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 العائد من البحر
 زيد مطيع دماج
  

 عسػػهرا اطيطػػٌن  ػ  ء املػػا  ادلسػػاد ال ػػ ًن ادلطػػ   (1)"ربتػػ خُ "كػاف اليػػيا  ػػاي  لنيػػ  مػن 
يتمازحوف  ديرحػوف أمػاـ اليػيا الػذي  ػدا ذلػ   ،الذي ديتلك الييا ن   أرض  ،على الوادي األخضر

  مملػػ    ػػد تػػدل  لػػنت  السػػنلى حػػ    ػػباح اليػػـو كايػػه الو ػػ  زلمػػر العيملػػٌن ااشػػاً امػػ  يستمليػػ  اذلػػوا
 كادت تلمس ذ مل  ال  ًن.

 كاف لني  من القر يٌن أيضاً  د  لوا  الة الظهػر  انػو  ا ء ركػن مػن النملػا  ير بػوف لػي ه  
   د  دت على   وا القر يٌن  سمة ساذ ة دلا حيدث أمامه . ، خربت  يتمازحوف

.. ألخػػذ  ملػػاد ه  ليسػػًن ا أمامػػ   خلنػػ  "ربتػػ خُ "تو هػػ  ضلػػو دارا سػػارع   دلػػا  ػػش اليػػيا معلملػػاً 
الييا حيم  علػى ههػرا حومػاً ك ػًنة مػن القػات  ابدرا  "رعية" ما أف مهوا ابدلسًن ح       ر ي من 

 الييا   د     عن ادلسًن  ائاًل:
 !لقد حسب  أنك ستتأخر. أرين نوع القات الذي الرتيت  -

 "ربتػ خُ "  لس اليػيا يقلػه احلػـو  يملمػا  ،لقات اتح القر ي التا ع حلاا  الهبًن الذي امتأل اب
 يهػػو لػػنت  ادلتدليػػة لهػػ   ،لهػػ  حومػػة  يػدة كػػاف يهػو رأسػػ  مستحسػػملاً يرمقػوف القػػات  ملظػػرات  يػػعة.  

 حومة ردياة من القات مث  اح  تا ع :
 .. مل شضرا كادلرة السا قة.عليك اللعملة -
 ..  مل أ د أحسن ممل .عهلقد مجعت  من ك  لِ  -
 ..؟  ه  -
 ..  هذا مخسة رايلت مل ألرت هبا.اقط ن رايلً  عيري -

                                           

 : نوع من الحرس الخاص.برة( الخ  1)
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 .؟.دلاذا -
 خن  أف ل يملاسبك القات اأعود    إىل موطمل  كما حدث ء ادلرة السا قة. -

  نظر إلي  الييا   د استلط   ول : ، العسهر "ربة ُ ػال" ا تس  التا ع  يملما  هق  
 لك مين.هي  ..خذها -

ر ػط التػا ع حػـو القػات   مل حيػا ؿ اليػيا مملعػ  مػن ذلػك. .. ركع التا ع على ركبة اليػيا يلعقهػا اػرارة
 من  ديد مث  اؿ سلاطبًا الييا:

 اي ليا. "علي  ن علي"لقد عاد  -
 ؟"علي  ن علي" من هو  -
 الذي ألرك  ء األرض آخر  عد  اات . .لريهك ء األرض سا قاً.. "...علي عبدا"ا ن  -
 .؟. من أين عاد -
 ..من البحر -
 .؟.مملذ م  -
 ..مملذ لهر -
 قد الييا حا بي  غضبًا   اؿ: ع
 ؟!.. مل يورين -
 مهلنة.. (2)  د علم  اليـو  أان الرتي القات من  لدا أن   د  ىن ل  طبقة ...ل -
 ..ل د أف لدي  ادلاؿ اله ًن -
  خ و ًا أن   د غاب عن البالد مخس عيرة سملة... طبعًا اي ليا -
 .؟. أين كاف يعم  -
 .رة اصلليوية كما  الوا..اارًا متاوًل على ابخ ..ء البحر -

                                           

 : منزل من طابق واحد.( طبقة2)
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 ؟ ك  عمرا -
 لقد ساار من هملا  عملدا عير سملوات ء عهد  الدؾ هللا يرمح . -
 ؟..مازاؿ   ًنًا إذاً  -
 نػوؿ عملػدا ضػيناً إىل أف  "محػادي احلػاج"،   د خطه ا ملػة عملدا مخس  عير ف سملة ..نع  -

 يملاو دارا.
   م  الييا حلظة مث  اؿ متعاباً:

 ؟! ه  رضى محادي احلاج -
 .؟ لقد أنول  ء درااكي  ل يرضى اي ليا -
  لهن ليس معىن ذلك أن  راٍض عن ز ا   أب ملت .. -
ل لقػػد عػػاد مػػن البحػػر  معػػ   !؟عػػادي.. (3)"رعػػوي" "علػػي  ػػن علػػي"هػػ  تعتقػػد اي لػػيا أف  -

  ملبيػة مذهبػة  حػذا  مػن  "زكػي كػراـ"يلػبس األ ػيش  األزرؽ  لديػ   ملد يػة  ...ادلاؿ اله ًن
حم  لػػ  ادلػػا  البػػارد ء غال ػػة  ػػ ًنة أيملمػػا ذهػػه ػااير النػػاخرة  يُػػ ييػػرب السػػ "...عػػدف"

 ليقي  ء مقاي  القات..
 ؟إىل هذا الدر ة -
 االه  هملالك يتسا قوف لدعوت  لديه . ..   إىل أ عد من ذلك -
 معه . رمبا كاف كردياً  -
 !..للنقرا  اقط   اي ليا أن  ل يوزع ادلاؿ إلّ لقد علم -
 ؟  الدعواتإذًا دلاذا يو هوف إلي -
يقولػػوف أف حيهػػي ذلػػ  م امراتػػ  ء البحػػر  ميػػاهدات  ء البلػػداف الػػ  رآهػػا.. مث ل تػػملس اي  -

 !..ليا أف  الدا  د مات  هو ء ال ر ة

                                           

 : الفالح.( الرعوي 3)
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 تملػػا ؿ اليػػيا ء ذلػػك اليػػـو غػػذا ا مػػع خربتػػ   عسػػهرا   عػػش مػػن رعيتػػ   كػػاف  ا ػػ  الو ػػ  
 ملا ؿ غذا ا. لقًا  مل يلنظ  هلمة على غًن عادت  عملدما يت

الن ػػ  ء رأس الػػدار  لػػس أمػػاـ الملااػػذة الهبػػًنة ادلطلػػة علػػى الػػوادي األخضػػر  (4) ء منر ػػ 
 إىل  ػػوارا اتهػػأ القػػـو مػػرتبٌن اسػػه أمهيػػته  لديػػ .. اعلػػى يسػػارا  لػػس  ،الػػذي ديتلػػك ن ػػ  أراضػػي 

 .. ملػػا  عمومتػػ مث رئػػيس خربتػػ   عسػػهرا  لنيػػ  مػػن أ، (5)مث اقيػػ  الملاحيػػة  عػػدذلا ، كيػػ  أعمالػػ  الهبػػًن
  زع اليػيا القػات  يػمله   .. جبػواره   عػش رعيتػ  (6)"ادلػدائع" ء سن  ادلنرج  لس اخلػدـ إىل  ػوار 

 أبف كاف يرمي له   احد حومة ممل  اسه أمهيته  لدي  أيضاً.. االوكي  ل  احلـو الناخرة  ههذا..
 ء مملت   ادلقي   اؿ الوكي  ليبدد ال م  سلاطبًا الييا:

يريػػد لػػرا  أرض هملالػػك لينلحهػػا   ػػد رحػػه الرعيػػة  "علػػي  ػػن علػػي"علمملػػا اي لػػيا أف لقػػد  -
 أبف يبيعوا ل ..

