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التقديم
..

  ألم القطاطي دوزنة قيثارة إلحدى معزوفات الشجن األليم الموقع بموسيقى 
الحب والصبر والوفاء لهذه األرض وإنسانها الطيب المثابر المتسامح لذاته 
األبعاد من حيث  أنامل روائي شاب قاص، هيولى  اآلخرين، خطتها  وذوات 
إجادة  مع  الخيال  بديع  العبارة  جزيل  الحبك  دقيق  والتصوير،  التعبير 
الوصف في حسن وبالغة فيأتيك وأنت تالزم سطور هذه الرواية وكأنك 
المعايش لهذه األحداث بكل تفاصيلها لحظة بلحظة مع إلمامك التام بكل 
مواطنها وعرصاتها مما أكسبها إثراء وعمقا يكتنفه شئ من الغموض زانها 

إحساسًا ووقعًا وألقًا .
       وهى من الروايات المأمول فيها أن تجد قبواًل وإستحسانًا لدى القارئ 
الممعن في مثعنجر ذاكرة بالدنا وإنسانها األبى الحر الكريم المستعصم 
الرواية عن  السمت وسمح األخالق، وعبرت هذه  نبيل  بإرثه وتاريخه من 
قيم بألم وكأنه شجو مرسل فالشجون لها وحدها حرية اإلختيار فهى ال 
تستجن أو تعتقل وال يعلم الشجو إال من يكابده وال المرار إال من يعانيه، 
واآلالم مخاضات عسيرة ال تعرف الخنوع أو  اإلستسالم عندما تكون بغيتها 
القيم، الفناء في المجموع،اإليثار، إنتفاء األنا مع نكران الذات وحب لإلنسان 

واألوطان معًا.
        الكاتب محمد األمين طوف بنا إمتدادات رحاب بالدنا الفسيحة شمااًل 
وشرقا ووسطًا عبرت عنها شخصيات الرواية الرئيسة والثانوية، وبال شك 
أن معازف األلم لها وحدها القدرة على اإلبداع وما اإلبداع إال جذوة إنفعال 

في إرساء األمل المعقود أبدًا ترسيخًا للقيم لتستقيم الحياة .

                                                 األستاذ/ صديق أبراهيم محمد أحمد                    



6

 ****** 



7

 

 )ماهل(
أحس بشيء ساخن يجرى على فخذه األيسر..

صحا من نومه مفزوعًا ..
وقف مرتعدًا ..
البرد شديد ..

ليومين..  المستمر  والبكاء  والسهر  التعب  إرادي من فرط  ال  تبول  حالة  إنتابته 
سقى به ساقاه اليابستان ليستقر بركة حول قدميه الحافيتين، الظالم شديد إال 
األحمر  أربعة أشخاص وتتراقص بضوئها  يلتف حولها  التى  )المريسيلة(  تلك 
الباهت بما يشبه لونه الجازولين العكر الذى أوقد منها لتعكس أشباحًا من ظاللهم 
على حائط القطية.. تكبر وتصغر وتموج األشباح يمينا وتتكسر يسارًا تكاد تلتهمه 
ورشفات  المتكلمة  الحلوق  داخل  متقطعة  همهمات  منها،  بالهرب  فينتابه شعور 
عالية الصوت من أكواب الشاى السادة الثقيل.. زاد من وحشية المكان صوت الرياح 
وهي تحاول الدخول عبر النوافذ الدائرية الضيقة للقطية ذات السماء المظلمة .. 
جلس )ماهل( فوق العنقريب القصير وقد أثقل قدميه بما حمله من طين بسبب 

تلك الحالة التى أتته ألول مرة..
سمع صوتًا أجش.. صوت )الفاضل( :

ــ أين سيقيم هذا الفتى؟
)سليم(  رد  العنيفة..  الشاي  رشفات  صوت  عدا  ومتجهمًا  متحيرًا  الجميع  سكت 

الترزى الخبيث صاحب العينين الغائرتين والصلعة المحدبة :
ــ ما رأيكم..؟

ــ لقد أقمنا العزاء يومين.. وبعثنا بخطاب ألهله في الخالء البعيد..
)الفاضل( شيخ القرية له من النساء أربعة، إثنتان من القرية والبقية من القرى 
المجاورة.. يتسابقن نحوه.. ويتعاركن صباح مساء وقد يستفحل األمر إلى الضرب 
بترابها..  يتسخن  األرض حتى  بأس بصراع قصير على  والسباب وال  والزعميط 
األحيان  من  الكثير  في  المنطق  يفقد  ويثور..  يغضب  المعارك  هذه  خضم  وفي 
بعد أن يرى اإلبتسامات الخبيثة من أهل القرية خلف سور المنزل المصنوع من 
الشوك فيأخذ فرعا منه وينزل فيهن ضربًا موجعا حتى يتفرفن كالدجاج.. ويظل 
صوت اللعن والسباب على بعضهن عاليا بين الرواكيب وغرف الطين حتى المساء 

فيكون مرقده وسط الحوش وهو يسب ويلعن..

1
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ويظل هكذا حتى ينام.. 
عالي  واضحة..  هيبة  وجثمانه  لهيئته  ولكن  القرية  في  فعلية  إدارة  لديه  ليس 
وضخم، له يدان عريضتان كالطالوش.. يقال إنه لكم جمال صغيرا بجريدة ساعده 
األيمن عندما كان يافعا فكسر رقبته فما كان من أبيه إال تحليله وتفريق لحمه 
زراعه  أن  يعلمون  القرية  أهل  الليل..  آخر  الشواء حتى  فكان  القرية  بيوت  على 
والخبث  الدهاء  من  له  لكل شئ،  والمدبر  المخطط  الترزى(،  )سليم  هو  اليمنى 
الكفاية، دقته في خبثه ومؤامراته كدقته في الحياكة.. فقال في تلك الجلسة 

المعقودة وهو الواثق من آرائه التى تجد الموافقة الفورية من )الفاضل( :
ــ نودعه مع )الرضى( و)التايه(.. فلديهما من األبناء ثمانية.. لن يضرهما شئ إذا 

أصبحوا تسعة..
صاح )الفاضل( بذات الصوت الذى يخيف به نسائه األعداء :

ــ الرضى.. 
جاء )الرضى( مهروال وعليه الطيبة بادية والهدؤ فيه واضح:

ــ لقد أرسلنا خطاب على بعير بصاحبه إلى أهله لنبلغهم بخبر حريق والديه وأن 
يأتوا ليأخذوه.. لذا أتركه مع أبنائك أو نرى فيه أمرا آخر..

ضؤ  شعاع  خالطها  التى  بالدموع  فاضت  قد  وعيناه  )ماهل(  إلى  )الرضى(  نظر 
المريسيلة فصارت كالدم.. قال باكيا وبصوت ضعيف مؤثر :

ــ اهلل يا شيخ.. هذا إبن الضو.. هذا إبنى..
حمله وخرج به مسرعا وهو يبكى غير مكترثا لعراقي الطفل المبلول، ضمه عليه 

بشدة.. ذهب به صوب منزله و)ماهل( يرتجف من البكاء والبرد 

 ****** 

صباح القرية أروع من ليلها البارد المظلم.. مع بشريات الشمس الذهبية وخلفها 
القرية في صخب  بهائم  البارد.. تخرج  الالفح  المضيئة إصفرارا والهواء  القبعة 
وضجيج متداخل.. األغنام تودع صغارها بعد أن أكرمت أصحابها بمئات األرطال 
مجموعة  منها  تخرج  زريبة  وكل  والهوينى  الخيالء  تمشى  األبقار  اللبن..  من 
مهيبة.. منها ذات الثورين وذات الثالثة.. وعجبا في تلك الثيران.. ضخمة إلى حد 
المبالغة، ليس لها سيقان، عبارة عن أفخاذ تقف عليها من فرط شحمها.. سنكيتها 
مائل ال ينتصب من شدة إمتالئه وليونته.. ضروع إناثها نضيفة ومتوردة وممتلئة 

حتى في الصباح فكيف حالها عند المساء..؟ 
الزرائب عالية كالغابات، ترى األبقار بداخلها من نصفها فما فوق وذلك بسبب 
فتزيد  األرضية  على  مخلفا طبقة  النهار  يجف خالل  منها،  يخرج  الذى  الروث 
عند  وطقوس  شأن  فلهم  الرعاة  أما  كثرتها..  على  دليل  وهذا  إرتفاعا  الزريبة 
لونها  متوسطة  كورة  تحوى  التى  المخالية  تلك  المميز،  بخروجهم  الصباح 
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الملح والويكة والشطة وعكاز غالبا ما  اللهب وصرر من  ألسنة  أخضر حرقتها 
يكون مكسوا بجلد أذيال البقر )مضبب( ومنهم من يزينه بسيور بالستيكية ذات 
ألوان شتى لتصير لوحة فنية مزخرفة.. والسكين المالزمة للزراع وداخل بيتها 
أو  الحجابات  من  بحلقة  بأس  وال  الصغيرة  العمليات  إلجراء  واألبرة  المنتاش 
التميمات من أحد مشايخ المنطقة تغلف بالجلود المخطوطة، متراصة في حزام 
األخرى.. ومنهم من يحمل سفروق  الزراع  في  يلبس  بعضه  جلدى مبروم على 
خشبى ذو زاوية قوية أو سردابة في شكل نصف دائرة من الخشب عله يعثر على 

أرنب أو طائر دسم نسي نفسه وحلق على مستوى رمية يده.. 
ترى الدخان يخرج من الرواكيب الصغيرة كخيوط بيضاء بين عدارها إيذانا 
ببدء العواسة على الصيجان السوداء العتيقة فتنقسم النساء عليها وعلى هز الروب 
السمن  إلستخراج  الرواكيب  مروق  من  بحبال  تتدلى  التى  الضخمة  بالبخس 
بالوقاية  المحمية  رؤوسهن  على  الحطب  لجلب  للخالء  يذهبن  سنا  وأصغرهن 
من ذلك الحمل الثقيل.. الرجال يفترشون األرض على الدفايات الشمسية عكس 
إتجاه الهواء البارد وأمام الشمس مباشرة غير مكترثين لها، يلتفون بأقمشة من 
أن جلودهم  إال  الشديد  البرد  أعينهم وأفواههم وبالرغم من  إال  دمور فال ترى 
ناعمة وملساء فلدلكة المحلب دورا هاما في محاربة الصقيع وإبقاء الجسم على 

مرونته وألقه.. 
ميز  في  يقمن  أستاذات  وست  المدينة  من  مديرها  إبتدائى  مدرسة  القرية  فى 
متواضع وهن غرباء عن القرية ومناطقهم بعيدة.. ال أحد يراهن إال عندما يذهبن 
إلى المدرسة في تلك الثياب البيضاء كسرب من طير الرهو أو عند رجوعهن 
الميز.. ونزل المدير قائم جوار المدرسة، غرفه بنيت بصعوبة معها مزيرة وحمام 
بلدى من القش نسيمه رائع عند قضاء الحاجة.. أبنائه رفضوا الحضور إلى القرية..                
في القرية دكان واحد وهو إلبن أخت الشيخ.. إسمه )عوض( وهو من أثقل الناس 
ظال وأكثرهم قبحا وله من الدمامة ما يجعلك تبحث عن سبب تصفعه به.. ولكنه 
يمسك بزمام الوضع اإلقتصادى ألهل القرية ويسيطر على رجالها مهما بلغت 
يصفى  يسمونه..  كما  الجرورة  كراس  أو  الدين  بكراس  وسطوتهم  شراستهم 
خصوماته ومشاكله مع اآلخرين بمطالبته الملحة لهم بتسديد ديونهم وإيقاف 
جرورتهم فيضطرون إلى مصالحته وتحمل دمامته وتعليقاته الهبالء ومنظره 

الكئيب..

 ****** 

      صحا )ماهل( من نومه متفحصا لما حوله.. 
أين هو..؟ 

)التاية( تبكى واضعة طرف ثوبها في فمها وقد بللته الدموع وجوارها )الرضى( 
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وأبنائه الثمانية.. جميعهم حول الكانون يشربون الشاى فقالت :
ـــ إغسل وجهك لتشرب الشاى.. 

بكت بصوت مكتوم وبعبرة متقطعة وقلبها يضرب بشدة :
ــ أه يا رقية.. القطية ألتهمتكم بنارها.. تمزق قلبى يا رفيقتى ويا جارتى.. 

ذهب بأرجله المتسخة ببركة األمس خارج المنزل نحو الخالء ليقضى حاجته.. 
عليها  للقادمين  وهى  القرية  طرف  وفى  الجنوبية  الناحية  من  )الرضى(  بيت 
و)الرضى( و)الضو( رحمه اهلل من الوافدين.. أتت بهم ظروفهم ليجدوا فيها لقمة 
العيش فكانوا من عمال القرية.. يعملون على حرفها.. ينجرون العناقريب والبنابر 
ويجلدونها بحبال الحنقوق التى يصنعونها هم أيضا ويبنيان القطاطى مع بعض 

األعمال األخرى.. بيوتهم ليس فيها أسوار بسبب بساطتها وفقرهم.. 
       رجع )ماهل( بعد قضاء حاجته والهواء يلفح جسده الصغير األبيض..عراقيه 
من إتساخه صار كرتونيا يتكسر.. يحس بأنه يشرخ جلده مع كل حركة هواء 
قوية وليس بداخله لباس أو سروال.. )ماهل( كثير الصمت قليل الكالم.. ولكنه 
يتقن تفحص من حوله.. يعرف القرية جيدا كبارها وصغارها بأسمائهم وأسماء 
أمهاتهم بالرغم من صغره وهو المميز بين أقرانه.. جميل الوجه حواجبه غزيرة 
تستطيع  الفارع  اللون وطوله  بسواد يحيطها.. قمحى  وعيونه واسعة مخطوطة 
التنبؤ به.. وفى لحظة وقف شاخصا بعينه إلى جهه ما.. إتجاه يعرفه.. تذكر شيئا 
تغير له وجهه تماما إلى أسوأ حالة من الفزع والخوف.. كأنه رآى ماردا أو جنيا.. 
وفجأة.. صرخ بأعلى صوته وبكل قوته حتى تشحطت عروقه وقفزت الدموع قفزا 
من مآقيه وتشققت شفتيه في ذلك البرد من هول تلك الصرخة الرهيبة.. ركض 
)الرضى( و)التاية( وصغارهم نحوه حتى تعثر بعضهم على بعض ووقعت )التاية( 
على ثوبها مرتين.. إقترب )الرضى(.. لفحه وجرى به داخل قطيته المظلمة صباحا 

وصاح في )التاية( :
ــ احضرى لى ورقة الشيخ الصالح.. 

أخرجت الورقة بعد أن أعدت نارا في المبخر من نار الشاى..
وضعوا الورقة على النار.. 

غطوه معها..
سكت وإنكفأ على بطنه..

دموعه تنزل كأنها من نبع ال يتوقف..
 ورفض شرب الشاى..

قذف الكوب وأطاحه بعيدا..

            
 ****** 
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و)عوض( مشغوال بالبيع في دكانه صاح عليه خاله )الفاضل( :
ـــ أيها الشؤم.. هل رأيت الرضى؟

رد )عوض( ببروده المعروف :
ــ ال.. لم أره اليوم.. ماذا تريد به؟

ــ أال تنظر إلى حال تلك الزريبة.. لقد بدأها ولم يتمها.. أخبره إذا مر عليك..
أومأ )عوض( برأسه موافقا غير مكترث لإلساءة التى تعود عليها..

توجه )الفاضل( نحو منزل )سليم( وهو يسب ويلعن إبن أخته )عوض( الدميم لما 
يحصده شهريا من أرباح.. كان سببا في فكرته وداعما له.. أدانه مبلغا من المال.. 
ولكن )عوض( لما يعرفه عن خاله وطمعه أرجع الدين على وجه السرعة حتى ال 
يتورط في شراكة.. سار بخطواته المغتاظة والمركوب يئن من ثقله ويقول في 

نفسه ساخطا :
ــ لوال أمك ذات اللسان السليط.. ألخذت منك هذا الدكان عنوة..

أشد ما يؤلم )الفاضل( أن )عوض( كثيرا ما يؤثر على أهل القرية بالوقوف ضده 
في القرارات التى يصدرها.. 

لم ينس قصة صندوق المسجد الذى سلمته القرية لمدير المدرسة وهذا تخطى 
واضح لسلطاته وسيطرته والسبب )عوض( اللئيم..
وصل باب )سليم( وصاح في صاحبه بعد أن جلس: 

ــ هل هو ملتزم باألسعار.. أم أغلق عليه الدكان فال يفتحه أبدا..؟
ــ ال يزيد وال ينقص..

ــ خبيث وطماع.. مثل أبيه الجائع البخيل..
صمت سليم قليال.. 

تذكر ما حدث في األيام الفائتة.. 
تذكر الحريق المهيب وقال بنفس عميق: 

ــ أتذكر عندما أخرجنا الضو ورقية من القطية بعد الحريق.. وعندما دفناهم 
في المقابر.. الحوال وال قوة إال باهلل.. 

المشهد.. هل ما  أيام ولم أنم من ذلك  الجنة.. ثالثة  ـــ رحمهما اهلل وأدخلهما 
حدث لهم غضب من اهلل..؟

ـــ من مات محروقا يعتبر شهيدا.. وقد كان الضو طيب القلب.. 
لو نجت  القرية..  نساء  بين كل  لها  وفاتنة.. ال شبيه  وامرأته كانت طيبة..  ــ  

لتزوجتها..  
ــ أذاع الراديو بأن الرئيس نميرى قد طبق الشريعة اإلسالمية.. ال خمر وال نساء.. 

ــ كيف هذا..؟ هل تستطيع الحكومة مراقبة الماليين في العاصمة..؟
ــ تستطيع.. فيدها طويلة..

ـــ ليس للخرطوم طعم بعد اليوم.. 
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 ****** 

)الضو ( األعرج..
هكذا يسميه أقرانه في الخال البعيد..

 عرجة واضحة في رجله اليسرى..
قيل عند والدته أخطأت القابلة  وجرت رجله من داخل رحم أمه بقوة تسببت في 

هزالها وضعفها مقارنة بأختها.. 
       هو أكبر أخوته ويليه أخ وأختين.. أبوه )موسى( صاحب أكبر رزق لإلبل 

في المنطقة.. إبله مضربا لألمثال.. 
       كان )الضو( عاقال ملتزما رزينا.. على عكس أخيه األصغر فهو شاب يافع.. 
قوي وشرس مع اإلبل ومع الناس.. هو القائم على أمر اإلبل نهوضا معها في رعيها 
وشربها مع رعيانها.. دائم الصمت قليل الحديث، ال تخرج منه إال الكلمات الجارحة 
والبغيضة دائما في حق أخيه )الضو(.. له جملة كأنها أغنيه دائما ما يسمعها ألباه.. 

)ال أعرف سبب إعجابك بالضو؟ دعك منه وأتركه يعمل مع النساء(..
 قساوة هذه الجملة هى ما تؤرق صاحب اإلبل العجوز وتشعره بالخطر المحدق 
على عشيرته المتنقلة.. فهذه ألفاظ لها ما بعدها في حالة وفاته إذا قدر اهلل ذلك.. 

كان يقول في نفسه متألما ومتحسرا..
في  العينين  لك  ليضيء  )الضو(  إبنك  أسميت  لقد  موسي..  يا  عليك  )حسرة   
قبيلتك وقد أتى أعرجا.. وسميت سراج لينير لك الليل فاصبح فاسدا وسكيرا.. 

لطفك يا اهلل(..
مال( التى تصنع من شعر البهائم وعدد من المروق          طبيعة مساكنهم )الشُّ
ويكون  والماء  المرعى  مع  الدائم  لتنقلهم  وذلك  عليها  تستند  التى  والقوائم 

اإلستقرار حليفهم فقط في فترة الخريف ألن خيره للبهائم كثير..
 يتمثل دور )الضو( الفعلى في رفع تلك المنازل فكل ما تجود به همته العالية 
تحملهم  التى  دوابهم  لربط   )الشايات(  ودق  وأوتادها  الخيام  في نصب  يكرسها 

وترتيب مكان المعايش وفرز بيوت الحريم من الرجال.. 
        كأن )الضو( يريد أن يعوض تلك العاهه بإثبات أحقيته في نيل ثقة أبيه 
المكبوت  صدره  في  الكبير  األلم  ذلك  يعتصر  الصغيرة..  العشيرة  أفراد  وبقية 
البيوت  بالهموم واآلالم لشعوره بأنه مهما كان بارعا في خدمة عشيرته داخل 
لن يساوى ذلك شيئا مع أحدى طلعات )سراج( مع اإلبل التى يبلغ عددها أربعة 

ألف راس..
 وتلك الفتاة..

)رقية(.. 
بنت عمه..

 توفى أبوها شابا ولحقته أمها حسرة عليه وألما على فراقه.. 
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توالها عمها )موسي( وضم كل ورثتها مع ماله وصار لديها نصف اإلبل تقريبا.. 
جمالها غريب.. 

سبعة عشر عاما ولديها من األرداف ما يذهب العقل.. 
ساقاها  صفائها..  على  توثر  اللتان  والتعب  المشقة  لوال  الشمس  لون  لونها 

أسطوريتان في اإلعتدال واإلمتالء.. 
شعرها الليل الذى ال يشرق له صباح..

تضاريس  رؤية  النظر من  المالحظة وحدة  قوة  من  بلغ  مهما  أحدا  يستطيع  ال 
خصرها المحشور.. فهو غائب تماما عن جسدها.. وجهها مالئكى ضاحك.. ال يعبس 

وال يغضب.. به وجنتان طرزتا خدودها فصار مرسما قائما بذاته..
تحب )الضو(.. 

نعم تحب )الضو( حبا كبيرا ال يوصف.. 
تتذكر عند فقد أبويها وهى في العاشرة من عمرها.. 

العرجاء وهو يطبطب عليها  بين ذراعيه ودموعها تصب في ساقه  آنذاك  كانت 
ويبكى معها حتى تنام.. تحب )الضو( ألنه رعاها وأهتم بها.. 

لروحها  ولكن  العربان  به  تتغنى  التى  لفتنتها  ليس  أحبها  ألنه  )الضو(  تحب 
الطفولية الغجرية.. تحب )الضو( وهى تراه بدون عرجة.. ما يحمله لها من حب ال 
يضيرها إذا كان يعرج أو يزحف أو حتى ال يسير.. هو )الضو( وكفى.. تحبه ألنها 

تشعر بأنه يحميها من )سراج( وطمعه في مالها وجسدها.. 
كثيرا ما رأته يتفنن في إنتهاز الفرص ليرى مفاتنها.. 

تارة يذهب مكان قضاء حاجتها ويتعذر بإقتفاء أثر إحدى حواشى اإلبل ليسترق 
النظر.. فهو يحمل من السوء ما يعجز اللسان عن شرحه وإبانته.. ويحتال بالجوع 

والعطش فيقصم ظهرها بكثرة الطلبات جيئة وذهابا كأنها نادل.. 
كان فاسدا كما يقول أباه.. ال يتخيل بأن )رقيه( سيتزوجها غيره.. كيف تتزوج 
له  شبرا..  شبرا  الخالء  يحفظ  حماها..  وحامى  العشيرة  شباب  أقوى  وهو  بغيره 
رعيتها  أماكن  معرفة  يستطيع  أحد  ال  وإزدهارها..  أعدادها  تزايد  في  الفضل 
ومشارع شربها.. هو المتصدى األول للهمباتة ببندقيته الشهيرة التى قتل بها قبل 
ذلك ثالثة أشخاص دفاعا عنها فصار الهمباتة يحفظون ما توسم به إبل )موسي( 

فال يقربونها حتى ولو كانت بدون رعيان.. 
كيف تتزوج )رقية( غيره وهو من يحافظ على إبلها والحارس األمين لها..؟  

)رقية( له..
أبلها ملكه..

خلق جمالها لتكون فى أحضانه.. 
لطالما تخيل أنه يضمها بين ذراعيه القاسيتن..  

من يقترب منها سيقتله.. 
وجاء ذلك اليوم..
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كان )الضو( متوجس من تلك اللحظة.. لحظة المواجهه مجهولة العواقب.. هو 
يعلم ما يخطط له )سراج(.. سيرتكب كل حماقات الدنيا ليمنع ذلك..

عزم أمرا.. 
وجاء المساء.. 

أخبر أبيه بنيته الزواج ووافق بعد أن شاور رقية وتأكد من موافقتها..
حاج )موسي( على األرض فوق فروته البيضاء العريضة ونادى إبنه )سراج(:

ــ تعال يا )سراج(.. 
ــ نعم يا أبى..

ــ بارك اهلل فيك يا ولدى.. كنت لنا سندا وعونا.. حافظت على رزقنا ودافعت 
عنه.. تسببت في كثرتها وغزارتها.. حتى تغنى بها الشعراء.. 

ـــ هذه حقيقة..
ــ لقد وهن عضمى يا بنى.. ولم تعد رجلى تقوى على حملى.. ومنذ أن جئت من 
حجتى األخيرة أشعر بأننى مفارقكم والدنيا.. إنت مع اإلبل فى الصيف والشتاء.. 
وإبنة عمك وأخواتك يريدون شخصا يقف فوق رأسهم.. وال أرى غير )الضو(.. 
وأريده أن يتزوج من )رقية(.. يكون مكانى ويقوم مقامى إذا أخذ اهلل أمانته.. فهو 
فما  له..  أنت سندا  الصغيرة.. وتظل  قبل  الكبيرة  واسع وصبور ويستطيع تحمل 

رأيك؟
أطبق سكون في المكان لثوان كانه الدهر.. 
زادت دقات قلب الجميع وقاربت أن تسمع.. 

النساء التى يفصلها حاجز من الشعر كادت قلوبهن تقفز من أقفاصها.. 
كل واحد يسمع دقات قلب الذى بجواره.. 

إال )الضو( فهو يرقب وينظر دون أن يهتز له جفن.. يعلم أنه البد من المواجهه 
وقد حانت ساعتها.. 
رفع )سراج( رأسه.. 

عيناه جمرتان متقدتان.. صار وجهه كريها ومرعبا.. 
أطلق زفرة ساخنة وعال صوته والتمرد يحيط به :

ــ هذا الكسيح..؟ يتزوج رقية ويأخذ معها ألفين من اإلبل..؟ ويضيع شقائى هكذا 
مع الرياح..؟؟ هذا لن يحدث أبدا يا أبى..

وأطلق للسانه العنان:
ـــ  أقسم بهذا الليل.. إذا إنطبقت السماء مع األرض لن يمسك الضو لرقية يدا 
الخالء  في  باإلبل  فليلحق  الرجال  من  كان  وإذا  واحدا..  جمال  منها  يأخذ  ولن 

وسأقتله حينها.. 
ووقف هائجا كالثور.. 

صاح بيديه في حركة هستيرية مخيفة كأنه أصيب بمس من الجنون :
ــ وليحدث ما يحدث.. 
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خرج مسرعا والشياطين تسبقه وتتبعه.. 
ركب جمله األصهب وطار به جهه طلوع القمر إلى أن إبتلعه الظالم.. 

إنعقد لسان أبيه.. 
تزايدت أنفاسه.. 

ضربات قلبه.. 
رفع يده مستجديا طالبا الماء وجرى الجميع نحو القربة ومألوا قرعة الماء.. 

رفعوا رأسه ليسقوه والرشفات تدخل وتخرج..
ال يستطيع إبتالعها.. 

سكتت همهماته.. 
خارت قواه.. 

سكن.. 
تثلج جسده.. 
فارق الحياة.. 

صرخت النساء صرخة تشقق لها سكون الليل.. 
ولم يرجع صداها في هذا الخالء البعيد..

 
 ******

عدد  المؤقتة..  )موسي(  حلة  في  المنصوبة  الخيام  سواد  الجالليب  بياض  طغى 
الوافدين على العزاء كثيف.. هم سكان القرى المجاورة والقرى المركزية فقد 

حملت الجمال الخبر على ظهورها وطافت بها الليل بطوله.. 
جوادا  كريما  كان  الفقيد..  مناقب  يعددون  الكبيرة  الخيمة  في  الناس  جلس 
بين  يفصل  الخالء  حكماء  من  وكان  الناس  بين  السديد  والرأى  المشورة  له 
المتخاصمين ويدخل في قضايا الدم ومعرفة قيادات المنطقة به تمتد حتى مدير 

المديرية..
من  أطول  له  العميقة  )سراج(  ونظرات  متفرقين  يجلسان  و)سراج(  )الضو( 

مالحظة )الضو( بين حين وآخر.. 
تناقص الناس..

مر إسبوع.. 
هناك صوت لم يسكت أبدا.. 

صوت )رقية(..
أو هو ليس صوت بالمعنى الصحيح.. من فرط نواحها وبكائها صار كالفحيح.. 

حفظت العشيرة جملتها التى لم تبدلها طيلة السبعة أيام :
ـــ لقد تيتمت مرة أخرى.. مات عمى ولن يعود مرة أخرى..  
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وتبكى النساء شفقة عليها وخوفا مما ينتظرها من مجهول يحمله )سراج( سما 
بين أنيابه وحقدا بين ضلوعه.. لم تأكل قط.. بصعوبة يرفعنها النساء من األرض 
فيها  تتمردغ  أرضها  وترجع  اليسير  منها  تشرب  بالكسرة  مبلولة  ماء  ليسقينها 

حتى صار ثوبها كطين الخريف.. 
مر أسبوع آخر كالجبل من ثقله..

 وكان )الضو( حريصا كل الحرص بأن ال يبادر بكلمة أو بتصرف وأباه حديث 
فقد.. وحتى ال يقول الناس أنه متلهف لقسمة الورثة.. 

وبعد خمسة وعشرين يوما دخل )سراج( على )الضو( في خيمة أبيهما وقال وهو 
يدعى الهدوء :

ــ أريد أن أعرف رأيك في قضايانا المعلقة؟.. 
ــ ليس لدى حديث بعد حديث أبى وال رغبة فوق رغبته.. سأتزوج من رقية..

وإشتاط )سراج( غيظا.. 
غال صدره.. 

كان رد )الضو( قويا.. 
لم يتوقع ذلك.. 

تخيل أن )الضو( سيضعف لفراق أبيه وهو سنده الذى يتكئ عليه.. 
فضل أن يأتيه من اآلخر ليحسم األمر:

ــ ما قدمته ألبى لن تستطيع أن تقدم ربعه.. ضع رأيك فوق حكمتى.. وال أنصحك 
بأن تختلف معى.. إذا فعلت ذلك سأريح العشيرة منك.. 

ــ لم تفعل له شيئا غير أنك تسببت في موته..؟ 
ــ مات ألنه يومه.. وال تضف ما يجعلنى أعلمك األدب أيها األعرج.. 

ــ وأنت السبب..
ــ لن تتزوج بها..

ــ نسألها.. 
وصاحت )رقية( من ستر النساء التى يفصلها قطعة من الشعر وقد سمعت كل ما 

دار بينهما :
ــ ال أريد غير الضو يا سراج.. وإذا كنت آخر الرجال فلن أتزوج بك..

وقفز )سراج( كالصقر وهبط في جسم )الضو( فأرداه أرضا ولكن ما ال يتوقعه 
قد حدث.. 

للحليم غضبة تلين لها الحديد وتندك لها الجبال الشامخة.. فقد جاء )سراج( في 
صدر األسد بنفسه وفى عرينه.. 

)الضو( بالرغم من عرجته قويا لدرجة هائلة..
ما فقده في أرجله عوضه له اهلل قوة في ساعديه..

)الضو(  له  أنة مكتومة وكال  يديه حتى أصدر  بكلتا  أطبق على وسط )سراج( 
أنفه ولعقها بفمه.. ولف ذراعه في رقبته وأمسكها  أدمى  لكمات في وجهه حتى 



17

بيده األخرى كاد أن يكسرها حتى إختنق وصرخ متوسال بأن يتركه.. 
تركه )الضو( وأخلى سبيله.. 

وقف كالهما يتنفسان بقوة ثورين فرغا من العراك وقال )الضو( :
ــ لم أكن أريد هذا.. ولك أن تعلم بأنك لست رجال لوحدك.. لقد سمعت ما 

قالته رقية وعليك أن تنصرف اآلن.. 
ــ أقسم لك بأنك ستندم على ما فعلته..
خرج وشياطين الدنيا كلها تلتف حوله..

وصرخ صرخة المجنون :
ـــ سأقتلك يا الضو.. سأقتلك..

 ****** 

أخوات  عمها  وبنات  )رقية(  الخالء..  في  ليال  حاجتهن  يقضين  خرجن كعادتهن 
)الضو( و)سراج(.. كثيرا ما يتأخرن عند سطوع القمر ليسمرن بعض الوقت في 
األرض النظيفة.. وفجأة وقف فوقهن جمل عليه راكب وقبل أن يصرخن صاح 

الراكب :
ــ أنا سراج.. أذهبن إلى الديار ولتبقى رقية..

صاحت إحدى أخواته: 
ــ هل جننت..؟ 

وقبل أن تكمل حديثها قفز من فوق الجمل وصفع من إعترضت حتى إستلمتها 
األرض.. وركضن نحو الديار وما أن أبلغن )الضو( بما حدث حتى ركض نحو 

المكان ومن خلفه عدد من أفراد العشيرة ولكن لم يجدوا أحد.. 
المكان خالى.. 

أخذ )سراج( )رقية( وذهب إلى جهه غير معلومة.. 
إتسعت عينا )الضو(.. 

يا للفضيحة.. 
جال بخاطره كل خاطر وتوقع أى شئ.. 

لقد جن )سراج(.. 
نعم جن )سراج(.. 

هذه فعلة لم يسبقه عليها أحد في هذا الخالء.. 
ما العمل..؟ 

رجعوا وهم يعلمون أن )سراج( ال يمكن اللحاق به فهو من فتح طرق ودروب هذا 
الخالء.. إفترش )الضو( األرض هو ومن معه أمام الخيمة ومرت ساعة من الصبر 

المر والعجز عن فعل شئ.. 
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وإذا بدهمة سوداء تقترب قليال قليال.. 
حتى تكشفت فإذا بها )رقية(.. 

قفز الجميع قفزا من على األرض نحوها وصاح )الضو( :
ــ ماذا فعل بك هذا المعتوه..؟

ردت بثقة وببرود فاجأ الجميع :
ـــ ال شئ.. عودوا إلى خيامكم.. 

ـــ كيف نعود..؟ 
ـــ قلت لكم عودوا.. أال تثق بى يا إبن عمى.. معى سكينتى لو أراد فعل شئ لقتلت 

نفسي.. إذهبوا وسأخبرك في الصباح..
إرتاح )الضو( لهذه الكلمات فهو يعلم محبوبته تماما ويعرف أنها تعنى ما تقول 

وإنصرف الجميع.. 
وأصبح الصبح بنسيم بارد وجلست )رقية( مع )الضو( قائلة:

ــ لقد جن سراج.. ردفنى خلفه على الجمل وذهب بى مسافة ليست ببعيده.. وما أن 
أناخ حتى أخرجت مديتى ووضعتها على خصرى فسكت ولم يقل شيئا.. بعد دقائق 
بينى وبينك  يا سراج..  أتزوجك  لن  له  الضو عنى..؟ فقلت  فقال لى ماذا يميز 
الموت.. فقال لى أخرجوا من العشيرة وإال سأقتلكم وال أبالى من الشنق فقلت له 
وإبلى التى ورثتها من أبى.. قال هى في الخالء وليس لديك فيها شئ وإذا لجأت 

للقانون سأقتلكم قبل أن تصلوا إلى المديرية..   
سكت )الضو( وفكر مليئا وقال وهو العالم بأخيه إبن أمه وأبيه :

ـــ سيقتلنا إذا لم نخرج..  
آٍه على هذه الدنيا.. 

كيف وصلت األمور إلى هذا الحد.. 
هل هو إمتحان أم غضب من عند اهلل تعالى.. 

لماذا تتوالى على المعاناة والمصائب..؟ 
أنا لم أفعل غير الخير.. كل الخير للناس.. 

ديارى  من  طريدا  وصرت  وإرثى  مالى  واآلن  وأبى  عمى  وفقدت  ساقى  فقدت 
وعشيرتى.. 

كأنه الكابوس.. 
سيقتلنا هذا األبله.. 

ماذا عن أخواتى وكيف أفارقهم وأتركهم لهذا الفاسد الذى يشرب الخمر طوال 
النهار وأغلب لياليه يقضيها في بيوت الدعارة بثمن ألبان اإلبل التى لم يحاسبه 

أحدا بها  لسنوات طويلة.. 
الحل الوحيد هو أن يزوج أختاه ألصدقائه التوأم )بلة والطريفى( وبعدها يترك 

المكان وهو مطمئن.. 
توجه إليهما وكانا يتشابهان لدرجة غريبة فال يستطيع أحد التفريق بينهما.. 
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وفور طرحه أمر بنات )موسي( وافقا في موقف رجولى لصديقهما العزيز الذى 
قدم لهما ما قدم حتى إستقروا معهم وأصبحوا من عشيرتهم.. وحدد معهم بأن 

الزواج يكون بعد ثالثة أيام..
وفى الزمان كان الزواج الحزين..

تزوج التيمان و)الضو(.. 
إستغال عدم وجود )سراج( في القرية والمهلة التى حددها لهما.. 

فهو يريد الخروج وهى حالله وكذلك التيمان على بنات )موسي(.. 
زواجا حزينا ومؤلما.. 

كله دموع في دموع وبكاء على بكاء.. 
كانت عيون )سراج( ال تنقطع من القرية فكل يوم يرسل أحد رعيانه ليأتى له 

باألخبار.. 
خرج )الضو( و)رقية( في صباح اليوم الثانى على حمارين وكل القرية خلفهما 
البائن.. تبعوهما حتى  الكل تحكى ما شاهدوه من األلم والفراق والظلم  ودموع 

كلت أرجلهم من المشى.. 
وقفو يلوحون بأيديهم.. 

)رقية( ال تلتفت.. 
فقط دموعها التى تنهمر على حجرها.. 

وبعد ساعة من مسيرهما األليم.. قطع عليهما )سراج( الطريق وعصابته..
أوقفهما ساخرا :

ــ ألم تقل أنك رجل أيها األعرج..؟ لماذا خرجت..؟ أردتك أن تبقى ألغرقك في 
دمائك أيها الجبان..

سكت )الضو(.. 
لم يرد عليه ليس خوفا منه ولكن خوفا على )رقية(.. فهذا المعتوه المروءة له وال 
أمان.. يستحسن أن يصمت.. وواصل )سراج( سخريته المقيتة وهو يلقى بنظراته 

الخبيثة إلى )رقية( :
الكسيح.. أخاف عليك من أن  ـــ مبروك أيتها العروس.. هل ستنجبين من هذا 

يكون كسيحا في مكان آخر.. 
وضحك وضحك من معه وجروا بجمالهم بعيدا..

لم يكترث )الضو( و)رقية( على هذه التهكمات القاسية.. 
فما أصابهم أشد من ذلك وأعظم وقعا عليهم كبشر.. 

ركزا كل جهدهما في المسير حتى يخرجا من نطاق هذا المجنون.. سارا حتى 
جاء العصر.. نزال عند عشيرة متنقلة قدمت لهما وجبة.. سقوا حماريهما وواصال 
المسير حتى حل المساء عند قرية كبيرة.. نزال في طرفها وكعادة أهل القرى 

تم إكرامهما بما يجب..
باكرا واصال سيرهما على نفس وتيرة اليوم األول حتى وصال إلى قرى النيل.. 
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النيل لسهولة عيشها  البحث عن مأوى في إحدى قرى  )الضو( هو  ذلك مقصد 
وتوفر فرص العمل فيها.. 

باإلبل.. وفى نصف مسير  إال  الذى كانا فيه فال ملجأ للعيش فيه  الخالء  عكس 
فيها.. نظرت عيناه قرية جوارها  )الضو( لجهة مر  إرتاحت عينا  الثالث  يومهما 
أمامها مشروع زراعى ضخم وأراضى مطرية..  النيل..  بالقرب من  غابة كثيفة 

توجه نحو أحد المزارع.. رآى أحدهم يعمل وصاح له :
ــ السالم عليكم.. 

ــ وعليكم السالم..  
ــ يا أخى.. أتينا من مكان بعيد.. ونريدك أن تنزلنا عندك اليوم.. 

ــ مرحب.. تفضلوا..  
ترك عمله وتوجه بهم إلى القرية..

و)الضو( تسبقه الهواجس إليها..
يا ترى ماذا بداخل هذه القرية..

 ****** 

      وعندما حلت التاسعة مساء.. 
كان )الضو( قد حكى )للرضى( كل شئ.. 

منذ وفاة أبيه وحتى مالقاتهم له في المزرعة.. 
فأطرق )الرضى( متأثرا :

ــ ال حوال وال قوة إال باهلل.. هل يوجد مثل هذا في هذه الدنيا..؟ 
وأضاف باسما:

ـــ وأنتم اليوم عروسان..؟
نسي )الضو( تماما أنهما عروسان.. 

أومأ برأسه خجال.. 
)الرضى( ضاحكا :

ــ مبيتكم اليوم في قطيتى..
وقال لزوجته )التاية( بهمس في أذنها: 

ــ أحسنى زينة ضيفتك..
)التاية( كزوجها في الطيبة وحسن المعشر.. 

ويا لطيبة هذا الرجل.. 
صدقه وهو ال يعرفه.. 

أعدت )التاية( ما يلزم.. 
ومن فرط سحر )رقية( وجمالها وجسدها الممشوق.. 
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نسي )الضو( كل ما مر به..
وفى الصباح ذهبت )رقية( إلى التكل وجاء )الرضى( بالشاى إلى )الضو( : 

ــ صباح الخير يا عريس..؟
ــ الحمد هلل.. أنعم اهلل عليك بالعافية.. ال أعرف بماذا أجازيك.. 

ــ دعك من شكرى.. لى في هذه القرية سبع سنوات وليس لى فيها قريب .. أتيتها 
إرادتى  بمحض  الشمالية  المديرية  من  أتيت  أننى  سوى  بقصتك  شبيهة  بقصة 
بسبب أعمامى الذين ظلمونى في ميراث أبى.. شيخ هذه القرية يسمى الفاضل.. هو 
أخرق بعض الشئ ولكن فيه فضل.. هيا لنذهب إليه ونستأذنه في بقائك بينهم.. 

ورزقك على اهلل..
القرية حكا له )الضو( بعضا من قصته وحجب بعضها وختمها  وفى قطية شيخ 

قائال:
ــ أريد أن تكرمونى ببقائى بينكم.. وعشمنا في أصلك وكرمك.. 

قائال  اإلستجداء وتنحنح  الفخر ومثل هذا  فهو يحب  الشيخ في جلسته..  إعتدل 
موجها حديثة )للرضى(:

ــ أرجو أن ال يكون هاربا من سرقة أو قتل رقبة..؟
فقال )الرضى( متوسال:

ــ أملى فيك كبير.. أتركه وعلى ضمانتى..
يثق تماما )الفاضل( بما قاله )الرضى(.. فهو متزن وصادق.. لم يسمعوا منه أو يروا 

عليه ما يقلق طيلة السبع سنوات التى قضاها بينهم.. وقال الشيخ :
ــ أين سيسكن؟

ــ بجوارى..
ترنم قليال وقال:

ـــ خيرا.. 

 ****** 

بدأت الحياة الجديدة التى ال بد من التكيف معها.. 
عليه رمى الماضى القريب وراء ظهره ومسح شبح )سراج( القاسى من ذاكرته.. 

فكر في اهلل وشكره كثيرا.. 
فقد هيأ إلستقباله )الرضى( الطيب.. 

أرسله نجدة له.. 
كأن القدر يمد أياديه بيضاء من خالله حتى يرتاح ويأمن.. 

يطمئن ويسلم.. 
تغيرت المعادلة.. 

