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 مهدان دماج 

 

كِت ًتعبًا، ٗاهزٙاح ق٘ٙٞ ٗباردٝ. األقدااَ، ِٓدا حم ق دٞ اُتعدار     

اهباص، ؽدار  كدتً  ًدّ دوٚدا. دد٘اربٛ اةتعدادٝ ع  ضدت          

ًقاًٗٞ اهربد اهذٜ باأ ٙااعب أؽابعٛ بقض٘ٝ. خ ٘ا ٛ ؽار  

ثقٚوٞ، ٗحذا٢ٛ اهغتٜ٘ اهلا٢ى ٙلاد ٙبتوعين. عقٌٚٞ حقًا ؿعدا   

أكداد أددّ ًدّ عداَ                  ذٖ. ًتدٟ صدٚي ٛ ٓدذا اهوعد      االُتعار ٓ

ًعددز، ، ر ددٍ خرب ددٛ اه ٘ٙوددٞ، ا٘اعٚدداٖ اهوٚوٚددٞ. ال أدرٜ...   

 ٍ٘  ٙزاٗدُٛ إحضاظ ٙقٚين بيُٕ قا  ادر هوت

   ةاذا ع  ضزع قوًٚ  بااًل ًّ ًغاسهٞ ب ط اهزؽٚف ؟ -

  ضتٔوم ًثى ٓذٖ األص٣وٞ ًا  بقٟ ًدّ ٗقد٘د اهؾدرب اةت!ٌدا     

 خاؽٞ ٗأُين "أ اسي ب ط اهزؽٚف" كى هٚوٞ  قزٙبًا.

َّ أْ أُتعز ُؾف صاعٞ أخدز٠، ً٘عدا اهبداص اهقدادَ       كاْ عو

دقٚقٞ، ٓذا ًا  ق٘هٕ ٓدذٖ اؾدااٗي اةعقداٝ. أُتعدز      54ك ، بى 
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قوًٚ . إُين أقزأ دااٗي كتوفٞ. ٙا إهلٛ  ال أصدت ٚ  حتدٟ  فضد     

 ٓذٖ اؾااٗي.

 كٍ أُا  يب     -

ِق ٗرًٚت ظضاٜ اةتٔاهم عوٟ أحا اهلزاصٛ اةز فعٞ قوتٔا ع

حمل ٞ االُتعار، ٗباأ  أ يًدى ؽدف ٞ اهوٚدى حم عدارع ً داعٍ      

اهبٚتشا، اةِعاَ اؿٚاٝ حم ًثى ٓذٖ اهضاعٞ. كى ع١ٛ ًطا١ حم ٓذا 

اهغارع، هلّ ال أحا ٗال ع١ٛ ٙت زن عوٟ اهزؽٚف ص٠٘ ظى 

ٍٛ اةتٌزد ت  ٗاةثقودت  عدذا٢ٛ اهغدت    اهطددٍ. كداْ   ٜ٘ صاَق

 اهضلْ٘ ٙوف اةلاْ ٗٙشداد ٗحغٞ.

ال با أْ أ زن ٓذا اة عٍ  إُٔدٍ ٙضدتغوْ٘ دٔداٜ ٗال     -

ٙا،عْ٘ بضدا١ كبداقٛ اة داعٍ اةغدابٕ  حتدٟ ٗدبدا       

 هلٍ ًّ...  االصرتاحٞ باأ  باهتقغف... ٙا

* * * 

االُتعار. ٙباٗ ٓذا األًز ًت٘قعًا، ،فٛ ًثى  ال أحا ص٘اٜ حم ق ٞ

 حيفغ اؾٌٚ  دااٗي اهباؽا  عّ ظٔز قوب. ٓذا اه قط
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باأ  أ يًى اُعلاظ ض١٘ اهضٚارا  اهقوٚوٞ بع!  ٔا اةضزعٞ 

عوٟ األصفوت اةبتى بتفاؽٚوٕ اـغدِٞ اهد  كاُدت  عٔدز ثدٍ      

ؽتفٛ حم عتٌٞ اهغارع اه ٘ٙدى. أدركدتأ أْ اهدشًّ بداأ حيدزن      

 ع!  ٕ أٙطًا، عِاًا باأ  ق ٞ االُتعار  ضدتيُط "بيُفداظ"  

داٙاٝ. كاُ٘ا ؽاًت  كاهعادٝ، ٙلاد اةز١ حم بعض األحٚاْ ٙغدم  

 ق.   حم قار ٍٔ عوٟ اهِ ق

بعا ؿعا  بداأ   أضد٘ا١ اهباؽدا   عٔدز حم بااٙدٞ اهغدارع.       

