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صفقة 
مع ذبابة

هبة عي�سى

$جمموعة ق�س�سيَّة





إهداء 

واملروَنة  املروءة  اأ�صحاب  الالُمزايدين،  اإىل 

ل�صاحة �صطرجن  ل  الذي حتوَّ العاَل  اإىل هذا 

واأفًقا راأ�ًصا  ال�صاحَة  ل  ُتكبِّ طابية  الق�ص�ص  هذه 

مهما  العن�رصية  اأفيال  �صحق  حماِولًة  الإن�صانية،  ملوك  روؤو�َص  ل  ُتقبِّ
�صخامتها. بلَغت 

اأحبوا لعبة بنك   هذه دعوة للتفاهم بني طرفني مت�صادين من الذين 
من  الأول  الطرف  فلياأتي   ، والثعبان  ال�صلم  لعبة  اأحبوا  والذين  احلظ 
جميع  اأحبوا  كربوا  وعندما  �صغار،  وهم  احلظ  بنك  لعبة  اأحبوا  الذين 
الثاين  الطرف  يفهموا  كي   ، والبنوك  بال�صفر  عالقة  لها  التي  الأوراق 
على  الرق�ص  احرتفوا  حتى  والثعبان  ال�صلم  لعبة  طفولتهم  يف  اأحبوا  مَمن 

. احلياة تطاردهم  ثعابني  مازلت  و  ال�صالل يف كربهم 

التقدير.  قلة  ب�صبب  يبكون  غرفهم  يف  الراقدين  اإىل 
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ه�ّصِه،  يف  عمرهم  ن�صف  في�صيعون  بالذباب  لهم  طاقة  ل  من  اإىل 
مقاومته  يف  حياتهم  يهدرون 

عندما  قهًرا  ميوتون  ثم   ، لالآخرين  هديًة  حياتهم  يقدمون  الذين  اإىل 
اآلة تعذيب  ينكر عليهم الآخرون تفانيهم ، ل تقلقوا فالإغداق يف العطاء 

. باحل�رصة  اإل  ي�صعروا  لن  عطائكم  يفقدون  فحني   ، لهم 

اإىل كل من يرى الب�رص ذباًبا يف طنني امل�صالح ، ووقوفهم على حلوى 
ف�صالت  حول  والتفافهم  والإنتقام،  ال�صغينة  لأمرا�ص  نقلهم  املتاع، 
ذكرياتك،  قمامة  فوق  باأجنحتهم  املحلقني   ، والفا�صدين   ، الرذيلة 
العابثني يف اأنف اأملك وقت غفوتك ، بربك اأما اآن الأوان لتعقد معهم �صفقة 
اأو  فرا�صات  نراهم  بعدها  رمبا  معهم،  هدنة  لنعقد  معي  تعال  ؟!،  لرتتاح   ً
من  �صري  فال  ذلك  لنفعل  نحاًل،  فرناهم  منهم  ينفعنا  ما  ناأخذ  الأقل  على 
عدل  هناك  اأن  اأدركت  اإذا  خا�صة  رائع،  اأمٌر  لل�صالم  الو�صول  املحاولة، 

�صيحدث. ما  خفي 

اإذا قلت كيف ؟ 

كل  يف  الذبابة  اكت�صاف  حتاول  اأن  �رصط  الق�ص�ص،  ف�صتجيبك 
.. ق�صة 

عي�صى  هبة   



فإن  لذلك  تدمع،  ألنها  اللذة  فرِط  من  العنُي  تلمُع 
ِته هي إخراج الماء،  وسيلة الجَسد الوحيدة للتعبري عن لذَّ
واألشواك  سررنا،  إذا  اليَنابيع  منا  تنبِثق  األرض  من  ونحن 

ِلمنا.
ُ
منا أو ظ

َ
ل
َ
إذا ظ







قصر ذيل

موِت  عن  القرية  اأهُل  تداوَله  الذي  ال�صبب  هو  هذا  ُظلما،  ماَت 
ل  ة،  منطقيَّ غري  مفاِجًئا  موًتا  ال�صباب  موِت  اأ�صباب  تكون  ما  غالًبا  )زيد(، 
باأقرانه ممن غدرهم ر�صا�ص  ثائًرا، حلق  اأنه كان �صاًبا  يعلموا عنه �صوى 
من  اخلروج  بعد  الرجال  بني  اأ�صبوًعا  موته  عن  احلديث  دام  القنا�صة، 
اأٌب  ول  تبكيه  اأم  ل  لأنه  اأمره،  ُن�صَي  ثم  �صالة،  كل  عقب  امل�صجد 

ين�صى.  والعال  قلبه،  عليِه  يحرِتق 

)زيد(،  حلوى  عنه  تنقطع  اأن  فكرة  ل  يتقبَّ ل  د(  )مهنَّ ال�صغري  لكن 
�صورٍة  كل  بعد  احللوة  احلّم�ص  واأقرا�ص  بالتويف  ميّده  زيد  كان  فقط 

اأ�صهٌر ول حلوى ول زيد. ت  يحفظها، ومرَّ

زيٍد  عن  ي�صاأل  امل�صِجد  نحو  احلافَية  باأقدامه  د(  )مهنَّ رك�ص 
يك�رصوا  ل  حتى  �صافر  باأنه  الإجابَة  وا  ملُّ امل�صليني  وكعادة  كعادته، 
ال�صوؤال:  عن  ف  ليتوقَّ م�صارحته  ر  قرَّ امل�صجد  �صيخ  لكن  طفل،  خاطر 

اأقولك. )مهند(  يا  ُخد 

ح�صان. � �صيخ  يا  )زيًدا(  اأريد 
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اإىل اجلنة يا ولدي. � )زيد( ذهب 

اجلنة؟ � واأين 

اأر�ص عمك. � هناك يا ولدي، جوار 

عمي. � اأر�ص  جوار  فقط  املقابر 

)زيد( هناك، ادُع له وُزره هناك. �

حيث  عمه،  اأر�ص  نحو  حافًيا  رك�َص  النتظار،  )مهند(  ي�صتطع  ل 
فيه،  ل  التوغُّ قبل  َف  توقَّ ال�صبار،  �صوى  يِجد  فلم  فيها  بحث  القبور، 
زيارة  من  ن  ليتمكَّ ويعود،  نعاًل  ينتِعل  اأن  را  مقرِّ ملنزلِه  عاد  حاٍف،  فهو 
حلوى  ا�صرتى  عاما،  اخلم�صني  ذو  القرية  مُبخرِب  طريقه  يف  ا  ماًرّ )زيد(،  قرب 
املطلوبة..  ماأموريته  ابنه  لبيت  طريقه  يف  ُينهي  اأن  ر  وقرَّ حلفيِده، 
نحو  ومتجها  قوًيا  نعاًل  منتِعال  الطويل،  جلبابه  جيب  يف  احللوى  و�صع 
فهَي  اأخرى  لقبوٍر  الق�صرية  ال�صّبارات  بنعلِه  داِه�صا  فدَخل  املقربة، 
مدفوٌن  اأنه  د  ليتاأكَّ )زيد(،  لقرب  حتديًدا  جه  يتَّ كان  وجهته،  تكن  ل 
ُير�ِصل  اأن  عليه  )مهند(،  لل�صغري  القرية  اأهل  يقول  كما  مب�صافٍر  ولي�ص 
اأ�صواك  اأمام  ف  توقَّ لكنه  الع�رص،  حلول  قبل  ما  جلهٍة  بذلك  اإخطاًرا 
اإل  معدودة،  اأ�صهر  )زيد(  موت  على  مُيّر  ل  اأنه  برغم  العمالقة،  ال�صبار 
ال�صري،  عن  قدمه  لتعجيز  تكفي  زيد  قرب  ار  �صبَّ من  واحدة  �صوَكة  اأن 
بذيل  الق�صري  ال�صوك  علق  بنعله،  ده�صها  حماِوًل  ف�صار  يبال،  ل  لكنه 
النعل  جوانب  يف  الكبري  ال�صوك  وغر�ص  و�رص�صبه،  فنه�صه  جلبابه 
ينتبه  ول  جيبه  من  حفيده  حلوى  لت�صقط  مَلًا،  اأ يقِفز  واأخذ  فوخزه 
القرب  للوحة  للو�صول  ل  التوغُّ يف  وا�صتمرَّ  عاند  الأل،  ة  �صدَّ من  ل�صقوطها 





اأن  بعد  ِلّلوحة  فو�صل  ا�صت�صهاده،  وتاريخ  )زيد(  ا�صم  عليها  ُكتَب  التي 
وقام  حمموله  فاأخرج  اأقدامه،  من  الدُم  و�صاَل  متاًما  جلبابه  ذيل  َق  ت�صقَّ
الأر�ص  اأن  الغريب  ة..  املعِنيَّ للجهة  واأر�صلها  القرب  للوحة  �صورة  بالتقاط 
خارج  ُم�رصًعا  فخرج  وخِزه،  عن  ف  يتوقَّ ل  وال�صوك  امُلخرب،  دم  متَت�ص  ل 
ينتبه  ل  حتى  م  منظَّ ب�صكٍل  �َصّقُه  املنهو�ص،  اجللباب  ذيل  ممزقا  املقربة 
همونه  فيتَّ اجللباب  ذيل  ب�رص�صبة  املقربة  من  خروجه  بعد  القرية  اأهل 
مير  القرب،  ذات  نحو  جها  متَّ قبالته،  ال�صغري  )مهند(  وجد  القبور..  بنب�ص 
لوحة  اأمام  فيِجد  ال�صوك،  يوخزه  ول  ال�صال�صة،  مبنتهى  ال�صغري  بنعِله 
قائاًل: هذا  امُلخرب  اجته نحو  احلم�ص، فتناولها ثم  ا من حلوى  ُقر�صً ال�صم 
ال�صوك الكبري رواه الُظلم الذي ُدِفن يف قلب )زيد(، الرتاب امت�ّص الُظلم 
)زيد(  موت  من  د  تتاأكَّ اأر�صَلك  ملن  اذَهب  فوخزك،  ال�صوك  به  وغّذى 

ا، انُظر لقد ترَك يل هذه، حلوى احلم�ص. اأن )زيد( ما زال حيًّ واأخرِبه 

منه  �صقَطت  التي  حفيده  بحلوى  ول  د(  )مهنَّ بحديث  امُلخرِب  يباِل  ل 
ا اأنها هرطقات وخيالت طفل يف اخلام�صة، �صاَر ب�صع  واأخذها )مهند(، ظنًّ
تقِذف  امل�صبوهني،  جتمع  الأمن  ة  دوريَّ بعربة  فاإذا  املقربة  خارج  خطواٍت 
ده�صوه  وحلَية..  ق�صرٍي  بجلباٍب  الآن،  اإرهابي  فهو  تهمة،  �صَباَك  عليه 
اأنه  ُتثبت  التي  البطاَقة  اإظهار  من  ن  يتمكَّ فلم  بنعالهم،  و�صحًقا  �رصًبا 

. لهم  ينتمي 

ل









دة 
ّ

 األفعاِل تكون معق
ُ

أبسط

ا بمعطياتها
ً
نَت ممتِلئ

ُ
إذا ك









للرجال فقط

تلك  على  لوًما  انه  بل�صَ يجِلده  واأخَذ  �صديَقه  اُر(  )عمَّ يرحم  ل 
ارتكَبها. التي  الكبرَية 

يبتِليَك  ل  اأنه  اهلل  اإحمد  لفعلَتها،  مكاين  كنَت  لو  �صديقه:  رّد  كان 
يف  �صعيف  �صديقه  اأن  مقتِنًعا  ظل  )عمار(  لكن  كهذا،  �صعب  باختباٍر 
بحزٍم:  له  فقال  والختبارات،  البتالءات  اأمام  ثباته  يف  خفيف  التزامه، 
منُهّن  واحدًة  اأقَرب  ما  عرايا،  وُهّن  اأمامي  الن�صاِء  كلُّ  اجتمَعت  لو  واهلل 
كان  مهما  املعا�صي  لكّل  زاهٌد  قلبي  بيده،  نف�صي  الذي  فواهلل  اأبًدا، 

 . نوعها

حتّدي،  وهذا  اإًذا  بالفعل  مكاين  فلتُكن  �صهل،  الكالم  ب:  الغا�صِ رفيَقُه 
وهذا  الثبات  هذا  اأرى  ودعني  ب  جرِّ الال�صع،  حديثك  قدَر  كنَت  اإن 
هو  منه  ينتظِره  كان  ما  فكّل  له،  بوحه  على  ناِدًما  ترَكه  ثم  الُزهد، 
الذنب،  بعد  ما  واحتواء  ال�صتغفار،  من  وال�صتزادة  التهِوين  من  القليل 
جلَده  )عّمار(  لكن  الندم..  بعد  ذاتها  كرَهت  التي  الروح  وترِطيب 

وال�صفع. اللوم  من  وزاد 
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ربَّك  »اإحمد  �صديِقه  فكلمة  الليلة،  هذه  يف  النوم  )عمار(  ي�صتِطع  ل 
د  « ترتدَّ املع�صَية وتتي�رصَّ اأمامك  ُتتاَح  واأن  باأنه ل يبتِليَك باختباٍر �صعب، 
قلٍب  جدارة  عن  املعا�صي  لتلك  زاهد  اأنه  لنف�صه  ُيثِبت  اأن  فاأراَد  داخله، 
يف  ب�صديقه  �صَل  فاتَّ جماحها،  وكبح  نف�صه  منع  باإمكانه  واأّن  وروح، 

يَك. حتدِّ قِبلُت  واأنا  قائاًل:  الليل  منت�صف 

املدينة،  تلك  يف  تق�صيها  اأيام  �صبعة  �صاِخر:  ب�صوٍت  ال�صديق 
اإن كنَت  حُتادثني يومًيا منها وُتخربين عن اأحوالك و�صاأكوُن �صعيًدا جًدا 

�صدًقا. واأكرث  ثباًتا  مني  ل  اأف�صَ

قِبلُت ولَك ما طَلبت. )عمار(: 

من  اخلروج  فنوى  وال�صَفر،  الرتحال  على  قادًرا  مي�صوًرا  )عمار(  كان 
املعا�صي  بها  تكرُث  والتي  �صديُقه،  لها  اأ�صاَر  التي  املدينة  لتك  بالِده 
�صي�صاركه  الذي  م�رصوعه  لتنفيِذ  والألوان..  والأحجام  الأ�صكال  بكل 
اجلميُع  �صي�صاِهده  �صديقه،  ومع  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
هذا  جتاهلها،  مُيِكن  الكبرية  واللذات  ال�صهوات  حتى  اأنه  يثِبت  وهو 
م�رصوع  اإنه  نه،  وتديُّ التزامه  ة  قوَّ يخترِب  اأخرى  جهٍة  ومن  جهة،  من 
ثواًبا  الآخرة  ويف  �ُصهرًة  الدنيا  يف  عليه  والنفع  باخلري  �صيعود  �صخم 
يف  حاجياته  َب  رتَّ ما  �رُصعاَن   ، الب�رصَ بغ�صِّ  فبداأ  املطار  و�صل  عظيًما.. 
املدينة،  �صوارع  يف  ل  يتجوَّ واأخذ  به،  اخلا�صة  الكامريا  واأخَذ  الفندق، 
�صياحة  يف  عامليا  ترِتيًبا  حتتل  التي  املدن  اأوائل  من  اأنها  ليكت�ِصَف 
اإليه  ُقذَفت  التي  الهواتف  اأرقام  تلك  كل  قراأ  اأن  بعد  والُعهر،  الدعارة 
اأخَرَج  اجلدران..  على  املكتوَبة  الأرقام  تلك  وكل  ال�صارع،  ن�صاء  من 





رمبا  لينام،  عائًدا  الفندق  نحو  ورك�َص  به،  َث  ت�صبَّ جيبه،  من  امل�صَحف 
اأخَذت  والُعِري،  اجلمال  يف  غايًة  امراأٌة  قابَلته  املِ�صَعد  ويف  اأنفا�صه،  تهداأ 
ز  حُتفِّ التي  ة  الأنثِويَّ الفتونات  اخل�صوبة،  رائحة  منها  تفوُح  له،  تبت�ِصم 
بعنِي  له  وتنُظر  الرغبة،  َفم  تفتُح  فيذوب..  اللذة  ارتكاب  على  ال�صخر 
تنهيداٍت بطيَئة،  مفتعَلة وهادئة يف �صكل  اآهاٍت  اأ�صواَت  الغواَية، ُتخرج 
بني  من  هارًبا  فَفرَّ  طابقه،  عند  َف  توقَّ حتى  امل�صَعد  لأر�ِص  يُنظر  كان 
ت�صَفعه،  اخليالُت  واأَتت  الُغرفة  �صقِف  يف  ناظريه  علََّق  عينيها،  اإ�صعاعات 
وفَعاَل  وامراأة،  رجل  رمبا  الكثريون،  نام  الأبي�ص  ال�رصير  هذا  فعلى 
�صِهد  ال�رصير  هذا  ية،  مع�صِ ع  مو�صِ يف  اأنام  الآن  اأنا  اإلهي،  هنا...  ِفعلتهما 
اجلدران  �صمَعت  وكاأنها  اأُذنه  اهتّزت  ثم  لنف�صه،  به  متَتم  ما  هذا  عهًرا، 
واأحاديٌث خارَجة  ال�رصير،  الناجِتة عن عهر  الن�صَوة  حتكي عن �رصخات 
عليه  اأ�صقَطت  لكنها  اأذنيه،  بها  �صدَّ  الو�صاَدَة،  اأخذ  د..  ترتدَّ احلياء  عن 
تلك  تكون  »رمبا  ُقَبل  واأ�صواُت  �صفاه  تاأُكل  �ِصفاٌه  الُقبالت،  من  الكثري 
الفندق،  عاهرُة  اإنها  هنا،  كانت  بالفعل  هي  رمبا  �صادَفتني،  التي  املراأة 

