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أرض الطمأنينة
قصة للفتيان 

القصة اليت حصلت على جائزة عربية 

ومثلت مسرحية يف مهرجان دويل 

زياد غزال فرحيات
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

يف غابة مجيلة مليئة باألشجار املثمرة ، واألار اليت جتري خالهلا           
ونصرة يتميزون باألخالق الكرمية     ، كانت تعيش جمموعات من القرود     

املظلوم وإغاثة امللهوف ، فهذه الصفات جعلتـهم مجاعـة متماسـكة            
جتمع القرود  اعنها القمر     ، ويف ليلة غاب     ومتعاطفة مع بعضها البعض     

تسمى ساحة النصر ، ففي هذه الساحة       الغابة   يف طرف  يف ساحة كبرية  
، نتصر فيها القرود على الغزاة وطردوهم مـن الغابـة         ادارت معركة   

، جيلس قسم منهم علـى       مسرورينالنصرحيتفل القرود بذكرى     وبينما
عتمـة  ءيف الساحة ، تضيعترب اية الغابة ، والقسم األخرجبل شاهق ي 

حتفال هبت  ويف غمرة اال  ،يف زوايا الساحة     وضعت كبريةنريان  ليلهم
، النريان تنطفئ واحدة تلو األخرى       أخذت  و،شيئاً فشيئاً   شتدت  اريح  
والرياح تزداد قوة ، فبـدأت      على الغابة بأسرها    امس  الم د ظخيم حىت

زدادت الظالم الدامس وقـوة الريـاح       ومع ا ،  القرود بالصراخ   بعض  
:  صاح أحد القرودوسط الصراخ يف وترية الصراخ ، و

.هذا إنه وحش كبريما: -

والريـاح  سط الظالم احلالـك  مساع كلمة وحش كبري ووعند
:ود خائفةً لقوية ، صاحت بعض القرا

.إين ال أراه... ماذا وحش كبري : -
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ــول    : - ــه غ ــشاً إن ــيس وح ــذا ل ــول... ه غ
.إين ال أرى شيئاً : ...

بوا خلف اجلبل   ره، ا هربوا خلف اجلبل    ا..غول  .. غول  : -
.هربوا خلف اجلبل بـسرعـــــة    ، ا يأكلكم الغول    حىت ال .. 

وجتمعوا  اذي لغابتهم خلف اجلبل احمل   اجلميع من الغابة ،     وهرب  
يف وادي أشجاره قليلة ومياهه شحيحة ،       عند الفجر حول شجرة كبرية    
ال يقتربون من غابتهم اليت تبعد عنـهم         ومضت األيام وهم يف الوادي    

مسافة قليلة خوفاً من الغول ، وأصبح اليوم الذي خرجـوا فيـه مـن               
هلذا اليـوم   امسةاخلويف الذكرى ،  كل عام    ابتهم  ذكرى يتذاكرو   غا
علـى   قرد عجوز ببطء مث وقـف     جتمع القرود حول الشجرة وتقدم    ا

:وخاطب اجلميع قائالًجذع شجرة مرتفع عن األرض

حنتفل يف كـل     ،وم الذي أجنانا اهللا فيه من املوت      يف هذا الي  : -
جرة املباركـة   ونقوم بغسل الش   أكلهم الغول  عام ونتذكر إخواننا الذين   

ها القرود األبطال علينا أن جنـدد       تأي ،السنوات طوال هذه  اليت محتنا   
غابتنا اليت يـسكنها  العهد الذي أخذناه على أنفسنا بعدم الذهاب إىل

حيث النهر الصايف واألشجار املثمرة ألن الذهاب إىل هناك يعين           الغول
.املوت
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ض القـرود  بقي القرد العجوز واقفاً على جذع الشجرة ، وبع   
.بشدةه مع موقفتؤكد كالمه وتتضامن 

لن جيرؤ أحد على الـذهاب إىل الغـول         : مســــرع  -
بقدميه فالنهر الصايف واألشجار اليانعة أصبح املساس ا يعـين إثـارة            

