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 ثــورة )التــكـــاتــٌِك( 

 
يف عامل النقل  حىت كقتو قريب كنت أظن أف العلم اغبديث قد توقف عن االبتكار كاالخًتاع    

كاؼبواصبلت .. فكل شيء موجود من اإلبرة للصاركخ .. عشر تبلؼ نوع من السيارات كاؼبيكركباصات 
ؼبوتوسيكل اؽباريل كالراسينج ؼبوتوسيكل العادة ،  022كالشاحنات .. موتوسيكبلت بانواعها من فسبا 

 ارات  .. كإىل آخره ..للبواخر كالسفن كالعبٌ 
 كل شيء موجود .. 

 
يفاجئنا العلم اغبديث بابتكار  ، كعلى الرغم من كل ىذه االخًتاعات، كلكن على الرغم من ذلك    

عجيب جدان قد ال يهمنا من اخًتعو بقدر ما يهمنا اننا نعرؼ ىو كاف حاسس بإيو كقت ما خطرت يف بالو 
ت عجبلت يتررؾ يف فكرة ىذا االخًتاع !! .. كىذا االخًتاع ليس غريبان على الكل .. فهو شيء  بتبل

الشوارع اعبانبيو زم السرلية .. تعرؼ انو ماشي ربت بلكونتك من الكاسيت الصارخ على اغنيو عمرؾ ما 
ك بيغنيها كاحد بيعاين من القيء أك عسر اؽبضم أك كليهما ..   ك دايبان مليانو ندـ كشكولظبعتها يف حياتك 

 م :يوجد على ىذه السرلية اؼبترركة كبلـ كعبارات  ز 
"احذر .. السواؽ مبيتفانبش" .. "قوؿ يا باسط ىتبلقيها ىاصت" .. " شغل اؼبساحات كعاكس يف  

البنات"  كعبارات أخرل من ىذا القبيل .. كيقود ىذا )الشيء( شاب ؿبشش  أك  طفل صغَت يف طريقو 
معاه رخصة  للترشيش .. ك دائمان ذبد سائق ىذا الشيء العجيب بيتصرؼ ككأنو سواؽ مقطورة ضخمو ك

 دكلية كرجل ذا أنبية يف اجملتمع  .. 
 

ذا رأيت ىذا الشيء يسَت أمامك هبذه اؼبواصفات اؼبذكورة  فأعلم يا عزيزم أنك يف أحدث اخًتاع لعامل إ   
 اؼبواصبلت كالنقل كىو : التوؾ توؾ ..

 
.. النك ؼبا تبصلو ؟؟ .. كجت منُت الكلمة دم ؟ .. احفظها كده  كمتسألنيش يعٍت إيو )توؾ توؾ(   

 ىتبلقي مينفعلهوش غَت االسم ده أيان كاف معناه .. )توؾ توؾ( كبس ..
كأنا ال اعًتض على كجود التوؾ توؾ كمل اىتم بالضجو اللي طلعت حواليو بشأف ترخيصو من عدمو أك    

أكؽبا أف التوكتوؾ خطره على الناس اؼباشيو كإىل آخره .. بالعكس .. انا اكتشفت فيو ميزات فريدة جدان .. 
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مش بيمشي زم بقيت كسائل اؼبواصبلت اللي خلقها ربنا .. ال .. ده بيػتػنطػط ..  زم عربيات اؼببلىي .. 
كده يف حد ذاتو بيشبع جواؾ رغبات مكبوتو لو مكنتش قضيت طفولو سعيدة .. ده غَت أنك ؼبا بتقعد يف 

رة ... طبعا مش فاىم يعٍت ايو توحد ككينونة بس ده ن اللي كرا بترس بتوحد فريد من نوعو ككينونو ناداػبي 
اللي ىترسو فعبلن .. أينعم قدامك  بشربين فيو سواؽ مسجل خطر فبكن يتلفت يف أم غبظة كيضربك 
مطواه يف بؤؾ كلكن ده ميمنعش اف فيو متعو انك تقرب قوم من االرض كتشوؼ الناس من ربت بعد 

بيس كده يف حد ذاتو فبكن يقضي على حالة اؼبلل اللي عندؾ ماكنت بتشوفهم من فوؽ كانت راكب االتو 
 كيعلمك التواضع .. 

 
 مستعمرة للتكاتيك من فوؽ كؿ توكتوؾ ركبتو كاف يف بوالؽ .. ككنت ماشي فوؽ كوبرم مشاه كشايفأ   

عاملُت زم النمل .. يفادكا بعض ، كيقربوا من بعض ، كيهوشوا بعض  ، كيشتموا بعض ..  نزلت من 
وبرم .. قابلٍت اكؿ كاحد من سائقي التوكتوؾ ككاف شاب مدمن كروبتو مقرفو كالفح كوفيو صوؼ على الك

 كشو .. قايل بلهجو مفيهاش مناقشة :
 رايح فُت ؟ -
 زنُت .. -
 ىًتكب عادة كال ـبصوص ؟ -
 مش فاىم ؟ -
احد ـبصوص يعٍت ىوصلك لوحدؾ كىتدفع اتنُت جنيو  .. كالعادة يعٍت أربعة يركبوا معاؾ ككل ك  -

 يدفع طبسُت قرش ..
يا هنار ابيض .. أربعة ىَتكبوا غَتم .. ال يا عم .. انا ىركب لوحدم .. خد االتنُت جنيو كاتكل  -

 على اهلل ..
 

 عليو خبط قبيح :توجهت إىل التوكتوؾ اػباص باألخ ككاف مكتوب    
 روتانا توك توك .. مش ىتقدر تمشى على رجليك "" 

 
اكتشفت أف زم ما الشيوعُت كاؼبناضلُت بيعتربكا )تشي جيفارا(  - ا رأيتو كالحظتوكفب -يف غبظات قليلة ك    

ىو أبوىم الركحي يف النضاؿ فسائقي التوكتوؾ بيعتربكا )عم أنور الراجل اللي بيشتم( يف اعبلنات ميلودم 
التػيػيت( يف قلة األدب ، ألنو طوؿ مانت راكب ىتسمع احلى كبلـ .. ياض يا ابن )  ىو أبوىم الركحي
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خلي عندؾ )تػيػػيػتك( دـ كخد دكرؾ .. يا فرحو أمك بيك يا )توككت( يا ابن )التيػػت(... ده انا ىطلع 
 )تييت( اللي خلفوؾ .. ككل الكبلـ اغبلو اللي كاف فبنوع عليك تسمعو يف طفولتك  السعيدة .. 

 
تدؿ على أهنا كوكتيل من مواد  ي كانت روبتهالي بيسوؽ نفس بعصبية من السيجارة اللأخد الشاب ال   

 ؿبظورة كقاؿ :
 معلش يا باشا .. ىو الواحد الـز يقل أدبو على اػبلق دم عشاف ياخد حقو ..  -
 ربنا يسهلنا صبيعان .. -
أصل انا اىم حاجو عندم الكرامو .. ده أخىت سابت خطيبها عشاف كاف عايز ىبطبها من غَت  -

 موافقتػػػو ..
 

رة !! .. كعبلقة إيو دبُت ؟! خطيب مُت كموافقو مُت؟ .. الواد بايظ .. كدم طبعا مفهمتش ايو الفك    
 ظبة تانية فبيزة لسائقي التوكتوؾ .. اهنم بايظيُت ..

 
ككتكوا نيلو على ابن التيت اللي   بعد عدة أمتار من التنطيط كحاسيب يا بت  كامشي عالرصيف يا حاجو   

كوكتيل اؼبميزة اللي يف ايده كبصلي يف اؼبرايو كقاؿ بنفس اللهجة ركبهالكو  أخد نفس عصيب من السيجارة ال
 اليت ال تقبل النقاش :

 امسك كويس يا باشا اهلل يكرمك أصل سواقُت التكاتك ىنا أغبيا قوم  .. -
 تػػكاتك ؟؟؟ .. حاضر .. نبسك يا عم كربنا يسًت .. -

 :بص يل يف اؼبرايو كقاؿ 
.. اظبها فعبلن تػػكاتػًػك .. مش تػػكاتيػًػك زم ما بتقولوىا .. دم غلطو على فكرة يا بيو معلومة ليك  -     

 شائعو عند الناس اللي معاىم شهادات عاليو زم حضرتك .. 
 اخد نفس تاين كقاؿ بثقة متناىية :    

 كابقى شوفها يف الكاموس .. ىيقولك كذا توكتوؾ مع بعض بيتقاؿ عليهم تكاتك..  -     
 و ؟كاموس اي   -     
 الكاموس .. الكتاب الكبَت ده اللي فيو الكلمو كالًتصبو بتاعتها باالقبليزم ..  -     

كقاـ باصص يل يف السبعُت مرايو اللي حواليو لدرجة اين حسيت اف انا قداـ عصابة قطاع طرؽ .. ضاقت 
 عينيو كخد نفس مبل بيو التوكتوؾ كقاؿ :
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ػبلقة بتاعيت .. ده انا سبعو صنايع كالبخت ضايع .. على فكرة يا باشا ميغركش اؼبنظر الوسخ كا -
نا خارج من طبسو ابتدائي يعٍت اعرؼ شوية أد اللي عملت فيا كده .. بالك .. بس ىي البل

 حساب .. العياؿ القذرة اللي حواليو دكؿ مداسوش تراب مدرسة من اصلو .. 
 

ق كلعن الزمن اللي دفن موىبتو كعبقريتو خد نفس سيجارة عميأؽبا كحس بنشوة رىيبة طلبت منو أف يقا    
كخبله يسوؽ توكتوؾ كيبقى ملطشو للي يسول كللي ميسواش كقاـ مكمل ملرمة معاناتو بوصلو غنائية 
صارخو لواحد مضايق انو قفش مراتو ليلة الدخلو مع كاحد تاين لكنو ساؿبها كبعد شويو قتلها عشاف 

ف أل كلكن مش متذكر كلماهتا .. يبكن .. االغنيو دم فعبلن نا ظبعت أ مرضيتش تكوم لو القميص بتاعو ..
 .. الراجل اتسجن قبل ما يكمل األغنية

 
كبينما التوكتوؾ العظيم يشق طريقو يف ؾباىل بوالؽ .. كيف حارة ضيقة لقيت عربية ربع نقل بتزنق علينا    

 بغباكة .. طبطبت على كتف الواد اللي بيسوؽ كقلت بكل لطافة كجنتلو :
 قولك يا حبييب .. اللي كراؾ عايز يعدم ..ب -
 فكك منو ؟؟ -
 يا ابٍت اخزم الشيطاف ده ربع نقل .. -
 يا باشا بقولك فكك .. انت مش عايز توصل ... مًتغيش كتَت.. -
 

كىي اف سائق التوكتوؾ عنده كرامو رىيبة بتنقح عليو اكمنو راكب  بشعو كاكتشفت ىنا حقيقة أخرل   
ياء اللي بتمشي بعجل كدم بتخليو وبس بعقدة اضطهاد  لو حد أكرب من اصغر حاجو يف عامل األش

توكتوكو حاكؿ يعدم .. كاكتشفت شيء آخر أبشع .. اف الولد ؿبشش قوم كمش يف كعيو .. كده معناه 
 انو ردبا  يكوف فاكر اف اللي جنبو دم بسكلتو  مش عربية ربع نقل ..

 
يبص يف اؼبرايات حاكليو كبيقوؿ بغيظ شديد ككأنو يف فيلم مرة كاحد لقيت الواد بياخد نفس عميق كب   

 اؼبهمو اؼبستريلة :
 انتوا ىتتكاتركا عليا كاليو ؟؟ -
 .. مهو كاحد بس عايز يعدم .. ؟! يا ابٍت يتكاتركا عليك فُت -
 ؟! ..كاللي على يبيٍت ده مُت  -
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 بصيت يبُت ملقتش حاجو ..
 ك ..ارمي السيجارة اللي يف ايدؾ دم اهلل ىبرب بيت -
 

نقل .. التوكتوؾ عنيد .. صراع التنُت كالنملة .. مسألة كرامو .. يا نوصل يا مبوت ربع الكبلكسات من     
بكرامتنا .. كبلكسات .. شتميو .. اباحو .. متراسب يبل .. كفجأة عملنا حادثو .. كىنا بس اكتشفت 

رًـت نفسها تتخبط كتقف .. ال .. اف حادثة التوكتوؾ مش معناىا انو يتخبط زم ام كسيلة مواصبلت بت
ده بيتقلب علطوؿ .. لذلك اغبادثة يف مفهـو التوكتوكايشن ىي االنقبلب كالشقلباظ يف اؽبوا كانك تبلقي 
نفسك متمرمغ يف الطينو .. ك لكٍت اكتشفت ده متأخر قوم بعد ما لقيتٍت انا كاألرض حتو كاحده .. 

يصي اعبذاب كبنطلوين اغبرير كهبدليت قداـ اللي يسول اتساخ قمىذه اللرظات كشهدت ارض بوالؽ يف 
كاللي ميسواش .. كطبعا نضفت اؽبدـك على قد مقدر كسط  كصلة االباحو للواد اللي بيسوؽ كىو بيشتم 
 النقل اللي طلع هبرم بسرعو ..  قاـ األخ السواؽ كعدؿ التوكتوؾ كىو بيسب كيلعن كيتهم الراجل بأشياء

 .تتعلق بذكورتو . سيئة
 يا ابٍت مش قلت لك ارمي السيجارة اللي يف ايدؾ عشاف تفوؽ كانت سايق ؟؟ -     

 بص يل كاالدماف اللي على كشو كقاؿ : 
 كال يهمك يا كبَت .. حضرتك رايح فُت اف شاء اهلل ؟؟ -     

 رايح فُت ايو ؟؟ .. انا راكب معاؾ من االكؿ .. -
 بص يل كحملت يف عينيو كل معاين التوىاف :

 من االكؿ فُت يا باشا انت ىتشتلغٍت ؟؟!!.. انا طوؿ السكو لوحدم !! -
 يا ابٍت ال .. انا راكب معاؾ من األكؿ كدافع اتنُت جنيو .. -
 اه كده افتكرت خش ...طب كايل معاؾ ده دفع ؟ -
 ىبرب بيت اللي انت شاربو ده.. -

كىو بيدخن نفس السيجارة الكوكتيل كانطلق التوكتوؾ مرة أخرل يف ؾباىل بوالؽ .. قاؿ الولد  ركبت ..  
 ي مش عايزة زبلص :لال

امسك يا باشا كويس عشاف متتقلبش .. ده انا لسو من دقيقتُت مقلوب قلبة ىباب لو كنت معايا  -
م كراميت اىم مكنتش ىتخرج سليم .. اصل بتوع اؼبطايف دكؿ بيبقوا عايزين يعدكا بالعافيو كانا عند

 ؟! ..حاجو .. عارؼ اخيت 
 طيبها عشاف كاف عايز ىبطبها كىو مش عايز ..مش دم اللي قتلت خ عارفها ..اه  -
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 بص يل باستغراب رىيب يف اؼبراية كسرب نفس عميق قوم من السيجارة كقاؿ :
 ف اهلل .. ايا )تيت( أمي .. ىو اؼبوضوع انتشر يف بوالؽ للدرجة دم .. سبر -

ناقمان على أكؿ ركوبة ليا فيو.. كلكن على األقل  كانطلق التوكتوؾ مرة اخرل يف ؾباىل بوالؽ .. كنت   
بقيت عارؼ اف حادثة التوكتوؾ معناىا انك تتقلب .. كده يف حد ذاتو روبٍت كتَت اين ابقى عارؼ 

 ( مش ـبصوص عادة)ىيرصلي ايو قبل ما أركب ..كأقسمت أف اؼبرة اعباية اللي ىركب فيها توكتوؾ ىركب 
كدم أىم  – القي سفنج ما بيٍت كما بُت األرض .. كطبعان أعشاف ؼبا اقع  راكبُت .. معايا سبعةىيبقى  ك

 مش ىقعد جنب الشباؾ ..   حاجو ..
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 ابتسم يا ابن الكئيبة 
 

تنمية بشرية بطريقة مكثفة.. زبش من كاـ سنو كده جت على البلد ىوجة كتب ككورسات كؿباضرات      
 تاب تبلقي كمية كتب رىيبة زم : )التعامل مع الشخصيات الصعبة( ..م مكتبو كال تركح معرض الكأ

كيف تتعامل مع مديرؾ الواطي( كىكذا .. )توقف االف كاصنع قباحك( .. )استعد ثقتك بنفسك( .. )
نيق اللي بيضرك فو االمامي عليو صورة اؼبؤلف األصفرو .. غبل 022اك  022كالكتاب من دكؿ تبلقيو 

ة ليها مغزل كبيشاكر عليك  بصباعو اللي كاخد نص الغبلؼ  ككأنو بيقولك )بطريقة ضركو شيطانيو خبيث
يا اللي مش عارؼ سبارس حياتك بصورة طبيعيو ..انا  مغفلارعو( : أنت .. ايوه انت يا فبدكح فرج بتاع اؼبص

 كعدؾ افأجنيو يا بأؼ ك  002مك .. ادفع بس اللي ىرجعلك ثقتك بنفسك كىخليك زبرج من كل نبو 
 كل مشاكلك ىتترل يف ثواين ..

 
ف اؼبؤلف كاف تقريبا مقضي أب تبص على ظهر الكتاب تبلقي ملرمو انسانيو عن اؼبؤلف  ..مكتو     

حياتو كلها يدرس طباع الناس كازام انو من كًت اػبوازيق اللي لبسها يف حياتو عرؼ كينونة النفس االنسانيو 
صفرة يف الكتاب ىي   022تفادم خوازيقها اؼبتتابعو .. طبعان اكؿ كدكافعها كبالتايل كيفية التعامل معها ك 

ناس كتَت اتغَتت بسببو .. كاؼبؤلف حاصل على كمية  ةف كازام اف حياكمية رسايل شكر رىيبة جدا للمؤل
دبلومات معقدة يف علـو الباراسيكولوجي كالترريك عن بعد كالتواصل مع العوامل االخرم كربضَت اعبن 

 انو زميل صبعية البيضة السريو كؿباضر بعدد من اعبامعات كاؼبؤسبرات العاؼبية  .. كىكذا .. كالعفاريت ك 
 

 ىتبلقي كتب كتيييَت كتييَت كتيييَت بالطريقو دم ..
 ك انا كاف ليا ذبربة مع احد ىذه الكتب ..

 
غبلؼ  يزية ..نيق موكت .. مًتجم من االقبلأصفرو ..  052االبتسامو( .. كتاب كتاب اظبو )سرر      

الكتاب عباره عن شاطيء البرر اػببلب كاؼبؤلفة قاعده على كرسي خشب كسط الطبيعو الساحره كالبسو 
نا كتبت أغراء : إر حبلكة كبتشاكر عليك كتقوؿ بكل خآبيعرب عن االنطبلؽ كبتضرك ضركة  مايوه

.. بس متبخلش عليا الكتاب ده عشانك انت يا حبييب .. ىرللك كل مشاكلك .. ىتتزبط يا عيوين 
 جنيو ..ادفع يا كوكو كاقرا الكتاب كاسبزج .. 022بعشرين دكالر بس .. يعٍت باؼبيت 
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جنيو .. كقمت قارم الكتاب .. بصراحو الكتاب ربفو فنيو ..  022ػ نا طبعا زم الدىل قمت دافع الأك 
زام انك لو ابتسمت لشخص كىو الكتاب عن انو ازام االبتسامو بتفتح االبواب اؼبغلقو كربل اؼبشاكل .. كا

كتاب فبتع بكل نواع االبتسامات كمغزاىا .. باختصار الأقلبو يف ثواين .. كعن  يف قمة الغضب فبكن سبلك
.. كفعبل  نا الـز اطبق كل اللي فيو .. كالـز اتعامل مع الناس باالبتسامو الساحره دمأاؼبقاييس .. كقلت 

مو قبيرة سمت لو .. كلكن رد فعلو كاف مفاجيء .. شتمٍت شتيكؿ كاحد شفتو يف الشارع ابتأحصل .. 
ده اللي حصل ..مصدقتش نفسي ..قلت يبكن اؼبرة اعباية االبتسامو تنفع  فعبلن يوه أجدان تتعلق بذكوريت .. 

فعل ملك قلبو زم ما الكتاب بيقوؿ االقي ردكد أمنفعتش .. كل ما ابتسم غبد عشاف .. كلكن لؤلسف 
نت يا امور فرحاف بسنانك أ)ىو  كأ نا قلت حاجو تضرك يا أخينا؟؟( ..)ا:  القي رد زمغَت متوقعو ..ا

 كده علطوؿ( .. أك ) ااقفل بؤؾ ده ..جايب سقعو( .. كىكذا .. 
 لؤلسف فشل اؼبوضوع سبامان كجاب يل اؼبشاكل بدؿ ما وبلها ..

 
م حاجو رغم أطبق منو أعرفتش ين مألجنيو .. بصيت للكتاب نظره حزف  022زعلت قوم اين دفعت     

ين مش قادر املك قلوب أعرفت سبب فشلي!! .. كليو  -ادرة كيف غبظة ن -انو كاف فبتع قوم .. كفجأة 
 الناس زم ما اؼبؤلفو عملت ؟!!.. السبب ىو .. 

 ين مش البس اؼبايوه ..إ
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 فٌسبوكك .. عنوان جاذبٌتك
 
قضي اكثر من ربع الوقت على الفيس بوؾ ، كىي نسبة  أكىي أنٍت  ،جدان مؤخران حقيقة مزعجة اكتشفت   

كبَتة جدا مقارنةن باالكقات اليت اقضيها يف األنشطة األخرم ، فقبل الفيسبوؾ كاف يومي طبيعيان كفيو بركة .. 
بع فربع اليـو كاف للنـو كالعمل )ك كنت بفضل اهلل اناـ يف مكاف العمل فأستغل ىذا الربع جيدان( .. كالر 

الثاين لؤلكل ك األنتخو كالتغليس على خلق اهلل .. أما باقي الوقت كىو تقريبا نصف اليـو فكنت أقضيو يف 
حيث امارس ىواية االسترماـ باستمرار كىي ىوايو رائعو كؽبا كتب  .. كىو اغبماـ.. مكاف فبيز جدان 

 .. "ف جاذبيتكعنوا ضبامكواف " ربت عن فيما بعدمنفصلو  مقالةا كؾبلدات كسأفرد ؽب
 كلكن كيف كصل األمر ؽبذه اؼبرحلو كىي إدماف الفيس بوؾ .. 

 
انتشار الباقبو يف حي الشرابيو  بدأ الفيس بوؾ يف االنتشار بُت الشباب بطريقة تشبة  0222عاـ منذ ك    

فباثلة يف ياـ العيد .. يف ىذا الوقت كاف اجملد كلو ؼبواقع أخرل مثل )ىام فايف( ك )مام سبيس( كمواقع أ
نشاط الشبكة االجتماعية كالتواصل بُت البشر عرب االنًتنت .. كلكن ركيدان ركيدان بدأ البساط ينسرب من 
ربت ىذه اؼبواقع كبدأت كلمة فيس بوؾ يف االنتشار .. ككجدت اعبميع من حويل يتهامسوف ككأهنم 

ياض ؟! .. ال معنديش )يبص  يسوقوف ؼبنتجو سرٌم :  ")فيس بوؾ( .. )فيس بوؾ( ... عندؾ فيس بوؾ
حواليو كيهمس(  طب ما تعمل يا بأؼ مستٍت إيو" .. كشويو شويو لقيتٍت بسمع عبارات ال افهمها لدرجة 
شعرت معها اين يف ببلد )فيسبوكستاف( اليت ال يعلم عنها أحد أم شيء .. كجدتٍت طواؿ الوقت اظبع 

 عبارات مثل :
ي الربكفايل بكتشر بتاعيت كانا البس تيشَتت ـبطط ك حاطط ايدم "اعملي )ادد( ياض ؼبا تركح ..ىتبلق 

 يف مناخَتم " .. 
 .. تعرفو ؟؟" رمضاف كرميبكتشر بتاعتو " بقولك ايو .. فيو كاحد اظبو )على عوض( عملي ادد .. ال

 انا دخلت على جركب " ىندؽ اعبزاير يف السوداف "  .. 
 قاـ من اعبزاير بعد ما ادقينا يف السوداف" .. انا عملت اليك على "اغبملة القومية لبلنت

 انا بعتلكوا جركب " احنا كاعبزاير اخوات كمدقوقُت من كل االرض عيب كده ميصرش"..
 % يف ابليكشن " اكتشف الم درجة انت سكسي" ..  05انا جبت 

 " ىبعتلك جاركؼ كازميل" ..
 افتح البليك ىتبلقيٍت باعتلك "خنزير ىدية" .. 
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 قة" .. "عايز مفتاح" .." عايز اكل" .. ريكوسيت .. ريكويست ..كىكذااااا .. "عايز طا
العبارات دم حسستٍت انو فيو شيء غلط .. شيء مش مضبوط .. كىذا الشعور ربوؿ لكسوؼ كخجل 
لعدـ امتبلكي فيس بوؾ خاصةن مع نظرة الشفقو كالعطف اليت كاف ينظر يل هبا االصدقاء الفخورين 

نت بالبكتشر بتاعتو .. فوؿ اكبشن يعٍت( كىي النظرة اليت كانت ذبعلٍت اشعر باالحراج بامتبلكهم )اكو 
 ككانٍت اقف اماـ اعبميع دببلبسي الداخليو ..

 
كبدافع الكسوؼ كاالحراج كاالغباح من االصدقاء قرر العبد هلل يعمل اكونت .. يف دقيقة كاحده ضربت   

ت طبس اياـ بلياليهم علباؿ ما نقيت بركفايل بكتشر لٌيا من بُت ام )باظ ككرد( كام )يوزر نامي(  لكن قعد
صورة ـبتلفة ألين كنت حريص أف تكوف مناخَتم فيها أصغر مايكوف كنظرة عينيا )لسعيد اغبظ اللي  47

 ىشوؼ بركفايلي( اكثر سرران ك جاذبية .. 
 
بطبعي ال احب ىذا النوع من كنت من داخلي كاثق اين لن ادخل على ىذا االكونت كلن استعملو الين   

 اؼبواقع الذم هبعل كل اىتمامات االنساف كنشاطاتو كصوره يف فاترينو لبلخرين .. 
 
مت عمل اكؿ اكونت ع الفيس بوؾ للعبد هلل .. ذىبت يف اليـو  0224كىكذا شهد التاريخ انو يف اكائل   

در يفتح بؤه .. ككنت استمع للزمبلء كىم التايل للعمل كانا يف قمة السعادة .. انا عندم اكونت كؿبدش يق
 :ؿ يل احد الزمبلء كىو ينظر بغيظيتراكركف عن الفيس بوؾ كمل اكن مهتمان .. كيف غبظة قا

 " مش ناكم يا ابٍت تكمل نص دينك كتعمل اكونت .. ده بببلش كاهلل".. 
ماىرة كبكل فخر الدنيا كتبت  اتلفت إليو بكل ثقة كعلى كجهي ابتساميت اليت ذبعلٍت ال أقاـك  .. كباصابع

)اليوزر نامي( ك )الباس ككرد( على جهازم فتجمع االصدقاء كاالالضيش من كل مكاف يف كقت كاحد كبؤ  
كل كاحد فيهم مفتوح من الدىشة ك راحو ملمومُت حواليا ك كاهنم شباب يف ثانوم يشاىدكف الكؿ مرة 

 مشهدان ساخنان لفيلم عريب متهرب على الكمبيوتر ..
 

اتفتح الفيس بوؾ كسط  دىشة اعبميع كصفق يل االصدقاء كاحتضنٍت كل زمبلء العمل يف حرارة كبَتة    
كطلبوا حاجو ساقعو كسندكتشات فوؿ كطعمية من غَت طرينو من عند الشرباكم ككانوا عايزين يقدموا 

 وؾ..للمدير طلب نص يـو اجازة عن العمل دبناسبة اف العبد هلل عمل اكونت ع الفيس ب
 " اماؿ يا ابٍت فُت الفرندظ .. معملتش ادد ليو ؟؟"
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قاؽبا احد االصدقاء مندىشان )من غَت ما يفتح بؤه النو كاف مفتوحان بالفعل( ..قلت لو كانا مندىش : آدد 
 .. يعٍت ايو .. مش ىو االكونت كخبلص ؟؟..

ئس الوحيد .. كساعتها جلس احد ضركوا بسخريو رىيبو كانصرفوا من حويل تاركُت ايام مع )اكونيت( البا
اػبرباء يف ؾباؿ الفيس بوؾ جبوارم كراح يفهمٍت كل حاجو .. من اكؿ اآلدد غبد الديليت .. كمن اكؿ 
الكومنت غبد البليك .. كيعٍت ايو ابليكشن .. كيعٍت ايو جركب كبايج ك الفرؽ ما بينهم .. باختصار اداين 

اية اعبلسو ىنأين كباسٍت )يف خدم طبعا( كاعطاين شهادة معتمده االمتراف كلو بالربشاـ بتاعو .. كيف هن
 باسباـ دكرة تدريبيو اربع ساعات يف الفيس بوؾ ؼبن يهمو االمر ..

كبدات عملية االدد من االصدقاء .. كبدا الفرندز اللي كانوا بيلروا عليا يكًتكا .. كاحد كرا التاين .. )ادد( 
.. ايشي ريكوست كايشي ابليكشن .. كطبعا اكتشفت اف كل اللي  كرا )ادد(  .. )كومنت كرا كومنت(

عملويل اضافو مكنوش بيعملوىا عشاف سواد عينيا .. كانوا بيعملوىا عشاف نلعب سوا فاـر فايل أك مافيا أك 
ترهبر آيبلند .. كاتاكدت من شعورم النو بعدىا علطوؿ عملويل ديليت ؼبا اكتشفوا اين مبلعبش اغباجات 

 قمة الندالة ..دم  .. 
 

كيف ىذه السنوات اكتشفت اف االقبذاب يف الفيس بوؾ يبدأ مع اكؿ )كومنت( ظريف كاكؿ )آدد( لواحد 
مقبلتوش من سنُت .. ايو ده مش ده فبلف اللي كاف بيبلعب كورة معانا كاحنا صغَتين؟ .. اه ىو .. ده كرب 

 اىو كعينيو احولت كبقى جعر عن زماف !!.... 
 

االنبوكس س من الضرك .. كاكؿ رسالو خاصو عالقبذاب ايضان مع  اكؿ )فيديو( ىبليك تفطكيبدأ ا   
اك كاحده حلوة بتعًتؼ لك بكل جوارحها اد ايو   secret loverكتبقى تتمٌت من قلبك اف يبقى ليك 

سرر الدنيا  كبصة عينيك فيها بتتليف يف البانيوية اللي انت حاططها كانت اثرت فيها الربكفايل بكتشر الونب
خلفية ربفة!! .. كقد ايو فرحتك ؼبا تعمل مع البنت دم شات  ُت مع بعضاؼبمسرة القذرة عامل جنبكك 

 ..انو كاحد صاحبك حيواف بيشتغلك ؼبدة اربع شهور .. كقد ايو زعلك ؼبا بتكتشف يف اآلخر
 

ةن بفوزم اللي % سكسي مقارن02اكتشفت اف االقبذاب يف الفيس بوؾ يبدأ مع اكتشاؼ اف انت    
% كتامر اللي طلع مفييش ام حاجو خالص .. كيستمر االقبذاب 02% أك صباؿ اللي طلع 72ؿبصلش 

ؼبا تكتشف اف بلدؾ اغبقيقية ىي فرنسا )كمن اكؿ مرة مش زم اللي بيلعبوا سبعُت مرة غبد ما تطلعلهم(  
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صاحبكوا التالت لعب االبليكشُت كتتغاظ ؼبا صاحبك االىبل يطلع امريكا من اكؿ مرة.. لكن ترتاح الف 
 مرة كبرضو بيطلع مصر ..فترس اد ايو االبليكشن ده كاف صادؽ قوم .. 00

 
كىكذا كىكذا كىكذا يستمر االدماف .. "كومنت" كرا "اليك" كرا "ادد" كرا "شَت" كرا "فيديو"  كرا    

كفايل مُت دكككؿ؟؟"..  تبلقي التجسس على فايبلت ناس تانيو .. كرا " الواد ده عنده مزز كتَت ع الرب 
 الوقت بيتسرب كبيضيع كتبلقي نفسك بتقعد ساعات كتييييييييَت ..

 
كينتشر الفيس بوؾ انتشار النار يف اؽبشيم ، كىبرج نطاقو من كسط الشباب إىل اإلعبلـ كالصرافو    

امات ليها بايج كبَت كاؼبؤسسات كاألحداث اؽبامة .. كتبلقي معظم االحداث كالشركات كاؽبيئات كاالىتم
كمعجبُت كتَت كمنتظرين البليك الكرمي بتاع حضرتك لبلنضماـ ليهم .. حىت الشخصيات العاؼبية ليها 

خرىا كاف اؼبلكة اليزابث .. ملكة آك .. اكونت ع الفيس بوؾ من فنانُت كرياضيُت كشخصيات سياسيو 
الفيس بوؾ .. ككنت ساعتها بتسائل : ىل  بريطانيا .. كاللي اذاعت الصرافة مؤخران اهنا عملت اكونت ع

اؼبلكة اليزابث عملت االكونت برضو ربت اغباح كضغط ؟؟ .. ىل ىي مشًتكة يف ابليكشن " اكتشف قد 
.. ىل هبرؤ حد ؟! ايو انت سكسي ؟!" ..... اك ابليكشن " بلدؾ اغبقيقية ايو ؟ " .. تطلع ؽبا مصر مثبلن 

.. ؟! جود مورنينج يا انيمالز" " ع الستاتس بتاعتها حىت لو كانت يديها كومنت سافل اك ميعملش اليك 
مش عارؼ .. انا لقيت فعبل االكونت اػباص باؼبلكو اليزابث ككنت ىعملها اضافو .. كلكنٍت تراجعت يف 
 اخر غبظة الف الربكفايل بكتشر بتاعتها مل تكن باعباذبية اؼبطلوبة باالضافو اهنا لو ماتت تاين يـو ىيمسكوين

انا بتهمة االرىاب الين اكيد جبت ؽبا سكتو قلبية بفيديو بعتو عن انترار التماسيح  اعبماعي يف هنر 
 االمازكف اك صيد الكبلب الضالة يف صبهورية مصر العربية ..

