
 

 رواية 

 عرص العبودية

 
 )جرائم األوربيين في أفريقيا(

 

 عىل زين العويف

 

 

 

 



 

 تنويه

 

إذا كنت تظن أن االوروبٌٌن ذهبوا إلى القارة السمراء لوقف 

الحروب االهلٌة التً كانت تحدث هناك فً ذلك العصر او 

مساعدتهم على معرفة ثرواتهم الطبٌعٌة ومواردهم او 

مساعدتهم بالدواء والغذاء كما ٌظهرون فً أفالم الهولٌوود 

اعها خطئ فهذه كانت مبررات وأكاذٌب قاموا بأخترمفأنت 

فالحقٌقة غٌر ذلك ٌا عزٌزي فالوضع كان أكثر  ،وتصدٌقها

إجراماً والمشاهد كانت شدٌدة القسوة ضد هؤالء الفقراء 

فإذا كنت مهتم بتلك القضٌة وهذا الحدث تعالى معً  السمر،

سنذهب إلى عصر  حدث،واقع الذي جزء بسٌط من ال لمعرفة

رض خروج االوروبٌٌن من قارتهم ألكتشاف العالم وف

 السٌطرة وأكتشافهم لمنتصف وجنوب القارة السمراء..

 

 



-1- 

 

الشمس على مركب متوسط الحجم ٌسٌر على أشعة تشرق 

تخرج  أفرٌقٌا،المحٌط االطلسً بالقرب من سواحل وسط 

داخل المركب بشعرها  صغٌرةفتاة أوروبٌة شقراء من غرفة 

مثل الذهب وٌتطاٌر من الهواء وعٌنٌها االصفر الالمع 

الزرقاء التً تشبة لون البحر ترتدي فستاناً أبٌض اللون 

لفتاة اذهب تلك  الناعم، ٌغطً أجزاء قلٌلة من جسدها االبٌض

إلى مقدمة المركب وتنظر إلى الشرق تستنشق هواء البحر 

وتستمتع بأشعة الشمس وبعد لحظات ٌخبرها أحد قادة 

اة تشعر تلك الفت البصر،المركب بأن الٌابس ظهر على مد 

بالسعادة وتصعد على قمة المركب لتجد جزر أفرٌقٌا تظهر 

أمام عٌنٌها فتشكر سائق المركب الذي ٌرتدي عبائة من 

وطوٌل الشعر واللحٌة وتذهب إلى القماش وكبٌر السن 

فكان ٌجلس رجل أسمر اللون كبٌر السن خرة المركب مؤ

ٌظهر علٌه أثر الشٌخوخة وتجاعٌد الكبر ٌرتدي بنطاالً بنً 

 جسده،اللون وقمٌص فاتح اللون ورباط حول وسطه لٌستر 

كان جالساً على االرض متنً القدمٌن مستنداً ٌدٌه ورأسه 



وقفت أمامه الفتاة  االرض،ٌمٌل برأسه ناحٌة  ركبتٌه،على 

 بلهفة وسعادة وقالت له

أٌها الرجل الطٌب لقد ظهرت موطنك على مد البصر وبعد  -

 وقت قلٌل ستكون هناك. 

لحظات من الصمت ولم ٌرفع الرجل رأسه وبعدها  مرت

مسكت رأسه بٌدٌها وشعرت بأن جسده ٌهنز فأقتربت منه 

نظر إلٌها ذلك الرجل وتحول  ألعلى، ورفعتهاالناعمتان 

بكاءه من الصمت إلى الصمت العالً ونزلت دموعه لتروي 

 وجهه الجاف. 

نا أقول لك أن موطنك أمام أعٌن وتبكً،لماذا أنت حزٌن  -

 اآلن وٌجب أن تكون سعٌد. 

وقفت الفتاة ونظرت لؤلمام فظهرت جزر صغٌره خضراء 

 اللون بالقرب من الشاطً.

 ٌاله من منظر رائع. اآلن، الشاطئأنظر لقد أقتربنا من  -

 مسكت ٌدٌه بقوة وسعادة وقالت



 البٌضاء،أنظر إلى الشاطً ورماله  جداً،أنظر بلدك رائعة  -

 أنظر إلى أشجار الغابة الرائعة وجبالها الخضراء.

ثم نادت بصوت عالً على العمال الذٌن ٌجدفون المركب 

 لتحرٌكه

 أسرعوا أٌها الرجال فقد أقتربنا.  -

نظرت تلك الفتاة إلى الرجل بتعجب فمزال جالساً على 

االرض ٌمسح دموعه بٌدٌه وبمالبسه حتى وصل المركب 

 إلى الشاطً.

ات أجتمع عدد كبٌر من االفارق السمر بالقرب من وبعد لحظ

ٌرتدون مالبس قلٌلة تستر  الشاطئ وفً ٌد كل منهم سٌف

ا هعوراتهم أما النساء منهن ٌرتدون مالبس قلٌله أٌضاً ب

، بعض الزٌنه بعضهن تستر صدرهن والبعض االخر عراه

كان عددهم لٌس بالكثٌر وال القلٌل ولكن قام الرجل االوروبً 

المركب برفع علم أبٌض ورفع ٌدٌه عالٌاً وقال بلغة  قائد

 معناها.. غرٌبة لم ٌفهمها إال هؤالء االفارقة 

 نا إلى هنا بغرض السالم. ئنحن خالٌٌن من السالح وج -



نزلت الفتاة من المركب تنظر إلٌهم بتعجب ونظرت إلى 

 العجوز قائد المركب وقالت له

 هل سٌأذوننا ؟ -

 السالح.  ال ألننا ال نحمل -

فنادت على الرجل العجوز أسمر اللون المتواجد معهم فً 

 المركب.

نحن اآلن ضٌوف عندك لماذا ال تنزل من المركب هذا كان  -

 حلمك. 

ظهر ذلك الرجل وهو داخل المركب ونزل منه وهو ٌنظر 

بأشتٌاق على موطنه وأهله من السكان السمر وفجأه نزل 

لرمال وٌبكً بصوت عالً بركبتٌه على االرض وأخذ ٌقبل ا

 المركب،فً مشهد جعل الفتاة تنهار من البكاء ومعها قائد 

وكان من بٌن الموجودٌن من السكان االفارقة رجل كبٌر 

السن شعر بالصدمة عندما رآى ذلك الرجل فخرج عن 

وقف الصفوف وأقترب من ذلك الرجل وعٌنٌه ملٌئة بالدموع 

أقتربت منه الفتاة ومسكته من ٌدٌه لتساعده  صامتاً،أمامة 

 على النهوض وهً تقول له: 



 مبارك لك على الوصول سالماً .  -

 قبل هذا الحدث بثالثون عاماً ..
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فً سمار اللٌل داخل قبٌلة وسط غابات أفرٌقٌا ٌتقدم عدد 

كبٌر من جٌش أحد الدول االوروبٌة الذي ٌحتل تلك البلدة 

وٌقترب من بٌوت السكان االصلٌٌن لتلك القبٌلة ٌرتدون 

مالبس الجٌش المكونة من قمٌص وبنطالون ٌمٌل لونه 

لؤلصفر الفاتح وطاقٌة دائرٌة تغطً رؤسهم حتى الحاجبٌن 

، ٌحملون أسلحتهم النارٌة والمستخدمة جدٌداً فً الحروب

 دخلوا تلك القبٌلة الكبٌرة العامرة بالسكان وٌصرخون بصوت

عالً وٌلقون النٌران على أي شخص ٌخرج من بٌته الصغٌر 

المكون من الحجارة وسطحه من الخشب المصنوع من 

سٌقان االشجار والذي ٌغطً أسقف البٌوت بشكل شبه مثلث 

كان  المستمرة،حتى ٌحمً بٌوتهم من مٌاة االمطار 

االوروبٌٌن ٌهاجمون تلك القبٌلة بشكل بشع وشدٌد القسوة 

كثٌر من االبٌراء العراه أصحاب البشرة السمراء وٌقتلون ال

ن بضربه ثم موومن ٌجدوه شاباً فً منتصف العمر ٌقو

ٌدعى وبٌنما كان شاب  حدٌدٌه،القبض علٌه وتقٌٌده بسالسل 

ف جاالٌنو فً منتصف العشرٌنات من عمره أسمر اللون 



البشرة كثٌف الشعر ٌرتدي قماشة تستر عورته متواجد داخل 

أستٌقظ مفزعاً على أصوات صراخ النساء وأطالق فراشة 

النٌران من قبل الجٌش االوروبً سمع صوت باب بٌته 

ٌضرب من الخارج فقام مسرعاً وأمسح سٌفه ووقف مستعداً 

لٌرى من الذي ٌضرب الباب حتى تم كسر الباب ودخل علٌه 

 أحد أصدقائه وٌدعى أبو لٌقول له بلهفة وخوف

الٌنو وهم اآلن ٌهجمون علٌنا بشراسة  لقد عاد االوربٌٌن ٌا -

 وبدون رحمة.

سٌف آخر وٌعطٌه  وٌمسكٌصرخ الٌنو وٌمٌل على االرض 

 لصدٌقه وٌقول له

 ٌجب أن نقاتلهم وندافع عن أنفسنا هٌا بنا .  -

ٌحاول الٌنو الخروج من بٌته ولكن أمسكه أبو من ٌدٌه ومنعه 

 من الخروج وقال له

ٌحملون سٌوف مثلنا ٌا الٌنو بل  هذه المرة االوروبٌٌن ال -

 معنا،ونا من بعٌد دون أن ٌشتبكوا لٌحملوت أسلحة نارٌة وٌقت

 نها حرب غٌر متكافئة ٌا صدٌقً وٌجب علٌنا الهرب. إ



شعر الٌنو بالخوف من حدٌث صاحبه وخرجوا مسرعٌن 

فوجدوا عدد كثٌر من القتلى وعدد كبٌر من شباب القبٌلة 

صرخ الٌنو من الحزن  ،ٌٌنمقٌدٌن تحت قبضة االورب

والغضب ولكن هرب خلف بٌته الصغٌر وذهب لٌختبئ داخل 

الغابة هو وصاحبه وأثناء الهرب وجد عدد كبٌر من حراس 

ذهب فنظر إلٌهم الٌنو وقال ، الملك ٌختبؤن وراء االشجار

 لصاحبه 

 إنهم حراس الملك ٌجب أن نذهب إلٌهم  -

أن  من ٌثٌر الشك وأنت تعلال ٌا الٌنو تواجدهم فً هذا المكا -

 الملك تابع لهم ٌجب علٌنا الهرب اآلن.

 ال سأذهب إلٌهم ونحاول التصدي لهؤالء المستعمرٌن.  -

لٌنو بسٌفه ولكن خاف أبو الذهاب معه واختبأ اذهب إلٌهم 

فوق شجرة من أشجار الغابة وعندما أقترب منهم الٌنو قال 

 لهم

 ع عن أرضنا وأهلنا!لماذا ال نتصدى لهم هٌا بنا نداف -

فرد علٌه مساعد الملك والذي كان متواجد معهم بطمئنٌنه 

 لٌنو ٌشعر بالقلقاجعلت 



 سنتصدى لهم اآلن تعالى معنا.  -

وفً تلك اللحظة جاء أحد الحراس وقام بضرب الٌنو بعصا 

 كبٌره على رأسه فسقط على االرض فاقداً الوعً..

أستٌقظ الٌنو فوجد نفسه ملقً على االرض والدماء جافة 

حاول  الرأس،على رأسه ووجه ٌشعر بدوران شدٌد وآلم فً 

القٌام من االرض ولكن وجد نفسه مقٌد بسالسل من الحدٌد 

وبجانبه مئات الشباب والرجال مقٌدٌن بجانبه وحولهم عدد 

متوجهة الجنود االوروبٌٌن ٌحملون أسلحتهم النارٌة كبٌر من 

شعر الٌنو بالغضب والحزن فقد سقط تحت  رؤسهم،على 

كان  والحراس،قبضة االوروبٌٌن بخٌانة من مساعد الملك 

من بٌن الحاضرٌن عدد كبٌر من حراس الملك ٌقفون بعٌداً 

والغرٌب أن عدد كبٌر  االوروبٌٌن،بجانب عدد من الجنود 

من النساء واالطفال ٌقفون على ٌمٌنهم وتحت قبضة 

كلما حاول أحد من االفارقة التخلص من  الوروبٌٌن،ا

السالسل كانوا ٌقوموا بضربه باالسلحة النارٌة حتى ٌسقط 

ظل الجمٌع فً حالة من الحزن والخوف لساعات حتى  قتٌالً،

حضر قائد الجٌش االستعماري والذي كان كبٌر السن ٌرتدي 

مالبسه العسكرٌة وطاقٌته التً تحمٌه من شمس أفرٌقٌا 



لحارقة ووقف ٌنظر إلٌهم بشئ من العظمة وكان خلفه ملك ا

 خرج القائد عن صمته  القبٌلة،

 كم عدد هؤالء العبٌد ؟  -

 فأخبره أحد مساعدٌه 

 عددهم ثمنمائة شاب أٌها القائد! -

 عددهم قلٌل فانا أحتاج أكثر من ذلك العدد . -

 خرج ملك القبٌلة عن صمته وتحدث إلٌه بخوف

لهم وأخرٌن هربوا إلى الغابة والبحث عنهم شئ الباقً تم قت -

 صعب. 

قائد بسخرٌة وأقترب من الشباب المقٌدٌن وتحدث أبتسم ال

 بصوت عالً:

أول مرة أتوجد هنا فقد جأت بمهمة  الٌكس،أسمً الجٌنرال  -

لن أغادر  المرهصغٌر وسوف أغادر هذه االرض ولكن هذه 

 بمفردي فسوف أخذ هؤالء العبٌد معً . 

ملك القبٌلة وجمٌع المقٌدٌن والنساء واالطفال بالحزن  شعر

والخوف بعد أن تم ترجمة كالم القائد الٌكس وأنتشر الهلع 



والفزع بٌن الناس فأقترب أكثر من الشباب المقٌدٌن وقال 

 لهم:

 ال ترٌدون الذهاب معً!  -

 فرد الجمٌع بغضب 

 ال ال لن نرحل من هنا.  -

 غضب القائد الٌكس وقال لهم

 كما تشاء من ٌرٌد منكم البقاء هنا فلٌقف مكانه! -

نظر الجمٌع إلى بعضهم بخوف وقلق فقام عدد قلٌل من 

 الشباب. 

بفك قٌودهم وأتركوهم ٌعودوا  قومواأٌها الجنود  جٌد،هذا  -

 إلى أهلهم. 

شعر الجمٌع بالقلق وأخرٌن بالسعادة وبعد أن تم فك قٌودهم 

فال القبٌلة فنظر القائد إلى ذهبوا مسرعٌن ناحٌة نساء وأط

 بعض الجنود وقال لهم :

 نفذوا ما أمرتكم به . -



رفع الجنود االوروبٌٌن أسلحتهم وقاموا بتوجٌهها ناحٌة 

الشباب وأطلقوا النٌران علٌهم وقبل وصولهم إلى عشٌرتهم 

فغضب القائد االوروبً  االرض،جمٌعهم قتلى على  كان

 وقال بصوت عالً:

هاب معً او ٌحاول الهرب سٌكون هذا من سٌرفض الذ -

 مصٌره. 

شعر الجمٌع بالعجز وأخذ الجمٌع ٌبكً على حالهم وكان من 

 بٌن المقٌدٌن الٌنو. 