.غـــــــــــــضب الغـــــــــــــول 

ارة غضبه ، فغـضبه ال      وحنن ال نريد إث   : نافــــــز  -
ــاوم  .يقــــــــــــــــــــــــــ

الذهاب سـوف مننعـه      حىت لو حاول أحد   : ناهـــض  -
.سداً منيعا لصدهمجيعاً ونقف 

لن حياول أحد ذلك أنظر يف وجوه القرود صغاراً         : العجوز-
على وجوههم ومـا يف      ترى اخلوف والرعب بادياً    راً ذكوراً وإناثاً  اوكب

.قلوم أشد وأكرب 

ـ ،عليهم أحد القرود مـستغيثاً       دخل وبينما هم كذلك   ه ؤميل
.اخلوف والفزع 
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بييت حيترق  .. أنقذوا بييت   .. .أنقذوين  ... يا قرود الوادي    : -
.بييت حيترق.. 

ستقبلتها بـربود   اقرود  ستغاثة احملزنة للقرد إال أن ال     ورغم اال 
.بيده متوسـالً  مسك  أو القرد العجوز جته حنو اشديد وعدم مباالة ،  ف     

.أرجـوك  ...رود أن يأتوا معي إلطفـاء البيـت         أطلب من الق  : -*
رود من يستطيع منكم الذهاب فليـذهب       أيتها الق  : القرد العجوز   -

.ومن يتبق يغسل معنا الشجرة املباركة

حبسرة ، فنـهره    ولكن القرود بقيت واقفة ، والقرد ينظر إليها         
:القرد ناهض قائالً

ننا نريد أن نغسل الشجرة     إ.. لقد قال لك القرد العجوز      : -
. املباركة

.خ بـاجلميع    ستغاثاته ، صر  اعدم جدوى   وعندما أدرك القرد    
ما هـذه    ،ملاذا قلوبكم ميتة     ، الشجرة املباركة  ونستغسل كلكم -*
ال حتـسون أن    ، أ اليت غطتكم ما هذه الالمبالة     ،ة اليت أغرقتكم    ياألنان

؟أجسادكم باردة جداً 
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ـ  "قائم"مسه  اقرد احلزين ليغادر ، فناداه قرد       ال ومشى ر فيـه   أثّ
عه حملاولة إمخاد احلريق ، وبعـد       أن يذهب م   ، وقرر املوقف و الكلمات  

:بقوهلم قرود أن غادر القردين سخر منهما بعض ال

ولكن أخشى أن حترقين النار ، كما أنين ال          أنا لست أنانياً  : -*
.أجيد إطفاء احلرائق

هو يعلم أن قرود الـوادي      وال أدري ملاذا جاء يستغيث      : -
.مجيعـاً  نـا فيطبعاً   هذا أصبح ،  ل ما فيه خطر     بتعاد عن ك  التعودت ا 

هيا لنبدأ بغسل الشجرة املباركـة ولـنغين        : القرد العجوز   -
.أغنية األمان

ال أدري لوال هذه الشجرة كيف أصبح حالنا        : القرد ناهض   -
جيب علينا أن حنافظ على هذه الـشجرة        ،  فرمبا أصبحنا يف بطن الغول      

غـسل الـشجرة    ن  ويبدؤو.كما حنافظ على أبنائنا ولنغن أغنية األمان      
:وينـــــــــــــشدون معـــــــــــــاً 

ــازف  ــن جيــــ ــره مــــ ــره نكــــ نكــــ
يتـــــــصدى للمـــــــوج اجلـــــــارف  
وحيــــــــاول أن يــــــــصبح بطــــــــال
ــائف ــهزم اخلــــــ ــب املنــــــ وحنــــــ
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نقنــــــــع بــــــــالنظر إىل األســــــــفل
ــل ــاألفق األمجــــــ ــم بــــــ ال حنلــــــ
ــل  ــال أمــــ ــيش بــــ ــب العــــ وحنــــ
ــضل   ــصبح أفـــــ ــع أن نـــــ ال نطمـــــ
ــف  ــو اخللــــ ــشيا حنــــ ــتقن مــــ نــــ
نتمــــــــسك دومــــــــا بــــــــاخلوف
وخنــــــــاف طموحــــــــا ومــــــــسريا

