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ي        سماء وتألأل البرق ثـم بـدأت األمطـار ـف ي ال في تلك اللیلة دوت الصواعق ف
ي النــاظر بمدينــة القضــارف يقــیم عمــر خالــد حیــث مولــده  ي حــ الھطــول، وفــ

سـماء            ...ومسقط رأسه  ى ال ى نظـرة إـل نظر عمـر مـن خـالل بـاب الغطیـة يلـق
ف   واأل ي  ...مطار تتساقط منھا حیث كانت األمطار تتساقط بغـزارة دون توـق وـف

ى داخـل القطیـة                 ھذه األثناء سمع دوي في مكان ما فشعر باضطراب فعاد إـل
ــن والســكینة س األم س ..يلــتم ي فراشــه ســمع أنــا وبینمــا كــان مســتلقیًا علــ

ي أن يتبین حقیقة األمر           ي باب البیت أمًال ف به يعـرف   فإذا  ..يتصايحون فھرع إل
شـعال النـار                 ي إ سببت ـف أن الصوت الذي دوى منذ لحظات كان لصاعقة وقد ت

ى بأحد البیـوت المجـاورة        ي          ..في إحدى القطاط فأخـذ عمـر مظلتـه وھـرع إـل
ي القطیة  ..مكان الحريق  شتعل ف ى نظرة علي النار وھى ت وھنـاك رأى  ..لیلق

ي واألصقاع    سابقون من كل الفیاف س يت شتعلة والنا  من أجل إطفاء القطیة الم
ـن إطفـاء النارــ             س م ي عمر بالنظر، وبعد فترة تمكن النا شتعلة، فأكتف النار الم
ي لم تؤذى أحدـ  دون كبیر عناء، وكان خالد والد عمر من بین الـذين قـاموا     والت

ي البیت فأستوقفه قائال  ي طريقه إل :بإطفاء النار، فعندما عاد وجد عمر ف

كنت وين ؟-
.في الحريقة -
شیت - .تعمل شنو؟م

يء مـن الوعیـد                ي تنـذر بـش ي أسئلة والده الملتھبة والت ـل  ..لم يرد عمر عل ظ
ي غضب       ى وصـل األب         ..عمر صامتًا ووالده ينظر إلیه ف ي إال لحظات حـت وما ھ

ي سـماء المدينـة               ض سطوتھا عـل ي البیت وكانت األمطار ال تزال تفر ..وابنه إل
ي أحد األسـرة وط          س خالد عل ي داخل القطیة جل س         وف ب مـن عمـر أن يجـل ـل

ي أحد المقاعد، وقال في غضب مصطنع :قبالته عل
ي حريقـة    ..شوف دي آخر مرة أشوفك برّة والمطرة شغالة       - ..حتى لو ف

..سمعت
ي بأي حركة وكأنه تمثال ألحد األقـزام         شفة ولم يأت س عمر ببنت  كـان  ..لم ينب

ي ا               ع ـل أسـبوع عامـه الدراـس ط قب ي الثامنة من عمره، أكمـل فـق ي  مر ف لثـان
ي الفصـل           اسـتقلي خالـد    ..بتفوق ملحوظ إذ تمكن من إحراز الترتیب األول عل

س سرير وقال بصوت ينم عن البؤ ي ال :عل
شوف أمك عملت شنو- شى  .أم
س- .كوي

ي االنتھاء من إعـداد           أسرع عمر نحو المطبخ فإذا به يجد والدته قد أوشكت عل
:الطعام فقال

شنو؟- شاء  ي الع أم

.رز بي لبن-
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قّرب؟-

.بقّر-
.أبوي جا-

متین؟-
.قبل شوية-

ي ذلك         سرفون ف ي الخمر بل ومن الذين ي أما الیـوم فقـد   ..كان خالد من مطاط
س مع زمالئه       فبعـد أن أعـد خالـد وأصـدقائه         ..حالت األمطار دون تعاطیه الكؤو

ت                 ي البـی ق ـف ك دوي الصـاعقة والحرـي لھذه الجلسة سقطت األمطار وتبع ذـل
ي       المجاور فھرعوا لنجدة أھل البی     ت وبعد الفراغ من إطفاء النـار دب الخـوف ـف

ي             ب إلـھ ك غـض سـة الخمـر معتقـدا أن ذـل ت الـذي يحـوي جل قلب صاحب البـی
ي أصدقائه، فمـا               نتیجة لما يقومون به من عمل مخالف للدين فنقل خواطره إل

سـة         س  ..كان إال أن انتقلت عدوى الخوف إلى قلـوب أصـدقائه ففضـوا الجل جـل
العشاء مما أثار عجب أفراد أسرته والذين اعتـادوا         خالد مع أسرته علي مائدة      

ف اللیـل ، ال يفـارق الخـوف قلـوبھم آملـین أن ال               ي منتـص أن ينتظروا عودته ـف
ي خالد إلى البیت يتـرنح    ..تنالھم يد الضرب وكلمات الزجر والتنكیل      فقد كان يأت

ك             ش ويترك من يتـرك وبعـد ذـل ش بمن يبط فیثیر الجلبة في أنحاء البیت، ويبط
س المحرقةي شم ى نوم عمیق ال توقظه منه إال أشعة ال .ركن إل

ي المرحلـة االبتدائیـة، وكانتـا غالبـاًَ مـا تتخطـاھم يـد                   ولعمر أختان وكلتاھما ف
ش                      ـن ھـذا الـبط ي ذلك أن عمـر كـان ينـال نصـیب األسـد م سب ف ش وال البط

سیر   ..المتواصل سـبب شـديد               ًالم يجد عمر تف ى أمـه آمنـة ألن ال  لـذلك وال حـت
ث أن           ..تعقید وقد حدث منذ زمن بعید     ال ـل والبـح ستطیع يـد التأم إما اآلن فلن ت

سبب؛ ھو أن والد خالد ويدعى عمر كان يشرب           ..تدركه مھما فعلت   لنجد أن ال
ـل بیتـه،               الخمر بشراسة عمیاء وكان عندما يعود إلى البیت يفعل األفاعیل بأھ

ش ھـو خالـد               ادة شـرب الخمـر     فـورث خالـد عـ     ..وكان أكثـر مـن تنالـه يـد الـبط
ش .والسیما ھذه العادة الزمیمة وھى البط

إال أن عمر كان ھذه المرة مختلفاًَ تمامًا عن والده فقد شب منـذ صـغره مھتمـَا                  
ي ذلك ذكائه الملحوظ واھتمام والدتـه             ساعده عل بدروسه متفوقاًَ بین أقرانه ي

سـب            ..به ي وجه خالد وھو يحاول النیل منه ب ب أو بـدون  فقد كانت تقف مرارًا ف
.سبب

كان خالد يملك عددًا من األفدنة صالحة للزراعة ولكنه كان ال يقوم بزراعتھا بل 
ى      ي لـم تكــن تكفــ ـل شــھر لتحصــیل قیمـة اإليجــار والتــ يؤجرھـا ويــأتي أول ك

ش ظروف         سرة تماماًَ مما يجعل ھذه األسرة تعی ي       ًامنصرفات األ  صـعبة جـدًا ـف
شھر  سبب أن..األيام األخیرة من ال ـن كبیـرة وأن خالـد     وال  قیمة اإليجار لـم تكم

ـن ھــذا اإليجــار وراء شــرب الخمــر   ـن الخمــر ذلــك  ..يقــوم بأنفــاق جــزء ـم آه ـم
سد علیھا سعادة تح ي  سرة ف .المشروب القاتل والذي لواله لعاشت ھذه األ
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ـن          ـة الزمــان عامــًا كــامال والحــال كمــا ھــو ولكــن دوام الحــال ـم تــدور عجـل
ـل عا ..المحــال ـن إنھــاء       عمــر يكـم ي الثالــث وتقتــرب أختــاه ـم ـه الدراســ ـم

ــة  ــة االبتدائـی ــوءا ..المرحـل ــزداد ـس شـــیة ـت ــروف المعی شـــبح الغـــالء ..الـظ و
ــدخل   ــدودي اـل ــور مـح ــوته لیلھـــب ظـھ ــع ـص ــة تحـــاول ..المعیشـــي يرـف آمـن

.إفھام زوجھا حقیقة األمر، ولكن ال حیاة لمن تنادى 
ي يـوم مـا اسـتیقظ خالـد مـن نومـه متـأخرًا كعادتـه ل                 یجـد آمنـة قـد أعـدت     وف

ـن تنــاول     س لتنــاول اإلفطــار وعنــدما فــرغ ـم ــم جلــ ـل وجھــه ث ـس اإلفطــار، فغ
س ست آمنة قبالته وقالت بصوت يحمل نبرات البؤ :طعامه جل

هللا الحالة بقت صعبة- .يا حاج وا



أعمل شنو؟-

.أشتغل-
ـم        ـم تشــاركه فیھــا آمنــة، ـث ـن المــرح ـل ـحكة خالیــة تمامــًا ـم أطلــق خالــد ـض

:قال
ي - ي غیــرك مــا القــین وبعــد ده بیحمــدوا     يــا ولیــة قــول هللا، فــ  الحمــد 

هللا  هللا علي كل حال..ا .الحمد 
ش فطور- شى المدرسة بدون قرو .يا حاج عمر مرآت قاعد يم

.الولد الزم يتعلم الصبر-
سه صغیر- .الولد ل

.ده عمره تسعة سنوات-
ــر     - ــة مـــن غـی ــو المدرـس ـش ــدين يم ــرات قاـع ــة وأمـــل ـم ــو رحـم برـض

ش .قرو
ـل شــنو  - ــة الحاـص ال حــول وال قــوة إال  ..متــین الواطــا أصــبحت ..يــا ولی

هللا .مرة غیر النكد ما عندھا حاجة..با
ســم علــي وجھھــا    ض ترت صــمت خالــد لفتــرة وآمنــة زوجتــه مطرقــة إلــى األر

:ثم أردف قائال..كل عالمات الحزن 
شــان        - ـه ع ـة برضــو وأضــغط علـی ــد اللیـل ى لحــاج أحم شــ ص حأم ـال ـخ

.يزيد اإليجار
شى وبترجع ب- .دون فايدةكل مرة بتم
هللا اللیلة ارجع منصور- .ال إن شاء ا
شوف- .لكن إذا جیت المرّة دي بدون فائدة حأتصّرف..ن
ى شنو؟- حتعمل
.حتشوف-

ـم       ســاعیھا ـل ـن م ـل ولـك ـن عـم ـك األيــام تقــوم بالبحــث ـع ي تـل كانــت آمنــة فــ
ــة العصــا       ـل لیكــون بمثاب ي عـم ي الحصــول علــ ى اآلن فــ ـل بالنجــاح حتــ تكـل

ـحرية التــي تخــرج ھــذه األ    ـس ـة      ال ـن دائــرة العــوز والحاـج ـة ـم ـس ســرة التع
شــيء  ض ال ي رغــد بعــ ش فــ ـل لھــا العــی ــن يكـف ولكنھــا لــم تفقــد ..إلــى بــر آم

ض     ــر ــذا الـغ ــديقاتھا ومعارفھـــا لـھ ض ـص ي بعـــ ــردد علـــ ..األمـــل فكانـــت تـت
ـل            ـة عـم ــد فرـص ـه إذا وج ــدھا بأـن ـن وع ـم يفیــدھا وھنــاك ـم ـن ـل وھنــاك ـم

ي الحال .فسوف يخبرھا ف
ـن إقنــاع حــاج أحمــد    ـن خالــد ـم ـم    تمـك ـن الزيــادة ـل  بتزويــد اإليجــار قلــیال ولـك

ي آمنــة بھــذا التحــول الطفیــف  شــر القیمــة االيجاريــة لــذلك لــم تبــال تتعــدى ع
ـل قــائم  ــل أملھــا فــي إيجــاد عـم س أن يعصــف بآمنــة إال أن ..لــذا ظ وكــاد الیــأ

ي التفــت أو كــادت تلتــف حــول      س التــ ـل مــد أزرعتــه لیمــزق خیــوط الیــأ األـم
ــة، لتـــتمكن مـــن إيجـــاد عمـــل ب ــل آمـن ــوع العـم ـــد الفنـــادق وـن ــة"أح "منظـم

ـــرفات البیـــت ــن منص ــل ـم ـــد القلـی ــة أن تعمـــل ..وبراتـــب يس ــل آمـن كـــان أـم
ي       ـم يزعفھــا الحــظ فــ ـن ـل ي ھــذا المجــال ولـك طباخــة لخبرتھــا الشــديدة فــ

.إيجاد ھذا النوع من العمل
ــد كالصـــاعقة    س خاـل ي رأ ــر علـــ ــع الخـب تظـــاھر بـــالقبول وكـــتم  ..كـــان وـق

ــة حتـــى يتحـــی  شـــاعره المعارـض ـــبة إلبرازھـــا م ــة المناس وقبـــل ..ن الفرـص
ــة عملھــا بالفنــدق،        ـل باشــرت آمن ـن إيجــاد فرصــة العـم ــة أيــام ـم مــرور ثالث

ــع أبنائھـــا    ـــباح البـــاكر ـم ي الص ســـتیقظ فـــ ي  ..فكانـــت ت ــم إلـــ ــوا ـھ لیتجـھ
ي عملھا بالفندق ي إل سھم وتتجه ھ .مدار

ـن نومــه متــأخرا لیجــد      ســتیقظ ـم ــم يطــب ھــذا الحــال لخالــد والــذي كــان ي ل
سالبیــت  ســكنه البــؤ ى المطــبخ لیعــد   ..خاويــًا ي ــم يتجــه إلــ ـل وجھــه ث ـس لیغ

ــه للخــروج    ـم يعــد نفس ــه ـث ض أصــدقائه والــذين يعملــون    ..طعام قاصــدًا بعــ
ى لــدي ھــذا برھــة ولــدي ذلــك برھــة ثــم يعــود عنــد المغیــب  ســوق فیقضــ بال

ســابعة   يإلــ ي ال ـل لیتنــاول طعامــه ثــم يغــادر فــ ــن عـم  البیــت وكأنــه قــادم م



ســاءًا قاصــدا بــین أصــ ســیان ھمــوم  م ســامر وشــرب الخمــر ون دقائه حیــث الت
ـل     ي منتصــف اللـی ي فــ ــم عقــولھم المريضــة لیــأت الــدنیا حســب مــا تصــور لھ
ــذ    ــم ينـف ــرى، ـث ــم األـخ ــعب فـھ ــھا ويـص ــم بعـض ــرنح، ينطـــق بكلمـــات يفـھ يـت

ي النوم ش وخالفه ثم لیخلد إل .برنامجه الیومي الممل من بط
شــھر لیقتــر ي مــا ھــو علیــه بضــع أ ــن إنھــاء أســتمر ھــذا الوضــع علــ ب عمــر م

ــة      ـة االبتدائی ـن إنھــاء المرحـل ــع وتقتــرب أختــاه ـم ـل ..الصــف الراب واألم تواـص
ي           ش فــ ـه يعــی ـه أمــا األب فكأـن ـل وـج ي أكـم ســالتھا علــ ـة ر كفاحھــا مؤدـي

.عالم آخر تنعدم فیه ضغوط الحیاة
ي   وبینمــا كــان خالــد فــي جولتــه الیومیــة متفقــدًا أصــدقائه الــذين يعملــون فــ

س يأخــذ     ســوق مــر بمجلــ ـالت وكــان لصــاحبه،     ال ــه بجــوار أحــد المـح موقع
ــديث    ــراف الـح س يتجـــاذب معھـــم أـط ى  ..فجلـــ ـــت ــوعات ش فتنـــاولوا موـض

ـل       ــوع التوفیــق بــین العـم ي موض ـة ل بلیســتقروا فــ ــوق والزراـع ك ئــلوالس
ـن  ..الــذين يقومــون بھــذين العملــین معــاً  ض ـم فوجــد خالــد أنــه خــاوي الوفــا

ــو  ســـتغرق وقتـــًا ـط ــذي ا ــوع واـل ــذا الموـض ي ـھ س ...يًالالمشـــاركة فـــ فھمـــ
ي الحــرج انتقامــا     أحــدھم بعبــارة جارحــة كــان يقصــد منھــا أن يوقــع خالــد فــ

ي الســمر  ..منــه ــن لیــال ي لیلــة م ــن ثــورات خالــد فــ ألنــه كــان ضــحیة ثــورة م
ـن   ..فــانتھز الفرصــة لكــي يثــأر لتلــك اللیلــة   ي صــوت خافــت يــنم ـع فقــال فــ

:المكر
س   - ســوق بــ ي ال شــتغل فــ هللا أنــا ب ـن غیــري ..الحمــد  لو أصــ..أخیــر ـم

سوق وال زراعة ي ال س ال شغل ف .في نا
س خالد أن العبارة موجھة إلیه مباشرة فوقف لحظتھا وقال :أح

بتقصد شنو يا جابر؟ -
:فرد جابر بكبرياء مصطنع

.ما قلت خالد-

.ال قلت خالد-
.يا لطیف-

ض الحاضرين :وقال بع
هللا - ..الحاصل شنو..يا جماعة أستھدو  با

.األيام بینا يا جابر-
شھوريا ز- .ول ال أيام وال 

شــاجرة دمويــة      ى م ـالف إلــ ش حــدة لیتحــول الـخ فتنــاول خالــد  ..وزاد النقــا
ــه جــابر     ـن تــدارك    ..أحــد المقاعــد وضــرب ب س ـم ـن بــالمجل ســتطع ـم ـم ي وـل

ـة      ــد أن أصــیب جــابر إصــابة بالـغ ـم    ..الموقــف إال بع ـس وذھــب جــابر إلــي ق
ــدقائه ض أـص ــه بعـــ ــكواه يتبـع شـــرطة رافعـــًا ـش س..ال ــد جلـــ ــد فـق أمـــا خاـل
ــور    ــه األـم ــفر عـن ـس ــه فـــي انتظـــار مـــا ست ي إال أن وصـــل  ..مكاـن ومـــا ھـــ

ـن خالــد لیجــده دون     يشــرطال ســأل ـع شــاجرة حتــى أخــذ ي ي مكــان الم  إلــ
شــرطة  ســم ال ي أقــوال ..كبیــر عنــاء فأقتــاده إلــى ق وھنــاك تــم االســتماع إلــ

ض اآلخــر لصــالح جــابر    شــھد لصــالح خالــد والــبع شــھود؛ فكــان بعضــھم ي ..ال
شرطة ي الحیرة فوقف بین الحاضر خاطبًامما جعل ضابط ال : يقع ف

س كبــار     - ـن   ...يـا جماعـة الكــالم ده مـا صــاح أنتـو نـا ى ده لــو كـان ـم يعـن
ش  ــغار كـــان معلـــی ــو رجـــال كبـــار..أوالد ـص ى ..لكـــن أنـت ــدام فأنـــا ـق

ــة ..حلـــین هللا عمـــا  ..إمـــا التحويـــل للنیاـب ــحب وعفـــا ا ـس أو الـــبالغ ين
...سلف

:لحضور ويكبرھم سنًافقال حاج عبد اللطیف الذي كان ضمن ا

.أنا عندي اقتراح يا سیادة الضابط-
.قول-
ـن الــبالغ وخالــد يتحمــل نفقــة عــالج جــابر - قلــت شــنو ..جــابر يتنــازل ـع

.يا جابر



أخــذ جــابر يقلــب النظــر ھنــا وھنــاك بــین الحاضــرين فقــرأ عالمــات التأيیــد       
ي  ..علــي وجــوه بعضــھم فانصــاع لھــذا القــرار األخیــر   ي ھــذا الیــوم علــ انتھــ

ض األخیــر    ..خیــر ــالج جــابر، رفــ ـل بمنصــرفات ع .. فعنــدما حــاول خالــد التكـف
ـط مجموعــة مــن معارفھمــ  س الیــوم  افتعانقــا وـس  وأصــدقائھما فــي لیلــة نفــ

ـل منھمــا يقــدم العــذر لآلخــر  ..أمــام منــزل جــابر  ي  ..وـك فكــان ھــذا ســببًا فــ
ي ربطت بینھما فیما بعد .العالقة القوية الت

ـ    ـة الـت شــكلة والطريـق ـع     يإال أن ھــذه الم  انتھــت بھــا جعلــت خالــد يقــف ـم
ســه وقفــة طويلــة  ي أيامــه الماضــیة فوجــد األخطــاء    ..نف لیطــوف بخیالــه فــ

ــم ماضـــیه ــذنوب تفـح ــه تخلـــف عـــن  ..واـل ــمیر حتـــى أـن ــعر بتـــأنین الـض ـش ف
ـل        ـل عــاد إلــى البیــت قـب ـم يكتــف بــذلك ـب ســمر وـل س ال ى مجلــ الــذھاب إلــ

أســرته إال الوقــت الــذي كــان يعــود فیــه وھــو مخمــور، ممــا أثــار عجــب أفــراد  
ـم يحــدّ     ـه وـل ـس ـه اختلــى بنف ــمعھا    ..ث أحــدًااـن ي س ـة التــ والعبــارة الجارـح

ــه  ي أذـن س تتـــردد علـــ ي المجلـــ ســـامعه كـــل  ...فـــ وكأنھـــا تلقـــى علـــي م
ــل كــل ثانیــة  بأنــه ...فشــعر بأنــه ضــائع فــي ھــذا العــالم الفســیح...دقیقـة ، ب

.بأن زوجته تفوقه مروءة..بأنه مھزوم..ال شئ 
ـك الثنـاء وبعـ      ي تل ي          وف ت آمنـة أنـه غیـر مخمـور أرسـلت لـه أمـل ـك د أن تبیـن

شاء فقالت :تدعوه لتناول وجبة الع
.أبوي العشاء-
.ما عايز-

ـه دون         ـل الــرد برمـت ي أمھــا تحـم ي التعقیــب فعــادت إلــ ـل علــ ـم تجــرؤ أـم ـل
ص   ـة أو       ..إضــافة أو إنقــا ــديد حیــث ال جلـب ــدوء الش ـم بالھ ـس ــوم أت ھــذا الی

ـ       ي المـك ـطوته علــ ض ـس ـمت يغــر ـن الـص ش ولـك ـم   بطــ ـدوء ـل ان ، إال أن الـھ
ش الجــاف     شــبعة برائحــة الحشــی يــدم طــويًال إذ قطعتــه ريــاح ھبــت لتوھــا م

شـــــة  ض المتعط ش ..ورائحـــــة األر ــــق الـــــدعا ــــق الجمیـــــع عـب وأستنـش
ش  :فقالت آمنة..فشعروا باالنتعا

ي حتة قريبة- .دمى مطرة سبط ف
:فقال عمر متسائًال

وين ؟-

.ما بعید-
ش لــم تجــرؤ ع ش فیھــا  إال أن رائحــة الــدعا ي كــان يعــی ي قطــع الخلــوة التــ لــ

.خالد

))3((

س      ي مــرت بخالــد لیعــود إلــي مجــال أخیــرًا ذھبــت موجــة تــأنین الضــمیر التــ
ش    ــبط ي القلـــق واـل ــة إلـــ ــرة الحزيـن ــود األـس ــمر وتـع ـس ــرب العـــام  ..ال أقـت

س عمــر وأختیــه لالمتحانــات  ــن نھايتــه فجلــ ي ..الدراســي م وتمــر األيــام علــ
ــل ظـــافرًا  ..مــا يـــرام  األم ..منھــا إال أن عمـــر كــان األكثـــر تفوقـــاً  لیخــرج الـك

ي   ـــرفة علـــ ــعادتھا أنھـــا أصـــبحت مش ــوق أبناءھـــا ومـــا زاد ـس ــعیدة بتـف ـس
ســنت حالــت البیــت الماديــة     ي الفنــدق فــذاد راتبھــا قلــیًال فتح المنظفــات فــ

يء   شــ ض ال ـد       ..بعــ ـمل معھــا خاـل ـش ـم ت ــعادة والنجــاح ـل ـة الس إال أن موـج
ــذه األيـــام بـــین تأنیـــب ال ـــزق ـھ ـــذي يتم ـــر وال ي الخم ش إلـــ ــمیر والـــتعط ـض

ــھا ــذي  ...ومجالـس ش اـل ــدروي شـــأنه شـــأن اـل ــه  فكـــان تـــارة يختلـــي بنفـس
ي       ســعى إلــ ش فــي جــو روحــاني بعــد أن زھــد الــدنیا ومتاعھــا وتــارة ي يعــی

ســكنته شــیطانیة قــد  س الخمــر وكــأن روحــاًَ  ي حیــرة بــین ..مجــال وأســرته فــ
ـم الھــدوء أرجــاء البیــت    ... ذاكوھــذا  ى خلوتــه؛ يـع ســكن وفحــین يــركن إلــ ت

ي البیــت مخمــوراً؛ يطــرد  ..الطمأنینــة قلــوب أفــراد أســرته أمــا حــین يعــود إلــ
ـة التــي خلقتھــا الخلــوة    ـن    ...القلــق الطمأنیـن ســبح األســرة فــي بحــر ـم فت



ى ينــام خالــد  ـن األيــام  ..األحــزان حتــ ي يــوم ـم وبینمــا كــان خالــد يقــوم  و فــ
ــه   ــده جالســـاًَ أماـم ــّر بمحـــل جـــابر فوـج ــوق ـم ـس ي ال ــه المعتـــاد فـــ بتجواـل

سالم :فألقى علیه ال

سالم- .وعلیكم ال
كیف الحال؟-

هللا- .بخیر الحمد 
شّر- .ب

ي جديد- هللا ما ف .وا
ي خدمة- هللا يا جابر أنا عايزك ف .وا

.أتفضل قول-
ي الزراعـة فعـايز أجـرب التجـارة                 - ك  ..تعرف أنـا يـا جـابر مـا عنـدي ـف رأـي

..شنو؟
.ما بطال-
س مـــال- ـــدي رأ س مـــا عن ــن بـــ يزفعـــاي..لـك ــدعمن شـــاء ..ك ـت هللا وإن  ا

.أول بأول أسدد لیك

ــیولة    - ــدي ـس ــا عـن ــد ـم ـــا خاـل هللا ي ــوية الحالـــة   ..وا ــومین دي ـش الـی
ي..لكن ممكن أديك بضاعة..واقفة سدد ل شنو؟..تبیع وت ..رأيك 

.تمام-
س       - ـة وتشــوف لیــك مكــان كــوي ـك طبلـی ـل لـی ـن بكــرة تعـم ..شــفت ـم

.وبعد كده تبدأ
هللا عاجز عن شكرك- .وا
شنو- سیطة..وأنا عملت  .دي حاجة ب

ـم حــاج          ــه مــّر بـھ ـه ل شــكر لجــابر تقــديرًا لخدمـت وبینمــا كــان خالــد يجــزل ال
ـالل        ـن ـخ عبــداللطیف وأخــذ مكانــه بینھمــا بعــد أن ســلم علیھمــا، وعــرف ـم
ي   ــل فـــ ــدأ بھـــا العـم ي يـب ــة كـــ ي طبلـی ــة إلـــ ي حاـج ــد فـــ ــھما أن خاـل نقاـش

سوق سه..ال :فقال بصوته المبحوح الخافت وكأنه يكلم نف
شو- شوية تصلیح..يةأنا عندي طبلیة لكن قديمة  .فعايذة لیھا 

:فرد علیه جابر

شكلة- .ما م
سم وقال :شعر خالد بسعادة بالغة فابت

.شكرًا يا حاج عبداللطیف-
.على شنو يا خالد-

شى معاى- هللا التجارة تم .إن شاء ا
:فرد علیه جابر

هللا- ي ا .أنت ومجھودك والرزق عل
.طیب ما كان تجرب الزراعة-

هللا يــا حــاج عبــداللطیف الز - ـل كــده  وا ـن ..راعــة دي حاولــت فیھــا قـب لـك
.ما نجحت فیھا

ي شنو؟- شتغل ف .وحت
سھل..حزيةأجابر حیدّينى كمیة - .وربنا ي

ســوق     ـن عقــد ھــذه الصــفقة بــدأ خالــد عملــه بال ـل مــرور ثالثــة أيــام ـم ..وقـب
س   ..فكانــت بدايــة موفقــة نوعــًا مــا  لیعــود فــي نھايــة ھــذا الیــوم بــربح ال بــأ

ــه ــه ب..ـب ـــرى لزوجـت ــةيحمـــل البش ــوة الموفـق ــذه الخـط ـــرك ..ـھ ــًال أن تت وآـم
ـل بالفنــدق   ـه العـم ــغولة      ..زوجـت ـة مش ـل إلــى البیــت وجــد آمـن ــدما وـص وعن

ــم يجــد أثــر ألبنائــه   ف...بصــنع الطعــام أخــذ  يقلــب نظــره بــین أنحــاء البیــت فل
:فقال لزوجته

..األوالد مشو وين؟-
.عند عمتھم-



من متین؟-

.من العصر-
ي موضوع- ى أنا عايزك ف .تعال

ي داخــ س خالــد علــي أحــد األســرة، لتلحــق بــه آمنــة بعــد   وفــ ل القطیــة جلــ
ست منه غیر بعید ثم قالت :فترة فجل

هللا خیر- .إن شاء ا

ي أشــتغل   ...خیــر- ي لــ ســع اشــتغلت ..طبعــا أنتــي كنــت بتقــول ..وھ
..رأيك شنو؟

.تمام-

ص أنا حأشیله- شاياله خال .والحمل الكنتى 
.!تقصد شنو؟-

شغل- ي ال سیب .ت
كیف أسیب الشغل؟-
.شكلة يعنىدي م-
ـل فتــرة بیزيــد    - ـن المنظفــات وراتبــي ـك ســئولة ـم ســع م أقــوم ..أنــا ھ

شغل .أسیب ال
ي- شتغل ي ت شنو..يعنى أنا اشتعل وأنت ..أصلو عايزين نعمل 
سترة- ..ال
.أنا بقدر علیھا-
.يا خالد أنا ما بقدر أسیب الشغل-
.ده كالم شنو-
سمعت- .زى ما 

ي وجھــه عالمــات الغضــب قاصــداًَ    ـم علــ ـس ســه المعتــاد خــرج خالــد ترت  مجل
ــم ــه المظـل ســـیه واقـع ي تن شـــیطانیة كـــ ســـلوى ال ــه ال ي ...بغیـت وھنـــاك فـــ

ي         ــة أخــذ يخــرج مــا فــ ــمر وبعــد أن  شــرب خالــد حتــى الثمال س الس مجلــ
:جوفه من ھموم فأخذ يقول

ي الشـغل      - ي مـا بسـیبو         ..قلت للمـرة سـیب ت ـل ـل      ..قاـل ى أنـا أعم يعـن
...شنو

ــ    ـحكات وكــأن خال س يطلقــون الـض ـن بــالمجل ض  فأخــذ ـم ص علــیھم بعــ د يقــ
ـل قــد     ...النكــات ـل عــاد خالــد يتــرنح إلــي بیتــه لیجــد الـك ي منتصــف اللـی وفــ

ـن طعــام ..نــام ي  ...فأتجــه إلــى المطــبخ بحثــًا ـع وشــعرت آمنــة بالضــجة التــ
ي     شــیة أن يفاتحھــا فــ ســاعدته خ يحــدثھا خالــد بــالمطبخ ولكنھــا لــم تقــم لم

.موضوع العمل فواصلت نومھا
ض األ   ـن خالــد مــن تحقیــق بعــ ــه الجديــد  تمـك ي عمل فعقــد العــزم  ...ربــاح فــ

ـن عمــل  ي أن يثنــى زوجتــه عمــا تقــوم بــه ـم وھنــاك ســبب ...مــع نفســه علــ
ــذت   ي أـخ ســـنة التـــ س األل ـــر ــد أن يخ ــه يرـي ــو أـن ــة وـھ ــذه الغاـي آخـــر وراء ـھ

ـه وكســله     ـن كفــاح زوجـت ي إيقــاف      ..تتحــدث ـع ـل فــ ــد األـم ـم يفقــد خال فـل
ــن العمــل فكــان يحــاول إقناعھــا ســواء أكــان مخمــو  ـل زوجتــه ع ي كاـم رًا أو فــ

ـل المســئولیة    ..وعیــه ـن أنــه قــادرًا علــي تحـم ـن واثقــة ـم إال أن آمنــة لــم تـك
ي إحــدى المــرات عــاد خالــد إلــى البیــت  ..لــذا لــم تنــذل إلــى رغبتــه أبــداًَ  وفــ

ـل  ي منتصــف اللـی تفــوح منــه رائحــة الخمــر كأنــه جیفــة مكثــت    ..يتــرنح..فــ
ــراء  ي الـع ـــرة فـــ ض األشـــیا  ..فت ــھا بـــبع ــغل نفـس ـش ــة ت ــد آمـن ء داخـــل لیـج

ي أحــد أســرتھا وأخــذ يتــابع    ...القطیــة س علــ ي القطیــة وجلــ دلــف خالــد إلــ
:بنظره ما تقوم به آمنة من عمل، وبعد ھنیھة قال 

سه مصرّه تشتغلي؟- ل
:لم ترد آمنة علي سؤال زوجھا فالتمعت عیناه وقال في غضب

ي؟- ي؟..ما بتسمع س ..أنا بكلم نف



..عايز شنو؟-

شغل- ي ال سیب .ت
.ده ما وقته-

. وقتهال-
ي الموضوع ده- .بكرة نتكلم ف

ي شنو؟- .واللیلة ف
ي شئ- ... تعبانيلكن أنت جا..ما ف

:وقبل أن تكمل آمنة حديثھا قال
.أنتي قايلة أنا سكران-

.أنا ما قلت كده-
.ال قلتى-

.ما قلت-
شــكلة د..ده الوقــت المناســب- ـل   يالم  لــو مــا اتحلــت اللیلــة مــا بتتـح

ي..تانى  شتغل شتغلأ..أنا ما عايزك ت .نا الب
.أنا كمان قادرة أشتغل-

ي، لكن أنا موجود- .ده لو أنا كنت ما ف
ض- ساعدنا بع .ما فیھا حاجة لو 
.ال فیھا حاجة-
ص نوم وبكرة يحلھا ألف حالل- .خال
شكلة - ي لي بكرة ..يا ولیة أنا بقول لیك نحل الم .تقول
شغل- سیب ال .أنا ما ب

ض ود   ي  أثــارت ھــذه الكلمــات األخیــرة غضــب خالــد فــنھ ـن زوجتــه والتــ نــا ـم
سة في السرير المقابل وقال  :كانت جال

شغل- ي ال سیب .ت

.ما بقدر -
ي وجھھا  :ولم تأتى آمنة بأي حركة فقط قالت ..فلطمھا عل

هللا ونعم الوكیل- سب ا .ح
ي           ـة وھــ ـال رحـم ـه فأخــذ يضــربھا ـب ـن جنوـن ـد يـج جعلــت ھــذه العبــارة خاـل

:تقول
...حرام علیك..حرام علیك -

ــم يكتــف خالــد بــ  ي كانــت تحــت ســريره  ل ـل أخــذ عصــاه والتــ وعنــدما ..ذلك ـب
رأت آمنــة تھیئــة لضــربھا أســرعت نحــو بــاب البیــت ومنــه إلــى بیــت مــريم       

ــة ي مقرـب ــذي كـــان علـــ ــد واـل ــن بیـــت زوجھـــاأخـــت خاـل ــة ..ـم وفـــى القطـی
ــوا         ــدث ألمھــــم ولكــــنھم اكتفــ ـــاورة تــــابع عمــــر وأختیــــه مــــا حــ المـج

ســتماع ـل  وعنــدما وصــلت آمنــة إلــى بیــت مــريم وا   ..باال ي اســتقبلتھا بـك لتــ
ي وجھھا  ي لھفة..قلق عندما رأت الدموع عل :فقالت لھا ف

هللا- .خیر إن شاء ا
س- .من وين يجى الخیر ب

.الحصل شنو؟-
!.خالد-

!.مالو؟-
ي- .ضربن

هللا وأحك- ي بسم ا شنويقول ي الحصل  . ل
ــكران   - ـع البیــت س شــغل   ..جــاء راـج ي ال ي ســیب قمــت ..قــام قــال لــ

.قام ضربني..قلت لیه ما بقدر
ي  ي مــريم جانــب ممــا تعیشــه مــن مأســاة وھــ ص علــ وبینمــا كانــت آمنــة تقــ
س        ـالم وجلــ ـس ـه فــألقى ال ـن عمـل ش بالبكــاء جــاء حــافظ زوج مــريم ـم تجھــ

ـل...وأســتمع إلــى القصــة كاملــة ى  وحــافظ رـج ي وكــان يحــاول مــرارًا ثنــ تقــ



ئ     ـل شــ ســتطع فـع ـم ي ـم ولكنــه ـل ـن ھــذا الطريــق المظـل فحــاول ...خالــد ـع
ي ھدوء...تلطیف الجو ھذه المرة :فقال ف

شكلة حلھا صعب- هللا م لكن يا آمنة عندي اقتراح ؟..وا

شنو؟-
ــة  - ــو فرـص ــغل واديتیـھ ـش ي ال ســـبت ــو  ــون ...فیھـــا شـــنو ـل ممكـــن يـك

.جادى
:فقالت آمنة بصوت متھدج

ـل      - ســبھا فــي الصــباح بصــرفھا باللـی ش البك تقــول ..يــا حــافظ القــرو
ي أسیب الشغل .ل

هللا ما عارف أقول لیك شنو- .وا
ــكلة ديـــا جماعـــ- ـش ــود ية الم ــدر .. حلھـــا موـج ــد مـــا بـق ــع خاـل أنـــا ـم

ش  ي..أعی .عشان كده الزم يطلقن
: في دھشةمريمفقالت 

!.ده كالم شنو-
ي- سمعت .ذي ما 

ي جد :فقال حافظ ف
شان أوالدك - ي ع ي الزم تضح .يا آمنة أنت

:قالت مريمو 
!.أوالدك يا آمنة-
ي كبیــر  - ي مــدن هللا بیــت أبــوي فــ ي معــاى  ..وا ـن أوالدي فالعــايز يجــ ـم

..يجى طوالى
ي    ــل أن تخلــد إلــى النــوم وفــ ي حالــة غضــب واألفض ظنــت مــريم أن آمنــة فــ

:فقالت مريم بصوت حنون...الصباح ربما يكون لھا رأي آخر 
ــالل - ـــرة يحلھـــا ألـــف ـح ــد..بك شـــان ـك ي ومـــا هع ــوم ــع ـن ي ھـس  أنتـــ

شغلي بالك .ت
ى مقصــد زوجتــه فحــاول تعزيــز مــا تفعلــه زوجتــه     ض حــافظ بعــد أن وعــ نھــ

:فقال
هللا كريم - هللا المشكلة ..ا . تنحلديإن شاء ا

ي الصــباح اســتیقظت آمنــة قبــل الجمیــع ســت تفكــر فــي مــا حــدث و..وفــ جل
ـــات   ..بالبارحــــة والقــــرار الــــذي اتخذتــــه    ـــا عالـم ســــم علــــي وجھـھ ترت

ى اســتقیظ الجمیــع  ..الحــزن ي إال لحظــات حتــ ســوا  ..ومــا ھــ وبعــد فتــرة جل
ـــربون الشـــاي ي وبینمـــا كـــان...جمیعـــًا يش ض ســـطوته علـــ ــمت يفـــر  الـص
:المكان ، قالت آمنة لحافظ

.أنا عايزة منك طلب-

.جدًا-
ش معــاھو تــانى ، عشــان     - ى تقــول لخالــد أنــو أنــا مــا بقــدر أعــی شــ تم

.كده الزم يطلقني
ي حــافظ ومــريم كالصــاعقة    ي رأســ وحاولــت ..كــان وقــع ھــذه الكلمــات علــ

:مريم أن تثنى آمنة فقالت بصوتھا الحنون
ي نفسك ي- .ا آمنة الكالم ده ما ساھلراجع

ي األخیر- .يا جماعة ده كالم
ـه           ـة عمــا عزمــت علـی ـن حــافظ أو مــريم أن يثنیــا آمـن ـل ـم ســتطع ـك ـم ي ..ـل

ـل حــافظ ھــذه العبــارة كاملــة إلــى خالــد فــي بیتــه   و ــم يفاجــأ..نـق ظانــًا ..فل
ـخ إلــى رغبتھــا    ض منھــا أن يرـض ـن آمنــة، الغــر فقــال ..أنھــا محاولــة تھديــد ـم

:في ھزل
ى؟وقالت شن- ..و تان
س- .الطالق ب
وأنتو قلتو لیھا شنو؟-



.لكن مصرّة..أتكلمنة معاھا-

ص أنا حاجیھا بعدين- .خال

ى بیتـه     ي مسـامع مــريم       ..وعـاد حـافظ إـل ى مــا دار بینـه وبـین خالـد عـل فحـك
ــة ــه    ..وآمـن ــة زوجـت ي بیـــت حـــافظ لمقابـل ــد إلـــ ــر خاـل ي المســـاء حـض وفـــ

ـن مخمــوراً  ــم يـك س الجمیــع بصــ..والتحــدث إلیھــا ول ـل المشــكلة وجلــ ..دد ـح
:وقال حافظ بھدوئه المعتاد..حافظ وآمنة..مريم ..خالد 

هللا علیــه وســلم قــال   - (الرســول صــلي ا هللا  : ض الحــالل عنــد ا أن أبغــ
ـالق  ..الـط ـحوا    ) ـه الزم تـض ـده يــا جماـع شــان زول  ..فعشــان ـك مــا ع

شان أوالدكم..غريب .ع

:عم الصمت المكان برھة لیقطعه خالد قائًال 
ي واضحيا جما- شتغل..أنا راجل البیت ..عة أنا كالم .وأنا الب

ــغل- ـش ســـیب ال ــدر أ ــد..أنـــا مـــا بـق ــوع يـــا خاـل ــال مـــا الموـض ..وده أـص
ــده   ــد ـك ش معـــاك بـع ــدر أعـــی ــوع أنـــى مـــا بـق ــده ..الموـض شـــان ـك ع

.طلقنى
ـن الغضــب- ي وجــه خالــد وأخــذت تھتــز يــده ـم فقــال ..ظھــر الغضــب علــ

:كالذي يحاول أن يكظم غیظه
..ندك؟ده آخر كالم ع-
.آخر كالم-
.ةأنتي طلقان-

ــد          ـه خال ـمت المكــان لیقطـع ـم الـص ـة ـع ــذه الكلـم ــد بھ ــوه خال ..وبعــد أن تف
:فأردف قائال

ــايز - ــافري  ةـع ــافري مــــدني ـس ـس ي البیــــت   .. ت ـــدي فـــ ــايزة تقـع ـع
.لكن األوالد الزم يقعدوا ھنا..أقعدي

شــیئاً  ض وخــرج دون أن يقــول  عــم الصــمت المكــان وكــأنھم أصــیبوا  ..ثــم نھــ
شــه اآلن     ..بــالجمود شــعور الــذي تعی ـة ال ــة تفســیر حقیـق ـم تســتطع آمن ..ـل

ـل ھــو فــرح أو حــزن   أمــا حــافظ فتمنــى لــو   ..أم خلــیط بــین ھــذا وذاك  ..ـھ
ـن أحــزان         ـل كمــا تمنــى أن يخفــف ـم ــه عمــا فـع ي يثنی أســرع وراء خالــد كــ

ض الكلمــات ولكنــه تمــزق  بــین ھــذا وذاك     أمــا مــريم فوضــعت   ..آمنــة بــبع
س ي خدھا وأطرقت رأ ض ال تجد ما تقولهيدھا عل .ھا إلى األر

ــذا      ـوم حزينــًا ھك ي الصــباح البــاكر اســتیقظت    ..علــي العمــوم مــر الـی وفــ
فأســتقر بھــا التفكیــر بــأن تبــرح القضــارف عصــر ھــذا     ..آمنــة وأخــذت تفكــر 

وبینمــا كانــت آمنــة تجــول بخیالھــا فــي عــالم الــذكريات جــاءت مــريم  ...الیــوم
:ت بصوتھا الحنونتحمل كوبین من الشاي وجلست بجوارھا وقال

