عطـــر القمـــر
روايـــة
مصطفى وحيد دسوقي

1

إهداء
إلى ملهمتي وعشقي وحديث قلبي ..
إلى عطر ..
منك وإليك يا عطر ..
ولعلنا نلتقي يوما ..
لعلنا نلتقي ..
قمر
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عطر 1
كانت ال تستطيع االحتمال اكثر ،تظن
أصباب

أن الوقت قد نسي مقاايير

بطيئا ثقيال ال يمر كما ينبغي لا،،
تظن أنها المرة المائة التي تنظر
أيها إلاى اااعة يادخا

االل ن ا

الساعة ،رامت على وجههاا الغاغير
أشد ما ااتطاعت من عالماا

الجا ر

والتاااصأع لعلهاااا تمنعااا ،عااان
اي ال
اتمر أا
ا ،ااا
الة ،إال أنا
الموابا
مباالت ،التاي اايتهاا اا طا علاى
ا ط.
نظر

عن يمينها أإذا بعابا

ابان

الها يتثاءب قي ملل خو اآل ر ،ث
عاي

تنظر إلى المدرس الممل الذي

يوابل الشرح لن س ،كآلة مبرم ة ال
تلتقط أن ااا ،نظر

إلاى اااعتها

اك
اار تلا
اى ا تغا
اا علا
اديا تهثها
م ا
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الدقائق ال م

الثقيلة المتبقية،

وما إن انقجت ال ما

أ يارا حتاى

خرول ال ميع لل ارج بعاد افأاراج
الذي تص ر يخرا.
ل

تكن خي تطيق ببرا على ال اروج

إلى خذا ال و البديع المهبب لها،
جااو الشااتاء الممطاار والسااماء
الملبدة بالغيوم ،الهواء البااري
الرطب ورائهة الشاوار
ل

تسمع إلاى ناداءا

المبللاة،
عابا

وخاو

يهتع باامها مهاوال اللهاق بها:
عطاار  ..انتظرينااي يااا عطاار ..تمهلي قليال
ل

تلت ت ،ال يغل إليها أي بو

جو كهذا غير بو

أي

المواايقى التاي

تغنعها األمطاار عناد تالمساها ماع
األشياء  ،وابلت ركجها وخاي تغطاي
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حقيبة ظهرخا بمعط ها ال لدي وعلى
ثغرخا العذب ابتسامة كبيرة ،تنظر
اوار
اى الشا
إلا
اتمتا
ااا

اي
اة أا
اب ،ال اليا
شا

ال
ار ،والن ااس القالئا
كبيا

يهرولون بادورخ
المهطا

نهاو البياو

أو

العامة يهتماون بهاا مان

المطر الغزير الاذي يتسااقط علاى
رؤواااه  ،كاناات عطاار تعشااق تلااك
القطرا
خدية

أكثر من أي شئ ،تعتبرخاا
ابة من السماء التي تهبهاا

وتداعبها بهباا
أ ذ

تجهك بغو

ماءخاا الهناون،
عال ،تغني ،تتوقع

لترأع يديها المتالباقتين للساماء
اا
اع الهبا
وت ما

اة  ،ث ا
المتتاليا

تنثرخا لت ماع غيرخاا مان جدياد،
تسل

على كل من تقابل ،يون تمييز

اى الح
بين من تعرأ ،ومن ت هل ،،حتا
بيتها العزياز مان بعياد أتوق ات
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ال ،ث ا
اى مها
اها علا
اتقط أن ااا
لتلا
الت تت لتوي

عاب

أل

ت د .

كان البيات بسايطا عتياق الطاراا
مكونا من طوابق ثالثة ،يقع أي حاي
شعبي ذو بياو

متالباقة أاي با ين

متقاااابلين يكاااايان يتالباااقان
بدورخما ،بعد

إلى شقته

الغغيرة

بالطااابق الثاااني واااعايتها أااي
تزايد ،ي لت المسكن الاداأئ وخاي
تقذف بهقيبتها كالعاية على كنباة
الغااالة الكبياارة ،اااارعت إلااى
المطبخ لتقبل أمهاا التاي تتاابع
نجااوج حلااة المهشااي المكداااة،
أ برتهااا أمهااا وأيااة أن تع اال
بتبديل مالبساها كاي تسااعدخا أاي
إعداي المائدة ،اجتمعت األارة حول
المائدة ال شبية التي تهتل جازءا
كبيرا من الغالة ،األب باالح ااائق
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القطار ذو السابع وثالثاون عاماا،
مديد القاماة

ماري اللاون متاين

اتدير تمل ا
ا ،مسا
اان ذو وجا
البنيا
الطيبة وعينان عسليتان أاوق أناع
مستقي

وشارب مهذب ،األم وأية أاي

الرابعة والثالثون ،متواطة الطاول
بيجاء طويلة الشعر ممتلئة أي غير
ترخل خايئة المالم
بسيط وعينان

ذا

جمال ري ي

جراوان ومالم

يقيقة

متنااااقة تساار الناااظرين ،االباان
االكبر اراج ذو الثالثة عشرة عاما،
نس ة مغغرة مان والاد

باااتثناء

بشرت ،البيجااء التاي ورثهاا عان
أم ،،ث

الغاغيرة عطار بصعوامهاا

ادتها
ان جا
ات عا
اي ورثا
ارة ،التا
العشا
ألبيها ذلك الشاعر البناي الطويال
وعن أمها تلك العينان ال جراوتان
الساااحرتان وال اا

الاادقيق وعاان

أبيهااا أن اا ،المسااتقي
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ولوناا،

ال مري والوج ،المساتدير الطياب،
كانت معتدلة القوام بين باين أاي
كل شئ ،وجميلة على نهو يبهار كال
ماان يراخااا ،الت اات األااارة حااول
ااك
ااا تلا
اادون جميعا
ااام يرتا
الطعا
ااا
البي اما

اااء
ااة البيجا
البيتيا

ااصكلون
ااهكون ويا
ااابهة ،يجا
المتشا
ويتبايلون الهديث أي حاب و اعاية
جمة وكصنه

قد ملكوا الدنيا وماا

أيها ،يمسك بالح بالطعام ويجع ،أي
أأوا
يالعبه

أارت ،تباعا كما اعتاي وخو
أي حنان كبير.

ويمااحه

كاناات عائلااة عطاار خااي الاادنيا
بالنسبة لهاا ،وكاان والادخا خاو
مهور حياتها ومغدر قوتها وأ رخاا
وقدوتها أي كل شائ ،كاان األب خاو
أول من أنهى طعام ،ألهقت ب ،عطار
مسرعة تغب ل ،الماء كي يغسل يدي،
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ألن الميا

مقطوعاة مناذ الغاباح،

ضهك األب أي حنان وقال م اطبا األم
:
 انظااري يااا وأيااة إلااى ضاارتكالغغيرة مااذا ت عال  ..أ ااف أن
أعتاي على خذا الدلع وأتوقاع عان
اات دام الهن ية
لتجهك وأية من قلبهاا وخاي ت ماع
األطباق بمساعدة اراج قائلة:
أحلى ضرة أي الادنيا يا وياا ..وهللا مااا اعاارف لاا

تكاار

النساااء

ضرائرخن !
حمل بالح باغيرت ،وذخاب بهاا إلاى
الكنبااة الااوثيرة أااي الغااالة،
أجلسها علاى رجلا ،،قبال جبينهاا
واصلها:
 ما أ بار المذاكرة والدرااة ياقمري؟
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****
اد أن
ي لت عطر إلى ح رة أبيها بعا
انتهت من مساعدة والدتها أي غسال
الغهون  ،ل

يشاعر بهاا وخاو أاي

اروي
ات ،وشا
جلسا

اد ن
اايين يا
المعتا

وينظاار للياال المنساادل والمطاار
ار
المنهما
شعر
يد

ات
اذة  ،ياعبا
االل الناأا
ا

بصناملها الرقيقة ثا

قبلات

أتنب ،لهاا مبتساما ،أجلساها

أمام ،وخو ينظر أاي با هة وجههاا
الغبوح أي تصمال ،ااصلها بعاد أن
أط ص اي ارت:،
ماذا بليتي اليوم؟بليت كل ،يا باباوأين اراج؟يشاخد التلي زياون بال اارج خاووماما
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والمذاكرة؟غدا أجااة يا بابا اانذاكر كمااتشاء
وأناااات لماااااذا ال تشاااااخدينالتلي زيون معه ؟
أحببت أن أطمئن عليك و...و..ألن تشغل لنا الوابور؟أجابها بتذمر مرح مغطنع:
-حبيبتااي ..إن أمااك تناازع

ماان

الد ان والهباب الذي ي رج ،ويعكر
طالء البيت
تعلقت برقبت ،وخي ترجو :
والنبي يا باباتنهد بااتسالم ث

قال مبتسما:

اصتي
اري أن يا
ار  ..بم ا
حاضابابر وأارت ،اصشغل ،أورا
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اك
الا

ثا

اذي
اغير الا
اذقنها الغا
اك با
أمسا

يتواط ،طابع الهسان قاائال ويماو
الهب تترقرق أي عيني:،
-ب

كد ؟ أنا عمري أداكي يا عطر
اا
الكلما

اذ
اي بها
اا يلقا
اا ما
يائما
األربع ال ميلة التي تاثل

بدرخا

علااى مسااامعها ،منهتاا ،ابتسااامة
بين غمااتيهاا

عريجة باأية باعد

ال ميلتااين أتبساامت الاادنيا أااي
وجه ،،قاومت يمو
خي األ رى أغير
-أي

الهب أي عينيها

الموضو :

كان شرويك يا بابا؟

اة
ال والطبيعا
اي الليا
ااية ،أا
كالعاوالمطر  ،أي حلمي ..
مهل العطور ثانية؟وخل لي حلعليك

خاو وأن أطمائن

غير

يائما وأن أراك

حال؟
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أاي أحسان

ث

قام من جلست ،وخاو يكارر علاى

مسامعها ما ته ظ ،عن ظهر قلب:
منذ بغري وأنا أتمنى أن يكون ليبا ،مهاال كبيارا

مال وأيار أأات

للعطور أامي( ،عطر القمر)
وخل للقمر عطر يا بابا؟أعاي لل لوس قبالتهاا وخاو يقاول
وقد أببهت نبرة باوت ،أكثار رقاة
وشروي:
-لكل شئ بو

ولون وعطر يميز

ياا

بنيتي ،لكننا قد تشبعنا بكال ماا
نرا
أل

ونسمع ،ونستنشق،

الل يومناا

نعد نميز النقي واط كال خاذا

التلوث ،إن أنت أقط أرخ ات اامعك
وأنغت إلى خم

الطبيعة وموايقاخا

 ..إن حاولت أن تلتقطي ذلك العطر
اك ..
الذي أويع ،هللا أي كل ماا حولا
ارا
أو أن تري ماا ال يا

غيارك مان

جمال األشياء ورونقها لكنت أيركات
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ما أعني .. ،لرأيت النور السااطع
از
االم  ..لميا
اة الظا
اي حلكا
أا

اذا
خا

العطر الزكي أي القمر البعيد ..
ث

اقترب من الناأذة أكثر وقطرا

المطر الذي خدأ كثيرا ته ر عليا،
يروبااا متقاطعااة ،ألغااق ااابابت،
بالزجاج متابعا إحدى خذ
ترااا

القطرا

طااا بطيئااا علااى ال هااة

ال ارجية وخو يتابع بغو

يكااي ال

يسمع:
-لو شعر

بتلاك القشاعريرة التاي

اا
ابط ما
ات بالجا
اابني اآلن ل هما
تنتا
أعني.. ،
اقتربت خي األ رى مهاولة تقلياد ،
انتقلاات القشااعريرة إليهااا وخااي
تتصمل قطارة المطار ال اباة بهاا
ااا ،
اابابتها للهظا
ااا بسا
وتتابعها
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خذا افحساس الغريب ال ميل

ا تبر

الذي يتكل

الت تات

عن ،،مان ثا

اي
اة أا
امة قائلا
ادخا مبتسا
اى والا
إلا
عذوبة:
أنا أحبك يا باباأحاط وجهها الغغير براحتي ،وأ اذ
يمساا

بإبهامياا ،أااا ل عينيهااا

ال ميلتين أاي رقاة وحناان ،تلاك
العاية الداأئة التاي تعشاقها وال
يزال خو ي علها منذ كانات رضايعة
به

ضمها إلاى بادر

كع يد  ،ث

بقوة رأيقة وقال بغاو

ينباع مان

قلب:،
وأنا أعشقك يا مالكي الغغير****
حجاار ال ااال بااابر وأوالي
وعاب

حسااام

وأمنياة وماجادة أاي تماام
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الثامنة ،وبم ري ي وله

نظر عاب

إلى عطر أي لوم قائال:
 خكااذا؟ أناييااك أااال تنتظريناايوتنطلقي وحدك؟
اي
اى وخا
لا

اامة
ار ابتسا
ا ،عطا
منهتا
تهم :
-آا ة يا عاب

اك وال
أشعر با

 ..ل

بن سي
ار
اا األكبا
اى أ يها
اة إلا
ات وأيا
خرولا
لتساال

علياا ،وخااي تمساا

يااديها

المبللتين أي مالبسها ،قالت:
-كيع حال اوجتك؟ لمااذا لا

تاص

معك ؟
تعرأين ااماح جيادا ..ليسات مانخواة الوابور وخذ

األجاواء ..ثا

إنها ذخبت لترى أمها
بدا عدم الرضا على وج ،وأية بعاد
اااماعها جااواب أ يهااا ،إال أنهااا
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احتجنت أوالي
تقبله

واحدا تلو اآل ر وخي

أاي حارارة ،ثا

أجلساته

وتوجهت نهو المطبخ ثانياة ،كانات
اذي
اذ الا
ايخ اللذيا
اب البطا
تهم اص لا
تااد ر

نهايااة األااابو

لسااهرا

الداأئة ،انشغل األط ال باالثرثرة
واللعب والمزاح بينما توجا ،باالح
وبابر ليتعاونا على نقل المرتباة
الكبياارة ماان ح اارة النااوم إلااى
الغالة أمام التلي زيون ،بعاد أن
أااحو بعض قطع األثاث جانبا ونقلو
البعض اال ر الى اله ارا

لي ساهو

لها الم ال ،انتقل األط ال الساتة
أورا إلاى المرتباة وتماديو تهات
البطانية السميكة متالباقين ،لهاق
به ا

ادما أ
اابر بعا
با

ااءة
اض افضا
ا

بينما انشغل بالح بتشغيل الواباور
العتيق ث

أااكن ،جاوار المرتباة

ليدأئ ااكنيها ،اارعان ماا ظهار
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وأية حاملة طبق لب البطيخ المهمص
الكبير وناولتا ،لها  ،ثا
ب ااوارخ

جلسات

علااى كرااايها ال شاابي

الم جاال تقشاار لهاا
ا ،له ا
وتناولا

البرتقااال

ارة
اعاية كبيا
اي اا
أا

لسااعاية ماان حولهااا ،ضاابط بااالح
التلي زيون على أيل
ث

كوميدي شهير

لهق بالبقياة ،انشاغل الكباار

بمتابعة ال يل
قلااوبه

وخا

يجاهكون مان

بااين ال ينااة وال ينااة،

بينما انشاغل الغاغار بالهكاياا
والجهكا

ومتابعة لهياب الواباور
وأجسايخ

المتراقص الهمي

تقشاعر

ماان وشيشاا ،الطااروب ،ي تلسااون
النظرا

ويتباايلون الهمساا

يعوي كل منه
مر

ثا

ليسرح أاي ملكوتا،،

ااعة ،عاي بالح من ح رت ،وكان

يد ن أصمسك يد وأياة يقبلهاا أاي
رقة أمام الهاضرين وخو يقول:
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 ربنا يبارك لنا أيكي يا ملكتياحمر وج ،وأية التي ابتسمت ل ،أي
اروب
ار مشا
اوم لتهجا
ال أن تقا
اب قبا
حا
الكاكاااو السااا ن الااذي يهبوناا،
ااس
االح كبا
اب با
اا ياعا
اا ،بينما
جميعا
الوابور ونشط أن اا ،لينعش ألسنة
لهب ،المتكااالة ويزكيهاا ،كانات
أمسية جميلة مان أمساياته

التاي

ابو ،
اوال األاا
ابر طا
اا بغا
ينتظرونها
التقت عيناا عطار بعيناي أبيهاا،
لمهت أي عيني ،للهظة تلك النظارة
الهزينة ال

ية التي تراخاا مارة

بعد مارة وال تعارف لهاا ت سايرا،
اار

بالح براا

ابتساامة متاريية

على وجها ،أخاداخا باغيرت ،التاي
ا تلطااات نظراتهاااا بتسااااؤالتها
بابتسامتها بتثاؤبها الاذي أشاار
إلى قرب انقجاء السهرة.
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قمر 1
بروية شديدة ال تش ع على عمال شائ
..
ال تساعد على ترك ال راش والاذخاب
للهمام لقجاء الهاجة ..
امعت اوجة أبي تنايي مرة ا رى:
قمر  ..اذخب وابهث عان االيأوشك العشاء أن يغب
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جاخزا

..

مأل ذلك النشاا أذني ،حاولت ت اخل
نداءاتها الملهة م اديا ،ال ياصتي
من وراء أ اي األباغر إال المشااكل
والتعب يائما ،أ يرا قمت بتثاقال
ملبيا،

رجت من البيت إلى الساحة

الوااعة ،أير

عيناي أاي المكاان

باحثا ،خا خو خناك يتشاجر مع ط ل
أكبر من ،انا وح ما ،اأر

أي ضيق

متوجها إلي ،،خو أ اي ألباي أقاط،
لي

اب أو
بيننا أي وي أو مشاعر حا

أ وة أو شئ مشاترك ،أمقات مالبسا،
ا،
ادم وأما
المهنا

ار
اة ومظها
الغاليا

الم توح طوال الوقت وبال ابب ،أاي
الثامنة خو بينما أنا أي الثالثة
عشرة ،ابنان ألب واحد من الناحياة
النظرية ،بينماا أاي الواقاع خاو
االبن الوحيد المدلل الذي ينال كل
الرعاية واالختمام ،ناييت ،طالباا
من ،أن يد ل للعشااء ،الت ات لاي
21

بوجهاا ،الطاااأ

بالغااهة وعينياا،

البراقتين المزخاوتين البغيجاتين
كعيني أم ،،ثا

أ ارج لاي لساان،

وأتبااع ذلااك بجااهكت ،الشاايطانية
الس ي ة وعاي لما كان علي.،
لهقنا بالمائدة ،جلست أي مواجهاة
أبي العااب

يوماا ،انقججات علاى

طبقي أي نه

اع عيناي عنا،،
ال أرأا

أهذ

خاي الوجباة الوحيادة التاي

آكلها طوال اليوم تقريباا ،أهاي،
أقغد اامية اوجاة أباي ،لا
اا
اي إال ال تا
تطعمنا

تكان

اوم
اوال اليا
طا

بينما تد ر كل ما لذ وطاب لسالي
ابن بطنها ،كل شئ طيب لسالي

مان

مصكل ومشرب وملب  ،بينما أنا اظل
طوال اليوم أي مظهر ابن ال ايماة
ولااي

اباان باااحب الاادار ،حتااى

األاماء ،طوال النهار تنايي االي
22

يا حبيبي وتناييني أنا ياا ولاد،
أإذا اقترب موعاد عاوية أباي مان
عمل ،أمرتناي خاي أن أنظاع ن ساي
وأبدل ثيابي كي ال يلهظ أباي خاذا
الظل

البين وتلك الت رقة ال لية

أي المعاملة حالما يهال بالبيات،
وما أظن ،كان لايلهظ أبادا ،أقاد
ااتهوذ

خي على عقل ،وقلب ،تلهاو

بهما كي ما تشاء ،تكااي عيناا
تريان غيرخا منذ تادب قادما

ال
أاي

البيت.
ماتت أمي وأنا أي الثالثة ،كانات
حنونا عطوأا ال تد ر جهدا أي ابيل
ااعاينا قدر ااتطاعتها ،خاذا ماا
قال ،أبي عنهاا وخاذا ماا ياذكر
عقلي الغغير آناذاك ،ماتات أ اصة
بعدما أخلكها المار
أي أحد األيام التي ل
23

 ،اااتيقظنا
تطلاع لهاا

شم

لن دخا بيننا جسدا أقط بينما

انتقلت روحها إلى عال

آ ار ،لا

تمر انة على وأاتها إال وقد أحجار
أبااي الااى البياات اماارأة أ اارى،
ااتبدل أماي بتلاك الاا ( اامية)
الهسناء الملونة المبهرجاة التاي
اهر

كل مان رآخاا ،إال أناا ،لا

أحبها أو أرت

إليها مناذ الهظاة

األولى ،وقد لعبت خي يورخا بمهارة
منذ البداية أتقنعت بوج ،الطيباة
اا
اي وجيراننا
اب أبا
اراءة لتكسا
والبا
ومعارأنا أاي با ها ،كانات تظهار
نهوي بعض اللطع وحسن المعاملة أي
البداية ،مرحلة ج

النبض أو كماا

يسمونها ،تهرص أن يرى أبي أنها ال
ت رق بيني وباين ابنهاا المغارور
الذي يربتا ،جيادا علاى أن ي
طبيعت ،وراء قناا
ربما ل

اي

خاو اآل ار ،أو

تدرب ،وإنماا خاي جيناا
24

وراثية لعينة ،بار أبي
إببعها

اتما أاي

الل أشهر قالئل ،ال يري لها

طلبا أو يشكك أي كلمة مماا تقاول
وكصنما أنزلت من السماء ،تظهرناي
يائمااا بمظهاار الولااد المشاااغب
العابي ،تغر أن تجعني أي قالب من
يبهث يوما عان المشااكل وال يسامع
الكالم كابنها الوييع الي

الذي ال

غبار علي ،،يائما خي من ت لب لاي
الطعااام والملااب

النظيااع طااوال

اليوم وأنا من يرأض قباول أي شائ
يااصتي منهااا ،أيغاادقها أبااي يون
مناقشة ،أيوب ني ينهرناي يجاربني
أحيانا أمامها وأمام ال ميع ،وإن
ااتظل
اات الا
حاولا
الدأا

ااكوى أو
أو الشا

عن ن سي بااح أاي ونهرناي

بعلو بوت ،ول

يسمع مني حرأا.
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كنا ال نازال علاى المائادة ننهاي
عشاءنا حين قامت اامية من مكانها
لتقااع

لااع أبااي مطوقااة عنقاا،

بذراعيها أي يالل مقزا وخاي تقاول
بغااو

كااال هي

موجهااة نظراتهااا

وابتساماتها المست زة نهوي:
أرأيت يا جابر ماذا أعل بي قماراليوم؟
توقع أبي عان المجاف أ اصة ونظار
نهوي مزم را:
 ير-جعلني أبرخ بالغو

الهياني الذي

أامع ال يران وجيران ال يران مان
أاارط شااقاوت ،ومشاااغبت ،وتعمااد
مجااايقتي وإغاظااة أ ياا ،الغااغير
المسكين ،ماع أنناي واالي

نباذل

اعيا
اعنا اا
اي واا
اا أا
ال ما
اا كا
يائما
ان
ادير ما
ادوى أو تقا
اائ ،يون جا
فرضا
جانب ،،حر

وهللا ماذا أأعل مع،
26

ثبت أباي عينيا ،الغاارمتين علاي
لدقيقااة بنظاارة جمااد

الاادم أااي

عروقااي ،قباال أن يقااول ماان بااين
أانان:،
ظننت أناك قاد باراا
ا ،،يا
عليا

رجاال يعتماد

اك ،أال
اي أيا
اة آملا
يبا

اك
ادي بص يا
اك وتقتا
اى يما
اع علا
تنكسا
األبغر يا ولد؟
(ما شاء هللا ..خذا الشيطان الغاغير
 ..قدوة؟!)
ولكن يا أبي..ضرب المنجدة بقبجاتي ،باائها أاي
غجب:
أوت رؤ أن تناقشني أيجا؟باحت األأعى من

ل  ،وخي تتوعادني

بنظراتها:
 الص يا جابر ..إخدأ ..أنا واثقةمن أن ،قد عرف

طص

مطيعا يسمع الكالم
27

وايكون ولادا

قام أبي من مكان ،وخو يوجا ،إلاي
نظرة وعيد بدور

قائال:

أتمنى ذلك ..لمغلهتك ..خل رأياتطيبة قلب مامتك اامية؟ خاي التاي
تمنعني يائما أن أعرأك أن هللا حق
ليست أمي ..إنها..اندأع نهوي ممسكا بتالبيبي خايرا:
إياك أن تنطاق بهارف آ ار ..خالت ه ؟
ثا

ادأع
انا

ااا
أأعا

ا،
ابا تتبعا
اا مغجا
ارجا

ااا
ااكنها يارنا
ااي أاا
التا

با تيااار  ،والتااي وجهاات إلااي
ابتسامة تشع مقيتة ث

مجت

ل .،

****
ورثت عان أباي جساد

الجا

علاى

حداثااة اااني مااع تلااك الساامرة
ال

ي ة ،لكني ال أعتقاد أناي قاد

ورثت من ،أكثر من ذلك ،ال شائ مان
28

ش اعت ،وجرأت ،وإقداما ،وبا ات،،
بل أعتقد أنني على العك
كل شئ ،انتظر
ل

من ،أاي

حتى نام ال ميع ث

ت كوأيتي البنياة حاول رقبتاي

و رجت إلى الهواء الباري ،ألقيات
نظرة على يارناا الري اي الكبيار
ااو
اا ،بيا
ااذي تهيطا
الا

ااران
ال يا

والغيطان المظلمة ،توجهت كعاايتي
شاوقي جارناا أاي قعدتا،

إلى عا

الليلية مع أبدقائ ،أماام الازر
وال جرة

يشاربون الشااي المغلاي

على نيران الهطب ويتساامرون وااط
نسما

الليل ،غير عابئ بتهاذيرا

أبي ونهي ،المتكرر لي عن ذلك.
ارتش ت الشاي ببطء وااتمتا

وأنا

أتابع ألسانة اللهاب التاي تبعاث
الدفء أاي جسادي وأباغي للنغماا
الهزينة لناي اعيد ابن ع
29

شاوقي،

ل

يري أحاد مان الهاضارين لتلاك

األلهان الشا ية أن تنتهاي أبادا،
وبعدما انتهى اعيد شر

عا

برعاي

أي الغناء ينعش قلوبنا التي كاي
تذوب ش نا ،أ اذنا نغا ق نتمايال
نريي مع ،بعض المقاطع أاي نشاوة،
انتهى خو اآل ر أص ذنا نمدح باوت،
الطروب كالمعتاي ث

أ اذ ال لاوس

أي الجهك وإلقااء النكاا  ،نظار
إلى القمر المكتمال المترباع أاي
كبد الساماء ،ذلاك الغاهن األبابض
الغغير الذي يتواط بهنا آ ر أاوي
ال حدوي ل ،وال معال  ،القمر الاذي
إال أنني أبدا ال أأه

أشارك ،االا
أارار  ،تذكر

ا ال اامية الس يع

الذي تهرص أن تلقي ،علاى مساامعي
كلما تذكر

أن وقتا قد مر عليهاا

يون أن تجايقني:
30

ار قاال ..وهللا ال
 يا قمر ..قال قماأعرف اببا منطقيا يوحد هللا ي علها
يسمونك أنت قمرا !!
أحيانا أشعر أن ،من مكان ،باألعلى
يهم ا

اي
اا ال أيري ،يراقبنا
اي بما
لا

يواايني ي برني أن ثمة شئ مشاترك
بيننا غير االا

ربماا يتكشاع لاي

يوما ،وأحيانا أ رى أشاعر أن لا،
أثرا ما أي أن ي..
عطرا ما..
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عطر 2
أر ى الليال اادول ،علاى المنازل
وأخل ،أغرقو جميعا أي نوم عميق ال
ينغغاا ،شاائ ،كاناات عطاار أول ماان
ااتيقظت ،تنبهت علاى باو
المتهم

الاديك

أقامت بنشاط مان ااريرخا
اة
الت بطمصنينا
وبا

اص
ا ،،توضا
ورتبتا

وتوجهاات إلااى المطاابخ كااي ت هااز
لوالدخا طعام ،الذي اايص ذ
قغاد

إلى العمل ،ث

معا،

إلاى حذائا،

ال أن
اة ،قبا
ا ،بعنايا
ا ،وتنظ ا
تلمعا
تلمل

أشياء

المبعثرة من مه ظاة
وااعة يد وعلباة

وميدالية م اتي
32

ا ائر وتجعها جميعاا علاى منجادة
الغالة بنظام ،توجهت نهو المطابخ
ثانية أصعاد

إأطاارا بسايطا مان

از
ادة وال با
ابن والقشا
ايض وال ا
البا
والعسل ،ث

تطرق علاى ح ارة

أ ذ

نوم والديها أاي رقاة وبابر حتاى
امعت بو

أمها الناع

تناييها أن

اي لااي يااا حبيبتااي ،يل اات إلااى
اله رة أقبلت يد والدتها ورأاها،
احتجنتها األم بهنان قبل أن تتهرك
اذي ل ا
ادخا الا
او والا
اغيرة نها
الغا
تداعب شعر

يستيقظ بعد ،أ ذ

أاي

رأق وتقبل وجه ،وخي تهم :
 بابا ..بابا ..ااتيقظ يا باباااتتص ر
أت

بالح عيني ،بغاعوبة علاى وجا،

ابنت ،الغبوح ،احتجنها طويال قبال
33

أن يقول بغو

يستعد بعد كامال

ل

مبتس :

معالم ،ي رج من أ

-بباح ال ير ياا مالكاي ..لا

لا

تص ااذي قسااطا واأاارا ماان النااوم
واليوم اجااتك؟
ولكن ،ليل

أجااة لك ياا حبيباي،

ال تقجي ،معنا؟ لا

ي اب علياك

العمل يوم أجااة ال ميع؟
-تعرأين ان القطارا

ال تتوقع يوم

األجااة يا بغيرتي ،إذن أمن يوبال
الناس إلى باليخ
تنهد

ومغالهه ؟

عطر أي يصس قبل أن تتابع:

حسنا ،خيا إذن إلى ال طور بينماأوقظ اراج
رجت الغغيرة من اله رة إلى ارير
أ يها ،بينما تباايل باالح ووأياة
اول
ال أن تقا
اون قبا
اة حنا
ارة يخشا
نظا
وأية:
34

-آ

لااو تعلاا

كاا

تهبااك خااذ

الغغيرة! إنها قاد تركات أراشاها
الداأئ أي خذا الغقيع وقامات كاي
تعد لك ال طور ،وأراخن أنها جهز
لك أشياءك بدال مني أيجا
اتسعت ابتسامة بالح لاتمأل الغرأاة
وخو يقول بهب بايق:
 -إن مالكي الغاغير خاذ

وأ وخاا،

خذا ال اارس الكساالن ،خماا أكبار
نعمتان أنع

هللا بهما علي بين نعم،

التي تغمرني
ث

نظر أي عيني وأية التي ارت اع

حاجباخا أي لوم مرح مغهها:
وال أنسى طبعا أجمال نعماة راقاتبها والتي وخبتني أرو

ط لين أاي

الدنيا..
ث

أمسك يدخا وطباع عليهاا قبلاة

ت يض حبا حقيقيا مستطريا:
 أنت يا أميرتي وملكة قلبي35

****
انتهت األارة مان إأطارخاا ،أجلا
بالح ولد

على رجل ،وأ اذ يداعبا،

ويمااح ،يقبل ،ويمسا

علاى شاعر

قبل أن يقول ل:،
أنت رجال البيات أاي غياابي ياااراج ،عليك برعاية أمك وأ تك وأال
تجايقهما ،ويا االم أيجا لو تساعد
اي
اك أا
ات وأ تا
ال البيا
اي عما
اك أا
أما
مذاكرتها ،أهذا ال يعيب الرجل أاي
شئ أبادا ياا بناي ،إنماا يزياد
رجولة وعلو شصنا
أومص اراج برأا ،مواأقاا وعيناا
ت يجان حبا ألبي ،وأ را ب ،،أعااي
األب إلى مداعبتا ،ويغدغتا ،،بااح
اراج من بين ضهكات ،الالخثة:
36

-ب

تقل للتو أناي

يا بابا ..أل

رجل؟ أصنا إذن قد كبر
خذ

علاى مثال

الدغدغا  ،أنات تجايع خيبتاي

خكذا
عقد بالح حاجبي ،أي غجب مغطنع وخو
يكت

ضهكت ،بغعوبة ،لوح بسابابت،

أي وج ،اراج:
 ال تكبر على أبيك أبدا يا ولد..أت ه ؟
أاي قاوة أجا

حجن اراج أبا

بادور

يدي ،على باغير

األب

واااتمرا

اا
اابع األب ملوحا
اا  ،تا
اذلك للهظا
كا
بسببابت ،مرة أ رى:
ولن أوبيك بمذاكرتك أنت أيجا****
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أمسكت عطر بالمشط وأعملت ،أي رأس
والدخا برأاق كعايتهاا أ اطبتهاا
وأية أي لوم باا .:
تتركي لاي شايئا

ك ى يا عطر ،لاليوم

 خذا يومي أنا يا ماماث

قالت موجهة حديثها ألبيها:

بابا  ..ألان تص اذني معاك إلاىالعمل كما وعادتني؟ أرياد أن أرى
كيع تقوي القطار
 -لاا

أحاادي يومااا بعيناا ،،وقااد

تراكمت المذاكرة عليك ياا حلاوتي
وعليك أن تنهيها ،ربماا أاي ياوم
آ ر
ث

طبع على وجنتهاا قبلاة حانياة

وأ ااذ أشااياء

المترابااة علااى

المنجدة أي ع الة ،التقط المعطاع
ال لدي والكوأية البنية ،ثا
38

وي

أارت ،وانغرف إلاى عملا ،وقطاار
المنتظر.
****
قجت األارة يومها أي مذاكرة ولعاب
واختمام ومشااركة ألعماال البيات،
عاي بالح ليال متعبا ومغابا بنوباة
بري شديدة أصوى إلى أراش ،مباشرة
يون أن يصكل شيئا.
وأي الغباح بعد افأطار وكان باالح
ال يزال معتال ،طلب إلي ،ال ميع أن
يمكث أي البيت وال ي رج على خكاذا
حال ،أري بصن ،ايطلب من رئيس ،أي
العمل أن ي علا ،احتياطياا لهاذا
ايمر علاى
اليوم وأن كل شئ اا
بإذن هللا.
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يار

ذخب الغاغيران كال إلاى مدراات،،
شرعت السماء أي افمطار منذ بداية
الغباح ،وبنهاية الياوم الدراااي
اار

ال ميع إلى بياوته

يل اصون

إلى يأئها من خذا الباري والمطار
المستمر ،ألغيت الهغة األ يرة أاي
مدراة عطر أانغرأت اميالتها كلهن،
أي حين بقيت خي أي مكانها بال غل
قليال كعايتها تسطر بعض المالحظا ،
وعناادما لملماات أشااياءخا وخماات
باالنغراف بدورخا ،أوجئت عند بااب
ال غل بسميرة اميلتهاا ،العابساة
يوما منكوشة الشعر يوماا ،ومعهاا
بنتان أ ريان يدل ن إلاى ا لدا ل
ببطء وأعينهن تنطق بالشر وال تهيد
عن وجا ،عطار ،تراجعات عطار إلاى
ات
ار ،حاولا
اي ذعا
اة أا
ادا ل ثانيا
الا
التمااك وخي تقاول بغاو
مرتعد:
40

متهشارج

 م ..ماذا ترين مني؟أجابتها اميرة وخاي ترقاق

بوتها

تقلدخا أي ا رية:
م ..م ..ماذا ترين م ..مني؟ثاا

ااااتعاي

نبرتهااا الطبيعيااة

الغليظة وخي تقول أي شرااة:
ال شئ يا مسك ..خا خاا خاا خاا..أقغد يا ..عطر ..معذرة  ..أناا ال
أاااتطيع الت رقااة بااين الااروائ
الكريهة ..ال ت اأي ..انتهدث معاك
أقط
تل تت عطر المسكينة حولها باحثاة
عن أحد تعرأ ،كي ين ادخا ،تاذكر
أن عاب

لي

خنا ،إنهاا المدرااة

وليست م موعة التقوياة المشاتركة
ألن ت د

معها ،أ ذ

تراوغهن بين

يكك ال غل المترابة ،خاو

اميرة

بقبجتيها المجامومتين علاى إحادى
41

الاادكك وخااي تقااول يون أن ترأااع
نظرخا عن أريستها:
-أمااو

وأعاارف لاا

اا
اين والطالبا
المدراا

يهبااك جميااع
اا
ار منا
أكثا

وي جلونك علينا لتلك الدرجة؟ خ،؟
ما الاذي يميازك عناا؟ خا،؟ حتاى
اااورة
ااة الم ا
ااي المدراا
األوالي أا
يريدون أن يتعرأوا عليك ويغابهوا
أبدقائك؟
اروب،
اة والها
ار المراوغا
الت عطا
وابا
أي بدرخا بقاوة

يأعت إحدى البنا

أصلقتها أرضا ،ألقت حقيبتهاا أاي
وج ،األ رى ،أألتت من براثن اميرة
بغعوبة وخاي تعادو

اارج ال غال،

أوجئت ببنات رابعاة مان العغاابة
تراقب عند ال

الطابق كي تجمن أن

ال أحااد ااايلهظهن وتناابههن عنااد
الجرورة ،رأ

عطار تلاك الرابعاة
42

تعدو ناحيتها أارتاد
الممر أي االت ا

تعادو عبار

المعااك  ،ي لات

أحااد ال غااول ال اليااة وأغلقاات
الباب ،أيركت أنهان اايلهقن بهاا
وينلن منها ال مهالة ،امعت ااميرة
تهتع باأل ريا

وخي تتعماد إااما

عطر:
-

الص يا بنا  ،ال تتبعنهاا ،ألان

ت اارج أااي النهايااة لتعااوي إلااى
ااا
ااا ننتظرخا
ااا؟ خيا
بيتها

ااارج
ا

المدراة ،أين اتهربين مناا ياا..
عطر ..قال عطر قال
ت مد

عطر أي مكانها

وأا ،وضاعت

يدخا على بدرخا لعل ،يهدأ قلايال،
ترى  ..لماذا ل
امعن بو

يلهقن بهاا ،خال

أحد المدراين؟ ال يمكنها

أن تراخن على خذا االحتمال أربماا
كانت

دعة ما ،توجهت إلاى ناأاذة
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ال غاال تنظاار نهااو الشااار  ،رأ
العغابة تنتظرخا على ال انب اآل ر
ماان الطريااق تهاات مظلااة مهطااة
األوتوبي

يهتمين من المطر ،أشار

اميرة نهوخا بإشارة وعيد ال يغاعب
أهمها ،أرخ ت عطر المذعورة امعها
لعلاا ،يلااتقط بااو

أحااد الكبااار

بال ارج يون جدوى ،أين المدراون؟
أين ذخاب أاراش المدرااة؟ لمااذا
ي ت ون جميعا عند الهاجة إلايه ؟
إن خي أتهت الناأذة وبر ت باصعلى
بوتها خل ايلت ت إليهاا أحاد؟ أم
ايظنون ،لعب عيال اا يع أاي وقات
غير منااب؟
نظر
بنااا

نهو العغابة ثانية ،رأ

ثالث

ماانهن أقااط ،ربمااا كاناات

الرابعة اآلن ت تبائ أاي أي مكاان
بانتظارخا لت اجئها ،ااالت يماو
44

الغغيرة وشل ت كيرخا ألا
إلااى شاائ ،نظاار

يهادخا

إلااى القطاارا

الزاح ة على الوجا ،اآل ار لزجااج
الناأااذة ،الحظاات أن األمطااار قااد
أوشكت على التوقع ،تصملت المنظار
لوخلااة ،ثاا

حاولاات راحااة ياادخا

اليسرى مسا

التاي تغمار

الادمو

وجهها ،بينما مد
تالم

ابابتها اليمنى

الزجاج متابعة قطرة مطر تشق

طريقها بت ية على الناحية األ ارى
للناأااذة ،انتابتهااا القشااعريرة
ذاتها ،مأل

جنباتها وخي ت كر أاي

ش ص واحد مان باين العاال

كلا،،

ليت ،كان خنا اآلن.
ل

تدر عطر ك

من الوقت مر عليها

وخي تبكي متكورة أي أحادى اواياا
ال غل ياأنة وجهها باين ركبتيهاا
المجمومتين المطاوقتين باذراعيها
45

الغغيرتين ،توق ت يموعها أاور أن
امعت خذا الغو  ،نعا  ،أذناخاا ال
تكااذبان ،إناا ،بااو

والاادخا ،يب

النشاط أي جسادخا أ اصة أاعتادلت
واق ة ،نظر

مان الناأاذة أوجاد

عغابة األربعة قاد ا ت ات تماماا،
كان باو

باالح يغالها مان الممار

بال ارج ،يهتع باامها أي إعيااء،
خرولت نهو الباب ث

إلاى الممار،

وجدتاا ،يبهااث عنهااا أااي ال غااول
ال الية واحدا تلو اآل ار ،القلاق
والله ة م تلطان على مالمه ،،ناي
بغو

متهشرج:

باباجاار

نهااو  ،ألقاات بن سااها بااين

ذراعي ،القويتين وأجهشت بالبكااء
من جديد ،طوق بالح جسدخا بذراعي،،
قبل رأاها وخو يقول بتصثر وذقنا،
مالبقة لشعرخا:
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أنا خنا يا بغيرتي ..ال تبكي ..الت اأي من أي شئ أي الدنيا

قمر 2
ااتيقظت أ يرا مان ناومي الكئياب
الااذي تساايطر علياا ،الكااوابي
المزع ة التي تقض مج عي كل ليلة،
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ال بد أن أبي قاد ذخاب إلاى عملا،
كالمعتاي أي توقيات كهاذا ،اامعت
بو

اامية الكريا ،تناايي بااامي

(ولد يا قمر ..يا اأت)  ،يا أتاح
يااا علااي  ،اعتاادلت علااى أراشااي
وأنزلت قدماي إلى الشبشب المنزلي
أا ل السارير ،المسات قادمي شايئا
أإذا بم اط ماا

لينا مقزاا ،نظر

يتواط ااحة أرية الشبشب اليمناى،
مرة أ رى ،ال يكع

ذلك اللعين الي

أبدا عان مجاايقتي خاو وأما ،أاي
الهل

واليقظة على السواء ،يت نن

أي إيذائي بشتى الطرق كلما اانهت
ل ،أرضة ما ،يسكب على رأاي يلاوا
من الماء البااري وأناا ناائ

..

يجع الشوك أي طريقي  ..يغارخ أاي
أذني وأنا أذاكر وي ري  ..يقذأني
بااصي شاائ ي ااد

أماماا .. ،ي عاال

المغيبة ويلغقها بي ،ويائما أناا
48

الملوم ويائما خو البرئ المساكين
ضهية أ ي ،األكبر المدعو قمر ،وإن
حاول قمار كشاع الهقيقاة أو حتاى
الدأا

عن ن س ،البائساة ،ألغاقت

باا ،تهمااة إضاااأية وخااي الكااذب
واالأتراء على االي

الغاغير وخاو

المالك المبرأ من كل عيب أو نقاص،
وأبي يغدقها يوما ويغدق.،
ل

اذ
خا

أري أن أشكو

المارة باال

طائل يرجى ،ولكني اصري ل ،الغاا
باااعين ،أتهاات بااندوق ألعاباا،
الم جلة وأمسكت بصحب قطعتين إلاى
قلب ،،ال ندي األ جر المغانو

مان

البالااااتيك والهغاااان ال شااابي
المزركش ،ياللس اأة!! أخذ

ألعاب

ولد أي الثامناة أم ط ال ال يازال
يهبو؟!

بص

القطعتين أاي مالبساي

وارتديت معط ي ال لدي ،أارعت إلى
49

الترعة القريبة مهاذرا أن يلهظني
أحد ،ألقيات اللعبتاين بقاوة أاي
م راخا وق لت عائدا ،لمهات االي
يلعااب مااع بعااض أقراناا ،الااذين
ابهون،
يشا

ايا أو
ات نااا
اارج البيا
ا

اة
اة لعينا
ااك مدراا
ايا أن خنا
متنااا
تنتظر  ،ل

والهمد هلل،

يرني أحدخ

خرولت إلى الداحل وقغاد
حيث البلوى الكبيرة ،وجد

المطابخ
البلوى

واق ة مولية ظهرخا لي ،يبادو مان
حركاتها أنها تهشر شايئا ماا أاي
أمهااا ،خااي ال تت اااخ

أباادا مااع

الطعام ،حينما يكون أمامها تانقض
علياا ،أااال تبقااي شاايئا وال تااذر،
ابتلعت ريقي ث
-نع

قلت بغو

متهشرج:

يا ماما اامية

أبغض ن سي عندما أنايي اوجة أباي
بتلك الكنية ،لكان مكار

أ ااك ال

بطل ،الت تات نهاوي بابطء وأمهاا
50

الممتلئ يلعاب و اداخا علاى وشاك
افن

حتى يتمكن بوتها

ار ،انتظر

من أن ي د لن س ،من ذا من بين كل
تلك الهشاوي مان الطعاام المكادس
يا ل أمهاا الكبيار ،بعاد لهظاا
قالت بغو

غريب ل

أتبين معالم:،

خل ي ب علي أن أناييك مائة مارةكي تست يب؟ أم أناك قاد انطرشات؟
قل انشاهلل
ابتلعاات إخانتهااا ويعائهااا علااي
كالعاية وأجبت:
عذرا يا ماما اامية (أهاي تابغضكلمة أمي ألنها كلمة بلدي وتغر أن
أناييها ماماا)  ..لقاد اااتيقظت
لتوي وأارعت إلياك عنادما اامعتك
تنايين ،خل تريادين شايئا أأعلا،
لك؟
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ارت ع حاجباخا أي تصثر مسرحي وخي
تقول:
يالوياعتك! خيا ..اذخب يا شملولواحلب تلاك العنازة ال رباناة وال
تتص ر علي باللبن ،أسليمي الهبيب
ل

ي طر بعد

وخل أأطر
جو

أنا؟! أومص

برأاي أاي

وتوجهت إلاى عبلاة ،عنزتناا

ال ائعة النهي ة التي ال أيري مان
أين يصتي لبنها ماع خاذا الطعاام
الشااهي

الااذي ت ااوي اااامية باا،

عليها!
أ ذ

أمس

بيادي علاى جساد عبلاة

المغطااى بالشااعر الناااع

وأنااا

أحلبها ،أشعر بصنها ت همني أكثار
من أي إنسان أاي الادنيا ،تهبناي
بينمااا ال يهبنااي أحااد ،نتشااارك
الغربة والهموم وال او
52

والقساوة

والظل  ،يشكو كال مناا لر ار ماا
يالقي ،أي بمت بليف ،يقشاعر بادني
يوما وأنا أالمسها ،ذلاك الم لاوق
المسكين الذي ال حول لا ،وال قاوة،
أحيانااا أقااع ألتصملهااا عاان بعااد
لدقائق تطول أو تقغر ،تارى مااذا
يدور برأاها؟ خل ت كار أاي الغاد
وما قد يهمل ،كما أأكر؟ خل ت كار
اا
ايمر؟ أحيانا
اع اا
اوم وكيا
اي اليا
أا
ااك
اا وخنا
ارك خنا
اي تتها
اا وخا
أرقبها
وثغاءخااا يعلااو كصنهااا حاارة أااي
ا نها ،كصنها أي وحدتها ت د أنسا
ما مع شئ ال أرا  ،أو ربما مع ذلك
القمر البعيد الذي أراخا تتصملا،
أحيانا كما أأعل ،كصنها حين تلوك
الطعااام باابطء تريااد

أال ينتهااي

اا
اول لهظا
اي تطا
ارعة كا
بسا
الوحيدة أي خذ

اا
متعتها

الهياة ،لكن عبلة
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يائما ما تهيرني خاي األ ارى كماا
تهيرني كل األشياء.
اذ
أ ا

ان
اة ما
اة القليلا
اك الكميا
تلا

ارر
اامية ،ما
اا لسا
ابن وناولتها
اللا
بينما أنا أي طريقاي إلاى ح رتاي
به اارة النااوم الم توحااة ،تلااك
الم غغة لها وألبي ،ومجت ال طة أي
عقلي أ صة كالبرق ال اطع ،أاارعت
ال طا نهو ال ارج وعد
التراب وعغا باغيرة،

به نة مان
طاو

يا ال

ح رة النوم والرعب يتملكني من أن
تراني اامية،

لطت التراب بسارعة

بمساااحيق اينتهااا وأ ااذ

أقلااب

ال ليط بالعغا بعد أن بغقت أيا،،
ثا

اطهبت
اي وابا
اى ح رتا
ات إلا
خرولا

حقيبة يرااتي وات ذ
المدراة عدوا.
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طريقاي إلاى

أنهيت يومي الدرااي الممال وعاد
من مدرااتي أاي موعادي المعتااي،
اد
وجا

اذين
اران الا
ان ال يا
ادا ما
حشا

ت معو أي أناء الادار علاى باراخ
اامية وعويلها ،أعتد
الكئيب أصناا أرا

خذا المشهد

كثيارا ،لكناي

كنت اعيدا لعلمي أن الاته
اتلغقها بي خاذ

التاي

المارة حقيقياة،

أنني أتهمل نتائ ها وأاتهقها عان
ادارة ،رغ ا
جا

اي
ات ريقا
اك ابتلعا
ذلا

وول ت يا ل البيت أي ت ية ،بار ت
الساحرة الشاريرة ،التاي تزوجهاا
أبي ،من أوق مقشتها مشايرة نهاوي
م ري أن رأتني وخي تقول:
خا خو ذا ،انظرو إلي ،كيع يمشاييقتارف شايئا وال

م تاال كصنا ،لا

عالقة ل ،بالموضو  ،يال بروتك ياا
شاايخ ،تقتاال القتياال وتمشااي أااي
جناات،
55

جاء يور الي

أي الغراخ وافشاارة

نهوي وخو يقول بغاو
ض د

يشاب ،نقياق

يهتجر:

ماما ..إاصلي ،أينخو من أعلها ولي

بص ألعابي..

أحد غير

اندأعت اامية نهوي أي شرااة وخاي
تغرخ:
-أيها اللعين ..أين

باص

بغيري المساكين؟ ألاي

ألعااب

أاي قلباك

رحمة؟
قلب؟ رحمة؟ كيع ألأعى كهذ
إال اللااد

ال تتقن

أن تعاارف مثاال تلااك

األشياء؟ احتر

وهللا بين الج ك وبين

متابعة تمثيلي يور األبل ،الاذي ال
يعرف عا

يتهادث ال مياع ،تابعات

اامية وخي على وشك ال نون:
أيها األحمق ..بساببك ظال حبيباييبكي طوال اليوم ولا

ياذخب إلاى

مدرات ..،خل يع بك خذا؟
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آ  ..أهمت اللعبة أذن ،اآلن أببهت
أنا بقدرة قاير اابب أشال ابنهاا
وتغيب ،الدائ

عن الدرااة ،نظار

نهوخا وخاي تتلاوى أماام الهجاور
ال
اى تمثيا
ار علا
اة تغا
اصأعى حقيقيا
كا
يورخا ببراعة حتى النهاية ،وضاعت
يدخا على رأاها تزع

أن يوارا ما

قد أبابها ،أي حين توقع الي

عان

البكاء والشهت ة وانقض علي بار ا
أي غيظ وخو يمسك بتالبيبي:
 اصريك يا ع وة كيع ت عل خذا بيانتزع ،القوم من أمامي وخو يهاول
التملص بال جدوى ،ينااييني يائماا
با ع وة أو

روب أو قمر الدين أو

أي شاائ ينتمااي لقائمااة الياااميش
عندما ال يكون أباي خناا ،تاركته
اد
اي وأوبا
ات ح رتا
وي لا

ااب وال
البا

تزال ال لباة بال اارج تغال إلاى
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مسامعي ،جلست أأكر أي شائ أقولا،
ألبي حالماا يعاوي ،حاولات تمثيال
يأاعي المرتقب عن ن سي مرييا ماا
اصقول ،أمام ،مرارا مهاوال التقمص
والتمااك حتى ال ينكشع أماري لا،،
مع أنني أعرف جيدا أنا ،ايغادقه
ال أن
اى قبا
اي حتا
ا ،علا
ادر حكما
وايغا
يستمع إلاى ،كماا أعارف جيادا أن
نظاارة بااارمة واحاادة ماان عينياا،
اواري
ابر أغا
اة بسا
ااقبتين ك يلا
الثا
والقبض على كال جرائماي الساابقة
والهالية والمستقبلية.
عطر 3
حملت عطر كوب الشاي الساا ن إلاى
ح رة والدخا المن ري بن س ،،ي لت
بهدوء تريد أال تقطع علي،

لوتا،،

وضعت الشاي علاى المنجادة وجلسات
على مقعد بالقرب من الباب تتصمال
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والدخا أي جلست ،المعتااية جاوار
الناأذة ب

ر وحب شاديدين ،تشاعر

أن مكانت ،أي قلبها تتزايد يوماا
بعد يوم ،خاو الرجال الوحياد أاي
العال

بالنسبة لها ،ال تشعر أبدا

ا،،
االقرب منا
اق با
اال وف أو القلا
با
اجتمعت أي ،كل الغا ا

أاي مازي

ع يب ،القوة واللين ،الهنان علاى
أارت ،والقسوة على من يتعر

لها

بسوء ،الكالم الواقعي الراين الذي
الدنيا ،وال يال

ي رج من رجل أه

ااذان ال
اااحران اللا
اال السا
والتصما
ينتميااان إال لشاا ص أقااد اتغااال،
بالواقع ول

تعاد قادما

تالمساان

أرض ،،اعتدلت أي جلستها تلقائياا
أصحدث المقعد بوتا

اأتاا ،لكنا،

ان
ادخا ما
ا ،والا
اا لينتبا
اان كاأيا
كا
شروي

ويلت ت نهوخا وقد تبسا
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إذ

وقعاات عينااا

عليهااا أااي الجااوء

القليل لله رة:
أأنت خنا يا قمري؟ منذ متى؟منذ قليل أقط يا حبيبي ،خل كاانيومك شاقا؟
ربتت راحة يد

اليمنى علاى ح ار

أي حركتين متتااليتين ،قامات مان
مكانها وجلست حيث ربت وعيناخا أي
عيني ،الوااعتين المليئتين يأئاا
وأمانا ،عينان كدنيا غير الدنيا،
مس
-لي

على شعرخا وخو يقول:
بعد أن رأيتك

يا حلوتي

اتسعت ابتسامتها وخي تسصل:،
-ل

تقل لي بعد كيع عرأت؟

عقد حاجبي ،مست سرا:
عرأت ماذا؟ما حدث لي أي المدراة منذ بجاعةأيام ..عندما أنقذتني مان
وعغابتها
60

اميرة

-آ  ..ذلك الياوم عاد

مان عملاي

مبكرا ،أقد كنت مريجا كما تعلمين
ول

أاتطع الموابلة،

كنت جالساا

أي مكاني خذا أرقاب األمطاار وخاي
تكسو كل شائ ،وأ اصة شاعر

بقلاق

شديد عليك ..أحسست أنك أي مصاق..
أنك أي حاجة إلي ..أنك

اة ..
ائ ا

تنايينني
ترقرقت عيناخا بالدمو

أصحاط بالح

وجهها براحتي ،برقة ،وياعب أاا ل
او يهم ا
ابعي ،وخا
اا بإبا
عينيها

اي
أا

تصثر:
-أما الت

ائ ة منهن يا باغيرتي؟

اا
اى أعلها
ارؤن علا
ان ت ا
ادقيني ،لا
با
ثانية ،لن يمسك أحد بساوء ،أعادك
بهذا ،لي

وأنا على قيد الهياا ،

اديك
اذي ي ا
ادك الا
اين بوالا
ال تثقا
خا
بهيات،؟
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ألقت بن سها بين أحجان ،وخي تقول
بعذوبة:
أثق بك أكثر من أي شئ أي الدنيايا بابا
أبقى عليها بين ذراعيا ،لدقيقاة،
قبل أن يسصلها وخو يمس

يموعها:

خل ضايقتك إحداخن قبل ذلك؟-نع

كماا حادث آ ار

 ..لكن لاي

ماارة ،كاان أقااط يساا رن منااي ..
وأحيانااا يقماان باابعض األشااياء
التاأهة لمجايقتي ،أول مرة ي علن
معي خذا
-ول

ل

ت بريني؟

قلت أن خذا لعب عيال  ..ال يستهقأن أشغلك ب ،وأضايقك يا بابا
او
اوم وخا
ارة لا
ا ،نظا
اي عينيا
ات أا
الحا
ي يبها:
كل شئ ي غك يستهق يا عطر62

بمتت للهظة كصنما تعتذر ،ث

اصلت

ب جول:
بهي  ..ماذا أعلات لهان يومهاا؟أصنا ل

أر شيئا

-ال عليك يا باغيرتي ،المها

أناك

ب ير
أي خذ

اللهظة لمهت عطر أي عيني،

تلك النظرة الهزيناة ن ساها ،لا
تستطع كتمان تساؤلها خذ
-لماذا أرى خذ

المرة:

النظرة أي عينياك

كثياارا يااا بابااا وأناات بيننااا؟
الم رو

أن تكون اعيدا ونهن حولك

كما نكون نهن اعداء ،خل خناك ماا
ت

ي ،عنا؟

بمت بالح لوخلة قبل أن ي يبها:
اغلي
ائ ،ال تشا
اي ،ال شا
اا حبيبتا
ال يابالك
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ااي الغمت لدقيقة ،قبال أن تقاول
عطر وخي تنظر ت ا
-أنا آكر

الناأذة:

اميرة ياا باباا ،ولان

أاامهها خي واأل ريا
مد بالح يد

أبدا

وأيار وجهها برأق إلى

جهتاا ،ثانيااة ،نظاار أااي عينيهااا
مباشرة وخاو يلاوح بساببابت ،أاي
وجهها قائال:
ات إذن ت ا ذين
اغيرتي ،أنا
اا با
ال يان سك ال ت ذيهن
رأعت حاجباخا أي يخشة قائلة:
أؤذي ن سي! كيع يا بابا؟نظر بالح نهو السماء التاي كسااخا
الظالم بال ارج وخاو يقاول بنبارة
عميقة:
اام
ان يسا
 -ما

اام
اغيرتي يسا
اا با
يا

لن ساا ،قباال كاال شاائ ،ألن الهقااد
والرغبة أي افنتقام ت علك ت كرين
أيمن أذاك كل يوم وكال لهظاة أاال
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إناك لان

تهنئين براحة أبدا ،ثا

تندمي على المسامهة أبدا ،بينماا
اتندمين بالتصكيد ،يوما ما ،علاى
أي شئ قد ت علي ،غير خذا
ث

عاي ينظر إلى بغيرت ،مستطريا:

اامهي
اك تسا
اامهتي ،أإنا
اا إن اا
أمالمرة واحدة وانتهى األمار ،تنساين
ا،
ا ،تلقينا
ار برمتا
األما
لألبد ،ومن ع ا وأبل
هللا ،ث

ارك
اع ظها
لا
أاصجر

إن اميلتك اميرة خذ

علاى
قاد ال

تكون ايئة لتلك الدرجة ،اامهي يا
ال
اامهي كا
اك ،اا
اغلي قلبا
اي وشا
بنيتا
ش ص ..وكل شئ
كان من الواض

أنهاا تباذل جهادا

كبيرا كعايتها كي تستوعب كال ماا
يقول ،أربت خو على كت ها بإشا اق
مت هما:
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 -لي

من الجروري أن ت همي كل ما
أن ته ظي ،جيدا

أقول ،اآلن ،المه

أي ذاكرتاك وال تنساي ،أبادا ،خال
ات قنا؟
ات قنا يا باباا ،وقاد ااامهتهنألجل
ابتس

اطرك
باالح مان قلبا ،وخاو يغاه

مشيرا بسبابت ،نهوخا:
باال ماان أجلااك أناات يااا قمااري،أتعرأين ما خي أكثار حكماة آمنات
بها طوال عمري؟ إنها مقولة قالها
ايدنا ال ااروق عمار بان ال طااب
اال
ا ،،قا
ارم هللا وجها
اي كا
ايدنا علا
لسا
(ولكنها القلوب يا علي ،إذا با ت
رأ ) عليااك أن تغاا ي قلبااك يااا
حبيبتي مان كال المشااعر السايئة
الم ذية ،كي تتمكني من رؤياة كال
شئ على حقيقت ..،ترينا ،بقلباك..
تذكري ذلك أيجا
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قلما وورقة ،ريي

قامت عطر وأحجر

اارى
اارة أ ا
ااة ما
اادخا المقولا
والا
وكتبتها ،ث

اصلت والدخا:

اتشااتري لااي كتبااا جدياادة خااذااألابو
-نع

ألي

كذلك؟

يا مالكي ،انساأر إلاى عمتاك

ات
اومين ونبيا
اد يا
اة بعا
اي المدينا
أا
عندخا لليلة ،واتهغلين على كل ما
تريدين ،من كتب عندما ناذخب إلاى
المكتبة الكبيرة خناك
ث

ازاا ،
نظر إليها أي أ ار واعتا

تصمل عينيها الالمعتين بذكاء متقد
وخو يتابع:
-ك

أنا أ ور بك يا عطر ،ل

أشعر

مرة وأنا أتهدث إليك أنك ط لة أي
العاشرة ،وإنما أشعر أنني أتهادث
إلى...
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تلقت نظرت ،ذا
بدأ

المغزى أصكملت ما

وخي تنهض مان جلساتها مااية

ذراعيها أي حركة مسرحية:
-الكاتبااة الكبياارة عطاار

بااالح

العامري
يعيها (عطر العامري) أقط ،أهكذاخااي أاااماء األيباااء ،أعلاا
اتهققين حلماك ذا
اي ،وك ا
عينا

أنااك

ياوم ياا قارة

ايش ألرى
اى أن أعا
أتمنا

ن احك خذا بعيني
تلك النظرة الهزينة ن سها ثانية،
اقتربت من ،وطوقت رقبت ،بذراعيها
أي حنان وخي تقول بغو

اأت:

أطال هللا عمرك يا بابا ،انراإن شاء هللا يا حبيبي
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معا

قمر 3
اوم
اي ذاك اليا
ااني أبا
االطبع أعطا
با
علقة اا نة ل

ُ
يعط حمار أي مطلاع

مثلها ،ال تزال آثارخاا أاي وجهاي
وجسدي حتى اليوم ،أقد قامت اامية
بالواجااب واياااية وأضاااأت بعااض
لمساتها السهرية وخي تقص علي ،ما
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ااحيق
اا وبمسا
ااب ابنها
ا ،بصلعا
أعلتا
اينتهااا اللعينااة ،وقااد

اادمتني

الظروف بدورخا أعاي أبي من عملا،
يومئذ ومالبس ،ممزقة أي غير موضاع
اثر ش ار آ ر من ش ارات ،التاي ال
تنتهي ،كان كبركان ثائر على وشاك
أن يقذف نار

أي أي لهظة أي وجا،

أي م لاااوق يهااااول ااااات زاا ،
وبالطبع ل

ي د من خو أأجال مناي

لكااي يماان علياا ،بهااذ

العطيااة

الكريمة.
عد

من مدراتي أبدلت مالبسي وقغد

م كرتي التاي أيون بهاا مالحظااتي
ومقتبساتي التي أنتقيهاا بعناياة
من الكتب التي أقرأخا ،أي ب هتها
األولى يونت إحدى المقاوال

الرنسات

خمن واي ،يقاول أيهاا أن كال ماا
عليك لكي تكتب قغاة خاو أن ت لا
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إلااى آلتااك الكاتبااة أو الورقااة
والقل  ،واتعرف الكلماا

طريقهاا

تلقائيااا ماان رأاااك إلااى الااورق
أتتدأق وتنهمر كالسيل ،يا االم !!
خل األمر بتلك السهولة؟ وهللا يا عا
خمين واي ما كان أحد غلب لو كاان
األمر كاذلك!  ..لا

أقتناع أبادا

بمقولت ،تلك إال أنني ا لتها علاى
أي حال ،إذن أاصين ال كارة التاي
تبني عليها روايتك أو كتابك وكال
المعاناة التي تعيشها لإلتيان بها
وبياغتها وبلورتها ورا
واألماااكن والهااوارا

الش غيا

وكاال تلااك

األشاااياء؟ خااال كانااات كتاباااا
ييستوي سكي وييكنز العظيمة وليدة
اللهظة؟ تمر علي لهظا

أشعر أيها

ان
ادة ولكا
اة بشا
اصنني أوي الكتابا
با
تنقغني ال كرة المثيرة المميازة،
ع

أكتب؟ خل أكتب عن حياتي وبيتي
71

اي
األ علا
اي تما
اة لكا
ارتي ال ميلا
وأاا
معاناتي بينه

أوراقاي كماا ماأل

علي واقعي وأحالمي؟ ال وألع ال ،لاو
ل

يبق أي الادنيا إال خاذا ألكتاب

عن ،ما أعلت ،ولتاذخب كال آماالي
وأحالمي األيبية إلى ال هي

!

تركاات الم كاارة وأمسااكت بكتااب
الدرااااة ناويااا أن أأعاال شاايئا
م يدا ،ااتغرقت أي ااتذكار يرواي
اي إال
حتى عاي أبي من عمل ،،وما خا
يقائق حتى امعت ااامية ت عار أاي
أنهاء البيت ك امواة تلد منايياة
إياي كي أحجر أي التاو واللهظاة،
أظن أن أبي ل

اظ وجاويي خاذ
يلها

الليلة على المائدة ،إذ ل
إلي كلمة ول

يوجا،

يلت ت نهوي بنظارة،

كاي العشاء أن يمار باريا وااالما
إلى أن جاء

اايرة أماي رحمهاا هللا
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بسوء على لساان ااامية أاي ااياق
ثرثرتها عن كل شئ وأي شئ ،عنادخا
ان

اار غجااب أبااي أااي وجههااا،

ويالسعايتي ،كعايتا ،كلماا ت ارأ
أحد أن يم
-ك

بصمي:

مارة حاذرتك مان أن تاذكريها

بسوء يا ملعونة؟ خل تريادينني أن
أكسر عظمك؟
حمت وجههاا بياديها منكمشاة وخاي
تتهت ،وترتعش أي تراجع:
-لا ..ل

أقغد شيئا  ..أنا آاا ة

ياحبيبي  ..ال تغجب مني والنبي
ثا

اة
ادير يأا
اة أن تا
ات ببالخا
حاولا

الهديث نهوي كي ت رج من مصاقها:
اى
ارأتنا علا
اعت وشا
اة أن تواضا
بركاالعشاء يا اي قمر ،أتعرف يا جابر
أن ،منذ عاي من مدرات ،قاد أغلاق
على ن س ،ح رت ،ول
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نر

إال اآلن؟

تركنا أبي وقغد ح رتا ،كصنا ،لا
خي نهاوي أاي غجاب

يسمعها ،أنظر

قابلت ،أنا بابتسامة شاماتة كسات
أمي على ااتهياء ،أتصأ ت أي ضايق
وقاماات تتبعاا ،،يون أن تاان

أن

تلت ت نهوي بنظرة وعيد ااأرة وخي
تشير بيدخا اليمنى إشارة م ايخاا
أن علي أال أتع ل راقي !
يهيرني أبي كثيرا ،أطالما ال يزال
يهااب أمااي ويقاادس ذكراخااا لهااذ
الدرجة ألا

ال يهبناي أناا وأناا

الشئ الوحيد المتبقاي لا ،منهاا؟
ثمة لغز ال أأهم ،خنا ،ث

ل

تزوج

بعدخا من األااس وخو يهبها كل خذا
القدر المزعوم؟ امعت أن ،قد ي ال
أي حالة اكتئاب بعبة عقب وأاتهاا
أن يع ل بالزواج

وأن الناس نغهو

كي ينسى ،ولكن كيع ل ،أن ينسى؟!
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توجهاات إلااى عبلتااي كااي أطعمهااا
وأياعبها وتداعبني وتنسيني بعجاا
مما أنا أي ،،وجدتها ااخمة واجمة
ليست على طبيعتها كما أعرأهاا ،ال
تست ب لنداءاتي وال ليدي الممدوية
إليها بالطعاام ،ظلات تنظار إلاى
القمر البعيد أي بمت كصنها تمثال
ُد مان ح ار إلاى أن مللات أقمات
ق
وتركتها ،انتظر
ااعة أ رى ث
وتسللت

أي ح رتاي لنغاع

تركت البيات ونكاد

ارج ،حيث جلساتي ماع عا

شوقي ورأقت ،الداأئاة الم رأشاة،
ك

خاو طياب وحناون خاذا الع اوا

شوقي! ليت ،كان خو أبي!
لكني ماا إن جلسات بغاهبته
شااري

حتاى

أنااا اآل اار وانعزلاات عاان
كان شروي عبلاة؟

عالمه  ،ترى أي

خل اشتاقت إلى أمها خي األ رى؟ خل
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تشكو للقمر قسوة البشر؟ خل تناجي
عزيزا ماا يساكن،؟ خال طاال بهاا
المقام خنا وتريد الرحيل؟ أم خال
تتبااايل وقمرخااا حااديثا اااريا
بصشاياء ال أعلا

أي برخا وت بار
عنها شيئا؟

رأعت رأااي أتصملا ،بادوري ،متاى
اتبوح لي ببعض أارارك أنا أيجاا؟
أعل

أن االا

المشترك لي

يربطنا ،ولكني ال أعلا

كل ماا

أكثار مان

خذا.
التقط أن ي ذلك األري

الذي أميز

جيدا ،ربما كان خذا العطار الاذي
يرال ،إلي خو الشئ الوحياد الاذي
يبقي على آمالي أاي أنا ،ي همناي
ويشعر بغربتي ووحشتي ،وأن كل ماا
علااي خااو أن أتهلااى بالغاابر أااي
انتظار المزيد من ،،لكن عطر

خذ

المرة كان شهيها شاحبا شهوب يومي
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كل ،بما أي ،من يرااة مملة وأحالم
يقظة بائسة وأاارة كئيباة وعنازة
مت همة وحياة ال جديد أيها ياذكر،
أعد

نظري وانتباخي الاى الغاهبة

واألناا

والشاااي السااا ن والنااار

ااا
اااء والنكا
ااة والغنا
المتراقغا
والجهك والغاهللة ،لعال كال ذلاك
يبدي عني شيئا مان الجاباب الاذي
يغلع ت كيري.

عطر 4
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كان الياوم الدراااي بطيئاا يمار
بغعوبة وتثاقل على عطر ،والتي ل
تكن أي مزاج جياد لسابب ال يعلما،
أحد وال تعلما ،خاي ن ساها ،كانات
شارية منذ الهغة األولاى ال تنتبا،
إلى شئ مما يقال أمامهاا ،تتاابع
اارج أو
اق بال ا
اائرا يهلا
اائرا حا
طا
اااهابة بااغيرة منعزلااة أااي كبااد
السااماء المك هاارة ،لماااذا تعاا
الكآبة الكاون كلا ،الياوم؟

ارج

اع
اي منتغا
اهة أا
اى ال سا
اع إلا
ال ميا
اليوم أانتبهت وإذا بال غال

اال

من حولها ،قامت من مقعدخا بتا ية
تقغد الهمام ،غسلت وجهها العااب
بالميا

وأ ذ

تتصمل ،أي المارآة

المتغدعة للهظاا  ،تهسسات قلبهاا
أإذا بنبجاات ،أاي تساار

كصنماا

تهاول اللهااق بشائ ماا ،تنهاد ،
ااتدار

ته

بال روج ،وجد
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اميرة

أمام وجههاا أ اصة كصنماا انشاقت
عنها األر  ،ضهكة شريرة ترتس

على

ثغرخا وخي تقول:
إلى أين يا عطري؟لملمت عطر شتاتها وخي تقول بغاو
مبهوح:
اك أن
وما شصنك أنت؟ من األأجال لاتبتعدي عني اآلن!
اندخشاات اااميرة لتلااك ال اارأة
الهاامااة الباييااة أااي بااوتها
الواخن ،أقالت بعد لهظة بمت:
يا االم  ..تظنين األمر ااهال خا،؟ما من أحد اوانا خناا ،وباديقاتي
تق ن علاى البااب بال اارج كاي ال
يد ل علينا أحد ،أ بريناي  ..مان
يهميك مني اآلن؟
يون تريي أجابتها عطر برباطة جصش
وعلااى شاا تيها ابتسااامة واثقااة
عريجة:
79

بابا ..الذي ال يساتطيع أحاد أايالدنيا أن يقترب مني وخو موجوي
ااتمر

نظرا

التهادي المتبايلاة

لدقيقة أ رى ،قبل أن تلاين عيناا
ارجاة

اميرة وتساتدير بااحبتهما
وخي تقول:
-ماشي يا عطر

وق ت عطر أي مكانها تنظار إليهاا
وخي تغاير ثا

توجهات إلاى مكتاب

الناظر ،اااتصذنت ،أاي أن تهاايث
اب
اا ،طلا
ا ،خات يا
اي عملا
ادخا أا
والا
الرجل لها السكك الهديدية ،تمنات
أن تستطيع الوبول لوالدخا قبل أن
يركااب قطااار  ،وبعااد يقااائق ماان
االنتظار جاءخا بو

بالح من الطارف

اآل ر قلقا يسصلها ما األمر؟
أ برت ،بنبرة حزينة ااي

من قلق،

أنهااا ال تريااد مواباالة الدرااااة
80

اليوم ،وأنها تشعر أنها ليست على
ما يرام ،تشعر ب وف ت هل مغادر ،
أ برخااا أناا ،قااايم أل ااذخا وأن
ااظر
اماعة للنا
ات السا
ائن ،ناولا
تطما
الذي تهادث إلاى والادخا بكلماا
قليلة ث

أغلق ال ط وطلاب إليهاا

اياءخا
اع أشا
ال وت ما
اذخب لل غا
أن تا
ريثما يهجر بالح.
ار ت ل ا
ات عطا
اائق وكانا
يقا

اوار
ب ا

اذي
ااص الا
ال الميكروبا
ادخا يا ا
والا
يقلهما إلى مهل عمل ،،كانت يادخا
يون أن يتباايال

ااكنة يا ال ياد

كلمة ،وعندما وبال وتكلما ل

ين

بالح أي معرأة أي ابب منط ي لاذلك
القلق الذي يسااورخا ،أهاو أيجاا
اي
لا

اة
اذ بدايا
ارام منا
اا يا
اى ما
علا
السبب الغاامض،

اليوم ،ربما لن

وقد شعر رئيسا ،أاي العمال باذلك
81

أ عل ،احتياطيا ول

يشص أن يهمل،

مسئولية قطار يهمل أرواحا وخو أي
حال كهذ  ،مجت نغاع السااعة علاى
وبولهما ،جاء رئي

بالح يطلب إلي،

أن يستعد لقياية أحد القطارا

ألن

طارئا ما قد حدث ألحد امالئ:،
عذرا يا بالح ،لوال الجرورة لما..ال عليك يا ايدي اوف أنطلق أوراانغاارف الماادير أنظاار بااالح إلااى
بغيرت ،قائال بابتسامة باختة:
-ك

أنت مهظوظة يا عطار ،خاا قاد

جاءتاااك أرباااتك التاااي طالماااا
انتظرتها ،اتكونين ب اواري وأناا
أقوي قطارا ،أال يسعدك خذا؟
قالت بابتسامة مماثلة:
أكيد يا بابا ..خيا بنا****
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كانت عطر ترقب األشا ار والمعاال
اي ت س ا
وخا

اى
اار علا
اق للقطا
الطريا

جانبي ،ماضية أي االت ا
بن

السرعة ،ل

المعااك

تنتب ،إلى حاديث

بالح وخو يهاول إ راجها من شرويخا
يون جدوى ،كان يهادثها عان عملا،
وحب ،ل ،وكيع يقوم ب ،،ألماا لا
ي د منها أي اات ابة وضع يد

على

رأاها أي حنان وخو يقول:
عطر  ..خل أنت ب ير يا حبيبتي؟الت تت إليا ،بعاد وخلاة مهاولاة
التبس
-نع

وخي ت يب:
يا بابا  ..خل تقول شيئا؟

خل تقاول شايئا؟! مااذا باك ياابغيرة؟ خال ضاايقتك اميلتاك خاذ
وبديقاتها ثانية؟
ال  ..أبدا يا بابا  ..لقد نسايتكل شئ واامهتهن كما قلت لي
تبس

لها أي رضا وخو يقول:
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حسنا أعلت ياا مالكاي الغاغير ..تذكري يائما ما قلت ،لاك وعلمتاك
إيا

وال تنسي ،أبدا

نظر

إلي ،وقاد الحات الادمو

أعينهمااا معااا ،أومااص

أاي

برأاااها

مواأقة أتابع خو:
اامعيني يا عطر ،ال أحد يدري متىاب أن
اي ،ي ا
اا حبيبتا
ا ،يا
اى ربا
يلقا
تعلمي أنني ل

أاعى ألن أترك لكا

اعيت
اا اا
ادر ما
اا قا
اواال أو أمالكا
أما
لتربيتك

وتعليمك

وجعلكا

أحسان

مما أنا وأماك عليا ،،وكلماا ااي
تعبااي أااي ااابيلك
اعاية ،أل

أكان يوماا أت يال أن

يراقني هللا بمثل خذ
وأني اصحبك

كلمااا اايي
األارة ال ميلة

كل خذا الهب

تنهد بهرارة وخو يقاوم يموع ،قبل
ان يتابع:
84

ولتعلمي أيجا يا باغيرتي أن كالنغائهي التاي علمتاك إياخاا أنات
واراج ،إنما خي حغيلة ما تعلمتا،
طوال حياتي أي خذ

الادنيا ،وخاي

أغلى ماا عنادي ألخديا ،ألغلاى مان
عندي ،أتمسكي بها يا عطر ،تمساكي
بها يا بنتي
ديها كنهارين

االت يمو

عطر على

من الل ل

وخي تقول بغو

متهدج:

لماذا تقول خذا يا بابا؟ هللا يطيللنا أي عمرك وتظل معنا يائما
وخو يقول:

ضمها إلى بدر

حتى وان طال عمري يااعطر ألساوفارحل يوما ما كما يرحال ال مياع،
خذ

انة هللا أي

تهزني،

لق ،يا بنيتي ،أاال

الص ،اصتوقع عن الهديث أي

خذا الموضو

الذي يبكيك
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اا
ايل للهظا
اا تسا
ات يموعها
ظلا

اى
حتا

خدأ  ،حاول خو تغيير م رى الهديث
أسصلها:
-خل قرأ

شايئا مان الكتاب التاي

اشتريناخا مان المكتباة الكبيارة
منذ يومين؟
****
أقبل الليل بظالم ،وخما يت اذباان
او
اا وخا
اان قطارخما
اديث ويتابعا
الها
يلته

أاي طريقا ،باين

ماا ي اد

القجبان علاى ضاوء القمار ،تبادل
الطق

أ صة الى رعد وبرق وأمطاار

غزيرة ،والقطار يسير مسارعا نهاو
ابان
اى قجا
اق علا
اا ات ا
ا ،كي ما
وجهتا
مبللة ،عند أحد المنعط ا
األر

انشاقت

عن قطار أ ر برا من العادم،

يعدو نهوخما من ال هاة المقابلاة
86

القجبان ،ت ماد باالح أاي

على ن

مكان ،من خاول الم اجاصة ،بينماا
وضعت عطر يدخا على أمها أي ذخاول
مرتعد ،وخي تنظر إلى ذلاك الاوحش
المقبل عليهما أي شراااة وعيناا
اان ،ل ا
تبرقا

ت لا

المستميتة مع المكاب
قطار  ،ل

ااوال
مها

االح
با

أاي إيقااف

تكن خناك أربة أو متسع

من الوقت لسائق القطاار المقابال
أيجا ل عل شئ يوقع قطار  ،مع تلك
المساأة القريباة باين القطاارين
والتي ال تزال أي تقلص ،تارك باالح
كل شئ واحتجن بغيرت ،بقوة يهميها
ب سد
ظهر

القوي يهتويها يا ل ،،جعال
يرعاا بينهاا وباين القطاار

ااج
المها
ورغ

ادر
وبا

تباط

ادخا،
اقا ل سا
مالبا

السارعتين قلايال حادث

اديد يغ ا
اام ،يوي شا
االرتطا
آالم مبرحة ،يار

اآلذان،

الدنيا مان حاول
87

عطر ،انقلبت الساماء أرضاا واألر
ومرا  ،لهظا

اماء مرا
ائ ،أيار
شا

واكن كال

اها
اغيرة رأاا
ار الغا
عطا

ببطء إلاى با هة وجا ،باالح التاي
اكتست بلون الدم ،عك
اارا
أما

وجها ،أشاد

اا،
ات أعينهما
األل ا  ،التقا

حاول جاخدا نطق شئ ما لكن ي ذلا،
اتطا
ارا ااا
اان ،،أ يا
لسا

اراب
االقتا

اين
اا بعينا
اي عينيها
ار أا
اا ،نظا
منها
تهمالن قلقا وله ة ت بو وخو يقاول
بغو

اأت متقطع وأن اس متالحقة:

خل أنت ..ب ير ..يا عطر؟أصجابت أي
-نع

وف يامع نااية آالمها:

يا بابا ..لكنك ..الدم..

حاول را

ابتسامت ،شااحبة اااعيا

لطمصنتها من بين آالم ،،كاان آ ار
ما رأت ،أاي عينيا ،تلاك النظارة
الهزينة التي تعرأها جيدا:
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ات ..
اغيرتي ..كنا
اك ي اا با
 ال علياأعرف  ..أنني اصحرم منك
ثا

ااكنا،
اا اا
اى جوارخا
ته ااوى إلا

تتابع عينا

شيئا أارق جساد

ألول

وآ ر مرة ..راحال..
باعدا نهو القمر البعيد ..

قمر 4
اين
ارق با
اا ،ال أا
اوم مظلما
ادأ اليا
با
نهار

وليل ،الذي مجى ااوى تغيار

ط يع أي لون السماء ،لا

أتنااول

أطورا ،جمعت أشايائي ومجايت إلاى
مدراتي كئيبا معكر المزاج ال أرغب
أي شئ ،ال أريد المكوث أاي أراشاي
وال الدرااة وال أن أري أى م لاوق،
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امعت وأنا أي الطرياق ماواء قطاة
من ر يهتع باامي ،الت ت أإذا خاي
تلك البنت ن ساها ،ااامها بابية،
ابنة أحد ال يران التي يبدو أنها
تهت

ألمري ال أيري لمااذا ،توق ات

أي مكاني وخي تقترب مهرولة ،كانت
تهاااول اللهاااق بااي أااي مشاايتي
السريعة و طواتي الوااعة ،توق ات
أمامي قائلة وخي تلهث:
كيع حالك يا قمار؟ أناايي علياكمنذ أترة أل
ل

تسمعني؟

أجبها ،وإنما ظللت على نظراتي

ال اوية إليها ،إلى جسدخا الجئيل
ووجهها ال مري الاذي يغلاع رأااا
أارغا ،تابعت خي:
اار
ااك ،أحجا
-ال عليا

ااض
ااك بعا
إليا

الساندوتشا  ،ظننت أنك ذاخب إلاى
مدراتك يون أن ت طر
90

خو لي

أارغا تماما إذن ،أها خاي

قد ااتنت ت أنني إذ

رجات مبكارا

حامال حقيبة يرااة على ظهري أنناي
ربما أي طريقي إلى مدراة ما!
ابتسمت لها مهييا ذكائهاا ال اذ،
وأنااا أ طااع الطعااام ماان ياادخا
الممدوية وأقول من بين أاناني:
شكرا لكثا

اي
الت طريقا
اا ووابا
ات عنها
الت ا

تاركا إياخا و يبة آمالها.
ل

أظان يوماا أن رأااها الغاغير
أرخاا قاط تهمال

تهوي عقال ما ،ل

كتابا تقرأ أي ،أو حتى جريادة أو
م لة تقلب ب هاتها ،كلما رأيتهاا
وجدتها تلعب مع من يغغرخا انا أو
ت ل

أي باحة يارخ

ال ت عل شايئا

أو تساعد أمها أي شئ ،تظال تنظار
إلي بابتسامة بلهااء كلماا مارر
أمامها يون أن تهول بغارخا عناي،
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الي

خاو مان يهات

بهاا ويتاويي

إليها لكنها يوما ما تعامل ،كماا
تعامل

اراأه  ،ي لات

روأاا مان

أغلي وحاولت افباغاء لماا يقولا،
المدراون إال أنني ل

أأها

مما التقطت ،أذنااي ،تشااجر

شايئا
ماع

أحد المدراين الذي كان مغرا علاى
أن أكرر على مسامع ،ما كان يقول،
للتو ،كان يريد أن يجربني بعغاا
أدأعت ،أي بدر

وقلت ل ،شيئا مان

قبيل:
لو أنت رجل اأعلهاتراجع الرجال ماذخوال أماامي وخاو
يهملق أي وجهي الاذي ال باد وأنا،
كان يط

قال بعد وخلة:

شرا ،ث

حسنا يا قمر ،لاي كاالم آ ار ماعوالدك عندما أقابل ،ليال
طبعا ،أصااتاذ رضاا مان باين كال
المدراين ،خو الوحيد الاذي ي لا
92

كل ليلة علاى ن ا
يرتاي

المقهاى الاذي

والادي بعاد عملا ،،ضامنت

اا
اى بها
ارى اصتعشا
اا نة أ ا
اة اا
علقا
اليااوم ،تهاشاااني ال ميااع ولاا
يكلمني أحاد بعادما اقترأات خاذ
الهماقة ،مللت الدراااة بعاد أول
حغتين ،أ ذ

أعد الدقائق بانتظار

ال سهة ،وما إن حانت أ يارا حتاى
التقطت حقيبتي وعزمت علاى الهارب
من المدراة ألول مارة أاي حيااتي،
تساالقت السااور كاللغااوص واطلقاات
قدماي للري  ،ألقيت نظارة أ يارة
على ااور المدرااة البعياد كاصني
أويعها.
ارحت بي قدماي إلى تلاك المنطقاة
البعيدة التي تهوي المناج  ،أ ذ
المنعزل بما أي،

أرقب خذا العال

من عمال منهكاون يوابالون عملها
طوال اليوم مقابل أجور اخيدة ،كي
93

يست رجون معاين ثمينة يثرون بهاا
ااييه ،
اخ أيا
ارون ال تتسا
أش ا اص آ ا
وابلت التسكع خنا وخناك حتى عاد
ات
اوم ،ي لا
اع اليا
اي منتغا
ات أا
للبيا
ق بقوة ،مار بعاض

ح رتي وقلبي ي

الوقت حتى امعت أبوا

براخ وعويل

وجلبة آتية من باحة البيت ،واربت
الباب أللم

خذا ال مع الغ ير مان

الرجال أي بهن الدار ،وخ

ملت ون

اتطيع
أي يائرة حاول شائ ماا ال أاا
رؤيت ،من بين أجسايخ
خذا ،لهطا

مان ماوقعي

واااتطعت تميياز تلاك

ال ملة التي بر ت بها اامية إلاى
أم ببية التي خرعت إليناا لتعارف
ابب ذلك النواح:
-جابر ما

يا ع اف ..ما
****
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ات
اراب ،ظللا
التا

اي ،وارا
ان أبا
يأا

أبكي بهرقة طوال الياوم ،تسااءلت
من بين يموعي :إن كان أبي حنوناا
معي قبل رحيل ،أكيع كان ايبدو ري
أعلااي اآلن؟ إن م ااري أكاارة عاادم
وجوي

بينناا لألباد كانات كاأياة

لتريق يمعاي وتعتغار قلباي حزناا
علي ،بغض النظر عن الطريقة التاي
كان يعااملني بهاا ،يبادو أن رية
أعلي كانت م اجئة لساامية أيجاا،
أقد جااءتني بعادما ان اض ال ماع
وأوى الناااس إلااى بيااوته

بعااد

العزاء ،كنات علاى ااريري يارتعش
جسدي واط عوابع األحزان ،ظلت تغرخ
أي وجهي بكالم كالادبش ال أيري مان
أي بالوعااة أتاات باا ،،قالاات أااي
خيستيريا:
أيوة ..مثل يا حبيبي مثل ..ال بدوأن حمال قد انزاح عان قلباك اآلن،
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لكاان ال ،لاان تاانع

بلهظااة راحااة

واحدة ،ينبغي أن تعل

أن ،ل

يمت

راضيا عنك ،لقد كنت أكبار أااباب
شقائ ،وعذابا ،طاوال حياتا ،مناذ
اللهظة التي جئت أيها للدنيا
ظننت أنها تقغد شقاوتي ومشاكساتي
المزعومتين ،لكن منذ اللهظة التي
ار
ادو األما
ادنيا؟ يبا
اا للا
ات أيها
جئا
مبالغا أي ،إلى حد كبير.
ال بد أن وجهي قد ارتسمت علي ،أشد
اا
عالما

ادم
اته ان وعا
اة واالاا
البالخا

ال ه  ،أتابعت خي أي تشع:
مسااتغرب؟ نعاا  ..منااذ اللهظااةاألولى ،منذ تسببت أي مو
****
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أمك

-أمااك لاا

يكاان لهااا أااي الهماال

وال ل ة ،كانت ضعي ة خزيلاة كماا
حكى لي أبوك ،وقد حاذرخا األطبااء
من افن اب لعلاة ماا كانات بهاا،
لكنها كانت ترياد أن تاصتي ألباوك
بالولد الذي يتمنا

مان الادنيا،

وقد ااتغنى أبوك عن حلم ،خذا منذ
عل

ب طورت ،على حياتهاا ،ألنا..،

ألن ،كان يهبها ،لكنها أبر
إبرارا ل

عليا،

يساتطع أباوك المساكين

الغموي أمام.. ،
أتيت أنت للدنيا وبار

باهة أماك

أي الناال كل يوم عن اابق ،،حتاى
أببهت ال تستطيع القيام من ال راش
إال بمشقة شديدة ،ااوي

الدنيا أي

عيني والدك وتدخور حال ،خو اآل ر،
ا،
ات تهبا
اي كانا
اك ،التا
ات أما
أهاولا
بدورخا ،أن تغمد ألجل ،،بمد
انوا  ،حتى ااتن ذ
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لثالث

كل ماا تبقاى

من قواخا ال اائرة والقات وجا ،رب
كري

..

ل

يسعد أبوك بقدومك يوما واحدا،

ل

يعرف إال العذاب والمرار ،المت،

أمك ،التي كانت روحها أيك ،مرارا
علااى مشاااعر

ت اخااك ومعاملتاا،

وت اخل ،لك ،وخو مان كاان ينتظار
قدومك إلى الدنيا ب رحاة وب اار
ببر ،لكن األمر كان باعبا وقااايا
علي ،،حذرني منذ البداياة مان أن
أقص عليك حرأا من خذا ،لكن مااذا
ي يد الكتمان اآلن؟
يكن يهبني كماا

أعرف أن والدك ل

أحب أمك ،وأن ،تزوج باي ألنا ،لا
يكن يطياق أن ياراك أماما ،تلهاو
وتلعب وال تدري شايئا مماا أعلتا،
بصمك وب ،،كان قلب ،ين طر أي كال
لهظااة يااراك أيهااا ،يتااذكر أمااك
الراحلة أيت ر

كئوس الهزن التاي
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ال أن
يكن ليهتما

ال تنتهي أبدا ،ل

ت مع ،باك أرباع حيطاان وحادكما،
أراي أن يشارك ،أحد ما خو أي ،كي
يستطيع موابلة الطريق ..
اآلن وقد رحل خو اآل ر ،وعرأت أنات
الهقيقة التي كانات يأيناة طاوال
تلااك الساانوا  ،أاخنااص بااالنوم
اع أناي ال أظان
والراحة إن شئت ،ما
أنك اتنال أيا منهما

عطر 5
انتهت الهياة وتوقع اريانها ،لا
اى أو
يعد للدنيا بما أيها أي معنا
اك
اق وتلا
اك البريا
اب ذلا
ادة ،ذخا
أائا
البه ة اللذان كاناا يغل اان كال
شئ ،رحل بالح ورحال معا ،كال شائ،
لزمت عطر أراشها ألاابيع كما أمار
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الطبيب حتى ت يق من بدمتها وتش ى
كل الرضو

والكدما

التي انتشار

أي جسدخا ،كانت تقجي معظ
اليوم أي ابا

اااعا

من تصثير العقاقير

المنومااة التااي كتبهااا الطبيااب،
والتي ااي

جرعاتها شايئا أشايئا

ايال،
اوم أا
اة لتنا
ابهت كاأيا
اى أبا
حتا
وبم ري أن ت ات

عينيهاا أتناايي

(بابا) حتاى تساقط أاي غيبوبتهاا
ثانية ،ظلت خكذا حتى بدأ التهسان
يزحع إليها ،وبم هويا

مجاع ة من

اومين
ار المكلا
اا األكبا
اا وأ يها
أمها
الذين أذبلهما الهزن بدورخما ،ل
يكونا أأجل حاال منها لاوال بقاياا
تمااك اضاطرخما إليا ،ماا أبابهت
علي ،عطر المسكينة .وما آل إليا،
حالها الذي يقطع نياط القلوب.
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اال
ااي ال غا
ااا أا
ااا اميالتها
جاءتها
اا
ااتهن معزيا
وأمها

او
ادة تلا
الواحا

األ رى ،أوجئت عطر بساميرة وأمهاا
اة
اع وأيا
ات األم ما
انهن ،جلسا
ان بيا
ما
بال ارج بينما أغلقت ااميرة بااب
ح رة عطر من رية بها ،بادا األااع
حقيقيا على وجهها أاي غيار تغانع
وخي تقول:
قلبي عندك يا عطار ،ربناا يعلاأنني حزنت وبكيت على والدك كثيرا
ن هت كلماتهاا أاي راا
الدخشة وعدم ال ه

تعبيارا

على مالم

عطر،

التي اعتدلت جالساة علاى أراشاها
تنظر أي عيني اميرة بعينين كالدم
من أثار البكااء الطويال ،تبسامت
اميرة بهزن وخي تقول:
أكيد أنك تعتقدين اآلن أنني جئاتأمثل الهزن عليك وأني أرحانة أيك
من يا لي ،ال ياا عطار ،ماا الاذي
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تعتقدي أن أبوك أعل ،بنا يومهاا؟
أننا خربنا أاور رؤيتا،؟ أو أنا،
ش ط أينا بقوة وحذرنا من االقتراب
منك؟  ..ألي
بااد

كذلك؟

المواأقااة علااى مالماا

عطاار

ا،
اث با
اا ال اذي عبا
ااكنة ووجهها
السا
األاى ،أااتطري

ااميرة بابتساامة

حزن:
-ال ..أبوك ل

ي عل خذا ،كان ي ري

نهو المدراة يتل ات خناا وخنااك،
حتى رآني والبناا

ونهان ننتظارك

بال ارج ،اقترب منا أ
الج

من جسد
بيننا ث
للهظا

نا جميعاا

وعجالت ،،نقل بغار

أ ذ ينظار إلاي بالاذا

كثيرة ،أ صة امعت بوت ،أي

رأاي يسصل (أين عطر؟) ،ل
شاا تا  ،أقساا

تتهارك

علااى خااذا ،أشاار

بإببعي نهو ناأذة ال غل الذي كنت
ت تبئين أي ،وأناا أرتعاش
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وأاا،

ث  ..ث  ..أتعرأين ماذا أعل بعاد
ذلك؟
تهدج بو

اميرة وخي تلقى اا الها

األ ير على مسامع عطر التي تزايد
يخشتها أارتسا

التسااؤل الهاائر

على مالمهها (ماذا أعل؟)
أجابتها اميرة بغو

باك:

وضع يدي ،علاي كت اي برأاق وخاويقرب وجه ،من وجهي ،نظر أي عيناي
مباشرة  ..قلبي كان ي
تهركت ش تا
ل

ق بقوة ..

 ..قال لي بغو

حنون

أامع مثل ،أبدا (ال تا ذي عطار

يا جنة ..عطر طيبة مثلك تماما)..
ث ا  ..ابتس ا
وأار

اي
ال رأاا
اي و ..قبا
لا

إليك

غرقت اله رة الغغيرة أي بمت عميق
إال ماان بااو

األر

وخااي تلااتقط

الدمو  ،أش قت عطر الهاائرة علاى
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ااك
اي ارتبا
ات أا
اي تابعا
اميرة التا
اا
وش ن:
-جنة  ..خذا االا

الاذي ال يعرأا،

أحد ،ال أعرأا ،أناا إال أاي ناومي
بالليل ،أصنا أكر

اا

اميرة خذا

ا ،إال
من امان ،ال أاتطيع الهرب منا
أي أحالمي الهلوة ،أخرب إلاى خاذا
االا
ول

ال ميل الذي تمنيتا ،لن ساي
أ بر ب ،أحدا  ..جنة ..

