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 مهدان دماج 

 

ا ٖٛ ّٜٛ دراشٞ آخر ٜٓكضٞ بعد شاعات طًٜٛة١ َةٔ ايعةراى    ٖ

َةةجم صبُٛعةة١ اسباشةةلات ا٫يهاْٚٝةة١ اذعكةةد٠ع مل ٖةةٍٛ   عةةا  

ٖٛا٤ ايصاع١ ايرابعة١ ٚايٓفة     -بعُل–ا٫رقاّ!مل. اشتٓعكت 

اذٓعغع بعد إٔ ادتست باب ايه١ًٝ اير٥ٝصٞع عا٥ةدا  ىل  اذٓةسٍع   

آ٫ف اشبةٛاطر ٚا٭كهةار اذتضةارب١. نٓةت أشة       تدٚر    ٖين 

حا٬َ  حكٝليت اذهتظ١ بأٚرام ٚنتب طبتًف١ ا٭يةٛإ ٚا٭حذةاّع   

َتأ٬َ  خٝةٛ  ايعةُض ايقتكايٝة١ تةٓعهض عًة٢ ملةا٤ اذدٜٓة١        

ايفغ ٠ع اذًلد٠ بغّٝٛ قط١ٝٓ. ناْت َدٜٓيت ايفةغ ٠ تلةدٚ يةٞ    

 نجٛب َٓهُغ َجٌ دصدٟ ايٓاحةٌ اية ٟ اْهُةغ َةٔ بةرد     

ايعتا٤ ايطٌٜٛ... نفدٜكني ٫ ٜفاقةإع ٜٓعطفةإ نٝٓةا  ٜٚصةارا ع     

ٜٗر٫ٕٚ عٓةد تكةاطجم ايعةارل ايصةرٜجمع ٜٚةرن٬ٕ عًةب اذٝةاٙ        
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اذعد١ْٝ ايفارغ١ع ٜصًهإ أقرب ايطرم اذ٪د١ٜ ىل  اذٓسٍع ٚجيتٓلإ 

 خبف١ اسبفر اذا١ٝ٥ ايلارد٠. 

* * * 

ارد٠ تٓفة  ىل   نإ ايظ٬ّ قد أرخ٢ شدٚي٘ع ٚبةدأت ايرٜةاا ايلة   

أطرا  اذتذُد٠ع عٓدَا عطفت عبٛ ظةارعٞ ايفةغ . اتصةعت    

َكًتاٟ عٓدَا أيفٝت٘ َظًُا  ع٢ً غ  عادت٘. ٚذبككت َر٠ أخةر٣  

َٔ َفابٝح٘ ايفًٛراْص١ٝ كٛددتٗا ٖادع١. ظ٬ّ حايو   أنةٔ  

قد أيفت٘ َٔ قلٌ. بدأت قدَاٟ باذصة  خبطة٢ َةادد٠ع بعةد إٔ     

حفر ايعارل اذا١ٝ٥. ناْت أضٛا٤ ايعةارل  غرقتا أنجر َٔ َر٠   

ايهل  اجملاٚرع اي ٟ   تٓطف٧ َفابٝح٘ ايعايٝة١ع تةٓعهض عًة٢    

 عٝينع مما زاد اير١ٜ٩ صعٛب١. 

أخردةةت اذفتةةاا َةةٔ دةةٝو بصةةرع١ ٚكتحةةت بةةاب اذٓةةسٍع    

كاشتكلًتين مشع١ نل ٠  ات قاعد٠ ٖر١َٝع تٛشطت ايرف اذٛازٟ 

ت ايهٗربةا٤ ىل ا !!ملع قًتٗةا َةس٬ٜ     يًص٬  ايع١ًٜٛ. مليكد اْكطعة 
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ظهٛنٞ ٚاكااضاتٞ نًٗا. ٚظٗرت أَاَٞ كذأ٠ َٔ بني ايظ١ًُ 

 ايصٝد٠ رٚزَارٟع شٝد٠ اذٓسٍ ايعذٛز.