  كأمنا هب  الييا لذلك اقاؿ غاضباً..
 .؟.ييرتي أرضاً..؟ ه   ل      اجلرأة إىل هذا احلد -
 لقد عرض عليه  أي مثن يريد ن .. -
  من ابع ل  أرضاً..؟ -
 ط.اق "دمحم حسن"مل يبع إىل اآلف سوى  -

 : تملا ؿ  ر ة ء يدا مث كته ايها  هو يقوؿ ما يهتب    وت غاضه ، جته      الييا
 إلحضارا. "دمحم حسن"عسهري حاًل على  (7)يملنذ   -

                                           

 : مكان المقيل.( مفرجه4)

 .تها: عمد( عدلها5)

 وهي النارجيلة أو الشيشة. ،( مدايع: جمع مداعة6)

 : يرسل.( ينفذ7)
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يتمػػين أف يرميهػػا  كػػ ٌ  ، يملمػػا كانػػ  أعملػػاؽ عسػػهرا ترتنػػع ،الور ػػة  ع ػػبية مث طواهػػالػػى ع عَ  ّػػ  
 ربت    اؿ: طوح  يدا ابلور ة إىل عسهري من خُ  ..الييا إلي 
 !أحضرا على     السرعة ...اآلف -

 .مع   انطل  العسهري كالربؽ   د أخذ  ملد يت 
دمحم " مػػا كػػاد الليػػ  خيػػي   ظالمػػ  علػػى تلػػك اجلبػػاؿ حػػ  دخػػ  العسػػهري  معػػ  الرعػػوي ادلػػدعو 

ارمى حلنتػ  ء األرض  اجتػ  مسػرعاً  ػوب اليػيا  ارىػى علػى  ،يلهث  على   ه  أمارة النوع "حسن
 قوؿ مازحاً:ي  يملما كان  يدا الييا هتوي على ههرا العاري  هو ،ركبتي  يقبلهما ارارة

 ...مازاؿ  لدا  واًي كالد ال ور -
هػػػوى علػػػى ركػػػه اليػػػيا  بػػػ  أف ي يملمػػػا راػػػع الرعػػػوي رأسػػػ  مػػػن  ديػػػد  ، ضػػػحك احلاضػػػر ف

  هملا تدخ  العسهري الذي كاف مازاؿ  ا نًا  أمسك ابلرعوي  هو يقوؿ:  ،يقبلها
 هاف.   معي إىل سن  ادل ..يهنيك ذلك -

 يملمػػا أخػػذ اليػػيا حومػػة  ػػ ًنة مػػن القػػات  ، اسػػتقر  ػػ  ادلقػػاـ ء سػػن  ادلنػػرج ،  ػػش الرعػػوي
  رمى هبا ضلوا االتقطها لاكراً.  ما كاد الرعوي يدخ  القات إىل ام  ح  ابدرا الييا  ائاًل:

 .؟"..علي  ن علي"كي  حاؿ  -
 على ما يراـ اي لي ملا. -

   م  الييا  يملما  اؿ الرعوي متسائاًل:
 اي لي ملا  أان رعويك ادلطيع ادل لص. دلاذا أننذت علي عسهرايً  -
 أريد أف أراؾ اقد التق  لذلك. -

 لهن الييا  اح   :،  يملما ا تس  الرعوي  سذا ة  اضحة  هق  احلاضر ف 
 ؟!ه .. ..أرضاً  "لعلي  ن علي"لقد  ع   -

 لهمل  تياع   اؿ: ...      د أحس ابحلرج .. ذا   ا تسامة الرعوي
 زلتا ًا اي لي ملا. كمل ُ لقد   -
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 الييا غضبًا على غضه ا اح ابجلميع متسائاًل:زاد   هذا  ول كأمنا 
 .!؟"دمحم حسن"؟ أان ه  اختني  من الو ود اي ..أرأيت  -
 ل مسح هللا  ذلك اي لي ملا. -
   ؟هذا "علي  ن علي"من يهوف  ؟..أل تدري أنين أعٌن ك  زلتاج -

 مث هدأ   اؿ: ...ديهدد  يرعد  يتوع      احلاضر ف  الييا اثئرٌ 
 ؟ ه   ع  ل  الق بة -
 أبر عٌن رايًل اي لي ملا. -

 سأداع لك ء الق بة مخسٌن رايًل. كمل ُ    -

 ػاري ء  "ألمحػد ان ػي"أحسه أنػك سػتداع ك كمػا داعػ   .  كمل ُ ..مل أكن أعرؼ ذلك -
 األرض.

 .؟."دمحم حسن"اي  "ألمحد ان ي" ك  داع   -
 لقد  اؿ أنك داع  ل  مخسة رايلت مثن الق بة. -
 ؟..أيهذب عليّ  ...علي  اللعملة ..كذاب -

  هملا تدخ  الوكي  أل ؿ مرة   اؿ سلاطبًا الرعوي:
رمبا مل تسػمع   يػداً اقػد داعملػا لػ  مخسػٌن رايلً ء الق ػبة الواحػدة  رمبػا مسعػ   -

 اخلمسٌن على أ ا مخسة.
  لهين متأكد من  ول . -
 ..،    غبياً لس  متأكداً   إن -

رمػػػى  .ف يسػػػل  ابألمػػػر الوا ػػػع اػػػانهمق ء زا يتػػػ    ػػػد  ػػػ  حلقػػػ أ  مل يهػػػن  يػػػد الرعػػػوي إلّ 
 ضلملحػػة مػػن كػػاد  (8)مػػن  ر ػػرات ادلػػدائع يت ػػبه مػػن  بيملػػ   هػػدأ ادلهػػاف إلّ ابلقػػات مػػن امػػ   العػػرؽ 

                                           

 : النارجيلة.المدائع( 8)
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أمػا  ػالة الع ػر  ،    د حػاف موعػد  ػالة العيػا ه رمي اله ًن ف ابلقات من أاواه ...رغ ابلقاتيي
 ،ىضػ مل ضر ف يملنضوف من مال سػه  عيػداف القػات  أ را ػ  الػ   اـ احلا .رلرد  ضا هان   ادل رب ا

ربة..  ُ ػ  قػػي اليػػيا مػػع الوكيػػ   رئػػيس الػػ ،مث أخػػذ كػػ  حلااػػ   اسػػتأذنوا اليػػيا أبف ي ػػلوا ء ادلسػػاد
 كػػذلك الرعػػوي الػػذي مل يتحػػرؾ مػػن مهانػػ   يػػد أمنلػػ   ػػ  كػػاف يملظػػر إىل األرض   ػػد أهلمػػ  الػػدنيا مػػن 

 حول .
 أف يسمع  الرعوي..ؿ الوكي  سلاطبًا الييا   وت أراد  عد أف خال ادلهاف  ا

 رعوي طيه  حيبك ك ًناً.. "دمحم حسن"أان متأكد أف  -
  هملا  اح الرعوي ء لب   ها :

  أان دائمًا ش  اخلدمة.. ،نع  لقد خدمت   خدم   الدا هللا يرمح  -
 :  اح الوكي    ضه

 ..اسه   ل تتهل  أ داً  -
 الرعوي مث  اؿ سلاطبًا الييا:  حوؿ الوكي  نظرا عن

 إن  مستعد أف يملنذ ما تقوؿ   . -
 أان مستعد اي لي ملا له  ما أتمر    اأان رعويك ادلطيع.. -
 لقد  ل  لك اسه   إل أخر تك من ادلهاف.. -

  اؿ الييا سلاطبًا دمحم حسن:
  ار ع لتملاـ هملا.. .. أ ر العسهري ..       -

 :  ش الرعوي  هو يقوؿ
 ؟،  لهن ك  أداع للعسهري أ رة..لي ملاأمرؾ اي  -
 اتن  مع  على ذلك.. -
  لهن ما أتمر    سأداع .. -
 ! ل  لك اتن  مع  هيا  اذهه -
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 ربة من الييا  الوكي    اؿ:ػ ُ ػ،  دلا خرج ا رتب كبًن الأخذ الرعوي حلنت   خرج من ادلهاف  
 عملدي رأي اي سيدي.. -
 ؟..ما هو -
 .."علي  ن علي"نقضي على  -
 ؟..كي  -
 ع األمر ك..د  -
 أريد أف أ ضي علي   طريقة أخرى. ..ل -

