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 مقدمة

ي عل التأثري ابلغ من هلا ملا ينساها أن ميكن ال واحداث مواقف منا كال حياة يف
 العربية االمارات دولة إيلي سفر  جتربة حيايت يف املواقف اهم ومن حياته، ىجمر 

 لبس ما ولكني احالم احد هبا والعمل السفر كان فقد ديب وخصوصا ، املتحدة
 ما أنين لو ومتنيت ومشاكل أعباء من قابلته ملا كابوس  إيل احللم هذا حتول أن

 متغريات مع والتاقلم الوقت ومبرور ، احلبيبة مبصر أعمل وظللت إليها قدمت
 . قليب إيل البالد احب من اإلمارات ،اصبحت احلياة

 توعية يف تساعد قد لعلها التجربة هذة من مقتطفات ايدكم بني أضع أان وها
 او مواقف من يصادفهم قد مبا ابخلارج العملي عل منياملقد او الراغبني الشباب
 وذلك الكثريون فيها وقع أخطاء يف الوقوع لتجنب معها التعامل وكيفية مشاكل

 اصدقاء و عايشتهم انسأ   هبا مر واحداث هبا مررت اليت االحداث سرد خالل من
  . ىءالقار  ميل الحىت  الفكاهة من خيلو ال قالب يف وذلكي مع للعمل جلبتهم

  .. إعجابكم العمل هذا ينال ان اسأل فاهلل

 التوفيق وهللا ويل

  طارق حسن عبدالعال
                    www.facebook.com/tarekfalcon 
 

 

 (التنويهوجب  لذا، املراجعة اللغوية غري مكتملة و لنسخة املطبوعة عن ا قد ختتلف ذة النسخة)ملحوظة : ه

http://www.facebook.com/tarekfalcon
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 لبحث عن فرصة سفرالبداية : ا

وامنا  االموال  شاب ،كنت احلم ابلسفر للخارج  ليس فقط للعمل وجيني كأ
 . إلكتساب اخلربات والتعامل مع جنسيات و ثقافات خمتلفة

شارع اهلرم   يف ابجليزة وحتديدا  شركات الربجمة  ىمصر إبحد العملية يف بدأت حيايت
،فكنا نعمل هنارا  نفس املبين يف لنا سكنا  . وكانت الشركة توفر جبوار كازينو الليل 

 .   الشرفة ليال   ونقف يف
أريدها  الوظيفة اليتي احلصول عل يف يساعديني ابخلارج ك كنت ال أعرف احدا

احلظ  اإلنرتنت ،فرمبا حيالفين ىإال خيارا واحدا وهو البحث علي فما كان أمام
 واجد غايىت.

تهاء العمل اتصفح فيها اإلنرتنت حبثا اكثر من ساعتني يوميا بعد إني كنت امض
 دول اخلليج وحتداي دولة اإلمارات العربية املتحدة  . عن وظيفة مربمج يف

ي ا ، فلم يكن احد يعريين ىالذاتية االف املرات ولكن دون جدو  أرسلت سرييت
 س او امللل يلأهللا كبري فلم يعرف الي يفي ولكن كان أمل إميياليتي اهتمام ابلرد عل

 ىبدأت بوادر االمل تظهر . ذات صباح وجدت ردا من احدحىت ،  ب  اب
 ، مث بدأت املراسالت واإلتصاالت بيننا . الربيد االلكرتويني الشركات عل

النهاية مل حيدث توافق  املراسالت واالتصاالت ويف اكثر من ستة اشهر يفي مض
ي كنت عل  كينول العرض وعقد العمل، كنت حزين لضياع الفرصة ميني بيننا عل
 فرصة افضل منها .ي سأحصل عل أيني يقني عل
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 ىإتصال من صاحب إحد جاءينحىت اكثر من اسبوعني ي وابلفعل مل ميض
مث  وعن خربايتي عن نفس إبالجنليزية مخس دقائق يسألين ، حدثين ديب الشركات يف

 ويريدين ديب ميتلك شركة لصناعة الربجميات يفي بعد ذلك ابلعربية انة مصر  أخربين
بعض املهام  أنة سريسل يل فأخربين الفور ،ي ان اعمل معة فرحبت بذلك عل

(Assignmentعل  ) العملية مث  إجنازها خالل يومني وذلك ليخترب قدرايتي
بعدها شفواي  تليفونيا او اونلني عن طريق املسنجر. ومع رخامة وصعوبة  سيخرتبين

يوم واحد بفضل هللا . بعدها  زهتا يفأجن ( إال أنينAssignmentال ) ما طلبة يف
فقال لست حباجة إلية فقد ي عرض العمل ، فسألتة عن االختبار الشفو  ارسل يل

 أتكدت من خرباتك .
الكالم أجعلة يشعر  يف بعد ذلك حتدثنا عن تفاصيل عمل الشركة وكنت بطريقيت

 ديب جرد دخويلمب واحلقيقةيستطيع االعتماد علية ي الوحيد الذ املنقذ وأنين أبنين
 .  إقتصادية زمةحدثت هبا أ

أن ارسل لة  تفاصيل العقد  و مت التوافق  واحلمد هلل، مث طلب مين تناقشنا يف 
الفيزا . وابلفعل ارسلت لة ما  يستخرج يلحىت صورة شخصية وصورة جلواز السفر 

 . عرض قد أيتييني منذ فرتة حتسبا ألي طلب فقد استخرجت جواز سفر 
ومت  4002مايو  42شهر تقريبا ، فقد كان اول اتصال بيننا يوم  له يفمت هذا ك

 اليوم التاىل. ، وقمت ابحلجز للسفر يف 4002يونيو  42إستخراج الفيزا يوم 
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 املطار يف

فيهم(  )ابرك هللا يلي وام وقمت بتوديع أيب 4002يونيو  42املطار يوم  إنطلقت إيل
اترك فيها  اليت املرة االويلي صف ، فهبواابت الدخول وكانت حلظة ال تو ي عل

اجملهول . وبعد العديد من القبالت واالحضان احلارة ، مهمت  ذاهبا إيلي بلد
 واحلزن يعتصرهم .ي وام ابلدخول اتركا ايب

 أسرع يفحىت القارىء الكرمي ،فسأحتدث ابللغة املصرية العامية  وإذا مسح يل
املطار منذ قليل  يفي وام ترك أيب إيلالوقت ، فقد اضطررت  الكتابة وأختصر يف

ي شعار أخر، او من نظرة أخر  إيلي فال أبس أن اترك اللغة العربية شبيهه الفصح
املصرية أينما ذهبت ومهما حدث ، فارجوا ان يتسع صدرك  فلم ولن اترك لغيت

 هذا . إيل
*********** 

ي د البنت خد طب قايل ايوة قلت ديب رايح انت بيقويل واحد لقيت داخل انأو 
سفرت قبل  ي الل اان يعين قالي ماش قلت كدا قبل لوحدها مسفرتش عشان معاك
 . ربناي عل ورزقكي رزق بنيت اي يال، كدا 
. وطبعا مكنش معااي  الطيارة نستنا ورحنا االجراءات وخلصنات اان والبنت دخل