 
سنوات .. كماذا  02يستمر ادماف الفيسبوؾ كليس ىناؾ حل .. ثبلث سنوات من الشقاء .. فماذا بعد    

 نو ؟ ..بعد عشرين س
 

تذكرت ىذه اػبواطر كانا جالس منذ عدة اياـ إىل جهازم القدمي يف العمل كاتطلع إىل العدد اؽبائل من 
الكومنتات كالبليكات كالفيديوىات كاالبليكشينات كالنوتيفيكيشنات كال تزاؿ حَتيت اذا كنت اخش الفاـر 

 فايل كال كفاية كده مش ناقصة ..
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اعبدد يف العمل ككنت اقـو بتدريبو على برامج خاصة سيعمل هبا فيما بعد .. قطع خواطرم احد الزمبلء    
 التفت اليو كانا متعب كمنهك كربت عينام ازرؽ )من ادماف الفيس بوؾ( .. قاؿ يل :

 بشمهندس خالد .. ليا عندؾ رجاء .. -
 ..فيو حاجو مش فانبها ؟؟ ؟خَت - 
 ي اكونت ع الفيس بوؾ ..ال خالص .. انا بس .. كنت عاكز حضرتك تعمل - 

للرظات تذكرت موقفي منذ ثبلث سنوات .. نظرت إىل الزميل اعبديد اؼبترمس بعينام اؼبتعبتُت ، 
اؼبدمنتُت .. ككاف موقف زميلي يشبو ما وبدث يف االفبلـ العريب حينما قبد شاب زم الورد طالب من 

ذره لكن يف االخر يديلو الشمو عشاف يبقوا يف مدمن انو هبرب مشة ىَتكين فينظر إليو اؼبدمن كوباكؿ انو وب
 اؽبوا سوا ..

 
ين مل استطع .. كأل قولو : ببلاااااااااااااااااااااااااااااااااااش .. كلكٍتااين إسبٌت أىل زميلي طويبلن ككنت إنظرت   

ه رحلة ت معاأي كعملت لوج اكت من بركفايلي كبدجررتو من يده .. كاجلستو على كرسفقد  بطبعي شرير
 كبداخلي شيطاف صغَت ازرؽ يضرك من الشر كيقوؿ :عرب الفيس بوؾ .. االدماف 

 تعػػػػايل غبمممموككك يا حبييب ..
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 الجنٌه أبو شفاٌف
 
أعتقد أف اعبنيو اؼبصرم ىو العملة الوحيدة اليت تغرم حاملها بالكتابة عليها دكف ندـ .. فاعبنية اؼبصرم   

أنواع  الكبلـ .. كبلـ حب ما بُت اتنُت .. إىداء من أستاذ لطالب ؾبتهد  .. ذكرل بقى ملطشة لكل 
تافهو لشباب سيس .. كىكذا .. كال وبدث ىذا يف أم مكاف بالعامل سول مصر ..فمهما حدث كمهما 

رج الػػ )ين( الياباين كيكتب عليو حببك يا ىوس وكاكا يا بلغ حب الشاب الياباين لفتاتو اليابانيو فهو لن ىبي
أحلى عيوف مسروبُت يف بر الياباف كلو ..كده مش الف بنات الياباف كل عيوهنم مسروبُت كيف حالة نعاس 
دائم .. بل ألف اؼبواطن الياباين بيقدس عملة بلده ك بيرطها فوؽ ام اعتبار كلو فوؽ ارتباطو هبوسوكاكا 

ألمريكية الشقراء الناعمة كرقة من فئة اؼبائة ذات نفسها .. ككذلك لن يقـو الشاب االمريكي بإىداء فتاتو ا
 دكالر مكتوب عليها كبلـ مثل:

My love .. I die in your mother .. I love you the love of years 
 أك "حبيبيت .. دبوت يف أمك .. حببك حب السنُت"

ى اعبنيو اؼبصرم .. ال ال اعتقد .. فرب السنُت كالتنُت ككل ىذا الكبلـ العجيب لن ذبده مكتوبان إال عل
)ين( كال )يورك( كال أم عملة يف العامل .. فقط يف مصر .. كال أعلم ؼباذا اعبنيو عن دكف عمبلت العامل .. 
! .. انو مش فارؽ  ما الذم يريد اف يثبت اغببيب غببيبتو بكتبابتو على الفلوس .. انو مستعد يضرى مثبلن ؟ى

ىو اف قيمة العملة كلما كانت كبَته كلما كاف الكبلـ راقي معاه خالص؟ .. مش عارؼ .. ما الحظتو 
جنيو فبكن تبلقي تامر اللي ساكن يف الزمالك بيرب سارة من اؼبعادم  022ككبلس .. يعٍت كرقة الػ 

جنيو ىدية الفاالنتاين كعليها اىداء باالقبليش كال بالفرينش كال بااليطاليش كال  022كمديها 
طبعا غَت الدبدكب الغتت اللي معدم سبنو شيء كشويات .. كاؼبلروظ أنو كلما بالتشيكوسولوفاكيش ك ده 

قلت قيمة العملو كلما اكبدر مستول الكبلـ .. ألف مستول الشخص اللي بيضرى بورقة دبتُت جنيو غَت 
كن اللي بيضري دبية غَت اللي بيضرى بعشرة .. كبالتايل ؼبا توصل للجنيو الورؽ ىتبلقي عليو ازبل كبلـ فب

قي كاد ًحرىيف بيرب بت يف تسمعو اك تشوفو .. كلذلك ففئة اعبنيو ىي فئة اؼبسروقُت يف اجملتمع .. ىتبل
بدليل انو كصلٍت كشوفت  -ك كاد ضايع بيرب بت مشامة .. كيف االخر برضو البنت ضرت باعبنيو أثانوم 

 بيطلع فيهم كوبونات .. اك كيسُت بوزك من اللي لباف مستكةعشاف تشًتم  -وب عليو الكبلـ اؼبكت
 

حد كافيهات جامعة الدكؿ ..يف أقف ؿبرج للغايو منذ شهر كاحد يف تذكرت ىذا الكبلـ ألين تعرضت ؼبو    
خر ك ىذا اليـو كنت اجلس كحيدان كأم شاب كسيم يف احد الكافيهات الفاخره .. معايا الب تويب الفا
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لغاكيظ كرغاكم كتَت .. ككأم شاب كسيم كجنتل يف كقدامي الكابوتشينو من اللي عليو  اؼبقدسة فبلشيت
نفس الوقت )كدم نادرة اغبدكث ..الوسامو كاعبنتلو مع بعض يف نفس الشخص(  حبيت اين ادفع اغبساب 
.. عداين العيب طبعان ... طلبت اغبساب .. جو اغبساب .. حطيت الفلوس كمعاىا كاحد جنيو مصرم ال 

اللي كل شويو يطمن اف كلو سباـ كالكابوتشينو حلو كنتمٌت نشوؼ غَت بقشيش .. اخدىا الواد الذكؽ 
 حضرتك كالكبلـ اللي مبيأكلش عيش ده !!

 
دقايق كلقيت كاحد بزم ـبتلف باين عليو اؼباناجر )اك مازاقبار مش عارؼ(  بيناديٍت كبيقويل : فبكن كلمة 

 لو ظبرت .. 
 دا كقايل :ككأم شاب كسيم قمت .. ابتسم اؼبدير ابتسامو لطيفة ج

 " آسفين لتعطيل حضرتك " -
 "ال .. ميهمكش " -

 :قاـ طلع اعبنيو كقاؿ 
 " ممكن تقولي ده ايو" 

 بصيت  للجنيو كقلت :
 " ده جنيو .. تيبز .. بقشيش .. ايو المشكلو؟"

 قاؿ اؼبدير : 
 " متشكرين لذوقك .. بس مقصدش .. بص فيو كده"

 .. اعبنيو مكتوب عليو كبلـ كاضح انو من شاب صايع اخدت اعبنيو كبصيت .. كساعتها اخدت بايل
 قذرعليو بألبنت كاضح اهنا بتشم حاجات مش كويسو ... اعبنيو مكتوب  –الصراحو صايع قوم  –

 خط يف الكوف ..
 "  بحبك يا عّفت يا أحلى شفايف" 

ليس ؽبا صلة كجبوار ىذه العبارة توجد رظبة شفايف بالقلم اعباؼ كاضح اهنا شفايف كحيد القرف ك 
 بالشفايف اآلدمية..

كدبجرد ما قريت العبارة مقدرتش امسك نفسي من الضرك .. ابتسم اؼبدير .. بينما كاف الشاب اللي 
بيقدـ اؼبشركبات بينظر ليا نظرة كحشو قوم ككأين شتمتو شتيمو قذره ..اعتذرت للمدير  ك اخرجت لو 
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اؼبدير اعبنيو بكل ذكؽ كلو أين مفهمتش ايو جنيو نضيف شيك اخر حبلكة من غَت شفايف ..  اخد 
 ايل زعلو قوم كده .. كلقيتو  بينظر للشاب بابتسامو مرضيو كىو يقوؿ :
 خالص يا ابني الموضوع واضح انو طلع صدفة والراجل ميقصدش ..

ىنا خطر يف بايل خاطر رىيب .. بصيت على البادج اللي على قميص الشاب اللي بيقدـ اؼبشركبات 
 كتوب:لقيت م

 
Effat Mahmoud 

Hall Waiter 
 اك بالعريب :      

 عٌفت ؿبمود ..
 مقدـ مشركبات..

 
كىنا ارتعبت رعب الدنيا كلو كفهمت نظرة الكراىية يف عيوف  االخ )عفت( اللي بيقدـ اؼبشركبات .. 

تتكرر  الاؼبوضوع مش ؾبرد كبلـ مكتوب على اعبنيو .. ده بيتهمٍت بالتررش .. كاؼبوضوع كلو صدفو 
 ف اطراؼ القصة كلها مًتابطة : ها ألم حد يصدقأكاحد يف اؼبليوف كفبكن 

 " شاب كسيم كحيد معاه الب توبو كبيشرب كابوتشينو بالرغاكم اللي ىو انا" .. 
 "جنيو بقشيش مكتوب عليو )حببك يا عفت يا احلى شفايف(" .. 

 ..   "كاحد بيقدـ الطلبات اظبو )عفت( )بغض النظر عن شفايفو("
 يعٍت هتمة التررش بػ )عٌفت( البساين البساين...

ككام شاب كسيم كجنتل اعتذرت للجميع ..اخدت اعبنيو ابو شفايف  كمشيت بسرعة الربؽ  
 كمرحتش الكافيو تاين خالص كلو اين ىفتقد الكابوتشينو ابو لغاكيظ كرغاكم كتَت ..

ؼبية جنيو .. بصيت للجنيو كانا خارج من باب لعنت كل اللي بيكتبوا على اعبنيو كاػبمسو اعبنيو كا
الكافيو .. صدفو عجيبو فعبل .. )حببك يا عفت يا أحلى شفايف(؟؟؟!! .. كربت مكتوب خبط رفيع 
قوم .. )حبيبك تامر( ..الطبيعي كاؼبفهـو اف )عٌفت( يبقى بنت ..  خطر يل خاطر مفاجئ اف اللي 

عفت( .. بس ازام ؟ .. ىل فبكن كلد اظبو تامر يكتب فيو اعبنيو برضو يطلع كلد مش بنت ك اظبو )
لولد اظبو عٌفت اىداء كده؟؟! ..مش عارؼ .. عن نفسي انا ياما زماف كتبت اىداءات لزمايلي على 

 الكراريس ككتب الدراسو مع سبنيات بالتوفيق كالنجاح امبا عمرم ما جبت سَتة شفايفهم بصراحو ..
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ككأم شاب كسيم ركبت سياريت الفارىة .. ككأم شاب كسيم  طلعت اؼبوضوع من دماغي سبامان ..
دكرت احملرؾ .. كاكؿ ما جيت اربرؾ لقيت شخصية بتجرم من بعيد ك بيصفر صفاره مزعجة كأين 

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

 طلعت جنيو معدف كاديتهولو ..
 بص يف اعبنيو كبصلي بصو رىيبة كىو بيقوؿ:

 ه يا بيو ؟؟ايو د - 
 خطفت اعبنيو منو كقعدت ابص فيو ليكوف ؿبفور عليو اىداء كده كال كده ...ملقتش.. قلت لو :

 خَت ؟؟؟ - 
 عايزين اتنُت جنيو يا بيو .. ىو اعبنيو يعمل حاجو يف الزمن ده ؟؟  -
 ؟!!عٍت االتنُت نبو اللي ىيعملوا ي -
ت  .. لقيت السايس  بيرمد ربنا كبيبوس اعبنيو ابو ناكلتو اعبنيو اؼبعدف .. كمعاه اعبنيو بتاع عف  

انطلقت  -كتفاديان لسوء اغبظ مرة أخرل  -شفايف كقعد يبص لو فًتة طويلو .. ككأم شاب كسيم 
 كنت متأكد أنو حىت لو السايس ده طلع اظبو عفت ..   ينألدم بسياريت الفارىو كانا مطمن اؼبرة 
 ف ..حلى شفايأفبالتأكيد شفايفو مش ىتكوف 
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  المسحولون فً األرض

 

 
مػػن مشػػاىدة أحػػد أفبلمنػػا اؼبصػرية علػػى إحػػدل القنػػوات الفضػػائية   -كصػديقه يل  –لتػػوٌم  كنػت قػػد فرغػػت  

كأنػػا بصػػراحة   -كعػػاديت أيضػػان   -.. ال أعلػػم .. لقػػد ضػػركت يف الفػػيلم كعػػاديت كلكػػٍت مل أسػػتفد منػػو شػػيئان  
فبل أكاد أذكرىا كقت كتابيت ىذه السطور .. كلكنػو أعتقػد  الفيلم ا عن قصة لست ناقدان جيدان لؤلفبلـ .. أم

 أنو كاف ىناؾ ضبادة كغادة ك نبا يهرباف من زليخة اليت توقع بينهما .. 
شػػيئان ىامػػان جػػدان خطػػر  - كػػل كبػػَتة ك صػػغَتة يف ىػػذه الػػدنيا الػػيت نعيشػػها  فبػػن يفهمػػوف كىػػو –قلػػت لصػػديقي 

ذلػػػك الشػػػخص الػػػذم يرتػػػدم  –ا صػػػاحيب أف صػػػورة اؼبوظػػػف اؼبصػػػرم اؼبسػػػروؽ أال تػػػرل يػػػ .. قلػػػت : ببػػػايل
قػػد  –النظػػارة السػػميكة كاؼببلبػػس اؼبهًتئػػة كوبمػػل البطيخػػة كيتهافػػت عليػػو أكالده عنػػد رؤيتػػو عنػػد دخولػػو منزلػػو 
بكثػرة انقرضت ك مل تعػد السػينما تتػداكؽبا أبػدان .. لقػد كنػا نػرل ىػذه الصػورة يف أفػبلـ السػبعينات كالثمانينػات 

.. 
 
كىنػا كجػػدت صػديقي الػػذم يفهػػم كػل شػػئ يف الػدنيا يلتفػػت إىٌل بإىتمػػاـ قبػل أف يضػػع كػيس الفشػػار جانبػػان   

مث نظػػر يل بترػػًد كقػػػػاؿ : أنػػت كػػده جاكبػػت  –كىػػذا يػػدؿ علػػى أف مػػا سػػيقولو شػػديد األنبيػػة  –كيفػػرد قلوعػػة 
 على نفسك ..

رم اؼبسػػػػروؽ الػػػػذم كنػػػػا نػػػػراه يف السػػػػبعينات قلػػػػت لػػػػو :كيػػػػف؟ .. قػػػػاؿ يل : لقػػػػد قلػػػػت أنػػػػت اؼبوظػػػػف اؼبصػػػػ
كالثمانينات .. أم أف الرجل كاف مسروقان منذ ثبلثػُت عامػان .. فمػا بالػك بػو اليػـو ؟ .. ىػوه يف الغالػب صػار 
مػػػدفونان باغبيػػػا ربػػػت األنقػػػاض .. كربلػػػل كتعفػػػن كمل يتبػػػق منػػػو شػػػئ .. كاللػػػي راح مبػػػَتجعش .. كؽبػػػذا مل تعػػػد 

نػػو ألنػػو قػػد ذىػػب مػػع الػػريح أك  بلغػػةو أخػػرل )عمػػر اللػػي فػػات مػػا ىَتجػػع تػػاين( ..  السػػينما اؼبصػػرية تترػػدث ع
لػػذا فهػػو لػػن يعػػود للسػػينما ، كإف عػػاد فسػػيكوف يف فػػيلم مػػن طػػراز   ) عػػودة اؼبوظػػف الػػزكميب( أك ) يػػا عزيػػزم  

يكيػو اؼبشػاهبو كلنا مذؤكبوف( .. كىو ما لن تستسيغو عقوؿ اؼبشاىدين أبدان .. رغم أهنا تستسيغ األفػبلـ األمر 
كاليت تتردث عن األمريكي اؼبذؤكب الذم عػاد للريػاة ليتبػوؿ أك ليشػاىد حفػل توزيػع األكسػكار أك مػا شػابو 

.. 
لذا فاؼبوظف اؼبصرم صار خارج نطاؽ اػبدمو .. كقد استبدلت السينما اؼبصرية اؼبوظف اؼبصػرم )اؼبسػروؽ( 

سػػػيكوف ىنػػػاؾ اؼبػػػواطن اؼبصػػػرم اؼببلػػػوؿ كاؼبػػػواطن اؼبصػػػرم بػػػالًلميب كىػػػو اؼبػػػواطن اؼبصػػػرم )اؼبسػػػطوؿ( .. كقريبػػػان 
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اؼبسػػػروؿ )مػػػن قفػػػاه( .. فالسػػػينما حاليػػػان هتػػػتم بالشػػػباب الفػػػانكي أكثػػػر مػػػن ذم قبػػػل ،فهػػػي هتػػػتم دبشػػػاكلهم 
 كمعاناهتم إىل أف يصَتكا ىم االخرين مسروقُت كمسرولُت كمبلولُت يومان ما .. 

ة : ىػل رأيػت كيػف أكقعػت زليخػة بػُت مػٌت كضبػادة ؟.. ىػذه ألقى بكبشػة فشػار يف فمػو قبػل أف يقػوؿ بصػعوب
 ىي أكرب مشاكل الشباب اؼبسروؿ االف .. 

 ىززت رأسي أف نعم .. إف كجهة نظره ميقنعو بعض الشئ ..  
كلكن يل سؤاؿه اخر .. مًلى ارتبطت صورة اؼبوظف اؼبصرم اؼبطروف دائمان بالبطيخ .. ؼباذا ال نراه يدخل على 

 اخر غَت البطيخ ؟؟ ..أكالده بشئو 
نظر يل نظرةن فظيعو بطرؼ عينو كلساف حالو يقوؿ : ) عيب عليك يا أخي .. مػش أنػت اللػي تسػأؿ السػؤاؿ 

 ده ؟!!(.. )ككأنٍت بائع بطيخ مثبلن(..
تػػرؾ الفيشػػػار للمػػرة الثانيػػػة كالتفػػت إىٌل بكامػػػل جسػػده ، لكنػػػو مل يفػػرد قلوعتػػػو ىػػذه اؼبػػػرة ألهنػػا كانػػػت مفػػػركدة 

 قبل أف يقوؿ :بالفعل 
البطيخ يػا صػاحيب مػرتبط منػذ األزؿ بػاؼبوظف اؼبصػرم اؼبسػروؽ .. ك سػؤالك دبعػٍت اخػر : ؼبػاذا كػاف اؼبوظػف 

 اؼبصرم يفضل البطيخ دائمان ليبلزمو دكنان عن كل الفاكهة؟! ..
 ىززت رأسي أف ىذا بالفعل ما أقصده ..

ديبان ألنػو كػاف فاكهػة رخيصػة ككبػَتة .. فػأكرب شبػرة تنهد كقاؿ : لقد أختار اؼبوظف اؼبصرم اؼبسروؽ البطػيخ قػ
موجػودة ىػػي شبػػرة البطػػيخ .. كلػػذا كػػاف اؼبوظػػف مػػن دكؿ يػػدخل علػػى أكالده بالبطيخػػو عشػػاف يبلػػى عينػػيهم .. 
كلو أحس اؼبوظف أف أحد أكالده ينظر للبطيخو نظرة مش سباـ .. كػاف اؼبوظػف مػن دكؿ يقػـو داششػها علػى 

.. البطيخػػػو تتفلػػػق تػػػبلت أك أربػػػع حتػػػت كيقعػػػدكا يػػػاكلوا بعػػػد كػػػده مػػػع بعػػػض ..  دمػػػاغ ابنػػػو .. كعػػػادم جػػػدان 
كىنػػػاؾ سػػػبب اخػػػر إلختيػػػار البطػػػيخ كىػػػو أف اؼبوظػػػف كػػػاف هبػػػد تشػػػاهبان ال يبكػػػن إنبالػػػو بػػػُت البطيخػػػو ككرشػػػو 
اؼبتهػػدؿ كىػػي ناحيػػة عاطفيػػة حبتػػو .. فعنػػدما يػػدخل البيػػت كػػاف بعػػض ىػػؤالء األكالد يتخيػػل أف األب داخػػل 

ت كمعو بطيختُت كهبذا يشبع معنويات أكالده .. بطيختُت يػا جػدعاف بػدؿ بطيخػو كاحػده .. كلكػن كثػَتان البي
 ما كانت ربدث الكوارث عندما يهم االبن عن طريق اػبطأ بشق بطن أبوه معتقدان أهنا بطيخة أخرل ..

اء البطػػيخ .. كإف اشػػًتاىا كلكػػن اليػػـو صػػار البطػػيخ غاليػػان جػػدان عػػن ذم قبػػل .. فػػاؼبوظف يفكػػر كثػػَتان قبػػل شػػر 
كدخل هبا البيت كنظر ؽبا أحد األبناء نظره مش سباـ .. فإنو يفكر مليػان قبػل أف يدشدشػها علػى دمػاغ ابنػو .. 

 فهو يعقد مقارنة خفية بُت دماغ ابنو كالبطيخو الثمينو .. كيف ىذه اغبالة البطيخة تكسب طبعان ..
ا صػاحيب ىػو اللػوف األخضػر .. كىػو لػوف احملبػة كالسػبلـ .. فعنػدما تنهد مث استطرد : كما أف لوف البطيخ ي   

تػػرل الزكجػػة زكجهػػا )اؼبسػػروؽ( كىػػو وبمػػل البطيخػػة اػبضػػراء فهػػذا يعػػٍت أف الرجػػل ال وبمػػل أم ضػػغينو اليػػـو 
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ف كيريد ؽبذه الليلو أف تعدم على خَت .. أما إذا دخل بشئو يبيل لؤلضبر أك األصفر كاؼباقبو مػثبلن فهػذا يعػٍت أ
الليلػو مػػش ىتعػػدم علػػى خػػَت.. كىػػذا ىػػو السػػبب الرئيسػػي يف أف اؼبوظػػف اؼبصػػرم اؼبسػػروؽ علػػى عبلقػػة غػػَت 
طيبة باؼباقبو .. فػالبطيخ رمػز السػبلـ .. حػىت أف اػبػرباء األجانػب كػانوا سػيجعلوف البطيخػو رمػزان للسػبلـ بػدالن 

حػػدو كبػػَت القنبلػػة الكبػػَتة كقػػد أيقػػظ ىػػذا مػػن أغصػػاف الزيتػػوف .. كلكػػن األغبيػػاء  كجػػدكا أف البطيخػػة تشػػبو إىل 
 عندىم ىوس اإلرىاب.. لذا فقد تراجعوا عنها ككضعوا بدالن منها أغصاف الزيتوف كالشبت كالبقدكنس ..  

 كىذه يا عزيزم ىي أسرار إختيار اؼبوظف اؼبصرم للبطيخ .. كأسرار إنقراض اؼبوظف اؼبصرم ذاتو .. 
شػاعران بالرضػا الشػنيع عػن ذاتػو كعػن معلوماتػو اؼبريعػو الػيت نفرػٍت هبػا ، مث أنػو قاؿ صبلتو األخَته كتنهػد بإرتيػاح 

 اعتدؿ يف جلستو كراح يأكل الفيشار بنهم كيتابع عن كثب بداية الفيلم العريب اعبديد ..
م أمػا أنػػا فلػػم أتػػابع الفػػيلم جيػػدان .. كلكػػٍت أعتقػػد أنػػو كػػاف ىنػػاؾ ضبػػادة كغػػادة أيضػػان كمػػا يف الفػػيلم السػػابق كىػػ

 ىذه اؼبرة يبرثوف عن زليخة لتوقع بينهما كيكتمل الفيلم ..
 زليخة على كزف بطيخة .. فعبلن البطيخة رمز السبلـ كاحملبة.. 

 راح صديقي يتجرع الفشار بينما رحت أنا أقرأ أنا الفاربة عدة مرات ..
 قرأهتا على ركح اؼبوظف اؼبصرم اؼبسروؽ ..

 كقرأهتا على زمن البطيخ اعبميل ..
 الذم يفهم كل شئ يف ىذه الدنيا. – قلوعة كقرأهتا على ركح صديقي أبو 
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 عنــد أم تـــــٌــتً 
 

ف احد الزمبلء قد غاب عن العمل أغلب شهرم يونيو كيوليو اؼباضيُت قبل أف يعود بانتظاـ أالحظت      
ص حواليو بشك كقرب مٍت كقاؿ يل يف يف سبتمرب ، كيف احد االياـ دفعٍت الفضوؿ ألسألو عن السبب .. ب

 كدين كأنو عامل عاملو :
 اصلي .. عقباؿ عندؾ .. بدكر على عركسو .. -

 قلت بدىشة :
 يا سبلاااااـ .. يا سيدم ربنا يوفقك .. بس امشعٍت دكرت يف الشهور دم بالذات؟ .. -

 بص حواليو تاين ك كغمز يل غمزة صايعو كىو بيقرب مٍت ك بيقوؿ :
 ... ززززز ده موسم اؼباصل  - 
 ايو ؟؟ بيات شتوم؟؟ ؟!!! كبقيت السنو زززززموسم اؼب  -

 قرب مٍت برضو اكًت كاكًت )لدرجة اين خبلص كنت حاسس انو ىيبوسٍت يف ام غبظة( كقاؿ:
مش كاخد بالك انت ، اصل الشهرين دكؿ البنات بيبقوا يف احلى حاالهتم عن طوؿ السنو ..  - 

ا نفسي ببقى مستغرب ايو اللي بيرصلهم!! ، طب كاهلل يا شيخ سكنت جنبنا )لقيتو سكت ككمل( ان
قريب اسره كويسو .. عندىم بنت حسيت ناحيتها باعجاب شديد ، شكلها ؿبًـت ، كفبتازة كبنت 

 حبلؿ .. كبعدين فجأة بكاـ شهر من االعجاب سكنت جنبينا بنت تانية برضو..
 ة صايعو:كغمز غمز  توقف عن الكبلـ كقرب مٍت اكًت

بس التانيو دم اييييييو ...حاجو اكستيك .. شًتاكس اعبنزبيل .. قلت مستريل تضيع من ايدم ..  - 
نفضت لبلكالنيو عشاف كانت بالنسبو للتانيو عاملو زم الضفدعة اللي عندىا سكر كعملت كل ما يعمل 

 ..اعرؼ اصلها كفصلهاكراىا عشاف  عشاف اكلم البنت التانيو كاتقدـ ؽبا .. كيف يـو فضلت ماشي
 كبعدين .. -
لقيت حاجو غريبو .. البنت التانيو طلعت يف نفس اعبامعو بتاعت االكالنيو .. كيف نفس الكليو كنفس  -

السنو كليها نفس االسم ككماف ساكنو يف نفس البيت .. كيف االخر اكتشفت اف االتنُت كاحد .. البنت 
 شد حيلها يف الصيف شويو..التانيو دم ما ىي إال االكالنيو كلكن بت

 ضركت كقلت لو :
 اتقدمت يعٍت ؟؟ يااااه .. للدرجة دم .. طب كيف االخر  -
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قصدؾ  اتقدمت لبلكالنيو كال للتانيو؟ )ضرك كىو بيكمل( اصل االكالنيو زم ما قولتلك عاملو   -
كاف فيو كاحد تاين زم الضفدعو اللي بتاخد عبلج كيماكم كالتانيو مقبلش على نفسي اين اذبوز كاحده  

 بيمشي كراىا غبد اعبامعو ..
 ضركت لقيتو بيقوؿ )بس من غَت ما يقرب اؼبرة دم عشاف كاف ىيبقى الوضع صعب( :

بس يا سيدم .. فالشهرين دكؿ موسم نضوج البنات .. كبعدين خد بالك.. شهر يونيو كيوليو  -
يب كتَت فربكح حفبلت علطوؿ كااقعد دكؿ بيبقوا موسم اعبواز برضو .. كاالفراح بتكًت.. كانا حباي

بقى افرز كانقي .. الوحشو على جنب كاغبلوة بعرؼ اىلها كعنواهنم كاتقدـ .. احيانا ببقى حظي 
 مش كال بد كاالقي اف احلى بنت ىي العركسة نفسها ككل البنات عاديُت ..

 كانت طبعان بتشوؼ بقى احلى كاحده من العاديُت كتتقدـ ؽبا .. -
 ين كغمز يل غمزة صايعو كقاؿ:سكت كقرب تا

عيب عليك ... انا بركز مع العركسو ..بعمل قدامها ام حركات ..مش يبكن تغَت رأيها يف اخر  -
 غبظة ..انا معايا فرصو غبد اخر غبظة قبل الديخلة .. ككلو باغببلؿ ..

 ضركت كقلت : ده انت كاطي ..
 قايل كاؽبم على كشو :

ي يف اغبفبلت دم بنات حلوين كتَت .. بس كل ما اتقدـ االقي اعمل ايو بس؟ ..أنا فعبل ببلق -
 صاحبهم طالب  فيهم سعر عايل قوم ..

ايو يا عم اللهجو دم ..موسم ... كصاحبهم .. ك سعر عايل .. انت ليو ؿبسسٍت انك بتفاصل  -
 على كبوت عربية ؟؟!

 بص يل بصو حزينو كقايل .
شوفتو بقيت حبس اف اعبواز ده صفقة كخبلص... ال  مش بإيدم .. انا من كًت ايل صاحيبكاهلل يا  -

عاد فيو )المور( زم زماف كال احزنوف .. ككل ما اخش بيت كتعجبٍت بنت االقيها معًتضو على 
حاجات فيا .. كاحده مش عاجبها اين جبيب شعرم لقداـ كاين بشمر كماـ القميص .. كالتانيو 

.. عملت كل حاجو عشاف اعجب .. حطيت مضايقو عشاف شعر صدرم مش بالكثافة اؼبطلوبة  
جل من الغايل اؼبستورد اللي بيتباعوا يف كارفور يف برطامانات لوهنا برتقاين عاملو زم اغبلل كمش 
عاجب...بقيت بزكد تركيز الربفانات ايل بركبها كمش عاجب .. جسمي اهترل من التيشَتتات 

ام اللي طلعوا بعد عناء يف اعبيم كمش عاجب احملزقة اللي بلبسها عشاف ابُت البنشات كالبام كالًت 
..فلوسي راحت على قمصاف من غَت زراير عشاف شعر صدرم يقب على كش الدنيا كيباف 



 30 

للوجود كمش عاجب.. بقيت اركح اتقدـ للبنت كانا مسقط بنطلوف البدلو عشاف ابُت ؽبا اين 
 منفضايل .. بقيت بسمع تامورابشًتم بوكسر من افخم االنواع ببلقي البنت مركزة مع البوكسر ك 

كاخش على جركبات اؽبضبة كالعتبة ك كل انواع اؼبطبات الصناعية كبرضو مش عاجب ..  كعامورا
 كيـو ما بيرصل قبوؿ كاالقي البنت موافقو االقي ابوىا طالب شبكو كبَتة قوم .. 

 لقيتو اؼبرة دم قرب مٍت قوم قوم قوم قوم كمسك فيا كىو بيصرخ :
 قوم .. تعباف قويييييي ... تعبااااااااااااااااف .. انا تعباف -

ي انا عامل حسابو كلقيت الناس بتبص علينا بصو مش سباـ كنبو بيضربوا كف على كف للقيت ال
 كبيترسركا على اياـ زماف .. اياـ االدب كاالخبلؽ ..

 طبطبت عليو كقلت لو :
 ب .. اىدل بقى ..ىدم نفسك يا أخي ..انت بنفسك قلت اف كل شيء قسمة كنصي -

 مسح دمعتُت من عينيو كىو بيقوؿ بأسى :
خر كاحده ابوىا طلب طبسُت الف جنيو شبكة .. قلت لو ليو عمي كده .. خف ايدؾ شويو .. آ -

ده احنا لسو قدامنا اؼبشوار طويل .. قايل ال يا حبييب .. انا بنيت كحيده على بنتُت )مفهمتش ازام 
 كحيدة كفيو بنتُت؟( ..