 َرحلا ! يكد اْكطعت ايهٗربا٤!  -

 قايتٗا حبلٛر ظدٜدع ٚكرنت ٜدٜٗا بفرا عظِٝع ٚأنًُت:  

 َٓ  ايصاع١ ايرابع١! -

حةدخ ٚنةإٔ ظة٦ٝا  عظُٝةا  قةد      أصابتين ايدٖع١؛ يكد ناْةت تت 

حدخع متاَا  نُا يٛ أْٗا رأت َ َّلا    ايصُا٤ َّر ٚئ ٜعةٛد ىل٫  

بعد ٦َات ايصٓني. محدت اهلل نج ا  أْٗا حبدٜجٗا اذتٛاصٌ   تدل 

      ِ يٞ كرص١ يًحدٜح؛ ىل  إٔ يصاْٞ نإ دةاٖسا  يًتةٛ يكة ف نة

 ٚ ية٫ٛ  ٖا٥ٌ َٔ ايًعٓات ٚايت َر َٔ ٖ ا اسبدخ ملاذأشةاٟٚملع 

حدٜجٗا اذتتابجمع اي ٟ   ٜدل يٞ كرصة١ حتة٢ يًتةٓفضع يهٓةت     

 أكصدت عًٝٗا ٖ ٙ ايلٗذ١ ايغرٜل١.

ناْت تتحدخ بصرع١ ٚبغلط١ع تردد ْفةض ازبُةٌ ٚايعلةاراتع    

ٚتفرى ٜدٖا بفرا أنجر. ْةاٚيتين مشعة١ ٭صةعد ىل  غةركيت ايةيت      

ت نرت بأش  أْين ْصٝت إٔ أغًل ْٛاك ٖا ٖ ا ايفلاا. بُٝٓا 
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ت ٖٞ ىل  اذطلخ يتض٤ٞ َسٜةدا  َةٔ ايعةُٛل. ملشٝعةتعٌ      ٖل

 اذٓسٍ دٕٚ ظوملع حدثت ْفصٞ بضذر. 

* * * 

اشتطعُت داٖدا  إٔ أكرغ َهاْا  َٓاشةلا  يعةُعيت ايهةل ٠ عًة٢     

اذهتب اذهتظ با٭ٚرام ٚاذًفات اذلعجةر٠. ٚبةدأُت ظة٦ٝا  كعة٦ٝا      

قابعة١    أذبصض طرٜكٞ داخٌ ايغرك١ع ٚحملت اذدك١٦ ايهٗربا١ٝ٥ 

زا١ٜٚ ايغرك١ نتُجاٍ َتذُد. ٚبُٝٓا نٓةت َُٓٗهةا    ايلحةح    

عٔ ٬َبض َْٛٞ اذتٓاثر٠   أردا٤ ايغرك١ع ملعةت بةاب اذٓةسٍ    

ٜفتح ٚصٛتا  أدغ ٜٓادٟ ايصةٝد٠ رٚزَةارٟع ايةيت ٖرعةت ىليٝة٘      

بصرع١. عًت ابتصا١َ ع٢ً ٚدٗٞ اذتعبع يكد عاد ىل ا  ملدُٝض 

ص١ُٝ زٚدٗاع ايصةٝد ملدةُٝض   ايغاضبمل! ٖه ا نإ حيًٛ يٞ ت

دٛيصومل. ٚازدادت ابتصاَيت عٓدَا ت نرت أْين ٫ بد إٔ أملةجم  

اٯٕ يعٓات ايصٝد دةُٝض تٓفةب عًة٢ ٖة ٙ ايظًُة١ ٚعًة٢       

َ٪شصةة١ ايهٗربةةا٤ ٚعًةة٢ أعضةةا٤ اجملًةةض احملًةةٞع ٚر ةةا عًةة٢ 

ملاذًه١مل أٜضا ع عً٘ ٜعارنين ظعٛرٟ اذهلٛتع يهٓين شرعإ َا 
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ا دخًت ايصٝد٠ رٚزَارٟ ايغرك١ ٚأعطةتين  َٓٝت خبٝل١ أٌَ عٓدَ

مشع١ أنق َٔ شابكتٗاع ٖٚٞ ٫ تساٍ تتحةدخ بفةرا عةٔ ٖة ٙ     

ايعُٛل اييت تلعةح كٝٗةا  نرٜةات  صة١ ععةر عاَةا  َضةت.        

حاٚيُت إٔ أقٍٛ ظة٦ٝا ع يهٓٗةا ناْةت قةد ٖرعةت ىل  ا٭شةفٌ       

 يتععٌ َسٜدا  َٔ ايعُٛل.