هللا ما شاء فعل- .أنا أبدًا ما بلومك ..قدر ا

.لكن أوالدي-
فنظــرت مــريم لھــا فــي رثــاء ..وفــى ھــذه األثنــاء أخــذت آمنــة تبكــى وتنتحــب

:وقالت  بصوتھا الحنون
.شد حیلك-

شــاي   شــرب ال ـن آمنــة أن ت وبینمــا كانــت آمنــة  ..وبعــد برھــة طلبــت مــريم ـم
شاي قالت بصوت  ساء ال :متھدجتقوم باحت

.أنا عايزه منك طلب-
ي- .اطلب

شان أنا عايزه أسافر اللیلة- ي أوالدي أسلم علیھم ع ي ل .تجیب
س!..اللیلة - .لیه ب

:ولم ترد آمنة إال بالبكاء، ثم أردفت مريم قائلة
ي قريبة - .سأفري بكرة أو بعده..مدن



س- .اللیلة ب
ــدث  ــم يحـــط األبنـــاء علمـــًا بمـــا ـح ــة ـل ــذه اللحـظ ــذين كـــ..وحتـــى ـھ انوا واـل

ــم ــودة أمـھ ـــوقًا لـع ــون ش ــة  ..يطوـق ـــريم تحـــاول أقنـــاع آمـن وبینمـــا كانـــت م
ــل بــأن تعــود معــه  ...بالبقــاء عــدة أيــام ي بیــت عمتــه يحــزوه األم جــاء عمــر إلــ

ـه ي األبــد    ..أـم ـل والــ ـن ســرعان مــا تبــدد ھــذا األـم فعنــدما رأى عمــر  ..ولـك
ــم    ســؤال حتــى عل ي ال ـل فــ سترـس ســأل وي ي أمــه أخــذ ي ي عینــ الــدموع علــ

س بــأن مــا حــدث ال   ...ألمــرحقیقــة ا ســا ـل صــامتًا لفتــرة طويلــة ينتابــه أح فـظ
ـن أمــه أخــذت تحتضــنه تــارة وتمطــره   ..يعــدو إال أن يكــون حلمــًا مزعجــاً  ولـك

.بالقبالت طورًا أخرى فصدق ما قیل له
ـن تبــادل نظــرات الحــزن    ـن مــريم أن تــذھب    ..وبعــد فتــرة ـم ــة ـم طلبــت آمن

ـة         ـل ورحـم ي يحضــرا أـم ــد كــ ي وعمــر إلــى بیــت خال ض األشــیاء  ھــ  وبعــ
س وأشــیاء أخــرى ونقــود كانــت تحــتفظ بھــا   الخاصــة بھــا وھــى حقیبــة المالبــ

س   ـة المالبــ ي خزاـن ـن        ..فــ ـة شــئ ـع ـل ورحـم ـل مــريم ألـم ـم تـق وھنــاك ـل
ـل صــاماً ..الموضــوع ص فــي نــوم عمیــق، ..كمــا أن عمــر ـظ كــأن وخالــد يغــو

ـم يحــدث   ســفر      ..شــیئًا ـل ـة ال ي إعــداد حقیـب ســرعان مــا بــدأت مــريم فــ ..و
ي ھذ سه.. األثناء أخذ عمر يفكر هوف ي نف :وقال ف

ي- هللا فكرة..بیحصل شنو لو سافرت مع أم .وا
ــة ــد حقیـب ــدوء وبینمـــا كانـــت مـــريم تـع ي ـھ ـــفر وفـــ س ـــر .. ال ـــر يغی ــذ عم أـخ

ــه  ـس س   ..مالب ض المالبـــ ــع بعـــ ــه مـــن ثیـــاب ووـض ــدى أجمـــل مـــا لدـي فأرـت
ي حقیبــة   ســة فــ ـل   الخفیفــة خل ـن بالقطیــة لمــا يفـع ..أمــه دون أن يتنبــه ـم

ـة تمطرانھــا        ف ـل ورحـم ـة وأـم س فــي الحقیـب ـع المالبــ ــغولة بوـض مــريم مش
ســئلة المتواصــلة وھــى ال تجیــب   ـن إعــداد    ...باأل وأخیــرا وبعــد أن فرغــت ـم

سفر وقفت قبالتھما وقالت بصوتھا الحنون وفي ھدوء :الحقیبة لل
ي تقعــد يــومین لحــدي مــا خالــد أعصــابه تھــدأ       - ســافرة مــدن ـم م أمـك

ي ع..شوية وبعد داك ترجع سافرفھ شوفكم قبل ما ت .ايزة ت
ــة تمامـــاً  ــة وافـی ــودة أبناءھـــا  ..كانـــت اإلجاـب ــر ـع ــة تنتـظ وبینمـــا كانـــت آمـن

ــل ورحمــة وعمــر فُــ..بصــحبة مــريم ـن أم تح البــاب لتــدخل مــريم يتبعھــا كــل ـم
ـل الحقیبــة  ــم تســتطع األم الحزينــة   إ..وھــو يحـم لتــف األبنــاء حــول أمھــم، فل

ســاقط بغــزا  ..مقاومــة الــدموع  ي أخــذت تت ـل   ..رةوالتــ ـن أـم ـل ـم شــعرت ـك ف
ــدموع تخفـــى وراءھـــا أشـــیاء كثیـــرة ولكنھمـــا أكتفتـــا  ــذه اـل ــة بـــأن ـھ ورحـم

ــمت ى     ..بالـص ي رحلتھـــا إلـــ ــه فـــ ــد خطـــط بـــأن يصـــحب أـم ــر فـق أمـــا عـم
ي ــدن ــرعة ودنـــت ســـاعة الرحیـــل و..ـم ـس ــرت اللحظـــات م  األم توودعـــ..ـم

ــودة ــال ـع ســـافر ـب ــة بنتیھـــا وداع الم ــد أصـــّر..الحزيـن ـــر فـق  علـــى أن أمـــا عم
ــحب  ــة البصـــاتيـص ــه إلـــي محـط ــود ..أـم ــن نـق ــديھا ـم ــمت األم مـــا ـل ـس وق

ـة يتبعھمــا عمــر     تغــادر..مناصــفة بــین أبناءھــا    ـة ومــريم إلــى المحـط  آمـن
ـل بــأن توافــق أمــه علــى ســفره معھــا     ــة  ..يحــزوه األـم ي المحط وھنــاك فــ

ســتُ   ض  ..خدمت فیــه لغــة الــدموع ودعــت آمنــة مــريم وداعــًا ا أمــا عمــر فــرف
ى وطلــب    ــه وأخــذ يبكــ ـن  .. أن تأخــذه معھــا ھــامنتوديــع أم فحاولــت ثنیــه ـع

ــدوى  ــدج ال يكـــاد    ..ذلـــك ولكـــن دون ـج ــوت متـھ ــريم بـص ــة لـم فقالـــت آمـن
سمع :ي

ي حاجة يا مريم- .قول
ــة بـــاءت   ي البیـــت ولكـــن المحاوـل ـــر بـــالعودة إلـــ فحاولـــت مـــريم إقنـــاع عم

ـل ـش ـن   ..بالف ـل مــا لديــه ـم ســك بثــوب أمــه بـك فحاولــت شــده إلیھــا ولكنــه أم
:عمروقالت آمنة ل..قوة

.يا عمر أبوك ما بیقبل-
س وبرجعأيا - سبوع واحد ب شي أقعد معاك أ .مي بم

:فقالت مريم



قلت شنو يا آمنة؟-

.إال كده-
ـــفر تتبعھمـــ ص الس ــة وأبنھـــا بـــ ـــريماوركبـــت آمـن ي .. نظـــرات م وجلســـا فـــ

ــذلك    ــودعین وـك ـــريم ـم ســـايق ولوحـــا لم ــوار ال ي بـج ــة التـــ ــد المقدـم مقاـع
ي إال لحظــات وقــد بــ  ..فعلــت ھــي  ـل ال  ومــا ھــ ي التحــرك والـك ص فــ دأ الــب

ــويح  ــرع..يكـــف عـــن التـل ـس ص ي ــذ الـــب ســـافات..وأـخ ــوى الم ــود ..ويـط لتـع
ـجل        ي ـس مــريم أدراجھــا أمــا آمنــة فقــد شــعرت بــأن صــفحة قــد طويــت فــ

ــل بــأن ال يعــود إلــى القضــارف بعــد   ..حیاتھــا إال أن عمــر أكثــر حیــرة، فھــو يأم
.اآلن

))4((

س بــدقائق وصــلت آمنــة إ  شــم ي الدباغــة  وقبــل غــروب ال لــي بیــت أبیھــا بحــ

شـــيء مـــن الترحـــاب    ..ومعھـــا أبنھـــا ــرحیم ب ــد اـل ـــتقبلھا أخیھـــا عـب ..فأس

ي عمــر ســلم علــ ــن المــاء..و ـل م س ريثمــا يحضــر القلـی ..وطلــب منھمــا الجلــو

ــه لھمــا، وفــتح         ي إال لحظــات وقــد أحضــر عبــد الــرحیم المــاء وقدم ومــا ھــ

س منھمــا غیــر بعیــد  ـن عبــد الــر ..جھــاز التلفــاز وجلــ شــیئًا لــم يـك حیم يعــرف 

ــن الموضـــوع ــدث..ـع ــه شـــیئًا ممـــا ـح ــم يخطـــر علـــي باـل وبینمـــا كـــان ..وـل

ـطوته علــي المكــان   ـس ض  ـن عبــد الــرحیم أن   ..الصــمت يفــر طلبــت آمنــة ـم

ســًا يتــابع       ـل عمــر جال ي انفــراد ، فــدخال أحــدى الغــرف، بینمــا ـظ تكلمــه علــ

ض التلفاز من برامج ي ھدوء..ما يعر ي الغرفة قال عبد الرحیم ف :وف

هللا- .خیر إن شاء ا

شــیئًا بــل ظلــت صــامتة لفتــرة وھنــا أخــذ القلــق يــداعب صــدر   ــل آمنــة  لــم تق

ساؤل :عبدالرحیم فعاود الت

في شنو يا آمنة؟-

.خالد طلقني-

كده من غیر سبب؟-

.أنا طلبت منه كده-

ي منه كده؟- ولیه طلبت

ي فندق- .قبل كم شھر اشتغلت ف

شنو؟يأشتغلت-  

.منظفة-

هللاال حول وال قوة!..منظفة- . إال با

.براك عارف ظروفنا..أعمل شنو-

وبعد كده الحصل شنو؟-

ي     - ــد مــا عارضــن ـة خال ي البداـي ـة     ..فــ ـن بداـي ــھر ـم ـم ش ـن بعــد ـك لـك

ي أقعــدي فــي البیــت    ي قــال لــ ي البیــت  ..شــغل ..فرفضــت أقعــد فــ



ـكلة أن بشــتغل         ـش ــو الم ـغل ھ ـش ي إذا كــان ال فقــام ..قــام قــال لــ

.أشتغل

.أشتغل؟-

.أشتغل-

أشتغل شنو؟-

سوقعمل ل- ي ال .یھو طبلیة ف

ببیع شنو؟-

.أحذية-

س - طیب سبب الخالف شنو؟..كوي

ي الزم تقعدي في البیت- .قال ل

.كان تقعدي-

ســكر بیھــا كلھــا  - ســبھا بی ش البك أســأل عمــر ..كیــف أقعــد وھــو القــرو

ــدق حالتنــا كانــت          ي فــي الفن ـغل ـل ـش ــول لیھــو أنحنــا قـب ـع، ق ـس ھ

.كیف

.واألوالد-

.قال يقعدوا معاھو-

.وعمر-

.اية بعد كم يوم تاخدوعمتو ج-

هللا مـــا شـــاء فعـــل - ــدر ا هللا ربنـــا ..أنســـى الحصـــل ده..ـق وإن شـــاء ا

.حیعوضك

ي أســتیقظ عمــر فــي الصــباح البــاكر   ي  ..وفــي الیــوم التــال وأخــذ يتجــول فــ

ـجار   ــم بفنائــه الفســیح الملــئ باألـش فتــارة تجــده ..جنبــات البیــت الــذي يتس

ـن تلــك   ـن صــنع وبعــد أن ف..يتســلق ھــذه وتــارة تجــده يقفــز ـم رغــت آمنــة ـم

ـن        ـن ـم ي قـص س فــ ــه جــال ـه ھنــا وھنــاك فوجدت شــاي، أخــذت تبحــث عـن ال

ى تضحك..أقصان تلك األشجار :فقالت له وھ

شاي- .تعال أشرب ال

.جاى -

.تعال..تعال -

هللا جاى- .وا

ــور         ــر الـص ـــاي رأى عـم ش ــیان ال ــر يحتـس ـــا عـم ــا كانـــت آمنـــة وأبنھ وبینـم

ي صـــالة البیـــت     ــوائط فـــ ي الـح ــورة علـــ ســـ ..المنـث ــذ ي أل أمـــه عـــن  وأـخ

ـحابھا ـن تلــك      ..أـص ـن ھــذه الصــورة ولـم ـن بــین  ..فأخــذت األم تعــدد لـم فـم

ن بعیـد ،                         ى منـذ زـم ھذه الصـور صـورة لوالـد آمنـة ويـدعى أحمـد والـذي تـوف

ــن بــین الصــور أيضــا صــورة تجمــع آمنــة   ي طفولتھــا وم منــذ أن كانــت آمنــة فــ



ــع أختیھــا ســامیة وإقبــال    ـن بــین الصــور صــغرألوھنــاك صــورة تعــد ا ..م  ـم

ي توفیــت منــذ ســبع ســنوات   كمــا أن ھنــاك ..تجمــع آمنــة وأمھــا زينــب والتــ

ــة وإقبــال     ..صــورة تعــد األكبــر حجمــاً   ـل آمن ســرة كلھــا؛ األب يحـم ـع األ تجـم

ـدالرحیم وســامیة  مواأل ـل عـب ي لیبیــا      .. تحـم ـع زوجھــا فــ ش إقبــال ـم وتعــی

س الثانويــة  ــل مدرســًا بأحــد المــدار ش ســامیة مــع زوجھــا ..والــذي يعم وتعــی

ســـیجفـــي مدينـــ ــل بمصـــنع للغـــزل والن ــذي يعـم ي ..ة الحصاحیصـــا واـل وفـــ

ى       ي أحــد األقطــان رأي علــ س فــ عصــر ھــذا الیــوم ، وبینمــا كــان عمــر يجلــ

ــ  ســـط أـم ي تنب ــعة التـــ ـــنه  ؛ البیـــتامالفســـحة الواـس ي مثـــل س  أوالدًا فـــ

ــھم باللعــب بھــا        ــدم يحــاولون تســلیة أنفس ـم كــرة ق وســرعان مــا  ..ومعـھ

ــحة طالبـــًا مـــن   ـس ــة الف ــر ناحـی ــدفع عـم ــه باللعـــب أـن ــمحوا ـل ـس األوالد أن ي

ــم ي ذلـــك ..معـھ ــديقاتھا  ..فلـــم يمـــانعوا فـــ ــة وـص ــم أھـــل آمـن ومـــا إن عـل

ي حتى تقاطروا على البیت لیسلموا علیھا ي مدن .بمجیئھا إل

ى   ي مــريم بــأن تســارع بالســفر إلــ ــح علــ ي القضــارف أخــذ خالــد يل وھنــاك فــ

ي تــأتى بعمــر ي كــ ســت ..مــدن متع وھنــا عمــر يتمنــى أن تتــأخر عمتــه حتــى ي

ي  ــدن ي ـم ـــداقات  ..باأليــام التـــي سیقضـــیھا فـــ ـــوين ص ــن مـــن تك ــد تمـك فق

ــل، فخطــرت لــه فكــرة  وھــى أن يطلــب ..فأصــبح يشــعر بــأن الحیــاة ھنــا أجم

ي مــريم عنــدما تــأتى بــأن تتركــه يقضــى فتــرة اإلجــازة     ــح علــ ـن أمــه أن تل ـم

ـــر ..كلھـــا ــمعتھا مـــن عم ــدما ـس ــة بـــالفكرة عـن وطلبـــت مـــن ..فرحبـــت آمـن

ــ   ي إقنــاع مــريم عنــدما      عبــدالرحیم عنــدما ج ســاعدھا فــ ـه أن ي ـن عمـل اء ـم

ـل     ..تــأتى  ـل بــأن ذلــك ربمــا يجـع ـم يرحــب بــالفكرة وتعـل ـن عبــدالرحیم ـل ولـك

ـل الزيــارة ـن أـج ــل إلــى مــدني ـم يء رحمــة وأم ض مجــ ســمع ..خالــد يــرف لــم ي

ــحة       ي الفـس ــه كــان فـــ ـه ألـن ــه وخاـل ــذي دار بــین أـم ش اـل ـــذا النقــا عمــر ھ

ـه باللعــب بــال     ســلى نفـس ـة للبیــت ي ـع أصــدقائه المقابـل ولــو تناھــا  ..كرة ـم

ي البقــاء   ســامعه شــئ كھــذا لغیــر رأيــه فــ ومنــذ تلــك اللحظــة أخــذ  ..إلــى م

ـــر    ــر معاملتــــه مـــع عـم ــدالرحیم يغـی ــًا عنــــدما رأى   ..عـب ــر ھــــذا جلـی وظـھ

ــدقائه      ض أـص ــر مـــع بعـــ ــدالرحیم عـم ــوق   وھـــمعـب ـس ي ال ــون فـــ  يتجوـل

ي  شعب :فأخذ ينادى..ال

.عمر..عمر -

ى  فوقــف عمــر وأخــذ يلتفــت ھنــا وھ  نــاك فــإذا بــه يجــد عبــدالرحیم يقــف علــ

ي وجھــه عالمــات الغضــب   ..بعــد خطــوات منــه  ــم علــ س ســرع عمــر  ..ترت فأ

:نحوه، فقال الخال الغاضب

سوق تعمل شنو؟- .جیت ال

.أتفرج مع أصحابي-



ــر دى  - ـــانى ذي    ..فـــي الـح ــع البیـــت، ومـــا تطلـــع ت ــع دى ترـج ـس ھ

.سمعت؟..الوقت ده

.سمعت-

ـه و     ـمع أصــدقاء عمــر مــا دار بیـن ـه  ـس ـم يعقــب واحــدًا مــنھم    ..بــین خاـل فـل

ـة ــه     ..بكلـم ســكنون ب ي الــذي ي ـه إلــي الحــ ـل عــادوا مـع ســوا تحــت  ..ـب وجل

ســحة الكبیــرة  ـن أطــراف الف ي طــرف ـم ــجرة قائمــة فــ وأخــذوا يتجــاذبون ..ش

ـن أمطارھــا   ..أطــراف الحــديث ـن مدينــة القضــارف وـع وأخــذ عمــر يحــدثھم ـع

شغف شديد..الغزيرة ي  .وھم يتابعون حديثه ف

الیــوم جمــیًال مــع عمــر عــدا تلــك اللھجــة الجافــة التــي قابلــه بھــا خالــه     مــّر 

ي      شــعب ســوق ال ي ال ـع أصــدقائه فــ ـل ھــذا الموقــف   ..عنــدما وجــده ـم جـع

ـة         ي كــان يلقاھــا مــن والــده بمديـن ـن المعانــاة التــ عمــر يســترجع جانــب ـم

ــو شاخصـــًا تجـــاه      ..القضـــارف ــريره وـھ ـس ي  ـــتلقیًا علـــ ـــان مس ــدما ك عـن

ســماء ي األيــام المقبلــة    فتمنــى أن ال يت..ال ـل ھــذا فــ وبعــد ..كــرر شــئ مـث

ي تأخــذ عمــر إلــى مدينــة القضــارف    فأســتقبلھا ..عــدة أيــام جــاءت مــريم كــ

س أمــا آمنــة فأخــذت تلــح علیھــا بــأن تعطیھــا أخبــار بناتھــا  ...عمــر بوجــه عــاب

:أمل ورحمة، فقالت مريم بصوتھا الحنون

شديد- شتاقین لیك  .م

.وصحتھم كیف؟-

.ل لیھم الحقیقةطبعًا خالد قا..بخیر -

.مصیرھم يعرفوا-

شــدة    ى ..والتفتــت مــريم تجــاه عمــر والــذي كــان قلبــه يخفــق ب فقالــت وھــ

:مبتسمة

.أبوك وإخوانك وأصحابك كلھم بیسألوا علیك-

ـل عمــر، ونظــر إلــى أمــه    يء ممــا قالــت فــي دواـخ كأنــه يريــد ..لــم يــؤثر شــ

ي الفور ..أن يقول لھا شیئًا :وقالت..ففھمت عل

.عد كم يوم تانىعمر داير يق-

؟!تانى -

ـحك عمــر   ــة وكــذلك ـض ـحكت آمن ـحكیھما بصــوتھا   ..فـض ي ـض لتــرد مــريم علــ

:الحنون قائلة

.لكن خالد ما بیوافق-

ستجديًا :فرد عمر م

ي - هللا يا عمت ي اإلجازة..علیك ا .أقعد ھنا باق

شكلة- ..لكن أبوك..لو على أنا ما في م

:وقبل أن تكمل حديثھا قال لھا



.یذعللو أقنعتیه ما ب-

..لكن -

:فقاطعتھا آمنة قائلة

.الولد حیموت يا آمنة-

:فضحكت مريم وقالت بصوتھا الحنون

ص- .خال

ــو فــرح        ــذ يقفــز ھنــا وھنــاك وھ ـه    ..وفــرح عمــر وأخ ــعادة أـم ممــا أثــار س

ــه ســـامة ..وعمـت ي  ..فـــالتمع وجھیھمـــا باالبت ــويًال ففـــ ـــريم ـط ــم تمكـــث م ـل

ــدة إلـــى القضـــارف      ي ســـافرت عاـئ ـــال ــوم الت ـــبیحة الـی ي  ..ص ـــاك فـــ وھن

فقــال بصــوت ..القضــارف غضــب خالــد عنــدما رأى مــريم قــد أتــت بــدون عمــر 

:ينم عن الغضب

.طبعا آمنة مفكرة تخلیه معاھا-

هللا - س الولد قال داير يقعد مع أمه كم يوم..ال وا .ب

شوف- .ن

ـن     ي ســاعة متــأخرة ـم ى مــدني وعنــدما أتــى عبــدالرحیم إلــى البیــت فــ وفــ

ش وقالت لهاستقبلته آمنة بوجھھا ..اللیل  شو :الب

شاء؟- .أحضّر لیك الع

س - سافرت؟..كوي .مريم 

.سافرت-

.ساقت معاھا عمر؟-

.قلت لیھا خلیه يقعد كم يوم تانى..ال -

.ممكن خالد ما يقبل..لكن -

شــاء أثــار بقــاء ..لــم تــرد آمنــة علــى عبــدالرحیم إذ شــغلت نفســھا بإعــداد الع

ــ        ـم يظھــر ش ــه ـل ــدالرحیم، إال أن ي البیــت غضــب عب ئ ممــا يجــول  عمــر فــ

ـة   ـه آمـن ــذ عمــر يمــرح بــین        ..بصــوره ألخـت ي أخ وفــى صــبیحة الیــوم التــال

ــجار ـــر  ..األـش ي البقـــاء حتـــى آخ ــه فـــ ــن أقنـــاع عمـت ــن ـم ــه تمـك ـــعید بأـن س

ســعادة والھنــاء    ..اإلجــازة ـل ال ى أن تــأتى األيــام المقبلــة وھــى تحـم ..فتمنــ

وھــو مخمــور، ..وصــمت فجــأة عنــدما جــال طیــف والــده فــي ســماء خیالــه    

ــه وقفـــت  يتـــرنح ــه، إال أن أـم ش ـب ــو يحـــاول أن يـــبط ي فنـــاء البیـــت، وـھ  فـــ

ي دنیــا الخیــال..لوالــده بالمرصــاد ســبح فــ ـل عمــر لفتــرة طويلــة ي لتعیــده ..ـظ

طالبــة منــه أن يــأتى لتنــاول وجبــة اإلفطــار، فلــم  ..أمــه إلــى شــاطئ الواقــع

ـط تحــرك فــي صــمت  ي شــھیة زائــدة  ..يــرد علیھــا فـق تنــاول عمــر إفطــاره فــ

.ع النظر إلیهواألم ال تقط



ــد عمــر          ســوق لیج ـه بال ـن عمـل ــدالرحیم ـم وفــى عصــر ھــذا الیــوم جــاء عب

ي أحــد      ي تأخــذ مكانھــا فــ ـ  والتــ ــجرة الجوافــة س علــى أحــد أقصــان ش يجلــ

ض ثمارھــا       ـل بعــ ـ  وھــو يأـك فغضــب غضــبًا شــديداً، ووقــف   ..أركــان البیــت

س على أحد أغصانھا عمر وصاح ي يجل :تحت الشجرة الت

.أنزل يا عمر -

س- .كوي

ض ثمــار الجوافــة     ي يــده بعــ ـل فــ ..نــزل عمــر فــي ســرعة البــرق وھــو يحـم

:فقال الخال الغاضب

ســه مــا اســتوت  - ــة ل ي الجواف شــان كــده خلیھــا تســتوي  ..يــا أبنــ ..ع

.بعد كده أعمل األنت عايزه

.حاضر-

ي كــان يمطرھــا بــه والــده   ـك النظــرات التــ ثــم أمطــره بنظــرة حــادة أشــبه بتـل

ي القضــارف  ســافة أخــذت   أثــار ھــذا الموقــف حــ  ..فــ زن عمــر وشــعر أن الم

ي المعاملــة   ..تبعــد بینــه وبــین خالــه  لكنــه لــم يجــد تفســیرًا لھــذا التغییــر فــ

ـن جانــب خالــه  ـن الحنــان الــذي كانــت تغمــره فیــه أمــه وقــف حــائًال     ..ـم ولـك

ساسه بالقھر سواء من جانب والده أو من جانب خاله .دون إح

ـجرة    ـش س عمــر تحــت ال ســم   ..جلــ ـم ت ى لــو أن مــريم ـل ــه بالبقــاء  وتمنــ ح ل

ــه     ـــرى مـــا رأى مـــن غضـــب خاـل ى القضـــارف حتـــى ال ي ــه معھـــا إلـــ وأخذـت

ــة ــه القاتـل شـــئوم  ..ونظراـت ــه الم ــدب حـظ س يـن ــمع ..وبینمـــا كـــان جـــال ـس

ســتعدون للعــب بــالكرة  ــم ي ســرعًا..أصــدقائه وھ ـل ..فھــرول لھــم م ملقیــًا بـك

شــاكله خلــف ظھــره  ــجار   ..ھمــه وم عــزم عمــر علــى أن ال يلعــب فــوق األش

ــه    ..ارھــا بعــد اآلن أو حتــى بجو س ســلى بھــا نف ســیلة أخــرى ي وفكــر فــي و

ـل بھــا وقــت   ـن العلــب       ..الفــراغويقـت ـغیرة ـم ـة ـص ي صــناعة عرـب ففكــر فــ

ـة ــغیرة       ..الفارـق ــذه العربــات الص ـل ھ ــد صــناعة مـث ــد كــان يجی إذ كــان ..وق

ي القضــارف  ض األوقــات عنــدما كــان فــ ســه بعــ ســلى بھــا نف فأخــذ يجمــع ..ي

ض الُع ـل ھــذا بعــ ـن أـج ضلــب الفارقــة ـم ى  .. الغــر ي إال ســاعات حتــ ومــا ھــ

ـة جــاھزة للعــب    ـذ      ..كانــت العرـب ـل وأـخ ـة بخــیط طوـي ـن المقدـم فربطھــا ـم

ـل   ..يجرھــا فــي فنــاء البیــت  ي صــناعة مـث ــم أصــدقائه ببراعتــه فــ وعنــدما عل

ھــذه العربــات أخــذوا يلحــون علیــه بــأن يصــنع لكــل واحــد مــنھم واحــدة مثلھــا 

ـن أشــترط أن يكــون ذلــك مقابــ    ـم ..ل ســعر زھیــدفوافــق علــى الفــور لـك فـل

ي ذلــك  ض المــال ..يمــانعوا فــ ـن جمــع بعــ ــن ـم ي إال أيــام حتــى تمك ..ومــا ھــ

ى    ي يومــًا مــا مــع أحــد أصــدقائه ويــدع ــل ذھــب فــ ي عمــر بــذلك ب ــم يكتفــ ول

ـن ھــذه العربــات الصــغیرة     ض ـم ــع بعــ ســوق لبی ى ال هللا إلــ ـم يوفــق ..عبــدا ـل

ــد األوالد       ـه تعــرف علــى أح مــون الــذين يقو..عمــر تمامــا ھــذه المــرة ولكـن



ســوق   ي ال س فــ ــع األكیــا ي     ..ببی ــه فــ ـه ســوف يحضــر إلی ووعــده الولــد بأـن

ـن ھــذه العربــات الصــغیرة    س بــه ـم شــراء عــددًا ال بــأ فوصــف عمــر ..البیــت ل

ى البیــت       ـه میعــادًا للحضــور إلــ ــذ مـن ــد وأخ وبینمــا كــان عمــر   ..البیــت للول

ــه      ي الــذي يقیمــان ب ي طريقیھمــا إلــى الحــ هللا فــ لمحھمــا ..وصــديقه عبــدا

ــغیرة      عبــد الــرح  ــديھما العربــات الص ي ي ســیران وفــ فأســتنتج ..یم وھمــا ي

ـــا..قصـــديھما  ض طريقیھـم ـــر ـــر أمــــه ..ولــــم يعـت ـــر عـم ي البیــــت أخـب وفــــ

ســعادة        ـل ال ــذلك ـك ــعدت ل ي ينــوى تحقیقھــا فس شــروعه واألربــاح التــ ..بم

ـه رأى آخــر   ى البیــت ووجــد عمــر    ..إال أن عبــدالرحیم كــان ـل فعنــدما جــاء إلــ

ـجرة وھــو يقــوم بصــنع إ  ـش دنــا منــه وقــال  ..حــدى العربــات الصــغیرة تحــت ال

:في غضب

شنو؟- أنا قلت لیك 

ــوق     ـس ي ال ــول فـــ ــو يتـج ــدالرحیم لمحـــه وـھ ــر أن عـب ـــأطرق ..أدرك عـم ف

ض ولم يقل شیئًا ى األر :وأردف عبدالرحیم قائال..برأسه إل

.مشیت السوق تعمل شنو؟..يا ولد أنا بتكلم معاك-

:فأجاب عمر بصوت خافت

.أبیع العربات-

شان ش- نو؟ع

ي بحــر مــن الصــمت    ي صــمته   ..وغــرق عمــر فــ وبینمــا كــان عمــر غارقــًا فــ

ـن أنفــه  ــن عمــر لــم ..ضــربه عبــدالرحیم علــي وجھــه حتــى ســال الــدم ـم ولك

بــل رمــق عبــدالرحیم بنظــرة حــادة أثــارت الرعــب ..يبكــى ولــم تــدمع لــه عــین

ـه  ـل تلــك النظــرة الحــادة فــذھب       ..فــي قلـب ســتطع عبــدالرحیم تحـم ـم ي وـل

ــه     ..ئًادون أن يقــول شــی  ـن أنف ســالت ـم ي  ـل عمــر الــدماء التــ ـس وبعــد أن غ

ـن           ي بحــر ـم ســوف يغــرق فــ ـه  ــعر أـن ـغیرة، يش ـه الـص ــوار عرباـت س بج جلــ

ــده    ..األحــزان ـة     ..فھنــاك فــي القضــارف وال ـه بــین الفیـن ي تأديـب يتفــنن فــ

ـط قــد  ..أرتكــب خطــأ أم لــم يرتكــب..والفینــة وھنــا خالــه منــذ أيــام قلیلــة فـق

ــذ يعام    ـده، فأخ ـه شــبح واـل ـة  تقمـص س الطريـق ـه بــنف ي   ..ـل وفجــأة قــال فــ

سه :نف

ــن أبــوي - ي بتحمینــى م ي القضــارف كانــت أمــ طیــب ھســع ..ھنــاك فــ

ى  :فقال بصوت مسموع..لو رجعت القضارف منو البیحمین

ي حل- .الزم يكون ف

سه ي نف :ثم عاد وقال ف

ي ..طیــب لــو قعــدت ھنــا- ي حــال ـل ..عبــدالرحیم مــا حیســیبنى فــ أعـم

..أعمل شنو؟..شنو؟



ي الموعــد   وجــاء  ض العربــات فــ الولــد الــذي وعــد عمــر بــأن يشــترى منــه بعــ

ى  ..الــذي حــدده، لیجــد عمــر قــد جھــز لــه مــا يريــد    ودرت ھــذه الصــفقة علــ

ســعادة  شــعر بال س بــه جعلــه ي وقويــت العالقــة بینــه وبــین ..عمــر مبلغــًا ال بــأ

الــذي أخــذ يتــردد علــى عمــر بــین حــین وآخــر طالبــًا أمــا عربــة أو ..ھــذا الولــد

ى      ..عربتــان ـن إلــ ـس  وفــى إحــدى المــرات جــاء ھــذا الولــد والــذي يــدعى ح

ــدى العربـــات ــغول بصـــناعة إـح ــده مـش ـــر، لیـج ــذ ..عم ــواره وأـخ س بـج فجلـــ

ي شــغف شــديد ي عملــه فاجــأه  ..ينظــر إلیــه فــ وبینمــا كــان عمــر منھمــك فــ

سؤال قائًال سن ب :ح

ت وعنـدك أھـل ومرتـاح        كمأنت يـا عمـر عنـد      - شـتغل      .. بـی عـايز أعـرف بت

شان شنو؟ ع

ي داخل عمرأثار ھ سؤال الحیرة ف :فنظر إلى حسن وقال له..ذا ال

.طیب أنت ما عندك بیت وأھل-

.ال عندي بیت وال أھل-

هللا؟- !وا

هللا- .وا

ش وين؟- .وعاي

.في السوق-

وأھلك وين؟-

ــان  - ــات زـم ــوي ـم ــعب    ..أـب ــا راجـــل ـص ي أتزوجـــت لیـھ ـــان ..وأمـــ ك

.لحد ما سبت البیت..بیشاكلنى طوالى

ـن  أصــیب عمــر بالــذھول بعــد أن ســ   ـس ــه لــه ح ـن  ..مع مــا قال فقــد كــان يـظ

ي فــي ھــذا العــالم..دائمــا بأنــه الوحیــد شــق ــن يعلــم بــأن ..الوحیــد ال ولــم يك

ــم أكثــر منــه شــقاءاً   ـن ھ ـم أكثــر منــه تعاســة ..ھنــاك ـم ـن ـھ ــم ال ..ـم مــن ھ

ـم الحیــاة   شــراً    ..يتــذوقون طـع ــدون ب ـم يع ـن أنـھ ي  ..بــالرغم ـم ــدبون علــ وي

ض ـ   ..ھــذه األر ـس ـه   فحــاول عمــر أن يــرى حیــاة ح ــه إال أن خیاـل ي خیال ن فــ

سع لذلك  سن نظرة عطف ولسان حاله يقول..لم يت :فنظر لح

ت وعنـدي أھـل           - ي بـی ي            ..أنا فعال قاعـد ـف ي فـرق كبیـر بیـن لكـن مـا ـف

.وبینك

ـن           ــدأه ـم ـل مــا ب ـل ھــذه عــاد لیكـم ـة التأـم ـن لحـظ ي عمــر ـم وبعــد أن أنتھــ

ـل ــة جــاھزة   ..عـم ي إال لحظــات حتــى كانــت العرب ـن  ..ومــا ھــ ـس فأخــذھا ح

:فقال عمر..وقدم ثمنھا لعمر

ش- .المرّة دي ما عايز قرو

لیه؟-

.مرّة تانیة-



ـة وبكســب       - ـع العربـی شــي ببـی ش دى  ..يــا عمــر أنــا بم يعنــى القــرو

.بتعاتك

.مرّة تاينة-

ي أنا ما بجیك- .تان

س- .لیه ب

.أنا ما بحب آخد من زول حاجة ساى-

يعنى مصرّ؟-

.مصّر-

: لهوقال..فأخذ عمر ثمن العربة شاكرًا صديقه

طیب لو عايزك ألقاك وين؟-

ي طوالى- س في السوق حیجیبك ل سألت أي واحد بتاع أكیا .لو 

شوية- .طیب ما تعقد 

.طیب مع السالمة..بجیك بعد كم يوم-

سلمك- هللا ي .ا

ـن حــديث صــديقه         ــمع ـم ي حیــرة مــن أمــره بعــد مــا س لقــد أصــبح عمــر فــ

ـن ـس ـل     ..ح ـن التفكیــر المتواـص ـة ـم ي دواـم ـطوطال..وغــرق فــ ســئتـم لة  األ

ـه   ي رأـس ــھا   –فــ ـة لبعض ــد أجوـب ي ال يج  فأســند ظھــره علــى جــزع    - والتــ

شجرة وأطلق آھة طويلة سه..ال ي نف :وقال ف

ي   - ـل شــھر واإلجــازة تنتھــ ي ..فاـض ــع للعــذاب تــان أمــي زمــان  ..وأرج

.ھسع البیحمینى منو..كانت بتحمینى من أبوي

ي بحــر مــن التفكیــر و التســاؤل جــاءه صــديقه  عبــد وبینمــا كــان عمــر غارقــًا فــ

ى    هللا يحمــــل مجموعــــة مــــن العلــــب الفارغــــة لیقــــدمھا لصــــديقه حتــــ ا

ستخدمھا في صنع العربات الصغیرة :فقال له عمر ضاحكا..ي

شنو؟- ده 

.علب فاضیة-

.لكن كتیرة-

ي - ي ب..أخد كفايتك والباق .یھوعلمن

ى- .طوال

ــناعة تلـــك العربـــات         ـــًا فـــي تعلـــم ـص ــديقه دروس ــر يلقـــن ـص ــذ عـم فأـخ

ســاء نفــ..الصــغیرة ى م س الیــوم جــاء إلــى البیــت أحــد أقــارب عبــدالرحیم وفــ

ــة آمنــة  ..وآمنــة ـل خطب ـن أـج ـل أدركــت آمنــة ســبب    ..ـم ـن نظــرات الرـج وـم

ــدعى حبیــب         ..الزيــارة  ـل وي ـح الرـج ســتقبال الضــیوف أفـص ــوان ا وفــى دي

ـدالرحیم خیــراً       شــره عـب ي صــدره، فب ش فــ هللا عمــا يجــی ـه أن  ..ا وطلــب مـن

شــیر صــاحبة الشــأن     ست ـه لحظــات حتــى ي ى    وا..يمھـل ـم تمــانع علــ لتــي ـل



ـالق عنــدما أخــذ عبــدالرحیم رأيھــا   ـن الخبــر كــان لــه وقــع ســ   ..اإلـط ىءولـك

س عمــر إذ شــعر أن مــا بقلبــه مــن جــراح قــد ي نفــ ولكــن أمــه أخــذت ..زاد فــ

ســى أبناءھــا مھمــا كانــت الظــروف      ـن تن ـه بأنھــا ـل ھــو ..فقــال عمــر ..تقنـع

ــه     ي حلق ــة تقــف فــ شــعر بعبــرة حارق تمــزق تكــاد ..عبــرة مــرة المــذاق  ..ي

:حلقه

ي- .شكلك حتنسینا يا أم

.ما تقول كده-

ـن أمــره    هللا علــى عجلــة ـم ي    ..كــان حبیــب ا ـل بالتجــارة بــین مــدن فھــو يعـم

ي مــا ينــدر ھنــاك  ..وإحــدى مــدن الجنــوب البعیــدة  ـن مــدن شــترى ـم ..فكــان ي

ي مـدني                 ى مـن ھنـاك بمـا ھـو نـادر ـف سـر        ..ثم يـأت وكـان وضـعه المـادي متی

ـح علــى عبــدالرح ..تمامــًا ســراع بإقامــة الــزواج فأخــذ يـل وكــان ..یم وذلــك لإل

ي حیــاة عمــر..وكــان يــوم الــزواج..لــه ذلــك كــان ..إال أنــه كــان يومــًا حزينــًا فــ

ـل البیــت   ـن أـھ س بــین المعــازيم وكأنــه غريــب ـع ض ..عمــر يجلــ يمطــره الــبع

شــعر بالضــیق   ..بنظــرات العطــف لقــد ..إال أن ھــذه النظــرات كانــت تجعلــه ي

ـن     ـل ذلــك بــالرقم ـم ولقــد أدركــت آمنــة مــا يجــول   ..صــغر ســنه أثــر فیــه ـك

ــديم  ــن تـق ــذات ـم ــوم باـل ــذا الـی ي ـھ بخـــاطر أبنھـــا ولكنھـــا كانـــت عـــاجزة فـــ

ــة وزوجھـــا    ..المســـاعدة ألبنھـــا ــور ســـامیة أخـــت آمـن ــمن الحـض وكـــان ـض

.واللذين حضرا خصیصا ألجل ھذه المناسبة 

ســعید الحــزين   ي نظــر عبــدالرحیم   ..انتھــى الیــوم ال ســعید فــ والحــزين ..ال

ي ن ـة    ..ظــر عمــر فــ ســعادة والحــزن فــي نظــر آمـن ســعیدة ..والمخلــوط بال

ــل بینھـــا   ـــر أصـــبح يفـص ــدار آخ ــة ألن ھنـــاك ـج ـــرًا وحزيـن ــھا خی هللا عوـض ألن ا

ـــین أبناءھـــا ــد    ..وب ــة وزوجھـــا إلـــى أـح ـــباح البـــاكر انتقلـــت آمـن وفـــى الص

ـل     ـس ـل ھــذا عمــر  ..الفنــادق العريقــة بمدينــة مــدني لقضــاء شــھر الع فجـع

شــعر بالوحــدة  ســه بصــناعة العربــات الصــغیرة  فأخــذ ي..ي وأتفــق ..شــغل نف

هللا علــى تكــوين شــركة    ــع صــديقه عبــدا هللا بالعلــب   ..م ســاھم فیھــا عبــد ا ي

ســمان ..الفارقــة أمــا ھــو فعلیــه أن يقــوم بصــناعة العربــات الصــغیرة   ثــم يقت

ـن مــال   ـن  ..مناصــفة مــا يــأتى ـم ي إال ثالثــة أيــام ـم بدايــة اتفاقیھمــا ومــا ھــ

شــريك     ـالف بـــین ال شــب الـخ ــع المــال  حتــى ن وكــان ســـبب  ..ین حــول توزـي

ــم     ـن عمــر فل ي األربــاح أكبــر ـم هللا طلــب أن يكــون نصــیبه فــ الخــالف أن عبــدا

ـل عمــر بھــذا الــرأي  شــادة كالمیــة ..يقـب ثــم تحولــت ..وتحــول الخــالف إلــى م

س   ــجار ســقط  ..المشــادة الكالمیــة إلــى مشــاجرة حامیــة الــوطی وأثنــاء الش

ــتخ     ـس ي ي ــوار األداة الحديديـــة التـــ هللا بـج ــدا ــر فـــي عملـــه   عـب ..دمھا عـم

ـن عمــر    ض وأتجــه صــوب عمــر، يريــد أن يضــربه بھــا فمــا كــان ـم فأخــذھا ونھــ

هللا علــى رأســه ضــربة بالغــة  ـل أقــرب حجــر منــه وضــرب بــه عبــدا ..إال أن حـم



هللا وھــو يصــرخ      س عبــدا ـن رأ ســاقط ـم س ..وعنــدما رأى عمــر الــدماء تت أحــ

ي كلفتھــا آمنــة بمراعــا    ..بالــذعر ـن بالبیــت ســوى عرفــة التــ ــم يـك ة عمــر ول

ـل  ـن شــھر العـس ـن األخیــر  ..ريثمــا تعــود ـم هللا ولـك حــاول عمــر االعتــذار لعبــدا

ـن رأســه وھــو يبكــى   ض وعــاد إلــى بیتــه والــدماء تنــزف ـم فــأدرك عمــر ..رفــ

ى   ســرع إلــ شــر تنكیــل فأ أن عبــدالرحیم عنــدما يعلــم بــاألمر ســوف ينكــل بــه 

ــوم عمیـــق   ي ـن ــة تغـــط فـــ ــد عرـف ــرة، لیـج س..داخـــل الحـج ــدي مالبـــ فأرـت

