العائد من البحر
مػن " ُخربتػ "

كػاف اليػػيا ػػاي لنيػ

على الوادي األخضر ،الذي ديتلك الييا ن
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عسػػهرا اطيطػػٌن ػ ء املػػا ادلسػػاد ال ػ ًن ادلطػ
أرض  ،يتمازحوف ديرحػوف أمػاـ اليػيا الػذي ػدا ذلػ

ػػباح اليػػوـ كايػػه الو ػ زلمػػر العيملػػٌن ااشػاً ام ػ يستمليػ اذلػػوا مملػ
كادت تلمس ذ مل ال
كاف لني

زيد مطيع دماج

ػػد تػػدل

لػػنت السػػنلى ح ػ

ًن.

من القر يٌن أيضاً د لوا الة الظهػر انػو ا ء ركػن مػن النملػا ير بػوف لػي ه

خربت يتمازحوف ،د دت على

وا القر يٌن سمة ساذ ة دلا حيدث أمامه .

دلػػا ػػش اليػػيا معلملػاً تو هػ ضلػػو دارا سػػارع " ُخربت ػ " ألخػػذ ملػػاد ه ليسػػًن ا أمامػ خلن ػ ..
ما أف مهوا ابدلسًن ح
الييا د

ر ي من "رعية" الييا حيم علػى ههػرا حومػاً ك ػًنة مػن القػات ابدرا

عن ادلسًن ائالً:

 -لقد حسب

أنك ستتأخر .أرين نوع القات الذي الرتيت !

اتح القر ي التا ع حلاا الهبًن الذي امتأل ابلقات،

لس اليػيا يقلػه احلػوـ يملمػا " ُخربتػ "

يرمقػوف القػػات ملظػرات يػػعة .كػػاف يهػو رأسػ مستحسػػملاً لهػ حومػػة يػدة ،يهػػو لػػنت ادلتدليػػة لهػ
حومة ردياة من القات مث اح تا ع :
 عليك اللعملة ..مل شضرا كادلرة السا قة. لقد مجعت من ك ِلعه ..مل أ د أحسن ممل .-

ه ..؟

 عيرين رايلً اقط ..هذا مخسة رايلت مل ألرت هبا.( )1الخبرة :نوع من الحرس الخاص.
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 دلاذا..؟ -خن

أف ل يملاسبك القات اأعود

إىل موطمل كما حدث ء ادلرة السا قة.

ا تس التا ع يملما هق "الػ ُ ربة" العسهر ،نظر إلي الييا د استلط

ول :

 -خذها ..هي لك مين.

ركع التا ع على ركبة اليػيا يلعقهػا اػرارة ..مل حيػا ؿ اليػيا مملعػ مػن ذلػك .ر ػط التػا ع حػوـ القػات
من ديد مث اؿ سلاطباً الييا:
 لقد عاد "علي ن علي" اي ليا. من هو "علي ن علي"؟ -ا ن "علي عبدا" ...لريهك ء األرض سا قاً ...الذي ألرك

ء األرض آخر عد اات .

 من أين عاد..؟ من البحر.. مملذ م ..؟ مملذ لهر..عقد الييا حا بي غضباً اؿ:
 مل يورين!..؟ -ل ...د علم

اليوـ أان الرتي القات من لدا أن د ىن ل طبقة( )2مهلنة..

 ل د أف لدي ادلاؿ اله ًن.. طبعاً اي ليا ..خ و اً أن د غاب عن البالد مخس عيرة سملة. أين كاف يعم ..؟ -ء البحر ..ااراً متاولً على ابخرة اصلليوية كما الوا...

( )2طبقة :منزل من طابق واحد.
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 ك عمرا؟ لقد ساار من هملا عملدا عير سملوات ء عهد الدؾ هللا يرمح . -مازاؿ

ًناً إذاً..؟

 نع  ..عملدا مخس عير ف سملة ،د خطه ا ملػة "محػادي احلػاج" نػوؿ عملػدا ضػيناً إىل أفيملاو دارا.
الييا حلظة مث اؿ متعاباً:

م

 ه رضى محادي احلاج؟! -كي

ل يرضى اي ليا؟ لقد أنول ء دراا.

 لهن ليس معىن ذلك أن ر ٍاض عن ز ا

أب ملت ..

 هػ تعتقػػد اي لػػيا أف "علػػي ػػن علػػي" "رعػػوي"( )3عػػادي..؟! ل لقػػد عػػاد مػػن البحػػر معػادلاؿ اله ًن ...يلػبس األ ػيش األزرؽ لديػ ملد يػة "زكػي كػراـ"

ملبيػة مذهبػة حػذا مػن

"عػػدف" ...ييػػرب السػااير النػػاخرة يُػحم لػ ادلػػا البػػارد ء غال ػػة ػ ًنة أيملمػػا ذهػػه
ليقي ء مقاي القات..
 إىل هذا الدر ة؟-

إىل أ عد من ذلك ..االه هملالك يتسا قوف لدعوت لديه .

 رمبا كاف كردياً معه . -لقد علم

اي ليا أن ل يوزع ادلاؿ إلّ للنقرا اقط!..

 إذاً دلاذا يو هوف إلي الدعوات؟ يقولػػوف أف حيهػػي ذل ػ م امرات ػ ء البحػػر ميػػاهدات ء البلػػداف ال ػ رآهػػا ..مث ل تػػملس ايليا أف الدا د مات هو ء ال ر ة!..

( )3الرعوي :الفالح.
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تملػػا ؿ اليػػيا ء ذلػػك اليػػوـ غػػذا ا مػػع خربت ػ عسػػهرا عػػش مػػن رعيت ػ كػػاف ا ػ الو ػ
لقاً مل يلنظ هلمة على غًن عادت عملدما يتملا ؿ غذا ا.
ء منر ػ ( )4الن ػ ء رأس الػػدار لػػس أمػػاـ الملااػػذة الهبػػًنة ادلطلػػة علػػى الػػوادي األخضػػر
الػػذي ديتلػػك ن ػ

أراضػػي  ،إىل ػػوارا اتهػػأ القػػوـ مػػرتبٌن اسػػه أمهيػػته لديػ  ..اعلػػى يسػػارا لػػس

كيػ أعمالػ الهبػػًن ،مث اقيػ الملاحيػػة عػػدذلا( ،)5مث رئػػيس خربت ػ عسػػهرا لنيػ
ء سن ادلنرج لس اخلػدـ إىل ػوار "ادلػدائع"
أبف كاف يرمي له
ء مملت

()6

مػػن أ ملػػا عمومت ػ ..

