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( ماكلمٍة )قد تصلح لقصة أو ( فكرٍة ما)عن دفاتره القديمة يبحث في فإنو عندما يُفلس الكاتب 
..قوالً مأثوراً تغدو بقليٍل من الفذلكو قد   

 
واتنططت وكػػ بيومي قبل كل ذلك ، بحثت ونّقبت ودورت  ثانياً ،، وكساخر أوالً وأنا كػػكاتب      

وعملت شقلباظات فلم أجد غير القصاصات واألقاويل والحواديت والشخبطات القديمة والتي 
 على بعتشششيها كلها كده الصالح منها وجمعتها  فلملمت آلمني أف أتركها وحيدة األدراج 

..لذيذ ، بسيط ، جميل  ، لطيف ، خفيف ، مفيد  ، فوزي راكب ووضعتها في كتاب شاكب   
 

مفلسوف تماماً ومحلتكوش اللضا فلقد رفضت كل عروض دور  –كػػ فانز  -أعلم أنكم وألني   
..  علي أف أنشر كتابي لديها وقلت لنفسي يا واااااد طنش خااااااالص ألّحت النشر المغرية التي 

نزلهم الكتاب الكتروني .. دوؿ فانز غالبو و مش القيين ياكلوا وبيدفعوا اشتراؾ البيدج بالعافيو 
..نسب أبو وآىو كلو بثوابو يا   

 
والذي ( ِكمالةواحد  )الساخر الثالث وعلى ىذا فإني آتيكم ىذه المرة أيها القػػراء األعزاء بكتابي   

اللذوذاف من كتاباي العظيماف يضم بعض المقتطفات واألقصوصات و الحكايات و حبة مقاالت 
وبحيث لن تجد أروع من ىذا ( حلوةحاجو فيها ال مؤاخذه )و ( أشخاصداخلية تتسع لعدة فانلة )

..الكتاب مثاؿ على العك األدبي والخلطبيطو وإنو حتى األدب ممكن يتحط في رغيف   
 

فهو وجبو خفيفو ال ..  أقرأوه .. ألوقاتكم وأخيراً  أتمنى أف تجدوا في ىذا الكتاب تسليًة طيبة   
الخاصو بي فاخبروني ( الجود ريدز)وإف شئتم رد الجميل ففي نهايتو ستجدوف صفحة .. أكثر 

فيها برأيكم ، وستجدوف ايميلي فاتحفوني فيو باقتراحاتكم ، وستجدوف رقم تليفوني فحولوا لي 
..جزيالً وانتظر رأيكم بالكتاب أشكركم شكراً .. عليو رصيد بارؾ اهلل فيكم   

 
 خالد بيومي فهمي
http://www.facebook.com/fanila.dakhelia 



مقتطفاخ ساخزج  -واحذ كمالح 

  

4 

مأثــــــــــورهبتحاول تبقى أقوال   
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مصررشي رربيد تلررذيد لليررذيد لرربي  رر ي

د لطنيهينيه يةتضيرذيةتبليربيييدألق نبي
ي..ي لسديد تلذيةتشخؽي

 !!متهه شيدصديي
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يوةًتليد ثلسهيةؿذيدتكيشتيد ن س
ي،ييللةهمينبيةيكلبيد تلذيلب
ييم يَليدنبيَذهيؾلتليد يليوؤَتش

يي..يةيتسشويمصشيؾلميةشتشي
ي!!؟يةلذييي يةيحتلَبيَذهييذ
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طلليمر يد شر ايد لربيةينرضليد تحشيرشيييييي
 لينهسهيد لبيةيؿ َسيد تنر تييد ليتبي

و رلينهسرهيد لربيةيسربيييييد ضرهشيييةؿذي
 ررلينهسررهيد لرربييييوؾرر  ًهلهيد ررذي ي
ؾ رشيمر ييي..ينبيد شركلييصم يلهيةيضمتىي

 .. تتصلحيد تلذيديي
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 يهيةًيتيل سسيدنرهيد تؿ مرلينربيييي
ي..يمصشيةًتليي يميؾلتليمتذؤي ي

ي..يخشيد شُلي
ي..يويبنهيمهيشيلذيمشيحيلذي
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دلن يؤلس يشؿبييشوحيؤييمُر  يي
ي َررليةرررريؤ ررميخنيررهيوميش رر  يييي

ؾشر  ييدصدصهيد  يرهيد  ؿذنيرهييييهتحي
ي..ميذنؿشيت نه ي
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ي
 بيد لبينبيد دلدصيؤخ لينتشهي

ي..يتليد طبلويؾلطللي
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ييؤيييتليةتيدبي   ي(مادخزهيال)يَل ه
يمشهيبنبيوؤرَشي،يت  م ًيمؿن   يةتكيشيَل ه
يمشولهيو ًيتيَ تيلتشيمحلينبيَنت
ي بي:يوديميد لبينسإ تيقشيبيشُله 
ييلتلهي،ي؟يالةتلايمشولهيي  بي،يديهيدي
ييي  بي،ي!؟؟يني يةتتحطي(مادخزهيال)يودي

ي!!!!!!!يييتحتيم ي(مادخزهيال)
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مهيهرل ييي خ  ؾره،يد  ل رلؼيييةصلدي
د ضررتطيهيد ًضرر  يهييرر نل ي..ي ختطررهي

ةيذييد حرىي ضر ةطيد دريشيو ر ةطييييي
د  خ ةشدتييليهٍيويهتشرٍيت ر  ييي

يؿنررررربي..يد شرررررشطهيصيي ررررر ةطي
ط    يمتتلختطشيد ًلميخ يلٍيمني ي

ي..ييه ٌي سهيمُ نهي
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د لربيمرشيييد هئرهيد لليرذهيييي يؾينبي
 تًررذسيتنررضليتؿتررشأيؾلررتليؤييييي

د ضرشديبيد دذيرذهي  رهيييينربييصي دهي
ةتررلؼيد سررد يشيود  ؿسررلييد د  ؾررهي
ؾلرتليي يتهًرلدييَليم يأل ي،يود تيشهي
 ل ليلنيهي تبليربيَرليودلرذييييمُ  ي
ي..لتهيشُلينبيسدحي
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ةيتهيإ بي ليد ني ةهيد ؿ مهيخ ةتيؾترذيي
دثليةررررذسيوودخهتررررهيةهيررررذيل  تييي
د شت يميود تزدءهيةت ؾترهي يسرتكشاييي
نهسررهيو يًررل هميدهيمررشيؤنرر ي،يييي
نليسررتي ررزهيؤخبليرربيواليؤخرربلويي
دالسرربل ي،يمرر ية  هيررذيليبن رر ي ررليي
ي..ددؾشيوصدنبيوؾ  شيويؿتليهيد شخ ل
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 بيؤ يةبلديينبيدالنتخ ة تي
ي..د ُ رةي يصذي ًيتصلّتيألَثشي
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تهُرشييليييرذيييبسشد ياليؤؾتًذيؤ يي

نررربيخرررلأيلرررشاٍيمؿنررر ينررربيييي
،ي رريسييهد ً دمررد سررنلدتيد ؿشررشي

 طهرر ًيمنهرر ي،يةررليأل يَررليشرربءييي
 .. ذين يمذقذـيخ  ضي
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ةتلنيرىييثلسدتيتإتبينت  دهر يي ن ٌي
ثررلسدتيتررإتبينت  دهرر ييو نرر ٌيدثلي

 ..ةتلنيىيؾُ شهي
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..يي  بيدخت سيشركلٍيد حُرلمبيديره؟يييي
يلتلررهيمهرريشي،يةنررضليمرر يةيترربيي

ي..ةلصليةيتبيستؿهيوخ سهيي،ستؿهي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   19 

يكضرررتل ييؾنرررذم يؤسةليد  سرررل ي ي
ؤتؿدبيةهزهيد ًلهيدن ؾ ًيؾ ينتيهمي

ؤ يَيميؤ هميدثليد هنذوسيد صتشي
 ..يل يونح ينإَليب ههميَلي

ي
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محررذ يةيديلررهيسصيررهيو ررليي ؾررذيييي

َرليي..يم يؾذديد شئس ءي..يؾ  ُشسبيي
َرليي..يم يةيلضيلدينبيد ُشسربيدَترشييي
 ..م يسصيهميةيُتشييؤَتشيوؤَتشي
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ي
ي..ةسينبيد ُليت تيلللهيمصشي
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تتًتليد شؿلاي ؤلةذيويتلد تليؾليهر يي
د حُررر  ي،يوييتًرررتليلُ منررر ي تترررلد تلي

 ..د شؿلايؾليهمي
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ي
ؤَتشيل خهيةتلخؿنبيؾر  هيسي  ر يؤاليربيييي
ةنرررتيَ تترررهيدنهررر يخررربل ي تتخطررربي

مرر يدخررشيةشون يلهرر يدة سَلهرر ييومسرر نهي
د  يررهيويخ سرري ييويي-يؤنرر يؤاليينرربي

مؿ ل نر يديليرتيييي-ش ايد لربيؾنرذ  ييي
ي..ثلدنبيي3نبي

َنتي ُليةنتيمحسستنيشيدنبيد  دذي
ي..يدوةش يمدشدي
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نهسبيؤؾيشي ليرل يد لربيؤشرلليييي
محطلطرهيي(يصنؽينبيمصرشي)َل هينيهي

قيرشيد  بلةرسيييل خهيت نيهيؾلتليؤيي
ي..ويلدؾذيد تلد يت تيد ذدخليهي
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ي
ويػليد ُ تربيد سر خشيسر خشدًيلترتلييييي

ي..ي لتي
ي..ؤوييتضوجيي
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ؤسلبيةحد ايدإلؾبلمي تيو ليؤنربيي
ؤسةليؤ ي نررر ٌيبؾبلميرررل يَررر نلدي

ي..ة  طشلهيؤو تلي
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َنتي  ر يتشرلننبييي....يدثلييشل ٍيي يؤةلي ي
 ربيي..يدسرتح ليي..يمض يىيتًرل بيمؿلرشييي

ولشررهيصييمرر ينيررهيل خرر تيي..يد ررذني يَررذهي
ت نيرررهيللرررلهيةتضررر يًٍي تبليررربيل خررر تي

ودلشنبيي يؤةلي ييرلييوودلشرنبييي..يةتهشلٍي
سرنهيؾر يشيةحُ ترٍييييي30ةًر  بيي..يَبلمٍي
و ررليبنرربيَرر  ينهسرربييتررليمرر ي..يوسد رربي

دييد حلرلهييد ح خر تيي ربيي..يت شبيتًرل بيي
ي!!!!ؾ  نتبي؟ة  صبلهي تيدبيدمتبيةًتلي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   28 

ي
ي..يد تن تينلؾي ي
ي..يةن تيةنتدلّص  ي

ي..ةنؿ له يوولية ةشيوةن تي
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ي
ؾشيس ًيدسصينبيد لهمي:يةتبلييه يَ تتهيؾ  هيستلٌي

سرلي ًييد صربلهيونخرتمييينربيي لدنهيويرامنبيييإخزنبي
ونصل يدتني يوخ ريسيييد ليليد ًشآ يونًل ي

مرر يييدرربيد ؿررشيسييرر يشرريليؤوليدثليوسررتح ي
ي..تًل يمطلؿهيؤي  ن تيؤمهي
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ي
الييه نبيؤ ييُرل يس يسربيل نػر ًيييي

مر ييه نربيؤ ييُرل ييييةًذسي لًشآ ي
ي..ؾ مبلًيةهي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   31 

ي
د  صرشييي:يؤوليللًهينربيد  سلسرلييي

د  دررذؼيد ههلررلييد لرربيةيهررلتينرربييي
ومحرذ ييو ربيطر يشهيييد حذيذيويهه هر يي

يًذسييضرحٍيؾليرهيود لربي يسر نشيةرشهيييييي
ي..يُ نحيوييُلّ ينهسهي

ةيذوسيؾلتليد لبي:ييللًهيي29د رريةًيتي
ي..نصبيؾليهيويسشويمنهية ستلسهي
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مررأسبيد تلذيَتشتي،يويد لدلذيم ي
َتشيصلسيد حذدديد لبيةيحطه يؾ  هيسي

ي..نسبيخلًتهيةًتيؾ ملهيدصدي
ي
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 ن ٌيؤشخ  ينبيد ؿ  مي ميتُر يي
 بيسشيشً  هميةًذسيد حي هيغشولي

تيرتييتؿ سهيم يَ  يقت  همي ليسشي
ي..يد لبيخ ةل مي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   34 

ي
د لرربيؤصررح اييد لليررذهيدلنرر يد تلررذيي

د شه ددتينيه يةيتًتلي يهميو ؿهمي
يررذد يَررليد نرر سي ُررنهميةيتحل ررلديي

 صتبييهلخبيؤوليمر ييدريلهميييندإهي
ي..ست ٌييكيشي هميد سهل ي

ي
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ي
برديمر يي..يبرديم يتميتهذيذٌينبيةلذٌي

ن سررتندذي..ية ؾتً  ررٍيمررزَشهيصررذستي
وي ُر يي..يةإمشيُ يودؾتصميؤم  يسه سته ي

اليتًررميةًطررؽيي..ياليتهتررميؤويتصررش يي
..ياليتضرشايؾر يد طؿرر  ييي..يشرشديينٍيي

نًررطيؤمسررٍيَلترر ًي رر الًيو ررذديةزةحررهييي
ؾنررذ  ي..يوةشنررؽيد هيررذيليؾرر  يلتيلاييي
ي دمررررهيسررررتدذيؤسرررر طيليدألطلنطرررربي

ي..إلنً رٌ
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ي
ي...يد ح ذيثلي
...ييد خطرررشيمشللرررهيؾرررذتيد ثرررلسهي
ي..د لددؼيمشللهيوةذؤتي
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ي
ؤوليمرر يشررلنتيؤةررليؾرربلءينرربيييي

مدرشده،يييد سد ييلتيد ً نل يةي خذي
ؤ يدي رر ينرربيوؤوليمرر يشررلنتي

يلرررتيد ًررر نل يةي خرررذيييد ذسرررتلسي
ي..تشدم دولي
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ي
..يي  ل ن يد ًض ءينربيمصرشيمسرتًليييي

يةسيمً  ل ن  يؾ يمي ي؟
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ي
ي

ي..ينضلتيتشخؽي لسديد ثلسهي
ي..ي لسديويتشخؽي

ي..يويتشخؽي لسدي
ي..يثررلسهييل يررلمرر يختطررتينرربيي حررذي
ييي
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ٌيي"صذويد لبيي ليي ويي"ؾذوٌيدةر يَر س
لُ تي ي..يي"د حذديهيمتتحذنشيَت َيت"ب ي

ةيهميقيرشي  ر يييومأمنتشيةس ؿهميَلييل ي
ب ينتيدرهييوديي..يؤتإريتيم يؤؾضيد نر سيي

ةي شبيوسديد تُ ترٍيود  يُشوة صر تيييد لدلذي
ي..وسديد ُبل يد لبيةيُتتلهيم يقيشيم ييصذوي
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لتررتلي ررليدتتررذليد حرر ليوةًررتيةلررذن ييي
لترررتلي رررليدتحسرررنتييوييؤنضرررليةلرررذي

يد ػررشوليوةًررلدين سررن يدلسرر ينرر سيييي
ةري يَرليدألخير ليد لربين ترتيييييين  ي

 يهضرليخيلنر ي رلييييخ يرهييودألخي ليد لبي
صؾررليمررشييلتررهيد لليررذيد لرربيخررلدهيي

ي....... يشوللديؤةذدً
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ي
مت سٌينضليتبلتي يسرنهيرد رليد لربيييي
خ ةلن ية  ضشةهيد دليهي،يوشرهيىيَرليمر يييي

مً ترلييَنرتييؤن يدهي"يض يًهييًل ٍلذي
،ييررر يؤخررربييي"د دليرررهنررربيد ًرررلدتيي

ةتطلرؽينرلويييمتهه شيد ن سيديي   ي
ي..ديهيةيحصله ي
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د هن نهيقر دهييلً ًي ميؤَ يؤدسٌيَيميَ نتي
ؾنررذم يلُ ررهيوةصرريشهييؾتررذيد ررشدصويردتيي

دختصشتييمنرزيسرنتي يَرليمر ينحر يؾليرهييييييي
دآل يمرر ي ررشجيومررشجيوؾررذ ينهررمينرربيي

ي:يويدألسوؼيؾلتليدإلطبلويد خ  ذهيمًل ته ي
ي..ي"د ه نصينبيد ذدنصيي يدَسيبلنسي"
ي

متحرشسهييوي..يلرشهييوي..يمتذؾهيق دهيي يؾشتبي
ي..ق  يهيم يَليد لبييتًليلشَتٍيي ي

ي
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يي
مر يي سرُلديودديةلطدربيييينبيد  ليلني تيَلي

ود لترر سيويؿش ررلديخنرربية  ه نلررهييصررلسوهي
صلستهيَ سنيهيد حضايد لطنبيد لبي ًلهيمؿ هي

..ييرليييؤصريلهييدييد تلطديهيودثليد ؿي لي..ي
ت خرذيةط يًهر يييوةتنستليةتنسبيتلتسي ذومه ي

د رلطنبينربيييَ سنيرهييةسيمتتنسر  يترذاييي
ؾشنتربيي..يةلَسشدته ييتليم يتنرضليتترتلطحييي

ي..تشةبيي يسلصيي
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ي
ؾنذم ييتحلليد  شهذيد سي سبيب رتليي
مشررهذيبةرر لبييتليررميد ًلررميؾرر يي

ي..ة  هشخهيويُتهبي..يد ُت ةهي
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يصرهييويػليد د نبيد  ضربءيمر ييي
مهنرررذسيدالتصررر التيد لررربييرررذسي
يختشويشتُ تيد  ح لليد تبلتهيب ي

ي..د تؿليمينبيمصشي سهيةخيشي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   47 

   ردييشلليؾن يدأللتررر ءيوالييتتًرتلييي
ي!!دألومليتنبيلي تن يسلةليد ن سي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   48 

دثلييخررشايةيررتيد لرربييرر ليؾلررتلييي
د هيسيةلٌيويترليتشيملديرؽيتلدصرليييي

يدهي؟؟؟؟د تلدصلي ليني ي..يدخت  ؾبي
مؿرذتشييدخلته يوؤن يم يس ؾهيم يؤن ي

ي!!ةشلليلذي
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نشدين يلتيتتبيالييؿنبيؤ ينبيؤنلثتٍي
نًصررر ًيؤويؤ ينررربيسخرررل تبيؾيتررر ًي،ييي

ةررذو يسخررلييررذ لّه ،يَ ملررهينإنلثتررٍي
..يدو يؤنثررتليتحتليهرر يَ ملررهيوسخررل تبي

وص تبيلتيتتبيالييؿنبيؤنربياليؤلترٍييي
..يةليأل يصلتبي مييؿذي رهيوخرلدييي..ي

ي:نإن يم يد صت حيد ت َشيؤن ديي
..يةررررررلالوي..يةررررررلالوي..يةررررررلالوي

ي...وسديدألخشسسسسسسسهي
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ي
دنطلد يرررهيئن سررربيد هررريسيةرررلٌي

نهرليي..يةطشيًرهيمز لرهيييد تؿضيمنّر يي
د  ُ  يد لليذيد زييي ُنن ينيرهيؤ يي

د صرذدي تييلمير ًيييؾششدتينُتسبي
دو يتُلررميؾنرر ءيةضرركطهيمرر وسي

ي..يدالةتس  ي
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..يد شدخررليمننرر يملررل يقيررشيةيتررهييي
ي..يومشدتهي
ي..وص لتتهي
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ة  ضرشوسهييؤختشنبيؾنذم يصستهينبيةيتهيؤنرهي ريسييي
ؤ ييإتبيد حبييترليد رضودجيو ُنرهيلت ر ًيويًينر ًيييييي

وستحبيم يتشتتطيةه يو  ييسيإتبيةؿذيد ضودجي،
ب يَر  يؾلرتليييسرإ تهيي..يتستطيؽيد ؿريشيةرذونه ييي

ير ليي..ي زديدألس سيوخذيد حبينري  يتضوخهر ييي
مر ييشرشةتيي..ي بي ريسيةؿرذيو ُر يؾنرذهيؤمرليييييي

تتًتليم يد ش ييو نإتهيؾلتليؾيذيصودخهيد سر ةؽيي
ي..ؾششيثميدنصشنتي
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ي
د ترررررشدءهينهسررربيدسخرررؽيأليررررر  يي

وتحذيذدًي..يصم  يود نررًرر ءيةترر ؾتي
ويو رررتبيييتررليغهررلسي ررريهررر ءي

ي..ؾرردررش ينررر نسبي
ي
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ي
يتذويؤنهي مييؿذي نر ٌيوخرلدي لخيرشيييي

نرر  خيشيد لليررذيد  لخررلديي،يد  ٔطلررىي
 لير ٍيد هر سويي،يوي(ينستب)دآل ي

ومصيتهيت نيرهيي..يمصيتهيد ضئيليةي ي
ي..يؤنيليمنه ي
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ياليتحدبيقيلمهيي يتي بيوط ٌي
ي..د س  ءيدةتس مهيي-مه  يَثشتيي-
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ي
ألنهيؾليه يةضوخهينح نعيب يسصيٍيدثلي

شؿلسٌيير سٍيؤ يتههرٍينهسرٍيؾلرتلييييي
مُشونهية  تش ملينه سيد د ؿرهينربليتدرذيييي

 ررذيٍيوب ي ررمييُرر ي..يمرر ييسررؿهٍي
ي12وؤل ذيدثليؾلرتليوخرلديييينبليتتتإسي

ي..وبالييتلٍيد  للي ئلنذومبينُهةي
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ي
ي..يسنهيؾ  هيسيي12ةؿذيصذنهيودلذيص لتبي ً نبي

ي..يآدديؾ لبي
ي..يدَستتتيؾ لتلهي
ي..يةلسهيةؿتلبي
ي..يلض يةؿتلهي
ي..مًتلتل ..يد سؿيذهيسيُليستي ل ضسؾهيةؿتلبي
ي..ؾ لبيديليتيي  ي

ي..يو بيدييد صذديهيمؽينيستلٌيصيشوي
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ي
ي

تهًذيخضءدًيييذيد  صشيهي ليتؿلميؤ يد تنتي
ؤييخنبييلبييي15برديمحطتشيم يؤنلثته ي

َ  ست تسيؤويَلمنتيةتُتتهيلتتلي لي  
 

ي..ييؤنتحشييي♥وينهسبيييي♥تؿتتي
ي..ؤوي
ي..دمت سحيييي♥ؤوليييي♥ؤمبييي♥طلىيي♥ؤةلي 
ي
ي
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ي
ي..د هشلهينسيتيطؿمي

ي..ودلذهيمشهيوخ يمي ليختنبي
ي..د هشلهيؤملتيم ي
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ي
د ند لر تينربيييؤن يمذي ي ضوختبيةُلي

ي..وؤيض ًييَليد  ص  بي..يلي تبي
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ي
ي...يرر ي هيم يمنػشي

ي...ؤم مبيد تحشي
ي...ييوسد بيد تحشي
ي...ؾ يي ينبيد تحشي
ي...ؾ يش   بيد تحشي
ي...د لديررررررررؽينبي

ي.

