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تبدأ أحداث قصتنا في ثالثة قرى أحاطت بها الجبال من جميع الجهات إال من الشرق 

 50فكان يواجهها البحر ومن الغرب صحراء تفصلها عن المدن األخرى بمسافة 

كيلومتر، لذلك سميت بقرية البنفسج ألنها كانت تعيش في بقعة أرض معزولة وبعيد 

ثة قرى صغيرة تبعد الواحدة منها عن لثالوكانت مقسمة عن غيرها كزهرة البنفسج، 

هو شيء واحد  أمتار، كانوا قريبين جدا من بعض لكن مختلفين في 10األخرى بمسافة 

عملهم، فتميزت كل واحدة منها عن األخرى بعمل ليدعموا بعضهم حتى تستمر الحياة 

تميزوا في قراهم، القرية األولى كانت توفر لهم الغذاء بصيد السمك وهي حرفتهم التي 

بها لذلك سمية بقرية السمك، وأما القرية الثانية فكانت توفر الغذاء ومواد الخام 

باإلشتغال في الزراعة وتربية الحيوانات فسمية بقرية المزارع، والقرية الثالثة 

واألخيرة كانت تجارية وتشتغل في حياكة المالبس باستخدام مواد الخام التي توفرها لها 

لى التجار الذين يزورونهم نع منها مالبس للصيف والشتاء وتبيعها عقرية المزارع لتص

أشهر، في البدء كانت تسمى بقرية الخياطين لكنها تغيرت مع الوقت بسبب  كل ستة

أشهر أي موسم وصول التجار، البضائع كانت كل ستة  استالممدة طبيعة عملهم، ف

تاجه أهل القرى الثالث % فقط ما كان يح10% و90وكانت نسبة ما يتاجرون به هو 

فكانوا بسطاء جدا وال يكترثون بالزينة كثيرا، فلم يكن هنالك الحاجة لإلستعجال فالفترة 

كانت أطول مما يحتاجونه في البدء، لكن تطور الوضع مع الوقت ليتحول لكسل 

وتقاعس أثر على إنتاجهم كثيرا وعليهم أيضا، فكانت تمر عليهم أيام ال يفعلون فيها 

سوى األكل والنوم كالبهائم ونتيجة ذلك إزدادت أوزانهم وأصيب بالسمنة ومن هنا  شيئا

فقد تسبب قلة عملهم ولم يتوقف األمر على ذلك فقط قرية البدناء، بتغير إسمها لتصير 

وتكاسلهم لنشوء مشكلة خطيرة وهي إنعدام المسؤولية لديهم والتي تجاوز خطرها 

 قريتهم لتتحول لمشكلة تهدد بقاء القرى الثالث. 

إلى حد ما، لكن ما كان يؤرقهم هو  سعيدةمتناغمة وهادئة الحياة في قرى البنفسج كانت 

أقل كان الحيوانات وإنتاج  ال األرض تنبتف اام محدودا فيهفصل الشتاء حيث كان الطع

كان هذا التحدي ف، التي تتناولها طعامالكمية  بسبب قلة األخرىالفصول بكثير عن 

لذلك بتخزين األطعمة واإلقتصاد  وعلى الدوام كانت تتجهز القرى األكبر لهؤالء القرى

قد إنقلب كسلهم إلى ف الخياطين،لكن ذلك تغير بعد التحول الذي صار لقرية ، بتناولها

، حتى تتجه للقريتين لطلب المزيد ما إن ينفد طعامها كانوجشع، ف عدم إكتراثأنانية و

وقد رة، لكن األمر لم يتوقف على ذلك ساعدتهما القريتان من مبدأ كرم الجي في البدء

ا تحولت طلباتهم من شهرية إلى أسبوعين حتى صارت يومية وأصبحوا تهديدا كبير

كبار القريتين إليجاد حل لهذه المشكلة  عاجتمكان البد من إف القريتين، على مخزون

، الحالة التي أصابت سكان قريتهلعله يسيطر على البدناء  مع كبيروقرروا التحدث 

شيء وقد بان ذلك بعد  لكنه لم يكن حقا ينوي فعلاألمر  فوعدهم بأنه سيحدثهم ويحل



ن الفعل هو وأ ال نفع منه بأن الكالم القريتينكبار عندها أدرك جتماع، اإلأيام من ذاك 