أٌها الجنود خذوا هؤالء العبٌد ناحٌة البحر وركبوهم السفن  -

فنحن بحاجة إلٌهم فً معاركنا وحروبنا فً أوروبا فمن 

 هٌااا . قتلوه،أٌرفض القدوم معكم او ٌحاول الهرب 

قام الشباب بالسٌر غرباً ناحٌة البحر لٌتم نقلهم بالسفن إلى 

أوروبا وكان ٌحٌط بهم عدد كبٌر من الجنود والمحاربٌن 

فً تلك  للبحر،االوروبٌٌن ومشوا فً صفوف فً طرٌقهم 

اللحظة كان ٌوقف من بٌن المحاربٌن االوربٌٌن محاربه 

 لها:  تدعى دٌستا فنادى علٌها الٌكس وقال



أٌها المحاربه دٌستا سأبقى هنا حتى تصلً بهؤالء العبٌد  -

وإذا أحتجتوا عدد آخر  ،إلى أوروبا لٌنضموا إلى الجٌش

 بما ترٌدون. تعالً إلى هنا وأخبرٌنً 

 أٌها القائد الٌكس.  المهمةسأتكفل أنا بهذه  -

كانت المحاربه دٌستا شابه فً رٌعان شبابها ترتدي مالبس 

 ،سالح وكانت من ضمن القادة االوروبٌٌن حرب وتحمل

كانت شدٌدة الجمال بٌضاء اللون زرقاء العٌنٌن ٌقترب لون 

كانت أٌضاً تتحدث لغة هذه الدولة  االحمر،شعرها للون 

وتستطٌع التحدث مع سكانها النها تتردد من حٌن ألخر مع 

 الجٌش االستعماري إلى هنا. 

عدة صفوف وكان جمٌع إلً شاطئ المحٌط ووقفوا وصل ال

وقفت دٌستا  ،خلفهم سفٌنتان كبٌرتان ومركب متوسط الحجم

وكان خلفهم الٌكس ومساعدٌه والجنود حولهم  أمامهم 

 فخرجت دٌستا عن صمتها وتحدثت بصوت عال 

أٌها العبٌد السمر ستذهبون إلى أوروبا تقفوا معنا فً  -

حروبنا ضد أعدائنا وبعدها ٌحق لكل شخص أختٌار البقاء 

أعلم أنكم  آخرى،هناك او العودة إلى موطنه االصلً مرة 



تحاربون جٌداً بالرمح والسٌوف ولكن الحروب اآلن تغٌرت 

الجٌش هناك سٌعلمكم أستعمال االسلحة  تطورت،واالسلحة 

هٌا خذوهم إلى هٌا أٌها الجنود  أستخدامها،الجدٌدة وكٌفٌة 

 السفن. 

جاء إلى الٌكس مساعد  وبٌنما كان ٌتم نقل االفارقة إلى السفن

 ملك القبٌلة وقال له:

 هل سٌعودوا مرة أخرى بعد قضاء مهمتهم!! -

 نظر إلٌه وضحك ساخراً وقال: 

 ٌعودون هههههه عندما ٌنجون من الحرب أوالً. 

كان الٌنو ضمن الشباب الذي ٌتم نقلهم إلى السفن ولكنه كان 

أمتؤل  فً المؤخرة وذهبوا إلى السفٌنة الثانٌة بعد أن تم

جاء أحد الجنود ومعه رجل وفً تلك اللحظة  االولى،السفٌنة 

أبٌض ال ٌرتدي مالبس محاربٌن وجاء إلى القائد الٌكس 

 وقال له 

أٌها القائد الٌكس الطبٌب انطونٌل ٌرسل إلٌك السالم وٌقول  -

لك أنه توصل إلى عالج هام لمرض كبٌر وٌرٌد بعض العبٌد 



تأكد من مفعولة قبل أن ٌعالج به لٌجرب علٌهم هذا الدواء لٌ

 الناس هناك. 

 كم ٌحتاج الطبٌب انطونٌل ؟  هام،الدواء شئ  -

 ٌحتاج عشرة عبٌد فقط . -

ال عشرة عبٌد عدد كبٌر سٌأخذ خمسة فقط وعندما ٌصلوا  -

 إلى هناك. 

ال سأخذهم معً فً هذه المركب الصغٌره ألن طرٌقً  -

 غٌر طرٌقهم أسمحً لً بذلك. 

 نادى القائد على أحد الجنود وقال له 

أعطً لهذا الرجل خمسة عبٌد مقٌدٌن وأجعلهم ٌذهبوا إلى  -

 ذلك المركب. 

الثانٌة أمرهم أحد  السفٌنةوقبل ركوب أخر خمسة شباب إلى 

الجنود بالعودة والذهاب إلى المركب الصغٌر برفقة ذلك 

حرب وذهب مقٌد ونجا من المن بٌنهم وكان  الٌنو  ،الرجل

 ولكن سٌكون حقل تجربة لبعض االدوٌة المكتشفة هناك.



مقٌدٌن ركب الٌنو المركب متوسط الحجم برفقة أربعة شباب 

وكان معهم ثمانً رجال ذات البشرة البٌضاء وقاموا 

وبعد  أوروبا،بالتجدٌف داخل المحٌط فً طرٌقهم إلى 

فة قوٌة محملة باالمطار وكادت أن صساعات حضرت عا

تغرق المركب والرجال االوربٌٌن لم ٌستطٌعوا التحكم فً 

المركب ومقاومة تلك العاصفة القوٌة فلم ٌكن أمامهم حل سوا 

 تمرفك قٌد الشباب االفارقة ومساعدتهم فً التجدٌف حتى 

تم فك قٌودهم بأمر من قائد المركب  ،هذه العاصفة بسالم

وقف الشباب  جمٌعاً،دتهم حتى ال ٌغرقوا وأمرهم بمساع

معهم وقاموا بظبط شراعة المركب والتجدٌف بقوة  االفارقة

أستمروا على  وٌغرق،حتى ال ٌذهب المركب مع االمواج 

هذا الحال لوقت طوٌل حتى هدأت العاصفة ورقد الجمٌع 

على االرض ٌأخذون أنفاسهم من المشقة التى عانوا منها 

مصٌره عندما  الٌنو فًكر فثناء الراحة أخذ ٌوأ أثناء العاصفة

 فتحدث مع نفسه  به،ٌصل إلى أوروبا وماذا سٌفعلوا 

فً كلتا الحاالت سٌكون الموت مصٌري ولكن الموت وأنا  -

 فً البعد عن هؤالء المتوحشٌن أفضل من الموت عندهم. 

 نظر إلى أحد أصدقائه وقال له:



 هل تجٌد السباحة ؟  -

 ال  -

 االخر  ونظر إلى

 وأنت هل تجٌد السباحة ؟  -

 ال  -

 وقف قائد المركب وتحدث بصوت عال

لقد مرت العاصفة بسالم هٌا قٌدوا هؤالء العبٌد مرة  -

 أخرى. 

 المركب،وفً تلك اللحظة وقف الٌنو مسرعاً وقام بالقفز من 

 صرخ  الرجال الذي رآه 

 أٌها القائد لقد قفز أحد العبٌد إلى البحر.  -

حمل القائد سالحة ووقف ناحٌة البحر وأخذ ٌصوب النٌران 

ناحٌة الٌنو ولكنه كان ٌغطس فً البحر ولم ٌصاب بأي 

وفً ذلك الوقت قام باقً الشباب بالهلع والفزع  رصاصة،

داخل المركب حتى ٌعطلوا االوروبٌٌن عن مالحقة الٌنو 

أستمر الٌنو فً السباحة لساعات طوٌلة فقد  بنفسه،وٌنجوا 



كان ٌجٌدها بشكل جٌد حتى كتب له النجاه ووصل إلى 

الشاطئ وعاد إلى بلدته مرة أخرى وعندما وصل إلى الٌابس 

ألقى نفسه على الرمال من شدة التعب حتى سمع صوت 

أشجار فقام مسرعاً متوجهاً إلى جنود أوروبٌٌن من بعٌد 

الٌنو لم ٌكن ٌصدق ما حدث له فقد  داخلها،لٌختبئ  الغابة 

تحت قبضة االوروبٌٌن بالخٌانة وتم القبض علٌه وتقٌٌده  وقع

ة وكاد أن ٌذهب مع المئات من الشباب إلى ٌبسالسل حدٌد

أوروبا للمشاركة فً الحروب هناك وللدفاع عن بالد لٌس 

بالده وقضٌة لٌست قضٌته وكتب له النجاة من الحروب 

صدفة لٌأخذه أحد الرجال لٌكون حقل تجربة لبعض االدوٌة 

لمكتشفة حدٌثاً هناك حتى هبت العاصفة وتم فك قٌده من ا

قام الٌنو وعاد  الماء،السالسل وأستطاع الهرب والقفز فً 

إلى قبٌلته لٌعرف ماذا حدث لهم أثناء هجوم المستعمرٌن 

باالمس وعندما وصل وجد البٌوت ُمحطمة والبعض اآلخر 

 الرجال أزواجهم وعلىفراق تم حرقها ونساء تبكً على 

ماتوا أثناء الهجوم وبعضهم على أزواجهم وأخواتهم لذٌن ا

الذٌن ذهبوا مقٌدٌن مثل العبٌد وتم نقلهم إلى أوروبا وال 

كانت الدموع فً أعٌن الٌنو  مصٌرهم،ٌعرفون ماذا سٌكون 



أخذ  وبالده،وعلى الجحٌم الذي أحل بأهله  حالهٌبكً على 

ٌتجول فً قبٌلته حتى وجد صدٌقه أبو ٌعٌد بناء بٌته الذي 

تحطم باالمس وبجانبه أبٌه العجوز وأمه ذات الوزن الثمٌن 

سقط الٌنو على ركبتٌه ٌنظر إلى  بالغة،التً تتحرك بصعوبة 

صاحبه والدموع فً عٌنٌه وشدٌد التعب حتى رآه أبو وشعر 

ٌه وذهب إلٌه بصدمة شدٌدة تابعها فرح وترك ما فً ٌد

 مسرعاً وأخذه فً أحضانه وهو ٌقول: 

 كٌف عودت! وماذا حدث لك ؟ سالمتك،حمداً على  -

سأخبرك بكل شئ ٌا أبو ولكن ما حدث لنا باألمس لن ٌمر  -

 هبائاً. 

 وقف على قدمٌه مرة أخرى وأخذ ٌنادى على أهله:

ٌا من تبقى  السمراء،ٌا أصحاب البشرة  القبٌلة،ٌا معشر  -

 المستعمرٌن ٌفعلون بنا هذا.  سنتركاالحباب هل من 

التف حوله جمٌع سكان القبٌلة من نساء وأطفال وشٌوخ 

 فرد علٌه أحد الرجال  باألمس،وشباب نجوا مما حدث 

فهً حرب غٌر متكافئة أسلحة نارٌة  الٌنو،وماذا نفعل ٌا  -

 ومدافع أمام سٌوف ورمح. 



إذا صمدنا أمامهم  العجوز،المصٌر واحد أٌها الرجل  -

فً كلتا الحالتان  جبناء،ستموت أقوٌاء وإذا أستسلمنا سنموت 

النتٌجة واحده إذاً نموت أقوٌاء وندفن على أرضنا وتحت 

ترابنا أفضل من الموت ونحن مقٌدٌن او على أرض غٌر 

 أرضنا. 

 فتابع أبو الحدٌث بعده  غاضب،قالها الٌنو وهو 

وأسقطنا جنود منهم سٌكون  إذا وقفنا أمامهم مرة واحده -

أنا معك ٌا الٌنو  حساب،نا ألف خسارتهم كبٌره وسٌفعلون ل

 الموت أثناء الحرب أشرف مما ٌحدث لنا بكثٌر.ف

 فصرخ الجمٌع داخل القبٌلة بصوت عالً 

 الحرب .. الحرب.  -

وفً اللٌل كان ٌجلس الٌنو وأبو وعدد كبٌر من الشباب 

 ة نار صغٌر داخل القبٌلة. ورجال القبٌلة ٌلتفون حول شعل

 الكالم سهل ٌا عزٌز ؟  الٌنو،ماذا سنفعل ٌا  -

 قالها أحد شباب القبٌلة فرد علٌه 



لقد وقعت تحت  أوالً،ال أعرف ولكن ٌجب أن نطهر أنفسنا  -

لم  سٌحمونً،قبضتهم بالخٌانة عندما حسبت أن حراس الملك 

إذاً ٌجب أن  االوروبٌٌن،أكن أعلم أنهم تابعون للمستعمرٌن 

الخائنٌن وٌتولى واحد منا الحكم لٌطهرنا نتخلص من حكامنا 

من الخائنٌن وبعدها نقف جمٌعاً وقفة رجل واحد ضد هؤالء 

 االوروبٌٌن. 

ولكن عددنا أصبح قلٌل فقد أخذوا منا مئات الشباب  -

 والرجال.

 قالها أحد الشباب الموجودٌن فرد علٌه الٌنو..

وعندما نتخلص  وحراسه،ق الملك نعم ولكن عددنا ٌفو -

منهم وٌتولى واحد منا الحكم نستطٌع أقناع القبائل اآلخرى 

بالوقوف معنى فى حربنا ضد المستعمرٌن االوروبٌٌن فإذا 

سقطنا نحن او أنتهٌنى سٌذهبوا إلٌهم وٌفعلون معهم ما فعلوه 

 إذاً ٌجب أن ٌكونوا على دراٌة بذلك.  معنا،

ونجهز طعامنا ألوالدنا وبعدها نفكر فً فلنصلح بٌوتنا اآلن  -

ٌجب أن نفكر جٌداً فهذه المهمة  وحراسة،التخلص من الملك 

 ٌجب أال تفشل حتى ال تكون نهاٌتنا قرٌبة. 



قال تلك الجملة والد الشاب أبو وبعدها قام من مقعده وذهب 

ن الشباب إلى بٌته وتابعه الباقً وظل الٌنو وأبو وعدد م

 الغذ وماذا سٌفعلون. جالساً ٌفكرون فً
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وفً صباح الٌوم التالً ذهب الٌنو وأبو بالقرب من بٌت 

الملك دون أن ٌراهم أحد من حراسه لٌستكشفوا المكان وعدد 

الحراس وأسلحتهم ومكان تواجدهم وعادوا مسرعٌن دون أن 

ثم عادوا مرة أخرى فً منتصف الٌوم وفً اللٌل ٌراهم أحد 

وظل على هذا الحال لبضعة أٌام حتى ٌعرف الوقت المناسب 

وفً الوقت نفسه ذهب  للمستعمرٌن،للتخلص من الملك التابع 

عدد من كبار رجال القبٌلة إلى القبٌلة المجاوره لهم التابعة 

خلص لحكم هذا الملك الظالم وطلبوا منهم الوقوف معهم للت

من هذا الملك الفاسد وأختٌار ملك جدٌد ٌقف مع القبائل وأهل 

وافق كبار القبٌلة  االوروبٌٌن،البلدة ضد المستعمرٌن 

اآلخرى على هذا العرض  وقرروا الوقوف معهم للتخلص 

 من هذا الملك .

وفً ٌوم من االٌام كان ٌجلس الٌنو مع رجال وشباب  

ملك فً هذه اللٌلة حتى ال القبٌلتان وقرروا التخلص من هذا ال



 لحماٌته،ٌتسرب الخبر إلى الملك وٌلجأ لمعسكر المستعمرٌن 

 أخبرهم الٌنو بأن الخطة ستسٌر كأتً..