ال�رصير«. الرجال هنا على هذا  التي عا�رَصت  اأنها هي  بد  ول 

مبع�صَية،  الأمر  اإنهاء  له  يرتبَّ�ص  و�صديقه  املِنوال  هذا  على  يومان  مرَّ 
الطريق. ل  اأوَّ ما زلُت يف  بقوِله:  را�صَله  )عمار(  لكن 

باملاء،  ميتلئ  ال�صتحمام  حو�ص  املرحا�ص،  ودخل  ب�رصعٍة  )عمار(  قام 
اخليالت..  تلك  بعدها  تهداأ  قد  ال�صتجمام،  من  ِق�صًطا  ياأُخذ  اأن  وعليه 
عينيه  اأغم�َص  اأفكاره،  يفقاأُ  ه  وكاأنَّ الطاِئَرة  الفقاعات  يفقاأ  واأخَذ  َد  متدَّ
راأ�صه  يف  فقاعة  َلت  فت�صكَّ دهنيا!،  ا  ملَم�صً بها  اإن  احلو�ص،  جوانب  فلم�ص 
اأذاَبتها �صخونة املياه؟  اأهذِه يا ترى �صُحوم العاِهَرة قد  حولها ا�صتفهام، 





ا  تالها فوًرا �صورة رجٍل ُيداِعب تلك العاهرة يف املاء، هزَّ راأ�َصه رف�صً
رتها،  ُموؤخِّ حول  تها  لفَّ وقد  العاهرة  ر  ت�صَوّ املن�صفة،  منت�ِصال  فوًرا  وقام 
ُمرتِبًكا  الفرا�ص،  اأمام  ُهنا  َعمٍد  عن  ُت�صِقطها  ثم  الغرفة،  يف  بها  ل  تتجوَّ
الُغرَفة  اأنه يرَغب يف تغيري  الفندق وطلَب منهم  باإدارة  ات�صَل  وُم�صطربا 
َلت  و�صجَّ الكالم  هذا  على  الإدارة  ت�صُكت  ل  نِظيفة..  لي�صت  لأنها 

حدث.  ما  لريى  النظافِة  م�صئوُل  ف�صعد  نظافة،  ملحوظة 

وعلى  ذائبة،  دهون  ال�صتحمام  حو�ص  جانبي  على  )عمار(:  رّد  كان 
نهود،  اآثار  عليها  واملنا�ِصف  الأ�صوات،  متَنع  ل  واجلدران  ماء،  ُبَقع  ال�رصير 

رائحة... لها  والو�صاِئد 

لُي�رِصف  �صيئا،  منها  يَر  ل  التي  مالحَظاته  بكتاَبة  امل�صئول  قام 
ة  عمليَّ وانتَهت  �صاعة  ربع  النظافة،  عاِمل  تنِظيف  بعد  عليها  بنف�ِصه 
اأنها  راأى  لكنه  دا،  جمدَّ غرفته  )عمار(  ا�صتلم  �صيء..  لالَّ  التنِظيف 
بل  هو..  اإل  �صيًئا  ي�صم  اأو  ي�صمع  اأو  يرى  اأَحد  فال  ا،  اأي�صً نِظيفة  ت  لي�صَ
مع  رُجاًل  هناك  اأن  ل  يتخيَّ كان  اأن  فبدل  اأعلى،  مل�صتوى  اخليالت  زاَدت 

الرُجل.  هذا  ُهَو  اأنه  ل  يتخيَّ اأ�صبح  العاِهرة، 

الُغرف  اأغَلب  فوجَد  املمر  يف  ى  مت�صَّ اأخرى،  غرفًة  ثم  الُغرفة،   َ غرَيّ
مُتاِر�ص  الغرف  هذه  كل  اأن  عقِله  يف  قفَز  اإزعاًجا(  اأُِريد  )ل  عالمة  عليها 

اآخر. فندًقا  وغادَر  حقاِئبه  فحزَم  الرذيلة،  الآن 

طريقًة  له  يِجد  ول  الثالث،  الفندق  فرتَك  ال�صيء،  نف�ص  َر  تكرَّ
اأن  عليه  كان  فندق،  كلِّ  يف  فالعاهرات  اخليالت،  هذه  كل  ف  ل�رصَ
يرد،  ول  تتواىل  �صديقه  ر�صالت  وعيه،  فقدان  على  اأو�َصك  فقد  ينام.. 





حّل،  يف  ر  ُيفكِّ كان  ال�صكوت،  بعد  ما  �صقوط  حلظة  ب  يرتقَّ ف�صديقه 
اإيجاد  هو  تفكريه  اإليه  ل  تو�صّ ما  واآخر  بعد،  تنق�ِص  ل  ال�صبعة  فالأيام 
و�صيلة للبحث عن فندق »للرجال فقط«.. هذا هو احلل الأخري والأمَثل 
على  اأيام  ال�صبعة  ل�صتكمال  واحلل  انتاَبته،  التي  الُعهر  فوبيا  ملواجهِة 

خري.

ا  خا�صًّ فندًقا  هذه  الُكفر  بالد  يف  يِجد  ل  اأن  ع  توقَّ اأنه  فبالرغم 
ملواجهة  الكاِفية  بالقّوة  يكن  ل  لأنه  ُحزِنه  من  وبالرغم  بالرجال، 
يعلم  فهو  املحاَولة،  ر  قرَّ اأنه  اإل  عليه،  �صيطَرت  ما  �رُصعان  التي  الغواية 
ل  اأن  اأدَرَك  التي  الورَطة  هذه  من  وينت�صله  الَعون  يَد  له  �صيُمّد  اهلل  اأن 

بها. له  طاقة 

فرَح  فقط،  للرجال  بالفعل  فندًقا  البحث  ُموؤ�رصِّ  يف  وجَد  وعندما 
باحلجز، ول  واأ�رصَع  القبح جمال«،  يارب ُتخرج من  د »لطفك  ُيردِّ واأخذ 
واجته  العاهرات  فندق  من  خروَجه  َل  �صجَّ وقد  اإل  �صاعة  ن�صف  ُيكمل 
الُيمنى  بقدمه  دخله  والرذائل..  الُعهر  من  اخلايل  الرجال  فندق  نحو 
حلٍّ  يف  ر  تفكِّ ل  ملاذا  يقول:  وهو  ل�صديِقه  الكامريا  فاحًتا  ي  ي�صمِّ وهو 
ُكتب  لالفتٍة  واأ�صاَر  هنا  حجزُت  فلقد  اأنُظر  ثباتك،  لُتكِمل  احلل  كهذا 
ياأَبه  ل  فجاأةً،  الت�صال  وانقطع  البّث  َف  توقَّ ثم  فقط-،  -للرجال  عليها 
َم نحو ال�صتقبال، اأخذ بطاقَة ُغرفته و�صَعد، ل يلحظ  )عمار( بهذا وتقدَّ
يخ�صى  ي�صاِوره،  القلق  ظلَّ  ذلك  ومع  الفندق..  يف  واحدة  امراأة  وجود 
اأخرى،  مرًة  د  ليتاأكَّ بامل�صئول  ات�صَل  ال�صباحة؛  حمامات  يف  وجودهن 
فني  وموظَّ عاِملني  فقط،  الذكور  �صوى  الفندق  يف  اأحد  ل  باأن  فطماأَنه 
ثم  وال�صتجمام،  ال�صتحمام  َر  وقرَّ مالِب�صه،  خَلَع   ، فاطماأنَّ اح...  و�ُصيَّ





ع�رص  �صديد،  فالإرهاق  ط  خطَّ هكذا  م�صمى..  غري  اأجٍل  اإىل  بعدها  النوم 
دقَّ  قط،  اأنثى  يد  مت�ص�صها  ل  طاِهرة  مبن�صفٍة  مغلًفا  خرَج  وقد  دقائق 
برُجل!  لي�ص  رجاًل  اأماَمه  وجد  َب�رصه،  َخ�َص  َف�صَ ليفتحه،  َه  اجتَّ الباب، 
من  الُقما�ص  متييز  ت�صتطيع  ل  اأنك  لدرجة  بفخذيه  ق  يلت�صِ الِبنطال 
�ص  بتح�صُّ ويبداأ  علكًة  مي�صغ  املاكياچ،  وي�صع  طويل  �صعره  اجللد، 
يف  ي�رُصخ  ا،  مرتِع�صً الغرفة  داخل  يقِفز  )عمار(  بَنَهٍم...  )عمار(  د  ج�صَ

عليك.  اهلل  لعنُة  ملُعون،  يا  اخُرج  ث:  امُلخنَّ وجه 

على  �صاأُجّن  املقاَومة،  من  دعَك  ُهنا؟،  اأنَت  ملاذا  اإًذا  مبُيوعٍة:  ث  املخنَّ
ُبنَيانك. ة  وقوَّ و�صامتَك 

�صاأ�صتِكيُكم.  فندقكم،  ب�ُصمَعة  ي�رص  هذا  )عمار(: 

الوحيد  � واأنَت  مثِليني..  فندق  هذا  اأن  يعَلم  هنا  ياأتي  من  كّل 
اأّي َظرف. اأنالك حتت  الذي راَق يل، و�صوف 

م�رِصًعا  رك�ص  الغرفة،  خارج  اأخَرجه  حتى  ب�صدٍة  )عمار(  قاوَمه 
�صعار  وعليه  مثِليني،  فندق  هذا  اأن  ًدا  موؤكِّ يُرّد  امل�صئول  الهاتف،  نحو 

قزح.  قو�ص 

هنا  � من  �صاأخُرج  ملعونني؛  معناها  العالمة  هذه  اأن  اأعلم  ل  اأنا 
فورا. 

حديقة  باب  على  واِقًفا  كان  ُيغاِدر،  وهو  �صديقه  )عمار(  حادث 
�صديقه  حَدث..  ما  لُيخربه  ُيحاِدثه  وهو  مفتوَحة  الكامريا  الفندق، 
ول  ما  ل�صبٍب  انقَطَع  الت�صال  لكن  يعَلم،  كان  باأنه  ردَّ  تفاجئ  بدون 





اأحاطوا  )عمار(،  على  ثني  املخنَّ من  جمموعٌة  انق�صَّ  فجاأًة  اإخباره..  ي�صتطع 
ي�رُصخ  كان  بوه..  واغت�صَ كبريٍة  �صجرٍة  حتت  وه  وجرُّ اجتاه  كل  من  به 
حلظة  يرى،  والكوُن  ترى،  ميديا  وال�صو�صيال  ويرى،  ي�صَمع  و�صديقه 

له. ية  املع�صِ اغت�صاب 

ل









الِنقمُة تأتي لمن يستكِث النعمة على غريه،

اها لغرِيه، والنعمُة تأتي لَمن يتمنَّ

يِد غرِيه. بما في  له  ُة دأُب من ال عالقَة  والهمَّ









صلعاٌء جميَلة

ُكّليٍة  يف  لها  مبكاٍن  حتَظى  اأن  ت  متنَّ طاملا  التي  املنيا،  ابَنة  ت(  )ِهمَّ اإنها 
»كلية  يها  وُي�صمِّ املجتَمع  لعظمتها  ينحني  التي  الكلِّيات  من  مرُموَقة 
الن�ِصحاق،  وقمة  البوؤ�ص،  ة  قمَّ كثرية،  حياتها  يف  القَمم  اأن  مع  ة«،  قمَّ
اأن  ت  متَنّ الذي  حُمِيطها  يف  ت(  )همَّ به  ت�صُعر  ما  هذا  الدونية...  وقّمة 
كلَّما  عليها  الت�صييق  ميل  ل  الأكرَب  فاأخوها  الغد..  قبل  اليوم  ترتكه 
ومعظم  هاِتفها،  ُيخفي  ومّرًة  »املقملة«  بـ  ُيناديها  ًة  مرَّ املنِزل،  يف  ملحها 
ب  يغ�صَ اأبدا،  يبت�ِصم  ل  رجٌل  فالأب  اأبويها،  عليها  �ص  ُيحرِّ الأوقات 
فارغ،  مكان  به  يُعد  ل  ت(  )همَّ وَوجه  نقا�ص،  دون  به  اأغ�صَ َمن  في�صَفع 
هذا  اأجِلها  من  ترتك  قّمة،  لكّلية  الوحيد  �صبيلها  هي  املذاكرة  كانت 
حدَث  ا  فلمَّ ي�صَفع...  واأب  لِزج،  اأٍخ  عن  بعيًدا  كمغرِتبة،  وتعي�ص  البيت 
الطب  كلية  منها  اأحد  يدُخل  ل  التي  فالعائلة  الفرح،  من  طاَرت  امُلراد 
بابنتها عند  الأم تتباَهى  اأخَذت  ت(،  ال�رَصف مبجموع )همَّ اأبًدا ناَلت هذا 
مع  طاَلت  واملكاملات  معجزًة،  فعل  ه  وكاأنَّ متفاِخًرا  مي�ِصي  والأب  اجلريان، 
ت(.. وكان لزاًما  ت( وتفوق )همَّ املعاِرف والأقاِرب والأهل عن جمموع )همَّ
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كمغرتَبة،  بالقاهرة  للعي�ص  ت(  )همَّ انتقال  على  املواَفقة  الأ�رصة  على 
املعارف  اأمام  العائلة  راأ�ص  �صرتَفع  التي  ت(  )همَّ الدكتورة  وهَي  لتُعود 

اأمامهم. اأ�رصتها  �صاأن  من  وتزيد  والأهل،  والأقارب 

عن  عبارة  كانت  التي  اجلامعّية  املدينة  يف  للحياة  ت(  )همَّ انتقلت 
ظاِهر  هذا  ا،  اأي�صً كذلك  وُهنَّ  يل�صع،  والنحل  البنات،  من  نحل  خلّية 
ت(،  )همَّ راأتُهّن  هكذا  ب�صيء...  مبالتهن  ل  م�صيتهن،  نظراتهن،  من  جدا 
باأنف�صهن..  ثقتهن  اأمام  �ص  وتقلُّ با�صمحالل  �صعرت  اأنها  الغريب  لكن 
كلّية  يف  باأنها  نف�صها  رت  ذكَّ ما  و�رُصَعان  راأتهن،  كما  تكون  اأن  فاأرادت 
متوا�صع،  مبظهر  اأمامهن  تظَهر  ل  اأن  عليها  واأن  اأف�صلهن،  واأنها  الطب 
النداء  الأمُّ  ت  املال لت�صرتي املالب�ص واحُلِلّي.. لبَّ فقامت تطُلب من والدتها 
حتلم  كانت  �صيء  كل  ت(  )همَّ ا�صرَتت  الأب،  علم  دون  املال  لها  واأر�صَلت 
�صت�صعها  التي  التجميل  مب�صاحيق  املراآة  يف  وجهها  تتاأمل  واأخذت  به، 
الأوىل،  للمرة  �صت�صتخدمه  الذي  العرق  مزيل  وت�صم  مرة،  لأول 
ًدا  جمدَّ ترتديها  ثم  تخلعها،  ثم  كاملعتاد  راأ�صها  حول  الطرحة  ترتدي 

وتخلعها... 

جميلة  اأنا  يااااه  املِراآة:  مع  تقا�َصمتها  اأفكاٌر  ذهنها  يف  يدور  كان 
املنيا  اأحد من مغرتبي  راآين  اإذا  الطرحة خانقة، لكن  ب�صعِري، هذه  جًدا 
ل  ي�صِ وقد  احلجاب،  خلعت  اأين  �صيعرفون  القطار  يف  معي  كانوا  الذين 
عجزُت  الذي  الَقمل  هذا  لأن  بالإ�صافة  باآخر،  اأو  ب�صكٍل  لأهلي  ذلك 
موقف  يف  وي�صعني  كتفي  على  يت�صاقط  وقد  يظهر،  �صوف  عالجه  عن 
فال  لذا  فوائدها،  من  اأكرث  اأ�رصارها  احلجاب  َخلع  فكرة  ل،  ل  ل  حمرج.. 





