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العتالمي قاعة فسيحة في النادي بها منضدة مستتطيلة كبيترة يسلتس هليهتا العتب الكترة 

والطبيبة العالميتة والصتحفي العتالمي وبييتديهم أكتواب الاتاي والقهتوة ياتربو  منهتا. 

 الموسيقار العالمي جالس هلى البيانو في أحد األركا  يعزف معزوفة جميلة.

في هحدى الزوايا منضدة عليها هناء المتاء الستاخو والاتاي والقهتوة والبستكو .        

 هناك ويمأل له كوباً مو الااي.مصمم األزياء العالمي يقف 



علتتى الحتتائم المتصتتدر للمكتتا  صتتورة ةتتخمة مبتتروزة للتترئيس وهتتو يبتستتم        

بعظمتة  عتو يمينته صتورة مكبترة للمطترب العتالمي وهتو ممستو بميكروفتو  وي نتي 

بتفا   وهلى جانبه ملكة جمال العالم واقفةٌ برشاقة وقد توج رأسها تاج السمال وعليهتا 

يه "ملكة جمال الكو ". هلى شمال الرئيس صورةٌ للباحت  العتالمي فتي وشاح كتب عل

معمله وهلى جانبها العب كرة القدم العالمي وهو يرفتع عاليتاً كيستاً يهبيتة وأمتام قدمته 

اليمنى كرة قدم. وعلى الحائطيو اآلخريو صوٌر لبقية األعضاء كلها بتالحسم الطبيعتي 

ة هلتى هعننتا  عتو أفتنم جديتدة للممثلتة مثل صور الحائم المتصدر للمكتا  باضةتاف

العالميتتة وكتتتب جديتتدة لألديتتب العتتالمي وقصاصتتا  مكبتترة عتتو أنبتتاء  ختتر اكتاتتافا  

 الباح  العالمي والطبيبة العالمية وأنباء أخرى عو بعض األعضاء اآلخريو. 

يعود المصمم هلى مكانه بسانب السالسيو حتول منضتدة االجتماعتا  فيمتا يتدخل        

 طرب العالمي ممسكاً بميكروفو  وهو ي ني على أن ام البيانو.الم

 المطرب العالمي: )م نياً( أريد أ  تكو  لي لحظتي

 في هذا الزما                                           

 أريد أ  يكو  لي موقعٌ                                           

 في هذا الزحام                                          

 بامعتي الص يرة                                          

 أريد أ  أزيل                                          

 شيئاً مو الظنم                                          

  …أريد …أريد                                          

 أريد أ  أكو                                           

يدخل الرئيس مبتسماً وهو يصفق للمطرب والموسيقار ويدخل خلفه الممثلة 

 العالمية وكبير الطهاة العالمي وملكة جمال العالم ويصفقون أيضاً.

 الرئيس          : بهذا الصو  الرخيم ال بد أ  تكو . وأنت أيضاً أيها 

 الموسيقار العالمي  كا  عزفو رائعاً! أنت أيضاً ستكو !                    

 : وأنا يا سيادة الرئيس  هل يا ترى سيكو ؟    ملكة السمال 

 الرئيس          : تسيليو وأنت بهذا السمال الباهر.. طبعاً ستكونيو  كلنا  

 )يتلفت  أصنً لمايا نحو هنا ه  لم نكو بالفعل؟سنكو .                     

 حوله( هل نحو جميعاً هنا اآل ؟                    

يتلفت الجميع حولهم فيما يلتقط الموسيقار العالمي كوبه من فوق البيانو ويسير به 

 نحو المنضدة حيث يتجه الجميع.



 : أشعر أننا لم نكتمل بعد. )متسهاً هلى البوفيه الص ير( هل  كبير الطهاة     

 أحضر لو معي شيئاً يا سيادة الرئيس.                     

 الرئيس           : )وهو يسلس هلى المنضدة( ال شكراً. )للسميع( سننتظر قلينً 

 قبل أ  نبدأ االجتماع  لدي ما أخبركم به اليوم.. بعضكم                       

 يعلم به بالفعل.                      

 يما يدخل الباحث العالمي بمعطفه األبيض.يجلس الجميع إلى المنضدة. ف

 : )الهثاً(  سف  لقد كنت أتابع تسربة هامة فلم أنتبه هلى الوقت   الباح  العالمي

 وحالماً الحظت يلو أتيت في الحال هلى هنا )ينحظ أنه                      

 ضاً أ  ما يزال مرتدياً المعطف األبيض(   سف.. نسيت أي                     

 أغير منبسي. ولكو ال تخافوا  لم أستخدم مواداً ةارة                      

 اليوم.                     

يضحك الجميع ويجلس هو في مكانه ويعود كبير الطهاة بكوبين من الشاي يضع 

 أحدهما أمام الباحث ويجلس إلى جانبه.

 لمي  نعلم جميعاً مدى التزامو : ال عليو أيها الباح  العا الرئيس          

 العلمي ونقدر  يلو. )للسميع( هل نحو جميعاً هنا اآل ؟                     

يتلفت الجميع حولهم، هناك مقعد فارغ ولكنهم ال يستطيعون تحديد العضو النااق،، 

وفجأة يسمعون صوت عجالت تقترب من المكان وتظهر عليهم عالماات االساتاراب 

ن عاان مصاادر الصااوت.  ياادخل المصااور الفوتااويرافي العااالمي بعااد وهاام يتساااءلو

لحظااات وهااو ياادفع بصااورة فوتويرافيااة مكباارة  بااالحجم الطبيعااي الماارأة متوسااطة 

الطول والحجم في الخمسين من عمرها تقريباً إال أن بها مساحةً مان الجماال تجعلهاا 

اً يكسابها شايًاً مان تبدو أصار سناً. السيدة في الصورة ترتدي وشاحاً رومانيااً قاديم

العراقااة والجايبيااة باة ااافة إلااى توءيااع اة اااءة والظااالل المشااكل بفنيااة عاليااة. 

 يتركها المصور العالمي في الزاوية ويلقي التحية على الجميع.

 : أهنً أيها المصور العالمي. هي  فينت العضو الناقص. الرئيس          

 أريد أ  أفاجئكم بهذه. المصور العالمي:  سف سيادة الرئيس  كنت

 يبتسم الرئيس وينظر الجميع إليها بفضول.

 الرئيس          : هذا ما اجتمعنا مو أجله اليوم  هنها مرشحة جديدة للعضوية 

 سنقابلها بعد قليل.                    

 المصمم العالمي: مو هي هذه المرأة؟ ما هو مسالها؟ مما ترتديه قد تكو  ممثلة.



 العالمي: ال  ال  أعني ال أعلم ما تكو  ولكني استبدلت لها منبسها المصور 

 لوشاح الروماني ألني رأيت في منمحها نظرة هنسانية ابهذا                      

 تناسب كل زما  ومكا . لو ألبستها لِبسة هفريقية أو هغريقية                      

 خرى لكانت هي هنسا  هفريقيا أو اضغريق.. أو أي  لِبسة أ                     

 مو هذه البند..  النتمت بسهولة هلى أي                       

 لقد أوحت لي بذلو ألني رأيت فيها اضنسا  المسرد..                       

 اضنسا  وكفى.. )يتسه هلى المنضدة ويسلس مع اآلخريو(                     

 : نحو ال نعلم عنها أي شيء بعد  لقد تقدمت بطلب العضوية         الرئيس    

 وشعر  أننا سنقبلها في أغلب الظو  وقدمت صورتها                      

 العالمي  ولكو لم يخطر ببالي أنه سيعدُّ لها هذا  للمصور                     

 لم أنه قد ال تتم الموافقة )للمصور ( هل تعبهذه السرعة.                      

 على عضويتها أيها المصور  العالمي؟                     

 المصور العالمي: فكر  في هذا ولكني وجد  أنها في ال الب ستنضم هلينا  

 ثم هنه كانت لدي رغبة شديدة في تاكيل هذه الصورة.. ه                       

 ية باكل لم أستطع مقاومته  لم أستطع هال أ  منمحها موح                     

 أحاول هبرازها بالصورة التي أشعر بها.                      