، اهو  دقيقة عشان اطمنهم وميشواي التليفون ، فقلتلها ممكن بس اكلم  اهل
قبل الرقم عشان دا  004نستفاد منها حباجة ، قالت شوور اتفضل ، بس اكتب 

 ، قلت إية االحراج دا ، بردوو هتصل . خط دويل
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 حوايل عندها كانأسأهلا سؤال .   ما صدقت إيني واحنا قاعدين بدأان نتكلم  وه
 كلمينت فضلت و جلدهتا زايرة انزلة وكانت ديب يف عايشة مصرية سنة 62 او 61
، بس قلت مينفعش   ضرهباه كنت ملا بطريقة استفزتين وديب مصر بني الفرق عن

 .  أمانة ي د
 والسواقي التاكس يف عداد مفيش،  الشارع يفي بترتم الزابلة،ي فضلت حتك

ي تالق مطعم يف اتكل وتروح،  وقلة االدب  واملعاكسات الشباب،  فيك بيتحكم
، متقوليش كدا ، ي امي د مصر الالال ادافع انوا،  ضريبة فيها طالع الفاتورة

 .ي الالالال ، ولكن ال حياة ملن تناد
 بسي ام مصر فضلت بردوو بسقلت فعال عندك حق وهللا  واول ما وصلت ديب

 .   الرضاعة يف
 املدينة اشوف عشان يعىن، عرفت لو الشباك جنب اقعد اين البنت أوصتين املهم

 واخريا الطيارة وركبت الشباك جنب مكنش اينمك لالسف بس البحر يفي الل
 والول مرة . ركبتها

ما  بيحصل لناس كتري من اول مرة ي ز   ابخلوف حاسس وال قلقان مكنتش طبعا
 الول الطيارة راكب وانت مجيل احساس كان بس،  لية عارف مش هللا سبحان

 . ( مركبوهاش قبل كدا  ي لل التحنيس تفيد مكنية استعارةي د) مرة
 املطار من االصل اخدهو  بتعيت الفيزا من صورة معااي ينإ املفروض هناك نزلت ملا

ملكتب اإليداعات  رحت.  ما مدير الشركة مفهميني ، ز  يداعاتاإل مكتب من
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 يف، ي يبحثوا عنها ولكن دون جدو   ساعهوا وفضل اصل الفيزا ضايع  لقيت
 .يسرت ربنا....كدا بدايتها قلت الصورة ختمويل االخر

شوية عشان خنرج سوا ، لكن بسبب التأخري  كانت معااي استنتيني  البنت الل
 من اول حلظة . ، بعتين وخرجيت سبتين

ي الل املدير شكلك معرفش اان،  مهمة حاجة فية،  اخلروح ابب من طلعت املهم
 ينإ غري، ي ازا القيةه طب وال معااي تليفون، فني مستنيين ومعرفش مستنيين
 ، إحنا فينا من كدا . ابيض اهنار ايي مش يكون وممكن ةساع ااتخرت

 تطلع ملا يقويل مش دة الراجل طب.... فني اروح عارف ومش املطار نم خرجت
 اءمسأ فيةمكتوب  ورق كةماس انس لقيت.... مثال وكذا كذا هيحصل املطار نم

ورقة من دول ، لفيت عليهم ي أي مكتوب علي هيقي ، قلت اكيد إمس ألشخاص
مكتوب ...أل . طب وبعدين ي بعدة  ، إمس مكتوب ..أل ، إيلي احد واحد ، أمسو 

 بتجيب الناس وكانت  24لـ  93من  احلرارة درجة كانت انر حر اجلوأعمل اية . 
،   بدلة البسي الل الوحيد كنت وميكن البدلة البسي بق اان وطبعا عرق مش مطر
، منك هلل  ابيل يفي منك هلل يل.  احلر نم عيطه واان البس مش البسة الناس كل

 اي مجال اي مروان .

كان   ووعند أخذ احلقائب  الطيارة شفتهم كتري يفي الل نم بنتي قدام لقيت املهم
 حلظة وبيلامل ممكنحىت مس لو وقلت رحتلها، احللي د هي بس قلت ،موبيل معها

 همامل، ي واجر  املوبيل اخد إين خافت عارف مش،  الرقم قول اتفضل قالت
  قالت إتفضل ... و واتصلت الرقم قلتلها
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، قال أان  فني حضرتك. اي بشمهندس. ايوة ........ــــال ايبن ايوة.........الوووو
 . جيلك اان طيب ، اخضر شرت يت البس meeting Point االلتقاء نقطة عند

 البس واقف لقيتة رحت،  هناك قالت االلتقاء نقطة فني هي وقلت البنت شكرت
 . التكييف يف وواقف مشس ارةنض

 والبوس ابحلضن وخدين عليا سلم هلل احلمد ازيك ايوة... مراع البشمهندس
وأفهمة ولكن  ، أكيد هيفهميني مصر  انة مبسوط كنت طبعا. ي بق مصريني،

 .ي مصر  كان ما واريت ايبعد ذلك،  خاب ظين
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 اإلمارات اليوم االول يف

 فيها اشتغلتي الل واحلجات خربايت عن يسالين أبدالطريق من املطار للسكن ،  يف
 وعندان وبنكرب كتري شغل ينال بس صغرية شركة واننا الشركة عن كلمين وبعدين
 وقعدوا مصر من انس جبت اان كدا وقبل،  وكذا كذا جمال يف وشغلنا كتري عمالء
 وكانوا السكن يف مشكلتهم كانت.  فمشيتهم كويسني مكنوش بس شهرين

تعبانيني  بييجوا فكانوا، ي جاساعتني و  رايح ساعات 9الطريق  يف بياخدوا
 حجات وشوية. االوضة يف 3 حوايل بيقعدوا  وكانوا،  انمينيوهالكنيني واوقات 

 اهم السكن الني تيجهي الل للناس سكن نوفر فكران كدا عشان، افتتاحية قاهلايل
 شغالي يبقه اكيد الشغل عن بعيد ومش السكن يف مراتح الشخص لو،  حاجة

 . كويسي  وبيد
 خلصوا اهنم ببساطة فحكايتهم شهرين اشتغلواي الل املصريني تننيلإل ابلنسبة
 النتي لع االنرتفيو وطبعا خارج مصر شغل فرصي عل دوروا وبعدين ITI املنحة

 املنحة بتوع و Logic & concepts ساسيات فقطاال يف اسئلة بنسبة كبريةي بتبق
 فلما،  كبرية مشكلة.  خربة غري من طبعا بس كويسة مدهعني بتبقي د احلجات

 بعد الن زايرة بريوح بريوحي الل طبعا، ليهم ظاهر شغل فية مكنش هناك راحوا
 . ال وال يكمللشخص دا ههال بيحددصاحب الشركة  الزايرة
 مصر انزلوا انتوا قاهلم وبعدين الشهرين خدوا فهما شهرين االول كانت الزايرة
ملدة شهرين ،  زايرة رايح كنت كمان اان.  السفر يف فكروا وبعدين خربة خدوا

