
  

 



  

 أحمد بنسعيد

  

 

 اْلـَعـْمـيـاء  
 

 

 

 

 سنوات 9بداية من 

 



  

 للفتيات والفتيان –رواية: العمياء 

 تأليف: أحمد بنسعيد

 أنجز الغالف: رضوان حموشي

 

 

 9109يوز لتاريخ النشر: يو 

Code ISBN: 9781080384792 

Marque éditoriale: Independently published 



  

 

 إهداء

 

 اْلعاَلمِ أطفاِل  أ ْهِدي هذا اْلكتاَب ِلك ل  

وحده  مََدى ح ب ي لهم ال ذينَ   يَعلم  اهلل  
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 ِرْحَلٌة إلى اْلَجزيَرِة اْلَمْهجوَرةِ 

 

ُش اْلجزيرِة اْلَمْهجوَرِة ما كاَن ِبَيِدِه،  َرَمى ُمتوحِّ

جّيًدا  تأّملُ يَ  هِ يْ نَ يْ َوَفَرَك عَ ، هِ َق َعْن َجبينِ رَ َمَسَح اْلعَ 

... بعيًدا في ُأُفِق اْلبحر ذلَك اْلقارَب  ُهناكَ 

الّصغيَر يقترُب ِمَن الّشاطيء ... "َمِن اّلذي جاَء 

َتُه؟" ِلهذِه اْلجزيَرِة اْلهاِدَئِة ُيْقِلُق راحَ  -ِمْن َجديد  –

 ... 

ُة زَ نْ الّشاطيِء، َتعّثرْت كَ ِرماِل ُهناَك في َوْحِل وَ 

 ،امتْ ثّم ق ... ات  اْلبالغُة ِمَن اْلُعْمِر َعْشَر سنو 

َومشْت بُخًطى ُمَتثاِقَلًة ُيْمِسُكها السّيُد عاّلل 
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ما هُ بُخطاه اْلُمتساِرعة، َمَشَيا في َصْمت  وَ 

 قان َخماِئَل أشجاِر غابِة الّشاطئ ... رِ تَ خْ يَ 

 ال َتقلقي يا كنزُة، إّنني ُهنا ِبجانبِك ... -

 ا يا أبي ... طبعا ...َطْبعً  -

 زيرةِ هذه اْلجَ لقد وصال زوااًل ِمْن بالد الّزهور لِ 

َشِة اْلبعيدة ... منُذ الّسادسِة صباحا  اْلُمَتَوحِّ

ويل  ط عاّلل َيْجِذُف ِباْلِمْجذاِف ... وقت   والّسّيدُ 

 َمِعَدةَ  عُ و جَقَرَص الْ  ... مّر عليهما في هذا الّسفر

 َفنادْت: كنزةَ 

 ... أبي أبي -
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 نَعْم يا ُبنّيتي. -

 إّنني جائعة. -

ُخذي ... لقد أتيُتِك بكيس  ِمَن الّطعام  -

هه وقْد ُرِسمْت على وج ل  اّل عَ  ّد السّيدُ رَ  !الَّلذيذ

 ابتسامة  باردة. 

ثّم اْنطَلَق بها نحو َشجرة  عظيمة  واِرَفِة الّظالل، 

َمدَّ الِّلحاَف َعلى َخشاِش اْْلرض، وساعَد كنزَة 

 ى اْلُجلوس قائال:عل

ها قْد وصْلنا يا كنزُة، ِاْنَتِظريني ُهنا ...  -

وأنا سأذهُب ِْلَْحَتِطَب َغْيَر َبعيد  عنِك ... ُيقال 

 أّن في غابِة هذه اْلجزيرة َأْجَوَد أْنواِع اْلَحَطِب. 
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ِاْنتظْر يا أبي، إّنَك َلْم تأكْل َشْيًئا ُمْنُذ  -

 اْلَفْجِر ...

. َشِهّية  لألكِل يا ابنتي .. يسْت َلَديَّ لَ  -

  .سأذهُب اآلن

َت، ... ُكْلَها إذا ُجعْ  معكَ ُخْذ هذه التُّّفاحةَ  -

 متى ستعوُد يا أبي؟

ال َتْقَلقي ِبَشْأني، ْلّنني َلْن أعوَد حّتى  -

 آِخَر الّنهار.

ُشْكًرا لَك يا أبي، فقد كنُت في أمسِّ  -

 اْلحاجِة إلى هذه اْلُفْسَحِة ...
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 الّسالمة يا ُبَنّيتي ...مع  -

ووضَع السّيُد عاّلل ُقْبَلًة حاّرًة على َجبيِن كنزَة، 

ًعا غلبْتُه قاوُم ُدمو واْنطلَق ُمْسرعا نحو قاِرِبِه وهو يُ 

... 

بدأِت ... و  مّرْت ساعة  وساعتان ثّم ثالث  وأكثرُ 

ُل ُسيوَف سِ الّشمُس باْلمغيب، واْنطلَق اْلَمساُء ُيرْ 

اُء َبْرِدِه ِلَيْلَسَع اْلجساَد ... ِلُحْسِن اْلحّظ كاَن اْلَغدَ 

 -تماًما َكما وصفه السّيد عالل–ُمتنوِّعا وَلذيذا 

بحيُث أمدَّ كنزَة ِبطاَقة  تُقاِوُم َلَسعاِتِه، وكاَن 

الِّلباُس اّلذي أمّدها به قبل اْلَمجيء إلى ُهنا دافئا 

 ... َأْيًضا
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 ،ُبهاظاَر طاَل بكنزَة كثيًرا؛ َفَتوتََّر قلولكنَّ االنت

وقامْت ُتحاوُل الّتْركيَز على  ،وطاَش عْقُلها

 االتِّجاه اّلذي جاءْت ِمْنُه، وهي تُنادي:

 أبي أبي ...     -

 َردَّْت عليها َمْوجاُت هذا اْلفراِغ اْلُمْمَتِزِج ِبَحفيفِ 

 أوراِق َشجِر اْلغابِة:

 أبي ...... أبي  -

 كنزُة:َصرخْت 

 أبي أبي ... -
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َوجدْت كنزُة َنْفَسها وحيدًة في هذه اْلرض، أَلْم 

ذيَر ْصَبَحْت باْلفعل "نَ َيُعْد ُيريدها أحد ؟ ... أَوأَ 

" كما ُتردُِّد دائًما اْلَعّمُة ُسْعَدى؟؟ ...   ُشْؤم 

َمشْت كنزُة تتعّثُر وتقوُم ... تُبطيء مّرًة وُتسرع 

 أخرى ... 

 ج اْلُمَتالِطِم قريًبا جّدا منهاأصبَح صوُت اْلموا

 اآلن:

 أبي أبي ... -

كانْت تصرُخ بأعلى صوتها، وضجيج  حادٌّ 

َق ُيْقِلُق اْنطل -َيْوَم ماتْت والدُتها-كصوِت الّرعِد 

 رَتها:ذاكِ 
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 ِمَن اآلَن َفصاعًدا ناِدني "أبي" يا كنزةُ ... -

 أْمُرَك يا خالي ... -

 ممممه.. ماذا ُقْلِت؟ ... -

 ... "أبي"يا  أْمُركَ  -

 ... ؟؟كذا أفضُل يا كنزةُ هَ أليَس  -

 أبي أبي ...  -

استمّرْت كنزُة تصرُخ في هذا اْلفراِغ اْلُمْمَتدِّ وال 

أَحَد َيُردُّ عليها غيَر رياِح َمساِء اْلجزيرِة اْلبارِد، 

 ِاْنطلقْت كنزُة َتبكي حّظها الّتعيَس ... 
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ُش اْلجزيرة ذا اْلق سِم امِة الّطويلِة واْلجكاَن ُمتوحِّ

ع اْلَمشهَد اْلَكثيِف اْلُمَبْعَثِر ُيتاب الّشديِد، والشَّْعرِ 

ِمْن أّوله ... ولكْن ِمْن َبعيد  ودوَن أْن ُيْصِدَر أيَّ 

ُش ُنواَح اْلفتاِة َوَخْبَطها  َصْوت  ... َسِمَع اْلُمتوحِّ

في كّل اتِّجاه  تُنادي على أبيها اّلذي عاَد منُذ 

 ِمْن حيُث أتى ...  ساعات  

"ماذا يفعُل اآلن؟ ... هل َيْتُرُكها في هذا اْلمكاِن 

 اْلخالي لوحدها؟؟ .." 

ُش يقترُب شيئا فشيئا ِمَن اْلبحر حيثُ   بدأ اْلُمتوحِّ

 توجُد اْلفتاُة ...  
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أبي؟ َهْل هذا أنَت يا أبي؟ ... كنُت أعلُم  -

ني عَ أّن قلبَك طيِّب  يا أبي، وأّنَك طبًعا لْن َتدَ 

 وحيدًة في هذا اْلَمكاِن اْلَبعيِد ...

َسقطْت كنزُة بكلِّ ِثْقِلها في ُحْضِن اْلُمتوّحش، 

 :صاِعد  بشكل ُمتَ  وبدأْت َتتحّسسه وقْلُبها َيدقُّ 

أبي ... أبي ... هّيا يا أبي ُعْد بي إلى  -

الّدار ... سأفعُل كلَّ شيء تأُمرني به َعّمتي 

 هذه اْلمّرَة يا أبي ...ُسْعَدى ... لْن أْخُذَلَك 

َجرَّْت كنزُة ُمتوّحَش اْلجزيرِة نحو ُعْمِق اْلبحر، 

 وهو مذهول  ِلما َيْحُدُث له ... 
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ّماِء ال  ُش أخيًرا كالّصخرة الصَّ ثُمَّ وقَف اْلُمتوحِّ

 يريُد أْن َيزيَد ُخْطَوًة واِحَدًة ... واْنطلَق َيتَِّجُه نحو

ِتها َتَمسَِّكًة به باْلياِبَسِة، وكنزُة ال َتزاُل مُ  كّل ُقوَّ

ّشة  جرُُّه ... لقد أصبحْت ِمْثَل َغريَقة  َتَتَمسَُّك ِبقَ تَ 

 َعلَّها تُْنِقُذها ... 

ُش ِمْن َخْبِطها  َتخّلَص  ِبُصعوَبة  ِتها َوَقْبضَ اْلُمَتَوحِّ

ُطواِتِه على خُ  لكّنها َتِبَعْت َخْشَخشاتِ َشديدة  ... وَ 

 ، اْْلرض ... في ُسْرَعة  َوِدقَّة  َوَصْمت  َرهيب 

 َوأْنفاس  ُمَتساِرَعة  ...

.. دي .حْ وَ أوف.. أوف.. ال َتْتُرْكني ُهنا  -

 ُعْد ... ُعْد ... أرجوَك ... 
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 اْلَحط اِب  لفي َمْنزِ 

 

 طاااق. -

باَب ِمْن ْغَلَق اْلحّطاُب الْ َغَضب  َشديد  أَ ِبَتَوتُّر  وَ 

 لى اْلرض.عَ  حو ِفراشهِ ُمّتجًها نَ  ،رائهوَ 

ماذا َحدَث يا َزْوِجَي اْلعزيَز؟ ... ِاْحِك  -

 ... 

، لقد تحّقَق ما ُكنِت َتْرَغبيَن فيِه يا ُسْعَدى -

سمَع أْن أ َفَدعيني اآلَن ... ال ُأريُد أْن أقوَل وال

 شيئا ...
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َم اّلذي َواْسَتْلَقى َعاّلل  َعَلى ِفراشه َيَتَذّكُر َذِلَك اْلَيوْ 

 ي َكفالِتِه:ُتُوفَِّيْت فيه ُأْخُتهُ ُرَقيَّةُ أمُّ َكنزةَ َوَتَركْتها ف

 ... أخيأوصيَك بكنزَة خْيًرا يا  -

-  ، ال َتْقَلقي عليها يا رقّية، إّنها في أمان 

 دمُت حيًّا ...  وستكوُن كذلك ما

.. دي ْلختي؟ .عْ سى وَ "َكْيَف اْسَتَطْعُت أْن أنْ 

 ِبَي اْلحاُل أْن َيْقُسَو َقْلبي ِلَهِذهِ  صلَ كيف وَ 

 الدََّرَجِة؟ ..."

ْفَخَر َواْنَطَلَقْت ُسْعَدى َنْحَو اْلَمْطَبِخ تُقدُِّم ِلْلَحّطاِب أ

ِه، بِ  ما َلَدْيها ِمْن أطباق  ِلُتْنِسيِه َقْسَوَة ما قامَ 

ْنَزَة َوُتواسيِه أّنه َلْم َيْفَعْل ِسَوى َعْيَن اْلَعْقِل ْلّن كَ 
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َعدُِّد َلُه ... وبدأْت تُ  اِفْعِل َقَدَم ُشْؤم  َعَلْيِهمِبالْ 

وَرُه اْلَكواِرَث اّلتي َحَدَثْت ِبَسَبِبها، َوَبّشرْتُه أّن أم

 َسَتَتَحسَُّن َبْعَد ِغياِبها ِمَن الّداِر ...

ُد أْن آُكَل. َحَسَم اْلَحّطاُب َواْسَتداَر ال أري -

ِه ِلْلِجَهِة اْْلُْخَرى ِمْن ِفراِشِه َحّتى ال َيْنُظَر في َوجْ 

 ُسْعَدى.

"ال بأَس ... إّنُه َتْحَت تأثيِر َصْدَمِة اْلِفراِق َغًدا 

". قالْت ُسْعَدى في َنْفِسها َوِهَي  َسيكوُن ِبَخْير 

 ..َتْلَتِهُم اْلكَل ِبَشراهة  .
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شِ   َعشاء  اْلم َتَوحِّ

 

ْصرار  عارق ، َوَصَلْت كنزُة إلى  ِبَمْجهود  خارق  وا 

ُش ... وجلسْت َتْسَتْجِمُع  حيُث َيْسُكُن اْلُمَتَوحِّ

ر  أنفاَسها َبْعَد ُعبوِر َمَمّرات  َوْعَرة  وُصعود  ُمَتَعثِّ 

ْن اْلرض غْيَر بعيد  مِ ِلْلَجَبِل ... َجلسْت على 

َصْوَت َشْقَشَقِة الّناِر حيُث َوَضَع َفْوَقها َلْحَم 

ُش قْد َقَصَد الّتغ اُفَل اْلَغزاِل َيْشويِه ... كاَن اْلُمَتَوحِّ

يُد أْن َيْتُرَكها فهو ال ُير  ،َعْن تتبُِّع َكْنَزَة ِلُخُطواِتهِ 

 َعشاًءا ِلِذئاِب اْلجزيرِة ... 
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َه نَ ثُّم أَخَذ ُشْعلَ  ، َوِبُهدوء  الّنِمِر َتَوجَّ ْحَو َوْجِه َة نار 

َرَف اْلَفتاِة َوَبَدأ ُيَلوُِّح ِبها َيْمَنًة َوَيْسَرًة ... َلَقْد عَ 

ْؤَيَة، َولَ  ِكّنه ُمْنُذ اْلِبداَيِة أّن اْلفتاَة ال َتْسَتطيُع الرُّ

 أراَد أْن َيَتأكََّد َفَتأكََّد ...

ْوَجًة زَ ي يوم  َمضى، وَ ا فكاَن لديه طفلة  هو أْيضً 

وأراِضَي شاِسَعًة وُخيوال وُعجوال وأبقاًرا ... َلْو 

ِسنِّ  َبِقَي في ِبالِدِه لكاَنْت ِطْفَلُتُه "َقَمُر" في ِمْثلِ 

 َهِذِه اْلَفتاِة ...

ما اّلذي َفعلْته يا ُترى ِلُيْلقي ِبها أبوها في هذه 

ا اْلَجزيرِة اْلَمْهجورِة واْلُمْنَعِزَلِة واْلُمخيَفِة؟؟ ... َمْهم

َيُكْن ... ال َيِحقُّ َلُه أْن َيْفَعَل َهذا ... إّنها َفتاة  

 ... َوصغيرة  ... َوَبصيَرة  ... 
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 َمْرَحًبا ِبِك يا اْبَنتي ... -

 زُة.كلَُّم ... يا َفْرَحتي ... َهتفْت كنإّنَك تت -

، واْعَتِبريني ِمْثَل  - ال َتخافي ِمْن أيِّ شيء 

 أبيِك.

بكْت كنزُة ُبكاءا –أبي ... إيييه..  -

قْد ماَت أبي منُذ سنوات  وأنا ال أزاُل في  -طويال

 ... َرِحِم ُأّمي

وَمْن ذلَك الَّذي َرماِك ُهنا َوَذَهَب؟ ... لقد  -

 ِك تُناديِه "أبي"؟؟ َتبًّا َلُه ...سِمْعتُ 
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َلَقْد كاَن َخاِلَي اّلذي َوَعَد أّمي ِعْنَد َوفاتها  -

 بأْن ُيْحِسَن رعايتي ...

تركِك هنا  اْلمُر هكذا إَذْن ... وِلمَ  -

 وذهب؟ ...

ّنما هو ذنُب زوجة   - الذَّْنُب ليس ذنبه، وا 

ا مشّريرة تزّوجها منُذ سنتْيِن َمَضتا تغيَّرْت فيه

أحوالي كّلها؛ فقدُت بصري، وُأْخِرْجُت ِمَن 

أْكُنُس الّدار، وأغِسُل  وانطلقتُ اْلَمْدَرَسِة، 

 ... كلَ اْلماعوَن، وُأِعدُّ اْْلَ 

وأنِت ال  كلَ ْْلَ اَتْكُنسيَن َوَتْغِسليَن وُتِعّدين  -

 ترْيَن؟
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 وأغسُل اْلمالبس، ،وأصّبن اْلفراش ؛نعم -

...  ْعدىاْلعّمة سُ لصديقاِت  وُأِعدُّ الّشاي واْلَحْلَوى

وحين يناُم اْلجميع، أبدأ في خياطِة اْلُقبَّعاِت َكْي 

أبيعها يوم الّسوق ْلساعد خالَي اْلحّطاَب في 

مصروفي ... وفي بعض اْلوقات ِمْن تعِب 

ِة لّصباح إال على َهراوَ الّسهر ال أستيقُظ في ا

 َتلوُمني وُتَوبُِّخني ... ُاْنُظْر ... ِتهِ زوج

أْسَرَع اْلُمتوّحش ِلَيرى آثاَر اْلُجروِح والنُّدوِب على 

 َيَدْي كنزَة ووْجِهها ... بينما تابعْت ِهَي َزَفراِتها:

كان أْصعَب يوم  َعَليَّ حين سقط صحُن  -

 اْلَغداء ِمْن َيَديَّ ... فَغِضَبْت مّني وَحَلَقْت َشْعِريَ 

 اْلَعَسِليَّ ِمْن ُجذوره ...
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اِة وَدة ، َفِهَم اْلمتوحِّش ُمعاناَة اْلفتفي دقائَق َمْعد

اْلِمْسكينِة ... فأراد أْن ُيغيِّر مجرى اْلحديِث 

 ُمداعًبا إياها:

وكيَف عرفِت أّن َشْعَرِك َعسليٌّ أّيتها  -
 اْلفتاُة وأنِت ال ترْين؟

لقد كنُت ُأْبِصُر عنَد وفاة أّمي ... ثّم  -
ّساحر ال َمِرْضُت، َفَذَهَبْت بي زوجُة خالي عند

اْلحمر ... اّلذي أمّدها بقطراِت دواء  كانْت 
تضُعها في عينّي كلَّ ليلة قبل الّنوم، حّتى ذهب 

 ...    بصري

أرادْت كنزُة هذِه اْلمّرَة أْن ُتغّير ِهَي َمْجرى 
اْلحديِث فَمَسَحْت ُدموَعها وابتسمْت ... ثُّم َفَتَحْت 

 كيَس اْْلْكِل ِعْنَدها وقاَلْت:
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ِرْب يا سّيدي َوقاِسْمني َطعامي ... إّنه ِاْقتَ  -
 لذيذ ! 