ي.
ي..ي!!بنرررربيؤقررررررررشوي

ي
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نرررهرررسرررررربيدؾرررررررشليديررررررهييي
د ررر ررررررشأيد لررررربيةررريرررررؿ نبيي
منررررررهيمتررررررر سٌيومرررخرررليررررررهييي

يدهي؟؟؟سررررنهيي84يرررررًررررؿررررذي
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ي
د شتُهيةسريطهيوسييًرهييييَ نتيصم  ي

بن ر ييي"ةحتٍيي ييلتب"ُ  يمؿن   ين
وق  يرهينتًرتليييمش ًهيةًتيد ليتبي
ي..ي"يلتبآآآهيي ي"مؿ ن   يي
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َررررلنبيمررررؽييية  ررضررشوسهي رريرسي
د رررشررررؿبيؤ يؤَررررررل يثررررررلسهي

ي..د ثرررلسهيدد  رر ًيمؽيشررؿررربي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   65 

ي
ي..يمث  بيخذدًيؤن يصوجي

ي..ؾشنتهميد لبيةشه دهيَليد ست تي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   66 

دألدايد سرر خشيقيررشيمًتصررشيؾلررتلييي
نُليمصرشييةذدخلرهيييمؿيني يَتّ اي

..ي لػهرلسييد هشصرهييس خشيصكيشيينتػشي
ي.. ليةسيمحت جيد لبييضقضقهي
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ي
يتليد ضودجييختلميؾ  يط لحيد ش اي

د ررضودجييسررؿتلين  شرر اييتررلي..يةؿررذهي
يصررليب ررتلييؾ لررهي ُرربيي لتشيرربينرربيي

د زيييا لهيد ؿيٕشيد  ن سبيمستلةلي
نررةرديمرر يتررضوجينةنررهيي..ي لررضودجينهسررهي

طرشييي..يد ؿريٕشيييسؿتليَبييُل ي رزديي
ي..وةس سمي
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ي..يَ  يوليذدًينرررتضوجي
ي..ؾنذ  ي

ي..ص سيؤَثشيولذهي
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تًشيترر ًيؤنرر يد ُ ترربيد لليررذيد لرربي
م ييلهيمؿدتينهي   يةشرلليلرذييي
نيهميةدشييؤسلميؾليرهيوؤتصرلسييي

ي!!مؿ هي
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 رررليؤنررر يد رررليتبيد  هرررشوأي رررلي
شررلنتيؾيررليمرر يد ؿيرر ليد لرربيي
ةتلررتسيةن طيررليسررُينبي رريىيدييي

ي!!ؤقضيد تصشي؟
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  رر يو حيررهي ررليَرر  يدإلسرربل يخلت ةرر ًي
َهرررر سي(يملسو هيلع هللا ىلص)لرررر سايد شسررررللي

نًرذيَ نرتي حر  ميتتلرفييييي..ييشيشي
وة  تإَيرررذي رررمييُررر يطرررلالًيدألسأي

 صرن ؾهييي"ةي سيَ دسد " ذيهمينشوؼي
ي..د شدييهيد تزالتي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   72 

ي
ي..يد ن سينلؾ  ي

ي..يتؿس ءي
ي..يديذو يدخه ءيتؿ ستهميسؿذدءيوي
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د لربيةيرذنؿه يييي خذوديم يد ضشديبي
مشياليبيي َليوالييششايشؿبي
يًل نر ييم ثرليييستضيهلديةيه يؾش  ي

!!ي ليةيحبيي َليديهيويششايديهي؟
ي!!..شلنتيسه  هيدَتشيم يَذهي..ي
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ي
ي..نه يهيد ؿ  يمؽييشاي

ي..متستن  ييشاي
ي..نبيَليمُ  يتخهيضي

ي..منهييسطيوَ  ينيهي
ي..يؾليهيد خصميوَلهي
ي..دنتيي يد لبينبيمصشيبالي

ي..ؾ سني ي سهيخص ٍيَ  يمشي
ي..نبيدألصليؾلش  ي
ي! سهيةبل يسؿشٌي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   75 

ةررذءدًيد ثررلسهينهسرربيؤخ ررؽيَررليؤلررذد يمرر يةؿررذي
،ي دن  يؾ شويمصطهتلي،ي هترلييؾُ شهيةتصشيح تي
 خشوجيس يهي،ي سلهيهي،يإلخلدنيهيق دهيد تش    ي،ي

د ؿسررُشيدآلمرر ي،ي تحصرري ييررشدسدتيد ررش يسي،ييي
دإلخلد ي،ي ؿٍيد ذستلسيهي،ي هترل يد دنيرهييي ُذاي

َلي،ي رريؤي يد تش    ي،ي ري  تل بيسدخلييوؤلطي
ي:ةؿنلد يدهينبينيلميثلسييَتيشي

ي..ؤليييييييييهيؤليييهيي يةلذيي
ي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   76 

ي
ي..ملليطشلهيآهيمنٍيي يؤ يؾيل يؾسلبيوي

ي..يلتبيد ش يللينبيييTagيؾ لتبي نهسٍي
ي..ةؿذي يخلؿتبيةذسييةذسيي

ي..وستتبييلتبييتُبييتُبي
ي.. لهيدنتبيمشيؾ سنهيبنهييلتبيي ييلتبي

ي..ييم يقيشيسي للييAddمخللويةرري
ي

ي**م يسود ؽيد شؿشيد  ؿه **
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ؾرر النتلَسيسسرر  هي لدلررذيؤسسررلتي
دسررت رنهيدنرربيد رريههيؾنررذيينرربيييي

 ًيترررهيةيًرررل بيي..يد هررريسيةرررلٌيي
نرريسيمؿلررشيؾشرر  يمؿنررذيشييي

ألي..يمشيةسيمترأمشيييؿنبي..يةلٌي
ي..متأمشيوؤ تلي..ي
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ثليبنهيؤخ رليمر ينربيثلستنر يييييد شه دهيةسي
 رربيؤنهرر يؤوصررلتيد سي سررةي ُررليد ؿػي ررهي

مسررتلي تيد شررؿبيةؿررذيمرر يَ نررتيةررسييييي
شرؿلسيةر  هخشي  ر يييي..يمًتصشهيؾ  نختهيد  ثًهرهيي

ي_سيررررمي)تخررررشيد هيسررررتلٌيوتبليرررربييي
ي_مرشييي_ت لهي)مؽيددةهيخن يهي(يد  ستؿدله
ةرري يؾشرر  يمختلهرري يؾرر  هشويمرر ي(يمشت لرهي

ي..دينيهيد ذو هيوؾل  نيته ي
ي
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ي
داللسرر سيؤ حرررّتيؾلرربّيؤ يييمشنهررهيصوخترررربي

ي....صودخن ينحتهليسلي ًيةؿيذي
ي..وألنبيشذيذيدالنشك لين ؾتزستي

نلررميتررشديتهليررتييشررذيذهيد شوم نسرريهييوألنهرر ي
ي....د  ن ستهي

ي... ًذيدلتهلتيةهيمؽيسخلِيآخشي
ي..ييد ه  ًهيي ي شوم نسيته ي

ي!!ؾشً ي؟ زديستت ًيأل يؤ يميةه يؤو يسي
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نبيديذيمشتضتليمنصلسي(يد سبيدي)
ي:ةيتحلليم ي

ي....ي"ن  ح"ب تلي.....يي"ن  ب"



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   81 

دؾررشليديررهي ررليد سرر يد لرربيينهسرربي
د  هشوأيؤوصرلهيؾشر  يديرذسيديرمييييي

وديرللي لؿير ليييثًرهيينبيد تلُلنهيةُرليي
نهرسيد لربيييةتلؼيدالةتذد بيودالؾذدديي

ي:َ  يةيتً  بي   يَنتينبيسنهمي
ؾلي يد نؿ هيدنتلديخيرلين يرذيوؾير لييييي"

ي."....مشين  حهي
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نرربيةلررذتياليتُحت ررلي،ي شررؿبٍياليييي
ئحت لي،يوينبيغشولتياليتُحت رلي،يي
يػليد شبءيد لليذيد  حت رلينيهر ييي

،ينة ينر صيي«يد  ششحيد  حت ل» لي
ي..يؤصتحيَكيشهياليئحت ليية  ش  سهي
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ي
ي

نيتحررلليد  ٓيٕررلُي..ينرررر يلُيب ررتليصؾرريمٍيسي سرربّيي
ثرمي ررييي..يثمي رريبي   ي..يثمي رريديتن ؼيي..يالختي سي
ثرمي ررييي..يثرمي رريو رؽيييي..يثرمي رريؾشرىيييي..يلرربي

ثرمي لتهليرليمر يييي..يتإ رّرريهييثمي ررررريي..يتًذيسي
ثميإل ت  سيد ؿزسي...يد ُتيشهيييتليد صكيشهيؤخلي

و ُررزديتخنررؽيبسددتنرر يي..يد خطيئررهيؾلررتليد تلررلةليوي
و ُزديتًستلييللةهمينيصرنؿل يي..يننصنؽيؾتلدتين ي

يي-ةإيرذين يينصرلـييو ُرزديير يؾضيرضييييي..يؤسطلستهمي
ي..ويد هشدؾي يدألة طشهيي-ةبلدن ينبي
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ؤنتيؤَيرذييي"..ييي"!!!ؤنتيؤَيذيسلهبي؟"نك هيي
مرشهيي ربيمر يتدؿلنربيؤنُرشيؤ رميييييييي"!!!بخلدنبي؟

يتليؤ يؤنششيؤييةلستيدينبيؾر  هيسيةرلٌيييي
..يوَإ يد ذي يص سيلُشدًيؾلتليد سرلهيهيودالخرلد ييي

ويؤخشتليؤ يؤصليب تليد يرل يد رزييد رطشينيرهييييي
يشآنبيد صركيشينربيييؤدسيالخه ءيدسبلمبيؤويؤ ي

 ل ر سهييؤؾ  ويؤؾ  ويخيتربيَربيالييػهرشيطشنرهييييي
ي"!يم يؤتترر ؼيمح ذي؟"نيػنل يؤنبي
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ؤ يسخليد ذي يد   ر سسييد  ٔهدؽي
وي لّلّيوب ي –نبيةبلدن ي لسي سهي
نسررريػلي رررهيدتتررر ؼيي –َرررزاي

د س سررهيومايررذو يؤَثررشيلتررتليمرر ي
ي..د ص ديي ي
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ؤ يصؾي ررٍيي-وسرر محنبيب ي رر يًتٍيصررشدلتبي –ؤيسررمي ررٍييرر يؾضيررضييي
د سي سبيد زييتؿشًهيلذيد  لتي  ييتًتليألخلٍينربيد رتبلديبرديمر يدنتُسرتييييي
د تبلديؤَثشيوؤَثرشيويدنحرذستي لًر ؼيويؤصر ةه يد درلؼيود لةر ءيود طر ؾل يوصر ستييييييييي

  يي لتيؤلذ ميألخلٍي،يؤنتينًطيم ي..يد شود حيتهلحيم يخثثيد شلدسؼي
ت لتيألخلهرمي،ييصؾ   نر يير يؾضيرضييخ ريؿهمييشنلرل ينربيد ترز يود نؿريمي،يييييييييي

ويي يسوحيمر ييسخؿهي،ييد سًل يةكيشي حػهيمليلنيشدتي،يسيك دسو يب تليخ سجيةبلدن ي
ب رتلييد ليتشد يل يب تليؤمشيُ يوؤوسةر ي،يويمشر يليدإلخرلد يود سرلهيهييييي..يةؿذٌيسوحي

،يود  ثًهررل يتنتػررش ميد  ررات شدتيووغرر  مييد ؿشةيررهيد خلرريحيود ررذولييصررلسي
دالستش سيهينبيَليدوليد ؿ  مي،يو  ييتتًتلينربيةبلدنر يير يؾضيرضييسرلةليؤنر ييييييي

نتً تررليونحرر سايةؿضررن ي...يمشيضرر  ي..يت  هرر  ي..يخ  ؿرر  ي..ينًيررشد ي..يوؤنررتي
د تؿضيم يؤخليسقيميد ختضيةؿذيؤ يَن ية ألمسينًميخنت ًيب تليخنبينطر  تهميي

ي،ي ُنهميسلللديةؿذيؤ يؤنًشون يةؿن د مي،يود حشيهية  ُشدمهي
يةصشدؾ تهميثميخؿللن ينتً تليألخليمس ي تتيوؤمش لن ي
يَررييمس ي تتي..يب ين ي مينؿشنه ييتليد يل يصذّسو  ي

ي(ي..ويمذنيته دينيهيد ذو هي)وي(يد هليّه)وي(يد ششيؿه)وي(يد ششؾيه)
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ي
ي

تطلتررلديمرر يد ؿرر  يد دذيررذيؤ ييييالي
نرر ألؾلد ياليتررإتبي..ييررإتيُميةرر  خيشي

دألؾررلد يالي..يواليةرررريشررشييةخيرررررشٍي
ةليينح يم ينز بي..يتإتبيؤصبلًي

ب يه يمح لي يةرريبسثن يد تكيضيمر يي
ي..دألؾلد يد س ةًهي
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ي
نهتخررشيةإننرر يد شررؿبيد لليررذيد ررزييي
دسررتط ؼيتكييررشيد لغيهررهيدألس سرريهيييي

ؤددهيتنتيررهيمرر يد ؿشةيررهي ُبلَررسي
نشرر ط تيؤددهيةتصررميب ررتليمضؾدررهي
د دنسررريهيةطشيًرررهيملسررريًيهيؤمرررٍي
ي..ن ؾ هي

ي..تبيتبيد تيييييييت هيي
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شرررؿتن يشرررذيذيد ترررذي ي ذسخرررهيؤ ي
ي..نصميؾ  شدتهيمحدت تي
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د  ضحٍيؤ يمبليي يم  ييت نل ي
د خلررلديالييدررذو يمرر ييهؿللنررهينرربيي

ي..ؤوي تينشدقهمي
ي

يSuzan Artz  ي
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َُ ترربيسرر خشييسررؿتلي لشررهشهيويطلرربي
دالنتش سييشستيؤؾ ليصييؾ شيطر  شيي
،يمشي ليةينضّليمً التهيمؽيصرلستهي،يي

ي..ؤن يَ   ي نضّليمً التبيمؽيصلستهي
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ي..مُنتشيةحبيد ست تي
ي..ي  ل بيخشايويدتدلصي

ي..دتدلصتي
ي..وم يس ؾته يوؤن يةحبيَليد ست ت
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ؾرررذديدألقررر نبيد  هرررررذدهيألسودحييي
د شهذديةًتيؤَتشيم يؾذديد شرهذديي

ي..نهسهمي
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 احترس 

 منطقة رغي
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ويد ضر ةطيسرحبيسخصربييييشرشطهيينبيَ ي يد نه سدهيويهتي
 ُر يسقرميسرحبيييي..يوؾ لربيمحضرشيمخ  هرهييييمنتهيرهييؾش  ي

متسرل يي..يَنرتيمتسرل يوسد ربييييد  خ  هرهييد شخصيوسقرميي
وسد رربي..يؾشرر  يدالنضررت  يد  ررشوسييسخررؽيصييدألوليييي

د ح خرهيي..ييةًتيتشرلليشركله يصييصمر  ييييد ششطهيؾش  ي
د لبيَ نتيمضؾبلنبيبنهيد ض يشي ؤلسمينضليصييد لليذهي

َرر  يؾرر يضيؤسةؿرري يخنيررهيد  هُلَررهيدةرر ي..يمهررليمتكيررش ي
ؾش  ييشخؿله  بيةسيؤنر يطتؿر ًيمخر  هتشيمتر د بيويدديترهيييييي

ي..ي يمصشيؾػي هيَميؤنتبي..يمشهيصييَليخنيهيؾششي ي
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ةيًرل تليمتؿرشنشيترشدديييي..يت َسرتلييمؽيسرلدوييسَتتي
ير  تليي....ييل تلهيألي يرهي؟يي..يؤو يتتلينتليَ  ي؟يين هي

وي ررليمنشررُحيمرر يدالنتسرر  يدصررلتليطلؿررتينررتليييي
..ي..يد تلهضيررل ينررتلي ًرر ءيؾرر يدالنتخ ةرر تيمؿرر  مييي

ير  تلياليدنر ييي..ييل تلهي  يطبيوييل رتيديرهيةًرتلي؟يييي
مرر يل تشيدنرر يَنررتيمؿررذةلية  ت َسررتليمرر يوسد ررميي

ي..ةسيييد صلسهيوطلؿتينتلي
ي
ي*مليميلصلي لدلذيمؿشنل *

ي
ي
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ي
د تضر م يدالخت ر ؾبيييينر يشيتًرذمتيي رلصدسهييييي25يتلييرل يي

وييلرتيط   ر ينيرهيخ ؿيرهي لشنرىيييييي..يخ ؿيرهيييةطلبيبنش ءي
..يدالنسرر  ييسررلهيةرر  حيلد يؾشرر  يتح رربيد حيلدنرر تيمرر ي

ؾشر  يي(يد شنىية   لدط يد  صشي)خ ؿيهيي سيتييتًتلينيهي
..يد ًسررلهيود ػلررميوقيرر ايد ؿذد ررهييتح ررتليد  ررلدط يمرر ي

أل يدهيمؿنر هيؤنهر يييد د ؿيرهيييؾلرتليدسرميييد لصدسهييدؾتش تي
ويةؿذيمن وشر تيويَربل ييي..يد نػ  يغ  مييب يةتؿتشلي  ني ًي

خ ؿيررهي..يَتيررشييرر  ل بيم ُرر ينررذمحيدالسرر ي يمررؽيةؿررضي
ويةر   لدط يد  صرشييييد شنرىيية  ررحيلد يمرؽيخ ؿيرهيييد شنىي

ي..د دذيذيتًتليدالسمي
ي..د شنىية   لدط يد  صشييد حيلد يخ ؿيهي



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   

98 

ي
يي"؟؟؟تؿشننبيؤنتي ل"وةيًل بيؾ إلنتلَسية ؾتلبيؾ  هيسيخذيذيشُلهيودلذ
يؾ  دنبيَتيشيةتػهش بيدنتيؤصل"ي بيي  بي..ي"مؿشنُشبيأل"ي هييلتي..

يود  صحميال"يي هييلتي..ي"يؿشننبيؤَيذينًلتيد  شتشَي يدألصذي ءي   
ي هييلت..ي"مشتشٌيصذيىي32يوةينٍيةينبيدهيةس"يي  بي..ي"مؿشنُش

يَليؤنتيؾش  يآدديؾ لتٍيدن يةص"يي  ب..ي"مؿشنٍيد ُؿتهيسايو"
يي هييلتي..ي"تؿشننبيتطلؽيني ُ يدهيؾ  دنبيد لبيد ؿ لدينبيةتػهش بيشليه

يتؿشليطبي"يي  لبي..ي"مؿشنُشيؤن ي ؤلم نهيةسيسيذييي يمشلبيي "
ي"مؿشنل يودثليأل"ي هييلتي..ي"(ديهيؾ سليمشيمح لد)يدس هيودلذيةًتل
يد  شتشَي يدالصذي ءي   يغهش بي ًيتهيآدديؾ تلٍي   يدن يدصل"يي  بي..