  هملا  اؿ الوكي  هبد  :
مػػا  د صلػػرا إىل ادليػػارعة عملػػد كػػ  عامػػ   حػػاك  حػػ  يملنػػ ..نقضػػي عليػػ  ابل رامػػة -

 عملدا من ماؿ..
 لن يستنيد من ذلك إلِّ العام   احلاك .. ؟.. ما النائدة -
 ؟..كي   إذاً  -
 عد ذلك سرت ف.. سأننذ علي  عسهري من عملدي    -

   م  الوكي   كبًن اخلربة  يملما  اؿ الييا سلاطبًا كبًن خربت   هو يبتس :
 ! ل تملس اليراب.. ..استدع العيا  -

   ش كبًن اخلربة مث اجت  إىل ابب ادلنرج   اح   وت عاؿ:
 .. إايؾ أف تملسى اليراب ..اي  لد هات عيا  الييا -

 الػذي ديلػك حريػة الطلػوع  الملػو ؿ ء داخػ  الػدار   يػدا   عد حلظة أ ب  خادـ اليػيا ال ػ ًن
طب  من اللح  ادليوي مع كسرة من اخلػرب  غال ػة  ػ ًنة ملياػة ابخلمػر البلػدي ادلع ػور مػن العملػه ء 

 سن  دار الييا.
* * * 
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القمػػر ء النسػػحاب مػػن الهػػوف اركػػاً مهانػػ  لليػػمس الػػ   ػػدأت  أ  ػػد ،كػػاف الناػػر  ػػد  ػػوغ
 تسػػػا ط   طػػػرات الملػػػدى مػػػن علػػػى األغ ػػػاف  ...مػػػرا  تملسػػػاب مػػػن  مػػػ  اجلبػػػاؿ اخلضػػػرا ألػػػعتها احل

 تراكمػػ  طبقػػة مػػن  ، ز و ػػة الع ػػااًن ترتنػػع ء أر ػػا  اجلبػػاؿ ،  ػػدأت  ػػيحات الػػديوؾ تعلػػو ،اذلامػػدة
 إىل عمل  ء احلقوؿ  األسواؽ..  خرج ك ٌ  ،الدخاف ال ادر من مطا ا البيوت خترتؽ األ وا 

متاهػا ضلػو البملػا  الػذي كػاد  "محػادي احلػاج"مػن مملػوؿ  "علػي  ػن علػي"رج أما ء القريػة اقػد خػ
 ..اً مس كاف يرد عليه  التحية اب ، توااد علي  العماؿ يلقوف علي  شية ال باح ..أف يملاوا

العضػالت اػارع الػذ ن منتػوؿ  ؛ حليػ ُ ا  ء اخلامسة  العيرين مػن عمػرا "علي  ن علي"كاف 
 لػػبس طا يػػة  ،عػػن سػػاعدي  رَ ػّمػػػ كػػاف  ػػد ل ،ليػػ  البحػػر مسػػرة مجيلػػة، أضػػنى عالطػػوؿ معتػػدؿ السػػمملة

 كػػاف  يتػػ  ادلهػػوف مػػن طػػا    ، حػػـو  سػػط   ملاػػر مجيػػ  مػػذهه ..موخراػػة اػػوؽ رأسػػ    لبػػاابً أ ػػيش
  احد  د  ارب على النتها .

 هػػػذا غراػػػة  ..هػػػذا غراػػػة للملػػػـو" هػػػو يقػػػوؿ لملنسػػػ   ةإىل دارا اجلديػػػد "علػػػي  ػػػن علػػػي" نظػػػر 
 هػػذا سلػػوف للحبػػوب.. أمػػا  يػػ  البقػػرة اسػػيهوف  .. هػػذا مطػػبا  هػػذا محػػاـ ،لألكػػ   تلػػك ..لػػأل لد

 ."خارج الدار
 إىل أكيػػاس األمسملػػ   ،ار يملظػػر جعاػػاب إىل اخليػػه ادلسػػتورد اجلميػػ  ا تسػػ  عملػػدما رأى العّمػػ

 الذي مل يعهدا من  ب  ء القرية..   ػا   ػص  ػ ًن حيمػ   يػدا طبقػاً مػن اخلبػو  مجملػ  مػن القهػوة  هػو
 :"لعلي  ن علي"يقوؿ 

 هذا اطورؾ من البي .. -
 هػػػو يتملػػػا ؿ مػػػن يػػػد ال ػػػالـ اطػػػورا مث نظػػػر إىل اناػػػذة  ػػػ ًنة ء دار  "علػػػي  ػػػن علػػػي" ا تسػػػ  

 حيث رم  اتاة تبتس   هي تملسحه من أماـ الملااذة مولية األدابر.. "محادي احلاج"
لعمػػاؿ املظػػر إلػػيه  ء تملػػا ؿ إاطػػارا مسػػع ضػػحهات هامسػػة مػػن ا "علػػي  ػػن علػػي"  عملػػدما هػػ   

  ا    اؿ:
 تنضلوا معي. -
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 اأ ا وا ضاحهٌن:
 لقد سبقملاؾ.. -

 دلػػا  .  ػد عسػػهرايً مقػبالً ضلػوا  حولػػ  لنيػ  مػن القػػر يٌن  ػامتٌن   ، ااػأة مسػع  لبػػة االتنػ 
 :من مهاف البملا   اؿ   وت متعارؼ ا رتب العسهري

 ؟.."علي  ن علي"أين  -
 .؟.ماذا تريد ..."علي  ن علي"أان  -
 ..ليكع لدي أمر -
 ؟..شلن -
 ..من عملد الييا -
 ؟... من هو الييا -

   م  العسهري مث حق  اي  الملظر   اؿ:
 .."م لح  ن دمحم"الييا  -
 ؟.. دلاذا -
 إلن اؼ غرديك. -
 ؟.. من غرديي -
 .."دمحم حسن" -

   :من مهان    د دهق لذلك مث ا رتب من العسهري   اؿ "علي  ن علي"  ش 
  السبه..؟ -
 ألنك  ب  أرض .. -
   ضه: "علي  ن علي"هق القر يوف لذلك  يملما  اؿ  د
 مل أ ه أرض أحد -

  اؿ العسهري:
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 اهيا  ملا.. ...ادله  هو حضورؾ معي -
 !أرين األمر.. -

مث نظػػر إليهػػا  سػػ رية  "علػػي  ػػن علػػي" أخػػرج العسػػهري مػػن  ػػراب خملاػػرا  ر ػػة أخػػذها مملػػ  
  مو ها مث رماها إىل األرض   اؿ:

 ر اي عسهري..مّ ضَ أن  مُ  -
 سهري لذلك اقاؿ: هب  الع

 ..؟"علي  ن علي"ه  أن  شلتملع اي  -
 لقد مسع   وك.. -
 عسهري الييا..؟ رضمّ تُ ه   -
 ..نع  -

  اؿ غاضباً: "علي  ن علي"لهن  حا ؿ  عش القر يٌن التدخ  
 ء حاؿ سبيل . أر وك  ك ٌ  -

   :"علي  ن عليط اؿ سلاطبًا  ،الذي كاف  د أ ب  عليه  ،"محادي احلاج"لهن 
 !اذهه مع العسهري إىل عملد الييا.. ..ل ي ح ذلك -
 اي عمي..؟ "دمحم حسن"أرض   ه   ب ُ  -
  ضلن سمليهد  ذلك معك. ..اذهه     احلقيقة للييا -
 إىل احلهومة. لن أذهه إلّ  -
  لهن هذا لي ملا  أمرا مطاع.. -
 ؟دعك من هذا اذلرا  اي عمي اما اائدة احلهومة إذاً  -

 :"محادي احلاج"المات ال ضه اقاؿ سلاطبًا  هملا تدخ  العسهري   د ابن  على مالزل  ع
 اليػػيا ؟ لقػػد مػػوؽ أمػػر اليػػيا،  لػػول خػػوء مػػنهػػ  رأيػػ  اي "محػػادي احلػػاج" -