ُش راِئَحَة َطعام  َجديد  َلذيذ   َوما أِن اْشَتمَّ اْلُمتوحِّ
َحّتى َهبَّ نحوها، َوَوَضَع ُكلَّ ما في اْلكيِس ِمْن 

 َطعام  في ُلْقمات  ُمَتساِرَعة  وُهَو َيْلَهُث ...

 ُجُل ...رَ  ُكْل ِبِرْفق  َوُقْل: "ِبْسِم اهلِل" يا -

ُش َيْمَضُغ اْْلْكَل َمْضًغا، َوَيَتلَ  ذَُّذ ِاْسَتَمرَّ اْلُمَتَوحِّ
ْقها ُمْنُذ َسَنوات    ِبُنْكَهِة التَّواِبِل اّلتي َلْم َيَتَذوَّ
ُش   َوَسَنوات  ... َوَبعَد َفواِت اْلواِن، اْنتبه اْلُمَتَوحِّ

 ِلَما َفَعَلُه َفقاَل وقْد َطْأَطَأ رأسه:

ُر منِك فقْد أكلُت ُكلَّ أْكَلِك، َوأْرجو أْعَتذِ  -
 أْن ُيعِجَبِك أْكلي أّيُتها اْلفتاُة ...
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ُش قطعةً ِمَن الَّلْحِم اْلَمْشِويِّ َعل ى ثّم ناوَلها اْلُمَتوحِّ
 نهشْت كنزُة اْلقليَل ِمَن الَّلحم اْلغابة ... َحطِب 

ُر الّدواء اْلمّر، لقد  ومّررْته في بلعومها كأنها ُتمرِّ
  فل ما حدث شهّيتها؛ق

ال بأس يا سّيدي ... ميام.. ما ألّذ هذا  -
 الشِّواَء! ... إّن اسمي كنزُة ...

 ُم:كأَس َعَسل  باْلماِء وهو يْبَتسِ  اْلمتوحُش  ناوَلها

واآلَن َدْوُر اْلَحَلِوّياِت بعد اْلَعشاء ههه..  -
 تفّضلي ها كأَس اْلعسل يا كنزُة. 

اخل كوخه وسط اْلكهف وانطلق َيْكُنُس مكاًنا د
  ... 

 أَتْدريَن ماذا أفعُل اآلن؟ ...  -
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 ال يا سّيدي ... -

 إّنني ُأِعدُّ َلِك َمكاًنا ِللّنوم. -

 ُشكًرا لَك يا سّيدي.  -

 قالْت كنزُة وهي َتْرَتِشُف اْلعسَل وقد تغّيَر َمذاُقهُ 
َس ، حيَن َتَأكََّدْت أّن َنفْ رةً امر  ازدادَ في لسانها و 

ي هذه فخاِلها عالل قْد طاَوَعْتُه َفَتخّلى عنها 
 ...  اْلجزيرة 
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 اْلَحياة  اْلَجديدة  

 

اّلتي َجَفا -َوفي صباِح اْليوم الّتالي، كانْت كنزُة 

 الّنوُم َعْيَنْيها وباَتْت َتتقّلُب في َمكاِنها َغْيرَ 

مكاِن قد عرفْت َمعاِلَم الْ  -ُمصدِّقًة ِلَما َيْحُدُث لها

ا .. تحّسسْت ِبَمْلَمِسها اّلذي أصبَح َخِشنً . بأكمله

ْخِر اْلُمحيط باْلمكاِن،  ِمْن ُقوَِّة اْلَعَمِل ُبروَدَة الصَّ

َوَعرفْت َأْيَن يوَجُد باُب اْلَكْهِف اّلذي َتْدُخُل منه 

َحطب رفْت ِجَهَة َأْكواِم الْ أشّعةُ الّشمس الّدافئِة، عَ 

، اّلذي َعلى َبْعِضِه ُشِوَيْت ِقطعُ َلْحِم اْلغزال اْلَبرِّ  يِّ

وَعرفْت مكاَن "اْلمطبخ" اْلُمَتَوفِِّر على كأس  واحد  
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وصحن  واحد  وملعقة  واحدة  ... بخالِف َوْفَرِة 

 َوساِئِل الّصيِد ِمْن ِسهام  وَسواطيَر ...

ُتقّدم ِمْن ِخدمة  ِلهذا الّرجِل  ماذا ُيْمِكُنها أنْ 

اْلكريم، اّلذي اْسَتْقَبَلها حيُث َيعيُش وقد تخّلى 

عنها خاُلها؛ أعزُّ َمْخلوق  ِعْنَدها بعد والدْيها؟؟ 

 ... فّكرْت كثيرا ...

يبدو أّنه ال يوجُد ُسّكر وال َزيت ... وال توابل ... 

 فما اْلعمُل؟؟ ...

ْلكهف ةُ ُجْهَدها لتكنس اوَمع ذلك، فَقْد َعِمَلْت كنز 

وتَُنظَِّفُه ِمَن اْلْشواِك وبقايا اْلَحَطِب ... وِلُتِعّد 

 مائدَة اْلَفطوِر ِبما تَوّفَر ... 
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لَّ وحيَن اْسَتْيَقَظ اْلُمَتَوّحُش باِكًرا َكما ُهَو حاُلُه كُ 

، َوَجَد ُكلَّ َشْيء  ُمَنظًَّما في َمكاِنِه َوُمَرتًَّبا،  َيْوم 

وِن مائدَة اْلَفطوِر َمَع عصيِر اْلَعَسِل ِبالَّلْيمَوَوَجَد 

 َتْنَتِظُرُه:

 ُمْسَتحيل ! ... َمتى فعلِت ُكّل هذا؟ ...  -

أخبرتَك أّني كنُت أقوُم ِبُشْغِل الّداِر ُكلِِّه  -

 ِلَوْحدي.

ُش َيْرَتِشُف كأَس َعصيِر اْلَعَسِل  َجَلَس اْلُمتوحِّ

 بالَّلْيموِن اْرِتشاًفا ...

 ِمْن أيَن أتيِت بالَّلْيمون يا كنزُة؟ -
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 -عتْ وتاب–كاَنْت واحدة  في َجْيبي يا عمُّ  -

 َيحتاُج اْلمطبُخ للتَّواِبِل والّزيت والسُّّكر والّدقيقِ 

 َواْلُخَضِر والّطنجَرِة واْلَمزيد ِمَن اْلماعوِن...

صيَر اْلَعَسِل أْكَمَل اْلُمتوّحُش اْرِتشاَف عَ 

ًكا أّن َيْكُتُم ابتسامًة َغَلَبْتُه ُمْدرِ وهو  ،بالَّلْيمونِ 

، فقد َملَّ أْكَل اْلَجزيرِة، واْشتاقَ   اْلفتاةَ على َصواب 

 ... اّلتي كانْت زوجُتُه ُتِعدُّهُ ِْلْكِل اْلَمديَنِة 

كاَن اْلمتوّحش في شوق  كبير أيضا ِلَمْن ُيحاِدُثُه 

َه بها جَّ وتوَ  ،... َوِبِرْفق ؛ أْمسَك اْلفتاَة ِمْن يدها

 ،نحو َخشبة  طويلة  عريضة  َمْغروَزة  في اْلرض

 وقد َخْرَبَش في أْعالها باْلفحم عينْين لها يدْين،

 وشفتْين وأُذنْين وقال:



11 

 

 أَتْدريَن َمْن تكوُن هذه؟؟ ... -

ال ... أجاَبْت كنزُة وهي َتَتَحسَُّس الدُّْمَيَة  -

 اْلَخَشِبّيَة اْلِعْمالقَة.

 "َقَمُر" ...إّنها ُبَنيَّتي  -

 اْبَنُتَك؟؟.. -

خْوُف ... كها الْ لَ تماْعَثَمْت كْنزُة واْرَتَبَكْت و َتلَ 

ا ولكّنها بذكائها تماَلَكْت نفَسها، َوأدرَكْت أّنه ُربَّم

ِمْن ُطوِل اْلَوْحَشِة واْلَوْحَدِة في هذا اْلَمكاِن 

ها اْلَمْهجوِر، اّتخَذ الّرجُل لنفسه ُدميةً َخشبّيةً ُيسّمي

 ي ُسؤاله:َفاْنَتَهَزِت اْلُفْرَصَة ِلَتَتَجرََّأ ف .بنَتُه".."ا
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ما اّلذي َجعَلَك تعيُش ُهنا وحيًدا يا  -

 سّيدي؟؟ ...
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 َمْن ه َو اْلم توحِّش؟

 

ي وأشعَُّة الّشمس ال تزاُل ف ،كاَن اْلجوُّ قد اعتدلَ 
اْلُقْرِب ْنَزَة ُمتََّكأ وجلَس بِبداياتها، أعدَّ الرَّجُل ِلكَ 
 منها وهو ينظُر للبحر: 

 ِاسمي َمسعود  اْلُمغاِمُر. -

ِاْسُمَك فيه الّسعادُة يا عّمي َمسعود !  -
 قاَطَعْتُه كنزُة وهي تبتسُم.

كنُت كثيَر السَّفر في بالِد الدُّنيا، ُزْرُت  -
ِبالَد اْلَماِس والنُّحاِس ... وَجمعُت ثروًة كبيرًة 

رُت َبْعَدها أْن أستقرَّ في بالدي؛ ُهناَك حيُث و  قرَّ
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ُتشرُق الّشمُس ... تزوَّْجُت زْوَجًة صاِلَحًة ِعْشُت 
َمعها السَّعادةَ َوراحةَ اْلباِل ... ومرَّْت سنة  وُوِلَدْت 

ْيناها َقَمُر.   َلنا فتاة  جميلة  َكاْلقمِر سمَّ

 َفأْيَن َزْوَجُتَك واْبَنُتَك؟؟ ...  -

أْن ُوِلَدْت قمُر حّتى اْنَدَلَعِت اْلحرُب ما  -
 في اْلِبالِد؛ هاَجَم "َصْلُعوُن" ِبالَدنا اْلُمساِلَمةَ وزرعَ 

  .اْلَخْوَف َبْيَن الّناس

 َصْلُعوُن الشِّّريُر؟ ... -

 ن منزلي؛نعْم، وفي يوم  كنُت غائبا ع -
ّني ... وحيَن لْم ع اثو حهاجمه اْلشراُر، بَ 

فوا َثْرَوتي، وأْحَرقوا َمْنِزلي، َوَخطَ وا سرقَيِجدوني، 
 ...ُبَنيَّتي، َوماتْت زوجتي 
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 يا للهول! ... -

وحيَن عِلمُت أّنهم يبحثوَن عّني في ُكلِّ  -
، اْخَتبأُت ِمنهْم ُشهورا، حّتى ساعَدني أحُد  َمكان 
أْصِدقائي يوًما ِْلَْهُرَب إلى هذه اْلَجزيرِة اْلبعيدِة 

 َعِن الّناس ...

 َلقد َفِهْمُت اآْلن ... قالْت كنزُة. -

 َمَكَث َمعي صديقَي الطَّيَِّب ثالثَة أّيام -
  ...ولكنْ ي ... ترَ ياز عود لِ َوَعَدني أْن يَ  .ورحلَ 

َل أْغَلُب ظّني أّنه ُقِتَل في تلك اْلَحْرِب اْلَقِذَرِة ِمثْ 
 اآلخريَن ...

ولكنَّني َسِمْعُت يوًما أنَّ اْلحرَب قِد انتهْت  -
 في بالدكم فلماذا ال تعوُد؟
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نعم سمعُت ذلك أيًضا، ولكْن َلْم َيُعْد لي  -
ُهناَك عائلة  وال قريَب وال داَر ... وُهنا وجدُت 

 راَحتي، في هذِه الطَّبيَعِة اْلهادئِة النَِّقيَِّة ...

ال أْدري ِلَم َيَتقاَتُل الّناُس َوَيَتحاربون  -
 َم؟؟ ...وُيسّبُب َبعُضهْم ِلَبْعض  اآْلال

حيَن أْجِلُس ُهنا يا كنزُة وأتأمَُّل في ِسَعِة  -
اْْلْرِض الَّتي َتْحِمُل اْلِجباَل الّشاِمَخَة، والتِّالَل 
واْلِهضاَب والّسهوَل الّشاسعَة، واْلغاباِت 
واْلشجاَر، والثِّمار واْلنهار، واْلْسماَك في 

ساُن ناْلِبحار ... أَتساءُل ِمْثَلِك: ِلماذا ال يعيُش اإل
في ُهدوء  َوسالم  مع أخيه اإلْنسان؟ ... ثم أْنُظُر 
إلى َتخاُصِم اْلَحيواِن، َوَتناُطِح اْلِغْزالِن، َوَتناُقِر 
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اْلُمهمُّ وَ  اْلِغْرباِن، َفأقوُل هي ُسنَّةُ اهلل في اْلَكْوِن ...
 أْن نكون في صفوف اْلْخياِر.

ِضِع وْ َفَهْل َتْقَبُلني يا َسيِّدي أْن أكوَن في مَ  -
 اْبَنِتَك َقَمُر؟

ُش ُدْمَيَة اْلَخَشِب اّلتي كاَن ُيِحبُّ  اْقتلعَ  ها اْلُمتوحِّ
ا في ، َوَتَجرَّأ َعلى َوْضِعهمْن جذورها ُحبًّا َكبيًرا

َكْوَمِة َبقايا َجْمِر اْلباِرَحِة، ِلَيْحِرَق َمعها ِذْكرياِت 
تاة  ِمْن َلْحم  فَ ، َفقْد أْصَبَح اْلَيْوَم له اْلَحزينة اْلَوْحَدةِ 
:  َوَدم 

ثّم فّكَر –َسَتكونيَن في َمحلِّ اْبَنتي َقَمُر  -
 ولكْن ماذا َلْو عاَد خاُلِك ِلْلجزيرة -قلياًل وتابعَ 

 وأراَد أْن ُيعيدِك معه للمنزل؟..
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 ِاْرَتَجَفْت َكْنَزُة واْقشعرَّ جْلُدها، ولكّنها َحَسَمْت: 

 َلْن أعوَد َمَعُه.  -
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 حال  اْلَحط اِب  

 

كاَن اْلحّطاُب في اْلغابة َيْقَطُع اْلَخَشَب وهو 
 َيَتَحسَُّس ُمْخَتَلَف َمناطق ِجسمه اْلُمَتَألِِّم: 

 آْي... -

وينظُر إلى اْلمكان الَّذي كانْت تأتي منه كنزةُ في 
، وه ه ُقفََّة ي تحمُل لمثل هذا اْلَمْوِعِد ِمْن ُكلِّ َيْوم 

 الطَّعام. 

ال شكَّ أّن ُوحوَش تْلَك اْلجزيرِة اْلَمْهجوَرِة أكلْتها: 
"َزْوَجتي ِهَي الّسبُب في كّل ما حدَث، هي ال 
ْت  َغْيُرها" ... ثّم تعوُد لذهنه ُنعوُتها وَقْد بحَّ
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صْوَتها وجَحَظْت عْينْيها: "ُانظْر ما َفَعَلْتُه كنزُة 
ظْر ِللِّباس ُان –ما َفعلْتهُ باْلكل  ُانظْر  –بالّصحن 

 –َعْمياُء َسُتَجنُِّني هذه الْ  –اّلذي َغسلْتُه اْلَعْمياُء 
ال أريُد ِلَسْقِف هذا اْلمنزِل أْن يجمع بيني وبيَن 

 اْلَعْمياِء" 

َلقْد أدرَك اْلحّطاُب أّن َكنزَة كانْت خادمَة الّدار؛ 
أصبَح ف ،نزلِ ْلّنه منُذ ِغياِبها اْنَقَلَب حاُل اْلم

َفْوَضى وُركاًما ِمَن اْلَعَفِن واْلِعظام ... والّروائُح 
النَِّتَنُة ُمنتشرًة ُهنا وُهناك ... وبعُض الّزائراِت 
 َيْنُظْرَن إَلْيِه ِمْن َطْرف  َخِفيٍّ ... ِاكتشَف اْلحّطابُ 

ْحِر اآلَن أّنه َتزوََّج امرأةً َكسوَلةً وِشّريرةً ُتْؤِمُن بالسِّ 
 ْعَوَذِة ... والشَّ 
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 أراَد اْلَحّطاُب أْن َيثوَر َعلى ما َيْجري في َمْنِزِلهِ 
 -خيًراأ–، َفَنهى َزْوَجَتُه ويرّتَب بعض اْلفوضى

  ... َعّما تفعُلُه َوَزَجَرها

كانوا  أْخَبَرْت إْخَوَتها الَّذينَ وَ هَي أْسَرَعْت بيَنما 
ِرًحا، .. فَضربوُه َضْرًبا ُمبْ . َيْقتاتوَن ِمْن ماِلها

 وهدَّدوهُ إْن َرَفَع َصْوَتُه على ُأْخِتِهْم َمّرًة ُأْخرى أنْ 
ُيعاقبوُه ِبَشْكل  أْوَجَع وأْقسى ... لْم يكْن أماَمُه 

 اآْلَن ِسوى الّصمُت ...
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 قارب  اْلعم  َمْسعود  

 

 هّيا معي يا كنزُة َكْي ُأِرَيِك َشْيًئا. -

 تفّضْل يا َعمُّ. -

وانطلَق بها اْلعمُّ َمسعود  إلى اْلجاِنِب اآلَخَر ِمَن 

هي اْلَجَبِل ِلُيْطِلَعها َعلى أَحِد أْسراِرِه اْلَكثيَرِة ... و 

َتْقَتِرُب ِمَن اْلَمكاِن، بدأْت كنزُة َتْلَتِقُط َعبيَر 

 النَّْعناِع اْلُمْنِعِش َفَسأَلْت ُمْبَتِسَمًة:

! ...إنَّني أشمُّ  -  رائحَة َنعناع 
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وهذا ما أردُتِك أْن تّطِلعي عليه يا كنزُة،  -

هذا حقل  زرعُتهُ منُذ أشهر، حين وجدُت صناديَق 

فيها َبْعَض شتائِل اْلشجار وأنواع  قليلة ِمَن 

 اْلُخَضِر أْلقاها شاطيُء اْلَبْحِر، َفَغَرْسُتها ُهنا في

َن مع ُقدوِمِك اآْل  هذه التُّْرَبِة الّصالَحِة، َوقْد أْثَمَرتِ 

 ... َفُكلَّما اْحَتْجِت َشْيًئا أْخِبريني، آتيِك ِبِه ...

