ليلة
زيد مطيع دماج
انتظره يف مطعم الفندق ...أتخرر ثريرًا....ثرم يررره الررخر خرارج
غرفتو! ومع ذلك حتلر للربر ع ىرر أين ذل ذلرك الربردي ...
قردمت لرو الجبةررة جيردر.يا ....ثران منتيرريا .جدربرة مع.جلرة ...وجردأي
زلئن املطعم يرتثجن مجائدىم لييارثجا يف حلةة الرقص.
أتم ر الجبررجه العرراجرة مررن أيمررام مائدجيررو الرب ر ًة ...فتيررات وفتيرران
معظمخم ىل قردر ثةرً مرن المرال واةنجلرة الربرارخةع هرا دفعرو
لالس رررتخار جربلي ررو حت ررت املائ رردة حينر را.ع واالجير ررار يرف.ي ررو ىلر ر
طرفخررا حينرا .خرررع والرتثيررع ىلر حلةررة الرررقص الررك جيعر

ول ررك

اليةاب الراقربني ىل ن مات املجسي .الرباخةة.
أتخررر يرردي.و ...جرردأي ي.ل ر  ...لرررن الرررقص واملجسرري .الربرراخةة
خفف ررا م ررن قل .ررو ...حي ررد جر ردأيت الني ررجة جير ررر يف المي ررع...
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وال مررع والتررجدد يرررجد اررري الرراقصع وظخرررت حرثررات اءغررار
جيدفعو للميارثة يف الرقص...
اندفعت حنجه فتاة منتييةع وانتعىتو مرن م.عرده ...ثران قرد أيمعرن
الرتثيررع ىليخررا جنظراجيررو من ر الةدايررة ...أيىجةتررو فع رال ....مررن جررني
ذل ررك ا ي ررد الر رراقص ...ل ررديخا م ررن املالح ررة ارةة ررة ال ررك جيفر ر
اةلةرراب ...ثانررت جيعررره أينررو يرثررع جنظراجيررو ىليخرراع رغررم أينررو ثرران
يتحاش ر نظراهترراع وي.ررجم جتحجي ر نظراجي رو إىل بخررة أيخرررد ىنرردما
ييعر هنا جينظر إليو لجترامتخا الراحرة...
جر ردأي ي رررقص معخ ررا ...بر ررمو ير رراد يلتربر ر

ر ررمخا ...وهن ررداىا

ير ررادان ارق رران ي رردره ...يفضر ر يف ىر ر ا املجقر ر

أين ير ررجن يف

غرفتو املخيأة جرر وسرائ املررح واءردور ...مل يررن يير إىل ىر ا
الربر

ع واةر دائمرا .الربرردي.ات اءرراد ت مريلررو ...ي.ررأي معخررن

ىررن أيشرريار مدىيررةع وجيرردور جيررنخم أيحاديررد متنجىررةع ىررن املعرفررة
ىمجما.ع ولل ات ىن جلد ث منخم.
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ىرفررت نررو نعي ر يف الفنرردقع و نررو ججقررار وحيررار يريرردىا معررو...
جيرثررت ى ر ع ثمررا جيررجىمع يرراحةخا ال ر

جيربررجره ىررج أينررو ىفررن...

محار وج  ...وأتجطت ذراىو...
***
ثانررت غرفتررو شررةو بنرراحع معرردة جيررر بيرردع وجيتررجفر ءررا ثر ر
املر ر ر ررتلعمات املرا ر ر ررة" ...ي ر ر ررالجن" ولالب ر ر ررة ومائ ر ر رردة ير ر ر ر ًة
لي ربررني ...ومحررام وغرفررة نررجم شررةو مرررت.لة جررررير واحررد .ثرران
حريربرا .ىلر مظخررر غرفتررو أيثريررر مررن حرررص ىررامالت الفنرردق...
ويعررد ذلررك مررن هاسررنو ...مل جينةخررر ى ر ا ر ا الرتجيي ر

اليررد ثمررا

ثان يتجقعع ورمت ح.يةتخا اليدوية ىل ثرسر اراور ...فتحرت
التليفعيجن فلم يعجةخرا الر جم املر ا  ...فتحرت املررج الر
يدح يجسي .ثالسيرية اةخا ىجع لرن مل جيعج

ى اا!..