فيه،  وا�صتمري  اأبًدا  يتغريَّ  لن  الذي  الو�صع  لي  تقبَّ فيها،  للتفكري  جمال 
ت(. )همَّ املتدّينة  الطبيبة  لأنِك  جميًعا  منهن  اأف�صل  بالطبع  فاأنِت 

لالنتقال  ال�صتعداد  منها  وطلبت  ت(  )همَّ على  املبنى  م�رصفة  نادت 
واحدة..  املذاكرة  مواعيد  لتكون  مثلها  ِطب  طالبة  مع  اأخرى  حلجرٍة 
عالمات  وجهها  على  ظهرت  ما  �رصعان  لكن  الفكرة،  ت(  )همَّ َلت  تقبَّ
)بثينة(  فـ  اجلديدة؛  الغرفة  رفيقة  )بثينة(  جمال  اأمام  والتقزم  �ص  التقلُّ
رائحة  �صعرها  ومن  الڤانيليا  رائحة  منها  تُفوح  واأنيقة،  جًدا  جميلة 
اأبي�ص  نظيف  بغطاء  فرا�صها  و�صادة  تك�صو  كانت  وال�صامبو،  م  البل�صَ
ترَكت  النظافة،  رائحة  خزانتها  من  تنبعث  حمراء،  ورود  اأطرافه  على 
يف  اجلديدة  �رصيكتها  باأنها  اأخربتها  عندما  ت(  )همَّ على  واأقبَلت  الو�صادة 
ونامت..  تركتها  ثم  ال�صاي  من  ُكوًبا  لها  و�صنَعت  بها  رّحَبت  الغرفة، 
حُتاِرب  ال�رصير  على  دت  ومتدَّ اخلزانة  جوار  حقاِئبها  ت(  )همَّ و�صَعت 
من  واثقًة  لتظَهر  الداخلي  الدعم  بع�ص  نف�صها  تعطي  املقارنات،  اأفكار 
جتروؤ  فال  القطة،  لها  تذَبح  اأن  قرَرت  )ُبثينة(،  اأمام  اأكرب  ب�صكٍل  نف�صها 

عميق.  نوٍم  يف  غرقت  ثم  معار�صتها،  اأو  ا�صتغاللها  على  ما  يوما 

ت(  )همَّ لكن  لتذاكر،  النور  واأ�صاءت  )ُبثينة(  ا�صتيقَظت  �صاعتني  بعد 
تفعلي  اأن  يجب  ل  )ُبثينة(:  وجه  يف  ت�رُصخ  وا�صتيقظت  وزجَمرت  تاأتاأت 

�صمحِت.  لو  امل�صباح  اأغِلقي  الآن،  اأذاكر  لن  فاأنا  ذلك، 

مع  � تتطاَبق  مذاكرتك  مواعيد  اأن  امل�رصفُة  اأخرَبتني  لقد 
فت. ت�رصَّ ذلك  على  وبناًء  مواعيدي، 

ل تربطي  � اأن  الأف�صل  َدة ومن  مواعيد حمدَّ لي�ص يل  يا حلوة..  ل 
بي. نف�صِك 





امُل�رِصفة؟ � قرار  ُتخاِلفني  ملاذا 

احلمام؟  � دخويل  مّرات  عدد  ا  اأي�صً امل�رصفُة  د  �صُتحدِّ هل 

على  واحدٍة  كل  وا�صطرت  موؤ�ِصفا،  م�صاًرا  بينهما  احلديث  اأخذ 
اجلامعية،  املدينة  من  �صُتطردان  جديدة  �صكاوى  فاأي  الأخرى،  اعتزال 
من  الع�رصات  هدوًءا،  اأكرث  ُهّن  مبن  امل�رصفة  ت�صتبدلهما  اأن  اأ�صهل  فما 

ال�صمت. التزمتا  لذا  واحد..  مكان  خلو  ينتِظرن  البنات 

�صعرها  ط  مُت�صِّ )ُبثينة(  األفت  ال�صباح،  يف  ت(  )همَّ ا�صتيقظت  عندما 
وحنقها  غريتها  من  ذلك  زاد  حمجبة!  غري  اإنها  للخروج،  ب  وتتاأهَّ
الأف�صل  اإنها  حمجبة،  وغري  طب  كلية  ويف  جميلة  )ُبثينة(  ال�صديدين.. 
كافًيا  �صبًبا  وحَده  هذا  كان  املا�صية،  الليلة  جتاوزات  عن  النظر  بغ�ص 
تلتِزم  الآن  حتى  لكنها  الداخلي  الغ�صب  ِقمة  يف  ت(  )همَّ جلعل  وقوًيا 

ال�صمت. 

وقفت  وراءها،  ت(  )همَّ ي�صمى  بركانا  تارَكًة  )ُبثينة(  خرجت 
على  يت�صاقط  بالَقمل  فاإذا  �صعرها،  ط  لُتم�صِّ املراآة  نف�ص  اأمام  الأخريُة 
وقد  وحدها،  اأنها  هت  تنبَّ احلد..  عن  زاد  لقد  الأبي�ص،  الطاولة  مفر�ص 
املفر�ص  ُتخفي  اأين  ا�صطرَبت  ب�رُصعٍة،  اأغلَقته  الآن،  الباب  اأحد  يقتِحم 
نحو  جهًة  متَّ عينها  وملعت  فجاأًة  توّقَفت  هنا  القمل،  عليه  �صقط  الذي 
وقذفت  الو�صادة  ك�صوة  خلعت  الو�صادة،  خا�صة  )ُبثينة(،  �رصير 
�صاأنال  بالطبع  قالت:  ثم  اأخرى،  مرًة  الغطاء  تها  األب�صَ ثم  داخلها،  بالقمل 

اأحد. من  اأف�صل  اأحد  هناك  يكون  ولن  ب،  تتحجَّ بجعلها  كبرًيا  ثواًبا 





ت�صتطيع  تكن  ول  )ُبثينة(،  راأ�ص  يف  القمُل  انت�رَص  اأ�صبوع..  بعد 
زميالتها  غرفة  على  ترددها  وب�صبب  اأحد،  اإخبار  اأو  عليه  ال�صيطَرة 
مبنى  بنات  القمُل  اأ�صاب  حتى  الأُخريات،  ُهنَّ  اإ�صابتهن  مت  للمذاكرة 
هيهات  لكن  القمامة،  يف  امل�صاد  اللو�صيون  علب  ازدادت  باأكمله..  الطب 
اأبًدا  ه  التفوُّ على  واحدة  جتروؤ  ل  ي�صود،  وال�صمت  منت�رِصة،  فالعدَوى 
ال�صكوت  ميكننا  ل  �صمتها:  عن  )ُبثينة(  خرجت  حتى  قمل،  ذات  باأنها 
كتفي،  على  قمَلتني  املدرج  يف  اليوم  زميلي  راأى  لقد  املهزلة،  هذه  على 
�صعري  حلق  قّررُت  ولقد  م�صابات،  جميعكن  اأن  اإنكار  ت�صتِطعن  ول 

 . ئًيا نها

ل.  اأف�صَ احلجاب  ارتدي  جمنونة!،  اأنِت  اإحداهن: 

احلجاب  ارتدي  لن  اأنا  ذلك،  فعلُت  اإن  نف�صي  احرِتم  لن  )ُبثينة(: 
قملي. لإخفاء 

واملحجبات  ال�صلع،  حتى  الراأ�ص  حلق  بفكرة  نَب  رحَّ حمجبات  الغرُي 
لأجل  ب�صعرهن  نَي  �صحَّ لأنهن  ال�صلعاوات  مع  متعاِطفاٍت  بات  حمجَّ بقنَي 

العدوى.  انت�صار  من  احلد 

لقد  �صلعاء،  )ُبثينة(  جعَلت  لأنها  يحُدث،  مبا  �صعيدة  كانت  ت(  )ِهمَّ
وها  حمجبة،  غري  اأنها  فيه  عرَفت  يوم  اأول  من  بها  ذلك  تفَعل  اأن  ت  متنَّ
وبات  الطب  كلية  يف  ال�صلعاوات  عدد  ازداد  فجاأًة  وبَيدها..  حدَث  قد 
جُتِنب  البنات  تكن  ل  روؤو�َصهن!  البنات  يحلق  ملاذا  للجَدل،  مِثرًيا  الأمر 
َحَلقنه  اأنهن  الآخرون  ظن  حتى  الكلية،  داخل  ال�صوؤال  هذا  على 
من  املِزيد  يجِلب  التعاطف  هذا  وبداأ  ال�رصطان..  مر�صى  مع  تعاُطًفا 





املرة،  هذه  الكلية  داخل  من  ال�صلعاوات  البنات  عدد  ويزداد  التعاُطف، 
الفتاُة  واأ�صبَحت  ال�صلعاوات،  لهوؤلء  الطالبي  املجتمع  احرتام  وزاد 
وها  ال�رصطان،  مر�صى  مع  تكاتًفا  بجمالها  للت�صحية  رمًزا  ال�صلعاء 
و�صاما  العميُد  وي�صلِّمها  الكلية،  م�رصح  درج  على  ت�صعد  )ُبثينة(  هي 
من  واأول  الفكرة  �صاحبة  كانت  اأنها  لأجل  اأُقيَمت  التي  احلفلة  تلك  يف 
بكل  ا�صتطاَعت  لقد  الطيب،  و�صلوكها  َتفّوقها  اىل  بالإ�صافة  قها،  طبَّ
اإىل مفاهيم معنوية وجمال  الداخلي  ت(  ُقبح )همَّ عفوّيٍة وجدارٍة حتويل 

وينت�رِص.  يزيد  داخلي 

ل





تحفظني العادات 

ة بالرماد،  كهّرٍة تردم قطرات الماء النقيَّ

ل قدميها 
َّ
َدتها أن ال تتبل ة عوَّ

ّ
ألن بيئة أجدادها الجاف









 التبغيَل
ِ

ه م وفِّ ُقم للمعلِّ

)�ُصمّية(

حما�رصة  يف  ُنكتًة  األَقت  لأنها  الدعابة،  روح  اإ�صاعة  بُتهَمة  همة  متَّ
ا�صم  يف  اخلري  اآتى  اأين  من  حّقا  تعَلم  ل  هي  )خريية(،  اخلرية  الدكتورة 
هي  هذه  فقط..  خراء  م�صدر  اأنه  موؤمنة  هي  العنق،  طويلة  املراأة  هذه 
اأحد  ل  الثانية،  للمرحلة  �صعدت  اأن  منذ  تعيدها  التي  الثالثة  ال�صنة 
لطاملا  الدكتورة،  هذه  اختبارات  باأحد  تعرثَّ  اإذا  اجلامعة  من  ج  يتخرَّ
احلياة  نوع  ما  معرَفة  يريدوَن  فاجلميع  ُلغًزا،  ال�صخ�صية  حياتها  كانت 
فقد  تنفك،  ول  خريية  حاجبي  بني  الكبرية  الُعقَدة  هذه  َلت  �صكَّ التي 
مقطبة،  ف�صاَرت  بينهما  اخلط  وانحنى  حاجبيها  بني  امل�صافات  �صاَقت 
عينها  بني  حمفورا  اأثًرا  الُعقدة  ُتبقي  البت�صام  وحاوَلت  �صاَدَف  اإن  حتى 
ول  الكثريون  فيه  �صقَط  خندق  اإنه  جتعيدة،  لي�ص  الأثر  هذا  يزول،  ل 
اأبدا،  اخلري  تفعل  ل  ثاِئرة،  ومالحمها  متناِفرة  وجهها  اأقطاب  اأحد،  ينُج 
�صبابها  بذاءة،  نافورة  ول�صانها  حلَّت،  اأينما  والرمادية  اجلمود  تعيث 
فتجعل  اأنوثتها  اأو  ُذكورته  مبفردات  عبثت  اأحدا  �صتَمت  واإن  مبتَكر، 
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فذات  التفعيل،  من  ممنوَعة  لي�صت  األفاظها  ذَكر،  والأنثى  اأنثى  الذكَر 
تها من ثديها منتهَيًة بقر�ص  مرٍة قذَفت ببحٍث طالبًة يف وجهها ثم هب�صَ
اأنِت نتاج عالقة فرا�ص بني رُجل غبي وامراأة  اآمَلتها قائلًة:  حلمتها حتى 
لأُنِقذ  هنا  من  تتخرجي  ولن  الغباء،  اإل  ُير�صع  لن  الثدي  وهذا  حتبه،  ل 
فلي�ص  عليها،  ا  مغ�صيًّ الفتاة  لت�صقط  الأغبياء...  �صغارك  من  الب�رصية 
فبالرغم  وزمالئها،  زميالتها  بني  ذلك  لها  ُيقال  اأن  ل  تتحمَّ طالبة  هناك 
بذاءتها،  ني  يخ�صَ ي�صمنَت  ُكنَّ  اأنهن  اإل  بها،  ذرًعا  قن  �صِ الطالبات  اأن  من 
كل  يتخّرجن..  فال  منها،  اهلل  ويرحمُهن  جَن  يتخرَّ حتى  الأيام  رن  مُيِرّ
كانت  التي  واحلكمة  العدد،  مكتملة  احل�صور  اإجبارية  حما�رصاتها 
اخَلِجَلة بغلة  تكُتبها على ال�صبورة كل مرة من تاأليفها، احلكمة تقول: » 
التي  بال�صهولة  اخلجل  عالقة  ُندِرك  ول  اجلملة،  نفهم  ل  و�صهلة«  هبلة 
من  اخلَجل  عن  نكف  نكن  ل  لكننا  احلكمة؟،  هذه  وراء  معنى  اأي  تعنيها، 
كراَمتنا  وتبعرث  اأمامنا  كرامتهم  تبعرِث  وهي  القاعة،  يف  ال�صباب  زمالئنا 
ومتار�ص  عنقه،  رة  موؤخِّ على  وت�صَفعه  بنوال  اأحدهم  ُتناِدي  اأمامهم، 
اأنها  دائما  اأ�صُعر  كنت  حذائها،  بكعِب  ُذكورته  يف  بركِله  اآخر  اإخ�صاء 
ل  لأن  �صامت  والكل  امل�صتقبليني،  اأطفالنا  ُننِجب  اأن  جميًعا  تريدنا  ل 

ُيفَعل به.  اأحًدا عما  ث  اأن يحدِّ ُيريد  اأحد 

لن  ج  التخرُّ اأن  اأيقَنت  اأع�صابها،  فقَدت  ل،  التحمُّ ت�صتِطع  ل  )�صميُة( 
يحدث، طاملا )خريية( هنا، ذات ندوٍة قذَفت بحذائها يف وجه )خريية( 
ق  ُت�صدِّ ل  ُم�رصعًة..  وخرجت  القاعة  باب  فتَحت  ثم  اجلميع،  اأمام 
عليها  ال�صماُء  هطَلت  الأول،  احلذاء  قذف  فبعد  حَدث،  ما  )خريية( 
امل�صاء يقول »جامعّيات ي�رِصَن حافيات  اأحذيًة كثرية، وخرٌب يف جريدة 





يف م�صريٍة اعرتا�صية على دكتورتهم«، يف �صاعاٍت كرب اخلرب حتى و�صل 
وكاأنَّ  ثابتة،  وهي  مكتبه  دخَلت  اإليه،  ا�صتدعاها  امل�صئولني،  لكبار 
وظهر  بكر�صّيه  امل�صئول  ا�صتدار  اأن  ومبجرد  فيه،  لها  يد  ل  حدث  ما 

مغَلق: ن�صف  بفٍم  نطَق  وجهه، 

خريّية؟ �

كان  بالأم�ص  فعلُته  فما  منك،  خائفًة  ل�صُت  اندها�ص:  بعد  بثقٍة  ت  ردَّ
اليوم. �صنعه  ميكنك  مما  اأفَدح 

امل�صاِك�صة؟ � قّطتي  يا  النا�ص  وبنات  اأبناء  يف  ذلك  تفعلنَي  ملاذا 

الإجابة. � متِلك  الذي  الوحيد  اأنَت 

يف  � اإخراجه  واأ�صتطيع  الُدرج  يف  ف�صلك  قرار  اأن  تعلمنَي  واأنِت 
اأي وقت.

الُذروة،  � اإل وقت  ابن توكال، الذَكر اجليد ل ُيخِرج قراره   يا 
الأمور حوَلك ل ت�صتدعي ذلك. وكل 

 يا عاهرة �

به  � وانت�ِص  وفّعله  قرارك  اأخِرج  اأجنبك،  كَمن  عاِهر  فكرَك 
لّذة  كل  نهاية  يف  لكن  حق،  ال�صَّ لذة  م  تفهُّ اأ�صتطيع  الآن، 

اللذعات. تكون  اللذات  قدر  وعلى  لذعة، 

الــ... � بنت  يا  ُتهّدِدينني   





الڤيديو،  هذا  �صاهد  ُخذ  تهداأ..  ول  بن�صيحتي  تاأُخذ  ل  اأنَك  دام 
د  حدِّ القاع،  �صيكون  ذلك  بعد  لأن  جمدك،  ُذروة  يف  الآن  نف�صك  واعترِب 
اأُجيد  فاأنا  يل  تعِطيه  اأن  واأن�صحك  متِزيقه،  اأو  قرارك  باإخراج  موِقفك 

تذُكر؟ األ  التمزيق، 

الڤيديو؟ � من  تخجِلني  األ 

يخَجل. � اأن  به  ُيفرَت�ص  من  واأنَت  بغلة،  هبلة  �صهلة  اخلجلة 

وبعد؟ �

َبعد � ل 

مع  ترقيتها  بقرار  احتفَلت  اأياٍم  وبعد  وخرَجت،  مكتبه  باب  فتَحت 
اجلامعة مع �صوء �صرية و�صلوك، وف�صَل معها  )�ُصمية( من  نف�صها، وُف�صَلت 
قّرَرت  ها  لكنَّ اأخرى..  جامعٍة  باأّي  التحاق  يليه  ل  ف�صاًل  تِبعها،  من  كل 
خريية  ترُف�ص  اأن  )�صميُة(  َعت  توقَّ �صيء،  عن  لت�صاألها  )خريية(  زياَرة 
ما  بعبو�ٍص:  )�صميُة(  �صاأَلتها  َقِبَلت،  ع  املتوقَّ عك�ص  على  لكن  مقابلتها، 

بغلة؟ �صهلة  هبلة  اخلجلة  معنى 

األ...  اأول مرة تنُظرها، رمبا �صفَقة، ح�رصة،  نظَرت لها )خرييُة( نظرًة 
تعي�ص  اأنها  ت  ظنَّ لأنها  هبلة  الزمان،  هذا  يف  الآن  تخَجل  التي  الفتاة   :
�صهلة  كبغلٍة  ُترَكب  خَجلها،  ي�صتغل  ذَكِر  من  تن�صِحق  جدتها،  ع�رَص 
العمل اجلديد،  ُكّن جّيًدا لتقتِحمن �صوق  اأحاِول تروي�صَ المتطاء، كنُت 

. تر�صنَب  اأجعلُكّن  فكنُت  الدر�َص  تفهمَن  ل  لكنُكن 





اجلميع؟  � على  وتعميمها  القاعدة  هذه  تفعيل  حتاولني  وملاذا 

لأن  � بالرماد،  ة  النقيَّ املاء  قطرات  تردم  ٍة  كهرَّ العادات  حتفظني 
وباملنا�صبة  قدميها..  تتبّلل  ل  اأن  َدتها  عوَّ اجلافة  اأجدادها  بيئة 

�صوؤال. باأكرث من  لِك  ُي�صمح  ل 

ل









ُبنّية   “لما قالوا دي 

يين،
ِّ
لت الحبيبة جاّية تفرشلي وتغط

ُ
ق

 ولما أموت تبكي عليا“

بكائية مأثورة عن لسان الجدات.

