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  الذي أضاع أمه 
  زيد مطيع دماج

 

 .لقد أضعت أمي.. !.سيدي.. -
والصل  يرلرو   سله  اسرلرع الق ل صلل إليه بل وا مل ينظر الرجل  
 لكي حياذيه.

 .لقد أضعت أمي...! سيديت.. -
وت مرلللللت ا ظلرلللللا اليدويللللل   ر للللل   ،اسلللللرأة إليللللله  للللل راً  نظلللللرت  
 الص  جبوارها إىل أن وصل إىل نقط  البداي . وسار .ت قائي ..

 لللان ولللد وضلللع لن رللله دلللدوداً ل يلعلللداها   للل  الرصلللي  أملللا  
اسلجللر الكبلله الللذي حيلللل الللدور اةرضللي لعمللارة  م ولل  تعللان  

 ...الرحاب
  سا دتي؟هّ   .!أيرا الريد احملرت .. -

   .ويدا  يف جي  معط ه الدافئ، ووا ب سه .. نظر إليه الرجل  
 ...لقد أضعت أمي -
 .! سلجدها اي   ي ي...أو .. -
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* * * 
 للان وللد أجرللد ن رلله أن ل   .سللاةن .. سللقطت مللن  ينيلله دمللوعٌ 

يرلر م ل حل ن والبكلاخ ةوفلاً ملن أن ي قلد توازنله اللذهي اللذي 
 لل اً يف هللذ  ال حظللات اكرجلل  لكللي ل يلللو  يف ر  جيللب أن يكللون م  

 ثللهاً  للن الللدائرة اللل  رسللم وتبلعللد أملله  ، غابلل  اسدينلل  اسلود لل 
ددودها     الرصي  احملاذي ل ملجر الكبله اللذي حيللل اللدور 

 .  اةس ل من البناي  العم و  ال  تناطح الرحاب..
أيلن افلرتع  لن للذ ر يأن ريقله..  عيب أن  ان   يه أن يررتيح.. 

ر الثللور تللذ    .الللدةان خيللرج مللن أن لله وفملله... اجلللو درد، و أملله..
 .السباين يف د ب  اسصار  ..

 انللت أملله وللد درصللت وبللل ةروجرللا مللن اسنلل   أن ت برلله  يللادً 
 ! لللم  انلللت دنونللل    يللله. سوجللل  اللللصد والصلللقيع صلللوفي  اتقلللاخً 

اطمأنت أبنله   ل  ملا  .ت قدته وهو خيطو معرا  ص  لب  الباب..
ت أصللل حت  نللل  "ال ن للل " الصلللوفي    للل  روبلللله و لللدّ  .يلللرا ..

وأت لللللدت أن و ازيللللله ، وفي  اس ر  للللل    للللل  رأسلللللهطاويلللللله الصللللل
 الصوفيني     يديه.
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. دوان"..ار ا  يرلللا أن أتةلللذ معرملللا   لللبرم ال للللوة "مللل  لللان ي لللح  
 والت له:

 .إهنا مدين  ول  ل اسدن اي ولدي.. .سنذهب إىل اسدين .. -
 .!حنن أنةذ  معنا دائمًا اي أمي.. -
 .وضع خمل  أما هذ  اسدين  فال .يف الضوادي اي ولدي.. -
 .!سيكون داةل الريارة.. -
 لن أنةذ . -
 ساذا؟ -
 ...هةوفًا من سرول -
 .ت عريني دخلوف اي أمي.. -
 .سنرلقل القطار.. -
 .دوان"..ار اأفضل البقاخ مع "م -
 .أريدك أن تراتد  اسًا آةر.. -
 ساذا؟  -
 نو ًا ما..! .لقد  صت.. .ل معرف .. -
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وابلرللللم هللللو أيضللللاً ةنلللله سللللهاتد هللللذا العللللامل  .وابلرللللمت أملللله..
 .  اآلةر..

