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 مهدان دماج 

 

ايًٌٝ ٜغص بعالّ الْٗا٥ٞ. ٚصٛت املطر املٓصكه    اشبكا     

ٜبعث   ايٓفض ْع٠ٛ طفٛي١ بعٝد٠، ٖٚدٜر حٓني َٛجك.. اَك     

املهإ برا٥ح١ املطكر. ٚااببكأ فْفاشك٘ اعاجعك١ ْصكُاتد بكا ا٠       

خففأ َٔ حرا ٠ ايغرف١ امله ١َٛ. خرجأ َٔ صكد ٙ ايعكرٜ    

ا خبٛف. نكإ َكٛا٤ ايكطك١ ظكاحبارت، خيك م      زفر٠ َا يبث فٕ ن ُٗ

صٛت قطرات املطر املٓصه  بغكسا ٠، يٝلكٌ  أ فيْٝك٘ صكافٝارت     

ٚٚاضحارت ٚضٛح ايكًل ايذٟ اْ ابك٘ ٚايكذٟ اْ كسن َكٔ جفٓٝك٘      

ايّٓٛ متاَارت.  ٖٝب١ صا ت ٖذٙ ايًحعكات انٕ، ٚصكعب١ يًغاٜك١...    

سبعات "اي اا ايالَٓطكٞ ٚاشبٛف َكٔ ايالظك٤ٞ"، نُكا نكإ     

فٗا. يككد اَك  ت حٝا ك٘ بٗكذٙ ايًحعكات ايعكُٝك١ "ايك         ٜل

 شاق ين، َٚص كبًٞ ٚآَايٞ ايعع١ُٝ،  أ ٖذٙ اسبحر٠ اسبكري٠". 
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َٓذ فشبٛن  كرٜبارت نإ ب٢ً َٛبكد ٜكَٛٞ َك. ايعكذال ايًًٝكٞ      

ايذٟ ال ٜٗكدف فبكدارت  ال بٓكدَا ٜطبكل ْكّٛ َفكسن بًك٢ جفٓٝك٘         

. حنكٍٛ جصكدٙ   املرٖكني   ٚقأ َ أخر جدارت. يكد الحكغ ازبُٝك  

فنثر َٔ فٟ ٚقأ َض٢، ٚبرزت حٓحر ٘  أ اشبا   فنثر فأنثر، 

ح ٢ صا ت  ًفأ فْعا  ازبُٝ. ِٖٚ ٜ ابعٕٛ حرن ٗا ايلابد٠ 

ٚاعابط١ بٓدَا نإ ٜ هًِ، ٚ ٕ ناْٛا قكد الحعكٛا نكذيو فْٗكا     

صا ت انٕ ْاا ٠. مل ٜهٔ ٖٛ ْفص٘ ٜعٞ شكب   غكريٙ املفكاج٧،    

مث١ ظ٦ٝارت َا ٜ حرى بداخً٘، بٌ  ْ٘ ٜهكاا  يهٓ٘ نإ ٜد ى جٝدارت فٕ 

 ٜٗسٙ ٖسارت.

* * * 

نإ ٜعرف َٛا٤ٖا جٝدارت،  ًو ايكط١ ايصٛاا٤ امل صكد١ ٚامللكاب١   

مبحاب١ َؤمل١. ناا فٕ ٜغ٢ُ بًٝ٘ َٜٛارت ٖٚٛ ٜ اب. جصكدٖا اعسٜكٌ   

ٜكط. ايعا ن ايفصٝح، ذبأ بحالت شٝا ات املٛن  اير٥اشكٞ  

حذا٥٘ ايالَ. ايذٟ حمل ٘ َكٔ   املصرب١، ي داب    األخري خٝٛط

ب٢ً ايرصٝف املكابٌ َٔ بني ازبُٛن احمل عد٠ ي ح١ٝ ايضكٝٛف  
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ايهبا . ٖٚذا ايلباح  آٖا نعاا ٗا جباْ  بُكٛا ايٓكٛ . َٚكا  ٕ    

 ف ٘ ح ٢ قفست َصرب١ حنٛٙ ٚظًأ  ًحل ب٘ ٚ دٚ  بني قدَٝ٘ 

بدالٍ ح ٢ "ندت فٕ فشكط ب٢ً ٚجٗٞ". ناْأ صغري٠ بٓدَا 

ر٠، جصدٖا ْاحٌ، ٚظكعرٖا األشكٛا طٜٛكٌ ْٚعٝكف      آٖا فٍٚ َ

َكا ١ْ بكطط اسبكا ٠. ٚنكإ فنثكر َكا يفكأ اْ باٖك٘ ٖكٛ ييكو         

ايعرٜط املًٕٛ ايذٟ ٜسٜٔ  قب ٗا ايرنٝه١، ٚايكذٟ اخ فك٢ بعكد    

ييو بأٜاّ. نإ ظغٛفارت باسبٝٛاْات َٓذ ايلغر، يهٓ٘ مل جيرؤ، بكٌ  

فككط بططعاَٗكا    مل ٜفهر َطًكارت، فٕ ٜأخذٖا  أ َٓسي٘. نإ ٜه فٞ

 َٔ حنٍي  أ آخر، ٚبٓٗر فٚالا اسبا ٠ بٔ  نًٗا بكص٠ٛ. 