جبػواره عػش رعيتػ  ..زع اليػيا القػات يػمله

احد حومة ممل اسه أمهيته لدي أيضاً ..االوكي ل احلوـ الناخرة ههذا..
ادلقي

سلاطباً الييا:

اؿ الوكي ليبدد ال م

 لقػػد علمملػػا اي لػػيا أف "علػػي ػػن علػػي" يريػػد لػرا أرض هملالػػك لينلحهػػا ػػد رحػػه الرعيػػةأبف 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..؟ مل يبع إىل اآلف سوى "دمحم حسن" اقط.جته

الييا ،تملا ؿ ر ة ء يدا مث كته ايها هو يقوؿ ما يهتب

 -يملنذ( )7عسهري حالً على "دمحم حسن" إلحضارا.

( )4مفرجه :مكان المقيل.
( )5عدلها :عمدتها.

( )6مدايع :جمع مداعة ،وهي النارجيلة أو الشيشة.
( )7ينفذ :يرسل.

4

وت غاضه:

ّػ َع علػػى الور ػػة ع ػػبية مث طواهػػا ،يملمػػا كان ػ
الييا إلي  ..طوح

يدا ابلور ة إىل عسهري من ُخربت

 -اآلف ...أحضرا على

أعملػػاؽ عسػػهرا ترتنػػع ،ك ػ ٌ يتمػػين أف يرميهػػا
اؿ:

السرعة!

انطل العسهري كالربؽ د أخذ ملد يت مع .
مػػا كػػاد الليػ خيػػي ظالمػ علػػى تلػػك اجلبػػاؿ حػ دخػ العسػػهري معػ الرعػػوي ادلػػدعو "دمحم
حسن" يلهث على

ه أمارة النوع ،ارمى حلنتػ ء األرض اجتػ مسػرعاً ػوب اليػيا ارىػى علػى

ركبتي يقبلهما ارارة ،يملما كان

يدا الييا هتوي على ههرا العاري هو يقوؿ مازحاً:

 مازاؿ لدا وايً كالد ال ور...ضػػحك احلاض ػػر ف ،يملم ػػا را ػػع الرع ػػوي رأسػ ػ م ػػن دي ػػد بػ ػ أف يه ػػوى عل ػػى رك ػػه الي ػػيا
يقبلها ،هملا تدخ العسهري الذي كاف مازاؿ ا ناً أمسك ابلرعوي هو يقوؿ:
 -يهنيك ذلك..

معي إىل سن ادلهاف.

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

حاؿ "علي ن علي"...؟

 على ما يراـ اي لي ملا.م

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

لذلك.

هق احلاضر ف يملما ا تس الرعوي سذا ة اضحة ،لهن الييا اح :
 لقد عذا

"لعلي ن علي" أرضاً ..ه ..؟!

ا تسامة الرعوي..

د أحس ابحلرج ...لهمل تياع اؿ:

 لقد كمل ُ زلتا اً اي لي ملا.5

كأمنا ول هذا زاد الييا غضباً على غضه ا اح ابجلميع متسائالً:
 -أرأيت ..؟ أان ه اختني

من الو ود اي "دمحم حسن"!.؟

 ل مسح هللا ذلك اي لي ملا. أل تدري أنين أعٌن ك زلتاج..؟ من يهوف "علي ن علي" هذا؟اثئر يهدد يرعد يتوعد ...مث هدأ اؿ:
احلاضر ف الييا ٌ
 -ه ع

ل الق بة؟

 أبر عٌن رايلً اي لي ملا. -كمل ُ سأداع لك ء الق بة مخسٌن رايلً.

 -مل أكن أعرؼ ذلك ...كمل ُ أحسه أنػك سػتداع ك كمػا داعػ

"ألمحػد ان ػي" ػاري ء

األرض.
 -ك داع

"ألمحد ان ي" اي "دمحم حسن"..؟

 -لقد اؿ أنك داع

ل مخسة رايلت مثن الق بة.

علي..؟
 -كذاب ..علي اللعملة ...أيهذب ّ

هملا تدخ الوكي أل ؿ مرة اؿ سلاطباً 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 . -إن

لس

متأكداً،

غبياً..

مل يهػػن يػػد الرعػػوي إلّ أف يسػػل ابألمػػر الوا ػػع اػػانهمق ء زا يت ػ

ػػد ػ

ابلقػػات مػػن ام ػ العػػرؽ يت ػػبه مػػن بيمل ػ هػػدأ ادلهػػاف إلّ مػػن ر ػرات ادلػػدائع

( )8المدائع :النارجيلة.
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حلقػػ  .رمػػى
ضلملحػػة مػػن كػػاد

ييرغ ابلقات ...رمي اله ًن ف ابلقات من أاواهه
ادل رب اهان

د حػاف موعػد ػالة العيػا  ،أمػا ػالة الع ػر

رلرد ضا  .اـ احلاضر ف يملنضوف من مال سػه عيػداف القػات أ را ػ الػ مل ىضػ ،

مث أخػػذ كػ حلااػ اسػػتأذنوا اليػػيا أبف ي ػػلوا ء ادلسػػاد ،قػػي اليػػيا مػػع الوكي ػ

رئػػيس الػػ ُ ربة..

كػػذلك الرعػػوي الػػذي مل يتحػػرؾ مػػن مهانػ يػػد أمنلػ ػ كػػاف يملظػػر إىل األرض ػػد أهلمػ
حول .
عد أف خال ادلهاف اؿ الوكي سلاطباً الييا

وت أراد أف يسمع الرعوي..

 أان متأكد أف "دمحم حسن" رعوي طيه حيبك ك ًناً..هملا اح الرعوي ء لب ها :
 نع لقد خدمت خدماح الوكي
 -اسه

الدا هللا يرمح  ،أان دائماً ش

ضه:
ل تتهل أ داً..

حوؿ الوكي نظرا عن الرعوي مث اؿ سلاطباً الييا:
 إن مستعد أف يملنذ ما تقوؿ . أان مستعد اي لي ملا له ما أتمر -لقد ل

لك اسه

اأان رعويك ادلطيع..

إل أخر تك من ادلهاف..

اؿ الييا سلاطباً دمحم حسن:
-

 ..أ ر العسهري ..ار ع لتملاـ هملا..
ش الرعوي هو يقوؿ:

 أمرؾ اي لي ملا ،لهن ك أداع للعسهري أ رة..؟ اتن مع على ذلك.. لهن ما أتمر -ل

سأداع ..

لك اتن مع هيا اذهه!
7

اخلدمة..

الػػدنيا مػػن

أخذ الرعوي حلنت خرج من ادلهاف ،دلا خرج ا رتب كبًن الػ ُ ػربة من الييا الوكي

اؿ:

 عملدي رأي اي سيدي.. -ما هو..؟

 نقضي على "علي ن علي".. كي ..؟ دع األمر ك.. ل ..أريد أف أ ضي علي طريقة أخرى.هملا اؿ الوكي هبد :
 -نقضػػي عليػ ابل رامػػة ..صلػػرا إىل ادليػػارعة عملػػد كػ عامػ

حػػاك حػ يملنػد مػػا

عملدا من ماؿ..
 -ما النائدة..؟ لن يستنيد من ذلك إ ِلّ العام

احلاك ..