ــ ــام خنــــ ــفألمــــ ــن طيــــ شى مــــ
ــاال ــصبح أبطــــــ نكــــــــره أن نــــــ
أو نــــــــصعد للمجــــــــد جبــــــــاال
ــا ــئ يف األرض رؤوســـــــــ وخنبـــــــــ

كنعام ختتبئ رماال

من غري اهللا عـز      هذه اإلنشودة تعرب عما أحدث فيهم اخلوف      
الشهامة والتعاطف فيما بينهم    بالنخوة و  ، فبعد أن كانوا يتميزون     وجل  

. نقلبوا إىل العكس بـسبب اخلـوف مـن غـري اهللا عـز وجـل               ا
فدب الرعب يف قلوم    ومضت األيام وجاء موسم خفت فيه األمطار ،       

قط ، فقال القرد العجوز     حتماالت ف من جمرد اال  فهم أصبحوا خيافون ،     
ــه ــن حولــــــــــــ :ملــــــــــــ

يكفينا  لن   السنة بكثافة فإن ماء البئر    إذا مل ينزل املطر خالل هذه       : -*
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.
ار وأعشاب الـوادي ال     وبالتايل لن تكفينا أوراق األشج    : القرد نافز   -

.بد أن نفكر يف شيء بديل

ببطء ميشي ليس من أهل الوادي ، يدخل قردوأثناء حديثهم 
وكأنه يبحث عن شيء مـا أو        ، ينظر يف وجوه القرود مستغرباً     وتثاقل  

يقترب من القرد العجوز ، وينظر يف وجهه فيصرخ العجـوز     .. ما  أحد  
.بأعلى صوته مرتعباً 

هـذه روح القـرد      ابتعدوا سريعاً  بتعدواا.. عدوا  ابت: -*
.أكله الغول ، إا روح مؤذية ضارب الذي

إىل أين   :ذعورين ولكن القرد ضارب يناديهم      فيبتعد اجلميع م  
تذهبون ،  أنا ضارب  ملاذا تبتعد يا  صديقي العجوز  كاسر ، تعال إيل                 

ما بالكم ، وملاذا    ،احلمد اهللا وجدت أهلي   يا نافز ،  قتربا يا ناهض ،  
.أتيتم إىل هنا

هحيتضنويقترب ضارب شيئاً فشيئاً من القرد العجوز فيمسكه         
كبرية ، طالباً منها احلماية     فيبتعد العجوز خائفاً ، ويركض إىل الشجرة ال       

.قلبه ؤيناجيها واخلوف ميلو
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أبعـدي  يتها الشجرة املباركة أبعدي عنا األرواح الشريرة        أ: -
.قـويل  ؟..مـاذا تريـدين أيتـها الـروح          .....اخلطر  عنا الشر و  

هـل   ،ا بالكم   روح ماذا ؟ وشجر ماذا ؟ م      : القرد ضارب   -
فقدمت صوابكم ؟ ما هذا اخلوف والفزع الذي يبدو عليكم مـن قـرد              

أنـا  لست روحاً أو جناً ،     ،بلحمي ودمي    عجوز مثلي أنا القرد ضارب    
.قرد مثلكم ولست روحاً شريرة

بـل جـسد     اًد ضارب حياول إقناعهم أنه ليس روح      وظل القر 
وجـل مـن    ى فقد منعهم اخلوف من غـري اهللا عـز         وولكن دون جد  

شجرة جامدة ال تضر وال تنفع ،      لؤونوجعلهم يلج ستخدام عقوهلم ،    ا
ليقنعهم أنه جسد وليس    إخراج سكني ، وجرح يده      ضطر ضارب إىل    اف

ر على األرض ونظر    القرود خوفاً وهي ترى الدماء تقط     روح ، فشهقت    
:القرود وقال إىل 

.، هل أنا جسد أم روحماءدبعد هذه ال-

القرد قائم الذي شارك يف إطفاء حريق بيت أحد          قترب منه اف
ملـس الـدماء ،     مسكه بيديه ، و   أ، و  حبذر شديد    منه قترب، ا ود  القر

