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َلَقْد َلَحْظُت َذلَِك
َعَلى َوْجِهِه، َوَقْلُب اْلُمِّ 

َعلِيٌم بَِسَرائِِر اْلَْبنَاِء

َيْبُدو َأنَّ َنْصًرا 
َلْيَس َعَلى َما 

ُيَراُم..

بِاْبتَِساَمٍة  ُه  ُأمَّ َفَحيَّى  ُمْعَتاٍد،  َغْيُر  ُوُجوٌم  َوْجِهِه  َوَعَلى  اْلَبْيِت  إَِلى  َنْصٌر  َعاَد 
ٍر.. َعِريَضٍة َيْبُدو فِيَها َنْوٌع مَِن التََّصنُِّع، ُثمَّ َدَلَف إَِلى ُغْرَفتِِه ُدوَن َتَأخُّ

4



الم َوَعَليُكُم السَّ

إِنَُّه فِي ُغْرَفتِِه

7

الَُم َعَليُكْم،   السَّ
أْيَن َنْصر؟

ا، َجِميٌل ِجدًّ
ُه ُينِْجُز َعَماًل َأْو  َلَعلَّ

َيْقَرُأ كَِتاًبا

6

ْسِويَلم  يُِّد  السَّ َدَخَل  َتَتَحاَدَثاِن  َوَبْسَمة  الُمُّ  َكاَنِت  َوَبْينََما 
ُمْسَتْبِشًرا َفَحيَّى بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع َكَما ُهَو َمْعُهوٌد مِنُْه:



9

َل َهَذا َوَل َذاَك،
إِنَُّه ُمْغِرٌق فِي التَّْفكِيِر
َوَكَأنَّ َشْيًئا َغْيَر ُمْعَتاٍد

َقْد َشَغَلُه..

َوَحتَّى َسْحنَُتُه َقْد
َبَدا َعَليَها اْنِقَباٌض َوَعَدُم 

اْرتَِياٍح، َوَكَأنِّي بِِه ُيْخِفي َشْيًئا
َذا َباٍل َأَلمَّ بِِه..

8

! َسَأْعِرُف إَِلى َهَذا اْلَحدِّ
َماَذا َحَدَث، إِنَّ َنْصًرا َصِريٌح 
َمِعي َوَلْن ُيَخِفَي َعنِّي َشْيًئا.
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الَُم َعَلْيَك السَّ
َوَلِدي..

10

َطَرَق اْلَُب َباَب ُغْرَفِة َنْصٍر، ُثمَّ َدَخَل َوَسلََّم: 

الُم  َوَعَلْيُكُم السَّ
َيا أبِي

الَُم َعَلْيَك السَّ
َوَلِدي..

َتْبُدو ُغْرَفُتَك 
يف َغاَيِة النََّظاَفِة 

والنَِّظاِم!

ُشْكًرا َلَك َيا َأبِي 
َعَلى الثَّنَاء
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َماَذا َتْفَعُل َوِحيًدا يف 
ُغْرَفتَِك َيا َنْصر؟ َلْيَس يف 

َيِدك كَِتاٌب َوَل َأْنَت ُتَراِجُع 
ُدُروَسك!!

َك َل َل، إِلَّ َأنَّ ُأمَّ
َوَبْسَمة َكاَنَتا َقلَِقَتْيِن َعَلْيَك،

َوَأْبَدَتا َنْوًعا مَِن الْنِزعاِج لَِما َلَحَظَتاُه 
ٍر َوَقَلٍق. َفَما اْلََمُر يا  َعَلْيَك مِْن َتَوتُّ

َوَلِدي؟

12

َهْل َتْحَتاُجنِي يف 
َأْمٍر َما َيا َأبِي؟
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ِذي َيِصحُّ َأْو  َما الَّ
َل َيِصحُّ يا َنْصر؟

14

إَِلى  َنَظَراتِِه  َه  َوَوجَّ ُمْسَتِوًيا،  َجْلَستِِه  من  َنْصٌر  َنَهَض 
َأبِيِه َوَأْغَرَق فِي التَّْفكِيِر ُثمَّ َقاَل:

 َل... َل...
! َل َيِصحُّ

َل َيِصحُّ َأْن ُأَخاطَِبَك
َوَأَنا َبِعيٌد َعنَْك، َسَأْجلُِس إَِلى 
َجانِبَِك ِلَُبثََّك َحِديًثا َظلَّ فِي 

ِة ُأْسُبوٍع َصْدِري لُِمدَّ
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َأْذُكُر َذلَِك.. َوَلكِْن
َلْم َيُكْن فِي اْلَْمِر َما ُيْحِرُج، 

َفَقْد ُكنَْت َمَع َأْصِدَقائَِك، َوَأَنا 
َأْعِرُف َأنَُّهْم ُصَلَحاُء َل َخْوَف 

َعَلْيَك مِنُْهْم

16

َتْذُكُر َيا َأبِي َيْوَم
ُجوِع إَِلى اْلَبْيِت فِي  ْرُت َعِن الرُّ َتَأخَّ
اْلَوْقِت اْلُمْعَتاِد، َوُقْلُت َلُكْم َيْوَمُه 

َلَقْد ُكنُْت َمَع َبْعِض اْلَْصِدَقاِء

َأْفَخُر بَِهِذِه الثَِّقَة َيا 
َأبِي، َغْيَر َأنَّنِي ُكنُْت َمَع 

َأْصِدقاء آَخِريَن!!
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َمْهالً َيا َأبِي 
ُح َلَك الَْمَر  َسُأَوضِّ

ُه َحاًل ُكلَّ

َل َعَلْيَك 
يا َوَلِدي

18

ِذي  الَّ ْسِويَلم  يِِّد  السَّ َعَلى  َواِضًحا  الْنِقَباُض  َظَهَر 
ٍة ُثمَّ َسَأَله: َمْن ُهْم َهُؤَلِءَرَمَق اْبنَُه بِنَْظَرٍة َحادَّ

اْلَْصِدَقاُء اآلَخُروَن؟ 
َوَمَتى َعَرْفَتُهْم؟ َوَما 

َعالََقُتُهْم بَِك؟
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إِنَُّهْم َأْصِدَقاٌء مِْن َنْوٍع
يُِّد َعْبُد اْلَقاِدِر  آَخَر، إِنَُّهم َثالَثُة ِرَجاٍل: السَّ
ِذي َيْدُرُس َمَع اْبِن  ُبوَفْلَجة َوالُِد َسِعيٍد الَّ
ي، َوَصاِحُبُه اْلَفِقيُه الَعْسِري، َوَثالٌِث َعمِّ

تَّاتِي ى َصالِحًا السَّ ُيَسمَّ

َكْيَف َعَرْفَت َهُؤَلِء
َوَما َعالََقُتُهْم بَِك؟ َوَماَذا ُيِريُدوَن

يَِّد الَعْسِري َلْيَس  مِنَْك؟ ُثمَّ إِنَّ السَّ
َجُل َفِقيًها، َوَمْعُروٌف َعنْه الدَّ

ْعَوَذُة!! َوالشَّ
20
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إِنَّ اْلَْمَر َلْم َينَْتِه،
َبْل َسَيْعِرُف اْنطاِلَقَتُه َبْدًءا 
ِل الُْسُبوِع اْلَقاِدِم! مِْن َأوَّ

َح لِي َيا  َما َعَساَك َأْن ُتَوضِّ
َوَلِدي. َولَِم َلْم ُتْخبِْرنِي بِاْلَْمِر 

فِي ِحينِِه، َفَقِد َمرَّ َعَلْيِه َأْكَثُر 
مِْن ُأْسُبوٍع!!