سنذهب خمسون رجالً من القبٌلتٌن حتى ٌتوزع دمائه بٌننا  -

م كل أثنان منا على واحد جسٌه بذلك،إذا علم المستعمرون 

على مكان من الحراس وسوف أخبرهم فً الطرٌق 

 منه،سأتخلل أنا وأبو داخل قصره لنتخلص  تواجدهم،

وبمجرد دخولنا من أحدى شرفات القصر إلى داخل القصر 

ٌجب أن ٌموت  واحده،ستهجمون بعد هذا اللحظة بدقٌقة 

الجمٌع فً صرخة واحده ألن المستعمرٌن بالقرب من هذا 

 ،وٌحاربوننابهذه المعركة سٌقفون ضدنا القصر وإذا علموا 

وبعد أن ننجح فً هذه المهمة بمشٌئة االله سوف نقوم بحرق 

وعندما ترون النٌران من بعٌد أعلموا أننا نجحنا  القصر،

وحٌنها ٌجب على الجمٌع مغادرة القبٌلة والذهاب إلى الغابة 

ألن بعد أن ٌعلم االوروبٌٌن بما فعلنا سٌجهزون مدافعهم إلى 

القبٌلة وٌقومون بضربها رداً على مقتل الملك وحراسة 

 التابعٌن لهم. 

غلوا داخل الغابة لٌالً حتى ذهب الٌنو برفقة خمسون شاباً وتو

ا أقتربوا مال ٌعلم بهم أحد فً طرٌقهم إلى قصر الملك وعند



 وجودهم،حتى ال ٌالحظ أحد  منه قام الجمٌع بأطفاء النٌران

وقبل القصر بعدة أمتار قام الجمٌع بالزحف على بطونهم 

وفً اللحظة التى أنطفأ فٌها شعلة النار  أحد،حتى ال ٌراهم 

حظ الٌنو تواجد أحد الحراس فً المكان الذي داخل القصر ال

سٌدخل منه إلى داخل القصر فنادى على أحد الرجال وقال 

 له: 

ستذهب إلى القصر من مدخله الرئٌسً وأنت تنادي  -

بطرٌقة تثٌر االنتباه  الملك،بصوت عالً اٌها الملك أٌها 

أخبرهم أنك ترٌد مقابلة  بك،حٌنها سٌنشغل جمٌع الحراس 

سٌقومون الحراس بطردك او ضربك  هام،فً أمر الملك 

لتعود حٌث جأت ألن الملك ال ٌقابل أحد فً هذا الوقت 

حاول أن تشغلهم جمٌعاً معك وفً تلك  اللٌل،المتأخر من 

اللحظة سأتوغل أنا و أبو داخل القصر وبمجرد نجاحنا فً 

 الدخول تابعوا باقً الخطة. 

فً لفت أنتباه جمٌع ذهب الرجل ونفذ ما قاله الٌنو ونجح 

الحراس واالنشغال معه حتى خرج الٌنو وأبو من بٌن الشباب 

ونجحوا فً دخول القصر أثناء أنشغال الحارس مع ذلك 

حتى وجدوا غرفة دخل الشابان القصر ٌتهمسون  الرجل،



ظل واقفون فً الخارج  بمفرده،الملك وكان نائماً على فراشه 

حتى سمع صوت هجوم الشباب على الحراس وحٌنها قام 

الملك من فراشه مفزوعاً فدخل علٌه الٌنو وأبو ورفعوا علٌه 

 السالح وقال له: 

أصمت وأهداء أٌها الملك الخسٌس الذي ٌبٌع شباب ورجال  -

حان الوقت الذي ٌنتصر فٌه المظلم  لؤلوروبٌٌن،بالده عبٌداً 

 من حكم ملك فاسد تابع للمستعمرٌن.  ونتخلص

 صمت الملك قلٌالً ونظر إلٌه بسخرٌة وقال له:

وعندما تقومون بقتلً والتخلص منً هل ستستطٌعون  -

حسبتكم خاطئة ألن  مقاومتهم،الوقوف ضد االوروبٌٌن او 

أخبرنً لو مكانً ماذا  أفعله،من سٌأتً مكانً سٌفعل ما 

 ستفعل ؟ 

ب القبائل إلى االوروبٌٌن لٌكونوا عبٌد لن أقوم بتسٌم شبا -

 عندهم

ناس  جمٌعاً،إذا لم أتفاوض معهم سٌقتلونا  سٌقتلوهم، -

أنهم ٌتفوقن عنا فً العقول وفً  ناس،ٌضحون من أجل 

 التخطٌط وفً االسلحة وفً الحرب. 



 فرد علٌه الٌنو غاضباً 

نموت فً الحرب دفاعاً عن أرضاً أفضل من أن نموت  إذاً  -

حتى ٌروي أطفالنا ألوالدهم بأن أجدادهم وأبائهم ماتوا  ،هناك

 ولم ٌأخذوا عبٌداً. أبطالنا 

وفً تلك اللحظة أقترب منه الٌنو وقام بقتله بفأسه ومسك كل 

من الٌنو وأبو من قدم وقاموا بجره حتى خرجوا من القصر 

فوجد الجمٌع فً أنتظارهم بالخارج بعد أن تخلصوا من 

الجمٌع بعد خروجهم بالملك قتٌل أمام فرح  الحراس،جمٌع 

 أعٌنهم وهلل الجمٌع فرحاً وسعادة فقال لهم الٌنو:

أنقلوا جمٌع القتلى من الحراس ومعهم الملك داخل هذا  -

القصر وقوموا بحرقة فً أسرع وقت وٌجب أن نغادر من 

 هنا قبل مجئ االوروبٌٌن. 

بأشعال قام الجٌمع بحمل القتلى ونقلهم داخل القصر وقاموا 

أشتعلت النٌران عالٌاً داخل القصر  مسرعٌن،النٌران وعادوا 

حتى ظهرت لسكان القبٌلة وفرحوا فرحاً شدٌدا ألن مهمتهم 

وفً تلك اللحظة أمرهم رجال القبٌلة بمغادرة  نجحت،قد 

وفً  المستعمرٌن،القبٌلة فً أسرع وقت خوفاً من رد فعل 



تلك اللحظة كان ٌقف القائد المستعمر الٌكس ٌنظر إلى 

 وقال له:  رجالهالنٌران من مكان عال فجاء له أحد 

على ٌد  ورجالهقصر الملك تم حرقة وأنباء عن مقتل الملك  -

 شباب القبائل. 

 شعر الملك بالغضب الشدٌد وقال له: 

وأنتظر  الغربٌةجهز المدافع وقم بتوجٌهها ناحٌة القبٌلة  -

قرار الضرب منً واآلن جهز لً عدد من الجنود للذهاب 

 إلى هذا القصر. 

ذهب الٌكس ومعه عدد كبٌر من الجنود المسلحٌن وعندما 

وصلوا إلى القصر كانت النٌران قد أخمدت فوجد جمٌع 

ة كانت تحت ثمال على ج ،الجثث داخل القصر محروقة

 قدمٌة وتفحصها وقال لمساعدة..

وهذه بداٌة مقاومة  بحرقهم،م وبعد ذلك قاموا لقد قتلوه -

 هل المدافع جاهزة للضرب ضدنا،شعبٌة ستقف 

 نعم  -

 أضرب .. -
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ذائف الصوارٌخ على بٌوت القبٌلة بشكل مستمر تتساقط ق

وبكثرة عند شروق الشمس ولكن غادر سكانها قبل القذف 

كانت القذائف تحرق البٌوت واالشجار وٌهز أرض  بلحظات،

الغابة فٌصرخ النساء واالطفال من الفزع والرعب وهم 

ن خلف أشجار الغابة وبعد مرور وقت طوٌل من ؤٌختب

القذف المستمر أتجه القائد الٌكس بجنودة ناحٌة القبٌلة ودخلها 

ولكن وجدها فارغة من السكان ولكن جمٌع البٌوت والخٌم 

شعر بالغضب ألنه لم ٌجد ولو جثة واحده فقال  ،ُمحرقة

 لجنوده .. 

 القبٌلة،إنهم ٌعلمون أننا سنضربهم بالمدافع ولذلك تركوا  -

ٌجب أن نبحث عن هؤالء االوغاد ونقتلهم فً أسرع وقت 

 هٌا بنا. 

 عارضه مساعده وقال له:

ال أٌها القائد حتى اآلن ٌفعلون كل شئ بتخطٌط فقد قتلوا  -

الملك وحراسه وحرقوا قصره وغادروا القبٌلة ألنهم على 



علم برد فعلنا وإذا ذهبنا للبحث عنهم داخل الغابة من الممكن 

 بمخابئها،أن ٌكونوا فً أنتظارنا وهم أهل الغابة وعلى علم 

خططون وبعدها سنرد أنا آرى أن نهدأ قلٌالً لنعرف ماذا ٌ

 علٌهم بمنتهى القوة .

ولكن أكتب رسالة لهم على لوحة خشبٌه هنا  جٌد،نعم هذا  -

بعد أختٌاركم للملك الجدٌد ٌأتً لً فً معسكري  لهم،قول  

 لؤلتفاق على بعض النقاط الهامة. 

غادر المستعمرٌن القبٌلة وعادوا إلى معسكرهم وفً اللٌل 

عاد سكان القبٌلة إلى قبٌلتهم لٌروا ماذا أحل بها فكان فً 

المقدمة الٌنو وأبو و العم اٌكوا والد أبو ورجال القبٌلة 

حزن الجمٌع لما أحل  واالطفال،وشبابها وكان خلفهم النساء 

ولكن تحدث معهم  ببٌوتهم التً أحترقت بمدافع المستعمرٌن

 العم اٌكوا ..

هذا ال ٌُهنا طالما الجمٌع بخٌر كل شئ بعد ذلك هٌناً سنعٌد  -

 بناء قبٌلتنا. 

فً تلك اللحظة وجدوا الرسالة التً تركها لهم الٌكس وتجمع 

 جمٌع الرجال والنساء وتحدث بصوت عال 



ٌا معشر القبٌلة لن نختار ملك لنا حتى ال ٌقع تحت ٌد  -

الٌنو أنت من خطت  القتل،وٌجبره أما الطاعة او  المحتلون

لن نلقبك بالملك ولكن ستكون الزعٌم  كبٌرنا،لذلك وسنكون 

 الشعبً لنا ونحن تحت طاعتك. 

 ..أنت أكثر منً حكمةولكن أٌها العم اٌكوا  -

 وقام بقطع حدٌثهعارضه العم اٌكوا 

ٌهم نحن ال نرٌد حكماء ٌا الٌنو نحن نرٌد شباب أقوٌاء ول -

شجاعة وأنت كذلك مثل أبٌك رحمه االله، هٌا بنا قوموا ببناء 

 مساكنكم وأنتم أٌه الشباب أرٌدكم فً أمر هام . 

 م اٌكوا مع الٌنو وأبو وعدد من الشباب وقال لهم: عجلس ال

 سأذهب إلى معسكر االوروبٌٌن غداً.  -

 ال ٌا أبً أخاف علٌك من فعل ذلك وهذا قرار غٌر صحٌح.  -

إذا لم ٌذهب إلٌهم أحد وٌتحدث  الصحٌح،هو القرار  بل -

سنذهب فً طرٌق  حرب،معهم سٌعتبروا ذلك أعالن 

 التفاوض معهم بما ٌتناسب معنا وبدون ظلم ألحد . 

 فرد علٌه الٌنو ..



 سأذهب معك  -

ال ٌا الٌنو أعرف جٌداً ماذا سأفعل ٌجب أن تكون بعٌد عن  -

هٌا أذهبوا وأسترٌحوا  ،آخرانسأذهب برفقة رجالن  أعٌنهم،

 قلٌالً فأنتم متعبون وأنت باالخص ٌا الٌنو. 

وبٌنما ٌقوم الجمٌع للذهاب إلى الراحة او أعادة تصلٌح 

 مسكنه نظر العم اٌكوا إلى الٌنو وقال له: 

فلقد ورثت  الٌنو،الذي أنجب شاباً شجاعاً مثلك لم ٌمت ٌا  -

رحمه االله عندما ماتت والدتك برمح من  أبٌك،الشجاعة عن 

أحد المستعمرٌن لم ٌهرب مثل الباقٌن ووقف فً مكانه 

عندما كانت الحروب أكثر  قتٌالً،ٌحاربهم بسٌفه حتى سقط 

ال سٌف أمام مدافع  سٌف،عدالً من اآلن فقد كان سٌف أمام 

 وأسلحى حدٌثه. 

باح ذهب أبتسم له الٌنو وتركه وذهب لٌرتاح قلٌالً وفً الص

 المستعمرٌن،العم اٌكوا برفقه أثنان من أصدقائه إلى معسكر 

قام جمٌع سكان القبٌلة بتودٌعهم بالخوف والقلق ولكن أصر 

وعندما وصل بالقرب من المعسكر  الذهاب،العم اٌكوا على 



ذهب إلٌهم أثنان من العساكر ورفعوا علٌهم السالح وتم 

 خٌمة القائد الٌكس. القبض علٌهم وتقٌٌدهم حتى دخلوا إلى 

جلسوا أمام الٌكس ومساعده وكان الجمٌع صامتاً حتى خرج 

 العم اٌكوا عن صمته 

عندما قراءة رسالتك جأت إلٌك ماذا ترٌد منا ٌا أبٌض  -

 اللون وأسمر القلب ؟ 

 ضحك الٌكس ساخراً 

 هل أنت الملك الجدٌد ؟  -

نحن ال أنا لست الملك الجدٌد ولن ٌكون هناك ملك لنا  -

 نستطٌع حكم أنفسنا دون الحاجة إلى ملك!

 وماذا لو أردت شئ منكم.  -

ولكن ماذا ترٌد منا أٌها  اآلن،تستطٌع أن تخبرنا عنها  -

وسرقتوا ذهبنا  عندكملقد أخذت شبابنا عبٌد  المستعمر،

ماذا  االبرٌاء،طعامنا وطعام أطفالنا وقتلتم اآلف  وأكلتوا

 ترٌدون ؟



مر بذلك حتى اآلن فأنا مجرد قائد عسكري ؤماذا أرٌد لم أ -

وما فعلتوه باألمس لن ٌمر هبائاً  أوروبا،ٌنفذ اوامر الملك فً 

! 

سكان القبائل أنقلبوا على ملكهم وقاموا بقتله ألنه لم ٌحكم  -

أعتقد اننا قتلنا ملكنا ولٌس ملككم إذا لماذا  شأنكم،بالعدل ما 

 لن ٌمر هبائاً.

تتحدث مع القائد الٌكس بهذه  أنت شجاع أٌها الرجل -

 الطرٌقة فً خٌمته. 

فإذا كان أمامك ثالثة شجعان  للخوف،لم ٌعد هناك شئ  -

 اآلن هناك االف الشجعان فً القبائل. 