 الرئيس            : هكذا الفنانو  دائماً.. ال يستطيعو  أبداً أ  يقولوا ال  

 ألنفسهم ورغباتهم. )يتيمل الصورة قلينً مع اآلخريو( لو                       

 وحذلقة لقلت هنها متحدثة رسمية قلينً كانت أكثر أناقة                        

 بارزة لدولة عظمى.                       

 : )يتفحص الصورة قلينً( أظو أنني رأيت هذا الوجه مو    الباح  العالمي

 ا.. أيو؟ قبل. أعتقد أنني أعرف هذه السيدة.. ولكو أيو رأيته                      

 أيو..                      

 : هنها مو النوع الذي تراه في محن  البقالة واألسواق وكل   ملكة السمال    

 مكا .. ليس بها شيء يميزها بوةوح  لذلو تاعر  أنو قد                       

 رأيتها مو قبل.                      

 ئراً(  ربما  ولكو ال.. ال.. أشعر بقوة أنني )يرفع كتفيه حا :   الباح  العالمي

 رأيتها مو قبل.                       

 : أنا متيكدة مو شعورك ياك أيها الباح  العالمي.. أنا أيضاً  ملكة السمال     

 أشعر أنني رأيت مثينتها.. أال تذكركم بالمتبضعا                        

 قا  اللواتي يمرر   بمحل البقالة قبل أو بعد زيارة األني                      

 هامة تستحق التينق؟                       



 : )ةاحكاً( ربما كانت تريد االنضمام للنادي كيشهر متبضعة  النعب العالمي 

 في العالم.                      

 أال ترو  أ  المصور العالمي : هل هذا كل ما تستطيعو  قوله عو هذه المرأة؟ 

 شيئاً ما.. ال تقولوا هنها ليست جميلة باكل مبهر .. هنه  بها                     

 ليس السمال  ليس أي شيء مما قد يدور بخلدكم. هنه..                      

 تلو النظرة.. تلو النظرة المميزة لإلنسا .. نواقص  هنها..                      

 يفتي يحاول استكمالها .. يلو الضعف  اضنسا  التي ما                      

 اضنساني..                     

 : ةعف! أيو مو فضلو هذا الضعف؟   الممثلة العالمية 

 المصور العالمي: ال تيبهي للسزء الحازم في نظرة عينيها.. هناك جزء  خر   

 يكاد يصرخ مستنسداً..                      

 : هذا ما أسميه جنو  الفنانيو.. لمصمم العالميا

 : وهذا ما أسميه انعدام الرؤية الفنية.. عزيزي  هناك شيء المصور العالمي

 يستدعي عدسة خاصة في عينو أو ربما في نفسو ترى بها                      

 ياء ما فوق المرئيا  لترى كل شيء.. هذه العدسة أرتني أش                     

 كثيرة في هذه المرأة.. وجهها يثير تساؤال  كثيرة مثل وجه                      

 الموناليزا هال أ  ما يثيره مو تساؤال  مختلف باكل كبير                      

 ألنها تعيُش هذا العصر الحائر.                     

 ة قلينً رغم كل ما يقوله الموسيقار العالمي: )متيمنً الصورة( تبدو لي قوي

 المصور العالمي.. قوية حقاً.. ربما كانت رامية قرص.                      

 النعب العالمي  : ال  ال. ال تبدو رياةية على اضطنق. زنداها يخلوا  مو 

 ممثلة. …ربما كانت …أي نوع مو العضن . ربما كانت                     

 : مايا؟ أال ترى أنه ليس فيها تينق الممثن  في نظرتهو؟  الممثلة العالمية 

 كبير الطهاة       : ربما كانت ممثلة كوميدية.

 الموسيقار العالمي: ال أظو يلو.. الحظ النظرة السادة في عينيها. ال يمكو أ  

 يخلو وجه ممثل الكوميديا مو الضحكة المخبية حتى خلف                         

 المنمح الحزينة.                       

 : أصنً ال تبدو مميزة  وال تبدو يا  شي  على اضطنق.   ملكة السمال    

 الرئيس           : يلو رأي متعسف يا ملكة جمال العالم. ال تنظري لألمور 

 هكذا.                     

 الاهيرة في العالم المصور العالمي : استخرجي أياً منا.. أياً مو الاخصيا  

 وجردي ياكرة الناس مو صورهم  صدقيني معظمهم سيبدو                      



 عادياً وغير  يي شي .                    

 الصحفي العالمي : طبيبة! البد أ  تكو  طبيبة عالمية أخرى!

 ال  الطبيبة العالمية  : همم  ال تبدو لي كذلو. ه  نظرتها بها شيء مو الصرامة

 تتناسب كثيراً مع الطب.. قد تكو  سيدة أعمال.                      

 المطرب العالمي: ال تبدو لي شديدة الثراء.. األثرياء ال يبدو على وجوههم 

                   االنا ال بايء  ربما كانت شيئاً  خر تماماً.. هل هي أديبة                      

 يا ترى؟                     

 : بصراحة ال أعتقد يلو. ال تبدو لي أديبة على اضطنق. تبدو   األديب العالمي

 لي أكثر  التصاقاً بالواقع مو أ  تستطيع أ  تتعامل مع                      

 عوالم األدب الخيالية. هيا لم تكو سيدة أعمال فقد تكو  شيئاً                      

 قريباً مو يلو.. قد تكو  مصممة أزياء.                     

 : ال يمكو! مصمم األزياء ال بد أ  يكو  في منتهى األناقة! أال  المصمم العالمي

 تنحظ أ  خواتمها وساعتها وه  كانت ثمينة ليست على                      

  خر طراز؟                                       

 : لقد مللت مو هذه ال طرسة. لمايا يظو كل شخص أنه أفضل كبير الطهاة      

 مو هذه المرأة  المسكينة؟ هنكم لم تتركوا شيئاً فيها دو  أ                       

 تنتقصوا منه!                     

 بد أنها طاهية أيضاً   : )ةاحكاً( اآل  علمت مايا تكو . ال المصمم العالمي

 وهال لما دافعت عنها بهذه الحرارة.                     

 المطرب العالمي: )بملل( مو فضلكم جميعاً. لمايا ال ننتظر حتى تيتي فنسيلها؟

 كبير الطهاة      : )يتنهد وهو ينظر بحنق هلى المصمم متساهنً المطرب 

 العالمي( هننا بحاجة هلى وجوه جديدة على كل حال..                      

 )يصمت برهة ويظهر عليه شيء مو التردد( اسمع  ما                      

 سيقوله اآل  ليس غطرسة ولكني أؤكد لو أنها لم تدخل                       

 مطبخاً قم. منمحها توحي بذلو بادة. نعم هنها سيدة                       

 يكو  مخملياً هال أنها ال تسيد محترمة جداً تنتمي لمستمع قد                       

 في المطبخ  أستطيع أ  أجزم  الطهو. أنت أفضل منها بكثير                      

 بذلو.                                   

 : ما كل هذه الخبرة في عالم الطهو يا كبير الطهاة! المصمم العالمي

 طاهياً عادياً  لم يؤهلني  كبير الطهاة      : تذكر أيها المصمم أنني لست

 لعضوية هذا النادي هال كوني كبير طهاة عالمي وال يوجد                      

 مثلي اثنا .                      



 : ولمايا تظو أنه يوجد مثلي اثنا . المصمم العالمي

 الرئيس           : مو فضلكما. كلنا متميزو  وال يُقبل في هذا النادي هال 

 المتميزو   فن داعي لتزكية أنفسكما.                       

 : مو ال ريب أ  تناي هذه الخنفا  حتى في مستمع راق   األديب العالمي

 كمستمعنا.                     

 كبير الطهاة      : )مااكساً( ما كا  هذا ليحدث لو لم تدخل شخصيا  لم يرق 

 بعد. فكرها                      

 : مو هي هذه الاخصيا  يا أشهر الطهاة في العالم؟ المصمم العالمي

 الرئيس           : فلنكف عو يلو أيها الرفاق ولنستمتع بوقتنا في هذا النادي 

 ونتحدث عو أخبارنا وهنسازاتنا ريثما تصل المرشحة                      

 السديدة لعضوية النادي.                     