ُهنا اْلبطاطُس، وهنا غرسُت اْلبصَل ... وُهنا 

 شجرُة زيتون  لكّنها لْن تُْثِمَر إال َبعَد سنتْيِن ...

ُممتاز! ... قالْت كنزُة وقد اتََّسَعِت  -

. أْنَت َحّياَها ..ابتسامُتها َوَبَدْت راِئَعًة َعلى مُ 

 َفاّلح  إَذْن.
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.. . َوبّناء  َوصّياد  وَنّجار  وَبّحار  َوحّداد   -

 لكّنني لألسف ال ُأْتِقُن الطَّْهَو ... هاهاها..

ومنُذ هذه الَّلحظِة أصبَح اْلعمُّ َمْسعود  يأكُل 

أْنواِع السََّلطاِت بعض َأطاِيَب اْْلْكِل َمَع 

 َواْلَعصاِئِر ...

 اْلِقراَءَة َهِتِه؛ قّرَر اْلَعمُّ َمْسعود  أْن ُيَعلَِّم َكْنَزةَ َوِمْن جِ 

 َواْلِكتاَبَة، َوَقْد الحَظ أَسَفها الشَّديَد َعلى ُخروجها

 ِمَن اْلَمْدَرَسِة، َوَمَحبََّتها اْلَكبيَرَة ِللتََّعلُِّم ... 

ها، كاَن اْلَعمُّ َمسعود  َوُهَو ُيعلُِّمها ينظُر إلى تعّثرات

أُخذها اْلحياِة لديها ُيفّكُر بجدٍّ أْن ي ّمُل ُصعوبةَ ويتأ

إلى طبيِب اْلعشاب في بالده ... ُرّبما استطاَع 
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أْن َيِجَد َلها َدواًءا َيْكِشُف ُغمََّتها ... َوُيَسهُِّل 

عليها اْلحياَة، َوُيْسِعَدها ... َولكّنه في كلِّ َمرَّة  

ْلمكاَن اَيتردَُّد، إّنه ال يستطيُع أْن يترك هذا 

اْلهاديَء اّلذي قضى فيه سنوات  طويلة ... ولكْن 

َر اْلعمُّ مسعود  ذاَت يوم أْن  مع كّل ذلك، قرَّ

ُق ذهنه ...  ُيصارحها باْلموضوع اّلذي ُيؤرِّ

:ِاْسَتَمَعْت َلُه كنزُة ِباْهِتمام  باِلغ  وقالْت ِبَشجاعَ   ة 

ِلَم ال يا عمُّ مسعود؟ ... َنذهُب َنرى إذا  -

 هناك ِمْن عالج  وَنعوُد ... كانَ 

دارْت كلمُة: "َوَنُعوُد" في عقله َدَورات  َوأْحَدَثْت 

، كأّنه استمع إليها ْلّول مّرة :  َتَموُّجات 
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إذا كان هذا رأيِك يا كنزةُ فاْسَتِعّدي للّسفر  -

  .قريًبا

وفي صباح اْليوم الّتالي وعلى نغماِت الّنوارس، 

َعِزل  د  إلى مكان  صخرّي ُمنْ ِاْصَطَحَبها اْلعمُّ مسعو 

في شاطيء اْلَبْحِر، ِلُيِرَيها شيئا صنعه منذ مّدة 

 طويلة؛ 

 إّنه قاِربي. قاَل اْلعمُّ مسعود . -

 إذْن لديَك قارب  يا عمُّ! ... -

؛  - نعم. ولقْد َبَدْأُت ِصناعَتُه منُذ سنوات 

.. . َلطاَلما راَوَدْتني فكرةُ اْلَعْودة إلى اْلبالد يا كنزةُ 

فإذا اشتدَّْت ِبَي اْلَوْحَشُة واْلَوْحَدُة آتي إلى هذا 
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اْلمكاِن، وأباشُر اْلَعَمَل واْلعمَل حّتى َتْهَدأ َنْفسي 

 ... ثُّم أعوُد إلى اْلَكْهِف ...

! ... قالْت كنزُة  - ال شّك أّنه قاِرب  َمتين 

 وهي تتلّمس اْلخشَب اْلمتيَن ...

 ُة ...نعْم، وفيه سُنسافر يا كنز  -

ُنسافر؟! ... هتفْت كنزُة وهي تشعُر  -

بَمزيج  ِمَن الّشوق واْلَخْوِف حيَن َجدَّ ِجدُّ السََّفِر 

... 

وبعَد أِن اتَّفق اْلعمُّ مسعود  وكنزُة على السََّفِر 

ب، في بالِد اْلحر هناك وُمالقاِة طبيِب اْلعشاِب 
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َر اْلَعمُّ مسعود  أْن ُيْطِلَعها على ِسرٍّ جَ  يد  ِمْن دقرَّ

 أسراره ...
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 ِسـرُّ اْلَعمِّ َمْسعود  

 

ها عاَد اْلَعمُّ َمْسعود  َمَع َكْنَزَة ِلْلَكْهِف، وهو ُيَبشِّرُ 

يِه َوَيْحُلُم َمَعها ِبَيْوم  َقريب  إْن شاَء اهلُل َسُتعيُد ف

 َبَصَرها، وحيَن َدخال اْلَكْهَف قاَل:

أْدري يا كنزُة كيف َتسيُر اْْلموُر اآْلَن ال  -

في ِبالدي، ولكنَّني أْخَشى إذا َحدَث لي أيُّ 

نا َمْكروه  ُهناك، أْن َيضيَع َخَبُر ِسرٍّ َكبير  يوَجُد هُ 

 في هذا الَكْهِف ...

 ال َبأَس َعَلْيَك يا عمُّ َمْسعود  ... -
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َوَمَع َذلك، ال بّد أْن ُأْطِلَعِك عليه ...  -

  .اَلْي َمعيَتع

أخَذ اْلَعمُّ مسعود  ِمْشَعاًل ِمَن الّنار اْلُمْلَتِهَبِة، 

هَ َنْحَو ُعْمِق اْلكهِف، ثُمَّ َصَعَد ُدْرًجا َصْخرِ  يًّا َوتَوجَّ

ض وَيُدهُ في َيِد َكنزةَ ... أزاَح َبْعَض الشَّْوِك ثُّم بع

، وانطلق مع كنزة يمّر  الّصخر َعْن َمَمرٍّ ِسرِّيٍّ

كاَن  يَز ُمْلَتِوَيًة َتْنِزُل إلى َبْطِن اْلَكْهِف،في َدهال

 يزيُد ِمِن اشتعالِ اْلعمُّ مسعود  في كلِّ َمّرة  

،مَ اْلَمشاِعِل الّناِريَِّة اْلُمَرشََّقِة َعلى طوِل الْ  زيُد َفتَ  َمرِّ

ليِز تُنير َلُه الّطريَق داخَل هذِه الدَّهاوَ ِمْن َوَهِجها 

 اْلُمْمَتدَِّة ...
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َمَشيا طويال، بْيَن النَّدى َورائَحِة التُّراِب، َحّتى 

 َوصال إلى مكان َفسيح  ُمَزيَّن  باْلَمشاعل:

َلْو ُكْنِت تُبصرين يا كنزُة، الْسَتْمَتْعِت  -

 ِبجمال هذا اْلمكان! 

 ِصْفُه لي يا عّمي مسعود ... -

ْدَفِة عثرُت على هذا  - ، َوِبالصُّ منُذ سنوات 

اْلكهف، َوَجْدُت ِبِه أربَع  اْلمكان في جوف

صناديَق ِمَن ِقَطِع الّذهب واْلَجْوَهِر َواْلماِس ... 

َوُصْندوق  خاِمس  لْم أستطع أْن أفتَحُه أو أرى ما 

 بداخله ...
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 -هتفْت كنزةُ –ماذا؟؟ ... إّنه َكْنز  إذْن!  -

 ولكْن َمْن هو صاحُب هذه اْلكنوِز يا عّم مسعود؟

َن ُهنا منُذ مئاِت ال أعرُف، رّبما كا -

الّسنين ... في بعض اْلحيان يأتي للجزيرة 

بعُض اْلَقراِصَنِة َفأْعَتِقُد أّنهم يبحثون عن هذه 

 اْلكنوز، لكّنهم َيْمُكثوَن ُمّدًة َوَيْرَحلوَن ...

إذا لم يكن لهذه اْلكنوز ماِلك ، فأنَت إذْن  -

 غنّي جّدا يا عّم مسعود! 

ريَكتي في هاهاها.. ولقْد أصبحِت شَ  -

 ... اْلِغنى يا كنزةُ 

 م ماذا؟؟.. َتَلْعَثَمْت كنزُة ...  -
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 تعاَلْي إلى ُهنا يا كنزُة.  -

. َوِبِعناَية ،   اقتربْت كنزُة ِمْن صوِت اْلَعمِّ مسعود 

وضع في ُعُنِقها ِعْقًدا َثميًنا َتناَوَلُه ِمْن َأَحِد 

ناديِق ...  الصَّ

 زُة!إّنه َيبدو جميال عليِك يا كن -

 َمدَّْت كنزُة َيَدها ِلَتَتَلمََّس اْلَحَجَرَة اْلكريمَة اّلتي

 أْوَقَع تتوسَُّط اْلِعْقَد، َفَخَرَج منها نور  ُقَزحيٌّ َيَتأَلَْْلُ 

 اْلَعمَّ َمسعود  أْرًضا ِمْن َفْرِط الدَّْهَشِة، كنزُة َطْبًعا

ًبا يَلْم َتَر ِتْلَك اْلْنواُر، ولكّنها َسِمَعْت َصْوًتا َغر 

 َيْصُدُر ِمَن اْلَجْوَهَرِة:

 أْهاًل ِبِك يا كنزُة. -
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َمِن اّلذي تكّلَم يا عمُّ مسعود؟ َهْل ُهناك  -

 أحد  َمعنا ِبهذا اْلَمكان؟؟ ...

نا ... عاَلْي هُ ال، ليس معنا أحد  ... تَ  -

إّنني بجانبك ... هنا على اْلرض ... أِرني ذلَك 

. لقد خرج اْلعقد في عنقِك ... يا للهول! ..

 الصَّوُت منه ...

يا إلهي ... خرَج الّصوُت ِمَن اْلعقد؟؟  -

... ِاْنِزْعُه ِمْن ُعنقي يا عّمي أرجوك ... بسرعة 

... 

 ال َتخافي، إّنه َيْبدو عادًيا اآلَن ...  -
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ه ِاْنَتَزَعُه اْلعمُّ مسعود  ِمْن ُعنقها ... َقلََّبُه، وقّلب

ّلمه ... ولكْن حين س ... َلْم َيَر ِبِه شيئا غريبا

عاَد  ،لكنزَة اّلتي بدأْت َتتلّمُس َحجرته اْلكريمة

وُء اْلُقَزِحيُّ يتألْل ِمْن َجديد  وانطلَق َنْفُس  الضَّ

:  الّصوِت الشَِّجيِّ يقول ِمْن َجديد 

 أهال بِك يا كنزُة. -

م.. َمْن أْنَت؟ َوَكْيَف َعَرْفَت اْسمي؟ ...  -

 سألْت كنزُة.

ْوُت. أنا َعْقلُ  -  هذا اْلِعْقِد. قاَل الصَّ

يا إلهي ... َرَمْت كنزُة ِباْلِعقد بعيًدا عنها  -

... 
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ال تخافي يا كنزُة، إّنني ُهنا ِبجاِنِبِك.  -

َطْمَأَنها اْلَعمُّ َمسعود ، وهو َيتَِّجُه نحو اْلِعْقِد 

 ِلَيَتَصفََّحُه ِمْن َجديد  ...

ُتَك يا َعْقَل اْلِعْقِد؟ وَ  َه اْلعَ ما هي قصَّ مُّ مسعود  جَّ

 سؤاَلُه إلْيِه، ولكّنه لم يسمْع جوابا ... 

 نزُة. إاّل َمَعِك يا ك كّلمُ بدو أّن هذا اْلِعْقَد ال يتي

 ماذا؟؟ ... -

ال َتخافي إّنني َمَعِك، وما ُهَو إال َصْوت   -

 ... ُخذي اْلِعْقَد، وتكّلمي إلْيِه، َوْلَنَر ما ِقّصُتُه؟
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ُيَك يا عمُّ َفَنَعْم. وْلَتْبَق إذا كان هذا رأ -

 ِبجانبي، ال َتْتُرْكني ... أرجوك ...

وحيَن َلمسْت كنزُة اْلَحجرَة اْلكريمَة ِمْن َجديد  

ْجَه انطلقْت تلك اْْلضواُء اْلُقَزِحيَُّة َتَتأَلَْْلُ تُنيُر وَ 

 َكْنَزَة:

 أهاًل بِك يا كنزُة. -

تُ أ.. أهال بَك يا عقَل اْلِعْقِد. ما  - َك مع قصَّ

 َهذا اْلِعْقِد؟؟ ...
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 َعْقل  اْلِعْقدِ 

 

أنا َعْقُل هذا اْلِعْقِد اْلَعجيِب؛ أنا اآْلَن أراِك  -

َوأْعِرُف كّل شْيء  عنِك، وأسّلطُ ُشعاِعي َعلى َمْن 

أنَّه قرأ وك–ُتريدين أْن أراه ْلعرف عنه ُكلَّ شيء 

ان  َكنزة، فبدأ ُيرسل أشّعته في كّل مك ما في ِذْهنِ 

، وأرى هذه اْلكنوَز،  -ِمْن حوله أرى اْلعمَّ َمْسعود 

 وهذا اْلكهَف وتاريَخه وما فيه ...

ِارتجَف اْلعمُّ مسعود في مكانه، وقد أرعبه أّن 

 أْمَر اْلُكنوز َقِد افُتِضَح ...



61 

 

ولكْن َمْن َصنعَك؟ وكيف تتكّلم؟؟ ...  -

 سألْت كنزُة.

اّلذي َصَنعني منُذ مئاِت السِّنيِن: ِاْسُمه  -

اْلعاِلُم "سيم". َصَنعني عقاًل ُمَتَكلًِّما داخَل هذا 

َرًة اْلِعْقِد الُّلؤلؤي ِْلوِنَس اْبَنَتُه "ريم"، َوكانْت َبصي

ُمْنُذ  ِمْثَلِك َتماًما يا َكْنَزُة. َوَلَقْد َماَت الرَُّجُل واْبنُتهُ 

ةُ َفما اْشَتْقِت ِلْلَكالِم َمعي يا كنز  َزَمن  َبعيد  ... إذا

ذا  عليِك إال أْن تضغطي على َجْوَهَرِة اْلِعْقِد، وا 

 أْخُلدُ ثي فاْضَغطي ِمْن جديد  عليها فأتعبُتِك ِبَحدي

 ِللنَّْوِم ...
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َهكذا إَذْن. قالْت كنزُة وقد غلبْتها بسمُة  -

ْوِت ... ُشْكًرا لَك يا عّمي مَ  عود  سْ اْرِتياح  لهذا الصَّ

 َعلى َهِذِه اْلَهِديَِّة الّراِئَعِة! ...

َلْم َيِجِد اْلَعمُّ مسعود  كلمًة ُيعّبر بها عّما َيْحُدُث، 

ِب:  غير أّنه َفَتَح َفَمُه فاِغًرا ِمَن الّدهشة والّتعجُّ

ما رأيِك يا كنزُة أْن تأُخذي هذا اْلِعْقَد  -

 َمَعِك، ِلُيْؤِنَس َوْحَشَتِك؟؟ ...

َطْبًعا طبعا يا عّم مسعود ... قالْت كنزُة  -

.  بدون تردُّد 

ي باتْت كنزُة َلْيَلَتها والسَّعادُة تمأل قلبها، واْلعقُد ف

عنقها ُتداعب جوهرته ِبَمْلَمِسها ... وتستمع لذلك 
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الّصوِت الشَِّجيِّ ُيؤنسها وُيماِزُحها وُيحّدثها عْن 

م  اْلقو وأحداث  غريبة  وقعْت قصص  َعجيبة  

 عاشوا في هذه اْلجزيرة!! ...

  



 

61 

 

 في ِبالِد اْلَحْربِ 

 

َنُة مرَّْت أّياُم اإْلْعداِد للسَّفِر ِبُسرعة  شديدة، والّسفي

اآلن في وسط اْلبحر َبْيَن اْلمواِج اْلُمَتالِطَمِة، 

إّنه يشعر  ،َيقوُدها اْلَعمُّ َمسعود  ِبساِعَدْيِه اْلَقِويَّْينِ 

ُشعوًرا َغريًبا ... هو نفُس ُشعور َمْن يقوُد سفينًة 

ْلّول مرة ... وهو طالما اشتغل في السُّفن ... 

ًدا بينما ال تفارُق كنزَة تلك اْلبسمة وهي تُفكُِّر بعي

"هل ُيمكُن أْن ُيصبح ُحُلمها حقيقة؟" "هل سيأتي 

 يوم  ترى فيه اْلشياَء والّناَس ِمْن جديد؟" ...
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كانْت ُتحاِوُل أْن تَتذكََّر اللْوَن اْلَوْرديَّ ِلِلباِس 

..  ُدْمَيِتها اّلتي َصنعْتها لها واِلَدُتها قبل وفاتها! .

! تُفّكر في أّمها، وفي َلِعِبِهما بين ُخْضَرِة اْلشجار

 ...... ما َأْرَوَعُه ِمْن َزَمن  َمضى! 

د  وكنزُة و َوُهما َيقتربان ِمَن اْلبالد، بدأ اْلعمُّ مسع

يسمعان كلمات  ُمتكّررة كأّنها ِخطابات  على 

ُمكّبر الّصوت ... كان صوُت اْلِخطاِب يزداد 

ومعاني اْلكلماِت َتتَِّضُح أكثر كّلما اقتربا ِمَن 

 اْلبلدة ...

وَبْعَد أْن دخال اْلبلدَة رأى اْلعمُّ مسعود  بناياِت 

بالده وقد أصبحْت ُمْهَتِرَئًة، ينتشر على َأْحُيِطها 

وأسطحها صوُر رجل  َغريِب الّصورة؛ نصُف 
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رأسه أصلع، والّنصف اآلخر يكسوه َشْعر  ِمداِديُّ 

مُر، ونظرته ينبعث منها الَّلْوِن، ِمْعَطُفُه أح

  .الّشرر

ي ُرقاِت؛ كاَن أهُل َبْلَدِتِه يمشون ُمَطْأِطئوفي الطُّ 

ؤوس، َأْلِبَسُتُهْم باِلَيًة ُمَقّطعًة، بعضهم َيكس ر الرُّ

 ّد اْلكل في ِجفانالّصخر، واْلبعض اآلخر ُيعِ 

كبيرة جّدا، واْلبقّية تمأل ِقَرَب اْلماِء مَن اآْلباِر 

وتذهُب بها بعيدا ... وأصواُت ُمكّبر الّصوت ال 

ى حالها ُترّدد نفَس اْلخطاب: "أّيها تزال عل

، إّن أطفالكم في  اْلمواطنون، واصلوا عملكم ِبَتفان 

... "  أْمن  وأمان 
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ما باُل اْلبلدة أصبحْت هكذا؟ ... ال   -

ألواَن فيها وال أطفاَل والضحكات؟؟ ... وما باُل 

 الّناِس؟؟ ... ما اّلذي َحَدَث لهم؟؟ ... 

