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 مهدان دماج 

  

ٜهٔ قد أدزى بعد، أثٓا٤ عٛدت٘ َٔ ايعٌُ، إٔ سبظات تفهريهٙ  مل 

ايعُٝل بدأت تضعف تسنٝزٙ عٓد عبٛزٙ ايظازع ايشسٜع. فُٓرير  

إٔ استٝكظ َسدبفًا تًو اي١ًًٝ غازقًا يف حبه٠ عسق٘ ايبازد، أصريب   

أنجس قًكًا ٚٚحظ١، ٚبا٤ت بايفظٌ نٌ ضباٚالت ازبُٝع يطُأْت٘، 

باألطٝا٤ تضُحٌ زٜٚدًا زٜٚدًا. مل ٜهرئ نابٛسريًا    ٚبدأت عالقت٘

عادًٜا نتًو اييت اعتادٖا َٓر أسابٝع، بريٌ مل ٜهرئ نابٛسريًا عًري٢     

اإلطالم؛ نإ حكٝك١ طاٖد تفاصًٝٗا بدقري١ أنجريس َرئ َظرياٖدت٘     

يتفاصٌٝ ٖرا ايّٝٛ ايضبابٞ ايه٦ٝب. ٚعٓدَا حرياٍٚ إٔ ٜظريعٌ   

َفاصً٘ املستعظ١  ْٛز غسفت٘ املظ١ًُ يف ايطابل ايعًٟٛ، أدزى إٔ

مل تعد قادز٠ يف تًو ايًحظات ع٢ً محً٘. ٚأصٝب باهلًع عٓريدَا  

 طعس أْ٘ مل ٜعد قادزًا حت٢ ع٢ً ايبها٤. 
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* * * 

أحهِ إغالم َعطف٘ بعظٛا١ٝ٥، ٚفريت  ايبرياا ايزجرياجٞ بعٓريف     

دٕٚ إٔ ٜهرتث يًزبا٥ٔ ايريرٜٔ نرياْٛا ٜكريسإٔٚ قا٥ُري١ األسريعاز      

ززًا، يهٓ٘ نإ قد قطع َشرياف١  جبٛاز ايباا، ٚايرٜٔ ْظسٚا إيٝ٘ ط

نبه٠ ٚتٛاز٣ عٓد أٍٚ َٓعطف. "ْعِ، مل ٜهٔ نابٛسريًا"، فهريس   

ًًَٝا... فسا٥ح١ إطازات ايظاح١ٓ التزاٍ عايك١ً يف ز٥تٝري٘، ٚايوريٛز   

املتهشس٠ يًػّٝٛ ايسَادٜري١ التريزاٍ ًَتوريك١ً جبريداز قزحٝتري٘ ايرييت       

 أصابٗا ايربٍٛ َجٌ جشدٙ ايٓاحٌ ًَٜٛا بعد ّٜٛ.

 مل ٜهٔ حًًُا!"."يهٓ٘  -

 نإ ٜسدد دا٥ًُا بإصساز نًُا حاٚيٛا تٗد٥ت٘.

* * * 

نعادتٗا ال تستشريِ األيريٛإ يف اسبًريِ، ٚربريتًئ دا٥ُريًا األَريانٔ       

ٚايوٛز. "نٓت غازقريًا يف ايريتفهه يف طري٤ٞا َريا، طري٤ٞ مل أعريد       

أترنسٙ، عٓدَا قطعريت ايظريازع ايشريسٜع عا٥ريدًا َرئ ايعُريٌ يف       

ٍّ غا٥ِ إىل مسع٘ صٛت إطازات ايظرياح١ٓ   "، ٚمل ٜتٓاَٙ…ظٗه٠ ٜٛ
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إال بعد فٛات األٚإ. حت٢ تًو األصريٛات ايرييت ازتفعريت َرئ     

ايسصٝف املكابٌ قبٌٝ ذيو، ناْت بال َع٢ٓ ٚمل تشتطع ازدبافري١  

عضالت سرياقٝ٘ إٔ تٛقريف تشريازع األحريداث، فايتوريل جشريدٙ       

ايضريري٦ٌٝ دكدَريري١ ايظريرياح١ٓ، ثريريِ ازرريري٢ َتٓريرياثسًا ذبريريت عحالتٗريريا 

ضخ١ُ اييت زمست عًري٢ طريٍٛ ايظريازع ططٛطريًا سريٛدا٤ ذات      اي

 زا٥ح١ نسب١ْٝٛ طاْك١.