فالعيش في كنف وخير الوالد يختلف كثيرا من العيش الذى يعتمد على الكسب 
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اليومى واإلعتماد على النفس.. فكيف يبدأ حياته التى جبر عليها..؟
راودته فكرة ال بأس بها.. لديه حماران هما كل ما لديه.. الحظ أن )الرضى( ليس 
له دابه تحمله وأغراضه وبعد عناء شديد أقنعه بأن يأخذ حمارا يتنقل به ويبيع 
هو اآلخر لتوفير الفلكاب والشعب والقش للقطية خاصته.. وبعد فراغه من بناء 

قطيته بدأ في شراء فروع األشجار وسيقانها.. 
منها  يصنع  تقوى..  حتى  خضراء  وهى  جيدا  وحرقها  وتنظيفها  ببربحتها  يقوم 
العناقريب والملودات والسكابات وأعواد الفئوس والفرارير وكل األدوات الريفية 
التى تساعد على حصاد الرزق.. وهو المتمرس في تلك الحرفة عند أهله.. عاهته 
جعلته يهتم بالعمل الحرفى.. )رقية( أيضا لم تجلس ساكنة تنظر إلى )الضو( 
حبيبها وأخيها.. كانت تقوم بضفر البروش والتبروقات والنطوع ولديها أدواتها 

الخاصة.. 
إستقرت الحياة نوعا ما..

الود الذى جمع بين )رقية( و)التاية( يفوق ود األخوات والحبيبات.. 
تعوسان معا وتطبخان معا وحمال بطفليهما معا.. 

وضعت )رقية ( طفلها قبل ) التاية (..
 كانت فرحة )الضو( ال تحدها حدود وهو يستقبل طفله األول.. 

بكى بكاءا تتفطر له القلوب وهو يشتاط حنينا إلى أخواته وعشيرته.. 
األرض  إمتألت  ولكانت  األول  الحفيد  بهذا  أباه  فيه  سيكون  التى  الفرح  تذكر 
بدماء اإلبل المنحورة ولتشقق الخالء بصوت أعيرة البنادق ومألت اآلذان أصوات 

النحاس المهيب مع القدلة والعرضة والصوقرية.. 
دخل على )رقية( وإحساسها ال يختلف عنه فهى في غمرة فرحها وألمها.. 

قال لها وقد حمله بين يديه والطفل األبيض ذو الشعر األسود يلعق شفتيه ويضم 
كفيه بقوة  :

ــ نسميه موسي..
ــ أريد أن أسميه ماهل.. أريده أن يكون ماهال.. يحمل الكل في صدره الرحيب.. 

كسفينة نوح التى حملت كل شئ..
)خالد( هو إسم إبن )الرضى( الذى أتى بعد )ماهل( بعشرة أيام.. 

سارت الحياة كما أرادها اهلل سبحانه وتعالى لهاتان األسرتين القنوعتين بالقسمة 
والنصيب.. 

مرت سبع سنوات.. 
لم تنجب )رقية( بعد )ماهل(.. 

ذهب بها )الضو( إلى الخرطوم وتردد على عدد من األطباء المختصين وتوصلوا 
لنتيجة واحدة وهى أن هنالك تشوهات قد طرأت على جدار الرحم تمنع إكتمال 
نمو الجنين لذا كانت النتيجة ثالثة إجهاضات متتالية فتركوا األمر لخالقهم 

إن شاء يرزقهم وإن لم يشأ )فماهل( هو نور العيون والحمد هلل رب العالمين.. 
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دخل )ماهل( و)خالد( المدرسة في عمر التسعة سنوات وتدرجا حتى وصال الصف 
الرابع اإلبتدائي.. 

وجاء اليوم المشئوم..
الفراق األليم..

األلم بعينه..
المألوف  عن  للخروج  الزواج  مناسبات  يستخدمون  القرية  شباب  بعض  كان 
وإثبات رجولتهم التى توحيها لهم فترات المراهقة األولى.. فيكثرون من شرب 
يعبرون  التى  الجرأة  بعد  لتعينهم على إكتساب  المناسبات  البلدية في  الخمور 
بها عن طربهم بالرقص والعرضة واإلندماج في أجواء اإلحتفال دون أن يتواروا 

خجال من البنات.. 
سار صبيان يتهامسان والبرد يصقع بهبوبه الباردة..

وجلسا جوار قطية )الضو(.. يشربان الخمر في خفوت شديد وبأصوات مكتومة 
وأشعال سيجارة لتتصاعد نشوتها ويبلغون الذروة..  

قذفا بعود الكبريت.. 
وبعد ثالثة دقائق رأيا ضوءا ونارا تشتعل في طرف القطية.. 

ركضا هربا وهلعا.. 
أستشرت النار أكثر وتوغلت باطن القطية..

مخزنا  كانت  التى  )الضو(  قطية  طبيعة  إشعالها  من  وساعد  اللهب  ألسنة  علت 
ألغلب صناعات )الضو( الخشبية.. 

زائدا البروش والسعف الكثير المعلق في دوائر سقف القطية.. 
صحا )الضو( وصرخ في )رقية( وخرجا بـ)ماهل( مسرعين.. 

فى تلك األثناء تملكت النار من كل أنحاء القطية.. 
تجمهر الناس.. 

عال الصياح.. 
األخشاب  فكمية  المرة غير معتادة  فالنار هذه  والتراب ولكن هيهات  بالماء  أتو 

المحترقة مضاعفة وتذكر )الضو( السيف ومصالة أبية الجلدية.. 
متعلقات أبيه )موسي(.. 

هى كل ما يملكه من ذكراه.. 
ركض نحو القطية المتقدة لهبا وصرخ فيه الجميع.. 

صرخ )الرضى(.. 
أمسك به ولكن أفلته بقوة..

إنعقد لسان )رقية(.. 
)وماهل( جوارها يبكى..

 دخل )الضو( ورفع يده في مكان السيف والفروة ولم يجدهما.. 
وقعا في األرض.. 
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إنحنى يبحث عنهما وهو مختنق تماما.. 
تأخر.. 

صارت القطية كرة من نار..
لم تتمالك )رقية( نفسها.. 

ركضت هى األخرى نحو القطية..
نحو زوجها..

حبيبها.. 
وفى اللحظة التى دخلت فيها بخطوة بعد العتبة..  

إنهارت القطية عليهما.. 
تسمر الجميع.. 
وإحترقا تماما..

                              

 ****** 
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2

الصيف ينذر بقدومه الحار.. 
)الرضى( يسوى األرض التى كان فوقها منزل )الضو(.. 

يزيل حطامه ويطوى ذكرى إثنتى عشر عاما لم يتبق منها إال )ماهل(.. 
يحمل السيف بعد أن وجده مجرد قطعة حديد سوداء.. 

صرخ )ماهل(  كثيرا في كل مرة يتذكر فيها الحريق.. 
تعبت )التاية( من البكاء..

غاب عن الدراسة ألكثر من عشرين يوما.. 
بدأ )ماهل( في إكتشاف الحياة والطبيعة من حوله.. 

يختلى بنفسه كثيرا على أطراف الغابة القريبة من القرية.. 
تهبط  المختلفة..  الشجية  وأصواتها  المختلفة  بألوانها  الطيور  تلك  يرى  وهو 
على الغابة من الحر الشديد فتضع نصف سيقانها الرقيقة على أطراف ما تبقى 

من مياه الخريف في الميعة  وهى تتجازب أطراف أرياشها في مداعبة حميمة.. 
وتستحم بإنتعاش بقطرات الماء الدقيقة.. 

جذوع السنط العجوز الذى مال لونه إلى السواد يفج أرضيته العريضة ليتجذر 
داخل المياه الراكضة.. تتخلل المساحات بينها أشجار الطلح ذات السيقان الرقيقة 
في لون أحمر مشرب بالصفرة الفاقعة كأنهن فاتنات صفراوات اللون بين زمرة 
من الرجال العمالقة.. مع سيل أشعة الشمس العمودية التى حجب بعضها وبعضها 

وصل إلى الماء بصعوبة لترسم على ظهر الماء لوحة ذات لونين فاتنة.. 
وتلك الرائحة المشربة بالطين ورائحة أشجار الطلح مع لذعة من رائحة روث 
الكال  عن  البحث  عنت  بعد  األشجار  تحت ظالل  نهارها  تقضى جل  التى  البهائم 

خارجها.. 
وهناك على أطراف الغابة أشجارا تختلف أوراقها وأطوالها.. 

فيها الهجاليج ذات األشواك العريضة.. نبات السلعلع يتطفل بتسلقه على األشجار 
كاسيا لها الثوب األخضر الحرجلى وأشجار العرديب كأنها المارد الضخم من 
هنا  تقفز  التى  الصغيرة  القرود  وهى  العباليج  رؤوسها  وعلى  الهائلة  أحجامها 

وهناك وأشداقها مليئة بالقرض الذى يتسلوا بإمتصاصه طول النهار.. 
يتمعن )ماهل( في تلك اللوحة البديعة.. 
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لكنه ال يعى سر القدرة اإللهية والعوامل الطبيعية التى إمتزجت لتصير على هذا 
الجمال.. 

اليوم هو نظيف أنيق.. يلبس عراقى تيترون  ولباس من التيترون أيضا وينتعل 
شدة سوداء.. إشترت له )التاية( هذا الطقم وحمته بيدها.. 

ذهبت إلى ست )صفية( معلمة اللغة العربية ومرشدة الصف الرابع وإستسمحتها 
أن تأتى المساء لتقنع )ماهل( فى رجوعه المدرسة.. وهو أول الصف لثالثة سنوات 

متتالية.. 
ذكاؤه محير في إحرازه الدرجة الكاملة في كل مادة ويحفظ اآليات والمحفوظات 
في يومها وقبل خروجه من المدرسة.. لعن شيخ الحلة )الفاضل( اليوم الذى أدخل 
فيه إبنه )الريح( مع )ماهل( في فصل واحد ولواله لكان إبنه أول الفصل بدال من 

إحرازه المرتبة الثانية..
خرج )ماهل( ومعه )خالد( إبن الرضى للمدرسة.. 

ليس معه حقيبة.. 
إحترقت مع القطية.. 

لم يكن )الريح( مرتاحا لتفوق )ماهل( كأبيه.. 
كلمات اللوم الدائمة كانت له بمثابة تعزيز كرهه لذلك المتفوق فيبين في 
المدرسة.. على  اليومى مع )ماهل( داخل الفصل وخارج فناء  وجهه وفى تعامله 
عكس ست )صفية( ومدير المدرسة )عز الدين( فقد أظهروا إهتمامهم به لحظة 
بكل  )صفية( وصدرها محمل  دخلت ست  المكتب..  في  إستدعوه  بوابتها..  ولوجه 

الكتب المقررة باإلضافة إلى كراسات جديدة وأقالم ومحبرة..
وعيناها  لها  ناولته  القماش..  حقيبة  داخل  كتبه  جميع  )صفية(  ست  له  أدخلت 

مليئات بالدمع الذى لم يجد طريقه للنزول.. 
الروحى واإلجتماعى ينصب  القرى وجل جهودهم وتكافلهم  محور إهتمام أهل 
تجاه المؤسسات الصغيرة التى تتزين بها القري حيث يتفاخرون ويتسابقون على 
إنشائها.. فالشفخانة تدخل فى النفس الطمأنينة وتبعث باإلرتياح فمرضاها يأتون 
إليها بأرجلهم وشكواهم ال تتعدى آالم المفاصل من كثرة أعمال الزراعة ورعاية 
ثروتهم الحيوانية وبعضا من حاالت الصداع بسبب التعرض ألشعة الشمس أغلب 
الشوك وأكثر األمراض فتكا  التى تسببها طعنات  النبت  أورام  أو  اليوم  ساعات 

حاالت المالريا وهى ما تقلق الناس.. 
المساعد الطبى نظيف كأنه منديل خرج لتوه من الصندوق ومن نظافته سماه 
أهل القرية )النظيف(.. الكثيرون يجزموا بأنهم يتعافوا  فور رؤيتم له.. القرى 
الكارو  عربات  )النظيف(..  هذا  مالذهم  بشفخانات  تحظى  لم  التى  المجاورة 
والحمير التى تأتى بالمرضى مربطها جوار الشفخانة.. يقول البعض أنه أفضل 

من دكاترة الخرطوم..
القرية  سماء  تكون  عندما  يرتديها  ناصعة  بيضاء  واحدة  حلتان  لديه  )النضيف( 
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نظيفة وخالية من أتربة وأمطار واألخرى زرقاء فاتحة وقد خصص لهما مكواة 
حديد ثقيله.. 

أما المدرسة فلها شأن آخر فهى تنال إهتماما متفق عليه من جميع سكان القرية 
ومجلس األباء الذى يرأسه )الفاضل(.. هى السلطة المحلية التى تذلل للمدير كل 
ليودعوا عنده  الناس  أجمع  أن  له إطالقا منذ  )الفاضل( ال يرتاح  العقبات ولكن 

صندوق دعم المسجد.. 
ومن طرائف القرية وتالحمها مع كل تفاصيل المدرسة حبهم السنوى لحصص 
الجغرافيا للصف الرابع.. لها معجبين من نوع خاص خارج المدرسة وخصوصا 

حصة أين تجد الكنز.. 
يخبرهم أستاذ )عزالدين( بأن اليوم سيدفن الكنز ليال فيقوم بمساعدته عدد من 
رجال القرية بدفنه في مكان صعب لزيادة إثارة البحث عنه وبداخله هدايا قيمة 
ومبلغ  القصيرة  القصص  وكتب  الهندسة  وعلب  والحلوى  األلوان  من  للطالب 
مالى صغير.. يقسمون جميعا أن ال يفشوا السر ألى أحد من طالب المدرسة حتى 

ولو كانوا أبنائهم من المشاركين في البحث عنه.. 
قامو بالمهمة ليال.. 

أشرقت شمس اليوم التالى.. 
وزع المدير خريطة السير لكل كنبة.. 

للكنبة  وخريطة  األولى  الكنبة  في  ومجموعته  )ماهل(  نصيب  من  كانت  أولها 
تمثل  عشرة  المجموعات  فكانت  )الفاضل(  ود   ) )الريح  بقيادة  الموازية  األولى 

عشرة كنبات وبعد خروجهم ذهبت الخريطة بهم في إتجاهات مختلفة.. 
كانت المجموعات تتقاطع في أطراف القرية وداخل شوارعها كالقطارات داخل 
المحطة.. رجال القرية في غاية اإلستمتاع ولمعرفتهم بمكان الكنز كانوا كلما 

إبتعدت منه مجموعة يضحكوا على حامل الخريطة..
      )ماهل( علم بمكان الكنز قبل خروجه بمجموعته من المدرسة بطريقة تصعب 
حتى على المحققين نفسهم.. كان حذاء أستاذ)عزالدين( ملئ بالطين اليابس حتى 
نصفه وبما أنه ال توجد وال بقعة ماء في فترة بداية الصيف داخل القرية إال في 
بئر الماء اإلرتوازية والتى ترد على مواسيرها الضخمة القرية بأكملها لتخلف 
بركة من المياه ضخمة.. ويستحيل دفنه في الغابة القريبة من كثرة األشواك 
بداخلها.. إذا الكنز في البئر تحت الشجرة جوار البركة.. فما كان من )ماهل( إال 
التوجه بعد عدد من جوالت التمويه نحو البئر وتحت الشجرة وقال لمجموعته 

إحفروا هنا.. 
وجدوا الكنز.. لحق بهم المراقبون من أهل القرية وإحتفلوا معهم إعجابا بذكائه..

أما مجموعة )الريح( ود )الشيخ( فقد رجعت بخفى حنين بعد أن تاهوا في أطراف 
الغابة لساعات طويلة..  
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 ****** 

بالجهد الذاتى وبمساهمة عدد من الخيرين كان إفتتاح مسجد القرية بعد عمل 
دؤوب إستمر لعامين ومتابعة مضنية من أستاذ )عزالدين(.. 

الجاهزية..  درجات  أعلى  في  كانت  التى  القرية  وصل  المديرية  مدير  مندوب 
الجنريتر..  مع  وتوصيله  الماكريفون  وتركيب  الصيوان  نصب  الضيافة.. 

)والفاضل( و)سليم( وأستاذ )عزالدين( في مقدمة المستقبلين.. 
يمينا ويسارا وعالمات  ويتلفت  الشئ  المندوب مضطربا بعض  أن  كان واضحا 

اإلستعجال بادية علي تقاسيم وجهه.. 
أمر مرافقيه بإلغاء بعضا من فقرات البرنامج ومن ضمنها وجبة الغداء التى خسر 
المصلين  )عزالدين(  أستاذ  وأم  اإلفتتاح  تم  مراحه..  من  )الفاضل( عجلين   فيها 

لصالة العصر وتوجهوا صوب الخيمة.. 
مال مندوب مدير المديرية على )عزالدين( :

مدنى..  وعصيان  مظاهرات  فيها  العاصمة  الخرطوم..  في  إضطرابات  هنالك  ــ 
ونفس الشئ في مدن مهمة.. لهذا لم يأت مدير المديرية.. سنعود وأرجوا أن تعتذر 

بإسمنا ألهل القرية..  
وقاموا دون أن يلقوا تحية الوداع إلى أحد.. 

توجهوا إلي سياراتهم وغابوا عن األنظار في دقائق.. 
كل ذلك تم في أقل من نصف ساعة.. 

وقف )الفاضل( مزهوال وهو ينظر إلى خيط الغبار الذى خلفته سرعة السيارات 
الفائقة.. تعب كثيرا وهو يعد لهذا اليوم.. 

كان يمنى نفسه بجلسة خاصة مع مدير المديرية حتى يكون من المقربين ومن 
أهل الرأى في المنطقة خصوصا وأن هذا هو اإلنجاز األول الذى تم في عهده.. 

الشفخانة والمدرسة والبئر تم إفتتاحها في عهد أبيه.. 
أشد ما أوجعه العجلين الذين أخرجهما من الزريبة بنفسه طائعا مختارا ليكرم 

بها المسؤولين.. 
إليه  نظر  أجوافهم..  إال  لهما  سبيل  ال  القرية..  ألهل  سائغة  لقمة  اآلن  العجالن 

)سليم( بإستهزاء وعتاب :
ــ أخبرتك أن ال تذبح العجلين إال بعد وصول الضيوف فلم تسمع حديثى..

إنتفخ وكاد أن ينفجر من حديث )سليم(.. 
خسارته..  عن  عوضا  يتشفى  حتى  لكمات  له  ويكيل  فيه  يبرك  أن  فكرة  راودته 

وصرخ في أهل القرية :
ــ جميعا تعالوا لقطيتى لتتناولوا الغداء..

وأخفت صوته ولم يسمعه إال )سليم( :
ــ أكلتم السم أيها الجياع..   
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وفى التاسعة صباحا..
 أعلن صوت الراديو إنتهاء فترة حكم النميرى.. 

ستة عشرة عاما قضاها في حكم السودان.. 
بدأت المرحلة اإلنتقالية بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الدهب تمهيدا لمرحلة 

ديمقراطية جديدة.. 
إمتألت خلوة )الفاضل(.. 

الراهن وينبئهم بظهور األحزاب  السياسي  الموقف  أستاذ )عزالدين( يشرح لهم 
مرة أخرى لخوض اإلنتخابات في العام القادم.. 

أصبح  التفوق  وبذات  عاما  عشر  الخمسة  مشارف  على  وهو  )ماهل(  عود  إشتد 
األول  المركز  إحرازه  السادس واألمل معقود عليه في  الصف  قيادة طالب  في 
على  يراهن  )عزالدين(  أستاذ  المديرية..  كل  في  اإلبتدائية  الشهادة  إلمتحانات 

ذلك ويقسم علنا لفرق الموجهين المترددين على المدرسة.. 
الماضيتين..  السنتين  طيلة  يومه  قضاء  في  المريح  الروتين  على  )ماهل(  تعود 
يحلبونها  تأتى..  عندما  األغنام  يربطون  األعمال  كل  ألوالدها  تترك  )التاية( 
ويردون بئر الماء ويقومون بمساعدة أبيهم )الرضى( عندما يعمل في القرية وال 

تترك )ماهل( يقوم بشئ رأفة به وحبا له و)الرضى( يقول لها :
ــ دعى ماهل يعمل قليال مع الصغار حتى يقوى ويعتمد على نفسه.. 

ولكنها تقسم أن ال يلمس شيئا..
ولكنه يتطوع في بعض األحيان ويساعد )خالد(..

)الريح( يشكل له بعبعا يصعب تخطيه.. فهو شرس ودائما ما يرقبه في حركته 
دائما ما يهزأ به كلما  الحله..  وسكونه ومعه شلة تأتمر ألمره لكونه إبن شيخ 

سنحت له الفرصة لذلك ويسيئ له..
وتتعالى الضحكات المتهكمة من الصبية.. 

السباب  له  ليكيل  القرية  أزقة  في  الليلية  المذاكرة  في حصة  إعترضه كثيرا 
والشتائم.. يتبعوه ويشتموه حتى يقترب من المدرسة ويسيروه شتما من المدرسة 

إلى المنزل حتى أصبحت عادة يومية.. 
دائما ما يهم )خالد( لإلشتباك معهم ولكن )ماهل( يوقفه..

)ماهل( ال يخاف منهم.. 
ال يرتجف إطالقا.. 

له برود يكفى إلحتمال )الريح( وعشرة من أمثاله ويعلم جيدا أن كره )الريح( 
ولو  الصف..  في  عليه  متقدم  ألنه  له  )الفاضل(  لكره  مصغرا  نموذجا  يعتبر  له 
متابعته  من  سيلهيه  أزلى  صراع  في  الوغد  هذا  مع  سيدخل  مجاراته  في  تهور 
للدراسة.. وحتى لو شكاه للمدير ماذا سيفعل له..؟ سيضربه ويعاقبه.. سيزيد في 

أذيته ويصير أكثر حقدا وشراسة من المرات السابقة.. 
        ولكن )الريح( وجماعته لم يتوقفوا ولم يملوا من تكرار ما يفعلوه.. كل يوم 
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يأتوا بالجديد في سبيل إهانته وقتل روحه المعنوية وما هذا التمادى إال لعلمهم 
بأن ليس له وجيع يدافع له وينافح عنه.. 

       )الرضى( ال حول له وال قوة فهو أيضا قعيد في القرية.. 
       إستمر هذا الحال حتى جاء اليوم الذى تفوه )الريح( في أحد أيام المذاكرة 

الليلية بكلمات بذيئات تصتك لها اآلذان ويخجل لها اللسان.. 
حطمت )ماهل(.. 

دمرت كبرياءه.. 
قضت على معنوياته تماما..       

ذهب إلى المنزل وقضى الليل بطوله وعرضه بكاء حتى صاحت الديوك..
عند الفجر أنزل من القطية )قربة( من الجلد اليابس..

 قطع منها قطعتان بمقاس قدميه وربطهما تحت أرضية الحذاء وعزم أمرا..
)الريح( مباشرة..  )ماهل( نحو  التالى توجه  اليوم  الدراسى في  اليوم  إنتهاء  بعد 

ونظراته لم تخطئ عينا )الريح( حتى إرتبك.. 
كان معه ثالثة أفراد من عصابته وقال له بهدوء وثقة :

ــ إذا كنت رجال فهيا معى إلى الغابة.. 
ضحك )الريح( حتى وقعت حقيبة القماش من يده.. وقال وقد ضربه في صدره :

ــ لك هذا يا لقيط..
توجهت مجموعة )الريح( نحو الغابة وهى مزهوه بتفوقها العددى.. وبعد أن ولج 
)خالد( داخل القرية ذهب )ماهل( نحوهم وما أن دخلوا طرف الغابة حيث األشجار 

المتفرقة حتى صاح فيهم )ماهل( :
        ــ إلحقوا بى لو إستطعتم..

        وأطلق ساقاه للريح.. 
       إشتاطوا غضبا وغيظا.. 

       ركضوا وراءه.. 
       كلما تقصر المسافة بينهم يطيلها )ماهل( بمزيد من الجرى حتى دخل بهم 
في )رضمة( من الشوك.. دخلوا فيها حتى سمعوا أصوات تحطمها تحتهم.. تسمروا 

بعد أن إجتاز الشوك أحذيتهم إلى أسفل أقدامكم فصاحوا من األلم الشديد.. 
       )ماهل( تكسرت األشواك تحته بفضل حاجز الجلد اليابس الذى صنعه تحت 

أرجله.. أخرج من سرواله سوطا من عنج مدببا والمعا.. 
بدأ في ضربهم.. 
ضربا بال هواده..

من غير رأفة.. 
ال رحمة فيه..

ضربا موجعا.. 
فظيع..  فيها  األلم  ألن  تسير  ال  أقدامهم  ولكن  الرهيب  ألمه  من  الفرار  حاولو 
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صرخوا مهددين.. ولم يتوقف.. بدأو يصرخون ولكن ال مجيب.. وهو يواصل في 
ضربهم حتى بدأو في البكاء واإلستجداء.. لم يعبأ لهم.. 

وتبكموا من  ما كاله من سياط حتى تصبب عرقهم وعرقه.. صمتوا  لهم  كال 
األلم.. توقف وأنفاسه تتسابق لهثا.. نظر إليهم فإذا بسراويلهم مبللة من فعلتهم 
على أنفسهم والدموع تسيل من عيونهم سيال وقد إحمرت وجوههم.. أخذ كافة 
بئر  صوب  وتوجه  بجيوبهم..  كانت  التى  الفكة  األقالم  الحقائب  متعلقاتهم.. 

مهجورة تقع في طرف القرية.. ألقى فيها كل متعلقاتهم..
ألحقها بسوط العنج.. 

ورجع إلى داره..  

            
 ****** 

           إمتألت الشفخانة بالناس.. 
       األوالد بداخلها يصرخون من الوجع و)النظيف( يحاول جاهدا إخراج األشواك 
المغروسة في أرجلهم وجسومهم منتفخة في مواضع السياط التى تحكى ما ذاقوه 

من ويل آالمها و)الفاضل( يصيح فيهم :
        ــ من الذى فعل هذا..؟

        صاح إبنه ولهجته ال تخلوا من قلة األدب وهو يبكى :
        ـــ رعاة األبقار..
        رد متوجع آخر:

        ــ لم نراهم من قبل..؟
       أرسل )الفاضل( أبناء القرية يجوبون الغابة ليعثروا على الفاعل والغيط يكاد 

يفجر عروقه.. كان هناك شخصا واحدا قد شاهد كل ما حدث عن بعد..
       شاهد )ماهل( وهو يضربهم.. 

       عم )عبداهلل( الحطاب وهو يقرب لشيخ الحلة.. 
       شيخا عجوزا جار به الزمان.. 

       في حقبة الخمسينات كان يمتلك شاحنة ماركة فيات وله من المال ما 
ومن  )الفاضل(  لوالد  مقربا  وهو صديقا  القرية  في  الخيرين  أكثر  من  جعله 

الذين قامت على أكتافهم القرية.. 
       بعد أن تولى )الفاضل( شياخة القرية عند وفاة أبيه كان العم )عبداهلل( 
سندا وعضدا له والحكيم الذى ترجع إليه األمور ولكن )الفاضل( غدر به بعد أن 

إكتسب منه الخبرة التى لم يتعلمها من أبيه.. 
       عرف القليل من طرق إدارة أمور القرية وبعدها تسبب في عزله من الناس.. 

       باع شاحنته الفيات وأفلس.. 
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       دارت بينهما معارك إستمرت ألعوام وضع فيها العم )عبداهلل( سالحه لعجزه 
على مجاراة مكائد )الفاضل( المدعومة بخبث )سليم(.. وصحته ال تسمح بذلك 
في  له  يعد  لم  بعدها  له..  تنجب  لم  التى  زوجته  توفيت  أن  بعد  معاناته  وزادت 
الدنيا شى غير ذهابه الغابة بحمارته التى يضرب بها أهل القرية المثل في البطء 
مجاورة  قرية  إلى  ويذهب  والجروف  الغابة  من  الحطب  بعض  ويجمع  الشديد 
إلى قطيته وال  القرية ويأخذ حاجته من دكان )عوض( ويذهب  لبيعه ويرجع 

يخرج منها إال صباح اليوم التالى.. 
                ضحك العم )عبداهلل( وهو يرى حصة التأديب التى ألقاها )ماهل( على 
هؤالء الصبية في الغابة.. سعد بذلك فكثيرا ما كانوا يعاكسوه ويسخروا منه.. 

أشفى )ماهل( غليل صدره منهم.. 
       لم يتحدث باألمر والقرية بأكملها تبحث عن الفاعل.. 

إلى         منهم من قص دروب األغنام واألبقار وذهبوا بعيدا ومنهم من ذهب 
الشرطة في المديرية وبعد التحرى قيدت الحادثة ضد مجهول ومنهم من حاول 
الضغط على األوالد وإقرارهم ألن روايتهم فيها بعض اإلرتباك في سردها ولكنهم 
القدرة على سيرهم في  أيام لعدم  أربعة  المدرسة  لم يعترفوا.. غاب األوالد من 

األرض.. 
       وفى اليوم الخامس دخلوا ساحة المدرسة وأرجلهم تتداخل وتصطدم في 

بعضها البعض خوفا و)الريح( خلفهم عكس ما كان في السابق.. 
       رآهم )ماهل( ولكنه لم يكترث لهم وكأنه ال يعرفهم وهم في حذر شديد 
منه.. لم يقابلوه قط خارج المدرسة ال في الصباح وال في المساء.. الحظ أستاذ 

)عزالدين( هذا التغيير الغريب.. نادى )ماهل( في مكتبه :
        ـــ هل لديك عالقة بما حدث لزمالئك..؟ 

        ـــ ال يا أستاذ..
        ــ ال تخف منى يا ماهل.. لن أخبرهم.. بل أخاف عليك وعلى مستقبلك 

منهم إذا إكتشفوا األمر.. 
صمت.. فهو يثق في أستاذ )عزالدين(:

        ـــ نعم..
        ـــ من معك..؟

        ـــ وحدى.. 
        قص عليه ما حدث ولم يستطع أستاذ )عزالدين( إخفاء إعجابه بهذا الفتى 

الشجاع والذكى.. قال له :
        ـــ ال تفعل ذلك مرة أخرى.. أخبرنى إذا تعرض لك أحد..

        بعد حصاد وافر من المراجعات والمذاكرات المسائية والضغط الدقيق على 
المقررات والمرور على كل كبيرة وصغيره فيها.. 

كان نصيب المدرسة أن يجلس طالبها في مدرسة متوسطة فى قرية أخرى تبعد 
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عنهم عشرين كيلو متر تقريبا وكل المعلمين والمهتمين في القرية يتوقعون 
إكتساح )ماهل( لطالب كافة المدارس اإلبتدائية في المنطقة.. 

ست )صفية( تتمنى حدوث ذلك وهو ليس ببعيد.. 
فهى تعرف المستوى الرائع الذى يتمتع به وسيكون إضافة لها لو أن أول المديرية 

كان من ضمن طالب الفصل الذى تشرف عليه.. 
إضافة  التقدم  هذا  فسيعتبر  أمانيه  في  كثيرا  عنها  يبتعد  ال  )عزالدين(  أستاذ 
إلنجازاته الكبيرة في المنطقة التى عمل فيها لثالثين عاما.. كان سببا رئيسيا في 
إستمرار الكثير من المدارس التى تصعب إدراتها بسبب قساوة مناطقها وقساوة 

أهلها وعدم إهتمامهم بالتعليم وخصوصا تعليم البنات.. 
كافة  إحترام  وينال  بأجمعها  المنطقة  في  معروفة  شخصية  )عزالدين(  أستاذ 
المكاتب اإلدارية في المديرية.. تعبت أسرته من التجوال معه هنا وهناك بعد أن 
زاد عددها وتقدم أبنائه في السن والمدارس ففضلوا العيش في المدينة وهى مكان 

نشأته وتعليمه وأهله.. 
هذا هو آخر عام ألستاذ )عزالدين( في التدريس وسيترقى العام القادم إلى موجه 

في إدارة التعليم بالمديرية.. 
يأتى الطالب الممتحنين إلى المدرسة في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس.. 

وتأتى )التاية( مع إبنيها )خالد( و)ماهل( حتى تتأكد بأنهم  دخلوا المدرسة.. 
يأتى لورى )حسب الرسول(.. يركب أستاذ )عزالدين( وست )صفية( في المقدمة 
ويستقل الطالب ظهر اللورى مع التحذير الشديد بعدم الركوب في السيخ أو 

التندة.. يصلو قبل نصف ساعة من زمن الجلسة..
التوجيهات األخيرة عن  يجلسون في ساحة المدرسة ليلقنهم أستاذ )عزالدين ( 
اإلجابة  قبل  السؤال  وفهم  الحل  في  اإلستعجال  وعدم  األسئلة  وطريقة  المادة 
ويتوجهون  منه  ويخرجون  اإلمتحان  ويدخلوا  والشف  بالغش  التعامل  وعدم 
الثانية وبعدها إلى القرية ليلتقوا في  للعنابر لتناول اإلفطار.. يجلسوا الجلسة 

درس العصر لمراجعة مواد اليوم الثانى.. 
إستمر هذا النسق الهادئ والمنظم لمدة خمسة أيام..

إنتهت اإلمتحانات..
خلت المدرسة من الطالب والميز من المعلمات..

ومن لم يتم إختياره من األساتذة في التصحيح توجه ليقضى اإلجازة مع أهله.. 

 ****** 

المعدات ويتوجهان مع  يأخذ )ماهل( و)خالد(  الباكر  الصباح                في 
األعمال  أحد  أو  القش  من  إنشاء سور  أو  القطاطى  دق  في  لمساعدته  )الرضى( 
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األخرى.. )ماهل( ذو همة في عمله.. 
       سريع التعلم فقد خرج مع )الرضى( كثيرا وكان ذلك ضد رغبة )التاية(.. 
القش  دعائم سور  )الغزازات( وهى  فيها  الحفر ويدخل  تعلم كيف يحفر  لكنه 

ويسكنها جيدا حتى ال تتزحزح.. 
موازى  ثالثى  شكل  في  وربطها  )الغزازات(  في  )الفلكاب(  تشابك  تعلم         
على  )بوص(  أو  )العدار(  دور كساء  يأتى  وثم  للسور  األساسي  الهيكل  ليتكون 
ذلك الهيكل وتثبيته بواسطة )فلكابة( أخيرة تربط مع فلكابة الهيكل بواسطة 

حبال من )الحنقوق( الرفيع المبلول أو السعف الرفيع المبلول أيضا.. 
       تعلم زرب الشوك.. 

       يحفر الحفر على مسافات متقاربة وبعد الحفر الجيد والتنظيف يأخذ الفأس 
الخفيف ويطأ بقدمه على الشوك بعد أن يفصل فرع من المجموعة ويمد الفأس 
حتى آخر الفرع ويفصله من إخوته فيحمل بيده اليسرى قعر الفرع وبالفأس 
ويسكنها  صغيرة  )غزازة(  الفرع  مع  ويدخل  الحفرة  في  ويزرعه  الفرع  رأس 

جيدها بعود الفأس بعد ملئها ترابا وحجارة.. 
       تعلم )ماهل( كثيرا من األعمال اليدوية التى تساعد على سير الحياة في 

البادية.. 
عصرا يتوجهون إلى ميدان كرة القدم ليلعبوا مع أقرانهم ثالثة أيام في اإلسبوع 
وبقية األيام لمن يكبروهم سنا.. لم يكن حظ )ماهل( جيدا في لعب الكرة فهو ال 
بدرجة  وحريف  كبيرة  لدرجة  فيها  ماهرا  فهو  )خالد(  عكس  إطالقا..  يجيدها 

إمتياز ومهارته تجيز له اللعب في أيام اإلسبوع األخرى مع من يكبروه سنا.. 
فى أحد األيام وبعد اإلنتهاء من التمرين قابلهم في طريقهم عم )عبداهلل( وقال 

)لماهل( بعد أن أومأ له بأن يأتى قربه :
        ـــ ألست إبن الضو..؟ 

        ـــ نعم إبنه..
        ـــ رأيتك وأنت تضرب الصبية..

        إرتاب )ماهل( وأردف عم )عبداهلل(:
        ـــ ال تخف فقد إستمتعت بهذا.. خذ هذه الهدية.. 

        ومد له مبلغا من المال غير قليل.. رجع )ماهل( إلى الوراء وقال عم )عبداهلل( 
:

        ـــ خذها يا إبنى.. فأنا صديق أبيك..
        أخذها )ماهل(.. كانت خمسة جنيهات.. مبلغا رهيبا..

 وضعها في جيبه.. 
وذهبا..

 ****** 
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صاحت القرية بكاملها بعد سماعها لهذا الخبر من الراديو.. 
) أوائل الشهادة اإلبتدائية في المديرية(.. 

)األول على المديرية من مدرسة الشيخ أبو الفاضل.. ماهل الضو موسي (.. خرجت 
القرية والفرح يمأل جنباتها نحو منزل )الرضى(.. 

هنالك من يعرض بالسيف.. 
هنالك من يضع يده في فمه ويصيح والنساء تزغرد واألطفال يركضون.. 

الكثيرون ذبحوا كرامة النجاح أمام منزل )الرضى(.. 
)الرضى( يبكى بصوته كالنساء.. ويقول:

ـــ حسرتى عليك أخى الضو.. إنه يومك يا رفيقى..  
)التاية( تصيح بالنواح.. فرحا مبكيا.. وسرورا مؤلما..

يا لهذا اليوم.. 
)ماهل( لم يتماسك عند سماعه )الرضى(.. 

بكى.. 
ينتحب حتى حمله  و)الرضى(  به فرحين  يعرضون  أعناقهم  الرجال على  حمله 

الناس من عضديه وأجلسوه وهو يبكى.. 
شخص واحد لم يكن فرحا بهذا اإلنجاز.. 

)الفاضل( شيخ القرية.. 
سمع بالخبر قال مغتاظا :

        ـــ عجبا.. القرية قريتى وقرية أجدادى.. والمدرسة بإسم أبى.. وإبنى من 
الممتحنين.. وتشتهر القرية بسبب الولد اللقيط.. سبحان اهلل.. 

        أتى آخر الناس يجرجر أرجله ليبارك ولوال )سليم( الذى أقنعه بأهمية 
حضوره على عين الناس لما جاء.. كانت فرحة الطالب أكبر وألول مرة يصافح 

فيها )الريح( )ماهل( منذ حادثة الغابة وهنأه بتفوقه.. 
       وفى صباح اليوم التالى أتت عربة من المديرية مليئة بالمسئولين ومعهم 
أستاذ )عزالدين( الذى بكى عندما رأى )ماهل( فقد صدق حدسه فيه.. نزلوا في 
خلوة )الفاضل( وبعد أن أكرمهم طلبوا من )الفاضل( أن يأتى المديرية صباح 

اليوم التالى ممثال للقرية ومعه )ماهل( وأهله لإلحتفال والتكريم.. 
       رجع المسئولين وتركوا أستاذ )عزالدين( ليأتى مع )ماهل( وأهله..

       قضوا بقية اليوم في خلوة )الفاضل( يستقبلون فيها وفود القرى المجاورة 
اإلنجاز  )الفاضل( و)عزالدين( على هذا  أعيان ومعلمين ومسئولين مهنئين  من 

غير المسبوق حتى حل المساء وكان أيضا يوما حافال من أيام القرية..
        وفى المساء قال )الفاضل( لصديقه )سليم( :

        ـــ ال أدرى.. هل أفرح بشهرة القرية التى مألت اآلفاق.. أم أحزن ألن الجئي 
القرية تقدمونا بالنجاح والتفوق..   

        ـــ هل تعرف سباق الخيل..؟
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        ـــ نعم أعرفه..  
        ــــ عندما يفوز الحصان هل يقولون فاز الحصان أم فاز حصان فالن..؟

        ــــ حصان فالن.. 
        ــــ وهل يستلم الحصان الجائزة أم صاحبه..؟ 

        ــــ صاحبه طبعا..
        ـــ فلماذا الغضب.. أنت صاحب القرية والمدرسة بإسم أبيك.. فلينجح من 

ينجح..
        ـــ أرحتنى يا سليم.. أنت من الشياطين.. 

        وفى منزل )الرضى( أخذت )التاية( يومها كله في التزويق.. 
       بذلت مجهودا جبارا لتخرج في أبهى حلة كونها والدة المحتفى به.. 

       لم تنس أن تتباهى بذلك أمام بعض من نساء القرية فطالما كن يغظنها 
بعبارات عنصرية تذكرها بأنها دخيلة عليهم وال يجب أن تتعمق في شئون القرية 
المناسبات  كل  في  مجاملتهن  في  تتفانى  كانت  أنها  من  بالرغم  اإلجتماعية 

السعيدة والحزينة.. 
أخرجت الجديد الذى لم يتفشى من مالبس )الرضى(.. أعادت كيه وحرصت على 

تنبيهه أكثر من مرة بأن يهذب ذقنه وشاربه.. 
يمتلكه  الذى  كاب  دبل  الالندروفر  طوى  الصباح  ضؤ  خطوط  ظهور  وقبل 

)الفاضل( األرض طيا نحو المديرية.. 
الخيمة  تلك  إحتوتهم  الذين  الناس  من  الهائل  بالكم  تفاجأوا  وصولهم  وعند 
الفاخرة داخل ساحة إدارة التعليم بالمديرية.. لم تصدق عيناهم أن هذه اإلعداد 
اليوم  المهيبة هو إحتفاءا بهم.. تقريبا كل المديرية بأعلى قمة فيها يحتفلون 

داخل هذه الخيمة الفاخرة.. 
قام لهم الناس.. 

حيوهم بالتصفيق.. 
باركوا لهم وتسابقوا على مصافحتهم.. 

يشيروا إلى )ماهل(..
من صدمه هذا المشهد الحافل وأثر فيه هو )الفاضل(..

إنفعل وإنتفخ فخرا عندما رحبوا بهم..
ذكروا إسم قريته وإسم أبيه الذى أنشأ المدرسة.. 

غرقت عيناه بالدموع وصغر فمه حتى أدخل شفتيه بين أسنانه..
وإنفعاله  إنجذابه  من شدة  يصدر شخيرا كالثور  قبضت حلقه وجعلته  العبرة 

بالمشهد..
رفع عصاته وحيا بها الحضور عندما أذاعوا إسمه..

صاح وصوته ضعيف متقطع تخنقه العبرة :
ـــ أبشرو بالخير.. أبشرو بالخير.. 
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وصلوا الصفوف األمامية وأجلسوهم جوار أكبر المسئولين واألعيان بالمنطقة.. 
و)الرضى( و)التاية( ال صنعة لهم غير البكاء.. مال مدير المديرية على )الفاضل( 

وقال له :
        ـــ مبروك يا شيخ الفاضل.. لقد شرفتنا مدرستكم ورفعت رأسنا.. 

        ـــ بارك اهلل فيك.. بارك اهلل فيك يا أخى..
        ـــ سمعت أن الطالب المتفوق يتيم..

        ـــ نعم.. ولكن أطمئنك يا ريس.. نساء القرية جميعهن أمهاته ورجالها 
آبائه.. 

        ـــ حافظوا عليه.. فهو نابغة..

 ****** 

تغيرت نظرة )الفاضل( لتصبح أكثر عمقا نحو )ماهل( وشأنه.. 
تدر  التى  بالمرونة  معها  والتعامل  بالتدقيق  لها  والركون  األحداث  مجاراة 

بالمصلحة أفضل من النظرة الضيقة التى تضر وال تنفع.. 
ماذا سيجنى من صراعه مع طفل يصغره بأربعين عاما.. 

ماهذا الذى كان يفعله.. 
ضحك ضحكة مكتومة داخل صدره هازئا بنفسه.. 

لقد تسبب هذا العدو الصغير في معرفة المسئولين به وعلى أعلى المستويات في 
المديرية.. 

قدمو لهم الهدايا في اإلحتفال..
هنأه مدير المديرية شخصيا..

تدافع الناس لرؤية شيخ القرية التى أنجبت )ماهل(..
وعده من وعده من المسئولين بزيارة القرية ورؤية مدرستها..

دفعت المديرية دعما مقدرا للمدرسة..
ومبلغا كبيرا لـ )ماهل( ووعدا بمجانية تعليمه للمرحلة المتوسطة.. 

أصبح نجما بسبب طفل نجيب.. 
درسا مستفادا تعلمه شيخ الحلة  ليكون أكثر قومية مع الناس وفكر في قرارة 

نفسه بأن يعيد صياغة عالقاته مع من قاطعهم.. 
فأن يكونوا دعما له خير من أن يعادوه وهو لن يخسر شيئا.. 

عليه إدخال الجميع تحت عباءته حتى يكون شخصية قومية ومتفق عليها.. 
عليه أن يبدأ بعم )عبداهلل(..

