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إهداء: 
إلى من قرر أن يعطيني جزًءا من وقته الثمني في قراءة هذه التخاريف، شكرًا لك وبشدة. 

وإهداء خاص جًدا، ملن قرأ العدد األول من اللحظات..شكرًا لك وبشدة وبشدة، 

وباملناسبة إن كنت ترغب في قراءة العدد األول من اللحظات، وأنا أفضل أن 
تقرأه أوالً..ال عالقة لهم ببعض، ولكنهم على نفس الوتيرة..ستجد رابط 

حتميله في آخر صفحة من العدد.
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مقدمة: 

                                                                                                           فأغلب املقدمات حالًيا ما عادت تُقرأ.

                                                                                                                  تستحق الشكر لقراءتك املقدمة،

لو أن هناك شخًصا فعالً متأثر مبا أكتبه وسيتذكرني دوًما أو حتى بفكرة من 
أفكاري العفنة..ال أحكم حينها على ردة فعلي من فرط الدهشة ألن قلما ما 

يتقبلني أحًدا في هذا العالم الشاسع الذي يعج بالبشر.

فإن تقبلت فكرة أن تضيع وقتك مع هذه التخاريف اخلرفة ، فلتخبرني برأيك 
يا  صديقي..ستجد رابط صفحتي في آخر صفحة من العدد..نعم ستكون 
صديقي بكل تأكيد، ألن ببساطة هذه السطور متثلني وها أنت قد تقبلتها..

أو على وجه الدقة أمتنى أن تتقبلها.

أسمعك وأنت تقول ما عالقة ذلك مبقدمة من املفترض أن تتعلق بالعمل؟
ال داعي للحديث عن العمل، أعرف أنه لم يرتق على املستوى األدبي بأي 

صورة..ولكن احلديث عن نفسي أو عن العمل..كالهما واحد, إن هذه السطور 
قد انتزعتها من أوردتي لو يحق لي أن أقول ذلك، وليس مجازًا..هذه حقيقة!

ستجد ما تُسمى )بلحظات تأمل( في آخر العدد، لن أخبرك بنبذة عنها 
وليست ذلك لعدم اإلطالة عليك, فقد فعلت ذلك..ولكن ألنني ال أجد وصًفا 

لها، فإن توصلت لوصف فلتخبرني وسأضعه في العدد القادم مع حفظ 
اسمك له، وهذا في حالة إن كان هناك عدد قادم أصالً.
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ربطة عنق: 
اليــوم، حفــل موســمي لكبــار شــخصيات البلــدة، ميكــن 
ــه أن  ــترط علي ــن يش ــرمي، ولك ــر التك ــد أن يحض ألي أح
يكــون ذو مظهــر جــذاب والئــق للحفــل ويتصــرف 

ــار. كالكب

اســتيقظ قبيــل الفجــر علــى الرغــم أن احلفــل ســيقام 
ليــالً، ألهنــدم نفســي علــى أمــور لــم أقــم بها مســبًقا، 

أود أن أعيــش حيــاة الكبــار ولــو لليلــة.
وجبــة اإلفطــار قــد قمــت بإعدادهــا أمــس: قطــع 
ــز  ــن خب ــرائح م ــع ش ــمه م ــيت اس ــد نس ــن ق ــن ج م
ــترالي..وال  ــون األس ــات الزيت ــن حب ــل م ــت، والقلي التوس

ــة. ــاء املعدني ــة امل ــس زجاج تن

وملــا حانــت الظهيــرة، ذهبــت إلــى مقهــى فاخــر يبعــد 
ــي  ــوة برازيل ــوب قه ــاء ك ــط الحتس ــي مبحافظة..فق عن
ــد أن أعكــر صفــو  ــة للســكر، ال أري ــاس خارجي مــع أكي

ــار. ــوم الكب اليوم..فهكــذا يســير ي
ليســت لــدي بذلــة، فلــم أتعــود علــى مثــل هــذه 
املناســبات الرفيعــة، ال بأس..اســتئجار واحــدة منهــا 

ســينهي األمــر.

- أريد بذلة مناسبة حلفل الكبار.
ضحــك البائــع علــى تلــك الطريقــة التــي انتــاب منهــا 

شــعورًا ببعــض التعالــي، ثــم أجــاب:
- خــذ هــذه البدلــة الســوداء، وعنــدك الرماديــة أعتقــد 

إنهــا ســتلقيك بــك أكثــر، وتُرتــدى بــدون ربطــة عنــق.
- ال ال، سأقتني السوداء مثل الكبار.

أنــا علــى أحــر مــن اجلمــر ليأتــي املوعــد وكأننــي متأهــب 
ملالقــاة جماهيــري، ال أريــد أن ينتهــي اليــوم ســريًعا قبــل 

أن اســتمتع بــكل حلظــة فيــه.
الســاعة السادســة مســاء، لــم يتبــق ســوى ســاعتني 

علــى احلفــل.
ــل  ــا يفع ــا كم ــة لكيه ــال حلاج ــدة، ف ــة جدي إن البذل
ــرف  ــذا يتص ــة البالية..هك ــذل القدمي ــم ذوات الب املعظ

ــار. الكب
ولكــن واجهتنــي مشــكلة عويصــة، كيــف تُربــط ربطــة 
العنــق؟ ســأربطها مثــل ربــاط احلذاء..بالطبــع لــن أذهــب 
ــي ذو شــخصية  ــي وســيعرف أنن ــع ســيهزأ ب ــى البائ إل

مزيفــة ال محالــة.

ــل  ــى كام ــة عل ــف الزجاج ــأنثر نص ــر، س وأخيرًا..العط
ــل،  ــي كل احلف ــة ف ــي الرائح ــوح من ــى تف ــة حت البذل

ــة. ــة الطيب ــر ذو الرائح ــو الكبي ــذا ه ــون ه ليقول

ال للمواصــالت اليــوم، سأســتقل عربــة خاصــة..وال 
ــار. ــل الكب ــس، مث تن

وهــا قــد وصلــت أخيــرًا، تلــك حلظــة منتظــرة ال مثيــل 
لهــا.

انطبــاع  ألعطيهــم  احلفــل  منظمــني  اســتقبلني 
ــعرت إن  ــخصية مرقومة..ش ــي ش ــة أنن ــة والعرب بالبذل
أحدهــم انزعــج مــن رائحــة العطــر الوفيــرة وقــد قطــب 
حاجبيــه وعــاد لطبيعتــه عندمــا نظــرت إليــه، بالطبــع 

ــرًا. ــي مــن اآلن صــرت كبي ــي ألنن لقــد هــرع من

وملــا وصلــت إلــى املقعــد، فقــد أخرجــت ســريًعا علبــة 
الســيجار التــي ابتاعتهــا، وضعتهــا أمامــي علــى 
املنضــدة وأخرجــت واحــدة منهــا بــني أصباعي..أنــا 
ــذا  ــأبقيها هك ــن س ــد هلل، ولك ــا واحلم ــن يوًم ــم أدخ ل

ــر. ــة أكث ــي هيب لتعطين

ثــم أخــذت زجاجــة املــاء املعدنيــة -مــن علــى املنضــدة- 
ــار.. ــد اإلفط ــا بع ــذ أن جترعته ــا من ــتقت له ــي اش الت

شــربت القليــل منهــا علــى الرغــم مــن جوفــي اجلــاف 
ــار.  ولكــن هكــذا يتصــرف الكب
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وبــني كل تــارة وأخــرى، أتظاهــر أننــي أنظــر فــي الســاعة 
املرصعــة باجلواهر..فقــد اســتأجرتها مــع البذلــة.

ــق مــن  ــن طب ــى احلاضري ــوزع عل خــادم الضيافــة ميــر لي
ــوى مــع مشــروب. احلل

ــع  ــوكة م ــكني وش ــة، س ــة الثاني ــت املعضل ــا كان وهن
ــوى!  احلل

ــى  ــيء عل ــي وكل ش ــي طبيع ــر بأنن ــأحاول أن أتظاه س
يــرام، ومــا إن أمســكت قطعــة حلــوى بالشــوكة حتــى 
ســقطت علــى األرض حتــى ليأتــي أحــد منظمــني احلفل 
مســرًعا ليقــول عبــارات مثــل: ال يهمــك يــا ســيدي..هنا 

تأكــدت أن كل شــيء مــازال علــى مــا يــرام.

فكــرت أن أخــرج املنديــل واســتخدمه بــدالً من الشــوكة، 
ــى  ــتصوب إل ــي س ــرات الت ــن النظ ــت م ــي تخوف ولكنن

مثــل الســهام املارقــة وسأنكشــف حينهــا.

ــخصيات  ــار ش ــرمي كب ــان اآلن تك ــادتي، ح ــيداتي وس س
ــا. ــم معن ــوا به ــدة، فلترحب البل

وقــد مــر التكــرمي مثــل أي تكــرمي واحــًدا تلــو اآلخــر، فقــد 
ــار  ــن الكب ــًدا م ــرت واح ــل ص ــي بالفع ــِي أنن ــل إل خي

ــمي. ــر اس ــت انتظ وكن

ومــا إن انتهــى التكــرمي حتــى استشــيط غضًبــا، تأكــدت 
مــن وضــع الســيجار بــني أصابعــي بإحكام..قمــت مــن 

مقعــدي ألنــادي فــي كل احلضــور:

ــرؤون أن  ــف جت ــم؟ كي ــي مثله ــم تكرمي ــم يت ــاذا ل - مل
ــي! ــزؤوا ب ته

ــذي  ــاءة ال ــاح اإلض ــِي مصب ــلط عل ــا تس ــرعان م وس
لباقــي  بوضــوح  فيظهــر  أحدهــم  يتكلــم  عندمــا 

احلضــور، فــكان املشــهد كالتالــي:
سيجار فاخرة مع ربطة عنق خاطئة.

بذلــة ســوداء مــع بقعــة مــن قطعــة احللــوى، الحظتهــا 
ــل أن  ــة قب ــِي. وه! القطع ــوء عل ــلط الض ــا تس عندم
ــة أوالً.. ــى البذل ــقطت عل ــد س ــى األرض ق ــقط عل تس

ــن  ــر م ــض أكث ــد تناق ــف، ال يوج ــف، سأنكش سأنكش
ــوم. ــذا الي ــل ه ــي مث ــد أن ينته ــك..ال أري ذل

مقدم احلفل قد وجه إلِي سؤال:
-ما منصبك يا سيدي؟

لم أجب.

ثــم طلب منــي أحــد منظمني احلفــل أن أعطيــه بطاقتي 
الشــخصية ليتعــرف علــى هويتــي، كان رد فعلــي فقــط 
ــة الســيجار  ــًدا ومعهــا علب ــأن أقــذف بالســيجار بعي ب

كاملة..نثرتهــم فــي الهــواء واحــدة تلــو األخــرى.

ــا  ــب متجًه ــل الصاخ ــذا احلف ــن ه ــًدا ع ــت بعي وركض
ــذل. ــل الب ــى مح إل

ــا،  ــاعة فخذه ــا الس ــة، أم ــذه البذل ــتري ه ــد أن أش -أري
ــة. ــاعتي القدمي ــي س تكفين

تعجــب البائــع كثيــرًا، كيــف لذلــك اخملبــول أن يســتأجر 
ــي  ــم يأت ــن ث ــدد الثم ــاعات ويس ــة س ــن بعض ــة م بذل
ــز ــا الفائ ــة حــال بالطبــع أن ويشــتريها! ولكــن علــى أي

- ولكنهــا باهظــة الثمــن يــا ســيدي، إنهــا بذلــة الكبــار 
كمــا قولــت!

لم أستطيع أن أخفي ضحكتي عليه
- كبار؟ أي كبار؟ هناك كبير واحد فقط.

ــاذا  ــره مل ــم أخب ــك، ول ــد ذل ــفه بع ــت ش ــس ببن ــم أنب ل
أريدهــا اآلن، فقــط ســددت الثمــن الباهــظ، ورحلــت فــي 

صمــت.

وهــا قــد وصلــت أخيــرًا للمنــزل، وهنــا تنتظرنــي عمليــة 
ــا  ــن جوانبه ــة م ــت البذل ــد قصص ــة، فق ــة للغاي هام

وأنــا أرتديهــا، لتنخلــع هــي رغًمــا عنهــا.
ــي  ــى طبيعت ــا عل ــف، اآلن أن ــن الزي ــررت م ــد حت ــا ق هن

ــودة. املعه

كنــت أفكــر كثيــرًا فــي تغييــر شــخصيتي ولكــن قــررت 
أن أبقــى كمــا أنــا، وليحبنــي مبــا أنــا عليــه، وليكرهنــي 

مبــا أنــا عليه..وليحتــرق العالــم.

ــة  ــدون ربط ــة ب ــة الرمادي ــق، البذل ــى ح ــع كان عل البائ
عنــق تناســبني أكثــر ســأذهب القتنائها..هنــا عرفــت أن 
املظهــر ال يعنــي شــيًئا إال إذا كنــت متعــودًا علــى ذلــك.

وبهــذه املناســبة فلنذكــر قــول اهلل تعالــى فــي ســورة 
ــى  ــنْ أَتَ ــوَن)88( ِإالَّ َم ــاٌل واََل بَُن ــُع َم ــوَْم اَل يَنَف الشــعراء: )يَ

ــِليٍم)89( ــٍب َس َ بَِقلْ اهللَّ
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اإلطار: 
ــي  ــول الت ــن أق ــيارة، ل ــراء س ــق اآلن لش ــي الطري ــا ف أن
أحلــم بها..فاحللــم لــم يحــن وقتــه بعــد، ولكنهــا علــى 

ــرض. ــتفي بالغ ــال س كل ح
شــيء شــخصي: ومبناســبة الســيارات، أكرهــك مــن كل 

قلبــي يــا خاطفــة األرواح.

