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 مهدان دماج 

 

الف ايًخظات ايصعب١ َضت عًٝه٘ وٕٚ ٖهٛاو٠ل يكهم ىَضه٢     آ

ايٓٗار نً٘ حبجًا عٔ احلكٝك١، يهٔ وٕٚ دم٣ٚل ىورى متاًَا ىْ٘ يهٔ  

ٜصتطٝع ايٓفاذ إىل ايعامل املعرم امل٤ًٞ بايضه٤ٛ ٚاحلرٜه١ ايًه ٜٔ    

"ايالَر٥ٞ" ايًعه.ل   ٜراُٖا ىَاَ٘ بٛضٛح َٔ ٚرا٤ ٖ ا اجلمار

َّ َٔ خٝب١ األٌَ ٚايفسع املفاد٧، ايً ٜٔ ٜصهٝباْ٘ نًُها    يكم َ

اصطمّ ٚدٗ٘ بٗ ا اجلمار "ايالَر٥ٞ" اي ٟ الٜساٍ يػسًا نبريًا، 

يٝض فكط بايٓصب١ ي٘، بٌ ٚملععر اي باب مجٝعًال يكهم عهع عٓه٘    

َٔ ىحم رفاق٘ يف املاضٞ، يهٓه٘ مل ٜههٔ ٜتدًٝه٘ بٗه ٙ ايػرابه٘      

 ٚبٗ ا ايرعبل  

ربع١ َٔ ايفضا٤ ال تصُح ي٘ حته٢  يكم تكٝم طرياْ٘ يف َصاح١ َ

بايمٚرإ حبر١ٜ؛ فًِ ٜعم قاورًا ع٢ً ايطهريإ ملصهاف١ طًٜٛه١،  ها     
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"نربغٛخ حكري"، حهمخ ْفصه٘ بهربٜها٤، ٚايصهل      دعً٘ ٜبمٚ

ٚدٗ٘ املجدٔ باجلراح، ع٢ً زداج ْاف ٠ غرفه١ ايٓهّٛ املػًكه١ يف    

 يف احلٞ اإلذاعٞ ايكمِٜل بمى ٜفهر بكًل: 31املرتٍ رقِ 

َّ اآلٕ ىٕ ىَٛت نُا متٛت ٜا يً - هارث١! ٌٖ عً

 ايصراصري!؟

* * * 

يكم به٢ نجريًا َٓ  ايصباحل مل ٜت نر َطًكًا نٝه  ىٚقهع ْفصه٘    

بٗ ا ايعرى ايًع.ل نٌ َانإ ٜت نرٙ ٖٛ ىْ٘ نإ يًتٛ ميهرح يف  

 اهلٛا٤ حبر١ٜ بعم ٚدب١ وع١ َٔ َطبذ اجلريإل

ىٜٗها  مل ٜهٔ األدمر بو ىٕ تػًل عٝٓٝو ٚىْهت تطهري    -

 !…ايه

حمخ ْفص٘ حبٓل، بُٝٓا اُْٗرت وَٛع٘ ايبدار١ٜ فاختًطت 

بعرم دصمٙ ايك ر، ايه ٟ نهإ حرٜصهًا وَٚهًا عًه٢ إزايته٘       

 حبرنات٘ املعتاو٠ل



 

3 

 

ّ  عمٜهم٠، عٓهمَا نهإ ال ٜهساٍ ظهابًا،        ت نر ىْ٘ رى٣ قبٌ ىٜها

 صرصارًا حيتضرل

 يكم نإ املعٗم رٖٝبًا! -

ا طٛاٍ َصهري٠ حٝاته٘   ٖست٘ اي نر٣ بعٓ ، ٚالزَت٘ تفاصًٝٗ

ايكصري٠، فهاْت وا٥ًُا تبعح يف ْفص٘ رٖب١ ىظم َٔ رٖبه١  

 "املٛت يف فِ ضفمع١"ل

نإ الٜساٍ عا٥مًا يًتٛ، ظٗري٠ ذيو ايّٝٛ، َٔ ٚدب١ صهباح١ٝ  

َع ايرفام، عٓمَا تٓها٢ٖ إىل ععه٘ صهٛت ن٦ٝهب بعهح يف      

دصمٙ قععرٜر٠ ىٚظهت ىٕ تفكمٙ تٛازْه٘ل نهإ ايصرصهار    

ٗرٙ، ٚناْت ىردً٘ ايضد١ُ تتُردح يف اهلٛا٤ راقمًا ع٢ً ظ

بععٛا١ٝ٥ َكهسز٠ تهجري يف ايهٓفض ايػجٝهإ، بُٝٓها ظهٌ ٖهٛ        

ٜصتػٝح حممثًا ىصٛاتًا َألت املهإ برا٥خ١ املٛتل مل ٜصتُر 
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ذيو املعٗم طٜٛالً، فبعم بر١ٖ قصري٠ ناْت ىٚىل ايٌُٓ قهم  