22

يِِّد ْسِويَلم.. َظَهَر اْلَغَضُب َواِضًحا َعَلى السَّ

َل َتْغَضْب يا َأبِي، 
ُح َلَك اْلَْمَر َسُأَوضِّ
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َقاِدًما مَِن  ا َكاَن  َأنَُّه َلمَّ َوَأْخَبَرُه  بَِيِد َوالِِدِه  َنْصٌر  َأْمَسَك 
يُِّد َعْبُد اْلَقاِدِر  اْلَمْدَرَسِة َقْبَل ُأْسُبوٍع، اْعَتَرَض َسبِيَلُه السَّ
َيْعِرُفُه َجيًِّدا-، َفَطَلَب مِنُْه  ُبوَفْلَجة َوالُِد َسِعيٍد -َوُهَو 
َعَمٍل  يف  لِْلُمَشاَرَكِة  اْلَمِدينَِة،  َخاِرِج  إَِلى  َيْصَحَبُه  َأْن 
يف  الُمْحَتاِجيَن  الَْطَفاِل  َعَلى  بِالنَّْفِع  َيُعوُد  َخْيِريٍّ 
الَمْدَرَسِة، َفَواَفَق َنْصر ُحبًّا فِي الَخْيِر، َوِحينََما َوَصالَ 
ِذي َساَرا إَِلْيِه، َوَجَدا فِيِه َشْخَصْيِن فِي  إَِلى اْلَمَكاِن الَّ

تَّاتِي.. اْنتَِظاِرِهَما ُهَما اْلَفِقيُه الَعْسِري َوَصالٌِح السَّ

24
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َل َأْدِري،
َيا َعّم..

. ِه َخطٌّ ُمتَِّصُلٌ َعَلى َعْرِض الَكفِّ : َشْخٌص ُيوَجُد يف َكفِّ ْهِريُّ )1( الزُّ
26

ُاْدُن مِنِّي َيا َوَلِدي،
َوَدْعنِي َأْنُظر إَِلى َيَدْيَك، 
)1(؟ َهْل َأْنَت فِْعاَل ُزْهِريٌّ

 ، اْلَعامِّ لِلطَِّريِق  الُمَحاِذي  وِر  السُّ بِِجَواِر  َجالَِسْيِن  ُجالَِن  الرَّ َكاَن 
َما َعَليهما َقاَل اْلَفِقيُه: ِد َما َوَصاَل َوَسلَّ ُقَباَلَة َشَجَرٍة َعالَِية. َوبُِمَجرَّ
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َواهَّللِ َلَقْد َأَصْبَت اْلَهَدَف
يا َصاِحبِي، إِنَُّه اْلِمْفَتاُح اْلَمْطُلوُب لَِفْتِح 

اْلَكنِْز اْلَمْرُصوِد. َقلِيٌل مِْن َدمِِه ُيَكبُِّل 
َيَدِي اْلِجنِّيِّ َحاِرِس اْلَكنِْز َفاَل َيِصُل إَِلْينَا، 

َفنَْسَتْخِرُج َكنَْزَنا بِأَماٍن!!

َل َنَظَرُه إَِلى  ُجِل َأنَّ َنْصًرا ُزْهِريٌّ َحوَّ ا َتَبيََّن لِلرَّ َوَلمَّ
يِِّد َعْبِد اْلَقاِدِر ُبوَفْلَجة َوَقاَل َلُه ُمْبَتِسًما: السَّ
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َلْيَس ُهنَاَك َدٌم َوإِنََّما ُهَو 
َكالٌَم اْعَتْدَنا َعَلْيِه، َيْدُخُل فِي 
ِسَياِق اْلَحديِث َعِن اْستِْخَراِج 

اْلُكنُوِز، ههه..

30

ُم  َعْن َأيِّ َدٍم َتَتَكلَّ
ُجُل َها الرَّ َأيُّ

يُِّد َعْبُد اْلَقاِدِر  َوفِي تِْلَك اللَّْحَظِة َصاَح السَّ
فِي َوْجِه اْلَفِقيِه:
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َلَقْد َذَكَر َلنَا
اْلَفِقيُه َأنَّ َقْمَقًما َتمَّ 
َطْمُرُه مِْن َزَماٍن...