نظر رررت إلير ررو لجترر ررامة مل يرر ررتطع فخمخر ررا للضر ررة  ..و رير ررت يف
اةشررطة فلررم مرد مررا جيربر

إليرو مررن املجسري .ا ديريررة الربرراخةة

الراقربة.
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غر ر ر ًَ مالجرر رروع واىتر ررل أين يرر ررجن ملر ررة

نجمر ررو جىم ر را .حرير رررح.

وم رررح ....وأيطم ررأن إىل مظخ ررره وش رررلو يف م ررر ة ا م ررامع وأيى رراد
جير ررريع ش ررعر رأيس رروع ومرب ررمص ش ررفتيو لتة رردوا جىمت ررني محر رراو
اللجن ...وقلَ

"ججزه" ورسم اجتراماجيو ث وفة أيمام املر ة...

دخ ر ىليخرراع وقرردم ث ر لررجازم الرررخرة ...اجترررمت ...وج ردأي ىررج
يف ا ررديد ...أيدخلخررا يف حررراحت أيسررطجرية خياليررةع وجطررجالت
خجر جعررد ذلررك أينررو حراىررا ءررا ...وأيدخلتررو ىر جترررا الت ىررن
الةلردان وطةرائع اليرر واخرتاله اةمرم واةبنراس وامللر  ..وقرال
يف نفرو "واللي وال.مر"!..
اختربر ا ديد ...ثان يريدىا أين جيجبع فال وقرت لرديخما .ثران
ينظر إىل برمخا املرتنعع والرخج نجىا .مرا ىنرد يردرىا ...يلرتخم
ثر ر حرث ررة لي ررفتيخا ...ان رردات مع ررو يف ح ررديد ى ررن اخ ررتاله
الةلر ر رردان والنر ر رراس ...ودخلر ر ررت يف حر ر ررديريخا إىل ىر ر ررامل العر ر ررادات
والت.الي ررد واةزحر وال ر ر ار ...ومرررع ذل ررك مرررا زال ررت جيربر ر
مجسي .راقربة من النج الرباخ .
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إىل

فتحت املرج من بديد جيةحد ىن أيقررب مجسري .لر وقخا...
خي إليو هنا معجةة جيرلو ال ري ع و سلجب حديريرو وإبادجيرو
لل تخ رراع وللحر رراحت الطريفر رة ال ررك حراى ررا ء ررا وال ررك يَر ر أيهن ررا
انةخرت ءا.
خي لو ذلك ..ثما خي لو أييضا .هنا معجةة جيعر رأيسو اجمل َعردع
وجرمر ررجش ىينير ررة الرر ررجداوين الةر ررارزجيني ...ورير ررا جير ررارجو الرر ررد
املخي !..
***
نظ ر ر رررت إىل س ر ر رراىتخا وأيدرك أين الجق ر ر ررت ق ر ر ررد ي ر ر ررار مت ر ر ررأخرا.ع
فاملجايررالت جيررراد جيرررجن يف ى ر ا الجقررت شررةو م.طجىررة ...وى ر ا
م ررا ث رران يتحرر ر

ل ررو جرغة ررة ش ررديدة ...وي رردي.خا ذل ررك الة ر ر

يت يلررو قررد رح ر ا نع أيو أين جيرررجن الفجدثررا قررد أيهنرتررو فررانةطع
حت ررت إح رردد املجائ ررد أيو يف إح رردد هط ررات امل رررتو حي ررد يعل ررج
ش ًه املعى !...
هنضررت فجررأةع فارجيعررد وقررد شررعر هنررا سررت ادره وىررج ار ه ا ال رة
الك ال جيطاق من الرب اللتخامخا.
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هنر ر ر

وى ر ررج ا ر رراول أين يلمل ر ررم أيفر ر رراره ...ثير ر ر

الة.ار!..؟ ثان مرتعدا .أين ي.جم

يطلر ر ر

منخ ر ررا

ش ر حر لرج جلره جرو اةمرر

التجس ر ر إليخر ررا وجي.ةي ر ر ير ررديخا ورثةتيخر ررا وقر رردميخا ...ج ر ر وي ر ر
استعداده النفر لت.ةي ح ائخا ذ الرع

العايل!!..

امخت حنج غرفرة النرجم ...مرا زال ىرج واقفرا ....مسرع فرتع دوالب
املالج  ...مل خي

ةنو ال يلك أيشيار مثينرة يف بيرجب مالجررو..