ــد  ــي، فق ــد أقارب ــو أح ــا ه ــى نوعه ــدني عل ــذي أرش وال
ــأن  ــه ب ــي، وحتديت ــبوع املاض ــا األس ــدة منه ــى واح اقتن
ــك،  ــي ذل ــت ف ــد كان، جنح ــل وق ــعر أق ــتريها بس أش
فبالطبــع تعرفــون التحديــات واملقارنــات الســادجة بــني 

ــارب. األق

اشــتريتها مــن معــرض ســيارات حديــث العهــد، ال 
ــبت  ــد كس ــه وق ــص من ــا أرخ ــم إنه ــي ذلك..امله يهمن

ــدي. التح
ــة  ــى رحل ــب إل ــأن نذه ــا ب ــي لن ــدة تعن ــيارة جدي وس
ــي  ــق الصحــراوي اخلال صيفيــة مــع العائلة..ومــع الطري
ــن  ــي َم ــارز ف ــى نتب ــا حت ــيخ، كن ــرم الش ــه لش واملتج

ــة. ــرات فارق ــض مت ــو ببع ــرع ول ــير أس يس

وأثنــاء الســير، قــد خطــت إطــارات ســياراتنا فــوق حفنة 
مــن املســامير ممــا ثُقبــت جميع اإلطــارات.

ــًدا، ولكــن  ــًدا روي اإلطــارات اآلن يتفــرغ منهــا الهــواء روي
ــن  ــوظ ع ــرع وملح ــكل أس ــواء بش ــرج اله ــيارتي تخ س
ــت  ــريًعا وبحث ــف س ــكت بالهات ــيارة األخرى..أمس الس
عــن أقــرب اســتراحة نصــل إليها..مــن احملتمــل أن يوجــد 
بجوارهــا ورشــة لصيانــة الســيارات وحتــى وإن لــم جنــد، 
فنحــن نريــد أن نكــون بجانــب الكثيــر مــن البشــر فــي 
الشــدائد التــي مثــل هذه..لعــل منهــم َمــن يوجــد لديــه 

حــل أو مســاعدة بســيطة.

ــب،  ــباق واج ــا الس ــول، هن ــدف الوص ــا ه ــا حددن وبعدم
ليــس ملــن يصــل أوالً، ولكــن للهــروب مــن تلــك الصحراء 

املوحشــة.
نحمــد اهلل علــى أن هــذه املهمــة قــد متــت بنجــاح، وقــد 

تفاجــأت بقــول العامــل فــي ورشــة الصيانــة:

ــوع،  ــس الن ــني ونف ــون أن الســيارتني جديدت ــم تقول - أنت
ــى الرغــم مــن ذلــك ســيارتك اإلطــارات بهــا  ولكــن عل
ــا  ــط، أم ــني فق ــن طبقت ــون م ــي تتك ــر أصلية..فه غي
ــس  ــن خم ــون م ــي تتك ــرى فه ــة األخ ــارات األصلي اإلط
طبقــات، وهــذا كان ســبب الفــارق امللحــوظ فــي التفريغ 

ــا ســيدي؟. الســريع للهــواء، هــل الحظــت شــيًئا ي

ــادم  ــة الق ــاع العائل ــي اجتم ــيقولون ف ــع، فس - بالطب
بأننــي قــد مت النصــب علــِي، وسُيســحب منــي االنتصــار 
بعدمــا حققتــه وحصلــت علــى نظيرتهــا ولكــن بســعر 

أقــل.

- معــذرة يــا ســيدي، مــا هــذا الهراء؟..هــل أنتــم تصورون 
ــي  ــم تخبرن ــاذا ل ــث؟ مل ــزء الثال ــة اجل ــل اللعب مسلس
حتــى أظهــر بشــكل جيــد! أقصــد بشــخصية مزيفــة..

املهــم، مبــارزات العائلــة تلــك قمــة فــي الســذاجة وال 
معنــى لهــا، عــذرًا.

ولكــن الشــيء احلقيقــي الــذي الحظتــه هــو أن الضــرر 
ــن بنفــس القــوة، ولكــن كل إطــار  ــى اإلطاري الواقــع عل
ــط  ــذا بالضب ــر، وه ــو آخ ــى نح ــل. وعل ــدرة حتم ــه ق ل

ــر. ــي البش ــود ف موج

- مــاذا تقــول، هــل البشــر تســير بإطــارات؟ ومــا فائــدة 
قدمــاي املتورمتــني مــن أثــر كثــرة الســواقة؟.
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- بالطبــع لــن أقصــد ذلــك مطلًقــا أو مبعنــي أصــح مــا 
تقولــه غيــر منطقــي، أتعــرف املنطــق؟ أي إنســان هــذا 

يســير بإطــارات؟.

أنــا لســت متعلًمــا ولكنــي إنســان يقــدر نظيــره 
شــيء،  كل  فــي  مختلفــون  إننــا  اإلنســان..أقصد 
مختلفــون فــي قــدرة التحمــل، إذا كنــت جتــرح أحدهــم 
علــى ســبيل الهــزار، فأنــت لــن تعــرف هــل ســيتحمل 
عبارتــك القصيــرة هــذه أم لــم تؤثــر به..أنــت لــن تعــرف 
ــس  ــني؟ أم خم ــو ذو طبقت ــل ه ــل إطاره..فه ــوة حتم ق
طبقــات؟ أم بإطــار واحــد حتــى أو بــال إطــار من األســاس.

ــل  ــم أخبرني..ه ــن امله ــدك، ولك ــت مقص ــد فهم - لق
ــع؟. ــذا ممت ــة ه ــل اللعب مسلس

- دمااااااااااااااااااااااااغي.

وميكنــك أيًضــا قــراءة هــذا النــص مــن هنــا )واعتــذر إن 
أصابتــك الصــورة بالذعــر قليــالً( : 

ht tps : / /www.autoagencyeg.com/defaul tar t
fbc l id= IwAR0tvg jpBA6z4EHuB3I_ ?50 /i c le

 azWe9DVo3P26zmeJuAerdjb_PAT3fP4Wq8Q52Ts

هــذه املســاحة البيضــاء الشاســعة مــن  الورقــة، تكفــي 
بــأن اختبــأ بهــا بجانــب نصوصــي.

https://www.autoagencyeg.com/defaultarticle/50?fbclid=IwAR0tvgjpBA6z4EHuB3I_azWe9DVo3P26zmeJuAerdjb_
https://www.autoagencyeg.com/defaultarticle/50?fbclid=IwAR0tvgjpBA6z4EHuB3I_azWe9DVo3P26zmeJuAerdjb_
https://www.autoagencyeg.com/defaultarticle/50?fbclid=IwAR0tvgjpBA6z4EHuB3I_azWe9DVo3P26zmeJuAerdjb_
https://www.autoagencyeg.com/defaultarticle/50?fbclid=IwAR0tvgjpBA6z4EHuB3I_azWe9DVo3P26zmeJuAerdjb_
https://www.autoagencyeg.com/defaultarticle/50?fbclid=IwAR0tvgjpBA6z4EHuB3I_azWe9DVo3P26zmeJuAerdjb_


11

حلظات تأمل

- تبقــى يــوم علــى االنتهــاء الشــهري لإليجار..مــا رأيــك 
بــأن فتتــح محــالً فــي منطقــة أكثــر حيويــة، فالنــاس 
ــات  ــام بباق ــى اهتم ــد أدن ــى، ال يوج ــا فت ــاع ي ــا جي هن

الزهــور هــذه..أو نعمــل فــي مجــال آخــر.

- توقف توقف، جاءتني فكرة عظيمة.

ــت ال تعــرف  ــل كل مــرة؟ أن - تقصــد فكــرة حمقــاء مث
شــيًئا عــن ، إنــه فــن!

- اســمع، اســمع..أتعرف الرجــل الــذي يقطــن فــي بدايــة 
ــص  ــي أصي ــرة ف ــجرة ورد صغي ــنعطيه ش ــارع؟ س الش
جــذاب، ونوهمــه أنهــا نــوع نــادر للغايــة وال يوجــد 
ــه  ــة طبيعية..ونعلم ــي محمي ــجرة ف ــوى ش ــا س منه
كيــف يوفــر الظــروف املناخيــة لها..رمبــا نســتعني. فــي 
ــع  ــف الراب ــات للص ــاب الدراس ــن كت ــطرين م ــك بس ذل
االبتدائــي، هــذا املغفــل يندهــش باألشــياء النــادرة، 
ميتلــك مقتنيــات بخســاء ولكنــه حصــل عليهــا مباليــني 
اجلنيهــات. إنــه أضحوكــة العصر..نعطيهــا لــه بســعر 

ــا. ــا مــن هن ــل مغادرتن ــك قب باهــظ وذل

ــت  ــي اتهم ــا بأنن ــت أحمًق ــد كن ــة! لق ــرة عبقري - فك
ــذرًا. ــرة باحلماقة..ع ــذه الفك ه

                                                ***********************                            
بالتحديــد  أو  الوجــود  أحــب  باكــر نشــيط،  صبــاح 
النادرة..اســتيقظ علــى منبــه ذو صــوت  املوجــودات 
ــا فــي هــذا  منخفــض ولكــن قــد أمت خمســة عقود..هن
املنــزل، كلــه نــوارد تشــعرني بنظــرة تعالــي بأننــي 
امتلــك إرثـًـا حقيقًيا..فبعــد ســن الســتني ومــا حققتــه 
مــن ثــروة طائلــة كرجــل أعمــال، فقــد خصصــت حياتــي 

ــادر. ــو ن ــا ه ــي كل م ــزاد وأن اقتن ــارة امل ــى زي عل

أســكن مبنــزل متهالــك وفــي منطقــة شــعبية، ولكــن 
ال يهم..املهــم إنــه قــد أمت مئــة عــام! كان املنــزل مغلًقــا 
لفتــرة كبيــرة واشــتريته منــذ عشــرين عاًمــا، وأتعجــب 
كيــف طــوال هــذه املــدة لــم يشــتريه أحــد مــن هــواة 

جمــع املقتنيــات أمثالــي!

مقتنيات:

ــه  ــره، أترك ــراءه وعم ــخ ش ــظ تاري ــا أحف ــيء هن كل ش
ــخر  ــه..وال تس ــن علي ــات الزم ــظ ببصم ــه ألحتف بأتربت
ــكل  ــالد ل ــد مي ــم عي ــي أقي ــك بأنن ــت ل ــي إذا قول من
ــًدا، أجلــس أمامها..أحتــدث  قطعــة قــد أمتــت عاًمــا جدي
معهــا عــن يــوم اقتنائهــا، إنــه ليــوم عظيــم بالطبــع..

فــكل قطعــة هنــا يوجــد بجوارهــا مخطوطــة قــد دُونت 
ــوم الشــراء. ــل ي بهــا تفاصي

ــا  ــزل متحًف ــل املن ــأن أجع ــي، ب ــد ممات ــرًا بع ــر كثي أفك
مبقتنياتــي، ســيتهافت الــزوار ليــرون تلــك التحــف 
األثرية..وخصوًصــا زجاجــة املــاء العفنــة التــي أحتفــظ 

ــي. ــزل املتحف ــذا املن ــي ه ــي ف ــوم ل ــن أول ي ــا م به

ــرك  ــن يت ــع، فالزم ــه املتقط ــدوي صوت ــزل ي ــرس املن ج
أثــاره وال غبــار علــى ذلك..يــا تــرى مــن الطــارق ويــود زيــارة 

ــي؟ املقتنيــات قبــل ممات

- أهال بك سيدي..نحن باعة الورود في أول الشارع.

- تفضال، تفضال إلى متحفي.

ــي  ــف، ولك ــذا املتح ــارة ه ــا بزي ــر لن ــرف كبي ــذا ش - ه
ــا لــك مبفاجــأة ســتنبهر بهــا. ــده جماالً..فلقــد جئن نزي
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- أنــا شــغوف ملعرفتهــا، وسأشــتريها قبل أن أشــاهدها..
ال تهمنــي النقــود، يهمنــي فقــط اجلمال.

ــم  ــراء ل ــامة صف ــع ابتس ــا م ــان لبعضهم ــر البائع نظ
ــم: ــال أحده ــم ق ــوز، ث ــا العج يالحظه

الكيــس  أزل  هــا هي..فقــط  يــا ســيدي،  تفضــل   -
باجلمــال. ومتتــع  األســود  البالســتيكي 

ــي  ــيجل ف ــن قبل..س ــو وردة م ــي ول ــم اقتن - أوه..ورود، ل
ــا. ــاءت هن ــجرة ورود ج ــذه أول ش ــف أن ه ــخ املتح تاري

- شــرف عظيــم ســيدي أن نحظــى بهــذا اإلجنــاز الفريــد، 
ــادرة، ال تتعــرض للشــمس..هل شــاهدت  هــذه شــجرة ن
ــا ســيدي؟ يوجــد منهــا أخــرى فقــط  ــل ي هــذا مــن قب
ــل  ــة بداخ ــتراليا، محفوظ ــة بأس ــة طبيعي ــي محمي ف
صوبــة عازلــة للحــرارة، ُصنعــت خصيًصــا لهــا.. كل مــا 
عليــك فعلــه ســيدي أن تســقيها كوبـًـا إال ربــع مــن املــاء 

كل ثالثــة أيــام، واســتمتع باجلمــال.

ــى كل  ــأعطيك عل ــأقتنيه، س ــيء س ــم ش ــذا أعظ - ه
ــة وردات. ــؤالء خمس ــه. ه ــون جني وردة ملي

- ولكــن. يــا ســيدي يوجــد نبتــة وردة هنــا، فــي الصبــاح 
العاجــل ســتجدها مشــرقة، فمازالــت الشــجرة صغيرة.