.وقال بصوت تسمعه كل القرود 
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جـسد   نا ، إنـك   ، ودمك مثل دم    نعم أنت قرد مثلنا    : -
.ولكن من أنتروح ، توليس

.عمك يا قائمأمل تعرفين أنا : -*

عمه فيدرك أنه عمه الكبري فقد تغري شكله كثرياً         يتفحص قائم   
يده على   ولكن عمه القرد يضع   ،  يحضنه دوء   ف ،خالل مخس سنوات    

رة املشاعر  شد رأسه إىل صدره بانفعال شديد ، فأحس قائم حبرا         رأسه وي 
.ملفقودة يف الوادي ا

أخي الصغري ؟.. أين أبوك : القرد ضارب -

.لقد تويف: القرد قائم -
غريك ؟.. بوك قرود أجنب أوهل : القرد ضارب -
صغار سوف يسرون برؤيتك هيا ةنعم يل ثالثة أخو: القرد قائم -

.لنذهب إليهم

ملقام عرف ملاذا تركتم اأأريد أن قبل أن نذهب: القرد ضارب -
جبانب النهر واألشجار املثمرة وأتيتم إىل هذا الوادي الشحيح باملاء 

واألمطار
حتــــــى ال يأكلـــنا : القرد العجوز -

.الغـــــــول
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!!أي غول؟؟: القرد ضارب -
،تلك الليلة اليت فارقتنا فيها مجنا يفاالغول الذي ه: القرد العجوز -

.لوال هذه الشجرة ألكلنا مجيعاًوأكل من أكل من أخواننا و
بل جمموعة منمجنا يف تلك الليلة ليس غوالًامن ه: القرد ضارب -
مث وضعونا يف ،لصيادين وقد أسروا عددا من القرود كنت من بينهم ا

.حديقة للحيوانات ينظر البشر إلينا ويقذفون لنا الطعام

؟أجدادنا أين آباؤنا ووأين باقي القرود ،: القرد ناهض -
ويف حفلة أقيمت ملدير احلديقة ،لقد توفوا مجيعاً: القرد ضارب -

من هو من أطلقين على مسافة قصريةمبناسبة انتهاء خدمته أهدوين إليه و
.هنا فهو يعرف موطين 

!!!إذا ال يوجد غول يا عمي : القرد قائم -
ال يوجد غول وقبل أن أجدكم ذهبت إىل ... أبداً : القرد ضارب -

حيث كنا نسكن وشربت من ماء النهر وشراب جوز اهلند وأكلت املوز 
.وسبحت مبياه النهر البارة الصافية 

يف تلك اللحظة أحس مجيع القرود بالصدمة ، ولكن اخلوف من           
القرد ضارب مـن  غري اهللا عزوجل جعلهم مترددين ، فرغم ما أثبته هلم       

ا على التفكري حبرية ألن اخلوف مـن        وعدم وجود الغول إال أم مل جيرؤ      
، ويف نفس الوقـت هـم ال        يف سجن   وجل وضع عقوهلم    غري اهللا عز  

ا على الكالم  ويستطيعوا جتاهل ما قاله القرد ضارب ، ومن الذين جترؤ         
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: هــــــو القــــــرد قــــــائم فتــــــسائل 
هم اخلوف والرعب الـذي كـان       هل يعقل أننا كنا نعيش يف و      : -*

ــا ــيء  ، ميلؤن ــن ال ش ــان م ــذا ؟؟ .. ك ــل ه ــل يعق ه
عمنا وهذا ال    رمبا أن الغول مل ير     ، أنا ال أصدق ذلك   : القرد ناهض   -

ــود    ــري موجـــ ــول غـــ ــين أن الغـــ .يعـــ
هـذا ال يعـين أن الغـول غـري موجـود            ، نعم: القرد العجوز   -
حنن يف وهم أم يف حقيقة      ولكن جيب علينا أن نتأكد هل     : القرد قائم   -
ــاً  و، ــابنا مجيع ــرض أص ــو م ــربر أم ه ــه م ــا ل ــل خوفن .ه
واجهوا األخطار بالتصدي هلـا ، والـوهم بـاليقني    : القرد ضارب   -