 عبل حصل ؟؟؟ ... طب ىو ليو طالب الشبكو الكبَتة دم ؟ده ف -
قاؿ بيقويل يا سيدم اف بنتو صباؽبا فرعوين كمن سبللو فرعونية نادرة .. قلت لو يا عمي  سبللة ايو!!  -

ىو انا ىتجوز ديك ركمي؟ .. قايل دم اصلها فرعوين من االسرة اللي حكمت مصر اياـ اؼبلك مش 
بت النسب ... كقاـ جابلي كرؽ بردم عجيب فيو كبلـ كبَت مفهمتوش ك عارؼ ايو كمعاىا كرؽ بيث

 قايل اف الدليل على كده العبلمو اللي يف خدىا دم ىي كراثو من االسره السابعو قبل اؼبيبلد .. 
 كانت فعبل لقيت العبلمو دم ؟ -
اهنا جزء من اه لقيتها .. كنت فاكرىا يف االكؿ لطشة مطواه يف كشها .. بس ؼبا دققت عرفت  -

 خلقتها العكرة ..
 كبعدين  .. -
لقيت الراجل بيقويل اهنا من سبللو فرعونيو نادرة كاف كل البيت عندىم الوضبو دم يف خدىم اك  -

دراعهم كدم بيثبت نسبهم لبلسره السابعو.. لكن العجيب اين ملقتهاش عند االب نفسو .. فلما 
و ميصرش يوريها يل  .. اؼبهم ..اللي عرفتو اف بنتو فعبل سالتو قايل اهنا عنده طبعا لكن لظركؼ ادبي

نادرة كمهددة باالنقراض كليها اكل معُت كشرب معُت كلبس معُت .. يعٍت من االخر ربس انك رايح 
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تتقدـ ػبنزير اسًتايل .. قلت يا عمي كتَت .. قايل يا ابٍت انت بتاخد حاجو ىتعيش معاؾ العمر كلو ..  
للي الذم منو .. قلت لو كتَت .. قايل ىاخدىم منك على دفعات .. قلت لو  كمعاىا كرقها ككل ا

كتييييَت.. قايل بص ده اخر كبلـ عندم .. طبسُت الف جنيو شبكة كزيهم مؤخر .. كلو مش عاجبك 
خد البنت الصغَته سعرىا مهاكد شويو .. طبسو كعشرين الف جنيو شبكو كزيهم مؤخر .. قلت لو 

ها قليلة؟؟؟؟؟ نبو مش االتنُت بناتك كاؼبفركض من نفس السبللو النادرة كال انا امشعٍت الصغَتة شبكت
جيت بيت غلط كال اييييييييو ؟؟؟ .. قايل : ايوه طبعا من نفس السبللو .. بس دككها كرقها ضاع .. 

 فانت كنصيبك ... 
 تابع : اللتقاط أنفاسو مث توقف الصديق عن الكبلـ

ككها(  دم اذبننت .. قلت لو ده كبلـ فارغ يا عمي .. انا عايز اذبوز بس .. انا اكؿ ما ظبعت )د -
كاحده تعيش معايا عشاف بتربٍت مش عشاف معاىا كرؽ اهنا ضد الزالزؿ كتقويل سبللو كبطيخ .. ركح 

قلت  أفهم من كده انك مش موافق .. قايل . قاـ لي بيطلعوا يف عامل اغبيواف .بقى جوزىا لواحد من ال
 ا .. كمن االخر .. عند اـ تييت ..  قاـ الراجل اتنرفز ..اه طبع لو
 يعٍت ىو اتنرفز عشاف اـ تييت .. -
 غَت اـ تييت .. يف اغبوار كلو اه كاهلل يا شيخ .. مفيش حاجو نرفزتو -
 كبعدين .. -
 كلمو مٍت على كلمتُت منو قاـ رمى اؽبديو بتاعيت يف كشي كقايل اتفضل من غَت مطركد .. حىت يا  -

 شيخ اؽبدية عورتٍت كاخدت اتناشر غرزة .. حىت بص ..
 دققت فوؽ حاجبو لقيت فعبل فيو اثار غرز .. استغربت قوم .. قلت :

 ىو ايو اؽبدية اللي تعمل كده ؟.. شكلك كنت جايب حاجو كبَتة كمكلف نفسك.. -
 ال كاهلل .. ال كبَتة كال حاجو ..دكؿ كانو تبلت ازايز ببس تبديل .. -
راااجل .. تركح تتقدـ لواحده كمعاؾ ازايز ببس ... فُت قيمتك ؟؟ اؼبفركض علبو شيكوالتو .. يا  -

 جاتوه !!
كاهلل انا اكؿ عشرين بنت اتقدمت ؽبم كنت باخد معايا جاتوه كتورتو كحلويات غبد ما لقيت اف   -

ك كيسُت شيبسي من كمية اغبلويات اللي جبتها تعمل شبكة لوحدىا .. فبقيت بتقدـ كانا معايا ساقع 
 اللي بيطلع فيهم كوبونات .. كوكتيبلت من اللي عليها العرض .. بوزك ك شيتوس ..كىكذا..

كمل أملك سول أف أربت على كتفو  من حكايتو .. ضربت كفان بكف متعجبان انتهى صديق من الكبلـ .. 
 ببل أية شركط أك قيود ..كأنو بالتأكيد سيقابل يومان من تسعده كيسعدىا ك متمنيان لو حظان سعيدان 
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 :خببثيقوؿ نغزين يف جنيب ك انصرفنا من اؼبكاف .. كأثناء سَتنا كجدتو ي انتهي اغبوار ك
 كانت يا صايع.. مفيش حاجو ؟؟ .. انا عارفك مبتقولش.. -

 اطلقت تنهيدة حارة كقلت :
 اه .. انا من كاـ يـو اتقدمت لواحده بس برضو ؿبصلش نصيب .. -

 يقوؿ :تماـ كىو بدا عليو االى
 ليو رفضتك ؟ -     
 ال .. كانت معجبو بيا قوم .. -
 ابوىا طالب شبكو كبَتة  ؟ -

 قلت : ال برضو ..الشبكو كانت حلوة ..
 ؟؟! قاؿ : اماؿ ايو

 : مسرت دموعي كانا بقوؿ مبروح من العياط
 كاف ..ابوىا اللي معندكش اصوؿ كال اخبلؽ .. كاف ..  -
 ؟؟ كاف ايو يا ابٍت متقوؿ  -
 .. بنتو من غَت كرقها كاف عايز يديٍت - 
- ........................... 
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 عودة إلى زمن  االنحـراف الجميـل
 

يف كصفو عما  -منذ عدة سنوات ك يف حواره بربنامج العاشرة مساءان قاؿ الكاتب الرائع ببلؿ فضل     
كىو  -ا عن االكبراؼ ذاتو .. فاالكبراؼ )بتاع زماف( بأننا كمصريُت قد اكبرفن -وبدث حولنا من مصائب 

ىو أف ذبد السارؽ جاىبلن خرج من مراحل التعليم األكىل   -االكبراؼ اؼبتعارؼ عليو كاللي اتولدنا كلقيناه 
كىو أف ذبد القاتل كاخد بشلو أك اتنُت يف كشو كغالبان مل يدخل التعليم من األساس .. ىذا ىو االكبراؼ 

ا كلدتو أمو .. أما اآلف فقد تغَت مفهـو االكبراؼ .. صار القاتل مهندسان كطبيبان كمربمج كمبيوتر الطازة كم
كعامل فلك .. كصار السارؽ رجل أعماؿ كؿباسب كموظفان ببنك .. كهبذا نكوف قد اكبرفنا عن االكبراؼ 

بل أف نعود فقط لزمن  - ال أف ينصلح االكبراؼ بالكلٌية -نفسو .. كلذلك فقد سبٌت األستاذ ببلؿ فضل 
االكبراؼ اعبميل عندما كاف القاتل ىو الرجل أبو بشلو يف كشو كعندما كاف السارؽ ىو شخص مل يكمل 

 تعليمو بعد .. 

 .. قػػلت آمُت   

غَت أين لو كنت حينها مع األستاذ ببلؿ ألضفت أين كما أسبٌت أف أعود لزمن االكبراؼ اعبميل فأنا أيضان   
ود ألزماف أخرل رائعة .. كمنها زمن الشراتُت اللذيذ .. كىو الزمن الذم  كاف فيو الشرات أسبٌت أف أع

رجبلن طاعنان يف السن تعدل الثمانُت خبمسُت سنو ، كالذم دبجرد أف سبنرو ربع جنيو يقٌبل يداؾ كيسجد هلل 
قبل أف يفاجئو األجل  زيت اغبارالربع جنيو يف سندكتش فوؿ بالشكران مث ينصرؼ من أمامك ؿباكالن صرؼ 

سنة شايلو عيل  04.. لكن اؼبفهـو تغَت .. اليـو صار الشرات رجبلن كبَتان ، كطفبلن صغَتان ، كبنت عندىا 
كرسي بعجل ، كصارت ىناؾ تسعَته للشراتُت .. أكًت من جنية ىتاخد دعوة على  رجل  يدفع، كرجل 

رف ىو يف سباؽ رىيب مع االشارة اللي ىتفتح حلوة .. أقل من جنية ىتاخد فوؽ دماغك، كالشرات اؼبود
بعد شويو .. فهدفو السامي ىو تقشيطك انت كاللي معاؾ يف العربية قبل أف يتجو مسرعان للعربية اللي كاقفة 
كراؾ مث اليت تليها كاؽبدؼ يف النهاية ىو أف هبمع شبن كجبة كومبو من ماكدكنالدز معاىا بطاطس كعيش 

 كصندام كراميل  ..
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ككعوديت لزمن الشراتُت اللذيذ أسبٌت أيضان أف أعود لزمن اؼبعاكسات اللطيف .. كىو الزمن الذم كاف فيو    
يا دكب يديها كلمة كلبلص ، كيبقى خايف لو حد شافو .. أما اليـو فقد اكبرفنا  الشاب لو لقى بنت حلوة

قطر للراؽ بفتاة يف مكاف آخر عن مفهـو اؼبعاكسات كصارت ؿبافظة بأكملها على استعداد لقطع تذكرة 
 .. 
   
ك أذكر أين يف أحد األياـ  كجدت فتاة تستنجد جبالسُت على مقهى من شباب يطاردكهنا .. فما كاف    

من اعبالسُت إال أف قاموا كطاردكا الفتاة بدكرىم مع الفتياف .. أما صاحب اؼبقهى فقد كاف يضرب كفان على  
 بل ألف الزباين قاموا من غَت ما يدفعوا اغبساب -لقيم كأف الفتاة غلبانو ليس ترضبان على األخبلؽ كا -كف 

.. 
 

أف  -كبشدة  -كباإلضافة للعودة لزمن الشراتُت اللذيذ كزمن اؼبعاكسات اللطيف .. فأنا أيضان أسبٌت    
بل أف تزيد أعود لزمن اؼبصايب اعبميل .. كىو الزمن الذم كانت ربدث فيو مصيبة يف البلد كل عدة أعواـ ق

اؼبصايب كالكوارث بشكل رىيب كدبعدؿ كارثتُت لكل مواطن ، كاحده الصبح ككاحده بالليل عشاف تناـ 
مش ىنقولك اخبط دماغك يف اغبيط زم زماف  -كأنت مكيف كمتزبط كآخر حبلكة ، كلو مش عاجبك 

فسو كاحنا بلد مساير ىنقولك كلع يف ركحك ألف دم اؼبوضو دلوقيت ، اللي مش عاجبو حاجو يولع يف ن -
 للموضة اغبديثة يف فنوف االحتجاج كالتوليع يف الذات .. 

 
لشقو اليت تعلوين .. فقد فوجئت بتسرب مياه من ا 0200كعلى اؼبستول الشخصي فقد استقبلت عاـ     

يرة على ماف اهلل بقطرات من اؼباء تنهاؿ من السقف كنازلو يف بؤم .. ككانت مياه قذرة ك غز أنا جالس يف أك 
مدار اليـو .. كغزارة ىذه اؼبياه أكدت يل أف جَتاين اللي فوؽ قد استبدلوا جلوسهم يف الصالة جبلسوىم 

احد بنشاط ك  -كل كالشرب كالفرجو على التليفزيوف كاأل -الدائم يف اغبماـ كاستبدلوا انشطتهم اليومية 
 ..كالتنظيف  انفاؽ الساعات الطواؿ يف الغسيل كاؼبسحكىو 

 
كؼبا مل يستجيبوا لندائي بأين تعبت من ىذه اؼبياه القذره اليت أغرقت الشقة قررت الذىاب إىل قسم    

الشرطة ، كحررت ؿبضر تسرب مياه ، كاخربت الضابط عما حدث فطمأنٍت بأهنم سيأتوف يف غضوف نصف 
بت اظبي كعنواين كرقم ساعة كمعهم فنيُت كسباؾ لعمل البلـز كأف ما علٌي فقط ىو أف أمؤل بيانايت  .. كت

 تليفوين كانصرفت .. 
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كال حس كال خرب .. ساعتُت ... تبلتو .. كاؼبية عمالة تنقط  نصف ساعة كمل يأت أحد .. ساعة انتظرت   

 كالروبة بقت مقرفة كالشقة بتغرؽ قدامي ..
 

 .. قاؿ يل اتصلت مرة اخرل بقسم الشرطة كسألتهم على سبب التأخَت ككاف اعبواب شديد العجب     
رضر بأف البيانات ناقصة ..

ي
كأين كتبت عنواف شقيت كامبلن كلكٍت نسيت أف أكتب عنواف الشقة اليت  اؼب

تعلوين كاليت تسربت منها اؼبياه متسببةن يل يف ىذا الضرر .. كلذلك مل تتررؾ سيارة الشرطة ألف البيانات 
 )مش مستوفية( .. 

 
. أخربتو أف ىذا أمر بديهي كهبب أف يعرفو بالفطرة .. فشقيت يف شارع أصابٍت ذىوؿ ؼبدة ثبلثة أسابيع .   

 اؽبـر كالشقة اللي بتنقط عليا مية يف بوالؽ ... كيف لو أالى يعرؼ ؟؟؟!!!!!!!!
 

كضعت السماعة بعد أف سببتو باألب كاألـ .. كضبدت اهلل على نعمة العقل .. حينها فقط سبنيت فعبل    
لة عندما كانت اؼبية اللي بتنقط عالواحد من اعبَتاف مٌية حلوة كروبتها نظيفة كفبكن أف أعود لؤلزماف اعبمي

 الواحد يسترمى بيها كيشيل شوية لو اؼبية قطعت ..
 

راقبت بأمل قطرات اؼبياة القذرة كىي تنهاؿ يف غزارة لتغرؽ الشقة مث فترت التليفزيوف على أغنية عمرك    
 من روبة اغببايب .. أم حاجو تيجي  دياب الشهَتة ..
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 أشوف الٌكاتك أصدقك .. أشوف كومنتاتك استعجب ..
 

من أكًت اغباجات اللي كانت بتضايقٍت عالفيس بوؾ نبو الناس اللي بيتعاملوا مع )الستاتس( على أساس 
ة ك  اهنا قاعدة تيواليت .. ىبش يرجع النكد كالقرؼ اللي جواه يف كشنا كيكتب حاجات قمة يف الكآب

 اإلحباط بعدين يطلع يبارس حياتو الطبيعيو كال كأف اللي يف التيواليت دكؿ بٍت آدميُت .. 
 

كأنا عمرم ما كتبت )ستاتس( نكد عالفيس ألين مؤمن دايبان أف الفريندز اللي عندم ملهمش أم ذنب يف 
لي جبتو مطلعش مقاسي أف أبويا طلق أمي  ، أك أين مش القي شغل غبد دلوقيت ، أك أف بوكسر قطونيل ال

 كمش ماسك عليا كويس كبيدلدؿ من البنطلوف .. عمرم ما اعمل كده ..
 

كلكن مؤخران كمن كًت القرؼ اللي الواحد شايفو كتبت من يومُت )ستاتس( فيها احباط شويو ككئيبة حبتُت 
ايو اللي حصل ؟   .. كىنا اتفاجئت حباجو عجيبو .. تعليقات من ناس بعزىم جدان بيسألوين مالك ؟! .. ك

حسيت احساس صبيل .. اف اؽبم بينزاح   -من ىنا بس  -.. كساعتها بدأت أرد ك كاتكلم .. كمن ىنا 
شويو بشويو .. كمع كل اليك متُت ككل كومنت ظريف حبس أف دماغي بًتكؽ ك قليب بيصفى .. ك كل ما 

 تزيد الكومنتات بعرؼ أين مش لوحدم كفيو ناس مشاركاين نبي ..  
 

كلد بصراحو  .. يعٍت ؼبا أالقي كاحد صاحيب كاتبلي ) يا عم ركؽ( ..  022كأنا كاف تعليق البنت عندم بػ 
)تعايل يا بومبو عالقهوة اغلبك زم امبارح( ، ك )تعايل نشرب حلبسو على كوبرم عباس( كمرة كاحده االقي 

الكومنت بتاعها قلوب كتييَت  .. بنت كاتبايل : )مالك يا بػػايػبػي فيك ايو بس احكيلي عالشات( كمع 
حبس انو الدنيا مش سايعاين كاين اتولدت من جديد ، كأف أبويا رجع ألمي ، كأف كبوكسر قطونيل بقى 
ماسك عليا أكًت من األكؿ كأف الدنيا مليانو شغل بس انا مش بدكر .. فعلطوؿ بعمل بلوؾ للعياؿ السيس 

يلها نبي كافضفضلها عن اللي جوايا كأأقدـ ؽبا باؼبرة عرض دم كافتح الشات مع البنت اعبميلو عشاف احك
زكاج عالشات كده بدؿ ما أعرضو عليها يف التليفونات كأضيع كقت كدقايق فبكن أخليها لبنات تانيو كتَت 

.. 
 

كمن ىذا اؼبنطلق بدأت أعترب اف الفيس بوؾ ىو قعدة التيواليت اػباصة بتاعيت .. افترو انكد على اػبلق 
فريند بس ؼبا فبكن انكد  022اخرج تاين فريش كصبيل .. كقلت ساعتها لنفسي .. ليو انكد على بعدين 
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على ألف كألفُت فريند .. كبدؿ ما يشاركٍت يف اؽبم كاحد كال اتنُت فبكن اعمل طلبات اضافو زبلي اؼبئات 
طلبات  ىنا بدأت من البشر يومهم مش معدم كأسوىد من قرف اػبركب لو قبلوا طلب الصداقة ده .. كمن

 الصداقة تنهاؿ على اللي حظهم تعيس من كل أكباء الكرة األرضية .. 
 

كيف صفريت عالفيس بوؾ كنت بكتب مقاالت ساخرة ..  ككانت الناس اللي بتنضم للصفرة دم على    
حس اؼبقاالت قليلُت اكم ... يبكن كاحد اك اتنُت كل يـو .. لكن ؼبا بدأت أكتب خواطر حزينو 

مانسيات بتعرب عن القهر ، كاغبرماف ، كالفراؽ ، كالزمبقة ، ك اعبواز العريف ، لقيت حاجو عجيبو جدان ..  كرك 
دكؿ بقى  522شخص كل يـو بيخشوا عليها .. الػ  522كمية بشر رىيبة بتنضم للصفرو .. تقريبا 

فده أكد يل نظرييت يف بنت ، ككلد كاحد من نوعية )راجل يا حساـ( ..  700تقسيمتهم كالتايل .. منهم 
أف الناس بتموت يف اللي يقلب عليها اؼبواجع .. الػبنات اللي كانت بتخش الصفرة يف الفًتة دم على 
حس الركمانسيات اغبزينو كانوا فبيزين قوم .. صور بركفايبلهتم كلها على مبط كاحد .. كاحده حاطة صورة 

حبيبها كىو تقريبا مش مركز معاىا كبيأزأز ترمس ..  الربكفايل بتاعتها بنت ماسكو خنجر كراشقاه يف ضهر
ككاحده تانيو حاطة صورة بنت خالعو قلب كاحد من قفصو الصدرم كماشيو بيو كعماؿ يدلدؽ دـ كالراجل 
)عايش عادم جدا( ك بيًتجاىا ترجع قلبو اللي ازبلع عشاف الدكرة الدموية ترجع زم األكؿ .. كالتالتو حاطو 

ا يف بعض على شريط القطر كالقطر فوكككككككككككككككككككك جي من بعيد ىيدىس صورة اتنُت بيرضنو 
 ابوىم كنبو مكملُت اغبضن عادم جدان .. 

اغبلو اف البنات اللي انضموا للصفرو كانوا نشيطُت قوم .. بيعلموا اليك .. كبيكتبوا كومنتات غريبو 
 زم : ؿبطوطة سندكتش  ما بُت رموز معرفش بيجبوىا منُت .. حاجو

 
♥♥ Like awyyy♥♥♥  

 

(¯`•._.• •._.•´¯) bmooot fe kda (¯`•._.• •._.•´¯)  

 

مش عارؼ بيجيبوا القلوب كاغبركات كالرموز دم منُت .. قلبت الكيبورد كاؼباذر بورد ك اؼباكس كموالت 
وا شَت للراجات الكمبيوتر عليها ملقتهاش .. األحلى اف البنات دكؿ ؾبتهدين جدان .. بعد ما بيعلقوا بيعمل

الكئيبة دم .. كبعدين ؼبا ىبلصوا الشَت بيعملوا يل )آدد( عطلوؿ ، على اساس اهنم فاكرين إين ركمانسي 
كبتاع تامر كشعر صدر كحركات ككده .. كلكن سرعاف ما بيعلمويل )ديليت( بعد ما بيتفاجئوا أنو مش أنا 

 اذبية اؼبتوقعو  ..الدقبواف اللي عايزينو ك أف صورة بركفايلي مكنتش باعب
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اكتساب االصدقاء عشاف يشاركوؾ األحزاف عالفيس بوؾ شيء رائع .. ككل ما عدد األصدقاء يف بركفايلك 
اك صفرتك بيكًت كل ما صرتك النفسيو تترسن .. ك أعرؼ انو اللي بيكتسب أصدقاء عماؿ على بطاؿ 

ادمن صفرة كلنا  –كد يل أنو كائل غنيم ده كاحد عنده احباط ؿبتاج يوزعو عاؼبخاليق دم ..  كده اللي أ
كاف عنده اكتئاب حاد ؼبا شوفت صفرتو اللي فيها مليوف كنص بٍت ادـ .. يعٍت لو صري   -خالد سعيد 

دكؿ  كقارة معلقُت عليو ..  0من النـو كقاؿ )عماص عيٍت مضايقٍت( ىيبلقي ؿبافظة كاملو عاملو اليك ك 
يبكن كائل من كًت اكتئابو مكفاىوش اؼبليوف كنص يف صفرتو فقالك  ده غَت اللي عاملُت شَت لعماصو .. ك

 ايو ... اعمل ثورة  يبكن الناس ربس بيا شويو .. 
 كتوتو توتو فرغت اغبدكتو .. حلوة كال ملتوتو ..
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 أمرٌكا هً أم الدنٌا .. وأم العالم .. وأبو أمك
 
سفره ألمريكا كنزكلو أرض اؼبطار فإف األمريكاف سيأخذكنو بالعناؽ  أخربين أحد األصدقاء أنو ظن أنو عند  

كالقيبػبلت جملرد أنو مصرل كألف مصر ىي مهد اغبضارة كىي الفراعنو كىي أكرب مستهلك للتوكتوؾ كنبات 
الوحدة  الكيوم يف العامل  كألف مصر ىي البلد الوحيد الذم يتم فيو تصوير كليبات تثَت شجونك عن

 ..التفجَتات ك اؼبصايب اللي بترصل قبل أف تأيت اإلسعاؼ لنقل اؼبصابُت الوطنية ك
 

ىي بلد الفن كىي البلد الوحيد الذم بو اؼبطرب متعدد اؼبواىب كاللي  -كما ظن الصديق   -كألف مصر    
عنده كذا دماغ .. فاؼبغٍت الذم يغٍت للرب كالسكس كيظهر برفقة فتاة البسو بلوزة ضباالت كميكركجيب 
ضيقة ىو ذاتو اؼبغٍت الذم يظهر يف نفس القناة بعد دقائق كىو بيتشرتف بالدموع حزنان على سب النيب 
)ص( يف الدمبارؾ مع فارؽ اؼباكياج كاؼببلمح اؽبادئو اليت تؤكد لك أف ىذا اؼبطرب بقالو فًتة بيصلي كيصـو 

 كاحساسو صادؽ مٌيو باؼبٌيو يبقى عليك لعنة اهلل لو مسمعتوش .. 
 
ظن الصديق أف ىناؾ قببلت كأعناؽ ألف مصر فيها أكرب نسبة من الشباب مستخدمي التكنولوجيا    

كاإلنًتنت بوعي كحبرص كأكرب نسبة من الشباب اؼبتدين الذم يرسل إليك فيديو ديٍت كيقسم عليك بقدر 
يقـو ذات  حبك للنيب أف تنشره كإال فإنك فاسق كملرد كرخم كغلس كمطركد من رضبة ربنا مث بعدىا

الشاب بإرساؿ فيديو لراقصة ركسية احًتفت الرقص الشرقي مؤخران كعلينا مساندهتا كال مانع لسب الدين ؼبن 
 يعًتض على ذلك ..

 
ىي أـ الدنيا ، يعٍت أمريكا عٌيلو  -قبل أم شيء  -ظن صديقي أف ىناؾ عناقان كقببلت كثَتة ألف مصر     

أنو يتعامل كأـ جايو تزكر عٌياؽبا بعد فراؽ   -حسب كبلـ ىذا الصديق على  -من عياؽبا كبالتايل اؼبفركض 
 طويل .. 

 
كبرغم كل ما فات فقد فوجيء صديقي بشيء عجيب جدان .. كىو أنو ال عناؽ كال قببلت كأف مصر    

.. فما بالنسبو لؤلمريكاف زم أم بلد تاين أك تالت .. زيٌها زم ماليزيا كسنغافورة كمدغشقر كجزر اؼبالديفز 
الذم هبعلك كمصرم فبيزان عن باقي اعبنسيات األخرل حىت تتشرتف هبذه الصورة اؼبزرية على العناؽ 

 كالقببلت !! ..
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كقاؿ صديقي بأنو قابل أمريكيان يعمل بائعان يف سوبر ماركت كيعشق اآلثار كعندما حدثو ىذا الصديق عن    

ؿ األمريكي أنو يعرؼ مصر كينبهر باغبضارة اؼبصرية كلكنو مصر كآثارىا كأف مصر أـ الدنيا كأـ اؼبصريُت قا
ال يعتقد بأف مصر أـ الدنيا كال حىت أـ اؼبصريُت .. فهو يشاىد اؼبآسي اليت ربدث يف مصر على التلفاز .. 
فإف كانت مصر أـ اؼبصريُت ؟؟ .. فمن أبوىم الذم تركهم هبذه الصوره؟؟ .. مُت اللي عمل العملة اؼبهببو 

مليوف ساهبم للتشرد كاعبوع كالفقر كسافر كىج عشاف يعمل عملتو الدنيئة مع شعب تاين  02ب دم كجا
مليوف  02.. مل يرد صديقي كامبا غادر اؼبكاف حزينان بعد أف أدرؾ أف البائع األمريكي يتهمو بأنو ىو  كالػػ 

 مصرم كالد حراـ حىت يثبت العكس .. 
 

ل كالنجاح ؼبن يريد أف يعمل كينجح  ، ككما قاؿ الدكتور أضبد زكيل قاؿ يل صديقي أف أمريكا بلد العم    
كعندما استنشق اؽبواء ك نظر إىل  -يف كتابو عصر العلم : أنو شعر دبجرد نزكلو أرض اؼبطار يف أمريكا 

كما أكمل   -النجاح .. ك أف أصبل ما يف األمر حىت بأف ىناؾ صوتان يناديو للمثابرة  -ناطرات السراب 
أف كل خطوة ككل تعب تتعبو ستجد لو مقاببلن ىناؾ ، فالطريق الذم ستسلكو كإف كاف صعبان  -يق الصد

لكنو سيؤيت شباره بعد حُت كستجد نفسك يف مكاف كموضع كقباح مل تكن لتتخيلو .. أما يف ببلدنا احملركسة 
هاية انك قاعد يف ارابيز ابوؾ فإنك ستتعب كثَتان كسبر بكل اؼبراحل الدراسية اؼبعقدة كتكوف النتيجة يف الن

كامك ببل عمل كببل فائدة .. كاؼبوضع اػبيايل الذم ستكوف فيو بعد ذلك ىو مستشفى األمراض العقلية 
 بالعباسية إف أذف الرضبن ..

 
قاؿ صديقي أف األغاين الوطنية يف أمريكا ليست هبذه الكثره كما يف مصر .. فلن  ذبد ىذا الكم من     

نية كما يف ببلدنا ، كلن ذبد السمراء كيتٍت ىيوسنت تصرخ )بنربك يا أمريكا .. بنربك يا األغاين الوط
أمريكا .. ككلنا فدا سبثاؿ اغبرية كديزين الند كالعم بطوط كالعم كيكا( ، كلن ىبرج مغٍت راب كإيبينم بأغنية  

ط ايده على كتفها قداـ  كلها دموع عن حبو العميق ألمريكا كذكرياتو مع اعبَتلفرند احملجبو كىو حاط
كورنيش هنر اؼبسيسييب ككيف عاين من رخامة بائعي اغبمص كالًتمس كالورد كاشًتم مٍت الفل كالورد ك يارب 

 )تتجوزىا يعٍت(  .. لن ذبد ذلك مطلقان .. -يا إيبينيم سبارم ىَت 
 

أنك كحدؾ ، كذلك ألف   قاؿ يل صديقي أنو عندما تسَت يف نيويورؾ  يف الساعة العاشرة صباحان ستظن    
كل األشخاص يكونوف يف عملهم كالسيارات يف الباركنج كاألطفاؿ يف اؼبدارس ، كلذلك لن ذبد أحدان .. 
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أما يف مصر ففي أم كقت ستجد كل الناس يف الشارع لدرجة أنك قد تتعجب عٌمن هبلس يف بيتو ، 
بعد اؼبغرب كالعاشرة ليبلن كالثانية بعد  فالساعو العاشرة يف مصر كالساعو الواحدة بعد الظهر كالسادسة

منتصف الليل .. كلو يف الشارع ككلو عربيات كزيطة لدرجة أنك تتعجب من ىذا الزحاـ الذم يؤكد لك 
شيئُت ال ثالث ؽبما .. إما أف الشعب بأكملو يعمل يف توصيل الطلبات للمنازؿ أك أف كل البلد عاطلة كال 

 ذبد ما تفعلو ..
 

يقي أف البنت األمريكية حسناء كخفيفة الظل كمتواضعة كمن اؼبمكن أف تتردث معها دكف قاؿ يل صد   
أف تشعر أهنا )بتتنك عليك( كمن اؼبمكن أف تستوقف أم فتاة تعجبك يف الشارع لتلتقط معها صورة 

حوؿ  تضعها على فيسبوكك كتتباىى هبا أماـ أصدقائك اػبناشَت الناشفُت كال مانع من سرد حكايات كنبية
عبلقتك هبذه الفتاة ككيف أهنا كقعت يف دباديبك أكؿ ما مشت روبتك .. أما يف مصر فيمكنك أف تتردث 

حيث تكتشف  -مع أم فتاة طاؼبا مل تتجاكز سن الثالثة عشر كلكن دبجرد تعدم ىذه الفتاة ىذا السن 
ت عينيها زرقا كال شعرىا فبل يبكنك أف تتردث معها كيا كيلك يا سواد ليلك لو كان -فجأة أهنا أنثى 

 أصفر ، يبقى أنت كده زنيت على خراب عشك .. 
 

كالشاب األمريكي يف نفس الوقت لطيف كيتميز باغبضور كخفة الدـ ك ىو بعكس ما كنا نتصور عنو،     
عشاف ففي مصر من يبتلك شعران أصفران ك بشرة بيضاءان ىو فرفوران كبَتان كالـز يتزط كيتزفلط زفلوطان معقوالن 

 يسًتجل كيصبح راجبلن عظيمان .. 
 كلكن ىذا مفهـو خاطيء .. 
صرو كمركنو كرجولو كلو ضربك قلم على كشك  -كما يقوؿ الصديق   -فالشاب األمريكي األشقر 

ىيسورؾ كلذلك ال داعي ؽبذا اؼبفهـو كال داعي ألف نتباىي بشباب مصر حيث الفتونو كظبرة النيل فمعظم 
كتعباف كمعندكش صرو كىذا السمار ال عبلقة لو بالنيل من قريب أك بعيد كإمبا  الشباب يف مصر مضعضع
 بالوساخو كقلة اغبمـو ..

 
أبوىا يف النهاية قاؿ يل صديقي أف أمريكا ىي أـ الدنيا اغبقيقية كمش أـ الدنيا بس .. ال  .. دم أمها ك     

ىي العامل .. كلو مش عاجبك اخبط دماغك  كصاحبتها كماشيو معاىا يف اغبراـ .. أمريكاكخالتها كعمتها 
 يف اغبيط ..
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قاؿ يل صديقي ىذا الكبلـ ككبن قبلس إىل جهاز الكمبيوتر ألشاىد صوره يف أمريكا كنتردث عما    
 شاىده ىناؾ .. 