- معك حق، سأعطيك عليها نصف مليون جنيه.
                                                                                         ***********************                         
هــا هــو صبــاح باكــر نشــيط مجــددًا، وســط مقتنياتــي 
العظيمــة التــي أضفــت لهــم قطعــة فريــدة لــن 
ــة اخملطوطــة اخلاصــة  ميتلكهــا إال امللوك..ســأتلذذ بكتاب
ــي  ــده ف ــاي أع ــن الش ــوب م ــع ك ــورود م ــجرة ال بش

ــق. ــي العتي إبريق

صبــاح الغــد دائًمــا أفضــل بالنســبة لــي، كل يــوم يزيــد 
جمــاالً عــن ســابقه..أكاد مــن فــرط اجلمــال أذوب.

أنــا ســأذوب بالفعل..ليــس مــن فــرط اجلمــال ولكــن مــن 
ــل جميعهــا! مــا الشــيء اخلطــأ! قــد  ــوردات التــي ذب ال
ــاء ليلــة أمس..ســأذهب  ــع مــن امل ــا إال رب أعطيتهــا كوبً
ــأ،  ــاك خط ــع هن ــورود، بالطب ــل ال ــى مح ــال إل ــي احل ف

ــًدا. ــد أب ــال ال يُفق فاجلم

أخــذت أهــرول فــي الشــارع ميينـًـا ويســارًا مــع ترديــد: أيــن 
اجلمــال؟ أيــن اجلمــال؟ ومــا إن وصلــت إلــى احملــل فوجدتــه 
ــك  ــت يهم ــه: أن ــى نافذت ــت عل ــة ُعلق ــع ورق ــا م مغلًق
اجلمــال ونحــن يهمنــا النقود..أمتنــى لــك جمــاالً ســعيًدا 

مــع شــجرة الــورد البلــدي.

ــي  ــري ف ــة تس ــة كهربائي ــعرت بصعق ــة ش ــي حلظ وف
ــن  ــا م ــرون عاًم ــت عش ــل ضيع ــدي، ه ــال جس كل أوص
عمــري مــع أغلــب ثروتــي فــي الهبــاء؟ هــل أنــا مخطــأ 
حًقــا وقــد اســتغل احملتالــون بالهتــي؟ وأيــن أجــد اجلمــال 

بحــق؟ هــل كل مــا اقتنيتــه إرثًــا مزيًفــا! 

كانــت نظرتــي محــدودة وضئيلــة، لــن أنظــر يوًمــا 
ــائش  ــن احلش ــا، أو ع ــا حقيقًي ــا إرثً ــة بأنه ــى الصح عل
والشــجيرات القصيــرة التــي تنبــت فــي حديقتــي مــن 
ــت  ــد ضحي ــاالً؟ لق ــذا جم ــد ه ــها..أال يع ــاء نفس تلق
بحياتــي مــن أجعــل أشــياء لــن يقبــل أن يقتنيهــا بائــع 
خــرداوات، أشــياء بــال ثمــن أعطيتهــا أكبــر مــن حجمهــا 

ــه. ــل احلجــم كل ب

ــع  ــن يصن ــن ل ــارق الزم ــا، وف ــع ذهًب ــا يلم ــس كل م لي
ــالً،  ــره جمي ــي جوه ــو كان ف ــاالً إال ل ــيء جم ــن الش م
اقتصــرت نظرتــي علــى املظهــر ال اجلوهــر، علــى حلظــة 
االنبهــار األولــى التــي يعجــز عندهــا العقــل علــى احلكم 
ــد إجــراء عمليــة إعــادة هيكلــة لــكل مــا  الصحيح..أري
اقتنيتــه، ولــكل صديــق لــي، ولــكل تفصيلــة فــي حياتي 
ــد ذلــك أيًضــا.. ــو ال تُذكــر، وأنــت بالتأكيــد تري حتــى ول
فكــر فــي األمــر..ال جتحــم شــيًئا فــي حياتــك بــال قيمــة.

ــيكون  ــه س ــي بأن ــى منزل ــق عل ــت أطل ــن كن ــا م وأن
متحًفــا بعــد مماتــي؟ ســيكون متحًفــا بالطبــع بالغربــان 
التــي ستســكنه والعناكــب التــي ســتحتمي بــه.. 
ــالً،   ــه زائ ــا امتلك ــرة، إن كل م ــا بالهج ــيكون متحًف س
واملهــم مــن ذلــك كلــه أن تقــل لــي مــا فائــدة زجاجــة 
ــا  ــذ عشــرين عاًم ــي أحتفــظ بهــا من ــة الت ــاء العفن امل

ــت! مض
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منزل متهالك:
قطــرة مــاء تســقط مــن صنبــور صــدئ، هــذه القطــرة 
ــيء،  ــينتهي كل ش ــق وس ــا دقائ ــدوم طويالً..كله ــن ت ل
ســتجف ولــن تتــرك أي بصمات..بصمــات يســتدل منهــا 
ــك أول  ــت تعيــش قطــرة ماء..تل ــا كان فيمــا بعــد أن هن
مالحظــة مــن زيارتــي ملنــزل مهجــور لســنوات ليســت 

كثيــرة.

ولكــن كيــف أن الصنبــور مــازال علــى قيــد احليــاة 
طيلــة تلــك الســنوات؟ هــل الصنبــور يصــارع الزمــن؟ أم 
أن هنــاك أحــًدا يعيــش هنــا ويســتعمل ذلــك الصنبــور 
الصــدئ؟ أنــه صــدئ ولكــن مازالــت بــه بعــض النبضات.

ــل وال  ــا، ال مــن قب ــاة هن ــأي حي ــزل ال تبشــر ب ــة املن هيئ
مــن بعــد..إن الزمــن هنــا محــارب مغوار..يتبصــم علــى 
كل شــيء هنــا حتــى الهــواء، تشــعر أن تستنشــق مــن 

مقبــرة فرعونيــة عتيقــة.

أمــا هنــاك عنــد احلائــط، فقــد تشــقق، ســُيهدم عمــا 
ــل  ــذي كان يحم ــان ال ــل، الده ــى تدخ ــدون أدن ــب ب قري
ــات تنتظــر  ــه إال فت ــق من ــم يب ــك ول ــم تهال ــط فل احلائ
ــع  ــة م ــي أي جول ــر ف ــد خس ــا ق ــط هن مصيرها..احلائ

ــن. ــراع الزم ص
ــه ينتظــر مــن يجلــس عليــه ليســقط  وعــن األثاث..فإن
ــا، هــذا  ــم يعــد بيًت ــه ل ــل إن ويُفنــى مــن هــذا البيــت ب
ليــس مــأوى لالحتمــاء أبــًدا، مــن ميكــث هنــا ســيقضي 

ــة. عليــه الزمــن وحاشــيته مــن عوامــل التعري

الزمــن يغيــر، يتــرك آثــاره حتــى ولــو علــى صخــر أصــم، 
إن املكــوث فــي مثــل هــذا البيــت يعنــي التعفــن.. البيئة 

هنــا صاحلــة لصناعــة جــن الريكفــورد.

ولوهلــة شــعرت أننــي أنتمــي لهــذا البيــت، بــل أنــا هنــا 
مــن فتــرة ال بــأس بها..فــي بدايــة األمــر، قاومــت الزمــن 
بــكل مــا أوتيــت مــن قوة..حينهــا كانــت القــوة موجــودة 
ــن أي  ــة م ــت خالص ــام كان ــادة اخل ــا امل ــرة، حينه وظاه

شــوائب ولــم تتشــكل بعــد.

ــرف  ــن ط ــة م ــع الزمن..عرك ــت م ــد تآلف ــا اآلن، فق أم
ــي  ــن أعتل ــرف ول ــذا الط ــا ه ــت أن ــع لس ــد وبالطب واح

ــا. ــب يوًم ــذا املنص ه

قــوة املالحظــة مــع عيــون صائبــة مســروقة مــن نســر، 
هكــذا كنــت أنــا، فــي بــادئ األمر..البدايــة دائًمــا تنتهــي 
ــي ال تنحــل وال  ســريًعا، وجتــد نفســك فــي العقــدة الت

ترخــى قليــالً.

ــن  ــدي فل ــاقط جل ــو تس ــك ل ــزم ل ــأن أج ــي ب وال داع
أالحــظ، لــن يحــرك ذلــك ســاكنًا..ألن كل األمــر ومــا فيــه 
ــر  ــظ وأفهم..استفس ــوة ألالح ــد ق ــادت توج ــا ع ــه م أن

ــة. ــل لنتيج ــن أص ــك فل ــت ذل ــى إن فعل وأحلل..وحت
ال ال، لقد توصلت لنتيجة..كانت متوقعة، أنا راسب. 

الرســوب ليــس موحًشــا طــوال الوقــت، الرســوب مبعنــى 
االســترخاء حتــى ولــو فــي القــاع ليــس ســيًئا، كفــا فــي 

ذلــك حتقيــق الهــدوء واالبتعــاد عــن كل هــذا الصخــب.
اجلــو هنــا مفعــم بــكل مــا يناســبني، أنــا أوافــق علــى 
التعفــن بجانــب جــن الريكفــورد بــل ســأنتصر وأتعفــن 
ــا  ــر به ــن يظف ــا َم ــات، أن ــذا التحدي ــل ه ــي مث أوالً، وف

ــا. دوًم

كل مــا ينقــص األمــر أن أفتــرش أرضيــة الغرفــة بالرمــال 
حتــى يســاعد ذلــك علــى عمليــة األمل..تكفينــي رمــال 

فــي غرفــة واحــدة، فلــن أحتــاج أن أخــرج منهــا.
وبعــد أن انتهيــت مــن فــرش الرمــال، أوجلــت املفتــاح فــي 
بــاب املنــزل، التكــة األولــى، التكــة الثانية..صــوت الغلــق 
هــذا يشــعرني باألمان..ولرمبــا أن هــذا الصــوت هــو آخــر 

صــوت ســيطرق إلــى أذنــاي.
فلــم أعــد اســتمع إلــى قطــرات املــاء املتســاقطة، فلقد 

ــن الصنبور. تعف
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بدون عنوان: 
تدفعنــي نشــوة غريبــة نحــو الكتابــة فــي أوقــات غيــر 
ثابتــة، عشــوائية علــى أقــل تقديــر، تلــك رغبــة ملحــة 
جتعلنــي أتــرك أي شــيء أفعلــه أللبــي نداءهــا، أو أجنــزه 

ســريًعا ألتفــرغ لذلــك اخملــدر
ــي مــا  ــات ال يهمن ــك األوق ــي تل ــي هــذه اللحظــة وف ف
ــه  ــل ل ــن األفض ــض؟ أو م ــيروق للبع ــل س ــأكتبه؟ ه س

ــالً. ــه أص ــي أن ال أكتب ول

بــل مــا أراه فقــط أن الســطور ســتخلصني مــن همومي 
ــى  ــو حت ــري ول ــوب بخاط ــي جت ــوداء الت ــكاري الس وأف
لســاعات قليلــة، وال أنكــر أن مفعــول ذلــك نشــًطا 

ــارب. ــن جت ــل ع ــة ب ــن جترب ــاالً وع وفع

ــع مواقــف ســاذجة  ــا، اصطن ــا هــو أن ــأر التجــارب هن ف
وأفــكار بلهــاء أقحــم نفســي بهــا لكــي أقنــع نفســي 
ــب  ــل القل ــدأ مث ــدي ال يه ــي جس ــن..العقل ف بالتحس
ونبضاته..فــي النهــار الباكــر مــع شقشــقة العصافيــر 
يناظــر ذلــك بــأن هــذا اليــوم سيشــطرني إلــى نصفــني..

ثــم انقطــع إربـًـا إربـًـا أمــالً فــي أن أملم شــتاتي مــع صباح 
ــا أن  ــى أيًض ــل، وأمتن ــون أفض ــا أن يك ــى دوًم ــد، وأمتن الغ

تتحقــق تلــك األمنيــة الســابقة.

الفراشــة قبــل حتررهــا كانــت مقيــدة بداخــل شــرنقة، 
ــا فــي كل مــرة أحتــرر فيهــا مــن الشــرنقة أجــد  أمــا أن
أننــي فــي شــرنقة أكبر..ولكنــي أؤمــن دوًمــا بــأن هنــاك 
مــن هــو أكبــر مــن كل تلــك الشــرنقات اللعينــة 
وســيخرجني يوًمــا مــن تلــك املتاهة..انتظــر ذلــك اليــوم 
ــب العاجــل، فلــم أعــد  وبشــدة..أود أن يكــون فــي القري

ــل احتم
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الفقرة:

ــن  ــا م ــدي كوبً ــي ي ــف ف ــرآة، وألتق ــق بامل ــاء التحدي وأثن
العرقســوس، ســألت نفســي عــدة أســئلة بــل هــي مــن 

طرحــت نفســها وتلــح علــِي باجلــواب:
ــاذا  ــوس.. مل ــبة العرقس ــئلة، ومبناس ــرح األس ــل ط وقب
ــا  ــه سوًس ــو كان ب ــى ل ــاق؟ حت ــا رف ــذا ي ــه هك تعاملون
فلــن تصــل معاملتــه إلــى هــذا احلــد، مذاقــه ســيء؟ من 
أيــن؟ أنــا لــم أفقــد حاســة التــذوق بعد..ولــو فقدتهــا، 
ســأحزن علــى أننــي لــم أعــد قــادرًا علــى تــذوق رشــفة 

ــرى! ــوس أخ عرقس

ملاذا كل هذا؟
وكيف؟

وإلى أين سأجنو؟
بل األصح..هل سأجنو أصالً؟

ومتى؟
ومتى؟
ومتى؟

واإلجابة هي:
أتنتظــر إجابــة حًقــا؟ ومــن هالمــي مثلــي؟ إنهــا فقــرة 

حتديــق فــي املــرآة ليــس إال.
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ماذا أكون:
النجــوم ال متــوت، جتدهــا تــارة تســطع وتــارة ينطفئ..أنــا 
لســت جنًمــا، وقبــل احلديــث عــن ذلــك فنتطــرق ملــا هــو 

أهم..مــا هــو النجــم؟

ــوت،  ــن ال مي ــو َم ــخصي- ه ــوري الش ــن منظ ــم -م النج
مبعنــى أن حتيــا ذكــراك ألبــد اآلبديــن..أن تتــرك بصماتــك 
التــي تأبــى التجاهــل والنســيان، أن يســطع جنمــك مــرة 
أخــرى وفــي كل ســماء..وذلك فقــط بحســن الســريرة..