بدل اللجوء إىل شجرة عمياء صـماء       واخلوف بروح التحدي واازفة     
.واطلبوا منه العون والسداد جلؤوا إىل ربكم الذي خلقكما

ن علـيهم   أوجود الغـول و    مول إقناعهم بعد  وظل ضارب حيا  
الذهاب إىل غابتهم ليتأكدوا من ذلـك ولكنـهم ظلـوا متـرددين ،              

اخلوف من غري اهللا يـدمر   ألناليستطيعون أن ميشوا خطوة إىل األمام ،      
األيام  ى، يف إحد  العقول ، ويصغر النفوس ويهبط باألخالق إىل أسفل         

ة وتطلب منها احلماية مـن      رأى ضارب القرود تتربك بالشجرة الكبري     
ــول  الغـــــــــــــــــــــــــــ

:فخاطبهم حبسرة 
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خسارة لقد قتل اخلوف والرعب فيكم أشـياء كـثرية          : -*
ومل يكن آباؤكم وأجـدادكم حيملـون   ،ودمر الوهم فيكم أشياء أكثر   

.هذه الصفات 

،  بغـضب  ويقطع منها غـصناً      مث يذهب إىل الشجرة الكبرية    
:يع فيقول هلم ضارب صرخ القرود خوفاً ، ويتراجع اجلمفت

هـل  !  ؟حتميكم   هذه الشجرة اخلرساء العجزاء سوف    : -*
!؟فقدكم الوهم عقولكمأ

داد صـراخ   ، فيز  يكسر غصنا آخر بعنف أشد من السابق       مث
.غضببالقرود ويتراجعون أكثر فيصرخ فيهم ضارب 

حوا هل أفقدكم اخلوف والرعب إميانكم أمل ختلقـوا لتـسب    -*
حبمد هذه الشجرة الصماء  ملاذا ختافون مـن غـري           حبمد ربكم وليس    

!؟خالقكم 

، سـتجابة اكل ما فعله وقاله ضارب ولكـن دون أي          مع  و
وإىل اخلوف مـن اهللا  مل ييأس وظل يدعوهم للخروج من الوهم ،  ولكنه  

وبعد ثالثـة    .القلوب شجاعة    ؤجل ميل ون اخلوف من اهللا عز    فقط ، أل  
الذهاب معه ، ليكتشفوا مدى صدق       م ، قرر البعض   هل من دعوته شهور
:وعندما أرادوا اخلروج قال هلم القرد العجوزأقواله
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ولكننا سنبتعد مـسافة     بعض كبار القوم    سأذهب أنا مع    : -*
كبرية حبيث نراكم ، فإن رأيناكم يف أمان حلقنا بكـم وإن ال مسـح اهللا          

.نتم أروه رجعنا ساملني ، هيا اسبقونا نالكم مك

ارب ومن معه يف الصباح الباكر وبقي أكثر القـرود         وغادر ض 
جـاء   مرعوبني مما سيجري ، وعند الغـروب      يف الوادي ينتظرون وهم     

ضارب ومن معه مسرورين يبشرون اجلميع بعدم وجود أي أثر للغـول            
:ويقولون وأخذوا يقصون للجميع ماذا جرى معهم 

ان خوفنا وفزعنا   لقد ك ،  لقد كنا يف وهم     .. بالفعل ال يوجد غول     : -*
خـــالل هـــذه الـــسنوات الطـــوال مـــن ال شـــيء 

وكسر قلوبنا وحطم محـاس    ، والفزع طمانينتنا   ضاع الوهم   ألقد  : -
.، لقد فقدنا الكثري خســــــــــارة...... شبابنا 

ن عليكم أن تعملوا    اآل... مل يضع إال القليل     : ضارب  القرد  -
.ضعاف مضاعفة حىت تعوضوا مافاتكمأب

:يصيح ضارب بفرح شديد و

.إىل النهر العذب... على اجلميع أن يستعد للرحيل -*
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إىل شراب جوز اهلنـد إىل      ... إىل األشجار املثمرة    : القرد نافز   
.قطوف املوز