وبررجاز سررفره ومررا ج .ر مررن ن.ررجده هفجظررة يف ح.يةتررو اليدويررة...
جي ثر ن خامت العواج ويجرة ي ًة ةوالده ثانرت ىلر الطاولرة
الرب ر ًة الررك ررجار الررررير وجع ر

أيشرريار ال قيمررة ءررا ...بل ر

وارجيي ر ثأسررا ....وأيشررع سرريجارة ...مل ارراول ثررةع نظررره حنررج
لب ال رفررة ...اطفررأ الررريجارة وارجييرر ثأس را .أيخرررد

أيشررع

سيجارة أيخرد..
ح.يةتخ ررا م ررا زال ررت ىلر ر الررسر ر ثم ررا ىر ر  ...اطم ررأن لر ر لكع
وازداد لديو اةم جليلة وال ث الليايل!..
مل جيررن مةت لرة يف ملةرررخا أيو يف رقربرخا أيو يف اجتررامتخا ونظراهتررا
حنررجه يف املطع رم الرراقصع أيو يف جيربرررفاهتا معررو جعررد ذلررك ...حر
6

يف غرفترروع رغررم املجسرري .الرالسرريرية والررج الرومانر ر ال.ررد
اة ررو ى ررجع حاول ررت ىر ر باى رردة أين ال ية رردو ىليخ ررا ى رردم

الر ر

االرجييرراح ...أتثررد أيهنررا جيريررده ...وخربجي را .أيهنررا جيرثررت يرراحةخا
الة

وأتجطت ذراىو متجخة معو حنج املربعدع واالجترامة جيضر ر

هياى ررا المير ر ع ون ررج هةر ر

م ررن ال رردالل وال ررن داىةت ررو ج ررو يف

املمرع وداخ املربعد وأيمام لب ال رفة.
جي ثر ذلرك جلمرع النربرر ...ورشر ثأسرا .ثلريرةع وأيشرع سريجارة
راجعة..
ح.يةتخا ما زالت ىل الررسر اجملراور لرو ...اخرتل
فأطمأن...

النظرر إليخرا

غادره االطم نان ...نظره ىل لب غرفرة النرجم...

يتجقررع مر جيظخررر وجيعلررن ىررن رحيلخررا ...وثير

سرري.دم ثر أينررجا

التنازالت امل.يتة لر جية... .
ظ ر نظررره ىل ر لب ال رفررة ...اخررتل

منررو ظررة حنررج ح.يةتخررا

ىل امل.عد اجملاور لو ...ثأس أيخرد وسيجارة أيخرد!..
ى ررج وبر رال.ع ومل يرمر ر رشر ر

خرب ررت م ررن لب ال رف ررةع وهنر ر

ثأس ررو ...ثان ررت ق ررد ارجي رردت ش رري ا .م ررن مالجر ر
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نجم ررو فاس رررتبع

أينفاسررو لرجييرراح طفررجيلع وارمت ر ىل ر الررس ر  ...جينمررا بلرررت
ىرر

ر ررجاره ىل ر ر املع.ر ررد ا خر ررر ...ورشر ررفت ثأس ر را .وأيشر ررعلت

سيجارة ...وفتحت بخاز التليفعيجنع وبعلت يججيو خافتا....
ذى

إىل ا مرام ليطمر ن يف املرر ة ىلر مظخرره وثير

وبده الئ.ا .جعد أين أييلع مرا .ر

أييرةع!..

إيرالحو ...وبنتراه همرر نع

وىيناه مدىجبتانع وشفتاه م ريتان ...ث شر ر ىلر مرا يررام...
مَ
ي ر شررعر رأيسررو اجملعررد اةسررجد ف رعاد إىجاجررو جنفرررو ...وأيل .ر
نظرة أيخًة

خرج من ا مام متجخرا .إليخرا وقرد فرتع أيزرار لةراس

نجمر رو ا ري ررر الن رراىم ليظخ ررر مفر راجين ي رردره الر ر

دىر ررو جيدي ررو

لتي ررجب بل ررده مح رررة م ري ررة هةة ررة ...ال يطير ر ال ررروائع العطري ررة
لرنوع وجت.عز للضرورةع ض َ
خ جعضا .منخا ىل رقةتو وإجطيو...
أيخ ر ىل ر طري.ررو مررن الريالبررة جع ر
أيمامخا ...وبل