خالفه معه أفقده حيا كامال في القرية وهم صلة رحمه األقربين واألمر الثانى 
البد من أخذ هدية في وضح النهار لـ )ماهل( حتى يري الناس وقفته مع التعليم 

في القرية وهو ال يفرق بين أهل القرية والوافدين عليها.. 
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يجب أن يفرح كما فرح مدير التعليم ومدير المديرية حتى يدور الناس حول 
فلكه طالما أن اهلل قد حباه بهذه السلطة الصغيرة.. 

         دخل )الفاضل( منزله وصاح في إبنه )الريح( :
 ـــ أخرج خروفا سمينا من الزريبة.. سنهديه لماهل..

        إنعقد لسان )الريح( فقال على الفور حتى يفشل هذا األمر:
        ـــ أبى.. ماهل هو الذى ضربنا في الغابة..

       لم يأبه )الفاضل( لما قاله إبنه ولم يتفاجأ.. قال بتهكم :
       ـــ على الطالق فارس.. ليته قتلكم واحدا واحدا..  

       دخل )الفاضل( على )الرضى( بالخروف التى جلبه هدية لـ )ماهل(.. فرك 
عينيه وهو يكذبها ليعيد المشهد من جديد.. هل هذا هو شيخ القرية..؟ نعم هو.. 

قال متثاقال: :
        ـــ  تفضل..

        ـــ هذه الكرامة هدية إلبننا الذى رفع رأسنا أمام أعيان القرى والحكومة.. 
        تخدر لسان )الرضى( ولم يستطع التعبير من جراء هذا التغيير المفاجئ.. 

       صحيح أن )الفاضل( قد تأثر وأدمعت عيناه.. الحظ ذلك في المديرية ولكن 
ليس إلى هذه الدرجة.. إنه ألمر جلل وتغير عجيب.. وقال له بعد طول صمت :

       ـــ شكرا.. أكثر اهلل خيرك..
       ـــ أستأذنك.. أريد زيارة عم عبداهلل..

ماذا أصاب شيخ الحلة.. 
مرت على خصومته مع عم )عبداهلل( عشرة سنوات.. 

هل ياترى قد أحس بقرب رحيله عن الدنيا ففكر أن يراجع نفسه ويصافح من 
قاطعهم.. 
أم ماذا..؟

        دخل )الفاضل( على قطية )عبداهلل(.. 
بكى عم )عبداهلل( فور سماعه لصوته وقبل أن يدخل عليه بخطوات.. 

كان متوجعا ومتألما لنبذه له وقسوته عليه.. 
بكى متألما للعشر سنوات التى حال فيها )الفاضل( بينه وبين الناس.. 
عشر سنوات نخرت عظمه الواهن وكرمشت جلده وهدت كبرياءه.. 

عشر سنوات أرجعه فيها )عوض( السغيل من الدكان مكسوفا بلمبته فارغة من 
جازولين وجركانته المتسخة فارغة من زيت ألن ليس معه قرشا أو رياال.. 

أشد الناس رأفة به )الضو( و)الرضى( ففى مرة أعادوا له بناء قطيته بضراعهم 
وبموادهم وعلى حسابهم الخاص.. 

بكى عم )عبداهلل(.. 
تأثر )الفاضل( :

        ـــ العفو يا عم عبداهلل..
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لم يستطع عم )عبداهلل( الكالم ولكنه أومأ براسه موافقا والدموع الخفيفة تتقطر 
منه وتتطاير من خده مع كل إيماءة.. 

خرج )الفاضل( منه.. 
تغير إحساسه باألشياء ومشاعره حدث لها شئ.. 

ما هذا الهراء الذى كان يفعله.. 
أيعقل أن أفعاله كانت سببا فيما آل إليه حال هذا العجوز.. 

يا لظلمه.. 
لعن اهلل )سليم( الماكر.. 

هو من كان يغذيه بالمؤامرات الملعونة.. 
ولكنه لم يحس يوما بأنه ظالما أو ما يفعله ظلما.. 

هو يحب السلطة وال يجب أن يمدح أحدا غيره.. يحب الفخر وعشقه إنصياع الناس 
له وكرهه أن يأتمروا بغيره.. هذه هى الحقيقة.. 

ولكنه لم يدر أن تلك األفعال تؤثر في الناس إلى هذا الحد.. 
أدرك أن الهوة التى حفرها بيديه والتى حالت بينه وبين الناس تحتاج إلى زمن 
لردمها وذلك من شدة عمقها وإتساعها.. أتى بالقرب من دكان )عوض( إبن أخته 

الدميم قاصدا منزل )سليم( وصاح فيه دون أن يتوقف : 
        ـــ أيها القرد.. إلتزم بالتسعيرة أو سأسجنك إذا إشتكى منك أحد..

        لم يكترث له )عوض( فهذه جملة روتينية يومية يقولها خاله كلما مر من 
أمام الدكان وهو ال يدرى أن خاله هذه المرة يقصدها..

        قلق )سليم( الماكر من التحركات الباكرة التى قام بها )الفاضل( دون 
من  هو  يكن  لم  الحلة خطوات  شيخ  يخطو  ولسنوات طويلة  مرة  فألول  علمه.. 
وضعها وخطط لها.. أزعجه هذا األمر فطالما كان مزهوا بأنه السلطة الفعليه 
وشيخ الحلة ليس سوى خاتم مستقرا في أحد أصابعه ودمية يحركها كما يشاء 

وكيفما يريد.. 
       صدق حدسه عندما إنزعج من ذهاب )الفاضل( إلى المديرية.. 

       إلتحامه بالناس.. 
       تلك الزيارة ستفتح له أبواب التواصل المغلقة بسبب نوبات الجهل والالوعى 

التى كان يتخبط فيها.. 
رآه قادما نحوه.. 

قرر أن ال يبدى تلك الهواجس أمامه.. 
عليه التحلى بالصبر حتى يدرس جيدا ما حدث وهو ذلك الثعلب الماكر فقال 

والخبث يسيل من فمه:
       ـــ قالوا أهديت إبن الضو كبشا سمينا..  

       ـــ اهلل يا سليم.. بسببه قامت الدنيا ولم تقعد.. الكل يبحث عنى حتى يبارك 
لى ويهنئنى.. حتى مدير المديرية صار يتودد لى..    



40

        أحس سليم بخطورة ما هو قادم.. 
شعر أن )الفاضل( قد بدأ يقوى وسيستغنى عنه قريبا.. 

بذل مجهودا مضنيا إلقتالعه من براثن عم )عبداهلل( الذي إحتواه زمنا بعد رحيل 
أبيه.. 

ياترى ماذا يفعل..؟

 ****** 

             خرج )ماهل( قليال من حلقة الصمت والكبت التى كان بداخلها.. 
       تغيرا واضحا طرأ على أهل القرية فى معاملتهم له.. 

       رأى اإلحترام في عيونهم واإلبتسامة على أفواههم كلما رأوه.. 
       أصبحو يدعونه على موائدهم.. 

       يتحدثوا معه عن فضل أبيه وأخالقه ومروءته.. 
أكثر  له  باركن  من  ومنهن  يوم  كل  في  النجاح  له  يباركن  والنساء         
من خمسة مرات.. عمه )الرضى( إشترى له بقرتين من السوق بجائزة المديرية 

لتكونا عونا له في المستقبل.. 
       بدأ يعى األحداث التى شكلت وجوده في حلة )الفاضل(.. 

حكى له )الرضى( قصة أبيه.. 
وفاة جده )موسى(..

طرد عمه )سراج( ألبيه وأمه وإستيالئه عنوة لمال أبيه وأمه الذى يعد باآلالف 
وحتى مجئ والديه عصرا على ظهر حماريهما وهو في المزرعة وإلى أن رحال 

من الدنيا.. 
والسيف الذى معه.. 

أدرك موقعه الزمانى والمكانى وبدأ في إطالق العنان لنفسه.. 
تأكد أن القدر قد سخر له قوة تحميه.. 

)الرضى( و)التاية(.. 
أستاذ )عزالدين(.. 

ست )صفية(.. 
عم )عبداهلل( ..

وأخيرا )الفاضل(.. 
ومن في المديرية والمعجبين الجدد من القرية.. 

عندما قال )الفاضل( للمسئول أن القريه كلها آباءه وكلها أمهاته فقد صدق.. 
تبنى الكل )ماهل( الفتى النجيب.. 

إال )سليم(.. 
وبين شيخ  بينه  الجفاء  بداية  فى  تسبب  )ماهل(  أن  يشعر  القدر جعلته  سخرية 
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الحلة وهو الذى سخر من )الفاضل( عندما جعله عدوا له.. 
فتح  إنتظار  في  وهو  ل)ماهل(  بالنسبة  األجمل  كانت  األيام  تلك  أن  شك  ال 

المدارس ليذهب إلى عروسته الجديدة.. المرحلة المتوسطة بعد شهرين..
وفى أحد األيام.. 

ركض نحوه )خالد( منزعجا.. وقال وهو يلهث: 
¬¬¬ـــ ماهل.. لقد سقط أبى من القطية..

        ركض )خالد( و)ماهل( كالريح نحو موقع الحادثة وقبل وصولهما وجدا 
رهطا من الناس يحملون )الرضى( ويسرعون به نحو منزله وهو يتأوه بشدة.. 

       لقد سقط من أعلى القطية عندما كان يعمل في تعزيز كسائها تمهيدا 
للخريف وهى عادة أهل القرية.. إنزلق آخذا دورتين على سطحها الهرمى وسقط 

بقوة على ظهره.. 
       طرحوه على الفراش في اللحظة التى وصل فيها )خالد( و)ماهل( وأسرعوا 
بطلب البصير.. )التاية( تدمع عيناها وأطفالها السبعة حولها وهى تنظر إلى حامل 

همومهم وقد إنكسر.. 
       أتى البصير وقال ال فائده في بقائه واإلسراع به للمستشفى البد أن يكون 
صباحا.. ركب جماعة من القرية مع )الرضى( في لورى )حسب الرسول( وأولهم 

)الفاضل(.. 
       توحد هاجسهم بشفقتهم عليه وعلى أوالده وهو ذلك الرجل النقى الرضى 

الصادق.. 
أحبوه لسماحته ولطفه وإتقانه لعمله..

لم يختلف مع أحد ولم يشتكى منه أحد ويأتمنوه على مالهم وبيوتهم.. 
لم يقاول أحدا بما يأخذه من مال نظير عمله ولم يضايق أحدا بما تبقى له عنده 
وكثيرا ما كان يعمل بالمروءة ودون مقابل لألرامل وكبار السن وللعرسان 

أيضا.. تألموا له ودعوا له بالشفاء.. 
قال لهم الطبيب أنه بحاجة إلى عملية عاجلة في السلسلة الفقرية وال تخلو من 

الخطورة وعليهم اإلسراع.. 
وقف )ماهل( أمام )الفاضل( في ردهة المستشفى وقال له :

        ـــ أريدك أن تسدد رسوم العملية وسأرجعها لك بعد أن أبيع بقراتى..
        ضحك )الفاضل( وربت على كتفه وقال له :

        ـــ  ال عليك يا ماهل..
بعد  للعملية  المخصص  المبلغ  و)الفاضل(  الرسول(  )حسب  دفع  الصباح  وفى 

إجراءات عقيمة.. 
كان اإلنتظار الممل.. 

خمسة ساعات مرت ببطء كأنها خمسة أيام..
خرج الطبيب مبتسما وعليه اإلرتياح.. 
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تهللت أسارير المنتظرين..  
أولهم )التاية(.. قال لهم :      

ــ نجحت العملية.. سيظل معنا ستة أيام.. لن يستطع القيام بالعمل الشاق مرة أخ
رى..                                                                        

                    
 ****** 

الجديد في القرية أن الشيخ سحرها بتغييره الذى صب في صالحهم.. 
كانوا في حاجة إلى من يرعى مصالحهم التى طالما تنصل منها وهرب.. 

الصغار  مع  ويضحك  المظلوم  وينصر  المحتاج  ويساعد  المريض  يعاود  صار 
ويداعبهم ويحفزهم على التعليم ويدفعهم إليه..                                                

يذهب إلى بيت من لم يدخل صغاره المدرسة ويحثه على ضرورة ذلك.. 
يصرخ في وجهه إذا تعذر أو رفض.. 

بنى في المدرسة ثالثة مجموعات من القلل الكبيرة لشرب الماء في كل واحدة 
عشرة قلل.. 

أخرج األدراج وأتى بنجار لصيانتها.. 
أصلح األبواب والنوافذ المخلعة ذات الصرير المزعج.. 

لم يتركه أهله لوحده.. 
الكل يساهم بماله أو بضراعه.. 

لم يتوقف يوما من زيارة عم )عبداهلل( في كل صباح باكر ومنعه من بيع الحطب 
بعد أن أرجع له حواشة المشروع التى نزعها منه خبثا أيام الصراع وسدت رمقه.. 
ساعد )الرضى( في فتح دكان جوار منزله ليقتات منه وقد رفض )عوض( ذلك 
حتى ال ينافسه وحاول إفساد األمر ولكن الشيخ إنتهره أمام الناس وهدده بإغالق 

دكانه إذا لم يرض بقراراته..                                                          
الممتحنين للعام  ذهب إلى أكثر من ذلك طلب من )ماهل( أن يدرس الطالب 

القادم داخل فصول المدرسة.. 
من  حله  إستعصى  ما  في  إلدخاله  للشيخ  المجئ  على  داومت  المجاورة  القرى 
التى  والسرقات  وزراعتهم  بمراعيهم  تتعلق  التى  وخصوصا  ومشاكل  خالفات 

يتعرضون لها من إتجاه الشرق..                                     
صارت خلوته مقصدا للضيف العابر وللقاصد المقيم.. 

كلفه ذلك ماال.. 
فالوقوف على الناس أمر مكلف فما كان من أهل القرية إال القيام بجمع ضيافة 
شهرية لمضيفة الشيخ وعم )عبداهلل( هو المسئول عن جمعها وكان هذا اإلقتراح 
السكر والزيت والبن  بداخلها  منه وهى عبارة عن قطية صغيرة محكمة يجمع 

والبهارات والبصل وذبائح في زريبة مرفقة جوار القطية الصغيرة.. 
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حتى نساؤه سكتن من العراك الدائم واإلشتباك المتواصل فليس لديهن وقتا من 
كثرة الضيوف ومواصلة تهيئة الطعام أغلب أيام اإلسبوع..                                                                   

أصبح )سليم( معزوال تماما.. 
لم يقصد )الفاضل( ذلك ولكن ما يقوم به يتعارض مع طبيعة )سليم( الخبيثة 
المليئة بالمؤامرات.. يريد أن يكون كل شئ مربوطا بخيوط يحركها هو عن 

طريق )الفاضل( الغشيم كيفما وحيثما شاء.. 
ولكن )الفاضل( أصبح قوة ليس في القرية وحدها إنما في المنطقة.. 

أكثر ما يحبه )الفاضل( هو )ماهل( فلواله لما إعتدل طريقه وصفى قلبه ولما 
أدرك دوره الغائب لسنوات وسنوات بسبب صديق طفولته )سليم(.. 

ما  الكبار ودائما  الضيوف  ما يدعوه في منزله ويتحدث معه ويجلسه مع  دائما 
يعرفهم به )هذا إبننا ماهل.. أول المديرية(.. 

إبنه  القادمين مع  العمده ويقومان بضيافة  إلى منزل  يأتيان  كانا هو و)خالد( 
)الريح( الذى أصبح صديقا مقربا لهما.. 

كون )سليم( و)عوض( سيد الدكان جبهه داخليه ضد )الفاضل( وأشد ما أزعجهم 
تحركات الشيخ األخيرة مع عم )عبداهلل( للمديرية للبحث في إمكانية توصيل 

المياه لكل منزل في القرية ..                                                
                                                 

 ******



44

 ******
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3

 وصلت عربة بوكس قوامها ثمانية أشخاص أمام مضيفة )الفاضل(..                
       مالمحهم ال تدل على أنهم من منطقة قريبة..                                                

       نزلوا وأخذوا واجبهم وأثناء تناولهم القهوة قال أحدهم وعليه وقار :                          
       ـــ نحن أهل الرضى..                                                                        

       تفاجأ )الفاضل(..                                                                             
       إنتبه أكثر وتفرس في مالمحهم أعمق وفعال..                                                

       يشبهونه كثيرا.. 
       نفس تضاريس الوجه والجسم..                                             

      هم أعمامه وأخوانه.. 
      قال بعد أن جال بعينيه في وجوههم :                                  

      ـــ مرحبا بكم..                                                                  
     ـــ خرج الرضى من دياره قبل أكثر من عشرين عاما.. أنا أصغر أعمامه.. 
يكبرنى إثنين رحمهما اهلل.. إختلف معهم الرضى في الورثة.. رجع إلينا بعد ست 
سنوات وقال يريد الزواج.. فرحنا بذلك وزوجته إبنتى التاية ففاجأنا برحيله 
مرة أخرى بحجة عمله في الدمازين كما قال.. ومنذ حينها لم يعد.. بحثنا عنه 
كثيرا حتى فقدنا األمل....قبل مدة جاءنا رجل من قرية مجاورة وقال رآه في 
إحتفل  أنه  لنا  قالوا  المديرية  وعندما وصلنا  المديرية..  إحتفال  في  التلفزيون 
بإبن يتيم يربيه عنده.. بعدها دلونا على قريتكم..                                                       
       كلمات نزلت على الشيخ واضحة وبائنة..                                                                                     

منزل  نحو  )التاية(  والد  وعربة  الشيخ  عربة  سارت  وفادتهم  أكرم  أن  وبعد 
)الرضى(.. 

خرج )الرضى( من دكانه..
عرفهم من بعيد.. 

دخلوا عليه.. 
وبكا الرجال.. 

ركضت )التاية( إلى حضن أبيها.. 
بقى )الرضى( في أحضان البقية كثيرا.. 
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جلسوا.. 
تالوموا.. 

حكوا.. 
سردوا ما عندهم من أخبار.. 

عرف )الرضى( أن أعمامه قد توفوا.. 
هم من أخذوا حقه..                                                                            

كان لدى أبيهم تسعة مراكب شراعية وألف وأربعمائة نخلة في اإلقليم الشمالى.. 
توفى والد )الرضى( وهو األكبر بين أخوانه وأبيه صاحب األمالك حزن عليه 

حزنا شديدا.. 
وأحب )الرضى( الصغير والذى سماه عليه.. 

حبا شديدا.. 
حمله في كتفيه ستة سنوات بين الحقول الخضراء والنخيل.. 

أطعمه بيديه أغلب وجباته وهو يتذكر إبنه الذى شاركه في زراعة أكثر من 
نصف النخيل الموجود.. 

عندما أحس بقرب األجل أوصى األقربين بمركبين وميئتا نخلة لهذا الصغير 
عندما يبلغ أشده.. 

وعندما بلغ الرشد أنكرعماه بأن جده )الرضى( قد أوصى له بشئ حيث أنه ليس 
هنالك وثيقة تثبت ذلك..                     

لم  ولكنه  وعرفيا  أدبيا  حقه  يخرج  أن  جاهدا  وحاول  الصغير  )الرضى(  غضب 
وتألما  زوجها  على  حزنا  والدته  توفيت  عندما  قواه  وإنهارت  ذلك  على  يقوى 
إلبنها الذى ضاع حقه بسبب عميه الظالمين..                                                   

 صار وحيدا..                                                                      
لم يطق العيش مع أمثال هؤالء الطامعين..                                           

صبيا  )الفاضل(  قرية  إلى  وصل  حتى  والبلدان  األرض  ضاربا  قريته  من  خرج 
عامال مع أحد المقاولين لبناء المرحلة األخيرة من المدرسة وعند إنتهائهم طلب 
أحد أفراد القرية بأن يعرشوا له غرفتان من الجالوص فأوكل المقاول األمر 
لـ)الرضى(  فطاب به المقام وعمل في القرية صبيا حسن الخلق والمعشر..                              

كان يعرف أن إكتمال نصف دينه سيعزز إستقراره وإجتماعياته مع الناس.. 
وافقه على ذلك والد )الفاضل( وتبرع له بالقطية قبل أن يتوفى بعام..                       

رجع أهله وطلب يد )التاية( إبنه أصغر أعمامه وهو األقرب إلى قلبه.. 
قبل به عمه حتى يكون ذلك رابطا عسي أن يكبح جماحه قليال ويستقر في القرية 
ولكنه فاجأهم بالرحيل ولم يلتقو به إال في تلك الساعة..                                             

قضو ليلتهم في دار )الرضى(.. 
أخذو الليل بطوله سمرا وحديثا.. 

بشره عمه بأن المراكب قد إعتمد عليها أبناء عمه كثيرا في عيشهم وال يمكن 



47

اإلستغناء عنها وسيعوضوه بدال عنها بخمسة بقرات ولكنهم إستطاعوا تخصيص 
مائة وخمسين نخلة له.. 

حكى لهم )الرضى( بدوره قصة )الضو( و)رقية( وإبنهم وعند نهايتها بإحتفالهم 
في المديرية كانت الساعة قد تخطت الثالثة صباحا..                       

أغلب أهالى القرية تناولوا معهم شاى الصباح و)الفاضل( في مقدمتهم كما هى 
عادتهم.. أختلوا بعد ذلك لوحدهم وقال الحاج )إدريس( :       

ـــ ال أظن أن لديك شيئا آخر غير الرجوع برفقتنا..                                                            
الصمت الرهيب كان سيد الموقف بعد كلمات حاج )إدريس(.. 

)ماهل( يسمع قصص الدخالء الجدد على حياته.. 
يفكر )ماهل( في أوجه الشبه بين حياة أبيه وحياة )الرضى( ولكن ليس هنالك 

أوجه للتقارب بين القصتين.. 
الطرق  بأبشع  )سراج(  الظالم  عمه  طرده  أن  بعد  أهله  من  عنوة  خرج  )الضو( 
كان  وما  لفعل  الرجوع  أراد  ولو  مختارا  طائعا  خرج  و)الرضى(  وأقذرها.. 

ليعترضه أحد.. 
و)الرضى( جرى  بوفاته  علمهم  من  بالرغم  توفى  أبيه حتى  عن  أحد  يبحث  لم 
البحث عنه منذ خروجه وحتى األمس..                                                                         

ما هو مصيره اآلن..؟                                                                   
إين مكانه من كل ذلك..؟                                                               

هل سيذهب مع )الرضى( وأسرته إلى بلدهم..؟                                       
كيف سيتأقلم مع تلك البيئة الجديدة التى ال يعلم عنها شيئا..؟ 

الذى  الترحيب  من  وسينالوا  وأحبابهم  أهلهم  بين  سيكونون  وأبنائه  )الرضى( 
يجعلهم نجوما لسنوات.. 
ولكن من يعرفه هناك.. 

خوفه أن يجد أمثال )الريح( وعصابته وأشباه )الفاضل( في السابق و مثل )عوض( 
سيد الدكان الذى كان بنتهره دون حاجته إلى ذلك.. يخاف أن يجد أشباه هؤالء 

فيحتاج إلى زمن طويل للتأقلم معهم..                   
هذه هى أسرته الوحيدة ومالذه الوحيد..                                               

ليس له أم غير)التاية( الحنونة وليس له أب سوى )الرضى( العطوف..               
)خالد( وإخوانه وأخواته )أحمد ومحمد وإدريس وفاطمة ومهيرة وبديعة(..  هذه 

أسرته.. 
هل سيصير لقيط كما كان يقول )الفاضل(..؟                          

قطع )الرضى( ذلك الصمت بعد طول تفكير.. 
أيقن أن مثل هذا قرار من الصعب إتخاذه اآلن..                                                                            

البد من التفكير عميقا.. 
قال لعمه )إدريس( :                                          
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ـــ  ليس لدى مانع من الرجوع فقد كنت أحلم بهذا اليوم طويال.. ولكن أمهلونى 
شهرين..                 

موجود..  هاجسه  ولكن  قليال  )ماهل(  له  إرتاح  )الرضى(  من  حكيما  قرارا  كان 
أجمعوا على عودتهم إلى الديار وال خوف على إختفائه.. 

فقد صار محموال بالعيال ومكبال بالمرض وملتزما بعشيرته..                                                            
ذهبو صباحا لشيخ القرية وشكروه على إحتوائه إلبنهم طوال هذه السنين..           

عادو قافلين وتركوا )الرضى( في حيره..                                               
جاءه )الفاضل( عند المساء ليسأله..                                                                                                                            

هل سيعود..؟                                                                          
 أخبره بأنه لم يقرر..                                                                  

 ******

          يشبه هذا اليوم يوم نجاح )ماهل(.. 
عربتان ضخمتان أنزلتا كمية وافرة من مواسير وخراطيش المياه.. 

القرية تحتفل للمرة الثانية.. 
أقام )الفاضل( وليمة ضخمة ليس للضيوف فحسب بل للقرية كلها.. 

بالشك أن أفراح القرية تتوالى ولكن أحزان )سليم( تتعاظم.. 
ينعزل يوما بعد يوم ويتقزم أمام إنجازات الشيخ.. 

إنكمش منه الناس ولكنه ينتظر اللحظة المناسبة لإلنقضاض على )الفاضل( هو 
ورفيقه )عوض(.. 

فقد زبائنه المجبرين بالشراء منه وتحولوا إلى دكان )الرضى(..                                    
)الرضى( الذى تعب عقله من التفكير في قراره.. 

كيف يرجع وقد تعود على القرية وأهلها وقضى فيها كل تلك السنوات وتحوى 
)ماهل(  لبقرات  باإلضافة  بقرتين  اآلن  يمتلك  لهم..  الخير  )ماهل( وجه  أسرته 

وهى تدر لبنا يكفيهم ومن حولهم.. 
دكانه يوفر جنيهات ال بأس بها.. 

إرتاح من عناء ومشقة الضحوات والضهريات ودق القطاطى.. 
من العقالء الذين يتشاور معهم )الفاضل( وهو رئيس لجنة اإلشراف على المسجد.. 

هل يترك كل ذلك ويرحل..؟ 
نعم عليه الرحيل.. 

يجب أن يعيش أبناءه وسط أهلهم فالدنيا لن تظل ضاحكة.. 
لديه اآلن أمالك في أهله وستوفر له عيشا كريما.. 

ورثه  ما  إرجاع  في  المشاق  تكبدت  التى  أسرته  بخاطر  يكسر  أن  يريد  ال  وهو 
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تضطره  أن  من  خيرا  له  رجائهم  بعد  مكرما  معززا  يرجع  أن  إليه..  وقدومهم 
الظروف ويبحث هو عنهم.. 

وتلك المسكينة الطيبة المعشر )التاية( آن األوان لتعود إلى وأهلها.. 
وصحته.. 

صحته غير مطمئنه.. 
)ماهل(..                                                                               

أين من كل هذا..؟                                                                     
القرية إرتبطت به أكثر مما هو مرتبط بها..                                         

 صار يمثلها.. 
و)الفاضل( يراهن على مستقبله بينهم.. 

كيف سيفارقه وأين يعيش..؟                                                                                
 وكيف ستفارقه )التاية(..؟                                                             

 هو روحها ونفسها..                                                                   
 تراعيه أكثر من أبنائها..                                                                                                                                 

ـــ سأرحل..                                                                        
قالها )الرضى( بصوت خافت بعد صالة الظهر أمام )الفاضل( وعم )عبداهلل( داخل 

المسجد..                                                                                            
ـــ وماهل..؟                                                                            

ـــ أفتينى في أمره..؟                                                  
أجاب )الفاضل( :                                                                       

ـــ الرأى رأيك.. ورغبته هى األهم..                                      

 ******

      أطرق )ماهل( ناظرا إلى األرض وكأنه يريد جوابا..                     
 ماذا يقول لهم..؟                                                                       

 ليس له في هذه الدنيا غير تلك األسرة البديلة الحنونة والتى أنقذت طفولته 
وأغدقت عليه حنانا لم يكن ليذوقه لوالهم..                                                      

ماذا سيرجحه ميزانه إذا وضع تعليمه وإنجازه المبكر الذى وهبه اهلل له في كفه.. 
وتشبثه بحنان )التاية( ورأفة )الرضى(..                                                    

)الفاضل( يحبه كثيرا.. 
جاءه الحب متأخرا ولكنه حبا صادقا..                         

 سيكون له عونا وسندا إذا أبقى نفسه في القرية..                                       
كل القرية هى عون وسند له..                                                         
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 إال )سليم( وال خطورة في أمره مع ضراوة )الفاضل( وقوته..                       
 )الرضى( ليس بأنانى..                                                                

 هو يعى اإلرتباط الوثيق بين القرية و)ماهل(.. 
يعلم أن شيخ القرية متعلق به.. 

ليس أنانية منه ألن مستقبله قد يكون مستقبال للقرية ولكنه تعلق به في اآلونة 
األخيرة تعلقا من قلبه.. )التاية( ال سبيل لها أن تترك حلمها بالرجوع إلى أبيها 

وأمها وأخواتها .. 
حبها )للرضى( جعلها تصبر سنوات طويلة بعيدا من أهلها..

قال )ماهل(:                     
ـــ سأبقى هنا.. وسأزور عمى الرضى في كل إجازة..         

كلمات تنم عن عقل راجح ومتوازن..                                                 
يعلم جيدا ويعى متطلبات أولوياته بناء على المعطيات والخيارات التى أمامه..      

 ستة عشر عاما ولم ينقاد تجاه عواطفه ألسرته البديلة وفضل بقاءه في القرية 
وألنه ال يعرف ماهية المكان الذى سيذهب إليه.. 

رد )الفاضل( وقلبه يرقص في الخفاء من الفرح :                                                                                 
موافقة  بعد  هذا  أبنائى..  ومع  منزلى  في  ستكون  مانع..  لدينا  ليس  ونحن  ـــ 

الرضى..              
أجاب )الرضى( بالدموع التى هطلت من عينيه.. 

وأجابت )التاية( باألنات المكتومة التى أتعبت بها حلقها.. 
أضاف )ماهل(  :                                              

ـــ لن أرحل من المنزل..                                                                                                                
وبعد أيام.. 

ودعت القرية بصغارها )الرضى( وأسرته..                                 
 لم يمر عليهم يوما حزينا كهذا إال يوم حريق )الضو( وزوجته..                      

 وكالهما فقد بالنسبة لهم..                                                             
عم  جوار  و)ماهل(  ملوحين  الرسول(  )حسب  لورى  والرجال  النساء  طوقت   

)عبداهلل( و)الفاضل(.. 
ينظر إلى أبيه )الرضى( الذى لم يستطع النظر إليه.. 

وضع عمامته في عينيه خوفا من نظرات )ماهل(..                                           
)التاية( تصيح في )الفاضل( :
ـــ ماهل أمانة في رقبتك..

)ماهل( أكثر المودعين ثباتا وجلدا..                                        
 تحرك لورى )حسب الرسول( وعال صراخ )التاية( الموجع وأختفى صوتها وراء 

ما خلفه اللورى من غبار..                                                           
عبارات المواساة لـ)ماهل( لم تترك أحدا من المودعين إال وخرجت منه..                             
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 لم يتمالك )ماهل( نفسه وبكى..                                                       
 رفض الذهاب مع الشيخ..                                                            
 ترجاه )الريح( ورفض أيضا..                                                       
 قال لهم وهو يبكى :                                                                  

ـــ أريد ترتيب المنزل..                                                       
بكى )الفاضل(..                                                                       

 بكى بحرقة ..                                                                          
ولج )ماهل( داخل المنزل.. 

جلس على األرض فى ظل الضحى.. 
نظر في قطية )الرضى(.. 

ترك له )الرضى( بقراته اإلثنان وأغنامه الخمسة.. 
والعفش الموجود.. 

لم يأخذ غير بضاعة الدكان ليفتح آخر في أهله..                                     
 أصبح أثرى صبى في القرية..                                                        

 أربعة أبقار وخمسة أغنام.. 
ستؤمنان مأكله ومشربة.. 

نظر إلى القطاطى.. 
هاهى تحرمه مرة أخرى من أحبائه وتقتل البراءة التى يفترض أن يعيشها قبل 

أن تموت بفطرتها.. 
تارة تحترق وتأبى إال أن تأكل والديه في بطنها المحمومة.. 

وتارة تلفظ والديه وإخوانه بعيدا عنه فال يستطيع تخيل أين سيذهبون في هذه 
الدنيا الواسعة.. ألول مرة يواجه حقيقة حياته بأنه وحيد ليس له قريب.. 

من سيفرح له إذا نجح ومن سيحزن له إذا أصابه مكروه..                                                   
 أهل القرية لن يحوجوه لشئ ولكنهم لن يكونوا بمثابة )الرضى( و)التاية(.. 
القدر الذى لم يديمهم له هو نفس القدر الذى ربما لن يديم القرية وأهلها.. 

ال ملجأ له إال تعليميه.. 
فقد رأى ثماره وعاش تفوقه الوليد فما باله إذا تفوق في المراحل القادمة.. 

أطلق البقر والغنم فهى تعرف طريقها إلى مكان تجمعها..  
بدأ في تدبير حاله ولكنه لم يستطع أن يصنع أكال أو شربا..               

كانت )التاية( تلقمه في فمه بيديها..                                                    
قصد )الفاضل( أن يتركه ثالثة أو أربعة أيام حتى يعى صعوبة إدارة حاله وحيدا 

.. وفي اليوم الخامس.. فقال له )الفاضل(:                                                
ـــ يا بنى.. لن تستطيع السكن وحدك.. تعال معى وبقراتك ستكون في زريبتى 
أراعيهم لك وسأبدل لك القطاطى ببقرتين.. وال تنس أنك ستذهب إلى المدرسة.. 
وهذه األرض التى كان يسكن فيها أبواك ملكا لك منذ اآلن.. هيا يا بنى..                                                               



52

ليس هنالك عرض أفضل من هذا..                                                      
)الفاضل( لم يدع مجاال للتفكير..                                                       

مستقبله الذى يريد مع شيخ القرية..                                                    
أصبحت لديه ست بقرات وخمسة أغنام..                                             

سيعيش معززا مكرما بها حتى ولو كان في منزل )الفاضل(..                         
وافق )ماهل(..                                                                           

 ******
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4

ست سنوات مرت.. 
ال شئ على لسان )الفاضل( غير سنواته التى قضاها في الجمعية التأسيسية نائبا 

للدائرة في الديمقراطية الثالثة.. 
مر على سقوط حكومتها ثالثة سنوات وقد حفظ أهل القرية جلساتها ومداوالتها 

وكل شئ من قصصه التى ال تنفذ وال تنتهى.. 
يجلس أمام ديوانه الكبير ويحكى لهم عظمة الشخصيات التى قابلها.. 

وأمامه )ماهل( و)الريح( وعدد من الناس :                                                    
منصة  إعتلى  مايحير..  والبالغة  الفصاحة  من  له  الهندى..  العابدين  زين  ـــ  
البرلمان بال ورقة والقلم.. لم يترك للحكومة شئ ولم يفرق بين حزبه والحزب 
الحاكم.. وقال هذه الديمقراطية لو أخذها كلب لن يستطيع أحدا أن يوقفه.. لم 

يمض شهرين حتى إنكفأت على رؤوسهم..        
ضحكو.. 

هذه ضحكتهم المائة لنفس القصة وأردف متعجبا :                          
ـــ عشنا أيام لن تعيشوها.. كان معنا رجال وأبناء قبائل نعتز بعم ويعتزوا بنا..                                                              
أضاف )ماهل( مشاركا ومجامال :                                                                            
ـــ خير ما فعلت أنك أرجعت سيارة المجلس دون أن يطلبوا منك ذلك..       

إعتدل )الفاضل( في جلسته وقد أعجبته تلك اإلضافة.. 
رد متفاخرا بنفسه :           

ـــ هذه حقيقة يا إبنى.. فأنا ال آكل مال الشعب.. وفى نفس ذلك اليوم........                                                                 
قاطعه )الريح( مداعبا :                                                                

سلمت  وأفرجوا عنك ألنك  ساعات  وإعتقلوك خمس  المجلس  إلى  ذهبت  ـــ 
السيارة في حين هرب بها بعضهم..                                                 
رد أباه مغتاظا :                                                                          

ـــ أنت دميم.. مثل إبن عمتك عوض..       
وضحكو..                                                                               

تغيرت القرية خالل الست سنوات األخيرة.. 
إستطاع فيها )الفاضل( قيادة المنطقة بإقتدار..                                                                                 
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 أصبح مقصدا للناس..                                                                    
كرمه وافر ومعروف..                                                                

إدخر )سليم( و)عوض( جهودهما المضنية في صراعهما مع الشيخ..               
 وضعا السالح أمامه.. 

صالحاه وتأسفا على ما فعلوه..                                
توفى عم )عبداهلل(..                                                                    

 وجدوه صباحا في قطيته وقد فارق الحياة واليوم جمعة..                             
 حزن الناس عليه..                                                                     

إستمر عطائه حتى آخر يوم من عمره..                                              
 وقد أقام له الشيخ عزاء يليق به..                                                     

 حزن عليه )ماهل(..                                                                   
 كان له بمثابة الجد الذى يتفقده وينصحه دوما..                                       

أخبره الكثير عن سر الحياة وتاريخ البلد..                                           
إفتقده..                                                                                  

ما عنده من أخبار ليس عند شخص آخر..                                            
على  تحافظ  زالت  ال  القطاطى  ولكن  األخضر  والطين  الطوب  بيوت  كثرت 

سطوتها كرماح نحو السماء..                                                                   
إنتظار  وفى  أيام  قبل  السودانية  الشهادة  إمتحان  من  و)الريح(  )ماهل(  إنتهى 
النتيجة.. لم يسافر )ماهل( إلى عمه )الرضى( كما وعده طيلة هذه المدة..                     

إنشغل بثروته الحيوانية في اإلجازة.. 
يمتلك اآلن  أكثر من خمسين رأسا من البقر.. 

فصلها )الفاضل( من قطيعه وخصص لها راعى يقوم على أمرها.. 
بعد  الماضى  العام  األحمر  الطوب  من  السكنية  أرضه  على  سورا  )ماهل(  بنى 
مصانع  إلى  أبقاره  لبن  ببيع  )الفاضل(  له  إدخرها  التى  المبالغ  من  التخطيط 

الجبنة المحلية..                    
إشتد عوده.. 

إعتدل وحسن صوته.. 
بان عقله وبالغته في حديثة ومعاملته الرائعة مع اآلخرين..                                                                          

و)تغريد(..                                                                              
)تغريد( بت )الفاضل(..                                                                 

روح المنزل..                                                                          
وفاكهه المكان..                                                                         
مشرقة ورائعة..                                                                         

كانت في صغرها منكوشة الشعر.. 
تتشاكش مع ظلها.. 
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مزقت الكثير من كتب وكراسات )ماهل( و)الريح(..
)علوية( والدتها جميلة ومشاكسة أيضا.. 

في  تتسبب  من  وهى  قلبه  إلى  وأقربهن  والمدللة  )الفاضل(  زوجات  أصغر  هى 
الكثير من المشاكل بينهن.. 

لم تنجب غير )تغريد(..                                              
كبرت )تغريد( لتنسي كل ما كانت تقوم به من شقاوة ولداحة.. 

كريمة وخدومة.. 
تعمل مع أمهاتها في تهيئة الطعام وتحريك الشراب ونظافة المكان..                  

قوية ولها رأى مما جعلها تنال إعجاب أبيها..                                        
 روحها ونفسها الذى تتنفسه )ماهل(..

 هى اآلن في السادسة عشر..
 ليس في قلبها إال هو.. 

تقضى جل يومها في النظر إليه.. 
تراقبه وتنتهز الفرص لتقدم له ماء أو طعام.. 

مالبسه المتسخة ال يستطيع أحد لمسها إذا كانت غائبة.. 
ال حوار بينهما إال في العموميات.. يعزها ويقدر لها إهتمامها به.. 

يعتبرها أخته الصغرى وهذا أشد ما يغضبها.. 
يعلم حبها له ولكن وأزع أبيها يمنعه من التفكير في أى عاطفة تجاهها وهذا ما 

يضاعف من غضبها.. تلومه بنظراتها وتلومه بتعابير وجهها دون أن تتكلم.. 
يحس بذلك ويحسه )الريح(.. 

يزجرها إذا سنحت له الفرصة بالرغم من أن ثقته في )ماهل( ال تحدها حدود 
القرية حينما يأتين إلى )ماهل(  ولكنه يقوم بذلك للفت نظرها.. يغظنها بنات 

يشرح لهن الدروس في مضيفة النساء بمنزلهم الكبير.. 
تجبر نفسها على ضيافتهن ألن أباها أوصى بذلك.. 

األوالد  بمشاركة  المدرسة  في  ويومان  منزلهم  في  اإلسبوع  في  يومان  لهن 
القرية وأصبحت من  التى تزوجت من  المدرسة ست )صفية(  وبإشراف مديرة 

سكانها..      
 كل ما يدور بين )الفاضل( و)ماهل( من حديث هو التدبير لشئون القرية.. 

إستفاد )ماهل( كثيرا من فترة دراسته للثانوى بمدينة سنار فى إكتساب خبرة 
معقولة في الشأن العام.. 

زار القرى والمناطق مع زمالئه.. 
الحظ عجلة التنمية وكيفية إدارتها وبناء العالقات التى تحقق ذلك مع مالحظته 

للمنشآت التعليمية والصحية.. 
يستفيد )الفاضل( كثيرا من آراء )ماهل( عندما يضيفها إلى خبرته في البرلمان.. 
العالقات  من  واإلستفادة  المتابعة  إلى  تحتاج  التى  المشاريع  من  الكثير  هناك 
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بالنافذين في المحافظة.. 
تكملة مبانى المرحلة المتوسطة.. 

بناء أجنحة للمسجد ومصلى للنساء.. 
إستخراج تصديق بناء المركز الصحى.. 

هى القضايا الساخنة لدى )الفاضل(..                                                               
سمعت )تغريد( بأن )ماهل( سيذهب إلى الشمالية لزيارة )الرضى(..

 تزمرت وتضايقت..
 اإلجازة الكبيرة فرصتها في النظر إليه وتلبية طلباته التى ال يطلبها..

 ركضت لصديقتها )رحاب( تشكو إليها.. 
صديقتها..                                              

ال تتحدث مع غيرها.. 
)رحاب( هى إبنة )سليم(..                       

خفيفة الظل ونحيفة مثل أبوها وال تخلو من الذكاء الموروث.. 
مدللة وهذه صفتها المشتركة مع )تغريد(.. 

صديقتها منذ الطفولة..                                        
أصر )الفاضل( بأن ال يذهب لوحده إلى الشمالية ولكن )ماهل( فضل عدم مرافقة 

)الريح( له حتى يقوم بمساعدة أبيه وحتى ال يغيب اإلثنان معا.. 
أقنع )الفاضل( بذلك والذى بدوره أرسل معه سائقا ليوصله بعربته البوكس 

إلى موقف السجانة..
 أوصاه بإرسال خطاب فور وصوله ليطمئنهم..  

 ******
        

الذى يئن من فرط ما يحمله من بضائع أثقلت  النيسان  الباص   بعد أن تخطى 
ظهره.. صار يصرخ بصوته الشهير.. 

ذلك الصوت الذى يحبه السائقون والمساعدون ويطربون له.. 
ولهم فيه قصص وحكايات..                                             

 بعد تخطية لرواكيب سوق ليبيا.. 
دلف بين جبلين قصيرين أبعدت الخصومة بينما وبدأ في شق السافنا بإطاراته 

العريضه.. 
ينظر )ماهل( من النافذة وقد أدهشه الفرق الكبير بين الحياة جوار النيل وهذه 

األرض التى تشتاق له وتتلهف.. 
قرى متناثرة هنا وهناك.. 

بيوتها شحيحة.. 
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اليتصور أحدا بأن سكانها يأكلون أو يشربون.. 
ليس هناك أى أسباب للحياة سوى فضل الرازق الكريم جل جالله.. 

الصمت سيد الوقت داخل البص.. 
النساء والرجال ملثمون بسبب السموم التى تصطاد وجوهم دون إستئذان.. أشجار 

قصيرة وعارية من كساء توحى بالهالك.. 
ال يستظل بها هارب الهجير وال تقيل فيها الطيور.. 

إال لورى سفنجة يحمل  ليبيا  أن خرجوا من سوق  تتقاطع معهم عربة منذ  لم 
التمر إلى أهل العاصمة.. 