هيـا ... إىل حياة بال خوف وال فزع وال وهـم          : القرد قائم   
))يااااااا ه.....هيااااااا (( اجلميـــــع 

:بالغناءويبدأ اجلميع

ــار  ــدى األخطــــــ ــا نتحــــــ هيــــــ
ــار  ــتحم النــــــ ــجعانا نقــــــ شــــــ
ــا  ــد منــــــ ــاال والواحــــــ أبطــــــ
ــوار   ــدا مغــــــ ــدم أســــــ يتقــــــ
ــوف   ــق اخلـــــ ــرف يف احلـــــ ال نعـــــ
نـــــــشبه يف اإلقـــــــدام الـــــــسيف  
ــسى ــالعوم وننــــــ ــسابق بــــــ نتــــــ
تأجيــــــــل اإلقــــــــدام وســــــــوف

ــرياً ــل ســــــ ــةسنواصــــــ للقمــــــ
ــة   ــوة مهــــ ــع القــــ ــد مــــ ونزيــــ
ــوف  ــام اخلــــــ ــدد أوهــــــ ونبــــــ
ــة  ــشعر بالعتمــــ ــدنا نــــ ــا عــــ مــــ

بــــــــاءأبطــــــــال مثــــــــل األ 
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ــاء  ــزم وإبــــــ ــضي يف عــــــ منــــــ
ــوا ــاب األهــــــ ــشق عبــــــ لونــــــ

ــضاء  ــوم فــــ ــوق جنــــ ــسمو فــــ نــــ

ىل طـرف   إى اجلبل   تدحرج من أعل  بصخرة     وإذا  بلحظات بعد الغناء 
ــوادي الــــــــــــــــــــــــــ

الغـول  ) .... بفزع .... ( الغول ... الغول : ناهض والقرد مسرع  -
.وهم يرددون ...فليهرب اجلميع 

.الغول سينتقم ....الغول قادم-*

يتجمعون حول الشجرة الضخمة والقرد العجـوز ينـاجي          مث
.الشجرة وهو خائف

بعـدي  أو.. رود الوادي   يتها الشجرة املباركة امحي ق    أ: -*
حفظي أهل الوادي ، كما حفظتـيهم       ا،  صريف بصره عنا  ، ا الغول عنا   

ــل  ــن قبــــــــــــ . مــــــــــــ
كفى خوفاً .. كفى  ... كفى  )) ... بصراخ هائل : (( القرد ضارب   -

.أنتم ال تتعلمون ومهاًكفاً.. ى رعباًكف... 
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نفعال االكالم له ب   موجهاً ضاربتقدم حنو  ناهض القردولكن  
.

خطار باأل كفى استهتاراً ... كفى وراً ... نت  أبل كفى -*
.
ال تستطيع   ن تلجؤوا اىل ربكم جلأمت إىل شجرة      بدل أ : القرد ضارب   -
خطار صنعتم أوهـام زلزلـت      ن تواجهوا األ  أن حتمي نفسها ، فبدل      أ

ــوبكم قلــــــــــــــــــــــــــ
هل تريدنا  .. هل هذه الصخرة اليت تدحرجت وهم       : القرد العجوز   -
.نفسنا لكي ترضىأن نكذب أ

؟نفسنا عن سبب ايار الصخرةألنا أهل س: القرد قائم  -

ن ألى اجلبل كنا نظـن      عأتنهار صخرة من     يف كل سنة تقريباً   
.طبيعياًيكون أمراًفرمبا .. علينا الغول يقذفها

.. بل قذفها علينا الغول ألننا ذهبنا إىل مكانه         : القرد ناهض   -
خرى كـم بيتـاً    األإن هذه الصخرة مل تصبنا بأذى والندري الصخرة         

.ستقتلستهدم وكم قرداً

ن نواجـه   أ... علينا كما قال العـم ضـارب        : القرد نافز   -
.هن نواجهأعلينا خطار حىت لو كان غوالًاأل
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غداً  أنا سأذهب ألتبني سبب ايار الصخرة     : القرد ضارب   -
.معي فموعدنا هنا عند شروق الشمس ءايمن يريدو يف الصباح