ضحك الٌكس ساخراً من حدٌث اٌكوا ونظر إلى مساعده 

أخرج سالحة ووجه إلى رأس العم اٌكو  ثموتبادالن الضحك 

ده تابعوا وقام بقتل من كان بجانبه وضربه فسقط قتٌالً ومساع

ولم ٌتبقى إال واحد منهم كان ٌشعر بالصدمة والقلق فنظر 

إلٌه الٌكس وتحول مالمح وجهه من الضحك إلى الغضب 

 وقال



ستذهب إلى قبٌلتك وتحكً لهم ما حدث وأخبرهم بأن ما  -

حدث لن ٌمر هبائاً وأنه فً أنتظار االوامر تأتً له من 

مرت بقتل جمٌع سكان هذه البلدة سأفعل ذلك أوروبا وإذا أو

 هٌا أغرب عن وجهً.  ،وٌجب علٌكم الطاعة

عاد الرجل الطٌب أسمر اللون إلى القبٌلة بمفردة وهو ٌبكً 

على ما أحل بالعم اٌكوا ومن معه وعندما وصل إلى القبٌلة 

 التف حوله أبو والٌنو وجمٌع سكان القبٌلة وهم فً حالة القلق 

 ت بمفردك أٌها الرجل أٌن أبً وصدٌقه! لماذا عد -

 قالها أبو وهو قلق ٌنتظر رد ذلك الرجل العجوز فرد علٌه

لقد قتلهم الٌكس بسالحه وقال لً ما حدث لن ٌمر هبائاً  -

وأنه فً أنتظار االوامر من أوروبا وإذا أومر بقتل جمٌع 

 سكان البلدة سٌفعل ذلك. 

ى ما حدث للعم بكى الجمٌع عامة وأبو والٌنو خاصة عل

 فنظر أبو إلى الٌنو وقال له غاضباً  اٌكوا،

 حق أبً البد أن نأخذه ٌا الٌنو! سنتركهم،هل  -



أهدء ٌا أبو هل ترٌد أن نهجم علٌهم ! سٌقتولنا ٌا أبو ٌجب  -

 ذهاب العم اٌكوا لم ٌكن قراراً صحٌح.  جٌداً،أن نفكر 

*** 

تقترب سفن إلى الشاطً محملة بعدد كبٌر من الجنود 

االوروبٌٌن وكانت فً مقدمتهم المحاربة دٌستا وعندما نزلت 

 ووقفت أمام مساعد الٌكس قالت له: 

 لدٌا رسالة هامة للقائد الٌكس.  -

ذهبت دٌستا برفقة عدد من المحاربٌن ومعها مساعد الٌكس 

 له:  حتى وصلت إلى خٌمته وجلست أمامة وقالت

جأت برسالة من الملك ٌخبرك فٌها بأنه بحاجة إلى المزٌد  -

 من العبٌد واالطفال للذهاب إلى أوروبا. 

 أطفال! هذا طلب غرٌب.  -

 قالها الٌكس بتعجب فردت علٌه

هؤالء  الحرب،جمٌع العبٌد الذٌن جائوا معنا هلكوا فً  -

رة لم ٌستطٌعون  أستخدام السالح جٌداً وهذه الم االغبٌاء

سنحتاجهم كعبٌد  كمحاربٌن،ستتغٌر مهمتهم نحن ال نحتاجهم 



 االعمال،ٌجدفون السفن وٌجرون المدافع وغٌر ذلك من 

 واالطفال كخدام لنا وفً مصانع البارود. 

 كما ٌرٌد الملك.  -

ولدٌا قرار من الملك أٌضاً بالبقاء هنا فً أفرٌقٌا بصفتً  -

 محاربة وقائدة . 

 شعر الٌكس بالغضب ولكن حاولت ضبط النفس ورد علٌها: 

 وماذا عن زوجك وأبنتك الرضٌعة.  -

السفن ٌجب أن تعود  هنا،ال ٌهمك سأكون سعٌدة فً البقاء  -

 فً أسرع وقت جهز خطة الهجوم على هؤالء العبٌد. 
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ٌجلس الٌنو وأبو وبعض الشباب والرجال فً خٌمة كبٌرة 

 فٌدخل علٌهم أحد الشباب بلهفة وتعب 

أتت مرة أخرى إلى الشاطً ومحملة الٌنو السفن االوروبٌة  -

 بعدد كبٌر من المحاربٌن. 

ٌجب علٌنا  جدٌدة،ٌبدو أننا على أعتاب هجمة أستعمارٌة  -

 االستعداد والتخطٌط. 

 ا الزعٌم فلٌس لدٌنا أسلحة مثلهم!ماذا سنفعل أٌه -

 قالها أحد الرجال فرد علٌه الٌنو: 

لٌس لدٌنا أسلحة ولكن لدٌنا عقول نفكر ولدٌا خطة جٌدة  -

جهز الرجال  وقت،ولكن ٌجب أن نبدأ فً التنفٌذ فً أسرع 

أبو جهز بعض الشباب ٌقف بعٌد إذا  أٌضاً،والشباب والنساء 

بٌٌن ٌبلغنا لنتوقف عن وجد أحد من المحاربٌٌن االورو

 ٌجب أال ٌعرفون أننا نجهز خطة للدفاع عن أنفسنا. العمل،

 سأفعل ذلك  -



خرج الٌنو وألتف حوله عدد كبٌر من الشباب والنساء وقال 

 لهم

بعض منا سٌذهب لقطع بعض سٌقان االشجار العرٌضة  -

وسنقوم بزرع قطع خشبٌة حادة حولها ونعلقها على 

بعض الشباب ٌغطً جسدة بأوراق االشجار  االشجار،

وٌختبً فوق االشجار ٌنتظر دخول الجنود لٌقطع االحبال 

والبعض االخر الذٌن  علٌهم،ط سٌقان االشجار قوتتسا

بعض الحفر التً سوف ٌجٌدون ألقاء الرمح سٌقومون بحفر 

النساء واالطفال سوف ٌختبأن شرق القبٌلة  تحتها،ٌختبأن 

عة من القبٌلة اآلخرى بحماٌتهم او وسوف ٌقومون مجمو

 ه.. وأخذهم إلى قبٌتلهم إذا حدث لنا مكر

*** 

تجلس دٌستا مع الٌكس وبعض قادة االحتالل داخل خٌمة 

 الٌكس وتتحدث دٌستا بغضب

ٌجب أن  صحٌح،أٌها القائد الٌكس ما تفعله هنا شئ غٌر  -

 ٌجب أن عنهم،تكون بٌن القبائل وال تنعزل بمعسكرك بعٌداً 

ٌكون رجالهم ونسائهم وأطفالهم تحت قبضة ٌدٌك حتى ال 



تعطً لهم الفرصة للتأمر علٌك او تكوٌن جبهه محاربة 

 ضدك.

هذه سٌاستً ولٌست سٌاستك والملك من كلفنً بذلك ٌا  -

 دٌستا وأنا أعرف جٌداً ماذا أفعل. 

 قالها الٌكس وهو غاضباً فردت علٌه دٌستا:

هجوم القادم وتجمٌع العبٌد إذا أجعلنً المسئولة عن ال -

 واالطفال. 

 أخبرٌنً ماذا ستفعلً.  -

سأقوم بالقبض علٌهم وتقٌٌدهم ولٌس قتلهم او حرق دٌارهم  -

 نحن بحاجة إلٌهم ال قتل عدد كبٌر منهم.  تفعل،كما 

تظنٌن أن األمور بسٌطة وسهلة ولكن الوضع أصعب من  -

 ذلك.

غداً لٌالً سأقوم بالهجوم علٌهم  سأفعل،أعرف جٌداً ماذا  -

 والقبض على مئات العبٌد واالطفال وسترى ذلك بعٌنك. 

*** 



تقوم دٌستا بتجهٌز المحاربٌن وتجهٌز االسلحة قبل غروب 

الشمس داخل معسكر االوروبٌٌن وٌتابعها الٌكس من بعٌد 

وعندما أحل اللٌل خرج المحاربٌن االوروبٌٌن بقٌادة دٌستا 

ٌمشون صفاً وخلفهم دٌستا ومساعده  الجنودوخلفها مئات 

أستمروا فً السٌر لٌالً حتى  الخشبٌة،وحراسه على عربته 

وصلوا إلى مدخل القبٌلة والتً كان ٌجلس عدد قلٌل خارج 

أمرتهم دٌستا  ،النٌران بجانب كل خٌمة وشعالتالخٌم 

بالهجوم على القبٌلة والقبض على الشباب من سكانها وقتل 

وعند دخولهم  ٌستسلم،فً طرٌقهم دون أن كل من ٌقف 

القبٌلة هرب النساء والرجال الموجودٌن بجانب الخٌم والتً 

كان عددهم قلٌل وحٌنها تعجب الٌكس وأغلظت عٌنٌه وقال 

 لمساعدة 

 إنها خدعة .. -

وفً تلك اللحظة كان عدد من الجنود ٌمرون بٌن شجرتان 

ٌة حادة طع خشبقفسقط علٌهم جزع شجرة كبٌر كان به 

وفً تلك اللحظة رفعت  ،غرزت فً أحشائهم فسقطوا قتلى

أوراق أشجار وخرج من تحتها عدد من الشباب ٌجٌدون 

أستعمال الرمح وقاموا بألقائها علٌهم وسقط أٌضاً عدد قلٌل 



منهم حتى أمرتهم أدٌستا بالرجوع قلٌالً وأطالق االعٌرة 

وأثناء رجوعهم ألقً علٌهم أحجار كبٌره من  علٌهم،النارٌة 

فوق االشجار أدت إلى أصابة عدد كبٌر منهم فوجهوا 

أسلحتهم على قمم االشجار فخرج من تحت االرض عدد من 

أمرتهم  الغابة،رماة الرمح وألقوها علٌهم وجروا بعٌداً ناحٌة 

 بمتابعتهم وقتلهم لوال تدخل القائد الٌكس وقال لها: 

ً القبٌلة سنتبعهم من الغابة فمن الممكن أن ٌكون ال تدخل -

 ونقع فٌها.  هناك مهالك

تقدم الٌكس بعد مقتل عدد من رجالة ودخل الغابة بجٌشة 

 السمر،وأسلحته وأمر جنوده بقتل كل من ٌجد أحد من العبٌد 

وبعد لحظات من البحث وأطالق النٌران جاء له عدد أثنان 

 ارقة فقال له أحد الجنود:من رجالة ومعهم أثنان من االف

 أٌها القائد هذان الرجالن ٌرٌدون التحدث معك.  -

 فتحدث أحد الرجالن إلى الٌكس ودٌستا قائالً:

نحن تابعان للقبٌلة الشرقٌة وجأنا نخبرك بعدم التقدم من  -

لقد صنع  لمواجهتكم،هذا المكان الن القبٌلة الغربٌة تستعد 



ربة ضدكم وٌدعً الزعٌم بهة محاجأحد شباب هذه القبٌلة 

 الٌنو. 

 الزعٌم الٌنو  -

قالها الٌكس وهو ٌفكر فً هذا االسم وٌردده على لسانه وقال 

 له:

 ولماذا ترٌدون مقابلتً ؟  -

جئنا نخبرك بأال تدخل هذه المعركة ستخسر العدٌد من  -

 سأخبرك ماذا تفعل كً تقضً علٌهم.  ،جنودك

 ماذا أفعل  -

وأطفالهم وأٌن ٌختبؤن وإذا قمت بالقبض أعلم مكان نسائهم  -

علٌهم وأسرهم سٌسلمون الرجال أنفسهم وحٌنها أفعل معهم 

 ما تشاء. 

 فتعجبت دٌستا من حدٌثه وقالت له 

 وما غرضك ! -



غرضً هً حماٌة قبٌلتً أعطنً االمان أنا وقبٌلتً بعدم  -

التعرض وسأخبرك على مكانهم النهم تحت حماٌتنا حتى 

 ٌعود رجالهم وشبابهم من هذه الحرب. 

 أعطٌتك األمان.  -

 إذاً تعالً معً .  -

تابعً الٌكس ودٌستا بجٌشهم حتى وصلوا إلى مكانهم وقاموا 

بتسلٌم النساء واالطفال وكبار بخٌانة الٌنو وقبٌلته وقاموا 

السن للمستعمرٌن وقاموا بتقٌٌدهم وأخذوهم معهم إلى 

 معسكرهم. 

وبٌنما كان ٌقف الٌنو ورجالة فً الغابة فً أنتظار مقاومة 

المستعمرٌن جاء إلٌه أحد شباب القبٌلة الُمكلف من الٌنو 

 بمتابعتهم من بعٌد بتعب وحزن وقال له: 

اء واالطفال تحت قبضة المستعمرٌن الٌنو لقد وقعت النس -

 لمعسكر االوروبً. وهم اآلن فً طرٌقهم ل

صرخ الٌنو غاضباً وقام بألقاء سٌفه على االرض ونزل 

بركبتٌه على االرض ووضع ٌده على رأسه ثم نظر إلى ذلك 

 الشاب وقال له: 



 كٌف علموا بمكانهم.  -

 بالخٌانة أٌها الزعٌم.  -

*** 

سٌرهم بجانب المحتلٌن وهم ٌضربون على تبكً النساء أثناء 

معسكر ظهورهم بالكرابٌج لمتابعة السٌر حتى وصلوا إلى ال

فنام الجمٌع على وحٌنها أمرهم الٌكس بالرقوض أرضاً 

وقف  بأسلحتهم،وحولهم جنود االحتالل  بطونهم كالحٌوانات

 الٌكس بسالحة الصغٌر فوق رؤسهم وتحدث بصوت عال:

 جال القبٌلة ؟ أٌن ٌوجد الٌنو ور -

 نظر الجمٌع إلى بعضهم البعض ولم ٌنطق أحد منهم . 

أٌن الٌنو وشباب ورجال القبٌلة  مرتٌن،أنا ال أقرر سؤالً  -

 ؟

 سالحهفرفع الٌكس  صامتاً،لم ٌتحدث أحد وظل الجمٌع 

وأخذ ٌضرب عشوائً على بعض الرجال والنساء على 

ولكن رغم قتله لبعض السٌدات والرجال  ،رؤسهم وظهرهم

فالنساء تبكً فً صمت  منهم،إال أنهم لم ٌتحدث أحد 



واالطفال ٌبكون بصوت عال وٌتابع الٌكس سؤاله ولم ٌتوقف 

 أقتربته من دٌستا وقالت له  القتل،عن 

 كف عن قتلهم أٌها القائد.  -

ال تتحدثً معً وألتزمً حدودك ٌا دٌستا حتى ال أغضب  -

 ً. منك

 ثم نظر إلى النساء واالطفال وقال لهم: 

سأخبركم معلومة وأنصتوا  التحدث،عبٌد أوفٌاء ال ترٌدون  -

الجنود هنا لم ترى نسائها او لم تمارس الجنس منذ  جٌداً،لها 

سأعطً لجنودي حرٌة مضاجعة النساء  طوٌل،وقت 

أٌها الجنود  عنكم،وممارسة الجنس حتى ٌأتً رجالكم للدفاع 

 رٌد ممارسة الجنس مع هؤالء.من ٌ

ف بجانبة عدد من الجنود ٌضحكون بشهوٌة كاالسد عندما قو

 ٌجد فرٌسته فتابع الٌكس حدٌثه:

الٌوم سأعتبركم فً نزهة او حفلة لٌلٌة من ٌعجبه أحد من  -

 هؤالء العاهرات فلٌضاجعها. 