ــن السريرة. حســن السريرة..حس

أنــا لســت جنًمــا، إن كنــت حًقــا اســتحق حســن 
الســريرة، فمــن أيــن هــذا؟ ال أحــدث أحــًدا، دائرتــي تــكاد 
تخنــق أنفاســي..فكيف ســيذكروني مبــا هــو طيــب -إن 

ــالً. ــي أص ــم ال يعرفون ــك- وه ــتحق ذل ــت اس كن

ال ال، لقــد كنــت مخطًئــا، أنــا معــروف بــل أنــا مشــهور 
ــار.. ــرف الغب ــري  يع ــن بش ــع..أي كائ ــم أجم ــدى العال ل
يعرفــه جيًدا..أنــا لســت كالغبــار، بــل أنــا الغبــار ذاتــه.

ــد  ــن أح ــال م ــئ، ف ــه منطف ــم ولكن ــا جن ــي فأن وبالتال
ــي  ــش ف ــا املده ــره، فم ــا ال أذك ــى أن ــر الغبار..حت يذك

ــي؟ ــع ثوان ــُتفنى ببض ــار س ــن الغب ــة م حفن

ــا  ــى األدق أن ــوت، أو عل ــوم مت ــة، النج ــأت ثاني ــد أخط لق
ــيموت. ــذي س ــد ال ــم الوحي النج

ــا  ــه، أن ــك الهــراء، أود أن أتراجــع عمــا قولت وبعــد كل ذل
لــم أتوصــل بعــد إلــى مــاذا أكــون؟ ومــاذا ســأكون؟

- كفاك بني، أنت غبار..لقد كنت على حق.
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طفولة:

ــوردي،  ــم ال ــث العال ــالً، حي ــت طف ــا كن ــر عندم أتذك
النظــرة الصافية..لســان متلعثــم، خطــوات غيــر ثابتــة، 
ــأن  تكــون حديــث العائلــة بخفــة الــدم التــي تصلــح ب

ــه. ــل أفضــل من ــدالً مــن الشــربات، ب ــأ ب تُعب

حتبــو قليــالً، فتجــد املشــاغل كثيــرة، اللعــب فــي 
ــى  ــياء ال معن ــدم، وأش ــرة الق ــو بالدراجة..ك الطني..الله
لهــا ولكنهــا كانــت مهمــة فــي هــذا الوقــت، العالــم 

ــاعة. ــذه الس ــي ه ــر ف ينحص

ــوائب..نقية،  ــال ش ــد، ب ــكل بع ــم تتش ــام ل ــادة اخل امل
طاهــرة..وإن جــاز التعبيــر فلنقــل مالئكيــة.

ــا  ــا وم ــذا بالدني ــك، ه ــن أبوي ــع حض ــة م دفء الطفول
ــا. فيه

ــخصيتك  ــح ش ــن مالم ــاءك، ولك ــل أعض ــون بكام تك
ــد. ــل بع ــم تكتم ل

ــذ  ــود من ــو موج ــرك، ه ــذي ينتظ ــي ال ــم احلقيق العال
ــدء اخلليقــة، كل مــا فــي األمــر أنــك لــم تصــل إليــه  ب
بعد..كنــت تــود أن تصيــر كبيــرًا مثــل أبويــك حتــى ولــو 
فــي الصبــاح التالي..تقلــد تصرفاتهــم غيــر مكتــرث إن 

ــة أم ال. ــت خاطئ كان

ــدك  ــك كل األخطــاء، يعي ــو أن الزمــن يعــود، يغفــر ل ول
مثلمــا ولدتــك أمــك، جتاهــد حينهــا بــأن تعيــد هيكلــة 
شــخصيتك مــن كل حــدب وصــوب، وفــي النهايــة لــم 
ــرة  ــة متوف ــت صف ــة ليس ــا، املثالي ــح مثالًي ــن تصب ول
لبنــي آدم..ولكــن بعــد كل تلــك اإلجــراءات، سيتحســن 
الوضــع ولــو قليــالً..وإن كان بإمكانــك أن يتوقــف الزمــن 
ــا  ــة بعدم ــرًا خاص ــردد كثي ــن تت ــة، ل ــد الطفول ــد ح عن

ــي. ــم احلقيق ــرت العال عاص

فهــذا الــذي خلقنــا مــن أجلــه، فالــوردة لــن تتفتــح فــي 
كل صبــاح علــى الــدوام، ســتذبل يوًمــا، وســتموت يوًمــا 

. ا خرً آ

مراهقة:

وإلــى أن تصــل إلــى ريعانــك، تنضــج قليــالً، تفــرح 
بوصولــك إلــى مــرادك أو جــزء منــه، ومــن هــذا اليــوم..

لقــد صــرت كبيــرًا.
ــن  ــم َم ــر، فمنه ــر وأكث ــك أكث ــتعل بداخل ــة تش الرغب
يختــار التدخــني  ليــس حًبــا فيــه ولكنــه كوســام 
ــى  ــم أتوصــل بعــد إل لرجولته..وحتــى هــذه اللحظــة ل

ــة! ــني والرجول ــني التدخ ــط ب ــي ترب ــة الت العالق
وهــل تكتفــي بذلــك؟ ال وألــف ال..تســب وتشــتم، 
تتحــدث بصــوت أجــش حتــى ولــو لــم يكــن ذلــك..وكل 

ــباب. ــش الش ــن طي ــاب م ــذ وط ــا ل م
ــك  ــا وجدان ــكل به ــة، يتش ــة املراهق ــي مرحل ــذه ه ه
ــك  ــدرك ذل ــت ن ــد ولي ــا بع ــر فيم ــيأبى التغيي ــذي س ال

ــا. حينه

طفولة ومراهقة:
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يــا عزيزي..ســتموت مــع أفكارك..عــن ذلــك الصــوت الذي 
يراودنــي دوًمــا كطنــني نحلــة اتخــذت مــن أذنــي خليــة.

البعــض يحلم بالســفر عبــر الزمــن ماضًيا أو مســتقبالً، 
يريــد أن يــرى مــا هــو الهيــكل البنائــي الــذي سيســتقام 
ــت  ــف بات ــارت؟ وكي ــاذا ص ــد، م ــا بع ــاة فيم ــه احلي علي
ــون  ــد خمس ــذي بع ــه اجلهب ــر اختراع ــا تأثي ــذا..أو م هك
ــا؟ أم  ــرية حًق ــاد البش ــل أف ــه األرض..ه ــى وج ــا عل عاًم

أصابهــا فــي منتصــف جبهتهــا؟ 

وعندمــا أوجــه احلديــث لــِي، أجــد أننــي لســت مــن هــواة 
تــرك البصمــات قبــل الرحيــل، مــا يكفينــي فقــط هــو 
ــتجابة  ــم مس ــوة أحده ــل دع ــريرة، لع ــن س ــرك حس ت

وتشــفع لــِي..

عنــدي أفــكار، مبــادئ، اعتقادات..ولكنهــا ســاذجة ألبعــد 
حــد، هــي مقتضبة..تنطبــق علــِي فقــط.

ــتمحى  ــالً، س ــدم طوي ــن ت ــف ل ــذه التخاري ــرف أن ه أع
ــاكلة  ــذه الش ــى ه ــرى عل ــالوس أخ ــا ه ــل محله وحت

ــاء. البله

ــف  ــرة ال نص ــة، دائ ــل خنوق ــة، ب ــرة ضيق ــي دائ ــا ف أن
ــال  ــي ف ــى ه ــي بداخلها..حت ــت نفس ــا، أقحم ــر له قط
تتســع لــِي بارتياحيــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك تشــعرني 
ــكارك،  ــات أف ــن فت ــكل م ــص يتش ــم خال بالراحة!..عال
ــيد  ــا الس ــي، أن ــه ملك ــن مبهرًا..ولكن ــم يك ــى إن ل حت
هنــا وليــس معنــى ذلــك أننــي حظيــت بحــس اإلدارة، أنــا 
الســيد هنــا، ألنــه ببســاطة ال يوجــد أحــد غيــري هنــا.
ــيطيقه.. ــًدا س ــد أن أح ــتنقع ال أعتق ــي مس ــش ف أعي

مســتنقع ملــيء بوحــل الوحــدة، اخلمــول، تشــتت 
التركيــز. بانعــدام  نفســي..ولنختم 

هنــا، الشــمعة ال تشــتعل..فيحتاج ذلــك إلــى املزيــد مــن 
ــغف والتحفيز. الش

ــخ، ال  ــا ماس ــا باهتة..مذاقه ــة ولكنه ــاة ملون ــا، حي هن
رائحــة لهــا.

ــا مــا؟ أو هــل ســأكون  هــل أفــكاري ســتفيد أحــًدا يوًم
ــد؟  ــخص واح ــاة ش ــي حي ــو ف ــى ول ــرًا حت ــخًصا مؤث ش
ــأكون  ــي؟ أم س ــد ممات ــا بع ــالة أتركه ــتوجد رس ــل س ه

ــاح؟  ــب الري ــع مه ــبيل م ــر س ــرد عاب مج
هل سيتذكرني أحد؟
هل سيتذكرني أحد؟
هل سيتذكرني أحد؟

فــي احلقيقــة، إن آخــر ثــالث أســئلة قمــت بطرحهــا، لــم 
أســتطع أن أضــع لهــم إجابــة مبدئيــة حتــى ولــو علــى 

ســبيل التوقــع.

وأتذكر دائًما:
يا عزيزي..ستموت مع أفكارك.

املستنقع:
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عن لغتي، أحتدث:

أنــا أعشــق اللغــة العربيــة حــد الثمالــة، لســت ضليًعــا 
بهــا وال حتــى أرتقــي مبســتوى املقبــول ولكنــي علــى أيــة 

حال..أعشقها.

ســتظل حاضــرة ألبــد الدهــر، لــن تندثــر أبًدا..فهــي لغــة 
ديــن بــكل بســاطة..فما أعظــم مــن ذلــك يعلــي قدرهــا؟

تناغــم احلــروف لتشــكل كلمــة، هــذا يطربني..وتناغــم 
ــر. الكلمــات لتشــكل جملة..هــذا يطربنــي أكث

تشــعر فــي هــذه اللغــة بالتحديــد أنــك ال تقرأهــا، بــل 
تتذوقها..تســبح فــي بحورهــا، تغتنــم منهــا مــا تشــاء، 
ــي  ــر لك ــر والكثي ــك الكثي ــيتبقى ل ــة س ــي النهاي وف

ــه. تعرف

ــًدا،  ــة ج ــة العربي ــى اللغ ــار عل ــا أغ ــا، أن ــون صريًح وألك
أتوهــج إذا رأيــت خطــأً إمالئًيــا وخصوًصــا عندمــا يكــون 
ســهالً..وليس معنــى ذلــك أننــي أســلم مــن األخطــاء..

فــكل بنــي آدم خطــاء.
ــة  ــد الثمال ــة ح ــة اإلجنليزي ــره اللغ ــض، أك ــى النقي وعل

أيًضــا.

ــادر  ــا، أو تتب ــرف معناه ــة ال أع ــي كلم ــا تصادفن عندم
إلــى ذهنــي فجأة..أذهــب كاملعتــوه مهــروالً للبحــث عــن 
معناهــا وأنــا علــي يقــني أننــي سأنســاها فــي الســاعة 

القادمة..املهــم أننــي قــد أشــبعت رغبتــي وكفــا.
إنهــا منجــدي، َمــن ســنحت لــي الفرصــة وبــكل 
ارتياحيــة بــأن أعبــر عمــا داخلــي، أو أحتــدث مــع نفســي، 

ــس! ــا: أهل ــول دائًم ــا أق أو كم
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يا له من شيء مؤسف:

حديثــي اليــوم عــن حالــة غريبــة، رمبــا جتدهــا بلهــاء أو 
ملهمــة لشــيء مــا بداخلــك لتوقظــه عــن غفوته..فــي 
ــأقصه  ــا س ــم عم ــر الناج ــرف األث ــت أع ــة، لس احلقيق

ــا نتطــرق إليــه وليكــن مــا يكــن: اآلن، فدعون

إلــى مقدمــات، ببســاطة..أنا ال  املوضــوع ال يحتــاج 
ولــن أســتطع يوًمــا أن أهــش ذبابــة حاملــة أخــرى 
ــم  ــك ك ــادر إلي ــي يتب ــك لك ــول ذل ــا، وال أق ــوق ظهره ف
اإلنســانية التــي أحظــى بهــا وكالم علــى هــذا النحــو.

