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الجریمة ولكن  عن عالم بعیدًا جدًا كان لصًا العباسیة. لم یكن أفران في أحد بول یعمل دینق قرنق  كان
الیمنى. علي كفھ بتر سیاسي، عجل وعلى أن تنجز، الناجزة" "العدالة محكمة استطاعت ذلك برغم
الغرض وكان الخیر، صباح صلب الواثق وتم السیقان عددا من وبتر أكف تساقطت سیاسي، عجل
وتحملت أنجزت قد الناجزة بالعدالة سمیت التي المحاكم تلك فكانت سبتمبر. قوانین تثبیت ھو ذلك من

المجازر. تلك عبء

أزقة العباسیة، لم في ضیق منحنًى وفي الصباح، ذلك في الفرن دراجة یقود دینق بول كان قرنق
نوع من الموظفة تلك تكن لم ولسوء حظھ بالدراجة. الموظفات فصدمھا إحدى یتفادى أن  یستطع
"العادیات من أي أنھا ـ الناجزة العدالة مسئولي ألحد سكرتیرة كانت تعمل ولكنھا الموظفات العادیات
سرقة بنیة السكرتیرة تلك صدم قد السرقة وأنھ بول بتھمة دینق قرنق حبس تم أن فكان  ضبحا".
مائة إلى عددھا یصل ال السكرتیرة في حقیبة التي النقود كانت  للمحاكمة تقدیمھ تم حقیبتھا وحین
كذلك، ولما كان األمر البتر. ینفذ كي المسروق المال علیھ یقاس الذي الحد ھو كان ھذا الرقم ـ  جنیھ
القوانین وكي تكسب الیمنى، بول كفھ دینق قرنق یفقد كي فكرة جھنمیة إلى ذلك القاضي اھتدى فقد
ثمن الحد عن الناقصة تلك نقود السكرتیرة إلى أضاف أن إال منھ كان فما التنفیذ الجدیدة وضعیة
تتعدى ال أحالمھ أصبحت أن وكان یمنى، بال كف بول دینق قرنق وھكذا أصبح وثمن نظارتھا الحقیبة

سبتمبر. قوانین ساطور جالدي بھا أطاح التي في تحریك أصابع كفھ رغبتھ
المعروف األلماني مع ذلك الموردة في السكن ظروف جمعتني أبریل، انتفاضة االنتقالیة بعد الفترة في
الموردة ألھل كما یحلو بكري فون، أو بیتر الملون كوش للتصویر وصاحب أستودیو أمدرمان في

كوش . أحیانًا بیتر یدعونھ، و أن

اهللا والصدیق عبد لوال السماني الصدیق السوق ومعي خلف الموردة حي في كوش مع بیتر سكنت
ویحاول یجمعھم سبتمبر، قوانین بضحایا بیتر كوش مھتما كان ولما بالشماسي. الملقب الرسول  حسب
وعن تعرفت أن فكان اإلنسان، بحقوق تھتم عالمیة بمنظمات الواسعة عالقاتھ خالل من مساعدتھم
دقیقة وتفاصیل حیاتھم ودونت قصص مشاكلھم، وعایشت من المبتورین، كبیر عدد علي حمیم  قرب

بول. دینق قرنق كان ضمنھم ومن كمبتورین، وضعھم عن

أزمة أثر أمدرمان الجراحة بمستشفى قسم عنھ تخلى أن بعد الموردة بول في دینق قرنق معنا سكن  
عن نتج صدره األیسر من الجانب في خنجر طعنة یعاني من بول دینق قرنق كان البنج. في حادة
البتر. عملیة بعد العوالم إال تلك علي بول دینق قرنق یتعرف لم حي السینما بأمدرمان، مشاجرة في

