و�شالل �صناعي،
مما يوحي برثاء �صاحبها �أو نفوذه.
دلفتُ مع مرافقيّ �إىل �صالة الفيال و�شاهدتُ وجوه ًا جديدة مل �أرها
طوال رحلتي امل�ضنية:
 �أنا الرائد مبارك وهذان زميالي خمتار وحممد طه. مرحباً� ،أرجوكم �أريد اخلروج واالنتهاء من الأمر!!. نحن ن�أ�سف ملا جرى لك لكن الظروف حكمت عليك �أن تكون طرف ًايف الق�ضية ولوال خطورة الأمر ملا جتاوزنا �أ�صول العالقة معك ،ولكننا
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�أمام و�ضع طارئ وال جمال للأخطاء فيه �أو الت�أخري.
 ح�سن ًا دعونا ننت ِه من الأمر! �إليك خال�صة ما و�صلنا �إليه :ت�أكدنا متام ًا �أن العينة التي �أح�ضرمتوهامن الأدغال هي لنفايات نووية مطمورة يف تلك الناحية ،ومن الوا�ضح �أنها
ال تخ�ضع ل�شروط ال�سالمة ،ويبدو �أنها مدفونة هناك منذ ع�شر �سنوات �أو
�أكرث ،ونقدّر �أن ذلك كان �صفقة بني الإ�سرائيليني و�إحدى جمموعات حركة
التمرد التي ال تعرف خطورة هذه النفايات ،فقد �أغراها املقابل املجزي
الذي عر�ضته �إ�سرائيل عليهم ،وقد كانت معلومات هذه ال�صفقة بطرف
اجلهاز منذ �سنوات ،وكانت �أجهز ٌة عد ٌة ت�ؤكد لنا حدوثها ،ولكننا مل منلك
طرف ًا للخيط ،وها نحن و�صلنا للطريق ولي�س للخيط فقط ،و�أما �شتايرن
فهو مرتزق �أملاين الأ�صل يحمل اجلن�سية الإ�سرائيلية ،وهو تاجر �سالح
قدمي له عالقات وا�سعة مع الأفارقة يف و�سط �إفريقيا و�شرقها ،ولديه
�شبكة ا�ستخبارية تتعامل معه من الأمريكان والأوربيني والإ�سرائيليني،
وت�أتي خطورته �أنه �أ�صبح �أخطر عمالء املو�ساد يف هذه املنطقة ،وهو لي�س
جمرد عميل فقط ،بل هو ملك ال�سالح املهرّب وال�صفقات اخلطرية،
ووقوعه يف �أيدينا يعني �أن �أجهزة عاملية كثرية �ستتدخل يف هذا ال�ش�أن
حتى ال تنك�شف �أ�سرارها ،ونحن نخ�شى من حماوالت اختطافه ،لذلك
نريد �أن ننهي ملف التحقيق وجمع املعلومات يف �أ�سرع وقت ممكن ،وال
نخفي عليك �أن العمل يف هذه الق�ضية خطري جدا ،وال يَ�سْ لَم �صاحبه،
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لذلك قررت رئا�سة اجلمهورية منحك كل ما يلزم للحفاظ عليك وعلينا
�أي�ضاً.
 يبدو �أننا �ضعنا!! وال حول وال قوة �إال باهلل!! ال تخ�ش �شيئ ًا فالأمور حتت ال�سيطرة و�ستدخل معنا الآن �إىل �شتايرنوال نريد منك �أن ت�س�أله �سوى ب�ضعة �أ�سئلة �شخ�صية لنخلق عالقة حديث
معه فهو ال يتكلم �أبداً.