ــوة  ــالة وق ــم البس ــي ك ــا ف ــر يوًم ــم تفك ــن، أل ولك
تعــد وال حتصــى مــن  وأشــياء ال  والوفــاء  التحمــل 
ــة؟ هــذه  ــة احلامل ــه الذباب ــع ب ــي تتمت ــل الت هــذا القبي
الصفــات املنحصــرة فــي حشــرة ال تذكــر ال توجــد 
ــة  ــن ذوات الصح ــالت وم ــة العض ــخاص مفتول ــي أش ف

ــدة! اجلي

ــاول  ــة، وأح ــاعر الذباب ــرم مش ــد، أحت ــا بالتحدي حينه
ــة.. ــة احملمول ــة الذباب ــد حال ــع لرص ــي التطل ــًدا ف جاه
فتــارة أجدهــا مصابــة، تــارة أخــرى أجدهــا جثة هامــدة!..

ــم  ــا وال قوة..تزع ــول له ــك، وال ح ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
علــى حمــل صديقتهــا وتعرفهــا وســط ماليــني الذبــاب 
ــر موتهــا. ــق بهــا وهــي تعــرف بخب املدوي..حتملهــا وحتل

يــا لــه مــن شــيء مؤســف، ولكــن إلــى أيــن؟ هــل 
ــال؟  ــتدفنها مث ــتطيع؟ أم س ــا تس ــا قدرم ــتحتفظ به س

فالغــراب يدفــن موتــاه..واهلل أعلــى وأعلــم بذلــك.

ــا، وهــذا العالــم ليــس ملكنــا.. فــال  نحــن ال نعيــش وحدن
حــرج علــى الذبابــة التــي خلقهــا اهلل فــي صــورة ذبابــة..

فــإن خلقــت فــي هيئــة إنســان يحمــل أخيــه املصــاب على 
كتفيــه ســيرًا علــى األقــدام وفــي وســط املــارة، لصاحــت 
األقاويــل ونشــرت الصحــف عــن هــذا البطــل النبيــل الــذي 

قلمــا يوجــد فــي هــذا العصــر.

ــد  ــي بع ــى ذهن ــادر إل ــن تب ــأقوله، ولك ــا س ــذر فيم أعت
كتابــة النــص بفتــرة أن تلــك مــن احملتمــل أن تكــون عمليــة 
ــى  ــي عل ــص مبن ــذه الن ــا فه ــذا إن كان صحيًح ــزاوج! ه ت
ــم  ــه التحديد..ل ــى ج ــا عل ــل؟ ال، ال هن ــو باط ــل! فه باط
أجــده كذلــك ..تكفينــي املشــاعر اإليجابيــة التــي  شــعرت 
ــد أن الذبابــة  ــر بحملقــة وأج بهــا، ولكنــي كنــت أنظ
فعــالً أشــبه بامليتــة..ال أعــرف حقيقــة مــا حقيقــة األمــر..

ولكنــي أوعــدك إذا حــدث األمــر ذاتــه مــرة أخرى ســأحاول أن 
ــاب. ــأل الذب ــه أو  أس ــفه ماهيت اكتش

ألن أضــع صــورة للشــيء الــذي حتدثــت عنــه، إلن صورتــه عن 
قــرب مرعبة..ولــن أقــول كينونــة الشــيء حتــى تتفاجــئ به  
أثنــاء قراءتــك للنص..وهــذا كلــه فــي حالــة إن وصلــت إلــى 
هــذه الصفحــة وقــد اســتحملتني واســتحملت نصوصــي 
الســابقة، عزيزي..أنــت لديــك قــدرة حتمــل رهيبــة ليســت 
ــي وال  ــل نصوص ــي وال احتم ــل نفس ــي ال احتم ــدى، ألنن ل

هــي حتتملنــي باملــرة!
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قارورة: 
)كتبتهــا شــبه كاملــة فــي املواصــالت، مــع هلــس بــس 
ــي  ــص عبث ــو ن ــون مطبق..ه ــا أك ــي مل ــوع الل ــن الن م
ــي،  ــاب الذات ــرة العق ــخ فك ــس بيرس ــه، ب ــدوى من ال ج

ــة. ــو واللحظ ــي الت ــس ف ــة النف مراجع

ــدل  ــا بع ــي وأن ــة إن ــة املضحك ــدف الغريب ــن الص وم
ــادف  إن  ــدد األول، يص ــف الع ــس مل ــى نف ــي عل دلوقت
الصفحــة دي  فــي العــدد األول كنــت كاتــب فيهــا نــص 
ــورة :  ــت الص ــب حت ــت كات ــالت، وكن ــي املواص ــردو ف ب
كُتبــت فــي املواصــالت، أي منبــع احلــدث، كان نــص اســمه يــا ليــل 
وبيتكلــم عــن  الوحشــة واحلــوداث واجلرائــم التــي بتحصــل فــي 
ــدث.. ــع احل ــذف أي منب ــع ح ــة م ــس اجلمل ــيب نف ــل ، فهس اللي

وشــكرًا تانــي مــرة لقراءتــك تانــي مقدمــة، فاملقدمــات مــا عــادت  

ــرأ( تُق

ــن  ــأحتدث، ولك ــا س ــرف فيم ــت أع ــة، لس ــي البداي ف
أكتــب هــذا النــص خصيًصــا مــن أجــل حبــي لكلمــة 
ــذا  ــه له ــا أبل ــمعك تقولها..أن ــم، أس ــارورة وكفا..نع ق
احلــد. وأحــب أيًضــا كلمــة معكرونــة، وإذا تداولتهــم فــي 
حياتــي اليوميــة، ســتتحول كل التفاهــة التــي بداخلــي 

ــى ســعادة غامــرة. إل

ــأن  ــي ب ــع نفس ــاول أن أقن ــدأ املغامرة..أح ــرة؟ فلنب غام
تلــك املقدمــة مقبولة..بنــي أصمــت، وحتــدث فــي صلــب 
املوضــوع الــذي  ال تعــرف ماهيتــه حتــى اآلن..عــذرًا، 

ــرة. ــرة الغام ــدأ املغام فلنب

كل األمــر أننــي ســأحضر قــارورة مــاء، وبعــض األكــواب 
ــة  ــة عبثي ــث روح االختبار..ورحل ــى تب ــتيكية حت البالس
ســتبدأ بعــد ثوانــي، عذرًا..أقصــد مغامــرة، بــل مغامــرة 

غامــرة..

ــود أن  ــا ت ــك عم ــدم حديث ــت لع ــم، لس ــي، فلتبك - بن
تقولــه وجتهلــه، ولكــن القــارورة التــي مألتهــا للتــو، بهــا 
ثقــب وقــد أصــرف كل املــاء منــه، ولــم يتبــق لــك ولــو 

قطــرة.

- مــاذا؟ هــذا حظــي دائًمــا وتالًيــا وإلــى الالنهائيــة ومــا 
بعدهــا.

- بنــي، فلتبكــم ثانية..فــإن القــارورة الزجاجيــة الفارغــة 
ــمت،  ــقطت وتهش ــد س ــذه ق ــة ه ــب اللعين ذات الثق
ــركات  ــبب ح ــاك بس ــا وهن ــر هن ــاج املتناث ــع الزج قط
قدمــك العشــوائية..يبدو أنــك قــد انزعجــت قليــالً 

ــارورة. ــب الق ــر ثق ــك خب ــع علي ــا وق حينم

- قدمــي هــي الســبب؟ ســأجلد ذاتــي فــي احلــال، قفــزت 
مــن موضعــي قاصــًدا قطــع الزجــاج، 

ــارورة  ــلء ق ــي مل ــة تكف ــرش الغرف ــاء تفت ــة دم اآلن..برك
بــدالً مــن املــاء الهــدر وذلــك بالطبــع إن كانــت ســليمة 
ــة بقــارورة دم؟ أم أبيعهــا  مــن األســاس..فلنفعل التجرب
ألن دمــي عســل؟ الال، أريــد أن أجنــي مــاالً أكثر..ســأبيعها 

كقــارورة ســم..فدمي ســم وســيقتلني يوًمــا.

دعــك مــن هــذا كلــه، أنــا متــورط اآلن فــي الــدم الــذي 
ــر  ــاج املتناث ــع الزج ــخت بقط ــي اتس ــدر، واألرض الت أه

ــدم. ــف بال املغل

ســأبدأ مــن جديــد، ال أريــد جتــارب وال مغامــرات غامــرة..
ســأنظف الغرفــة كمــا كانــت، وال يهمني إخــراج الزجاج 

مــن قدمــي فهــي تســتحق ذلــك.

كُتبت في املواصالت، 
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ــليمة،  ــون س ــا أن تك ــرى متمنًي ــة أخ ــارورة فارغ ــت ق جلب
ــن. ــم يك ــيء ل ــف وكأن ش ــاء للتنظي ــأمألها بامل س

فلنعتبر تلك مغامرة غامرة،
واحد 
اثنان
ثالثة

فلنفتح الصنبور )أحب هذه الكلمة أيًضا، عذرًا(
ماذا؟ لقد انقطع املاء! 

هذا حظي دائًما وتالًيا وإلى الالنهائية وما بعدها.

وهــا هــي مســاحة بيضــاء شاســعة أخــرى مــن  الورقــة، 
فــإذا رغــب أحدكــم فــي االختبــاء فليأتــي إلــى هنــا 

شــريطة أن  يتحمــل  نصوصــي.
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ومتى يحني اللقاء:
ســتختلف اإلجابــات هنــا، فمنهــم َمــن يحصــر لقــاءه 
فــي مبــاراة كــرة قــدم مثــال؟ أو فــي يــوم رحلتــه 
ــد  ــني كل أح ــف ب ــاء يختل ــتجد أن اللق ــنوية؟ س الس

وآخــر اختــالف الســماء واألرض
.

ومبــا أنــه قــد جــاء دوري لإلجابــة، فســأخبركم عــن 
لقائــي..إن لقــاء رب كــرمي لهــو جامــع كل هــذه اللقــاءات 
ــوم،  ــذا الي ــل له ــد أن أعم ــفيهة، أجاه ــة الس الدنيوي

ــرًا. ــئ كثي ــل أخط ــئ ب ــة أخط ــي النهاي ــي ف ولكن

ــة،  ــي مــن النهاي ــي تأت ــة النظــر الت ــا ببداي تعــودت دوًم
ــن أن  ــي أحيانًا..ولك ــا ويوترن ــي حينً ــذا يعركلن ــا ه لرمب
تــدرك كينونــة مــا أنــت بــه، يجعلــك مســتعد ملالقــاة 
ــوم؟  ــذا الي ــتعد له ــا مس ــل أن ــيحدث، وه ــادث س أي ح
ــة  ــة؟ ال..فاملعاقب ــذه الصف ــى به ــة محل ــة عام أو بصف
ــر األمــور تتــرك شــعورًا بالتقصيــر  الذاتيــة علــى صغائ
علــى طــول اخلــط، مهمــا فعلــت فــكان يجــب أن أفعــل 
أفضــل مــن هــذه الفعلــة..إذن فأنــا مقصــر، لرمبــا هــذا 

ــدم اإلدراك. ــي بع ــن ذات ــور م ــي أن أط يجعلن

ونأتــي إلــى نهايــة النظــر التــي أحصرهــا علــى نفســي..
أرى أننــي شــخص ســيء يأخــد فــي طريقــه إلى األســوأ، 

لرمبــا هــذا يجعلنــي أن أطــور مــن ذاتــي بعــدم اإلدراك.
ــر  ــة حال..تطوي ــى أي ــو عل ــم، فه ــوأ؟ ال يه ــر لألس تطوي

وكفــا.
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الدائرة:

شــخصي هــذا بالطبــع لــن يتحــدث عــن الدائــرة بنصف 
قطرهــا ومــا شــابها مــن تلــك التعقيدات..تخيلــت 
ــة:  ــية، والنتيج ــة هندس ــرح نظري ــي أش ــات أنن للحظ

ــة! ــا بالهندس ــة له ــة! وال عالق ــت بنظري ــي ليس فه

ســأحتدث عــن دائــرة، بســيطة جــًدا، مغمــورة فــي قــاع ال 
ســطح له..إنهــا دائرتــي التــي أقطــن بها.

ــم  ــرة، إنه ــذه الدائ ــي ه ــي ف ــدد أصدقائ ــرت ع وإذا حص
لقلــة قليلــة كشــيء نــادر فــي طريقــه لالنقراض...فهــل 

ســينقرض ويتركنــي؟

ــي  ــدد أصدقائ ــت أن ع ــو قول ــة ل ــد املبالغ ــأبالغ أش وس
ــرًا،  ــك كثي ــن ذل ــل م ــه ألق ــخاص، إن ــرة أش ــغ العش يبل

ــا. ــف تقريًب ــل النص فلنق
ــو  ــى ول ــم حت ــذف أحده ــار ح ــدي خي ــس ل ــك، فلي ولذل
كان ســيًئا إال إذا  اختــار هــو ذلك..أحتــرم رغبتــه وبشــدة 
ألننــي شــخص صعــب املــراس، ويقــدر راحتــه فعليــه أن 

يحتــرم راحــة النــاس.

ــوا عنــي فلــن ألومهــم  ــا ال أطيــق نفســي، فــإذا تخل أن
ــا اســتحق ذلــك. ــًدا، فأن أب

ــث،  ــا احلدي ــًدا، وإذا دار بينن ــدث أح ــت ال أح ــب الوق أغل
ــا  ــي، حينه ــا لعادات ــيًئا مخالًف ــل ش ــك أفع ــي بذل فإن
أود احلديــث ألزيــح بعًضــا مــن الكبت..علــى الرغــم مــن 
ــة  ــي النهاي ــي ف ــوي إال أنن ــخص منط ــي كش تصنيف

ــر. ــاج للبش ــري ويحت بش

وإن أطالــت فــي احلديــث، أود أن أعتــذر لضيــاع الوقت..أنــا 
لســت ثرثارًا..بــل أنــا ثرثــار ولكــن مــع نفســي وهالوســي 
ــدث  ــة التح ــه أن ممارس ــا في ــر وم ــن األم وتخاريفي..ولك
ــى  ــذر عل ــدي فــي أي وقت..فأعت هــذه ليســت متاحــة ل

هــذا وبشــدة، إنهــا أحــدى عيوبــي.

