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 ليلة 
  زيد مطيع دماج

 
ًا... .انتظره يف مطعم الفندق.. ثرم يررره الررخر خرارج .أتخرر ثرير

. ومع ذلك حتلر  للربر ع ىرر  أين ذل ذلرك الربردي .. !غرفتو
وجرردأي  .ثران منتيرريا. جدربرة مع.جلرة..  .لرو الجبةررة جيردر.يا... دمت  ق ر

 زلئن املطعم يرتثجن مجائدىم لييارثجا يف حلةة الرقص.
ًة..أتمرر   فتيررات وفتيرران  .الجبررجه العرراجرة مررن أيمررام مائدجيررو الربرر 

معظمخم ىل  قردر ثةرً مرن المرال واةنجلرة الربرارخةع هرا دفعرو 
ع واالجيرررررار يرف.يررررو ىلرررر  حينررررا. لالسررررتخار جربليررررو حتررررت املائرررردة 

ع والرتثيررع ىلرر  حلةررة الرررقص الررك جيعرر   ول ررك خررا حينررا.  خرررطرف
 املجسي.  الرباخةة.اليةاب الراقربني ىل  ن مات 

لرررن الرررقص واملجسرري.  الربرراخةة ي.لرر ...  أيجررد .أتخررر يرردي.و..
. .حيرررد جررردأيت النيرررجة جيررررر  يف الميرررع. .خففرررا مرررن قل.رررو..
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وظخرررت حرثررات اءغرررار  عوال مررع والتررجدد يرررجد اررري  الررراقص
 .جيدفعو للميارثة يف الرقص..

أيمعرن  ثران قرد  .وانتعىتو مرن م.عرده.. عاندفعت حنجه فتاة منتيية
مرررن جرررني  .أيىجةترررو فعرررال... .الرتثيرررع ىليخرررا جنظراجيرررو منررر  الةدايرررة..

لرررديخا مرررن املالحرررة ارةةرررة الرررك جيفررر   .ذلرررك ا يرررد الرررراقص..
ثرران ثانررت جيعررره أينررو يرثررع جنظراجيررو ىليخرراع رغررم أينررو    .اةلةرراب..
إىل بخررة أيخرررد ىنرردما  وتحجيرر  نظراجيرروي.ررجم ج عنظراهتررايتحاشرر  

 .جترامتخا الراحرة..ييعر  هنا جينظر إليو ل
وهنرررداىا  .بررررمو يرررراد يلتربررر   ررررمخا.. .جررردأي يررررقص معخرررا..

يفضررر  يف ىررر ا املجقررر  أين يررررجن يف  .يررررادان ارقررران يررردره..
مل يررن يير  إىل ىر ا  .غرفتو املخيأة جرر  وسرائ  املررح واءردور..

.. ي.رررأي معخررن .واةرر  دائمررا. الربرردي.ات اءرراد ت مريلررو عالربرر  
وجيرردور جيررنخم أيحاديررد متنجىررةع ىررن املعرفررة  عىررن أيشرريار مدىيررة

 منخم. ولل ات ىن جلد ث     عىمجما. 
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 .و نررو ججقررار وحيررار يريرردىا معررو.. ع نررو نعيرر  يف الفنرردق ىرفررت  
 .ىرر ع ثمررا جيررجىمع يرراحةخا الرر   جيربررجره ىررج أينررو ىفررن.. جيرثررت  

 .وأتجطت ذراىو.. .محار وج  ..
* * * 

جيترررجفر ءرررا ثررر  ثانرررت غرفترررو شرررةو بنررراحع معررردة جيرررر  بيررردع و 
ًة  .املررررررررتلعمات املرارررررررة.. "يرررررررالجن" ولالبرررررررة ومائررررررردة يررررررر 

ررررير واحررد. ثرران ج ومحررام وغرفررة نررجم شررةو مرررت.لة .لي ربررني..
. حريربررا. ىلرر  مظخررر غرفتررو أيثريررر مررن حرررص ىررامالت الفنرردق..