ييد ن سيتضيمينضلتي ليويمؿشنل "ي هييلتي..ي"يؿشننبيدَيذينًلت
يي  ب..ي"دي يىيخ سينبيَلهيؾ  هيسيةتتؿشلينهسٍي تبليبيديية  طشيًه

ييييةض ىيوؤن يشليهيَليؾ  دنبيَتيشيةتػهشو بيةبلييُليديه؟يؤؾ ليطب"
يمشيحتشيةتض ىيط    يطب"ي هييلتي..ي"يؿشنلنبيي ُ يوؤيللينتإ يهُلد
يَليدهيؾ  دنبيخ  صيمنػهش ُشيؾش  يةللٌيَلن ي ن يؾ لتيوي يهيدم قٍ
ينبيؾلي ينتذوسوديدآلخشينبيتؿشنلنبيتطلؿلديخهتيؤن يم "يي  بي..ي"شليه

يالَيد كَترَرررر ءٕ"...ينؿبلًي هييلتييي!!!!ي"نتضؾللديةللٌيؾ ملُلديتبليلنبيد هيس
 يي...ي»ي رَررررررررررررهيدِيِ َ
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ي
ددي  ًينبيدألنبل يدألخنتبي   يد تطليةيتًتليمهضو يوةيلدخهييةشللي

د نل يويًل ية صصينبييدو هيصؿلة تيةيًل يددخليد ح   يوالي
ي..د  شديهيويًللينهسهي

ي
.. YesيTrust your self ! .. Yes! 

You can do this! .. You can do this!ي
 

ومذقذـيد ذني ي..يودثىيم ينهسهي..ةؿذيه ييًل يخ سجيَإنهيودلذيت نبي
ي..ومسلييد هلديلي

ةًتلينهسبيدؾشليد  شدي تييد لبيةيتصلدينيه يدييةتتت ؼيدن ي
ي!!!!ني ؟؟
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ي
د لربيتؿرذتيد سرتي يويد سرتؿي يييييد نخترهيد  ثًهرهييينهسبيؤاليبيلرذيمر ييي

َ تبيؾلرتليترليتشيدنرهيمحرتطيؤويمضر يىيؤويمُتئربيصييمر يدلنر يةنؿ رليييييييييي
صهحتهيد شس يهية  هيسيةلٌيسلدديوَ تبيصلسهيؤويؤالييهيل ططي..ية  ػتطي
ودنهييشن  يم يد لبيةيحصليصييةش هيم لن يةنؿ لية  ػتطيَئيتهيست تسي

مشيؾ سلي يهيخيلن يؾلتليصكشيسنهي ليد لبيةيُتئبيوةيتنيليؾلتليؾينهي..ي
نبيد ليتيد لبي  هيويسخليهميود ًتشيةتبلييهميةيطلؿلدينربيد ترلٌيشرلصيييي

ويةيتُل رلديةُرليييد  ُليهيود دشديذيود  دبلتية  ُشدنت تيد  ض ض هيود تذلي
ؾ يدأللذد يد  هتتهيد لبيةتحصليللد ين يم يقيرشييوسؿ دهيل  سيوؤملي

ةدرذيومر يصؾلرهييييد نخترهيصؾربل ييينهسبيدشلليلذيم ي..يم ييدشد هميل خهي
مشيؾ سلي يهيمتبليريشيي..يم تينبينصيد تشن محييلتيهيختي هيسُتهي

 يرهيي..ي يهيدإللس سيمًصلسيؾلتليخيلن يةسيوؾنرذ مي  رهيدسرتثن ءيييي..يَذهي
ؾنذن يو  هيمتيُتئتل يؾ الطبلوي؟يي ُ يؾبلمهيم يضهيدالَتئ ايوداللت  ي

ؾش  ي سهيدلن ي تليويةنصذوينتنتصرذ يو  رهينه رلديمر يصمر  يدنرهييييييي
والي..يمحذ يةيُتئبييلييبالي   يةيصرذوييرليينتطلرلدييحسرلديويصرذيلديييييي
وآخش ر ييي ُ يؾشر  ي  رهيؾر سني يبنرهيَرليد لربيةيحصرليدهيت ثيليرهييييييييي

ةدذينهسبي...يمؿشوليودوس مينيه يمحهلظينؿلتليديهيد تؿبيو يهيد ًلى؟ي
ي..دؾشل
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ي
يويد  ط ؾميم يمطؿمينبيةتتخ نىيل  ه ييذيؾلتليستيودلذهيشلنتييل يَ  يم 

ي..يخؿ  يودةنه يَ ملهيس ؾهيدت خشيدألَليؾش  يمؿ هيشك  ي يود لبيد  ذيشينبيةتضؾى
يمُنتشيد ستيوي..يمشتي يد حدمينبييذ  يويسنهي"14ي– 13" ؾ شهيدهيدةنه 

يمستح لهيمُنتشيَرإ يدنه يد حُ يهي،َليلذيدوسيت خذيؾ يضهيواليةتتُتشيواليةتتؿ  تل
ي..ؾليهيمتإخشيودألَليَذهيخؿ  يدةنه يتشلل

ي
ي ًتنبيويؾليهميةصيتي..يي َللدييؿذوديودةنه يدأل ي..يدتحلتيود  شُلهيخهيدألَل

ينبيةتضؾىي بيويدي يىيخ سيم يششدسته ييذيؾلتليدأل يدصدييدنهي..يمستؿدب
يخنبيي ؾذهيو بيد ليتبيلنيته ييذيؾلتليدألسذيصيييذدمهميووديههيودلذيخ ست شش

يوةتشصهيصكيشهيلتتيدألَلي هيةتًطؽيويود  ن ديليد  يهيةتن و هي ُ يمتت َلشيدةنه 
ييينهسبيسإ تيوس ؾته ي..يد تًطيؽينبيويتيميضؿيشيؾلطلليي َليؾش  يطتًهينب

ي:يسادل
يدةنه يش نتي ليتتدن يويَذهيتتلخؽييم ُ ي-يد ذني ينبيؤ يؤيي–يدأل يَ نتيبرد

يويود تحشيشيةلسسؿيذينبيؾي  هميملتيختشيةيس ؿلديد لبيدألمه تيدم لي...يخؿ  
ييي!!؟يدصدييؾ مليشُلهميةيتًتليي..يوقيش  يدالتح ديه
ي..يد سبلمهيدثلينسإل
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ي
ن سيمل لمهيؾلتليو ذيمك تليؾليرهينربيد شر سؼيوةتحر وليييييًيتي يي

و لصرلهيأليرشايمستشرهتلينربيييييد ؿشةيرهيييلتلهميلطلهينبي..يتهليهي
د ل ذيسَبيوَ  يمؿر هيدةرلهيودتحشرشيمؿر هيستؿت شرشيييييي..يؤسشؼيويتي

يبليي يدةنبي،يوةسشؾهيير يدةنربي،ييي:ييودلذينضللدييًل ل بيطلليد سُهي
وؤن يةح وليةإيصتليسشؾةيومتك ظيمر يدسرتؿد  همييي..ييوشهليي يدةنبي

ؤوليمر يوصرلتي ًيرتيييي..ي ي يةسييلتيمؿزوسي يوخ يهي يؾ  ل ذي
ؤم يد ستؿت ششيودلذينُليودلذي..يد شدخليخذيدةنهيؾ   ستشهتليوخشيي

!!!ي..ييلتلهميي يخ  ؾرهيمرشي تخشرلديمرؽيد شدخرل؟ييييي..يسدحينبيدتد هي
يلررتلهميؤمرر ليدنتررليلشررشتلدي..ييرر  ل بيمهررليخرربل يؾرر سليد سررُهي

ير  ل بي ًينر ٌيطر  ؽيؤوليد شر سؼييلنر ينشَربييييييي..ينهسُليمؿ ن ي يرهيي
دهيؤن ين ؾليخيشيمرشيسرلدوييي..يآهيي يوالديد ُلبيي يسممي..يمؿ ٌي

ي..ييتلَتلٌيي يوالديد رريلشد ي
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ي..م يمزَشدتبيؤي  يؤصمهيد تنضي ي
ي
طبيط    ينيهيؤصمهينربيد تنرضي ييي..يتنتهبيؾ يضهيد لبيؾنذيد ن سيمشيدنهيدألن نيهيلػتيال

 يرهيَرلييي..يوؾليه يطلدةيشي يهيميتً  ينبينلؼيم يدإللسر سيةر آلخشي ؟؟ييييليلهيود  حط تي
طبيم يتخلبيؾنذيؤ لٍيد يوتسريبيةراييي..يودلذيمص مييهلّليوي بليد ت نٍيةت ؾهي آلخش؟؟؟ي

دن ر يد خرللييي..يي يؤخبيدمبلينصيد ت نٍيودمشبيةيهيَ  ييل ي حذيم يسةنر ييهشخهر ييي..ي ضم يلٍي
!!ي..ي يتًرتليشرُله يؾ مرليدصدييييد د يرهييمخلبيَليودلذيؾ يضييهلّليؾش  يمشيؾ سليدألي  ي

وؤنر يؾشةيتربييي..يد لدلذيدتؿزايؾش  يد تششيد ُتيشيد لبيمص  هيت بليؾشةي ته ي آلخرشييد نه سدهي
ود لبيخلننبيؤَتشيب يد ؿ مرليي..ي حػهيد  ُحُحهيمهيه  يقيشي تشيودلذيو تًطؽيمنبينبيؤيي

ةيؿذييؾلرتليَرليد ؿشةير تيد لربيوديهرهينربيد طر ةلسيوية ةتسر مهيَلهر يؤمرليويييييييييييد  حطهيةت ؼي
..ين لن يولػن يويمحذ ييضؾرليي حػهيبششدويةيحزسيد ن سيبنهيد تنضي يم ُ ييخلصينبيؤيي

وَليوقذيةيلصلي ل ُنرهيةت ؾرتيد تنرضي يينرضليمر يييييي..يؾشةيهيي300وَ  ييذدمبيمثبلًيييدبي
دو ي"ويخرشي رلييي(ينللي آلخرشي)دالطهيؾشةيتهيويتصي ُليد صميةش  تهيويًلليد لدديةُلي

خ سهي تشيي يؤخبيمتتهذينبيؾشةيتٍييويتحطلٍي..يويَ نضيةتسيؾششهيييديبيَ ستيي"صديس 
  ر ييلير هييو ُر ياليي..يخلبي ن يشليهي..يدييدألن نيهيواليل خهيي شلٌييلمي يمشيالص يؤ ي

ؾشر  يد ؿترذيثلينيترهيصر نيهيويلترهيؾ  نر سيييييييي..يد ح رذيثلينؿربلًييي..يةسيد ح ذيثلي..يتن ديي
يل رتي رهييي..يوي   يد شدخرليسرإ نبيدلرطيةًرذيديرهيييييي..يصم يس ؾهيوصلتي لت نٍيةسبل يةؿذي

د شرنطهييدمبلددددديد ت نٍيَلهيَلهيَلهيَلهي آلخشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيمتهلتشيتنتلنهيويدنرتحيي
 تبليبيخ سيخشدَ يدمبل ميو  خذيشليهينبيديذييوشليهينبيخيتبيوؾبي بيةنصيخنيهي

ي..ؾ يضيؾٓ شهيبم ينشلليآخشته يمؿ َليي يشؿبي..ينبيَيسي ششةهميودن يم شبي
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ي
..يستيتس تيدإللت  يودالَتئ ايؾلتليد هيسيةلٌيصر ستيتتضديرذيةشرُلٍيملحرلظييييي

..ييدآلخرشي ييؤمضخرهييمضدخبيد شخصبي رميؤؾرذيدتحُرميةرهيةرليصر سيَل ُشر يمر ييييييييي
ؾشرشيؾ مر ًيود بل ربييييد ثبلثرهيييشد تبييلمي ًيؾ يد تن تيمدشول تيد ًللايرودتي

ويني ر يي..يدقت ليؤنلثررترره يؤوالدي مييتلكلديس يد ششذيةؿذيص ستيسرللدًيمتتؿر ًييي
ةي ي االءيو االءيصشتيدتر ةؽيةشركميد نُرذيد رزيييتذ رذويمر يدست تسر تيييييييي
د ؿ طلي يويود  طلًي يود  حتي ييود  ُللمي يود ت لثي يؾ يؾ ليود ًشن ني ي
م يؾ لهميوؤو ئٍيد زي يالييؿ نل يد  ش َليةلينًطيمهلسل ية  تنُيذيؾلتلي

د  ختلهرهييدنتًذيطؿميدَتئ ةبييد   يضيويد رزييتر هيوسرطييد نُهر تييييي..يخلىيدثلي
وَرلييرل يؤخترشيييي..ينرريَلييل يؤتزوويطؿ ر ًيخذيرذدًي ئللتر  يييي..يالَتئ ايد هشنذصي

ؾلتليؤ يؤؾيشيست تسيةتذ ذويطي ي ه شلٍيؤصشيؾلتليمً س تبيَأةتهر ي  درشدييي
ويؤؾترشليي..ييَأةتبيتتض ؾميول  بييسلءي..يبنبيمتلًحيؾنذهينبي ستةيدألصذي ءي

د    ريهيَ نرتيييد ثبلثهيؤ ينصميمح والتيدالنتح سيد تبيي تيةه ينبيدألي  ي..ي
ي...ي تإثشييةًصصيؤن سٍي ميؤي ةلهمينبيلي تبييطْي

ي..يشل ُميدثليي-ويل ليد هشنذصي ذيُميي-ةح  بينتشنًلدي
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ي
صيييم يخليتيم يةي يد ستيوم ي..يي دددددديساي

مشديررهيل  مهرر ييويمشديررهيؤو ررته يويمشديررهيةرري ي
ةرر ايشررًته يويَررليمشديرر تيييمشديررهيشررنطته يوي

د ؿبليهيد  حبلتيود ُ نيه تينبيَليد ذني ي زهي
دييتتًرتلييد ؿبليهيخلتلينهسي..يد لطيذهيد ح ي هي

أل يدنرر يتؿتررتي.......يؾشةيتهرر يمشآيررهيةش ررهيمررؽي
مرر يد سررت تيد لرربيةيتؿرر مللديمؿ يرر يَررإنبينرر صلي

د سررتي..ييي"نييررذينررلسيسررتييذي"يصرر د مينرربيي
نضرررلتيتديررربيمششرررذيشي حرررذيمررر ييلرررتييييييي

ي..دآلآآآآآآآآآآيي
ي
ي
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ي
ي: بيؾ إلي يليؤغشليد شس يليد لبيختيم ي

َرليؾر  ييوؤنرتيةخيرشيويسةنر ييلنًرٍينربيييييييي..يؤست ريخ  رذيي"
ويب يش ءيدثليييدبييرل يؤشرلنٍينيرهيييي....يدألدةيهيمسيشتٍي

صييمح لديد سؿذنبي،يوؤل ذيةهدتي،يوؾتذيد ل  ايمط وؼي
ي...."!!!!!!!!!!!!!!دثليؾليهميخ يؿ ًيسل هي،يوخبلليؾ مشي،ي

ي
ي
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   يَ  يخه صيد ُ تيلتشيةت ؾبييتلظيومؿشنشيد ؿيبيمني يَنتيةلدإي لتُنيرٍيد لربيةيؿ لرهيَرليد شرت ايييييييصم  ي

،ي ليد دهر صييخذيذهي،يؤةذليد شدم تيودلطيودلذهي(يد تت ديليود تلدنيى..ي)خنيهيصي نهيي20د لبيمشيؾ يضي ييذنؿلديد رري
مرثبلًي،يؤةذ رهيةُر ستيتر نبي،ي رلييييييد ش شرهييَر ستيي..ييت نيهيدشتكلييتًتليد ؿيبيَ  يمنه ي،يو ليمشتكلشيدخشايل خهي

ؾلرتليي Caseؤخرشايدخرتطيد ررريييي..يد ده صيدشتكلييتًتليد ؿيبيَ  يمنهي،ي ليمشتكلشييتًتليد ؿيبينبيل خرهيت نيرهييي
ي....ي،يويؤنضليَذهي حذيم يد ده صيينطىيد حيطهيود ص ةل ي،يؤويدسصؼيد ش شهينبيميهينهلخه ي،يؤويدشطميد تشوسيسلسية  ري

ي...يغشيميو طيميوةيديبيم يدآلخشيتُنيٍي
ي
وة  يبنن ينبيد تلذيد ليتبيد ذني يسلدديويمشيؾ سني يد سلدديدهيستتهيمشسربيواليد هلرلليوالي رليد شرؿبيؤصربلًيييييييي

ديي،ييؿنبيمثبلًيؾلتليدخرشيد شرهشيدهينشريليمشسربيوينديربييييييد طشيًهيد لبيمتنيليؾلتليؾينهينإن يسؤيبيد شخصبيننهزي
مُ نهيل ذي يونشلليدألددءيةؿذيدسةؽيشهلسي،ي ليد شؿبيي  ية وسيمؽيل ذي ييتًتليمشسبيَ  يخ سةه يوي ؾرذيؾلرتلييي
تله ي،يوي ليمنطًشيييتًتليل ذي يسدخشينشنٍيونديبيلذيت نبيةذد هي،يؤةليد هتلحيمثبلي،ي ليد شؿبين ويوصحبيمؽي
تتحييتًتليد شدخليدهيد لبيمؿ هيد خبلصهي،يو لينضلين صليشرح ييتًرتليترتحيسدخرشينشرنٍيوييرشَ يخنربيصم يلرهي،ييييييييي

..ينبيد سد يؾلطللي،ييؤم ي ليينطرىيمؿر هييينشيلهيونحطهيندشايشهيىيةؿذ  ي،ي ليد شؿبيمنطًشيمؽيشهيىييتًتلي
ي..نبيد سد يؾلطللينشيلهيونحطهينتش هي

ي
شرهلسي،يودثليد  ششرحيد لربييييي4مششحيمؽيد شرؿبيدهيةلديرؽيمششرحيَرليييييي13و ُزديي يخذؾ  ينهضليندشايد ررييي

ؾتذيد شدصويتشخؽيتهضيةنهسيصييصم  ييتًتلي ليدهيد  ششحيد بينر  مييوق دهي يخلبيد شؿبييلؿلطيويد ذني يتضؤططي
مششرحيخرميويخلصرلديود رذني ينضرلتيصييمر ي ربييتًرتليييييييييي13نهسيةيد تلذيدييو ليد لبي يست شي،يؤم يةًتلي رليد رررييي

ؾ يضيد حشويومهيشيل خهيةتحلويمؽيؤمهي،ييو ُ يةش هيدهيمشيمؿن هيدنهيد رررييخضمهيد شؿبيدهي ليد لبيدة يَلبي
مششحيَليسي ي،يؾ بلًية تذؤيد تلدنيىيود تت ديليالص ينتإَذيمنهميةش هي،يدلن ينختتش ميمؽيل خرهيشرك  هيؤو شيرذي،ييييي13

م ي بييتًتليد  ششحي يدوليمستًشهيومتًذمهيصيين خذ ميَشئس ءي شؿلايد ؿ  ميدألولي،ي ليد شؿلايديينضلتي
َه ءهيون سيةتههمي،يؤم يةًتلي لينشنس ينبييلمي يةًتيصي  ةلييويد   ني يةًتينسخهيم يآخشينيصليويد ذن  سٌي

ويلسرتبيدثليييتًتليتؿشليبنهيسةن يةبلن يةإوسليشؿبيويؤوسليمششحي يوؤوسليةلذيد ذويًهيمتًتشيتهشويل خهيؾ ي
ي...يةنبيآدميي يونؿميد لَيلينيُليي ي
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 ثًرٌ التكاتيك
 من كتاب فانلة داخلية تتسع لعدة أشخاص
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 النقل عالم في واالختراع االبتكار عن توقف قد الحديث العلم أف أظن كنت  قريب وقتٍ  حتى

 السيارات من نوع تالؼ عشر .. للصاروخ اإلبرة من موجود شيء فكل .. والمواصالت
 الهارلي لموتوسيكل 200 فسبا من بانواعها موتوسيكالت .. والشاحنات والميكروباصات

 .. آخره وإلى ..  والعبارات والسفن للبواخر ، العادة لموتوسيكل والراسينج
 

   .. موجود شيء كل
 

 بابتكار الحديث العلم يفاجئنا االختراعات ىذه كل  من الرغم وعلى ذلك من الرغم على ولكن
 ما وقت بإيو حاسس كاف  ىو نعرؼ اننا يهمنا ما بقدر اخترعو من يهمنا ال قد جداً  عجيب
  شيء فهو .. الكل على غريباً  ليس االختراع وىذا .. !! االختراع ىذا فكرة بالو في خطرت
 من بلكونتك تحت ماشي انو تعرؼ .. السحلية زي الجانبيو الشوارع في يتحرؾ عجالت بتالت

 و وترجيع وشكوى ندـ مليانو دايماً  و حياتك في سمعتها ما عمرؾ اغنيو على الصارخ الكاسيت
  المتحركة السحلية ىذه على يوجد  .. كليهما  أو الهضم عسر أو القيء من بيعاني واحد بيغنيها
 : زي  وعبارات كالـ

 المساحات شغل " .. "ىاصت ىتالقيها باسط يا قوؿ" .. "مبيتفاىمش السواؽ .. احذر" 
  أو  محشش شاب (الشيء) ىذا ويقود .. القبيل ىذا من أخرى وعبارات  "البنات في وعاكس

 سواؽ وكأنو بيتصرؼ العجيب الشيء ىذا سائق تجد دائماً  و .. للتحشيش طريقو في صغير طفل
   ..  المجتمع في أىمية ذا ورجل دولية رخصة معاه و ضخمو مقطورة

 
 أحدث في أنك عزيزي يا فأعلم  المذكورة المواصفات بهذه أمامك يسير الشيء ىذا رأيت اذا

 .. توؾ التوؾ : وىو والنقل المواصالت لعالم اختراع
 لما النك .. كده  احفظها .. ؟ دي الكلمة منين وجت .. ؟؟(توؾ توؾ) إيو يعني ومتسألنيش