 ولكن هل �س�أظل دائم ًا حتت هذه احلماية!؟ هذا الأمر راجع للجهات العليا.كان �شتايرن يف قبو ف�سيح �أ�سفل هذا البناء اجلميل ،دخلتُ �إليه وقد
ُقيِّدَ ت يداه وقدماه ب�سل�سلة طويلة وا�صلة �إىل حلقة حديدية يف الأر�ض وهو
على �أريكة وثرية وقد �أ�سند ر�أ�سه �إىل ر�أ�سها متجاهال حرا�سه امل�سلحني
الذين يحيطون به ،ومل يلتفت لوقع �أقدامي ،ولكنه انتبه من هيئته و�أطلق
عينيه احلمراوين ملّا �ألقيت عليه حتيته بالعربانية (�شالوم) ،لكنه عاد �إىل
هيئته الأوىل فور �أن �شاهدين ،ومل يقل �إال كلمات بالإجنليزية يطلب فيه
�أن يلتقي مب�س�ؤويل الأمم املتحدة.
كان الرائد يتابع امل�شهد من كامريات خا�صة تنت�شر يف �أنحاء الفيال،
وقد لفت انتباهه تلك احلركة التلقائية التي حتركها �شتايرن ملا حييته
بالعربية ،فهذا ال�سلوك التلقائي ي�ؤكد معلوماته ب�أنه �شتايرن ال�شخ�ص
اخلطري املطلوب.
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كنت �أدخل ع�شرات املرات يومي ًا �إىل �شتايرن و�أحاول حمادثته منفرد ًا
�أو مع الرائد مبارك ،وم�ضت �أيام طويلة �صعبة دون نتيجة �سوى االنهيار
الع�صبي الذي حلق بي من جراء هذا احلب�س الإجباري ،وانقطاعي التام
عن احلياة الطبيعية ،وعي�شي يف �أجواء القلق واخلوف ال�سيما �أنني �أعمل
يف جمال غريب عني �أ�صالً ،وقد نقلوين �آخر الأمر �إىل م�شفى ال�شرطة
اخلا�ص للعالج بعد �أن �ساءت حايل جداً ،و�صرت �أهذي بال وعي ،وو�ضعت
يف امل�شفى داخل جناح خا�ص معزول بحرا�سة م�شددة خ�شية ت�سرب بع�ض
الكلمات التي �أه��ذي بها وجعلوا على عالجي طبيب ًا خا�ص ًا ف��رزوه من
اجلهاز.
مل تكن حايل تتح�سن ،بل كان و�ضعي ي�شري �إىل تدهور خطري ،لأن
الظروف التي ت�سببت يل يف هذه احلالة ال تزال على حالها من احلب�س
والعزل وت�شابه الوجوه و�شدة ال�ضغط.
�أم�ضيت �أ�سبوع ًا من العالج املتوا�صل حت�سنت حايل قليالً ،لكنني ال
قا�س يطرق ر�أ�سي طرق ًا و�شرود ذهني يخرجني
�أزال �أعاين من �صداع ٍ
من واقعي ،ثم ال �ألبث �أن �أعود �إليه.
نقلوين �إىل الفيال مرة �أخرى مع ذاك البالء املمدّد املقيد ،فوجئت
بالرائد مبارك يدخل عليّ ويهنيني بال�سالمة ،ثم بدا يل �أن��ه يود �أن
يفاحتني يف �أمر ولكنه مل يجد املدخل املنا�سب:
 هل هناك جديد �أيها الرائد؟مدافن املوت
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 ال تقلق! �أمور �صغرية حتت ال�سيطرة لكن هناك �أمر يخ�صك وقديزعجك ...لكنه لي�س �ضاراً!!
 ال حول وال قوة �إال باهلل!! قل يل بربك!! الأمر هينّ �صغري ،ا�ضطررنا لإبالغ �أهلك �أنك توفيتَ  ،و�أن جثتكمفقودة!!
 ملاذا؟ هل تنوون قتلي لئال ينك�شف خرب �شتايرن!!!؟ال ال!! كانوا يزعجوننا بات�صاالتهم فوجدنا �أن هذه هي الطريقة املثلى
لإبعادهم.