في عن مشاركتهم بتاتا فأخبروا جميع سكان قراهم باإلمتناع أفضل وسيلة لتقويمهم، 

وأطاعهم سكان القرى خرين، فسيالقي نفس المعاملة من األ وأن من يفعل ذلك غذائهم

ا البدناء فلم يمنعهم ذلك من المحاولة وبعد أن فلم تكن عادتهم مخالفة أوامر كبارهم، أم

ا في ناموفإستيائهم لكن لم يكن ذلك كافيا لردعهم فأخذوا يمكرون لهم،  افشلوا أبدو

واألسوء  ،كانوا يصرخون طوال الوقت ليضايقوهموعليهم سدوا الطريق الطرقات لي

، حولهم الجوع لوحوش عنوة يرونه أي طعاميطرقون أبوابهم ويكسرونها ليسرقوهم 

خطرة ال تعقل وبفضلهم كان هذا الشتاء األصعب واألشد رعبا عليهم وبعون هللا 

والعاقل ال يستكن للراحة مع معرفته بوجود قنبلة خاملة كهذه تعيش بينهم،  تجاوزوه،

مجددا معهم ذلك ت في التفكير في حل يجنبهم حصول وا الوقوهذا ما فعله الكبار إستغل

فلم يجدوا حال سوى باإلبتعاد عنهم واإلختباء خلف حصون ال  ،يخلصهم منهمأيضا و

وكل المواصفات كانت تتطابق مع كهوف الجبال، فأرسلوا رجالهم ، طمها أيديهمتح

ت المهمة سهلة جدا يتسع لسكان قريتهما ومؤنهم ومواشيهم، وكانليبحثوا عن كهفين 

 فهم يعرفون الجبال جيدا ألنها كانت والزالت تشكل منطقة للعب الصغار منذ أن سكن

بما يحتاجونه من  اوخالل أشهر عملوا على تجهيزه، هؤالء الشعوب هذه األرض

أخفوا عنهم ذلك حتى وقد فكان األمر سريا  ،الداخل والخارج والبدناء في غفلة عن ذلك

يكون درسا لهم ليتحملوا مسؤولية أنفسهم بدل العيش عالة على الغير، ول مكرهم، يأمنوا

وقبل أن يأتي فصل الشتاء بأيام أخذت القريتان تتسلل ليال ناقلة المؤن والمواشي إليها 

بذلك قد عزلوا  واالباب خلفهم ليكونوأغلقوا  ،أول ليلة باردةإليها أخيرا في  إنتقلواو

سبات حتى فصل التي تدخل في  لقرية وإختبؤا في الكهف كالدببةأنفسهم نهائيا عن ا

      الربيع. 

فكان الزال لديهم طعام يكفيهم  ولم يشعروا بغيابهمقظ البدناء عند الظهيرة كعادتهم إستي

لذا سارت حياتهم كالمعتاد بين ، هايلجؤون للقرى األخرى إال عند نفادلعدة أيام وهم ال 

 عما حصلللتجار تعويضا المالبس بحياكة  وتضيع الوقت بدل أن يقضوهالنوم واألكل 

إنزعجوا لتكبدهم مشقة الترحال إليهم دون أن  في الشتاء الماضي وللمحافظة عليهم فقد

 األجلهاحتهم لم يكن هذا الدافع كافيا ليضحوا بر يجدوا البضاعة التي وعدوا بها، لكن

وا للقريتين الطعام فتحرك وبعد أسبوع نفد ،دائما تأتي في المقام األول فراحتهم

بعض العصي ليستخدموها في معهم وقد جلبوا  ،بال خجل وبكل إصرارليتسولون منها 

ليفاجئوا بهما خاليتين من السكان والمؤن الغذائية  كسر األبواب إن إحتاجوا لذلك،

فذهبوا  والحيوانات، فجن جنونهم وأخذوا يصرخون منادين عليهم حتى آلمتهم حناجرهم

بار وجدوا رسالة جاء في محتواها، إلى سكان قرية البدناء لقد ، وعند اآلليروا عطشهم

حاولنا مساعدتكم فلم تتعلموا  حضر الشتاء وإستعدينا نحن له لكنكم لم تستعدوا بالطبع،



في  تتحملوا مسؤولية أنفسكمفمنعناكم فطغوتم علينا لذا لم نجد حال سوى بالمغادرة حتى 

منكم  الطعاموبما أنكم تقرؤون الرسالة فهذا يعني بأنه قد نفد الشتاء كما إعتدتم سابقا، 

