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 مهدان دماج 

 

كاى صباحًا ممطزًا عهدماا صداا اودمَ٘ ادهداام اياااّدٕ  ضداحٕ       

املعزكٕ. َبّهما كانت صحب ا مخاى التشال تتصاعم بقدُٔ ادو   

كل ايااكو، كاندت بعدا اثجدح امليااّدٕ التدشال تده  عدو        

 حزكات بضّطٕ تزفا إىل ا زاق ايخري أى ِلتقفًا املُت.

 وحدُل إىل صدمان عهّدر. تدزاا   فدت       كاى دزحٌ ناسفدًا، َاي  

خشانٕ اإلصعافات  ُقت طُِل؛ كاى ِتذهدب، بدل فدام، ادُاا     

ا تعقّ . ك  ميقت يذٍ ا زَاٙ ! تصّبٌ بًلع عمِم َخُم أكرب 

او خُفٌ او ا قذاٙر ا لّلّٕ املتضاقطٕ. فمهذ ذ ك ا ُّم ا ذٓ 

ع أخذ عّلٕ عاٙلّٕ إىل املضتغفٖ احلكُاْ، اهذ ساو بعّدم،  قلد  

أصهانٌ ايااإّ، َراٙحٕ ا تعقّ  تبعح   نفضٌ ععُرًا با زعب 

 َاوشميٕ.
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* * * 

كاى صباحًا ممطزًا أِضًا   ذ ك ا ُّم عهماا "حاَ ت أى أعدز   

 لطبّب ايدهيب ذٓ ا غعز ايمحز أنٌ ميضك بدككجز ادو ا ضدو    

املياخّٕ". حاَل أى ِغري إ ٌّ بكصدابعٌ َعزكدات عّهّدٌ َفمدٌ     

ى ُِقر يذٍ اآل ٕ املتُحغدٕ ا دت تهتدشن أصدهانٌ اَى     املفتُ ، أ

رمحٕ؛  كهٌ أارك أى ا ُقت قم فات عهماا رأٗ صدهٌّ ايادااّت    

 ز. ب  ِمٌِ. " قم ُخمعت"، حمخ نفضٌ بكصٖ َأدًػ ببكا٘ ُا

* * * 

كاى ا قصر عهّفًا يذٍ املزٔ. " قم ُخمعها!"، قال  ٌ ساّلٌ اطزقًا 

زٍ علدٖ ا كجبداى ا زالّدٕ املبتلدٕ     بزأصٌ إىل ايصفل . ددال به د  

شَدٕ غطُط ا مم احلمزا٘ علٖ طدُل اثبًدٕ. أحذِدٕ بد      َاملم

اط تتهفط َتتحدزك،  أقمام يها َيهاك، َدجح ياامٔ كانت باي

متتجل يَاازٍ ا صارإ بعمم إط م ا هدار َتباا دٌ نفدط عدعُر     

ادُم َا زغبٕ   احلّأ. قذم ظضمٍ املزيق علٖ أحم صدهااِق  
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 دز سدط  ّدال     ا ذخرئ، َأغما عّهٌّ، َتدذكز كّدر أندٌ انت   

اتتا ّٕ ا قمز ا ذٓ غاب،   أِام اياطدار ا صدّفّٕ، َرا٘ غّدُم    

اجقلٕ،  رياْ  دٌ بضدهٌّ ا لدت  نشعًمدا  دٌ ا طبّدب ايددهيب،        

 َِهادٌّ، كما أخربتٌ أاٌ، أى ميهحٌ "أصهاى ا غشال" بماًل اهًا!!

* * * 

كانت احلزب قم أَعكت أى تضع أَساريا،  كو اعزكتٌ كانت 

َاصتضدل  اثمّدع ادزيق   لقدُات املتقمادٕ بعدم       قم انتًت 

تفاَض صزِع.  قم الَّ اثمّع يذٍ احلدزب َأاركدُا أى  لحّدأ    

طعمًا آخز. كانت ا غزفٕ اكت ٕ بكدضاا اهًكٕ تٚو، اصتطان أى 

ِلم  تكُاًا عًّٚا فغًّٚا او خ ل ا ضُ٘ ادافت املهبعح ادو  

     َ   املتعفهدٕ  نافذٔ ا بداب ذات ا قضدباى احلمِمِدٕ. كاندت اثدز

تبعح راٙحٕ ذات محُضٕ اجرئ  لغجّاى. َعلٖ اضافٕ غري بعّمٔ 

َرا٘ اثمراى كانت طلقدات نارِدٕ اهت مدٕ ُتضدمع بد  احلد        

َاآلخز، اصدحُبًٕ بارتطدام أدضداا اتعبدٕ علدٖ تدزاب صداحٕ        

 املعضكز.
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أدًم قُاٍ املهًكٕ  ّشِ  عهٌ بعا ايدضداا املتكُادٕ، َأخدز     

ٕ علبٕ احل قٕ، َبمأ ِه ز بايتمدام إىل  او دّب صيتٌ ا عضكزِ

انعكاظ أصهانٌ املصفّزٔ علٖ املزآٔ ا صدغرئ املجبتدٕ علدٖ  ًدز     

ا علبٕ. "ال بم َأى ا قمز كاى غاضبًا ذ ك ا ُّم!"، متت  ضاحكًا 

َيُ ِغايم أصهانٌ ايااإّ املتكُإ َقم أكلًا ا تضدُظ. قدذم   

ح أى أدًدػ ببكدا٘   بعلبٕ احل قٕ بعّمًا، َتهًم بكصٖ، ث  اا  ب

از. حمم حنُ ا ضُ٘ املهبعدح ادو نافدذٔ ا بداب ذات ا قضدباى      

احلمِمِٕ، َمسع صُت أقمام كجرئ تقديب... َفتدت  ا بداب بقدُٔ     

 فطكطك رأصٌ َتهًم  لمزٔ ايخرئ: " قم ُخمعت ازٔ أخزٗ!".
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