مرررليات "مررعة"ع ووضررعخا

واضرعا .ربرال .ىلر ربر ع خيرتل

جعر

نظررات

متأنية حنجىا.
ثانررت بالرررة جيررر ىفررج ع لرنررو اىت.ررد هن را جيتعمررد ذلرركع
فمالم ررع اةنجل ررة لرزة م ررن بر ررمخا جير رراد رررتق قم رريص الن ررجم
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النر رراىم الر ر ر

لةرر ررتو ...ث ر رران ي ر رردرىا شر ررةو ى ر ررار إىل أيخ ر رردود

النخدين.
نظرت إليو مترائلةع وجيدىا يجرة ي ًة جينظر إليخا إبمعان:
 متعوج أينت؟ نعم... أيلديك أيطفال...؟ىره هنا أيخ ت الربجرة من ىل طاولة الررير...
 نعم. ثم ىم؟ ........أيىادت النظر إىل الربجرة وسألت:
 ىؤالر أيطفالك؟ -جع

منخم...

 نربفخم؟ جي.ريةا.... لرنخم اةرجعة ييةخجنك متاما....9

قال منفعال .ج ض :
 أيحت.ي ججلير مرينو مع ؟ معاذ هللا!..هنضت وقد ىرهتا دىية غً مربدقة:
 مثانية؟ فليرن!... ى أينت باد فعال .أيم متعح..؟ أينت أيردت ى ه النتيجة... لرنك ي ً بدا!...؟ خيي إليك ذلك!..اجترررمتع فجلر

وارجيير ثأسرا.ع وأيشررع سرريجارةع وقررر معخررا

خنةا .يف يحتخا ف.الت:
 يف يحة الرتيةة!..وضررحرت حر جيرردف شررعر رأيسررخا خلر
حرراول باىرردا .أين ي ررً املجضررج ال ر

امل.عررد ثمررجج ىررارم...
ج ردأي يعرررر يررفج ليلتررو إىل

حديد خرع لرنخا مل جيتع لو الفرية...
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قالت مترائلة واالجترامة جيعلج هياىا نان:
 ثم يةيانع وثم جنات؟مل يعد الرؤال وا ديد ىرن ىر ا املجضرج يراروع لرنخرا جيرجددت
إليو لستعطاه م ر...
 -لاللة يةيان ...ومخ

جنات ...ى اسرتحت؟

رشفت ثأسا .أيخردع وأيشرعلت سريجارة أيخرردع وقردمت لرو ثأسرا.
هاللةع وأيشعلت لو سيجارة هاللة أيخرد...
 وأيمخم!!.. ... ثم ىمرىا..؟ أيي ر مين... يعين يف مري ىمر !؟ جي.ريةا.... ح إء ..؟!جيعرر معابرو أيثريرر ...هنر

وفرتع املررج  ...ثانرت قرد اسرتجت

ىلر ر امل.ع ررد جرب ررجرة مدىي ررة ...أيطف ررأ اةض ررجار الر رراطعة وجي رررك
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س ر ررابا .خافت ر را.ع ومل جيعر رررتض ى ر ر ع ج ر ر ثانر ررت مرر رررتخية جربر ررجرة
مدىية...
ش ر ررعر هن ر ررا حت ر رراول اس ر ررتعراض جعر ر ر

مفاجينخ ر ررا اةنريجي ر ررة فاش ر ررتد

ىيابو ...دخ إىل غرفة النجم وأييلع الررير والجسرائدع وأيسررج
الن ر ررجر اةمح ر ررر ا اف ر ررت ةن ر ررو مل  .ر ررر ىلر ر ر اءج ر ررجم ىليخ ر ررا يف
الربالجن...
سألتو جعد أين ىاد وى ما زالت مرتل.ية:
 -ىجي

أينرم ميدون ل ات ا خرين إبجي.ان!...

مل يرن يتجقع ى ا الرؤال ...فلم .ةخا...
 غًثم ال يت.نجهنا مريلرم!...ق ررال لنفر ررو جض ررجر" ..يت.ن ررجن الل ررة أيو ال يت.نجهن ررا م ررن يخ ررتم!
ملعجنررة ى ر ه الل رراتع ملرراذا وبرردت؟" ...ثرران يتمررل لررج ثانررت
الل ة ارد إشرارات حر

ف.ر  ...لرنرو شرعر ن ىليرو أين .يةخرا

ف.ال:
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 ري ر ررا ل تن ر ررا ل ر ررديخا م ر ررن ا ر ررروه واءي.اى ر ررات الربر ر رججيية م ر ررايرر ررتجى

حر ررروه الل ر ررات اةخر رررد اتمعر ررو ...ى ر ر غنير ررة

لملفردات الربججيية...
 مريال...؟ -حت.ي

خر..؟!