 الجدرانبتة من حسن حظكم بأنه توجد نأنت في وضع يائس لكن كما هو متوقع، و

فهي مفيدة جدا واألفضل أنها بكثرة  تناولها كمتنبت بكثرة في قرانا يمكنالحامضة التي 

هي أفضل بديل ألمثالكم من الكسلة، مع تنمو بنفسها دون الحاجة لرعاية اإلنسان، و

ض ترطعام كل شهر شريطة أن تعملوا كما هو مفسنرسل لكم كمية من الالعلم بأننا 

ومتى غادرنا؟؟ هذا غير مهم فقد تركنا ؟؟ وأين نحن؟؟ صل ذلكسيح كيفلكن ، عليكم

 حتى الربيع..نعود  القرى لكم ولن

وبالطبع لم يعجبوا بما جاء فيها وغضبوا بشدة وانهالوا على بيوتهم يحطموها ليثأروا 

ولم يتوقفوا عند ذلك فأخذوا يبحثون عنهم ووجدوهم ألن المنطقة صغيرة وتذكر  ،منهم

كثيرا في الصيف، فحاولوا كسر  على الجبال أحد أطفالهم بأنه كان يراهم يتوافدن

، وعندما إشتد وتحطمت فؤوسهم من قوتهااألبواب لكن لم يستطيعوا فكانت صلبة جدا 

لكن لم  ،تخدمين رماح سكان قرية السمكمسعليهم الجوع حاول بعضهم صيد السمك 

بأسماك متوحشة آكلة  اها فبحرهم كان مملوءكيف يصطاديعرف  هميكن أحد غير

ورغم ذلك  لم تهور منهم وحاول،للحوم ومن يسقط فيها يقطعونه إربا وهذا ما حصل 

ة وكانت هذه أغبى فكر ،قرر بعضهم الرحيل للمدينةو إلمتثال لما جاء في الرسالةأبوا ا

ال يمتلكون طعاما وال قوة واألهم عزيمة لتحمل مشقات السفر على األرجل بدون هم ف

دابة وال يعرفون حتى الطريق ليصلوا إليها فهم لم يغادروا القرية قط، فكان مصيرهم 

أعدادهم بالتناقص  خذتبعد أن أو لك الصحراء القاحلة كما هو متوقع،الموت في ت

لكن الخبثاء في يأس، أغلبهم فحاكاه عمل كما طلب منه رك أحدهم وبدأ يتحبشكل كبير 

كرة اإلنتقام بينهم، وكانت الخطة باإلنتظار واإلنقضاض عليهم منهم ردعوهم ونشروا ف

 ،على مؤنهم بالكاملي وعدوهم به واإلستيالء ليخرجوا الطعام الذ ما إن يفتحوا األبواب

رسول القريتان يتفقدهم ليعلموا ا الطريق في حال أبصرووشددوا المراقبة على 

بعد أن بدؤوا يعملون أعادوهم للكسل مجددا، ياحسرتاه ، ويمثلوا أمامهحتى  أصحابهم

لم يروا أي رسول أو عام المر حتى إنقضى الشهر األول ونتيجته أنهم فصبروا على الط

جموعة وبسبب ذلك تنازع البدناء ألول مرة وإنقسموا لمجموعتين، متفتح لهم األبواب، 

خرى أبت إال اإلنتظار واإلنتقام، أطاعت مطالب القريتان وبدأت تعمل ومجموعة أ

وهكذا مضى الشهر الثاني وعند الصباح وجدوا صناديق ملئ باألطعمة فأسرع الجميع 

الصراع بينهم شتد وعندما إ ،واحدة لحمقطعة  كالقطط علىعليها  إليها يتنازعون

النتيجة و، خوفا وعادوا لبيوتهم ليحافظوا على حياتهم تراجع الحكماء منهموتحول لقتال 

فاختبأ الجميع في بيوتهم ولم يخرج أحد ثير وكانت الغلبة لألقوى، راح ضحيتها الكأنه 

ت البيو ونفي الطرقات ويدخل ونيتجول واأخذف منفد طعامهو حتى مرت عدة أيام



بسرعة والغبي عرض نفسه للقتل بإخفائها  ا، الذكي أنهاهمغيرهعلى طعام  ليستولوا

، أما الحكماء فأخذوا أسرهم وجلسوا في الخارج وعدم التنازل عنها واإلختباء معها

نفسهم أبل وقطعوا على  ،هم بأنهم ال يملكون شيئاركين أبواب بيوتهم مفتوحة إشارة منتا

  عهدا أال يمسوا تلك المؤن أبدا مادام هؤالء المجانين أحياء.