ْيِن، ِمْن َيدْيِه اْلَخِشَنتَ  أمسَك اْلعمُّ مسعود  رجال

حّركه ... كّلمه ... ولكّن الّرُجَل لم يرفْع رأسه 

 كأّنه يْسَبُح في عالم  آَخَر:

إّنه صاحُب تلَك الّصورِة يا كنزُة، هو  -

 سبُب كّل هذا ...

 صورة؟؟ ... -

إّنها صورُة "َصْلعوَن" منتشرًة في كّل  -

 مكان ...
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ّنني ال أسمع ؟؟ ... إيا عمُّ  ماذا يحدث -

صوَت رصاص  وال قنابل ... فما اْلمر؟؟ ... 

 ألْم نسمْع أّن اْلحرَب قد انتهْت؟؟ ...

إّن هذا الّرجَل مأل خياَل الّسّكان ُرْعًبا ...  -

وأرغَمُهْم منُذ سنوات  أْن َيْبنوا له ِتمثاال فوق جبل 

 اْلبراكين ... َوْلْجِل بنائِه كانوا يْبحثوَن عّني ُمْنذُ 

 ِبداَيِة يا كْنزُة ...الْ 

ِتمثال  فوق َجبل اْلبراكين؟ يا َلْلُمِهمَِّة  -

 الّصعبة ...
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َح يمكنه أْن يوضّ  "عقل ِعْقدها"تذّكرْت كنزُة أّن 

لهم أكثَر عّما يحدث في هذه اْلبالد، ويشرح 

 فضغطْت على اْلجوهرة:

 أهال يا كنزُة. قال الّصوُت. -

شرح ِكُنَك أْن تأهال يا عقَل اْلِعْقِد. هل ُيمْ  -

 لي ما َيحدث في هذه اْلبالد؟

قد ووّجَه عقَل اْلع-بكلِّ ُسرور يا كنزُة،  -

عد أْن إّن َصْلعوَن ب -أِشّعَتُه نحو الّصورة ثّم قال

هاجَم ِبالَد اْلحرب، استغلَّ أْهَلها في بناء أغرب 

تمثال على وجه اْلرض، ولكّنهم َتِعبوا ِمْن مشّقة 

 ماَت ِمْنُهُم اْلكثير أثناء اْلِبناءاْلعمل وأخطاره، و 
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َوُهْم ُيكابدون رياح اْلُبْركاِن ... َفثاروا علْيه 

رافضيَن ما أْجَبَرُهْم علْيه، ولكّنه  سرق أطفاَلهم، 

.. فأْذَعَن له  ضاِغًطا عليهم ِلَيْعَملوا دون َتَوقُّف 

ؤوس إلى هذا اْلَيْوِم ...   اْلَجميُع وَطْأطأوا الرُّ

 .هكذا إذن -

ولكّن اّلذي ال يعرفه هؤالء الّناُس؛ هو أّن  -

 قد ماَت منُذ ثالِث سنوات  ... صلعون

 مات؟؟ ... ومنذ ثالث سنوات؟؟ ... -

نعم، وحين شعر باْلمرض الّشديد َيْنتاُبُه،  -

خاَف أْن ُيوقفوا اْلعمل، فقام بهذه الّتسجيالت 

راِت بِّ الّصوتّية اْلُمتواصلة َلْيَل َنهاَر، َوَوَضَع ُمكَ 
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، وذلك حّتى َيستمّروا  ْوِت في ُكلِّ َمكان  الصَّ

 َيْعَتِقدون في ُقّوته وَجَبروته ... 

اْلَمساكيُن؟؟ ثالُث َسنوات  َمّرْت وُهْم ال  -

يعرفون أّنهم قد َتحّرروا؟؟ كيف عرفَت يا عقل 

 اْلعقد كّل هذه اْلسرار؟ 

حيَن أرى الّصورَة أو أسمُع اْلِخطابات  -

َلِة، فإّنني أعرُف جميَع الظُّروف التي  اْلُمَسجَّ

 قيلْت فيها، وكّل شيء حولها ...

إّنَك فعاًل خارق  يا عقَل اْلِعْقِد، ما أروعك!  -

علينا اآلن أْن نعرَف مصدَر هذه الّتسجيالت 

َر الّسّكان. قالْت كنزُة.  ِلُنوقفها وُنَحرِّ



70 

 

َوهْل تدري أين أطفاُلهم اآلَن يا عقَل  -

 ُهَو ْلعقد؟ اْسَتْعَجَل اْلعمُّ مسعود  ُسؤاَلهُ َعلَّهُ َيْسَمعُ ا

أْيًضا شْيئا عِن ابنِته َقَمُر، َمْن َيدري؟ رّبما كانْت 

في مكان  ما، حيًَّة ُترَزُق! وقْد َنِسَي أّن عقَل 

اْلعقد ال يتفاعُل إاّل مع صوِت كنزَة، اّلتي أعادْت 

 عليه نفَس الّسؤال فأجابها:

سّلط عقُل –هم ... أطفالهم ... أطفالُ  -

 ال -اْلعقد أِشّعَتُه على بعض اْلماكن وقال

أعرف، ليس لدّي ُمَؤشِّر  لكي أصل به للمعلومة. 

 اْلْمِكَنُة كلُّها خالية  مَن اْلطفال، ُعْذًرا يا كنزُة. 

َرْيَن ما َلْو تَ  -َعقََّب اْلعمُّ مسعود  -ال بأس  -

لدة يا بناياِت اْلب ُكِتَب على الالفتات فوق أحيط
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كنزة: مقهى "حذار"، مطعم "إّياك ثم إّياك"، شارع 

 "اْلَمْمنوعاِت" ... 

 .ّنهم َمْعُذوُروَن إذن يا عمُّ إ -

عمُّ صرَخ الْ -إّنهم ليُسوا َمْعذوريَن أبًدا،  -

َيْجُرُؤ َأَحُدُهْم على رفع رأسه عاليا؟  أال -مسعود  

هذا غير معقول! هّيا يا كنزُة لنبحث عن مكاِن 

 تسجيالِت هذا اْلخطاب ...

ِاْنَتِظْر يا عمُّ مسعود، سوف أسأل عنه  -

 عقَل اْلعقد مْن جديد.

وبعد أْن سألْت كنزُة عقَل اْلِعْقِد َعْن مكاِن وجود 

 الّتسجيالت، أجابها قائال: 



71 

 

َتِصلي إلْيها ينبغي أْن تدُخلي باب ذلك لِ  -

 اْلقصر على ُبعد خمسيَن ِمْتًرا ِمْن ُهنا ...

أحم أحم ... يوجُد َوَهُج نار  بباِب اْلقصر  -

 يا كنزة. وّضح اْلعّم مسعود.

ولكْن توجد نار  تتوهَُّج في اْلباب يا َعْقَل  -

 اْلعقد، فكيَف ُتريدني أْن أدخل إليه؟؟ ...

، إّنه َوْهم  يجعُلِك َترْيَن إّنها لي - سْت نار 

 باَب اْلقصر ناًرا يا كنزُة! ... 

 -صرَخ اْلعمُّ مسعود-يا للخدعة! ...  -

 .. سوف أقتحمه ... . إذن تعاَلْي معي يا كنزة
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أْسَرَع اْلعمُّ مسعود  اْلُخطى، وَيُدُه في َيِد َكْنَزَة، 

 ِوْجَهُتُهما واِحَدة :

 ّرْجل اْلُيمنى. بسم اهلل، وندخُل بال -

.. ثّم . وفعلت ما فعله العّم مسعودتشّجَعْت كنزةُ 

انطلق االثنان يخترقان بشجاعة  قّل نظيُرها 

ًصَوَر كّل تلك اْلْوهام اْلُمنتشرة داخَل اْلقصر ِمْن 

تّنين وغول وأفاعي وعقارب وظالم ... واْلعّم 

 مسعود  يضحك بصوت  عال  وأعلى:

 ها ها ها... -

شع أخيًرا أمامه مكاَن ُصندوق  ُزجاجّي حّتى انق

كان يحفظ آالت الّتسجيل اْلمتحّكمة في ُمكّبرات 
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الّصوت، وقد أحاط بالّصندوق ُشعُّ اْلعناكب، 

وُغبار السِّنين ... نفض اْلعمُّ مسعود  ذلك اْلغبار 

 ِمْن على الّصندوق ... ثم َهَتَف:

 يا كنزُة علّي أْن أكسر هذا اْلجهاَز. -

كسر جهاَز الّتسجيل يا عّم مسعود، ال ت -

قد نحتاجه ... يكفي أْن توقف تشغيله، لنرى 

  .مفعوَل ذلك على الّناس

ُأوِقَف َتْشغيُل اْلِخطاِب أخيرا، َبْعَد َسَنوات ِمَن 

 ... ثّم خرَج اْلعمُّ مسعود  وكنزُة ِمَن اْلقصر اْلَبثِّ 

ليكتشفا َرّدَة فعل الّناس بعد إسكات صوت 

 رات ... اْلُمكبّ 
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 طبًعا، فلحظاُت الّتحّرر فرحة  ال توصُف!
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 ف ـْند ق  اْلِجْسرِ 

 

أْن أْسَكَت اْلعمُّ مسعود  ُمكّبرات الّصوت؛  وبعد

َشَعَر ُسّكاُن ِبالد اْلحرب بشيء ما غيَر َطبيعيٍّ 

فيهم، في أعماقهم ... لم يعتادوا على اْلعمل 

بدون اْلِخطاب اّلذي سمعوه مالييَن اْلمّرات ... 

ِاهتّز شعورهم هّزات  عنيفة! صدمة  قوّية 

هم، فتعّثر بعضاْلُمتثاقلة اعترضْت ُخطواتهم 

وتسّمر بعضهم في مكانه ... وسقطْت منهم 

أشياؤهم، َهَمسوا َوَهْمَهموا، رفعوا رؤوسهم قليال؛ 

رأوا صور صلعون على أحيط بناياتهم، ثّم عادوا 
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فطأطأوا ُرؤوسهم، وقد أصابتهُم اْلَحْيَرُة كنمل  

ُمْرَتِبك  أضاع طريَقُه، فهو يمشي في غير ُهًدى 

 ما كانوا عليه ...ما عادوا لِ  ... ثّم َسْرعانَ 

انتظريني ُهنا يا كنزُة!! ... صرخ اْلعمُّ  -

 مسعود وقد استشاط غضًبا.

 ؟ذا تريُد أْن تفعَل يا عمُّ ما -

ع ْمنا بِه، سوف أحّطُم جميَلْم يْنفعهْم ما قُ  -

َوِر على اْلحيط، وُأَقطُِّعها َتْقطيًعا أماَم  هذه الصُّ

 أعُينهم ...

يا عمُّ مسعود!! ... قالْت كنزُة  ِاْفَعْلها -

عًة.   ُمشجِّ
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تطلَّب تسلُُّق اْلْحُيِط وتتبُُّعها ُصورًة صورًة 

 اْلمساَء بأكمله ...

أوف.. وأخيرا ... أمسى الّشارُع أصلُع  -

 ِمْن هذا اْلصلع. تنّفس اْلعمُّ مسعود .

لقد حّل اللْيُل يا كنزُة. َسنبيُت هنا هذه الليلة. 

 ة لُفندق  مكتوب  عليها: "فندقتبدو هناك الفت

 اْلجْسر". 

وأخيًرا وجْدنا اسًما ال خوَف فيه وال تحذيَر  -

 ... أضافْت كنزة.

اقتحم االثنان باَب اْلُفندق، فالحظ اْلعّم مسعود 

 أّن بعض الّناس اْلقالئل ِبداخله يمشون مشيةً 
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عادية، وليس مثل اّلذين في اْلخارج، بعضهم 

 َوَضْوضاَء كأّنهم خائفون ِمنْ َيْمشي في َجَلَبة  

شيء ما ... تقّدَم منهما أحدهم وكان َحَسَن 

اْلِهْنداِم طويال، رقيق اْلجسم، عْيناه تدوران في 

 مكانهما، وقال كأّنه لْم يتكّلْم منذ مّدة طويلة:

 مررح ح ب باااا -

مرحبا سّيدي، لقد اشتقنا ْلحد  ُيَكلُِّمنا ...  -

ل اْلعمُّ ُدِقُكْم هذه الليلة. قاُنريد أْن نبيَت في ُفنْ 

 مسعود مبتسًما.

أراَد اْلَعمُّ مْسعود  أْن َيْسأَلُه عْن حاِل اْلِبالد، 

وكْيَف آَلْت إلى ما هَي علْيِه، وكيف ... وكيف 
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... ولكنَُّه في ظروِف اْلحرب هذه َأَخَذ باْلَحْزِم، 

َوَسَكَت ُمسيئا الّظنَّ بالّرجل الذي َسّجَل معلوماِت 

ْيفْين في السِِّجلِّ اْلخاصِّ بذلك، ثّم صّفق  الضَّ

اًسا بيديه. َفتقدََّم الّناِدُل وكان شاّبا َوسيًما يلبُس لب

 أنيًقا، َسلََّمهُ الرَُّجُل ِمْفتاًحا ... وطلَب منهما إشارةً 

 مؤدََّبًة أْن َيْلَحقا به.

فتح الّشابُّ ُغرفَة اْلُفندق، فدخل االثنان اْلغرفَة 

 ة، وكان يوجد بها سريران، وبعُض الُغبارِ اْلخشبيّ 

 وُشعُّ اْلَعناِكِب ...

يبدو أّن هذا اْلُفندَق لم َيشتغْل منذ سنوات  -

 ... قال اْلعمُّ مسعود.
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 بينما رجع الّنادُل إلى سّيده يسأله:

 ماذا ستفعل بهما يا سّيدي؟ -

.. تسأُلني؟؟ ... سنفعل بهما مثل هه -

لهما؛ ّلذين استضفناهم قباّلذي فعلناه باْلمئات ا

 َسُنَضيُِّفُهما هذه الليلَة، وغًدا ُيبّكران للعمل.

ولكّنهما يا سّيدي على خالِف اآلخريَن،  -

فقِد اْخَتَرقا باَب سيِِّدنا "صلعوَن" َوَتَجرَّآ على 

 إسكاِت ُأْسُطواَنِة خطابه.

نعْم، وسُيعاَقبان على ذلك ال تقلْق، فلنُعْد  -

ل، لنرى أْين وصلْت خرائط إلى طاولة اْلعم

 اْلشغال، وأفواُج اْلُعّمال ... 
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في هذه اْلثناء، كاَن اْلَعمُّ مسعود  وكنزُة َقِد 

اْسَتْلَقيا على َسريَرْيِهما في ُغرفة اْلُفْنُدِق ... 

اًل ِاْرَتأْت كنزُة أْن تضغط جوهرَة اْلِعْقِد ِلَتْأَنَس َقلي

 بعقله:

ِق ِق اْلباب ِباْلِمْغاللقْد قاَم الّناِدُل ِبَغلْ  -

 ِلَسْجِنِك داخل اْلغرفة يا كنزُة.

انتظري،  -قال اْلعمُّ مسعود  –ماذا؟؟ ...  -

 سوف أتأّكد ...

توّجه اْلعّم مسعود بسرعة نحو باب اْلغرفة، حاول 

 فتحها، لكّنها لم َتْنفتح له ...
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صدَق عقُل اْلِعقِد، لقْد َأغلق الّنادُل اْلباَب  -

تأكََّد اْلْمُر اآلن، إّن هؤالء غالق ... علينا باْلمِ 

الّناس يعملون لصالح صلعوَن، وطبعا فقْد 

 شاَهدوا كّل ما صنعناه ...

وفعال، ما هي إال دقائُق معدودًة، حّتى عاد نفس 

اْلِخطاِب، َيْقَرُع أسماَع اْلَبْلَدِة عبر ُمكّبرات 

 الّصوت كما كان ...

 هكذا اْلمر إذن؟؟ ... سوف َيرْون؟؟  -

هّدد اْلعمُّ مسعود  اّلذي أحّس بَتَعب  شديد  ِبِفْعِل 

اْلمجهوِد اْلكبيِر اّلذي بذلُه، أغمَض عينْيه، وهو 
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يفّكر في حّل ما!! ... وما هي إال دقائُق معدودًة 

:  حّتى دخل في مشهِد ُحُلم َلذيذ 

... قمر ... ابنتي ... قمر... ها ها ها -

ها ها ها... أنا ُهنا َخْلَف الّطاولة ... أصبحُت 

هنا َخْلَف الكرسّي ... ُقْش.. أصبحُت َخْلَف 

 الّسرير ... هاهاها.. 

 للذيذ لصوت قمر  وهيثم انتقل مشهد اْلُحُلِم ا

ة  َتتَ تناديه  : عميق ي بئرفتسقط كأّنها  دُ عَ ابِبَبحَّ

أنقذني يا أبي" ... َلْم َيْشُعْر  "أنقذني يا أبي،

مسعود  بنفسه إاّل وقد سقط ِمْن َعلى الّسرير إلى 

 اْلرض شرَّ َسْقَطة  ...
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في هذه اْلثناء، كان ِقْفُل باِب غرفة اْلُفندق 

 ... ُيسَمع له قرع  شديد  ِمَن اْلخارجِ 

ثّم دخل علْيهما رجاُل اْلفندق بُعنف شديد وهْيأة 

... تكّلَم الّرجُل اّلذي كان قْبل  جديدة هذه اْلمّرة

 قليل ُيَتْأِتيُء في كالمه: 

تابع -كيف غاَب عّني أمر  كهذا؟   -

الّرجُل وهو ينظر إلى اسم مسعود في سجّل 

يافة بين يدْيه وُيَدقُِّق النَّظرات ها ها ها..  -الضِّ

مسعود  متعّدُد اْلمواهب، مسعود  اْلهارُب ... نحن 

 ك اّلذين كّنا ننتظرَك بفارغأصدقاؤك أبناُء بلد

 الّصبر ...
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لقد كنُت نائما وسقطُت ِمَن الّسرير، عذرا  -

 إلزعاجكم سيدي. ِاْعتذَر اْلعمُّ مسعود.

 بناء ِتْمثالِ تمام أنَت يا مسعود  أمُلنا إل -

ْلواُن، قد آَن ام يبق الكثير، و سّيدنا َصْلعوَن، ل

 سنأخذَك معنا إلحدى اْلمكنة؛ ُتلّخص علْينا

 ... فيها اْلوقَت، واْلَعناَء اْلَكبيرَ 

أعتذُر لكم سّيدي، أنا أشعُر بالَمَرِض  -

 وأريُد أْن أنام قليال.