يتهادى باصهم المحمل مائال يمينا ويسارا كالبقرة التى أتمت حملها وال تستطيع 
السير من كبر بطنها وإمتالء ضرعها.. 

تكاد تقبض من الرمال قبضة بيدك إذا مال.. 
كل ماتتمناه رؤية سائق هذا البص الذى يمتلك هذه المهارة النادرة.. 

الفاصل الحديدى يفصل بين الركاب وبينه.. 
أكل مع الراكبين قراصة التمر.. 

إمتألت بطنه وصار بدينا.. 
غاصت أرجل الباص في الرمال.. 

لم يتضايق الركاب فهذه ضريبة السير عليها.. 
لها  إنقاذ  وسيلة  إال  الكبيرة  العربات  جنبات  على  توضع  التى  الصاجات  تكن  لم 
ولراكبيها عندما تغوص في الرمال على عكس ما كان يظنها )ماهل( بأنها زينة 

وجزء من كماليات الشاحنة.. 
خرج الباص من براثن الرمال بعد نصف ساعة من صراخه الطويل.. 

العربة  مساعد  صاح  بساعة  الشمس  مغيب  وبعد  الطريق  في  يومهم  كل  قضو 
)لماهل( وأشار له على القرية التى يقصدها.. 

لم ير غير ضوء خافت في الجهه التى أشر لها المساعد.. 
ال يكاد يرى إال بتعب العينين وفركها..

توجه نحوه وإتسعت هالته شيئا فشيئا فإذا به فانوس في دكان.. 
وجد صاحبه يصلى فانتظره.. 

كانت صالته طويلة ال تتفق مع سرعة )ماهل( وتشوقه ألسرته.. 
سأله ورد قائال :

ـــ نعم.. هذه هى قرية الرضى.. 
صاح ألحد أبنائه وجاء ملبيا.. 

سار به في عدد من الشوارع الضيقة..
بدأت الشوارع تضيق باألشجار العالية وكأنها أشباح تسير فوقهم بظاللها.. 

رائحة األشجار ليست كرائحة األشجار التى يعرفها.. 
نسمة باردة دخلت بين مالبسه وجلده إقشعر لها بدنه تلذذا.. 



58

قدماه ثقيلتان وكأنه يمشى على الطين.. 
يا ترى ما هو حالهم..

ماذا فعلت فيهم الست سنوات األخيرة..؟ 
وقف الصبى أمام باب ضخم من الزنكى األبيض الالمع..

طرقه بحجر فسمعوا ملبيا : 
ـــ من..؟
ــ ضيف..

فتح )الرضى( باب المنزل وقال:
ـــ مرحبا بالضيف..؟

وبعد لحظات من الجمود المفاجئ بادر )ماهل(:
ـــ أظنك لم تعرفنى يا عمى ..؟

كانت لحظة يصعب وصفها.. 
عجز )الرضى( عن الكالم.. 

أدخله في حضنه حتى صعب عليه التنفس.. 
وبكى كالهما وبقيا على هذا الحال دقائق طويلة..

دخلوا المنزل وصاح )الرضى( :
ـــ هلمى يا التاية..؟

صرخت )التاية(.. 
إحتضنته وقبلته في كل مكان في وجهه وهى تقول باكية:

ـــ لقد كبرت يا إبن رقية..؟ 
أتى )خالد( وأخوانه وكان اللقاء حارا..

أجلساه )الرضى( و)التاية( بينهما ووضعا إياديهما في كتفيه.. 
كل يضمه عليه بطريقته غير آبهين بمضى ساعات الليل فوق رؤوسهم.. 

حكى لهم )ماهل( حال القرية بعد رحيلهم..
أبقاره.. 

)الفاضل( والزعامة المستحقة التى جاءت إليه تجرجر أذيالها.. 
دراسته.. 

والكثير من األخبار التى أروت ظمأهم وتعطشهم ألخبار القرية.. 
وأبلغهم التحيات واألشواق من الكل.. 

وفى الصباح.. 
صحا )ماهل( على أصوات الطيور.. 

أسراب من الطيور.. 
يا لجمال هذا المكان الذى تدثر بغطاء الليل البهيم.. 

صدق من قال أن الليل يغطى الجبال.. 
رفع الظالم وصايته عن قرية )الرضى(.. 
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جنة الدنيا.. 
إتسعت المساحة الخضراء في حوش )الرضى(.. 

آالف األشجار أمامه وخلفه وعلى  جنبيه.. 
النخيل يعانق السحاب.. 

بيت )الرضى( داخل مزرعته.. كل بيوت القرية كذلك .. 
الليمون  أشجار  مساحاتها  بين  تفصل  التى  البرسيم  أحواض  النخيل  وتحت 

والبرتقال والجوافة فتزيدها زينة وجماال.. 
أصوات البوابير البعيدة والواضحة في ذات الوقت توحى بأن النيل ليس ببعيد.. 
المياه تتقلب وتزبد في جريانها بين األحواض المتفرقة وداخل مجاريها الدقيقة.. 
تتناثر البهائم هنا وهناك وتظهر عليها عالمات الصحة ووفرة لحمها وألبانها.. 

ومنزل )الرضى( يتوسط تلك الطبيعة كهرم من اإلهرامات العظيمة.. 
)الرضى(  جاء صوت  الطبيعة  هذه  وروعة  المنظر  جمال  يتفقد  )ماهل(  وبينما 

ومعه عدد من أبناء عمومته وكل يحمل براد الشاى والفطائر حوله.. 
رحبوا به أشد ترحيب.. 

عرف بعض من أتوا )للرضى( في القرية وتعرف باآلخرين أثناء إحتساء الشاى.. 
سألهم )ماهل( عن عم )إدريس( والد )التايه(.. 

قالوا له توفى بعد مجى )الرضى( بستة أشهر.. 
مات وضميره مرتاح بعد أن أصلح أخطاء أخويه.. 

ذبح )الرضى( خروفا سمينا.. 
إال  يروه  ولم  جيدا  يعرفونه  الذى  الضيف  هذا  لخدمة  القريبة  البيوت  تجمعت 

اليوم.. 
سار مع )خالد( بين الجداول واألشجار وتحت حراسة النخيل.. 

قال له :
ـــ ما أجمل قريتكم..
ـــ يوجد أجمل منها..

ـــ ألم تترك كرة القدم..؟
إبتسم )خالد( قائال :

ـــ اآلن فى الدرجة األولى في فريق بدنقال..
ـــ شئ جميل..؟

ـــ أبى يقول أنه سيسمعك في الراديو مع العشرة األوائل إلمتحان الشهادة 
السودانية..

ضحك )ماهل( :
ـــ ليس لهذه الدرجة..

ذهب به )خالد( إلى نفس الدكان الذى أتاه )ماهل( ليال.. 
دكان )الرضى(.. 
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كتب خطاب )للفاضل( يطمئنه بأنه وصل سالما وطلب أن ينتظره البوكس في 
السجانة عند المساء بعد عشرة أيام بالضبط.. 

إحتفت أسرة )ماهل( بإبنها الغائب بشتى أنواع الكرم وحسن الضيافة.. 
طاف على الناس وتعرف عليهم.. 

دعوه إلى منازلهم وأكرموا وفادته.. 
إستمتع بالمشى وسط الحقول الخضراء وبإمساك أشرعة المراكب وسط النيل 
الساحرة  المناظر  ذات  النيل  تتوسط  التى  الجزر  إلى  والذهاب  األسماك  وصيد 

والشواطئ الخالبة.. 
خرجوا إلى الصحراء وبدايتها على مقربة من حوض النيل الذى يتهادى شماال.. 
جوالت التمر تزداد يوما بعد يوم حتى بلغت في اليوم التاسع ثالثة عشر جواال.. 

هى هدايا )الرضى( وأبناء عمه )لماهل(.. 
ضحكوا وساهروا.. 

الذى يظهر ويختفى خلف أزرع  القمر  كانت ليلة ال تنسي تحت أضواء نصف 
النخيل الممتده.. 

نادته )التاية(.. 
جاء إليها.. 

أخرجت من صدرها سلسال عريضا من الذهب.. 
بان تأللؤه وهو في يدها مع ضوء القمر.. 

مدته إليه ودموعها على مآقيها لم تتدحرج :
ـــ حكت لى رقية بأن هذا العقد كان ألمها.. وكانت أمنيتها أن تهديه لك عندما 

تتزوج.. وجده عمك الرضى في حطام حريق القطية.. 
أخذه من يدها..

 هذا هو الشئ الوحيد الذى يربطه بوالدته..
ودخل )الرضى( حامال سيفا كساه بجلد جديد.. 

قال له:
ـــ هذا سيف جدك موسي وعليه إسمه.. 

ما أجملها من ليلة..
ذكرى من رائحة أبيه وأمه..  

 فرح بهما.. 
ضمته )التاية( وقالت :

ـــ ال تنسانا يا ماهل..
ـــ مستحيل يا أمى.. سأكون بينكم كل عام.. 

 ******
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أيام رائعة قضاها )ماهل(.. 
مأل بها ذلك الفراغ األسري.. 

وبلل بها شوقه الذى دام طويال.. 
وصل السجانة وشحن جواالت التمر في البوكس.. 

وباتا هو والسائق عند احد المعارف.. 
وعند الفجر قصدا قرية )الفاضل(..

دخال بعد صالة الظهر..
توسطا القرية.. 

ال يوجد أحد..
القرية فارغة تماما..

شوارعها نظيفة.. 
دكان )عوض( مغلق..

توجس )ماهل( وقلق.. 
ذهبا إلى ديوان )الفاضل(.. 

ليس فيه أحد..
قام السائق برمى الجواالت داخل الحوش ودخل المنزل.. 

وجد )تغريد( تبكى.. 
خاف من السؤال.. 
هنالك مصيبة.. 

قال لها متوجسا :
ـــ ماذا حدث يا تغريد.. إين الناس..؟

ردت والدتها )علوية( :
ـــ لقد سرقوا البقر.. 

ـــ بقرات من..؟
ـــ كل أبقارك وأبقار عمك الفاضل وجارنا )الهادى(.. 

جرى )ماهل( نحو البوكس وركبوا وطاروا به خلف أثر رجال القرية..
يبلغ عدد األبقار المنهوبة قرابة المئتى بقرة وهى عدد كبير حتى بالنسبة إلى 

اللصوص أنفسهم.. 
وهذا يوحى بأن من قاموا بذلك عشرة أشخاص أو يزيدون.. 

إستقلو فرصة إنشغال القرية ليال بزواج أحد أبنائها غرب القرية تاركين الجهه 
الشرقية المليئة بزرائب األبقار خالية من الرقابة.. 

وهى الثغرة التى مكنت اللصوص من إخراج األبقار من زرائبها حيث أخذوا الليل 
كله مشيا دون توقف.. 

إكتشف الناس خلو الزرائب وكان الليل قد إنتصف.. 
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بعدت المسافة بين المطلوبين وطالبيهم كثيرا..
خرج أهل القرية بالحمير والجمال ولورى )حسب الرسول( وسيارتين بوكس.. 

من الصعب جدا إيجادها بالسيارات.. 
لطمث  وعرة  طرق  عبر  بها  يسيروا  أن  يفترض  متمرسين  اللصوص  كان  إذا 
األثر.. وبما أن القرية تقع في شرق النهر فهناك عدد من الخيران تأتى بالمياه 

من بعيد لتصب فيه.. 
وبحسب المعلومات التى تحصل عليها مكتشفو األثر أدخل اللصوص األبقار داخل 
خور كبير وساروا بها شرقا عكس جريانه ولكن ليس به ماء فهو ال يجرى إال في 

الخريف وهذا ما ساعدهم فأخذوا ليلهم مهرولين باألبقار داخل الخور.. 
خرجوا منه صباحا وواصلوا سيرهم في نفس اإلتجاه.. 

إتجاه الشرق .. 
لحق )ماهل( بمن يركبون الحمير..

 عشرة منهم ركبوا معه بعد أن ربطوا أعناق الحمير مع بعضها البعض وأرجعوا 
أحدهم ليوصلها القرية.. 

الواضح  البقر  أثر  على  يمشى  والكل  خلفهم  اإلبل  يركبون  من  أيضا  تركوا 
كالشمس.. 

إلتقوا مع المجموعة التى تقدمت وهم أصحاب السيارات.. 
)الفاضل( و)وسليم( و)حسب الرسول( و)الهادى( و)الريح(.. 

عددهم قرابة المائة بمن في اللورى.. 
حيا )الفاضل( )ماهل( وقال لهم بصوت عالى :

ـــ هؤالء اللصوص متمرسين ومسلحين ويعلموا أننا سنلحق بهم.. سنتبع أثرهم  
بالسيارات.. اللورى في األمام وعليه من يحمل سالح والبكاسى خلفه حتى تحتمى 

به.. 
سارت السيارات خلف األثر الواضح.. 

كل أملهم أن يجدوا األبقار قبل غروب الشمس وإال ستتضاءل فرصة اللحاق بها.. 
وبعد ساعتين وفي سهول ليس فيها شى إال خط األفق والنبات اليابس الذى كسى 

األرض باللون الذهبى.. 
وعندما تساوى ظل السيارات مع طولها رأوا خط األفق يحمل سرابا وفوقه دهمة 

سوداء.. 
تتسع شيئا فشيئا حتى إنتشر السواد.. 

إتضحت الرؤية بعد دقائق وقد تأهب الفزع.. 
هناك أربعة بندقيات خرطوش وكالشنكوف وثالثة مسدسات..

 إتسع السواد أكثر وظهر فوقه أعمدة سوداء.. 
إقتربوا قليال فإذا بغبار كثيف يتخلل ذلك السواد ويختلط به.. 

وضحت جليا تلك األعمدة المتحركة.. هى جمال تجرى بركابها.. 
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إقتربوا أكثر.. 
البقر.. 

هذه هى.. 
سبعة جمال تجرى وراءها جرى الوحوش.. 

بدت لهم وكأنها قدر يفور بما فيه من شدة جريها وجلبتها.. 
دخلت السيارات في غابة األتربة التى خلفتها األبقار.. 

تأهب الفزع والخوف لم يستطع أن يجد في قلوبهم مكان.. 
حتى )ماهل( و)الريح( أصغر الناس تفجرت عروقهما جسارة وقوة.. 

وقف ستة من راكبى الجمال.. 
سابعهم واصل الركض وراء البقر.. 

أطلقو وابل من الرصاص على اللورى الذى كان يشكل درعا للسيارات التى تحمل 
الناس خلفه إصطدمت بمقدمته.. 

)حسب الرسول( يقوده ببسالة.. 
إنحنى تفاديا للرصاص وهو يواصل فى تقدمه..

أطلقو مجموعة أخرى من النيران ولم يستطيعوا ثنيهم عن عزيمتهم.. 
قصرت المسافة بينهما مما جعل أصحاب الجمال يلحقون بالبقر لكسب مساحة 

أخرى للمناورة.. 
اللصوص  على ظهور  الرصاص  من  التندة مجموعة  وراء  من  المسلحون  أطلق 
فأصابوا إثنين سقطوا من فوق ظهور جمالهم بال حراك.. أصيب جمال قفز صاحبه 
هربا برجليه بعد أن أطلق لساقيه العنان  فلحقوه بطلقتين من مسدس أوقعته 
في الحال.. وقفت الجمال األربعة وقد تراءت األوجه وأنهالوا بوابل من الرصاص 

نحو اللورى الذى يمشى بثبات..
مجال  هنالك  فليس  إثنان  وهرب  منهم  إثنان  وقع  دقائق  دام خمس  تبادل  بعد 

للمجازفة بعد سقوط خمسة وهرب أيضا من تقدمهم بالبقر.. 
خرجت البكاسي من خلف اللورى وأسرعت نحو األبقار حتى أدركتها وفى ربع 
ساعة كان الفزع قد جمعوا كل البقر في كوم واحد وجمعوا معها المصابين 

الخمس.. 
إنتصروا..

إستردوا حقهم رجولة..
إستلوا سيوفهم وأخذو يختالون ويعرضون.. 

بكوا من حالوة النصر.. 
أصدرو أصواتا مخيفة..

كاألسود..
لعبوا الصوقرية وتبارزوا بالسيوف وبالعصى..

أفرغوا سالحهم في الهواء..
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 ) الرسول  )حسب  وإصابة  لحظتها  في  ونفقتا  بقرتين  إصابة  الخسائر  كانت 
بطلقة في عضده.. 

مات إثنان من اللصوص وإصيب ثالثة إصابات بالغة..
ينظرون بأعينهم ولكن بال حراك.. 

تم حمل الجنازتين في بوكس والمصابين الثالثة في بوكسى )الفاضل(.. 
إنفض الجمع بذهاب غالبيتهم باللورى ومنهم من ساق األبقار إلى القرية.. 

وإبالغ  المصابين  وإسعاف  الجثامين  إليداع  المحافظة  صوب  البكاسى  توجهت 
الشرطة بأخبار هذه المعركة الصغيرة..   

ركب )ماهل( و)الريح( وخمسة آخرين في البوكس الذى يحمل الجرحى..  
البوكسي  نتوءات أرضية  المصابون ينزفون بغزارة  وسالت دمائهم عبر  كان 

فى األرض.. 
كان أحدهم ينظر بغضب إليهم.. 

عيناه كأنهما قطعتان من نار.. 
ال يئن وال يتألم مثل اآلخرين.. 

تظهر عليه عالمة القسوة وميتة القلب.. 
جسارته واضحة وجراءته ال شك فيها ..

قال لهم:
ـــ أنزلونا هنا..
رد أحدهم غاضبا:

ـــ تسرق ماشيتنا ونتركك هنا..؟ يا لك من لص حقير..
صمت.. 

إشتد غضبه.. 
إلتهبت حمرة عينيه.. 

إصطكت أسنانه بصوت واضح ومسموع.. 
وأطلق زفيرا مخيفا كفحيح األفعى العجوز..

إنه )سراج(..
)سراج موسى(..

عم )ماهل(.. 
يبعد عنه مسافة ثالثة أشبار فقط..

ال أحد منهما يعرف اآلخر..
لم يلتقيا في حياتهما.. 

أبدا..

 ******
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       بعد إجراءات عقيمة وصعبة إستمرت حتى الساعات األولى من الصباح.. تم 
إدخال الموتى للمشرحة.. وأسعفوا المصابين بصحبة الشرطة للمستشفى.. 

حمل )ماهل( عمه الذى ال يعرفه بيديه إلى النقالة.. 
ومن النقالة إلى السرير داخل قسم الطوارئ.. 

تفرس فى ثقل جسمه وقوة ساعديه وقسوته البائنة..
ال شك أنه زعيم العصابة..

وأنه الذى أعد هذه الخطة اإلنتحارية التى أودت بحياة أصحابه..  
مهمة إنتحارية تدل على يأس من قاموا بتنفيذها.. 

هذه سرقة نادرة الحدوث وال تتم بهذا الشكل.. 
المراعى  في  أهلها  من  جدا  وبعيدة  مرافقيها  مع  تكون  عندما  البهائم  تسرق 
والمشاريع الزراعية عندما يشح المأكل  حيث يقوم اللصوص بتعطيل المرافقين 
بالقتل أو الضرب أو ربطهم في جذوع األشجار أو خطفهم مع بهائمهم ويأخدوا 

يوما كامال أو يومان من المسير ليل نهار.. 
ومع قلة وسائل اإلتصاالت يصل الخبر إلى أصحابها بعد فوات األوان حينما يكون 

المسروق في خبر كان..
لم يتأوه )سراج( مثل البقية بالرغم من أصابته البالغة.. 

لونه مشرب بأشعة الشمس فمال إلى السواد أكثر من الخضرة.. 
شاربه الطويل يرقد فوق فمه وقد داعبته بعض شعرات الشيب.. 

نظر إلى )ماهل( وقال له :
ـــ أريد ماء..

نظر إليه )ماهل( طويال.. 
نظر إلى من حوله.. 

لم تظهر عليهم عالمات الرفق ولكنه ذهب وأحضر الماء.. 
قال له :

ـــ أسقينى..
سقاه )ماهل(..

سبحان اهلل..
ويا لعجب هذه الدنيا وأقدارها..  

وخرج )ماهل( وتبعه قومه.. 
و)سراج( ينظر إليه وهو متعجب لكونه شابا صغيرا.. 

تظهر عليه عالمات اإلتزان والعقل ومن حوله يستمعون إلى رأيه وقوله.. 
الشك أنه إبن زعيمهم.. 

ال يدرى ما الذى ذكره بأخيه )الضو( في تلك اللحظه..
لن يتخيل أبدا أن الشاب الصغير الذى سقاه للتو هو إبن أخيه.. 

أخيه الذى قطع به وأخذ ماله وطرده وطرد زوجته وأهان كرامته وأزله وأفقره 
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وجعله طريدا حتى مات.. 
مرت أمامه صور كثيرة.. 

أباه وعظمته.. 
أخاه وطيبته.. 

أهله وعشيرته.. 
مرت كل هذه األحداث أمام عينيه.. 

ال أحد يعلم ماذا حدث بعد خروج )الضو( وزواج أصدقائه التيمان ألخواته..
ال أحد يعلم أن الخطاب الذى أرسله )الفاضل( بخبر الحريق وصل أم ال.. 

الخطاب  وسلم  يجدهم  ولم  وغربا  شرقا  الفالء  جاب  أنه  الخطاب  حامل  قال 
لركبان قالوا أنهم يعرفونهم.. 

ال أحد يعلم أن )سراج( قد عرف بوفاة أخيه أم أنه يظنه حيا يرزق اآلن.. 
تحت  )الضو(  خروج  يوم  في  أصبحوا  الذين  الطيبين  أهله  مصير  يعلم  أحد  ال 

رحمته وقسوته وطمعه.. 
وفى تلك اللحظة الذى يفكر فيها.. 

عال صوت آذان الفجر.. 
وإنتصفت المسافة )بالفاضل( وعشيرته بين المحافظة والقرية..

تعب )سراج(..
تخدر لسانه..

 إنهار جسده وتثلج جلده .. 
 أحس بالبرد الشديد ينخر عظامه..

 تنفس عميقا.. 
وأغمض عينيه.. 

وهو ينتظر مصيره المجهول..

 ******

غدر الزمان وحصاد شره بدءآ يلوحان )لسراج( في اليوم الذى أتى فيه الخطاب 
على ظهر الجمل قبل عشرين عاما.. 

أيام  العشرة  قرابة  دامت  بحث  رحلة  بعد  األمل  فقد  عندما  الخطاب  حامل  تعب 
ضرب فيها األرض في كل أرجائها.. كل من يسألهم يعرفون أسرة )موسي( ولكن 

ال يعرفوا أين هم اآلن ألنهم رحالة.. 
)الضو( عند ركبان وجدهم في  الذى يروى وفاة  الخطاب  اليأس فترك  داهمه 

الطريق.. 
بعد أيام صادف حاملى الرسالة )سراج(.. 

سلموه الخطاب.. 
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ذهب بالخطاب إلحدى القرى ليجد من يقرأه له فهو أمى ومن معه مثله ال يكتبون 
وال يقرأون.. 

قرأوا له الخطاب..
خطابا مفصال يحوى كل شئ بخط أستاذ )عزالدين(.. 

علم أن أخاه ترك إبنا.. 
لم يهتز له طرف ولم يرتجف له خد.. 

لم يبك لفراق أخيه وهو وطارده.. 
لم يتوجع إلحتراقهم واآلالم الرهيبة التى قضو معها.. 

لم يحن إلى قطعة لحم أخيه التى من صلبه وصلب إبنة عمه التى أحبها وعشقها.. 
قال بصوت قبيح غير مكترث لمن حوله :

ـــ إلى الجحيم أيها األعرج.. 
تفاجأت عصابته بردة فعله الحيوانية وأضاف محزرا لهم :

الوفاة.. وأياكم وذكر أن لديهم إبن.. ال أريده أن  ـــ سنخبر العشيرة بخبر 
يكبر ويأتى ويأخذ اإلبل.. من يتفوه بكلمة سأقتله.. هل سمعتم يا حمقى..؟ 

به  ناحت  الذى  الخبر  وأطلقوا  الليل  منتصف  عند  )موسى(  عشيرة  ديار  وصلو 
العشيرة حتى الصباح.. 

تعبت قلوب الناس من شدة البكاء وخربت.. 
ضعفت عزيمتهم وأصابهم البؤس والوهن لشهور.. 

يهنأون ال بطعام وال بشراب وال بزينة  إنتهت فلم يعودوا  الدنيا قد  بأن  أحسوا 
الحياة.. كان فراق )الضو( و)رقية( عليهم شديدا فما بال فراقهم األبدى حرقا 

وعذابا.. 
بكت إخواته وأزواجهن التيمان )بلة والطريفى(.. 

لم يعلموا بأن )الضو( و)رقية( خلفوا إبنا كالقمر..
فرشوا عليهم سبعة أيام لم يحضر فيها )سراج( إال يوما واحدا..

ضرب )سراج( الخالء بإبله..
سمع الناس وسمعت القبائل أخباره..

ظلمه وجبروته.. 
إعجابهم به زال وحل مكانه الكره والبغض..

ليست هذه الرجولة المتعارف عليها في الخالء..
ليست هذه هى الشهامة التى مدحوه بها سابقا ..

هذه ليست أعرافهم والهى عاداتهم.. 
قام )سراج( بشئ لم يحدث من قبل.. 

هذا الرجل عار عليهم.. 
عار على البادية.. 

عار على التاريخ.. 
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شوه سمعة الخالء المليئ بالشعر والكرم والمروءة.. 
حتى الهمباته غضبوا عليه وأقسموا على إيذائه أينما حل هو وإبله.. 

نزل عليه عقاب متفق عليه.. 
الكل سينتقم منه..

هجوه وسبوه بشعر سار به الركبان وتغنت به الحسان..
 إنتشر الهجاء حتى وصله.. 

حفظه من شدة خوفه.. 
في طيات أبياته الشر والسم الزعاف..  

وصله الغناء.. 
يعرف ناسجوه وحائحكوه.. 

يعرف أفواه من خرج منها هذا الهجاء.. 
الهمباتة.. 

لن يتركوه وإبله سالمين.. 
إتفقوا عليه.. 

عزموا على تدميره.. 
الهمباتة يسرقون.. 

ولكن لديهم كرامة وعفة.. 
شجعان وشعراء وكرماء.. يشمئزون من مثله.. 

ويفقرون المتعالى المتباهى البخيل.. 
الشعر  أعذب  وخصالها  محاسنها  في  ويقولون  يهينوها  وال  أثنى  يلمسون  ال 
وأجزله.. ال يطأون كريما منفقا بل يعينوه ويسندوه.. ال يزلون عزيز قوم أفلس 

أو ذهبت إبله.. هذا هو قانون الخال.. إخترقه وتعدى عليه.. 
تخطى كل الحواجز العرفية واإلجتماعية واألخالقية.. 

عليه أن يدفع الثمن اآلن.. 
عليه أن يخاف على آالف اإلبل التى يحميها برجاله السبعة.. 

صار متأهبا ألى عدوان ..
 يذهب بعيدا عندما يقل الكال والعشب وعندما تجوع اإلبل يرجع قليال.. 

ال ينام ليال وال نهارا..
إشترى سالحا إضافيا وذخيرة وافرة..

وجاء اليوم..
هجموا عليه في وضح النهار واإلبل تشرب في أحواضها قرب النهر.. 

أكثر من عشرين شخصا ملثمين.. 
أحالوا بطن النهر الموسمى بركانا علت مياهه المخلوطة بطينه إلى السماء.. 

تعانقت اإلبل مصدومة من دوى الرصاص الثقيل وإختلط حابلها بنابلها فتكسرت 
سيقانها وأعناقها من شدة الهرج.. 
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هجموا عليهم بغتة لم تمهلهم من إخراج سالحهم من جرابها وثالثة منهم كانوا 
في بطن النهر يستحمون.. 

جرى  بها  وجروا  النهر  بطن  من  اإلبل  من  خمسمائة  إخراج  الهمباتة  إستطاع 
الوحوش الضارية..

خلفو ورائهم زهوال.. 
وسبعين جمال كسيرا.. 

وجثة هامدة..
ضربة قوية ومفاجئة.. 

ضربة معلمين..
لم تستمر أكثر من عشرة دقائق..

لم يستطع )سراج( اللحاق بهم خوفا من أن يكون هناك فريقا آخر متربصا يذهب 
ببقية اإلبل إذا تركوا المكان..
صاح )سراج( وقد جن جنونه..

صار يدور حول نفسه يسب ويلعن.. 
وتواصل العقاب والنهب..

الهمباته جعلت  الليلية من  المناوشات والسرقات والمداهمات  خمسة سنوات من 
)سراج( عديما.. 
خسر كل شئ.. 

لم يتبق له غير جمله الذى يركبه.. 
قصته مألت الخال وصارت حديث الناس ومضربا لألمثال.. 

أرجع الهمباته ألخوات )سراج( ألف من اإلبل.. 
بالقانون  يحتموا  حتى  مستقرة  قرية  في  يسكنوا  بأن  العشائر  زعماء  نصحهم 

وبقربهم من المديرية من هذا المعتوه.. 
ذهب التيمان إلى المديرية وخالل سنتن من المتابعة صدقت لهم المديرية مساحة 
أرض يسكنون فيها بالقرب من إحدى المشاريع الزراعية وقسمت لهم حواشات 

داخل المشروع حسب اإلستحقاق القانونى لكل أسرة.. 
تركو لهم أمر تسمية القرية وبعد مشاورات مع العشيرة قرروا تسميتها بـ)قرية 

التيمان(.. )بلة والطريفى(.. 
بدأوا في إنشاء القرية وبناء بيوتهم من الطين والعمل في الحواشات.. 

قاموا بعمل زريبة ضخمة لإلبل وحفر بئر للشرب عندما تأتى اإلبل إلى القرية 
بين حين وآخر حتى ال تدخل المشروع فتخربه بكثرتها وبوطأة خفافها.. 

جاء عليهم عدد من العشائر بمرور السنين لتصير قرية كبيرة.. 
حباها اهلل بأن تكون مركزا إلبل الزكاة التى تجمع من الخالء.. 

وتدريجيا إلى أن أصبحت سوقا لبيع وشراء اإلبل.. 
فصارت مقصدا للتجار والسياح وآكلى لحوم اإلبل.. 
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سوق التيمان لإلبل.. 
حتى المسئولين يأتون من العاصمة ليزوروه.. 

أصبح التيمان هم شيوخ السوق والقرية.. 
كثر مالهم وزاع صيتهم.. 

وأخوات )الضو( )فاطمة( و)زينب( أصبح لديهن من الذهب الكثير..
أصبح )سراج( طريدا..

جائعا.. 
كلما دخل على عشيرة ليطعموه فيعرفوا بأنه )سراج( يطردوه شر طرده..

 يجول في الخالء كالذئب دون هدى.. 
إذا جاع يقوم بسرقة نعجة أو شاة يذهب بها بعيدا ليمأل بها بطنه الخاوية.. 

دخل المدن الكبيرة المزدحمة.. 
حاول العمل فيها ولكنه ال يعرف عنها وعن أسرارها شيئا.. 

سمع بقرية التيمان وعشيرته وما آلوا إليه من خير ونعمة.. 
من  حزروه  ولكنهم  الحالة  هذه  من  ويرحموه  له  ليغفروا  الرسل  لهم  أرسل 

اإلقتراب من القرية.. 
جاءهم في مرة ليال.. 

دخل على أخته )فاطمة( وزوجها )بلة(.. 
بدأ يبكى وينتحب ويترجى ولكن ذلك لم يحرك فيهم ساكنا.. 

كيف يرحموه وقد فعل ما فعل.. 
طردوه شر طرده وهدده )بلة( بالقتل إلى عاد مرة أخرى..

وجرى خائفا يتلفت إلى غير رجعة.. 
إلتقى في خالئة بعضا من قطاع الطرق.. 

حالهم كحاله.. 
تسيد عليهم.. 

بدأو يسرقون من القرى ومن أى مكان تقع فيه أعينهم كلما سنحت لهم الفرصة 
لذلك.. 

عاش على هذه الحاله حتى ساقته رجاله إلى قرية )الفاضل(.. 
وحدث ما حدث..

 ******

كل  عينيه  على  مرت  أن  بعد  المستشفى  فراش  في  وهو  صباحا  )سراج(  صحا 
ذكرياته.. 

لم يستطع الحراك.. 



71

لم يستطع أن يحرك لسانه.. 
الطلقة التى أصابت ظهره تسببت في تلف السلسلة الفقرية فأصابته بالشلل عدا 

يده اليسرى ورجله اليسرى يتحركان قليال.. 
لم تأخذ الشرطة أقواله لعجزه فتم ترحيله بعد التحريات إلى قرية التيمان.. 

إستقبله التيمان .. 
أنزلوه من عربة الشرطة.. 

إستقبلته أخواته بالدموع .. 
ليس عليه وال رأفة به.. 

ولكن لما فعله فيهم وفى )الضو(..
اهلل سبحانه وتعالى عاقبه بما جنت يداه..

فهو ال يضيع حقا ألحد.. 
ال يترك ظالما.. 

خصصوا له غرفة.. 
فيها سرير وتربيزة وراديو.. 

منبوذا.. 
ال يتحرك إال لقضاء حاجته وبصعوبة.. 

أبكم.. 
ال يقدر على الكالم وال حتى اإلشارة..
ال يتذكر إال أباه و)الضو( و)رقية(..

دموعه ال تتوقف.. 
ال يأتيه أحد إال أخواته..

يبكى بدون صوت.. 
تنزل دموعه بغزارة..

لم تعرف أخواته بأن ألخيهم )الضو( إبن يسمى )ماهل(..
وحده )سراج( الذى يعلم بذلك.. 
ولكنه عاجز تماما عن إخبار أحد..

الذين يعرفون )ماهل( هم عصابة )سراج(.. 
ماتوا وتاهوا في الخالء وتاهت الحقيقة معهم..

 ******

بينما كانت الشمس تبدل كساءها الذهبى باألبيض الوهاج.. 
ونسمة األرض الباردة  توقظ الحياة.. 

كانت البكاسي الثالثة تطوى األرض طيا نحو القرية.. 
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الكل في فرح ونشوة.. 
لم يتعبهم سهر وال تجوال.. 

لمئات  الناس  سيحكيه  المنطقة  في  تاريخيا  إنجازا  يعتبر  اليوم  به  قاموا  فما 
السنين.. وسيهاب من يفكر مرة أخرى في أخذ دجاجة منهم.. 

وعلى مشارف القرية كان اإلستقبال.. 
كل القرية.. 

رجالها وأطفالها وحريمها.. 
نحاسها.. 

كل القرى الصديقة والنسيبة والمحبة.. 
إتسعت ساحة المهرجان .. 

فصاروا  أخرى  حرب  حالة  في  الرجال  أدخل  القتالى  وصوته  النحاس  ضرب 
يصيحون ويختالون وهم في حالة الالوعى.. 

النساء شققن السماء بزغاريتهن.. 
ذبح )الفاضل( ثالثة عجول وذبح )ماهل( عجالن و)الهادى( عجالن.. 

وهناك خمسة أخرى من أهل القرية جعلت الدماء تسيل كمياه الخريف الجارية.. 
قضى الناس أول النهار بأكمله حتى إنطمثت معالمهم تحت التراب الذى غطى 

وجوهم فصارت من طين األرض وترابها.. 
أكل الناس وشربوا في ديوان )الفاضل(..

وعند المساء خارت القوى وتعب الناس وتخدرت أجسادهم..
وناموا..

معنويات عالية تجلت في حركة سكان القرية عند الصباح وفى وقت شراب الشاى 
وبما يشبه العيد تجمع الرجال في ديوان الشيخ وهم يقصون ما مر عليهم باألمس 

من مغامرات كأنها أحالم أو فيلم أجنبى.. 
أمطار  من  بالرغم  باللورى  يتوقف  لم  الذى  الرسول(  بـ)حسب  معجب  الكل 

الرصاص الذى هطلت عليه..  
جاءت )تغريد( إلى )ماهل( وهو خارج غرفته ونظرات اإلعجاب ال تخطئ عينيها :

ـــ حمد هلل على سالمتكم وسالمة البقر.. لقد خفت عليكم كثيرا..
ـــ الحمد هلل..

وبعد أيام..
ظهرت نتيجة إمتحانات الشهادة السودانية.. 

لم يكن )ماهل( من ضمن العشرة األوائل الذين أذيعوا في الرايدو ولكنه أحرز 
نسبة عالية لم يحرزها قبله أحد في المنطقة.. 

ثانى المحافظة بنسبة 93% تمكنه من الدخول ألرفع كلية في السودان..
نتيجة متوقعة.. 

ولكن فرحة إيجاد البقر خصمت منها كثيرا.. 
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نجح )الريح( أيضا بنسبة 82% في المجال األدبى.. 
إستقر الحال..

تأقلم )ماهل( مع قسمته في هذه الحياة.. 
وحمد اهلل كثيرا على أنه لم يهمل ولم يتشرد.. 

ما حباه به اهلل سبحانه وتعالى كثيرا جدا لفتى في عمره.. 
عوضه اهلل بأسرة تتكون من قرية بأكملها.. 

وحباه اهلل بوالدين وإخوة يتوقون إلى مجيئه شوقا وحبا.. 
)الفاضل( الذى أغدق عليه برعايته ووصايته وحمايته بعد أن كان عدوا لدودا 

له وهو طفل.. 
رزقه اهلل بثروة ال يجمعها الرجال إال بعد عشرات السنين.. 

و)تغريد(.. 
دعابتها وغيرتها تلطف حياته وتحلى أوقاته.. 

هذه تعتبر مرحلة.. 
عليه الدخول غياهب التعليم الجامعى.. 

عليه أن يحقق حلمه.. 
يقذف بنفسه صوب هدفه ليصيبه.. 

سمع ما سمع عن ما يلهى في الخرطوم.. 
ولكنه الحصيف الذى تحمل في صغره ماال يظنه أنه مالقيه في كبره.. 

حلمه الذى نام وصحا عليه.. 
حلمه الذى فكر فيه صغيرا في سبيل تحقيقة والوصول إليه.. 

بذرته وجيناته الوراثية التى إنتقلت من صلب جده )موسي( وحبه لألبل.. 
رعايته لبقراته منذ أن كانت ستة.. 

تمعنه فيما خلقه اهلل من حيوانات لوالها لمات اإلنسان وفنى..
واألغنام  الطيور  من  سكانها  سير  وترقب  الغابة  داخل  كثيرا  بنفسه  إختالءه 

واألبقار.. عشقه للطبيعة ومكوناتها.. 
حبه للزرائب ورائحتها.. 

قرر )ماهل( أن يقدم أوراقه لكلية الطب البيطرى لجامعة الخرطوم..
نعم.. 

تلك هوايته.. 
وهذا حلمه.. 
وهذا قراره.. 
قراره وحده..

******  
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******  
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5

 إفترق )الريح( و)ماهل( في السوق العربى.. 
)الريح( تم قبوله في جامعة القاهرة الفرع كلية القانون وهو متوجه إلى داخلية 

تقرب منها.. 
)ماهل( سيستقل المواصالت ليقصد شمبات حيث داخليته وكليته..

داخل العنبر المخصص.. 
وضع )ماهل( حقيبته بعد أن صافح ثالثة من الشباب وجدهم في العنبر.. 

إستلقى على السرير بعد رحلة يوم طويل من السفر.. 
لم يستغرب أو يستوحش المكان فقد عاش ست سنوات في الداخليات والفرق اآلن 

أن هذه في المدينة..
هوالء الناس ..

سكان العاصمة ..
كثيرون وصامتون.. 

هائمون على وجوههم.. 
ال يحكون وال يستأنسون.. 
يفورون كماء في قدر.. 

اإلستعجال حليفهم في كل حركة وكل كلمة.. 
مساحاتهم ضيقة وسعة صدورهم أضيق .. 

يا للريف وجماله.. 
وأناسه الطيبون..

سيوحشه كثيرا.. 
ونام..

 ******

على عكس ما يكون عليه الطالب الجدد كان )ماهل( في أول يوم..
يستكشف الناس والمكان.. 

هادئا وبسيطا.. 
يلبس قميصا ناصع البياض طويل الكم .. 

وبنطاال من القماش اسود.. 
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إعتدال جسمه وحسنه زادت تلك الحلة ألقا ونضرة.. 
ال يوحى بأن هذا أول يوم له في الكلية.. 

أما الطالب الجدد ال يحتاجون بأن يعرفوا أنفسهم.. 
شتول  وكأنهم  واألشجار  باأللوان  مزركشة  الهزاز  قماش  من  أقمصتهم 

متحركة.. يتقافزون من الفرح.. 
تعلو أصواتهم.. 

يتعارفون بسرعة قياسية.. 
وأكثرهم  للفنانين  حبهم  في  ويتنافسون  بشراهة  الكاسيت  أشرطة  يتبادلون 

حفظا لألغانى.. 
ولكن هناك من يفضل الصمت ودراسة المكان ومن فيه أوال.. 

قلة منهم..
جلس )ماهل( على كرسي بالقرب من النجيلة بعد أن أكمل إجراءات التسجيل.. 

قصده شاب نحيف وطويل.. 
يلبس نظارات شديدة السماكة حتى تشفق على عمود أنفه من شدة ثقلها.. 

يلبس ساعة حديدية واسعة ال عالقة لها بحجم يده فيضطر إلى حجزها بإبهامه 
لشعوره بأنها ستقع أرضا.. يمشى على حذاء كبير أسود لم يذق طعم الورنيش 

لشهور.. 
إقترب منه مصافحا ووقف )ماهل( إلستقباله.. 

قال الشاب ذو النظارة :
ـــ أنا الرفيع.. ريفى القضارف.. تقابلنا باألمس فأنا معك في نفس الغرفه.. 

ـــ مرحبا.. أنا ماهل.. ريفى سنار.. 
وجلسوا على الكراسي.. 

وساعته  ركبته  على  يديه  وشبك  األخرى  فوق  النحيلة  رجله  )الرفيع(  خلف 
تصدر صوتا.. 

خاف )ماهل( من أن يكون ثرثارا فيضيع وقته ويبدد زمنه.. وبطريقة مسرحية 
وكأنه في إجتماع هام وأنزل رجله وإرتكز عليها ورفع األخرى فوقها.. 

ومرة أخرى أبدلهما بطريقة مروحية.. 
تضايق )ماهل( من هذه الحركات المريبة.. 

ال شك أنه من الذين يحبون الثرثرة ثقيلى الظل والذين ال يخرجوا من الجامعة 
إال بعد صالة المغرب.. 

 بادر )الرفيع( قائال:
ـــ كنت في السنة األولى العام الماضى.. ولظروف مرض أبى ووفاته لم أستطع 

مواصلة الدراسة.. نحن اآلن في صف واحد..
تراجع )ماهل( قليال من الظنون التى لعبت في رأسه تجاه هذا النحيل وقال له :

ـــ اللهم أرحمه رحمة واسعة..
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ـــ هيا أطوف بك على الجامعة حتى ال تضطر للسؤال..
جولة ال بأس بها قام بها )ماهل( برفقة ذو الساقين الطويلتين في أرجاء الجامعة 

الخضراء.. 
المقاهى والكافتريات..
البينشات والمدرجات..

المعامل والمشارح والمكتبة..
مبانى اإلدارة واإلتحاد..

وكان )الرفيع( كلما مر على أناس يلقون عليه التحية ويصيحون له )أبوطويلة(.. 
)أبوطويلة( ال يتوقف من الحديث والشرح.. 

الطويل في  أنه سيقضى سنوات مع هذا  نفسه عندما تذكر  )ماهل( على  أشفق 
غرفة واحدة.. 

ولكن الحق يقال بأنها جولة مفيدة للغاية.. 
التالى  اليوم  فاصبح  واحد  يوم  في  أيام  سبعة  له  وقلص  أبوطويلة  له  إختصر 

وكأنه في الصف الثانى.. 
لم يكترث )لماهل( أحد غير )أبوطويلة(.. 

وبعد يومين كانت أولى المحاضرات في تلك القاعة المهيبة.. 
دخل الدكتور ..