ـه       ووالخــروج ي جیـب ـن مــال فــ ـه ـم ــع مــا لدـي ســرع إلــى خــارج البیــت    وض أ

ســوق  ســوق أخــذ عمــر يســأل األوالد الــذين    ..متجھــًا نحــو ال ي ال وھنــاك فــ

ــن ـن صــديقه حس س ـع ــن العثــور ..يبیعــون األكیــا ي النھايــة م ـن فــ حتــى تمـك

ـه ســأله         ..علـی ـة، ف ــده حقیـب ي ي ـل فــ ـة ويحـم س نظیـف ـده يرتــدى مالبــ لیـج

:عمر على الفور

شى وين؟- ما

.مالخرطو-

عندك أھل ھناك؟-

شى أشتغل..ال- .ما

ي خدمة- .طیب أنا عايزك ف

.أطلب-

.أنا عايز أسافر القضارف-

براك؟-

.أيوه-

.لیه كده-

ســامع صــديقه مــا حــدث   ص عمــر علــى م وبعــد أن أنھــى عمــر حديثــه  ..فقــ

سه ي نف :صمت برھة وقال ف

ى أبــداً        - ــوي ھنــاك مــا حیرحمنــ شــیت القضــارف أب ..طیــب أنــا لــو م

.ل شنو؟أعم..أعمل شنو؟

سن قائًال :ظل عمر شارد الذھن حتى أيقظه ح

سافر القضارف- .قلت شنو؟..أنا ممكن أوديك للعربات البت

شى القضارف- .أنا ما عايز أم

شى وين؟- .عايز تم

.معاك-

!.معاى؟-

ى   - ي بتحمینــى منــو  ..ھنــاك أبــوي بیضــربنى طــوال ـن ..كانــت أمــ لـك

ض ــع ســـابو بعـــ ـس شـــیت ..ھ ي جـــات ھنـــا وأتزوجـــت، فـــإذا م وأمـــ

هللا .القضارف حأتعب وا



شنو؟- .طیب الحل 

.أسافر معاك-

ــن فــي  س  ولكنــه ســرعان مــا تراجــع أمــام إصــرار صــديقه بــادئ األمــرتــردد ح

ي أحــد  مــومــا ھــي إال لحظــات حتــى أخــذ عمــر وصــديقه أماكنھ   ..عمــر ا فــ

ســفر المتجھــة صــوب  ى  ..الخرطــومبصــات ال ـن علــ وفــى الطريــق نــام حـس

ص الــوثیر ى جفنیــهأمــا عمــر فلــم ي..مقعــد الــب وأنتابــه ..جــد النــوم طريقــًا إلــ

ـن ..شــعور بالضــیاع ـل ھــذا القــرار   ..وتمنــى لــو لــم يـك ومــا دفعــه التخــاذ مـث

ساســه بــالقھر ســو  ـن جانــب خالــه  اءالمتھــور إال إح ـن جانــب والــده أو ـم .. ـم

حتــى أنــه أصــبح ينظــر إلیھمــا وكأنھمــا مــاردين شــريرين يحــوالن بینــه وبــین   

سعادة ي غـ       ...ال سـعادة الـت ـك ال ى               تل سـافر مـع أمـه إـل امر مـن أجلھـا عنـدما 

ي         ــدھا  فـــ ــو يـج ــدھا فتمنـــى ـل ــده ولكنـــه لـــم يـج ي دون علـــم واـل ــدن ـم

.الخرطوم

))5((

ــعب  ـش ــوق ال ـس ى ال ــفر  يوفـــ ـس ــة ال ــة رحـل ــوم كانـــت نھاـي ــذ .. الخرـط فأـخ

ـالت          ــة مواـص ـن عرب ــه عمــر بحثــًا ـع ســوق يتبع ي أنحــاء ال ـن يجــول فــ ـس ح

ى ســو ســـن ..درمانق أمــتقلھمــا إلــ يحمــل عنوانــًا أعطــاه لــه حیــــث كـــان ح

ي ــدن ـــدقائه بـم ــد أص ــوق أم درمـــان..أـح ـس ــل ب ص يقـــیم ويعـم ــخ ومـــا ..لـش

ــالت   ..ھــي إال لحظــات حتــى كــان لھمــا مــا يريــدان    ــة مواص فقــد وجــدا عرب

حیــاة ومنــاظر عجیبــة اصتضــدم بھــا  ...درمــان أم عامــة تقلھمــا إلــى ســوق  

ي  یــرة واألبنیــة العالیــة جعلــت الولــدان   ثالولــدان؛ فالعربــات الك  يعیشــان فــ

ـن الــدھ ي العھــد بھــذا  ..شدوامــة ـم ي ذلــك فاالثنــان كانــا حــديث وال عجــب فــ

.المكان

ــوق أم درمـــان ـس ســـأل ھنـــا وھنـــاك عـــن صـــاحب   ..وفـــى  ســـن ي ــذ ح أـخ

ــعرا بالتعــب واإلرھــاق  ..وطــال البحــث ..العنــوان ـن المكــان   ..وش ـن أـي ولـك

ـن الراحــة   ـطًا ـم ـس ث إذًا ال ســبیل غیــر مواصــلة البحــ ..الــذي يأخــذان فیــه ق

ــن صــاحب العنــوان ــل ينثــر خیوطــه ..ع س مــن الغــروب وأخــذ اللی دنــت الشــم

ي   ســوداء فــ ـن دون     ..ألفــقاال ـن البحــث ولـك ـن وعمــر فــي دوامــة ـم ـس وح

ـة ســوق أم درمــان مــرا        ..جــدوى ي أزـق وبینمــا كانــا يأخــذان طريقیھمــا فــ

ــة وأمامــه منــددة صــغیرة        ي أحــد ھــذه األزق ى مقعــد فــ س علــ شــاب يجلــ ب



ض المعروضـــات ــع فیھـــا بعـــ ــوان ..يـض ــن عـــن صـــاحب العـن ـس ســـأله ح ..ف

شاب على صاحب العنوان :وقال ..فتعرف ال

.حامد ده سافر بورسودان قبل أشھر-

:فرد حسن

هللا- .يا حولي ا

:ثم قال الشاب

جايین من وين؟-

:فرد حسن

ي- .مدن

.أنتو أھل حامد-

سن :ورد ح

.أخو واحد صاحبي-

ــر   ســـن وعـم ـــره بـــین ح ــذ الشـــاب ينقـــل بص  زيـــارة فـــأدرك أن ســـبب..أـخ

ــل    ـن عـم ـدان ھــو البحـــث ـع ـكلیھما   ..الوـل ــن ـش ـدو ـم ـك يـب فقـــال ..إذ أن ذـل

شاب مبتسمًا :ال

ي مشــكلة ..طبعــًا حامــد كــان ســاكن معانــا  - ـن تنزلــوا  ...فمــا فــ ممـك

.معانا عادى

شاب سماع ما قاله ال سن..فرح عمر وحسن ل :فقال ح

. لیك شكرًا-

ي لنتعــرف علــى مــا آلــت إلیــه األمــور   فبعــد .. ھنــاكونعــود إلــى مدينــة مــدن

شــیة العقــاب الــذي ســوف يلحِ  ي خ ــن مــدن ُقــه بــه عبــدالرحیم ھــروب عمــر م

ي القضــارف عنــدما يعــود         ـه والــده ھنــاك فــ ــه ـب والقھــر الــذي ســوف يقابل

ـن نومھــا   ــة ـم ســتیقظت عرف ــه    ..إلیھــا؛ ا ـم تجــد عمــر، فأخــذت تبحــث عن وـل

ـل البیــت  ـن عمــر  ..ھنــا وھنــاك داـخ ســمعت ..وبینمــا كانــت عرفــة تبحــث ـع

هللا  ..فأســرعت نحــو البــاب..ويــة علــى البــابطرقــات ق فــإذا بھــا والــدة عبــدا

هللا بصــوت ..الــذي أصــابه عمــر إصــابة بالغــة علــى رأســه  فقالــت والــدة عبــدا

:ينم عن الغضب

ي راسو- هللا بالحجر ف .عمر ضرب عبدا

شة ي دھ :وردت عرفة ف

.متین؟-

.قبیل-

.أنا ھسع عمر ما القیاه من قبیل-

ي؟- عبدالرحیم ف

ي- .ما ف



ص - ي بعدينخال .أنا بج

ي مكـــان ھنـــا أو ھنـــاك خشـــیة العقـــاب   ــة أن عمـــر مختبـــئ فـــ ظنــت عرـف

ــه   ـم ب ســوف يـل ـل أرجــاء البیــت     ..الــذي  ي ـك ــة أكثــر فــ فعــاودت البحــث بدق

امتــدت إلــى قلبھــا خیــوط القلــق فحاولــت   و..ولكنھــا لــم تعثــر لــه علــى أثــر  

ي ..قطعھــا ي أزقــة الحــ ــن عمــر فــ ولكنھــا عــادت أدراجھــا ..فأخــذت تبحــث ع

ضخاويــ ـن القلــق  ..ة الوفــا ي دوامــة ـم ش فــ عــاد ..وبینمــا كانــت عرفــة تعــی

ســوق ـن ال بدايــة بمــا فعلــه عمــر ..لتفاجئــه عرفــة بمــا حــدث..عبــدالرحیم ـم

هللا ـم يخطــر علــى بــال عبــدالرحیم   ...نھايــة باختفائــه المفــاجئ ..مــع عبــدا ـل

يء ممــا حــدث   ــه شــ ــه    ...أو عرف ــة أن ـن عبــدالرحیم  كمــا ظنــت عرف فقــد ـظ

ي مكـــ ســـا فـــي انتظـــار عود مختبئـــًا فـــ شـــیة العقـــاب ، فجل ..هتـــان مـــا خ

ــدة          ـة؛ جــاءت وال ـدالرحیم وعرـف ســي عـب ــون تعبــث برأ ــدما كانــت الظن وعن

ــن عمــر    ــدر ـم ــد الــرحیم مـــا ـب هللا شـــاكیة لعـب ـدا ـــوف ..عـب ــه س ـــدھا بأـن فوع

ص لھـــا حـــق أبنھـــا  ــر  ..يقـــت ــود عـم ــدما يـع ــة  ..عـن ــدالرحیم وعرـف ظـــل عـب

ــرة ولكـــن طـــال االنتظـــار ــران لفـت ــذ ..منتـظ ــه وأـخ ـس ســـأل نف ــدالرحیم ي عـب

:بصوت مسموع

شى وين؟- .يكون م

:فقالت عرفة

شرة باللیل الزم نعمل حاجه- ساعة ع .يا عبدالرحیم ال

:فرد عبدالرحیم علیھا قائال

ساعة تانى وبعد كده نتصرف- .ننتظر 

ى عمــر   س يــداعب أجفــان عبــدالرحیم   ..مــرت ســاعتان ولــم يــأت وأخــذ النعــا

:وفجأة قال عبدالرحیم..وعرفة

.مكن يكون سافر القضارفم-

:فردت علیه عرفة قائلة

ي- شعب .يكون سافر كیف..لكن ھو ما بیعرف السوق ال

سوق- ي ال .كل يوم بمش

هللا؟- وا

هللا- .وا

.لكن الزم آمنة تاخد خبر-

ى لیھا ھسع وحأكلمھا..الزم- ص أنا حامش .خال

ســـل     ــھر الع ـش ــدث جـــن جنونھـــا، فقطعـــت  ــة بمـــا ـح ــدما علمـــت آمـن وعـن

ى البیــتوعــادت مــع زوجھــا وقــد اســتبعدت آمنــة أن يكــون .. وعبــدالرحیم إلــ

ـم أنــه يتمنــى أن ال يعــود إلیھــا  ..عمــر قــد ســافر إلــى القضــارف  ي تعـل ..فھــ

ى         ــة لھــا علــ ـة معاتب ـه عرـف ي وـج لــذا أخــذت تنــدب حظھــا تــارة وتصــرخ فــ



ي جولــة فــي أزفــة   ..إھمالھــا تــارة أخــرى  هللا فــ وخــرج عبــدالرحیم وحبیــب ا

ي بحثاًَ عن عم .روطرقات الح

ــن ..ونعــود الــى أم درمــان للتعــرف علــى مــا آلــت إلیــه األمــور مــع عمــر وحس

ــن الشـــاب ـس ــكر ح ـــدما ـش ــديث..فعن ــذوا يتجـــاذبون أطـــراف الـح إال أن ..أـخ

ــعران بالتعـــب  ــدان يـش س أن الوـل شـــاب أحـــ فأصـــطحبھما إلـــى البیـــت  ..ال

ســكن بــه ـن بعیــد ..الــذي ي يقبــع ..وھــو بیــت قــديم جــدًا ھجــره أھلــه منــذ زـم

ــ  ســوقفــى أحــد أزق ومنــذ ذلــك الوقــت وھــو مــأوى للشــباب واألوالد   ..ة ال

ــم ـــر لـھ ــن ال ُأس ــكنون بالبیـــت ..مـم ــن يـس ى أن ـم شـــیر إلـــ ــة البیـــت ت وحاـل

ـن الخُلــق  ـظ وافــر ـم شــر لــیًال  ..لیســو علــى ـح فرائحــة الخمــر والمخــدرات تنت

ي أنحــاء البیــت شــاب الــى البیــت  ..فــ ـن بصــحبة ال ـل عمــر وحـس وعنــدما وـص

ـن شــباب وأوالد      أخــذ الشــاب يعــّرف عمــر و   .. ي البیــت ـم ـن فــ ـن بـم ـس ح

ـــرھم بینھمـــا   ــون بص ــذوا ينقـل ــذين أـخ ــر أو حســـن  ..واـل ســـتطع عـم ــم ي فـل

ــذى ھــذه النظــرات    ســیر مغ ى قلبیھمــا    ..تف ـة إلــ ـم ..والتــي بعثــت الريـب وـل

ـل الــى البیــت          ـة الخمــر، فعنــدما دـخ ســى رائـح ـن عمــر يســتطیع أن ين يـك

ــعر بـــالخوف ــة الخمـــر، ـش ــه رائـح ـس ي إ..وأجتـــاحن أنفا ال لحظـــات ومـــا ھـــ

ـن          ي ينــام علیھــا عمــر وحـس ـن إيجــاد أمــاكن كــ شــاب ـم ـن ال ى تمـك ..حتــ

ــاال قســـطًا مـــن الراحـــة       ــاكن لیـن ــا إلـــى تلـــك األـم وقبـــل أن ..فأقتادھـم

ســن فــي نــوم عمیــق  ــن عمــر وح ـل م ســتغرق ـك شــاب لتنــاول ..ي أيقظھمــا ال

ـن الفــول والخبــز الجــاف      ـن حبــات ـم ي كانــت عبــارة ـع ..وجبــة العشــاء والتــ

ــل الولــدان بــن شــعران بــالجوع فأك وبعــد أن فــرغ عمــر ..ھم شــديد فقــد كانــا ي

ي     ى النــوم فلــم يجــدا صــعوبة فــ شــاء عــادا الــ ـن تنــاول وجبــة الع ـن ـم ـس وح

شـــاب  ..اســـتئنافه ــدا ال ـــر وحســـن لیـج ســـیتقظ عم ى الصـــباح البـــاكر أ وفـــ

ســـب  ــوق لك ـس ى ال ـــذھاب إلـــ ــه ويـــنظم بضـــاعته اســـتعدادا لل يجھـــز نفـس

ســمح لھمــا بالــذھاب ..قوتــه ســوق فلــم يمــانع  فطلبــا منــه أن ي ى ال  معــه إلــ

شاب والذي يدعى أحمد..في ذلك  سن لل سوق قال ح ى ال :وف

شتغل- شان ن .طبعًا أنحنا جینا ع

:فرد أحمد قائًال

ـع أنــو عمــركم صــغیّر   - ــدنیا   ..ـم ــغیر وال  ..لكــن ده حــال ال ال بتعــرف ص

.كبیر

ســه البارحــة   ..اكتفــى عمــر باالســتماع   ي غــذت أنفا إذ أن رائحــة الخمــر التــ

ــذا المكـــان أثنـــ ــه يرتـــاب مـــن ـھ ــه إلـــى البیـــت جعلـت كمـــا عـــادت ..اء دخوـل

ي قضــاھا بالقضــارف ســوداء التــ ومــا فتــئ عمــر ..بذاكرتــه إلــى تلــك األيــام ال

ـن   يطیــر بأجنحــة الخیــال عــابرًا عــالم الــذكريات مــروراً    ـن والــده ـم بمــا رآه ـم

ـل        ـن حــب نھايــة بمــا قضــاه مــع أختیــه أـم ـن والدتــه ـم ش ومــا وجــده ـم بطــ



ـن أيــ ـل صــوته إلیھمــا عبــر األثیــر مشــبع   ورحمــة ـم ام جمیلــة فتمنــى لــو يـص

ـن   ..بنســمات الشــوق والتحنــان  ـس ـم لیجــد ح وعــاد عمــر إلــى واقعــه المظـل

ـــد بوابـــل مـــن األســـئلة المتواصـــلة ـــر أحم ئ يمط ــمع حســـن ..مـــا فتـــ ـس ف

:يقول

.طیب يا أحمد أنا وعمر ده بنلقى شغل ھنا-

:صمت أحمد برھة ثم قال

ــغل وممكـــن - ــھل ـش ـــرف أـس هللا تع ــو .. يناســـب ســـنكموا ــم تبیـع أنـك

.موية

شة ي دھ سن ف :فقال ح

..موية - :ثم أرد قائًال!

ـن مــا كنــت        - ى مــدنى لـك ــة فــ ـع موي س بتبـی أنــا كنــت شــايف فــي نــا

.قايلھم بیربحوا

سمًا :فرد أحمد مبت

س..ال - .دى الموية فیھا ربح كوي

ــوءاً  ــور ـس ــدني زادت األـم ــة ھاتفیـــًا   ..وفـــى ـم ــد أن اتصـــلت آمـن وذلـــك بـع

ســأل عمــا إذا كــان عمــر قــد ســافر إلــى القضــارف أم    ..وج مــريم بحــافظ ز ت

ي  ..ال ـة بــالنف ى        ..فكانــت اإلجاـب ســفر إلــ ـد لھــا بــأن مــريم تنــوى ال ـل أـك ـب

ــومین أو أكثــر     ـة مواصــلة التحــدث     ..مــدني فــي قضــون ي ســتطع آمـن ـم ت ـل

ى حــافظ  ـة وأســرعت نحــو البیــت وھــى تحــاول قــدر       ..إلــ فأنھــت المكالـم

ـن ا    ســھا ـم ـع نف ســھا أن تمـن ى البیــت وجــدت      نف ــدما وصــلت إلــ لبكــاء، وعن

ـماع أي أخبــار          ـن الجمــر لـس ى أحــر ـم ـة علــ هللا وعرـف ـدالرحیم وحبیــب ا عـب

ـن عمــر   ـة ـع ـة      ..طیـب ي آمـن ـن عینــ ــدموع تتســاقط ـم ولكــنھم عنــدما رأوا ال

ي لھفة..أدركوا حقیقة األمر :فقال لھا عبدالرحیم ف

.الحصل شنو؟-

:فردت آمنة بصوت متھوج

ي القضارف ما في - .ضاع..عمر ضاع..عمر ف

ـة         ـم خــديھا تــارة وتصــرخ قائـل ــذت تلـط ض وأخ ـة علــى األر ســت آمـن (وجل :

.تارة أخرى)..عمر ضاع ..عمر ضاع

:ثم قالت بصوتھا المتھدج 

.أعملوا حاجة..أعملوا حاجة يا جماعة-

هللا لعبدالرحیم :فقال حبیب ا

ش- .أحسن نقوم نفت

ـــارة كــــل أق  ــحبة عبــــدالرحیم بزـي هللا بصــ ـــام حبیــــب ا ـــام الشــــرطة وـق ـس

ـــول إلـــى بیـــوت األقـــارب ي، كمـــا قامـــا بالوص ــدن ـــفیات بـم ش ست ــم ..والم فـل



ض قــد أنشــقت   ..يعثــرا علــى أثــر لعمــر   ــهووشــعرا كــأن األر فعــادا ..ابتلعت

ض  ـن أحــزان  ..أدراجھمــا خــاوي الوفــا شــعر بــه آمنــة ـم وقامــت ..لیزيــدا مــا ت

ـل بالنجــاح       ـم يكـل ـن ســعیھا ـل ..عرفــة بجولــة علــى بیــوت أصــدقاء عمــر ولـك

ى    ي التوافــد إلــ ــل والجیــران فــ شــر الخبــر حتــى أخــذ األھ ي إال أن أنت ومــا ھــ

ــؤازرين  هللا مـــن   ..وآمنـــة ال تقطـــع البكـــاء  ..البیـــت ـم وفجـــأة دنـــا حبیـــب ا

:عبدالرحیم وقال له

.عمر عندو صورة ھنا-

هللا ما متأكد- .لكن ممكن أسأل آمنة..وا

ــدالرحیم ـــدمتھا لعـب ــديھا فق ـــورة لعمـــر ـل ــة تحـــتفظ بص ــذھا ف..كانـــت آمـن أـخ

شــر مــع خبــر اختفــاءه       ـحف حتــى تُن ــه بھــا إلــى إحــدى الـص هللا وأتج حبیــب ا

ـل      ..فــي العــدد القــادم   ـن أـج ـه إلــى دار التلفزيــون ـم أمــا عبــدالرحیم فأتـج

ســوف يــتم        ص بــأن ذلــك  ــة خبــر اختفــاء عمــر فوعــده الموظــف المخــت إذاع

.في أقرب وقت

ـن أحمــد حتــى يقــوم بصــحبة عمــر بجولــة   ــن ـم ســتأذن حس وفــى أم درمــان أ

ســوق  ي أنحــاء ال ـة     ...فــ وبینمــا كانــا يتجــوالن فــي طرقــات الســوق الرائـج

سن :بالقصاد قال عمر لح

هللا يا حسن أنا ما مرتاح للمكان القاعدين فیه ده- .وا

:فرد علیه حسن قائال

.أنا زاتى ما مرتاح-

طیب نعمل شنو؟-

هللا- .ما عارف وا

س- .لكن أحمد شكله زول كوي

.شكله كده-

ض الشــباب    وبعــد أن أنھــى الولــدان   تجوالھمــا عــادا إلــى البیــت فوجــدا بعــ

ـــباب واألوالد يمطــــرون حســــن وعمــــر بوابــــل مــــن   ..واألوالد فأخــــذ الـش

ـن ســبب زيارتھمــا إلــى الخرطــوم؟    ..األســئلة ومــاذا ..وأيــن أھلیھمــا؟ ..ـع

ـه؟  ـن        ..ينويــان فعـل ـة ـم ــذه الفـئ ــدة بھ ـه الجی ـن لمعرفـت ـس ـم ح ــدى لـھ فتص

.المجتمع

ى بیتـ       ى القضـارف عـاد حـافظ إـل ي        وـف ـ  والـت ه بعـد إنھـاء المكالمـة مـع آمنـة

ـ  لیخبــر مــريم بخبــر اختفــاء عمــر       ي مقــر عملــه ــم تصــدق مــا  ..كانــت فــ فل

ـل عمــر يقــیم معھــا    ..قالــه لھــا حــافظ  ي تجـع ـن آمنــة كــ ظانــة أنھــا خطــة ـم

ي مــدني  ـن حــافظ  ...فــ ففكــر ...فــذھبت إلــى خالــد لتخبــره بمــا ســمعت ـم

ي فكــرت بھــا مــريم    س الطريقــة التــ ى  ...خالــد بــنف ســفر إلــ وعزمــا علــى ال

ي أقرب وقت للتحقق من األمر ي ف .مدن



ي                          شـر خبـر اختفـاء عمـر ـف ب الحـال وكأنـه مـأتم، فقـد تـم ن وفى مـدني أنقـل

ــة  ــورته الفوتغرافـی ــحوبًا بـص ــحف مـص ــدى الـص ــر  االختفـــاء  ..إـح ــة خـب وإذاـع

ـم    ــع ھــذا ـل ي التلفزيــون أيضــًا وم ى  ..يظھــر عمــر فــ ســتقرت الــدموع علــ فا

ــة ـن األحــزان   وبینمــا ..عینــي آمن ي بحــر ـم ســمعت ..كــان الجمیــع غارقــًا فــ

ــحبة أختــه مــريم ..طرقــات علــى البــاب فانــدفعت مــريم ...فــإذا بــه خالــد بص

ض وھـــى تبكـــى وتنتحـــب؛    ــة علـــى األر ــدھا جالـس ــة لتـج ــة آمـن إلـــى غرـف

ـة الثیــاب  ــعر ..ممزـق ش ـة ال ـش ــد وقفــت عبــرة     ...منك فجلســت بجوارھــا وق

ي حلقھا وقالت بصوتھا الحنون :حارقة ف

ر وين؟عم-

:فردت آمنة بصوت متھدج

..عمــر..أنــا عــايزة عمــر ..جیبــوا لــي عمــر ..عمــر ضــاع ..عمــر ضــاع -

..عمر

ــؤال  ــة تغنـــى عـــن أي ـس ــة بكـــل مشـــاعر  ..كانـــت اإلجاـب ـــرت آمـن ــد عب فـق

ي ھــذه اللحظــة     ي يمــور بھــا وجــدانھا فــ ـم تجــد  ..األمومــة الصــادقة التــ وـل

ـن كلمــات لتلــوم بھــا         ـمعت ـم ـة واحــدة بعــد مــا ـس ي  مــريم كلـم ـة، التــ آمـن

ــة ألــف مــرة   ـل دقیق ي ـك ي ھــدوء  ..تتمــزق اآلن فــ ..فأخــذت مــريم تبكــى فــ

ــه   ــة مـن ــد علـــى مقرـب س خاـل ــوان اســـتقبال الضـــیوف جلـــ وھنـــاك فـــي دـي

هللا ى ھــذه اللحظــة أن آمنــة    ..عبــدالرحیم وحبیــب ا ـن خالــد يعلــم حتــ ــم يـك ل

ـة   ..قــد تزوجــت  ــدالرحیم بكلـم ـل أن يتفــوه عب ـل    ..وقـب كــان خالــد يقــاوم ـك

س بدا ـل مــا حــدث  ..خلــه يقــول أن عمــر قــد ضــاع إحســا ى أن يكــون ـك ويتمنــ

ــة    ــنع خیـــال آمـن ــذه     ..خطـــة مـــن ـص ــین ـھ ــزق ـب ــد مـم ـــان خاـل وبینمـــا ك

س قال عبدالرحیم :األحاسی

ـــول لیـــك شـــنو- ــد مـــا عـــارف أق هللا يـــا خاـل س ..وا ـــوم بـــ ــة ي ــل تالـت قـب

.اختفى عمر

:فالتمعت عینا خالد وقال بصوت ينم عن الغضب

اختفى كیف؟-

هللا- .ده الحصل وا

:ووقف خالد وقال بلھجته القاضبة

ـن تكــون دى ت  - ى الولــد     مثطیــب ممـك شــان تخلــ ـة ع ـة عملتھــا آمـن یلـی

.يقعد معاھا

:ورد علیه عبدالرحیم فى ھدوء

ـن كــده  - ي غرفتھــا  ..يــا خالــد آمنــة أكبــر ـم ى عنــدك فــ ى ...وھــ أمشــ

.شوف الحالة العلیھا



ــة  ــة آمـن ــو غرـف ــد نـح ــه خاـل ــل اتـج هللا..وبالفـع ض حبیـــب ا ـــر ــم يعت ى وـل  علـــ

ي كــان فیھــا     ــة  ..انــدفاع خالــد ألنــه كــان مقــدر للحالــة التــ ى غرفــة آمن وفــ

ــذھول   ـة العینــین   ..أصــیب خالــد بال ــد رآھــا دامـع ى   ..فق ــدعو إلــ ــكلھا ي وش

:فقال بلھجة غاضبة..التقزز

.عمر وين؟-

:فردت آمنة وھى تبكى 

.عمر ضاع..عمر ضاع -

ــور    ــدق خالــد علــى الف ـ   ..فص ـة اآلن ال تقــول غـی وعــاد ..ر ذلــكفحالــت آمـن

هللا تكــاد ال تنقطــع     س ونظــرات عبــدالرحیم وحبیــب ا خالــد الــى الــديوان وجلــ

ي ھدوء ..عنه :وقال ف

سام- ستشفیات واألق شیتو الم .م

:فرد عبدالرحیم

ــدة       - ي الجرـي ــر فـــ ــرنا الخـب ـش ــام ون ـس ــفیات واألق ـش ست ــینا الم ـش م

ي التلفزيون .وده كله بدون أي فايدة..وزعناه ف

ـن مجیئھمــا  لــم يــدم بقــاء خالــد ومــري  ي ـم ي الیــوم التــال ي ففــ م طــويًال بمــدن

ي ال      ـن األحــزان والتــ ـن القضــارف عــادا إلیھــا ومعھمــا جبــال ـم ھــدمھا إال تـم

ـن   ..عــودة عمــر ـن ســوء المعاملــة ســواء ـم  جانــبعمــر الــذي ضــاق زرعــًا ـم

ي    ــم يجــد ســوى ..والــده بالقضــارف أو مــن جانــب خالــه بمــدن الخرطــوم فل

ــه     ـالزًا آمنــًا فھــرب إلیھــا بغیت ـل علیھــا؟  ـم ـل يحـص وھــذا مــا  ..الســلوى، فـھ

ـالل األســطر القادمــة   ـن ـخ وفــى الطريــق أخبــرت مــريم  ..ســنتعرف علیــه ـم

ـن الحــزن إال أنھــا لــم تجــد  ..أخیھــا بــأن آمنــة قــد تزوجــت  فاجتاحتــه موجــة ـم

ـل جنبــات وجدانــه      ـأل علیــه حزنــه علــى ضــیاع ولــده ـك ـم ..مكانــاً، فقــد ـم فـل

:يؤثر فیه ما سمعه من مريم وقال

.ھامن حق-

ــل ورحمــة عمــا حــدث    ـل خالــد ومــريم إلــى القضــارف أخبــرا أم ..وعنــدما وـص

شــديد القســوة     ســیھما  ى نف ــع الخبــر علــ فقابلتــا الخبــر بالبكــاء   ..فكــان وق

شــديد ي حیاتــه    ..ال ـل ھــذا الحــادث خالــد يعیــد النظــر فــ فوقــف ...ولقــد جـع

ــمیر    ــة بالتأمـــل وتأنیـــب الـض ــة ملیـئ ــة طويـل ــه وقـف ـس ــع نف ـــتیقظ ...ـم لیس

ـلضــمیره بعــ ـل مــا فعلــه بابنــه وزوجتــه..د ھــذا الثبــات الطوـي ..فنــدم علــى ـك

ى         ــه فعــزم علــى زھــدھا إلــ ي ذلــك كل ســبب فــ ي ال وأعتقــد أن الخمــر ھــ

ــد ــة ..األـب ــة دينـی ــه نزـع ــذت تجتـــاح دواخـل ــالة  ..وأـخ ــداوم علـــى ـص ــذ ـي فأـخ

ـل  ..الجماعــة ـن قـب ي البیــت ـم ـن حتــى يقیمھــا فــ ــم يـك ي ل ى ..والتــ وعــاد إلــ

ســكینة والطمأنینــة أرجــاء   ..نــذ فتــرة عملــه الــذي كــان قــد تركــه م   لــتعم ال

ـه  ـن بعــد مــاذا       ..بیـت ســیة ولـك ـة والنف ـل البیــت المادـي ـة أـھ ســتقر حاـل ..ولت



ولكــن لألقــدار وجھــة نظــر  ..لیــت عمــر وآمنــة قــد شــھدا ھــذا التغییــر الكبیــر  

.أخرى يرجى احترامھا

ي أزرفــت حزنــا علــى عمــر تجــف شــیئًا فشــیئاً       وكــأن ..أخــذت الــدموع التــ

ــة  ـــر النزـع ـــدواھا عبـــر األثی ــد انتقلـــت ع ــد ـق ي أصـــیب بھـــا خاـل ــة التـــ الدينـی

ــالة والتســبیح والــدعاء  ..لتصــیب آمنــة ـن الص وترفــع يــديھا ..فأخــذت تكثــر ـم

هللا بــأن يعیــد إلیھــا أبنھــا المفقــود     ـن تفكیــر    ..تضــرعًا  ـل ـع وأخــذ عمــر ينتـق

شـــیئًا إلـــى عـــالم    شـــاغل شـــیئًا ف ــغلھم ال ــد أن كـــان ـش ســـرته بـع ـــراد أ أف

.النسیان

))6((

ــن قـد بـدءا عملیھمـا ببیـع المـاء           ي أم درمـان كـان عمـر وحس ولــم ..وھنـاك ـف

ي ذلــك   ســتیقظان فــي الصــباح البــاكر فــیحمالن     ..يجــدا صــعوبة فــ فكانــا ي

ى       ي تبــاع بھــا ويتجھــان إلــ ــع علیھــا المــاء واألكــواب التــ ي توض ي التــ األوانــ

ى..وبعــد أن يحضــرا الــثلج ..المكــان الــذي أدلھمــا علیــه أحمــد   يضــعونه علــ

ي إال لحظات حتى يبرد الماء :فیصیحا..الماء، وما ھ

.برّد..برّد..برّد -

ــن بالحســبان   ى أن حــدث مــا لــم يك ..واسـتمرا علــى ھــذا الحــال عــدة أيــام إـل

ي وبینمــا كــان الجمیــع نیــام عــدا عمــر      ـن ذات اللیــال ــة ـم ي لیل ض ..ففــ أنقــ

ـن البیــت علــى عمــر محــاوًال أن يــراوده  ي تقـط شــرية التــ ـن أحــد الــذئاب الب  ـع

ـه ـس ي مكــان        ..نف ـن فــ ــه وأســرع إلــى حـس ـن مكان فقفــز عمــر مــذعورا ـم

ســوداء الداكنــة والعیــون   ..نومــه وأيقظــه ــحنة ال شــاب ذي الس فقــال ذلــك ال

ي ھدوء :الحمراء ويدعى البخت ف

.أنا صاحبك البخت يا عمر-

ض خوفــًا فــأدرك    ـن ونظــر لعمــر فــرآه ينــتف ـس ســتیقظ ح وفــى تلــك اللحظــة أ

سن وعی :ناه تلمعانقصد الشاب، فقال ح

.أرجع يا زول-

ـن الرجــوع  شــاب ُبــدًا ـم ــم يجــد ال ـن بعــد مــا   ..فل ـن عمــر وحـس ـل ـم لیصــاب ـك

ــم يجــد النــوم طريقــًا إلــى جفنیھمــا    وفــى الصــباح البــاكر  ..حــدث بالــذعر فل

ســـن واتجھـــا إلـــى عملیھمـــا   ـــر وح ــع اســـتعد عم ــد أن اســـتیقظ الجمـی وبـع

سوق سن..بال :وبینما كانا يباشران عملیھما قال عمر لح

هللا يا حسن أنا أمبارك خف خوف- .وا

هللا- .أنا زاتى وا

شان كده أنا ما راجع البیت ده تانى- .ع



شى وين؟- .طیب نم

.أي مكان-

شــردين وجمــیعھم         ـن المت ــة ـم ـن قــد تعرفــا علــى مجموع ـس كــان عمــر وح

ـل ســنھما  ي مـث ي المــرور بالمكــان الــذي يقفــان فیــه ..كــانوا فــ ..كــانوا دائمــ

ى ھـذا القطیـع        وفى نھايـة ھـذا الیـوم لـم يجـد ال           ـن االنضـمام إـل ولـدان بُـدًا م

ـن المتشــردين شــردين مكانــًا محــدداًَ   ..ـم ـن المت ـن لھــذه المجموعــة ـم لــم يـك

ي مجــارى المیــاه       ســواء فــ ض  ـل فكــانوا يلتحفــون األر ي اللـی يــأوون إلیــه فــ

ســوق      ـالت بال ي أمــام المـح ـالت التــ ي   ..أو تحــت المـظ ــدون فــ وكــانوا يعتم

ـن مــا رآه ...مامــة مــن بقايــا أطعمــةغــذائھم علــى مــا تجــود بــه أكــوام الق ولـك

ى  ـــودان إلـــ ي ال يع ــالن أي شـــيء كـــ ــة يجعلھمـــا يفـع ــن البارـح ـس عمـــر وح

شــئوم ـن علــى المجموعــة مــا حــدث  ..ذلــك البیــت الم ص عمــر أو حـس لــم يقــ

ــمامھما     ســـبب انـض ــة عـــن  ــد مـــن المجموـع سترســـل أـح ــم ي ــة وـل بالبارـح

سن قطع نظرات التساؤل فقال..إلیھم :ولكن ح

ش معاكميا جماعة أنا و- .عمر ده عايزين نبقى أصحابكم ونعی

ـل ترحیــب    ـة تعتمــد   ..فرحبــت المجموعــة بھمــا ـك وكمــا علمنــا أن المجموـع

ــة        ـن بقايــا أطعم ـة ـم ـه أكــوام القماـم ى مــا تحوـي فكانــت ..فــي غــذائھا علــ

ي يتــرددون علیھــا تقبــع أمــا أمــام مطعــم أو مصــنع    معظــم ھــذه األكــوام التــ

ـ     ى   للحلويــات وعنــدما تجــف ھــذا األكــوام ـم ـة يتــرددون علــ ن بقايــا األطعـم

شــرة ھنــا أو ھنــاك      ــوام المنت ي األك ــوالھم دائمــًا مــا كــان     ..بــاق وأثنــاء تج

ـل    ي أمعــائھم لفحــة الجــوع القاـت ـل الحصــول علــى مــا يقــ لقــد ..يغــازلھم أـم

ـط أمـــا           ـھا ـق ـه أن عاـش ــم يســبق ـل ــر فـل شــاقة بالنســبة لعم كانــت حیــاة 

شــاق    ــم يتــأثر كثیــرًا بمــا جابھمــا مــن م ـن فل ـس ت األيــام وأخــذ عمــر  مــر..ح

ـن األيــام وبینمــا كانــت    ..يتــأقلم علــى ھــذه الحیــاة القاســیة    وفــى يــوم ـم

ي تأخــذ مكانھــا  -المجموعــة تأخــذ طريقھــا نحــو إحــدى أكــوام القمامــة    والتــ

ـن أحــد المطــاعم    ـة ـم ى عــدة     -علــى مقرـب ـك قــد مــروا علــ ـل ذـل  وكــانوا قـب

شــئ      ي أي  ي الحصــول علــ ـم يحــالفھم فــ ـظ ـل ـن الـح وعنــدما..أكــوام، ولـك

ــة تمامـــاً  ــدوھا خاوـي ــة وـج ــذه الكوـم فوقـــف عمـــر وســـط ..وصـــلوا إلـــى ـھ

:المجموعة خاطبًا فقال

ش   - شــوية قــرو ــة أنــا عنــدي  فنقــوم نمشــى نشــترى لینــا   ..يــا جماع

.أكل

ـل الفــرح    ــالم عمــر ـك ســمعت ك اتجھــوا جمیعــًا و..فرحــت المجموعــة عنــدما 

ـن الحلــوى       ـل ـم شــراء خبــز وقلـی ـالت وقــاموا ب ـم اتجھــوا ..إلــى أحــد المـح ـث

ـن   س تحتھــا، لیقتــاتوا بمــا عنــدھم ـم ي الجلــو شــجرة ظلیلــة كــانوا دائمــ إلــى 

ــل مــا فعلــه عمــر الیــوم..طعــام  ــل  ؛ولقــد جع ــن ك  المجموعــة تكــن لــه ولحس



ــدير ــرام والتـق ـــر ..االحـت ـــرد كـــادت أن تخفـــى معـــالم عم ..إال أن حیـــاة التش

ـــأجزاء مـــن         ــعره وب ـش ــة عالقـــة ب ــدًا واألترـب ســـخة ـج ــبحت مت فثیابـــه أـص

ســمه ــة  وقــد..ج ـن ھــذه المجموع ســابیع .. أصــبح جــزءًا ال يتجــزأ ـم وكــأن األ

شرد دھرًا من الزمان .التي قضاھا في عالم الت

ــجرة  ـش ــة تحـــت ال ـس ــة جال ــن األيـــام وبینمـــا كانـــت المجموـع ــوم ـم وفـــى ـي

الظلیلــة، بعــد رحلــة بحــث بــین أكــوام القمامــة المنتشــرة ھنــا وھنــاك ودون   

ـل أحــد أفــراد ا  ...جــدوى ـن قـب ـل ..لمجموعــةجــاءھم ولــد كــان ـم إال أنــه أنتـق

ي تقــوم بصــیانة العربــات   ش التــ ـل بإحــدى الــور ـل إلــیھم أخبــاراًَ  ...للعـم يحـم

ــن الــدجاج  ســارة، وھــى أن إحــدى المحــالت قــد قامــت بحــرق كمیــة كبیــرة م

ــع  ــه دون أن يبــاع  ..المــذبوح والمعــد للبی فھــرول ..بعــد أن انتھــت مــدة عرض

وكــان علــى أحــد ..لــدجاجات األوالد جمیعــًا إلــى المكــان الــذي تحــرق فیــه ا 

ـة  ــوام القماـم ـو        ..أك ـة وـھ ـن الكوـم ــدخان المتصــاعد ـم فنظــر عمــر إلــى ال

ســماء وكأنــه شــبح لمــارد عظــیم   ـم  ..يتجــه إلــى ال ـم نظــر إلــى رفاقــه وـھ ـث

شــوي فمــا كــان منــه إال أن حــذا حــذوھم      ومــا ..ينقّضــون علــى الــدجاج الم

ـح       ـن ـس ــة ـم ـل فــرد مــن أفــراد المجموع ـن ـك ي إال لحظــات حتــى تمـك ب ھــ

ي أحــد األركــان         س بھــا فــ ســنة النــار الملتھبــة، لــیجل ـن تحــت أل دجاجــة ـم

إال أنــه كــان منظــر يثیــر التقــزز   ..فكانــت حقــًا وجبــة دســمة ...كــي يلتھمھــا

شــھد الغريــب   س أولئــك المــارة بھــذا الم ي نفــو شــھدًا غريبــًا  ..فــ لقــد كــان م

ـع        ـمع ومــرأى المجتـم ـس ــه كــان علــى م ـن ذلــك أن ـن األغــرب ـم ..حقــاًَ، ولـك

ــن  ســـئولین وقـــف وقـــالولـك ــة أو الم ــن العاـم ـــواء ـم ــد س مـــن :مـــا مـــن أـح

ـع أو           ــدفعھم إلــى ذلــك؟ أھــو المجتـم ي ت ي األســباب التــ ــؤالء؟ ومــا ھــ ھ

ـل؟ ومــا ھــي الطــرق       ـم القاـت ي ھــذا األـث األســرة؟ أم كالھمــا مشــتركان فــ

ى      ش الحیــاة إلــ ـن ھــام ـل ھــذه الفئــة ـم ـن أتباعھــا لنـق ي يمـك والوســائل التــ

ي يصــبحوا فــاعل   ي     قلــب المجتمــع كــ ــة تثیــر فــ ـن كونھــا فئ ـه بــدالًَ ـم ین فـی

س التقزز والقلق؟ .النفو

ي االحتفــال بالمولــد النبــوي         ـالمیة فــ ــة اإلـس وفــى ھــذه األيــام بــدأت األم

شــريف ــودان   بواالحتفــال  ..ال ـذه المناســبة فــي الس ـكل    ـھ ـش ــذاق و ـه م ـل

ي        ــوى تنصـــب فـــ ــوفیة ومحـــالت بیـــع الحـل ــرق الـص ص؛ فخیـــام الـط ـــا خ

ــدن    ـم الم ـعة بمعـظ ـس ســاحات الوا ـع    ال ــذا القطــر الواـس .. واألحیــاء فــي ھ

شــردين      س أولئــك المت ي نفــو ـع طیــب فــ ـه وـق ومنــذ أن ..وھــذا االحتفــال ـل

ــد          ي التــردد علــى أح ــة فــ ــذت المجموع بــدأ االســتعداد لھــذا االحتفــال أخ