 إذاً كي ..؟ سأننذ علي عسهري من عملدي عد ذلك سرت ف..م

الوكي كبًن اخلربة يملما اؿ الييا سلاطباً كبًن خربت هو يبتس :

 استدع العيا  ..ل تملس اليراب!..اح

ش كبًن اخلربة مث اجت إىل ابب ادلنرج

وت عاؿ:

 اي لد هات عيا الييا ..إايؾ أف تملسى اليراب..عد حلظة أ ب خادـ اليػيا ال ػ ًن الػذي ديلػك حريػة الطلػوع الملػو ؿ ء داخػ الػدار يػدا
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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كػػاف الناػػر ػػد ػػوغ ،ػػدأ القمػػر ء النسػػحاب مػػن الهػػوف ارك ػاً مهان ػ لليػػمس ال ػ
ألػػعتها احلم ػرا تملسػػاب مػػن م ػ اجلبػػاؿ اخلض ػرا  ...تسػػا ط

ػػدأت

ط ػرات الملػػدى مػػن علػػى األغ ػػاف

اذلامػػدة ،ػػدأت ػػيحات الػػديوؾ تعلػػو ،ز و ػػة الع ػػااًن ترتنػػع ء أر ػػا اجلبػػاؿ ،تراكمػ

طبقػػة مػػن

الدخاف ال ادر من مطا ا البيوت خترتؽ األ وا  ،خرج ك ٌ إىل عمل ء احلقوؿ األسواؽ..

أما ء القريػة اقػد خػرج "علػي ػن علػي" مػن مملػوؿ "محػادي احلػاج" متاهػا ضلػو البملػا الػذي كػاد

أف يملاوا ..توااد علي العماؿ يلقوف علي شية ال باح ،كاف يرد عليه التحية ابمساً..
كاف "علي ن علي" ا ء اخلامسة العيرين مػن عمػرا؛ حليػ ُ الػذ ن منتػوؿ العضػالت اػارع
الطػػوؿ معتػػدؿ السػػمملة ،أضػػنى علي ػ البحػػر مسػػرة مجيلػػة ،كػػاف ػػد لػ ّمػ ػ َر عػػن سػػاعدي  ،لػػبس طا يػػة
موخراػػة اػػوؽ رأس ػ

ملاػػر مجي ػ مػػذهه ،كػػاف يت ػ ادلهػػوف مػػن طػػا

لبػػاابً أ ػػيش ..حػػوـ سػػط

احد د ارب على النتها .
نظػػر "علػػي ػػن علػػي" إىل دارا اجلديػػدة هػػو يق ػػوؿ لملنسػػ "هػػذا غراػػة للملػػوـ ..هػػذا غرا ػػة
لػػأل لد ..تلػػك لألك ػ  ،هػػذا مطػػبا هػػذا محػػاـ ..هػػذا سلػػوف للحبػػوب ..أمػػا ي ػ

البقػػرة اسػػيهوف

خارج الدار".
العمػار يملظػػر جعاػػاب إىل اخليػػه ادلسػػتورد اجلميػ  ،إىل أكيػػاس األمسملػ
ا تسػ عملػػدما رأى ّ
الذي مل يعهدا من ب ء القرية..

ػا

ػص ػ ًن حيمػ يػدا طبقػاً مػن اخلبػو مجملػ مػن القهػوة هػو

يقوؿ "لعلي ن علي":
 هذا اطورؾ من البي ..ا تسػػ "علػػي ػػن عل ػػي" هػػو يتملػػا ؿ م ػػن يػػد ال ػػالـ اط ػػورا مث نظػػر إىل اناػػذة ػ ػ ًنة ء دار
"محادي احلاج" حيث رم اتاة تبتس

هي تملسحه من أماـ الملااذة مولية األدابر..

عملػػدما ه ػ "علػػي ػػن علػػي" ء تملػػا ؿ إاطػػارا مسػػع ضػػحهات هامسػػة مػػن العمػػاؿ املظػػر إلػػيه
ا

اؿ:
 تنضلوا معي.9

اأ ا وا ضاحهٌن:
 لقد سبقملاؾ..ااػأة مسػع لبػػة االتنػ ،
ا رتب العسهري من مهاف البملا اؿ

ػد عسػػهرايً مقػبالً ضلػوا حولػ لنيػ

مػن القػػر يٌن ػامتٌن .دلػػا

وت متعارؼ:

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

العسهري مث حق اي الملظر اؿ:

 الييا "م لح ن دمحم".. دلاذا..؟ إلن اؼ غرديك. من غرديي..؟ "دمحم حسن"..ش "علي ن علي" من مهان

د دهق لذلك مث ا رتب من العسهري اؿ:

 السبه..؟ -ألنك ب

أرض ..

دهق القر يوف لذلك يملما اؿ "علي ن علي" ضه:
 مل أ ه أرض أحداؿ العسهري:
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 ادله هو حضورؾ معي ...اهيا ملا.. أرين األمر!..أخػػرج العسػػهري مػػن ػراب خملاػػرا ر ػػة أخػػذها ممل ػ "علػػي ػػن علػػي" مث نظػػر إليهػػا س ػ رية
مو ها مث رماها إىل األرض اؿ:
 أنهب

ض ّمر اي عسهري..
ُم َ
العسهري لذلك اقاؿ:

 -ه أن

شلتملع اي "علي ن علي"..؟

 -لقد مسع

وك..

ضمر عسهري الييا..؟
 ه تُ ّ -نع ..

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

لهن "محادي احلاج" ،الذي كاف د أ ب عليه  ،اؿ سلاطباً طعلي ن علي":
 ل ي ح ذلك ..اذهه مع العسهري إىل عملد الييا!.. ه -اذهه

ب ُ أرض "دمحم حسن" اي عمي..؟
احلقيقة للييا ..ضلن سمليهد ذلك معك.

 لن أذهه إلّ إىل احلهومة. لهن هذا لي ملا أمرا مطاع.. دعك من هذا اذلرا اي عمي اما اائدة احلهومة إذاً؟هملا تدخ العسهري د ابن
 -ه ػ رأي ػ

على مالزل عالمات ال ضه اقاؿ سلاطباً "محادي احلاج":

اي "محػػادي احلػػاج"؟ لقػػد مػػوؽ أمػػر اليػػيا ،لػػول خػػوء مػػن اليػػيا

لسحبت إلي سحباً..
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اغتاظ "علي ن علي" عملدما مسع ذلك من العسهري اا رتب ممل
 -ل أن

اؿ ائحاً:

ل غًنؾ يستطيع ذلك اي عسهري.

 كذاب أ وؾ! -كذاب أ وؾ أن

ايسني اي ا ن السني ..