 ظٗرت ع٢ً َصاف١ غري بعٝم٠ل

 !نال، ال ميهٔ يٞ ىٕ ىَٛت ٖه ا -

ٖس رىش٘ بضذر حمهاٚاًل طهرو ٖه ا األفههار املسعذه١ل نهإ       

ٜفضٌ ىٕ ميٛت َٝت١ طبٝع١ٝ، نتًو اييت َاتٗا زعهِٝ مجاعته٘   

قبٌ مخض شاعات، بعم عُر طٌٜٛ، خمتٓكًا بٛدب١ "ْٗا٥ٝه١"؛  

ىٚ حت٢ ىٕ ميٛت يف َ حب١ مجاع١ٝ بايػهاز ايصهاّ َهع رفاقه٘،     

 ع٢ً ىٕ ميٛت ٚحٝمًا ٖٚٛ ًَك٢ ع٢ً ظٗرٙل

* * * 

قرر ىٕ ٜصتأْ  عًُ٘ َٔ دمٜم، يف ايبخح عٔ خمرج َهٔ ٖه ٙ   

ايٛرط١، بعم ىٕ ىخ  قصطًا َٔ ايراح١ اشتطاع خالهلا ىٕ ٜٗهم٨  

َٔ رٚع٘ ٚىٕ ٜسٌٜ َا تبكه٢ َهٔ آثهار عرقه٘ ايكه ر َهٔ عًه٢        

دٓاحٝ٘ل ٚبمى ٜفتغ نٌ ىردا٤ اجلمار ايسدادٞ بمق١، عَّه٘ ٜعجهر   
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رجل ٚبُٝٓا ٖٛ َُٓٗو يف ع٢ً فتخ١ ٜصتطٝع ايٓفاذ َٓٗا إىل اخلا

عًُ٘ بمىت ىفهار عظ١ُٝ تماعب عكً٘ ايصػري، ٚبمى إحصهاط   

 َفعِ باألٌَ ُٜٓٛ ظ٦ًٝا فع٦ًٝا يف واخً٘ل

 ْعِ، شٝٓتٗٞ نٌ ظ٤ٞ عُا قرٜبل  -

حمخ ْفص٘ بتفا٩ٍ، بُٝٓا بمى دٓاحاٙ ٜضربإ بك٠ٛ عًه٢ زدهاج   

 ايٓاف ٠ ايصًب، حممثًا صٛتًا َسعذًال

ُ٘ ٚشكط إىل األشفٌ؛ يهٓ٘ رغِ ذيو مل ىْٗهت قٛاٙ ففكم حته

ٜتٛق  عٔ االشرتشاٍ يف املصتكبٌ اي ٟ ترعه٘ خمًٝته٘ املتعبه١ل    

ٚبمى حيمخ ْفص٘ بإٔ نٌ ظه٤ٞ شهٝهٕٛ عًه٢ َها ٜهراّ، ٚىْه٘       

شٝعٛو يًطريإ َر٠ ىخر٣ل ْعِ شٝطري، يههٔ بكه٠ٛ ٖه ٙ املهر٠،     

ٚعٓمَا ٜعاْل ذيو ايفضا٤ ايرحهب ال بهم ٚىٕ ٜعٝهم حصهابات٘     

ى حٝات٘ َٔ دمٜمل ْعِ شٝطري، شٝخًل بعٝهمًا، ٚيهٔ ٜكٝهم    ٜٚبم

حٝات٘ يف دٛ ٖ ا املهرتٍ ايهتعضل شهٝسٚر نهٌ زبهاالت املمٜٓه١،       
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َّ ي٘ ر٩ٜتٗا َٔ قبٌ، ٚشهٝأخ  وَٚهًا حه رٙ     ٚشري٣ ىظٝا٤ مل ٜتص

 " ايك ر٠ل ٚبايتأنٝم فإْ٘ ئايعمٜم َٔ ٖ ٙ األظراى "ايػاَض١

تٓكًا بٛدب١ "ْٗا١ٝ٥"، بٌ شُٝٛت خم، متٛت ايصراصري ميٛت نُا

نُا َات زعُٝ٘ َٔ قبٌل َٚٔ ٜمرٟ!؟ رمبا شٝهٕٛ زعُٝهًا َٜٛهًا   

 َا؛ إذ َا املاْع!؟

 بٌ ال بم يٞ ىٕ ىنٕٛ زعًُٝا، ٚللل، ٚلللل -

ٚبُٝٓا ٖهٛ غهارم يف ٖه ٙ ايتدهٝالت املعهبع١ باألَهٌ، واعهب        

ايٓعاط دفْٛه٘ ايجدٝٓه١ل ٚقبهٌ ىٕ ٜهتُهٔ َهٔ إغهالم عٝٓٝه٘        

ت ٜم غًٝظ١ قم ىطبكت عًٝ٘ بك٠ٛ، ٚبمى حيض َٔ اخلًفٝت.، ناْ

خالٍ ايعت١ُ بأصابع ٖ ٙ ايٝم ايصد١ُ تضٝل عًٝ٘ اخلٓام حت٢ 

الَصت٘، ثِ "فعصت٘" َٚع٘ آَاي٘ ايهبري٠؛ فتالظ٢ نٌ ظ٤ٞ َٔ 

حٛي٘ بصهرع١، ايفضها٤، ايضه٤ٛ، احلرٜه١، ايرفهامللل ٚىورى ىْٗها       

١َ شهاذد١ قهم   ايٓٗا١ٜل يهٓ٘ رغِ ذيو نإ شعٝمًا، ٚناْت ابتصا
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ارتصُت ع٢ً ٚدٗ٘ املمبب، عٓمَا ت نر ي١ًٖٛ قصري٠ ىْ٘ يهٔ  

 ميٛت ع٢ً ظٗرٙ نُا متٛت ايصراصريل
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