وال إية ويقصد إية من  هو بيخوفيني سر  إتقبض ، قلت يف مسعت الكالم دا قليب
 الكالم دة .
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 شريكتةي عل فاتصل ابلتحديد مكاهنا يعرف مكنش وهو الشقةي لع رحنا املهم
 لةـــــــــــــمجي كانت شقة، الشقةي لع ورحنا . قابلتنا يناد مسها، إ ردنيةأ وكانت
 كنتأخر الشارقة واول دىب. و  منطقة إمسها النهدة ،موجودة يف .كانت يفةـــــــوفاضي

متأجرها جديد والبناية اصال جديدة وهو لسة  لسة النة يسكنها واحد اولاان 
 حسب قولة.ي علي غري   انس يجيبه

 تاخده وقايل ورقة يف العنوان ايندإو  الشغلي لعي تيجه بكرة انك قايل املهم
، املواصالت هنا حاجة اصعب ابلكي وخل. يوصلكه وهو العنوان ديلةتو ي اتكس
 . يسهل ربنا قلت، فمتزهقش بسرعة ، ي اتكس متلقيش طويل وقت تفضل ممكن

 عليه الطيارة تذكرة ان معاه متفق كنت اان طبعا،  التذكرة حق درهم الف  أعطاين
 وصلت فية .ي نفس اليوم إلل يف وابلفعل أعطهايل .توصل م ما يو  تخدهاه وقايل

 عليا اطمنهم االنرتنتي لعي اهل اكلم عشان ورحت دش واخدت حجايت حطيت
 دا، يهوى اي .يهوى اي .يهوى اي.  درهم 2 ـ ب لقيتها االنرتنت ةساعي عل ببص. 

 خراب داا كدا ،، من اوهل ونص جنية  2  ساعة األنرتنت بـ يعين ونص جبنية الدرهم
 وأخرج بسرعة . لقيتوا بيحاسبيني أهل اطمن عشان ساعه نص ادخل قلت. بيوت

  ، ربنا معاان . فل بدايتها قلت.. رهم 9 النص ساعة بـي عل
 موضوع يف شوية بيا متوصية كانتالوالدة   جةااحل،  اكلت الشقةي عل طلعت
شوية واشوف الدنيا ي امتش حتت نزلتين وبعدفيها اي رب . ي ،ربنا يباركل االكل

 نع سالتة عريب طلع علية سلمت العمارة مدخل يف قاعد واحد لقيتفيها إية. 
 شويةي حييكل فضل.. مية مية..ي مصر  طلعجديد، ي جا لسة وقلتلة إين الوضع

تشرب منها، ي اوع فوقي الل املية نم ابلكي وخل انر هنا والدنيا املصاريفعن 
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 فشل جتيب فوقي الل املية اه قايل ؟ نعم قلت... بسو  معدنية هنا مية الشرب 
 ، ربنا يسرت. ايرب ستار اي قلتواحد  اسبوع يفي لو ك

 أتفضل . ، قايل حجات شويةي اشرت  ماركت السوبر روحوا هسيبك دلوقيت قلتلة

 .... رحت ما رتين واي السوبر ماركتي عل رحت
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 السوبر ماركت يف

 عاملة إية ، كل شوية واحد يقويل  سعاراال اشوف قلت ماركت السوبر دخلت
،  خضروات وشوية فاكهة شويةي اشرت كمان و االسعار غالية ، االسعار غالية .

، الفيتامينات واحلديد  خس،  خيار،  تفاح،  موز  متعودكان  مصر يف الواحد
 .  ي اوا تيكال جاتواحل

 بكام وقلت، مسكت موزاية ي قو  حلو قلت املوزي وش يف لقيت دخلتاول ما 
 قايل درهم 0722 ـب الكيلو جبد دا اية قلت درهم 0722 قايل ، هاو ماتش، املوز

 طيب،  اعوذ ابهلل وقلتي ايد من رميتهادرهم،  0722 ـب البناانية،  الصابع ال
 الكيلو قايل،  بكام حبييب اخليار بيط.، إرمى.بدرهم الواحدة قايل ،  بكام التفاح

ي دا أان انضحك عليا بق.. اخليارحىت ، كدا من فينا احنا نعم قلت درهم 1 ـب
 يف  ايةي شرت ه واشوف اسئلة اكمل قلتأخر الشهر .ي هشحت علي وشكل

 قايل،  بكام اخلس طب ، درهم 2 بـ قايل،  بكام الطماطم كيلو طيباالخر ، 
 20 ـب مصر اي فيك خسايةي احل دا...يهوى اي..ي يهو  اي.. درهم 2 ـب الواحدة

اي  اي حبيبيت ! مصر يف غالية االسعار وبنقول....كمان نصها متجيش يود قرش
 اي مصر يــــــا مصر . مصر اي مصر ، اي حبيبيت

 ياتاالساس يف خلينا،  عنها نستغين ممكن قشور كلهاي  د احلجاتي نفس يف قلت
 اان،  طولي عل عليا يغمنه كان.. درهم 2 ـب قايل بكام الرز كيلو،ي بق الرز، 

 1 ـب اخلساية،  جنية 64 ـب الرز كيلو حاجة كل  يفي ابملصر  السعر اضرب عمال
 لية. جنية ويلاية حباملوز  ، حنية 6720 ـب التفاحة،  جنية 3 ـب اخليار كيلو،   جنية

 ربنا الإ بيها ميعلم اايم شوفهي ، شكل ابلظلم مريضاش ربنا،  وهللا حرام داكدا، 
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 علبة، مستغربلو كنتي  الل وداز ، الكاني ه رخيصةلقيتها ي الل الوحيدة احلاجة. 
 . بس درهم 6 ـب الكانز

ما ي كلها ، ز ي  فوق دي احلجات إلل نم حاجةي ا مشرتتش،  واعليك مكدبشو 
 غاليني وكانوا معجون و فرشاة و ماء قزازة اال اللهم،   كلها قشوري  قلت د

، مضطر اي مجاعة.اية عمله بس وهللا
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، أكل  كانت جمهزهويلي  وجبت معااي أالكل  إللي م أممسعت كال محدت ربنا إين
االقل ، رز وحلمة وفراخ وجبنة وشوية طماطم وخيار وخبز ، ي اسبوع عل يكفيين

 .ي خري اي أم عيني ربنا جيازيك
ي الطريق دماغ ، واان يف يسهل ربناي يبق اان جايبة دا ي الل كلاأل اخلص ملا قلت
الشهر ، طبعا كل اخلطط  أصرفة يف توقع إينفرق االسعار وامل يف سبة حتعمال

ي واان ماش مصر تبخرت متاما . وبدأت أغين كانت حمطوطة يفي  والتوقعات إلل
 .ي ، و غلـــــطة ، إنســــ ...يــــا ريتين

 .ي بلد ... جميت وفضلت يف يــــا ريتين
 مسعمتش كالم الناس . غلــــــطة ... إين

 ة .إنســــــى...  إنك توفر حاج
فيها ي هيبق التانية احلجات امال،  االكل ..اول حاجة ي احنا لسة بنتكلم عل دا
 سلم سلم. ايرب،  إية
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 التاكســــــــى يف