راع العسػهري ملد يتػ إىل ضلػرا يملمػا اسػت "علػي ػن علػي" خملاػرا مػن را ػ كػاد أف يهػوي
ػ علػى رأس العسػهري لػول تػدخ "محػادي احلػاج" لنيػ

مػن القػر يٌن .أمسػهومها مث أخػذ مها عيػػداً

ك ٌ من العسهري " علي ن علي" ي يحاف ابليتائ ..
اؿ "محادي احلاج" سلاطباً "علي ن علي":

 -ه

ململ

اي لدي..؟

 مل أ ن.. ه تريد له ادل ائه لملنسك..؟ِ
ضمرت ُ انتهى أمرا..
 دعك من اخلوؼ اي عمي اما هو إلّ رلرد عسهري ّ -لس

أعين العسهري إمنا أعين الييا..

 ماذا سينع الييا..؟ -اي لػػدي ..اليػػيا ديلػػك ن ػ

هػػذا األرض مبػػا عليهػػا مػػن ألػػيا  ،حػ الرعيػػة

ه ملك الييا اي لدي..
 -لهين لس

من أمالك ..

 أعرؼ ذلك لهملك تعيق اوؽ أرض .. -إنين أعيق على األرض ال عاش عليها أيب

دي ...إ ا أرض هللا..

 لق ػػد ع ػػاش ػػدؾ عل ػػى أرض ديلهه ػػا ػػدا ..ع ػػاش أ ػػوؾ عل ػػى أرض ديلهه ػػاأ وا..
 لهملين لن أعيق م لما عالوا جيه أف تنه ذلك..12

 إذاً عملػػادؾ هػػذا سػػتاله لملػػا اخل ػراب الػػدمار سػػتحي هػػذا القريػػة إىل ػ سلقا ..
 أختااون إىل هذا الدر ة..؟ امسػػع اي لػػدي ..لقػػد كمل ػ َ غائب ػاً اػػرتة طويلػػة ،أمػػا ضلػػن اعيػػملا هملػػا نعػػرؼ ك ػلي اق معي ِ
إرض العسهري سأتو

معك إىل الييا..

 لن أذهه. جملرد معراة لهوى "دمحم حسن" ك.. إذا أراد أف ييهوين دمحم حسن اأمام احلهومة عاملها حاكمها.عب اً حا لوا إ ملاع  ،أ ب لني ٌ من القر يٌن خاطه أحده "محادي احلاج" ائالً:
 لقد عاد عسهري الييا هو يتوعد..اقاؿ "محادي احلاج" جبوع سلاطباً "علي ن علي":
 انتهى األمر إذاً ..اتحم نتياة عملك.. ماذا ملي -لس

اي عمي؟

عمك اي "علي ن علي"..

ضه اجت "محادي احلاج" ضلػو دارا تنػرؽ القر يػوف مػن حػوؿ "علػي ػن علػي" مػا عػدا لنيػ
ممله  ،ما أف رأى "علي ن علي" ذلك ح اجت ضلػو دار "محػادي احلػاج" مسػرع اخلطػى ،دخػ الػدار
مث اجت إىل مهاف "محادي احلاج" خاطب ائالً:
 مل يهن لئقاً أف تقوؿ ذلك أماـ الملاس.. ماذا أعم لك..؟ مل تسمع ن يح .. هذا أمر خاص يب أان حدي...ل دخ لك .. لهملك أمح .. أان أشم نتياة ت رء هذا..13

علي ادلياك  ...الييا يرت ه ك أدىن هنوة ليبطق يب..
 لهملك ستار ّ إذاً سأخرج من دارؾ أاسا خطب ل ملتك.. مل أ د ذلك.. إذاً ماذا تق د؟ -لس

أدري ..من اآلف ال باح رابح..

خرج "علي ن علي" باح اليوـ التػاك ػد احتػوـ اػواـ الػذخًنة ،ملد يتػ معلقػة علػى كتنػ ،
اجتػ

ػػوب البملػػا  ...كػ ُدهػػق حيػػث مل جيػػد أحػػداً هملػػاؾ ،اتلنػ

حولػ دلػػا هػ ابلر ػػوع إىل أدرا ػ

رأى "محاي احلاج" مقبالً علي :
 ه رأي ..؟ مل حيضر أحد من عمالك.. دلاذا؟ ل تسألين!.. لهين أسألك السبه. -أل

خااوا.

 إىل هذا الدر ة !..اي له من بملا ...إىل هذا الدر ة؟ ل تق ذلك!.. إنػػك شم ػ علػػى كتنػػك سػػالح علػػى سػػطك حوام ػاً مليا ػاً ابلػػذخًنة خملا ػراًمذهباً.
 لهن هذا هو الوا ع. دعك من ذلك. -هػػذا هػػو الوا ػػع ...أتكػػد أف ذلػػك لػػن ينيػػدؾ ء لػػي  ..اأنػ

حيػػد اليػػيا

لدي ػ ػ العي ػ ػرات مػ ػػن أم الػ ػػك حيملػ ػػوف البمل ػ ػادؽ حيتومػ ػػوف ابلػ ػػذخًنة اخلملػ ػػا ر
ادلذهبة.
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 احل جبانص اي عمي.كأمنا سا "محادي احلاج" كالم اقاؿ:
 -امسع اي لدي ُ ..معي ..أنخذ كبياً نتو

إىل دار الييا.

 لن أاع ذلك. امسع مين ذلك لن يضرؾ ليااً. ل شا ؿ ..الن ألص طلباً إلّ إذا أتى من ب احلهومة.كه كبًن مقب ضلومها،
اسرتعي انتباهه مو ٌ

 إن الييا اي "علي ن علي" ..لقد ملي -ل خت

اح "محادي احلاج" د ارجت

وت :

عليملا.

إىل هذا الدر ة.

 شم ادلساولية حدؾ اي "علي ن علي"... لقد ل ُ لك ذلك مسا البارحة.***
ا ػػرتب ادلوكػػه ،كػػاف اليػػيا راكب ػاً لػػة حول ػ لني ػ
القر يػػوف كػ ٌ يقبػ ركبتػ حػ

مػػن عسػػهرا خربت ػ

ػػلوا إىل مهػػاف البملػػا  ...نػػوؿ اليػػيا مػػن علػػى لتػ يملمػػا هػػر ؿ ضلػػوا

"محادي احلاج" يقب ركبتػ اليػيا يملظػر إليػ ابمسػاً ػد ىطػ
ال

ػػد جتمػػع حػػوذل

لػنت السػنلى حػ كػادت تلمػس ذ ملػ

ًنة اؿ:
 "طبقة" مهلنة ل أبس هبا...شرك

لنت إعااابً مث نظر إىل "علي ن علي" اؿ:

 ه هذا "علي ن علي"؟شرج "علي ن علي" اما كاف ممل إلّ أف ا رتب

ااح الييا هو يقوؿ:

 نع أان "علي ن علي".م

الييا رهة هو ديعن الملظر ضلوا مث اؿ ميًناً ضلو ملد ية "علي ن علي":
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" -زكي كراـ" !..من أين ح ل

عليها؟

 من ساح "احلبية"..-

ه ..؟

 سبعمائة رايؿ.. رخيص داً..اسػػت رب احلاضػػر ف للحػػوار الػػذي دار ػػٌن اليػػيا "علػػي ػػن علػػي" ،لػػعر "محػػادي احلػػاج"
ابلرتياح لذلك ،حا ؿ الهالـ لهن الييا خاطب تهه :
 ه لديك اي "محادي احلاج" ملد ية م لها؟"محادي احلاج" لقوؿ الييا ،اقاؿ متلع ماً:

هب

 ضلن رعيتك اي لي ملا ..أن -لهين مسع

حاميملا..