ظللت أي مكااني أنظار إليا ،وخاو
ي ري إلياك وأناا ال أأها

شايئا،

أاصل ن سي كيع عرف بهذا االا ؟ لو
كان قد ناياني بسميرة لقلات أناك
حكيت ل ،عني ..
ذخبت عني البناا

بينماا ا تباص

أنا أي مكان ال يراناي أيا ،أحاد،
أنظر إلي ،وخاو ي ارج مان البااب
يهملك بين ذراعي ،،وأنات متعلقاة
برقبت ،،تمنيت لو كنات مكاناك ..
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تمنيت لو كان خو أبي  ..بادال مان
أبي الذي ل

يعاملني بهنان أبدا،

ال أيري ماذا أعل أبوك بي!
احزني يا عطر ،احزناي ،ألاو كاان
أبي أنا لبكيت علي ،طوال عمري
****
عاشت عطر بمعزل عن العال
اد
ايبة ،اخا
ارة العغا
ال تا

أي تلك
اام
الطعا

والشراب والدرااة والنااس ،كانات
تقجي جل وقتها ت ل
أي ح رت ،،أي ن ا

مكاان أبيهاا
الموضاع بان

ااوية ال لوس ،تت قد أثار
حولها ،تنظر إلى ن
كان ينظر إليها

أيماا

النقطة الذي

الل الناأذة ،أ د

شريط ذكرياتهاا معا ،يمار بطيئاا
أمام عينيها ،تعيش كل لهظة قجتها
مع ،بكل ت ابايلها مارا
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ومارا ،

تتذكر ك

كان لينا طيب القلب ،ك

كان أريدا متميزا ال يشابه ،أحاد،
ك

كان يهب ال ميع ويهب ،ال ميع،

تلك العالقا

ال اباة بينا ،وباين

األشياء كصنها مان لها
وت ه

وتتن

ويم تشاعر

 ،توابل ،وحديث ،ماع

ايط با ،بلغاة ال ي همهاا
كل ما يها
أحد ،كيع كان يغجاب بشادة إن رأى
أحدخ

يهين حيوانا او ي ذي ،،كيع

كان يداعب حبا

المطر بين أبابع،

وتداعب الهباا

أباابع ،،نظراتا،

ات
او يربا
ا ،وخا
اع رأتا
اة ،كيا
الهزينا
بيدي ،برأق علاى قطاار

أاي خاذا

اليوم المش وم ويقول ل ،أاي باو
كالهم

(جاخز يا بديقي؟ خيا بناا

بابطل) ،كان يقوي قطار

وكصنهماا

جسد واحد ،كان ي عل كل شئ وكانا،
يعاازف ،حجااور

وش غاايت ،،بااوت،

الداأئ وضهكات ،العذباة وكلماتا،
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الرقيقة ،الكلما  ..تذكر
الذي كان يدون أي،
ل

يأتار

واطر  ،والذي

ت رؤ خي يوماا علاى أتها ،يون

إذن من ،،قامات وبهثات عنا ،حتاى
عاي

ب ،،أ ذ

تقلب باين با هات،

وتبللها بعبراتها ،كانت كل با هة
تهوي بجاع كلماا

قليلاة متراباة

ت يض حبا وعط ا ،قرأ

أي إحداخا:

(اليااوم بلغاات قاارة عينااي عطاار
الثانية من عمرخا ،يالسعايتي وخي
تتقاأز وترقص وتلعب من حولي ،كصن
الدنيا كلها ترقص معهاا ،وحينماا
أغني لها أتنام بين أحجاني وأنظر
إلى وجهها الرقياق المجائ ،أشاعر
برغبة قوياة أاي أن أ
الغغيرة خذ

اي وريتاي

بين ضلوعي بعيدا عان

عيااون الناااس ،عاان عيااوني أنااا،
ياإلهي ك
وقرأ

أحبها)

أي أ رى:
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(ربما ال تهتاج ورية ذابلاة ألكثار
من قطرة ندى تعيد لها الهياة)
رأعت رأااها عان الادأتر ،تاذكر
اميرة وما أعل ،باالح معهاا ،لقاد
كان خو قطرة الندى الهناون ،تلاك
التي أعايتها ط لاة بريئاة تطلاب
الهنان ،تلك التي أعايتها للهياة
..
أي بدمة يا بالح..
وأي

سارة !
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قمر 5
اتي
اد جلسا
اية بعا
اة ن سا
ابت بصاما
أبا
المظلمة تلك مع تلك اللعينة ،لا
يعد خناك أي بغيص من الناور يغال
إلي بغري الذي غشت ،اهب الادمو ،
ل

يعد أي شئ أي موضع ،كما كاان،

ما كنت ألبدق تلك الشيطانة لوال أن
ما قالت ،ي سر كل شئ ،يجع النقاط
أوق الهروف ،اال الغمو

الذي كان

ات
اولي ،أحسسا
ان حا
اياء ما
اع األشا
يغلا
باألوجا

تدب أي كل أركاني ،مكثات

بالدار أتلقى العالج لشهر ،ل
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يكن

الواجب خو ما يأع اامية لرعاايتي
الل ،،إنما كان

وأها على منظرخا

أمااام ال يااران الااذين يتاارييون
علينا يوميا ويسصلو عناي ،بعادما
تهسنت بر
كل يوم أخي

أ رج من الادار بابيهة
على وجهي ال أيري إلى

أين تقويني قادماي ،ال أعارف كياع
اتكون أيامي وانوا

عمري المقبلة

بعد ما حدث وما عرأت ،أاي الليال
كنت أمسك بورة أمي رحمها هللا أنظار
إليها بالساعا  ،أناشدخا أن تنطق
وتكذب كل ما امعت ،،أاكب عبراتاي
عليها لعلها تش ق أتاتكل  ،أنظار
إلى وجهها الهسان الاذي ال يمياز
جمال بارخ ،وإنما خاو وجا ،بابوح
مشرق متنااق المالم

يبعث الراحاة

والطمصنينااة أااي الاان

 ،أتظاال

عيناخا الهزينتان ترقبااني بغامت
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وجموي حتى يغلبني اليصس أصحتجنها
وأنام.
ذا

يوم قابلت أااتاذ رضاا ،ذلاك

المعل

الطيب الذي ت رأ

علي ،أي

آ ر يوم كنات أاي المدرااة ،ياوم
اا
ا ،وعينا
اي أيا
اي ،عزانا
ااة أبا
وأا
ت يجان إش اقا على حالي ،قال:
-ان

ما حدث بيننا آ ر مارة كماا

نسيت ،ياا قمار ،لاوال أناي أعارف
معدنك ومعدن أبيك لماا تركات ماا
حدث يمر بساهولة ،رحماة هللا عليا،،
عااانى الكثياار أااي حياتاا ،،عااد
لدرااتك واخت

بها ،أهذا خو أأجل

بنيع يمكن أن تهدي ،إلي ،حيث خاو
اآلن يا بني
اخد

الطعام والشراب ،ل

تعد لدي

أي رغبة أي شئ ،خداني عقلاي إلاى
111

أن أشغل ن سي طوال اليوم أاي شائ
يلهيني عن الت كير الاذي أرخقناي
طوال النهار ،ويهاد بادني أصناام
كالقتيل أور رؤيتي ل راشاي ،لاي
الدرااة ،ال تناااب مطلباي ،قغاد
ذا

بباح تلك المنطقة التي يعمال

أيها عمال البناء ،توجهت للقاائ
علاايه

طالبااا مناا ،السااماح لااي

بالعمل مع ،،ألقى الرجل على جسدي
نظرة شاملة أاحغة بطيئة مان شاعر
رأاي حتى أ مص قدمي ،ث
-ك

اصلني:

عمرك يا ولد؟

كذبت قائال:
 مسة عشر انة يا ع  ،لكناي قاويمتين البنيان ،انظار إلاي ،وأناا
أريد المال ،أقد ما

أبي وأبابهت

مسئوال عن إطعام عائلة
لمهت التريي أي عيني ،،اصلني عان
اا

أبي أص برت ،،لهسن حظاي كاان
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يعرأ ،من عمل اابق جمعهماا ،ثبات
ال أن
اة قبا
اي للهظا
اي عينا
ا ،أا
عينيا
ي يب:
حسنا ،ربما أعرف لك عمال يناابك،أراك غدا أي الغباح الباكر
كان العمل شاقا أاوق ماا تغاور ،
لكن ،ااتغرقني أل
وأنا أيا،،
الهمي

أأكار أاي شائ

اباة ماع ذلاك ال او

الذي ااي بين خ الء العمال

اوخه
ات وجا
اذين اكتسا
اين الا
البائسا
بالسواي والغبار ،لكني مع ذلك ل
أاتطع المواظبة على عمل كهذا كال
يوم ،وقد الحظ القائ

علاى العمال

ذلااك أطلااب منااي أن أعماال يومااا
وأاترح يوما ،واأقت مرغما ،أ اذ
أي أيام الراحة أبهث عن عمل آ ار
أقل إرخاقا ومشقة ،يواأاق بااحب،
أن أعمل لدي ،يوما ويوماا مهت اا
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بصنني ال الت أيرس ،واأق باحب أحد
المغانع على أن أعمل لدي ،كعامال
اااس
ااع األكيا
اات ،أجما
ااة م قا
نظاأا
والكراتين وبقايا التغنيع من وقت
آل ر حول آال

المغانع ،أشاارك أاي

أعمال التهميال  ،أشتري للعااملين
افأطار ،أرال األوراق والمساتندا
أيما باين ماوظ ي المغانع ،وأظال
خكذا حتى نهاية وريية العمل التي
غغت لي.
واار

حياتي على خذا المنوال يون

أن آ ذ راحة أو أجااة ،كنت أعاوي
كل يوم أتناول طعامي البسيط الذي
أشتري ،من مالي مع عبلة ،أرقبهاا
وخي تصكل ما جلبتا ،لهاا بادورخا
وأنا أي شاب ،غيبوباة ،ثا

أقغاد

أراشي أصناام كغا رة حتاى بابيهة
اليوم التالي ،لهقت بي اامية أاي
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ح رتي وخي تجع يديها على وااطها،
والي

األبل ،أي ذيلها يقلدخا أاي

وق تهاااا وحركاتهاااا ،ذلاااك األخ
المزعوم الذي ل

أر

ياذرف يمعاة

ارة
ات بنبا
ا ،،قالا
اى أبيا
ادة علا
واحا
بارمة:
تعاوي

-أين تغيع كل يوم يا ولد؟

للبياات ملط ااا بالهباااب والقاارف
وبمالب

متسا ة مزأتاة ،تنتظار أن

تغسلها لك ال دامة التاي أحجارخا
لك أبوك! أنت تعمال ألاي

كاذلك؟

أين ت بئ ما ت ني ،إذن خا ؟ أيان
أجرة اللوكاندة التي تصويك؟
ل

أعد أحتمال كال خاذا الهاراء،

نهجت من أراشي بار ا أيها:
-خذا منزل أبي ،ول

اك أن
أطلب منا

تغسلي لي شيئا أصنا من أغسله

كل

بجعة أيام ،وال آكل من طعامك الذي
تعدي ،مان أماوال الغادقا  ،أناا
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أحذرك للمرة األ يارة ياا ااامية،
ابتعدي عناي لمغالهتك ،ألا

يعاد

خناااك ماان يهااول بينااي وبينااك،
أت همين؟
اكت اات بتلااك النظاارة السااامة
الغامتة ،ث

مجت ال تلت ت يتبعهاا

اادو أن
اايراألحمق ،يبا
ااا القغا
ظلها
شرااااتي كاناات كاأيااة فقناعهااا
وبااغيرخا الماادلل بااصن يتركاااني
وشصني إلى حين.
****
ل

أعاد أنجا

لساهرا

عا

شاوقي

وأبدقائ ،مع تعلقي بها ،وقد كانت
خي الشئ الوحيد الذي يساري عناي،
وقااد حاااول خااو الساا ال عنااي
واالطمئنان على حالي أكثر من مرة،
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لكن اامية يائما ماا كانات تغاد
وتسئ معاملت ،وتطلب من ،أال يتد ل
أي حياتنا أكثر من ذلك ،وأوق خذا
اتهمت ،بصن ،خاو مان أأساد حاالي
وأضا

مستقبلي وحرضني على العمال

اب
اة ،أبا
ارك المدراا
اياعة وتا
والغا
اا
اا تقابلنا
ااني كلما
ال يتهاشا
الرجا
والتقاات أعيننااا أااي مكااان مااا
بالقرية ،ال ألوم ،أبدا علاى ذلاك
أسااامية مااا تتوباااش وقااد قاماات
بالواجب كالمعتاي ،جرات ،وأجاهت،
واط ال يران أاي آ ار مارة حااول
أيها الس ال عني ،على كل حال ،ل
يعد لدي من الوقت ما أقجاي ،حتاى
مع عبلة ،ل

أعد أيري ما إذا كان

أحد يطعمها ويهت

بهاا ،أم أنهاا

تتعذب مان ال او

والوحادة طاوال

ار
ال ،ما
اار والليا
النها

ان
ارة ما
أتا

الزمن بال جديد يذكر ،وبعد انقجاء
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العدة بمادة قغايرة ،حجار كباراء
القرية إلى يارنا ي اتهون ااامية
أي موضو

الزواج ،وأن ،ال يغا

أن

تظل وحيدة يون رجل يرعاى شائوننا
يغرف علينا ويهمينا،
قد بر

اباة وأناي

رجال ،وال ينبغي أن تظل خاي

خكذا يون اواج وتعيش معي أي بيات
واحد مع حداثة عمار االي  ،وخاذا
بااالطبع ألنهاا

رجااال ذوو ن ااوة

ي همون أي األبول ،وأنها

ي ااأون

اي
ادي ،ولا
ال والا
اد رحيا
اا بعا
علينا
أبدا ،ال ام

هللا ،ألن كل واحد مانه

يريدخا لن س!،
كيع قالو ذلك الكالم ال ار

عناي؟

ال أيري كيع ي كرون أي شئ مثل خذا
وأنا أكاي أتقيص أي كل مرة ياذكر
أيها اامها أمامي وال أحتمل النظر
أي وجهها لدقيقاة ،خاذا بافضااأة
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إلى أنها كانت اوجة أباي رحما ،هللا
أنها لا

قبل كل شئ ،المه

تكاذب

برا ،تزوجت بال عال مان المعلا
ايد أحد كباار الت اار بالقرياة،
وخو متزوج أباال ولا ،مان امرأتا،
ابنتان ،وقد تقدم ان اوجت ،وضاعع
جسدخا ويريد امارأة أ ارى ولاويا
تصتي ،بالولاد الاذي يتمناا

مان

الدنيا ،وقد اصل ااامية إن كانات
تريد

أن يشتري لهاا يارا جديادة

مستقلة ،أهو ال يهب أن ي ماع باين
اوجتااين أااي بياات واحااد ،لكنهااا
أجابت ،بصنها ال تريد أن تترك خذا
الدار ،يار أبي ،وخاو كبيار رحاب
يسع من الهبايب أل ا.
والمعل

رجل امين أاار

يكع عن الت شا

الطاول ال

والجاهك والساعال

واألكل والنهيق طوال الوقات الاذي
يقجي ،أي يارنا ،أهو يبيت عنادنا
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ليلة وعند األ ارى ليلاة ،وااامية
عاي

من جديد لادور الزوجاة بكال

ت ابيل ،كصن شيئا لا

يكان ،ويون

أن تراعي أحدا أو تظهر أي قدر من
اي
اا أا
اذكرى اوج أكرمها
ارام لا
افحتا
حيات ،وااتبدلت خي ب،

نزيرا على

أراش ،قبل أن يمر عام واحاد علاى
رحيل.،
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عطر 6
انة كاملة منذ وأاة بالح مر

كدخر

على أارت ،الغغيرة ،حاولات وأياة
أن تعو

بغيريها قادر اااتطاعتها

وأن تكون له

أبا وأما معا ،كاان

ايه
ار علا
اابر يما
اا با
أ وخا

اا
يوميا

بعدما ينهي عمل ،يت قاد أحاواله
وينظاار إن كااانو يهتاااجون شاايئا
يقجي ،له  ،كان يعطي أ ت ،مبلغاا
ضئيال من المال يستقطع ،شهريا مان
راتب ،المهدوي على كر

من اوجتا،

اماح ،ألدي ،خو اآل ر التزاماا
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ال

تهغى وأأوا

كثيرة ليطعمها وييون

لتسدي واوجة عنيدة باعبة الماراس
ايئة الطبا

ال تعين ،على مسااعدة

أ ت ،وأواليخا وبرخ

وبالة رحما،،

ااعدخ
اا

ااء
اى إنها
اا علا
اابر أيجا
با

إجراءا

معاش بالح الذي عاي عليه

بمبلااف اخيااد بساابب ماادة

دمتاا،

القغيرة ،كانت وأية قد باعت بعجا
من مقتنياتها البسيطة وبعض أثااث
البيت ،ث

إلى العمال لكاي

أضطر

اة
اة كريما
اراج عيشا
ار واا
اوأر لعطا
تا
وتغطي مغااريع البيات والدراااة،
ي لت جمعية واشتر

منهاا ماكيناة

ياطة بغيرة تغنع وتغل

بها مالب

لل يران وأبناءخ .
طلبت منهاا عطار أن تسااعدخا أاي
عملها بعد المدرااة ،رأجات وأياة
ااا
ااا يمكنها
اال ما
ااة أن أأجا
قائلا
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مساعدتها ب ،خي واراج خو االختمام
بدرااتهما ومذاكرتهما ،أهذا وحد
يري

والدخ

الهبياب أاي تربتا،،

لكن مع إبرار الغاغيرة وتكرارخاا
وإلهاحها رض ت وأياة لطلبهاا أاي
النهاية ،بعدما عاخادتها عطار أال
ي ثر ذلك علاى يراااتها ،علمتهاا
وأية العمال علاى الماكيناة ولا
تبااذل أااي ذلااك جهاادا أو وقتااا
كبيرين ،أقد كانات ابنتهاا أطناة
اريعة الاتعل  ،لتنشاغل األم
الوقت الذي تتسل

االل

أي ،عطر العمال

على الماكينة إما بشئون البيت أو
بغنع بعض الطعام لل ياران مقابال
بعض المال.
اة متع
ووأيا
ن

اة ذا
ا

ازة
اة وعا
كراما

 ،ال تتقبل الغدقا

وتريخ

بلطع ااعمة أنه
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من ال يران
مساتورون

والهمد هلل ،كان النااس يائماا ماا
يرييون أن باالح ذو أيااي علايه ،
اوارخ
اان ب ا
كا
منه

أي مهنة يون أن يساعد

إلى جوار  ،وك
رغ

ارك أي
اا ال يتا
يائما
اار

ويقع

وأياة بهاذا

أنها كانت على عل

مسبق ببعض

المواقااع التااي قغغااها ال يااران
وشاركت بالح أيهاا ،إال أنهاا ظلات
ثابتة على موق ها رغا
تص ذ من أحدخ

ذلاك ألا

شايئا ،وقاد اااعد

عمل افنااث أاي ال ياطاة والطابخ
وكذلك عمال ااراج أاي أحاد مهاال
البقالة بعد الظهر أي اد حاجاته
وإغناءخ

عن الناس ومذلة ا اله ،

كانت عزيزة أ ت بالح الوحيدة تصتي
من المديناة لزياارته
أشهر حاملة إلايه
تمكث معه

كال بجاعة

ماا اااتطاعت،

بجعة أيام ث

تعوي إلى

يارخا ووحدتها ،وعدا خ الء؛ (بابر
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وأبناؤ
 ..ل

وعزيزة)  ..وبمرور الوقت
ان أحاد ليساصل عانه
يكا

إال

م املة ،تقجي األاارة نهارخاا أاي
العمل والكد ،وليلها الطويال أاي
الهزن والبكاء وال وف ،بعدما رحل
من كان مغدر األمان والطمصنينة أي
البيت والهياة.
اان عاب ا
كا

اابر
ار أوالي با
او أكثا
خا

ترييا على المنزل وا اال عن احوال
ااكني ،،وعن عطر بوج،
عطر أن ،يهت

اص ،تعلا

ألمرخا كثيرا ،يائما

ما كاان يشاتري لهاا الهلاوى مان
مغروأ ،مع تكرار نهيها ل ،،يهارص
علااى رااا

البساامة علااى شاا تيها

بدعابات ،،يداأع عنها ببساالة إن
ضايقها أو عاكسها أحدخ  ،وكصنهاا
ت غ ،ومسئولة من ،وحد

وينبغي أال

يقترب منها أحد ،نظراتا ،الهناون
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وحدخا كانت تغرخ بصن ،،علاى باغر
ان ،وانها ،يكن لها مشااعر

اباة

بايقة غزيرة ،تشعر عطر بذلك مناذ
امن وتكذب إحسااها ،أصيا كان ماا
يهمل ،لها قلب عاب

الغغير أهو ال

يتعدى كون ،بذرة ضامرة قد تريمها
السنون بترابها بدال من أن تسقيها
ماءخا وتنميها ،ومن جانبها كانات
ت ثر

بمهبة كبيرة كآخ ثان لها ال

أكثر ،واآلن ،أقد نجب نبع المشاعر
أي جوف عطر بوأاة باالح ،لا

يعاد

قلبهااا يناابض إال بااذكرى والاادخا
وحبهااا ألمهااا وأ يهااا وألط ااال
ال يران الذين تغاطهبه
ائه
اي م يا
أا
تعال

أمهااته

ال أو
اي ت غا
اة كا
لوأيا

لهن ثوبا ماا ،كانات تعشاق

األط ال ،تنسى ن سها بينه  ،وحدخ
كانو يستطيعون إ راجها ولو لابعض
الوقت من حالة الهزن والكمد التي
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كانت تسيطر عليهاا طاوال الوقات،
وحدخ

كانو ينسونها آالمها.

يوما ما كانت عطر ته

بمادى حازن

أمهااا ،تشااعر بهااا واألاااى يماازق
أحشاءخا ،ت ل

واراج مع وأية كال

ليلة يسمعون منهاا ذكرياتهاا ماع
بالح ،كيع تعرأت ب ،وتزوجتا ،بعاد
قغة حب طويلة وغريبة ،عان أحالما،
وآمال ،بصن ين

ط ال

ويت وقا أي

يرااتيهما ويهغال أعلاى الشاهايا
والمراكز ،ويتزوجا ويرى ذريتهماا
ويغب

لكل منهما أارت ،وبيت ،،ك

كان جوايا ا يا ال يهم ،االي ار من
راتب ،،إنما يتغدق بما ي ايض عان
حاجاااة أاااارت ،علاااى ال قاااراء
والمساكين واألرامل واليتامى وذوي
المغائب والهاجا  ،كانت وأية تقص
عليهما بهيام وشا ن ،تستراال أاي
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حديثها وخي تنظر أمامها إلاى شائ
ما ترا

وحدخا وكصنها ال تشعر بشئ

مما حولها ،أإذا ا تلات بن ساها،
رأتها عطار تبكاي بهرقاة باامتة،
بكاءا مريرا يمازق نيااط قلبهاا،
أإذا اصلتها أن تهون علاى ن ساها
وتكع عن البكااء احتجانتها وأياة
قائلة:
أنا ب ير يا حبيبتاي ..ال تقلقايعلي
****
مجت بها

األياام والسانون ،بادأ

وأية تشتكي آالما وأوجاعاا قاااية
ارعها الهزن أاي جسادخا الاواخن،
كان أ وخا باابر يطاوف بهاا علاى
المستوباا ا

والمستشاا يا

بقلااب

واجع ،وكانت تهت ز أي بعجها أليام
وأحيانا ألاابيع حتى يظهر التهسان
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عليها ،و الل تلك ال تارا
اراج وعطر لإلقامة أي مسكن

ينتقال
الهما

الجيق المكدس باألبدان ،يناما على
مرتبة بغيرة ت ترش أرضية الغالة،
وي دا بعوبة كبيرة أي افنتظام أي
اي
اهما أا
اذاكرة يرواا
اتهما وما
يرااا
اة،
اة المريجا
اا الغاليا
ااب أمهما
غيا
بافضاأة إلى اضاطرارخما للتعامال
مع ااماح اوجاة

الهماا العابساة

المتسلطة ،وتهمل ا اأاتها وإطاعة
أوامرخا التي ال تنتهي.
وبعد أشهر قليلة من خاذ

الهيااة

البائسة ،رحلت أمهما عان الهيااة
لتلهااق بزوجهااا الااذي أخلكهااا
أراق..،
ماتت وأية  ..وكان آ ر ماا نطقا،
لسانها خاي تلاك الهاروف األربعاة
التي تل ص كل معااني الهاب التاي
عرأها قلبها الكبير طوال عمرخا..
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بالح..
****
نزل

بر األم كالغاعقة أصذاب قلبي

اا
ات يموعهما
ادا وأغرقا
اغيريها كما
با
الكون من حولهما ،ل
التااي

تكن ال اراح

ل هااا رحياال أبيهمااا قااد

التئمت بعد ،تراكمت األحازان علاى
األحزان واآلالم أوق اآلالم تالال ته اب
اد
اور ،وجا
اا النا
ان أعينهما
عا

ار
عطا

اي
اهاخا ،أا
اية وضا
اين عشا
اها ،با
ن سا
العراء والظالم ماع أ يهاا ،ال شائ
يسترخما أو ير
ب عا

يهميهما ويقيهماا

الهيااة ولطماتهاا ،أبابهت

اتين
اورقتين خشا
اين كا
اا نهي ا
وأ وخا
تعبث بهما أرق نسمة خاواء ،راامت
الدمو

المستراالة

طوطاا ياكناة

تهت أعينهماا ،قجاى ااراج وأ تا،
أترة من الهازن الشاديد أاي بيات
ال ال ،لمسا أيها ما يالقي ،باابر
130

ااته
اي حيا
ااة أا
ان معانا
ارت ،ما
وأاا
الغعبة ،ث

آل األمر إلى عوية عطر

واراج لإلقامة أاي بيات والادخما،
على أن يزورخما بابر من حين آل ار
كي يطمئن عليهما وعلى أحوالهماا،
قال لهما ال ال وخو يداري يموعا،
أن ،لوال ضيق مساكن ،ورقاة حالا،،
اارب
ان مقا
اي اا
اا أا
ا ،بناتا
وأن لديا
لسراج وأواليا أي مثل ان عطر ،لما
رضي أبدا أن ي ارقا
ليعيشا وحدخما ،ل

ويبتعدا عن،
يكان يادري أن

عطر قد امعت اماح وخاي تغارخ أاي
وجه ،الليلة الماضية أنها ال تطيق
وجويخما أي منزلها أكثر من ذلاك،
ويك يها عابء أبناءخاا وطلبااته
ومسئولية تربيته

ومشقة رعايته ،

تقبلاات عطاار وأ وخااا مغاايرخما
بااتسالم ،رحال أي بمت كي ي
الهما حرج ،وخموم ،وأحزان.،
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ا عن

قمر 6
(أنت جبان  ..جبان)
أأقاات ماان كابواااي الااذي اعتااد
متعكر المزاج أتغبب عرقا،

تكرار

ال تزال تلك الكلما

التاي بااحبت

ما رأيتا ،مان مشااخد تتاريي أاي
مسامعي حتى بعدما اااتيقظت (انات
جبان  ..جبان) ،الكابوس ذات ،بكل
ت ابيل ،المه ورة أي ذخناي ياصبى
م ارقتي ،يعكر أيامي يزيد ما أاي
حلقي من مرارة ،أ اذ
خدأ

وقتاا حتاى

والتقطات أن اااي وااات معت

شتاتي و

ت رعشة جسادي ،ثا

قمات

بتثاقل ألرى ماا ينتظرناي الياوم،
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كانت األيام تتاوالى متشاابهة باال
جديد كصشا ار متراباة علاى طرياق
اريع ،ل

يتج

موقع المعلا

اايد

اوج اااامية ال ديااد نهااوي ماان
البداية ،كان يدلل الي

ويعاملا،

معاملة حسنة كمعاملت ،ألما ،،ولا
أخت

أناا أو أشاغل باالي كثيارا

بمغيري مع ،طالما أنا ،أاي حالا،
وأنني أي حالي ،أقد كاان يك يناي
ما أنا أيا ،مان التعاب وافرخااق
ااي
اابب عملا
ااا بسا
ااذين أالقيهما
الا
المتوابل كثور يدور بساقية ،ضاعت
اة أو
انة كاملة من عمري باال يرااا
قراءة أو ترأي ،،ال شئ اوى العمال
والعمل ،ذا

ليلة قاابلني أااتاذ

ان
ادا ما
ات عائا
اد ،كنا
ان جديا
اا ما
رضا
المغنع مترنها كالم مور ،أقد كان
يوما بعبا ل

أاترح أي ،للهظة ما

بين أعمال النظاأة والشيل والهاط
133

والمشاوير ،توقع أي مكانا ،ينظار
طويال إلاى خيئتاي المزرياة بصااى
اوي
اى وجا
ات إلا
اى انتبها
اي حتا
حقيقا
أمامي ،قال لي بعد لهظا

بمت وخو

يهز رأا ،يمنة ويسرة:
ماذا حدث لك يا قمر؟ انظار إلاىااعة
اى إضا
ار علا
ااذا تغا
اك ..لما
ن سا
مستقبلك بيدك يا بني؟
اا
ااول عبثا
اك يها
اي المنها
اذ ذخنا
أ ا
البهث عن جواب ماا ،لكان األااتاذ
تابع وخو يجع يدا

على كت ي:

عااد لدرااااتك يااا بنااي  ..عاادلدرااتك وال تهمل خا

شائ ،ااصرتب

أنا كل شئ لك وأااعدك على تعاويض
ما أاتك
ن هاات أااي ت ميااع بعااض الكلمااا
ووضعها على لساني :
إن شاء هللا يا أاتاذ ..اوف..134

أوجئاات باا ،يهزنااي بقااوة وياادا
تشتدان قليال على عظامي بار ا:
اك ..
أأق يا قمر وانتب ،إلى حالاوإال اتندم وهللا بعاد ذلاك علاى كال
لهظة أضعتها ،وعنادخا لان ين عاك
الندم بشئ
أأقت بال عل وكصنماا مان غيبوباة
اذ
اة ،أ ا
عميقا

اذخول
ا ،با
ادق أيا
أحا

لوخلة قبل أن أقول ببطء:
حسنا يا ايدي  ..اصترك العمل أيالبناااء وأت اار
اابو
األاا

للدرااااة نغااع

اار
ااع اآل ا
اال النغا
وأعما

بالمغنع ،ال تجغط علي أكثر من ذلك
أصنا أي حاجة مااة للعمل
تتابعت نظرات ،الغامتة تن ذ إلاي
عبر عينا

غير الراضايتين ،لكنا،

قال بعد تنهد:
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ليكن ..لكان علاى أن تص اذ ياومال معة أجااة وال تعمل أي ،،ماشي؟
ي ب أن تتي

ل سدك ال ربة للراحة

كي يتمكن مان الموابالة ،أتعادني
بذلك؟
أومص

برأاي أن نع  ،أمنهناي خاو

اي
ال أن يتركنا
اة قبا
اامة باختا
ابتسا
ويمجي إلى حال ابيل.،
وقد كان ،أ ذ

السنون تزيدني طوال

وواامة وتنمي عجالتي أصببهت مزي ا
مدخشا بين أباي وأماي يمشاي علاى
اان المعل ا
األر  ،كا

ادا
ايد مهايا
اا

ت اااخي ،ال يباادي عط ااا علااي أو
يدللني كما ي عل ماع أ اي ،لكنا،
أيجا ل

يتعر

إلي بسوء ،بل إن،،

ولدخشتي ،كاان يمناع عناي

اامية

وولدخا وينهاخما عن االاتطراي أاي
الشكوى مني وتهريج ،علي ،يبدو أن
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مسلسل التآمر وال اذالن قاد توقاع
عني أ يرا على نهو ما ،وقد أن بت
ل ،اامية ولدين أي بطن واحدة ،ل
تسع ،الدنيا أرحا أصقاام األأاراح
وأراق يماء الذبائ

لسابعة لياال

متوابلة.
عد

مان مدرااتي ذا

المعل ا
وبيد

ياوم أوجاد

ات
اة البيا
اي باحا
اا أا
جالسا

عغا ال واة ،تلك التي كانت

ألبي من قبل ،ين ث ي انها الكثياع
أي الهواء ،أشاار إلاي أن أقتارب
من ،ث

أن أجل

قبالت ،،قال بغو

غليظ من بين اهب ي ان:،
كيع حالك يا قمر وحاال يراااتك؟خل ينقغك شائ؟ أكال شائ علاى ماا
يرام؟
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أعرف أننا ل

نتهادث كثيارا مناذ

تزوجت أرملة أبباك ،لكان ..تعارف
مشاغلي الكثيرة بالتصكيد..
القغد  ..أعرف أنك ولد حرك وم ت
ويماغك جوخرة رغ
كساالي

بغر اانك ،لسات

الماادلل وال أماا ،أارغااة

الرأس ،ال تتع ب من كالمي ياا بناي
أمهسوبك رجل مدقدق ابن اوق اع بك
لي نظارة أاي النااس ،وقاد عرأات
السوق وعاملت البشر مان كال بانع
اك أو
ولون منذ كنات أاي عمار أ يا
ربما أبغر ..
ومسصلة اواجي من ااامية ،إن كاان
اا
ادى كونها
ارف ،ال تتعا
اك أن تعا
يهما
ان ب ا قا
ادة ما
ب ا قة جديا

اارتي
ت ا

الوااااعة ،اشااتريت أنااا جمالهااا
وأنوثتها الطاغية ،وكسبت خاي أاي
المقابل رجال غنيا قوياا يقادر أن
يوأر لها كل ما تريد ،الهق يقال،
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أنا كنت أتمناخا منذ وقعت عينااي
عليها ألول مرة ،عنادما جااء بهاا
أبااوك ماان المدينااة  ،ومااا كناات
ألتركها لغيري أبدا ..
ال تنظر إلي خكاذا ياولاد متغانعا
البراءة وااتنكار ما أقاول ،قلات
لك أني أعرف الك ت ونظرتي ال ت يب
أبدا ،أال تتعب ن سك عبثاا مهااوال
أأهامي شيئا غيار حقيقتاك ،أصنات
اآلن رجل أي السابعة عشرة ،متناور
مثقع تقرأ الكتب والقغاص التاي ال
بد عرأتك كل شئ وأأهمتك الادنيا،
بافضاأة إلى أنك ال تغار على اوجة
أبيك ،باعتبار ما كان ،وال تكتارث
ألمرخا أبال إن خي حرقات ب ااا ،إن
ل

ارارة
تكن تتمنى ذلك أبال أاي قا

ن سك ..
قغر  ،لقاد قادمت السابت وأااديت
إليااك معروأااا أمنعتهااا وابنهااا
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السم

عنك ،وأنت تارى أنهاا مناذ

تزوجتها ل

تتعر

لك بسوء كما ل

ي عل ابنها ،أرحتك من وجع الدما
الذي كنت تعيش ،كل لهظة ،أعلت ما
ل

ي عل ،أبوك رحمة هللا علي.. ،

اآلن جاء يورك ياا حلاو لتاري لاي
المعروف ،خذا بالطبع إن كنت تريد
أن يستمر الهال خكذا ،ال تقلق ألن
أطلب منك لبن العغ ور ،األمر اهل،
أنت شاطر أاي الهساابا
وتهبها ألي

واألرقاام

كذلك؟ حسانا ،أريادك

أن تمسك لي حسابا

ت اارتي ،أقاد

ائمت خاذا المهاااب األحماق الاذي
ان
اتغناء عا
اد االاا
ادي وأريا
ال لا
يعما
دمات ،،اتذخب إلي ،ثالث مرا
األابو
ت ل

أاي

بعاد عويتاك مان المدرااة
مع ،لساعتين تتعل

منا ،كال

شئ ،اصيبر أنا األمر مع ،،ااصقنع،
أنني أريدك أن تتويك وتتعل
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شيئا

ين عك بدال من عالم المدارس الذي ال
ااي
اان وراء  ،لا
اال ما
طائا

اار
األما

بالغعوبة التي قد تتغورخا ،كل ما
عليك خاو أن ت ات

عينياك وتشاغل

يماغك قدر ما تستطيع لتعارف منا،
كل بغيرة وكبيرة بغنعة لطاأاة ،ال
ت عل ،يجاهك علياك ويصكال بعقلاك
الهالوة ،بل اضهك أنت علي ،بقناا
البراءة خذا الذي تجع ،يائما حتى
تغل إلى ما نريد ،ولك عندي مبلغا
مهترما كل شهر كمرتب حينما تتسل
العمل بدال منا ،،وأنات وشاطارتك،
أما رأيك يا ولد أيما امعت؟

141

عطر 7
غاير ال ال بابر حزين القلب ي ار
قدمي ،،تارك عطار وااراج أاي أول
ليلة يقجايانها وحادخما أاي بيات
أبيهما ،بعد أن اوي مطب هما ببعض
الم ن والطعام وأعطى اراج مغاروف
األابو

من معاش بالح ،كان بالح قاد

ات ق معهماا علاى تقساي

المعااش

بهكمة كي يك يهماا طاوال الشاهر،
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كاارر عليهمااا تهااذير

أال ي تهااا

الباب ألي م لوق أي الليل وتهت أي
ظرف ،ث

ان ري بسراج جانبا وذكر

اب
ا ،أبا
ار أنا
اى كبيا
بصاا

ال
اآلن رجا

البيت ،وأن ،مسئول عن حماية أ ت،
اا ،مش ا عا
اة بها
ادة والعنايا
الوحيا
إيا

بصن ،على قدر المسئولية وأن

هللا ال يكلع ن ساا إال وااعها ،أوماص
اراج برأا ،مواأقا وخو مش ق علاى
ن س ،من تلك المسائولية الثقيلاة
التي وجدخا أ صة علاى عاتقا ،يون
ادما
مقا
والتي ل

ا،،
ان جانبا
اتعداي ما
أو ااا
تكن أبدا على الباال أو

ال اطر.
أحك

اراج إغالق بااب الشاقة وراء

الاا ،،أصجهشاات عطاار بالبكاااء
والنشي

أي حجن أ يها الذي غلبت،

يموع ،بدور

وخو يهااول طمصنتهاا
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وتهدئااة روعهااا ،قااال لهااا أن هللا
ابهان ،وتعالي ل ،حكمة أي كل شئ،
وأن ،أعلا

بهالهماا ولان يت لاي

عنهما أو يجيعهما أبدا ،أهما أاي
حالهما يوما ول
ث

ي ذياا م لوقاا،

إن والديهما ،رحمهما هللا ،كاناا

طيبي القلب يغليان ال ار

ب رضا،

ويغاااومان ويتغااادقان ويهبهماااا
ال ميااع ،وقااد علماخمااا الغااالة
والتقرب إلى هللا مناذ الغاغر ،أما
يمكن أن ي اأا؟
أقس

لها أن ،ايرعاخا ويهميها من

الدنيا ،ايكرس حيات ،لها إلاى أن
تنهي تعليمها ويطمائن عليهاا أاي
بيت اوجهاا ،أمساك كت يهاا برأاق
وطلب منها النظار أاي عينيا ،،ان
تعاخد

وتعاون ،علي الغموي أماام

كل ما قد يعكر با و حياتهماا مان
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بعاب ،لكي يظال مستورين وال يهتاجا
لم لوق أبدا.
تركت ،عطار أاي أراشا ،وقاد ااقط
المسكين أي نوم عميق بينماا كاان
يربت عليها ويمس

على شاعرخا أاي

حنان ورأاها مستلق على بدر  ،أقد
كانا ال ينعمان بنوم خايئ أي بيات
الهما وكل بجعة يقائق يمر أحدخ
أوق رأايهما تغطدم قدم ،ب سديهما
اام أو
اى الهما
ا ،إلا
اي طريقا
او أا
وخا
المطبخ ،أحكمت الغطاء علاى جساد
المنهك ،طبعات قبلاة رقيقاة علاى
جبهت ،وخمت باال روج مان اله ارة
لااوال أن رأ

الناأااذة م توحااة،

أمسكت بادأتيها ،قبال أن تغلقهاا
ال
اا ب االقمر المكتما
ات عيناخا
تعلقا
الذي يرقبهماا وحيادا أاي

اماء

ازال
اا ال تا
ات يموعها
اة ،كانا
الهالكا
تبلل وجهها النجر ،أحست أن القمر
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يبايلها نظراتها الهزينة بنظارا
حنون أشد حزنا وإش اقا ،كانت ترى
األاى والشاهوب يكساو با هت ،مناذ
وأاة بالح وكصنما أقاد عزيازا خاو
اآل ر ،أحست ب ،يهدثها بال كلماا ،
يواايها بنور

الداأئ الذي ين اذ

بسكينت ،إلى أعماقهاا ،ثا
إليها شيئا ل

ت تبر

تعرأ ،إال أي كلماا

يراال

من قبل ،ل
أبيهاا ،كاان

شعورا غريبا لكنا ،ال يوباع ،ذلاك
العطر الزكي الذي غلع قلبها وبعث
اصن
االها ،وكا
اي أوبا
ايال أا
ادرا جما
ا
القمر أرال ،إليها لكي ين ض عنها
غبار الزماان ورائهاة أحزانا.. ،
وليترك أي ن سها أثرا أريدا راا
على ش تيها بسمة ..
****
قجاات عطاار أيامهااا منهمكااة أااي
المذاكرة وشئون البيت والعمل على
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اار،
اوال النها
اة طا
اة ال ياطا
ماكينا
بينما كانت أي الليل ترتق ثيابها
وثياب أ يهاا ومعظمهاا أاي األبال
ثياب أبناء

الهما وبناتا ،،كاان
ال ديدة قد مجاى

امن شراء المالب

اديان
اارا يرتا
ادخما وبا
ااة والا
بوأا
مالب

أبناء ال ال القديمة ،ولماا

ادوي
ايطا مها
اا بسا
اابر موظ ا
اان با
كا
الد ل بدور  ،أقاد كاان ال يشاتري
ا ،أي مالب ا
ألبنائا

اد
ادة إال عنا
جديا

الهاجااة القغااوى ،بعااد أن تكااون
ااه
مالبسا

اات
ااتهلكت وبليا
ااد ااا
قا

واختاارأ  ،أكاناات وأيااة ترقعهااا
وتقلبها وتغابغها إن تطلاب األمار
لكي يتمكن بغيراخا من ارتاداءخا،
وكذا ظلت عطر ت عل من بعدخا.
ااتطا

اليت

وال وف والوحادة أن

يقربوا أكثار باين عطار وأ يهاا،
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ااعا
اي اا
اان إال أا
ابها ال ي ترقا
أبا
الدرااة المعدوية ،يتعاونان بعاد
المدراة علي إعداي الطعام وتنظيع
الشقة والمذاكرة ث

يتالامان طوال

ادر
اا قا
اي عملها
ااعدخا أا
ات يسا
الوقا
ااتطاعت ،،كان اراج إذا ماا

ارج

لشراء شايء اباطهب عطار معا ،أاال
يتركها بم ريخاا ،وإذا ماا أراي
عطر ايارة إحدى بديقاتها ابطهبها
خو حتي بااب البيات وات قاا علاى
اى
اطهابها إلا
ا ،البا
اوي أيا
اد يعا
موعا
الهماااا علاااى

بيتهماااا ،ياوم

ايارتهما أابوعيا يت قد أحوالهما
يطماائن علااى الدرااااة ويعطيهمااا
مغروف األابو  ،وأاي بعاض األحياان
كان يدعوخما للغداء مع ،أي بيتا،
اماح ال ت
 ،كانت اا

اي اا طها مان

مداومة اوجها على إضاأة جزء بسيط
من راتب ،على معاش والد اليتيمين
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كي يعينهما على تدبير معيشاتهما،
أبال أن ي غص جزءا مان

كانت تريد

ار
اا نظيا
اا وألبناءخا
االح لها
ااش با
معا
رعايت ،ألبناء أ ت ،الراحلة ،ال أن
يزيد

من قوتها وقو

تكن تعل

أبناء  ،لا

أن بابر يهااول ري جازء

من جميل بالح وأأجال ،عليا ،،أقاد
كان بالح يعطي ،ارا مبلغاا شاهريا
اا
اى ن قا
ا ،علا
اتعين با
ليسا
واحتياجاته

يون عل

ارت،
أاا

مان أحاد وال

حتى وأية ن ساها ،لكان بادا خاذا
الس ط وخذا الهقد من اماح جلياان
أي عينيها ي الطهما االات
تنظر إلى مالب

اف وخي

أبناءخاا القديماة

على ااراج وعطار ،تعبار مشااعرخا
المساامومة المائاادة نهوخمااا أااال
تدعهما يهنآن بلقمة واحدة مشابعة
ارا
بنظا

اا
اا طعامهما
اماح ،لينهيا
اا

اريعا ويويعا ال ميع ،ث
149

ينغرأان

اي
ا ،أا
اال تاركينا
اين رأس ال ا
مقبلا
حسرت ،وآالم ،ومعانات ،مع اوجت.،
****
تعاونت عطر مع أ يها على مواجهاة
الهياة بمشاقاتها وعقباتهاا كماا
عاخدت ،،حتى التهق اراج بال امعة
وأبب

مجطرا للبهث عن عمال يك ال

ل ،مغااريع الكلياة ومتطلباتهاا،
أش ق على حال ،باحب أحد الم اابز
القريبة ،كاان الرجال يعارف باالح
أصراي مساعدة ابن ،والوقاوف إلاى
جانب ،،عمل اراج لدي ،بعد عويتا،
من الكلية أي كل أعماال الم باز،
بدءا من مناولة أق اص ال بز وحتى
اوال،
ايل األما
ا ،وتهغا
ا ،وتوايعا
بيعا
وذلك بعدما كسب ثقة مالك الم باز
أي أترة وجيزة ،وقد أتقن اراج كل
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ما أاند

إلي ،بااحب الم باز مان

أعمال وب ابة ذلاك ال ازء ال ااص
بلباقت ،وذكائا،

بالبيع ،وااتطا

أن ي لب للم بز عديا من الزباائن
ال دي.
نغه،

ال ،باابر باالكت ااء بهاذا

القدر من التعلي

والبهث عن عمال

بدوام كامل ،كي يساعد

على اي ار

األموال وت هيز أ ت ،التاي أبابهت
عرواا ،لكن عطر رأجات ذلاك بشادة
وعناي ويمو  ،قالت أن والديها ل
يكونا ليرضيا أبدا بهدوث شئ مثال
خذا ،أاات ار اراج ث

قرر موابلة

الدرااة نازوال علاى رغباة أ تا،،
وااااعد

أن الرجاال الطيااب باااحب

الم بز كان ال يتص ر عن ،أاي شائ،
ابب
اا لسا
ال ة ما
اراج اا
اب اا
وإذا طلا
طارئ ،كان الرجال يعطيا ،المبلاف
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الذي يطلب ،بترحاب على أن يقساط،
علي ،من أجار  ،ويائماا ماا كاان
الرجل ينظر إلى اراج بنظرة حناان
ي الطها أ ر وحسرة وخو يريي:
-ك

كنت أتمنى لو كان ولدي مثلك

واجهت عطر وأ وخاا أياماا شاديدة
القسااوة ،وكلمااا ضااع ت مقاومااة
أحدخما وعزيمت ،شد اآل ر مان أار
وخون األمر علي ،وذكر

بآمال باالح

ووأية أيهما ،ولوال أن باابر كاان
يقتطااع قيمااة افي ااار الشااهري
لمساااكنهما ومبلغاااا ل ااااتورة
الكهرباء مان معااش باالح قبال أن
يساالم ،لهمااا ،ل قاادا مصواخمااا
الوحيد وألمجيا معظ

أوقاتهما أاي

ظالم يام  ،ظال على حالهما يالطماان
اادان
ااا ..ي اخا
اادنيا وتالطمهما
الا
للمواانة والتنسيق باين الدراااة
152

والعمل  ..يتهايالن علي تدبير ثمن
الكتااب أو يقومااان بااااتعارتها
لتوأير ثمنها  ..يهااوالن الهغاول
على بعض المالب

المساتعملة التاي

تسترخما وتوأر لهما مظهرا مقباوال
أمام الناس  ..إلى أن التهقت عطر
بال امعة بدورخا ،بار اراج يهارم
اي ياوأر أل تا،
ن س ،من كل شيء لكا
أجر موابالتها لكليتها ،وكاان قاد
ذكرخا أي يومها األول بهاا أنهماا
يتيمان ،ال اند وال قيمة لهماا أاي
خذ

الدنيا إال بعملهما وأ القهما،

وأن عليهما أن يهاأظا يوماا علاي
بااالبتهما وااامعتهما التااي خااي
ثروتهما الوحيدة ،لكي يكونا علاى
يرب والديهما الراحلين ن س ،،وألن
اد يغاري بهماا
أي ضعع أو تناال قا
الطامعين ،أابتسمت عطار وطمصنتا،
باعتزاا مواأقة على كلمات ،بصنها
153

لن ت ذل ،أبدا ..ثا

قبلات رأاا،

وخي تطلب من ،أال يقلق عليها.

قمر 7

154

الذي أعطاني ،المعلا

قبلت العر

ايد بغدر رحب رغ
من تهدبد أا

ما انطوى عليا،

اا يع ،أارغ

كرخاي

للرجاال إال أننااي رأياات أن أقغااد
مغلهتي كما قغد خو مغلهت ،،رأيات
أي عرض ،خذا أربة ال تتاح ل تى أي
مثل اني بسهولة ،ول

ال أجرب علاى

ار ل ا
اة أن األما
اال؟ والهقيقا
أي حا
يستغرق مني أكثر من ثالثة أااابيع
ألتعل

كل شئ من خذا المهااب الذي

ااذجا
ال واا
اال ،با
اا أعا
ا ،أحمقا
وجدتا
أيجا ،والذي وجد ن سا ،أ اصة أاي
الشار

اد أن كاان ياد
بال عمال بعا

المعل ا

ابهت
انوا  ،أبا
اى لسا
اليمنا

أ غااص

ااااعتين أو ثااالث يوميااا

للمعلااا

وحساااابات ،وابائنااا،

ومعامالتاا ،الت اريااة ،حاولاات أن
أواان بين يرااتي وعملي بالمغانع
وعملي مع المعل

اي أي
وأال أقغر أا
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منه  ،ابب
المعل
بصن تهت

لي ربيدا ومكانة عناد

بطبيعة الهال أصوبى اامية
بي أكثر كماا ت عال ماع

الي  ،وقد أعلت اامية ما أمر با،
باغرة ،وجد

ن سي آكل وأشرب مثال

الناس وتغسل مالبسي وتنظاع ح رتاي
بااتمرار ،وابهان مغير االحوال!
لست أاع

أن األمر كان ااهال علاي،

أبدا ،أقد الامني افرخااق والتعاب
كنتي ة طبيعياة لعملاي المتوابال
يون راحة ،أهتى يوم ال معاة كاان
األاتاذ رضا يصتيني أي ،وي غص لاي
وقتا طاويال لمسااعدتي أاي يروااي
او
اي أعا
اذاكرتي ،كا
وما

ااتني
اا أا
ما

اك
ال ذلا
اة ،أعا
اي الدرااا
ادم أا
وأتقا
تطوعا يون أن يطلب من ،أحد شايئا
وبال مقابل ،قال لي ذا

مارة أنا،

يدين ألبي بمعروف يهاول ري
156

إليا،

من

اللي ،أقد ياأع عنا ،أباي أاي

إحدى المشااجرا  ،وماا أكثار ماا
أقه

ن س ،أيهاا،

وباد عنا ،أذى

أكيدا كاي أن يلهق ب ،،وبافضااأة
إلى ذلك ،قام األاتاذ رضا بتوباية
ناااظر المدراااة والمدراااين بااي،
معتمدا أي ذلك على حظوت ،ومكانت،
لدى ال ميع وما يكنون ،نهاو

مان

احترام وتقدير ،أاختمو بي بدورخ
وأباحو لي من افاتثناءا

ماا لا

يسمهو ب ،لغيري وأكرموني إكراماا
ل.،
ويبدو أنني قد نلت إع ااب الهااج
كامل بااحب المغانع أيجاا ،أكاان
الرجل يا ثرني وي تغاني بمعاملاة
مميزة ،ورقاني من عامل إلي مشارف
ذو بالحيا

على عماال افنتااج أاي

أترة قغيرة ،بعدما أهمات كال شائ
157

يدور أي مغنع ،،وبعدما بدر

مناي

أكثر مان ل تاة تادل علاى أطنناي
ورجاحة عقلي وحسن تغارأي وتهملاي
للمسئولية ،بافضاأة إلى أنني كنت
ارقا
قد كش ت ل ،عن عادي مان السا
التي تت

أي مغنع ،أي غياب ،ومان

اا،
ال حقا
ات الرجا
ار  ،أحببا
وراء ظها
أحببت أيجا خذ

الهيوا

العديادة

التي ألعب أيها أكثر من يور مها
أي حياة واحدة ،أصنا طالب أي يوم
ومشرف عمال أاي آ ار ،وأاوق خاذا
وذاك مهااب أهلوي لادى واحاد مان
أكبر ت ار قريتنا.
حاادث ذا

يااوم أن كاااي تاال ماان

البراميل الثقيلة المربوباة أاوق
بعجها أن يسقط علاى الهااج كامال
ال
ار العما
اا يباشا
اع تهتها
او واقا
وخا
والعاملين أتسهق ،وتهش
158

رأا ،تهت

ثقلها ،يبدو أن البراميل ل

تثبت

أوق بعجاها بإحكاام ،أو أن إحادى
ايارا

النقل قد

ل لات بنيانهاا

وتمااااكها أثناااء ي ولهااا إلااى
االة أو
الغا

ات
اا ،لمها
روجه اا منها

ال طر الوشيك لكني ل

أجد متساعا

ماان الوقاات للغااراخ أااي الهاااج
وتهذير  ،كالبرق ومجات أاي ذخناي
بورة قديمة لان أ ام
أ ذ

بتكرارخاا،

قراري ون ذتا ،أاي جازء مان

الثانيااة ،اناادأعت نهااو

كطلقااة

بندقية بكل ماا أوتيات مان اارعة
وقااوة ويأعتاا ،بعياادا عاان مسااار
اقوطها ،أأاق الرجال مان الغادمة
وخو ينظر أي ذخول إلى تلك البقعة
التي كان يقع عليها مناذ لهظاا ،
والتي ريمتها البراميل المتراكمة
كبناء منهار ،أ ذ يشاكرني بلساان
متلعث

وأن اس الخثاة ،يربات علاى
159

ظهري ويثني على ش اعتي ماع أنناي
أجبن

لق هللا ،ثا

أمار لاي براتاب

شهرين كمكاأاصة بسايطة منا ،علاى
شهامتي وإنقاذي حيات ،ومجى يهقاق
ويبهث عان ذلاك األحماق المساتهتر
الااذي كاااي أن يتساابب أااي تلااك
المغيبة ليري ،الويل.
****
اتي
اي يرااا
ادما أا
اي قا
الت المجا
وابا
وعملااي حتااى التهقاات بال امعااة،
بينما أشل الي

أاي تعليما ،ألا

يكمل ،،واضطر المعل

ايد إلاى أن

يشغل ،مع ،أاي عمال تاأا ،يناااب
رضيعا تهات إلهااح ااامية وانهاا
المتوابل ،كنت أواج ،الكثيار مان
المجااايقا
والعامال

ماان قباال العاااملين

بالمغنع ،والذين وجادوا
160

أ صة أتى بغيرا ابن البارحة ،كان
منذ امن قريب يشاتري لها

ال اول

والطعمية وينظاع وراءخا  ،رئيساا
عليه

وخ

أقدم منا ،أاي المكاان

وأكبر انا ،بافضاأة إلى أنني كنت
متيقظا له

عيني أاي وااط رأااي،

أكانو ال ي دون معي متن سا للسرقة
والتسااااخل واللعاااب باااذيوله
والمالوعة وإضاعة وقت العمال وكال
ما كان يهدث خنا قبلي ،وأيجا ماا
كانو يشهدو

مرارا من ثناء الهاج

ان
اايت ،بهسا
اي وإشا
اى عملا
ال علا
كاما
إيارتي له  ،لذا كان خناك الكثير
ماان الهمااز واللمااز والجااغائن
وال واايق والكالم أي ظهري والجرب
تهت الهزام ،لكن باحب المغنع با
اع كال
أذني ،عن كل ذلك وكاان يوقا
اد
اد حا
ش ا ص عنا

ايه
اا أا
بما

المغنع ن س ،والذي جااء
161

ادير
ما
ترقيتاي

على كراخة من ،،مماا ااي ال مياع
حنقا وحقدا علي ،كنات أرى وأاامع
نظرا

افع اب اللعوب أي أعين بعض

اامال
العا

ازخن
امي وغما
اهن بااا
وخمسا

وإشارتهن نهوي

ية ،تتهادثن عان

واامتي وطول بنياني وقاوة عجاالتي
وكل خذا الهراء ،ل

أعر كالمهن أي

اختمام طالما أنهن تتسلين يون أن
تقغرن أي أعمالهن.
****
وأااي أحااد األيااام بعااد انتهاااء
ورييتي ،وبينما كنت أاير مترنهاا
اام
اا لهما
ااق متوجها
ارط افرخا
ان أا
ما
اوي
اي وأعا
ادل مالبسا
اي أبا
اال كا
الرجا
للبيت ،مرر
بهمام البناا
ات
ي ا

أاي طريقاي كالعااية
الاذي رأيات بابا،

ا،،
ارب منا
اا أقتا
ايال بينما
قلا
162

وعندما أببهت أمام ،مباشرة مثبتا
بغري على طريقاي ،أاجاصتني إحادى
العامال

وخي تغرخ من يا ل الهمام

مشيرة إلي:
 ..ان دونا ياا

-الهقوني يا عال

لااق  ..الرجاال يريااد أن يقااته
علينا حمامنا
ت مد

أي مكاني من الغدمة مهدقا

أااي وجههااا وعينيهااا ال

تااين

المغوبتين نهوي يون أن أنب

ببنت

ش ة ،وحين أأقت من ذخولي على بو
جلبة المهارولين الاذين اجتاذبه
الغراخ ،انتبهات لهاذين الاوجهين
بالتهديد من بين كل الوجو  ،وجهي
اثنين من العاملين كانوا يتربغون
بااي يتهينااون ال ربااة المواتيااة
ينتظرون مني أي

طص ،ينظران إلاي

بتوعااد واااواعدخما معقااوية علااى
163

بدريهما وابتساما

بيثاة تتالعاب

على ش اخهما.
ارعان ما أبب
مكتظا بالعامال

مكتب الهااج كامال
والعاملين الاذين

شااهدو جميعااا اورا لغااال

خااذ

العاملة ،بصنها ليست المرة األولى
التي يروني أيها أعاك

إحداخن أو

اى
ارة األولا
اا الما
اايقها ،ولكنها
أضا
التي أقته
ال

علايهن حماامهن بتلاك

اجة ،رأيت الهيرة جلياة علاى

وج ،الهاج ،الذي ل

يكن راغبا أي

تغديق شئ كهذا مع أمانتي وإ الباي
وحسن ايري والوكي طوال مدة عملاي
لدي ،،كان يشعر أن ثمة مكيدة أاي
األماار ،شاا ط أاايه

جميعااا آماارا

باالنغراف كل إلى مكان عمل ،،وأن،
ايهقق أي األمر بن س ،وينظر مااذا
ي عل.
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أغلق باب المكتاب عليناا وحادنا،
لزماات الغاامت وبايلاات نظراتاا،
ارا
اائرة بنظا
الها

اريي
اة ال تا
ثابتا

أيها ،اأر الرجل ث
مكتب ،ب طوا

قام من كرااي

بطيئة وخو يقول:

بارحني يا قمر ،خال أعلات شايئامما اعم ،خ الء؟
حركت رأاي ناأيا يمنة ويسارة يون
أن أنطق ون

النظرة ال امدة أاي

عيني ،ال ،لسات بتلاك الوضااعة وال
بهذا الغباء يا حااج وأنات تعلا
ذلك ،أجرب ك ا بكع وخو يهول بغر
عني إلى الهائط الم اور:
اذابون
اب الكا
ارف أن أوالي الكلا
أعاخاا الء ي تاارون عليااك ويتااآمرون،
ولكني ال أاتطيع أن أطريخ
يأعة واحدة ،لكن...
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جميعاا

ث

قبال أن يساتطري

بامت للهظاا

ملت تا إلي ثانية:
اامع ،أنت من أك ص الناس الاذينعملو لدي وأناا أقادر خاذا ،كماا
حيااتي ذا

أقدر أنك أنقذ

ياوم،

ان خ ا الء
ادك عا
اد أن أبعا
اي أريا
لكنا
الرم
ي علو

لتتقي شرخ  ،أال أيري ما قد
بك أي المارة القايماة إن

أنا أبقيت عليك خنا بيانه  ،ااوف
أنقلاااك إلاااى المركاااز افياري
بالمدينااة الااذي يمسااك أعمااال
مغانعي ،خناك اصات يد من مهاراتك
وذكاءك أكثر من خناا ،أصنات شااب
م ت

ماتعل

ولا

يعاد يلياق باك

العمل بوظي ة ال تتطلب تعليما على
أي حال ،بافضاأة إلاى أناك ااتظل
تهت عيني خنااك ألربعاة أياام أاي
األابو

بادال مان الياومين الاذين

أقجيهما خنا ،أبهذا أكون ب انباك
166

أيعمك وأاااعدك إن احت ات شايئا،
أما رأيك؟
رأى التريي يعبث بمالمهي أل

يات

لي وقتا للت كير أي عرض ،وعاجلني
بقول:،
من لديك خناا لتتاريي خكاذا أايم ارقتاا،؟ ال أحااد ،ال أب وال أم وال
حتى أخ شقيق ،ا رج من خذ

القرية

الغغيرة البائسة التاي ال م ستقبل
لااك أيهااا ،ا اارج إلااى المدينااة
الكبيرة الرحباة حياث عاال
أسي

ثاائر وأأكاار أ ارى وأنااس

آ رون ،اتتعل
تتعل
عال

آ ار

منه

كل يوم ما لن

من ،شايئا خناا أاي اانين،
ااريع مت ادي ااي ت

أماماك

أبواب المساتقبل علاى مغاراعيها،
وإن كنت ت كر أي مساكنك وكليتاك،
أسصيبر أنا كال شائ وأنقلاك إلاى
167

جامعة المدينة حيث التعلاي

علاى

أبول ،،أما رأيك ثانية؟
****
عد

إلى الدار ب ساد منهاك وذخان

مشوش مجطرب وت كيار مشاتت تسايطر
علي ،الكآباة ،وكاان مظهاري رثاا
بشعري المبعثر ومالبسي المبهدلاة،
كان خذا خو يوم اوجة المعل
األ رى أل

أجاد

اايد

بالبيات ،توجهات

أور ي ولي إلى حظيرة عبلة لعلهاا
تساعدني على الت كيار أيماا حادث
وات اذ القرار المنااب ،خل أتارك
ا،
ايت أيا
اذي قجا
اي الا
ياري ويار أبا
عمري كل ،وأرحال؟ أتركا ،لساامية
واوجهااا يرتعااان أيهااا كي مااا
يشاءان؟ خل أمكث خناا وأبهاث عان
عمل آ ر؟ ظلت األأكاار والتسااؤال
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تعغع برأاي ،حتى امعت بو
اأت يصتي من

طاوا

ل ي ،الت ات أاإذا

بسامية ت طو نهوي بابطء وعيناخاا
تنطقان شرا ،كانت أعغاابي ثاائرة
أبال مما حدث أي المغنع ألا

أكان

ألحتمل أن تقع بعوضاة علاى أن اي،
ويبدو أنها كذلك كانت قد تشااجر
ربما مع اوجها أو مع أ ي أو إحدى
جاراتنا لذا جاء

ت اش غلهاا أاي

وتغب غجبها علاي ،ال أذكار السابب
الذي ا تارت ،كاي تعاوي للتشااجر
معي من جديد وبغورة أاقت كل وقات
مجى ،وأي خذا التوقيات بالتهدياد
لسوء حظها ،لكناي أذكار أن األمار
انتهى بيننا أنني أنا مان أطلقات
لغجااب ااانواتي المكبااو
وأنني مدي

العنااان

يدي عليهاا ألول وآ ار

مرة أي حيااتي كاي أمناع لساانها
169

السليط عني ،وأني تركتهاا ملقااة
على األر

أوق بعض أجال

عبلة.

****
جمعت أشيائي بصاار

ماا اااتطعت،

عزمت على الذخاب لغاحب المغنع كي
أ بر

أني قبلت عرض ،واصااأر إلى

المدينة أورا ،ل
خذ

يعد لي شائ أاي

القرية ،البد أن اامية ااتغير

الهقيقة لغالهها وتهولها كالعاية
وااعتها لن أن و من قبجة المعلا
وال من أخل القرية ،لن يغدقني أحد
كالعاية بعدما يسمعون منها ،تركت
اوية
ادم العا
اى عا
اا علا
ادار عااما
الا
إليها أبدا.
علمت أيما بعد أن بابية البلهااء
ابنة جارنا شهد

أي باالهي ألنهاا
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رأ

كاال شاائ ماان باااب الهظياارة

الموارب بينما كانت تتلغص ،يبادو
أنها حجار
أرأ

المشاهد مناذ بدايتا،

الهقيقة كاملة وأن اامية خي

من جر

شكلي ،لكني ل

اي رغ ا
رحيلا

اك ،أل ا
ذلا

أنادم علاى
ان
اد ما
يعا

الممكن أن ي معني بيات واحاد ماع
خذ

المرأة البغيجة واوجهاا بعاد

ما حدث ،بافضاأة إلى أنناي شاعر
أ صة أنني قد ضقت بالقرية بكل ما
ومن أيها.
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عطر 8
مرضت العمة عزيازة مرضاا شاديدا،
كانت أي حاجة إلى من يعتناي بهاا
ويرعاخا حتى تش ى ،وإذ كانت تعيش
بم ريخااا أااي شااقتها المتواضااعة
بالمدينة يون اوج أو ولد ي نساها
ويهت

بها ،أقد اضطر

عطر وأ وخا

اا
اا ،أ برخما
اة معها
للس ا ر وافقاما
الطبيب علاى مسامع مان عزيازة أن
مرضااها وعالجهااا ااايطوالن ،أطلباات
منهما عزيزة أن يانقال يراااتيهما
إلى خنا ويعيشا معها بشكل يائا ،
أقد ائمت الوحادة وعاذابها ،وقاد
كان عملها خو الشئ الوحياد الاذي
يلهيهااا وي رجهااا ماان الت كياار
اا،
اا وعزلتها
اي انطوائها
ار أا
الكثيا
واآلن أقااد ذخااب الماار
172

بعملهااا

وأببهت ال تستطيع م ارقاة البيات،
وحتى إن ش يت واااتري
أالبد وأن المر

عاأيتهاا،

ايعاويخا من جديد

بعدما أتت انون الوحدة على كل ما
تبقى من مقاومتها ومناعتها.
اات اب اراج وأ ت ،لمطلاب العماة
العزيزة ونقاال حالهماا وشائونهما
إلى المدينة ،ل

يكن األمر اهال أي

البداية وخما من اعتايا العيش أي
بلدتهما الغغيرة الهايئة البعيدة
اذ رأ
منا

اد
ادنيا ،وقا
اا الا
أعينهما

وجدا ن سيهما باين عشاية وضاهاخا
واط ب ب واحام وينيا أ رى جديادة
مسرعة تنطلق كالقطار يونما توقع،
كان بابر يصتي لزيارتهما كل شاهر
ومع ،عاب

حااملين معهماا اياارة

بسيطة ال بد وأنها كل تهماا نكادا
طويال وكلما

ثقيلة مقيتة أ رى من
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اماح ،يعطيهما مغاروف الشاهر ثا
يرحل وابنا ،مباشارة بعاد الشااي
والغداء ،كانت عزيازة يائماا ماا
تش ق على حال بابر وتدعو هللا ل ،أن
ادعو
ابالء الما
اك الا
اى ذلا
ا ،علا
يعينا
اماح ،كما كانت تالحظ نظرا
التي تمأل عيناي عابا

ت اا

العشق
عطار

التي كانت أي واي آ ر غير واييا،
أتشعر بش قة أكبر من أجل ،،أ اذ
عزياازة تقااص علااى أبناااء أ يهااا
ذكريا

بالح أي بغر

وشاباب ،،كا

كان رجاال يتهمال المسائولية مناذ
البداية ويغاار علاى أخلا ،ياذوي
عنه

بهيات ،إن لازم األمار ،كياع

كان أريدا م تل ا منذ باغر  ،كا
كان حنونا ياأئ القلب ،كاان لهاا
أ ااا وأبااا وأمااا بعااد رحياال
ان
اا عا
ات لهما
اديهما ،حكا
والا
الدائ

ا،
الأا

معها بشاصن إبارارخا علاى
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العيش بم ريخا بعيادا عنا ،،لكان
ورغ

خذا ال الف أإن ،لا

على شئ ،ل

يرغمهاا

يقطع أبدا رحما ،ولا

يتوقع عن الس ال عنها وايارتهاا،
ك

عانى كثيرا أاي حياتا ،،لكنا،

اا أن هللا
اول لها
اان يقا
اا كا
اا ما
يائما
ااابهان ،وتعااالى كاأااص

وعوضاا،

بصارت ،الهبيباة عان كال ماا رآ
طوال عمر  ،تنهد

بهارارة ومساهت

اراج
ار واا
ان عطا
اي تهتجا
اا وخا
يموعها
وتقبلهما قبل أن تقول:
أتعلمون أيهاا الغالياان أبنااءالغالي؟ لقاد كنات أبكاي باألياام
عندما ترحالن عني بعد ايارتكما لي
مع والديكما رحمهماا هللا ،وهللا وحاد
يعل

أن غالوتكما من غالوتهما

مااح اراج عمت ،ذا

مرة قائال لها

أناا ،ااايتولى أماار وحاادتها خااذ
ويصتيها بعري

لقطة يعوضها عن كل
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ما أا  ،لكن ،ارعان ما اعتذر لها
ول

يعد الكرة بعدخا أبدا ،بعدما

رأى نظرة الهزن ال

ية أاي عيناي

عمت ،،تلك التي باحبت ابتساامتها
الباختة التي أعقبت قول ،خذا.
****
اين
ارة با
اة أثيا
ار مهبوبا
ابهت عطا
أبا
اميالتها أي جامعاة المديناة
أترة قغيرة ،لما لمسو

االل

أيهاا مان

طيبة ونقاء وأ الق حميدة تدل علاى
تربية بالهة ،وأي عامهاا الثااني
بال امعااة ،عرضاات عليهااا أحاادى
ادى
اي أحا
ال أا
اة للعما
اا أربا
اميالتها
الشركا

ال ابة التي يملكها أحاد

معارف والدخا ،بما ال يتعاار
يرااتها ،اات ار
أ اخا وعمتها ألا

عطر ث

ماع

ااتشار

يعترضاا ،لكان

علااى أن يااذخب أ وخااا معهااا أااي
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المقابلااة األولااى يت قااد مكااان
الشااركة وااامعتها وكيااع يتعاماال
اار
اد اا
اه  ،وقا
اع بعجا
اا ما
موظ وخا
األمور على ما يرام ،حغلت عطر على
وظي ة جيادة بالشاركة ،ولا

يمار

الكثير حتى القت ااتهسانا وتقديرا
اا
ارعة تعلمها
اى اا
اائها علا
ان رؤاا
ما
والتزامها وت انيها أي عملها.
اا
ان التهاقها
اهر ما
اعة أشا
اد بجا
وبعا
اد
ال جديا
ادي ،اميا
ااء م ا
ال جا
بالعما
التهق بن

افيارة التي تعمل بها

اط
اية متواا
اوي الش غا
اان قا
ار ،كا
عطا
القامااة متنااااق المالماا

مهناادم

اب
الملا

اد ن ا
اان ،وقا
اق اللسا
لبا

باادور

أااي كسااب بااداقة ومااوية

ال ميع ،رأت ،عطر يؤوباا م تهادا
يشاركها ب ا

كثيرة ،وكاان يعار

عليهااا المساااعدة كلمااا رآخااا
مستغرقة أي عملها تهاول االنتهااء
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من ،أي الوقت المهدي ،ل

ي ع على

عطر معاملت ،ال ابة لها ونظراتا،
المغزى واختمام ،بهاا وااعي،

ذا

للتقرب منها منذ البداية ،لكنهاا
ل

تعر ذلك اختماما لما اعتايتا،

من مهاوال

التويي وإظهار االختمام

من امالئها الذكور أي ال امعاة أو
اد
اا قا
اواء ،وألنها
اى السا
ال علا
العما
عاخد

ن سها أن تركز كل اختمامها

اتها
اا ويرااا
اى عملها
اا علا
وت كيرخا
وحسب.
كانت عطار تعاوي كال ياوم أتبادل
مالبسها وتعمل على إعاداي الطعاام
ريثمااا يعااوي أ وخااا ماان عملاا،،
اات،
ااراج يرااا
ااى اا
اادما أنها
أبعا
ال امعيااة وبهااث طااويال عاان عماال
ينااب ،،ل

ي د أماما ،إال وظي اة

مندوب المبيعا

ذاتها ،تلك التاي
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بدأ العمل بها لدى إحدى الشاركا
منذ جاء إلاى المديناة أاي عاما،
األ ير بالكلية ،ومع أن ،كان يريد
االبتعاي عن م اال المبيعاا

بعاد

الت رج ،إال أن ،اضطر للعوية إلي،
إلى أن ي د لن س ،عماال آ ار أقال
مشقة ويعوي علي ،بد ل ثابت ،كانت
عطر تش ق علي ،كثيرا كلماا رأتا،
اان
ات ،كا
اى البيا
اد ل إلا
اد أن يا
بعا
يرتمي علاى كنباة الغاالة مماديا
وكصن ،غائاب عان الاوعي مان أارط
التعب من المشي طوال اليوم ،وقاد
ا،
اد لا
اا أن ت ا
ال جهويخا
ات بكا
حاولا
وظي ة ما أي شركتها ،لكان لاوائ
الشركة تمنع تعيين األقارب.
وعلااى المائاادة يتناااول ثالثااته
الطعام ،يقص اراج وتهكي عطر عماا
حدث لهما طوال اليوم ،تقول عزيزة
يوما أن ن

عطر أي الطعاام حلاو
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كصمها ،أيتبس

األ وان بهازن علاى

ذكر أمهما الغالية وطعامها الاذي
ال مثيل ل ،،بدأ التهسن يظهر علاى
ابهت
ار ،أبا
اد آ ا
اا بعا
اا يوما
عمتهما
االبتسامة ال ت ارقها وخي بين عطار
واااراج ،تظاال طااوال اليااوم تعااد
الدقائق أي انتظارخما حتى يعاويا
ار
اى البي ات ويما
إلا

اا
اا أنسا
عليها

ويأئا وبه ة.
وبعد أن جمعت الغهون ال ارغة مان
المائدة وغسلتها ذا

يوم ،أغلقات

عطر باب ح رتهاا الغاغيرة عليهاا
وأ ذ

تنظر أي المرآة إلى وجههاا

الغبوح ومالمهها الناطقة بال مال،
ارحت يادخا حتاى وبالت إلاى تلاك
الندبة الغغيرة بذقنها والتي أبت
م ارقتها مع اآلثاار التاي
حااايث القطااار ،أ ااذ

ل هاا

تتهسسااها

بشروي ،رحلت اآلثار وبقيت الندباة
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وكصنها تذكار أبدي ترك ،لها ذلاك
اليوم المشئوم كاي ياذكرخا يوماا
بغالح..
وما كانت أبدا لتنسا ..

قمر 8
رجت مان الادار بمالبساي ونقاويي
وأوراقااي الش غااية ونظااارة أبااي
الشمسية الغالية التي ال أعرف مان
أين أو كيع حغل عليها ،كانت تلاك
النظارة خاي الشائ الوحياد الاذي
ل  ،أبي ون ا مان أياايي ااامية
والي  ،أ
أعينهما ول
نظر

يتهاا بعادما ماا

عان

أاتعملها أبدا ،كلما

إليها ااياي األلا

اعتغاارا

لقلبي لكني أبقيت عليها ألنها كال
ما بقي لي من طرأ ،،آ
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يا أبي.

ذخبت إلى الهاج كامل وقغغت عليا،
مجطربا كل ما حدث وأنناي ال أرياد
البقاء خنا ،أجرب ك ا بكع كعايت،
وااتغ ر هللا العظي
ما ليطيب ب،

ث

قال لي شيئا

ااطري ،ات قات معا،

على كال شائ ،أعطااني مبلغاا مان
المال وقال لي مشيرا بيد :
مبروك على النظارة بهي  ،من خناعلى مهطة القطارا
لست من النو

عدل

الذي يتشااءم ،لكان

نظارتي الشمسية وقعت مناي وكسار
بينما أنا أبعد القطار ،التقطتها
حزينا ألني ل

أخناص بهاا ،بعادما

كنت قد انتويت أن أضعها يوما على
عيني ألبدو مثال ن اوم السايما ،ال
ادث بسابب عاين
اذا قاد حا
أظن أن خا
الهاج كامل التي أباابت نظاارتي،
أبإمكان ،أن يشاتري مائاة واحادة
182

أغلى وأأجال منهاا أاي أي لهظاة،
وضعتها أي حقيبتي ااأرا حنقي وقد
تعكر مزاجي أكثر وأنا أقول:
-يا خايي يا رب ،لعل،

ير

قطعت المساأة بين قريتي والمدينة
وحياادا ،لاا

يغااهبني إال القماار

الساخر الذي الامني وااأر معي أاي
اماء

لي نسني ،أ ذ

أأكر

شاريا

أي طموحااتي وأحالماي التاي أ اذ
ات أن
تكبر معي كل ياوم مناذ تعلما
أحل

وأطم  ،تشبثت باألمال أاي أن

خااذ

المدينااة المبهمااة التااي

تنتظرنااي ربمااا تتااي

لااي أربااا

للن اح أكثر مما يمكن أن تتاح لي
أي قريتاي البائساة ،ربماا خنااك
أاتطيع أن أشاق طريقاي وأجاد مان
يدلني على الوجهة الغهيهة للن اح
والثراء وربما الشهرة أيجاا ،قاد
183

اااب
ااار الكتا
ااد كبا
اااني أحا
يتبنا
اارخ
ااوقين ،وأكثا
المرما

ااكنون
يسا

المدينة ،ويوجهني إلى ذلك النباع
الذي ينهال منا ،األيبااء وياصتون
بصأكارخ

العظيمة ،يسااعدني علاى

احتراف الكتابة كي أبال إلاى ماا
أشعر باألاع

وبل إلي ،يوما ما ،ل

على أراق أحد إال عبلتي المسكينة،
والتي أش ق عليها من مغايرخا مان
بعدي ،واط مجايقا

الي

الذي لا

يكن أحد يمنع ،عنهاا ااواي ،وخاا
أنااا قااد تركتهااا

ل ااي يون أن

أويعها.
وبلت المدينة بعادما قجايت معظا
مساأة الس ر نوما ،لست من الناو
الذي يتشاءم ،لكني بدأ

حياتي أي

المدينااة بهايثااة ،أقااد باادمتني
ايارة مسارعة مان ال لاع أانادأع
اواء وارتط ا
اي الها
ادي أا
جسا
184

اي
رأاا

بعاموي إنارة ألااقط مغشايا علاي،
حين أأقت وجد

ن سي أي المستشا ى

وقد ل ت الجمايا
انتشر
أل ا

ب ،الكدما

حول وجهي الاذي
أي غير موضاع،

ااة
اى المغطا
اي اليمنا
اي عينا
أا

بغشاء أبيض من القطن والشاش وقاد
يط أعلى ج ناي األيمان ،بافضااأة
ادما
اض الكا
اى بعا
إلا

او
والرضا

اي
أا

ظهري ،أ برني الطبيب أنني مهظاو
او
ان ما
اذتني ما
ادني أنقا
اوة با
ألن قا
مهقق ،ل

أاعى فيذاء السائق الذي

ضربتني ايارت ،،أيك ي أن ،نقلناي
اي،
االيع عالجا
ال تكا
للمستش ا ى وتهما
وبعد بجعة أيام ،غاير

المستشا ى

وتوجهت لمسكني ال ديد الذي
لي الهاج كامل ،وأي الشار

غغا،
الاذي

يدل علي ،العنوان المس ل بالورقة
اان
ااج ،كا
اد الها
اط يا
اة ب ا
المكتوبا
العمال منهمكون أاي بنااء عماارة
185

جديدة ،كنت أمر أمام تلك العمارة
ب طااوا

مساارعة حينمااا تااذكر

مه ظتي ،توق ت أ صة ألت قدخا ،ن
اللهطة التي اقط أيها أمام وجهاي
مباشرة قالب طوب كبير ،وقد ت تات
إلى أشالء إثر ابطدام ،بااالر
ن

أاي

النقطة التي كنت اصعتيلها إن

أنا وابلت ايري ،رأعت رأاي لألعلى
اد
ااء بيا
ال البنا
اي عاما
اار إلا
أصشا
معتذرا وكصنها بغاقة كااي
وجهي ،لكن ماذا أقول؟ تنهد

تلطاخ
وار

ات
اد هللا ،ي لا
اا أحما
اي وأنا
اي طريقا
أا
المسكن وألقيت حقيبتاي ثا

نظار

إلى وجهي أي المرآة ،اأار

ضايقي

بقوة وأنا أقول:
يا خايي يا رب ..لعل،ل

ير

يتمالك الهاج كامال ن سا ،مان

الجهك وأنا أ بر
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خات يا بكل ماا

جرى لي مناذ أارقتا ،،أ اذ يساعل
ويهوقل ث

قال:

ماذا يهدث لك يا بني ،وال يهماك،ال تبتئ  ،المها

أناك ب يار اآلن،

او
ااول أال تما
اط حا
أقا

اكني،
اي مسا
أا

اصرال إليك بعض الطعام والنقاوي،
ااترح أي الش ة لبجعة أيام أ ارى
ث

يكاون بينناا حاديث آ ار ،ماع

السالمة
****
مر

انة على قادومي للمديناة لا

أشعر بمرورخا ،بادق الهااج كامال
عندما قال أن كال شائ خناا ي اري
وكصن ،أاي ااباق ،اااتطا

الرجال

ااامعت،
اااعة واا
ااا ،الوااا
بعالقاتا
المرموقة ،كرجل أعمال معروف خنا،
أن يتااولى أماار يرااااتي ،أباابهت
طالبا أي جامعة المدينة

الل أترة

قغيرة من قادومي ،وأوباى باي أاي
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ال امعاااة أت ااااوا الااادكاترة
والمعيدون عن غياباتي الكثيرة عن
مهاضااراته  ،باال وااااعدوني أااي
اللهاق بزمالئي ،وأي العمل تعلمات
الهاج ومعامالتا،

كل شئ عن حسابا

الل مدة وجيزة ،اااعدني أاي ذلاك
وعقلااي اللماااح

حبااي للهسااابا

و برتي السابقة بهساابا

المعلا

ايد ويرااتي بكلية الت ارة ،عرأت
أن للهاااج كاماال م موعااة مغااانع
وشركا

كلها أي المدينة إال مغانع

قريتي الذي ل

ياري الت لاي عنا،

ألن ،كان وج ،السعد وأتهاة ال يار
علي ،،التقيت أي المكتاب بمناار،
اميلة لي تا

نقلهاا حاديثا إلاى
وال تاازال تاادرس

إيارة الهسااابا

بدورخا ،وقاد ات اذ

مناي موق اا

عدائيا غريبا منذ البداية ال أيري
لماذا ،على الارغ
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مان أنناي أاي

حالي يوما ومهترم مع ال مياع لا
أيس ألحد على طارف ،كانات متوااطة
ال مال ،لكنها متصنقة كثيارا أاي
ملبسها واينتها ومن الواض
بنت ناس ،راحت منار خذ

أنهاا

تسات زني

متعمدة من حاين إلاي آ ار ،وكنات
أحاول جاخدا ت اخلها وت اييها أي
اا أرى
كل مرة كي أقغر الشار ،وأنا
نظرا

االاته ان أاي أعاين امالئاي

تتهمنااي بالجااعع وقلااة الهيلااة
أمامها.
حتى جاء

القشة التاي قغامت ظهار

البعير ،ت رأ
ال ميع وأ اذ

منار ذا
بغاو

يوم أمام

عاال تنتقاد

مظهااري غياار المهناادم ومالبسااي
القديمة بصلوانها غير المتنااقة،
شبهتني بالساعاة والباوابين وخاي
تسصلني أي أ اجة:
189

بمظهرك قليال؟ ألست

-لماذا ال تهت

تقبض راتبا شهريا مثلناا جميعاا؟
ث

ماا خاذ

العالماة أعلاى ج ناك

األيمن؟ خل أنت بلط ي أم أتوة مان
خواة المشاكل وال ناقا ؟
غلى الدم أي عروقي ،قمت من مقعدي
بهركة م اجئة وأناا أشاير إليهاا
بسببابتي أاي تهاذير واضا

وأناا

أقول بغجب مكتوم:
-أوال ،خذ

العالمة خي أثار تركتا،

حايثة تعرضت لها ،وثانيا ،ك ي عن
انتقاي النااس ومهااجمته

يون أن

تعرأي شيئا عن ظروأه  ،اتركي

لق

هللا أي حاله  ،وما يام مظهري يزع ك
لهذا الهد ،أل

ال تهولي وجهك عني

وتركزي أي شاغلك إن كاان لاك ماا
يشغلك خنا؟
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من ث

تركتها مبهوتة أمام نظارا

ال ميع المذخولة وعد

للمسكن يون

أن اوابل عملي.
وبل ماا حادث إلاى الهااج كامال،
وجدت ،يهات ني معاتبا إيااي علاى
انغراأي غاضبا خكذا يون ابالغ ،أو
الرجو

إلي ،،أ برناي مندخشاا أن

منار خذ

أتااة م تهادة مهترماة،

وأن أحاادا لاا

يشااكوخا منااذ تاا

تعيينها ،وال يادري لمااذا أقادمت
على عمل ا يع مثال خاذا يون يا ،
ابة وأنني ل
ال ميع ،ث

طيب

أائ إليها كما شهد
ااطري وأكاد لاي

أن ،ايتولى األمر ،وأن ،را

تماما

عن عملي ويتنبص لي بمستقبل مشرق،
اي أن
اا منا
اة طالبا
اى المكالما
وأنها
أكون غدا أي مكااني بالمكتاب أاي
موعدي المعتاي ،وأن أنساى تماماا
191

ما حدث كصن ل

يكن ،أهاو اايتصكد

اا لان
بن س ،مان أن ماا بادر منها
يتكرر ثانية.

عطر 9
تهسنت العمة عزيزة كثيارا أقطعات
أجااتها المرضاية ،أبابهت قاايرة
اة
اا ثانيا
اى عملها
ازول إلا
اى النا
علا
وبغ ة منتظمة ،اعتاي

عطر وأ وخا

الهياااة أااي المدينااة ووتيرتهااا
السريعة وب بها وأخلها أل

ي كرا

أي العوية لبلدتهما ثانياة ،الحات
أمام اراج أرص متكررة للس ر إلاى
ال ارج والعمل بمرتباا

كبيارة ال

اي،
االي المهلا
ا ،الها
اارن براتبا
تقا
ائ
اها ويرجا
اا يرأجا
اان يوما
ا ،كا
لكنا
الت كير أيها إلى أن يطمائن علاى
عطر أي بيت اوجها ،مجات عطار أاي
192

اة ،يون أن
اتها ب ديا
اا ويرااا
عملها
ادي
اا القا
اى حلمها
تنسا
كاتبة مرموقة ذا
أوقا

اب
اصن تغا
با

شصن ،أ اذ

أاي

أراغها القليلة تساطر بعاض

اااوال
ااار والمها
ااواطر واألأكا
ال ا
والبذور أي يأتر بغير ،كانت تقرأ
من الكتب ما ااتطاعت ،على أراشها
قبل النوم أو أي الموابال

أثنااء

الذخاب إلى عملها أو العوية من،،
تالحظ أن أالوبها أي تهسان ملهاو
كلمااا تواااعت قراءاتهااا ،أكاناات
تداوم على القراءة والكتابة وخاي
تهل

باليوم الذي تكتب أي ،شايئا

يغل

للنشر وال روج إلى النور.
****

اا
ادى الدرااا
ات إحا
جمعا

اة
المطلوبا

للعمل باين عطار واميلهاا م ادي،
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أتعاونا اويا على إنهاءخا بغاورة
نالت رضا األااتاذ عاالم وإع ابا،،
وأاتاذ عالم خو مدير افيارة التاي
يعمل بها عطار وم ادي ،وخاو رجال
وقور قوي الشكيمة منذ عرأت ،عطر،
طياب القلاب أاي

لكن ،متعاون ام

الوقت ن س ،،ويائما ما كان يادع
كصخ أكبر قبل أن

ال ميع ويعامله

يكون مديرا له  ،وخاو يكبار عطار
بعشر انوا

تقريبا وقد رحلت عنا،

اوجت ،منذ امان تاركاة لا ،ولادا
وحيدا اام ،كري .
تقلغت المسااأة باين عطار وم ادي
بمرور الوقت ،تبينت نواياا م ادي
الهقيقية وأن ،مع اب بعطار حقاا،
كانت عطر مع بة بص الق ،وبش غايت،
المتميزة بادورخا ،أباب

األااتاذ

عالم ي تارخما معا للعمل على مثال
تلااك الدرااااا  ،ثقااة مناا ،أااي
194

قاادراتهما وأااي ثمااار تعاونهمااا
المشترك ،وكانت النتي ة أحسن مان
اابقتها أي كال مارة ،طلاب منهاا
م دي ذا

يوم أن يذخبا إلى مكاان

اويا
ادثا اا
ال ليتها
اد العما
اام بعا
عا
ويتناوال الغداء ،تريي

عطر كثيرا

أي قبول عرضا ،،وخاي تتسااءل عان
ماخية ذلك الشائ الاذي يرغاب أاي
مهايثتها بشصن ،وال يمكن مناقشات،
أي المكتب ،خمت باالعتاذار بلطاع،
لكن شيئا ما طمصنهاا وحثهاا علاى
الثقة ب ،،وأوجئات بن ساها تقبال
وتتغاال بعمتهااا أااي مقاار عملهااا
لت برخا أنهاا ااتتص ر قلايال عان
اي
اة أا
اروف طارئا
اداء لظا
اد الغا
موعا
العمل.
وأي مطع

بغير ،طلبت عطر كوبا من

العغير أقاط وأ بار
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م ادي أنهاا

ااي
اعتا

اع
اداء ما
ااول الغا
اى تنا
علا

أخلها ،وأنها ل

تقادم علاى عمال

مثل خاذا مان قبال ابادا وينبغاي
عليها أال تتص ر كثيرا أي العاوية
إلى بيتهاا ،ااياي إع ااب الشااب
بها ،طلب قهوت ،وحدثها قلايال عان
ن س ،وحدثتا ،خاي علاى اااتهياء،
أ برخااا كاا

خااو مع ااب برقتهااا

وحياءخا وأيبها وجمالها منذ رآخا
أول مرة ،وأن ،يريد التقدم لطلاب
ياادخا ماان أخلهااا ،تجاارج وجههااا
الغبوح بهمرة اايت ،جماال ول

ت د

ما تقول ،ت اءل خو وقد ش عت ،رية
أعلها خذ  ،شر
وأن ،مقطو

يهكاي عان ظروأا،

من ش رة ،يعيش وحيادا

أي شقة بغيرة تركهاا لا ،والادا
ولدي ،مبلف بغير من المال أي أحد
البنوك ،وأن ،جاي أي طلب ،ومستعد
ل عل أي شئ أي ابيل االرتباط بها.
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وأي البيت وعلى المائدة ،قغت عطر
ازة
اامع عزيا
اى مسا
ادث علا
اا حا
ال ما
كا
ت

ي عنهماا شايئا

واراج ،أهي ل

من قبل أبدا ،بد

العماة مبتسامة

متهمسة ،بينما ظل اراج مت هماا ال
ي

ى غجاب ،الباايي علاى مالمها،،

بعدما كذبت عطر علي ،للمرة األولى
أااي حياتهااا وأ باار

عمتهااا أااي

التلي ااون أنهااا اااتتص ر بساابب
العمل ،أنهى طعاما ،ااريعا وقاام
اا،
اق حرأا
ا ،يون أن ينطا
اى ح رتا
إلا
تبعتاا ،عطاار أمااام عينااي عمتهااا
المشاا قتين ،أ ااذ

تعتااذر إلياا،

مقبلة رأاا ،ويديا ،يونماا جادوى
وأ وخا يدير وجه ،عنهاا ال يلت ات
إليهااا ،لكاان قلباا ،الن حااين رأى
يموعها الغالية تغرق وجههاا وخاي
تقس

ل ،وتعاخد

بغاوتها الرقياق
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المتهدج أنها كانت أول وآ ر مارة
ولاان تتكاارر أباادا ،أمسااك اااراج
بيديها واحتجنها طويال وخاو يربات
على ظهرخا بهناان ،ي برخاا بغاو
متهشرج أن ،ل

يعاد غاضابا منهاا

وأن عليها أن تكع عن البكاء ،ثا
مس

يموعها ومسهت يموع ،وتشاابكت

يداخما أي طريقهما للمائدة ثانية
وطعامها الذي بري.
رتبت عطر للقاء بين م ادي وااراج
وعزيزة ،أوض

م دي كال شائ ي غا،

كما شرح ل ،اراج ظروأ ،وأ ت ،بكل
براحة ،نال الشااب إع ااب العماة
وتهم
عن ،ث

ل ،اراج وأ بر

يكون بينهماا حاديث آ ار،

ابو
اد أاا
وبعا
أ بر

أن ،ايساصل

ارى،
اة أ ا
ات جلسا
كانا

اراج أيها أن ال مانع لديا،

من عقد ال طبة ،لكن بعد أن تنهاي
198

عطر عامها الدرااي المتبقاي لهاا
أي الكلية ،وأن ،حتى ذلك الموعد،
ألتبق عالقة الزمالة والعمل خي كل
ما يربطهما.
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قمر 9
تمر أعاوامي الدراااية بال امعاة
الواحد تلو اآل ر وأنا أمجاي علاى
نهو جيد ،تغير

معاملة منار معاي

إلااي النقاايض تمامااا بعااد تلااك
الواقعة ،راحت تعتذر لي عن ااابق
معاملتها لي وإااءتها ل ه

بامتي

وعزلتي وعزوأي عن مشاركة الازمالء
اختماماته  ،نسيت أنا كل ما بادر
عنها من قبل ،ل

تمض أترة قغايرة

حتي أببهنا بديقين حميمين ،ث

ل

تمض بجعة أشهر أ رى حتاي اعترأات
لي بإع ابها بي ،برجاولتي وقاوتي
وذكائي واامتي ،وجادتني أبايلهاا
إع ابها بمثل ،وأنا أشا ق عليهاا
أي الوقت ن س ،من ال طوة القايمة
المبهمة أي ظل ظروأي الغعبة تلاك
200

التي شرحتها لها بالت غيل ،لكنها
ظلت ثابتة على موق ها ولا
لتلك الظروف وأكد

تصبا،

لي أنهاا إلاي

جانبي أي ب ي حتي النهاية.
اوة،
اب بقا
اي المكتا
ادامي أا
ات أقا
ثبا
ال
ااج كاما
اى للها
ان ال غنا
ابهت مما
أبا
عنه  ،أ اذ

رانياا ابناة الهااج

الوحيدة تتاريي علاى المكتاب كال
اد
ارة تت قا
اة األ يا
اي اآلونا
ارة أا
أتا
أباخا وأحوال العمل ،ل

أرخا مان

قبل إال مرة واحدة ،ول

يكن امالئي

ااثر
اايرا أتكا
اا إال نا
اا خنا
يرونها
تساؤالته

وااياي تهامسه

إلى أن انتشر

بر بينه

بشصنها،
أنها قاد

طلقاات حااديثا الطلقااة الثالثااة
واأل يرة ،وذخب عنها اوجها ،الاذي
كان اميال اابقا له

أاي المكتاب،

تاركا لها ولادا وبنتاا باغيرين،
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كانت قغيرة كصبيها قليلة ال ماال
أقاارب للقااب  ،لكنهااا متنااااقة
القوام مبهرجة أي اينتها وألاوان
مالبسااها وحليهااا الغاليااة التااي
تساوي كل قطعة منها ثاروة ،كانات
تباادو وكااصن أحاادخ

أمسااك يلااوا

ممتلئا بصلوان م تلطة مان الطاالء
وألقااى بمااا أياا ،علااى وجههااا
ومالبسااها ،وجاادتها بااغيرة علااى
ااب ث ا
ازواج وافن ا
الا

اي
االق أا
الطا

عمرخا خذا ،كان شئ ما أاي وجههاا
ومظهرخا المتصنق المباالف أيا ،ال
يريهني ،وكصنها أشارة غامجة

ية

تهذرني من االقتاراب منهاا ،بارأت
انتباخي عنها إلاى عملاي الكثيار
اراك
المتا

اى أن
اي علا
ات امالئا
وحثثا

يهذون حذوي.
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تكرر

ايارا

رانيا إلاى المكتاب

علااى نهااو متزايااد وتبيناات لااي
حقيقتها شيئا أشيئا ،كانت أثنااء
اة
اع بغطراا
ال ال ميا
ادخا تعاما
تواجا
وج اء شديدين وكصنه

ادم

ااقه

أبوخااا إليهااا واشااتراخ  ،تكلاا
الناس من أن ها تش ط وتنطر وتصمر
وتنهى واضعة رجال على رجل وما على
اآل رين إال السمع والطاعاة ،عرأات
اآلن ابب تلاك الكراخياة الشاديدة
التي تهتل أعين النااس مان حاولي
وخ ا
أحسبه

ات
اد كنا
اا ،وقا
ارون ت اخها
ينظا
يتصملون ألوانهاا وحليهاا

اب وخ ا
اا أهسا
ادون عليها
اد يهقا
بهسا
يتقاضون من أبيها رواتبا ضئيلة ال
تك ي لسد احتياجاته .
توطد

أوابر العالقاة بيناي وباين

منار وأببهت ال ت
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ى على أحاد مان

العاملين بالمكتب ،تهجر لي معهاا
طعاما وشرابا بغ ة يومية أنتناول
إأطارنا وغاداءنا معاا ،أاااعدخا
وتساااعدني أااي إن اااا المهااام
المسندة إلينا كي ت رج أاي أأجال
بورة ،نتبايل الدعابا

والمالحظا

الذكية أثنااء انشاغالنا بالعمال
اا
اى شا
ا ،،حتا
اا أيا
وانهماكنا
ال ميع أننا أي ح ك
ل

اين
با

الم طاوبين،

تتع ل خي م اتهتي بشصن ال طوة

القايمة أكانت تكت ي بوجويي إلاى
جانبها ومشااركتها كال شائ ،كنات
أراخا أاي الكلياة وأاي المكتاب،
أااعدخا أي يرااتها بهكا

تقادمي

عنها بسنة ،حثتني علاى مزياد مان
االجتهاااي أااي العماال والدرااااة
والنظر لمستقبلي كماا ت عال خاي،
أ ااذ

بنغاايهتها ومجاايت قاادما،

يرااتي ت ادم عملاي وعملاي ي ادم
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الدرااة ،إلاى أن أنهيات مرحلتاي
ال امعيااة أ ياارا وحغاالت علااى
الشهاية العليا بتقدير جيد جدا.
ومنار نشيطة حلاوة الاروح

ي اة

الظل حتى أي غيرتها علي ،ال تكااي
تلم

أي اميلاة تماااحني أو حتاى

يطول حديثها معي قليال أي شئ ي اص
العمل ،إال وتنشق األر

عنها ألجدخا

قائمة بيني وباين اميلتاي تتاابع
حااديثنا بهاجااب مرأااو

ونظاارا

بوليسية ثابتة ويداخا على

جانبي

غرخا ،أت تغار الزميلاة حاديثها
وتبتلع ما كانت على وشك أن تقول،
أو تكمل ،،ث

تمجي أي حال ابيلها

وأنا أمنع ن سي عن الجهك بغعوبة،
ويائما ما تع بني غيرتها خذ
يع بني أي تغرف يغدر عنها.
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كما

كنت أنتهز أربة قلة ضغط العمل أي
ال
ااج كاما
اان وا ا ر الها
اض األحيا
بعا
لل ارج فتمام با قة ماا ،وأااتغل
ارا
ات ال ا
وقا

اي
اامي أا
ااح أما
المتا

القراءة التي ل
ل

أن

أنسها أبدا كماا

حلمي القدي

أي الكتاباة،

أنهيت أعماال عديدة لتشارلز ييكنز
الم جل لادي ،أتباايل الكتاب ماع
منار المولعة باالقراءة بادورخا،
كانت نابجة بالهياة لديها الكثير
اا
ان الهوايا
ما

اياء
اة واألشا
ال ميلا

التي تهبها ،ش عتني علاى التمساك
بهلمي الذي أ برتها عنا ،والساعي
لتهقيق ،بإبرار مطمئنا إلى أنهاا
اتظل إلى جواري يوما ،ااي خذا من
اد
اا ،وجا
اي بها
تعل ا

ارأة
اا اما
أيها

ياأئة م تل ة مثق ة مت تهة تهات
بي وتهت

بتغذية عقلها أكثار مان
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جسدخا ،وكان خذا بالنسبة لي شيئا
جديدا ناير الوجوي.
****
نغااب الهاااج كاماال ابنتاا ،عااروس
المولااد مااديرة علينااا ،أصباابهت
تت اانن وتتااد ل بهكاا

ااالطاتها

وبالحياتها المطلقة أي كال

بغيرة

وكبيرة أاي الشاركة ،كاان واضاها
لل ميع منذ البداية أنها ال ت قا،
شيئا أي أي شئ ،لكنها كانت عنيدة
ا ،ال
اا األبلا
ابث برأيها
الطة تتشا
متسا
تتزحزح عن ،أبادا ،وباار أبوخاا،
الهاضر الغائاب ،يادعمها ويواأاق
على ما أرايت ،وأمر
رغ

با ،يائماا،

علم ،ب طص قراراتها وأنا ،إن

شاء هللا رائ

اة إن
أي ياخية ال مهالا

نهن أطعناخا وطبلنا لها على طاول
ال ط ،أ ذ

رانياا تنتقاد عملناا

ويقة تقاريرناا يون يا  ،توب ناا
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وتشككنا أي أن سنا وأي قادراتنا،
ل

يكن يع بها الع ب ،أعلات ذلاك

مع الكل بما أيه

خا الء األاااتذة

القدامى الم جارمين أاي المكاان،
حتى كرخنا كل شئ ،ذخب كل ت اؤلنا
بما خو قايم وحماانا للعمل أيراج
الرياح.