ستذهب معنا طوعا أو كرها، هّيا معنا  -

 اآلن يا مسعود.
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الحَظ اْلعمُّ مسعود  أّنه لْم َيُعْد َيتحّكم في رجلْيه، 

ل، جُ الَّلتْين أصبحتا تمشيان ُمْنَساقتان وراء الرّ 

 فبدأ يصرخ مستنجًدا:

 ماذا يحدُث لي يا كنزة؟؟ -

ترّدد سؤاُل اْلعمِّ مسعود في جوانب اْلغرفة؛ وقد 

خارْت ُقواه بشكل كامل وهو يحاول لمس أّي 

:  أحد منهم، واستلقى على ركبتْيه وهو يرّدد تأتآت 

مستـ ح ح ح يــل...   مستـ ح ح ح  -

 يــل...

هم نجدة ... ولكنأسرعْت كنزُة نحوه صارخة مست

دفعوها بقّوة وتركوها ُمْلقاًة على اْلرض، 
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وانصرفوا باْلعّم مسعود ُيِتّمون ُمهّمتهم اْلغاية في 

 اْلهّمّية!! 
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 أْشباح  الرُّْعِب 

 

ُأِخَذ اْلعمُّ مسعود  رغما عنه إلى مكان  واسع جّدا 

التِّْبِن،  َضهُ خالية  ِمنَ ُيشبه اإلسطبل؛ َغْيَر أّن أر 

تتوّزع في جوانبه براميل كبيرة، واْلكثير ِمَن 

 اْْلَِسّرة اْلُمْصَطفَِّة ُهنا وهناك ...

في اْلجهة اْلُيْمنى؛ كان الّناُس ُمصطّفون َمْثَنى 

َمْثَنى، في طابور طويل ال ينتهي، وهم يحملون 

 أدوات اْلعمل، وُقَفُف الصُّخور واإلسمنت والّرمل

... ويصطفُّ في اْلجهة اْلُيْسرى فئة ِمَن اْلعجائز 

يحملون ِقَرَب اْلماء يصّبونها في اْلبراميل 
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وينصرفون، وبعض هؤالء اْلعجائز يوّزعون 

اْلحساء اْلبارد على عشرات الّصحون فوق 

... ال يزال اْلجميع  اْلمائدة اْلعظيمة اْلبائسة

 مطأطأ الرأس، ينتظرون في صمت  رهيب  وعرقُ 

 اْلجوِّ الّساخن يتصبَُّب ِمْن َجبيِن اْلَجميِع ...

 :وبعد دقائق ِمَن االنتظار

خمسة، أربعة، ثالثة، اثنان، واحد،  -

.   صفر. قال الجميع بصوت  واحد 

َضَغَط اْلَبّواُب َعلى ِزرِّ َفْتِح باِب اإلسطبل 

اح ، فاْنَفَتَحْت على َلَفِح رياْلعظيمة اْلَعريضةِ 

اْلُبْركان اْلحارَِّة؛ ِلَيظهَر جانب  ِمْن بدايِة ِجْسر  
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و بشكل  نصِف دائرّي نحُمَعلَّق ، يظهر ُمْمَتدًّا 

 اْلفق ...

لك ِمْن ذجرًيا أْفواُج اْلُعّمال تدُخُل  وانطلَقتْ 

 اْلجسر عبَر اْلمراكِب تخترُق باَب اإلسطبل:

فوج:  8701: ، فوج8701فوج:  -

. صرخ اْلبّواب وهو يضع عالمات  في 8717

 كّراسته.

دخلوا وهم ُمنهكين، سقط اْلكثيُر منهم َمْغِشيًّا 

عليه على اْلِسّرة اّلتي كانْت ُمَعّدة لذلك، واْلكثيُر 

 ،منهم جرى نحو اْلِقرِب في أيدي اْلعجائزِ 
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ْلماء اْلماَء كأّنه لْم يشرِب امنها يشرُب  والبراميلِ 

 ي حياته... ف

بْينما بدأِت الّصفوُف التي كانْت تنتظُر، امتطاَء 

، اآلن فارغةالتي أصبحْت  اْلمراكب اْلمعّلقة

 جبل اْلبراكين ليواصلوا اْلعمل ...  وجهُتهم

، فوج: 8711، فوج: 8718فوج:  -

 صرخ بّواُب االصطبل،بسرعة يا ِبغال. . 8711

 ثم بدأِت اْلباُب ُتْغَلُق ...

ها.. طبعا يا مسعوُد، لْن ُنرسلك ها ها  -

.. . لهذا اْلعمل الشاقِّ، فأنَت أهّم ِمْن كّل هذا

ّنما أردُت أْن أرَيَك ُصعوبة ما نحن فيه، ُانظْر  وا 
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للمساكين اّللذين يموتون كّل يوم ... أنَت يا 

 مسعود بيدك اْلحّل لكّل هذه المآسي ...

 وكيف ذلك؟؟ ... -

 سوف تعرف بعد قليل ... -

ب اْلجميع في طائرة اْلهيلكوبتر، وأمر رئيُس رك

ّباَن قائال:  اْلفندق الرُّ

 ُخْذنا ِلمقابر الّرعب. -

 أْمُرك سّيدي. -

وانطلقوا َيْمُخروَن ُعباب سماِء بالد اْلحرب، حّتى 

وصلوا إلى مكان َتْنَعُق فيه اْلِغْرباُن، وِعظام  
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ِعْمالقة َمْرِميَّة  في كّل جانب  كأّنها عظاُم 

 الّديناصوراِت، تعوُد إلى ماليين السِّنين ...

 ها قد وصلنا يا مسعود. -

 ما هذا اْلمكاُن؟؟ ... -

كانْت ِرْجاَل اْلَعمِّ مسعود  قد تحّررتا أخيًرا، ولكْن 

ليس أمامه اآلن إال أْن ُيطيع الّرُجَل فيما يأمر 

 به.

ندوق الزُّجاجّي  - هل َترى ذلك الصُّ

 ا مسعود؟اْلمكتوب عليه اسمَك ي

 نعْم أراه. -
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اذهْب، وافتِح الّصندوق. وأمسك بيديك  -

تلك اْلبيضَة الّصغيرة بداخله. هذا كّل ما في 

 اْلمر.

ندوق؟ -  ولكْن كيف سأفتح ذلك الصُّ

 باْلمفتاح. وهو في جيبَك يا مسعود. -

 في جيبي؟؟  -

َفتََّش اْلَعمُّ مسعود  ُجيوبه ... وباْلفعل، فقد وجد 

 ا صغيًرا.فيها مفتاح

 "أّي مفتاح هذا؟ ... وَمْن وضعه في جيبي؟؟"

 …تساءل اْلعمُّ مسعود 
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هّيا يا مسعوُد، ال تخْف ... تشّجْع  -

وافتحه لننتهي ِمْن شقائنا أخيًرا ... ُانظر إلْيها، 

إّنها بيضة صغيرة جّدا ال تضّر أحًدا ... قال 

 الّرجُل ِمْن بعيد ...

اْلعمُّ مسعود  ِمَن الّصندوق أكثر وأكثر،  اقتربَ 

دقََّق الّنظر في داخل الّصندوق الزجاجّي، 

ه سوى بويضة صغيرة وبالفعل ما رأى داخلَ 

بحجم حّبة اْلُحمُِّص ... وما أْن وضع يده في 

ندوق، حّتى أحّس ِبُرعب   جيبه، يريد فتح الصُّ

ْحساس  بداخله يقول له: "ال تفتح  شديد  ... وا 

 ندوق" ...الصّ 
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ندوق في مكانه ... َفِرَح الّرجاُل  ِمْن –تزلزل الصُّ

وابتسموا اْبتسامًة ماِكَرًة لتأّكدهم ِمْن أّن  -َبعيد  

 عملّيَة الّتفاعِل قد بدأْت ... 

 أيُّ وحش َيْخَتِبُئ في هذه اْلُبَوْيَضِة الّصغيرة يا

ُترى؟ عاوَد اْلَعمَّ مسعود  شعوَر الّرعب الّشديد، 

جديد  لْم يشعر به ِمْن َقْبُل، شعور باْلوحدة  ُرْعب  

 الّشديدة في هذا اْلعاَلم اْلكبير، زاَد حنيُنه للجزيرة

رها ووحوشها، زاد شوقه لِدْفِء اْلكهف ... يْ وط

:  لكّنه ثََبَت َوتدارَك اْلموقَف وصرخ نحوهم بذكاء 

َلْن أفتَح هذا الّصندوق حتى ُتحضروا لي  -

 ابنتي كنزَة.
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هّيا  -صرَخ رئيس اْلفندق–؟ ... ماذا -

 بسرعة، أحضروا ابنته ِمَن اْلفندق.

وعلى الّتّو، انطلق أحدهم يركب طائرة 

اْلهيليكوبتر يمخُر ُعباب الّسماء عائدا للفندق 

... وجد كنزَة في مكانها ال تزاُل تفّكر في ما 

حدث للعمِّ مسعود ... يا للهول ... إنهما 

َن ا ... جّرها اْلُجْنِديُّ دو يواجهان عدّوا َشِرًسا جدّ 

 شفَقة  إلى اْلهيليكوبتر ...

وحين اعتلْت كنزُة سماَء بالد اْلحرب فوق 

 ؛ْلعقدا جوهرةِ على ضغطْت كنزُة اْلهيليكوبتر، 

سْمَعها أصوات  غريبة  جّدا: صراخ  شديد   تْ أخذفَ 
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يصدر ِمَن اْلْسَفِل، ِمْن ِعْنِد الّسّكان يخترُق جسم 

 ر اْلفوالذّي ... اْلهيليكوبت

 :اْلعقدعقل ْت بصوت  ال يسمعُه إال فهمسَ 

 ما اّلذي يحدث في اْلسفل؟ -

إّنها أوهاُم أشباح  عمالقة  ُمخيفة  جّدا  -

ا ُتحيط باْلبلدة كّلها، أشباح  بأنياب  َيسيُل ُلعاُبه

وأعُين  ُمْلَتِهَبة  وأياد  ذاُت أظافَر َصْفراَء وأجساد  

ا ازداد الّشوك، أشباح  تتضّخُم كّلمغريبة  ُمَرّشقًة ب

 ُسّكاُن اْلبلدة خوفا منها ... إّنه اْلخْوُف حين ُيَفتِّقُ 

في الذِّْهِن؛ ُيقّيُد اإلنساَن ال تنتهي أوهاًما 
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يئا فشيئا، ويحّوُله عْبًدا وُيسْيطُر عليه ش

 الّرأس طوَل عمره ... يءَ طِ أْ طَ مُ 

ها قد جاءِت ابنتَك يا مسعود ، فافتِح  -

 الّصندوَق اآلن. أَمَر رئيس اْلفندق.

 نعم، سأفعل. قال اْلعمُّ مسعود . -

َل هذه اْلمّرَة خوُف اْلعمِّ مسعود إلى إغراء   تحوَّ

شديد  ُيغالبه ويأمُره بفتح الّصندوق، واكتشاِف ما 

بداخله، فامتّدْت باْلفعل يُده نحو الّصندوق 

حِت تلَتْفَتَحُه ... ِانطلق ُيدير اْلمفتاح، فانف

اْلُبَوْيَضةُ على رأس شبح ُدخانّي صغير في حْجم 

، بدأ ُيدغدغ اْلعمَّ َمسعود  َدْغَدغاِت  َحبَِّة ُحمُّص 
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خوف  َلذيذة جّدا، خوف  ِمْن معارَك طاحنة  

وُصراخ  وَزعيق ، خوف  ِمْن مخلوقات  بشعة 

قصيرة وأخرى عمالقة، خوف  ِمَن اْلفراغ، خوف  

كّل شيء وِمَن الالشيء  ِمَن الّظالم، خوف  ِمنْ 

... ومع هذه الّدغدغات بدأ شبُح الرُّعب ينمو 

ويكبر بسرعة شديدة، بينما بدأ اْلعمُّ مسعود  َيِئّن 

وَيْنَكِمُش على نفسه، وُيَطْأِطُئ رأَسه تماًما مثلما 

 ... يفعُل ُسّكاُن بالد اْلحرب

أماَم هذا اْلمشهد  -كعادتهم–ِانَبَهَر الرِّجال 

، وفتحوا أفواههم فاغرًة، مّما جعلهم ال اْلعظيم

 ينتبهون لكنزة، اّلتي شعرْت بنوع ِمَن التَّحّرر ِمنْ 
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قبضتهم، فانفلَتْت منهم تجري بكلِّ ُقواها حيُث 

، أمسكْتُه ِمْن َيِدِه:  َصْوُت َأنيِن اْلعّم مسعود 

ْع يا عمُّ ... ال َتْسَتْسِلْم ... -  تشجَّ

اعة ِمْن الشَّج ْسعود  دماءُ في ُعروِق اْلعمِّ مَ َسَرْت 

 جديد ... 

وِمْن ُلطف اهلل، انقشعْت أمامه حقيقُة ما يجري 

ندوق بأقصى قّوته، وأغلقه  له، فانطلق نحو الصُّ

باْلمفتاح ِمْن جديد ... فُصِعَق الشَّبُح وتصاغر، 

وعاد لحجم حّبِة اْلُحمُِّص وانزوى في ُبَوْيَضِتِه 

... 
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اهد عداَء االنتصار، ثّم شتنّفس اْلعمُّ مسعود  صُ 

َمْن حوَلهُ ِمَن الرِّجال وقد أذعنوا واستسلموا أخيرا 

... 

نظَر اْلعمُّ َمسعود  حوله، فرأى اْلمئاِت ِمْن 

صناديِق اْلُبَوْيضاِت ُمْصَطفًَّة اْلواِحَدَة ِتْلَو 

 اْْلُْخرى.

 ما ُكّل هذا يا كنزُة؟؟ ... -

 ...ُاعذرني يا عّمي فأنا ال أرى شيئا  -

وكّررْت كنزُة نفَس السُّؤال على عقل اْلعقد الذي 

 سّلط عليها أشعته اْلُقَزِحيََّة ثّم قال:
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هذه مقابُر أشباح الرُّعب يا كنزُة، ُهنا تنام  -

اآلالف ِمْن هذه اْلشباح، وكلُّ واحد ِمْن بني 

اإلنسان يمتلك مفتاَح صندوقه. فإذا فتحه، فإّنه 

، ييخرج منه شبح  صغير جّدا ك بدأ حّبِة ُحمُّص 

ى ِمْن إلنسان، فيتغذّ ُيسّلط مشاعَر اْلَخْوِف على ا

ر ينمو ويكبر، ثم ينمو ويكبوينطلق خوفه هذا، 

... حّتى ُيصبَح َشَبًحا عمالقا شديدا يستحيُل 

التََّخلَُّص منه، بينما ُيصبح اإلنساُن عْبًدا لهذا 

الّشبح ُمَطْأَطَأ الّرأس تماما مثل ُسّكان بالد 

 اْلحرب ...

وأولئك الرِّجاُل في اْلفندق، لماذا لم  -

 ُيصبهم ما أصاَب اآلخرون يا عقل العقد؟



016 

 

هؤالء الّرجاُل يا كنزة، طيط طيط ...  -

كانوا وزراء صلعون، اّللذين لْم يفتحوا صناديق 

ُهْم، ُرْعِبِهْم، فهم َيتحّكمون في اآلخرين وَيْسَتْعِبدونَ 

ود موا في اْلعمِّ مسعوقد كانوا ُيريدون أْن يتحكّ 

لُيريَحُهْم َوَيصيَر هو رئيُس البّنائين، ولكّنه 

انتصر على شبح رعبه، هو اْلوحيُد اّلذي انتصر 

 على شبح رعبه في بالد اْلحرب كّلها.  

لقد انتصرُت بتعاونُكما معي يا كنزة.  -

فشكًرا لكما ... شكًرا لكما!! ... علينا اآلن أْن 

دي ِلكْي يتحّرروا ِمْن هذه نعود لنساعد أهل بال

 اْلشباِح اللعيَنِة؟

 هّيا بنا!! ... قالْت كنزُة. -
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أمَر اْلعمُّ مسعود  رئيَس -أنَت، تعاَل هنا  -

بالد مة عاصُمْر ِرجاَلَك باْلعودة بنا إلى  -اْلفندق

 اْلحرب.

أْمُرك سّيدي. قال الّرجُل صاغًرا. وطاَر  -

اْلجميُع في سماء اْلعودة، تاركيَن وراءهم أشباَح 

 مقابِر الّرعب تناُم في َسالم ... 
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 أْيَن أطفال نا؟

 

وفي بالد اْلحرب ِمْن جديد؛ أمَر اْلعمُّ مسعود  

 رئيَس اْلفندِق قائال:

وَأْسِكْت َصْوَت هذا اْلِخطاب في ذهْب اِ  -

 اْلحاِل.

أْمُرك سّيدي أجاب الّرُجُل. وانطلَق  -

 ُمسرًعا.

وما هي إال دقائُق حّتى عّم اْلِبالَد صمت  

، نظر  ! ... ِاْرَتَبَك الّناُس ِمْن جديد  عجيب 
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بعضهم إلى بعض، َهْمَهُموا، وَتْمَتُموا، رفعوا 

، لعونلم يجدوا صور صرؤوسهم إلى اْلعلى، 

ازداد اْرِتباُكُهْم واْضِطراُبُهْم ... ثّم عادوا ف

ْلْعماِلِهْم يطأطئون رؤوسهم! ... غضب اْلعّم 

 وصرَخ:غضبا شديدا مسعود 

سوف أنادي فيهم بخطاب  جديد  يا كنزُة،  -

 فهّيا معي إلى قصر صلعون ...

وفي اْلقصر، أمسَك اْلَعمُّ مسعود  بمكّبر الّصوت 

 ونادى:

 الناس،  "أيُّها -

روا أْنُفَسُكْم ِمْن أشباح الّرعب،   َحرِّ
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 ارفعوا ُرؤوسكم، وابتسموا للحياة"!

"فليْقَرْع هذا اْلخطاُب أسماَعهم مالييَن اْلمّرات، 

 لُيعينهم على االنتصار" ... 

ثّم نظر اْلعمُّ مسعود  ْلهل بالده ِمْن ُشرفة 

 اْلقصر هذه اْلمّرَة لينظر مفعوله عليهم ...  

 ن استمع سّكاُن بالد اْلحرب للخطاب اْلجديدوحي

 : يتكّرر على مسامعهم

 "ارفعوا رؤوسكم وابتسموا للحياة"!!

فلكأّن غمامًة ِمَن الّرماد اْلسود انقشعْت عن 

اْلبلدِة ُكلِّها، فبدْت شمُسها ناصعةً وسماؤها زرقاَء 
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صافية ْلّول مّرة بعد سنوات  طويلة ِمَن اْلُحزن 

س رؤوسهم بعد سنوات ِمَن ... ورفع الّنا

 االنحناء ...

طفلتي ... أين أنِت يا وردة؟ ... صرخِت  -

 امرأة ِمْن بين اْلهالي ...