 �أنت ال تعرف �أهلي� ،سي�أتون �إىل هنا ويك�شفون كل �شيء! لقد ح��دث ه��ذا وح�ضر �شقيقك وكلفنا �أح��د الرجال با�ستقبالهورعايته ،وقد عاد �أم�س بعد �أن ا�ستلم �شهادة الوفاة الر�سمية.
 �أنتم �أوغاد حقاً!! ملاذا تفعلون هذا؟ �أمل �أفعل كل �شيء تطلبونه؟ ا�صمت ف�أنت الآن يف و�ضع �صعب ويجب �أن نحميك ،افهم وا�ستعدللمهمة التالية.
 �أية مهمة هذه لن �أفعل �أي �شيء بعد الآن �أريد العودة لأهلي وبلدي!! �ستموت ف��ور ًا لو فعلت و�سينك�شف كل �شيء ،عليك فقط �أن تكونم�ستعداً� ،أنت غري موجود ر�سمي ًا لذلك �ستكون يف حماية املوت!! و�ضحك
بخبث وخرج وهو يلوّح بيده من وراء ظهره.
٭٭٭٭
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بدايات ونهايات
و�صلت جهود املحققني مع �شتايرن �إىل طريق م�سدودة ،وزادت اخل�شية
من عدم �إمكانهم االحتفاظ بهذا املتهم اخلطري ،ال�سيما �إذا حتركت دول
كربى للمطالبة به �إذا ت�أكدت من وجوده هنا كما �أنه مل يُق ّر حتى الآن ب�أي
�شيء يدينه ،وكل ما يف ملفه الآن ارتكاب جناية تهريب ال�سالح �إىل مناطق
التمرد وهو ملف ق�ضائي جنائي ميكن �أن ت�ستخدم فيه �أدوات �سيا�سية
ودبلوما�سية لل�ضغط على احلكومة لأجله ،و�ستكون هذه كارثة �أمنية.
كانت الإ�شاعات تكرب عن وجود �أجنبي خمتطف ،ورمبا كان متورط ًا
يف دعم املتمردين وكان م�صدر هذه الإ�شاعات مكاتب خمابرات �أجنبية
بالفتات دولية و�صحفية و�إغاثية خمتلفة فهم يحتاجون �إىل �أي خرب.
يف املقابل كان جهاز الأمن اخلارجي ي�شك يف احتمال ت�سرب املعلومات
اخلا�صة ب�شتايرن �إىل هذه الأجهزة ،يف الوقت الذي ب��د�أت فيه تقارير
منظمات حقوق الإن�سان الأمريكية تتحدث عن وج��ود معتقلني �أجانب
 دون �أن تذكر �أية �أ�سماء  -يجري تعذيبهم يف بيوت الأ�شباح التابعةمدافن املوت
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للأجهزة الأمنية؛ مما يعني �أن احلملة لتحرير �شتايرن قد بد�أت.
يف منت�صف الليل ح�ضر الرائد مبارك ومعه رجالن متينا البنية �إىل
الفيال اجلميلة التي يُحتجز فيها �شتايرن ،ودخلوا عليه و�أم�سكوا برقبته
وهو مقيد ،و�أجربوه على تن�شّ ق مادة خمدرة جعلته يغيب عن الوعي ثم
ا�ستاقوه بهدوء �إىل �سيارة جيب مغطاة وحتركوا به �إىل �شارع املطار على
م�سافة غري بعيدة من مقر اجلهاز ،و�أدخلوا اجليب �إىل م��ر�آب خا�ص
لل�سيارات يف فيال �صغرية يف �شارع داخلي يتفرع عن �شارع املطار ثم حملوا
�شتايرن وربطوه �إىل حلقات حديدية لها �سال�سل طويلة متكنه من احلركة
املحدودة داخل غرفة داخلية �صغرية بال نوافذ ،حتوي حمام ًا �إفرجني ًا
بال باب ،وكانت اجلدران مغطاة بجدران بال�ستيكية ين�سدل عليها قما�ش
�أخ�ضر وك�أنها غرفة معزولة عن ال�صوت وال�ضو�ضاء ،ومل يكن فيها �سوى
فرا�ش �إ�سفنجي وو�سادة و�سجادة كبرية قدمية حمراء.