شــترك فــي االحتفــال بھــذا الحــدث الكبیــر       ي ت ــدان  ..األمــاكن التــ وھــو می

ى ..و حــي المالزمــین العريقــة وھــأمــدرمانالبحیــرة القــابع بأحــد أحیــاء   وفــ

ى ســاحة ھــذا    ..يــوم االحتفــال ـل األصــقاع إلــ ـن ـك س يتقــاطرون ـم أخــذ النــا



ض الخیــام       ـن بعــ ـة تنبعــث ـم شــید النبوـي ـم بــدأت األنا وكانــت ..االحتفــال، ـث

ــھا دون أدقـــان ــع بعـض ـــزج ـم ــوات األناشـــید تمت ــل المـــزيج اآلذان ..أـص ويتخـل

ــة س رھـب ــو ــوى و..فـــیمأل النـف ــع الحـل ي تبـی ــدكاكین التـــ لعـــب األطفـــال واـل

ـن الحلــوى تقــف علــى أحــد أطــراف ســاحة االحتفــال       ومــا ..المصــنوعة ـم

ــبح مـــن         ـــا بالقصـــاد حتـــى أـص ـــاحة عـــن آخرھ ي إال أن أمتلئـــت الس ھـــ

ي ســـاحة االحتفــال      ســر فــ ــول بی ـعوبة بمكــان التـج ــوات  ..الـص لتمتــزج أـص

ـل       شــرة ھنــا وھنــاك، وـك ـن الخیــام باألضــواء المنت ي تنبعــث ـم األناشــید التــ

ـن   ..ام الكثیــفذلــك يحفــه الزحــ ـل ـم ســلب فــؤاد ـك فتنــتج معزوفــة ســاحرة ت

ـن أوالد إلــى مكــان     ـن معــه ـم وطــأت قدمــه ســاحة االحتفــال؛ وجــاء عمــر وـم

ـن طعــام    ي   االحتفــال آملــین أن يجــدوا لقیمــات ـم ـن الحیــاة إلــ  تــرد شــیئًا ـم

وفــى ســاحة االحتفــال أخــذت المجموعــة تتجــول ھنــا وھنــاك   ..أجســادھم

ــن الطعـــام، إال أن الز ـــر عـــن بحثـــًا ـع ــن وعم ـس ي ضـــیاع ح ســـبب فـــ حـــام ت

ي أفــراد المجموعــة ــن يقلبــان النظــر بــین المتجــولین  ..بــاق س فأخــذ عمــر وح

ي أفــراد     ـن بــاق ـل أخــذا يبحثــان ـع ي ســاحة االحتفــال ولــم يكتفیــا بــذلك ـب فــ

ـة ـن دون جــدوى ..المجموـع ـن بغیتھمــا دون    ..ولـك فاتفقــا علــى أن يبحثــا ـع

ـ      ـس ـوال بــین الخیــام الموجــودة بال ـل   اآلخــرين، فتـج ـعھما لیكـل احة قــدر وـس

ـة المطــاف بالنجــاح     ي نھاـي ــعیھما فــ ــدى ھــذه الخیــام     ...س ـدا إح ــد وـج فق

ســعادة ومــا     ـل ال ســعدا لھــذا ـك تقــدم لقصــادھا الصــحون العــامرة بالطعــام ف

ــمن الجالســـین   ــة ـض ــراد المجموـع ي أـف ــدا بـــاق ــعادتھما أنھمـــا وـج ..زاد ـس

ـن تنــاول الطعــام   ـن ..وبعــد أن فرغــت المجموعــة ـم  مكــان أخــذوا يبحثــون ـع

ــوم ــ ..للـن ــودة إـل ــم ال يســـتطیعون الـع ــوق اآلنيفـھ ـس ــة .. ال ــدوا خیـم فوـج

ــة القصـــاد ى ..قلیـل ـــد أركانھـــا ومـــا ھـــي إال لحظـــات حتـــ ي أح ــددوا فـــ فتـم

سھم لنوم عمیق .أسلموا أنف

ـن        ســافات بحثــًا ـع مــرت عــدة أيــام والحــال كمــا ھــو؛ المجموعــة تمخــر الم

ش ــن األيــاموفــى ..لقمــة العــی ي  وبینمــا كانــت الميــوم م جموعــة تتجــول بحــ

ــوا         ــاحب المطعـــم أن يقوـم ــنھم ـص ــروا بمطعـــم، فطلـــب ـم ــین ـم المالزـم

ــن الطعـــام  ــة ـم ــوف يعطـــیھم وجـب ــل ـس ــم، وفـــى المقاـب ..بتنظیـــف المطـع

ــور   ــوا علـــى الـف ــھل التنظیـــف قامـــت     ..فوافـق ـــان ـس ــون المك ى يـك وحتـــ

ى         ــد إلــ ــد والمناض ـم بإدخــال المقاع ـن صــاحب المطـع ـة بإيعــاز ـم المجموـع

ــة وبینمــ..فنــاء البیــت  تقــوم بــذلك، طلبــت امــرأة وكانــت    ..ا كانــت المجموع

ـن ســوق      ض األشــیاء ـم ـن عمــر أن يــأتى لھــا بــبع ي فنــاء البیــت ـم واقفــة فــ

ـم    ـن المطـع ـن يبعــد كثیــرًا ـع ـم يـك شــھداء، وـل ى الفــور ..ال ..فوافــق عمــر علــ

ي تنظیــف المكــان  ي إال أن ...أمــا بــاقي المجموعــة فقــد اســتمروا فــ ومــا ھــ

ـم    أنھــى أفــراد المجموعــة تنظیــف   ـم صــاحب المطـع  المكــان حتــى قــدم لـھ



فأخــذوا ..وبینمــا كــانوا يتنــاولون الطعــام افتقــدوا صــاحبھم عمــر    ...الطعــام

ـم يــدرى أحــد أيــن ذھــب عمــر        ـن ـل ـه، ولـك ســألون بعضــھم عـن ىوال..ي  حتــ

ـه   ـم نفـس ـن بــاب البیــت       ...صــاحب المطـع فقــد أخــذ عمــر النقــود وخــرج ـم

ـل ألحــد مــن أفــرا    ــم يـق ســوق مباشــرة ول وقــد ..د مجموعتــهوأتجــه صــوب ال

ــة بجــوار       ــة القابع ـجرة الظلیل ـش ـن أفــراد المجموعــة أن عمــر عــاد إلــى ال ـظ

ــوال  ــرة التـج ــعر بالتعـــب مـــن كـث ـش ــه ربمـــا كـــان ي ــوق، ألـن ـس ــد أن ...ال وبـع

ــة   ــجرة الظلیـل ــوب الـش ــن تنـــاول الطعـــام اتجھـــت ـص ــة ـم فرغـــت المجموـع

ـم تجــده  وعنــدما تــأخر مجــيء عمــر إلــى البیــت شــعرت المــرأة      ..ولكنھــا ـل

:قلق وقالت لزوجھا صاحب المطعمبال

ــوق   - ي حاجـــات مـــن ـس شـــان يجیـــب لـــ ش ع ــرو ــد ـق أنـــا أديـــت الوـل

شھداء .ال

.ياتو ولد؟-

.من األوالد الكانو بینظفوا الدكان-

.األوالد مشو-

شو- .لكن أنا رسلته قبل ما األوالد يم

.ممكن يجى-

شــعر     ..وأخیــرا عــاد عمــر إلــى البیــت    ـًال كــان ي ســبب تــأخره أنــه فـع وكــان 

ي تــؤدة و تريــث ..بالتعــب لیصــاب صــاحب المطعــم ..لــذا كــان يأخــذ خطــاه فــ

ـن مــال، فقــال     بالدھشــة وھــو يــرى عمــر يحضــر األشــیاء ويعیــد مــا تبقــى ـم

:صاحب المطعم

.تعال يا ولدى أُكل نصیبك-

ـة        ـه فــي شــھیة ملحوـظ ــدأ يلــتھم طعاـم س عمــر وب ــذ صــاحب  ...فجلــ وأخ

دعى عبــدالمنعم كــان صــاحب المطعــم ويُــ..المطعــم ينظــر إلیــه بــال انقطــاع 

ـع ببصــیرة نافــذة   ـة      ..يتمـت ـه عمــر الخُلــق الطیــب واألماـن ..فقــرأ علــى وـج

ـخة  ـس ي يرتــديھا وتأكــد أن الثیــاب المت ســده لیســت   التــ واألتربــة العالقــة بج

ـــام  ـــروف األـي ـــأله ..إال إحــــدى ـص ـس ـــتھم طعامــــه  ـــر يـل ـــان عـم ـــا ـك وبینـم

ي ھدوء :عبدالمنعم ف

.أھلك وين يا ولدى؟-

ــن تنــاول الطعــاموعنــدما ســمع عمــر ھــذا ا وصــمت برھــة ..لســؤال توقــف ع

:ثم رد على عبدالمنعم قائًال

.في القضارف-

.والجابك من القضارف شنو؟!..القضارف-

.الظروف-



ــن صــغر  ي نظــر عبــدالمنعم بــالرغم م لقــد جعلــت ھــذه اإلجابــة عمــر؛ يكبــر فــ

ســاعدة ...ســنه ى لــو يقــدم لــه يــد الم ـن تنــاول  ..فتمنــ وعنــدما فــرغ عمــر ـم

ـــام  ــاقي الصـــحون     طعامـــه ق ــعه مـــع ـب ســـل الصـــحن ووـض فطلـــب .. بغ

ولقــد أتــم عمــر  ..عبــدالمنعم منــه أن يقــوم بتنظیــف الفــول وبلــه فــي المــاء  

ي         ي عمــر، فقــال فــ ـل فــ ـن التأـم ــة جعلــت عبــدالمنعم يمـع ي عناي ذلــك فــ

سه وھو يقدم له أجر ما قام به من عمل :نف

.الولد ده ممكن ينفعنى-

: عبدالمنعم وقال لهوبینما كان عمر يتأھب للذھاب أستوقفه

سمك منو؟- .أنت أ

:فرد عمر قائًال

.عمر-

شتغل معاى يا عمر؟- .تقدر ت

سعادة سمًا..وعندما سمع عمر ھذا القول شعر بال :وقال مبت

!أشتغل؟-

.أيوه تشتغل-

سم على وجھه سامة ترت :لیرد عمر وھو ال يكاد يصدق ما سمع واالبت

.موافق-

))7((

ــعیدة حقــاً     ـن عمــر أن     ..لقــد كانــت مفاجــأة س ــدالمنعم ـم عنــدما طلــب عب

ـة المنقــذة          ـة القـش ـة بمثاـب ــذه الفرـص ـم وكانــت ھ ي المطـع ـه فــ ـل مـع يعـم

ي بحــر الضــیاع  ــم إلــى طبقتــین ،  ..لعمــر مــن الغــرق فــ وكــان المطعــم مقس

س علیھــا الزبــائن باإلضــافة         ي يجلــ ــة ســفلیة بھــا مناضــد ومقاعــد كــ طبق

ــحون والزيـــت والجـــبن   ــع علیھـــا الـص ــعة توـض ــدة واـس ــل مـــا إلـــى منـض وـك

ــد          ـعة توج ـديم الطعــام للقصــاد وبجانــب المنضــدة الواـس ى تـق ســاعد علــ ي

ــول  ــوى الـف ي تـح ــدرة التـــ ــدالمنعم  ..الـق ــوم عـب ــة يـق ــة العلوـي ى الطبـق وفـــ

ـن الفــول حتــى تكــون جــاھزة لالســتخدام،      ـظ الزيــت والجــبن وكمیــة ـم بحـف

ش     ــرا ــوم ألن بھـــا ـف ــة بھـــا مســـاحة شـــاغرة وتصـــلح للـن ــة العلوـي والطبـق

ـل؛ أن    ومروحــة، فطلــب عبــد  شــرح لــه طبیعــة العـم ـن عمــر وھــو ي المنعم ـم

ســكنًا لــه  ســم ..يعتبــر ھــذه الطبقــة العلويــة م ســه وھــو يبت ..فأومــأ عمــر برأ

ـن ثیــاب       س نظیفــة بــدًال ممــا يرتديــه ـم ـن مالبــ كمــا وعــده بــأن يبحــث لــه ـع

س ي الــنف ــن معــه ..بالیــة تثیــر التقــزز فــ ســن وم وھنــاك فــي الســوق أخــذ ح

ـن      ـن عمــر ھنــا وھنــاك ولـك ــون ـع ـدوىيبحث ـن مــر   .. دون ـج ـس حتــى أن ح



ي      ـن مــدن ــال ..علــى البیــت الــذي نــزل بــه ھــو وعمــر عنــدما جــاءا ـم ـن ب ولـك

سه  ي نف شعر حسن بالخوف وقال ف :فائدة، ف

ي؟  - ـع مــدن ــون رـج ـن مــا عنــد  ..يك شولـك شــا   ... قــرو طیــب يكــون م

..وين؟

ي مقــدوره اإلجابــة علــى ھــذا الســؤال غیــر عمــر       ـن أحــد فــ ـن مــا ـم ...ولـك

ـن، الــذي ينظــر إلیــه  وھنــاك فــي المطعــم ـس ي صــديقه ح  أخــذ عمــر يفكــر فــ

ــرى  ــديد الحـی ـش ــو  ي  ..اآلن بعـــین الخیـــال وـھ ــر فـــ ــر يفـك وبینمـــا كـــان عـم

ـن  ـس -جــاء عبــدالمنعم الــذي كــان قــد ذھــب إلــى بیــت أختــه      ...صــديقه ح

ــن بیتــه س مــن أبنــاء -والــذي كــان علــى مقربــة م ض المالبــ  لیــأتي لعمــر بــبع

ســع   س، ف ض المالبــ ـل الســعادة،  أختــه، وقــد أحضــر لعمــر بعــ د عمــر لھــذا ـك

سمًابوقال عبدالمنعم م :ت

.تعرف بعد كده ناقصك شنو؟-

.شنو؟-

.حمّام-

.وين لكن؟-

ــر حمـّــ ــدالمنعم لعـم ــم مباشـــرةفوصـــف عـب ــع خلـــف المطـع وكانـــت ...ام يـق

ي المالزمــین فــي ذلــك الوقــت، وھــو         ــة تنشــر أبنیتھــا بحــ ــة األھلی الجامع

ـل عبــدالمنعم يقــوم بفــتح ھــذا المط  ســبب الــذي جـع مــر ھــذا الیــوم ...عــمال

ـه        ي أتیحــت ـل ـة التــ ـذه الفرـص ــداًَ بـھ ـة   ..وعمــر ســعیدًا ج ي الطبـق ونــام فــ

ـه        ـماء مناـم ـس ي  ســعیدة تطــوف فــ ـالم ال ـم واألـح ـن المطـع ـة ـم إال ...العلوـي

ى        ـم يجــد النــوم طريقــًا إلــ ــم يجــد تفســیرًا الختفــاء عمــر، لــذا ـل ـن ل أن حـس

ـه مكــروه       ـم يمـس ى أن يكــون عمــر بخیــر وـل ـه، فتمنــ لصــباح وفــى ا..جفنـی

ــه ونظـــف   ــن نوـم ــد أســـتیقظ ـم ــد عمـــر ـق ــدالمنعم لیـج البـــاكر اســـتیقظ عـب

ــم نظــم مــا     ــم ث ش المــاء أمــام المطع المكــان وفــتح بوابــة المطعــم وقــام بــر

ـن كراســي وترابیــز      ســعادة   ..علــى المكــان ـم ـل ال ــعد لھــذا ـك س وقــام ..ف

ــعة   ـس ــدة الوا ي المنـض ــعھما علـــ ــز الجـــبن والزيـــت ووـض ــدالمنعم بتجھـی عـب

ــز   ــو    كمـــا قـــام بتجھـی ــون حـل ــول كـــي يـك ــرى تضـــاف إلـــى الـف أشـــیاء أـخ

ـذاق ي         ...الـم ـة فــ ـة األھلـی ـة الجامـع ــدأ طلـب ى ب ي إال لحظــات حتــ ومــا ھــ

شــاط ..التوافــد علــى المطعــم ي ن أمــا ..فأخــذ عبــدالمنعم يلبــى طلبــاتھم فــ

ــذ    ــدة ويأـخ ــذه المنـض ــول ـھ ــدم المـــاء للجالســـین ـح ــده تـــارة يـق ـــر فتـج عم

ـن تلــك المنضــدة ويتجــه بھــا  ـل  الصــحون الفارقــة ـم  إلــى المكــان الــذي تغـس

ـــرى ــه تـــارة أخ ــذ عمـــر ينظـــف المكـــان  ...فـی ــل أـخ ــوم العـم ــد انتھـــاء ـي وعـن

ي ــل األوانــ ــل  ...ويغس ـن ھــذا العم س فــي فنــاء ...وبعــد أن فــرغ عمــر ـم جلــ



ي ينظــف الفــول  س علــى مقربــة   ...البیــت كــ فــأتى عبــدالمنعم بمقعــد وجلــ

ي ھدوءهمن :، وقال له ف

ـن القضــارف - ي ـم ـن..أنــت كــان قلــت لــ ـل لیــك  ممـك ي الحـص  تحكــى لــ

شنو وخالك تیجى الخرطوم؟

ي القضــارف نھايــة   ـن والــده فــ شــھده ـم فأخــذ عمــر يحكــى قصــته بدايــة بمــا 

ي   ي مــدن ـن خالــه فــ وذكــر عمــر أنــه يحــب والدتــه جــدًا وكــذلك   ...بمــا رآه ـم

ــداًَ           ـكل س ـش ـه ي ــده وخاـل ــده مــن وال ـه ولكــن القھــر الــذي يج ـه وأختـی عمـت

 ذكــر حبــه للمدرســة وعنــدما تفــوه عمــر وكــذلك..منیعــًا يحــول بینــه وبیــنھن 

:بھذه الكلمة قاطعة عبدالمنعم قائال

.كنت بتقرا في المدرسة؟-

هللا- .كنت بقرا وا

وصلت لحدي سنة كم؟-

.سنة رابعة-

وھسع عندك رغبة تواصل؟-

لكن كیف؟..عندي -

شكلة- .المھم تكون عندك رغبة..يا زول ما م

.عندي رغبة شديدة-

ســة ابتدائ - ي مدر ـن ھنــا طبعــا ھنــا فــ ـل المدرســة ...یــة قريبــة ـم ووكـی

ـــالروح  ــروح ب ي اـل ي    ..صـــاحب ــه فـــ شـــى أكلـم ــره حأم فأنـــا مـــن بـك

.الموضوع ده

ي عمــر عنــدما ســمع ھــذه األخبــار    ى شــفت وارتســمت ابتســامة عريضــة علــ

سعیدة، إال أن عبدالمنعم أردف قائًال :ال

.لكن المدرسة فتحت لیھا شھر-

:ورد عمر بائسًا

هللا- شكلة وا .م

ــدالم ــد   كـــان عـب ــه ـق ــه أي أوراق تثبـــت أـن ــل مـع ـــر ال يحـم ــدرك أن عم نعم ـي

ــد التحـــق        ــه ـق ي أو حتـــى أوراق تثبـــت أـن ــدائ ــع االبـت أكمـــل الصـــف الراـب

ــة    ...بمدرســة ـل المدرس ي أن يســاعده وكـی ــه كــان متفــائًال فــ  والــذي -ولكن

ي إلحــاق عمــر بالمدرســة-تربطــه بــه عالقــة حمیمــة كــان لھــذه األخبــار ... فــ

س عمــر    ي نفــ ـن تنظیــف     ..وقعھــا الطیــب فــ ي إال أن فــرغ عمــر ـم ومــا ھــ

ى        ـن عبــدالمنعم فــي الــذھاب إلــ ي المــاء حتــى أســتأذن ـم الفــول وبلــه فــ

ـديقه بمــا حــدث      ـن ـص ـس ســوق إلخبــار ح ـن    ...ال ـس ــوق كــان ح س وفــى ال

ــماع أي أخبــار عــن عمــر       س ـن الجمــر ل ـع   ..علــى أحــر ـم ســًا ـم فوجــده جال

ـجرة الظلیلــة   ـش ي أفــراد المجموعــة تحــت ال منظــر فتعجــب الجمیــع لل..بــاق



فأخــذ الجمیــع ...فقــد بــدا نظیفــاًَ ويرتــدى ثیابــًا نظیفــة ...الــذي بــدا فیــه عمــر

ـه باألســئلة  ـن        ..يمطروـن ــدًا ـع ـه بعی ـه ـب ــده واتـج ـن ي ـذه ـم ـن أـخ ـس إال أن ح

سن لعمر :أفراد المجموعة، وعندما ابتعدا قال ح

ي الحصل لیكيأحك- .كلمة..كلمة .. ل

ـل مــا حــدث   ـن ـك ـس ص علــى مســامع ح بعــد أن فــرغ عمــر و..فأخــذ عمــر يقــ

ي ھدوء سن ف :من حديثه قال ح

.طیب أنا أعمل شنو؟-

.تجى معاى-

.معاك وين؟-

.المطعم-

س ييــا عمــر د - ـن تضــیع    .. فرصــتك أنــت بــ فأنــا إذا جیــت معــاك ممـك

.منك؟

.يا زول ما تخاف-

.يا عمر أنا عارف البیحصل شنو لو جیت معاك-

.طیب حتعمل شنو؟-

.حأرجع مدني-

ي؟- !ترجع مدن

ي حل تا- .نىما ف

ي معاي؟- يعنى ما حتج

شكلة ..جى معاكأما حأقدر - ي م س ف .لكن ب

شنو؟-

ش- .القرو

ش- ي أنا ممكن أوفر لیك القرو سفر قرارك النھائ .إذا كان ال

!كیف؟-

ش وأديك لیھا- .أنا أقوم أديّن من عبدالمنعم قرو

هللا- !وا

هللا-  تمشى متین؟يوناو..وا

.بكرة-

ص أنا عندي لیك فكرة- .خال

.قول -

ــع خ- ــدالمنعم  أنـــت ھـس ــوق وأنـــا بمشـــى لعـب ـس ي ال ــد فـــ لیـــك قاـع

ش شــان  ..وبطلــب منــه القــرو ي تبیــت معــاى ع وبقــول لیــه أنــك حتجــ

ي ــدن ســـافر ـم ـــرة حت ــل أنـــا ...بك ســـاعة ســـبعة باللـی هللا ال وإن شـــاء ا

.حأجیك وأقول لیك الحصل شنو



.كالم حلو-

شجرة- ص يا زول نتالقى بعدين الساعة سبعة تحت ال .خال

شكلة- .ما عندك م

ي   وعــاد عمــ شــك فــ ر إلــى مكــان عملــه وســكنه لیجــد عبــدالمنعم يــراوده ال

شـــك مـــا لبثـــت أن تبعثـــرت   ــفوف ال ــد اآلن، ولكـــن ـص ــود بـع ــه ربمـــا ال يـع أـن

ى البیــت   ـل عمــر إلــ ى    ..عنــدما دـخ كــان عبــدالمنعم ســاعة دخــول عمــر إلــ

ش األشــجار المتنــاثرة فــي فنــاء البیــت بالمــاء   فوقــف عمــر ..البیــت يقــوم بــر

ــدالمنعم وطلــب    ــوار عب ـه       بج ســافر ـب ي ي ض المــال كــ ـه أن يســلّفه بعــ مـن

ى الخرطــوم      ي، والــذي لــواله لمــا أتــى إلــ ـن إلــى مــدن ـس تــردد ..صــديقه ح

ــدما رأى عالمـــات      ــرًا رد باإليجـــاب عـن ــر، وأخـی ــدالمنعم فـــي بـــادئ األـم عـب

سومة على وجه عمر :ثم صمت عمر برھة وقال بھدوء..الصدق مر

.طیب أنا عايز منك طلب تانى-

شنو؟-

ي يبیت- سن يج شان بكرة حیسافرح . معاى اللیلة ع

ي يبیت- !يج

.آخر طلب-

ي مشكلة- .ما ف

.شكراًَ-

ســابعة تمامــاً      ســاعة ال ـجرة وفــى ال وقــف عمــر يــزف   ..وھنــاك تحــت الـش

ـن إقنــاع عبــدالمنعم بــأن يأخــذ      ـن ـم ـن؛ بأنــه قــد تمـك ـس البشــرى لصــديقه ح

ــه اســتعدادًا للســفر      ض المــال وأيضــا بــأن يبیــت مع وبینمــا كانــا  ...منــه بعــ

سن لعمرفي ط :ريقھما إلى بیت عبدالمنعم قال ح

ي- ي أبیت معاك طوال .وافق علي إن

:فصمت عمر برھة ثم قال

ي- .وافق طوال

.أكید أترجیته لحد ما وافق-

سن قائًالفأولم يتفوه عمر بكلمة  :ستطرد ح

ســئولیة عبــدالمنعم وال غیــره  نــالكــن األنح- ســئولیة .. فیھــو ده مــا م م

شان كده حرام ...أھلنا  .نلوم عبدالمنعمع

ــديث    ســیران لفتــرة دون ح ــة عمــر   ...وأخــذا ي ـل يــداعب مخیل بینمــا ...واألـم

ســن كأســوأ مــا تكــون العواصــف      ـال  ...كــان القلــق يعصــف بح وبعــد أن وـص

ـم  ....إلــى بیــت عبــدالمنعم   ــال إلــى المطـع ــة   ...دخ فصــعد عمــر إلــى الطبق

سن :العلوية منه ونزل وفى يده مجموعة من الثیاب وقال لح



ص   ديـــل- ــون وقمـــی ــونین وقمیصـــین أختـــار لیـــك مـــنھم بنطـل .. بنطـل

.والحمّام وره المطعم طوالى، إذا عايز تاخد حمّام

ســتره        ـة مــا ي ـة وأختــار دون عناـي س النظیـف فــرح حســن عنــدما رأى المالبــ

ـه صــوب الحمـّـام     ـم اتـج ـن   ...منھــا وشــكر عمــر ـث ـن ـم ـس وبعــد أن انتھــى ح

ــام فـــى الطبقـــة       ــره بالطـع ــر ينتـظ ــد عـم ــتحمام وـج ـن  االـس  العلويـــة مــ

ي تناولــه ...المطعــم ي إال لحظــات حتــى بــدءا فــ ـن ..ومــا ھــ وبعــد أن فرغــا ـم

سن :تناوله أخذا يتجاذبان أطراف الحديث، فقال عمر لح

ي تعمل شنو؟- سع ماشى مدن .ھ

شى البیت- .ما

!بیتكم؟-

هللا..أعمل شنو يا عمر؟- .تعبت وا

طیب ممكن أطلب منك طلب؟-

.أتفضل-

ي عبدالرحیم؟- بتعرف خال

.نىيع-

سوق أعمل روحك كأنك ما بتعرفه- .إذا لقیته فى ال

شكلة- .ما عندك م

سة..ما كلمتك- ي المدر .ما عبد المنعم قال ممكن يدخلن

.ملك..الراجل ده ملك ...يا سالم-

ـن يتجاذبــان أطــراف الحــديث  ـس ى ...وبینمــا كــان عمــر وح جــاء عبــدالمنعم إلــ

سن وقالوصعد إلى الطبقة العلوية ونظر إلى عمر...المطعم : وح

سالم علیكم- .ال

:فرد الولدان بصوت واحد

سالم- .وعلیكم ال

:ثم قال عمر

سن الكلمتك عنه .ده ح

سم يفأومأ عبد المنعم وھو  :ثم قال..بت

ي- سافر مدن ي أنت م .عمر قال ل

سن- هللا قلت كده أح .وا

.ربنا يوفقك-

:ثم نظر عبد المنعم لعمر وقال وھو مبتسم

ـل المدر - ي وكـی ص موضــوعك  اتصــلت لیــك بــ ي ..ســة بخصــو فقــال لــ

.تعال بكرة المدرسة وجیب معاك الولد

سميفقال عمر وھو  :بت



.شكرًا-

ي على شنو - .ھو أنا عملت حاجة..وأنت بتشكرن

ــه لعمــر        ض المــال وقدم ي جیبــه وأخــرج بعــ ـل عبــد المــنعم يــده فــ ــم أدـخ ث

:وقاله له

ش القلت عايزھا- .دى القرو

:فأخذ عمر النقود وقال

.شكرًا-

:لیقطع عبد المنعم الصمت قائًال..الجمیع فترةصمت 

.تصبحو على خیر-

:فردا علیه بصوت واحد

.وأنت من أھله-

ـه            ـذي قــام ـب ـل اـل س العـم وفــى الصــباح البــاكر أســتیقظ عمــر فقــام بــنف

ـن البارحــة  شــاط وحیويــة أكثــر ـم ـن بن ســوف يــذھب ھــذا  ..البارحــة ولـك ألنــه 

ـة     ى المدرـس ــد المــنعم إلــ ـع عب كــان عمــر علــى وشــك    وبینمــا ...الیــوم ـم

ـل      ســه للرحـی ـن وأخــذ يعــد نف ـس ـن تنظــیم المكــان، اســتیقظ ح ...االنتھــاء ـم

:ثم أتى عبد المنعم وقال لعمر

شى المدرسة- ص أستعد عشان نم .بعد ما تخل

.حاضر-

ـة أمــا           ــد المــنعم ســوف يتجھــان إلــى المدرـس ـع؛ عمــر وعب أســتعد الجمـی

ي   ســوف يعــود إلــى مــدن ـن ف ـس ــة وقــام عمــر بإعطــاء مــا أخــذه  ...ح  البارح

ســن   ـن مــال إلــى ح  ودنــت - والــذي شــكره علــى ھــذه الخدمــة الجلیلــة  –ـم

ــويًال ...ســـاعة الفـــراق  ــن عناقـــًا ـط ـــر وحـس وأمـــام بـــاب البیـــت تعـــانق عم

شــد مــا أّثــر ھــذا المنظــر فــي عبــد المــنعم    ...وأخــذا يبكیــان   وأدرك أن ...ول

ي الحیــاة  س تــدرك معنــ ض ونفــو ش الحیــاة قلــوب تنــب وقــال عمــر ..فــي ھــام

: متھدجبصوت

ي- هللا حنتالق .إن شاء ا

سح دموعه ى ھدوء وھو يم :فرد حسن ف

هللا- .إن شاء ا

ض المــال ووضــعه       ـل يــده فــى جیبــه وأخــرج بعــ أمــا عبــد المــنعم فقــد أدـخ

شــاوره   ـن دون أن ي ـس ى جیــب ح شــیئًا     ...فــ ـن يبتعــد شــیئًا ف ـس ـم أخــذ ح ـث

ــن وراء  ...وھــو يلــوح بیــده ي حس وكــذلك عمــر أخــذ يلــوح بیــده إلــى أن أختفــ

ــه ھــذا      ...رقــاتالط ـن عبــد المــنعم عنــدما طلــب منــه عمــر أن يعطی لقــد ـظ

ـن مبــررات     ؛المــال ـه غیــر صــادق فیمــا خلــق ـم ـه يــرى أن   .. أـن أمــا اآلن فأـن

ـن وتجــا        ـه عمــر تجــاه صــديقه حـس  ھــذا هالصــدق يتضــاءل أمــام مــا قــام ـب



ـل   ـن واجــب نبـی وأدرك أن عمــر مــا ھــو إال  ...الربــاط القــوى الــذي يربطھمــا ـم

ـه    ـل ولكـن ــد نبـی ـظ ول ـه مــا     ..ســیئ الـح فعــزم علــى أن يقــف بجــواره ويعیـن

.استطاع إلى ذلك من سبیل

ــة      ــدالمنعم مـــن البواـب ــر وعـب ــول عـم كـــان ...وفـــى المدرســـة وأثنـــاء دـخ

ـم    شــید العـل ـدون ن ـش ــذ ين ـل النشــید مســامع   ..بصــوت عــال ..التالمی فتخـل

ى الصــباح         ـة القضــارف عنــدما كــان يقــف فــ ــه إلــى مديـن عمــر فعــاد بذاكرت

ــوار   ــید العلـــم    البـــاكر بـج ـش ــدون ن ــذ وھـــم ينـش  ظلـــت و..زمالئـــه التالمـی

ـل مــع عبــد المــنعم إلــى مكتــب      الــذكريات تــداعب مخیلــة عمــر إلــى أن وـص

ـل ـن         ...الوكـی ـل ـم ض الوكـی ـل، فــنھ فطــرق عبــد المــنعم بــاب مكتــب الوكـی

مكانــه وأســتقبل عبــدالمنعم فــى حفــاوة زائــدة وســلم علــى عمــر وقــال لــه   

:وھو مبتسم

.أزيك يا بطل-

ــل   س وكـی ــد وجلــ ــن تلـــك المقاـع ـــدين ـم ى مقع ــدالمنعم علـــ ــة وعـب المدرـس

ــزءًا مـــن المكتـــب    ــغل ـج ـش ــد ظـــل واقفـــاً   ..التـــي ت ــر فـق إال أن ..أمـــا عـم

ـــارج  وأخــــذ وكیــــل المدرســــة ..عبــــدالمنعم طلــــب منــــه أن ينتظــــر بالـخ

ـن ھــذه         ــدثان تــارة ـع ـن ذكرياتھمــا؛ فیتح ــدالمنعم يســترجعان جانبــًا ـم وعب

ي جمعتھمــا وتــا  ـن التعلــیم المرحلــة مــن التعلــیم التــ ـن تلــك المرحلــة ـم رة ـع

ـن  ..التــي فرقتھمــا ــل المدرســة جانبــا ـم ص علــى وكی ثــم بــدأ عبــدالمنعم يقــ

ـة عمـــر  ــل تركیـــز ..قـص ــل يتــابع بـك ــل  ..والوكـی ــن وكـی ـــدالمنعم ـم وطلــب عب

ــال وكیـــل          ــر إلـــى المدرســـة فـق ى ضـــم عـم ــاعده فـــ المدرســـة أن يـس

:المدرسة

ــ  - ــد ـس س لـح ــو در ــده أوراق تثبـــت أـن ــون عـن ــد تـك ــم شـــئ الوـل نة أـھ

.رابعة

.لكن ده ما ممكن-

.ما عارف أقول لیك شنو-

.يا محمد حاول بقدر اإلمكان أنك تعمل حاجة-

ــد       - ـعورك نحــو الول ـش ــد المــنعم أنــا مقــدر ل هللا يــا عب ـل  ..وا ـن أعـم لـك

.شنو؟

ي ما ممكن..أعمل أي شئ- .لكن ما تقول ل

هللا- ص أنا حأبزل مجھودي والباقي على ا .خال

س يــا أســتاذ محمــد الحكايــة مــا  - ســة بــدأت لیھــا  .. تطــولبــ ألنــو الدرا

.شھر

هللا حتعرف الحصل شنو..ال - ي العصر وإن شاء ا .بكرة اتصل ب

:وأردف الوكیل قائًال



ـن المبــرزين ذي مــا - ـل والــود أنضــم للمدرســة ومــا كــان ـم ــن إذا حـص لك

.قلت حأفصله طوالى

سن ظنك..ھا ھا ھا - هللا حیكون عند ح .ال إن شاء ا

س عمــر  وفــى فنــاء المدرســة وتحــت إ  ــجیرات كــان يجلــ يــراوده ..حــدى الش

ســـتحیل    ــرًا شـــبه م ــة أـم ــذه المدرـس ــمامه إلـــى ـھ س بـــأن انـض ...إحســـا

ســتحیل جــاءه عبــدالمنعم وقــال    ـن والم وبینمــا كــان عمــر يتمــزق بــین الممـك

:له

شى بعد كده- .نم

شة ى دھ :وقال له عمر ف

الحصل شنو؟-

هللا النتیجة حتظھر- .بكرة إن شاء ا

ـل عمــر وصــ... إلــى البیــت اوعــاد س تنــتظم فــي داـخ وارتســمت ..فوف الیــأ

ي يصــعب     ي عقلــه علــى أنھــا تلــك الــذروة العالیــة والتــ ســة فــ صــورة المدر

ـن        ض ـم ــه لتبــدد بعــ ـل أخــذت تطــوف بداخل ـن أـم ســمات ـم ـن ن ســلقھا ولـك ت

س :وفجأة قال عمر لعبد المنعم...ھذا الیأ

ى فیھا فرصة..مدرسة جمیلة- هللا ألق .إن شاء ا

.ة أتصل بیهأستاذ محمد قال لي بكر-

ي إال أن وصــال إلــى البیــت حتــى اســتأنفا عملھمــا  ي ...ومــا ھــ وبعــد أن أنتھــ

ى لھــا    س إلیھــا وأخــذ يحكــ ـل ذھــب عبــدالمنعم إلــى زوجتــه منــى وجلــ العـم

ى    ـن محاوالتــه كــي يدخلــه إلــى المدرســة ومنــ ــن أخــالق عمــر النبیلــة وـع ع

ى شـغف شـديد        ستمع إلیه ـف يء عمـر               ...ت ى مـج لـم يمـر غیـر ثالثـة أيـام عـل

ــه غر   ..إلــى ھــذا البیــت  س ھنــاك مــا يــدل علــى أن ـن لــی ـن ھــذه  يــولـك ب ـع

ـمله          ــذ أول يــوم أمــا منــى فأخــذت تـش ـه من ــدالمنعم أھــتم ـب األســرة؛ فعب

ى وجھــه ..الیــوم باھتمامھــا ســم فــ ...فقــد قــدمت لــه وجبــة الغــداء وھــى تبت

ـه            ـه تحـف ـدما كانــت والدـت ـل عـن ـن قـب ــعر بھــا ـم ش ـة كــان ي ــعر بطمأنیـن فش

.باھتمامھا الزائد

ـن   و ى محمــود وقــد تخــرج ـم لعبــدالمنعم ثــالث بنــات وولــد واحــد؛ الولــد ويــدع

ــم توزيعــه بمدينــة نیــاال      ـط وقــد ت شــھر فـق شــرطة منــذ ســتة أ أمــا ..كلیــة ال

ــع زوجھـــا   ي تقـــیم ـم ــھیر والتـــ ـس البنـــات فاثنتـــان مـــنھن متزوجـــات وھمـــا 

ـفاء فمــا زالــت           ـع زوجھــا بــالثورة، أمــا ـص ش ـم ســیر وتعــی ـعودية، وتی ـس بال

ـة  ـة بالمرحـل ـةطالـب ـل طیــب   ... الثانوـي ـهوعبــدالمنعم رـج ــدقاء كثیــرين  ـل  أص

ي    ــل الــوظیف ســابق بمصــلحة الضــرائب ولكنــه تــرك العم ــل فــى ال وكــان يعم

س ھــذه الجامعــة وقــد در    ى مــن تأســی وفــتح ھــذا المطعــم منــذ األيــام األولــ

س بھــا    ـم يعــرف عمــر أٍي   ..علیــه ھــذا المشــروع أرباحــًا ال بــأ ى اآلن ـل وحتــ



ـن أبنــاء عبــدالمنعم فصــف  ــم   ـم ســبوع ول ســیر منــذ أ اء ذھبــت لزيــارة أختھــا تی

.تأتى حتى اآلن

))8((

ي مــا ھـو أسـعد         ى أن يـأت وبالفعـل كــان  ..مـر ھـذا الیـوم الســعید وعمـر يتمـن

ســعیدًا جــداًَ   ي يــوم  ـل ونظــم عمــر   ...الیــوم التــال فبعــد أن أنتھــي يــوم العـم

ــم عــاد الســتئناف عملــه، فأخــذ حبــات     ...المكــان ـن الراحــة ث أخــذ قســطًا ـم

ـم لینظفھــا      ي فنــاء البیــت قــرب المطـع س بھــا فــ وبینمــا كــان  ..الفــول وجلــ

ـل   ــذا العـم ـغول بھ ـش ـو       ...م ـه وـھ ـه وقــال ـل جــاءه عبــدالمنعم ووقــف قبالـت

:يضحك

.حتدخل المدرسة -

ـم علــى شــفتیه    ـس ســامة ترت ــه عمــا   ...فوقــف عمــر واالبت ال يجــد مــا يعبــر ب

ــة      شــاعر طیب ـن م ي ھــذه اللحظــة الســعیدة ـم ُش بصــدره فــ ت فصــم..يجــی

:برھة ثم قال

.شكرًا-

:فقال عبدالمنعم

شنو- .وأنا عملت 

س بجــوار          ـم وأحضــر مقعــد وجلــ ـل المطـع ــدالمنعم إلــى داـخ ـم ذھــب عب ـث

ــه، وفجـــأة قـــال   ــه واالبتســـامة ال تفارـق س لیســـتأنف عمـل ــذي جلـــ عمــر، اـل

:عبدالمنعم

سن نتفق بعد ده- .يا عمر أح

ســم ..لــم يــرد عمــر عبــدالمنعم وأردف ..فقــط نظــر إلــى عبــدالمنعم وھــو يبت

:قائًال

ــون    - ــر حتـك ــدي الســـاعة إتناـش ســـاعة ســـتة لـح طبعـــًا أنـــت مـــن ال

ســة شــغول مــع المدر ـل ...طیــب أنــا عنــدي لیــك اقتــراح...م تقــوم تعـم

ـن المدرســة ...شــنو ترتــاح شــوية بعــد كــده  ..ُشــفت أول مــا تجــى ـم

ي المويــة بعــد كــده ...تنظــف المكــان وتنظمــه وتنظــف الفــول وتبلــه فــ

ي النــار ...ايز تنــوم نــومعــ..عــايز تــذاكر ذاكــر شــد الفــول فــ ـل  ..وباللـی

ــتح المحـــل     ش وأـف ــی ــباح جیـــب الـع ى الـص ى  ..وفـــ شـــ ــد ده أم وبـع

ي ده فیه غلط..مدرستك .كالم

...ال-

شـــان أجیـــب لیـــك شـــنطة   - ــوق ع ـس ــدين حأمشـــى ال طیـــب أنـــا بـع

هللا ربنــا      ــة وإن شــاء ا هللا تنــزل المدرس وھــدوم مدرســة وبكــرة بــأذن ا

.حیقدرك



ــالم ع ـــر علـــى ـك ســـامةفـــرد عم ــدالمنعم الجمیـــل باالبت ســـاء ...ـب وفـــى الم

س   ســوق وأحضــر الحقیبــة والمالبــ ي إال ...ذھــب عبــدالمنعم إلــى ال ومــا ھــ

ى كــاد عمــر أن يطیــر فرحــاً    وشــكر عبــدالمنعم كثیــرًا  ...أن قــدمھا لعمــر حتــ

ــة مـــن       ــة العلوـي ى الطبـق ــعد إلـــ ـــیاء وـص ــذ األش ــذا الصـــنیع وأـخ علـــى ـھ

ـم ـن    ...المطـع ـحك ـم ســعادة فأخــذ يجربھــا وھــو يـض وفــى الصــباح  ..فــرط ال

ـل ونظّــم المكــان وأحضــر الخبــز وأســتعد للــذھاب          البــاكر فــتح عمــر المـح

ــه   ــذھاب مـع ــدالمنعم مســـتعد لـل ــد عـب ــة لیـج ى ..إلـــى المدرـس وذھبـــا إلـــ

ـة ـه       ...المدرـس ى مــا قــام ـب ـل علــ ــة شــكر عبــدالمنعم الوكـی وفــى المدرس

ـل  ـن عـم ــم عــاد عبــدالمنعم إلــى بیتــه وعملــه   ...ـم  تلــك تاركــًا عمــر مــع ...ث

ــة     ...الحیــاة الجديــدة  ي مدرس ي التحــق بھــا عمــر ھــ ــة التــ وكانــت المدرس

ــل  شــر فص ـن اثناع ســعة تتكــون ـم ســة وا وكــان ...بیــت المــال االبتدائیــة؛ مدر

ـل صــف فصــلین  ســة ..لـك ـل المدر ـن  ؛فأســتدعى وكـی ســئول ـع  األســتاذ الم

س  ــل الخـــام س "أ"الفـص ـــر "ب"ألن الفصـــل الخـــام ــذه أكب ــدد تالمـی كـــان ـع

ـل   ـن الفـص ـن     "أ"ـم ســئول ـع وتحــدث معــه بشــأن عمــر فرحــب األســتاذ الم

ـل  ى       "أ"الفـص ــه إلــ ـل، وھنــاك قدم ـل الترحیــب وأقتــاده إلــى الفـص بعمــر ـك