 ولدي ... صرخْت أخرى إلى جانبها ... -

وأمام نداِء اآلباء واْلّمهات على أطفالهم، َعِلَم 

اْلعمُّ مسعود  وكنزُة أّنهما أمام مشكل َعويص 

 اْلفندق:جّدا، فنادى على رئيس 

 أين ذهبتم بأطفال هؤالء الناس؟ -
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 إّنهم في "مركز الّتدريب الّسرّي". -

 وأين يوجد مركز الّتدريب هذا؟ -

 على ُبْعِد خمس كيلوِمْترات  ِمْن هنا ... -

 وَمْن هو قائُد هذا اْلمركز؟ -

 أنا يا سّيدي. -

 ماذا ننتظُر إذن؟ هّيا بنا ... -
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 اْلـَفـخُّ 

 

كانْت "رقم واحد" ومجموعُتها اْلُمكّونُة مْن خمسِة 

 أطفال في سنِّ َعْشِر سنوات ُتراقب َعْن ُبْعد  

دريب" نحو "مركز التّ  سّياراِت "اْلِجيْب" وهي مقبلة  

... لقد وصلِت اْلمركَز أخبار  َعْن ُمداهمة بعض 

 بالد اْلحرب ...اْلُغَرباِء ل

إّنهم على ُبْعِد َخْمِس َدقاِئَق. انتهى. قالْت  -

 "رقم واحد" عْبَر اْلهاتف.
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جميل! قال اْلقبطان في مكانه، وقد تلّقى  -

 "رقم واحد".  مكالمةَ 

وصلْت سّياراُت "اْلِجيْب" إلى مركز الّتدريب عند 

غروب الّشمس، ُفتحت أمامها اْلبواُب بشكل 

وار، طبيعّي، خرج الْ  قبطاُن في استقبال الزُّ

 أعطى الّتحّيةَ واقترب ِمْن ُمدير اْلُفندق وضيوفه:

 أهال بك سّيدي وبضيوفك! -

 أهال يا زهراُن. -

وما هي إال لمحة بصر، حّتى وجد اْلعمُّ مسعود  

وكنزُة نفسْيهما وهما ُيصارعان الشَِّباَك اّلتي 

 ُأْلِقَيْت عليهما:
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.. في اْلُحْسباِن .يا للهول! لم نضْع هذا  -

 صرخ اْلعمُّ مسعود.

أحسنَت يا زهران! قال مديُر اْلُفْنُدق  -

مبتسما. ُخذوهما لسجن اْلمركِز، وشّددوا 

 اْلحراسَة.

والتّفْت بهما مجموعُة "رقم واحد". انتشلوهما ِمَن 

الشَّبكتْيِن، وُأْلِقَي بهما في ِسْجِن اْلمركز ... 

ك ْنزاَنَة، وِمْن ُهناووقفِت اْلمجموعُة تحرس الزِّ 

َلَمَح اْلعّم مسعود  ثالثَة أطفال في الّزنزانة 

َء ِمَن اْلُمقاِبَلِة، كانْت ِثياُبُهْم رثًَّة، َوِشفاُهُهْم بيضا

اْلَعطش واْلجوع ... كانْت وسطهْم طفلة بيضاء 
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اْلبشرة، سوداء الّشعر، تنظر مباشرة في عينِي 

 اْلعّم مسعود ...

ننا أولئك يخضعون ال شّك أّن جيرا -

 لعقاب  شديد  ... 

أَلْسنا َوْحَدنا ُهنا يا عمُّ؟ ... طيب ...  -

 َمْن أولئك يا عقَل اْلِعْقِد؟

هؤالء ُمَتَمرِّدوَن على أوامر قبطاِن هذا  -
"اْلمركز"؛ وتلك اْلفتاُة لها عالقة  ِباْلَعمِّ مسعود 

... 

ماذا؟؟ ... تلك اْلفتاُة؟؟ ... ماذا َترى  -
 بط يا عقل اْلِعقد؟؟ ... استخدْم ُقُدراتك ...بالضّ 

 ألحَّ اْلعمُّ مسعود  َعلى اْلعقد. أرجوك ...
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وحين لم يستجْب عقل اْلِعقد، أعادْت كنزُة عليه 
 نفس السُّؤال، فقال ُمجيبا إياها:

إّنني أرى اْلعمَّ مسعود وهو يحملها في  -
 ُحضنه وليدًة، وُيناديها: "قمر" ...

.. إنها قمر! ... ابنتي قمر ... يا أهلل! . -
 صرَخ اْلعمُّ مسعود.

وما هي إال ثوان  معدودة  حّتى ُأِخَذ أولئَك 
انطلق ما بين، عن زنزانتهم الّثالثة بعيدا اْلطفالُ 

 بأعلى صوته:كالمجنون اْلعمُّ مسعود  ُينادي 

 قمر، ابنتي قمر ... قمر ... -
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دين  استدارْت "رقم واحد" اّلتي كانْت تأخذ اْلُمتمرِّ
ِلَزناِزِنِهُم االنفرادّيَة، ِلَترى َمْن صاحُب هذا 

 ... تحّرك شيء  ما بداخلها ... الّصوت اْلعالي

بينما انطلقْت كنزُة والّدهشُة والّسعادُة تمألها وقد 
للبحث َعْن َمْخَرج  ِمْن هذا  ؛ازداد فضوُلها
اّلذي أْعَمَل أشّعة  "عقل اْلعقد" اْلمكان، تسأل

 اْلَبْحِث لديه ثُّم قال:

ي يوجُد َمَمرٌّ ُسْفِليٌّ بهذه الّزنزانة يؤدّ نعم،  -
 إلى مكان  ما باْلخارج ...

، وأين هو؟ -  ماذا؟ ... َمَمرٌّ ُسْفِليٌّ

 يوجد أسفل مقعدِك يا كنزة. -
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كانه ِمْن مقفز عن الصراخ، و اْلعّم مسعود توقف 

ُقرود اْلجزيرة ... وبدأ في جّر اْلمقعد في قفزَة 

هدوء  شديد، ليرى ماذا يوجد أسفله ... وبالفعل 

فقد وجد َمَمرًّا يؤّدي لألسفل، كان الليل قد أرخى 

مر ... قنجوم وال بدون  ، هي ليلةالسوداء ثيابه

، واْلفرصُة ُمواِتَية  ِللتََّسرُِّب داخَل اْلَمَمرِّ الّسفليّ 

وخروِجهما ِمَن اْلَمَمّر الّضيِّق  وبمجرد زحفهما

حة ه رائمكان ب حتى وجدا أنفسهما في ،قليال

ا بضعة يشَ مَ كريهة؛ مكان يشبه الحّمام المّتسخ، 

ط، نقّي مبلّ حّتى عثرا على مكان  خارجه، أمتار 

اْلعمُّ مسعود  لَمحَ تحت اْلرض ...  إنهما اآلن

بيتا زجاجيا يسُع فْرًدا واحدا يوجد داخله حارُس 
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اْلمكاِن وهو منهمك  في شخيره، وبقايا عشائه 

مشّتت  يمنة ويسرة ... دخل اْلَعمُّ مسعود  ِلَوْحِدِه 

َلْم يدْع  ،اْلموجودة هناك شدَُّه باْلحبالِ  ؛... وِبقّوة  

وال  ،لُه ُفرصًة لضغط ِزرِّ ُمنّبه الّطواريءِ 

 . وسأله:للّصراخ

 ما هذا اْلمكاُن؟ -
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 ِاْسمي خالدٌ 

 

 :مرغما فأجاَب اْلحاِرُس 

هذا َمْهَجُع مركِز اْلطفال اّلذين  -

يخضعون للّتدريب في هذا اْلُمعسكر، إّنهم 

 نائمون اآلن ...

ل أْن يريه أزراَر طلب اْلعمُّ مسعود  ِمَن الّرج

ّلتي ا ضغطها مسعود فُأنيرِت اْلقاعة ... ارةاإلن

 ة َعنِ صغيرة ُمتراصّ عْن ُغرف   كانت عبارةً 

يتوّسطها ممّر طولّي ِشْبُه  ،اْليمين والشِّمالِ 
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ثم أراه بعدها أزرار فتح اْلبواب اْلحديدّية  .ضّيق  

للُغَرِف ... ضغط مسعود  أزرار فتح اْلبواب، 

 ،انب اْليمنفبدأ اْلفتياُن يخرجون ِمَن اْلج

واْلَفتياُت َيْخُرْجَن ِمَن اْلجانب اْليسر ينظر 

بعضهم لبعض في ُذهول لما يحدث ... تأّكَد 

ثم  ،اْلعّم مسعود ِمْن َرْبِط َيَدِي اْلحارس ورجليه

 توجه لألطفال:

أّيها اْلعّزاُء، أنا مسعود  اْلُمغامُر، ولقد  -

كم ب بعثني آباؤكم وأّمهاُتكم للبحث عنكم واْلعودةِ 

 إلى دياركم ...

أبي ... أّمي ... وانطلقِت الدُّموع تهطل  -

 في صمت ...
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ال شّك أنكم تدّربتم تداريب تُفيدكم في  -

الّدفاع عن أنفسكم ... وقد حاَن اْلوقت 

روا أنفسكم، فأنا ال أعحَ الستخدامها ... فْلتُ  رف رِّ

 هذا اْلمكان ...

وماذا جرى لصلعون؟ سأل خالد  وكاَن  -

 اْلفتيان اّلذيَن ال يحّبون هذا اْلمكان. أحدَ 

رِت اْلبالُد منه  - ، وتحرَّ لقد ماَت منذ سنوات 

... 

عَ   الكانْت فرصًة اَء؛ و دتنّفس اْلطفاُل الصُّ

ُض  ْن مِ اّلذين ُأِخذوا َقْهًرا  وهمُ  ،همأمامَ ُتَعوَّ

 لُيدافعوا اآلن َعْن أنفسهم ... أّمهاتهم وآبائهم 
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انطلقوا ُمستعملين ُقُدراتهم وضعوا خطتهم؛ و 

ا، وِخفَّتهم وتقنّيات اْلهجوم والدِّفاع اّلتي يتقنونه

ِلَيْبَدأوا ِبإْلقاء اْلقبض على "رقم واحد" 

ومجموعتها، ثّم ِلَيِصلوا أخيًرا لغرفة اْلُقبطان 

ما هي إال سويعات وضيفه مدير اْلفندق ... و 

سائَر خاْنَتَصروا انتصاًرا ساِحًقا دوَن قالئل حتى 

 كبيرًة ...

أين ذهبتم بتلك اْلفتاة؟ سأل اْلعّم مسعود   -

 اْلُجْنِديََّة اّلتي ُتْدعى: "رقم واحد".

إنها في الّزنزانة االنفرادّية. أجابْت "رقم  -

 واحد" وهي صاغرًة مغلوبًة.
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ماذا تنتظرين؟ لنذهْب إلخراجها ِمْن  -

 هناك ... هتف مسعود.

انساقْت "رقم واحد" لألوامر، وفتحْت أبواب 

الّزنزانات الّثالثة فخرج الطِّفالِن اْلمعاَقبان ... 

 بينما َلْم َتْخُرِج اْلَفتاُة ِمْن زْنزانتها. ارتَجَف قلبُ 

اْلعمِّ مسعود َخْوًفا عليها، فدخل ال يْلوي على 

انت اّلتي ك-شْيء  ... ضّم اْلعمُّ مسعود اْلفتاة 

و إلى صدره وه -اْلكالم ِمَن اإلغماء ال تستطيع

 ينادي:

قمر ... ابنتي قمر ... ظننُت أّنهم قتلوِك  -

... حمدا هلل ... ابنتي قمر ... أعطوني بعض 

 اْلماء ...
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ِانهارْت "رقم واحد" على اْلرض وسقطْت منها 

اْلمفاتيُح ... وجّرها أربعة ِمَن اْلفتيان اْلقوياء 

ّية الّزنزانة االنفرادنفس  إلى داخلِ خوف بطشها 

يحملها  تهِ اتفَ بينما انطلق اْلعمُّ مسعود  بِ  للفتاة،

ِعَفها وُيسرع بها إلى كنزةَ يريُد أْن ُيسْ  ،على ذراعْيه

فها بها ...  وأْن ُيعرِّ

 كنزة، كنزة ... هذه ابنتي قمر ... -

... مرحبا يا قمر ... لقد اشتقنا  ؟قمر -

من  نزُة وهي تقتربِلِلقاِئِك يا قمُر ... قالْت ك

 قمر لحضنها ... اْلعّم مسعود تريُد أْن تضمَّ 
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وبفعل االحتكاك ضغطت كنزُة على جوهرِة 

اْلعقد، فانطلقت أشعة اْلعقد اْلُقزحية تُنير وجه 

 اْلفتاة، على إْثِرها قال َعقل اْلِعقد: 

يا كنزُة، هذه اْلفتاُة ليسْت قمر، لقد كنُت  -

  ...حبَة الّزيِّ اْلَعسكريّ اْلفتاَة اْلخرى صا أقصدُ 

ماذا؟؟ ... "رقم واحد" هي ابنتي قمر؟؟  -

 ... 

انطلق اْلعمُّ مسعود  يجري ويجري ويجري نحو 

الّزنزانة االنفرادّية، وقلُبُه يدّق مثل الّطْبل، وقد 

يِه َتَبعَثَرْت في عْقِلِه كّل اْلِحساباِت، واْخَتَلطْت عل

 ريق إليها طويالكّل اْلوراق ... كم َبَدا له الطّ 
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... "غيُر معقول" تلك الفتاُة اّلتي كانت في 

 صفوف صلعون هي ابنته؟ هي قمر؟؟ ...

ُفتحت اْلقفال تحَت أمره، دخل اْلعمُّ مسعود  وهو 

 يرتجف ... ويهمس: 

 قمر ... ابنتي قمر ... -

ّدة ... ما منذ م كانِت اْلفتاة تبكي وتبكي وتبكي

اّلذي جرى لها لتصل لهذا؟؟ ... كانت ذكرياُت 

الّتدريباُت الّشاقة تطاردها، كانت مفاهيم صلعون 

اْلعسكرّية تحّل محّل ذكريات الّصغيرة اْلبريئة 

قل في ح تعيُش في سالم  قمر ... اّلتي كانْت 
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بيتهم سعيدة ُيالعبها أباها مسعوًدا وأّمها زهراء 

... 

 رَّ لّدموع ببعضها ... ال ندري كْم مَ واختلطت ا

 على ذلك مْن وقت ...

لن نذهب ِمْن ُهنا حّتى نضبط كّل  -

اْلمور ... حسَم اْلعّم مسعود بصوت  تمأله بّحة 

نزانة  اْلبكاء، وهو يرافق ابنته قمر لخارج الزِّ

 االنفرادّية ...

تًحا فاأوامُرَك سيِّدي. قال خالد  متعّجبا  -

 ُث.ا يحدمَ لِ فاُه 
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، واجمعوهم اآلن أْخِرجوا جميع اْلسرى -

 وسط اْلمركز.

 أْمُرَك سيِّدي.  -

وما هي إال دقائُق معدودة حّتى كان جميع 

 اْلْسَرى أمام اْلعّم مسعود اّلذي خطب فيهم:

الحمد هلل. أّيها الّناس، لقد ماَت صلعوُن،  -

ومات معه ِتْمثاُلُه، وأنتم ال تزالون أحياَء ُتْرَزقوَن 

.. لماذا ال تمألون مركز الّتدريب هذا باْلحياة؟ .

ْلفراح؟ احّولوه مركزا للّسعادة واْلمحّبة و لماذا ال تُ 

... 

 نفعُل يا مسعود. َهَتَف مديُر اْلفندق. -
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 تفعُل أْم ستخدعني كما فعلَت سابقا؟ -

َلْن نخدعك هذه اْلمّرة ... أْعِطنا فرَصًة  -

 .أخرى وسترى. أقّر مديُر اْلُفندق

َسَيكوُن َتْحَت أْعُيننا يا سّيدي، َلْو أْخطأ  -

 َلعاقبناُه. عّقَب خالد.

َفْلَتْنَطِلِق اْلشغاُل إذن، ولتبدأوا بجمع  -

 ُصَوِر صلعون وَحْرقها اآلَن أمام أعين اْلجميع.

أمُرك سيِّدي ... َفْلُنباشِر اْلعمَل يا زهراُن  -

اْلفندق، وانطلق في اْلعمل  ... اْسَتْعَجَل مديرُ 

 لُيبيَِّن ُحْسَن ِنَيِتِه.
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ثّم اجتمع اْلجميُع على َكْوَمِة اْلحطِب اْلعظيمة، 

يها ، ثم عادْت ْلبوَأْشَعَلْت قمُر اْلِمْشَعَل اْلّولَ 

مسعود ووضعْت رأسها على كتفه، وانطلقِت 

الّنيراُن تلتهُم صور صلعون، وتلتهم معها كّل 

َخْطِف واْلْحزاِن ... وانطلق ذكرياِت مآسي الْ 

اْلجميع ُيشاهد هذا اْلَمْشَهَد اْلَعظيَم ُيضيء هذا 

 الليل اْلبهيم ... 

وما أْشرقْت شمُس ذلك الّصباح حّتى عاد 

يَِّة ...  اْلجميُع أحراًرا يتنفَّسون نسيَم اْلُحرِّ

 هِل اْلجميع في الّسّيارات؟  -
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 "نعم يا "رقم اثنان". أجابْت "رقم سبعة -

 عبر اْلهاتف.

ِمْن فضلكم أّيها اْلحّبُة، فقد انتهى عهد  -

اْلرقام، نادوا بعضكم باْلسماء اّلتي سّماها 

 آباؤكم بها ... قال اْلعمُّ مسعود.

 أسماؤنا؟؟ ... -

نعم أسماؤنا؛ أنا اسمي خالد ... قال  -

اْلفتى الذي كان يسوق الّسيارة بالعّم مسعود ِبِعزَِّة 

 .  َنْفس 

 اسمي: وردة. قالت "رقم سبعة" ... وأنا -
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 وردة؟؟ ... قال اْلجميع ... -

ْت طريُق اْلَعْوَدِة ِللدِّياِر وب م ينادي عضهوَضجَّ

كرّية السّيارات العسهواتف بعضا بأسمائهم عبر 

 وهم يتمازحون ويتضاحكون ...
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 الِّلـقـاء  

 

 َأْجِمْل ِبها لحظاِت الِّلقاء! ...ما أروع اْلِعناَق! 

أسرَع كلُّ أب  وأمٍّ نحو اْْلطفال يتفحَّصون بناتهم 

وأبنائهم، يقّبلونهم ويضّمونهم ويشّمونهم ثّم 

ليعودوا بهم لدفء منازلهم ... واْلعّم مسعود 

وابنته قمر ينظران إليهم، وكنزة تداعُب عقدها 

 َفِرَحًة بما ُأْنِجَز حّتى اآلن ...

اْلعمُّ مسعود  نظره في اْْلُُفِق ... أْصَبَحِت  َمدَّ 

اْلَمناِزُل مهترئة باهتًة؛ ال ألواَن عليها وال أصباغ 
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 ... اكتشف اْلفقَر واْلُبْؤَس واْلحاَلَة اْلُمْزِرَيَة اّلتي

أهلها عامرة ب آَلْت إليها بالده، اّلتي كانت جميلةً 

 في يوم مضى ... وشكا ما يدور في قلبه لكنزة:

إيييه يا كنزُة ... لقد أصبحْت بالدي  -

 َخرابا ...

ال تقلق يا عّم مسعود، َفِبَيِدَك أْن تبنيها  -

  .ِمْن جديد

وكيف ذلك؟ ... يبدو لَي اْلمر مستحيال  -

... 