32

َلْيَس َقْمَقم،
َبْل ُقْمُقٌم، َوُهَو ِوَعاٌء ُنَحاِسيٌّ 
ُن فِيِه النََّفائُِس  يٌّ ُتَخزَّ َأْو فِضِّ

ِة... َهِب َواْلِفضَّ َكاْلذَّ

َتَوقََّف  َوِعنَْدَما  بِإِْمعاٍن.  لَِوَلِدِه  ُينِْصُت  ْسِويَلم  يُِّد  السَّ َكاَن 
فِي  َراَج  َماَذا  ُيْخبَِرُه  َأْن  َأُبوُه  مِنُْه  َطَلَب  اْلَكالَِم،  َعِن  َنْصٌر 

َجَرة بالتَّْفِصيِل.. َحديِث اْلَجَماَعِة ُقْرَب الشَّ
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َفَقْد َسِمْعُت اْلَفِقيَه
َيُقوُل: »إِنَّ فِي َهَذا اْلَكنِْز َكثِيرا َمِن

َهبِيَِّة،  ياَلِت اْلَحَسنِيَِّة، َواللِويِسيَّاِت الذَّ الرِّ
َهِب  ِة، َوَسبائَِك مَِن الذَّ َواْلِقَطِع النَّْقِديَّ

ِة، َوُمَجْوَهَراٍت، َوُنْسَخًة َمْخُطوَطًة  َواْلِفضَّ
َناِدَرًة ِلََحِد ُكُتِب التَّْفِسيِر...«
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َواِج  : ُهَو َخطٌّ َمْغِربِيٌّ ُتْكَتُب بِِه الَوَثائُِق الَعْدلِيَُّة، َكُعُقوِد الزَّ َمامِيُّ )2( َاْلَخطُّ الزِّ

ِة، َوُهَو َسِريٌع يف كَِتاَبتِِه، َوَأْحَياًنا َيُكوُن َغْيَر َواِضٍح. َوالُعُقوِد التَِّجاِريَّ
36

َوَكْيَف َعَرَف 
َكاَن ُيْخبُِرَنا َوُهَواْلَفِقيُه َذلَِك؟

ماُن، ُكتَِبْت  َيْقَرُأ َوَرَقًة َعَفا َعَلْيَها الزَّ
ُه ِحينََما َعَرَضَها  بَِخطٍّ َلْم َأْسَتطِْع َفكَّ

َعَليَّ َقائاًِل: إِنََّها َمْكُتوَبٌة بِاْلَخطِّ 
َمامِي)2( الزِّ
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َسَيُكوُن لَِقاُؤَنا
فِي اْلَمَكاِن اْلَمْعُهوِد، َلْيَلَة 

ْهِر،  ابَع َعَشَر مِْن َهَذا الشَّ الرَّ
لِنَْسَتْخِرَج اْلَكنَْز!!

38

تِي  يُِّد ْسِويَلم بَِهذه الَْحَداِث الَغِريَبِة َوالُمِريَبِة الَّ َر السَّ َفكَّ
، َوَسَأَل َنْصًرا:  َلْم َتُكْن لَتْخُطَر َعَلى َبالِِهِ

َفْقُتْم؟ َوَعالَم اتَّ
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َضَرَب اْلَُب َعَلى َكتِِف َوَلِدِه مِْن َجِديٍد، َواْكَتَفى بَِأْن َقاَل:

َسَيُكوُن اْلَْمُر َخْيًرا
ْمَتنِي  إِْن َشاَء اهَّلُل، َل ُتْخبِْر َأَحًدا بَِأنََّك َكلَّ

فِي اْلَْمِر، َواْمِض فِيَما َيْطُلُبوَن مِنَْك، َوَل 
َتَخْف، َوَل َتنَْزِعْج، َوَل َتْقَلْق،

إِنَّ اهَّلَل َمَعَك..
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اِْعَتبِِر اْلَمْسَأَلَة ُمنَْتِهَيًة،
ْم َأَحًدا فِيَها، َوَل  َوَل ُتَكلِّ

ُتَعاِوْد ُمَساءَلَة َنْصٍر فِي َأيِّ 
ُجْزٍء مِْن َأْجَزائَِها..