تنظر النساء إلى بعضهن بخوف وقلق وٌضحك الجنود 

نساء وبدأ كل واحد منهم ٌأخذ واحده وٌنظرون على أجسام ال

 وٌأخذهن مالبسهنمن النساء بعنف ووحشٌة وٌقوم بتمزٌق 

إلى خٌمته ومن ترفض او تدافع عن نفسها تضرب بشكل 

ٌضحك  ،قاسً حتى ٌتحطم عظامها او تسقط فاقدة للوعً

بشكل هستٌري وهو ٌشاهد رجالة وهم ٌأخذون النساء الٌكس 

بسهم ٌأخذونهم من صدورهم إلى رغماً عنهم او ٌمزقون مال

 حتى صرخ أحد الرجال وقال لهم:  خٌامهم،

 ل جنودك ٌتركون النساء. عسأخبركم ولكن أج -

 فرد علٌه غاضباً 

 أٌن هم ؟  -

هٌا أترك النساء  النهر،موجودٌن فً الغابة عند مصب  -

 تعود إلى أطفالهم. 

 ال أرٌد أماكن الٌنو ورجالة فقط!  -

 الذهب الموجودة هنا !!أٌن مناجم  -
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ٌقف ذلك الرجل أمام الٌكس ورجالة مقٌد بسالسل حدٌدٌة 

فٌرد العجوز  عنهم،ومازال الجنود ٌضاجعون النساء رغماً 

 على الٌكس

 ولكنً ال أعرف أماكن الذهب.  -

ولن ٌتوقف  جٌداً،أنت تكذب أٌها الرجل أنت تعرف  -

الرجال عن أفعالهم إال عندما أجد مكان الٌنو ورجالة وأماكن 

 الذهب.

 ثم نادى على أحد مساعدٌه وقال له: 

سترسل إلٌه  الغابة،الٌنو ورجالة عند مصب النهر داخل  -

بعض الجنود دون أن ٌشتبكوا معهم ٌخبره أن رجالً 

ال ٌستمتعون بجسد نسائكم االسود ولن ٌتوقفوا عن ذلك إ

هذه اللٌلة ٌضاجعون النساء وغذاً  إلٌنا،عندما تسلمون أنفسكم 

 إذا لم تسلمون أنفسكم سٌقتلوهن. 

*** 



وبٌنما كان ٌجلس الٌنو مع رجال القبٌلة ٌفكرون ماذا 

 سٌفعلون خرج الٌنو عن صمته وقال : 

إذا ذهبنا وأشتبكنا معهم سٌتفوقون علٌنا بأسلحتهم  -

وإذا سلمنا أنفسنا لهم سٌأخذونا كالعبٌد ولن تنجوا  وأعدادهم،

 نسائنا منهم أٌضاً. 

 وبعد لحظات جاء أحد الشباب وقال لهم: 

ٌوجد أكثر من عشرة جنود أوروبٌٌن فً  الٌنو،أٌها الزعٌم  -

 ملون علماً أبٌض. حطرٌقهم إلٌنا ٌ

لقد أخبرهم أحد على مكاننا وجائوا  معهم،ال تشتبكون  -

ٌجب  نصفكم،أرٌد منكم أن ٌختبئ  للحرب،ال للتفاوض 

نقسم أنفسنا إلى نصفان  الحقٌقً،علٌهم أال ٌعلمون عددنا 

جزء ٌختبئ عند النهر والنصف الباقً ٌبقى معً هنا 

 للتفاوض معهم. 

ذهب عدد كثٌر منهم ناحٌة النهر دون أن ٌراهم المحتلٌن 

و وقف الٌن معهم،وبقى نصفهم مع الٌنو فخرجوا للتحدث 

ورجالة أمامهم وجهاً لوجه فخرج أحد الجنود االوروبٌٌن عن 

 صمته 



 من منكم الٌنو ؟  -

 فرد علٌه الٌنو بتعجب

زعٌمنا الٌنو ال ٌظهر ألحد ماذا ترٌدون فقد كلفنً بالتحدث  -

 معكم. 

جالنا اآلن ٌستمتعون بأجساد القائد الٌكس ٌخبركم أن ر -

 . بقتلهن نسائكم وإذا لم تسلمون أنفسكم سنبدأ 

شعر الٌنو بالحزن الشدٌد ولكن حاول ضبط نفسه وبعد أن 

ورحلوا سقط على ركبتٌه ووضع ٌده على  تركه المستعمرون

رجال وشباب  حولهحتى التفت  حزنهه تعبٌراً عن هوج

 القبٌلة

 تنهشماذا سنفعل أٌها الزعٌم لقد أنتهى االمر فنسائنا  -

 لحومهم الذئاب اآلن. 

 الٌنو:قالها أحد الشباب فرد علٌه 

ولكن بالتخطٌط حتى االستسالم  أنفسنا،ال حل أمامنا سنسلم  -

 نادوا على أخواتكم لنفكر جٌداً .  بالتخطٌط،ٌجب أن ٌكون 

 حضر الجمٌع والتف حول الٌنو وقال لهم: 



لن  أمامهم،لقد علموا بأن عددنا قلٌل ألننا أنقسمنا نصفان  -

ٌذهب نصفنا وٌسلمون أنفسهم لكً ٌخلصوا نستسلم جمٌعاً س

النساء من قبضتهم والنصف اآلخر سٌبقى هنا ولن تنتهً 

من منكم ٌرٌد تسلٌم نفسه ومن  المستعمرٌن،مقاومتنا لهؤالء 

 منكم ٌرٌد البقاء فً المقاومة ؟؟ 

 ساعات  6وبعد مرور 

ٌجلس الٌكس فً خٌمته مع مساعدٌه فٌأتً أحد الجنود ٌخبره 

ٌخرج الٌكس ومساعدٌه وٌلتقً  أنفسهم،بٌد آتو لتسلٌم بأن الع

بدٌستا وجنودها وٌقفون فً منتصف المعسكر فٌدخل علٌهم 

رجال القبٌلة وٌسلمون أنفسهم إلٌهم كل منهم ٌضع ٌدٌه خلف 

نظر إلٌهم  االرض،وجلسوا على  أمامهرأسه وعندما وقفوا 

 الٌكس بتعجب وقال لمساعده

 أنفسهم ؟ هل الجمٌع قام بتسلٌم  -

أعتقد أنه نفس العدد الذي كان موجود عندما ذهبت إلٌهم  -

 وأرسلت لهم رسالتك. 

 أمر أحدى النساء أن تأتً إلٌه وعندما وقفت بجانبه قال لها: 

 هل عددهم كامالً ام بقً جزء منهم لم ٌسلم نفسه  -



نظرت إلٌهم السٌدة ثم تابعت النظر إلى الٌكس وهزت رأسها 

 وفً تلك اللحظة تحدث معه مساعده : ألسفل،

الشخص الذي تحدث معً  غرٌب،أٌها القائد ٌوجد شئ  -

 هناك غٌر موجود بٌنهم. 

 هذا جٌد  -

ثم نادى على ذلك السٌدة وقال لهم  ٌفكر،قالها الٌكس وهو 

 بصوت خافت

أقتربً منً وأخبرٌنً سراً، أٌن الٌنو من بٌن هؤالء  -

 الشباب. 

إلٌهم فلم تجده ولكنها لم تخبره بأن الٌنو  أخذت السٌدة تنظر

غٌر موجود بٌنهم حتى ال ٌعلم بأن جزء كبٌر منهم لم ٌسلم 

نفسه فأقتربت منه أكثر وأخبرته أن الٌنو الذي أمامة ٌرتدي 

 سلسة من أسنان الحٌوانات. 

 هذا جٌد عودي إلى مكانك.  -

ره ثم نادى على رجل عجوز كان بٌن المقٌدٌن وأمره بأن ٌخب

عن الٌنو ولكن الرجل العجوز تصرف كما فعلت السٌدة 



ضحك الٌكس  اآلخر،ولكن أشار إلى شاب مختلف عن 

 ساخراً وتحدث معهم بصوت عالً: 

 من منكم الزعٌم الٌنو ؟  -

رفع أحد الشباب ٌدٌه غٌر الذي أشار علٌه الرجل والسٌدة 

 وقال 

 أنا الٌنو .  -

م بضربة بالنار فسقط ضحك الٌكس ساخراً وحمل سالحة وقا

 قتٌالً. وقال بصوت عال

أنا ال أحب الكذب وجمٌعكم تكذبون ٌبدو أن الٌنو غٌر  -

هل تظنون أن  تدعون،موجود ولم ٌسلم الجمٌع نفسه كما 

هذا ال  عنكم،الباقً منكم ٌستطٌع الدفاع عن أنفسهم او الدفاع 

 ٌهمنً اآلن أٌن مناجم الذهب الموجودة هنا. 

 .. ساعات 6قبل 

 ٌجلس الٌنو وحولة رجال القبٌلة وٌتحدث معهم.. 

عندما تصلوا إلى هناك سٌحاول الٌكس أن ٌعرف من ٌكون  -

 من منكم سٌخبره أنه الٌنو  الٌنو،



 فرد علٌه أحد الشباب 

 أنا سأقول له أنً الٌنو أٌها الزعٌم.  -

شف أمرك وهذا سٌحدث هذا االمر قد ٌكلفك حٌاتك إذا كُ 

القائد الٌكس شدٌد الذكاء وسٌعلم بأن هذا العدد لٌس  بالتأكٌد،

 الٌنو،عددنا الحقٌقً وسٌعلم من المحتجزٌن هناك من ٌكون 

الٌكس نجح فً كل  كثٌراً،وبعد معرفة ذلك لن ٌهمه أمرنا 

سٌحاول  الذهب،المهام الُمكلف بها إال أن ٌجد مكان مناجم 

أعلم أن هذا أستدراجكم وتعذٌبكم حتى تخبروه بمكان الذهب و

أرٌدكم أن تخبروه  ،األمر سٌكلفكم بعض القتلى لكً تعترفون

بمكان مناجم الذهب ولكن بعد غروب الشمس ألن معركتنا 

 القادمة ستكون هناك وسوف نكون فً أنتظارهم. 

*** 

قام الٌكس بربط عدد كبٌر منهم على أفالق وسٌقان أشجار 

 وٌتحدث معهم بصوت عال

 أٌن مناجم الذهب.  -

ٌنظر الجمٌع إال بعضهم ولم ٌرد أحد علٌه وٌقول البعض 

فٌأمر جنوده بضربهم بالكرابٌج والسالسل  ٌعلمون،أنهم ال 



رجال تصرخ ونساء تختصب  العارٌة،على ظهورهم 

وبعضهن ٌبكً وٌأخذون أطفالهم فً أحضانهم ولم ٌعترف 

أحد بمكان مناجم الذهب حتى أحل علٌم اللٌل وقبل أن ٌأمر 

بقتلهم رمٌاً بالرصاص خرج أحد الرجال عن صمته  الٌكس

 وقال له

 سأخبرك أٌها القائد ولكن أتركهم وأرحمهم من التعذٌب.  -

 سأفعل ذلك.  -

 وأنا سأخبرك على مكان الذهب.  -

وفً منتصف اللٌل ٌسٌر ذلك الرجل فً المقدمة وخلفة عدد 

كبٌر من الجنود االوروبٌٌن ومساعد الٌكس للذهاب إلى 

 مناجم الذهب. 

 قبل هذا الحدث بٌوم واحد ..

 قبل أن ٌسلموا أنفسهم وٌتحدث معهم.  رجالهٌجلس الٌنو مع 

وفً اللٌل تخرج أٌها العم أنبو عن صمتك وتخبر الٌكس  -

حٌنها لن ٌصبر حتى الصباح وسٌذهب  الذهب،مناجم بمكان 

إلى هناك عدد كبٌر من الجنود لٌتأكد من صحة كالمك 



فً ذلك الوقت سنكون فً أنتظارهم  معهم،وسٌجعلك تذهب 

هناك وتأخركم عن االعتراف كان بغرض تجهٌز أنفسنا 

 لؤلشتباك معكم وتجهٌز خطة للهرب. 

*** 

وبعد السٌر لساعات طوٌلة وقف العم أنبو أمام جبل أصفر 

اللون  متوسط الحجم ملئ بالنباتات الصغٌرة به كهف كبٌر 

 عند منتصفة فقال لهم: 

 هذا هو منجم الذهب وهذا الكهف هو مدخله. 

شعر مساعد الملك بالسعادة وأخبر أحد الجنود بالعودة إلى 

الذهب وأن ٌجهز  القائد الٌكس ٌخبره بأنهم وجدوا منجم

ثم أمر الجنود  ألستخراجه،عربات خشبٌه وبعض العبٌد 

 بدخول الكهف للعثور إلى الذهب داخله. 

دخل عدد كبٌر من الجنود منهم من ٌحمل السالح ومنهم من 

ٌحمل شعلة من النار وعند دخولهم الكهف كان الٌنو ورجالة 

موا فً أنتظارهم بالداخل ٌختبؤن فً الظالم بالداخل وقا

وعندما حدث  بها،بوضع أحجار من الذهب أمامهم لٌنشغلوا 

ذلك صرخ الٌنو والقوا علٌهم الرمح وبعضهم هجم بسٌفه 



وقتل عدد كبٌر منهم وهرب جنود قلٌلة ٌضربون بالنار 

بشكل عشوائً حتى هربوا خارج الكهف وتابعهم الٌنو 

ورجالة ٌلقون علٌهم الرمح بعضهم ٌسقط قتٌالً والبعض 

ر ٌهرب حتى علم من بالخارج عما حدث للجنود فغضب االخ

مساعد الٌكس وقام بقتل العم أنبو وهو ٌقول له أٌها العبد 

ثم أمر جنودهم بعدم االستسالم وأن ٌجهزوا أسلحتهم  الخائن،

وعندما  بالداخل،وٌدخلون الكهف بكامل قوتهم لٌقتلون من 

عنهم  ظلوا ٌبحثون أحد،دخلوا علٌهم مرة أخرى لم ٌجدوا 

داخل الكهف ولكن لم ٌجدوهم حتى رأى أحد الجنود فتحة من 

 الداخل ٌبدو أنهم هربوا منها من خلف الجبل. 

 : للرجالهغضب مساعد الٌكس وقال 

لقد فعلوها فٌنا العبٌد الحمقى وٌجب أن ٌعلم الٌكس بعملتهم  -

 الخسٌسة ونخبره بأن عدد كبٌر من الجنود سقطوا قتلى. 

*** 
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اد الٌنو ورجالة إلى الغابة ٌختبؤن فٌها وكان معهم أسلحة ع

نارٌة كثٌرة قاموا بأخذها من الجنود الذٌن سقطوا قتلى وكان 

قاموا بألقاء  ،معهم أحد الجنود أسٌراً أصٌب بأصابة فً قدمة

هذا الجندي على االرض وهو ٌنذف الدماء واللتف حوله 

 شباب القبٌلة فتحدث أحدهم:

 بأسر هذا الجندي ٌا زعٌمنا ولم تأمرنا بقتله.  لماذا أمرت -

ه فً بعض االمور داوي جراحه اآلن وبعدها جسنحتا -

 سأخبرك ماذا نرٌد منه. 

 القتلىأخذوها من  التًقام أحد الجنود برص االسلحة النارٌة 

 وقال اللٌنو: 

 ماذا سنفعل به ٌا زعٌم.  أستخدامههذا السالح ال نعرف  -

 .أستخدامها الجندي سنجعله ٌعلمنى كٌفٌة عندما ٌشفى هذ -

 *** 



عند منجم الذهب عندما  للجنودعلم الٌكس ودٌستا بما حدث 

 إلى المعسكر فسأله الٌكس بغضب  عادوا

 كم عدد القتلى ؟  -

وأحد الجنود ال نعلم عنه  القائد،سبعة عشر جندٌاً قتل أٌها  -

 شئ ٌبدو أنهم أخذوه معهم. 