عطر 10
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تمت ال طبة على نهو مهدوي أي شقة
عزيزة المتواضاعة ،حاولات العماة
إاعاي ابناة أ يهاا الوحياد قادر
ااتطاعتها أادعت جيرانهاا الاذين
باركو ال طبة وتمنو السعاية لعطر
هللا كال شائ علاى

و طيبها وأن يتم

ير ،حجر ال ال بابر مان البلادة
ا ،عاب ا
ومعا

اد
اذي با
الا

اة
التعااا

و يبة األمل علاى وجها ،وعيناا

ال

ت ارقان وج ،عطر المبتسا  ،وحاين
التقاات عينااا
ابتسامتها ،نظر

بعينيهااا ا ت اات
إلي ،نظرة إش اق

حنون وخي تقاوم يموعها ،قام عاب
إلى الهماام خارباا مان الموقاع،
تاركا عطر واط بديقاتها واميالتها
أي العمال الالتاي قاد أحطان بهاا
يهنئنها على تلك ال طوة التي أتت
أ صة ويون أي مقدما  ،من ث

عاي

االبتسامة شيئا أشيئا إلاى وجههاا
209

ال اتن وانشغلت بالبه اة والغا ب
وال رح الذي ع

المكان.

انتهى أحد امالء م دي المقربين ب،
جانبا ولكز

أي بادر

برأاق وخاو

يقول بنبرة بين ال د والمزاح:
خنيئا لك يا ع  ،قط ت أجمل وريةأي البستان ،نظل نهن نهوم حولهاا
ونتويي إليها بكل واايلة باألياام
والشهور ،وتصتي أنات علاى حغاانك
األبيض اللعين أت ط ها خكاذا بكال
بساطة
يمعت عينا ااراج وخاو يارى أ تا،
الهبيبة اعيدة من قلبها أي ليلاة
طبتهااا بااين األغاااني والجااهكا
والتغااا يق والااارقص واألضاااواء
والزغاريد والتهااني ،كاان يشا ق
عليها من وحدتها أي ليلة كهذ
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بال

اوا ،
أم وال أب وال أ ت وال شاقيق اا
ولااوال وجااوي عمتاا ،و الاا ،إلااى
جوارخما لشعر ب را

الدنيا كلهاا

من حول ،أي خذ

المناابة ال ابة،

يعا هللا أن يارح

والديا ،،اللاذين

كان كل أملهما أي خذ
يرياااااا عاااااري

الادنيا أن
ابنتهماااااا

الوحيدة.ويشهدا أرحتها.
مر

الليلاة بماا أيهاا مان أارح

وش ن ،وأي بباح اليوم التالي قغد
عالم مكتبي عطر وم دي المت ااورين
اب،
اول ،للمكتا
اور وبا
اا أا
لتهنئتهما
ولكي يعتذر إليهما عن تغيبا ،عان
ح ل ال طبة الغغير لظاروف

ارجاة

عن إرايت ،،الحت أاي عينيا ،نظارة
حزن غامجة الحظتها عطر وخاي تسال
علي ،يون أن تعارف لهاا ت سايرا،
لكنها رجهت أن ااببها ربماا تلاك
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الظروف التاي ذكرخاا ومنعتا ،عان
الهجور ،وقد عزمت علاى أن تطمائن
على حال ،أي وقت الحق

الل الياوم،

أهو يعاملها معاملة ل

تكن تهلا

بهااا منااذ التهقاات بالعماال أااي
المكتب ،ي تغها باختماام وعناياة
ومساندة تزيد عن تلك التي يظهرخا
ت ا

بقياة الازمالء ،وكانات عطار

تقدر ل ،خذا وخي تقول لن ساها أن
اميلتهااا التااي رشااهتها للعماال
بالشركة ربما قد أوبت بها

يارا،

أو أن تلك المعاملة ال اباة منا،
كانت طبيعية ت ا
ينج ا

أي موظاع جدياد

اوتر
ازول تا
اى يا
للمكت اب حتا

ويصلع جو العمل.
****
كان ال او شاديد الباروية حينماا
ابطهب م دي

طيبتا ،بعاد انتهااء
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العمل إلاى المطعا
ارتياي

الاذي اعتااي

ليتناوال الغداء ،لكن بعد

أن ااتصذنت عطر أ اخاا أوال واام
ومقهى

لها ،المكان عبارة عن مطع

معا ،يدعى (الطاأي) وقد راق لعطر
كثيرا  ..كونا ،يطال علاى النهار
ال ميل الذي يهمل ذكريا

ال تنساى

لها مع بالح ،أ ذ م دي يهدثها عان
ا،
ا ،وآمالا
ان طموحاتا
اا ،عا
ا ،لها
حبا
و طط ،المستقبلية التي لن تتهقاق
يون وجويخا إلى جوار

أي كل

طوة

علااى الطريااق ،وعطاار تسااتمع لاا،
باختمام شديد مساندة ذقنهاا إلاى
اا
اى وجهها
اابكين ،علا
اا المتشا
ك يها
ابتسامة خيام وعيناخاا ال تهيادان
عن عينيا ،،كانات منزلتا ،عنادخا
ترت ع يوما بعد آ ار ،تشاعر معا،
بكل ما ل

ااب قلبهاا مان
يطارق با

قباال ،ال ت كاار أااي الماضااي أو
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المستقبل ،أقط أاي خاذ

اللهظاا

ال ميلة التي تقجيها مع ،،تتمناى
اتمر
ادخا أتسا
ازمن عنا
اع الا
أن يتوقا
لألبد ،وجد

كلماتا ،طريقهاا إلاى

قلبها قبل أذنيها ،أ برخا بغاوت،
الر ي

وعينا

تت لالن عينيها أن،

ايكرس حيات ،وانوا

عمر

المقبلة

فاعايخا ،ايكون إلى جانبهاا حتاى
آ ر أن اا ،،ايعوضها عن كال اآلالم
الذي عرأتها وكل تلك الدمو

التي

اكبتها من قبل ،،أن القاايم معا،
لن يهمل لها إال ال ارح والهنااء،
وأن ضااهكتها العذبااة لاان ت ااارق
وجهها الساحر أبدا.
أي الطريق إلى بيتها تعلقات عطار
ا ،،ل ا
بذراعا

ادثان أو
اا يتها
يكونا

ينظران إلى الطريق بقدر ما كاناا
امان،
اهما ويبتسا
اى بعجا
اران إلا
ينظا
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وبعد أحد المنعط ا

لمهت عطر قطة

بيجاء جميلة المنظر تماوء

مواءا

اأتا متقطعا ب وار أحد البياو ،
اقتربت منها وانهنت نهوخاا تنظار
اروايتين
اا ال يا
اي عينيها
اان أا
بهنا
الهزينتين اللتين تتسااقط منهماا
الدمو  ،بايلتها القطاة النظارا
وقد خدأ

وتيرة مواءخا ،قال م دي

بعد وخلة أنها ربما كانت جائعاة،
خ

بالتوج ،إلاى المت ار القرياب

ليشتري لها بعاض الطعاام ،أمساكت
عطر يد

وقالت لا ،بنبارة رقيقاة

وخي ال تني تنظر للقطة:
ات
اا ليسا
ادي ..إنها
اا م ا
ار يا
انتظاجائعة ..إنهاا حزيناة  ..أرخقهاا
البهث  ..أقد ضا

منها بغيرخا ..

ادمو
اك الا
اى تلا
ار إلا
انظا

اك
 ..تلا

النظرة الملتاعاة أاي عينيهاا ..
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ا.. ،
ليست اوى نظرة من ان طر قلبا
من أقد أغلى ما لدي،
نظر م دي بدور

عقاد

حيث تنظر ث

حاجبي ،أي تع اب مهااوال اااتيعاب
وتغديق ما قالت ،كان بوتها واثقا
رغ

ا ،مان تاصثر حناون ،خا
ما با

بس الها لكنها تابعات وخاي تمسا
يموعها:
كوأيتك من أجلكنز

عان رقبتا ،كوأيتا ،الغاوأية
ل ت

وأعطاخا لعطر التي أريتها ث

بها القطاة وضامتها إلاى بادرخا،
ان
ات عا
اا وتوق ا
اة تماما
اكنت القطا
اا
المواء واط نظرا

م ادي ويخشات،،

والذي ااات اب لطلاب عطار يون أن
ي ه

شيئا أسار معها أي الشاوار

الم اورة لابعض الوقات بهثاا عان
بغير القطاة التاي ذخبات عيناخاا
الهزينتان أي كل ات ا  ،ل
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ت

اي

يبة أملها بعدما بهثا طاويال

عطر

بال طائل ،الت تت أ يرا إلى م ادي
تسصل ،أي رقة ورجاء:
-خل يمكنني االحت ا

بها يا م دي؟

اآ ذخا إلى البيت وأنظ ها وأعتني
بها ،انظر إليها ..ك

خاي جميلاة

ومسكينة!
لاا

يملااك أمااام عينيهااا إال أن

او
ا ،وخا
ان رأاا
ااءة ما
اا بإيما
واأقها
يسصلها مبتسما:
إذن ماذا اتسميها؟نظر

عطر إلى قطتها وخي ت كر ،ث

رأعت عينيها نهاو القمار السااطع
للهظا

قبل أن تقول:

عبلة-عبلة؟ اا

غرياب لقطاة ..لكان ال

بااصس ..يالهظااك ال مياال يااا ااات
عبلة ..ليتني كنت مكانك
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وعند البيت ويعت عطر
قلبها ي

طيبها ،كان

ق اعاية بقطتها ال ميلة

الساااكنة بااين أحجااانها ،اتسااعت
ابتسامة م دي وتمنى لها ولقطتهاا
أحالمااا اااعيدة ،ثاا

أ برخااا كاا

اي تقدخا حتى الغباح ،تركها ومجى
تتابع ،عينا عطار اللتاين كانتاا
توبيان القمر أن يغهب ،حتى بيتا،
يهرا ،وينير ل ،الطريق ،ث
ويطمئنها بوبول ،االما.
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ليعاد

قمر 10
ومن بين أوائل القرارا

العبقرية

التي ات ذتها رانياا ،وقراراتهاا
اا وال
اذة يائما
اك ناأا
اة تلا
العبقريا
تقباال النقاااش ،أن عيناات إحاادى
بديقاتها وتدعى يالل كمساعدة لهاا
براتب

يالي ،وخي أتاة أ ارى مان

خ الء الهمقااوا

أارغاا

الارؤوس

الالتي ال تتوق ن عن الثرثرة واللت
ااييهن أيوا
ارك أيا
ان وال تتا
والع ا
الزينة طوال اليوم ،ل

نكن نراخا

على مكتبها أبدا تقريبا ،أهي إما
اة
ا ،عزبا
اب وكصنا
اي المكتا
اول أا
تت ا
أبيها تت س

وتتنغت وت مع أ باار

الزمالء ،من منه

يعمل ومن ال يعمل

ومن يقول ماذا ومن على مكتب ،ومن
اا أن
ينظر أين ومن يهك رأا ،،وإما
تكون أي مكتاب رانياا تلقاي علاى
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مسامعها كل ما اجتهد

وتعبات أاي

جمع ،،يون أن تنسى أن تجايع بعاض
لمساتها وبهاراتها واااتنتاجاتها
المبهرة بالتصكيد ،وخاذ

باالطبع

مهااام شااديدة األخميااة بالنساابة
لرانيا تتطلاب وجاوي مسااعدة ذا
مهارا

عالية وآذان طويلة وأعاين

ثاقبة وأما يهوي أكثر مان لساان،
ولن ت د رانيا من خي أكثر ك ااءة
من (ضالل) خذ  ،كماا نطلاق عليهاا
ااارا ،لتلقااي علااى عاتقهااا تلااك
المسئوليا

الكبيرة.

ورانيااا ال تكااذب

باارا وال تجاايع

وقتا ،ما إن تهمل إليها عغ ورتها
نبئا أي ،شئ يسوءخا أو ال يرضايها
بشصن شائ أعلا ،موظاع ماا أو خا
ب عل ،،على ال ور تساتدعي رانياا
خذا الموظع الذي كتاب عليا ،ااوء
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اذا
اب خا
اى المكتا
اصتي إلا
ا ،أن يا
حظا
اليوم كي تطين عيشت ،وتسوم ،ااوء
العذاب ،أيغل باوتها الهيااني آ
من مكتبها إلينا وخاي تغاي
تهين ،تمس

بكرامت ،أر

أيا،

المكتاب،

أي رج المساكين مان عنادخا بوجا،
مت ه

ملتهب ورأس منك

كصن عزيزا

لدي ،قد ما  ،بعدما نال ماا أيا،
النغيب مان ال غاوما

وال ازاءا

والذي من ،،وقاد يار خاذا الكاصس
على جميع موظ ي المكتاب تقريباا،
ل

من ،اوى بعاض الوباوليين

يسل

ااذين
ااة الا
ااين المطبالتيا
المتملقا
نسميه

عغابة رانياا ،حتاى مناار

جاء يورخا أي يوم مظل

لتد ل إلى

اواتهما
االى أبا
اا وتتعا
اب رانيا
مكتا
وتهتد ،ث

لت رج منار من ،مهمارة

الوج ،يتطاير الشارر مان عينيهاا
والد ان يتغاعد من أذنيها بعادما
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ا تغتها رانيا بالقطعة الكبرى من
الكعكة ،أاتغرقت أنا وقتاا طاويال
اب
ادئتها وتطييا
ااتها وتها
اي موااا
أا
اطرخا وتشا يعها علاى أن تتهمال
وتهاول نسيان ماا حادث وأال تهتاك
برانيا قدر افمكان وال بادالل خاذ
التي ال أيري مان أي ياخياة ااقطت
علينا ،لكني كنت مندخشا ألناي قاد
ااااتثنيت ماان القاعاادة مااع ماان
ااتثنوا أل

أطلب أي مكتب رانياا

للمثااول أمامهااا ألنااال حظااي ماان
التقريع وال غ

بدوري ولسبب كنات

أجهل ،،وكانت الشاكوك والتسااؤال
ال

ة التي كثر

أي أعين الازمالء

تهوم حولي تتهمني بصنني مااء مان
تهت تابن حسابوني موااى أوجادوني
أرعون ،لكني قلت أي عقل باالي أن
أبوخا الهاج كامل ربماا كاان قاد
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أوباخا بي وأنني من طرأا ،أو شائ
من خذا القبيل.
علمت مان بعاض الازمالء أن رانياا
تمتلك مطعما أ ما أي أحد األحيااء
الراقية ،وأنها تدير

عن بعد مان

الل أحد معارأهاا كاي تت ار

خاي

اائ
اادخا الممتلا
ااب والا
فيارة مكتا
ابط
ادون للجا
اذين ي تقا
ااش الا
باألوبا
والربط ،ال أعرف اببا واحدا مقنعا
ي علها تترك مطعمهاا وتاصتي إلاى
مكتب أبيها لت ث

علاى أن ااانا،

أال يوجد أي مطعمها عماال تساتطيع
خي أن ت رج كال كالكيعهاا وعقادخا
الن سية عليه ؟ أم أنها قاد ملات
منه

وتريد وجوخا جديدة توأر لها

مزيدا من التسلية!
بإمكانها إذن وببساطة أن ت طريخ
إلى الشار

يون أن تهتز لها شعرة
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بعااض الناشاائين

وتسااتبدل بهاا

الواعدين كلما أراي

أت رب عليه

كل بنوف وأشاكال التعاذيب وافذالل
التي تهبها!
ل

ي ل

عقلي المهدوي أاي إي ااي

أي ت سااير منطقااي للغااز كهااذا،
وبطبيعة الهال ل

أجد عند أي ش ص

ممن حولي إجابة لتساؤالتي.
انتظر

لعام آ ر بعد ت رجاي حتاى

تنهي منار يرااتها ال امعياة خاي
األ رى وتمهد ألخلها موضو

طبتنا،

وعناادما بشاارتني أن أخلهااا أااي
انتطاري تصنقت أنا قدر اااتطاعتي
اتعر
أااا

ازمالء
اد الا
ان أحا
اة ما
بدلا

واشتريت بينية بسبوااة مان التاي
وبى عليها لقماان ،توكلات علاى هللا
وتوجهت إلاى منزلهاا وأناا عغابي
متوتر أقدم رجاال وأؤ ار الثانياة
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أأكر أيما اوف أقول ،خناك ،لكناي
وأبوخا قاد ات قناا علاى كال شائ
بعدما القيت ترحيبا وح اوة ل

أكن

أتوقعهمااا وأنااا يااا مااوالي كمااا
لقتنااي ال أملااك شاايئا ،أ برنااي
والدخا أن ،ميسور الهال وال يطلاب
البنت ،الغغرى األثيرة لدي ،إال رجال
اعدخا
اونها ويسا
اة يغا
اى الكلما
بمعنا
ويعاملها بماا يرضاي هللا ،أقاد اوج
ولد

وابنتي ،األ رتان ولا

يتباق

إال منار لي رح بها ويطمئن عليهاا
ويكون بذلك قاد أتا

رااالت ،أاي

الهياة ،كان رجال طيبا ي ال قلباي
من اللهظة األولى ،وقاد تواا

أاي

يرا ورأى من إبارار ابنتا ،علاي
ومن تلك القغائد الذي نظمتها أاي
أ القي وب اتي أنناي الرجال الاذي
يتمنا

لها ،أعطاني مهلاة

قدرخا

انة كي أي ر أيها ما أااتطيع مان
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تكاليع الزواج واايكمل خاو عليا،
بصي مبلف ينقغنا مهما كان قادر ،
وطمصنني أال أقلق بشصن الشاقة وأن
خذا البيت ملك ل ،،وايعطينا شاقة
نتاازوج أيهااا يون أن يطلااب منااي
إي ارا لهاا كماا أعال ماع اوجاي
ابنتي ،اللذين أحسان ا تيارخماا،
ات
أقد عاخاد اوجتا ،مناذ أن أا

هللا

علي ،وراق ،من واع أن يبني بيتاا
كبيرا يتسع ألبنائ ،وأارخ

أيظلوا

حولااا ،يائماااا وال يت رقاااوا أو
يبتعدوا عن ،أبدا.
ل

أحل

أو أت يل قاط أن يلقااني

الرجل بمثل خذا الكرم،
عند

رجات مان

مت ائال منشرح الغادر بعادما

ا،
ان ظنا
اد حسا
اون عنا
ا ،أن أكا
عاخدتا
وأنني أقدر ما أعل ،معي ،اشاتريت
يبلتااين بساايطتين ماان مااد راتي
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المهدوية ا تارتهما منار باذوقها
الرأيع مراعية حادوي جيباي ،تمات
ال طبة على نهو مهدوي ياأئ لكنا،
اورا ،أب ارغ
اي حبا
مألنا

ات
اي كنا
أننا

وحيدا واط عائلتهاا إال أن ال ارح
وجد طريق ،إلى قلبي ،لكن وبم اري
انتشار ال بر أي المكنب انقلب كل
شئ رأااا علاى عقاب ،حينئاذ أقاط
اتجهت أمام عيني أشياء كثيرة كنت
غاأال عنها وكانت غائبة عني.

عطر 11
مأل ذلك الكائن الغغير البيت يأئا
وأرحا وبه ة رغ

ما بدا عليها من

حزن وتصثر أي البداياة ل قادانها
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بغيرخا ،كانات عطار تنااأ
أيهما يطع
ل

ااراج

عبلة يهملها يالعبهاا،
يرجع مان

يعد اراج كسابق عهد

العمل مرخقا ليتناول غداء

ويهتل

كنبة الغالة يتمادي عليهاا أماام
التلي زيون وخاو يقااوم النعااس،
أبااب

يغاا ر لعبلااة أااور ي ولاا،

متله ا عليها أتهر

خي إلي ،أاور

أن تسمع بوت ،ويظال يالعبهاا حتاى
تنتهااي عطاار وعزياازة ماان إعااداي
الطعام ث
وعمت ،،اعد

يوابل مالعبتها مع أ ت،
عزيزة بعبلاة كثيارا

وكانت مثال عطار وااراج تعاملهاا
بهنان ج  ،وتساءلت ل

ل

ت كر من

قبل أاي اقتنااء أي حياوان ألياع
ي نسااها طااوال ااانوا

الوحشااة

الطويلة التاي عاشاتها ،وقبال أن
يذخب ثالثته

إلى أعمااله

تنتقال

عبلة إلى شقة ال يران وتظل لديه
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حتى ترجع عزيزة من عملهاا لتعاوي
معها عبلة إلى الشقة أاي انتظاار
العزيزين.
طباة عطار وم ادي قراباة

ااتمر

العام والنغاع ،حتاى أبابهت شاقة
م دي جاخزة للزواج بعدما جدي بعض
أثاثها وأعاي طالئها ،أضااأت عطار
بعض لمساتها وتعديالتها بناءا على
طلب م دي وإلهاح ،،أهاي لا

تكان

تريد أن تثقال كاخلا ،بمزياد مان
المغروأا

واألعباء ،ااخ

كال مان

اراج وعزيزة وعطر كل حسب مقدرتا،
حتى اكتمل جهاا عطر البسيط وأبب
كل شئ م عدا الااتقبال العروااين،
حارب األاتاذ عالم من أجلهماا حتاى
ن
بهك

أي اياية راتبيهما الغاغيرين
تعيينهما أي الشركة كموظ ين

ثابتين وأنهما ل
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يعويا متدربين،

وبهك

أن كل منهما على قادر عاال

من الك اءة ويشهد باذلك ال مياع،
حتى أباب

م ماو

الاراتبين بعاد

الزياية يك ي لبادء حيااة اوجياة
اتورة،
مسا

ازواج
اقة الا
اة وأن شا
ابا

كانت ملكا لم دي ورثها عان أببا،
ولن يجطر الاتقطا

جزء مان الاد ل

ليدأع ،كإي ار شهري لها.
بدأ التهجير له ل اأاف بغير علاى
قدم وااق ،وقبال الموعاد المت اق
علي ،لعقد القران بصاابيع قليلاة
التقى م دي بعطر أي ن ا

المطعا

المعتاي ،قال لهاا أنا ،يرياد أن
ي برخا بشئ ي ص ماضي ،تريي كثيرا
أي قول ،لها ،وقد حس

تاريي

اآلن

باقتراب موعد الزواج وعزم على أن
يغارحها ب ،أمن حقها أن تعرف كال
شئ عن ،وعن ظروف نشاصت ،،أ برتا،
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عطر بغدق أنهاا ال ترياد أن تعارف
شيئا أكثر مما عرأت،

الل ال تارة

التي قجتها مع ،،وأن ،ال يوجد شائ
أي الدنيا يمكن ،أن يغير أكرتهاا
عن ،أو يا ثر أاي مشااعرخا التاي
تكنها لا ،،نظار خاو أاي عينيهاا
يقاطعهااا وقااد

مباشاارة قباال أن

ارتسمت ال دية على مالمه:،
اامعيني جيدا يا عطر ..لقد عشاتط ولة بائسة ورأيت أياماا حالكاة
السواي مناذ وعيات علاى ا لدنيا،
ولد

ألب وأم متسولين ال شغل لهماا

قااي الاادنيا إال ااااتعطاف الناااس
وااتدرار ش قته
يجعوا أياييه

علاى حالناا كاي
أي جيوبه

وي رجوا

منها بعض القروش أو ال نيها

على

مجض يتغدقوا بهاا عليناا بصباابع
مجمومة ،كانت أمي تهملني معها كل
بباح لت ل

بي أي مكانها المعتاي
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عند ال

أحد الكباري تسصل الطالع

والناال حسنة هلل كي تطعا

باغيرخا

المسكين الذي ال ماصوى لا ،،تكااي
تقبل يد كل من خاب ويب كاي يهسان
إليها ث

اي ،هللا
تدعوا ل ،بصن يراضا

ا،
ا ،يعطيا
اتر طريقا
ا ،يسا
اع عليا
يواا
الغهة يعمر بيت ،ال يرماي با ،أاي
ال
ضيقة يكتب ل ،أي كا

طاوة ااالمة

اي
اا وخا
ان ناظريها
اب عا
اى أن يغيا
إلا
اي
اكنة ،وأبا
ااء والمسا
انع البكا
تتغا
يهمل عكااا
ظهر

شبيا يتكئ علي ،يهني

يلع إحدى عيني ،كي ما ات اق

ليقع على باب أحد المساجد الكبرى
مايا يد

للدا ل وال اارج طالباا

حسنة هلل حسنة للمهتاج العاجز حسنة
وإن كانت قليلة تمنع بالوي كثيارة
..
كبر

وأنا أكار

حيااتي الكئيباة

أكر

ال قر أكر

والاداي اللاذين
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ل

يشا قا علاي مان المذلاة ومان

نظرا

النااس إليناا ،أنظار إلاى
يتعلقااون بصيااايي

أألط ااال وخاا
آباءخ

وأمهاته

ومالباا

نظي ااة يروحااون وي يئااون

ويلعبااون معهاا
وضهكا

أاي خيئاة حسانة
باارؤوس مرأوعااة

وااعة تزين شا اخه

أقع أمامه

منك

وأناا

الرأس أاي خيئاة

مزرية ال أاتطيع أن أضع عيناي أاي
عيني أحدخ

أتمناى أن تنشاق األر

لتبتلعني ..
ي لت المدراة وأببهت أعاوي منهاا
ألباااحب أمااي أااي ورييااة العماال
المسائية لينهش البري جسدي ويكسو
تراب الشار

وجهاي ومالبساي وأماي

ب ااواري تتااذلل ل لااق هللا ،ااااتمر
الهااال خكااذا لساانوا

ووالااداي

يهرماااني ويهرمااان أن سااه
اللقمة الساائغة والملاب
233

ماان

الهسان

غير المقطع أو المتسخ أو المرقع،
يجعان القرش على القارش وال نيا،
على أ ي ،حتى تركنا العشة واشترى
أبي لنا تلك الشقة التاي ورثتهاا
عن ،ووضع ما تبقاى مان مالا ،أاي
البنك ،إلى أن بر

رجال باغيرا ذو

اال
اات أن أكما
ااد أرأجا
ااارب وليا
شا
مسيرتهما العظيمة تماري

عليهماا

أ برتهما أنني أبارأ منهماا ومان
أأعالهما ..
أ ذ
كل شئ

إلى جانب الدرااة أعمال أاي
وأي شئ حتى ال أحتااج إلاى

اهاتة،
اوال الشا
ان أما
اد ما
ارش واحا
قا
أشتغل كالهمار ث

ألقي ما أكساب،

اا أن
اا منهما
اا طالبا
اام أعينهما
أما
يتوق ا عن التساول وااصتولى أناا
افن اق عليهماا حتاى لاو ا ضطرر
لترك الدرااة والعمل ليال نهاار،
الط ت توالت قبلات األيادي واألرجال
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بكيت بر ت ضربت رأاي أاي الهاائط
أي ابيل إقناعهما بال طائل ،ألقيت
أي وجهيهما بكلما

كالرباص  ..أن

األمر ال عالقة ل ،باال قر والهوجاة
وأنهمااااا ااتسااااهال الشااااهاتة
وااتساغاخا واعتاايا لعاق أحذياة
الناس على أن يبهثا عن عمل شاريع
يه ط كرامتنا كباقي

لق هللا ،انتهى

األمر بنا ونهن كالغرباء أشاركهما
ن

السقع وال أبايلهماا كلماة أو

اصذن هللا
أنظر أي وجهيهما إلاى أن يا
وأجمع من المال ما يسااعدني علاى
تصجير مسكن مساتقل بعيادا عنهماا
ولو كان ح رة واحدة مترا أي متار
..
خ رتهمااا ل تاارة طويلااة ال أعاارف
عنهما شيئا حتى علمت أن أبي علاى
أراش المو

أصارعت إليا ،تسابقني

يموعي تبلال طريقاي وقلباي يكااي
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يق ز من بدري ،طلب مني أن أاامه،
وأرح
بغو

أمي وخو يكرر علاى مساامعي
واخن أن مال ،حالل وأنا ،لا

يمد يد

أبدا أاي جياب أحاد ولا

يطعمني أبدا من حارام ولا

يص اذ

قرشا مان أحاد إال عان رضاا وطياب
ارا رغ ا
اي كثيا
ا ،يهبنا
ااطر ،وأنا
ا
قسوت ،الظاخرة ت اخي وأنا ،وأماي
أعال كل ذلك من أجلي ،ثا
بااصمي ثانيااة وبااعد

أوبااني

روحاا ،إلااى

بارئها ..
عشت ماع أماي بعاد

لسانة قجاتها

واخنة مريجة ال تتوقاع عان األناين
تزياي حالتها اوءا يوما بعد ياوم
حتى انتهت أن ااها التي بقيت لها
أي الدنيا ولهقت بوالدي
توق ت كلما

م ادي المهتازة علاى

او يمس ا
اان ،وخا
لسا
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ات
اا أغرقا
يموعا

وجه ،،مسهت عطار يموعهاا بادورخا
وخي تنظر إليا ،بعيناين مهمارتين
مش قتين والهزن والتصثر الشديدين
يعتغران مالمهها ،وي

لو قامت مان

ات
اوة وأراحا
انت ،بقا
اا أاحتجا
مكانها
رأا ،المثقل باألحزان علاى
الداأئ ،ربتت على يد
تقول بغو

بدرخا

بهنان وخاي

متهشرج:

ادنيا
قلت لك أن ،ما من شئ أي الاقد يغير رأيي أيك أو يقلل من حبي
لك ،بالعك  ،لقد اايني ما حكيتا،
اي أن
اان لا
اك ،وإن كا
اكا با
اي تمسا
لا
ألومك على شئ أهو أناك ظللات كال
تلك المدة تهمل خذا العبء الثقيل
وحدك ول

تدعني أشاركك أي،

اعتلت ابتسامة باختة شا تي م ادي
للهظة ث

ما لبثات أن تالشات وخاو

يتابع:
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بقي أن تعرأي شيئا واحدا ،أعارفك

تعشقين األط ال ،ولكني كنت قاد

أقسمت منذ بغري أال أن ب أط اال إال
عيشاة

وأنا قاير على أن أك ل له

مريهة كريمة كغيرخ  ،عيشة ال تعرف
ال قر والعذاب والهوان ،ال أريدخ
أن يروا ما

أقل من أحد ،ال أريدخ
رأيت
جاء يورخاا لترتسا

علاى شا تيها
بامت

ابتسامة شااحبة بعاد لهظاا
أعقبت قول ،األ ير وخي تقول:

ال تقلق يا م دي  ..أاهلل قاير علىأن يراقنا بصط ال كثيرين ويعيننا
علاايه

ويراقنااا بااراقه

يون أن

يتعذب أحد
او
اا وخا
اامتها بمثلها
اا ابتسا
بايلها
ينظر أي عينيها قائال:
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ادي
ال جها
اذل كا
ادك أن أبا
اا أعا
وأناألشتري لنا شقة جديدة وأجهزخا مان
حر مالي ونترك شقة والداي لألباد،
اعتبريها مسكنا م قتا أقط واببري
معي حتى ي ت

هللا علي

أجابت ،بغو

اأت وخي تنظار إلاى

نقطة بعيدة واط الميا

المجاطربة

باضطراب قلبها الذي ي

ق بقوة:

-إن شاء هللا ..
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قمر 11
كنت أقنع ن سي أن امتناا

رانياا

عني ربما كان بسبب أبيهاا الهااج
عشاارتي معاا ،ووالئااي

كاماال بهكاا
الطويل ل ،،ل

أأكار للهظاة أنا،

حتى وإن كان قد أعل وأوبااخا باي
ما كانت تلك التوبية لتغنع أارقا
لديها وتقنعها أن تتركني وشصني
ل

أاصل ن سي يوماا عان اار تلاك

المعاملة السيئة المبالف أيها من
رانيا ت ا

منار وكراخيتهاا لهاا

ارر ،ول ا
يون مبا

اك
اين تلا
اط با
أربا

المعاملة وبين معرأة المكتب كلا،
بصمر تلك العالقاة الواضاهة بيناي
وبين منار حتاى قبال إشاهار أمار
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ال طوبة ،لماذا تتعماد رانياا أن
اها
اى رأاا
ادس علا
اا وتكا
ال عليها
تثقا
األعمال التي تتطلب أكثر من موظاع
للعمل عليها وإنهاءخا وتغار علاى
أن تنهيهااا منااار بم ريخااا يون
مساعدة أو تد ل مان أحاد ،وكلماا
تهاملت منار على ن سها بإبارارخا
وعنايخا المعهويين وأنهت ماا خاو
مطلوب منها ال تكاي تلتقط أن ااها
حتى ت اد جبااال أ ارى مان األوراق
والمهام على مكتبها وأمرا

بارما

بالبدء أيها أورا
لماذا كانت رانياا تنهرخاا يوماا
أمام ال ميع؟

ابة إن رأتها تقاع

ب واري أو تهدثني بشصن العمال أو
غياار

 ..وتغاارخ أيهااا أن تهاات

ارة
اك الثرثا
ان تلا
اع عا
اا وتكا
بعملها
ال ارغة وتهاأظ على لقمة عيشاها،
241

لماذا كانت تظهر كل خذا القدر من
اا
اا معا
ابية إن رأتنا
ايق والعغا
الجا
ويركبها مائة ع ريت؟
مااا ااار تلااك النظاارا

الطويلااة

الغريبة التي كانت تغوبها رانياا
ت اخي جيئة وذخابا؟
ل

ل

عالما

يبد على رانيا أي عالمة مان
التصثر بعد طالقها أاي خاذ

السن الغغيرة؟ حتى ولو ظاخريا أي
مالبسها التي خي يائما مبهرجة تع
باأللوان الزاخية؟ بل كانت اينتها
ان
اوم عا
ال يا
ازيايان كا
اا تا
وبهرجتها
اابق،؟
لماذا كانت يالل ورانياا تتوق اان
بالقرب من مكتبي أثنااء جوالتهماا
المتكررة يا ل المكتب لتشاير يالل
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نهوي

ط ا وتهما

قاي أذن رانياا

وخما ترقباني بنظرا

مريبة؟ وإذا

ما انتبهت لهما وحولات نظاري عان
عملي إليهماا تابعتاا الساير مان
جديد وعلى شا تي رانياا ابتساامة
غامجة؟
اع
ال ال ميا
ات يالل تعاما
ااذا كانا
لما
ب

اء وق

وتصتي عندي أنا أتتغنع

اللطع والرقاة والنعوماة يون يا
وخي أشياء ال تليق عليها أبدا؟
ث

لماذا تنزل ال غاوما

أكواماا

على رؤوس ال ميع و ابة منار بسبب
وبدون ابب  ..وأي ن

الوقت أامع

يالل وخي تشايد بعملاي بغاو

عاال

وتقول لرانيا متعمدة إاماعي أنني
الوحيااد الااذي أ لااص أااي عملااي
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بالمكتب وينبغي أن أناال مكاأاصة
على اجتهايي وك اءتي؟
أأقاات وانتبهاات أ ااصة لكاال تلااك
اات
اادما كنا
ااا بعا
ااياء وغيرخا
األشا
أت اخلها وأتغاضى عنها من قبل وال
أتوقااع عناادخا كثياارا ،وبعاادما
تزايد

وتجااع ت ب

بم ري إعاالن نباص
اا
اات كا
أيركا

اجاة ووقاحاة
طبتاي ومناار،

ااد
ااروس المولا
أن عا

وعغ ورتها تركازان معاي و طيبتاي
منذ البداية وك

يجايقهما وضعنا،

أببهت المجايقا

تنهال

وال زاءا

على رأاينا كالمطر يون اوانا مان
الموظ ين ،ما أثار يخشاة ال مياع
من حولناا وتسااؤالته

بشاصن خاذا

التبدل والتهول الغريب أي األماور
بين يوم وليلة.
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منعت منار مرارا عن مواجهة رانيا
بشصن كل خذا لعلماي المسابق بماا
اتكون علي ،نتي ة مواجهاة كهاذ ،
ومنعتني خي عن الشكوى للهاج كامل
لعلمها المسابق بصنا ،لان يتاريي
كثيرا أي ا تيار الطرف الذي ايقع
أي با  ،ضاد اآل ار ،مجات الشاهور
متتابعة وخاي تادلل لاي علاى حاب
طيبتي لي كل ياوم وتهملهاا لكال
خذا الغلب وخاذا الشاقاء اللاذان
اي،
ان أجلا
اب ما
اي المكتا
اا أا
تلقاخما
واللذان يتزايدان يوما بعد يوم.
ل

أاتطع االحتمال أكثر مان ذلاك،

ائمت خاذا الهاراء برمتا ،،اائمت
مواااتي لمنار كل يوم وموااااتها
لي التي أببهت بال معنى ،ل

علينا

أن نتهمل كل خذا المارار الطااأ
وحرقة الدم كل يوم يون أي ذنب أو
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ابب منطقي؟

ابة وأنناا لا

نعاد

نتقاضى رواتب تذكر بعاد كال تلاك
ال غوما

التي أتات علاى غالبياة
الوضع يمجاي مان

مستهقاتنا؟ أبب

ائ ألاوأ ،أ برتني مناار ذا

ياوم

أنها تعرف اببا ما وأنها متصكادة
من ،تماما ،ل

أقتنع بماا قالتا،

حتى جاء ذلك اليوم الاذي انتهاز
أنا أيا ،أرباة وجاوي الهااج أاي
مكتب ،بم اري

أتوجهات إليا ،كاي

ي همني ويجع لي األمور أي نغاابها
الغهي  ،أمن الم تر

أن ،ماا مان

شئ يهدث أي مكتب ،إال بعلم ،،قغد
الطريق الطويل إلى مكتب ،وت نبات
الطريق الم تغر الذي يمار بهماام
السيدا

الذي بار

عندي عقدة مان

المرور أمام ،منذ حايثة المغانع،
ااتقبلني الهاج خات ا أنناي ابان
حالل أهو كان على وشك أن يطلبناي،
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توقعت أنناي ااصأاجئ ،ولاو قلايال
ببعض ماا أعتزمات أن ألقيا ،علاى
مسامع ،،يخشات عنادما رأيات تلاك
النظرة ال امدة أاي عينيا ،وأناا
أقص علي ،بان عال كل ما يهدث لنا
منذ مدة ،كان يستمع إلاي وأباابع
يدي ،متشابكة أاوق مكتبا ،ووجها،
ي لو من أي ان عاال ،قاال بعادما
ارة
اك النظا
ات تلا
اد ذخبا
ات وقا
انتهيا
األبوية التي اعتد

رؤيتهاا تهتال

عيني ،وخاو ي ااطبني  ..قاال لاي
مت اخال كل ما ذكرت ،بشصن يالل:
-اامع يا بناي ،أنات تعلا

قادرك

عندي وأنني أعتبرك أي منزلة ولدي
الذي ل

أن با ،،وأشاهد أناك لا

ت يب ظني أيك أبادا مناذ عرأتاك،
ار
اا ناض ا ا ي كا
اال ذكيا
ابك رجا
وأحسا
بعقل ،ال بقلب ،وينظر لمستقبل ،وال
يجيع أربة ذخبياة أتيهات أماما،،
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أنت تعمل خناا عنادي كموظاع مثال
غيرك تتقاضى راتبا ضائيال ال يجامن
لك أي

طاط أو مشااريع مساتقبلية

ااية
ابة الزيا
اع نسا
اة حت اى ما
مهترما
السنوية التي تجاف إلي ،كل عاام،
لكني أعر

عليك أرباة ال تتكارر ال

تتاح ألحد ،أربة اتنقلك إلى ااابع
اماء وتوأر عليك انوا

من العمال

الشاق والعناء الشديد ..
إن لي ابنة وحيدة خي كل ما

رجات

ب ،من الادنيا ،وأرياد أن أطمائن
اين
اي أما
اوي ذكا
ال قا
اع رجا
اا ما
عليها
يهميهااا ويسااعدخا ويغااون مالهااا
وينمي ،لها ألي

القايم من عماري

قدر ما أا  ،وقد باارحتني رانياا
أنها مع بة بك وترغبك اوجا لهاا،
ال تتع ب خكاذا أقاد عويتهاا علاى
الغراحة منذ نعومة أظ ارخا أهي ال
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ت

ي شيئا عني ،وعلاى رأي المثال

 ..ا طب البنتك وال ت طب البنك ..
اي ..
اببر من أجلك حتى أنهاي كالما
أعل

أن لك

طيبة اميلاة لاك أاي

المكتب وأنها تهبك وأنك ربما تظن
أنك تهبها ،لكن ياولادي إن ااصلت
رجال مثلي ،شااب رأاا ،أاي مدرااة
أصنا أقاول لاك

الهياة ،رأي.. ،

وبملء أمي أنك ال تهبها ،إن ،م ري
اااب وا
إع ا

ااة
اايتها القويا
بش غا

اك
اا عليا
اا ويلعها
اا وغيرتها
وذكاءخا
واختمامها بك ،وربما أنك و جدتها
تشاااركك بعااض األشااياء أيجااا أو
اا
ان بنا
اع عا
اا ت تلا
رأيتها
الالتي لا

اك
قريتا

تار أاي إحاداخن شايئا

ي ذبك إليها ..
لكن افع اب وحد
أن ي ت
وأنت توخ

يا ولدي ال يغال

بيتاا وال يبناي مساتقبال،
ن سك وتظلمها كثيرا إن
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أباارر

علااى خااذا الهااب الزائااع

المزعوم وتمسكت ب ،وأضعت مستقبلك
بيدك ،تزوج ابنتي وشاركها مالهاا
وعملها معي وعملها ال اص وكل شئ،
اي ول كل شئ جمعت ،أنا طوال عمري
لكمااا أااي النهايااة واتجااهك لااك
الدنيا وترياك جمالهاا الاذي لان
ترا
وخذ

أبدا مع أحد اوى رانيا ..
البنت

طيبتاك  ..ااامها ..

منار  ..نع

 ..خي بنت طيبة بنات

حالل أنا أعل

ذلك ،أصناا أعرأهاا

وأعرف والدخا الطيب وخو مان طلاب
مني أن أعينها أي شركتي أقد جمعت
بيننا بلة عمل اابقة ،أعلا
وعدك بشئ ما ،ولكني أعل

أنا،

أيجا أن

ما وعدك ب ،ال يقارن بماا ينتظارك
مع ابنتي ..
أعل

أن تغارأا

ابنتاي وظاخرخاا

يوحيان بصنها قااية باعبة عملياة
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أكثر من الالام ،ولكناي أؤكاد لاك
أنها على العك

مان ذلاك تماماا،

اتمعت
اا وااا
ات منها
اك إن اقتربا
وأنا
إليها وأل تها لساوف تغيار رأياك
أيها وحكمك المسبق عليها ،ات دخا
طيبة جميلة من الادا ل وذا

قلاب

أبيض كبير ،ولكنها مساكينة عانات
كثيرا ماع اوجهاا األول الاذي لا
يكرمها كماا أكرمتا ،أناا وأنكار
جميلي ول

يري

لي أيهاا أصراخاا

قسوة الدنيا وأذاقها الويل ،لت د
ن سها أ صة مطلقة مع ط لين ال حول
لهما وال قوة أي تلك السن المبكرة
..
وال ت كر كثيرا أي أمر

طبتك وأنك

ربما قد ارتبطات بكاالم رجاال ماع
والدخا وكال خاذا الهاراء ،أغلاب
ال طبا

ال تكتمل يا ولدي وكل حاي

يذخب لهال ابيل ،ويقغاد مغالهت،،
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و طيبتك خذ

لن تمو

من بعادك أو

تبتلع ااما حزناا علياك كماا أاي
األأالم ،اتهب غيرك وتتازوج وتن اب
وتنساك وتنسى كال شائ ربطهاا باك
يوما ،وربماا تقابلهاا بادأة أاي
الشار

ذا

يوم وخي تهمل أط الها

على ذراعيها أال تذكرك وتعرف أنات
وقتها ك
ي

كنت ااذجا ..

العاط ة للنساء يا قمار وأكار

بعقلك كالرجال أهاذا خاو ال اارق
بيننا وبينهن ،انظار كياع

ايكون

مستقبلك مع منار وكيع اايكون ماع
ابنتي ،وال ت كر أي الشكل وال مال
وكل خذا الهراء أهي أشياء تاأهاة
ارعان ما تزول وي بو بريقها ..
ث

عقد حاجبي ،وتابع حديث ،بتلاك

الكلما

الغارمة التاي حملات أاي

طياتها تهديدا واضها:
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-لكاان ينبغااي أن تعلاا

أيجااا،

واعذرني لما ااصقول ،أناك إن لا
تقدر ما أعرض ،عليك ورأجت ال ربة
ألاان يكااون خناااك مكااان لااك وال
ل طيبتك خذ

أي شركتي ،وأؤكد لاك

أنني اصحرص على أال ت دا لن سيكما
عمال مهترما أي خذ

المدينة ،وأنت

تعرف جيدا من أنا وتعرف كلمتي
ث

النت مالمه ،بعض الشئ وخو ينهاي

كالم ،قائال:
-أعل

أن األمر لن يكون اهال علياك

أال تظنناي ح ارا جاماد المشااعر،
ولكنك اتت اوا كل ذلك اريعا ،أنا
متصكد من خذا،

ذ وقتك وال تتع ال

الري ،طاوعني وثق أنك لان تنادم،
واتعل

أيما بعد أناك قاد ات اذ

القرار الغاائب ،وأن الغبااء كال
253

الغباء إن كنت أو

أربة كهذ

على

ن سك
****
رجت من مكتب ،مشوش الذخن ال أبغر
طريقي ،وجد

منار بانتظاري وحدخا

وقد غاير ال مياع ،يبادو التاوتر
على مالمهها تنقر بصبابعها المكتب
اا إن
أي تتابع اريع ،اارعت إلي ما
رأتني وخي ترص كلما

وتساؤال

لا

أجبها اوى بالغمت والشروي:
ماذا حدث بينكما بالادا ل؟ أايكان حديثكما الطويل؟
خل جاء لك كالمي؟ خل أيركت ما كنت
أعني،؟
أتعرف ماذا قالت لي تلك الهقيارة
يالل بينما أنت بالدا ل؟ طلبت مني
أن أ تغاار الطريااق علااى ن سااي
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وأاتقيل من المكتب بكرامتي  ..خل
رأيت وقاحاة وقلاة أيب أكثار مان
خااذ ؟ ولكاان خيهااا  ..خااذا مااا
اال
ااتهيل أن أرحا
اا .. ،يسا
تريدانا
اائغة
اة اا
اا لقما
ادك خنا
اك وحا
وأتركا
لهما ،واترى يالل خذ

مناي الويال

..
خيا بنا نغاير خذا المكان ولاتقص
علي كل شئ ونهن أي الطريق
جمعت ما ااتطعت مان كلماا

وقلات

لها كالم در يون أن ألت ت إليها:
-لي

اآلن ياا مناار ،اذخباي انات

ولنتهدث أي وقت آ ر
ماذا؟ ماذا بك ياا حبيباي؟ ألانتوبلني للبيت؟
-ال  ..قلت لك اذخبي
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ويبدو أنني نطقات جملتاي األ يارة
بنبرة قااية لا

تعهادخا ،أصلقات

علي نظرة أ يرة مغدومة ث
حقيبااة ياادخا وغاااير

التقطت

أااي باامت

وعغبية ،أحطات رأااي بك اي وأناا
أجل

على مكتبي وقد أبابني بادا

رخيب ،مكثت على ذلك الهال لوقت ال
أعل

مادا  ،قمات متثااقال بعادما

تص ر الوقت قابادا مساكني،
إلى الشار

رجات

والباري أرأعات رأااي

إلى السماء أبهث عن بااحبي الاذي
أحمل اام ،كي أبث ،خماومي وأطلاب
مشورت ،،لكني ول يبة أملي وجدتا،
غائبا.

عطر 12
ل

يتبق على موعد ال رح إال أياام

قليلة ،طلبت عطر من ااراج وم ادي
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أن يغااهباخا أااي ايااارة اااريعة
لبلدتها التي اشتاقت إليها كثيرا
كااي تاادعو

الهااا وأااارت ،وبعااض

جيرانها القادامى لهجاور العارس،
اصلتهما أيجا أن يتهمال معها مشقة
الس ر بالسيارة أهي ل

تعد تستطع

النظاار إلااى القطااارا

أجااال عاان

ركوبها أو السا ر بهاا ،وبال عال
ااتصجر ثالثته

ايارة قغادوا بهاا

البلدة أي رحلة طويلة مرخقة.
تغير

البلدة كثيرا عن اابق عهاد

عطر وأ يهاا بهاا وكصنهماا غاباا
عنها عقدا من الزمان ،تلك البلدة
الهبيبة التي يهمل كل شابر أيهاا
عبقا

ابا وذكريا

ال تقدر باثمن،

قلت الهركاة أاي شاوارعها الهياة
الساااخرة وا ت اات بعااض األراضااي
المزروعااة لتهاال مكانهااا مبااان
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بعض المتاجر والمهال

عالية ،ظهر

اوان
ايئة وألا
مجا

اا
اة بالأتا
الهديثا

ااخية وأاماء غريبة ،تبادلت بعاض
البيو

التي كانت ذا

طابع ري اي

بسيط أيما مجى ،وكانات عطار تهاب
ارى
اى أ ا
ارا ،إلا
اابع كثيا
اذا الطا
خا
متهجرة ذا

واجها

وطواباق عادة،

توغل ياء الهجر أي البلادة بشاكل
كبير ،ربما ل

ا ،إال
يبق علاى حالا

النهر الذي ي ري بذكريا
ال تنسى ،ل
إلى بيت

ولهظاا

تغايف عطر أي طريقهاا
الها أيا من تلك الوجو

البسيطة العزيازة التاي تعرأهاا،
أ ذ كل من قابلها ينظر إلى با هة
وجهها الهسن بت هص وتساؤل وكصنها
اائهة غريبة ل

تكن يوما جاارته

وابنته .
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ايطر

الدخشة على عطر حينما وقعت

عيناخا على اميرة ،اميلة المدراة
القديمة ،أمامها أي الطريق تسار
ال طااا إليهااا متهللااة األاااارير
ااعهما،
اى اتسا
اا علا
اة ذراعيها
أاتها
تغياار

خااي األ اارى كثياارا أكسااى

الهدوء واالتزان وجهها ونزعت عنا،
أشواك الشرااة ،التصم شمل شعرخا،
الذي كان منكوشا يوما من قبل ،أي
ذيل حغان بغير

لع رأاها ،احتجنت

ان
اصل عا
ارارة تسا
اا بها
ار وقبلتها
عطا
أ بارخا وأيان خاي أراضايها اآلن،
عرأتهااا عطاار بص يهااا و طيبهااا
اللذان ابقوخما ببجع

طوا  ،أثنت

اميرة على م دي قائلة لعطار أنا،
واااي

وأنهااا أحساانت اال تيااار،

ابتساامت عطاار وقالاات أن الشااكل
والمظهر خو آ ار ماا ت كار أيا،،
ااصتي
ااميرة أن تا
ااا اا
اات منها
طلبا
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لزيارتها أي بيتها إن كانت تناوي
المكوث أي البلادة لبجاعة أياام،
أ برتها عطر بسبب ايارتها ويعتها
لهجور العرس ،ثا

ويعتهاا بعادما

وعدتها بزيارة حينماا تاصتي إلاى
البلدة أي المرة القايمة.
****
ل
له

يكن ااتقبال اماح اوجة

الهاا

غريبا ،ذلاك الوجا ،المات ه

وتلك النظرة التي ت لو من الموية
اراج،
ار واا
ابة لعطا
اان بالنسا
مصلوأا
وإنما كانت الغادمة أاي اااتقبال
بابر ال ااتر لها  ،أقاد قاابله
بترحاب جامد مغطنع ونظرا

اتهاام

الئمااة ذخباات بهماااس ابنااي أ تاا،
الراحلة وتوقعاتهما المسبقة بشصن
حرارة اللقاء ،بدا افحبااط وعادم
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الرضا أي وج ،م دي ونظرات ،التاي
قابلتهااا عطاار بنظاارة اعتااذار
وابتسامة ب راء أي مهاولاة منهاا
لهث ،على ت اخل األمار مان أجلهاا
واالحتمال لبعض الوقت حتى ينتهاوا
مما أتوا من أجل ،ويرحلوا.
مجى الوقت رتيبا متباطئاا والكال
جلوس أي الغالة أي بامت يرتشا ون
الشاي ،ل

يهاول باابر تقادي

أي

تبرياار لساالوك ،الم اااجئ غياار
المعتاااي ت اااخه  ،قاماات عطاار
وااتصذنت ال ميع أن تن ري ب الها
أي إحدى ح را

البيت واصلت ،عماا

ب ،،تريي للهظاة وخاو ي كار كياع
يغيف األمر لها ثا
بدر

ألقاى ماا أاي

على مساامعها بنبارة حزيناة

متصثرة:
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-منذ عاي عاب

من ح ل

طبتك وخاو

أي حال ال تسر عدوا وال حبيبا ،لا
يعد يصكل أو يشرب تقريباا ،يغلاق
على ن س ،باب اله رة طوال الوقات
ال ي ت

ألحد ال يسات يب لنادائي أو

نداءا

أم ،وبكاءخا على باب ،،ل

نعد نرا

إال وخو ذاخب إلاى عملا،

أو عائد من ،،لو رأيتا ،اآلن لماا
عرأت ،ولبكيت من أجل ،،أبب
شاحبا شااريا أاي ملكاو
لمس ،أحد لسقط ،ل

خزيال

آ ار إن

أعلت ب ،وبناا

خذا يا بنيتي؟ تعرأين مادى عشاق،
لك منذ نعومة أظ اركما ،ل

تركات

يمك وذخبت للغرياب ااامهك هللا؟ لا
يكن خذا خو عشامي أياك ياا ابناة
أ تي الوحيدة
كانت عطر تغالب يموعها وخي تستمع
إلى كلمات ،المريرة التي اعتغار
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قلبها كقبجة من حدياد ،طلبات مان
الها أن ياصتي معهاا إلاى ح ارة
عاب

أتقدمها وتبعت ،وااط نظارا

ارق
اائلتين ،طا
اراج المتسا
ادي واا
م ا
بابر الباب مناييا عاب
ناي
ات
ي ا

عطار ابان

بال م يب،

الهاا ترجاو

اا
ااب ،لهظا
اا البا
لها

الباب كاش ا عن وج ،عاب
المندخش تعلو

ات
وأا
الاذابل

له ة ملهوظة ولمهة

ار
ات أن تب ا
اا لبثا
ال ما
أما
التقطت عينا

أن

ادما
بعا

م دي ي اور اراج أي

جلستهما وااط إ وتا ،،تارك عابا
الباب مواربا وعااي إلاى ا لدا ل
مهبطا ،تبعت ،عطار و الهاا الاذي
أ ذ يهرك رأا ،يمناة ويسارة وخاو
يهوقل أي أاع ،مسهت عطر يمعة أر
من عينها وخي ت اطاب عابا
متهشرج:
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بغاو

-كيع حالك يا عاب ؟ أخكذا ل

تعد

تسااصل عنااي وعاان اااراج وانقطعاات
اذ
اوال خا
اك طا
اياراتا

ال
ادة؟ خا
الما

طاوعك قلبك أال تطمئن علاى ا وتاك
وتسصل عن أحواله ؟
نظر إليها عاب

حينما ل ظت كلماة

ا وتك نظرة المغدوم المساتاء يون
عطر بصل

أن يري ،شعر

ابب ،حارج

الموقع وحساايت ،وتبايلت النظرا
مع

الهاا الاذي تنهاد أاي أااى،

اقترباات ماان عاباا

ووضااعت ك هااا

الرقيق على كت  ،وخي تقول بهناان
بايق:
أنت من أعز الناس عندي أاي خاذالدنيا يا عاب
جيدا وتعل

وأظنك تعلا

خاذا

قدرك عندي ،ويغعب علي

كثيرا أن أراك أي حالة كهذ
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للمرة الثانية ل
أتنهد

تتلق من ،أي ري

أي حيرة ال تدري ماذا ت عل

أو تقول ،أ ذ

ت اول ببغارخا أاي

اله رة الجايقة لثاوان ثا

عزمات

ارة
اديها بنبا
ات م اا لا
اا وألقا
أمرخا
اأتة مهتزة:
اصتزوجإليك

الل أيام يا عابا  ،جئات

غيغاا أليعاوك وأيعاو

االي

وإ وتك ألن يكون ال رح أرحاا مان
اى
اويك إلا
اى وجا
ااج إلا
يونك ا  ،أحتا
جانبي يا عاب  ،أرجوك أال ت ذلني،
لطالما كنت أنت اندي وظهري و..
خل أنهيت ما جئت لقول،؟بهتاات لساا ال ،القااااي الم اااجئ
أصجابت أي حسرة:
-نع

يا عاب

أشار عاب

نهو البااب وخاو ينظار

إليها بنظرة أ اأتها:
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من أجلك إذن  ..أنا متعب وأريادأن أرتاح
ت مد
رأ

أي مكانها لثوان ال تغدق ما

امعت ،ث ا
واا

اايرة
اارعت بمغا
اا

اله رة التي ي لتها لتطياب

ااطر

اة
اا يامعا
اي منها
ات خا
ااكنها أ رجا
اا
مكسورة ال اطر ،خت ت بسراج وعاب
أن خيا بنا وكاان باوتها مبهوحاا
ت الط ،الدمو  ،تبعاخا أاي حيارة
نهو باب الشقة وبو

اماح العاالي

المتهدج يغل إلاى مساامعه
بعاب

يغارخ

أن ينسى عطر ويطوي ب هتها،

أن ي رج من كآبتا ،وعزلتا ،ويكاع
عما ي عل ،بن س ،وبه

ويرح

أما،

المعذبة ،أن ينظر إلى عطار التاي
طالمااا تشاااجر وت اباا

مااع أماا،

بسااببها وبساابب معاملتهااا لهااا،
والتي أجلت علي ،رجاال غريباا أاي
نهاية المطاف ،أنها اتزوج ،من ات
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اتها ،أتاة تقول للقمر قا

ألجلا

مطرحك ظ رخا برقبة عشرة مثل عطر.
****
توج ،ثالثته

وقد تعكار

إلى شقة بالح التي نشص
ول

أمازجته
عطر أيهاا

ت كر يوما أنها اات ارقها إال

إلااى بياات اوجهااا ،أحاا

األ ااوان

بالقشعريرة تدب أي جسديهما وخماا
يرقبان األثااث المغطاى باالمالءا
البيجاء يكسوخا التراب الرماايي،
أ ذ م ادي يتصمال المكاان ب جاول
منغتا إلى اراج باختمام وخو يهكي
عن أيام ببا

وأ ت ،أي خذ

الشقة

الغااغيرة الداأئااة ،كشاا ت عطاار
الغطاء عن بعض األثاث وأ ذ

تمارر

علي ،أناملها وتن ض عنا ،الغباار
بروية ،خنا كانت أجمال ذكرياتهاا
267

وأاعد لهظاا

عمرخاا ،خناا عرأات

معنى الهنان الهقيقي ومعنى الهاب
الغاأي الغزير غير المقياد بشارط
أو المرخااون بمقاباال ،خنااا يباات
بقدميها األر

وكبر

وتعلمت ما ل

ات
اا لعبا
اا ،خنا
ادنيا لها
ا ،الا
تعلما
ويرات وعملات وأرحات وبكات ،خناا
كانت وأية..
وكان بالح..
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قمر 12
اتغلت بالهاج كامل طالبا منا ،أن
يسم

لي بصجاااة لياوم واحاد كاي

أأكر أي األمر أصعطاني يومين ،كنت
أتغل ب ،أبال أللقي برأجي أي وجها،
وأبلغ ،أنني و طيبتي مستقيالن كاي
نوأر عليا ،عنااء طريناا واانترك
الشركة ل ،والبنت ،المدللة يرتعان
أيها كي ما يشاءان ،لكناي أوجئات
بلساني بدال من ذلك يطلاب األجاااة
وكصناا ،يسااتمهلني ويهثنااي علااى
التروي وإعاية الت كير بواقعياة،
اذ
أ ا

ادواما
الا

اع
اير تعغا
واألعابا

برأاي أصحسسات أن عقلاي يوشاك أن
اى
اين علا
ار ،عا
ين ها

اي
اي التا
طيبتا

تهبني وتتمسمك بي وتهارب الادنيا
ار،
اب األما
اي إن تطلا
ان أجلا
اا ما
كلها
والعين األ رى على مساتقبلي الاذي
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ايجيع إن أنا أبرر

علاى التمساك

بها ،أكاي أجن  ..ماذا أأعل؟
ال
اي كا
اي وجها
ااج أا
اق الها
اد أغلا
لقا
األبواب ضيق علي وضاعني أاي
اليك ،إن أنا رأجت عرض ،بار
الشار

اناة
أاي

أناا و طيبتاي ال أجاد ماا

أبرف ب ،على ن سي أجال عان ت هياز
متطلبا

الازواج ،واصضاطر عنادخا

للبهث عان أي عمال ال تطاالني ياد
الهاج أي ،،اصعمل تباعا أو اريها
أو شياال أو عامل قماماة أو ربماا
أاعال لدى أحد المقاولين من جديد،
وعندخا لن أاتطيع الزواج بهاا وال
بغيرخا إال بعد عقد من الزمن علاى
أحسن تقدير إن ل
واله

أمت مان التعاب

قبل ذلك ،أو ربما ايقبل بي

والد منار اوجاا لهاا علاى علتاي
ويتك ل خو بكل شئ ويغرف علينا من
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جيب ،أو يعينني ربما أي أي وظي ة
بورية ي تلقها لي كي يه ظ لي بعض
ماء وجهي ،ال ..لي

خذا خو طماوحي

أبدا وال ما تركت يار أبي وقريتاي
وقغااد

المدينااة ألجلاا ،،ثاا

ا تيار عويتي للقرية أبب

إن

مستهيال

ااالمرة وال
اار واري با
ااا وغيا
تماما
يمكنني حتى أن أأكر أي ،وال أضامن
أن تقبل مناار العايش خنااك وخاي
ابنة المدينة منذ جااء
ث

للادنيا،

إن يد الهااج تساتطيع أن تغال

إلي خناك وتسوي عيشتي تماما كماا
تستطيع أن ت عل ذلك خنا.
أما إن قبلت عرض ،أسيعني خاذا أن
أت لى عن منار وأظلمهاا يون وجا،
حق ،وأضهي بهبها الغاايق الغزيار
لي  ..الذي ال أيري إن كنات ااصجد
اا أم
شيئا من ،لدى رانيا أو غيرخا
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ال ،اصلت ن سي إن كنات أحاب مناار
حقا أم أن ما أشعر ب ،نهوخا لاي
إال م ري إع اب كماا يازع

الهااج

ااذبتني
ااا جا
اارف أنها
اال ،أعتا
كاما
ااا
اادة وثقاأتها
اايتها ال ريا
بش غا
وذكاءخا وأنوثتهاا وياللهاا وأناي
أشعر برجاولتي وخاي إلاى جاانبي،
وأنها وأخلها قد رحبوا بي وأتهوا
لي بيته
لكن رغ

يون أي م خل من ناحيتي،
أذق الهاب قبال

أنني لا

ذلك أال أنناي قارأ

عنا ،كثيارا،

ولست متصكدا مان أن مشااعري خاذ
ت ا

منار تندرج تهت مسامى الهاب

الهقيقي ،ث

اصلت ن سي م ديا أإن

كنت غير واثق من أنني أحبها أعاال
أل

أضهي بمستقبلي وطموحااتي مان

أجلها يونما يا

قوي؟ ولكان كياع

ايكون وقاع األمار عليهاا إن ريي
إحسانها وحبهاا بناذالتي وجبناي؟
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عند خذ

النقطة تاريي

أاي رأااي

جملة قالها لي الهاج أي مناقشتنا
األ يرة ( طيبتك خذ
او
تما

ياا بناي لان

ارك
اتهب غيا
ال اا
ادك با
ان بعا
ما

وتتزوج وتن ب وتنساك وتنسى كل شئ
ربطها بك يوما)..
نع  ..أظن ،علاى حاق ،ألا

أاامع

يوما عن شا ص توق ات حياتا ،علاى
آ ر أو انتهت بسبب ،،لي

على أر

الواقع ،ربما يمكن ألشياء كهذ
تهدث أقط أي عال

أن

ال ياال وأأاالم

السينما.
حاادثتني منااار عباار خاااتع أحااد
ال يران أي بباح اليوم األول الذي
تغيبت أي ،عن العمل والقلاق بااي
أي بوتها ،تعللت بصنني مريض بعاض
الشئ ولذلك آثر

المكوث أي البيت

كي أرتاح ،باالطبع لا
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يباد علاى

اا وال
ادقت حرأا
اد با
اا قا
اوتها أنها
با
ألومها على ذلك ألا

يكان أيائاي

مقنعا حتى لن ساي ،مجاى اليوماان
وتوجهت للمكتب أي الياوم الثالاث
متهاشيا النظار أاي عينيهاا قادر
اان،
افمكا

اي
اي عملا
اي أا
ات رأاا
يأنا

ويأاااتري إلااى أن ظهاار
وااتدعتني مباشرة أقغد

رانيااا
مكتبهاا،

كنت قد انتويات ال لاوس والتهادث
إليها قبال حتاى أن تطلبناي خاي،
ااتقبلتني بابتساامة معساولة لا
ارت

لها ويعتناي لل لاوس ،أ اذ

تبايلني النظرا

لوخلة ،الحظت ألول

مرة ذلك الشب ،الكبير بينها وبين
أبيها و ابة تلك النظرة الناأاذة
ال احغة أي األعين ،قالات بنعوماة
وابتسامتها اللزجة ال تزال خناك:
كيع حالك ياا قمار؟ ياارب تكاونب ير ،أعرف أننا ل
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نتهدث كثيارا

طوال مدة عملنا اويا أاي الشاركة
وأن مهايثاتنا القليلة كانات ذا
طابع رامي ا يع ،أريادك أن تعارف
أننا ال نتكل

اآلن كرئي

عمل وأحد

مرؤواي .. ،وإنما ندريش كصبادقاء
أ ذ راحتك على اآل ر وقال كال ماا
تريد قول ،وال ت ش شيئا ..
خل أنت مرتاح معناا أاي المكتاب؟
أتمنى ذلك حقا ،رغ

أنناي أتوقاع

أنك قد حكمت علي مسبقا مان واقاع
ما رأيات مان تغارأاتي ومعااملتي
للموظ ين ،ولكني أريدك أن

تت ه

موق ي وتجع ن سك أي مكااني ،أاإن
الهاج كامال ،ال أقاول أباي أهاذ
الكلمة للبيت أقط وال تقاال خناا،
يجع على عاتقي مسئولية كبيرة أاي
إيارة المكتب وموظ يا ،ويهااابني
على الغغيرة قبل الكبيارة ،لاذلك
ااا
ااعت قنا
وضا

ااوة
اادة والقسا
الشا
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الظاااخرتين كااي ألاازم ال ميااع
باالختمااام بالعماال وأال يجاايعوا
يقيقة واحدة من وقت الشركة أيماا
ال طائل من وراء
وقنا

..

الشدة خذا الذي أرتدي ،خنا

خو على النقيض تماما مان ش غايتي
الهقيقية وخذا خاو اابب معانااتي
وعذابي ،خال اتغادقني إن أ برتاك
اعر
ارا وأشا
اي كثيا
اوم ن سا
اي ألا
أننا
بالندم والش قة على الازمالء خناا
مما أأعل ،معه ؟ لكني أعوي أصقول
لن سي أن خذا من مغلهته

ومغالهة

العماال وأنااا أيرى بهمااا ماانه ،
اك
ا ،ذلا
اون أيا
اوم يت هما
ايصتي يا
واا
ويقدرون ،وربما شكروني علي ،أيجا
..
اي أن تعل ا
ينبغا
منزلة

اك
ار أن لا
اا قما
يا

ابة عندي منذ اليوم الاذي

رأيتك أي ،و ابة بعد كل ما امعت،
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من أبي عناك ،خال أبادقك القاول؟
اي
اول أننا
اتهي أن أقا
انا ..ال أاا
حسا
أريتك لن سي اوجا أمام هللا والنااس
منذ البداياة ..وكاان يغاعب علاي
اا
اا ذكيا
اابا أتيا
ارا أن أرى شا
كثيا
واعدا مثلك مع أتاة ال تناااب ،وال
أأل

تستهق ،،ربما ل

أي التعبير

عن مشاعري ت اخك بالشاكل الغاهي
ولكن غيرتاي علياك منهاا أعمتناي
وشلت ت كياري ألا

أكان أيري ماا

أأعل ..
ولست وحدي المغرمة بك خناا ،أاإن
يالل أيجا تهبك وحاطة عينيها عليك
منذ مدة ،ال تندخش خكذا أهي حقيقة
وأنت تستهق ذلك لكنك ال تقدر ن سك
حااق قاادرخا ،ولعلااك قااد الحظاات
معاملتها الم تل ة لك ،لكن يالل ال
تدري أنني قد أحببتك قبلهاا ،ماع
أنني أعترف أنها مان ل تات نظاري
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إلى العديد مان مميزاتاك وبا اتك
ال ميلااة كمااا ل تاات نظااري إلااى
العالقة التي ت معك بمنار ،قل لاي
اي
اك أا
اا ال اذي يع با
اي  ..ما
والنبا
واحدة مثل منار خذ ؟
ك

ت ني من المال أي وظي تك خنا؟

حتااى مااع كثياار ماان الت اااؤل
والترقيا

والزياايا

المهتملاة؟

أظن ،ال شئ مقارنة بمشاركتي حياتي
وأمالكي وكل شئ ،نع  ،إن تزوجتناي
أسصكون وكل ماا أملاك تهات أمارك
ونغرأك ،اتغب

اوجي وشريكي وتغير

رجل أعمال مرموق ل ،عالقا
أي عال

واااعة

ااس آ ارين خا
آ ر مع أنا

ب وة الم تمع وطبقت ،الراقية ،لن
يعوي خناك أي مكاان للهثالاة أاي
حياتك ،ال تتوقع كثيرا عناد أاارق
السن البسيط بيننا وت كر كالرجال
التاأهين أاي أن الزوجاة ي اب أن
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تكون أبغر مان اوجهاا ومثال خاذا
الكالم ال ار

أصنت أذكى مان ذلاك

بكثير ..
يقول أبي أنك رجل ذو كرامة وعازة
ن

وال تقبل أبدا أن تغارف علياك

امرأة ،وخذا خو أكثر ماا يع بناي
أيك ،ال تقلق ألن يهدث شائ كهاذا،
اااتكون أااي بدايااة األماار مااديرا
الكبير الاذي أملكا ،ولاك

للمطع

ي ل كبير ثابت تستطيع ب ،أن تغرف
علي وعلى البيت وتد ر من ،ويكاون
لك ربيد كبيار مساتقل أاي البناك
وتمتلك كل ماا أري

أو حلمات با،

يوما ،انعمل معاا وننماي أمالكناا
وثروتنا اويا ،ايكون لاك م ستقبال
باخرا ال يهل

ب ،أي شاب أاي مثال

انك ..
واتعل
أاا

مع مارور األياام أناك قاد
الظن بي من قبل وأ طاص
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أاي

حكمك علاي ،وأناك كنات لتنادم إن
أضعتني وأضعت أربة ذخبية كهذ
يدك ،اتعل

من

أنناي لسات إال امارأة

بسيطة ضاعي ة كال ماا ترياد

مان

الدنيا رجل حنون تشعر مع ،باألمان
ويعيشان معا حيااة خايئاة ااعيدة
وينسيها ما ذاقت ،من مرارة األيام
ويعوضها عن كل ما رأت ،من قساوة،
وأنا على يقين من أنك اتهبني كما
أحبك وربما أكثر ،أصنا أعرف ن سي
وجوخري جيدا وأعرف ما أنا قاايرة
علي،،

أكر أي كالمي بعقالنية أمثل

تلااك ال اارص ال تتكاارر وال ي ااوي
الزمان بمثلها كثيارا ،ضاع أشاهر
طوبتك القليلة تلك التي ل

تهنص

بها مع مناار ومساتقبلكما الاتع
اويا أي ك ة ..ومساتقبلك المشارق
الااذي ينتظاارك معااي أااي الك ااة
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المقابلة ..ث

ان ظر أي الك تاين

ترج

لديك ..

عاي

عطر من ايارتها للبلدة بوج،

عطر 13

غير الذي قغدتها ب ،،رجعت حزيناة
اي
ات تمنا
ادما كانا
ال بعا
اة األما
ائبا
ن سها باصن تعاوي ومعهاا مباركاة
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الها وأاارت ،وتارحيبه
منه

ووعاويا

بصن يكونوا إلى جوارخاا أاي

ليلة عمرخا ،الليلة التاي طالماا
انتظرتها تهل

ب رحتها وخي ترتدي

أستانها األبيض واط أرحة مان بقاي
لها من عائلتها ،احتجانها أ وخاا
وحاول تطييب

اطرخاا وااط نظارا

عزيزة المش قة ،والتي قالت بصااع
أنها كانت تتوقع كل ما حدث خناك،
ري
عاب

عليها عطر بصنها كانت تظن حب
لها م ري مشاعر ط ولياة لان

تلبث أن تاذخب ألاى حاال اابيلها
بنجوجهما وبمرور األيام ،لا

تكان

تهسب أن الزمن لن يزيد حبا ،لهاا
إال توقدا وعمقا وغزارة.
أ ذ مزاج عطر يعتدل شيئا أشايئا،
ب جل جهاوي م ادي وااراج وعزيازة
المكث ااة ومااا كااانوا ي علوناا،
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ألجلها ،ومهااوالته

المساتمرة أاي

إي ال السرور على قلبها يون كلال
اا أن
اا وحثها
ان كآبتها
اا ما
وإ راجها
تنسى وأال تشغل ت كيرخا بشائ ااوى
أنها عروس على وشك أن تنتقل إلاى
مملكتها ال ديدة بيت اوجها لتعيش
مع ،أي اعاية وخناء ،وقبل الزأاف
بيوم واحد قابلها م دي والساعاية
تغمر مالمه ،،أ ذ يهدثها عن العرس
والمعااي

وما

طاط لا ،أاي شاهر
لا

يتطارق أاي

العسل المرتقاب،

حديث ،إلى ما حدث مع

الها وابن،

أثناء تلك الزيارة المشئومة حربا
من ،أال ي دي أحزانها ،كانات عطار
قد قغت علي ،مسبقا كل شئ عن عاب
ااعر
ومشا

اا
اا وأنها
اة نهوخا
القديما

أكثر من ابنة عماة بالنسابة لا،،
وكان م دي يظهار تعاط ا ،وت هما،
لألمر ول

يبد أي غجاب أو انزعااج
283

من ناحيت ،،لكن ،كان مغادوما مان
القااية تماما كماا

رية أعل عاب
بدمت عطر.
لكن م دي ذكر

الل كالم ،شايئا عان

شقة والد عطر واندخاش ،من أن عطر
واااراج لاا

ي كاارا ماان قباال أااي

االات اية منهاا علاى نهاو ماا أو
التغااارف أيهاااا ..

اباااة ماااع

ااتقرارخما أي المدينة وعدم وجوي
أي نية لادى أحادخما أاي العاوية
للبلدة ثانية ،قابلت عطر كلماتا،
بنظرة عتااب وأااى أتملكا ،شاعور
بالناادم وقطااع حديثاا ،أااي األماار
وابتلع ما تبقاى علاى لساان ،مان
كلما

ا ،أن
أي خذا الشصن ،قالت لا

م ري ت كير

أي شئ كهاذا ي لمهاا

كثيرا ،خي التي ل

ت كر للهظة أي

ترك شقة بالح الغالية التاي عاشات
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اريط
اا أو الت ا
ال أيامها
اا أجما
أيها
أيها ،وأنها أكثر مان م اري شاقة
بالنسبة إليهاا ..إنهاا حياتهاا،
اعتذر خو لها م كدا أن ،كان يقغد
أقط أن ي

ع عان عاتقهاا وأ يهاا

ذلك المبلف التي يدأعونا ،شاهريا
اي ال
اة التا
اقة المغلقا
اار للشا
كإي ا
يست يد منها أحاد ،وخاا خاي عطار
اا،
اقة اوجها
اي شا
ايش أا
اتنتقل للعا
اا
وأ وخا ايساأر للعمل بال ارج كما
ارخ  ،ث ا
أ با

اة
اا ثانيا
اذر لها
اعتا

واعدا إياخا أال ينطق لسان ،ثانية
بمثل ما قال وأال يعوي للهديث أاي
خذا الموضو

من قريب أو بعيد.

غير م دي يأة الهديث ثانياة إلاى
الزأاف وترتيبات ،،ث

أمساك يادا

عطر وكرر على مسامعها ك

يهبهاا،

النت خي وأ برت ،أنها مناذ باغرخا
285

وخي تهل

بالزواج مان رجال حناون

مثل أبيهاا تكاون بينهماا مشااعر
قوية وقغة حب عظيمة كالتي شهدتها
بين بالح ووأية ،أابتسا

خاو لهاا

مطمئنا وخو يجغط ك يها الرقيقتين
برأااق ابتسااامة تعااد بااالكثير،
أتبسمت ل ،بدورخا وخاي تنظار أاي
عيني ،الوااعتين ال ميلتاين وقاد
اياء
ادقا ضا
اا مغا
ارق وجهها
أشا

اى
علا

الدنيا من حولهما.
****
أقي
قاعا

ح ل الزأاف الغغير أي إحادى
المناابا

بالقرب من مساكن

الزوجية ،كاان ح اال ياأئاا يتسا
بالبساطة التي تعشقها عطر أي كال
شئ ،اكتمل العدي تماما قبل وباول
اين ول ا
العرواا

اع
ااك موضا
اد خنا
يعا
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اب
ان المكتا
ازمالء ما
ار الا
ادم ،حجا
لقا
وأااارخ

بافضاااأة ألباادقاء م اادي

وبديقا

عطر وكثير من ال يران من

كال الطرأين ،بالطبع لا

يكان مان

بين الهاضرين ال ال بابر أو أحاد
أأراي أارت ،وخو ما أثر على أرحة
العروس ال ميلة ،لكن أ وخاا خما
أي أذنها مهاوال أن ي علها تت اخل
األمر أن طارئا ماا ربماا أباابه
وأن ،ايتغل به

غدا ليطمئن عليه

ويطمئنها ،منهت ،ابتساامة باختاة
وحاولت نسيان األمر والتركيز أقاط
أي ليلة عمرخا وأرحتها وخي تتصبط
ارا
بد
ل

حبيبها واوجها.
عطر كال مر أي ليلة التماام،
تار ااببا للمبالغاة أاي وضاع

مساحيق الزينة على وجهها ال ااتن
اا
ابعض اللمسا
ات با
أاكت ا
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ال

اة
ي ا

منها أقط ،ل

يساتطع م ادي الاذي

بدأ وايما للغاية بدور

أي حلتا،

الداكنة أن يهول عيني ،عن وجههاا
الذي تجاعع اهر

وجمالا ،،وكانات

خي ترى نظرات ،تلك أتهاول وجههاا
المهمر عن ،أي

ال بارئ وقلبهاا

يرقص أرحا ،ا تلطت يماو
أي عيني عزيزة بدمو

ال رحاة

الهازن وخاي

تنظر إلى عطار إلاى جاوار اوجهاا
وإلااى أ يهااا الااذي ينتقاال بااين
المعااي

والسعاية تغمرخما ،كانت

عزيزة تش ق على ن سها من مغايرخا
ماان بعاادخما ،بعاادما ي ارقانهااا
أت لو الشقة الغاغيرة عليهاا مان
اة
اا به ا
اا عليها
ادما مرخا
اد بعا
جديا
وأنسا ،لكنها واات ن سها بصنهماا
ايتركان لها عبلة لتا ن

وحادتها

اهت
ار ،مسا
اين آل ا
ان حا
اا ما
ويزورانها
يموعها قبل أن يالحظهاا أحاد وخاي
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تعيااد انتباخهااا للطباال والزماار
ااااي
اارقص والمعا
والا

ااا
واألغنيا

واألنوار المتأللئة التاي لا

تكان

لتطغى على نور وجا ،ابناة أ يهاا
الهبيبة الذي اايت ،ال رحة توخ ا
ارى
ات تا
ازة كانا
ان عزيا
ااءا ،لكا
وبها
بوضوح أي عيني عطر أن أرحتها غير
بهرارة وخي تترح

مكتملة ،أتنهد
على بالح ووأية.
شري

عطر لبعض الوقات وخاي تنظار

لألط ال أي مالبسه

ال ميلة يلعبون

ي اارون يرقغااون يتقاااأزون أمااام
عينيها أي مرح ،ت مد
على ش تيها وخي تارقبه
كلما

ابتساامتها
وتساتعيد

قالهاا م ادي وكتمتهاا أاي

قلبها ،حين بارحها بكال شائ ي اص
اي
اي ،األلا
اة وماضا
ا ،المعذبا
ط ولتا
ورغبت ،أي تصجيال ال ل اة ،نظار
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نهو

أإذا ب ،يمااح أحد أبادقائ،

بابتسااامة وااااعة غياار منتباا،
لنظراتها ،رأعت رأاها نهو المكان
اا
اة قمرخا
اع رؤيا
ات تتوقا
اذي كانا
الا
العزيز أي ،،لكنها رأ

بادال منا،

اااقع القاعااة الماازيان باألضااواء
واأللوان ،كانات تبهاث عنا ،لتباث
اا
اا وي لمها
اان ي رقها
اا كا
ا ،ما
إليا
الت كير أي..،
أهو وحد

كان لي ه

نظراتها..

قمر 13
رجت من مكتاب رانياا وقاد حسامت
اات
اارة ،ن ها
اابة كبيا
ااراري بنسا
قا
بكلماتها المسترالة أن تلما

ذاك

الااوتر الهساااس باادا لي ،الااوتر
المعني بالطموح والن اح والعالقا
الوااعة مع الغ وة ،قطعت علي كال
ار،
ااية الت كيا
اريي وإعا
ابيل للتا
اا
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غاير

المكتب إلى المقهى القرياب

أطلب كوب شاي وح ر معسل كي يتازن
يماغي ويجع لمساات ،األ يارة علاى
كلماتي التي اصبيف بهاا الموضاو
على مسامع منار ،عد

للعمال بعاد

نهو ااعة قابدا مكتب الهاج كامال
مباشرة ،تهلال وجها ،بعادما اامع
مواأقتي وقام من مكتبا ،أغااأهني
وخو يقول بنبرة جاية:
ع ارم عليك ،قرار حكيبني ،كعايتك ل

تماما يا

ت ياب ظناي أياك،

اصرتب أنا لكل شئ ،أما أيما ي اص
طيبتك السابقة أا..
قاطعت ،بلطع:
ال تقلق بشصنها يا حااج ،ااصتولىأنا أمرخا وأ برخا باألمر بطريقتي
نظر أي عيني للهظة ث

توجا ،إلاى

مكتب ،ثانية وخو يهرك ياد
معنا

أن ،ال أارق لدي:،
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أيماا

كما تهاب ،لكان أعتقاد أنا ،ماناألأجاال أن ت باار رانيااا ابنتااي
بقرارك الغائب بن ساك ،ألا

يعاد

خناك م ال للهرج بينكما بعد اآلن،
أال تظن ذلك؟
بالتصكيد يا حاج ..ااوف أ برخااأي الهال ،أقاط أحببات أن أعلماك
أوال باعتبار أنك الكال أاي الكال
وأنك من أاتهني أاي الموضاو

مان

البداية
وقد كان ..عرجت على مكناب رانياا
اات
اادخا ،حولا
اات والا
اادما تركا
بعا
انتباخها عان بعاض التقاارير أاي
يدخا وااتقبلتني بوج ،جامد مترقب
وعينين بااريتين ثااقبتين ،أ اذ
ن سا عميقاا وأ برتهاا بماا جئات
ألجل ،،النت مالمهها وابتسمت لي يون
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أن تااري وأااي عينيهااا نظاارة لاا
أأهمها.
ار
انتظا

ال
ات العما
اى وقا
اى انتها
حتا

وطلبت من منار أن نذخب اويا ألحاد
المطاع

كي نتهدث أاي أمار مها ،

ويبدو أنها كانت تتوقع ما اايهدث
اآ ر،
اكل أو با
بشا

اذا
اد خا
اة بعا
ابا

ال تااور والتغياار الم اااجئ ماان
ناحيتي وكل تلك النظرا

السااأرة

الم عمة بالشاماتة التاي باوبتها
رانيا إليها على مدار اليوم ،رغ
البري كنت متعرقا بشدة بسبب حرجي
اا
اايق مما
اي الغا
اع وحزنا
ان الموقا
ما
اصأعل ،بهاا يون وجا ،حاق أهاي ال
تستهق مناي ذلاك أبادا ،ويي
انشقت األر

لاو

وابتلعتني وخاي تنظار

نهوي بترقب عبر مائدة المطع

مان

مقعدخا المقابال لاي أاي انتظاار
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الكالم المه

الاذي أتات لتسامع،،

أ برتها بتلعث

شديد وأنا أبتلاع

ريقي كل ثانية متهاشيا النظر أاي
عينيهااا الهاازينتين أننااا ربمااا
تسرعنا أي أمر

طبتنا وأنني لسات

متصكدا من مشاعري ت اخها وال أريد
ان أظلمها معي وأنها تستهق من خو
أأجل مني وكل خاذا الهاراء الاذي
اقت ،لنا األأالم القديمة المكاررة
التي ح ظناخا عان ظهار قلاب ،لا
تهاول خي مقاطعتي وإنماا انتظار
حتى جع نبع كالمي تماما ألا

أعاد

أجد حرأا واحدا ألضي  ،،كاي قلباي
ين طر ألما وأنا أنظر إلى وجههاا
المهمر بعد كلماتي اللعيناة تلاك
وعينيهاااا الواااااعتين اللتاااين
ت اخاادان أال ت لتااا يمعااة ،كناات
أتوقع بالطبع أنها اتغادم وتهازن
وربما تثور علي تغرخ أي وجهي بما
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أاتهق ،أو حتاى ت غ عني وتنغارف،
لكني على يقين من أنني لو كنت قد
ت يلت وجهها على حال كالتي أراخا
اآلن  ..أإنني ل

أكان ألجارؤ علاى

وضعها ووضع ن سي أاي موقاع كهاذا
أبدا.
مر

لهظا

كآبة و

ثقيلة من الغمت اايتني

ال من ن سي ،أتهت خي أمها

لتقول شيئا لكان يموعهاا غلبتهاا
وانهمر

كالسيل على وجهها ،أشاحت

بوجهها عني إلى النهر على يمينها
وخي تجع يدخا على أمها ثا

عااي

لتنظر ناحيتي ثانياة وخاي تهااول
عبثااا ك ك ااة يموعهااا وااااتعاية
رباطااة جصشااها ،ثاا

قالاات بغااو

متهشرج:
أتعرف ما خاو أكثار ماا يا لمنياآلن؟ أنني ت اخلت كل ما قال ،لاي
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أبي بشصن حبي الزائد عن حاد

لاك

وارتماااائي علياااك وتهذيراتااا،
أكان

المتكررة لي من العواقب ،ل

أرغب أي أن أبدق حرأا واحادا مان
اي
اكلتي وح ادي أا
اا مشا
ا ،،لكنها
كالما
النهاية ألني وضعتك أي مرتبة أعلى
اي
اتقدر حبا
اك اا
اتهق وظننتا
اا تسا
مما
الكبير لك ولن ت ذل قلبي وال أخلي
الذين أتهوا بيته

لك وأعلوا معك

ما ال ي عل ،أحد
ث

ابتسمت ابتسامة مريرة ل

أن تالشاات اااريعا وعاااي

تلبث

يموعهااا

تتدأق بغزارة وخي تقوم من مكانها
وت لع عن إببعها يبلتي وتقذف بها
اامي ث ا
ادة أما
عل اى المنجا

ارف
تنغا

اوي
اد ااا
ااي وقا
اة إيا
ارعة تاركا
مسا
الدنيا أي عيني.
****
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ضاقت بي الدنيا وأقض الندم مج عي
تلك الليلة ،أ ذ

أأكر أيما حادث

أعيد كل كلمة وكل نظرة مارارا ،ال
أظن أن مناار اتمجاي أاي حياتهاا
اي
اورخا لا
اي با
ااطة التا
اك البسا
بتلا
الهاج كامال أتهاب غياري وتتازوج
وتن ب كصن شيئا لا

يكان ،كماا ال

أظاان أن الناادم اااي ارقني يومااا
ويتركني وشصني ،شعر
حالي بن

باألااع علاى

الدرجة التي شاعر

با،

من أجلها ،كل ما أعلت ،أنني ضهيت
ب طوبة قغيرة يامت لبجعة أشهر من
اري
اتقبلي  ..م ا
ال مسا
أجا

اة ال
طوبا

أكثر وليسات اواجاا طاويال وعشارة
كبيرة وميثاقا غليظا ألتهمل ذنبا،
وتصنيب ضميري طوال حياتي.
كنت أي المكتب بباح اليوم التالي
ااعة
اور بسا
اد الهجا
ان موعا
ارا عا
مبكا
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كاملة ،تركت على مكتب منار راالة
أرجوخااا أيهااا أال تتاارك المكتااب
وترحل ألني كنت متصكدا أن خذا خاو
أول شئ ااتقدم عليا ،،أنناي كنات
مشوش العقل الليلة الماضاية ألا
أنتب ،لهذا الهراء الذي نطاق با،
لساني ،أنني أعد

الت كير أي كال

ما قلت ،وعادلت عنا ،،أن تمنهناي
وتمن

ن سها أربة أ يارة لتادارك

األمر ،أنني على ااتعداي لالاتغناء
عن عملي خنا وعن أي شئ أاي اابيل
أن ترضى وتغ

عناي وأال تتركناي،

انني ال أريد رانيا وال غيرخا انما
اريدخا خاي ،ظللات أنتظرخاا علاى
قطعة من ال مر حتى ظهر

أ يرا أي

منتغع اليوم ،كانات تبادو ثابتاة
قوية متمااكة رغ

الشهوب وال طين

الداكنين أا ل عينيها المهمرتين،
قغد

مكتب رانيا أورا والمت لهاا
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كاال األعمااال التااي كاناات موكلااة
إليها ،ث

جاء

إلى مكتبها ت ماع

بعض أشياءخا حتى انتبهت لاورقتي،
قرأتهااا أااي ع الااة ثاا

ابتساامت

بس رية قبل أن تقلب الورقة لات ط
عليها شيئا ث

وضعتها أمامي بعنع

وخي تمنهني نظرة قااية أ يرة قبل
أن تنغرف تتابعها عيني يالل التاي
كانت تتابع الموقع من البداية.
انقججت على الورقة أقرأ كلماتهاا
وقلبي ي

ق بقوة وقد انغرأت ضاالل

إلى مكتب رانيا ألا

تكان لتغابر

ارأ
اا ،قا
اى إ بارخا
علا

اك
ازن تلا
بها

الكلما

الثقيلة التي اطر

عليها

قبل أن أامع نباح يالل تنايي علاي
وتطلب مناي أن أتوجا ،إلاى مكتاب
رانيا حاال ،اصلتني رانيا كيع تا
األمر ماع مناار ومااذا قلات لهاا
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وقالت لي ،ث

أ برتني أنها علمات

أن ثمة راائل متبايلة بيني وباين
طيبتي السابقة ،قلات لهاا أنناي
كتبت إليها آن تبقى أي المكتب وال
ترحل أالعمل ال عالقة لا ،باصي شائ
كان بيننا ،وأن ت بر ال ميع أنها
من أس ت ال طبة بايانة لكرامتهاا
أمامه

أصنا رجل أي النهاية ولان

ادا
ارخا ،با
اا ايجا
ار كما
ارني األما
يجا
االاتياء ممزوجا بالشاك أاي عيناي
رانيا للهظة ،ث

تنهاد

أاي غيار

ااا
ااع حاجبيها
اال أن ترأا
ااا قبا
رضا
وتسصلني:
-وب

أجابتك؟

رأجت عرضي بسا رية شااكرة إياايعلى رقة قلبي ومشاعري النبيلة
يا حرام ..ياللجاهية المساكينة،وخل بدقت حزنها المزعوم يا مسكين
300

وان دعت بدمو

التمااي

خذ ؟ خذا

كهن نسوان يا حبيبي ..إاصلني أنا
ث

لوحت بيدخا أاي اااتنكار وخاي

تقول بنبرة عالية:
-ال أيري ل

تتغارف بهاذ

الطيباة

والسذاجة معها وتجع ن سك أي خاذ
المواقع الس ي ة؟ أليست خي ن سها
التي كانات تجاايقك أاي البداياة
اع
اام خ ا الء ال ميا
اك أما
وتس ا ر منا
الذين ت شى على منظرخا أمامه ؟
ث

اأر

بقوة وأ

جت بوتها قلايال

وخي تتابع:
-على العماوم

االص  ..ال علياك ..

لقد ذخبت إلى حال ابيلها على كال
حال ،وال تقلق بشصنها كثيرا ،أاإن
اول
ان يطا
اال ولا
اور الها
اا ميسا
أباخا
الوقت حتى يعثر لها على عمل آ ار
ت د أي ،اميال جديادا تراا
وتلقي شباكها
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عليا،

****
ل

يمر الشهر إال وقد كتبت كتاابي

على رانيا بعدما ل

يعد خناك ماا

يمكنني أعل ،مع منار كي تعوي لي،
أبر

رانيا على إقامة ح ال اأااف

اب
ان كتا
اام ما
اعة أيا
اد بجا
ار بعا
كبيا
الكتاااب تهكااي المدينااة كلهااا
وتتهاكى ب ،،ربما أراي

باذلك أن

توبل راالة ما إلى اوجها السابق،
اكني
اى مسا
ات إلا
ات ،توجها
اذا ظننا
خكا
ألمل

خالخيلاي وأشايائي البسايطة

التي اتنتقل معي إلى ڤايال رانياا
حيث مسكني ال ديد ،وقعت يدي علاى
تلك الراالة التي كتبتها لي منار
أي لقاءنا األ ير بالمكتب ريا على
ارة
ارة األ يا
اا للما
االتي ،قرأتها
راا
وأنا أشعر بن

المرارة:
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(لن أال

خذ

الورقة إلاى رانياا

أتكون بذلك قد

كل شئ

سر

على أكرة ،كنت أشعر بكال شائ مان
اكان أظان أنناي

البداية لكني ل

ر يغة عندك لتلك الدرجة وال أااوي
شيئا
على أي حاال مباروك علاى الغا قة
وحظا طيبا مع رانيا
وال تن

أن تت لص من الورقة

اارج

المكتااب بعياادا عاان عينااي يالل
ويديها)
قطعت الورقة بهنق وألقيت أشاالءخا
أي القمامة وعد
ار
اي ،عثا
أغراضا

ل مع ما تبقى من
اى
اي علا
اين مالبسا
با

نظارة أباي الشمساية التاي حزنات
كثيرا عندما كسر
القرية ،نظر

ياوم رحلات عان

إليها أإذا بعداتها

اليمنى خي المكسورة ،ل
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أكان قاد

انتبهت لذلك من قبل ،توجهات إلاى
المرآة أنظر إلى تلك الندبة أعلى
ج ني األيمن  ..أنقل عيني ما باين
الندبة والعداة المكسورة أي يخشة
 ..لو كنت أضع تلك النظاارة علاى
عيني وقات الهايثاة لربماا عميات
عيني اليمنى لألبد ،ظللات لادقائق
على حالي خذ

شاريا أأكر أي األمر

وأتع ب من إراية هللا وتدبير  ،ربما
ينبغااي علااي أن أثااق أااي حكمتاا،
ال
ار وأاا
ا ،أكثا
وترتيباتا

اائ،
لقجا

وأن ،أي بالهي حتما حتاى وأن لا
أأه

ما يهدث لي ،ولربماا ينطباق

خذا على ما حدث بيني وبين مناار،
ولربما عوضاني اواجاي مان رانياا
ومستقبلي الواعد معها عن حرمااني
من منار وعان كال تلاك المعانااة
التي شهدتها أيامي واانوا
..
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عماري

ربما ..