 ، الشغل اروح عشاني بدر  نزلت الشغل،  ت ، اول يوم ليا يفالسب كان يوم اتين
 هي ت اإلمارا يف حاجة اصعبابحلرف " ي قايل املواصالت نم حمذرين كان املدير

 ما اول، ي بدر  نزلت" .  الصبحي اتكسي تالق انك جدا صعب،  املواصالت
 العملية ما متام قلتي وقفلي تاكسالو  الإ دقايق 9 مفيش الشارعي لع طلعت

 .؟ اية وال عليا بيضحك دا الراجلأمال ...أهية  فاضية والشوارع سهلة
 العداد بدأ... اوك قايل...الورقة يف العنوان اديتة... فني رايح...ي التاكس ركبت

 احنا لسة 472 ليةع الصبح .. لسة احنا .. دا ايعم اية قلتلة... درهم 472 ب
 طبعاالظامل..ي ربنا عل... احلرمية اوالد اي قلت... ادالعد بدايةي د قال.... مشينا

 او هنود كلهم.. ماركت السوبر يفحىت ..حىت برا كلمتفب عريب فاهم مش هو
 .كستاناب

،  درهم 62،  جنية 62 يعين درهم 60،  العداد عن منزلتش عيين لطريقا طول
 . اي اهنار اي اهنار ، اي بياض اي بياض . كدا يوم وكل شموصلنا ولسة،  درهم 40

 42ي عل والعداد وصلت املهم اتكسيات اخرك يعين عامة مواصالت مفيش طبعا
 عايز يعين درهم 2حاجة امسها سالك بتخصم ي عل عدينا احنا نإ وقايل درهم
لسة جديد واصال مكنش فية  عشان عرف إين )طبعا دا كان بيستغفلين درهم 90

منها ، ي يعدي درهم لل 2بوابة إلكرتونية بتخصم ي الطريق .. سالك د سالك يف
 وقليب درهم 90الـ  ةلاديتالطرق الرئيسية ( . املهم ي عشان ختفف الضغط علي د

كدا، عشان كدا  يوم وكل راجع وانت زيهمفية و اي جدعان  جنية 22،  بيتقطع
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 ونعم هللا حسيباملواصالت عليك، ايبن الذين، هقول إية ..  صاحب الشغل قايل
 . الوكيل ونعم هللا حسيب،  الوكيل

مصر بيتحكم فيك ومفيش  يفي التاكس بتقويلي افتكرت البنت بتاعة املطار إلل
جنية ويلف  90او  40ا بياخد خلية يتحكم براحتوا ، دا أخرو  عداد ، ايخيت

جنية وابلقانون والعداد وحمدش  22دقيقة خد  40 بيك مصر كلها ، إمنا دا يف
االجرة قبل ما يتحرك  مصر بيتحكم يفي إذا كان اتكس. يقدر يقول أل  

االعصاب والضغط والسكر والبنكرايس والشرايني  اإلمارات بيتحكم يفي فتاكس
 . اول ما يتحرك 

.. ها إية  ، وملا جية املدير سأليني ركة احلمد هلل ، ووصلت بدر وصلت الش
طول ، مفيش زمحة وال ي علي االخبار ، قلت احلمد هلل .. كلة متام ، ولقيت اتكس

 بقوله انت كداب مفيش زمحة بتخوفين حاجة ، بقوهلا كدا ابسلوب املنتصر كأين
 لية اي وحش.

 الشركات معظماردة السبت  و عشان إهن لقيتوا بيضحك ضحكة شريرة وقايل
ي سر  بسهولة ، قلت يفي اتكس لقيت و واصالتامل يف زمحةأجازة إهناردة فمفيش 

 ربنا يطمنك .

 ديب يف ليا يوم اصعب كان،  ي اتكسي إية صعب تالق يوم عرفت يعين ابلفعل اتينو 
 .  43/01/4002األحد 
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 التاكســـــى)الوش التاىن( يف

 ولقيتي فاض كان الطريق دقايق مخس مفيش خرجت كيدوب اان السبت يوم طبعا
 ويف عليا وال بيا ال انزلي بق االحد يوم ... دقيقة 40 يف الشغل وصليني اتكس
 ....ابيض اهنار ايإمبارح ، وفجأة صرخت... ي ركبت منة التاكس إيل املكان نفس

 عرفه مش اقول مهما جبد،  اخر من  اول ملهاش عربيااااات لقيت، كلو دا اية
 ام ب... مرسيدس ... مهر... اية عربيات وطبعا، نملالي ، عربيات ز اوصف

واملسلسالت بس ، متورة و  االفالم عربيات بنشوفها يف... جاكور..  فورد.. دبليو
جاردات بتوع رجال االعمال وهذة ي اوالبود ومرشح جملس الشعب ا اهلضبة

 . الناسالعينة من 
 واصال، ي انفجرت دي ماسورة العربيات إللوسط  فنيي اتكسي القب أان هيط

ي ز ي كلها، دا العربيات بتمشي  د العربيات مني ازاي يوصلهي التاكس
،  حاجةي االق ميكن الطريق اولي عل قدامي امش قلتالسالحف من الزمحة ، 

 نم وهللا،  حسد وبال االربعني فوق كانت احلرارة درجة طبعا،  اكرت عربيات لقيت
كدا، درجة   املوقف عيشوا.  العرق نم مية دش حتت واقف اين حاسس كنت احلر

ي احلرارة النار، الشمس احملرقة ، دا غري إن اجلسم لسة اصال متأقلمش عل
علوم اتلتة  ما كانوا بيقولولنا يفي األختالف بني البيئة املصرية والبيئة اإلماراتية ، ز 

 .ي د والكاجنارو والتأقلم واحلجات ، الدب القطيبي إعداد
،اي مسهل ايرب ، جريت علية ، بفتح الباب لقيتة مقفول ، ي اخريااا شوفت اتكس

ي ابالجنليز  كدا بيسأليني  قدام ، وإببتسامي ولقيت السواق بينزل زجاج الباب إلل
. مرة وأتنني ي وماش العربية زجاج رافعوراح ي سور  قايل رايح فني ، قلتلة ديب
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ويرفع زجاج العربية ي سور  –رايح فني  –تسامة وتالتة واربعة ، نفس الطريقة إب
وال عربية ي فيها بعبع وال إية ،  وبعدين دا اتكس ديبي وميشى. إية دا اي جدعان ه

ي مصر مش هيعملوا كدا . فني البنت إلل خاصة عشان يوافق ويرفض ، دا لو يف
 ملا ونص ساعه تقريبا كداي  عل فضلتتشوف .ي تيجي مكنش عجبها مصر د

 ختيلوا بس،  شوية خفت املواصالتدا بعد ما  ديب يودييني رضحن عليا و  ياتكس
 عند الضل يف تقف عشان،  فية يقف الواحد ضل مكان ومفيش ونص ساعه
، دا غري ان ي اتكسي تالقي إنسي ، يبق الطريق عن بعيدتروح ي يبقمثال  عمارة