للبكاِء أشكاٌل كثرية.. المحو مثال









محو أمنية

: رجل  �صببها  كان  ر  �ُصكَّ غيوبة  يف  وفاتها  قبَل  ها  اأمُّ لها  قالت 

يف  بعبو�صك  اأو  الناعم،  ب�صّدك  يعرِتفون  ل  عزيزتي  يا  الرجال 
للناحية  تلتفِتنَي  عندما  �صت�صَحكني  اأنِك  جّيًدا  يعَلموَن  هم  وجوههم، 
راًء  اآخرها  يف  �صُي�صِ »�صّد«  كلمة  اأحُدهم  قراأ  لو  حتى  الأخرى، 
»حرية«  كلمة  من  ميحونه  الذي  الراء  ذاته  هو  »�صدر«،  لُت�صبح 
ول  ُيجدي  ال�صد  ل  ر�صا،  اأبَدت  اإن  جليوبهم  ت�صعى  »حّية«  فريونِك 

للكرة،  ي(  )احل�رصَ ب�صّد  اإل  يعرتفون  ل  جميلتي  يا  الرجال  الر�صا، 

.. يوِمها  من 

املغ�صلة،  الثاِمنة، تنُظر لوجهها يف مراآة  ة( كل يوٍم يف  )اأُمِنيَّ ت�صتيقُظ 
باقية،  مازالت  الأَرق  اآثار  ينمِح،  فال  وثالثة  واثنني  مّرًة  ب�صابون  تغ�ِصله 
وجنتيها  ت�صُعر  حتى  بُعنٍف  املن�صفة  عليه  فُت�صِقط  زوالها  من  تياأ�ص 
اخلدَّ  هذا  املن�صفُة  تلك  حرَثت  لقد  املن�صفة،  ن�صيج  بخ�صوَنة  احلمراوتني 
ال�صاِمخ قاِحل،  اأنفها اجلبِلي  ُترَك جاًفا هكذا، �صحراٌء مالحمها،  ُيرَو،  ول 
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اأنفا�صها  رياح  بعرثة  مّل  تٌل  املحّدب  ذقنها  غروب،  ه�صبات  ووجنتيها 
ُتفطر  للحياة،  ت�صت�صِلم  والتناهيد،  والهوف  الأوف  من  ريٌح  لرماله، 
. ت يف كوب حليب ب�صاي وتنه�ص  املاء وب�صع ب�صكوتات تتفتَّ كوًبا من 

حتاِول  مبلَّلة،  مبن�صفٍة  مت�صك  منها،  متل  ل  التي  املحو  لعبَة  مُتاِر�ص 
كل  ُتِزيل  ا،  رًفّ ا  رًفّ املكتبة  مت�صح  وجهها،  تعامل  كما  الأ�صياء  معاملة 
الأحالم  منها  ُتخرج  الأدراج،  مت�صح  عليها،  املرتاكمة  الذاكرة  اأتربة 
تُر�ّص  ياأ�ٍص،  من  قمامة  يف  بها  تقِذف  بعد،  تتحقق  ول  َلت  تاأجَّ التي 
�صا�صاته  ر�صَو  حتاول  التلفاز،  ومت�صح  التلميع  �صائل  من  باملزيد  املن�صفَة 
د  التلفاز »كما تديُن تدان«، تتجدَّ ُمغري، لكن �صوًتا يخرج من  بلمعاٍن 
قلبها،  يف  بع�صها  ُتعلِّق  مت�صحها،  التحف،  نحو  تهرب  الأ�صجان،  نف�صها  يف 
تلعق ذكرياتها، ثم تنتقل للجدران، ُترى ماذا حتاول اأن متحو؟! تت�صاءل 
هذا  يف  �صمعته  ما  بكل  حتتِفظ  مازالت  هل  اجلدران،  تلك  اإذن  هي  اأين 
ملاذا  ب!  تتعجَّ اآذان«  »للجدران  قالوا  الذين  اأولئك  �صاَهدها  اأين  البيت؟! 
اجلدار  على  تنهال  ثم  �صيء،  كل  معها  واأحمو  لأحموها  متييزها  اأ�صتطيع  ل 
كان  لو  م�صيبٌة  تت�صاءل:  ثم  ومت�صح...  ومت�صح  مت�صح  مبن�صفتني،  كله 
املرايا!..  تلك  اإنها  راأيُتها،  نعم  اجلدران،  عيون  اأين  ترى  عيون،  ا  اأي�صً لها 
مت�صح  ال�صمِعدانات  على  تنهال  ومت�صح،  ومت�صح  ح  مت�صَ املرايا  على  تنهال 
مت�صح  الكرا�صي  نحو  تّتِجه  ال�صموع،  من  ال�صحايا  بقايا  عليها  من 
رات  موؤخِّ عليها  جل�صت  التي  وقاعدته  للزمن،  انحنى  الذي  ظهرها 
ب�صغٍف،  بنهٍم،  مت�صح  عينها،  عليه  تقع  ما  كل  مت�صح  الكبرية،  التقاع�ص 
اأن  تاأخذ نظرًة �رصيعًة حولها فرتى  ثم  ل�صاعاٍت،  ف، تظل هكذا  توقُّ بال 

التفا�صيل. بكل  اأمامها  ة  حيَّ الأ�صياء  كل  حُمَِي،  �صيء  ل 





كم  املكتب،  ذلك  على  وال�رصاخ  القهر  جل�صات  حمَو  حتاول  كانت 
مرٍة �رَصخ والُدها يف وجهها واأخربها »كم هي غبية«، فقد كان �صعًبا 
ممحاة  جتد  فال  تبكي  لة،  املطوَّ الق�صمة  م�صائل  حل  الثاِمنة  طفَلة  على 
اإل باأقالٍم ر�صا�ص  اإنها مذ تلك املرحلة ل تكُتب  اأمها،  لدموعها �صوى يد 
يف  املماحي  من  بالكثري  حتتِفظ  اأن  والدُتها  علَّمتها  لذلك  للمحو،  قابلة 
الأوقاِت  وممحاُة  اأمها،  يد  تختفي  حني  للدموع،  ممحاٌة  روحها،  علبِة 
تال�َصت  فاإذا  اأُغنية«،  اأو»  »كتاب«،  النتظار  وممحاة  »نوم«،  الع�صيبة 
حتاول  كانت  كبرية،  ملمحاٍة  بذاتها  هي  ل  تتحوَّ اأن  عليها  املماحي  كل 
الأغنية  كتلك  ينمِح،  ل  كاملوروث  فالو�صم  ُتفِلح  فال  جّدتها  و�صم  حمَو 
ويل  بي�صا  ليتني  »يا  �صغرية  وهي  جدُتها  بها  تهدِهدها  كانت  التي 
ت�صاألها:  كانت  مّرٍة  كل  ويف  ينحب«،  الرجال  عند  البيا�ص  واهلل  �صب، 
الأغنية  متحو  اأن  ت�صتطيع  ل  )اأمنية(  لكن  اجلدة،  جُتيب  فال  �صتي؟،  يا  ليه 
اأنا  نف�صها:  وبني  بينها  ُتتمِتم  ثم  فا�صلة،  ممحاة  اأنها  فتفهم  عقلها  من 
الثقة  فتعيد  ينمِح،  ول  ع�صاين  لأنه  م  وُحرِّ الو�صم  ُلعن  �َصة،  مقدَّ ممحاٌة 
اأخرى  مّرًة  عادت  املحو،  يف  وت�صتمر  كممحاٍة  جديٍد  من  لنف�صها 
املراآة  نحو  اجتهت  ثم  الرتاب،  ذلك  كل  من  وجهها  لتغ�ِصل  للمغ�صلة 
حاولت  �صيء،  كل  به  علق  الذي  القاِحل  وجهها  حمو  رت  وقرَّ جمدًدا، 

املنزل. نقاًبا وخرَجت من  وارتدت  حموه، 

ل









ل فيه هنا وهناك، فنغِزل 
َّ

نصنُع عالًما جديًدا، نتنق
خياًما من أصواِف خيوط الحلوى، وعندما ُيحيط بنا 

الُذباب من جديد، نعِقد معه صفقًة، ُنعطيه فرصًة، 
ق، 

ِّ
منا كيف نطري، ُنحل

ِّ
د معه ليعل

ُ
قد ننَجح في التعاق

ننسى، نعم ينبغي أن ُيعلمنا كيف ننسى، كيف 
 بواسطة 

ً
تة، لنصنع عالًما جميال

َّ
يكون لدينا ذاِكرة مؤق

الذباب.. 

بِح جماال.
ُ

فمازال هناَك من يرى في الق









اعقد صفقًة مع ذبابة

ونبني  هاملدينة  نحرق  »قوم  املقوَلة  تلك  على  عينيه  �صقَطت 
اأنفِه  على  وقَفت  القراءة،  باإكمال  له  ت�صَمح  ل  الُذبابة  لكن  غريها«، 
الإم�صاك  حاول  ف،  املنت�صَ يف  الوا�صعتني  عينيه  بوؤبوؤا  فالتقى  الطويل، 
تقِبيلها  حاوَل  عندما  بخطيبته  ره  ُتذكِّ اإنها  له،  ت�صمح  ل  لكنها  بها 
اإنها  ُت�صاِك�صه،  اأخرى  مرًة  عادت  ثم  بعيًدا  فطارت  مّرًة،  امل�صعد  يف 
بتلك  والهرب،  للعزلة  وه  ا�صطرُّ الذين  هوؤلء  بهم؛  ا  اأي�صً رُه  تذكِّ
بتحفيز  قام  كلما  ال�صعي،  رغم  ق  تتحقَّ ل  التي  امل�صاِك�صة  الأحالم 
لديه  يجد  فال  به،  مرَّ  ما  كل  ر  تذكَّ الوعكة،  هذه  من  ليفيق  نف�صه 
لكل  جذب  م�صدر  اأنه  يبدو  امل�صاك�صات،  من  املزيد  لتحّمل  طاقًة 

العال. وانتكا�صات  م�صاَك�صات 

.. الذبابة  تلك  مع  ث  يتحدَّ نف�صه  وجَد  عابًثا 

فلدّي  باإحلاحك،  بخطيبتي  ُتذّكرينني  )مازن(،  اأنا  ذبابة..  يا  اأهال 
وع�رصون  يومي،  ات�صاٍل  مبائِة  اإل  تهداأ  ل  عنيدة،  ٌة  م�صاِك�صَ خطيبٌة 
م�صيِطر  واأٌب  بها،  اأهَتم  ل  فاأنا  واإل  هذا  اليوم،  مدار  على  ر�صالة  األف 
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بني  من  اخلا�صة  اأوقاتي  اأ�رصق  حياتي،  يف  وكبريٍة  �صغريٍة  بكل  م�صغول 
دائًما  ينتِظر  بل  لكفاءٍة  ينُظر  ل  عمٍل  ومديُر  ب�صعوبٍة،  مه  حتكُّ براِثن 
عن  الأخرى  اأنِت  ُكفِّي  لذا  اأُتِقنها،  ل  التي  واملجامالت  النفاق  عبارات 
الذي  الوقت  هذا  عليَّ  ُتف�صديَن  الطريقة  بهذه  لأنِك  م�صاك�صتي 

الآن. �صت�صمِعينه  الذي  والدي  �رصاخ  بني  من  ا�صتقِطعه 

يتِعمل«. � اإيه  وراك  �صوف  بقا  خيبتها  يا  »قوم 

تعود  � ذبابة  يا  هنا  الهاء  »خيبتها«،  ُي�صّميني  واِلِدي  اأراأيِت.. 
اأبي  وخيبة  خيبتها  اأُمثِّل  فاأنا  ب�صيء،  الالُمباِلية  اأّمي  على 
خيَبتها  يذُكر  هو،  خيَبته  يذُكر  ل  ولكنه  الوقت،  نف�ص  يف 
الغرَفة  يقتِحم  اأن  قبل  نداءه  بتلبَيِة  الإ�رصاع  وعليَّ  فقط،  هي 
لكن  اأنُفه  م�صدرُه  هذا  بطنينك  اأ�صبه  طنيًنا  وُي�صمعني 

اأكرب. ب�صكٍل 

لنف�ِصه  ُه  اأعدَّ الذي  بفطوِره  جمّدًدا  وعاد  دقائق  خم�ص  )مازن(  ذهب 
نف�ص  على  الكتاب  �صفحة  على  وقَفت  وقد  الُذبابة  فوجَد  �رصيًعا، 

عالمة؟ اأهِذه  غريها«،  ونبني  هاملدينة  نحرق  »قوم  املقولة 

هل  ذبابة؟  يا  قريًبا  العال  �صينتهي  هل  ماذا،  على  عالمة  ولكن 
واأنتِبه  منهم  لأحتّرر  هوؤلء،  كل  ل�صفع  تنبيهي  وحتاولني  بذلك  تعلمنَي 
ُذبابة، ل ميكنني جتاهل كل  يا  اأفَعل ذلك  ة؟! كيف  امللغيَّ امُلهَملة  لذاتي 

لو... اإل  والعقبات،  املعّكرات  هذه 

�صَمَت )مازن( بعد »لو« ونَظَر لها: هل ميكنِك م�صاعدِتي لإنهاِء عاملي 
نف�صِك،  لنَي  تتحمَّ لأنِك  بب�صاطة  ت�صتطيعني،  اأنِك  اأعتقُد  ذبابة؟  يا  هذا 





تعب  ي�صيبك  األ  الطنني،  من  الوقت  هذا  كل  ل  حتمُّ ت�صتطيعني  كيف 
الأ�صياء  كل  ت�صتهدفنَي  اجتاه،  األف  ترقب  العني  هذه  كل  �صداع؟  اأو 
اأمامي  تقِفني  كيف  ذلك،  تفعلنَي  كيف  تَت�صّتِتني؟  ول  الجتاهات  وكل 
وغَدة،  يا  انتظري  وهناك..  هنا  حُتلِّقني  واأنِت  اخي  �رصُ لني  وتتحمَّ هكذا، 

يا حقرَية. الع�صل يل  اتركي فطوري، هذا 

علَقت  اأنها  ف  اكت�صَ لكنه  ل،  الع�صَ من  الذبابة  اإزالة  )مازن(  حاوَل 
وكاأنها  واأجنحتها،  قدميها  ُتثبِّت  لُزوجته  لكن  اخلروج  حُتاِول  به، 
ال�صيء  هو  الع�صل  هذا  اهلل،  يا  بها:  ًقا  حمدِّ )مازن(  م�صَيدة،  يف  وقَعت 
قّوتك  ريَن  ُت�صخِّ الجتاهات،  كل  يف  عنه  تبحثنَي  كنِت  الذي  الوحيد 

م�صيَدتك. هو  كان  حَدث؛  وعندما  عليه،  لتح�صلي  وطاقتك 

عالمٌة  اأهذه  اأبَحث؟  ما  مثل  حلٍو  عالٍ  عن  جميلتي  يا  تبحثنَي  اأكنِت 
اأرَغب  التي  العواِل  واأن  بخري؟  اأنني  ليخربين  يل  اهلل  اأر�صلِك  هل  اأخرى؟ 

اأرغبها؟ التي  تلك  من  اأجمل  منها  ر  التحرُّ يف 

ا�صت�صلمت،  وكاأنها  فجاأًة،  واملقاَومة  احلركة  عن  الذبابُة  َفت  توقَّ
الذي  امُلنِقذ  القدر  اإنه  ب�صهولة..  بها  الإم�صاك  باإخراجها،  )مازن(  �صارع 
فبداأت  فها،  وجفَّ املاء،  من  ُنقَطتني  عليها  و�صع  تهّورها،  نتاِئج  من  انت�صَلها 
جديد،  من  وحتلِّق  تطرُي  جديد،  من  ُت�صاِك�صه  جديد،  من  ك  تتحرَّ
ل  وكاأنها  جديد  من  الع�صل  يف  فت�صقط  جديد،  حلٍو  عالٍ  عن  تبحُث 