   
للبرث  ككنا أيضان كباكؿ جاىدين إنشاء جركب عالفيس بوؾ ندعو فيو كل مصرم أصيل غيور على بلده

 .. و اؼبصريُتمعنا عن أب
 اطلقنا على اعبركب اسم :

 مليوف مصرم عايزين يعرفوا أبوىم اغبقيقي مُت ؟؟! "  02مريكي أف أصبع أ" ربداين 
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 أنواع االستاتس على الفٌس بوك
 

تاتسات  الفيس فبيقرا سسنُت ع 0ف الواحد بقالو حوايل ألتس من اىم فبيزات الفيس بوؾ .. ك تعترب الستا   
كتَت جدا من ناس كتَت جدا .. كحبكم خربيت الضئيلو قدرت ااقسم الستاتس اللي بيكتبها البعض إىل عدة 

 أنواع :
 

.. تس من نوع : )ىسيبكوا على ناركو(ستا  
كدم ستاتس ربس اف صاحبها عايز ياكل قلم على قفاه عشاف يتعدؿ .. فعبلن .. الستاتس دم ميزهتا اهنا 

احبها عايز يقوؿ ايو كال قصده ايو .. يعٍت مثبل .. كاـ كاحد فينا لقى ستاتس لواحد لغز .. متفهمش ص
 من الفريندز كاتب:

 "جبد حاجو تنرفز.. بس انا اخدت قرارم" ..
طب ايو اللي نرفزؾ كايو القرار؟؟ .. متعرفش .. كتبلقي على الستاتس اللي زم دم سبعُت كومنت من  

م عبلمات استفهاـ.. كتبلتُت عبلمات تعجب.. كالباقي بيراكؿ بقدر الفريندز .. تبلتُت كومنت منه
االمكاف يستفز الواد يبكن يقوؿ حاجو.. كفبكن تبلقي يف الوسط كومنت من فريند لطيف شكلو عارؼ 
اؼبوضوع بيقوؿ :" مش مشكلو .. شوؼ غَتىا يا فوزم كؼبا تبلقيها كلمٍت كانا ىزبط الباقي" ..طب يشوؼ 

  022؟؟؟.. متفهمونا ياجدعاف!! .. كلكن يف االخر تبلقي صاحب الستاتس كاتب بعد  ايو كيزبط ايو
كومنت اتبعتولو "برضو مقدرش ااقوؿ حاجو غَت حسيب اهلل كنعم الوكيل " .. كتتكرر حدكتو الكومنتات 

كاتب "   تاين .. انت بتقوؿ حسيب اهلل على ايو ؟؟.. فيو ايو؟؟ .. ك يف االخر خاااالص بتبلقي اف صاحبنا
يا صباعو متخدكش يف بالكو .. ده موضوع شخصي" .. طب طاؼبا ىو شخصي فالقنا ليو  ع الفيس بوؾ 

 ..  حاجو تنرفز..
 

 ربليل شخصية صاحب ىذا النوع من االستاتس : 
 ضبار 
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 ستاتس من نوع )انا في الحمام دلوقتي( ..
برضو صنف من الفريندز بيعتقد  اف ىو نفسو  زم ما فيو ناس كانت بتعتقد اف االرض مركز الكوف .. فيو

مركز الفيس بوؾ كمنو بيتفرع كل الفريندظ حوؿ العامل .. ستاتس )انا يف اغبماـ دلوقيت( صاحبها بيتوىم 
كبيتخيل اف الناس بتصرى الصبح .. بتغسل كشها .. تضرب النسكافيو ..مث تبدأ رحلتها يف الدخوؿ على 

ألو كده ..كبيتخيل اف الناس دم بتشوفو يا ترل عامل ايو؟؟  كاحوالو ايو؟؟  بركفايلو الشخصي .. ىو بيتهي
ككاتب ايو؟؟ .. كاكل ايو ؟؟ كشرب ايو؟؟ كعمل ادد ؼبُت؟؟ .. كعمل كومنت على مُت؟؟؟ .. كلذلك 
بتبلقي صاحبنا ده بيترف الناس بكل ما ىو جديد يف حياتو .. ىتبلقي دايبا الستاتس بتاعتو بتتجدد 

 ر مرة يف اليـو كىتبلقيها زم :سبعتاش
ا ع "النهاردة كاف يـو صبيل .. انا اتبسطت قوم مع أصرايب - ا كهبي الوقت .. احب اشكر سيها كهتي

 اللطيف ده "
 " جبد زىقاف اخر حاجو" -
 "ابويا طلق امي كقتل ضبايا" -
 "ادعويل عشاف امترانايت قربت" -
 "انا شلت مادة .. حسيب اهلل كنعم الوكيل" -
 غبماـ لسو متصلرش .. بس اكيد فيو حل للزنقة دم""تواليت ا -

 ازام سبيز صاحب ىذا النوع من االستاتس  :
 صاحب االستاتس دم ىتبلقيو :

يقومش خالص ..كل ما زبش تبلقيو الجيء ع الفيس بوؾ .. صبح كليل كظهر كعصر كمب -0
لشات ىتبلقيو ىو الشات .. كيف الوقت اللي انت مش قادر فيو تبلحق على تبلتو اك اربعو يف اع

 بيكلم سبعُت كاحد اكف الين يف نفس اللرظة كبنفس الكفاءة ..
البـو مليانُت صور .. صور يف كل حتو كبيغطوا انشطتو اليوميو .. البـو صور مع  022عنده  -0

العائلو كالبـو مع الفريندظ .. كالبـو مع الفريندظ الغاليُت قوم .. كالبـو الرحبلت كالبـو الرحبلت 
ؿ.. كالبـو اػبركجات اؼبيو ميو ..كالبـو احلى صراب .. كالبـو رحلة شـر الشيخ .. كالبـو الكوك 

رحلة العُت السخنو.. ده غَت اربعتبلؼ صورة بركفايل بكتشر كلها شبو بعضها كبنفس الوضعيو 
س بيبدؽبا سبع مرات يف الربكفايل كل يـو .. كىتبلقي صور الربكفايل بتاعتو غالبا ىي شرح للستات

.. صورة كىو جوه  امعو .... ..يعٍت ىتبلقي صورة يف اعبامعو .. صورة تانيو كىو بياكل يف اعب
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البيت ..صورة كىو نامي يف البيت .. صورة كىو بيتليف يف البانيو .. صورة كىو الفف الباشكَت 
 ..صورة كىو قاعد ع التواليت .. كىكذا ..

 ت اسم : "اعرؼ مُت بيشوؼ بركفايلك؟".ىتبلقيو مشًتؾ يف كل اعبركبات اللي طلعت رب -0
 just meىتبلقي دايبا عنده البـو اظبو : -7

 
 ستاتس )الكآآآبو( ..

كل كاحد فينا ىيبلقي تبلتو اك اربعو من الفريندز عنده قمو يف االكتئاب األزيل .. مبيكتبوش 
 حاجو غَت القرؼ كالنكد كاالحباط ..كتبلقي دايبا الستاتس بتاعتهم زم :

 من كل حاجو .. اغبياة بقت مقرفو "" زىقت 
 " انا ؿببط .. زعبلف .. مضايق"

 " مفيش حاجو نافعو .. ىولع يف ركحي "
صاحب ىذا النوع من االستاتس بيتعامل مع الفيس بوؾ على انو قعدة كابينيو .. ىبش يرٌجع 

 النكد اللي جواه كيطلع يبارس حياتو الطبيعيو .. كمش فاىم ليو ..
 ب ىذا النوع من االستاتس : ازام سبيز صاح

علطوؿ ىتبلقيو حاطط صورة بركفايل دمويو ك كئيبة موت ..زم صورة اتنُت كقت الغركب بيرضنوا  -
بعض اغبضن االخَت كالدـ مطرطش من جناهبم كمغرؽ الدنيا كنبو مكملُت حضن عادم )ازام؟ 

 اغبياه غَت اف مش قادر اعرؼ( ..فبكن تبلقيو حاطط صورة شاب امور معندكش ام مشاكل يف
فيو خنجر راشق يف صدره كفيو دـ نازؿ ع االرض على شكل قلب كبَت )برضو مش فاىم ازام( 
...فبكن  تبلقيو حاطط  صورة كاحد ككاحده البسُت اشيك حاجو يف الدنيا كحاضنُت بعض ك 

 جنبهم عصَت فرجلو كاكل ديلفرم كمستنُت قطر من بعييييد جي يبوهتم سوا ....
 

 ذا احببت شيئاً بشدة فاتركو .. فان عاد اليك فهو بالتأكيد سيكون بنطلونك ( ..ستاتس )ا
 )اذا احببت شيئان بشدة فاتركو .. فاف عاد اليك فهو ملكك لبلبد(..

فيو اشاعو بتقوؿ انك لو مكتبتش الستاتس دم مرة اك مرتُت يف حياتك ع الفيس بوؾ فبكن تفقد االكونت 
 علك تاين ....بتاعك لبلبد كعمره ما ىَتج

بس فعبلن مش عارؼ ايو سر حب الناس الشديد ليها؟؟؟؟ .. كتَت قوم بيكتبوىا!!!.. ىتبلقي تسعُت يف 
اؼبيو من الفريندز عندؾ جو عليهم كقت كانوا كاتبُت االستاتس دم .. ك مش عارؼ ليو دم بالذات دكنان 
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كمبَتجعش  كلو رجع ىتملكو لبلبد؟؟.. ايو  عن حكم كامثاؿ الدنيا كلها؟ .. كايو اللي الناس عمالو تفقده
سر حب الناس الغريب للستاتس دم؟؟ .. بتتكتب كتَت.. كليها سبعتاشر جركب .. كسبعمية بايج .. كمية 

 اكونت .. طب ليو ..
 

 ربليل شخصية صاحب ىذا النوع من االستاتس : 
 كاهلل فعبلن مش عارؼ ..

 
 ا حيوان( ..النوع األخير ..ستاتس )ىعقدك في عيشتك ي

ىتبلقي عندؾ غالبان فريند ؿبًتؼ انو يكتب ستاتس باالقبليزم كمكلكعو التنُت متفهمش منها حرؼ .. 
اؼبشكلو اف بيبقى فيها كبلـ ؾبعلص كاؼبشكلو االكرب انك بتقدر تًتجم كل كلمو لوحدىا لكن ؼبا تربط 

يلو عاملُت عليها اليك .. عارؼ لو  الكبلـ مع بعضو تبلقيو مش راكب .. بس اللي يطمنك اف فيو ناس قل
كتَت عاملُت اليك يبقى انت الـز تراجع نفسك .. خد كورس كونفرسايشن يف اعبامعو االمريكية .. اك خد 
تويفل عشاف سبترن كتفهم االستاتس اللي زم دم  .. فيو حل تاين .. اعمل اليك كانت ساكت كال من 

صاحبك بلوؾ عشاف ميفكركش خبيبتك القوية ككلو يف شاؼ كال من درم كعنك ما فهمت .. اك اعمل ل
 سبيل انك زبلص من االمل النفسي اللي بتعانيو ؼبا تبلقي ىذا النوع اؼبكلكع من االستاتس ..

 
 كيف سبيز صاحب ىذا النوع من االستاتس ..

 ىتبلقيو غالبان مدارس لغات .. كانت يا حبة عيٍت .. تعليم ؾباين ..
 

  ..بس خبلص .. مفيش تاين
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لــيــرامــم كــريــك  
 

 قصة ساخره من فانلة الوطن
 
 (1)  

 
حد االياـ كما أف دخلت من باب اؼبنزؿ حىت راحت تسب كتلعن أعادت زكجيت العزيزة من العمل يف 

ي ىي شافتو يف أثناء عودهتا احملمودة إىل اؼبنزؿ كعن اغبر لتعدد كم القرؼ ال العيشة كاللي عايشينها ك
زضبو كالعرؽ كاؼبيكركباصات كاالتوبيسات كمدارس الثانوم كاالعدادم كإىل آخره .. كألين كنت اظبع ىذه كال

االسطوانو كل يـو كألين كنت معتادان على ىذا الكبلـ منها كمن اعبرائد كمن ؿبطات التليفزيوف فلم أتأثر دبا 
بفيلم ىندم قدمي يسمى )انتقاـ االكتع( تقولو مطلقان ، كمل يفقدين كبلمها استمتاعي بالكرمي كراميل ك 

كالذم كنت اشاىده كثَتان الستمتع بلرظات اغبنُت عندما يكتشف االكتع يف هناية الفيلم اف كالده ككالدتو 
نبا شخص كاحد ىو اختو فينترر من الصدمة بينما تفقع االخت عينيها كتنتقم ؼبن سرب ىذه اؼبعلومو يف 

 اعبزء الثاين من الفيلم ..
 نفسي البلد دم تتعدؿ بقى .. الواحد زىق .. - 

 قالتها زكجيت بغضب فرفعت يدم ببلمباالة كانا اتابع الفيلم :
 آآآمُت .. - 
 ككفاية بقى اللي الواحد بيشوفو كل يـو .. - 
 آآمُت .. -
 ىو الظاىر اف البلد دم عمرىا ما ىتنضف لوحدىا .. الـز حد ابن حبلؿ ييجي ينضفنا ..  -
 يػػػ ...آمػػػ -

كلكٍت مل أكمل اعبملو .. كتوقفت ملعقة الكرمي كراميل كىي يف طريقها إىل فمي كقلت كانا انظر اليها 
 مندىشان :

 ييجي ينضفنا؟!! .. تصدقي انك اكحييت ليا بفكرة جامدة جدان .. - 
 كىنا التمعت عينام ك اغلقت التليفزيوف  ككضعت علبة الكرمي كراميل على جنب كقلت :
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كرة فعبل جامده .. الـز حد ييجي ىبلصنا من اللي احنا فيو طاؼبا احنا مش عارفُت لبلص الف -
 نفسينا ..

 اخذت ىي علبو الكرمي كراميل كقذفت نصفها يف بؤىا كقالت بصوت مترشرج من االكل :
 هنا هنا .. هبي هبي .. هبي بو -

 مل افهم ما تقوؿ فبلعت ما تبقى يف فمها :
 يييييييييييييييو اللي جاتلك ؟؟؟؟بقولك فكرررررررررة إ -
 قلت :
سيبيٍت اـبمخ فيها .. كادرس كاىندس .. كؼبا زبلص كتستوم ىركح الوزارة كاحاكؿ اقابل مسئوؿ   -

 ..حبة كرؽ فيلوسكاب كاقبلـ ككده كبَت كاعرض عليو الفكرة .. كربنا يسًت ..انا ىنزؿ بقى اجيب
 انت ىتقعد تكتب الفكرة دلوقيت ؟؟ -
االفكار دم متترطش عالورؽ ، انيت عايزاين اركح يف داىيو ؟.. اغباجات دم بتبقى  ال طبعان ،  -

 من البؤ للبؤ .. 
 آه .. من البؤ للبؤ يا قليب ال ربزف .. اماؿ نازؿ ذبيب كرؽ ليو اف شاء اهلل ؟ .. -

 كالدموع تغرؽ عيٍت كموسيقى اعداـ ميت يف اػبلفيو :قلت 
الكبلـ اللي ىقولو ك اؼبكاف اللي ىركحو ده فبكن عشاف ىكتب كصييت كىديهالك .. اصل  -

 مرجعش منو  ...
 أنا بصوت مؤثر : تابعتامسكت يب زكجيت خبوؼ ف

لو مرجعتش سلمي الوصية للمرامي كخدكا االجراءات البلزمو .. كمتقلقيش انيت مستقبلك متأمن  -
ٌكة( للمواصبلت ، كافبلـ .. انا سايبلك شقة دبنافعها ، ك فيو كرمي كراميل يف التبلجو ، كحبة )ف

 )دم يف دم( اكشن كرعب  ككوميدم تسليكي يف كحدتك ..
 قالت كالدموع يف عينيها :

 انت بتتكلم جبد ؟ -
 مش مصدقاين ليو ؟ -
 أصلك عمرؾ ما جبتلي افبلـ كوميدم  ؟ -
 ىتبلقيها عندؾ يف درج اؼبكتبة ..  -

 تركت زكجيت ك فترت باب الشقو كقلت ..
 لو إال اهلل ..انا نازؿ بقى .. ال إ -
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خرجت دكف اف اظبع منها ) ؿبمد رسوؿ اهلل(  ألهنا كانت مشغولو جدان يف البرث عن االفبلـ 
 الكوميدم..

 (2 ) 
 

 دخلت من باب الوزارة كمعي ملف ضخم .. قابلٍت شاب شيك فقلت بابتسامو عريضو :
 عايز ااقابل مسئوؿ كبَت .. -
 خَت؟ -
 يفيد البلد  ..خَت اف شاء اهلل .. عندم مقًتح مهم ى -
 انتظر طبس دقايق .. ىنقابلك باستاذ )أ . ع( .. -
 )أ.ع(؟؟ ..مفيش حركؼ تانيو ؟؟  -
 نعم ؟.. -
 ااقصد .. )أ.ع(  ده مسئوؿ ؟؟؟ -
 اه مسئوؿ .. -
 كبَت؟ -
 مش شغلك .. قولو اللي انت عايزه كاتفضل من ىنا .. -
 حاضر .. حاضر .. -

 تصيبٍت بتبوؿ الارادم .. قعد كقاؿ يل : ثواين كدخل رجل تبدك على ىيئتو اؽبيبة لدرجة كادت
 اىبل .. طلباتك .. ك بسرعو .. -
 كاهلل يا افندـ عندم مقًتح كده كنت عايز أأقدمو ؼبصر .. -

 قاؿ بدىشة ككأنو اكؿ مره يسمع االسم :
 ؼبصر؟؟ -
 اه كاهلل ؼبصر .. لو مش موجوده فبكن اجي يف كقت تاين عادم .. -
 ح ..طاؼبا ؼبصر احنا ىنسمعك للصب   -

 كىنا اخرجت عدة اكراؽ كناكلتها للمسئوؿ كقلت هبدكء .. 
كاهلل يا افندـ حضرتك زم مانت شايف البلد كاف كضعها زم الزفت ككل يـو يف النازؿ كاغباؿ كاف  -

طُت كالناس كانت عدمانو كالفقر كالبطالة كالفساد كالرشاكم كانوا منتشرين خاصةن ما بُت اؼبسئولُت 
 ك .. كل ده انتشر ..الكبار امثاؿ حضرت
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 نظر يل نظرة رىيبة اخرل كادت تصيبٍت بالسكتو القلبيو كىو هبز على اسنانو كيقوؿ:
 
 كبعدين ؟؟  -
 
ككنت متوقع أف القول السياسية يعٍت تتجمع مع بعضيها شاكب راكب كده كتنمي البلد كتفوقها  -

فبعد ثورتنا العظيمة دم أنا  شويو من الغيبوبة دم لكن الحظت أنو ال حد عايز يشتغل كال يبٍت ..
 بقًتح اقًتاح عظيم جدا حطيتو يف اؼبلف ده ..

 
 ايو ىو .. قوؿ كخلصنا .. عندم جلسة مساج .. -
 بقًتح حضرتك أف مصر تعمل مناقصة بنظاـ اؼبظاريف اؼبغلقة لكل دكؿ العامل .. -
 كاؼبناقصة دم عن ايو اف شاء اهلل ؟ .. -
 االحتبلؿ .. -
 نعم ؟؟ -
.. حضرتك مش كاخد بالك .. دم دعوة ىتبقى لكل دكؿ العامل ..الدكلة اللي تقدر ايوه يا افندـ  -

تنضفنا تيجي تشرفنا كربتلنا لفًتة زمنية معينة .. احتبلؿ سلمي يعٍت .. عشاف تنضفنا من الببلكم 
 اللي انا قلتها غبضرتك دم ..

 كبعدين يا خفيف ؟؟ -
كلها كنقوؿ اننا بنعاين من فساد كرشاكم كزبالة كال قبلُت .. احنا ىنرط يف اؼبناقصة دم اكضاعنا   -

يف الشوارع كسوء زبطيط يف كل شيء كاف الشباب تعبانو من القعده ع القهاكم كتعبانو من البطالة 
كتعبانو من افبلـ غادة عبد الرازؽ  .. كالبلد اللي عندىا استعداد اهنا زبلصنا من اغباجات دم 

ىتيجي ربتلنا زم ما ىي بالفانلة اللي  لي ىَتسى عليها االختيارتتقدـ بالعرض بتاعها ..  كالبلد ال
عليها .. كىيبقى احتبلؿ بعقد مدتو طبس سنوات مدفوعة الضرائب ..ككلو مكتوب عندؾ يا باشا 

 .. 
 نظر يل اؼبسئوؿ كقاؿ:

 انت شايف اف اللي انت بتقولو ده منطقي؟؟ -
 قلت بنفس اغبماس كما يف فيلم )ليلة سقوط بغداد(:

 كاهلل ىيشطفوككككككككككككككككككنا .. -
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 نظر اؼبسئوؿ يف الورؽ فتابعت أنا  يف شجاعو :
كعشاف الشعب اؼبصرم ميتخنقش ..االحتبلؿ ىيبقى دبواعيد .. من تسعو لستو الصبح بفكر فيك  -

.. طبس اياـ يف االسبوع كاعبمعو كالسبت اجازة يا باشا .. كباليل بقى فبكن البلد اللي ىترتلنا 
تتفسح كزبش كافيهات .. تضرب فخفخينا فرغلي .. تركح تعاكس دكؿ تانيو يف شارع جامعة  دم

الدكؿ .. تريب شعر صدرىا .. كفبكن تشتغل بارت تامي يف ام مكاف عشاف تزكد دخلها برضو .. 
 كىكذا .. 

 طب كالعامل يقوؿ علينا ايو؟؟  كىيبتنا ؟؟ كمكانتنا ؟؟ -
 بقى انت بتصدؽ يا راجل.. يا باشا ببل ىيبو ببل كبلـ فارغ -
 نعم يا ركح امك .. -

 قاؽبا اؼبسئوؿ فوجدتٍت اتبوؿ ال اراديا بالفعل ...  قلت مرتبكان:
حضرتك اؼبوضوع ده ؿبلوؿ .. احنا فبكن نعمل مقاكمة شعبية من الشباب السيس اللي فلوسهم  -

ـ العامل اف احنا راوبو على شعر صدرىم كبوكسراهتم .. مقاكمة كده ككده يعٍت عشاف نباف قدا
رجالة كمناضلُت ك لكن بينا كبُت بعضينا احنا كاخدين بعض باغبضن كبنفطر كنتغدل كنتعشى 

 كنناـ مع بعض يف نفس الكلوت ..
 ىرش اؼبسئوؿ ذقنو طويبلن كقاؿ كىو ينظر يف الورؽ كيسأؿ :

 يعٍت انت عايز بلد كاملو تيجي عندنا عشاف تقضي ع البطالو ؟؟ .. -
 ايوه .. -
 سوبيو كالرشاكم كسوء التخطيط؟؟ ..كاحمل -
 ايوه .. -
 كتعاًف الشباب من التعب اللي بتسببو البطالة كالفراغ كالركتُت ؟؟ .. -
 كاللي بتسببو غادة عبد الرازؽ كماف يا باشا  .. متنساش دم اىم حاجو .. -

 ىرش اؼبسئوؿ ذقنو طويبلن .. نظر يف الورؽ كقاؿ :
 احد يطلع منو دبصلرو ازام؟؟اؼبوضوع ده لو اتعمل ؟.. فبكن الو  -
 ) قلت يف سرم( : اه يا كسخ .. مصلرو ؟؟.. ده احنا لسو بنقوؿ عايزين نتشطف..  -

 قلت لو بصوت مرتبك:
 يا افندـ اللي حضرتك تؤمر بيو .. احنا مصلرتنا كلها مصر .. -

 كضع  اؼبسئوؿ الورؽ يف الظرؼ كغادر كقاؿ:
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 ػ . ع( كالوزير ) ؼ . ؾ . ؾ( كىنرد عليك ..ىندرس اؼبوضوع ده مع  اؼبسئوؿ اؼبختص )يػ -
قلت يف بايل .. يا ؽبوم ع الرموز اللي متبشرش باػبَت .. يعٍت االستاذ )أع( ىيجتمع مع )يع( عشاف 

 يركحوا لػ )فيػػكػػك( .. شكل اؼبوضوع يف االخر ىَتكح  لػػػ )ف . ؼ . ض( !!!
 

 
 (3) 

 
زكجيت لتخربين اف ىناؾ شخص يدعى  )أع( على  بعد عدة اياـ كجدت ىاتف اؼبنزؿ يرف .. جاءت

 التليفوف ..
جريت بسرعو كاخدت السماعة : أىبل أىبل أىبل يا استاذ )أع( .. فيو جديد؟ .. طيب اغبمد هلل .. 

 ىكوف بكرة يف مكتب حضرتك ..
 كضعت السماعو كسجدت شاكران .. كعندما قمت سألتٍت زكجيت .. قلت كانا ال تسعٍت الفرحو :

مد هلل .. اغبمد هلل .. بكرة ىكوف مع االستاذ )أع( كاالستاذ )يع( .. تقريبا عجبهم اقًتاحي اغب -
 .. احنا منتظرين بس رد )فػػكػػك( ..

نظرت يل زكجيت طويبلن باستغراب .. مل أىتم .. نزلت الشًتم اكراقان أخرم بينما تركتها كىي تسجد 
  كتدعو يل بالشفاء فبا أصابٍت ..

 (4)  
  األستاذ )أع( :قاؿ يل

 ستاذ ؤلاالقًتاح صبيل .. كموافقُت عليو .. احنا ىنرط  سوا اؼبواصفات الفنيو عشاف نقدمها ل -
 ستاذ )ب . ك . س( ..)ح . ض . ف( كاأل

 ابتسمت كقلت :
 نا ربت امر حضرتك ..أ -
 قويل بقى سريعان بتقًتح إيو بالظبط عشاف نظبط اؼبناقصة ..  -

 بالشجاعو كاغبماس يف عركقي كقلت كأين رئيس صبهورية ..فردت قلوعة كاحسست 
بص يا أستاذ )أع( .. أكؿ بند لتقدـ أم بلد ىو التعليم .. احنا عندنا زبلف يف اؼبراحل التعليمية   -

كلها من أكىل ابتدائي غبد آخر سنو يف اعبامعو .. مرحلة اغبضانو اغبمد هلل زم الفل كؿبدش بيشتكي 
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ايزين قبيب ىيئة تعليمية كاملة .. من أصغر فراش غبد أكرب راس .. مدرسُت منها .. عشاف كده ع
كمديرين كمعلمُت ككلو .. كانا بقًتح نستوردىا من اؼبانيا .. بلد متقدمو ككويسو كؿبًتمو كيف حاؽبا... 
كانا سافرت ىناؾ فًتة الدراسو كبيٍت كبُت )مَتكل( عشم كبَت كالست دم بنت بلد ك مش ىتكسفٍت 

 .. 
 طب دكؿ اؼبدرسُت .. بالنسبة للطلبة .. قبيبهم منُت ؟؟ -
يا باشا .. مهو اؼبدرسُت دكؿ ىيعلموا الطلبة بتوعنا .. الطلبة ىيفضلوا مصريُت )قلت يف سرم : ده  -

انت ضبار قوم( .. بس لو الطلبة بتوعنا فضلوا اغبيا زم ما نبو ىنجيب طلبو من بره برضو .. ىنعمل 
 ايو يعٍت؟؟

 ه ..غَت  -
بالنسبة للرياضو .. انا شايف اؼبنتخب ماشي سباـ .. بس الزمالك فيو ازمو كطالب تربعات.. انا  -

بقًتح نستورد فريق اكركيب بدؿ الزمالك كىبش الدكرم بتاعنا غبد ما الزمالك ربنا ياخد بايده ..كانا 
كرم بفانلة الزمالك .. يعٍت بقًتح اسبانيا عشاف دم اللي فازت بكاس العامل .. كتلعب اسبانيا يف الد

الواد اغبارس اللي اظبو كاسياس بتاع اسبانيا نلبسو فانلة الزمالك ك يبقى اظبو )عبد اؼبنصف كاسياس 
عبد اؼبنصف( مفيهاش حاجو ..كبرضو فيو )سرجيو ضبزة( .. ك)حاـز جونزاليس( ..  العياؿ االسباف 

.. كيبكن لو عجبنا الوضع نشيل كل الفرؽ اؼبصريو  حريفة كاكيد ىياخدكا الدكرم السنو دم اف شاء اهلل
كقبيب دكرم اكركبا كلو يف مصر باعبماىَت بتاعتو ..  كىيبقى فيو األىلي اؽبولندم .. كاالظباعيلي 
يونايتد .. كاؼبصرم اليوناين .. أظبنت إيطاليا .. تليفونات الربتغاؿ .. بًتكؿ بلجيكا .. اعبيش الركسي 

 .. كىكذا ..
 .. البند اللي بعده ..سباـ  -
الديبوقراطية .. دم بقى يا باشا مشكلتها كبَتة قوم .. احنا نسيبنا من اللي احنا فيو ده كنستورد  -

 برؼباف بالكرتونو بتاعتو من بره ..
 برؼباف كامل ؟ -
م على ايوه يا باشا ..كىنجيب اتنُت .. برؼباف باؼبعارضة بتاعتو كالتاين من غَت اؼبعارضو كنبدؿ فيه -

 مزاجنا..
 اللي بعده ؟؟.. -
كبالنسبة لبند النضافو كالصرؼ الصري .. ىنشوؼ بلد يكوف اىلها معندنبش خربه عشر سنوات  -

 يف رمي الزبالة يف الشارع اك التبوؿ يف الطرقات .. بلد روبتها حلوة ..
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 الصُت مثبل؟؟ -
الصيف .. مع العدد الكبَت ده الروبة  ال يا باشا الصُت دكؿ عددىم فوؽ اؼبليار كبيعرقوا جامد يف -

 ىتبقى تقرؼ .. ىوه فبكن الببلد بتاعت مشاؿ اكركبا .. نضيفو كحلوه ككلها حنيو ..
 غَته .. -
السينما كاإلعبلـ يا باشا .. الشباب مبقتش تقدر تسترمل كم اإلباحية يف األفبلـ السينمائية .. يا  -

.. ده اخر ( أنوثة فائرةركب )ىيفاء كىيب بيعمل اليك على جباشا ده العيل أكؿ ما بيطلع من بطن أمو 
فيلم شوفتو كانت مش اؼبمثلة ىي اللي بتمثل .. دم مؤخرهتا ىي اللي عاملو الشغل كلو .. لدرجة اين 
حسيت يف غبظة ما اف اؼبؤخره دم ىتنفصل عن اؼبمثلة كتعمل ادكار بطولو مطلقو مع نفسها كتبقى 

 ررر .. كتَترررررررر قوم يا باشا ..قبمة شباؾ .. ده كتَترر 
قلت اعبملو األخَته بصوت عايل جدا كالدموع يف عينيا ..  فدخلت السكرتَته اغبسناء متوترة على 

 الصوت العايل ... نظرت للميٍت جيب الذم ترتديو كقلت :
ة .. مفيش بص يا باشا .. احنا فبكن ندم األفبلـ دم فرصة تانية ك نأجل البند ده للمناقصة اعباي -

 مشاكل .. 
 أشار )أ.ع( للسكرتَتة باالنصراؼ كربت على كتفي كقاؿ :

 خبلص يا ابٍت .. كجهة نظرؾ فهمناىا .. فاضل إيو تاين .. -
اخر حاجو يا باشا يف اؼبناقصة .. البنات اللي يف مصر .. البنات يف مصر عمالو تتنمرد كطلباهتم  -

اة صومالية على مشارؼ اؼبوت كنبعًتىم يف شوارع القاىرة .. مليوف فت 0بتكًت .. انا بقًتح نستورد 
 حبيث البنت اؼبصرية ؼبا تشوؼ الصومالية ربمد ربنا على اللي ىي فيو .. 

 غَته ..  كايو تاين .. -
انا ليا طلب أخَت يا باشا .. انا بصراحو مناخَتم كجعتٍت من روبة بوكسرات العياؿ السيس اللي  -

ة وبطها ع البوكسر كيبقى . ده كل حاجو باينو .. ربس اف الواد فاضلو مبر بتسقط بنطلوناهتا .
 ..مًتخص

 طب كنعملهم ايو.. اركح لكل كاحد يف بيتو ارفع لو بنطلونو .. -
 ال يا باشا العفو .. احنا نعمل قانوف .. الواد اللي يسقط بنطلونو ياخد اعداـ علطوؿ .. -
 اؼبوضوع ده ؟ كلم االستاذ )خ . ر . ق( يفأسيبٍت  -
 يبقى مفيش حاجو ىتتعمل  .. - 
 طلبات تانيو ؟؟.. -
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اه .. اؼبناقصو تبقى يف سرية تامو كربت اشراؼ رقابة دكلية عشاف التزكير .. مهو مش بعد ما نقوؿ  -
 عايزين الدكؿ احملًتمة تيجي تنضفنا نتفاجيء اف بوركندم جايبو معاىا بوتسوانا ك جاية تشطفنا ..

كصلت اقًتاحاتك .. ىنعرضها على اؽبيئات اؼبختصة كيف ظرؼ شهر كل شيء ىيكوف خبلص ..  -
 مدركس كخالص ..