 : نعم  فلم ني  هلى هنا هال مو أجل يلو. هل كا  يومو شاقاً  األديب العالمي 

 مثل كل يوم يا سيادة الرئيس؟                     

 الرئيس           : ال لم يكو شاقاً وال حافنً بكثير مو األحداث كما هو معتاد 

 الوزراء لمدة نصف أيها األديب العالمي.. اجتمعت برئيس                      

 ساعة وترك لي مذكرة.. لم  أقرأها بعد.. بعدها نمت ساعة                      

 ونصف ثم أتيت هلى النادي.. وأنت أيها األديب العالمي  هل                      

 أنهيت روايتو السديدة؟                     

 أخذ  األحداث فيها تتزايد. : ال يا سيادة الرئيس.. لقد  األديب العالمي 

 : أليست األحداث تحت سيطرتو؟  المصمم العالمي

 : بلى ولكو األحداث تخرج مو تحت سيطرة األديب أحياناً.   األديب العالمي

 : كيف يحدث يلو؟ ملكة السمال     

 : أحياناً يقتضي الوصول هلى نقطة معينة يكر أشياء كثيرة    األديب العالمي

 للمحافظة على سنسة ومنطقية األحداث فتتوالى هذه وكينها                       

 تسر بعضها بعضاً.                      

 الرسامة العالمية : ولكو األديب ال يكتب شيئاً هال ولديه تصور كامل عنه يمنع 

 األحداث مو الخروج مو تحت سيطرته.                     

 يا تعنيو؟ هل تاككيو في قدراتي كيديب.: ما   األديب العالمي

 : ال طبعاً  السميع يعلمو  مكانتو .. أرد  فقم أ  أقول هنه  الرسامة العالمية 

 مو المستبعد أ  يسد األديب نفسه غير قادر على هنهاء عمل                       

 عام في  لرواية كاللوحة الفنية يكو  لها تصوراأل   …ما                      

 توةع على القماش أو الورق. المخيلة قبل أ                       



 : صحيح  وكذلو األزياء  غالباً ما تبدأ بصور في المخيلة   المصمم العالمي

 قبل مرحلة الرسم والتنفيذ.                      

 قلت فقم  : مهنً.. لم أقل هنني غير قادر على هنهاء روايتي.   األديب العالمي

 هنها تطور  وزاد حسمها واقتضت محاولة المحافظة على                       

 سنسة الرواية يكر أحداث جانبية لتكو  بمثابة الخطوا                        

 الموصلة هلى األحداث النهائية.                      

 كبير الطهاة       : مايا قلت؟

 : أعني أ  األديب يسب أ  يختلق ظروفاً معينة لتسهيل    األديب العالمي

 النتائج التي يريدها. وصوله هلى                      

 كبير الطهاة       : فهمت. كما يهيئ الطاهي حرارة معينة وبهارا  محددة 

 ليصل هلى الطعم الذي يريده.                      

 الرواية السديدة ستلقى نساحاً أكبر مو : تماماً. أظو أ     األديب العالمي

 سابقتها. أظو أ  دور النار ستتقاتل عليها عندما أعلو عو                       

 موةوعها.                      

 كبير الطهاة       : ما هو موةوعها؟

 : هنه موةوع الساعة.. مااكل الحرب والنسنم في العالم.   األديب العالمي

 ا ؟يالطهاة       : ألم يكو هذا "موةوع الساعة" في األربعين كبير

 الرئيس            : نعم  يبدو أ  هذا الموةوع موةوع الساعة في كل زما  

 ما دام قانو  ال اب العضنتي هو السائد.. هنني في شوق                        

 سرعة أيها األديب العالمي.لقراءة عملو.. يسب أ  تنهيه ب                       

 : سيبذل كل ما في وسعي يا سيادة الرئيس.    األديب العالمي

 الرئيس            : أرجو أ  تتمكو مو السيطرة على أحداثو! )يلتفت هلى  

 مصمم األزياء العالمي( وأنت أيها المصمم الاهير  هل مو                             

 جديد؟                      

 )يقدم للرئيس مسموعة  …: لدي كل جديد يا سيادة الرئيس  المصمم العالمي

 أوراق( أنظر هلى األزياء السديدة  هل هي جميلة؟                      

 الرئيس            : )وهو يقلبها بيو يديه( هنها رائعة.. ساحرة! )يمررها هلى 

 بقية الحضور(                        

 سمع همهمة من الحضور وهم يستعر ون األءياء تعبر عن إعجابهم بها.ت

 : )بفخر( كلها لملكة جمال العالم مو أجل رحلتها القادمة.  المصمم العالمي

 الرئيس            : )ينظر هلى ملكة جمال العالم( رحلتو القادمة؟ أيو 



 ستذهبيو؟                      

 دعتني مؤسسة عالمية هلى رحلة حول العالم.. : لقد  ملكة السمال      

 وسيتوقف قلينً في البند يا  المناخ االستوائي لنستمتاع                        

 بمنظر ال ابا .. وطبعاً ستصور رحلتي كلها.                         

 : وستصور معها أزيائي السديدة بالطبع.     المصمم العالمي

 : هيا وجد  فسحة مو الوقت سيقابلو في بلد مو تلو     ميالصحفي العال

 البند.                         

 الرئيس               : هذه أخبار سعيدة.. وأنت يا أشهر الطهاة في العالم  هل 

 لديو أخبار جديدة؟                          

 لفت باِضشراف على طعام كبير الطهاة          : نعم يا سيادة الرئيس  فقد ك

 المهرجا  العالمي الذي سيقام في باريس في الاهر                          

 القادم وسيقدم فيه الميكوال  التي ابتكرتها مؤخراً                          

 الفاخرة. باضةافة هلى األصناف التقليدية                         

 : أعتقد أنني سيدعى هلى يلو المهرجا . الرئيس              

 : مو الطبيعي أ  تدعى هليه أيها الرئيس فكل الرؤساء  كبير الطهاة         

 سيدعو  هليه.                         

 : وأنا أيضاً سيكو  هناك للمااركة في هحياء حفنته.   المطرب العالمي 

 أ  أكو  هناك.: أما أنا فمو الطبيعي     الصحفي العالمي

 : كلكم دعيتم هليه هال أنا!     الباح  العالمي 

 الرئيس               : ألنو لو دعيت هليه العتذر  النا الو بيبحاثو.. هل 

 توصلت هلى التركيبة السرية التي كنت ما والً بها منذ                          

 عام؟                         

 : لقد أوشكت على االنتهاء منها واقترب الفرج لكل      الباح  العالمي 

 مرةى تليف الكبد.                         

 الرئيس               : سيكو  يلو هنسازاً تكافي عليه.

 : سيكو  أول مو ينار خبر نساح تساربو.    الصحفي العالمي

 الصحفي العظيم.: أعلم يلو فينت ال يفوتو شيء أيها      الباح  العالمي 

 : وكيف يفوته شيء وأنفه مدسوس في كل شيء.     المصمم العالمي

 : ومايا في يلو أيها المصمم العالمي  أليست هذه الخاصية     الممثلة العالمية  

 هي التي تسعل الصحفي ناجحاً؟                        

                و ليس كل : ال طبعاً! كل الصحفييو فضوليو  ولك    الصحفي العالمي

 الصحفييو ناجحيو.                         



 الرئيس               : )ينظر في ساعته( هل أعددتم الستقبال العضوة السديدة 

 في النادي؟ أعنى الذيو علموا بانضمامها.                          

 دد  كعكة كبيرة رائعة : نعم يا سيادة الرئيس  لقد أع كبير الطهاة         

 السمال!                         

 : كعكة؟ لمايا صنعت كعكة؟ لو أستطيع مقاومتها.    ملكة السمال      

 : ولمايا تقاومينها؟ لو يضرك قليل مو السعرا  الحرارية      الطبيبة العالمية  

 الزائدة.                          