* * * 
 .!إذا تكرمت.. .!سيدي.. -
 .!بعد  ي..إ -
 لكنه صمم وحتدث إليه مرة أةرى:، جأ  الرجل بقروةاف
 .أان ل أ حذ منك إدراانً.. -

 .نظر إليه الرجل   رًا..
 .أرجوك أن ترا دين يف العثور   يرا.. .أضعت أمي.. -

وجلللد أن هندامللله . م يلللاً وهلللو ملللا زا  دي لللي جبلللوار أتم للله الرجلللل 
 .ومظرر  ل يوديان أبنه  ريد..

 لكن الرجل وا :، ت اخ  الص  ةهاً 
 !.ل تق  .. .وسلجدك.. .سلبحث  نك.. -

* * * 



5 
 

توولل  و للي ً ي مللح الرجللل وهللو ديللرع إىل الرصللي  اسقابللل ةوفللاً 
 انللت أيضللاً   يف اسقابللل. أن تنلرللي اا للارة اخلاصلل  بعبللور اسللارة..

 .تعص الطري  امرأة  جوز مرر   آتي  إىل رصي ه الذي ددد ..
 .!سيديت.. -
- ... 
  سا دتي!هّ   -
 مباذا؟ -
 .بل أضا لي.. .أضعلرا.. .أمي.. فقدت   -

 ملأم    ما دن     م محرا.. العجوز   توو ت  
 ؟.هل سلرا ديني.. -
 .بقدر اامكان اي   ي ي.. .أو .....  -

و  له البرج  هلذ  الروح اانراني  الل  افلقلدها   ل   ،فرح  ثهاً 
 .هذا الرصي ..

 أين فقدهتا؟ -
.  .جتولنلللا معلللاً فيللله. .معرلللا هلللذا اسلجلللر الكبللله.. ة لللت  ... د -

 أان م لللدوهاً  و نلللت  ...  انلللت أملللي مرلمللل  ب لللراخ الاجاهتلللا
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دلنظللللر إىل ألعللللاب اةط للللا  اسلنو لللل  اللللل  مل تكللللن واردة يف 
 .و.. .و.. .ي..وائم  م رتايت أم

فاسللند   ل   ملود النلور  . ان ود ب غ بله اا يلاخ فلوع حتم له..
 .مررتةياً     وار   الرصي  بلدرج..

أةذتلله اسللرأة العجللوز مللن يللد  واجترللت بلله إىل دب اسلجللر الللذي 
 .أو  ت أبوابه ال جاجي  ت ك ال حظ ..
* * * 

وبللللدأ النللللو   .انكمللللم جبرللللمه يف ر للللن بوابلللل  اسلجللللر الكبلللله..
مل يكللن معلللاداً   لل  الرللرر إىل هللذ  الرللا   . يللدا ب ج نيلله..

ودر للللل  ... ملللللا زاللللللت اةضلللللواخ تبرلللللر  .اسللللللأةرة ملللللن ال يلللللل..
وأ لات من الناس معظمرلم ةلارجون  .الريارات خت  نو اً ما..

 .من اكاانت يرتحنون ويط قون ضحكاهتم اسدوي ..
وبلللدأت أصلللابع يديللله  .بلللدأ جرلللمه ينرلللاب تلللدرجيياً مرلللرتةياً..

 تنر خ  ن بعضرا ببطخ  ن ر بله..
لكن أصابع يديه ارتبطلت ملن جديلد ة ل   . اً فجأة.." ف      "نك  

 ث ن ره:دد  . ودميه إىل اةما .. رأسه وود مد  
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للديرا  .ل تيلأس أبلدًا.. .هي بط  .. .امرأة  جا  .. ...أمي -
 .رجول  مرلعصي ..

وتنحللدر  للن و للا  ،هبللدوخ  للن بعضللرا يديلله تنرلل خ   بللدأت أصللابع  
 .يدا      صدر ..وبل أن ترلقر  رأسه
 ث ن ره وهو  به انئم:دد  
دللأ يللد سلللبحث  للي يف  للل  للص وحتللت   .سلللجدين أمللي.. -

 .ويف  ل احملطات.. .ويف  ل منعط .. ، ل زدل 
 .د درتياح..تنر  
 !...إهنا يف طريقرا إل   .أمي بط  .. -

 والبلرام  تع و   ليه.. .و    خه ..
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