وبعد الترحيب والتعريف عن مادته سألهم متفحصا وجوههم :
ـــ من فيكم ماهل الضو..؟

تلفت الجميع وتحير )ماهل(..
كيف عرف إسمه ولماذا سأل عنه..؟

وقف متثاقال.. إنتبه له كل من في القاعة.. وواصل الدكتور :
ـــ أحييك أيها الشاب..؟

فهم )ماهل( ما يقصده الطبيب ولكن الجميع متلهفين لسبب هذا التميز المبكر.. 
فك الدكتور اللغز موضحا :

ـــ أحرز زميلكم 93% وهى نسبة كما تعلمون كان يمكن أن تدخله كلية الطب 
جامعة الخرطوم.. ولكنه فضل تحقيق رغبته..  

إلتفت إلى )ماهل( وقال :
ـــ أتمنى لك رحلة علمية موفقة.. وأنى متأكد بأنك ستكون إضافة مهمة في 

مجال الطب البيطرى..
وصفق له الدكتور..

وصفقت القاعة تصفيقا حارا لهذا الشاب األبيض المعتدل..
)أبوطويلة( كان أشد الطالب إستغرابا لهذه المعلومة.. 

لم يخبره )ماهل( بذلك..
إنتاب )ابوطويلة( شعورا بأن )ماهل( غامض.. 
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لم يبخل عليه بمعلومة وقد كان له دليال سياحيا داخل الجامعة ليومين.. 
فلماذا حجب منه معلومة كهذه..؟ 

وهم في كافتيريا الجامعة قطع عليه )ماهل( أفكاره الالئمة قائال :
ـــ لم أخبرك حتى ال تظن أننى أستعرض بمقدراتى.. 

أصابت )أبوطويلة( حيرة.. 
فلقد قرأ )ماهل( أفكاره..

حيا الكثير من الطالب )ماهل( وبإسمه.. 
إشتهر في دقائق.. 

بال شك أن جميع مجلس الكلية يعرفون إسمه وقصة إلتحاقه بتلك الكلية..
مساء الداخلية كئيب.. 

ليس فيه ما يمتع أو ما يجعله يمضى سريعا.. 
ما يريح )ماهل( لبسه للسروال والعراقى.. 

وبنطاله  الحماالت  بفانلته  الداخلية  في  وقته  يقضى  ما  فدائما  )أبوطويلة(  أما 
الرياضى..

نسمات باردة تأتى من الحدائق التى تلتصق بالنيل.. 
تصحبها رائحة األشجار المختلفة.. 

هناك طالب يؤدون أغانى الحقيبة بأصوات متواضعة وألحان ال تتطابق من أصلها.. 
فيه  يتجمهر  القهوة  وتلفاز  المسائية  البرامج  سيد  هو  الثامنة  الساعة  مسلسل 

نصف طالب الداخلية مع متعة إحتساء الشاى والقهوة.. 
و)ماهل( لديه ما يؤنسه ليال.. 

صديقه الراديو والبرامج الدسمة في هنا أمدرمان.. 
وعندما تصفو السماء يقوم بتجميع أخبار العالم من إذاعة البى بى سى..

 ******

)الطب البيطرى هو تطبيق المبادئ الطبية والتشخيصية والعالجية على الحيوانات 
اإلنتاجية والمنزلية والبرية.. كان بداية اإلهتمام قديما بأمراض الخيول والبغال 
مهنة  إرتقت  الحروب..  في  الحيوانات  هذه  الجيوش ألهمية  في   بصورة خاصة 
الطب البيطرى عندما أسست مدرسة الطب البيطرى في ليون عام 1861م.. وتوسعت 
من  األليفة  بالحيوانات  بدءا  تقريبا  الحيوانات  كل  تشمل  وأخذت  إهتماماتها 
القطط والكالب والطيور المختلفة.. أفادت تجربة الطب البيطرى الطب البشرى 
كثيرا عند إجراء التجارب على الحيوان حيث أسهم ذلك في تطور علوم الطب 
والعالم  باستير  لويس  العالم  روادها  من  كان  الذى  والتطعيم  اللقاحات  وعلم 
روبرت كوخ ويمارس الطب البيطرى في العيادات أو المستشفيات البيطرية أو 
المزارع.. وتطور إلى أن أصبح يشمل تخصصات كثيرة في السنوات األخيرة مثل 
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التخدير وعلم السلو.. الجلدية.. الحاالت الطارئة.. الطب الباطنى..(
التركيز سيد الموقف في القاعة في أولى المحاضرات.. 

تلقف )ماهل( المعلومات بإهتمام بالغ وهو ذلك البدوى الريفى الذى تربى قرب 
األبقار واألغنام وتحت أسراب الطيور المختلفة.. 

الحيوانية والزراعة  الثروة  التى حباه اهلل بها أساسها  يعرف أن طبيعة السودان 
بالعلوم  وتطويرها  حكومة  ألى  الالزمة  األولوية  وجعلها  تقنينها  يجب  حيث 
والبحوث وتطوير الكوادر البشرية وتوطين الطيور وحفظ الغابات والمحميات 

الطبيعية.. عندها سيكون السودان قبلة العالم وسلة غذائه كما يقولون.. 
وبينما )الرفيع( يوصف ل)ماهل( ما عرفه عن الجامعة في العام السابق وهم في 

الكافتيريا بخلفة رجله الشهيرة وبطريقته المسرحيه..
عليه  سلم  أن  بعد  لـ)ماهل(  صرامة  أكثرهم  وقال  عليهما  وسلما  شابان  جاء   

بلباقة وإحتراف وصافح )أبوطويلة( بإسمه :
المقر ونتشرف بأن  ـــ نحن من إتحاد الطالب.. لدينا إجتماع بعد ساعتين في 

تحضره معنا..
رد )ماهل( بسرعة فاجأت )أبوطويلة( :

ـــ بإذن اهلل.. أنا أيضا يشرفنى ذلك..
أسرع )الرفيع( في حديثه بعد أن إبتعدوا قليال :

ـــ هؤالء الكيزان.. هل ستذهب لهم فعال..
ـــ طبعا.. وإال سأتسبب في عداء بيننا ونحن في أول الطريق..

سكت )أبوطويلة( لهذا المنطق المعقول.. 
ثالثة  عليهم  أقبلن  منه  يفرغوا  أن  وقبل  الفول  شندوتشات  يلتهمون  وأخذوا 

طالبات..
وبصوت خافض همس )أبوطويلة( متسائال :
ـــ ماذا الذى يحدث اليوم.. الكل يأتى إلينا..؟

وقبل إتمام همسه قالت أجملهن وأحسنهن قواما :
ـــ السالم عليكم.. أنا )حسناء عبدالمجيد( وهذه نجود وليلى..

وجلسن دون إستئذان..
فتح )أبوطويلة( فمه وتدلت النظارة لتستقر في أرنبة أنفه.. 

رفعها بسبابته والذهول يأسره..
فتيات نضيفات.. 

كأنهن ولدن الساعة.. 
تصحبهن رائحة عطور إتسع لها المكان وأثلج.. 

أناقتهن نموذجيه.. 
)حسناء( إسم على مسمى فهى حسناء.. 

جميلة.. 
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وفاتنة..  
بشرتها مخملية ناعمة.. 

جريئة وعيناها متقدتان.. 
قمرا  قليال جعلت من وجهها  اليسار  إلى  تميل  والتى  فمها  السواء تحت  الشامة 

ساطعا مكتمال في وضح النهار..
وأذاع  أشهرها  وما  الماضية  القليلة  األيام  في  الطالب  حديث  )حسناء(  كانت   

صيتها غير جمالها سيارتها الكريسيدا البيضاء التى تأتى بها.. 
لم تأت يوما فتاة من نفسها وطلبت التعارف مع )أبوطويلة(.. 

الذى جعله شهيرا جدا وسط  الشئ  عليهن  لباقته  يبحث عنهن ويفرض  هو من 
الحسناوات الالتى كثيرا ما يستعن به في واجباتهن الجامعية الكثيفة مما جعله 
أنفه  عمود  على  إضافيا  حمال  لتكون  ثقال  أشد  بعدسات  النظارة  بتغيير  يقوم 

الرقيق..
يمتلك والدها أحد مصانع األلبان بحلة كوكو ولديه بنتان.. 

الكبرى تزوجت وهاجرت مع زوجها الذى يعمل في أمريكا.. 
والثانية )حسناء(.. 

إضطرت بأن تتخلى عن هوايتها لدراسة الفنون.. 
فهى رسامة من الطراز األول وفضلت الخضوع لرغبة أبيها لدخول كلية البيطرة 

حتى تكون ساعده األيمن بعد التخريج.. 
يسكنون في أرقى أحياء الخرطوم على ضفاف على ضفاف النيل األزرق.. 

لتوافق على هذه الكلية وضعت شروطا قاسية ألبيها أولها شراء سيارة والسفر 
خارج السودان مرتين في السنة مع والدتها بدال من مرة واحدة وعدد من األحالم 

التى صارت أوامر تلبى.. 
بالرغم من أن بعضا منها كشراء العربة في الوقت الحالى ضد مبادئ أبيها ولكنه 

تنازل لتحقق مطلبه..   
نظر إليهن )ماهل( مرحبا:

ـــ سعدنا بمعرفتكن.. تفضلن..؟
وذهب )ماهل( ليحضر لهم شيئا.. 

تاركا )أبوطويلة( يرتجف وأرجله تتعارك.. 
نسي حديثه المنمق وآداءه المسرحى بساعته الواسعة.. 

فال إتزان وال عقل أمام هذا الجمال.. 
أنقذه )ماهل( بمجيئه سريعا وقدم لهن مشروبا باردا وجلس..

سألته )حسناء( و)أبوطويلة( يجول برأسه بينهما :
ـــ إين تسكن يا ماهل..؟
ـــ في داخلية الجامعة..

ـــ إذا فأنت من األقاليم..
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ـــ قرية تتبع  لمحافظة سنار..
ـــ واألخ..؟

صمت )الرفيع( برهه.. 
وقفت فيها الكلمات في حلقة رافضة الخروج حتى نبهه )ماهل( :

ـــ يا أخ..
نسي آداءه المسرحى مرة أخرى وقال وكأنه أمام معلمه :

ـــ الرفيع .. ريفى القضارف.. أسكن مع ماهل في غرفة واحدة..
وقفت )حسناء( بصورة مفاجئة ومدت يدها إلى )ماهل( قائلة :

ـــ مع السالمة.. سنلتقى..
وخرجن من الكافتريا..

تاركا  دعوه  من  لمقابلة  الجامعة  إتحاد  مقر  إلى  متوجها  )ماهل(  وتبعهن 
)أبوطويلة( وحده..

ومائة سؤال يدور في رأسه عن سبب إستدعائه..

 ******

 دلف )ماهل( إلى ذلك المكتب الكبير والمريح في شكله العام بأثاثاته الواسعة 
وبرودته المنعشة التى جعلته يأخذ نفسا عميقا.. 

ألقى التحية وسلم على الموجودين.. 
سبعة شباب تعلو على وجوههم الثقة الشديدة بأنفسهم.. 

دخلوا في الموضوع على الفور.. 
قال أحدهم وتظهر عليه عالمات القيادة واإلتزان :

المظلم  والنفق  األيام..  البالد في هذه  التى تمر عليه  السياسي  الوضع  تعلم  ـــ 
الذى كانت تسير عليه أيام األحزاب.. جوع وفقر ومحسوبية وطائفية أرجعت 
السودان خطوات كثيرة إلى الوراء.. بحمد اهلل البالد مقبلة على توجه إسالمى.. 
وسنسحق التمرد في الجنوب بإذن اهلل تعالى.. ما علمناه عنك أنك متميز وملتزم 
وهذه دعوة ألن تنضم معنا إلى التنظيم داخل الجامعة وتكون ضمن مرشحى هذا 

العام لإلتحاد.. 
ركز )ماهل( في حديثه جيدا.. 

هنالك لهجة آمرة تندس بين الكلمات وقوة خفية تتحرك بها شفتاه..  
رد عليه قائال بعد أن أعاد ترتيب افكاره جيدا:

التى منحتوها لى.. وسعدت أيضا  الكبيرة  الثقة  ـــ  أوال أشكركم على هذه 
ظروف  لدى  ولكن  مدى..  أبعد  إلى  المعرفة  هذه  تستمر  أن  وأتمنى  بمعرفتكم 
تختلف عن كل من إلتحق بالجامعة.. أبى وأمى توفيا في يوم واحد.. وتربيت في 
قرية ليست بقريتى وأهل ليسوا بأهلى.. لدى هدف أريد تحقيقه وقد أنفع البلد 
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في مجال آخر وال أحب أن يشغلنى شئ.. عشمى أن تحترموا رغبتى..  
كلمات فيها صراحة ووضوح وإصرار ورسالة وهدف.. 

ال يمكن ألى عاقل أن يرفض هذه الرغبة وأن يقف في طريقها.. 
بالرغم من أن هؤالء الطالب لديهم صالحيات ال يتوقعها )ماهل( داخل هذا الصرح 

التعليمى.. 
إال أنهم إحترموا وضوحه وإصراره وهدفه.. 

قال له محدثه :
ـــ لك ما شئت ونقدر لك وضوحك وصراحتك.. وإذا إحتجت لنا في شئ 

نحن جاهزون..  
خرج منهم وهو فى أحسن حال.. 

هدأ باله وتنفس الصعداء لتخطيه هذا اإلمتحان العسير.. 
وفقه اهلل في كسب ودهم وصداقتهم.. 

مر أمام )حسناء( وصديقاتها في إحدى الممرات ورفع يده بتحية دون أن يلتفت 
إليهم.. 

وذهب إلى السكن..
تضايقت )حسناء( ولم تبد ذلك أمام صديقاتها.. 

لماذا حياهم بهذه التحية المختصرة.. 
من هذا الطالب حتى ال يعيرها إهتماما وهى حديث الجامعة منذ أن دخلتها.. 

يتمنى أى طالب بمصافحتها دعك من أن تأتى إليه وتبدى له إهتماما كما فعلت 
اليوم.. 

في  وكأنه  األبيض  والقميص  األسود  البنطال  صاحب  الطالب  هذا  يكون  من 
مدرسة.. حتى حديثه يستطيل بحروف المد وهى لغة الريف الشهيرة.. 

تعرفت عليه فقط ألنه أعجبها تعريف الدكتور له في المدرج وهو أول شخصية 
تتميز في الدفعة الجديدة.. ولماذا تفكر فيه أصال سواء أن حياهم أم لم يحيهم.. 

وقطعت صديقتها )ليلى( حبل أفكارها :
ـــ لماذا لم ترد السالم..؟ 

أخرجت مفتاح سيارتها ولوحت به ووقفت قائلة :
ـــ على هذا..؟

ـــ قبل قليل كنت ستموتين لو لم تصافحيه..
إغتاظت وردت بصرامة :
ـــ غلطة ولن تتكرر..

أضافت )نجود( وقد بدأن في السير نحو البوابة :
ـــ هذا الولد مبرمج.. أحرز 93 وقدم أوراقه للبيطرة.. هذا يعنى أنه ليس لديه 

وقت ألحد أو لشئ غير الدراسة..؟
زادت هذه الكلمات غيظ )حسناء( الجميلة.. 
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إستقلو سيارتها الكريسيدا الفارهة فإذا )بماهل( في طريقهم على جانب الطريق.. 
ما أن رأته )حسناء( حتى زادت من سرعة السيارة فأثارت غبارا توسع على جانبى 

الطريق فأختفى )ماهل( داخله وطرن بالعربة بعيدا..

 ******

لم ينتبه )ماهل( )لحسناء( إطالقا..
ولم يثيره ما فعلته قبل أيام بالعربة ولم يعرها أى إهتمام.. 

ليس ألنه يقصد ذلك ولكنه لم يأت لهذا.. 
توقعت منه ردة فعل عنيفة ولم تحدث.. 

يتودد لها يوميا الكثير من الطالب ولكن ذلك لم ينسيها إفتراء هذا الشاب الريفى 
الوسيم.. كانت اإلحتفاالت داخل الجامعة بإستقبال الطالب الجدد مصدر ترفيه 

ولكنه لم يحضر إال البرنامج الرسمى الذى تحدثت فيه إدارة الجامعة.. 
سأله )أبوطويلة( :

ـــ أمنيتى أن أعرف ماذا قلت ألعضاء اإلتحاد حتى يتركوك بهذه السهوله..؟
إبتسم )ماهل( وسـأله :

ـــ هل تعرف أين مكان مضمار الخيل..؟ 
ـــ علينا السؤال عنه..

مروا أمامها.. لم تهنأ )حسناء( بحالوة األيام األولى في الجامعة طالما أن هنالك 
شخص يهمل حتى النظر إليها.. واألسوأ أنها تنازلت وبادرت بالتعرف عليه..

 يا لغبائها.. 
تعودت أن تحظى بكل شئ يثير إنتباهها.. 

مدللة إلى حد بعيد.. 
دعت يوما زمالئها وزميالتها لوجبة غداء في فندق القرين فيلدج ولم تدعوه.. 

دعت )أبوطويلة(..
 لباها على الفور.. 

يدور  التى  الشمس  أنها  له  وتثبت  أبيها  ومال  ترفها  )لماهل(  يحكى  حتى  دعته 
حولها كل زمالئها.. 

هو بعقله وتفوقه وإلتزامه.. 
وهى بمالها وإمكانياتها وجمالها الساحر.. 

بعناية..  إنتقتهم  وإثنا عشر من زمالئها  زميالتها  تسعة من  الغداء  ضمت وجبة 
القيادة  لرخصة  وإستخراجها  بسيارتها  البوليسية  مغامراتها  لهم  تقص  وبدأت 

بصعوبة ولوال أبيها وعالقاته لما حظيت بها.. 
وأنها تمتلك أكثر من ألف شريط للفيديو تحوى كل األفالم العربية واألجنبية 

والمسرحيات.. 
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واإلستريو الضخم ذو البابين الذى شحنته معها في رحلتها األخيرة من القاهرة.. 
إتسعت عينا الجميع عندما صرحت بأن منزلهم به حوضا للسباحة وثالجة خاصة 

للبيبسي بالقرب منه.. 
تضايقن منها )ليلى( و)نجود(.. 

فقد أفرطت في اإلحتفاء بنفسها كونها غنية.. 
وكأن ما أكلوه هو ضريبه إستماعهم وإستناطهم لها.. 

فيهم من هو ميسور الحال ولكن ليس مثلها.. 
إكتفى )أبوطويلة( بإلتهامه لألكل دون الحديث الذى يهواه.. 

فهو شهى وطيب وال يعرف هل سيأكل مثل هذه الطيبات قريبا أم ال.. 
فكر في )ماهل(.. 

يا له من إنسان غريب األطوار وكأن عمرة تجاوز الخمسين.. 
ال يغريه شئ وال يجذبه الحسن والجمال.. 

التحلية كأنها لوحة.. 
أكثر ما أكله )الرفيع(.. 

إقتربت الشمس من المغيب وتفرق المعازيم إلى بيوتهم وكل يمنى نفسه بمثل 
هذه وجبة في القريب العاجل.. 

دخل )أبوطويلة( الغرفة وعيناه جاحظتان بسبب بطنه الممتلئة.. 
وطعم  الطيبات  ألنواع  الهنية  التفاصيل  في  له  يسرد  وبدأ  )ماهل(  إلى  جلس 

الزيتون والتفاح والعنب الذى تذوقهم ألول مرة في حياته.. 
و)ماهل( يقرأ في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف.. 

قصصه أمتع من القصة التى جاء بها )الرفيع( فيلتفت إليه بين كل حين وآخر 
نام  حتى  يقوله  مما  واحدة  جملة  أذنيه  عبر  تدخل  ولم  منتبه  بأنه  له  ليوحى 

)أبوطويلة( من التعب والشبع والثرثرة..

 ******

صلى )ماهل( و)الرفيع( صالة الجمعة بمسجد بالقرب من سباق الخيل.. 
دخال النادى قبل ولوجهم إلى المضمار فأوان السباق اإلسبوعى تبقى منه ساعتان.. 

تجوال في اإلسطبالت.. 
ما أجملها من خيول.. 

رائعة المنظر.. 
فرق كبير بين حصين الكارو وخيول السباق.. 

شعرها وملمسها كالحرير.. 
عيونها داكنه.. 

صدورها فاتنة.. 



85

لها رقاب كرقاب الغزالن سوي أنها كبيرة.. 
ظهورها ممتلئة وعريضة ومؤخرتها عظيمة اللحم.. 

تحظى بعناية فائقة من أصحابها.. 
يظهر ذلك من شكل إسطبالتها التى تتوفر فيها كل وسائل الراحة لها.. 
الظل والماء والكال والعالج والسايس الذى يقوم عليها على مدار الساعة.. 

سمعوا من السائسين قصصا تعجبا لها.. 
أسعارها وتكلفة سعايتها.. 

بجوازات  البالد  خارج  تسافر  التى  وخيولهم  الفاخرة  لإلطبالت  المالكة  األسر 
سفر.. أسماءها وأنسابها وجنسياتها.. 

تهجينها وإجتماع ذكورها بإناثها والصفقات السرية التى تتم بآالف الجنيهات إذا 
كان الحصان الذكر ذو أصول عريقة ونسب معروف وأحرز العديد من الكاسات 

وله أصول عريقة في المضمار.. 
إنجاب إناثها وفرحة أصحابها بها بتوزيع الحلوى وذبح الكرامات وتسمية المولود 

الجديد.. 
إستمتع )ماهل( بهذه الجولة القصيرة والغريبة.. 

أدرك )أبوطويلة( أن شخصية صاحبه مختلفة.. 
وفى صحبته فائدة.. 

بالرغم من أنه بسيط جدا ومتواضع للغاية.. 
ال يذهب إلى مكان حتى يستفيد منه في إذكاء معلوماته العامة أو يستفيد منه 

في مجاله األكاديمى.. 
هذه الزيارة لسباق الخيل فيها متعة وترويح..

دخال مدرجات المضمار.. 
وأصحاب  اإلتحاد  وأعضاء  الشرف  ضيف  تحوى  التى  الرئيسة  المنصة  تعلوهم 

الخيول المتسابقة وأسرهم المترفة.. 
األجواء حارة.. 

بإستطاعتك إطفاء لسعات العطش بأكواب منعشة من الليمون.. 
بدأت الخيول تظهر.. 

عليها فرسانها المتمرسين.. 
والمتفرجون يصفقون كلما ظهرت مجموعة منها وهناك من يصيح هو وأسرته 

إذا رآى حصانه يدلف أرض السباق بهيبته وجماله.. 
يعلو صوت المذيع الداخلى.. 

يذيع نوعية السباق ومداه وأسماء الخيول والفرسان وأصحابها وعدد السباقات 
التى ستجرى اليوم.. 

تنتظم الخيول داخل عربة اإلنطالق الكبيرة.. 
تنطلق بقوة على األرض الحمراء الرطبة.. 
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يبدأ التصفيق.. 
وتعلو األصوات.. 

يبدأ المذيع في الصياح.. 
وتسمع صوت الحوافر وكأنها المعركة.. 
يقف الناس من جلساتهم وترتفع األعناق.. 

وتتباين الصفوف.. 
وتقترب الخيول بقوتها وتداخل عضالتها الالمعة..

وتقترب..
يتقوس فرسانها على ظهورها نصف دائرة..

وتقترب نحو خط النهاية..
ويفوز إحداها.. 

يعلو التصفيق والتشجيع.. 
يباركوا لصاحب الحصان.. 

ويبدأ سباق جديد.. 
متعة لم يتوقعها )ماهل(.. دخل )أبوطويلة( في األجواء سريعا فقام وأزبد وصاح 
وصفق واقفا وهو ال يدرى أى حصان يشجع.. وبينما هو كذلك أتاه طفل في 

العاشرة أمسك بساقه الطويلة وقال له مشيرا بيديه قبل أن يجلس :
ـــ هناك فتاة تلوح لك..

فإلتفت إلى أعلى المنصة فإبتسم عريضا.. رفع يديه الطويلتين ملوحا.. جلس
)الرفيع( ولكز )ماهل( لكزة شديدة قائال :

ــــ إحزر من تجلس فوقنا..؟
ـــ من..؟

ـــ حسناء.. 
لم يتفاجأ )ماهل(.. إلتفت ليراها ورفع يده لها بالتحية.. 

ولوحت له بتحية تشبه تحيته في البرود والسرعة..
والد )حسناء( يمتلك إسطبل قوامه عشرة من الجياد المحسنة.. 

وتصنف في إتحاد سباق الخيل من خيل الدرجة األولى.. 
أحرزت الكثير من الكاسات التى مألت أرفف مكتب أبيها.. 

ولديهم مهرة أسماها والدها )حسناء( على إبنته..   
)حسناء( لها إشتراك دائم في نادى سباق الخيل وقد تعلمت ركوبها في مدرسة 
النادى منذ الصغر وأجادت إمتطائها حتى أصبحت من ضمن فرق النادى وكثيرا 

ما تشارك في المسابقات الليلية للقفز فوق الحواجز..
إنتهى السباق وسبقتهم إلى البوابة.. 

إبتسمت وصافحتما :
السباق..؟ فهناك  أن أصادفكما هنا.. هل لديكم جواد مشارك في  أتوقع  ـــ لم 
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جياد تشارك من الواليات..
رد )ماهل( ألنه من غير الالئق أن ال يتحدث وقال :

ـــ ال.. أتينا نتفرج..
قالت بمرح بعد أن قامت بحل شفرة )ماهل( الخاصة بالحديث :

ـــ يمكن أن أوصلكما.. معى السيارة..
ـــ شكرا لك.. هناك صديقا سنمر عليه.. 

وأطرقت مفكرة قبل أن ينصرفوا وقالت :
ـــ أنى آسفة على تصرفى قبل أيام..

رد )ماهل( ولم يتغير وجهه :
ـــ ال عليك..

وخرجا من النادى..
        

 ******
مرت أسابيع..

صادق )ماهل( الكثير من الطالب والطالبات..
 يشرح لهم الدروس بسخاء.. 

لم يفوت محاضرة أو معمال أو عمال ميدانيا.. 
أول الداخلين إلى القاعة وآخر الخارجين منها.. 

حلقة وصل ما بين الدكاترة والطالب.. يعرفون عن طريقه ما يحتاجه الطالب 
من جرعات ومايحتاجونه للمراجعة في بعض المحاضرات.. 

إلى  ومنها  الكافتريا  إلى  يذهب  المحاضرة  من  معروف..  الجامعة  في  تواجده 
المسجد ومن المسجد إلى المحاضرة ومنها إلى المكتبة ومن المكتبة يكون في 

إحدى الساحات تحت األشجار ومنها إلى السكن.. 
حاولت )حسناء( اإلحتكاك به بعد مصادفة سباق الخيل ولكنه لم يتغير.. 

ففى الوقت الذى إقترب فيه الطالب منه تمنعت من اإلقتراب منه أمال في أن تلفت 
نظره ولكنها لو فهمت )ماهل( جيدا لعرفت أن هذا ليس بمدخل لها إليه.. 

يعرف )ماهل( انه ثقيل الدم في الكثير من األحيان.. 
ولكن ليس لديه وقت.. 

فليس لديه مصنع لأللبان يعمل فيه إذا رسب.. 
وليس لديه أسرة تحتويه وتواسيه إذا لم ينجح.. 

)الفاضل( بعد عمر طويل سيقتسم أبنائه وزوجاته ورثتهم وكل سيستقل بنفسه 
وسيعيش هو وحيد.. 

وعمه )الرضى( بعيدا عنه.. 
النجاح  بعد  األيام  إليه يمكن لحاقها في مقبل  بالنسبة  الحب والوله والرفاهية 
وتحقيق حلمه.. إذا ركض وراء المغريات والجميالت والحسناوات والفارهات من 



88

السيارات سيرجع بخفى حنين ويحرس أبقاره في حلة )الفاضل(.. 
ولكن )حسناء( فاض بها.. 

أزمتها الحقيقية أن تطلب شيئا وال تستطيع الوصول إليه.. 
هى ال تحبه وال تعشقه.. 

ولم تفكر في يوم من األيام بمن على شاكلته وهيئته وثيابه وثقافته التى تشرب 
منها ثقافة األقاليم المقيته والمتخلفة.. 

ولكن يجب أن ينصاع لجمالها.. 
وينحنى لترفها ويتودد ألنوثتها.. 

تلك الصفات التى لم يقاومها أحد من قبل.. 
قررت أن تقتحم مرة أخرى عالمة المقيت حتى تنتهى من أمر هذا العربى الرتيب.. 

إنتظرته إلى أن خرج من البوابة قاصدا السكن.. 
إستقلت سيارتها لوحدها ومرت بجانبه وعندما لحقت به اوقفت العربة قائلة :

ـــ دعنى أوصلك..
وضع يده على صدره قائال:
ـــ شكرا.. السكن قريب..

تحرقت غيظا وغضبا وتمالكت نفسها وقالت :
ـــ هل ستحرجنى..

لم يرد عليها..
إنفجرت عروقها وصرحت في وجهه فاقدة ألعصابها :

ـــ من تظن نفسك..؟ أنت معقد وحاقد.. المتسولين أمثالك ال يصدقوا عندما 
تتحدث مثلى معهم..

إقترب منها )ماهل(.. 
مد يده.. 

فتح باب السيارة وأخرجها بقوة.. 
أوقفها أمامه وقال لها بلهجة صارمة :

ـــ ومثلك ليس لديها أخالق.. وفاقدة للتربية.. وليس لديها رجال يؤدبوها.. وأنا 
من سيقوم بتأديبك..

رفع يده عاليا..
وصفعها..

صفعها صفعة إتسعت لها عيناها وفتحت فمها كبيرا..
 صمتت لثوانى وإنهارت باكية بهيستيريا..

جرت صديقاتها نحوها.. 
صرخت بالجنون..

أدخلنها صديقاتها العربة.. 
سار )ماهل( في طريقه إلى سكنه.. 

سار ويده محمرة وترك أثر أصابعه على خدها بنفس اللون..
وصوتها تصرخ يذهب بعيدا.. 
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 ******

وقفت عربة مرسيدس سوداء فارهه.. 
عرضها يقارب أن يساوى طولها من شدة الفخامة.. 

نزل منها رجال يرتدى بدلة زرقاء داكنة.. 
ال عالقة له بالغبار وال الشمس وال أظنه يعرفها قبال من شدة نظافته ونعومته..

يلبس نظارة سوداء وكأنه ال يريد أن يرى أحدا.. 
تخطى البوابة بخطوات واثقة وكأن الجامعة جزءا من أمالكه..

يعرف طريقه جيدا.. 
دلف إلى مكتب نائب عميد الكلية دون إستئذان من سكرتيرته التى جاءت باكرا.. 
ألقى التحية ورفع نائب العميد حاجبه وتفاجأ قائال قبل أن يقف مستقبال ضيفه :

ــــ مرحب سيد عبدالمجيد.. تفضل..
جلس )عبدالمجيد( الفخيم ووضع رجله فوق االخرى وقال ووجهه خليطا بين 

الغضب والجدية :
ـــ صفعت إبنتى عندكم البارحة من أحد الطالب حتى إضطررنا إلى إدخالها 

المستشفى بإنهيار عصبى..
تفاجأ نائب العميد ورفع حاجباه مستغربا :

ـــ من فعل هذا..؟
ـــ إسمه ماهل..

نادى السكرتيرة وطلب منها إحضار )ماهل( فورا.. 
دخل عليهم )ماهل(.. 

نظر إليه السيد )عبدالمجيد( بإزدراء شديد ودونيه تفوق الوصف.. 
وصاح فيه :

ـــ كيف لك يا وضيع أن تمد يدك على إبنتى..؟   
فتدخل الدكتور :

ـــ ماذا حدث يا ماهل..؟
رد )ماهل( بحزم :

ـــ لو لم أضطر لذلك لما فعلت.. فقد أهانتنى..
وقف السيد )عبدالمجيد(.. 

تقدم خطوتان على )ماهل(.. 
صاح فيه وصفعه صفعة  موجعة أرجعته إلى الوراء.. 

رد )ماهل( وقد إمتألت عروقه وقال وهو يرتجف من الغضب :
ـــ لن أرد عليك ألننى أحترم كليتى وأستاذى.. 

وخرج تاركا السيد )عبدالمجيد( يتحرق غيظا.. 
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والدكتور لم يستطع إظهار إعجابه )بماهل( أمام سيد )عبدالمجيد( فقد سمع 
بصلف تلك الفتاة المتكبرة.. 

وأكثر ما أعجبه ذلك الرد المهذب.. 
ولو قال غير ذلك لدخل في ورطة لن يستطيع الخروج منها..

خرج السيد )عبدالمجيد( وقد أراحته صفعته القوية.. 
إكتفى بها عقابا وأحس بأنه تفشى..

حكى ل)حسناء(.. 
شفت غليلها.. 

جاءت )حسناء( في اليوم التالى كالطاؤوس.. 
مزهوة بنفسها وكأنها إنتصرت على الكفار.. 

ألول مرة لم يأت )ماهل( إلى الجامعة.. 
إفتقده الجميع وإفتقدته هى أيضا.. 

كانت تريد رؤية الهزيمة في عينيه وتريه جنون اإلنتصار في عينيها.. 
ترك )ماهل( فراغا.. سأل منه نائب العميد وحتى رئيس إتحاد الطالب إفتقده في 
صالة الظهر حيث كان دائما يتحدث معه )ماهل( بعد الصالة حول هموم الطالب 

وكيفية دعم السكن بالمعينات ومساعدة الطالب الفقراء.. 
مر اليوم بطيئا بالنسبة ل)حسناء(.. 

لم تنال فيه ما تريده..
وفى اليوم التالى.. 

جاء )ماهل(.. 
إستقبله الجميع في القاعة بالترحاب. 

)ماهل( ذكى جدا.. 
غاب ليتبخر إنتصارها في الهواء.. 

وجاء في اليوم التالى ليستلم األجواء.. 
وقد رأت بأم عينها ما حدث له من إستقبال عندما حضر..

ال يلجأ )ماهل( لمثل هذه األالعيب التى قد تكون رخيصة.. 
ال يحب إستقالل ميزة فيه لتصفية حسابات شخصية.. 

شراستها وحبها لنفسها وإفترائها لن يتوقف إذا تعامل معها بكامل أخالقه.. 
قرر أن ال يدخل في مثل هذه األشياء التى تبعده من هدفه.. 

خسر باألمس محاضرتن قيمتين.. 
لن يخسر شيئا آخر..

لن يعيرها أدنى أهتمام بعد اليوم..
كأنها غير موجودة في الكلية..

 بل وفى القاعة..
وحتى في الوجود..
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6

إنتصف العام.. 
بدأت النشاطات الرياضية والثقافية داخل الجامعة.. 

يلتحق الطالب كل حسب هوايته ومجاله الذى يحب.. 
تفادى )ماهل( كل ذلك حتى ال يشغل نفسه كثيرا.. عدا القليل من إدارة بعض 
ويتهم  بينهم  شاذا  يكون  ال  حتى  زمالئهم  مع  مشاركة  وإخراجها  الفعاليات 

بالخمول.. 
للعمل العام أيضا مميزاته وإال لما قامت النشاطات والمسابقات.. 

الدورة الرياضية نارا مشتعلة وخصوصا كرة القدم بين كليات الجامعة.. صراعا 
محموما وثأرا دفينا بين الكليات.. 

العام الماضى أخذته هندسة من بيطرة بضربات الجزاء وهذا عام الثأر إن وجدوها 
في طريقهم.. 

النشاطات الثقافية متنوعة وجميلة..
أوقعه العمل في لجنة قوامها عشرون طالبا وطالبه وإختاروه مسئوال من الخدمات 

والتنظيم.. تقوم اللجنة على تنظيم ندوات الشعر واألدب والدوبيت.. 
)حسناء( من أعضاء اللجنة ومسؤولة العالقات العامة والدعوات لسهولة الحركه 
بسيارتها.. كان عليهم إقامة ثالثة برامج لثالثة أيام متتالية يدعون فيها شعراء 

مختصين في ضروب األدب المختلفة.. 
برنامجهم مميز لما فيه من ترويح.. 

إختاروا له فترة ما بعد صالة الظهر فكانت الكلية بأكملها داخل خيمة البرنامج 
الثقافى.. 

دعو الشعراء واألدباء والفنانين.. 
إعتادت )حسناء( على الهوة التى بينها و)ماهل(..

يعرف اإلثنان أنه ال لتوافقهما من سبيل.. 
لم يتحدثا طيلة فترات اإلحتفاالت إال فيما يخص اإلجتماعات.. 
هدأت )حسناء( قليال من اإلدعاء المفرط لترفها ويسر حالها.. 
إندمجت مع الطالب قليال فصارت مالمحها رائعة وهى تعمل.. 

وجهها أجمل وهى بين الناس.. 
لم تجد وقتا للتباهى.. 

وجدت منهم فكرا ثاقبا وآداءا مبهرا وحديثا رائعا.. 
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لم تكن لتتوقعه من هؤالء الفقراء.. 
يتحدثون في الثقافة وضروبها.. 

أيام الشعر والحب.. 
مصطفى سعيد والزين ومريود.. 

تاجوج والمحلق.. 
ودشورانى والصادق ود آمنة.. 

لسان العرب وتفسير القرآن الكريم بالعامية.. 
ود أب سن وحكاويه.. 

األزهرى وزعامته.. 
خليل فرح والطريق الشاقى الترام..

سرور وإبداعه.. 
ود الرضى حبه وبكاءه.. 

الكابلى وآسيا وأفريقيا.. 
وردى واليوم نرفع راية إستقاللنا.. 

حوة الطقطاقة والعلم.. 
الدليب والجرارى والعرضة.. 
الدلوكة والشتم والنحاس.. 
كررى ورجالها األشاوس.. 

طافو بها السودان..
ليس بسيارتها.. 

بعلمهم ومعرفتهم.. 
هم البسطاء.. 

ولكنهم األوسع ثقافة.. األعمق فكرا.. األفضل معرفة.. 
هم أبناء السودان.. 

أبناء الطين وأألرض والزرع..
 تقزمت أمامهم..  

ثقافتها ضحلة.. 
معلوماتها صفر..

معرفتها معدومة..
ال شئ يميزها..

رجلها  وخلفت  الناس  آخر  دخلت  اللجنة..  في  عضوة  أختاروها  يوم  تذكرت 
ولوحت بمفتاح سيارتها.. تأكدت من أنها المسيطرة على تلك اللجنة وأن ناصية 
والمقترحات..  المعرفة  الحديث وسالت  بدأ  أن  األمور كلها ستقف عندها.. وما 

أنزلت رجلها وخجلت على نفسها.. 
لم تستطع الحديث.. 
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ليس هناك مجال للحديث عن حوض السباحة أو السياحة في القاهرة..
ال مجال للحديث عن أبيها وأرصدته وأمريكا وأختها المهاجرة..

لم تستطع قول شئ غير أن سيارتها على أهبة اإلستعداد ألى مشوار..
لذلك تم إختيارها مسئولة العالقات العامة..

ماذا لو أنها ال تملك ماال وال سيارة..؟
يا ترى ماذا كانت ستفعل بينهم..؟

الكثير من األسئلة تراودها وتنازعها.. 
تذكر في مرة أكلت معهم فتة فول وعدس.. 

ما أجملها من أكلة وما ألذها من طعم.. 
تذكر مرة أنها خرجت معهم برجليها ليبحثوا عن مكان لتصوير المستندات حتى 

تغبرت ساقاها الجميلتان.. 
تذكر مرة أنها قامت معهم بحمل الكراسي ورصها وتنظيفها..

لم تمر بلحظات سعيدة كهذه..
إقتربوا منها.. سألوا عنها.. دعوها لشرب عصير العرديب والقنقليس.. صاحو لها.. يا 

)حسناء(.. لم تسمع إسمها يقال هكذا يوما..  
بكت في الليلة الكبيرة .. 

ليلة الكلية الكبرى التى كرم فيها العميد لجنتان.. 
لجنة كرة القدم والعبيها والتى أقتلعت الكأس إقتدارا من كلية اآلداب الشرسة.. 

وتكريم اللجنة الثقافية.. 
كان اإلطراء عليهم كبيرا وهم يعتلون المسرح.. 

صفق لهم الطالب وصاحوا.. 
بكت )حسناء(.. 

بكت بصوتها وهى تكرم من بين طالب كانت تحتقرهم.. 
دموعها وبكائها جعلت العميد يربت على كتفها ويوقفها بجواره حتى تسكت.. 

أعلن العميد أن غدا الخميس إجازة وصفق الطالب فرحا بهذه الراحة بعد عناء 
وبرامج وتشجيع دام إسبوعان.. 

 ******

       لم تدع )حسناء( مجاال لوالدها للهروب من إعتذاره لـ)ماهل(..  
حكت له القصة كلها.. 

أخبرته بأنها المخطئة في حقه.. 
وبعد أصرار منها شديد وإلحاح يعرفه أبيها.. قال لها  :

جائزة  أحرزت  أنك  الثانى  واألمر  بالخطأ..  إلعترافك  بك  سعيد  وألنى  ـــ 
العمل الثقافى مع زمالئك.. دعيه يأتى إلى في المصنع..
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ـــ لن يأتى يا أبى..
ـــ إذا فليأت إلى المنزل..

ـــ لن يأت أيضا..
ـــ وأنا ال أستطع الذهاب إليه.. أليس كذلك..؟

ـــ فما العمل..؟  
ـــ سأرسل له خطاب ..؟
قفزت على وجهه وقبلته..

)ماهل .. كيف حالك وأحوالك في هذه المدة الطويلة التى لم نراك فيها.. وإذا 
سألت عن حالنا فنحن بخير والحمد هلل ال ينقصنا شى إال عدم رؤياكم الغالية.. 
وعافية  بخير  الجميع  حدود..  يحده  ال  لك  شوقنا  الريح..؟  أخى  أخبار  وكيف 
والكل يسأل عنك.. وباألخص المعلمين والطلبة.. متى ستأتى..؟ الحمد هلل مصلى 
النساء في الجامع إكتمل والمسجد سيسع المصلين في شهر رمضان.. أمى علوية 
تقرئك السالم.. ماشيتك في أحسن حال.. أشرف علي عجولها الصغيرة بنفسي 
كل صباح وأبى ليس لديه سيرة غيرك فهو يفتقدك.. زرعت لك عشرة شجرات 
داخل السور الخاص في أرضك.. أعرف أنك تحب األشجار.. إشتقت لك يا ماهل 

.. مع السالمة.. تغريد (

طبق )ماهل( الخطاب ووضعه في جيبه.. 
كان خطابا دافئا.. 

يا لها من فتاة.. 
)تغريد( الجميلة.. 

أحس بشوق دفين للقائها.. شقاوتها.. غيرتها.. خدمتها له.. جمالها القادم.. األشجار 
والعجول.. إحساس رائع بأن هنالك شخصا يقوم بما كنت ستقوم به إذا كنت 

هناك.. شخصا يقرأ أفكارك.. 
يا لهذا التطابق العجيب.. 

كان سيعمل على الوقوف في المسجد.. سيذهب إلى العجول الصغيرة ليظلها من 
الشمس.. سيزرع األشجار.. وبينما هو يفكر في )تغريد( الرائعة والجميلة.. 

في تلك اللحظة داهمته )حسناء( بعد أربعة شهور من الخصام :
ـــ أنا آسفة..

وإنصرفت بعد أن سلمته خطابا..
نظر إليها..

ونظر إلى الخطاب..
هذا يوم الخطابات..



95

)اإلبن )ماهل(.. علمت أنك من المتفوقين والنابهين.. أتمنى لك النجاح والتفوق.. 
مقام  في  تعتبرنى  أن  وأرجو  بدر منى من غضب..  ما  أعتذر منك عن  أن  أريد 
ثقتى  يدعم  فما عرفته عن أخالقك  أوصيك على زميلتك حسناء..  أبيك.. ال 

بك.. عمك عبدالمجيد الزين..( 
 

عبارات جزيلة من رجل محترم..
أزالت ما علق بقلبه تجاهه.. 

وما أعذبها كلمات خطتها )تغريد(..
ولكن ما هذا الذى إنتابه اآلن.. 

ما سبب القشعريرة التى أحس بها فرقص لها قلبه مرتجفا..  
لماذا ألقى تلك النظرة على )حسناء( ولماذا تمعن متفحصا في قامتها الممشوقة..؟ 

هل يا ترى فكر في الحب السجين الذى لم يطلق صراحه.. 
رأى وجه )تغريد( بين سطور حروفها التى تحكى عن أعذب وفاء له.. 