َقباًل.  �صاَدها  اأنه  تعَلم 

لأنني  اأكرث  ويائ�ٌص  جًدا،  بائ�ٌص  اأين  اأعلم  جديد:  من  )مازن(  ُينِقذها 
اأنِت  اأفهمِك،  اأنا  قيني  �صدِّ لكن  واحد،  طرٍف  من  حواًرا  معِك  اأُجري 

كذلك؟ األي�ص  اأن�صى،  باأن  اإخباري  حتاولنَي 





تة  املوؤقَّ ذاكرتك  اأعطني  �صفقًة،  معِك  �صاأعِقد  عزيزتي  يا  ح�صًنا 
الق�صرية، لأن�صى نداءات اأبي يل بـ »خيبتها«، لأن�صى املدير وخطيبتي 
اأين  واأن�صى  طفولتي،  ُمذ  عنِّي  اأُّمي  ان�صغال  لأن�صى  الأوغاد،  واأ�صدقائي 
اآخر حلو لأكرَث من  د، لأ�صقط يف عالٍ  اأعِطني ن�صيانك املتجدِّ يف ُعزلة... 
بكل  واأ�صتِلذ  اأن�صى،  ما  مبقدار  اأنت�ِصي  مرة،  من  اأكرث  ذ  اأتلذَّ مثلك،  مّرٍة 
العال  هذا  كان  لو  حتى  حًقا  رائٌع  لأمٌر  اإنه  مثلِك..  عاملي  يف  ع�صل  ذّرة 
م�صيدة يل، اأنا موافٌق اأن ي�صيدين عاٌل حلو، حتى لو ملرٍة واحدة واأموت، 
تة،  املوؤقَّ ذاكرتك  واأعطني  كله  الع�صل  َطبق  ُخذي  ذبابة،  يا  ا�صمعي 
التي  الوحيدة  لأنِك  �صتوافقنَي  هيا..  واِفقي،  ال�صفقة،  هذه  ع  لنّوقِّ هيا 

ذبابة... يا  الذبابة؟!  اأيتها  لذا..  بي،  ت�صُعر 

ماَتت  الع�صل،  طبق  يف  حراٍك  بال  ليجدها  هَذياناِته  من  )مازن(  اأفاَق 
من  اإنقاذها  الآن  ميكنه  ل  و)مازن(  ا،  وحرفيًّ جماًزا  فيه  ماَتت  فيه،  الذبابة 
ترجمة  يحاول  فيه،  ملقاة  وهي  الع�صل  لطبق  ينُظر  فَقط  هو  جديد، 
�ُصغَلك  معاد  خيبتها  يا  »يال  والده  نداء  ي�صمع  ل  اأنه  حتى  حدث،  ما 
الزنانة«  »خطيبتي  با�صم  ي�صيء  الذي  حمموله  ات  رنَّ ي�صمع  ول  جه«، 

بك. ل  تت�صِ

ل





معادلٌة صعَبة لها حل واحد :

ِوّد + طرفني متكاِملني + نقص ما = حياة مستمّرة بسالم.

معادلٌة مستِحيلة ال حل سلِمي لها في كل 
المجموعات المجتمِعية :

مات = حرب مستمّرة.
ُ
ل + تراك اختالف + عدم تقبُّ









األريَكة

انثَنى  اأو  لآخر،  مكاٍن  من  لينِقله  ا  كر�صًيّ حمل  كلَّما  توؤمِله  �صاقه 
ل  للك�صَ وال�صت�صالم  الفو�صى،  يُحّبوَن  ل  النّجارون  م�صمار،  لدّق 
�ص  اأن ُيقاِوم كل اأنواع الك�صل، حتى لو كان امُلحرِّ �صيخُلقها، لذا عليه 
راأ�صه  من  تنف�ص  اأن  املوؤمِلة  الذكرى  لهذه  ميكن  ل  تندِمل،  ل  ِذكرى  اأُل 
املن�صار  فيكاد  والدم  ال�رصاخ  �صور  ر  ويتذكَّ اأحيانا  ي�رصد  يعَمل،  وهو 
الكهربي يقطع يده، ينتِبه على اآخر حلظة، ينقِطع �رصوده اأف�صل من اأن 
كق�صا�ٍص  ذاكرته  الزمن  من�صار  �صيقَطع  متى  ويت�صاءل:  يده،  تنقِطع 
دون  عليه  ت  مرَّ ل�صنواٍت  واقت�صا�ص  يوًما،  الفرح  تطلب  ل�صنواٍت 
الإجابة  الن�صيان،  حد  ذاكرته  على  �صيقاُم  ياترى  و�صيلٍة  باأيِّ  ن�صيان، 
عالمة  نهايته  يف  اأحمر  طويل  �رصيٍط  يف  دائم  وا�صتمراٌر  اإجابة،  ل  دائًما: 
اأَل الروح والنف�ص والك�رص  اأنواعه،  اإنها ذاكرٌة تُخ�ص الأل بكل  �صفراء، 
هَرَب  يوم  الف�ص،  يوم  ذاكرة  اإنها  انتف�ص...  الذي  واجل�صد  وال�صياع 

. روحه  دون  بج�صده  وجنى  القتل  و�صاهد  يَب  واأُ�صِ

تناوله  ال�صغرية،  ور�صته  يف  اأعوام  الع�رصة  ابنة  �صغريُته  تعيُنه 
-متو�صط«. -�صغري  »كبري  له  تفِرزها  امل�صامري، 
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وبينه  بينها  تناديه  الور�صة،  وح�صَة  توؤِن�ص  الغداء،  طعام  له  حُت�رصِّ 
واأمام  )رابعة(،  بـ  وبينه  بينها  ويناديها  )اأبتي(،  بـ  زبائِنه  اأمام  واأي�صا 
اأن  من  بالرغم  فتفَهمه،  فقط  بالإ�صارة  يكتفي  با�صم،  يناديها  ل  الزباِئن 
َلت  تقبَّ الف�ّص،  من  عاد  منذ  )رابعة(  بـ  يناديها  )�صفاء(،  هو  احلقيقي  ا�صمها 
كلما  تنقِب�ص  كانت  ولكنها  عليها،  واعتادت  والدها  نداءات  )�صفاء( 
غمر  حتى  يزداد  داخله  واجلرح  مي�صي  والوقت  يوم  بعد  يوم  �صمعتها، 
وُيبعرِث  الأخ�صاب  م  ُيحطِّ رابعة،  عقيدة  يخاِلف  خرٌب  اأذيَع  كلما  الفوؤاد، 
وي�صيح:  وجهها  يف  في�رُصخ  ئه،  لتهدِّ نحوه  )�صفاء(  ترُك�ص  امل�صامري، 
خَوَنة  جميعهم  احلقائق،  ُيزّيفون  كيف  ال�صهداء،  ين�صون  كيف 

ا�صتثناء.  بال  جميعهم  قَتَلة،  جميعهم 

قادًما  ا  �صخ�صً بعيٍد  من  مَلحت  لأنها  بارًدا،  ماًء  و�صَقته  )�صفاء(  اأته  هدَّ
ل  ة  وفر�صَ زبون  اإنه  مال،  ول  اأ�صُهر  منذ  ماَل  فاحلال  زبون،  اأنه  ت  فظنَّ
اخل�صبي  مكتبه  على  وجل�َص  ابنته  كتف  على  َز  تعكَّ يع،  ت�صِ اأن  ينبغي 
بك،  اأهال  بـ:  الزبون  ا�صتقبل  خملَّع«،  النجار  »باب  اأن  على  يدل  الذي 

طلبك؟  ما  ل  تف�صَّ

املقا�صات  بهذه  ت�صميمها  تتوىلَّ  ُمريَحة،  اأريكٍة  يف  اأرَغب  احلقيقة  يف 
اأت�صلمها؟ متى  عربوًنا..  الآن  و�صاأدفع  وتنجيدها، 

اأ�صبوعني.  خالل  ت�صليمها  ميكنني  بالطبع  بالطبع  حما�ٍص:  يف 

بطاقة  املكتب  على  منها  ف�صقَطت  املال،  لُيخِرج  حمفظته  الرجُل  فتح 
وكاأن  بها  النجاُر  حمَلق  ذاته،  الرجل  و�صورة  ع�صكري  �صعار  عليها 
ما  �صماع  ي�صتطع  ول  وجهه  احَمرَّ  وحترقها،  عينيه  من  �صتخُرج  �رصارة 





يا  بك  ماذا  مازًحا:  خفيفًة  ًة  هزَّ كتِفه  على  ُه  هزَّ حتى  الزبون،  يقوله 
اأم  كهذا  كبرًيا  عربوًنا  فيها  ى  تتقا�صَ التي  الأوىل  املرة  هي  هل  رجل، 

ماذا؟ 

املاَل و�صوف تكون  اأعطني  اأبًدا، ل �صيء.. فقط �رصدُت،  بتلعُثم: ل ل 
اأ�صبوعني.  بعد  جاهزًة  الأريكة 

خرج الزبوُن تارًكا ورائه جحيًما ل يدري عنه �صيًئا داخل النجار، 
على  و�صتمّر  اقرَتب  الدر�ص  موعد  باأن  تخرِبه  والدها  من  )�صفاء(  اقرتَبت 
�صيء  حياكة  يحاول  وهو  وغادَرته  فواَفَق  معا،  ويذهبان  رفيقتها 
جتهيز  ومت  الأ�صبوعان  مرَّ  وقلبه،  كبده  حرائق  به  ُيثِلج  النتقام  من 
هذه  قِدَم  ثمنها،  من  الباقي  ويدَفع  لياأخذها  الزبوُن  وَقِدَم  الأريكة، 
مرتاح  بارَدة،  ابت�صامًة  ُمبت�ِصًما  كان  النجار  لكن  الع�صكري،  ِه  بزيِّ املره 
ًظا  كه، كان ثابًتا، ودوًدا، متيقِّ ر به مظهر الزبون ول ُيحرِّ املالمح، ل يوؤثِّ
َفها بعواِزل بال�صتيكية.  وهو يت�صلَّم منه املال، وُي�صلِّمه الأريكة التي غلَّ

�صحكا  ي�صحك  واأخَذ  ت�صليمها  بعد  ور�صته  النجاُر  دخل 
)�صفاء(.  منه  ارتعبت  ا،  هي�صتريًيّ

والدها  وجَدت  املعتاد،  املوعد  يف  بالغداء  )�صفاء(  جاءت  يومني  بعد 
حقيبتها  معها  اأخذت  للدر�ص،  الذهاب  فا�صتاأَذنته  عمله  يف  منهمًرا 
جر�ص  ت  دقَّ )وداد(،  رفيقتها  بيت  نحو  جهًة  متَّ الور�صة  من  وخرَجت 
ل  التف�صُّ ميكنِك  )�صفاء(..  اأهال  �صديقتها:  والدُة  ففتحت  الباب 
هنا  ا�صرتيحي  وداد(،  جتهز)  ريثما  املجل�ص  يف  هنا  والنتظار  بالدخول 

جديدة.  اإنها  الأريكة،  هذه  �صتعجبِك  �صغرية  يا 





ت�صاأ  ل  والُدها،  �صنَعها  التي  ذاتها  اإنها  لالأريكة،  )�صفاء(  نَظرت 
�صيد  كان  ال�صمت  الأريكة،  هذه  �صانع  ابنة  اأنها  ال�صيدة  تخرِب  اأن 
هذه  كل  بني  جناًرا  اأباها  اأن  باخلزي  وت�صُعر  ت�صتحي  ا  فعليًّ فهي  املوقف، 
والتي  )وداد(،  �صديقتها  بيت  يف  التي  والنيا�صني  الع�صكرية  الأو�ِصمة 
لكل  ُمدِركًة  )�صفاء(  تكن  ل  ومهنته..  باأبيها  فخرها  عن  َثتها  حدَّ طاملا 
لرتك  جمال  فال  اأبيها،  ِمهَنة  عن  )�صفاء(  ت�صاأَل  تُكن  ل  ا  اأي�صً )وداد(  هذا، 

اأبيها. اإجنازات  اإل  الطريق ل حديث لها  فر�صة، فـ )وداد( طوال 

منزلها،  داخل  �صديَقتها  )�صفاء(  فيها  تنتِظر  التي  الأوىل  املرة  اإنها 
)وداد(  والدُة  قدَمت  جدا،  الدر�ص  موعد  واقرتَب  النتظار  طال  وقد 
وهي  جيدة  بحالة  ت  لي�صَ )وداد(  )�صفاء(،  يا  جدا  اآ�صفة  معتِذرة: 

ة.  مري�صَ

بها؟  � ماذا  خالة  يا  �صالمتها 

مالأت  � �صغرية  وُحبيَبات  فجاأًة،  ارتفَعت  فحرارتها  اأدري  ل 
و�صناأُخذها  احلك،  عن  تُكف  ول  وقدَميها...  واأردافها  وجَهها 

. للطبيب

معكم  � اهلل  ما..  ح�صا�صّية  تكون  رمبا  اأ�صاَبها،  ماذا  اهلل،  يا 
عليها.  لأطمئن  الغد  يف  �صاأزورها 

اأ�صكرك.  � عزيزتي،  يا  ح�صًنا 

احلك،  يف  رغبًة  ،ثم  قدميها  يف  بتنميٍل  ت�صُعر  وهي  )�صفاء(  غادَرت 
للبيت،  ُم�رصعًة  ذهَبت  واأردافها...  قدميها  يف  احلكُّ  انت�رَص  ما  �رصعان 





اأُ�صيَبت بعدوى، لكنها ظلَّت حتك بعنٍف كل  اأن تكون قد  َمت خ�صية  حتمَّ
تبكي،  وجداها  نحوها  ا  رَك�صَ واأبيها..  اأمها  ُمناديًة  �رصَخت  ج�صدها، 

رَوت لهما ما حدث.

خرَج  زاَدت،  جبينه  تقطيبة  اأمامها،  مندِه�صا  وقَف  النجار  الأب 
الوحيدة  املرة  اإنها  يارب،  ملاذا  �رصَخ  غرفته..  نحو  اخلطوات  متك�رصِّ 
الذي  اجلَرب  ابنتي  ُي�صيب  ملاذا  انطفاأت،  ناري قد  باأن  فيها  التي �صعرت 

زرعُته يف الأريكة.. ملاذا يارب !!!.

ل









ُتعاِنقيين .. باللحم حني  ا 
ً
 _ أحبُّ أن أكوَن ُمحاط

قِلع عن 
ُ
و بَك دجاجاتي السِمينات، وأ

ُ
ت مازحًة: إًذا سأحش ردَّ

اللحم . إذا كان ِمعيارك هو  الزواج من األساس  فكرة 

ل 
ُ
تأك وهي  وقتها  من  ألنها  جها  وتزوَّ بعدها..  ا 

َ
ضِحك

ال  دائًما  المفّعل  التخفيض  أن  المسكينُة  ُتدِرك  لم  لتسمن.. 
ا عن اللحم .

ً
قيَمة له في البضائع والعالقات، واستمر باحث









أحياًنا 

ر الموُت في استلم الجثة يتأخَّ

لكن  ميَزح،  ته  ظنَّ البداية  يف  ُت�صّدقه..  ل  اأمامه،  ها  نف�صَ تتماَلك  ل 
قلبها،  �رصباُت  تزايَدت  ابت�صامتها،  وتراجَعت  نب�صها  تباَطاأ  ما  �رُصعان 
يف  ت  ا�صتمرَّ م�صدقٍة،  غري  له  تنُظر  وهي  الدُموع  عينيها  يف  دت  جتمَّ
اأنه �صاِدق، ف�صعرت  َلت فقط  ه ميَزح، تخيَّ اأنَّ النَظر له وهي مازالت تُظن 
خارق،  بل  عابر  بالفعل  وهو  عابًرا،  ته  ظنَّ الذي  احلزين  ال�صعور  بذلك 
بداأ  الذي  الوجع  م�صاِعر  بقّية  قلبها  يف  وُينِجب  لي�صُكن  يخرق  ورمبا 
عالمٍة  اأي  ُي�صِدر  اأو  يبت�ِصم  بانتظاره  ملالحمه  تنظر  وهي  الآن  �ص  يتمخَّ
لها،  معنى  ل  ابت�صامة  ثغرها  وعلى  ب�صمٍت  تراقبه  ميَزح،  اأنه  على  تدل 
واأوَقدها  ا �صحَب �صيجارًة من علبته  فلمَّ وبقَيت على حالها وهو �صامت، 

باأخرى.  َج  اأنه ل ميَزح، فعَلها وتزوَّ دت  تاأكَّ وبداأ يف نفثها، 

تنَفع،  ل  »متى«  املوقف،  من  لها  حمل  ل  »اأين«  وقتها،  لي�ص  »ملاذا« 
هذا  كل  بعد  ف  للتوقُّ طريقه  يف  قلبها  �صيء،  عن  ُتغِني  ل  »كيف« 
ُتِذيب  فال  �صيجارته  ينُفث  اأمامها  وهو  النب�ص،  خلف  املت�صاِرع  اللهث 
التي  ال�صيجارة،  هي  اأنها  َلت  تخيَّ للحظٍة  د،  املتجمِّ جموده  حرارتها.. 
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�رصَبت  اإراديٍة  ل  فبحركٍة  دخانها...  اإخراج  اإفناءها،  اإنهاءها،  ُيحاول 
قلبها  ينبعث من  مازال  الدخان  ا، ولكن  اأر�صً فاأ�صقَطتها  بيدها  �صيجاَرته 
ينتظرها  كان  الهاِتف  وكاأنَّ  �صمَته،  فعلها  رد  ك�رص  حتى  عقلها،  نحو 
جتاهل،  و�صغط  به  اأم�صك  »ال�صغل«،  الأخرى  ا�صم  فظهر  لرين،  ك  تتحرَّ
اأوقاتها،  ال�صدمات  بع�ص  تنتِقي  هكذا  فرُيد،  ليخُرج  الباب  نحو  و�صاَر 
يف  ويتكاَثر  ُينِجب  الوَجع  فتحه،  يف  لت�صتِمر  ال�صكاكني  ينادي  اجلرح 

والداخل. اخلارج 

خيال  اإل  لي�ص  هذا  اأم  والُقبح؟  الوقاَحة  يف  موغٌل  كابو�ص  اأهو 
وع�رصة  ُحب  من  بينهما  مبا  ال�صعور  وفقَد  ذاكَرته  فقَد  اأنه  اأم  يِقظ، 
ابنته  ن�صي  هل  واملروَءة؟،  والأبّوة  الإن�صانية  اأين  وليُكن،  وذكريات... 