ي يعذر الناس اللاهلواء نفسة سخن ، جو اناااار اي جدعان ، فعال الواحد الزم 
 . البسة من غري هدوم ، مضطرين بردوا ي بتمش
، بس مش  السلحفاةي ز ي بيمشي والتاكس بيعد العداد املواصالت زمحة يف وطبعا
 . شفتة ااني الل احلر نم رمحينيي اتكس يف كبتر  اين املهم يعد ماي ز  يعد مهم ،

يعد أكرت وانت بتقول  االسعار معدتش فارقة معاك والعداد عمال إية دا ، يعين
ي ما يعد . هقول إية ، مهو لو الواحد عندة صداع وعمال يقول اه اي راسي يعد ز 

 .  ي وال اه اي راس وبعدين جالوا مغص فظيع ، هيقول اه اي بطين
ووصلت ي الصبح ، ركبت التاكس 2:90يوم السبت طلعت من البيت الساعة 

قة . يوم االحد طلعت من البيت دقي 42 يف الصبح ، يعين 2:00ي الشركة عل
صباحا ، وصلت الشركة  3:60ي الصبح بردوا ، ركبت التاكس 2:90طلعت 

 .ي الشمس  واحلر كانت عاملة إزا املعاانة يفي صباحا .. ختيلوا بق 60:62
 الو  ربنا ميوريها ألحد اايم فية شوفت سابيعأ 9 ملدة دة املوضوعي ت علفضل

أسابيع  كان فية مرتني او تالتة خمتلفني ، مرة اتنني  9. لكن خالل ال  اتين يعودها
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، ي اتكسي نص الطريق مش الق الشمس ويف عرب صعبت عليهم واان واقف يف
فية الشركة ي إلل وسبحان هللا كانوا راحيني نفس املبين رايح فني ، قلت ديب سألوين
، أل.. شكرهتم وسيلة إتصال ي مطلبش منة رقم املوبيل او اي اان بق ، غيب بتاعيت

إنك تتفق مع  ومشيت . بعد كدا عرفت إن فية حاجة امسها كار ليفت او ابلعريب
شخص عندة سيارة يوصلك الشغل ويرجعك مقابل مبلغ من املال شهراي ، عادات 
الشخص دا بيكون شغال قريب من شغلك وساكن قريب من سكنك . طبعا اان 

 وابلصراحة إتكسفت إين كلها ، كنت لسة جديدي  مكنتش اعرف احلجات د
ي  اطلب منهم رقم موبيل او حاجة ، كانت فرصة من ذهب ، لكن احلمد هلل عل

 كل شىء.
ي راكب عربية الند كروزر ، حاجة جامدة كدا ، راح وقفلي مرة اتنية واحد هند

اان مش  العنوان ، قايلي وقلتلة عل مساعدة .. رايح فني ، قلتلة ديبي ا وسالين
بسهولة ، قلتلة اوك ي اتكسي حبيث تالق كن اخدك الول ديبرايح هناك بس مم

إتصال كام يوم  ي شكرا وركبت معاه ومنستش طبعا اخد رقم املوبيل وفضلنا عل
 . اقابلة اتين كدا ، بس جمتش فرصة إين

رايح فني  غلط( ويسألين ) وحمدش يفهميني مرة اتلتة ورابعة كان فية عربيات بتقفل
حسب كل واحد ، وكنت بوافق ي درهم عل 20او  90ويقول هوصلك مببلغ 

 وقفة الشارع و اجلو النار  من طبعا ، اهو ينقذين
 من كرتأ املواصالت يف دفعتي د االويلأسابيع  9بدون مبالغة وهللا ،خالل الـ  

 ، منك هلل اي مجال اي مروان . ابيل يفي .هقول إية  منك هلل يلمرتىب تلت
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 ديب فيها كرهت،   بسبب املعاانة اليومية ابلنسباىل، مشكلة اكرب كانت املواصالت
 واحد بيساعدي للإو ،  ديب يفي يشتغل بيفكري للإو ،  ديب يف يشتغل عايزي للإو ، 
 انة يفكر انة واحد يساعد انة لواحد بيقولي للإو ،  ديب يف يشتغل يفكر انة

 . ديب يفي يشتغل
ي علكنت بركب منها يوميا، ي  من نفس املنطقة إللعينة من زمحة املواصالت ي د

  http://www.youtube.com/watch?v=seW0YP2BcaIاليوتيوب  

http://www.youtube.com/watch?v=seW0YP2BcaI
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 الشركة يف
  -: املوظفني ي تعرفت علإالشركة  اول يوم ليا يف يف

 . شهرين الشركة يف بقاهلا فلبينية، السكرترية،  Segrid سجريد
  . شهر الشركة يف بقاهلا  هندية مربجمة  Varda    فاردة او ردةاو 

 سنني 9 الشركة يف بقالة... الشركة ، أقدم موظف يفي هند مربمج  Arun  آرون
ي واملدير قاله ملا ييجي وكلم املدير إنه عاوز ميش مكان اتين وجايله فرصة حلوة يف

  .( دا هكون الشخص  ين)املفروض إ ي حد كويس أعتمد عليه هخليك متش
 مستشاروحاليا  ديب حكومة يف شغال كانو  مربمج كاني  مصر  ،املدير ،مراع

بيتابعها من عمان و ي وفاتح الشركة د  الـ... بعمان وزراة يف معلومات تكنولوجيا
اخر   االربعاء ديب ويرجع مجعهعمان  بيسافراايم جازتة االسبوعية .  يف من ديب
ساعات ،  2او  2دقيقة وابلعربية  92ابلطيارة  ني عمان وديباملسافة ب النهار .

 موضوع سهل . يعين

 كهشري .الشركة يف  % 40بنسبة  شريكةدير و ة املمساعدو  مربجمة  اردنية، يناد 
 حد قولة(، غريي )عل شغلهم حسب املوظفني بيقدر املدير الن وجمهودها بشغلها
 املنتج بشجع اان غلط يفهم وحمدش مين اكرب بس ، مجيلة ،، نشيطة جدا متزوجة

 .ي املصر 
 

 الشغلطريقة  نظام الشركة وي عل يعرفين وبدأ إجتماع يفمع املدير دخلت 
ويفتح   الشركة وجييب موظفني كتريعاوز يكرّب  وسوق العمل وإنه وعمالء الشركة



 

 
-  22 - 

 

 وقايل. عليها عتمدي انسمفيش  عشان مرتدد بس مصر وخصوصا يف فرع اكرت من
 مدير انتي وتبق هناك فرع ونفتح مصر لكانزّ  ممكن معااي نفسك ثبتا  إنت ول

 . فياريت حتاولكتري  مين تستفادوهي بنفس حاجة كل علمكه اانمصر ،  فرع
 ـب ليا شريكة بقت شغلهاجهودها و مب نادي انت شايف ، اقوهلالك حاجةكل  تتعلم
اكيد  ك ثبت نفسأجتهد و إ فلو إنت . % 40 لـ زودهتا كدا وبعد % 60

 . ليك مستقبل كويس معاايي بقهي
 ساكنني كانوا،   السكن بتتعهم حاجة اكرت كان،   كدا قبل كتري  انس جبت اان وقايل