أف معك ملد ية..

 من أين ك ادلاؿ لذلك؟ من هرؾ "علي ن علي".. لهملا رعية ل ضلم السالح اي لي ملا.. لهن "علي ن علي" حيم السالح.. لقد اتح هللا علي الرزؽ ء الد ال ر ة.هملا تقدـ "علي ن علي" اؿ ابمساً:
 اي ليا ليس حراماً أف ضلم سالحاً.التن

إلي الييا

اح:

 نعػ لػػيس حرامػاً أف شمػ سػػالحاً ،لهػػن حرامػاً إذا ألػػهرت علػػى عسػػهري مػػنخربيت "اي علي ن علي".
 مل ألهر سالحي اوؽ أحد.16

 لقد ألهرت ملد يتك اوؽ هذا العسهري.ػي
 مل أكػػن أمح ػ ملد يػػة أللػػهرها علي ػ  ..ػ العهػػس ..هػػو الػػذي ألػػهرها علػ ّكله يعراوف ذلك.
 دلاذا مل أتت مع ؟ مل يهن عملدي الو -دلاذا مو

اأان كما ترى مي ٌ
وؿ بملا مملوك.

أمري؟

ىه "علي ن علي" ء اإل ا ة عملدما رأى القوـ يملظر ف إلي

اؿ هبد :

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

البملد ية من يد "علي ن علي" د اجته

اوهتها ضلو األماـ اؿ هبد :

 امسع اي ليا ..أان ل أعراك مل يهن يين يملك على ذلػك أي عػدا ة اػاتركينء حاك..
 -لهملك ب

أمواؿ "دمحم حسن"..

 إذا كاف ذلك حيحاً اأمام احلهومة يطلبين ايها إلن اا .. لهين ليا هذا البالد أمرها يدي أان حامي رعيتها.. مػػع احرتامػػي لػػك اي لػػيا إلّ أنػػين ل أحػػته إلّ أبمػػر احلهومػػة ..اػػنذا كػػاف "دمحمحسن" يريد مقاضايت اأان مستعد لذلك ح عملد اإلماـ ننس .
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 أان أ سػ ػ ل ػػك اب اي "عل ػػي ػػن عل ػػي" أنػ ػ ل ػػن يقاض ػػيك إلّ عمل ػػد اإلم ػػاـ ءمقام اليري ..
 أان ا -لن يق

اي ليا ..ما ا

لرع هللا اأان متحم ل ..

حيداً

 أان معي هللا اي ليا.عاد "محادي احلاج" يدا حلماً هوة،
من مملول ارالاً

د أف اجلو ػد تههػرب .كػاف "العػدؿ" ػد أحضػر

لس علي الييا تملا ؿ القهوة مع خربت

اؿ سلاطباً "محادي احلاج":

 أريد "هاراً" من "علي ن علي" يهوف غوراً يُذ ح أماـ داري. -هو ما أمرت

اي لي ملا..

لهن "علي ن علي" اؿ:
 غوراً ..دلاذا اي ليا؟ رد اعتبار ألمري الذي ُموؽ.. ل أملك غوراً اي ليا.. الرتي غوراً!.. مل أتعود لرا ال ًناف.. ماذا تق د؟ أ ػػد أف عسػػهريك ه ػػو الػػذي عليػ ػ أف يػػذ ح ذل ػػذا القريػػة غ ػػوراً ألنػػ اعت ػػدىعلي.
ّ

هملا تدخ "محادي احلاج" هو ي يح ػ"علي ن علي":
 اسهمث التن

اي "علي ن علي" ننذ ما ال الييا!
ضلو الييا اؿ تودد:

 أمرؾ مطاع اي لي ملا .ال ور إليك اآلف..18

اح أبحد القر يٌن ائالً:
 -اذهه احضر ال ور من سن داري اآلف اذهه

إىل دار الييا!

ح ػػا ؿ عل ػػي ػػن عل ػػي أف يع ػػرتض له ػػن رلموع ػػة م ػػن الق ػػر يٌن س ػػحبوا عي ػػداً هػ ػ يرا عونػ ػ
جيادلون ،

يملالد ن أف يسه  .ا تعد "علػي ػن علػي" عػن اجلمػوع مػع لنيػ

مػن القػر يٌن ػاؿ

الييا لػ"محادي احلاج":
 -إن سني لن أشرؾ من هملا إلّ د ترك

خربيت أتد .

ما أف مسع عسػهر اليػيا ولػ حػ أتهبػوا ،امػا كػاف مػن "محػادي احلػاج" إلّ أف أخػذ عمامتػ
رماها أماـ الييا هو ي يح:
 -ل داع لذلك اي ليا اهو سيهوف خادمك ادلطيع ل أتخػذ عليػ

رأتػ هػذا..

ألن رلملوف اي لي ملا..
حا ؿ الييا أف يويد ء القوؿ لول أن رأى ال ور يقاد من أمام متاهاً ضلو دارا اقاؿ:
 لول معوتك عملدي اي "محادي احلاج" لسوي أان رعويك دائماً هو كذلك كما كاف أ وامل يود الييا
 -هللا لو علم

األرض.
دا..

ش اعتلى لت مث اح ابلقر يٌن ائالً:
أف أحداً ممله عمػ مػع "علػي ػن علػي" ألسػحه مػن شتػ األرض البيػ

أطردا من الدي أ عل ديوت أتك ممل الملسور ..عد ذلك اقد أعذر من أنذر..
هو القر يوف رؤ سه ابلطاعة ،اجت الييا مبوكب ضلو دارا.
***
توااد القر يوف على دار "محػادي احلػاج" حػ امػتألت هبػ  ،ء داخػ ديوانػ ادلظلػ كػاف يعلػو
ال ياح اذلرج ادلرج ،انبعث وت "محادي احلاج" ائحاً:
 -ك ٌ يذهه إىل دارا كناين متاعه.

لهن أحد القر يٌن اؿ:
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 -كي

تقوؿ ذلك اي محادي اآلف ..لن نذهه إلّ ضلن على يملة من أمران..