 ولكنني ال أريد أ  أتناول شيئاً قد يؤثر في بارتي أيتها :     ملكة السمال      

 الطبيبة العالمية.                         

 : وأنا أيضاً ال أريدها أ  تفقد رشاقتها كين يَْفَسد منظر       المصمم العالمي

 األزياء السميلة التي أعددتها لها مو أجل رحلتها                           

 االستوائية.                          

 : تفكير غريب! كيف تُفسد قطعة مو الكعكة قوامها؟     كبير الطهاة       

 )يلتفت هلى ملكة السمال( ال تحرمي نفسو مو كعكتي                           

 اللذيذة   كلي ما شئت وال تقلقي على وزنو.                           

 : ال تعتّدي بنصيحة طاه أيتها الملكة فمهنته قائمة على       ميالمصمم العال

 حاو البطو .                          

 : وما العيب في يلو أيها الخياط؟      كبير الطهاة     

 : خياط!! هنني مصمم أزياء أتذوق السمال وليس المرق       المصمم العالمي

 ئر.والفطا                          

 : وهل ي نيو ما تصممه عو الطعام ه  جعت؟    كبير الطهاة       

 : ال ولكو ست نيني قطعة خبز يخبزها أص ر خباز  في       المصمم العالمي

 المدينة عما يبتكره  كبير طهاة عالمي مو أطعمة                           

 مزركاة.                          

 : ولكني ال أطهو طعاماً للخياطيو وهنما لمااهير الرؤساء      كبير الطهاة     

 والاخصيا  الهامة جداً جداً.                         

 : )رافعاً أنفه( يبدو أنو نسيت أنني أنا أيضاً شخصية هامة      المصمم العالمي

 جداً جداً.                          

 و تنسى دائماً أنني ال أقل عنو أهمية!: يلو ألن  كبير الطهاة        

 : كفاكما خنفاً في هذا الموةوع واطمئو أيها المصمم     ملكة السمال      

 العالمي  لو  كل مو الكعكة فينا لو أجازف بمكانتي                         

 جمال العالم. كملكة                        



 ر الكعكة اآل   ومايا أعددتم أيضاً؟الرئيس               : انسوا أم

 : هيا قبلت المرشحة السديدة فسيغني لكم أحدث أغنياتي     المطرب العالمي

 "أريد أ  أكو ".                        

 : لقد مللت مو السلوس هنا واالنتظار  هل لي أ  أترككم  العب الكرة        

 ة قلينً؟هلى قاعة الرياة                        

 : انتظر معنا أيها النعب العالمي  قد تصل المرشحة    ملكة السمال     

 السديدة في أي لحظة اآل .                         

 : )ينظر هلى ساعته( حسناً يا ملكة جمال العالم ولكنني لو     النعب العالمي 

 حياتي سريعة اضيقاع   أنتظر طوينً. ال أستطيع. ه                          

 ووجودي في عالمي قصير األمد.. )هامساً( قصير األمد                          

   أصل هلى الثنثيو عاماً حتى أنتهي تقريباً.هحقاً  ما                          

   أصل هلى الخامسة والعاريو حتى ه: ومايا أقول أنا؟ ما     ملكة السمال     

 أنتهي.                        

 : أنتما اخترتما مساال  ال تحتمل الزمو.. أنظرا مثنً هلى    الموسيقار العالمي

 العالمي  هنه يستطيع أ  يبقى في ياكرة العالم  الباح                          

 الحاةرة هلى أ  يتساوز عمره السبعيو عاماً.                         

 : ثم لم الاكوى  ألم تختارا هذه العوالم الاديدة التيلق؟      عالمي  الباح  ال

 أستطيع أ  أبقى في مسالي مائة عام  ولكني لو أتيلق                           

 فيه طوال هذه المدة كما تتيلقا  في فترتكما الوجيزة.                          

 حة نحو لم نختر  ولكو ظروفنا : )بدالل( بصرا   ملكة السمال       

 ومواصفاتنا هي التي اختار .                          

 : )مستعرةاً عضنته( نعم.    النعب العالمي  

 ينفتح الباب فجأة ويدخل الحارس ومعه المرأة التي تظهر في الصورة.

 ي.الحارس               : )مايراً هليها( المرشحة السديدة لعضوية الناد

 يقف الجميع للتحية ويأخذها الحارس إلى الرئيس.

 : )مايراً هلى الرئيس( سيادة الرئيس.  الحارس              

 المرأة                 : أهنً سيادة الرئيس. 

 الرئيس                : أهنً بو يا سيدتي  أنا رئيس هذا النادي  سيعرفو 

     األعضاء. )ياير هلى العب كرة القدم العالمي ببقية                           

 العب كرة القدم العالمي. القريب منه(                          



 يمر بها على جميع األعضاء ويعرفها بهم ويتبادلون معها التحية.

 الرئيس                : واآل  أخبرينا عو نفسو.

 امرأة عادية. …أنا المرأة                 : )بايء مو الحرج(

 الرئيس                 : امرأة عادية؟ )يلتفت هلى اآلخريو بعينيه المتسائلتيو( 

 : امرأة عادية؟     الرسامة العالمية  

 تبتسم ملكة الجمال وتهز رأسها كالسعيد بصدق توقعاته.

 الرئيس                 : لمايا تريديو االنضمام هلى هذا النادي هيا؟

 الاخصيا   …: هذا النادي للاخصيا  الهامة فقم       صمم العالميالم

 والعالمية.المميزة                            

 المرأة                  : أعلم يلو.

 : لمايا أتيت هلى هنا هياً؟  كبير الطهاة          

 حل الوحيد المرأة                  : عندما سمعت عو هذا النادي عرفت أنه ال

 لماكلتي.                           

 الرئيس                 : يبدو أ  في األمر لبساً فهذا النادي ليس لحل المااكل.

 : ولكني لم أجد منياً غيره.     المرأة العالمية    

 الممثلة                 : ولكو كيف تكونيو في هذا الوسم بن مؤهل؟

 : انتظري أيتها الممثلة العالمية  انتظروا أيها الرفاق       ة   الطبيبة العالمي

 يسب أ  نسمع ماكلتها  ربما استطعنا مساعدتها.                           

 : ال يفكر في المساعدة في هذا الظرف هال األطباء   كبير الطهاة          

 مثلو. العظام                           

 : أشكرك يا كبير الطهاة العالمي. )تلتفت هلى الرئيس(      عالمية   الطبيبة ال

 هل نسمح لها بالكنم يا سيادة الرئيس؟                           

 الرئيس                 : فلتتكلم كما تااء.

   : )للمرأة( لقد أي  لو سيادة الرئيس بالكنم أيتها السيدة         الطبيبة العالمية   

 فتكلمي.                           

 المرأة                  : أشكركم.. )تنظر بحرج هلى وجوه األعضاء( أنا أريد 

 االنضمام هلى النادي كيم.                           

 الرئيس                 : أم؟

 : وهو هذا شيء خاص؟ الدنيا مليئة باألمها .      األديب العالمي  

 المرأة                  : هنه شيء خاص عندي أنا.. عمر أطفالي يتراوح بيو 

 السادسة والثالثة والنصف.                           



 : ومايا في يلو؟ أنا أيضاً لدي طفن  في هذه السو.      الممثلة العالمية  

 المرأة                  : هي  فالنادي يقبل األمها .

 : ولكنني لم أقبل كيم وهنما كممثلة عالمية.      ة العالمية  الممثل

 : دعيها تكمل أيتها الممثلة العالمية لنرى ما تريد.      الطبيبة العالمية  

 المرأة                  : ه  ظروفي مختلفة.. لقد حرمت مو أطفالي  سافر بهم 

 فه.. تناسيت األمر حقبة مو أبوهم هلى مكا  ال أعر                           

 الزمو  ثم أخذ يلح عليَّ مؤخراُ فعد  ال أستطيع أ                             

 أنساهم.. هنهم اآل  في قلبي وعقلي طوال الوقت.                           