  يًوت برتقب اهزقٍ اةط١ٛ حم ٗادٔٞ اهباص اهقادَ.

 اهوعِٞ     -

 ِاقؾت األُفاظ اهؾاًتٞ حم احمل ٞ، ٗباأ  عِٚاٜ ًدزٝ أخدز٠   

ٞ اهزؽٚف، بٌِٚا كاُت رد ٜ اةِٔلتداْ  دذرعاْ ؽدارٖ    اغاسه

 اةبتى ذٓابًا ٗإٙاباً، غ ٘ا  ًثقوٞ.

 ال ،ا٢اٝ  هّ ٙي ٛ ٓذا "اهوع " بضزعٞ. -

رًٚت عقٚب  اةلتعٞ ا بط اهعٌى ًّ عوٟ ظٔزٜ، ٗارمتٚدت  

. أُين أعز،دٕ  8عوٟ اهلزصٛ ًزٝ أخز٠، عبثًا، أُتعز اهباص رقٍ 

 ، عٌِٚا كٌارظ اهفٚشٙا١ األؽو .8ٍ دٚاًا. ٓذا اهباص رق
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كِت ال أساي ًضدتغزقًا حم إدران اهع قدٞ بد  ًدارظ اهفٚشٙدا١      

، عِاًا اُعلط ض١٘ اهضدٚارا  اهقادًدٞ عودٟ عد١ٛ     8ٗاهزقٍ 

 جيوط ظ٘ارٜ ع  وٌح عِٚاٜ  فاؽٚوٕ ًّ قبى.

 ٙا إهلٛ   -

 اهتفتُّ ًتع!بًا... ًتٟ دوضت  ٓذٖ اؾٌٚوٞ ظ٘ارٜ ؟

ح اهغدارع ٙدااعب خؾدٚ   اهغدعز اهدذٓيب      كاْ ض١٘ ًؾابٚ

اةِضلب كيً ار أبزٙى اهغشٙزٝ، ٗاهذٜ ع!ش  قبعتٔا اهضد٘دا١  

عّ أْ ؽفدٛ ث٘ر دٕ اهغ!زٙدٞ. كاُدت  ِعدز إا األًداَ عداردٝ        

اهذّٓ، ٗٓذا ًا ع!عين أْ أًعّ اهِعز عزٙٞ إا ٗدٔٔا اهِاعٍ 

. اهرب١ٜ، ٗعِٚٚٔا اهؾا،ٚت  اهودت  ٙغد  ًٌِٔدا بزٙدق ًت هد٤     

كاُت  وبط ًع فًا أص٘د أُٚقًا، ًب ِدًا بؾد٘ر رًدادٜ ٙدااعب     

رقبتٔا اهاا،٣ٞ، بٌِٚا اُضداي عدعزٓا إا اـودف ٙلداد ٙ ًدط      

    ْ أرض اهزؽٚف. كٍ متِٚت حم  وم اهو عٞ ه٘ أُين، ٗهد٘ هثد٘ا

كِت  قوٚوٞ، حقٚبٞ ٙاٗٙٞ كتوم اه   ِاَ ،٘ق صاقٚٔا اهزعٚقت   

ودٛ عدع٘ر قدٜ٘ بديُين أعز،ٔدا      كوٌا أًعِت اهِعز اسداد حم داخ

 دٚاًا.
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* * * 

أحضضتأ باهار١ عِاًا ؽدعاُا ًعدًا اهبداص اهدذٜ كِدت قدا       

 ِاسهت عّ حقاٜ عوٚدٕ. ٗ يًودت بغدغف أؽدابعٔا اهزعدٚقٞ      

 ٗٓٛ  ضتوٍ اهتذكزٝ ًّ اهضا٢ق اهذٜ باهغ بابتضاًتٕ اةتؾِعٞ.