ومل تكن احلرا�سة م�شددة على هذه الفيال �إذ ال يوجد �سوى �شخ�صني
يتناوبان على حديقة الفيال الداخلية و�شخ�ص ثالث يراقب �شتايرن ويعمل
على تقدمي خدمات ال�شراب والطعام له.
يف مقر اجلهاز كانت الأخبار تنت�شر عن نقل �أحد املعتقلني الأجانب
�إىل جهات التحقيق العدلية ،وانت�شر خرب يقول �إنه مت ت�سليمه �إىل �سفارة
�أجنبية بينما �أ�شاع �آخ��رون �أنه قد �أُف��رج عنه ،ويتحدث �آخ��رون عن �أنه
موجود الآن يف مقر مكتب الأمم املتحدة الإقليمي ،...ومل يعرف �أحد
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حقيقة ما جرى �إذ كانت اخلطة تقت�ضي ن�شر �إ�شاعات مت�ضاربة عن مكان
اختفاء �شتايرن.
كان �شتايرن يثري ال�ضو�ضاء وال�صياح كعادته وي�ضرب اجلدران بكل
عنف حتى احمرت يداه وقدماه وجوانبه ،وقَ��رَتَ دمه وتيبّ�س بني جلده
وحلمه ،ولكن ال جميب �سوى احلار�س الذي يدخل عليه بنظرات غا�ضبة
ينبهه �إىل �أن �أحدا لن ي�سمعه ويدير له ظهره �صافق ًا الباب وراءه بقوة ترِ نّ
يكف فهناك �إبرة مهدئة جتربه على
يف �أذن �شتايرن فتزيد غ�ضبه ،و�إذا مل ّ
النوم بال رحمة.
بعد ليلتني ع�صيبتني على �شتايرن دخ��ل ال��رائ��د مبارك و�صاحباه
القويان غرفة �شتايرن وقد خارت قواه وارتخت �أع�ضا�ؤه كلها ،وطلبوا منه
�أن ي�ستمع لهم ،فخ�ضع لهم وجل�س وهو يرمقهم بنظرات حاقدة ،وبادره
الرائد مبارك بالقول:
 هذه فر�صتك الأخرية لتتكلم ثم ال ن�ضمن لك �أن تبقى حي ًا �أو �سليماً! لي�س عندي ما �أقوله! ولكننا نعلم �أن لديك الكثري الكثري لتقوله! قلت لكم لي�س عندي �شيء! حدثنا عن طائرة الأ�سلحة على الأقل! �أنا موظف �أممي ،و�أمار�س عملي الر�سمي ويجب �أن ت�سلموين �إىلالأمم املتحدة!
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 بعيدة عن �شواربك! قالها الرائد مبارك بغ�ضب.وعلى الفور قام الرجالن املرافقان بالإحاطة ب�شتايرن وتخديره ،فهوى
ب�سرعة نتيجة التخدير وتراكم الإجهاد عليه ،ثم و�ضعه الرجالن يف تابوت
خ�شبي و�أحكما �إغالقه ب�أقفال ف�ضية ،ورفعاه �إىل �صندوق �سيارة «بيك
�أب» مغطّ اة ،وانطلقت بهم �صوب املطار ترافقهم �سيارة تخ�ص الرائد
مبارك و�أحد رجاله.