اأم ماذا؟ ياترى، هل حمى كل �صيء.. هل هذه نزَوة، 

نظَر لها وهَي تنظره: هل اأنِت بخري؟ هذا ما قاَله.. »هل اأنِت بخري«؟ 

.. اإنعا�صه  حتاول  منها،  ا�صتقالتُه  م  قدَّ الذي  عقَلها  �صاأَلت 

اأنه »�رص ُمطَلق« فِمن  اإذا افرت�صُت  اإىل هذه الدرجة؟  اأعَمى  هل ال�رص 
�صوؤال  حتما  هو  لكن  ب�صهولة،  مت�صاداتها  تك�صف  الأمور  اأن  املعروف 
ول  يهمك«..  و»لن  يهم«  »ل  واملجازية  ة  احلرفيَّ اإجابته  عابر،  منطي 

يهم.  ل  نطقُتها،  اإرادًيا 

َلتَك  قبَّ هل  اخل�ِصن:  ذقنه  �صت  وحت�صَّ وجَنتيه  على  يدها  و�صَعت 
ُهنا؟  من  الثانية  زوجتك 

ب�صيء  ي�صُعر  لكنه  يُرد،  ول  النافذة  من  الظاهر  الأفق  نحو  ا�صتداَر 
ب�صوٍت  ف�رصَخت  انفجر،  ما  �رصعان  داخلها  يحدث  ال�صطراب  من 





جتهمه:  جدران  دهان  ت�صاقَط  حتى  البيت  اأركان  له  ت  اهتزَّ جهوِري 
معها؟ متَرح  كنَت  هل 

الأمر بحاجٍة لهدوء.  اهدئي ل داعي لل�رصاخ،  لها يف غ�صٍب:  نظَر 

»ملاذا«  � اأخرِبين  »ملاذا«،  لكن  بالفعل،  مفيًدا  لي�ص  ال�رصاخ 
حال. اأ�صَبابك  اللماذا،  وقت  هو  هذا  و�صاأهداأ.. 

ول  � ُمنى،  يا  اهلل  �رصع  ذلك،  فعل  اأردُت  اأنني  �صوى  �صَبب  ل 
تعرت�صي.  اأن  ي�صح 

اأن  � اأخربَك  ال�رصع؟،  من  ال�صكل  بهذا  قهِري  اأن  اأخرَبك  اآهلُل   
الآن  اأخرِبين  لها؟  ُتقبِّ واأنَت  بيننا  التي  الُقبالت  كل  تن�صى 
اآخر..  رجاًل  لُت  قبَّ اأنني  اأخربُتك  لو  به  �صت�صُعر  الذي  ما  حال 
ما  اآخر..  رجٍل  ل�صَفَتي  الو�صول  اأُحاِول  الآن  لني  تخيَّ هيا  ها؟ 
اأنه  ل  تتخيَّ اأتركَك  اأم  طباعه...  �صكله،  لك  دُت  حدَّ لو  راأيك 
ِمنك،  له بدًل  اأقبِّ اأن  لُت  ملا كنت ف�صَّ واإل  منَك  ل  اأف�صَ بالتاأكيد 

لها؟  اأتتحمَّ الآن  عقُلك  ها  ا�صتح�رصَ التي  ال�صورة 

اأن  اأخرَبَك  ت�رُصخ:  فابتعَدت  حديثها،  ُتكِمل  ل  حتى  فجاأًة  �صفَعها 
الع�رصَة  تخوُن  لأجِلك،  فعلُتها  التي  والت�صحيات  املواِقف  كل  تتجاَهل 

اإىل اهلل؟  واحُلب والذكريات وتن�صب كل هذا 

ق عنه نزَواتك  اأ�صدِّ اهلُل جميٌل حكيم، ل  ا�صتطرَدت ب�صوٍت هادئ: 
ة  ُجثَّ على  احل�صول  اأجل  من  اهلل  ل�صاِن  على  تكِذب  فال  واأكاذيبك، 
�صمَح  اهلل  اأن  تقوُل  حبيبي؟  يا  و�صِئيل  قبيح  اأنَت  كم  اأراأيَت  امراأة... 





الرجاُل  األ�صُتم  اأعجَبك؟   »...« هناك  لأن  بيننا  ما  كل  تُخون  اأن  لك 
ِقبلتي  تعجبك؟  ل  ُقبلِتي  اأخرِبين،  �صورة؟  بهكذا  الزواج  اإىل  تنظرون 
لي�ص  هنا  اأمامك  الذي  الفرا�ص  هذا  يح�صنك؟  ل  قلبي  وجَهتك؟  تُعد  ل 

؟  �صجالًّ األي�َص  توِثيًقا،  تعتربه  األ  كامريا 

تركيَبتي  � ذلك،  غري  الأمر  لكن  اأنِت،  تعتقديَنه  ما  هذا 
تقولني.  ما  غري  ة  النف�صيَّ

ُتريدين  اأنَت  ح�صًنا  وك�رَصتها..  باجلوار  زجاجية  ًة  مزهريَّ تناوَلت 
ال�صنوات،  هذه  طوال  عنَك  كّونُتها  التي  انطباعاتي  كل  األغي  اأن 
اأن  �رصط  ذلك  فعل  ميكنني  ة؟!  النف�صيَّ تركيبتك  يف  الآن  ونتناَق�ص 

متَزح.  اأنَك كنَت  تخرِبين 

وت�رُصخ:  ُتقاِوم  وهَي  لتهداأ،  ذراعيها  من  واأم�صَكها  الفور  على  قاَم 
ملاذا يا حيوان، ملاذا يا َوغد، ملاذا يا دون، ملاذا يا عاهر، يا عبد الرغبة؟

جوارك  اأ�صُعر  اأُعد  ل  اأهملِتني،  اأنِت  رغبٍة،  عبد  ل�صُت  �رصَخ: 
قيني،  �صدِّ بيدي  لي�َص  الأمُر  منِك..  فجاأًة  انطفاأت  لقد  م�صاعر،  باأي 

. افهمينــ.

اأُربِّي  ما حتتاجه،  لَك كل  اأ�صَنع  الكلمة،  منَك  اأ�صحذ  قاطَعته: كنُت 
اأنني  وتقول  تفَعل،  فال  حتت�صنني  اأن  واأنتِظر  بالليل  نك  اأحت�صِ اأولدك، 

اأنَت. اأنَت..  قَذر،  اأنَت  قناعك، كم  واِهية مثل  ة  اأهملُتك... ُحجَّ

لياأتوا،  باأهلها  وات�صَل  اها  وغطَّ ال�رصير  على  حمَلها  ُمنهارًة،  �صقَطت 
واأخذوها  ُمزهرًة،  فرحة  عرو�ًصا  له  ُموها  قدَّ يرجفون،  وهم  فقدموا 





فَعل،  مبا  لعلمهم  َله  ينظروا  ل  �صغريتهم،  معهم  كانت  حراك،  بال  منه 
ملت�صقة  والحتقار  النبذ  نظرات  تارِكنَي  �صمٍت  يف  وغادُروا  اأخذوها 

به.

الذي  الت�صال  معه  تكمل  وهي  الأُخرى  باملراأة  حتلم  ظلَّت  وهي 
وماذا  �صكلها  ل  وتتخيَّ نعم،  لها  فيقوُل  اأخربَتها،  هل  وت�صاأله  جتاهله، 
داَرت  التي  ة  النج�صَ احلميمية  حلظات  ل  تتخيَّ ع،  ت�صَ عطٍر  واأي  ترتدي 
عينيها  وتدَمع  �صيءٍ  كل  ل  تتخيَّ حتَفظه،  الذي  الرِتيب  بن�صِقه  بينهما، 
مما  اأكرث  له  َمت  قدَّ هل  له،  َمت  قدَّ وماذا  لها  َم  قدَّ ماذا  انغالقتها،  رغم 
ا�صتخدَمت،  اأنثِوي  �صالٍح  اأي  اللحم؟!،  من  الكثري  جها،  ليتزوَّ اأنا  مُت  قدَّ
ملَّ  واملوبايالت،  ال�صيارات  مع  كعادته  د  ُيجدِّ اأن  واأراَد  ج�صِدي  ملَّ  هل 

�صيء؟! كل  وباَع  مّلِني  الغمرة،  وهذه  احُل�صن  هذا 

ة، الكالُب حتب الَعظم، وهَو   الوغد، الوغد ابن الكالب، ل الكالب وِفيَّ
والتدينِّ  الغدر  تعَلّم  لقد  الوفاء،  لعلََّمته  ابَن كالٍب  لو كان  اأكَل حلِمي.. 
ب�صيد  يتباهون  جل�صاتهم،  يف  معه  يت�صاَمروَن  كانوا  الذين  اأقرانه  من 
من  هو  اإثاَرة  والأعلى  �صيده،  وحكايات  ومغامراته  واحٍد  كل  الن�صاء، 
يل  حكى  لقد  ة،  الفري�صَ جل�صد  الو�صول  من  اأعلى  م�صتوى  لديه  يكون 
ويكون  يوم  �صياأتي  اأنه  اأعَلم  ل  غا�صبًة،  وكنُت  بينهم،  يُدور  ما  مّرًة 
ال�صكل طيَلَة  رين بهذا  ر كلَمة »�رصع اهلل«، ملاذا خدَّ الدور عليَّ حتت مربِّ
ُيطِعمني  اأنه  لأجل  ذاتي،  ونفي  طاعته  يف  اأيامي  ق�صيُت  ملاذا  عمري، 
وتكرار  نكرانها  يتم  ثم  وواجباُت  حقوٌق  الزواج؟  هو  اأهذا  وياأويني، 

�صعار كلمة »�رصع اهلل«. اأخرى حتت  مع  التجِربة 





بيدها،  مُي�صكوَن  حولها  اإخوتها  تبكيها،  اأّمها  وجدت  عيناها،  فتَحت   
منه،  طلَّقوين  تُقول:  وهَي  وتبكي  وجهها  فُتدير  نها،  حتت�صِ �صغريتها 

ي�صمع.  اأحد  فال  فعَلته،  بعد  فعلي  رّد  اأ�صمن  ل  لأنني 

اآخر  مع  اأخونه  اأن  دون  ب�صالٍم  اأيامه  ر  اأمرِّ اأن  اأ�صَمن  ل  فت�رُصخ: 
ب�صدٍة  عليَّ  تلح  جرائم  هناك  لأن  منه  طّلقوين  الكاأ�ص،  نف�ص  من  واأُِذيقه 

. يُرد  اأحد  لأرتكبها، فال 

باأن  كاذبة  باآماٍل  حم�صّوًة  كانت  وكاأنها  تنحف،  وهي  وقتها  من 
اأن  قبل  لأ�صابعها  حركة  اآخر  ا�صتغلَّت  �صاِخر،  مقَلب  اأو  كابو�ص  هذا 
مقَلب  العال  »هذا  الفي�صبوكي  ح�صابها  على  كلمٍة  اآخر  وكتَبت  ل  ُت�صَ
ليلٍة  اأ�صوغها كل  التي كنت  التفاوؤل  يُعد به خري، وعبارات  كبري، ول 
والأ�رصة  َهواء،  والقَيم  واملبادئ  هراء،  الدنيا  هذه  يف  واخلرُي  هراء،  كانت 
ة،  الأً�رِصّ اهتزاز  لأجل  م  تتحطَّ الأٌ�رصة  اإعالنات،  هرتقات  املثالّية  واحلياة 
ذرة  بي  يُعد  ول  اأتال�صى  واأنا  اهلل،  �رصع  ونه  ي�صمُّ بالن�صاء  الن�صاء  وقهر 

العال« هذا  ُقبح  من  املزيد  لتحّمل  طاقٍة 

تبكي... واأخذت  راأ�َصها  اأَت  وخبَّ الغطاء  ت  �صدَّ ثم 

اإل �صاعات  ياأتي ليطمِئن عليها  اأ�صابيع وهَي راقَدة مري�صة، ل  مرت 
واأهلها  ليطمئن،  بعيٍد  من  ل  �صِ يتَّ منها،  القرتاب  على  يجروؤ  ل  نومها، 
�ُصلَّت،  اأنها  اكت�صفوا  النوم...  من  ت�صتيِقظ  ل  �ص:  م�صَ على  يجيُبون 
فرَف�ص،  بطالقها  طالبوه  ابنتهما،  على  وُحزنا  وغ�صبا  حنًقا  ازدادوا 
ملركز  لأخِذها  نها  حت�صُّ عدم  حملُهم  ابنتهما،  وروؤية  روؤيتها  من  فمنُعوه 

قدميها. على  منه  تخُرج  ل  نف�صي،  تاأِهيل 





َقباًل،  روَحها  ت�صلَّم  فقد  ج�صَدها،  يت�صلَّم  وجاء  املوُت  اأراَحها  اأخرًيا 
َج، كل ذلك ال�رصاخ  َقت فيها اأنُه وغد وفعَلها وتزوَّ يف اللحظة التي �صدَّ

ماَتت. َقت  �صدَّ فلما  ل،  تتخيَّ كانت  فقط  لأنها 

ل









َرة 
َّ

“كالرهبان اخرتعوا فّن اإليماَءة المشف

حىت ال يتكلموا، ويفهم العاّمة ما بطنوا بوضوح“









رقصة عدم االكتراث

ُكلِّ  من  حُتيطَك  اأنَت  باملرايا،  ممتِلئًة  ُغرفًة  فوجدَت  الباَب  فتَحَت 
ت�صمع  بَك،  تاأَن�ص  حُتادثك،  وجل�صَت  النا�ص  كل  اأنك  فظننَت  اجتاه، 
منها  وخرج  عليَك  ا�صتدلَّت  املجاِنني  جتمع  عربة  بها  فاإذا  �صيارة،  �صفارة 
اأ�صموه  من لثم ج�صدك وجمع مراياَك معك، واألَقى بك يف بيا�ٍص رمادي 

معي. حدث  ما  هذا  حادة«..  »�صيزوفرينيا 

ُيلُقوَنها  التي  الألغاز  ر�صم  يف  حمرِتفون  م�صاطيل،  كلهم  هنا  النزلء 
ار، فال اأحد ي�صتطيع ر�صم لغٍز اإل اإذا كان م�صطوًل،  على العابرين والزوَّ
ولن ي�صتطيع اأحد ترجَمته اإل اإذا كان به �صيء من ال�صطل، الالوعي، ل 
اأعتِقد  اأنا  ُجننت، لكن  اأنني  قالوا  اأُترِجم..  ي  �صاأبَقى فقط يف قف�صِ باأ�ص 
اأتَقن ُلغَة  اأنهم جميعا املجانني؛ لأنهم جميعا ُيرثثرون واأنا الوحيد الذي 
ُلغته،  يف  حُمرتًفا  اأ�صبح  حتى  التعِبري  َة  حريَّ جل�صدي  اأتُرك  لأين  ال�صمت، 
وبا�صتطاعتي  الوقت،  طوال  به  فيكذبون  هم  اأما  مبهارٍة..  مبفرداته  م  اأحتكَّ
لكنه  مثلي،  جمنون  القَف�ص  يف  اأمامي  الذي  الرُجل  فهذا  ذلك،  اكت�صاف 
لذلك  العال،  على  ال�صيطَرة  وي�صتطيع  املعاِلج،  طبيبه  من  ًة  عقالنيَّ اأكرَث 

هنا. هو 
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ناحيٍة  من  وجهه  يف  ينتِقل  الذي  الكبري  بَفمه  )رَجب(  عم  اإنه 
على  عا  مرتبِّ العينني،  يف  زاِئغ  دوَراٍن  حركة  ت�صاحبها  ثواٍن  يف  لأُخرى 
امل�صّحة:  ُزوار  على  احِلكم  يقِذف  فردّية،  زنزانٍة  يف  خ�صِبي  ُكر�صي 

ُدنيا... هيييييييييه 

به  فعَلت  ماذا  عقله-:  -يف  م�صموٍع  غري  ب�صوٍت  منُهم  العاِبر  ليت�صاَءل 
ياترى؟ الدنيا 

م�صموع:  الغري  ال�صوت  هم�ص  �صِمع  قد  ه  وكاأنَّ )رَجب(  عم  فرُيد 
يا  واعي  خليك  طب  واعي،  تراِق�صك،  الدنيا  يفهمها،  ل  للُدنيا  الواعي 
الذي  العِميق  العارف  الفاهم  اأنك  تظن  واأنت  ومتّوهك،  �صتتوهك  ِحِدق، 

هِزميته. ت�صهل  ل 

ويِقف  للُدنيا  انتباهاته  فيها  ُيراجع  ذهنّية  �صورا  للعاِبر  فتاأتي 
ي�صمعه،  باأنه  اإ�صارًة  ُيعطي  اأن  دون  )رَجب(،  العم  حديث  ة  بقيَّ لي�صَمع 
الكرتاث  عدم  م�صَطنعا  الزنزانة  اأمام  يِقف  زائر  عابٍر  من  اأكرث  فتِجد 
وبع�ص  العابرين  فتجد  معه،  جوارحه  كل  اأن  رغم  )رَجب(،  يقول  مبا 
املحمولة،  الهواتف  يف  ث  التحدُّ م�صطنعنَي  وقفوا  وقد  ة  امل�صحَّ ار  زوَّ
عم  حلديث  يقظتهم  وجوه  تخبِّئ  جريدة  مع  جلو�ًصا  النتظار  اأو 
ة  بحَّ بها  �رصخة  �رصَخته،  من  فزعُت  واأراقبه،  اأرقبهم  واأنا  )رَجب(... 