 لسحبت  إلي  سحباً..
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 " عملدما مسع ذلك من العسهري اا رتب ممل    اؿ  ائحاً: ن علي  اغتاظ "علي
 ل أن   ل غًنؾ يستطيع ذلك اي عسهري. -
 !كذاب أ وؾ -
 ايسني  اي ا ن السني ..كذاب أ وؾ أن   -

خملاػرا مػن  را ػ   كػاد أف يهػوي  "علػي  ػن علػي" راع العسػهري  ملد يتػ  إىل ضلػرا  يملمػا اسػت  
أمسػهومها مث أخػذ مها  عيػػداً  . لنيػ  مػن القػر يٌن "محػادي احلػاج" ػ  علػى رأس العسػهري لػول تػدخ  

 ي يحاف ابليتائ .. " علي  ن علي"من العسهري   ك ٌ 
 :"علي  ن علي"سلاطبًا  "جمحادي احلا " اؿ 
 ؟..ه   ململ  اي  لدي -
 ..مل أ ن -
 .؟.ه  تريد  له ادل ائه لملنسك -
  انتهى أمرا.. رت ُ ضمّ دعك من اخلوؼ اي عمي اما هو إلِّ رلرد عسهري  -
 لس  أعين العسهري  إمنا أعين الييا.. -
  ماذا سينع  الييا..؟ -
ألػػيا ، حػػ  الرعيػػة  مبػػا عليهػػا مػػنديلػػك ن ػػ  هػػذا األرض  اليػػيا ..اي  لػػدي -

 ه  ملك الييا اي  لدي..
 .. لهين لس  من أمالك  -
 أعرؼ ذلك  لهملك تعيق اوؽ أرض .. -
 إ ا أرض هللا.. ...إنين أعيق على األرض ال  عاش عليها أيب   دي -
 عػػػاش أ ػػػوؾ علػػػى أرض ديلههػػػا  ..لقػػػد عػػػاش  ػػػدؾ علػػػى أرض ديلههػػػا  ػػػدا -

 أ وا..
 ه  ذلك.. لهملين لن أعيق م لما عالوا  جيه أف تن -
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إذاً  عملػػػادؾ هػػػذا سػػػتاله لملػػػا اخلػػػراب  الػػػدمار  سػػػتحي  هػػػذا القريػػػة إىل  ػػػ س  -
  لقا ..

 ؟..أختااون  إىل هذا الدر ة -
، أمػػا ضلػػن اعيػػملا هملػػا  نعػػرؼ كػػ  غائبػػاً اػػرتة طويلػػة لقػػد كملػػ َ  ..امسػػع اي  لػػدي -

 العسهري  سأتو   معك إىل الييا.. لي  اق  معي إرضِ 
 لن أذهه. -
  ك.. "دمحم حسن" جملرد معراة لهوى -
 إذا أراد أف ييهوين دمحم حسن اأمام  احلهومة  عاملها  حاكمها. -

  ائاًل:  "محادي احلاج"من القر يٌن  خاطه أحده    أ ب  لني ٌ  ، عب ًا حا لوا إ ملاع 
 ..لقد عاد عسهري الييا  هو يتوعد -
 :"علي  ن علي"جبوع سلاطبًا  "محادي احلاج"قاؿ ا
 حم  نتياة عملك..انتهى األمر إذاً.. ات -
 ؟ ماذا  ملي  اي عمي -
 .."علي  ن علي"لس  عمك اي  -

مػا عػدا لنيػ   "علػي  ػن علػي"ضلػو دارا  تنػرؽ القر يػوف مػن حػوؿ  "محادي احلاج"  ضه اجت  
 دخػ  الػدار  ،مسػرع اخلطػى "محػادي احلػاج"ذلك ح  اجت  ضلػو دار  "علي  ن علي" ما أف رأى  ،ممله 

  خاطب   ائاًل: "اجمحادي احل"مث اجت  إىل مهاف 
 مل يهن لئقًا أف تقوؿ ذلك أماـ الملاس.. -
 ؟ مل تسمع ن يح .... ماذا أعم  لك -
 دخ  لك   ..ل ...هذا أمر خاص يب أان  حدي -
  لهملك أمح .. -
 ..أان أشم  نتياة ت رء هذا -
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  الييا يرت ه ك أدىن هنوة ليبطق يب.. ...ادلياك   لهملك ستار عليّ  -
 اسا خطب  ل ملتك..سأخرج من دارؾ  أ إذاً  -
 مل أ  د ذلك.. -
 ؟ماذا تق د إذاً  -
 من اآلف  ال باح رابح.. ..لس  أدري -

 ،  ملد يتػ  معلقػة علػى كتنػ  ، باح اليـو التػاك   ػد احتػـو اػواـ الػذخًنة "علي  ن علي" خرج 
ابلر ػػوع إىل أدرا ػػ   اتلنػػ  حولػػ   دلػػا هػػ    ،هػػق حيػػث مل جيػػد أحػػداً هملػػاؾ كػػ  دُ  ... اجتػػ   ػػوب البملػػا 

 مقباًل علي : "محاي احلاج"أى ر 
 .مل حيضر أحد من عمالك. ؟..ه  رأي  -
   ؟ دلاذا -
 !..لينأل تس -
  لهين أسألك السبه. -
 أل   خااوا. -
 ؟إىل هذا الدر ة...له  من  بملا  اي !..إىل هذا الدر ة -
 !..ل تق  ذلك -
إنػػػك شمػػػ  علػػػى كتنػػػك سػػػالح  علػػػى  سػػػطك حوامػػػاً ملياػػػاً ابلػػػذخًنة  خملاػػػراً  -

 مذهباً.
 لوا ع.لهن هذا هو ا -
 دعك من ذلك. -
اأنػػ   حيػػد  اليػػيا  .. أتكػػد أف ذلػػك لػػن ينيػػدؾ ء لػػي  ...هػػذا هػػو الوا ػػع -

خلملػػػػا ر ادؽ  حيتومػػػػوف ابلػػػػذخًنة  املػػػػبلديػػػػ  العيػػػػرات مػػػػن أم الػػػػك حيملػػػػوف ال
 ادلذهبة.
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 احل  جبانص اي عمي. -
 كالم  اقاؿ:  "محادي احلاج" كأمنا سا  

 دار الييا. أنخذ كبيًا  نتو      إىل ..  معي ُ  ..امسع اي  لدي -
 لن أاع  ذلك. -
 امسع مين ذلك  لن يضرؾ ليااً. -
 مة.و إذا أتى من  ب  احله الن ألص طلبًا إلّ  ..ل شا ؿ -

 :  د ارجت   وت  "محادي احلاج"  اح  ،كبًن مقب  ضلومها   اسرتعي انتباهه  موكهٌ 
 لقد  ملي  عليملا. .."علي  ن علي"إن  الييا اي  -
 ل خت  إىل هذا الدر ة. -
 ..."علي  ن علي"ساولية  حدؾ اي شم  ادل -
 لك ذلك مسا  البارحة. لقد  ل ُ  -

* * * 
 كػػاف اليػػيا راكبػػاً   لػػة  حولػػ  لنيػػ  مػػن عسػػهرا  خربتػػ    ػػد جتمػػع حػػوذل   ،ا ػػرتب ادلوكػػه

نػػوؿ اليػػيا مػػن علػػى   لتػػ   يملمػػا هػػر ؿ ضلػػوا  ...يقبػػ  ركبتػػ  حػػ    ػػلوا إىل مهػػاف البملػػا  القر يػػوف كػػ ٌ 
   اليػيا يملظػر إليػ  ابمسػاً   ػد ىطػ  لػنت  السػنلى حػ  كػادت تلمػس ذ ملػ  يقب  ركبتػ "محادي احلاج"

 :ال  ًنة   اؿ
 ..مهلنة ل أبس هبا. "طبقة" -

   اؿ: "علي  ن علي" شرك  لنت  إعاااًب مث نظر إىل 
   ؟"علي  ن علي"ه  هذا  -

 أف ا رتب   ااح الييا  هو يقوؿ: اما كاف ممل  إلّ  "علي  ن علي" شرج 
 ."علي  ن علي" نع  أان -