 (5) 
 

 ىركلت زكجيت بسرعو كىي تزلط الكرمي كراميل ك تعطيٍت اعبرناف كتقوؿ بفرحو :
 اغبق .. شوؼ كاتبُت ايو يف اعبرناف .. فكرتك قبرت .. -

 ة االنبساط :نظرت إىل اعبريدة بلهفة  كقرأت كأنا يف قم 
 

 "لتطوير منظومة التعليم من االبتدائي كحىت اعبامعي ألمانيامصر تتعاقد مع " 
 

 "ترسل خرباء ؼبصر لتدريب رجاؿ اعماؿ مصريُت على اسس البزنس كالتسويق كالسياسات اؼبالية " أمريكا
 

 "الكركية كاؼبالية يرسل مدربُت كالعبُت كرة إلخراج الزمالك من أزمتو األسبانيكرة القدـ  ارباد" 
 

 " عقوؿ بشريو غبل أزمة القمامة  كالصرؼ الصري النرويجمصر تستورد من " 
 

 "يف شوارع العاصمة لبيع اؼبناديل؟؟ صوماليةعبلمات تساؤؿ حوؿ كجود نصف مليوف فتاة " 
 

ًتفات ؼبثل ىذه اؼبشاىد : " جهاز السينما يلغي سباما أم أفبلـ فيها مشاىد ساخنو كيقوؿ للممثبلت احمل
 أأقعدكا يف بيوتكوا ككلوا )كرمي كراميل( احسن"

 
 "ؾبلس الشعب يناقش قانوف معاقبة الشاب اللي ىيسقط بنطلونو .. اما غرامة مالية اك سرب البوكسر منو"

 
 .قلت يف نفسي يا سبلاااااااـ .. اىو ده الكبلـ ... كاـ سنو كالبلد دم ىتبقى فٌلو مشعو منورة .
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كبالفعل ما ىي إال أياـ حىت كجدت البلد فيها جنسيات كثَتة جدا .. اسباف .. اؼباف .. طلياف .. امريكاف 
.. نركهبيُت .. كواالالمبوريُت  ..كل الدكؿ عندم يف فانلة كطٍت العظيم اليت ستتسع لكل ىذه اعبنسيات 

اسابيع .. يف  التخطيط كاؼبوصبلت طاؼبا للمصلرو .. كفوجئت كاحسست بطفره يف كل نواحي اغبياة بعد 
كالتعليم كالصرو كالنظافة كالتكنولوجيا كالبيئة.. ككانت ىناؾ اسس ادارية ؼبنع ام تبلعب اك فساد اك 

 رشاكم ... حاجو تشرؼ ..
 كلكن ..

 كلكن النعمة ال تدـك ..
 فجأة كل شيء بدأ ىبتفي..

 كبدأت اعبنسيات تقل ..
 كتقل..
 كتقل ..

 فُت.. كمعرفش بَتكحوا
 كمرة كاحده ملقتش كال ام حاجو من اللي اتكلمنا عليها بترصل ..

حاكلت اسأؿ .. أطٌقس .. أشوؼ ..خطر يف بايل انو  نكوف  فسخنا العقد كال ايو ؟؟ .. كمل تنجح 
اتصااليت مع االستاذ )أع( أك )يع( اك )فكك( أك )بوس( أك )حضن( .. غادرت ىذه الدكؿ من حيث 

 حدث .. اتت كمل افهم ما
كجلست مع زكجيت كالدموع يف عينينا .. معقوؿ ؟؟.. كل ده راح ىدر ؟؟.. طب ليو ؟؟ .. كازام ؟؟؟ ... 

 كايو التفسَت ؟؟ .. طب )أع( راح فُت .. ك )يع( اللي كاف موافق على كل حاجو اختفي ليو؟
 ليو ؟؟؟
 ليو؟؟؟

 لييييييييييييييييييييييييييو ؟؟؟
 كلكن ال جواااااااب ..

تعوضت ربنا يف اللي حصل .. كلكن بيٍت كبُت نفسي حبيت اين اعرؼ ؼباذا عادت ىذه الدكؿ من اس
حيث أتت بعد شهر كاحد؟؟ .. كدبا اف مفيش حد يف مصر عايز يديٍت عقاد نافع .. كالصرافة الوطنيو 

 مفيهاش كال كلمة عن اؼبوضوع .. قلت ادكر بنفسي يف صرف ىذه الدكؿ .. 
 ...كبالفعل حدث ذلك 
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كأحضرت اعبرايد القومية االسبانيو كاالمريكية كالنركهبية كالصومالية عشاف افهم .. كاكتشفت من االخبار 
اليت قريتها مفاجئة ىامو .. كاف ىذه الدكؿ مل ربتمل ما وبدث يف فانلة الوطن .. كلقوا اهنم ىيقعدكا كتيييَت 

الفًتة دم كلها .. مهم برضو أكيد سايبُت عياؽبم عشاف التطوييييَت .. كالدكؿ دم مش معقولو تقعد عندنا 
 ككراىم غسيل كطبيخ كمسئوليات .. 

 كبعد اف حصلت على اعبرائد كذات صباح قريت التايل يف ىذه اعبرائد :
 

 صحيفة أسبانيو رياضية :
اصمة اؼبنتخب االسباين يناشد صباىَته بالتربع إلخراجو من أزمتو .. التربع على حساب )....( ببنك الع

 مدريد 
 

 صحيفة أمريكية سياسية :
 اغبزب اعبمهورم يفوز بكل مقاعد الكوقبرس كال كجود لؤلحزاب االخرل .. 

 
 :صحيفة صومالية 

 اؼبمثلة الناشئة )دكمارا( تصرح : أنا خليفة )غادة عبد الرازؽ( بالصوماؿ ..
 

  مجلة نرويجية علمية :
للتخلص من الركائح الكريهو نتيجة تبوؿ اؼبواطنوف العلماء وباكلوف ابتكار مادة كيماكية خاصة 

 النركهبيوف يف الشوارع 
 

  صحيفة أمريكية :
 امريكا تتسبب بأزمة مالية عاؼبية كمعدالت البطالة يف ازدياد ..

 
 

 صحيفة كاميرونية :
 الكامَتكف تفوز بعقد مدتو عشركف عامان لتطوير كل نواحي اغبياة يف مصر .. 



 58 

 
  صحيفة مصرية :

 شبهة الفساد كاحتماالت التزكير يف فوز الكامَتكف بعقد لتطوير مصر ..
 
 

 صحيفة مصرية تهتم بأخبار السينما:
اؼبمثلة )ط . ظ( تتصاٌف مع مؤخرهتا بعد فًتة ابتعاد .. كقد صرحت كلو من اؼبمثلة كاؼبؤخره معان يف 

 حوار صرفي اف نبو ملهومش غَت بعض
 

  صحيفة مصرية معارضة:
 اؼبسئوؿ )يع( ك )أع( ك )فكك( ك )حضن( ك)بوس( يف ظركؼ غامضة ..اختفاء 

 
 

 صحيفة مصرية فنية : 
 انترار غادة عبد الرازؽ ..

 
قرأت ىذه األخبار حبزف شديد ككانت دموعي تنزؿ من القهر .. كعلى رأم اؼبثل .. جبتك يا عبد 

 اؼبعُت عشاف تنضفٍت لقيتك يا عبد اؼبعُت عايز تتشطف ...
 

احتقاف يف بلعومي ك انقباض يف بنكرياسي .. فترت التليفزيوف الشاىد فيلم )انتقاـ االكتع( شعرت ب
للمرة اؼبائة كدموعي ال تفارؽ عيٍت .. كجدت زكجيت تدخل من باب اؼبنزؿ كىي تلعن سلسفيل العيشة 

فترت باب  كلكٍت مل أعرىا انتباىي فقد تغَت مزاجي لؤلفضل بعد اف كاللي عايشينها للمرة األلف ..
 الثبلجة  ككجدت بعضان من ..

 الكرمي كراميل ..
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 ملحدين على حق ربنا

 
 

حبس نوعان ما إنو )اإلغباد( يف مصر ضبادة كيف ببلد بره  اليومُت ، كالعلمنة على حس انتشار موضة االغباد
اعة كل ضباده ضبادة تاين خالص ، كبرغم إنو االتنُت ضباده مصَتىم قطراف لكن ده ميمنعش إنو آلية صن

 ..فيهم ـبتلفة اختبلؼ من تعمقو كتشعبو كذبذره يكاد ينفصل كيكٌوف ضبادة تالت جديد
 
بره مثبلن تسمع عن إنو الواحد يقعد شهور ، كردبا سنُت ، يبرث كيسأؿ كيدكر كيقارف كفػػ اآلخر قد   

ارض ، و ، حدث عيهديو تفكَته إىل كجود إلو من عدمو .. ىنا يف مصر اإلغباد ربسو بيرصل صدف
مفيهوش ريسَتش زم بره ، تبلقي الواد من دكؿ بيقعد قرفاف بالليل عالنت فتتسرسب ايديو من الزىق على  
كاـ منتدل من اياىم أك ردبا وبكي مع كاحد معضوض من ملرد قبل كده فيتسق الكبلـ اللي بيسمعو أك 

اطفي أك ضياعو الوجودم أك إنو هنلة سابتو بيقراه مع تفككو األسرم أك انطواءه اإلجتماعي اك إحباطو الع
كمشيت مع انتيمو اللي مبَتكعهاش أصبلن فتكوف ؿبصلة ىذا التآمر الكوين ضده ىو صناعة ملرد من نوع 

  ..)لو كاف ىناؾ إلو ، ما كنت تعسان( ، على األقل مكنتش هنلو سابتٍت كعٌطت مع انتيمػػي
 
و ، دينو ، أك حىت بيلرد سبامان ؿبدش بيعرؼ ، ألنو ؿبدش ميلـز إنو بره البٍت آدـ عمومان ؼبا بيغَت عقيدت   

يعرؼ ، ىنا يف مصر إف مكنش اؼبلرد من دكؿ يصرى الصبح يعملو بيدجُت تبلتو على غيار الريق مع كاـ 
جركب كيطلعلو يف طبستاشر سبعتاشر برنامج حوارم وبكي ازام ربنا ىداه لئلغباد بعد ما صبل طبسُت 

ره كأمو تتصل تصرخ ك تقسم دبيت أيباف إنو كاف كويس مبارح كمصلي العيييشا من ساعتُت صبلة استخا
 .. ............................................................. على حق ربنا ملرد ميبقاش زمن
 
و )قبل( إغباده بره اؼبنظومة األخبلقية للملرد ال تتغَت بعد إغباده ، دبعٍت آخر لو شخص أخبلقو كويس  

بتفضل برضو كويسو )بعد( إغباده ألنو عمومان األخبلؽ نابعو من الضمَت اإلنساين مش من إنو فيو حساب 
كعقاب أك جنو كنار ، لكن ىنا يف مصر بتبلقي حاجو عجيبة جدان ، تبلقي الواد أصبلن قمة يف األخبلؽ 

حاجو ككأنو اإلغباد ده كارت ببلنش  عُت تيت آخرسبد مرة كاحده بتبلقيو ابن كااللتزاـ كاألدب كبعد اإلغبا
لكل األفعاؿ اإلبليسيو اللي كاف ؿبرـك منها أياـ ما كانوا بيضركوا عليو كبيقولوه ده فيو ربنا ، كاألغرب ىو 
رد فعل صرابو ، بتبلقيهم بيبصولو بنظرة حسد غريبو : اغبق يا عم ده معندكش ربنا ، ده ىيهيص كىيعمل  
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  ..و دلوقيت بيسكر كيصيع كيلعب قمار كيبوس ستات .. كيبكن كماف رجالو .. يا خبتوكل حاجو ، زمان
 
بره اؼبلرد ال يدعو إلغباده ألنو ببساطو ال يبلك قيم أك مبادمء يدعوؾ إليها ، اإلغباد ىو ىوا .. فراغ ..   

لدعوة لئلغباد( .. معندكش حاجو يقولك عليها ، بعكس ىنا يف مصر ، بتبلقي حاجو لطيفو جدان اظبها )ا
كرباكؿ تعرؼ ىو بيدعو إليو متفهمش برضو ، فتكتشف إنو اؼبوضوع ىنا ال ياخذ شكل )الدعوة( بقدر ما 
بياخد شكل )التشكيك يف العقيده( ، ىو بيشكك يف دينك كخبلص ، بالظبط زم كاحد قرر إنو يطفش 

تعة األكل من الزبالة عالرصيف كم من البيت فبدؿ ما وبكيلك عن ركعة الطفشاف كالتشرد كحبلكة النـو
  ..أىلك كقرايبك كيكرىك فيهم عشاف تطفش معاه يفيفضل يشكك 

 
حاجو أخَتة .. اؼبصرم عشرٌم جدان ، كعاطفي جدان ، مرتبط باألىل كاألرض كاألصراب ، عشاف كده ؼبا 

ليوف أك أكًت " فده تبلقي الواحد من دكؿ يقولك " أنا مش لوحدم اؼبلرد ده احنا دلوقيت كاصلُت لنص م
مش تفاخر منو باألعداد بقدر ماكحدتو نتيجة انسبلخو من عقيدة عاشت جواه طوؿ عمره بتخليو 

إنو ضياعو يصدمك باألعداد على طريقة )مش أنا لوحدم اللي غلط مهو كلو بيعمل كده( .. بيرس 
نو كل كاحد فيهم باألصل كحيد يف الواقع مهما بتكًت اللمة بيفضل برضو كحيد ، ألبيدكب يف اللمة ، لكن 

 .. ، دبعٌت آخر نبو كتَت بس كل كاحد لوحده .. كدم بقى مسألة فطرية
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 الحقٌقة وراء .. إغالق الفٌس بوك ..

 
 

 
 
 

 عايز تقفل الفيس بوك يا مارك يا روزبـيــف ؟ .. 
 انت ماضي عقد يا حبيبي !! .. ده انا اسجننننك !!

 
امي للفيس بوؾ أين حبثت عن ايبيل مؤسس ىذا اؼبوقع ألرسل لو رسالو أشكره فيها على أذكر يـو انضم   

موقعو العبقرم كأبدل امتػناين الشديد لو كلفريق عملو ككيف أف موقعو جعلٍت اتواصل مع من احبهم كمن 
، لو من األعواـ  افتقدهتم منذ زمنو بعيد ، ك قد أخربين الزمبلء اف مؤسس اؼبوقع ىو األمريكي مارؾ زكجبَتج

أربعةه كعشركف ، كلو من األمواؿ ما يقارب العشر مليارات .. سٌنو الصغَت شجعٍت أف أحيػيٌػو كلكن ملياراتو  
كادت توقفٍت عن ارساؿ االيبيل ، فقد خشيت أف يقوؿ ىذا الػػ )مارؾ( أين عايز مصلرو منو كيسأؿ عليا 

 قبل أف تتدىور مؤخران لسبب ال أعرفو ..  -الدنيا  ككده .. كانا بصراحو ظبعيت كانت ساعتها عندم ب
 

قلبت الفيس بوؾ على مارؾ زكجبَتج فلم أجده .. قلت يبكن الراجل معندكش فيسبوؾ .. لسو معملش    
أرسلت رسالة  0224أكونت !! .. كلكٍت أخَتان استطعت العثور على ايبيلو .. كبالفعل يف فرباير من عاـ 

ا أين أشعر بامتناف شديد لو كؼبوقعو ألين بسببو استطعت التوصل لزمبلئي من أياـ شكر ؼبارؾ كأخربتو فيه
اعبامعة كأياـ الثانوم كحىت اإلعدادم ، كاستطعت العثور على مدرس العريب الذم علمٍت كيف اكتب القصة 

اضافو لو مث كالشعر كاؼبقاؿ كاستطعت العثور على الواد اللي كاف ىاريٍت ضرب أياـ االبتدائي فقمت بعمل 
شتمتو  شتيمو قبيرو جدان عالوكؿ كبعدىا عملت لو بلوؾ كيبقى يػػجػػيػػبٍت لو جدع .. كاستطعت العثور على 
أكؿ فتاة احببتها اياـ االعدادم ، ارسلت ؽبا رسالو اطمئن عليها كأذكرىا باألياـ اعبميلو كارسلت ؽبا صورة 

تفكَت كتشوؼ مستقبلها ، فردت علٌي بأهنا تزكجت منذ زكاجي عشاف لو لسو بتفكر فيا غبد دلوقيت تبطل 
زمنو بعيد كأهنا ال تفكر يٌف مطلقان حىت مع الزيادة اؼبلروظة يف جاذبييت ، ك ارسلت يل صورة ذبمعها بزكجها 

" في  مىقع )وييكلي وورلد( :
ً
القادم . ديسمبر  51إغالق الفيس بىك "نهائيا  
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فارسلت أنا ؽبذا الزكج رسالة أطلب منو إضافيت كصديق كأخربتو أين كنت زميل زكجتو اياـ االعدادم فلم 
 ا قاـ بتطليق زكجتو .. يضفٍت كإمب

ك بسبب الفيس بوؾ اكتشفت أف يل عمان يعيش يف السعودية مل أره منذ عشرين عامان ، كأف يل أخان توأمان 
عنده عربية كبدة يف الدكيقة ، كخػػاؿ على مشارؼ اؼبوت يف اؽبند ، كاكتشفت أف ابنة خاليت أمَتة يف قطر ، 

س ، كأف أمي ليست أمي ، كأف أكباما ىو صديق شخصي البن ك أف يل ابن عم يتاجر يف السبلح يف تون
 عمة جوز أخيت  ..

 
 ..ذه السنوات .. كؽبذا شكرت مارؾيف الواقع  .. الفيس بوؾ جعلٍت اتواصل مع كل من احبتتهم عرب ى 
 

مامك كمل يبخل مارؾ بالرد .. فبعد دقيقة كاحدة أرسل يل رسالو تقوؿ : " مػػػػارؾ زكجبَتج يشكرؾ على انض
للفيس بوؾ كمستعد للرد على أم استفسار ك إجابتك يف أية مساعدة " .. أحسست باألنبية ألف ىذا 
االمريكي اللطيف زكجبَتج ذم اؼبليارات الكثَتة يرد علٌى أنا موظف اغبكومة اؼبصرم الذم ال يبلك غَت 

 د ..جهازه البانتياـ فور  كفبلشتو ؿبدكدة السرعة كاليت مل يدفع فاتورهتا بع
 

كمل أكن كحدم اؼبمنت لزكجبَتج .. فغَتم كثَتكف .. حىت أكلئك الذين يدٌعوف أهنم ال يقضوف أماـ الفيس 
بوؾ ساعات طويلة ىم فبتنوف أيضان ؼبارؾ ..كىم كاذبوف ألهنم يقضوف أمامو الساعات الطويلو كلكن بيعملوا 

 نفسهم أكفبلين .. األكغاد .. تبان ؽبم ..
 

ت ك يف يـو ملوش مبلمح .. متعرفلوش صبح من ليل .. فترت الربكفايل ألجد خربين .. كبعد ىذه السنوا
كاالتنُت أنيل من بعض .. اػبرب األكؿ يقوؿ أف مؤسس الفيس بوؾ مارؾ زكجبَتج قرر إغبلؽ الفيسبوؾ يـو 

.. أما اػبرب ألف فريق العمل ال يستطيع ؾباهبة الضغوط الناشئة عن زيادة حجم اؼبوقع  القادـ ديسمرب 05
 الثاين فيؤكد اصابة العشرات بسكتو قلبيو كفشل كلوم كتبوؿ ال إرادم بسبب اػبرب األكؿ .. 

 
من   -كيستفيض اؼبوقع الذم نشر اػبرب بقولو أف السبب اغبقيقي كراء غلق الفيس بوؾ ىو أف مارؾ نفسو 

ياكل كويس ، كخاسس ، ككشو بقى  مل يعد يبارس حياتو بطريقة طبيعية ، دبعٌت أنو مبقاش -كثرة الضغوط 
زم اللقمو من كًت الشغل ، ككماف بَتجع بيتو متأخر ك شوارع نيويورؾ بالليل بتبقى قطراف كمليانو لبش 
كمفيش ميكركباصات بتخش غبد جوه ، ده غَت أف خناقاتو مع اعبَتلفرند بتاعتو كًتت قوم ألنو 
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يبكن ألف الفيس بوؾ معادش  اللي بَتكحوىا اف بيسًتخص اغبتت ككماف عش، مبيشوفهاش زم األكؿ 
بيكسب زم األكؿ كيبكن ألف مارؾ حبو للجَتلفرند قل بعد ما شاؼ عالفيس بوؾ بنات من كل أكباء 
األرض ك من كل صنف ككل لوف كفبكن يعمل اضافو ألم كاحده تعجبو كمش ىيستٌت تقبلو النو معاه كل 

 الباسوردات بتاعت الكوكب كلو .. 
مارؾ .. عملتها يا حقَت.. تدينا جرعة اإلدماف كزبلع بعد ما عملت اؼبليارات يا كاطي .. ده لوال  وبرقك يا

اآلدد اللي بنعملو كالكومنت اللي بنكتبو مكنش ىيبقى ليك كجود ... طب بركفايلي ؟؟ .. كصورم؟؟ ..  
!.. ده انا اسجننننك !!!!! ..  ككومنتايت ؟؟ .. كاؼبستويات اللي كصلتلها يف الفاـر فايل؟ .. كل ده يركح !

 ده انا اركح فيك يف داىية ..
 
ارسلت إىل مارؾ زكجبَتج رسالو ثانية مفادىا أنو ال يبكنو غلق الفيس بوؾ  من نفس العاـكؽبذا كيف يناير   

ألم سبب كأف ىناؾ من أتواصل معهم كأف يل جركبان بو مقااليت الساخرة كأف صبهوران عريضان ينتظر جديدم  
ل يـو كما أف ىناؾ حسناكات تائهات مهلبيات يف طبق الفيس بوؾ ينتظرف أف أتنعم عليهن باإلضافو ك

كأنو اذا كاف كال بد من غلق الفيس بوؾ يا مارؾ فأرجوؾ أف تًتؾ بركفايلي فقط كتلغي ما تريد يا إما ال 
 بيضربٍت يف ابتدائي ..مؤاخذه ىتبقى )...( .. مث شتمتو نفس الشتيمة اللي شتمتها للواد اللي كاف 

 
جلست بعدىا كرحت أراقب ردكد األفعاؿ .. كاف ىناؾ صنفاف من ردكد الفعل ذباه اػبرب .. ناس كانوا   

مشتانُت اخر مشاتو كفرحانُت الهنم اخَتا ىيبلقوا فرصو يتخلصوا هبا من االدماف .. كصنف اصيب بالسكتو 
 نا ..القلبية ك الفشل الكلوم كالسكر كالضغط كما ذكر 

 
كلكن بعد ساعات اتضح شيء عجيب ..اف اػبرب كلو اشاعو سخيفة .. كأف مارؾ الظريف ذم اؼبليارات    

مل يقل ذلك بل نفى كقاؿ اف الفيس بوؾ مستمر لؤلبد .. كاللي عايز يعمل آدد يعمل آدد .. كاللي عايز 
ي معندكش فيس بوؾ يبقى يكومنت يكومنت ، كقد كعد مارؾ دبفاجآت أخرل يف الفيس بوؾ ىتخلي الل

عنده ، كاللي عنده يبقى عنده تاين ، كاللي عنده تاين يدمن اكًت ، كاللي بيدمن أكًت يعمل خَت كىبلي غَته 
دبلياراتو الكتَت قوم  -برضو يدمن ككلو بثوابو ، كيف اآلخر الكل يركح عاؼبصرة كيظل مؤسس الفيس بوؾ 

 ..رند األمريكية اغبسناء الشقراءاعبَتلف يتفسح كيتبخًت كيتعرفت كيعمل شقلباظ مع -
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دركت حجم سذاجيت عشاف اصدؽ خرب زم ده ؟! .. ليو متأكدش يف مواقع تانية تكوف نشرت نفس أك 
اػبرب ؟! .. يبكن عشاف عقدة اػبواجو ؟.. انو يعٍت اػبرب منشور يف موقع اجنيب  باللغو االقبليزية كخبط 

نفسو اظبو كييكلي مش عارؼ ايو .. اصل كلمة )كييكلي( دم لوحدىا شيك كفيو صورة الواد مارؾ كاؼبوقع 
 مشكلو .. يعٍت الناس دم مبتهزرش .. ده كل اسبوع ىنجيبلك مصيبة .. ككل مصيبة انقح من اختها ..

 
لن يتم اغبلؽ الفيسبوؾ .. ضبدان هلل .. ىكذا اطمأننت على تعليقايت كعلى اؼبستويات اليت كصلت ؽبا يف    

فايل .. كىكذا ىو حظ اعبَتلفرند بتاعت مارؾ يف زيادة مليارات صديقها مع كل ثانيو قبلس إىل ىذا  الفاـر
 اؼبدعوؽ األزرؽ .. 

 
كبصراحو ندمت أين تسرعت بارساؿ رسالو  شتمت فيها )مارؾ( باألب كاألـ كاعبَتلفرند كىددتو بأفظع   

 التهديدات إف مل يرجع عن قراره .. 
 
ر كصلتٍت رسالو على اإليػػميل من مارؾ زكجبَتج .. خشيت أف أفترها كي ال ىبربين أين كبينما أنا أفك  

مطركد من جنة الفيس بوؾ كيبقى خلي )ىام فايف( ينفعٍت .. كخشيت أف يقاضيٍت بتهمة السب كالقذؼ 
 اإللكًتكين .. كلكٍت استجمعت شجاعيت كفترت رسالتو ككجدت :

 
نضمامك للفيس بوؾ كمستعد للرد على أم استفسار ك إجابتك يف أية " مػػػػارؾ زكجبَتج يشكرؾ على ا

 مساعدة "
 

 سعدت كثَتان بالرد اإللكًتكين اعباىز كبدأت تصفح بركفايلي بضمَت مسًتيح .. 
 طلعت مًتيب يا مارؾ كمرضتش ترد .. 

 أشكرؾ على ذكقك يا صباؿ يا مرك .. قصدم يا مارؾ يا زكجبَتج ..
 الفيس بوؾ ..كمَتسي على استمرار 

 كىايب نيو يَت يا عيوين ..
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 أنا .. وفوزي .. و الداونــــلووووووووودر

 قصة ساخرة
 

أخربين أحد األصدقاء العائدين من أمريكا أنو قادـ كيف صربتو اعبهاز الذم ينتظره البشر كالناس يف مصر    
دث الثورات كالرباكُت .. اعبهاز من مشاؽبا عبنوهبا كمن شرقها لغرهبا .. اعبهاز الذم سيقلب األكض اع كوبي

 .. الذم سيجعل كل كاحد يف مصر سعيد ك )فايرم ىايب( كمعندكش أم مشاكل يف اغبياة
 

***** 
 " " إيو ىو يا عم فوزم .. تعبتٍت معاؾ؟؟-

 قلتها كانا أقدـ لو كوب الشام الساخن مع بعض فطائر اعبنب البايت ..
 " مش ىتصدؽ نفسك يا معلم ".. -
 كقت .." معنديشاقبز كخلص عشاف "  -

 ..اير مرة كاحده كقاؿ بصوت مترشرجشفط شفطة من الشام بصوت مقزز كقاـ الفح يف بقو طبس شط
 " أنا معايا جهاز ىيقلب الشعب اؼبصرم .. الناس مش ىتبلحق عليو .. جهاز ىػػػ .." -
 " إيػػػػػػػػػػػو ىوكككككككككككه ؟؟ " -

فتح اغبقيبة كأخرج بكل فخر جهاز صغَت اغبجم .. أنيق اؼبظهر ..  قلتها صارخان فسكت دقيقة ..
عمالو زبرج من بقو يف  اللي مربع الشكل .. كقاؿ بفرحة الدنيا كلها كبصوت ؿبشرج من بواقي الفطَت

 منظر مقرؼ:
 " الفوكككككك .... دا .....لوككككك" -
 " خلص اللي يف بقك " -

 انبساط كانشكاح : بلع ما تبقى من الشطائر يف فمو كقاؿ بكل
 " الداكف لوكككدر ياباشا ... صديق اؼبصريُت أصبعييييُت".. -
 

 نظرت للجهاز الصغَت بتساؤؿ كقلت :
 " ده ؟؟ .... ده ايو ده اف شاء اهلل؟؟" -
 " عندؾ نت ؟؟" -
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 " عندم " -
 كقاـ الصديق موصل اعبهاز بفترة اليو اس يب .. دخل على النت .. كقايل :

 معلم ؟؟"" نفسك تاكل إيو يا  -
 " مش فاىم ؟؟" -
 "مش الـز تفهم .. أنا عارؼ أنك بترب الربجر" -
 " برجر ؟؟؟.. الكلمة دم مش غريبو عليا !!" -
 " مانا عارؼ انك من ساعة ما اذبوزت مدقتوش" -
 " طب ما أنت عارؼ يا مفضوح .. لزكمو إيو تقليب اؼبواجع " -

سندكتشات برجر بتتلعلط يف الشاشو قاؽبا ككتب كلمة برجر يف حبث جوجل .. طلعت صور كتَتة ل
كمليانو لغاكيظ كاتشب كمايونيز كساوبة من كل جنب .. فتح صورة منهم كقاـ عامل دكانلوكككد .. 

 نزلت الصورة ..
 " إيو رايك ؟؟" -
 " رأيي يف إيو اهلل ىبرب بيتك .. فُت يا ابٍت اإلعجاز اللي بتقوؿ عليو ؟؟" -

 اعبهاز العجيب كمد ايده كخرج كفيها ......ابتسم ابتسامة غامضة كقاـ فاتح باب 
 سندوتش البرجر 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كقعت على  .. !!.. كمش مستوعب !!.. كمش مصدؽ !!قعدت حوايل ساعة أك اتنُت مش بتكلم 

 الكرسي ككاف ىيغمى عليا .. قلت بصوت متقطع ككأين كاخد رصاصة يف قليب :
 ... ده سندكتش حقػػ .. حقيقي .. ده برجر جبد؟ ".. ؟! ي انا شوفتو ده ايولال" فوزم ..  -
 " أيوه يا ابٍت .. أماؿ برجر ببلستيك " -

كأخدت من فوزم سندكتش الربجر بيدم اؼبرتعشو ك قربتو مٍت بكل حرص ككأين شايل طفل رضيع .. 
ة بنهم رىيب .. قلت  كالكاتشب تأملتو لثواين .. مشيت الروبة باستمتاع .. كقمت الىط ؽبطة كبَت 

 كاؼبايونيز ساوبُت على بؤم ك صدرم :
 "..ا متوىش عنو .. كاحشٍت ابن الكلب" ىو .. ىو يا فوزم اللي يف الصورة .. ده برجر فعبلن .. أن -

.. قلت كانا مرمي على   بإشفاؽعلى كتفي فوزم  طبطبؽبطت قطمة تانية بنفس الشغف كاالستمتاع .. 
  كاخد رصاصة يف قليب كبطلع يف الركح :الكرسي كأين

 " يعٍت .. يعٍت .. يعٍت فبكن ..." -
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 " أيوه يا صاحيب .. فبكن .." -
 " أم مىػٍم؟ .. أم مىٍم يا فوزم .." -

 رزع فوزم فطَتتُت يف بؤه .. كسرب بؤ شام كىو يردد بثقة :
 " أم مىػػٍم ..أم مىػػٍم يا فوزم " -

 عجيب كأنا حباكؿ أسبالك أعصايب :قمت بصعوبة كلفيت حوالُت اعبهاز ال
 " أنا مش مصدؽ .. ده اعجاز .. ده حاجو ؿبصلتش.. أنت أستػػػاااذ" -
 ذ "يييييي" تلم - 

 شاكرت عبهاز الكمبيوتر عندم بأصابع مرتعشة كقلت : 
 " طب بص يا فوزم .. انا حاطط صورة خلفية للديسكتوب .. ىاهتا كده" -

ر اػبلفية اللي حاططها من ست شهور .. طبق ديك ركمي مشوم جاب فوزم صورة الديسكتوب لتظه
راقد كاؼبلك اؼبتوج كسط ربابيش السلطة كالعيش كالبقدكنس ..  كنت حاسس يف اللرظة دم أف 
الديك ىيقفز من اؼبونيتور ك ياخد غطس يف بؤم .. تأملت الصورة لثواين قبل أف تنهمر الدموع من 

 عيٍت كانا أتوسل لفوزم قائبلن:
 جبد يا فوزم .. فبكن كباكؿ نعمل " أرجوؾ يا فوزم .. لو ليا عندؾ خاطر .. لو أنت صاحيب -

 داكف لوكد للديك ده "
 " يا سيدم حاضر مفيش مشاكل .. متعملش يف نفسك كده " -

 كجلس فوزم بكل ثقو كقاـ مشاكر على الصوره كضاغط داكنلوكد كقاؿ:
 "ُت تبلتو.. علباؿ ما ينزؿ من النت فيها ساعت" بس خد بالك .. ىياخد كقت شويو .. ده ديك  -
 " طب نزلو من غَت السلطة كالترابيش اللي حواليو" -
 " برضو .. أصل السلطة مش ىتاخد كقت يف الداكنلوككد قوم " -
" طب ماشي ..  أم حاجو يا فوزم .. أم حاجو .. اف شاهلل لو نزؿ منو )الصدر( بس ..  -

 ا ست شهور مش عارفو تعملو "ىأكوف سعيد .. ده انا مرايت بقاؽب
 " ليو يعٍت ؟؟ .. مع اف الديك مش صعب للدرجة دم " -
 " مهو عشاف اصبل مفيش ديك .. اغباؿ قرط كالدنيا طُت " -

كاجعص فوزم كرجل مهم أماـ الكمبيوتر يزبط شوية حاجات يف اعبهاز يف أثناء عملية الداكنلوكد .. بعد 
 مبروح :طبس دقائق  من االنتظار قلت لو بصوت 

 " ما تشوؼ كده يا فوزم يبكن )الورؾ( نزؿ كال حاجو ؟؟" -
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" يا ابٍت مفيش الكبلـ ده .. كلو ىينزؿ كماف تبلت ساعات .. اسكت بقى خليٍت أركز يف  -
 األكبشنز"

" خبلص يا عم ىسكت .. دم الصورة بقاؽبا ست شهور على اعبهاز .. ؾبتش من ساعتُت  -
 انتظار يعٍت "
 رم بصيت حواليا كاقًتبت من فوزم كقلت :كبعد طبس دقائق أخ

 " بقولك إيو ياض يا فوزم " -
 " قوؿ يا عيوف فوزم " -
 " ىو اعبهاز ده .. ىو .. اعبهاز ده " -
 " مالو؟ " -
 " مبيعملش داكنلوكد غَت الكل بس ؟؟" -
 " امشعٍت " -

 بصيت حواليا كقلت :
 " يعٍت ميعملش مثبل داكنلوكد ؼبزز ... لبكيٍت .. لسكسي جَتلز " -

 بص يل فوزم بنظرة رىيبة كقاؿ : 
" ال يا خويا ... التكنولوجيا بتاعتو لؤلكل بس .. ده بيروؿ اإلشارات الكهربية ؼبواد عضويو ..  -

يعٍت الديك ده النت بيًتصبو الشارات كهربا .. كاعبهاز بيفسر الكهربا على اهنا مواد عضوية  ك 
"... 