* * * 

ت بٓظرٟ أردا٤ ايغرك١... أٚراقةٞ ٚتكةارٜرٟ ايةيت ٫ بةد إٔ     دً

أظبسٖا غدا  صلاحا . مل َا ا أكعٌ اٯٕ..؟!ملع قًتٗا بغةٝظ؛ ىل  نٓةت   

قد بدأت أظعر بايقٚد٠ ربام َفاصًٞ اذٓٗهة١. ملايًعٓة١! يكةد    

تٛقفت اسبٝا٠ داخٌ ٖ ا اذٓسٍ!ملع حدثت ْفصٞ بأش٢ً بايغع بعد 

تة٢ إٔ أصةٓجم يٓفصةٞ نٛبةا  َةٔ      إٔ ت نرت أْين ٫ أشةتطٝجم ح 

ايعاٟ. ٚبُٝٓا نٓت أحاٍٚ ترتٝب ا٭ٚرام اذلعجر٠ع ضباشةا  َةٔ   

شتا٥ر ايغرك١ ايلٝضةا٤ع َتٝكظةا  يًةٗب اذااقةن اذٓلعةح َةٔ       

صباَٝجم ايعُٛل اييت انتظت بٗةا غةركيت ايفةغ ٠؛ ىل ا بايصةٝد٠     

رٚزَارٟ تدخٌ ايغرك١ع حت٢ َٔ دٕٚ إٔ تطرم ايلاب ٖ ٙ اذةر٠ع  
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يتين بفٛت طفةٛيٞ   ٜعةد َٓاشةلا  إٔ أتلعٗةا ىل  ا٭شةفٌ      ٚشأ

ياٜين َا ا دًةب اةا ملدُٝةٞمل َةٔ اشبةارت. ايتكطةُت ىلحةد٣        

ايعُعات َٔ ع٢ً اذهتبع ٚتًُصت طرٜكٞ ْٚسيةت ايصة٬    

ظل٘ ايعُٛد١ٜ حب رع تتًُض ٜدٟ اي٢ُٓٝ ازبةدار اذةٛازٟع بُٝٓةا    

د٠ متصةةو ا٭خةةر٣ بايعةةُع١ع أحةةاٍٚ إٔ أرضةةٞ ىلسبةةاا ايصةةٝ  

رٚزَارٟ باإلشرال. ظعرُت بايفسل عٓةدَا دشةت بكةدَٞ عًة٢     

بطٔ ملتايٞملع بفرٚت٘ ايصٛدا٤ ايهج١ ايٓاع١ُ ايةيت   أَٝسٖةا     

اي ٟ ٜفةٛم حبذُة٘ نة٬ب قةرٜيت ايلعٝةد٠ع       ايظ١ًُع ٖ ا ايكط

ٚاي ٟ حيظ٢ باٖتُاّ ايصٝد٠ رٚزَارٟ ايهل . ٚرغِ أْٗةا رأت  

ٗا ايضخِ اذديٌع ٚاشتُرت  يو ىل٫ أْٗا دباًٖت متاَا  َٛا٤ قط

 بإسباحٗا إٔ أشرل.

* * * 

دخًت غرك١ ايصٝد دُٝض اشباص١ ٚايغاص١ بهٌ أْةٛال اشبةرد٠   

ٚا٭دٚات ٚايهتب. نإ أًَٞع إٔ أملةجم يعٓةات ايصةٝد دةُٝض     

تٓٗاٍ ع٢ً ٖ ٙ ايظ١ًُع قد تلدد متاَا  عٓدَا ٚددتة٘ َةٔ خة٬ٍ    
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ٜدٜة٘ نطايةب   ض٤ٛ ايعُٛل اذااقنع ٖاد٥ةا  َٚلتصةُا ع َربعةا     