 عشان ساعات 9 بياخدوا وكانوا الشهر يف درهم 6400 ـوب الغرفة يف 3 حوايل
شغلهم أداءهم و ي ودا كان بيأثر عل هفي كانواي  الل العذاب فتخيل الشغل يوصلوا

عشان انت والشباب  وفرشتهاانت قاعد فيها ي الشقة إلل إاتجرتعشان كدا .
لسه هييجوا يكونوا مراتحني فتعرفوا تشتغلوا كويس ) إسلوب معايرة يفيد  ي إلل

 ( . -ما علينا– مع إن دا جزء من اإلتفاق كسر العني
 لنتاي وهيتابع معااي الشغل من عل عمان يف كونهي الوقت معظم إنه وبعدين قايل

يكون عندك مهارات إتصاالت   فالزمهتصل بيك  حاجة او استفساري ا فية ولو
  . communication skillsعالية 

كالم  مجيل، كالم معقول ، مقدرش اقول حاجة عنه، لكن خيال طارق اجملنون 
 وبشوية جمهود   فيها يكرب ممكن الواحد صغرية شركة .لسة هنشوف كتري منه 

 عليهم ويتأمر مربجمني شوية وجييب مصر يف فرع مديري قيب او، شريكي يبق
ي د احلاجةي اعمل تعايل ايبنيت انيت....دى البتاعه اعمل تعايل ايبين انت...
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 معلش... طاخ طاخ طاخ... ايد وجهك... ليةي د احلاجة معملتش ايد انت....
 . نسيت وهللا بشمهندس اي معلشي قصد...معلم اي

 يفي تستحم نسيت... ابوكي عل تعكنن نسيت... اتكل نسيت ؟؟؟ نسيت
 .   ؟ الفسني
 حلوة...صغرية حدوتة ابيل يف جية اان.قدام عنيا بعد االجتماع بتمر يقظة  احالم

 .ي قو 
 شيك زجاج اطباق طقم بيهاي اشرت  راح... جنية 600ي لق فقري واحد فبة كان
 ـب دا الطقم تبع لو اه.. يتخيل وقعد كدا جنبة وحطة فية يتاجر عشان جدا

 2 اجيب 200 ـوابل جنية 200 ـب وابعهم طقمنيي اشرت  وبعدين... جنية 400
 وبعدين حلد ما اعمل ثروة وابيع واجيب وابيع واجيب 200 ـب وابعهم اطقم
 املدرسة ويدخل ويكرب ولد واخلفوحشم  خدمي عندي ويبق واجوز فيالي اشرت 

 اضربة الزم الواجب معملتوش قايل يوم يف ولو... أل وال الواجب بتعمل سالةأو 
 كدهوووووووة ابلشلوت واديلة لية الواجب معملتش ايد خد... االدب واعلمة

 حد .   مكسره وضاعت كل احالمه  راح برجلة االطباق طقم ضارب وراح
 . حاجة فهم
عمل حفلة صغرية  جتماع ، املديربعد اإلو ...ي عادالشغل  يف  يوم اولي عد

عيش وبيتزا ي عشان يبق بيتزا  ينال الشركة وطلب ضوا جديدا يفعي مبناسبة قدوم
. 
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كان فيه ،وال دايو وال بيبسى وال حفلة وال بيتزا ي دماغ لكن دا كلة مكنش يف
 .،  عقد العمل ي شاغه دماغي إللي حاجة اتنية ه

 العقد إهناردة وال أل .ي مهضي اي تر ي كنت بسأل نفسمع كل قطمة بيتزا   
العقد ي مهضي اي تر ي كنت بسأل نفس  بيتزاقطعة ي اتشب تنزل علشوية ككل مع  

 إهناردة وال أل .
ي مهضي اي تر ي كنت بسأل نفسعلبة كانز جديدة   مع كل واحدة شاليمو حبطها يف

 . العقد إهناردة وال أل 
يقول . العقد عن هاسألي اان إللمينفعش  مهو ، العقد عن كنت منتظر إنه يكلمين

 اول يوم بيسأل عن العقد  .، من عليا إيه 
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 ا عقـــدااااهاوا

  سعارأ  – أسعار املواد الغذائية  )   مشاكل قبلوين 9 اول لسة مفوقتش من أتثري
"  الرابعةشكلة املي لظهرتإال و ( ،   احلر مع املواصالت زمحة - اتالتاكسى
 . العقـــد"

الشهرين و حسب خالل  ،شهرين مدهتا زايرةلإلمارات كان عبارة عن ي سفر 
بتاعىت. لكن  قامةص عقد العمل و الفيزا واإلتفاق مع صاحب الشغل، هيخلّ اإل

ي وإال هبق أغادر الزمي خلصوا ولسة اإلقامة مطلعتش يبقدول لو الشهرين 
 ن. موتالبلد بعد الشهري كل يوم ليا يفي  درهم عل 600 غرامة خمالف وهدفع
 .مش كدا ؟وخراب داير 

ي ) عندليب الدق مصر وعايش الدور وجايلك اي ديب يفي شغلبعد ما سبت  يعين
ممكن بعد حتت رمحة صاحب الشغل، النار ،  املية وإيد يف إيد يف ( ، بقيت4

،  سوا نكمل ينفعه مشي سور  ما خيلصوا، يقويل قبلحىت  او لصواما خي الشهرين
 ع بني. فية فرق شاس بيتك اي شاطري عل روحي ابلبلد ، او الزم نسيب بعض 

بيتك اي شاطر من اإلمارات . ي عل روحبيتك اي شاطر من القاهرة وبني ي عل روح
 بيتنا يفي وابق جنية 2 ـب ميكروابص+  لعبود جنية 6 ـب مرتو،  بسيطة من القاهرة

 فشل اإلمارات  يعين من بيتك اي شاطري عل روح لكن.  شغلي يوم ادور عل اتينو 
 . إية ...دا فشل دويلي ، رمسي رمس

 املطار يف البسيط كنت متخيل إن  صاحب الشغل  اول ما هيقبليني بتفكري 
 الواد مطلوب  ، قال يعين حلد اتيني امض العقد  خوفا إيني عل هريوح ممضيين
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معاه .. لو ي منضي .. لو نفع يبقه(جنرب)ي خنتربه عملو  ه. لكن بتفكريه هو ، جنيب
 بلده.ي يرجع علي منفعش يبق

ي اي تر بيمر عليا ولسة ممضتش العقد ، اخلوف والقلق  بيزيد جوااي ، كان كل يوم   
ي اكرت  كان يعمل لو عاوز خيتربيناملفروض  .ي إزاوبيفكر  علي إيةي ملدير انو ا
 يفي اسيب شغل خيليين، مش  قبل ما جييبين مصر يف هو عايزهاي ختبارت إللإلا

 .  مصر واتغرب وبعد كدا يقرر بكيفه
ي العقد إهناردة  وابلليل ايرب امضي ربنا ، ايرب امضي صبح ادعكنت كل يوم ال

 . العقد بكرة 
 

ي أي لو نزلت مصر ، مفيش عقد وممكن علي وشكل ي موقف يف فكروبدأت ا
 والناس بدل ما تقويلي ابلسالمة .وبدأت اختيل شكل غلطة املدير يتلكك ويقويل