42

افَِئِة، ُمَتَظاِهًرا بِالنَّْوِم َكْي َل ُيْزِعَج  يُِّد ْسِويَلم فِي َبطَّانَِيتِِه الدَّ اِْنَصَرَف َنْصٌر إَِلى فَِراِشِه، َواْنَدسَّ السَّ
ُر، ُثمَّ َتَوقََّف َتْفكِيُرُه ِعنَْد فِْكَرٍة َواِحَدٍة: إِْخَباُر  ُر َوُيَفكِّ ْيَل ُيَفكِّ َزْوَجَتُه، َوَقَضى وقتًا َطِويالً من اللَّ
ُه َيِجُد َلُه َمْخَرًجا. َوَكَذلَِك َكاَن. َواْنَتَهْت ُخُيوُط  َصِديِقه اْلَوكِيِل اْلَعامِّ لَِجالََلِة اْلَملِِك بِاْلَْمِر َلَعلَّ

يَِّد ْسِويَلم َقائاَِل: َهِذِه اْلُمْشكَِلِة فِي َهِذِه اللَّْحَظِة، ِعنَْدَما َطْمَأَن اْلَوكِيُل اْلَعامُّ السَّ
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الُم َعَليُكْم يا َسيُِّد السَّ
ْسِويَلم، اْسَمْعنِي َجيًِّدا، اْنَتظِْرنِي 

َخاِرَج َبْيتَِك َلْيَلَة َغٍد َعَلى 
اَعِة الَخامَِسِة َزَواًل.. السَّ

44

ي لْستِْخَراِج اْلَكنِْز، ُمَتَثاقَِلًة َوَكَأنََّها َكاُبوٌس ُيْثِقُل َصْدَر  اُم اْلُْسُبوِع اْلُمَتَبقِّ ْت أيَّ َمرَّ
يِِّد ْسِويَلم. َوفِي اْلَيْوِم الثَّالِثَ َعَشَر، َقْبَل َمْوِعِد اْستِْخَراِج اْلَكنِْز الَمْزُعوِم بَِيْوٍم  السَّ

يِِّد ْسِويَلم، َوإَِذا بِاْلَوكِيِل اْلَعامِّ ُيَخاطُِبُه:  َواِحٍد، َرنَّ َجَرُس َهاتِِف السَّ
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يُِّد ْسِويَلم َواْلَوكِيُل اْلَعامُّ َعَلى  ابَِع َعَشَر َكاَن السَّ اِدَسِة مِْن َلْيَلِة الرَّ اَعِة السَّ َوفِي السَّ
فِي  َوَجَلَسا  َبِعيًدا،  يَّاَرَة  السَّ َرَكنَا  اْلَمْعُهوِد.  اْلَمَكاِن  إَِلى  الطَِّريِق  فِي  َسيَّاَرٍة  َمْتِن 

َمَكاٍن ُيتِيُح َلُهَما َأْن َيَرَيا َمْشَهَد اْستِْخَراِج اْلَكنِْز ُدوَن َأْن َيَراُهَما َأَحٌد.
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َفاُقنَا َما َهَكَذا َكاَن اتِّ
َها اْلَفِقيُه! َما َذْنُب َهَذا  َأيُّ

الطِّْفِل لَِيُكوَن ُقْرَباًنا مِْن َأْجِل 
اْستِْخَراِج اْلَكنِْز؟

َل.. َل.. َل ُأِريُد..
َل َهِذِه َوَل تِْلَك.. َأَنا 

ُجوَع إَِلى  َخائٌِف.. ُأِريُد الرُّ
ي.. َبْيتِنَا.. َأبِي.. ُأمِّ

48

َبْعَد َكثِيٍر مَِن الَكالَِم َوالَهْمَهَماِت َغْيِر الَمْفُهوَمِة، َصاَح الَفِقيُه الَعْسِري:

 َيا َوَلِدي َنْصر! ُسنَُّة
اْستِْخَراِج اْلَكنِْز َتْقَتِضي إَِراَقَة 
َقَطَراٍت مِْن َدِم َأَحِد ِذَراَعْيَك، 

َوَلَك َأْن َتْخَتاَر: الَْيَمن َأِم 
الَْيَسر؟
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َل َأْسَتطِيُع َبْدَء اْلَحْفِر
ُم مِْن َأَحِد  إلَّ إَِذا َساَل الدَّ

َراَعْيِن، َوَتَقاَطَر َعَلى اْلَْرِض  الذِّ
لُِيَكبَِّل َيَدِي اْلِجنِّيِّ َحاِرِس

اْلَكنِْز!!

