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 مهدان دماج 

 

سٜب١ ٖٞ املد١ٜٓ ٖرا ايٝوّٛ  اومسَظ نمْوح غوٛازمٗم َص  و١      غ

اأْمع رلجًفٞ اسيٛإ ٚاسغهمٍ، اٌ ٚاهم٥ٓمخ ايهٛنة اآلخس  

ٖٚم ٖٞ ايّٝٛ خمي١ٝ َذٌ نساض١ ٚاسبمخ َٓصي١ٝ  فبٓمٜمثٗم َرتاو١  

ٖٚس١َ، ٚغساٜٝٓٗم سمف١ َٚػكك١، ٚمل ٖٓمى ٜعد َم ٜجظوسى  اخوٌ   

 قًبٗم ايرٟ ثٛقف مٔ ايٓبض  أشق١ 

نمٕ قد الطغ ايبمزط١ إٔ قٛع قصح او  أيوٛإ مٓودَم اَوج خ     

ايطمط١ املدزض١ٝ مبدًٛقمخ ايهٛنة اآلخس ايو  نمْوح ثعبور    

اهٌ غ٤ٞ  طج٢ "ذلُٛ "، ذلمضة املكصف، ذٚ احلرا٤ املذكوٛت،  

أصبح نم٥ًٓم اأزاع مٝوٕٛ، ٜساقوة ادقو١ ايطٓدٜٚجػومخ اةومٚز٠      

بظح ي٘ أٜم ٟ أخطبٛط، ٚأصماع نذري٠ ثعد ايٓكوٛ   يًػبمى، ٚأص

اطسم١، ٚفِ ضفدم١ ذٚ زا٥ظ١ نس١ٜٗ، ٜٓفوجح امضوجُساز يٝطوأٍ    
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مٔ "ايبمقٞ"، ٜٚبجًع اطوسم١ َؤ ٜجوأخس مؤ ايودفع  "احلٝوم٠       

صمزخ رلٝف١!"، طدز ْفط٘ ٖٚٛ ٜهم  ٜجكٝأ َٔ ايدٚاز ايورٟ مل  

ٜوس٣ َؤ   ٜعسف َٔ أٜٔ سم٤ٙ  نمٕ ذيو امسَظ  يهٓ٘ ايّٝٛ ال 

طٛي٘ غ٦ًٝم ٜجظسى ض٣ٛ أغبمح ايبٓمٜمخ ايط١ًٜٛ املٗشوٛز٠ ايو    

ممْكح ضس٠ ايهٕٛ ايهظًٞ ايرٟ ادأ ٜجطمقط َذٌ ضكف َٓصي٘ 

 ايطٝين مٓد ضكٛط اسَطمز 

زنض آالف اسَٝمٍ، ْٚكٌ اصسٙ اطسم١ يف نٌ اسزسوم٤  فوجؼ   

اأصماع٘ املسثعػ١ نٌ ايػٛازع  قًّة صفظمخ املد١ٜٓ يهٔ  ٕٚ 

  "يٝظ مث١ غ٤ٞ ٜجظسى"  طدم َس٠ أخس٣، يهٓو٘ مل دود   سد٣ٚ

 ض٣ٛ صُح زخمَٞ؛ فجٓٗد اأض٢:

 أٜٔ ذٖبٛا ؟! -

أطظ اٛطد٠ َٛطػ١، فمْٗمزخ يًجٛ  َٛع ضومخ١ٓ مًو٢ ٚسٓجٝو٘    

 اخلػٓجني َٔ اس  ايػجم٤، ٚأسٗؼ امنًٝم 

* * * 

ز  خ سدزإ ايفصٌ ايدزاضٞ حنٝبو٘ ايطفوٛيٞ، فمضوجٝكغ َؤ     

أزسوم٤ ايفصوٌ    زأضو٘ مميٝوًم ٚسومٍ آعوسٙ    طًُ٘ َرمٛزًا  زفوع  
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ايدزاضٞ اخلميٞ إال َٓ٘ َٚٔ أٚضمخ ّٜٛ  زاضوٞ وٜٛوٌ  َطوح    