عطر 14
ااأر ااراج ليعمال بإحادى الادول
البعيدة بعدما اطمائن علاى أ تا،
كما وعدخا بعد وأاة أمهماا ،علاى
أن يراال أ ت ،وعمت ،باين الهاين
والهين ليطمئنهما على أحوال ،أاي
الغربة ،ويعت ،عطر بعد ثالثة أيام
ماان اأاأهااا وياعااا حااارا ملاا
الدمو

واألحجان والقبال

الهزينة،

ألول مرة ي ارقها أ وخا منذ جااء
للاادنيا ويساااأر وحااد

إلااى أر

غريبة لت غل بين ،وبين أ ت ،باالي
وأناااس وبهااار وق ااار ومساااأا
شااعة ،أ ذ
يعدل عن قرار

ترجو

بغو

متهدج أن

ويبقى إلى جانبها،
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ت بر

أن نار القلق عليا ،ااتصكل

أحشاااءخا أااي بعااد  ،تسااصل ،ماان
ااايرعا

ويهاات

بشاائون ،وطعاماا،

وملبس ،أي الغربة ،تذكر

أن ،كال

من تبقى لها أي الدنيا ،أغرورقات
عينا

بالدمو

بدور

وخو يهتجنها

بقوة ويمسد شاعرخا النااع

برأاق

قائال:
لقد اطمئننت عليك ياا قماري ماعاوجك وارتاح قلبي أ يارا ،يعيناي
اي
اي لا
اوظي وايعا
ارب حظا
ااأر وأجا
أاا
بالتوأيق ،ث
خي إال ااعا
ث

إنك أن احت تني أما
قليلة وأكون خنا

أمسك كت يها بهنان وطلب منهاا

أن تنظر أي عيني ،وخو يتابع بغو
رقيق ي رج من قلب:،
أنت قطعة مني يا عطر  ..نبجي ..خل امعتي من قبال عان نابض أاارق
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اا
اي يا
االمو ؟ ال تهزنا
ااحب ،إال با
با
حبيبتي  ..أطالما ل

ي رق الماو

بيننااا بعااد أسااصظل حولااك يومااا
ائ
اذي يجا
ار الا
ات القما
اتظلين أنا
واا
حياتي
راح ينظر الى ب هة وجههاا البهاي
تارة والى القمر أاي عاال

تاارة،

تالشى ضوء القمر أي ضاوء مهياخاا،
ضمها إلى بدر

ثانية وخو يقول:

ال تدعيني أرى يموعك الغالية تلكوأنا راحل أرجوكي ،ال ت علاي خاذا
بي ،وتذكري يائما أن عماري أاداك
يا أميرتي
نظر

عطر إلي ،للهظة بعاد جملتا،

األ يرة وكصنها توشك أن تغياب عان
الوعي ،لكنها ل

تلبث أن تمالكات

ن سها وك كت يموعها وحاولت منها،
ابتسامة باأية جاخد

لرامها علاى

ش تيها ،أمسك ك ها الغغير وتوجا،
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نهو م دي الذي بادا التاصثر علاى
وجهاا ،وخااو يرقااب المشااهد منااذ
البداية ،ويع ،اراج وخو يجاع ياد
ا ت ،أي يد اوجها وأي عيني ،نظرة
أهمها م دي جيدا وجاوبها بإيماءة
من رأا ،وابتسامة مطمئنة مغاهوبة
بنظرة أ رى تقول لساراج أال يقلاق
على أ ت ،أبدا.
****
عاتبها م دي ممااحا بعادما غااير
اراج:
خل اراج حقا خو كل من بقي لك أيالدنيا؟ خكذا؟ وماذا إذن عن عمتك
اديقاتك؟ أال
اك وبا
اكينة؟ و الا
المسا
يمثل أحدخ

لك شيئا؟
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مسهت يموعهاا ثانياة وخاي تبتسا
رغمااا عنهااا وتنظاار إلياا ،بهااب
واعتذار:
آا ة يا حبيباي  ..باالطبع أناتواراج أغلى من عندي أاي الادنيا،
وأيجا عمني و الي وبديقاتي وعبلة
ضهك م دي لجهكتها التي بدي
الليل ،ضمها إلى بدر

ظاالم

قائال:

هللا  ..باهلل عليكاي ال تهرميناي مانخذ

الجهكة الساحرة إن كنات حقاا

ادك،
اا عنا
غاليا

ثا

اك
اي أنا
ال تنسا

عروس ،خل خناك عروس تبكاي وتهازن
أي بداية شهر عسلها؟
****
قجت عطر مع اوجها شهر عسال ااعيد
ل

ينغغ ،شئ ،تكشا ت لهاا جواناب

أ رى جميلة مان ش غايت ،ااي
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مان

حبها ل ،وتعلقها ب ،،كان متعاونا
رقيقا عطوأا ال يدعها ت عل أي شائ
وحدخا وال يد ر واعا أاي إااعايخا
وتلبية كل ماا تطلاب ،أحبات عطار
مسكنها ال ديد بشدة كصنماا عاشات
أي ،عمرا وأرح م دي بهذا كثيارا،
وجد م دي أي اوجت ،أكثر مما كاان
يهل

ب ،،وبافضااأة إلاى جمالهاا

وب اتها ال ريدة التي عرأها أيها
قبل الزواج أقد كانات رباة منازل
ماخرة ل

ال مثال حرباها
ير من قبا

علااى النظاأااة والنظااام وذوقهااا
اذي ال
اهي الا
اا الشا
اع وطعامها
الرأيا
اي
ات خا
ارى ،وكانا
ا ،أ ا
اها أيا
تتاأسا
ت بر

يوما أنها ورثت ن ساها أاي

الطعام عان وأياة رحمهاا هللا التاي
علمتها كل شئ.
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كانت عطار تعاملا ،كابنهاا الاذي
يهتاج يوما إلى حنانها ورعايتهاا
ووجويخا إلى جوار

ويطلب مشورتها

أي كل شئ يقدم علي ،،ته

قي كثير

من األحيان ان ،بال عل ط ال باغير
ي اف من كل ماا قاد يهملا ،الغاد
ويل ااص إلااى حجاانها الااداأئ كااي
تطمئن ،وتعيد إليا ،ثقتا ،بن سا،
وتبث أي ،األمل والت اؤل ،أحياناا
كان يبكي على بدرخا مان يون اابب
أيمزق بكاؤ

قلبها الهاش لت اتلط

يموعها بدموع ،أتظال تربات عليا،
تقبل ،تجا

ذراعيهاا حولا ،أكثار

تهدئ ،بكلماتها الرقيقة حتى يسكن
تماما ،لقد عااش المساكين ط ولاة
قااااية تعيسااة مل خااا الهرمااان
ااماتها
اازال بغا
اااة وال تا
والمعانا
وت اباايلها وآثارخااا باقيااة أااي
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ذاكرت ،تعتغر قلبا ،تاروي أياما،
بمرارتها.
كان م دي يهرص على تاوأير واايلة
لمنع الهمل أي البيات باااتمرار،
يتابع انتظام عطار عليهاا يراقاب
اات دام الهبوب أوال بصول ويشاتري
غيرخا قبل ن ايخا ،وعطر تلم

على

ااتهياء باين وقات وآ ار لموضاو
افن اااب وأن أغلااى أمانيهااا أااي
الهياة أن تراق منا ،بط ال يهمال
مالمه ،وب ات ،،أياري م ادي بلطاع
أنهما ابقا وتهادثا أاي الموضاو
قبل الزواج وات قا علاى تصجيلا،،
اا
اا ورقتها
اوق ياللها
اي تسا
ات خا
أكانا
تهاول أن ت ثر علي ،حتى ي كر أاي
االمر ثانية على األقل:
يا حبيبي بدقني  ..إن األط ال خأجماال نعاا

هللا أااي خااذ
312

الاادنيا،

والهياة قغيرة أل

نهارم أن سانا

من أحلى متعها ،ك

تمنيت أن يكون

لي بيت ياأئ ملئ باألط ال األشقياء
أخت

وأرعااخ

بها

يناامون باين

أحجاننا يمألون الدنيا علينا به ة
وب با ،بدقني اتغير رأيك ماع أول
ط ل يتعلق بقدميك واتندم على كال
يوم ضا

من عمرك قبل قدوم.،

يا حبيبتي إن الدفء أاي البياويكااون بالهااب واف ااالص والمشاااعر
ال ميلااة المتدأقااة بااين قلااوب
ااااكنيها و ااوأه
اااخمه
بت ا
وتشاركه

علااى بعجااه ،

اااونه
وتعا

ااآل ه
وتا

كال شائ ،وبادقيني أنات

أنني اصجعل تهقيق خذا كلا ،خادأي
ومهمتي األولى أي الهياة
لتنهااي عطاار بيااصس حااديثها أااي
الموضو

إلى حين  ..وخي تتمنى من
313

قلبها أن تهديها أيامها القايماة
مع اوجها كل ما حلمت ب ،يوما.

قمر 14

314

تزوجت رانيا ،أقي
أكبر وأأ

ح ل اأاأنا أي

قاعة أأراح بالمدينة،

كان ح ال كبيرا مبهرجا تك اي تلاك
األموال التي أن قات عليا ،فطعاام
اة
قريا

ابو
ادة أاا
اة لما
كاملا

اى
علا

األقل ،ااتغرقت الزأة وحادخا نغاع
الساعة ونهن نمشي ببطء على اا اي
أحمر مزركش طويال وأمامناا أرقاة
االاتقبال والمعااي

علاى الغا ين

حتى وبلنا إلى بااب القاعاة ،لا
أشااعر بااصينى قاادر ماان الراحااة
وذراعها أي ذراعي والناس ينظارون
إلينااا ويتهامسااون وخاا
اهكاته
ضا

يكتمااون

ارف أن
ات أعا
اعوبة ،كنا
بغا

منظرنا متالباقين مادعاة للسا رية
اهد اواج
ان يشا
اة كما
اهكا للغايا
ومجا
عاموي إنارة من لمبة ،لكناي كنات
أعل

أن خاذا وحاد

لاي

او ماا
خا

يتهامسون با ،،مان الم كاد أنها
315

يتبااايلون الدخشااة بساابب إباارار
رانيا يائما علاى الازواج ممان ال
ينااب مستوا

افجتمااعي والماالي

مستواخا ،ينتظارون األياام لتكشاع
عن مغيري معها مقارنة بمغاير

له

اوجها السابق ،وربماا يشا ق علاي
بعجه

أن انتهى بي األمر معها ماع

ذلك التباين الكبير باين و اامتي
ويمامتها.
ل

أتعرف من بين الهجاور إال علاى

ا،
اار عمالئا
اض كبا
ال وبعا
ااج كاما
الها
الذين تعاملات معها
بشركت ،،ل

بهكا

عملاي

تكن رانيا لتواأق على

اب يون
اوظ ي المكتا
ان ما
اور أي ما
حجا
المستوى بطبيعة الهال أما خا
حثالة رعا

إال

بالنسبة إليها ،رأيات

يالل أيجا بين الهاضرين وقد كانات
تتقنااع ب رحااة وحماااس م تعلااين،
316

از
اي إذ ركا
لكننا
بنظري بد

لي الغدمة و يبة األمال

ام
اوح الشا
بوضا
اتع  ،ل ا
الا

اا
اا وتابعتها
معها

اا
اى ب ا هة وجهها
علا
ا،
ادا بوجا
أاتبش ار أبا

القمر الشااحب المك هار أاي تلاك
الليلة ،لكني وعلى الرغ

من ذلاك

أرغمت ن سي على الت ااؤل والنظار
لألمااام نهااو مسااتقبلي ال ديااد
المنتظر وأن كل ما حادث وال يازال
يهدث لي أي حياتي لعل،

ير.

اا
اا وايعائها
ااء رانيا
اي حيا
ادا لا
با
ال

ل ا ي ا مغطنعا للغاية بعدما

أق ل علينا باب وذخب عنا ال ميع،
تناولنا العشاء ال ا ر الاذي لا
أذق يوما شيئا من أباناأ ،،أ اذ
أباادل مالبسااي وأنااا أتصماال تلااك
الز ااارف والااديكورا
والمقتنيا

واأللااوان

والتهع واألثاث الغالي
317

المطلي بماء الذخب من حولي وأناا
اي
ال عرواا
ات أتصما
ااغر ال ا  ،رحا
أا
بشعرخا المغبو

المنسادل وألاوان

تلطخ وجههاا تقاوم بمهمتهاا علاى
أكمل وج ،أي أن تزيد

قبهاا ،لا

ارا أل ا
اا كثيا
اغلني وجهها
يشا
ال مال العة رائ ة لدي ول

ان
يكا
أااعى

إلي ،يوما ،أبعدما عايشات ورأيات
ما رأيت من اامية بر

ااخدا أي.،

اا
اى أنها
اة األولا
اذ الليلا
ات منا
الحظا
تتناول حبوب منع الهمل بانتظاام،
ل

أاصلها عن السبب وت اخلت األمر

أي البداية ظنا مناي أنهاا ترياد
تصجيل الهمل وافن اب قليال ريثماا
ااي
اا ونعتا
اى اواجنا
ارة علا
ار أتا
تما
الهياة اويا ونتمتع ببعجانا وكال
ان
اهت عا
اا أأغا
اراء ،لكنها
اذا الها
خا
نواياخا بعد بجعة أيام وقالت لاي
318

بصنها قد اكت ت بولادخا وابنتهاا
التي راقت بهما من اوجها األول وال
تريد مزيدا من األط ال وال أن تعيد
كل تلك المعاناة التي عاشتها مان
حمل ورضااعة وتربياة ورعاياة مان
جديد ،لا
ت ا

أتباين حقيقاة مشااعري

كلماتها تلك ،خل كنت راضايا

كوني اصركز أقط على بناء مستقبلي
وتكوين شبكة عالقا

وااعة تقاويني

ات
اي كنا
ا ،،أم أننا
ابو إليا
اا أبا
لما
ان أن أراق
اصحرم ما
اي اا
ابا ألننا
غاضا
امي
اون ااا
البي يهملا
ان با
اال ما
بصط ا
كسائر الرجال واآلباء من حاولي ..
لكني آثر

الغمت والتريث على كال

حال أي انتظار ما قد تهملا ،لناا
أيامنا وانواتنا القايماة،

اباة

وأننا ال نزال أي بداية الطريق.
كان وجهها يتغير كلما ااصلتها أو
عرضت بالكالم عن أي شئ ي ص اوجهاا
319

السابق وتارأض ال او

أاي موضاو

كهذا بشدة أصغلقت أنا باب النقاش
ار أبناءخاا أاي

أي ،نهائيا ،لا

أيام اواجنا األولى بطبيعة الهاال
ألنهما كانا ماع الهااج كامال أاي
عزبت ،ال اباة ،كنات أشاعر بقادر
كبير من النشوة وأنا أرى كل خ الء
ال دم والهش
او
طا

من حولي طوال اليوم

ان
اارة ما
ات يبون فشا
اري يسا
أما

إببعي وال كصني شهريار أي امانا،،
ليست لاي مهماة إال األكال والشارب
والنوم واللذا .
مكثنا أي الڤيال ألابو
الشار

قط ،ث

كامل ل

نر

رتب ال دم أغراضنا

ااااتعدايا للساا ر فحاادى ال اازر
البعيدة ،التي ل

أعارف مان قبال

بوجويخا ،كي نستكمل شاهر العسال،
طلبت رانياا أن نعارج علاى شاركة
320

أبيها أوال لكي ترتاب بعاض األماور
قبل أن نرحل ،ااتقبلنا الموظ اون
بالترحاب الزائع والتهنئاة التاي
ت وح منها رائهة الن ااق ،لعلها
بذلك ظنوا أنه

يستطيعون كساب وي

رانيا أو أن الازواج ال دياد قاد
أثر عليها ب ير أو غير أيها شيئا
من بل ها ،لكنها قابلت م اامالته
المتكل اااة ب
المعهويين ث
منه

اءخاااا وأتورخاااا
أمرته

أن يعوي كال

إلى عملا ،،أتات يالل لتسال

عليها بابتسامة ب راء وخي ترمقني
ارا
بنظا

جانبي اة ت ج ا

اريرتها،
اا

طمصنت رانيا على أحوال العمل أاي
اب
اي المكتا
ان أا
ال ما
اا وأن كا
غيابها
يمشون على ع ين ال يل بطو  ،طلبات
رانيا من ال ميع أن يتركوا ما أي
إيديه

وينتبهوا لها يغاغون لماا

اتقول ،،وعندما الت ت كل العياون
321

إليها وجهات خاي كالمهاا إلاى يالل
بنبرة آمرة قوية:
يالل  ..أنت الكال أاي الكال أايغيابي  ..أييري المكتب والموظ ين
اى أن
كما ترين ولن ي ارؤ أحاد علا
يعغي لك أمرا
ث

أيار

الوجو

نظراتها الغارمة أي تلك
السا طة الغاامتة قبال أن

تتابع أي ا رية:
-وأريدك أن تاريه

(الجاالل) علاى

أبول،
تهولت أعاين الماوظ ين ونظاراته
المستاءة وتركز

علاى وجهاي بعاد

جملتها األ يرة ،ويي

لو ياأعت عن

ن سي ون يت التهماة عنهاا ،ال لا
يكن أول قغيدتي ك ارا ،لكناي لا
أكن أبدا ألقنعه
ول
تعل

بصني ل

أشي به

أ بر رانياا بشائ وأن رانياا
كل شئ من البداية كما تعلا
322

كل يبة نملة بالمكتب ،أ ذ

أنظار

إلى وجهاي رانياا ويالل الطااأهين
بالقسوة والشماتة بغادمة كبيارة،
ل

أكان ألقناع احادا مان الازمالء

ببراءتي و ابة بعادما جااء
الكلما

تلاك

اللعينة لزوجتي أاي خاذا

التوقيت اللعين بالتهدياد لت كاد
كل شكوكه

وظناونه

الساابقة ،إن

اي أي
كان أحد خنا ال يزال يهمال لا
ذكاارى أو مشاااعر طيبااة أو بعااض
احترام ،أال باد أن خاذا كلا ،قاد
تب ر بعد تلاك الكلماا
التي قالتها رانيا.
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المقيتاة

الحظت عطر بعد أن عاي

ماع اوجهاا

للعمل أن معاملة األاتاذ عالم لهاا
ار
اد تغيا
قا

ار
ابهت أكثا
ارا أصبا
كثيا

رامية ،ال يزال الرجل يتعامل معها
باحترام ،ولط ا ،المعهاويين لكان
كباقي امالئها بالمكتاب ألا

تعاد

ت د من ،تلاك المعاملاة المميازة
التااي عهاادتها ماان قباال ،لكنهااا
ت اخلت ذلك وببت كل اختمامها على
العماال ،كاناات واوجهااا متهمسااين
اتاقين
اب مشا
اوية للمكتا
ارا للعا
كثيا
إلي ،بعد كل تلك األجااة الطويلة،
ابة وأن كل منهما ل

يتغياب عان

العمل مان قبال ألكثار مان ياومين
متتاااليين أااي الماارة الواحاادة
اادي
ااك ،ت ا
اات ذلا
ااروف اقتجا
ولظا
طاقاتهما وانتعشت خممهما أصبادعا
وأتقنااا وت وقااا علااى ن ساايهما
أاااصبهر

نتائ هماااا رئيساااهما
324

وامالءخما علاى حاد ااواء وبغاورة
أاقت كل ما وبال إلي ،من قبل.
مجاات األيااام يون أن يكاادر باا و
الهياة الزوجية بينهما شئ ، ،على
ارغ
الا

اب
اان يعاتا
ادي كا
ان أن م ا
ما

اوجت ،علاى م الطتهاا واياراتهاا
المسااتمرة ل ااارته

األرملااة ذا

األط ال األربعة وتمجايتها للكثيار
امع
اان يسا
اهبته  ،كا
ات بغا
ان الوقا
ما
ضهكا

عطر البريئة العالية آتياة

من شقة ال ارة وخو أي شقت ،يتابع
برنام ا ما أي التلي زيون أيشاعر
ببعض الجيق من تعلقها الزائد عان
الهد بها  ،وكانات عطار تسترضاي،
يوما وت بار

أن ال اارة مساكينة

ولها أط ال كالمالئكة وأنها أحبات
خ الء اليتاامى المسااكين كثيارا،
لذا أهي تغانع لها
325

بعاض الهلاوى

والطعام وتذخب لتالعابه

مان حاين

آل ر مهاولاة إي اال السارور علاى
الغغيرة ،ترجو

أال يتجايق

قلوبه

من ذلك وال يمنعها عنه

وأن ل ،من

األجر والثواب مثل ما لهاا ،أكاان
مع علم ،بنواياخا ومكناون بادرخا
يش ق من أن يهرمها ويسالبها ذلاك
المغدر البسيط لسعايتها ،أال يملك
أمام رقتها وتواالتها إال المواأقة
واالاتسالم.
توالت ايارا

عزيزة البناة أ يهاا

واوجها أي األشاهر اآلولاى للازواج
كما انتظمت اياراتهما لها ،كانات
عطر تالحاظ أاي كال مارة أن حالاة
العمة الن سية والغهية تساوء عان
اابقتها ،واأقهاا م ادي أاي خاذا
األمر بعدما الحظ بدور

ما الحظتا،،

وكانت عزيزة تن ي ما يزعما
326

يوما

وتقول أنها ب ير ولكنها بعض ضغوط
العمل ومشااكل ،أاال ياعاي للقلاق
اا
اى عمتها
ار علا
اا ،أش ا قت عطا
عليها
كثيرا وأاتهات م ادي أاي يعوتهاا
لتعيش معه

ريثماا يتبادل الهاال

ويعوي اراج من ا ر  ،رحاب اوجهاا
كثيرا باقتراحهاا مباديا تعاط ا،
الشااديد مااع عزياازة التااي رأجاات
يعوتهما بلطع بدعوى أنها ال ترياد
أن تترك شقتها التاي عاشات أيهاا
أاخى انوا

عمرخا ،أاقترحات عطار

علي ،ثانية أن ينتقال اويا للعايش
مااع عمتهااا أااي شااقتها الغااغيرة
القريبة لتعتني بعزيازة الغالياة
التي أوخنتها الوحدة ،أكار م ادي
أي األمر قليال أهو ل

يتمتع ك اية

بمسكن الزوجية الذي أعاي ت هياز
وأن ق علي ،أموال ،،لكن ،ل

يلبث

أن ري بالمواأقااة أااااياي رباايد
327

أااي قلااب عطاار،

مهبتاا ،وتقاادير

ت اجئاات عزياازة بقرارخمااا خااذا
وأنعشاات ال رحااة وجههااا البااائ
أاااات دمت إحاادى الشااغاال

التااي

تعرأهن لتنظياع الشاقة وترتيبهاا
قباال انتقالهمااا للعاايش معهااا،
وأ برتهماااا أن لهماااا الهرياااة
المطلقااة أااي ا تيااار أي ح اارة
يريدانها ويعيادا تنظاي

أثاثهاا

وأن ي عال بالبيت ما يهلاو لهماا،
ل

يمر امن طويل حتاى بادأ م ادي

يشعر باألل ة والادفء أاي المساكن
اد،
ال ديا

ازة
اان عزيا
اع حنا
اة ما
ابا

المتدأق الذي غمر
وأشعر

كما غمار عطار

أن لا ،أماا جديادة منها،

الاازمن إياخااا عوضااا عاان أماا،
الراحلة ،وارعان ما تعلاق بعبلاة
أيجا وأبب

يمجي كثيرا مان وقتا،
328

ا،
اعاية اوجتا
اط اا
اا واا
اي مالعبتها
أا
وعمتها.
****
طاباا

كانت عطار تنتظار

أ يهاا

ومرااالت ،بله ة كل شاهر أتقرأخاا
بان عال على مسامع عزيزة وم ادي،
ال
اد تسا
اراج قا
اوا أن اا
علما

ا،
عملا

ومسااكن ،ال دياادين وأناا ،يشااعر
بالراحة واالاتقرار أيهما ويتلقاى
معاملة طيبة مان رؤااائ ،وامالئا،
وثناءا مستمرا على إ الب ،وت اني،
أي عمل ،وأن كل شئ يسير مع ،علاى
ما يرام ،و طابات ،خذ

تثل

بادر

عطر وبدر عمتها يوما ،أيماا عادا
ذلك ال زء الاذي تهات ظ با ،عطار
لن سها أال تقرأ

علاى أحاد ،وخاو

ا ال اراج المتكرر (خل مان جدياد
329

يا حبيبتي؟ أي أ بار طيبة م رحة؟
خل خناك شائ أاي الطرياق؟ أتهارق
شوقا لرؤية أط الاك ياا عطار وإن
ل اي

أبب

اال ..ااصترك كال شائ

وإخر

ألكون إلى جانبك يوم الوالية

)..
لتتوج ،عطار إلاى غرأتهاا وتغلاق
اا
اطر أل يها
اها تسا
اى ن سا
ااب علا
البا
راااالة حااارة ت باار

كاا

اشااتاق

ال ميع إلي ،،تطمئن ،علاى حالهاا
مع اوجها وعلى بهة عمتا ،،تعلما،
بآ ر التطورا
البلد ،ث

أي العمال وأحاوال

بعض الكلماا

أن ال جديد أي موضاو

القليلاة

افن ااب وأن

الوقت ال يزال مبكارا ألمار كهاذا،
وأنها واوجهاا يريادان أن يساعدا
ببداية اواجهما ألطول أترة ممكنة،
من ث
إيا

تهاول يأاة الهاديث ااائلة
كيع تبدو بالي الغرباة وكياع
330

خ

ااك أي
يغاايف خنا

أخلها  ..أل

أتاة جميلة طيبة بنت نااس اغللات
عيني ،ون هت أاي
اآلن؟ ثاا

طاع قلبا ،حتاى

تنهااي ال طاااب بهبهااا

وأشااواقها وقبالتهااا وانتظارخااا
ل طاب ،القايم على أحر من ال مر.
****
أاارح م اادي بعائلتاا ،ال دياادة
ا،
ا ،ال ت ارقا
اصن اوجتا
اغيرة وبا
الغا
ا،
اى عملا
ا ،علا
اوم وتعينا
اوال اليا
طا
وشئون ،تشارك ،أي كل شئ ،حرص خاو
على مشاركتها اختماماتهاا بادور
أكان يشتري لها الكتب التي تهبها
ويتريي معها على المكتبا
معااا ح ااال

ويهجرا

التوقيااع لكتابهااا

الم جلين ،أبب

يتابع أ بار األيب

بااتمرار ليتناقشا أيها مع عزيزة
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وخ

يتناولون عشاءخ  ،كانات عطار

تمسد شعر

وخو نائ

أي ح رخا كال

ليلة وخي تنظر إلي ،بهب وتقدير ال
يعل

قدرخما إال هللا ،ل

تهل

يوماا

بصن يكون لها اوجا تتوأر أي ،كال
تلك الغ ا  ،كانات تارا

مثالياا

رائعا ال ينقغ ،شئ ،الله

إال ذلاك

الشئ الغغير الكبير الذي أباى أن
ي ااارق ت كيرخااا وطالمااا تمنتاا،
وحلمت با ،ويغار م ادي علاى عادم
ال و

أيا ،وتصجيلا ،إلاى أجال ال

تعلم ،،ذلك الشئ الذي يطرق قلبها
ويوجع ،كلما رأ

عيناخا ابتساامة

باأية جميلة تزين وجها باغيرا أو
امعت أذناخا كلمة بريئة متلعثماة
ت رج من لسان وليد ماا اال حاديث
عهد بكالم.
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قمر 15
تسلمت عملي ال ديد كمديرا للمطع
الكبير الذي تملك ،رانيا أي أرقى
أحياء المدينة بم ري عويتناا مان
شهر العسال ،وبعاد أن توجهات ماع
رانيا إلى مكتب أبيهاا ألضاع بعاض
اللمسا

األ يرة علاى عملاي الاذي

تسلم ،مني غياري ،قابلناا الهااج
كامل بسعاية وترحااب وخاو يطمائن
على أحوالنا وكيع اار
ث

أجااتناا،

قال موجها كالم ،البنتا ،بنبارة

جدية ي الطها مرح:
ال تعتقدي أنك ات ط ي ،مني بتلاكالسهولة أصنا ال أاتغني عن،
أجبت ،أنا بصنني تهت أمر

اي أي
أا

طلب يطلب ،وأي أي توقيت إال أنناي
333

أريد ت غيص أكثر وقتي للمطع

وأن

أثبت ن سي أي منغبي ال ديد ،تنهد
خو مستسلما وخو يقول البنت:،
خي .. ،ماذا أقاول؟  ..لكان أاياادة ..
االهة واحا
ااا  ..المغا
بيتها
اعتمدي علي ،يا رانياا  ..يماغا،
جوخرة ويقادر أن يادير لاك بلادا
ولي
ثاا

مطعما أقط
ويعنااا أغايرنااا مكتباا ،أااي

طريقنا للمطع
ل
ال

بله ة تغمرني.

أر أي حياتي مكانا بمثال تلاك
امة وخذا الذوق الرأيع الاذي

يبهر األعين أي كل ركن من أركان،،
ولوال أني كنات أعارف مسابقا أنا،
مطع

لظننت ،مته ا حاديثا ي تماع

أي ،الزائرون حول موائد متنااثرة
أي ااحت ،،حربت رانيا على تزيين،
وا رأت ،وملئا ،باالتهع الثميناة
334

اك
ار تلا
اد كبيا
اى حا
اب ،إلا
اي تشا
التا
الموجوية بكثرة أي ڤيلتهاا ،أماا
عن موقع ،أي بدر الشاار

الارئي

بالهي أي مواجهاة النهار ال ميال
ال اري أهو لوحة مستقلة ت
بعناية أائقة ،رأيت أنااا ل
يوما بمقابلته

أحل

رامها
أكن

وجها لوجا،،

ااون
ااال وممثلا
ااال أعما
واراء ورجا
ومشاخير يشار إليه

بالبنان ،حتى

خ الء العمال والموظ ون المنتشرون
كانوا علاى قادر

بكثرة أي المطع

عال من األناقة والوجاخة والتهندم
ل

أجد أي مظهرخ

شعرة واحدة أاي

غير مكانها.
اشتر

لي رانيا أأ

وأبهى الهلل

التي تلياق بمنغابي ال دياد ألا
أتعرف إلى ن ساي أاي المارآة ألول
وخلة ،كانت تقدمني إلاى ابائنهاا
335

اريكها أ اصرى
اا وشا
اين كزوجها
المهما
البسما

األنيقاة المهساوبة تازين

شاا اخه

يغاااأهونني بوقااار

وخاا

وراانااة ،طلباات منااي أن أتهلااى
بااالهزم والثقااة والغاارامة أااي
التعامل مع الموظ ين والعمال كما
كان ي عل المدير الساابق الم قات
والذي كان أحد معارأها ،كرر

على

مسامعي أن كل ل تة كال لمهاة كال
إشارة كل كلمة تغادر مناي أو مان
أحد العمال مهساوبة تازن الكثيار
لدى الزبائن ت ثر أي حكمها
وتقييمه

علاي

لي وعلى ااتمرار ترييخ

على مطعمها أي النهاية من عدما،،
ابة وأن الهي يكاتظ بالمناأساين
المتربغين الذين ال يقال م ستواخ
عن مستوانا ألاي

خنااك أي م اال

لل طص أو ل سارة اباون واحاد مان
خ الء الزبائن غير العاييين.
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****
مجاات الشااهور األولااى لزواجنااا
واألحوال تسير علاى ماا يارام ،أو
لنقل باعتدال ،بيني وبين اوجتاي،
حنى بر

على وشك أن أبدق كال ماا

قال ،أبوخا وقالت ،خي عان ن ساها
وأنها حقاا إنساانة طيباة بسايطة
يوحي ظاخرخا بعك

ما أي باطنهاا،

اي
ات كش ا ا لا
ارة والوقا
إال أن العشا
شيئا أشيئا أنني ل

أظلمها أبادا

أي حكمي السابق عليها إن ل

أكان

قد ب ستها حقها ،أهي امرأة جامدة
مهوواااة بالشااكليا

والمظاااخر ال

تلقي باال للمشاعر إن كانت تمتلاك
بعجا منها ،متسالطة متهكماة لاي
لهااا ماان خاا

إال إ جااا

ال ميااع

ألوامرخا حتى أواليخا ،تهشر أن هاا
337

أااي كاال شاائ وكاال ت غاايلة تلقااي
ب رمانا

رامية ال تقبال النقااش،

تهدي لل ميع ما ينبغي أن ياصكلو
ويرتدو

وي علو  ،متاى ي اب علاى

أبناءخااا المااذاكرة أو التوجاا،
لل ااراش ،ماان تساام
بالتهدث معه

لااي ولهمااا

ومغايقته

علينا أن نبتعاد عانه

ومن ي اب
ألنها

يون

المستوى ،متى يمكنني أن أ رج مان
البيت ومتى ينبغي أن أمكاث ألنهاا
أااي انتظااار أااارة أااالن ال النااي
الثريااة المرموقااة التااي يعااته
للغداء أو العشاء ،ث
ار وأبتس ا
ال وأنظا
آكا

اي أن
كيع لا
ارته
اي حجا
أا

وماذا علي أن أقول ومتى ينبغي أن
أطبق أكي وأتركها خي لتتولى يأاة
الهديث.
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تملكني شعور طاا

بالشا قة ت اا

اة الل اذين
اديمي الهيلا
اغيريها عا
با
وجدا ن سيهما أ صة يون أب أو أم،
على حياة أعين والديهما ،ليتاولى
ال دم رعايتهما والعناياة بهماا،
علمت من كبيرة ال ادم إن أبوخماا
ل

ي كر أاي السا ال عنهماا ولاو

لمرة منذ رحل عن البيت وأن رانيا
ت علهما يوما آ ر شائ أاي قائماة
أولوياتها واختمامهاا أاال ي ادان
منهااا إال األماار والنهااي والزجاار
والغااراخ والتااوبيخ ،بااايقتهما
تقرباات منهمااا أقهماات ن سااي أااي
اختماماتهمااا ومااذاكرتهما وأنااا
أحاول تبرير الوك أمهما ت اخهماا
بانشغالها الادائ
المسئوليا
كنت أعل

بعملهاا وتلاك

الكبيرة على عاتقهاا،
أن مهاوالتي تلك لن تبدل

مشاعرخما ت اخها لكني كنت آمل أال
339

يزيايا كرخا لها وبعدا عنهاا مان
ات
االهها ،كانا
االههما ال لغا
ال با
أجا
رانيا ترى وتسمع وتالحظ ماا يهادث
اال
اى حا
اي إلا
اا أتمجا
اي وبينهما
بينا
ابيلها يون أن تتكل

اق أو
أو تعلا

تبدي اعتراضا أو مواأقة.
ل

أرأض لرانيا طلبا أو أؤ ر لها

رغبة ،أصنا أعلا

يوري جيادا أاي

حياة تلك المرأهة اللعيناة التاي
ل

تذق لهظة شقاء واحدة منذ جاء

للدنيا وأنوي القيام ب ،على أحسن
وج( ،،مبروك على الغ قة) قالتهاا
منار لي أي آ ار لقااء جمعناا ،ال
بصس ،إن كانت ب قة أو أربة أعلاي
ااتغاللها بصقغاى ماا أااتطيع وأن
أمنع رانيا أن تمل مني أو تزخدني
اب أن
قبل أن أبل إلى مبتغااي ،ي ا
أاياادخا تمسااكا بااي وأجعلهااا ال
340

تستغني عني أبدا وبصي وايلة ،أهي
المي التي ايغاعد باي إلاى ااماء
الم تمع ون وم ،الساطعة ،وي تغار
علي انوا

طوال من ال هد والتعاب

والمساعي التي ال أضامن بعادخا أن
ب.. ،

أبل إلى شئ مما أحل
لتكن ب قة إذن ..

عطر 16
مر

السنة األولى للزواج أي تعاون

واالم ون اح أي العمل يتلو
لاا

يتبااين أااي
341

طابااا

ن اح،
اااراج

المتتابعة أي شئ يشير إلاى نيتا،
أي العوية قريبا ،لذا أقد اااتقر
اا
اة ورتبا
اقة العما
اي شا
اان أا
الزوجا
حاليهما على ذلك ،اقترحت عطر على
م اادي أن يسااتغال تلااك المااد را
القليلة لهما أي أي مشارو
يبدآ

اويا وينميا

اويا ،ل

باغير
يبد

م دي تهمس ،للت كير أي شائ كهاذا
أااي الوقاات الهااالي نظاارا لغااغر
المبلف الذي اي ر

كل منهما وعدم

توأر الوقت الاالام لالختماام باصي
مشرو

بعاد عويتهماا مان العمال،

اتطاعتهما
ا ،بااا
ار أنا
ا ،عطا
أص برتا
إضاأة تلك النقاوي المتبقياة مان
المبلااف الااذي تركاا ،لاا ،والااد
بالبنااك إلااى أموالهمااا ،وأناا،
يمكنهما االاتعانة بشاب باغير مان
معارأهما أو جيرانهما للوقوف على
ارو
المشا

اا
اا عملهما
اى إن ينهيا
إلا
342

بالمكتب ويتسلما العمل من ،،أ اذ
م دي يدير األمر أي رأا ،ث

اصلها

إن كان لديها أكارة ماا ،أصجابات
ان
اة ما
اة قريبا
اة المدينا
اصن جامعا
با
مسااكنهما وعملهمااا وأن مكتبااا
تغوير المستندا
والمل غا
وناااج

وطباعاة الماالام

للطالب خي مشرو

مجامون

ومطلااوب بدرجااة كبياارة،

أيمكنهما البادء بماكيناة تغاوير
واحدة ث

ادري  ..لعلهاا
 ..مان يا

تغير مكتبة كبيرة يوما ما.
اان  ..ل ا
اد كا
وقا

اهر إال
اض الشا
يما

وكانت ماكينة التغاوير والطباعاة
بين أيديهما ،ا تار م ادي موقعاا
متميزا ذو إي ار منااب على مقربة
من ال امعاة ،وا تاار

عطار أحاد

أبناء ال يران ويدعى نعي

للعمال

معهما بتوبية من عزيزة ،طبع م دي
343

بعض االعالنا
دماته

البسيطة التاي تعار

للطالب لتوا

علاى أباواب

الكليا  ،ارعان ما تدأق الداراون
على المكتباة الغاغيرة

والداراا

بعاادما وجاادوخا متن سااا جدياادا
يبعاادخ

عاان المكتبااا

األ اارى

اة
اي مواجها
اة أا
اة المترابا
المزيحما
ال امعة وي نابه

مشاقة التاداأع

عليها ،كان الزوجان بعد
من المكتب يسرعان لتسل
من نعي

روجهماا
الماكينة

وإياراي الياوم ،يقجايان

بعااد ذخاباا ،ااااعتين ثاا

يغلقااا

مكتبتهما الغغيرة ويعاويا للبيات
أي تعب وإرخاق شاديدين ال ي لاوان
من اعاية.
ذا

ليلة وبعد تناولهماا العشااء

مع عزيزة وعبلة ،أاتهت عطر اوجها
او
اي موضا
ااء أا
ادالل ورجا
با
344

اال
األط ا

الم جل الاذي يعكار با و حياتهاا
ويسلبها أي متعة أيها ،بدا الجيق
على وج ،م دي الذي بارحها بصن ،ال
ي جل االن اب اآلن الن ،ال يريد لشائ
أن يعطلهما ويشغلهما عن التركياز
أااي عملهمااا ومشااروعهما ال ديااد
والعمل على ن اح ،وتطوير  ،أحسات
عطر بو ز الندم أي قلبها ألن أكرة
المشرو

كانت لها من البداية ،إال

أنها ل

لرغبتا،

تملك إال التسلي

الم لمة تلك وتصجيل الموضو
أ رى ،ل

مارة

يتمكن قلبها الغغير مان

تهمل خذا العبء وحد

أبثت خمومها

وأحزانها لعزيزة التي ظهر

معال

الغدمة واألاى على وجهها المتغجن،
أ برتها عمتها أن ما يريد
ويغر عليخ ظل

م ادي

بين ال يرضي أحادا،

وأن الهمل وافن اب حق شرعي أبايل
لها وخو حل

كال بنات وأنا ،لاي
345

بعيب وال حرام ،اقترحت علاى ابناة
أ يها أن تترك األمار لهاا لاتكل
م دي أي األمر ،أتواالت لهاا عطار
بكاال غااال وعزيااز أال ت عاال وأال
ت علها تندم على البوح لهاا بماا
ضاق ب ،بدرخا ،تنهاد
حيرة ث

أشار

العماة أاي

عليهاا أن تتناااى

أمر الهبوب ل ترة حتى يكون الهمل
وي د اوجها ن س ،أمام أمر واقع ال
يملك أمام ،اوى الرضاا والتسالي
بإراية هللا ،لكن عطر أجابتها بارأض
آ ر وأنهاا تهاب اوجهاا وال ترياد
داعاا ،أو إغجاااب ،أو أن ت اات
للشيطان بابا ليثير من ،المشااكل
وال الأا

بينهما.

علمت عطر من

طابا

أ يها أن ،قد

أثبت ن س ،وحقق ن احا كبيارا أاي
عمل ،،وأن ،ال ي كر أي أي شئ مماا
346

تسصل ،عن ،كعالقة ب تاة أو ارتباط
و الأ ،،أهاو ي جال كال خاذا حتاى
يترقى أي عمل ،ويغل للمكانة التي
يغبو إليها ث

لتصتي باقي األشياء

بعد ذلاك علاى مهال وأن (كال شائ
بصوان ،يا عطر) ،أ برت ،عطار عان
المشرو

أصع بتا ،ال كارة كثيارا

وش عها على االاتمرار أي ،،مطمئنا
إياخا بشصن نعي

الذي يعمال علاى

ماكينة التغوير وأنا ،شااب أماين
م تهد وذو أ الق طيبة ،ث

ا برخاا

أن ،ينتوي أن يرال لها جازءا مان
راتباا ،الشااهري بعااد الزياااية
المنتظرة لتد ر

معها أو تستثمر

ل ،أي مشروعها الغغير الواعاد ..
ار  ..ال
اا عطا
اك يا
او مالا
االي خا
(وما
اا
ادر ما
ا ،قا
اذي منا
ارييي أن تص ا
تتا
تشائين أاي أي وقات ويون الرجاو
إلي يا بغيرتي) ..
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وتمجي األيام وتتوالى الشهور وعطر
اصس أن
اال يا
ابل وبا
ال السا
ااول بكا
تها
تتواباال مااع

الهااا وأااارت ،أااي

البلدة يونما جدوى ،يواايها م دي
اابر
ااى الغا
اازة علا
اا عها عزيا
وتشا
واالاتمرار أي المهاولة حتى يلاين
قلب

الها من جديد وخو كما عهدت،

طيااب حنااون يهااب وأيااة رحمهااا هللا
وأبناءخا كثيرا ،وأنا ،ال باد وأن
اماح خي التي تزر

القسوة وتا ج

نارخا أي قلب ،ت ا
وأن خذ

عطار وااراج،

الغيمة التاي غشات عيناي

بابر حزنا على حال ولد

لن تلباث

أن تنقشااع لتعااوي الميااا

إلااى

م اريها والعالقاا

الوطيادة إلاى

اابق عهدخا ،أ ذ

عطار بنغايهتها

تتغل ب الها مارارا لتغارخ ااماح
أيها أن تدعه

وشصنه
348

ويك يها كل

ما أعلتا ،بها  ،أو ليغلاق باابر
ال ط متنهدا بعد أن يسامع باوتها
الهزين ينايي ،،تكتب إلي ،أت بر
أن حياتها ال طعا
وأبناء

لهاا مان يونا،

التي نشص

بيانه  ،تهكاي

ل ،عن ن احها واوجها أاي عملهماا
ومشروعهما تدعو

أن ي رح لها كاي

تشعر خاي بال رحاة ،تقسا

لا ،أن

م دي قد أحب ،من كثرة ما حكت لا،
عن ،،تعلم ،بابتعااي ااراج عنهاا
وأنها ل

تشعر مان قبال بهاجتهاا

إلى حجن

الهاا الوحياد قادر ماا

تشعر بذلك اآلن ،ت كد لا ،بادمعها
أن جراحها من أراق بالح ووأية لا
تندمل ،ترجو

أال يغر على مقاطعت،

لها أكثر من ذلك وأن يرح

قلبهاا

الذي أنهكت ،الهموم وتكالبت علي،
األحزان.
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قمر 16
ل

تمض أترة قغيرة وأنا أي منغبي

ال ديااد ،البياا ،ماادير المطعاا
الشهير ،إال وقد نلت احترام ن اوم
الم تمااع وطبقتاا ،الراقيااة مماان
يرتايون مطعمي ،تعلمت الكالم كماا
يتكلمون والتغرف كما يهبون أتقنت
الن اااق والم ااامال

واالبتساااما

ااهكا
ااوبة والجا
المهسا
والهركااا

ااة
المتزنا

المدرواااة ،ربهاات وي

الغ وة وتقديرخ

ب طنتي ولبااقتي
350

وواامتي ومظهري ال ديد السينمائي
الشبي ،به  ،أتنااوا كل ما عرأو
عما كنت علي ،قبل اواجاي برانياا
ماان أقااري وبساااطة حااالي وأباالي
اد
الي ،با
وأغا

ارا
اذلك ،نظا
اي ،كا
لا

االحترام والتقدير جلية أاي عياون
طاق

المطع

لما أثبتا ،لها

ك اءة وجدارة بالمنغاب
ال ترة،

االل تلاك

ابة بعدما قرأ

عن المطاع

مان

الكثيار

وأبناف وقوائ

الطعام

وما تعلمت ،أيجا من مالحظتي للعمل
وحواراتي ماع العااملين القادامى
بالمطع

وااتدراجي له

أي الكاالم

بغنعة لطاأة ،عرأات مانه
أمر مديرخ

حقيقاة

الساابق الاذي عينتا،

رانيا قبلي ،وأنه

كانو يت وأاون

أن أكون مثل ،أاير على

طا  ،أقد

كان ثورا الخيا أي برايم ،ال ي قا،
شيئا أي أي شئ.
351

أل اات الهلاال الغاليااة والمالباا
اايارة
ااي ار والسا
ااا رة والسا
ال ا
ال

مة والبهرجة والمغاالة أي كال

شئ  ..أنا الذي كنت أعشق البساطة
والسالاة أاي كال شائ مناذ نعوماة
أط اري ،اعتد

احتمال العايش ماع

ااتها
ااوئها ومنغغا
ال مسا
اا بكا
رانيا
مقابل تلك المزايا الكثيرة التاي
منهنيها اواجي بها والتي رأيتهاا
تستهق كل ما أبذل ،مان ن ساي أاي
ابيلها ،واضعا نغب عيناي أخاداأي
آمالي وأحالمي البعيدة التي أ اذ
أراقبها وخي تهبط من عالخا وتقترب
ماان مالمسااة أرضااي الغاالبة شاايئا
أشيئا.
أحيانا كنت أجل
بالمطع

أي مكتبي الكبير

أحااول الكتاباة ،أحااول
352

شااهذ أأكاااري واااات داء افلهااام
والوحي وتلك األشياء الع يبة التي
أامع عنهاا ،أااطر بعاض الكلماا
المعدوية على الورق أي غيار رضاا
أو اقتنا

بما يقول ،قلمي ،من ث

يتملكني الجيق واليصس أت د أشاالء
أوراقي شب ،ال ارغة طريقها الاذي
تعرأ ،جيادا إلاى االة القماماة،
أعاوي الكرة مرة بعد أ رى أتزياي
كتاباتي تلعثماا وأأكااري خشاشاة
ول بطة ،لكني كنت أعل

أنني ي اب

أال أتوقع أبدا عن المهاولاة حتاى
أعثر على من يص اذ بيادي ويجاعني
على الطريق الغهي  ،وقد جربت حظي
مرة أت ارأ

وااصلت أحاد ا بائني

المهترمين إن كانت لا ،عالقاة ماا
بصحااد كبااار األيباااء بالمدينااة
ليعرأني ب ،،اعمت أني قاد أنهيات
كتااابي األول لتااوي وأريااد رأيااا
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بيرا مهنكا أي ،،أصكد لي اباوني
أن ،يعرف كتابا وأباهاب يور نشار
كثيرون وأن ،ايسعى لترتياب لقااء
لي مع أحدخ  ،عااوي

اا ال ،بعاد

بجعة أيام أتبين لي أن ،قاد نساي
أمري تماما ،ث
وعوي

كرر علاى مساامعي

الواخية حتاى آثار

بيانة

كرامتي والكع عن مجايقت.،
كنت أعاوي مان المطعا

كال ليلاة

أصتناول عشائي وأقجي بعاض الوقات
اوم أو
اد للنا
اى ت لا
اا حتا
اع رانيا
ما
تنشااغل بمتابعااة أحااد برام هااا
الس ي ة أص رج إلى بواب الڤيال أي
اهرت ،المعتاية مع أبدقائ ،أماام
الهطااب الااذي يهماال نااارا تهماال
بدورخا شايا أبيال يناايي الكيياع
باحب المزاج،

كانت تلك الادقائق

القليلة التي أقجيها بغهبته
354

خاي

الوحيدة أي يومي كل ،التاي أ لاع
أيها عني جلدي ال

الذي ي نقني

وأعوي أيها إلى قمر البسيط المرح
الذي عهدت ،منذ البداية ،ال أشاعر
أننااي علااى طبيعتااي وراحتااي إال
بينه  ،وكانت رانيا تسمع أبواتنا
وضاااهكاتنا الم ل لاااة أتسااار
لتناييني وتكرر علاي قولهاا باصن
خ الء الرعا

ليسو من مقامي وأنني

الي
ان أبا
ائ عا
ال شا
اى كا
اب أن أنسا
ي ا
الوضيع وم الطتي السابقة للساوقة
والبااوابين والزبااالين وغياارخ ،
أتركها حتاى ت ار

بالوعتهاا أاي

وجهي وأامع منها كل ما لاذ وطااب
ازء،
اع والس ا رية والها
ان التقريا
ما
لكني ال البث أن أعيد الكارة بعاد
بجعة أيام أاالطبع غاالب ،إلاى أن
بر ت خي أي وج ،الباواب المساكين
أمامنا جميعا بصنها ااتطري
355

إلاى

الشااار

إن لاا

السهرا

الهقيرة أورا ،أاعتذر لي

الرجل وخو منك

يتوقااع عاان تلااك
الرأس أنا ،مجاطر

لطاعة أمرخا حتى ال ينقطاع عيشا،،
ل ،بدوري أني تساببت لا،

واعتذر

أي كل ذلك.
لو رآني أحد وأناا أتغانع الشادة
وعدم التهاون ماع ماوظ ي المطعا
وعمال ،أي حجور رانياا لماا بادق
أنني ن ا
وأااعدخ

الشا ص الاذي أماااحه
وأعامله

بكل ذلك اللطع

أي غيابها ،كنات مجاطرا للتمثيال
عليهااا كااي أقنعهااا أننااي أن ااذ
تعليماتها بالهرف الواحد ال أحياد
عنهاااا قاااط ،وكاااان العااااملون
يسااايرونني يظهاارون قلااة حاايله
وضع ه

أمامي أي وجويخاا يعلماون

أنني مرغ

على ذلك مثله
356

تماما ال

بطل ،كنت أشعر بهابه

لاي وأنها

يعلمون أني أبيل ابن بلد من ن ا
طينته  ،وك

كان يسعدني ذلك كماا

تسااعدني طاااعته
وإنزاله
المطع

لااي عاان رضااا

لي منزلتي أماام اباائن

ومرتايي.،
****

توالت السنون وأنا أجتهد أي عملي
الااذي أحببتاا ،وأبتكاار أأكااارا
اوير المطع ا
لتطا

اام
اناف الطعا
وأبا

والشراب المقدماة وأاااليب

دماة

الزبائن أي ،،كانت رانياا تاتهم
اي
ادعمني أا
اار وتا
اك األأكا
ابعض تلا
لا
تن يذخا بينما تواأاق علاى أ ارى
على مجض بعادما أؤكاد لهاا أنناي
أتهماال وحاادي مساائولية النتااائ
كاملة ،حققت أأكاري كلهاا ن احاا
باخرا أتواأد علينا ابائن جدي ل
نكن ن د وقتا اللتقاط أن اانا بين
357

طلباته  ،رغ

أناي عينات عااملين
دماة كال خا الء

جدي كي أتمكن من

الزبائن المتزايدون والاذين كاان
بعجااه

ينتظاارون أااي اااياراته

بال ااارج إلااى أن تغااب
ااغرة ،ااياي
اد شا
الموائا

إحاادى
ااح
األربا

وتجاااع ت بشااكل آيخشااني ش غاايا،
تكاارر

الشااكر وعبااارا

كلمااا

الثناء الغريبة على مسامعي من أ
رانيا ولا

أيري لا

اايناي ذلاك

حمااا وت انياا أاي العمال ،حتاى
تمكنت رانيا ب جل جهويي من شاراء
مطع
ت هيز

آ ر أاي ن ا
معا أصبب

الهاي وأعادنا
على ان ة عشارة

ال يقل أ اماة ورقياا عان مطعمهاا
األول ،واياية على ذلك أقاد أضا ت
بعض لمسااتي الساهرية أ علات لا،
طابعا أريادا مميازا ،وكناو

مان

إظهااار االمتنااان والتقاادير لااي
358

أ برتني رانيا أنها ااتغير ااام،
وطلبت مناي أن أأكار وأ تاار لا،
ااما جديدا جذابا ،ل

أحتر كثيرا

أو أاتغرق وقتا طويال أي الت كيار
..
اميت( ،عطر القمر) ..

عطر 17
وتتابع األيام على عطر وم دي وخاي
تسير به

من ن اح إلى ن اح ،اواء

ااي
ااركة أو أا
ااا بالشا
ااي عملهما
أا
مشااروعهما ال اااص ،وقااد ااياي
تواعا

الشاركة ونزلات الترقياا

المسااتهقة علااى الكثياارين مماان
اا
ااءا وت انيا
ااءة وذكا
اوا ك ا
أثبتا
وحربا على مغلهة العمال والشاركة
359

بغض النظر عن السان أو األقدمياة،
أبب

األاتاذ عاالم رئيساا للقطاا

الت اري وترقى أحد رؤااء األقساام
ليشغل منغب مدير افيارة بادال عان
عالم ،أي حين بار
مه

عطر رئيسة لقس

وبار م دي بدور

رئيسا لقسا

ثان بافيارة ن سها ،احتجنت عزيزة
ابنة أ يها ب رحاة غاامرة بعادما
نقلت إليها

بر ترقيتها ،أ برتها

عطر بغدق أنها ما كانت لتغل إلاي
ااا
ااوال توجيهاتها
ااذا لا
اان خا
أي ما
ونغائهها ،أقد يأ بت عزيازة بهاب
وببر على نقل

براتهاا الطويلاة،

كموظ ة قاديرة تعمال أاي الم اال
ن ساا ،،إلااى عطاار وكاناات معهااا
بمشااورتها الغااائبة أااي كاال مااا
يواجهها ويعر

لها.
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كبر المشرو

الغغير ب جال تكااتع

الاازوجين وااااتثمارخما لكاال مااا
ي نيان ،أي ،،أغار مكتبة مهترماة
ذا

بيت تهاوي طابعاا

وماكيناا

تغوير وأجهزة حااوب وكتاب وماالام
ومستلزما

وأيوا

مكتبية وأحباار

وعدي من العاملين المشغولين يوما
بااين طااالب الماادارس والكليااا
ال
ات كا
ادين ،طرحا
ااتذة والمعيا
واألاا
األشاا ار ثمارخااا يأعااة واحاادة
لتكاأئهما على كال ماا باذال
جهوي وكال ماا تهماال

مان مشاقا

وبعاب ،وكان م ادي يقتسا
ارو
المشا

مان

أربااح

اع
اي يرجا
ا ،التا
اع اوجتا
ما

إليها ال جل أي كل ما وبال إليا،
حتى اآلن.
ادرخا ال
اة با
ار حبيسا
اوم عطا
ات خما
ظلا
يشاااركها أيهااا إال عزياازة وذلااك
القمر الهنون الذي تناجي ،عطر كل
361

ليلااة،

لاا

ت ااات

م اادي بشااصن

افن اب م اديا حتاى اااتن ذ
اله ا

كال

اال
اة والا
اذار المنطقيا
واألعا

معقولة أمام أ يها أي ا ر
بااديقاتها واماايال

وأمام

العماال ،ضاااق

بدرخا بهمل ،بعدما مر

ثالث انوا

اا أل ا
اى اواجها
اة علا
كاملا

اتطع
تسا

اتمع
اك ،ااا
ان ذلا
ار ما
اال أكثا
االحتما
اوجها إليها أي ببر ثا
أي حنان وأ ذ يمس

احتجانها

يموعهاا بياد

اائال إياخاا أن تغابر معا ،لسانة
أ رى ،يذكرخا بصنهما لو كانا قاد
اال
اة األط ا
اة ورعايا
اغال بال ل ا
انشا
طوال أترة اواجهما التي مجت لماا
ااتطاعا التركيز على ن اخما ولما
وبال لما خما أي ،اآلن ،وخو يريدخا
أن تظل ب انبا ،لسانة أ ارى حتاى
يثبتااا أقاادامهما أااي منغاابيهما
ال ديااادين ويثبتاااا جااادارتهما
362

وااتهقاقهما للترقياة ،أااتسالمت
عطر م ديا وخي توااي ن سها بصنا،
قااد أااا

الكثياار ولاا

يتبااق إال

القليل.
****
ذكر األاتاذ عالم شيئا عن أن ،يبهث
ابعض
اتصجرخا لا
اغيرة يسا
اقة با
ان شا
عا
شئون ،،اقترحت عطر على اوجهاا أن
يستغل شاقة والاد
ااانوا

المغلقاة مناذ

وي جرخااا لاا ،ويهغاال ماان

وراءخا على بعاض الماال افضااأي،
ابة وأن عاالم رجال أماين مجامون
موثوق أي ،ولي

مستصجرا غريباا ال

يعرأون عن ،شيئا ،وخاو كاذلك لان
يمانع أبدا أي ترك الشقة لهما إن
احتاجا إليها ثانية أاي أي وقات،
اقتنااع م اادي باقتراحهااا وقااام
363

بتصجير شقت ،لرئيسا ،الاذي أع اب
بمساحتها وموقعها ورآخاا منااابة
تماما ل طط ،وأخداأ.،
اشتركت عطر واوجها أي ثمن اايارة
بغيرة تساعدخما أي االنتقاال باين
الشركة والمكتبة وايارة األبادقاء
بهاا ماع عزيازة

والزمالء والتنز

وعبلة يوم العطلة ،وم دي ال يتوقع
عن الهاديث عان أحالما ،وطموحاتا،
التي ال تنتهي و ططا ،المساتقبلية
التي تتهقاق أماام عينيا ،بمارور
الوقت ،وعطر تستمع إلي ،أي شاروي
وخااي ت كاار أااي حلميهااا األخمااين
الم جلين التي ل

تالم

حتى اآلن ،أال خي بار

أيا منهما
أما بعد ول

تستطع كذلك أن تكون كاتبة مرموقة
كما كانت تمني ن سها وبالح ،وكياع
يتهقق خاذا األ يار وخاي لا
364

تعاد

تمتلك وقتا لت ط أي ،بعض الكلما
ال
ااء وكا
اة بيجا
اى ورقا
اة علا
القليلا
وقتها مقس

بين العمل والعمل؟

كان اراج ينازل كال اانة لزياارة
أ ت ،وعمت ،ث

يساأر م اديا بعاد

بجعة أيام ،ل

يكن راضيا أبدا عن

حااال اوجتاا ،أو مقتنعااا به

هااا

الواخية بشصن تص ر افن اب ،رجاخا
أن ت بر

بالهقيقة إن كانت تكات

عن ،شيئا ،أ برخا أن لكال مشاكلة
اي
اد أا
ال ياء يواء وال يوجا
ال ولكا
حا
الدنيا من خو أحان عليهاا وأحارص
على بالهها من ،،وأنها إن ل

تب

أل يها الوحيد ألمن ت عل؟ أ برتا،
أ ت ،بغدق أن ت كير

قد ذخاب با،

ااك مماا يادور
بعيدا وأن ال شئ خنا
بذخن ،،وإنماا كاان التصجيال عان
رغبة اوجهاا الاذي أراي التركياز
365

علااى العماال والمشاارو

وتهقيااق

الن اح أيهما وتصمين معيشة كريمة
ألط الهما المنتظرين ،ثا

طمصنتا،

أن ،لن يطول ب ،االنتظار حتى يسمع
أ بارا طيبة إن شاء هللا ،ليهتجانها
اراج كعايت ،بعد أن يتبايال نظرا
بامتة تقول الكثير.
ويتريي اراج كثيارا أاي أن يكلا
م دي أي األمر ويلقي علاى مساامع،
اا
اض الكلما
بعا

اة المش ا عة
اللطي ا

التي قاد تا ثر عليا ،وتغيار مان
رأي ،،إال أن ،ي ثر الغمت أاي كال
ماارة مكت يااا بافنتظااار وبااذلك
الشعور بالسعاية وافمتناان الاذي
ي د

مما يرى من حسن معاملة م دي

أل ت ،ومن األل اة والهاب والعشارة
اي
اا والتا
اهة بينهما
اة الواضا
الطيبا
طالما تمنى مثلها أل ت ،الهبيباة،
366

وكذلك مان خاذا الن ااح المشاهوي
المبشر الذي يلمسا ،أاي حياتهماا
العمليااة واألرباااح التااي يعااوي
المشرو

بها عليهما وعليا ،أيجاا

ب جل ما ااتثمر
طيلة انوا

معهما من أماوال

اا ر  ،أيقجاي معهماا

ومع عمت ،أيام أجاات ،القالئل أاي
يفء وبه ة وخ

يساترجعون ذكرياا

بالح ووأية وأيام الغبا ال اوالي،
وكل ليلة وبعد عشاء شهي تعد

عطر

يتمديون متالبقين على مرتبة كبيرة
أمام التلي زيون يتاابعون أيلماا
قااديما وخاا

يقشاارون البرتقااال

اااا ن
ااااو السا
اااربون الكاكا
ويشا
ويتبااايلون التعليقااا

المرحااة

بينما عبلة تلعب وتلهاو وتتقااأز
من حوله

وكصن يفء أارتها قد برف

عنها أي شعور بالبري.
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قمر 17
نال االاا

الاذي ا ترتا ،للمطعا

ال ديد إع اب رانيا وأبيهاا علاى
السواء ،علاق الهااج كامال بمارح
بصنني ولد ناب

لعيب ألناي ا تار

ااما يهمل اامي ،أي حين اااتغربت
ابنت ،االاا
تريي

ألول وخلاة ثا

بتصن وخي تسطر

أ اذ

بيادخا أاي

الأتة وخمية معلقة أي الهواء ،مان
ثا

ادما
اا بعا
اي رضا
اي أا
امت لا
ابتسا

تذوقت ،وااتساغت ،وراق لها وقعا،
على أذنيها ،ااصلتني يون اكتاراث
حقيقي من أين أتيات با ،أو لعلاي
رأيت ،مسبقا على الأتة ما أو ربما
امعت ،من أحد ،أصجبتها يون ت كير
368

وبله ة مسرحية أن ،ولياد اللهظاة
وأن ثمة إلهام اماوي أوحي لي ب،،
أجهكت خي بس رية وخي تهاز رأااها
قائلة بتهك :
ارة
اماوي ما
اام اا
االم  ..إلها
اا اا
ياواحدة؟ ماشاي  ..لايكن  ..وربناا
ي علنا من بركاتك يا ايدي
يرتني رانيا أي المطعمين أوي أن
أيير ،أجبتها بال تريي:
كالخما  ..اصتنقل بين االثنين علىماادار اليااوم وأتااابع مااا ي ااري
أالمساأة بينهما ليست باالكبيرة،
ان
اين ما
اي اثنا
ارح أن أرقا
اط أقتا
أقا
الموظ ين الم تهدين بمطعمنا األول
ليكونا مشرأين على العمال وبااقي
العاملين ،على أن يكون كال واحاد
منهما أي مطع

من المطعمين يغاب

عين لي أي المكاان ويسااعدني أاي
369

إيارت ،،واتساعديني يا رانيا أاي
ا تيارخمااا  ..خااذا بااالطبع إن
واأقت على اقتراحي
اذ
ات خا
كانا

اى
اة المثلا
اي الطريقا
خا

اا
الطها وجعلها
اا وتسا
ااء غرورخا
فرضا
اعر
ااتي ،أن تشا
اى مقترحا
اق علا
تواأا
يائما أنها المسيطرة ،أنها خي من
تقوي طوال الوقات وكال الم ااتي
بيدخا وحدخا ،وكانت طريقتاي خاذ
يوما ما ت تي ثمارخا اواء أنطلات
على رانيا أو ابتلعتهاا بمزاجهاا
وخي متيقنة من ت ابثي الذي ال بصس
ب ،طالما أن ،ي دم مغالهها.
أوكلاات خااي إلااي أماار ا تيااار
المشاارأين وانتقاااء طاااق

(عطاار

القمر) بعناية وترتيب كاأة األمور
أال أارق عندخا ،وخي ،كماا تقاول،
370

تثااق ب طنتااي ويقااة ا تياااراتي،
أ برتني أنها قد ات قت مع والدخا
أن تقتطع بعجاا مان الوقات الاذي
تقجي ،بمكتب ،لتتواجد بانتظام أي
المطع

ال ديد ريثماا تتصكاد مان

ن اح ،وأن ،قد وقع على رجل ،وبنع
امعة طيبة وحذا حذو مطعمها األول،
و الل أترة وجيازة تهقاق لهاا ماا
أراي

بعاادما بااذلت أنااا جهااويا

مجاع ة أي إيارة المطعا
از
اد تميا
وتصكيا

ال اا ا
وجعا

ال دياد
ار
(عطا

القمر) يتريي على كل لساان ،لكان
يون أن أ ل بواجباتي ت ا

المطع

األول.
وبمرور الوقات وماع انهمااكي أاي
عملي ومسئولياتي الكثيرة تنااايت
كل شئ عن حلمي األول أي الكتاباة،
ان
اصس ما
اي اليا
ادما تملكنا
اة بعا
ابا
371

العثور على كاتب مرماوق يتبنااني
أيبيا ويرشدني لما ينبغي علاي أن
أأعل ،كي أضع قدمي على أول االمة
للن اح ،كنت قد أكر
إحدى الروايا

أي أن أقلاد

التي قرأتها أو أن

أكتب عن أي موقع عشت،

الل حيااتي

أو عاان بااورة رأيتهااا أااي أاايل
اينمائي ما ،المه
ث

أن أكتب أي شئ

اطبع ما أنت تا ،يادي وأنشار

على حسابي وأجرب حظاي ولايكن ماا
يكون ،لكن ال ساارة خناا إن كاان
العمل ركيكاا مبتاذال وأشال أشال،
الذريع ،وخو االحتمال األقارب ،لان
اة
االيع الطباعا
اة ،أتكا
اون ماييا
تكا
والنشر تكااي ال تاذكر ولان تا ثر
شيئا أاي ثروتاي المهترماة التاي
جمعتها على مدار السنوا

الماضية

التي عملت أيها مع رانيا ،وإنماا
اتكون ال يبة الثقيلة عندما تعل
372

رانيا باألمر ،وال بد أنها اتعل

ال

مهالة ،أتغب على رأااي واباال مان
الهزء والسا رية والتقرياع وقلاة
األر

القيمة ومس
االم لاو علا

بكرامتاي ،وياا

اباائني المهتارمين

أيجا  ..حينها اتكون ايرة الرجال
الوقور الراين مدير أكبر مطعماين
بالمدينة على كل لسان ،خذا الرجل
الكلمة بهسااب وينقال

الذي يتكل

قدم ،بعد ت كير والذي أضهك الناس
اا ا ا ي ا
ار كتابا
اا نشا
ا ،حينما
عليا
مهلهال ال يكتب ،ط ل باغير أو اارق
أأكار أناس آ ارين يون وجا ،حاق،
حينها لن أااتبعد أن أ سار معظا
ابائني ويجيع تعب وشقاء وتهمل كل
ااانواتي الماضااية خباااءا ،ولاان
أاتطيع أن أضع عيني أي أعاين مان
انه
اتمر ما
ااا
بساااماته

ا،
اي وأواجا
اي مطعما
أا

الساااا رة ونظاااراته
373

الشامتة مع كل ما اصشاعر با ،مان
ال زي والعار وال

ال مان ن ساي،

أصرحل حينها إلى الشار
وقد

سر

لذا آثر

من جدياد

ال لد والسقط.
أن أبون كرامتاي وأح اظ

ماء وجهي وأرضى بنغايبي وبن ااحي
اي أي
الذي وبلت إلي ،وأال أطماع أا
شئ آ ر ،حتى ذلك اليوم الذي لمهت
اي لهظ اة
ا ،أا
أيا

اار
اد كبا
اول أحا
ما

الكتاب الذين تربيت على كتاباته
وأح ظ بورته

عن ظهر قلب ،رأيتا،

يد ل (عطر القمر) يدور بعيني ،أي
ا ارأ ،وييكورات ،بإع ااب ويديا،
أي جيبي معط  ،وعلى وجه ،ابتسامة
رضااا ثاا

ينتقااي إحاادى الموائااد

القليلة الشااغرة لاي ل

عليهاا،

ذخب عني ال ماول ويب النشااط أاي
جسدي ول

أبدق عيني! خاذا األيياب
374

العظي
تهكي

العجو األاااي أي كل ل اان
المسابقا

 ..والذي يقي

األيبية الكبيارة
علاى أعماال

ويهك

من ال أت يل ن سي أي مثل ماواخبه
 ..خنا ..

أي مطعمي!

أمسكت يد ذلك الناايل الاذي كاان
على وشاك التوجا ،إليا ،وأ برتا،
أنني اصذخب إلي ،بن سي ألرى مااذا
يطلب ،وبال عل توجهت إلى األااتاذ
الكبير واط نظرا
بعدما تصكد

النايل الهائرة

من خ ندامي وأنااقتي

وترتيب شعري وغمر

مالبسي باالعطر

الزكي ال واح الغالي الذي أي ار
أي مكتباي لمثال تلاك المنااابا
ال ابة المميزة ،وخل خناك مناابة
أخ

من خذ ؟

اقتربت من ،وقلبي ي

ق بقوة وأنا

أحاول ترتيب وانتقاء كلماتي التي
375

اصلقيها على مسامع ،بهرص ،حاولات
أيجا ااتهجار بعاض األاائلة التاي
طالما شغلت بالي عن عال
والكتاب ،لكن خيها

 ..ل

الكتابة
أجد ألي

منها أي ذاكرتاي أثارا ،ويي

لاو

ابطهبت معي ويقة وقلما لكني برأت
ال كرة عن ذخني أورا بعادما باد
لي ا ي ة وع يبة ألقغى حد ،ال أريد
للرجاال أن يظاان األماار أكثاار ماان
يريشة ،ال أريد ألعين ال جوليين أن
تظن أنني أاات وب ،أو أجاري معا،
لقاءا به يا ما.
لكني عزمت أمري وقغد

الرجل علاى

أي حال ،أيبدو أن القدر قد تبسا
لي أ يرا ومنهني تلك ال ربة التي
طالما انتظرتها على طبق من ذخاب،
وما كنت أبدا ألأوتهاا أو أضايعها
أبدا من يدي ..
376

عطر 18
ادنيا أخا
(ال يوجد شئ أاي الا

مان

العائلة ..العائلة أوال والعائلاة
أ يرا ..خي مغدر السعاية والادفء
377

والهب الدائ

 ..خي الشئ الوحياد

الذي يستهق ال رح والهزن ألجل.. ،
أي شئ أي الكون يمكن ،أن يغمد أي
ك ة مقابلة لك اة تهتلهاا اوجتاي
وأبنائي؟  ..وأي شئ يعو

سارته

أو حرمانه ؟)
أعاي

عطار قاراءة تلاك الكلماا

العذبة التي
ب ها

يأتر

طها أبوخا أي إحادى
الاذي ترويا،

الياب

بدموعها كل ليلاة ،كانات تقرأخاا
خذ

المرة على مسمع من م دي الذي

ي اورخا أي ال راش ،أغلقت الدأتر
اد ث ا
ان جديا
ما

ار
نظا

اا
اى اوجها
إلا

بعينين مل خما االاات داء ،ترجاو
أال يغدمها بعذر آ ر أو ح ة جديدة
بعدما مر

أربع انوا

اا ل ا
اواجهما

كاملة مناذ

اعور
ار أيه اا شا
ت تبا

األمومة للهظة ول

يعاد لاديها أي

قوة للتهمل أو ذرة من بابر ،واآلن
378

ل

يعد خناك أي شئ يعاوق افن ااب

أو يبرر تصجيل ،أكثر ،أها خما قد
وبال ألكثر مما كانا يهلمان ب ،مان
اال
اة وحا
اة مريها
ااخر وعيشا
ااح با
ن ا
ميسور.
واأقها م دي أ يارا يون أن يبادي
تهمسا أو ان عاال وكصن ،أمر م رو
علي ،ما بيد

حيلة ت اخ ،،ابتلعت

ا،
اة بمواأقتا
اا مكت يا
ار إحباطها
عطا
وبتلك ال رحة الكبيرة التي غمار
قلبها الكبير ،توق ات عان تنااول
الهبوب أكان الهمال بال عال بعاد
اة
اعر ب رحا
ات تشا
اهر ،كانا
اعة أشا
بجا
عمتها وأ يهاا وامالئهاا وكال مان
اان
اا ،وكا
اا يون اوجها
حولها
بابر خو أول ش ص ت بر

اا
الها

باألمر أاي

طاب حار كانت تصمل أن ي ثر أيا،
أيرق قلب ،ألجلها ،أ ذ
379

ت كار ماع

عمتها أاي كال ترتيباا

المولاوي

المنتظر منذ الياوم األول لل بار،
وكانت بدمة عزيازة شاديدة بباروي
م دي أي تعاملا ،ماع األمار وعادم
اكتراث ،الواض

با ،،كانات تشا ق

على ابنة أ يهاا المساكينة التاي
قاات طويال حتى تشاهد لهظاة كهاذ
وت رح بها مع اوجها الذي اات ابت
منها وحربات علاى

لرغبت ،على كر

إرضائ ،وكانت تستهق من ،أكثر مان
ابرخا
ان با
اها هللا عا
ادما عوضا
اك بعا
ذلا
ار لهل ا
اا المريا
ال وتصجيلها
الطويا
حياتها كي تكرس كل وقتها وكيانها
ل ،وتساند

وتقع إلى جانب.،

لكن الهمل ل

يكتب ل ،أن يكتمال،

أجهجت عطر بعد شهور قليلة بعادما
اي
اببت أا
اهية تسا
ااكل با
ات لمشا
تعرضا
ااو
ااعاأها وما
إضا
380

ااين
ااين با
ال نا

أحشاءخا ،أظلمت الدنيا مان جدياد
اا رغ ا
اي عينيها
أا
واراج أي الت

ااوال
مها

ازة
عزيا

ياع عنهاا وتهاوين

األمر عليها وأن ،أمر طبيعي معتاي
وليست خي أول أو آ ر من تتعر

ل،

وال يعني حدوث ،نهاية الكاون ،لا
يبد حزن م دي وأاا  ،علاى أقادان
الط ل حقيقياان او مقنعاان لعطار
وعزيزة وخو يربت على اوجت ،بلطاع
وخي واخنة مريجاة أاايرة الهماوم
وال راش قائال:
ال تهزني يا حبيبتي ،المهوأنك ب ير ،أناا

االمتك

اائع علياك ياا

عطر ،أرجوك أال تغاري علاى تكارار
المهاولة يا حبيبتي أصنا ال أحتمل
رؤيتك خكذا وال أريد ان يغايبك أي
مكاارو

إن أناات أعااد

الكاارة ..

أرجوك يا عطر إن كنت تهبينني حقا
381

ل

تكن لدى عطر أي نية أاي األ اذ

بنغيهت ،الظالماة تلاك ،أاألموماة
بالنسبة إليها خدف حياة وحل

عمر

ظل يراويخا بإلهاح منذ ط ولتهاا،
حل

يهون أي ابيل ،كل غاال وخادف

تتجائل إلى جانب ،كل غاية أ ارى،
نست عطر كل شئ عن كل ما اعت إلي،
يومااا اااوى األط ااال ،نساات أحااالم
الكتابة الوريية وآمال الن اح أي
العمل والهياة الزوجية المستقرة،
نست

الها وعزوأ ،عنها وأمنياتها

أااي العااوية إلااى أحجااان ،،نساات
المشرو

الذي بذلت من أجل ،الوقت

والعرق أياما وليال ،نسات ن ساها
..
و الل عامين متتاليين ورغ

معارضة

م اادي المسااتمرة ،أعاااي
المهاولة ثالث مرا
382

إضاأية ل

عطاار
تغل

أي واحدة منهاا ألكثار مماا وبالت
إلي ،المهاولة األولى ،خزلات عطار
وشهبت وا ت ت ضهكتها العذبة و با
بريقها الاذي كاان ينيار الكاون،
كانت ت عل األشياء ببغر شاري وقلب
منغرف منعزل ينتمي إلى عال

آ ار

بعيد ال يمات للواقاع بغالة ،رثاى
الكل لهالها وتمزقت نياط قلوب من
حولها حزنا لما بار

إلي ،،أظهار

األاتاذ عالم ت هم ،لما تمر ب ،وخو
مش ق عليها يدعمها يسااندخا حتاى
اة
اوي متصلقا
اا وتعا
اى أحزانها
تتنااا
وملهمة لل ميع كسابق عهدخا ،تولت
عمتها عنها مراالة اراج أي غربت،
وإ بار

بكل ماا طارأ علاى حيااة

أ ت ،الوحيادة مان تغيار وتبادل،
كاناات

طاباتاا ،مسااطرة بدموعاا،

السا نة وأا  ،وحزن قلب ،الشديد،
أ بر عمت ،أن ،ينوي تارك كال شائ
383

والعوية إلى الوطن نهائياا

وراء

ليكون إلى جانب عطر أاي مهنتهاا،
أري

اي ألن
علي ،عزيزة بصن ،ال ياعا

يجاايع مسااتقبل ،وجهااوي ااانوات،
اى
اا إلا
ال خنا
ادى ،أالكا
اية اا
الماضا
جوارخا ولن يت لاوا عنهاا أبادا،
وأن ،إن عاي وترك عمل ،الذي أبب
ذا شصن أيا ،ألان يزياد أ تا ،إال
حزنا ث

لن يستطيع أن ي عال لهاا

أكثر مما ي علو

من أجلها.

تنقلت عطر بين األطباء تسصله

عان

ابب أشال الهمال المتكارر يون أن
تتلقى من أحدخ

جواباا شااأيا أو

عالجا يهقق أمانيها ليازياي األلا
اعتغارا لقلبها ،أ بر اراج عمتا،
أي

طاب ،األ ير وقد اقتارب موعاد

أجاات ،القايمة أن ،ايغطهب أ تا،
ليعرضها علاى أحاد كباار األطبااء
384

الااذي تعاارف علياا،
وايتواأق وجاوي

ااالل العماال
االل

أاي الاوطن

أيااام األجااااة ،وقااد كااان ،ذخااب
األربعة للقاء الطبيب أاي الموعاد
والمكان المهاديين ،عطار واوجهاا
وأ وخا وعمتهاا ،ربات م ادي علاى
كت ها مش عا وتبسامت عزيازة لهاا
مطمئنة واحتجنها اراج مقبال رأاها
وأي عيني ،يمو

ت اخاد كاي تسايل

علااى وجنتياا ،لااوال بقايااا بااالبة
وتمااك قاوم لإلبقااء عليهماا كاي
اة
ا ،المس اكينة المنهكا
اى أ تا
تتهلا
ببعض القوة واألمل ،ي لاوا جميعاا
إلى الطبيب المهيب بقلوب مرت
وخ

يتقدمون عطر التي كانت

واجمة تقدم قدما وت
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اة

ائ ة

ر أ رى..

قمر 18
كان أشيبا وقاورا بشاوش الوجا ،ال
ت ارق ،ابتسامت ،كما عهدت ،يوما،
مهندما أنيقا أي غير تكلع ،قادمت
ن سااي إلياا ،واااصلت ،عمااا يطلااب
أصبلغت المطبخ بطلبات ،ث

توجهات

إلي ،ثانية ،اااتصذنت ،أن نتهادث
طعاما ،جااخزا،

قليال ريثما يغاب

واأق بإيماءة لطي ة وأ برني حداي
بصن ،ال يماانع حقاا ،أ اذ الرجال
يثني على المطع

واام ،وت هيزات،

وتنااق ألوان ،وييكورات ،،قال أن
تلك األجواء التي تميز المطع

مان

السقع الدائري الذي ينكشع ليال عن
غطاء اجااجي متأللائ يارى الساماء
ويعك

أنوارخا أي منظر بديع ي ت
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الشااهية وي ج هااا ،وأيجااا تلااك
افضاءا

ال ابة المميزة المواعاة

خنا وخناك ،كل ذلاك يناااب االاا
تماما ويشعر

أن ،ي ل

أاي رحااب

السماء وأقمارخاا ون ومهاا حقاا،
اااهرني أااالوب كالماا ،وأبهرتنااي
تعبيرات ،الغنية ،أ برني أن ،كان
قد امع عنا امع

ار وانتهاز أول
يا

أربة انهت لا ،كاي ي ارب بن سا،،
وان ،وجد أن كل ما اامع ،ال يعطاي
الواقع حق ،،حربت على أال أقاطعا،
ارف
ات طا
اى التقطا
حتا
ادأ
ا ،أبا
كلماتا
ادي
القا

اين
ان با
ايط ما
ا

اي
ان حلما
االم عا
الكا

اي
اة أا
اي الملها
ان رغبتا
وعا

الكتابااة وتلااك العقبااا

التااي

اعترضت طريقاي وماا االات ت عال،
ااتمع إلي باختمام حتاى انتهيات،
عدل مان جلسات ،ثا
األنيقة قبل أن يقول:
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مسا

نظارتا،

طيب  ..يعني أوال أ برك أن م االاي
اة لا
األيب والكتابا

ارا
اال أ جا
حقا

م روشا بالوروي وال طريقاا ممهادا
اهل الولوج ،إن ،طريق شااق طويال
ملئ بالعقبا

والغعاب والعراقيال

المهبطااة التااي قاال ماان يسااتطيع
التغلب عليها بإبرار وعزيمة لكاي
ينهض مرة بعد مرة ويوابل المساير
ألن ،يريد أن يغب

ذا شصن يوما ما

..
ال تبتئ

خكذا أإنا ،لاي

أيجا ،وات د

مساتهيال

أااهل ماا يكاون إن

كانت لاديك واااطة ماا أو معاارف
ت تغر لك الطريق وتساعدك على نشر
كتاباتااك أيااا كااان مهتواخااا أو
ارعة
ااس بسا
اول للنا
اتواخا والوبا
مسا
بينما ال يزال غيارك يطارق البااب
مرارا أي انتظار م يب ،لكان خاذ
الطريقة لن ت رضك على السااحة أو
388

تجمن لك الن اح وتكوين قاعدة مان
القراء المع بين الاذين يترقباون
أعمالك بله ة إال إذا كانت أعمالك
تستهق ذلك حقا ..
اي
ارى وخا
اة األ ا
اى الطريقا
اصتي إلا
نا
األكثر احتراما ورقيا بالنسبة لي،
وخي أن تتوأر لديك أربعة مقوماا
أاااااية لهااذا ال اان ،الموخبااة
وال يال واألاالوب واألأكاار ،أماا
الموخبة وال يال أهماا أطرياان ال
بد وأن يكونا لديك مناذ البداياة
اا
اد أيا
اك أحا
اك أو يعلما
ان يعطيا
ولا
اا
اتطيع يوما
اك تسا
اع أنا
اا ،وما
منهما
العماال عليهمااا وتنميتهمااا لكاان
البذرة األبيلة ي اب أن تكاون أاي
أرضك ث

لترويها أنت بمرور الوقت

..
األالوب ،وخو عامل مه

حقاا ،أهاو

مكتسب تستطيع تعلم ،مان قراءاتاك
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المتنوعة ألااتذتنا الكبار الاذين
أبهرونا بإباداعاته  ،انظار كياع
ويغيغون أأكارخ ،

ينتقون كلماته

بااالهق  ..خاال تقاارأ كثياارا؟..
نع ؟ ..حسنا ..أ برني عن قراءاتك
إذن ،ماذا قارأ

حتاى اآلن؟ ولمان

تهب أن تقرأ عاية؟
عظي

جدا ،بداية موأقاة إلاى حاد

كبير ،خل الحظت إذن أن لكال كاتاب
من خ الء القاما

أالوب ،وش غايت،

المستقلة التي ت تلع عن اآل
خل تصثر

بطرقه

رين؟

ال ميلة أي نسا

المشاعر واألحداث وأي وبع األشا اص
واألماكن؟ أل

تسصل ن سك إلى أيان

كانت أأكارخ

البراقة تلاك لتغال

لو انها بيغت بصالوب ركيك مبتاذل
على يد كاتب متواضع؟ لعل كل ذلاك
يعرأااك أن األااالوب ال يااد أااي
الكتابة ال يقال أخمياة عان جاوية
390

ال كرة ن ساها وتميزخاا بال وخاو
الذي يهدي مغيرخا أوق ذلك ،وخاذا
األالوب الرائع الذي تميزوا ب ،يا
ايد قمر ل

يغلوا إلي ،باين ياوم

ااوال
اد مها
ااء بعا
اا جا
اة ،إنما
وليلا
كثياارة وت ااارب وتعااب واجتهاااي
وبعدما اشتغلوا على تطوير أن سه
وتهسااين كتاباااته

وحربااوا علااى

االات اية والاتعل

مان أاااتذته

بدورخ
توقع األاتاذ عن االاتراال كي يوقع
اذين
اين الا
اد المع با
ار ألحا
اي يأتا
أا
كانوا ينظرون إلينا مان موائادخ
يتااابعون حااديثنا باختمااام ،ثاا
تابع:
اى
النا إلا
اا؟ آ  ..وبا
ان توق نا
أياال كرة التي خي مهور أي عمل أيبي
ناج
391

أرخ ت امعي أكثر عند تلك النقطاة
التي كانت أكبر مشكالتي ،قال:
-قد ت د أكرة كتاباك مان

براتاك

السابقة ،أي موقع عشات ،أو اامعت
عن ،من أحدخ  ،ربما أيجا من

بار

بغير يتذيل ب هة إحادى ال رائاد،
أو قد تصتيك من حيث ال تدري من أي
شئ حولك أاي لهظاة تصمال بااأية،
انظر مثال إلى تلك السيدة ال ميلة
التي ت لا

وحيادة علاى المائادة

ادي
اي ترتا
اك التا
ااك ،نع ا  ..تلا
خنا
األاااوي ،خاال لمهاات نظاارة الهاازن
ال

ية أي عينيها؟ قاد تكاون قاد

رجت للتو من ت ربة عاط ية مريرة
أيمت قلبها ،أو ربماا خاي تنتظار
م رما ما ا تطع ابنها وحادي لهاا
مكانا كهذا ليسااومها علاى أدياة
وخي اآلن تنتظر اتغاال ،أو ظهاور
أو أحد معاوني ،بقلاب مرت اع ،أو
392

لعلها قد اكتش ت منذ ااعا
مغابة بمار

قااس

أنهاا

طيار خادم كال

ااتقبلية،
ااا المسا
ااا و ططها
أحالمها
ااال
اا ..آالف افحتما
اا ..وربما
وربما
ان
ادا ما
اد مزيا
اي تولا
اار التا
واألأكا
افحتماال
أكر

واألأكاار ،أقاط إن أنات

قليال وأطلقت ل يالك العناان

أست د أكرتك أي موقع غريب بايأت،
أو ابون مميز يبدو أن وراء
ما،

قغاة

وخنا تبارا أخمياة الم يلاة

ال غبة ثانية ..
وخذ

العوامل األربعة يا ايدي ي ب

أن تتوأر كلها وال تستقي

أو تك ي

ثالثة منها يون الرابع ،يبدو األمر
بعبا للغاية ألي
لكنك لن ت اد

كاذاك؟ ربماا..

بتلاك الغاعوبة إن

أنت واظبت علاى القاراءة واالطاال
وحاولت مرة بعد مرة ،تلقي بعشرا
ااوال
اار والمها
األأكا
393

اي
اة أا
العاييا

القمامة حتاى ت اد واحادة واعادة
تستهق االاتبقاء ألنها تغل
لعمل جيد ،واألمر لاي

كناواة

م اري قلا

وورقة يا ايدي ال اضل ..ال ..ي اب
عليك أن تعايش عملاك بكال كياناك
وتدع ،يستغرقك ويستهوذ على حوااك
اة
ا ،لهظا
ال ،تعيشا
ااعرك بالكاما
ومشا
بلهظة مع أبطالك وبينه

أترى ماا

يرون ،وتشعر بما يشعرون ب.. ،
آ

اد ..رغ ا
اذا ا ا ال جيا
 ..خا

أن

إجابت ،ربما تكون بايمة لاك ،ال..
لي

كل من يكتب عن شئ يكتبا ،عان

اا
اقتنا

اام ،ك ا
تا

ااال
اا أعما
قرأنا

تنابر المرأة وتداأع عان حقوقهاا
ث

علمنا أن مان كتبوخاا يجاربون

اوجاااته

كاال ليلااة ويعاااملونهن

ابب
اان اا
اا كا
ان ربما
اال واري ،لكا
كا
ااحه
ن ا
أيااديه

أنه ا

ا،
اا تكتبا
ادقوا ما
با

حتااى باادقه
394

قااراؤخ ،

بالجبط ..كذبوا الكذبة وبادقوخا،
عليك أنت أيجا أن تغدق ما تكتاب،
وإال  ..ألن ت د من تقنع ،ب،
الح النايل من بعيد يهمال الطعاام
السا ن إلى مائدتنا ،خممات بشاكر
األاتاذ واالاتئذان من ،كاي أنغارف
وأترك ،وطعام ،،لكن ،تاابع بان
االختمام البايي أي بوت ،الر ي :
واعلااااايا
االنتقا
انتقايا

أن كتاباتاااك ااااتواج،
اور،
ارج للنا
اا ت ا
حالما
منهاا الموضاوعية وغيار

اة،
ااءة والهداما
اوعية ،البنا
الموضا
أابتعد عن االبتذال واكتب ما تشعر
ب ،وتغدق ،حقا ث

لتزأر العابا ة

إن شاء  ،لكن ..ربماا يكاون خاذا
الكالم ااابق ألوانا،،
األولى ث

اذ ال طاوة

لنرى كيع اتسير األماور،

اكتب لن سك أوال وال تتع ل النشار،
395

أالهياة ال

يا ايدي ،ال

توبالك

كل يرجة أي ،للدرجة التي تليهاا،
وربما يكون اجتياا عدة يرجا

من،

يأعة واحدة م اطرة غير مهسوبة وال
اى
اث وتهلا
اب ،أتريا
اوية العواقا
مهما
بالغبر والثقاة حتاى ت اد لقادمك
موضعا واط ذلك الزحام بال ارج
أ ااذ النااايل ياارص األطباااق علااى
ااكرا
اا شا
ات أنا
اا قما
ا ،بينما
مائدتا
األاتاذ على إأايت ،لي واعة بادر
وعلى تشري  ،لنا بالزيارة قبل كل
شئ ،أاص رج خاو مان جيبا ،يأتارا
بغيرا وقلما أنيقا
منزل ،ورق

ط با ،عناوان

خات  ،،ناولني الورقة

وخو يقول بابتسامت ،الوقور مشيرا
برأا ،نهو ال ميلاة التاي ترتادي
األاوي:
396

وتذكر أن تهت ظ معك بورقة وقلايائما
أالتقطت أنا كنزي الغغير من ياد
وتوجهت لمكتبي وقلبي يارقص أرحاة
وت اؤال وحمااة.

عطر 19
ي

الغمت على ال ميع بعد

من ح رة الطبيب تتقااذأه
اله

والهسرة ،لا

الطبيب أي ت

تان

روجه
أماواج
مهااوال

يع وقع األمر علايه

وال أالوب ،اللطيع ونظرات ،األبوية
الهزينة الم عمة بالش قة ،كاانوا
يساايرون ااااخمين مت همااين يغاارق
397

ال

المطاار المنهماار ثيااابه

وخاا

ينتبهون أين تطص أقادامه

بينماا

كلمات ،القاتلة ال تزال تتريي أاي
آذانه :
-ك

عمرك يا مدام عطر؟ ومنذ متاى

وأنت متزوجة؟
يا ؟! ول

أ ر

الهمل ول

ت كاري

أي افن اب طوال تلك السنوا ؟
علااى كاال حااال ،لقااد يرااات تلااك
التقارير وال هوبا

جيدا وتصكاد

شكوكي بعد الكشع علياك ،ااامعيني
جيدا يا ايدتي ،أنت لألاع تعاانين
من مشاكل أي موضو

افن ااب ،لكان

أ بريني أوال ..خل كانت أمك رحمها
اكال
ان مشا
ااني ما
هللا تعا

اي
اة أا
مماثلا

بداية اواجها؟ ال؟ حسنا إذن ..
المشاكل التي لديك وأتهادث عنهاا
نايرة الهدوث بعاض الشائ ،وطاوال
انوا

برتاي وبااعي الطويال أاي
398

الطب خنا وبال ارج ل
حالتك على أر

أبايف مثال

الواقاع قاط ،رغا

يرااتي لها أي الكلياة وقراءاتاي
المست يجة وأبهاثي المطولة أيها،
وبدون ال و

أي مغطلها

وت ابايل

علمية معقدة قد يغعب أهمها ،أنات
تعااانين ماان حالااة مرضااية ت عاال
احتماال

الهمال وافن ااب تتنااقص

لدى بااحبتها بمارور الوقات ،بال
وتسبب لها مشاكل ومجاع ا

طيارة

مع تكرار المهاولة ..
أاتطيع القول بصنك لو كنات بادأ
ااوال
مها

ات
ااب واتبعا
ال وافن ا
الهما

العالج المنااب أي بداياة اواجاك،
ابة وأنك قد تزوجت أي ان مناابة
جدا ،لكانت لاديك أارص أكبار أاي
الهغول على ما تريدين ،وكال عاام
كان يمجي عليك كان يص ذ مان تلاك
ال رص بشكل كبير ،وماا ااي األمار
399

اوءا خي تلك الهبوب التاي واظبات
على تناولها طوال ال ترة الماضية
لمنع الهمل ..
الوضع اآلن شب ،مستهيل يا اايدتي،
وأنا آاع حقا لذلك ،آاع جادا ياا
ايد اراج ،لكن المهاولة القايماة
التي ال أنغا
تشكل

أبادا بهادوثها قاد

طارا حقيقياا وتهادي حيااة

أ تك ،ورغ

تقدم الطب يوماا بعاد

يوم إال أن ...
ث

يمو

تهرق العيون ..آالم تعتغر

القلوب ..غغص مريرة أي اله لوق..
نظاارا

مل خااا اللااوم وتهمياال

المسئولية تتراشق على وجا ،م ادي
اع، ،
اين ال ميا
ان أعا
اابع ما
اي تتا
أا
والطبيب الهائر ينظار إلاى با هة
وج ،عطر ال ميل بصاع وحسرة وحنان
400

عاجزا ال ي د

بايق وخو يقع أمامه

جدوى من أن يجيع حرأا..
****
ك اك يا عطرمتهدج وخو يهتجن

قالها اراج بغو

أ ت ،ويموع ،ت االط يموعهاا بعاد
اب
اارة الطبيا
اى ايا
اام علا
ارور أيا
ما
المشئومة تلك ،لا
الدمو

تتوقاع أنهاار

ال ارية منذ ذلاك الهاين،

حاول أ وخاا مارارا مغالباة ذلاك
اث
اذي ي ا
ااق الا
اال تنا

ادر
اى با
علا

وتهدئة أ ت ،عبثا ،أ برخا أن ،لن
يساأر ثانية وايبقى إلى جوارخاا،
أال تيصس من رحمة هللا وكرما ،أبادا،
أن ،ايطوف بهاا علاى كال األطبااء
الكبار أي البلد بل وايساأر بهاا
لل ارج إن لزم األمر ،ل

يبد كالم،

مقنعا حتى لن س ،مع ثقت ،الكبيرة
401

أي خذا الطبيب وكل ما قالا ،عنا،
مسبقا من ك اءت ،أي م ال ،وتقدير
العلماء ل ،خنا وأي العال
وكل تلك الشهايا
وافضاأا

أجمع،

التي حغل عليها

التي أأاي بهاا أقرانا،

أي كل البالي..
أرجوك ياا ااراج ..إحساااي كاانينبئني بما قال ،لي طبيبك قبل أن
آي ل إلي ،أال تزي عذابي ،خذا خاو
قجاااء هللا ومشاايئت ،،وال نملااك إال
الرضا والتسلي
إن أري

الت

كما علمنا أبونا،
يع عني وإاعايي حقا

أارجع إلى عملك واخت
تسمعني عنك إال

بشائونك وال

يارا ،خاذا وحاد

ك يل بصن ي رح قلبي وينسايني كال
شئ ،أن أطمئن علياك وأراك ااعيدا
تنتقل من ن اح لن اح
402

ااراج ،حااول وكارر يونماا

اعتر

يملك أي نهاياة المطااف

طائل ،ل

إال الرضوخ لرغبتها وأن ي مع آالم،
أي بدر
وبالي

ويرحل أي موعد

إلى عمل،

البعيدة..
****

كيع كان لي أن أعرف أن كال خاذاقد يهدث يا حبيبتي؟
ألقى م دي ا ال ،على مسامعها وخو
يهاول إ راجهاا مان حالاة الغامت
الكئيبة التي ايطر
ت ل

عليها ،كانات

شاارية علاى ااريرخا تهتجان

اى شائ ال يارا
عبلة وخي تنظار إلا
اااواخا ويموعهااا تت ااذ طريقهااا
اك
اي تلا
اا أا
اى وجنتيها
اوي علا
المعها
الليلة المقمرة ،قبل يقائق كانات
عزيزة ت ل

مع ابنة أ يها تهااول
403

مواااااتها والتساارية عنهااا ثاا
ااتئذنت وغاير

اله رة حال ي اول

م دي وأغلقات البااب
تاان

العمااة أااي إ

وااتياءخا ت اا

ل هاا ،لا
اااء غجاابها

م ادي أبادا لا،

التغير جليا أي معاملتها ل ،،وإن
كاناات عزياازة تااري علااى كلماتاا،
اا
بكلما

ا،
اي بطعاما
ابة وتعتنا
مقتجا

وملبس ،حتى تستطيع عطر ال روج من
حالتهااا المهزنااة تلااك والعااوية
لسابق عهدخا.
تهول التواال وافشا اق أاي عيناي
م دي إلى برامة م اجئة بعدما يصس
من أن ت ثر كلمات ،أي اوجت ،التي
ل

تلت ت لا ،طاوال نغاع السااعة

التي كان يهاول أيها تبرير موق ،
والتمسك بصن ال ذنب ل ،أي كال ماا
حدث ،اقترب منها أكثار ونظار أاي
404

عينيها مباشرة وخو يقول بنبرة قد
تغير :
-اامعيني جيدا يا عطر ..لا

أكان

اذا ..
أعرف كيع أقول لك شايئا كها
لكن ال أائدة من التهرب والم املة
اآلن ،أااي الهقيقااة أنااا ال أحااب
األط ال وال أريدخ
ال أحبه

أي حياتي ،نع ،

أبدا وال أرياد أن أتهمال

مسئوليتاخ

وخماومه  ،وماا كانات

مواأقتي السابقة لاك علاى الهمال
وافن اب إال مهاولة فرضاائك وعادم
ظلمك آو حرمانك من حاق أبايل مان
حقوقك ،أما وقد حدث ما حادث أاإن
اا
اي علينا
اة وال ينبغا
أراية هللا غالبا
مقاومتها أو الس ط منهاا ،ينبغاي
عليك اآلن أن ت يقاي وتكاوني إلاى
جواري كما كنات يوماا ،وأال يشاغل
اا
اتمرار ن احنا
اوى ااا
ائ اا
اك شا
بالا
405

وتقدمنا أاي الهيااة ،أريادك لاي
يوما يا عطر ،معي ولي وحدي
ث

امسك بكت يها الرقيقين ،رمقت،

بنظرة

اوية وخو يتابع وقد تغير

نبرت ،من جديد:
عاخديني على أن نوابل ما بدأنااويا وأن نترقى ونكبر ونن

أكثر

يا عطر ،عاخديني أال تت لي عني او
تتركيني وحدي ابدا..
****
ااب
ادي البا
اق م ا
أغلا

اا
ا ،تاركا
ل ا

اوجت ،وحدخا أي ظلماتها وعذابها،
كانت تبدو أاي جل ستها المتغالبة
كصنها تمثال قد من ح ر ال يارى وال
يسمع ،إال أنهاا أاي الهقيقاة رأ
وامعت كل شئ ،ت معات الادمو
406

أاي

مقلتيها تستعد لالنهمار من جدياد،
انتبهت عطار أ اصة وكصنماا عااي
للهياااة ماان ااابا

يام لساانوا ،

أعايخا ذلك األثر الذي وجد طريقا،
الل أن ها لين ذ إلى قلبها ،قامت
بتعثر تت  ،بوب الناأذة ،تبايلات
عيناخا حديثا طويال مع تلك العاين
المجيئة العزيازة السااخرة التاي
تتواط وج ،السماء ،امعتها العاين
وخي تهتع بكل كيانهاا (أيان أنات
اآلن يا بالح)  ..ل

تمر لهظاا

وقد مأل ذلك العطر األثير كل

إال
لياة

أي جسدخا أذخب بها إلى ينيا غيار
الدنيا بعيدا عن كل شئ ،ظلت علاى
تلك الهال لدقائق طويلة ،ث

عاي

بعااد حااين إلااى اااريرخا وحجاان،
ااي
اون ،عا
الهنا

ألر

اد
اع بعا
الواقا

تهلياااق طويااال ملااا
والطمصنيناااة ،عااااي
407

الساااالم
لهمومهاااا

وأحزانها التي ظلت أاي انتظارخاا
ات،
اي مجا
ادقائق التا
اوال الا
اا طا
خنا
تنهد

عطر ..ث

أعاي

عبلاة إلاى

أحجااانها ماان جديااد وعاااي
للبكاء..