 :"علي  ن علي" ةظر ضلوا مث  اؿ ميًنًا ضلو  ملد ي  م  الييا  رهة  هو ديعن المل
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 ؟من أين ح ل  عليها !.."زكي كراـ" -
 .."احلبية"من ساح   -
 ؟..  ه  -
  سبعمائة رايؿ.. -
 رخيص  داً.. -

 "محػػادي احلػػاج" لػػعر  ،"علػػي  ػػن علػػي" اسػػت رب احلاضػػر ف للحػػوار الػػذي دار  ػػٌن اليػػيا  
 لهن الييا خاطب   تهه : حا ؿ الهالـ  ،ابلرتياح لذلك

 ؟ ملد ية م لها "محادي احلاج" اي ه  لديك  -
 :اقاؿ متلع ماً  ،لقوؿ الييا "محادي احلاج" هب  

  أن  حاميملا.. ..ضلن رعيتك اي لي ملا -
  لهين مسع  أف معك  ملد ية.. -
 ؟ن ك ادلاؿ لذلكي من أ -
 .."علي  ن علي"من  هرؾ  -
  لهملا رعية ل ضلم  السالح اي لي ملا.. -
 حيم  السالح.. "علي  ن علي" لهن  -
 لقد اتح هللا علي  الرزؽ ء  الد ال ر ة. -

   اؿ ابمساً: "علي  ن علي" هملا تقدـ 
 اي ليا ليس حرامًا أف ضلم  سالحاً. -

 : التن  إلي  الييا   اح
علػػى عسػػهري مػػن   لهػػن حرامػػاً إذا ألػػهرت  ،نعػػ  لػػيس حرامػػاً أف شمػػ  سػػالحاً  -

 ."اي علي  ن علي"خربيت 
 مل ألهر سالحي اوؽ أحد. -
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 .لقد ألهرت  ملد يتك اوؽ هذا العسهري -
 هػػػو الػػػذي ألػػػهرها علػػػيّ  .. ػػػ  العهػػػس ..مل أكػػػن أمحػػػ   ملد يػػػة أللػػػهرها عليػػػ  -

  كله  يعراوف ذلك.
 ؟ دلاذا مل أتت مع  -
  بملا  مملوك. مل يهن عملدي الو   اأان كما ترى مي وؿٌ  -
 ؟   أمري دلاذا مو  -

 القـو يملظر ف إلي    اؿ هبد  : ىء اإل ا ة عملدما رأ "علي  ن علي" ىه  
 لقد كاف أمرًا ابطاًل.. -

 لهن الييا  اح هب : ... يملما شنو خربة الييا  بملاد ه  ، ارتعق القر يوف عملد مساع ذلك
 أبمري.. ل أريد أحدًا أف يت رؼ إلّ  -
 د ر ع خطوة إىل الورا :   ، يدا على سالح  "علي  ن علي"قاؿ ا
 لن ترعبين  قولك هذا اي ليا.. -
 .."اي علي  ن علي"ستملدـ على  ولك هذا  -

   د اجته  اوهتها ضلو األماـ   اؿ هبد  : "علي  ن علي" تدل  البملد ية من يد 
امسع اي ليا.. أان ل أعراك  مل يهن  يين   يملك على ذلػك أي عػدا ة اػاتركين  -

 ء حاك..
 .."دمحم حسن"مواؿ  لهملك  ب  أ -
 إذا كاف ذلك  حيحًا اأمام  احلهومة يطلبين ايها إلن اا .. -
  لهين ليا هذا البالد  أمرها  يدي  أان حامي رعيتها.. -
دمحم "أبمػػر احلهومػػة.. اػػنذا كػػاف  إلّ  أنػػين ل أحػػته  مػػع احرتامػػي لػػك اي لػػيا إلّ  -

 .يريد مقاضايت اأان مستعد لذلك ح  عملد اإلماـ ننس  "حسن
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عملػػػد اإلمػػػاـ  ء  أنػػػ  لػػػن يقاضػػػيك إلّ  "علػػػي  ػػػن علػػػي" أان أ سػػػ  لػػػك اب  اي  -
 مقام  اليري ..

  ما  ا     لرع هللا اأان متحم  ل .. .. أان  ا   اي ليا -
  لن يق   حيداً  -
 .أان معي هللا اي ليا -

حضػر أ ػد "العػدؿ" كػاف    .   د أف اجلو  ػد تههػرب ،  هوة   يدا حلماً  "محادي احلاج" عاد 
 :"محادي احلاج"مملول  ارالًا   لس علي  الييا  تملا ؿ القهوة مع خربت    اؿ سلاطبًا  من

 ذ ح أماـ داري. يهوف غورًا يُ  "علي  ن علي"أريد "هاراً" من  -
 ..ما أمرت    اي لي ملاهو  -

  اؿ: "علي  ن علي" لهن 
 ؟دلاذا اي ليا ..غوراً  -
 وؽ..رد اعتبار ألمري الذي مُ  -
 ل أملك غورًا اي ليا.. -
 !الرتي غوراً.. -
 مل أتعود لرا  ال ًناف.. -
 ؟ماذا تق د -
  ح ذلػػػذا القريػػػة غػػػوراً ألنػػػ  اعتػػػدىيػػػذف أ  عليػػػأ  ػػػد أف عسػػػهريك هػػػو الػػػذي  -

 .  عليّ 

 :"علي  ن علي"ػ  هو ي يح  "محادي احلاج" هملا تدخ  
 ! ننذ ما  ال  الييا "علي  ن علي"اسه  اي  -

 مث التن  ضلو الييا   اؿ  تودد:
 ال ور إليك اآلف..  . أمرؾ مطاع اي لي ملا -



19 

 

   اح أبحد القر يٌن  ائاًل:
 !اذهه  احضر ال ور من سن  داري اآلف  اذهه    إىل دار الييا -

لهػػػن رلموعػػػة مػػػن القػػػر يٌن سػػػحبوا  عيػػػداً  هػػػ  يرا عونػػػ   حػػػا ؿ علػػػي  ػػػن علػػػي أف يعػػػرتض 
ٌن   ػاؿ عػن اجلمػوع مػع لنيػ  مػن القػر ي "علػي  ػن علػي"    يملالد ن  أف يسه .  ا تعد  ، جيادلون 
 :"محادي احلاج"ػلالييا 

   د ترك  خربيت أتد  . إن  سني   لن أشرؾ من هملا إلّ  -
أف أخػذ عمامتػ   إلّ  "محػادي احلػاج"امػا كػاف مػن  ، ما أف مسع عسػهر اليػيا  ولػ  حػ  أتهبػوا

  رماها أماـ الييا  هو ي يح:
 هػذا.. ل داع لذلك اي ليا اهو سيهوف خادمك ادلطيع  ل أتخػذ عليػ   رأتػ  -

 ألن  رلملوف اي لي ملا..
  حا ؿ الييا أف يويد ء القوؿ لول أن  رأى ال ور يقاد من أمام  متاهًا ضلو دارا اقاؿ:

 وي     األرض.لس "محادي احلاج"لول معوتك عملدي اي  -
 أان رعويك دائمًا  هو كذلك كما كاف أ وا   دا.. -

 يٌن  ائاًل: مل يود الييا     ش  اعتلى   لت  مث  اح ابلقر  
ألسػحه مػن شتػ  األرض  البيػ   "علػي  ػن علػي" هللا لو علم  أف أحداً ممله  عمػ  مػع  -

 من  الدي  أ عل  ديوت  أتك  ممل  الملسور..   عد ذلك اقد أعذر من أنذر..  أطردا
  اجت  الييا مبوكب  ضلو دارا. ،القر يوف رؤ سه  ابلطاعة  هو  

* * * 
 ء داخػ  ديوانػ  ادلظلػ  كػاف يعلػو  ،حػ  امػتألت هبػ  "محػادي احلػاج"توااد القر يوف على دار 

  ائحاً: "محادي احلاج" انبعث  وت  ،ال ياح  اذلرج  ادلرج
 يذهه إىل دارا  كناين متاعه. ك ٌ  -