 : ألم تفكري في الذهاب هلى مختصيو نفسييو لمساعدتو؟      الطبيبة العالمية  

 : ال.. ألني أعلم أنهم سيحاولو  أ  يسعلوني أتكيف مع                   المرأة

 الواقع وأعترف أ  أطفالي لو يعودوا هلّي. لقد مل                            

    سمعت هالناس حديثي المستمر عو أطفالي لذلو فما                            

 عو هذا النادي حتى صممت على االنضمام هليه.                           

 : تنضميو هليه دو  أ  تكوني شخصية هامة؟ )تنظر هلى      ملكة السمال      

 الرئيس( هيا قُبِلَت هذه  المرأة فسينسحب أنا.                           

 المرأة                  : تنسحبيو!  لمايا؟

 أعضاء نادي نسوم العالم يفترض أ  يكونوا  : أل      ملكة السمال      

 شخصيا  متميزة وهامة. وال ينب ي أ  يقبل النادي                            

 شخصية عادية وهال فقد معناه وفي هذه الحالة فن بد لي                            

 أ  أنسحب!                           

 وتحدق في ملكة الجمال برهة. يبدو االستياء على المرأة

 المرأة                  : )باستهزاء( هل صدقت أنو شخصية هامة؟

 : )بانفعال شديد وهي تنظر هلى الرئيس( هذه المرأة      ملكة السمال      

 ستنسف النادي هيا قبلت.                           

 تبدو الحيرة على وجه المرأة وتنظر إلى الرئيس.

 لرئيس                : مو فضلو ال داعي ضثارة المااكل. ال نستطيع قبولو ا

 في هذا النادي.                          

 المرأة                  : لمايا؟ قلت لكم ماكلتي.

 الرئيس                : وقلنا لو ه  هذا النادي ليس لحل المااكل.

 وء وحذر( سيادة الرئيس.. أليس هذا النادي المرأة                  : )بهد



 للرافضيو للواقع الذيو يريدو  أ  يعياوا أحنمهم كما                            

 لو كانت حقيقة؟                           

 يشهق الجميع وتبدو عليهم الصدمة.

 اتاً هنا.الرئيس                : )صارخاً ب ضب( هذا الكنم ممنوع منعاً ب

 : ألم أقل لكم هنها ستنسف النادي؟     ملكة السمال      

 المرأة                  : لمايا تمنعونني هي  مو االنضمام هلى النادي؟ 

 : يسب أ  تكوني شخصية هامة.. يسب أ  تكو  أمنيتو  الرئيس                

 يتسع لها الواقع. أكبر مو يلو  أكبر مو أ                            

 : أنتم تتمنو  أ  تكونوا شخصيا  هامة لذلو توهمتم  المرأة                  

 أنفسكم كذلو أما أنا فيريد أ  أكو  امرأة عادية.. أتيت                            

 عد  ال أستطيع التحدث مع الناس عو  هلى هنا ألنني                           

 أطفالي.  كلهم يحاولو  أ  يسعلونني أنساهم وأتعايش                            

 مع الواقع  أما هنا فاألحنم واقع.                           

 : ولكو هذا المكا  ألحنم معينة ميؤوس منها أما أنت       الطبيبة العالمية   

  ارك في يوم مو األيام.فباضمكا  أ  تستمعي بص                            

 المرأة                   : ال. )بتحسر( لو ألتقي بهم أبداً.. هلى  خر عمري.

 : هل ماتوا؟       األديب العالمي  

 المرأة                   : ال  هنهم أحياء.

 : أحياء ولكنو ال تعلميو أيو يسكنو ؟   كبير الطهاة          

 : بل أعرف مكانهم اآل .    المرأة               

 : هل يمنعو زوجو السابق مو أخذهم؟      المطرب العالمي 

 المرأة                   : ال.. لقد ما  منذ عدة أشهر.

 الرئيس                 : ما الذي يمنعو مو استرجاع ص ارك هياً؟

 المرأة                   : الزمو!

 الزمو؟ كيف؟الرئيس                 : 

 المرأة                   : )تدمع عيناها( لم يعودوا أطفاالً.. )تمسح أدمعها( لقد 

 كثيراً.. كثيراً جداً.. تزوجت البنتا .. كبروا                            

 : ومايا في يلو؟ كل األطفال يكبرو  ويصبحو  رجاالً        األديب العالمي  

 ونساء.                            

 ودخل أخوهما السسو.  …المرأة                   : 

 : لمايا؟    كبير الطهاة         



 المرأة                   : لقد تهاونت في رعاية أطفالي وانا لت بحياتي المهنية 

 فعاقبني أبوهم بإبعادهم عني.. رةيت بتركهم..                             

 ش لتني أشياء كثيرة عو البح  عنهم  ولم أعلم أ                              

 أباهم سينا ل عنهم أيضاً ويتركهم يضيعو .. ثم                             

 انقطعت عني أخبارهم وعندما خف انا الي وعلمت                             

 يهم ألراهم فرأيت رجنً وامرأتيو بمكانهم يهبت هل                            

 غرباء عني تماماً.. غرباء شكنً ومضموناً..                             

 تعليمهم محدود وهم بحاجة هلى كثير مو الدروس في                             

     …  السلوك واللباقة واألخنق وكل شيء                            

 ليتني بحثت عنهم ووجدتهم قبل فوا  األوا .. ولكو                             

 الزمو ال يتسه هال هلى األمام واألحداث تسسل بحبر ال                             

 يمحى وعلى ورق ال يمزق وال يحرق  وال يمكو                             

 بيو صفحا  الزمو.انتزاعه مو                             

 : لهذا أرد  الهروب مو الواقع؟       الصحفي العالمي

 المرأة                   : نعم. لو لم أتركهم لما أصبحت لديهم هذه الطباع الفظة 

 ولكانوا أكثر ثقافة وأرقى فكراً ولما تزوجت البنتا                              

 ليو في مستوى زوجيهما الفكري المتدني. وأهم رج                            

 مو كل يلو  لما دخل ابني السسو.                            

 : ولكو ما الذي يؤكد لو أنهم سيكونو  أحسو حاالً لو          الباح  العالمي

 كانوا معو؟                            

 سيكونو  كذلو  ألنني مثقفة.. مثقفة المرأة                  : مو المؤكد أنهم 

 جداً وعلى مستوى دراسي رفيع.. أنا باحثة متفوقة                            

 ولدي العديد مو الاهادا  العلمية والعديد مو شهادا                             

  اراً  التقدير التي حصلت عليها عندما كا  أطفالي ص                           

 لدي مئا  األبحاث وعارا  المؤلفا  والعديد العديد                            

 مو السوائز العالمية واألوسمة..                           

 : نعم  نعم  أخبرتهم أ  وجهو ليس غريباً أنت العالمة        الباح  العالمي 

 الاهيرة فـ...                           

 المرأة                  : )مقاطعة( نعم  أنا تلو المرأة.. تلو المرأة التي أصبحت 

 حياتها ال تستهويني.                           

 الرئيس                : كم أنا مست رٌب مما أسمع. لمايا أتيت هلى هنا هيا؟ ه  

 هو ما نحلم به. واقعو                          



 أة                  : ولكنني أحلم بي  أكو  هنسانة عادية.. أماً لص اري مو المر

 جديد.                           

 يصمت الجميع برهة ويطرق الرئيس مفكراً ثم يرفع رأسه ناظراً للمرأة.

 الرئيس                : ه  ماكلتو كبيرة جداً ولكو لهذا النادي قوانيو تقبل 

 العضوية على أساسها.                                

 المرأة                  : ما هي هذه القوانيو؟ هنني على استعداد لتنفيذ كل ما تمليه 

 عليَّ قوانينكم.                                

 الرئيس                : القانو  األساسي هو أ  تريدي وبادة أ  تكوني 

 وأ  يكو  لديو مؤهن  تؤهلو لذلو. شخصية هامة                           

 المرأة                  : أنا أريد وبكل كياني أ  أكو  شخصية هامة.