كدا ي  يشاوروا للريس وهو معدما بي ز  السالمه وتشاوريلي هال هال  محد هللا عل
وسفر طارق  .. فاااااااشل، وجواز عرتيس من فؤاده  فاااااااشلهال ابل ، تقويل

 . النــــــــــار  ويرموا عليا شعالت النار ، يضمرون يف ...فاااااااشل لإلمارات 
وبدأت االحالم الوردية تضيع ، مفيش شقة وال شبكة وال مهر وال عفش وال 

 ابلفاشل )إبعتبار ما سيكون ( . يعيني هرتضي االساس ، مني إلل عروسة من
 عيطه عشان كدا كفايةاالربعني او اخلمسني ،  ي هعنس ومش هدخل دنيا اال عل

  . قريبة دمعيت واان
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 مكتبي عل يقعده إن املسافرو ... راحة السفر نإ فاكرةي قببت كتري انس فيةفعال 
ي الشنطة إلل قد كدا  ويعيب مرتب ياخدهو  الباشاي رجل ز ي حاطط رجل عل

 مسافر بيها فلوس .
وال واحدة صدقتها "متفكروش اي بنات إن اجلواز راحة ، ي وكما قالت الشاعرة إلل

 ومتزعلوش اي بنات لو قلنا بصراحة ، إن اجلواز عمره ، عمره ما كان راحة". 
ف إن وال معداش عليها كام يوم بقول للشباب وعار ي إلل فأان من واقع جتربيت

"متفكروش اي شباب إن السفر راحة ، ومتزعلوش اي شباب لو  واحد هيصدقين
 .قلنا بصراحة ، إن السفر عمره ، عمره ما كان راحة" 

ي عموما بالش نتشائم وخلوان نشوف االايم اجلاية هيكون فيها إية ،أكيد هتبق
ا ، دعوان أحسن إن شاء هللا وأكيد املشاكل هتبدأ تتحل ، دعوان نستبشر خري 

 .مصمت   نعمل يف
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  ات اإلختبار وتتوايل 

عشان  االول يف بسيط شغل اخد بدأتالشركة و  مع الشغل وبدأت  اأتقلم 
 حركات من العقاراتإدارة  برانمجهشتغل عليه . كان ي اكون ملم ابلربانمج إلل

 كتري.  اتنية وشيكات وحجات وعقود اقساط وسداد وإجيار وشراء بيع
واحجز  مصر غري إعالن مدينيت واان يف العقارات عن حاجةي تش اعرف امكن اان 

 جديد جمال ، يعين  سنة ولو مت هنديها للورثة  90شقتك وخدها بعد 
كان بينطلب ي  ابإلضافة للشغل إلل ةواساسيات ةمفاهيم اتعلم الزم فكان ابلنسبايل

 . اعمله مين
 يوم االربعاء ابلليل  ورجع معةاجل عمان سافراملدير و  خريي عل اسبوع اولي عد

لسة ي ال يشوهبا إال هاجس العقد إلل واحلمد هلل واحلياه فلة ةمستتب رو االمكانت و 
 .متمضاش 

واليوم خلص من غري ما نقعد مع بعض يوم اخلميس كان عنده اكرت من إجتماع 
ي عشان نتكلم علصباحا  60هنتقابل اجلمعة الساعة  شىء وقايلي وال نناقش ا

 يوم هو لأيسه واحد طبعا .ي اديك شغل لالسبوع اجلااشوف شغلك و قة و روا
  ؟ جازةا مش معةاجل

 هافىي جا انت ي اجازة لكن عشان الظروف إلل سبتالو  عةاملفروض إن اجلم
املسئول  آروناقل وقت إلن  وعشان الزم تكون ملم ابلربانمج يف الشغل ضغطو 

مكانة  وهتكون هتمسك ي إنت إللو  استقالتة مقدم وي عاوز ميش عن الربانمج
 . السبت شتغلت الزم فكان،  مسئول عن كل حاجة
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كنت بسمعها ملا اجيب سرية إن السبت ي  كانت االجابة النموذجية إللي  د
 يوم عمان مني بييج املدير فإلن ةلجمعابلنسبة ل أما. املفروض يكون اجازة

للشركة عمالء ات كتري مع عاجتما عنده بيكون اخلميس يومعادات و  ابلليل االربعاء
 فعشانشغل االسبوع اجلديد  خلض ويدييني يشوف شغل االسبوع إلل لحقشيفمب

ي دها علعب بريوح وهو العصر حلد من الصبح اجلمعه بنروح نعمل دا كلة نلحق
اإلجازات وال  الشغل يفي هعرتض عل طبعا دا كان إختار ليا إين . طولي عل املطار

من مصر اعمل مشاكل وأعرتض ي ا أان مش جاهسكت وأكل عيش ، وطبع
مبقتش ذو قيمة وخربة ابلنسباله عشان اقدر اتكلم وأتناقش   وخصوصا إين

 وأعرتض .
واملواصالت ي الصبح ، طبعا الطريق فاض 60ي وصلت الشركة عل يوم اجلمعة

 .كدا   من احسن مفيش
 يف حاجةي ) ا ةشوي كبرية اتسكي املراد ديكه جية املدير وقعدان مع بعض وقايل

والزم ختلص قبل  هاتكمله وانت بدأها واحد فية،  (Taskاتسك  بنسميهاالشغل 
. الربانمج عشان يشرتية عشان فية عميل جديد مشرتط إهنا تكون يفي ما اج

 شقة عندها شركة العقارات لو يعين، العقارية  عموالتال نظام عن عبارةالتاسك 
 هو املوظف ولومن الشركة  عمولة بياخدي رت مش جاب مسسار وجية تبيعها وعايزة

 والسمسار املوظف ولو عمولة ياخده الشقةي وأقنعة إنة يشرت ي املشرت  جابي للإ
ولو شركة العقارات مش املالك   عمولة حياخدوا االتنني مهاي املشرت  يف اشرتكوا

عمولة للموظف والسمسار ي هتاخد عمولة من مالك الشقة وتدي هي للشقة يبق
  . وبعدين قايل مسسار اتيني هيبقي جاب املشرت ي مسسار وإللي الشركة هتبق يعين
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اول ما  التاسك شرحلكي ملف عتلك، هب دلوقيت حاجة تفهمه مش عارفك اان
 واان هرد عليها . ابعتهايلي ابق أسئلةي ا ليك ولو اوصل عمان 

س رديت ومردتش علية  ، ب اصال حاجة مفهمتش وبلمت و هتت ااننكم يوب بيين
، موظف إية ومسسار إية وعمولة إية هو اان لسة عرفت  دة العبط اية، ي سر  يف

ف علية بيع الربانمج لعميل جديد ، دا شغل متوق حاجة عن الربانمج عشان تديين
 .منك هلل اي مجال اي مروان وش املدفع ، يف انت كدا بتحطين

، ملف وورد مكون  اسكالت شرحي وبعتل عمان ي سافر علاملدير اليوم و  لصخ   
 الواحد. إية شغل السربعة دا ،  حاجةحاجة ي ا منها مفهمتش من صفحة واحدة 