ــم أن  ــي، امله ــع دائرت ــأن تتس ــع ب ــدي أي مان ــد ل ال يوج
ــذا. ــدث ه ــا يح ــا م ــد، فقلم ــي أح يتقبلن

ال يوجــد مــا مييزنــي، أو ألذكــر امليــزة الوحيــدة فــي 
شــخصي هــو أنــه مــازال علــى قيــد احليــاة.

هــذه القطعــة التاليــة مــن ســابق بعنــوان )املســتنقع(..
ــرة جــًدا  أجــد هــذه القطعــة مناســبة  مــع نــص الدائ

ألنهــا ببســاطة تتحــدث عنهــا!

ــف  ــرة ال نص ــة، دائ ــل خنوق ــة، ب ــرة ضيق ــي دائ ــا ف أن
ــال  ــي ف ــى ه ــي بداخلها..حت ــت نفس ــا، أقحم ــر له قط
تتســع لــِي بارتياحيــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك تشــعرني 
ــكارك،  ــات أف ــن فت ــكل م ــص يتش ــم خال بالراحة!..عال
ــيد  ــا الس ــي، أن ــه ملك ــن مبهرًا..ولكن ــم يك ــى إن ل حت
هنــا وليــس معنــى ذلــك أننــي حظيــت بحــس اإلدارة، أنــا 
الســيد هنــا، ألنــه ببســاطة ال يوجــد أحــد غيــري هنــا.
ــيطيقه.. ــًدا س ــد أن أح ــتنقع ال أعتق ــي مس ــش ف أعي

مســتنقع ملــيء بوحــل الوحــدة، اخلمــول، تشــتت 
التركيــز. بانعــدام  نفســي..ولنختم 

لــو تالحــظ، أن الدائــرة صغيرة..كمــا فــي النــص، إذن فأنــا 
ــت كاذبًا لس
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ذوي االحتياجات اخلاصة:

ــا، ال  ــرون عاًم ــن عش ــر م ــة ألكث ــرة معايش ــد فت وبع
ــِي  ــر عل ــط األم ــا يختل ــرًا م ــم بالتحديد..فكثي ــم ك يه
فــي هذا..اكتشــفت أن كل شــخص تطــرق قدمــاه علــى 

ــة!  ــات اخلاص ــن ذوي االحتياج ــو م ــب األرض ه كوك

ــى  ــذي يحظ ــان ال ــض، أن اإلنس ــراءى للبع ــا يت ــا م دائًم
بصحــة جيــدة ومــال يكفيــه ، فــال غبــار عليــه، أو كمــا 

ــه. ــا بتضحكل ــون : الدني يقول

ــد  ــره ق ــاء، وتأثي ــي اخلف ــل ف ــذي يعم ــر ال ــن األم ولك
ــإذا  ــرية، ف ــس البش ــل النف ــو دواخ ــار ه ــبب االنتح يس
عاصــرت أحدهــم فــي محنــة وقــد مــرت، ليــس معنــى 

ــس. ــي ال تطم ــا الت ــرك بصماته ــم تت ــا ل ــك أنه ذل

كل شــخص لــه عــادات، مبــادئ، طموحات..يريدهــا 
كمــا هــي، يأبــى التغييــر فيهــا بــل إنــه ال يقبــل فكــرة 

ــك. ــي ذل ــر ف التغيي
ــت  ــوك إذا وقع ــن ينفع ــرك ل ــدة بص ــوي وح ــك الق ذراع
فــي مشــكلة عويصــة، ومالــك لــن يقــدر بــأي ثمــن إذا 

ــزًا. فقــدت عزي

أتذكــر أحــًدا كان يحكــي مــن قبــل أنــه صديقــه األجنبي 
الــذي يتمتــع مبــا لــذ وطــاب فــي احليــاة، أو كمــا يقولــون: 

الدنيــا ضحكتلــه.. ولكــن فــي النهايــة، قــد انتحر.

وليــس معنــى كالمــي أن الصحــة واملــال ال أهميــة 
ــن  ــن اهلل، ولك ــة م ــم عظيم ــع نع ــذه بالطب لهم..فه
قــرأ شــخص ال يقتــدر علــى عــالج ابنــه ويــراه ســيفارق 

ــه. ــيء أمام ــكل ش ــينعتني ب ــني يديه..س ــاة ب احلي

كل منــا لــه احتياجاتــه اخلاصــة، كل منــا مــن ذوي 
اخلاصــة. االحتياجــات 
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: 2:40 am هلس
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ــة  ــل للنهاي ــن أص ــة! أل ــة البداي ــود لنقط ــف أع -كي
ــرًا ! ــاوي صف ــذي يس ــر ال ــم صف ــبب الرق بس

ــي  ــي ف ــا، ه ــا دوًم ــعى إليه ــي تس ــر الت ــزي، الكبائ -عزي
الصغائــر  متتلــك  الصغائر..فطاملــا  وليــدة  األســاس 
ــن  ــل ع ــم تغف ــني، ل ــد ح ــو بع ــر ول ــتأتيك الكبائ س
ــت  ــا كن ــيء، م ــار كل ش ــه ص ــة إلن ــي البداي ــر ف الصف
متتلــك ســواه، وإلــى أن ترعرعــت قليــالً واشــتد ســاقك 

ــالً. ــكل أص ــف يُش ــيت كي ــد نس فق
عزيــزي، ال تتعجــل فــي أمــرك، توقــف عــن الطعــن فيــه 

بنصــل حاد..فقــط، الصبــر

- ولكن الصبر له حدود!

- أعــرف ذلــك، بــل أحفظــه عــن ظهــر قلب..فقــد 
ــط،  ــك بالضب ــني مثل ــم اللع ــذا الرق ــن ه ــهوت ع س
ــن  ــويًا م ــنبدأ س ــن البداية..س ــك م ــأبدأ مع ــذا س وله
ــك أن  ــا رأي ــن م ــدده، ولك ــن بص ــذي نح ــد ال ــم واح الرق
ــل لتكــن حتــت الصفــر؟ ــة مــن الصفــر؟ ب تكــون البداي

- حتــت الصفــر؟ أنــا لــن أذهــب مــن قبــل إلــى القطــب 
الشــمالي..أخاف أن يلتهمنــي الــدب القطبــي وأنــا 
ــر  ــى الصف ــي حت ــن تذكرن ــر، فل ــت الصف ــت حت مازال

ــه. بعين

-ليتدخل طرف ثالث مردًفا: 
بعتــذر بــس إنــي قطعــت حديثكــم، بــس كنــت ممكــن 
تكتــب صفــر عــادي وتوصــل للنهــا- وأنــت عملــت كــده؟

- أه، كتبت 0 بعد التسعة، بس نسيت الواحد

ــل  ــردو وتوص ــادي ب ــد ع ــب واح ــن تكت ــت ممك ــس كن - ب
ــة. للنهاي

ــق ده  ــمعت إن الطري ــي س ــده، إلن ــل ك ــش أعم - مرضت
ســهل ومختصــر وحرام..إلنــي دلوقتــي محســوب علــى 

نقطــة البدايــة

- طــب وادام هــو حــرام، جــاي تنصحنــا نعمــل كــده ليــه 
مــن األول!

- إلنكــم وأنتــوا منشــغلني وبتفتكــروا الصفــر بيتكتــب 
نســيت  إلنــي  الواحــد  منكــم  كنــت هســرق  ازاي، 
مجهــود  منــي  هيتطلــب  كــده  وده  ازاي،  بيتكتــب 
فممكــن ميكونــش حــرام أوي وهوصــل للنهايــة أخيــرًا.. 

ــل. ــا كام ــد فين ــش ح إلن مفي

ــر  ــرام؟ ده غي ــق ده ح ــل إن الطري ــه قاي ــت لس ــش أن - م
ــرق!  ــك هتس ــان إن كم

- أه، بــس أنــا مكنتــش همشــي مــن الطريــق، أنــا كنــت 
همشــي جــوي.

- يعنــي اجلــو ده مــش طريــق؟ أنتــوا داميـًـا بتحبــوا حتللــوا 
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ــق ده  ــن الطري ــل م ــز توص ــوا ! عاي ــى مزاجك ــرام عل احل
أوصــل عــادي بــس تكــون علــى يقــني إنــه حــرام.

- ليأتي طرف رابع مردًفا:
ــي  ــش ف ــق م ــي الطري ــة ف ــباب، املتع ــس يش ــدوا ب أه

ــول. الوص

 Soul ال أنــت تســكت خالــص، لســه مخلصلــي فيلــم -
وجــاي تنصحنــا.. طــب أنــا بئــا لســه مخلــص شــركة 
املرعبــني احملــدودة وهنفيــك للتلــج يعنــي حتــت الصفــر 

ومتعرفــش ايــه اللــي مســتنيك هنــاك.

ــوا فــي  - شــركة املرعبــني احملــدودة؟ التلــج؟ دول هيوصل
ــا موافق..هــي ظــروف صعبــة بــس عــارف إنهــا  االخر..أن

ــم. ــدي زي الفيل هتع

- ألتدخل أنا بشخصي احلقيقي:
ــي  ــس الل ــى نف ــك عل ــس حيات ــه بتقي ــت لي ــب وأن ط
حصــل فــي الفيلم؟حياتنــا مختلفــة وأنتــوا مــش قادرين 
تفهمــوا كــده، كل واحــد يوصــل للــي عايــزه بطريقتــه، 
وكل خطــوة هــي علــى مســئوليته ســواء كانــت حــالل 

وحــرام، ومعنديــش كالم تانــي أقولــه أو كفايــه كــده.

مســاحة بيضــاء شاســعة مــن الورقــة؟ إذن أنــت هنــا يــا 
صديقــي؟ أمختبــئ معــي؟ صديقــي أرجــوك..ال تتركنــي.
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األمل، نص قدمي بتاريخ )2017/6/30(:

ــا  ــض بعدم ــاب البع ــذي ينت ــعور ال ــك الش ــل , ذل األم
ــق  ــة الطري ــل لنهاي ــن يكم ــم م ــاط.. منه ــاب بإحب يص
ومنهــم مــن تعجــز قدمــاه علــي تخطــي خطــوة 

ــا. بعينه

ــر  ــه غي ــع أصدقائ ــر م ــرب اخلم ــي ش ــود عل ــه تع كعادت
عابــئ بهمــوم احليــاة, يتهــرب مــن الواقــع األليــم 
ــي  ــدور عل ــاة ت ــة احلي ــدرك أن عجل ــه وال ي ــبة ل بالنس
الــكل وليــس البعــض .. فــرغ مــن فعلتــه ورجــع لبيتــه 

ــا. مترنح

- أمــي ملــاذا أبــي ال يقــوم مبســئوليته كأب ويرتقــي عــن 
تلــك التفاهــات؟ 

- الصبر .. الصبر يابني 

- تعرفــني يــا أمــي .. لقــد تعلمــت مــن أبــي شــئ هــام 
ــد  ــا تري ــز م ــم تنج ــت إن ل ــل الوق ــاة مث ــة, احلي للغاي

ــراغ. ــار.. ف ــرد غب ــال مج ــتظل فاش فس

كان احلديــث هامســا وعلــي الرغــم مــن ذلــك فقــد بلــغ 
ــث  ــه حدي ــع علي ــعريرة ووق ــه القش ــده فانتابت أذان وال

ابنــه وقــع الصاعقــة.
استرســل شــريط حياتــه بدايــة مــن والدتــه وحتــي اآلن 
ــار ..  ــم يجــد شــيء يذكــر فالشــريط مــا هــو إال غب فل

فــراغ 

ــهرة  ــد الس ــه مبوع ــد أصدقائ ــره أح ــرن ليخب ــه ي هاتف
ــب. ــي النحي ــرع ف ــة وش ــق املكامل ــة.. فأغل القادم

ــد أن يبعــث  ــم عــدل مــن هيئتــه وأخبــر ســاعي البري ث
ــت  ــع : انص ــكان التجم ــو م ــوان وه ــك العن ــا لذل خطاب

ــًدا، فرمبــا تتغيــر. ــث ابنــك جي إلــى حدي

» بيدك أن تغير الواقع فهو حتًما قابل للتغيير«
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أعمل، نص قدمي بتاريخ )2018/4/18(:

ــه  ــع عن ــد وذي ــف واجلرائ ــي الصح ــر ف ــذا احملض ــر ه نُش
ــا  ــتي أنواعه ــالم بش ــائل اإلع ــي وس ف

)هــل فــوزي اخملتفــي فــي اجلرميــة التــي ذكــرت مســبًقا 
هــو اللــواء فــوزي!(

وقيل :
- ال بالطبــع، ذلــك تشــابه أســماء فقــط إال مــن شــخص 
واحــد عــن عمــر يناهــز الثمانــني عاًمــا أوضــح حقيقــة 
ــابقة!  ــا الس ــني عاًم ــدار اخلمس ــي م ــدور عل ــا كان ي م

ــوزي( ! ــواء ف ــخص هــو )الل ــك الش وذل

- أنــا شــخص قاســي جــًدا، تخفيــت بجرائمــي وراء 
منصبــي العالــي لــدى الدولــة وبعدمــا فــاض بــي الكيل 

ــي لعلهــم يحققــون معــي !  ــت ابن قتل

- ومن ماذا فاض بك الكيل ؟ 

ــي أن  ــان وتأب ــي األذه ــخت ف ــي رُس ــدة الت ــن القاع - م
ــي: ــر أال ه تتغي

)من تولى منصب رفيع أبُعدت عنه الشبهات(

ــل أن  ــوت قب ــن أن أم ــا م ــي خوف ــت بجرائم ــد اعترف وق
ــواء  ــون )الل ــم يحترم ــن كان يقتل..ه ــة م ــم الدول تعل

ــوزي(  ــل )ف ــدون للقات ــوزي( ويتوع ف

تبا لتلك األلقاب التي جتعل للفرد منزلة!