 : ولكنو تريديو أ  تكوني أماً عادية واألم العادية ال      الرسامة  العالمية 

  تكو  معروفة على يفترض أ  تكو  هامة  كما أنها ال                           

 وال حتى على مستوى مدينتها هال هيا كا   مستوى العالم                           

 تؤهلها لذلو. لها مواصفا  أخرى                           

 المرأة                  : ولكنها تكو  هامة في حياة أطفالها.

 ي ليس لهذا النوع مو األحنم.الرئيس                : ال  ال  هذا الناد

 المرأة                  : ولكو كل الناس خارج هذا النادي ال يقبلو  هال الواقع 

 وال أستطيع أ  أعيش معهم أحنمي. حتماً سيعتبرونني                           

 مسنونة هيا سمعوني أتحدث عو تربية ص اري مو                           

 جديد.                          

 الرئيس                : هيا أرد  االنضمام هلى هذا النادي فيسب أ  ت يري 

 أحنمو. يسب أ  تحلمي بايء كبير. تذكري ه  هذا                           

 النادي نادي نسوم العالم.                          

 ال أريد أ  أحلم بايء  خر. حلمي الكبير هو المرأة                  : ولكنني 

 استدراك ما فاتني.                           

    الرئيس                : تلو أمنية وليست حلماً. ولكو حسناً  لنسلس حول 

 المائدة ونناقش األمر.                          

قليالً على مقعد عاءف  يجلس الجميع حول المائدة وتجلس المرأة منفصلة عنهم

 البيانو.

 الرئيس              : لقد سمعتم ما قالته السيدة. مايا ترو   هل يقبل حلمها أم ال؟



 : يُقبل.   المصور العالمي 

 : أرى أ  حلمها أص ر مو أ  يؤهلها لعضوية النادي.    النعب العالمي 

 : وأنا أؤيد هذا الرأي.   ملكة السمال      

 : وأنا أيضاً.     العالميالمصمم 

 : وأنا أيضاً. كبير الطهاة         

 يصل الدور إلى الطبيبة فترفع كتفيها معبرة عن عدم قدرتها على تحديد موقفها.

 : وأنا أيضاً غير متيكدة مو قراري.     الرسامة العالمية 

 : ال أعلم.       الم ني العالمي 

 لمها.: ال يقبل ح        األديب العالمي

 : أعتقد أ  في اضمكا  تطوير حلمها ليؤهلها لننضمام       الطبيبة العالمية  

 هلى النادي.                           

 : كيف؟ الرئيس                

 : هب أ  حلمها هو أ  تكو  أعظم أم في الوجود؟      الطبيبة العالمية  

 تنظر المرأة بقلق إلى الرئيس. 

 : )مفكراً( أعظم أم في الوجود!                الرئيس 

 : لم تلقب امرأة بهذا اللقب.. هذا الحلم غير واقعي.     ملكة السمال      

 : أليست كل األحنم كذلو؟                  المرأة

 : ال  األحنم تحكي أشياء لم تحدث في الواقع ولكو مو        الباح  العالمي 

 الممكو حدوثها. مثنً يوجد رئيس للدولة ويوجد                            

 ممثلو  عالميو .. هلى  خر يلو ولكننا لم نسمع عو                            

 امرأة اشتهر  بيمومتها أو لقبت بيعظم أم في الوجود.                           

 تستمع امرأة عادية وه   : وحتى ه  وجد   هل يعقل أ       المصمم العالمي 

 كا  لقبها أعظم أم في الوجود بالاخصيا  الهامة مثل                            

 واحد. الرئيس في ناد                             

 الرئيس                 : حسناً  ما رأيكم في أ  نصو  ثانية؟ 

 يؤيد الجميع التصويت.

 لمؤيدو  لقبول هذه السيدة على أساس أنها أعظم أم في الرئيس                 : ا

 الوجود يرفعو  أيديهم رجاًء.                           



يلتفت الرئيس إلى الجميع فال يرى إال يدين مرفوعتين هما يد المصور العالمي ويد 

 الطبيبة العالمية.

 يهم.الرئيس                 : واآل  يرفع الرافضو  لقبولها أيد

 ينظر الرئيس إلى الحضور فيرى الجميع يرفعون أيديهم ما عدا الطبيبة والمصور.

 الرئيس                 : )ملتفتاً هلى المرأة( كما تريو  لم يقبل انضمامو هلى 

 هذا النادي هال اثنا  واألغلبية ال تقبل.                           

 يهم باستياء( لمايا؟: )تنظر هل          المرأة        

 : هننا نحلم بيشياء كبيرة وعندما نستمع هنا نتحدث عو      المطرب العالمي 

 نتحدث عو أشياء هامة  …هنسازاتنا ومااريعنا الكبيرة                           

 جداً أما أنت فلو يكو  لديو أشياء هامة تتحدثيو عنها.                           

 : ربما تحدثنا عو هصابة أحد أطفالها بالسعال الديكي أو     مال       ملكة الس

 رسوب  خر في الحساب.                           

 المرأة                  : ال! أطفال أحنمي ال يصابو  باألمراض وال يرسبو  

 في المدرسة.                           

 حدثيننا هياً؟: عم ست      المصمم العالمي 

 المرأة                  : أنا أريد أ  أشاهد أطفالي وهم ينمو  ويكبرو  

 ويتعلمو   أال تفهمو  يلو؟ سيخبركم عندما يتعلم ابني                           

 الص ير كلما  جديدة وعندما تخلع ابنتي الكبرى سو                           

 جديدة.. سيحدثكم عو تعلمهم أنماطاً جديدة متحضرة مو                           

 كثيرة. السلوك وأشياء أخرى                          

 : وهل ستسلسيو مع نسوم العالم لتخبريهم عو سو جديدة       المصمم العالمي 

 خلعتها ابنتو؟                           

 ي يلو أبداً.: ال. لو يسد       الباح  العالمي 

 المرأة                  : لمايا؟

 الرئيس                 : ه  حياتو الواقعية يتمناها الكثير  استمتعي بها.. حتماً 

 ستا لو أبحاثو عو هذا النادي. )ياير هلى الباح (                            

 فرصة مو الفرص التي  هذا الباح  لو  أتيحت له أدنى                           

 أتيحت لو لما رأيت وجهه في هذا المكا .                           

 يهز الباحث رأسه مؤيداً وتتنهد المرأة.

 الصحفي العالمي:  نحو نيتي هلى هنا ونعلم أ  كنً منا يستحق لقبه بسداره  كل 



 يرو  فيه ما يرى في نفسه.. شخص هنا يعلم أ  اآلخريو                                  

 : )مقاطعاً( تماماً! )يحيم كتف كبير الطهاة العالمي       المصمم العالمي 

 بذراعه( قد أعاكس صديقي هذا طوال اليوم ولكني                            

 أعلم أنه ال يوجد أحٌد مثله في مساله في هذا العالم                             

 رغم كل شيء.. )يهز  وأعلم تماماً أنه يراني كما أراه                           

 كبير الطهاة رأسه مؤيداً(                           

 : كما تريو... ندخل النادي فتصبح الدنيا مختلفة.. تصبح       الصحفي العالمي

 دنيا يحظى فيها كل منا  دنيا أليفة نستطيع التعامل معها..                          

 .بما يستحقه.                          

 وعندما ن ادرها ويصافح أنظارنا وجه الدنيا                            

 طرقاتها وأُغلقت أبوابها دوننا  الكبيرة التي تُهنا في                          

ي عو أنفسنا أ                              هناك دنيا أخرى تقدرنا. أما أنت يُسرِّ

 فقد نلت ما تستحقينه  مو تقدير في الدنيا الحقيقية خارج                           

 جدرا  هذا النادي.. عودي هليها.. هلى دنياك الكبيرة..                           

 يسب أ  تعودي هليها رغم كل شيء.                           

 أة                  : ليتكم تفهمو  وةعي  لقد تركت أبحاثي مؤخراً المر

 الدنيا التي تتحدثو  عنها النا الي بقضية  وزهد  في                          

 أبنائي.                          