ـل  ـذ الفـص ـة    ...تالمـی ي المقدـم ـه مكــان فــ ي   ...وأختــار ـل س عمــر علــ فجلــ

ى  ...اســتحیاء ونظــرات التالمیــذ تالحقــه  ص حتــ ي إال أن بــدأت الحصــ ومــا ھــ

ـن د    ـم ـم س لـھ ســتوعب مــا يــدّر ســر وروح  أخــذ عمــر ي ي ســھولة وي س فــ رو

ــة  ي عــاد عمــر إلــى البیــت     ...معنويــة مرتفع ي الیــوم الدراســ وعنــدما أنتھــ

ص  ــن فــر ـل جوارحــه تغنــى طربــًا علــى مــا أتــیح لــه م ــل، وـك وعنــدما ...والعم

ــه  ــوم بعمـل ــدالمنعم مـــا فتـــئ يـق ــد عـب ــم وـج ــل إلـــى المطـع ــدي ..وـص فأرـت

ــدالمنعم   ســـاعد عـب ــذ ي س العمـــل وأـخ ي إال أن نضـــب  ..مالبـــ مـــا ومـــا ھـــ

ى          ـم حتــ يء إلــى المطـع ـن المجــ ـع القصــاد ـع ـن طعــام وأنقـط بــالمطعم ـم

شــاط زائــد ي ن وبینمــا كــان عمــر يقــوم بتنظیــف ...أخــذ عمــر ينظــف ويــنظم فــ

ــدالمنعم ووقـــف   ــم جـــاءه عـب ي فنـــاء البیـــت قـــرب المطـع ــول فـــ حبـــات الـف

:قبالته وقال له

سك...على راحتك - .أصلو ما تضغط على نف

س- .كوي

س بجــوار عمــر   ـل عبــدالمنعم إلــى المطعــم وحضــر ومعــه مقعــد وجلــ ثــم دـخ

:وقال له

س كیف؟- المدر

ص...كويسة - س حص .اللیلة أدونا خم

.يا سالم-

ى في الكنبة األولى- .األستاذ قعّدن



.أحسن شئ-

:وصمت االثنان برھة وفجأة قال عبدالمنعم

ـل مــا تجــى أنــت بأســبوعین كــان شــغال معــاى ولــد أســمه    - طبعــًا قـب

ـة، فقــدر مــا    ..ابــدين أكبــر منــك شــوية  ع الولــد ده مــا بحــب المدرـس

ـه وســاقته          ــدرت لحــدي مــا جــات أـم ـة مــا ق ـس ـه المدر حاولــت أودـي

ــم طبعـــًا...معاھـــا ـــرة ـھ ــو يـــتعلم ...مـــن الجزي ــد ـل فقالـــت لـــي الوـل

.الزراعة أحسن

...الزراعــة"وعنــدما ســمع عمــر كلمــة   ـل" فجــال بأجنحــة ..لفحتــه نوبــة تخـی

ي أعمــاق ن ســه فمــر بتلــك األيــام عنــدما كــان يــذھب فــي اإلجــازة خیالــه فــ ف

ــة  ي الزراعـی ى األراضـــ ـع الصـــبیة إلـــ ـــودون إال ...ـم ـــون وال يع ــون ويمرح يلعـب

ــو  ــذه وـھ ــل ـھ ــوة التخـی ــن قـف ــدالمنعم ـم ــه عـب ــواھم، فأيقـظ ــن ـق ــدما تـھ عـن

:يقول

شیت وين يا زول؟..عمر..عمر - .م

اذب الحــديث وبینمــا كــان ينظــف الفــول تــارة ويتجــ   ..فــرد عمــر باالبتســامة 

ـن    ..مــع عبــدالمنعم تــارة أخــرى  فـُـتح البــاب فــإذا بھــا صــفاء جــاءت لتوھــا ـم

سیر سلمت على والدھا..بیت أختھا تی :والذي قال لھا..ف

 كده؟يلیه طولت-

.يتیسیر أبت تخلیني أج-

ســلم علیھــا ...ثــم اســتدارت صــفاء ناحیــة عمــر وقــدمت لــه يــدھا مســلمة   ف

ي أدب ى حــــظ مــــن ال..فــــ ـــفاء علــــ ـــالوكانــــت ـص ـــا ...جـم ـــزج قوامـھ يمـت

ـة         ي ســیمفونیة رائـع ــوداوان فــ س ي وعیناھــا ال ــوق ولونھــا القمحــ الممش

ــل  فنظــر إلیھــا عمــر نظــرة فاحصــة وكأنــه ذلــك المراھــق  ...تــدعو إلــى التأم

ــة  ــه كـــل أنوـث ــذي تســـلب لـب ـــرات تســـاءل تخـــتلط  ..اـل ي بنظ ــه ھـــ وأمطرـت

يء من العطف ش .ب

ــه      ــع زمالئ ـن االنــدماج م ـن عمــر ـم التالمیــذ فــي ســھولة  مــرت األيــام وتمـك

ـن     ـن أيضــاًَ ـم ـل كــوّن صــداقات مــع بعضــھم وتمـك ي بــذلك ـب ســر ولــم يكتفــ وي

ي      ــوقین فـــ ـه المتـف ـــداًَ لزمالـئ س حتـــى أصــبح ن ــن درو ـه ـم تحصــیل مـــا فاـت

ـه    ــه أســاتذته وبنبوـغ ـل، فأعجــب ب ــة،    ..الفـص ي المدرس ــه فــ ھــذا كــان حال

ـن العطــف والحنــان    ـل فقــد غــرق فــي بحــر ـم ي البیــت والعـم فعبــد ...أمــا فــ

ــملته برعايتھـــا    ا ــه فـــي العمـــل، أمـــا منـــى فـش لمـــنعم كـــان ال يثقـــل علـی

ـل علیــه بنظــرات العطــف والحنــان    ..واھتمامھــا الزائــد ـن لتبـخ ــم تـك وصــفاء ل

ى     ـن والــدھا، فأســتحوذ عمــر علــ والســیما بعــد أن ســمعت قصــته كاملــة ـم

ـن اھتمامھــا فأخــذت خیــوط الــود والتفــاھم تــربط بینھمــا     فكانــت ..جانــب ـم

ئ فنــاء البیــت لــیًال وھــو   تجــده عادتــاًَ علــ ى مقعــد تحــت المصــباح الــذي يضــ



ـه     ...يــذاكر س بداخـل ي تبــث الحمــا ـجیع كــ وھــو ال ..فتغمــره بكلمــات التـش

ســام  ى      ..يــرد إال باالبت س العطــف ھــذه وھــو يتمنــ فكــان عمــر يتجــرع كــؤو

ش وسط ھذه األسرة إلى األبد .أن يعی

ف حبـات ال           ي فنـاء    وفى يـوم مـن األيـام وبینمـا كـان عمـر يقـوم بتنظـی فـول ـف

ى البــاب   ...البیــت ـمع طرقــات علــ ـد      ..ـس ـه يـج فأســرع نحــو البــاب فــإذا ـب

ــدالمنعم         ـه محمــود عب ـة فــأدرك أـن ــده حقیـب ي ي ـل فــ ..ضــابط شــرطة يحـم

ــذي يعمـــل    ــد اـل ي الجدـي ــو الصـــب ــه ـھ ــذي أماـم ــد اـل ــود أن الوـل وأدرك محـم

ى      ..بــالمطعم ــه إلــ ـم أخــذ طريق ـم ـث ـس ى عمــر وھــو يبت ســلم محمــود علــ ف

ـل البیــت  ــود     وا..داـخ يء محم ـد مجــ ي البیــت بـع ـة فــ ى ...زدادت الحرـك وفــ

يء تیســیر وزوجھــا       ي تجمعــت أطــراف األســرة بعــد مجــ ســاء الیــوم التــال م

ـن الثــورة ـن   ..ـم وبعــد أن رأى عمــر ھــذه األســرة بعــد تجمعھــا ومــا يربطھــا ـم

ــدة ــعر بالوـح ـش ي    ..ود  ــوم فـــ ــدأت تـح ــرعان مـــا ـب ــه ـس إال أن أطیـــاف أھـل

ـن    ـس ــه يتخللھــا طیــف ح ـل    وفجــأة ...مخیلت ـل طـف جــاءت صــفاء وھــى تحـم

ــه ـــر أن يداعـب ــغیر وطلبـــت مـــن عم ـــرًا ..تیســـیر الـص ــذا كثی ــعد عمـــر لـھ وـس

ــدة ــن حـــزن ووـح ــه ـم ــعر ـب ـش ى مـــا كـــان ي ســـ ــة ...ون وكـــان أفـــراد مجموـع

ــردين ـش ــد أفرادھـــا     -المت ــوم مـــن األيـــام أـح ي ـي ــر فـــ ي كـــان عـم – والتـــ

ــه عمــر،      ـل ب ـم الــذي يعـم يتــرددون علــى فتــرات غیــر منتظمــة علــى المطـع

ـن طعــام  وكــان ع ــم مــا تبقــى بــالمطعم ـم وكــان عبــدالمنعم ال ..مــر يقــدم لھ

ـك  ـل امتحانــات الفتــرة األولــى لتجــد عمــر    ..يمــانع فــي ذـل وتمــر األيــام وتقـب

ـل اســتعداده   ي كاـم ـن إحــراز الترتیــب       ..فــ ـالم ويــتمكن عمــر ـم فتمــر بـس

ــذ الفصـــل    ــین تالمـی س ـب ــام ــدالمنعم    ...الـخ ـــاب عـب ـــتحوذ علـــى إعج فیس

ــل المدرســة و وفــى إجــازة نصــف العــام كــان ...أســاتذة فصــلهوأســرته ووكی

ى    ــم، مـــن الصـــباح البـــاكر وحتـــ ي المطـع ــدالمنعم فـــ ــع عـب ــل ـم ـــر يعـم عم

ي كانــت      ..الظھــر ســامر مــع صــفاء والتــ ســاعات الفــراق بالت وكــان يقضــى 

ى  ومــا..تحــب التحــدث إلیــه ھــي إال أن انتھــت اإلجــازة وبــدأت الدراســة حتــ

ي تفــانى التوفیــق بــین العمــ   ل والدراســة، فتجــده تــارة أخــذ عمــر يحــاول فــ

س     ــه مـــن درو ــذاكر مـــا لدـي ــده ـي ـــنظم وتـــارة تـج ــذه  ..ينظـــف وي ــم ـھ ورـغ

ي ســعادة وھنــاء     ــه فــ ـة   ..المشــاق مــرت األيــام مع ـس وأقتــرب العــام الدرا

ــر        ــر وأكـث ــتذكاره أكـث ـس ي ا ــز فـــ ــر يرـك ــذ عـم ــدأت ..مـــن نھايتـــه، فأـخ وـب

ـن إحــراز الترتیــب ا..االمتحانــات لیخــرج منھــا عمــر ظــافرًا ــن ـم لثالــث فقــد تمك

ــل ــه فـــي الفـص ـــذه المـــرة بـــین زمالـئ ـــر ..ھ ــذ عم وأتـــت أيـــام اإلجـــازة لیأـخ

ـن     ي ملــئ بالكفــاح والمثــابرة بــالرغم ـم ســ ـن الراحــة بعــد عــام درا ـطًا ـم قـس

ــة أظـــافره ي ..نعوـم ــفوفه اســـتعدادا للعـــام الدراســـ ــذ عمـــر يـــنظم ـص وأـخ

س لتبــدأ       ..الجديــد ســاد ــة وجــاء الصــف ال ومــرت أيــام األجــازة ســعیدة ھنی



ـل     رحلــة كفــاح ــم يجــد صــعوبة فــي التوفیــق بــین العـم ــع عمــر، ول  أخــرى م

ســة ي وبینمــا كــان عمــر       ...والدرا وفــى يــوم مــن أيــام ھــذا العــام الدراســ

ـم       ي فنــاء البیــت قــرب المطـع ـة ...يقــوم بتنظیــف حبــات الفــول فــ رأى قـط

ــن وھنــاك، وھــى ال تقطــع النظــر    تــداعب ھرھــا الصــغیر والــذي أخــذ يقفــز ھ

ـط شــھد..إلیــه ـق شــاعر تجــاه أمــه   فأثــار ذلــك الم ـن م س عمــر ـم ي نفــ  مــا فــ

ــم يراھــا منــذ فتــرة  ي ل ى مالقــاة   ..التــ شــة الحنــین إلــ ي داخلــه رع فثــرت فــ

ـه ـن كیــف؟ وقــد ألــف الحیــاة ھنــا        ..أـم ــذا عــاجالً، ولـك وتمنــى أن يحــدث ھ

.وعشقھا

ي تجرعھــا عمــر فــي ھــذا البیــت علیــه كثیــرًا س العطــف التــ ..لقــد أثــرت كــؤو

ـك علــى قريحتــه لتجــود ھــ س ذـل ــن الشــعرفــانعك وكتــب ..ذه األيــام بأبیــات م

ــفاء لتقرأھـــا  ــه عـــن   ..قصـــیدة وأعطاھـــا لـص ــرًا وحدثـت ــذا كثـی ــعدت لـھ ـس ف

ـع كتابــة الشــعر فوعــدھا بــذلك      ــه أن ال يقـط شــعراء وطلبــت من شــعر وال ..ال

ي         ـة وعمــر فــ ــة العــام واللجـن ـة الزمــان وتقتــرب امتحانــات نھاي وتــدور عجـل

ي  ي واألكــاديم ـل اســتعداده النفســ ــة  وأيضــا ك..كاـم ي مواجھ انــت صــفاء فــ

ســودانیة   ــھادة ال ــدما بــدأت االمتحانــات مــا كــان عمــر      ..امتحانــات الش وعن

س المتحــان إال ويخــرج منــه ســعیدًا وھكــذا حتــى انتھــت االمتحانــات      ..يجلــ

ــة     ـن نھايــة االمتحانــات أُعلنــت النتیج ــمن   ..وبعــد أيــام ـم ـن ض وكــان عمــر ـم

ـة   ي المدرـس ــوقین فــ ـن تحقیــق الترتیــب     ..المتف ـن ـم ــد تمـك س  فق  الســاد

ــه    ي المركــز الــذي أمــتحن فی ـن عبــد المــنعم     ..فــ ـل ـم ـة ـك شــاركه الفرـح ف

س بھــا، تؤھلھــا       ...وأســرته ـة ال بــأ ـن تحقیــق نتیـج وأيضــا تمكنــت صــفاء ـم

ـــا التعلیمیـــة   ــلة رحلتھ ــعادة    ...لمواـص ـس ـــنعم بال ــر ي ـــازة وعـم ــأتى األج وـت

.واالستقرار

ـل أل       ـن طوـي ســتخدمھا منــذ زـم ـم ي ـة ـل ـة قديـم ن كــان عبــدالمنعم يملــك عرـب

ى     ى أن تــأت ي أحــد أركــان البیــت إلــ ض األعطــال لــذا قــام بوضــعھا فــ بھــا بعــ

ــم أن إصــالحھا يكلــف الكثیــر   ــالحھا بعــد أن عل ـن  ...الفرصــة إلص وفــى يــوم ـم

ي فنــاء      أيــام ھــذه اإلجــازة وبینمــا كــان عمــر يقــوم بتنظیــف حبــات الفــول فــ

ـل مقعــد كــي يتجــاذب         ـم، جــاءه عبــدالمنعم وھــو يحـم البیــت قــرب المطـع

:اف الحديث، فقال عبدالمنعممعه أطر

. زھجتنىيتعرف العربیة د-

شنو؟- حتعمل لیھا 

.حأصلحھا-

متین؟-

.بعد كم يوم-

سواقة- ي أتعلم ال س .أنا نف



شكلة- .ما عندك م

ـن ضــروب      ـن عمــر أن مــا يقولــه عبــدالمنعم ال يعــدوا إال أن يكــون ضــربًا ـم ـظ

ـم يأخــذ األمــر مأخــذ الجــد  ..الھــذر ـن بعــد عــدة أيــام فــوجئ   ...فـل عمــر ولـك

ــة    ـالح العربــة المعطل ي إلـص فقــام ...عنــدما رأى عبــدالمنعم يحضــر میكــانیك

ــة      ــة فحصــاًَ دقیقـــاً، فتعــرف علـــى ســبب العـل ص العرـب ..المیكــانیكي بفحــ

ـن أزبیــرات   فوعــده عبــدالمنعم بتوفیرھــا  ...وأخبــر عبــدالمنعم بمــا يحتاجــه ـم

ــن توفیرھـــا..فـــي أقـــرب وقـــت  ــدالمنعم ـم ــن عـب ..وفـــى وقـــت وجیـــز تمـك

ي إصــالح العربــة لیــأتي  ي ويبــدأ فــ ـن  ...المیكــانیك ي ـم ي إال أن أنتھــ ومــا ھــ

ــأن كـــل          ــأنھا ـش ض ـش ــدب علـــى األر ــذت العربـــة ـت إصـــالحھا حتـــى أـخ

ي    ..وكــان لعمــر مــا أراد ..العربــات فقــد علمــه عبــدالمنعم قیــادة العربــة فــ

ســر  ـه       ...ســھولة وي ي إحضــار مــا يحتاـج ــة فــ ســتخدم العرب وأصــبح عمــر ي

.ت القريبةالمطعم من أشیاء من المحال

ـع عمــر          ـم توزـي ــد ـت ـطة وق ـة المتوـس ى المرحـل وانتھــت أيــام األجــازة ، لتــأت

ــة بیـــت المـــال المتوســـطة ــة  ..بمدرـس ــن بداـي ــوم األول ـم ــذ الـی وذھـــب مـن

ـل   ــل الفـص ي لیعــرف فصــله ومكانــه داخ وتمــر األيــام وعمــر  ...العــام الدراســ

ــد أن ينظـــف  ..يكــافح  ي الصـــباح البـــاكر بـع ــة فــ ـــدو إلـــى المدرـس فكـــان يغ

ي   ..نظم المكـــانويـــ ــرق فـــ ــة إلـــى البیـــت يـغ ــه مـــن المدرـس ــد رواـح وعـن

ـل ـن     ..معمعــة العـم ـل البیــت ـم ويصــبره علــى ھــذا الحــال مــا يجــده مــن أـھ

.عطف وحنان واھتمام

ــل عمـــر  ــل فـــي داـخ ــعر تكتـم ـش ــة ال ــذت موھـب ي ...وأـخ شـــارك فـــ فكـــان ي

ــة ســواء بقصــائده أو بقصــائد لكبــار     ي بالمدرس ســبوع ي األ البرنــامج الثقــاف

شــعراء  ــودان ال ي      ..فــي الس ـه فــ فكــان يســرق انتبــاه الحاضــرين بتلقائیـت

ي      ..األداء ــة الزمــان وتتــوالى األعــوام عامــًا بعــد عــام، وعمــر فــ وتــدور عجل

ــة يكـــافح ي المدرـس ــل يكـــافح وفـــ ــوق ..العـم ــوق إلـــى تـف ــن تـف وينتقـــل ـم

ـن انتــزاع المجمــوع           ـن ـم ــد تمـك ـة، وق ــدل الســتار علــى ھــذه المرحـل لیس

ــة   ــه مـــن مواصـــلة رحـل ــذي يمكـن ــه دون عنـــاءاـل ســـنوات .. تعلیـم س  خمـــ

ي بیــت عبــدالمنعم   ـالً  ..قضــاھا عمــر فــ ــة  عنــدما أتــى كــان طـف ي الحادي فــ

ــكله كـــل  ــم علـــى ـش ـس شـــابًا ترت ــد أصـــبح  ــن عمـــره أمـــا اآلن فـق شـــر ـم ع

ـــات الرجولــــة ـــام ...عالـم ـــفوفه للـع ـــنظم ـص ـــر ـي ـــازة أخــــذ عـم وفــــى اإلـج

ي القــادم ــم يتــأخر كثیــراً ..الدراســ ــم توزيــع عمــر  ..والــذي ل بمدرســة وقــد ت

ــة بـــأم درمـــان ــة الكفـــاح..وادي ســـیدنا الثانوـي ســـتمر رحـل ــذ فتـــرة ..وت ومـن

ــة إلــى مكــان آخــر      ــة األھلی ـل الجامع ـن نـق ـل ..والمعلومــات تتــواتر ـع والعـم

ى قــدم وســاق    ي تشــیید المبنــى الجديــد يجــرى علــ وكــان صــدى ھــذه  ..فــ

ســامع عمــر    ى م ـل إلــ ـم يعرھــا أدنــى اھتمــام   -األخبــار يـص  إال أن - والــذي ـل



ـن العواقــب عبــدال ســًا ـم ي   ..منعم كــان متوج ــع فــي مكــان نــائ فــالمطعم يق

ي ي تحقیــق  .. حــي المالزمــینفــ ولــوال الجامعــة لمــا نجــح ھــذا المشــروع فــ

ـــاح ســــه  ..أرـب ـــتفظ بخــــواطره لنف ـــام ..ولكــــن عبــــدالمنعم اـح وأخــــذ الـع

ي ثبـــات ــمود..الدراســـي يلـــتقط خطـــاه فـــ ي أوج لحظـــات الـص ـــر فـــ ..وعم

ـالم  وأتــت امتحانــات منتصــف العــام وأ   ي ـس وفــى أجــازة  ..جتازھــا عمــر فــ

ى مقرھــا         ــة إلــ ــه الجامع ـل فی نصــف العــام تأكــد الوقــت الــذي ســوف تنتـق

ي ..الجديــد شــیئًا  ..وھــو نھايــة ھــذا العــام الدراســ ي شــیئًا ف وأخــذ عمــر يعــ

.وھو توقف العمل بالمطعم..ما سوف يحدث

ـه       ـن نھايـت ي ـم ســ االمتحانــات ..ومــرت األيــام مســرعة وأقتــرب العــام الدرا

ــوابعلـــ ــد أصـــبحت    ..ى األـب ــذا البیـــت ـق ــه فـــي ـھ ــعر أن أياـم ـش ــر ي وعـم

ــدودة ــعبة ..مـع ــكلة الـص ــذه المـش ي حـــل ـھ ــذ يفكـــر فـــ ــر ..فأـخ وكـــان لعـم

ـة     ـة وادي ســیدنا الثانوـي ـس ي مدر ـه فــ ى إبــراھیم   وصــديق تعــرف علـی يــدع

ـع أصــدقا   ســوق ويســكن ـم ـل بال ي بیــت مــن البیــوت المتــدثرة    ئًايعـم  لــه فــ

ـة    ســوق النائـی ـن ذلــك البیــت     ولكنــ..بــین حــواري ال ه بیــت أنظــف قلــیًال ـم

ي      ـن مــدن ـن عنــدما أتیــا ـم ى بمــا  ..الــذي نــزل بــه ھــو وصــديقه حـس فأفضــ

ـه لصــديقه إبــراھیم    ــول بداخـل ـكلة وقــال     ..يج ـش ــذا الصــديق الم فــتفھم ھ

:لعمر

ســكن معــاي وبعــد كــده   ..يــا زول مــا فــي أي عوجــة - ى ت شــوفت تجــ

ــغل وتشـــتغل ــدك أي ..تلقـــى لیـــك ـش ـــون عـن هللا مـــا حتك وإن شـــاء ا

شكلة .م

ـة       ـة الجلیـل ــذه الوقـف ــديقه علــى ھ ــكر عمــر ص ـة   ..فش ي كانــت بمثاـب والتــ

ـم       ي انتابتــه عنــدما أدرك أن نـج ــة القلــق التــ ـن حال ــه ـم ي ل شــاف ـم ال ـس البل

ــول  ى األـف شـــك علـــ ي المالزمـــین أو ــه فـــ ــول االمتحانـــات ..بقاـئ ــدق طـب وـت

ــداث       ــدھا مـــن أـح ـــأتي بـع ــوف ي ـــا ـس ـــتعد لھـــا ولم ــر مس ــدأت ...وعـم وـب

ــة   ..زھــا عمــر بنجــاح بــاھر لیجتا..االمتحانــات ـل الجامع ــم نـق وفــى األجــازة ت

ــل بـــالمطعم ــد وتوقـــف العـم ــه ..إلـــى مقرھـــا الجدـي ــذ عمـــر يعُـــد نفـس وأـخ

يء مــع صــديقه إبــراھیم   ـل شــ ـل بعــد أن رتــب ـك وبعــد أن حــدد عمــر  ..للرحـی

ي         س علــى مقعــد فــ ـن عبــدالمنعم، والــذي كــان يجلــ ـل دنــا ـم وقــت الرحـی

ي ھدوء..فناء البیت :وقال له ف

شــغل وقــف  طبعــًا- ســمح    .. ال ي، فأ ي حوجــة لــ فأكیــد مــا حتكــون فــ

ى ي أنى أمش .ل

شى وين ؟- !تم

ي- .عند جماعة أصحاب



ـط يــا عمــر  - ــالم ده غـل ــع ذي ولــدى ..الك ي  ...أنــت ھس فمــا فــي داعــ

.تعمل كده

هللا حأجى أزوركم- .إن شاء ا

ــدالمنعم   ــع عـب ــج أن يقـن ــه مـــن حـج ســـتطع عمـــر بمـــا قاـل ــم ي ــد زاد ...ـل وـق

ـن منــى وصــفاء بــاألمر فوقفتــا بجانــب    موقفــه صــعوبة عنــدما   ـٍل ـم علمــت ـك

ـن اإللحــاح  ..عبــدالمنعم ــم يكــف ـع ـن عمــر ل ..إلــى أن كــان لــه مــا أراد ..ولـك

ــدالمنعم  ــه حملھـــا وودع عـب ـــر حقیبـت ــد عم ـــد أن أـع ــل وبع ــوم الرحـی وفـــى ـي

:له عبدالمنعمفقال..ومنى وصفاء

يفلو عايز في أي وقت ت..البیت ده بیتك- .ي تعال طوالج

ى : فقالت لهأما من

.البیت بیتك..فھمت الكالم ده يا عمر-

:وقالت له صفاء

.ما تقطع الزيارة يا عمر-

ــه     ــه عمــر صــوب البــاب ونظــرات العطــف تالحق ـه  ..واتج وھــو يشــعر أن قلـب

:وفجأة لحق به عبدالمنعم وقال له..ينزف دمًا من شدة الحزن

.أقیف أوصلك بالعربیة-

.فرد علیه عمر قائًال

ي - ي داع .البیت قريب..ما ف

وبینمــا كــان ..ثــم بــدأ عمــر يأخــذ خطــاه نحــو حیاتــه الجديــدة  ..فتعانقــا ثانیــة

ســیر توقــف قلــیًال ونظــر إلــى الــوراء    ســتة    ..ي إلــى البیــت الــذي قضــى بــه 

ــة بالســعادة والنجــاح  ..ســنوات ــة حــزن كــادت   ..كانــت ملیئ ـه موج فاجتاحـت

ـن الب        ـه ـع ـع نفـس ســتطع أن يمـن ـم ي ـه إلــى نصــفین وـل ..كــاءأن تشــطر قلـب

ستأنف رحلته نحو مصیره المجھول ى في صمت ثم استدار لی .فبك

))9((

ي انتظـــاره  ــده فـــ ـــراھیم مباشـــرة لیـج ــديقه إب ـــر إلـــى بیـــت ـص ..ذھـــب عم

ســكن بالبیــت ـن ي ي ـم ي ترحــاب ثــم ..فقدمــه إلــى بــاق واســتقبله الجمیــع فــ

ــو حــزين    س عمــر وھ ــد أن      ..جلــ ـه ظھرھــا بع ــدنیا قــد أدارت ـل شــعر أن ال ي

س :فقال له إبراھیم في ھدوء...مت لهكانت قد ابت

مالك يا زول؟-

ــن ســعادة ص عمــر إلبــراھیم جانــب ممــا كــان يــنعم بــه م فأخــذ إبــراھیم ..فقــ

ض الحكــم واألمثــال ي أصــیب  ..يصــبره بــبع س التــ ـن حالــة الیــأ ي ينشــله ـم كــ



ـل ..بھــا ـن اللـی ى ســاعة متــأخرة ـم ـل عنــده إلــ ـن جــرح عمــر مــا زال  ..وـظ ولـك

:لعمروفجأة قال إبراھیم ..ينزف

هللا حتتــأقلم علــى الحیــاة الجديــدة دي    - أنــت كــدي  ..يــا زول إن شــاء ا

.نوم والصباح رباح

هللا- .إن شاء ا

ي ينــام   ى   ..وتمــدد عمــر علــى فراشــه كــ ســابق إلــ ـن األفكــار أخــذت تت ولـك

ــه ــه     ..رأس ي المــاء العكــر وال يجــد بغیت ـطاد فــ شــعر وكأنــه ذلــك الــذي يـص ف

ـھولة ـس ـه يتخــبط ھنــا وھ    ...ب ــعر أيضــًا أـن ـل    ويش نــاك علــى مشــارف األـم

ــال جــدوى    ـن ب ســعیدة ولـك ـن والحیــاة ال ـل والبــر اآلـم س الھــدف النبـی ..يتحســ

ســعیدة وتمنــى أن        ـالم ال ى دنیــا األـح ـم إلــ ــه المظـل ـن واقع ي ـع وفجــأة غفــ

ي نــوم  ...يطــول ســھاده ولكــن ھیھــات ي إال لحظــات حتــى مضــى فــ ومــا ھــ

.عمیق

ـل    ـن عـم ـم وقــد مــر ع..ومنــذ الصــباح البــاكر خــرج عمــر للبحــث ـع لــى معـظ

ـم يحالفــه الحــظ      ـن ـل ـل بھــا ولـك ي العـم المطــاعم وذلــك لخبرتــه الســابقة فــ

ـل بأحــد ھــذه المطــاعم    ي إيجــاد عـم ـل    ...فــ ـل ـظ ـل ـب ـم يفقــد األـم ـه ـل ولكـن

ـل  ..يبحــث ويبحــث ـن وھــو يحـم ـس وأثنــاء تجوالــه مــر بخیالــه طیــف صــديقه ح

ي        ــدن ي بم شــعب ــوق ال ي أرجــاء الس ــو  ..أكیاســًا ويتجــول بھــا فــ وتمنــى ل

ـن ـس شــَد مــا ھــو مشــتاق إلیــه اآلن  اآليــرى ح ـن كیــف؟..ن، ول وبینمــا ..ولـك

ـه صــديقه إبــراھیم           ـل ـب ــذي يعـم ـل ال ـل مــر بالمـح ـذا األـم ـه ـھ ..كــان يغازـل

ــل وســلم علــى إبــراھیم وأخبــره بعــدم جــدوى البحــث   ـل إلــى المح إال ..ودـخ

ـه    ـه علــى مواصــلة بحـث وتمــر األيــام  ..فوعــده عمــر بــذلك  ..أن إبــراھیم حـث

ي  ســ ـل بعــد  .. الجديــدويقتــرب العــام الدرا ــم يجــد عـم وبــدأ يشــعر ..وعمــر ل

ش علــى مــا جمــع مــن مــال فــي الســنوات الماضــیة،    بــالخطر ألنــه كــان يعــی

ــم بزيــارتھم منــذ أن    وفجــأة قــرر أن يقــوم بزيــارة عبــدالمنعم وأســرته فلــم يق

ـل عــنھم ي  ..منــذ شــھرين..رـح ي المالزمــین أســتقبله الجمیــع فــ وھنــاك فــ

ــ ..حفــاوة بالغــة  ي    جعلتــه ھــذه الحف شــعر بــأن الــدماء بــدأت تجــرى فــ اوة ي

ـن الزمــان        ــد أن تجمــدت فتــرة ـم ـن جديــد بع ــه ـم ـه  ..عروق وأخــذوا يمطروـن

ى    ..بوابـــل مـــن األســـئلة  ــؤال علـــ ـس ــذا ال ــردد ـھ ــدت عمـــل؟ وـت ھـــل وـج

ســامعه عــدة مــرات ي ثبــات..م ــل ..فصــمت برھــة ثــم رد فــ بأنــه قــد وجــد عم

سه.. :ولكنه عاد إلى الصمت من جديد وسأل نف

شــا - ـن يــوم مــا أنــا         كــذبت ع ــو قلــت لــیھم ـم شــنو ل شــنو؟ فیھــا  ن 

ــة    ـم الراح ـن     ..ســبتكم مــا زقــت طـع ســك ـم حــرام يــا عمــر تحــرم نف

:وفجأة سأله عبدالمنعم قائًال..حنان ذي ده

شغال شنو؟-



س- .في محل بتاع مالب

س جدًا- .كوي

ــدھا باســـمة الوجـــه       ــفاء لیـج ى ـص ــر إلـــ ــر عـم ــا  ..ثـــم نـظ ــدثر عیناـھ وتـت

سوداوان بثوب من العطف  :وقال لھا..ال

عاملة شنو مع الجامعة؟-

:وترد وكأن صوتھا قد تخللته نغمات موسیقیة

.كويسة-

ــه        أنھــى عمــر الزيــارة وعــاد إلــى الســوق وتأنیــب الضــمیر يكــاد يكســر قلب

ــدالمنعم وأســرته          ســامع عب ـن أكاذيــب علــى م ـه ـم ـن جــراء مــا أطلـق ...ـم

ـل بأحــد       ـن إيجــاد عـم ـن عمــر ـم ي بأســبوع تمـك ســ ــة العــام الدرا ـل بداي وقـب

ـه         ..المخــابز  ـه كــان مضــطرًا لقبوـل ـل ولكـن ـذا العـم ـه ـھ ـم يــرق ـل ــذ ..ـل وأـخ

شــاق       ـل ال ـذا العـم ـع ـھ ـدر اإلمكــان ـم ســي   ..يتــأقلم ـق ـدأ العــام الدرا ...وـب

ض عمــر معركــة التوفیــق بــین الدراســة وعملــه الجديــد   ـم ...لیخــو وكمــا نعـل

ســین أو          ــو قــاب قو ي الثــانوي إذن فھ س اآلن بالصــف الثــان ـدر بــأن عمــر ـي

ـن إن  ــة أدنــى ـم ـن    ...ھــاء ھــذه المرحل ســه حتــى يــتمكن ـم فأخــذ يھــتم بدرو

ولكنــه ..ومضــى شــھر علــى ھــذا الحــال وعمــر يكــافح  ..إحــراز نتــائج طیبــة 

ض شــھر صــريع المــر ض المالريــا فنقلــه ...ســقط بعــد ھــذا ال فقــد أصــیب بمــر

ــفى أم درمـــان ستـش ى م ــن أفـــراد البیـــت إلـــ ض ـم ســـبة ..إبـــراھیم وبعـــ ون

ي وصــــل إلیھــــ   ــه  للحالــــة المتــــدھور التــــ ا عمــــر، أمــــر الطبیــــب بإبقائــ

شــفاء    ـل لل ــفى ريثمــا يتماـث ستش ض     ..بالم ــر وبینمــا كــان عمــر يصــارع الم

ــفى ستـش ــة   ..بالم ــة والفیـن ــه بـــین الفیـن ــردد علـی ــراھیم يـت إال أن ..كـــان إـب

ـن مــال      ـل مــا لديــه ـم ض أبــا أن يفــارق جســد عمــر إال بعــد أن نفــذ ـك ..المــر

، وعــزم علــى أن ال  لیعــود إلــى البیــت وھــو يعــانى الفقــر والحــزن والضــیاع    

ـل بــالمخبز بعــد اآلن وعــاد يســتأنف الدراســة   س ..يعــود إلــى العـم وفــى نفــ

ــل ـن عم ـل ..الوقــت كــان يبحــث ـع ي إيجــاد عـم إلــى أن ..إال أنــه لــم يوفــق فــ

ـن الــديون وســاءت حالتــه المعنويــة    ي بحــر ـم وكــان ضــمن أفــراد  ..غــرق فــ

ـالم   ى عبدالـس شــبكة توز  ..البیــت شــاب يــدع ـل ب ـالم ھــذا يعـم ـس ـع وعبدال ـي

شــبكة بالفائــدة       ..مخــدرات كبیــرة  فــرأى أن ذكــاء عمــر ربمــا يعــود علــى ال

ـل    ..الكبیــرة ــذا العـم ض علــى عمــر ھ ض فــي بــادئ    ..فعــر إال أن عمــر رفــ

ســه يفكــر ..األمــر س مــع نف ســرًا  ..ويفكــر..ولكنــه جلــ لیعــدل بعــد أن عبــر ج

ــن رفضــه ــن التفكیــر ع ي حیــاة عمــر يصــعب الــتكھن ..م لتبــدأ رحلــة أخــرى فــ

ى   ..وبــدأ عمــر عملــه الجديــد ..بنھايتھــا فكــان يخــرج فــي الصــباح البــاكر إلــ

س   ـن درو ـل منھــا مــا اســتطاع ـم وبعــد أن يعــود إلــى البیــت  ..المدرســة لینـھ

ي انتظــاره    ـالم فــ ـس ـن المخــدرات   ..يجــد عبدال ــة ـم ـه كمی ــعھا ..فیعطـی فیض



ي         ى متعــاط ي يقــوم بتوزيعھــا علــ ــه المدرســیة وذلــك كــ ي حقیبت عمــر فــ

ســالم فــي أمــاكن ي..المخــدرات ي ھــذا  ..حــددھا لــه عبدال وأســتمر عمــر فــ

ـل عــدة أيــام   شــیئاً     ..العـم ـه للحیــاة يتغیــر شــیئًا ف ــذ مفھوـم فبعــد أن ..وأخ

..أصــبح ينظــر إلــى الحیــاة بمنظــور ضــیق جــداً  ..كــان ذلــك الفتــى المُبــادئ 

ــال   ض وھـــى أن الحیـــاة ـب ي أطلقھـــا الـــبع ــة التـــ ــدق األكذوـب محـــاوًال أن يـص

ـن مــع ھــ ..مــادة شــقاء وعنــاء  ــه نوبــات   ولـك ذا التغییــر المفــاجئ كانــت تنتاب

ـن تــأثیر النوبــات كــان ضــعیفاً   ـن تأنیــب الضــمیر ولـك ي ..ـم وكــأن المبــادئ التــ

ــن عقلــهقــد كــان يــؤمن بھــا  ى ..غابــت ع ي يســع وأصــبح ينظــر لألھــداف التــ

وبینمــا كــان عمــر يطیــر بأجنحــة  ..لتحقیقھــا علــى أنھــا غايــات بعیــدة المنــال 

ــه أطیــا    ـــذت تــزور خیاـل ي وفــى القضـــارف  الضــیاع أخ ــدن ي ـم ــه فــ ..ف أھـل

ـن إلــى   إال أن ..لقــاءھم وتمنــى لــو لــم تفــرق األيــام بینــه وبیــنھم   لوأخــذ يـح

.ما لقیه من والده وخاله يجعله يصبر على ھذا الحال

هللا  ــع زوجھـــا حبیـــب ا ــة ـم ــد اســـتقامت الحیـــاة آلمـن ــدني ـق ي ـم وھنـــاك فـــ

ــن عمــره و أطلقــا علیــه اســ  ســة م ي الخام يوأنجبــا طفــًال ھــو اآلن فــ ..م علــ

ـط فــي إيجــاد ابنھــا عمــر    ـل ـق ي القضــارف  ..ولكــن األم لــم تفقــد األـم أمــا فــ

ــدين  ــل مـت ــد رـج ــد أصـــبح خاـل ـــراد  ..فـق ــة بـــین أف ــة طیـب ــع اآلن بمكاـن ويتمـت

ـًال وأطلقــت       ..الحــي ـة فقــد تزوجــت منــذ عــامین وقــد أنجبــت طـف أمــا رحـم

ـط          ..علیه أسـم عمـر     ت قبـل ثالثـة شـھور فق ت   ..أمـا أمـل فقـد تزوـج وقـد كاـن

ـــري ــة وأمـــل برعايتھـــا إلـــى أن تزوجتـــا  م ــمل رحـم ـش وجمـــیعھم بـــاتوا ..م ت

ــن  ـن يعــود بعــد اآلن، ولك ي ھــذا  يقطعــون بــأن عمــر ـل خالــد كــان يخــالفھم فــ

ي يــوم    ...الــرأي ـل؛ بــأن عمــر ربمــا يعــود فــ ش فــي داخلــه أـم فقــد كــان يعــی

.ما

ــع عبــدالمنعم وأســرته كــان      ي قضــاھا م ى الفتــرة التــ ـن حنــین عمــر إلــ ولـك

ي ..ه إلـــى أســـرته علـــى حنینـــغىيضـــ ــد كـــان يرثـــى تلـــك الفتـــرة التـــ وـق

ـن        ي كتبھــا ـع ـك القصــائد التــ ـن تـل شــعاره، وـم ض أ قضــاھا بــالمالزمین بــبع

ي تعیــده بذاكرتــه إلــى تلــك األيــام      تلــك الفتــرة، وكــان يرددھــا باســتمرار كــ

:الجمیلة ھذه القصیدة

ـــام زمـــــان    ــــل أيــ يـــــا حلـی

س القبیــــل  ـــا ـــا حلیــــل الـن ـي

س جمیــــل مكبــــوت  ـــا إحـس

ـــا أتــــ  ـــات كــــل ـم ذكر اللحـظ

ــــــا   ــــ ــــــا وحبنـــ ــــ س المعانـــ ـــا والنــــــــــ

ـــا    ـــات الھنـــ ـــــوك لحظـــ ـــا مـل وقــــــت كنـــ

ــ  ــــ ي المرھفــــ ــــــــ ـــــــازل أحاسیســ ابیغـــ



ــدت ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ المضــــ

ـــواتى فـــي درب  ــع خط وھـس

ــــــتحیل اتقلــــــــــت  ــــ المس

ي     ي داخلــ ش فــ ـع تعــی وترـج

ـــــــــذكريات ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ اـل

ــــــراكم  ي تت وفــــــى داخلــــــ

ـــــالل  ــــ ــــ ـــــــــزان ـت ــــ األـح

ــیاع   ــان والـض حقیقـــة الحرـم

ي المـــا بیصـــل ــوت حزنـــ وـص

ــو غـــائر  ــريح جرّـح إنســـان ـج

ــــــا ــــــیاع والعـن ـــــــاألحزان والـض س ب أحـــــــ

ـــــــا  ــــــواطري اآلمـــــــال والمن ــــــداعب ـخ ـت

ــــــــــنا ــــــم والض ـــــى الھــــ ــــ ـــــــــل عـن تزـي

ى الحقیقـــة المؤلمـــة    ـــاول أتناســـ لكـــن بح

ـــــــنة ـس ـــريح طــــــــول ال ــــ ــــــــب الـج والقل

ـــــــا  ــــ ــــــــــئن ويقـــــــــــول أن ــــــــــئن وـي ـي

ـــــة  ــــ ـــــة المحزنـــ ــــــــى النھايـــــــ ــــ وراج

ـن التفــوق   ي ـم ى ..ويمــر العــام الدراســي ويــنجح عمــر ولكنــه نجــاح خــال وفــ

ـن الجامعــة    األجــازة وجــد ع ـن طريــق الصــدفة صــفاء وھــى قادمــة ـم مــر وـع

..وســلمت علیــه ...فســعدت للقــاء عمــر كثیــراً ...وفــى طريقھــا إلــى البیــت 

:وقالت له

ما بتجینا لیه يا عمر؟-

ي ذاكرتي طوال- هللا أنتو ف .ييعلم ا

.لو كان الكالم البتقوله ده صاح كان جیتنا-

.حأجیكم-

متین؟-

.خلیھا مفتوحة-

.ما تطول-

ســتأنف ھــو عملــه  وافترقــ ي إلــى بیتھــا وي شــط  ..ا لتعــود ھــ وتمــر األيــام وين

ــل المخــالف للقــانون  ي ھــذا العم ي عمــر بــذلك بــل ذھــب ..عمـر فــ ولــم يكتفــ

ى المخــدرات    ســوأ وھــو تعــاط ـل كــان   ..إلــى مــا ھــو أ ـن أـم يء ـم ـن شــ ولـك

ســه ي بــاطن نف ظھــر ھــذا جلیــًا قــد و..يضــئ لــه الطريــق أحیانــًا..مــدفون فــ

ي الجديــد وھــو العــام األخیــر فــي ھــذه المرحلــة    عنــدما بــدأ العــام الد  راســ

ي      ي أو األدبــ ســاق العلمــ فأختــار عمــر  ..وعلــى الطالــب أن يختــار أمــا الم



ـم الرياضــیات المتخصصــة   ـس ي ق ..وقــد دفعــه إلــى ذلــك   ..المســاق العلمــ

ــن أمـــل ــه ـم ي داخـل ــكن فـــ ـس ــد ..مـــا ي ــذ الـج ـــر مأـخ ــذ األم ــم يأـخ ــه ـل ولكـن

ي وعاملـــه ك   ـــام الدراســــ ــتھان بھــــذا الـع ـــوامواـس ي األـع ـــاق ومــــع أن ..ـب

ـن معـه مــن تالمیـذ      سـتواه يفـوق غالبیــة م حیــث ..ولكـن لكــل جـواد كبـوة   ..م

ي        ـه لــدخول الكلیــة التــ ــة التــي أحرزھــا عمــر ھــذا العــام ال تؤھـل أن النتیج

ـم المعمــار     ـس ســة ق ــة الھند ـم بھــا وھــى كلی ـن إبــراھیم والــذي  ..يحـل وتمـك

س بھــا ت    ـن تحقیــق نتیجــة ال بــأ ي ـم ســاق األدبــ ـل لــه مواصــلة  اختــار الم كـف

ــة أم درمـــان      ــة اآلداب جامـع ي كلـی ــه فـــ ــد تـــم قبوـل ــة وـق ــه التعلیمـی رحلـت

.اإلسالمیة

ـن جديــد    ى أن يعیــد الكــرة ـم ـن عمــر عــزم علــ وأخــذ يُعــد الُعــدة للعــام  ..ولـك

ي القــادم منــذ اإلجــازة ــن مــذكرات وكتــب  ..الدراســ ـل مــا يحتاجــه م فجمــع ـك

ــعه مـــن اســـتذكار  ســـتذكر مـــا وـس ــذ ي ــه األمـــل ا..وأـخ ش يدفـع ــذي يعـــی ـل

ــه للوصــول إلــى بــر األمــان    شــأن الــذي يســقى زرعــه بمــاء    ..بداخل شــأنه 

ســموم ـن ذلــك أنــه يــدرك ھــذه الحقیقــة ..ملــئ بال ســوأ ـم ولكنــه كــان ...واأل

ـل لــه مــا يقولــه ضــمیره المقیــد    "يــرد علــى صــوت عقلــه الــذي ينـق ال مفــر ..