 لهن أحد القر يٌن  اؿ: 
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  ضلن على  يملة من أمران..  لن نذهه إلّ  ..كي  تقوؿ ذلك اي محادي اآلف -

 ػػ  اجتػػ   ملظػػرا ضلػػو الملااػػذة ال ػػ ًنة  هػػو يتمػػت   عبػػارات  ،"محػػادي احلػػاج" مل جيبػػ  
يملظر من حولػ  اياػد القػر يٌن  ػد انتػاهب  النػوع  كأمنػا يريػد ف  "علي  ن علي" كاف  ،مبهمة

ه  مل جيػد ء نظػراهت  لػ  سػوى القلػ  مملػ  يلػإممل  أف ي ادر البالد. ح  أ لاػك الػذين أحسػن 
 ىالك ننس    اؿ:   ..  الضار
 ؟مل ما الذي ختااوف م ل أدري -

   اؿ  ضار: "محادي احلاج" التن  ضلوا 
  الدان أحسن مملك اال داعي لتأنيبملا. أبحواؿضلن أعل   ..اي  لدي -
 .. لهن -
 لن جتد  عد اليـو من يبين معك مملولك  لن جتد أحدًا يعراك. -
 عماًل من  رى أخرى.دلملوك سأ د  ..لس  اا ة ألحد -
 ؟ من سيرتكك تبين -
 ..احل  -
 !؟..احل  ..ه  -

  ه   يب  س رية   اؿ: كناً   "علي  ن علي" ضرب 
  مل أ د أانسًا ء العامل يتقبلون   اغرين خائنٌن.. ..مل أ د ء العامل حهمًا كهذا -
 ..ادليهلة أن  ادلسبه ذلا -
 ..دم  ادلسبه ذلا دم  مساوًل عملها  ما ل تقلقوا أننسه   دعوين أت رؼ ما إذاً  -
 ..ال رامةت عليملا  لهملها  رّ  -
 مل أ   لك أف تعطي الييا غورؾ.. -
 لقد أعطيت  ال ور خواًا عليك. -
 هذا مثمل   سأشم  من اآلف ك  ما سيحدث ك  ل تقلقوا. إذاً  -
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 الذي  اؿ: "محادي احلاج" أخرج من  يب  عدة رايلت اضية  رماها أماـ 
 ؟ما الذي سيضرؾ لو  امل  الييا  ذهب  إلي  ..اي  لدي -
 ؟أبي ح  -
 أن  ليا هذا ادلملطقة. -
 !ك  العايبة ال  تعييوف ايهالدنيا  اي -
 مل نعرؼ دنيا غًنها لملعييها. -
  لهين عرا  العامل كل   جتول  ء أضلائ  ال  أ د لياًا حيدث كهذا. -
 كاف من األحسن لك أف تعيق الدنيا ال  جتول  هبا. ؟"علي  ن علي"إذًا دلاذا عدت اي  -
 ..هذا  الدي -
 ا.إذًا تقب  عذاهب -
    سأ اـ  ك  مسبه ذلذا العذاب. -
 ..هرا  -
 .   سأ اـ  ح   لو داع  ك  ما أملك ..ليس هرا  -
 ..كمل  ستداع للييا مبل ًا  تريح ننسك -
 ..لن أداع ل  لياًا  لدي  ك  لي  -

 مل حيػػػا ؿ أحػػػد مػػػن احلاضػػػرين  .."علػػػي  ػػػن علػػػي"  ػػػم  معػػػ   .."محػػػادي احلػػػاج"  ػػػم  
 خاطػػػه  "علػػػي  ػػػن علػػػي" "محػػػادي احلػػػاج"  عػػػد  رهػػػة جتاهػػػ   ،ال ػػػوء  ئػػػاد ر   جتلمػػػق كػػػ ٌ  ،الهػػػالـ
 اجلميع:
 لقد  ررت أف أذهه مع عدؿ القرية  أر عة آخرين ممله  إىل الييا.. -

 كالم   ائاًل:   "محادي احلاج"ابدلوااقة  يملما أكم    رؤ سه هو اجلميع 
 ااذهبوا إىل العدؿ اآلف  اداعوا ل  ادلاؿ الالـز لرد اعتبار الييا.  -

  ائاًل:  "علي  ن علي"دخ   ت
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 ؟ ما دخله  ء ذلك -
 ."علي  ن علي"اي  ..هذا  ريته  -
 ..أان أعرؼ ذلك -
  لهملك ل تعرؼ أ   لركا  الييا ء هذا القرية  أرضها. -
 ..ه  تق د أف  يوت القرية ملهًا للييا -
 !!..نع  مجيع البيوت ما عدا  ي  هللا -
 ؟.. األرض ال  أ ين عليها داري -
 !!..أرضك    هي أرض اليياليس   -
  ل ديهن أف ديلهها أحد. .. لهملها كان  خالية من الورع -
 اامسع ن يح . ..ل لي  ء هذا البالد إل  هو ملك للييا -
 ؟ملد الييا  اثئ  هبذا ادللهيةه  ع   -
 ؟.. ماذا ستنع  إذا مل يهن لدي   اثئ  -

 إليه  نظرة كلها راث . مث نظر ،   أطرؽ إىل األرض ،"علي  ن علي" مل جيب  
* * * 

 مر ػػػ  ألػػػعة  ،ت ػػػاعد الػػػدخاف مػػػن البيػػػوت ء  ػػػباح هػػػذا اليػػػـو كعادتػػػ  إىل السػػػما   ػػػبط 
مث اجتػ   "علػي  ػن علػي"  ػش  ،إىل عملػ   ذهه كػ ٌ  ،اليمس ال نرا  من خالؿ  م  اجلباؿ اخلضرا 
ـ  ادل ػػوف  غراػػة  ألقػػى نظػػرة إىل ادلطػػبا  غراػػة الملػػو  ،إىل دارا الػػ  مازالػػ  كمػػا هػػي مملػػذ ذلػػك اليػػـو

مث  ضع  ملد يتػ  علػى كتنػ   اجتػ  ضلػو طػاحوف القريػة الػذي  ػدأ يرسػ   ..األطناؿ ال  مازال   ال سق 
 .. يحات  ادلتقطعة

 ..شم  غذا  ز  ها من احلبوب رأى القر ايت يدخلن  ك ٌ 
 .."زلسن" باح اخلًن اي  -
 ؟كي  حالك اليـو  .."علي  ن علي" باح الملور اي  -
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   ..ادكادلعت -
  ػػد  ،مل يهػػن "زلسػػن" سػػوى لػػاب حليػػ  الػػذ ن يعمػػ  ء إدارة الطػػاحوف الػػذي ديلهػػ  اليػػيا

عاد إىل القرية من  ػالد ال ر ػة ليعمػ  ء هػذا الطػاحوف اهػو لػيس  نػالح مػاهر ليػورع أرضػاً  عػد أف كػاف 
راً اقػد   ػد لديػ  أاهػا ،يقضػي معػ  كػ    تػ  "علي  ن علي" كاف  ،يعم  ء هملدسة السيارات ء عدف

 رمبا ألن  عرؼ ال ر ة  التيرد م ل . ..تالئ  أاهارا
 ؟..أمل جتد عمالً  -
 !!..لقد تعب  من البحث ال  يرض أحد -
 !؟ ه  ء أمس احلا ة للملقود -
    عرض  عليه  ضع  ما كمل  أداع  من أ ر. ..نع  -

 الباب..  إذا مباموعة من القر يٌن متامعة أماـ ، ااأة مسعا  لبًة خارج الباب ا ر ا
  اؿ أحده   هو يلهث:

 ."علي  ن علي"لقد ا ملا عملك ء ك  مهاف اي  -
 ؟..دلاذا -
 هملالك مخسة عساكر يبح وف عملك.. -
 ؟ أين ه  -
 ."محادي احلاج"ء  ي  عمك  -

 "محػادي احلػاج" ء ديػواف  . حلػ   ػ  ،الطػاحوف "زلسن" أسه   ،معه  "علي  ن علي"ذهه 
 يػػه الور ػػا    ػػد علقػػوا  ملػػاد ه  علػػى احلػػائط   لسػػػوا كػػاف هملػػاؾ مخسػػة مػػن العسػػهر يلبسػػوف اجلال