مل جيب ػ "محػػادي احلػػاج" ،ػ اجت ػ ملظػػرا ضلػػو الملااػػذة ال ػ ًنة هػػو يتمػػت عبػػارات
مبهمة ،كاف "علي ن علي" يملظر من حولػ اياػد القػر يٌن ػد انتػاهب النػوع كأمنػا يريػد ف
ممل أف ي ادر البالد .ح أ لاػك الػذين أحسػن إلػيه مل جيػد ء نظػراهت لػ سػوى القلػ مملػ
اؿ:

الضار  ..ىالك ننس

 ل أدري ما الذي ختااوف ممل ؟ضلوا "محادي احلاج" اؿ ضار:

التن

 اي لدي ..ضلن أعل أبحواؿ الدان أحسن مملك اال داعي لتأنيبملا.-

لهن..

-

لن جتد عد اليوـ من يبين معك مملولك لن جتد أحداً يعراك.

-

اا ة ألحد ..سأ د دلملوك عمالً من رى أخرى.

-

لس

من سيرتكك تبين؟

-

احل ..

-

ه  ..احل ..؟!
ضرب "علي ن علي" كناً ه

-

يب س رية اؿ:

مل أ د ء العامل حهماً كهذا ..مل أ د أانساً ء العامل يتقبلون

-

ادليهلة أن

-

إذاً ل تقلقوا أننسه

اغرين خائنٌن..

ادلسبه ذلا..
دعوين أت رؼ ما دم

مساولً عملها ما دم

-

لهملها ّرت عليملا ال رامة..

مل أ

-

لقد أعطيت ال ور خوااً عليك.

-

إذاً هذا مثمل سأشم من اآلف ك ما سيحدث ك ل تقلقوا.

لك أف تعطي الييا غورؾ..
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ادلسبه ذلا..

أخرج من يب عدة رايلت اضية رماها أماـ "محادي احلاج" الذي اؿ:
-

اي لدي ..ما الذي سيضرؾ لو امل

-

أبي ح ؟

-

أن ليا هذا ادلملطقة.

-

اي لدنياك العايبة ال تعييوف ايها!

-

مل نعرؼ دنيا غًنها لملعييها.

-

العامل كل جتول

لهين عرا

الييا ذهب

إلي ؟

ء أضلائ ال أ د ليااً حيدث كهذا.

-

إذاً دلاذا عدت اي "علي ن علي"؟ كاف من األحسن لك أف تعيق الدنيا ال جتول

-

هذا الدي..

-

إذاً تقب عذاهبا.

-

هبا.

سأ ا ـ ك مسبه ذلذا العذاب.

-

هرا ..

-

ليس هرا ..

سأ ا ـ ح

لو داع ك ما أملك.

-

كمل

-

لن أداع ل ليااً لدي ك لي ..
ػػم

ستداع للييا مبل اً تريح ننسك..
"مح ػػادي احل ػػاج"..

ػػم

معػ ػ "عل ػػي ػػن عل ػػي" ..مل حي ػػا ؿ أح ػػد م ػػن احلاض ػػرين

الهػػالـ ،جتلمػػق ك ػ ٌ ردائ ػ ال ػػوء ،عػػد رهػػة جتاه ػ "محػػادي احلػػاج" "علػػي ػػن علػػي" خاطػػه
اجلميع:
-

لقد ررت أف أذهه مع عدؿ القرية أر عة آخرين ممله إىل الييا..
هو اجلميع رؤ سه ابدلوااقة يملما أكم "محادي احلاج" كالم ائالً:

-

ااذهبوا إىل العدؿ اآلف اداعوا ل ادلاؿ الالزـ لرد اعتبار الييا.

تدخ "علي ن علي" ائالً:
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-

ما دخله ء ذلك؟

-

هذا ريته  ..اي "علي ن علي".

-

أان أعرؼ ذلك..

-

لركا الييا ء هذا القرية أرضها.

لهملك ل تعرؼ أ

ه تق د أف يوت القرية ملهاً للييا..
نع مجيع البيوت ما عدا ي

هللا!!..

األرض ال أ ين عليها داري..؟
ليس

أرضك

لهملها كان

هي أرض الييا!!..

خالية من الورع ..ل ديهن أف ديلهها أحد.

ل لي ء هذا البالد إل هو ملك للييا ..اامسع ن يح .

-

ه عملد الييا اثئ هبذا ادللهية؟

-

ماذا ستنع إذا مل يهن لدي اثئ ..؟
مل جيب "علي ن علي"،

أطرؽ إىل األرض ،مث نظر إليه نظرة كلها راث .
***

ت ػػاعد ال ػػدخاف م ػػن البي ػػوت ء ػػباح ه ػػذا الي ػػوـ كعادتػ ػ إىل الس ػػما ػػبط  ،مر ػ ػ
اليمس ال نرا من خالؿ م اجلباؿ اخلضرا  ،ذهه كػ ٌ إىل عملػ ،

أل ػػعة

ػش "علػي ػن علػي" مث اجتػ

إىل دارا ال ػ مازال ػ كمػػا هػػي مملػػذ ذلػػك اليػػوـ ،ألقػػى نظػػرة إىل ادلطػػبا غراػػة الملػػوـ ادل ػػوف غراػػة
األطناؿ ال مازال

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

يحات ادلتقطعة..
رأى القر ايت يدخلن ك ٌ شم غذا ز ها من احلبوب..

-

باح اخلًن اي "زلسن"..

-

باح الملور اي "علي ن علي" ..كي

حالك اليوـ؟
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-

كادلعتاد..

مل يهػػن "زلسػػن" سػػوى لػػاب حلي ػ الػػذ ن يعم ػ ء إدارة الطػػاحوف الػػذي ديله ػ اليػػيا ،ػػد
عاد إىل القرية من ػالد ال ر ػة ليعمػ ء هػذا الطػاحوف اهػو لػيس نػالح مػاهر ليػورع أرضػاً عػد أف كػاف
يعم ء هملدسة السيارات ء عدف ،كاف "علي ن علي" يقضػي معػ كػ

تػ  ،اقػد

ػد لديػ أاهػاراً

تالئ أاهارا ..رمبا ألن عرؼ ال ر ة التيرد م ل .
-

أمل جتد عمالً..؟
من البحث ال يرض أحد!!..

لقد تعب

-

ه ء أمس احلا ة للملقود!؟

-

عليه ضع

عرض

نع ..

أداع من أ ر.

ما كمل

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

اؿ أحده
-

لقد ا ملا عملك ء ك مهاف اي "علي ن علي".

-

دلاذا..؟

-

هملالك مخسة عساكر يبح وف عملك..

-

أين ه ؟
ء ي

عمك "محادي احلاج".