ــذا الطريـــق   ي ـھ ــرطة   "..مـــن المضـــي فـــ ــذت ـش ــذه األيـــام أـخ وفـــى ـھ

ــد  ــدرات،      مكافحـــة المـخ ــارة المـخ ي مقاومـــة تـج ــا فـــ رات تكثـــف جھودـھ

شــبكة          ض أفــراد ال ـع بعــ ــة ـم ــة ســھلة فــي يــد العدال س لیســقط عمــر فري

ي ھــذه الســموم القاتلــة  ي تتجــر فــ وأقتــرب الیــوم الــذي ســیقدم فیــه  ..التــ

ـن االتفــاق مــع   ..عمــر للمحاكمــة ســاعدة صــديقه إبــراھیم ـم ـن عمــر بم وتمـك

ي ذلــك الیــوم العصــ   ي يــدافع عنــه فــ وقــد كــان عمــر أصــغر  ..یبمحــامى كــ

ــیھم     ض عـل ــب ــذين تـــم الـق ــین اـل ــامى طبیعـــة    ..المتھـم ــد تفھـــم المـح وـق

ي فیھـا عمـر      ى مـا دفعــه       ..المرحلـة العمريـة الـت س معـه للتعـرف عـل لـذا جـل

ـن إيجــاد ثغــرة إن لــم تبرئــه فلتخفــف قلــیًال ممــا  ..إلــى ذلــك وحتــى يــتمكن ـم

ـن  ــه ـم ـم ُحســیقع علی ص وعمــر قــا ...وأتــى الیــوم المنتظــر ...ـك بع وراء قفــ

ـة    ي المحاكـم ي    ..االتھــام فــي انتظــار دوره فــ ي إال أن بــدأ دوره فــ ومــا ھــ

ـك      ى يعــدد األســباب التــي دفعتــه إلــى ذـل ــة حتــى أخــذ المحــام ...المحاكم

ــذه      ي ـھ ــع فـــ ــراك المجتـم ــه إـش ــد حـــاول المحـــامى مـــن خـــالل كالـم وـق

ــة ــر أيـــام    ...التھـم ــة عـم ـــرد جانـــب مـــن قـص س ــع ب ــه للمجتـم ــززًا اتھاـم مـع

ي ضــبطت بحوزتــه كانــت كبیــرة  و...التشــرد ـن الكمیــة التــ إذن فالتھمــة ..لـك

ــة ــة مكتمـل ــة واألدـل ــة..واقـع ـــر مـــن العقوـب ص ..إذا ال مف ـــد فحـــ وأخیـــرًا وبع

ــة  ..لقضـــیة عمـــر ــة المرحـل ــه المحـــامى وطبیـع ي فیھـــا مـــا قاـل ــد روعـــ وـق

ســة ســنوات       ـه لمــدة خم ـس ـم بحب ي فیھــا عمــر؛ ُأصــدر الحـك ــة التــ ..العمري

. ضاع بال عودةفشعر عمر ساعتھا بأنه قد
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ــد     ــه إلـــى أـح ــر إلـــى ســـجن أم درمـــان ريثمـــا يـــتم ترحیـل ــم ترحیـــل عـم ـت

ـجون الكبیــرة  ـس ـع        ..ال س ـم ـجن وبینمــا كــان عمــر جــال ـس وفــى ســاحة ال

ش شــديد        ــعر بعطــ ـه ش ي انتظــار أمــر ترحیـل ـجناء فــ ض الـس ض ..بعــ فــنھ

ى مكــان المــاء ..واتجــه صــوب المكــان الــذي توجــد فیــه المــاء ســیره إلــ وأثنــاء 

ــق ـه  س شــیًا علـی ض مغ ـجناء    ..ط علــى األر ـس ـن ال ـع ـم ـه جـم ....فــألتف حوـل

ـل     ـه إلــى أقــرب ـظ ـم نقـل ـذ      ..وـت ـجن والــذي أـخ ـم اســتدعاء طبیــب الـس وـت

س عمــر برھــة  وقــد علــم أيضــًا  ..فــأدرك أن عمــر مــدمن للمخــدرات ..يتحســ

ــدد         ــده المح ي موع ــدر فــ ..أن ســبب ھــذا اإلغمــاء ھــو عــدم تعــاطى المخ

ـن عمــر حقنــة مھــدأة ريثمــا يــ   شــفى فحـق ست وبعــد عــدة ...تم نقلــه إلــى الم

ســجن بمراقبــة حالــة عمــر  ى ...أيــام كــان يقــوم خاللھــا طبیــب ال تــم نقلــه إلــ

ـجن كــوبر لقضــاء فتــرة العقوبــة    ـم    ...ـس ـجن ـت ـس وفــور وصــول عمــر إلــى ال

ــه      ـم المــدمنین حتــى يــتم عالج ـس ـجن ق ـس ستشــفى ال ى م ومــا ..نقلــه إلــ

ـل للشــفاء      ـل للشــفاء  وبعــد ...ھــي إال أيــام حتــى أخــذ عمــر يتماـث أن تماـث

ـن أولئــك       ــجن علــى أنــه واحــد ـم س ـم نقلــه إلــى عنــابر الغربیــات بال تمامــًا ـت

ــايا متعلقـــة بالمخـــدرات     ــیھم بقـض ــوم عـل ــا أن للمســـجونین   ..المحـك وبـم

ــجن     ـل الس ســتوجب علــیھم ارتــدائھا أثنــاء وجــودھم داـخ س ممیــزة ي ...مالبــ

س كھــذه لعمــر عنــد وصــوله إلــى العنبــر الــذي ســیبقى فیــه   تــم صــرف مالبــ

ـذه الفتــرة   ـة ـھ ش وغطــاء    ...طیـل ـه مفــر ى   ..كمــا صــرف ـل ـم علــ ــد حُـك وق

شــر ســنوات وكــان يقــیم فــي العنبــر المجــاور     ــجن لمــدة ع ــالم بالس عبدالس

شــة ..للعنبــر الــذي يقــیم فیــه عمــر ى أنــه تلــك الق وكــان ينظــر إلیــه عمــر علــ

ي بحــر الضــیاع ولكنھــا       ـن الغــرق فــ ي تنقــذه ـم الكاذبــة التــي تعلــق بھــا كــ

ــه ـه بعیــدًا     ..نــى أن ال يــراه فتم...أغرقت ـالم يھــرب بنظراـت ـس وقــد كــان عبدال

ـن عمــر يعــرف أحــدًا مــن الموجــودين بھــذا ..عنــدما كــان يصــادف عمــر ولــم يـك

ــن صــغر ســنه ســلط علیــه نظــرات التســاؤل ..العنبــر فشــعر عمــر كــأن ..ولك

ـل  ...خنــاجر تمــزق قلبــهھــذه النظــرات ي ھــذا العنبــر رـج وكــان ضــمن قــاطن

ســن يــدعى   ي ال ـن مكانــه   طــاعن فــ ض ـم ذكريــا ويلقــب بالشــیخ ذكريــا؛ نھــ

شــعر بھــا       ــة الحــزن التــي ي ـن حال شــله ـم ي ين س مــع عمــر كــ ..وجــاء لــیجل

سم وقال لعمر :فأبت

شیخ ذكريا- ي ال أسم الكريم منو؟..أنا أسم

.عمر-

.عاشت األسامى-



سم شیخ ..فأومأ عمر وھو يبت :كريا قائًالذوأردف ال

حزين لیه؟-

ى أنى ضعت- .حاس

لیه كده؟-

ي بخمسة سنینأت- .حكم عل

.ويعنى -

.كتیرة شديد-

هللا - شــرة ســنوات   ..يــا زول أحمــد ا س محكــوم علیھــا بع ..ھنــا فــي نــا

ي أكتر من كده سه صغیر ..وف سنة؟..بعدين أنت ل عندك كم 

شر سنة- .تمنتا

ي وســائل ترفیــه كتیــرة  ..صــغیر جــدًا- ..مالعــب كــورة..بعــدين ھنــا فــ

س بتقــول شــعر   س بتغنــي ونــا ســرح فیــه نــا ى مكتبــة ثقافیــة ..م وفــ

ــون  ــرا، وفـــى تلفزـي ي  ..إذا عـــايز تـق ــد دينـــ ـش ي مر ــة فـــ وكـــل جمـع

س  شــان يرشــد النــا ي ع هللا مــع الحاجــات دي كلھــا   ..بیجــ شــاء ا فــإن 

س بي زھج .ما حتح

.كالمك جمیل جدًا-

شكلة- ي م .طیب إذًا ما ف

ي مشكلة- .ال ف

شكلتك شنو؟- طیب م

ســنة د   - ـل ده ..يطبعــًا أنــا كنــت نــاوي أعیــد ال ي ..فبعــد الحـص حاســ

ي ضاع ستقبل .أنو م

ستقبلك ما ضاع- .يا زول م

كیف؟-

ي - ســـب معلومـــات هللا ح ــدأ ..وا ــن تـب ــة ولـم ي المكتـب ــذاكر فـــ ــن ـت ممـك

س شى تمتحن ومعاك حر .االمتحانات ممكن يدوك فرصة تم

الكالم البتقوله ده صاح؟-

سنین - .رأيك شنو لو قلت لیك حصل قبل تالتة 

.أنا ما مصدق-

شــكلتكعلــى العمــوم إذا دى كانــت - شــكلة ..م ــن أنــو عنــدك م ..مــا أظ

ي   ي المكتبــة أيــام العــام الدراســ ـن تــذاكر فــ ـك ممـك ـن تجــ..ألـن يولـم

ى تمتحن عادى س..االمتحانات تمش س معاك حر .ب

ي..أنا عاجز عن شكرك- .أنت نورت طريق

ي ياتو مرحلة؟..ھا ھا ھا - وأنت بتقرا ف

.تالتة ثانوي-



يعنى ممتحن للجامعة؟-

.أيوه -

.و إذا نجحت ممكن تواصل دراستك عادى..ربنا ينجحك-

كیف؟-

سب- .تنت

.أنت خشمك بینقط عسل-

ـ  ..ھــا ھــا ھــا   - ـش ص الضــابط النبط ـال ى مــارى   يـخ ـن يجــ  بعــدين لـم

شان تكون مطمئن..كلمه عن موضوعك .ع

.وھو كذلك-

شــیخ   ض ال ي أحالمــه    ذونھــ ــه لیتــرك عمــر غارقــًا فــ ..كريــا عائــدا إلــى مكان

ـن الوقــت وعمــر مــا      ـه  ومــر بعضــًا ـم إلــى أن جــاء  ...زال يطــوف بــین أحالـم

ي مجموعــات اســتعدادًا   ..وقــت تنــاول اإلفطــار  ســمون إلــ وأخــذ الجمیــع يتق

ــذه المجموعـــات  ..لتنـــاول اإلفطـــار ــدًا وســـط ـھ ــه وحـی ـس ــر نف ــد عـم ..لیـج

ــل معھــم، إال أن    ي يأك ـن أفــراد ھــذه المجموعــات كــ ض ـم ســابق علیــه بعــ وت

ســبق بــین الجمیــع   شــیخ زكريــا كــان األ  عمــر إلــى المكــان الــذي  فأقتــاد..ال

ــ  ــه مجموعـت ــع فـی ــة ..ه تقـب ــذه المجموـع ــه بـــأفراد ـھ ي إال ..وعرـف ومـــا ھـــ

ــة       س وقراص لحظــات حتــى بــدأ تنــاول الطعــام، والــذي كــان عبــارة عــن عــد

ـم     ـن الــذرة يطلــق علیھــا اـس ــة"مصــنوعة ـم وبعــد أن تنــاول عمــر  "..الجراي

ــة عــاد إلــى أحالمــه    ..یئــًاولكنــه شــعر أن ھــذا الیــوم يمــر بط   ..ھــذه الوجب

ســنون، فأخــذت تمضــى فــي بــطء     ةوكأنــه ســلحفا   عجــوز أثقلــت كاھلھــا ال

ــديد شـــیخ    ..ـش ض ال ــر حتـــى نھـــ ــالة الظـھ ي إال أن أذن األذان لـص ومـــا ھـــ

:زكريا واتجه نحو عمر وقال له

شى الجامع- .قوم نم

شــیخ زكريــا صــوب الجــامع     ض عمــر فــي ســرعة البــرق واتجــه مــع ال ..فــنھ

شیخ زكرياوفى الطريق إلى الجامع قال عمر ل :ل

أنت لیك كم سنة ھنا؟-

سة سنین- ي سنة..خم ي ل .والباق

.ومرت كیف الفترة دى-

يء- .ذي الما حصل ش

سنین- سة  .معقولة أنا أقعد ھنا خم

ي راســك خــمــا ت..شــوفت طــول مــا أنــت ھنــا ..أنــا أديــك نصــیحة- ت فــ

س   ش حیاتــك عــاد  ..أنــك محبــو س  ..ييعنــى عــی ش فــي النــا ..خــو

س  ــع النـــا س ـم ــون ســـلى ..أـت ــه القلتھـــا لیـــك دى  أت ســـائل الترفـی بو



ي الجـــامع   ى فـــ وطبعـــًا أنـــت زول طالـــب وممكـــن تواصـــل    ..وصـــل

هللا ما بیتجیك عوجة..دراستك عادى .فإن شاء ا

ـالة الظھــر    كريــا إلــى أحــد أركــان    ذأنــزوي الشــیخ  ..وبعــد أن فرغــا مــن ـص

ي يقــرأ القــرآن   ـن      ..الجــامع كــ ـة، فمــا كــان ـم ـه بنظــرات متأمـل وعمــر يرغـب

ي يقــرأ القــرآن    عمــر إال أن حــ  س بجــواره كــ ـحفًا وجلــ ـل مـص ..ذا حــذوه فحـم

شــ   ـن الیــوم وجــاء الوقــت الــذي يمــر فیــه الضــابط النبط ى يومــر جــزء ـم  علــ

ـجناء  ـس وعنــد مــرور الضــابط بجــوار عمــر أســتوقفه األخیــر وقــال      ..عنــابر ال

ي لھفة :له ف

.أنا عايز أسألك سؤال-

.أتفضل-

ي تالتــة ثــانوي  - ض أ..أنــا طبعــًا بقــرا فــ ســنة دىوكــان مفــرو ..عیــد ال

ـل الحصــل ــن حـص س دي ..لك ـن مــع ظــروف الحــب ــل ممـك فمــا عــارف ھ

أقدر أمتحن تاني وال أل؟

ـــا عنــــدنا مكتبــــة - ـــًا ھـن هللا طبـع فممكــــن تــــذاكر لحــــدي وقــــت  ..وا

ــة تمشــى تمــتحن       ـن تجــى االمتحانــات بنــديك فرص االمتحانــات، ولـم

س .ده كل الممكن نعمله لیك..ومعاك حر

.شكرًا-

شیخ ..طوبعد أن أنصرف الضاب :كريا من عمر وقال لهذدنا ال

ـــا عنــــدك أي مشــــكلة- ص بعــــد كــــده ـم ســــة ..خــــال شــــكلة الدرا م

ش حیاتـــك عـــادى..وإتحلـــت س الھنـــا ديـــل  ..فعـــی ــل النـــا ــر ـك وأعتـب

هللا ..إخوانك .تنتصرحوإن شاء ا

شــیخ    شــكر ال ى المعلومــة التــي أفــاده بھــا   ذوأخــذ عمــر ي فأخــذ ..كريــا علــ

ى كتــف عمــر وھــو باســ   شــیخ يربــت علــ ـل  ...م الوجــهال ســموح ألـھ وكــان م

ســبوعین    ـل أ ــة ـك ي نھاي ســبوعین  ..النــزالء أن يــأتوا للزيــارة فــ وبعــد مــرور أ

ـن  وكانــت المــرة  ..جــاءه إبــراھیم لزيارتــه ..لتحــاق عمــر بعنــابر الغربیــات  إـم

ــة التــي يــزوره فیھــا   ى فیھــا إبــراھیم     ..الثانی ي المــرة األولــى التــي أتــ ففــ

شــفى    ست ـن مشــكلة اإلدمــان للزيــارة كــان عمــر يعــالج بالم وفــرح عمــر  ..ـم

:وفجأة قال إبراھیم لصديقه...لھذه الزيارة كثیرًا 

عامل شنو مع السجن يا عمر؟-

:فصمت عمر برھة ثم قال

ـك شــنو وأخلــى شــنو    - ــول لـی ى  ..حاســي بالضــیاع  ..أق ي أنــ حاســ

.إتھزمت

.ربنا يصبرك-

هللا- .ونعم با



:ولم يقوال شیئًا لفترة إلى أن قطع عمر الصمت قائًال

.عندي لیك خبر سعید-

شنو؟-

سجون- .ممكن أعید وأنا م

!يا زول-

ي ممكـــن تلقـــى فرصـــة ذي دي     - ـــا قـــال لـــ ســـجون معان ــد م ..واـح

ي ــجن ...فســـألت الضـــابط وقـــال لـــ ــة الـس ي مكتـب ـــذاكر فـــ ممكـــن ت

ي االمتحانات  س...ولمن تج شى تمتحن ومعاك حر .ممكن تم

.كالم جمیل جدًا-

.واألجمل من كده-

شنو؟-

س الطر- .يقة دي أقرا الجامعةممكن بنف

.كده أنت ما عندك أي مشكلة..مبروك -

ي خدمة- .طیب أنا عايزك ف

.أطلب-

ي كتبي و مذكراتي كلھا...عايزك المرة الجاية- .تجیب ل

س- .كوي

ـن روح عمــر المعنويــة     ـم  ..وانتھــت الزيــارة التــي رفعــت قلــیًال ـم وعنــدما عـل

شــیخ زكريــا بزيــارة إبــراھیم ومــا ينــوى عمــر فعلــه عنــدم     ا يــأتى إبــراھیم  ال

ــد وأن        ــذ الـج ــر مأـخ ــذ األـم ي يأـخ شـــجعه كـــ ــذ ي ــذكرات؛ أـخ بالكتـــب والـم

ي     ـن جنــ ي النھايــة ـم ســتثمر ھــذه الفرصــة خیــر اســتثمار حتــى يــتمكن فــ ي

ـة  ى        ..ثمــار طیـب شــیخ زكريــا واالســتماع إلــ ـة ال ـس ــد أفتــتن عمــر بمجال وق

ى      ..حديثــه الطیــب  ي أن يعــود عمــر إلــ ـل فــ شــیخ زكريــا الفـض وقــد كــان لل

ـه ا ـن   مبادـئ ــذ زـم ي ھجرھــا من ي      ...لتــ ـالة فــ ى الـص وأخــذ عمــر يــداوم علــ

س فیــه التــدين    ـن يلــتم ـل ـم س مــع ـك ــجد وقــراءة القــرآن والجلــو أمــا ..المس

ـن ذھنــه منـذ فتـرة      ي غابــت ع ســھا   ..أھدافـه الـت ـن أن يتحس فلــم يجـد ُبــدًا م

ي أطــراف مخیلتــه   ـل ..ھنــا وھنــاك فوجــدھا قابعــة فــ ـن قـب ..كمــا حــددھا ـم

ــة الھ س بكلـی ــدر ي أن ـي ــم المعمـــار وأن وھـــ ـس ــوم ق ــة الخرـط ــة جامـع ـس ند

ـــروة  ــع ث شـــاعرًا معروفـــًا وأن يجـم ــداف  ..يصـــبح  ــذه األـھ ي ـھ فـــأطلق علـــ

ـم المجــد  ـن ھــذا الھــدف العظــیم    ..مجتمعــة أـس ي أن يبحــث ـع ..وعــزم علــ

ــه  ـس ي نف "وقـــال فـــ ــه .. ــالك دوـن ــد أو الـھ ــذ يبحـــث عـــن "..أنـــا والمـج وأـخ

.تعريف دقیق لھذا المقصد النبیل

ـن ذات ي  وفــى لیلــة ـم ي فراشــه فــ ي وبینمــا كــان عمــر مســتلقیًا علــ  اللیــال

ســجناء  ــجن مــع ال س ي يديــه تحــت رأســه واتجــه بنظــره   ..فنــاء ال وضــع كفتــ



ـة علــى صــفحتھا       ــماء وأخــذ يتــابع النجــوم الملتمـع س وبــدأ يبحــث  ..إلــى ال

ــد  ــرات  ..عـــن تعريـــف للمـج ــدة ـم ــه ـع ــد بداخـل ــة المـج ــمع ..وردد كلـم ـس ف

"بداخله من يقول ي داخل نفسه قائًالفھم"..أنا المجد.. :س عمر ف

وأنت وين؟-

ي كل مكان- .في كل زمان وف

وأصَّلك كیف؟-

.باالجتھاد واإلصرار-

طیب أنت شنو؟-

ـل زمــان  - ـل مكــان ..أنــا موجــود فــي ـك ي ـك ي قلــوب العظمــاء ..فــ ..فــ

ي باالجتھـــاد واإلصـــرار ــل لـــ ــن تـص ــة وممـك ي القـم ــود فـــ ..وأنـــا موـج

ي معنــاھو أنــك تحقــق أھــداف   ـل ..والتربــع علــي عرشــ  أھــداف مــا ـك

سان بیقدر يحققھا .أو بعبارة أخرى؛ السھل الممتنع..إن

يعنى أنا ممكن أصَّلك؟-

ص محــدد  - ي شــخ ي  ..يــا عمــر أنــا مــا قاصــر علــ س فــ أي واحــد بیلــتم

سه القدرة  .ممكن يحاول يصلني..نف

.أنا حأحاول بقدر اإلمكان-

ــد األوالد         ــدالمنعم عـــن طريـــق أـح ي عـب ــر إلـــ ـــار ســـجّن عـم ــلت أخب وـص

شـــ ي   المت ــدما كـــان يعمـــل فـــ ــر عـن ــذين كـــانوا يـأتــــون لزيـــارة عـم ردين اـل

ض       ..المطعـــم ـــان بمحـــ ــوق أم درم ي ـس بعـــد أن وجـــده عبـــدالمنعم فـــ

ـع        ..الصــدفة ي بمــا آلــت إلیــه األمــور ـم ي البیــت أخبــر منــ وعنــدما عــاد إلــ

شة..عمر ي بصوت تخللته نبرات الدھ :فقالت من

سجن لیه؟- أت

ي قضیة م- سة سنین سجن ف .خدراتأتحكم علیه بخم

!مخدرات-

سه كده لیه؟..الولد ده مخو نضیف- ي نف لكن ما عارف عمل ف

ــم تجــد مــا تقولــه     وجمــیعھم ..وعنــدما علمــت صــفاء بــالخبر حزنــت كثیــرًا ول

ي ..كــانوا متعجبــین ممــا فعلــه عمــر ي ذلــك فطیلــة الســنوات التــ وال غــرو فــ

ــة    ي فـئ ي إلـــ ــه ينتمـــ ــوحي بأـن ــه مـــا ـي ــدر مـن ــم يـب ــم ـل ــر معـھ ــھا عـم عاـش

ي       ..المجــرمین ـه تخلــ ـه يــري أـن ـذنب ألـن ـدالمنعم باـل ــعر عـب ـن عمــر   وش ـع

ــل بـــالمطعم ــة وتوقـــف العـم ــودة ..بمجـــرد أن انتقلـــت الجامـع ــدًا أن ـع معتـق

ـجن       ي الـس ــه إلــ ي دخول ي فــ ســ ســبب األسا ي ال ســوق ھــ ي ال ..عمــر إلــ

سه :وفجأة قال في نف

هللا يصبرك يا عمر- .ا



ـه عمــر مــن ك          ــد أحضــر مــا يحتاـج ــده فق ّي إبــراھیم بوع ـل وفــ تــب وبالفـع

ــد المحــدد    ي الموع ســعادة    ..ومــذكرات فــ ـل ال ســعد عمــر لھــذا ـك ــد ..ف وق

ي الجديــد   ســ وأخبــر عمــر صــديقه ..تــزامن ھــذا الیــوم مــع بدايــة العــام الدرا

شــیخ  ــدث  ذال شــیخ  ..كريــا بمــا ح ســعد ال ى    ذف ـه علــ ســعادته وحـس كريــا ل

ــة   ..االجتھـــاد ـــر االســـتذكار فـــي مكتـب ــدأ عم ــوم ـب س الـی ســـاء نفـــ وفـــي م

ـجن ـس ـ ..ال ســاعده الـھ ي التركیــز ي ي    ..دوء علــ ـة فــ ــد الطمأنیـن ويبــث المج

ـن وقتــه خیــر اســتفادة    ..قلبــه ســتفید ـم أمــا البــرامج  ..وتمــر األيــام وعمــر ي

شــیخ   ي عــددھا ال ـل    ذالمســلیة التــ ي قـت ي يســتعین بھــا علــ كريــا لعمــر كــ

ســتھوي منھــا عمــر إال البرنــامج الثقــافي الــذي كــان يقــام بــین   الوقــت فلــم ي

ي ھــذا  ..ت الثقافیــةحــین وآخــر؛ ففیــه تقــام النــدوا وللنــزالء حريــة التعبیــر فــ

ـل ــه ذلــك    ..المحـف شــعر فل ـن أراد الغنــاء فلیغنــى ومــن أراد أن يقــول ال ..فـم

شــدي الحاضــرين بمــا        شــعر فی ي ال فكــان عمــر يقــف علــي المســرح ويلقــ

شــعر  ـن ال ي  ..جــادت بــه قريحتــه بأبیــات ـم وقــد ســاعد ھــذا البرنــامج الثقــاف

شــیاء كثیــرة منھــا التــرويح    ي أ س وســعادته عنــدما تجــد    عمــر فــ ـن الــنف  ـع

ـن الحاضــرين     ـه القبــول ـم ـن     ..أبیاـت إال أن االســتذكار نــال نصــیب األســد ـم

ي تفكیــره –وقتــه، يدفعــه المجــد  ســیطر علــ ي - والــذي أصــبح ي  علــي المضــ

شــود   ــه المن ي     ..ُقــدمًا نحــو ھدف وتمــر األيــام لیســتعید عمــر ســیطرته علــ

ــه  ــة دروـس ــوالذ..غالبـی ــه الـف ي ذلـــك عقـل ــذي وســـاعده علـــ ــدوء اـل ي والـھ

شــیخ  ـن ال شــجیع الــذي يجــده ـم ي المكتبــة والت وكــان يقطــع ..كريــاذيجــده فــ

ي اســتذكار           ي كــان يعكــف فیھــا علــ ـة تلــك األيــام التــ تركیــزه أحیانــًا طیـل

ـن وھــم ينــادون باســمه    ســه العديــدة؛ أطیــاف أھلــه ومعھــم حـس ممــا ..درو

شــعره بــالحزن العمیــق  ــم يقطــع زيــارة صــديق أمــا..كــان ي ه عمــر إبــراھیم فل

ــر ومعـــه      ..قـــط ــراھیم إلـــي زيـــارة عـم ــرات جـــاء إـب ــرة مـــن الـم وفـــي ـم

ــدالمنعم ــديدة ..عـب ــة ـش ــر بدھـش ســـتطع أن يتمالـــك  ..فأصـــیب عـم ولـــم ي

ـه        ـن عینـی شــاعره وھــو يعــانق عبــدالمنعم فقــد تــدفقت الــدموع ـم ض م فــی

سیل المنھمر سوا جمیعًا..كال :وفجأة قال عبدالمنعم..ثم جل

عملت كده لیه يا عمر؟-

ي قالھــا لــه ولــم يجــ د عمــر كلمــة يقولھــا لعبــدالمنعم ســوى تلــك الكلمــة التــ

ي :عندما سأله منذ عدة سنوات عن سبب تركه ألھله وھ

.الظروف-

ي أي لحظة- ي مفتوح لیك ف .أنا قلت لیك بیت

ي عبدالمنعم والذي أردف قائًال :لم يجد عمر ما يرد به عل

هللا ما شاء فعل- .يا زول قدر ا



ي يده و قال  :له و شدَّ عل

هللا األيــام حتمــر   - شــاء ا ـن    ..شــّد حیلــك وإن  ي ممـك وإبــراھیم قــال لــ

ـجن      ـس ي ال ـل دراســتك عــادى وأنــت فــ ـة  ..تواـص ـة كويـس ودي حاـج

.جدًا

هللا- ي وصفاء عاملین شنو؟..الحمد  ي من وخالت

.كلھم بیسألوا علیك-

سأل منھم الخیر- .ي

:ثم ألفتت عمر نحو إبراھیم وقال له

سوماالمتحانات قربت يا إبراھیم- . وأنا لسه ما دفعت الر

:ورد إبراھیم قائًال

.دفتھا أنا-

هللا يا إبراھیم أنا ما عارف أودي جمايلك دي وين!..دفعتھا- .وا

ض محـــاوًال أن    ي األر ــه إلـــ ــرق رأـس ــعادة وأـط ـس ـــرط ال ــر مـــن ف ي عـم وبكـــ

ســتجمع قــواه  ــه بنظــرات العطــف   ..ي وقــال ..وعبــدالمنعم وإبــراھیم يمطران

:إبراھیم

ـ  - ـميــا زول مــا تـش ي     ..یل أي ـھ س، وأنــا بكــرة ماشــ س ذاكــر كــوي بــ

ــة     س بتاعـــك والزيـــارة الجاـي ــو ــة عشـــان أجیـــب رقـــم الجـل المدرـس

هللا منصور..حأجیبو لیك .وإن شاء ا

ي مــا عنــده     ثــم أخــذ عبــدالمنعم وإبــراھیم يحثــان عمــر علــي أن يبــذل أقصــ

ـن    ي إذا عبــر ھــذا المنعطــف، يكــون قــاب قوســین أو أدنــي ـم ـن جھــد، حتــ ـم

ــن ـن جديــد ..البــر اآلم ي كتبــه واســتذكاره ـم .. وانتھــت الزيــارة، لیعــود عمــر إلــ

ســتعداده     ـل ا ي كاـم ..وتمــر األيــام وتقتــرب االمتحانــات أكثــر وأكثــر وعمــر فــ

ــه      ي األبــواب وطلــب من ص بــأن االمتحانــات علــ وقــام بإخبــار الضــابط المخــت

س لالمتحانـــات ـــو ــة الجل ــه فرـص ــه ســـیحقق ..أن يعطـی ـــره الضـــابط بأـن فبش

ــه ھــذا المطلــب د   ي الیــوم األول    ..ون كبیــر عنــاء ل وكــان لعمــر مــا أراد ففــ

ــدًا       ـة قاـص ســـًا نظیـف ــدي مالب ــجن يرت ـن الـس ــرج عمـــر ـم ـن االمتحانـــات خ ـم

ي    ..المركــز الــذي ســیمتحن فیــه  ص المــادة التــ ي يــده كتابــًا يخــ ـل فــ ويحـم

ض المعلومــات    ــه ..ســیمتحنھا ھــذا الیــوم محــاوًال أن يســترجع منــه بعــ يتبع

ي    ـل علــ س والــذي يحـم شــق عمــر عبــق    أحــد الحــرا ــة؛ وأستن ــه بندقی  كتف

ــوة   ـش ي ن ــور الطـــالب     ..الحريـــة فـــ ــاك فـــي المدرســـة قابلـــه جمـھ وھـن

ــرة   ســـاؤل والحـی ــرات الت ــدأ االمتحـــان   ..واألســـاتذة بنـظ ي إال أن ـب ومـــا ھـــ

ي ثقــة وثبــات    ي أســئلة االمتحــان فــ ال يلتفــت ..حتــي أخــذ عمــر يجیــب علــ

ي ھنـــا أو ھنـــاك  ـــین    ..إلـــ ــه ب ــة تالحـق ــرات الطلـب ــد كانـــت نـظ ــة وـق الفیـن

ي إال أن مــرت ســاعتین حتــى كــان ..ولكنــه لــم يــذعن لھــا..واألخــرى ومــا ھــ



ي أســئلة االمتحــان ومراجعتھــا          ـة علــ ـن اإلجاـب فســلم ..عمــر قــد فــرغ ـم

ــعادة ومـــا ذاد       ــعر بالـس ـش ــو ي ــرج مـــن الفصـــل وـھ ــة اإلجابـــات وـخ كراـس

ي فنــاء المركــز ي انتظــاره فــ فقابلــه إبــراھیم ..ســعادته أنــه وجــد إبــراھیم فــ

:اب شديد وقال لهفي ترح

اشتغلت كیف يا عمر؟-

س جدًا- .كوي

هللا- .الحمد 

ي بعــد خطــوات منــه      س يقــف علــ فقــال ..وألتفــت عمــر خلفــه فوجــد الحــر

:له إبراھیم

ـــزول ده منتظـــرك  - ـــو ال شـــى ألن ــل أم ص يـــا عمـــر أتوـك ـال وأنـــا إن ..ـخ

هللا كل امتحان حأجیك ھنا .شاء ا

.عاجز عن شكرك يا إبراھیم-

.أنحنا أخوان..يا زول ما تقول كده-

ــرج منـــه     ..وتوالـــت االمتحانـــات   س امتحانـــًا إال ويـخ ــر يجلـــ ومـــا كـــان عـم

ـالم   ..ظــافرًا ي ـس ـل  ..وھكــذا إلــي أن مــرت االمتحانــات فــ ويحــذو عمــر األـم

ســة   ي أن يحقــق مــا يصــبو إلیــه وھــو دخــول جامعــة الخرطــوم كلیــة الھند فــ

ــم المعمــار ي أن أعُ  ..قس ي عمــر إلــ لنــت ومــرت لحظــات االنتظــار ثقیلــة علــ

ـــات   ــر التربیـــة     ..نتیجـــة االمتحان ـــاز وزـي ي شاشـــة التلف ــمع علـــ ـس ــد  فـق

ي       ــرة األولـــي علـــ ـش ــز الع ــوا المراـك ــذين حقـق ــذيع أســـماء اـل والتعلـــیم ـي

ــودان  ـس ــتوي ال ـس ــر بحالـــة مـــن القلـــق   ..م ــیب عـم ــره  ..فأـص فمـــن يخـب

ــة ــة أيـــام .. اآلنبالنتیـج ـس ــد خم ــة بـع ســـتطیع أن ..فالزيـــارة القادـم ھـــل ي

ســة؟ينتظــر ھــذه األيــام ال   طويلــة عريضــة تعــدل   ؛إنــه ينظــر إلیھــا اآلن ..خم

سة أعـوام   ي إبـراھیم يـزف لعمـر خبـر                    ..خم ي كـل حـال وأـت ولكنھـا مـرت عـل

ـه ـه إبــراھیم تفــاءل خیــراً      ..نجاـح ي وـج ســامة علــ ..وعنــدما رأي عمــر االبت

ي لھفة :وقال ف

شّر- .ب

سبة كبیرة ..مبروك يا عمر - .أنت نجحت وجبت ن

ي لھفة أشد  :فقال عمر ف

كم؟-

-89.%

س ..فصــمت عمــر برھــة  ســی ـن مشــاعر وأحا ثــم قــال ..يخــتلط مــا بداخلــه ـم

سعادة :وھو يحاول منع نفسه عن البكاء من فرط ال

هللا يبارك فیك- .ا



ي      .. وبعــد أن انتھــت الزيــارة    ــة التــ ي العنبــر بالنتیج ـه فــ أخبــر عمــر زمالـئ

ي بھــذا النصــر العظــی       ..حققھــا  ـه التھــان ــدموا ـل ــعادته وق ــعدوا لس س ..مف

ص بــین          ـة تقــ ي إال أن أنتشــر خبــر النجــاح حتــى أصــبح عمــر رواـي ومــا ھــ

ــجن    س ي ســماء ال ـطورة ترفــرف فــ ـس وســعد عمــر لھــذا النجــاح   ..زمالئــه وأ

ــد  ي أعتـــاب المـج ــه بـــات علـــ ــعر أـن ـــرًا وـش ــذه ..كثی ـــرو فـــي ذلـــك فـھ وال غ

ـة التــي يرغبھــا         ـة االلتحــاق بالكلـی ـه فرـص ومــرت األيــام  ..النســبة تتــیح ـل

ــرات اإلعجـــاب ــد    ونـظ ي أن جـــاء موـع ــر إلـــ ي تالحـــق عـم  وكلمـــات التھـــان

ــة  ــديم للجامـع ــیق    ..التـق ـس ــر لمكتـــب التن ــدم عـم ــراھیم ـق ـــاعدة إـب وبمس

ــددھا     ي ـح ــة مـــن الرغبـــات التـــ ــوي مجموـع ي تـح ــديم التـــ اســـتمارة التـق

ســم المعمــار   ي كلیــة الھندســة ق ي يحلــم بھــا وھــ ي رأســھا الكلیــة التــ وعلــ

ــة الخرطــوم  ـم   وبعــد عــدة أســابیع أعُلنــت نت  ..جامع یجــة التقــديم وكــان أـس

ــة قســـم المعمـــار     ــة الھندـس ــوم كلـی ــة الخرـط ــة جامـع ــمن طلـب ــر ـض ..عـم

ســعادة    ـن ال ي بحــرٍِ ـم ي ..فشــعر عمــر كأنــه قــد غــرق فــ ـل زمالئــه فــ وواـص

ي ونظــرات اإلعجــاب      ـه بكلمــات التھــان وكــان ھنــاك باحثــًا   ..العنبــر مالحقـت

ــردد علـــي الســـجن باســـتمرار   ــر  ..اجتماعیـــا يـت ــمعة عـم ــمع عـــن ـس فـس

ي حققھـــا الطی ــة التـــ ــمحة والنتـــائج الطیـب ـس ــه ال ــة وأخالـق فطلـــب مـــن ..ـب

ــه ذلـــك  ــل فكـــان ـل ــذا النزـي ــة ـھ ــة مقابـل ــه فرـص ــجن أن تتـــیح ـل ـس ..إدارة ال

ي أدت         ـه األســباب التــ ي ـل ـن عمــر أن يحكــ ي ـم وطلــب الباحــث االجتمــاع

ــجن ي دخولــه الس ي قصــته بدايــة   ..إلــ ي الباحــث االجتمــاع ص عمــر علــ فقــ

ـــا    ــرورًا بعملـــه ب ــرد ـم ي قضـــاھا   مـــن التـش ــوداء التـــ لمطعم واأليـــام الـس

ي الــدخول   ي دفعتــه إلــ ســوق عنــدما عــاد إلیــه مــرة أخــرى واألســباب التــ بال

ــتفاد     ـــا اـس ــالم الجريمـــة وم فأعجـــب الباحـــث  .. مـــن الســـجن  هإلـــي ـع

ي بشخصــیة عمــر وبصــراحته وبنبوغــه فوعــده بأنــه ســوف يكتــب     االجتمــاع

س   ي تقصــیر مــدة الحــب ســاعد فــ ســعد عمــر ..تقريــرًا ربمــا ي ســمع ف عنــدما 

ــد دنــت       ــة ق شــعر أن أيــام الحري ــذه الكلمــات و ـل كتــب الباحــث   ..ھ وبالفـع

ــجن   ـس ــه إدارة ال ــر مطالبـــًا فـی ـــره عـــن عـم ي تقري س فقـــط ..االجتمـــاع لـــی

ي      ـن عمــر فــ ي اإلفــراج ـع ـن بضــرورة اإلســراع فــ س ولـك بتقصــیر مــدة الحــب



ســطُر جمیلــة جــاء      ..أقــرب وقــت   ي تقريــره بأ وقــد خــتم الباحــث االجتمــاع

ـــا ـن       .."فیھ ــارجین عــ ــديم الـخ ي ردع أو تـق إذا كانـــت مھمـــة الســـجن ھـــ

ــع عمــر    ـه م ..يفقــد أصــبح عمــر شخصــًا ســو   ..القــانون فقــد انتھــت مھمـت

ي المجتمــع إذا أتیحــت لــه    ســیكون فــاعًال فــ ـن أنــه  وأنــا واثــق تمــام الثقــة ـم

ص   ــخ ـش ــذا ال ــل ـھ ــجن، فمـث ـس ــة خـــارج ال ــه التعلیمـی ـة مواصـــلة رحلـت فرـص

ــع ال خ    ي قلـــب المجتـم ــاك فـــ ــه ھـن ــوار مكاـن ودرســـت إدارة "..لـــف األـس

ــة  ــر باستفاـض ــذا التقرـي ســـجن ـھ ــدير   ..ال ــه ـم ــر وواجـھ ســـتدعاء عـم ــم ا وـت

ــئلة    ض األـس ــبع ســـجن ـب ــئلة بكـــل      ..ال ـس ــذه األ ي ـھ ــر علـــ ــاب عـم فأـج

ـــراحة ــور  ..ص ــه األـم ــفر عـن ـــره عمـــا ستـس ــم يخب ــجن ـل ـس ــدير ال ..ولكـــن ـم

.وأخیرًا أصدر مدير السجن قرارًا باإلفراج عن عمر

))11((

ســجن ألن أمــرًا وعنــدما أ ى عمــر بأنــه يجــب أن يغــادر ال شــ خبــر الضــابط النبط

لم يصدق لحظتھا وشعر أن ما وصل مسـامعه ال يعـدو            ..باإلفراج عنه قد صدر     

..عیدةالحقیقـة السـ   ..ولكنھـا الحقیقـة   ..إال أن يكون ضربًا من ضـروب األحـالم        

ى عـالم الحريـة مـ                ي العنبر يھنئونه بفرصة العـودة إـل ..ن جديـد  وأخذ زمالئه ف

س إال مجـرد حلـم                  سه للرحیل تنتابه خواطر بأن ما يحـدث لـی ..وأخذ ھو يعد نف

شـیخ             ..حلم فقط  س الیوم الذي غادر فیـه ال وبالفعل غادر عمر السجن في نف