كانت �إج��راءات دخ��ول املطار �سريعة ومهي�أة ومتت دون �أي توقيف
حيث دخلت ال�سيارة �إىل مدرج املطار مبا�شرة ،وتوقفت بجوار طائرة
ركاب �صغرية ،وحملوا التابوت �إىل اجل�سر املتحرك الذي �أودع التابوت
يف الطائرة ،وما لبثت �أن طارت ب�سرعة بعد توقف كامل حلركة الطائرات
املقلعة والهابطة خالل تلك ال�ساعة ،وكانت الوجهة جمهولة.
هذا فيما توا�صلت وتكاثرت الأنباء ال�صحفية الأجنبية عن اختفاء
ال��رج��ل دون �أن تذكر ا�سمه وحت��دث��ت ال�صحافة الأجنبية والتقارير
احلقوقية عن تورط حكومي يف تعذيبه ،وت�أكدت اال�ستخبارات ال�سودانية
�أن �أجهزة املخابرات العاملية لي�ست لديها معلومات �أكيدة عنه حتى الآن،
و�أنهم ال يريدون الك�شف عن هوية عميلهم التاريخي مما يدل على جناح
العملية �أمنياً ،وبقي الآن الدور الإعالمي وال�سيا�سي الذي ينفي وجود
�أي معتقل �أجنبي يف املعتقالت �سوى بع�ض املعتقلني اجلنائيني على ذمة
التحقيق ،وميكن ل�سفاراتهم �أن تتابع ملفاتهم ح�سب الأ�صول.
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وا�ستمرت احلملة الإعالمية الأجنبية �شهرا و�أيام ًا ثم بد�أت باخلفوت
تدريجي ًا بعد انقطاع الأخبار متاما عن �شتايرن وت�ضارب الأنباء عن �أماكن
وجوده و�أ�سباب اختفائه ،وبقي ملف �شتايرن مفتوح ًا ولكن على املجهول
دون �أن ت�صل �إىل عالمة ت�شري �إىل خرب مفيد عنه.
٭٭٭٭
�أم��ا �أن��ا فقد بقيتُ حمتجز ًا يف ه��ذا ال�سجن اجلميل� ،إن��ه مقربتي
الإجبارية! ،ف�أنا ميت ر�سمي ًا وال �أت�صل باملحيط من حويل �إال من خالل
الرائد مبارك الذي كان يزورين كل يومني ،ثم كل �أ�سبوع ،ثم بات ينقطع
عني طويالً� ،أقطّ ع الوقت مبر�ض املالريا الذي كان �صديق ًا وفي ًا ال يفارقني،
ال�سيما �أن هذا املكان رغم جماله �إال �أنه غارق باملاء ك�أنه م�ستنقع ،وهو
البيئة املثالية لتوالد البعو�ض و�أنثاه اللئيمة التي حتمل طفيل املالريا
البغي�ض ،كانت احلمى تالزمني وتبيت يف عظامي ،تفكّك مفا�صلي،
وترميني على ظهري� ،أنتظر دواء الفن�سدار ثم حقنة الكينني ،والطريف
�أن من ي�صف دوائي هو من يغ�سل الفيال وينظفها وي�سقي �أزهارها ويزيد
من ماء م�ستنقعاتها ،فاملالريا مر�ض ال�شعب الذي ي�سجل ح�ضوره حيث
كان الإن�سان هناك.
اليوم كنتُ يف عافية ،وحايل �أف�ضل من �أيام �أخرى خلت ،و�أنا �أع ّد
�أيامي ع ّد ًا يف مقربتي اجلميلة ،ومل �أكن �سعيد ًا عندما دخل علي الرائد
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مبارك فهو �شخ�صية بتُّ �أكرهها وال �أطيق ر�ؤيتها فهي ال تختلط �إال بذكرى
�سيئة معه ولكن املفاج�أة التي حملها يل �أن هناك �ضيف ًا يريد زيارتي!!