مل جينةخررر ىرر  ارر ا الرتجييرر  اليررد ثمررا  . ذلررك مررن هاسررنو.. عررد  يو 
فتحرت  .اليدوية ىل  ثرسر  اراور..ح.يةتخا  ورمت  ع ثان يتجقع

املررج  الر    فتحرت   .التليفعيجن فلم يعجةخرا الر جم  املر ا ..
 ..!اا ى     عج  جي  لرن مل يدح يجسي.  ثالسيرية اةخا ىجع 

مل يرررررتطع فخمخررررا للضررررة .. و ريررررت يف  إليررررو لجترررررامة نظرررررت  
اةشررطة فلررم مرد مررا جيربرر   إليرو مررن املجسري.  ا ديريررة الربرراخةة 

 الراقربة.
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 مالجرررررروع واىترررررل أين يررررررجن ملرررررة  نجمرررررو جىمرررررا. حريررررررح. ًَ رغررررر
وأيىررراد ع ة ا مرررام وأيطمرررأن إىل مظخرررره وشررررلو يف مرررر  .وم ررررح...

ومربرررمص شرررفتيو لتةررردوا جىمترررني محرررراو  ع جيررررريع شرررعر رأيسرررو
 .  "ججزه" ورسم اجتراماجيو ث وفة أيمام املر ة..وقلَ  .اللجن..

وجرردأي ىررج  ..... اجترررمت  .لرررخرةوقرردم ثرر  لررجازم اع دخرر  ىليخررا
وجطررجالت  عأيدخلخررا يف حررراحت أيسررطجرية خياليررة .يف ا ررديد..

وأيدخلتررو ىرر  جترررا الت ىررن  ...خجرر  جعررد ذلررك أينررو حراىررا ءررا
الةلردان وطةرائع اليرر واخرتاله اةمرم واةبنراس وامللر .. وقرال 

 ! يف نفرو "واللي  وال.مر"..
ثران  فال وقرت لرديخما. ثان يريدىا أين جيجبع  .اختربر ا ديد..

يلرتخم   .الرخج نجىا. مرا ىنرد يردرىا..ع و ينظر إىل برمخا املرتنع
انررردات معرررو يف حرررديد ىرررن اخرررتاله  .ثررر  حرثرررة ليرررفتيخا..
ودخلررررررت يف حررررررديريخا إىل ىررررررامل العررررررادات  .الةلرررررردان والنرررررراس..

 ومررررع ذلررررك مررررا زالررررت جيربرررر   إىل .والت.اليررررد واةزحر وال رررر ار..
 مجسي.  راقربة من النج  الرباخ .
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. املرج  من بديد جيةحد ىن أيقررب مجسري.  لر وقخا.. فتحت  
و سلجب حديريرو وإبادجيرو  ع  إليو  هنا معجةة جيرلو ال ري ي  خ  

  أيهنرررا الرررك حراىرررا ءرررا والرررك  يَررر ةوللحرررراحت الطريفررر علل تخرررا
 انةخرت ءا.

 عدة جيعر رأيسو اجملَعر  لو أييضا.  هنا معجةي    لو ذلك.. ثما خ  ي  خ  
.. وريررررا جيررررارجو الرررررد .وجرمررررجش ىينيررررة الرررررجداوين الةررررارزجيني

 املخي ..!
 * * * 

 عأيدرك أين الجقررررررررت قررررررررد يررررررررار متررررررررأخرا. و  إىل سرررررررراىتخا نظرررررررررت  
وىرر ا  .فاملجايررالت جيررراد جيرررجن يف ىرر ا الجقررت شررةو م.طجىررة..