سأخرج وأقتل جمٌع العبٌد الموجودٌن بالخارج رداً لما  -

 فعلوه هؤالء االوغاد. 

 خرجت دٌستا عن صمتها وقالت له: 

لن نفعل ذلك وبدالً من القتل سنحملهم إلى  القائد،ال أٌها 

أوروبا فنحن بحاجة إلٌهم هناك الذٌن ٌستحقون القتل دون 

 متً. وهذه ستكون مه ورجالهرحمة هو زعٌمهم الٌنو 

ألقتله أنا بنفسً  هناأرٌد هذا الشاب  الٌنو،ال .. ال أرٌد قتل  -

أٌها المساعد أرسل جنود االستخبار داخل الغابة  ،أمام الجمٌع

 للبحث عن هؤالء العبٌد ومعرفة مكانهم. 

مر عدة أٌام لم ٌستطٌع الٌكس وجنودة العثور على الٌنو 

إلى أوروبا غادرت أحدى السفن ببعض االفارقة  ورجاله،



اب والجوع ذوبقً عدد كبٌرمنهم ٌعانون من الذل والع

شفً  والضرب،وتعانً نسائهم من االهانة واالغتصاب 

الجندي الذي تحت قبضه الٌنو ورجالة وأمره الٌنو بتعلٌمهم 

أستخدام السالح وكٌفٌة التصوٌب الصحٌح وبعد أن قام 

نما كان وبٌ بأمره،بتعلٌمهم أمرهم الٌنو بربطه حتى ٌحكم 

 جاء له أحد الشباب وقال له: الٌنو جالساً بجانب صدٌقه أبو 

أٌها الزعٌم الشاب هٌري ٌشعر بالتعب الشدٌد وأبتعد عنا  -

وجلس بمفرده بعٌد ٌبدو أنه أصٌب بالطاعون االسود وٌجب 

 أخذ حزرنا. نأن 

 وفً تلك اللحظة تحدث أبو قائالً: 

لماذا لم ٌأتً  أخرى،سٌضربنا الطاعون مرة  الحظ،ٌاال سوء 

 للمستعمرٌن بدالً منا. 

نظر إلى أبو  جٌدة،وفً تلك اللحظة خطر ببال الٌنو فكرة 

 وقال له: 

 كنت ترٌد التخلص من هذا الجندي!

 نعم  -



 سنحاربهم بالطاعون.  جٌدة،ال عندي فكرة  -

 ماذا تقصد ٌا الٌنو ! -

معدي الطاعون مرض شدٌد االنتشار ألنه  أبو،سأخبرك ٌا  -

وبدالً من أن نقتل هذا الجندي سنقوم بضربة ثم نترك علٌه 

الشاب هٌري ٌقبل وجهة وشفتاه دون أن ٌالحظ أنه مرٌض 

وبعدها نقوم بربطة ونرسلة إلى معسكر االحتالل قبل ظهور 

 االصابةالمرض علٌه ومن ٌقترب منه سٌكون فرصته من 

نها مثل أصدقائه والطبٌب الذي سٌداوي جرحه وحٌكبٌرة 

 سٌنتشر الطاعون عندهم وٌفقدون جزء كبٌر من قوتهم. 

ضحك الٌنو وأبو وقاموا بتطبٌق هذه الخطة وبعدها قاموا  -

بربط هذا الجندي وأرسلوه إلى المعسكر وقاموا بألقاءه هناك 

رآه أحد الجنود وأخبر الجمٌع بأن الجندي  مسرعٌن،وعادوا 

ة وبعدها وأمرهم الٌكس بعالج أخرى،االسٌر عاد مرة 

  له.التحقٌق معه لمعرفة ماذا حدث 

وبٌنما ٌجلس هذا الجندي فً خٌمة الطبٌب كان ٌجلس حولة 

 أصدقائه وهو ٌحكً لهم ماذا حدث له قائالً: 



كانوا ٌرٌدون قتلً ولكن الٌنو أمرهم بعدم فعل ذلك حتى  -

ولكن حدث لً شئ غرٌب ٌبدو أن أبتعاد  هنا،جأت إلى 

  النساء عنهم أصابهم بالشذوز الجنسً.

 فرد علٌه أحد أصدقائه:

 ماذا حدث ؟  -

أحدهم كان ٌرٌد ممارسة الجنس معً ولكنه لم ٌفعل ذلك  -

ها تركنً دوأنا مقٌد وأخذ ٌقبلنً من وجهً وفمً وبع

 ورحل. 

 ضحك الجمٌع وقال أحدهم : 

 فً هذه اللحظة ! وماذا كنت تشعر -

كنت أشعر وكأنً أرٌد قتل هذا الملعون الشاذ وكنت أشعر  -

بالغسٌان أٌضاً فكان وجهه سئ وشفتاه كبٌره ٌاله من مشهد 

 صعب. 

وفً صباح الٌوم التالً وبٌنما كان ٌجلس هذا الجندي فً 

خٌمة الطبٌب بدأ ظهور مرض الطاعون علٌه وحٌنها وصل 

أمر بحرقة وبعد مرور ٌومان أصٌب الخبر إلى القائد الٌكس ف



عدد كبٌر من أصدقائه بهذا المرض وضرب الطاعون 

معسكر الجٌش وكلما ظهر على أحد أعراض هذا المرض 

  ٌأمر الٌكس بحرقة حٌاً حتى ال ٌنشر المرض لباقً أصدقائه.

مر أكثر من أسبوع على هذا الحال حتى فقد المحتلون عدد 

وبٌنما كان دٌستا والٌكس  ل،الحاكبٌر من الجنود حتى هدء 

داخل الخٌمة جاء لهم أحد الجنود وأخبرهم بمكان الٌنو 

تزعمت دٌستا هذه المهمة وطلبت من الٌكس القٌام  ورجالة،

بهذه المهمة وأنها ستقتلهم جمٌعاً وتقوم بالقبض على الٌنو 

وافق الٌكس على طلبها بعد أن الحت  هنا،وأحضاره حٌاً إلى 

ت الجنود وعدد قلٌل من المدافع وقررت ت مئاخذعلٌه وأ

 الذهاب إلى هناك. 

وفً الطرٌق أخبرتهم دٌستا عن خطة الهجوم وعن أهمٌة 

عنصر السرعة حتى ال ٌحاولون الهرب وبٌنما كان الٌنو 

ورجالة ٌجلسون فً خٌامهم هجم علٌهم جٌش االحتالل 

باالسلحة النارٌة وأسقط عدد كبٌر منهم وظل الٌنو ورجالة 

اومون باالسلحة التً كانت معهم حتى نفذ الرصاص ٌق

هرب جزء كبٌر منهم  مكان،من كل  ن وأحٌط بهموالنٌرا



فقد رفض الٌنو الهرب  الهرب،والبعض االخر رفض 

 وحٌنها قال لصاحبه أبو : 

 أهرب أنت ٌا أبو وتولى قٌادة المقاومة من بعدي.  -

 وأنت ٌا الٌنو.  -

هٌا  وهرب،لن أهرب هل ترٌد أن ٌقول أن زعٌمهم تركهم  -

 أهرب ٌا أبو .  تجادلنً،ال 

هرب أبو من الخلف وأستمر الٌنو وبعض الرجال فً 

المقاومة ٌحملون سٌوفهم والرمح بعد نفاذ أسلحتهم وأقتربت 

أختبئ الٌنو داخل خٌمة كبٌره لٌقتل كل من  منهم،الجنود 

مت دٌستا بمكانه وأخذت أثنان ٌدخل للبحث عنه وحٌنها عل

 خافت:من الجنود وذهبت إلى خٌمته وتحدثت بصوت 

أرٌد أن أتحدث معك  قتلك،أستسلم ٌا الٌنو نحن ال نرٌد  -

أعلم جٌداً أنك تختبئ هنا  بمكانك،بسرعة قبل أن ٌعلم الجنود 

 سأدخل بسالم وأرٌد منك السالم وصدقنً لن أقتلك.  بالداخل،

ها وخلفها أثنان من رجاله ٌحملون دخلت دٌستا بسالح

 أسلحتهم فوقف الٌنو أمامهم بسٌفه دون خوف وقال لها: 



 ماذا ترٌدٌن.  ،فسوف أحترم ذلك السالملطالما تحدثتً عن  -

 أرٌدك حٌاً.  -

 ستحكمون علٌا بالموت هذا صحٌح؟  حٌاً،وبعد أن ترٌدٌنً  -

كاء ٌا ال أعرف ولكن نحن نحترم االذكٌاء وأنت شدٌد الذ -

 الٌنو. 

 ضحك الٌنو وقال لها: 

أول مرة فً حٌاتً أجد محاربة  جمٌلة،محاربة وفتاة  -

 مثلك.

 نعم أعلم أنه شئ أستثنائً.  -

قبل أن أسلم نفسً كما تقولً أخبرٌنً لماذا أنتً محاربة  -

 وتعرضً حٌاتك للخطر. 

 ألننً أحب بالدي وأرٌد أن أدافع عنها.  -

إذاً أخبرٌنً أٌضا لطالما تحبً  عنها،تحبً بالدك وتدافعٌن  -

ماذا تفعلٌن إذا جاء جٌش عدوانً  عنها،بالدك وتدافعٌن 

 لٌحتل بالدك وٌقتل أهلك وٌنهب خٌرت بالدك. 

 من فعل ذلك.  امنعهسأقف ضده وأحاربه  -



 الجمٌع،لتكونً عظٌمة وٌصفق لكً  جٌداً،هذا شئ  -

ذاً لماذا ترٌدون قتلً فأنا أدافع عن بلدي إ العظٌمة،المحاربة 

 ضد مستعمرٌن مثلكم. 

 ولكن الوضع مختلف أنتم عبٌد ولٌسوا بشراً عادٌٌن.  -

لقد خلق هللا أبونا أدم وخلق حواء ولم ٌخلق لهم عبٌد  -

عبودٌة وهذه أشٌاء  ٌسمىلٌقوموا بخدمتهم إذا ال ٌوجد شئ 

تم بشر الفرق بٌننا نحن بشر وأن بتصدٌقها،أدعٌتموها وقمتم 

وبٌنكم أنكم أصحاب بشرة بٌضاء وأعٌن زرقاء ونحن 

جئتوا بالدنا ونهبتوا خٌراتنا وقتلتوا  سوداء،أصحاب بشرة 

االف االبرٌاء الضعفاء وأختصبتوا النساء وترٌدٌن أن 

نحن كنا نعٌش فً سالم  بلدي،تعاقبٌنً أننً أدافع عن 

 الحرب،رٌدون ومازلنا نرٌد السالم وأنتم أهل حرب وت

أٌها  السالم،أتركوا بالدنا وعودوا إلى بالدكم لٌتحقق 

المحاربة لن أسلم نفسً وال أرٌد أن ٌرانً الجمٌع فً موقف 

ضعف فهم ٌطلقون علٌا الزعٌم وأنا زعٌمهم وإذا أردتً قتلً 

 ولكن لن أسلم نفسً لكم. أفعلً ذلك اآلن 



وتابع  كالمة،تأثرت دٌستا بحدٌث الٌنو وأخذت تفكر فً 

 الٌنو حدٌثه: 

أضربٌنً اآلن هٌا وأنا واقف أمامكم حتى ٌقولون أهلً أننً 

 مت برصاصة فً صدري وأنا فً وضع قوة وشجاعة. 

أمتؤلت أعٌن دٌستا بالدموع من حدٌث الٌنو وأقتربت منه 

 وقالت له:

 إذاً أعطنً هذا السٌف .  -

اللحظة التً أبتسم الٌنو وأعطاها سٌفه ونفخ صدره وفً تلك 

أخذت دٌستا السٌف التفت للخلف وقامت بقتل الجندٌان 

وقامت بجرح قدمها فً مشهد  خلفها بمنتهى السرعةالواقفان 

 شعر فٌها الٌنو بصدمة كبٌره وأعطته سٌفه وقالت له: 

أهرب ٌا الٌنو وسقطت على االرض وبعد أن خرج الٌنو من 

د حتى أقبل الخلف ونجح فً الهرب نادت دٌستا على الجنو

 علٌها أحد الجنود وقالت له: 

 لقد أصابنً أحد العبٌد وقتل هذان الجندٌان وهرب. 



عادت دٌستا إلى معسكر جٌش االحتالل بجرح كبٌر فً 

 منهم،ا فقد قتلت عدد كبٌر من قدمها ولكنها نجحت فً حربه

الٌكس بأنها لم تستطع القبض على زعٌمهم  ولكن أخبرت

أخذ الٌكس  هناك،أن ٌكون من بٌن القتلى الٌنو او من الممكن 

عدد كبٌر من الجنود ومعهم أثنان من رجال القبٌلة لٌتفقدون 

 الهرب،الجثث وأخباره عن الٌنو هل بٌن القتلى ام نجح فً 

 وأخبروه بأن جثته غٌر موجودة. 

 االوروبً،تمر االٌام داخل هذه البلدة تحت حكم االستعمار 

ٌستغلون ثروة هذه البلدة وٌقومون بنقل الذهب من المناجم 

إلى السفن عبر عربات خشب وٌعملون سكان هذه البلدة 

كالعبٌد ٌقومون بأستخراج الذهب وحمله حتى العربات ثم 

لم ٌتوقف المستعمرٌن عن تعذٌب  االوروبٌة،إلى السفن 

تغٌر أحوال دٌستا بعد  النساء،وضرب السكان وأغتصاب 

ثها مع الٌنو وتغٌر طرٌقة تفكٌره وعلمت بأنهم على خطأ حدٌ

تقف ضد أي جندي ٌسئ  السمر،وبدأت بالتعاطف مع السكان 

وتجازي وتضرب أي جندي ٌحاول التحرش او  لهم،

أغتصاب أحد من النساء وأستمرت على هذا الحال حتى علم 

وفً ٌوم من االٌام كانت دٌستا  منها،الٌكس بذلك وغضب 



نائمة فً خٌمتها بالقرب من المعسكر فشعرت بأثار أقدام 

تقترب منها لتستٌقظ فجأه وتجد سٌف حاد عند رقبتها وتشعر 

بالصدمة عندما رآت حامل هذا السٌف وقالت بصوت خافت 

 ودهشة :

 !!الٌنو  -
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تتحدث بصوت  أشار الٌنو بأحد أصابعه على فمه حتى ال

تشعر دٌستا بالخوف ولكن  شئ،عالً وٌالحظ من بالخارج 

 أبعد الٌنو سٌفه عن رقبتها وقال لها: 

 ال تخافً لم آتً بغرض الشر.  -

 كٌف دخلت إلى هنا.  -

 قالتها وهً فً حالة من الدهشة فرد علٌها

 اللٌل.  فً ظالمأصحاب البشرة السمراء ٌتخفون  -

 ٌبدو أننا المخطئون.  ،ٌا الٌنولقد فكرت فً كالمك  -

هل  االستعمار،هل تركنا  فكرك،وماذا حدث بعد أن تغٌر  -

توقف المستعمرون عن قتل االبرٌاء او التوقف عن أغتصاب 

 النساء. 