بول دینــق قرنـق
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تطق رؤیتھ لم المستشفي أن ویبدو أمدرمان، بمستشفي الجراحة عنبر في سریر علي كان یرقد  
المستشفي إلى یعود علیھ أن أن صغیرة تقول ورقة وھو یحمل بھ عنھ وقذفت تخلت لذلك  كمبتور
من أن یقترب صدره في الذي الجرح كان وھكذا جراحیة عملیة لھ تجري كي البنج یتوفر بعد أن
لحظة نفس في الخنجر بذلك طعن حادة وكأنھ بتأوھات وصرخات علیھا یستعین یكون غرغرینة
فشلت كل ونجده وقد ونعود آالمھ ونتركھ مع البیت من كنا نخرج وھكذا والتأوھات الصرخات تلك
وكنت، المساء ذلك جاء أن إلى اآلالم تلك في تخفیف تناولھا التي والمضادات الحیویة المسكنات
آالمھ أن األرض ویبدو ملقي علي بول دینق قرنق أن لنجد مبكرین عدنا الشماسي، قد اهللا ومعي عبد
إلیھ نعید أن استطعنا مجھود، وبعد تمامًا. وعیھ خارج وكان تفحصناه السریر، خارج بھ قذفت قد
الموردة، الفاضالبي بشارع علي الدكتور عیادة إلى تاكسي عربة أحضرنا أن بعد بھ وخرجنا وعیھ
أن أجرى وبعد الدكتور اللواء استقبلنا لواء. بدرجة الطبي السالح لمستشفي مدیرًا وقتھا كان والذي
بالمریض، عن عالقتنا سألنا و منزعجا منھا التي خرج الستارة خلف بول قرنق دینق علي كشوفاتھ
وھو عنھ تخلي أمدرمان الجراحة بمستشفي عنبر أن وكیف بول قرنق دینق دقیقة عن بتفاصیل حدثناه
إلى تطور قد الجرح أن وباالنجلیزیة، لنا، یعلن أن إال الفاضالبي الدكتور لم یملك ھذه الحالة. في
مستشفي الذي مارستھ القبح ذلك ضد وقف متناھیة، وبھمة سرطاني. تحولت إلى التھاب غرغرینة،
الجراحة بقسم  األولى  الدرجة في بول دینق قرنق استضافة عن تعلن ورقة لنا فكتب أمدرمان،
وكان للمستشفى. كمدیر مخصصاتھ علي ذلك وكل لھ عاجلة جراحیة عملیة إلجراء الطبي بالسالح

الطبي في صباح الغد. السالح إلى بھ نذھب أن علینا

وأشرف دینق بول، قرنق االستثنائي، المریض ھذا ومعنا الفاضالبي علي الدكتور اللواء استقبلنا
واحتاج قرنق كجراح بنفسھ العملیة أشرف علي وقد األولى. الدرجة في حجرة إدخالھ إلي علي بنفسھ
داخل من بالدم متبرعین عن نبحث وخرجنا العملیة. أثناء كثیرًا نزف ألنھ دم نقل إلي عملیة دینق بول
وسط وبحثنا واألطفال، الشباب مباني قصر كان وقتھا في والمسرح الذي للموسیقي العالي المعھد
دینق بول لقرنق بالدم التبرع حملة (أو بوستف)، وشملت O postive الدم فصیلة َحَمَلة عن الطالب
حمید الذي والشاعر القدال طھ محمد الشاعر منھم وكان المعھد، ضیوف إلى إضافًة الطالب من عددا
وألول الكلمات، مد بطریقة وذلك بوستف"، "او قائال الطبي السالح داخل لنفسھ ونحن یھمس كان

الفصیلة. نفس ھي دمي فصیلة أن الیوم ذلك في أنا أعرف مرة

الطبي السالح نحو ویتحرك فواكھ بھ  كیس ویحمل  دراجتھ  یركب  لوال السماني الجمعة، عصر
بالسماني عنجة، فوجئت أبو خور كوبري وحین وصلت إلى راجًال. بھ ألحق كي بعده أنا وخرجت
الموردة، شارع من الجانب اآلخر عبرت إلى وحین الفواكھ، ومعھ كیس عائدًا من السالح الطبي لوال
التي تلك عینیھ في ونظرت رأسھ رفع وحین الدراجة، میزان على رأسھ یضع لوال السماني  كان
مات دینق بول قرنق وممتد: غریب بآسًى و السماني لي یقول أن قبل حدث ما عرفت  احتلھما الدمع،

یحیى. یا
متین؟ ـ

ظھر  اتنین ـ الساعة
ھسھ؟ وین ھو ـ
في المشرحة ـ
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أنھ لنا وقیل ھناك، بول دینق قرنق نجد  لم  المشرحة، إلى  تاكسي  عربة مستغلین أسرعنا وحین  
الزمن وفي الیمنى، بول دینق قرنق كف بتر العدالة الناجزة، تم اّدعى زمن في ھكذا، تم دفنھ. قد
الخاصة جراحھ إلى مضیفًة عبئھ، من متخلصًة الشارع إلى أمدرمان مستشفى بھ تقذف االنتقالي،

إیاه. بإھمالھا سرطانیًا خلقتھ جرحًا

حكى الذي التسجیل شریط خالل من صوتھ أسمع والزلت حیاة، حیث ال بول إلى دینق قرنق انتقل
المبتورة: إلى كفھ یشیر وھو قائًال لھ حدث ما فیھ

بتحرك. طوالي دة مقطوع ید بتاع أصابع بي بحس دي ھو یا أنا ـ
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