ويررردي.خا ذلرررك الة ررر   .شرررديدة.. مرررا ثررران يتحرررر  لرررو جرغةرررة
أيو أين جيرررجن الفجدثررا قررد أيهنرتررو فررانةطع  عيت يلررو قررد رحرر  ا ن

حتررررت إحرررردد املجائررررد أيو يف إحرررردد هطررررات املرررررتو حيررررد يعلررررج 
ًه املعى ..  !.ش 

 ةفارجيعررد وقررد شررعر  هنررا سررت ادره وىررج ارر ه ا الرر عفجررأة هنضررت  
   الك ال جيطاق من الرب  اللتخامخا.
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ثيررررر  يطلررررر  منخرررررا   .أيفرررررراره..هنررررر  وىرررررج اررررراول أين يلملرررررم 
اةمرر حر  لرج جلره جرو ثان مرتعدا. أين ي.جم    ش ر ؟  !الة.ار..

جرررر  ويرررر  ... التجسرررر  إليخررررا وجي.ةيرررر  يررررديخا ورثةتيخررررا وقرررردميخا
 استعداده النفر  لت.ةي  ح ائخا ذ  الرع  العايل..!!

مسرع فرتع دوالب  .مرا زال ىرج واقفرا... .حنج غرفرة النرجم.. امخت  
مل خي  ةنو ال يلك أيشيار مثينرة يف بيرجب مالجررو..  .املالج ..

 .اليدويررة..ح.يةتررو وبررجاز سررفره ومررا ج.رر  مررن ن.ررجده هفجظررة يف 
ًة ةوالده   ىلر  الطاولرة ثانرت جي ثر  ن خامت العواج ويجرة ي 
ًة الررك  ررجار الررررير وجعرر  أيشرريار ال  بلرر  . ءررا..قيمررة الربرر 

مل اررراول ثرررةع نظرررره حنرررج  .وأيشرررع  سررريجارة.. .وارجييررر  ثأسرررا...
اطفرررأ الرررريجارة وارجييررر  ثأسرررا. أيخررررد   أيشرررع   .لب ال رفرررة..

 سيجارة أيخرد..
 عاطمرررأن لررر لك .مرررا زالرررت ىلررر  الررسررر  ثمرررا ىررر ..ح.يةتخرررا 
 لديو اةم  جليلة وال ث  الليايل..!وازداد 

مل جيررن مةت لرة يف ملةرررخا أيو يف رقربرخا أيو يف اجتررامتخا ونظراهتررا 
حرر  .. أيو يف جيربرررفاهتا معررو جعررد ذلررك.ع م الررراقصحنررجه يف املطعرر
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رغررم املجسرري.  الرالسرريرية والررج الرومانررر  ال.ررد   عيف غرفتررو
ىررر  باىررردة أين ال يةررردو ىليخرررا ىررردم  حاولرررت  ع الررر   اةرررو ىرررج

وخربجيرررا. أيهنرررا جيرثرررت يررراحةخا  .أتثرررد أيهنرررا جيريرررده.. .االرجييررراح..
امة جيضر ر واالجتر عىو متجخة معو حنج املربعداالة   وأتجطت ذر 
ونرررج  هةررر  مرررن الررردالل وال رررن  داىةترررو جرررو يف ع هياىرررا الميررر 

 وداخ  املربعد وأيمام لب ال رفة.مرع امل
وأيشرع  سريجارة  عورشر  ثأسرا. ثلريرة .جي ثر ذلرك جلمرع النربرر..

   راجعة..
اخرتل  النظرر إليخرا  .ما زالت ىل  الررسر  اجملراور لرو..ح.يةتخا 
 .نظره ىل  لب غرفرة النرجم....   غادره االطم نان. ...فأطمأن

وثيرر  سرري.دم ثرر  أينررجا   جيظخررر وجيعلررن ىررن رحيلخررا...يتجقررع مرر  
 ... التنازالت امل.يتة لر  جية.

ح.يةتخررا اخررتل  منررو  ظررة حنررج  .ظرر  نظررره ىلرر  لب ال رفررة..
 !  ثأس أيخرد وسيجارة أيخرد..  .ىل  امل.عد اجملاور لو..