اأصماع٘ املجطد١  َٛم٘ خبشٌ، ٚطو اك٠ٛ سًدٙ املد٢َ َٔ يدغ 

 ايبعٛض املجهمدس اصٛث٘ املصمص 

 يكد زطٌ اجلُٝع ٚمل أْجب٘!  -

 طج٢ أصدقمؤٙ "مًِٝٗ ايًع١ٓ!" ثسنٛٙ ْم٥ًُم ٚمل ٜٛقعٛٙ 

 ايطف١ً! -

قمهلم حبٓل، ٚمجع أق َ٘ املجٓمدس٠ اعٓف، ٚندع  فومثسٙ املُصقو١ يف   

طكٝبج٘ اجلًد١ٜ اعػٛا١ٝ٥ ٚأطهِ غًكٗم  نمْح مف١ْٛ طرا٥٘ قد 

أشمشج٘، فٓٗض اجأفف ٚأطوظ اكدَٝو٘ ثٓصيكومٕ  اخوٌ طرا٥و٘      

ايسٜمضٞ املُصٚض اػبمز املد١ٜٓ ٚاعسم زسًٝ٘ ايهسٜ٘  ومزخ أَمّ 

ض١ َذك١ً ذاخ وٓني َهجوّٛ فغوػطٗم مًو٢    مٝٓٝ٘ اجهمضٌ اعٛ

سداز ايفصٌ امل٤ًٞ اسضَٛمخ ثع١ًُٝٝ، فجٓمدس َٔ اوني أصوماع٘   

 ايػًٝع١  ّ أضٛ   

 إْ٘  َٞ أٜجٗم ايعم   !  -

مكد طمسبٝ٘ ٚمتجِ اػٝغ  يهٔ ضسممٕ َم ازثطُح م٢ً غوفجٝ٘  

ااجطم١َ وفٛي١ٝ ممصٚس١ ادٖػ١ َمنس٠، مٓودَم ثبوم زخ إذ ذٖٓو٘    
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٠ "ممٖس٠" ثًدغ٘  ضظو نذريًا هلرا ايجدٌٝ ايورٟ  املساٖل صٛز

ظٌ ٜ شَ٘ وًٜٛ ، ٚاٖجص سطدٙ ايبدٜٔ، َٚغ٢ خبطوٛاخ فومثس٠   

 حنٛ ايبمت 

* * * 

اضجكبًج٘ مشظ اخلمَط١ ٚايٓصف افجوٛز ضو٥ٛٗم ايٓوممِ، فعوٌ     

ٜجأًَوٗم امْطوشمّ  ٚموسا ضومط١ املدزضو١ ايرتااٝو١، ٚثورنس أْوو٘        

اخلُٝظ، ٚأْ٘ ضٝشس  ٕٚ غو م٢ً أخر  مَ٘ اسضبٛمٞ، فعٌ 

ٜفهس حب١ًٝ ٜم٥ط١ يًٗسٚت َٔ ٖرا "املأشم"، اُٝٓم نمْح قودَمٙ  

ة ايعصوم٥س ايفمزغو١   ثٓصيكمٕ  اخٌ طرا٥٘ ايطٝين، ثوسن ٕ مًو  

ٚثبعدإ خبف١ َم مًول اُٗوم َؤ أنٝومع ا ضوجٝه١ٝ َجطومٜس٠        

أدمزخ زٜمح ق١ٜٛ ثسات ايطمط١، ففس زانغًم حنٛ ايبمت ايس٥ٝطوٞ  

 ملدزض١ "ايػعة" ايُٓٛذس١ٝ 

* * * 

ّٛ  نمْح زا٥ظ١ اسضفًح اجلدٜد الثصاٍ ختٓك٘   ايجكف٘ ايػمزع حبٓ

ث٘  نومٕ ايػومزع قود اَوج      يكد أيف٘ ثسااًٝم َذٌ نٌ غ٤ٞ يف طٝم
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يًجٛ اعُمٍ َصٓع ايػصٍ، اةمٚز اغشٝشِٗ املعجم   نمْٛا ميػٕٛ 