سجن شیخ ..زكريا ال :كريا لعمرذوبینما كانا يجتازان باب السجن قال ال

هللا   - ستاھل يا عمر   ..سبحان ا عشان كـده ربنـا     ..أنت زول مجتھد  ..لكن ت

شد حیلك ..نصرك  .ف

سم    كريا لعمر عنوان سـكنه  ذوافترقا بعد أن وّصف الشیخ  ..فأومأ عمر وھو يبت

ت     ..وطلب منه أن يقوم بزيارته     ي أقـرب وـق واتجـه عمـر   ..فوعده عمر بـذلك ـف

ي نھـم شـديد            شق عبق الحرية ـف ستن ـن      ..صوب المحطة وھو ي ي أي ـن إـل ولك

ـن أدغـال ملیئـة          ..إلى سوق أم درمان   ..يتجه   ي نظره عبـارة ع والذي أصبح ف

ش ـن ھـذه الصـلة بريئـة                ..بالوحو ي عـالم البشـر ولك ش ينتمون ظاھرًا إل وحو

ي بیــت عبــدالمنعم حیــث الســعادة والســكون   ..مــنھم ي ..أم يتجــه إلــ أم إلــ

ـل لحظـة مئـات الخطـوات          سـوح  ..القضارف حیث ماضیه الذي يبعد عنـه ك أم ي

ض ھكذا بال وجھة    يفي األر ى ما تبق ـن    أو غاية حتى يفن ي ھذه الـدنیا م له ف

وأخیرًا أتخذ قرارًا بالذھاب إلي إبراھیم صديقه في مكان عمله ويفاجـأه            ..أيام

ـن                    ..بما جد معه من أمـر      سـجن بمـا حـدث معـه م فھـو لـم يخبـر أحـدًا خـارج ال



ي كاد إبراھیم          ..تطورات   ي مكان عمل إبراھیم حت ي إال أن وصل عمر إل وما ھ

ي       ..يصدق ما تراه عیناه   يصاب بالجنوب، فلم  أن   فال غرو في ذلك فقد حُكم عل

سنوات فھا ھو يراه اآلن بعد عام                س  س لمدة خم ي يوم من األيام بالحب عمر ف

سجن ينعم بالحرية ي ال ي وجه عمر قائًال...فقط من تاريخ دخوله إل :وصرخ ف

عمر الجابك شنو؟-

:فضحك عمر وقال

ي- .أطلقوا سراح

شان شن- و؟ع

.دي قصة طويلة حأحكیھا لیك بعدين-

سع ألني ما فاھم أي حاجة..ال - .أحكیھا ھ

ص ما حدث       سا وأخذ عمر يق شـوة تفاصـیل القصـة     ..وجل ي ن وإبراھیم يتابع ـف

سعیدة :وبعد أن فرغ عمر من سرد قصته قال إبراھیم..ال

.ألف مبروك-

هللا يبارك فیك- .ا

 تعمل شنو؟يوھسع ناو-

هللا يا إب- .راھیمما عارف وا

شغل بالك   - ي مشـكلة   ..ما دام أنت طلعت من السجن..يا زول ما ت ما ـف

سھل.. .األمور بتت

ي كل حال- هللا عل .الحمد 

... ساي لكن يا عمر المناسبة دي ما ممكن تخلیھا تعدي كده-

:فقاطعه عمر قائًال

.يا تو مناسبة-

ي مناســبة واحــدة - شــھادة الســودانیة  ..ھــ ي ال مناســبات؛ نجاحــك فــ

ســجن فــدى إنجــازات مــا ســاھلة ودخولــ ـن ال ـك ـم ..ك الجامعــة وطلوـع

شان كده الزم نعمل حفلة .ع

.لكن الحفلة ممكن تكون مكلفة-

شیل ھم    - ي الجماعـة            ..يا زول ما ت ت وسـلم عـل ى البـی سع أمـش أنت ھ

ي الموضوع ده .وبعدين أنا بجیك ونتفاھم ف

ت تتسـابق         ..واتجه عمر صوب البیت    ي ھذا البـی ي   وما مضى من ذكريات ف  إـل

ســبب     ..ذھنــه وفجــأة بــدأ يشــعر بــالقلق، فھــو يعتقــد أن ھــذا البیــت ھــو ال

ي دخوله إلي السجن     ي ف ى              ..األساس ت حـت ي البـی ي إال أن وصـل إـل ومـا ـھ

ي لھـم تفاصـیل قصـته              ى حـك ب وظلـوا عنـده حـت ـل ترحـی ب بـه الجمیـع ك رـح

ي موضـوع              ي يتباحثان ف س مع عمر ك ساء جاء إبراھیم وجل ي الم الجمیلة، وف

س لھا جمیـع مـ              ..ة  الحفل ي إال أن فاحت رائحة ھذه الفكرة حتى تحم نوما ھ



ي التخطیط لھذا االحتفال الكبیر      ..بالبیت شاركون ف ي أن   ..وأخذوا ي واتفقوا عل

شترك الجمیع في تكالیف ھذا الحفل       و أخـذ    ..وبـدأ األعـداد لیلـة االحتفـال         ..ي

ي لیلة االحتفال أرتـدي      وف ..عمر و إبراھیم يدعوان أصدقائھما لھذه المناسبة      

س       ي الـتع ت النـائ ـل     ..ذلك البـی ـن أضـواء     ..ثـوب جمی وأخـذ األصـدقاء    ..ثـوب م

سـعیدة    ي ھذه المناسبة ال شاركة ف ي البیت للم وأخـذ األصـدقاء   ..يتوافدون إل

ي       ت بجھـاز         ..المتوافدون يمطرون عمر بكلمات التھان وجاء أحداًَ من أفـراد البـی

سجیل كبیر الحجم ووضعه في ر      ت      ت ـن فنـاء البـی ثـم بـدأ الجھـاز يصـدح        ..كن م

ي غنائه    ..باألغاني الجمیلة  ص عل ض من    ..وأخذ بعضھم يرق وأخذ إبراھیم وبع

شروبات بین الحضور       لقد بدا الیوم وكأنـه     ..أفراد البیت يوزعون المأكوالت والم

ي نظر عمر أجمل من ذلك       س جمیل ولكنه ف فما حققه مـن إنجـازات   ..يوم عر

سلم المجد     كفیل بوضع أق   ي  المجد الذي يبحث عنه وسیظل يبحث      ..دامه عل

ك         ي أن يصل أعتابـه أو يھـل ك وجدانـه وشـغل تفكیـره          ..عنه إل ..ألن المجـد مـل

ولكـن عمـر اجتـاز    ..ولكن وكما ھو معروف أن طريق النجاح محفوف بالمخـاطر  

ي      س أن يأخذ خطاه نحو بر السعادة ـف جزءًا من ھذا الطريق الصعب، إذًا فال بأ

ص يقُرب إلبراھیم وسمع كثیرًا عن عمر         ..ثبات   فدنا ..وكان ضمن الحضور شخ

ــن عمــر يحــاول أن يتجــاذب معــه أطــراف الحــديث  ي ..م ص ويــدع ــخ وبــدأ الش

:ورد عمر قائًال..عبدالرحمن الحديث مع عمر معرفًا نفسه 

شرّفنا - .ت

ي لي عنك كتیر جدًا- .طبعا إبراھیم حك

ــدالرحمن ب ــل عمـــر كلمـــات عـب ســـاموقاـب ــة وفجـــأة قـــال ..االبت ــمتا برـھ وـص

:عبدالرحمن

وھسع ناوى تعمل شنو؟-

سي كل لحظـة        - ى لیھـو      ..شوفت السؤال ده بالذات بسأله لنف ومـا الـق

.أي إجابة

شتغل- .الزم ت

ف ال            ..ألنو الجامعة بعد شھر   ..الزم  - ي موـق فإذا مـا اشـتغلت حـأكون ـف

.أحسد علیه

بتعرف تسوق؟-

.بعرف-

.عندك رخصة-

هللا- .ال وا

:صمت عبدالرحمن برھة ثم قال فجأة

.يا زول لقیت لیك شغل-

نوعه شنو؟-



.سوّاق-

.لكن ما عندي رخصة-

سیطةيد- شكلة ب . م

شّد عمر علي يد عبدالرحمن وھو يقول :و

.أنا عاجز عن شكرك-

هللا- شكر  .ال

ى       يوالتقط عبدالرحمن صندوق سجائر فارق كان ملق       ض ومزقـه إـل ي األر  عل

ي أحد ھ      ي يعمل بھـا وقدمـه          عدة أجزاء وكتب عل شركة الت ذه األجزاء عنوان ال

شركة مـن أجـل ھـذا الموضـوع                  ي ال ي إلیه غدًا ف ي عمر وطلب منه أن يأت ..إل

شـعر أن المجـد    ..فوعده عمر بأن يتم ذلك  ي جیبه وھـو ي ووضع عمر العنوان ف

سـعیدة     ..على وشك أن يصبح حقیقة       ى عمـر أن   ..وانتھت ھذه اللیلة ال وتمـن

ي ما ھو أ    ي عبـدالرحمن       ..جمل وأسعد يأت وفي الصباح أستعد عمر للذھاب إل

شـركة        ..في مقر عمله   ي الوقت المحدد كان عمر ھناك في ال وأسـتقبله  ..وف

ض    ـن قضــاء بعــ ي ترحــاب وطلــب منــه االنتظــار ريثمــا يفــرغ ـم عبــدالرحمن فــ

ى ھـذه اللحظـة أنـه سـیعمل كقائـد لسـیارة                  ..األشیاء وكل ما يعرفه عمر حـت

ــع  ـن وم ـن أـي ـن فھــذا مــا يجھلــه ولـك ـن   .. ـم وقــد نســي البارحــة أن يطلــب ـم

ي كـل حـال    ..عبدالرحمن أن يعطیه نبذة عن من سیعمل معھم   ولكنه اآلن عـل

ي أن يكونــون أناســًا طیبــین  ي  ..يتمنــ وأخیــرًا جــاء عبــدالرحمن لیجــد عمــر فــ

ب عمـر         ..انتظاره على أحر من الجمر     وأستغل عبدالرحمن عربة الشـركة ورـك

ي..بجواره  : الطريق قال عمر لعبدالرحمنوف

س الحأشتغل معاھم؟ - ي نبذة عن النا ممكن تدين

س الماشین لیھم ديل   ..جدًا- سرة بتتكون من بت وخالتھـا     ..النا ت  ..أ الـب

ي  ..وخالتھا مرّة كبیرة..أمھا وأبوھا ماتو من زمان    ي ـب وفضلت أنھا تعتن

عمھا رجل أعمال   والبت عندھا   ..بت أختھا بعد ما أوالدھا كلھم إتزوجوا        

ض..كبیر جدًا ي الريا ساكنین ف هللا تشتغل معاھم..وھم  .وإن شاء ا

هللا- .إن شاء ا

ت                 ي البیت حتى نزال من العربة، وأقترباء من بـاب البـی ي إال أن وصال إل ..وما ھ

س الباب   ي جر ت امـرأة       ..وضغط عبدالرحمن عل ..وبعـد برھـة فُـتح البـاب فباـن

:فقال لھا عبدالرحمن

اد موجودة؟حاجة سع-

ي ھدوء :وردت المرأة ف

أقول لیھا منو؟..موجودة-

.عبدالرحمن-

.طیب أنتظر لحظة-



:فترة ثم جاءت وقالتلوغابت المرأة 

.إتفضلوا-

ك المـرأة      ..فدخل عبدالرحمن يتبعه عمر    ي    ..وكالھما يتبعـان تـل فاقتادتھمـا إـل

وأخـتلط  ..ینةملئ بالمقاعد الوثیرة والمناظر الجمیلة والتحف الثم      ..بھو واسع 

ي             ي؛ الحديقـة الخضـراء الجمیلـة الـت ت الخـارج ي ذھن عمر بمنظر البـی ھذا ف

ت ذي                     تتوسط فناء البیت ومـا يحفھـا مـن أزھـار جمیلـة متعـددة األلـوان والبـی

ي مـدقن وكأنھـا إحـدى الـ             ي نسق ھندـس ي تقف ف راء ذالطبقات العديدة والت

ي  ..التي صاغتھا يد الطبیعة   ي المجـد   فامتزجت ھذه الصورة ـف ..ذھنـه بمعـن

ي بأن يكون ضوء من أضـواء المجـد             ش مـع          ..فما رآه حل وبینمـا كـان عمـر يعـی

ي المسئول األول عن ھذا البیت     ..خواطره جاءت الحاجة سعاد    وسـلمت  ..وھ

ي عبــدالرحمن وعمــر وجلســت قبالتھمــا وصــمت الجمیــع برھــة ثــم بــدأ ..علــ

ي        عبدالرحمن بالحديث معرّفًا الحاجة سعاد بعمر وتح       دث أيضًا عـن قدرتـه عـل

سـعاد تجیـد الثرثـرة وال إطالـة الكـالم             ..العمل ت    ..ولم تكن الحاجة  ـط أكتـف فق

ي كالم عبدالرحمن والذي جمع بین الحقیقة واالرتجال         ستماع إل أما عمـر   ..باال

ي وجـه            ..فقد كان يتمزق بین الرجاء واألمل      وأخیـرًا ظھـرت عالمـات الرضـا عـل

ي فیه الستالم العمـل       واتفقت مع ع  ..الحاجة سعاد  ي میعاد يأت وخـرج  ..مر عل

ي خارج البیت وقفا، فقال عبدالرحمن..عبدالرحمن يتبعه عمر :وف

س- ي الرخصة ب .بعد كده باق

سريع؟- بتطلع 

ي - شان نشوف الموضوع ده ..يعن ي بكره ع .تعال ل

س- .كوي

سامة ال تفارقه        شعر أن   ..وافترقا لیعود عمر واالبت سمت لـ    الدنیاي ه بعـد    قد ابت

ـن عبـدالرحمن        ..أن أدارت له ظھرھا فترة من الزمان       ي غضون أسـبوع تمك وف

ســتخراج رخصــة القیــادة ي ا ــن مســاعدة عمــر فــ ي الموعــد ..م وأتــى عمــر فــ

ســتالم عملــه ـك المــرأة ..المحــدد ال س البــاب فاســتقبلته تـل ي جــر وضــغط علــ

ي انتظـاره               ت الحاجـة سـعاد ـف سع حیث كاـن سـل ...واقتادته إلي البھو الوا م ف

س  :وھنا جنحت الحاجة سعاد عن صمتھا قلیًال وقالت..علیھا ثم جل

وصلت في الدراسة لحدي وين؟-

ي جامعة الخرطوم - ي ف سنة دي قبلون .كلیة الھندسة..ال

هللا  - هللا ما شاء ا ي لـو عنـدنا    ...طبعـًا أنحنـا مـا عنـدنا شـغل كتیـر      ..وا يعـن

سوق ممكن تجیبھا        س بت أختـ   ..حاجة عايزنھا من ال ي مدرسـتھا   وإينا

ي مدرسـة          ..قريبة فمـا محتاجـة لـذول يوصـلھا         شـتركة ـف ي م ن ـھ لـك

ي الخرطوم   ي في األسـبوع مـرتین فـالزم توصـلھا          ..الفروسیة ف ش بتم

شوار..وتجیبھا  .وأنا مرّة مرّة كده بیكون عندي م



ي طبیعة عمله       جاءت فتـاة جمیلـة وسـلمت علیـه         ..وبینما كان عمر يتعرف عل

ي الحاجة سـعاد    ن أركـان البھـو                  ثـم ..وعل ـن ـم ي رك  اتجھـن نحـو درج يقبـع ـف

سع ي باقي طبقات البیت    ..الوا وبعد برھة سمع عمر أثار وقع أقدام       ..يؤدي إل

ي انتظام     لم يكن عمر يتوقـع أن تكـون ھـذه الفتـاة بھـذا              ..الفتاة علي الدرج ف

ت      ..لقد شغلت تفكیره لفترة   ...القدر من الجمال   ي أتیـح ولكن فرصة العمل الت

ي مـا رأي              له و  ي تفكیـره فتناـس ي تنتظره تستحوزان عـل ي  ..الجامعة الت وـف

ي بدأ عمر عمله   ـن         ...الیوم التال ض األشـیاء م وأول مـا قـام بـه ھـو إحضـار بـع

سوق ك، فھنـاك             ..ال ي البیت إن أراد ذـل وقد طلبت منه الحاجة سعاد اإلقامة ف

ي أحد أركان فناء البیت الواسع          ي  ..تـردد فوافق عمـر دون     ..غرفة تقبع ف وـف

ي مدرسة الفروسیة           س إل ي كان علیه أن يقوم بتوصیل إينا ـل  ..الیوم التال وقب

ي     ساؤل والريبة، وما ـھ ي العربة تبادال نظرات تجمع بین الت س إل أن تصعد إينا

س بداخل السیارة حتى أدار عمر محرك العربـة متجھـًا نحـو                  ست إينا إال أن جل

وھنـاك  ..ه أحـدھما بكلمـة واحـدة      وطوال الطريق لم يتفو   ..مدرسة الفروسیة 

سـتدير             س من العربة واتجھت نحو مضمار م ..في مدرسة الفروسیة نزلت إينا

ـل االســتدارة ــم كاـم ـن   ..نع س المخصصــة لھــذا النــوع ـم ي ترتــدي المالبــ وھــ

ي داخل المضمار توجـد مجموعـة مـن الخیـول          ..الرياضة ى ظھورھـا    ..وف يعتـل

ي أرجاء ھذه المدرسة العامرة      أما عمر فأخذ ينقل بصر    ..فرسان وفارسات  ه ف

ت           ..بالخیول وطالب ھذه الرياضة الجمیلة     ـس ت فتـرة لی س قـد غاـب ومع أن إينا

ك                 شعر بالملل فقد اصطدم الیوم بحیاة أخرى خالف تـل بالقلیلة إال أن عمر لم ي

ي ألفھا؛ حیاة الشـقاء والمعانـاة          ب        ..الحیاة الت شـاھده اآلن فھـو غرـي أمّـا مـا ي

ي         وبینما ك ..عنه شة تمزق جوانحه زارت خیاله أطیاف أھله؛ أمـه الـت انت الدھ

ـط               ي لـم تبخـل عنـه بحبھـا ق وھـو يراھـا اآلن بعـین       ..لم يرھا منذ سنوات والت

ي لـم تفـارق خیالـه                ي الصورة الوحیدة الت الخیال تتمزق لفراقه كل لحظة وھ

يتـه  ومن بین األطیاف كان طیف والده ولكن ال يوجد بداخله ما يدفعـه لرؤ             ..قط

ت        ..أما رحمة وأمل ومريم فكن يحببنه      شعر بالضیاع كلما جاـل مما كان يجعله ي

أمـا صـورھن اآلن فتجعلـه يشـعر بضـیاع أكثـر عمقـًا               ..صورھن بأطراف خیالـه   

ي وجـوه طلبـة ھـذه                   ـن مظـاھر النعـیم والتـرف الباديـة عـل سبب ما يـراه م وال

سن      ..المدرسة نظر فیه ذلك   وھو ي ..وخلف ھذه األطیاف يظھر طیف صديقه ح

سد علیه        ي وضع ال يح ي لو مھدت لـه األقـدار   ..المنقذ الذي لواله لكان ف فتمن

ي  ض الفتیــات  ..رؤيــة ھــذا الصــديق الــوف س ومعھــا بعــ ...وأخیــرًا جــاءت إينــا

ت لـه بصـوت                 ستدارت نحـوه وقاـل س في المقعد المجاور لعمر وا ست إينا وجل

:عذب

ي طريقن- ي ديل حنوصلھم بیوتھم ألنھا ف .اصاحبات



سـامة رقیقـة نشـرت الـدفء بداخلـه              س كلماتھا بابت ورد علیھـا  ..وقد دثرت إينا

:وھو يبتسم

.حاضر-

س تتجاذب أطراف الحديث مع صديقاتھا         ي الطريق أخذت إينا وعمر غـارق  ..وف

س أن ما يصله من كلمات وعبارات غريبة عنـه    ..في بحر من الصمت    إال أنه أح

يء  ش ض ال شعر كأنه قادم من عا    ...بع س ومن ..لم آخرف ولكن صمته جعل إينا

ي       ..معھا من فتیات يمطرّنه بنظـرات الحیـرة    ولـم يعـر عمـر ھـذه النظـرات أدـن

شـیخ          ..ومر ھذا الیوم وتلته أيام أخـرى      ..اھتمام وقـام عمـر بزيـارة لصـديقه ال

كريا عن طريق العنوان الذي أعطاه له عندما أُفرج عنھمـا منـذ أسـابیع، وقـد                 ذ

ي قلب الشیخ ذكريا خصوصًا عندما علم أن عمر           أدخلت ھذه الزيار   سرور إل ة ال

س به وأنه بات مسـتعدًا للمرحلـة القادمـة     ـن    ..قد وجد عمًال ال بأ وقـد تحـدثا ع

ي السـجن بحلوھـا ومرھـا        ي قضیاھا ـف ت الزيـارة  ..األيام الت شـیخ  ..وانتـھ وال

امعیة وأخذ وتمر األيام لتبدأ المرحلة الج..كريا يحث عمر علي مداومة الزيارة  ذ

ض معركة التوفیق بین العمل والدراسة       س ھنـاك        ..عمر يخو فتـارة تجـده يجـل

ي نھـم زائـد شـرح الـدكتور، وتـارة أخـرى تجـده                     في قاعة المحاضرات بتابع ـف

ي تفرغ من مرانھا          سة الفروسیة حت ي ساحة مدر س ف وكـان يجـد    ..ينتظر إينا

شـده    إال أن شـیئًا مـن   ..الوقت الذي يتیح لـه اسـتذكار دروسـه          العاطفـة بـدأ ي

س  ي األمـر             ..ناحیة إينا ستشـیره ـف ي عقلـه ي ..فأتخـذ قـرارين   ..لكنـه رجـع إـل

ـل                  شـاعره ريثمـا يص أولھما أن ينتبه لعمله ودروسه وثانیھما أن يكـبح جمـاح م

ي بر األمان   ي الـذكريات             ..إل ي ـط ولقـد  ..أما إذا لم يصل فسوف يحتفظ بھـا ـف

ي خا        سب عمر من التجارب العديدة الـت س وأمتـذجت ھـذه          أكت ضـھا ثقـة بـالنف

ي شخصـیته   ..المیزة مع ما يتمتع به من ذكاء وتفتح عقل        فنتج مزيجًا صبغ عـل

وقـد سـحر ھـذا      ..لونًا براق يجیر كل من يتعامل معه بأن يجود علیه بـاالحترام           

س   شدھا نحوه      ..اللون البراق إينا يء من العاطفة ت شعر بش ولكن ما  ..فبدأت ت

شـاور علقھـا           تتمتع به من كبرياء ز     ..ائد يجعلھا تكبح جماح مشـاعرھا دون أن ت

س بجامعـة الخرطـوم كلیـة                  وقد زاد إعجابھا به والسیما بعد أن علمت أنه يـدر

سة سه    ..الھند شاعره لنف ـل       ..واحتفظ كل منھما بم إال أن لغة العیون كانت تنق

ي  ولكن خ..وقد قرأ عمر في نظراتھا إعجابھا به    ..بینھما ما يجول بداخلھما    ـش

فالفارق المادي بینھما واسع جدًا     ..أن تؤدي مصارحته لھا إلي عواقب وخیمة      

ي نظراتـه            ..كما أن إعجابـه بالمجـد ال يعدلـه إعجـاب           ت تقـرأ ـف ي فكاـن أمـا ـھ

ي أي عاقبة         ش فقط منعّھا كبريائھا الزائد أن تبوح لـه        ..إعجابه بھا ولم تكن تخ

ت امتحانـات الفتـرة       ..بحبھا ـل           ومرت األيام واقترـب ي كام ي لتجـد عمـر ـف  األوـل

سالم   ..استعداده ودنا الیوم الذي ستعلن فیه النتیجة      ..ومرت االمتحانات في 

ي دفعتـه              .. ..وجاء ذلك الیوم الموعود لیتمكن عمر من إحراز الترتیب األول عل



سماء الجامعة     ي  ي مدرسـة الفروسـیة    ..فلمع نجمه ف س زمیلة ف وكانت إلينا

س بكلیـة        ي تـدر ي وـھ ي م ي            تدع س ـف  اآلداب جامعـة الخرطـوم وأختھـا تـدر

س بھا عمر      س الكلیة التي يدر ي يوم من األيام رأت مي أختھا تقف مع         ..نف وف

ي فناء الجامعة فتعرفت علیه      وكانت تعلم من قبل أنه السـوّاق الـذي         ..عمر ف

سى شكلھا         س وكذلك عمر لم يكن لین ـن        ..يقود عربة إينا ت م وفیمـا بعـد علـم

ي،  أختھــا أنــه النابغــ ي امتحانــات الفتــرة األولــ ة الــذي أحــرز الترتیــب األول فــ

ســیة عــدة مــرات..فأعجبــت بــه كــل اإلعجــاب ســة الفرو ي مدر ..وصــادفته فــ

ي حبھـا             ي توقعـه ـف ت تمطـره      ..وحاولت أن تنصب حوله الشباك ـك فتـارة كاـن

شـیئًا     ...بنظرات اإلعجاب وتارة أخري كانت تتعمد الحديث إلیه        فـأدرك عمـر أن 

ب            ...ي الخفاء ما يدور ف   يء إال لتبعـده عـن ـح وأخیرًا استجاب لھا عمـر مـا لـش

س ي شـغفته بحبھـا     ..إينا س الت ب عمـر            ..إينا ك قـل ي أن تمـل ..وكـان ھـدف ـم

يء             ض الش س الذي بدأ يشغل تفكیره بع ..وكانت بغیة عمر أن تنسیه حب إينا

ي فنـاء مدرسـة الفروسـیة             عمـر  ولـم يـبُح لھـا       ..فكانا يتقابالن بجوار العربة ف

شيء في صدره يكنه لھا        يء عن الحب ألنه ما من  ش ـن    ..ب ت تك ي فكاـن أما ـھ

ب           ..له الكثیر والكثیر     ق بكلمـات الـح ي ينـط ـن  ..ولكنھـا آثـرت االنتظـار حـت ولك

س      شـكالن سـدًا          ..ھیھات فقلبه ھناك مع إينـا إال أن الفـارق المـادي والمجـد ي

س أن خیوط      ..منیعًا يحول بینه وبینھا      الود أخذت تـربط بـین عمـر        ولما رأت إينا

شتعلت بداخلھا نار الغیرة شعرت أن ما تكنه لعمر من حب ..ومي أكثر وأكثر ا و

ي كره قاتل       ي من حیاتھا    ..قد تحول في لحظة إل ولكن كیف؟  ..وتمنت لو يختف

ي أكمل وجه        ق بكلمـة           ..فھو يقوم بعمله عل ي النـط فقط ذنبه أنه ال يجرؤ عـل

س فرصة ا   ..الحب ص من عمر  وجاءت إلينا ف الفتـرة الثانیـة     ..لتخل ي منتـص فـف

سي   ـل          ..من العام الدرا كثرت المحاضرات فلم يستطع عمر التوفیق بـین العم

ي        ي بدأ بھا ھـذا العـام الدراـس س الطريقة الت سة بنف س   ..والدرا فشـكت إينـا

ي العمل وطالبتھا بأن يتم استبداله بأي سوّاق آخـر             إال ..لخالتھا إھمال عمر ف

ي اآلن لـم تـري مـن عمـر     ..عاد لم تأخذ األمر مأخذ الجدأن الحاجة س  ي حت فھ

ي إبعاده عن العمل      يء يدعو إل س طلبت الحاجـة سـعاد       إولكن  ..ش رضاءًا إلينا

فوعدھا عمر بأن يحاول التوفیق أكثر بـین الدراسـة          ..من عمر أن يھتم بالعمل    

س قد شكت لھا   ..والعمل سـتنتج  ولكنـه ..ولم تقل الحاجة سعاد لعمر إن إينا  أ

ي اآلونـة األخیـرة،                 ي السبب ألن معاملتھا قد تغیرت معه ـف س ھ أن تكون إينا

سبب المباشـر وراء كـل ھـذا               ي ال ي ھ فـأيقن أن   ..وبعد طول تفكیر أدرك أن م

س تحبه  ي أي عالقـة عاطفیـة             ..إينا ي وضـع ال يتـیح لـه أن يـدخل ـف ..ولكنه ف

ي بـ         ساء وأن يجتھد حتي يصل إـل ك دون   فقرر أن يھجر عالم الن ر األمـان أو يھـل

ي وصارحھا بأن قلبه مـع أخـرى          ..ذلك فانطفـأت نـار    ..فأختصر الطريق علي م

س        ي داخل إينا ي كانت قد اشتعلت ف ي دروسـه       ..الغیرة الت وأنكفى عمـر عـل



ـن           ..ينھل منھا ما استطاع      سالم لیـتمكن عمـر م ودنت أيام االمتحانات ومرت ب

سابقة    س النتیجة ال ي ھدفـه          معززًا ب ..تحقیق نف ي الوصـول إـل ذلك أحقیته ـف

شود ..ومرت أيام اإلجازة دون حدوث ما يذكر سوي اھتمام عمـر بعملـه            ...المن

شمر عمر عن ساعد الجد         ي و ي الثان ى ھـذه اللحظـة     ..وبدأ العام الدراس وحت

ي يوم ما بمكنون صدره              ي أن يبوح لھا عمر ف س األمل ف أمـا ھـو    ..لم تفقد إينا

ي      ..من اإلباحة لھا بما يجول بصدره     فأستطاع أن يحرم نفسه      ولكنـه كـان يبـك

شعر     ي صورة أبیات من ال ي وصّـف فیھـا     ..حرمانه ھذا ف ومن تلك القصـائد الـت

س وحبه لھا قصـیدة بعنـوان ظمـأ العشـاق            ت ھـذه القصـیدة      ..جمال إينا وكاـن

شـاعر طیبـة        ف      ..تعبیر صادق عن ما يكنه لھا من م ت يـص فتـارة تجـد ھـذا البـی

ـ  ــد ذلــك البیــت يصــف عیناھــا        قوامھــا الماـث شــوق وتــارة أخــرى تج ل المم

سو ف                  ..داوانال ت ذاك يـص ف خـدھا األسـیل وعجـز البـی ت ھـذا يـص وصدر البـی

وكأن ھذه القصیدة لوحة لرسام مـاھر صـوّر شـكلھا    ..شعرھا الفاحم الطويل  

ي خصـالھا               ي أعماق نفسھا وأضطلع عـل ص ف ي بذلك بل غا الجمیل ولم يكتف

ي   ـن       .. ھذه اللوحة الجمیلة   النبیلة وأظھرھا عل وكان عمر يحفظ ھذه األبیات ع

.ظھر قلب

ـن                 ي م سین أو أدـن ولما انتظمت الدراسة ھذا العام شعر عمر أنه بات قابة قو

سب بل تخلل كالمـه مـع صـديقه               ..المجد ي عقله فح سكن ف ولم يكن المجد ي

المقـربین  وأيضاًَ عندما يتحدث إلي أصـدقائه       ..إبراھیم عندما كان يقوم بزيارته    

وكان بعضھم ينصحه   ..فظنوا أنه علي وشك أن يصاب بالجنوب      ..في الجامعة 

ي يـد الجنـون           سـة ـف ي ال يقـع فري ..بأن يقلل من ولعه بھذا الھـدف البعیـد حـت

ي ھدف كھذا          وأخذ عمـر ينـادي     ..ولكنه جنون عقالني إذا كان يدفع بصاحبه إل

ـن           ..ال يسمعه إال ھو   ..المجد بصوت ينبع من أعماقه     ي بـه م شاكیًا لـه مـا رـم

سفح العمیق         وقد ناشد المجد بقصیدة    ..اتھام ومطالبًا إياه أن ينقذه من ھذا ال

:تجمع مطالبه ھذه ويقول فیھا

ـــــــا ذروة المجــــــــد اســــــــتنیري  ـي

ي الغـرب موضـعكي        ي الشرق أم ف ف

ـــرة س كثیـــ ــــــدي أنــــــا ـــــوبى ل وزـن

يفرجــــــــا ـــــــىئ ي الیـك شــــــــدين  

ي   إ ــــ ـــي لطــــال عمــــري لمعتلیك ـن

ي ــول هللا ـق ي أيـــن أنتـــي بـــا ــن أنتـــ أـي

ــري   ــغل تفكـی ــذنب أنـــي بـــك ـش واـل

ي     ي أماســیك ـم فــ ي أنجــو وأنـع حتــ



ــھا فـــي ســـبیل   ــرب أخوـض ي ـح فھـــ

ــــــــــاكي ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لقیــ

ي بضــیاء نــورك لتبــد ــالم ســفح ي ظ ل

ـــالي   ي عرشــــك الـع س علــــ وأجلــــ

ـل ذي جھــــد    ي األمــــل لكـــ ــــ وأعط

ي   ــفوف ــززي ـص ي وـع ي بجـــانب فقفـــ

ي  ــعد لیـــالیك ي بأـس ــفح ــزان ـس وأـح

ــم كانــت تضــلل   ســنة ك س أل يوأخــر ن

ي    شــ فــالطريق إلیــك بالشــوك مفرو

ي ثبــات تجــاه ھدفــه    ــالم وعمــر يأخــذ خطــاه فــ ي س وتــدور عجلــة الزمــان فــ

شــود ـه     ..المن ـل تفوـق ـس ـل مسل ي وعمــر يواـص ي الثــان ويمــر العــام الدراســ

ث وبینمـا كـان عمـر يقـوم                    ..المعھود ي الثاـل ـن أيـام العـام الدراـس ي يوم م وف

ي         ي شركة عمھا والذي يدع س إل رأي شابین يخرجان من    ..كمالبتوصیل إينا

شركة  ي           ..باب ال شابین اللذان كانا يقومان بإحضار المخـدرات إـل س ال وھما نف

ي ذلــك البیــت القــابع بــین حــواري الســوق النائیــة  وھمــا لــم ..عبدالســالم فــ

ـن بعُـد         ..يتعامالن معه قط   ي       ..ولكنـه كـان يرقبھمـا م وعنـدما مـرا بالعربـة الـت

س الشابین ..يركبھا أمعن فیھما النظر   ت     ..نعم ھما نف وقـد اسـتقال عربـة كاـن

شركة سه..تقف بجوار ال سأل عمر نف :و

شتغلو؟ ما أظن..يكون الجابھم ھنا شنو؟ - .ممكن عايزين ي

شـركة             سیرًا لخروج ھذان الشابان مـن ھـذه ال ت    .. لم يجد عمر تف ـن داعـب ولك

شـا              ..عقله الظنون    ط الـذي   فظن أنه ربما تكـون لھـذه الشـركة صـلة بنـوع الن

شابان   ي وبینمـا كـان عمـر              ..يمارسانه ھذان ال ـس ي نھاية ھـذا العـام الدرا وف

ت             ي ركن من أركان البـی ي تأخذ مكانھا ف ي غرفته الت سه ف ستذكر درو جـاء  ..ي

شابان    س ال س             –نف شـركة عـم إينـا ي   - واللذان رآھما منذ عدة أشھر أمـام   إـل

شركة     ض عمال ال شبی  ..البیت ومعھما بع ..ًا متوسط الحجـم   يحملون صندوقًا خ

ي البھو الواسع     ألن مـا   ..وعادت الظنون تداعب ذھـن عمـر      ..وقاموا بإدخاله إل

ي الخفاء           يء ما يدور ف نعم لقد صدقت ظنون    ..رآه الیوم يدل علي أن ھناك ش

ي إال قنــاع  ..عمــر س مــا ھــ ي يملكھــا كمــال عــم إينــا فشــركة االســتثمار التــ

ستخدمه ھذه العصابة التي يرأسھا ھو      ي تبعـد عنھـا الشـبھات      ح..ت وتجـد  ..ت

ي ممارسة تجارة المخدرات       ستطیع أن ينقـل ظنونـه         ..الحرية ف ولكن عمر ال ي

ي أي جھة    ش في ھذا البیت ما يقُرب من ثالثـة سـنوات، لـم              ..ھذه إل فھو يعی

ـن ضـمیره الـیقظ أخـذ يـذكره بمبادئـه            ..يري خاللھا ما يجعله يتنكر علـیھم       ولك

سه ھناك     فـآثر  ..فتمـزق بـین ھـذا وذاك        .. خلف األسـوار   التي قطعھا علي نف

ي تفعل األقدار ما تشـاء       ـل ضـمیره يصـرخ            ..الصمت حت ـن موقفـه ھـذا جع ولك



ي األخیـر          ..بداخله كالكلب المذعور   ي العـام الدراـس شـعر  ..وتمر األيـام ويـأت ف

ساعا بداخله    س يزداد ات فقرر أن يبـوح لھـا بحبـه بعـد صـیام      ..عمر أن حبه إلينا

ي أمتد  ي وبینما كان عمر          .. لسنوات عاطف وفي يوم من أيام ھذا العام الدراس

س من الجامعة     س ..يقوم بإحضار إينا أوقف العربة بجوار الطريق، فتعجبت إينا

ي دھشة :مما فعله عمر وقالت ف

وقفت لیه؟-

ي ھدوء  :ورد عمر ف

ي موضوع- .أنا عايزك ف

ي عینــي عمــر فــرأت عالمــات الحــب تشــع  س النظــر فــ .. منھمــافــدققت إينــا

ي شفتیھا وقالت بصوتھا العذب سامة رقیقة عل سمت ابت :فارت

.قول-

:وأخیرًا قال..وھي ال تقطع النظر إلیه..صمت عمر برھة وھو مطرقًا رأسه

ي نحوك بشعور جمیل من زمان- هللا أنا حاس .وا

س كلمات عمر باالبتسام :واستطرد ھو قائًال..فقابلت إينا

ك مـن قبـل مـا أشـوفك          وأنا ما كذاب لو قلت لیك أنـ       - ي   ..ا حبیـت ـك أنـت ألن

ي  س الصــورة الكنــت راســمھا لفتــاة أحالمــ ي ..نفــ ي أنــك تكــون وأتمنــ

شعور س ال .مبادالنى نف

ت رأسـھا ھـذه المـرة، وأدرك عمـر أن                  سام ولكنھا أطرـق س االبت ولم تقطع إينا

ك                 ي ذـل سـامة تـدل عـل ت  ..كلماته قد وجدت صـدي بـداخلھا، فھـذه االبت وتواـل

ت                  لقاءات الحبی  ب وكـذلك فعـل ـن ـح بین وأفضى عمر لمحبوبتـه مـا يكنـه لھـا م

ي س في داخل عمر      ..ھ سه    ..فأشعل ما حدث الحما ي استذكار درو شط ف فن

..وھذا العام يحتم علیه ذلك وجاءت امتحانات نھاية العام والمرحلـة الجامعیـة             

سابقاتھا         ي كامل استعداده، ومرت االمتحانات ك ي سالم ..وعمر ف لیتمكن ..ف

س بتقدير امتیاز وأحتل        عم ي  ر من الحصول علي درجة البكالوريو الترتیب الثان

ي دفعته  وأول مـا فكـر فیـه ھـو أن يتقـدم            ..وتـم تعیینـه معیـدًا بالجامعـة       ..عل

س    ك                 ..لخطبة إينا ي ذـل ي االرتبـاط بھـا، فلـم تمـانع ـف س برغبته ـف فأخبر إينا

ت ريثمـا يـدنو مـ           ض الوـق المجـد  ..ن المجـد  ولكنه عاد وطلب منھا أن تمھله بع

ولكن حدث ما لـم  ..ولم يخبرا أحدًا عما ينويان فعله..الذي يبحث عنه منذ زمن    

سبان  س                  ..يكن بالح ـن أحـد رجـال األعمـال األثريـاء لخطبـة إينـا ..فقد تقـدم اب

وقد رحب كمال والحاجة سعاد بھذا النسب ..ورجل األعمال ھذا صديق لكمال   

س كان لھا    ..المشّرف شـدة       إال أن إينا ت ب ب      .. رأي آخر فقد رفـض ممـا أثـار عـج

ب شخصـًا آخـر         ..فحـاوال إقناعھـا   ..خالتھا وعمھـا   وظـال  ..فصـارحتھما بأنھـا تـح

ي أن عرفا من ھو      شدة الغضب وقـال وھـو          إو..عندھا إل لتمعت عینا كمال من 

:يحاول أن يكبح جماح غضبه



ي التـراب         - سمعت األسرة ف ي  س بتمرغ س تقـو   ..أنتي كده يا إينا ل النـا

..علینا شنو

س سو :وأردف كمال قائًال.. بالبكاءىولم ترد إينا

شكلة دي- .لكن أنا حأحل الم

شركة    ي ال ى .. وطلب كمال من الحاجة سعاد أن تخبر عمر أن يأتیه غدًا ف وحت

وعندما أخبرته الحاجة سعاد بما قالـه       ..ھذه اللحظة لم يُحاط عمر علمًا باألمر      

شی   ..لھا كمال  ي الشـركة     ..ئًا مما حدث    لم يخطر بباله  س عمـر     ؛وھناك ف  جـل

:وبدأ كمال الحديث قائًال..من كمال غیر بعید بعد أن سلم علیه

هللا ما عارف أقول لیك شنو     - ي عالقة بینك وبین       ...وا ي أنه ف لكن أتضح ل

س ي زواج      ..والعالقة دي مھما كـان شـكلھا        ..إينا ألن ..صـعب تطـور إـل

س         ..الفارق البینك وبینھا كبیـر     ك تبتعـد عـن إينـا ـل أـن شـان  ..فاألفض وع

شغل   ..تنساھاتقدر وأنت زول متعلم وفـاھم أنـا    ..األفضل أنك تسیب ال

ي شنو .بقول ف

س عمر كالصاعقة        ي من     ..كان وقع ھذه الكلمات علي رأ ووعد كمال بأن يختف

س  ي جیبه وأخرج مفتـاح العربـة وأعطـاه لكمـال وخـرج               ..حیاة إينا س يده ف ود

ـن             ..شیئًا  دون أن يقول     ى م ي يأخذ حاجته ويودع مـا مـض ض ك ي الريا وعاد إل

سـكن بھـا وأخـذ يُعـد حقیبـة الرحیـل             ..ذكريات ي كـان ي ي الغرفة الت ..فدلف إل

ت             ـن بـاب البـی س قد رأته عندما دخـل م ي الغرفـة        ..وكانت إينا فجـاءت إلیـه ـف

:لتجده يعد حقیبة الرحیل فقالت له

بتعمل في شنو يا عمر؟-

سأنا ماشى يا إ- .ينا

لیه؟-

شغل..عمك عرف العالقة البینا- .وقال لي سیب ال

.عمر أنا في واحد أتقدم لي-

هللا- ..با ي ده السبب! ي موافقة؟ و!..يعن أنت

.ال طبعًا-

س   ..ثم عاد يستأنف إعـداده لحقیبـة الرحیـل    ..صمت عمر برھة     ت إينـا فأردـف

:قائلة

شى معاك يا عمر- .أنا مستعدة أم

وين؟-

.أي مكان-

:مر عن إعداد الحقیبة وقالوتوقف ع



س  - ن خـالل              ..صعب يا إينا ي قريب من المجـد لكـن ـم أنا كنت قايل نفس

ي لسه بعید عن المجد..كالم عمك اللیلة  ي أن ت  وأنا دائمـاً ..أتضح ل  كـن

ي أسـعدك    ي   يفلــو سـكتك معـا  ..بحلـم أـن ب مــاحتلق ســع غیـر التـع  ھ

ي كالم أھلك ..حاجة سعم ي وت سین .فاألفضل أنك تن

س- .ان ضعیف يا عمرأنت إن

ش بالبكاء س تجھ :فقال عمر...وبدأت إينا

ي- س ألنو دموعك دي بتقتلن ي يا إينا .ما تبك

س ال ترد إال بالبكاء     ي إعداد حقیبتـه       ..وإينا ي إ    ..وعاد عمر إل  أن فـرغ    الومـا ـھ

س وقال لھا حقیبته من إعداد ي حملھا ودنا من إينا :حت

س- .مع السالمة يا إينا

س س ال تجیب  :وأردف عمر قائًال..وى بالبكاء وإينا

س- ساك أبدًا يا إينا .أنا ما حأن

س          شـوقته إينـا شـعر أن قلبـه ينـزف       ..وغادر عمر البیت تالحقه فلول حب مع ي