408

خااي

قمر 19
بر

أقجي معظ

وقتي بالمطع

وأنا

أي مكتبي أمساك قلماي بعاد جولاة
أتصمل أيها ما ومان حاولي ،بادأ
مهاوالتي ال ديدة بالقغص القغايرة
كما نغهني أييبي الكبير المهناك،
كانت الله اة والهمااس يغمراناي،
واجهتني مغاعب عدة أي بناء القغة
وحبكها كلماا وجاد

أكارة تغال ،

كانت الة مهمالتاي تمتلائ باالورق
اصتي
اريعا أيا
ارمش اا
اع والمكا
المقطا
عامل النظاأة لي رغها أاي الياوم
ليعيادخا إلاي

الياة

الواحد ثا

أكثر من مرة ،وإذا ما وجد

أن ما

أنت ت ،يدي أ يرا قد يكاون شايئا
االح،
ا ،وإبا
اارعت بمراجعتا
اوال اا
مقبا
409

وأرالت ،إلى األاتاذ ،ليري علي خو
بعدخا ب ترة طويلاة نسابيا نظارا
لمشاااغل ،الكثياارة ،يااذكر بعااض
المالحظا

والتوجيهاا

أو يعلمناي

بصن ،ينتوي الم ئ للمطعا

قريباا

ألنناقش ماا كتبات حاين اللقااء،
ااطت،
اع ،وبسا
ارا بتواضا
ات كثيا
أع با
ومرح ،المعهوي الذي جعلني مولعاا
بكتاباتاا ،طااوال ااانوا

قراءتااي

واطالعي.
أيركت مندخشا أن أالوبي أي تهسان
ملهو
واالطال

كلما واظبات علاى القاراءة
وتوايع ماداركي وثقااأتي،
بعمال ماا

وأنني كذلك كلما تصثر

وأحببت ،اار أالوبي ،يونماا قغاد
أو نية مبيتة مني ،على

طا أالوب

كاتباا ،،أااي الهقيقااة كاناات كاال
النغائ

والتعليقاا
410

والتوجيهاا

التي منهنيهاا كااتبي أاي مهلهاا
تماما ،أكد لاي ماع مارور الوقات
وتكاارار المرااااال

أننااي أملااك

بال عاال موخبااة واعاادة تسااتهق
افختمام و ياال

غبا ال باصس بهماا

على افطالق وأن خذا خاو ماا يها ،
كنت أجمع تلك التعليما

وأنساقها

وأحت ظ بها ألعيد قراءتهاا مارارا
اي أن
قبل أن أمسك بقلماي ،كتاب لا
أحاول قدر ااتطاعتي رباط األشاياء
بغريا بمشاخد معتاية لدى القاارئ
كي يكون األمر أقرب لذخنا ،وأكثار
إقناعا ل ،،طلب مني أن أركز أكثر
على التعبير عن المشااعر ووبا ها
أي شكل أأعاال بادال مان االكت ااء
بذكرخا؛ (ال تقل أاالن يهاب وأالناة
تكر

وأقط ،بل بع أأعااال يقوماان

بها تدلل للقارئ على ذلاك وتعازا
لدي ،مكنون بدريهما)
411

ال ا أال أتع ال
كرر علي ما قال ،اا
أيواتي ،وأن خناك

النشر حتى تنج

معايير أ رى ت ارية ال أعل
شيئا تاتهك

أاي

عنهاا

روج الكتاباا

للنور من بقائها طي الكتماان أاي
أحجااان م ل يهااا ،أ برنااي أناا،
يستبشر بي كثيرا وأن ،إلى جاواري
يائما ألني أاتهق ،أكثير قبلي قاد
طلبوا مساعدت ،ظنا مانه

أن ثماة

موخبة لديه

بينما ال يرى خو شيئا

ممااا يظنااو

بعااد أن يقاارأ مااا

يكتبون ،من خراء ويوجهه

أكثر من

انه ،
اصس ما
ا ،اليا
اى ينتابا
ارة حتا
ما
(المه

أال تكع عن المهاولة أبادا

يا قمر  ..وتذكر  ..كلماا حاولات
 ..كلما اقتربت) ،شاعر

بامتناان

وتقدير كبير ت اخ ،،أمع علو شصن،
ومكانت ،المرموقة ومشاغل ،ال ماة
412

أهو ي غص شيئا من وقت ،الثمين لي
ولكتاباتي الوليدة يون مقابال أو
اااابق معرأااة ،يقرأخااا باختمااام
ويقيمهااا ويكشااع لااي عاان مناااطق
القغور أيها أيما يرال ،إلاي مان
قيمة ثمينة ألنهاا

مالحظا  ،مالحظا

ليست أبدا مان واحاد مان الكتااب
العاييين.
بالطبع علمت رانيا بعد حاين بماا
ي ري ،وجدتها ذا

ليلاة تنتظرناي

أي البيت ويداخا حول

غرخا وأحاد

حاجبيها قاد مال مكانا ،الطبيعاي
أغعد أوق مساتوى اآل ار ،كعايتهاا
كلمااا أثااار شاائ غجاابها حنقهااا
وتبرمها ،قالت لي وأي عينيها تلك
النظرة المقيتة وقد ااياي
-أي

قبها:

ت كر؟ ن ساي أعارف ..عان أي

أحالم وآمال وكالم أار
413

تتهدث؟ ياا

حبيبي إن األيباء يولدون أيباءا ال
يعلمه

الموخباة،

أحد أو يل قنه

وأؤكد لك أنك لست من بيانه

ولان

تكون ،بال قرف ..بدال مان أن تركاز
على المطع

والزباائن والعااملين

الهمقى تقجي جل وقتك منشغال بهاذا
الهراء؟ أتعل

أنك بهذ

التغرأا

الغبيانية غير المسئولة قد تشاو
بورتك وبورة مطعمي أمام اباائني؟
وأنه
مطع

قد يطيارون باال رجعاة إلاى
مناأ ؟ وأولها

كاتباك خاذا

الذي تغر علاى مجاايقت ،وافطبااق
علااى أن اااا ،كلمااا جاااء إلينااا
لالاتر اء واالاتمتا

بوجباة شاهية

ايقى
ااب ومواا
اة لألعغا
ومن ااظر مريها
اك
ان أولئا
ايال عا
اد قلا
اة والبعا
خايئا
اا
ااين السا
المتط لا
لي اجص بازعيمه

ااارج
اء بال ا

ينتظار

وأ اجة أي المطع ؟
414

بوقاحاة

-أوال يا رانيا؛ الرجل ل

يشتك من

شئ على حد علمي ،ال خاو وال غيار ،
ث

إنني ل

أقغر أبدا أي عملاي..

ومطعمنا تزيد ابائنا ،يوماا بعاد
يو...
وخل ي ب علي أن أغض الطرف وأقاعبامتة ت اا

خاذا الكاالم ال اار

الااذي يهاادث وأنتظاار حتااى تقااع
المغاايبة؟ ثاا  ..ماااذا؟ لهظااة
امعي أم أن ماا
واحدة ..خل ا تل اا
ات
ال قلا
اهي ؟ خا
ااي با
ا ،أذنا
التقطتا
(مطعمنا) حقا؟ خل بدقت ن سك إلاى
خااذا الهااد؟ ال يااا حبيبااي ،أأااق
لن سك ،ان ما تقول وضع األمور أاي
نغابها الغهي  ،خذ

مطاعمي أناا،

وما أنت إال موظع عندي مثلاك مثال
أي موظع آ ر باغر شاصن ،أم كبار،
و ...و...
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وق ت أتلقى منها موشاها أااويا ال
ت رج كلمات ،المنتنة إال من أتهاة
م اري مكتظة بال ئران والغراباير
والع ن ،يالك من متع رأاة نااكرة
لل ميل! ومااذا تعارأين أنات عان
األحالم أيتها الغبية وقد ولد

وأي

أمك ملعقة من ذخب؟ ومن أين لك أن
ت همي قدر األيب والثقاأة وقد جئت
للدنيا إنسانا برأس قطة ؟!
مر الموقع بعدما أأرغت رانيا كال
ما ظلت تكتم ،أي بدرخا حتى أعوي،
كعايتي لزمت الغمت أل

أحااول أن

أري على كلماتها واكت يت بما قلت
ول

تتركناي خاي أكملا ،،ابتلعات

غيظااااي واشاااامئزااي وتوجهاااات
للتلي زيون كي ألهي ن ساي أاي أي
شئ ال قيمة ل ،حتى أخدأ ،لقد ائمت
كاال شاائ ،ااائمت رانيااا وج اءخااا
416

وتعاليها واحتقارخاا لاي و جاوعي
لها ،مللت حياتي و واءخا وانعدام
الغدق والدفء أيها ،لقاد حرمتناي
رانيا كما أعطتني ،ل

أجد لاديها

ذرة مااان المشااااعر الطيباااة أو
المعاملة الهسنة ،أنستني كال شائ
عن كرامتي التي طالما كنت أبونها
وأعتد بها ،اهقت كبريائي ورجولتي
منذ أبر

على أن تكون العغمة أاي

يدخا كي يت

الزواج ،مارورا بماا

أعلت ،وت عل ،معاي طاوال اانواتي
معها ،أببهت م ري ذرة أي كيانهاا
ال ترى بالعين الم رية ،م ري أياة
ضئيلة الشصن أي يدخا ،ش شاي ة ..
ورقة رابهة تسات دم كي ماا ات اق
إلى أن تقرر باحبتها أن ،ل
لها أي قيمة تذكر..

417

تعاد

منار ..خل أن كل ماا يهادث

تذكر

لي بسبب ما أعلت ،بها؟ تك يرا عن
ذنبااي ت اخهااا؟ ت ااا

الماارأة

اع
اايأتها واجتما
اي با
ادة التا
الوحيا
لديها قلب ينبض وعقال ي كار؟ خال
أجد مثلها يوما؟ أم أنني قد كتاب
علي أن أقجي ما بقي لاي مان عمار
أت اار

حساارا

أقاادانها وماارارة

ت ريطي أيها؟
ظلت األأكاار والهماوم والاذكريا
الكئيبة تعغع برأاي طاوال الليال
أل

أذق نوما ،بينما كانت رانياا

إلى جواري تغط أي نوم عميق ليتها
اى
ات إلا
ادا ،قما
ا ،أبا
اتيقظ منا
ال تسا
الهمام واغتسلت بماء ياأئ ث

عد

لل راش علاى أمال أن تهان ااهابة
النوم علي أتظلناي ،تلاك الليلاة
أاعدني الهظ أاي أحالماي بماا لا
418

أاتطع أعلا ،معهاا أاي الهقيقاة،
جمعتها وااامية أاي ركان اله ارة
اا بالغ ا عا
اى وجهيهما
ات علا
وانهلا
وعلى جسديهما باالركال

واللكماا

اذ وطااب لاي مان ألاوان
وكل ما لا
التعذيب وافخانة ،ث
وقد

قمت من نومي

ع حملي قليال كي أبادأ يوماا

جديدا ال جديد أي.،

عطر 20
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حاولت عطر أن تسطر شيئا من قغتها
منااذ اواجهااا وحتااى ذلااك الاابالء
األ ير ،كانت تساعى فلهااء ن ساها
بصن تل ص من جديد لهل
قد نست ،ول
تكتب ث

قدي

كانت

يعد لها اوا  ،كانات

تتوقاع لتمازق ماا كتبات

وتقذف ب ،حيث ال رجعة ،أبدال من أن
تغرف كتاباتها ذخنها عن أوجاعهاا
اايتها آالما وأوجاعاا ،لكان كاان
األماار ال يطااول بهااا حتااى تعااوي
للكتابة من جديد ،ياومت على ذلاك
لمدة غيار قغايرة كال ليلاة بعاد
عويتها من العمل ،لا

تكان ترياد

االنشغال من جديد بمكتبتها واوجها
بعد أن ضا

أغلى ما كانت تهل

ب،

من يدخا أي غمجة عين وضااعت معا،
جاال طموحاتهااا ومطامعهااا ،إنمااا
أراي

االكت اء بعملها األاااي ثا

اي
اوم أا
ان اليا
اي ما
اا بقا
اتغالل ما
ااا
420

القراءة والكتابة وأعماال البيات
وم السة عزيزة وعبلتها العزيازة،
تركها م دي ورغبتهاا ل تارة ألا
يهاول الجغط عليها ،لكن مع الوقت
وقااد لمساات احتياجاا ،إليهااا أااي
نظرات ،وتلميهات ،ل

ت د بدا مان

العوية للوقاوف إلاى جانبا ،علاى
مجض.
نبهتها تلك األامة األ يرة ألمر غاب
عنها طويال ،أن م دي جعال حياتهاا
مع ،ال ت تلع كثيرا عان أي مشارو
ناج

يغبو إلي ،،حياة اوجية ااما

أقط ،بينما أي الواقع خاي شاراكة
عملية ال أكثر ،نجب نبع الهب الذي
كان يقطر مان كلماتا ،مناذ امان،
وحتى تلك الكلما

ال وأاء ،أإنها

ال تذكر آ ر مرة امعت إحداخا من.،
421

****
اامها إيناس ،موظ ة جديادة عينات
بافيارة ن سها بتوبية قايماة مان
رئي

م ل

افيارة ش غايا ،رأتهاا

اة
اولية لزجا
اة وبا
ان البدايا
ار ما
عطا
مبهرجااة ال تااتقن غياار الثرثاارة
والتملاااق والمااازاح والجاااهكا
العاليااة الرقيعااة ،لاا

تماال أو

ترتاح إليها أبدا ،بادا أن م ادي
يواأقهااا الاارأي حينمااا أظهاار
ااتياء

من إيناس خذ

وعدم رضاا

عاان تغاارأاتها أو تعيينهااا ماان
األااس ،لكن حيلتا ،وحيلاة السايد
عالم كانت قليلاة حياال أمار تلاك
الواأدة ال ديدة التي أرضت عليه
أرضا ،كانت إيناس ال تبادي تهشاما
أو

ال أو مراعاة لمكان العمل وال

ار
اين ذكا
ارق با
اد ،ال ت ا
ااعر أحا
لمشا
وانثى أي تعامالتهاا تبادو يائماا
422

على راحتها وكصنها أي بيتها باين
أخلها التي عاشرته

لسنين ،لكنها

اب وي
ات أاي كسا
وبعد وقت قغير ن ها
الكثير مان الازمالء ،مان الرجاال
اباااة ،بم امالتهاااا المبالغاااة
ولسانها المعسول وتزل ها وياللهاا
المغطنع وظلها الثقيل الذي ال باد
وأنه
ل

ل

يرو

كذلك.

تركز عطر معها كثيرا أو تشاغل

بالها بها ،اار

حياتها أي العمل

والبياات علااى المنااوال ن ساا،،
وبال عل ل

ت كر أي تكرار مهاولة

الهمل وإعاية الكرة بعد تهاذيرا
الطبيب األ يرة والتي كانت
الله ة رغ
ركز

شديدة

اللطاع الاذي غل هاا،

كل جهويخا على عملها واوجها

ون اح ،وطموح ،الاذي لا

تار لا،

اق ا ،كلما ظنت أنا ،ايرضاى بماا
423

وبل إلي ،ولاو ل تارة ويهادئ مان
وتيرة ركج ،وركجها مع ،قلايال كاي
يلتقطااا أن ااااهما ،أ برخااا أن
الطريق ال يزال طويال أمامهماا وأن
ثمة يرجا
الساال

ال تازال تنظرخماا علاى

ليغااعداخا ،وحتااى بعاادما

أببهت المكتبة مكتبتاين واااتبدل
اوجها السيارة بص رى أحدث منهاا،
ل

ا ،ذلاك ياأعاا إال لطلاب
يبد لا

المزيد،؛ (ينبغي أن نستغل شبابنا
وطاقاتنااااا لناااا من أن ساااانا
ومسااتقبلنا ،الاادنيا غاادارة يااا
حبيبتي ،ويا عال

بصي وجا ،اايطل

الغد علينا)
مهد م ادي كثيارا وألقاى بمقدماة
طويلة قبل أن ي بر عطر بصن مساكن
عزيزة المهدوي أبب

ال يلياق بها

وأن ،قد ضاق ب ،ويرياد أن ينتقال
424

لمسكن جديد أكثر رحاباة ومنااابة
لمسااتواخ

ال ديااد ،وأناا ،تااريي

كثيرا أي م اتهتها أي خاذا األمار
منذ مدة ،أصجابت ،خي بصنهاا ظنات
أنهما قد أغلقا بااب النقااش أاي
نهائيااا ،وذكرتاا،

خااذا الموضااو

بصنها ليست على ااتعداي ألن تتارك
عمتها بم ريخا تقااي وحشة الوحدة
أي ان كهذا،

ابة وأنهاا متصكادة

من أن عزيزة لن تعدل عان قرارخاا
أبدا ولن تترك شقتها مهماا ألهاا
عليها ومهماا كانات المغرياا
العواقب ،لكن ل

أو

يبد لعطر أن بمت

م دي كان أقرب للمواأقة والترحيب
خذ

المرة.

وبعد بجعة أااابيع ،جاءخاا م ادي
متهلال وأاي ياد

عقاد لقطعاة أر

بمساحة مهترمة اشتراخا بمد راتا،
أي موقع واعد مميز ،قال إن ،ينوي
425

ااتغاللها مستقبال وحال توأر المال
الالام أي مشرو

جديد لن ي غ

لها

عن أكرتا ،اآلن ،ضاايقها أنا ،لا
يرجااع إليهااا أو يستشاايرخا قباال
ات اذ

طوة كهذ  ،لكن ،اعتذر لها

قائال أنها كانت لقطة ،لاذا ات اذ
قرار

اريعا حتى ال تجايع ال رباة

ماان يااد  ،لاا

يماار األماار بتلااك

البساطة على عطر ،كانات تلاك خاي
المرة األولى التي ال يشركها اوجها
أي قرارات ،وخما قد اعتاايا أعال
كل شئ والت كير أيا ،معاا ،وكاان
خذا م شرا واضها على أن اوجها ل
يعد كما كان.
****
بدأ التغير يطرأ على رأي م دي أي
إيناس شيئا أشيئا ،الحظت عطر ذلاك
كلما تطرق اوجها أي حديث ،إليها،
لا

اك
اى تلا
ايئة إلا
اا اا
اد يراخا
يعا
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الدرجااة،

ابااة بعااد مهاوالتهااا

المتكررة أي التاويي إليا ،وإلاى
اكل
ال وبشا
اال كلا
اتماتة وبا
ار بااا
عطا
مبالف مل ت يستدعي الدخشة ،أيقنت
عطر أن إينااس بطبعهاا االنتهاااي
ااا
ااع جهويخا
ااا تكثا
اااأر إنما
السا
ومساعيها ت ا

الماديرين ورؤاااء

األقسااام وكاال ذي منغااب أو ااالطة
بالشركة ،وكان أشد ماا جعال عطار
تبغجها وتت نبها خاو ماا أظهرتا،
إيناس من تكبر ومن معاملاة اايئة
ت ا

السعاة وال راشين المسااكين

وذوي الوظائع البسايطة بالشاركة،
ومااا اأتعلتاا ،ماان مشاااكل معهاا
وتسببت ب ،مان أذى لها

يون وجا،

حق ،مستغلة أي ذلك تلاك التوباية
القوية التي أتت بها من أعلى.
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ويتصل

قلب عطر الطيب حزناا وخاي

ترى يماو
عيون ع

االنكساار والهاوان أاي
ليل ااعي المكتب بعادما

تهين ،إيناس وتهقر من شاصن ،علاى
مرأى ومسمع من ال مياع مارة تلاو
األ رى ،أتتبع ،عطر إلاى البوأيا،
لتربت على كت  ،أاي حناان وتطياب
اطر

بصاى ،ليهدأ الكهل المسكين

قليال وخو يقول بعدما يمس

يموعا،

التي بللت وجه ،المتغجن:
يا ليت كل الناس مثلك يا أاتاذةعطاار ،لاا

ناار منااك إال ال ياار

والمعاملااة الطيبااة منااذ قاادومك
إلينا ،ل

أعرف أاي حيااتي أحادا

أشد منك بسااطة وتواضاعا ورحماة،
اااعرخ
اااس وبمشا
ااين بالنا
تهسا

وال

ت رحين أحدا بكلمة أو حتى بنظرة،
وال تتوق ين عن مسااعدة مان حولاك
يون أن يطلبااوا ،مهترمااة وجاااية
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وعلى ال طارة ال تعارأين الميوعاة
وال بث وقلة األيب ،رح
يا بنيتي  ..رح

هللا من رباك

هللا من رباك ..

أبدى م دي يخشت ،من تعليق اوجتا،
او
ا ،وخا
اررة لا
اى رؤيته اا المتكا
علا
يمااح إيناس ويتبايل معها الهديث
الطويل ،أ برت ،أنها ليست وحادخا
من الحظت ذلك وأن جميع من بالمكتب
يتهدثون عان تركياز إينااس معا،،
االغون
ازمالء يبا
اا والا
اا أنها
أ برخا
كثيرا أي تغوير األمار وأن إينااس
تتعامااال معااا ،علاااى طبيعتهاااا
االجتماعية المت تهة بعض الشئ كما
تعامل ال ميع وأنا ،ال يكلمهاا إال
أي شئون العمال ،أهاو ال يرياد أن
يظهاار نهوخااا ت اااخال أو ن ااورا
ملهوظين لئال يغجاب مان جااء

مان

طرأ ،وال قبل ألحاد بغجاب ،،حاولات
عطر أن تبتلاع كلماتا ،وأن تقناع
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ن سها بما قال ،أل

ت ل  ،لكنهاا

اعتزمت ت اخل األمار أاي النهاياة
وأال تنغت إلى م اوف قلبها القلاق
وتساؤال

عقلها المجطرب عما ت بئ،

لها األقدار.

قمر 20
ملل ..ضيق ..رتابة..
على كل شئ..
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واء ..وا ط

القليلة كل ماا

تل ص تلك الكلما

أباابهت أشااعر باا ،،األيااام تماار
متشابهة يونما أارق  ..اللها

إال

ورقة جديدة أي نتي ة الهاائط قاد
ويعتها أ تها إلى حين  ..بافضاأة
إلى ذلك الهزن الاذي الامناي مناذ
وأاة أبي ول
تبديد

ي ل

أي شئ حولي أي

طوال تلك السانوا  ،وبالت

للن اح والثراء والرأاخياة التاي
طالما تمنياته

لن ساي لكناي لا

أشعر قط بشئ مما تمنيت ،لي

األمر

ادا،
ا ،أبا
ات با
ات أو حلما
اا ت يلا
كما
حاولت كسار ذلاك افحسااس بالساصم
الذي تملكني أتعرأت إلاى أ بدقاء
جدي من ن

طينتاي األولاى ،أنااس

بسطاء بايقون مطهونون أاي
وراء لقمة العيش ،ت معني به
الساعا

اعيه
تلك

القليلاة الغاا بة التاي

أقجيها بغهبته

كل أابو  ،أ بار
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اوجتي أنناي ال أقابال إال أباهابا
مرمااوقين ال يقاال مسااتواخ

عنااي،

حدجتني بنظرة طويلة م عمة بالشاك
والريبة ث

لوحات بيادخا وأشااحت

بوجهها عني قائلة:
أتمنى أن يكون األمر كذلك حقاا..لمغلهتك قبل كل شئ
أعرف أنها لو علمت بهقيقة األمار،
وال بد لها من أن تعل

يوماا ماا،

أإنها لن تمرر اآلمار بساالم أبادا
ال لاي
وأنني اصلقى منها ماا ال قبا
علمها

ب ،،لكني ل

أعد أقلق ت ا

من عدم ،ول

أعد أعباص بشائ أقاد

أاق ما وبلت إلي ،معها طاقتي على
افحتمال.
بال عل أحدث خ الء األباهاب ال ادي
أارقا كبيرا أاي حيااتي الكئيباة
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وأعانوني علاى مزياد مان التهمال
والمسايرة حتى ألقاخ
تمدني جلساته

مان جدياد،

التاأهاة المبه اة

بقدر ال بصس ب ،من السرور ونسايان
الهمااوم والااال مباااالة وت ديااد
الدماء ،تلك األشاياء التاي تساكن
آالمي على ذلك الطريق الموحش الذي
أالك ،والملئ باألشواك والمنغغا ،
لكني والهق يقال ل
ما ينقغني ،ل
أخ

أجد عندخ

أعثار عنادخ

كل
علاى

ما أحتاج إليا ،،أاذلك الشائ

الذي ما الت أبهث لن سي عنا ،لان
أعثر عليا ،خناا مهماا حاولات ..
أعل

خذا يقينا.

وجد

قدماي ذا

يوم تقوياني إلاى

ذلك المقهاى البسايط األثيار لادي
والذي اعتد

التريي علي ،مع منار

أيما ابق ،مطع

ومقهى مغام
433

علاى

شكل مركب مطل على النهار مباشارة
يدعى (الطاأي)  ..ااتهق اام ،عان
جدارة أكان كما لو أن ،مركب يط و
اا ،ياا
على ب هة الماء حقا

 ..وهللا

امان  ..كصن يخر قد مر علاي مناذ
م يئي خنا آ ر مارة ،باالطبع لا
أذخب إلي ،بإحدى حللي ال

ماة وال

بسيارتي ال ارخة التي يك ي ثمنها
لشراء المقهى بما أيا ،،بال كاان
تصنقي بسيطا لكن ،ملهاو

مقارناة

بهيئتي المتواضعة التي كنت أظهار
بها خنا مسبقا ،قغد
ون

الكراي المري

ن

المنجدة

بالجابط كماا

األيام ال والي ،ال أيري  ..خل كنت
أتمنى رؤية منار تصتي مسرعة إلاى
كرايها المقابل لي مبتسمة م عماة
بالنشاط والهياة لتهادثني وأنغات
إليها بعد أن تطلب من النايل ماا
تطلب ،يوما لي ولها؟ آ
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 ..شاطهت

أحالم يقظتي وت طت حدويخا كالعاية
 ..إال أنني تماييت أيها علاى كال
حال.
ل

يعرأني خاذا الناايل المبتسا

المصولع بطبيعة الهاال بعاد تلاك
المدة الطويلة من االنقطاا  ،رغا
ابتسامتي المبالغاة وأناا أمليا،
ااا،
ااد وأنها
ااي ال با
اااتي التا
طلبا
ابتسامتي ،قد أثار

يخشت ،وته ظ،
وجه ،،،وال

كما بدا لي من تعبيرا

بد وأن ،وخو يهدق أي وجهاي بعادم
أه

قد ظن بي الظنون ،ل

اريي الواض ا
اك التا
ذلا
البداية رغ

يغب عني

اذ
ا ،منا
عليا

جهلاي بسابب ،،كصنا،

يوشك أن يقول لي شيئا ث

يتراجع،

اي قاد
اال  ..كانات أحالما
على كل حا
ااتغرقتني من جديد بعد ان غراأ،،
مجى بي الوقت يون أن أشعر بمجي،،
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وكلما ذخب بغري اهوا إلاى ال هاة
األ اارى ماان النهاار حيااث مطعماااي
الشهيرين ،اللذين أضعت من أجلهما
انوا

من عمري ،برأت نظري ااريعا

عنهما تلقائيا وكصنما ثعباان قاد
لدغني ،قد ال تبدو األشياء كما كنت
تظنهااا حينمااا تنظاار إليهااا ماان
ال ارج ،قد ت ادخا قاتماة بعادما
كان بريقها الزائع ينيار ينيااك،
آ ذ

أارح مع ذكرياتي ال ميلة مع

منااار ،تلااك اللهظااا

السااعيدة

المعدوية التي كانت أاي باهبتها،
ترتس

على ش تاي ابتساما

رغمااا عنااي كلمااا تااذكر

الهنين
إحاادى

ااتها
ااة ومشاكسا
ااا الذكيا
يعاباتها
المرحة لي ،ثا

أتنهاد أاي حسارة

وعيناي مثبتتان على مقعدخا أمامي
والذي

ال من ااكنت .. ،ولعل ،قاد

اشتاق إليها كما اشتقت.
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حانت مني الت اتة م اجئة بوب باب
المقهى و ..رأيتها ..أغلقت عيناي
ث

ادق  ..نعا
أتهتهما غير مغا

..

إنها خي بال شك  ..بشهمها ولهمهاا
 ..خل ق ز

من م يلتي إلى الواقع

أمامي بهاذ

الغاورة؟ كانات تها

باالنغراف والنايل ن سا ،أمامهاا،
البد أن ،كان يهدثها يون أن أشعر،
كانت كما عرأتها يونما تغير طارأ
امتها ،ل ا
اا واا
اى خيئتها
علا
بن سي ،ق از

اعر
أشا

مان مكااني منادأعا

نهوخا بصقغى ما أمكنني مان اارعة
وأنا أناايي بااامها بعلاو ،ذلاك
االا

العزيز الذي طال غياب طعما،

عن لساني ،الت تات نهاوي بتاريي،
وق اات مكانهااا ترمقنااي بعينااين
مترقبتين مشاهونتين بمازي

غرياب

ي ماااع باااين اللاااوم والعتااااب
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والتساؤال
التي ل

القاااية والاال مبااالة
تغب عني ،حييتها على ع ل

وطلبتها إلى مائدتنا ،بمتت للهظة
ظننتها ترج

أيهاا ماا باين رأاض

يعوتي بغمت او بعنع وب ب يجاعاني
أااي موقااع ال أحسااد علياا ،أمااام
اع ،ث ا
ال ميا

ات
اا و طا
امت أمرخا
حسا

أمامي بتا ية نهاو كراايها خنااك
أمااام يخشااة النااايل والزبااائن
ويخشتي.
****
أتذكر جيدا تلك الليلة التي ابقت
ذلك المشهد ،كنت أقع أمام ناأاذة
مكتبي أاي (عطار القمار) ..أي ان
ببطء وأنا أتصمل القمار المتاوخ
وأناجي ،بمكنون بدري ،بعدما عغ ت
بي مشاعر جماة وقاد رأيات والادا
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ااء
ااول عشا
يتنا

اب
ا ،والها
اع ابنا
ما

الغايق ال االص ثالثهماا ،حينهاا
تذكر

أبي ،اصلت قمري  ..تارى ..

خل كان والدي يهبني ولو أليال؟ أم
أن ،كان يبغجني ويتهمني يوما كما
قالت لي تلك اللعينة اامية؟ ليت،
كان حيا لي برناي بن سا ،،ليتناي
اصلت ،يوما  ..لعلا ،كاان يهبناي
حقا ..ولو قليال ..
حينهااا كاناات القشااعريرة التااي
انتابتني تدب أي كل

الياي وتسيطر

على كياني ،تسللت يموعي الساا نة
على وجنتي مهملتان بمشاعر حبيساة
وآخا

بامتة وآالم يأينة ال يعلمها

إال ربي ول

أب

بها لبشار ،ولاوال

ذلك القرص األبيض أي اماء
ل

والاذي

يملني بعد ،لربما ظللت أحملها

وأنوء بهملها وحدي.
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تلك الليلة  ..حدثت قمري أيجا عن
رانيا وما ت عل ،باي ،ااصلت ،عان
منار وعن مكانها وحالها وخال ماا
االت تذكرني؟ أم تراخا قد أخالات
التراب علاى كال شائ ياذكرخا باي
وبصيامي لألبد ووابلت طريقهاا ماع
إلي ،قلباي الاذي لا

غيري؟ شكو

يعرف شيئا ااام ،الهاب مناذ جااء
لهذ

الدنيا البائسة  ..كنت أشعر

لهظتها كصني ورقة وااط إعغاار ..
لكن ،كدأب ،رق لهالي ون هني شيئا
ماان عطاار

النقااي الااذي ت للنااي

وواااني و

ع عن بدري ،ثا

مساهت

يموعي وأنا أنظر إليا ،أرجاو

أن

ي بر القايم من أياامي أن تترأاق
بي وترؤف بهالي ،وأنناي لا

أعاد

أحتمل أي اوء جديد قد تهملا ،لاي
أي جعبتها..
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عطر 21
حلمت عطر بصمهاا مان جدياد ،أقاد
كانت وأية تزورخا أي المناام مان
حين آل ر لتروي قلب ابنتها بدأقاة
من حنانها الغزير ،وأاي كال مارة
كاناات كعايتهااا ت لاا

مبتساامة

باطمئنان ووجههاا الطياب الغابوح
ينياار المكااان ماان حولاا ،،أتهاات
اا
ااعهما البنتها
اى اتسا
اا علا
ذراعيها
الغالية ماا إن أبغارتها ،ضامتها
بهب جارف ومسهت على شاعرخا برأاق
441

وخي تهم

أي أذنيها بكلما

الشوق

العذبااة ،أ برتهااا أنهااا تعلاا
بهالهااا وبكاال مااا أثقاال قلبهااا
الكبير من خموم وأن هللا ال يريد لها
إال

يرا ،طمصنتها على ن سها وبالح

وأ باار

عطاار أال ياعااي ألن تهاازن

عليهما أهما اآلن يرأالن أي ااعاية
واكينة وأن هللا قد كاأصخما على كال
ببرخما وتعبهماا وحسان تربيتهماا
لها وأل يها ،قالت أنها وبالح ربما
ل

يعطيانهما كل شئ ولكنهماا قاد

اا
ان أجلها
اديهما ما
اا لا
ال ما
ب اذال كا
واااراج ،عاتباات ابنتهااا بشااصن
ا تيارخااا لم اادي اوجااا وتركهااا
اي
اا التا
اا بكلماتها
لعاب ا  ،ذكرتها
قالتها لها من قبل:
-ك

مارة قلات لاك أن تص اذي مان

يشبهك يا عطر ،من يهباك بهاق ياا
بغيرتي ال من تهبينا ،أقاط ،ولاي
442

الهب م اري كلماا

يل ظهاا لساان

أغي  ،أبدا ،إنما خو قلب حي ينبض
عشقا ،أترين من يهب يبذل من ن س،
برضا ويون ت كيار ت اا

مهبوبا،،

وحينها قد تقول األعين ما ال ت لا
كل كلما

الدنيا أي وب  ،وتغوير

..
ال تنظري إلى ما حرمت من ،يا عطار
وتنسي كل ما منهات ،الزماي جاناب
اوجك الذي ا تارت ،لك األقدار ياا
بغيرتي وال تت لي عن ،أو تك ي عان
مساندتك ل ،أبدا كما كنت أنا ماع
أبيك ..
إني أثق أيك تماما يا بنيتي وأثق
أن هللا ايراقك يوما بصكثر مما كنات
تتمنااين ،عليااك أقااط أن تغاابري
وتتمسكي بكل ما علم ،إيااك أباوك
وعلمتك حتى النهاية ..
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أتذكرين ماذا كان والدك يقول لاك
يوما؟ نع  ..شغلي قلبك يا عطار..
شغلي قلبك النقي وأنغتي يوما لما
ي برك با ،،أالقلاب النقاي بغاير
يابنتي ،وحديث ،ال يعرف كذبا ..
وكان آ ر ما رأت ،عطر مان طي هاا
اآل ذ أي التالشي ،مسهة الهزن تلاك
التي كست وجهها الهنون وخي تقول:
-آ

 ..ك

أش ق عليك ياا باغيرتي

..
****
انهمكت عطر أي عملها حتى أذنيهاا
يون أن ت ل

أي ال روج من كآبتها

وحزنها على ما ضاا
من ،،لكن خذا لا

منهاا وحرمات
يا ثر قاط علاى

عملها الاذي كانات تباشار
444

بهماة

اام
ااحبة أما
اة شا
واخنا

ااما
وبابتسا

مرؤوايها وامالئهاا الاذين ال ذناب
له

أيما خاي أيا ،،كانات تتلقاى

افشاية والثنااء مان السايد عاالم
أمام ال مياع ممان اعتاايوا ذلاك
وأل وا تكرار  ،رآخاا عاالم مثااال
للمدير الناج

الذي يدخشا ،يوماا

ااي،
ااى إيارة مرؤواا
اا ،علا
بمقدرتا
ويأعهاا
أعماله

للت اااني واف ااالص أااي
وبذل كل ما أي ااتطاعته

لها بعدما ناال حابه

واحتارامه

وبار قدوة يهتذى بها ،بل إن ،لا
يكن يرى
تعل

ال أي إ بارخا بصن ،قاد

منها الكثير من أناون إيارة

الناس والتعامل معه  ،ش عها علاى
المزيااد ماان افجتهاااي والتطااوير
وأ برخا أنها مهاط أنظاار افيارة
ومهل تقديرخ

وموضع ثقته  ،وأنا،

يتنبص لها بمستقبل بااخر وبغاعوي
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على السل

مستمر متسار

الاوظي ي

بالشركة ،وأي ظل كال خاذا الشاكر
والثناء المتكارر المشاهوي ،كاان
غيظ إيناس وضيقها يتجهان لل مياع
كلما كان عالم ي عال شايئا

كالشم
من خذا.

أ باار عااالم عطاار أناا ،قااد نقاال
للمسئولين مرارا بعجا مما ت علا،
اذ
خا

ان
اوب وعا
ااس) اللعا
ال اا (إينا

الوكياتها الغريبة وعدم انتظامها
أي الهجور وقلة تهملها للمسئولية
ت ا

األعمال المسندة إليهاا مناذ

قدومها ،وأن ،غير را
ومستاء بشدة من إبرارخ

أبدا عنهاا
علاى غاض

الطرف عن كل ذلك والوقوف مكتاوأي
األيدي ت ا

ما يهدث ،حتاى أبااب،

اليااصس ماانه

وكااع عاان تكاارار

المهاولة.
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****
وتمر األيام ويزياي انشاغال م ادي
بمكتبتي ،وت غيغ ،من وقتا ،لهماا
على حسااب وقات الشاركة والبيات،
وتهاول عطر قدر ااتطاعتها تغطياة
غياب ،والقيام بصعمال ،بادال عنا،
على غير رضا أو اقتنا

منها بماا

ي علاا ،اوجهااا ،وقلبهااا تساااور
اا أن
ار وينبئها
اال األما
اكوك حيا
الشا
شيئا ما ال يساير علاى ماا يارام،
وكلما علق عاالم علاى االوك م ادي
الغريب وحال ،الاذي تبادل ،وأنا،
مش ق عليها مان ضاغطها المتزاياد
على ن سها وتهملهاا أاوق طاقتهاا
للمواانة بين مسائولياتها ومهاام
اوجها ،أ برت ،عطر باصن ذلاك لان
يدوم طويال ،وأن بعض الظروف التاي
447

قد طرأ

على حياته

اااتدعت ذلاك

وكل شئ ايعوي قريبا كسابق عهاد ،
من ث

ال يملك عالم إال التنهاد ثا

الغمت.
وعطر تكرر على مسامع م دي كلماا
عالم وا ال ،الدائ

عن ،وعدم رضا

أو رضاخا عما يهادث( ،يقاول أنا،
حتى ما تقجي ،أي المكتب مان وقات
أببهت تجيع معظم ،أي الثرثرة ماع
إيناس والكالم ال ار

الذي ال طائل

من)،
أيري م دي بصن عاالم يهاول األماور
اين
ااغل المكتبتا
ا ،،وأن مشا
بطبيعتا
وخمومهمااا أااي تزايااد ،وأن بعااض
األمور أببهت تستوجب تواجد

خنااك

أكثر مما ابق وإال أسوف يجايع كال
شئ ،وأنا ،رغا

ذلاك ااوف يهااول

إنهاء تلك األماور ااريعا وإعااية
448

وقتا ،للوأااء

ضبط حالا ،وتنظاي

بكاأة مسئوليات ،والتزامات ،،وخو
يعتمد على عطر كثيارا وال يساتطيع
االاتغناء عنها ويقادر تماماا ماا
ت عل ،ألجل ،وما تهتمل ،بادال عنا،
من لاوم ومشاقة ،لتنظار عطار أاي
عيني ،المتهربتين طويال وتسصل ،خل
خناك ما ي

يا ،عنهاا؟ أيغار خاو
تهويال يأاة

يوما على الن اي ثا

الهااديث أو االنغااراف بعياادا عاان
ناظريها.
اا
وكلما

اوي
ادي ووعا
م ا

اررة
المتكا

بااالتغيير والعااوية كمااا كااان ال
تتهقق أو تالم

أر

الواقع أبادا،

بل إن األمور أببهت تساير مان اائ
ألاوأ ،ت اوا األمر م اري التاص ير
إلى التغيب عان العمال يون ااابق
إبال  ،والمبيات

اارج البيات يون
449

عذر مقنع ،تلقاي عطار بتسااؤالتها
الهائرة على العاملين بالمكتبتين
أال ت د منه

جوابا واحدا شااأيا،

تتزايااد شااكوكها وظنونهااا عغاا ا
بقلبها المساكين يون أن ت اد مان
يطمئنها ،لا

يعاد م ادي يساتطيع

التوأيااق بااين أعااذار

الكثياارة

المتناقجااة أو جعلهااا مقنعااة أو
منطقية أو متنااقة ،ول
ااا
ااق اتهاما
تطيا

تعد عطار

ااا
ااالم لزوجها
عا

بالتقغير أو تنهمل توبي  ،ل ،على
رؤوس األشهاي ،ضاقت بمرأى م دي أي
اع
اى التقريا
اة يتلقا
اع متتاليا
مواقا
والتهديد وخو منك

الارأس ال ي اد

ما ياري با ،علاى مادير

الغاضاب

المسااتاء بعاادما ااااتن ذ ح
وأعذارا تك ي لسنوا

ااا

قايمة ،أبب

ذلك المشهد المكارر مغادر تسالية
وحديث كل من بالمكتب.
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وتمجي الهياة علاى خكاذا مناوال،
ول

شيئا مما ي اري

تعد عطر ت ه

اى أن
حولها أو تعرف اببا لا ،،إلا
جاء ذلك اليوم المشئوم..
يوم ال اجعة..

قمر 21
كان ال و ياأئا م عما بعبق النهر
العتيق الذي تجطرب مياخ ،أمامناا
ااوتيرة
ااي با
قلبا

ااطرابا
ااع اضا
ما
متنااقة ،والشام
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تلملا

أشاعتها

المتناثرة أي طريقها إلى م دعها،
ل

أاتطع النظر أي عينيها مباشرة

لدقائق مار

كادخر ،كانات أماامي

ااا
ااة الميا
ااابع حركا
اااخمة تتا
اا
المتناغمة تهت المراكب الساائرة،
ظللت أبهث عن مد ل إليها وأحااول
جمع كلماتي ،ل

أكن قد رتبات مان

قبل لموقع كهذا آو أعدي

ن سي ل،
يبلغا،

ألني ل

أتغور حدوثا ،ولا

جمااوح

يااالي ،حتااى وانااا أقغااد

المطع

كنت أظن أنني ااصعوي منا،

كما جئت ،،بال أارق إال ربما ش وني
التي أوقظت..
كيع حالك يا منار؟الت تاات ت اااخي بتااصن ثاا

لعاات

نظارتها ووضعتها أمامها وخي تاري
بآلية:
تمام ..كيع حالك أنت؟452

ب يرغل نا الغمت ثانية ي الطا ،ترقاب
ي ،اصلتني خي بنبارة ت لاو مان
اختمام:
وكيع حال اوجتك وعملك ال ديد؟-ل

يعد جديدا على أي حال ،أصناا

أمارا ،منذ ابع انوا
نظر
ثاا

أي عينيها الذابلتين للهظاة
أيركاات أننااي لاا

أجااب بعااد

تساؤلها:
األمور تسير على نهاو جياد ،وقاددمتني

براتي السابقة كثيرا

أيركت من نظراتها أن ،مهما كانات
إجابتي أإن األمر ل

يكن ليعنيهاا

أي شئ ،اهبت ن سا طويال ث
قبل أن يهزمني ترييي:
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اصلتها

خل ما الت تصتين إلاى خناا مناذ...
حدجتني بنظرة قااية تذيب جباال من
ال ليااد ،تململاات أااي جلسااتها
أظننتها ااتقوم أتغاايرني يون أن
ت يب ،ندمت علاى رعاونتي وتسارعي
وتمنيت لو أعوي بالزمن للهظا
أنز

حذائي عن قادمي وأحشار

كي
أاي

أمي أال أكرر ثانية ما قلت ،قالت:
-نع  ،ل

أنقطع عان الم ائ ،ن ا

المائدة ون

الكراي

ات
اا تمنيا
ادر ما
ادمني ال اواب بقا
با
اماع:،
-أتعلمين أنك ل

تغيبي عان ذخناي

أبدا؟ ال الت أتاذكر كال لهظاتناا
وت ابيلنا
454

لماذا جئت إلى خنا اليوم؟ أعتقديعاد مان

أن مطعما بسيطا كهذا ل
مقامك!

حاكيت ابتساامتها الواخناة وأناا
أبتلع ا ريتها الالذعة:
لو علمت الهقيقة يا منار أليركاتأن األمر علاى العكا

تماماا مماا

قلت،
ويبدو أن تلك المرارة التي

رجات

ات
اي ل ا
ات أا
اد ن ها
ااتي قا
اا كلما
بها
انتباخها ولو قليال ،حثناي
على الموابلة خذ
-ل

المرة:

أخنص بلهظة واحدة من بعدك يا

منار ،بدقيني ،ال أعل
يعو

بمتها

إن كنت قاد

علي أم ال ،وحقا لسات ألوماك

إن كنت قد أعلات ،لكناي ال أتغاور
عقابا إلهيا قد يقع علي أشد قسوة
وعذابا مما أنا أي ،اآلن
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انتقلت المرارة مان كلمااتي إلاى
تلك االبتسامة الشاحبة التاي علات
ش تيها ثانية:
وهللا؟ أنت مان يتهادث عان العاذابخنا؟ خل تدري ما أعلت ،باي؟ وماا
تسببت لي وألخلي أيا،؟ لقاد كرخات
الدنيا بسببك وكرخت ن سي
تغد

كياني لتلك النبرة المتهدجة

التي نطقت بهاا كلماتهاا ،أحسسات
بااصن يمااوعي اااوف تساابق يموعهااا
الوشيكة ،قلت:
-لست أنوي إلقاء ح

أياأاع بهاا

عن ن سي أو أن أبارر أي شائ مماا
أعلت ،أصنا أعرف تماما أداحة ماا
قمت ب ،وأتغور قسوة عواقب ،عليك،
كل ما أطلب ،منك اآلن أن تسامعيني
أقط
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التقطت حقيبة يدخا أ صة وقامت:
-ل

ار ،ال
يعد خناك ما يقال يا قما

أعرف ما الذي يأعني لقبول يعوتاك
أبال ،و.....
يون أن أكتااارث لمااان حاااولي وال
لنظراته

أمساكت يادخا بااات داء

غريق يتعلق بقشاة وكلمااتي ت ارج
اأتة:
أرجوك ..أرجوك يا منار ..لاك أناوف
اا اا
ار ما
ائت أ ا
اا إن شا
تعتبريها
تسمعين مني من كلما ..
شاارحت لهااا كاال شاائ بالت غاايل،
أ برتها به

مصااتي ومعاناتي مع

رانيا منذ يومنا األول ،بعظ

ذلاي

ومهانتي أي العيش معهاا ،أنناي ال
أاتطيع أن أأكر حتى أاي تطليقهاا
وتلك العغمة اللعينة أي يدخا ،ث
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أن رانيا وأبوخا الذي تعرأ ،منار
جيدا لن يتركاني أبدا أي حالي إن
أنا أكر

أي ذلك وايسويان عيشاتي

ويسلباني كل شائ ،ااوف يجايع كال
تعبي واحتمالي لها طاوال اانواتي
الماضية خباءا..
اصلتها :خل ما اال قلبها يهمل أي
شئ لي؟ عرأت منها أنها رأجات باال
ابب الكثير ممن تقدمو لطلب يادخا
انه
اد ما
ال واحا
اان كا
وكا

ذو مكان اة

وشصنا ،أن أخلها قد يئساوا منهاا
ومن أن ت يق مما خي أي ،وتكع عان
البكاء على من باعهاا باثمن ب ا
وترى بالهها ،أن معاملته

لها ل

تعد كماا كانات أبادا وأنها
أوضوا أمرخ

قاد

أيها إلى هللا..

اات معت ش اعتي المبعثارة وطلبات
منها الازواج ،خكاذا وجاد
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ن ساي

أأعل أ صة ويون ت كير أو مقدما ،
ال أجد من الكلما

ما قد يسااعدني

أي وبع تلك النظرة التاي رمقتناي
بها حينها ،أ برتها أنني أي حاجة
إليها أكثر من أي وقت مجى ،أنناي
ل

أعارف مان قبال وال أظان أنناي

اصعرف أبدا مثلها ومثل ما وجدتا،
معها ،أنني اصرضى بصي شائ تطلبا،
وت تار  ،إن شاء

رضايت باي علاى

اب
اطر لطلا
االي ،أو أن أضا
اي وحا
علتا
الطالق من رانياا ألجلهاا ولتتهمال
منار معي كل ما انالقي ،مان باعاب
وعواقب ،ظلت ااكنة إال مان أنهاار
يموعها التي تسيل على

اديها باال

انقطا  ،تجاءل النهر الاذي ي اري
إلى جوارناا أماام أنهارخاا ،ثا
قامت يونما كلمة نهو باب ال اروج
بعدما جع نبع حديثي.
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****
واظبت على الم ئ إلى المطع

ن س،

على مدار أيام كثيرة تالياة ،لا
اة،
اا ثانيا
اصن أراخا
اي با
اي ن سا
أمنا
تملكتني الهموم واألحازان وأثقلات
كاخلي ،حتى رأيتها ذا
نهوي واجمة وقد ح ر

يوم تت ا،
الدمو

طين

ياكنين على وجهها الياب  ،ات اذ
ات يون
ازم وقالا
اامي بعا
ادخا أما
مقعا
مقدما

وقلبي يكاي يثب من مكان:،

حسنا ..انتزوج ارا ولتساتمر ماعرانيا ،اص سر أخلي إن تزوجتك على
كل حال ،ارا كاان أو عالنياة ،لان
نست يد شايئا مان أن نزياد األمار
بااعوبة وتعقياادا ،لنت نااب تلااك
المشاكل الكبيرة التي قد ت سببها
لنا رانياا ووالادخا أو لن جلهاا
اي
ال ،لا
اى األقا
علا
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االهنا أن
اي با
أا

نستثير عاداوتها وغجابها اآلن ،وال
أرضى لك أن ترى كل ما بنيت ينهدم
على رأاك بسببي..
أنا مواأقة يا قمر..
عطر 22
بد

عالم والتاريي

الهيرة أي مالم

يمنع ،من إي اي مد ل للهديث ،كان
قد طلبها إلى مكتب ،أاور وباولها
أاات ابت وأغلقات البااب
أش قت عطر علي ،وخي ترا
يالقااي بااعوبة كهااذ

ل هاا،
ألول مرة

أااي التقاااط

الكلما  ،االضطراب يتملك ،والعارق
يعلو جبينا ،رغا
بالهديث ث

الباروية ،يها

يعدل عن إلقاء ما أاي

جوأ ،،يتنهاد ،ي ارك أباابع ،أاي
ال
اي كا
ا ،أا
ادير وجها
او يا
ابية وخا
عغا
ات ا  ،حسا

قارار
461

أ يارا وركاز

عيني ،عليهاا ب دياة ال ت لاو مان
أاع:
تذكرين أنناي كنات أااتصجر شاقةاوجك القديمة لبعض أعماالي طاوال
ال ترة الماضية ،ألي
عقد

كذلك؟

حاجبيها:

كنت؟عقد حاجبي ،بدور
-معقول؟ ل

بغدمة جلية:

ي برك م دي بهذا طوال

تلك المدة؟ لكن ..نع  ..لا
لي برك طبعا ،رغ

يكان

أنني ظننات أاي

بايئ األمار أن خاذا خاو قراركماا
معا ،حتى عرأت ما عرأت ،واآلن قاد
اتج

أمامي كل شئ

-أنا ال أأه

شيئا يا ايدي ،حقاا،

كل كلماتك غامجة تماما
مأل بدر

بان

عمياق كمان يساتعد

لالاتراال بال توقع:
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اامعي ،جااءني م ادي مناذ أشاهراي
اقت ،منا
اتري شا
اي أن يسا
اب منا
يطلا
ألنكما أببهتما أاي حاجاة إليهاا،
أاجصني طلب ،لكني ل

أملك أماما،

إال المواأقة وااتمهال ،حتى أرتاب
األمر وأنقل أشايائي ،وبعاد بجاعة
اقة
ا ،الشا
ات لا
اابيع تركا
أاا

اة
اويا

ورحلت عنها ..
وبعااد أتاارة ،وبينمااا كناات أماار
بسيارتي أمام العمارة أاي طريقاي
لزيارة أحد أقاربي ،أري
على ع

أن أال

أمين ،ذلك الباواب الطياب

الذي جمعت بيننا العشرة الطيباة،
كلمة أاي حدوتاة عرأات منا ،أن..
أن..
ل هتها حرارة تنهد

وخو ينطقها:

أن م دي قد تزوج بص رى وأتى بهاليعيشا معا أي الشقة
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****
لم

عالم ذلك االنهيار الوشيك الذي

كان يتوقع ،ممزوجاا بعادم تغاديق
و يبة أمل بعدما ألقاى بغااعقت،،
ما ااي من بعوبة األمر علي ،،قال:
أنا آاع وهللا يا عطر ..حقاا آااع،أنا مجطر ألن أ برك بهذا وأال أيعك
مغيبة عما يهادث مان وراء ظهارك،
لكني أرجوكي أن تتماااكي وتهادأي
وإال ألن أتمكن من الموابلة
ناولها كاوب المااء وانتظار حتاى
ألقت ببعض قطرات ،أي جوأهاا ،ثا
مسهت قطارا

يموعهاا وحثتا ،علاى

الموابلة يون أن تنطق حرأا:
وحين أ برني الباواب بااااد
ادة ،تصكا
اة ال ديا
الزوجا

تلاك
اكوكي
شا

وظنوني السابقة باصن خنااك شايئا
464

مريبا يهدث ،شايئا لاي

جيادا أو

بهيها على افطالق ..
ث

عاجلها متابعا بعدما رأى نظرة
أي عينيها وقاد أيركات ماا

ال ز

يرمي إلي:،
نعع

لألاع  ..خي إيناس  ..ل

يكن

أمين بهاجة ألن يذكر لي ااامها

بعدما ألقى بكلما

كثيرة أي وباع

ااا
ااماجتها وبهرجتها
ااا واا
ع رأتها
وخيئتها وبوتها العاالي المن ار،
لكني طلبت االا

كمزيد من التصكيد

 ..رحلت عن ،وقد أااقط أاي يادي،
تلك العقربة قاد ل ات علاى اوجاك
ونغبت شباكها حول ،بتلك السهولة؟
إلى خذ

الدرجة كان أريساة ااهلة

لها؟ ولما..
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ل

يكمل ،أقد بتار

عطار كلماتا،

بانغراأها الم اجئ بعدما ل
أي ااتطاعتها اما

يعاد

المزيد.

****
ل

تكن عطر تبغر شيئا أمامها أاي

ات
ادي ،كانا
اب م ا
اى مكتا
اا إلا
طريقها
كربابة ملتهبة موجهة ال تلت ت لشئ
غير خدأها ،تشعر وكصن قلبها جمرة
تتلظااى بااين أحشاااءخا ،اقتهماات
المكتب لت د إيناس ت ل

أمام ،أي

بيتها تجع اااقا أاوق أ ارى وخاي
تهدثاا ،ويجااهكان ،انقطااع اااريان
حااديثهما وت مااد
اوا
األأا

ثا

البسااما

علااى

ااس
ات إينا
ات ،قاما
تالشا

اي
ادخما وخا
اا وحا
اتصذنة لتتركهما
مسا
ت طو بتب تر وتباط
ل

نهاو البااب،

تغاب ابتساامتها المتشا ية وال
466

نظرتها المقيتاة عان عطار حينماا
تالقت أعينهما للهظة ،أاار

م ادي

بالقيام عن كراي ،بعادما رأى ماا
خو قايم أي عيني اوجت ،الش اأتين
الطاأهتين بالغجاب والهسارة ،ثا
طلااب منهااا ال ااروج ماان المكتااب
والتهدث أي السيارة منعا لل جائ
والشوشرة أي مكان العمل.
الذ م دي بالغمت المست ز أمام ماا
ألقت ،علي ،اوجتا ،مان تها

وخاو

يتهرب من نظراتها الملتهبة ،وخاو
ما ااي من جنونهاا وثورتهاا ،لا
ادأا
اا أو الا
ااول مقاطعتها
يها

ان
عا

ن س ،ون ي كل ما نساب إليا ،،بال
انتظر حتى أنتهت عطر تماماا مماا
أراي

قول ،ثا

نظار إلاى ال هاة

ا،
ار ناأذتا
اق عبا
ان الطريا
ارى ما
األ ا
الم اورة يا ل اايارت ،الهديثاة،
467

ث

أطرق للهظة قبل أن يري بنبارة

جامدة اايتها رعبا:
من آ برك بكل ذلك؟ أظنا ،عاالم..آلي

كذلك؟

ااتشاطت عطر غجبا وخي تغرخ.:
ال شصن لك بمن قال لي ،خاي كلماةاذا
ال خا
اماعها ..خا
اد اا
ادة أريا
واحا
الكالم بهي

أم ال؟

مااان جدياااد أجابتهاااا عيناااا
المتهربتان وبمت ،المطبق ،انهمر
يموعها كسيل جارف وخي تسصل ،بغو
ذابل متهشرج:
ولماذا ت عل بي ذلك يا م دي؟ أياوء أو تقغير رأيت ،مني؟ بعد كال
ما احتملت ،معك وأعلت ،ألجلك يكون
خذا خو جزائي؟ تغدر باي وتطعنناي
بتلك السكين المساموم؟ خال االات
الرحمة مان قلباك؟ أال يك ياك ماا
أعلت ،بي؟ خال تزوجات علاي بسابب
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حزني الدائ
ايطر

وتلاك الكآباة التاي

علي وجعلتك تعيش أيها كماا

كنت تريي على مسامعي م
حالي الذي بر

را؟ بسبب

إلي ،والاذي تعارف

ابب ،جيدا؟ خل خذا خو السابب؟ ري
علي  ..أكاي أجان حارام علياك ..
ث  ..إينااس؟ إينااس بالاذا
م دي؟ أل

ياا

ت د غير تلاك المقيتاة

جامدة القلب التي ل

أرت

إليهاا

منذ البداية؟ خل عمي بغرك وذخبات
بغيرة قلبك أل

تر كل خذا السواي

الكامن بدا لها والاذي تنطاق با،
مالمهها؟
كان وجه ،مهمرا ورأا ،منكسا كط ل
ال ي د ما يري ب ،على تاوبيخ أما،
يريد من األر
ل

أن تنشاق لتبتلعا،،

ادرخا
ت د من ،أي جواب يشا ي با

المهترق:
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أجبني يا م دي ،خل أااصأو معاملتك؟ خل شكو

عشارتك

شايئا مناي؟

خل ينقغك شئ معي؟
انتبهت عينا

كمن عثر أ يرا علاى

بقعة ضوء واط ظاالم ياما  ،ابتلاع
ريق ،ث

ألقى بقنبلة أ يرة ذخبات

بما بقي من بنيانها المتهالك:
-نع

يا عطر ..األط ال..
****

ماي

بها األر  ،ل

تعد تشعر بشائ

مما حولها ،اعتلى الجباب عينيهاا
ول

تعاد أذناخاا تعياان إال بعاض

اا
الكلما

اا
ارة مما
ال المبعثا
القالئا

قال ،م دي بعد ذلك:
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ات
اا الا
اص برك ...ما
ات اا
اي كنا
(لكنا
اا....
ادر ما
ار وأقا
اا عطا
اك يا
أحترما
إيناس حامل ...كما أعرف أناك لان
ترضي بوضع كهذا .....وورقة طالقاك
اتغلك أي)...
اات معت عطر قاوى لا

تكان تعارف

أنها ال تزال تملك بعجها،

رجت من

السيارة وب قت بابها بوخن ،كانات
تمشي مترنهة تت بط أي الناس ،مشت
طويال يون وجهاة ،يتزاياد الجاباب
وتهتز األشاياء  ..انعادم شاعورخا
بالزمان والمكان واالشياء والنااس
من حولهاا  ..تعثار
حاولت النهو

 ..ااقطت ..

 ..ارتكنت إلى جدار

وخي تداري وجهها بك يهاا وأجهشات
بالبكاء  ..خاا خاو اوجهاا الاذي
أحبت ،وظلت ب انب ،حتى وبل ألكثار
مما كان يغبو إليا .. ،ضاهت ألجال
471

إرضائ ،بهلا

حياتهاا الاذي كاان

اببا أي حرمانها من ،لألبد  ..أ ذ
يمنعها عن الهمل حتى ضع ت أرباها
ث

انعدمت  ..وليت ،اكت اى باذلك

 ..ال  ..بل إن ،تركها وذخب أل ارى
ألنها ل
ابه
يها

تمنها ،األط اال الاذين ال
ادخ
وال يريا

ا.. ،
اي حياتا
أا

قتلها بدم باري بعدما االبها كال
شئ ..
ل

تدر ك

اا ..
من الوقت مر عليها

ات
اي أل ا
اا التا
اا يموعها
ات عنها
ت لا
وجهها وأل ها  ..توق ت أ يرا وقد
ات
اار  ..حاولا
اول االنهما
اا طا
أرخقها
المشي من جديد  ..بادا
يكاااي رأاااها ين
الدوار ..

رخياب ..

اار ..

اشااتد

ذلتها قدماخا ..

قواخا ..
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ار

ث

اقطت بعدما أظلمت الادنيا مان

حولها أ صة ..
قمر 22
اتصجر
ااا

اة
اي منطقا
ايطة أا
اقة بسا
شا

شااعبية بناااءا علااى طلااب منااار
وأرشتها بصثاث أنيق بسايط
رغ

كذلك،

مقدرتي على أن أوأر لها أكبر

منها وأرقاى موقعاا ،كناا ن تماع
أيها ،بعدما أتممنا اواجنا اارا،
لسويعا

قليلاة بعاد عويتهاا مان

عملها أاي منتغاع النهاار وقبيال
توجهي إلى عملي ،ث

آتيهاا ألبيات

معها أي منتغع ليلة او اثنتين كل
أابو  ،أعارف أن رانياا لا
تبتلع ح

ولان

ي الواخنة التي أيعيهاا

أمامهااا؛ أنااي أباابهت أتااص ر أو
أتغيب عن المنزل ألنناي أااهر ماع
أبهابي ال دي وأبيت معه
473

أحيانا،

خ الء األبهاب المزعومون التاي لا
تر أيا منه

أو تعرف له

اال وال
أبا

أغال كماا قالات لاي مارارا ،كنات
اع
ااغلها ما
اد مشا
اى تزايا
اد علا
أعتما
أببها وتوتر العالقة بيني وبينهاا
اايل
ال وتبا
اة عما
اا عالقا
اال وكونها
أبا
للمغال

أكثر منهاا عالقاة اوجياة

اوية ،لكن ذخني الوجل لا
إلى مبررا

يهادني

أقوى من تلك أو أكثار

تصثيرا وإقناعا ،وعلى كل حال لا
يكاان أي شاائ ك اايال ب عاال رانيااا
تغدقني أو أن يبدي شاكوكها نهاوي
أن تشاك حتاى أاي

وخي من اعتااي

أبابع يديها وترتاب.
اار،
اال أن منا
اة الها
ات بطبيعا
أيركا
با تيارخا لذلك المسكن بالتهديد،
إنما تهاول حمايتي قدر افمكان من
تعرف الناس علي،
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ابة ماع بسااطة

ااال
اعع احتما
ااكني ،وضا
اان واا
المكا
ترييخ

على حي راق أو مطع

أاا ر

كصي من مطعماي ،أميزانياة تنااول
وجبة واحدة أي أي منهما قد تهدم،
ويون مبالغة ،ي ل شهر كامل ألاارة
أحدخ

خناا إذا ماا قارر اباطهاب

أخل ،إلى خناك ،ت اف منار أيجاا،
بهك ا

اا
اابقة برانيا
اا السا
معرأتها

وطباعهااا ،ماان أن تراجااع رانيااا
اآ ر أن
اكل أو با
ارف بشا
اي أتعا
ورائا
مغااروأاتي الشااهرية قااد ااياي
بمقدار كبير ومنتظ
ااتصجر
ل

إذا ماا أناا

شقة أأجل بإي ار مرت اع،

يكن خذا بغريب على منار أبادا

وخي من ياومت علاى إظهاار

وأهاا

علي وعلاى مغالهتي مناذ البداياة
وعلى إبعايي عن أي مشااكل أو أذى
قد يلهق باي ،تغار يوماا ،بهبهاا
الكبير لي والذي ل
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أاتهق ،يوما،

أن توض ا

ال
ال أعا
اي ،بكا
ارخن لا
وتبا

ت عل ،من أجلي ،على مادى ال اارق
بيني وبينها.
كنت أعرف ومنار أن رانيا اتكتشاع
الهقيقة إن عاجال أم آجال،
تلك التغيرا

ابة مع

الملهوظة والم اجئة

أي منوال حياتي معها ،لكننا كناا
نهاول ت اايي الكارثاة وتصجيلهاا
قدر افمكان ،بافضااأة إلاى أنناي
كنت أحاول إي اي طريقة أضمن بهاا
أال أ ساار كاال شاائ إن خااي علماات
بصمرنا ،وإن عثر

على طريقة كهذ

أربما أكون أناا أول مان ي برخاا
اي
ات ذخنا
اي أرخقا
اد ،لكنا
اب جاما
بقلا
المكدوي بالت كير العميق الطويال
يون أن يهدني إلى شئ.
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عشت مع منار أوقاتا ل

أعارف مان

قبلها اعاية ،ندمت على كال لهظاة
ضيعتها بدونها ،اكتش ت أي بداياة
اواجنا عاية غريبة لاديها أثاار
يخشتي وإع ابي وضهكي أي آن واحد،
كانت تهرص علاى تسا يل كال لهظاة
حلوة مر

بهاا علاى جهااا تسا يل

بغير أتت ب ،من بيت أبيها ،تشاغل
ال هاا ..تتصكد من يوران الشاريط
وأن ،يس ل ..تقص علي ،بغو
حال

رقياق

كل شئ اعيد عاشت ..،كل كلمة

ارخا
اهد اا
ال مشا
امعتها ..كا
اوة اا
حلا
رؤيتاا ،،لاا

تكاان تريااد آلي ماان

ذكرياتهااا السااعيدة أن تجاايع أو
يطولها نسيان ،تهاب الرجاو

باين

الهين والهين إلى شرائط التسا يل
ادار
اى ما
اديها علا
ات لا
اي تراكما
التا
انوا

عمرخا ،والتي ألغقت على كل

منها ورقة بغيرة معنوناة بكلماا
477

قليلة تشير إلى مهتوا  ،كان خاذا
يأبها منذ نعومة أظ ارخاا ،خكاذا
حكت لاي ،ت رجهاا تلاك الاذكريا
بها ،كاان

ال ميلة من أي حزن أل

والاادخا يقااول لهااا يائمااا أن
الذكريا

خي كنز افنسان الهقيقاي

( ..وما افنسان إال ذكرياتا،؟ خاي
الماضي الذي ينسي مارارة الهاضار
ويهون ب مال ،ويأئ ،ما قد يهملا،
المستقبل ويعو

بغنا

ش

األياام)

 ..وخي تريد لن سها إذا ما تقادم
بها العمر ،أن تكون مهاطة باصكبر
قدر من الذكريا

التي تهمال عباق

الماضي وآثار .
ارور
اع ما
اا ما
اا وحنانها
اي حبها
غمرنا
األيام وأنساني

وأي من رانيا ومن

أبيها ومماا ينتظرناا ،كنات أعاد
اللهظا

مستبطئا اااعة يادي حتاى
478

ائ
ال شا
اان كا
اا ،كا
اائي بها
اد لقا
موعا
م تل ا مع منار ،كل ت غايلة لهاا
طع

وتصثير م تل اين علاى ن ساي،

وكان قلبي حاضرا أي كل لهظاة لاي
معها ..
تعرأنااا علااى جيراننااا ال اادي،
أحبونا وأحببناخ  ،أبابهنا نقجاي
معه

أوقاتا ياأئة واهرا

ن تمع كل أاابو

لايالء،

أاي شاقة أحادنا

ااي
ااهك ونغنا
ااب ونجا
اال ونلعا
لنصكا
ونتسامر ،خا الء البساطاء األعازاء
ذوي القلوب خ

مان أنتماي إلايه

حقا ،وخ

الذين أغنوني عن أاارتي

التي ل

أخنص بوجويخا يوما ،لكان

يبدو أن منار ،على اعايتها وحبها
الغايق له  ،ل

ت د أيه

عوضا عن

أخلها ،أارتها األبلية التي قاطعت
ابنته

بسببي ،يبدو ذلك جليا أاي

مالمهها التي ل

ت ل من حزن ،وأاي
479

كلماتها التي تت لل حديثنا يوماا
مشيرة إليه  ،كنت أحسابني قاايرا
علااى أن أكااون لهااا كاال األخاال
والعائلة واألحبة كماا أبابهت خاي
لي ،لكن يبدو أنني كنت م طئا ول
يهال ني ن ااح ،وال حيلاة لاي أاي
ذلك..
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كان السكون يغلع م دي وإيناس وخي
ت لاا

أماماا ،أااي ح اارة مكتباا،

بالشااركة حاملااة ط ااال وييعااا ال
يت اوا عمار

بجاعة أشاهر ،كانات

ترمق اوجها بنظرا

قااية مساتاءة

وخو يشبك أبابع يدي ،علاى مكتبا،
مت هما يتهرب من عينيها ال

تين،

أ يرا نظر أي عينيها بت اذل وخاو
يسصلها:
ما الت ال أعرف ما الذي حملك علىالم ئ ورائي بالط ل وأنت ما الات
مريجة؟ أل

نت اق علاى أن تكملاي
481

ابو
األاا

اى
ااحي حتا
اك وترتا
أ اي بيتا

تتعاأين؟ ث

إنناي كنات معاك أاي
أقط! ولماذا لا

البيت منذ ااعا

تتركي (أا اي) ماع الشاغالة علاى
األقل؟
يعك من كل خاذا ،أرياد أن أعارفاآلن ما الذي أعلت ،بشصن ..
قاطعهمااا ذلااك الغاا ب اآلتااي ماان
ال ااارج حيااث مكاتااب المااوظ ين،
أبوا

متدا لة ل

يستطيعا تميياز

كلماتها من وراء البااب المغلاق،
تركهااا م اادي حيااث ت لاا

وتوجاا،

لل ارج عاقدا حاجبيا ،كاي يتهقاق
مما ي ري ،ما إن أت

البااب حتاى

رأئ كل الموظ ين تقريبا مه وأاون
اون أ اي
اة ملت ا
ارة جليا
اة كبيا
ب رحا
يائرة حول شئ أو شا ص لا

يساتطع

رؤيت ،مان مكانا ،،لكان الكلماا
482

وبلت إلى أذني ،واضهة تماما خاذ
المرة بعدما تكارر

بهارارة علاى

أكثر من لسان:
حمدا هلل على االمتك يا أاتاذة عطراار

م دي بالرجو

إلى مكتب ،أور

أن امع االا

وكصنما لدغا ،عقارب،

أغلق الباب

ل  ،والغادمة بايياة

على وجها ،المهمار كتلمياذ لعاوب
ضبط ،والاد  ،ااصلت ،إينااس عماا
يهاادث أصجابهااا ب

ااو

متهشاارج

مجطرب:
عطر بال ارج  ..لقد عايقامت من كرايها مقطبة وقاد بهتات
لقول ،للهظاة ،ثا

تهارك لساانها

المتبرم:
-ماذا؟ عاي ؟ ولماذا؟ أل

نكن قد

ااااترحنا ماان وجههااا وانتهينااا؟
483

وماذا تريد خي اآلن؟ ث

أين كانات

طوال تلك المدة؟
أجابها بهنق وخو يعوي إلى مكتبا،
أي توتر وعغبية:
وما أيراني أنا؟ خل تظناين أناياصجلب معي كل تلاك افجاباا
اللهظة التي

االل

رجت أيها وعد ؟
****

خر

ع

أي يد

ليل ااعي المكتب وترك ما
بم ري أن امع ذلاك الغاو

المميز وتلك الطريقة ال ريدة أاي
إلقاء التهية ،ل

ينتب ،إلى يدي،

المبتلتين وخو يشق ال ماع بله اة
نهو خدأ ،،ما إن رآخا حتى ابتس ،
كانت كعهدخا جميلة مجيئة مبتسامة
بغ اء رغ

ضع ها وخزالها البينين

اا
اى مالمهها
اذي كسا
ازن الا
اك الها
وذلا
484

و الطها ،تقدم نهوخاا ماايا ياد
خات ا بهرارة:
ألع حمدا هلل على االمتك يا أاتاذةعطر ،يا  ،كيع حالك؟ ما كال تلاك
الغيبة الطويلة يابنتي؟
باااأهت ،عطاار بهاارارة مماثلااة
وبابتسامة متسعة:
-هللا يسل

حجرتك يا ع

ليل ،الهمد

هلل ،أنا ب ير ،اصحكي لك أيما بعد،
اعذرني ،خل ااتاذ عالم أي مكتب،؟
أ برخا ال ميع أن أاتاذ عاالم قاد
أبب

مدير عاام الشاركة اآلن ألان

ت د

عطر أي مكتب ،القادي  ،كاان

عالم أي مكتب ،ال ديد ال

منشغال

بمكالمة خات ية خامة ألا

ينتبا،

إال وعطر تطرق البااب برأاق لمارة
ثانية( ،اي ل) قالها ث

خ

بقاول

شئ لمهدث ،على الطرف اآل ار لكنا،
485

ما إن رآخا بباب ،حتى أعاي

ياد

اماعة الهاتع بال شعور إلى موطنها
مغلقة ال اط يون مقادما  ،اتساعت
عينا

أي يخشة ال ت لاو مان اارور

جلي ،قام عن كراي ،مقترباا منهاا
ثا

اي
ا ،أا
اين ك يا
اا با
ان ك ها
احتجا

مغاأهة حاارة طالات قلايال ،وحاين
انتب ،لما ي عل ،أألت ك ها بابطء
وخو يتنهن

أي حرج:

أين كنت يا عطر؟ ماذا حادث لاك؟ادنيا
اا الا
اد قلبنا
طمئنين اي  ..لقا
بهثا عنك ..
ال تقلق يا ايدي ،أنا ب ير ،كناتمريجة بعض الشيء ،ااأر

إلى بعاض

أقاربي ،كنت أي حاجاة ل تارة مان
الراحة أبتعد أيهاا عان كال شائ،
ولكن قبل أن أنسى ،ألع مبروك على
الترقية و..
486

مريجة؟ أترة راحة؟ انة يا عطار؟كنت مريجة لسنة كاملة؟
شري

عطر للهظة ،أجابت بابتساامة

باختة:
نع  ،تقريبا انةوأخلك؟ لقد ترك أ وك عمل ،وعاايمن ا ر

ليبهث عنك ،عمتك عزيازة،

أنا ،امالؤك ،حتى م دي ..
الحظ التغير الذي طرأ على مالمههاا
لسما
-ل

الكلمة األ يرة:
نترك مكانا أو ش غا يعرأك إال

وذخبنا إليا ،أو اتغالنا با ،،أي
أقارب خ الء ال يعل
ول

ااراج باصمرخ

ي كار أاي اا اله

عان أ تا،

الوحيدة الم قوية؟
بمت قلايال حينماا الاتقط تعثرخاا
وحيرتها أمام ،،ث

أكمل:

بارحيني يا عطر ،أصنا لامنك كذبا أبدا
487

أعتاد

بدا الجيق على مالمهها وعي تري:
أرجوك يا ايدي ،ال تجغط علي أكثرمن ذلك ،أقط كنت أي حاجاة ل تارة
من الوقت ألمل

ن سي

أيها شتا

عمهما الغمت لدقيقة وخي تتهرب من
نظرات ،الملهة التي ترجوخا ،اأار
عالم بعدخا بقوة:
-حسنا ..ال عليك ..المه

أنك ب ير

اآلن ..مع أنك قطعت بنا يعل
ث

هللا..

النت مالمه ،كثيارا وخاو يتاابع

مبتسما:
ارأين؟ ل ا
-أتعا

او
ال ولا
اد األما
أأقا

للهظة أي أناك ااتعويين ،شائ ماا
بدا لي كان ي كاد لاي ذلاك طاوال
الوقت
بايلت ،تلك النظارة الداأئاة أاي
عيني ،بص رى ممتنة ،كانات جملتا،
األ يرة بايقة نابعة من قلب ،إلاى
488

أقغى حد ،تنهن

ثانية ،قام لي ل

قبالتها على الكرااي اآل ار أماام
مكتب ،،نظر أي عينيها مباشرة قبل
أن يسصلها ب دية:
خل قال لك أخلك شئ عما حدث مناذتغيبك؟
أهاا

باامتها خااذ

الماارة بعاادما

أجابتااا ،عيناخاااا المجاااطربتين
الهزينتين:
أنا آاع حقا يا عطار ،خاو الاذيسر حينما طلقك وخو من ايندم ،إن
ل

يكن قد ندم بال عل

امتأل

مالمهها الرقيقة بالتساؤال ،

ان
ادل ما
اا وعا
اا عميقا
او ن سا
اذ خا
أ ا
جلست ،،كاان مان الواضا
تطورا

لهاا أن

كثيرة قد حدثت أي غيابها،

وأن عااالم ال ياازال لدياا ،الكثياار
ليقول..،
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ل

نكن ن رج مان مساكننا الغاغير

معا إال نايرا وعند الجرورة ،كنات
از
ارج وأتنا
أوي أن أ ا

اي
اع اوجتا
ما

التااي ا ترتهااا وا تااارتني وأال
أحرمها من شائ كماا لا

تهرمناي،

لكننا آثرنا السالمة أل

نكن نصمن

اا أو
اارف رانيا
اد معا
اا أحا
أن يرانا
أبيها وماا أكثارخ  ،كاان القلاق
490

يتملكني أباال كال ياوم وأناا أاي
طريقي إلاى مناار ،وكاان أول ماا
تسصلني خاي حاين تراناي (خال رآك
أحااااد؟)  ..عرأنااااا الت
والمراوغا

ااااي

والطرق الملتوية ووضع

األعااين واااط الاارؤوس  ..أباابهنا
كم رمين خاربين حذرين عان األعاين
يونما جرم ارتكبنا !
ذا

يااوم ،كل اات أك ااص معاااوني

باالختمام بالعمل أي (عطر القمار)
والتوابل مع مشارف المطعا

اآل ار

بااااتمرار ومتابعااة اااير العماال
ااك ،ل ا
خنا

اي المطع ا
اث أا
أمكا

قرابة الساعة ث

إال

انغارأت متله اا

اا،
اة وم اجئتها
اار ثانيا
ااء منا
للقا
كانت تلك خي أول مرة أقادم أيهاا
على شئ كهذا ،اااتقبلتني بساعاية
نطقت بها مالمههاا ،قلات لهاا كا
491

اشتقت إليهاا ولا

أحتمال البعاد

عنها ألكثر من تلك السااعة ،طلبات
منااي أن ابااطهبها لشااراء بعااض
مستلزما

المنزل ما يمت قاد عاد

مبكرا ،ل

آأكر ،المت ر قريب مان

اق
اي الطريا
اص ر ،أا
ان نتا
ات ولا
البيا
أ برتها أن تنتظرني حيث خي ريثما
أعبر إلى ال هة األ رى لشراء علبة
ا ائر وأعاوي ،أماام الكشاك كنات
أحدث البائع حينما امعت بو

منار

ات
ارى ،الت ا
اة األ ا
ان ال ها
او ما
يعلا
ناحيتها بقلق أاإذا بشاابين ،كال
منهما ي غل بابا ،يعاكساخا ،عدو
نهوخا بصار

ما أمكنناي ،اشاتبكت

معهمااا أااي عااراك عنيااع باألياادي
واألرجل ،نال كل واحد مناا نغايب،
حتى اجتمع الناس لي جو االشاتباك،
أ ذ الشاابان يساباني ويتوعاداني
بما ال أذكر

أسهبتني منار من يدي
492

مان

نهو المنزل كي ال أشتبك معها
جديد.
أي شقتنا أ ذ
قماش وتمسا

مناار تبلال قطعاة
بهاا عان وجهاي تلاك

الدماء التاي ااالت منا ،،تصاا ت
كثيرا عما حادث لاي بساببها وخاي
تبدي قلقهاا مان رية أعال رانياا
حينمااا يقااع بغاارخا علااى وجهااي،
اق
اد أال تقلا
اق متزايا
اا بقلا
أ برتها
وأنني اصتدبر األمار ،أ اذ

يادخا

الهانية تطوف بوجهي ،قالات بتلاك
االبتسامة المرحة التي أعشقها:
-ك

أنت وااي

ياا حبيباي ،وتلاك

الندبة أعلى ج نك تع بني ،تزيادك
واامة
تغنعت الدخشة وأناا أرأاع
األيمن ممااحا بدوري:
493

حاجبي

وهللا؟! أليست خذالتي ا ر

خي العالمة ن سها

منها أول مرة واتهمتني

بصنني أبدو كبلط ي أو قاطع طرياق
أو شئ من خذا القبيل؟
أألتت منهاا ضاهكة عالياة مألتناي
حبااورا وأنسااتني م اااوأي ،ظلاات
ترمقني بهب بعدخا قبل أن تقول:
-ل

أكن أعارف أناك شا ا

خكاذا،

انقججت عليهما كصاد ثاائر ،ليتاك
رأيت كيع كان وجهك شراا وقتها
شري

للهظة وقد مألني األل

بعادما

ضغطت خي بقوة علاى جرحاي القادي
الغائر ،تالشت ابتساامتها بادورخا
وخي تسصلني بقلق:
ماذا بك يا حبيبي؟ ماذا حدث؟ خلقلت شيئا ضايقك؟
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تريي

أي رأاي كلما

الامني طوال انوا

كابواي الذي

(أنات جباان ..

جبان) ،ابتلعت ريقاي بغاعوبة ثا
أجبتها:
ال يا حبيبتاي ،لكناي ربماا لساتش اعا خكذا كما تتغورين
تراجعت منار قليال وتركات ماا أاي
يدخا ،مسهت ياديها بقماشاة أ ارى
جاأااة ،ثاا

اقترباات منااي ثانيااة

وأحاطت وجهاي بك يهاا الارقيقتين
وخي تقول ب

و :

لماذا تقول ذلك ياا حبيباي؟ مااالذي ي رقك؟ قل لي
اهبت ن سا ث

اأرت ،وبادري يماوج

باالن عاال  ،كنت أنظار إلاى بقعاة
خناك واط الال شئ وأنا أاتعيد تلك
األحداث التي أذكرخاا جيادا كاصني
عشتها البارحة:
495

-ذا

يوم وأنا أي قريتي البعيدة،
ياار أعرأاا ،ي لاا

كااان خناااك

كالمعتاااي أمااام تلااك العمااارة
النائيااة تهاات البناااء المكلااع
بهرااتها ،كنت أتسكع كعاايتي يون
وجهة ،وق ت أرمق ،م تبئا أي مكان
ال يراني أي ،أحاد ،وإذ باي أ اصة
ألم

أحدخ

وأي يد

يقترب من

ل ا ،بهاذر

شئ ما ،كان منظر

مريباا

ابة مع تكرار تل ت ،حول ،وحربا،
أال ينتباا ،ال

ياار المنهمااك أااي

توضيب ال واة إليا ،،بال عال لا
يشعر الرجال المساكين باقترابا،،
رأيت المتسلل يرأاع ماا أاي ياد
عاليا يه
ال

أن يهاوي با ،علاى رأس

ير الغاأل ،تملكني رعب عظاي

جمدني ،احتب
أي أمي ،ل

بوتي وانعقد لسااني
أاتطع أن أبرح مكااني

وأندأع نهوخما ،لا
496

أبارخ ألحاذر

حتى،

ت إن يشعر

ت من الم رم،

بي وينتب ،إلى وجاويي وأناا أرا
يقترب من ضهيت ،أيتركها ويقغادني
أنا أينتهي أمري قبال أن ين ادني
ت أن أحذر ال

أحد،

الم رم وجهي ويسعى
مني ذا

ل اي ليناتق

يوم ..

بمت للهظة ث
-وما

يار أايه ظ

ال

تابعت بمرارة:

ير  ..اآلن تارين أنناي

لست بتلاك الشا اعة ياا مناار ..
ألي

كذلك؟

كنت ال أاال أرمق الال شئ كتمثاال،
ااوم
اا أقا
ارا وأنا
ادا كبيا
اذل جها
أبا
يموعي التي توشك أن تساقط أتغارق
وجهي ،ظللت على حالي خذا تعغع بي
الذكريا

وآالمها أل

أخدأ إال بعد

وقت طويل أي حجن منار الداأئ وخي
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تربت على ظهري تاارة وتمسا

علاى

شعري بهناان تاارة ،أراحات

ادخا

المبلل بادموعها علاى رأااي وخاي
تقول بغوتها الرقيق الذي أذابتا،
عبراتها ون ذ إلى قلبي:
ال عليك ياا باغيري ،خاذا قادر ،اي
اا ،ألا
اغيرا حينها
ات با
ات كنا
وأنا
كذلك؟ ال يستطيع أحد أن يلومك أقد
كنت بغيرا و ائ اا ،ثا
كان يهمل

إن األمار

طرا على حياتك ،والمرء

ال يستطيع التجهية بهيات ،خكذا من
أجاال الغرباااء ،وأناات اآلن ااايد
الرجال ،رجل بهق ،ش ا
عن اوجتك يون

اداأع
وف أو تريي تا

عنهااا بهياتااك ،ألااي
حبيبي؟ ال تد

جسور تذوي
كااذلك يااا

خذا الشعور بالاذنب

وتصنيب الجمير يصكلك أرجوك أصناا
ال أحتمل رؤيتك خكذا  ..انظر إلاى
وجهك !
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بمتت للهظة ث

وابلت:

 وإن كان لي أن ألومك علاى شائ؛أهو أنك ظللت كل تلك المدة تهمال
خذا العبء الثقيل وحدك ول

تدعني

أشاركك أي ،،لكن ال عليك يا حبيبي
مر

يقائق ،رأعت رأااي ألنظار أاي

ارقتين
اايقتين المترقا
اا الغا
عينيها
اللتين ال تهمالن لي اتهاما ،كانات
تعني ما قالت حقا ،عد

إلى حجنها

الرحب وأنا أأكر أاي كالمهاا وأاي
عذابي الاذي عشات ،وأعيشا ،وخماي
الذي حملتا ،وحادي وأثقال كااخلي
طوال عماري ،خممات بقاول شائ ثا
تراجعت ،تنهد  ،برأت ت كياري عان
الموضو
وقد شعر
ل

أ يرا وتركت ن سي لتهادأ
أنني أي حجن أماي الاذي

أخنص ب.،
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****
أيار

منار جهااا التسا يل الاذي

اعتد

علي ،شريكا ثالثا لناا أاي

مسكننا الهايئ ،ث

عااي

لتتمادي

إلى جواري على السرير المواد بعد
أن انساااب جساادخا تهاات الغطاااء
الناع

الداأئ ،ارتاح رأاها علاى

بدري قبل أن تهم :
خل تهبني؟أتهت عيناي المغمجتان ونظر

إلاى

السااقع للهظااا  ،عرضاات ااا الها
الم اجئ على قلبي الهاائر ،نعا ،
أحااب حنانااك وذكاااءك واختمامااك
وأنوثتك يا منار ،أحاب حباك لاي،
أحب وجويك أي حياتي وتجاهيتك مان
أجلي ووقوأك إلى جانبي وأحب ن سي
500

وأنا معك ،أحب كونك حياة متوقادة
ت يجين بالمشاعر ،أحب ما جعلتناي
أحاا

باا ،ولاا

أجااد

مااع اااواك،

أب وارك أشعر أني حي  ..أشعر أني
أشعر ..
-نع

 ..أحبك

لكن قلبي ل

ي بني حينماا ااصلت،

اذي تقغاد
خل خذا خو الهب الا
بس الها حقا وتنتظر
الهب الذي طالما قرأ

خاي

مني؟ خل خاو
عن ،وعشات،

مع أبطال ،وتمنيت ،لن ساي؟ الهاب
الذي يمأل الكيان ويسري أاي الادم
ويتملك األوباال وال اوارح أيغاير
ال سد كل ،قلبا كبيرا ينبض؟
لكني ل

أرخق ن سي كثيرا أي مزيد

من الت كير ،مكت ياا بماا أعيشا،
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وأشعر ب ،أي تلاك اللهظاة راضايا
ب.،
أنا أيجا أحبك يا قمر ،لاي ول ا
ادك عنا
بعا

ايانك،
اتطع نسا
أاا

حاولت ،لكن األمار لا
السهولة ،عاد

أحتمل

يكان بتلاك

إلياك ألناي أحباك،

أتمنى أقط أن تقدر خاذا وال تكسار
قلبي ثانية ،ويك يني ما أنا أيا،
من العذاب بسابب غجاب أخلاي مناي
وإبرارخ

على مقاطعتي والبعد عني

وعاادم الااري علااى مكالماااتي وال
طاباتي المتوالة ،أنا التاي لا
أأارقه

يوما أجدخ

اارج حيااتي

أي لهظة خكذا؟
أنهت كالمها ببكاء شديد آل

قلباي

وأاال يماوعي ،جااء يوري أل خدئها
وأمس

يموعها وأوااايها بهنااني،

أحاول طمصنتها بصنه
502

لان ي غبرون

الهبيباة طاويال،

على بعد ابناته

ايه
اوي إلا
ارة وتعا
اي إال أتا
اا خا
وما
ويعويون إليها ،وأن الدم ال يغاير
ان
ار ما
ارج الظ ا
ادا وال ي ا
ااءا أبا
ما
الله  ،ث
كلما

رحت ألقي على مساامعها

حب جميلاة ال باد وأناي قاد

ااتقيتها من كل تلك الكتاب التاي
قرأتها ونشص

عليهاا ،حتاى أ اذ

تهاادأ شاايئا أشاايئا  ..آملااة أن
يتهقق كالمي وأن يصتينا غدنا ومع،
كل شئ تمنينا

..
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عطر 24
كانت مشاعر عطر وان عاالتها ت اا
ما يقول ،عالم تتوالى وتتبدل علاى
وجهها ومالمه ،الغاأية كما تتعاقب
ظالل السهب على با هة الساماء أاي
يوم عابع ،يخشة وااتغراب ،ااتياء
ورأض ،اش اق وتعاطع وحسرا  ،أااع
وأاى ..
ل

تكن تتوقع أبدا أيا مما كانات

تسمع ،،تهااول اااتيعاب كال تلاك
األحداث الغاايمة التاي حادثت أاي
غيابها:
منذ البداية واألماور تساير علاىنهو غريب ال يطمئن باالمرة ،أقغاد
504

بشصن م ادي وإينااس ،أ اذ مساتوى
أياؤ

اهور
اذ الشا
ادار منا
اي االنها
أا

األولى لزواجهماا ،وكثار
وعثرات ،بشكل ملهو

أ طااؤ

للكل ..

طلبت إيناس مان م ادي أاي أوا ار
أترة الهمل أن تساأر إلاى أخلهاا
كي تكمل حملهاا عنادخ

حتاى تجاع

مولويخا ،ألنها تشعر بتعب وإرخااق
شديدين وتهتااج إلايه
وكالعاية ل

ب وارخاا،

يملك م دي أمامها إال

الطاعة واالمتثاال ،جااءني ليعار
علي الموضو

أوقعت ورقة أجااتهاا

قبل أن يكمل كالم ،،وأنا أتمنى أن
تمتد أجااتها حتى تاد ل مولويخاا
ال امعة  ..والهاق يقاال  ..أاإن
ار
اي ما
اة التا
اهر القليلا
اك األشا
تلا
علينا أاي المكتاب بادونها كانات
شديدة الهدوء عظيمة النتائ  ،حتى
م دي اعتدل أياؤ
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بعض الشيء ،لا

ات إال
اك الوقا
اي ذلا
اا أا
ان ي رقنا
يكا
غيابك وعدم وجاويك بينناا وخاوان
بعدنا عليك ..
ث

عاي

إلينا بمولويخا وقد باد

عليها الله اة واالشاتياق إليناا،
جثمت على بدورنا من جدياد لتعكار
ب اء جو المكتب وتعوي إلاى ااابق
عهدخا وبغورة أشاد أ اجاة وأكثار
إثااارة للن ااور ،أباابهت تملااي
أوامرخا على م ادي ،الاذي اناتك
ثانية ،عالنية أمام ال مياع ،لاي
خذا أقط ،بل وعلى مرؤواي ،أيجاا،
أببهت خي الارئي
وأبب

ال علاي للقسا

م ادي لعباة ااهلة وع يناة

لينة أاي ياديها تشاكلها تطوعهاا
كي ما تشاء ..
حاولت أنا التد ل أكثر مان مارة،
نبهت م دي إلى أن خذا الوضع غيار
بهي

على افطالق ،أن باورت ،أماام
506

امالئ ،ومرؤواي ،آ ذة أي ال تداعي
واالنهيار ،أن عالقت ،بزوجت ،تلاك،
وأيا كانت ،ينبغي وأال تت طى حدوي
مسكنهما ،ال ي ب أن ت تج
مكان العمل ،أهو خنا رئاي
مه

خنا أاي
لقسا

حساس ،ينبغي أن يهت ظ بغورت،

ومكانت ،واحترام ،أماام ال مياع،
ولي تر خو لن س ،أي بورة يريادخا
وأي وضع يرضا

لن س ،أمام اوجتا،

حينما يغلاق عليهماا بااب واحاد،
ولكن  ..كما تعرأين  ..قد أاامعت
لو ناييت حياا لكان ال حيااة لمان
تنايي ..
علمت أن ،قاد باا
والد

القديمة التي كاان ي سكنها

معها ،ول
كما با

اايارت ،وشاقة

تعاد تلياق بمساتواخا،
إحدى مكتبتي ،واشترى لها

اا
امها وأير عليها
ا ،بااا
اا كتبا
بيتا
المال لعل ،ياروى ظمصخاا وطمعهاا
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المتزايدين ،ال تندخشي ،أصنا أعل
بصمر ذلاك المشارو
بدأتما

ال ااص الاذي

معا منذ البداياة ،أعلا

كذلك أنك كنت إلاى جاوار

يائماا

حتى وقع على رجلا ،وطاال الن ااح
بيد  ،لكن ،ل

يكن يستهق شيئا من

خذا يا عطر ،أضعت اخرة شبابك على
ش ص ل

يغنك ول

انيعك
يقدر حسن با

مع ،وتعبك من أجلا ،طاوال اانين،
وخا خو يجيع ثمار شقائكما الطويل
خباءا  ..ومن أجال مان؟ مان أجال
واحدة غير ااوية كانات تراا

مان

اي
اب أا
ال ذوي المنابا
اى كا
ا ،علا
قبلا
الشركة تقريبا؟ ومن بينه

أنا؟

خي .. ،وبعد ترقيتي األ يرة التاي
ل

يمض عليها الكثير ،أبب

كرااي

مدير افيارة شاغرا بعدما حل مدير
ادي
افيارة القا
السابق كرئي

ابي
اي منغا
اي أا
مهلا
للقطاا  ،وكاان رأي
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م ل

افيارة من رأياي؛ أن م ادي،

والذي كان أقرب ش ص للترقي إن خو
حاأظ على مستوا
يغل

وك اءت ،،ل

يعد

لمنغب كهذا ،أاي ظال تجااءل

اختمام ،بالعمل وحرض ،على باله،،
وبعدما انغبت كل طموحات ،وآمالا،
على إرضااء اوجاة لعيناة ال ترضاى
أبدا ..
آاع حقا لما قلت وعلاى ان عاالي،
اي
ا ،ا ا يع يغيظنا
ار برمتا
ان األما
لكا
ويثير حنقي إلى أبعد الهدوي ،كيع
مالت موااين ،خكذا وأقاد احتارام
ال ميع أي لهظة وضاا

كال ربايد

لااادى افيارة وأبااابهت ك اءتااا،
وبالحيت ،مهل شك وريباة وتسااؤال ؟
أم؟  ..أم أن ك اءتاا ،المزعومااة
تلااك لاا

تكاان إال ب جاالك وب جاال

مساعدتك ل ،ومداراتك علي،
ال أاتبعد خذا االحتماال
509

ال ا؟

اباة وأن

ال جل يرجع إليك أيما وبال إليا،
من ن ااح

اارج الشاركة ،ولاك أن

تنظري إلى وجها ،اآلن لتعرأاي ماا
الذي بار إلي ،حال .. ،حال ،الذي
أبب

ال يسر عدوا وال حبيباا ،جاوا

الست التي تصمر وتنهاى ،وخاو مان
أعل بن س ،خذا ووضع ن س ،أي موقع
ا يع ووضع ال يهسد علي.. ،
ااتدعاني السيد رئي
ذا

م ل

افيارة

يوم ليطلب مني النظر أي أمار

ارا
ااس وافاا
اة إينا
ترقيا

ا ،،أي
أيا

ترقية تستهقها إيناس ياأندم؟ كاي
قلبي يتوقع من الغادمة ومان قاوة
ضغطي على أعغابي ،علمت من ،أنهاا
طلبت من ،الترقية مرارا من قبال،
وألنها ت غ ،بشاكل أو باآ ر ،أقاد
جاء بي ألن ذ ما طلبت وأريها ،مان
انها ،على جثتاي ،قاذأت بهاا أاي
وجه ،قبل أن أتمالاك ن ساي أماام
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نظرات ،الهارقة وأرغ

ن ساي علاى

الهدوء من جديد ،كرر

على مسامع،

أنها ل

تقدم للشاركة شايئا

االل

تلك ال ترة التي قجتها معنا ،وأن
عندي موظ ون يعملون بربع راتبهاا
آقدم منها أاي المكاان وأكثار

خ

اختماما بالعمل وااتهقاقا للترقي
اايلني
اذ ي ا
اة ،أ ا
انهت ال ربا
إن اا
ويهاول إقناعي بما ل

يقتناع خاو

ب ،والجيق بااي أاي مالمها ،،حتاى
انتهى بنا األمر باصن وضاعت ن ساي
وبقائي أي الشركة أاي ك اة أماام
ك ة ترقيتها إن خو أبر عليها ..
ل

أكن أتمنى أبادا أن يكاون أول

رأض لي لطلب من طلبات ،،طوال مدة
دمتي مع ،،بسابب تلاك المقيتاة،
أنا الذي حربت على طاعت ،واف االص
ل ،طوال انوا  ،لكن ماا حادث قاد
حدث ،ول

أندم للهظة على ما أعلت
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اع
اد لمنا
ابيل الوحيا
اان السا
اد كا
أقا
مهزلة كهذ  ،وبالطبع عادل الرجال
عن موضو

ترقيتها وامع ،كل من أي

المكتب وخاو ينهار إينااس ويغارخ
أيها بعلو بوت ،أال تهدث ،أي خاذا
األمر ثانية ،وقد رمقتني خي بعدما
رجت من مكتب ،بنظرة ت ايض مقتاا
وغيظا ل

أاتطع أمامهاا أن أ

ابتسامتي ..

قمر 24
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اي

أين كنت يا بي،؟  ..ومااذا حادثلوجهك؟
أوجئت بعد ي ولي برانيا مساتيقظة
على غير عايتها أي توقيات كهاذا،
تنتظرني أمام بااب ال ايال بقمايص
النوم أي ته از ال يبشار باال ير،
كنت قد أكر

أاي األمار وأناا أاي

الطريااق وانتقياات مااا اااصقول،
أمامها ،لا

أشاص أن أيعاي أنناي

قجيت الليل أي العمال ألن احتماال
علمهااا بانغااراأي المبكاار أكثاار
ورويا:
أحد أبدقائي الذين أ برتك عانهكانت لدي ،منااابة

اباة ،ذخبناا

مع ،لالحت ال واهرنا بال ارج حتاى
اا
اق عويتنا
اي طريا
اص ر ،وأا
ات متا
وقا
تشاجر مع أحاد األغبيااء الاذين ال
يعرأون شيئا عن ق ياية السايارا
وال قواعااد الماارور ،نزلنااا ل ااض
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ا،
ان معا
اائق وما
ان السا
اتباك لكا
االشا
خاجمونا واضطررنا لجربه

و...

اة
اا عاليا
اهكة أطلقتها
ااطعتني بجا
قا
م ل لة وخي تغ ق بيديها أي تهكا
قبي :
-بس

اا شااء هللا  ..مادير أخا
هللا ما

مطاع

المدينة والاذي تانظ

أكبر وأأ
يد

اله اال

أيا،

والمنااابا ،

بديق ،الراقي المرماوق يقاي
آ ر ،ولاي

مناابت ،أي مطع

خاذا

أقااط  ..باال ويتشاااجر أيجااا أااي
اار
الشا
أبب

اا
كالرعا

والهم ا

ادما
بعا

رمزا مان رماوا الم تماع ..