* * * 

"مل فبد فح ٌُ ٖذا!". نإ َكٛا٤ ايكطك١ ٜكسااا ظكحٛبارت ٚحكد ٠      

بازاٜاا زخات املطر ايلٝفٞ ايكاشٞ. فظعٌ شٝحا ٠، ٚحدم حنكٛ  

ِ  فٕ خيكر ،   زٚج ٘ ايٓا١ُ٥ ٚ ٢َ مبلفٞ ايٓٝهٛ ني بعٝدارت. يكد ٖ

ايكط١ ٜٚدخًٗا ايبٝأ يهٞ ٜٛقف ٖذا ايعكذال،   فٕ ًٜ كط ٖذٙ

ٖذا املٛا٤ ايكا ٌ؛ يهٓ٘ شربإ َا  راج. بٔ ييكو، اكا فركا       
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ْفص٘ ظعٛ ارت باسبٓل ايعدٜد ٚايععٛ  باعسمي١ ٚاالح ككا  يذا ك٘؛   

ٖذا ايععٛ  ايذٟ نإ نآَارت   ااخً٘ َٓذ زَٔ طٌٜٛ. يكد نكإ  

ٚجكري  عكر٠ صكٝف١ٝ   ٜؤَٔ   قرا ٠ ْفص٘ بأْ٘ يٝض فنثكر َكٔ ح  

حكري َٗكسٚز ايعدلك١ٝ فاقكد اد اا٠. نكإ ًٜكّٛ ْفصك٘ اا٥ُكارت        

ٜٚعذبٗا. "اهلل ٜعٝٓو ٜا َصهني"، ٖهذا متاَكارت قكاٍ يك٘ "اسبكا      

َصعد"، صاح  ايبكايك١، ٖكذا ايلكباح ٖٚكٛ ٜعكٝع٘ بٓعكرات       

ٖاز١٥. ح ٢ زٚج ٘ ناْأ  راا ب٢ً َصكاَع٘ ايهًُكات ْفصكٗا.    

  ٔ شك٣ٛ قكد  فضكر      زٚج ٘، ٖذا ازبصد ايراب  جبكٛا ٙ مل ٜهك

بًٝ٘، مل خيْ  َٓ٘ شك٣ٛ ايٝكّٛ "املعكؤّٚ"، ايكذٟ حكاٍٚ،   كِ       

ايضغٛط األشر١ٜ، فٕ ٜؤخرٙ قد  املصك طان، ال  فضكارت يًعكرٚط    

نُا نإ ٜع كد ازبُٝ.، ٚيهٔ خٛفارت َٔ بحسٙ بٔ ايكٝاّ بكدٚ ٙ  

نرجٌ    ًو اي١ًًٝ ايرٖٝب١. "يكد جعًأ َٔ ْفصكٞ بر ٛركارت   

 بأش٢ ٚفطبل ٜدٜ٘ ٚ كً    فراظ٘. اج ُابٝارت!"، حدث ْفص٘

* * * 
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 ذنر نٝف نإ ازبُٝ. ٜصدر َٓك٘، ٚنٝكف ظكٌ صكبٝح١ ييكو      

"ايفًفٌ" ايعُالقك١، صكفعات    ايّٝٛ ايبعٝد ٜ ًك٢، ذبأ ظحر٠

قا٥ككد ايفلككٌ إٚ فٟ ابكك ا . ٖٚككذا ايلككباح فٜضككارت فخككذ   

"املدٜر" قًُ٘ ازبدٜد ٚاش٘   جٝ  قُٝل٘ بكال َبكاال٠ إٚ فٕ   

. ناْأ ْعرات املدٜر  ري امله ث ذبكرى بعٓكف ْٗكر    ٜكٍٛ ظ٦ٝارت

ايغٝغ املهبٛت بداخً٘. "آٙ نِ نإ بٛاٟ فٕ فْ سن قًُكٞ َكٔ   

 جٝب٘ ٚفٕ فصرخ   ٚجٗ٘ بهٌ صٛ ٞ:  ْ٘ قًُٞ ٜا...!!".