رررع مرررن لب ال رفرررة خربرررت   ومل يرمررر  رشررر    عال. وهنررر  ىرررج وب 
ثانرررت قرررد ارجيررردت شررري ا. مرررن مالجررر  نجمرررو فاسررررتبع . ثأسرررو..
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 جينمررا بلرررت   .وارمترر  ىلرر  الررسرر .. عأينفاسررو لرجييرراح طفررجيل
ثأسرررررا. وأيشرررررعلت   ورشررررفت  . ىرررر   رررررجاره ىلرررر  املع.رررررد ا خرررررر..

 .وبعلت يججيو خافتا...ع بخاز التليفعيجن وفتحت   .سيجارة..
 ىلر  مظخرره وثير  أييرةع..!ذى  إىل ا مرام ليطمر ن يف املرر ة 

ع وبنتراه همرر ن .وبده الئ.ا. جعد أين أييلع مرا .ر  إيرالحو..
 .ث  شر ر ىلر  مرا يررام..  .وشفتاه م ريتان..ع وىيناه مدىجبتان

وأيل.رر   .  شررعر رأيسررو اجملعررد اةسررجد فررعاد إىجاجررو جنفرررو..مَيرر
ًة   خرج من ا مام متجخرا. إليخرا وقرد فرتع أيزرار لةراس  نظرة أيخ

و ا ريرررر  النررراىم ليظخرررر مفررراجين يررردره الررر   دىررررو جيديرررو نجمررر
ال يطيررر  الرررروائع العطريرررة . لتيرررجب بلرررده محررررة م ريرررة هةةرررة..

 .  جعضا. منخا ىل  رقةتو وإجطيو.. ضخَ  عوجت.عز للضرورة علرنو
ووضررعخا  عأيخرر  ىلرر  طري.ررو مررن الريالبررة جعرر  مرررليات "مررعة"

جعر  نظررات  وبل  واضرعا. ربرال. ىلر  ربر ع خيرتل . أيمامخا..
 متأنية حنجىا.

 ا جيتعمرررد ذلررركعلرنرررو اىت.رررد  هنررر عثانرررت بالررررة جيرررر  ىفرررج 
فمالمرررع اةنجلرررة لرزة مرررن بررررمخا جيرررراد  ررررتق قمررريص النرررجم 
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إىل أيخررررردود  ثررررران يررررردرىا شرررررةو ىرررررار    .النررررراىم الررررر   لةررررررتو..
 النخدين.
ًة جينظر إليخا إب عإليو مترائلة نظرت    معان:وجيدىا يجرة ي 

 متعوج أينت؟ -
 .نعم.. -
 ؟.أيلديك أيطفال.. -

 .ىره  هنا أيخ ت الربجرة من ىل  طاولة الررير..
 نعم. -
 ثم ىم؟  -

- ........ 

: أيىادت النظر إىل الربجرة و   سألت 
 ىؤالر أيطفالك؟ -
 ...منخم جع    -
 نربفخم؟ -
 ...جي.ريةا.  -
 .ييةخجنك متاما...اةرجعة لرنخم  -
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 قال منفعال. ج ض :
 أيحت.ي  ججلير  مرينو مع ؟ -
 معاذ هللا..! -

 :وقد ىرهتا دىية غً مربدقة هنضت  
 مثانية؟ -
 !.فليرن.. -
 ى  أينت باد فعال. أيم متعح..؟ -
 .ى ه النتيجة.. أيردت   أينت   -
-   ً  بدا...!؟ لرنك ي 
 خيي  إليك ذلك..! -

وقررر  معخررا  عوأيشررع  سرريجارة عفجلرر  وارجييرر  ثأسررا.  عاجترررمت  
 :  خنةا. يف يحتخا ف.الت

 !يف يحة الرتيةة.. -
. جيرردف  شررعر رأيسررخا خلرر  امل.عررد ثمررجج ىررارم.. وضررحرت حرر 