وأمامه )حسناء( الفاتنة..
نداء الطبيعة هو حب الشاب للمرأة.. 

كيف يكذب على نفسه ويقول أنه لن يحب..؟ لن يعشق.. لن يتأوه.. لم يخلق لذلك.. 
ظروفه غير مؤاتيه اآلن.. 

متطلبات الحياة ال تقف عند التخرج وال عند التخصص.. 
هل سيحرم نفسه طوال عمره..؟ 

إذا حرم نفسه من الحب اآلن بسبب الجامعة.. سيحرم نفسه منه عند الماجستير.. 
المثل..  المعطلة.. سيكون كما قال  البئر  والدكتوراه.. سيجف قلبه ليصير مثل 

قصر مشيد وبئر معطلة.. 
زهور بال رائحة.. 

منزل جميل بدون أثاث.. 
حديقة أشجارها يابسة.. 

مصباحا ال يضيء.. 
لماذا ال يصطحب معه حبا جميال.. حبا يعوضه عن سنين حرمان طويلة.. حبا يزيل 

ما تركته القطاطى في دواخله من آالم وينسيه نفسه.. 
هو متردد.. خائف.. 

ال يمكن أن يتخذ قرارا خطيرا كهذا بمجرد أنه فكر فيه مرة واحدة.. ال بد من 
تقليب الراى داخل جمجمته ودراسة التفاصيل الصغيرة والدقيقة.. ليس عليه أن 

ينقاد لشهوة الحب..
ولكن الحب جميل .. 

والعشق ممتع ..  
على العموم.. 
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ومن الذوق..
البد أن يرسل ردا للسيد )عبدالمجيد(.. 

 ******

 ) العم عبدالمجيد.. تحية من عند اهلل مباركة.. سعدت كثيرا بقراءتى لخطابك 
الذى تزين بإعتذار جميل من شخصية عظيمة.. شرف لى أن أضع هذا الخطاب 
تذكارا مع متعلقاتى.. كريمتك حسناء ال تحتاج إلى من يتوصى عليها.. يكفى 

أنها إبنتك.. ماهل الضو (

ـــ هل قلت أن هذا الشاب أحرز نسبة تدخله كلية الطب..؟
ـــ نعم يا أبى..

أعجب بذلك الفتى.. 
وخصوصا عبارة )يكفى أنها إبنتك(.. 

أطرق رأسه قليال وقال :
ـــ كان جدك يا سوسو يعمل في مزرعة عزيز كافورى.. مزرعة كبيرة.. 
كل العاصمة تشرب اللبن من أبقارها.. أكثر من ألفين بقرة.. وكنا نسكن في 
المدرسة.. كان يسكن هو وزمالءه  أتيت معه صغيرا ألدخل  النيل..  قريتنا بنهر 
في حى كوبر وكنت أذهب إلى المدرسة في الصباح وما تبقى من يوم أكون 
في المزرعة فأحببت البقر والغنم ورائحة العلف.. توفى جدك وأنا في المزرعة.. 
أتممت دراستى في مجال اإلحصاء.. وبدأت في تربية األبقار بعد أن إشتريت قطعة 
صغيرة.. وقليال قليال إلى أن تطور هذا المصنع.. ال يغرك يا إبنتى ما نحن فيه 

اآلن.. نحن أبناء مزارعين ورعاة.. أهلنا أناس بسيطون ورائعون..
وصمت.. كأنها سبحت في عالم آخر وواصل قائال :

ـــ  صادفت أمك في مناسبة إجتماعية.. أعجبت بها وتعبت ألصلها.. رسالة وراء 
مع  متواصلين  تكونوا  أن  كثيرا  حاولت  وتزوجنا..  كثيرين..  ووسطاء  رسالة 
أهلى في القرية لتقضوا اإلجازات بالقرب من جدتكم حتى تتعلموا منها شئون 
الحياة وأسرارها..ولكن لألسف تدعى أمك بأن طبقتهم أرستقراطية فإستطاعت 
أن تجركم إلى أهلها في ظل غيابى وإنشغالى بالمال واألعمال.. فجأة إكتشفت 

أنكم ال تعرفوا أهلى..
وسكت قليال وقال وتنفس :

ـــ الحمد هلل رب العالمين..
قبلت )حسناء( أباها قبلة طويلة وقالت :

ـــ تصبح على خير..
دخلت غرفتها المترفة.. 
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كاملة األثاث.. حمامها داخلى.. سريرها دبل.. لحافه ومخداته محشوة بريش النعام.. 
سجادها أعجمى.. دوالب حجب حائطا بكامله ذو ثمانية أبواب بداخله العجب.. 

أندر المالبس.. 
أحدث الموضات.. 

أغلى األحذية والفساتين.. 
بها تسريحة كأنها متجرا للعطور.. 

مكتبة تحوى األعداد الكاملة لمجالت الكواكب والموعد وألوان وسمر وروايات 
زهور وعبير.. 

أستريو بسماعات ضخمة به بابان.. وتلفزيون ملون وجهاز فيديو مصحوبا بعدد 
هائل من أشرطة األفالم وغيرها.. 

غرفة شقيقتها نسخة من غرفتها .. 
إرتدت بيجامتها وإستلقت ولم تتوقع أن تنام قبل ساعتين.. 

غاصت في ما قاله أبوها.. 
هنالك ألغاز لم تعرفها.. 

من هؤالء البسطاء.. 
متوسطى الدخل والحال.. 

هنالك تشابه بين حديث أبيها وبين ما عاشته أيام األسابيع الثقافية..  
وجدتها.. 

حبوبتها العجوزة..
أباها يذهب إليها كل ثالثة أشهر.. 

أتت كثيرا ليذهب بها إلى الدكاترة..
أمها تقول أنها ليست مريضة.. 

تتحيل لتأتى إلى الخرطوم..
)حبوبة كلتوم(.. 

تدخل الفيال فتجدها في الصالة.. تمد يدها وتجذبها عليها قسرا وهى تتأفف منها 
وتحس بأن عناقها لها كمن أدخل وجهه في شئ كريه الرائحة.. 

عندما تفرغ من عناقها تسرع لتغسل وجهها ويديها بل وتستحم إذا كان الجو 
حارا.. كانت تتجنب الجلوس معها بالرغم من رجائها لها..  

لم تيأس جدتها.. 
تدعوها في كل مرة تراها فيها.. 

صارت تدخل غرفتها وال تخرج إال في اليوم الثانى تجنبا لهذا الموال المتوالى 
حتى تسافر.. 

تتذكر جملتها الشهيرة.. 
لم تتعب من ترديدها لها :

ـــ ال تتأففى منا يا إبنتى..؟ يأتى يوم تبحثى فيه عنا ولن تجدينا..
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تذكر تعليق والدتها في كل مرة يأتى فيها وفدا من أهل أبيهم : 
ـــ أهلك يا عبدو ال يعرفون اإليتيكيت.. يدخلون الفيال كما يدخلون زرائبهم..

وتقول لبناتها عندما تتباهى بأهلها أصحاب المدينة :
ـــ لو لم يتزوجنى عبدو.. لركبتن الحمير.. ولجلبتن الماء من البئر.. 

أمها لم تجلس مع نسيبتها قط..
تستقبل نسيبتها فقط.. 

تدعها تأكل لوحدها بحجة أن لديها ريجيم.. 
تكتفى بصباح الخير ومساء الخير.. 

سمعتها مرة تقول ألبيها :
ـــ ليت آمنة أختك تأتى معها.. فأمك تهلك من يعملون في الفيال بالطلبات.. 

يرد عليها بنظرات حادة :
آخر  زارتها  عندما  معها  تنس شجارك  وأبنائها.. وال  بزوجها  آمنة مشغولة  ـــ 
مرة.. أما الذين يعملون في الفيال فهم يأخذون راتبهم منى.. فإذا لم يلبوا طلبات 

أمى عليهم الخروج من الفيال اليوم قبل غدا..
فتتنازل )نازك( وترتجف وتعتذر..

وفى يوم غضبت حاجة )كلتوم( من كلمة سمعتها منها.. لم تخبر إبنها.. سمعتها 
يوما تقول :

ـــ لقد خرفت هذه العجوز..
فردت عليها بهدوئها المعروف وكلماتها الرصينات :

ــــ هذا الرجل الذى يعجبك قد خرج من بطنى.. وهذا الرزق والخير الذى 
أنفك  إبنى رغما عن  إلى منزل  أنت وأهلك هو إلبنى.. وسأحضر  به  تتمتعين 

وأنف من معك..
تداخلت علي )حسناء( هذه الذكريات القريبة.. 

جدتها ستأتى غدا.. 
سيذهب أبيها بعد الفجر ويأتى بها الظهر.. 

ستقضى معهم سبعة أيام.. 
أيام عالجها الطبيعى لرجلها اليسرى..

حتى تستغنى من العصا التى تتكئ عليها..
عمرها ثمانين ولكنها رشيقة وحركتها خفيفة.. 

ستأتى من الجامعة..
 ستجدها في الصالة..

داهمها النعاس..
وتغلب عليها..

فنامت..
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 ******

دخلت )حسناء( القاعة قبل المحاضرة بنصف ساعة.. 
رأت )ماهل( وجواره )ليلى( و)نجود( وهو منغمس في شرح أحد أبواب الدروس 

التى فاتتهم أيام إنشغالهم في األسابيع الثقافية.. 
ألقت التحية..

بادرها )ماهل( :
ـــ تعالى يا حسناء..

ألقت التحية وجلست.. تاهوا جميعا فيما يشرحه.. 
زاد عدد المنصتين.. )ماهل( يجيد الشرح أكثر من صاحب المادة التى يدرسها.. 

إقتربت المحاضرة فأنهى )ماهل( شرحه.. 
في  لوحدهما  و)حسناء(  )ماهل(  أشهر جلس  ستة  قبل  تعارفهما  منذ  مرة  ألول 

إحدى البينشات.. 
خرجوا من القاعة.. 

)ليلى(  ذهبتا  قليل  وبعد  سويا  وجلسوا  وصديقاتها  )حسناء(  مع  قدماه  ساقته 
و)نجود( إلى المكتبة.. 

فصارا وحيدين..
صمتا كثيرا..  

قررت أن ال تبادر.. لن تبدأ بالكالم.. فقد بادرت من قبل.. فماذا حدث غير القطيعة 
وسؤ تفاهم كان سيؤدى إلى كارثة وفضيحة داخل الجامعة لوال ستر اهلل ولطفه..

بدأ وألول مرة يهرب منه ذلك الشعور الطبيعى الذى يجعله حكيما :
ــــ هل وصلت خطابى ألبيك..؟

أكثر ما تعرفه عن )ماهل( أنه ال يتملق وال يجامل فردت: 
ـــ نعم وهو يشكرك..

ـــ عندما صفعنى غضبت.. لكنى تأكدت أنه رجل لديه غيرة على حرمته وله 
أصول..

سألته بحدة :
ـــ وهل كنت تظن أن من لديهم المال قد خرجوا من الملة..؟ 

ـــ ال.. ليس كما تظنى..
الناس  الذى يجعل  الحال.. ما  الناس بفظاظة مع ميسورى  ـــ ولماذا يتعامل 

تتقبل الغنى وتتعامل معه كإنسان عادى..؟
ـــ المقياس هو تعامله مع الناس.. 

ضحكت ضحكة.. ضحكت لها األشجار التى فوقها من فرط جمالها وقالت :
ـــ  لكن يا ماهل.. ومن يصبر حتى يعرفك.. الكل يقيمك من أول نظرة.. 

دخلت أنغام حروف إسمه في أذنيه كموسيقى خالدة.. 
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ما أجمل إسمه عندما تنطقه.. 
وما أجمل الصوت التى نطق به.. 

وما أجمل الشفتين التى خرج منها.. 
تلقائية أذابت قلبه.. 

دغدغت أوصاله وأحالتها لحما ال عظم فيها وال روح.. 
أحس بمكان قلبه فارغ.. 

فقد دق كثيرا وطار وصار قفص صدره خاويا.. 
كان حبيسا سجينا.. 

شاخ في جسم صغير.. 
زبل.. 

أحس بالحياة.. 
صنع اهلل رائع وبديع.. 

خلق المرأة بجزء من الرجل.. 
من ضلوعه.. 

ضلوعه جوار قلبه.. 
يحس بها.. 

وإال لما أصابته الرعشة.. 
وداهمه الفرح المكبوت..  

تسببه  الذى  اإلجتماعى  والبعد  الطبقية  الفروقات  عن  الحديث  من  يفرغا  لم 
األموال.. وقد فرغ من ردة فعله اللذيذة فقال لها : 

أن  يجب  ألنه  كبيرة  مسئولية  المال  صاحب  يحمل  السودانى  المجتمع  ـــ 
يشارك في الحياة اإلجتماعية بصورة واسعة وتتلخص في مساعدة الناس.. 
ـــ هذا موضوع طويل لن ينتهى.. هيا ألوصلك بسيارتى.. أم ستصفعنى..؟ 

وقف ضاحكا وقال :
ـــ العفو يا حسناء.. سأنتظر الرفيع..

وبلهجة آمره وقد خطت خطوتين:
ـــ هيا.. أبوطويلة لن يضيع.. 

تحركت العربة..
المسافة ليست بعيدة..

يسترق إليها النظر..
إلتفت إليها.. 

تاه في خدودها..
ما أجملها..
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7
 

دخلت الفيال.. 
وجدت جدتها جالسة في الصالة كعادتها.. 

إقتربت منها.. جلست جوارها في الكنبة الوثيرة.. 
وصاحت بمرح :

ـــ مرحبا يا جدتى..
ودخلت في حضنها.. 

بادلتها الجدة )كلتوم( العناق.. 
ضغطت على حفيدتها بشدة وبشوق.. 

لم تفلت )حسناء( يديها كما كانت تفعل دائما.. 
لم تبعد جيدها عن فم جدتها الذى كان يبحث دائما عن قبلة.. 

إختنقت حبوبة وبصوت مبحوح : 
ـــ مرحبا إبنتى.. 

الناصع..   األبيض  ثوبها  أن تهطل بطرف  قبل  مسحت حبوبة دموع مألت عينيها 
ومرة أخرى غاصت في حضن حفيدتها.. 

قالت بعد أن بللت جزءا من شوقها :
ـــ لقد أعدت روحى إلى جسدى.. بعدكم عنى كاد يقتلنى..

بكت وأخذتها في حضنها مرة أخرى.. 
بكت )حسناء(..  

ما هذا الدفء والثقل والعظمة.. 
رائحتها جميلة وثيابها بيضاء.. 

سبحتها ال تفارقها..
وهذه الشلوخ الالمعة التى تحكى تاريخا وقصصا..

قالت لها جدتها :
ـــ  إذهبى وبدلى مالبسك..

أمسكتها بيديها من يدها وقالت :
ــــ اليوم يا جدتى أنا معك حتى الصباح..  

وتضحك الحاجة )كلتوم(.. 
وتضحك.. 
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نزل والدها  من غرفته.. 
وجد إبنته في حضن جدتها.. 

لم تسعه أرض وال سماء من هذا المشهد الذى تمناه كثيرا.. 
جلس.. 

بدأ )عبدالمجيد(  في فتح صندوق الذكريات.. 
أخبار البلد.. و )كلتوم( تحكى عن جدودهم واألتراك.. 

وجدودهم والمهدية.. 
وجدودهم واإلنجليز..  

و)عبدالمجيد( شهيته مفتوحة.. 
سمع هذه القصص ويحفظها عن ظهر قلب.. 

ولكنه يتظاهر بعدم المعرفة حتى تسرد أمه ما في جعبتها لتسمعها حفيدتها.. 
)حسناء( تلتفت لجدتها وشلوخها الالمعة وحديثها السجعى المميز.. 

لم تستطع اإللمام بشئ مما يقولون.. 
قصص ال تعرف أبطالها.. 

أقرباء لم تراهم.. 
بلد لم تذهب إليها .. 

فاجأتهم )حسناء( :
ـــ سأحضر إلى القرية مع أبى يا جدتى..  

صفقت حاجة )كلتوم( ورفعت سبحتها :
ـــ اللهم صلى عليك يا نبى.. سنذهب غدا صباحا.. 

ـــ والعالج يا أمى..
فأجابته وهى تؤشر على حفيدتها: 

ـــ ال أريد عالجا.. فهذه النعمة هى دوائى.. 
زيارة إبنته األولى لن يضيعها وسألها:

ـــ والجامعة..؟
قالت وال تريد شيئا يعيقها :

ـــ ماهل سيشرح لى ما يفوتنى.. 
وقال سيد )عبدالمجيد( بمرح وكأنه طفل وقد نسي عمله المزدحم :

ـــ هيا إلى النوم حتى نصحى باكرا..
قبلته وقبلت جدتها.. وجرت لغرفتها..
لم ير والدته بهذا اإلرتياح من قبل.. 

ألول مرة تضحك من قلبها في داره.. 
داره المترفة التى ال ينقصها شئ لم يضحكها.. 

ضحكت لـ)حسناء(..
وعند الفجر.. 



103

 لم تخطئ سيارة )عبدالمجيد( الضخمة طريقها إلى البلد فقد سلكته البارحة.. 
دلفت السيارة داخل القرية التى ال تبعد من النيل كثيرا بعد ساعتين من السير 

المتواصل وإعتاد الناس على وجودها.. 
يلوح على كل من يمر عليهم.. وهم يصيحون  النافذة وأخذ  فتح )عبدالمجيد( 

بالترحاب الشديد.. يسلم عليهم بأسمائهم وألقابهم.. 
وقف أكثر من مرة ليسلم على رجال تقدمت بهم السن.. يقف معهم قليال.. وقف 

أمام دكان وسأل صبيه من عم )أحمد( وقال له ذهب المنزل ليفطر.. 
أنزل جواال من سيارته أمام الدكان.. 

وفى طريقه مر على المسجد.. 
دخلوا بسيارتهم الحوش الكبير.. 

كبيرا جدا.. 
تتناثر غرفه هنا وهناك وكأنها قرية مصغرة..

غرف من الطين ضاربة بأساسها في أعماق األرض فتخال أن ما تغطيه األرض 
أطول من الذى يظهر فوقها.. 

األرض  تتشابك خارج  نيم عتيقة وعريضة جزورها كسيقان صغارها  أشجار 
وأعشاش  أطفال  فروعها  وبين  ولساتك  حبال  من  مراجيح  فوقها  من  ويتدلى 

طيور وكل له فرعه.. 
هنالك غرف حديثة شيدت بعناية ولكنها مغلقة.. 

ال يخلو الحوش من زريبة للغنم رائحتها تلطف الجو مع ذهاب الرياح ومجيئها..
صغارها تقفز هنا وهناك بجسمها اللطيف وأذنيها الطويلة..

خرجت )آمنة( من إحدى غرف الجالوص الكبيرة وصاحت وعليها اإلرتباك ضاربة 
يديها على صدرها بقوة :

ـــ ماذا حدث ألمى يا عبدالمجيد..؟
أسرع )عبدالمجيد( بالرد :

ــــ هاهى تنزل من السيارة.. 
ـــ فلماذا رجعتم..؟

ـــ أتينا لك بمفاجأة.. 
نزلت )حسناء( من العربة.. 

جاءت النساء من أبواب متفرقة غير البوابة الرئيسية التى دخلوا بها.. 
)آمنه( زغردت لبنت أخيها.. 

جاء زوجها وهو يقود كبشا سمينا أراق دمه قبل أن يصافحهم..
 هذه تقول لها أنها عمتها بنت عم أبيها وهذه جدتها عمة أبيها وهذا إبن خال أبيها.. 
إمتأل الحوش بالوافدين.. خروفان آخران سال دمهما على أرضية الحوش الواسعة.. 

واألطفال.. 
تتقاصر )حسناء( لتسلم عليهم بين كل حين وآخر.. 
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لم تصافح هذا الكم في حياتها..
ال أحد يتخيل حجم السعادة التى مألت صدر السيد )عبدالمجيد(..

كثيرا ما سعى لتلك اللحظة.. 
ولكن بناته في قبضة )نازك( وأخيها )محسن(.. 

إستغلوا إنشغاله بعمله وإنفردوا )بحسناء( وأختها سنوات طفولتهما.. 
غذوهم باألرستقراطية والصفوية الكاذبة والخاوية.. 

نشأوا على أنهم من طينة ال تشبه البشر.. 
لم يعترفو أبدا بأهل )عبدالمجيد( وأصوله.. 

هم قرويين.. 
يرعون الماشية ويزرعون وال شئ آخر.. 

لم تشارك )نازك( زوجها فيما يخص أهله طيلة حياتها.. ال فرح وال مأتم.. 
يذهب ويأتى وحده.. تحدث معه أهله وتعبوا.. 

كانو يستغربون ذهاب حاجة )كلتوم( متسائلين كيف تستطيع اإلقامة مع تلك 
المرأة الملعونة.. ولكنها صبرت من أجل حفيداتها.. 

إبنتها )آمنة( وهى الوحيدة التى إشتبكت مع )نازك(.. 
لقنتها درسا لن تنساه ورفضت الذهاب لمنزل أخيها منذ ذلك الحين.. 

ولكن حبوبة )كلتوم( لم تيأس حتى جاءت بـ)حسناء(..
)محسن( متطفل ومتحشر وإتكالى.. 

ال عمل لديه سوى أخته )نازك(.. 
يأتيها صباح مساء.. 

يدير المنزل.. 
نصب نفسه وصيا على البنتين بحياة والدهم تطوعا.. 

عاطل وسكير.. 
ليس لديه غير دكان ورثه عن أبيه في سوق أمدرمان.. 

أسرتهم سادت ثم بادت لم يتبقى منها غير العنجهية والنفخة الكاذبة والحديث 
عن اآلباء والجدود واألموال التى كانت لديهم وصور باألبيض واألسود معلقة 

على الجدران لعشرات السنين حتى إصفرت وتشققت.. 
يأتى إلى )نازك( كل يوم بعد خروج )عبدالمجيد( مباشرة.. 

يجلس في الصالة يفطر ويتغدى ويشرب القهوة ويسأل من كل كبيرة وصغيرة.. 
وفى المساء يذهب إلى أصدقاء يشبهونه ليقضوا ليلهم شرابا وترنحا.. 

لديه إبن نسخة منه ويفوقه في بعض من صفاته.. سبع سنوات ولم يتخرج إلى 
اآلن من الجامعة.. 

طلبت )نازك( من زوجها أن يوظف )محسن( ذات مرة.. 
شرع فورا في تكوين بطانة حوله في المصنع يأتمرون له ويتحركون بإشارته 

بحجة أنه أخو المدام.. ما أن علم )عبدالمجيد( بأمره حتى طرده.. 
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غضبت )نازك( وخاصمته أليام إلى أن قال لها يوما بحسم أخافها :
ـــ يكفينى أنى أخرجته من السجن بسبب شيكاته ثالث مرات.. وتعليم إبنه على 
حسابى.. باإلضافة إلى ما ال أعرفه مما تقدميه أنت له.. فلن أتركه يهدم مصنعى.. 

إذا لم يعجبك ما أقول أفعلى ما شئت..
إرتعبت.. 

اللهجة غير معهودة.. 
أبعدت أخوها فورا من المصنع..

وأموال  مصنع  إلى  الوصول  في  حلمه  لتحقيق  )محسن(  يسعى  ساعتها  ومن 
)عبدالمجيد(..

 يخطط لتزويج )نزار( إبنه من )حسناء(.. 
أقصر الطرق وأنجعها وليس فيها مخاطرة.. 
 فقط يجتهد )نزار( ليخطف قلبها المتمرد.. 

حاول كثيرا.. 
لبس.. 

وتعطر.. 
وعمل على إخراج عضالته بعناء شديد.. اتى بالمجالت والفيديوهات.. 

تحت أمر عمته في أى لحظة.. 
يقضى حوائج المنزل وبعضا من شئون عمته مع صديقاتها.. 

فى المساء يشتكى ألبيه بأن )حسناء( لم تالحظ له ولم تعجب به بل ولم تبلعه 
حتى.. فهو بالنسبة لها كما تسميه ألمها قميئ وثقيل الظل والدم..

 ******

وكأنه أضاع شيئا.. 
)ماهل( يتلفت يمنة ويسرى ولم ير )حسناء( بعد خروجه من المحاضرة.. 

لم ينام.. 
الراديو لم يسمعه بالرغم من أن صوته عالى.. 

صحا )أبوطويلة( بردائه العجيب.. 
يتهادى كخيال المآته ليقضى حاجة..

وظل هكذا حتى تنفست السماء..
وفى الصباح رآى )نجود( و)ليلى(.. 

أراد أن يسأل عنها ولكنه خجل قليال..
إبتعد..

تذكر انه كتب خطابا للسيد )عبدالمجيد( ولم يكتب خطابا لـ)تغريد( .. 
ماذا سيخط من كلمات.. 
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ال.. 
ال يمكن أن يرسل لها خطابا.. 

هى إبنة )الفاضل( وأخت )الريح(.. 
حتى ال تغضب منه سيرسل خطابا )للفاضل( ويشملها فيه.. 

فكرة سديدة.. 
تمنعها من لومه..

)عمى الفاضل.. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
.. عسى أن تكون بخير وصحة وعافية.. أفتقدك كثيرا.. الريح بخير أقابله كل 
خمسة عشرة يوما .. كيف هى أخبار القرية وأخبار المنشآت وسير العمل فيها..؟ 
سنأتى بعد شهر تقريبا فلدينا إجازة صغيرة بعدها إمتحانات نهاية العام.. تحياتى 
لخالتى علوية وتغريد والخاالت واألبناء الصغار وكل أهل القرية.. إبنك ماهل(

  

 ******

لم يرخ الليلى سدوله..
إكتمال القمر منع ذلك في تلك الليلة ذات النسمة الباردة.. 
إنتشرت العناقريب في فناء الحوش والنساء بتجاذبن الحديث..

)حسناء( في وسطهن.. 
مساء ساحر.. 

أضواء القمر ضاربة فى األرض.. 
كل شئ واضح حتى مالمح النساء.. 

)حسناء( لم تر قمرا من قبل وال تعرف ضوءه.. 
فى كل لحظة تأتى إمرأة أو فتاة تحمل عشاء.. 

لألنس طعم.. ولكن تحت القمر ال يوصف..  
إمتأل المكان بالصوانى فصارت توابع على األرض تعكس ضوء القمر..

أرز باللبن.. فطير باللبن.. شاى باللبن.. إدام لبن.. 
كل واحدة تريد من )حسناء( تذوق طعامها.. 

بسيطون.. 
يتعاملون بالقلوب وبالمحنة واإللفة والحب.. 

ال حواجز وال بروتكوالت.. 
ليس هنالك مواعيد للزيارة.. 

األبواب مشرعة.. 
والقلوب مشرعة واألحضان مشرعة..  
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 يدعون لـ)عبدالمجيد( في كل لحظة.. 
عطاءه الذى ال ينقطع في المدرسة.. دعمه للمركز الصحى.. تبرعه بنصف تكلفة 

المسجد.. وقوفه مع كل محتاج وكل مريض وكل مسافر.. 
مكتبه في المصنع قبلة لهم.. 

أوصاه أبوه بأهله.. أن ال ينقطع عنهم.. 
أوصاه باإلحسان لهم إذا تيسر حاله.. 

فى الصباح.. 
خرجت )حسناء( مع بنات الحى وقد إلتفت بثوب إستغرقت نصف ساعة في تعلم 

كيفية إرتدائه..
لم تدخل بيتها إال وإستقبلوها بالحفاوة والكرم.. 

قدمو لها ما عندهم بالبساطه والتواضع.. 
مرحبين مبتسمين.. 

يقف لها الرجال.. 
وبالقرب من أحد الدكاكين الصغيرة جلس شيخ كبير.. ناداهن :

ـــ من فيكن بنت عبدالمجيد..؟ 
وقف العم )أحمد( بصعوبة.. سلم عليها.. صاح للصبى بداخل الدكان :

ـــ التمر يا ولد..
أجابت )حسناء( :

ـــ شكرا يا جدى..
رد عليها والزال ممسكا بيدها :

ـــ كان جدك الزين عندما يأتى من الخرطوم يأتى بجوال من التمر وينزله 
فأصبحوا  القرية  أهل  على  أكياس  في  بتقسيمه  ويقوم  الدكان  في  هنا  عندى 

يقولون )تمر الزين( وبحمد اهلل لم يقطع أبوك هذه العادة..
ضحك عم )أحمد(.. وفمه لم يتبق فيه الكثير من األسنان :

العادة..  ـــ اآلن صار إسمه )تمر ودالزين(.. أرجو يا إبنتى أن ال تنقطع هذه 
األهل مثل الذهب ال يتغيروا وال يصدءوا وال يرخصوا.. 

وأعطاها كيسا من )تمر ودالزين(
أغرورقت مآقيها الواسعة بالدموع.. 

إحتضنت تلك العظام النحيلة.. 
تخيلت أنها تحتضن جدها )الزين( الذى لم تراه..

فرت من عم )أحمد( دمعتان مسحهما بعمامته المتسخه.. 
تذكر صديقه )الزين(.. 

صديق عمره.. 
واصل البنات المسير..

)حسناء( تتجول في القرية ..
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تضحك وتقفز هنا وهناك .. 
فرحة .. 

وكأن اليوم عيد..
دخلت الزرائب وحملت صغار األغنام.. 

قبلتهم كما لو أنها تقبل طفال.. 
ركبت الحمار بعناء شديد..

إقتحمت راكوبة وأصرت أن تصنع وجبة )العصيدة(.. 
ممتازة  صناعتها  من  تجعل  التى  للخطوات  نبهتها  الراكوبة  وصاحبة  جلست 

وشهية.. 
البنات وهى  حاولت ولكنها لم تترك إال عجينا تناثر في الصاج وسط ضحكات 

تضحك قبلهن على نفسها..
أهدوا لها سخال صغيرا.. 

أهدوها بروشا وتبروقات.. هبابات.. زجاجات من السمن.. وطبقا مزركشا.. أحدهم 
أهداها عجال صغيرا.. 

إبنة عم )أحمد( أخرجت من أصبعها خاتما من الذهب وأهدته لها..
دخلن على جدتها وهن محمالت بالهدايا.. جلست متعبة :

ـــ اليوم يا جدتى أتينا لك بكل مافى القرية.. 
ضحكت بملء فيها وقالت :

ـــ القرية قريتك يا حبيبتى.. 
الديوان الواسع مليئ بالناس.. 

وكلمات  األسفلت  وشارع  الكهرباء  توصيل  إمكانية  حول  يتشاورون  سمعتهم 
تتناثر من هذا وذاك.. دخلت خجلة وقال أبوها :

ـــ هذه إبنتى الصغيرة )حسناء(..
وقفوا لها.. صافحتهم وخرجت.. 

لم ينظروا إلى وجهها.. 
لم ينتبه أحدا إلى جمالها.. 

لم يطف أحدا بعينيه في تضاريس جسدها.. 
إلتقت بالشباب في المنزل لحظة وصولها وفى تجوالها.. 

لم تحس بنظرة تحتاج إلى تفسير.. 
حتى النساء ال يقولون إال )ما شاء اهلل(.. 

من قابلتهم في حياتها السابقة ينظرونها لجمالها وحسن قامتها..
أسرتها الخرطومية تتفاخر بحسنها مع نظيراتها في المناسبات الخاصة والعامة 

وكأنهم في مسابقة لملكات الجمال..
تعتبرها والدتها دمية جميلة الشكل.. 

ال هواية لها وال هموم.. 
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ال تسألها إال عن الميكياج وما ستظهر به على الناس من جديد.. 
تقول لها جمالك هو رأس مالك.. 

تذكرت )ماهل(..
نفس النظرات..

نعم..
نظراته لها عندما قابلته ألول مرة وعندما تتابعت اللقاءات.. 

هو الوحيد الذى قابلها كأهلها في القرية..
تماما مثل أبناء القرية.. 

)ماهل( جاء للجامعة ولم يحضر إلى العاصمة من قبل.. 
هو من نفس البيئة.. 

بيئة أبيها )عبدالمجيد(.. 

 ******

ـــ لماذا لم تخبرينى..؟
ـــ متى أخبرك..؟ قلت لك أن عبدو أتى بالعجوز وفي الصباح رجعوا ومعهم 

سوسو..
صاح )محسن(.. الغضب لم يختفى من مالمحه منذ أن دخل هو وإبنه )نزار( على 

)نازك( وسمعوا بالخبر :
ـــ وكيف تركتيها تذهب معهم..؟
ـــ ماذا أقول له..؟ ال تأخذ إبنتك..؟

ونظر إلى إبنه وصاح فيه بدون سبب بعد أن ذهبت )نازك( إلى المطبخ :
ـــ إبقى أنت هكذا حتى تضيع منك..؟ 

رد والهبل يتقطر منه :
ـــ وماذا أفعل..؟

بدأت خيوطه المحكمة في التمزق.. 
لم يكن يحسب لهذا.. 
نسجها منذ سنوات.. 

هو الوحيد الذى وقف في صف أخته عندما قبلت )بعبدالمجيد(  ورفض أهلها.. 
لم تتزوج أسرتهم من خارج الخرطوم إال )نازك(.. 

أحبت )عبدالمجيد(.. 
عارضها الكثيرون ولكن )محسن( كانت نظرته طامعة وثاقبة.. 

يعلم أن رجال القرى يسهل إحتوائهم والتأثير فيهم.. 
)نازك( هى طريقه إلى )عبدالمجيد(.. 

زواجها تصدر أخبار السخرية بين أهلها المتعجرفين.. 
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الوحيدة التى تزوجت من األقاليم واألرياف البغيضة عندهم.. 
بعد تدهور أوضاعهم اإلقتصادية وغياب نجم سعدهم أصبح )عبدو( مالذا للكل.. 

إستأسد )محسن( بالغنيمة.. 
و)نازك( تعتبر أن أخوها يسعى لمصلحتها فأدخلته في حياتها دون توقف كاشفة 

له كل ما يحيط بـ)عبدو(.. 
فما يقوله )عبدالمجيد( لزوجته ليال يكون عند )محسن( نهارا.. 

لم ينته حديثهم في تلك الجلسة..
أوغر صدرها أكثر وأكثر ضد هؤالء القرويين..

سوسو  إحتواء  طريق  عن  وسيصلوه  زوجها  مال  في  يطمعون  أنهم  لها  صور 
الصغيرة التى ال تعى مصالحها وأولوياتها جيدا..  

ال بد من زواج )سوسو( و)نزار(.. 
لن تفلت منه )حسناء( فبها سيصل إلى ما خطط له منذ أن طرده )عبدالمجيد( 

من المصنع.. 
يوما لن ينساه.. 

طرده شر طردة.. 
جعلته يبحث عن اإلنتقام.. 

لن تفلت منه كما أفلتت )نجالء( أختها التى هاجرت.. 
ما منعه أن )نزار( يصغرها بأربع سنوات وبالرغم من ذلك الفارق العمرى حاول 

ولم ينجح.. 
تزوجت من نجل أحد قيادات الجيش المعروفين..

إستمر النقاش.. 
حتى المساء..

وكأنه مجلس للحرب..

 ******

ـــ زواج أختى قريبا في القضارف.. أدعوك أنت والريح لتذهبا معى..
لم يسمع )ماهل( هذه الدعوة فقد ذهب بعقله بعيدا.. فصاح فيه )الرفيع(..

ــــ يا دكتور.. أال تسمعنى..؟
ـــ حسناء يا أبوطويلة.. 

ـــ حسناء يا أبوطويلة..؟ هل أنت مريض..؟ 
سها )ماهل( قليال.. 

إنه الشوق بعينه..
إشتاق لها.. 

تلهف لعينيها الواسعتين.. 
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من هو حتى ال يهتم بها..؟ 
ليس براهب وال شيخا إتخذ خلوة.. 

هو ملتزم.. 
هل اإللتزام يمنع الحب..؟ 

هل الحب سبة أو عيبا وهو في مثل هذه السن..؟ 
فليكن متفوقا وعاقال ومستنيرا.. وليكن محبا أيضا.. ما العيب في هذا..؟ 

ماذا يضيره وماذا يضير الناس..؟
 وماذا لو عرف )أبوطويلة( أو )ليلى( أو )نجود(.. 

أو الجامعة بأسرها.. 
داخل  تموت  وبعضها  ينجح  بعضها  بها..  يعترفون  عالقات  لديهم  الطالب  كل 

الجامعة أو خارجها.. 
إلتفت )ألبوطويلة( قائال :

ـــ إنى أهتم لحسناء.. أحس بأننى في حاجة للنظر إليها كل يوم.. 
إنعقد لسانه.. رفع حاجبيه حتى خرجتا من إطار نظارته :

ـــ لم أكن أتوقع أن تفتك بك بنت هكذا.. بل كنت على يقين أنك لن تحب 
إطالقا.. 

ـــ هل من نصيحة..؟
إعتدل )أبوطويلة( في جلسته ورفع رجله فوق األخرى كعادته.. فاألمر خطير 

ومفاجئ.. وقال وهو يعتصر كل خبرته:
ـــ حسناء فتاة غنية وذكية ومدللة.. وعندما أتت إليك كان ذلك بدافع حب 
القاعة بأمر من المحاضر وأنت لم تبد لها أدنى  اإلستطالع لشخص صفقت له 
إهتمام.. هذا الشئ الذى جرح كبرياءها ودك حصون عجرفتها فبحثت عن لفت 
نظرك وتأديبك حتى حدث ما حدث.. اآلن ياصديقى األمر معقد.. إذا صارحتها 
اإلنتقام  خنجر  فتوغر  رحمتها  تحت  ستكون  أنك  األول  أمران..  هنالك  اآلن 
المسموم في صدرك حتى تنتقم لعزوفك عنها في السابق.. والثانى هو األرجح 
أردت  إذا  أما  واإلجتماعى..  المالى  مستواها  في  لست  ألنك  لك  ستعتذر  بأنها 

نصيحتى فال تصارحها حتى تتأكد من نوع شعورها نحوك..
رد عليه )ماهل( بإعجاب:

ـــ لم أكن أتوقع أنك حكيم إلى هذه الدرجة..
فرد )أبوطويلة( وهو يتظاهر باإلنكسار واأللم:

الساحات  بين هذه  إنتهت  يا صديقى.. فكم من قصة حب  الخبرة  الخبرة..  ـــ 
الخضراء وعلى مدرجات المحاضرات..

وضحكا معا..
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 ******        
أتت )حسناء( المنزل.. 

أحبت عشيرتها.. إكتشاف بالنسبة لها.. ستواصلهم.. 
ال فرق بين الولد والبنت.. 

هى بنت ولكنها إبنة )عبدالمجيد( وولده أيضا.. 
ستحقق رغبته وتتخرج بإمتياز وستعمل في المصنع وإال سيضيع.. 

أبوها لن يخلد في الدنيا.. البد له من ساعد قوى ويد أمينة..
يا لمتعة القرية وهوائها النقى..

ماذا يعنى ركوب الطائرات.. 
تطير إلى بالد وتطوف أرجائها..  

مصر هى مصر.. 
تحفظها شبرا شبرا.. فماذا بعد ذلك.. 

إيطاليا هى إيطاليا.. 
وأبوظبى هى نفسها.. 

هل ستتجول على عشائرها وأهلها لتعرف أنسابهم وتاريخهم..؟ 
ما  معالمها..  على  تتجول  أهلها..  طبيعة  تعرف  البالد..  تصل  حدود..  لها  السياحة 
تذكارا..  منها  تأخذ  برفاهيتها..  تستمتع  أكلها..  تأكل  البالد..  باقى  عن  يميزها 

وتعود.. ال أكثر وال أقل.. 
ملت من بروتكوالت خالها )محسن(.. 

)ال تذهبوا في هذه الساعة.. ال تتحدثى مع هذا.. ال تضحكى.. سلمى على فالن وال 
تصافحى هذا.. هذا طماع وهذا حرامى وهذا سكران وهذا سيء األخالق(.. 

يضع لها المحاذير ورائحة الخمر تخرج مع كل حرف ينطقه في وجهها.. 
أمها دائما في صف أخيها.. 

أحست بأن ال عمل لخالها السكير إال هى.. 
و)نازك( تجتهد إلبراز مفاتن إبنتها.. 

ال عالقة لها بخالها منذ اآلن إال في حدود اإلحترام وسؤاله عن حاله وحال زوجته 
شبه المجنونه.. 

فقد تدخل في حياتها أكثر مما يجب.. 
لديها أب.. 

صاحب اليد الطائلة.. 
كرمه وجوده.. 

حبه ألهله.. 
لديها تمر الزين وتمر إبن الزين.. 

فماذا يكون خالها هذا..؟ 
جلست )ليلى( و)نجود( وأخذت تحكى لهما جمال وبساطة أهلها الطيبين..  
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رأت )ماهل( يسير نحوها.. 
أحست بأن مشيته هذه شبيهه بمشيتها إليه عندما جاءته ألول مرة.. 

حياها وقال لها:
ـــ هل تسمحى لى بثوان..

إنتفضتا صديقاتها وغادرن المكان وقال لها :
ـــ هذه قصاصة.. أريدك أن تقرئيها في المنزل..  

وفى المنزل..
وفى غرفتها.. 

فتحت الخطاب:
)إذا كنت في حوجة إلى شرح المحاضرات التى سبقتك فأنا جاهز(..

يا لخبث هذا العربى..
توقعته شيئا آخرا..

ضحكت على نفسها..
وعلى القصاصة التى بيدها..

              

******  
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******  
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8

الباص يشق طريقه والنهر على يساره نحو القضارف..
 )الرفيع( رفيقا )لماهل( في الكرسي الذى جواره أما )الريح( فقد إستقل الكرسى 

خلفهم مباشرة.. 
باألمس أطلقوا سراحهم من الجامعة..

لم يسكت )الرفيع( وهو يوضح لهم مالمح الطريق.. 
الطريق طويل..  

نهر الرهد الصغير على صفته قرية الخيارى الصغيرة.. 
تكسوه أشجار السنط المهيبة ذات األزرع الطويلة على شاطئيه.. 

ترتفع متشابكة من فوقه وكأنها تريد حمايته مما سيأتى من السماء.. 
ظاللها سوداء قاتمة.. 

إجتازوا جسر الخيارى والحت جبال الفاو.. 
يقتربون منها وتبتعد هى عنهم حتى حازوها على ميمنتهم.. 

من  تجمع  اللون  بنى  لسحاب  ظالل  كأنها  القوية  القصيرة  الجبال  من  سلسلة 
فوقها يكاد يالمسها.. 

سحابا ينذر بهطول أمطار.. 
على  كنمل  فيها  يتحركون  وأناس  السلسلة  تلك  سفوح  على  متفرقة  بيوتا 

حائط.. 
ال تستطيع تشريح مالمحهم .. 

بدأت األرض تنبت األخضر.. 
الخضرة تزداد شيئا فشيئا حتى كست األرض بأكملها عدا األسفلت الذي يسيرون 

عليه صامدا أمام هذا الزحف األخضر.. 
هطلت أمطار خفيفة.. 

فتح )ماهل( شباكه ليشتم عبير هذه األرض الغنية.. 
يا لها من رائحة وما أروعه من دعاش.. 

أحس بجسده خفيفا معافى.. قوة تتخلل أوصاله.. راحة وسكون تربعت على عرش 
قلبه.. للجو سحر تهدأ له الروح.. ال مجال فيه لشئ سوى التفكير في شئون العاطفة 

وتفاصيل العشق وآهات القلب.. 
يفكر في )حسناء(.. 

قالها )ألبوطويلة( من قبل.. 
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يراها في الطريق مع كل شئ جميل..  
تذكر )تغريد(..
ياله من ظالم.. 

يفكر في )حسناء( اليوم بطوله.. و)تغريد( يتذكرها فقط.. 
)تغريد( تتلهف له وتصبو إليه وحلمها الوصال واإلستقرار.. 

والغموض يلتف حول )خنساء(.. 
كجنية البحر التى تريك سحرها وجمالها وتغوص منك في األعماق.. 

فال لحاق بها وال رؤية تنتظرها.. 
النسيم البارد الرطب يلفح خدوده.. 

)أبوطويلة( يتحدث وكأنه بداخل أذنيه.. 
وهو هائم على وجهه..