ي رأسه األفكار   ..دمًا من شدة الحزن    ضٍ      ..واختلطت ف ولكنه يأمـل أن يجـد أرا

.جديدة يبحث فیھا عن مجده

))12((

ــذي يع ــل اـل ــه عمـــر إلـــي المـح ــدر اتـج ــو الـص ـــديقه إبـــراھیم فـھ ــه ص مـــل ـب

ـه         ي وجـھ ـه كلمــا أظلمــت الــدنیا فــ ئ الــذي يلجــأ إلـی وأخبــره بمــا  ..الــداف

وكــان عمــر قــد أخبــر صــديقه بإعجابــه بالفتــاة ولكنــه لــم يخبــره  ..حــدث معــه

ي     ي االرتبــاط بھــا فتعجــب إبــراھیم لھــذه التطــورات، وبعــد أن أنھــ بعزمــه فــ

:عمر حديثه قال إبراھیم

.سن منھاربنا يعوضك أح-

ي أحسن منھا- .ما حألق

.يا زول حوا والدة-

.أنا ھسع زھجان يا إبراھیم وما عارف أعمل شنو-

شــان مــا   - ي الجامعــة والفرصــة قــدامك ع يــا عمــر أنــت ھســع معیــد فــ

ــة عايزھــا  هللا  ..إال لــو مــا عــايز ..تحقــق أي حاج ــع األيــام إن شــاء ا وم

ساھا وأكید ربنا حیعوضك غیرھا .حتن

ســوق مناســبًا لعمــر  لــم يعــد البیــت الــذ ــن معــه بال ســكن بــه إبــراھیم وم ي ي

ــة التــي أصــبح يتمتــع بھــا   ي   ..والمكان ســ ســكن مدّر فوجــد فرصــة اإلقامــة ب

ــل إلـــي ھنــاك   ـة الخرطـــوم فانتـق س محاضـــرات ..جامـع ـــدري ــوم بت وكـــان يـق

ــالل األســـبوع ــة ـخ ــه..قلیـل ي اســـتثمار وقـــت فراـغ وبحـــث عـــن ..وفكـــر فـــ

ــل ـــوت با..عـم ـــد مصـــانع الزي ــد عمـــل بأح ــريفوـج ــة الصـــناعیة بـح ..لمنطـق



ــة  ــوع الوظیـف ــرف عمـــال"وـن ـش ــة  "..م ـــر ھنـــاك فـــي قاـع فتـــارة يقـــف عم

ــول بیـــت    س وتـــارة أخـــري يتـج ــدّر ــة والطالبـــات ـي ــرات أمـــام الطلـب المحاـض

ي المصــنع      ـن مھــام فــ ــه ـم ي مــا يقــومن ب شــرف علــ ـل  ..العمــال ي ـن ـك ولـك

ي       س وخطبیھــا فــ س خصوصــًا عنــدما رأي صــورة إينــا ــم ينســیه إينــا ھــذا ل

ــه ذلــك كثیــراً  إحــدى ا ـحف الیومیــة فأحزن وشــعر أن الــدنیا قــد أظلمــت  ..لـص

ي ــه     فــ س تجــول بخیال ــه وصــورة إينــا ــع نفس س م ـه فجلــ ـن  ..وجـھ ـم يـك وـل

ـن   ــل ـم شــر ألن ك ــن عــالم الب شــعر أنــه مطــرود م ــل  شــعر بــالحزن فحســب ب ي

ي  س أن عبــرة مــن نــار قــد وقفــت فــ أحــبھم باعــدت األيــام بینــه وبیــنھم، فــأح

ـه ــمت   ..حلـق ي ص ي فــ ـن     و..وبكــ يء ممــا مضــي ـم شــ تمنــي أن ال يعــود 

ســعادة ي إال ال ـن بدايــة عمــر عملــه  ..جــراح وأن ال تــأت وبعــد أســابیع قلیلــة ـم

ي تحضــیر رســالة الماجســتیر    ص  ..معیــدًا بالجامعــة بــدأ فــ وكــان عمــر يخلــ

ســـه بالجامعـــة   ي تدري ــین الطلبـــة     ..فـــ ــذا ســـمعة طیبـــة ـب ــبه ـھ ـس فأك

س فیھـــا عمـــ..والطالبـــات ـــدّر ي ي ــة التـــ ــن آخرھـــا فكانـــت القاـع ر تكـــتظ ـع

ـن         ـم يتــابعون فــي تركیــز زائــد مــا يلقــي علــیھم ـم ـة والطالبــات وـھ بالطلـب

س  س مھمــا كانــت صــعوبته    ..درو ي إفھــام الــدر ــحرھم براعــة عمــر فــ ..تس

ــه  ـن يريــد أن      ..فــأعجبوا ب ـه عقــب المحاضــرة؛ مــنھم ـم وكــانوا يلتفــون حوـل

ــه    ستعصـــى علـی ــن معضـــلة ا ــد أن يســـأله ـع ــه مـــن يرـي ــه ومـن ســـلم علـی ي

ي الفــور ..افھمھــ ـل  ..فكــان عمــر يلبــى رغبــاتھم علــ ــل ھــذا لــم يجـع ـن ك ولـك

س  ى إينـــا ـــر ينســـ ي أعمـــاق ..عم ــكنت فـــ ــه ..والتـــي ـس ..أعمـــاق ذاكرـت

س   ســا ـن إح ي الشــعر فكتــب قصــائدًا تعبــر ـع ولكنھــا كانــت مصــدر إلھامــه فــ

ي   ـة      ..صــادق وانفعــال حقیقــ س عمــر بالجامـع ــذا الحــال؛ تــدري وأســتمر ھ

ــ   ـــنع وتحضـــیره لرـس ــه بالمص ي عامـــا   وعمـل ي أن انتھـــ ســـتیر إلـــ الة الماج

يء بالكفــاح  ــل وكــان عامــًا ملــ ـل المجــد ..كام ـن أـج والــذي أصــبح ..الكفــاح ـم

شــیئاً  ي    ..يــدنو منــه شــیئًا ف ـن إلــ ي ھــذا العــام أخــذ عمــر يـح وبعــد أن انتھــ

ي الطريقــة التــي يعــود بھــا إلــیھم     وبینمــا كــان عمــر  ..أھلــه وأخــذ يفكــر فــ

ـل العــودة   ـن أـج ـط ـم ــ ..يخـط ـة عم ...ل بأحــد المكاتــب الھندســیة وجــد فرـص

ـة      ـه المادـي ســر حالـت ي تتی فھــو ينظــر اآلن إلــي ديــار    ..فقــرر أن ينتظــر حتــ

ش ويصــعب اختراقھــا   وتــرك عمــر عملــه  ..أھلــه كأنھــا أدغــال ملیئــة بــالوحو

ــد..بالمصـــنع ــه الجدـي ي عمـل ــد فـــ ــدان ..وأجتـھ ــذا المـی ي ـھ ـــر فـــ وبـــرع عم

ــه    ســاعده فھمــه للمجــال الــذي يدرس ســنت ..الجديــد ي ـة  فتح ــه المادـي حالت

ـالل فتــرة بســیطة   ــد ..ـخ ـة رســالة الماجســتیر وكــان    واقتــرب موع ـش مناق

ـــتعداده ــل اـس ي كامــ ـــتیر..فــــ ـس ـــالة الماج ش رـس ـــاق ـــال درجــــة ..فـن وـن

ـــرف ــة الش ــع مرتـب ــدير امتیـــاز ـم ســـتیر بتـق ي ..الماج ــذاع صـــیت عمـــر فـــ ـف

ــه   ـع نجم ــة ولـم ــد      ..الجامع ـه وأن عھ ـمت ـل ـس وشــعر عمــر أن الــدنیا قــد ابت



ي ــال عــودهاألحــزان قــد ولــ ســامھا مــع  .. ب ـل ابت ـس ـن الــدنیا واصــلت مسل ولـك

ي توســیع أعمــالھم   ..عمــر ي فــ ـالك المكتــب الھندســ وقــرروا ..فقــد فكــر ـم

شــركة مقــاوالت     ي  ي إلــ ـل المكتــب الھندســ بعــد أن وجــدوا  ..أن يــتم تحوـي

ي تنفیــذ ھــذا المشــروع الكبیــر      ض رجــال األعمــال فــ ـن بعــ ـن يعیــنھم ـم ..ـم

ـــرو  ش ــذا الم ــذ ـھ ــم تنفـی ــل ـت ــددًا مـــن  ..عوبالفـع ــم ـع ــركة تـض ـش وكانـــت ال

شــركاء شــارك بمجھــوده   ..ال ـن ضــمنھم عمــر والــذي كــان ي ــه  ..ـم فمــا قــام ب

شــركة مقــاوالت        ي  ـل تطــويره إلــ ي قـب ي المكتــب الھندســ ـن مجھــود فــ ـم

ــة   ــذه الفرـص ي نیـــل ـھ ــه فـــ ــه وأحقیـت ي كفاءـت ــع ...يقـــف دلـــیًال علـــ واجتـم

ــد ـــر ـم ــل عم ي جـع ـــركة فـــاتفقوا علـــ ش ــع مھـــام ال ـــدد توزـي شـــركاء بص يرًا ال

ي ھــذا المجــال      ســعة فــ ـه الوا ي   ..للشــركة وذلــك لخبرـت ض عمــر فــ فعــار

شــركاء      ي ال ــه  ..بــادئ األمــر ولكنــه تراجــع أمــام إصــرار بــاق شــعر عمــر أن ف

ــد   ــوات مـــن المـج ي بعُـــد خـط ــه  ..بـــات علـــ ــذي ظـــل يبحـــث عـن ــد اـل المـج

ســـنوات ــع أبوابھـــا..ل ـس ــن أو ي دنیـــا المـــال واألعمـــال ـم ــل عمـــر إلـــ ..ودـخ

ـ    ي فـت ـن ترســیخ أقــدامھا   وتمكنــت الشــركة فــ فتــارة كانــت  ..رة وجیــزة ـم

شــرع فــي بنــاء آخــر  ــل بنــاء ھــذا المبنــى وتــارة أخــرى ت شــركة تكم ي ..ال حتــ

ســودان   ي ال ســمعه طیبــة فــ شــركة تتمتــع ب وتحســنت حالــة عمــر ..قــدت ال

ي أحـد أحیـاء الخرطــوم     ..الماديـة  شــراء منـزل لـه فــ شــراء   ..فقـام ب كمـا قـام ب

ــة ــه ..ســـیارة فخـم ــعت عالقاـت ــراھیم ..واتـس ــه  –أمـــا إـب ــم تعیـن ــذي ـت  واـل

ــة س الثانوـي ــدار ــدى الـم ــديقه -أســـتاذًا بإـح ــع قـــط مواصـــلته لـص ــم يقـط  فـل

وقــد شــرع  ..عمــر، وكــذلك عمــر كــان يحــتفظ لــه بمكانــة كبیــرة فــي قلبــه     

شــر ديــوان لــه بعنــوان     ــه "..ذروة المجــد"عمــر ھــذه األيــام فــي ن وصّــف فی

ـعب       ــدف الـص ي ھــذا الھ ـل إلــ نمــا كــان عمــر   وبی..المجــد والطريــق المّوـص

شــغول بــأمر شــتعل بداخلــه   م ي أھلــه ت شــوق إلــ ھــذا الــديوان أخــذت نــار ال

ي أھلــه .. ـن تحقیــق أحالمــه وأصــبح زمــام   ..فقــرر العــودة إلــ ـن ـم فقــد تمـك

ـن قھــر أي ضــغوط مھمــا كــان     ي وضــع يمكنــه ـم ي يــده، وأصــبح فــ األمــور فــ

ي        ..شــكلھا ــه جــاءه إبــراھیم فــ ي أھل ســفر إلــ وبینمــا كــان يُعــد  الُعــدْة لل

شــركة لیخبــره بأنــه قــد التقــى بعبــد المــنعم   فقــدم لھمــا األخیــر الــدعوة  ..ال

ســیقام بعــد عــدة أيــام       ســعد عمــر كثیــرًا   ..لحضــور زفــاف صــفاء والــذي  ف

ســماع ھــذه األخبــار وكــان عمــر قــد قــام بزيــارة عبــدالمنعم وأســرته عــدة  ..ل

ــدة     ــرات متباـع ي فـت ــه مـــن الســـجن ولكـــن علـــ ــد خروـج ــرات بـع إذ أن ..ـم

ــ  ـه     التطــورات الت ـن مواصــلة معارـف ـن ـع ـه يـض ـه جعلـت ..ي حــدثت فــي حیاـت

ــاغله   ـش ي م ــرف إلـــ ــر إلـــي بیـــت عبـــدالمنعم قبـــل      ..فأنـص وذھـــب عـم

ـــبة  ي اإلعــــداد لھــــذه المناـس ـــارك فــــ ي يـش ـــبة حتــــ ــجبه ..المناـس و شــ

ـن          ـن المجــيء للزيــارة وطلــب عمــر ـم ـه ـع ي ھــزار النقطاـع عبــدالمنعم فــ



ـن ا     شــاغله الكثیــرة ولـك ـه العــذر لم س ـل ي  عبــدالمنعم أن يلــتم ألعمــال التــ

ـن أعــذار    ـل مــا يقدمــه ـم ص يقـب ــخ ـل ش ـل ـك وقــد قــدم ..يقــوم بھــا عمــر تجـع

ض       ي قضــاء بعــ ســتعین بــه فــ ـن المــال لعبــد المــنعم حتــي ي عمــر مبلغــاًَ ـم

ــم يقبـــل   ــدالمنعم ـل ــم عـب ــذه المناســـبة إال أن الـع ص ـھ ي تخـــ األشـــیاء التـــ

ـل منــه المــال      ي إقناعــه بــأن يقـب شــاق فــ ..المــال إال بعــد أن تكبــد عمــر الم

ـه         وز ـذه المناســبة وكأـن ــداد لـھ ي اإلع شــتركین فــ ـه بــین الم ـس ج عمــر بنف

ـل            ــد ممــا جـع ـن مــال أو جھ ص ـم ُســْد مــا أنــتق ســرة ي ـن أفــراد األ واحــد ـم

ـل      ـه بھــذا الصــنیع الجمـی ي يــوم المناســبة   ..األســرة بكاملھــا تعتــرف ـل وفــ

شــاء بــین الحضــور      ـع الع ي توزـي شــرف علــ ـم عمــر  ..أخــذ عمــر ي وبعــد أن أـت

شاء بین الح ي عبدالمنعم فقال األخیرتوزيع الع س إل :اضرين جل

.الزم تتزوج يا عمر..بعد ده فضّلت أنت-

شــيء   ض ال فقــد جعلــه كــالم عبــدالمنعم  ..فتغیــرت قســمات وجــه عمــر بعــ

س ي ھدوء وقال..يتذكر إينا :فأطلق عمر آھة ف

س المناسبة أھم- .الزواج مھم والعرو

سي أنو كالمك ده وراه حكاية - ي الحص..أنا حا ي ل شنوأحك .ل 

س وآخــر مــا آلــت إلیــه     ـن قصــته مــع إينــا ي عمــر لعبــد المــنعم جانبــًا ـم فحكــ

شأن ي ھذا ال شته قصة عمر..األمور معه ف :فقال عبدالمنعم وقد أدھ

هللا يــا عمــر الحــب مــا عیــب حتــي ولــو كــان الفــارق المــادي كبیــر   - ..وا

ــة ســاھلة     ي   ..وكونھــا تتجــاوب معــاك دي مــا حاج يــا عمــر أنحنــا فــ

ـــادئ زمــــن انقلبــــت فیــــ ـــیم والمـب ـــادئ بقــــت ..ه الـق ـــیم والمـب الـق

ـن القــیم والمبــادئ   ...محفوظــة جــوة الكتــب  س مختلــف ـع وواقــع النــا

ي زمنــا ده    ســمعه    ..البقــت عیــب فــ ـم البــت كــان ممكــن ت ـالم ـع وـك

س حالــك     ي نفــ ســتواه المــادي إذا كنــت أنــت فــ ـن أي واحــد فــي م ـم

ي بت الحالل البتقیف معاك..داك هللا يا عمر حتلق .لكن إن شاء ا

ـل      ي أكـم واســتمر االحتفــال بھــذه المناســبة أليــام وعمــر يقــوم بواجبــه علــ

ــه ــدالمنعم  ..وـج ي قلـــب عـب ــة فـــ ـــر مكاـن ــد حف ـــر ـق ي االحتفـــال وعم وانتھـــ

ـن ذھــب      ي أفــراد األســرة بمعــول ـم وبعــد ھــذه المناســبة أســتعد    ..وبــاق

ـه   ي أھـل ســفر إلــ ــة لمــدة     ..عمــر لل ـن الجامع شــركة وـم ـن ال فأخــذ أجــازة ـم

ـه مبل   ـــذ مـع ــه   أســبوع وأخ ي حیـــث والدـت ــدن ي م ــه إلـــ ــن المــال وأتـج غـــًا ـم

ــرام    ــدھما علـــي مـــا ـي ي أن يـج ســـن وتمنـــ ــديقه ح ســـحة ..وـص ي الف وفـــ

ي ثــار التــراب إلــي أن أوقــف عمــر    ي الدباغــة بمــدن المقابلــة لبیــت أھلــه بحــ

ــه   ــه أمــام منــزل أھل ـة وھــو     ..عربت ســوداء الفخـم ــه ال ـن عربت ونــزل عمــر ـم

ــه نظــارة      س علــي وجھ ــة ويلــب ســاًَ زاھی س مالب ـةيلــب واتجــه صــوب  ..مظلـل



ي ھــدوء   وفجــأة فـُـتح البــاب وبــرز شــاب  ..بــاب البیــت وأخــذ يطــرق البــاب فــ

:فقال عمر..صغیر 

آمنة موجودة؟-

:ورد الشاب الصغیر قائًال

أقول لیھا منو؟..موجودة -

.عمر خالد-

ض      ســـل بعـــ ــوم بغ ي كانـــت تـق ــه والتـــ ي أـم ــغیر إلـــ شـــاب الـص وذھـــب ال

ي أحد أركان البیت، وقال  س ف :لھاالمالب

.في واحد أسمه عمر خالد قال عايزك-

شة ي دھ سامعھا، فقالت ف :ولم تصدق آمنة ما تطرق إلي م

!منو؟-

.عمر خالد-

ــة مــذعورة وكــأن الجنــوب قــد أصــابھا     ـل   ..فنھضــت آمن وكــان عمــر قــد دـخ

ـط فنــاء البیــت وھــو يقلــب النظــر ھنــا وھنــاك    ي وـس ي البیــت ووقــف فــ ..إلــ

:وفجأة سمع من ينادي باسمه

!!عمر-

ــه  ..لتفــت عمــر إلــي مصــدر الصــوت   فا ـه يــري أم ي غــاب  ..فــإذا ـب أمــه التــ

ـن عمــر ووقفــت أمامــه وأخــذت تنظــر    ..عنھــا ســنوات عديــدة  ودنــت آمنــة ـم

ي ھــدوء والــدموع     ..إلیــه ــه كثیــرًا ولكنــه نــزع نظارتــه فــ فقــد تغیــرت مالمح

ـن عینیــه   ســیل ـم ي عمــر فأدركــت أنــه عمــر     ..ت ــة النظــر إلــ ..فأمعنــت آمن

ي أ   ي عمــر فــ ش ببكــاء عمیــق       وأرتمــ ـل منھمــا يجھــ ــذ ـك ـه وأخ حضــان أـم

ــال ھكــذا لفتــرة     ـم يبكیــان قــط وظ ي صــالة البیــت   ..وكأنھمــا ـل ـم اتجھــا إلــ ـث

ش ــدالرحیم طـــريح الفـــرا ـــد عـب ــدما وج ـــر عـن ــه ..لیفاجـــأ عم ..شـــاحب الوـج

ش      ـه الفــرا ــد أصــیب عبــدالرحیم بــداء عضــال ألزـم ولكــن بــالرغم ممــا   ..فق

ودمعــت عینــا ..ي أحضــان خالــهأرتمــي عمــر فــ..فعلــه عبــدالرحیم مــع عمــر

ض  ـه     ..الخــال المــري ي، فســلم علـی ـه علــ ـة بأخـی ـه آمـن ـم عرفـت ي  ـث عمــر فــ

ــه      ..ترحــاب ي جیب س يــده فــ ي أحــد مقاعــد الصــالة ود س عمــر علــ ـم جلــ ـث

ـن    ـن آمنــة لــم تمھلــه حتــي يفــرغ ـم وأخــرج منــديًال وأخــذ يجفــف دموعــه ولـك

ض من األسئلة المتالحقة..تجفیف دموعه :فقد انھالت علیه بفی

ـن يــا عمــر المــدة دي كلھــا؟ - ولیــه مــا ..وســبت البیــت لیــه؟ ..كنــت وـي

.جیت راجع؟

:وقال عمر والجمیع ال يقطعون النظر إلیه

.يا أمي دي قصة طويلة-

ي..قول - .أحك



ي قصــته وبعــد ..وكلھــم أذنــًا صــاغیة لھــذه القصــة المُثیــرة..وأخــذ عمــر يحكــ

ســمح لــه ب  ـن آمنــة أن ت ي أن فــرغ عمــر مــن ســرد قصــته طلــب ـم الــذھاب إلــ

ي أھلــه  ي قلــب األم فقــد ظنــت أنــه  ..القضــارف لمقابلــة بــاق فــدب الھلــع فــ

سه وقالت شبثت بمالب :لن يعود بعد اآلن فت

شى وما تجي تانى- .أنا ما صدقت أنك جیت عايز تم

هللا- ي وا .حأج

ي             ـه فــ ـه بزيــارة أھـل ـمح ـل ـس ـه بــأن ت وبینمــا كــان عمــر يحــاول أقنــاع أـم

ــ ..القضــارف هللا لیفاج ـل الترحیــب  ..أ بوجــود عمــرجـــاء حبیــب ا فرحــب بــه ـك

ي تــذبح الــذبائح     ي رغبتھــا وكانــت حجتــه أن يبقــى حتــ وأشــترك مــع األم فــ

ــعیدة ـس ـــذه المناســـبة ال ي ..ابتھاجـــا بھ ـــراره حتـــ ــد إص ــل عـن إال أن عمـــر ـظ

ــة     ..أخلیــا ســبیله   ـه الفخـم ي وركــب عربـت ـدن ـه بـم واألم ال ..وودع عمــر أھـل

ـن البكــاء  ـحة ...تكــف ـع ـس ي الف ي إال أن غــادر عمــر  ..وثــار التــراب فــ ومــا ھــ

ــل البیــت ي عــاد الجمیــع إلــي داخ ينتــابھم شــعور بــأن مــا حــدث ..بعربتــه حتــ

ــالم  ـــروب األـح ـــربًا مـــن ض ــون ض ــدو إال أن يـك ي القضـــارف ,ال يـع وھنـــاك فـــ

ـن     ــالل  ..وقــف عمــر بعربتــه أمــام منزلــه الــذي ھجــره منــذ زـم ـن خ ـل ـم وأـط

ســوي الھــدوء  ْش فلــم يــري  ــن الغَــ ســكونوســور البیــت المصــنوع م ولــم ..ال

ـط دفعــه  ي فتحــه ..يطــرق عمــر البــاب فـق ستعصــ ــم ي ي ھــدوء  ..فل ـل فــ ودـخ

:وأخذ يصفق ويصیح

.رحمة..أمل ..أبوي -

ـن تنــادي   ي كــان يقــیم فیھــا    ..ولكــن ال حیــاة لـم ـن القطیــة التــ ودنــا عمــر ـم

ــذكريات  ..مـــع أختیـــه  ــد؛   ..فأستنشـــق رائحـــة اـل ي البعـی فتـــذكر الماضـــ

ـن     ســببه ـم ـة    األمطــار الغزيــرة ومــا ت ش الجمیـل ـة الــدعا ـواعق، ورائـح .. ـص

ي تلــك األيــام  ثــم أخــذ ..فســالت الــدموع علــي خديــه بعــد أن عــاد بخیالــه إلــ

ي أنحـاء البیــت فلـم يجــد أحـداً، ثــم أتجـه نحــو المطـبخ فوجــد بقايــا        يتجـول فــ

ــكن بالبیـــت  ـس ـــرج مـــن البیـــت وركـــب ..طعـــام فـــأدرك أن ھنـــاك مـــن ي وخ

ي بیــت عمتــه مــريم ي وھنــاك ..عربتــه وأتجــه إلــ ــل وھــ وجــد مــريم وأختــه أم

ـل طفلھــا ي بــادئ    ..تحـم فأنــدفع عمــر نحوھمــا ولكنھمــا لــم تتعرفــا علیــه فــ

ـه عمــر         ي أن أيقنتــا أـن ـه النظــر إلــ ــدققان فـی ـم انــدفعتا  ..األمــر فأخــذتا ت ـث

ي بكــاء عمیــق ..نحــوه ي أحضــان عمتــه وغــرق الجمیــع فــ ي عمــر فــ ..وأرتمــ

ـل       ـه أـم ي أخـت ـة ســلم علــ س الطريـق ي إال أن   ..وبــنف أنتشــر خبــر   ومــا ھــ

ي بیتھــا        ـة فــ ـل الخبــر إلــي رحـم ـة  ..عــودة عمــر حتــي وـص فجــاءت مھروـل

ـن لقــاء عمــر بعمتــه وأختــه    ..للقــاء أخیھــا عمــر  ـل حــرارة ـع فكــان لقــاء ال يـق

:وأخذن يمطرن عمر باألسئلة..أمل

سه الزاھیة- ي تقف أمام البیت ؟..أين كان ؟.. ؟مالب ..العربة الت



ــؤال ســأل      ـن أي س ـل أن يجیــب عمــر ـع ــده  وقـب ـن وال ـه  ..ھن ـع فــردت علـی

:مريم قائلة

.في السوق-

ي قصــته ـن ســرد قصــته كــان خبــر عودتــه  ..وبــدأ عمــر يحكــ وبعــد أن فــرغ ـم

ي النــاظر ي معظــم أنحــاء حــ شــر فــ ي خالــد ..قــد انت ي أن الخبــر وصــل إلــ حتــ

ســوق ي ال شــتاق  ..فــ ي  ..ولــم يصــدق األب الم فجمــع بضــاعته وحفظھــا فــ

ــرول تجـــاه بیـــت أ  ص و ـھ ــر  المكـــان المخصـــ ــدق الخـب ــه يحـــاول أن يـص خـت

ي مســامعه   ســعید الــذي تطــرق إلــ ي بیــت مــريم تعــانق األب  ..ال وھنــاك فــ

ــوة اللقــاء     ي نش ـه وذابــا فــ ــدموع بغــزارة  ..وأبـن س األب ..وانھمــرت ال وجلــ

ي كتفیــه  ي والــده فــرأي اللحیــة  ..بجــوار أبنــه ووضــع يــده علــ ونظــر عمــر إلــ

ـم     ــه، ـث ي وجھ ــمت علــ ي ارتس ي يــده  الغزيــرة وعالمــات العفــة التــ  نظــر إلــ

ــذ مكانھـــا بـــین أصـــابعه ـــد الســـبحة تأـخ ــم ..فوج ـــر أن التغییـــر ـل فـــأيقن عم

شــمله وحــده ـل قــد تغیــر  ..ي ي    ..فالـك ي عمــر فــ ـم جــاء حــافظ وســلم علــ ـث

ــرارة ــعیدة  ..ـح ـس ـــبة ال ــذه المناس ــذبائح بـھ ــد قلیـــل ذبحـــت اـل ــذ ..وبـع وأـخ

ـة عمــر    ـل واألقــارب يتوافــدون لرؤـي ي    ..األـھ ـل اللیــال ـن أجـم ـة ـم وكانــت لیـل

ـــروف األيـــام فـــ ي مزقتھـــا ص ـــذه األســـرة التـــ ـــر ..ي حیـــاة ھ ـــد قـــام عم وق

ــن المــال   ي ..بإعطــاء والــده وعمتــه وأختیــه مبلغــاًُ م ي صــباح الیــوم التــال وفــ

ي لیبقــى يومــًا أو يــومین ثــم   ي مــدن أخبــر عمــر الجمیــع بأنــه ســوف يعــود إلــ

ـه     ي الخرطــوم لمباشــرة عمـل ـع الزيــارة    ..يعــود إلــ ـن يقـط ــه ـل ووعــدھم بأن

ــة كلمـــا وجـــ ــدة أيـــام ولكـــنھم    ..د الفرـص ي ـع ــه بـــأن يبقـــ فحـــاولوا إقناـع

ـع       ..تراجعــوا أمــام إصــراره   ـه الجمـی ـه ألتــف حوـل وأمــام البیــت وقــرب عربـت

ــودعین  ــه  ..ـم ــر واالبتســـامة ال تفارـق ــر عربتـــه  ..وودعھـــم عـم وركـــب عـم

ســاؤل واإلعجــاب   ــه    ..تالحقــه نظــرت الت ي لیجــد والدت ي مــدن وعــاد عمــر إلــ

ي انتظــار ــن هفــ س بجــوار ..الجمــر علــي أحــر م وفجــأة وبینمــا كــان عمــر جــال

ــه        ـن أم ـن فأســتأذن ـم ـس ــديقه القــديم ح ـه طیــف ص ـه زار خیاـل وركــب ..أـم

ي  شعب سوق ال سه..عربته و أتجه صوب ال ي الطريق سأل نف :وف

سن ده ألقاه وين؟- هللا..لكن ح .مشكلة وا

ــد   ــه بجانـــب أـح ي أوقـــف عربـت ــعب ـش ــوق ال ـس ي ال ــل عمـــر إلـــ ــدما وـص وعـن

ـن ھنــا وھنــاك  وأخــذ ..الطــرق  ـن حـس ســأل ـع ي   ..ي ــم يعثــر لــه علــ ـن ل ولـك

ي وھنــت قــواه  ..أثــر ــل يســأل ويســأل حتــ س أبــدًا فظ ـن ..ولكنــه لــم يیــأ ولـك

ـط    ي وـس ـل عجــوز يقبــع دكانــه فــ ي رـج ســوق وأخبــروه بعضــھم أدلــه علــ ال

ي كلھــا  ـل يعــرف مــدن ي الوصــول  ..بــأن ھــذا الرـج شــقة فــ ــم يجــد عمــر م فل

ي وســلم عمــر علیــ..إلــي دكــان الرجــل العجــوز ه وطلــب منــه أن يســاعده فــ

ـن  ي حـس ي بــادئ األمــر    ..العثــور علــ ـن فــ ـل العجــوز حـس ــم يعــرف الرـج ..ل



ـل العجــوز طلــب مــن عمــر أن      ـن الرـج ـن ولـك ـس ــم والــد ح فعمــر ال يعــرف اس

ي       ..يوصّــف شــكله  ـن حســب الصــورة التــ ـس ــكل ح فقــام عمــر بوصــف ش

ي ذاكرتــه  ـل برھــة ..يختزنھــا لــه فــ ـن  ..فصــمت الرـج ـس ي ح لقــد تعــرف علــ

ــرة،   ول.. ـــزن والحـی ــه الرجـــل ، فجمعـــت بـــین الح ــمات وـج ــرت قـس ــن تغـی ـك

ي ھدوء :وقال ف

.أنا حأوّصف لیك بیت الذول ده-

ي عرفتو؟- !يعن

.عرفتو-

ســوق  ـن ال ـن البیــت يبعــد كثیــرًا ـع ــم يـك ي  ..ول ي إال بضــع دقــائق حتــ ومــا ھــ

ـن      ــه أمــام بیــت صــديقه حـس ــع الصــبیة قــرب  ..كــان عمــر يقــف بعربت وتجم

ـة عمــر  ـن ع  ..عرـب ـم نــزل ـم ــذي كــان       ـث ــوب بــاب البیــت وال ـه ص ـه واتـج ربـت

:ثم سمع من يقول..فطرقه عدة مرات ..مفتوحًا

.أتفضل-

ـل البیــت    ي داـخ ي مقعــد     ..فــدلف عمــر إلــ س علــ فوجــد امــرأة عجــوز تجلــ

:في أحد أركان البیت، فدنا منھا عمر وقال لھا

سن موجود؟- ح

ش بالبكــاء  ـن قــد أصــابه مكــروه  ..فبــدأت المــرأة تجھــ ..فــأدرك عمــر أن حـس

:فقال في دھشة

سن مالو ؟- !.ح

ي - سن أتوف .ربنا يرحمه..ح

ي متین؟- !أتوف

.قبل تالته سنین-

هللا يرحمه- هللا و(..ا .إنا إلیه راجعون إنا  (.

.أنا أمو طبعًا-

ســورة الفاتحــة علــي روح صــديقه        ـن  ـس ـع والــدة ح ..وبعــد أن قــرأ عمــر ـم

ي حزن :قال ف

.البركة فیك يا حاجة-

هللا يبارك فیك- .ا

س ع ي       وجلــ ي فــ ســت ھــ ـن وجل ي مقعــد أحضــرته لــه والــدة حـس مــر علــ

ـن   ..مقعــد آخــر منــه غیــر بعیــد  ــل ـم ي أحزانــه دخ وبینمــا كــان عمــر غارقــًا فــ

سن وھو يجري ويقول :باب البیت طفل صغیر أتجه نحو والدة ح

.حبوبة..حبوبة -

سن لعمر :فقالت والدة ح

سن- .ده ولد ح



:ولكنه أخذ يصرخ..وقام عمر يجذب الطفل إلیه

.حبوبة..وبة حب-

سن :فقالت والدة ح

.ده عمك وحیجیب لیك حاجات حلوة-

:وقال عمر

أسمك منو؟-

.عمر-

!أسمك عمر؟-

.أيوه-

سن :فقالت والدة ح

ـماه        - ـس ــمه عمــر ف ـه اس ــدو صــاحب عزيــز علـی ـن كــان عن ـس أصــلو ح

.علیه

سن وقال :فنظر عمر إلي والدة ح

.الصاحب ده أنا-

ي حضــنه وأخــذ يج  ـل إلــ ش ببكــاء عمیــقثــم قــام عمــر بشــّد الطـف وســط ..ھــ

ســـن ــدة ح ــة واـل ـش ســـاه قـــط..دھ ــم ين ــديقه ـل ـــر أن ـص وفجـــأة ..وأدرك عم

ــد الثالــث مــن عمرھــا          ي العق ــدى غــرف البیــت امــرأة فــ ـن إح ..خرجــت ـم

سن :فقالت والدة ح

سن- .دي زوجة ح

ســن الفاتحــة علــي روح صــديقه  ـن المقعــد وقــرأ مــع زوجــة ح ض عمــر ـم فــنھ

:ثم قال لھا..

.البركة فیك-

:ةفردت قائل

هللا يبارك فیك- .ا

ــن ي جمعتــه بحس ــن األيــام التــ ي ..ثــم أخــذ عمــر يحكــي لھــم ع وبعــد أن أنھــ

ي أرجــاء البیــت  ..عمــر حديثــه ـم ..قلــب نظــره فــ ـظف فــأدرك أنـھ ـش يعــانون 

ـن ثیــاب     ..الحیــاة  شــكل البیــت ومــا يرتــدون ـم ـن  فعــاد ..إذ أن ذلــك يبــدو ـم

ي عربتــه ثــم حضــر ومعــه حقیبتــه  س وفــتح الحقیبــة وأخــ ..إلــ رج رزمــة فجلــ

ـن           ـس ـة ح ــدمھا لزوـج ـن وأخــرج مثلھــا وق ـس ــدة ح ـدمھا لوال ـن المــال وـق ـم

ــدمھا للطفـــل  ــود وـق ض النـق ـــرج بعـــ ــه وأخ ــده فـــي جیـب س ـي ــكر..ود ـش ه وف

ي ھــذه العطايــا   ـه ســیقوم بزيــارتھم كلمــا أتــى لزيــارة       ..علــ ــدھم بأـن ووع

ي وجــوھھم روغــاد..أھلــه  ســمة علــ وعــاد إلــي بیــت ..ھم بعــد أن رســم الب

ـ    ـم ـم ـه ومكــث معـھ ـل أيــام        أھـل ـن أجـم ـن األجــازة وكانــت ـم ـه ـم ي ـل ا تبقــ

وودع عمــر ..لــه مــن مــال وقــد قــام عمــر بإعطــاء والدتــه مــا تبقــي  ..حیاتــه



ـه ســوف يقــوم بزيــارتھم كلمــا         ــه ووعــدھم بأـن ـه وزوج أم ـه وأخـی ـه وخاـل أـم

ي الطريــق أخــذ عمــر يفكــر فیمــا حــدث..ســنحت لــه الفرصــة ــل ..وفــ لقــد قاب

ـن      ـن الزمــان  أھلــه بعــد أن غــاب عــنھم مــا يقــرب ـم ي  ..عقــدين ـم وقــرأ فــ

ـم يجــرؤ أحــدًا أن يقــول ذلــك          ـن ـل ـل ولـك ــه عــدم الرضــا ممــا فـع عیــون أھل

ـه إال بــاالحترام     ..صــراحة ـم ال يجــودون علـی وجمــیعھم ..فمــا صــنعه يجعلـھ

ش   ـــدالرحیم وبطـــ ــن عقـــاب عب ــه ـم ـــو خوـف ــه ھ ــم أن ســـبب ھروـب بــات يعـل

ي مســامعه عــدة مــرات وھــو   ..والــده ي إلــ لمــاذا :إال أن ھنــاك ســؤال تنــاھ

يء؟ ي .تــأخر عــن المجــ ســؤال، ووصــل عمــر إلــ ولكنــه لــم يجــد إجابــة لھــذا ال

ي        ي صــبیحة الیــوم التــال ـه فــ ـن  يوفــ..الخرطــوم واســتأنف عمـل  يــوم ـم

ــدى   ــفح إـح ـــركة يتـص ــه بالش ي مكتـب س علـــ األيـــام وبینمـــا كـــان عمـــر جـــال

ض     ـحف قــرأ وبــالخط العــري "الـص ي     .. ـل أعمــال يتجــر فــ ي رـج ض علــ القــب

..المخدرات شّد" ي الموضوع، وفجأة صرخ عمرف :ه ھذا الخبر فقرأ باق

س- .ده عم إينا

ـم        ي المخــدرات ھــو كمــال ـع ـل األعمــال والمــتھم باالتجــار فــ لقــد كــان رـج

س  ــة ..إينـــا ـــرات مختلـف ــر تعبی ــه عـم ــرت علـــي وـج ــر ..وظـھ ــذا الخـب ألن ـھ

ي تلــك األيــام س..أعــاده بذاكرتــه إلــ ي لــو ..األيــام إلــى أحــب فیھــا إينــا وتمنــ

ــن كیــف؟..لحظــةيراھــا ولــو ل ـن ..ولك وبعــد أســابیع مــن الحــادث علــم عمــر ـم

ســعاد قــد عرضــت مبنــى الشــركة     ــة  ـحف أن الحاج ي كــان  إحــدى الـص  التــ

ـ            ـ  والــذي كــان ملكــًا األســرة س كمــال أعمالــه فیھــا ــعيمــار وكانــت ..للبی

ـن مبنــى جديــد بعــد أن توســعت        ـل بھــا عمــر تبحــث ـع شــركة التــي يعـم ال

ض عمــر فكــرة شــراء   ــحف  أعمالھــا ، فعــر ي الص ض للبیــع فــ المبنــى المعــرو

ـة        ـه ھــذه المھـم ســندوا إلـی شــركاء فرحبــوا بــذلك وأ ي ال ي بــاق وقــام ..علــ

ي بیـــت  ـــركة إلـــ ي الش ــوظف ــد ـم ـــر بإيفـــاد أـح ــعاد برســـالة عم ــة ـس الحاـج

ـع وأن        ض للبـی ي شــراء المبنــي المعــرو شــركة فــ ـة ال شــفھیة مفادھــا رغـب

ــدة للمقـــاوالت ا  ـــركة المتـح ش ي مبنـــى ال ــعاد إلـــ ــة ـس شـــّرف الحاـج ي ت لتـــ

ـل ھــذا الشــأن    ـن أـج ــمعت    ..يــديرھا ھــو ـم ــة ســعاد بمــا س فرحبــت الحاج

ــل ھــذا القصــد فــي أقــرب وقــت  ـن أج ..ووعــدت بــأن تقــوم بزيــارة الشــركة ـم

ــدة    ـــركة المتـح ــة الش ــعاد برغـب ــة ـس ــة أيـــام مـــن إخطـــار الحاـج ــد ثالـث وبـع

ـم        س، وـل ى؛ جــاءت إلــي الشــركة ومعھــا إينــا ي شــراء المبنــ للمقــاوالت فــ

ـع أن تــأ   ـن عمــر يتوـق شــركة يـك ي ال س إلــ ـة ســعاد  ..تي إينــا وطلبــت الحاـج

ــر      ــا بمقابلـــة عـم ســـمح لـھ ــكرتیرة أن ت ـس ـن ال فنھضـــت الســـكرتیرة  ..مــ

ي مقابلتــه     ســعاد فــ ..واتجھــت صــوب مكتــب عمــر وأخبرتــه برغبــة الحاجــة 

ســتدار عمــر بكرســیه ..فطلــب منھــا أن تســمح لھــا بالــدخول علــي الفــور   وا



ي الخلــف   ـ   ..الــدوار إلــ ســعاد ومعـھ ـة  ـه   ودخلــت الحاـج س ووقفتــا مـن ا إينــا

:غیر بعید، فقالت الحاجة سعاد

سالم علیكم- .ال

ض وقال :فاستدار عمر بكرسیه ونھ

سالم- .وعلیكم ال

س مــع الحاجــة ســعاد  ــن ذاكــرة  ..لیفاجــأ بوجــود إينــا لــم تغــب صــورة عمــر ع

ي أن قالــت          ـه النظــر إلــ ــذتا تــدققان فـی س كثیــرًا فأخ ـة ســعاد وإينــا الحاـج

س :إينا

ي- .زيك يا عمرأ!..ده عمر يا خلت

ي..بخیر - .وأزيك أنت

هللا- .بخیر الحمد 

ي يا حاجة سعاد- .وأزيك أنت

هللا- .بخیر الحمد 

.أتفضلوا-

س فوجدھا خاوية ي أصابع إينا :فقال علي الفور..ودقق عمر النظر ف

ي؟- ي إتزوجت ض تكون ش مفرو سع مو أنتي ھ

:فردت الحاجة سعاد

.ما حصل نصیب-

ي ھسع ما مرتبطة- .يعن

.بطةما مرت..ال -

س أنا أصلو ما نسیتك- .يا إينا

ي حیاء س ف :وردت إينا

.وال أنا-

.ده أنا كنت متمني أشوفك لحظة-

ـــام  ـس س باالبت ـــا ســــعاد  ..فأجابــــت إيـن ـــر ناحیــــة الحاجــــة  ـــتدار عـم واـس

:وأستطرد قائًال

ســة    - ي كلیــة الھند يــا حاجــة ســعاد أنــا مــدير الشــركة دي وأســتاذ فــ

ـل كــم شــھر نلــت درجــة الم  ســتیر مــع مرتبــة جامعــة الخرطــوم وقـب اج

ي أكــون زوج لبــت أخْتِــك   شــرف؛ تقبلــ وأنــا آســف إذا كــان المكــان  ..ال

.ما بیتناسب مع طلب ذي ده

ي   س وھـــ ي إينـــا ــذت تنظـــر إلـــ ــعاد شـــیئًا فقـــط أـخ ــة ـس ــل الحاـج ــم تـق وـل

سم س لعمر..تبت :وقالت إينا

سع ما أتزوجت؟- ي أنت لحدي ھ يعن

.ما أتزوجت-



ي طیا      ـل فــ ــعاد بنظــرة تحـم ـة س فنظــرت  ..تھــا االســترحام وأمطــرا الحاـج

سعاد لعمر وقالت :الحاجة 

شأن موافقة أنا ما عندي مانع- .ما دام صاحبة ال

:فقال عمر علي الفور للحاجة سعاد

.شكرًا لیك-

س وقال لھا  ي إينا :ثم نظر إل

س- .مبروك يا إينا

س قائلة :فردت إينا

.مبروك لینا كلنا-

"تمت"