 نغزتو يف كتفو جامد كقلت بقرؼ :
..  ؟!خويا خبلص ..ده ايو البكابورت اللي فتح مرة كاحده ده ..عضوية إيو ك فوزيو إيو " يا -   

 مكنتش كلمة "
 خطفت بعنف فطَتتُت كانوا يف طريقهم للفعص جوه بؤه :

.. إيو لزكمو زبلص الفطَت اللي يف البيت .. متعمل  !! " كبعدين بركح أىلك طاؼبا فيو اعبهاز ده  -   
 كم كتوفر الطفح اللي عماؿ تطفرو ده"..داكنلوككد للشربا

 " طب اصرب بقى عشاف بغَت اإلعدادات بتاعت اعبهاز" -     
 " غٌَت يا خػػويا براحتك" -

 كىنا رف ىاتفي اعبٌواؿ .. اؼبداـ ..
 " أيوه .. أنا يف البيت .. قاعد مع فوزم .. ال متتعبيش نفسك يف الغدا " ..  -
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 :نظرت لفوزم بسعادة طاغية كقلت 
" أصل انا عازمك النهاردة انيت كالعياؿ .. آه .. على ديك ركمي .. آه .. ال من غَت فلوس  -

خالص .. اما تيجي ىشرحلك .. يا سيت مصرفتش كال مليم ده إيو الغم ده .. أل الفلوس اللي انيت 
 سايباىا موجودة زم ما ىي .. ؼبا تيجي ىقولك .. ؼبا تيجي ىقولك بقى"

 غيظ :قفلت اؼبوبايل يف 
 " ده إيو الدماغ دم .. مش عايزة تفهم خالص" -

 قلتها كاقًتبت من فوزم اؼبنشغل .. بصيت حواليا كقلت بصوت منخفض جدان :
 " طب بقولك ايو ياض يا فوزم يا شطاف انت .." -
 " ىػػػػا تاين؟" -
 " اعبهاز ده ؟؟ .. ىو .. اعبهاز ده ؟؟" -
 "مالو اعبهاز ده ؟؟" -
 د كده .. مينفعش يعمل آبلوكككككد كيرفع حاجو برضو ع النت""زم ما بيعمل داكنلوكك  -
 " عايز تبعت أكل غبد كال إيو؟ " -
 " ال يا عم أبعت إيو !!.. ىو أنا القي آكل" -

 اقًتبت منو كقلت بصوت منخفض قوم : 
 " أصل أنا كنت بفكر أعمل آبلوككد ؼبرايت " -
 " ؼبراتك ؟؟؟" -
 النت"" آه .. عايزىا تركح مًتجعش .. تتوه يف  -
 " ال حوؿ كال قوة إال باهلل .. ياريت لو أقدر يا صاحيب .." -

 رجعت لورا .. سرحت بتفكَتم كقلت حبسرة :
" بس أنا عارؼ أف أنا حىت لو عملتلها آبلوككد .. الفاير ككؿ اللي عند الناس عمره ما ىيقبلها ..  -

 و البوردة "كاحتماؿ لو نزلت عند حد من الناحية التانية ذبيبلو فايرس كربرؽ ل
 " يا عم الشبكة عندؾ بطيئة كده ليو ؟؟" -

 قلت كاؽبم على كشي :
 " تبلقي حد الناحية التانية بيعمل داكنلوكد غبوت كال حاجو؟؟ " -

 بص فوزم يف الساعة يف توتر كقاؿ :
 " بقولك إيو أنا الـز أمشي " -



 70 

 اتكهربت كمسكتو من أرابيزه :
 الداكنلوككد؟ .. يرضيك الديك ييجي ما يبلقيك"" ىبرب بيتك سبشي فُت؟ .. كالديك؟ .. ك  -
 " الـز اغبق الطيارة .. مفيش ىزار " -
 " طب كاعبهاز ؟؟؟" -
" معلش يا صاحيب .. مضطر آخده معايا .. بس إف شاء اهلل ىرجع اؼبرة اعباية من أمريكا  -

 بكميات كبَتة .. ده كاف ؾبرد عينة اختبار"
 . مفيش جاية .. طب بص .. ىشًتيو منك "اهلل ىبرب بيتك . إيو " ال .. مرة جاية -
 .." ؟!! " يا ابٍت صعب .. بتقوؿ إيو -
" يا أخي ال صعب كال حاجو .. كبعدين العياؿ انا عشمتهم بالديك .. كبعدين مهو فيو منو يف  -

 أمريكا كتَت .. قويل بس .. سبنو كاـ "
 فكر فوزم شويو كبص يل بندـ كقاؿ :

 دكالر" 022"  -
 جنيو " 022يعادؿ  " حلو .. يعٍت ما -
 جنيو " 0022"  انت بتهزر .. ال .. يعٍت  -
 "زم بعضو يا فوزم يا ننت " -

 مفكرتش كتَت .. سبت فوزم ك دخلت االكضو .. جبت الفلوس ..
" اتفضل يا باشا .. أنا مش ىنسالك اعبميل ده يا فوزم طوؿ عمرم .. كمش خسارة فيك  -

 الفلوس"
 ب كقاؿ :حط فوزم الفلوس يف جيبو كبصلي بعتا

 " خلي بالك من اعبهاز .. اانا عملت كده عشاف انت صاحيب بس" -
 " أنت استاذ" -
 " مقولنا تلميذ" -

 بص يف الساعة تاين كقاؿ :
 " بص .. ساعة ك تفتح اعبهاز ىتبلقي الديك .. ريح اعبهاز شويو بعدىا" -
 " حاضر " -
يو اكلو مش عارؼ طعمها " كبص انا حطيتلك اكبشن حلو .. اظبو اكبشن )اديٍت قطمة( .. لو ف -

 ايو فبكن تشغل االكبشن ده كتداكنلوكد حتو منها "..
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 " كبعدين ؟؟" -
" كال قبلُت .. حط بؤؾ قداـ اعبهاز كىتبلقي القطمة خرجت منو كاتزفلطت يف بؤؾ .. لو عجبك  -

 الطعم اعمل داكنلوككد للباقي "
 " حاضر " -

 أخرج من جيبو كرقو كاديهاين كقاؿ :
ده مبرة تليفوف كاحد كاف جي من امريكا معايا .. أم حاجو ربصل يف اعبهاز " آخر حاجو ..  -

 اتصل بيو "
 " حاضر .. انا متشكر قوم يا فوزم .. جبد مش عارؼ أقولك إيو" -

 كانصرؼ فوزم ..
 كذىبت للجهاز أنا يف قمة السعادة كاالنبساط ..

 أعد الثواين كالدقايق ..
 مستٍت حبييب ىبرج بالسبلمة ..

 اعة ..ال حس كال خرب .. عدت س
 مكنتش عارؼ اعبهاز ده بيقوؿ أنو خلص داكنلوكد ازام .. ال فيو نور كال ؼببة كال رسالو .. 

 عدت ساعو كنص .. مفيش حاجو .. كمفيش حىت روبو ..
 ساعتُت .. تبلتو .. ال كتَت .. العياؿ زماهنا جاية .. كمصيبة لو مبلقوش الديك ..

 ..كفترت الصندكؽ يف قوة 
 !!مفيش حاجو 

 اتوترت .. يكونش النت بطيء كأنا اللي استعجلت .. 
 كلمت فوزم .. مغلق ..

 طلعت الورقة اللي ادىاين فوزم كضربت مبرة التليفوف .. اغبمد هلل .. حد أخَتان رد.. قلت:
 " سبلمو عليكو " - 
 " كعليكم السبلـ "  - 
ساعات  0ك ركمي من ع النت ككاف الوقت احملدد ليو " كاهلل يا أفندـ أنا كنت بعمل داكنلوككد لدي -

 .. كدلوقيت بقايل طبس ساعات ال حس كال خرب"
 " آه كبعدين ؟؟" -
 " كال قبلُت .. أعمل إيو .. استٍت شويو كال إيو " -



 72 

 " متعملش حاجو .. خش ناـ " -
 " مش فاىم " -
 " يعٍت مفيش ديك .. أنت ايل طلعت ديك يا ديك "  -

 صيعقت..
 كاف ىيغمى عليا ..  
 " أنا مش فاىم حاجو قصدؾ إيو؟؟؟ " -
" قصدم أف أنت انضرك عليك .. كفوزم اداؾ اعبهاز ككنبك انو بيعمل داكف لوكد ألم أكل  -

 انت عايزه"
 " أيوه .. كاداين مبرتك كقايل اف انت بتاع الصيانة" -
فرؽ الوحيد اين كنت بعمل " أنا ال بتاع صيانة كال حاجو .. أنا اتنصب عليا زيك بالظبط .. ال -

 داكنلوككد لسندكتش طعمية من غَت طرينة .. مش ديك حبالو يا طماع "
 صيعقت كحسيت بأعصايب بتسيب مٍت .. قلت :

 " بس ده جربو قدامي .. كفعبل عمل داكنلوكد لربجر .. أيوه كانا دقتو" -
 " أنت اللي قلتلو انك عايز برجر؟ " -
 " ال " -
ح الربجر .. السندكنش كاف موجود يف اعبهاز من األكؿ كجابة قبل ما "بالظبط .. ىو اللي اقًت  -

هبيلك .. كانت مش ىًتفض .. ألف الربجر حاجو معركفو كسهلو كمتًتفضش .. كآىو اظبو بيجرب 
 اعبهاز .. امبا لو انت اللي كنت صممت على أكلو بعينها كاف ىيتفضح كيتكشف قدامك"

 " يا ابن الكلب يا فوزم " -
 عوض عليك "" اهلل ي -

كقفل الراجل السكة كسابٍت يف مصيبيت .. شلت اعبهاز كبصيت .. ازام ـبدتش بايل .. كال فيو سلك 
 كال كهربا كال أم نوع من أم حاجو .. ؾبرد صندكؽ حديد أبيض ..

لعنت فوزم كاللي جابوه .. العياؿ كأمهم زماهنم جايُت كمتوقعُت الديك يكوف موجود .. رحت للجهاز 
ورة الديك .. مش مشكلو .. العياؿ تبص لصورة الديك غبد ما يشبعوا .. كوبمدكا ربنا أنو طبعت ص

 ديك باأللواف .. مش أبيض كأسود ..
 جنيو .. 0022اؼبشكلة األكرب يف مرايت .. عمرىا ما ىتصدؽ أين اشًتيت سندكتش برجر ب 

 بلهفو : اؼبوبايل بَتف .. يارب يكوف فوزم ضمَته أنبو كرجع لعقلو .. رديت
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 " آلو .. مُت؟؟؟ .." -
 " مساء اػبَت " -
 " مساء النور .. مُت؟؟؟ " -
 " أنا توتو" -
 " توتو مُت؟؟ .. عايز إيو؟؟" -
" أنا كاف مسًت فوزم معايا من شويو كباعلي جهاز بيعمل داكنلوككد لسكسي جَتلز .. كانا بقايل  -

. ىو اداين مبرتك كقايل انك ساعتُت ك مستٍت شاركف ستوف بالبكيٍت تطلع من اعبهاز كمطلعتش .
 بتاع الصيانة .. كأنا .."

 " يا أخي طلعت ركحك  .. كليييييييييييييك " -
قلتها كقفلت يف كشو السكو بعنف .. يا ابن الكلب يا فوزم يا نصاب .. ده مش بينصب بس ده  

 بيتسلى كماف ..
 ..  نق!!لو مرايت عرفت أين صرفت الفلوس كلها يف اؼبدعوؽ ده ىتنصب يل اؼبشا

دخلت النت ككاف أملي حاجو كاحده بس .. اين أالقي ..  توجهت إىل جهاز الكمبيوتر يف شغف
الربنامج اللي فبكن يعمل آبلوككد ؼبرايت .. عشاف تتتتوكككه يف النت لؤلبد كمًتجعش.. ككنت كاثق إين 

 ىبلقيو ..
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.. و فوبٌاــانتــرنت  
 قصة ساخرة

 
االطبلع ، يفهم كل كبَتة  كاسعي  ل طبيبا بشريا يف أحد اؼبستشفيات اػباصة ، مثقفه يل صديق يعم     

كصغَتة يف ىذه البلد ، لو )قلوعة( بتتفرد توماتيكي توماتيكي كلما فتح موضوعا شائكا ، كال تطول ىذه 
شياطُت )القلوعة( إال بعد أف يثبت لك أنك خاطيء سباـ اػبطأ كأنك ستذىب إىل اعبريم لترًتؽ مع ال

 .. كاألبالسة كستخلد يف النار أبد الدىر إف مل تعًتؼ خبطأ كجهة نظرؾ
 
، اؼبثقف  ، اؼبطٌلع ، صاحب )القلوعة( .. يعاين من كسواسو قهرم .. فهو  ككاف ىذا الصديق الطبيب 

يشك يف كل شيء كأم شيء .. "العربية قفلتها كويس .. قوؿ مش ىضربك ؟" .. "الكوباية مغسولة .. 
مم روبة جراثيم؟" .. "سبمت على باب الشقة قبل ما لبرج ؟" .. إىل آخره .. كىذا الوسواس الفظيع دفع شا

صديقنا إىل عدـ استخداـ االنًتنت يف إنشاء حساب بريد إلكًتكين أك أف ينضم إىل أمو من مواقع 
النت "مًتاقب يا  الشبكات االجتماعية كالفيس بوؾ كمام سبيس كغَتنبا .. ككاف السبب يف ذلك ىو أف

ابن عمي" .. "كأكؿ ما تفتح االكسبلورر ىتبلقي كاحد من اعبماعو إياىم صريلك كقاعد بيشوؼ أنت 
بتعمل إيو" .. مل أناقشة يف قناعاتو الشخصية هبذا اؼبوضوع كمل أقنعو بعمل أم بريد الكًتكين ألف اؼبوضوع  

 ..بعد أف تناؿ منك كل مناؿ  الكلو ال يعنيٍت كما أف قلوعتو ؼبا بتتفرد ال تيطول إ
**** 

كنت أجلس باؼبقهى القذر على ناصية الشارع ، فبسكان   -ككأم شاب طموح يف مثل عمرم  -كذات يـو 
بيدو جريدة الصباح كباليد األخرل كنت أغمس البسكوت أبو شلن يف كوب الشام الساخن كاستمتع 

 بالطعم الرىيب ..
امي كاإلعصار .. مل تنزؿ عينام عن اعبريدة .. قلت كأنا التهم فوجئت بالصديق يهول على الكرسي أم 

 البسكوتو ككرائها شفطة شام :
شهور بيدكركا على الدكتور اجملـر اللي عماؿ يعمل عمليات نقل  2تصدؽ يا بوضبيد أهنم بقاؽبم  -

 بشرية كمش القيينو !!  أعضاء
 

 قاؿ كىو يلهث كيبسح عرقان كنبيان :
 . مرايت مسافرة مع اخوىا كقرايبها للسعودية .. مش عارؼ أعمل إيو؟؟!طيب ماشي .. بقولك . -
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 مل أرد كتابعت القراءة بًتكيز .. فأزاح صديقي اعبريدة من أماـ كجهي كقاؿ بعصبية :
يا ابٍت انت بتقرا إيو ؟! .. بقولك مرايت مسافره .. مسافره .. كأنا قلقاف قوم قوم كمش عارؼ  -

 أعمل ايو .. 
 استياء كقلت :نظرت إليو ب

 طب كإيو اؼبشكلو ؟ -
 نظر حولو بقلق كاقًتب مٍت كنبس )كشعرت حينها أف حالة الوسواس بدأت عملها اؼبقدس( :

مانت عارفٍت .. قلقاف عليهم .. كعايز أعرؼ نبو بيعملوا إيو غبظة  اؼبشكلو أين مش مطمن .. -
 بلرظة ..

، كاشًتم كامَتا باتنُت جنيو ، كشات  يا سيدم ماىو فيو موبايل .. كلو مش كفاية أعمل ايبيل -
 معاىا كل شويو ..

 تراجع للوراء ككأنو لدغو عقرب كشعرت أنو يكاد يغمى عليو .. قاؿ: 
 شات ككامَتا كايبيل ؟؟؟  أنت اللي بتقوؿ الكبلـ ده ؟!! .. أنا مش مصدؽ .. -
ك دم .. ال فيو نت مهو يا ابٍت الـز زبلص من اللي أنت فيو ده .. مفيش األكىاـ اللي يف دماغ -

 مًتاقب كال دياكلو .. كلو فرضنا أنو مًتاقب .. ىو انت بتعمل حاجو غلط ؟!! ..
 قضمت قضمة من البسكوتو كتابعت بربكد :

إال لو أنت بقى غاكم الدخوؿ على مواقع إباحية كقلة أدب كخايف حد يعرؼ .. يبقى ده كبلـ  -
 تاين ..
 قاؿ بنرفزة :

كال ايو؟؟ بعدين كامَتا ايو ؟ أنت متعرفش أنو فيو فايرس منتشر اليومُت دكؿ انت فاكرين زيك  ليو ؟ -
بيخلي الكامَتا تفتح لوحدىا .. يعٍت فبكن تبقى قاعد يف أمانة اهلل كتبلقي بلد حباؽبا على الناحية التانيو 

 بتتفرج عليك كأنت مش دارم ..
َتا تفتح لوحدىا كناس تانيو تشوفك .. ىو الكبلـ ده كلو عادم جدان يا ابٍت .. كإيو يعٍت ؼبا الكام -

 أنت ال ظبح اهلل معيوب كال حاجو ..
 نظرت إىل كرشو الكريو ك قلت :

 طب ده أنت حىت امكانيات .. -
 ربسست ذقنو كطفل صغَت كتابعت بدالؿ :

 ك كماف عسولو ككميلة كفبكن تبلقي عساسيل كتَت وببوا يتعرفوا عليكي .. -
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 اؿ حبـز :أزاح يدم يف عنف كغضب كق
.. ببقى قاعد هبدكمي  مش دم القضية يا ناصح .. اؼبشكلو إين ببقى قاعد براحىت شويو -

 ..الداخليو
 خبلص .. يبقى اقلعها قبل ما تقعد عاعبهاز عشاف ؿبدش يشوفها ..  -
 خفيف قوم .. -

 نبمت باالنصراؼ فجذبٍت صديقي يف ؽبفو من ذراعي كقاؿ :
 فُت ؟؟إيو ده .. انت ىتسيبٍت كرايح    -
أنا قلت لك على اغبل كمعنديش كبلـ تاين أأقولو .. فكر كويس كلو عايز مساعديت يف حاجو   -

 كلمٍت .. 
تراجع صديقي للوراء يف يأسو مفكران .. أشفقت عليو بعد أف رأيت كجهو ينتفخ من االضبرار كمشمت رائرة 

ألف ىناؾ  -ف أنفجر يف ىذا السن شياط فعرفت أنو سينفجر يف أية غبظة .. كدبا أين مل أكن مستعدان أل
 آثرت اإلنصراؼ على الفور .. -أمنيات يف حيايت مل أحققها كما أف البسكوت كالشام لسو ـبلصوش 

 
*** 

إنشاء حساب بريد  -على مضض كبعد تفكَتو مرير  -يف اليـو التايل فوجئت هبذا الصديق ىبربين أنو قرر 
و كأنو وبتاجٍت عشاف أعلمو أصوؿ الشات  كاللذم منو .. ذىبت إلكًتكين على اإلنًتنت للتواصل مع زكجت

 إليو قبل أف يغَت رأيو ..
 .. قويل؟ .. نديها )ياىو( كال )ىوسبيل(؟؟! .. آىو ده الكبلـ .. ىا -

 قلتها كأنا اذبرع الشام يف هنم .. فقاؿ :
 ال ده كال ده .. -

 نظرت إليو باستغراب كقلت :
 أماؿ إيو ؟؟ -
 استطبلعات .. لقيت فيو موقع اظبو )اكركنيك( .. فبكن أعمل عليو ايبيل ..أنا عملت  -     
 ؟؟مواعُتقع ده ؟ كال سائل تنضيف )أكركنيك( ؟ .... ده مو   -
 ال .. اصل ده موقع نادر جدان .. كتقريبان مش موجود .. كالعُت عليو ىتبقى قليلو .. -
 اـ دم ..ببلش كسوسو .. ببل مًتاقب ببلزفت .. فوؽ بقى كبطل األكى -

 ضغطت دبهارة أزرار لوحة اؼبفاتيح كقلت كأم خبَت كمبيوتر :
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 ىعملك أكونت على اؽبوسبيل ..  -
 اسًت يا رب .. -
 كىنزلك اؼباسنجر .. -
 كماف؟ .. يا منجي يا رب .. -
ساعة  07كىعملك حساب على الفيس بوؾ كبرضوا قوؿ مراتك تعملها حساب .. كخليو مفتوح  -

تب عليو ستاتس كل شويو حبيث مراتك تعرؼ أنت بتهبب إيو .. عشاف تبقوا قصاد بعض ..كأك
.. كؼبا زبش  يعٍت ؼبا تاكل اكتب انا باكل دلوقيت .. ؼبا زبرج اكتب خارج كراجع كماف ساعة

 اغبماـ يبقى اقفل بركفايلك كويس عشاف ؿبدش ىبش عليك ..
 يا لطيف يا رب .. -

 غمست البسكوتو يف الشام الساخن كقلت :
بقى ..ىنربط اؽبوسبيل بالفيس بوؾ .. كتبقى كده أنت دخلت االلفية اعبديدة من آخر حاجو  -

 أكسع أبواهبا ..
 كماف ربط ؟؟ .. ال ده كتَت .. كتيييييييييييييييييييييييَت ... -

كىنا كجدتو يبسك يدم اؼبمسكة بالشام بتوسل كعنف كقد أصيب حبالة من االهنيار العصيب كاؽبسس 
 البلكزعي:

 ببلش كل ده .. ده أنا كده ىركح كرا الشمس ..  أرجوؾ ..  -
 نظرت بشراسو مفتعلة إىل يده اليت سبسك معصمي كقلت:

 ينفع كده اللي انت عاملو ده ؟؟ -
 ترؾ معصمي كابتعد قائبلن :

 أنا آسف .. مكنش قصدم .. -
 ض..بعد إيو ؟؟؟؟؟ .. بعد ما باشت البسكوتو يف الشام! .. ىو أنا ببلقي البسكوت ده يف األر  -

كىي تبوش يف الشام الساخن  -كاليت مل استطع انقاذىا يف الوقت اؼبناسب  -راقبت البسكوتو التعيسة 
كتتجو يف بطء ناحية قاع الكوباية .. نظرت لصديقي بضيق مث التفت للجهاز كضغطت على اػبطوة 

 االخَتة لعمل اغبساب كسط دموع صاحيب اؼبنهمرة ..
 
*** 
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كانشكح صديقي حبسابو اعبديد على اإلنًتنت كاستطاع التواصل مع زكجتو   مرت األياـ األكىل بسبلـ
كما يريد ، كلكن بعد أسبوع من إنشائي لو اؽبوسبيل كالفيس بوؾ كبعد تلقيٍت لو أصوؿ الشات 

 كاغبركات كاللذم منو ، كجدتو يتصل يب كقد بدا على صوتو التوتر الشديد:
 قابلٍت يف القهوة دلوقيت حاالن .. -
 ؟؟ليو  -
 ؼبا تيجي ىقولك .. -

 كبعد ساعة كنا يف القهوة .. 
 خَت ؟ -

 قلتها فنظر الصديق حولو بشك كقاؿ :    
 أنا مًتاقب .. -
 مًتاقب إزام ؟؟ -
أنا مًتاقب كربركايت مرصودة .. أنا احساسي مبيكدبش .. أنا خايف قوم كمش عارؼ أعمل إيو  -

 .. كلو منك .. كلو منك ..
 دم ك فهمٍت إيو اغبكاية عشاف أساعدؾ .. كلو مٍت إيو ؟؟ بطل الوساكس -

 نظر حولو ليتأكد أنو ال أحد يتابعنا مث مد رأسو كالزرافة ناحييت كقاؿ بصوت أظبعو بصعوبو :
 إمبارح .. -
 مالو ؟ -
بصيت بالصدفو من الشباؾ لقيت فيو ناس كاقفو ربت على ناصية الشارع كعمالُت يبصوا بطريقة  -

 مريبة على الشقة بتاعيت ..
 كفيها إيو؟! طب  -

 نظر حولو مرة أخرل مث اقًتب أكثر كقاؿ :
كاف معاىم السلكي كالبسُت جواكت سودا .. صدقٍت .. كسايبُت الشارع كلو ككاقفُت ربت  -

 شقيت .. كؼبا سألت البواب قايل أهنم بقاؽبم اسبوع بيقفوا نفس الوقفة دم .. 
 صمت مث اقًتب أكثر قائبلن بصوتو خافت :

وكككككع بالظبط .. يعٍت من كقت ما أنت دخلتٍت يف اؼبصيبة السودا بتاعت بيقفوا  من اسب -
 االيبيبلت كالشات كالفيس بوؾ كاؼبواقع اؼبهببة دم ..

 ىرشت ذقٍت كقلت :
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 طب انت دخلت على ام جركبات اك مواقع مشبوىة .. -
بتكلم  ال خالص .. انا خبش على مواقع االخبار بس .. حىت من ساعة ما عملت الفيس بوؾ مش -

 غَت مع مرايت ككاحده كده عملت يل اضافو من يومُت ..
 كاحده ؟؟؟ -
 آه .. -
 حلوة ؟؟..  -
 ىو احنا يف إيو كال يف إيو اهلل ىبرب بيتك ؟؟؟! ... آه يا خويا صورهتا حلوة جدان .. -
 طب صورهتا عاملو إزام ؟؟ -
 كانت حاطة صورة رمضاف كرمي .. فبكن بقى كبل مشكليت .. -

 الشام كسألتو باىتماـ :ارتشفت رشفو من 
طب من ساعة ما عملت االيبيل كالفيس بوؾ مدخلتش على ام جركبات فيها اضرابات كال دعوة  -

 العتصامات ؟؟
 قاؿ بنفس الصوت اػبافت جدان :

يا ابٍت من ساعة ما عملت الزفت ده مدخلتش غَت على جركب )كارىي تامر حسٍت( .. ك   -
 مصر( .. جركب تاين اظبو )أندر البوكسرات يف

 أندر البوكسرات يف مصر ؟  -
 قلتها باستغراب كأنا أقضم قضمة من البسكوت  .. مث تابعت يف شركد :

يكونش فيو بوكسر من بوكسرات اعبركب اللي انت مشًتؾ فيو ىبص كاحد من اللي كاقفُت دكؿ  -
 كاضايق انك تعديت على حريتو الشخصية ؟..

 يا عم انت عماؿ هتزر كانا مش ناقصك .. -
 راجعت للوراء ..ارشفت رشفو من الشام كقلبت صفرات اعبريدة ..ت
أنا ال هبزر كال حاجو .. انت اللي كبلمك ميتصدقش .. كبقيت موسوس ككنبك ده ىيوديك يف  -

 داىية .. 
 نظرت إليو حبدة كتابعت :

الناس دم لو كانت عايزة حاجو كانت جابتك من قفاؾ كمكنوش ىيقفوا اسبوع يراقبوؾ .. أنت  -
ماؿ زبوؼ نفسك عالفاضي .. كال تبلقي أساسان فيو ناس جبواكت سودا كال بيضا ك ال دياكلو ع

 .. كال فيو أم حاجو من الكبلـ ده أساسان ..
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 كجدتو يقوؿ :
 طب فرضان أنو مفيش ناس جبواكت سواد كال بيضا كال دياكلو .. طب إيو رايك بقى يف دم.. -

 صمت مث تابع :
يس بوؾ عشاف اتكلم مع مرايت .. لقيت  الصفرة مبدكرة إعبلنات .. امبارح ؼبا دخلت على الف -

اإلعبلنات كلها عن مؤسبرات طبية .. كأدكية .. كطرؽ عبلج طبيعي .. كلها إعبلنات يف زبصصي 
.. 

 كإيو اؼبشكلو .. عادم .. -
 قاؿ صديقي بعصبية :

نات اللي بتجيلو .. ال مش زفت عادم .. اتصلت بواحد من اللي أعرفهم عشاف أعرؼ إيو اإلعبل -
قايل أف اإلعبلنات اللي على الصفرو بتاعتو غَت اللي عندم خالص ، كانت بتجيلو اعبلنات 

 بورصة كشرابات  حريبي ..
 برضو مفهمتش إيو الفكرة ؟؟ -

 نظر حولو بقلق مث قاؿ:
دكنان عن كل عرفوا منُت أف أنا دكتور ؟؟... لييييييو اإلعبلنات الطبية دم مبعوتة  ليا أنا بالذات  -

 البشر؟؟؟؟ .. يا ابٍت صدقٍت أنا مًتاقب .. فيو حد متابعٍت ..
 ارتشفت رشفو من الشام كقلت :

يا ابٍت اؼبوضوع ده عادم جدان جدان ... اإلعبلنات دم بتبقى موجهو .. متربؾبة اهنا تركح لناس  -
يس بوؾ انك مهتمُت دبوضوع اإلعبلف نفسو .. انت مثبلن .. انت نسيت انك كاتب على الف

طبيب؟! .. طبيعي أف اإلعبلنات اللي ذبيلك تبقى متعلقة بالطب كاؼبؤسبرات الطبية كاألدكية 
 كاالكتشافات العلمية اغبديثة ..

 مسح قلقان كنبيان كقاؿ :
 أنت شايف كده ؟؟؟ .. -
 كأبو كده كماف .. -

 نظرت إىل كجهو التعيس كأكملت بثقة :
نات بنوؾ كشركات غسيل أمواؿ كبورصة ك ىتبلقي كلو كتبت أف انت ؿباسب ىتجيلك إعبل -

مباحث األمواؿ العامة تاين يـو كاخداؾ عاغببس .. كلو كتبت انك بتاع كمبيوتر كبرؾبة كمش 
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عارؼ ايو ىتبلقي مواقع لغات برؾبو كجرافيكس كفوتوشوب كاللذم منو .. ىي اؼبواضيع دم 
 بتمشي كده ..

 صمت مث قاؿ كىو مغلوب على أمره :
 .. ىراكؿ اصدقك .. إما نشوؼ آخرهتا إيو .. خبلص -
أيوككاه .. أنا كده أحبك .. ككرب دماغك بقى عشاف عايز اشوؼ عملوا ايو مع الدكتور اللي  -

 بيسرؽ االعضاء ..
 قلتها كانا افتح اعبريدة على صفرة اغبوادث .. ىرش صديقي ذقنو بعنف كقاؿ :

 بس فيو حاجو أنا مش فانبها ؟ -
 إيو تاين؟؟.. -
 واد اللي أنا اتصلت بيو ده !! .. كتب إيو عشاف ذبيلو إعبلنات شرابات حريبي ؟!ال -

 سربت بؤ شام أصيل كقلت بكل ثقة :
 آىو ده بقى فبكن تقوؿ أنو مًتاقب ..  -

 
****** 

كنت أظن أين بإنشائي حساب بريد إلكًتكين كفيس بوؾ لصديقي اجملنوف أين أفعل خَتان بربطي بُت قلبو 
ب زكجتو )الباييب( .. كلكٍت لؤلسف مل أىنا بساعة مل يكن فيها مكاؼبة منو تتردث عن )النونو( كقل

ايبيبلت بتًتاقب كأشخاص غرباء يطلبوف تقبيلو من بؤه ناىيكم عن اإلعبلنات الغريبة اليت تغرؽ انبوكسو  
 كل يـو  .. 

ان ىذه اؼبرة .. جلسنا يف اؼبقهى كيف يوـو ما ىاتفٍت طالبان مٍت مقابلتو يف اؼبقهى .. كاف صوتو يبدك عصبي
 إياه .. كاف الوقت عصران ..

 خَت ؟ -
 قلتها بنفاذ صرب .. فقاؿ كىو ينظر يل بعصبية :

 كمنُت ىييجي اػبَت كأنا عايش يف الكابوس اللي مش عايز ينتهي ده .. -
 صمت مث تابع يف يأس :

 مبيجيش من كراه غَت الببلكم.. اهلل يبسيكي باػبَت يا أمي..ىي اللي قالتلي اؼبدعوؽ النت ده   -
يا عم دم تبلقيها كانت بتقوؿ كده بس عشاف الفاتورة اللي كانت بتجيلكوا اياـ )الدياؿ أب( ..  -

امبا أمك لو عرفت اف فيو اخًتاع اظبو )دم اس اؿ( .. )غمزت بعيٍت كقلت( .. أكككه .. ىتبلقيها 
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صاحيب .. دم أمك كانا عارفها كويس ..  تاين يـو راشقو عالنت كشغالو شات كايبيبلت ك كلو يا
 سبوت يف اؼبسخرة ..