كان قلبي يخفق م�ضطرباً ،من ع�ساه يكون ،قد يكون �أي واحد من هذا
اجلهاز ،ولن ي�أتوا ب�ضيف من خارج جهازهم ،لكنني بالت�أكيد ل�ستُ فرح ًا
بذلك ،فهذا ال�ضيف ومبارك و�شم�س الدين قاموا ب�إلغاء حياتي و�شطبها
من الوجود ،فلماذا �أبتهج له؟!،
نعم!! ها هو ذا!! �إنه النقيب ال�ضو!
هو �أف�ضل من غريه ،لقد �أنقذ حياتي مرةً ،وع�شتُ معه �أيام ًا بائ�سة،
�صافحتُه بربود ،لكن مبادرته بالعناق احلار جعلتني �أ�شعر بدفء قد يكون
�صادقاً ،فم�ضيتُ �أ�شكوه و�أ�شكو له ،وعيني يف عينيه� ،سوء حايل ،وموتي
يف حياتي.
 اليوم جئنا لنخرجك مما �أنت فيه ،الظروف مهي�أة لننهي ما بد�أناه. احلمد هلل� ،أخرياً ،متى� ،أخربين باهلل عليك!!كنتُ �أنها ُر حينها ،وكلماته املفاجئة ب��د�أت تق�شع �سقوف القرب من
فوقي ،ور�أيت ال�ضوء لأول مرة منذ �سنوات طويالت يتلألأ �أمامي ،و�أرى
الألوان :ال�شجر �أخ�ضر ،واملوز �أ�صفر ،والليل ليل ،والدنيا تعود للخفقان
واحلركة.
 هناك �أ�سئلة كثرية �أريد طرحها ،دعوين �أ�سرتح!! -لن جتد جواب ًا على �أ�سئلتك لأنني ال �أع��رف الأجوبة مثلك لكنني
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�أعرف �أن احلاج عثمان حي يرزق ،و�أن رفيقك �سيف الدين رحل عن هذه
الدنيا يف رحلة الطائرة ،و�أن �شتايرن اختفى بني الالعبني الكبار.
 ومنقو!!؟ هذا الرجل قرد ،فقد بع�ض �أ�صابعه ،و�أ�صيب ببع�ض الك�سور ،وهويعمل ناطور ًا يف بناية مدنية نائية ...لكن!!.
 ولكن ماذا؟ عليك �أن تختار بني بقائك ميت ًا وتعي�ش يف هذه الدنيا غريب ًا يتيم ًا بال�أهل� ،أو تبقى من�سي ًا يف هذا املكان ورمبا يف مكان �آخر �سيكون �سيئا لك!!
 ماذا تق�صد؟ ظهورك حي ًا �سيك�شف كل �شيء ،و�سيتعر�ض �أهلك ملا ال ترغب به،و�إذا �أردت حمايتهم فعليك �أن تن�ساهم ،ف�أنت الآن ميت ،وال �أن�صحك
ب�أن تنفجع بهم ،و�سنبقيك على معرفة ب�أخبارهم  -ولكنني ال �أعدك
باملتابعة .-
 كيف �س�أعي�ش �إذن؟ �ستعي�ش يف والي��ة نائية بعيدة عن اخل��رط��وم� ،سنفتح لك معم ًالللع�صري ،ومننحك اجلن�سية ،با�سم �آخر!!.
 هل هذه النهاية؟ ال �إنه خيارك الوحيد للبقاء خارج املقربة �إال �إذا!!!. �إال ماذا؟مدافن املوت

159

 هناك مهمة �سهلة يف «التابوت» تنتظر الرجل فاحت الب�شرة!!!؟ يبدو �أنني بتّ �أعرف �أكرث مما يجب!!! هل �أنت موافق!!؟  -بحزم - وهل يبدو �أنني خمتار!؟ ؛ ولكن :هل لكم �أن متنحوين نظرة �إىلموطني لأ�سلّم على ظ ّل �أمي؟.
 بعد عودتك من التابوت  -لي�س لدينا وقت .!- هل �س�أعود؟ -قد تعود فيه!!
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