 عٌا أ اؾو٘ظ خوفٔدا قودًٚ  حم اؾاُدب ا خدز هٚتضدِٟ هدٛ       

ًغآا ٔا ب٘ض٘ح. كاُت قا ٗضدعت حقٚبتٔدا عودٟ اهلزصدٛ     

اجملاٗر، بٌِٚدا أهؾدقت ٗدٔٔدا بشددان اهِا،دذٝ اهبدارد. ٗؼدزن        

اهباص. كاْ دضآا ٙتٌاٙى بغلى ًتِا ٍ ٗكيُٕ ٙتؾدزر ٗ،دق   

 عٞ، ٗادا  ق٘اُ  ،ٚشٙا٢ٚٞ خاؽٞ بٕ. كِت قا أٙقِت حم  وم اهو

الٙاع فااًل هوغم، أُٔا أمجى اًدزأٝ رأٙتٔدا حم حٚدا ٛ. ٗأٙقِدتأ     

 أٙطًا أُين قا صق تأ صق٘طًا صزٙعًا حم  زأًا اهضاحز  

* * * 

أًعِت اهِعدز حم  قاصدٍٚ ٗدٔٔدا اه٘ضدا١... كدٍ ٓد٘ ًتِاصدق        

ٗمجٚى  عفتآا اه٘ردٙتاْ ؽفٚاْ ب  اؿ  ٗا خز أصِاًُا ًتضدقٞ  

ا اهربُٗشٜ، ٗعِٚآا اةت ه٣تاْ    اْ بٛ آال،دًا  اهبٚاض، ٗدبِٚٔ
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ًّ األًٚاي حن٘ عاع مجٚى ذٜ كا٢ِا  ٗضا١ٝ. كداْ كدى عد١ٛ حم    

اؿا،وٞ قا اكتضب قارًا ًّ اؾٌاي. حتٟ اهِق٘ؼ اةوُ٘دٞ عودٟ   

قٌاؼ اهلزاصٛ اؾاٙاٝ حم اهباص اكتضبت ًعِدٟ كتوفدًا ٓدذٖ    

 اهوٚوٞ 

ألٗراق اةوُ٘ٞ،  ب  هدٛ  ،ت ت  حقٚبتٔا بز،ق ٗأخزدت  بعض ا

بعا ؿعا  أُٔا ب اقا  "،اهِت "، عٚا اؿب اهدذٜ ع أعز،دٕ   

 دز٠ صرتصدى ٓدذٖ     ص٠٘ ٓدذٖ اهو عدا . ٗ ضدا١هتأن ةدّ ٙدا     

ٙا هٕ ًّ ُذي  كٚدف   !اهب اقٞ؟  ٗٓى ًّ صرتصى هٕ داٙز عبٔا

هٕ أْ ٙضتيثز بلى ٓدذا اؾٌداي اهلدُ٘ٛ ه٘حداٖ ؟ ٗ ضدارعت      

  أ،لزن إُدٕ ال ٙضدت قٔا دْٗ عدم، ال    اهاًا١ حم عزٗقٛ، ٗباأ

ٙقار مجاهلا كٌا ِٙبغٛ، ص  ٛ إا آخدز درددٞ، صدل  ٗعزبٚدا     

ٗسٙز ُضا١، ال ٙفقٕ حم أً٘ر اهفّ ٗاهعغق، رادا ٙطدزبٔا أٙطدًا،    

ذهم اهضا،ى...  كاْ عع٘ر كب  ٙت٘اها حم داخودٛ حندٖ٘ بداهغ ٝ    

 ٗاؿضا راا، بى ٗاؿقا أٙطًا.