هل نسيَت اْلكنَز في اْلجزيرة؟ ِاْسَتْعِمْلُه  -

 في إعادة بنائها ...
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 وه.. صدقِت يا كنزة، كيفالكنز؟ ... أوو  -

 غاَب عّني أمر كهذا؟ ...

ِاْذَهْب أنت يا عّم مسعود ِبُرْفَقِة ابنتك قمُر  -

بِه، وسأنتظركما هنا باْلقصر حّتى تعودا  التأتي

 ... قالْت كنزُة.

وتحت تصفيقاِت أهل بلدته انطلق اْلمركُب 

 َيْمُخُر ُعباَب اْلَبْحِر، عائدا ِلْلجزيرة اْلمهجورة ...

ول طريق الذَّهاِب إلى كان اْلعّم مسعود  في ط

ء  ياْلجزيرِة ثّم اْلعودة لبالده، ال ُيفكر إال في ش

 اّلذي وهو اْلَهدفُ  ... واحد  تأّخر في إنجازه كثيرا

ِمْن أجله عاَد لبالد اْلحرِب أّوَل اْلمر؛ لقد نسي 
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وسط هذه اْلحداث اْلقوّية أْن يأخذ كنزَة لطبيب 

 اْلعشاب ...

كان في قدومها على "ما أروع كنزَة! ... لقد 

مسعود اْلمغامر وعلى بالد اْلحرب وعلى الّناس 

جميعا خيًرا َعميًما ... إّنها َتْسَتْأِهُل كّل خير ... 

َعَليَّ أْن ُأسرع في إيجاِد طبيِب اْلعشاب 

 ِلُيساعدها" ...

ْلمركُب اوما هي إاّل ثالثَة أّيام بلياليها حّتى عاد 

ُمحّمال بالّصناديق اْلخمسة اْلمليئة باْلكنوز إلى 

كما  تنتظر قصِر بالد اْلحرب حيث كانت كنزةُ 

وَعَدْت ...
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 األْبواب  التِّْسَعَة َعَشرَ 

 

حّط اْلمركُب الرِّحاَل، وُوضعت اْلكنوز في خزانة 

اْلقصر ِبُغرفِة اْلْمواِل اآْلمنِة، ثّم أسرع اْلعّم 

 ، ويسألُ "اْلعشاب طبيبِ " مسعود  يبحث عنْ 

الّناَس َعْن مكانه ... ظّن أّن اْلوصوَل إليه 

 سهال، ولكّنهم َصَدموُه بقولهم:  سيكونُ 

إّن صلعون قد َسلََّمُه للّساحر اْلحمر،  -

 اّلذي َسجنه في "اْلجبل اْلغبر" ... 
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الّساحُر اْلحمر؟ لقد سمعُت بهذا االسم  -

اْلجبُل اْلغبر؟ ... قبل هذا ... وأين يقع هذا 

 سأل مسعود اْلمغامر.

 إّنه على ُحدود "بالد الّزهور" ... -

 .تسكن كنزة؟ ..كانت بالد الّزهور حيث  -

لْم يكن مسعود لُيضيَع اْلمزيَد مَن اْلَوْقِت؛ أعّد 

 اْلُعدََّة، واْنطلَق في سفرِه مع كنزَة وابنته قمر نحو

 اْلجبل اْلغبر ... 

على "مركز الّتدريب"، وكم وفي طريقهم مّروا 

كانت فرحة الثالثة عظيما حين رأوا اسم المركز 

 ا متأللئا على الالفتة اْلعظيمة: دَ وقد تحّوَل، وبَ 
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 اْلمحب ة ترح ب بكم. مدينة  

ُسلَِّم لمسعود  اّلذي استُْقِبَل اْسِتْقباَل اْْلبطاِل؛ 

 ينةُ ا ستكون عليه اْلمدمَ اْلُمَخطََّط اْلَهْنَدِسيَّ لِ 

 مستقبال: 

ا موقع نرس، وهانا ستكون اْلمدهُ  -

ي اْلحدائق اّلت ناوهوهنا السوق، اْلمستشفى، 

 ستنتشر بين اْلمنازل ... 

 وأطلق ،باْلموالخزينتهم ودّعمهم هو بدوره 

 إشارَة بداية اْلشغاِل ... 

ثّم انطلق برفقة كنزة وابنته قمر ِمْن جديد نحو 

اْلجبل اْلغبر؛ مشى اْلجميع ومشوا طويال ... 
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كان الّسفر شاّقا جّدا، حّتى وصلوا إلى بداية 

 صحراء واسعة ال حدود لها ... 

يوجد وراء هذه  "اْلجبل اْلغبر"إّن  -

ذا أردتم أْن تقطعوا طريق  الّصحراء ... وا 

ِعْقَد عليكم إال أْن ُتَسلِّموني الْ  الّصحراء إليه، فما

راويٌّ صحهم عجوز قال لفي عنق هذه اْلفتاة ... 

 .ُيمسك بلجاِم جمل  عظيم  ُملثَّم  

 ماذا؟؟ ... صرَخ اْلعمُّ مسعود . -

ليس أماَمُهُم اآلَن ِمْن َحلٍّ سوى أْن ُيوافقوا على 

طلب هذا اْلعجوز فهم ال يعرفون الّطريق، وَقْطُع 

حراء ِبَزواِبِعها فيه خطر  كبير ... هذه الصّ 
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 "قل اْلعقدع"أمسكْت كنزةُ باْلعقد وهي ُمْطَمِئنَّة  أّن 

 ال ُيَكلُِّم أحًدا َغْيَرها، وسلََّمْتُه للعجوز، ُمتْمِتَمة:

 ُخْذُه، َوْلَنْنَطِلْق. -

 لدّي شرط واحد. اْستْدَرَك اْلعّم مسعود . -

 وما هو؟ سأَل اْلَعجوُز. -

 كون هذا اْلعقُد ثمَن الّذهاب واإْلياِب.أْن ي -

 اّتفقنا. قال اْلعجوُز ُمْكَرًها. -

 وانطلقِت اْلقاِفَلةُ َتْمُخُر أمواَج ِرمال الّصحراء ...

ماذا ُتريدون أْن تفعلوا في اْلجبل اْلغبر؟  -

.  سأل اْلعجوُز اْلعمَّ مسعود 
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د اْلعشاب ليساع إّننا نبحُث َعْن طبيبِ  -

 اْلفتاَة صاحبَة اْلعقد على إعادة اْلبصر ...

... قال إذْن أرجو لكم حظًّا موّفقا  آه.. -

 اْلعجوز. 

وباْلفعل، فقْد َبَدا لهُم اآلن ِمْن بعيد  مالمُح جبل  

 عظيم وسَط الّزوابع الّرملية:

لقد وصلنا أّيتها الّسيدات والّسادة، فاْلجبل  -

قال اْلعجوُز وهو ُينزل اْلفتاتْين اْلغبر أمامكم. 

 ِمْن على ظهر اْلجمل.
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ُشكرا لَك يا مرزوُق. قال اْلعمُّ مسعود ،  -

وقد تجاذَب معه أطراف اْلحديث في الّطريق 

 وعرف اسمه.

ال شكر على واجب، سوف أنتظركم هنا،      -

 ال تتأخروا علّي.

فع ، داْلغبر توّجَه اْلَجميُع نحو باب اْلجبل

اْلمغامر بمساعدة ابنته قمر اْلباَب الثّقيلة  مسعود  

جدا، واْلعرُق يتصّبب منهما ... وما أْن أحدثا 

فجوة حّتى اخترق اْلجميُع اْلباب ليروا ما وراءه!؟ 

... ولكّنهم وجدوا بابا آخَر، وِلُحْسِن اْلَحظِّ كان 

أقّل ِثْقال ِمَن اْلّول. دفع مسعود  اْلمغامُر ِبَمِعّيِة 

ال يتصّبب ، واْلعرُق ال يز الثاني باب الثّقيلابنته الْ 
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منهما ... وهكذا كانا كّلما فتحا باًبا إال وجدا بابا 

جديدا ... وفي كّل مّرة كان اْلعّم مسعود ينظُر 

َيْمَنًة وَيْسَرًة، عّله يجد شيئا، أو أحدا... ماذا 

يفعلون؟؟ ... هل يعودون ِمْن حيث أتوا؟؟ ... 

ر وابنُته قمر وكنزة فْتح واصَل مسعود اْلمغام

اْلبواب اْلواحدة ِتْلَو اْلخرى، أْصبَحْت بعض 

اْلبواب ُمخيفَة اْلمنظر، والّروائُح َنِتَنة  َعِفَنة  ... 

واصلوا رغم ُشعورهم بالّضيق واْلملل الّشديدْين، 

إّنهم ال يعرفون كْم باًبا تجاوزوا حّتى اآلن، هل 

بدأوا  ؟؟ ... لقدعشرة أبواب؟ أم مائة باب

 ، واْلَغَثيان ...انيشعرون بالّدوخ
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متى تنتهي هذه اْلبواب؟ متى نصل  -

 لطبيب اْلعشاب يا ُترى؟؟ ...

 سنصُل قريًبا بعون اهلل. قالْت كنزة. -

 واصَل اْلجميُع طريَقُهْم، رغم َمَلل التَّْكراِر، واْلُقْبحِ 

اّلذي أصبحْت عليه مناظر اْلبواب، ال شّك أنهم 

 حلقة يعودون إليها في كّل مّرة.يُدورون في 

حّتى وصلوا أخيرا لشيء جديد؛ وصلوا لباب  

ُيشبه تماًما مشهَد اْلباب اْلّول الذي انطلقوا منه 

 (! 81ومكتوب  في أعاله )رقم 

أوف... لقد تجاوزنا تسعة عشر باًبا  -

 إذن!! ... 
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دفعوه بقوة ... واستدار مسعود اْلُمغامر وَمْن 

سعة التّ  اْلبوابَ  كانتِ ا وراءه، معُه ينظرون ماذ

 تتساقط اْلواحدة ِتْلَو اْلخرىعشر اّلتي قطعوها 

ة ، وتتالشى في اْلهواء كُنَتِف الّثلج  دون َضجَّ

يقة ... ُهوَّة  عمِعَوَضها اْلبيضاء ... لتظهر لهْم 

الحظْت َقَمُر مكاَن قنطرة  متحّركة  َمْخِفيَّة  بعناية، 

ّر اْلمُ فتوّجهْت نحوها وضغطِت ا فيها،  تحّكملزِّ

ع َعلى اْلُهوَِّة، ثّم بدأ اْلجمي القنطرة فاستقامتِ 

 يقطعونها ِبَحَذر  للجانب اآلخر ...

ليس هناك أحد ؛ ال يوجد  حارس  وال أيُّ إنسان 

هنا ... ولكّن روائح اْلعشاب اْلقوية تمأل اْلمكان 

 ... 
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 يبدو أّننا قريبوَن ِمْن طبيب اْلعشاب. -

َوَجَدْت قمُر َعلى َمْقُرَبة  باًبا قصيرًة جّدا ... 

فتحْتها وانطلقْت مع أبيها وكنزَة ينزلون الدُّرَج 

اْلكائَن بعَد اْلباِب ... أَمَرْتُهْم قمُر أْن ينزعوا 

أحذيتهم؛ إّنهم حريصون أْن ال َيْصُدَر منهم أّي 

 صوت، فُيْكَتَشَف أْمُرُهْم ... 

َف اْلجزيرة بعض إّنه كهف  واسع يشبه كه

ون بالّشيء، اختبأ اْلجميع وراء ُصخور كبيرة يراق

  :ما يحدث هناك أماَم أعُينهمْ 

كان ذلك الّرجُل ُمَمدًَّدا فوق سرير  صخريٍّ وهو 

ربة  مربوُط الرِّْجَلْيِن َواْلَيَدْيِن، يبدو أّنه يخضع لتج
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ما، إلى جانبه عجوز  كأّنه في مطبخ ُمَجهَّز  ِبُكلِّ 

، حوامل معدنية، أنابيُب  شيء: َسّخان  ناريٌّ

 ، ، َشرائُح، َقّطارات  اختبار ِمْن كلِّ حجم، ِجفان 

، كؤوس، صحون ...   ِمَدّقات 

هل أتيَتني بما طلبُته منَك أّيها الّساحر؟  -

 َصَرَخ اْلعجوُز.

مِت اْلُمْطِبِق داخَل اْلكهف، رفع  وأمام الصَّ

وت َب في صاْلعجوز عينيه يرى َمْن كاَن السَّبَ 

 اْلقنطرة اْلُمتحرِّكة ... 

 َمْن أنَت ُهناك؟ كّرر اْلعجوُز َصْيحاته. -
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لم يعد أمام مسعود اْلمغامر سوى أْن يتقّدم نحوه، 

ليتأّكد إذا كان هذا الّصوُت هو نفُسُه صوُت 

 طبيُب اْلعشاب. وباْلفعل فقد كاَن هو ...

تقّدموا ... إّنه هو ... صديقي طبيُب  -

  .باْلعشا

ماذا تفعل ُهنا يا َسْلمان؟ هتف اْلعمُّ مسعود وهو 

يحضن اْلعجوز اّلذي غّيَر الّزمُن مالِمَحُه، 

وغّطى َشْعُر حاِجَبْيه اْلبيَض اْلُجْزَء اَْلْعلى ِمْن 

عينْيه، وَعَلْت وجَهُه اْلَعديَد ِمَن اْلُخدوش والثّنايا 

... 
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مسعود  اْلُمغامر؟؟ ... يا َمْرَحى ... يا  -

  !!َلسعادتي

هّيا بنا، ِلَنْخُرْج جميًعا ِمْن ُهنا ... أسرَع  -

 اْلعّم مسعود .

. ِاْسَتْدَرَك الّطبيُب   - ُانظر إلى ِرْجَليَّ

 سْلماُن.

َدَتْيِن سْلماَن فوجدوهما ُمَقيَّ  نظر اْلجميع إلى ِرْجَليْ 
بالّسالسل الّطويلة حّتى يتمكََّن ِمْن أداِء عمله 

 لّساحر اْلحمر ... اّلذي فرضه عليه ا

ماذا تفعل؟ وَمْن هذا الّرجُل اْلُمَمدَُّد  -
 أمامك؟؟ ...
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هذا الرَّجُل اْلِمْسكيُن أتى به الّساحُر  -
ِل إلى َمْسخ  ...  اْلحمُر ِلُيْجري عليه تجربةَ التََّحوُّ

؟؟ ... ال  - ُل إلى َمْسخ  ماذا؟؟ ... التََّحوُّ
. ِاْرَتَجَفْت لّطبيُب ..ينبغي أْن ُتَطبَِّق أْمَرُه أّيها ا

 كنزُة.

وكيف لي ذلك؟؟ وقد ساَمني ُمختلَف  -
لى اْلُخدوش  أنواَع اْلعذاِب ... ُانظروا إَليَّ ... وا 

 تمأل جسمي ...

 سوف ُنساعدَك. قالْت قمُر. -
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لٌ   إن ه خالي َعال 

 

حو بخّفتها نوتوّجهْت قمُر الّذكّيُة الّشجاعُة 

، وأطلقْت َلهيَبُه اْلقوّي على  السَّّخان الّناريِّ

ْلِسَلِة باْلقرب ِمْن ِرْجَلِي الّطبيب حّتى انشقّ  ِت السِّ

ْلِسَلُة ِنْصَفْيِن، وخّلَصْتُه ِمْن بعضها ...  السِّ

 ماذا؟؟ ... صرخ سْلماُن ِمَن الّدهشِة.  -

 أظنُّ أّن هذا اْلحلَّ غاب عْنَك، ْلّنك منذُ  -

تتعامل فقط مع اْلعشاب يا طبيَب  َوعيَت وأنتَ 

 اْلعشاب ... وّضحْت قمر.
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كرُت في فبْل لقْد فّكرُت فيه يا اْبنتي،  -

اْلهرِب ِمراًرا، ولكّنني كما ترون طاعن  في السّن، 

 ذا اْلجبل اْلغبر، فلْن أنجو ِمنْ إْن نجوُت مْن ه

ة ... ما اّلذي جاء بكم حاميالصَّحراء الْ رمال 

 لى ُهنا يا مسعود؟ هل جئتم إلنقاذي؟ ...إ

طبًعا يا سلماُن، ولقد قَصْدناك في ِخْدَمة   -

... 

 بكّل سرور ُأَلّبيها لكم. -

 هذه اْلفتاُة ال َترى، وُنريد لها دواًءا ... -

 َتعالْي يا ابنتي، ِاْقَتِربي مّني قليال ... -
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هو و  تفحََّص طبيُب اْْلعشاب َعْيَنْي َكْنَزَة ِبِدقَّة  

 َيُهزُّ رأسه، ثم قال:

إّنه عمُل الّساحر اْلحمر أليس كذلك؟  -

 سأَل الّطبيُب كنزَة.

َبَلى يا سّيدي، فقد أعطى الّساحُر   -

اّلتي كانْت تضعها في  ،قطرات  لزوجة خالي

 َعْيَنيَّ كّل ليلة ... بعدها فقدُت بصري ...

 إّنها قطراُت اْلَعمى اْلَبطيء يا ابنتي ... -

وهل ُهناك ِمْن عالج يا سْلماُن؟ تلّهف  -

 اْلعّم مسعود.
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نعم، َفْلَتَتَمدَّْد على هذا الّسرير الّصخرّي  -

َر  إلى جانب هذا الّرجل ... وْلَنْدُع اهلل أْن يتأخَّ

 الّساحُر وال َيْأِت أبدا ... 

 يا رب. تضرعْت كنزُة.    -

ُعْشَبِة بِ فلكْي ُأْبِعَدُه عّني أمرُتُه أْن يأتيني    -

ابع ت اْلَمْسِخ ِمْن "ِبالِد الّشوِك" اْلَبعيَدِة ...

 الطبيب.

ينما بوقمُر كْنَزَة على الّتمدُِّد،  ساعَد اْلعمُّ مسعود  

انطلق طبيب اْلعشاب في إْعداِد َوْصَفِتِه ... 

كان سْلماُن بارًعا في معرفة َخواصِّ اْْلعشاِب، 
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اُعالِتها، ها، وَتفَوِبْنَيِتها، وَتْركيِبها، َوُسلوكِ 

 وَتداُخالِتها ... 

في هذِه اللحظاِت، بدأ الّرجُل اْلُمَمدَُّد إلى جانب 
كنزَة ُيْصِدُر في بعض اْلمّرات أنينا؛ ُرّبما أصبَح 
مفعول اْلُمَخدِِّر َيَتناَقُص في َدِمِه ... كاَن هذا 
 اْْلنيُن ُيَذكُِّرها ِبَشْخص  َتْعِرُفُه: "أيكوُن هو؟ ...

 ال ... مستحيل" ... ال، 

َهْل ُيمكنَك يا عّمي مسعود أْن َتِصَف لي  -
 هذا الرَُّجَل اْلُمَمدََّد إلى جانبي؟

نعم، إنه أبيُض اْلِبْشَرِة، َقويُّ اْلِجْسِم،  -
َجْبَهُتهُ َعريَضة ، وجهه ممتليء، ليس على وجهه 

 لحية ...