 :الدار  ا ل  محادي احلاج  ائالً  "علي  ن علي" دلا دخ   ،يرلنوف القهوة
 ذل .  أان سأذهه ألذ ح كبيًا غدا ً  "علي  ن علي"ادخ  إليه  اي  -
 ؟.. دلاذا كبياً  -
 حرس اإلماـ اخلاص. ...أ   من العهنة ..إ   ليسوا عساكر عاديٌن -
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 ."علي  ن علي" يملتظر    اجت  مسرعًا خار ًا من الدار  ب  أف يسأل   مل
قػػػاؿ أحػػػد ا  ضػػػع  ملد يتػػػ   انبػػػاً  ،إىل الػػػديواف "زلسػػػن" مػػػن خلنػػػ   "علػػػي  ػػػن علػػػي"دخػػػ  

 العساكر:
 ؟"علي  ن علي"من ممله   -
 .."علي  ن علي"أان  -
 .."ادلقاـ اليري "عليك أمر من  -
 ؟ من غرديي -
 ؟تقرأ األمراه  تريد أف  .."دمحم حسن" -

  ائاًل: "زلسن"أف أيخذ األمر ليقرأا سارع  "علي  ن علي"  دلا ه   
 ..أهاًل  سهاًل  مرحبًا  ه  ..ل داعي لذلك -

 ..انتباهاً ال  يعرا  "زلسن"لهن  ،ملهراً مست "علي  ن علي" نظر إلي  
* * *  

 يتػ   انبػاً اوضػع  ملد ، دخػ  إىل رللػس حػاك  ادلقػاـ ،إىل ادلقػاـ اليػري  "علي  ن علػي"    
  ااح  مث  لس  عيداً.   اجت  ضلو احلاك  العاوز 
مث دخػػ  علػػى إغػػرا  كيػػ  اليػػيا  ، بػػ  ركبتػػ   ااجتػػ  ضلػػو احلػػاك   ،"دمحم حسػػن" دخػػ  علػػى إغػػرا 

 الما عرا  احلاك  أ لس  جبوارا.. ،الذي اضلىن على احلاك  مقباًل ركبت 
 رة مػػن أ ػػد ا  احلػػاك   كبػػار علمػػا  كػػاف اجمللػػس مهتظػػاً أبانس يلبسػػوف العمػػائ  البيضػػا  ادلػػد

أبنػػ  غريػػه  ػػٌن  "علػػي  ػػن علػػي" أحػػس  ، ػػد اتهػػأ علػػى كوعػػ  األيسػػر كػػ ٌ   ،القػػـو  هػػ  ديضػػ وف القػػات
 ا تسػػ   ،مملهسػػاً رأسػػ  إىل األرض "دمحم حسػػن"هػػ ل  القػػـو يملظػػر إىل زا يػػة ادلهػػاف الػػ  كػػاف يقبػػع ايهػػا 
 دلبحوح  ائاًل:ا تسامة ابهتة مث سرح ذهمل   مل يملبه  إل  وت احلاك  ا

 ؟"علي  ن علي"ه  حضر  -
 ..اي سيدي احلاك  "علي  ن علي"أان  ..نع  -
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 ."دمحم حسن"إذًا تهل  اي  -
 رأس  مث نظر إىل  كي  الييا   اؿ سلاطبًا احلاك : "دمحم حسن" راع 

 اي سيدي احلاك . "دمحم عبداجلبار"لقد  كل  عين  -
    كي  الييا  خاطب : "اردمحم عبداجلب"رًا ضلو و ة لن نظر احلاك  من خالؿ كت

 ؟"علي  ن علي"على  "دمحم عبداجلبار"ما دعواؾ اي   -
 مث  اؿ: "دمحم عبداجلبار" ىه  

علػػي  ػػن "ييػػهو إليػػ  ل  ػػاً يػػدعى  "م ػػلح"إىل اليػػيا  "دمحم حسػػن"لقػػد  ػػا   ،مػػولان اي -
المػػا حػػا ؿ اليػػيا معراػػة احلقيقػػة اسػػتدعى  ، ػػد  سػػط علػػى أرضػػ  د ف حػػ  لػػرعي "علػػي

  عػد ذلػك  ػرؼ  ،ال  حيضر    ألػهر سػالح  علػى رسػوؿ اليػيا "علي  ن علي"ادلدعو 
 حلال   ن ح  ابللاو  إىل مقامه  اليري .. "دمحم حسن"

 ؟"علي  ن علي" لهن ما هي دعواؾ على  -
 اقد  سط على أرض موكلي د ف ح  لرعي.. ..هذا دعواي اي مولي -
 ..؟"علي  ن علي"ما ردؾ على  ول  اي  -
 لػدي  ر ػة اليػرا   هػو يعػرؼ ذلػك  "دمحم حسػن"لقػد الػرتي  أرضػاً مػن اي سيدي احلػاك   -

  ليس هو غرديي..
 ؟ من غرديك -
 ..اي سيدي احلاك  ..الييا غرديي -

 :"دمحم عبداجلبار" هملا  اح  كي  الييا 
 ؟كي  الرتي  أرضاً  -
 ..هذا  ر ة اليرا  -

علػي "سلاطبػاً  "دمحم عبػداجلبار"ضلػو احلػاك    ضػع الور ػة أمامػ   يملمػا  ػاؿ  "علي  ن علي"  ش 
 :" ن علي
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 ؟ من كته هذا الور ة -
 .."دمحم عبداجلبار"اقي  القرية اي  -

 : است  خملارا من  را     ضع  أماـ احلاك   هو يقوؿ ،ضلو احلاك  "دمحم عبداجلبار" استدار 
 مولي.. مقا   مائ  رايؿ إذا كاف النقي   د كته هذا الور ة  ط يدا اي " ملبي "هذا  -

أف اسػػت  خملاػػرا هػػو اآلخػػر   ضػػع  أمػػاـ  غضػػباً امػػا كػػاف مملػػ  إلّ  "علػػي  ػػن علػػي" استيػػاط 
 احلاك   هو يقوؿ:

  هذا  ملبي  مقا   مائ  رايؿ إذا مل يهن النقي   د كتبها. -
  اؿ احلاك :

 ؟ أين النقي  -
  ائاًل : "دمحم عبداجلبار"اأ ا   

 ..ء البالد اي مولان -
 ؟ ما احل  -
 الهاذب  "علي  ن علي"خترج  ملنسك  يململا انهرة لرتى  عيملك إدعا   -

 :غاضباً  "علي  ن علي"  اح 
 .."دمحم عبداجلبار"احرـت ننسك ء مقاـ سيدي احلاك  اي  -

 أف يرد لو ل تدخ  احلاك   ائاًل: "دمحم عبداجلبار" حا ؿ 
 ؟أف أخرج انهرة  يملهما "علي  ن علي"ه  تقب  اي  -

 ػ   مملػع الملػاس مػن  ..اي سيدي احلاك   سرتى أف الييا حا ؿ زلػار   ابطػالً ء ابطػ نع   -
 العم  معي ء  ملا   ي ..

 :"دمحم عبداجلبار" هملا  اح 
إذا كػػاف لػػ   يػػ  ء الػػبالد اي سػػيدي احلػػاك  اسػػأداع  ؟علػػي  ػػن علػػي"هػػ  لػػديك  يتػػاً اي    -

 أل  رايؿ غرامة له .. يداعـ أاعلي   إذا  ح أن  ل ديلك دارًا  ،أل  رايؿ غرامة مين
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 ؟أتملهر أنين أملك  يتاً  -
تملهػه أرض الرعيػة  ...؟ إنملا ل نعرؼ مػن أيػن أنػ   ل مػن أيػن أتيػ كي  ىلك داراً   ..نع  -

 ..ادلساكٌن
 :ااجت  ضلو احلاك   هو يقوؿ ،ذلكلسماع  "علي  ن علي" هب  

ؿ اليػػيا  تػػرى أعمػػا ..لقػػد  بلػػ  اي سػػيدي احلػػاك  أف ختػػرج غػػداً  سػػتعرؼ احلقيقػػة كلهػػا -
 ال  لن ترضوا عملها.