ذهه "علي ن علي" معه  ،أسه

"زلسن" الطػاحوف ،حلػ ػ  .ء ديػواف "محػادي احلػاج"

كػػاف هملػػاؾ مخسػػة مػػن العسػػهر يلبسػػوف اجلال يػػه الور ػػا

ػػد علقػػوا ملػػاد ه علػػى احلػػائط

يرلنوف القهوة ،دلا دخ "علي ن علي" الدار ا ل محادي احلاج ائالً:
-

ادخ إليه اي "علي ن علي" أان سأذهه ألذ ح كبياً غدا ً ذل .
دلاذا كبياً..؟

إ

ليسوا عساكر عاديٌن ..أ

من العهنة ...حرس اإلماـ اخلاص.
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لسػػوا

مل يملتظر

اجت مسرعاً خار اً من الدار ب أف يسأل "علي ن علي".

دخػ ػ "عل ػػي ػػن عل ػػي" م ػػن خلنػ ػ "زلس ػػن" إىل ال ػػديواف ،ض ػػع ملد يتػ ػ

انبػ ػاً اق ػػاؿ أح ػػد

العساكر:
-

من ممله "علي ن علي"؟

-

أان "علي ن علي"..

-

عليك أمر من "ادلقاـ اليري "..

-

من غرديي؟
"دمحم حسن" ..اه تريد أف تقرأ األمر؟
دلا ه "علي ن علي" أف أيخذ األمر ليقرأا سارع "زلسن" ائالً:

-

ل داعي لذلك ..أهالً سهالً مرحباً ه ..
نظر إلي "علي ن علي" مستملهراً ،لهن "زلسن" ال يعرا انتباهاً..
***
"علي ن علػي" إىل ادلقػاـ اليػري  ،دخػ إىل رللػس حػاك ادلقػاـ ،اوضػع ملد يتػ

اجت ضلو احلاك العاوز

انبػاً

ااح مث لس عيداً.

دخػ علػػى إغػػرا "دمحم حسػػن" ،ااجتػ ضلػػو احلػػاك

بػ ركبتػ  ،مث دخػ علػػى إغػػرا كيػ اليػػيا

الذي اضلىن على احلاك مقبالً ركبت  ،الما عرا احلاك أ لس جبوارا..
كػػاف اجمللػػس مهتظ ػاً أبانس يلبسػػوف العمػػائ البيضػػا ادلػػد رة مػػن أ ػػد ا احلػػاك كبػػار علمػػا
القػػوـ هػ ديضػ وف القػػات ،كػ ٌ ػػد اتهػػأ علػػى كوعػ األيسػػر ،أحػػس "علػػي ػػن علػػي" أبنػ غريػػه ػػٌن
هػ ل القػػوـ يملظػػر إىل زا يػػة ادلهػػاف الػ كػػاف يقبػػع ايهػػا "دمحم حسػػن" مملهسػاً رأسػ إىل األرض ،ا تسػ
ا تسامة ابهتة مث سرح ذهمل مل يملبه إل وت احلاك ادلبحوح ائالً:
-

ه حضر "علي ن علي"؟

-

نع  ..أان "علي ن علي" اي سيدي احلاك ..
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إذاً تهل اي "دمحم حسن".

-

راع "دمحم حسن" رأس مث نظر إىل كي الييا اؿ سلاطباً احلاك :
لقد كل

-

عين "دمحم عبداجلبار" اي سيدي احلاك .

نظر احلاك من خالؿ كتنة لوراً ضلو "دمحم عبداجلبار" كي الييا خاطب :
ما دعواؾ اي "دمحم عبداجلبار" على "علي ن علي"؟

-

ىه "دمحم عبداجلبار" مث اؿ:
اي مػػولان ،لقػػد ػػا "دمحم حسػػن" إىل اليػػيا "م ػػلح" ييػػهو إليػ ل

-

ػاً يػػدعى "علػػي ػػن

علػػي" ػػد سػػط علػػى أرضػ د ف حػ لػػرعي ،المػػا حػػا ؿ اليػػيا معراػػة احلقيقػػة اسػػتدعى
ألػهر سػالح علػى رسػوؿ اليػيا ،عػد ذلػك ػرؼ

ادلدعو "علي ن علي" ال حيضر

"دمحم حسن" حلال ن ح ابللاو إىل مقامه اليري ..
لهن ما هي دعواؾ على "علي ن علي"؟

-

هذا دعواي اي مولي ..اقد سط على أرض موكلي د ف ح لرعي..

-

ما ردؾ على ول اي "علي ن علي"..؟
اي سيدي احلػاك لقػد الػرتي

-

أرضػاً مػن "دمحم حسػن" لػدي ر ػة اليػرا هػو يعػرؼ ذلػك

ليس هو غرديي..
من غرديك؟

-

الييا غرديي ..اي سيدي احلاك ..

-

هملا اح كي الييا "دمحم عبداجلبار":
الرتي

أرضاً؟

-

كي

-

هذا ر ة اليرا ..
ش "علي ن علي" ضلػو احلػاك

ضػع الور ػة أمامػ يملمػا ػاؿ "دمحم عبػداجلبار" سلاطبػاً "علػي

ن علي":
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-

من كته هذا الور ة؟
اقي القرية اي "دمحم عبداجلبار"..
استدار "دمحم عبداجلبار" ضلو احلاك  ،است خملارا من را

-

هذا " ملبي " مقا

ضع أماـ احلاك

هو يقوؿ:

مائ رايؿ إذا كاف النقي د كته هذا الور ة ط يدا اي مولي..

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

احلاك

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

أين النقي ؟

اأ ا "دمحم عبداجلبار" ائالً :
-

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

-

احرتـ ننسك ء مقاـ سيدي احلاك اي "دمحم عبداجلبار"..
حا ؿ "دمحم عبداجلبار" أف يرد لو ل تدخ احلاك ائالً:

-

ه تقب اي "علي ن علي" أف أخرج انهرة يملهما؟
نع اي سيدي احلاك

سرتى أف الييا حا ؿ زلػار

ابطػالً ء ابطػ  ..ػ

مملػع الملػاس مػن

العم معي ء ملا ي ..
هملا اح "دمحم عبداجلبار":
-

ه ػ لػػديك يت ػاً اي "علػػي ػػن علػػي؟ إذا كػػاف ل ػ ي ػ
أل

ء الػػبالد اي سػػيدي احلػػاك اسػػأداع

رايؿ غرامة مين ،إذا ح أن ل ديلك داراً اعلي أـ يداع أل
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رايؿ غرامة له ..

أتملهر أنين أملك يتاً؟

-

ىلك داراً؟ إنملا ل نعرؼ مػن أيػن أنػ

نع  ..كي

ل مػن أيػن أتيػ  ...تملهػه أرض الرعيػة

ادلساكٌن..
هب
-

"علي ن علي" لسماع ذلك ،ااجت ضلو احلاك
لقػػد بل ػ

هو يقوؿ:

اي سػػيدي احلػػاك أف ختػػرج غػػداً سػػتعرؼ احلقيقػػة كلهػػا ..تػػرى أعمػػاؿ اليػػيا

ال لن ترضوا عملها.
عارض "دمحم عبداجلبار" ائالً:
-

مولي احلاك يعػرؼ اليػيا ..حيمػي رعيتػ يعمػ مػن أ لهػ اخلػًن ..هػي ػالدا الدهػ
أما أن

امن أين؟

-

هي الدي كما هي الد الييا اي "دمحم عبداجلبار"..