ال ..براڤو أعال
اللعنة!! يالغبائي!! كيع ل

أأكر

أي خذا وأناا أ تاار تلاك اله اة
الواخية البلهااء التاي ال تنطلاي
على حمار بذيل ؟! حاولت ح ظ آ ار
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قطرة من ماء وجهي وإباالح الموقاع
مهاااذرا أن أعميهااا باادال ماان أن
اا
ادو ثابتا
ااول أن أبا
اا ،أحا
أكهلها
وأنا أقول:
اوجت ،المكان مسبقا،

-لقد ا تار

وكما قلات أاالمطعمين ال ينقغاهما
الزبائن و...
عن خذا االحت اال

وخل انشقت األرالمزعوم أ صة؟ أل

يعلماك باصمر

مسبقا كما تقتجي األبول؟ لماذا ل
ا ،إذن؟ ث ا
اي با
ت برنا
تعرأني به

ااذا ل ا
لما

وتقادمني إلايه

اآلن ألحجر معك منااابا

حتاى

اجتماعياة

مهمة كهذ ؟ أم أنني ال أشرأك ماثال
يا اياية المدير؟
 أنا ..أعرف مشاغلك  ..و ..اامعني جيدا يا قمر  ..يعاك مانخذ

األعذار الواخية وك اك ا اأة،

ال تظن أنني حمقاء تغادق أي خاراء
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ائ
ال شا
ارر كا
اا أما
اا ،أصنا
اال لها
يقا
بمزاجااي ،انغااراأك ماان المطعاا
وتص يراتك ومبيتك المتكارر

اارج

المنزل وغير  ،لن أاصلك عان ااا
ذلك المطعا

أو المكاان المزعاوم

الااذي تاادعي أنااك كناات أياا ،مااع
أبدقائك تهت لون ،أوجهاك المثيار
للش قة اآلن ي ج
اعلاا

أمامي كل شئ ..

أقااط أن عينااي عليااك ،وأن

اال
ائ أا
ال شا
اا لكا
ادويا كما
ابري حا
لغا
ت تبر

أكثر من خذا ،اعتدل واخت

بعملك كماا كنات ت عال مان قبال،
اذرني وال
ار  ..احا
اا قما
اذرني يا
واحا
تعبث معي أصنت لا

تعرأناي بعاد،

أما أنا ،أصعرأك جيدا ،ربما أكثر
مما تعرف ن سك ..
وبالمناابة ..ال تذخب إلاى مطعماي
أو تد

ابائني يروناك حتاى تازول

تلااك اآلثااار المقرأااة عاان وجهااك
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تمامااا ،وأنغااهك ،إن كناات تريااد
اك ،أن
اك ومكانتا
اى عملا
ااء علا
افبقا
تهاأط على بورتك ومظهرك أكثر مان
ذلك ،ال ياعي للمزيد مان النادبا
وال روح على وجهاك ياا  ..ااياية
المدير..
آ

ااة
اابة القايما
ااي المنسا
 ..وأا

ألبدقاءك خ الء ،ال تان

أن ت علهاا

أي أحد مطعمي ،أقط أ برني قبلهاا
واصمنهه

غما مميزا ،وال أقول لك

 ،لن أجعلها

يادأعون جنيهاا ياا

ايدي ،وخاي تكاون أرباة ألقاابله
وأتعرف عليه

كذلك ..

وعندما تستيقظ وعليك

يار  ..أول

شئ ت علا ،أن ت هاز حسااباتك كاي
نراجعها معا الليلة ..
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وبعدخا ااتلمت رانيا السل

وراحت

تغعد أي بطء و يالء ثقيل الظل لا
يزيني إال ن ورا منها ..
****
عندخا حق يا قمرقالتها منار برقة قبل أن تتابع:
-اخت

بعملك يا حبيبي ،لكن ال مان

آجلها خي ،بل من أجلك وأجلي
أ بر

منار بماا يار بيناي وباين

اي
ات أا
ابب ،مكثا
اذي بسا
اا ،والا
رانيا
ال يال لبجعة أيام ل

أأارقها كاي

أخدئ اللعب قليال مع تلك اللعينة،
ل

أحاول حتى االتغال بمناار

االل

تلك األيام من خاتع ال يال حذرا من
رانيا ومن احتماال مراقبتهاا لاي
وت سسها علي ،ت همت منار ما حادث
وأ برتنااي أن قلقهااا علااي كاااي
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يقتلها ول

تكن تدري ماذا ت عال،

أحسست بمقتهاا بغجابها يتجااع ان
ت ا

رانيا وأنا أقص عليها ما قد

كان ،ل

تلمني منار علاى رعاونتي

وااا اأة ح

ااي وخشاشااتها أمااام

رانيا ،أ برتهاا أيجاا أنناي قاد
قجيت ذلك الوقت ماع ط لاي رانياا
البائسين أالعبهما أحاول تسليتهما
والتسرية عنهما وعن ن سي.
بمناابة األط ال يا حبيبي  ..أماآن الوقت لنذخب إلى أحاد األطبااء
لينظر أي موضو

ال ل ة ،لقد مجاى

أكثر من انة على اواجنا ،أال تريد
أن ترى ط لنا يمأل عليناا حياتتاا
يا قمري؟
-أتعلمين؟ كان حل

األبوة يراويني

منذ بغري بإلهااح ،وبعادما رأجات
رانيا افن ااب مناي أحزنناي ذلاك
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كثيرا و يب آمالي ،لكناي وبعادما
اا
اا ومعاملتها
اة ط ليها
ات تعااا
رأيا
القااااية لهمااا ،أشاا قت عليهمااا
وحمد

هللا أن ،ل

يشص أن يزيد عادي

األشقياء أاي أيلتهاا ،لكان األمار
ي تلع معك كا تالف كل شئ ،نع

ياا

ال
اي هللا بط ا
اد أن يراقنا
اار ،أريا
منا
منك ،أريد ذلك بشدة
وقد كاان ،قغادنا طبيباا مغماورا
بالقرب منا نغهتنا ب ،جاارة لناا
شاكرة أي ك اءتا ،وأ القا ،،كانات
العياية مهشوة باألبدان واضاطررنا
لالنتظار طويال حتاى يهاين يورناا،
أ ذنا معنا تلاك ال هوباا

التاي

أجريناخااا أنااا ومنااار بنغاايهة
ال ارة ن سها كي نقغر المساأة وال
نجطر للذخاب مرتين ،يراها الطبيب
بعناية وت ية بوجا ،جاماد ال يشاي
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بشئ ،رأع رأا ،نهونا وأ اذ يطارح
علينا أائلة متتالية ال أذكر منها
شيئا ،وأي النهاية ألقاى بااعقت،
على رأاينا وأ برنا أن عليناا أن
نتقبل األمر ،أمنار ال مشكلة لديها
أبدا وإن العيب مني أنا  ..أصنا،
كما قال ،ال أن ب..
****
قجيت السنة الثانية مع منار وخاي
تهاااول باارأي عاان الت كياار أااي
الموضو
أنسا
ي

وتساعدني بكل الطارق كاي
رغ

ما بها من آالم وعذاب ال

ى علي ،تكرر علي ،كلماا ذكار

أنا شيئا عن الموضو  ،أن األمار ال
ينقص من رجولتي شيئص كما أتغاور،
أبقدر ما كان حزني وكانت مصاااتي
بقدر ما كانت يخشاتي وبادمتي أاي
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ن سي ،ل

اي ..
أكن أبدق؛ ثور مثلا

إن ارتط

بهائط لتناثر الطوب أاي

كل ات ا

 ..وال يساتطيع افن ااب!

 ..ابهان هللا!
ل

نشص أن نعر

األمار علاى طبياب

آ ر كي ال يت دي عذابنا ويزياي ،هلل
األماار ،أ ااذ

منااار تهثنااي علااى

التركيز أي عملاي وعلاى القاراءة
والكتابة والتشبث بهلمي وافبارار
علي ،،أعر

عليها ما أكتب قبل أن

أعرض ،على أييباي الم جارم الاذي
راقني ب ،القادر ،باد

مالحظاتهاا

وتعليقاتها ذكية بائبة راقات لاي
وأأايتني كثيرا أي تطوير مستواي،
قلت مالحظا

األاتاذ علاى كتابااتي

شيئا أشايئا وااي

كلماتا ،التاي

تثني علي وتش عني ،ل
لموضو

تلم

مناار

افن اب ثانياة ال بهارف وال
522

ت اخاد كاي

بنظرة ،وأنا أعل

كا

تلهي ن سها عنا،

بدورخا ،أشا قت

عليها من حياتها معي بال شائ يسار
ال وال
أو يش ع على الموابلة ،ال أخا
ولد ،ال تراني إال مرتين أي األابو
على أقغى تقدير بعدما ااي تجاييق
اار
ااي وكثا
ااا علا
رانيا
المرتابة وشهت ح

اائلتها
أاا

ي أمامها ،وحتى

حينما آتي ألاور منار ،نكون قلقين
مت وأين كمن يقترف جرما أو يت

ى

خربا من مغيبة ،لكنها ظلت متمسكة
بي رغ

كل ذلاك ،وإذا ماا تطرقات

أنا لموضاو

ال ل اة أاي حاديثي،

اارعت خي ووضعت إببعها على شا تي
كي ال أكمل وخي ت برني بهنان أنها
راضية بما أراي

هللا وعلي أن أحاذو

حذوخا ،وأنها تكت ي بوجويي معهاا
كهبيب واوج وأخل وولد.
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عطر 25
وماذا بعد؟قالتها عزيزة وخي تتناول عشااءخا
مع عطر أي شقة عزيزة الغغيرة ،ل
تكاان الساانون رحيمااة مااع العمااة
الهبيبة أتركت على مالمهها آثاارا
ار
ادا ح ا
وت اعيا

اا
اا ويموعها
آالمها
524

وأحزانها التاي عاشاتها وشاهدتها
وأمرضت جسدخا الواخن ،تلك المآاي
العغيبة التي تتابعت بغياب األحبة
وأراقه

واحدا تلو اآل ر ،وآ ارخ

عبلااة التااي ماتاات حزنااا بعاادما
تدخور

بهتها منذ غياب عطر ،عرضت

عطر على عزيزة بصاى شديد أن تهجر
لها قطة أ رى ،رأجت العمة مكت ية
بعوية ابنة أ يهاا إلاى أحجاانها
االمة بعد أراق انة كاملة هللا وحد
يعل

كيع مر

عزيزة ،ول

كل يقيقة أيها علاى
يكن حازن عطار ل اراق

عبلة يقال عان حازن عمتهاا ،أقاد
ارا
اة كثيا
ارى بعبلا
اي األ ا
ات خا
تعلقا
وأحبتها بشدة منذ اليوم األول.
مأل

عطر لقمة اائغة لتجعها أي أ

عمتها بهب كبير وخي ت يبها:
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ال يزال يكرر ما قال ،لي كل ياومتقريبا؛ اجتهادي ياا عطار أاي أن
تعويي إلى ااابق عهادك أاي أاار
وقت ،ما الت أثاق باك وبك اءتاك،
ات إال
وأعدك أن ،لن يمر بعاض الوقا
وقد أببهت مديرة افيارة ،ال يوجاد
من خو أبل

منك لمنغب مه

كهذا..

أتعلمين يا عمتي؟ لدي إحساس بصن،
كان يد ر خذا المنغب لي أل

ي كر

أي ترقية أحد غيري إلي ،طوال مدة
غيابي
ابتلعت العمة ما أي أمها ببطء ث
قالت بغو

ضعيع ل

يتعاأى بعد:

مثل خذا الرجل ال ي وي ب ،الزمانكثيرا ياا بنيتاي ،بادقيني ،وقاد
أ برتك من البداية أن لك أي قلب،
مكانة

ابة ،أتذكرين؟ يك اي أنا،

طوال مدة غيابك تلك ل
526

ي كار أاي

ألحاد ،بال

أن يعطي مكاناك المها
وتابع عملاك بن سا ،رغا

مشااغل،

ومسئوليات ،حتى تعويي ،مان ي عال
خذا أي أيامنا خذ ؟ يال ،من رجال
عظي

ذو قلب كبير

اها
اومئ برأاا
اي تا
ار وخا
امت عطا
ابتسا
مواأقة ،ث

قامات لتنقال األطبااق

إلى المطبخ وتغسلها ،وحينما عاي
ل لستها مع عمتها وأحكمت الغطااء
على جسدخا قالت:
حدثيني عان آ اي ياا عمتاي ،مااموضو

تلك الشركة ال ديادة التاي

ااأر إليها؟
 أبدا ..بعدما ترك عمل ،القاديوعاي من ا ر

للبهث عنك ،باالطبع

ااتغني عن ،العمل بعد طاول أتارة
انقطاع ،ول

يقدر ما خو أي ،،ياا

حبة عيني كاان منظار
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أاي غياباك

يمزق القلب  ..كان ي ري مان خناا
ال أن
إلى خناك بقلب مكلوم على أما
ي دك يون أن يلتقط أن ااا ،،ظهار
بغيص من األمل حينما تعرأات إحادى
المستش يا
ل

على أوباأك لكان خاذا

يقدنا إلى شئ أي النهاية ،ظال

الهال خكذا بين أمال ياومض وأمال
ي بو ،وربك كبير يا عطر ،اتغل ب،
اهرين
اذ شا
ااك منا
ادقائ ،خنا
اد أبا
أحا
ليطمئن علي ،وأ بر

أن ثمة شاركة

أ رى تطلب ش غا أاي ما خال
وك اءت ،،أ بار

ااراج

أ اوك أن ظروأا،

التي عاي بساببها ال تازال قائماة
وأن ،لان ياتمكن مان السا ر اآلن،
وبعدما عد

أنت بالساالمة واطماصن

عليك ،قلت ل ،أن ،لن ي سار شايئا
إن خو اتغل بغديق ،خذا واصل ،خال
ما االت ال ربة متاحة أم أن تلاك
الشركة قد وجدث ما تبهث عن ،،وخا
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خو والهماد هلل قاد اااقر بالساالمة
وتسل

عمل ،وأرال إلينا يطمئنناا

على حال ،خناك
اتسعت ابتسامة الرضا على وج ،عطر
االتوأيق وأن
اا با
ادعو أل يها
اي تا
وخا
يعوض ،هللا عن كل شائ

يارا ،تطرقات

عزيزة أي حاديثها بعاد ذلاك إلاى
ال ال بابر وعن مدي الاذعر الاذي
أباب ،حينما عل

بغياب عطر ،أنا،

نسي كل شئ كان بينهما وخار
اع عاب ا
اة ما
المدينا
معه  ،ك

إلاى

اا
اث عنها
للبها

ااكبا مان الادمو

وكا

اهرا من ليال ال يذوقان نوما ،كا
كان عذابهما يتجااعع كلماا علقاا
أمالهما على مكان ث
ول

ذخباا إليا،

ي داخا أي ،،ترقرقات الادمو

أي عيني عطار وخاي تساترجع مشاهد
الها الهبيب وخو يجمها إلى بدر
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بله ااة وحنااان واشااتياق الاادنيا
حينما عاي  ،ومارأى عابا

ويماو

ال رحة أي عيني ،تقول ببالغة ما ال
توبل ،الكلما  ،أ برخا عاب
قد تزوج ،ل

أنا،

تهدأ ااماح أو يهناص

لها بال إال بعادما اوجتا ،ب تااة
طيبة خايئة مان أاارة بسايطة مان
جيرانه  ،وأن اوجت ،حنون تت اانى
أي إرضائ ،وإاعاي

وال تد ر واعا،

وخو قد تعلاق بهاا كثيارا بعادما
احتوتاا ،بإ البااها وحبهااا وطيااب
عشرتها.
وت تلط المشاعر أي قلب عطر كلماا
اذكر
تا

اي
اك أا
اا ال تملا
اك ،لكنها
ذلا

نهاية األمر إال ال ارح ألجال عابا
وأن ،قد

ارج أ يارا للهيااة مان

عزلت ،وحزن ،وأراحها مان شاعورخا
بالذنب الذي الامها ت اخ ،،وكاذلك
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شعر

بسعاية كبيرة بعوية المياا

بينها وبين

الها إلى م اريها.

غلب النوم عزيزة أقبلت عطر رأاها
إلى ح رتهاا ،مار

وتركتها وعاي

أمام المرآة الساكنة أوق ت تتصمل
مالمهها التي غيرتها أأعال الدنيا
لكنها ل

تص ذ من جمالها شيئا ،ال

تزال تلك الندبة أي مكانها خنااك
واط ذقنها كطابع حسان آ ار منها،
لها الزمن ،أ ذ
حدث لها ومار

ت كر أي كال ماا
با ،،اااتغرقت أاي

الت كياار والااذكريا

حتااى لمهاات

أمامها شيئا عزيزا طال اشاتياقها
إلي ،،التقطت يأتار أبيهاا برأاق
وات هاات لاات ل

أمااام الناأااذة

اارية
امة با
اا نسا
اة ،ل هتها
الم توحا
ياعبت شعرخا الطويل المسترال أوق
كت يها ،أ ذ

أبابعها البجة تقلب
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الغاا ها

بله ااة تهملهااا

قااا

اد ب ا هة
اع عنا
اداأئ ،تقا
اا الا
قلبها
لترتوي أال تزياي إال ظماص ،كلماا
ليست أبدا كالكلما  ،إنها نبجاا
قلب ل
ل

عين

يعرف إال الهب ،وعبرا

ادثها باالح أاي
تر قبها قاط ،حا

إحداخا:
(امألي يديك ببذور المهبة والعطاء
وانثريها أي كل مكان يا عطر  ..ال
تسصلي ن سك أبدا أيان نثرتهاا أو
لماذا  ..أستمطر السماء ذا

ياوم

لترويها وتنبتهاا أتطارح ثمارخاا
وتكوني أول من ي نيها)
حملتهااا الكلمااا
الغ ها  ،أي قل

وحلقاات بهااا

اطر خاذا؟ آ
اا

.

رجت حارة حميمة مان بادرخا وخاي
تتوقع عند تلك الغ هة التاي بثات
القشعريرة أي كيانها كل:،
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(أويعت القمر ااراري التي أثقلات
بدري  ..أويعت،

وأا على باغيرتي

وحبا ال أاتطيع وباع قادر

يهملا،

قلبي لها  ..أوبيت ،بها  ..أعلا
أن ،ايكون معهاا  ..اايدلها كماا
اق ..
اا الطريا
اينير لها
اي  ..اا
يلنا
ايقول لها كل شئ يوما)
رأعت رأاها تنظر طويال إلى القمار
المنغت أي بهاء  ،قبل أن تطلقهاا
ثانية:
-آ

 ..ك

اشتقت إليك يا أبي
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قمر 25
تملكني الجايق ذا

ياوم أاقترحات

ااخدة
اطهبها لمشا
اار أن أبا
اى منا
علا
أيل

أاي الساينما كاي نساري عان

اايل
ااان ال ا
اايال ،كا
اانا قلا
أن سا
رومانسيا ياأئا أج

مشاعرنا وحرك

قلوبنا ،وعندما عدنا إلى م سكننا
وتناولنااا عشاااءنا أ ااذ
تهدثني عن ال يل
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منااار

ومادى اع ابهاا

ب ،،قالت إنها ،ورغا

حبهاا لاي،

تتمني أن تشعر معي بن
األمان الذي شعر
حبيبها ،وجاد

القدر من

با ،البطلاة ماع
ن ساي أبارخ أيهاا

بغجاااب جاااام  ،وااااط نظراتهاااا
المذخولة ،أنني كنت أعل

أنها لن

تنسى لي أبدا ما أعلتا ،بهاا أول
مرة حين تركتها ألجل رانيا ،وأنني
مهما أعلت لها أستظل خي تذكر ماا
حدث يوما وتذكرني ب ،تلما
أو تعر

إليا،

بالهديث ،اعترف أنني كنت

عغبيا بشاكل مباالف أيا ،يومهاا،
ربما ألنني كنت مغجابا أباال بسابب
بعض المشاكل المتزايدة أي العمال
ومع رانيا ،أل

أكن أحتمل أن يهك

لي أحد أن ي !
تركاات لهااا الشااقة حانقااا وعااد
للمطع  ،ظللت شاريا واجماا طاوال
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الليلة ألا

أنتبا ،ألي شائ ي اري

أمامي ي ص العمل أو الزبائن حتاى
عد

لل يال ،وبعد اااتيقا

رانياا

وااتيقاظي أ برتني خاي بباروي أن
والدخا يريد مساعدتي أي أمار ماا
ي ص عمل ،،مهمة لن ين زخا إال أنا
كما قال لها ،يخشات لهاذا الطلاب
كثيرا

ابة بعد كل تلاك السانوا

التي ابتعد

أيها عن العمال معا،

ونسيت كل شئ ي غا ،تقريباا ،لكان
يخشتي الكبارى أتات عنادما قالات
اى ا ا ري
اة علا
اا مواأقا
اا أنها
رانيا
ألابو
ول

كامل كي أقجي ألبيها حاجتا،
تظهر اعتراضا ،خي التي كانات

تبدي ا طا عظيما حاين أتغياب عان
اي
ادة ،والتا
اة واحا
اين لليلا
المطعما
رأجت طلبا

أبيها أكثار مان مارة

قبل ذلك حين كان يطلب مناي شايئا
ي ص عمل ،به ة أن لدي ما يك يناي
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من المشاغل التي تستن ذ كل وقتي،
اي ل ا
لكنا

االت كير
اي با
اق ذخنا
أرخا

الطويل واالرتياب أي األمر مع أنا،
كان مدعاة للريبة.
ااأر
ل

لتلك البلدة البعيدة التاي

أارخا من قبال ،بعادما قابلات

الهاج كامل وعلمت من ،ماذا يرياد
بالجبط وما الذي ينبغي علي أعلا،
ال ارا

خناك ،كنت أجد بعض أوقا
كل يوم بعد العمل ،لكني ل
أي ااتغاللها أي التناز
بمعال

أأكار

والتمتاع

البلدة ال ميلة وال بنهرخا

أو جوخا المانعش رغا

أن طابعهاا

البسيط ذكرني بقريتاي ،كاذلك لا
يهجر ذخني أو يساعدني قلماي ولاو
أي تسطير حرف أي

ااطرة أو مشاهد
ا

رأيت أي ،ما يكتب ،كانت تلاك خاي
أول مشاية بيني وباين مناار مناذ
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اواجنا ،راجعت ن سي نايما على ما
أعلتاا ،معهااا بهماااقتي ورعااونتي
المعهويتين ،ما خي إال بجع كلماا
جالت بغدرخا وألقتها بلطاع شاديد
على مسامعي أل

ت د مناي إال أماا

يقذف باله ارة أاي وجههاا الطياب
المغدوم ،حاولت االتغال بهاا عادة
مرا

من خاتع ال ندق الاذي نزلات

ب ،،لكن يبدو أن ثماة مشاكلة أاي
ال ط أو أي خااتع ال ياران الاذي
أحاول الوبول إلي ،،أمسكت بقلماي
خذ

المرة ألكتب لها

طابا أعتاذر

أي ،عن كل شئ ،عن كلماتي الس ي ة
وعغبيتي المبالغة وعان اا ري يون
إبالغها ،أ برتها ك

اشاتقت لهاا،

وأن تلك الرحلة الم اجئة بقدر ما
أراحتني من اهنة رانياا وقرأهاا،
بقدر ما حرمتني من تلاك الساعاية
االقرب
اار وبا
اع منا
ادخا ما
اي أجا
التا
538

منها،

تمت

طابي بهبي وقبالتي ث

ذيلت ،بتوقيعي وكتبت عنوان مسكني
ا ،ث ا
اى مظروأا
اار علا
ومنا

الت،
أراا

إليها على رياح الله ة.
كان لتلك البلادة ااهر غرياب لا
اا
اي إليها
اال قلبا
ادر  ،ما
ارف مغا
أعا
كثيرا وكصن جزء مناي جازء منهاا،
اهر

مع قمرخا وعطر

ال رياد كال

الليالي التي قجايتها خنااك ،ألول
اال
ار لليا
ار القما
اي عطا
ارة يزورنا
ما
متتالية ي ن

وحدتي وياثل

بادري

بدأئ ،،اصلت القمار عان اار تلاك
البلدة وار ما أعلت ،بي أاي تلاك
الليالي المعدوية ،ما الذي يرياد
أن يقول ،لي من
لدي؟ لكني حر

الل عطار

األثيار

أي ت سير أي شئ أو

إي اي أي ياللاة ،إال أنناي أيقنات
بصنني ،ربما أي ظاروف أ ارى ،لا
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أكن ألترك خذ

البلدة وأرحل عنهاا

أبدا إلى أي مكان أي الدنيا.
طال ا ري لعشرة أيام بدال من ابعة
حتى انتهيت من كال ماا كل ات با،
وااأر
أامع بو

ألجل ،،كارر

مهااوالتي كاي

منار أاي التلي اون يون

جدوى ،ااابقني قلباي وأناا أجماع
أشيائي مسارعا للعوية إليها وإلى
حجنها ،تلقيت مكالمة خات ية قبال
ااا
لهظا

ااي
ااايرتي له رتا
اان مغا
ما

بال ندق ،أتاني بو

الهااج كامال

جامدا قاايا ال ينبائ ب يار ،طلاب
مني أن أقغد أيال رانيا أور وبولي
للمدينة وأن ،ينتظرني معها خنااك
أال أتاص ر ،وجلات ،تساارعت يقاا
قلبي وأنا ال أأه
احتل الغادا

شيئا مما ي ري،

راااي وأناا أحااول

ت مين ما وراء مكالمت ،المقتجابة
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ات
اة خمما
الت المدينا
اين وبا
اك ،حا
تلا
بالتوج ،لمنار أوال ألطمائن عليهاا
وأبالهها ولينتظرني من يريدني أو
يجرب رأاا ،أاي الهاائط إن شااء،
لكني آثار

الساالمة أاي النهاياة

وحسمت ترييي ،حاولت االتغال بمنار
من خاتع عمومي كي أ برخا برجاوعي
وأنني لن أتص ر عليها كثيرا لكان
مشااكلة ال طااوط اللعينااة ذاتهااا
واجهتني من جديد ،من ث
يصس وقغد

تنهد

أي

ال يال على مجض.
****

كااان ال ااو يا اال ال اايال ملباادا
بالغيوم م عما بالسكون والكآباة،
رانيا ت ل

عابساة مهمارة الوجا،

واضهة العغبية تجع ااقا أوق أ رى
تنقر بصباابعها علاى ركبتهاا يون
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توقع ،بد
وشك االن

لي كبركاان ثاائر علاى
ار بزأراتهاا الملتهباة

ااة
ااا الهارقا
ااموعة ونظراتها
المسا
ت اااخي ،الهاااج كاماال ي لاا
مقابلتها مغل ا بالغمو
على ا ارى بادور

أااي

يجع ااقا

وياد ن غليونا،

ارا
ار بنظا
او اآل ا
اي خا
ابطء ،رمقنا
با
ثاقبة طويلة أتت على ما بقاي مان
اي أي
ارى  ..أا
اكي ،تا
ااتي وتمااا
ثبا
مغيبة أنا؟
أشار الهاج بسابابت ،ذا

ال اات

الذخبي الكبير نهو طاولاة باغيرة
إلى جوار رانيا حيث ت لا  ،نظار
حيث أشار ث

تقدمت ببطء ألرى ماذا

خناك ،علاى الطاولاة كانات ورقاة
مطوية ،التقطتها أباابعي القلقاة
وقلبي يموج باالهيرة والتسااؤال ،
قبل أن أأتهها ألقرأ ما أيها لمهت
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ذلك الشئ الذي كان أاا ل الورقاة
على الطاولة ،جمدتني الغادمة أاي
مكاني ،كانت بورة أعرأهاا جيادا،
بورة لي ومنار أمام المصذون ياوم
اواجنا ونهن نبتس

بسعاية ،أااقط

اعوبة
اي بغا
ات ريقا
ادي ،ابتلعا
اي يا
أا
بالغة ،ل

أكن أي حاجة لقراءة ما

أي الورقة بعدما رأيت ماا رأيات،
(اوجتي الهبيباة مناار  ) ..إنا،
طابي الذي أرالت ،لها منذ أياام
حين كانت أشواقي إليها تصكلني أي
ا ري وبعدي عنهاا ،أحسسات باصنني
أنهار ،خل يعقل خذا؟ أنا ال أبدق!
ل

أعلت منار خذا بي؟

تسللت الغيوم إلاى ذخناي الباائ
لتغلع وعيي وتشل ت كيري أكان كال
شئ حولي ضابابيا مبهماا ،ارتميات
على أقرب مقعد وقد شعر
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أن قدماي

عاجزتان عن حملي أكثار مان ذلاك،
تدا لت كلماا
ابنت ،أل

الهااج ماع كلماا

أعد أيري مان أي أوخاة

تغوب نهوي القاذائع لتنهاال علاى
رأاااي ،ا تلطاات نظاارا
واالتهاااام بنظااارا

الشرااااة

االشااامئزاا

واالحتقار والمقت ،تقول خي ويقاول
خو وأنا أي مكاني كال ماي ال أحرك
ااكنا أو أنب

ببنت ش ة ،ل

يغال

إلي أي غيبوبتي الواعياة كال ماا
قالو  ،لكان أذنااي التقطتاا ماا
يك ي ..
ألست أنت من أي الغورة؟ أم ربماطك القمائ الاذي

قرينك؟ وخذا خو
نعرأ ،جيدا ألاي
تنكر؟
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كاذلك؟ أم أناك

 .........-ثاا

يتبااين لااي أااي

النهاية أن كل ما قال ،لي كذب أي
كذب ،ال أباهاب مرموقاون خنااك وال
يهزنون  ..أناا الغبياة السااذجة
التي يجهك عليها بكلمتين ..
 .........-ث

إن الكذب طبع ،مان

امان يا رانيا ،أتذكر ياا أااتاذ
قمر حينما جئتني أول مارة لتعمال
عندي أي مغنع قريتك ؟ أل

تقل لي

إنك لن تواظب على العمل كال ياوم
ألنك تدرس؟ ألكتشع أنا بعادخا أناك
كنت تعمل أي البناء بااقي األياام
وال توجد أي مدرااة أاي الموضاو ،
لكني ل

أ برك بذلك وتركات األمار

يمر ..
 ..........وعلى آ ار الازمن ..تصتيني تلك اللعينة شامتة
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ظاأرة

اي
ادم ت برنا
اام ال ا
اي أما
تتش ا ى أا
أنكما متزوجان منذ اانتين وأنهاا
من انتغر

أي النهاية  ..ال  ..بل

وت لاااب معهاااا أيلاااة أيجاااا..
ياللوقاحة! أنا؟ أت رؤ أن ت ونني
أنا؟ ت اون رانياا كامال؟ تتازوج
الهقيارة التاي ال

علي؟ ومن؟ خاذ
تساوي شيئا؟

 ..........أذيل الكلب ال يعتادلأبدا يابنتي  ..أنا الملاوم ألناي
ل

أبدق أبدا أن ،أالتي ونساوان ي

ااة
ااة وال سا
ااباص وأن ال يانا
وبغا
ت ريان أي يم ،منذ بغر  ،كذبت كل
ما امعت ،عن ،من امالئ ،ومدير

أي

المغنع من قبال  ..حاين أ بروناي
أن ،يتهرش بعامال

المغنع ويقاته

عليهن الهمام ،نع

 ..وياا عاال

 ..ال أاتبعد اآلن أن يكون قد أعال
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األمر ن س ،مع اوجة أبيا ،الراحال
ث

اار

إلي وقتها يزع

أنهما قد

تشاجرا لكي آتي ب ،إلاى المدينا،
قبل أن تطول ،يد اوجها ال دياد ،
ال تغجبي مني يا حبيبتي ألني أ

يت

األمر عليك أقد كنت أبدق ،خو وأثق
ب ،،حتى عندما قبال عرضاي بسارعة
أاجصتني ل

أظن أبادا أنا ،ماذنب

يريد أن يهرب ب لاد

مان القرياة

قبل ال جيهة ،اعتماد

علاى حدااي

وحسن ظني ب ،وإحسااي بطياب أبال،
ونظرتي التاي ال ت ياب أاي النااس
وتركت األمور تمجي بسالم ،لكان كال
شئ قد اتج
ك

أ يرا ..اآلن أقط عرأت

كنت م طئا وك

مهترأا لل دا

كان خاو مالوعاا

 ..كاان ينبغاي أال

آتمن ،عليك ،ال أيري ماذا اقول لك
يا رانيا  ..اامهيني يابنتي ..
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 ..........وجاااء أبااي بااك ماانالشار

وجعلت أناا مناك بناي آيم

تلااب

وتصكاال كااالمهترمين أوالي

الناس وتعيش أي أيال ل

تكان تارى

مثلها إال أي التلي زيون ،خاذا إن
كنت قد عرأت ما التلي زياون قبال
أن تتزوجنااي ،عينتااك أااي وظي ااة
مرموقة وأببهت تتعامل مع أناس ل
تكن تهل

بصن تمس

تراب أحذيته ،

لكن ماذا أقول وأنت كالقطط تصكال
وتنكر ..
اامع يا قمر  ..الذي اايهدث اآلنكالتالي  ..اتطلقك ابنتاي بعادما
تري لها كل األموال التاي جنيتهاا
من وراء عملك معها طوال السانوا
الماضية ،اتتناال لها عان ربايدك
أي البناك بالكامال ،ال ت كار أاي
التالعب أصنا أعارف كال ملاي
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أاي

ربيدك ،وأعتقاد أن خاذا خاو أقال
تعويض لها عن كل ما أعلت ،بها ..
قمت من جلستي أ يرا وقد غلى الدم
أي عروقي بعاد كال تلاك افخاناا
وال جااائ

أمااام ال اادم الااذين

اشاارأبت أعناااقه

لمتابعااة ذلااك

السيرك المنغوب أماامه  ،ان

ار

أي رانيا وأبيها بكل ما ضااق با،
اا ال
اا أنها
انوا  ،أ برتها
ادري لسا
با
تغل
ل

اوجة ألحد أو أما لط ل ،أنني
أجد لديها شيئا مما يبهث عنا،

أي رجل ،أنها غلطتي منذ البداياة
ألنني ل

أخت

أو أااصل عماا حادث

لطليقها من قبلاي ألعتبار با ،،أن
تلك األموال التي تريدخا مني إنما
خي أقل من حقي أمام ما باذلت مان
اا
اا عملها
اي لها
اي أنما
ان كا
اد مجا
جها
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وأجعلها مالكة لمطعماين يتربعاان
على قمة الن اح و..
قاطعتني بار ة ب

اجة وخاي تنظار

نهوي بعينين يتطاير الشرر منهما:
ايت
اق؟ أنسا
اابو حا
اق يا
نع ا ؟ أي حاأبلك؟ وييني وأيمااني  ..لاو لا
ت عل ما أمرك أبي ب ،لسوف أأجاهك
وأجعل عيشتك أاوي من قرن ال روب،
اة أو
اا للهظا
اص معها
اك تهنا
ان أيعا
لا
أتركك تغرف عليها مليما آ ار مان
مالي ،اصاا ر كال جهادي وعالقااتي
وأاطول المهاامين الاذين يعملاون
اك
ااء عليا
اي لس ا نك والقجا
اد أبا
عنا
اد
اتالس وتبديا
ارقة واال ا
اة السا
بتهما
المال الذي ائتمنااك عليا ،،أنات
تعل

أن ذلك وأكثر من ،أااهل ماا

يكااون بالنساابة لااي ،كاال كبااراء
المدينة لن يكاون لها
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خا

إال أن

يشريوك وي علو بك األأاعيل ،اعقال
خكذا  ..و ع على ن سك وعلى حرماك
المغون ،ري لي مالي ولتعد ثانياة
اة أو
إلى أي عمل أي بنااء أو ورشا
مغنع معزاا مكرما ،وال تيصس ،ال بد
وأنك ات د مكاناا ماا يهاوي كماا
كبيرا من القمامة ينتظرك ل معهاا
..
ااك
اادل مالبسا
اابة ،با
آ  ..بالمنااا
ال

مة تلك أي ح رة ال دم ،اات د

اة
اياءك الع نا
اك وأشا
اة خالخيلا
حقيبا
التي جئتني بها أي انتظارك خنااك
..
لا

ارة
اا بنظا
اا ،رمقتها
ار جوابا
أحا

أ يرة أويعت أيها كل مقتي ،ل

أر

وج ،أبيها مان وراء ااهب الاد ان
اذا
ا ،،خا
ان غليونا
ات ما
اي ارت عا
التا
الوغد الذي كنت أعتبر
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أي منزلاة

أبي منذ عرأت ،ل

يذكر لاي أجاال،

ولوالي لكان ميتا منذ امن أو كاان
ليقجي ما بقي ل ،من عمر مشلوال أو
بعاخة مستديمة ما،

رجت من ال يال

وأنا أشعر باقتراب شالل أو جلطاة
ائ مها
ما ،أذكر أن أول شا

أعلتا،

بعد ذلك..
أن أرالت لمنار ورقة طالقها..
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عطر 26
تكرر

اياارا

وأياة البنتهاا أاي

أحالمها ،الليل كل ،يمار أاي تلاك
اللهظا

القليلة التاي يساتغرقها

لقاؤخما الهماي  ،تلاك اللقااءا
تغاانع أارقااا كبياارا لاادى عطاار
وتعينها علاى كال ماا تلقاا

أاي

يقظتها ،لكنها ال تتوقع عن تكارار
الس ال ن س ،كل مارة علاى وأياة؛
لماذا ل

يصتها باالح أاي المناام

ولو لمرة منذ رحل؟ خل خو غاضب من
ابنت ،التي تهب ،أي شئ؟ إن شوقها
ألبيها يقتلها وخي ال تتهمال أبادا
عذاب غياب ،وبعاد

عنهاا ،لتمسا

وأية رأس ابنتهاا تقبلهاا تجامها
إلى بدرخا الداأئ وخي تطمئنها أن
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أباخا ل

يكن ليغجب منهاا أبادا،

وأن عطاار كاناات وال تاازال تهتاال
المكان األكبار أاي قلبا ،،وأنهاا
متصكدة من أن ،ااوف يازور ابنتا،
الوحياادة الغاليااة قريبااا ،وأااي
الوقت المنااب.
****
عاي

عطر إلى عملها وأقبلت عليا،

ب دخا واجتهايخا المعهويين ،ورغ
شرويخا أي بعاض األحياان إال أنهاا
ارعان ما كانت تعوي أتنتبا ،إلاى
ما بين يديها ،ل

تكن لتد

أي شئ

يشتتها عن التركيز أي العمل ،لا
تكن عطر تتوقع أنها اتسدل الستار
على كل انواتها مع م دي وتمجي أي
طريقها بهذ

السرعة ،ل

تعد تكان

ل ،حبا وال بغجا ،ربما بعض الش قة
554

والرثاء لهال ،وما أعلا ،بن سا،،
أببهت تعايش كل ما حكى عنا ،عاالم
كل يوم مرا

ومارا  ،أباب

م ادي

ش غا آ ر غير الذي عرأت ،من قبل،
ضعع وخوان وش غية منعدمة واحترام
م قوي وبورة مهطمة أمام ال مياع،
خذا خو ما آل إليا ،م ادي ،كانات
عينا

المعذبتان تلوذان باال رار

كلما التقتا بعيناي عطار ،يت ناب
مهايثتها مباشرة أي شائون العمال
قدر ااتطاعت ،،وإن اضطرت ،الظروف
لذلك  ..كان يلقي ما أي جوأ ،مان
اا
كلما

اة
اين ال ينا
ات با
او يلت ا
وخا

وال يناااة إلاااى عيناااي إينااااس
ااران،
ااين تهابا
ااارمتين اللتا
الغا
وتست وبان ،اينما ذخب ،ثا
مسرعا وكصن ،خارب من شئ.،
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يمجاي

كانت إينااس تتعماد التب تار أاي
مشيتها أمام عيناي عطار ،تت اا ر
اي
اة التا
اها الغاليا
اا ومالبسا
بهليها
اشتراخا لها م دي ،تثرثر كثيارا،
وخي تهرص على أن تسامع عطار ،عان
متاعب ال ل ة ورعابة األط ال
األوالي ،تلقي بدعابا

ام ة ال تجهك

إال من ي اأون بطشاها ،تاتكل
عطر ب

ابة
ماع

اء وقلة ذوق إذا ما تطلاب

العمل نقاشا بينهما ،ل
تعبص بتغرأا

تكن عطار

إيناس الط ولية غير

المساائولة التااي تظهاار وضاااعتها
وعقدخا الن سية ،وكانت ترى البغض
واالشمئزاا جليان أي نظرا

الزمالء

إلااى إيناااس أااي ظهرخااا  ..وأااي
ابتساااماته

المغااطنعة الباختااة

أمامها.
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اعتاي

عطر منذ قادومها للمكتاب،

أيااام يرااااتها ال امعيااة ،علااى
تناول افأطار يوميا مع عا

ليال

وامالئها البساطاء ،أ برخاا

ليال

أنها تغير

كثيرا عما كانت عليا،
الكثير من مرحها إال

من قبل ،أقد

أنها ال تزال تهت ظ بروحها النقية
األبيلة وقلبهاا الكبيار وأ القهاا
الطيبة( ..وخذ

أشاياء ال ي ستطيع

أي شئ تغييرخا يا بنيتي)  ..قاال
لها أن ،ل

يتوقع عن الس ال عنها

كل يوم أي غيابها وهللا وحاد
اد
اة عنا
اا غاليا
أنها

يعلا

ا ،،وأن
كبناتا

السيد عالم قاد تغيار كثيارا مناذ
رحلت خي ،أبب

جاايا باارما علاى

يعتاي

أحد من قبل ،واجما

نهو ل

شاريا يكساو الهازن مالمها ،أغلاب
األوقا  ،أن عالم وولاد

كاري

لا

يد را واعا أي البهاث عنهاا ولا
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ادا رغ ا
اا أبا
يتوق ا

اذي
اصس الا
اليا

انتاب ال ميع ماع الوقات ،أن كال
اى
اوا علا
اد يأبا
اا قا
ازمالء تقريبا
الا
المشاركة ومساعدة عاالم أاي مهاام
عطر يون أن يطلب منه
بل إنه
وطيب

أحاد ذلاك،

قد بايروا باذلك عان حاب
اطر وخ

يتمناون ويترقباون

عويتها.
****
ابعة أشهر تقريبا مجت علاى عاوية
عطاار ،اعتاااي
والشقة التي

حياتهااا ال دياادة
لت إال منها وعمتهاا

الهبيبة ،رجعات ذا

ليلاة مرخقاة

بعد يوم عمل طويل ،أ برتها عزيزة
اا
ال لهما
اد أراا
اراج قا
أن اا
جديدا ،ل

اا
طابا

تغبر عطر على أن ت ته،

وتطمئن علاى أ يهاا وأ باار
558

أاي

الغربااة ،كاناات تلااته

األاااطر

المهملة بصشواق اراج وخي تقرأخاا
على عزيزة ،تهملهما الكلماا

مان

به ة إلى أ رى أتزيد ابتسامتيهما
اتساعا ،حتى جاء

ال قرة األ يارة

من ال طاب والتي بدا لعطر أن قل
اراج قد تريي أي كتابتها  ،خكاذا
شعر

حينما وبلت إليهاا أتباطاص

ازوج
اا ،تا
اا تلقائيا
ارة قراءتها
وتيا
اراج ،خكذا ،تزوج...
قال أن ،تعرف عليها واارقت قلبا،
أي لم

البغر ،أنها أيجاا غمرتا،

بهبها ألا

تمار أشاهر قليلاة إال

وتزوجا( ،ال غرابة أي خذا أالهب ال
يقاس أبادا باألياام والسانوا  ،ال
تعرأين يا عطر ماذا أعلات اوجتاي
بي أي تلك ال ترة القغايرة التاي
عرأتها أيها ،تلاك ال تارة كانات
559

عمرا مستقال  ..كانت حياة كاملاة)
اة
اة طيبا
ا ،جميلا
اال ،اوجتا
اذا قا
خكا
القلااب تغااغر

ااانا وماان عائلااة

مهترمة ،وخاو متصكاد مان أن عطار
وعزيزة اتهبانها كثيرا كما يهبها
اا
ان أنهما
اد ما
او متصكا
اا خا
او ،كما
خا
ات رحا ألجل ،رغ

كل شئ ،رغ

إشراكهما أي ا تياار
من أن تكونا إلى جوار

عادم

وحرمانهماا
أاي ليلاة

العمر التاي طالماا حلمتاا بهاا،
لكن ،ل

يكن يتمناى لن سا ،اوجاة

أأجل منها ،وخو على يقين من أن هللا
قد راق ،اوجة مهباة م لغاة ب جال
اوا
يعا

ا،
اة لا
االح الدائما
اة وبا
وأيا

ولعطر.
كرر عليهما طلبا ،أال تغجابا منا،
أقد حدث كل شئ بسرعة كبيارة وخاو
ل

يقغد أبدا ابعايخماا عان أخا
560

حدث أي حيات ،وخما أغلى من لديا،
أي الدنيا ،اااتهل هما أال تهزناا
وأن ت رحااا ل رحاا ،حتااى تكتماال
اعايت ،،أحست عطار بدموعا ،تبلال
كلمات ،األ يرة:
غوبا أنت يا عطر  ..أصنت حيااتي
اا ..
 ..كما كان يقول أبي لي يوما
أ تك حياتك ..
أراكما قريبا  ..أحبكما  ..اراج
ألقت عطر بن سها بين أحجان عمتها
وخما تبكيان ،حملت يموعهما الهزن
اك
ااذا تملا
ان ما
اا ،لكا
اة معا
وال رحا
إحااداخما غياار الاادعاء لسااراج
بالتوأيق  ..وأن يكاون قاد أحسان
ا تيار من تساتهق ،حقاا وتساتطيع
إاعاي

..
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قمر 26
ذخب كل شئ أي لهظة ،ضا
انوا
اع اا
تسا

ااءا،
خبا

جهد وببر

ار
سا

اي
عملا

ابهت
االي وأبا
اي وما
اانتي واوجتا
ومكا
562

شريدا منبوذا على الهديدة  ..ياا
موالي كما
أراي

لقتني ،أعطيت رانيا ما
يك هااا أو يشااع

لكناا ،لاا

غليلها ،طلقتني ثا

امعتي

شاوخت

ات
اي كنا
اع أننا
اين ال ميا
ااعت با
وأشا
أااارقها وأ ونهااا ولاا

أعتاارف

ب ميلها وعججت يدخا التاي امتاد
لي بال ير وانتشلتني مان ال قار،
أوبت باي أال يشاغلني أحاد أاصغلق
ال ميع أبوابه

أي وجهي ،ل

أجاد

لن سي عمال ينااب ك ااءتي و بارا
السنين التاي اكتسابتها ،اضاطرر
للذخاب إلى أاتاذي األييب الكبيار
الذي ل
أقغد

ي دني بباب ،من قبل ،لا
مغطهبا عماال جديادا مميازا

أعرض ،علي ،كما ال باد وأنا ،كاان
يتوقع ،لكني ل ص
أجد غير

إلي ،ألنناي لا

مل ص ،قغغت علي ،ما حدث

أصباادى أااا  ،وتعاط اا ،وت هماا،،
563

أقرضني مبلغا من المال كي أاتعين
ب ،على المعيشة ريثما ي د لي عمال
ما ،ااتصجر
قدي

ح رة كالقبر أي بيات

متواضع يليق بوضاعي ال دياد

البائ  ،أببهت أمجي كل وقتي إماا
اا
اعاليك  ..وإما
اكع كالغا
اي التسا
أا
ممديا على ارير متسخ ال يهتوي كال
جسدي أنظر لساقع اله ارة المق ار
المظل
ل

كظالم أيامي.

تكن أاوأ كوابيسي لتتوقاع كال

تلااك المغااائب أو ت معهااا يأعااة
واحدة ،ا تارتني األقدار لتغب أوق
رأاي وابال من الهموم يك ي قرياة،
كانت بدمتي و يبة أملاي ومغايبتي
الكبرى أي منار وما أعلت ،بي ،خل
اك
اوال تلا
ادعني طا
ادعي وت ا
ات تا
كانا
الماادة إلااى أن تصتيهااا ال ربااة
المناابة لالنتقام مناي جازاء ماا
564

أعلت ،معها مان قبال؟ لا

يهادني

ار
اير آ ا
اى أو ت سا
اى معنا
اي إلا
عقلا
ل علتها ،وبالتصكيد خي لا

تقادم

على ذلك بسابب مشااجرتنا اآل يارة
والوحياادة طيلااة اواجنااا ،ال ..
تزوجتنااي وخااي تجاامر لااي الشاار
والرغبة أي الثصر وتادمير حيااتي
ألني كسر

قلبها من قبال وتركتهاا

من أجل غيرخاا ،أراي

أن تاذيقني

اي أن
من الكصس ن س ،أماذا كان علا
أأعاال؟ لاا

أحتماال أباادا أكاارة

ال يانااة والتااربص والطعاان أااي
الظهر ،أعلى الرغ

من أنناي كنات

أتوقع أن يرأع الستار أي أي لهظ،
لتكتشع رانيا حقيقة أمرنا ،لكناي
ل

أتوقع أبدا أن يكون خاذا بياد

منار ،لي

بهذ

الغاورة وقبال أن

أرتب أموري ،لماذا ل

أتوقع ولاو

للهظة ألاصل ن سي عن ار مواأقتهاا
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الزواج بي بعدما ت ليت عنها اعيا
وراء أحالمي؟ لكن  ..ليكن  ..ألطوي
خذ

الغ هة نهائيا  ..وعلي ،أقاد

الت
اار وأراا
اقتي ومنا
ااث شا
ات أثا
بعا
المبلف الذي حغلت علي ،كامال إلاى
عنااوان مسااكنها مااع أخلهااا ألأااي
بالم

ر الزخيد الذي نص علي ،عقد

اواجنا.
****
حابرتني المتاعب وضيقت رانيا علي
ال ناق أكثر أصكثر ،شنت علي حربا
اي
ات با
اا ،مجا
اي بها
ال لا
اة ال قبا
شراا
الشهور على حالي خذ
عدوا وال حبيبا ،أ اذ

التي ال تسار
أ

اض ااقع

تطلعاتي شيئا أشيئا حتى انتهى بي
األمر وأنا أطلب أي عمال والساالم،
ت لياات عاان كاال معاااييري ونهياات
566

براتي ومهاراتي جانبا لكني وجد
األبواب ال تزال موبدة ،وبعاد طاول
عناااء وبهااث وبااد واعتااذارا

..

ان رجت الغا رة التاي تساد أتهاة
الغار شايئا قلايال حينماا قبلناي
باحب مغسالة متواضاعة أاي منطقاة
أقيرة عامال لدي ،،حدث ذلك عنادما
تعرف علي أحد البسطاء الذين كنات
أعطيه

بعض الطعام كال ليلاة مان

وراء رانيا وجواايساها حاين كنات
مديرا للمطعمين؛ لمااذا اارا؟ ..
ألن رانيا ل

تكن لتقبال أن ي اري

طعامها أي أأوا

من تراخ

رعاعاا

اال!  ..رغا
على كل حا

أنناي كنات

ثمن تلك الوجبا

مان راتباي

أ غ
..
المه

 ..تعرف ذلك الرجل البسايط

اى
اى ورثا
ال علا
اي  ..أش ا ق الرجا
علا
اى
ادمني إلا
ادل وقا
اذي تبا
له االي الا
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مدير

وأثنى علي أمام ،قائال أنا،

يجمنني برقبت ،،لا

ياذكر لغااحب

المغسلة شيئا عما كنت علي ،أيماا
ابق وشكر

ل ،ذلك ،وخائنذا أعياد

الكاارة وأباادأ الساال

ماان قاعاا،

م ديا ،التاريخ يعياد ن سا ،لكان
بغورة أشد قتامة وا تالأاا ،أهاذ
المرة  ..ال طموحا

وال أحالم ،أقاط

أااااير الموجااة وأيور كتاارس أااي
ماكينة بال خادف وال غاياة ااوى أن
أجد قو

يومي ..
****

االي
ادى الليا
اي إحا
اي أا
ات عملا
أنهيا
وغاير

المغسلة قابدا ذلك المطع

الغااغير القريااب ،أ ااذ

طعااامي

وتناولت ،وأنا أمشي أرقب المهاال
اااارى
ااال الهيا
اااياء ،أتصما
واألشا
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والشاريين ومن كست الهموم وجوخه
ومن ي ترشون األرب ة ال ماصوى لها
وأناس ال يشاغل عقاوله

إال كي ياة

الهغول على أموال ين قونهاا علاى
ما يغيب عقوله

! كنت خائما علاى

وجهي أأكر أي كل تلك االحداث التي
قلبت حياتي وكياني رأاا على عقاب
وما الت عاجزا عن أهمهاا أتسااءل
ل

حدثت لي ،ظللت خكذا آااير يون

وجهة حتى توق ت بعدما تعبت قدماي
وأرخق الت كير رأاي ،ااتند
اذ
اي وأ ا
ادة مثلا
ش ا رة وحيا

إلاى
اب
أرقا

القمر الذي اكن بسكوني ،أاصل.. ،
خل مل كل تلاك المعاال

والوجاو

واألشياء التي يراخا كل ياوم كماا
مللتها؟ خل مل التكارار؟ خال مال
مكان ،الثابت األالي أي علو ؟ خال
ملني بقدر ما مللت ن سي؟ أل
بمت ،معي؟
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يمل

ال ياازال خااو القماار ن ساا ،بكاال
ت ابيل ،التاي وعيات عليهاا كماا
رأيت ،أول مارة ،لكناي لسات ن ا
الش ص أبدا ،تكبر مالمهي كال ياوم
ااالي
ااومي وآما
ااا خما
اار معها
وتكبا
المهطمة ،تمنيت ااعتها لو كلمناي
أكثر من أي وقت مجى ،لو أسار لاي
شيئا ،لو قال لي ماذا أأعل أو ما
الااذي ينتظرنااي ،لااو رباات علااي
وطمصنني ،لو أ برني أن األاوأ قاد
مجى  ..أل
القمر؟ إن ل

يهن الوقت بعاد أيهاا
يكن ألجل

اطري أألجل

اامي الذي خو اامك !
لملمت يصااي وإحبااطي وان عااالتي
المبعثرة وأنا أتنهد بهرارة وقاد
عزمت العوية لمسكني ،خممت بات اذ
طريقي المعهوي لاوال ذلاك افحسااس
الغريب الذي انتاابني وال أ اتطيع
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وب  ،،وق ت للهظة أحاول أن أتبين
كن ،إحسااي خذا ،رأعت رأااي نهاو
القمر م ديا وقلباي ي

اق بقاوة،

تسللت إلى أن اي ن هاة مان عطار
الداأئ المهبب إلاى ن ساي والاذي
طااال بعااد

عنااي ،شااعر

بعطاار

ي ترقني ،يهتلناي ،أغمجات عينااي
للهظا  ،شعر
مني ،ث

ب در

أي كال

أتهتهما وقد شاعر

لياة
بصنا،

ينسهب مني ويسهبني ،يشدني ي ذبني
إلى ماا ال أيري ،وجاد

اي باال
ن سا

إراية أو ت كياار أتبعاا ،،أااالك
طريقا آ ر ل

أكن قاد االكت ،مان

قبل ،يتزايد العطر أي أن ي مع كل
قا

قلباي

طوة أ طوخا ،تسارعت

وتسارعت معها ال طوا  ،لا

أشاعر

بشئ كهذا من قبل ،ذلك الشوق الذي
قايني ،تلك الله ة التي تملكتناي
571

ت ا

شئ أعدو نهاو

ا.. ،
وال أعرأا

أاابق قلبي إلي ،ويسابقني ..
ظللت خكذا أتنقل الخثاا مان شاار
إلى شار

إلى حارة إلى اقاق حتاى

اة إال
انتهى بي األثر أي حارة مظلما
من إضاءة باختة ،وجد

ن سي أتل ت

اوال
اي طا
اا بنظراتا
ارة أجوبها
اي حيا
أا
ال
اا كا
ايت بت ا ية مرخ ا
اا ،مشا
وعرضا
اك
ااي ذلا
ات أذنا
اى التقطا
اي حتا
حوااا
الغو  ،باو
بكلما

رقيقة

أناين مكتاوم مغاهوب
اأتة قايم من وراء

ايارة ،اارعت ال طا ثانية وقلباي
يكاي يثاب مان باين ضالوعي ،بعاد
الساايارة رأيتهااا ،كاناات كبقعااة
بيجاء أي ثوب حالك ،خالاة مبهارة
من الجوء ال أيري إن كانت تهيطهاا
أو تنبعث منها ،كانت كزخرة ربياع
نجرة تبث أري ا ال يجاخي ،شائ أاي
572

حالوت ،،إن ،العطر ن س ،،لكنا ،آ
منها خذ

المرة ال من القمر ..

عطر 27
أببهت وتيرة األحداث بالمكتاب أاي
تسار

وتطورا

كل يوم عان ااابق،

وبشكل غريب غير مسبوق ،بار ال او
العام مشهونا بمشاعر شاتى ال تاد
اللتقاااط األن اااس م اااال ،تزايااد
أ طاء م دي وبلف اوء أياء
رؤاائ ،علي ،منتهاخما ،وأبب

واا ط
خاو

خشااا تااالع األعغاااب يثااور ألت اا،
573

األاااباب ،كثاار
ومجايقاتها ال

ااا اأا

إيناااس

ة لعطر التي كانت

اد
االم ،ال تريا
اتكي لعا
ال وال تشا
تتهما
وضع ،أي موقع بعب جديد مع افيارة
بسبب إيناس ،وك ا

ما خو أي ،مان

مشاكل العمل والعااملين ،اااتدعى
عالم عطر أي مكتب ،وحدثها أي بعاض
أمور العمل على ع الاة ،ثا

بامت

قليال ،قام وأغلق باب المكتب ،عاي
لم لساا ،وخااو ينظاار أااي عينيهااا
الوااعتين قائال يون مقدما :
 لدي ا ال  ..لماذا ال ت كرين أيالزواج وما الت شابة جميلة؟
ظهر

أمارا

عليها ،تريي

الم اجئاة واالضاطراب
قبل أن تقول:

-ايدي  ..أنت تعل

ما مارر

با،،

مثل تلك الت ارب ال تتركناا أبادا
اى
اا ،وال تش ا عنا علا
اا كنا
كما
574

او
ا

مثلها ثانية ،ث

إنناي لا

أبارأ

بعد من جراحي
-عطر  ..هللا وحد يعل

قدر ما يهمل،

ارام من اذ
اب واحتا
ان حا
اي ما
اك قلبا
لا
التهاقك بالعمل معنا ،وأنا ،كماا
قلت أنت ،أعرف تماما قسوة ما حدث
لك وأن ،لي

أمرا اهال أبدا ،لكان

الهياااة تمجااي ياااعطر رغاا

أنااع

ال ميع وال تقع على أحد مهما كان،
ال تدعي ح ارا باغيرا يشاكل عقباة
اك
اي لن سا
اتقبلك ،أعطا
اك ومسا
لهياتا
أربة جديدة ،أنا رجل وحيد لي

لي

أي الدنيا إال ولدي كري  ،ومع أن،
أبب

رجال ومسئوال ،إال أن ،أي حاجة

إلى أم وبديقة تعوض ،بهنانها عان
كل ما حرم منا ،،بالجابط كهااجتي
إلى اوجة طيبة ياأئة القلب نكمال
طريقنا معا
ايدي أنا ..575

أرياادك أقااط أن تص ااذي وقتااكوت كري ،لن ت دي أاي الادنيا مان
يهبك أكثر مني ،وأنا كما تعلماين
ميسور الهال والهمد هلل قااير علاى
ان أحقااق لااك كاال شاائ تتمنياا،،
وبافضاأة لمنغبي خنا أصنا أمتلاك
عدة أعمال ومشاريع
آ رخا مطع

اباة ناجهاة،

بغير أنهاي ت هيزاتا،

أي إحدى المهاأظا
كانت شارية ت كر أي كلمات ،،طاال
بمتها وانتظاار  ،اااتصذنت وخمات
باالنغراف بعدما وعدت ،أن ت كر أي
األمر ،ألقى عليها كلمات ،األ يارة
بابتسامة واخنة:
وتصكدي أن ،مهما كان قرارك ألانيغياار شاايئا ماان مشاااعري نهااوك
ومعاملتي لك يا عطار ،وأبادا لان
ي ثر على أي شئ ي ص العمل
576

أنا واثقة من خذا****
أبب

بياح م دي وإيناس وشا ارخما

الاادائ

معتااايان لكاال ماان أااي

المكتب ،تصتي اباواتهما العالياة
مااان مكتبااا ،حاملاااة ال الأاااا
المتزاياادة بينهمااا والتااي كااان
معظمها ألاباب مايية ،يقاته

عاالم

عليهمااا المكتااب اكثاار ماان ماارة
من

را أيهماا بصنهماا ليساا أاي

اار
اي الشا
اا وال أا
بيتهما

اذا
وأن خا

مكان عمل لا ،احتراما ،،لا

يعاد

يتمالك ن س ،خو اآل ر بعادما ط ا
الكيل،

رج م دي من مكتب ،أي مرة

ان
ااير ما
ارر يتطا
ار والشا
ا ،مهما
بوجا
عيني ،،ألقى كل غجب ،أي وجا ،عا
ليل الذي كان ذنب ،الوحياد أنا،
577

كان أول ش ص أي وج ،م دي ،ا ت اى
ليل المسكين من امام ،مسرعا كاي
يهجر ل ،ما طلب وأارعت عطر لتلهق
ب ،وتطياب

ااطر

كعايتهاا ،قاام

موظع وقور أشيب الشعر مان مكتبا،
وتوج ،نهو م ادي ،وضاع ياد

علاى

كت  ،قائال بهزن شديد:
ماذا حدث لك يا ولادي ،لاخكااذا أباادا ،ثاا
اكين
المسا

تكان

مااا ذنااب خااذا

اي إن ل ا
اا بنا
ال؟ يا
ليا

تستطع يادك أن تربات أاال ت علهاا
ت اارح ،الناااس بهاا

مااا بهاا  ،ال

ينتظرون من يزياد آالمها
ي

بال مان

ها عنه  ،ولاو بابتساامة أاي

وجوخه

تنسيه

بعض خمومه

للهظاة

 ..خما كلمتين  ..أأق لن ساك ياا
بني قبل أاوا

األوان  ..وقبال أن

ت سر كل شئ
578

عاي

عطار بنهاياة كلماا

الرجال

وانغراف م دي إلى مكتب ،،تابعتا،
حتى ي ل ،وأغلق الباب ث
إلى األشيب وبايلتا ،نظارا

الت تات
أاا ،

بمثلها ،تنهد الرجال بمارارة ثا
قال:
أنا حزين ألجل ،،بدأ النااس خنااي تنبو

ويت ذوا من ،موق ا بسابب

اوجت ،الكريهاة تلاك ،لكنا ،لاي
مثلها ،أنا أعرأ ،جيدا
بمت للهظة ث
-وأكبر

رق بوت ،وخو يتابع:

طص تقترأينا ،ياابنتي أن

تص ذي أحدا باذنب آ ار ،خاذا خاو
الظل

بعين،

ران عليهما الغامت والشاروي بعاد
كلمات ،،واارعان ماا ارت اع باو
إيناس آ

من مكتاب اوجهاا تنهار

ألنها رأت ،واقع يتلقى المواعظ من
كل من خب ويب ..
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****
طرقا

خايئاة علاى بااب مكتبهاا،

رأعت عينيهاا عان التقاارير باين
يديها تدعو الطارق للاد ول ،شااب
مبتس

خايئ المالما

ي ال المكتاب

مهييا ،قدم ن س ،بصن ،كاري

ابان

الساايد عااالم ،خباات عطاار واق ااة
بابتسااامة وااااعة ومااد

ياادخا

تغاأه ،،رحبت با ،بهارارة ويعتا،
لل لوس ،أ ذ يهدثها عن ن س ،وعان
والد  ،أ برخا أن ،اشتاق للقاءخا
من كثرة حديث والد

الطيب عنهاا،

وأن اللقاء قد تاص ر بسابب اا ر
المتكرر والدرااة ،أ برخاا بصنا،
متعلق بوالد

كثيرا ويهب أن يرا

اااعيدا وأن تنتهااي وحدتاا ،التااي
أرضها على ن سا ،كاي يرباي ابنا،
580

الوحيد ،وخا خو االبن قد بار رجاال
ناض ا علاى وشاك الازواج وتكاوين
عائلة ،يخشات عطار كثيارا لقولا،
نظرا لغغر ان ،،أ برخا كري

أنا،

يريد االاتقالل بهيات ،وأن يكون رب
أارة أاي اان مبكارة مثلماا أعال
ارا،
ا ،كثيا
ار لا
ات عطا
او  ،ارتاحا
أبا
أع بهااا عقلاا ،ونجاا  ،وتهملاا،
للمساائولية وأحساات أن لاا ،قلبااا
كبيرا طيبا كصبي.،
قطع الشاب حديث ،لدقائق بعدما ع
الغااا ب والغاااياح المعتاااايان
بال ارج ،خز رأا ،بصااع قاائال أن
أبا

قد أ بر

بتلك المهزلة التي

اا ،ث ا
ارر يوميا
تتكا

او
ااي لموضا
عا

الهوار قائال أن ايارتا ،القغايرة
تلك قد أكد

ل ،كل ما كان يقولا،

عااالم عاان عطاار وجمالهااا وأباالها
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وأ القها ،وأن ،يرجوخا قباول عار
أبي ،ألن يطمائن عليا ،ماع اوجاة
اواخا ،وأن ،يهتاجها أي حيات ،خو
اآل ر  ..أقاد ارتااح لهاا بادور
وي لت قلب ،ويشاعر أنهاا اات هم،
وتغايق ،وتساند
أي كل

برأيها ومشورتها

طوات ،وحيات ،القايمة ،لن

ي د لن س ،أما وبديقة بمثال تلاك
الروعة ،أما جميلاة طيباة
تكبر

أقط ،ورغ

بعشر انوا

شابة،
باغر

انها إال أن ،علاى ثقاة مان أنهاا
اتكون أرو

جدة ألوالي

تملكتها الهيرة ول

مستقبال.
تعرف ب

تري،

اات معت ش اعتها أ يارا وأ برتا،
بكاال مااا أخاا

قلبهااا وأرخقهااا

الت كير أي ،طوال لياال ،مناذ أن
أاتهها أبو

أي األمر ،ول

تساتطع

قول ،لعالم؛ أنها ال تريد أن تظلا
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أحدا باالرتباط بها أي تلك ال ترة
العغيبة من حياتها بكل ماا أيهاا
من حيارة وتشاوش ومشااعر م تلطاة
مبهمة ،ث

إن أبو

بالنسبة إليها

ا،
از با
اى تعتا
ال أعلا
اديق ومثا
أخ وبا
كثيرا وال تستطيع ت يل ،أاي موضاع
آ ر بهياتها ،وأنها رغ
كثيرا بكري
ل

ذلك ترحب

كغديق وأخ لها وابان

تن ب ،،وأنها ااتظل معا ،علاى

توابل يائ

أي كل

طوة ي طوخا ..

ول ،أن يزورخا أو يتغل بها أي أي
وقت ..
الحظت عطر بصاع

يباة األمال التاي

احتلت مالمه ،المتنااقة أتصل

لا،

قلبهااا وتملكهااا الناادم ،ويعهااا
بابتسامة باختة ،راحت ترقب ،وخاو
ا،
اى أبيا
ا ،وعلا
ارف مش ا قة عليا
ينغا
تتمنى لهما السعاية بكال كيانهاا
..
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قمر 27
كانت منك ئة على كلب م روح القدم
تهاول مساعدت ،،الكلب يئن أي أل
584

مكتوم ،رأيت أي ااتساالم ،وااكون،
التام شعور
لوجوي

باألماان والطمصنيناة

باين ذراعيهاا الهاانيتين

ولسماع ،كلماتها العذبة المشا قة
المهدئة ل ،،كانت تكلم ،وتواااي،
وكصن ،إنساان يعاي ويمياز ،رأعات
رأاها عن ،حالماا شاعر

بوجاويي،

عندما وقعت عيناخا الساحرتان على
وجهي ت لات أيهماا نظارة غريباة،
اا
ارة وأيها
اة والهيا
اا الم اجئا
أيها
األل ااة ،وكصنهااا تعرأاات علااي أو
تهاااول أن تتااذكرني مااع يخشااتها
لوجااويي خنااا أااي الوقاات ن ساا،،
وبالطبع ل

أكن قد رأيتهاا أبادا

اا
اد لهظا
اك ،بعا
ال ذلا
قبا

اي
انتزعنا

األنين المت دي بمشقة مان عينيهاا
كمااا اأاقهااا خااي ماان اضااطرابها
وأعايخا إلى باحبها ال اري  ،لا
أكن أرغب أن أذخب ألي مكاان لكناي
585

اااارعت ال طااا مرغمااا أبهااث عاان
بيدلية قريبة ،عد
ما يلزم ،أ اذ
بينما أ ذ

بعد قليل حامال

خاي ماا جئات با،

أناا أرقبهاا منبهارا

ويداخا الرقيقتان تقومان بعملهما
بمهااارة وكصنهمااا لاا

ت لقااا إال

لهذا ،لمهت عيناخا تذرأان الادمع
مع أنا

الكلب المسكين المهظاو ،

ت أنات ،بعدما انتهات خاي مماا
ت عل ،قامت وخي تبايلا ،النظارا
انغارف خاو إلاى حاال

لثوان ،ثا

ابيل ،يون إارا

حتى ا ت ى تماما

عن أنظارنا.
ارا
اايل النظا
اين نتبا
اا واق ا
ظللنا
الغامتة مان جدياد ،توليات اماام
الهديث أشكر
الكلب ،أ

لها حسن بنيعها ماع

جت خي بغرخا أاي حيااء

اري
ااحبة يون أن تا
اامة شا
اع ابتسا
ما
586

بكالم ،اصلتها من خي؟ وماذا ت عال
خنا وحدخا أي مكان وتوقيت كهذين؟
خل خي من ااكني المنطقة أم ماذا؟
 ..الحظت اايياي اضطرابها وحيرتها
مع أائلتي ،وق ت أنتظر ريويا لا
تااص  ،خماات بتركااي واالنغااراف،
ااتمهلتها ،قلت لها أنني ال أقغاد
أبدا مجايقتها أو التط ل عليهاا،
تريي  ،لكنها توق ت ثانية يونماا
ادوري
اطربا با
اائرا ومجا
ات حا
ري ،كنا
وشعر
ل

بقلبي ينت ض ال أيري لماذا،

أكن ألتركها تمجي خكذا ببساطة،

عرضت عليها أن ن رج إلاى الشاار
الرئي

لنتمشى قليال بدال مان خاذا

المكان الموحش ،لهظا

ثا

أوماص

اى
اير إلا
اي تسا
اة وخا
اها مواأقا
برأاا
جانبي ب طوا

متمهلة.

587

على أضواء الشار

الكبير الساطعة

تمكنت مان رؤيتهاا بوضاوح أكثار،
كانت جميلة أي كل شئ ،جميلاة أاي
مالمهها ،أي ب ائها ،أاي بسااطتها
وضع ها ،أاي اضاطرابها وحيرتهاا،
بد

لي كلغز مهير تع ز خي ن ساها

عن كشع غموضا ،،ثماة باالبة
خناااك رغاا

ياة

ذلااك ،أااي عينيهااا

اآلارتين ،كانت نبع أارار وت ابيل
وأوضى وتناقجا  ،لكن ،أيجا ،وقبل
خذا كل ،،نبع حنان ،نبع حياة ..
أيخشتني ن سي التي

رجت بكل تلاك

األأكار واالاتنتاجا

عنها أي تلاك

اللهظا

القليلة من مقابلتي لهاا

ويون أن تكلمني كلمة ،أناا الاذي
ل

اا أو
أعهد ن سي عراأا أو من ما

ش غا ذو بغيرة ناأذة قارئا للغيب
من قبل ،توق ت خي عن السير أ اصة
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أتوق اات باادوري ،كاناات عيناخااا
مثبتتان على مهل اخور أمامنا ،ل
اات
ااا ،اكت يا
ااصلها أو أقاطعها
أاا
بتصملها ،بالنظر إليها ووجويي أي
مهيطها ،بعد قليل الت تت إلي وخي
تقول ب

و

عذب:

وريةأتريدين ..اامي وريةحسنا يا ورية  ..وأنا قمرتالشت تلك االبتسامة التي كانت على
ش تي وأنا أقدم ن سي إليها بعدما
ااي
عا

ارة
اك النظا
اا تلا
إل اى عينيها

الهائرة المهيارة ،كانات وكصنهاا
تغار

شيئا ماا بادا لها ،أشا قت

عليها كثيرا ،اصلتها بهرص:
ماذا بك؟ خل ذكرك اامي بش ص ما؟ربما ش ص ال تهبين تذكر ؟
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بعد لهظا

أجابتني وخي تنظر إلاى

الزخور:
ال  ..ال عليك  ..لث

تنهد

يذكرني بصحد

بهرارة وخز

رأاها وخاي

تتابع:
أي الهقيقة أناا ال أذكار أي شائتقريبا
****
ال بد وأنني كنات أرمقهاا بنظارا
بلهاء وقاد أقاد

النطاق ال أأها

شيئا ،ظلت تلقي على مسامعي بطالا
تت للها أترا

بمت تطاول أحياناا

وتقغر أ رى ،مع تنهدا
تائهاة لا

ونظرا

وإيمااءا

تازي األمار إال

تعقيدا:
-وجد

ن سي أ صة ممدية على اارير

أي مستش ى غريب وحاولي أنااس لا
590

أعرأه

يسصلونني أائلة كثيرة عان

ن سي ل
تركته

أعرف ألحدخا إجابة ..
و رجت إلى الطرياق يون أن

أيري إلى أين أذخاب ،ظللات أرماق
الناس واألشاياء مان حاولي ل تارة
أحاول تذكر أين؟  ..متى؟  ..مان؟
 ..ماذا؟ ..

لكن يون جدوى ..

رأعت بغري إلى السماء أنظار إلاى
القمر البعيد  ..الذي أحسست أنا،
أقرب إلي من كل ماا حاولي ،أ اذ
أاير على غير خدى وأنا أنظر إلي،
أكثر مما أنظر إلى مواضع
 ..مشيت طويال حتى وجد

طاواتي

ذلك الكلب

المسااكين المغاااب وحياادا يهتاااج
المساعدة  ..و  ..أنت تعرف بقياة
القغة ..
البد وأن بمتي قد طال بشكل ملهو ،
أقد كانت تنظر إلي أي ترقب تنتظر
591

أن أعلااق بااصي شاائ ،ن جاات رأاااي
واات معت حروأا وكلما

متلعثمة:

ال تذكرين أي شئ على افطالق؟أبدالكنك تذكرين اامكعاي

نظراتها للشاروي باين أوراق

الزخااور التااي تتااابع حوارنااا،
أجابت:
-ال أيري حقا  ..ربما خو لي

اامي

أ رجت كل توتري وحيرتي أاي اأارة
حارة ،قبل أن أجيبها وعينااي أاي
عينيها وقاد عااي

ابتساامتي مان

تلقاء ن سها:
لكن ،جميل حقا ،ويليق بك كثيارايا ورية
****
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ل

يكن أي جيبها أي شئ يادل علاى

ش غيتها ،أقط بعاض النقاوي كانات
خناك ،عرضت عليهاا أن أيبار لهاا
مسكنا وعمال بغا ة م قتاة إلاى أن
ي رجها ربنا ونعرف مان خاي ،ظلات
ترمقنااي وكصنهااا تساابر أغااواري،
وكصنها ت كر إن كان بإمكانهاا أن
تثق بي ،ال ألومها حقا إن تركتناي
اي ل ا
ات أها
وذخبا

اذ
اي إال منا
تعرأنا

يقائق أقط ،لكنها أعلنت مواأقتها
أي النهاية ومجت معي ،أعطات بعاض
ما معها من نقاوي لغااحبة البيات
القريب من مسكني ،أعطتها السايدة
المساانة الطيبااة ح اارة ال ت تلااع
كثيرا عن ح رتي ،ويعتها وتركتهاا
مع باحبة البيت وقغد
اريري تمدي
لاا

يكاان

مسكني ،على

أحملق أي اق ي الاذي
اليااا أو مظلمااا خااذ

المرة ،كان مزينا بغاورتها التاي
593

احتلتاا ،منياارا بجااياء وجههااا
الساحر ،أ ذ

أاتعيد تلك الدقائق

األ
اي ما
اا التا
ات ،كلماتها
اي مجا
التا
كياني ،ل

أشك للهظة أي بادق ماا

قالت ،وال أي االمة عقلها ،أكل حرف
نطقت ب ،كان م عما بالغدق واألل ،
وكان يعرف طريق ،جيدا إلاى قلباي
قبل عقلي.
نقلت بغري إلاى ناأاذتي المشارعة
حيث يتربع بديقي بهيا أاي ااماء
السوياء ،القمر خو مان أتاى بهاا
اا ،ال
وأتى بي ،خو من جمعناا ويلنا
شك وال بدأة أي األمر ،أعارف خاذا،
كنت أنظر لا ،بابتساامة امتناان،
ياا

 ..خا أنت قد نطقت أ يرا !
عطر 28

مر

انة كاملة منذ عوية عطر إلاى

حياتها وعملها ،أقناع عاالم م لا
594

اات
ااان الوقا
ااد حا
اا ،قا
افيارة أنا
لترقيتهااا لمنغااب ماادير افيارة
الشاغر ،ل
منها ب،،

يكن خناك من خو أجادر
ابة بعدما برخنات علاى

اك
اي تلا
اة أا
اا العظيما
اك نتائ ها
ذلا
السنة والتي أضاأت الكثير لس لها
السااااابق الهاأاااال بالن اااااح
وافن ااا  ،إضاأة إلى حب امالءخاا
لها والذي يبشر بنتائ
ظل إيارتها له
السنوا

كبيرة أاي

كماا شاهد

باذلك

الماضية ،وقد كان ،اعتمد

القرار وت

تعميم ،،تهلل كال مان

أي المكتب بالنباص وتواأادو علاى
عطر بالتهاني والدعوا

بالتوأيق،

عدا م دي الذي انكماش أاي مكتبا،
ي كر أي وضع ،ال ديد بعدما تهولت
عطر من اميل إلى رئي
لاا

مباشر لا،،

يكاان ي شااى أباادا أن تسااتغل

منغبها أي ري بعض ما أعلا ،بهاا،
595

ل

ي كر أي ذلك مطلقا أهاو أكثار

من يعرف أ القها وأباالة معادنها،
إنما كان ي كر أاي شاكل التعامال
بينهما أي ال ترة القايمة  ..ومع
وجوي إيناس التي ت ث
وتهغي علي ،كل ن

علاى بادر

ا ،،ال
من أن ااا

يريد المزيد من المشاكل معها أقد
ضاق بدر

بكل شئ.

أشعل ال بر إيناس غيظاا  ..أ اذ
كثاور خاائ ،

ترغي وتزباد وثاار

اندأعت كالربابة تشق الهشد الاذي
تتواط ،عطار وعاالم ،وجهات كالمهاا
لعالم ،كان بياحا أكثر من ،كالماا،
ومع كثير من حركا
اا
والتلميها
ال

اليد المن علة

ارا
اوأة والنظا
المكشا

ة الطاأهة بالكر

واالايراء:

أريد أن أعرف بصي حق نالت ترقيةكهذ ؟ كياع؟ تقابلونهاا بتشاري ة
596

بعدما غابت عن المكتب لسنة كاملة
لاا

يعاارف أحااد عنهااا شاايئا ثاا

ترقونها اآلن؟  ..أل

تعزل ن ساها

عن المكتب وت ابايل العمال لسانة
كاملة ول

بصن تعرف شيئا عن

تهت

الشركة وما ي ري أيها؟  ..ث

مان

يدري ماذا كانت ت عال طاوال مادة
غيابهااا أو أياان ومااع ماان كاناات
تتغرم

 ..أال ترى أي خذا المكتاب

الطويل العريض أحدا يعمل غيرخاا؟
لكني أعذرك على كل حال  ..أالقلب
وما يريد..
ي

الغمت والترقب على ال ميع إال

من بو

قر

الطباول المسامو

الغدور ،الكل يعل
قبل العاب ة ،خر

أاي

أن ،خادوء ماا
م دي الذي اامع

كل شائ إلاى الهشاد ،جاذب اوجتا،
بقسوة ويأعهاا أماما ،وخاو يغارخ
597

أيها بعدما ألقى بكلماا

اعتاذار

مهلهلة على مسامع ال مياع ،بادمة
ار ل ا
اول عطا
وذخا

اد،
اا بعا
ي ارقاخا

انغرف عالم إلى مكتب ،بوج ،كالدم،
ل

ي رج من ،إال بوبول رئي

م لا

افيارة ،وبعدما قص عليا ،كال شائ
وبعدما شهد ال ميع ،بادر القارار
بإيقاف إيناس عان العمال إلاى أن
ينظر أي أمرخا.
****
(عمتي الهبيبة عزيازة  ..أميرتاي
ومالكي عطر ..
نهن ب ير والهمد هلل وال ينقغانا إال
رؤياكما ،الغرباة باعبة جادا ياا
عطر ،وأبعب ما أيها خو بعدنا عان
أخلنااا وأحباءنااا ،أعلاا

أنكمااا

اتاق
ادر م اا نشا
اا قا
اتاقان إلينا
تشا
إليكما وربما أكثر ،لكناي
598

مرتبط

بالكثير من األعمال خنا ولن أتمكن
من الهغول على أجااة حتى أتمهاا،
اوجتي أيجا مشغولة بعملها كثيرا،
أحبها بهق ياا عطار وأشاعر معهاا
بسعاية الدنيا ،انظري إلى
 ..أرأيت ك

بورخا

خي جميلة تد ل القلب

اذلك
اة كا
اي قويا
ادما ؟  ..خا
يون مقا
تساندني أي كل شائ وتعينناي علاى
مواجهة الغعاب ،تجع مد راتها على
مد راتي ألننا برنا ش غاا واحادا،
قالت لي مارارا أنهاا أحبات باالح
ووأيااة كثياارا ماان كثاارة حااديثي
عنهما ،كماا أحبتاك وأحبات عمتاي
وأحبت يفء بيتنا القدي

وبلادتنا

الغااغيرة ال ميلااة التااي ال تماال
حكاياتي عنها..
أاااعدتنا تلااك األ بااار ال ميلااة
بترقيتك األ يرة يا حبيبتاي ،أنات
تسااتهقين األأجاال يائمااا ،لاادينا
599

أ بار اارة بادورنا ،عرأناا ناو
ال نين أ يرا ،جنينان أي الواقع،
نع  ،ننتظر توأما بعد بجعة أشهر،
ولاادا وبنتااا ،أكاااي أطياار ماان
ال رحة! واننزل جميعا إليكما أاي
أجااة بعادما أطمائن علاى اوجتاي
وتجع ط لينا بالسالمة ..
أحبكما  ..اراج)
****
تمدي

عطر إلى جاناب عمتهاا علاى

السرير كعايتهماا وأراحات رأااها
المتعب على بدرخا الهناون ،أ اذ
تهكي لهاا حغايلة يومهاا الطويال
بالعمل ،وعزيزة تستمع وتعلق باين
الهين واآل ر وخي تمساد شاعر عطار
وتت لل ،بصناملها الرقيقاة ،مار
شهور على آ ر ترقية البناة أ يهاا
600

الهبيبااة التااي ااياي

أعباؤخااا

لكنهاااا كانااات كعايتهاااا قااادر
المسئولية ،راحت عطر تهادثها عان
نظرا

عاالم التاي تقاول الكثيار،

اى
اا علا
اا ويهثها
اب منها
ا ،يطلا
وكصنا
إعاية الت كير أاي قرارخاا بشاصن
االرتباط ب ،يون كاالم وبعازة ن ا
أيجا أي مزي

ع يب ،تتهارب يوماا

من نظرات ،الطويلة المربكة ،قالت
لها عزيزة ،وخي تشعر بش قة كبيرة
على الرجال ،أنهاا تعرأهاا جيادا
وأنها متصكدة من جدارتها بترقياة
كهذ

 ..أال تظن للهظة أن عالم قاد

اعى لترقيتها كي ي ثر على قرارخا
الذي ات ذت ،مسبقا ،ل

يكان رجال

أمااين مثلاا ،ذو كبرياااء وكرامااة
ليل ص إلى شئ كهذا أبادا ،تنهاد
عطر وخي ترمق السقع بشروي  ..ثا
تهدثت عن كري

ابن عالم وأنا ،قاد
601

عرأها ب طيبت ،،أتاة بغيرة جميلة
طيبة القلب  ..تنااب ،وتشبه ،أاي
كاال شاائ  ..تسااتهق ،ويسااتهقها،
أ برت ،عطر برأيها أيها وإع ابها
با تيار

 ..طلبات منا ،أال يغجاب

طيبتاا ،وشاا عت ،علااى أن يع اال
بال رحة الكبرى ،ثا

وعادتهما أن

تشاااركهما كاال ترتيبااا

الاازواج

و طوات ،أوال بصول.
حكت عطر لعمتها عن م دي الذي لا
يتبدل حالا ،كثيارا مناذ انقطعات
إيناس عن الظهور أي المكتب ،أنا،
ظل كما خو يمجي من ائ ألاوأ ،باا
مكتبت ،األ رى وااتدان ليشتري لها
ااية،
امها كالعا
اا بااا
ايارة كتبها
اا
خكذا قص بن س ،على أحاد الازمالء،
وليتاا ،يعطااي لعملاا ،قاادرا ماان
االختمام كاي يهااأظ علاى مكانا،،
602

أبب

مغير

بالشركة علاى المهاك،

وعطر تهاول بشتى الطارق مسااعدت،
وإنهاض ،من جديد رغ
جدوى ،وخاي لا

كل شائ وباال

تتطارق أبادا أاي

حاااديثها معااا ،ألي شااائ يتعلاااق
ب غوبيات ،كي ال يظن بهاا الظناون
وخي تريد أن تنغه ،،كل كالمها مع،
بهرص ومنغب على العمل أقط( ،أناا
أي حيرة كبيرة يا عمتي  ..ما بين
رثاءي على حالا ،وباين مسائوليتي
وواجبي ت ا

أيائ ،الجائع الذي ال

أمل أي ،،ال أكع عن التماس األعذار
ل ،أمام افيارة ومنعه

عن ،وطلاب

مزيد من الغبر عليا .. ،وأتساائل
أي الوقت ذات ،متى ااينتب ،م ادي
لن ساا ،ويجااع نهايااة لكاال خااذا
العبث؟)
****
603

وأي يوم ،انتبهات عطار علاى تلاك
اا،
اارج مكتبها
ا

اة
اة المزع ا
ال لبا

تركاات كاال شاائ واااارعت مساات همة
والقلق باي عليها بعدما ميز
الغو

ذلك

الكريا ،الاذي ماأل المكتاب

بياحا ،كانت إيناس تغرخ أي م ادي
علااى رؤوس األشااهاي ،واباال ماان
التقريع والكالم الثقيل ال ارح عن
أن ،ل

يعاد قاايرا علاى الوأااء
اوجت ،وولاد  ،ال

بالتزامات ،ت ا

يلبي لها طلباتها (العايية) شاصن
أي اوج مسئول مهترم ،تزايد الهشد
أ مع كل من أي المكان بماا أايه
اي
االم ورئا
عا

م لا

م دي يقع أماامه

ا،،
افيارة ن سا
مانك

الارأس ال

ي د ما يقول ،،ما ااي إيناس ثورة
وخياجااا ،حاااول الاابعض التااد ل
اى أن
ايرين إلا
اع مشا
اة الموقا
وتهدئا
604

لهما بيتا يسويان أيا،

الأاتهماا

وأمورخما الش غية..
-وال بياات وال يهزنااون ،أريااد

أن

يطلقني اآلن
ان
اتيقظ ما
اا ااا
ادي كصنما
ا ،م ا
انتبا
ابات ،أ صة ،قال والغدمة تقطر من
كلمات:،
أطلقك؟ كيع؟ وابننا؟ لقد تهملاتكل شئ كي ال يجيع بيننا
ال تص ذ أ اي ح ة ،لان أرضاى لا،اتوى
اوأر المسا
اع أب ال يا
االعيش ما
با
الالئق من المعيشة ل ،وألم،
أ ذ المسكين يدير بغر

أي الوجو

المهيطة حائرا ..
-يا إيناس أنت قد أ اذ

مناي كال

شئ ،لبيت كل ما طلبت ،،أضعت شقاء
عمري عليك ،كل ماا أناا أيا ،اآلن
بسببك أنت
605

خذا حقي وحق ابني ،خل كنات تظانأنك اتص ذ بنا
ان ،ث ا
ثما

النااس خكاذا يون

اى
اك علا
ان أتركا
اي لا
إننا

الهديدة أال ياعي لكل تلك الدراما
الر يغااة ،لماااذا علااي أن أباابر
وأحتمل أكثر وأنت على أي حال كنت
اتل ص إلى الشهاتة بعد وقت قغاير
كي تن ق علينا؟ ومان شااب ،أباا
أما ظل

..

طلقني يا م دي إن كنت رجاال حقاا،
أالرجال ال يقبلون العيش مع امرأة
ال تطيق النظر أي وجوخه

وال العيش

معه
تهاوى م دي على أقرب كراي بعادما
نطق بالطالق وانغارأت خاي متشا ية
منتغرة بعدما أجاهت ،وااط النااس
واهقت ما تبقى من كرامت ،،تتاابع
الزمالء علي ،بين موااين ومهنئين،
606

كانت الادنيا تادور با ،وال يكااي
يسمع شيئا ،رأع عينا
عن عطر أل

ببطء يبهاث

ي ادخا باين الوجاو ،

أقااد اااارعت باالنغااراف يامعااة
العينااين ،لاا

تااري أن تلتقااي

أعينهما بعدما رأت ،أي موقع كهذا
..

قمر 28
ل

يكان إقنااعي لمالاك المغسالة

بقبااول ورية بيننااا بااعبا كمااا
تغور  ،ل

يسصلني عن ضمانتي لهاا

كما أعل ماع اميلاي الاذي رشاهني
إلياا ،أول ماارة ،ال أيري أي ااار
تمتلك ،تلك الساحرة ي علها تن اذ
إلااى القلااوب يون مقاادما  ،ولاا
يتطلب األمر منها وقتا طويال لتعل
ات
ارور الوقا
ا ،،بما
ائ وإتقانا
ال شا
كا
607

أببهت خي أكثر شا ص يعتماد عليا،
باحب المغسلة خنا ،رغ
ال ميع ول
ضيقه

ذلك أحبها

أشاعر قاط بهانقه

أو

مما وبلت إلي ،تلك الواأدة

ال ديدة أي مدة ال تذكر.
كانت ورية تبدي مالحظاتها الذكياة
بين حين وحين أتلقى إع ااب الكال
وأوله

أنا ،ول

بعض التعاديال

تلبث أن اقترحات
أاي المكاان التاي

اهلت األمور كثيارا وحسانت العمال
ووأر

الوقت وال هوي بشكل كبيار،

اا
اى ك اءتها
اي علا
ال يثنا
اان الرجا
كا
ارارا
اا ما
اة عقلها
اا ورجاحا
وأمانتها
أمامنا  ..حتى أنا ،كاان يشاكرني
ألني (من جئت بهذ
أبب

الهدية إلي.)،

جاو العمال م عماا بالبه اة

والاادفء والنشاااط ،تماار ااااعات،
وأيام ،ما بين تعاون وجد أي عمال
608

ومزاح وضهكا

ومشاركة أي الطعاام

والهمااوم ،أااارتني تلااك الااورية
المت تهة كما أار

ال ميع ،شاعر

بان ذابي نهوخا كل ياوم أشاد مان
اابق ،،بعاد العمال كنات أتنااول
اوار
اي الشا
اا أا
ااءي معها
عشا

ان
ونها

اال ،
اارة والمها
اب الما
اى ونرقا
نتمشا
الحظت حبها الشديد لألط ال من تلاك
النظرا

ال ميلاة الداأئاة التاي

كانت عيناخا تواعها علايه

كلماا

رأته  ،كانت يموعها ال تتباطص إذا
مررنا بمسكين يرثى لهالا ،ي تارش
الرباايع أو يمااد ياادا للناااس ،ال
تتريي يدخا أي إ راج بعض ماا أاي
جيبها أو كل ،لتجع ،برأق وتواضاع
أي ياد أحادخ

ماع بعاض كلماتهاا

الرقيقة ويعواتها الغايقة وكصنها
من يص اذ النقاوي ال مان يعطيهاا،
609

اب
اان ال ينجا
اع حنا
اا ،نبا
ات مالكا
كانا
أبدا.
وجدتني ،كلما اانهت ال رباة ويون
تمهل أو ت كير ،أحكي لها كال شائ
تقريبا عن حياتي وت ابايلها وماا
ارر
ما

اام
اوق أما
اك م لا
ا ،،ال يملا
با

ااعور
اا اءخا إال الشا
ااا وبا
ع ويتها
بالراحة واألل ة واألمان لي ت

لها

كتاب ،على مغراعي ،ويلقي أمامهاا
كل ما آلا

روحا ،وأثقال كاخلا،،

كانت مالمهها العذبة ،وأناا أروي،
تتابع كلمااتي البائساة باختماام
وتن عل معهاا ببالغاة لا

تعرأهاا

الكلما  ،يبدو التاصثر والتعااطع
جليان أي وجههاا الغابوح باايقان
يالمسان قلبي ،أي بعض المواضع مان
قغتي كانات تجايق عيناخاا وتشاري
وكصنها على وشك أن تتذكر شيئا ث
610

اااا
اااوي لالنتبا
اااث أن تعا
ال تلبا
والمتابعة ،وكصن كلماتي تلاك قاد
لمست او حركت شيئا ماا بادا لها،
أتذكر ذلك جيادا ،تكارر
اذ
خا

ار
اا ذكا
كلما

أعلتهاا

ان األيب
ايئا عا
شا

والكتابااة مااثال أو عاان عبلااة أو
حرماني مان األط اال أو عان مطعا
(عطر القمر) وغيرخا مان األ شياء،
أذكر أنها عندما اامعت االاا

ألول

مرة توق ت عن السير أتوق ت بدوري
ثا

امت
اة با
اد لهظا
ابطء بعا
ات با
قالا

وشروي:
و ...خل للقمر عطر؟جعلني ا الها أارح للهظة أي بقعة
الجوء الناباعة أاي ثاوب الساماء
الهالك ،قبل أن أقول والقشاعريرة
تنتابني:
-نع

 ..للقمر عطر لي

كاصي عطار

يا ورية ،عطر غريب أ ااذ يصاارك،
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لكني أظان القمار ال يراال ،طاوال
الوقت وال لكل الناس ،أظن ،خو مان
ي تار من ومتى وأين ..
وخل الحظ ،أحد غيرك؟-ال أعرف ،ل

أبايف حتى اآلن أحادا

عرأ ،اواي ،تهدثت عن ،ماع الابعض
ان
ان  ..ما
اون ،لكا
اي م نا
او أننا
أظنا
يدري؟  ..ربما كان خناك غيري أاي
مكان ما  ..ربما الكثير ..
****
تمر الشهور تزيدنا قربا أصبابهنا
ارق
اا ،ال ن تا
ات معا
ال الوقا
اي جا
نمجا
اوم،
اين النا
ادما يها
اا إال عنا
تقريبا
أويعها كل ليلة وأنا حازين أشاعر
ببغض لتلك السويعا

التي اصقجيها

من يونها حتى أقابلها أي الغاباح
لنذخب للعمل ،تغيار
612

كثيارا علاى

يديها ،أببهت أضهك من قلباي كماا
ل

أضهك يوما ،كانت تتعامل مع كل

شئ ببساطة و

ة روح ال توبع ،بار

أاابقها أي عمال ال يار ومسااعدة
المهتاجين ،ل

يغب

لي أي خا

إال

أن تظل ب انبي ،أحسسات باصن قلاب
ذلك المالك التائ ،الرقيق قد بادأ
يشعر بشئ ما ت اخي خو اآل ر ،قلبي
ي برني ،أشعر بهذا مان نظراتهاا،
حين ألت ت نهوخا أ صة ونهن نعمال
أو نصكل مع امالءناا أاي المغسالة
أصراخا ترمقني
بنظرا

لسة على اااتهياء

بااامة ياأئاة لا

ان قبال ،ثا
جمالها ما
تدير وجهها أو ت

أر أاي

ال تلباث أن

ض بغرخا أي

ل

حينما تلتقاي أعينناا ،ياا هللا ماا
أجمل

لها! ماا أرو

ت ابايلها!

أكاي أق ز من مكاني كاألط ال كلما
حدث خذا ،أكاي أجن ،أعتارف أنهاا
613

جميلة ،لكن روحها كانت أجمال ماا
أي الكون ،كانت ال مال ن س.،
عزمنا ذا

ليلة ،بعد العمل ،علاى

أن نشتري ألن سنا أطيرتين باالله
باادال ماان ذلااك الطعااام البساايط
المعتاي الذي أل ت ،بطوننا ،كناا
نشعر بسعاية غامرة ل

نعارف لهاا

اببا ،لكني متصكاد مان أنناي لا
أشعر يوما بإحساس كهذا مع كل ماا
كان لادي وكنات أيا ،أيماا اابق،
أ ذنا أطيرتينا ورحنا نقج

منهما

تهت المطر بتارو واااتمتا

ونهان

نتباااايل النظااارا

والجاااهكا

والكلما  ،أمامنا كانت أم بائساة
تبكي وخاي تهااول إقناا

باغيرخا

المسكين بالسير معهاا وتارك ذلاك
المهل ال ا ر الاذي ت ماد

قادما

الط ل أمام ،،كان مهال آ ار يبياع
614

لهوما وطعاما غاليا تزك

رائهتا،

األنوف ألمياال ،نظارة واحادة إلاى
عينااي ورية المترقاارقتين كاناات
كاأية ،تقدمنا إلاى األم وباغيرخا
اهت ورية
اا ،مسا
وأعطيناخم اا طعامنا
على رأس الغغير وقبلت ،وخاي تارى
السعاية أي عيني ،،تركناخما وقاد
أثل

ما حادث بادورنا ،قلات لهاا

بمرح:
يبدو أن عشاءنا الليلة لن ي تلعكثيرا عن أم
قالت بابتسامة وااعة باأية:
-كل أنت إن أري  ،أصناا لا

أعاد

جائعة
وال أناتهولت ابتسامتها إلى ضاهكة عذباة
البة أنستني كل ما حولناا ،كانات
تلك أول مرة أامع أيهاا ضاهكتها،
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بعد قليل توق ت مستندة إلى حاائط
ثا

اة
اماء مغمجا
اها للسا
ات رأاا
رأعا

ادرخا
األ با
اي تما
اذذ وخا
اا بتلا
عينيها
ااازال
ااال ،ال تا
اااالهواء العليا
با
اا
اا وكصنها
ازين ثغرخا
اامتها تا
ابتسا
تسمع ألهاناا تعازف لهاا و حدخا،
شيت على عيني من كل خذا ال ماال
أمامي ،مرأى المطر المنهمر يبلال
وجهها المتأللئ وينساب بنعومة على
شعرخا المرال الطويل ،توقع الزمن
عند تلك اللهظاا  ،أتهات عيناخاا
ومد

ك يها أمامها ت مع بعض حبا

المطر ،أ ذ

تنظر إلى الهبا

حتى

تسللت من بينهما على مهال ،رأعات
عيناخا الساحرتان نهوي أاي بامت،
كصن الكون قد

ال إال منا ،ل

أكان

أريد الذخاب إلى أي مكان أي تلاك
اللهظااة ،أقااط خنااا  ..واآلن ..
اي
اا  ..لكنا
ومعها
616

ان
اا ما
ات عليها
ا

البري وآثر

العوية إلى مسكنينا،

تبساامت وأومااص
واار

برأاااها مواأقااة

إلى جواري مان جدياد وك اي

يهتجن ك ها.