ــل  ــب العم ــا أح ــخصيتي القبيحة،فأن ــن ش ــًدا ع بعي
ــيًئا. ــالً س ــو كان عم ــى ول ــاد حت اجل
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حلظات تأمل:
مــا أنــت مقبــل عليــه اآلن ال يتعلــق بــأي شــيء ســوى الهــراء.. رمبــا ينــدرج البعض منهــا حتــت الكوميديا 
ــة أجــزاء وكل جــزء  ــى هيئ ــى 200 حلظــة، كنــت أنشــرها عل الســوداء، وقــد وصــل عــدد اللحظــات إل
يحتــوي علــى عشــر حلظــات، لكــن هنــاك بعــض اللحظــات القليلــة قــد حذفتهــا وكانــت مــن اجلــزء 

األول، وبســبب ذلــك، فلــم جتــد هنــا أن اللحظــات تصــل ل200 حلظــة.
 إذا كنــت ترغــب فــي قــراءة اللحظــات احملذوفــة ســأترك لــك فــي نهايــة اللحظــات هنــا رابــط منشــور 
بــه اللحظــات كاملــة، واللحظــات احملذوفــة كانــت عبــارة عــن ترشــيحات ألفــالم مثــالً )كارتــون، عــذرًا( ، 
أو أتــرك لــك حلظــة ترجتلهــا أنــت فــي نهايــة اجلــزء، وذلــك فــي حالــة إن أكملتــه للنهايــة أصــالً..ال أعــرف 
فــي احلقيقــة إن كانــت اللحظــات ســتروق لــك أم ال، ليــس لــدي وصــف لهــا ولكنهــا تعبــر عــن حالــة 
العبثيــة التــي أعيــش بهــا، وأيًضــا بهــا أفــكار خاصــة ذاتية..هيــا بنــا لنكمــل مــن حيــث انتهينــا فــي 

اجلــزء األول:

73- إذا تبرعت بدمي..سيضعونه في برطمان، تعرف ملاذا؟ إلنه عسل.

74- هل تعرف أنه إذا التف حبل حول رقبتك..لن تكون قادرًا على التنفس؟ فلتجربها وستنبهر مبا سيحدث بعد ذلك..وال 
تنس أن تخبرني.

)حاجة زي كده بتفكرني ملا حتكي حلد مشاكلك ويقولك أنا لقيت احلل..روح موت(

77- أشعر أن ترجمة جوجل الفورية تترجم من و إلى العبرية ليست العربية..ملا تعطيه من نتائج!

78- ومبا أن ال أحًدا مهتم بي..أشعر أن السجل املدني سها في أن يدرجني إلى قوائمه من البداية.

79- لو أن هناك ساعة رملية حتسب عمري، كنت سأحثها على إجناز عملها سريًعا.

80- جربت أن أغير الوضع اخلصوصي حلياتي من أنا فقط إلى العامة، ولكن املشكلة في أنه ال يوجد ذلك اخليار من 
األساس!

81- أنا لست مستعًدا لليوم الذي ستشرق الشمس فيه من جهة الغرب.

83- في بعض األماكن، ستجد بها صناديق القمامة أكثر نظافة من املنطقة املوضوعة فيها.

82- جربت أن أكتب جملة )املستقبل مشرق( ولكني تفاجأت بأن سن القلم قد تهشم قبل أن أكتب حرًفا من الكلمة 
الثانية..عذرًا، كنت أمزح بشأن التفاجؤ، فكنت متوقع ذلك.

84- أشعر أن األثر الوحيد الذي سأتركه في هذا العالم هو آثار أقدامي..وستمحى مع الوقت.

85- مشروب الطاقة لم ميدني بالطاقة.

86- إذا كنت تأكل في محل مشاوي، وحينما انتهيت..أخبرت عامالً هناك بأنك حتتاج ملنديالً، ولكنك تفاجأت بأنه قد 
أعد لك كيلو من املنديل الضاني..فلقد جلب لك الطرب بنفسه، هل ستسمعه صياحك الطرب؟ أم ستمسح يداك في 

املنديل الضاني وأنت تبكي؟

75- الورق مصنوع من أخشاب الشجر، فلماذا عندما يبتل ال يطرح وريقات صغيرة! خشب فاسد بحق.

76- ملاذا يقع الشايب بني يداي دائًما!



31

حلظات تأمل

87- إذا عبرت من البوابة األمنية، ولكنها لم تصدر صوتًا بشأن النقود التي في جيبك..حتى أنِت غير مهتمة بأمري!

88- أشعر أن انعكاسي سيطفح كيله مني قريًبا، ويأتي في ظهر النهار ويتركني وحيًدا.

89- وجدتها! سأدع البعوضة تلدغني حتي تؤنسني في وحدتي.

90- أنا شخص ممل، ممل، ممل، ممل، ممل، ممل، ممل، ممل.

91- ملَن يهوى قيادة السيارات، أعتقد أنه عندما يأتي ليشغل مروحية منزله..يبدأ بالسرعة األولى ورويًدا رويًدا حتى يصل 
لألخيرة!

92- عند استخدام البلوتوث في نقل امللفات، أشعر إنها تُنقل بالفعل، كمن يقدم على حملها من الهاتف إلى اآلخر..
بطء ال نظير له.

93- وعلى سبيل اإلجنازات، لقد ركبت قطار املوت ولكني لم أمت!.

94- إجناز سيء..ملاذا لم أمت!

95- لكل األشرار بطريقة شنعاء في هذا العالم، لو يصابوا بأمراض بقدر شرهم..سيتوبون في احلال، ألن العقاب يردع في 
احلني ال في اآلخرة.

96- إذا طبعت صورتي على هيئة ملصق على احلائط، سيهبط في احلال!

 -97
- اللون األسود: ما كل هذه السوداوية يا فتى؟ أترك لي شيًئا!

 -98
- اللون األسود: أنت ال ترتديني مبالبسك في صيفك، وعلى الرغم من ذلك تتصبب عرقًا..فالسوداوية التي بداخلك حتتكر 

على احلرارة وتبتلعها ال متتصها! شخص أناني!

99- لو ذهبت إلى محل أرانب، بالطبع لشراء أرنًبا..ال داعي للتصفيق، املهم سأقول له: رجاًء، ضع لي األرنب في قبعة.

100- بالطبع سيضعني أنا شخصًيا في القبعة!

101- طريق الدائري، كم نصف قطره؟

102- من وسائل التواصل االجتماعي: الفيسبوك، التويتر، واحلمام الزاجل!

103- دعكت فانوس عالء الدين منتظرًا حتقيق األمنية، ولكنه انفجر في وجهي!

104- ال تنتظر األماني، أسع واجتهد.

105- انقطعت عن مشاهدة التلفاز منذ أكثر من ثماني سنوات، هذا ليس تلفازًا أبًدا..هذه إعالنات!

106- كل بناية، لها أساس وبها أثاث.

107- ليس كل َمن يفكر هو جيمي نيوترون!
)إسقاط على من يحتسبون أن أدمغتهم توزن بلد(.
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108- اخلاليا تَُصاب بالسرطان، حتى ولو كانت شمسية..فُتصاب بسرطان الشمس

109- الزجاج مصنوع من الرمال، تخيل أن جزء من قاعدة كوب الشاي قد حتول إلى حفنة رملية..املشكلة ليست في 
ذلك، املشكلة أن هذا الشاي ُمقدم للضيوف!

110- سأجرب هذا الشاي بالرمال، وأقدمه للضيوف حتى يكفوا عن زياراتهم الثقيلة.

111- كنت تكوي بذلتك وقد تأخرت على املوعد..وحني استعمالك لبخاخة املاء فقد تآكلت البذلة، إنها ماء نار!

112- كنت أمزح، فال من أحد يزورني من األساس.

113- إذا وضعت وردة في كوب ماء هل سأحصل على ماء الورد؟

114- أحبك جدي، رحمة اهلل عليك.
)أنا بعدل على ملف العدد األول، فجيت عند دي وبقرأها..مقدرتش أمسحها(

115- إذا اصطدم جرم سماوي بالقمر الصناعي، لن تستطع القنوات التليفزيونية أن تذيع اخلبر ألنها لم تعد تعمل!

116- إذا كنت خجوالً، فهل معنى ذلك أنك حتب ظاهرة الكسوف؟

117- النخيل عموًما يدل على القامة والرفعة، فما نصيب تلك النوع من النخالت القصيرات من ذلك؟ إنه مثل نصيبي.

118- إذا فتحت ثمرة بازالء وجئت لتفرغها، ولكنك اكتشفت أنها فارغة من حبات البازالء..هذه دودة على شكل حباتها!

119- عالم سمسم ليس سمسًما أبًدا، إنه سًما..مرعب بحق! وإال موسيقته فإنها تصلح لفيلم رعب جيد على أقل 
تقدير!

120- ألسنة اللهب ال تتحدث، إنها تأكل فقط..وبدون فاحت شهية!

121- هل ستبقى اإلسكندرية عروس البحر املتوسط؟ أم للبحر األحمر رأي آخر؟

122- أنا لست مقتنًعا حتى اآلن أن الطماطم تُصنف من املوالح! مذاقها ليس ماحلًا مطلًقا!

123- الطماطم تُصنف من الفواكه، فهل يجوز أن أقدمها للضيوف وغير مقطعة؟

124- احلواجب، حتجب ماذا؟

125- النور ال يدل على أن كل شيء على ما يرام طوال الوقت، فإذا تعرضت له بشكل مباشر ولفترة طويلة سوف يصيبك 
بالعمى!

126- إذا زارك ضيًفا لم تكن ترغب في أن ترى وجهه مرة أخرى، وتريد أن تقدم له حق الضيافة..فقدم له جوربًا في كوب 
مع قولك: تفضل، شرابًا صحًيا طبيعًيا..إنه من القطن!

127- وللتأكيد مرة أخرى، قلت إذا زارك..فال من أحد يزورني.

128- خدمة العمالء..ليست خدمة أبًدا..
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132- إذا دخل مسمار في قدمك، ال تنزعه..ركب له شريحة.

131- البنك الوحيد الذي سيرفض أن أنشئ حسابًا فيه هو بنك احلظ!

130- أخذت ورقة أخرى مليئة بالسطور، وحني جئت لوضع النقطة..اكتشفت أن القلم فارغًا من البداية! ليست به 
نقطة حبر واحدة تكفي لوضع نقطة.

133- أتذكر يوم اخلياطة بجانب حاجبي، كنت سعيًدا للغاية حامًدا للرب..ألنها لم تأت في عيني.

134- أريد أن أذهب إلى أقرب محل لدبغ اجللود، لشراء جلدة جلد الذات.

135- خطوط اإلنتاج يجب أن تُشد مبسطرة حتى ال تخسر.
                                                                                                                           )النظام والترتيب حلو، بس مليش فيه(

136- في احلقيقة، مثلث نستو أكثر أهمية من مثلث أرسطو..هذا ليس رأيي، هذا رأي قططي، مرددين: فليحيا الَعالِم 
نستو.

137- في السلم والثعبان، أنا ال أقوي على صعود درجات السلم املهشمة..وال الفرار من الثعبان.

138- متثلني حالًيا مجموعة من احلطام..وليس ذلك فقط، بل محترقة.

139- وبعدها سيتطاير الرماد، بال رجعة.

140- العالم يعج بالبشر، ولكن الوحدة هي رفيقتي.

141- ال، أنا لست وحيًدا..أنا مع أعظم إنسان يفهمني وسط كل هذا احلشد وهو نفسي.

129- أنا وبكل حماس: نقطة ومن أول السطر، ولكن املشكلة أنني لم أجد ولو سطرًا واحًدا!

142- أنا حزين على كسر أنف أبو الهول..ألنها لم تسقط علِي!

143- خيار التعديل ليس متاًحا طوال الوقت، أما أنا..فقد نفذت مني فترة السماحية.

144- لو وصفت حياتي بكلمة، لن أجد..ألنها مجرد مسافة فارغة )        (

145- وَمن ذا الذي يعترض على أمير الدولة، سنلصق فمه بالالصق أمير لكيال ال يعترض مرة أخرى.

146- امتالك املزهرية ال يضمن لك بأن الورد الذي بداخلها لن يذبل!

147- خطتي في املستقبل هي: أال أخطط!

148- أنا مثل الدائرة غير املكتملة، فقد بدأت ببداية لم ترتق لي..ولكن اآلن أمتنى أن أعود لنقطة البداية وسترتقي لِي.

149- واحد استعد، اثنان مد الرجل، ثالثة ال جتري، لن تصل.

150- يا عزيزي، تذكر..عصر املعجزات قد انتهى!
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151- إذا ذهبت إلى جزار وطلبت منه أن يعطيك كيلو من عني اجلمل!

152- عند خروجي من املنزل، تتبدل شخصيتي بأخرى مزيفة..ال أستطع التحكم بها..وتكون كفيلة بأن أشارك بها في 
عيد الهالوين!

153- وفي صباح اليوم، ما عادت الوردة تتفتح مرة أخرى.

154- عصا هاري بوتر السحرية، لن تنجح معي..ألنها حتتاج لطاقة، لثقة بالنفس، ألشياء كثيرة انقرضت بداخلي.