 .. وبس (توؾ توؾ) .. معناه كاف  أياً  ده االسم غير مينفعلهوش ىتالقي تبصلو
 



مقتطفاخ ساخزج -واحذ كمالح   110 

 من ترخيصو بشأف حواليو طلعت اللي بالضجو اىتم ولم توؾ التوؾ وجود على اعترض ال وأنا
  جداً  فريدة ميزات فيو اكتشفت انا .. بالعكس .. آخره وإلى الماشيو الناس على خطره أو عدمو

 ده .. ال .. ربنا خلقها اللي المواصالت وسائل بقيت زي بيمشي مش التوكتوؾ أف أولها ..
 مكنتش لو مكبوتو رغبات جواؾ بيشبع ذاتو حد في وده .. المالىي عربيات زي  .. بيػتػنطػط
 نوعو من فريد بتوحد بتحس ورا اللي الخن في بتقعد لما أنك غير ده .. سعيدة طفولو قضيت
 أينعم .. فعالً  ىتحسو اللي ده بس وكينونة توحد ايو يعني فاىم مش طبعا ... نادرة وكينونو
 بؤؾ في مطواه ويضربك لحظة أي في يتلفت ممكن خطر مسجل سواؽ فيو بشبرين  قدامك
 ماكنت بعد تحت من الناس وتشوؼ االرض من قوي تقرب انك متعو فيو اف ميمنعش ده ولكن

 اللي الملل حالة على يقضي ممكن ذاتو حد في وده االتوبيس راكب وانت فوؽ من بتشوفهم
   .. التواضع ويعلمك عندؾ

  
 من للتكاتيك مستعمرة وشايف مشاه كوبري  فوؽ ماشي وكنت .. بوالؽ في كاف  ركبتو توكتوؾ اوؿ

  .. بعض ويشتموا ،  بعض ويهوشوا ، بعض من ويقربوا ، بعض يفادوا .. النمل زي عاملين تحت
 مقرفو وريحتو مدمن شاب وكاف التوكتوؾ سائقي من واحد اوؿ قابلني .. الكوبري من نزلت
 : مناقشة مفيهاش بلهجو قالي .. وشو على صوؼ كوفيو  والفح

 ؟ فين رايح-
 .. زنين-
 ؟ مخصوص وال عادة ىتركب-
 ؟ فاىم مش-
 وكل معاؾ يركبوا أربعة يعني والعادة ..  جنيو اتنين وىتدفع لوحدؾ ىوصلك يعني مخصوص-

 .. قرش خمسين يدفع واحد
 جنيو االتنين خد .. لوحدي ىركب انا .. عم يا ال .. غيري ىيركبوا أربعة .. ابيض نهار يا-

 .. اهلل على واتكل
 : قبيح بخط عليو مكتوب وكاف باألخ الخاص التوكتوؾ إلى توجهت

 " رجليك على تمشى ىتقدر مش .. توؾ توؾ روتانا"  
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 النضاؿ في الروحي أبوىم ىو (جيفارا تشي) بيعتبروا والمناضلين الشيوعين ما زي أف اكتشفت و
  الروحي أبوىم ىو ميلودي اعالنات في (بيشتم اللي الراجل أنور عم) بيعتبروا التوكتوؾ فسائقي

  عندؾ خلي (التػيػيت) ابن يا ياض .. كالـ  احلى ىتسمع راكب مانت طوؿ ألنو ، األدب قلة في
 (تييت) ىطلع انا ده ...(التيػػت) ابن يا (توووت) يا بيك أمك فرحو يا .. دورؾ وخد دـ (تػيػػيػتك)

   .. السعيدة  طفولتك في تسمعو عليك ممنوع كاف  اللي الحلو الكالـ وكل .. خلفوؾ اللي
 من كوكتيل  أنها على تدؿ ريحتها كانت  الي السيجارة من بعصبية نفس بيسوؽ الي الشاب أخد
 : وقاؿ محظورة مواد

   .. حقو ياخد عشاف دي الخلق على أدبو يقل الـز الواحد ىو .. باشا يا معلش -
 .. جميعاً  يسهلنا ربنا -
 غير من يخطبها عايز كاف  عشاف خطيبها سابت أختى ده .. الكرامو عندي حاجو اىم انا أصل -

 .. موافقتػػػو
 .. بايظ الواد .. مين؟ وموافقو مين خطيب !؟ بمين إيو وعالقة .. !! الفكرة ايو مفهمتش طبعا
 .. بايظيين انهم .. التوكتوؾ لسائقي مميزة تانية سمة ودي
 ابن على نيلو وكتكوا - حاجو يا عالرصيف وامشي - بت يا وحاسبي التنطيط من أمتار عدة بعد

 في وبصلي ايده في اللي المميزة الكوكتيل السيجارة من عصبي نفس أخد  ركبهالكو اللي التيت
 : النقاش تقبل ال التي اللهجة بنفس وقاؿ المرايو

 ..  قوي أغبيا ىنا التكاتك سواقين أصل يكرمك اهلل باشا يا كويس امسك -
 .. يستر وربنا عم يا ىمسك .. حاضر .. ؟؟؟ تػػكاتك -

 : وقاؿ المرايو في لي بص
 .. بتقولوىا ما زي تػػكاتيػِػك مش .. تػػكاتػِػك فعالً  اسمها .. ليك معلومة بيو يا فكرة على -      
 بثقة وقاؿ تاني نفس اخد .. حضرتك زي عاليو شهادات معاىم اللي الناس عند شائعو غلطو دي

 : متناىية
 ..تكاتك عليهم بيتقاؿ بعض مع توكتوؾ كذا  ىيقولك .. الكاموس في شوفها وابقى  -      
 ؟ ايو كاموس   -      
 .. باالنجليزي بتاعتها والترجمو الكلمو فيو اللي ده الكبير الكتاب .. الكاموس  -      
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  طرؽ قطاع عصابة قداـ انا اف حسيت اني لدرجة حواليو اللي مرايو السبعين في لي باصص وقاـ
 : وقاؿ التوكتوؾ بيو مال نفس وخد عينيو ضاقت ..

 والبخت صنايع سبعو انا ده .. بتاعتي والخلقة الوسخ المنظر ميغركش باشا يا فكرة على -      
 اعرؼ يعني ابتدائي خمسو من خارج انا .. بالك .. كده  فيا عملت اللي البلد ىي بس .. ضايع
   .. اصلو من مدرسة تراب مداسوش دوؿ حواليو اللي القذرة العياؿ .. حساب شوية
 موىبتو دفن اللي الزمن ولعن عميق سيجارة نفس ياخد أنو منو طلبت رىيبة بنشوة وحس قالها

 معاناتو ملحمة مكمل وقاـ ميسواش وللي يسوى للي ملطشو ويبقى توكتوؾ يسوؽ وخاله وعبقريتو
 وبعد سامحها لكنو تاني واحد مع الدخلو ليلة مراتو قفش انو مضايق لواحد صارخو غنائية بوصلو
 ولكن فعال واهلل دي االغنيو سمعت انا .. بتاعو القميص لو تكوي مرضيتش عشاف قتلها شويو
 ..األغنية يكمل ما قبل اتسجن الراجل الف يمكن .. كلماتها  متذكر مش

 نقل ربع عربية لقيت ضيقة حارة وفي .. بوالؽ مجاىل في طريقو يشق العظيم التوكتوؾ وبينما
 : وجنتلو لطافة بكل وقلت بيسوؽ اللي الواد كتف  على طبطبت .. بغباوة علينا بتزنق

 .. يعدي عايز وراؾ اللي .. حبيبي يا بقولك -
 ؟؟ منو فكك -
 .. نقل ربع ده الشيطاف اخزي ابني يا -
 ..كتير  مترغيش ... توصل عايز مش انت .. فكك بقولك باشا يا -

 اكمنو عليو بتنقح رىيبة كرامو  عنده التوكتوؾ سائق اف وىي أخرى بشعو حقيقة ىنا واكتشفت
 لو  اضطهاد بعقدة يحس بتخليو ودي بعجل بتمشي اللي األشياء عالم في حاجو اصغر راكب

 ومش قوي محشش الولد اف .. أبشع آخر شيء واكتشفت .. يعدي حاوؿ توكتوكو من أكبر حد
 .. نقل ربع عربية مش  بسكلتو دي جنبو اللي اف فاكر يكوف  ربما انو معناه وده .. وعيو في
 في وكأنو شديد بغيظ وبيقوؿ حاوليو المرايات في وبيبص عميق نفس بياخد الواد لقيت واحد مرة

 : المستحيلة المهمو فيلم
 ؟؟ واليو عليا ىتتكاتروا انتوا -
 .. يعدي عايز بس واحد مهو .. فين عليك يتكاتروا ابني يا -
 .. مين ده يميني على واللي -
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 .. حاجو ملقتش يمين بصيت
 .. بيتك يخرب اهلل دي ايدؾ في اللي السيجارة ارمي -

 يا نوصل يا .. كرامو  مسألة .. والنملة التنين صراع .. عنيد التوكتوؾ .. النقل ربع من كالكسات
 وىنا .. حادثو عملنا وفجأة .. يال متحاسب .. اباحو .. شتميو .. كالكسات  .. بكرامتنا نموت

 نفسها بتحتـر مواصالت وسيلة اي زي يتخبط انو معناىا مش التوكتوؾ حادثة اف اكتشفت بس
 االنقالب ىي التوكتوكايشن مفهـو في الحادثة لذلك .. علطوؿ بيتقلب ده .. ال .. وتقف تتخبط

 قوي متأخر ده اكتشفت لكني و .. الطينو في متمرمغ نفسك تالقي وانك الهوا في والشقلباظ
 قميصي اتساخ 2008 عاـ في بوالؽ ارض وشهدت .. واحده حتو واألرض انا لقيتني ما بعد

 على الهدـو نضفت وطبعا .. ميسواش واللي يسوى اللي قداـ وبهدلتي الحرير وبنطلوني الجذاب
  .. بسرعو يجري طلع اللي النقل بيشتم وىو بيسوؽ اللي للواد االباحو وصلة  وسط مقدر قد
 .. بذكورتو تتعلق بأشياء الراجل ويتهم ويلعن بيسب وىو التوكتوؾ وعدؿ السواؽ األخ قاـ
 ؟؟ سايق وانت تفوؽ عشاف ايدؾ في اللي السيجارة ارمي لك قلت مش ابني يا -
 : وقاؿ وشو على اللي واالدماف لي بص.  

 ؟؟ اهلل شاء اف فين رايح حضرتك .. كبير  يا يهمك وال -      
 .. االوؿ من معاؾ راكب انا .. ؟؟ ايو فين رايح
 : التوىاف معاني كل  عينيو في ولمحت لي بص

 !! لوحدي السكو طوؿ انا ..!!؟؟ ىتشتلغني انت باشا يا فين االوؿ من -
 .. جنيو اتنين ودافع األوؿ من معاؾ راكب انا .. ال ابني يا -
 ؟ دفع ده معاؾ والي طب... خش افتكرت كده اه -
 ..ده شاربو انت اللي بيت يخرب -

 السيجارة نفس بيدخن وىو الولد قاؿ .. بوالؽ مجاىل في أخرى مرة التوكتوؾ وانطلق.. ركبت
 : تخلص عايزة مش الي الكوكتيل

 معايا كنت  لو ىباب قلبة مقلوب دقيقتين من لسو انا ده .. متتقلبش عشاف كويس  باشا يا امسك
 كرامتي  عندي وانا بالعافيو يعدوا عايزين بيبقوا دوؿ المطافي بتوع اصل .. سليم ىتخرج مكنتش

 !؟ اختي عارؼ .. حاجو اىم
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 .. عايز مش وىو يخطبها عايز كاف  عشاف خاطيبها قتلت اللي دي مش .. عارفها آه -
 

 : وقاؿ السيجارة من قوي عميق نفس وسحب المراية في رىيب باستغراب لي بص
 

   .. اهلل سبحن .. دي للدرجة بوالؽ في انتشر الموضوع ىو .. أمي (تيت) يا -
 

   على ولكن ..فيو ليا ركوبة أوؿ على ناقماً  كنت  .. بوالؽ مجاىل في اخرى مرة التوكتوؾ وانطلق
 اني كتير  ريحني ذاتو حد في وده .. تتقلب انك معناىا التوكتوؾ حادثة اف عارؼ بقيت األقل
 توكتوؾ فيها ىركب اللي الجاية المرة أف وأقسمت.. أركب ما قبل ايو ىيحصلي عارؼ ابقى

 مش .. وطبعاً  .. األرض بين وما بيني ما سفنج االقي اقع لما عشاف سبعة ومعايا عادة ىركب
   .. الشباؾ جنب ىقعد

  
 .. الحدوتة فرغت توتو وتوتو
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 أوا يفًسي يالذايولًييدر
 من كتاب فانلة داخلية تتسع لعدة أشخاص
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 البشر ينتظره الذي الجهاز صحبتو وفي قادـ أنو أمريكا من العائدين األصدقاء أحد أخبرني
 األوضاع سيقلب الذي الجهاز .. لغربها شرقها ومن لجنوبها شمالها من مصر في والناس

 ىابي فايري و سعيد مصر في واحد كل  سيجعل الذي الجهاز .. والبراكين الثورات وُيحدث
 ..الحياة في مشاكل أي ومعندوش

***** 
 "معاؾ؟؟ تعبتني .. فوزي عم يا ىو إيو "     -

 .. البايت الجبن فطائر بعض مع الساخن الشاي كوب  لو أقدـ وانا قلتها
 .." معلم يا نفسك ىتصدؽ مش "    -
 ".. وقت موراييش عشاف وخلص انجز "   -

 بصوت وقاؿ واحده مرة شطاير خمس بقو في الفح وقاـ مقزز بصوت الشاي من شفطة شفط
 : متحشرج

 ".. ىػػػ جهاز .. عليو ىتالحق مش الناس .. المصري الشعب ىيقلب جهاز معايا أنا " -
 " ؟؟ ىووووووووووووه إيػػػػػػػػػػػو "-

 أنيق .. الحجم صغير جهاز فخر بكل وأخرج الحقيبة فتح .. دقيقة فسكت صارخاً  قلتها
 عمالو الفطير بواقي من محشرج وبصوت كلها  الدنيا بفرحة وقاؿ .. الشكل مربع .. المظهر
 :مقرؼ منظر في بقو من تخرج

 "لوووووو..... دا .... الفووووووو "-
 " بقك في اللي خلص "-

 : وانشكاح انبساط بكل وقاؿ فمو في الشطائر من تبقى ما بلع
 .."أجمعييييين المصريين صديق ... ياباشا لوووودر الداوف "-

 : وقلت بتساؤؿ الصغير للجهاز نظرت
 "اهلل؟؟ شاء اف ده ايو ده .... ؟؟ ده "-
 "؟؟ نت عندؾ "-
 " عندي "-
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 : وقالي .. النت على دخل .. بي اس اليو بفتحة الجهاز موصل الصديق وقاـ
 "؟؟ معلم يا إيو تاكل نفسك " -
 "؟؟ فاىم مش " -
 "البرجر بتحب أنك عارؼ أنا .. تفهم الـز مش" -
 !!" عليا غريبو مش دي الكلمة ..؟؟؟ برجر " -
 "مدقتوش اتجوزت ما ساعة من انك عارؼ مانا " -
 " المواجع تقليب إيو لزومو .. مفضوح يا عارؼ أنت ما طب " -

 في بتتلعلط برجر لسندوتشات كتيرة  صور طلعت .. جوجل بحث في برجر كلمة  وكتب قالها
 عامل وقاـ منهم صورة فتح .. جنب كل  من وسايحة ومايونيز كاتشب  لغاويظ ومليانو الشاشو

 .. الصورة نزلت .. دوانلوووود
 "؟؟ رايك إيو " -
 "؟؟ عليو بتقوؿ اللي اإلعجاز ابني يا فين .. بيتك يخرب اهلل إيو في رأيي " -

 ...... وفيها وخرج ايده ومد العجيب الجهاز باب فاتح وقاـ غامضة ابتسامة ابتسم
 سندوتش البرجر 

........................................................................................ 
 على وقعت.. مستوعب ومش .. مصدؽ ومش .. بتكلم مش اتنين أو ساعة حوالي قعدت 

 : قلبي في رصاصة واخد وكأني متقطع بصوت قلت .. عليا ىيغمى وكاف الكرسي
  ”؟بجد برجر ده .. حقيقي .. حقػػ سندوتش ده ... ايو ده شوفتو انا الي .. فوزي "-
 " بالستيك برجر أماؿ .. ابني يا أيوه "-

 طفل شايل وكأني حرص بكل مني قربتو و المرتعشو بيدي البرجر سندوتش فوزي من وأخدت
 .. رىيب بنهم كبيرة  لهطة الىط وقمت .. باستمتاع الريحة شميت .. لثواني تأملتو .. رضيع
 : صدري و بؤي على سايحين والمايونيز والكاتشب  قلت

 ابن واحشني .. عنو متوىش أنا .. فعالً  برجر ده .. الصورة في اللي فوزي يا ىو .. ىو " -
 .." الكلب
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 في رصاصة واخد كأني  الكرسي على مرمي وانا قلت ..  تهدئتي محاوالً  كتفي  على فوزي طبطب
 : الروح في وبطلع قلبي

 "... ممكن يعني .. يعني .. يعني "-
 ".. ممكن .. صاحبي يا أيوه "-
 ".. فوزي يا َممْ  أي .. َمػْم؟ أي "-

 : بثقة يردد وىو شاي بؤ وسحب .. بؤه في فطيرتين فوزي رزع
 " فوزي يا َمػػمْ  أي.. َمػػمْ  أي "-

 : أعصابي أتمالك بحاوؿ وأنا العجيب الجهاز حوالين ولفيت بصعوبة قمت
 "أستػػػاااذ أنت ..محصلتش حاجو ده .. اعجاز ده .. مصدؽ مش أنا "-
 " تلميػػػػػػػػػػػػػذ " -  
 : وقلت مرتعشة بأصابع عندي الكمبيوتر لجهاز شاورت 

 "كده  ىاتها .. للديسكتوب خلفية صورة حاطط انا .. فوزي يا بص طب "-
 رومي ديك طبق .. شهور ست من حاططها اللي الخلفية لتظهر الديسكتوب صورة فوزي جاب

 اللحظة في حاسس كنت   .. والبقدونس والعيش السلطة تحابيش وسط المتوج كالملك  راقد مشوي
 تنهمر أف قبل لثواني الصورة تأملت .. بؤي في غطس ياخد و المونيتور من ىيقفز الديك أف دي

 :قائالً  لفوزي أتوسل وانا عيني من الدموع
 نعملو نحاوؿ ممكن .. فوزي يا بجد صاحبي أنت لو .. خاطر عندؾ ليا لو .. فوزي يا أرجوؾ "-

 " ده للديك لوود داوف
 " كده  نفسك في متعملش .. مشاكل مفيش حاضر سيدي يا "-

 :وقاؿ داونلوود وضاغط الصوره على مشاور وقاـ ثقو بكل فوزي وجلس
 ”تالتو ساعتين فيها النت من ينزؿ ما علباؿ .. ديك ده .. شويو وقت ىياخد .. بالك خد بس "-
 ”حواليو اللي والتحابيش السلطة غير من نزلو طب "-
 " قوي الداونلووود في وقت ىتاخد مش السلطة أصل .. برضو "
 ىأكوف .. بس (الصدر) منو نزؿ لو شاهلل اف .. حاجو أي .. فوزي يا حاجو أي  .. ماشي طب "

 " تعملو عارفو مش شهور ست بقالها مراتي انا ده .. سعيد
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 " دي للدرجة صعب مش الديك اف مع .. ؟؟ يعني ليو " -
 " طين والدنيا قحط الحاؿ .. ديك مفيش اصال عشاف مهو " -

 عملية أثناء في الجهاز في حاجات شوية يزبط الكمبيوتر أماـ مهم كرجل  فوزي واجعص
 : مبحوح بصوت لو قلت االنتظار من  دقائق خمس بعد .. الداونلوود

 "؟؟ حاجو وال نزؿ (الورؾ) يمكن فوزي يا كده  تشوؼ ما " -
 في أركز خليني بقى اسكت .. ساعات تالت كماف  ىينزؿ كلو  .. ده الكالـ مفيش ابني يا " -

 "األوبشنز
 ساعتين من مجتش .. الجهاز على شهور ست بقالها الصورة دي .. ىسكت عم يا خالص " -

 " يعني انتظار
 : وقلت فوزي من واقتربت حواليا بصيت أخري دقائق خمس وبعد

 " فوزي يا ياض إيو بقولك " -
 " فوزي عيوف يا قوؿ " -
 " ده الجهاز .. ىو .. ده الجهاز ىو " -
 " مالو؟ " -
 "؟؟ بس الكل غير داونلوود مبيعملش " -
 " اشمعني " -

 : وقلت حواليا بصيت
 " جيرلز لسكسي .. لبكيني ... لمزز داونلوود مثال ميعملش يعني " -
 : وقاؿ رىيبة بنظرة فوزي لي بص 

  عضويو لمواد الكهربية اإلشارات بيحوؿ ده .. بس لألكل بتاعتو التكنولوجيا ... خويا يا ال " -
  عضوية مواد انها على الكهربا بيفسر والجهاز .. كهربا  الشارات بيترجمو النت ده الديك يعني ..
 "... و

 : بقرؼ وقلت جامد كتفو  في نغزتو
 .. إيو فوزيو و إيو عضوية.. ده واحده مرة فتح اللي البكابورت ايو ده.. خالص خويا يا " -    