عطر 29
أبب

ما حدث لم ادي مهاال لتعااطع

وإشاا اق ال ميااع ،تريثاات افيارة
ات
اذي كانا
ارار الا
اصن القا
ايال بشا
قلا
ان
اي عا
ال ،والت لا
او أغا
ا ،وخا
تعتزما
617

دمات ،،ظن ال ميع أن انقطاع ،عن
اي
ادمة التا
ابب الغا
اان بسا
ال كا
العما
ل ها ذلك الطالق المصاااوي الاذي
شهد

المكتب بمن أي ،،حينما طاال

األمر ألاابو

كامال يون اتغاال أو

بر من ،أو عن ،،ابطهب عاالم بعاض
الزمالء وتوجهوا إلى بيت ،،لكانه
ل

ي دوا أحدا خناك ،تهدثوا إلاى

اارا
ادى ال ا
إحا
مسامعه

اى
ات علا
اي ألقا
التا

ما أذخله

وأحزن قلاوبه

ش قة على م دي ،أن ش غا أتاخا من
طرف إيناس ببيهة أحد األيام وتارك
لهااا أاا اي الغااغير و طابااا كااي
تسلمهما لم دي ،كانت السيدة تهكي
بتصثر شاديد وبادمة لا

ت ارقهاا

بعد ،قالت أن خذا الراول أ برخاا
أن تبلف م دي بصن يسار

بترك بيت

إيناس والرحيل بالتي خي أحسن وأال
618

يجطرخا ألن تصتي بمان ي رجا ،منا،
بطريقتها ،قال لها ذلك ورحل.
يسكن م دي منذ ذلك الهين أي مسكن
م قت يبر

ل ،جار آ ر ،توج ،عاالم

ومن معا ،إليا ،تغل ها
وجدو

الكآباة،

اغير
أي حال يرثى لها مع با

المسكين ،كان واجماا شااريا وقاد
ح ر

الدمو

طوطا على وجه ،،بعد

وقت وجهد تمكن مان الكاالم ،نااول
عالم

طااب إينااس القاااي ،قارأ

الرجل بعينين ال تكايان تغدقان ما
تبغرا :
( ذ ولدك واترك بيتاي  ..ااصتزوج
برجاال يسااتهقني  ..رجاال بمعنااى
الكلمااة  ..يسااتطيع تلبيااة كاال
مطااالبي والتك اال بمغاااري ي ..
اي علني أعايش كملكاة  ..لكنا ،ال
يريد األط ال وال يهبه  ..وخو يعرف
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كل شائ عناي بالمنااابة ويريادني
بشدة ومتمسك بي كما أنا  ..حينما
يغلك جوابي خذا أكاون قاد اااأر
إلي ،أي بلد بعيادة حياث اانتزوج
بعد حين  ..ابقني خو إلى خناك ..
أنت ال تعرأ ،ولن أ برك بااام.. ،
ا،
ارق بينا
ارف أن ال ا
يك ي اك أن تعا
وبينك كما باين الساماء واألر

..

لك أن تعتبر أن كل ما أ ذت ،مناك
تعويجا بسيطا عن ما رأيت ،من ب س
العيش معك  ..ولست قلقة على أ اي
أل

أترك ،مع أحد غريب  ..االم)
****

خل رأيت قسوة كهذخذ

يا عمتي؟ خال

أم؟ بل خل تعد من البشر أباال

وال قلب لديها؟
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كانت عطر تلقي أاائلتها الهاائرة
على عزيزة وخي تهاول مس

يموعهاا

المسترالة ،راحت عزيزة تجرب ك اا
اي
اا وخا
او مالمهها
ازن يكسا
اع والها
بكا
تقول:
ال حول وال قاوة إال بااهلل  ..مااذاحدث للدنيا يا رباي؟ لكناي أرجاع
وأقول يابنتي  ..خو من أعل بن س،
خذا
ثا

ار
اأا

اا
ايق وران عليهما
اي ضا
أا

الغمت للهظاة قبال أن تتاابع أاي
و :
-كلنا لدينا قلوب  ..لكن لي

كال

منا موبول بقلب،
شري

عطر للهظة قبل أن تسصل:

لكن ما ذنب خذا المسكين كي يعيشخذا الب س وخو ال يازال ط اال؟
يعيش بال أم وخو أاي أما
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أن

الهاجاة

إليها؟ تترك ،بهذ

السهولة وترحل

لتتزوج؟
لقد قلتها بلسانك يا عطار ،مثالخذ

ال تعد أما أبال ،ربما كان ماا

حدث

ير للغغير ،هللا وحد

يعل

عمهما الغمت الكئيب ثانية ،قطعت،
عزيزة بس الها:
وماذا اي عل م دي اآلن؟اد
تنها

اول
ال أن تقا
اوة قبا
ار بقا
عطا

بيصس:
م دي؟ وماذا لدي ،لي عل؟ األاتاذعالم يقول أن المسكين تقريباا لا
يعد يدرك شيئا مماا حولا ،،حالا،
تمزق القلب تغعب علاى الكااأر وهللا
يا عمتي ،ال أيري من يستطيع تهمال
كل تلك المغائب التي تتوالى علاى
رأاااا ،،وال أيري كياااع أااااتطيع
مساعدت،
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رمقتها عزيزة بهنان وأ ر كبيرين،
يائما ما يبهرخا نقاء عطر وبا اء
روحها ،اصلتها العمة:
-وخل يعارف أخال إينااس خاذ

ماا

أعلت ،ابنته ؟
****
ااأر

عطر بغاهبة عاالم إلاى تلاك

القرية البائسة مساقط رأس إينااس
حيث يسكن أخلها ،ل

يبد أن م ادي

قد اامعهما أباال وخماا يساصال
اا
اا أتركا
ااأر معهما
يسا

أن

اد
اع ولا
ما

وااأرا من يون ،،راحا يساصال أخال
القرية عن العنوان المقغاوي ،لا
يغب عنهما ذلك البغض واالايراء أي
أعينه  ،اصلهما أحدخ :
يبدو أنكما مهترمان أوالي ناس ..ماذا تريدان من ناس كه الء؟!
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منزل قدي

متهالك من طاابق واحاد

 ..رائهة عطن تمأل المكان  ..ايدة
مسنة ممتلئة ال سا

جالساة تطعا

الاابط ماان حولهااا تنظاار إليهمااا
بارتياب  ..كانات أم أينااس كماا
كااان واضااها ماان الشااب ،الكبياار
بينهما ،قامت بغعوبة واباطهبتهما
إلى حيث ي ل

اوجها يد ن ال اواة

وحول ،اجاجا

مر تتناثر أارغاة،

رجاال كبياار اري الهيئااة مهلهاال
انان،
ان األاا
ا ،ما
او أما
ااب ي لا
الثيا
او
اراث وخا
اا يون اكتا
اتمع إليهما
ااا
ين ث ي ان ،أي وجهيهما ،اعل طويال
قبل أن يقول بعادما انتهياا وخاو
يلوح بعغا ال واة:
-وماذا نريدان اآلن؟

624

نظر كل منهما إلى بااحب ،للهظاا
ث

عايا ينظران إلي ،طاويال ،قاال

عالم بغجب مكتوم:
نقول لك يا حاج أن ابنتاك تركاتط لها  ..ال أم لترعاا

 ..وأباو

المسكين ال حول ل ،وال قوة  ..ضاا
ائ  ..ابنتاك ت لات عنا،
من ،كل شا
وااأر

لتتزوج برجال آ ار بعادما

ااتولت على ..
قاطعهما بوقاحة:
أنت تقول أن ابنتي من أعلت ذلاكال أنا ،أما شصني بكل خذا؟
ل

ي دا ما يقوالنا .. ،لكان عاالم

تابع بيصس وخو يجرب ك ا بكع:
ال حول وال قوة إال بااهلل  ..أحادثكعن ح يدك يا حاج!
لتري اوجة الرجال بادال عنا ،وخاي
تشير نهو باب ال اروج أاي إشاارة
أ ة ال يغعب أهمها:
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-الولد أبو

أولى ب،
****

بصل
ل

قص عالم على م دي كل ما حدث،
امع ،حقاا أم ال
يكن يدري خل يسا

لكن ،قص على أي حاال ،كاان أا اي
يلعب بين قدمي أبي ،،يبدو ب يار،
على األقل لدى م دي ماا يك اي مان
اتطري
ا ،،ااا
اة بط لا
اوعي للعنايا
الا
عالم:
-ل

تكن يخشاتنا مماا قالا ،ذلاك

الع وا السكير وامرأت ،كبيرة كما
قد تتغور ،أبعد ما أ برنا ب ،أخل
القرية ورأينا

بصن سنا خناك لا

نكن نتوقع الكثير ،خممنا بالرحيل
يون التهدث إليهما لكنناا آثرناا
المهاولة بعدما تكبدنا عنااء كال
اب
اي قلا
ابهنا أا
ااأة وأبا
اك المسا
تلا
626

يارخ  ،كان أملنا واخن ضئيل ،لكن
 ..على أي حال  ..على األقل وجدنا
بعاد ماا رأيناا

بعض الت سايرا

بصعيننا ،ال أيري كيع ا تر
نسبا كهذا! تربة

بيثة كهاذ

لن سك
لا

تكن لتنبات ثمارة طيباة أبادا ..
وأنا ال أاتبعد معارأته
ومواأقته

بكال شائ

علي ،م نذ البداياة ..

ربما كانات ابناته

تراال إلايه

مالك طيلة اواجها بك ليعيشو منا،
ويشترو ال مر اللعاين  ..وأعتقاد
أن خذا خو كل ماا يها
خ الء ،حسبي هللا ونع

نااس مثال

الوكيل! المه

اا
ادك يا
اك وولا
ا ،لن سا
اآلن أن تنتبا
م دي أصنت كل من بقاي لا ،،يبادو
عليك قلة الطعام والناوم ،خاذا ال
ين ع و...
قاطع ،بو

الغغير الم ااجئ ،كاان

او
اي بغا
ا ،يبكا
ادم أبيا
اا بقا
متعلقا
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مرت ع ،حمل ،م ادي واحتجان ،وخاو
يون جادوى ،حااول

يربت على ظهار

عالم تهدئة الط ل ومالعبتا ،،قامات
اي ل ا
ار ،والتا
عطا

اا
اارق عيناخا
ت ا

الط ل منذ البداياة ،تقادمت نهاو
الط ل لتهمل ،،أألتت ،يادا م ادي
بااتسالم ،حملت ،وات هات با ،نهاو
كرااايها ثانيااة وأجلساات ،علااى
إلي ،للهظاا  ،إلاى

رجليها ،نظر

عيني ،الممتلئتين بالادمو
الم توح بالغياح ،ث

وأما،

أحاطت وجها،

الغااغير براحتيهااا وراحاات تمساا
بإبهاميها أا ل عيني ،برقة وحنان
كبيرين ،ل

يلباث الط ال أن خادأ

تماما  ..ث

ابتس

باأية ااحرة وعيناا
الدامعتين ..
****
628

لعطر ابتساامة
أاي عينيهاا

أوجئت عطر ،بينما كانات مساتغرقة
أي العمل بمكتبهاا ،بم ادي ياد ل
إليها حامال أ اي ،اضاطربت للهظاة
قبل أن تقوم عان كراايها وتلاتقط
الغغير مهيية والد :
-حمدا هلل على السالمة ،أنر

مكانك

ابتسامة شاحبة اعتلت ش تي ،أطارق
بعدخا للهظا  ،رأع رأاا ،يساصلها
خل لديها بعض الوقت ليهادثها أاي
أمر مه  ،ارتبكات ،يعتا ،لل لاوس
والتهدث ،كان واخنا شاحبا بشادة،
ورقة ش ر
لمهااا

ري ية يابسة ،راح يذكر

ماان حياتاا ،البائسااة مااع

إيناس ،أن ،ل
ول

يهنص بلهظاة معهاا

ي د شيئا مان الراحاة ،كبلا،

حملها السريع ومنعا ،عان طالقهاا،
كانت كال لمهاة أاي حياتا ،معهاا
تذكر

بعطر وما أعل ،بها وبن س،،
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تزيد

عذابا ونادما علاى ت ريطا،

ابل
ال اا
ا ،كا
اي وجها
ات أا
اا ،غلقا
أيها
العوية أو ال الص ،لكن ،لا

يشاعر

أن ثمة عقاب إلهي قد يهدث ل ،أشد
مما خو أي ،اآلن وبعدما

سر كل شئ

..
-لكنك ل

ت سر كل شئ يا م ادي ،ال

يزال لديك عملاك خناا ،يمكناك أن
تقع على رجلك ثانية وكلناا معاك،
ولديك أ اي وخو ..
عطر  ..أرجوك  ..ال أعرف ماا قادي طر لك وأنت تسمعين كالمي خذا ..
أعرف أنني ال أااتهق ع اوك ،لكناي
ذقت مرارة الندم والعذاب وأذوقها
كل لهظة ،وهللا أتعذب ،لو أني أمتلك
ما ضا

مني لرميت ،كل ،تهت قدميك

اآلن ،أنا كتبت باامك الشئ الوحيد
اة األر ،
اي ،قطعا
ازال معا
اذي ال يا
الا
أتذكرينها؟ تلاك التاي اشاتريتها
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منذ امن  ..خي الشئ الوحيد الاذي
ن ا من يد إيناس ،كل ما أريد

خو

أنت ،أرجوك أن تساامهيني وتعاويي
إلي ،أحتاجك يا عطر  ..لان أبامد
من يونك أكثر من خذا  ..أعلا

أن

اون  ..وإن لا
قلبك كبير يسع الكا
يكن ألجلاي أألجال أا اي  ..انظاري
إلي .. ،لن ي د أاي الادنيا أماا
مثلك ..
أشاااحت عطاار بوجههااا عاان عينياا،
اا،
اارب يموعها
اي تها
ادامعتين وخا
الا
أ ذ

تمس

على رأس الغغير ،من ث

الت تت إلى م ادي ثانياة قبال أن
تقول بغو

متهشرج:

-م دي  ..يعل

هللا أني قاد ااامهتك

منذ امن ،أما رجوعي إليك أال ،خذا
اوك أال
ادا ،أرجا
اتطيع ،أبا
ائ ال أاا
شا
تغعب األمر علي وعلى ن سك ،وأتمنى
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من كل قلبي أن تسام

ن سك وتعاوي

للغموي من أجل أ اي  ..وخذ

األر

التي كتبتها باامي أنا ال أريدخا،
ات علياك يياون
خي من حق أ اي وأنا
واألولى أن ...
قام من مكان ،وخو يقاطعهاا بغاو
ضاعت معالم:،
امهت  ..رجوعاك
ال يا عطر  ..لو اامن عدم ،أمر وقطعة األر

أمر آ ار

 ..خي حقك أنت  ..اعتبريهاا جازء
من حقك جزاء تعبك وعملك معي طوال
ااانوا

اواجنااا ،لاا

تكاان نساابة

األرباح التاي أعطيهاا لاك توأياك
حقااك ،وال تنسااي أنااك واااراج قااد
وضعتما أموالكما أي ذاك المشرو ،
اا،
ايطا لكما
اا بسا
اا تعويجا
اعتبريها
وليست أبدا تعويجا عما أعلت ،باك
أهااذا ال يعوضاا ،مااال الاادنيا،
اعتبريها شكرا واجبا على كال ماا
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تهملت ،وأعلت ،من أجلي ،أرجوك ..
بكل غال لديك  ..بغالح ووأية  ..ال
تهرميني من أن أحمل بعض االحتارام
اا
اض ما
ان بعا
اي ما
اي  ..أريهينا
لن سا
يعذبني ويثقل كاخلي واقبليها ..
ث

وقال أ يارا بعيناين

حمل ولد

مترقرقتين راجيتين:
-وإن أعد

الت كيار أاي أماري ..

تعرأين أين ت ديني ..
رج مان مكتبهاا وخاو ينظار إلاى
الواج

بغير

على ذراع ،وخو يقول

بصاى:
-ك

أش ق عليك يا بغيري  ..بادأ

حياتك تعسا كما بدأ أبوك  ..ولد
ألم جامدة بال قلب رحلت وتركتك يون
أن تلت اات وراءخااا  ..وأب بااائ
مهطاا

ال ي همااك وال يسااتهقك  ..هللا
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وحد
وك

يعل

ك

أ اف على مغايرك ..

أش ق عليك من الدنيا ومني ..

قمر 29
اد
اعتا

ار
ال النظا
أن أرى ورية تطيا

إلى القمر من وقت آل ر وكصنها قاد
اعر أو
ائ ،ال تشا
ال شا
ان كا
ات عا
انعزلا
تنتب ،إلى النداءا

أو األبوا

أو

الهركة مان حولهاا ،أيخشاني خاذا
بقدر ما أحببت ،أيهاا ،أحسسات أن
بدرخا مثقل ب بال من الهموم التي
ال تذكر عنها شيئا لكنها تشعر بها
وتعرف أنها خناك ،ومع ذلك أهاي ال
تزال رقيقة حالماة ال تنتماي إلاى
خذا العال !
ويي

لو حملات عنهاا بعاض حملهاا

وأرحتهااا كمااا أراحتنااي وأذخباات
634

تعااتي وبدلت حاالي ،أشاعر أنناي
أكثر ش ص مكبال وعااجز علاى وجا،
األر  ،ال أاااتطيع مساااعدة الشاا ص
ألمر

الوحيد الذي أخت

حقاا ،ماا

أشقاني!
اا
ان لهظا
اا ما
ااول إ راجها
ات أحا
كنا
ث

شرويخا وش نها خذ

اث أن
ال تلبا

تعوي إليها بعاد حاين ،لا

أأقاد

ذاكرتي من قبل  ..لكناي كنات قاد
تمنيت ذلاك لن ساي مارارا بعادما
رأيت ما ل

أأل

أي نسايان ،رغا

مهاوالتي  ..وبعد كل ماا حادث لاي
اة،
ااتي البائسا
اوال حيا
ات ،طا
وعايشا
لكني ورغا

ذلاك أشا ق علاى ورية

كثيرا ،أعلى األقل أنا أعارف اابب
كل ما مرر

با ،مان شاقاء وعاذاب

وأل  ،أما خي  ..أتائهة واط ضباب
ويواما

تعغع بعقلها وقلبهاا يون
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أن تدري ما الذي ألقى بها خنااك،
أن ت هل ابب عذابك لهو عذاب آ ار
أشد قسوة ..
ل

اصنتي
ان قبال با
أشعر مع أحاد ما

اي  ..ال
اى طبيعتا
اائي علا
اوي تلقا
ع ا
أأكر أي كلماتي قبل أن أقولها أو
أحسب لتغرأاتي حسابا ،خكاذا كنات
مع ورية ،كانت تواايني تهون األمر
علي وتشد من أاري كلما ضايقني أو
عرقلنااي شاائ ،تجاااءلت كاال خمااوم
ومتاعب الكون إلى جانب وجويخا أي
حياتي ،أباب

لألياام معهاا طعماا

عذبا ولونا بهيا ،بدي نورخا ظاالم
ن سي وظالم الكون من حاولي ،أياام
األجااا

كنت أتمشى معها على ضا ة

النهر ممسكا يدخا وااعاية الكاون
تغمرني ،ألقي على مساامعها بابعض
المعلوما

والعبارا
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التي قرأتها

من قبل ،لتتوقاع خاي عناد بعجاها
وتذكر أنها ربماا تعرأهاا وأنهاا
تباادو مصلوأااة ،لكنهااا ال تااذكر
قائلها أو أاي أي كتااب قرأتهاا،
تعلق بذكاء على ماا أقاول وت ات
أمامي آأاقا جديادة مان المعااني
واآلأكااار التااي لاا

ت طاار يومااا

ببالي ،كانت تكرر على مساامعي أن
ظروأي ال شصن لها أبدا بصحالمي ،أن
علي أن أتمسك بما أحل

رغ

كل شئ

وأضع ،نغب عيني ،أن ،مهما طال بي
الاازمن علااى األر

بعااد السااقوط

أينبغي لي أن أنهض من جديد ،ي اب
أن أكتب وأوابال ماا بدأتا ،حتاى
أباال ،اااهرني ذلااك افباارار أااي
عينيها ،أرغ

أنهاا كانات متعباة

واخنة  ..إال أنها كانت قوية كذلك
 ..ورغ

كل ما بها من تعب ..
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كانت تجهك بشدة وأناا أقلاد لهاا
وأا ر من طرقهما أاي

اامية والي

التهدث والمشي وأي كل شئ ،وب ابة
ات
اين كانا
اي حا
اهد الهزلا
اك المشا
ذلا
اااامية تشااير بااصطراف أبااابعها
باشمئزاا نهو ال ارن البلادي أاي
يارنا وتقول من أن هاا أنهاا لان
تتعامل أبدا مع شائ كهاذا ،حكيات
لنا عن قريتي الهبيبة وعن بيتناا
ال الحي ال سي

بكل ما كاان أيا،،

تلك األماكن التي وجدث أيها ،رغا
كل ما قاايت ،وعانيت منا ،خنااك،
ما ل

أجد

أي المدينة بكل ترأها

اعايتها
اعد بسا
ات أاا
اا ،كنا
وا ارأها
التي ينطق بها وجهها كلماا حكيات
لهااا عاان تلااك األجااواء واأليااام
ال والي ،تطلب مني مرارا أن أقاص
عليها بعجا من ذكرياتي أي الرياع
وبين أناا ،،بدا لي أن شايئا ماا
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يربطها باالنهر والقمار مان طاول
اا،
اا أيهما
اا وتصملها
اا إليهما
نظرخا
كانت مثلي عاشقة للدفء والبسااطة
ااة
ااة والثقاأا
اادوء ،للطبيعا
والها
واألماكن والناس ،بينما بر

أناا،

بااين يااوم وليلااة ،عاشااقا لتلااك
العاشقة ..
اصلتني ذا

مرة خال أنناي ال أاال

أكاان بغجااا نهااو اااامية وااالي ،
اة
االن ي ،الهقيقا
اورا با
اا أا
أجبتها
أنني ال أأكر بساوء أاي أي م لاوق
أذانااي ،وال حتااى رانيااا ب اللااة
قاادرخا ،اااامهت ال ميااع ألجلااي ال
ألجله  ،آثر

أن أمجاي أاي طريقاي

وأترك ما تركناي وأنشاغل بن ساي،
وحتى عندما أتذكر بعض ماا أعلاو
بي أتنتاابني بعاض مشااعر الغجاب
والجيق أإن تلك المشاعر ت االطني
639

للهظا

وارعان ما ابرأها عني أاال

تدوم معي وال أعيش بها ،اعتد
منذ بغري ،ل

خذا

أتعلم ،من البشر بل

ال
ات جا
اى وإن كانا
اب ،أهتا
ان الكتا
ما
قغغها من م ايال
وأنه

كتابهاا أاال باد

قد ااتوحوا شيئا منها مماا

حوله  ،وقد رأيت أي تلك الكتب من
البشاااعة والقااب
العال
أرا

اللااذين يماارن

ما يهون عندي أي شئ أالقي،
قطرة أي بهار ،ثا

إن خا الء

األبطااال الااذين اضاااعوا عماارخ
وأتعبوا عقوله
والكر

وقلوبه

أي الهقد

والتش ي والساعي لإلنتقاام

وكل ذلك السواي لا

يهغالوا علاى

السااعاية أااي نهايااة المطاااف،
الهقيقة أنه

ل

يزيادوا أن ساه

التعسة إال شاقاءا وتعاااة ،ورغا
ذلك لست أاع

أبدا أن األمار كاان
640

اهال علي ،لكن الغعاب تهون من أجل
ثمارخا.
أما عن تلك النظارة الهاائرة أاي
عينيها وخاي تتاابع كلمااتي أقاد
اعتدتها تتكرر وتت لال أحاييثناا
وأوقاتنا ،كما اع تد

ذلاك األلا

الذي يعتريناي كلماا شاعر

أنهاا

ت اخد كي تتذكر أي شئ عن أي شئ.
****
ورية  ..أببهت كل حيااتي وآماالي
تتل ص أي خذ

الهروف األربعة ،كال

لية أي جسدي كال ذرة أاي كيااني
تدور أي ألك مركز

ورية ،كل حلا

أي منامي ،كل نظرة ،كل ن

ياد ل

إلي أو ي رج مني مشبعا بصري هاا،
أكتااب عنهااا كاال ليلااة أااي تلااك
641

الاادقائق بااين أراقنااا ونااومي،
ابطهبت معي شيئا من كتاباتي خاذ
وأنا ذاخب للقاءخاا عناد النهار،
خاي بعاض كلمااتي

قلت لها أن خذ

عنهااا وإليهااا( ،إقرأخااا لااي ..
اينها بغاوتك) خكاذا طلبات مناي،
أمسااكت أوراقااي ألقاارأ ،تتااوالى
الكلما

على لساني وأنا غارق أاي

عينيها ،ألتقط مان الساطور كلماة
أيزيد قلبي عليها كلمتين ،كياع ال
وخااو ماان اااطرخا ،يطياار الهااواء
أوراقي من بين يدي يون أن أشاعر،
ث

يطير شعرخا حولها ليتراقص على

إيقا

كلماتي ،انتهت الهروف ولا

تنتاا ،ال

قااا  ،مسااهت يموعهااا

بارتباك بعد لهظاا
تتكل  ،أ ذ
تناثر

بامت ونظارا

تبهث عن األوراق التي
خنا وخناك ،أققات

وتبعثر

من شارويي وأ اذ
642

أجمعهاا معهاا،

كانت بعجها تط و على ب هة النهر،
ألقيت ب سدي أاي المااء كاي آتاي
بها،

رجت ،ل

أخت

الرت اف جسادي

المبتل مع ابطدام ،بالهواء ،أعل
أن قلبها الرحب ايدأئني ،أعطيتها
اذ
امة ،أ ا
اا بااا
األوراق أتناولتها
ت

ااع وجهااي برقااة شااديدة ،مااا

أاااعدني!  ..تلااك اللهظااة كاناات
بعمري كل .. ،ت مد

يادخا البجاة

عند الندبة أعلى عيناي ،تصملتهاا
طويال وخي تتهسسها ،بيادخا األ ارى
تهسست ندبة ذقنها التي قالات لاي
ايئا،
من قبل أنها ال تذكر عنهاا شا
ث

احتو

ابتساامتها عاالمي وخاي

تغب عينيها المالئكيتين المهيرتين
أي ظمص عيني ،وال أيري أثوان مار
أم انوا

..
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عطر 30
(عطر ..خل أنت خنا يا بغيرتي؟)
ذلك النداء المهبب  ..ذلك الغاو
الذي طال اشتياقها إلي .. ،ياصتي
اد ..
من الظالم  ..يناييها من بعيا
يتريي بدا
أ ذ

يمأل المكان ..

تعدو أاي كال ات اا

بله اة

ت تاحها  ..تبهث عن ،تتباع مغادر
644

 ..يتكرر النداء  ..تازياي

الغو

حيرتها ولوعتها  ..تنايي ..
(بابا ..أخذا أنت؟)
يظهر أ يرا  ..خناك  ..عند خالاة
الجوء  ..يبتسا
ي ت

لهاا بعذوباة ..

لها أحجان ،ياعيا  ..ترتماي

اعها
اة  ..تسا
اة ملهوأا
اا ملبيا
أيهما
األحجان ككون يسع الكون  ..يجامها
بقوة  ..تنسى ن سها باين ذراعيا،
..
(آ

 ..اشااتقت إليااك كثياارا يااا

أميرتي )..
ت تلط يموعهما ..
(أنا أيجا اشتقت إليك بكل كيااني
 ..ل

تص ر ؟  ..ل

غبت عناي كال

خذا الوقت؟)
(أنا خنا يا بغيرتي  ..ال تبكي ..
ال ت اأي من أي شئ أي الدنيا ..
كيع حالك يا مالكي؟)
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(أنا متعبة يا بابا  ..ذبل قلباي
ووخن  ..أتعذب من بعدك)
(قلبك قوي يا حبيبتاي  ..ال يعارف
الوخن أبدا  ..ال ت ثر كال أحاداث
الدنيا أي أبالت ،وبساطت .. ،لان
ي ل

شئ أي تغيير

)..

رأعت رأااها تماأل عينيهاا بوجها،
الهنون ..
اب
اا  ..متعا
اا بابا
اب يا
ا ،متعا
(لكنا
وأتعبنااي معاا .. ،أتااصل
بسبب .. ،اار

وراء

كثياارا

عنادما أحاب

وانظر ماذا أعل بي )..
(القلب بغاير ياابنتي  ..لكنا ،ال
يتنبص بالمستقبل  ..ال يعرف الغيب
 ..هللا وحد

يعرف  ..وخو لن يجايعك

أبدا وقد منهك خذا القلب النقي)
(ل

أكن أي ،حقادا وال كرخاا ألحاد

كما وبيتني  ..لكناي متعباة رغا
ذلااك  ..ضااقت بكاال مااا حااولي ..
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أرخقتني الرحلة  ..ل

أكن أت يال

ات ..
أن أرى أي طريقي مثل ما رأيا
ل

تكن الدنيا لت رؤ أن ت عل باي

اي ..
شيئا مما أعلت ،لاو كنات معا
لكنك ذخبت وتركتني أالقي كال خاذا
وحدي )..
(وخل نسيت كلماتي؟ أنا معك يائما
يا وريتي  ..إلى جوارك حياث كنات
 ..ل

ي رق شائ بينناا  ..أريهاي

قلبااك يااابنتي  ..أريهااي قلبااك
الكبير المتعب )..
(كيع أريه ،يا أبي؟ يلني )..
ابتس

من جديد بغا اء وخاو يشاير

بسبابت ،ن يا ..
(ال  ..خو من يدلك  ..شاغلي قلباك
اك ..
ان راحتا
ان تكما
اصلي ،أيا
 ..ااا
ايدلك يا عطر )..
****
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ااتيقظت عطار بعاد تلاك اللهظاا
القليلة ،الليل يوشك على الرحيل،
يبدو أن جيوش المطر أي ال ارج قد
تقهقر

لتوخا ،ال تزال كلما

باالح

تتريي أي قلبهاا ،ت ابايل حلمهاا
مع ،واضهة كاملة أي ذخنهاا كصنا،
اها
ان أراشا
ات ما
واق اع ال حل ا  ،قاما
ببطء ،توجهت إلى الناأذة..
وخناك  ..اتسعت عيناخاا ذخاوال ..
اا ..
ق قلبها بشدة  ..يمعت أرحا
ابتساا

أمهااا المجااطرب  ..أعلااى

الناأذة المز رأة بقطارا

المطار

 ..كان ذلك األثار مه اورا بوضاوح
ااجي الش ا اف ..
اوح الزجا
اط اللا
واا
طريق ح ر

إببع حنون كاان يتاابع

إحدى القطرا

 ..ومان

ل ا ،كاان

القرص األبيض متوخ ا  ..القمار ..
بهيا متأللئا  ..ث

اكتملت اللوحة

بتلك الظالل التي عكسها الزجاج ..
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ظالل وجهي بالح ووأية يبتسامان أاي
وياعة  ..حركت عطر يدخا على مهال
 ..اقتاارب إباابعها الماارتعش ماان
الزجااااج  ..ألغاااقت ،بالموضاااع
المه ور متابعة طريق ،إلاى أاا ل
 ..اتسااعت ابتسااامتها مااع تلااك
القشااعريرة الداأئااة التااي مااأل
كيانها  ..ااياي

يموعها انهمارا

 ..ثبتت عيناخا على القمار الاذي
كان بهم

لقلبهاا  ..نعا

 ..اآلن

تعرف ما عليها أعل ..،آن لقلبهاا
أن يرتاح ..
****
-لماذا يا ابنتي؟ ل

نتهمل غيابك

الطويل عنا من قبل  ..أكيع نغابر
على أراقك ثانية؟
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كسى الهزن مالم
تلقى

ليال بعادما

عا

بر عطر ،بادا التاصثر علاى

مالمهها وبوتها وخي ت يب:،
-اعذرني يا رجل يا طيب ،لا

يعاد

بإمكاني البقاء بعاد اآلن ،مكااني
لي

خنا

احتبست كلمات ،أي بدر

الم تناق،

رجت متهشرجة بعد وخلة:
يمض على

-والسيد عالم ما رأي،؟ ل

ترقيت ،لك الكثير  ..خاذا الرجال
الطيب يكن لك معزة

اباة ياابنتي

 ..خل واأق بتلك البساطة؟
أطرقت متنهدة قبل أن ت يب ،بصاى:
-بااالطبع ال ،لكناا ،لاا

يملااك إال

االااات ابة لمطلبااي األ ياار الااذي
ايهقق لي راحتي التي أببو إليها
-طيب على األقل أ باري عماك

ليال

أين كنت طاوال تلاك السانة التاي
650

غبتها عنا إن أري

أن تهققاي لا،

مطلب ،األ ير
شري

أي عيني ،الهازينتين للهظاة

قبل أن ت يب:
-حسنا  ..أقد

ذاكرتي بعدما علمت

ااس ،ل ا
ادي وإينا
ار م ا
ب با
الغدمة ،كنت تائهة أخي

ال
أتهما

أي أر

هللا

ال أذكر شيئا عن خويتي أو ما حادث
لي ،ث
يا ع

التقيت بصناس طيبين مثلاك
ليال عشات وااطه

يعاملونني كصخلي ،ث
بعدما عاي

عاد

وكاانوا
إلايك

إلي ذاكرتي

كان وجه ،المتغجن يباوح بمشااعر
التي أشعلتها كلماتها ،ااتطري :
لكن ال أحاد يعلاليل ،من أجلك ،أعل
أمان معك ،وأنا ل

اا عا
باذلك يا
أن ااري أاي
أأغا

ا ،إال
عنا

ألخلي ،أااتاذ عاالم ن سا ،ال يعارف
شيئا
651

ارتسمت ابتسامة مطمئنة على ش تي،
وخو يقول:
 ااابهان هللا  ..الطيبااون أمثالااكاركه
اابنتي ال يتا
يا

ادا  ..وال
هللا أبا

تقلقي يابنتي  ..أنا ..
بتر كلمات ،حينما ظهر عاالم بوجا،
مت ه

قائال:

عطر  ..لدي أ بار بشصن م دي****
اهب طبيب المغهة ن سا طاويال قبال
أن ي بهما:
-باادمة ن سااية وعغاابية أي

إلااى

اكتئاااب حاااي و  ..كيااع أباايغها
ببساطة؟  ..وحالة عدم اتزان عقلي
 ..أنا آاع  ..لكن خذا خو الوضاع
اآلن  ..ما الذي حدث ل،؟
ايطر

الغدمة عليهماا ،كاان عاالم

أول من تكل

شارحا للطبيب كل شائ

عاان م اادي ،وبعاادما انتهااى قااال
652

الطبيااب بصاااع وخااو يعاادل وضااع
نظارت:،
طيب  ..مبدئيا ينبغاي أن يتاولىأحد أمر الط ال طاوال مادة مكاوث
ايظل معناا حتاى

المريض خنا ،نع

يعال  ،أهالة باعبة كهاذ
رعايااة ومعاملااة

تتطلاب

ابااة ،وخااو ال

يستطيع أن يعتني بن س ،وقد يشاكل
طرا على ن س ،ومن حولا ،،اانبذل
قغارى جهادنا أاي عالجا ،،لكناي ال
ااوي وال
اايتعاأى ويعا
ااى اا
أيري متا
أاتطيع القاول بهاذا ،ربماا بعاد
انوا ،
اا اا
اهور وربما
اابيع أو شا
أاا
يتوقع األمار علاى مادى ااات ابت،
للعالج وما قد يطرأ على حالت ،مان
تطورا  ،اآلن خو تقريبا ال يصكل وال
يتكل

وال ينام ،ال يشعر بشائ مماا

حول ،،يقجي معظ

وقت ،مهملقا أاي
653

ال را

وأقط ،وربما يتطاور األمار

إلى غيبوبة إن ..
قاطعت ،عطر وخي ال تهتمل كلماتا،،
قالت ويموعها تنهمر:
خل أاتطيع رؤيت،؟****
رجت عطر من ح ارة م ادي وأغلقات
الباب

ل ها برأق ،وق ت إلى جوار

الطبيب وعالم تهاول ك ك ة يموعهاا
المستعغااية ،لاا
كلمة ،ل

يبايلهااا م اادي

ينتب ،إلى وجويخا أباال،

ابطهبها الطبيب إلى مكتب ،بينماا
توج ،عالم إلى

زينة المغهة،

طات

بعض السطور على ورقاة بيجااء ثا
ناولتها للطبيب وخي تقول:
من أجلك أعط ،تلك الورقة حينماايعي أو يتعاأى ،ايعرف منهاا أيان
ي دني
654

ث

ظهر عالم بالباب ،تبايال نظارا

م عمة باألاى ،ثا
مع ،بقلب يعتغر

قامات وانغارأت
األل

..

****
مسهت عزيزة يموعها وخي تقبال رأس
أ اي الغغير النائ

كالمالك ،قالت

وخي تنظر إلي:،
مسكين أنت يا بغيريث

اآلت مغيرة يأة الهديث:

كيع كان يومك األ ير بالعمل؟-ل

أتوقع كل خذا الهب وكال تلاك

الدمو

من ال ميع ،كان األمر بعبا

علي يا عمتاي ،أباعب مماا توقعات
بكثير
قامت عطار وحملات الغاغير ريثماا
تنتهي عزيازة مان حازم الهقائاب،
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ي لت ح رتها ووضاعت الغاغير علاى
السرير ،أ ذ
يار

تتصمل ،للهظا  ،ثا

بعينيها أاي المكاان تويعا،

للمرة األ يرة ،لمهتها قابعة خناك
حيث تركتها مع حقيبة يادخا( ،خال
نسيت كلماتي؟) تريي ا ال بالح أاي
رأاها ،توجهت إلى م كرتا ،،حملات
كنزخا بهب وجلست

جوار الناأاذة،

أتهتها بابطء وقلبات الغا ها
تلك الكلما

..

التي ال تزال تدخشاها

وتمل خا حباورا كلماا قرأتهاا ..
وعطاار ال تاازال تكتشاا ها وتتصماال
معانيها ..
(كل منا لدي ،جزء يا ل ن س ،يهرب
من الدنيا إلي ،إذا ما أثقل قلب،
 ..يتمنى أن يعيش أيا ،وال يبرحا،
 ..ذلك ال زء المدعو ذكريا )
656

لمساات الكلمااا

قلبهااا أصج تاا،

وأشعلت ،بالهنين ،شعر

بالنساما

المنسابة من القمر تت لل الغ ها
تقلبها لها ..
(ربما ال تهتاج ورية ذابلاة ألكثار
من قطرة ندى تعيد لها الهياة)
اى أ ايخ اا
ار إلا
اها تنظا
ات رأاا
رأعا
الثاني الذي راقتهاا با ،األقادار
وخو نائ
وترا
عاي

كالمالئكة التاي تداعبا،

على أم ،البساما  ،تنهاد ،
إلى ب هاتها ..

(قد ندعي معرأتناا للهاب بمعرأاة
تلك الورقة التي باين أيادينا ..
بينما ننسى أنها ااقطت عان شا رة
غنية وارأة)
ث

..
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(اامهي يا عطر  ..ألجلك يا بغيرتي
 ..ألجل قلباك الغاغير الكبيار ..
اامهي كل ش ص  ..وكل شئ)
آطبقاات عطاار الاادأتين اللتااين
احتجنتا بالح أي كلماتا .. ،رأعات
رأاها إلى قمرخاا الاوأي  ..قمار
بالح  ..غمرخا عطر

الغزير مطمئنا

 ..طاأت بالكون ث

 ..قامات

عاي

لتغلق الناأاذة  ..بايلات قمرخاا
ارة  ..ري
ارة أ يا
نظا
نع

االم ..
يون كا

 ..أراك خناك ..
****

وأي الغباح  ..كانت عطر قد انتهت
من

طاباتها الثالثة؛

وآ ر لكاري

طاب أل يهاا

عاالم وثالاث لثالاث،

حملت بغيرخا و رجت إلاى الغاالة،
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وجد

عزيزة بانتظارخا وقاد أعاد

كل شئ للرحيل ،اصلتها مبتسمة:
خيا يا عمتي؟خيا يا حبيبتي ،اتغلت بالسمساارللتو ورتبت مع ،كل شئ ب غوص بياع
الشقة ،ك

يهزنني أراقها  ..خناا
عمري

عشت اخرة شبابي وأجمل انوا
..

اقتربت عطر بهزن من عمتهاا تمسا
عن وجهها يموعا تساللت ،اااتطري
عزيزة:
-ال بصس يا باغيرتي ،المها

أنناا

انكون معا وأي بلدة الغاالي ،لا
أكن ألترك مكاني من أجال أي مكاان
آ ر أي الدنيا غيار تلاك البلادة
ال ميلة  ..حيث بالح ووأية ..
بالمناااابة ..

الااك اتغاال وخااو

ينتظرنااا خناااك ،وقااد أاات

شااقة

والديك وجاء بمن نظ ها وخيصخا
659

لقد اشتقت إليا ،كثيارا ،اشاتقتإلااى أوالي

ااالي وإلااى الناااس

البسطاء ،اشتقت إلى كل شائ خنااك
..
اي أ ا اي ..
اا إذن ،أعطنا
اا بنا
خياانتوج ،إلى موقع السايارا

ألاي

كذلك؟
رق بو

عطر وخي ت يبها بعد لهظاة

شروي:
ال يا عمتيالت تت عزيزة إليها مست همة ،لا
تستطع إ

اء يخشتها حينما أجابات

ابنة أ يهاا بثقاة وابتساامة ذا
مغزى:
-انساأر بالقطار ..
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قمر 30
كنا أاي العمال كالمعتااي ،وكاان
اليوم

ي ا غير مشاهون بالمهاام

والمواعيد مقارناة باألياام التاي
ااابقت .. ،والتااي ضااغطنا أيهااا
ان المالب ا
ارا ما
اا كبيا
المنا كما
واا
ألبهابها ،ااتصذنت ورية مان بااحب
المغسلة أن ت رج كي تشاتري شايئا
ما وأنها لن تطيل الغياب ،ااورني
قلق

ي م هول المغدر لكني شاغلت

ن سي عن ،ببعض األعمال  ..وانشاغل
امالئي بإعداي الطعام ريثما تعاوي
ورية ،أ ذ

أراقب عقاارب السااعة

أعد الثواني أي غيابها ،مر

أكثر

من ااعة ،باايلني بااحب المغسالة
نظرا

توحي باالقلق ال التبارم ..

أتجاااع ت حيرتااي واشااتعل القلااق
661

بدا لي ياصكلني  ..إنهاا ال تعارف
اي
اى اآلن  ..وخا
ادا حتا
اة جيا
المنطقا
منطقة متشاعبة متدا لاة الهاارا
واألاقة متشاابهة المعاال

 ..لا

تكن أبدا تتعماق أاي أنهاءخاا إال
بغهبتي  ..البيت والعمال والنهار
ومهال

الطعام القريبة أقط  ..خذا

خو كل ما تعرأ ،ورية ..
اار
انها

اال
اا باكتما
اابي تماما
أعغا

الساعتين ،تركات

كل شائ و اارعت

لل روج والبهث عنها ،ل

أجب باحب

المغسلة الذي اصلني بتوتر متزايد
اي
اب قلبا
اي؟  ..تواثا
اصتي معا
ال يا
خا
أمامي وأناا أعادو باين الشاوار
اارا
والها

ااي
ااي عينا
اا  ..تكا
الخثا

المرتعبتان تق زان مان مه ريهماا
اا
ال ات ا
اي كا
اربان أا
اا تجا
وخما

..

أبطدم بالناس ويغطدمون بي  ..لا
662

أتوقع للهظة كي ألتقط أن اااي ..
شعر

بعقلاي وقلباي يوشاكان علاى

افن

من الوقات

ار  ..ل

أيري ك

مر علي  ..ترى أين ذخبت وتركتني؟
إليهاا

ماذا حال بهاا؟ خال عااي

ات
ال كانا
ادث  ..خا
اا؟ وإن حا
ذاكرتها
لترحل خكذا ببسااطة رغا

كال ماا

بيننااا؟ ويون كلمااة ويا

واحاادة

حتى؟ أم أن مكروخا ما قد أبابها؟
بارتيا

ن جت ال كرة األ يارة عان
أكن أحتمل م ري الت كير

رأاي أل
أيها ..
عد

إلى المغسلة على أمل أن تكون

قد عاي

أي غيابي ،خز الرجل رأا،

ن يا ومالمه ،تماوج باالااى ،ذخبات
إلى بيتها( ،ال يا بني  ..ل
منذ غااير

أرخا

باباحا) ،وق ات أماام

باحبة البيت عاجزا بعادما أضااعت
663

بكلماتها آ ر آمالي ،تلك السايدة
ال ورية
ات تعاما
اي كانا
ارؤوم التا
الا
كابنة لها  ..والتاي طغاى الهازن
على مالمهها حينما علمت ب قادانها
..
ل

أير ماذا أأعل  ..ااتند

إلاى

جدار وأطلقات لادموعي العناان ..
راحت السيدة تربت على كت ي بهنان
اص يرة
ال تا
اصن كا
ااول طم اصنتي با
تها
وأيها

يرة وأن الغائب ح ت ،معا،

وكل خذا الهراء ،خدأ
وأ ذ

بعاض الشائ

أمس

وجهي بمنديل نااولتني

إيا  ،نظر

أي عينيها الادامعتين

ووجهها المتغجن أرأيت بسمة حانية
على ش تيها ،قالت ب

و

وخي تربت

علي ثانية:
يا هللا  ..خل تهبها إلى خذا الهد؟قغد

الباب بتهالك وقلبي المكلوم

ي يبها يون ت كير:
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 ..أحبها  ..لكن يون أي حاد

-نع

 ..حبي لها ال يعرف حدويا
****
اذ
أ ا

ارارا ،أذر
ارة ما
اد الكا
أعيا
ن سااها جيئااة وذخابااا

الشااوار

بقدمين ال تقويان على حملي ،ااوي
الدنيا من حولي أي وضا
أ صة تذكر
تا

النهاار،

شيئا  ..النهر  ..كيع

عن بالي؟!  ..يبت الهياة أاي

جسدي مان جدياد  ..تشابثت كغرياق
بقشة  ..باألمل الوحيد الذي تبقاى
لي  ..يون أن أأكر أيما قد يهادث
لي لو ذخبت إلى خناك ولا
 ..قغد

ن

أجادخا

الموضع الذي اعتادنا

أياا ،اللقاااء  ..تتزايااد

قااا

له تي و وأي باقترابي من المكاان
 ..وحين أبب

الموضع نغاب عينااي
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الراجيتان  ..رأيتهاا  ..نعا

..

تك يني لمهة لظلها ألعرف أنها خاي
 ..كانت واق ة تنظر للماء ال اري
وظهرخا أي مواجهتي وشعرخا يتناثر
حولها أي كل ات ا

يناييني  ..ل

تسع الدنيا أرحتي حينها  ..اارعت
إليها أكثار وقاد ذخاب كال شاعور
اي
ات لا
ااق  ..الت تا
اب وافرخا
بالتعا
باامة أصضاء الكاون مان جدياد ..
الحت أي عينيها اللتين احتجانتاني
نظرة ياأئة غريباة للهظاة  ..ثا
ااوتها
اات بغا
ااداي وقالا
ااكت يا
أمسا
المالئكي:
كنت أعارف أناك اات دني  ..أناتيائما من ت دني ..
مأل

عيناي المهرومتان مان وجههاا

وكلماتي الالخثة تتسابق إليها:
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أين كنت طوال خاذا الوقات؟ كادمن القلق عليك  ..حرام عليك

أمو

وهللا  ..قلبت المدينة بهثا عنك ..
أ

جت بغرخا تنظر إلى ذلاك الشائ

بين يديها وخاي تناولا ،لاي ،لا
أالحظ ،قبل ذلك ،كان كتابا ،قالات
برقة:
أحببت أن أخدي إليك شيئا ،ااصلتار
اة ،ا تا
اة قريبا
اى مكتبا
علا

اذا
خا

اااذا
ااك ،ال أيري لما
اااب ألجلا
الكتا
بالتهديااد ،ربمااا ألنااي قرأتاا،
ار ..
وأحببت ،أيما مجاى  ..ال أذكا
لكني ل

أعرف طريقا للعوية ،يبدو

أنني ابتعد
علااى اااا

كثيرا ،ل

يتعرف أحد

المغساالة وال الهااارة،

حاولت الرجو

حتى تعبت قدماي ،ل

أجد أمامي إال المكان الذي اعتااي
أن ي معنااا ،ل ااص

إلياا ،لعلاا،

ي معنا ثانية ،أناا آاا ة  ..لا
667

أكن أعرف أن تلك الساعا

القليلة

ات عل بك كل خذا
ث

اتسعت ابتسامتها وخي تعااتبني

أي مرح:
-ث

ل

تص ر

اذا ال هاد؟ ..
بذلت كال خا
كثيرا  ..لو أنك شغلت قلبك

من البداية لكنت ..
تالشت ابتساامتها وبتار
أ صة وقد شري

كلماتهاا

أي شئ ما ،ااصلتها

ماذا خناك؟ قالت بت كير وتريي:
اغل
اة  ..شا
الكلما

اذ
-ال أيري  ..خا

قلبك  ..ال أعرف من أين جاءتني ..
أظنني ..
أش قت عليها من حيرتها المتزايدة
ادري ب ا
اي ال تا
وخا

اا،
ال جملتها
تكما

رمقتها بنظرة حملتها بكل ما يثور
ب ،قلبي ،أجبتها ويدي تزياي بهاا
تمسكا:
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اذ
اي منا
اغل قلبا
اا أشا
اك ،أنا
ال علياعرأتك ،أتعرأين؟

ت أن تكوني قد

ضعت مني ثانية ،أنا الذي ل

أبدق

أنني وجدتك بعد كال خاذا العمار،
بدقيني يا ورية ،كاان عاذابي أاي
غيابك عني تلك ال ساعا

القليلاة

أقسى ألاع مارة مان عاذابي طاوال
حياتي من قبلك ،أنا أحبك يا ورية
..
أيخشتني ش اعتي المباغتة بقدر ما
أاجصتها ،انتزعات يادخا مان يادي
برأق وحولت بغرخا إلى النهار مان
جديد ،ال أعارف اار خاذا االضاطراب
الغريب الذي اعتراخا بعاد كلمتاي
والذي ااي من اضطرابي ،بعاد بامت
قالت بنبرة شارية حزينة:
تهبني؟ لماذا؟ أنت ال تعرأناي ..حتى أنا ال أعرف ن سي ..
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أجبتها بكلما

ااتقيتها مان تلاك

اي
امها أا
اري بااا
اي ت ا
اور التا
البها
قلبي:
-نع

أحبك ،ويك يني ما أعرأ ،عنك

يااا ورية ،يك ينااي أنااك النااور
الوحيد الاذي أبغارت ،عينااي أاي
حلكة الظالم الذي غلع حياتي ،أنني
ل

أعد أطيق اااعا

الناوم التاي

ت رقنا  ..أنا الاذي كنات أنتظار
النوم قبل أن أراك كي يعزلني عان
خذا العال
ل

القمئ وما أيا ،،أناا

اى إال معاك ياا
أعرف للهاب معنا

اى
ادي إلا
اا ال أختا
ات تائها
ورية ،كنا
قلبي قبل أن أعرأك ،أحبك كما آنت
بكل كياني ،ويون أن أاصل ن سي عن
أي ت ابيل أو أاباب و..
اة؟
ارأة متزوجا
ات اما
ااذا إن كنا
وماماذا إن عاي

إلي ذاكرتي وحيااتي

ألكتشع أن لي اوجا وأواليا؟
670

نزلت كلماتها كالغاعقة على رأاي،
ل

أأكار قاط أاي احتماال كهاذا،

أحسست بقبجة قاااية تعتغار قلباي
المعذب  ..تمنع عن ،قطارة المااء
التي أنتظرخاا بعاد ظماص العمار،
ماي

بي األر  ،ل

أيري با

يمكان

أن أجيب على تسااؤلها خاذا ،لاذ
بالغمت للهظا

قبل أن أري بصل :

إذن يك ينااي أقااط أن أظاال إلااىجوارك  ..حتى تتذكري وتعرأاي كال
شئ على األقل  ..وحتى إن ل

يقادر

لهذا أن يهدث  ..أكال ماا أطلبا،
منك أال تتركيني أبادا  ..بادقيني
يا ورية  ..كل ما حلمت با ،قبلاك
اراب  ..أنت الهقيقة الوحيدة أاي
خذا العال

بالنسابة لاي  ..أنات

المعنى  ..أنت العال
671

..

****
كنت أحاول مساعدتها قدر ااتطاعتي
أي أن تستعيد ذاكرتها ،رغ

ما قد

يهمل ،لي ذلك ،إن حدث ،من م اجآ
مريرة وكسر لقلبي وعذاب ال قبل ل،
ب ،،أيام األجااا

كنا نقجي معظا

اة
اي المدينا
اول أا
اي الت ا
اا أا
وقتنا
بصحياءخا الراقية والشعبية ،حتاى
ذلك الهي الذي اعتد

العايش أيا،

مااع رانيااا ،مررنااا علااى ال اايال
والمطعمين يون أن أ شى أن يتعارف
علي أحد أي خيئتي المزرياة تلاك،
كان خذا خو آ ر خمي ،كل ماا بار
أطلب ،وأاعى إلي ،خاو ورية أقاط،
باء

كل مساعينا بال شل مرة تلاو

األ رى ،ل

يذكرخا أي مكان بصي شئ

يساعدنا أي نهاية األمر ،لكني لا
ولاان أماال أباادا طالمااا أن خااذا
672

يرضيها وأن ،قد يساعدخا ذا

ياوم

 ..ولو كاان االحتماال :واحاد أاي
الكون ..
قابلتني ذا

يوم واجماة شاارية ال

يغلها شئ مما أقول ،لها ،ااصلتها
اا
اي أن حلما
ار؟  ..أ برتنا
اا األما
ما
غريبا راويخا ،أنها كانت أي مكان
مظل

ال تبغار أيا ،شايئا وال اوف

يتملكها ،حتى اامعت وااط الظلماة
بوتا أنثوياا حنوناا لاي

بغرياب

عليها ي برخاا أن تهادأ وتطمائن،
اقتربت بااحبة الغاو

منهاا حتاى

أببهت أاي مواجهتهاا تماماا ،ثا
مسهت بصناملها الرقيقة على عيناي
ورية أرحل الظالم أ صة ليكشاع عان
وج ،تمل

الطيبة وابتساامة تساع

الدنيا ،أحسات ورية بصماان ع ياب
حينمااا أاااكنتها الساايدة حجاانها
673

الداأئ وأغلقت عليها ذراعيها ،ث
أأاقت من نومها على كلما
األ يرة التاي تاريي

السيدة

أاي كيانهاا

كل:،
إطمئني يا حبيبتي  ..خا قد رحالالظالم
تصثر

كثيرا وغالبت يموعي بغعوبة

وأنا أاتمع إلى نبرتها المتهدجاة
وخي تقص حلمها ،اصلتها:
ربما كانت أمك؟أجابت بهيرة:
ربما  ..ال أعرف  ..لكنهاا كاناتتشاركني شبها كبيرا
اا ورية ..
اال ير يا
ار با
اذا يبشا
خاربما كان ال رج قريبا
نطقاات جملتااي األ ياارة بت اااؤل ال
أملك ،لعلي أطمئنها وأناا أغتغاب
ابتسامة واخناة أوخنهاا ماا كاان
674

يعتماال أااي باادري ،جاااوبتني خااي
بابتسااامة مماثلااة يون أن تزيااد
كلمة.
****
ل

أأاتهها مان جدياد بشاصن حباي

المشتعل لهاا ،ماا ن اع الكلماا
والقلوب متغالة؟  ..شايئا أشايئا
بدأ

خي األ رى تقلل مان كلماتهاا

عاان ذاكرتهااا الجااائعة وحياتهااا
السابقة المبهمة ،ال أيري حقا خال
أاااعدني خااذا أم أحزننااي ،نعاا
أريدخا لي وإلى جاواري يائماا ..
ولكني أريد اعايتها أوال ،ال أرياد
اد
اا اعتا
اول بينما
اذابها أن يطا
لعا
عذابي واعتايني ،كنت أقول لها أن
أول كتاب لي اايكون عنهاا ولهاا،
لتجهك خي معلقة أن ما عرأت ،عنها
675

أي انة ال يمأل أغال أي كتاب بسايط،
أصري عليها بصن من الناس من تازن
اللهظة معها

عمارا بصكملا ،،وأن

ميزان الزمان لاي

أبادا كميازان

القلب ،تسصلني من أين لي كل خاذا
الكالم ال ميل ،خل أنني قرأت ،أاي
كتاب مثال؟  ..أصقول لها أنني آتي
ب ،منها ألخدي ،إليها ،أهي ملهمتي
ونبع حياتي ،وخي من توحي إلي بما
ل

تبلغا ،بالغاة كتاب الادنيا وال

أاتطيع وب  ،أي كلما

..

****
وذا

يااوم أباابت بماار

شااديد،

ابطهبني باحب المغسلة إلى ح رتاي
بالبيت ومعناا ورية يعغاع القلاق
اا
اا جارنا
اا ،أتانا
اوف بمالمهها
وال ا
اني ث ا
ان وأهغا
اغير السا
اب با
الطبيا
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طمصننا أنني اصكون ب ير إن واظبت
على الادواء ،خا
بالنزول لشراء

بااحب المغسالة
أقالت ورية بصنها

اق
اا بقلا
اا إليها
اتذخب ،نظرنا
ان اا
ما
أطمصنتنا أنها تعرف الطريق جيادا
خذ

المرة ،ظل الرجل ب انبي حتاى

عاي

ورية بعد حين بوج ،غير الذي

ذخبت با ،،لا

يكان ذخناي بااأيا

ألاصلها أو أركز أي األمر ،أعطتناي
الدواء وأطعمتني وظلت إلى

جواري

حتى نمت ..
ات
ااحب البيا
ااءني با
اباح جا
اي الغا
أا
واجما ،كانت حالتي قد تهسنت قليال
رغ

الهارارة واالرتعااش ،أعطااني

الرجل م موعة أوراق مطوية قال أن
ورية تركتها لي ،تناولتهاا بقلاق
اا
اارعت يقا
اد تسا
وقا

ات
اي ،كانا
قلبا

راالة طويلة ت برني أاي مقادمتها
677

ااي
ات  ..عا
اد رحلا
اا قا
أنها

اا
إليها

ذاكرتها ورحلت  ..خكذا ..
كان آ ر ماا علاق باذخني قبال أن
أأقد وعيي خي تلك الكلماا
بدأ

بها

التاي

طابها:

( قبل كل شئ ينبغي أن تعرف ااامي
الهقيقي  ..لي

ورية ..

بل عطر ) ..
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31
الظالم من جديد  ..بقعة ضوء أضاء
لي واط بهر ظلماتي مألتني أمال أاي
بر قريب  ..ث

اا عان
ا ت اى نورخا

عيني أ صة كما ظهر أ اصة  ..عااي
كل شئ باختا كئيبا ال معنى ل ،كما
كان قبلها ..
قمت من أراشي بتثاقل نهو راالتها
التي خدمت كل شئ أوق رأااي أعياد
قراءتها ربما للمرة المائاة ،خاا
خي مستقرة أوق كتابها الذي أخدت،
لي يوما ،تلك األوراق خاي كال ماا
تبقي لي منها مع ذكرياا

ولهظاا

وت ابيل حولتني إلى ش ص جدياد ..
اة  ..ث ا
اة طويلا
اد تعااا
اعيد بعا
اا
تركتني باحبتها كي أعوي وحدي إلى
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غياخبي وأراضي تعااتي القديمة ..
المرة ..

ربما لألبد خذ

أمسكت أوراقها المطوية المشاهونة
بالكلمااا

والنبجااا

والعباارا

واآلالم ،راالة طويلة خاي ،ال مكاان
أيها لهارف إضااأي ،تغمار األحارف
اوجهين،
اى الا
اة األوراق علا
المترابا
ائ عان حياتهاا
كتبت لي أيها كل شا
السابقة بكل ما احتوت ،من مرارا
ونكبااا  ،لكنهااا باادر
بتقدمة توض

لي ل

أعلت ذلك ،لا

ادما
اي يون مقا
ات عنا
رحلا
ويا

طابهااا
اة
أو كلما

أ يرة أامعها بغوتها ..

(قمر..
قبل كل شئ ينبغاي أن تعارف ااامي
الهقيقي  ..لي

ورية  ..بال عطار

..
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أعرف مدى قساوة ماا ااتالقي ،بعاد
طابي خذا ،لكن ربما يهاون األمار
عليك أنني لست أقل عاذابا وحيارة
منك ،وعزائاي الوحياد أناك ربماا
موق ي وأن ،ال حيلة

تعذرني وتت ه
لي ،آمل خذا ..
ل

أذق نوما طولال الليال ،ااهر

أكتب إليك بدمعي ما عسا
كل شئ؛ أنني ل
ببساطة ،باألم
لك الدواء ل

ي سر لك

أتركك وأرحل خكذا
 ..حين ذخبت ألحجار
أجد

أاي الغايدلية

القريبة ،توجهت إلى أ ارى وبا ها
لي أحدخ

وجلبت الدواء ،وكما كان

اارا
المتني حا
اا  ..اا
اي ذخابا
طريقا
وشوار
كان

مظلمة إلاى أ ارى ،أحادخا
ال تماماا مان النااس ،بارا

أمامي شا ص أ اصة كصنا ،ظهار مان
ال
اا مهلها
اعثا رثا
اان أشا
ادم ،كا
العا
الثياب يبدو االضاطراب علاى وجها،
681

ايئا
ات شا
اتين ،لمها
ا ،المرتعشا
ويديا
يلمع أي يد  ،اكين ،ارت ع قلباي،
أوق ني طالباا مناي ويموعا ،علاى
وجه ،أن أ رج كل ما معي من اكا ،
قال أن ،يرياد الماال بشادة ،لا
أأهااا

الكثيااار مااان كلماتااا،

اد
اة ،وجا
المتلعثما

ا،
اي أناولا
ن سا

حقيبة يدي وأنا أنظار أاي عينيا،
بتعمق ،ال أاتطيع بكلماا

أن أباع

ما رأيت أيهما أو ماا شاعر
ببطء انسابت مني كلما

با،،

ال أيري من

أين أتيت بها ،قلت ل:،
اة ..
لست مجطرا ل عل خذا يا بركاأعلاا

أنااك لساات لغااا  ..ابنتااك

ايتوالخا هللا
أاجصتني كلماتي بقدر ما أاجصتا،،
تشوشت أأكاري وااي اضاطرابي ،ظال
الرجل يرمقني أاغر ال
للهظا  ،ثا

كالم ادر

تهولات تلاك النظارة
682

التائهة أي عيني ،إلى رعب حقيقي،
ث

قال بغو

متهدج:

اامي  ..كيع عرأت،؟ وكيع ..بتر المسكين كلمات ،وترك حقيبتاي
وكل شئ وخرب من أماامي كاالم نون
وخو يريي بال توقع:
اامهيني  ..اامهينيت مد

أي مكااني للهظاا

شيئا مما جرى ،ث

ال أأها

برا مان العادم
أحملاق أيا،،

قط بغير جميل ،أ ذ

تلك العيناان ال يروايتاان ،خاذا
الرا

على ال راء وتلاك األلاوان،

ذاك السمت ،ثبت عينا
أي عيني للهظة ث

الهزينتاان

ابتعاد ،أيركات

أني أعرأ ،على نهو ما ،حاولت جمع
شتا

أأكاري التي تبعثر

بين كال

ما رأت ،عيناي وامعت ،أذناي وحدث
ادا
اي با
اا  ،اعترانا
اذ لهظا
اي منا
لا
683

رخيب ،بور وكلما
وومجا

ووجاو

متدا لة ،شاعر

وأحاداث
أن يواماة

تعغااع برأاااي وقلبااي كااان ي

ااق

اي واألل ا
اكت رأاا
اون ،أمسا
ب نا

اي
أا

تزايد يكاي يقتلناي ،ال أذكار كال
تلك الكلماا

والمشااخد الباختاة

التي كانات تتعاقاب ب ناون يا ال
عقلي ..
ال ت ذي عطر يا جناة  ..كياع عارف
بهذا االا ؟  ..اامهي يا بنيتي ..
شغلي قلبك  ..مااذا اتساميها؟ ..
عبلة  ..ضا

منها باغيرخا  ..خال

ينقغك شئ معي؟  ..األط ال  ..عطار
القمر  ..وخل للقمر عطر يا بابا؟
 ..كنت أعرف أنني اصحرم منك

..

وواط كل تلك األأكار التي تتاداأع
ات ال ادنيا
االبرق ،كانا
اب كا
وتتعاقا
تدور ،وكنت أترن  ،أبرخ ،أتداعى،
684

رأعت رأاي الاذي يوشاك أن ين
نهو السماء ،كان ضياء
رأيت  ..وكان عطر

ار

خو آ ر ما

الذي ا ترقناي

خو آ ر ما أحسست ب.. ،
أأقت على تلك األيايي التي تهزناي
برأق واألبوا

التي تساصلني بقلاق

خل أنا ب ير ،أتهت عيناي كمن قام
من ابا

عميق  ،ال بد أنني ل

أغب

لوقت طويل ،كان كل شئ مشوشا ،رحت
أتل ت حولي أي حيرة ،أتساءل متى؟
وأين؟ وماذا؟  ..ث
تتج

أ ذ

الغاورة

وذخناي يغا و شايئا أشايئا،

اى
اى إلا
ادواء الملقا
اك الا
ات ذلا
لمها
جواري ،خنا تاذكرتك وتاذكر

أناك

بانتظاري ،قمت واارعت إليك وأناا
أأكر أي كل ت ابيل حيااتي قبلاك،
رأع الستار عن كل شئ أ صة ،عرأات
من أنا وماذا حدث لي ،تاذكر

كال

شئ ،وحينما وقعت عيناي عليك خاذ
685

المرة أشا قت علياك وعلاى ن ساي،
براعا

عاتية كانت تثاور

ويواما

ادواء
اك الا
ادما أعطيتا
اي ،وبعا
يا لا
وتركتك ،قغد

ح رتي وأمسكت ورقاة

وقلما ،وخا أنت تقرأ كلماتي )..
****
راحت تهكي لاي عان حياتهاا ،مناذ
ط ولتها أي كنع والديها الرائعين
اللااذين أغاادقوا عليهااا وأ يهااا
الهنان والهب والرعاية ،عن أبيها
ابة ومدى ت ري
ث

ومدى تعلقها ب،،

مغيبتها وأ وخا أاي وأاتيهماا

المتتاليتين ،رحيلهاا عان بيتهاا
اااة
ااادتها ال ميلا
اااب وبلا
الهبيا
وانتقالهاااا للمديناااة ،مااارورا
بدرااتها وعملها ،وحتى ذلك ال زء
األ ير الذي ابب لها كال العاذاب،
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ذلك ال اص بزواجها وحرمانهاا مان
األط ال ث

طالقها المرير ،اجتهاد

وعملت كثيرا ،ضاهت وعانات وظلمات
ارا ،رأ
كثيا

ار،
ار الكثيا
ان البشا
ما

ذكرني كل شئ عاشت ،بشئ عشت ،،اآلن
أهمت أنا كل شئ ،تصلمت وأنا أقرأ
كلماتها ،تصلمت ألجلهاا أكثار مان
ألمي ألجلي ..
اارة
اا هة األ يا
ااي الغا
ااذا أا
خائنا
البائسة ،أرى وأامع وأشعر بمرارة
رحيلها القااي على كلينا من تلاك
المرارة التي تقطر مان كلماتهاا،
أعيش ،وأتعذب ب ،ثانية بكل كياني
..
(اآلن علي الرحيل يا قمر ،لي

عان

رضا وا تيار أبدا ،ال أجاد أماامي
ابيال آ ر ألالك ،،أ راحي القديماة
ال تزال م توحة غاائرة لا

تلتائ

بعد ،لست متصكدة من حقيقة مشاعري
687

نهوك  ..أخي حب أم شئ آ ر ،وحتاى
اوى
اع أقا
اذا ياأا
اك أها
ات أحبا
إن كنا
لرحيلي ،ال أريد للهاب أن يعاذبني
ثانيااة  ..أن يقتلنااي ثانيااة ..
الهب!  ..ذلك العال

الوريي الذي

ظللت أحل

ب ،منذ بغري  ..باليوم

الذي أرا

علاى

قايما كالرواياا

حغااان ،األباايض  ..والااذي بساابب،
اختاارأ قلبااي ولاا

يعااد يهتماال

المزيد ،اصعوي ألخلي الاذين ذابات
قلوبه

أي غياابي ،ااصلقي بن ساي

المتعبة أي أحجانه

الهبيبة التي

اشتقت لدأئها ..
لي طلب أ ير ،رجاء ،ال تبهاث عناي
أو تهاول الوبل إلي ،يعني ،أرياد
أن أبتعد ،أن أخدأ ،أن أأكار ،أن
أعرف ماذا أريد ،ماذا ااصأعل أاي
ما بقي من حياتي ..
688

لكن ال تيصس يا قمر ،اصكتب إلياك،
لن أنساك ،أعرف أنني لان أااتطيع
وإن حاولت ،ولعلنا نلتقاي ثانياة
يا قمر  ..إن قدر لناا أن نلتقاي
..
عطر)
****
خااي عطاار إذن  ..نعاا

 ..وماااذا

اتكون غيار ذلاك؟  ..ومان غيرخاا
يكون؟  ..األمور أي نغابها اآلن ..
كنت أتهدث إلى قمري العلي؛ أأغهت
لي عن أارارك يأعة واحدة  ..لكنك
تركتني مهطماا مكلوماا بعادخا ..
اآلن أعاارف أننااي لاا

أذق عااذابا

قبلها  ..أن العذاب الهقيقي كاان
أي انتظااري مان بعادخا  ..آ

..

العذاب  ..قالت أنهاا ال ترياد أن
ال ..
تتعذب بهبي كما تعذبت من قبا
689

أنا أعذبها؟!  ..أعذب مان يلتناي
على قلبي وأحيات حيااتي؟  ..كنات
أكر

ن سي قبلها  ..أكار

التااي لاا
الروايا

تعاارف الهااب إال أااي

 ..أكار

وضع  .. ،ب موي
ل
جاء

حيااتي

قلباي ب وائا،
وغلظتا .. ،أنا،

يكان ينابض إال ليعايش  ..وقاد
ال ماا
خي لتمد لاي يادخا بكا

حرمت من .. ،جااءني الهاب أ يارا
كصبهى وأحلى ما يكون  ..ل
يوما إحسااا كهذا  ..ل

أتغور

أكن أعرف

أن أي الكون كل ،اعاية مثال خاذ
 ..علمت عطر قلبي أن ينبض لغاياة
أامى من الهياة  ..لكان النهاياة
أتت مريرة قااية كما ل

تاص

مان

قبل أي رواية قرأتها  ..أهاا خاي
قد ذخبت وذخبت معها الهياة ..
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32
ل

يمر ما حدث مرور الكارام علاى

باحب المغسلة ،كل من ينظار إليا،
اد
ان أقا
ا ،ما
ا ،وجا
ارف أن لا
اان يعا
كا
عزيزا( ،خل من أ بار يا قمر؟ أل
ترال عطر

طابا أو أي شئ؟ ) كاان

يلقي بس ال ،خذا كل يوم تقريباا،
بمرور األيام كانت تتالشاى الله اة
أي أائلت ،تادري يا ليهال الياصس
مهلها ،قال لي أن ،ل
ار تلك النظرا

ي ه

أبادا

شديدة الهزن التي

كانت عطر ترمقني بها بعدما عااي
بالدواء وجلست إلى جواري أي حاين
االتي ل ا
أن حا

ان
تكا
691

اك
ارة لتلا
طيا

الدرجة ،كنات أجياب تسااؤل ،خاذا
بالغمت يوما ،ل
أنها ااتعاي

أ بار

عنهاا إال

ذاكرتها ورحلت ،قال

لي وقتها بهزن شديد:
طيب على األقل كانت تكلعوتصتي لتسل

علينا ،ل

اطرخاا

تكن عشارة

يوم ،على أي حال  ..ربنا يسعدخا
****
عد

لغاعلكتي وتساكعي القاديمين،

أنهي عملي وأخاي

علاى وجهاي أاي

والهارا

الشاعبية أجاول

الشوار

ااال
ااي المها
ااري أا
ببغا
اا
والطرقا

ااو
والبيا

اياء
اك األشا
ااس ،تلا
والنا

التي كنا ننظر إليها اويا خي خاي
كما كانت  ..لكنها ل
كما كانت!
692

تعاد أبادا

بين السااخرين أاي المقااخي

أجل

حتااى وقاات متااص ر ،أاااتمع إلااى
وب به

حكاياته

أصجد أاي كالمها

يومااا من ااذا يعياادني إليهااا ،ال
أاتطيع إلهاء ن ساي عان الت كيار
أيها ألكثر من لهظا  ،أاصعوي إلاى
مسكني منهكاا ألرتماي علاى أراشاي
وأحملااق أااي اااق ي الااذي تملاا
بورتها ،ثا

أتقلاب علاى وااايتي

برأق مهاذرا أن أبدي طي ها الاذي
يسكن أينما وليت وجهي ،يقض ال كر
ان تعاب ،أأكار
ما بي ما

مج عي رغ

أيها  ..أرجع بالزمن إلاى حيااتي
قبلها  ..أنظر إلي وقد أحطت ن سي
بالكثير من األشياء الزائ ة التاي
ل

تت

لي أي أربة للت كير أي شئ

حقيقي  ..ث
من لهظا

أااأر إلى ما جمعناا

 ..وجهها ال ااتن الاذي

ال شائ  ..علاى
ينسيك كل شئ عان كا
693

ااحرة
اامة السا
اك االبتسا
ش ا تيها تلا
التي تهول أي مشهد إلى لوحة

البة

اياء ..
اة لألشا
ااتها الرقيقا
 ..لمسا
نظراتهااا الهااائرة أااي عينيهااا
الهنونتين اللتين ي الطهما األااى
اا
اداعبتها لهبا
 ..ما

اين
ار با
المطا

يديها  ..البه ة التي تهل أينماا
حلت  ..كصنت وكصنها روحاا تنسااب
اصن
ائ  ..وكا
ال شا
ار كا
ال وتعطا
لتت لا
األشياء ت تغاها بعالقاا
وكلما

وذكرياا

خامسة بلغة ال ي همها أحاد

 ..كانت حقيقية كالقدر  ..كل شائ
كل شعور معها كان حقيقيا  ..وكال
حقيقة معها كانت حلما اااحرا لا
يبلغ،

يالي ..

أعيد قراءة كتابها الذي أخدت ،لي
وراالتها األ يارة والوحيادة ،كا
كان أاالوبها أاي الكتاباة عاذبا
694

جميال ،كانت تهلا

بالكتاباة مناذ

بغرخا ،الحظت الكثير مان التشااب،
بين حياتيناا غيار حاب الكتاباة،
كانت ضعي ة ،تائهة ،مهزومة مثلي،
غير أن روحها كانات نقياة طااخرة
وقلبها يسع الدنيا وال أيعاي خاذا
لن سي ..
لكن حياتي لا

تعاد جاأاة

اوياة

تماما كما كانت قبل أن أقابلهاا،
أقد تركت لي بابا آ ار يبعاث أاي
قلبي الادفء غيار بااب حباي لهاا
وذكرياتي معها ،أعني ذلاك البااب
ال اص بهب النااس وافحسااس بها ،
أيمنت ذلك الشعور الذي تترك ،أاي
قلبي مساعدة أحدخ

والوقاوف إلاى

جانب ،أي شادت ،،ياومات علاى ماا
كانت ت عل ،عطار أتاوارى إحساااي
بالوحدة بعدما أبابهت أعايش باين
695

الناس ومعه  ،باار

حيااتي غنياة

مليئة باالختمام والبسما
والكلما

الغايقة

الطيبة والادعوا

التاي

ت رج من القلب ،وربما كان خذا خو
ما

ع عني حزني المقي

ووااااني

ومأل شيئا مان خاذا ال ارا
ل ت ،،ك

التاي

كانت عظيمة! مثل خا الء

اي
ارا أا
اون أثا
اذين يتركا
ار الا
البشا
حياتك وحياة من حاوله

ال يغيباون

أبدا حينما يغيبون ..
****
شهور عديدة مجت يون أن تراال لاي
كلمة ،أعايش علاى ذكريااتي معهاا
وبدونها ل

أكن ألعايش ،حتاى جااء

ذلك اليوم ،ي ل المغسلة شاب أنيق
مهندم حلاو الطلاة ،اامعت ،يساصل
باحب المغسلة عني ،توجا ،الغرياب
696

نهااوي ،حياااني واااصلني أن ن اارج
ار مها  ،ال باد
لنتهدث قليال أي أما
أن ،كان يتوقع كل تلك االات هاما
التااي ارتساامت علااى مالمهااي ألاا
يتركني لها كثيرا ،مال على أذناي
قائال:
أنا من طرف أاتاذة عطرجلسنا على طاولة أي مقهى شاعبي ال
يبعد كثيرا عن عملي ،كانت الله ة
تصكلني ،انتظرت ،حتاى ارتشاع مان
كوب الشاي أمام ،ث

قال بت ي :

أاتاذة عطر تبلغك الساالم  ..خايب ير  ..اطمئن ..
لن آ ذ الكثيار مان وقتاك ،إنماا
أتيت إليك أي مهماة مهادية ،لكان
أوال  ..اقرأ خذ

الورقة من أجالك

..
(قمر ..
697

كيااع حالااك؟ يااارب تكااون ب ياار،
أ برتك أنني لن أنساك ،لدي أ بار
طيبة ،أحد معارأي ااي تت
ل ،قريبا ،لي

مطعماا

أي المدينة وإنماا

أي مهاأظة أ رى ،أ برت ،عنك وعان
برتك وباعاك أاي إيارة المطااع
الكبياارة ،وخااو مااتهم

كثياارا

لمقابلتك ،إن واأقت على مقابلت،،
وأرجو ذلاك ،أساتكون تلاك أرباتك
للعوية إلاى ماا كنات عليا ،،ماا
تستهق ،وتعبت أي ،لسانوا  ،رتبات
ائ ،أعلا
أنا كل شا

أناك لان تاري

رجائي ،كماا أعلا

أناك اتشارأني

وترأع رأاي ،اعتن بن سك ..
عطر)
طويت الورقة وأنا ال أعارف حقيقاة
ما شعر

ب ،بعد قراءتهاا ،أبايبت

آمالي بال يبة وافحباط بعاد تلاك
698

المقتجبة التي ال تهمل لي

الكلما

أي أشاااواق أو آماااال أو وعاااوي
انتظرتها ،أي بشارى  ..أي إشاارة
أو تلمي

بلقاء قريب وأاك لكرباي

بعد كل تلك القرون التي مجت علاي
أي غيابها ،أو حتى أي ت ابيل عان
حياتها وأ بارخا ،رغا

ذلاك أقاد

أاعدني قليال أنها ال تزال تاذكرني
وتهت

ألمري ،ومع أني كنت قد أقد

شغ ي وحمااتي ألي شئ؛ قبلت عرضاها
على أمال أن يكاون

طاوة تقربناي

إليها أو ت علني أراخا ثانياة أو
أتابع أحوالها عن كثب ،ثا

إنهاا

قبل كل شئ قد رجتني وما كنت ألأكر
أي الرأض ،ومن يدري؟
****
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كان الرجل الذي قابلني خذ

المرة

راينا وقورا تغلع الهيبة مالمها،،
كه الء الذين يتقلدون منابب كبارى
اي
ا ،أا
اة ،قابلتا
مرموقا

اا
أو مكانا

الموعد والمكان ،أي ذلاك المقهاي
ال

 ،اللذين حديخما خو للقااء،

عرأنااي بن ساا .. ،اااام ،عااالم ..
تذكر

أاورا  ..ال باد أنا،

االاا

مدير عطر الذي كتبت لاي عنا ،أاي
طاب وياعهاا الطويال ،أ اذ عاالم
يمتدح عطر التي عملات معا ،طاويال
والتي امتدحتني كثيرا خي األ ارى،
قال أن ،يثق أيها وأي ا تياراتها
ثقة عمياء ،وأنهاا باال شاك تهات
ألمري كثيرا وتكن لي معازة
اصلني عن
ااع
المطا

اباة،

براتي السابقة أي م ال
اى
ااني إلا
اذي يعا
اا الا
وما

ترك ،،أهمت أنها لا
تقريبا ،شعر

ت بار

بشائ

بارتياح كبير إلي،،
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والذي كان ااببا إضااأيا ،ب اناب
أن ،من طرف عطر ،كي أقص علي ،كال
ما حدث لي ،بالطبع ل

أتطارق أاي

حديثي المسترال إلى أي شئ ب غاوص
ما كان بيني وبين عطر ،ذكر

أقاط

أنني تعرأت عليها بالغدأة وأنناي
أاديت إليها معروأاا باغيرا وخاي
تغر على ري  ،ال أيري حقا ل
ذلك!  ..ربما ألني

أعلت

منت أن عطر ل

تهكي ل ،شيئا عان ذاكرتهاا التاي
عاي  ،ااتمع خو إلي

رحلت عنها ث

بغبر واختمام مان عال ماع كلمااتي
متعاط ااا معااي يون أن يقاااطعني،
بعدما انتهيت ظل خو مهاأظاا علاى
بمت ،للهظا

ث

تنهد وقال راأعاا

حاجبي ،من جديد:
-رانيا ابنة الهااج كامال

المان

رجل األعمال المعروف؟ مطعا

(عطار

القمر)؟ تلك األاماء الرنانة المعة
701

وناجهة جدا يا قمار ،أااماء لهاا
ثقلها ووانها
ل

أير با

أجبا ،ألاذ

بالغامت،

تابع خو:
-لكن ما حدث معاك لاي

ااهال علاى

افطالق  ..ماذا أقول؟  ..خكذا خاي
الدنيا  ..على العماوم  ..أناا ال
أعدك بصن مطعمي الغغير يجااخي أو
يقارب حتى مطاع

بنت كامل االمان

أ امة ،لكني مت ائال كثيارا بماا
امعت ،منك ،أظن أن ن اح مطعمي لن
يكون بعبا على ش ص أي مثل

برتاك

ومهاراتك ،واتكون لك مطلق الهرية
أي القيام بصي تغييرا

أو إضاأا

تراخا ،لكن قل لي أوال؛ خال لاديك
مشكلة أي ترك المدينة وافقامة أي
تلك المهاأظة بالقرب من المطعا ؟
 ..ال؟  ..رائع!  ..انبدأ الطرياق
702

معا إذن  ..ولعل أي األمر عوضا لك
عن بعض ما ضا

ادري؟
منك  ..مان يا

 ..يدي على كت ك وربك ي ت

علينا

 ..متى يمكنك البدء معي إذن؟
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ااتغرق األمر مني بجعة أشاهر مناذ
توليت إيارة مطع

عالم حتى بار ل،

ااما وبيتا وامعة طيبة أي أرجااء
المهاأظة ،ل
تقدير

يكع الرجل عن إبداء

وامتنان ،لي بشتى الطارق،

كنت أتمالك ن ساي بغاعوبة وأمساك
لساني كي ال أاصل ،عان عطار وكياع
أبل إليها ،ل

أري أن أضاعها أاي

اكوك،
موقع ا يع مع ،أو أن أثير شا
بشصن حقيقة عالقتي بها ،إضاأة إلى
إيثاري تلبية مطلبها على مهاولاة
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إرواء ظمصي وإ ماي نياران عاذابي
واشتياقي إليها ،أقط كنات أااصل،
أن يبلغها الساالم مان حاين آل ار،
ليري خو بعد حاين بصنهاا تبلغناي
السالم بادورخا وأنهاا أ اورة باي
واعيدة بما وبلت إلي ،وتتمنى لاي
مزيدا من التوأيق والن اح.
ارت ع ي لي كثيرا بطبيعاة الهاال
وادي

كل ييوني ،حثناي ذلاك علاى

ت غيص جزء أكبر مان وقتاي وماالي
ألعمال ال ير ومسااعدة المهتااجين
من حولي ،وخبت كل الثاواب واألجار
ألبي لعل ،يسامهني ولعل هللا يساامه،
لهظااا

ويرحماا ،،ااياي

اااعايتي

األ
وما

اي
ادتي ،وأا
ااتي ووحا
اي حيا
علا

أوقا

أراغاي القليلاة المتبقياة

كنت أحااول العاوية للكتاباة مان
جديد ،تذكر

أييبي الكبيار الاذي
704

انقطعت عن مرااالت ،،كتبات إليا،
أطمئن على أ باار
التطورا
تماات

التي طرأ

وأعلما ،باآ ر
علاى ح ياتي،

طااابي بوعااد بااصن أعاااوي

الكتابة وافراال إلي ،قريبا ..
ل

أجد إال موضاوعا واحادا يساتهق

او
اك الموضا
اة ،ذلا
الكتابا
الذي أبب

اد
الوحيا

مهاور حيااتي وآماالي،

ذكرياتي معها على قغر مدتها تظال
نبعا ملهما ال ينجب ،يمادني يوماا
بال واطر واألأكار والمشاخد الهية
والمشاعر الداأئة التي ا تبرتهاا
على يديها ،أتهت من جديد

طابهاا

الطويل الذي قغت أي ،كال شائ عان
حياتها السابقة ،ومجت ال كرة أاي
رأاي أ صة أوضعتها موضع التن ياذ
يون ت كير ،اصكتب أولى روايااتي،
اصكتبها عنهاا ،أعارف أن األيبااء
ربمااا ي جلااون ا تيااار ااااماء
705

رواياااته

حتااى تتجاا

مسااارا

أحداثها ويقطعون أيها شوطا ال بصس
روايتي حاضر أي ذخني

ب ،،لكن اا

من اآلن وقبل أن أاطر أيها حرأاا،
أكثاار األشااياء

اصاااميها باااا

اكت
ازا ،أمسا
اا تميا
اتركة بيننا
المشا
قلمي وبدأ

أكتب  ..عطر القمر ..

رواية..
****
ل

أشغل ذخني كثيرا بالت كير أاي

مغااير الروايااة أو كيااع اااتكون
نهايتها ،أحداثها الهقيقية تتوقع
اد
عنا

اة
اتما

اوية
اد عا
اا ،عنا
طابها

الااذاكرة والرحياال ،خاال اااتتوقع
روايتي عند تلك النهاية أيجاا؟ ال
أيري حقا ،ربما ا اتطعت اااتكمال
المشوار من وحي

يالي ،وربما ماع
706

األيام أعرف أ باارا جديادة عنهاا
أصمد بها روايتاي ،المها

اآلن أن

أباادأ أقااط ،أن تجاايع وقتااك أااي
الت كياار أااي وجهتااك والهساااب
ل طواتك أهذا لان يوبالك إلاى أي
مكان  ..المه

أن تبادأ باالتهرك

 ..أللهركة م عول الساهر  ..خاذا
خو ما أؤمن ب ،وماا تعلمتا ،بعاد
خذا العمر الطويل.
لدخشتي؛ راحت الكلماا

تاومض أاي

رأاي لتتدأق علاى أوراقاي يونماا
توقع ،اآلن أقط أيركت ك
ع
وجد

ظلمتك يا

خمن واي!  ..أها خي كلماتي قد
طريقها بساهولة ع يباة إلاى

اا أن
اد خنا
ارق الوحيا
اي ،ال ا
أوراقا
الكلما

نبتت أي قلباي أوال ،كنات

ألقي نظرة أي
أ ذ

طاب عطر على أترا

أاي التباعاد شايئا أشايئا،
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التقط كلمة  ..جملة أو أقارة مان
أوراقها ألبني عليها أغال كاامال أو
أغوال أي روايتها ،أطلقات ل ياالي
اتها
اداثا عاشا
أحا

اور
اان أتغا
العنا
وعشتها معها ماأل

بهاا ال راغاا

والسنوا  ،أحسست بكل مشااعر عطار
اا
اكناتها وكلماتها
اا واا
 ..حركاتها
وريوي أأعالها ،ذبات بكال حواااي
ااال
ااي عا
ااوارحي أا
وجا

ااة
الهكايا

وت ابيلها ،ال أاتطيع ال زم بعادي
األيام أو الشهور التي اااتغرقتها
أي نس
ول
كلما

الرواية ،لا

أحساب شايئا

أشعر بشئ ،حتى وبلت إلى آ ار
طابها وعويتها إلى أحجاان

أخلها أتوق ت لكي ألتقط أن ااي.
وعلى مدي أيام عديدة تالية أ اذ
أراجع ما أنت تا ،يادي مارة بعاد
مرة ،ليزياي حبي ل ،وإع اابي با،
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أي كل مرة وكصني أقرأ بنا

أأكار

ش ص آ ر ،تركت لي عطر بجع ورقاا
مطوية حولتها أنا إلى رواياة ذا
طول وعر
خل خذا
قاارر

رغ

أنها ل

تكتمل بعد،

ط يدي أنا؟ ال أكاي أبدق!
بعااد انتهااائي ماان تلااك

التعديال

الط ي ة التي رأيتها أي

المراجعة أن أترك قلمي بجعة أيام
ليستري

قليال ريثما تت دي أأكاري

وحمااتي وأقبل على الكتابة بشاغع
من جديد ،ان تهات ن ساي لكال شائ
وااياي إقبالي على عملي باالمطع
واختمامي ب ،وتطويري أيا ،،ولاوال
غياب عطر وبعدخا عني لزعمت أنناي
كنت حينئذ أاعد ش ص أي الدنيا.
****
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االمطع
اي با
اي مكتبا
ات أا
كنا

اا
حينما

أوجئت ب ،أمامي مبتسما ،خاو ذلاك
الراااول ن ساا ،الااذي جاااءني أااي
المغسلة من طارف عطار مناذ شاهور
عدة ،أقبلت عليا ،ماتهلال ملهوأاا
أتهرق شوقا لمعرأة ما أاي جعبتا،
لي خاذ

المارة ،تارك الشااب لاي

اي
ارف أا
اا وانغا
ادا منها
اا جديا
طابا
ع الة ،راالة طويلة بعض الشئ خذ
اابقتها،
ابة كسا
ات مقتجا
ارة ليسا
الما
لكنها ل

تكن بمثل طاول رااالتها

األولى التي كانات تهمال الاويا ،
اد
اي أحا
اي ال يزع نا
اابي كا
ات با
أغلقا
وأارعت أللته

أوراقها ،راحت تهكي

لي كل ما حدث لهاا مناذ تركتناي،
عويتها ألخلها وعملها ،اواج أ يها
اع
ا ،ما
اراب عويتا
اة واقتا
اي الغربا
أا
أارت ،،مصااة طليقها وعذابا ،ماع
اوجت ،ث

انتكاات ،وضياع ،،ي اوب
710

قلبي كلماتهاا وبا هاتها كاالبرق
باحثا عما طال انتظار

لا ،،حتاى

ابطدمت ب اتمة راالتها التي تهمل
ا رخا مع عمتها وأ اي الغغير إلى
مسااقط رأاااها وبلاادة والااديها
الراحلين وأنهاا تناوي االااتقرار
خناك.
من جديد ل

تاذكر أي شائ ي غانا،

يبااة أماال جدياادة وأشااد وطااصة
انتابتني ،كنت أنتظر منها أي أمل
أي لقاء قريب ،أي لمهة تبشرني أن
قلبهااا قااد حاان إلااي أ ياارا ،أي
معلومااة عاان مكانهااا أو كي يااة
االتغال بها ،ال شئ مان ذلاك ،وماا
اايني تعااة أنهاا اااأر

بعيادا

وتركتني واط الم هول ،لكنها قالت
أنها اتراالني كثيارا بعاد ذلاك،
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قشة أ يرة تعلق بها قلبي الغاارق
حتى أذني ،أي حبها ..
ذكر

طابها خذا ما كنات

أي طيا

قد ااتنت ت ،وتوقعت ،مان قبال ..
حين تركت لي

طابها األول ورحلات؛

أن عالم بارحها بهب ،وعار

عليهاا

الزواج لكنها رأجات ،منطقاي جادا
بالنسبة لي ،أل

يكان ماا ذكرتا،

ال ا عان اختماما ،المباالف بهاا
ار،
ادلول آ ا
اير أو ما
ال أي ت سا
يهما
وبقدر اعايتي لرأجها طلبا ،بقادر
ما أحسسات باالهزن والشا قة علاى
الرجل ،أقد كت

حب ،لها أي بادر

طويال وتهمل أن يراخاا أماما ،كال
يوم مع اوج غير  ،ث

خا خي ترأج،

أي النهاياة ،أعارف الرجال جيادا
وتعاملت مع ،ولمست أبالت ،وقلبا،
الطيب الكبير ،لكني أعرف أيجا أن
712

القلوب الطيباة يائماا خشاة ،وأن
جروح القلوب الكبيرة يائما كبيرة
..
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اآلن اكتملت لدي القغة ،حملات لاي
تلك الراالة األ يارة منهاا بقياة
مهطا

المشوار ،أو ما يك ي منهاا

لغنع رواياة مكتملاة علاى األقال،
أ ذ

ن سا عميقا وعاوي

الكتابة،

ااتصذنت عالم أي أجااة لبجعة أيام
أواأق مباشرة ويون ا ال ،اعتك ات
أااي بااومعتي مت رغااا فنهاااء مااا
713

بدأت ،،ال أذكر أنني قد ذقت طعاما
أو نوما أو رأيت الشاار

اى أن
إلا

اكتماال البناااء ،بااار

لوحتهااا

جاخزة ،رواية كاملة تقع أي ثالثين
أغال ،كل أغل منها معناون بااامها
رق

(عطر) وإلى جوار

يشاير إلاى

ترتيباا ،وتسلساال ،،لماااذا كتباات
اامها رأس كال أغال؟ ورغا

أنهاا

اداثها؟
اور أحا
اة ومها
اة الروايا
بطلا
اا ألنن اي ل ا
ربما

اا،
اك كاأيا
أر ذلا

ينبغي أن يظل اامها مه اورا علاى
كل أبواب القغر حتى وإن كانت خاي
ااااكنت ،الوحياادة ،وقااد باادر
الرواية بإخداء

اص لها قلت أي:،

(إلى ملهمتي وعشقي وحديث قلبي ..
ار ..
إلى عطر  ..منك وإليك يا عطا
ولعلنااا نلتقااي يومااا  ..لعلنااا
نلتقي  ..قمر)
714

****
عد

لعملي من جدياد وأناا أنتظار

بغبر تلك ال طاوة التالياة التاي
اى أن
ابوعين إلا
ار أاا
اا ،ما
انتويتها
جاءني راولها براالة جديدة ،أ ذ
راالتها وأعطيت ،ظرأا كبيرا يهوي
الرواية طالبا من ،أن يوبلها إلى
عطر ،اصلت ،أن يهرص على ماا باين
يدي ،بشدة أهاو نتااج جهاد وتعاب
واهر طويل ،انغرف خو إلاى وجهتا،
ينهي بعض األعماال لعاالم خناا أاي
المهاأظة ،وانغرأت أنا إلى عملاي
أانهمكاات أياا ،حتااى أذنااي ،أعااد
الساعا

واأليام حتى ياصتيني

بار

منها ،انتابتني الشكوك والهاواج
بمرور الوقت؛ ترى خل ايسعدخا ماا
أعلت حقاا؟ أم أنهاا اتغجاب ألناي
أكر

وأعطيت لن ساي الهاق أاي أن
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أعر

حياتهاا ال اباة أاي مشااخد

يراخا الناس على مسرح األيب؟ كاان
القلق والترقب ينهشااني يهرمااني
تري علاي؟ لان

النوم ،ماذا إن ل

اد
اي قا
اذا إال أننا
اي خا
يعنا

ارتها
سا

وحرمت منها لألبد وأضعت كل ما بقي
لي من أحاالم وآماال أاي وباالها،
يالهماقتي! ل
االحتماال

ل

أأكر أي كل تلك

اللعيناة قبال أن أراال

إليها الرواية؟ حينما كنت أراقاب
الساعة متله ا لم اجصتها بهاديتي
اا
اا إليها
اولها ليهملها
ارا راا
منتظا
ب ااار

الغاابر؟ لاا

اا
باالحت ا

لاا

أكت ااي

اال
ااني أا
اين أحجا
اا با
بها

يقرؤخا غيري إلى أن أقابل عطر أو
يكون الوقت مناابا؟ أي أحمق معذب
أنا؟!
****
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ايد قمر  ..تلي وناون
اتصذنت الزبا
اداء أااا
امعت النا
اا
بلطااع وأشاار

للنااايل أن يتوجاا،

إلي ،،اارعت ال طا قابادا مكتباي
أالتقطت السماعة مست هما:
ألو؟كيع حالك يا قمر؟يا إلهي!! خذا الغو !!

ق قلباي

بشدة مكذبا أذني ..
عطر؟ أ يارا!! أناا الهماد هلل ..كيع حالك أنت؟
ات
ال أنا
اي  ..خا
اد هلل  ..طمئنا
الهمااعيد أي عملك؟
-نع

والهمد هلل  ..والبركة أيك

-ال تقل خذا  ..أنت تستهق كل

يار

 ..عالم أيجا ااعيد باك كثيارا ..
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كان يوما يشكرني ألني أخديتا ،باك
..
ث

تابعت بنبرة مرحة:
بتلك إذن ..