بضرورة المشاركة وإيقاف األقوياء ونصح  حاول الحكماء التحدث ي الشهر الثالثوف

اإلستماع إليهم ورفضوا العمل لكنهم أبوا النزاع على الطعام إليقاف سفك الدماء، 

ليضمنوا طعامهم  هم يعملون ليال نهاراوجعلو بل وأخذوا يستعبدونهمواستكانوا للراحة 

يرة التي يخضونها وال يتعلموا شيئا من التجربة المرم وكان واضحا بأنهم ل، الشهري

تقام فأظهروا الخبث الذي لكره والحقد والرغبة في اإلنفقد كرسوا وقتهم ل، التعلم يريدون

بالرغم من قلة الطعام إال أنه باتت لهم القوة والسيطرة فكانوا و، كان يعشعش في قلوبهم

إمرتهم وهذا إمتياز لم يحصلوا عليه  يعيشون كالملوك وأصبح لديهم عبيد يعملون تحت

حقا إن الظروف الصعبة هي من تظهر معدن قبال وسيفيدهم كثيرا على المدى البعيد، 

 .اإلنسان الحقيقي

لم يتركوا بأيدي الضعفاء الحكماء غير حال واحد وهو القضاء عليهم أو العيش كعبيد ف

تغيير الفصول وتوفر الطعام قد يدفعهم للتخلي عن هذه القوة،  ونظنفال ي لهم لألبد،

تركوا مهنتهم الشريفة وباإلضافة بقائهم يعني شتاء مماثال كل عام، فهؤالء الجماعة 

يملكون القوة لمواجهة القريتان  ، وبالرغم من أنهم الالكسل والكيد لآلخرينواشتغلوا ب

ال أنهم يملكون من الخبث ما يجنبهم الوقوع هم إاألخرتان بسبب النقص الكبير في أعداد

وقد يتسببون كما تنبأت  وباال على الجميعبذلك وسيكونون  ،في نفس الفخ مجددا

من المشكلة أن ا للتخلص منهم لكن مناسبكان وقت ، والالقريتان بإنقراضهم أجمعين

نتظار اإل، لذا قرروا الصبر وعلى القتال وأكثرهم جبناء وا ال يقوونكانمنهم تبقى 

عدد المؤن شهريا دورا فعاال في القضاء  النخفاض، وكان الغتنام الفرصة المناسبة

ورغم ذلك لم  ،حتى أصبح عددهم يساوي ربع عدد الضعفاء الحكماء على الكثير منهم

عندها ل نهاية الشهر أضعف حاالتهم أي قبيحركوا ساكنا وانتظروا حتى يكونوا في 

 كأنهم شخص واحدأيديهم فوق بعض وضعوا و مجتمعينتشجعوا ف ،كان النصر محتما

توقف القتال أخيرا وانتشر األمان حولهم  عندهانقضوا عليهم وتخلصوا منهم أخيرا، او

 هكل ناظر مهموم ويريح قلبيسعد جمل كل ما حولهم وأصبغه لونا زهيا لالمسك ك

فيه المؤن بينهم ويتذوقونه براحة  ونالشهر الخامس أول شهر يتشاركوكان  ،المتعب

نائمين في أمان بيوتهم في خزنون بعضه في يأيضا ستمتعون بمذاقه ووي وطمأنينه

استقبلوهم الشتاء وعاد سكان القريتان  انتهىحتى إذا ، سكينة من أي هجوم مباغت

خلصوا من الكسل والسمنة، رشدهم وصحتهم وت وافبفضلهم إستعاد بحفاوة باألحضان



ليبدأ عهد جديد لهذه القرية التي تعلمت درسا قيما في  الفسادتخلصوا من بؤرة واألهم 

ولية إحترام المجتمع والرضا بما قسمه هللا لنا، فتحمل المسؤتعني  التي تحمل المسؤولية

في دوره الفعال المجتمع حوله ووتقديره لما يقدمه له أوال لذاته  كس إحترام اإلنسانعي

        .المحافظة عليه

 

 ...النهاية...

   

 