 ةاذا ؼبٕ...؟  -

 رأصٛ كعاعق  ًلوَ٘. طيطي 
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* * * 

َعوت  حم ًقاًٞ اهباص أؽ٘ا  طف٘هٚٞ ًزحٞ. كاُت اًزأٝ باِٙٞ 

قا ؽعا  هت٘ٓا ٗحم حطدِٔا طفودٔا اهؾدغ  اةدتبد٤ داخدى      

باهتٕ اهؾد٘،ٚٞ اةِتفددٞ، ٙأَِق دى عِٚٚدٕ اهؾدغ    بد  أرددا١        

اهباص. دوضت اةزأٝ أًاًٛ ٗٗضعت ؽدغ ٓا عودٟ اهلزصدٛ    

 ِ  قدا أدخودت ذهدم اهلدز  "اهوعد " إا      اجملاٗر. كاُت ،دا 

حقٚبتٔا، ذهم اهلز  اهذٜ أثار حم داخوٛ  وم اةزارٝ، ٗبداأ    

 ااعب اه فى بِعزا  ٗدٗدٝ ٗحزكا   اٙدٞ حم اهو دف  كداْ    

اه فى صعٚاًا بتوم اةااعبا  اهزقٚقٞ، ٗكِت دْٗ عدم أصدعا   

 ًِٕ بلث   اُتعغتأ ًّ داٙا، ٗساد عغفٛ ٗهلفٛ عوٟ اؿٚاٝ. 

كاْ اهباص ٙت زن بضزعٞ، ال  ٘قفٕ حم ًثى ٓذا اه٘قت اةتديخز  

 دد  ااعددارا  اؿٌددزا١ اهدد  بدداأ  متددارظ ٓ٘اٙتٔددا بعِدداد   

اهضا٢ق . كِت ًزٓقًا هوغاٙٞ، ٗباأ  دفُ٘ٛ اهؾدزٙٞ  ثق ْ. 

كاْ آتشاس اهبداص حي دٍ بدااخوٛ أعٌداٝ اهؾد ٘ ٗٙضدق ٔا       

  باعًا. 
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* * * 

ن. ٗكاْ اه فى قدا اصتضدوٍ هوِدَ٘    اصتٚقعتأ ،شعًا. ع  لّ ِٓا

 حم حطّ إًٔ. ٗ وفتُّ ميًِٚا ٗٙضارًا... هقا رحوت . 

 كٚف  اَدر   دْٗ أْ  ٘قعين ؟ -

حاثتأ ُفضٛ باصتِلار ٗدٓغٞن كٚدف اصدتغوت   عديب ُٗدً٘ٛ     

ٗٓزبت  دْٗ أْ  ٘دعين ؟ هقدا كداْ بد٘دٜ أْ أقد٘ي هلدا ك ًدًا       

أمجدى اًدزأٝ حم اهعداع،    كث ًا، كث ًا... أْ أق٘ي هلا باختؾار إُٔدا  

ٗأُين أحببتٔا حتٟ اؾِْ٘... إْ اهداقا٢ق اهد  قطدٚتٔا ًعٔدا حم     

 اهباص كاُت عٌزًا كاًً  ًّ اهعغق ٗاهغزاَ، ٗأُين...

اهددشر األ،ددز، ،يضددا١  إعددارٝ  -بعؾددبٚٞ ٗاُفعدداي-ضددغ تأ 

اهت٘قف، ُٗشهت ًّ اهبداص  د  آبدٕ هتد٘بٚذ اهضدا٢ق، اهدذٜ       

 ًتلزرٝ. طاٙق ًّ ضغط اهشر بؾ٘رٝ 

صز أ حم طزٙقٛ اةعتاد حن٘ اهضدلّ اؾداًعٛ، ًدِلط اهدزأظ،     

 اٗر حم ذٓين أ،لار ع!ٚبٞ، ٗػٚػ بااخوٛ أحاصٚط ًط زبٞ، 

 بٌِٚا باأ  سخا  اة ز  طزب بعِف قٌاؼ اةعوٞ اهزخٚؾٞ.

  ٘قفت ،!يٝ، ٗحاثت ُفضٛ ًتضا٢ً ، را،عًا ٙاٜ باصتغزابن



9 

 

ٞ ٗداع، بعا كدى  كٚف داس هلا أْ  رتكين ٓلذا دْٗ كوٌ -

 اهذٜ ؽِعتٕ ًّ أدؤا ؟ ٙا هلا ًّ قاصٚٞ 
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