نِ مت٢ٓ ايّٝٛ فٜضارت يٛ فْ٘ صف. ٚج٘ "َبدٛت"، ايكذٟ  فك    

٤   بهٌ ٚقاح١ فٕ حيضر ي٘ نٛبارت َٔ ايعاٟ َثكٌ بكٝك١ ايكسَال   

ايكرزام" ايكذٟ طًك  َٓك٘      امله  ! فٚ فٕ ٜكٍٛ: "ال" يك"ببد

نايعاا٠ ايكٝاّ بايعٌُ ْٝاب١رت بٓ٘. يكد اْكض٢ فشبٛن متاَكارت ٖٚكٛ   

حياٍٚ، إٚ جد٣ٚ، فٕ ًٜككٞ اي حٝك١ بًك٢ املٛظفك١ ازبدٜكد٠        

امله   اجملاٚ . يكد ناا ايدَ. فٕ ٜكفس َٔ بٝٓٝ٘ بٓدَا  ذنر فْ٘ 

، بٓد بٛا ٘ َٔ ايعٌُ   شكٝا ٠ األجكر٠،   مل ٜص ط. ح ٢ فٕ ميٓ.

 ايران  امل طفٌ ايذٟ جبٛا ٙ َٔ شً  آخر شٝحا ٠ يدٜ٘.

 "ٜا صرصٛ !". -
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 بلل ب٢ً ْفص٘ ٚف ُ  بٝٓٝ٘ َٔ جدٜد. 

نإ املٛا٤ امل لابد ٜسااا ظحٛبارت ٚ كٛ رارت بازاٜكاا زخكات املطكر.     

ٚبدف صٛت ايكط١ ٜذٟٚ ظ٦ٝارت فع٦ٝارت. نكإ ٜ كًك  بًك٢ فراظك٘     

ملصعٛ ،   أ جح   ْفص٘ امل عب١ اير ب١   ايٓسٍٚ  أ ايعكا ن.  نا

 "ال ِٜٗ!"، صرخ فحأ٠.

َّ فٕ فْٗٞ ٖذا بأٟ ظهٌ نإ!".  -  "بً

 نإ ايدّ قد اح كٔ    فش٘.

* * * 

مل ٜصبل ي٘ َٔ قبٌ فٕ  ف٣ حا  ٘ خايٝك١، ْعٝفك١ ٖٚاا٥ك١، َثكٌ     

ٜهٔ قد   ًو ايًحع١. ٚ ذنر، ٖٚٛ ٜذ ن ايرصٝف املب ٌ، فْ٘ مل

خر    ّٜٛ َٔ األٜاّ   َثٌ ٖذا ايٛقأ. نكإ املطكر ٜ صكاقط    

بٗد٤ٚ، ٚناْأ ايبٝٛت ٖاَد٠؛  ْٗا ايثايث١ صباحارت. ٚ أَكٌ قًكٝالرت،   

ٖٚٛ ٜص ٓعل اعٛا٤ ايبكا ا، قطكرات املطكر ايك   ًُك. مبحكايا٠       

امللباح ايهٗربا٥ٞ ايٛحٝد ركِ  ٗكٟٛ بًك٢ فشكفًأ ايعكا ن      

ٍٚ املككا٥ٞ احملككايٟ يًرصككٝف. نككإ ي ٓضككِ   األخككري  أ ازبككد
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احصاط َفعِ بايصعاا٠ قد  ُرٙ متاَارت. ٚذبكرى خبطكٛات ٚاشكع١    

حنٛ َا  بك٢ َٔ ييو ايلٛت، ٚ ٢َ جبصدٙ ذبأ ٖٝهٌ  حكد٣  

ايصٝا ات ايٛاقفك١، ٚفَصكو بًطكف ازبصكد املكر عغ ٚاملب كٌ       

ٛ  ب٢ً صد ٙ ايذٟ بدا ٜٓب  بكك٠ٛ. ٚإٚ   اا٠ َٓك٘    ٚٚضع٘ حبٓ

املضغٛط ضحه١ باي١ٝ  اات صداٖا جكد إ  خرجأ َٔ صد ٙ 

َٚصانٔ اسبا ٠. اْبعثأ فضٛا٤ َٔ بع  ايٓٛافذ، ٚازااات ظ٦ٝارت 

فع٦ٝارت، َر ص١ُ بًك٢ اشكفًأ ايعكا ن املب كٌ، ٚ كديأ  ؤٚط      

نثري٠ َٔ ايٓٛافذ يهٓٗا شربإ َا بكاات  أ ايكداخٌ. ٚبكدفت    

األْككٛا  املر صكك١ُ بًكك٢ ايعككا ن رب فككٞ  ٜٚككدارت  ٜٚككدارت،  ا نكك١  

حها ٘ املد١ٜٚ دبًحٌ   األ جا٤، ٚاي  ال ساٍ جكد إ اسبكا ٠   ض

  راا صداٖا ح ٢ ايّٝٛ. 

 

7991صٝف   


