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 مهدان دماج 

 

بذأت ايشٜاح تًعب بظتاس٠ ايغشف١ ايبٝضاا٤  ااا دفاا باضُش ا١     

اآلط١ٜٛٝ إلغالقٗا بعتاب مل ٜفُٗ٘  فكذ فتح ايٓافاز٠ َاش٠ أىاش٣    

سغِ حتزٜش األطبا٤ َٔ تٝاسات اهلٛا٤ اييت قاذ تـاٝب٘ بايتٗاباات    

س١ٜٛ٥  ٖٚٛ َا ال حيتاد٘ َطًكًا. فع٢ً ايشغِ َٔ إٔ ارتشٜف نإ 

اٍٚ ققٓا  ٚسٜكات األػذاس ايضم١ُ بايظكٛ،  قال إٔ ال ٜضاٍ حي

 ايؼتا٤ نإ قذ قذّ َبهشًا ٖزٙ ايظ١ٓ ع٢ً غري ايعاد٠.

نإ ٜبتظِ مباٛد٠ َـاطٓع١ يًُُش ا١ ايبذٜٓا١ ايايت باذت يا٘        

"نبغٌ" ٖا٥ر ٖٚٞ حتاٍٚ ققٓاع٘  بًٗذتٗا اضهظش٠  بإٔ ال ٜفتح 

إٔ ٜهظاب   ايؼباى َش٠ أىش٣. ناإ يطٝفاًا َعٗاا  حيااٍٚ دا٥ُااً     

َٛدتٗا  ىاؿ١ أْٗا ناْت اضظؤٚي١ عٔ  اشب اإلباش ايعضا١ًٝ.    

فهإ ٜعطٝٗا ْـف َا ٜتفضٌ ب٘ ايضٚاس ايزٜٔ بذأٚا ٜتٓاقـٕٛ 
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ٖزٙ األٜاّ؛ ٖزا َا دعًاٗا تتشُاٌ  فُٝاا ٜباذٚ  يٛقات طٜٛاٌ        

َضاد٘ اضتكًب ٚتـشفات٘ ايطفٛي١ٝ  سغِ إٔ األطبا٤ أنذٚا هلا إٔ 

 ٓز صَٔ طٌٜٛ.ْٛبات ايظهش قذ اْتٗت َ

* * * 

أغُض عٝٓٝ٘ طٜٛاًل  دٕٚ دذ٣ٚ؛ ال أثش يًٓاّٛ عًا٢ اإلطاالم.    

نإ مث١ أسم َجكٌ ٜباغت٘ بني سنٍي ٚآىش. ٚأساع بادٚد٠ تظاشٟ    

يف دظذٙ ندٚد٠ ايض٤ٛ ايكُشٟ يازيو ايٝاّٛ ايبعٝاذ ايازٟ مل     

تظتطا رانشت٘ طٛاٍ طآني عذٜاذ٠ إٔ تاضٜح ؿامٛس تفاؿاًٝ٘      

 ٛض.ارتشاف١ٝ عٔ ؿذسٙ اضكب

ناْٛا ػبابًا َاذدذني بهاٌ أْاٛا  األطاًش١  ٚناإ ىاَظاِٗ.       

ٜشتظِ ظًِٗ ارتافت ع٢ً طشقات ايكش١ٜ اهلاَاذ٠  ٜتظاًل ةفا١    

أػذاس "ايعجشب" اضٓتؼش ع٢ً دذسإ اذتكٍٛ ارتضاشا٤ ٚعًا٢   

دٛاْااب ايطشٜاال. نااإ ايكُااش َهااتُاًل تًااو ايًًٝاا١. ٚناْاات 

١ٜ  ٚمل ٜعذ ٖٓاى ايظشب اضاطش٠ قذ اْكؼعت متاًَا  ُٖٚذت ايكش

َا ٜتششى يف دٛفٗا ط٣ٛ ظًِٗ ايكُشٟ ايزٟ بذأ ٜضسف عًا٢  
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دذسإ اضٓاصٍ اضطفأ٠  ٚارتا٥ف١. مل ٜهأ ايبااب ايـاغري يازيو     

اضٓضٍ قادسًا عًا٢ ايـاُٛد أنجاش  فاْفتشات  افتاٙ ارتؼابٝتإ       

 يشنالتِٗ اضتٛسؼ١.

* * * 

١. ٚمل جياش   مل ٜٛقظ ؿشاخ األطش٠ يف ايذاىٌ ْٛافز ايكش١ٜ ايٓا٥ُ

أسذ َٔ ادتريإ إٔ خيشز سأطا٘ َأ ناٝع ايٓاّٛ. نااْٛا فكا        

ٜتُٓاإٛ أال ٜضسااف "ايلااٌ ايكُااشٟ" عًاا٢ دااذسإ َٓاااصهلِ. 