059 

 

 وهل توجُد في كفِِّه اْلُيْمنى َعالمة ؟ -

 عرفِت ذلك يا كنزة؟ نعم، كيف -

 إّنه خالي َعاّلل  يا عمُّ مسعود. -

وكيف  -هتف اْلجميع-خاُلِك؟؟ ...  -
 وصل إلى هنا؟؟ ...

ال أدري اّلذي جرى، ِلُيْفَعَل به ُكلُّ هذا  -
 ... ال شّك أّن الّسبَب زوجُتُه ... 

 َيْسَتْأِهُل ما جرى له، كْيَف طاوعْتُه نفُسهُ  -
 اْلعّم مسعود .  أْن يتخّلى عنِك. قالَ 

غالَبْت كنزُة دموًعا ساِخنًة تساقطْت ِمْن عينيها 
 كاْلجواهر الالمعة ... وَشَهَقْت:
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أرُجو أْن ُتساعده يا طبيب اْلعشاب، إّنه  -
 اْلوحيُد الذي بقَي لي ِمْن عائلتي ...

ي سوف ُأْبِطُل مفعوَل اْلُمَخدِِّر فال تقلقي،  -
 اْلحاِل ...

ِلِه معنا في طريق اْلعودة وسنضطّر ِلَحمْ  -
 ... أضاف اْلعمُّ مسعود  ِبَضَجر  ...

 طبيُب قالَ -َكْفِكفي ُدموَعِك اآلَن يا كنزةُ  -
سوف أضُع َقَطرات  في عينيِك، ثّم  -اْلعشاب

ُدُهما ِبِضماَدة   ، .. َلْن َتْشُعري ِبألم  كب. ُأَضمِّ ير 
ّما أإّنما ِهَي َحّكات  َيْنَبغي أْن َتْصِبري لها، و 

 الّدموُع فأنِت َمْمنوَعة  ِمْنها ِلُمدَِّة أسبوعْيِن كاملْينِ 
... 

 أْمُرَك َأيها الّطبيُب. َحَسَمْت كنزُة.  -
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وخرَج اْلجميُع ُمْبَتِعدين َعْن َروائح اْلعشاِب 
اْلقوّيِة؛ كاَن طبيب اْلعشاب يّتكيء على 
َعصاُه، واْلعّم مسعود  يحمل فوق ظهرِه عاّلال، 

 والضماد على عينيهافقْت قمُر كنزَة بينما را
 ُتساعدها على اْلمشي للعودة ِمْن حيث أتوا ...

َحدِّْثني عن اْلبالد يا مسعوُد، ماذا جرى  -
 فيها بعد غيابي؟؟ ... 

كانْت طريُق اْلخروج ِمَن "اْلَجبل اْْلغبر" أْسَهَل 
بكثير ِمْن ُدخوله؛ فما أْن قطعوا اْلقنطرَة حّتى 

  العظيمة. ُخروجوجدوا باب الْ 

 وما أْن َخرجوا حّتى وجدوا اْلُمفاجأَة تنتظرُهْم ... 
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 الس احر  األْحَمر  

 

ُه وهو نفسُ -لقد تواصَل حارُس اْلجبل اْلغبر 

وأخبره أّن  ،احِر اْلحمربالسّ  -السيد مرزوق

مجموعًة ِمَن اْلُغرباء َقِدُموا لزيارة طبيب 

.. فترك الّساحُر اْلحمر بحثه عن . اْلعشاب

ُعْشَبِة اْلَمْسِخ في "بالد الّشوِك"، ترك جميَع ما 

كان بيده ِمْن أشغال َوَقِدَم على َجناح الّريِح ِلَيرى 

 لما يجري ... َوِبَتعاويِذِه السِّْحريَِّة أحاطْت باْلجب

 نيران  هائلة ، ال سبيل إلى اختراقها ...
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ماذا فعلتم أّيها اْْلشقياُء؟  لقد أْفَسْدُتْم ما  -

كنُت أخطُِّط له منُذ َسنوات  َطويلة  ... َلْن َتْنجوا 

 َجميُعُكْم ِمْن ِعقابي ...

صرَخ الّساحُر اْلحمُر بصوت ُيشبه صوَت 

ْلُمَتَوهِِّج ا اْلماعز، لْم يكْن يبدو وراَء أْلِسَنة اللَهبِ 

إال ظّله اْلحمر كَشَبح  أحمر ... يكاُد اْلجبُل كّله 

 يشتعُل ...

لقْد َهَلْكنا. ِاْرَتَجَف طبيُب اْلعشاب ...  -

 يا َوْيحي ماذا َفَعْلُت؟ ...
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شجَّعه -ال تخْف يا سْلماُن نحن معك  -

 ِلَنُعْد ِللّداخِل اْحِتماًءا ِمْن َحرِّ  -مسعود  اْلُمغامر

 ر ...الّنا

 هّيا بنا ... أكَّدْت قمر. -

َواْحَتَمى اْلَجميُع َوراَء الصُّخوِر داِخَل َكْهِف 

اْلجبل ... وانتَظروا أْن َتْخَمَد الّناُر، ولكّن الّنيراَن 

 ال تزيُد ِسوى َشراَسًة ...

يبدو أّن هذه الّناَر ليسْت َكناِر صلعوَن  -

يِبها ِبَلهَوْهِمّيًة يا عّمي مسعود ... إّننا نحسُّ 

 َيْلَسُع ُجلوَدنا ... أضافْت كنزُة. 
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حاولوا أْن يتعّمقوا داخَل اْلكهف ُمْحتميَن به، 

ظّلوا ُهناك اْلَعِشيََّة بأكملها يْبحثون عْن َمْخَرج  

وينتظرون ُخموَد الّنار، ولكّن الّنار ال تزيد إال 

اشتعاال، واْلعرُق بدأ يتصبَُّب ِمَن اْلجميع ُسيوال، 

ِخنُة َمألْت كّل اْلجوانِب وعملّية التّنفُّس واْْلد

 أصبحْت صعبًة بفعل َنْقِص اْلوكسجين:

ماذا نفعل اآلن؟ هل نبدأ في حفر هذه  -

الّصخور عّلنا نصل لمخرج ... سأل اْلعّم 

 مسعود.

لقد عشُت هنا سجينا ِلسنوات  يا مسعود ،  -

وأؤّكد لك أّنه ليس في هذا اْلجبل من مخرج غير 

 اّلذي تشتعُل فيها الّنيران. اْلباب
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ثّم إّننا لن ننجح حتما في إتمام اْلحفر  -

في ظروف نقص اْلوكسجين، وهذه اْلدخنة في 

 كّل مكان ... قالت قمر.

ضاقْت ِبِهُم السُُّبُل كلُّها ... وعَجَزِت اْلِحَيُل 

 َجميُعها ... ما اْلعمُل اآلن؟ ...

  كنزُة. تْ ِلماذا ال ُنصّلي هلل وندعوُه؟ اقترح -

 كح.. كح.. باْلفعل يا كنزُة، فالسِّْحُر ال -

 ْلخالق ...لِ يقضي عليه سوى اْلَعْوَدُة 

وما أْن رفعوا َأُكفَُّهْم للمولى صادقيَن في الّدعاِء 

خائفين ُمَتَضرِّعين، حّتى سمعوا َدويَّ الّرْعِد ... 

وأسرعوا إلى اْلخارِج ليتأّملوا أمطاَر الّرحمة غزيرًة 
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ائلَة راَن اْلهة وهَي ُتطفيء كّل تلك الّنيكثير 

ا ... كاَن اْلَمْشَهُد َعظيم ظات  يْ حاْلعْمالقَة في لُ 

وَتْأَتَأ الّساحُر اْلحمُر لصاحبه تحت اْلمطر  ...

 خاسئا بصْوِتِه اْلماِعِزيِّ اْلُمْضِحِك:

يا َوْيحي، هذه أقوى أسلحتي ... قد  -

 ُأْخِمَدْت ... 

 اب هذا اْلَمْشَهَد اْلَعظيَم،حين رأى طبيُب اْلعش
أحسَّ بالشَّجاعِة تعوُد إليه، وانطلق اْلعجوُز 
عائًدا نحو اْلكهف يجري بدون عصا كأّنه ابُن 
اْلِعْشريَن سنة، وما هي إال دقائُق معدودًة حّتى 
 عاد بقارورة  َتْحِمُل محلوَل "عقاِر اْلمسخ" قائال:

 .سوف يرى هذا الّساحُر ما سأفعُل به .. -



068 

 

 وماذا ستفعُل يا سلماُن؟ سأل اْلَجميُع. -

سوف ُأْشِرُبهُ عقاَر اْلَمْسِخ اّلذي كان يريد  -
 أْن ُيْشِرَبُه للّناس ...

ال تفعْل، ال تفعل يا طبيَب اْلعشاب.  -
أرجوك ... وبحركة عشوائية ِمْن كنزَة سقطِت 
 اْلقارورةُ ِمْن يد اْلطبيِب، وُأْهِرَق اْلَعقاُر على ُتراب

 اْلرض ... 

يا لألسف ... وماذا سنفعُل اآلن إذن؟  -
 سأل اْلطبيُب.

ن وتعالوا إلّي حي -قاَلْت قمر-ال تقلقوا  -
 أنادي عليكم. 

ِل ثم انطلقت ِبِخفَّة  وَرشاَقة  َتَتَسلَُّق ُصخوَر اْلجب
 كأّنها َبْرق  خاِطف  ...



069 

 

َمرَّ وقت  طويل وهي ُتَحدُِّد َمْوِقعَ الّساحر اْلحمر 
وصاحبه بالّضبط، وحيَن تأكَّدْت ِمَن اْلَمْوِقِع 

ِهما أرسلْت عليهما َشَبَكَتا االْفِتراِس، َفَوَقَعتا َعَليْ 
ِن اْلحَركَة ... توجهْت قمر بسرعة ال َيْسَتطيعا

 نحوهما ونادْت:

 أبي، َتعاَلوا إلى هنا اآلن ... -

وانطلق اْلجميعُ نحو صوِت قمَر، ليجدوا الّساحَر 
 اْلحمَر وصاحَبه عاِلقْيِن في َشَبَكَتْيِهما ...

 أْحَسْنِت يا ابنتي!!  -

 ، ثّم توّجه نحو مرزوقِاْفَتَخَر مسعود  اْلُمغامر
 : وهو يربطه ارم  بصوت ص

 خادُع. أّيها اْلمُ اْلعودة ريق هّيا ُدلَّنا على ط -
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أ..أْمُرَك سيِّدي. قال مرزوق  صاغرا  -
الّساحر  هِ ويداه مربوطتان إلى يدْي صاحبِ 

 اْلحمر.

 ِاْنَتِظْر. أمره مسعود.  -

ْنَزَة اّلتي وأعاده ِلكَ  ،وانتزَع ِمْن ُصّرته ذلك اْلِعْقدَ 
مُّ وليَدها ْلَتْي يديها َكما َتْحَتِضُن اْْلُ احتَضَنْتُه ِبكِ 

  ... َبْعَد طول غياب  

 وِبِفْعِل االْحِتكاِك َضَغَطْت َعلى اْلجوهرِة فانطلقتْ 
وذلك الصَّوُت  ،َوْجَههاُتزيُِّن تلك اْللواُن اْلُقَزِحيَُّة 

 اْلَعْذُب يقوُل لها:

 أهال بِك يا كنزُة. -

َيْحُدُث، انطلَق وتحَت مفعول الّدهشِة أماَم ما 
 اْلَجميُع في طريِق اْلَعْوَدِة للدَِّياِر ...
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ـْبـرِ   َجـزاء  الصَّ

د  من جديَوفي طريِق اْلعودِة، حطَِّت اْلقافلُة 
اّلتي كان  -َمركُز الّتدريب سابقا-بمدينة اْلَمَحّبة 

  ... ِبناُء فيها َعلى َقَدم  َوَساق  الْ 

سأل مسعود  اْلمغامر عن مكان اْلمستشفى، كان 
لوا الّسجن االنفرادّي إلى مستشًفى  اْلبّناؤون قد َحوَّ

 ... واسَع اْلمرافق

ِمَن اآلن، أنَت اْلَمْسؤوُل َعْن هذا  -
اْلُمْسَتْشفى يا َسْلماُن، وهذا َمْنِزُلَك ُهنا في هذه 
اْلجهة، يمكنك أْن تضع به مختبرك، ُتغّذي به 

 صيدلّياِت اْلَوَطِن كّله ...
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رااائع! وهذا ما كنُت أحلم به طول عمري  -
... أحتاج ِلطاَقم  ِمَن اْلُمَمرِّضاِت واْلُمَمرِّضيَن يا 

 َمْسعود .

اْلَجميُع ُهنا َسيكونون تحت أْمِرَك،  -
وَسُيَوفِّرون لَك كّل ما تحتاُجُه لمساعَدِة اْلَمْرضى 

... 

دوني ِلَنَضَع هذا هّيا يا أبنائي، ساعِ  -
ِة ...  الّرجَل وهذه اْلفتاَة في قاعِة اْلِعناَيِة اْلخاصَّ

َمرَّ أسبوع  اآلَن َوكنزُة َوخاُلها في اْلُمْسَتْشفى، 
 تحت الرِّعايِة اْلُمباِشرة لطبيب اْلعشاب ...

ِه وجاَء اْليوُم اْلَمْوعوُد ِبُحضوِر اْلَعمِّ َمْسعود  واْبَنتِ 
 َقَمُر ...

 ، َهْل أنِت ُمستعّدة  يا ابنتي؟كنزةُ  -
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نعم يا سلماُن، واْلحمُد هلل على كّل ما  -
 ُيعطيه ...

"ما أروع ِرضاِك بقضاء اهلل يا كنزة!" قال اْلعّم 
 مسعود في نفسه ... 

وِبُهدوء  شديد وِدقَّة  ُمَتناِهَية  انتزع طبيُب 
مادة اّلتي وضعها على عينيها ...   اْلعشاب الضِّ

 .باُب اْلَعمى َعْن كنزَة شيئا فشيئا ..وانقشَع ضَ 

يا َلسعادتي! ... إّني أرى ... إّني أرى  -
، بالّطبي... َحْمًدا لك وُشْكًرا يا ربُّ ... أْنَت 

َوأْنِت َقَمُر ... وأنَت عّمي مسعود ، إّني أرى يا 
  ... عمُّ ... إّني أرى ... إّني أرى

 َة!! ...عادِة كنز َدَمَعِت اْلْعُيُن َفَرًحا وسعادًة ِلسَ 
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ال َتْنَسِي اتِّفاَقنا يا كنزُة: الدُّموُع ممنوعة   -
 علْيِك أنِت، ْلكثَر ِمْن ُأسبوَعْيِن ...

هتفْت كنزُة واْلفْرحُة ال -َسْمًعا وطاعًة  -
أْيَن خالي؟ أريُد أْن أرى خالي يا طبيَب  -َتَسُعها

 اْلعشاب ...

ْن ُهنا، مِ  ِبُكلِّ ُسرور  يا كنزُة، إّنه قريب   -
 في اْلقاعِة اْلُمقاِبلِة ...

وساعدها اْلجميُع على ُخُطوات  بطيئة  ِلَتِصَل، 
َد َسَنوات  َبعْ  -ِمْن َبعيد  –وَتطَِّلَع على وجه خالها 

  .ِمْن ِحْرماِنها اْلَبَصرَ 

 ال تقلقي يا كنزُة، سوف يكوُن خاُلِك ِبَخْير   -
 طر ...اْلخ بعد أّيام  قالئَل ... فقد تجاوَز مرحلةَ 
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ذين ُكّل الّ اهلل وَ وعادْت كنزُة ِلمكانها َتْشُكُر 
 ساعدوها ِلَترى نوَر اْلبصر ِمْن جديد  ...
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 ع ـْذًرا يا اْبـَنـتـي!

 

ى توّجهْت كنزُة نحو خاِلها في ُغْرَفِتِه ِباْلُمستشف

رى له اّلذي جبعد ُمعافاِتِه، َتُعوُدُه وَتسأُلُه ما 

 ليصل إلى ما وَصَل إلْيِه؟ ...

اًل توّجهَ السّيد عالل نحو كنزةَ وقلُبه يعتِصُر، ُمَقبِّ 

رأَسها َيُضمُّها ِلُحْضِنِه واْلَعَرُق َيَتصّبُب منه 

 َخَجاًل:

 أعتذُر إليِك يا ابنتي، ساِمحيني ... -

 ساَمَحَك اهلُل ...  ... ال بأس يا -
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َجزائي،  ... أّما أنا فقد ِنْلتُ تي نيَّ إيييه يا بُ  -

. ْلّنني َتخلَّْيُت َعْنِك في تلك اْلجزيرة اْلَمهجورة ..

إّنها زوجتَي الّشريرة ساَمْتني أْنواَع اْلَعذاِب، 

وَتآَمَرْت َمَع الّساحر اْلحمر؛ فأرسَل لي ِرجاَلُه، 

ضربوني على رأسي ضربًة فقدُت معها اْلوعي، 

ا بنفسي إال وأنا هنومنذ تلك اللحظة ما شعرُت 

ا ابنتي بّشرِك يفي هذه اْلمستشفى ... ولكّنني أُ 

 أنها ِمَن اآلَن َلْم تُعْد زوجًة لي ...

لقد فهمُت كّل شيء ... ال بأس عليَك  -

 يا خالي ...  اآلن ... أنَت في أمان

نادني: "يا أبي" كما كنِت تناديني من  -

 قبُل، أرجوِك يا ابنتي ... 
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، َسأُ  - ل َبشُِّرَك أنا بدوري بَخَبر  َجميَحَسن 

 ... يا أبي

 َبشََّرِك اهلُل ِباْلَخْيِر يا اْبَنتي، َوما ُهَو؟ -

لقْد عاَد ِلَي اْلَبَصُر، وأنا أراَك اآْلَن َكما  -

 ..ُتْرَزُق . أراَك حيَن كاَنْت ُأّمي َحيَّةً  ُكْنتُ 

صحيح  يا ابنتي؟؟ ... يا َلسعادتي ...  -

ِمْن جديد ... وهو يرّدد: اْلحمد وضّمها ِلُحضنه 

 هلل على َسالَمِتِك، اْلحمد هلل ...
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 بالد  الس عادة

 

كانْت أشغاُل اْلِبناِء والّتشييِد في "بالِد الّسعادة" 

بأكملها ُمستمّرًة، شارك  -بالُد اْلحرب سابقا-

 .. . فيها اْلجميعُ 

نْت، وُعبِّ  دِت َفُبِنَيِت اْلمنازُل ِمْن جديد وُزيَِّنْت وُلوِّ

الطُُّرقاُت، واْنَتَشَرِت اْلَمداِرُس َواْلَمعاِهُد، 

َلِت  واْلمستشفياُت، وانطلقِت اْلَمصاِنُع ... وَجمَّ

 اْلحدائُق َجميَع اْلَمراِفِق ... 
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غاِر  وانطلقْت َزَقَزَقُة اْلعصافيِر وَضَحكاُت الصِّ

 َجديد  تمأل اْلِبقاَع ...   ِمنْ 

 

 ت تبع بعون اهلل
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