الكرتاث. عدم  ا�صطناع  يف  الفا�صُلوَن  اأيها  وح�رَصجة: 

يف  وَن  م�صتمرُّ له،  الواعَية  ة  ال�صمعيَّ قواهم  تعزيز  يف  في�صتغرقون 
ي�صاحبه  �رصاخه  وُيتابع  )رَجب(  العم  في�صتطرد  ذلك...  اإظهار  عدم 
ُدُهاّلت،  �صوّية  يا  بينكم  لي�ص  احلقيقي  التاِئه  الالمكرِتث  فمه:  اعوجاج 





الواءات  يف  ع  -ُيقطِّ و...  و  و  هذه،  كيقظتكم  يقظٍة  ذات  عليكم  �صياأتي 
ولن  ُيعاَقب،  ول  اأحوالكم  فيقلِّب  قلبكم،  قلب  يف  ويطَعنكم  رها-  ويكرِّ
ولد  يا  ح  مفتَّ ك  نف�صَ عامل  وانَت  لوعِيه،  حقيقي  فاقٌد  لأنه  يعاقب، 

عليك. نقمة  الوعي  الدنيا،  لوع  عن  عاِميك  وال�صوف 

ا،  ورق�صً ت�صِفيًقا  ثم  يا  مدوِّ �صحًكا  عبو�َصه  وتلى   ، وتوىلَّ عب�َص  ثم 
الدنيا  يقول:  وهو  منخف�ص  �صوت  تاله  اأكتافه،  يهز  وهو  يرُق�ص  كان 
الآن،  باأذهاِنكم  يدور  ما  كل  اأرى  فاأنا  م�صاكني،  يا  جميًعا  اغت�صبتُكم 
هذه  الكرتاث  عدم  رق�صَة  معي  رق�صُتم  فاإن  تبالوا،  ول  قوموا  لذا 
يا  هيا  رجل،  يا  هيا  هيا،  اأكتاَفكم،  وا  هزُّ فقط  لتنجون،  واهلل  �صتنجون، 
ِعي�صي  عي�ص،  �َصَبت  ما�صكة  ياللي  �صت  يا  هيا  ُهناك،  نظارًة  تلب�ص  من 
الُدنيا  ولرنُف�َص  حقيقيني  لالمكرتِثني  جميًعا  ل  لنتحوَّ �ُصبات،  وبّطلي 
م�ص  انتوا  هو  الواعرة،  نواياها  جُنِه�ص  بطنها،  يف  عناء  باأجنة  لنا  احُلبلى 
لراجل  رق�صِتي  ياما  انت  ما  ولية  يا  وانِت  ال�صالل،  على  رق�صتوا  ياما 
الأكتاف  هز  هَي  الكرتاث  لعدم  لة  املف�صّ فالرق�صة  ارق�صوا  ُدون، 

هيا... هيا،  لالأعلى، 

قراأ  كيَف  يت�صاءلوَن،  اأب�صاُرهم  ت  �صخ�صَ وقد  اإليه  ينظروَن  كانوا 
تفكريهم  خرائط  د  وُيحدِّ م�صموعة،  الغري  اأ�صئلتهم  على  ويرد  اأفكاَرهم 

. ال�صتجابة  قرروا  اإجابًة،  يجدوا  ل  عندما  معها،  ويتجاَوب  ويجوبها 

واأخَذت  زنزانته  اأمام  يداها  ورفَعت  جانًبا،  ال�صَبت  العجوُز  و�صعت 
من  اجلريدة  قارئ  الرجُل  وقام  اأكتافها،  هاّزًة  وي�صاًرا  ميينا  بها  تُلوح 
و�صَع  املحمول  �صاحب  ال�صاب  ولالأ�صفل،  لالأعلى  رته  موؤخِّ وهزَّ  مقعده 
ل. �صِ حمموله يف جيِبه واأخَذ يهتز مع اهتزازات هاِتفه غري مكرتٍث مبن يتَّ





ل  املجنون  اأن  واملجنون  العاِقل  بني  الفرق  اجلريدة:  ذو  الرجل  قال 
اأُق�ِصم  واأنا  مبجنون،  لي�ص  الرُجل  هذا  انفعالته،  يف  م  يتحكَّ اأن  ي�صتطيع 

يتعاطى؟  �صنٍف  اأي  بذلك، 

مبجاراته،  �صعيد  لكنني  ل،  اأم  جمنون  هو  هل  يهمني  ل  ال�صاُب:  ردَّ 
اأكتايف  هاّزا  �صاأرُق�ص  لذا  عادًة،  وي�صِبح  ث  يورَّ فائدة،  ذو  تغيري  اأي 
ال�صعور،  هذا  اعتناق  اأريد  النف�صّية،  الريا�صة  من  كنوٍع  يوٍم  كل  مثله 
ملا  جذرًيا  تغيرًيا  ت�صَنع  الالمكرِتث  رق�صَة  اأن  اأ�صُعر  ح...  الرتنُّ وهذا 
طبول  على  ق  الدَّ عن  يُكف  ل  الذي  اللعني  حممويل  هو  وهذا  عليه،  كنُت 

واأ�صَحك. اأرُق�ص  واأنا  اأك�رصه  راحتي، 

�رِص�صة،  لُبوؤة  فيها  ما  بكّل  الدنيا  ينادي:  وهو  يرُق�ص  )رَجب(  عم 
جامو�ًصا  ل�صُت  �صت�صتطيع،  افرتا�صكم،  ت�صتِطيع  باأنها  اأ�صعرمُتوها  كلما 
علك  ُعلبة  اأخرَج  ثم  منِك،  ارجتاًفا  �صعري  يِقف  لن  لبوؤة،  يا  دنيا  يا  ا  بريًّ
وكاأنه  وجهه،  مالِمح  بكلِّ  يلعب  وهو  اأخرى  وراء  علكًة  مي�صغ  واأخَذ 

اأخافك. ل  ويقول:  بالعلك،  ترُق�ص  مالحمه  جعل  د  يق�صِ

يا  متحدِّ مالِب�صه  فيخلع  بالربد،  ي�صُعر  وكاأنه  ها  بع�صَ تطُرق  اأ�صناُنه 
خوًفا  النت�صاب  يف  ر  تفكِّ �صعرة  كل  �صاأزيل  وي�صتطِرد:  ال�صعور،  هذا 
ذراعه  على  ويل�صقها  فمه،  من  املم�صوَغة  العلكة  يتناول  ثم  قلًقا،  اأو 
ينت�صب  لن  ويقول:  وي�رُصخ  فيتاألَّ  امُلعاِك�ص  الجتاه  يف  ب�صدة  وي�صحبها 
اأنا  اأ�صيله،  اخلوف  يعّظم  اللي  وال�صعر  �صيء،  من  خوًفا  ج�صدي  �صعر 
اللي يخاف ميوت، واأنا حّي، واللي ميوت  فحٌل عاري ل يهاب ال�صواري، 

تخافون؟ فِممَّ  زاِيف،  ُعمر  عا�ص  يبقا  خايف 





�صهم  وُيحرِّ اأج�صادهم  �صعر  لُيزيلوا  املم�صوغ  بالعلك  لهم  ويقِذف 
اأماَمهم  وجدوا  اأج�صادهم،  �صعَر  ُيزيلوَن  اأنهم  انتبهوا  فلما  ذلك،  على 
بنَي ل�صيدهم  متاأهِّ البي�صاء،  املالب�ص  اأعناق  لهم  ة يفتح  امل�صحَّ فريق من 
املحمول  �صاحب  ال�صاب  وو�صَع  الكرَتاث،  اأقفا�ِص  يف  جميًعا  وو�صعهم 
فعله  ا�صتطعُت  ما  كل  يل،  وي�صَحك  اأكتافه  يهّز  القف�ص،  نف�ص  يف  معي 

عنه. بعيًدا  بوجهي  الإ�صاحة  هو 

ل
فيها،  حدَث  ما  تطبيق  يف  �صريَغب  الق�صة  هذه  �صيقراأ  من  غالًبا 
اأنك  د  مبجرَّ خلفه  الرك�َص  مَللَت  الذي  الأمر  ذلك  لك  �صيحُدث  وغالًبا 

د قبل قراءتها من رغباتك.  تاأكَّ اأن ل تكرِتث له،  رَت  قرَّ

ل









إنها لعنُة تلَك الدعَوة..

خاني “ ع عيِنك زي ما انيت مدوَّ
َّ
ِخك وتطل بِبنت تدوَّ “ربنا يوعِدك 

.
ً

ته دالال
َ
ت ابنها لم تقتله ُعنفا، بل قتل

َ
الدّبُة اليت قتل









الدالُل احتلل

على  �صغريا  ًقا  ومل�صَ ُقبلًة  اأّمها  يد  على  ال�صغرية  )فريَدة(  طبَعت 
ناَمت،  ى عنها، ثم  امُلعلِّمة عندما تر�صَ اأخ�رصَ كما تفعل معها  قلٍب  �صكل 
ُبركان،  اأ�صعَلت فتيل  اآب  الوات�ص  فِر�َصالة  الأم- ل تهداأ،   - )�صَحر(  لكن 
اأخرَبتها  املعلِّمة  نف�ص  لأن  غدا،  ال�صغرَية  هذه  ت�صَفع  اأن  هو  عليها  ما  كل 

ال�صغرية ل تتجاَوب يف الدر�ص . اأن 

يدها،  ملل�صق  تنُظر  ط،  تتغوَّ املقعد  على  ت  جل�صَ اخلالء،  �صحُر  دخَلت 
ال�صغرية؟  �صفع  على  العاَل  مع  تتاآمر  اأن  عليها  الدرَجة  األهذه  تبِكي، 
يل  لتعمل  احلب  ذلك  فيها  واأهد  و�صوتي  بل�صاين  اأ�صفعها  اأن  اأيِجب 
هذا  الأُم«  »�صب�صب  تفعيل  اأيِجب  لقدميها..  نظَرت  ت�صتهرِت؟  ول  ح�صابا 
املغ�صلة  على  فوقَفت  اأمها،  َرت  تذكَّ قط!  مِعي  ي  اأمِّ ت�صتخِدمه  ل  الذي 
كم  مراهقتها،  يف  لوالدتها  تعذيبها  ذنب  من  قلَبها  وتغ�ِصل  يدها  تغ�ِصل 
لها  ُتقبِّ كانت  ت�صَفعها،  تكن  ل  والدتها  لأن  لًة  ومدلَّ ُمتخاِذلًة  كانت 
اأي  ها  الُقبلة ي�صمعه َمن خارج البيت، كانت ل تعَمل لأمِّ و�صوت طقطَقة 
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املجتَمع  مع  لها  ت�صاُدم  اأقَرب  ويف  ا،  وروِحيًّ ا  ج�صديًّ اأرَهَقتها  ح�صاب.. 
مواجهة  من  مُتّكنها  التي  ة  القوَّ بتلك  تُكن  ل  وتكتِئب،  ت�صطِدم  كانت 
لأنها  يحتويها،  ح�صًنا  النهاية  يف  جِتد  ل  منك�رِصة،  �صعيفة  العال..  هذا 
ع�رصة،  يف  م�رصوًبا  عنها  �صت�صعره  لأمها  ت�صِكيه  حزن  اأي  اأن  تعَلم 
لن  مل�صكلٍة  حالًّ  وجَدت  واإن  حلوٍل،  عن  تبحث  ل  اأمها  اأن  اىل  بالإ�صافة 
هي  �صاِئبا..  لي�ص  دائًما  اأمها  كالم  لأن  اجلد،  حمَمل  على  )�صَحر(  تاأخذه 

. القرار، هَي فقط  تاأُخذ  ال�صواب، وهي فَقط من  فَقط 

تنِطق  لأمها،  ل  تتحوَّ اأنها  فجاأًة  )�صحُر(  اكت�صَفت  الأمومة  وبعد   
»الأكل  الكالم:  تعك�ص  كانت  فاأّمها  الطريقة،  بنف�ص  اجُلَمل  نف�ص 
)�صَحر(  فوجَدت  افتحي«  »ال�صباك  اتغطي«،  »بالبطانّية  ُكلي«، 
ها ذات يوٍم تطُلب من )فريَدة( اأن: »ال�صوربة ا�رصبي« ثم اأّن )�صَحر(  نف�صَ
باأنواعها  املحا�صي  تعمل  اأ�صبَحت  فجاأًة  املح�صي..  حُتب  يوًما  تُكن  ل 
َة  حلَّ تلّف  اأ�صبَحت  فجاأًة  العنب،  ورق  �صوى  منها  تاأُكل  ل  كانت  التي 
الذي طاملا كانت ت�صَخر  الباِرز  البطن  املح�صي ب�رصعٍة كاأُّمها، ثم ذلك 
لة  متهدِّ ع�صاَلت  حتِمل  التي  ة  اله�صَّ الِعظام  نف�ص  موجود،  لأنه  اأّمها  من 
ها  لأمِّ ل  تَتحوَّ اإنها  جمراها،  تاأُخذ  بداأَت  التفا�صيل  تلك  كل  و�ِصمنة... 
احُلب،  )فريَدة(...  ِلـ  تربيتها  طريقة  يف  ا  واأي�صً وال�صُلوك،  ال�صكل  يف 
والنتيجة،  والنهار...  الليل  يف  يغمر  الذي  احل�صن  الحتواء،  الَدلل، 
واملعلمة،  اأّمها،  اإفناء  حُتاِول  امُلعلِّمات،  مع  ول  معها  ز  ُتركِّ ل  )فريَدة( 
بحركات  )�صَحر(  ا�صتقطاب  حتاِول  )فريَدة(  امُلجتَمع...  وقريًبا 





على  ت�صتحِوذ  م�صيِطرًة،  ال�صغريُة  وتظّل  لها  ع  فتخ�صَ الطفويل،  ال�صعف 
كاِمل. ب�صكٍل  اأّمها 

لُهّن  فتدُعو  بناتهن  بُهن  تعذِّ عندما  اجلدات  تورثه  الذي  القَدر  اإنه   
خاين«،  مدوَّ انتي  ما  زي  عينك  وتطلَّع  ِخك  تدوَّ ببنت  يوعِدك  »ربنا 
ثمن  فهو  ل..  اأم  اأمِك  عّذبِت  �صواء  متاما،  َلة  ومفعَّ ُم�صتجاَبة  الدعَوة  هذه 
تكن  ل  ق،  يتدفَّ وجعلِته  وان�صبِت  حلنانك  ا�صت�صلمِت  اإذا  �صَتدفِعينه 
ًدا  جيِّ تعَلم  هي  متَعة،  له  غرائزي  �صعور  الأمومة  هذه  اأن  تعَلم  )�صَحر( 
اأن ُتغِلقه باإحكاٍم وقَتما  اأن يكوَن لها �صمام ت�صتطيع  اأن كل امُلَتع ينبغي 
يف  الكمال  ولكن  واحلنان،  احلب  من  الكم  هذا  كل  اإظهار  ُمتعتها  ت�صاء، 
اأمور غري م�صموٍح به يف عالٍ قبيح، ف�صغار الطيور ل تتعلَّم الطرَيان  هكذا 
اأعلى،  من  بال�صغار  وقذَفت  داخلها  الأمومة  �صعور  اأُّمهاُتها  قتَلت  اإذا  اإل 
دة،  مرتدِّ اأو  خاِئَفة  اأنها  ال�صغري  لذلك  ُتظِهر  فال  �صمٍت  يف  تتاألَّ  اأن  عليها 
وذلك  غا�صبة،  وهي  الدب  اأنثى  من  القوي  اجلانب  ذلك  اإبراز  عليها 
ال�صجَرة  اأعلى  من  ب�صغريها  تقِذف  وهي  الغوِريال  من  املجنون  اجلاِنب 
التي  ة  القويَّ )�صَحر(  تكون  اأن  عليها  الأخرى،  ال�صجرة  جذوع  ليلتِقط 
غري  ة،  ه�صَّ خاِئَبة،  ة  �صخ�صيَّ اإل  ت�صنع  ل  مذُموَمٍة  لأمومٍة  تنجِرف  ل 
والتغيري  التغيري،  َرت  وقرَّ ر  ُتفكِّ كانت  هكذا  لل�صَدمات،  مقاومة 
جراء  �صُتدَفع  اأثماٌن  فهناك  الإطالق،  على  ال�صهل  بالأمر  لي�ص  الداخلي 

. ُتدِرك ذلك  ا كاَنت  ِفعليًّ املقاَومة، وهَي  هذه 





يف  )�صَحر(  ُت�صاعدها  اأن  تنتِظر  املدر�صة  من  )فريَدة(  عاَدت  اليوم 
يف  َدت  فرتدَّ اأّمها،  وجه  على  ما  تقطيبًة  وجَدت  ها  لكنَّ مالب�صها،  تبديل 
فلم  تبت�ِصم،  ثم  اأمها،  ن  حتت�صِ اقرتَبت  ذلك  من  وبدًل  امل�صاَعدة،  طلب 
اجُلرعة  من  فزاَدت  م�صيِطرة،  التقطيَبة  مازاَلت  فعل،  رد  اأي  اأّمها  من  جِتد 

عليها... ل  وتتدلَّ اأمها  ل  ُتقبِّ واأخَذت 

ُهدومك. ي  غريَّ اأدُخلي  ب�رصامٍة:  )�صَحر( 

ل،  التدلُّ متل  ل  لكنها  اجلديَدة،  اأّمها  لهَجة  من  ال�صغريُة  ا�صتغرَبت 
مقاَومتي. ت�صتطيع  لن  ها  اأنَّ اأعَلم  اأنا  بالتاأكيد،  الآن  تلني  ف�صوف 

ادُخِلي  قلِتلك  م�ص  بُعنٍف:  الطَلب  َرت  كرَّ ثمَّ  �صامَتة،  )�صَحر(  بقَيت 
مّرة؟ الكالم لزم يتعاد مية  ي هدومك،  غريَّ

)�صَحر(  انطفاأت،  وكاأنها  الوجه  ية  متدلِّ الغرفَة  )فريَدة(  دخَلت 
يَدها  ال�صغريُة  غ�صَلت  ذلك...  اإظهار  ُترد  ل  لكنها   ، وتتاألَّ بذلك  ت�صُعر 

. اأطعِميني  ماما  بده�صٍة:  لأّمها  تنُظر  وهَي  الطعام  لتناول  ت  وا�صتعدَّ

 ُكلي لوحدك.  �

اآكل، وم�ص بحب الأكل ده.  �  م�ص بعَرف 

وه�صيِبك  � تاين،  اأكل  هحط  م�ص  الأكل  و�ِصيلت  مكلتي�ص   لو 
جعانة. 

