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 برعاية المعهد الفرنسي الخرطوم

عبد الغني رجل كسييي، ، أى مي ي يد ، رجي   . لكنه قوى الجسم يتحمل المشاق فضل هللا رجل أعمى ، أى كفيف البصر ال يرى  
في منزل ميتيواضيى فيى بيرف بي يييد مين . يزحف على ركبتيه مست م ً يديه إذا أراد التحرك من مكان إلى آخر. ض يفتان التحم نه

كان الجيران يرأفون بهما ، ييحيضيرون ليهيميا . كصدي يين حميميين ال يفترقان أبداً   أبراف إحدى المدن ، عاش فضل هللا وعبد الغني
ييغيشيونيهيميا  كذلك ال رويون الذين يمّرون بمنزلهما وهم فى بري هم الى سيوق اليميدييني . الب ام ويمألون الزير الذى منه يشربان الماء

 . في يوم من األيام فّكر فضل هللا وعبد الغنى فى زيارة سوق المديني . ويتكرمون عليهما بما يحملون من فواكه أو خضروات أو ثمار
 " أريد أن أختلب بالناس أكيثير أريد أن أرى الناس وهم يبي ون ويشترون. البد من الذهاب الى هذا السوق"  : قال عبد الغني لفضل هللا

لكن ماذا يف  ن ليص  الى . “أنا نفسي أريد أن أختلب بالناس أريد أن أسمى أصوات الباع  وكل منهم يتغنى ببضاعته : ” قال فضل هللا
 .دواب ال رويين الذين يمرون بمنزلهما محمل  بمحصوالت مزارعهم وليس بيهيا ميكيان ليهيميا. الى السوق وليس عندهما داب  تحملهما

مادام فضل هللا قوي الجسم ولكنه الييرى ، وعيبيد . أخيرا برأت لهما فكرة فنّفذاها حاالً . فكرا وفكرا فى وسيل  يص ن بها الى السوق
بيهيذ   : الغني يرى لكنه كسي، ، فلماذا ال يحمل فضل هللا عبد الغنب على ظهر  ويسير به ، وي وم عبد اليغينيب بيدرشياد  فيى اليبيرييق

األعمى يحمل اليكيسييي، ، واليكيسييي، ييرشيد   : سيكون منظراً مسلياً بالنسب  لناس السوق شجرة لف يمين ، وهذا حجر أعمل حسابك ؟
 . كانوا سي جبون بهما وي بونهما الن ود. البريق

 

دارا على أصحاب الب االت ودكاكين األقيميشي  ، عيليى اليجيزارات وفيى .   تجوال كثيراً فى السوق
سوق الخضار ، على الم اهى والمباعم وفي كل مكان ، وكان الناس اليبخلون عليهما ، بل يضحكون 

أصيبيحيت هيذ  .  في آخر النهار ي ودان إلى منزليهيميا. وي بونهما الن ود حتى تجّمى لديهما ب ض المال
.  فهى مت ب  خاص  بالنسيبي  ليألعيميى عادتهما يمارسانها مرتين كل أسبوع ويرتاحان ب ي  أيام األسبوع

ل د ت بت من حمليك :  قال فضل هللا ل بد الغني . وهكذا ظ  على هذا الحال حتى تجّمى لديهما مال كثير
وافيق عيبيد اليغينيى واشيتيرييا اليحيميار ، “ . على ظهري يومين كل أسبوع يا أخى دعنا نشترى حمارا

لكن فكرة الحميار . وصارا يركبانه الى السوق ، عبد الغنى فى األمام يوجه الحمار وفضل هللا من خلفه
فما هو الجديد المسلي فى أعمى وكسي، يركبان حمارا ؟ الشئ  لم تكن جيدة ف د قللت عباء الناس لهما

 . غريب فى األمر
 

بالببى رآها عبد الغني فزحف مبتي يدا عين . فى يوم من األيام بينما كانا يجلسان فى ظل شجرة أمام منزلهما ، زحفت أف ى نحوهما
ثيم أصيرو وأوليول ميدعيييا اليحيزن عيليى  . أترك األف ى تلدغ هذا األعمى  :  " قال فى نفسه. لكن الشيبان وسوس فى قلبه. بري ها
ليدغيت  . ف  ً زحفت األف ى نحو فضل هللا وعبد الغني ينظر اليييهيا واليينيبيهيه."  ب د ذلك أستولي على المال والحمار لوحدي .صدي ي

فير  . ما أن لدغته حتى عاد اليييه بصير ف. األف ى فضل هللا لكنها كانت من النوع غير السام ، بل بال كس ، كان شفاؤ  فى لدغتها تلك
. نظر فى األرض فرأى أثر زحف عبد الغني مبت دا عين بيرييق األفي يى. فرحا شديداً لكنه الحظ أن صدي ه لم يفر  ل ودة بصر  اليه

غضباً شديداً وأخذ كيس الن ود وركب الحميار وذهيب تياركيا صيديي يه  غضب .عرف أن صدي ه قد رأى األف ى ولم ينبهه قاصدا موته
ليكين فضيل هللا ليم ! “ أرجيوك ! ال تتركنى وحيداً   !أنا غلبان ! إرجى الي يا صدي ي ! ت ال يا فضل هللا “ :  الكسي، يصي، من ورائه

أنيتيجيت .  هناك إشيتيرى أرًضيا وزرعيهيا . سار وسار أياماً وأياماً حتى وصل ب داً الي رفه فيها أحد. مضى ب يداً بالحمارو يلتفت إليه
 . وهكذا أصب، من كبار المزارعين وعاش فى هناء وس م األرض محصوالً وفيراً باعه ثم زرعها مرة أخرى فى الموسم الجديد

 

حسناً ، صار يزحف كل يوم الى الطريق العاعام ، العطعريعق العكه يسع ع ع   أنت تسأل عن عبد الغني ؟ تريد أن ت رف ماذا حّل به ؟

كان هكا البصير يعاعالع  .  وفى يوم من األيام مر ب  رجل بصير. كان الناس يرأفون ب  وياطون  من محصوالتهم .   القرويون الى السوق

بي يد أسيبيوع واحيد مين الي ي   . أثارت حال  عبد الغني شف   الرجل فبيدأ فيى عي جيه . كسور الاظام والش ل وأعضاء الجسم المااقة
أول ميافيكير فيييه . وهكذا اصب، عبد الغني اآلن سليم الجسم م افًى يستبيى السير على رجلييه . استباع عبد الغني أن ي ف على قدميه

وف   سافر وهو . عبد الغني ب د أن امتلك الصح  وأصب، سليم الجسم ، أن يبحث عن صدي ه ال ديم فضل هللا لبست يد نصيبه من المال
المه على تركه إيا  وحيدا والمه فضل هللا بيدور  ألنيه قصيد أال  . يسأل ويسأل حتى وجد  قد أصب، رج ً غنيا من كبار المزارعيين

فاألرض واسي ي  فيى . تصالحا وقررا نسيان الماضي وبدء حياة جديدة.  أخذ الصدي ان يت ومان بوي ً ، وأخيراً تصافيا. ينبهه لألف ى
وهكذا عاشا س يدين لكن من عملهما هذ  المرة وليس مين . اجتهدا وّزرعا األرض سوياً فأنتجت المحاصيل الوفيرة. حاج  ل ملهما م اً 
 . عباء اآلخرين
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