أطهتت سؿاؿ١ طشٜع١ قًب األب ايزٟ متضقت سٚس٘ حبجًا عأ  

ارتالص. ساٍٚ داٖذًا ٜا٥ظًا إٔ ٜكٓعِٗ بأْ٘ ال ٜفِٗ ػ٦ًٝا  أْ٘ ال 

ٙ َٓز ػٗٛس عٓاذَا فاشم َأ ايكشٜا١.     ٜعشف أسذًا  ٚأْ٘ مل َٜش ٚيذ

أقظِ هلِ بهٌ َا ٜتزنشٙ َٔ اضكذطاات  أْا٘ َاضاس  بظاٝ  ال     

ٜفك٘ ػ٦ًٝا  أْ٘ مل ٜدح سكً٘ َٓز ايـباح  ٚمل ٜغاادس ايكشٜا١ َٓاز    

ػٗٛس عذٜذ٠  ٚأْ٘...  ٚأْ٘... تٓاثشت اياذَا٤ عًا٢ ثاٛب صٚدتا٘     

    ٕ ٜطًال   ايزٟ بذأت أٜاٍد نجري٠ متضقا٘. قااَٚتِٗ بؼشاطا١ قباٌ أ
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أسذِٖ سؿاؿ١ أىش٣. ٣ٖٛٚ دظاذٖا اضٓٗاٛؾ عًا٢ األسض     

 ٚاَتضز دَٗا بعشم ؿذسٖا ايعاسٟ.

* * * 

نإ ىاَظِٗ. ٚنإ اضهإ قذ اَتأل بشا٥ش١ اضاٛت. ظاٌ ٚاقفاًا     

َتظُشًا  ٜؼاٖذِٖ ِٖٚ ٜفتؼٕٛ بعبح ؿٓادٜل ايجٝاب اذتذٜذ١ٜ 

ـري٠ اضض١ٜٓ بشطَٛات سىٝـ١. ٚاَتضز ايذّ اضتذُذ بٓكٛؾ اذت

اضٗرت١٥ فأثاس يف ْفظ٘ ايغجٝإ  ٚتٗاا٣ٚ دظاذٙ اضاشتعؽ عًا٢     

األسض ٚبااذأ ٜتكٝااأ. نااإ ايهاإٛ ٜااذٚس يف سأطاا٘ اياازٟ ػااك٘ 

ايـذا  ٖٚٛ ٜتابا بٓلشات َٗضٚص٠ تًو األػباح ايايت تبشاح   

عٔ ػ٤ٞ مل ٜعذ ٜتزنشٙ  باٌ مل ٜعاذ ٜتازنش نٝاف ؿااس ػابشًا       

ٚتٓاا٢ٖ فذاأ٠ قىل   َجًِٗ  ٚنٝف طٝل قىل ٖزا اضهاإ اضاٛسؽ.   

مسع٘ بٛ ٛح ؿٛت طف١ً تبهٞ بشعب يف صا١ٜٚ ايغشف١ اجملاٚس٠؛ 

 فاستعذت فشا٥ـ٘.

* * * 
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ناْٛا قذ عبجٛا بهاٌ ػا٤ٞ  ٚتكاافضت أدظاادِٖ ىااسز اضٓاضٍ       

حيًُٕٛ أػٝا٤ مل ٜأتٛا َٔ أدًٗا! نإ قذ تـِٓ عٓذ بااب اضٓاضٍ   

ظالّ  اضهظٛس  تتابا عٝٓاٙ تًو األػباح ٖٚٞ تغٛص ٚختتفٞ يف

ادتبٌ اضٛسؽ. نإ ػعٛس غشٜب قذ متًو سٛاط٘ اضتبًاذ٠ ٖٚاٛ   

ٜٓلش بٛدٌ حنٛ دظذٖا ايـغري ايزٟ ناإ ٜٓاتفض رعاشًا باني     

 ٜذٜ٘.

* * * 

ْٗض َٔ طشٜشٙ  ٚأسهِ قغالم نٓضت٘ ايـٛف١ٝ اضفضا١ً  َٚاذ   

قذَٝ٘ ايٓشًٝتني داىٌ ىف٘ ايـٛيف ايذاف٧ ايزٟ "ؿادسٙ" َأ  

قساذ٣ صٜااسات ايٛفاذ ايعظاهشٟ قباٌ       أسذ ايفٓادم ايعاض١ٝ يف

أعٛاّ. أسهِ قبضت٘ ع٢ً سأغ عـاٙ ايطب١ٝ اييت  شب ًَٜٛا َاا   

مبؤىشتٗا ايبالطتٝه١ٝ سأغ طبٝب٘ األؿًا عٓذَا ساٍٚ تكٝٝذٙ يف 

ايعٓٝف١. ٚتٛدا٘ قىل "بًهْٛا١" غشفتا٘ يف     قسذ٣ ْٛبات ايظهش

ايطابل ايجايح َٔ اضظتؼاف٢ "ايجاٛسٟ" اضطاٌ عًا٢ اضذٜٓا١.      