 !!" كلمة  مكنتش
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 : بؤه جوه للفعص طريقهم في كانوا  فطيرتين بعنف خطفت
 .. البيت في اللي الفطير تخلص لزومو إيو .. ده الجهاز فيو طالما أىلك بروح وبعدين "  -    

 .."ده تطفحو عماؿ اللي الطفح وتوفر للشبراوي داونلووود متعمل
 "الجهاز بتاعت اإلعدادات بغير عشاف بقى اصبر طب " -      

 "براحتك خػػويا يا غّير " -
 .. المداـ .. الجّواؿ ىاتفي رف وىنا

   .. " الغدا في نفسك متتعبيش ال .. فوزي مع قاعد .. البيت في أنا .. أيوه " -
 : وقلت طاغية بسعادة لفوزي نظرت

 فلوس غير من ال .. آه .. رومي ديك على .. آه .. والعياؿ انتي النهاردة عازمك انا أصل " -
 اللي الفلوس أل .. ده الغم إيو ده مليم وال مصرفتش ستي يا .. ىشرحلك تيجي اما .. خالص

 "بقى ىقولك تيجي لما .. ىقولك تيجي لما .. ىي ما زي موجودة سايباىا انتي
 : غيظ في الموبايل قفلت

 "خالص تفهم عايزة مش .. دي الدماغ إيو ده " -
 : جداً  منخفض بصوت وقلت حواليا بصيت .. المنشغل فوزي من واقتربت قلتها

 ".. انت شطاف يا فوزي يا ياض ايو بقولك طب " -
 "تاني؟ ىػػػػا " -
 "؟؟ ده الجهاز .. ىو .. ؟؟ ده الجهاز " -
 "؟؟ ده الجهاز مالو" -
 "النت ع برضو حاجو ويرفع آبلوووووود يعمل مينفعش .. كده  داونلووود بيعمل ما زي" -
 " إيو؟ وال لحد أكل تبعت عايز " -
 "آكل القي أنا ىو ..!! إيو أبعت عم يا ال " -
 : قوي منخفض بصوت وقلت منو اقتربت 

 " لمراتي آبلووود أعمل بفكر كنت  أنا أصل " -
 "؟؟؟ لمراتك " -
 "النت في تتوه .. مترجعش تروح عايزىا .. آه " -
 ".. صاحبي يا أقدر لو ياريت .. باهلل إال قوة وال حوؿ ال " -
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 : بحسرة وقلت بتفكيري سرحت .. لورا رجعت
  ىيقبلها ما عمره الناس عند اللي ووؿ الفاير .. آبلووود عملتلها لو حتى أنا أف عارؼ أنا بس "-
 " البوردة لو وتحرؽ فايرس تجيبلو التانية الناحية من حد عند نزلت لو واحتماؿ ..
 "؟؟ ليو كده  بطيئة عندؾ الشبكة عم يا "-

 : وشي على والهم قلت
 " حاجو؟؟ وال لحوت داونلوود بيعمل التانية الناحية حد تالقي "-

 : وقاؿ توتر في الساعة في فوزي بص
 " أمشي الـز أنا إيو بقولك "-

 : أرابيزه من ومسكتو اتكهربت
 "يالقيك ما ييجي الديك يرضيك .. والداونلووود؟ .. والديك؟ .. فين؟ تمشي بيتك يخرب "-
 " ىزار مفيش .. الطيارة الحق الـز " -
 "؟؟؟ والجهاز طب " -
 أمريكا من الجاية المرة ىرجع اهلل شاء إف بس .. معايا آخده مضطر .. صاحبي يا معلش " -

 "اختبار عينة مجرد كاف  ده .. كبيرة  بكميات
 " منك ىشتريو .. بص طب .. جاية مفيش .. بيتك يخرب اهلل جاية مرة .. ال " -
 ".. إيو بتقوؿ .. صعب ابني يا " -
 في منو فيو مهو وبعدين .. بالديك عشمتهم انا العياؿ وبعدين .. حاجو وال صعب ال أخي يا " -

 " كاـ  تمنو .. بس قولي .. كتير  أمريكا
 : وقاؿ بندـ لي وبص شويو فوزي فكر

 "دوالر 300 " -
 " جنيو 300 يعادؿ ما يعني .. حلو" -
 » جنيو 1800 يعني .. ال .. بتهزر انت " -
 " نتن يا فوزي يا بعضو زي »-

 .. الفلوس جبت .. االوضو دخلت و فوزي سبت .. كتير  مفكرتش
 فيك خسارة ومش .. عمري طوؿ فوزي يا ده الجميل ىنسالك مش أنا .. باشا يا اتفضل "-

 "الفلوس
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 : وقاؿ بعتاب وبصلي جيبو في الفلوس فوزي حط
 "بس صاحبي انت عشاف كده  عملت اانا .. الجهاز من بالك خلي " -
 "استاذ أنت " -
 "تلميذ مقولنا " -

 : وقاؿ تاني الساعة في بص
 "بعدىا شويو الجهاز ريح .. الديك ىتالقي الجهاز تفتح و ساعة .. بص " -
 " حاضر " -
 عارؼ مش اكلو فيو لو .. (قطمة اديني) اوبشن اسمو .. حلو اوبشن حطيتلك انا وبص " -

 .." منها حتو وتداونلوود ده االوبشن تشغل ممكن ايو طعمها
 "؟؟ وبعدين " -
 لو .. بؤؾ في واتزفلطت منو خرجت القطمة وىتالقي الجهاز قداـ بؤؾ حط .. قبلين وال " -

 " للباقي داونلووود اعمل الطعم عجبك
 " حاضر " -

 : وقاؿ واديهاني ورقو جيبو من أخرج
 في تحصل حاجو أي .. معايا امريكا من جي كاف  واحد تليفوف نمرة ده .. حاجو آخر " -

 " بيو اتصل الجهاز
 "إيو أقولك عارؼ مش بجد .. فوزي يا قوي متشكر انا .. حاضر "-

 .. فوزي وانصرؼ
 .. واالنبساط السعادة قمة في أنا للجهاز وذىبت

 .. والدقايق الثواني أعد
 .. بالسالمة يخرج حبيبي مستني
   .. خبر وال حس ال.. ساعة عدت

   .. رسالو وال لمبة وال نور فيو ال .. ازاي داونلوود خلص أنو بيقوؿ ده الجهاز عارؼ مكنتش
 .. ريحو حتى ومفيش .. حاجو مفيش .. ونص ساعو عدت

 .. الديك مالقوش لو ومصيبة .. جاية زمانها العياؿ .. كتير  ال .. تالتو .. ساعتين
 .. قوة في الصندوؽ وفتحت
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 .. حاجو مفيش
   .. استعجلت اللي وأنا بطيء النت يكونش .. ُصعقت
 .. مغلق .. فوزي كلمت
 :قلت ..رد أخيراً  حد .. هلل الحمد .. التليفوف نمرة وضربت فوزي ادىاني اللي الورقة طلعت

 " عليكو سالمو " -  
 " السالـ وعليكم "  -  

 3 ليو المحدد الوقت وكاف النت ع من رومي لديك داونلووود بعمل كنت  أنا أفندـ يا واهلل " -
 "خبر وال حس ال ساعات خمس بقالي ودلوقتي .. ساعات

 "؟؟ وبعدين آه " -
 " إيو وال شويو استني .. إيو أعمل .. قبلين وال " -
 " ناـ خش .. حاجو متعملش " -
 " فاىم مش " -
   " ديك يا ديك طلعت الي أنت .. ديك مفيش يعني " -

 ..ُصعقت
   .. عليا ىيغمى كاف  

 " إيو؟؟؟ قصدؾ حاجو فاىم مش أنا " -
 ألي لوود داوف بيعمل انو ووىمك الجهاز اداؾ وفوزي .. عليك انضحك أنت أف قصدي " -

 "عايزه انت أكل
 "الصيانة بتاع انت اف وقالي نمرتك واداني .. أيوه " -
 بعمل كنت  اني الوحيد الفرؽ .. بالظبط زيك عليا اتنصب أنا .. حاجو وال صيانة بتاع ال أنا " -

 " طماع يا بحالو ديك مش .. طحينة غير من طعمية لسندوتش داونلووود
 : قلت .. مني بتسيب بأعصابي وحسيت ُصعقت

 "دقتو وانا أيوه .. لبرجر داونلوود عمل وفعال .. قدامي جربو ده بس " -
 “ برجر؟ عايز انك قلتلو اللي أنت " -
 " ال "-
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 قبل وجابة األوؿ من الجهاز في موجود كاف  السندونش .. البرجر اقترح اللي ىو .. بالظبط" -
 اسمو وآىو .. ومتترفضش وسهلو معروفو حاجو البرجر ألف .. ىترفض مش وانت .. يجيلك ما

 ويتكشف ىيتفضح كاف  بعينها أكلو على صممت كنت  اللي انت لو انما .. الجهاز بيجرب
 "قدامك

 " فوزي يا الكلب ابن يا " -
 " عليك يعوض اهلل " -

 وال .. بالي مخدتش ازاي .. وبصيت الجهاز شلت .. مصيبتي في وسابني السكة الراجل وقفل
 .. أبيض حديد صندوؽ مجرد .. حاجو أي من نوع أي وال كهربا  وال سلك فيو

 رحت .. موجود يكوف الديك ومتوقعين جايين زمانهم وأمهم العياؿ .. جابوه واللي فوزي لعنت
 .. يشبعوا ما لحد الديك لصورة تبص العياؿ .. مشكلو مش .. الديك صورة طبعت للجهاز

 .. وأسود أبيض مش .. باأللواف ديك أنو ربنا ويحمدوا
 .. جنيو 1800 ب برجر سندوتش اشتريت أني ىتصدؽ ما عمرىا .. مراتي في األكبر المشكلة
 : بلهفو رديت .. لعقلو ورجع أنبو ضميره فوزي يكوف يارب .. بيرف الموبايل

 ".. مين؟؟؟ .. آلو " -
 " الخير مساء " -
 " مين؟؟؟ .. النور مساء " -
 "توتو أنا " -
 "إيو؟؟ عايز .. مين؟؟ توتو " -
 وانا .. جيرلز لسكسي داونلووود بيعمل جهاز وباعلي شويو من معايا فوزي مستر كاف  أنا " -

 نمرتك اداني ىو .. ومطلعتش الجهاز من تطلع بالبكيني ستوف شاروف مستني و ساعتين بقالي
 ".. وأنا .. الصيانة بتاع انك وقالي

 " كليييييييييييييك  ..  روحك طلعت أخي يا " -
 بس بينصب مش ده .. نصاب يا فوزي يا الكلب ابن يا .. بعنف السكو وشو في وقفلت قلتها

 .. كماف  بيتسلى  ده
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 اني .. بس واحده حاجو أملي وكاف النت دخلت .. شغف في الكمبيوتر جهاز إلى توجهت
 ..ومترجعش لألبد النت في تتتتووووه عشاف .. لمراتي آبلووود يعمل ممكن اللي البرنامج أالقي
 .. ىالقيو إني واثق وكنت
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 الجىيٍ أبً شفايف
 من كتاب فانلة داخلية تتسع لعدة أشخاص
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 .. ندـ دوف عليها بالكتابة حاملها تغري التي الوحيدة العملة ىو المصري الجنيو أف أعتقد

 أستاذ من إىداء .. اتنين بين ما حب كالـ  .. الكالـ  أنواع لكل ملطشة بقى المصري فالجنية
 بالعالم مكاف أي في ىذا يحدث وال .. وىكذا .. سيس لشباب تافهو ذكرى ..  مجتهد لطالب
 (ين) الػػ ُيخرج لن فهو اليابانيو لفتاتو الياباني الشاب حب بلغ ومهما حدث فمهما.. مصر سوى

 مش وده.. كلو  الياباف بر في مسحوبين عيوف أحلى يا ىوسوكاوا يا بحبك عليو ويكتب الياباني
 بيقدس الياباني المواطن ألف بل .. دائم نعاس حالة وفي مسحوبين عيونهم كل  الياباف بنات الف

 يقـو لن وكذلك .. نفسها ذات بهوسوكاوا ارتباطو فوؽ ولو اعتبار اي فوؽ بيحطها و بلده عملة
  عليها مكتوب دوالر المائة فئة من ورقة الناعمة الشقراء األمريكية فتاتو بإىداء االمريكي الشاب

 :مثل كالـ
My love .. I die in your mother .. I love you the love of 

years 
 »السنين حب بحبك .. أمك في بموت .. حبيبتي" أو
 الجنيو على إال مكتوباً  تجده لن العجيب الكالـ ىذا وكل والتنين السنين فحب .. اعتقد ال

 الجنيو لماذا أعلم وال .. مصر في فقط .. العالم في عملة أي وال (يورو) وال (ين) ال .. المصري
 انو .. الفلوس على بكتبابتو لحبيبتو الحبيب يثبت اف يريد الذي ما .. العالم عمالت دوف عن

 قيمة اف ىو الحظتو ما .. عارؼ مش .. خالص؟ معاه فارؽ مش انو .. !؟َ  مثالً  يضحى مستعد
 تالقي ممكن جنيو 200 الػ ورقة يعني .. وكالس راقي الكالـ كاف  كلما  كبيره  كانت  كلما  العملة

 وعليها الفاالنتاين ىدية جنيو 200 ومديها المعادي من سارة بيحب الزمالك في ساكن اللي تامر
 الدبدوب غير طبعا ده و بالتشيكوسولوفاكيش وال بااليطاليش وال بالفرينش وال باالنجليش اىداء
 انحدر كلما  العملو قيمة قلت كلما  أنو والملحوظ .. وشويات شيء تمنو معدي اللي الغتت

 بمية بيضحي اللي غير جنيو بمتين بورقة بيضحى اللي الشخص مستوى ألف .. الكالـ مستوى
 ممكن كالـ  ازبل عليو ىتالقي الورؽ للجنيو توصل لما وبالتالي .. بعشرة بيضحى اللي غير

 ِحَرفي واد ىتالقي .. المجتمع في المسحوقين فئة ىي الجنيو ففئة ولذلك .. تشوفو او تسمعو
   بالجنيو ضحت البنت برضو االخر وفي .. شمامة بت بيحب ضايع واد او ثانوي في بت بيحب
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 كيسين  او تيواليت ورؽ تشتري عشاف - عليو المكتوب الكالـ وشوفت وصلني انو بدليل -
 .. كوبونات  فيهم بيطلع اللي من بوزو

 جامعة كافيهات  احد في واحد شهر منذ للغايو محرج لموقف تعرضت ألني الكالـ ىذا تذكرت
 معايا .. الفاخره الكافيهات احد في وسيم شاب كأي  وحيداً  اجلس كنت  اليـو ىذا في.. الدوؿ
 لغاويظ عليو اللي من الكابوتشينو وقدامي فاتورتها مدفعتش اللي فالشتي و الفاخر توبي الب

 الوسامو.. الحدوث نادرة ودي) الوقت نفس في وجنتل وسيم شاب وكأي .. كتير  ورغاوي
 ... طبعاً  العيب عداني .. الحساب ادفع اني حبيت  (الشخص نفس في بعض مع والجنتلو

 .. بقشيش غير ال مصري جنيو واحد ومعاىا الفلوس حطيت .. الحساب جو .. الحساب طلبت
 حضرتك نشوؼ ونتمنى حلو والكابوتشينو تماـ كلو  اف يطمن شويو كل  اللي الذوؽ الواد اخدىا

 !! ده عيش مبيأكلش اللي والكالـ
 وبيقولي بيناديني  (عارؼ مش مازانجار او) الماناجر عليو باين مختلف بزي واحد ولقيت دقايق

   .. سمحت لو كلمة  ممكن :
 : وقالي جدا لطيفة ابتسامو المدير ابتسم .. قمت وسيم شاب وكأي

 " حضرتك لتعطيل آسفين "
 : قلت

 .. ميهمكش .. ال
   وقاؿ الجنيو طلع قاـ

 "ايو ده تقولي ممكن "  
 : وقلت للجنيو  بصيت

 "المشكلو؟ ايو .. بقشيش .. تيبز .. جنيو ده "
   : المدير قاؿ

 "كده  فيو بص .. مقصدش بس .. لذوقك متشكرين "
 شاب من انو واضح كالـ  عليو مكتوب الجنيو .. بالي اخدت وساعتها .. وبصيت الجنيو اخدت
 مكتوب الجنيو ... كويسو  مش حاجات بتشم انها واضح لبنت – قوي صايع الصراحو – صايع
 .. الكوف في خط بأزبل بخط عليو

  "شفايف أحلى يا عّفت يا بحبك  "
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 لها وليس القرف وحيد شفايف انها واضح الجاؼ بالقلم شفايف رسمة توجد العبارة ىذه وبجوار
 ..اآلدمية بالشفايف صلة

 الشاب كاف  بينما .. المدير ابتسم .. الضحك من نفسي امسك مقدرتش العبارة قريت ما وبمجرد
 و  للمدير اعتذرت.. قذره شتيمو شتمتو وكأني قوي وحشو نظرة ليا بينظر المشروبات بيقدـ اللي

 ولو ذوؽ بكل الجنيو المدير اخد  .. شفايف غير من حالوة اخر شيك نضيف جنيو لو اخرجت
 : يقوؿ وىو مرضيو بابتسامو للشاب بينظر  ولقيتو .. كده  قوي زعلو الي ايو مفهمتش أني

 .. ميقصدش والراجل صدفة طلع انو واضح الموضوع ابني يا خالص
 بيقدـ اللي الشاب قميص على اللي البادج على بصيت .. رىيب خاطر بالي في خطر ىنا

 :مكتوب لقيت المشروبات
Effat Mahmoud 

Costa Hall Waiter 
 : بالعربي أو     
 .. محمود عّفت
 ..مشروبات مقدـ
 المشروبات بيقدـ اللي (عفت) االخ  عيوف في الكراىية نظرة وفهمت كلو  الدنيا رعب ارتعبت وىنا

 صدفو كلو  والموضوع .. بالتحرش بيتهمني ده .. الجنيو على مكتوب كالـ  مجرد مش الموضوع ..
  : مترابطة كلها  القصة اطراؼ الف يصدقها حد اي وممكن المليوف في واحد تتكرر ال
   .. "انا ىو اللي بالرغاوي كابوتشينو  وبيشرب توبو الب معاه وحيد وسيم شاب "
   .. ("شفايف احلى يا عفت يا بحبك) عليو مكتوب بقشيش جنيو"
   ..  ("شفايفو عن النظر بغض) (عفت) اسمو الطلبات بيقدـ واحد"

 ...البساني البساني (عّفت) بػ التحرش تهمة يعني
  البرؽ بسرعة ومشيت  شفايف ابو الجنيو اخدت.. للجميع اعتذرت وجنتل وسيم شاب وكأي

 .. كتير  ورغاوي لغاويظ ابو الكابوتشينو ىفتقد اني ولو خالص تاني الكافيو ومرحتش
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 من خارج وانا للجنيو بصيت .. جنيو والمية الجنيو والخمسو الجنيو على بيكتبوا اللي كل  لعنت
 مكتوب وتحت .. !!؟؟؟(شفايف أحلى يا عفت يا بحبك) .. فعال عجيبو صدفو .. الكافيو باب
 خاطر لي خطر  .. بنت يبقى (عّفت) اف والمفهـو الطبيعي.. (تامر حبيبك) .. قوي رفيع بخط

 ىل .. ؟ ازاي بس .. (عفت) اسمو و بنت مش ولد يطلع برضو الجنيو فيو اللي اف مفاجئ
 ياما انا نفسي عن .. عارؼ مش.. !كده؟؟  اىداء عّفت اسمو لولد يكتب تامر اسمو ولد ممكن
 انما والنجاح بالتوفيق تمنيات مع الدراسو وكتب الكراريس على لزمايلي اىداءات كتبت  زماف

 .. بصراحو شفايفهم سيرة جبت ما عمري
 شاب وكأي .. الفارىة سيارتي ركبت وسيم شاب وكأي .. تماماً  دماغي من الموضوع طلعت
 صفاره بيصفر و بعيد من بتجري شخصية لقيت اتحرؾ جيت ما واوؿ .. المحرؾ دورت وسيم

 .. عيالو من عيل خطفت كأني  مزعجة
 .. باشا يا الفل مساء -  

 .. واديتهولو معدف جنيو طلعت
 :بيقوؿ وىو رىيبة بصو وبصلي الجنيو في بص
 ؟؟ بيو يا ده ايو

  قلت ..ملقتش... كده  وال كده  اىداء عليو محفور ليكوف فيو ابص وقعدت منو الجنيو خطفت
 :لو

 ؟؟؟ خير
 ؟؟ ده الزمن في حاجو يعمل الجنيو ىو .. بيو يا جنيو اتنين عايزين : قالي
 .. ىيعملوا اللي ىمو االتنين يعني : لو قلت

 
 الجنيو وبيبوس ربنا بيحمد  السايس لقيت ..  عفت بتاع الجنيو ومعاه .. المعدف الجنيو ناولتو

 - أخرى مرة الحظ لسوء وتفادياً  - وسيم شاب وكأي .. طويلو فترة لو يبص وقعد شفايف ابو
 اسمو طلع ده السايس لو حتى أنو متأكد كنت  الف المرة مطمن وانا الفارىو بسيارتي انطلقت