50

اْلَكنِْز  ُلَجْيَن  َوَكَأنَّ  َبِصيَرَتُه،  الطََّمُع  َأْعَمى  َوَقْد  تَّاتِي،  السَّ َقاَل 
َوإْبِريَزُه َيَتَراَقَصاِن َأَماَم َعْينَْيِه:
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َنْصٌر َلْيَس ِديًكا َوَل 
َأْرَنًبا إِنَُّه طِْفٌل َلُه ُحُقوٌق 

َيْكُفُلَها الَقاُنوُن

َل َعَلْيَك َيا َنْصر،
َسَأَضُع نَِهاَيًة لَِهِذِه اْلَمْهَزَلِة، 
َسنَنَْسِحُب َأَنا َوَأْنَت َوْلَيْبَحَثا 

َعْن ُقْرَباٍن آَخَر َغْيِرَك

52

اِْلَزْم َمَكاَنَك َيا ُبوَفْلَجة
َوإِلَّ َفَأْنَت ُقْرَباٌن َثاٍن َوإِْن َكاَن 

اْستِْخَراُج اْلَكنِْز َل َيَتَطلَُّب 
َدَمَك

َأْسِرْع يا َنْصر، َواْخَتْر
َراَعْيِن ُتِريُد َأْن   مِْن َأيِّ الذِّ

َتُجوَد بَِدمَِك؟
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َلْن َتنِْزَل َقْطَرٌة
َواِحَدٌة مِْن َدمَِك يا َنْصر، َوَعَلى 

الثَّالَثِة َأْن ُيَسلُِّموا َأَنُفَسُهْم، 
َفاْلَمَكاُن ُمَحاَصٌر

54

َماِء َوَساَد َصْمٌت َرِهيٌب، َقَطَعُه  َرَفَع َنْصٌر َوْجَهُه إَِلى السَّ
َصْوٌت َقِويٌّ ُمَجْلِجٌل:
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َرِك اْلَمَلكِيِّ لَِوْضِع اْلَْغالَِل  ٌة مَِن الدَّ َمْت َدْوِريَّ َوَما ِهي إلَّ َلْحَظٌة َحتَّى َتَقدَّ
َشَكَر  ِذي  الَّ اْلَعامُّ  اْلَوكِيُل  َوبَِمِعيَّتِِه  ْسِويَلم  يُِّد  السَّ َأْقَبَل  ُثمَّ  الثَّالَثِة.  َيِد  فِي 
ِذي َينِمُّ َعْن َيَقَظٍة َكبِيَرٍة َوُروِح اْلُمَواَطنَِة. يِِّد ْسِويَلْم َصنِيَعُهَما، الَّ لِنَْصٍر َوالسَّ

56

إِنََّك َيا َنْصُر فِي
َبَلٍد آمٍِن َيْحِمي َأْبنَاَءُه مِْن ُكلِّ 

َأْنَواِع اْلُعنِْف َوالْعتَِداء
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ُوِجَد،  إِْن  اْلَكنَْز،  أنَّ  اْلَعامُّ  اْلَوكِيُل  يُِّد  السَّ َد  َأكَّ اْلَجِميِع  اْنِصراِف  َوَقْبَل 
ْوَلِة، َوِهي َأَحقُّ بِِه، َفِمنُْه َما َيْذَهُب لِْلَمَتاِحِف َومِنُْه َما ُينَْفُق يف  مِْلٌك لِلدَّ
ُموَن للَمْحَكَمِة  ا الثَّالَثُة َفُيَقدَّ َأْوُجِه الَخْيِر َفَتُعمُّ الَمنَْفَعُة َعَلى الَجِميِع، َأمَّ

َجِل، َونِيَِّة إِْلَحاِق الََذى بَِقاِصٍر. بُِتْهَمِة الدَّ

58