ناْت اضذ١ٜٓ ال تضاٍ قابع١ حتت ى١ُٝ َٔ ايغباس اضتـاعذ  بُٝٓا 
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بذأت أػع١ ايؼُع ختفف َٔ ٚطأتٗا ع٢ً صدادات ايبٓاٜاات  

ذٝر اآلدٛس١ٜ اضكاب١ً ٚقباب اضظادذ ايبٝضاا٤. ناإ حياع بضا    

اضذ١ٜٓ حتت قذَٝ٘؛ ايظٝاسات  ايٓاغ  األغٓاّ اييت تكطاا ادتظاش   

اذتذااشٟ ايكااذِٜ ٚؿاااسبٗا اياازٟ بااذا َتٝكلااًا َاأ عذااالت 

طٝاسات ايؼشط١ اضاس٠ باني واٛ  ايبؼاش بظاشع١ دْٓٛٝا١. يكاذ       

اختزٖا عاد٠ َٓز إٔ قٌ عذد ايضٚاس يف اآل١ْٚ األىاري٠ إٔ ٜكضاٞ   

ٓت٘ تًو ايايت ظاٌ ٜعؼاكٗا    آىش طٜٛعات ايٓٗاس َطاًل ع٢ً َذٜ

 سغِ جتعذات ٚدٗٗا ايزٟ ػاخ ٚايزٟ مل ٜعذ َأيٛفًا بايٓظب١ ي٘.

* * * 

 ذٝر اضذ١ٜٓ ٜتضاٜذ أنجش فأنجش نًُا بذأت ايؼُع تاٛد  قبا١   

ايظُا٤. تظًكت عٝٓاٙ دذسإ اضٓاصٍ اضتعب١  ٚغاص يف تفاؿاٌٝ  

ايٓبض اضظتُش يًؼٛاس  ايايت باذت نؼاكٛم يف ساا٥  قاذِٜ.      

ٌَ طالب اضاذاسغ  باضِٜٗ اضذسطاٞ اضتظاح ٚ اشهاتِٗ      ٚتأ

اضضعذاا١  عا٥ااذٜٔ قىل بٝااٛتِٗ ٖٚااِ ٜتكااارفٕٛ قٓٝٓااات اضٝاااٙ   

ايبالطتٝه١ٝ ايفاسغ١ اييت متأل ايؼٛاس . ٚتطًا قىل با٥عٞ اياتني  
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ايؼٛنٞ  بعشباتِٗ اضـطف١ أَاّ بٛابا١ اضظتؼاف٢  ٚقاذ باذٚا     

٥ٝا١ ٚتكطٝعٗاا يًاضٚاس     أنجش ْؼاطًا يف ايتكاطٗا َٔ ادتاشادٍ اضا 

ايزٜٔ عاد٠ً َا تـٝبِٗ آىش ايٓٗاس بإطٗاالت ساد٠. تأَاٌ فتٝاات   

اضعٗذ ايذٜين اجملاٚس  بًباطاٗٔ األطاٛد اضهتاّٛ  ٖٚأ حيااٚئ      

االبتعاد َٔ ايكٓاْٞ ايبالطتٝه١ٝ اضتطاٜش٠ َٔ ايشؿاٝف اضكاباٌ.   

وااٛ  اضتظااٛيني اياازٜٔ نجااشٚا يف اآلْٚاا١ األىااري٠  ببؼااشاتِٗ 

تتعذد٠ األيٛإ  ٚأعُاسِٖ اضمتًف١  ِٖٚ ٜتكافضٕٚ أَاّ ْٛافاز  اض

قسذ٣ ايظٝاسات ايفاس١ٖ. يف ادتاْب اآلىش نإ سدٌ ٜتبٍٛ ع٢ً 

دذاس َشنض تعًِٝ قٝاد٠ ايظاٝاسات ادتذٜاذ  غاري آبا٘ بتعًٝكاات      

عُاٍ ادتاصٚٙ حيًُٕٛ ع٢ً ظٗٛسِٖ اضكٛط١ َٛاد بٓا٤ ثكًٝا١ يف  

اعِ ايؼاعب١ٝ غاري ايبعٝاذ. ناْات     طشٜل عٛدتِٗ حنٛ زتُا اضطا 

ايؼٛاس  تضدسِ سٜٚذًا سٜٚاذًا؛ ففاٞ َجاٌ ٖازا ايٛقات تٓتٗاٞ       

  ٚعُا قًٌٝ طاتبذأ "اضكاٜاٌ" بآفض    (*)"ايظاع١ ايظًُٝا١ْٝ"