 شعر دٌستا بالحزن وعجز لسانها عن التحدث فتابع حدٌثها: 

 لقد أخذتوا آالف العبٌد والذهب أتركونا وأرحلوا.  -



عندما أخبرهم بالعودة  ٌدي،عتقد أن القرار فً وهل ت -

االمر أصعب من ذلك بكثٌر  أوروبا،ٌطٌعونً وٌعودوا إلى 

 ٌا الٌنو لٌس بٌدي او بٌد الٌكس. 

شعرت وألول مرة أنه  معكً،جأت ألننً أرٌد التحدث  -

المستعمرٌن أصحاب ٌوجد قلب أبٌض واحد وسط آالف 

 حٌاتً..أنقذتً جأت ألشكرك ألنكً  القلوب السوداء،

سنتحرر حتى لو  وأحببته،سنتحرر ٌا دٌستا لقد علمت أسمك 

 أحراراً،طبٌعة البشر أنهم ٌولدون  رقبتً،كلفنً االمر بقطع 

فً أوروبا تخبرٌه أننا نرٌد  للملكطلبً االخٌر أن ترسلً 

إذا  للحرب،السالم وبالدنا مفتوحة لكم ولكن بالسالم ال 

هذه البلد تستطٌع أن تشترٌها  أحتجت أي موارد طبٌعٌة من

ولو بمبالغ بسٌطة وأهله سٌكونوا سعداء وإذا أحتجت أحد 

ٌعملون عندكم ولو عبٌد أعرض علٌهم العمل واالحترام 

فى قتال وأهال بك ك بأختٌارهم،عندك وحٌنها سٌأتون إلٌك 

أتوسل إلٌكً  السمر،ٌق فً أرض أفرٌقٌا وسكانها دكص

رسالة من شاب أسمر اللون ٌحب  الرسالة،أرسلً له تلك 

 بالده.

 تركها الٌنو لٌذهب خارج الخٌمة فنادت علٌه دٌستا وقالت له:



 لقد تحدثت عنك فً رسالتً لزوجً وأبنتً .  -

 هل لدٌكً طفلة ؟  -

 نعم -

 عودي إلٌها وعلمٌها الحب والسالم وعدم العنصرٌة.  -

أحد  تركها الٌنو وخرج خارج خٌمتها ٌتهمس حتى ال ٌراه

أما دٌستا فتذكرت  ،وذهب بعٌداً ناحٌة الغابة ولم ٌراه أحد

 حدٌث الٌنو لها وظلت تبكً فً خٌمتها حتى الصباح . 

وأثناء تجول الٌنو فً الغابة بمفردة ضربت حجارة صغٌرة 

 القبٌلة،فً ظهره نظر إلى الخلف فوجد أبو وعدد من شباب 

دوا االحضان شعر الٌنو بالسعادة وذهب إلٌهم مسرعاً وتبا

 فقال له أبو : 

وعندما علمت  زعٌمنا،لم أكن أتخٌل أنك على قٌد الحٌاة ٌا  -

 أنك على قٌد الحٌاة لم أنام من كثرة البحث عنك. 

 حمداً لآلله أنك بخٌر ٌا أبو أنت وباقً الشباب.  -

ماذا ٌفعل  الٌنو،أصبح عددنا قلٌل أقل من عشرون شاباً ٌا  -

 هذا العدد أمام هذا الجٌش االستعماري الكبٌر. 



 قالها أبو وهو حزٌن فرد علٌه الٌنو

 بلدهال ٌتوقف عن الدفاع عن  بمفردهولو بقً واحد منى  -

 وقبٌلته. 

 شعر الجمٌع بالسعادة فقال له أحد الشباب: 

بخط سٌر مساعد القائد الٌكس  علمناونحن نبحث عنك  -

أنه ٌسلك  ،ٌسلكة للوصول إلى منجب الذهبوالطرٌق الذي 

طرٌق االشجار العمالقة للوصول أسرع إلى هناك وعدد 

 الجنود الذٌن معه قلٌلون. 

 فنظر إلى أبو وقال له: 

 وهل خطتك لقتله موجودة ؟  -

نعم موجودة وكنا سنفعلها رداً على قتلك ولكن عندما علمنا  -

مرة أخرى وتكون أنك على قٌد الحٌاة أنتظرنا حتى نلتقً 

 معنا. 

 سنكون فً أنتظارة غداً.  -

*** 



تدخل دٌستا خٌمة الٌكس والذي كان ٌأكل ثمار الفاكهة 

 الطازجة وجلست أمامه وقالت له: 

 ألم تمل من قتل هؤالء الضعفاء والفقراء ؟  -

نظر إلٌها الٌكس بتعجب وكأنه ال ٌصدق أن هذا الكالم 

 ٌخرج من فم دٌستا فرد علٌها:

 هل تعاطفتً مع هؤالء العبٌد ! ذلك،المحاربة دٌستا تقول  -

ال ولكن كفا أٌها القائد لقد تحملوا الكثٌر وأخذنا منهم الكثٌر  -

 وهذا ٌكفً. 

 فرد علٌها غاضباً 

لن أعود إال  محاربة،الملك هو من ٌقول ذلك لٌس مجرد  -

وبعد حدٌثك هذا لن أثق بكً هنا هً عندما أقتل زعٌمهم هذا 

 هبً. أذ

بالندم وكأن أصابها مرض تركته دٌستا وهً حزٌنة وتشعر 

 نفسً مما تراه أمام عٌنٌها وما حدث لها. 

وفً صباح الٌوم التالً وبٌنما الٌنو ورجالة ٌختبؤن خلف 

االشجار مر مساعد الٌكس بعربته الخشبٌة وثالث جنود معه 



وفجأه وفً مكان ما داخل الغابة أنقطعت شجرة كبٌرة 

وفجأة سقطت أحجرة كبٌره علٌه  الطرٌقفقطعت علٌه 

كالمطر من فوقة وعندما نزل هو وجنودة من العربة بعضهم 

فاقداً للوعً من صدمة الصخرة فوق رأسه واالخر أخذ سقط 

ٌبحث بسالحة لٌرى من فعل ذلك وفجأة ظهر الٌنو وأبو ومن 

تبقى من شباب القبٌلة معهم وألقوا علٌهم السهام والرمح وهم 

أٌضاً تبادلوا معهم أطالق النٌران أدى إلى وقوع خسائر من 

 ،قتلى الطرفان ولكن مساعد الٌكس ورجالة سقطوا جمٌعاً 

سعادة شعروا بال الوقت،شعر الٌنو بالسعادة والحزن فً نفس 

ألنه تخلص من مساعد الٌكس الظالم وحزناً عن شابان من 

أقترب منه الٌنو وقام  الجنود،سقطوا قتلى برصاص  رجاله

بتقطٌع مالبسة وكتب كلمة فً بطنه وأخذ جثة أصدقائه 

 وأنصرفوا بعٌداً. 

وهذا شئ غرٌب  مساعدهتأخر الحظ الٌكس وبعض الجنود 

داخل الغابة  مساعدهللبحث عن  جنودهوفً اللٌل أمر الٌكس 

وبعد ساعات من البحث وصل له خبر مقتله هو وثالث 

إلى موقع الحادث ذهب الٌكس وعدد كبٌر من الجنود  جنود،

وشعر بحزن وغضب عندما وجد جثة مساعدة والحظ بأن 



بأحضار أحد السكان  ٌوجد كلمة ال ٌفهمها على بطنه فطلب

وبعد مرور الوقت جاء أحد الجنود  الكلمة،لٌفسر له تلك 

 ومعه أحد رجال القبائل فنظر إلٌه الٌكس بغضب وقال له: 

 أقراء لً هذه الكلمة.  القراءة،هل تستطٌع  -

نظر الرجل إلى بطن جثة مساعد الٌكس وشعر بالتعجب ثم 

صرخ الٌكس  ٌتحدث،رفع رأسه عالٌاً إلى الٌكس دون أن 

 فً وجهة

 ما هذه الكلمة.  -

 فرد بخوف وقلق 

 الٌنو  -

علم الٌكس أن الٌنو هو من قتل مساعده وصرخ بصوت 

عالً من شدة الغضب حتى عاد إلى المعسكر وقام بتجمٌع 

 جمٌع الجنود وجمٌع العبٌد وقال لهم: 

أقبضوا على جمٌع االطفال وقٌدوهم بسالسل وأجعلهم  -

 ً اآلن .ٌرقدون تحت قدم



قام الجنود بأخذ االطفال من أحضان أمهاتهم وأبائهم رغماً 

عنهم فٌدخلوا خٌمامهم وٌحطموها وٌضربونهم حتى ٌأخذون 

أطفال تبكً ونساء تصرخ ورجال  االطفال رغماً عنهم،

ضعفاء عاجزٌن عن حماٌة أطفالهم وقاموا بتقٌٌدهم بأحبال 

واالصعب  وسالسل وأسقطوهم أرضاً فً مشهد كان االبشع

أن قام بفعل ذلك وكان  وبعد فً تارٌخ أحتالل هذه البلدة،

النساء واالطفال ٌقفون بعٌداً ٌشاهدون بمنتهى العجز ماذا 

 سٌحدث للطفال الصغار حتى تحدث الٌكس بصوت عالً: 

هذا جزاء أفعالكم وصمتكم تجاه العبد الملعون الذي ٌدعى  -

لصباح إذا لم ٌسلم نفسه فً ا الٌنو،أطفالكم االن أمام  الٌنو،

لً سأبدأ بقطع أٌدٌهم وأرجلهم لٌعٌشوا عاجزٌن بدون 

 أطراف طوال حٌاتهم. 

غضب دٌستا عندما علمت بذلك وذهبت إلى الٌكس ووقفت 

 وقالت له وهً غاضبه:  أمامه

أنهم ال ٌعلمون شٌئاً لٌكونوا  القائد،االطفال أٌها  أتركال  -

 ضحاٌا. 



متهمة بالخٌانة وتكسٌر االوامر  أصمتً ٌا دٌستا أنتً -

 العسكرٌة وحسابك معً سٌكون عسٌر. 

 ثم التفت إلى أهل القبٌلة وتابع حدٌثه: 

لدٌكم كامل الحرٌة للبحث عن الٌنو لٌسلم نفسه لً عند  -

شروق الشمس وإذا لم ٌفعل ذلك سوف ابدأ بأول طفل ثم 

 واحد تلوا االخر. 

الذهاب للبحث عن حزن الجمٌع ولم ٌكن أمامهم حل سوى 

، وبعد ساعات من البحث الٌنو ألخباره بما فعله القائد الٌكس

حٌث كان ٌجلس الٌنو وصدٌقة أبو داخل مكان ٌشبه الكوخ 

 جاء له أحد رجالة وقال له: 

أٌها الزعٌم لقد قام القائد الٌكس بتقٌٌد جمٌع االطفال وأخبر  -

 أهل القبٌلة إذا لم ٌسلم الٌنو نفسه لً 

 الٌنو وقال له وهو غاضباً: قاطعه

 سٌقتل االطفال ! -

ال سٌقوم بقطع أٌدٌهم وأرجلهم والجمٌع ٌبحث عنك ألنه  -

 أعطى لهم مهلة حتى الصباح. 



شعر الٌنو بالحزن وأمتؤلت عٌنٌه بالدموع وأقترب من حائط 

صخري وأخذ ٌضرب ٌدٌه حتى منعه أبو وهذا الشاب 

 وحٌنها خرج عن صمته قائالً: 

أذهب وأخبره أن الٌنو سٌسلم نفسه ولكن  الوقت، حان -

 أرجوك ال تأذي أحد من االطفال. 

 له أبو:  الٌنو وقال بكى كل من أبو وهذا الشاب حزناً على 

 سأذهب وأسلم نفسً بدالً منك ٌا الٌنو  -

 ال تولى المقاومة من بعدي قضً االمر ٌا أخً.  -

*** 

عند شروق الشمس وكان الجمٌع فً أنتظار الٌنو واالطفال 

وٌقف الٌكس وجنوده بالقرب مقٌدٌن وملقٌن على االرض 

وفً لحظة سمع الٌكس صوت النساء وهو  خٌمته،من 

ٌهللون وحٌنها أخبره أحد الجنود بأن شخص ٌقترب من 

والجمٌع ٌقول بصوت عالً " إنه  عالٌاً،المعسكر رافعاً ٌدٌه 

أقترب منه عدد من الجنود والتفوا  ،.. إنه الزعٌم "الٌنو 

سقط ف السالح على عنقهحوله وقام أحدهم بضربه بظهر 

حتى سال دمائه وأمتؤل على االرض وأخذو ٌضربونه بقسوة 



جسدة بالكدمات ثم قاموا بربطه وتقٌٌده بسالسل قوٌة وأمرهم 

 ،الٌكس ببناء شً ٌشبه المسرح لٌتم أعدامه أمام الجمٌع

وبٌنما ٌقوم الجنود ببناء هذا المسرح أقتربت دٌستا منه 

 ووقفت أمامه وهو شدٌد التعب من شدة الضرب وقالت له: 

لقد أرست رسالتك للملك  المشهد،لم أكن أتمنى أن آرى هذا  -

 سامحنى اٌها الشجاع.  وأبنتً،كما أرسل رسائلً لزوجً 

 أبتسم لها الٌنو وقال لها: 

عندما تعودي إلى أوروبا أخبرٌهم هناك بأن شخص ُحكم  -

 علٌه باألعدام بتهمة الدفاع عن وطنه . 

بكت دٌستا ورحلت بعٌدة عنه وكان الٌكس ٌراقبها من بعٌد 

وعندما تم بناء هذا المسرح الكبٌر أمر جنودة بتقٌٌد الٌنو 

على خشبة كبٌرة أمام الجمٌع وفً تلك اللحظة أمر أٌضاً بفك 

 ر االطفال وعودتهم إلى أحضان أمهاتهم. أس

على المسرح أمام الجمٌع جنود االحتالل ورجال وقف الٌكس 

 ونساء وأطفال القبٌلة وتحدث بصوت عالً

 الٌوم سٌتم تطبٌق حكم االعدام على ذلك الوغد  -



هلل الجمٌع حزناً وأعتراضاً على حكم القائد الٌكس ولكن 

لٌاً لٌهدأ الجمٌع وبعد أن الجنود قامت بأطالق النٌران عا

 صمتوا وقف أحد رجال القبٌلة وتحدث بصوت عالً : 

شعبك لن ٌنسى ما فعلته بهؤالء  بك،ٌا الٌنو نحن فخورٌن  -

لقد رفعت رؤسنا فً معركة لٌس عادلة وصمدت  المحتلٌن،

هؤالء  وقبٌلتك،أمام االقوٌاء بدون سالح وفادٌن أطفال بلدك 

ٌخبروا أوالدهم عن قصة كفاحك االطفال عندما ٌكبرون س

 بلسانً وبلسان جمٌع القبٌلة شكراً لك ٌا زعٌم.  وشجاعتك،

ضحك الٌكس ساخراً ووقف أمام الٌنو ورفع سالحة علٌه 

لٌقوم بقتله وبعد لحظات أخفض سالحة ونادى بصوت عالً 

 : 

 أحضروها اآلن .  دٌستا،أرٌد  -

ٌكس وقالت صعدت دٌستا الساللم الخشبٌة ووقفت بجانب ال

 له 

 ماذا ترٌد أٌها القائد .  -



ٌقول الجمٌع أن دٌستا تعاطفت مع هؤالء العبٌد وأحبت  -

وأنا أقول لهم ال هذا خبر كاذب دٌستا لن  لشجاعته،الٌنو 

 تفعل ذلك ولكً أؤكد ذلك ستقومٌن أنتً بقتل الٌنو. 