155- أتوقع أن نسبة األمالح في جسدي عالية ألن احلقيقة معي مرة دائًما!.

156- أنا ال استحق الشريان التاجي الذي بداخلي، فكيف يقترن كياني الهزيل بشيء يدعو إلى الفخر والنصر!

157- أخاف من السير في غابات مفتوحة، ليس خوًفا من أن ميزقني األسد وال تنهشني الفهود بل من أن تأكلني الباندا..
ألنني عسل ولكنها ال تعرف أنه ماسًخا!

158- يجب علِي الفخر بنفسي ألنني لن أجد َمن يفتخر بي.

159- هل بصيلة الشعر ُسميت بذلك االسم، الحتمال أن تكون مصغر لكلمة بصلة..فتشبهها عند اقتالعها؟

161- أن أكثر األشياء التي متيل إلى العطش بشدة هي حرف اجليم!

163- أحيانًا ال تعمل بصمة الهاتف معي بشكل جيد، ألن بصمتي في الدنيا تكاد تكون زائلة.

162- الكل ينفر مني، هل أنا البالستيك الذي ال يٌجذب للمغناطيس؟ ليست املشكلة في ذلك..ولكن في أن البالستيك 
قد انصهر من البركان الذي ثار بداخله.

164- اليوم، كان السائق يلعب سابق والحق بعربته، وال أعرف من قال له أننا نحبها! ثم حتول فجأة إلى الكابنت ماجد 
وكاد أن يحرز الهدف في السيارة التي أمامنا.

166- الباب الذي يأتي منه الريح، إذا تركته مفتوًحا..سيأخذك الريح وستستريح في النهاية أيًضا.

167- احلزام الوحيد الذي سيكون مناسًبا ألي مقاس هو حزام األمان، رجاء أرتديه.

168- إما إذا كنت ترتديه، وقد أعترض طريقك عصابة ملثمة الوجوه مدججة األسلحة.. حينها لن ترى منه أي أمان.

169- لوال اجلاذبية، ما عاد شيء يجذبني إلى هذا العالم.

170- الكل يحاول أن يقتنع بأن اآلراء السلبية ال تؤثر على النفسية، ونفس هذا الكل هو َمن تنخدش نفسيته من وقوع 
كلمة من كلمات البشر عليه..كلمة واحدة فقط تكفي لتبيد كل شيء!

165- حظي سعيد، ولكن املرة القادمة!

160- وعندما جئت ألمسك بطرف خيط مشاكلي، وجدت اخليط كله متشابكًا، وال داعي بأن أخبرك كيف يكون اخليط 
املتشابك.
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171- إن أكثر شخص ممل في هذا العالم هو أنا، أما عن أكثر شيء ممل في هذا العالم هو الذي أفعله.

172- إذا كنت نائًما في سيارة على أحدى الطرق السريعة، واستيقظت فجأة على حادثة..رمبا ستخلد للنوم مرة أخرى 
ولكن إلى األبد.

173- عندما أهاتف أحالمي، أجد أنها إما مغلقة أو غير متاحة، معذرة كنت أكذب..بل هي خارج نطاق اخلدمة من 
األساس!

174- اللحظة السابق ذكرها كانت مجرد مثاالً، أما أنا فليست لدى أحالم.

175- هذه ليست عالمة النصر بل هي املقصلة التي ستقتلع عنقي

176- فلتعطيني قلًما ورقة، ولن يحدث أي شيء أيًضا.

178- أريد أن أحقق ما ال أمتناه..على األقل سأكون قد ظفرت بالتحقيق، فصندوق األماني أصبح فارغًا!

180- درجات السلم إلى املستقبل أصبحت بالسالب.

181- حلظة التأمل رقم سبعة هي التي تسبق اللحظة الثامنة وتلي اللحظة السادسة..عذرًا، هذه حقيقة.

182- حلظة التأمل رقم سبعة هي التي تسبق اللحظة الثامنة وتلي اللحظة السادسة..عذرًا، هذه حقيقة.

183- عند وضع املاء على النار، ملاذا ال يعطيني ماء النار!

184- إن أكثر األشخاص اتصاالً بي هم خدمة عمالء فودافون!

185- الوحدة في الليل أشد قتامة، فعلى األقل في الصباح يؤنسني ظلي.

186- أنا وحيد في هذا العالم، لم أقصد العالم املتعارف عليه..ولكن عاملي اخلاص.

187- أنا من مواليد برج القوس، شهر ديسمبر..وعلى الرغم من ذلك، لم أصب أبًدا !

189- ألن أبكي يوًما؟ ولكن من فرط الفرحة!

 -188
- أتعلم، ستصبح يوًما ما مطربًا مرموقًا.

- ماذا؟ ملاذا؟
- فلقد أطربتني بصياحك يا فتى.

 -179
- هل أنت ذهب؟

- نعم، ذهب ولم يعد.

 -177
- هل تعبت من حياتك البائسة؟

- ال، فأنا لم أعد أشعر بالتعب أصالً.
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مت بحمد اهلل

 -189
- إنه هو..فلتوبخه، فأنا مالك طائر.

- لقد كذبت علِي اآلن ثالث مرات، إنه أنت ببصمة أصبعك، الثانية أنك لست مالك أصالً، أما الثالثة فكيف جترأ على 
تلقيبك بطائر وأنت ال ولن متتلك أجنحة..بني، أفهم أنت لن حتلق يوًما مهما حييت!

190- إذا كنت أعرف أنني سأموت غًدا، فهل سأقول: وإلى صباح غد أفضل؟ كما أرددها دوًما.

191- إلى كل شخص سادي يتلذذ بالقتل، عزيزي..ملاذا ال تقتل نفسك!

192- ما هي مقادير صنع الفارق؟

193- لو سمحت، أريد كوبًا من العسل بسم زيادة!

194- وألختم بهذه: في ناس بتشتغل على نفسها وفي ناس بتشتغل نفسها.

                                                  )أصدقائي، هذه اللحظة جديدة وقد كتبتها حاالً..فلم اقتبسها من على ظهر توكتوك(.

     وهذا رابط منشور اللحظات كاملة، إذا كنت ترغب في قراءة القلة القليلة التي ُحذفت..فعلى أية حال، تفضل:

2226290960848945/posts/549221.https://www.facebook.com/mohamed.hatem                          

 -190
ماذا ستفعل إذا كنت تنظر لبركة، وقد حتولت كل األميبات الصغيرة متناهية الصغر إلى ذباب على سطحها.

)ده كان بوست قدمي عدلت فيه حاجات بسيطة، وكان بتاريخ 15 يونيو، 2017..معرفش ليه بدخلك في التفاصيل دي بس 
املهم إنه كان طلعلي في امليموريز واكتشفت إنه على مود حلظات تأمل!(

https://www.facebook.com/mohamed.hatem.549221/posts/2226290960848945
https://www.facebook.com/mohamed.hatem.549221/posts/2226290960848945
https://www.facebook.com/mohamed.hatem.549221/posts/2226290960848945 
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نبذة عن الكاتب:
محمــد حــامت طهبــوب، مــن مواليــد محافظة 
بكليــة  طالــب  1999م،  عــام  القليوبيــة 
الفنــون التطبيقيــة جامعــة 6 أكتوبر..قســم 

ــالن. اإلع
ومعنى ذلك أنني حاصل على:

شهادة االبتدائية.
شهادة االعدادية.

شهادة الثانوية.
ــول  ــي احلص ــب ف ــم أرغ ــع ل ــي بالطب ولكن

علــى شــهادة زور 

صورة
أعتذر عن ال

للتواصل مع الكاتب:
https://www.facebook.com/mohamed.

/549221.hatem

ــا أتكلــم شــويه عــن نفســي  ــب هن ــا حاب أن
بعيــًدا عــن كالم الرســميات ده ،ومــش معنــى 
ــي همــدح  ــم عــن نفســي إن ــز أتكل ــي عاي إن
فيهــا إلن ببســاطة مفيــش فيــا حاجــة 

ــدح: ــتحق امل تس

أكتــر مشــكلة اكتشــفتها فــي حياتــي 
اللــي عماللــي كل الكركبــة دي إن  وهــي 
ــه  ــم علي ــدرش أحك ــوائي ومق ــري عش تفكي
ــش  ــوم م ــه غي ــه علي ــج وال ال إلن ــه ناض إن

موضحــة الصــورة.

العشــوائية فــي التفكيــر دي بتأثــر علــى كل 
حاجــة فــي حياتــي، بتخلينــي أكــون قــرارات 
ــتغرب  ــا بس ــط فيه ــة بتح ــرددة، أي مهم مت
إنــي فــي االخــر بخلصهــا وبوصــل خلــط 
ــي  ــص ف ــن تخل ــت ممك ــس كان ــة أه ب النهاي

ــردو. ــوائية ب ــبب العش ــل بس ــت أق وق

النظــام بالنســبالي شــيء مبهــر، ويبــان 
ــى  ــس مــش عــارف أطبقــه عل ــه ســهل ب إن

ــي. حيات

ــى  ــا عل ــر تأثيره ــكلة دي بتظه ــان املش كم
ــاس أو  ــة، ممكــن أخســر ن ــة االجتماعي الناحي
ــي  ــوا من ــاس بســبب إنهــم اتقفل خســرت ن
ــدوا  ــا، خ ــا فيه ــوا معاي ــرة أتعامل ــي أول م ف
عنــي فكــرة مــش لذيــذة.. أو حتولــي املفاجــئ 
فــي املعاملــة معاهــم، وم معنــى كــده إنــي 
اســتعداد  معنديــش  أنــا  ال  مبحبهمــش، 

ــًدا. ــرة ج ــي صغي ــد إلن دايرت ــر ح اخس

كل مــا فــي األمــر ببقــى مــش عــارف بتصرف 
ــي  ــت ف ــول الوق ــش ط ــا عاي ــه، أن ــده لي ك
خلبطة..ومينفعــش طــول الوقــت أو أجبــر حد 
إنــه يســتحملني..حتى لــو هــو بيعمــل كــده 
ــي  ــش هرض ــب وم ــس بالذن ــا هح ــي، أن وراض
إنــي أكــون تقيــل علــى حــد..إلن الراحــة 

ــًدا. ــة ج ــة مهم ــية دي حاج النفس

وأنــا مــش بعــرف أمثــل واتصنع شــخصية، أنا 
بتعامــل وبظهــر مميزاتــي وعيوبي..ممكــن حــد 
يشــوفني شــخص مقفــل ومــش عايــز أتكلم 
بــس ملــا يعرفنــي يكشــتف إنــي أبســط مــن 
كــده بكتيــر.. بــس عــارف بختــم بالــكالم ده 
بــس حســيت نفســي عايــز أقولــه وبالعاميــة 

كمــان.

https://www.facebook.com/mohamed.hatem.549221/
https://www.facebook.com/mohamed.hatem.549221/
https://www.facebook.com/mohamed.hatem.549221/
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األعمال السابقة:

1- رابط العدد األول من حلظات تأمل: 
https://www.aseeralkotb.com/books/%D
AA-%D8%A7%D8%B8%AD%D8%D8%84%9

84%D9%85%D9%A3%AA%D8%%D8

2- شارك في العدد األول من سلسلة شوية رعب بعنوان 
)اخلريطة امللعونة( بقصتني وهما: اخلريطة امللعونة - 

مصنع حلوان..الصادرة عن دار أكتب للنشر والتوزيع عام 
2017م.

3- شارك في اجملموعة القصصية )عندما يبتسم 
اجلحيم( بقصة بعنوان )سرداب اجلحيم( ص93..الصادرة 

عن دار حروف منثورة للنشر اإللكتروني عام 2016م
وميكنكم حتميل اجملموعة كاملة من هنا:

25%/https://www.mediafire.com/file/eeltcyxh0rgin2x
25%2588%25D9%2585%25D9%25AC%25D8%2585%D9

2%25B5%25D8%2582%25D9%_25A9%25D8%25B9%D8
25B9%25D8%_25A9%25D8%258A%25D9%25B5%5D8

-25A7%25D8%2585%25D9%25AF%25D8%2586%25D9%
25%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%258A%25D9%
%25D8%2584%25D9%25A7%25D8%-2585%25D9%B3

2%_2585%25D9%258A%25D9%25AD%25D8%25AC
2%2585%25D9%25AC%25D8%2585%25D9%2584%5D9
%2585%25D9%_25A9%25D8%25B9%25D8%2588%5D9
%258A%25D9%2581%25D9%2584%25D9%25A4%25D8

pdf/file.2586%25D9

وهناك كتابات أخرى قدمية منشورة على احلساب 
الشخصي على فيس بوك ومنها لم يُنشر بعد.

ــرف  ــًدا أع ــب ج ــدد األول أو قرأته..حاب ــرأ الع ــو هتق ول
أنهــي عــدد عجبــك أكتــر؟ ولــو مفيــش حاجــة عجبتــك 

ــردو. ــي ب عرفن
وبــس كــده، بشــكرك جــًدا إنــك وصلــت لهنــا وشــغوف 
ــبت  ــو اكتس ــًدا ل ــان ج ــون فرح ــرف رأيك..وهك ــي أع إن

ــد. ــق جدي صدي

بعتــذر علــى غــالف العــدد املزعــج ده، هــو فــي عناصــر 
ــة  ــر تاني ــي عناص ــدد وف ــوص الع ــن نص ــتخدمة م مس
ــوائية دي.. ــة والعش ــة العبثي ــة حلق ــبة لتكمل مناس

املهــم فــي االخــر ..مفيــش حاجــة بعملهــا وبتعجبنــي 
ــى ســادي جــًدا. ــب  عل والغــالف قل

https://www.aseeralkotb.com/books/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84
https://www.aseeralkotb.com/books/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84
https://www.aseeralkotb.com/books/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84
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