ويف الصباح خرج ضارب برفقه عدد من القرود الـشباب إىل           
غابتهم املهجورة ، فيكتشفوا وجود تصدع يف أعلى اجلبل وأن هنـاك            

، وأن الوادي أصبح غري آمـن       ة للسقوط   بعض الصخور األخرى القابل   
وشربوا من رهـا    وطاف ضارب ومن معه يف الغابة وأكلوا من مثارها          

خربوا القرود مبا شاهدوه وطلبـوا      أعوا إىل الوادي بعد ثالثة أيام و      ورج
نقسم أهل  االصباح  من اجلميع أن يستعدوا للرحيل غداً يف الصباح ويف          

، فضارب وكثري مـن القـرود       له  الوادي بني مؤيد للرحيل ومعارض      
البقاء يف الوادي    واستعدوا للرحيل والقرد العجوز والباقي قرر     االشباب  

وقـد  ،، رحل ضارب ومن معه وعاشوا يف الغابة يف طمأنينة وسـرور             
. أدركوا ماذا جير عليهم اخلوف من غري اهللا من ويالت 

اقطت بعض الصخور على الوادي فقتلـت    سوبعد ستة شهور ت   
، فهرع ضارب ومن معه إىل       بينهم القرد العجوز     داً من القرود من   عد

وهـم  ن والكابة تعلو وجوههم ، حلزوانياجلميع جالس يجدوا  لالوادي  
:فيخاطبهم ضارب ، القتلى واجلميع حوهلم يشاهدون

عزيكم أيا معشر القرود إين     ،نا إليه راجعون  إنا هللا و  إ: -*
مـن  بـاقي  وكبرينا القرد العجوز كاسروأعزي نفسي مبصابنا بفقدان  
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كانـت نتيجـة     ن الصخور اليت تدحرجت عليكم    أخربكم ب أو ،  تويف
إمنـا الغـول صـنعته       على اجلبل وال يوجد غول إطالقـاً      ألتصدع يف   

.إىل حيث جيب أن نكون .. أوهامكم فيجب أن نرحل 

وباقي املوتى  فلنرحل ولندفن جدنا القرد كاسر    : القرد قائم   -
.وهامنــا أخوفنــا وفزعنــا ومأرض الطمأنينــة ولنــدفن معهــيف

فليستعد اجلميع  ... مراض املاضي   أولندفن معه   : القرد نافز   -
.للرحيل

.فليستعد اجلميع للرحيل: القرد قائم -

ن نقطع هذه الـشجرة     أن نرحل جيب    أقبل  : القرد ضارب   -
، رض واألرب الـسماوات  .. غـري ربنـا   لحىت نقطع رجاءنا وجلوءنا  

، ونقطع معها خوفنا من غري خالقنا فهو وحده مـن            ةفلنقطع الشجر 
.يضر وينفع 

.قطع ضارب ومن معه من الشباب الشجرة ، حبماس ف

.رض الوهمأياوداعاً... يها اخلوفأوداعا : القرد قائم -

.رض الطمانينةأقادمون يا: القرد ضارب-
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ا موتـاهم يف غابتـهم ،       دفنوفغادروا الوادي إىل غري رجعة و     
كل مناسـبام    وعاشوا حياربون اخلوف من غري اهللا وأصبح نشيدهم يف        

:هو

لخوف من غري اهللا ، وبعد سنة من رجوعهم إىل غابتهم لاًوداع
: جتمعوا يف ساحة النصر وأنشدوا ا

أيها اخلوفوداعاً
أرض أحالميوداعاً

ال لقاء لهوداعاً
فقد أدركت إقدامي

أيها اخلوفوداعاً

سأقطعها جذور الوهم
لن تبقى لترعبين

وأعمل دائما بالفهم
عقلي سوف يرشدين

أيها اخلوفوداعاً
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ناأإىل الرمحن ملج
وليس لغريه نلجأ
فبالربكات حيفظنا

نفوسنا يدرأوشر
أيها اخلوفوداعاً

ةإىل أرض الطمأنين
سنمضي نطرد الوجلَ

وعني اهللا حتمينا
دىن األملَوننشر لل

أيها اخلوفوداعاً

النهايــــــة