أعطى الٌكس سالحه الصغٌر لدٌستا وكانت تشعر بالصدمة 

ولكنها تماسكت  حالة من الخوفش كأن أصابها وٌدٌه ترتع

أمام الجمٌع وجهت السالح ناحٌة الٌنو ونظرت إلى سكان 

القبٌلة فوجدتهم جمٌعاً ٌهزون رؤسهم ٌمٌناً وٌساراً ثم تابعت 

وخرجت عن صمتها النظر إلى االطفال الصغار ثم إلى الٌنو 

 وقالت 

هذه البلدة سوف تتحرر فً ٌوم من االٌام وسوف تنهض  -

وٌتعلم أوالدها وال أرٌد أن ٌذكرنً التارٌخ بأن المحاربة 

 دٌستا هً من قتلت زعٌمهم . 

وفً تلك اللحظة وجهت دٌستا السالح ناحٌة رأسها بٌن 

على  تماتت دٌستا وسقط الرصاصة،حاجبٌها وأطلقت 

فٌه الجمٌع بالصدمة االرض وسال دمائها فً مشهد شعر 

حزن علٌها الجمٌع ألنهم شعروا أنها  ،وخاصة القائد الٌكس

صاحبة قلب أبٌض وبعدها صرخ القائد الٌكس وأمر رجالة 



بأن ٌأخذوها وٌقومون بدفنها بالقرب من المعسكر وبعد أن 

أعطى له أحد الجنود بالتمام أنه تم دفنها تحدث امام الجمٌع 

 قائالً: 

فأنا لٌس أسود القلب لكً أقتل زعٌم شعبً  اً،جٌدلقد فكرت  -

أٌها الجنود أقفوا صفاً أمام أعٌن الناس حتى ال  أهله،أمام 

ٌرآه أحد وهو ٌقُتل وبعدها قاموا بدفنه فً مكان ما داخل 

الغابة وال تخبروا أحداً بمكانه حتى ال تكون مقبرته مكاناً 

 للوطنٌة او التعبد.

ان علٌه وأخبر الجمٌع بأن الٌنو وبعد لحظالت تم أطالق النٌر

قد مات وأمر الجنود بأخذ جثته ودفنها بعٌداً دون أن ٌراه 

 وحقاً لم ٌرى أحد تلك الحادث.  أحد،
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وفً أحدى دول  وبعد مرور ثالثون عاماً من هذا الحدث

تدخل فتاة فً بداٌة الثالثٌنات من عمرها وهً نفس  أوروبا،

الفتاة التً أخذت الرجل العجوز إلى أفرٌقٌا عبر المحٌط فً 

ر جٌش فٌمنعها أحد سكتدخل تلك الفتاة إلى مع كبٌر،مركب 

 الجنود من الدخول فتقول له: 

لدٌا تصرٌح من القائد بالدخول وأرٌد الذهاب إلى خٌام  -

 القدماء.  المحاربٌن االفارقة

 ماذا ترٌدٌن ؟؟  - 

 أبحث عن شخص هناك.  -

تسٌر تلك الفتاة فً معسكر الجٌش  بالدخول،سمح لها الجندي 

وتقابل جنود فسألت أحدهما عن سكن المحاربٌن االفارقة 

كان عبارة عن خٌام  هنا،فذهب إلى  مكانهالقدماء فدلها عن 

انبها أحد كثٌره بٌضاء اللون وبجانب كل خٌمة كان ٌجلس بج

االفارقة كبار السن الذٌن شاركوا فً حروب أوروبا فً ذلك 

وخٌمة أخرى كان صاحبها شدٌد المرض وبجانبه  الوقت،



كانت كلما تمر من خٌمة كانت تسأل عن  الممرضات،أحدى 

وعندما تعرف أسمه تتركه وترحل حتى قررت أسم صاحبها 

 أن تسأل أحدى الممرضات وتقول لها: 

حد االفارقة الكبار شخص ٌدعى الٌنو هل على أبحث عن أ -

 قٌد الحٌاة. 

 فً ذلك االسم حتى رد علٌها هأخذت تفكر الممرض

 لقد سمعت هذا االسم تعالً معً.  -

أخذتها الممرضه إلى خٌمة بعٌده كان ٌجلس خلفها ذلك 

 الرجل رجل أفرٌقً كبٌر السن فسألته الممرضه

 أسمك الٌنو ؟  -

 هز الرجل رأسه ألسفل ولم ٌرد علٌها. 

 كانت تشعر تلك الفتاة برهبة فجلست بجانبه وقالت له:

أسمً دانً أنا أعرفك كثٌراً وسمعت عنك الكثٌر أنا هنا  -

أرٌد  االفارقة،لمتابعة المحاربٌن القدماء وخاصة المحاربٌن 

أن أعرف حكاٌتك وعندما تخبرنً بكل شئ سأحقق لك كل 

 ما تتمنً. 



 كل ما أتمنى! -

 نعم أخبرنً ولن تندم.  -

*** 

ٌجلس أحد قادة الجٌش فً غرفته فٌدخل علٌه أحد رجالة 

ٌخبره بأن فتاة تدعى دانً عند خٌام المحاربٌن االفارقة 

 ٌدعى الٌنو! القدماء تبحث عن أحد 

 الرجل،لقد حاربت كثٌراً مع ذلك  الشجاع،الٌنو المحارب  -

جاء من بلدته  وشجاع،قوي خضنا معارك كثٌره فكان 

وأنضم للجٌش رغماً عنه ورغم ذلك لم ٌقصر فً حق 

هذا الرجل شارك فً أكثر من عشرة حروب ولم  الجٌش،

ٌقتل او ٌصاب فً معركة سٌظل رجل عظٌم ولو من أوروبا 

 لكان له شأن عظٌم او أصبح ملكاً. 

*** 

 ٌتحدث الرجل الٌنو مع الفتاة دانً 

تا قتلً وأختارت أن تقتل نفسها بدالً رفضت المحاربة دٌس -

شعرت بالحزن علٌها وكأن حبٌبتً او أختً  تقتلنً،من أن 



ُدفنت هذه المحاربة عندنا فً أفرٌقٌا وأمر القائد  ماتت،التً 

الٌكس أن تلتف الجنود حوالً لتمنع أهل القبٌلة من مشاهدتً 

وأنا أقتل وحٌنها أطلق النار علٌا ولكن لم ٌصٌبنً وأخبر 

تم وضعً فً  لدفنً،أهل القبٌلة بأننً مت وذهب الجنود 

 صندوق من صنادٌق الذهب وتم نقلً إلى سفٌنة الذهب

غادر أقال لً وأنا فً السفٌنة وقبل أن  أوروبا،وأبحرت إلى 

 بلدي: 

وقفت أمامنا  وبشجاعتك،لم أقتلك ألننً معجب بك  أنا" 

 حاربتنا االقوٌاء،بدون سالح وقتلت عدد كثٌر من جنودنا 

بالسف والسالح والحجارة والطاعون ولوال أنك سلمت نفسك 

 قتلك،ض علٌك او أطفال قبٌلتك لما أستطعنا القبلتفادي 

ستذهب إلى أوروبا وتشارك معهم فً الحرب هناك فنحن 

فأنت خسارة كبٌرة  مثلك،بحاجة إلى رجال أقوٌاء وشجعان 

 فً الموت".

 هنا،تركنً ونزل من السفٌنة وأبحرت حتى وصلت إلى  -

وأنضمٌت إلى صفوف الجٌش دافعت عن بلد أهانت بلدي 

ً أكثر من عشرة شاركت ف منها،وقتلت االف االبرٌاء 

الموت مثلما ٌختار من كانوا ٌحاربون  ٌختارنًحروب ولم 



حتى أصبحت رجل عجوز صحتً ال تسمع بخوض  ،بجانبً

ثالثون  سنوات،الحروب وجأت إلى هنا منذ أكثر من خمسة 

عاماً وانا هنا لم أتوقف عن التفكٌر فً بلدي وموطنً 

علمت بأن الملك أصدر قرار بعودة الجٌش من  االصلً،

أفرٌقٌا وأن بالدي تحررت من االستعمار والفضل ٌرجع إلى 

 المحاربة دٌستا ألنها أرسلت كالمً فً رسالة إلى الملك. 

كانت دانً تبكً وهً تسمع حدٌث هذا الرجل وبعد أن أنتهى 

 من حدٌثه قالت له: 

فإذا أردت أن  ً،رقبتلك عندي طلب سأحققه لك ولو على  -

وإذا أردت أن تتحرر  ذلك،تتزوج هنا سأساعدك على 

وإذا أردت أن  ذلك،وتصبح كالمواطن االوروبً سأحقق لك 

تخرج من المعسكر وأشتري لك بٌت وتعٌش خارج المعسكر 

فأنت شخص عظٌم ٌا  ذلك أٌضاً،وتصبح مثلنا سأحقق لك 

 الٌنو . 

 أبتسم لها وشكرها وقال لها: 



أرٌد أن أعود إلى  الجمٌلة،أنا ال أرٌد كل ذلك أٌها الفتاة  -

أرٌد أن  هناك،موطنً الحقٌقً وأقضً المتبقً من عمري 

 فً أدغال أفرٌقٌا. آرى بالدي وهً حره وأدفن 

سأذهب اآلن وسوف  ذلك،أقسم لك أننً سأساعدك فً  -

 أعود لك قرٌباً. 

نو بجانب خٌمته وبعد مرور أربعة أٌام وبٌنما كان ٌجلس الٌ

حضرت إلٌه دانً وهً تحمل ورقة صفراء اللون وتشعر 

 بالسعادة وأقتربت من الٌنو وقالت له: 

لقد وافق الملك على عودتك إلى بالدك أٌها الرجل العظٌم  -

 تقدٌراً لك ولشجاعتك . 

 بكى الٌنو عندما أخبرته دانً بهذا الخبر. 

*** 

لرجل إلى بالدة ودانً نعود إلى المشهد الذي وصل فٌه ذلك ا

الذي خرج عن صفوف  بجانبه ورجل من سكان هذه البلدة

باقً الناس وتقدم عدة خطوات لؤلمام وهو ٌنظر إلى الٌنو 

 . بدهشة وتعجب



 مسكته دانً من ٌدٌه وقالت له : 

مبارك لك على الوصول سالماً، سأتركك مع هؤالء أنهم  -

زلت على قٌد أهلك وسنخبرهم أنك زعٌمهم الٌنو وأنك ما

 الحٌاة ولكن قبل أن أفعل ذلك أرٌد أن أخبرك على سر. 

 نظر إلٌها الٌنو بتعجب وأنصت لها 

ه الموجودة ءدخلت غرفته وبحثت فً أشٌا أبً،بعد موت  -

عنك وعن  فٌهاوكان من بٌن االشٌاء رسالة من أمً أخبرتنا 

"سٌأتً لك عبر المحٌط  فقد قالت فً رسالتها  شجاعتك،

بعض العبٌد او أفارقة أبحث عن شخص سٌأتً لك  ابه سفٌنة

شراءه كعبد أفعل ذلك  الٌنو وقف بجانبه وإذا أستطعتٌدعى 

نه شاب إ وال تتردد وأبعده عن صفوف الجٌش والحرب

مً أل كان أخر رسالة عظٌم وحقق له ما ٌرٌده"، هذه 

 المحاربة دٌستا. 

ذت والدتها فقد أنق غرٌبة،شعر الٌنو بدهشة ٌالها من صدفة 

بعد  ودته إلى بالدهنها صاحبة الفضل فً عأحٌاته قدٌماً و

قبل الٌنو رأسها بعد حدٌثها فتابعت كالمها  عاماً،ثالثون 

 قائله: 



أبً كان غاضباً من أمى ألصرارها على الذهاب إلى أفرٌقٌا 

نا أ ومتابعة الحرب هناك ولذلك أهمل جمٌع رسائلها وها

فقد لم ٌعد لنا مكان هنا هذه البلدة  وصٌتها،الٌوم قومت بتنفٌذ 

عادت إلى أصحابها وأعتقد أنهم لم ٌرحبوا بً ألن تارٌخنا 

 هنا لٌس جٌد ولذلك ٌجب علٌا أن أعود. 

ال لن تعودي فأنتً جئتً من أجل السالم ومن ٌأتً هنا  -

جسد والدتك  ٌعود،سالماً ٌوضع فً القلب والعٌن حتى مُ 

على هذه األرض   ها موجودة هناالمقاتله دٌستا وروح

 أن تصلً لها وتسلمً علٌها. تستطٌعً

من الٌنو وهو وفً تلك الرحظة أقترب ذلك الرجل العجوز 

 صمتهن ال ٌصدق عٌنٌه من الصدمة حتى خرج ع

أنا ال أصدق  معجزة،أنها أمازلت على قٌد الحٌاة ٌا زعٌمنا  -

 عٌنً.

 مالمحك تقول أنك أبو صدٌقً هذا صحٌح.  -

 بكى العجوز وقال له

 لقد أصبحنا أحراراً. وٌا أخً العزٌز،  نعم -



تبادل كل من العجوزان الٌنو وأبو االحضان وهم ٌبكون من 

فً مشهد هلل شدة السعادة لعودتهم إلى بعضهم مرة أخرى 

 وصفق له الجمٌع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلامتة

عذراً لما أستطٌع وصف ما فعله االوربٌٌن فً االفارقة فً 

ذلك العصر فالحقٌقة كانت أصعب من ذلك بكثٌر ولم أستطٌع 

وصف أعمال العنف والتعذٌب لبشاعة هذه المشاهد، 

أستمرت أعمال العنف وسرقة خٌرات هذه البالد لمئات 

ملٌون أفرٌقً وصل منهم أكثر  12وتم نقل أكثر من السنٌن 

مالٌٌن أفرٌقً فقط والباقً ماتوا من فرط التعذٌب  11من 

وسوء التغذٌة و القائهم فً المٌاة لتخفٌف االعداد أثناء 

العواصف وتم نقلهم إلى أوروبا وأمرٌكا بغرض تجارة العبٌد 

وأرغامهم على العمل رغماً عنهم فً الزراعة ومناجم الذهب 

إلى ضم  وأعمال البناء الشاقة وخدمة المنازل باألضافة

لتعزٌز وأمرٌكا االلف منهم إلى صفوف الجٌوش االوروبٌة 

قوتهم العسكرٌة ومشاركتهم فً بعض الحروب هناك فً 

ذلك العصر، وأستمر هذا الوضع حتى أصدر الكونجرس 

بتجرٌم االتجار بالرقٌق والقضاء على كل  1817قرار عام 

أعلنت الجمعٌة  2117، وفً عام سبل العنصرٌة والتعصب



مارس من  25بأن ٌوم  12262عامة لؤلمم المتحدة بقرار ال

كل عام سٌبقى الٌوم العالمً ألحٌاء ذكرى ضحاٌا الرق 

وتجارة الرقٌق عبر المحٌط االطلسً، ولكن مازال هناك فً 

بعض الدول االوروبٌٌة واالمركٌتان تتعامل بعنف وعنصرٌة 

مع أصحاب البشرة السمراء وأصحاب االصول االفرٌقٌة 

ازال بعض الدول االفرٌقٌة تحت السٌادة والسٌطرة وم

 االوروبٌة أٌضاً  حتى اآلن .
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