َدرش١ ابتدا١ٝ٥. ٚبعةر  ٜعةل٘ عةرٚ  ايصة ى قةدَت يةٞ       

ايصٝد٠ رٚزَارٟ ملاذفلاا ايصحرٟ ايعذٝةبملع ٖهة ا أملتة٘ع    

ٚأظارت بٝدٖا عبٛ كاْٛط زٜيت َضا٤ نإ َٛضٛعا    َٓتفة   

ايطاٚي١ع أحضرٙ اا قلٌ قًٌٝ ملدةُٝضملع اية ٟ   ٜعةد غاضةلا      

را  َٓتعٝا ع نصح  ٓدًٜة٘  ٖ ٙ اي١ًًٝع بٌ ظٌ   زا١ٜٚ ايغرك١ كخٛ

صةًعت٘ اذتٖٛذة١. أعطةتين اذفةلااع كأَصةهت٘ بركةل ٚأَعٓةةت       

ايٓظر.   ٜهٔ ٖ ا ملاذفلاا ايصةحرٟمل شة٣ٛ كةاْٛط عةادٟ     

صد٨ع َجٌ نٌ ايفٛاْٝض اييت ٜهتظ بٗا َٓسيٓا ايرٜفةٞ ايلعٝةدع   

بٌ ىلْ٘ نإ أنجر اتصاخا  ٚأقٌ دا ب١ٝ. ٚصُتُّ َٓدٖعةا ع يهةٓينع   

نٛا َا آٍ ىليٝ٘ تفه ٟع نٓت قد تظاٖرت بإعذابٞ ٚقلٌ إٔ ٜدر

اي٬َتٓاٖٞ بٗ ا اذفلاا ازبٌُٝع اي ٟ ٜعتق ذبف١ أثرٜة١ را٥عة١ع   

ْٚةةادر٠ع ٚقُٝةة١ع ٚ... ٚ...ع ٚقلةةٌ إٔ أنُةةٌ حةةدٜجٞ نةةإ ايصةةٝد 

دُٝض قد ْٗض َٔ َكعدٙ نُٔ ككد صقٙع ٚخطة  اذفةلاا   

ع بُٝٓةا  َٔ ٜدٟ ٚبدأ نصح٘ ٜٚدعه٘  ٓدًٜ٘ بهٌ عٓا١ٜ ٚيطة  

صفكت ايصٝد٠ رٚزَةارٟ بٝةدٖا  ةراع ٚايتكطةت خبفة١ ايكةط       
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ملتايٞملع ٚأَايت رأشٗا ع٢ً ظعرٙ ايٓاعِ ٖٚٞ ترْٛ بإعذةاب  

ٚكخر ظدٜدع عبٛ زٚدٗا اية ٟ نةإ ٫ٜةساٍ حيتضةٔ ملاذفةلاا      

 ايصحرٟ ايعذٝبمل.

* * * 

نٓت قد أدرنت متاَا  أُْٗا قد ككدا اإلحصاط بٛدٛدٟ بُٝٓٗةا  

ييت اَتٮت ب نرٜات شعٝد٠ع كغادرتُٗا صاعدا    تًو ايغرك١ ا

ىل  غركيت ملايلارد٠مل بعد إٔ ترنتُٗةا ٜٓعُةإ بةةملدف٤مل تًةو     

ايًحظاتع َصتغربا  ٖ ٙ اذفارق١ ايعذٝل١؛ كإ ا ناْةت اسبٝةا٠ قةد    

تٛقفت بايٓصل١ يٞ   ٖ ا اذٓسٍ كإْٗا ناْت ٫تساٍ ع٢ً ٚظو 

ٚر ةا يًكةط   ايلد٤ بايٓصل١ يًصٝد دةُٝض ٚايصةٝد٠ رٚزَةارٟع    

 ملتايٞمل أٜضا !!
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( Dalwishاْكطعت ايهٗربا٤ َ٪قتا  عٔ ظارل ) 9111دٜصُق  91   

( بصةةلب بعةةض اإلصةة٬حات ايضةةرٚر١ٜ   ظةةله١ Reading دٜٓةة١ )

ايهٗربا٤ع نُا أخقْا َٓدٚب ايعرن١   صلاا ايّٝٛ ايتايٞع اي ٟ أند إٔ 

صني عاَا  قاد١َ. ٚع٢ً ايرغِ ذد٠   -قٝاط تكرٜوع٢ً -ٖ ا ئ ٜتهرر 

َٔ ابتصاَيت اسبار٠ ٚظةهر ملايصةٝد دةُٝض دٛيصةوملع ىل٫ إٔ ايصةٝد٠      

ملرٚزَارٟ دٛيصومل اْٗايت ع٢ً اذٓدٚب شلا ع بعد إٔ أغًكت ايلاب   

ٚدٗ٘ بعٓ  َٚضت خبط٢ً غاضل١ عبٛ غركتٗاع تارن١ ايصٝد دُٝض ٚأْا 

   دٖع١ع دٕٚ إٔ تكٍٛ ن١ًُ ٚاحد٠. 
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