إزداد تراكم السحاب وسواده.. 
يطأ بعضه فوق بعض حتى صار ماردا ضخما.. نزلت بسببه أمطاره قوية.. ضربت 

سطح الباص وجانبيه بغزارة كادت تزيحه عن الطريق.. 
توقف عن المسير.. البحار عرجت إلى السماء وتدفقت مياهها نحو األرض.. تسابقت 

الخيران بزبدها البنى المشرب باللون األبيض نحو نهر الرهد النحيل.. 
إندفاعها يذهب به بعيدا ولكنه يعود إلى مجراه بعد توهان  بعضا منها من قوة 

وبعد عناء وصراع مع هذه الخيران الدخيلة والشرسة.. 
تكشفت األرض بعد رفع المارد أياديه ووصايته عليها..

على مشارف مدينة القضارف..
رائحة القش الزمت الهواء المنعش عند مدخلها.. 

طينة األرض سوادها كسواد رؤوس القطاطى التى تشربت بالماء.. 
أسوار الزنكى إرتفعت لتحتمى من الماء المتراكم تحتها والهواء يثلج ملمسها 

وهى في لمعان ونظافة بعد هذا الحمام القسرى..
لم ينجح المطر أن يوقف الحركة الدؤوبة للناس وفورانهم..

األمطار سبب الحياة عندهم..
خيط من رائحة الجازولين إقترب من أنوفهم..

البراميل تتفرق هنا وهناك متناثرة بالوانها المختلفة..
توسطوا السوق.. 

حركة ساخنة بداخلة..
إختفى األسفلت تحت أرجل المارة والطين الذى حملوه إليه..

أحاطت السوق سحابة سوداء.. 
أفرغت ما عندها من خير وتمددت مع خط األفق..

منعت الشمس من إرسال خيوطها ولن تفك أسرها حتى تغيب..
الجو طينى..
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إستغل ثالثتهم آخر )برينسة( في السوق بعد مغيب الشمس.. 
إزدحمت بالركاب..

تضايقوا من أرجل )أبوطويلة( التى لم تجد مساحة في البوكس.. 
خيم الليل مع بعض قطرات المطر التى يلفحها الهواء.. بعضها يستقر في األرض 
وبعضها يتالشى.. سبحت العربة في الطين السميك وهى تصرخ.. تنزلق وتبطئ 

وتتوحل.. وتسير..
ساعتان على هذه الحالة..

وصلو القرية..
لم يروا شيئا في هذا الليل األسود البارد..
دخلوا مكان الظالم فيه كالظالم خارجه..

ناموا وأصبحوا.. 
أصبحوا أقزام وسط عائلة )الرفيع(.. 

يشبهونه في الطول والنحافة واألنف النحيل.. 
الناس فى ضجيج.. فاليوم هو يوم الزواج.. الطين ملحق بكل شئ.. الناس طيبون.. 

تم تمييزهم بشكل واضح دخل قطية منفصلة.. 
وشباب يصغرونهم يلبون طلباتهم بتعليمات من )أبوطويلة( الذى يروح ويجيئ.. 

القرية ترتفع قليال على مستوى تسطح األرض.. 
والقطاطى تعلو كل واحدة على األخرى في تلك الربوة.. 

بسرعة  يسير  المتقطع  األبيض  والسحاب  المناسبة  مكان  على  يتوافدون  الناس 
تسمع  الجو  صفاء  من  الدسمة..  الوليمة  تلك  على  أيضا  مدعوا  كأنه  مرئية 
الربوة  تلك  يتسلق  بعضها  الشديد..  بعدها  من  بالرغم  واضحا  زئيرا  للسيارات 

وبعضها يمر تحتها وتتجه شرقا نحو الحبشة.. 
 إجتمعوا مع الرهط عند اإلفطار.. 

مزاعون متمرسون.. 
يتحدثون عن مساحات فلكية.. وإنتاج باآلالف.. 

)ماهل( لم يسمع بهذه أرقام من قبل.. حدود معرفته للزراعة حواشة خمسة فدان 
و بلدات خمسين فدان إذا بالغت في اإلتساع.. 

ولكن هذه هى مشاريع القضارف..
آالف األفدنة.. عشرات اآلالف من اإلنتاج ومئات اآلالف من العمال.. 

ماليين الجنيهات المتحركة تدير هذه العملية..
لم تسمع أذناه كثيرا عن الماليين إال في تلك المنطقة..

هذه ليست سلة غذاء العالم.. 
بل صومعة غذاء العالم..

الصومعة شعار المحافظة.. 
أواسط  في  أفريقيا  في  للغالل  أكبر صومعة  إفتتح  األزهرى  الزعيم  أن  قالوا 
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القرن.. 
إحتفلت الجماهير..

قال لهم الزعيم بعد خطابه التاريخى: 
ـــ غدا إجازة.. 

فصاحوا.. وأردف مخاطبا: 
ـــ وبعد غد إجازة.. 

وصاحوا فرحا.. وواصل قائال: 
ـــ وبعد بعد غد إجازة.. 

وعال الصياح مطالبين بالمزيد.. 
فقال لهم ضاحكا: 

ـــ حسبكم هذا.. حسبكم هذا..

 ******

عال صوت الدفوف.. 
صوتا عالقته مباشرة مع القلب..

إرثا عميقا يحويه وقصصا تروى عن الزمن البعيد والشوق التليد.. 
ضرباته المتداخلة بأصابع المادحين الماهرة شقت سكون الليل وأعلنت بداية ليلة 

المديح ونهاية مراسم الزواج.. 
اهلل  صلوات  المصطفى  للحبيب  وشوقا  طربا  ومالوا  بالناس  الحلقة  إكتملت 

وسالمه عليه..
وفى صباح اليوم التالى.. 

لم يهن على )ماهل( الرجوع دون أن يزور سوق المحاصيل.. 
وقف على ما أراد معرفته ودونه في مفكرته.. 

بعد ذلك إستقل هو و)الريح( الطريق إلى قرية )أبوالفاضل(..
دخلوها عند صالة المغرب..

أوالد الخرطوم إلتف حولهم األهل المقربين.. )الفاضل( أشدهم فرحا.. أحس في 
األيام األخيرة بمرض تسبب في ذهابه إلى المستشفى في المحافظة.. إفتقدهم.. 

فهم أبناءه الكبار.. قص عليهم رحلته القصيرة مع المرض وعقاقير العالج.. 
جلسوا جميعهم في المساء داخل حوش الشيخ مع زوجاته وأبنائه وبناته.. 

تجمع حميم بين الضرات عكس ما كان بالسابق.. 
)تغريد( تطوف بشاى اللبن هنا وهناك وتركز على كوب )ماهل(.. 

ما أن ينقص قليال تجرى نحوه وتتمه له حتى صعب عليه البلع.. 
إستلطافها مكشوف بالنسبة لهم.. 

حتى )الفاضل( يعلم به.. وال ضير.. 
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لم يحس )ماهل( بأن هنالك إعتراض على تلك العالقة البائنة من جانب )تغريد(..  
إنقطعت األرجل وأليل الليل.. 

لم يتبق في الحوش إال )الفاضل( و)ماهل(..
أحس )ماهل( بأن شيئا يشغل بال عمه )الفاضل(..

قلقا بعض الشئ.. 
خال حديثه من مداخالته الطريفه..

تنفس عميقا وقال بصوته األجش الذى إكتسى وقارا وعمقا بأفعال الخير:
ـــ سأذهب إلى الحج هذا العام..

ـــ تقبل اهلل منك يا عمى..
صمت وأمسك بذقنه التى إنتصف لونها بالشعر األبيض وقال بهدوء وروية:

ـــ أريد أن أوصيك يا ماهل..
ـــ أطال اهلل عمرك..

وإتكأ على جنبته األخرى.. تنفس عميقا وواصل:
ـــ أنا أعتبرك مثلك مثل الريح ال فرق بينكما.. وأمنيتى أن ال تخرج من القرية 

فنحن في حوجة لك أنا وأبنائى.. وأريد أن أزوجك إبنتى تغريد.. 
وصمت..

فرغ من وصيته..
في إنتظار رد من )ماهل(.. 
عم المكان سكون لدقيقة.. 

ال تسمع فيها إال صوت المفارش والهواء الباردة يضرب بأطرافها مصدرة صوتا 
كالدرجات البخارية البعيدة.. 

رد بصوت واضح تشوبه نبرات القرار النهائى :
ـــ وأنا موافق يا عمى..

تهللت أساريره.. 
تبسم.. 

لم تسعه الدنيا.. 
ضحك فرحا وقال:

ـــ بارك اهلل فيك يا ولدى.. الحمد هلل.. 
جلس وقد دب النشاط في أوصاله وقال :

ـــ أنا ولى أمرك.. غدا إنشاء اهلل سأخطبها لك من علوية وأبناء عمومتى..
ضحك )ماهل( خجال:

ـــ وهو كذلك يا عمى..

 ******
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أشرقت شمس )ماهل( مع أبقاره يتفقدها..
مالحظته لها تغيرت منذ آخر مرة رآها فيه.. 

فبدال من نظرته السطحية التى ترتد من جلودها صارت عيناه تخسفها لتستقر 
بداخل لحومها ودمائها وقد شرحها علميا وعرف أسرار حياتها وغموضها التى 

حباها بها اهلل سبحانه وتعالى.. 
والتى  الثقيلة  خطواتها  مع  المتالزمة  البطيئة  رأسها  بإيمائة  األبقار  خرجت 

تسببها فرط شحمها ولحمها مع بداية هذا الخريف المبشر بالخير الكثير.. 
ذهب إلى بيت العجول الصغيرة التى ال تقوى على الذهاب مع أمهاتها.. 

بريئة وجميلة.. 
عيونها سوداء داكنة ال إنسان فيها وال بياض.. 

بقايا رضاعتها خلفت لونا أبيضا على دائرة أفواهها فزادتها براءة وطفولة.. 
هذه هى العجول التى ترعاها )تغريد(.. 

هى مثلها في البراءة والشقاوة.. 
إنتهت رحلته العاطفية التى لم يبدأها..

قضى )الفاضل( على تفكيره في )حسناء(..
أجهز عليه في خمسة دقائق فقط..

رجولته وإلتزامه األسرى ال يحتم عليه إتخاذ موقف غير هذا..
البد له من الموافقة.. 

كيف يرفض )للفاضل( بنتا دفعها له..
مستقبال  جعله  ذلك  كل  وفوق  أمالكه  وأدار  فيه  ووثق  ودعمه  وآواه  سنده 

للقرية دونا عن أهلها..
ال مجال للرجوع..

اآلن مجلس الخطوبة منعقد في الديوان وسمع بأن هنالك وليمة ستعد اآلن بهذه 
المناسبة.. 

دخل على فناء بيته الكبير..
أشجاره تساوت مع حائطه وبعضها فاقت عليه..

زرعتها )تغريد(.. 
)الفاضل( أنزل عشرة لوارى من الطوب األحمر بالمبالغ التى توفرها ألبان أبقاره 

شهريا.. 
يقول أهل القرية أن )ماهل( لديه ميزة نادرة في وفاء السعية له.. 

أبقاره في زيادة وفى كثرة.. 
ألبانها يتسابق عليها أصحاب مصانع الجبنة المحلية ويزايدون في أسعارها.. ال 
حديث للناس غير أبقاره وألبانها الشئ الذى جعل )علوية( تذهب لشيخا في قرية 
مجاورة لتأتى بمحاية رشتها على الزريبة في صباح ثالثة أيام كما قال الشيخ..

حمد )ماهل( ربه بنفس عميق.. 
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اهلل إسمه العدل.. 
ال يظلم أحدا.. 
يأخذ لحكمة.. 

ويعطى بسخاء.. 
حرمه اهلل من األسرة.. 

وعوضه بأسر ال حصر لها.. 
بدأ بناء مستقبله قبل أن ينهى دراسته.. 

لديه المال.. 
ثالثة أربعة سنوات وسيكون منزله جاهز بكل تفاصيله.. 

لم يتبق له غير حلمه الكبير.. 
صعوده إلى أكبر الدرجات العلمية..

وبما أنه وضع رجليه في الطريق الذى ينتهى به إلى نصف دينه فليس له شيئا 
آخر يفكر فيه.. 

إال )حسناء(..
نقطة ضعفه..

الجميلة.. 
الحسناء الفاقعة..

السر المفقود.. أمله المستحيل.. الحلم الذى ال يريد تحقيقه.. 
أو الحلم الذى يستحيل تحقيقه..

عاد إلى مضيفة )الفاضل( الواسعة..
أول من قابله )الريح(.. 

بارك له الخطوبة.. 
دخل الديوان ووقف له عدد من أبناء عمومتة )الفاضل( ومعهم )سليم(.. 

صافحوه مباركين.. 
إشتم رائحة الشواء..

إنتهى األمر..
مهمته اآلن إغالق قلبه بالمفتاح على )تغريد(.. 

أليس ذلك ما كان يريده..؟  
أن ال ينشغل بأى شئ غير دراسته..؟

سيقضى على التفكير في )حسناء( قريبا.. 
سيعتبرها زميلة وصديقة.. 

ال بد أن يكون مخلصا لـ)تغريد(.. 
يخلص لمن تخلص له وتهتم ألموره وتحبه..    

جلس يستمع إلى ما فاته من أخبار.. 
أجملها زيارة أستاذ )عزالدين( لهم الشهر الماضى وسؤاله عنه.. 
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في  بها  البأس  مكتبة  يدير  اآلن  وهو  العاصمة  في  ويسكن  المعاش  على  أحيل 
تقاطعات مدينة الثورة وترك عنوانه..

وفى المساء.. 
أعدت )رحاب( عشاء للمخطوبين في منزلهم.. وتمنت أن ال يغيب )الريح( عن هذه 

الدعوة فهى تحبه..
لم يستطع )الريح( حضور الدعوة.. تحرج قليال.. 

لهما  تركت  العشاء  وبعد  ضيافة  وحسن  إستقبال  من  بالواجب  )رحاب(  قامت 
جيدة  سانحة  الشاى..  بإعداد  تحججت  أن  بعد  قليال  ليتحدثوا  الصغيرة  الصالة 

للحديث لن يجدوها إذا كانوا بالمنزل..
)تغريد( إمتأل جسمها قليال.. 

بدأت إنحناءات جسدها في اإلستدارة.. 
أصبحت فاتنة ومغرية.. لمعت عيناها وطغى عليها الخجل.. 

عكس ما كانت عليه من فصاحة وسالطة لسان.. 
نسيت الكالم وتبكمت وكأنها ال تعرف الحروف ومخارجها.. 

إبتسم )ماهل( وقال لها:
ـــ مبروك..

صمتت.. واصل بقوله:
ـــ أتخجلين منى..؟

ـــ خجلة وغاضبة بعض الشئ..
ـــ ما سبب غضبك..؟

ـــ لم أكن أريد أن يسير أمر خطوبتنا على هذا النحو.. كان من األصلح أن 
تخطبنى بنفسك وبرغبتك.. وال يخطبك لى أبى..

ـــ ال ضير في ذلك فأبيك هو أبى وال فرق بيننا..
ـــ ليس لدى شك في هذا.. ولكن أخاف أن تكون قد جاملته حتى ال يتحرج 

منك إذا رفضت..
ـــ وال تعرفى أننى أحبك..؟

ـــ أنت كاذب..
ـــ كنت سأتقدم لك ولكن بعد التخرج..

ـــ تقصد حتى يخطبنى مائة شاب.. أال تعلم كمية من أتى ألبى يطلب يدى.. أم 
تظننى عانس سأنتظرك أربعة سنوات..؟

ضحك )ماهل(.. 
يستمتع لمثل هذا الحديث منها.. 

اآلن رجعت )تغريد( التى يعرفها.. 
رد قائال:

ـــ من اآلن أريدك أن تشرفى على بناء منزلنا وعائدات األلبان معك..
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إمتأل قلبها حبا له أكثر من ذى قبل.. 
لم تسمع منه شيئا من قبل له عالقة بشعوره نحوه..

دخلت عليهم )رحاب( بالشاى وأكوابه..
شربوا..

تسامروا قليال.. 
وضحكوا على أيام مضت..

إنتهت اإلجازة.. 
أفرغ )ماهل( ما في فؤاده لـ)تغريد(..

إتففقا أن يكون زواجهما بعد التخرج مباشرة..
)ماهل( سيسافر قبل )الريح( فال زال لديه عشرة أيام..

حمل حقيبته وقبل أن يخرج أتت )تغريد( وهى تحمل خاتمين..
ألبسته واحد وطلبت منه أن يلبسها اآلخر..

قال متسائال:
ــــ من أين أتيت بهذه الخواتم..؟

رد مبتسمة:
ــــ دعك من السؤال.. األهم السبب الذى دفعنى إلى جلب هذه الدبل..

ـــ وما السبب..؟
ـــ حتى ال تنظر إليك إحدى بنات الخرطوم وحتى ال تتظاهر بعدم اإلرتباط.. 

وضحك..
صافحها متثاقال حتى تظل يديه ممسكة بيديها الصغيرتين.. 

أفلتت يديها وذهبت..
وخرج متوجها نحو العربة التى ستقله إلى المدينة..

  

 ******
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9

ليل القاهرة طويل ومزعج..
ال هدوء فيه إال إذا إرتفعت بسكنك عاليا..

وهناك أيضا ما يريحك من الضجيج..
قفل النوافذ جيدا عند الشتاء وإحكامها وإسدال الستائر الثقيلة عليها..

البرد شديد داخل الشقة.. 
ضيفا ثقيال.. 

مهما تجنبته عليك التدثر بأثقل ما لديك من مالبس تخصه..
شقة فخيمة ذات أربعة غرف.. 

تتوسطها صالة واسعة ومترفة.. 
في حى المهندسين..

ثالثة فتيان منهمكون في تقليب صفحات اإلنترنت على هواتفهم السيارة وأعناقهم 
كالتى تنتظر سيافا.. 

والدتهم تتزمر.. 
تروح وتأتى..

تصيح فيهم بأن يتركوا ما في أيديهم لينتبهوا قليال..
وعلى صوت ذلك الصياح..

وضع دكتور )ماهل( قلمه بين أوراق ذلك الدفتر الكبير..
شهرا كامال تلته أيام قليلة..

كان يكتب فيها حكاياته وذكرياته على سطور تطورت إلى صفحات وقاربت أن 
تمأل مذكرته الكبيرة..

توقف على صوت )تغريد( وهى تصيح في أبنائها..
)الضو( الكبير و)الرضى( المشاكس ويصغرهم )الفاضل( عمره ثمانية سنوات..

خرج من غرفته نحو الصالة..
قال لهم:

ـــ ماذا هناك يا شباب..؟
رد )الضو( ضاحكا وهو أعقلهم وأشبههم بأبيه:

ـــ ال شئ يا أبى.. أمى تريدنا أن نتحدث معها طول اليوم..
خرجت من المطبخ وزعابيبها حولها :

ـــ أال ترى أوالدك يا ماهل.. يقضون كل النهار مع أجهزة المحمول.. وفى الليل 
طواف على الشوارع  وبعدها الجلوس أمام التلفزيون حتى الصباح.. 
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ـــ هذه إجازتهم يا تغريد.. ال بد أن يستمتعوا بها.. 
ردت بذات الغضب:

ـــ نعم.. هم يستمتعوا باإلجازة.. وأنت ال عمل لك غير الكتابة في مذكراتك 
ليتكم  الحائط..  مع  وأتحدث  لراحتكم  أعمل  وأنا  السبعين..  بلغت  قد  وكأنك 

تركتمونى أذهب ألبى..
ضحكوا فإزدادت غيظها عليهم.. وقال )ماهل(:

ـــ حسنا يا شباب.. غدا مدعوين في السفارة السودانية.. سنذهب جميعا ونقضى 
يوما جميال.. 

وصاح في أبنائه بصرامة مزيفة:
ـــ وممنوع اإلنشغال بالموبايالت..

ونظر إليها معلنا: 
ـــ ولن أدون بقية مذكراتى إال في الخرطوم.. إتفقنا..؟

ردد األوالد خلفه بنفس الدعابة:
ـــ إتفقنا يا أبى..

وضحكو مرة أخرى.. 
لم تتمالك نفسها من مداعبتهم.. ضحكت هى األخرى..

وأمام مدخل السفارة السودانية بالقاهرة.. 
وفى أبهى حلة.. 

نزل دكتور )ماهل( وأبناءه وزوجته.. 
تم إستقبالهم بإهتمام بالغ من أفراد المراسم.. 

أدخلوهم عبر الممر األحمر الطويل المؤدى إلى القاعة الرئيسية التى يقام فيها 
اإلحتفال.. 

الدكتور )ماهل الضو(.. 
واحد وأربعين عاما..

مستشار وخبير في وزارة الثروة الحيوانية.. 
محاضر في جامعة الخرطوم.. 

نائب رئيس إتحاد البياطرة السودانيين.. 
رئيس جمعية البيطريين السودانيين.. 

مؤلف كتاب عن تحسين النسل للثروة الحيوانية في السودان يعتبر مرجعا في 
الكثير من جامعات الدول العربية..

وفوق ذلك يمتلك مزرعة ضخمة لتربية الماشية وإنتاج األلبان بمنطقة شرق 
النيل.. 

كان اإلحتفال بالعيد الخامس والخمسين إلستقالل السودان..
عال صوت األناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت.. 

جلس المدعوون في أماكنهم إيذانا ببدئه.. 
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الحكومة  والضيوف من  السودانية  البعثة  قمة  المتحدثون ومن هم على  تحدث 
أطراف  التعارف وتجاذب  الضيافة حيث  بوفيه  ثم توجهو نحوا  المصرية.. ومن 

الحديث..
وفى اليوم الثانى..

أعاد )ماهل( وأبناءه عددا من الجوالت السياحية إرضاء لـ)تغريد(.. 
بعد ثالثة أيام من الخروج المتواصل كان آخرها  لصالة إنتظار مطار القاهرة 

الدولى ليستقلوا الخطوط الجوية التى ستهبط على مطار الخرطوم ليال..
وصلت الطائرة في التاسعة مساء.. 

بعد ساعة من اإلجراءات خرجوا من المطار وكانت سيارة )ماهل( في إنتظارهم 
مع سائقها عم )عطا(..

وصلوا المنزل..
أنزل السائق متعلقات )تغريد( وحقائب أبنائها ولم ينزل حقائب )ماهل(.. 

نظرت إليه )تغريد(.. 
بقوة.. 

وبحدة.. 
لم تستطع سؤاله أمام أبنائه.. 

تعلم أين وجهته.. 
فقالت له بلغة يفهمها وحده:

ـــ هل أنت ذاهب..؟
رد مرتبكا.. وقال في إستعجال مصطنع:

ـــ سآتى إليكم غدا..
قالت بإستهتار واضح:

ـــ دامت لك األيام يا عزيزى..
أسرعت العربة خوفا من عيون )تغريد( الثاقبة.. 

وصل المكان الذى يريد.. 
أنزل حقيبته وقال للسائق أن يأتيه صباحا للذهاب إلى الوزارة.. 

طرق الباب..  
طرق الباب مرة أخرى.. 

أخرج هاتفه السيار وطلب رقما.. 
سمع رنة هاتف الذى يطلبه خلف الباب..

خطوات رصينة آتية..  
فتحت الباب..

)حسناء(..
زوجته الثانية..
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 ******

دلف )ماهل( داخل فيال المرحوم )عبدالمجيد(.. 
)حسناء( تحمل إبنتها )ريرى(.. 

أو )رقية( كما سماها أبيها..
أروع إمرأة في أبهى حلة.. 

)حسناء( الجميلة..
زينتها  في  وأنوثة صارخة  روعة خالبة  إال  الماضية  عاما  العشرون  تغيرها  لم 

وثيابها السودانية..
قالت مرحة بعد أن عانقته طويال:

ـــ حمد اهلل على سالمتك يا حبيبى..
ـــ سلمك اهلل يا سوسو..

ـــ كيف هى تغريد..؟
ـــ بخير.. يبلغوك التحايا..

نظرت إليه وإنتابها حزن تعودت عليه وقالت:
ـــ أنت تجاملنى.. كل محاوالتى للتقرب منها باءت بالفشل..

ـــ ال عليك حبيبتى.. إنها مسألة سيمحوها الزمن.. 
ـــ لو أنها تعرف كم أعزها وأحبها..؟ عندما يأتى األوالد أكون في أتم سعادتى 
وهم يحملون ويلعبون مع أختهم رقية.. وال يفرقون بينها وبين عبدالمجيد فهم 

يعاملوه كأنه أخاهم.. 
ـــ أين هو..؟

ـــ جاء اآلن من اإلسطبالت ونام..
)عبدالمجيد(..

)عبدالمجيد نزار محسن(..
إبن )حسناء(..

تراكمت  وقد  الحركة  عن  وقد عجزت  وشاخ..  )نازك( يصوت ضعف  وصاحت 
عليها أمراض الدنيا:

ـــ يا سوسو.. من الذى أتى..؟
ـــ إنه ماهل يا أمى..

قال لها:
في  أوقعها  أن  أريد  مهمة  أوراق  لدى  غدا  أيام..  تسعة  إجازتى  من  تبقت  ـــ 

الوزارة وبقية اليوم سنذهب إلى قريتكم..
ـــ ولم اإلستعجال..؟

ـــ أريد أن أكمل كتابة بعض البحوث قبل أن تنتهى اإلجازة..



129

وذهبت إلى أمها التى لم يتوقف نداءها.. 
حمل )ماهل( )رقية( بين يديه ودخل غرفته..

وبعد نصف ساعة..
دخلت عليه والفتنة تشع منها.. 

)حسناء( الدنيا..
رائحتها تغمر المكان.. 

الروائح البلدية المعتقة التى أبدع قدماء نساء السودان في إختراعها..
وسالت أشواقهم أنهارا..

 ******

    دخل )ماهل( الوزارة في ذلك الصباح البارد بخطوات متعجلة وسط ترحاب 
كبير من الموظفين..  

الرجل النابغة.. 
خطط الوزارة عبارة عن خيوط تتصل بأفكاره وإقتراحاته.. 

الخاصة  والدراسات  بالمعلومات  تتعلق  التى  التفاصيل  أدق  في  التركيز  شديد 
بالثروة الحيوانية المنتشرة في جميع بقاع السودان.. 

قضى في جوبا ثالثة أشهر نهاية العام الماضى لتأسيس وزرارة الثروة الحيوانية 
بعد اإلنفصال.. 

من أهم المرافقين للسيد الوزير في الكثير من رحالته الخارجية.. 
دخل على السيد الوزير..

أخذ معه قسطا من الزمن أخبره فيها بأن هنالك زيارة تفقدية سيقوم بها على 
األسواق المركزية للماشية بعد إسبوعين.. 

طمأنه )ماهل( بأنه سيكون حضورا لهذه الجولة وخرج منه..
بعد ساعتين من هذا اللقاء كانت سيارته قد خرجت من حدود والية الخرطوم 
متجهه إلى قرية )حسناء( يقودها عم )عطا( المتمرس في هذا الطريق الذى أصبح 

سهال ومسفلتا حتى تخوم القرية..
الصغيرة  و)ريرى(  و)عبدالمجيد(  و)حسناء(  )ماهل(  تحمل  التى  العربة  دخلت 

ووقفت أمام دكان عم )أحمد( رحمه اهلل..
أتى إبنه وأنزل من عربة )ماهل( جوالين من التمر..

)تمرالزين(.. 
)وتمر إبن الزين(.. 

اآلن صار إسمه )تمر حفيدة الزين(.. 
لم يقطع )ماهل( و)حسناء( تلك العادة منذ وفاة أبيها.. 

أوصاها عم )أحمد( رحمه اهلل وأوصى أبيها )ماهل( بأهله.. 
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أتم )ماهل( و)حسناء( نهضة بناء القرية..
أوصلوا الطريق األسفلتى المتفرع من الطريق الرئيسى.. 

وبنوا مستشفى صغيرة بها غرفة صغيرة للعمليات سقفها الوالدة القيصرية.. 
أتموا بناء مدرسة الثانوى العالى للبنات..

دخلت العربة الحوش الكبير..
تبكى )حسناء( في كل مره تدخل فيها الحوش.. 

تبكى عندما تقابل عمتها )آمنة(.. 
تذكر حبوبة )كلتوم( التى جاهدت معها كثيرا لتحقق هذا التواصل.. 

كلماتها ال زالت تصتك في أذنها.. 
آخر  على  ليقف  القرية  أهل  لجنة  ويستقبل  الكبير  الديوان  في  )ماهل(  يجلس 

التطورات التى طرأت على الخدمات الجارية.. 
)حسناء( تحفظ القرية كلها.. 

بيتا بيتا وفردا فردا.. 
أحوالهم وظروفهم وعالقاتهم.. 

تلقن إبنها )عبدالمجيد( حتى ال يصير كأبيه )نزار( وجده )محسن( ويغلب عليه 
طابع األنفة والتكبر التى أضاعت مستقبلهم وصارت قصصهم تروى بين األسر.. 

قطعت عالقتها تماما بأهل والدتها وال تزورهم إال عند الشدائد والكروب..
 يأتيها األهل في القرية وال يفارقوها حتى تعود.. 

تستمتع بهم وبحديثهم ويحبوها ويحسبوا لمجيئها األيام.. 
تأتى إليهم كل شهر.. 

و)ماهل( ملتزم بذلك..
وملتزم بكل الخدمات التى كان يقوم بها )عبدالمجيد(..

وفى المساء عادو قافلين.. 
أوقف عم )عطا( العربة أمام منزل )ماهل(..

منزل )تغريد(..
نزل )ماهل( ونزلت )حسناء( قائلة:

ـــ سأدخل سريعا ألسلم على تغريد..
أمه  مع  دخوله  فور  و)الرضى(  )الضو(  األعزاء  أصدقاءه  )عبدالمجيد(  وجد 
وصاحوا مرحبين به وحملوا أختهم الصغيرة )ريرى( من أمها وقد إشتاقوا لها 

كثيرا.. 
دخلوا على الصالة الواسعة.. 

وجدوا )تغريد(.. 
وقفت ورحبت بهم.. 

أدخلتها )حسناء( في حضنها.. 
فهى تحبها كثيرا.. 
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وبمثابة أختها.. 
وقفت )تغريد( بجانبها مواقف لن تنساها أبدا.. 

من  ألكثر  الفراش  طريحة  والدتها  تكون  عندما  المستشفى  أيام  معها  تتناوب 
عشرة مرات..

تحتوى )عبدالمجيد( مثله مثل أوالدها لم تفرق بينهم في التعامل أبدا.. 
الهدايا وحاجيات األعياد ورمضان وتقسم معها كل ما يأتيها من أمها  وتبادلها 

)علوية(.. 
ولم تفارقها منذ اللحظة التى ولدت فيها )رقية( إلى أن قضت أربعين يوما..

ولكن هناك هوة بينهما.. 
هوة طبيعية.. 

هوة الغيرة وعقدة الزوجة الثانية.. 
ـــ حمدا هلل على سالمتكم يا تغريد..

ـــ سلمك اهلل يا حسناء..
ـــ كيف كانت الرحلة..؟

ـــ جيدة ومتعبة.. أين رقية..؟
ـــ في الخارج مع األوالد..

دخلوا بها.. 
أخذتها )تغريد(.. 

قبلتها بشراهة وشوق وصارت تغنى لها.. 
هذا ما يفرح )حسناء(.. 

ثقتها في شعور )تغريد( تجاهها وتجاه أبنائها.. 
ليس لها إال )تغريد( و)ماهل(..

وليس لها إال أهل أبيها )عبدالمجيد( الطيبين..
أختها أقسمت أن ال تأتى من أمريكا إطالقا.. 

منذ أن حدث ما حدث..
نصف ساعة وحملت عربة عم )عطا( )حسناء( وأوالدها إلى فيال )عبدالمجيد(..

قالت )تغريد( والتزمر يبدو على مالمح صوتها:
ـــ تجيد الذهاب إليها.. متى آخر مرة ذهبت فيها إلى أبى..؟

ـــ قبل سفرنا إلى القاهرة بخمسة أيام ومعه على الهاتف يوميا هو والريح..
ـــ متى سنذهب إليهم..؟

بعدها  الوزير..  مع  طواف  أيام  وأربعة  المزرعة..  في  اسبوع  قضاء  على  ـــ 
سنذهب إليهم.. 

 ******
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ــــ كابتن خالد.. كيف حالك..
ـــ مرحبا ماهل..

ـــ كيف أخبار أمى التاية..؟
ـــ بخير وعافية.. دائمة السؤال عنك منذ أن أتت منكم..

يضحك )ماهل(.. ويقول:
ـــ ال تنس أن تخبرنى بموعد الذكرى السنوية لعمى الرضى..

ـــ حاضر يا دكتور..
وأغلق )ماهل( هاتفه..

سيمر على مصنع ألبان سيد )عبدالمجيد( ومنه إلى مزرعته الخاصة..
دلف أبواب المصنع..

الكل يقف مرتبكا عند مروره.. 
خطا بثقة وثبات نحو مكاتب اإلدارة..

)ماهل( رئيس مجلس اإلدارة لمصنع عبدالمجيد لأللبان.. 
المصنع بكل آلياته ومزارعه وأبقاره وسياراته وتصاديقه..

بإسمه..
المصنع ملكا له..

دخل على مكتب المدير التنفيذى للمصنع وصاح مرحبا:
ــــ سعادة المدير.. السالم عليكم..

رفع المدير رأسه ووقف مرحبا:
ـــ مرحبا ماهل.. متى أتيت من القاهرة..؟

ـــ أول أمس..
)الرفيع(..

صديقه وزميله.. سره ومحل ثقته الكاملة.. من واكب معه كل ما مر عليه من 
األحداث والتى كانت تتطور يوما بعد يوم.. 

)أبوطويلة(..  
مدير المصنع.. 

سأله ضاحكا:
ـــ ماهى أخبار زوجاتك..؟

ـــ تغيير طفيف إلى األفضل.. ما األخبار لديك..؟
ـــ ال شئ يذكر عدا إدخالنا للعلف الجديد عنابر األبقار وفى إنتظار النتائج 

لتأكيد جودته..
قام )ماهل( بتمرير عدد من األوراق والشيكات.. 

وعقد إجتماع سريع وخفيف مع مدراء اإلدارات للوقوف على الوضع.. 
وأبدى لدكتور )الرفيع( بعض المالحظات إلنجازها.. 

وخرج منه قائال:
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ـــ تحياتى لزوجتك وبناتك.. 
إستقل )ماهل( سيارته البرادو.. 

وقال لعم )عطا(:
ـــ هيا إلى المزرعة..

دخلت العربة المزرعة التى تحاط باألشجار الطويلة.. 
ليست حديثة كالمصنع وليست كبيرة ولكن أبقارها تقاربه.. 

مزرعة ريفية.. 
تنتج األلبان بكثافة.. 

مالذه وراحته التى يحب..
عند هروبه من الزحام يلجأ إلى هدوئها..

يأنس إلى عمالها ويعمل بيديه معهم..
لدية قطية تتوسطها..

أثاثها ريفى..
الجو غائم وبارد..

إرتدى العراقى والسروال الواسع..
أخرج مذكرته الضخمة..

شرع في إتمام مذكراته التى خط بدايتها في القاهرة.. 
وبدأ يفرغ حبر القلم الذى يحمله..

وغرق فيها..

 ******
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10

عاد )ماهل( إلى الجامعة..
اليمنى ولم يخرجها وفاءا  ألبستها له )تغريد( قسرا تستقر في يده  التى  دبلته 
لها ولثقتها الكاملة التى وضعتها فيه.. بارك له الزمالء وهم في حيرة من هذا 

اإلرتباط المبكر.. 
على  الستر  في  القرويون  بها  يتميز  التى  العادة  أنها  بحجة  عذره  من  هناك 

أعراضهم أثناء فترة البلوغ.. 
أخرجت )حسناء( )ماهل( من رأسها تماما فور رؤيتها لتلك الدبلة غير المتوقعة.. 
لم يعد ذلك الشاب المميز الذى تفكر فيه أو تغامر لمعرفة مافى قرارة قلبه 

تجاهها وقد وأد حياته العاطفية وهو على أعتاب التعليم الجامعى.. 
تأكد )ماهل( بأن نظرته لم تتغير تجاه )حسناء(.. 

لو كان شاعرا لسطر فيها ما لم يسطره مالك في الخمر..
لم ينسيه حب )تغريد( وإلتزامه لها بفاكهه القلب وحالوة الروح..

ولكن..
إستمر الحال..

مرت الشهور والسنوات ولم يعد هنالك ما يميز حياتهم إال التطور الذى يطرأ 
سنويا على دراستهم والبحث وراء األسرار التى تشفى الحيوانات من األمراض..

وجاء يوم تخرجهم من الجامعة..
حصد )ماهل( كل اإلمتيازات من دفعته..

العلمية واألدبية والقيادية.. 
األول بدون منازع..

كل أسرته كانت حاضرة.. 
)الرضى( و)التاية( وأبنائهم.. 

)الفاضل( وزوجاته األربعة وخطيبته )تغريد(.. 
)سليم( و)رحاب(.. أستاذ )عزالدين( وأسرته.. ست )صفية( وزوجها..  

تم تعيينه معيدا في الجامعة..
بارك له السيد )عبدالمجيد(.. 

شد يده بقوة طالبا منه الحضور إليه في المصنع أول أيام اإلسبوع القادم..
وبعد أسبوع كان دكتور )ماهل( يشغل وظيفتين.. 

معيدا في الجامعة..
وطبيبا بيطريا في مصنع السيد )عبدالمجيد(..

لم تعلم )حسناء( بأن )ماهل( يعمل في المصنع إال بعد أن فاجأها أبوها بذلك.. 
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فقررت العمل فورا في المصنع بعد أن كانت تمنى نفسها بإجازة أقلها ستة شهور 
تطوف فيها على بعض البلدان للتسوق والسياحة.. 

ورحلة إلى القرية لتقضى مع جدتها )كلتوم( إسبوعا تستنشق فيه هواءا نقيا.. 
لم يتفاجأ سيد )عبدالمجيد( من نبوغ ذلك الشاب.. 

بصماته واضحة منذ أن خطت قدماه المصنع.. 
إلتزامه.. 

دقته.. 
متابعته الدائمة لكل بقرة حتى صار يحفظ كل القطيع.. 

علفها وحظائرها وتهويتها وحلبها وصغارها.. 
واألهم من كل ذلك.. 

أمانته ومروءته.. 
شدد سيد )عبدالمجيد( على )حسناء( بأن تتابعه كظله حتى تستفيد منه.. 

توسط )ماهل( و)حسناء( لـ)الرفيع( ليعمل في المصنع.. 
لم يرفض سيد )عبدالمجيد( فإنضم لهما وال ينقصه الذكاء والنشاط..

وفى غضون عامان كان ذلك الثالثى يمثلون اإلدارة الفعلية للمصنع ويمتلكون 
تماما كل ناصيه أسراره.. 

لم يطمئن السيد )عبدالمجيد( على ماله مثلما هو مطمئن اآلن.. المصنع في أيدى 
أمينه.. و)حسناء( قابضة على تفاصيل إدارته وملكاها األمينان خلفها..

كل ما يجمع بين )ماهل( و)حسناء( اآلن هى الصداقة والزمالة والعمل الدؤوب 
والمسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقهما.. 

هذا في الظاهر.. 
ولكن نظرة )ماهل( لها كفاتنة لم تتغير..

ال يزال اإلعجاب بها يكمن في قلبه.. 
يظل ضوئه باهتا يكبته وينفخه حتى ينطفئ ولكن هيهات.. 

قد ينطفئ ليلة زواجه..
لقد حدد )ماهل( موعد زواجه..

دعا كل من في المصنع وزمالءه في الجامعة.. 
أرسل لعمه )الرضى(.. 

وأستاذ )عزالدين(.. 
حتى السيد )عبدالمجيد( و)حسناء( سيحضرون..

كل شئ مكتمل.. 
بيته التى أشرفت عليه )تغريد( بنفسها وأثاثه وأوانيه.. 

دعا )الفاضل( كل المنطقة لزواج إبنيه.. 
أعد لضيافتهم بعيرين وخمسة ثيران..

وكان اليوم..
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إذا هطلت األمطار..
لن تجد لها مكانا تستقر فيه على األرض أمام ساحة وديوان )الفاضل( من كثرة 

الوفود والناس من المعازيم.. 
مئات الوافدين بعشرات البكاسي والباصات واللوارى.. 

ينزلون ويركبون.. 
يأتون ويروحون.. 

مئات الدواب في ساحة أخرى وأصحابها من المدعوين..
وليمة الغداء مليئة باللحم وألوانه المختلفة..

السيد )عبدالمجيد( أشد الناس إعجابا بهذا المشهد.. 
يحب التواصل والتعاضد ومثل هذا الكرم والخير الوفير.. الشئ الذى جعله يقف 

بجوار شيخ )الفاضل( يستقبل ويودع.. 
)حسناء( مع العروس في منزل مجاور وهى تشارك بعضا من الفتيات في تزيينها 

وتهيئتها للعريس.. 
أعجبتها بساطتهم ونقاء سريرتهم.. 

ذكروها بأهلها.. 
من  نزولها  فور  الخرطوم  بنات  من  غنية  لكونها  منها  رهبتهم  حاجز  كسرت 

العربة.. 
دخلت في قلوبهم وعرفوها وحفظوا إسمها..

عكس العروس التى تضايقت بعض الشئ من وجود )حسناء(.. 
لم تسع الفرحة )التاية(.. 

كانت فرحة أهل القرية بحضورها أشد من فرحتها هى بإبنها.. 
أعطاها )ماهل( العقد لتلبسه في رقبة العروس.. 

ذرفت دموع نساء القرية في تلك اللحظة حتى )حسناء(.. 
فقد حكى لها )ماهل( قصته كثيرا..

حجز السيد )عبدالمجيد( للعروسين في أحسن فنادق العاصمة.. 
نحو  بالعروسين  يتجه  )الفاضل(  بوكسى  كان  الزواج  مراسم  إنتهاء  وبعد 

الخرطوم لقضاء شهر العسل..
لم تتوقف المناسبات السعيدة عند ذلك.. 

فبعد ثالثة شهور كانت الفرحة بمناسبة زواج )الريح( و)رحاب(.. 
وعج نفس المكان بالناس والمعازيم.. 

أما في الخرطوم..
وفى فيال السيد )عبدالمجيد(.. 
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كانت المناسبة ذات طابع خاص..
)محسن(..

أتى بالعائلة كلها.. 
أكثر من خمسين شخصا إزدحم بهم المنزل.. 

أراد أن يضع )عبدالمجيد( أمام األمر الواقع ويطلب منه إبنته في حضور الجميع.. 
إتفق مع )نازك( التى أعدت كل ما يلزم للضيافة وقالت لزوجها بأن أفراد أسرتها 

سيتناولوا معهم العشاء اليوم.. 
وستتظاهر بأنها تفاجأت مثله بطلبهم يد )حسناء(.. 

كانت خطة فيها من الخبث ما يدل على وضاعة والد العريس الذى ينظر إلى 
مال )عبدالمجيد( ال لغيره.. وما جعله يسرع في هذه الخطوه سماعه من)نازك( 
بالموظفين الجدد الذين يرتكز عليهم المصنع في الوقت الحالى وقد يهفو عقل 

)عبدالمجيد( ويزوجها ألحد منهم.. 
ففكر بأن يتغدى بـ)حسناء( قبل أن يتعشوا بها وبأموالها..

وبعد العشاء الفاخر ينظر )عبدالمجيد( إلى ساعته بين كل حين وآخر.. 
يريد خروجهم والراحة بعد عناء يوم طويل..

وفجأة تنحنح أحد الجالسين حتى صمتوا ليسمعوا منه اآلتى:
أن يجد  السيد عبدالمجيد.. وكلنا عشم في  أننا أسرة واحدة مع أسرة  بما  ـــ 
طلبنا هذا القبول.. نريد هذا التواصل أن يستمر بزواج إبننا نزار من إبنتنا حسناء..

المفاجأة  هول  من  لسانه  فيه  إنعقد  بالقصير  ليس  زمنا  )عبدالمجيد(  صمت 
الصادمة.. يا لهؤالء السكارى الخبثاء.. 