 : تركت أبحاثو؟ كيف تتركيو أبحاثو والعالم كله ينتظر        الباح  العالمي 

 نتائسها؟ أيو التزام العلماء؟                           

 المرأة                  : عندما عرفت مكا  أبنائي ويهبت ألراهم ُصدمت 

 صدمة كبيرة  ألني لم أر فيهم أطفالي الص ار.. خيل                            

 م وأصواتهم.. هليَّ أنهم كبروا فسية وت ير  أشكاله                           

 شعر  أنهم ليسو أبنائي.. ال أريدهم. كا  يسب أ                             

 يبقوا معي ألرى أشكالهم وأصواتهم وهي تنمو وتت ير                            

 ألقتنع أنهم أبنائي.. وعندما تحدثوا معي أدركت أنهم                            

 ليسوا كما كنت أريدهم.. فيعلنت احتساجي وقرر  أ                             

 أعيد تربيتهم   أعيدهم هلى الزمو الذي فارقتهم فيه                             

  اً في السادسة والخامسة والثالثةأطفاالً ص ار                           

 ي أحد خارج هذا المكا   لذلو لو يفهمن ف.. لنصوا                           

 جئت هلى هنا أل  أعضاء هذا النادي يعرفو  معنى                            

 الحلم.                           



 الرئيس                : نعم  نحو نعرف معنى الحلم ولكو حلمو في منتهى 

 ال رابة.                          

 : نحو هنا أل  الدنيا صدمتنا  حاربتنا في كل مكا        ملكة السمال     

 ومنعتنا مو تحقيق أحنمنا ولم تتح لنا أدنى فرصة                           

 لتحقيقها  أما أنت فقد أتاحت لو يلو.. حققت لو حلمو                           

 ولكنو تماديت في الحلم  لكثير..االكبير وقدمت لو                           

 فيهملت واجبو تساه أبنائو.. أنت لم تي  هلى هنا                           

 لتحققي حلماً وهنما لتكفري عو ينب  وهذا النادي لم                           

 يؤسس مو أجل هذا ال رض وهنما أسس ليسد فيه مو                           

 اةطهدتهم الدنيا وصدمتهم في أحنمهم منياً..                           

 لقد أخطي  المكا .                          

 المرأة                  : أخطي  المكا ؟ )تتلفت هلى اآلخريو( أخطي  المكا ؟

يهز الجميع رؤوسهم باةيجاب وتهز المرأة رأسها احتجاجاً وعلى وجهها نظرة 

 تلتفت إلى ملكة الجمال.حانقة ثم 

 المرأة                  : ال لم أخطئ المكا . وال تحتقري حلمي مو فضلو. ه  

 حلمي أكبر بكثير مو حلمو. ال يهمني أ  أكو  أجمل                           

 امرأة في العالم.. هذا أتفه مو أ  أحلم به.                          

 : )ب ضب( هنو ال تحلميو بذلو ألنه بعيٌد جداً جداً عنو!      ملكة السمال      

 لو توافر  فيو بعض اضمكانيا  لما تردد  لحظة في                            

 أ  تحلمي بذلو!                            

 المرأة                  : )بقوة مماثلة(  ولو توافر  فيو بعض همكانيا  الفكر 

 لما حلمت أ  تكوني ملكة جمال.                           

 : أنا لست غبية! ال أعلم لمايا تعتقد الدميما  أ  السمال      ملكة السمال      

 ال يوجد مع العقل.                          

 المرأة                  : لست دميمة!

 و فضلكما! كفا عو يلو.الرئيس                : )يدق على المنضدة( م

 : كل يلو يحدث بسبب رفض السيدة للقرار الذي أصدره        الباح  العالمي

 األعضاء بعد التصويت.                          

 : نعم! لو قبلت السيدة القرار لما حدث شيء مو يلو.      المصمم العالمي

 هذا القرار ألنه قراٌر  المرأة                 : ولكو مو الطبيعي أ  أرفض

 جائر  ما الذي يسعل أحنمكم مقبولة وحلمي مرفوض                          



 بابه اضجماع!                         

 الرئيس               : ه  طبيعة حلمو مختلفة عو طبيعة األحنم المقبولة هنا.. 

 ال مكا  له.                          

 : )تهب واقفة وتنظر للسميع ب ضب( حسناً. سيترك ناديكم                  المرأة

 ولكو قبل أ  أيهب أريد أ  أوجه لكم كلمة أخيرة: ه                            

 حلمي أهم مو أحنمكم.. ه  الدنيا لم تظلمكم كما تدعو                            

 م أردتم أخذ المزيد منها  وأقمتم النادي رمزاً ولكنك                          

 …الحتساجكم وسخطكم                          

 ه  حلمي أهم مو أحنمكم. هنه متعلق بمصير أناس لم                           

 ينالوا حقهم مو الرعاية والحب ومحاولة للتفكر في                           

 الخطي القديم  أما أحنمكم فيحنم مراهقيو توقف                           

 نموهم.. كلها أحنم تافهة.. وةيعة.. لمايا تريدو  أ                            

 تفرةوا أنفسكم على الدنيا؟                          

 الرئيس               : )غاةباً( كفي عو يلو أيتها المرأة!

 : لو أكف عو يلو! ما أهمية أ  يصفق لكم الناس أو أ             المرأة       

 يعرفكم العالم؟ ما أهمية أ  تستعرةوا مهاراتكم في                          

 العمل أو اللهو أو أ  تستعرةوا ما ُوهبتموه ولم                          

 التمكو مو يلو تصنعو  لكم تصنعوه؟ كيف يسعلكم عدم                          

 دنيا خاصة بكم تحبكو  فيها الواقع كما يحلو لكم                          

 وتصنعو  فيها مو أنفسكم نسوماً تتيلق في السماء بينما                          

 أنتم ملتصقو  باألرض بفكركم غير الناةج!                         

 : )ب ضب شديد( لمايا أتيت هلى هنا هياً؟     الرئيس          

 المرأة                 : )بانفعال( لقد ظننت أنني سيقبل!

 الرئيس               : تيكدي أ  أبناءك ما كانوا ليصبحوا أكثر أدباً لو توليت 

 تربيتهم بنفسو! ألفاظو تدل على يلو.                         

 : أنتم اةطررتموني هلى يلو.    المرأة             

  يطرق الرئيس ويصمت الجميع برهة.
 المرأة                : كل يلو ألني أحلم بي  أكو  أماً عادية؟ بي  يكو  أبنائي                               

 سعداء؟ وهل في الدنيا نسٌم أكبر مو طفل سعيد؟ ه                          

 ألقاب هو نسم النسوم.. اضنسا  بن ألقاب هو  اضنسا  بن                        

 مو يصنع أصحاب األلقاب.                          



 : )ملتفتاً هلى المرأة وعلى وجهه نظرة عاتبة مصدومة     المصور العالمي 

 هلى صورتها المكبرة( أنظري مايا فعلُت  ياير                        

 صورتو.. مايا رأيت فيو  ثم مايا فعلِت اآل .. ال يوجد ب                        

 هنا مو يقدر اضنسا  كما أقدره  ومع يلو أقول لو اآل                          

 مو األحنم.. لفئة  بكل قناعة ه  هذا المكا  لنوع  خر                        

 ى مو الناس. أخر                        

تلتف المرأة حيث أشار وترى صورتها فتشهق دهشة وتشيح بوجهها، ثم تطرق 

 برهة ويسود الصمت ثانية.

 المرأة                : أعتذر لو وللسميع يا سيادة الرئيس عما قلته.. لقد 

 أخطي .. أخطي  حقاً.                         

 يطرق الرئيس وال يجيب.

 : )بقلق( سيادة الرئيس؟         المرأة       

 يظل الرئيس صامتاً مفكراً.

 المرأة                : لمايا ال تتكلم يا سيادة الرئيس؟

 الرئيس              : )بهدوء( لست رئيساً.

 : )برعب( سيادة الرئيس! مايا حدث لو؟  الموسيقار العالمي

 اً.الرئيس              : )بالهدوء نفسه( لست رئيس

 ملكة السمال         : قلت لكم هنها ستنسف النادي!

 المرأة                : سيادة الرئيس  أتوسل هليو  ال تقل هنو لست رئيساً 

 مو فضلو.                        