يف دبُعمخ رلجًف١ اسمدا  اعٗٛزِٖ املكٛض١، ٚثكمضِٝ ٚسِٖٛٗ 

املجعب١، ٜجهًُٕٛ يف دلمَٝع صمخب١، ٜٚجصا ٕٛ م٢ً َكممد املك٢ٗ 

ٔ ايػعيب م٢ً ايسصٝف املكماٌ وًبًم يكًٌٝ َٔ ايوصا  ٚنوذري َو   

ايطووعم ٠ املجطوومٜس٠ َوؤ  خوومٕ "ايٓوومزسٝ خ" ايصوود١٥ ايوو    

 اصطفح م٢ً زصٝفٞ ايػمزع  

ثٛقف قًًٝ  مٓدَم طمذ٣ أطد املكمٖٞ، ٚادأ ٜجظني ايفسص١، دوِ  

 يف اطوسم١ إذ ايوداخٌ ٚاخجطوف إاسٜول املوم٤ ايب ضوجٝهٞ       

املٛضٛع يف َٓجصف أقست ايطمٚالخ، ٚغست اطسم١، يهٓ٘ نم  

ْٗسٙ صٛخ غًٝغ َٔ ايداخٌ: "اذٖوة اعٝودًا    إٔ ٜاْػسام مٓدَم

 ٜم ٚيد!" 

نوومٕ صوومطة املكٗوو٢ قوود ثكوودّ حنووٛٙ اعْٝٛوو٘ اسزاووع ٜٚدٜوو٘   

اسخطبٛو١ٝ، يهٓ٘ فسَّ َطسمًم رلًفوًم ٚزا٤ٙ غومزع املدزضو١ ايورٟ     

ضٝدجٓل نعم ث٘ اعود  قوم٥ل اهم٥ٓومخ َصوٓع ايػوصٍ ايبػوس١ٜ       

دٜٓو١  ٚاغظهمثِٗ َٚٓم َومثِٗ ايطومذس١، ٚثٛسو٘ حنوٛ َسنوص امل     

ايغمض اطٝمزاخ ايٓكٌ ايصػري٠ ذاخ املكممد املجكما١ً، ٚاأضوٛا٤  
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احمل خ ايجشمز١ٜ املج ي١٦ زغِ ايػبمز ايرٟ ٜطهٔ ز٥و١ الفجمثٗوم   

ايصسمس١ٝ، ٚاأصٛاخ ام٥عٞ امل اظ املطجدد١َ ٚاخلوس ٠، ايورٜٔ   

 شا ٛا املمز٠ فبططٛا اغممجِٗ م٢ً اسزصف١ ايغٝك١  

مٕ ٚال ٜوصاٍ ذلوط ضودس١ٜ شَ ٥و٘     ادأ سطدٙ ايبدٜٔ، ايورٟ نو  

ٚآمخ اجلريإ، ٜج غ٢ غ٦ًٝم فػ٦ًٝم يف ٖدٜس ايًظعومخ املجعمقبو١   

ٚ قمخ ايطمم١ ايعَُٛٝو١ ايصود١٥، يٝػوٛ  يف َعُعو١ املدٜٓو١      

املص  ١ اآالف اسسطم  املجعود ٠ اسغوهمٍ ٚاسيوٛإ، ٜوصاطِ يف     

وسٜوول مٛ ثوو٘ إذ املٓووصٍ قطووط ٚنوو ت ايػووٛازع ايغوومي١،    

 املطممِ ايػعب١ٝ، ٚضفم ع احلمزاخ املع١ًُ، اٌ طجو٢  ٚصساصري

نم٥ٓمخ "نٛنب٘ اآلخس" اي  ثص طِ اٗم غٛازع املدٜٓو١ ايغوٝك١   

اي  طني ٜػجد ايصطمّ يف قًبٗم ايٓماض ٚثجطوع ايسؤٜو١ ثجٛطود    

َعمملٗووم املدجًفوو١ يجبوودٚ َوؤ ايبعٝوود، َٚوؤ اووني غبوومز ايووصَٔ  

ًبمْو١" ايبعٝود،   اسضطٛزٟ، نج١ً َغ١٦ٝ ثدٚز يف فًو " زت اي

دِ َم ثًبر إٔ ثجػهٌ يف ٦ٖٝو١ نوم٥ٔ َجطول امل َوح، رلًوٛم      

 ْمقص ايجهٜٛٔ، أٚ إْطمٕ َذً٘ متمًَم 
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