 : ائالً  "دمحم عبداجلبار" عارض  
 هػي  ػالدا   الدهػ   ..حيمػي رعيتػ   يعمػ  مػن أ لهػ  اخلػًن ..مولي احلاك  يعػرؼ اليػيا -

 ؟أما أن  امن أين
 .."دمحم عبداجلبار"هي  الدي كما هي  الد الييا اي  -
 ..أان مملهر أ ا  الدؾ -

 ..  هملا  اطعه  احلاك   هو يسع
 ل داعي له رة الهالـ اموعدان غدًا هملالك. -

* * * 
 ػػدـ  احلػػاك  اهػػرع إىل ميػػارؼ القريػػة رلموعػػة مػػن  د ى ء أحيػػا  اجلبػػاؿ  ػػوت الملنػػًن معلملػػاً 

 القر يٌن يملظر ف إىل أسن  الوادي حيث لاهد ا موكه احلاك  جيتاز الوادي متاهًا ضلوه ..
وف أمام   خلن    يػمله  اناػا الملنػًن يػملنا ايػ   من حول  عساكر يهر ل ،كاف احلاك  ديتطي   لت 

 أ نل  ل  طيور الوادي.. موعااً  زلداًث  وًا موسيقياً 
الػذي كػػاف ديتطػي محػػاراً  "دمحم عبػداجلبار"يسػًن مػػع ادلوكػه  هػو يملظػػر إىل  "علػي  ػػن علػي" كػاف 

 زلاذاًي      لة احلاك .
ليػػيا   ػػحب  يهرعػػوف لسػػتقباؿ احلػػاك  ا "علػػي  ػػن علػػي" دلػػا ا ػػرتب ادلوكػػه مػػن القريػػة دلػػح 

  ػػػا هب  عسػػػاكر احلػػػاك  اػػػأطلقوا الر ػػػاص مػػػن  ملػػػاد ه  إىل  ، هػػػ  يطلقػػػوف الر ػػػاص ا تها ػػػاً مبقدمػػػ 
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نػوؿ احلػاك  مػن علػى   لتػ    ػااح اليػيا   دلا ا ػرتب اليػيا  خربتػ  ..السما   يملما عال  وت الملنًن
علػي " اػث  ،رش املػاؤاد القرية الذي كػاف  ػد اُػ يد اآلخر ح    ال إىل مسا  أمسك ك ٌ  ،مث تعانقا
 دلػػا  ،يملظػػر إليػ  اسػرة مل يعراهػا "زلسػن"الػ  جيػػدا  ػ    ػد  "محػادي احلػاج" ػٌن اجلمػوع عػػن  " ػن علػي

 :دلقاـ ء املا  ادلساد  اؿ احلاك استقر هب  ا
 ؟"علي  ن علي"أين  -
 ..أان هملا اي سيدي احلاك  -
 !أرين مملولك الذي  ل  علي  -
 انه اآلخر من القرية.إن  ء اجل -

 اجتػػػ  ادلوكػػػه إىل اجلانػػػه اآلخػػػر مػػػن  ،  ػػػش احلػػػاك   ع ػػػبية اسػػػاعدا اليػػػيا علػػػى الملهػػػوض
عػن السػًن ااػأة  "علػي  ػن علػي" دلا   لوا تو ػ   ،أمامه    ملد يت  على كتن  "علي  ن علي"القرية  

    ػػد زرعػػاً  ػػ ًناً  ػػد  ػػ ، ارتسػػم  الدهيػػة ء عيمليػػ   تلنػػ  دييملػػاً  فػػالً  عاػػه الػػ  جيػػد لػػدارا أغػػراً 
.  دارت  ػػػ  األرض  مل ي ػػػدؽ أف ذلػػػك حػػػدث.. مل ي ػػػدؽ أف  يتػػػاً خيتنػػػي عػػػن الو ػػػود  تقػػػـو ..نبػػػ 

 "محػػادي احلػػاج"لهػػن هػػذا مملػػوؿ  ،أخطػػأ ادلهػػافرمبػػا  هػػن أنػػ   ..مهانػػ  أرض  ػػاحلة للػػورع  مملبتػػة أيضػػاً 
  أطػرؽ  و هػػ  إىل األرض او ػدا ل حيػػرؾ سػاكملاً  ػػ "زلسػن" نظػػر إىل  ... ذلػك الطػػاحوف أيضػاً  ،أمامػ 

 زلا ًل إخنا    ه ..
 : هملا  اح احلاك 

 ؟!"علي  ن علي"أين دارؾ اي  -
 ائ :   اؿ  هو "علي  ن علي" تلع   

 ..هملا كان  داري اي سيدي احلاك  -
 ؟ أين ذهب  -
 ..ل أدري -

 : هملا  اؿ الييا سلاطبًا احلاك   هو يبتس 
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 ؟هملا اي سيدي احلاك  أن  ديلك داراً  "علي  ن علي"ه  حدغه   -
 !!..نع  اي ليا م لح   د خر   على هذا األساس -
 هذا أرضي اي سيدي احلاك  أزرعها مملذ األزؿ. -

  الدموع تهاد خترج من عيملي : "علي  ن علي" هملا  اح 
 ..ب الييا داري اي سيدي احلاك لقد خرّ  -
 أ ا   احلاك  هبد  :ا
 ..!"علي  ن علي" ب  ذلك اي ل د من حاارة أ  خيه لت ؟ أين آاثرها -

 :اقاؿ  تأغر ، ٌن القـو عساا جيد أغرًا لدارا ش  أ دامه  د ف  د ى "علي  ن علي" تلن  
 ل أدري اي سيدي احلاك   لهن كله  يعراوف ذلك.. -

 : اطع  الييا  ائالً 
 "علي  ػن علػيػ"إذا أخػربؾ أحػد أبف لػ !..سأؿ أي رعوي هملا عن ذلػكا !..اي سيدي احلاك  -

 رًا هملا اأان مستعد أف أعطي  داري  ك  ما أملك..دا
 قاؿ احلاك  سلاطبًا اجلموع:ا
 ؟ماذا تقولوف -
 هذا  ل ديلك هملا داراً.. "علي  ن علي"ل نعرؼ  -

 تلنػػػ  حولػػػ  المػػػح  ،عملػػػدما مسعهػػػ  يقولػػػوف ذلػػػك "علػػػي  ػػػن علػػػي" أهلمػػػ  الػػػدنيا ء عػػػٌن 
 أغر سلاطبًا اجلموع:اقاؿ  ت ، ٌن اجلموع تهاد تذرؼ من عيملي  الدموع "زلسن"

 !إىل در ػة  ػوؿ الباطػ   لػهادة الػو ر !إىل هػذا الدر ػة ختػااوف اليػيا ..له  مػن  بملػا  اي -
 ؟أل تعراونين

    ائاًل: "زلسن" مل جيب  أحد، او   كالم  ضلو 
 .لك من ابئس مسهٌن.. اي ؟أل تعراين اي زلسن -
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نظػرة  "علػي  ػن علػي" ألقػى  ،الطػاحوف   خرج من  ٌن ال نوؼ مهر لً ضلو  ،"زلسن" مل جيب  
 مسع  ػوت الطػاحوف يػد ي زلػداثً ذلػك ال ػوت  ،او دها هامدة ل حياة ذلا "محادي احلاج"على دار 
 ألػػػار احلػػػاك  ضلػػػو  ، ا ػػػرتب مػػػن احلػػػاك    ملد يتػػػ  متدليػػػة إىل األمػػػاـ  يػػػدا تػػػرتنح ...الرتيػػػه ادلتقطػػػع

  د ت طلقػػة انريػػة سػػقط علػػى إغرهػػا  دلػػا ا رت ػػوا مملػػ ..ليطو ػػوا "علػػي  ػػن علػػي"عسػػاكرا اتحركػػوا ضلػػو 
 الييا مضر ًا  دم ..

 
 