 على فكرة انت جي هتزر كانا مش ناقصك ..  -
 أنا شايفك متعصب بس زيادة عن اللزـك فقلت الطف اعبو .. -
 على العمـو أنا أخدت قرارم  خبلص .. -
 اشجػػػيٍت .. -

 بدا عليو الًتدد مث قاؿ يف حـز كعصبية :
على كل حاجو .. ثانيان ياريت بقى نلغي حسايب على الفيس بوؾ كحسابات أكالن انا عايز اشكرؾ  -

 ساعة .. 07الربيد اإللكًتكين بتاعيت عشاف كفاية كده.. أنا مبقتش مرتاح .. حاسس أين مًتاقب 
 حملت أف عصبيتو يف ازدياد قلت :

 ال حوؿ كال قوة إال باهلل .. ىعملك اللي انت عايزه حاضر .. ركؽ بالك بس .. -
 ناديت على )سيد( صيب اؼبقهى .. جاء .. قلت :

 عايزين كاحد ينسوف معترب يركؽ باؿ الباشا .. كشام مضبوط ليا .. -
 ىٌم سيد باالنصراؼ .. جاؿ يف بايل خاطر .. فناديتو ..

 قويل يا سيد .. -
 نعمُت يا بيو .. -
 انت عندؾ كمبيوتر؟  -
 ايوه يا باشا .. الوالد عندىم .. -
 بوؾ ؟حد فيهم عنده فيس   -
 ال كاهلل يا باشا .. الكبَت بيفكر يبقى عنده قداـ .. ىي بس الفلوس مقصرة معانا شويو.. -
 فلوس ؟؟ .. فلوس ايو .. -
 فلوس التوؾ توؾ .. -
 توؾ توؾ إيو ؟.. بقولك فيس بوؾ .. -
 ده إيو ؟ -
 ده موقع دردشة كتعارؼ يا سيد .. مش قلتلي عيالك عندىم كمبيوتر .. -
؟؟؟! .. أعوذ باهلل!!!!! .. ملناش احنا يف اغباجات دم!!! .. دم ال يا باشا تعارؼ إيو؟ -

 اغباجات دم كلها قذارة ككالد كبنات بيربوا يف بعض كصور عريانو ك مواقع مشبوىو كدعارة ك  ..
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 قاطت سيد قائبلن :
 ..ىات اغباجو اللي قلنالك عليها .. كتك القرؼ .. خبلص اقبرص خبلاااااااص يا سيد .. خبل -
 يا باشا ..حاضر  -

 انصرؼ سيد .. نظرت إىل صديقي باىتماـ كقلت :
شوفت .. كل الدنيا عندىا نت كفيس بوؾ إال انت .. انت فعبل اللي موىـو علطوؿ كؿبتاج تتعاًف  -

.. 
 معلش .. خدين على قد عقلي .. أنا عايز ألغي حسابات االنًتنت كالفيس بوؾ بعد إذنك .. -
 حاجو .. ىتطمن على مراتك إزام ؟طيب .. لو فرضنا أين لغيت لك كل  -
أنا ازبانقت معاىا اساسا .. مش عايز اتكلم معاىا كال أعرؼ عنها حاجو .. كآىو جبملة القرؼ  -

 اللي الواحد عايشو ..
 طب فبكن اعرؼ ازبانقت ليو ؟؟ ..  -
ىو بسبب موضوع كنت حكيتلك عليو قبل كده ..اػبًلفة .. انت عارؼ اف احنا متجوزين بقالنا  -

 ُت كمفيش عياؿ ..سنت
 برضو مش فاىم ؟؟ مُت اللي عايز ىبلف  كمُت اللي مش عايز .. كسبب عدـ اػبلفة إيو .. -
 دم حاجات متتقلش .. انا قلتلك سبب اػببلؼ كخبلص .. -
 كبعدين .. -
كال قبلُت .. طبعا الطُت زاد بلو ؼبا مرايت عرفت اف انا ضايف البنت اللي صورهتا رمضاف كرمي  -

 كل شويو ..كبشات معاىا  
 يا هنار ابيض .. كىي اتصرفت إزام ؟.. -
 أبريل( .. 2غاظتٍت كعملت إضافة لواحد اظبو )العيد بكرة( ككماف ألخوه التوأـ )اضراب  -

 ضركت بشدة فنظر يل دبزيج من األمل كالعتاب فقلت من كسط ضركايت :
 كاهلل أنتوا االتنُت أجن من بعض ..  -
يا عشاف الغي النت كلو من عندم .. مش عايز يبقى ليا كجود اؼبهم دلوقيت أنا عايزؾ تيجي معا -

 هنائي على النت ده ..
 آخر كبلـ .. -
 أيوه .. -
 يعٍت لو عملت كده ىًتتاح ؟؟ -
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 آه ..  -
 كالناس اللي البسو جواكت سودا ىتبطل تقف ربت بيتك ؟! -

 ظهر على صديقي تػتػنػيػرو غَت عادية .. قلت لو :
 الونبية اللي جبواكت سودا ىتبطل تراقبك ؟؟.. اؼبًن إف ببلؾ؟؟..مًتد..اتسمرت ليو ؟؟ الناس  -

 كاف صديقي وباكؿ اف يقوؿ شيئان كلكن صوتو خرج مبروحان .. فأشار بإصبعو اؼبتوتر أف أنظر للوراء .. 
 نظرت .. 

 ككانت اؼبفاجأة ..
ب فظيع ثبلثة أشخاص ضخاـ اغبجم ، عجييب الشكل ، يرتدكف سًتات سوداء ، على كجوىهم غض

 ..كرائهم يقف عدد من العساكر ..
 كدت أف يغمى علٌي من )اػبٌضة( .. قاؿ أحدىم :

 مُت فيكو ؿبمد عبد الرحيم ؟؟ -
 كقفت على الفور يف فزع .. أشرت لصديقي دكف أف أتكلم فأشار الرجل :

 خدكه على البوكس .. -
 ديد :كىنا كاد صديقي أف يصاب بسكتو قلبيو .. تشبث يٌف كقاؿ بارتباؾ ش

يا باشا كاهلل مكنش قصدم .. أنا كنت لسو رايح ألغي حسابات االنًتنت كااليبيبلت .. انا مظلـو  -
 .. ىو ده اللي كزين كدخلٍت يف السكة السو دم .. ارجوؾ .. ارجوؾ ..

 كقفت مذىوالن ال أفهم ما وبدث .. نظر يل الرجل كأشار جملموعة من العساكر قائبلن يف غضب :
 و معاه ..خدكا ده برض -

أصبت بالشلل كمل أستطع الكبلـ أك تفسَت ما وبدث .. قادين العساكر كصديقي إىل البوكس .. جاء 
 )سيد( صيب اؼبقهى كىو وبمل الينسوف كالشام :

 كاغباجو اللي طلبتها يا بيو .. -
 قاؽبا بدىشة فقلت لو بغضب :

 أشرهبا أنت يا سيد .. كتك داىية يف سرنتك اللي ذبيب الفقر .. -
 سرب )سيد( بؤ ينسوف كىو يقوؿ :

أنا برضو اللي سرنيت ذبيب الفقر؟! .. اهلل يساؿبك يا باشا .. ؿبنا قولنا النت كالكمبيوتر بيجب ببلكم  -
 مسعمتوش الكبلـ .. كآدم آخرهتا ..
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*** 
كقفت ك صديقي يف قسم الشرطة .. مل أكن أعي ما وبدث بعد كظللت أحاكؿ أف أحبث تفسَتات يف 

كلكٍت مل أجد .. كنا كاقفُت يف مكتب الضابط الذم مل يأيت بعد .. القيود يف أيدينا .. ملت  عقلي
 على صديقي كقلت يف خوؼ كقلق :

 أنا مش فاىم إيو اللي بيرصل .. أنت عملت بلول كـببيها؟؟ -
اؼبوضوع كاضح زم الشمس .. أنا قلت لك النت كااليبيبلت كاغباجات دم كلها مًتاقبة  -

 أم حد بيقوؿ "بًػػم" كانت مش مصدقٍت ..كبيمسكوا 
انت مش قلت يل انك مدخلتش جركبات اعتصامات كال اضرابات ؟؟ كانك بس دخلت جركب  -

 "كػػارىي تامر حسٍت"..
 ىو ده بس كاهلل .. -
 يكونش فيو زعيم كطٍت اظبو )تامر حسٍت( كقفشونا عشاف كارىينو؟! .. -
صبجمو كعنده شعر صدر بالكثافة دم إال لو كاف معتقدش اف فيو زعيم كطٍت بيلبس سلسلة فيها  -

 زعيم سيس ..
 منطقي برضو .. -
 انت بًتغي أنت كىو بتقولوا إيو ؟؟ -

 نطق هبا الضابط اؼبخضـر كالذم دخل لتوه إىل مكتبو كجلس إىل الكرسٌي .. قاؿ صديقي بتوتر شديد:
 كال حاجو يا حضرة الضابط .. -

 نظر الضابط يف كرقو أمامو كقاؿ :
..كبعدين  0000بقى .. اظبك ؿبمد أضبد عبد الرحيم .. خريج كلية طب عُت مشس دفعة قويل  -

 ؟؟ احكيلي .. ادينا بندردش ..
 مضبوط يا حضرة الضابط .. بس انا مش فاىم يا باشا أنا هتميت إيو بالظبط ؟؟ -
نراقبك  انت فاىم كويس انت جي ىنا ليو .. ده احنا مصدقنا لقيناؾ كبقالنا اسبوع حبالو عمالُت -

 كنشوؼ ربركاتك ..
 انا مش ىعمل كده تاين يا باشا .. خبلص تبت .. أنا كنت لسو رايح ألغي كل حاجو .. -
سنو  05انت فاكر انو بالساىل كده ؟.. مش الـز تتعاقب على اللي أنت ىببتو؟ .. دم فيها  -

 اشغاؿ شقة ..
 اهنار صديقي كحاكلت أنا أف اسباسك .. قاؿ الضابط :
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نا بنتررل عن بطايقكم دلوقيت .. كشويو كييجي الرد عشاف نشوؼ الببلكم اللي عالعمـو اح -
 عملتوىا ..

 مث نظر إىل أحد العساكر كقاؿ :
 خدىم على اغببس يا ابٍت غبد ما ييجي تقرير البرث اعبنائي .. -

 كىنا قادنا العسكرم إىل الزنزانو ..
أما أنا فلم استوعب بعد ما وبدث .. ككنت  كاف صديقي وباكؿ أف يشرح كيقوؿ كبلمان غَت مفهـو ..

 أشعر أف ىناؾ خطأ ما ال أستطيع تفسَته ... 
*** 

يف الزنزانو جلست كصديقي ال نتكلم كال نتردث يف أم شيء .. حاكلت أف أكوف متماسكان .. أما 
ب  صديقي فقد أصيب حبالة من اغبديث مع النفس كظل يهمهم نبهمات غَت مفهومة كيرسم صباجم كيكت

كلمات عجيبة على حائط الزنزانة .. أشفقت عليو ككنت طواؿ الوقت أحاكؿ أف أربط اؼبواضيع ببعضها 
ألصل لتفسَت ؼبا كبن فيو .. مل أستطع لـو نفسي أك لومو على أم شيء .. فبالتأكيد ما حدث لو تفسَت 

 منطقي .. مضت أربع ساعات بعدىا أخربنا اغبارس أف الضابط يف انتظارنا ..
 لنا إىل مكتب الظابط .. قابلنا ألكؿ مرة بابتسامو راضيو .. دخ

 اقًتب من صديقي الذم كاف مصابان حبالة من الذىوؿ كرفع البطاقة يف كجهو كقاؿ بود :
 أنا مش عارؼ أأقولك إيو .. احنا متأسفُت جدان .. -

 مل يرد صديقي الذم اصيب حبالة من اػبرس .. فتابع الضابط :
شهور  2ؼ الدكتور اللي باع ضمَته كتاجر يف االعضاء البشريو .. احنا بقالنا حد فيكو اكيد يعر  -

 بندكر عليو ..
 قلت :

 أيوه يا حضرة الضابط .. أنا كنت متابع القصة دم يف اعبرناف .. -
 قاؿ الضابط كىو ينظر لصديقي :

سم .. ؿبمد فيو تشابو عجيب جدان ما بينك كما بُت الطبيب ده .. انتوا االتنُت ليكو نفس اال -
أضبد عبد الرحيم .. كخرهبُت نفس السنو كمن نفس اعبامعة.. كده خبلنا ناخد احتياطنا كنراقبك 

 الفًتة اللي فاتت دم ..
 أخرج الضابط بطاقة كرقية شيك كقاؿ كىو يربت على كتف صديقي الصامت :
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ل ..لو فيو أم احنا متأسفُت ألم سوء تفاىم أك قلق سببناه ليكو ..كده الكارت بتاعي يا بط -
 حاجو أك عندؾ معلومات عن أم شيء تقدر تكلمٍت يف أم كقت .. كدلوقيت تقدركا تركحوا..

*** 
خرج صديقي صامتان من باب قسم الشرطة كخرجت معو .. حاكلت أف أكاسيو فلم أستطع .. ذىبت معو 

.. أخربين بصوت إىل منزلو .. أعددت كوب ينسوف لو .. ككوبان من الشام الساخن مع البسكوت يل 
مبروح عن شيء يتعلق بإلغاء حسابات االنًتنت كما إىل ذلك .. أطعتو فيما يريد .. جلست إىل جهازة 

 كجلس جبوارم .. كاف صامتان سبامان  .. أحسست بتأنيب ضمَت عجيب .. قلت لو :
 أبو ضبيد .. أديك عرفت أين مليش ذنب يف أم حاجو .. -
 .حاضر .. ألغي اغبساب لو ظبرت . -
 مش عايز تقوؿ مراتك حاجو قبل ما ألغي .. -
 أل ..  -
طب أنا حاسس أين عايز اساعدؾ .. أحنا اخوات كأنا مستعد اظبعك يف موضوع اػبًلفة ده ككبلو  -

 مع بعض ..
 قلتلك اغباجات دم مبتتقلش .. -

 مل أٌف عليو أكثر من ذلك ... دخلت إىل حسابو يف الفيس بوؾ كاؽبوسبيل .. 
لصفرة أصابت صديقي كأصابتٍت الدىشة الشديدة ؽبذا الكم اؽبائل من كجبرد أف ظهرت ا

اإلعبلنات..كانت الصفرة مليئة بإعبلنات عن أرقاـ ساخنة لعبلج الضعف اعبنسي كاؼبقويات كحبوب 
 الفياجرا..

 نظرت لصديقي فوجدتو قد أغمى عليو ..
بإلغاء اغبساب يف سرعة كدخلت أيضان  ظللت لدقائق ؿبملقان يف اعبهاز كقد أصابٍت قلق غَت عادم .. قمت

 إىل حسايب يف اؽبوسبيل كاعبي ميل كالياىو كالفيس بوؾ كألغيتهم باؼبرة .. 
أمسكت بكوب الشام الساخن الذم كدت أنساه ك ظللت يف حسره أتامل البسكوتو اليت باشت ك مل 

 استطع انقاذىا كىي تتجو إىل قعر الكوباية يف بطء شديد ...
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 .. آلو .. ادٌنً الرٌس

 

  :  اغبسناء دليل التليفونات .. ردت اؼبدموازيل 072رفعت ظباعة التليفوف .. طلبت 

 دليل التليفونات مع حضرتك .... صباح اػبَت          -

 .. صباح النور          -

 ..  يا أفندـ أؤمر          -

 .. عايز مبرة سيادة الريس          -

 .. !!!!!!!!نعم ؟          -

  ؟!  التليفونات مبرة سيادة الريس .. مش ده دليل          -

 !! أيػػػوه          -

      ..  طب عايز مبرة سيادة الريس          -

 ..  ريس مُت يا أفندـ ؟          -

 ..  رئيس اعبمهورية طبعان  عيمر حرب ؟؟ ..  ىيكوف الريس          -

 !!صبهورية إيو ؟؟          -

  .. ؟!  يا بنيت مش ده دليل تليفونات مصر          -

 !! أيوة          -
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مبرة رئيس صبهورية مصر العربية  صبهورية كواالالمبور .. ىتبلقي يبقى اكيد مش عايز مبرة رئيس          -
 .. حاجو كده .. 27 .. أك 02 أكلو  يف تليفونات مصر اعبديدة .. 

-          ........... 

 آنسة انيت معايا كال رحيت فُت ؟؟ يا    -

  ..   غبظة   - 

  ..  شخص ما غابت اؼبدموازيل اغبسناء دقيقة ظبعت خبلؽبا نبهمو مع

 :  فوجئت بعدىا بصوت رجل ـبضـر

 ..   صباح اػبَت   -

 ..  صباح النور   -

 .. أؤمر  - 

   ..  ىو أنا ىعيده تاين   -

  ..  علش .. اآلنسة معرفتش تفهم طلبكم   -

 ..  عايز مبرة الريس .. يا صباعة ىو أنا بطلب الكيفت  - 

 ؟  ريس مُت يا افندـ -  

 ..  صبهورية مصر العربية ال حوؿ كال قوة إال باهلل .. رئيس  - 

 ..  ظبعت صوتو بعدىا غاب الشاب لثواين ... ظبعت تكتكة الكيبورد ..

 ..  فندـ طلبك مش عندمأنا آسف يا أ   -
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 طلب إيو اللي مش عندؾ ؟؟ .. ىو أنا بقولك ىاتلي سندكتش كفتو .. -  

 .. أنا آسف .. النمرة مش عندم  -  

  ..  مش عندؾ مبرة الريس  - 

 .. أل -

 ..  ماكدكنالدز عندؾ طب .. ؟!معقولو ؟؟ ازام الكبلـ ده -

  ..  امليهولك ماكدكنالدز ليهم ىوت مبرب .. فبكن -

 ..  عايز مبرة الريس بس أنا مش عايز ماكدكنالدز .. أنا -

  ..  مش موجوده ما أنا قلت غبضرتك -

 !كالريس نفسو مش موجود ؟  يعٍت ماكدكنالدز موجود يف الدليل -

 ؟!  أنا آسف .. أم طلب تاين -

 .. كأنا ىتصرؼ طب شوؼ يل أم مبرة متعلقة بالرياسو -

 .. ظبعت تكتكة كبيورد

 .. ديواف رئيس اعبمهورية فيو مبرة سكرتارية استعبلمات رئيس -

 .. اديهاين -

 .. أمبلين الشاب الرقم .. دكنتو ..كضعت السماعة

 : طلبت الرقم اعبديد .. رد صوت ضخم

 ..  آلو - 
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 ىي دم استعبلمات رياسة اعبمهورية ؟؟  -

 .. دم سكرتارية االستعبلمات .. أؤمر  -

 دكو؟؟أنا رقمي ظاىر عن  -

 ؟؟؟؟؟؟!نعم  - 

 .. أنتوا مش عندكوا اظهار رقم الطالب - 

 .. أيوه - 

 طب رقمي ظاىر عندكو ؟؟؟ - 

 .. أؤمر .. بياناتك بتظهر عندنا أيوه يا أفندـ ظاىر عندنا .. ككل - 

 .. طب متشكر قوم .. سبلمو عليكو - 

 : بغيظ أغلقت السماعة ... نظرت إىل الرجل الواقف جبوارم 

 .. لسو برضو بتظهر عند الناس ازؾ بايظ يا ابو ظبرة .. مبريتجه -

 : أصيب بتبوؿ ال إرادام كقد  قاؿ عم ظبَت عامل التليفونات

شغاؿ .. مانا قلتلك رقمك مش ىيظهر عند  عشاف تتأكد اف اعبهاز يا ابٍت كىو الـز العملة السودا دم -
 .. حد خالص

 .. طب مهو بيقولويل أنو ظهر آىو -

 .. مفيو حاجو بتستعصى عليه ابٍت ىو اللي انت اتصلت بيهم دكؿ يا -

اتصل  من اؼبسئولُت ؼبا حد ميعجبنيش اعبهاز ده ليو ؟ .. مش عشاف يا سبلـ!! .. يعٍت ىو انا جايب -
 .. عايزين اركح يف داىيو أنت اشتمو كميعرفش هبيبٍت .. كال
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 .. داىية ىو انت باللي عملتو ده مش ىًتكح يف -

 : سمت كقلت لوابت

كمشًتؾ يف جركب كلنا خالد سعيد  يف صبعية حقوؽ اإلنساف ال من الناحية دم اطمن .. أنا عضو - 
عاـ كىكلم حقوؽ اإلنساف يف امريكا .. كىكلم اكباما  قضية رأم عالفيس بوؾ كلو حد ؼبسٍت ىخليها

كتَت ..  ن اللئيمة عشاف بيكلم دكيلعشره .. فودافوف اب  بقى معايا مبرتو .. زيرك نفسو .. اىو اكباما ده
   ..  كعلى فكرة .. الػػػػ  رؤسا بقى ككده ..

 ..من ىنا تزفتا .. ىات طبسو كعشرين جنيو خليٍت  طب خبلص خبلص !! .. فاٌف قوم -

 .. فانصرؼ أعطيتو النقود

 وبدث أم شيء بعد ىذه اؼبكاؼبة ..  بالفعل مل

 .. صبعية حقوؽ اإلنساف يفألين عضو  ردبا ىو فعل األقدار كردبا

منذ ىذا   اختفى قالوا يل أنو .. لكن بعد فًتة .. باظ التليفوف كباظ اعبهاز .. حبثت عن ابو ظبرة فلم أجده
 ..  اليـو يف ظركؼ غامضة
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 افتح االنبوكس يا ريس 

 
د ثبلثُت عامان من االستبداد أعتقد أف اػبطأ اعبسيم الذم كقع فيو الرئيس مبارؾ كالذم أطاح حبكمو بع     

..  ىو أف الراجل مكنش عنده فيس بوؾ .. فلو كاف الرئيس يبتلك صفرة رظبية لو عالفيس الستطاع 
التواصل بسهولة مع ىؤالء الشباب الثائر كعرؼ كيف ىبطب كدىم كيتردث إليهم كيتواصل معهم قبل 

كده بالليل بالفبلشة قبل ما يناـ ألدرؾ اػبطر حدكث الكارثة .. كلو كاف الرئيس يدخل الفيس بوؾ ساعتُت  
احمليط بو عندما هبد صفرة تنمو بشكل رىيب اظبها )كلنا خالد سعيد( .. كاف ساعتها الريس فبكن ياخد 

 يناير .. 05بالو إف الصفرة مليئة بالغضب كالكره كهبا دعوات للتظاىر يـو 
كائل غنيم( عاالنبوكس كيفهمو غلطو كيقولو : ككاف فبكن للرئيس بكل ىدكء أنو يكلم أدمن الصفرو ) 

يعٍت ايو يا كائل صفرو فيها ربع مليوف كلهم بيقولوا كلنا خالد سعيد .. ازام كلكوا خالد سعيد يعٍت مش 
فانبها دم؟ .. كريٍت بطايقكو!! .. يعٍت ينفع انا اعمل صفرو اظبها كلنا حسٍت مبارؾ كمفيش غَت حسٍت 

د على قلبكو؟؟!.. أأقفل الصفرو يا كائل اهلل يرضى عليك بدؿ ما اقاضيكو كاحد بس ماصص دمكوا كقاع
 بتهمة التزكير .. قاؿ كلنا خالد سعيد قاؿ .. ناقص تقوؿ كلنا الراجل اللي كرا عمر سليماف..

 
كىكذا يستطيع الرئيس مبارؾ أف ييفرم كائل باألدب كاألخبلؽ ك أف يتواصل عمومان مع الشباب يف       

 كبات ككل الصفرات عرب الفيس بوؾ كهبهض أم ثورة يف طريقها لبلنتشار ..كل اعبر 
 

كقيل أف ىناؾ أحد رجاؿ القوات اؼبسلرة حاكؿ بكل جهده اقناع الرئيس بعمل فيسبوؾ ، كلكن ىذا     
الرجل مت التشويش عليو كابعاده ككقف أمامو عمر سليماف ؼبنعو من التواصل مع الرئيس .. كعيرؼ ىذا 

الذم كقف أمامو عمر سليماف فيما بعد باسم : الراجل اللي كرا عمر سليماف .. كمل يستجب الرئيس  الرجل
للنداءات كإمبا شكل عبنة سرية الغتياؿ مارؾ زككبَتج مؤسس الفيس بوؾ  .. كلكن احملاكلة باءت بالفشل ك  

ركبات كصفرات الفيس بوؾ .. كاف مكتوبان لزككبَتج بداية جديدة كمكتوبان للرئيس هناية عجيبة من قلب ج
 كانتهي حكم مبارؾ الذم داـ ثبلثُت عامان بطريقة درامية ..
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كسارعت بعد الثورة بعمل  .. كاػبطأ الذم كقع فيو الرئيس مبارؾ تداركتو القوات اؼبسلرو فيما بعد    
القادة كاؼبشاىَت   تتواصل هبا مع الشباب كتقًتب من أفكارىم  .. ككذلك فعل عالفيس بوؾ صفرة رظبية ؽبا

، كاألحزاب اؼبختلفة كالوفد كالتجمع كاإلخواف اؼبسلموف .. كصار كل  كأيبن نورالربادعي كعمرك موسى ك
 من لديو أفكار يقـو بعمل  جركب أك صفرو عالفيس بوؾ ؼبخاطبة الشباب..

ة أك جركب على كلذلك فعلى رئيس مصر القادـ أاٌل يقع فيما كقع فيو سلفو مبارؾ كأف يبتلك صفر    
الفيس بوؾ للتواصل مع أفراد الشعب .. بل يقوؿ البعض أف ىناؾ شيء أفضل من اعبركب ك الصفرة  ..  
كىو ذلك الذم يدعونو  )الربكفايل( .. أينعم يا عزيزم الربكفايل .. فالصفرة معناىا أف الشعب )معجب( 

كمأنتم معاه كمصاحبو كعايشُت اللرظة .. كما بالرئيس .. إمبا الربكفايل معناىا إف الشعب )مزبط( الرئيس 
أك باعتلك ريكويست  Pokeأصبل يا عزيزم أف تستيقظ يف الصباح  كتبلقي رئيس اعبمهورية عاملك بوؾ 

 لسييت فايل ..
 

كلذلك فأكؿ مهمو بعد أف يتوىل الرئيس اغبكم أنو يعمل بركفايل ك يعمل آدد للتمانُت مليوف كلهم     
هتم علطوؿ كبطريقة مباشرة كبدكف كسيط .. كأنا حبسبو بسيطة لقيت إف إضافو سبانُت علشاف يعرؼ طلبا

سنو .. كطبعا ده شيء مستريل .. ألف أقصى  0004مليوف )بواقع فريند من الشعب كل دقيقة( ىترتاج 
سنو غبد ما نتأكد أف آخر كاحد من  0222سنوات .. كلكن احنا فبكن قبدد للريس  0مدة للرياسة ىي 

 .. إضافةلشعب اتصور جنب الدبػػ .. قصدم اتعملو ا
 

إضافة الرئيس للشعب عالفيس بوؾ ىي حملة إنسانية حبتو ك خطوة من الرئيس ؼبصادقة الشعب، كلذلك     
على الشعب أف يدرؾ مسئوليتو كبو ذلك .. يعٍت االنبوكس بتاع الرئيس يبقى للشكاكل بس .. مش الـز 

نوتيفيكاشيز من الشعب .. ايشي تاج على صور اليسا ..  0000070077الريس كل ما ىبش يبلقي 
كايشي ريكوست لناس عايزة تبقى نايبور يف الفاـر بتاعت الريس .. كأنتوا ماؿ اىاليكو كماؿ فاـر الرئيس؟! 
.. طاؼبا الفاـر بتاعت الرئيس يف الفيس بس كمل تتعدل على أراضي الدكلة يبقى سوكك كات ؟؟ .. شعب 

 سخيف .. كفبل كباسيت بوك خالص .. سخيف ..
 

كأخَتان .. هبب أف تكوف ىناؾ ىيئات رقابية للتأكد من أف الرئيس يتواصل مع صبيع اؼبصريُت.. سواء      
كانوا تونسيُت أك ليبيُت .. كأف يتواصل الرئيس مع  الغٍت كالفقَت ، كالطويل كالقصَت ، اؼبسلم كاؼبسيري ، 

اللي لسو يف طريقهم للترشيش .. كمع مشامُت الكٌلة .. مع   كاحملششُت .. كالنصاب كالشريف ، احملًتمُت
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كمع الكٌلة ذات نفسها .. كمع أطفاؿ الشوارع  كاؼبشردين  كمع اللي بَتكنوا عربياهتم كبيعملوىا على جنب 
كاليسا  .. كمع مقدمي برامج التليفزيوف الفقيعو .. كمع أمينو شلباية كالشيف رمزم .. كمع ىيفاء كىيب

كحسن شراتو كراجل كست ستات .. هبب أف يتواصل الرئيس مع كل الفئات دبختلف أعمارىا 
كطوائفها.. كمش كده كبس ..ده الـز يعمل شات مع الشعب على األقل ساعتُت كل يـو قبل ما يناـ 

ت علشاف الشعب وبس باأللفة كالونس كأنو مش لوحده يف البلد .. الشات مهم يا ريس .. كيا ري
متترججش بأنك دخلت كملقتش حد من الشعب أكنبلين  .. أك زبش كتعمل شات مع اؼبزز بس .. 

 بليك ..كا اللي قساعتها ىيطَتكؾ يا ريس زم ما طَت 
 

اؼبوضوع طويييييييل كفيو قعدات كتَت ككبلـ أكًت .. كلكن يف النهاية هبب أف يتصل الرئيس مع الشعب     
ناة السويس ، ألنو أحيانان الناس بتبقى ثايرة كؿبتاجو بس اللي يطبطب عليها  عرب أم قناة ، حىت لو كانت ق

 .. ؿبتاجو بس أهنا ربس أف صوهتا مسموع حىت لو طلباهتا اتأجلت شويو .. 
كأنا نفسي يف يـو أصرى الصبح أالقي الريس عاملي اليك على االستاتس بتاعيت  حىت لو كانت : "معلش 

 شوية " .. يا ريس .. أنا مضايق منك
 ساعتها فعبلن ىرس اين يف بلد ديبوقراطي كأف حكم اإلعداـ مش مستنيٍت ..  
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  ثــــائر مشافش حاجو
 

يف أياـ ثورة الغضب اضطررت للتعرؼ  ة كال أحب مصادقة اعبَتاف ، كلكنال أىول العبلقات االجتماعي   
ة أحداث الثورة من بلكونتو اؼبطلة على الشارع مترمبلن كالتودد إىل جارم يف الدكر السابع كي أستطيع رؤي

 يف بسالة كثرة أحاديثو اؼبملة عن الثورات القديبة ك شباب الزمن اعبميل ..
 

بلكونتو تطل على شارع اؽبـر اؼبليء باألحداث .. موقعه اسًتاتيجيه لرؤية ما وبدث يف الشارع األشهر     
 على اإلطبلؽ .. 

 رأيت كل شيء .. 
يت التظاىرات السلمية كشباهبا الرائع  .. كرأيت ؾبموعات العنف كالبلطجة .. كرأيت أشخاصان مل يكن رأ

ؽبم ىمه سول حرؽ كباريهات ككازينوىات شارع اؽبـر ..علمت فيما بعد أف أحد ىذه الكباريهات ىو ملك 
يش ربنا على اإلطبلؽ للراقصة )لوسي( كاليت صرحت بعدىا : أف حرؽ الكباريو اػباص هبا ىو شيء مَتض

 .. كأف )اؽًبشك ًبشك( شغل ؿبًـت كلو رسالو سامية ال تقل عن مطالب الثورة ..
 

ككسط ىذا رأيت أشخاصان آخرين يدغدغوف ؿببلن مشهوران لبيع اػبمور .. كجوىهم ربمل غيظان رىيبان ..    
 بعد أف رأيتهم يفتروف معهم حق فأنا أكره اػبمور مثلهم .. كلكٍت ما لبثت أف تراجعت عن إعجايب

زجاجات اػبمر كيشربوف يف هنم .. كأنا أعذرىم بشدة .. فهم وبتاجوف لنسياف ما حوؽبم من عنف كفوضى 
 كضرب كلو لبعض الوقت قبل أف يتابعوا نشاط السرقة من جديد ..

 
القوة كحفظ كأخَتان .. رأيت دبابات اعبيش كمدرعاتو كعرباتو تدخل شارع اؽبـر يف استعراضو لفرض    

األمن .. رحب الثوار باعبيش ترحيبان حاران بينما فر البلطجية .. أما الذين كانوا يشربوف اػبمور فقد ظبعت 
 بينهم كبصعوبو أعجب حوار ..

 " الصنف ده فبتاز " -
 " امشعٍت؟ " -
 "بيخليك تشوؼ دبابات كحركات" -
 ؽبا" " دم دبابات حقيقية يا بأؼ مش خياؿ .. أنا شايف الناس بتشاكر -
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" ال مش معقوؿ تكوف حقيقية .. الناس بتشاكر للعساكر اللي فوقيها .. امبا ىي نفسها مش  -
 موجوده"

 " يعٍت العساكر دم ماشيو عاؽبوا؟؟ .." -
 " بالظظظظظظظبط يا ابن اؽببلة" -
 " أنت معاؾ ايو؟ " -
 " كوكا كوستو يوناين .. كأنت ؟ " -
 "كوكا كوال مصرم" -
 " قشطة " -
   
ع بقية اغبوار كلكٍت كجدهتم يركضوف يف فزع بعد أف تأكدكا أهنا دبابات كمدرعات ظبأ استطع أف مل

بل اسرائيلية .. استغلت غياب   -ىكذا ظنوا  -كعربات جيش حقيقية .. كلكن ليست مصرية 
 الشرطة كجاءت لترتل مصر على الفور ..