-

أان مملهر أ ا الدؾ..
هملا اطعه احلاك

-

هو يسع ..

ل داعي له رة الهالـ اموعدان غداً هملالك.
***

د ى ء أحيػػا اجلبػػاؿ ػػوت الملنػػًن معلملػاً ػػد ـ احلػػاك اهػػرع إىل ميػػارؼ القريػػة رلموعػػة مػػن
القر يٌن يملظر ف إىل أسن الوادي حيث لاهد ا موكه احلاك جيتاز الوادي متاهاً ضلوه ..
كاف احلاك ديتطي لت  ،من حول عساكر يهر لوف أمام خلن
زلداثً واً موسيقياً موعااً أ نل

يػمله اناػا الملنػًن يػملنا ايػ

ل طيور الوادي..

كػاف "علػي ػػن علػي" يسػًن مػػع ادلوكػه هػو يملظػػر إىل "دمحم عبػداجلبار" الػذي كػػاف ديتطػي محػػاراً
زلاذايً

لة احلاك .
دلػػا ا ػػرتب ادلوكػػه مػػن القريػػة دلػػح "علػػي ػػن علػػي" اليػػيا

ه ػ يطلقػػوف الر ػػاص ا تها ػاً مبقدم ػ ،

ػػحب يهرعػػوف لسػػتقباؿ احلػػاك

ػػا هب عسػػاكر احلػػاك اػػأطلقوا الر ػػاص مػػن ملػػاد ه إىل
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السما يملما عال وت الملنًن ..دلا ا ػرتب اليػيا خربتػ نػوؿ احلػاك مػن علػى لتػ
مث تعانقا ،أمسك ك ٌ يد اآلخر ح
ػن علػي" ػٌن اجلمػوع عػػن "محػادي احلػاج" الػ جيػػدا ػ

ػااح اليػيا

ال إىل مساد القرية الذي كػاف ػد اُػرش املػاؤا ،اػث "علػي
ػد "زلسػن" يملظػػر إليػ اسػرة مل يعراهػا ،دلػػا

استقر هب ادلقاـ ء املا ادلساد اؿ احلاك :
-

أين "علي ن علي"؟

-

أان هملا اي سيدي احلاك ..
علي !

-

أرين مملولك الذي ل

-

إن ء اجلانه اآلخر من القرية.
ػػش احلػػاك ع ػػبية اسػػاعدا اليػػيا علػػى الملهػػوض ،اجت ػ ادلوكػػه إىل اجلانػػه اآلخػػر مػػن

القرية "علي ن علي" أمامه
ارتسػػم

ملد يت على كتن  ،دلا

الدهيػػة ء عيمليػ تلنػ

لوا تو ػ

"علػي ػن علػي" عػن السػًن ااػأة

دييملػاً فػػالً عاػػه الػ جيػػد لػػدارا أغػراً ،ػ

ػػد زرعػاً ػ ًناً ػػد

نب ػ  ...دارت ػ األرض مل ي ػػدؽ أف ذلػػك حػػدث ..مل ي ػػدؽ أف يت ػاً خيتنػػي عػػن الو ػػود تقػػوـ
مهانػ أرض ػػاحلة للػػورع مملبتػػة أيضػاً ..هػػن أنػ رمبػػا أخطػػأ ادلهػػاف ،لهػػن هػػذا مملػػوؿ "محػػادي احلػػاج"
أمامػ  ،ذلػك الطػػاحوف أيضػاً ...نظػػر إىل "زلسػن" او ػدا ل حيػػرؾ سػاكملاً ػ أطػرؽ و هػ إىل األرض
زلا لً إخنا

ه ..

هملا اح احلاك :
-

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

-

هملا كان

داري اي سيدي احلاك ..

أين ذهب ؟
ل أدري..
هملا اؿ الييا سلاطباً احلاك

هو يبتس :
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ه حدغه "علي ن علي" أن ديلك داراً هملا اي سيدي احلاك ؟

-

على هذا األساس!!..

-

نع اي ليا م لح د خر

-

هذا أرضي اي سيدي احلاك أزرعها مملذ األزؿ.
هملا اح "علي ن علي" الدموع تهاد خترج من عيملي :

-

خرب الييا داري اي سيدي احلاك ..
لقد ّ

اأ ا احلاك هبد :

أين آاثرها؟ ل د من حاارة أ خيه لت ب

تلن
-

ذلك اي "علي ن علي"!..

"علي ن علي" ٌن القوـ عساا جيد أغراً لدارا ش
ل أدري اي سيدي احلاك

أ دامه د ف د ى ،اقاؿ تأغر:

لهن كله يعراوف ذلك..

اطع الييا ائالً:
-

اي سيدي احلاك  !..اسأؿ أي رعوي هملا عن ذلػك !..إذا أخػربؾ أحػد أبف لػػ"علي ػن علػي"
داراً هملا اأان مستعد أف أعطي داري ك ما أملك..

اقاؿ احلاك سلاطباً اجلموع:
-

ماذا تقولوف؟

-

ل نعرؼ "علي ن علي" هذا ل ديلك هملا داراً..
أهلمػ ػ

ال ػػدنيا ء ع ػػٌن "عل ػػي ػػن عل ػػي" عمل ػػدما مسعهػ ػ يقول ػػوف ذل ػػك ،تلنػ ػ

حولػ ػ الم ػػح

"زلسن" ٌن اجلموع تهاد تذرؼ من عيملي الدموع ،اقاؿ تأغر سلاطباً اجلموع:
-

اي له مػن بملػا  ..إىل هػذا الدر ػة ختػااوف اليػيا! إىل در ػة ػوؿ الباطػ
أل تعراونين؟
مل جيب أحد ،او كالم ضلو "زلسن" ائالً:

-

أل تعراين اي زلسن؟ اي لك من ابئس مسهٌن...
29

لػهادة الػو ر!

مل جيب "زلسن"،

خرج من ٌن ال نوؼ مهر لً ضلو الطػاحوف ،ألقػى "علػي ػن علػي" نظػرة

على دار "محادي احلاج" او دها هامدة ل حياة ذلا ،مسع ػوت الطػاحوف يػد ي زلػداثً ذلػك ال ػوت
ادلتقط ػػع الرتي ػػه ...ا ػػرتب م ػػن احل ػػاك

ملد يتػ ػ متدلي ػػة إىل األم ػػاـ ي ػػدا ت ػػرتنح ،أل ػػار احل ػػاك ضل ػػو

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