"ناْت ايػٝريّٛ ايكطٓٝري١ ايدانٓري١ تتحريسى أَرياّ عريٝقا بتًكا٥ٝري١،        

ٚبدأت زؤٚض نجه٠ تظٗريس ثريِ ربتفريٞ، ٜستشريِ عًري٢ َالضبٗريا       

اشبٛف ٚايفزع. َٚٔ األع٢ً بدا املٓظس ٚاضريحًا، ففريٞ َٓتوريف    

ٌٍ حا٥ٍس حٍٛ صسصرياز ضريخِ   ايظازع نإ ايٓاض ٜتكاطسٕٚ ن ُٓ

 اْكًب ع٢ً ظٗسٙ".

عٓدَا استٝكظ َسعٛبًا، نريإ طري٤ٞم َريا قريد فكريد بداطًري٘؛ طري٤ٞ        

انتشب يػٝاب٘ حشًا فٝزٜا٥ًٝا، فظعس جبشريدٙ طفٝفريًا صبٛفريًا. ناْريت     

 ايػسف١ َظ١ًُ تفٛح َٓٗا زا٥ح١ نسبٕٛ ضبرتم.

* * * 
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ؼ يف َٓر تًو ايًحظات ايعوٝب١ ٚاهلاجص ال ٜفازق٘ أبريدًا، فبرياي   

اسبرز عٓد عبٛزٙ ايظازع، ٚباتت أٟ حسن١ عاد١ٜ تبدٚ ي٘ بداٜري١  

 يًٓٗا١ٜ ايٛطٝه١. نإ ازبُٝع قد الحظ ايضُٛز ايرٟ أصاب٘.

حت٢ ٖٛ استطاع بعد فرت٠ إٔ ٜالحريظ ايريتػه ايريرٟ طريسأ عًري٢      

توسفات٘ يف اآل١ْٚ األطه٠، فكد الحظ أْ٘ مل ٜعد ميريازض ٖٛاٜتري٘   

٢ األزصف١، ٚأْ٘ بدأ "ٜكضٞ حاجت٘" املفض١ً يف عدا ططٛات٘ عً

أنجس َٔ املعتاد دٕٚ إٔ ٜضريطس شبًريع عٝريع َالبشري٘ نُريا تعريٛد       

 . دا٥ًُا

* * * 

  "، أْٗه٘ اهلاجص طٜٛاًل.…"نإ ًَٜٛا ضبابًٝا نٗرا

نإ قد قسز طسد تًو ايوٛز املتتابع١ َٔ طبًٝت٘، إٔ ٜشرتٜ  َٔ 

د بعريد إٔ  ايتفهه فٝٗا، طاص١ ٚأِْٗ باألَص قد أْريرزٚٙ بريايطس  

ْشٞ ايفسٕ ايس٥ٝشٞ َظتعاًل يف إحد٣ ْٛبات٘ اي١ًًٝٝ، يهٔ دٕٚ 

جد٣ٚ. تٓٗد بأس٢ ٖٚٛ ٜسْريٛ إىل ايػٝريّٛ ايدانٓري١ ايرييت ناْريت      

تتحسى بشسع١. نإ ذٖٓ٘ َظتتًا نايعاد٠ ٚٚاصًت قريدَاٙ املشريه   

خبف١ ترزعإ ايسصٝف. ناْت أصٛات َتفسق١ قريد ازتفعريت َرئ    
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 ٚ تريدازى يشريُع٘ ٚقريع طري٤ٞ َٗريٍٛ      ايسصٝف املكابٌ مل ميٝزٖريا. 

ٜتحسى. ازتعظت عضالت ساقٝ٘، ٚبشسع١ تهشست صٛز غٝريّٛ  

قط١ٝٓ يف عٝٓٝ٘، قبٌ إٔ تتدازى يف ذٖٓ٘ األحريداث ٚتريزعخ أْفري٘    

 املٗظِ زا٥ح١ نسبٕٛ طاْل.
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