ربار..
.
مر ر َ أين ي .ررجم جي رررح ح ررره ا ررار والط ررارع الظ ررار وا ررار والع ررني
وال.اه!...
شعرت يللو من ا رديدع قةلترو وهنضرت إىل ال رفرة ...شرعر ىرج
للرعادة والنيجة إلر ذلك ا دثع وجيةعخا...
ثانررت قررد اسررتل.ت ىل ر الررررير فاحتلتررو ثررامال ....أيربررع لب
ال رفة وحاول االستل.ار جارىاع فنخضت وى جيةترم...
بل ر ر

ىل ر ر حافر ررة الرر رررير وىر ررج ار رراول خلر ررع مالج ر ر

فترارلت:
 ماذا جيربنع!.. أيجم...13

النر ررجمع

 ىنا..؟! -طةعا .ىنا ..ولي

يف اليار !..

زادت مراحة اجترامتخا:
 وماذا جيريد أييضا...؟ ثم لجقات هللا.. .ىر ا جةراطة..؟! أيج ىل استعداد...وقاطعتر ررو ومل جيدىر ررو يرم ر ر واالجترر ررامة قر ررد ج ر ردأيت جيتحر ررجل إىل
ضحرة هةةة:
 جيع وشرار !...أيى ه ل ترم الميلة..؟!مل .ةخررا ف.ررد ثرران مث رال.ع واسررتل .ىل ر حافررة الررررير هرراوال .أين
ينرمش معخا حتت الفراش...
 أينت م ر ومجي وب اب...هن

فرحا ....ف.اطعتو واالجترامة ما زالت جيعلجىا:

 لرنخا ال جيؤخ ا ه الةراطة!..مل .ةخا ...هنضت قائلة:
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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 !... جي.دميجن أينتم !...إىل ى ه الدربة ح ىعيع !؟ نتعلم منرم ح ىعيعل!...وسادت فرتة يمت ...قالت واالجترامة ما زالت ىل هياىا:
 إبمرانك أين جينام جار ...فرح يف سريرة نفروع لرنخا أيضافت:
-

دب واحتيام!..

مل .ةخا...
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جي طَت للردار وىجعت يف سةات ىمي ...
حاول أين ينام وى

رجاره ررمخا امل رر  ...سرخر وزاد سرخادهع

وأيدرك أينو جيربره معخا سلجب شرق ىفن أيسرار إليخرا ج.ردر مرا
أيس ررار إىل نفر ررو وإىل جل ررده وإىل ل ت ررو الميل ررة ...ثان ررت الني ررجة
الريملة قد طارت وفارقتو...
هن ر ع ورج إليخرراع

اقرررتب مررن وبخخررا ...وارردور أيبخررد نفرررو

أين يرجن متعج ....قةلخا ىل بةينخرا نرانع فان.لةرت إىل مرقردىا
ىل الان

ا خر...

غادر غرفة النجم جعد أين أيقفر لارا اردور شرديدع واسرتل .ىلر
اةريرة ااول إغرار النجم دون بدود ...ظ يت.ل
إىل بان

مرن بانر

ىل اةريرة ح مطلع الفجر...
***

شررعر ج.ةلررو حانيررة ىلر خررده ...قررام وب رال .ىلر إلرىررا. ..ثانررت
ى ر قررد بلرررت ىلرر طررره اةريرررة جعررد أين أيثملررت زينتخرراع
واضعة أييضا .ح.يةتخا اليدوية ىل ثتفخا وقالت:
 إىل ل.ار خر...16

انتف

م ىجرا .مترائال:.

 إىل أيين؟ إىل ى ه الدنيا...شعر لالثت اب وخيةة اةم ...
قةلتررو مرررة أيخرررد و ررارة أيشرردع وهنضررت وأيقفلررت الةرراب خلفخررا
واالجترامة ما جيعال جيض ر هياىا.
صنعاء1811/1/5 :م.
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