يعرررر يررفج ليلتررو إىل جرردأي حرراول باىرردا. أين ي ررً املجضررج  الرر   
 .لرنخا مل جيتع لو الفرية..ع حديد  خر
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 قالت مترائلة واالجترامة جيعلج هياىا  نان:
 وثم جنات؟ عثم يةيان -

لرنخرا جيرجددت ع مل يعد الرؤال وا ديد ىرن ىر ا املجضرج  يرارو
 ...لستعطاه م ر  إليو 
 ؟ى  اسرتحت   .ومخ  جنات.. .لاللة يةيان.. -

وقردمت لرو ثأسرا. ع وأيشرعلت سريجارة أيخررد عثأسا. أيخرد  رشفت  
 .وأيشعلت لو سيجارة هاللة أيخرد.. عهاللة
 !!وأيمخم.. -
- ... 
 ثم ىمرىا..؟ -
 .أيي ر مين.. -
 ؟!يعين يف مري  ىمر  -
 .جي.ريةا... -
 ح إء ..؟! -

ثانرت قرد اسرتجت   .هنر  وفرتع املررج .. .جيعرر معابرو أيثريرر..
أيطفرررأ اةضرررجار الرررراطعة وجيررررك  .ىلررر  امل.عرررد جربرررجرة مدىيرررة..
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جرررر  ثانررررت مررررررتخية جربررررجرة ع ومل جيعرررررتض ىرررر ع سرررررابا. خافتررررا. 
 .مدىية..

شرررررعر  هنرررررا حتررررراول اسرررررتعراض جعررررر  مفاجينخرررررا اةنريجيرررررة فاشرررررتد 
وأيسررج ع دخ  إىل غرفة النجم وأييلع الررير والجسرائد .ىيابو..

نرررررجر اةمحرررررر ا افرررررت ةنرررررو مل .رررررر  ىلررررر  اءجرررررجم ىليخرررررا يف ال
 .الربالجن..

 سألتو جعد أين ىاد وى  ما زالت مرتل.ية:
 !...ىجي  أينرم ميدون ل ات ا خرين إبجي.ان -

 .فلم .ةخا.. .مل يرن يتجقع ى ا الرؤال..
ًثم ال يت.نجهنا مريلرم.. -  !.غ

مرررن يخرررتم!  أيو ال يت.نجهنررراالل رررة قرررال لنفررررو جضرررجر.. "يت.نرررجن 
يتمررل لررج ثانررت ثرران  .ملرراذا وبرردت؟"..ع ملعجنررة ىرر ه الل ررات

لرنرو شرعر  ن ىليرو أين .يةخرا  .الل ة ارد إشرارات حر  ف.ر ..
 ف.ال:
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ريرررررا ل تنرررررا لرررررديخا مرررررن ا رررررروه واءي.اىرررررات الربرررررججيية مرررررا  -
ىرررر  غنيررررة  .يرررررتجى  حررررروه الل ررررات اةخرررررد اتمعررررو..

 .لملفردات الربججيية..
 مريال...؟ -
 ر..؟!حت.ي   خ -
 ..ربار.  -

الظرررار وا رررار والعرررني ع يررررح حرررره ا رررار والطررراري.رررجم جأين  مررر َ 
 .!  وال.اه..
شرعر ىرج  .قةلترو وهنضرت إىل ال رفرة..ع يللو من ا رديد شعرت  

 .وجيةعخا..ع للرعادة والنيجة إلر ذلك ا دث
أيربرررع لب  .ثانررت قررد اسررتل.ت ىلرر  الررررير فاحتلتررو ثررامال...