ليه؟  � كده  بتعامليني  اإيه،  فيكي  عملت  اأنا  عليكي،   حرام 





واأخَذت  الأيباد  جهاز  فتَحت  تبكي...  ُغرفتها  ودخَلت  غ�صَبت  ثم 
وقاَلت:  اجلهاز  منها  اأخَذت  �صديد،  غ�صٍب  يف  )�صَحر(  دخَلت  ح،  تت�صفَّ

لأ.  بتقوليلي  انتي  ما  طول  هيتمِنع،  كمان  وده 

ال�صاد�صة  ابنة  )فريَدة(  �صعرت  واخُلذلن  والَقهر  احل�رَصة  ومبنتهى 
فذهَبت  عنها..  التعبري  ت�صتطيع  ل  لكنها  ئة،  �صيِّ جّدا  حالة  يف  ها  اأنَّ
ع  متَقطِّ ب�صكٍل  تاأكل  واأخَذت  املائدة  على  ت  وجل�صَ متباِطئة،  بخطواٍت 
ذلك  معها  وتبتِلع  ب�صعوبٍة،  اللقمَة  وتبتِلع  ُتراقب  و)�صَحر(  ومنِك�رص، 

. اأمومتها  من  الغرائزي  اجلانب 

ل









ة إنجازات .
َ

وهناك من يعتِقد أن األطباق الفارغ









األطباق الفارغة 

القارة  يف  جِليدي  بيٍت  يف  احلياة  ُتعادل  امراأٍة  من  يخُلو  بيٍت  يف  احلياُة 
املطبخ،  يف  زميله  مع  حديثه  )خاِلد(  ال�صيف  بداأ  اجُلملة  بهذه  الُقطبية.. 
العمل،  يف  انغمارهما  برغم  دائًما  الطهي  اأثناَء  الأحاديث  يتبادَلن  فُهما 
اأ�صوات  تاأكله  الكالم  ن�صف  �رصيع،  ب�صكٍل  بينهما  الأحاديث  تدور 
كنَت  اإذا  قائاًل:  �صوَته  �صديقه  فريفع  والأطباق..  القدور  قرقعات 
زوَجتي  مع  ال�صتواء  خّط  على  اأعي�ص  اأنني  اأ�صعر  فاأنا  د  بالتجمُّ ت�صُعر 

ال�رصاخ. التي ل تكف عن  احلاّرة  احلاِرقة 

تن�صج  يجعلَك  ال�صتواء،  خط  جميل  )خالد(:  ال�صيف  �صحَك 
يرفع  النار،  على  من  ارفعها  هيا  البطاطا،  هذه  ن�صَجت  كما  �رصيًعا 
)خاِلد(  ُيتاِبع  ثم  تربد،  م�صفاٍة  يف  وي�صعها  البطاطا  )علي(  ال�صيف 
واأنا  لـ )هاين(  ثك ب�صدٍق، فُمنذ وفاة زوجتي وتركها  اأحدِّ اأنا  حديثه: 
الكثري  تتطلَّب  به  العنايه  عاديا،  طفاًل  لي�ص  )هاين(  اأن  تعَلم  واأنَت  ُمتَعب، 
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للجل�صات  الأ�صبوعية  زياراته  يف  كبرًيا  جهدا  اأبذل  والوقت،  اجُلهد  من 
يف  العناء  من  والكثري  متطّلباته،  وفهم  فهمه  يف  اآخر  وُجهًدا  العالجية، 
ُمرِهق وفوق الحتمال، لكّنه يبقى ولِدي  الأمر  ا،  ا ونف�ِصًيّ رعايته بدِنيًّ

ل كل ذلك.. وعليَّ حتُمّ

عملك؟ فرتة  يف  ترتكه  اأين  زميله:  قاطَعه 

ترَكه  � اأ�صتطيع  ول  فقط،  �صاعاٍت  ب�صع  لكنها  اأختي،  مع 
اأثِقل  اأن  اأحب  ول  وبيت  اأطفال  فلديها  ذلك،  من  اأكرث  عندها 

. عليها

ج يا )خاِلد(. � اإًذا ل حّل لَك اإل اأن تتزوَّ

من  � بالزواج  �صتقَبل  التي  املراأة  هي  من  وافقُتك،  اأين  ولنفرِت�ص 
اأبَكم،  طفٌل  ولديه  ا�صتداَن  وقد  اإل  عليه  ال�صهر  مير  ل  رجٍل 
لن  قلبي..  يف  مازالت  الراحَلة  فزوَجتي  هذا  لكل  بالإ�صافة 
اأحالمي،  يف  يوم  بعد  يوًما  تزورين  باأنها  اأخربُتك  اإذا  ق  ُت�صدِّ

بابننا. يتي  تو�صِ عن  تُكف  ول  يفارقني،  ل  طيفها  حتى 

اأنَت  � واذهب  العمل،  ة  ببقيَّ اأقوم  َدعني  �صديقي،  يا  اهلُل  اأعانَك 
بحاجتك. ولدك  يكون  قد  ان�رصاف،  ع  لُتوقِّ الآن 

�صديقي. � يا  اجلميل  هذا  لَك  مرُدوٌد  )علي(،  يا  �صكًرا 





به  ل  لت�صِ ي�صتِقلها  موا�صالٍت  و�صيَلة  نحو  ا  راك�صً )خاِلد(  غادر 
ليِجد  اخلام�ص،  الطابق  ي�صعد  لهًثا،  كالعادة  ِمنها  فيقِفز  اأخته،  لبيت 
بك،  ما  ي�صاأله  ول  دموَعه  م�صَح  باكًيا،  الدرج  على  ينتظره  واقًفا  ابنه 

.. اأخَته.  و�صاأل  دخل  ُيجيب،  لن  فبالطبع 

يا  � اأُفِلح  فلم  ال�صبب  معرَفة  حاولُت  �صبب،  بدون  بكى  لقد   
اأخي.

، رمبا احلل  اأخَذه وغادَر وظلَّ )هاين( يبكي ب�صمت، )علي( ينُظر ويتاألَّ
التعاُمل  عليه  وكيف  يحُدث،  ما  لفهم  عالجّية  جلل�صة  به  الذهاب  هو 
هذا  وكاأن  مبت�ِصما،  �صعيًدا  املعاِلج  الطبيب  عند  من  خرَج  ثم  معه، 
وثمانون  مائة  ولده  مزاج  انقالب  من  ب  متَعجِّ و)علي(  �صَحره،  الطبيب 
التعاُمل مع ولده قد اكت�صَبها، وهذا  اأ�رصار  باأ�ص فبع�ص  درَجة، لكن ل 
م�صتقبال  �صعيَدين،  للمنزل  عادا  واأمال،  �صعادة  واأكرث  ثقة  اأكرث  جعله 
منزِله  يف  عائلًيا  اجتماًعا  عمل  َرت  قرَّ التي  اأُخته  من  هاتفيا  ات�صاًل 
طارئ..  هكذا  مع  التعاُمل  ميكنهم  وكيَف  ابنه،  و�صع  لدرا�صة  الليلة، 
رمبا  املفاتيح،  امتلَك بع�ص  اأنه  )علي( وقاَم ي�صتِعد لكنه ل ُيخربها  َب  رحَّ
العائلة  ل�صتقبال  ي�صتِعد  واأخَذ  مطبخه  دخَل  نف�صه،  يف  �صيء  هناك 
فكان  طبِقه،  يف  ل�صغرِيه  وغرف  الطهو  اأنهى  الأطباق،  بع�َص  حم�رصا 
النوع  من  ابنه  لأن  بذلك  )علي(  �صعَد  كله،  بطبقه  ما  ُينهي  ال�صغرُي 

ينام. وترَكه  وم�رصبه،  ماأكله  يف  به  ُيعذِّ كان  الذي 





واأخويه،  اأخويه  وزوجات  واخلالة  العّمة  العائلة،  جاءت  امل�صاء  يف 
فاأخذ  وب�صمات،  �صحٌك  اأيامهم،  عليه  مرت  ما  عن  معه  احلديَث  لّطفوا 
دون  واأ�صعبها  املهام  بكل  وقيامه  مهارته  عن  العائلة  ن�صاء  اأمام  يتباَهى 
احلديث  واأخذ  عمله،  رفيق  به  ُيخرب  كان  ما  عك�ص  على  لأنثى،  حاجة 
ال�صيطرة على �صغرِيه )هاين(  َن من  اأنه متكَّ الع�صالت، لقد ظنَّ  َفرد  م�صاَر 
اأننا  ر  تذكَّ اأخُته:  قاطَعته  املفاتيح..  بع�ص  املعاِلج  الطبيب  اأعطاه  اأن  بعد 

حاّل. ُنريد  ابنك،  طلبات  تلِبَية  عن  عجزك  لأجل  هنا 

ت  وانفكَّ خُمت�ّص،  عند  وعاجلُته  اليوم  امل�صكلَة  حَللُت   : وردَّ اغتاَظ 
�صغاِئر  على  ال�صوء  اإلقاء  دائما  حتاوِلنَي  الآن،  بعد  يعوق  �صيء  ول  العقدة 
منذ  اأعرفِك  فاأنا  اعرتيف،  اعرتيِف  حياتك،  ثغائر  تظهر  ل  حتى  حياتي  يف 

. اللهجة  جفاء  ب  ُترطِّ ابت�صامًة  حديثه  بعد  اأرَدف  ثم  زَمن، 

باطنه  مزاًحا  ميَزح  اأنه  ت  ظنَّ اجلد،  حممل  على  حديَثه  اأخُته  اأخَذت 
عن  عبارة  كلها  اجلل�صة  فكانت  ي�صتِمع،  زوجها  اأن  وخا�صة  ظاهره،  غري 
بحديث  وانتَهت  الن�صاء،  دور  اأهمية  حول  اأخيها  وبني  بينها  مناوَرات 
الإناث  مهام  من  الأ�صا�ص  يف  هو  الذي  الطهي  يف  حتى  كفاءًة  اأنه  )علي( 
واأنه  له  يطهوه  الذي  بطعامه  ابنه  ان�صجام  مدى  وعن  التاريخ،  عرب 
)هاين(  ابنه  نحو  اجلميع  اأنظاُر  اجتهت  فجاأًة  متاما،  يوٍم  كل  طبقه  ُيفِرغ 
على  كانت  حالته  يفِلح،  ول  لهم  احلديث  يحاول  يرُك�ص،  قادم  وهو 





املفاتيح  بع�ص  م�صتخِدما  فهمه  يحاول  والده  منه  اقرتب  يرام،  ما  غري 
فلم  عّمُته،  اقرتَبت  يفَهم،  ل  لكنه  املخت�ص،  الطبيب  له  اأعطاها  التي 
الطعام  الطعام،  فيه  ع  وو�صَ طبقا  واأح�رَص  املطَبخ  ال�صغري  فدخل  تفَهم، 
العّمُة  فهمت  مرة،  كّل  يف  والده  له  ي�صعه  الذي  املقدار  بنف�ص  كان 
ورجال  والده  فهم  بينما  ما،  ر�صالة  تو�صيل  يريد  اأنه  العائلة  ون�صاء 
يتناَول  واأخَذ  متاما،  الطبق  انتهى  حتى  ال�صغرُي  اأكل  جاِئع،  اأنه  العائلة 
اأن  اأرزات متبعرثات على جوانب الطبق، ظن والده ورجال العائلة  ب�صع 
دا  ث جمدَّ والده يتحدَّ فاأخذ  ال�صبع،  متام  الآن يف  واأنه  الطعام كان لذيذا 
بلعابه،  طبقه  ح  مي�صَ ابنه  جعَل  الذي  للحّد  الطعام  �صنع  يف  مهارته  عن 
جائًعا  زال  ما  ال�صغري  اأن  العائلة  ن�صاُء  فهمت  متفاخرا،  ذلك  يف  وا�صتمرَّ 
واأخَذ  عليه،  فانهاَل  املزيد  له  وغرَفت  اإحداُهن  قاَمت  املزيد،  ويريد 

. ب  والأب يرقب ويتعجَّ ياأُكل 

له  م  ُتقدِّ اأنَت  به،  اإخبارنا  ال�صغري  يريد  ما  فِهمُت  الآن  العّمُة:  قالت 
يظل  لكنه  ُيقاَوم،  ل  طعامك  لأن  �صبع  اأنه  وتظن  واحدة  مّرًة  الطعام 
اأن هذه  دائما  تُظّن  فاأنَت  املزيد ول يعِرف كيف ُيخربك،  جائًعا ويريد 

عزيزي. يا  الكّم  ُيبِطل  ل  الكيف  كافية،  الكمية 

يف  العّمُة  فهمه..  مت  اأخرًيا  وكاأنه  عّمته  كالم  على  مهلِّاًل  ال�صغرُي  قام 
�صمَت  لكم،  تخيُّ من  بكثري  اأكرب  فدورنا  تهمي�صنا  حاولُتم  مهما  ثقٍة: 





�صَبق،  فيما  ال�صعور  هذا  تدعم  التي  املواقف  كل  ُيعيد  واأخَذ  الأب 
حقيقًيا،  فعاًل  قالته  ما  اأن  َر  تذكَّ عقِله،  يف  الت�صاوير  كل  وا�صتح�رَص 
انت�رَصت  اأنها  اأخته  ت�صعر  ل  حتى  اأهميًة  املو�صوع  يعطي  ل  اأن  اأراد 
دولته  رئي�ص  فوجَد  التلفاز،  وفتَح  الرميوت  جهاز  فالتَقط  عليه، 

الفارغة... الأطباق  جتمع  العّمُة  واأخذت  باإجنازاته..  مفاخرا  ث  يتحدَّ

ل









     شكًرا

. ذبابة  مع  �صفقة  اأكتب  جعلتني  التي   ، امللهمة  للذبابة  

الروائية  هبة  ت�صتطيع  حتى  الوقت،  بع�ص  انتظرت  التي  الأم  لهبة 
الق�ص�ص. هذه  كتابة 

ال�صكل  بهذا  العمل  اإخراج  على  والتوزيع  للن�رص  تبارك  لدار 
الرائع.

الإجتماعي  التوا�صل  �صبكات  على  واملتابعني  الأ�صدقاء  لكل 

اإجتاه ن�رص الأمل واجلمال  اأو دعًما يف  لكل من قّدم راأًيا 

 .. كبرية  و�صكًرا 
كل  يف  الذبابة  هي  اأين  يفكر  وهو  ُذبابة  مع  �صفقة  قراأ  من  لكل 

عرب  واإخباري  مرا�صلتي  ميكنك   ، ق�صة 

! facebook.com/Hebaeissaaa





     عن الكاتبة

عي�صى  هبة 
اأزل،  ، رواية  : �صفقة مع ذبابة  لها   ، �صدر  فنانة ت�صكيلية وروائية 

�صيطالئكية  ورواية 

روؤيتها:  ن�رص  على  تعمل   ، رواياتها  وحي  من  الفنية  معار�صها  تقيم 
القبِح جماًل« اأرى يف  »مازلُت 

خالل من  بوك  الفي�ص  عرب  معها  للتوا�صل 

facebook.com/Hebaeissaaa!
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