   .. عفت
 .. شفايف احلى ىتكوف مش شفايفو فبالتأكيد
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..مبزيك يا حمذيه   
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 وما ، للناس المالية ذمتو اقرار  فيو بيعرض  صباحي حمدين لألستاذ فيديو انتشر االنتخابات قبل
   http://bit.ly/Ilg2y6 : ده عالموقع كاف  اللي الفيديو في . أصوؿ و أمواؿ من يمتلكو

 السيد من ورثهم فدادين خمس .. األىلي البنك في جنيو سبعتالؼ عنده إنو صباحي بيؤكد كاف
 عنده راجل أنو حسيت لوىلة.. (98) موديل قديمة سكودا وعربية .. عليو اهلل رحمة الوالد

 زي حوار .. حاجو يحصلو ممكن الرياسو انتخابات في فاز انو عرؼ لو  كده  بسيطو حاجات
 صباحي بحمدين بيتصل اإلنتخابات لجنة رئيس .. الرئاسو انتخابات أياـ تخيلتو كاف  ده جي اللي

 .. ساكت ميطبش عشاف واحده مرة الخبر يقولو عايز مش بس بالرياسة بفوزه يبلغو عشاف
 

 عليكم السالـ -
 .. وبركاتو اهلل ورحمة السالـ وعليكم -
 ؟ حمدين -
 .. نعمين يا -
 .. اإلنتخابات لجنة رئيس (.....) المستشار أنا -
 خير؟.. المستشار سيادة يا وسهال اىال يا .. وسهال أىال يا -
 .. قوي قوي مهمو .. جدا مهمو حاجو على ااقولك عشاف بيك بتصل انا -
 دي البطيخ شقة واد يا خد .. ىيثم يا واد :(ابنو على ينادي ثم الوقت من لبرىة حمدين يسكت)

 .. أفندـ يا اتفضل .. ايو عايز المستشار سيادة نشوؼ اما
 !! ىو ايو تخمن بقى أنت عايزؾ أنا .. كده  بالسهل مش ال -
 ؟ حلو خبر ىو -
 ؟ حلو ايوه -
 يعني؟ قوي حلو -
 .. كماف  قوي قوي حلو -
 !؟ االسكودا للعربية بيعو لقيتولي -
 خبر .. حمدين يا ال .. للسكودا بيعو لقى ويقولك ىيكلمك اإلنتخابات لجنة رئيس بقى -

 .. واجمل اجمل
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 مستنيو؟ انا اللي ىو يكوف اوعي -
 .. حمدين يا ىو -
 ... حازموووووووووووف.. أكبر اهلل .. أكبر اهلل .. اهلل كـر  يا.. اهلل كـر  يا -
 اللذي وكل التسليم مراسم معاد نحدد عشاف اجتماع ىتعمل واللجنو .. حمدين يا مبروؾ الف -

 .. منو
 .. ده البيت من انقل عايز لحسن بسرعو والنبي طب ..مصدؽ مش أنا تسليم مراسم وكماف -

 اللي الشقة اجهزلها عايز والبت .. دي الحكومة مدارس بدؿ تجريبي مدارس الواد وادخل
 .. فيها ىتتجوز

 ؟ حمدين يا دلوقتي من نفوذنا نستغل ىنبتدي احنا ىو -
 المستشار؟ سيادة يا حقي مش  -
 !! الشعب ماؿ ده .. محتـر يا مين حق -
 ؟ أنا مالي ده .. المستشار سيادة يا ايو الشعب ماؿ -
 ؟ حمدين يا ايو عن بتتكلم انت .. انت؟ مالك -
 ؟ االىلي البنك في ليا اللي جنيو السبعتالؼ عن -
 ؟ مالهم -
 (رايتر دي سي) و (مكنسة) مع فايدة المية في عشرة عليها اللي السحوبات في فازوا مش -

 ايو؟؟ قصدؾ وال ىديو
 .. شويو متركز ..حمدين استاذ يا ايو وبتاع ايو سحب .. باهلل إال والقوة حوؿ ال -
 ومستني .. اإلنتخابات نتيجة عشاف قلقاف ألني اعذرني بس المستشار سيادة يا مركز واهلل-

 مش ده التلفوف انو حاسس بس .. بالرياسة فزت اني فيو تقولي اللي حضرتك تليفوف قوي
 .. ىيييييجي مش .. ىيييجي مش . ىييجي مش .. خالص ىييجي

 .. حمدين يا ليو كده  عامل بقيت مالك انت .. باهلل إال قوة وال حوؿ ال -
 بحري وجو في كتير  محافظات اروح ومقدرتش ممولة غير كانت  حملتي.. افندـ يا اعذرني -  

 نص الميكروباصات اجرة غلوا الكلب والد انو غير ده االنتخابي ببرنامجي اعرفهم عشاف والدلتا
 .. ىفشل اني حاسس .. افندـ يا ىفشل اني حاسس .. البنزين عنهم القطع وديني .. جنيو
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 انت اللي الخبر ومعايا .. مفشتلتش انك اقولك عشاف بيك بتصل اني حمدين يا قلتلك ولو -
 .. مستنيو

 .. معقوؿ مش-
 .. معقوؿ أل -
 .. والدلتا بحري وجو اروح ما لحد اإلنتخابات فترة مديتو  يعني -
 .. أل .. روح يا طولك ما اللهم-
 ؟ كانت  ما زي رجعت األجرة رجعوا السواقين -
 .. حمدين يا بص .. باهلل إال قوة وال حوؿ ال -
 نعمين يا -
 فيو و اللجنو من حاالً  واصلني لسو ظرؼ ومعايا .. اإلنتخابات لجنة رئيس (...) المستشار انا -

 ..ايو يبقى ... ليك خبر عندي وبقولك .. انت كلمتك  وأنا .. فاز اللي المرشح اسم
 (....متأثراً  حاراً  بكاءاً  حمدين يبكي)  خالص بس -
 حمدين يا فهمت اخيراً  هلل الحمد-
   .. حولو حمدين أوالد يتجمع 

 ؟؟... مالك .. بابا يا خير -
 .. الكلب والد-
 .. بابا يا مالهم -
 ..!!! استبعدوني-
 

 .. القلبية بالسكتو جميعهم اللجنو وأعضاء اإلنتخابات لجنة رئيس وفاة : عاجل خبر
 

 تمت
 

 .. أكثر ال للدعابو والمقالو ونقدره صباحي حمدين األستاذ نحتـر**
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اتبسطت.. بس أوا كسفيز   
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 .. اإلسرائيلية السفارة فوؽ من االسرائيلي العلم بإنزاؿ الشحات أحمد قاـ 2011 رمضاف في

 ..  العلم نزع بعد االسرائيلي والسفير نتنياىو بين جرت التي التليفونية المكالمة : ىو التالي
 

 .. ؟ مين .. آلو -
 .. كوىين  السفير انا-  
 .. كوىين  يا الخير صباح اىال -  

   .. ريس يا النور صباح -
 .. لمبارؾ حصل اللي شوفت انت .. بيها بتفائل مش .. دي ريس بالش -
 .. ريس يا حاضر -
   .. ارغي -
 .. الشغل اروح عشاف الجيزة مكروباص وركبت دقني حلقت الصبح النهاردة ..  غريبة حاجو -

 .. بتاعنا العلم ملقتش الشباؾ من ببص .. السفارة طلعت
 ؟ ايو لقيت اماؿ .. بتاعنا العلم ملقتش -
 .. مصر علم -
- a * *.. ؟ ازاي 
 كده  بقولك ما زي والتوراه -
 كوىين  يا متحلفش -
 ..؟ ليو مصدقني مش .. والتوراه بقولك ريس يا -
 جعاف وانت انت مش انت .. كوىين  يا صياـ ىالوس شكلها دي -
   والنعمو طب -
 ابن دور عشرين طلع ده .. الشحات احمد ..اىو قدامي الخبر شايف فعال انا .. ده ايو -

 ..الجنية
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 .. قلتلك مش -
 .. امتي حصل ده والكالـ -
 .. باليل امبارح -
 !!!؟ الصبح تكلمني جي .. وقتها في ليو ومكلمتنيش -
 .. نزلت لسو مكنتش فودافوف بتاعت المجانية الساعة ماىي -
 نحطو؟ عندؾ تاني علم اي مفيش .. ىويتها فقدت .. علم مفيهاش  السفارة كده  ده طب -
 ال -
 ؟ مكتبك على اللي الصغير والعلم -
 قمت .. بيها امسح حاجو ملقتش .. قاطعة كانت  المية ..  اسهاؿ جالي اتسحرت لما امبارح -

 .. ورميتو بالعلم مسحت
 .. وحطها  بتاعك الالبتوب خلفية اطبع طب .. زبالو يا كوىين يا-
 ..  اليسا صورة احط ريس يا معقوؿ-
 ..يجيبك نبعت ما لحد نفسك من بس انت بالك خد .. العلم مهم مش .. بص طب-
 .. انزؿ عارؼ ومش العشرين الدور في انا ده .. ريس يا ازاي ىتجيبوني-
 .. مشكلو دي فعال-
 .. الشحات احمد بتاعت الطلعة تطلع ناس معندكوش-
 .. جاكسوف مايكل بتاعت السحبة بتعمل ناس عندنا .. أل-
 !؟ والحل-
 عشاف .. وبمروحة شغاؿ االسانسير يكوف حاجو اىم بس .. ينزلوؾ صاعقة فرقة ىنبعتلك -

 .. زماف زي يتسلقوا مبقوش
 ؟ اسانسير في بيطلعوا صاعقة فيو -
 .. الفخدين في تسلخات عندىم .. يتسلقوا قادرين مش مقولنا -
   ؟؟ تسلخات -
 .. آه -
 .. ايو بوكسراتهم ىمو -
 .. شمعونيل -
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   .. قطونيل يجربوا خليهم طب -
 .. نبيل اـ عند ده -
  النهاردة .. متطلعش وتزنق فينا تلزؽ حاجو عايزين دوؿ اليومين واحنا .. ريس يا ممتاز قطونيل -
 .. ايو ىياخدوا بكرة عارؼ محدش .. العلم اخدوا -
 .. المهم في خلينا -
 الحبسة بدؿ معاه ينزلني قلتلو كنت  .. العلم بينزؿ كاف  الولد و امبارح موجود كنت  ريتني يا -

 .. دي
 .. متضمنش برضو كوىين  يا ال -
 .. ريس ايو مضمنش -
 ؟ ايو يعمل ممكن عليك دخل لو متعرفش واحده مرة دور عشرين يتسلق اللي -
 ..ريس يا ايو يعمل ممكن تفتكر -
   .. بالش .. صائم اني ما اللهم -
 .. والعمل طب -
 .. بإيدينا عارنا ونغسل السفارة نفجر بقوؿ انا -
   .. !؟ ريس يا ىتموتوني -
 ىتالقي ىتصحى .. رمضاف في قبر عذاب مفيش و .. بطل ىتبقى .. كوىين  يا متقلقش -

 .. عدؿ جهنم في نفسك
   .. ريس يا (ابيب تل) جامد انت -
 .. كوىين  يا اصلي -
 ؟ دي عندؾ اللي الدوشة ايو اماؿ -
 .. بيهتفوا .. كوىين  يا المظاىرات دي -
 ؟ بيهتفوا -
 مع ابقى انا كوىين  يا شوفت .. نفسو مع ونتنياىو .. واحده ايد والموساد الشعب بيقولوا -

 نفسي؟
 ؟ ايو ىتعمل و -
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 .. للعياط مسيلة وقنابل .. 16 اؼ وطيارات .. دبابات .. الجيش من وحدات ىنزؿ -
 .. بكرة جايلك انا طب -
 .. ؟ ليو -
 ..  الدبابات مع ىتصور -
   .. سامة وغازات .. عنقودية قنابل فيو .. مكانها رجعت الدبابات -
 .. المهلبيات المجندات مع ىتصور خالص -
 .. ماشي خالص -
 .. تخلص قربت المجانية فودافوف بتاعت الساعة عشاف ريس يا بقى ىسيبك -
 .. كريم  رمضاف .. كوىين  يا قشطة -
 .. أكـر اهلل-

 
 كليك 
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 األيادي الخفيٍ التي تعبث ببىطلًواتىا
 من كتاب فيها ال مؤاخذه حاجو حلوة
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 خفية أيدي فيو إنو حاسس بقيت التدمير و السحل و واإلحتجاجات اإلعتصامات عن بعيداً   

 سعيدين زوجين كل  بمفاتيح العبث على تعمل مندسة أصابع منو تنبثق ثالث طرؼ يملكها أخرى
 ... برضو وجدا اف – عموماً  العربي الوطن في ىادئين بيتين كل  خرب و – وجدا إف – مصر في

 الحب مسلسالت من حراقة بحقن حقننا على اإلعالميوف مسئولونا عكف األخيرة الفترة ففي
 ويقولك لسانو ويطلعلك فط الشاشة من الالمور منها بيفط اللي و واللبنانية والمكسيكية التركية

 خرب في تسببت المسلسالت فهذه .. جوه عندي بقى أنا بيتك في المور معندكش اللي يا
 غرباً  سويف بني ومن جنوباً  أسواف حتى شماالً  اإلسكندرية من بدءاً  مصر أنحاء كل  في البيوت

 .. شرقاً  فيصل آخر حتى
 

 المصريات الزوجات قلوب إلى النفاذ المسلسالت ىذه استطاعت كيف  لي علم وال    
 و مهند) بين المالئكي والحب الجياشة العاطفة وطأة فتحت .. الناعمة الطريقة بهذه والعربيات

 وتائهة حائرة المصرية الزوجة صارت (رزاليندا و فرناندو) بين و (ماريا و اليخاندرو) وبين (نور
 بينما تجده فال الحب عن باحثةً  قلبها الزوجة تلك تتحسس رومانسي مشهد كل  فمع .. وضائعة

 تقابلها الزوجة من تنهيدة كل  مع و ، الثالجو في فيجده األكل عن باحثاً  بطنو الزوج يتحسس
 بعيوف زوجها إلى الزوجة نظرت كلما  و ، منو سّبة تقابلها منها دمعو كل  ومع الزوج من تشخيره

 ىذا بأف لُيذكرىا كرشو  إلى بألم النظر الزوج يختلس إليو ضّمها و احتوائها على تستحثو كي  دامعو
 وطالع البطن من كده  نازؿ وأنت عامين مسيرة احتضانها وبين بينو يحوؿ الذي الحائل ىو الكرش

 قتالً  العاطفة قتل الذي ىو – الزوج كرش  أي – وبأنو .. نفسو الزوجة كرش  إلى ومنها السرة على
 (لقداـ القبباف من مساحتو استنفذ اف بعد ) لفووووووؽ يقب وفضل التضخم في استمر أف بعد

 الزوج صدر بداخل الالمور ليموت السنين فعص فيو الحب مركز ففعص نفسو للقلب وصل حتى
 تماماً  الزوجين ىذين بين الرومانسية لتنتهي و جديد من احياءه مجدياً  يعد لم بحيث و التخين

 فعالً  انفصلوا زوجة مليوف 2 منهم مصر في طالؽ حالة مليوف بنصف التركي المسلسل انتهاء مع
 .. العال أبو بوالؽ في أىاليهم عند وباتوا بيوتهم سابوا والباقي
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 الهاديء الحب معاىم محوقش اللي فلهؤالء .. بذلك الخبيثة أصابعو و اإلعالـ يكتفِ  لم و 
  السبايسي الالمور .. المشطشط الحب من آخر نوع لهم بنقدـ التركي الالمور بيوتهم ومخربش

 وىي ) "غلطة مفيهوش" واللي  الوسيم الشاب (اليخاندرو)فػػػ .. عيوني يا المكسيكي الحب ..
 والسيدات الفتيات معشوؽ أصبح (الطالؽ يمين عليها يرمي أبويا ما قبل قالتها أمي اللي الكلمة

 و تماـ مش اللي العياؿ معشوؽ أصبح - وسامتو فرط من - أيضاً  و بل والمنحرفات والمطلقات
 بين ما حوار وسمعت المترو في واقف مرة كنت  أني أذكر و ... (حساـ يا راجل) نوعية من اللي
   ..ثانوي في بنتين

 ده .. لهوي يا لهوي يا لهوي يا .. !بت؟ يا اليخاندرو الواد امبارح شوفتي .. !!سارة يا بت -
 .. أمو حالوة على ايموااااااااااااااااااااه .. بووووس يتباس عايز

 من لينحرؼ أبويا على بتخاؼ أمي .. البيت في عندنا بتشتغل مش دي الحاجات ىبو يا واهلل -
 .. فيها اللي الستات

 .. شغلناىا اآلخر في بس .. االنحراؼ من أبويا على بتخاؼ كانت  برضو أمي مهي -
 ؟؟ ازاي أمك وأقنع -
 .. البرنس زي معايا يتفرج قعد و .. طلقها .. أقنعهاش ما-

 
 نزلوا وحالوتو باليخاندرو المولعتين الثانوي بنتين لكن الحوار بقيت أسمع نفسي كاف  بصراحو   

 المترو عامل إال أجد فلم وحالوتي بوسامتي يهتم عمن أبحث أنا ظللت بينما .. المعصرة محطة
 !!!الخط في محطة آلخر وصلنا أننا بػػيػػنبهني و .. عليا داخل

 
 أوؿ .. البيوت لخرب جداً  مهمين بميزتين بيتميز أنو لنجد المكسيكي للمسلسل ونعود     
 اللي المصرية فالزوجة .. حكمة ذلك وفي .. حلقة 300 أو 200 إلى بتوصل حلقاتو إف حاجو

  و (اليخاندرو) بين ما الساخن الحضن عليها راح و لجوزىا عكاوي عمل في يومين انشغلت
 الحلقة في مستمر الحضن نفس ىتالقي ألنها كتير  ىيفوتها مش 100 رقم الحلقة في (ماريا)

 (اليخاندرو) بين ما ممكن .. (ماريا) و (اليخاندرو) بين ما يكوف شرط مش لكن و .. 150 رقم
 .. عادي عم يا ميجراش .. (فرناندو) األنتيخ صاحبو أو .. أبوىا أو .. أختها أو  (ماريا) وأـ

   .. المكسيكية المسلسالت في التانية الميزة ودي
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  تضايق بطريقة الناس كل  بتحضن الناس كلو  .. واهلل أي .. جداً  عالية عندىم الرحم صلة إف وىي
 غير األبناء من بو بأس ال عدد على المكسيكي المسلسل بيحتوي كده  وعشاف .. الناس كل

 وال المخرج وال مهند وال ماريا ال و ايخاندرو تبع .. دوؿ مين تبع عارفين مش اللي الشرعيين
 يكوف ممكن األب إف واألنيل .. ىرب و دي المهببة عملتو عمل اللي مدعوؽ أنهي وال المنتج

 وارد .. خالتو بنت أو أمو أو أخوه برضو يكوف وممكن .. ده الخطيئة ابن الولد عم نفسو ىو
 كل  بانتحار أو العرفي بالزواج إما المكسيكية المسلسالت معظم بتخلص وعموماً  .. جداً 

 أخرى مكسيكية مسلسالت في عمل عقود على فبيدوروا الشرعيين غير األبناء أما .. الممثليين
 .. القطعية نفس من

 المصري الرجل بين ما ماتت الرومانسية ليو عارؼ مش بصراحو أنا كتير  منبعدش عشاف و 
 التركية المسلسالت من الحب على للحصوؿ الزوجة لجأت وليو .. !المصرية؟ والمرأة

 أنا .. مصر في والفتاة الشاب بين واإلعجاب البريء الحب  أصالً  فين وراح ..  والمكسيكية
  اللي الجميل الكالـ يقولها و منها مقرب بيقـو كاف  بواحده بيعجب الواحد كاف  لما زماف أذكر
 : األفالـ في ونشوفو بنسمعو كنا

 اقدر عشاف ىادية حتو في نقعد ريت يا اقولهولك عايز كتير  كالـ  عندي و بيكي معجب أنا " 
 .."بمشاعري اصارحك

 عشاف وال .. اساساً  إعجاب فيو مبقاش عشاف ىل ؟؟ كده  فيو معادش دلوقتي ليو عارؼ مش .. 
 عاىة جايبالو وشو في وباخاه ديفنس السيلف مطلعو بيالقيها يكلمها وىيبتدي منها بيقرب لما

 اللي الهادية الحتت عشاف وال .. فيها احنا اللي المقندلة الظروؼ ظل في مناخيره في مستديمة
 طالع ويقـو فبيختصر  السنين غالي بتاعها تشارج المينيمم بقى بمشاعره فيها يصارحها عايز

 ووراىا بتتكتب ورقة وإنما دياولو ال و تشارج مينيم ال حيث عرفي عليها كاتب  أو المقطم بالبت
 ألنو الراجل عند بتموت العاطفة إف قالولي أعرفهم اللي من كتير  كده  ورغم .. أزرؽ مواؿ

 لي أثبت واللي .. عصبية صدمة فبتحصلو .. لطموحو األكبر العائق كاف  الجواز إف بيكتشف
 الشغل في يترقى إنو في بيتلخص كاف  الجواز قبل طموحو إنو قالي االصدقاء أحد إف ده الكالـ

 راحت اتجوز ما ساعة من لكن .. أمريكا أو أوروبا في العليا دراساتو ويكمل فلوس ويجيب
 تحت اللي الفرف في سمسم أبو من عيش يالقي إنو طموحو غاية بقى و كلها  دي الحاجات

 ..بيتو
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 ما بعد والزوجات لألزواج الرومانسية ويرجع  الجميع سر يهدي أنو اهلل من أتمنى  النهاية وفي 
 .. يمل وال يكل وال يهدأ ال الخبيث إعالمنا إف حيث .. المخططات كل  ضد مناعة يكسبهم
 بيقدـ (المكسيكي الالمور) أو (التركي الحب) معاىم محوقش اللي الحالليف األزواج فلهؤالء