-خذ

الغين  ..ألي

كذلك؟
ل

أملك إال الجهك لقولها ،أجبتها

و

قلبي أاي تزاياد مان أارط

قا

ال رحة والترقب:
ال طبعا  ..عينتك عاملة أي مغسلةوعينتني ماديرا لمطعا

 ..ال وجا،

للمقارنة خنا
ران الغمت عليناا للهظاا  ،كانات
اار
اواقي تتغا
اوتري وأشا
اي وتا
له تا
يا لي ،لكن لساني قد انعقاد ألا
أيري ماذا أقاول أو كياع أااتطيع
التعبير ،عاي

خي للهديث قائلة:
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أوي أن أشكرك على تلك الم اجئاةالرائعة  ..أحببتها كثيرا
ري

أي الروح  ..رقص قلبي وانبل

بباح ،أ يرا:
أي م اجئة؟ تقغدين الرواية؟ خالأع بتك حقا؟ يالسعايتي!
ال تتغور كل

أكن أعلا

أع بتني ،أشكرك حقا،
أناك تراناي جميلاة

خكااذا ،وأشااكرك أيجااا علااى ذلااك
افخداء ال ميل أي بدايتها
لا
ي ج

أيري ب ا

اداء
اذا افخا
أري ،أها

كل ما يكن ،قلبي لها ،ااياي

ارا
ااتي أ يا
ات كلما
اطرابي ،لملما
اضا
واصلتها:
وما رأيك أي تلاك األجازاء التايأض تها ونس تها من
719

يالي؟

األماار ع يااب حقااا وأااي غايااةالغرابااة ،أصناات لاا
الهقيقة كثيرا ،لي

تبتعااد عاان
خذا أقط ،بال

إن ثمة مواقع كاملة أناا متصكادة
أنني ل

أكتبها أي راائلي إلياك،

اك
اة كصنا
اي الروايا
ادتها أا
اد وجا
وقا
رأيتها رأي العين ال أيري كيع! ..
قل لي  ..خل أنا كتاب م توح لهذ
الدرجة؟ أم أن ارك باتع أم ماذا؟
ال أعرف حقا ،ربما ألنني كنت أشعربكل حرف ي ط ،قلمي وأعيشا ،معاك،
أو ألنني كنات أكتبهاا تهات عياون
القمر ،ربما كان خاو مان يلهمناي
ات
اا كانا
اا  ..ربما
اي ،وربما
ويملينا
خناك بلة ما بيني وبينك يا عطر
شعر

باضطرابها على ال هة األ رى،

بمتت وكصنها ت اخد للسيطرة علي،،
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ث

امعتها تتنهد قبل أن تغير يأة

الهديث:
-لكن عندي بعض المالحظا

واألاائلة

التي تهتاج إلى توضي
وما خي؟-أوال :لاا

(عطاار القماار)

اااا

بالذا ؟
ارة،
اك أول ما
اي عليا
ان يلنا
ا ،ما
ألناأتذكرين؟
-ألماذا إذن ل

تذكر أي شئ ي غاك

اان
اا كا
اى ما
اك أو إلا
اير إليا
أو يشا
بيننا طوال الرواية؟
-أريتها

الغة لك وعنك ،وحدك ،وال

أعرف ،ربما ال تهبين أن يعرف أحاد
ما جرى حقا أي تلاك السانة التاي
قجيتها بدون ذاكرتك
بمتت ثانية ث

قالت:

أنت إذن تنوي نشرخا721

اااصحاول ،خااذا بااالطبع إن لااتمانعي أنت
حسنا ،أناا مواأقاة ،لكان عناديثالثة طلبا
ت جليأوال ،اصغير كل أ اماء الش غاياالوارية أي الرواية ،ال أريد ألحاد
أن يعرف أنها ايرة ذاتياة ،أو أن
أجدك وأجد ن سي أي مشاكل مع أحاد
من المذكورين أيها ،ال أحد يدري
وخو كذلك ،وثانيا؟ال ياعي لإلخداء  ..أناا آاا ة ..لكني ال أريد أن أأت
والقال  ..أعل

م اال للقيال

أنك ل

تقغد ذلاك

 ..لكنك تعرف الناس ..
أنت على حق ..ولي طلب أ ير؛ أن ت عل اامي بعداامك على الغاالف ،أنات مان حولات
طابي إلى رواية
722

أما خذا أال ،أنت بااحبة ال كارةوالقغة ،بل إنناي حاكيات أاالوبك
اع
اي مواضا
اة أا
اي الكتابا
ال أا
ال ميا
كثيرة ،واقتبست كثيرا من أقراتاك
وعباراتك كما خي أل
إال ضمير المتكل

أغيار أيهاا

أقط ،ال يا عطار،

آاع ،ايظل اامك أوال
ث

بعد بمت وتنهد جديدين قالت:

حسنا  ..إذن اكتب ،كامال  ..عطاربالح العامري
****
ل

تلبث عطر أن أعاي

اديال
ات بالتعا
أقما

لي الرواية

اا،
اي طلبتها
التا

اار
ااداء وغيا
ااذأت افخا
حا
الش غاايا

ااماء
أاا

إلااى األاااماء التااي

اقترحتها خي ،من ث
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غل تها م ديا

وأرالتها للكاتب الكبيار مترقباا
ري  ،ورغ

إحسااي ب وية الرواياة

وتميزخا إال أنني كنات أتوقاع كال
شئ ،أها الء األيبااء الكباار لها
نظرة أعمق ورأي أبوب ويراية أكبر
بالسوق بهك
ما مر عليه

براته

الطويلة وكل

من أعمال ،نظرة ربما

تناقض نظراتنا نهن الهواة تماما،
خيص

ن سي لتقبل رأيا ،أياا كاان

والتعامل معا ،،لكناي بقيات علاى
ال مر حتى وبلني ري
كما توقعت ،بدأ

أ يرا.

طاب ،بصن ،يعارف

الي  ،لكان ماا
من خو قمر جاابر اا
حكاية عطر بالح العامري خذ
انشااقت عنهااا األر
ويسبق اامها اامي؟ ث

التاي

يون مقاادما
شار

يثناي

علااى الروايااة ومسااتواخا ال يااد
كروايااة أولااى لغاااحبيها ،أباادى
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إع اب ،من التزامنا بتطبيق معظا
ما علمني إيا
معاا ،،ثاا

على مادى مراااالتي

ذكاار بعااض المالحظااا

البسيطة التاي يارى تعاديلها كاي
تظهر الرواية أي شكل أأجل ،مزياد
من الوبع خنا والمشاعر خناك ،أعد
كتابة خذ

ال قرة أو تلاك ،تعماق

خنااا وا تغاار قلاايال خناااك ،أراك
التزمت بالهكاية حرأيا كما حادثت
أي مواضع كاذا وكاذا بينماا كاان
األأجل أن تجايع إليهاا شايئا مان
يالك ال غب ..
اة
اة حكايا
ارف أن ثما
اع عا
ال أيري كيا
حقيقية وراء الرواية!  ..لكني ل
أندخش لهذا كثيارا أهاو جاواخرجي
م جرم ال تغيب عن ،معاين األشياء.
أنهى

طاب ،بتلك ال قرة التي بثت

أي ن سي مشاعر شتى:
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(أرياادك أن تتوقااع عاان االعتااذار
المكرر والشكر المطول كلما أرالت
لي شايئا ،نهان أبادقاء  ..ألاي
ادقاء
كذلك؟  ..طيب  ..خل بين األبا
جمائلااك وأأجااالك ولااوالك وتلااك
األشياء الع يبة التاي ال تكاع عان
ذكرخا؟
المهاا

اآلن  ..أرااال لااي العماال

ثانية بعد انتهاءك مان التعاديال
التي اقترحتها إن رأيتها أي بال
الرواية وت دمها ،اصوبي ب ،وأكتب
ل ،مقدمة مهترمة وأوجه ،إلى بعاض
أباادقائي ماان أبااهاب يور النشاار
المعروأة ،خذا العمل يستهق النشر
أعال ،لكني ال أعدك بشئ ،أكما قلات
لك من قبل ،ثماة معاايير ت ارياة
اايي
ومقا

ار يور
ارى تنظا
ارة أ ا
كثيا

النشاار ماان

اللهااا إلااى العماال

وتقيم ،،لكن ال تيصس وااتبشر
726

يرا

أصنا مت ائل ،كل ما عليك اآلن خاو
اي عملاك وتاد
أن تثق أي ن سك وأا
الت كير أي األمر ،أقد أعلت كل ما
عليك ولي
لي ث

أي يدك شئ آ ر ،أرالها

ركز أي عملاك وانشاغل با،،

أطوال حياتي ل
الن

أعرف شايئا يصكال

وي رقها ويهرمها لذة العيش

أكثر من االنتظار والتوقعا

..

ات
ابة ،أنا
ادي ،وبالمنااا
اصبذل جها
اا
ادا،
اا واعا
اكالن ثنائيا
اديقتك تشا
وبا
أتمنى لكما مستقبال وااعاية  ..وال
تنسااى أن تبلااف األاااتاذة اااالمي
وتهياتي)
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35
اليوم خاو واحاد مان تلاك األياام
السااعيدة المعاادوية أااي حياااتي،
ارتااديت حلتااي ال دياادة التااي
اشتريتها

غيغا لهاذ

ابتسمت حينماا نظار

المنااابة،
أاي المارآة

أرأيت عريسا على ان ة عشرة ،حربت
على أن أبدو أي أأجل بورة ممكناة
عندما أقابل جمهاوري بعاد قليال،
يتبقى أقل من ااعة على موعد بادء
الناادوة ،طبعاات الروايااة ونشاار
وحققت ن احا طيبا أي أترة وجيزة،
بر

بطال للندوا

وح اال

التوقياع

التي كنت أامع عنهاا أقاط وألاوح
728

لها من بعيد ،أم أنني أحل ؟ ال ..
ل

تغل شطها

يالي وأحالم يقظتاي

وال نومي لمثل ماا أناا أيا ،اآلن،
أ ذ

أن ااا طويلة متتالية أماام

مرآتي مهاوال السيطرة على أعغاابي
المبعثرة و
خذ

قاا

قلباي الثاائر،

خي المرة األولى التاي أقابال

أيها القراء وجهاا لوجا ،لتوقياع
طبعة جديدة من الكتاب ومناقشات،،
أااي الطريااق حاولاات ت مااين بعااض
األائلة التي ايسكبونها على رأااي
وتهجير إجابا

لها ،األمر الذي ل

يساعد إال أي اياية قلقاي وتاوتري
وعغبيتي أغر

أتقدم

طاوة وأرجاع

طوتان.
كان المكان الم غص للندوة مبه ا،
قاعة أسيهة مزيحمة متأللئة األضواء
أي أحد أشاهر المراكاز الثقاأياة
729

بالمدينة ،تتناثر أيها المهايثا
ويتعالى الغا ب ،كااميرا

تغاوير

خنا وخناك ،تلقيت ترحيبا وح ااوة
كبيرة أثل ت بدري ،جلست أي مكاني
المهدي إلى جاوار اااتاذي األيياب
الذي أيين ل ،بالكثير والذي ربات
على ظهري مش عا قبال أن يلقنناي،
الل يقائق ما قبل البداياة ،بعاض
إيتيكياات الناادوا

األيبيااة وأاان

التعامل مع ال مهور ،على المنغاة
أيجا جل

باحب يار النشر وب انب،

المسئول عن تنظي
الندوة ،اار برنام
ات ق ،ذخب توتري

وتقادي

وإيارة

الندوة كي ما
الل يقاائق ألا

تكاان مواجهااة ال مهااور وأااائلت،
مرعبة إلى خذا الهد رغ
أعتد التكل

أنني لا

من قبل أمام حشد مان

ااراته
ااور نظا
ااون مها
اااس أكا
النا
ااض
ااة أن بعا
اازخ  ،والهقيقا
وتركيا
730

أائلته

كان تقليديا ومتوقعا إلى

حد كبير ،ائلت عن عطر شريكتي أاي
كتابة الرواية  ..أين خي قبل كال
تظهار؟ ( ..ظاروف

شئ؟ ولماذا لا

ش غية  ..قريبا إن شااء هللا) ..ثا
ما خي طبيعة العالقة التي ت معنا؟
( ..بداقة)  ..إذن من مناا بااحب
ال كرة؟ وكيع ت

التنسيق وتواياع

ااذا
ااة بها
اارج الروايا
األيوار لت ا
الشكل؟ ..
خل الرواية مبنياة علاى اايرة أو
ان
اة؟ ( ..ال)  ..إذن ما
اة حقيقيا
قغا
أين ااتوحيناخا؟ ..
طيب خل ايكون للرواياة جازء ثاان
اتقبال؟
مسا

اياء
اض األشا
اة وأن بعا
ابا

التي كانت مرتقبة ال تزال غامجاة؛
مثل مغير حل

البطلة أي الكتاباة
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اة أم ال؟ ..
اي النهايا
اق أا
ال تهقا
خا
وأيجااا النهايااة الم توحااة وخاال
ايش ى طليقهاا ويعاوي إليهاا؟ أم
اع  ..ال
اي الواقا
ايهدث؟ (أا
ااذا اا
ما
أكن قد أكر

أعرف)  ..حقا ل

أاي

أي جزء ثان للرواية من قبل !
وتتوالى األائلة وتتنو  ،ألجيب أنا
إن اقتجى األمار،

مباشرة أو أراو

كنت خايئاا أاي ريويي إلاى يرجاة
أيخشتني رغ

أن بعض األائلة كانات

مست زة حقا ،أبعد تصكيدي أكثر من
مرة أن الرواية مان بناا

أأكاار

وأ يلااة م ل يهااا وليساات ااايرة
ذاتية؛ إذا بصحدخ

يساتيقظ أ اصة

بعدما أقلقنا منام ،ليسصلني وخاو
يتمطع:
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ا ال أقط من أجلك  ..ممكن أعارفمااا عالقااة اااا

الروايااة باااامي

الكاتبين؟
اصلت ،ببروي:
ارأ
ارتك قا
-حجا

اي
اة  ..ألا
الروايا

كذلك؟
طبعا  ..من ال لدة لل لدةجميل ..ألالقمر

تالحظ أي ياللاة لعطار

الل أحداث الرواية؟ ل

اا
ااربط ااا
االة تا
أي با

ت د

ااة
الروايا

بمهتواخا بعيدا عن أاماء كتابها؟
-لكن تطابق اا

الرواية مع ااامي

اذا ل ا
ااحبيها خكا
با

اص
يا

اايأة
مغا

بالتصكيد
ل

أيري ب

أجبا ،،تاد ل أااتاذي

الكبير من جديد أي الوقت المنااب
وأنقااذني مناا ،،بااااتثناء تلااك
األائلة المزع ة ضيقة ال كر ااار
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الندوة على ما يرام وكنات ااعيدا
بهااا كثياارا وبهماااس ال مهااور
اااتنا
اات نقاشا
ااامه  ،ت للا
واختما
وإجاباتنا بعض الادعابا

المرحاة

التي قللت من رامية ال و الساائد
وجعلتني أي راحة ومزاج أأجل ،كنت
أيور بعيني بين الهاضرين ألا

أر

وجها أعرأ ،،كنت أبهث عان باوتها
العذب بصمل باين المتهادثا  ،أرى
عيناخااا الساااحرتان أااي وجااوخهن
أيتشتت انتباخي عما أقول ،ليتولي
األاتاذ ااتكمال جملتي والري عناي
حتى أعوي ..
حان وقت الراحة بعد طاول الكاالم،
رجت إلى الهواء كي أي ن ااي ارة
قبل الموابالة ،أ اذ

أنظار إلاى

القمر بنشوة أحدث ،عن ن احي الذي
يشهد

معاي ،أناجيا ،بغيااب عطار
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الذي ينقغني حجورخا ليكتمل كل ما
أشعر ب ،من اعاية وأ ر ون اح ،ل
ان
ااييني ما
ان ينا
ااك ما
اعر أن خنا
أشا
ل ي ،ل

أنتب ،إال على تلك الياد

الرقيقة التي تطرق كت اي ،الت ات
ببطء  ..أإذا خي منار ..
****
جماادتني الم اجااصة أااي مكاااني
واالضطراب ،غل نا الغامت للهظاا ،
كانت ال تزال كما خي مناذ رأيتهاا
آ ر مرة ،لكن وجهها كان أشد نورا
اة
ااأية جميلا
اامة با
ااءا ،ابتسا
وبها
تعلو شا تيها وأاي عينيهاا نظارة
غريبة ل

أأهمهاا ،تمالكات ن ساي

وبايرتها بلسان ال رحة والذخول:
منار؟ يا لها من م اجاصة جميلاة ..كيع حالك؟
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الهمد هلل  ..ب ير  ..جئات ألخنئاكاا
ار  ..أنا
اا قما
اروك يا
اع مبا
 ..ألا
اعيدة من أجلك
هللا يبارك أيك  ..ولكن كيع عرأت؟-عد

من ا ري مع اوجي وبغاري منذ

أيام ،كنت اليوم أي اياارة فحادى
الل حديثنا عان

بديقاتي ،أ برتني

ندوة اليوم ،وعان روايتاك األولاى
التي شااركت أاي كتابتهاا وحققات
ن احا كبيرا ،ل
ذكر

أبدق ن سي حينما

ااامك ،أتيات معهاا ألشااركك

أرحتك ون احك ،خا أنات قاد حققات
حلمك أ يرا ،كنت متصكدة أنك اتغل
يوما ما
خل تزوجت وأن بت يا منار؟ بسما شاء هللا  ..ألع مبروك
-هللا يبارك أيك
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هللا

عمنا الغمت من جديد وأعيننا تقول
الكثير ،انتابتني مشااعر م تلطاة
وبعد كلماتها ،ل

أي تلك اللهظا

أعرف ماذا عساي أقول مع أن أائلة
وأشياء كثيرة كانت تادور بباالي،
ت رأ لساني ونطق أ يرا:
-أنت تستهقين كل

يار ياا مناار،

أعني خذا حقا
جاوبتني بابتساامة باختاة بعادما
لمهت أي عيني ذلك الس ال الهاائر
الااذي لاا

ينطقاا ،لساااني ،تالشاات

ابتسااامتها بعااد لهظااا  ،أطرقاات
قليال ،ث

رأعت رأاها وقاد اكتسات

مالمهها ب دية م اجئة ،اهبت ن ساا
عميقااا قباال أن تنهااال كلماتهااا
الم لمة المتعاقبة بالغدما

علاى

أذني:
طيب  ..قبل أن أذخب ،ربما ينبغيأن أوض

لك بعض األشياء التي غابت
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عنك ،ال بد وأنك ما الت تظن أنناي
من

نتك وأجهت ارنا إلاى رانياا،
طار

حقا ال أيري كياع

لاك أكارة

كهذ  ،لكن  ..ال ياا قمار  ..لسات
أنا  ..إنما يالل من أعلت ..
تكلع

المشكلة أنك ل

اطرك وت كر

أي األمر بروية ،كست الغشاوة عقلك
وقلبك أسر

بالجابط علاى الطرياق

الذي رامت ،رانيا كال ماي يون أن
تتوقع للهظة لتلتقط أن ااك وتسصل
ائ
اى شا
ادم علا
اد أقا
ااذا قا
اك لما
ن سا
كهذا؟! ..
أل

تسصل ن سك قط  ..إن كنت أريد

افنتقام لن سي من غادرك األول باي
 ..ألماذا انتظر

حتى بر

اوجتاك

كي أأعل ذلك؟ وقد كانت أمامي أرص
مواتية كثيرة قبل ذلاك؟  ..منهاا
مثال تلك الراالة التي تركتها لاي
أي المكتب قبل أن تتزوجها ترجوني
738

أيها أن أبقى وأنك عدلت عن قارار
أعدتها أنا إليك

اواجك بها  ..ث

ونغهتك بتمزيقهاا وكاان بإمكااني
تسليمها لرانيا وقتل مشرو

اواجك

بها أي مهد ؟  ..ألماذا أتكبد كل
خذا العناء وأ سار أخلاي ألتزوجاك
وأرتااب لهااذا افنتقااام الااواخي
المزعوم؟!
لكنك ل

تسصل ول

ت كار قاط ،لا

تسصل ن سك لماذا أأعال ذلاك وقاد
اعيت وتمنيات أن أراق مناك بط ال
يعزا عالقتنا وترابطنا  ..ث
بمتت للهظا
ث

عاي

..

وقد برأت وجهها عني،

تنظر إلاي وعلاى شا تيها

االهيرة
اة با
اامة ا ا رية طاأها
ابتسا
والمرارة:
-ل

تسصل ن ساك لمااذا لا

أراال

إليها القسيمة مثال؟ بالش  ..شاريط
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بغير بغاوتك ماع ال طااب أو بادال
من ،،شريط من خ الء الذين اعترأات
أنت أايه

بهباك لاي وكرخاك لهاا

ورغبتك أي ال الص منها اليوم قبال
اد
ار  ..لقا
اا قما
اد  ..ال يا
غا

اذلك
ا

ذكاؤك حين ظننت أنني قد أقدم على
خذا افنتقام الغباي الاذي يجارني
أكثر مما يجرك  ..ولألااع  ..أنات
ل

تعرأني أبدا  ..لسات أناا مان

تنتق

..

ار أن ماا حادث
الهقيقة يا ايد قما
كاآلتي :ذلاك الياوم؛ كنات حزيناة
أبكي لماا حادث بينناا مان شا ار
ولبعدك عني ،وبالني

طاباك الاذي

أرالت ،لي من ا رك تغاالهني أيا،
أصاعد قلبي بما حملا ،مان كلماا
حبك المزعوم وأنك اتعوي لاي بعاد
أيام ،أ رجت ألبوم بورنا وحملتا،
مع جهااا التسا يل ،أير
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الشاريط

وبدأ

أي قراءة

طابك ثانية وأنا

أقلب بورنا ال ميلة وقد اال عناي
كاال حاازن وخاا

وغجااب منااك ،حتااى

قاطعتني تلك الطرقا

بالباب ..

أوجئت برانيا أمامي ووجهها طااأ
بالمقت وافحتقار ،ي لت واط ذخولي
ت ول أي

يون أن تنتظر إذني ،أ ذ

الشااقة بعينيهااا وتقلااب األشااياء
بيدخا أي اايراء ،ث

اهبت كراايا

وجلست أمامي ت غال بينناا منجادة
الس رة التي وضاعت عليهاا الغاور
والمس ل وال طاب ،أ ذ

تسمعني كل

اا
ان كلما
ااب ما
اذ وطا
اا لا
ما

ابغض
الا

والغجب ،قالت لي أنها قد طلبت من
يالل أن تراقبك بعدما ط ا

لاديها

الكيل من كثرة تص رك وتغيباك عان
البيت ،وبعاد أياام أ برتهاا يالل
أنها قد رأتني أتصبط ذراعك
ند ل اويا خذا البيت ..
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ونهن

يخشتي وخاي تكشاع لاي كال

تزايد

أوراقها خكذا تباعا وببساطة ،لكن
يبدو أنهاا كانات تعاي ماا ت عال
جيدا ،قالت أنهاا وأبوخاا أرااالك
بعيدا كي تكون عندخا أربة ومتسعا
ادعب
لتا

ار
ان األما
اق ما
وراءك وتتهقا

وتنظر ماذا ت عل ،وخا خي قد جاء
ورأ

بعينيها وتصكد

مان كال شائ

بن سها ..
ثاا

أ ااذ

ترغااي وتزبااد ،تهاادي

ات علك
اا اا
اي أنها
اد ،أ برتنا
وتتوعا
تتركنااي بسااهولة وترمنااي رميااة
الكالب ،مع أنك وعدتني مرارا أناك
لن تت لى عني أبدا وتهات أي ظارف
ات لاي
 ..أتذكر؟ لكن ما حادث أثبا
أنها خي من كانت على بواب ..
بمتت ثانية وبدرخا يعلو ويهبط من
االن عال ،ضاقت الادنيا علاي ألا
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ااا
اان نظراتها
ااروب ما
ااتطع الها
أاا
الن اذة ،مان ثا

تنهاد

خاي ثا

تابعت:
قالت لي أاي النهاياة وخاي تهابالمغايرة أنها مغدومة أي أناا ال
أيك؛ أهي كانت تعتقد أنني واحادة
ايت
اع رضا
ااس ،أكيا
ات نا
اة وبنا
متربيا
لن سي أن أعوي إليك ثانية بعادما
أجلتها علي وتركتني ،وقبل كل خذا
كيع قبلت أن أعيش معك أي الهرام؟
عند تلاك النقطاة غلاى الادم أاي
عروقي وبر ت أيها أن قطع لسان من
يقول خذا ،وأننا اوجان على انة هللا
وراول ،،ث

تركتهاا وقغاد

غرأاة

نومنااا مغجاابة كااي أحجاار قساايمة
الزواج وأضاعها أاي عينهاا ،عاد
ألجاادخا قااد رحلاات ،وبعاادما خاادأ
بركاااني قلاايال أكتشاا ت ا ت اااء
ال طاب ومعا ،باورة مان األلباوم،
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ارقتهما كدليل قوي ي دمها وي كاد
لك
ث

يانتي وغدري بك ..
ابتسمت وخي تشير إلاى الساماء

متابعة:
-لكن ربك بقا  ..ل

تكن تعلا

أن

التس يل يدور
كان الغجب والهسرة يعغ ان بقلبي،
حاولت ااتيعاب كل ماا قالتا ،أاي
اادمة
ااي الغا
ااد تملكتنا
اارة وقا
حيا
والذخول ،حاأظات علاى ابتساامتها
وخي تقول أي ا رية:
-الهياة مليئة بالم اجآ

 ..ألي

كذلك؟
حاأظت على بامتي وغباائي للهظاا
أ رى  ..ث

اصلتها:

-ولكن لماذا ل

ت بريني؟

ال أن
اي قبا
ارة أذابتنا
اي بنظا
رمقتنا
تقول:
744

-وخل أتهت لي أربة؟ الم رو

أناك

كنت ااتعوي مان اا رك بعاد أياام
قليلااة أتااصتيني ،كناات اااص برك
حينئذ ،ث

يعناا نقاول باصني لا

أ برك ،وقد اابقتني خاي وأ برتاك
ااب
اا ال طا
الت إليها
ان أراا
اي ما
أننا
والغورة ،ألي

الم تر

والطبيعاي

أن تصتي لتعااتبني وتسات ه

مناي

أصشرح لك وأياأاع عان ن ساي علاى
االي
اي وال ا
اون القاضا
ال؟ أم تكا
األقا
أتت ذ قرارك الذي أرايت ،خاي مان
اد
اي يون أن تتصكا
اة وتطلقنا
البدايا
ااة
اااول معرأا
اامعت أو تها
ااا اا
مما
الهقيقة؟
ولكن يا منار  ..لهظة واحادة ..ااولي
ما الذي ضمن لها أنك لان تها
ااي
ااة لا
ااي أو الكتابا
ااال با
االتغا
لتسبقيها وتبلغيني ما حدث؟
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بمتت من جديد وخي ت كر ،ث

لوحات

بيدخا وخي تقول بهنق:
ال أيري ،ربمااا لعباات بورقتهااااأل يرة ويا بابت يا
أقط

ابت ،وربماا

دمتها الظروف ،أناا متصكادة

تماما من أنها كانت اترحل على كل
حال ،لن يستطيع أحد أن يوق ها أو
يمنعها عما انتو  ،اتطلقك بعد أن
تص ذ منك كال ماا ترياد ،ولكنهاا
أراي

وحاولت أن تهدم المعبد على

رأاينا وتسالبنا كال شائ قبال أن
ترحل ،وأظنها بمكيدتها القذرة قد
ن هت تماما أي خذا..
وكانت ورقة طالقك لاي خاي الغا عة
التي أأاقتني على الهقيقة المرة،
أنت ل
تغور

تهبني يوما يا قمر ،ربماا
أنت ذلك لكن ،ل

يكان حباا

أبدا ،كان احتياجا أكثر من ،حبا،
كنت مهتاجا لي كي أكمال لاك ذلاك
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ال زء الذي ينقغك أاي حياتاك ماع
رانيا ،أما الهب الهقيقي أهو شائ
آ ر تماما ،الهب يغلي الشا ص ياا
قمر ،وأنت جعلتني ر يغة جدا أمام
ن سي ال أااوي شيئا ،وخذا لي
أبدا ،ام ،إن شئت أي اا
انت كسر

بهب

آ ر ..

قلبي مرتين ،ضهيت بصخلي

وكرامتي من أجلك وقبلات واحتملات
عذاب أن كون ضرة وأي السر ،وانظر
ماذا كانت النتي ة أي النهاية ..
طبعا الام أخون عليك بعادما خانات
علي ن سي ..
ن سيتي يمر
ااأر

إلى

وضااقت باي الادنيا،
الي أي ال ارج بنغيهة

من أحد األطباء ،وخنااك  ..تعرأات
بزوجي الذي أرال ،هللا لي كاي ي بار
كسري ويداوي جراحي ويعوضني عن كل
شيء ،غمرني بهب ،الهقيقي وحنانا،
الغزيااار ،بصأعاااال ال تبلغهاااا
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الكلما  ،ل

أبذل جهدا كي أأهما،

وأعرأ ،جيدا ،وجدت ،م لغا

بايقا

وش اأا ككتاب م توح مناذ اللهظاة
األولى ،ي اف على مشااعري ويهاارب
الدنيا من أجلي ،يجهي بكل شئ أاي
أكان أعارف أن

ابيلي ال العك  ،ل

قلبي يستطيع أن يهب ثانياة وبكال
اي
ادة أننا
اا متصكا
اوة ،أنا
اك القا
تلا
غالية عند

بهق وأن ،لان يتركناي

أو يت لى عني أبادا ومهماا حادث،
شعر
ل

مع ،باألمان ،ذلك الشئ الاذي

أجد

معك يا قمر ..

اآلن قد عدنا مان اا رنا نهائياا،
قررنا أن نستقر خنا أي الوطن واط
أخلنا بعدما أنهكتنا الغربة ،عد
إلى أخلي الاذين عاذبني أاراقه ،
الداأئة وذابت

والذين رقت قلوبه

اب
اي الطيا
اغاري واوجا
ادما رأو با
بعا
الذي ي ل قلوبه

مباشرة ،اامهوني
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ورضوا عني أ يرا والهمد هلل ،عااي
الميا

الجائعة إلى م اريها ،ول

تكتماال أرحتااي إال بوبااله
الهبيب الاذي قااطعو

عمااي

طاويال ألنا،

أش ق علي واات اب لطلبي وإلهااحي
علي ،وكان وكيلي أي اواجي بك..
أنا قد وجد
ويريد
وجد

أ يرا ما أبهاث عنا،

قلبي ،أتمنى أن تكاون قاد
اك بهاق ،أو أن
من يهبها قلبا

تعثر عليها يوما ما ،أتمناا

لاك

من كل قلبي يا قمر ..
اعذرني ،ي ب أن أذخب اآلن ،بديقتي
بانتظاري خناك ،وعلى كل حاال مان
حسن الهظ أننا التقينا

الل األيام

التي أقجيها خنا أي المديناة ،آ
 ..اكتب لي عنوانك كي أرال إلياك
شريط التس يل الذي حدثتك عن ،كاي
تتصكد بن سك من كل كلمة قلتها ..
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وبالمناابة  ..لا

أقارأ روايتاك

ال ..
ادك أن أأعا
اي أعا
اد  ..لكنا
بعا
قريبا  ..ال

لي على األاتاذة عطر

..
باأهتها وأنا أأكار أاي كلماتهاا
التي قلبت رأاي:
أكيد  ..خي إنسانة رائعاة مثلاكيا منار  ..لو عرأتها اتهبينها
أطرقاات مبتساامة  ..رأعاات رأاااها
قائلة:
أنا واثقة من خذا ..كان خذا حين امعت من يناييني:
-أاتاذ قمر  ..ال ميع أي انتظارك

36
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بتثاقل ي لت القاعة مان جدياد ..
أ طو بآلية كالم در  ..بذخن مشتت
وخموم مبعثرة ،حاولت لملمة شاتا
أأكاري المشوشة وإعااية انتبااخي
وتركياازي لل مااع الااذي ينتظرنااي
وأااائلته

ال دياادة التااي أنااا

اواء
اور واألجا
ات األما
اديخا ،جاريا
بغا
بغعوبة كبيارة ،أنظار

لساة إلاى

ااعة يادي باين ال يناة وال يناة
أنتظر انتهاء الندوة ،كانت عيناي
تطوأان بهيرة بين وجو
حولي  ..واط الكلما

الناس مان
التاي تادور

يون أن أتبااين أكثرخااا أو أميااز
مغدرخا ،انتبهت كال حواااي أ اصة
كنائ

ااتقبل رأا ،الغائاب يأقاة

ماء باري ،خل كان ما رأيتا ،باين
الوجو

المترابة حقيقاة أم وخماا

نس  ،قلباي الملهاوف؟ أ اذ

أيور

بعيني كالم نون أي كل ركان أبهاث
751

عنها ،لهظا

ثقيلاة مار

قبال أن

ااب
اد با
ات عنا
اة ،كانا
اا ثانيا
ألمهها
ال روج خذ
شب

المرة ،نظرة حائرة مع

ابتسامة على ش تيها ،قبال أن

توليني ظهرخا وتنغرف بهدوء ..
اا
اي للهظا
اقت بالكراا
التغا

ااول
أحا

اتاذي
اد أاا
ات ،يا
اا رأيا
اتيعاب ما
ااا
األييب تربت برأق على يادي ،يبادو
اذب
ااول جا
ااييني ويها
اان ينا
ا ،كا
أنا
انتباخي منذ أترة ،تاريي  ،خممات
بصن أترك كل شئ وأخر

للهاق بهاا

..
السيد ينتظر جوابك على ا ال،نظر

أي عيني ،الالئمتاين للهظاا

اا
اطراب مواجها
ادل باضا
ال أن أعتا
قبا
السائل:
عذرا ايدي  ..ارحت قلايال  ..خاالكرر

ا الك من أجلك؟
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****
أنهى أاتاذي الندوة بلط  ،ومرحا،
اصن
اع با
اذرا لل ميا
اويين معتا
المعها
افرخاق قد نال مني واعادا إيااخ
بلقاء آ ر قريب،

رجت أبهث عنهاا

والله ة تصكلني لكني ل

أعثر لها

على أثر ،تملكني اليصس وافحبااط،
أوبلني األاتاذ بسيارت ،إلى البيت
اي
اع منظما
ابة ما
اة مقتجا
اد مهايثا
بعا
الندوة ،كنات واجماا شااريا ألا
أنتب ،إلاي شائ مان كلماتا،

االل

الطريق ،عند البيت أ برناي أنناي
ادوتي
قد أبليت على نهو جيد أاي نا
وأنااي اااصعتاي األماار بعااد ذلااك،
ويعت ،،يل ت إلى غرأتاي أارتميات
على ااريري يون أن أبادل مالبساي،
راحت األطياف والاذكريا

واألباوا

والمشاخد تعبث برأاي وحوااي ،إلى
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أن غلع الغدا

رأاي أهويت أي بئر

النوم السهيق.
قمت من نومي الطويل وقد
الغاادا
الشار

اع عناي

بعااض الشاائ ،نزلاات إلااى
يون وجهة مهادية ،قاايتني

قدماي يون أن أشاعر إلاى المركاز
الثقاأي الاذي كاان يهتجان نادوة
أم  ،رحات أطاوف بالمكاان بتا ية
وأنااا أأكاار أااي أحااداث الليلااة
الماضية ،رأيت ش غا يهرول نهاوي،
أحد أأراي األمن العاملين بالمكان
..
-ااايدي  ..عااذرا  ..لاا

أاااتطع

اية ..
اة الماضا
اك الليلا
ااق با
اللها
ايدة تركت لك تلك الورقاة ورحلات
أثناء الندوة ..
التقطتها من ،وقلبي يتواثاب باين
ضلوعي ،أتهتها أتعرأات ال اط مان
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أول حرف ،كانت رااالة جديادة مان
أجن بعد ،كما ل

عطر ،حمدا هلل ،ل

ياال أو تهي ا

يكن ما رأيت ،أم
..

تكان تظان أنهاا

أ برتني أنها ل

اوف تعوي للمديناة ثانياة لكنهاا
من أجلي ،ل

عاي

تستطع أال تاصتي

كي تهنئناي وتراناي بعينيهاا أاي
ليلة مميزة كهذ  ،تعتذر لي أنهاا
ل

تكن إلى جواري أي مناابة كهذ

أقد كان عليهاا الرحيال ،أن تلاك
اللهظا

القليلة التي قجاتها أاي

الندوة حملت إلى قلبها الكثير من
السعاية وال
اشتر

ر ،ذكار

أنهاا قاد

أي بلادتها بيتاا جمايال ذو

طااابع ري ااي وقطعااة أر

بااغيرة

تهيط ،،أقاد منههاا عاالم مكاأاصة
نهاية

دمة كبيارة قبال أن ترحال
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كما ااعدخا علاى بياع قطعاة األر
التااي تركهااا لهااا م اادي بمبلااف
مهترم ،بافضاأة إلاى ماال عزيازة
الااذي جنتاا ،ماان بيااع شااقتها
بالمدينة ،أاشتر

عطر خذا البيات

الري ي و غغات جازءا منا ،ليكاون
مشااغال بساايطا وجهزتاا ،بعاادي ماان
ماكينا

ال ياطة ،أراي

أن ت ماع

عائلتها حولها لتقجي معها

بقياة

عمرخا ،أهذا خو أكثار شائ يمكنا،
إاعايخا ..
قالت أن

الها بابر واوجت ،ااماح

قد اات ابا لطلبها أ يرا واناتقال
للعيش معها أي يارخا ال ديد ،أقد
أببها وحيدين مسنين بعادما ت ارق
عنهما أبناؤخما ،وأن بنا
واوجا

الهاا

أبنائا ،يعملان معهاا أاي

المشغل بافضاقة إلى بعض الغديقا
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والمعارف ،وقد وجد
واطه

خي أي عيشاها

قدرا كبيرا من الدفء الاذي

كانت تهل

ب ،وتغبو إلي ،وذكرخاا

بهياتهااا مااع والااديها واأليااام
ال والي ،وأنهاا بانتظاار أ يهاا
وأارت ،كي تكتمل أرحتهاا ،تتمناي
من قلبها أن يواأاق ااراج بادور
على العيش معها يائماا وأال ي كار
اد
اا ،أقا
ااي عنها
اي االبتعا
اة أا
ثانيا
أتعبها ال راق ول

تعد قايرة على

الغبر علي ،أكثر من ذلك ..
أثل ت

اتمة

طابها بادري ،تركات

لي أيها عنوانها قائلة أنناي لا
أغب عن بالها للهظة مناذ رحيلهاا
عنااي ،وأنهااا تنتظرنااي ،ألااديها
الكثير مما تريد أن تقول ،لي.
****
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ااأر

الذي أيير

إلى المطع

تلك المهاأظة كاي أتا

أاي

ماا عزمات

علي ،،أبلغت عالم بصااى أنناي لان
أاتطيع االاتمرار مع ،،حاول الرجل
المغدوم جاخدا إقناعي بالعدول عن
قراري ،قال أن ،اايرأع راتباي إن
ات ه
ا ،يا
أري  ،أنا

اد
اعي ال ديا
وضا

ككاتب وأن ،ايبذل ماا بوااع ،كاي
يساااعدني ،وعاادني أن يهياائ لااي
الظروف المناابة ألوابال الكتاباة
وأن عملي مع ،لن يمثال عقباة أاي
طريق حلمي ،أهو يدرك تماماا مادى
أخمية ومعنى األحالم وأخداف الهياة
ويقاادرخا ،ريي

علياا ،بامتناااني

وتقديري الكبيرين وأن األمر أبعاد
ماان ذلااك ،لاا

يملااك الرجاال أااي

النهايااة إال الرضااوخ واالاتسااالم
لرغبتي بصاع واض  ،أ برتا ،أنناي
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اصظل مع ،لبجعة أياام أ ارى ،لان
أرحل قبل أن أنظ

وأطمائن بن ساي

على كل شئ وأتصكد أن األمور اتسير
من بعدي على نهو أأجل مماا كانات
علي ،أي وجويي ،وأن حزني ل راقا،
بعد معاملتي مع ،وعشرتنا

الل تلك

ال ترة ال ميلة التي قجيتها معا،
ال يقل أبدا عن حزن.،
كان قلبي يتصل

كثيرا لهذا الرجل

ولقلب ،الداأئ الكبير ،مسكين خو،
حتى ابن ،الوحيد الذي

رج ب ،مان

الدنيا تزوج ورحل عن ،،اااأر ماع
اوجت ،ليعيشا بال اارج أاي يولاة
بعيدة ،بافضاأة إلى أن ،ال بد قاد
أح

بما بيني وبين عطر بعدما قرأ

كتابنا رغ

أن ،ل

خذا الشصن ،ل

يعلق بشائ أاي

يازي علاى تهنئتا،

لنا ومباركت ،ن احنا ،لكن كل شائ
759

كان جليا مه ورا على وجه ،البائ
الهزين.
مكثت مع ،ألابو
أن المطع

كامل حتى اطمصننت

ال يقلق علي ،،ا تر

ل،

أحد الموظ ين الواعدين ،وقد كنات
حريغا على تعليم ،كل شئ

الل أترة

إيارتي للمطع  ،وقد رأيت ،أخال أن
يرقى ويهل مهلي إن إراي عالم ذلك،
ولو بغ ة م قتاة حتاى ي اد باديال
أكثر ك اءة و برة ،ويعات ال مياع
والمت عليه

واحدا واحدا ،أ برني

عااالم بتااصثر أن المكااان مكاااني
ات إن أري
اي أي وقا
اي أا
اوح لا
وم تا
العوية ،كانت لهظا

الويا

باعبة

 ..لكن أكثرخا بعوبة كانات لهظاة
اان ..
اذا افنسا
االم  ..خا
اي لعا
وياعا
الرجل النااير الاذي تعلمات منا،
وأيين ل ،بالكثير ..
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****
عد

إلى مسكني الم قات بالمديناة

اة
اي بغ ا ة نهائيا
اع أغراضا
اي أجما
كا
ااتعدايا للرحيل والس ر إلى حياث
يوجااد قلبااي ،أوجئاات بشاائ مااا
بانتظاري ،ذلك الشريط الذي وعاد
منار بإراال ،لي ،أيرتا ،،تاريي
كلمات ،أاي أذناي ت كاد كال حارف
قالت ،منار ،أي بدايت ،كاان باو
منار الداأئ يقارأ كلماا

طاابي

بااو

رانيااا

برقااة ،ثاا

اقااته

القبي  ،الذي حاولت نسايان ،ولا
أكن أرغب أي اماع ،ثانياة ،يهمال
كلماتها الثقيلة البغيجة الم عمة
بالريح والتهديد والكذب والجغائن
..
761

( أنااا لساات غبيااة أو مغ لااة وال
نائمة على أذني إن كنتما تعتقدان
خذا)
(خل كنت تظنين أن ،يهبك بهق؟ كا
أنت اااذجة! إنا ،لا

يهباك ولاو

للهظة  ..وبعدما تزوجناي أ برناي
أن ،عندما تركك وكصن خما ثقيال قد
انزاح عن قلب ،،أنا ،كاان ااينهي
عالقت ،الس ي ة بك إن عاجال أو آجال
 ..لكن أنا من اينهي كل شائ خاذ
المرة)
(لقد كان يائما يتغزل بهبي ويقول
ادوني
أن ،ال يتغور أن يعيش يوما با
 ..ربمااا عاااي إليااك علااى ااابيل
التسلية ال أكثر  ..م ري نازوة ..
أو ليشعر أن ،المسيطر الذي يهغال
على أي شئ ر يص يريد
762

أي أي وقات

بإشارة واحدة من إببع .. ،لياوخ
ن س ،أن ،مرغوب تريد

كل النسااء

كصي رجل أحمق آ ر)
(كد

كد

اوف أطين عيشاتكما ،لان

تهنئا ولو ليوم مان اآلن أغااعدا،
على جثتي ،واوف ترين)
(اتغدقين كالمي رغماا عناك حينماا
يتركااك كمااا يتاارك أحااد أحذيتاا،
البالية ويرميك رمية الكالب)
(أتعرأين ما خو أكثر شئ مقرف أاي
الموضو ؟ أنني كنت أظنك بنت نااس
متربيااة وعناادك كرامااة  ..لكنااي
كناات م طئااة ..

اكتشاا ت اآلن كاا
بعدما )..
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أوق اات الشااريط وقااد أوشااكت أن
اص ،أعل ا
أتقيا

اار ل ا
أن منا

ان
تكا

لتغدق شيئا من خذا الهراء والكالم
ال ار

الذي قالت ،تلك اللعيناة،

ااني
اع يتملكا
امئزاا واألاا
اان افشا
كا
ت ا

رانيا ومن ن سي قبلها ،كانت

منار مهقة ،أقد نغبت رانيا ال اخ
بمهارة واهبتني إلي ،،وأنا ألغيت
عقلااي وابتلعاات الطعاا

بسااذاجة

وحماقة شديدتين ،لكني بعدما أعد
الت كير أي كلما

منار التي علقت

بها على كل شئ؛ أيركت أن عالقتناا
كانت ناقغة بال عل ،ل

تكان حباا

كما كنت أظن ،على األقل من ناحيتي
..
تذكر

وجهها وان عاالتها وخي تقاص

على مساامعي كال شائ أاي لقاءناا
األ ير ،رغ

التصثر الشاديد الاذي

بدا عليها إال أنها ل
764

تذرف يمعاة

واحدة ،امرأة ال تسيل يموعها وخاي
تتكل

عن جرح كسار قلبهاا  ..خاي

امرأة ن هت أاي ت طاي كال شائ ..
وجد

مان ينسايها آالمهاا  ..ياوى

الزمان جراحهاا أو طاوى با هاتها
على األقل  ..وكماا يطاوي الماضاي
يائما بهلو

..

ومر

****
وأي القطار الذي يتوجا ،باي إلاى
بلدة عطر؛ كنات أااصل القمار عان
مغيري  ..ل

أكن متصكدا أبدا مان

نتي ة لقاائي بهاا بعاد كال خاذا
البعد ،لكني لا

أكان مساتعدا ألن

أبتعد عنها ثانياة ،الماو

أخاون

عندي مان ذلاك ،حتاى وإن رأجاتني
ثانية  ..اصاكن أي

رابة خناك ..

اصعمل أي أي شاغالنة  ..المها
765

أن

اي أن
أظل بالقرب منها ما كتب هللا لا
أحيا ..

الختام
ماذا أأعل؟ يلني ..
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ال تزال حيارة عطار تماأل كيانهاا،
كانت تنظر إلى قمرخاا أاي مكانا،
العلي بااات داء وترقاب ،وكصنهاا
تتوقع أن ينطق أي برخا ويهاديها،
تنهد

أي قوة قبل أن تغلاق يأتاي

الناأااذة وتقغااد أراشااها ،ليااال
طويلة وخي تسهر مع القمر تناجيا،
تهدث ،بكال تلاك الغاراعا

التاي

أثقلت وأتعبت قلبها ،بكل خمومهاا
وم اوأهااا التااي أرخقهااا طااول
ال
ا ،كا
اذكر معا
اا ،تتا
ار أيها
الت كيا
ال
ار بكا
اع قما
اة ما
اا ال ميلا
لهظاتها
ت ابيلها الهاضرة معهاا يوماا ،ال
تزال كلمات ،الداأئة تتريي بغوت،
الر ي

أاي أعماقهاا وكصنهاا قاد

امعتها من ،منذ لهظا
نظرة

أقط  ..كال

لاى تقاول الكثيار  ..كال

مشهد وبورة ..
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تتذكر ط ولت ،المعذباة  ..جروحا،
وآالم .. ،ضاياع ،وحيارة قلبا.. ،
حيات ،البائسة التي حكى لها عنها
ال تزال أحداثها مه ورة أي قلبها،
ي لمها الت كير أيها كل لهظة منذ
أارقت ،كما ت لمهاا جاروح ن ساها
الغائرة ،تهاول أن تغرف انتباخها
عن ،وتنشغل بعملها وعائلتها لت د
بورت ،أمامها تالحقها أاي العياون
واألشياء ..
غلبها الناوم وغلبات باورت ،علاى
أحالمها ،خذا المشهد بالذا

تعيش،

ثانية بالجابط كماا كاان ،حينماا
تاخت من ،ووجدخا وقد أخلك ،البهث
عنها ،ذخبت لتشتري كتابا لتهديا،
إلي ،أجلت طريق العوية ،انتظرتا،
عند النهر أي بقعة اللقاء ن سها،
حين جاء إليها على ريااح الله اة
768

وال وف وقد ااي عمار
ااعا

عقاويا أاي

غيابها القليلة ،خي الرياح

ن سها التي حملت إليها بالح حينما
احتاجت إلي ،يوم المدراة ..
كانت عند النهر ال تدري أخاو باالح
من يعادو نهوخاا أم قمار  ..ن ا
النظرة الملتاعة أي عيني ،حينماا
رآخااا ،تلااك الاادمو
أيهما ،ل

المهتشاادة

تكن اوى نظرة مان أقاد

أغلى ما لدي ،،نظارة مهاب مكلاوم
من طر القلب ،رجل عاي

إلي ،روح،

من جديد بعدما ظن أن ،قاد أقادخا
لألبد ..
تتدا ل الذكريا

والمشاخد ،تهجار

بورة اراج وخاو يقاول لهاا جملاة
ااس
اب ال يقا
اذكرخا جي ادا ( ..الها
تا
باأليام والسنوا

يا عطار)  ..ثا

يصتي اميال المكتاب األشايب قاائال
بصاع وخو ينظر أي عينيها بعمق (ال
769

تص ذي أحدا بذنب آ ر  ..أهذا خاو
الظل

بعين .. )،ترى م دي اوجهاا

إلى جوارخا أاي العمال والبيات ال
يكاي يراخا أو يشعر بوجويخا طوال
ااعا

 ..ألدي ،أشياء أ رى أعلاى

ا ،،ث ا
اة أولوياتا
اي قائما
اا أا
منها
تتهول الغورة إلى قمر وخاو يعمال
معها أي المغسالة  ..قلبا ،معلاق
بها وعينا

تزوران وجهها بين حين

وآ اار  ..يسااصلها والقلااق يكسااو
مالمه( ،خل أنت ب ير؟) كلماا بادر
منها ما يدعو

للقلق والسا ال ..

تتابع المشاخد التي جمعتهاا معا،
 ..تلااك ال تاارة القغاايرة التااي
قجتها مع( .. ،كانت عمارا مساتقال
 ..كانت حيااة كاملاة)  ..كلماا
يقولها اراج كما قالها من قبل ..
ث

خا خي وأية جالساة باطمئناان،

تهتجن بغيرتها بهنان ث
770

تهم

أاي

أذنها وخي تنظر بااامة إلاى باالح
( ذي من يهبك يابنتي)  ..ث

يصتي

بالح ليص ذ بيد عطار أاي النهاياة
ليتابعا حبا

المطار التاي تكساو

ال ..
اة الليا
اي عتما
ار أا
ا ،القما
وجا
ي اطبها بالح بااما مشيرا بإبابع،
إلى قلبها (شغلي قلبك يا عطر) ..
تتابع والدخا وخو يرحل ثا

ترأاع

رأاها ثانية نهو القمر  ..لتارا
وقد اكتست ب هت ،بمالم

قمار آ ار

..
يتكرر الهل

ذاتا ،بكال تدا التا،

وت ابيل ،كل ليلة ،لتساتيقظ عطار
ذا

بباح بذخن بااف ذخبات حيرتا،

ادوء
ات بها
ابابات ،،أحسا
اعت ضا
وانقشا
وطمصنينة ع يبين وخي ت كر أي أمر
ذلااك الهلاا

الهاضاار الااذي ظاال

يراويخا بإلهااح ،تنهاد  ،امساكت
771

قلما واطر

ببطء على الورقة بجاع

كلما  ،وبعدما انتهت وخمت بإراال
طابها ،توق ت وأكر

للهظا  ،ثا

تركت ال طاب وقامات تقغاد

زاناة

مالبسها ،اتذخب إلي ،،نع ،

اتذخب

لتاارا

بعينيهااا وتشااهد أرحتاا،

ون اح ،أي خذا اليوم ال ريد ،يوم
الندوة التي اايواج ،أيهاا ،وألول
مرة ،جمهاورا أحاب الكتااب الاذي
كتبتاا ،معاا ،،تصملاات وجههااا أااي
المرآة ،ث
وغاير

التقطت حقيبة يدخا ..

..
****

ي ل اراج المشغل مع اوجت ،أتبسمت
عطر وأط ص

ماكينة ال ياطة ما إن

رأتهما ،جلسا أمامهاا ثا
ثالثته

تباايل

حديثا طاويال ،ي لات اوجاة
772

اراج قلب عطر من اللهظاة األولاى،
كان ااراج قاد أ برخاا ان اوجتا،
كانت مطلقة حينما عرأها ،لكن عطر
ل

تتوقع عند تلك النقطاة كثيارا

لما رأت ،من الت اخ

والهب ال لي

المتبايلين بينهما ،كان خاذا خاو
رأي عزيزة أيجا ،والتي أ ذ
ن

تكرر

ال ملة على مسامع عطر لمرا :

شكلها طيبة وبنت حاللاصلت عطر اوجة أ يها:
اا
اا يا
اا معنا
اعيدة خنا
ات اا
ال أنا
خاحبيبتي؟ خل أع بتك شقة بابا؟
ابتسمت الزوجة بغ اء ،تبايلت ماع
اراج نظرة ياأئة قبل أن ت يبها:
أكيد يا حبيبتي ،ربنا وحدك

يعل

أحببت الشقة والبلدة وأحببتك

ال
اي تنقا
ار وخا
اامة عطا
اعت ابتسا
اتسا
عينيها بينهما ،ث
773

اصلت اراج:

أين بالح ووأية الغاغيرين حبايابعمته ؟
بالدا ل ،يلعبان مع أ اي بغاهبةالي وعمتي ،مررنا عليه

قبال أن

نصتي إليك
ران الغمت للهظا

قبل أن تسصلهما

عطر من جديد:
أما التما ال ترغباان أاي الم ائللعيش معنا؟ ن سي ي تمع شملنا من
جديااد  ..والبياات خنااا يسااع ماان
الهبايب أل ا
تبايل اراج نظرة بامتة مع اوجتا،
قبل أن ي يب أ ت ،بهنان:
معذرة يا عطر  ..ال أريد أن أتركشقة أبينا ثانية ،وبعادين نهان ال
نبعد عنك

كثيرا ،انظل معك وإلاى

جوارك يائما ،ولن يمر يوم يون أن
أراك ..
774

تنهد

عطر أي يصس ،غير اراج م رى

الهديث قائال لها:
اآلن ،ب غوص المشرو

-المه

نوي تن ياذ

أناا واوجتاي والاذي

حدثتك عن ،،خل وجاد
مناابا يغل
-نع

الاذي

لناا مكاناا

لمهل العطور؟

 ..تعرف مهال الهااج مساعوي

القدي ؟
-الهاج مسعوي؟  ..آ

 ..تذكر

..

لكن خذا المهل كبير يا عطر و ..
ال تقلق يا حبيبي  ..ال تزال لاديبعض المد را

..

ذخا وضعها علاى

ما معاك  ..لكناك لا

ت برناي ..

ماذا تعرأان عن العطاور قبال كال
ذلك؟
-خل نسيت

برتي أي المبيعا ؟ لقد

ط ت بالسوق كل ،وبعت كال شائ ياا
اي أن
عطر  ..وطبعاا كاان ال باد لا
أعرف كل شئ عما أبيع ،للناس ..
775

-آ

بهي

 ..على بركة هللا إذن ..
****

كانت أمام ماكينتها تتابع عملهاا
بذخن شاري ،تنظر نهو باب المشاغل
بين الهين والهين يون كلل تنتظر
أن يطل عليها ،إلاى أن ي ال ط ال
الخث

حاأي القدمين ،اقترب منهاا،

التقط أن اا ،ث

قال بغاو

ايض

وخو يناولها ورقة:
أبلة عطر  ..رجال كاان بال اارجأعطاااني خااذ

الورقااة وطلااب أن

أالمها لك
ث

انغرف وتركها ت ض الورقاة أاي

له ة ،مر

عيناخاا علاى الكلماا

المقتجبة أي ارعة ..
(أنتظرك عند النهر  ..قمر)
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اا ي
اة وقلبها
ار الورقا
عطا

او
طا

بقااوة ،شااري
وغاير

للهظااا

ثاا

اق
ا

قاماات

المكان ،أمام النهار كاان

واق ااا يرقااب مياخاا ،ال اريااة،
ات
اد اعتلا
ا ،بت ا ية وقا
ات منا
اقتربا
شاا تيها ابتسااامة حنااين ،الت اات
إليهااا ،توقااع الاازمن عنااد تلااك
اا
اللهظا

ااعر،
ايض بالمشا
اي ت ا
التا

كانت عينا
متقد ،ل

تاتألآلن باشاتياق وحاب
ي ل

أحدخما أاي إي ااي

مد ل للهاديث وااط تلاك العواباع
التااي اجتاحاات قلبيهمااا وأشااعلت
ال

ات ش ا تا
اا  ،ان رجا
قا

ارا
أ يا

ادقا
ات با
اي حملا
اة التا
اك الكلما
بتلا
ويأئا الم

قلبها قبل أذنيها:

وحشتينيمأل

عيناخا بمالمه ،للهظا

تري:
حمدا هلل على السالمة777

قبل أن

ث

تابعت بعتاب مرح:

-تص ر

كثيرا  ..كالعاية

أنا آاع  ..أعدك أنها آ ر مرةخل تركتك تنتظرني طويال؟كنت أنتظرك طوال عمريالحظ اضطرابها ال

ول وقاد أطرقات

بعد قول ،،أتابع بهنان:
أنك جئت

-ال عليك  ..المه

رأعت رأاها ثانية وخي تسصل:،
كيع عرأت مكان النهر؟اذ
ات خا
-ليسا

اا
ارة أاور أيها
أول ما

البلدة ،جئتها مرة من قبل أي عمل
للهاج كامل  ..مهمتي األ يارة لا،
أي الواقع  ..تلك المهمة الوخمية
الم تعلة التي يبرخا مع ابنت ،كي
يتمكنااا ماان تن يااذ مكياادتهما
الهقيرة  ..ااوف أحكاي لاك عنهاا
أيما بعد ..
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بمتت للهظة قبل أن تغير الموضو :
-وكيع اار

الندوة؟

كانت رائعة ،أاتتك ،وعلى أكارة،خناك بعض األشا اص الاذين يعرأاوك
حجروا

غيغاا لكاي يسالموا علياك

ويهنئوك ،وقد اصلوني عنك ..
ادو
ال ،يبا
ا ،بتصما
ار إليا
ات تنظا
كانا
وايما للغاية بذلك المعطع األااوي
وتلك الكوأية البنية التاي تهايط
ادة
ا ،المديا
ا ،وقامتا
ا ،،مالمها
رقبتا
تكمالن الغورة التي تهتال قلبهاا،
قالت بهيام:
-يا إلهي  ..ك

تشبه!،

من تقغدين؟-أبي  ..وكصني أرا

أمامي اآلن

باامت قلاايال وقااد تااا
عينيها ،ث

أااي بهااور

قال وقد تذكر شيئا:
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-آ

 ..لهذا كنات ترمقيناي بتلاك

النظرة المشادوخة حينماا رأيتناي
أول ماارة ،عناادما كناات تساااعدين
الكلب ..
ضيقت عيناخا مهاولة تذكر ما ذكر
ث

ابتسمت يون أن تري ،أتصمل خاو

مالبس ،لثوان قبل أن يتابع:
أذكر أنناي كنات أرتادي المالبان سها أي تلك الليلة
ث

عاي إلى عينيها ،تنهد ث

قال:

لقد تركت عالم يا عطرتالشت ابتساامتها الهالماة ونطقات
أصجابها:

عيناخا بالتساؤال

-أنا متعب يا عطر ،ل

أعد أحتمال

بعدك عني أكثر من خذا
حولت عينيها إلى النهر ،بد

نبرة

الهزن عميقة أي بوتها وخاي تقاول
بصاع:
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مسكين خاذا الرجال ،أشا ق عليا،كثيرا ،ال ميع يرحلون عن ،واحادا
تلو اآل ر
نع  ،أنا أيجا حزين ألجلا ،،خاذاالرجاال أحماال لاا ،حبااا وتقااديرا
كبيرين ،يعلا

هللا  ،لكان  ..ال شاك

عندي باصن هللا ايعوضا ،جازاء قلبا،
الكبير
ثا

اا
اة وأيارخا
اا برقا
اك ذقنها
أمسا

ناحيت ،،قبل أن يسصلها:
-لماذا ابتعد

عني يا عطر؟ لماذا

تركتني أتعذب ورحلت؟
أنا  ..كنت آتابع أ بارك وأطمئنعليك يائما و ..
لماذا يا عطر؟ ما الذي يأعك إلىالرحيل؟ أرجوك أهميني ..
أاضاات عيناخااا بالمشاااعر وخمااا
تنظران أي عيني ،الواخنتين ..
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-كنت ال أاال تائهة ،ال أعل

شايئا

ولساات متصكاادة ماان شاائ ،مشاااعرك
ومشاعري ،كال حاجاة كانات مشوشاة
اكن أيري خل

تغل ها التساؤال  ،ل

اا حقاا ،أم أن
كان ماا بينناا حبا
ااالل أتاارة ضااياعنا

اقنرابنااا

وانكسارنا خو ما أوخمنا بذلك ،ل
ي د أحدنا إال اآل ار إلاى جاوار ،
اذا
ال خا
اي أن ي عا
ان الطبيعا
اان ما
كا
قلوبنا ت

ق ،أكر

أن البعد ك يل

بصن يبين حقيقة مشاعرنا
-ولكن كل خذ

المدة يا عطر؟

كنت مهتاجاة ألن أكاون وحادي كايأأكر بروية وبا اء يون أن أتاصثر
بشئ ،اأهمني أرجوك..
واآلن  ..خل تصكد ؟تصملت ،للهظا
ث

وقلبها ي

أجابت:،
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ق بقوة،

-على األقل تصكد

من أنك م تلع يا

قمر  ..أنك تهبني حقا  ..يك يناي
اا
اذلك  ..وأنا
اي با
اي ي برنا
أن قلبا
أبدق قلبي
ياما قلت لك يا عطر  ..أنا ..-األمر لي

كلما

ار ..
تقال يا قما

بدقني إن قلات لاك أنناي ال أذكار
كلماتك  ..أقط ما كان قلبك يغارخ
ب ،خو ما آذكر

 ..ما كانت عيناك

ت جه ،خو ما يطاريني ..
أمسك يديها بهنان وخي تتابع بغو
متهدج:
كنت حائرة بين عاذاب بعادك عنايوبين

وأي من أن يتكرر ما حدث لي

حين أحببت ،م ري الت كير أي ذلاك
كااان وحااد

عااذابا ،وكلمااا ااي

مرارة بعدي عنك كلما ااي
اقترابي ،ل

وأي من

أعد أطيق ،جئات إلاي

اد
ائ ،أعا
ال شا
ان كا
ادا عا
اا ،بعيا
خنا
783

الت كير مليا أي حيااتي بكال ماا
ب ،،وقد عرأت طريقي أ يارا،

مرر

خداني إلي ،قلبي ..
منهها ابتسامة تنطق بكل ما يهمل،
ارة
ات الهما
ا ،،كسا
اا قلبا
لها
المزينين بالدمو
جماال ،ث

اديها
ا

أاااياي وجههاا

لمهت ذلك التساؤل يلاوح

أي عيني ،بتريي ،اصلت:،
تريد أن تقول لي شيئا؟حس

تريي

واصلها:
لماذا عد

-أنا أقط ال أأه

إلى المكتب بعدما تاذكر
أعل ،م دي بك؟ لا

ثانية

كال ماا

اك أن
كاان عليا

تري ،كل يوم أمام عينياك أتت ادي
آالمك؟
جاوبت ،بغمت وشاروي  ..ثا
وخي تستعيد تلك األيام:
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قالات

ال أعرف  ..كنت مشتتة حائرة يثقلأن

ال كاار رأاااي  ..ربمااا أري
يلهيني العمل قليال عن الت كير
باامتت ثانيااة ،ثاا

عاااي

إليهااا

ابتسامتها وخي تتابع:
لكن  ..عندك حق  ..لاهال كما تغور

 ..ث

يكن األمار
إنني اكتش ت

أن أكثر ما كان يشغل ت كياري خاو
ش ص آ ر تماما لي
ش ص ل

ي ل

معي أي العمل،

ااتغراقي أي عملي أي

إبعاي بورت ،عن بالي
ااق قلباا ،بقااوة تتناااغ
قاتها ،ل

مااع

يكن أي الدنيا من خو

أاعد منا ،أاي تلاك اللهظاة ،ظاال
يرقبان النهر للهظا

طالت ويادخا

ااكنة أي يد  ،الت تت إلي ،ألمهت
تلك النظارة الهزيناة أاي عينيا،
م ديا ،جااء يورخاا لاتالم
785

ذقنا،

وتدير وجه ،إليها ،نظر

أي عيني،

وخي تسصل:،
ماذا بك ياا قمار؟ ماا اار تلاكالنظرة التي أراخا أي عينيك مناذ
عرأتك؟ ما الذي يطبق علاى بادرك؟
ادما
اك عنا
ان قلبا
اهك ما
ااذا ال تجا
لما
تجهك؟ ل

خذ

المرارة التي أشاعر

بهااا تسااكن حلقااك يائمااا وتغلااع
كلماتك؟ أ برني  ..خال خنااك ماا
ت

ي ،عني؟

تعلق بغر

ثانية بتلك البقعة واط

الميا  ،البقعة التي ارتس

عليها

ذلك الوج ،الذي مأل أحالم ،ويقظتا،
يغرخ بتلك الكلما

الم لمة ذاتها

(أنت جبان  ..جباان) ،أطلاق قمار
تنهيدة طويلة ل هت حرارتهاا وجا،
عطر ،أحسات خاي بتلاك اآلالم التاي
تعتغر قلب ،،ابتلع ريق ،بغاعوبة،
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تهاارك لسااان ،باابطء ،قااال بغااو
متهشرج:
-يعل

هللا أنني ل

أ ع عنك إال خذا،

وال أيري ماذا ااتظنين باي بعادما
أقول ،لك ،لكني ال أاتطيع كتمانا،
عنك أكثر من ذلك ،أباي ياا عطار،
رحمة هللا علي ،،كاان يعمال

يارا،

وكاااان رجاااال كثيااار المشااااكل
والش ارا  ،وكنات متصكادا مان أن
نهايت ،اتكون حتما بسبب إحاداخا،
أي ذلك اليوم المظلا ؛ خربات مان
المدراة ألول وآ ر مرة أاي حيااتي
بعدما تشاجر

مع أحاد المدرااين،

أاتاذ رضا ،رجل من أكثر من قابلت
أي حياتي طيبة وجدعنة ،ظللت أمشي
وأتسكع خنا وخناك بال خدف ،قايتني
قدماي إلى مكاان عمال أباي ،تلاك
العمارة تهات البنااء التاي كاان
يهراها ،ا تباص

أاي مكاان قرياب
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أنظر إلي ،وأتصمل ،وخو أي جلسات،
يد ن ،ل

من الوقت مر علي

أير ك

..
مأل بادر

باالهواء قبال أن يزأار

بقوة حملت معها كل المرارة التاي
تمأل بدر  ،ث

تابع:

-اقترب من ،أحدخ

وخوى على رأا،،

أمام عيني ،بشئ ثقيل أقتلا ،علاى
ال ور ث

ولى خاربا ،رأيت كل شائ

من البداياة ياا عطار ولا

أحارك

ااكنا ،كنت أاتطيع تهاذير  ،كاان
ال أي
بمقدوري أن أذوي عن ،أو أأعا
شئ ينقذ حيات ،،لا

أكان باغيرا،

كناات شااهطا وجساادي قااوي يهساادني
أقراني عليا ،،لكان
جمداني أي مكاني
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اوأي وجبناي

كانت يموع ،الساا نة تغمار وجها،
تسابقها يموعها ،حبست الكلما
حلق ،أتوقع قليال ث
-كلما تذكر

أي

تابع:

ذلك المشاهد؛ حينماا

كنت أرقب ال ماع الاذين يتهلقاون
حول جثاة أباي وأناا أعلا
السبب  ..كلما اايي

أنناي

كرخا لن ساي
تمر األياام

ولل وف وللدنيا  ..ث

وأكون اببا أي إنقاذ حياة الهااج
كامل  ..أنقذت ،من ماو
ياللس رية  ..أنقذ

اق ..
مهقا

غريبا وتركات

والدي يقتل أمام عيني  ..ت يلي؟
شعر بملم

أناملها الرقيقة ت اوب

وجه ،تمسا

عنا ،الادمو  ،تركتا،

للهظا

حتى يهادأ ،مساهت يموعهاا

بدورخا قبل أن تقاول بغاو
آثار البكاء:
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يهمال

-هللا يرحم .. ،ال تق

على ن ساك ياا

قمر ،أرجوك ،أنات ياا مساكين قاد
اضطرب عقلاك حينهاا ،اايطر علياك
ال وف شل ت كيرك ألا

تادر مااذا

ت عل ،وال وف أمر ال نتهك

ب ،،وال

عالقة ل ،إن كنت بغيرا أو كبيارا،
أنا أأه

جيدا طبيعة العالقة التي

كانت بيناك وباين والادك ،ولكناك
تظل

ن سك باعتقايك أناك امتنعات

عن إنقااذ

عمادا لقساوت ،علياك،

إنما الهقيقة ياا قمار أن ال اوف
وحش  ..وحش قوي ال يهزم ،إال من خو
أقوى من .. ،الهب ..
ثا

اي
اا وخا
ا ،براحتيها
ات وجها
أحاطا

تتابع:
-انظر إلي ،أنت أقاط كنات

ائ اا

كالبشر  ..واايظل ال اوف يزورناا
حتى نمو

 ..لكن ال بن أمار آ ار
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 ..وأنا ل

أعرأك جباناا أبادا..

ثق بي
ث

أمسكت بيدي ،وخي تقاول بهناان

جارف:
كع عن تعذيب ن سك وإلقاء اللاومعليها أكثر من خذا ،ألجال

ااطري،

خااذا قاادر  ،ويك يااك أن قلبااك
المكدوي قد تهمل وحد

عبئا ثقايال

كهذا طاوال عمارك ،بادقني والادك
ن س ،ال يرضي ،خاذا ،أقاط اي

لا،

بالرحمة ،خذا خو كل ما تستطيع أن
ت عل ،ألجل.. ،
ظال على حالهما كل منهما غارق أاي
عيني اآل ر ،ل

يكن يستطيع وبع ما

يشتعل أي قلبا ،ت اخهاا أاي تلاك
اللهظة ،اصلها يون مقدما

بعادما

شعر بارتياح كبير وكصنما انزاحات
جبال خموم الدنيا عن كاخل:،
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خل تقبلين الزواج بي يا عطر؟ ..أنا  ..أنا ..عطر  ..أنا ال أعرف ماذا أعلت بيمنذ رأيتك  ..لقد برخ قلبي بهباك
يون ت كير  ..حتى قبل أن يعرف ما
الهب
لكن يا قمر  ..ربما ينبغي علياكأوال أن تنظر أي خذا المكان وخاذ
العيشة التي ا ترتها لن سي ،أناا
أنتمي إلى خنا يا قمر ،حياث عااش
والداي ،أحب عملي وحياتي خنا واط
اي أن
من أحابه  ،وال نياة عنادي أا
أذخب إلى أي مكان آ ر أيماا بقاي
لي من عمر و..
ال مكان لي أي الادنيا اال مكاناك..
الهياة خنا بسيطة ال ترضي طموحككل أحالمي وطموحااتي تل غات أياكانت  ..ل

أعد أطمع أي شئ اواك
792

ال شهرة خنا أو مراكز وال ..لتذخب كل تلك األشياء إلى ال هي ..ال يهمني شائ مان خاذا  ..أنات
العال

بالنسابة لاي ياا عطار ..

أتذكرين؟  ..أنت مالذ قلبي وأرحت،
ا لدنيا المظلماة

الوحيدة أي خذ
..
ل

تعرف ماذا تقول أمام ايل الهب

الذي يتدأق من كلمات ،أتابع خو:
-كد

كد

أنا قاد ضاقت بالمديناة

بما أيها وماا ي علا ،النااس أاي
بعجه

خنااك ،لا

أرى أيهاا غيار

ركام من التكلاع والزياع والغا ب
والتلااوث والجااغائن ،ثاا

 ..خاال

تذكرين ما قلت لي مان قبال؟ حاين
كنا ال نزال نعمل معا أي المغسلة؟
وبعدما حكيت لك عني وعن حياتي؟
أنا؟  ..ماذا قلت؟793

أنا أذكر كلماتاك تلاك جيادا ،التزال تتريي أي رأاي ،قلت لي (انت
مسكين  ..طيب القلب  ..لكنك معذب
 ..تتصل

 ..تائا ،ال تهتادي الاى

اا
اث بها
اة تعبا
اك خشا
اق  ..وروحا
طريا
النسما )  ..أتذكرين؟
-نع

 ..تذكر

اآلن

انا اآلن اعرف طريقي جيدا ،طريقيمعك يا عطر ،ل
منذ رأيتك ،بار

أعد تائها وال خشا
روحي قوية تعارف

ما تريد وتهارب الدنيا من أجل،
ومطعمك؟ ون احك الاذي تعبات مانأجل ،لسنوا ؟
اصترك كل شئ يون تاريي مان أجاللهظة معك ،ال شئ يغنيناي عناك ياا
عطر ،وال شئ ينقغني طالما أنك إلى
جانبي ،لن أأقدك ثانية ياا عطار،
أهينها أقط أكون قد
حقا
794

سر

كال شائ

لكن البلدة خنا يساويخا الهادوءوالرتابة ،أما المديناة أالهيااة
أيها رغادة مريهاة ،وخاي مت ادية
كذلك ومليئة باألحداث التي تلهماك
وتزويك باألأكار
أنت ملهمتي ونباع حباي وأأكااريالذي ال ينجب ،ث
الغغيرة مكان

إن لتلك البلادة

اص أاي قلباي ،لا

أكن أرغب أي تركها حينماا ارتهاا
أول مرة
اا أم
لكني لن أكون لك وحادك ،أنااآلن ،لدي أ اي الغغير الذي أرعا
-ك

أحسد

 ..ولكان  ..أال يهتااج

إلى أب أيجا؟
حابرتها إجابات ،أل

ت د مهرباا،

أثل

بدق كلمات ،الداأئاة بادرخا

ومأل

نظرات ،الهنون قلبها حبورا،

شعر

بمدى له ت ،وقدر ما أي بوت،
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من ش ن ورجاء ،أحبت تلاك النبارة
اة
اا كلما
ات بها
رجا

اي
اة التا
ال ميلا

(أب) ،قالاات بسااعاية تااتألأل أااي
عينيها:
أتعرف؟  ..أنا قد حرمات ال ل اة ..لكن هللا أكرمني وعوضني أضعاف ما
أقد  ،اآلن لدي أا اي حبياب قلباي
اة
االح ووأيا
ادنيا ،وبا
اي الا
األ علا
يما
أبناء أ اي ،بافضااأة إلاى كاري
ااع
ااذي ال تنقطا
الا

ااي
اا ،لا
طاباتا

ويشاركني وأشارك ،كل شئ
ث

تنهد

عينا

بعاد لهظاة بامت ،كانات

العاشقتان تهابراخا ،قالت:

اات
اي أأا
انا  ..يعنا
-حسا

اي
اي أا
أ ا

الموضو
تنهاااد بارتيااااح وقاااد اتساااعت
ابتسامت ،،اصلها:
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 ..كيع حال،؟ خل خاو ااعيد

-بهي

مع اوجت،؟
ب ياار والهمااد هلل ،ارتاااح قلبااياى
اتقر إلا
ااي ليسا
ادما عا
ارا بعا
أ يا
ات ك ا
ادما رأيا
اانبي ،وبعا
جا

ا،
تهبا

منار ،خي طيبة و ..
اتسعت عينا

وتغير

امع االا  ،ث

مالمه ،بعادما

انعقد حاجبا

قلايال

وخو يسصلها وقد تالشت ابتسامتها:
منار؟-نع

 ..اامها منار ..

غل همااا الغاامت للهظااا

قباال أن

يسصلها من جديد:
اي
اا أا
ارف عليها
ا ،تعا
اي أنا
ات لا
قلاالغربة  ..ألي

كذلك؟

نعخل  ..خل كانت متزوجة من قبل؟كسااى االضااطراب مالمههااا باادورخا،
تذكر

أ صة أحداثا عاشها خو وحكى
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لها عنها من قبال ،لا

ي طار ماا

ي كر أي ،علاى بالهاا أبادا ،لا
تنتب ،أبال إلى ذلاك التشااب ،أاي
األاماء إال اآلن  ..بعدما لمهت ذلك
الشئ أي عيني.. ،
قااال لهااا بتااوتر متزايااد وتلااك
ال ملااة تتااريي أااي كياناا ،كلاا،
(الهياة مليئة بالم اجآ ):
عطر ..ب يها لي  ..ممكن؟****
بعد لقاء قمر ومناار أاي النادوة
بيومين ،وأي شاقة باالح بالبلادة،
ي ل اراج ح رة النوم يهمل أي يد
كتابااا ،جلاا

إلااى جااوار منااار

الشارية على السرير قاائال بهمااس
باخت:
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أتااذكرين تلااك الم اجااصة التاايحدثتنا عنها عطر أي

طابها األ ير

قبل عويتنا من الس ر؟ خا خي ..
تناولت الكتاب من ،بآلية وبوج ،ال
يهمل تعبيرا ،اصلها بهيرة:
يبدو أنها ليست م اجصة بالنسابةلك
ادل
اي تعتا
ااب وخا
اار الكتا
اعت منا
وضا
جالسة ،قالت بمالم
-آ

مجطربة:

 ..ما أنا عرأت  ..عندما كنت

أي ايارة لغديقتي نايية بالمدينة
قبل أن نصتي إلى خنا  ..قرأ
إحاادى الغااهع عناادخا

أاي

باارا عاان

الرواية
التقط اراج الكتاب مشيرا بإبابع،
إلى نقطة معينة أاي الغاالف ،ااصل
وقد انعقد حاجبا :
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وخذا االاأال يشب ،اا

 ..قمر جابر االي

..

طليقك؟

حولت وجهها عنا ،،تنهاد

قبال أن

ت يب:
خو ن سا ،طليقاي  ..كاان ال بارمغهوبا بغورة ل،
قام اراج من م لسا ،والغادمة أاي
مالمه ،جلية ،يار حول السرير حتاى
اب
أبا

اا،
اار تماما
اة منا
اي مواجها
أا

اصلها بهيرة كبيرة:
-ولماذا ل

ت بريني يا منار؟

بايلت ،مالمهها حيرت ،وخي تري:
كنت متريية  ..ت يل أنني أ برتكث

ابب خذا مشكلة بينك وبين أ تك

 ..أتكون أول قغيدتي معهاا ك ارا
؟!
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ل

يعرف ب

ياري ،غل هماا الغامت

قبل أن يقول:
لكن ..لكن ماذا؟ ما المشكلة يا ااراج؟أ برني  ..أنا وانقطعت عالقتي با،
منذ طالقنا وهللا يعل

أنني لا

أحمل ل ،أي شئ أي قلبي

أعاد

يرا كاان

أو شرا ،أما بالنسبة لعطر أيمكنك
ا الها كيع عرأت،؟
اصلتها  ..قالت أنا ،خاو الشا صن س ،الذي حكت لنا عن ،من قبل ..
خو من قابلها حينما أقد

ذاكرتها

وحرص على رعايتها وتدبير شائونها
طوال مدة غيابها حتى عاي
 ..وكااان يهلاا

إليناا

بالكتابااة أيجااا

أتعاونا على كتاباة قغاة حياتهاا
بعدما تذكر

كل شئ وحكت ل،

طيب  ..ما المشكلة؟  ..ربنا قدرأن يجع قمر أي طريقها أاي توقيات
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كهذا ليغاونها ويعتناي بهاا حتاى
تعوي إليك
ثا

االمة ل

يمساها أذى،

ا،
اا لديا
اا ما
ال منهما
اتغل كا
ااا

وتعاونااا معااا ليهققااا حلمهمااا
المشترك وقاد ن هاا والهماد هلل ..
خذا كل ما أي األمر ..
قااام ماان مكاناا ،متوجهااا نهااو
الناأذة ،شري للهظا
بغو

قبل أن يقول

يض:

أتمنى أن يكون خذا خو أعال كل ماأي األمر ..
****
قال قمر بتوتر متزايد:
عطر ..ب يها لي  ..ممكن؟****
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ذا

ليلة ،وبينما كانت عطر ت لا

على أراشها والدمو
أ اي نائ

تبلل وجههاا،

باطمئنان أي ح رخا وخي

شارية ترقب السماء ون ومها بوجوم
الل الناأذة ،مر يومان منذ أاتهت
اراج أي موضو

اواجها بقمر بعدما

أ برت ،بكل شئ عنا ،،أوجئات باصن
أ وخا يعل

مسبقا أن قمر خو طليق

اوجت ،،قال أن ،ل

ي برخاا بهاذا

وأا على أرحتها بن ااح الكتااب،
لكن اراج تغير وجه ،حينماا قالات
عطر كلمة اواج ،رأض رأجا قاطعا:
كتبتما رواية ناجهة وقلنا ماشاي ..انتهى األمر بينكماا عناد خاذا
الهد ..

لغنا  ..أما الزواج أاال

..
اا
ار قلبها
اا تعتغا
ازال أحزانها
ال تا
كلما تذكر

تلك الكلما  ،ل
803

تشعر

بسراج الذي ي ل وأغلق الباب
برأق وجل

ل ،

قبالتها ،ناياخاا مارة

بعد مرة ،الم

ك ها بهنان أالت تت

إلي ،،نظر أي عينيهاا الهازينتين
المهمرتين للهظا  ،اصلها ب

و :

خل تهبي ،يا عطر؟ترقرقت عيناخا الواخنتاان بادمو
ات ش ا تا
اري ،علا
ادة يون أن تا
جديا
ابتسامة شاحبة قبل أن يقول:
-ل

أااتطع الناوم طاوال اللياال

اذلك
ار كا
ادو أن األما
اية ،ويبا
الماضا
بالنسبة لك
من جديد لا

تنطاق بكلماة ،أقاام

اى
ار إلا
اذة ينظا
ان الناأا
اا ما
مقتربا
القمر الساخر بشروي ،قال:
-تعرأين أن األمر لاي

ااهال أبادا

علي  ..لكن  ..منار أيجا أكد

لي

أن كل شئ بينها وبين ،قاد انتهاى
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منااذ اماان  ..وأنااا أثااق أيهااا
وأبدقها ..
ث

عاي لي ل

أمامهاا وخاو يقاول

بت ية:
أنا مواأق على اواجكما يا عطار،ال أاتطيع أن أرأج ،بعدما رأيت ما
رأيت أاي عينياك ،أرجاوك أقاط أن
تت همي األمر وتقدري موق ي ،ال باد
وأنني اصحتاج إلى وقت كاي أتقبال
األمر وأعتاي خاذا الوضاع الغاعب،
انتم

الازواج بعاد اأتتااح مهال

ااون
ااارب يكا
ااور إن أري  ،يا
العطا
يستهقك ويستطيع إاعايك ويعوضك ما
أا
أشرق وجهها أصشرق ل ،الكون ،االت
يموعها ويمو

اراج ،وضعت باغيرخا

برأق علاى ال اراش ثا

ذابات أاي

أحجان أ يها وقلبها يرقص أرحا ..
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****
كاناات كليلااة عاارس مشااهوي ،مهاال
العطور ت

أغار كصبهى ماا

ت هيز

يكون ،الكل حاضرون يتشاركون نقال
واألشياء بهارص ورباها أاي

األيوا

ال
اران وأخا
اع ال يا
اا ،اجتما
أماكنها
المنطقة يون يعوة وراح كال مانه
ادور
ايئا با
ال شا
يهما
المهاال ،بااغيرخ

ال
اع ،يا ا
ليجا

وكبياارخ

السواء وكل حسب مقدرت ،،لا

علااى
تكان

الدنيا تسع اعاية عطر ،تنظار أاي
وجو

مان حولهاا وخا

يسااعدونها

وأ اخا برغباة ومهباة جلياة ،رأ
رجال مسانا يهمال بعاض القاارورا
الزجاجية بهرص شديد ،اقتربت منا،
مسرعة:
عنك ياحاج806

ابتس

الرجل وخو يقول:

-يعيني يا بنتي ،أباوك عمار

ماا

قغر مع أحد ،ال تعرأين مااذا أعال
معي
تركت ،ليمجاي أاي طريقا ،،ا اتلط
المشهد الداأئ الذي ترا

عيناخاا

بمشاخد أ رى مشاابهة عاشاتها مان
قبل  ..ال يران وخ
شقته

يتواأدون على

بعاد وأااة أبيهاا يعرضاون

ااعداته
مسا

اي
اا أا
ادق  ..امالؤخا
بغا

العمل يقومون بمهامها أي غيابهاا
تطوعا  ..ث

يويعونهاا بهازن

وخ

قبل أن ترحل عنه

وتصتي إلى خناا

 ..تلك المهبة التي تهيط بها اآلن
 ..تلك القشعريرة التي تنتابها..
ربتت يد حانية على كت ها ،الت تت
أإذا خي منار ..
ممكن تساعديني؟807

اي
اي تمجا
ادورخا وخا
ار با
امت عطا
ابتسا
معها ،بعد قليل قالت منار:
أريد أن أعمل معك أي المشغل يااعطر
اصلتها
اي اا
ار التا
اا عطا
اص قولها
أصجا
بدخشة:
وخذا المهل؟ابتسمت منار وخي ت يب:
ال  ..أحبباات المشااغل أكثاار ..اااتعلميني العماال علااى ماكينااة
ال ياطة ألي

كذلك؟  ..وبالنسابة

للمهل خنا أبإمكان ااراج أن ي اد
من يعمل مع ،مان أقاربا ،أو أخال
المنطقة  ..أو  ..ربما يرحب قمار
بذلك ..
تبايال النظرا

للهظة ،ابتسمت عطر

بدورخا من جديد ،ث

الت تت ألمهت

عيناخااا اااراج وقماار يتعاونااان
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لتعليق تلك الياأطة أعلاى المهال
..
االح
اور  ..با
ار  ..للعطا
ار القما
(عطا
العامري وأوالي )
****
أي اااحة الادار ال سايهة كاانوا
جميعااا م تمعااين يشااربون الشاااي
ويت اااذبون أطااراف الهااديث بعااد
اايته
اي عا
اا خا
ااء كما
ااول العشا
تنا
نهاية كل أابو  ،جاو أااري جميال
يسوي المكان ،الوابور أاي وااطه
اثه
اة تبا
انت ،الوخاجا
اراقص ألسا
تتا
يأئااا  ..ووشيشاا ،العااذب يااداعب
آذانه ا

اون
اال يلعبا
ويهم ا  ،األط ا

يغاايهون يجااهكون ويتقاااأزون ماان
حوله ؛ أ اي وبالح ووأية الغغيران
اا
اماح ،أبناؤخما
اابر واا
ااي با
وأح ا
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حسااام وعاباا

وأمنيااة وماجاادة

اا
واألاواج والزوجا
بعد عويته

ارون
اذلك حاضا
كا

مان أعمااله  ،بعجاهن

أمام أرن ال بيز تنتظرن نجوج ماا
أي جوأ ،،تموء قطة باغيرة بعادما
أمسك أحد األط ال بذيلها ،تهتع ب،
عطر:
ال تجايق عبلة يا حبيبيتلت ت لتتالقى نظراتها مع عيني

ث

قمر الباامتين ،قالت ل:،
-نع

 ..ن

االا

 ..وأحبها كماا

كنت أحب عبلة األولى  ..ربما أكثر
ث

حولت بغرخا نهو عزيزة قائلة:

خل تعلمين يا عمتي أنناي قابلاتبغير عبلة األولى؟ الاذي كاان قاد
ضا

منها يوم جئت بها إلى شقتك؟

ث

تابعت بعدما أهمت ما أي عيناي

عمتها من تساؤال :
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-نع

 ..أنا متصكدة أن ،خو بعين،

 ..رأيت ،يوم عاي
وقد تركني وذخب ول

اي ..
لي ذاكرتا
أر

من بعدخا

ثانية
عاي
عينا

نظراتها إلى قمر الذي كانات
تنطقان بسعاية الدنيا وااط

يفء الجااهكا

والهكايااا  ،كاناات

تشعر بما ي تل

أي بدر  ،خذ

خاي

أول مرة يشعر أيها بمعنى العائلة
ويذوق طع

ال و األااري الهقيقاي،

اصل اراج قمر بنظرة

اوية:

ما أ بار الرواية يا قمر؟الت اات قماار إلياا ،وخااو ي يباا،
بابتسامة باأية:
الهمد هلل وهللا يا اراج  ..المبيعاأي تزايد مستمر
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طرقا
عاي

بالباب ،قامت عطر لت ت
بعد لهظا

ث

وأي يادخا حياوان

وييع يمشي على أربع ويغدر ثغاءا،
نظر ال ميع لها أي تسااؤل ،قالات
بابتسامة عريجاة وخاي تنظار إلاى
قمرخا أي مكان ،بينه :
كان ن سي أيها ،أحببات أن تكاونخناك واحدة أي البيت ..
قامت منار وأ ذ

تمسا

علاى جساد

العنزة برقة وخي تقول:
-انظرو إليها  ..ك

خي جميلة

اصلت عطر قمر بمرح:
ماذا نسميها أي رأيك يا قمر؟اعتلت ش تا

ابتسامة عريجة تهمال

إجابت ،التاي كانات تتوقعهاا يون
كلما  ،تركز

أنظار ال مياع علاى

العنزة ،بينما ذابت عينا قمر أاي
عيني عطر

..
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****
ذا

يوم ،وبعدما عايوا من اياارة

لقبر بالح ووأية ،انتهى آربعاته ؛
عطر وقمر واراج ومنار ،من تواياع
األطعمة بالتساوي على العلاب ،ثا
ت رقوا وراحوا يمارون علاى بياو
ايه
اون علا
اة يوواعا
اراء المنطقا
أقا
الطعام ،يطرقون األباواب ويرحلاون
قبل أن ي ت

من أي الدار ،وبعدما

انتهوا من جولته

وعاايوا أاارغي

ا ،مان
األيدي  ..كان ما يشاعرون با
تعب يتجاءل أمام ذلك الهبور الذي
مأل بدورخ  ،من ث

ات قاوا جميعاا

على إعاية الكرة كل شهر ..
****
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كان نور القمار أاي كباد الساماء
تر

يبدي ظالم الكون ،ل

عطار مان

قبل أشد اكتماال وبهااءا منا ،أاي
تلك الليلة ،تركت ك يها بااتساالم
أي ك ي ،،بو

ميا

النهر ال ارية

إلى جوارخما كصلهان ش ية ،ونسما
اللياال العلياال تعبااث بشااعرخا
وتداعب ،،ل

يعد قمر يتساءل أحل

خااذا أم علاا ؟ أرخقاا ،الساا ال
والت كياار ولاا

يعااد يعنياا ،إال

وجويخا مع ،،بعد بمت ،وتصمل ،قال
لها:
غدا يا عطر؟ أ يرا؟اى
ا ،أحلا
اي تمنها
اا وخا
ات عيناخا
لمعا
ابتساما

الكون وااعايتها تنااأ

اعايت ،،ث ا
اا

اامتها
ات ابتسا
انكمشا

قليال وخي تقول بتصثر:
أتمنى أال تتجايق من ااراج ،خاذالمعاملة ال اأة ليسات مان طبعا،
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أبدا ،خاو أطياب

لاق هللا وهللا ،أقاط

امنه ،بعض الوقت ،ااتتك ل األياام
بصن ت لع بينكماا وتكشاع لا ،عان
أبالة معدنك وطيبة قلبك ،يساعدني
أنكما اتعمالن معا ،أناا مت ائلاة
أن خذا

بينكماا

ايقرب المسااأا

أكثر
كان قمر أكثر من يت ه
كرجل أل
ااياي ك ا

يشاعر نهاو

موقع اراج
باصي غجاب،

احتجانا لك ي عطر ماا

جعلها تطمئن وبدي عنها م اوأهاا،
ث

اصلها بعد بمت ونظرا :

خل من أ بار جديدة بشصن م دي؟مسكين وهللا ،ال تهسن أي حالت،بايلها إش اقها بمثل ،،ث
خي:
وخل عرأت شيئا عن رانيا؟ابتس

بهزن قبل أن يري:
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اصلت،

رانيا؟  ..رانيا يا اتي اكتشا ترامت على الهاج كامل

أن يالل خان

وأن ،يريد الزواج بها ،بالطبع ل
تكن رانياا لتسام

لشائ كهاذا أن

يهدث ،على جثتها،

ابة وخي أكثار

من يعارف يالل ونواياخاا أاالطيور
علااى أشااكالها تقااع ،أهشااد

كاال

جهويخا وشانت حروبهاا لكاي تقتال
األمر أاي مهاد  ،ااياي

المشااكل

بينها وبين أبيها ،وبلت إلاى حاد
أن رأعت علي ،قجية ح ار واتهمتا،
بال رف وال نون حتى تدخور
وأبب

باهت،

أاير ال اراش ،الرجال مسان

وقلب ،لا

يعاد يهتمال مثال تلاك

الغراعا  ،ما

بهسرت ،بعد أتارة،

هللا يرحم ،ويسامه ،،امعت أن رانياا
قد تزوجت ثانية ،أقغد ثالثة ،خذ
امرأة ال تجايع وقتهاا أبادا ،و..
أتعاارأين أول شاائ أعلتاا ،بعاادما
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أحكمت قبجتها علاى تركاة أبيهاا؟
مهت اام ،تماما ،وضعت اامها بادال
من ،على شركات ،ومغانع ،،ل
خناك (شركا

تعاد

ومغانع كامل المان)،

وإنما (رانيا جروب) أقط
ت لى األاى أي مالمهها ال ميلة وخي
آ ر الزمان ،ثا

تستمع إلى عالما

اقتربت من ،وخي تقول:
لي عندك طلب  ..أريادك أن تساصلعلى أ يك وتهاول أن تغال ،وتاوي
من جديد ،تك ي كال تلاك السانوا
ايئا،
التي مجت وأنت ال تعرف عن ،شا
ااأر ل ،يا قمر واطمئن علي ،،إن،
أ وك قبل أي شئ ،واصااأر معك ،خل
تعدني؟
أعدك يا حبيبتاي  ..أتعارأين؟ الأاال أتع ب مان كال خاذا ال ماال
الذي أويع ،هللا أيك
817

خربت من عيني ،ب

ال ،لمهات تلاك

العلبة الغغيرة أاي جياب قميغا،،
التقطتها لترى ما بهاا ،أتهنتهاا
أااإذا بنظااارة شمسااية ذا
واحدة ،نظر
-أخذ

عداااة

إلي ،تسصل:،

خي النظاارة التاي حادثتني

عنها؟ لماذا تهملها معك؟
نظر بشروي إلى النظارة أاي يادخا
وخو يقول:
اارة
ان نظا
ار ما
اا أكثا
ارأين أنها
تعابالنسبة لي ،خي تذكرني بصبي ،كما
تذكرني بشئ تعلمتا ،منهاا حينماا
كسر
نظر

إلاى ندبتا ،وخاي ت ها

يقغد  ،ث

ماا

راحات عيناخاا تطوأاان

اي
اتقرتا أا
اى ااا
ا ،حتا
ا ،ومالمها
وجها
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عيني ،،ظلت ترمقا ،بتلاك النظارة
الهالمة للهظا  ،اصلها بمرح:
ار أم
اة لقما
ارة ال ميلا
اك النظا
تلالغالح؟ من منا أي عينيك اآلن؟
ابتسمت بدورخا وأجابت:،
االثنينالمست أنامل ،وجههاا الرقياق ،ثا
اصلها وخو يقاوم رغباة قوياة أاي
ضمها إلى بدر :
ماذا تتمنين يا عطر؟ أ بريني ..اطلبي أي شئ أي الدنيا
أجابت ،بعد قليال بنبارة

الطهاا

الهزن:
اد
اا أريا
ال ما
-كا

اصتي
اآلن  ..أن يا

اراج وأاارت ،ويعيشاوا معناا أاي
الدار  ..ال تدري ما الاذي يعنيا،
لي خذا
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بدا التصثر أي عينيا ،وخاو يربات
على ك ها بهنان ،حاولات خاي راا
ابتسامة على ش تيها وخي تتابع:
-أعل

أن خذا األمر لاي

وأن احتماال

بيادك ..

حدوث ،اتقل بزواجناا

 ..لكني لن أأقد األمل أبدا
بدأ

السماء تمطر علاى اااتهياء،

وضعت عطر يدخا أاي حقيبتهاا وخاي
تقول:
-أحجر

لك شيئا طلبت ،مني

تابع خو أبابعها البجة وخي ت ارج
بما قغدت ،،قال بهماس ما إن رآ :
خااذا  ..يأتاار والاادك  ..ألاايكذلك؟
ابتسمت وخي تري أي مرح:
اي
اذي تمشا
ادك الا
ات وحا
ات؟ لسا
أرأيامغطهبا أشياء ثمينة
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ناولت ،الدأتر ،أته ،وأ اذ يقلاب
أي ،،كانت األوراق تبث يأئا ع يبا
رغ

بروية ال و من حولهما ،توقاع

عند إحدى الغ ها  ،أ ذ يقارأ ماا
جاء أيها بغو

مسمو  ،أاوجئ بهاا

تكمل العبارة مع ،أي تنااغ

بعاد

أن نطق أولى كلماتها:
(امألي يديك ببذور المهبة والعطاء
ار ..
وانثريها أي كل مكان ياا عطا
أستمطر الدنيا ذا

ياوم لترويهاا

وتنبتها)
نظر إليها وعينا

تتوقدان بإع اب

شديد ،كانت تنظر إلى القمر نظارة
حالمة ،حولات عيناخاا إليا ،وقاد
أيركت ما يريد قول:،
-نع

 ..أنا أح ظ كل كلمة أي ،عن

ظهر قلب
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ااتمر ينظر إليها للهظا  ،قبل أن
يعيااد النظاار أااي األوراق وخااو
ارأ
ارى يقا
اد أ ا
اع عنا
اا ،توقا
يقلبها
عباراتها العذبة:
ادنيا أخا
(ال يوجد شئ أاي الا

مان

العائلة  ..العائلة أوال والعائلة
أ يرا )..
رأع عيني ،إلى عينيها ثانية ،قال
لها بغدق:
لقد جعلتناي أحبا ،يون أن أرا ،أشتاق لقراءة كل ما كتب ،خنا
قالت بعدما منهت ،ابتساامة أكثار
ب اء وجماال:
أتعرف؟ كنت أأكر  ..خل تذكر ذلكالساا ال الااذي طرحاا ،أحاادخ

أااي

الناادوة ،ب غااوص ال اازء الثاااني
للرواية؟
أاجص

ا الها ،أجابها بت ية:
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-نع

 ..لماذا تسصلين؟

رأعت عينيها للقمر الذي يهرااهما
قبل أن ت يب:،
أظن أنني أعرف ماا ااتروي ،عطارالقمر  ،٢أريد أن أكتب قغتك خاذ
المرة  ..ما رأيك؟
اضطرب لثوان ،ث

قال:

ال أعرف  ..ثمة أشياء أي حياتي الأأت ر بعرضها على الناس
بمتت وقد أهمت ما يرمي إلي ،،ثا
قالت بهنان:
-ال عليك  ..ان كر أي خذ

األشاياء

أي وقتها  ..لكنناا مت قاان علاى
المبدأ ألي
عاي

كذلك؟

ابتسامت ،وخو يري بهب:

حسنا  ..طالما تريدين خذاانكتب ،معاأكيد يا حبيبتي823

بمتت للهظة ث

اصلت:،

كيع حالك مع الغالة؟-ل

أترك أرضا كما عاخادتك ،ولاك

اا
اي أحبها
اك ،جعلتنا
اي ذلا
ال أا
ال جا
اق  ..ل ا
اك والها
ارا ،ربا
كثيا

اد
تعا

حياتي كما كانت قبلها أبدا
مأل الرضا ابتسامتها العذبة ،عاي
لتنظر إلى القمر أي خياام ،قالات
ل ،وال تزال ابتسامتها تزين ثغرخا
الرقيق:
انظر إلى القمر  ..كل

يرأاع بغار

خو جميل

كماا طلبات ،كاان

يتصمل جمال القمر أي وجههاا ،مان
بعيد كان ذلك الطائر يرقبهما وقد
تسلل إلي ،بدور

ذلك العطر القوي

ال الب الذي كان يكسو ويغمر كل شئ
يهيط ب ،وبهما،
آ

اطبها قمر بغاو

من أعماق قلب:،
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ورية ..اتسعت ابتسامتها:
-نع

..

عرأت أ يرا ذلاك الشائ المشاتركبيني وبين القمر
نظر

إلي ،بتساؤل ..

خو يهبك  ..وأنا أعشقكرقص قلبها أرحاا بكلماتا ،،تاألأل
عيناخا بهب باف ،ث
المثقل على بدر

أراحت رأااها

العريض ..

أقد كانت ال تستطيع االحتمال اكثار
..

(تمت)
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شكر خاص
ابنتي الهبيبة حور ..
أشكرك من كل قلبي ..
ألنااك بقعااة الجااوء التااي أحالاات
الدنيا المظلماة مان حاولي شمساا
تتألأل ..
شكرا لك ياا ملهمتاي وقارة عيناي
وحياة قلبي ..
أبوك ..
مغط ي
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إخالء المسئولية
جزء من أكرة الرواية مستوحى من
إحدى راائل القراء أي بريد
ال معة لألخرام ،وقد نس ت

يوطها

وأش ابها وأماكنها وحبكتها من
وحي

يالي ،وأي تشاب ،أي األاماء

الوارية بها مع الواقع أهو مهض
مغايأة.
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