 الرئيس               : ولكني لست رئيساً.

وتظهر الدهشة  يقف ويخلع شارة النادي ويلقي بها على المنضدة. يشهق الجميع

 على وجوههم.

 الرئيس               : ولست عضوا في هذا النادي.

 المرأة                 : سيدي الرئيس ال تترك النادي مو فضلو.

 الرئيس               : قلت لو هنني لست رئيساً  أنا موظف ص ير في وزارة  

 الخارجية.                         

 : هل أثر فيو كنم هذه المرأة؟ هل أصبحت تعتقد فعنً أ         ملكة السمال   

 أحنمنا تافهة؟                         



 : ال. ه  أحنمنا ليست تافهة ولكني فكر  في ماكلتها الرئيس                

 فوجد  أ  في الدنيا قضايا أصعب مو قضيتنا.. وأكبر                           

 مو قضيتنا.. قضيتنا مع الواقع وقضية هذه المرأة مع                           

 أشد ةراوة بكثير مو حرب  الزمو.. وحرب الزمو                          

 الواقع أل  محاربة الواقع تسمى أمنً أو على األقل                           

 بة الزمو فهي شيء رهيب.. جنو !حلماً  أما محار                          

يطرق أعضاء النادي لحظات بينما تتلفت المرأة إليهم  بقلق ثم يقف الباحث العالمي 

 ببطء ويخلع شارته ويلقي بها على المنضدة. تتجه إليه المرأة.

 المرأة                : أيها العالم الاهير..

   أنا مهرج كبير!: )بحزم( لست عالماً شهيراً    الباح  العالمي   

 يقف األديب العالمي والممثلة العالمية ويلقيان بشارتيهما على المنضدة.

 المرأة                : لمايا أيتها الممثلة العالمية؟

 : لديَّ ما يا لني عو هذا النادي.  الممثلة العالمية    

 المي؟المرأة                : )لألديب العالمي( لمايا أيها األديب الع

 : لست عالمياً.. وربما لست أديباً على اضطنق.   األديب العالمي   

 يقف باقي األعضاء ويخلعون شاراتهم ويلقون بها على المنضدة.

 المرأة                : )تتسه للرسامة( لمايا أيتها الرسامة العالمية؟

 ني في جميع الرسامة العالمية    : اكتافت أنني ال أحلم بايء كبير.. يمكن

 األحوال أ  أرسم لنفسي.                                                                                                

 المرأة                : )تتلفت حائرة هلى السميع( لمايا تريدو  ترك النادي؟

 كبير الطهاة          : ألننا يسب أ  نفعل!

 : لمايا يا كبير الطهاة العالمي؟             المرأة   

 : لست كبير الطهاة العالمي  هنني مساعد طاه في أص ر        كبير الطهاة   

 فندق بالمدينة.                         

 : )تبح  بنظرها عو المصور العالمي هلى أ  تسده( لمايا  المرأة               

 أيها المصور العالمي؟                         

 يبتسم المصور العالمي ابتسامة ساخرة وال يجيب.

 المرأة              : )موجهة نظرتها هلى السميع( لمايا؟

 النعب العالمي   : انتهى زمو الحلم.



 المرأة              : )ملتفتة هلى ملكة السمال( حتى أنت يا ملكة جمال العالم؟

   ال أشعر أ  العالم كله يسب أ  يقدر جمالي..ملكة السمال       : عد

 يتجه  أعضاء النادي إلى الباب الخارجي

 المرأة              : انتظروا. عودوا هلى النادي.. مو الذي سيحلم معي ه  

 تركتموه؟                       

 النعب  العالمي  : احلمي وحدك  النادي كله لو اآل .

 : أرجوكم..    المرأة              

 يعود كبير الطهاة إلى الداخل بينما يقف الجميع ويتابعونه بنظراتهم.

 : هل ستعود هلى النادي؟ المراة                 

 كبير الطهاة           : )وهو يتسه هلى الباب اآلخر المؤدي هلى الداخل( ال

 ولكني تذكر  شيئاً.                           

 داخل ثم يعود بكعكة كبيرة.يمضي إلى ال

 كبير الطهاة           : لقد صنعت هذه الكعكة اليوم لنحتفل بانضمامو )يضعها  

 على المنضدة( هنها اآل  لو أنت فقم.                          

 المرأة                 : ال أريدها. لو  كلها وحدي.

 ال إلى المنضدة.يعود كبير الطهاة  إلى الباب وتتجه ملكة الجم

 المرأة              : هل ستعوديو هلى النادي؟

 ملكة السمال       : ال. أريد أ   خذ الكعكة ما دمت ال تريدينها.

تحمل الكعكة وتمضى إلى الباب ويبدأ الجميع في الخروج. تركض المرأة نحوهم 

 وتطل من الباب.

 دوا.. ه  هذا ناديكم أنتم. أنا التي المرأة                   : )منفعلة( انتظروا  عو

 ست ادر.                             

تظاال الماارأة تنظاار إلاايهم ماان الباااب المفتااوت حتااى ينقطااع صااوت خطااواتهم ويعاام 

الصمت. تالق المرأة الباب ويصبح المكان فارياً إال منهاا. تمشاي بابطء إلاى الاداخل 

رات األعضاااء الملقاااة عليهااا بااال حتااى تصاال إلااى المنضاادة فااتجلس إليهااا وتتأماال شااا

نظااام.  تلااتقط إحاادى الشااارات وتتفحصااها ثاام تشاابكها علااى صاادرها. تتأماال باااقي 

الشارات قليالً ثم تنهض ثانية وتعيد توءيعها وا عة أمام كل مقعد شارة وتعاود إلاى 

 مقعدها.



 المرأة           : )وكينها تخاطب األعضاء( واآل  سيحدثكم عو ابني 

 األص ر.. ابني الذي.. )بصو  مفعم باالنفعال( الذي سسو                     

 وهو  في الثالثة النصف مو عمره.                                           

تطرق المرأة قليالً ثم تتنهد و تخلع شارتها وتلقي بهاا علاى المنضادة.  يظلام المكاان 

 . إال من المنضدة والمرأة

 رب الملصقة على الجدار. يُسمع صوت المطرب  مانياً:    تضاء صورة المط 

 أريد أ  تكوَ  لي لحظتي                      

 في هذا الزما                         

 أريد أ  يكو  لي موقعٌ                         

 في هذا الزحام                        

 رةبامعتي الص ي                        

 أريد أ  أُزيل                        

 شيئاً مو الظنم                        

 أريد ... أريد...                        

 أريد أ  أكو                             

 تتحول اة اءة إلى صورة ملكة الجمال.  يُسمع صوتها:

 " …"ولكنو تماديت في الحلم

 .""لقد أخطي  المكا 

 تتحول اة اءة إلى المصور العالمي. يُسمع صوته:

"لو ألبستها لبسة هفريقية أو هغريقية أو أي شيء النتمت بسهولة هلى أي مو هذه  

 البند.. رأيُت فيها االنسا  المسرد.. اضنسا  وكفى.."

 تهب المرأة واقفة وتمشي ببطء نحو الباب. بينما يواصل المصور العالمي:

تي ما يفتي يحاول استكمالها .. نظرة المميزة لإلنسا .. نواقص اضنسا  ال"هنها تلو ال

 يلو الضعف اضنساني.. "        

اة اءة إلى صورة الرئيس.  تصل المرأة إلى الباب فتخرج وتالقه خلفها. تتحول

 يُسمع صوته: 



بكثير  "قضيتُنا مع الواقع وقضيةُ هذه المرأة مع الزمو.. وحرُب الزمو أشدُّ ةراوةً 

 مو حرب الواقع أل  محاربة الواقع تسمى أمنً أو على األقل حلماً  أما محاربة

 الزمو فهي شيٌء رهيب.. جنو !"

 تتحول اة اءة إلى صورة المرأة. يُسمع صوتها:

"وهل هناك نسٌم أكبر مو طفل سعيد؟ اضنسا  بن ألقاب هو نسم النسوم.. اضنسا  بن 

 األلقاب." ألقاب هو مو يصنع أصحاب
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