 
مر يف غزارة .. فقد كاف عقيدان دبجرد دخوؿ الدبابات كاؼبدرعات إىل الشارع رأيت دموع جارم تنه    

سابقان يف القوات اؼبسلرة ك بطبلن من أبطاؿ اغبركب .. كاف وبكي يل الفارؽ بُت الثورة كاالنتفاضة كبُت 
  40سلطة اعبيش كسلطة الشرطة ككيف أنو فقد رجلو اليمٌت يف حرب االستنزاؼ كفقد  اليسرل يف حرب 

فظ على رشاقتو .. مث أنو أخَتان فقد عقلو يف عصر مبارؾ قبل كرغم ذلك كاف يلعب الكرة بكل مهاره ليرا
 أف يصاب بسكتو قلبيو تسببت يف تفجَت رأسو ك قضت عليو سبامان .. يعٍت أنا دلوقيت بكلم اؼبرحـو ..

 
كنا نراقب ما وبدث من أعلى ككأننا يف فيلم سينمائي ك كانت أمنية جارم الوحيدة ىو أف تستطيع     

قضاء على أعماؿ العنف كالبلطجة اليت انتشرت بصورة رىيبة كسببت الرعب ك اؽبلع للكثَتين قوات اعبيش ال
بل ألجد  -ليس فقط ػبويف على البلد  -، كافقتو الرأم فقد كنت أريد أف يستتب األمن يف أسرع كقت 

ٍت كل يـو فرصة اللتقاط بعض الصور مع ىذه الدبابات كاؼبدرعات ككضعها على الفيس بوؾ .. ىو أنا يع
بشوؼ دبابة؟! .. كاللي سبق أكل النبأ .. لو الدبابات انتشرت قوم يف كل مكاف ىتيجي الناس تتصور 
معاىا ك ىتبقى الصور ملهاش طعم .. كىيبقى اؼبوضوع عادم جدان .. ايو يعٍت متصور مع دبابو؟ .. مافيو 

ي اللي متصور فوقيها .. كربتيها .. كاحد متصور مع دبابتُت كمدرعة ؟؟ .. كلو أنت متصور جنبها ىتبلق
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كجواىا .. كمش بعيد تبلقي حد متصور كىو شايلها .. أك كىو ؿبشور يف اؼباسورة بتاعتها قبل ما يتزفلط 
 كينضرب يف اؽبوا .. ىيبقى اؼبوضوع عادم جدان جدان..

 
إحدل زميبلت العمل يف كأذكر أنو بعد عدة أياـ من قياـ الثورة كبعد أف استتب األمن قليبلن.. جاءت     

أف تلتقط صورة مع الدبابة الرابضة  -ككل خلق اهلل يف مصر   -اهنيار تاـ كؼبا سألناىا اخربتنا أهنا أرادت 
على )أكؿ الشارع( .. ذىبت كطلبت من اعبندم أعلى الدبابة أف ينزؿ كيقـو بتصويرىا ك لكنو رفض بلطف 

مر القائد .. كادت تًتاجع كلكنها حملت كلدان صغَتان .. طلبت منو ألنو ال يستطيع أف ينزؿ من الدبابة إال بأكا
تصويرىا )كىي كاخداه الدبابة يف حضنها( .. كقفت البنت كضع االستعداد .. لكن الولد خطف الكامَتا 
كجرم .. صرخت الزميلة كتوسلت للجندم أنو هبرم كراه كيلرقو بالدبابة أك يضرب عليو طلقة من اؼبدفع 

ف يقف .. رفض اعبندم بلطف ألنو ال يستطيع التررؾ بالدبابة إال بأكامر القائد كأنو أيضان ال ىبوفة عشا
ده مدفع طبسة بوصة .. يعٍت مش  -ىكذا قاؿ  -يستطيع أف يضرب باؼبدفع ألنو )مش مسدس مٌيو( 

 ىيخوؼ الواد بس .. ده ىيخـر الواد بالشارع .. كاهلل يعوض عليكي يا ست..
 

مت هنبها ..   On the Runػبامس للثورة أخربين أحد الزمبلء عن أف معظم سلسلة ؿببلت يف اليـو ا   
كأف احملل الواقع ربت منزلو بالذات يف كسط البلد مت نسفو سبامان كمفيهوش كال علبة جيبليت كاحده .. حىت 

اين ألهنم كانوا اؼباكينات اللي بتعمل االسربسو كالكابوتشينو اتسرقت .. كلكن بعض اغبرامية رموىا ت
 فاكرينها يف األكؿ مكن الكاشَت اللي بيترط فيو الفلوس .. 

كأنا شخصيان ليست يل ذكريات مع ؿببلت )اكف ذا رف( غَت مرة كاحده كنت ىجيب عصَت .. لقيتو خبمسة 
ا كطبسُت جنيو قمت رجعتو مكانو تاين زم الباشا .. كعلى الرغم من ذلك كنت متعجبان جدان .. ىو )أكف ذ

رف( دا فيو ذا قيمة عشاف يتسرؽ؟ .. ده كلو حلويات كعصاير كسندكتشات .. حرامي ايو اؼبعفن اللي يف 
كسط القلباف ده سايب الدنيا كبيخاطر عشاف يسرؽ حبة سندكتشات ككانزات بيبسي كعلب آيس كرمي .. 

ىو الفح كوفيو صوؼ على كلو فرضنا انو ىيبيعها ؟ .. انا مش متصور أنو ييجي يـو أالقي حد يقرب مٍت ك 
كشو كبيبص حواليو بقلق كمطلع من ًعبو سندكتش سلموف مدخن كال كيس مارمشيلو مستورد عايز يبيعهويل 

  بأم طريقو قبل ما يتمسك ..
 ما علينا ..
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من أصبل ما رأيت يف أياـ الثورة ىي اللجاف الشعبية .. الشباب الواعد وبمي منطقتو ك فبتلكاتو من     
كالنهب كمن البلطجية كاللصوص .. أنا مل أشًتؾ طواؿ فًتة الثورة يف أية عباف شعبية .. ليس كسبلن   السرقة

 ..جية .. كلذا فبل داعي غبمايتها.. كلكن ألف اؼبنطقة اليت أقطن هبا ىي أساسان منبع اجملرمُت كالبلط
 

. مررت على شباب اؼبعادم كلكٍت مررت على عباف شعبية كثَتة على اختبلؼ اؼبناطق كاألشخاص .    
كشباب اؼبنيل كشباب الزاكية.. كرأيت أسلرة عجيبة ال أعلم من أين جاءت .. حىت إماـ اعبامع لدينا كاف 
يبسك مطواه قرف غزاؿ كيدعو اعبميع يف صبلة الفجر أف ينزؿ بالسبلح الذم يبلكو للدفاع عن اؼبمتلكات 

ا يبكن مسكو من شومة كسكاكُت كمطاكم كخبلفة حىت كاألعراض .. ككاف السبلح يف مفهومنا ىو كل م
أف أحد اعبَتاف جلب من منزلو طقم سكاكُت فاخر بو طبسوف سكينان ـبتلفة اغبجم كقاـ بتوزيعها على من 

 ال يبلك سبلحان ككانت على كجهو عبلمات الفرحة ككأنو بيوزع سفن أب .. 
 

كل مكاف يتأكدكف فقط أنك ال ربمل سبلحان يف كاف الكل وبمي كالكل يدافع .. ككاف الشباب يف      
 حقيبة السيارة كأف السيارة زبصك كليست مسركقة .. 

 
كأذكر أف أحدىم قد استوقفٍت يف حلمية الزيتوف كقاؿ يل أف العربية سباـ مفيهاش حاجو كأهنا مش     

 دهتا جد .. مسركقة ك لكن اؼبشكلو أف الرخصة منتهية .. الراجل كاف بيهزر ك أنا لؤلسف أخ
 )كأنت مالك!!(  ..

دم الكلمة الوحيدة اللي قلتها .. كمقولتش غَتىا بصراحو .. ألين لقيت سبلح اغبلمية كلو مرفوع عليا 
كرأيت الثوار من كل مكاف  .. حيت االتنُت مليوف بتوع التررير جم على كجو السرعة ؼبؤازرة اخواهنم يف 

 اغبلمية ضد العبد هلل ..
رأسو .. مث عرضت عليهم صبيعان سياريت الفارىة  كتقبيلللشاب  من اإلعتذاريوش مل أجد بدان اعب ككسط ىذه

 ككل ما أملك من نقود مقابل أف يًتكوين سليمان من غَت ما اتقطع ..
 

تداعت إىل رأسي كل ىذه اػبواطر بعد شبانية عشر يومان ىي عمر الثورة أكالن عن آخر .. كشاىدت يف     
ظة األخَته لرحيل الرئيس مبارؾ كزبليو عن السلطة لصاٌف اعبيش .. راقبت بعيوف دامعة فرحة التلفاز اللر

الناس باغبرية كحزهنم على شهدائها .. سأفتقد كثَتان اغبديث اؼبمل عبارم العقيد يف الدكر السابع ..  ردبا 
 أراه يف الثورة القادمة ..
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مُت  يف إغباح .. كانت الساعة تقًتب من منتصف الليل ..كبينما أنا أتابع األخبار رٌف جرس الباب     

فترت الباب .. كجدت شابان مرتبكان .. اقًتب مٍت .. كأخرج من بُت  اؼبزعج اللي ىييجي الساعة دم؟! ..
 ثيابو كيس بو حلول .. قاؿ :

يا معايا )جػػيلي كوال( أصلي من )اكؼ ذا رف(  .. يعٍت بتاع بلده .. كبنص السعر .. تشًتم  -
 صبيل؟؟؟

- ............... 
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 انفلونزا المليـــارات
 

يف بداية زكاجي اشًتيت آلة حاسبو مكونو من أربعة أرقاـ كي أستطيع أف أحسب بدقة مصركؼ كل    
كما سأضطر إىل اقًتاضو  بالبندؽ وعلى احتياجات اؼبنزؿ من سكر كشام كزيت ككابوتشين أنفقو شهر كما

 جوعان يف األياـ األخَتة .. أتضور أكمل الشهر بسبلـ كالمن ماؿ كي 
 

قبل أف تصاب فجأة  - أنا كزكجيت -كيف الواقع ظلت ىذه اآللة الصغَتة مبلزمةن يل طواؿ شهور الزكاج    
فقد حاكلت يف غبظة فضوؿ أف أحسب باآللو شيئان بسيطان .. بريئان  -اآللة كليست زكجيت  -بسكتة قلبيو 

 .. عفيفان  .. خفيفان  .. ظريفان .. عبيطان ..  أال كىو .... طاىران 
 ثركة الرئيس مبارؾ باعبنية اؼبصرم ..

 
ككنت أظبع عن حسابات للرئيس بالدكالر كاليورك كعمبلت أخرل غريبة .. فساقٍت فضويل إىل أف أصبع     

يس كربويلها من تلك العمبلت كل ما أجده من أخبار بالصرف كاإلنًتنت كالوكاالت العاؼبية  عن ثركة الرئ
دخلٍت السجن إف إىل اعبنية اؼبصرم ككضعها يف النهاية مع بعض الترليبلت يف مقاؿ كبَت بأرقاـ عظيمة  تي 

 شاء اهلل مع الداخلُت ..
 

فضويل لو عذره .. كؿباكليت ال بأس هبا .. لكن آليت اغباسبة البطلة كانت ضرية ىذا الفضوؿ .. فثركة     
 دت األرقاـ األربع خبمسُت سنو ضوئية على األقل ..الرئيس تع

 
ككانت ثركة الرئيس مبارؾ ىي الشغل الشاغل لكل أفراد الشعب يف ىذه الفًتة .. البعض يقوؿ أف الثركة    

 02مليار دكالر .. كالبعض اآلخر يؤكد أف لديو كثائق تثبت أف ثركة الرئيس ىي  42إىل  72تًتاكح بُت 
ما مشًتكي جركب )احنا اسفُت يا ريس( ك )ارجع يا ريس بطل رخامة( فقد راحوا يقسموف مليار دكالر .. أ

مليار دكالر فقط أكؿ عن آخر .. مش قصة يعٍت .. فلماذا تظلموف  5بأغلظ األيباف بأف ثركة الرئيس ىي 
 الرجل هبذه الطريقة كتبصولو يف الكاـ مليار اللي معاه ؟!
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)مليار( عادية سبامان من كثرة تداكؽبا بعد أف كانت ؾبرد كلمة خياليو نسمعها  كيف أياـ الثورة صارت كلمة   
يف حكايات علي بابا كاؼبليار حرامي كغَتىا من القصص األسطورية ، كاكتشفت أنو ليس الرئيس فقط ىو 

نصاب تطالو يد .. فغَته كثَتكف من زبانية النظاـ .. كصار اؼبليار ىو العبلمة اؼبميزة ألم  من يبلك اؼبليارات
القانوف .. كلذلك لن ذبد مسئوالن ثركتو باؼببليُت أبدان .. فاؼبليوف معناىا أنك شريف كعفيف كمعرفتش هتلب 

ىتبقى برضو  -حىت لو جايبهم من حبلؿ  -كويس أك تستغل منصبك .. امبا ؼبا زبش يف اؼبليار يا حلو 
صريوف حبساسية اؼبليار .. أم كلمة فيها مليار حرامي كنصاب كالـز تتعكش كتتسجن .. لذا فقد أصيب اؼب

.. عشاف كده  أعراض البواسَتعدة كآالـ اغبك ك ذبعل اؼبصرم يصاب باهنيار .. كيصاب أيضان بانقبلب اؼب
مليوف خليهم زم مانبو .. لو مليوف زيادة ىتخش يف مليار .. كاللي  000لو سعادتك مسئوؿ ك معاؾ 

 522ن لو حصل غصب عنك كخشيت يف اؼبليار أقسم اؼببلغ بالنص .. ىبش فلمليار بَتكح النار .. لك
مليوف .. كحط كل طبسمية مليوف يف ؿبفظة شكل حبيث الناس متبلقيش ابدان معاؾ مليار  522مليوف ك

 على بعض لو اتفتشت ..
 

 نرجع لآللة .. 
 

ائي اؼبتزكجُت حديثان كي عجزت آليت ذات األرقاـ األربع عن حساب ثركة الرئيس فأىديتها ألحد أصدق   
وبسب هبا نفقات منزلو كل شهر .. كلكنو اعتذر يل قائبلن بأنو ال وبتاج إىل كل ىذه األرقاـ األربع كأف رقم 

 الصفر ..  ألنو أساسان مش القي ياكل .. كاحد فقط يكفيو ..
 

 .. شتمت صديقي ك احتفظت باآللة القديبة كاشًتيت كاحده أخرل جديدة ذات عشرة أرقاـ
 

جلست أتابع بشغف الفيديوىات  - كمستخدمان اآللة اؼبزكدة دبيمورم غبفظ اؼبعلومات - كىكذا   
كاألخبار كالثركات ك األرقاـ .. ثركة الرئيس مبارؾ كثركة حبيب العاديل كأضبد عز كجرانو كغَتىم .. خسائر 

. خسائر هنب أراضي الدكلة  .. تصدير الغاز .. كعوائد البًتكؿ .. أرباح السويس .. مكاسب السياحة .
 الستنتج يف النهاية الكم اؽبائل من اؼبليارات اليت تضيع على البلد ببل رقيب كال حسيب ..

 
ـه     ال ًقبل يل حبساهبا .. كأمواؿ  كدت أصاب بالصلع من التفكَت ك األرقاـ تتابع يف جنوف رىيب .. أرقا

 جيوب أفراد .. كلها مليارات .. مليارات .. مليارات رىيبة ضاعت على الببلد كجٌوعت مبليُت لتدخل يف
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..أنا مل أر اؼبليار يف حيايت كال يبكنٍت زبيلو .. ك أكؿ مليوف رأيتو كاف يف فيلم جزيرة الشيطاف لعادؿ إماـ .. 
 ألف جنيو .. ككانت أياـ بنك اغبظ .. 452أما أكرب مبلغ أمسكتو بيدم فكاف 

 
ك أحسب األرقاـ باآللو اعبديدة كأقًتب من كتابة مقاؿ فيو أرقاـ رىيبة استوقفٍت  كبينما أنا أتابع القنوات   

نقبلن  -خرب عجيب للمذيع أضبد اؼبسلماين يف برنامج الطبعة األكىل على قناة درمي .. فاؼبسلماين  يقوؿ بأنو 
لغ .. كاـ بقى يا عم فإف ثركة الرئيس تب -عن جريدة العريب الناصرم ككثائق من بنك كالدكنيا الربيطاين 

 مليار دكالر .. 202..   ؟! أضبد
 
 كي أحصل عليو باعبنيو اؼبصرم ..   5,0كبسرعة كتبت الرقم على اآللة كقمت بضربو  يف  

كىنا توقفت اآللو كأعطتٍت خطأ .. فالرقم الناتج أكرب من إمكانية اآللو ذات األرقاـ العشرة .. بس مستريل 
مليار دكالر تعادؿ  202اإلجابة من أضبد اؼبسلماين الذم أربفٍت بقولو أف .. إزام؟ .. كىنا جائتٍت 

 تريليوف جنيو ..  0,5باؼبصرم .. كاـ بقى ؟؟؟؟ ... 
 نعم يا خويا .. تريليوف ؟؟؟ .. 

جديد الرقم ده قوم .. ده كاـ ده ؟؟ .. يعٍت كاـ صفر مثبل كال كاـ رقم جنب بعض كال إيو حكايتو الرقم 
لت أف اراجع اغبساب سريعا .. أنا اللي فاكره أنو كاف فيو خانة اآلحاد ..كراىا العشرات ده؟؟ .. حاك 

بعدين اؼبئات بعدين اآلالؼ كبعدين كنت بتلخبط بقى )كده كاف سبب سقوطي يف رابعة ابتدائي اللي 
 ؿبدش بيسقط فيها أبدان( ..

 
عشرة .. ؿبتاج آلة أكرب عشاف اغبسبة دم مل تسعفٍت اآللة ذات األرقاـ ال -كلؤلسف الشديد  -كىنا     

 .. ىبرب بيتك يا ريس .. ىتخلص فلوسي عاآلالت اغباسبة  .. 
 

كىكذا قررت أف أعطي اآللة ذات العشرة أرقاـ لصديق يل يعمل نصابان .. كسألتو إف كاف ظبع بػػ    
لو فقط ىو مع األرقاـ ك أف أكرب رقم )الًتيليوف( فأخربين أنو مل يقابل أحدان هبذا االسم يف حياتو .. كأف تعام

 تعامل معو كاف طبسة مبليُت جنيو ككانت نصبايو صغننو على الشركة اليت أعمل هبا أنا .. 
 الوغد السافل ..
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كأخربت الرجل أين أريد آلو تستطيع عمل حسابات بالًتيليوف .. نظر يل الدقي بتركتو كتوجهت إىل مكتبة   
يل أف أخربه عن عدد اػبانات .. أخربتو أف الًتيليوف ىو مليوف اؼبليوف .. يعٍت كاحد البائع يف ببلىو  كقاؿ 

رقم على األقل .. عندىا نظر يل الرجل نظرة استرقار  مث  05يعٍت عايز آلة فيها  .. صفر 00كجنبو 
 قاذفان إيام بأبشع األلفاظ كالشتائم .. طردين من اؼبكاف 

 وبسب الرئيس ثورتو إذف ؟؟ .. بيعدىا على إيديو مثبلن؟! مل أجد اآللو يف أم مكاف .. كيف
 
عدت للمنزؿ ك أكملت اؼبقاؿ دكف أف أذكر أية معلومة عن ثركة الرئيس بالًتيليوف .. فإف كاف اؼبليار    

يصيب اؼبصرم البسيط باغبكة كتقلبات اؼبعدة فبالتأكيد سيصيبو الًتيليوف بالسكتو القلبية كالذحبة الصدرية 
 لونزا اػبنازير .. كانف
 

كتبت اؼبقاؿ اؼبليء باألرقاـ كالذم أستعد لنشره يف إحدل اعبرائد اؼبشبوىو كقمت دبراجعتو كتنقيرو ..      
 مث نظرت إىل آليت القديبة ذات األرقاـ األربع كمل يكن يشغل بايل سول سؤاؿه كاحده :

 
رقم أحسب هبا  05أف أجد آلة مكونو من إذا كصلت ثركيت ذات يـو إىل تريليوف جنيو .. فكيف يبكن  

 نفقات اؼبنزؿ كل شهر ؟!!!!
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 معاش الرئيس .. بين الواقع والخـيـــال

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ننفرد بتسجيل االتصاؿ اؽباتفي الذم مت بُت الرئيس مبارؾ كبُت رئيس ىيئة اؼبعاشات  كفيو يعًتض 

م ..جنيو كمعاش شهر  0222الرئيس على مبلغ الػػ   
 

 أيوه يا صبحي .. -
 ايوه مُت؟ -
 انا الريس يا بني ادم .. -
 ريس مُت؟ -
 ؟ .. الرئيس محمد حسني مبارك .. متقاللريس ىيكون ا -
 ؿبمد حسٍت مبارؾ ؟؟؟؟؟ ... االسم ده مش غريب عليا .. -
 نعم يا حبيبي!! .. مش غريب عليك ؟؟ -
 كاألسامي متشاهبو ..أنا آسف يا فندـ أصل العمبل عندنا كتَت ..  -
 نا الرئيس  .. محمد حسني مبارك ..أيا ابني  -
 صدقٍت يا افندـ مش فاكرؾ .. االظباء كتَت بقوؿ حضرتك .. -
 الضربة الجويو .. -
 ضربو جوية ؟؟ يا ساتر يا رب .. ده ؾبنوف ده كال إيو ؟ .. -

 املصري اليىم : 2000 جنية معاش مبارك عن عمله لرئيس سابق
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 انتصارات اكتوبر .. -
 يا أفندـ مش فاكرؾ صدقٍت !!.. -
.. الراجل اللي ورا عمر  ف.. المولتو  لي اتخلعت من يومين !!..  العيال بتوع  جمعة النرفزةانا ال -

 سليمان !!
 اىبلاااا اىبلاااااااا يا سيادة الريس حصل لنا الشرؼ .. خَت؟؟ -
 ىو فيو خير من بعد عملتك المهببة .. -
 عملة ايو بس يا ريس كفا اهلل الشر .. -
 المعاش !! -
 ؟معاش ايو  -
 جنيو بس ؟؟ 2222متركز يا صبحي .. المعاش بتاعي ..  -
 ايوه يا ريس فعبل .. -
جنيو  2222سنو خدمو وفي االخر معاشي  32فعال في عينك .. وىو ده كالم؟! .. يعني انا  -

 بس؟
 يا ريس صدقٍت كل حاجو ؿبسوبة بالورقة كالقلم .. -
مينفعوش  .. زود    2222رقم ده يتغير .. قلم لما يخش في ).....( .. محسوبة إيو ؟؟ .. ال -

 أصفار .. 3كمان 
 مليوف يف الشهر ؟؟ 0يا هنار مش فايت .. عايز  -
 كمان في الشهر ؟؟ .. ىو المعاش مش بينزل يوم ويوم ؟ -
؟ .. انت قاعد يف كنتاكي؟؟  .. كالرقم اللي بتقولو ده مستريل .. -  يـو كيـو
 . والظلم طعمو وحش مانت عارف .. انا اتظلمت يا صبحي في المعاش . -
 سنو .. 02عارؼ يا ريس .. دايقة  -
بعدين متنساش اني دلوقتي بقيت عاطل عن العمل .. و متزوج وأعول طفلين .. والعيال وأمهم  -

 طلباتهم مبتخلصش..
 حاسس بيك يا ريس بس صدقٍت انا بشتغل بالورؽ .. ككل حاجو ؿبسوبة يف اؼبعاش .. -
 كل حاجو محسوبة ؟؟متاكد انو   -
 ايوه يا ريس .. -
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 حسبت الضربو الجوية طيب؟ -
 حسبتها يا ريس ..دم لوحدىا عاملو الف جنيو .. -
 يا نهار مش فايت ..يعني الضربو عاملو الف .. والتالتين سنو عاملين الف لوحدىم .. -
 بالظبط يا ريس .. -
 ان ىيبقى معاشي كام؟؟!سنين( ك 8امال لو كنت عملت بأصلي وقعدت مدتين بس ) -
 ال ده انت كده ىيبقى عليك فلوس يا ريس .. -
 جامد تحرير يا صبحي !! .. بس مش ناقصة خفة دم .. -
 طب استٍت احسبهالك .. -
 تحسب ايو يا بني ادم ؟ .. ال تحسب وال تجمع .. اسمع.. -
 أؤمرين يا ريس .. -
 عايزك تجس نبض الشعب .. -
 ؟؟اجسو ؟؟ .. ليو يعٍت  -
 انت عارف يا صبحي أن الشعب بتاعنا عاطفي .. -
 ايوه .. -
 وميرضاش ان الريس بتاعو يبقى معاشو الفين جنيو بس .. -
 مش فاىم برضو ايو اؼبطلوب .. -
سنو كمان اعمل فيهم بس الف تانيو للمعاش يبقى كتر  32شوفهم كده لو موافقين ارجع واقعد  -

 هم شكة دبوس ..سنو ىيعدوا كأن 32خيرىم .. الــ 
 سنو .. ده انت مش بعيد تتوىف بعد اؼبكاؼبة دم .. 02يا ريس حىت لو كافقوا .. انت عندؾ  -
 مفيش رئيس بيموت يا صبحي .. مأنت عارف قوانين الكون .. -
 ربنا يديك الصرو يا ريس .. -
 طب اسمع .. -
 أؤمرين  .. -
 !انت بتقول ان الضربو الجوية عاملو باكو بحالو ؟ -
 .. اه -
 وانت فيو عندك كام ضربو في الملف بتاعي ؟.. -
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 كاحده بس يا ريس .. ضد اسرائيل .. -
 والضربو بألف ؟ -
 ايوه .. -
 طب والنص ضربو ؟؟ -
 ؿ فيها أشرؼ فرغلي ..أدم بقى تس -
 بس انا مالحظ ان الحاجات سعرىا قليل قوي .. ىمو خلعوني في موسم االوكازيون وال ايو ؟ .. -
 أؤمرين انت بس يا ريس كقويل بتفكر يف إيو .. -
جنيو  3222بطياره ىليكوبتر من شرم وىضربلي ضربتين تالتو كمان .. يعني عايز  بفكر اطلع -

 زيادة مفهوم ؟؟
 انا معاؾ يا ريس .. بس انت ىتشعللها على اسرائيل تاين ؟؟ .. احنا مش ناقصُت .. -
 والحاجات اللي تنضرب فيها كتير ..لى بالضرب  .. ونبص لبره ليو ؟؟ ... مهي بلدنا أو  -
بس متنساناش يف اغببلكة  خبلص يا ريس .. اضرب انت كابعتلي التقارير كانا ىتوىل حساب اؼبعاش .. -
.. 
ال يا صبحي أرجوك .. ال حالوة وال دياولو  .. انا اتغيرت بعد الثورة .. لن أرشي ..  ولن أرمي  -

 تعدى على حقوق المواطنين ..شيء في الشارع .. ولن أ
-عفاـر عليك يا ريس  .. كانت علباؿ ما تزبط اغباجات دم انا ىطلعلك إذف صرؼ باأللفُت جنيو  -

 بتوع الشهر ده .. ربب احطهملك على كارت )ايو يت اـ( ..
ال يا صبحي .. احب اخدىم كاش في إيدي .. ويا ريت األلفين كلهم معدن .. عشان احس  -

 .. اىو اطلع بأي حاجو من الشعب الفظيع ده لحد ما تفرج .. بحالوتهم 
 كنعم االختيار يا ريس .. -
 طلب أخير يا صبحي .. -
 عيوف صبري يا ريس .. -
 الدبابات والمدرعات لسو في الشارع ؟؟ -
 ايوه يا ريس .. انت بتفكر ترجع كال إيو ؟ -
 يا ريت يا صبحي .. بس أل .. -
 اماؿ ايو ؟ -
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جمال عايز يلحق يتصور صورتين معاىم يحطهم عالجروب بتاعو .. )نعم لجمال مبارك رئيساً الواد  -
 لمصر(..

على جنب ك ابعتهالك )دم  دبابةك حىت لو رجعوا .. ىروشلك  لسو موجودين يا ريس .. متقلقش .. -
 اتش اؿ( .. صباؿ يتصور معاىا كبعدين نبقى نرجعها تاين مع اخواهتا ..

 ي ..أصيل يا صبح -
 خدامينك يا ريس .. -
 طب يا صبحي ىسيبك بقى عشان آخر دقيقة في الموبايل .. -
 مع ألف سبلمة يا ريس .. -
 سالم يا صبحي .. -

 !!!ك يييكلي
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 وأخيراً .. عزيزي القاريء ..
 خش معايا في الفانلة ربنا يسعدك ..

 
كىذه  -فرة فأنت قد كصلت بسبلمة اهلل لنهاية الكتاب عزيزم القارمء احملًـت .. بقرائتك ؽبذه الص   

سابق   معلومة ىامة رأيت أف أذكرىا لضعاؼ القلوب فبكن قد يتفاجئوف بالغبلؼ األخَت يف كشهم دكف
 إنذار كدكف رنٌة من أحدىم  تذكرىم بذلك ..

 
اس على مقاالتو .. .. أخربين أحدىم أف الكاتب اعبيد ىو من ىبتلف الن احملًـت عزيزم القارمء     

كيقابلوهنا بالتفريص كالتمريص كالتفعيص كتطليع ترباتيت أبوىا .. كعلى الكاتب أف يكوف مستكنيص 
كسعيد بالذـ ك الشتيمة كما ىو مستكنيص كسعيد باؼبدح كاإلطراء .. لذا .. فأنا أدعوؾ عزيزم القارمء .. 

يا ريت اللي جرا ما كاف .. أف تنضم أنت  من ىذه الصفرة الوحيدة .. كقبل ما ىبلص الكتاب كتقوؿ 
)فانلة داخلية تتسع لعدة  -كمن تعرفهم إىل فانليت الداخلية عالفيس بوؾ .. فقط احبث عن ىذا االسم  

يف البوكس األبيض الصغنن أعلى الصفرة .. ستظهر لك صفريت كصوريت .. كإف مل ذبد   -( أشخاص
ن الدخوؿ منعان لئلحراج .. فإذا كجدت صفريت اؼبميزة فاحذر م ا فانلة شخص آخرصوريت فأعلم أهن

أك تعليق صبيل كصوريت األليفة فبل تقاـك عمل )اليك( عليو .. كسأكوف سعيدان أكثر إذا نفرتٍت بكومنت 
 زبربين فيو برأيك الثمُت ..

 
 مكاف .. اهفيو لسو نإ.. كثق  الفانلةرجوؾ خش معايا يف أ .. .. مش ىترايل عليك كتَت عزيزم القارمء
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 :فانلو عالفيس بوك الصفحة  
www.facebook.com/fanila.dakhelia 

 
 : أكونت صاحب الفانلة عالفيس بوك

www.facebook.com/khaled.bauomy1 
 

 برضة :وعلى تويتر 
https://twitter.com/Khaled_Bauomy 

 
 :وعلى الجودريدز بالمرة 

bit.ly/S2zbJG 
 
 

 خالد بيومي فهمي
 0200القاىرة 

 

 تم بحمد هللا

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/fanila.dakhelia
http://www.facebook.com/fanila.dakhelia
http://www.facebook.com/khaled.bauomy1
http://www.facebook.com/khaled.bauomy1
https://twitter.com/Khaled_Bauomy
https://twitter.com/Khaled_Bauomy
http://bit.ly/S2zbJG
http://bit.ly/S2zbJG
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..عن املؤلف   

 

فهميخالد بيىمي    

 

  2891مىالُد ًىهُى 

  1003بكالىرٍىص هىدضه الاجصاالث عام 

  بىساره البحث العلمي مىذ عام 
ً
 1009ٌعمل مهىدضا

  الكتب وإلاصداراث 

فاهلت داخلُت جتطع لعدة أشخاص ، أدب ضاخز ، عً دار لُلى )كُان كىرب( لليشز   -

 . 1022والتىسَع ، 

االث ، عً دار لُلُت لليشز والتىسَع ، ها المؤاخذه حاجه حلىة ، أدب ضاخز ومقفي -

1022. 

 .1022، مقتطفاث ضاخزة ومقاالث ، وشز الكترووي ،  )كتاب دعائي( واحد كمالت -

 

  له ما ًقزب مً خمطين قصت مصىرة في مجلت )باضم( الصادرة عً مزكش

 ألابحاث واليشز باململكه العزبُت الطعىدًت .

 : الجىائش 

  -ضاقُت الصاوي  -دار الهالل   مً صت القصيرة ى عدد مً جىائش القحاصل عل -

 ابقت احطان عبد القدوص ألادبُت مط -مطابقت دًىان الثقافُت 

  ى في مهزجان ضُني مىباًل لألفالم  1021حاصل على جائشة أفضل ضِىاٍر

 . Cartالقصيرة عً فُلم 

  ت الجمهىر مً هفظ املهزجان ه على جائشة جصٍى  1022حصل فُلمه بىرجٍز
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