 مصطفى عمرو و عكاشة توفيق في المتمثل و (المصري الفقع) : بػػ يسمى ما حالياً  اإلعالـ لهم
 القولوف يجيلو ما بعد خلفو يتقطع األقل على أىو بيتو متخربش عشاف للي ده و زبايدر أحمد و

 .. النصفي الشلل و العصبي
  آمين قولوا... وبنطلوناتكو .. بنطلوناتنا عن .. الخفية األيادي يبعد و .. الجميع سر يهدي ربنا
 ..بخير وأنتم عاـ وكل ..
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..  عاما ًَ  150أحفادوا اللذيه سيأتًن بعذ 
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 من كتاب فيها ال مؤاخذه حاجو حلوة
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 أنت تكوف أف وبعد - 2160 عاـ في أي - اآلف من عاماً  وخمسين مائةٍ  بعد أنو جدالً  تخّيل   
  - يرْوؾ لن و لم الذين - أحفادؾ أحفاد أحد أف .. العالم عن رحلت قد - عمرؾ اهلل أطاؿ -

 عن إياىا مخبراً  قوةٍ  في أكمامها من ويشدىا والدتو إلى يركض و (توبو الب)  عن فجأةً  يقـو
 المصرية الثورة عن التاريخ مادة في بإعداده يقـو الذي البحث أثناء في أنو وىي .. غريبة مفاجأةٍ 

 بها الثورة أياـ من نادرة صورةٍ  على بوؾ الفيس في عثر قد ، عاماً  وخمسين مائةٍ  منذ قامت التي
 الثالثينات أو العشرينات في جذاباً  شاباً  حينها بدوت وقد ، أنت ىو الذي ، األكبر لجده (تاج)

 الثوار مع اعتدادٍ  في يقفُ  ، والطاقة الحيوية فائرُ  ، بقليل أكبر أو ذلك من أقل وربما ، العمر من
 علم اليمنى بيدؾ .. ساذجة تبدو أالّ  تحاوؿ ابتسامةٌ  وجهك تعلو ، التحرير ميداف في الرابضين

 مبارؾ فيها ترجو يدؾ بخط أنت كتبتها  لوحةً  األخرى اليد وفي عالياً  السماء في يرفرؼ مصر
 .. يراه أف يريد وال للدنيا القدـو وشك على (الصبي أجداد أحد ىو الذي) ابنك ألف الرحيل

 
 .. لو بروفايلك سيظهر ، (التاج) على واحدةٍ  ماوسٍ  بضغطة و ، الدقيقة حفيدؾ بأصابع   

 عليو يعثر ولم العالم ىذا عن رحيلك بعد األعواـ عشرات منذ أنت تركتو الذي التائو بروفايلك
 حفيدؾ ليتصفح فضوؿ في الماوس ضغطات تتتابع .. الغبار يعلوه وكأنما قديماً  سيبدو .. أحد
 والجروبات الصفحات كل  .. خصوصياتك وأدؽ اىتماماتك و وعاداتك تاريخك سرعةٍ  في

ـٍ  مائة منذ إليها أنت انضممت التي وااليفنتات  قلت ساخره لستاتس سيضحك .. أكثر أو عا
 .. للرئاسة طنطاوي المرحـو ترشيح يريد يزاؿ ال من ىناؾ ألف نافعو ومش بايظة البلد أف فيها

 الدستورية التعديالت أثناء (نعم) إلى بروفايلك صورة بتغيير فيو قمت الذي الوقت سيرى
 بها عاـ مائة من أكثرُ  عمرىا صورةٍ  على سيعثر .. (تؤ) قالوا من مع الكومنتات في ومشاجراتك

 مرابطاً  لك (الفوتوز) من مزيداً  سيكتشف و .. االستفتاء في اإليجابية ومشاركتك البمبي اصبعك
 ُيحاكموف الذين المدنيين عن باإلفراج مطالباً  و الدفاع وزارة أماـ معتصماً  و التحرير ميداف في
 . العسكري المجلس ِقبل من
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 ىذا كاف  وقد .. تّمجده أف حفيدؾ يدرسها التي التاريخ كتب  تستطع لم الذي المجلس وىو ..
 على صدفةً  يعثر أف قبل بوؾ الفيس على معلوماتٍ  عن العزيز الحفيد لبحث األوؿ السبب ىو

 قاـ لما (كده  عمياني) يستمعوا لن اليـو من طويلةٍ  سنواتٍ  بعد فالِصغار .. األثريّ  جده بروفايل
  - األجداد - نحن فيو وقعنا الذي (بيص الحيص) ذلك في يقعوا لن ىم ، المؤرخوف بتأريخو

  عندما فجيلنا ، أحداثها نعش ولم نرىا لم البالد ماضي من كثيرة  أشياء على الحكم بخصوص
 كاف  الذي وجيلنا ، تهاجمو كتبٍ   عشرُ  أماـ حائراً  يقف كاف  الناصر عبد يُمّجد كتاباً   يقرأ كاف

 ، والمعارض المؤيد بين وما .. تلعنو مقالةٍ  مائةِ  أماـ تعيساً  يغدو السادات تؤيد بمقالةٍ  يسعد
 ىذا أف على .. ومؤرخين كّتابٍ   وأىواء ، حسابات وتصفية ، نعلمها ال ٌ اعتبارات ، والّذاـ والمادح

 مشّوشة آلراءٍ  االستماع من بدالً  - ألحفادنا يكفي إذ .. القادمة السنوات في الحاؿ ىو يكوف لن
 ليعودوا أسفل إلى (البراوزر بار) ساحبين الماوس (يسكرولوا) و بوؾ الفيس إلى يَِلجوا أف -

 واألخبار الفيديوىات من مئاتٌ  بوؾ الفيس قاع في يستقر حيث إلى ، للوراء األعواـ عشرات
ـٍ  منذ ُأرسلت التي والُصّور  على" البالد حاؿ كاف  كيف  لتكشف الموثقة بتواريخها و طويلة أعوا
 فيها يلّمعوف أشخاصٌ  كتبها  لُكتبٍ  التاـ التصديق إلى حاجة فال .. وأونالين .. آنذاؾ "الطبيعة

 أو ، أخرى يضيفوف أو ، التاريخ من أحداثاً  يمحوف أو ، عليهم يفتروف أو  ، آخرين أشخاصاً 
 األجداد نحن عّنا و وعنك بل .. الزماف ىذا عن ويحكي موّثق شيءٍ  فكل .. ثالثة يجّملوف حتى

 الثورية بطوالتك عن ألحفادؾ أبنائك يقصها التي الحكايات تلك نفعاً  تجدي لن ولذا .. أنفسنا
  أبداً  الثائر البطل ذلك تكن لم أنك ووجدوا الشخصي بروفايلك على األحفاد ىؤالء عثر ما إذا

 فلولياً  وغداً  كنت  أنك - وتعليقاتك بوستاتك من - يبدو بل ، يسمعونها التي الحكايات في كما
 الفائدة ىي ما و .. الكنبة حزب أفراد أحد حتى أو ، لو دين ال بلطجياً  أو ، خائناً  مندساً  أو ،

 إذا - والقاؿ بالقيل المشّوبة - سيرتو لتلميع جميعهم البالد مثقفي المسئولين أحد يجمع عندما
ـٍ  مائة من أكثرُ  عمرىا صفحةٍ  على أحفاده عثر ما  سلسفيل للعن توقيع مليوف تجمع أف تحاوؿ عا

 الطويلو السنين بعد - حائرةً  ذريتو تقف أف من (وأفضح أنيل) ىو ما ىناؾ يكوف ولن .. !! أبوه
 وضع ىي يعرفها التي عدالتو أف أو ثائراً  يُعذب أو مواطناً  فيو يصفع فيديو أماـ - رحيلو من

 أحداً  أجد ال  - السطور ىذه كتابة  لحظة وفي – لذا و . معارضيو مؤخرات في ساخن خازوؽ
 ما لتلميع مماتهم قبل مذكراتهم لكتابة جاىدين يسعْوف الذي ومعاونوه مبارؾ من سذاجةً  أكثر
   يكفي إذا كذبهم من المزيد ليستوعب مطاطاً  يعد لم فالتاريخ ، سيرتهم من الزماف شابو
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  المظلـو والبطل الفاضل األب ىو ليس مبارؾ أف يصدقوا أف– أنفسهم مبارؾ وأحفاد – ألحفادنا
 أف فقط األحفاد لهؤالء يكفي الصحف، إحدى في المذكرات كتابة  على المشرؼ يقوؿ كما

 عشرات ليجدوا للوراء أعواماً  عائدين (الماوس يسكرولوا) وأف بوؾ الفيس مقبرة في ينبشوا
 زبانيتو و ووزراءه ومعاونيو وأوالده مبارؾ تلعن واألخبار واإلحصائيات والفيديوىات الصفحات

  يناير 24 يـو إلى أيضاً  (بالماوس) - األحفاد ىؤالء – ليعودوا و بل أبداً  تفارقهم ال أبدية لعنةً 
 .. الثورة قامت لماذا ليعرفوا.. المعارضة الصفحات كل  في 2011

 
 أبد إلى (بوؾ عالفيس تتشير) جالدينا وأخبار ثورتنا وأخبار أخبارنا وستبقى جميعاً  سنرحل     

 بروفايلك على سيعثروف الذي ألحفادؾ تكوف أف تريد كما  تبدو أف في الحق ولك ، اآلبدين
 قمت أنك فتأكد سّيئها كنت  وإف ، فليكن السمعة حسن كنت  إف ، السنين عشرات بعد األثري
 ما كل  انتزعت و (اتعملك اللي) التاج كل  وحذفت ، رحيلك قبل بك الخاص األكونت بإيقاؼ

 اآلخر عالمك في سعيداً  ستكوف أنك ثق ولكن ، وباإلنترنت بوؾ الفيس بعالم بصلة لك يمت
ـٍ  مائة من أكثر عمرىا  لك صورةٍ  بطباعةٍ  أحفادؾ أحد قاـ ما إذا  التحرير بميداف وأنت عا

 الحماـ في كنت  أنك زاعمين الثورة أياـ تقاعسك في يشككوف قد اللذين أقرانو أماـ بها ليتفاخر
 جعلت ما إذا وأسعد أسعد ستصير أنك وثق .. الدبابة جنب تتصور نازؿ بس كنت  أو .. ساعتها

 التفاصيل أدؽ يعرؼ أف عليو عثر إف لحفيدؾ يتسنى كي   - public   بابليك  - بروفايلك
 من بقليلٍ  ربما و ، ىذا زمانو في وجودٌ  لها يعد لم و إليها ذىبت أماكن وعن حياتك وعن عنك

 ويبارؾ اليك فيضغط جدتو من زواجك فيو أعلنت الذي البوست على حفيدؾ يعثر قد الجهد
ـٍ  مائة من أكثر بعد زواجكما لكما  إليك يرسل ألف النقّية فطرتو ساقتو ولربما .. رحيلكما من عا
 تكوف أف لو تتمنى كنت  أنك العلم تماـ يعلم وىو (ريكوسيت فريند) نيو وصفاء خاطر طيب عن

 .. ىذا طلبو لتقبل - فقط – اللحظة ىذه موجوداً 
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 في خدمة سنة 12 بعد المعاش إلى القديم خطي اتحاؿ و جديد موبايل خط جبت امبارح    
 تبقى ما قبل "كليك" كلمة  عليو ومحفور "99" سنة من معايا كاف  القديم الخط .. فودافوف
 رسايل و العيد بمكالمات فرحتي فاكر لسو .. وحكايات ذكريات و قصص معاه ليا .. فودافوف
 بيبقى فيو موبايلي اللي بالفاالنتاين حسرتي فاكر وبرضو يير نيو الهابي و النسيم وشم رمضاف

 وبيبقى الكوكب ظهر على مزة أيتها من رنو وال اتصاؿ وال رسالو وال مبتستقبلش ىامده جثة
 أنثى عرفت ما عمري إني  لو أبص كل  يفكرني عشاف عالكومودينو البنكرياس مريض زي محطوط

 بدعي ساعتها كنت  ، السلم بتمسح لما البواب مرات و الشغالو عاطف أـ و أمي غير حياتي في
 ده بالخط عشتها حب قصة أوؿ في اتحققت الدعوة إف بعدىا وأفتكر ،  رب يا اوعدنا وأقوؿ

 محتـر" أنا عشاف بيا معجبة و فترة من تعرفني إنها لي قالت و SMS لي بعتت واحده لما
 معاىا عايش وفضلت قوي فرحت ، "الحلمية ليالي اسمو بيدّوخ تركيب برفاف بحط و وكيوت
 أكلمها إني يـو في قررت ما لحد - بس وبالمسدجات  - تقريباً  شهور 6 لمدة المور أحلى

 ىزأتو ساعتها .. بيشتغلني حيواف صاحبي واحد إنها اآلخر في فاكتشفت بمشاعري وأصارحها
 ىيستمر الخداع كاف  وإال واكشفو التلفوف في أتكلم إني ألهمني إنو ربنا حمدت و السنين تهزيء

   .. بالي آخد ما غير من عياؿ ست سوا ومخلفين متجوزه أالقيني وممكن ىيستمر الحب و
 

 .. برضو بيستر ربنا هلل الحمد
 

  يناسب وال قوي عالي سعر كاف  وده .. قرش 175 بػػ الدقيقة كانت  زماف إنو برضو وفاكر   
 كلو  .. حد بيكلم حد تالقي كنت  ما نادراً  كده  عشاف .. الرغاي المصري المواطن متطلبات

 أو سناؾ يلعب أو موتسارت و بتهوفن نغمات يغير عشاف إال ومبيطلعوش جيبو في موبايلو حاطط
 وال – قوي قوي معفنو كانت  الناس .. الفيبراشن تأثير تحت بيتحرؾ ويشوفو عالطرابيزة يحطو
 ميكروباص في ببقي كنت  لما إني وافتكر .. منكرش دوؿ المعفنين من كنت  وأنا - بصراحو تزاؿ

 أـ يسمع كلو  المكروباص أـ عشاف يومين يرف يخليو إنو يصمم كاف  يرف الركاب من حد وموبايل
 ..  الموبايل أـ على يرد و علينا يتعطف ما قبل النغمة
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 "الفلوس نهب اللي سامح"  و "ايو عامل" و "فين وأنت" .. بالسالـ بيعلي صوتو بنالقي رده ومع
 فاضلي" و "عايزة مبقتش اللي فايزة" و "فايزة خانت اللي سلوى" و "محمود اتجوز اللي تامر" و

 الميكروباصات كل  يخلي عشاف قوي قوي عالي يبقى الـز والصوت .. "عندؾ وأبقى ساعو نص
 عشاف قرش 175 بػػ ضحى واحد فيو إنو لدرجة مميز راجل أنو ايو قد فتعرؼ تسمع جنبينا اللي

  ميكروباص في و عامة بصفو المجتمع في مكانتو على يدؿ  فإنما شيء على دؿ إف وده يكلمو
   .... خاصة بصفو (بوالؽ – الطالبية)
   

  ساعتها الميسد و .. ميسدات مقضياىا الناس كانت  كتير  كانوا  قرش 175 الػػ ألف إنو وافتكر
 ،  الخير ومساء ، الخير صباح معناه كاف  الميسد .. مكالمة بمقاـ و قوي كبير  معني لو كاف

 تصلح والـز ياض، بوسو وىات ، قوي وبحبك ،  بالي في وأنت ، ووحشتني  ، خير على وتصبح
 ما بدوف باآلخرين عالقتك على محافظ تفضل بتخليك اللي الجميلة المعاني وكل ، غلطتك
 للشخص األبدي التحدي كاف  كده  عشاف و .. الوقت ذات نفس في قرش 175 الػ تخسر
 شعور اصعب كاف  لي بالنسبة أنا و  .. الدقيقة ويلبسو يتهور عليو المرنوف ما قبل يرف إنو الرانن

 .. أالقيها عالشاشة ابص آجي وبعدين وأقفل لحد أرف لما
  01 : 00 : 00 

 بعدىا بكلمو وغالباً  قرش 175 أـ ولبسني عليا فتح ميسد بديلو اللي الحيواف إنو بعرؼ ساعتها
 .. عليا يفتح ازاي إنو جابوه اللي أىزأ دقايق 10 لمدة

 
 خصوصاً  – رغيو و صوتو اسمع عشاف دقايق شوية أضيع إني يستاىل كاف  محدش لي بالنسبة 

 عليها معرضتش بيها معجب كنت  اللي البنت حتى .. قلت ما زي قرش 175 بػػ دقيقو كل  إنو
 لما إال الجواز تفاصيل في ومفاتحتهاش قرش 20 لػػ نزلت الدقيقو لما سنين 8 بعد  إال الجواز

 شيء كل  لألسف ولكن الكالـ في راحتي آخد عشاف ىدية رسالة الخمسين نزلت فودافوف
 .. منو واللذي الشبكة وتلبيس الفاتحة قراية معاد نحدد ما قبل خلصت الرسايل ألف اتفشكل
  ثواني خمس كل  ألني قوي المكالمة في بركز مكنتش لألسف بحد بتصل كنت  لما إني وأفتكر
 التانية الدقيقة في دخلت واشوؼ عالشاشة الوقت في وأبص ودني على من الموبايل برفع كنت

   .. أل وال
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 بالظبط تخلص المكالمة عشاف الشركسي الديك زي بسرعة الكالـ بكروت كنت  50 الثانية وفي
 يرغي بقولو بعدين شتيمو بكلمو اللي ببهدؿ كنت  التانيو الدقيقو في دخلت ولو  59 الثانية على
 .. األرض في قرش 175 ونرمي نضيعها حراـ اللي التانيو الدقيقو بيو نمال عشاف رغي اي

 
 إني سمحتولي إنكم وبشكركم .. رصيد و وخير بركو  وكلها وحلوة جميلة أياـ كانت  واهلل

 رقم ىحط .. النفسية حالتي مقدرين أكيد .. القديم موبايلي خط عن العابرة خواطري أشارككم
 بالنسبو وده .. بتجيلي اللي النمر كل  على برد عموماً  وأنا للتواصل والبروفايل عالبيدج موبايلي
   انتظاركم وفي .. غريبو نمر على مبردش عشاف عالفيس يضيفوني فممكن الوالد أما ..للبنات
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 أوًاع الستاتس عالفيسبًك
أشخاصداخلية تتسع لعدة ن كتاب فانلة م  
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 أ هواع الاس خاجس ػىل اًفُس توك 

 
س يني ػاًفُس فدَلرا س خاجسات نخري   3ول ن اًواحد تلاهل حوايل .. ثؼخرب اًس خاجس من امه ممزيات اًفُس توك    

 :وحبمك خربيت اًضئَهل كدرت ااكسم اًس خاجس اًٌل تَىذهبا اًحؼغ ا ىل ػدة أ هواع .. جدا من انس نخ  جدا 

 

 ( ُسُدىوا ػىل انرهو: )س خاجس من هوع 

ًً .. ودي س خاجس حتس ان ظاحهبا ػاٍز ايلك كمل ػىل كفاٍ غضان ًخؼدل  .. اًسري خاجس دي مزياريا ا ريا ً ريز .. فؼري

 :اكم واحد فِيا ًلى س خاجس ًواحد من اًفًريدز اكثة.. ًؼين مثً .. مذفِمش ظاحهبا ػاٍز ًلول اًَ وال كعدٍ اًَ 

 " ..ثس اان اخدت كراري.. جبد حاجَ ثرنفز"

وثًيق ػىل اًس خاجس اًٌل زي دي س حؼني هومٌت من اًفًريدز .. مذؼرفش .. ظة اًَ اًٌل ىرفزك واًَ اًلرار؟؟  

واًحريايق تَارياول تلريدر الامريسن ٌسري خفز اًريواد .. وثًثني ػًمات ثؼجرية.. ثًثني هومٌت مهنم ػًمات اس خفِام.. 

مريش مضريلكَ :" وممىن ثًيق يف اًوسط هومٌت من فًريد ًعَف صلكَ ػارف املوضوع تَلول .. ميىن ًلول حاجَ

ريا اي فريوزي وملريا ثًكلكريا ومريين واان ُريزتط اًحريايق..  ريزتط اًريَ ؟؟؟" ..صوف غُ  مذفِمريوان .. ظرية ٌضريوف اًريَ ٍو

جرضريَ ملريدرش ااكريول "هومٌريت اثحؼخريوهل  100ًوىن يف الاخر ثًيق ظاحة اًسري خاجس اكثرية تؼريد !! .. ايجدػان

.. اهريت تخلريول حسري يب هللا ػريىل اًريَ ؟؟.. وثخىرر حدوثَ اًىومٌخات اتين " .. حاجَ غ  حس يب هللا وهؼم اًوهَي 

" دٍ موضوع خشيص.. اي جٌلػَ مذخدوش يف ابًىو " و يف الاخر خااااًط تخًيق ان ظاحديا اكثة .. فَِ اًَ؟؟ 

 ..حاجَ ثرنفز..  ظة ظاملا ُو خشيص فاًلٌا ًََ  ع اًفُس توك .. 