غباااس سٚادٖااا يتًكااِٝٗ َااش٠ أىااش٣ قىل ؿااذس اضذٜٓاا١. َٓهظااٞ 
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ايش ٚغ  ٜتأبطٕٛ دشا٥ذ اضعاس ١ ٜٚهًُٕٛ َٓاقؼاتِٗ األبذٜا١  

   حتًُِٗ أقذاَِٗ بٛتري٠ َٓتل١ُ حنٛ ايفشاغ.يف ايطشقات

نااإ ايلااالّ قااذ بااذأ ٜطااشم بٛاباا١ ايظااُا٤  ٚبااذأت أ ااٛا٤  

ايـٝذيٝات ٚاحملالت ايتذاسٜا١ ختارتم ىُٝا١ ايغبااس ايهجٝاف       

 ٚعُا قًٌٝ طتٗذس اضذ١ٜٓ بأؿٛات األرإ.

* * * 

نإ نٌ ػ٤ٞ قرًا ٜظري ناضعتاد  فإٜكاعات اضذ١ٜٓ مل تتغري َٓاز إٔ  

ىٌ اضظتؼف٢ بعاذ "أصَتا٘" األىاري٠. يهٓا٘ ٚقباٌ إٔ ٜكفاٌ       د

ؿفش١ ريو ايّٝٛ تٓا٢ٖ قىل مسع٘ ؿٛت طًكات ْاسٜا١  مل حياذد   

َهاْٗا ي١ًًٖٛ األٚىل  يهٓٗا َاا يبجات إٔ تٛايات بؼاذ٠ يتاجري      

ايشعب يف وٛ  اضاس٠ ٚايضٚاس ٚباا٥عٞ اياتني ايؼاٛنٞ  ايازٜٔ     

 َٓاصعاات األسا اٞ   ناْٛا قذ أيفٛا ساٛادخ ايجاأس ٚاالقتتااٍ يف   

ٚايتٗشٜب َٓز إٔ طا٤ت األٚ ا  األ١َٝٓ يف ايبالد ٚبذأ ايٓااغ  

 ٜتكاتًٕٛ عًًٓا يف ايؼٛاس .

* * * 
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ناْت تًُا َٔ بعٝذ طٝاس٠ َظشع١ رات رٜاٌ غبااسٟ  َاا يباح     

ٖٝهًااٗا اذتذٜااذٟ إٔ ؿاااس ػاابشًا حيتضاأ ايشؿااٝف. ٚتكاااطش 

ف٢ نذظاذ  ادتُٝا حنٛ ايظٝاس٠ اييت بذت َٔ "بًه١ْٛ" اضظتؼ

ؿشؿاس  مِ ًَك٢ ع٢ً ظٗشٙ ًٜتكف٘ ايٌُٓ َأ ناٌ داْاب.    

نإ ٚاقفًا َتذُذًا فاغشًا فاٙ  ٜهاد دظذٙ ايٓشٝاٌ إٔ ٜظاك  قىل   

األطفٌ. ٚعال اهلشز ٚاضشز  ٚاىتًطت ايذَا٤  مبٝاٙ عشبات ايتني 

ايؼٛنٞ اييت طااٍ عًا٢ ايشؿاٝف  فؼاعش بايغجٝاإ  ٚتٗاا٣ٚ       

هْٛا١" ٚباذأ ٜتكٝاأ. ٖشٚيات     دظذٙ اضشتعؽ ع٢ً أس ١ٝ "ايبً

اضُش ١ حنٛٙ بظشع١  ٚقبٌ إٔ ٜذىًٛٙ ناإ  اذٝر اضذٜٓا١ قاذ     

حتٍٛ قىل بها٤ طفٛيٞ يف أرْٝا٘. ٚأداس سأطا٘ حناٛ ادتباٌ احملاٝ       

باضذ١ٜٓ فٛدذٙ ػبشًا ٜظتلٌ بض٤ٛ قُشٟ  فااغشًا فااٙ  َٓذٖؼاًا     

ٜتأٌَ اضذ١ٜٓ ٚقذ حتٛيت قىل طف١ً َشعٛبا١  تٓاتفض رعاشًا باني     

 ٘.ٜذٜ
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