قال لهم وال زال اإلندهاش باديا في وجهه:
ـــ ال شك أننى تفاجأت بهذا الطلب.. وبال شك أنه طلب مشروع.. ولكن الموضوع 

يحتاج إلى تشاور وموافقة تتعلق بأهلها في القرية..
كلمات ليس بعدها تعليق أو رجاء..

خرج المدعوون و)محسن( يتوسطهم بإبتسامته الهبالء شاكرا لهم.. 
وبعد أن خال البيت منهم.. 

صاح )عبدالمجيد( وفقد صوابه وصرخ في وجه )نازك( بتلك اللهجة ألول مرة 
في حياتها مما جعلها ترتعد خوفا:

ـــ ما هذا الذى فعلتيه يا نازك..؟ تريدين أن تضعيننى أنت وأخيك العربيد 
أمام األمر الواقع..؟ هل تتوقعى أن أزوج إبنتى لهؤالء السكارى والفاسدين..؟   

تماسكت قليال من روعتها..
عليها المواجهه.. فهى لحظات حاسمة..

ردت بالعنجهية التى تالزمها دائما:
حسناء  من  نزار  يتزوج  لم  وإذا  غيره..  أحد  يتزوجها  ولن  موافقة  وأنا  ـــ 

سأخرج من المنزل..
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ركضت )حسناء( من غرفتها على صوت الصياح الغريب..
رد والغضب قد أعمى عينيه تماما:

ـــ أخرجى إن أردت يا شؤم.. أهكذا تتحدثين معى..؟ 
وصاحت بأعلى صوتها:

ـــ نعم سأتحدث معك هكذا وأكثر إذا لزم األمر.. لمن تريد أن تزوجها..؟ 
لهؤالء القرويين الذين سلمتهم مقاليد المصنع ..؟

وفجأة أحس )عبدالمجيد( بأنه عجز عن الحركة.. 
تصبب عرقا.. 

تضاعفت دقات قلبه.. 
لم يجد هواءا يتنفسه.. 

أظلمت الدنيا أمام عينيه.. 
وسقط بعنف على األرض..

وصرختا اإلثنتين معا.. 
صرخة شقت سكون الليل..

 ******
 

أصبح )عبدالمجيد( على الفراش في إحدى المستشفيات الخاصة.. 
أصيب بنوبة قلبية حاده تخطاها بصعوبة وال زال في مرحلة الخطر.. 

دخل )ماهل( وصافح )حسناء( ووالدتها التى مدت له أطراف أصابعها..  
قرر الطبيب إخراجه نهاية اليوم وإجراء عملية بعد إسبوع وعليه أن يلزم المنزل 

وال يخرج منه أبدا.. 
لم يقابله )محسن( وجها لوجه طيلة هذا اإلسبوع في المنزل.. 

يأتى ويقابل أخته في الصالة ويذهب.. 
يعلم أنه سبب تلك اإلنتكاسة ووجه المصائب ولكن ال شئ سيوقفه من اإلجهاز 

على أمواله بكل الطرق وشتى الوسائل..
)حسناء( في حيرة وقلق شديد.. 

تحس بأن صدرها يطبق على قلبها..
ضاق وقتها وعظمت مسئوليتها ما بين رعاية أبيها وإدارة المصنع.. 

لم تفكر في أمر الزواج وال إختيارها.. 
في  تزن  وهى  )نزار(  على  بالموافقة  إقناعها  محاولة  غير  والدتها  لدى  شئ  ال 
أذنها ليال ونهارا.. لم يثنيها تسببها في مرض )عبدالمجيد( ولم تتعظ.. تسير على 
المواعظ التى لقنها لها )محسن( من خطورة زواج )حسناء( من أحد رواد المصنع 

الجدد الذين أحاطوا بكل شئ فيه.. 
وأبيها يطمئن على سير المصنع في مساء كل يوم.. 
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)ماهل( يقوم بكل شئ في المصنع.. 
إتخذ هو و)أبوطويلة( شقة في كوبر ليست بعيدة من المصنع حتى يشرفوا عليه 

صباحا ومساء..
الجو هادئ في فيال )عبدالمجيد( ولكنه مشحون بما يقارب إلى اإلنفجار.. 

لم يتطرق أحد إلى األمر عدا )نازك( التى تثرثر به في أذن إبنتها ليال حتى تنام.. 
لم تطمئن )حسناء( إال عندما وصلت حاجة )كلتوم( جدتها.. 

لم تعرف شيئا عما حدث.. 
ولكنها أحست بذكائها الطويل بأن هنالك أمرا يغيب عنها..

مر اإلسبوع المشحون..
كل القرية أمام المستشفى..

)آمنة( لم يتبق لها من الدموع الكثير..
)ماهل( و)حسناء( يركضون هنا وهناك لتهيئة الغرفة التى سيخرج فيها..

حاول )نزار( التظاهر باإلهتمام والسؤال عن ما يجب عمله ولكن لم يأبه به أحد..
أجريت العملية..

نجحت..
وبعد أربعة أيام.. 

كان )ماهل( يقود سيارة السيد )عبدالمجيد( من المستشفى إلى فيلته بعد خروجه 
مستشفيا.. لم تخطئ )ماهل( النظرات النارية التى يصوبها له )محسن( وإبنه في 

كل مرة يروه فيها وهو ممسك بزمام األمور.. 
وفى مساء اليوم الذى رجعت فيه حاجة )كلتوم( بعد أن إطمأنت على إبنها.. 

إستلقت )حسناء( على سريرها بعد عناء يوم طويل من العمل المتواصل.. 
يا ترى ماذا كان سيكون حالها لوال )ماهل( و)أبوطويلة(..؟ 

وماذا عن )نزار(..؟
ألول مرة يختلف فيها والداها بهذا الشكل المخيف.. 

لن تنهزم )نازك( بهذه السهولة ولن يرتاح )محسن( حتى يحقق ما يريد.. 
هى اآلن بين أمرين ال ثالث لهما.. 

الذى  الشرخ  ويحدث  السفيه  هذا  وترفض  أبيها  ورغبة  لرغبتها  تخضع  أن  إما 
سيتهاوى بسببه هذا البيت المتماسك والمستور منذ أن بناه اهلل.. 

وإما أن تنصاع لرغبه والدتها وال يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث من خلل في 
هذا المنزل المحافظ..

وأين عاطفتها وأين مكانها من كل ما يحدث..
لم تحب أحدا.. 

ضيعت وقتها في التباهى واإلفتراء على الخلق..
لم تفق وتنتبه إال بصفعة )ماهل( وحضن حاجة )كلتوم(..

ماذا لو كانت تزوجت من )ماهل( بعد إهتمامها به في الجامعة.. 
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ذلك اإلهتمام الذى لم يحظى به أحدا غيره.. 
كانت القضية قد إنتهت.. 

والصخب  باألزياء  الناس  فيه  يتبهرج  يوما  ليس  الزواج  بأن  )حسناء(  تأكدت 
والمطربين وما هو راقى وموديرن من كل شئ.. 

الصرف  أوجه  عن  األساطير  عنه  ويحكوا  أصحابه  يخلقه  حدثا  ليس  الزواج 
والتكلفة المليونية لمراسمه.. 

الزواج ليس مظهرا إجتماعيا للناس وإنما جوهرا خاصا للعروسين..
مثل زواج )ماهل( و)تغريد(..
هذا هو المنطق في الزواج.. 
التكيف والقناعة والبساطة.. 

ماذا عنها اآلن.. 
والدها مريض.. 

الكاسدة  ألسرتها  العميق  وإنتمائها  السكير  أخيها  إرضاء  غير  يهمها  ال  والدتها 
البائرة المتلهفة إلى أموال ضيعتها قديما.. 

حكى لها )ماهل( قصة حياته المؤلمة.. 
ال يضير بأن تحكى له جزءا من حياتها المؤلمة.. 

ال تستطيع أن تحكى لصديقاتها )نجود( و)ليلى( شيئا من ذلك.. 
فعالقتها معهم ترتكز على ما سبق من عنجهية وإعجاب بالنفس..

وقد يسخروا منها ولم تعودهم أن تشتكى إليهم من قبل.. 
ليس هنالك غير )ماهل(..

تفضى له ما في قلبها من ضيق وهموم..

 ******

ـــ األمر شائك..
ـــ ال أدرى كيف أتصرف..

ـــ أليس هنالك حل ثالث..؟
ـــ ال يوجد.. إما إرضاء أبى أو أمى..

ـــ وأنت.. ماذا تريدين..؟
ـــ ال أعرف..

ـــ ال بد أن تعرفى.. 
ـــ هل أخبرتك لتتشاور معى أم لتسألنى..؟

صمت قليال وقال:
ـــ هنالك حل واحد.. 

ـــ إلحقنى به..؟
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ـــ إن تؤثرى على أحدهم فيتنازل عن موقفه.. 
وأردف بإهتمام:

ـــ وهذا يتوقف على أنك ستقبلى بنزار إذا تنازل والدك وليس عليك في 
هذه الحالة إال أن تضحى بمستقبلك.. وإذا تنازلت أمك عن موقفها ستكون هذه 

رغبتك..
نعم..

هذا هو الحل..
ال يستقيم األمر إال بالمفاوضات..

عليها القيام بذلك في المساء..
جلست مع أمها في غرفة بعيده ال يسمع فيها صوتا:

ـــ أمى..... 
وقاطعتها بصرامة:

ـــ األمر محسوم بالنسبة لى يا سوسو.. وال أريد أى حديث في هذا الموضوع.. إما 
نزار أو نفترق أنا وأبوك إلى األبد.. هل فهمت..؟

حسمت )نازك( األمر.. 
ووأدت المفاوضات قبل أن تبدأ.. 

من األفضل أن تفاوض أباها.. 
يا ترى ماذا سيكون رأيه..؟ 

ذهبت إليه في غرفته المظلمة وصوت الراديو إختلط بعبارات إستئذانها.. 
إتكأ على يده اليمنى وأجلسها أمامه مداعبا لها قائال:

ـــ ماذا تريدين يا إبنتى..؟
ـــ أمى تصرعلى نزار..

ـــ وإنت..؟
ـــ وأنت يا أبى..؟
ـــ تعرفين رأيي..

ـــ أنا موافقة يا أبى..
صمتا رهيبا..

كأنه الدهر بأكمله..
تعلم )حسناء( أن أبوها سيفكر في األمر مرة أخرى إذا صرحت له بموافقتها.. 

عليها أن تضحى ليستقيم أمر األسرة ويستقر الحال..
وعليه أيضا أن يضحى هو بموقفه ليهدأ الحال.. 

تسكت  لن  ولكن  اهلل  أراد  كما  الحال  ويسير  زواجها  على  الصبر  ألبيها  يمكن 
)نازك( على رفضها وستخرب البيت.. 

لن تتخلى عن عجرفتها البغيضة.. 
ولن تزيح ثقتها عن أخيها فهو الوحيد الذى يدافع عن مصالحها منذ أن تزوجت..
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ال يضيرها مرض زوجها أو حتى موته.. 
بل يمكن أن تتمنى موته لتنعم بما تجده من مال تقتسمه مع الورثة.. 

عليها التضحية.. 
ستدفع ثمن إفترائها على الناس في السابق..

أبيها عاقل..
فهو أيضا يهمه تماسك األسرة وإستقرارها.. 

والطمع الذى أتى من أجله )محسن( وإبنه أبيها كفيل بمقاومته وصده..
قال لها بعد أن إستلقى من إتكاءته وأغمض عينيه:

ـــ أتركينى وحدى يا سوسو..
وخرجت..

******

وبعد عام..
تم الزواج المكروه..

ال فرح فيه وال سرور..
مظهر فاره وأرستوقراطى كما تحب )نازك( ويشتهى )محسن(..

والسيد )عبدالمجيد(.. 
في أسوأ حاالته وأيامه.. 

ماذا فعل في هذه الدنيا حتى يكون هذا عقابه.. 
ثم يعود ويستغفر.. 
هذا إبتالء من اهلل.. 

وإذا أحب اهلل عبدا إبتاله.. 
هذه قسمة الحياة وهذا الكون منظم  وكل شئ فيه مقدر ومحسوب.. 

الحمد هلل رب العالمين.. 
دخلت )حسناء(..

إبتسامة صفراء حزينة على وجهها..
لم تتوقع في حياتها أن تكون على يسار ذلك األبله وهى بالزفاف..

لم تكن تعيره إهتمام.. 
لم تكن تصافحه أصال.. 

أيعقل أن يختلى بها ويمارس معها حقوق الزوج وما شرعه اهلل..
هل ستستطيع أن تطيق حديثه القميئ وهمساته المريبة وأنفاسه المريضة..

لم تستطع أسرة )نازك( إعادة أمجادها البائدة إال في ذلك الحفل.. 
تفننوا فى إفترائهم ومظهرهم.. 

أوحوا للمدعوين أن هذه هى أمالك أجدادهم التى ال يزالون ينعمون بها ويمترغون 
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عليها ولكن الناس يعرفون أن هذا الخير نتاج لعمل مضنى وتعب وشقاء إستطاع 
بها )عبدالمجيد( تكوين هذه الثروة الطائلة..

قضى األمر.. 
ساءت حالة )عبدالمجيد( مع األيام والشهور..

سافر أمريكا إلبنته )نجالء( وقضى معها ثالثة شهور تردد فيها على األطباء..
لم يستطع مداومة عمله.. 

جلس في المنزل..
ترك المصنع لـ)حسناء( و)ماهل(و)أبوطويلة(..

أضحوا خبرة ال يستهان بها.. 
واكبوا وطوروا طرق العمل مع تطور التكنولوجيا المتالحق في تلك الفترة..

لم يستطع )نزار( وأبيه دخول المصنع على اإلطالق..
حظى )ماهل( بإبن سماه )الضو(..

وأنجبت )حسناء( ولدا أسمته )عبدالمجيد(..
و)محسن( متربص..

ودارت األيام..

 ******
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11

 توفى )عبدالمجيد(..
لم تستطع حاجة )كلتوم( اإلنتظار بعده..

بعد شهر لحقت به..
تعاظمت آالم )حسناء(..

صمتت من الوجع..
تبكمت من كثرة الصمت..

تالشت أحاسيسها وإنعدمت..
إحساس لم تتخيله طيلة حياتها المترفة البهية..

فقدت كل شئ..
فقدت سعادتها.. 

سعادتها لن تعود مرة أخرى .. فقدت من يحبوها.. لم يتبق لها أحد.. 
شهران بعد وفاة جدتها لم تخرج من غرفتها.. 

لم تنظر إلى إبنها.. 
لم تذهب إلى المصنع.. 

لم تقابل أو تتحدث مع شخص.. 
لم ترد على مكالمات )ماهل( المتالحقة.. 

رد عليه )نزار( وحذره من اإلتصال بها مرة أخرى.. 
أرسل لها )الرفيع( وقابله )محسن( ببيجامة ممسكا بفرشاة األسنان.. 

صرخ فيه حتى إشتم رائحة الخمر مخلوطا برائحة المعجون بعد أن تطاير ما 
في فمه على وجهه ونظارته..

هنالك من ينتظر..
ويحسب األيام.. 

متى ستخرج )نازك( من الحبس الشرعى.. 
حبس )محسن( نفسه مع أخته.. 

وقع عليه ما يقع عليها.. 
حتى صار حديث النساء.. 

نعم.. هو ال يخجل.. هو يخطط ويحسب فقط.. 
نصيب أخته ونصيب )حسناء( ونصيب )نجالء( في جيبه.. 

تبقى جزءا يسيرا.. وهو نصيب حاجة )كلتوم(.. 
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سيحصوه ويحولوه إلى سيولة وسيقذفوا به في وجه )آمنة( حتى ال يأتى إليهم 
أحدا من تلك القرية المتخلفة القذرة مرة أخرى..

وبعدها..
سيكون هو مدير المصنع..

سيجلس على ذلك المكتب البارد الفاره.. والكرسى الوثير الفخم ليدور به بعد أن 
طرده منه المرحوم )عبدالمجيد( وأهانه أمام الموظفين والعمال..

سيطرد )ماهل( وهذا الطويل األبله.. 
وسيطرد كل من له عالقة بقرية )عبدالمجيد( وقرية )الفاضل( الذين كثروا 

في الفترة األخيرة..
سيتربع على عرش )عبدالمجيد(..

ويعين إبنه نائبا له..
سيكون أميرا على أسرتهم وسيعيد مجدها التليد..

سيصفى كل حساباته القديمة مع كل من أهانه وكل من لم يستدينه ماال كان 
في أمس الحاجة إليه..

وبيوتهم  أموالهم  أصدقائه  من  وسيكسب  اإلسبوعية  القمار  جلسة  سيتسيد 
وسياراتهم..

وفى اليوم المحدد..
وفى مكتب المحامى في السوق األفرنجى..

إصطف الورثة على مقاعده الوثيرة والضخمة..
)آمنة( وزوجها و)نازك( و)محسن( وإبنه.. و)حسناء( تحمل )عبدالمجيد( الصغير..

أتى المحامى بورقة في يده وفى اليد األخرى كرسي خفيف ليجلس أمامهم..
دخل في الموضوع مباشرة ومن أوسع أبوابه:

ـــ لألسف.. ليس لدى أى أحد منكم نصيب في ورثة عبدالمجيد..
لم يعبأ للزهول الذى أطاح بالوقار الذى كانوا عليه 

وواصل موضحا:
الفيال.. والعقارات.. كل  الماشية..  المزارع.. األصول..  ـــ كل األمالك.. المصنع.. 
هذه األمالك سجلها السيد عبدالمجيد في إسم )ماهل الضو موسي( حسب الوصية 

التى تركها..
ستة شهور ولم تبتسم )حسناء( و)آمنة(.. 

إبتسمتا..
بل وضحكتا بصوت مسموع..

أحست )حسناء( بقوة تسرى في جسدها..
قام )محسن( وثار كالثور متهما المحامى بالكذب والتآمر وكال إليه ما يحفظه 

من إساءات وألفاظ بذيئة تعجز األذان عن سماعها.. 
وفور دخول طاقم المكتب الذى يقارب من العشرة أشخاص صمت وهو يرتجف 
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من الغيظ وإتسعت عيناه وكأن روحه تريد أن تفارقه.. 
تبلهت )نازك( وجف حلقها من هول المفاجأة.. 

وقال المحامى بحسم شديد:
إذا شككتم في صحتها فالمحكمة  ـــ هذه الوصية يشهد عليها خمسة محامين.. 
ليست بعيدة من هنا.. ولوال أن المرحوم كان صديقى لسجنتك أيها الوقح.. واآلن 

فقط تأكدت لماذا كتب عبدالمجيد وصية كهذه ..
وقذف بصورة منها في وجه )محسن(..

خرجوا من المحامى.. 
فقدوا وقارهم وصاروا يسبون ويلعنون..

الوحيدة التى أسر لها المرحوم بأمر الوصية هى أخته )آمنة( وطمأنها أن المال 
في يد أمينة..

أحست )حسناء( باإلنتصار..
وضع أبيها كل ثقته في )ماهل( وهو أهل لهذه الثقة..

تعرف أباها جيدا.. 
لن يترك هؤالء الموهومين أن ينتصروا عليه ويأخذون أمواله..

لقنهم درسا لن ينسوه وهو بين يدى اهلل سبحانه وتعالى..
)ماهل( قوى وشجاع وعاقل.. 

لن يتركوه.. 
ولكنهم لن ينتصروا عليه.. 

أموالهم محفوظة.. 
سيسير المصنع بالوضع الطبيعى المعتاد وكأن شيئا لم يكن.. 

نشطت )حسناء( وإستأنفت نشاطها في المصنع بل وضاعفت ساعات عملها.. 
وفى أول يوم.. 

عقدوا إجتماعا لمجلس اإلدارة.. 
تم فيه إجازة القرارات اآلتية:

1/ تعيين )ماهل( رئيسا لمجلس اإلدارة.
2/ تعيين )حسناء( نائبا لرئيس مجلس اإلدارة والمسئول عن كافة الشئون المالية.

3/ تعيين )الرفيع( مديرا إداريا وتنفيذيا.
4/ تعيين أربعة مدراء إدارات أعضاء في مجلس اإلدارة.

 ******

عند  ما  ستكشف  التى  األيام  هذه  في  )حسناء(  من  جدا  قريبا  )ماهل(  كان      
)محسن( وإبنه من الحقد وسؤ األخالق.. 

بدأو في التكشير عن أنيابهم وإخراج أسوأ ما عندهم إلعادة األموال من )ماهل(.. 
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بدأو بالتحاور والتشاور والهدوء..
أرسلو له المحامين والضباط..

أرسلو له رجال الدين والعقالء..
أرسل )محسن( )للفاضل( تحذيرا لنصح إبنه وزوج إبنته بإعادة األمالك إلى أهلها 

فهدده )الفاضل( بدوره من اإلقتراب والعبث معهم.. 
تقربوا من )حسناء( وتوددوا لها ولم يتبق شئ إال تقبيل أرجلها لتؤثر على )ماهل( 

بحكم قربها منه..
هددوه بالضرب..

هددوه بالقتل..
كل هذا لم يحرك في )ماهل( ساكنا..

هو ذلك الشاب الذى ال يخاف وال يرمش له جفن.. 
تحمل أقسى من ذلك وهو صغير مهيض الجناح.. 
فكيف به اآلن وقد تسلح بالعقل وبالعلم وبالمال..

ترجاه )عبدالمجيد( بالمحافظه على أمالكه.. 
وقد كان في أضعف حاالته.. 

وهو ال يثق في أحدا غيره في تلك اللحظات العصيبة التى كان يمر بها.. 
إتفق معه أن ال يوزع األمالك على أصحابها إال إذا إطمأن على أمنهم وسالمتهم 

من ذلك الطامع الجبان.. 
وعده بتنفيذ وصيته ولن يخذل ثقته التى وضعها فيه مهما حدث..

بدأ )نزار( يسئ معاملة )حسناء( بعد أن فقدوا األمل في إرجاع األموال..
صار يسبها ويلعنها.. 

أصبح يلعن حتى عمته.. 
و)محسن( ال يدخل المنزل إال وهو في حالة يرثى لها..

يجلس في الصالة ويكيل ألخته أتفه السباب وأقذره..
بدأ )نزار( في ضرب )حسناء(..

وفى يوم طردته )نازك( من المنزل..
وجاء أخوها )محسن( وطردته أيضا..
إكتشفت أالعيبهم بعد فوات األوان.. 

إكتشفت الحقيقة الواضحة التى تعامت عنها طيلة حياتها.. 
صدق )عبدالمجيد( عندما قال لها يوما:

ـــ يوما ما سيدمر أخوك حياتنا..
وأمها ضربا  )حسناء(  يوما وضرب  )محسن(  فيه  دخل  الذى  للحد  األمر  تطور 
وعدم  التعرض  بعدم  تعهدا  فكتبوه  الشرطة  إلى  يشكوه  )ماهل(  جعلت  موجعا 

دخول الفيال مرة أخرى..
رفع محامى األسرة دعوة طالق من جانب )حسناء(..
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لم تستمر المرافعات كثيرا حتى أصدرت المحكمة حكما بالطالق وحضانة األم 
إلبنها بسبب عدم أهلية األب وعربدته وسؤ أخالقه وعدم مسئوليته..

يئسوا من )ماهل( وقد تأكدوا من جلده وصرامته وقوته..
إستنفذوا كل الوسائل والطرق..

النتيجة كانت صفرا كبيرا.. 
لن يجنوا شيئا..

تبددت أحالمهم وأمانيهم..
ال بد من اإلنتقام..

ربض )محسن( بالقرب من سكن )ماهل( لينقض عليه..
خمسة أيام من المتابعة..

وفى اليوم السادس..
وفى المساء و)ماهل( يخرج لصالة العشاء في المسجد..

خرجت طلقة من مسدس )محسن( المخمور وأصابت )ماهل( في بطنه مباشرة..
إختفت العربة وصاح الناس وأسرعوا به للمستشفى..

وبلطف اهلل ورعايته لم تصبه في مقتل.. 
أخرجوها من جوف معدته وأخرجوه فى الصباح ولم يكن معه إال )أبوطويلة(.. 

ها قد جاءت فرصته..
البد من إستثمارها للقضاء عليهم نهائيا.. 

تواصلت اإلجراءات الجنائية لمادة الشروع في القتل.. 
أيدته )حسناء( و)نازك( في ذلك.. 

فقد زاقوا منه المرارات والحناظل.. 
قبضت الشرطة على )محسن( وتمت محاكمته ليهنأ سنوات بين المجرمين في 

سجن كوبر العتيق..
أما )نزار( فقد طار إلى أوربا مهاجرا تاركا أبوه في محنته..

وإبنا لم يخطط أو ينوى رؤيته قريبا..

 ******

هدأت األحوال.. 
تخلصوا من الكابوس الذى أقلق صحوهم قبل منامهم..

آالم تحملتها )حسناء(..
أحزان سكنت بداخلها أبدا ولن تخرج..

آالم تمكنت منها وجعلت حياتها جافة ورتيبة..
ليس فيها ما يسعد وليس عليها ما يضحك.. 

قاطعت والدتها جميع أهلها الذين وقفوا في صف أخيها وجعلت الفيال مستقرا لها 
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وأنيس ال تخرج منه أبدا.. 
بفضل  وذلك  تتغير  ال  ثابته  وإحداثيات  وبرامج  بلوائح  يسير  المصنع  أصبح 
وإنكفاء  )ابوطويلة(  وبإجتهاد  إدارته  على  )ماهل(  فصلها  التى  المحكمة  اإلدارة 

)حسناء( في العمل عسي أن ينسيها الجانب المظلم الذى داهم حياتها..
ينسى  لم  )ماهل(  أن  إال  زمنا  تبقى ألحد  ال  التى  األشغال  بالرغم من كل هذه 

أهدافه األخرى التى طالما كان يصبوا ويرنوا إليها.. 
يذهب هنا وهناك.. 

يلقى محاضراته في الجامعة.. 
يحضر للدراسات العليا.. 

ولكن لديه مشكلة.. 
لم يستطع المداومة على الذهاب ألوالده في القرية.. 

فبعد معارضة شديدة من )تغريد( إستطاع أخيرا أن يقنعها بأن وقته أصبح شحيحا 
وهو في حاجة ماسة إليها هنا فى مكان عمله.. ولوال عمه )الفاضل( تدخل في األمر 
لما قبلت بالرحيل إلى الخرطوم وحجتها أنها ال تريد ترك منزلها حتى ال يصير 

خرابا كما تظن..
أصبح منزل )ماهل( مقصدا ألهل القرية وألهل )الرضى(.. 

معبرا للمسافرين..
إستراحة للمرضى.. 

سكنا للطالب..
عونا لمن له حاجة..

أبوابه مفتوحة ومشرعة.. 
ما تمنته أمه )رقية( عندما أسمته..

دعوتها ومقولتها وأمنيتها التى تحققت:
ـــ )أريد أن أسميه ماهل.. أريده أن يكون ماهال.. يحمل الكل في صدره الرحيب.. 

كسفينة نوح التى حملت كل شئ(..
ومرت سنوات بطيئات..

كبر فيها )ماهل( وعال شأنه.. 
ينظر إلي )حسناء( وهى معه كل يوم.. 

فاكهه قلبه وذلك الوميض الخافت الذى لم يزول.. 
تنظر هى إلى )ماهل(..

شئ يصعب الوصول إليه.. 
ال أمل فيه..

لم تجذبه وتسحره وهى صغيرة ويافعة وجميلة وغنية تتمتع بدالل أبيها وعناية 
جدتها ورعاية أمها.. 

وقد كان صغير وطري وغريب عن الخرطوم وأسرارها.. 



151

بسيط وسكوت حلته األبيض واألسود.. 
أيعقل أن تؤثر عليه وهو على هذا الحال.. 

هو الذى تسبب في حماية أموالهم..
هو من يديرها اآلن..

هو من يطورها ويوسع في أرباحها..
متزوج وله إبنان..

زوجته جميلة وحاده وغيورة..
وهى..

عزباء تحمل إبنا والده عربيد وجده مجرم..
لن يستقيم األمر..

ال تتوقع شيئا..
حدوث ذلك األمر يعد ضربا من المستحيالت..

دخل عليها يوما في مكتبها..
كانت المفاجأة التى لم تتوقعها.. 

قال لها:
ـــ هل تتزوجينى..؟

ردة فعلها لم تتوقعها هى نفسها.. إبتسمت ساخرة:
ـــ رأفة وشفقة..؟

ـــ لم تقولى هذا..؟
ـــ هذا هو الواقع..

ـــ وإذا قلت لك إننى أحبك..؟
ضحكت )حسناء( بكامل صوتها وقالت:

ـــ ال يا دكتور.. لن تخدعنى بهذه الكلمة..
ـــ وما الذى يقنعك..؟

ـــ ال شئ يقنعنى..
ـــ هل كذبت عليك في حياتى..؟

ـــ هذه أمور ال عالقة لها بالصدق أو الكذب..
ـــ إذا فلماذا ترفضين..؟

ـــ البد من منطق يدعم ما تقول.. ومنطق الحب في حالة كحالتى ليس وارد..
دخل عليهم دكتور )الرفيع(.. صمتوا إلى أن أخذ أوراقه وخرج:

ـــ هل أنادى لك الرفيع لتتأكدى..؟
ـــ ال داعى.. طلبك مرفوض يا ماهل..

ـــ دعينى أثبت لك.. 
ـــ كيف..؟

ـــ أمر واحد يمكن أن يثبت لك إذا وجدتيه..
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ـــ وما هو..؟ 
ـــ هل تذكرى القصاصة التى كتبتها لك أيام الجامعة وقلت لك إقرئيها 

في المنزل..؟
ـــ أى قصاصة..؟

ـــ كتبت لك فيها عندما أتيت من قريتكم ألول مرة.. )إذا كنت في حوجة 
إلى شرح المحاضرات التى سبقتك فأنا جاهز(..

ضحكت مرة أخرى وقالت مستفسرة:
ــــ نعم أذكرها.. ولكن كيف ستقنعنى تلك القصاصة وأين سأجدها..؟

ــــ ستثبت لك إنى أحبك..
وخرج..

ليس لدى )حسناء( مكانا تبحث فيها عن تلك الورقة إال كراتين الروايات التى 
بالمخزن فقد عفا عليها الدهر وتراكم عليها الغبار.. 

فدائما ما تحتفظ بالقصاصات بداخلها..
ولكن األمل ضعيف.. 

ضحكت على نفسها في سرها وهى تتخيل أن أهم قرار في حياتها متوقف على 
ورقة صغيرة عمرها ثالث عشرة عاما..

دخلت المخزن..
وبدأت رحلة البحث..

غرقت في البحث..
ذكرتها رواياتها القديمة األيام التى مضت.. 

ذكرتها أحالمها التى لم تتحقق..
ذكرتها صباها العنجهى المتمرد والمترف بزحم الحياة وجمالها..

تذكرت مواقف وجدت قصاصاتها داخل الروايات..
روايات تحكى قصصها.. بها اآلالم واألفراح.. السعادة والبؤس.. 

النهايات السعيدة والمدهشة.. 
ولكن أفراحها سبقت آالمها..

عكس )ماهل( الذى سبقت آالمه أفراحه فقذفها خلف ظهره ليسعد بأيامه..
كثيرا ما كان يقول لها مواسيا أيام فقدها ألبيها :

ــــ ضعى نفسك في مكانى عندما كنت صغير.. ستكتشفى أنك في نعيم..
وقالت الحمد هلل بصوت خافت وهى تبحث في تلك القصاصة..

ووجدتها..
عثرت عليها بداخل رواية )الوسادة الخالية(.. 

هاهى القصاصة.. 
)إذا كنت في حوجة إلى شرح المحاضرات التى سبقتك فأنا جاهز(..

نصف ورقة كتبت بها الجملة بعناية..
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فرحت وتوجست.. 
هل ستتزوج )ماهل( بهذه الورقة..؟.. 

وهل إذا أثبت لها ستقبل به..؟
ليس لديها رد إال في الصباح..

 ******

وفى نفس المكان:
ــــ هل بحثت عن القصاصة..؟

ضحكت وقالت:
ــــ وجدتها..

لم تتوقع )حسناء( أن تكون فرحته بهذه القصاصة لدرجة أن تدمع عيناه وهو 
ينظر إليها ويسبح داخل عينيها.. 

إرتجف.. 
تبدل حاله.. 

وأمام  أمامها  تماما  وقاره  فقد  لسنوات طويلة..  الذى عهدته  الشخص  صار غير 
تلك القصاصة.. 
أخرجت الورقة.. 

وفتحتها.. 
إستعاد قليال من رباطة جأشه وهيبته التى فقدها لدقائق..

أدخل يده اليمنى فى الجيب الداخلى لجاكته..
أخرج منه قصاصة أخرى.. 

أخذ منها قصاصتها وطرحها في المكتب.. 
وبعناية فائقة..

وضع القصاصتين معا.. 
تطابقتا تماما..

ورقة واحده وإنقسمت على إثنين..
ولكن ورقة )ماهل( مكتوبا عليها..

)أحبك يا حسناء(..
وقال لها:

يا  )أحبك  عليها  وكتبت  دفترى  من  الورقة  هذه  قطعت  اليوم  ذاك  في  ـــ 
حسناء(.. ولكننى ترددت وخفت أن تهزئى بى..

صمت قليال وواصل:
ـــ فقسمتها على نصفين وكتبت لك على النصف الفارغ.. )إذا كنت في حوجة 
إلى شرح المحاضرات التى سبقتك فأنا جاهز(.. هذا هو الشئ الوحيد الذى يثبت 
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أنك في دواخلى وفى قلبى منذ أن رأيتك أول مرة..
أطرقت رأسها ودموعها تسيل من عينيها الجميلتين ببطء وسألته بصوت خزلته 

العبرة : 
ــــ وتغريد..؟ 

ــــ هى أيضا حبيبتى..
صمتت..
وفكرت..

أمهلت نفسها أيام وليالى..
فكرت كثيرا..

تحدث )أبوطويلة( كثيرا..
تدخلت والدتها بعد أن تقدم إليها )ماهل( رسميا..

ووافقت..
وبعد عام..

خرجت )رقية( إلى الدنيا..
)ريرى( الصغيرة..

 ******
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12

 
إكتفى )ماهل( بهذا القدر من تفريغ ذكرياته..

وضع القلم وأغلق دفتره الكبير..
كان من الضرورى توثيق قصته بهذا القدر من الكلمات التى يعتبرها قليلة ولم 

تطوف على كل ما مر به..
الزاخرة  حياته  شكلت  ومشاعر  أحاسيس  من  دواخله  في  ما  عن  عبرت  ولكنها 

باألحداث المرة والغريبة والسعيدة..
ذكريات خطها من أجل أبنائه.. 

يتعلموا منها ويتعظوا بها ويؤمنون بالعزيمة واإلصرار على تحقيق أهدافهم وما 
يحلمون به.. 

الحلم ال يحتاج إلى ظروف جيدة لتحقيقه.. 
الحلم يحتاج إلى عقل سليم وجسد معافى وإيمان كبير بأن العزيمة ليس هناك 

قوة تستطيع الوقوف أمامها.. وقبل كل ذلك اإليمان باهلل سبحانه وتعالى.. 
خرج من مزرعته في ليل بارد..

ليلته مع )حسناء(..
كعادتها ساحرة..

دخل عليها بعد أن أوصى عم )عطا( بأن يأتيه باكرا..
سلمها أوراق كثيرة بداخل حقيبة سوداء وقال لها:

من  فرغ  قد  اهلل  وبحمد  المزرعة..  في  باألمس  المحامى  إلى  حضر  ــــ 
اإلجراءات..

ـــ أى إجراءات..؟
ـــ إجراءات إرجاع المصنع واألمالك خاصتكم..  

أخذت األوراق.. 
فاضت عيناها بالدموع.. 

وقالت وقد أمسكت يديه بكلتا يديها:
ـــ ال أدرى ماذا أقول لك يا ماهل.. حفظك اهلل وأبقاك لنا.. 

وقال لها:
ــــ دعك من هذا وجهزى لى حقيبتى.. سأسافر غدا في جولة..

وفى الصباح.. 
أشرقت الشمس بالوفد خارج العاصمة..

سيارات فارهه تنهب األرض نهبا مخلفة سلسلة من جبال األتربة المتصاعدة..
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دكتور )ماهل( يقود عربته بنفسه وجواره عم )عطا(.. 
يجب قيادة السيارة في الطرق الطويلة وخصوصا في الخالء..

الطريق يؤدى إلى قرية التيمان..
من أكبر تجمعات الماشية في المنطقة..

تبعد من الخرطوم مسافة خمسة ساعات من ركض السيارات دون توقف..
هذه ليست أول مرة يذهب إليها دكتور )ماهل(.. 

زارها ثالثة مرات وكل تقاريرها ودراساتها الخاصة بالسوق موجود على سطح 
مكتبه.. وعلى إتصال دائم مع الموظفين الحكومين فيها..

ومن على البعد ظهرت أرتال اإلبل وأعناقها عالية في السماء..
وصلوا مكان اإلحتفال.. 

صفان طويالن من متسابقى الهجن دخلت السيارات بينهما وهو الطريق المؤدى 
إلى الخيمة الضخمة التى نصبت إستقباال للسيد الوزير والوفد المرافق له..

نزل الوفد من سياراته محاطا بعدد كبير من أهالى وأعيان المنطقة مرحبين 
ومبشرين بمقدمهم الميمون.. 

قفزوا فوق ناقة منحورة عنقها إمتد على األرض ودمها سال جدوال طويال..
جلسوا في مواقعهم البروتكولية.. 

تم الترحيب بالسيد الوزير والساده أعضاء الوفد.. 
تناوبوا الحديث من على المنصة..

كلمة السيد الوزير هى خاتمة البرنامج..
ومن الخيمة توجهوا صوب حظائر اإلبل واألبقار لتفقدها..

النحاس يدوى وسط الحظائر..
الضربات وهاش  وإنفعل مع هذه  الوفد هاج هائجه  يفارق  لم  الذى  الحلة  شيخ 

وإستل سيفه وعرض به..
شيخا كبيرا.. 

في العقد السابع من عمره ولكنه شديدا ومنتصب القوام..
تفاعل معه الوفد وأخذوا يعرضون معه حول هذا النحاس..

وعرض )ماهل( بدوره معهم مجامال..
فهو يجيده ويتفاعل معه..

وفى خضم هذه المجاملة لذلك الشيخ الكبير.. 
العرضة  مظهر  به  يكمل  حتى  سريعا  عربته  من  )ماهل(  سيف  عطا  عم  أحضر 
وتلك  الناصع  الجلباب  ذلك  يرتدى  و)ماهل(  النحاس  على  األصيلة  السودانية 

العمة التى زادته جماال ووسامة ورجولة.. 
إستل سيفه..

وبدأ يتبختر به..
لمحه الشيخ الكبير..

شيخ الحلة..
)بلة(..
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زوج )فاطمة( عمة )ماهل(..
وأمسك بيد )ماهل(..

وقال له:
ــــ دعنى أرى هذا السيف..

أعطاه له..
نظر إليه مليئا.. متفحصا.. إرتجف الشيخ وإهتز جسده النحيل وقال له:

ـــ أين وجدت هذا السيف يا ولدى..؟
وفى تلك اللحظة كان وفد الوزير قد توجه إلى سياراته ولم يتحرك نحوهم 

شيخ الحلة بالرغم من أنه قد تفانى في إستقباله..
رد )ماهل( على الشيخ الكبير..

ــــ هذا سيفى يا عم..
رد الشيخ وقد زاد إرتجافه وقلقة.. 

الشئ الذى أقلق )ماهل( أيضا:
ـــ أعرف أنه سيفك.. قلت لك أين وجدته..؟

رد )ماهل( ليريح الشيخ ويخرج من هذا اللحظة الغريبة:
ـــ هو ألبى رحمه اهلل..

ـــ ما إسم أبيك..؟
ـــ الضو موسي..

صرخ الرجل.. 
صرخ بأعلى صوته.. 
إتسعت عينا )ماهل(.. 

إتصل عليه السيد الوزير.. 
رد عليه وأخبره بأنه سيتأخر قليال لبعض األعمال في الحظائر وسيلحق بهم في 

المحطة القادمة..
ولما فرغ من محادثته كانت القرية كلها قد تجمعت حوله..

فزع فزعا شديدا.. 
فكر في أن يأتى بالمسدس من سيارته ويفرق به هؤالء المعتوهين.. 

وصرخ ذلك الشيخ مرة أخرى..
ـــ هذا سيف موسى.. وهذا إبن الضو.. إنه يشبهه..؟

وبكى..
داهمته إمرأة وأمسكت في جلبابه وحضنته.. 

وهى تبكى بكاء تتفطر له القلوب..
وتقول:

ــــ أنا عمتك.. عمتك فاطمة..
تسمر )ماهل(.. 

إنفطر قلبه..
إنعقد لسانه..
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إتسعت عيناه..
سالت دموعه مطرا..

نعم..
هؤالء هم التيمان.. 

يقفون أمامه.. 
يتشابهون كالرياالت كما قال له عمه )الرضى( رحمه اهلل.. 

يعلم أن هذا هو سوق التيمان ولكن لم يكن يتوقع أن تسمية القرية والسوق جاءت 
علي أزواج عماته )فاطمة( و)زينب(..

كان يعتقد أنهم مازالوا يجوبون الخالء مع إبلهم..
ولم يكن ينوى البحث عنهم..

ظانا بأن الخطاب وصل إليهم ولم يسألوا عنه..
لم يكلفوا أنفسهم بالبحث عنه كما بحث أهل )الرضى( إلبنهم..

الحياة وعلى وجه  أن )سراج( حجب عنهم خبره وأنه موجود في  لم يكن يعلم 
أرضها يرزق ويتعلم وينجح..

اآلن فقط عرفوه..
أهله..

عشيرته..
جال الناس حوله.. 

عال الصياح والبكاء.. 
ينظرون إليه وكأنه شمس طلعت أو قمر إستدار.. 

يحضن هذا ويبكى مع تلك.. يشهق كاألطفال.. 
عماته أمسكن به وكأنه سيهرب منهم.. 

إتسخت مالبسه من السالم واألحضان الطويلة..
ساروا نحو المنزل..

وأمام المنزل نحروا عشرة من اإلبل..
عشرة..

سالت دماؤها أنهارا..
أتو بالنحاس أمام المنزل وصال الناس فيه وجالوا..

صاح التيمان بأن يأتى الناس.. 
يقطعوا ويحملوا ما شاءوا من لحوم اإلبل وشحومها.. 

لم يفصح )ماهل( عن إسمه..
بعد أن سمع الكل يصرخ ويقول:

ـــ هذا موسي إبن الضو..
فتركهم يرددون ما يحبون..

مر على )ماهل( شريط حياته أمامه.. 
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حياته الغريبة..
فقده الغريب..
حلمه الغريب..

مصادفاته الغريبة..
توفيقه الغريب..

ومالقاته الغريبة ألهله..
وفى خضم هذا الفرح وهذه المشاعر الجياشة..

عرف أن عمه )سراج( قد توفى.. 
حكوا له المصائب التى القته والعقاب الذى نزل عليه من السماء حتى مات..

لم يعلم )ماهل( أنه قابله في يوم من األيام..
عرف أن لديه خمسمائة رأس من األبل نصيب أبيه وأمه الذى أرجعه الهمباته..

ثروة أخرى تضاف إلى أمالكه..
قصوا عليه كرم جده.. 

ومروءة أبيه.. 
وجمال أمه..

عرف أبناء عماته وبناتهم.. 
لم يستطع أن يحكى لهم قصته..

لم يسكتوا لحظة..
سيحتاج إلى أيام وشهور ليخبرهم بما مر عليه في هذه الحياة.. 

قضى )ماهل( يومه بينهم.. 
عرفهم وحفظهم..

ولكن لم تنته حكاياتهم..
اآلن أصبح إنسانا طبيعيا مكتمال..

له أصول وأهل وعشيرة..
خرج منهم ليال..

عم )عطا( يسير بسرعة معقولة متجها نحو الخرطوم..
و)ماهل( يتوق إلى دفتره الكبير..

متعطش إلى قلمه..
كان يعتقد باألمس عندما وضعه أن ذكرياته قد إنتهت..

ولكن سطوره قد خلت من أهم حدث في حياته..
لقاء أهله..
وعشيرته..

وأحبته..

 ******
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