 .فنخضت وى  جيةترم..ع ال رفة وحاول االستل.ار  جارىا
ع بلرررر  ىلرررر  حافررررة الررررررير وىررررج ارررراول خلررررع مالجرررر  النررررجم

 فترارلت:
 ماذا جيربنع..! -
 .أيجم.. -
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 ىنا..؟! -
 طةعا. ىنا.. ولي  يف اليار ..! -

 زادت مراحة اجترامتخا:
 وماذا جيريد أييضا...؟ -
 ثم لجقات هللا.. -
 .ىر ا جةراطة..؟! -
 .ل  استعداد..أيج ى -

وقاطعترررررو ومل جيدىرررررو يرمررررر  واالجتررررررامة قرررررد جررررردأيت جيتحرررررجل إىل 
 ضحرة هةةة:

 أيى ه ل ترم الميلة..؟! .!جيع وشرار.. -
واسرررتل.  ىلررر  حافرررة الرررررير هررراوال. أين  عمل .ةخرررا ف.رررد ثررران مثرررال. 

 .ينرمش معخا حتت الفراش..
 .ومجي  وب اب.. أينت م ر   -

 ف.اطعتو واالجترامة ما زالت جيعلجىا: .هن  فرحا...
 لرنخا ال جيؤخ  ا ه الةراطة..! -

 هنضت قائلة: .مل .ةخا..
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 ..إبمراين أين أيرح  إىل اليار . -
 ى ا مرتحي ..! -
 ال مرتحي  يف ى ا العربر..! -
 ؟.ما ال   ضاي.ك مين.. -
 .جيربرفك ى ا.. -
 ى  ىج جيربره أيرىن؟ -

 اجترمت للتعةً وقالت ضاحرة:
 .نعم ح ىعيع .. -
 !.لرن ى ا ش ر طةيع .. -
 إىل ى ه الدربة ح ىعيع !؟ .!جي.دميجن أينتم.. -
 ..!.نتعلم منرم ح ىعيعل -

 واالجترامة ما زالت ىل  هياىا: قالت   .وسادت فرتة يمت..
 .إبمرانك أين جينام  جار .. -

 أيضافت:ع لرنخا فرح يف سريرة نفرو
  دب واحتيام..! -

 .مل .ةخا..
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 .سةات ىمي ..ت للردار وىجعت يف جي طَ 
 عسرخر وزاد سرخاده .حاول أين ينام وى   رجاره  ررمخا امل رر ..

وأيدرك أينو جيربره معخا  سلجب شرق  ىفن أيسرار إليخرا ج.ردر مرا 
ثانرررت النيرررجة . أيسرررار إىل نفررررو وإىل جلرررده وإىل ل ترررو الميلرررة..

 .  الريملة قد طارت وفارقتو..
خررد نفرررو وارردور أيب .  اقرررتب مررن وبخخررا..ع ورج إليخرراع هنرر 

فان.لةرت إىل مرقردىا ع قةلخا ىل  بةينخرا  نران ..أين يرجن متعج..
 .ىل  الان  ا خر..

واسرتل.  ىلر   عاردور شرديدا غادر غرفة النجم جعد أين أيقفر  لار
ظ  يت.ل  مرن بانر   .اةريرة ااول إغرار النجم دون بدود..

 .إىل بان  ىل  اةريرة ح  مطلع الفجر..
* * * 

ثانررت .قررام وبررال. ىلرر  إلرىررا..  .حانيررة ىلرر  خررده.. شررعر ج.ةلررو
 عىررر  قرررد بلررررت ىلررر  طرررره اةريررررة جعرررد أين أيثملرررت زينتخرررا

 اليدوية ىل  ثتفخا وقالت:ح.يةتخا واضعة أييضا. 
 .إىل ل.ار  خر.. -
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 :انتف  م ىجرا. مترائال. 
 إىل أيين؟ -
 .ى ه الدنيا..إىل  -

 .شعر لالثت اب وخيةة اةم ..
وهنضررت وأيقفلررت الةرراب خلفخررا ع ة أيشررد رررار و قةلتررو مرررة أيخرررد 

 جيض ر هياىا.جيعال واالجترامة ما 
 

 م. 5/1/1811صنعاء: 
 

 

 