 

 : حتََي خشعَة ظاحة ُذا اًيوع من الاس خاجس 

 حٌلر 
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 ..( اان يف امحلام دًوكيت)س خاجس من هوع 

 

فَِ جرضَ ظيف من اًفًريدز تَؼخلد  ان ُو هفسريَ مرنريز اًفريُس تريوك .. زي ما فَِ انس اكهت تخؼخلد ان الارض مرنز اًىون 

.. ظرياحهبا تُذريومه وتُذلَريي ان اًيرياس تخعريصى اًعريح  ( اان يف امحلريام دًريوكيت)سري خاجس .. ومٌَ تُذفرع لك اًفًريدظ حول اًؼامل 

وتُذلَريي ان اًيرياس ..ُريو تُهتَريب هل نريدٍ .. مث ثحدأ  رحَهتا يف ادلخول ػىل جروفاًهل اًضليصري ..ثرضب اًًسسفَِ .. تخ سي وصِا 

و ريي .. والك اًريَ ؟؟ وبب اًريَ؟؟ و ريي ادد ملريني؟؟ .. دي تدضوفَ اي حرى ػامي اًَ؟؟  واحواهل اًَ؟؟  واكثة اًَ؟؟ 

ُريخًيق داميريا اًسري خاجس تخاغخريَ .. وذلكل تخًيق ظاحديا دٍ تُذصف اًياس جلك ما ُو جدًد يف حِاثَ .. هومٌت ػىل مني؟؟؟ 

خًكلكا زي   :تدذجدد س حؼخاب مرة يف اًَوم ُو

 "احة اصىر ُسِا وُاا وُُبا ػاًوكت اٌَعَف دٍ .. اان اثخسعت كوي مع أ حصايب .. اٍهناردة اكن ًوم مجَي " -

لان اخر حاجَ"  -  "جبد ُز

 "اتواي ظَق ايم وكذي حٌلاي" -

 "ادغويل غضان امذااانيت كرتت" -

 "حس يب هللا وهؼم اًوهَي.. اان صَت مادة " -

 "ثس اهَد فَِ حي ٌَزهلة دي.. ثواًَت امحلام ًسَ مذعَصش " -

 :ازاي متزي ظاحة ُذا اًيوع من الاس خاجس  

 :ظاحة الاس خاجس دي ُخًكَِ 

َي وظِر وغرص ومدَلومش خاًط .. ع اًفُس توك اليجء -1 ويف اًوكريت اٌريًل اهريت .. لك ما ختش ثًكَِ ػاًضات ..ظح  ًو

 مش كادر فَِ ثًحق ػىل ثًثَ او ارتؼَ يف اًضات ُخًكَِ ُو تَلكم س حؼني واحد اون الٍن يف هفس اٌَصظة وتيفس اًىفاءة 

.. اًحوم ظريور مريع اًؼرياوهل واًحريوم مريع اًفًريريدظ .. ظور يف لك حذَ وتَ عوا اوضعخَ اًَومَِ .. اًحوم مََاهني ظور  200غيدٍ -2

واًحوم احىل حصاب ..واًحوم اخلروجات املََ مَِ .. واًحوم اًرحًت واًحوم اًرحًت اًىوول.. واًحوم مع اًفًريدظ اً اًَني كوي 

دٍ غ  ارتؼخًف ظريورة جروفاًريي جىدلكري وِريا صري حَ تؼضريِا وترييفس .. واًحوم رحةل اًؼني اًسليَ.. واًحوم رحةل بم اًض َخ .. 

خًيق ظور اًربوفاًي تخاغخَ غاًحا يه بح ٌَسري خاجس .. اًوضؼََ تُددًِا س حع مرات يف اًربوفاًي لك ًوم  ًؼريين ُريخًيق .. ..ُو

و تَالك يف اجلامؼَ .. ظورة يف اجلامؼَ  و جٍو اًحُت .. .. ظورة اتهََ ُو ريو ان  يف اًحُريت ..ظورة ُو ريو .. ظورة ُو ظريورة ُو

و الفف اًحاصى  .. تُذََف يف اًحاهَو  و كاػد ع اًخواًَت ..ظورة ُو ىذا .. ظورة ُو  ..ُو

 ".اغرف مني تُضوف جروفاًكل؟: "ُخًكَِ مضرتك يف لك اجلروابت اًٌل ظَؼت حتت امس  -3

 just me:ُخًيق داميا غيدٍ اًحوم امسَ  -4
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آتَ)س خاجس  آأ  ( اًكآأ

 

مدَىذحريوش حاجريَ غري  اًلريرف .. واحد فِيا ًَُيق ثًثَ او ارتؼَ من اًفًريدز غيدٍ مقريَ يف الانخئرياب ال زيل لك 

 :داميا اًس خاجس تخاغهتم زي وثًيق .. واًيىد والاحداط 

لت من لك حاجَ "   "احلَاة تلت ملرفَ .. ُز

 "مضاًق.. زػًن .. اان حمحط " 

 "ُوًع يف رويح .. مفُش حاجَ انفؼَ " 

ريع اًيىريد اٌريًل جريواٍ .. ظاحة ُذا اًيوع من الاس خاجس تُذؼامي مع اًفُس توك ػىل اهريَ كؼريدة اكتًَِريَ  خيريش ٍرجع

عَع ميارس حِاثَ اًعحَؼََ   ..ومش فامه ًََ .. ًو

 : ازاي متزي ظاحة ُذا اًيوع من الاس خاجس 

َ و نئُدة موت ػَعول  - زي ظريورة اثيريني وكريت اً ريروب تَصضرييوا تؼريغ ..ُخًكَِ حاظط ظورة جروفاًي دمًو

( ازاي؟ مريش كريادر اغريرف)احلضن الاخ  وادلم معرظش من جٌاُبم وم رق ادلهَريا وهريَ منيَريني حضرين ػريادي 

ممىن ثًكَِ حاظط ظورة صاب امور مؼيدوش اي مضالك يف احلَاٍ غ  ان فَِ خٌجرير راصريق يف ظريدٍر وفِريَ ..

ممىرين  ثًكِريَ حرياظط  ظريورة واحريد وواحريدٍ ( ...جرضَ مش فامه ازاي)دم انزل ع الارض ػىل صلك كَة هح  

الثسني اص َم حاجَ يف ادلهَا وحاضيني تؼغ و جٌهبم غع  فرجَو والك دًَفري ومس خًني كعر من تؼََُِد يج 

 ....ميوام سوا 
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 (تيعَوهمفان ػاد اًَم فِو ابًخب هَد س َىون .. اذا احدحت صُئًا ثضدة فاحرنَ )س خاجس 

 

 (..فان ػاد اًَم فِو مَىم ًًتد.. اذا احدحت صُئًا ثضدة فاحرنَ )

فَِ اصاػَ تخلول اهم ًو مىذحدش اًس خاجس دي مرة او مرثني يف حِاثم ع اًفُس توك ممىن ثفلد الاهوهت تخاػم 

 ....ًًتد و ٍر ما ُ جؼكل اتين 

ًً مش ػارف اًَ رس حة اًياس اًضدًد ٍلكا؟؟؟؟  ريا.. ثس فؼ ُريخًيق جسريؼني يف املَريَ !!!.. نخ  كريوي تَىذحُو

و مريش ػريارف ًَريَ دي ابذلات دواًن غرين حريمك .. من اًفًريدز غيدك جَ ػَلكم وكت اكهوا اكثحريني الاسري خاجس دي 

ريو رجريع ُكَىريَ ًًتريد؟؟.. وامثال ادلهَا وِا؟  اًريَ رس حرية اًيرياس .. واًَ اًٌل اًياس غٌلهل ثفلدٍ ومد جؼش  ًو

 ..ظة ًََ .. ومِة اهوهت .. وس حؼمَة ابجي .. ٍولكا س حؼخاب جروب .. تدذىذة نخ .. اً ًرة ٌَس خاجس دي؟؟ 

 

 : حتََي خشعَة ظاحة ُذا اًيوع من الاس خاجس 

ًً مش ػارف   ..وهللا فؼ
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 ( ..ُؼلدك يف ػُض خم اي حِوان)س خاجس .. اًيوع ال خ  

 

املضريلكَ ان .. ُخًيق غيدك غاًحًا فًريد حمرتف اهَ ٍىذة س خاجس ابالجنَزيي وملكىؼَ اًخيني مذفِمش مهنا حرف 

تُدلى فلكا الكم جمؼَط واملضلكَ الانرب اهم تخلدر ثرتمج لك ومَ ًوحدُا ًىن ملا حرتط اًريمم مريع تؼضريَ ثًكِريَ 

ػارف ًو نخ  ػامَني الًم ًحلى اهت الزم .. ثس اًٌل ًعميم ان فَِ انس كََهل ػامَني ػَلكا الًم .. مش راهة 

في غضان متخصن وثفِم الاس خاجس اًٌل .. خد هورس هوهفرساٌضن يف اجلامؼَ الامٍرىِة .. حراجع هفسم  او خد ثًو

او ا ريي .. ا ي الًم واهت سرياهت وال مرين صرياف وال مرين دري وغيريم مريا فِمريت .. فَِ حي اتين .. زي دي  

ة ووَ يف سخِي اهم ختَط من الامل اًيفيس اٌريًل تخؼاهَريَ ملريا ثريًيق  ًعاحدم تَوك غضان مِفىروش خبَخذم اًلًو

 ..ُذا اًيوع امللكىع من الاس خاجس 

 

 ..هَف متزي ظاحة ُذا اًيوع من الاس خاجس 

 ..ثؼَمي جماين .. واهت اي حدة غَين .. ُخًكَِ غاًحًا مدارس ً ات 

 

 ..مفُش اتين .. ثس خًص 
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 خالصبس 
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لوووووووول تابووووووووف هلاملوووووووويس هك وووووووو  ل وووووووو    ه  لوووووووو  تيل   ووووووووبل       
للمقووي ا هل وويخقو ه للوو  علمووملك تووي كبلعس  بلووله   قوو    وو   

 ..دو  يفل م  هلدك ي خيلص 
ي

 صفحة  
 فانلو داخليو تتسع لعذه أشخاص

 أدب ساخر
ي

www.facebook.com/fanila.dakheliahttp://ي

ي
 ح يس هل   بل  ه ملب ط أعرتتلى Followهلل تململل  

 (علطول Addالبنات ممكن يعملوا )

 

1www.facebook.com/khaled.bauomyhttp://ي
ي

http://www.facebook.com/fanila.dakhelia
http://www.facebook.com/fanila.dakhelia
http://www.facebook.com/khaled.bauomy1
http://www.facebook.com/khaled.bauomy1
http://www.facebook.com/khaled.bauomy1
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 ..هلل هشرت ت عملب  ه  بف  لي  لي 
 

مقـاتت قصصـ  ، فانلػة داخليػة تتسػع لعػدة أشػخاص : كتاب 
 . 2011للنشر قالتوزيع ، ( كيان كورب)، عن دار ليلى ساخرة 
 

، عــن مقــاتت ســاخرة ، المؤاخػػذه حاجػػو حلػػوة فيهػػا : كتــاب 
 .2013دار ليليت للنشر قالتوزيع ، 

 
 يمكنك انحصول عهى انكتب مباشره عن طريق  

 مكتبة بابهومانيا بوك ستور 
 خذمة انتوصيم داخم مصر وخارج مصرن

 موقع انمكتبو
www.facebook.com/BibliomaniaBShttp:// 

 
 
 

 

 
 

http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
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 وتتىاجذ الكتة أيضاً تالمكتثاخ المذونح تالمىقع أدناه

UpeaYjon.fb.me/ 

 

 

 صفحح الكاتة على الجىد ريذس

http://bit.ly/S2zbJG 

 
 

 

 صفحح كتاب فانله داخليح تتسع لعذج أشخاص عالجىدريذس

bit.ly/TXgtD1 

 
 

 صفحح كتاب فيها ال مؤاخذه حاجه حلىج عالجىدريذس

bit.ly/W2pwRv 

 
 

 
 
 
 
 

http://on.fb.me/UpeaYj
http://on.fb.me/UpeaYj
http://bit.ly/S2zbJG
http://bit.ly/S2zbJG
http://bit.ly/S2zbJG
http://bit.ly/S2zbJG
http://bit.ly/TXgtD1
http://bit.ly/TXgtD1
http://bit.ly/W2pwRv
http://bit.ly/W2pwRv
http://bit.ly/W2pwRv
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 فانلة داخلية تتسع لعدة أشخاظ
 مقاالت وقضط ساخزة

  اٌزىبرٍه صىسح 1
  اٌىئٍجخ اثٓ ٌب اثزغُ 2
 عبرثٍزه عٕىاْ فٍغجىوه 3
 ؽفبٌف أثى اجلٍٕخ 4
 األسك يف ادلغحىٌىْ 5
 رٍيت أَ عــٕذ 6
 اجلًٍّ االحنشاف صِٓ إىل عىدح 7
 أِه وأثى .. اٌعبمل وأَ .. اٌذٍٔب أَ ً٘ أِشٌىب 8
 ٌفشدٌٓ ثبٍٔى 9
 ثىن عبٌفٍظ االعزبرظ أٔىاع 10
 فبًٌ اٌفبسَ ٌعٕــخ 11
 ثىن اٌفٍظ اغالق وساء احلمٍمخ 12
 واٌذاؤٍىووووودس فىصي و أٔب 13
   فىثٍب أزشٔزىا 14
 اٌشٌظ ادٌين .. آٌىوو 15
 سٌظ ٌب االٔجىوظ افزح 16
 حبعخ ِؾبفؼ صـــبئش 17
 ادلٍٍـــــــــــــــــــــــــــــــبساد أفٍىٔضا 18
 واخلٍبي اٌىالع ثني .. اٌشئٍظ ِعبػ 19
 سٌظ ٌب فخفخٍٕب أؽشة ٔفغً 20
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 فيها ال مؤاخذة حاجة حلوة
 مقاالت ساخزة

 ثٍٍض أجىوظ .. عبًِب 150 ثعذ عٍأرىْ اٌزٌٓ أحفبدٔب 1
   واٌجىط احلضٓ ثالد يف 2
 متبٍٕٔبيت عًٍ أٔذ 3
   ثبٌٍىٍّخ ثزذي .. واحذٖ اٌذ وِغٍحً ِغٍُ 4
 عىووووٖ عٕذٖ و٘ى .. أزخبيب ثشٔبِظ ِعٕذٌؼ ثٍمىٌه 5
   ثٕزه اٌذ أعل ممىٓ .. عًّّ 6
   ثذاخًٍ اٌزي اٌفٍىي 7
   ثجٕطٍىٔبرٕب رعجش اٌيت اخلفٍخ األٌبدي 8
 وادلزغىص اخلبطت اٌؾبة ثشوفبًٌ ثني اٌفشق 9
 اعزعغت وىِٕزبره أؽىف أفذله  الٌىبره أؽىف 10
 مجهىسٌخ سئٍظ 1 عذد ِطٍىة 11
 حٍىح حبعٗ – ِؤاخزٖ ال – فٍهب 12
 لشػ 175 13
 ِشؽحني وٍٕب عضٌضي ٌب 14
 وٌــــٍذ عغـــٍخ 15
 5 اٌفبثشٌىبرىس 16
 ثعضهب صي ِؼ فٍىٌه 17
   ثذ ٌب ثىعٗ ٘بيت 18
 

 اٌضحٍمخ ِغبفخ ثظ .. عٍطىي عبٌٍه أٔب 19
 اٌضساعً اعىٕذسٌخ ِقش طشٌك يف ادلغٍش 20
 .. سلجخ ثــ وٌى ارربع 21
 اذلبَ اٌغذ حك يف  اٌزّبَ اٌمىي 22
 أذ أدعك : أرٔه يف امهظ دعين ادلغٍُ أٌهب 23
 جببص عبثىن واًٌٍ 
24  ُْ    وطٓ ٌب فزبفٍزه ٌِ
   ثىٌغخ واَي ثــبد اَي عٓ 25
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 ستور بوؾ بابلومانيا مكتبة بتقدملكم البلد بيها بتمر اللي نيلو بستميو المنيلو الظروؼ ظل في
 ده البرد في بطانيتك تحت من متقومش . األنتخو بخدمة والمعروفة للمنازؿ الكتب توصيل خدمة

 مدفي خليك .. ده المقندؿ الجو في بالنزوؿ ومتغامرش ، دي السقعو في دفايتك ومتقفلش ،
 بتحبو اللي عالكتاب وأساؿ ىتخسر ومش اتصل ، نومك اوضو لحد ىيوصلك والكتاب ومتكلفت

 داخل لو ساعو 24 و ، للمحافظات ويومين ، العالم في مكاف ألي أياـ 3 خالؿ في والتوصيل ،
 عن وسنبحث السكو في اندبح الكتاب بيوصل الي انو اعرؼ يبقى كده  عن اتاخر ولو ، القاىره

   .. التوصيل بخدمة يقـو آخر
   .. غيرؾ بحياة تضحي ممكن لما بنفسك تضحي ليو : ستور بوؾ بابلومانيا مكتبة
 .. فداؾ روحي انا : شعارنا

 .. اللبش الجو في القراءة متعو : ستور بوؾ بابلومانيا
 com/BibliomaniaBS.facebook.www//:http : بوؾ عالفيس صفحتنا
 com.bibliomaniabs.www//:http     : عاإلنترنت موقعنا

 

 !لماذا بيبليومانيا بوؾ ستور ؟

http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.facebook.com/BibliomaniaBS
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
http://www.bibliomaniabs.com/
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 ..عٓ ادلؤٌف 
 خبٌذ ثٍىًِ فهًّي-

 1982ِىاٌٍذ ٌىٍٔى 
 2004ثىبٌىسٌىط ٕ٘ذعٗ االرقبالد عبَ 

 2008ٌعًّ ِهٕذعًب ثىصاسٖ اٌجحش اٌعًٍّ ِٕز عبَ 
 

 :اٌىزت واإلفذاساد 
، أدة عــبخش ، عــٓ داس فبٍٔــخ داخٍٍــخ رزغــع ٌعــذح أؽــخبؿ : وزــبة -

 . 2011ٌٍٕؾش واٌزىصٌع ، ( وٍبْ وىسة)ٌٍٍى 
 
، أدة عبخش وِمبالد ، عٓ فٍٕهب الِؤاخزٖ حبعٗ حٍىح : وزبة -
 .2013ٌٍٍٍذ ٌٍٕؾش واٌزىصٌع ، داس 
 
، ِمزطفبد عبخشح وِمبالد ، ٔؾـش اٌىزـشو    واحذ وّبٌخ : وزبة -
 ،2013. 
 
 

ي
ي
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ُ )ٌمشة ِٓ مخغني لقخ ِقـىسح يف رلٍـخ   ٌٗ ِب  اٌقـبدسح عـٓ ِشوـض    ( ثبعـ
 .األحببس وإٌؾش ثبدلٍّىٗ اٌعشثٍخ اٌغعىدٌخ 

 
( ِغـــبِشاد رٍفـــخ)ٌـــٗ عٍغـــٍٗ لقــــ ِقـــىسح ٌبطفـــبي واٌؾـــجبة ثعٕـــىاْ    

 .رقذس عٓ ادلؤعغخ اٌعشثٍخ ٌٍٕؾش واٌزىصٌــع 
 

 :اجلىائض 
 ..  ِٓ عىائض اٌمقخ اٌمقريح حبفً عٍى عذد -
ِغــــبثمخ   -ِغــــبثمخ دٌــــىاْ اٌضمبفٍــــخ      -اٌقــــبوي  عــــبلٍخ   -داس اذلــــالي    

 ..األدثٍخ احغبْ عجذ اٌمذوط 
 
ــبئضح  - ــً   حبفـــً عٍـــى عـ ــٍٕبسٌى يف ِهشعـــبْ عـــٍين ِىثبٌـ  2012أفضـــً عـ

ادلهشعــبْ  ــذ سعبٌــخ اٌؾــشوخ    ، Cartٌبفــالَ اٌمقــريح عــٓ فــٍٍُ   
 .إععبد ٌىٔظ –اٌعشثٍخ ٌإلٔزبط واٌزىصٌع اٌغٍّٕبئً 
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 اًفِرس

 

 .......................................................................ملدمة اًىذاب 

 .........................................................أ كوال تخااول ثحلى مب زورة 

 ..............................................................مٌلعة رغي : احرتس 

 ......................................................................زورة اًخسثَم 

 ......................................................أ ان وفوزي وادلاوهَوووودر 

 ................................................................اجليَة أ تو صفاًف 

 ..................................................................مربوك اي محدٍن 

 .........................................................ثس أ ان هسف  اثخسعت 

 ..........................................ال ايدي اخلفِة اًيت ثؼحر تخٌعَوانثيا 

 ..........................ػامًا اهحوهس تَزي  150أ حفادان اذلٍن س َب ثون تؼد 

 .........................................................................كرش  175

 ....................................................أ هواع اًس خاجس ػاًفُس توك 

 ............................ملاالت نخاب  فاهةل داخََة ثدسع ًؼدة أ صخاص 

 .....................................ملاالت نخاب فلكا ال مؤاخذة حاجَ حَوة

 ..................................................ما يه تحََوماهَا توك س خور ؟ 

 .......................................................................غن املًؤــــف 

 ..............................................................................اًفِرس 
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أول مرة انشر كتاب الكرتونٌ  

قلتلهم الغالف االخري ده بكتب  

 ..فًه ايه ؟

قالىلٌ حط صىرة واحده لًك واكتب  

كالم كتًًًًري حلىوو يشجع الهاس تكرا  

 الكتــــاب

أنا اتلخبطت وقنت  
حاطط صور كتري ليا  
ونسيت اكتب حاجه  

 عن الكتاب
ميكن .. بس ميضزش 

 ربنا يزسقنا ببنت احلالل