 التاسك ويفصصوا املدير مع يقعدملا ايخد اتسك جديدة  متعود كان مصر يف
 الشغل  . نبدأ يف كدا وبعد الورق من طقطق لسالم عليكوي عل كامل وحتليل

 .صفحة واحدة  يف يشرح اتسك ابلصعوبة دي وانت بعتل
 فيها اطلسم وفهمته ي إللي وبدأت اشتغل عل وتالتة واتنني مرة قرأت التاسك

 .اية عملت اان ويشوف معااي يقعدمن عمان   االسبوع اخر ي ييجي وملا يبق  كدا
اكون  ينإ واملفروض اايم 60 حوايل اإلمارات ، عدا  ليا يف التايناالسبوع  دا

هو إية  ينادسألت   اإلقامة، اتءإجراق خنلص عشان نلحي مضيت العقد بق
 ملا مستين املديري قالتل اايم هنا  60 موضوع العقد هيطول وال إية اان بقايل

 !! شغلك يشوف

 امالهنا يقول ملا اشوف شغلة  ي مصر واج يفي شغل اسيب  بعد ما  يعين لهاقلت
ي الطريقة دمضايق ومش مطمن من  حسستها إينو  لية مصر يف اتسكي بعتل كان
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 اخر املدير ي ييج ملا قالت و كدا كلمتين  وبعد،  عليك وارد كلمةه اان قالت .
 . حاجة كل معاك يحدده االسبوع

شلت لو ف ، يعين اان شغال فيها دلوقيتي أساس التاسك إللي طبعا هيحدد عل
 ،اي عامل هيحصل إية . ، ولو خلصتها ي أنسي فيها ، يبق

 رِيب  قَ  لَناِظرِهِ  َغدا ِإنّ 
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 اتسك تفوت وال حد ميوت 

 قايلغري عادته الن كان واره شوية مواعيد و ي الصبح عل االربعاء يوم هجياملدير 
  وتعمله تيست . حاول ختلص نظام العموالت معاك واقعدهخلص االجتماعات 

 .الصبح بكرة هيشوفه ديداجل لعميلاعشان  توريهويل و  Testكويس 
 الفل ويفي ت كلها واحلمد هلل كانت شغالة ز اللعمو اي عل تيست اعمل فضلت

خري ، دا اول اختبار ي اليومني دول علي عمال اقول ايرب اسرت ، عدي سر 
 ، ايرب اسرت .ي حقيق

  وكذا كذا وعملت الشغل اشرحلهبدأت و  مساءا 2 الساعهي عل جيةاملدير 
 تيتست عملي هو وبدأشوية كدا .   اجلهازي سيبلاوك  وخلصت كذا وكذا . قايل

، اان  شغالة حاجة والوهوووب    Errorإرور إررو الربانمج ضرب   وهوووووووب
 كانت احلجات، ي نفس امحر وبدأت اشك يفي اتعقد عن الكالم ووجه لساين
 وهللا ، هو الربانمج بيخاف منة وال اية . كويس شغالة

عك يعطل مثال جهاز الكمبيوتر بتا بتحصل معاان كلنا ، يعيني طبعا احلجات د
عندك مغص ي يبقاحلالوة ، او مثال ي وملا تروح بية ملركز كمبيوتر ، تالقية شغال ز 

 احلصان . حد حصل معاه كدا ؟ي نفسك ز ي شديد واول ما تروح للدكتور تالق

ه اقول..  كلة الشغل ضربت،  خالص حساهبا عامل مكنتش اان حاجة عملاملدير 
ي راض مش اوريةي ، اج وريين يليقو كويس يضحك مبكر و  شغالة كانت وهللا
 . ي يتور 
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وإحتياجات  عقاراتلسوق ال فهموكإدارة وك زنسيكب اخلربة يف االختالف هنا طبعا
، عنده رهبة من كل شىء  ، بيئة خمتلفة ، ي خيتلف عن شخص لسة جا العميل 

دا غري ان التاسك نفسها غري واضحة ابلشكل اجليد ، كل دا كان ،  جمال جديد
 حصل دا .ي للسبب 

 
ي يوضحل معااي قاعد حمدش و قلت للمدير اان مفهمتش التاسك ابلشكل دا 

 نت.إطول الوقت  النتي لع موجود منا،  لية لتنيشأمس قايلي د احلجات
 كومينكيشنال نت،إ كويس بعتهولكي الل Documentنت الدوكيوم تشأمقر 

إنك  مصر يفمن وإنت ي قلتل نتإ...Communication Skills ضعيفةسكيلز 
 ..عالية  سكيلز  كومينكيشنن عندك   اقدر اعتمد عليك وقلت إ وإين تقدر تسد

 وال حاجة . ملا بقيت حاسس إين مظبوطنيي وادمهل... نتإ ... نتإ

 ه طول الوقت شغل يف بيشكر كان املديري للإ و مصر يف سنيوركان ي  إلل طارق
 . ماراتاإل هماجاب حلد كويس هنإ هوقال املدير ي عل ضحكي للإ طارقي بق

 ماراتاإل يف شفتهاي الل االايم اسوأ من كان دا اليوم جبدو ي كان وحش قو ي  شكل
. 

، قلتلة أل اان فهمت كويس وهكمل ي خالص اان هعمل الشغل بنفس قايلاملدير 
بيتك اي ي مهو لو كنت سبتة يكملها معناها إن بكرة الصبح علالشغل ،

 عشاناعدل الربانمج  عشان  الصبح 4 ساعهال حلد شغال فضلت يومهابرنس.
 خلصنا جزء كبري منة وقايل . الصبح 60 الساعهالعميل ي هيعرض الربانمج عل
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ي  وابق الصبح براحتك وتعايلشكلك تعبت   انم روح انت خالص كفاية كدا ، 
 . كمل الشغل

 . كدا 64ي عل واروح 66ي علي صحا سايبوعملت ح ونص 4 البيت وصلت
     بيا بتتصل السكرترية لقيتالصبح  60لساعة يوم ا اتين

- Tarek ,where are you? 

 - on the bed , why ?  

-hehe ,Sir Amr asking about you ,he asked me to call you to come  

-ok ,i'll take shower and come  

-ok ,dont late .babye 

 وتعايل انم قايل مش هوة،  دة  الـ ... الرجل واية،  دة القرف اية اووووووووووف
 . حصل إية اتيني ، اي تر  براحتك

 
دقيقة وكنت  42اي دوبك و ي صحيت وخدت شاور ولبست ونزلت خدت التاكس

 ،هناك 
 مش والشغلي ازا نوم جالك عارف مش اان،  اول ما شفين هلايلقا حاجة اول

ان هيقول كدا عمرة ما كي لو مكنش مصر  بتهيايل ، جدا فيا أثرت كلمة،   خلصان
 عاديت من ، وال بكلمة مردتش. ي مصر ي ، قال واان كنت مبسوط إن مدير 

ي اهلادي لع بسي مس افرغ وبعد كدا   اعيب اعيب ، اعيب اسكت اسكت سكتا
 . بعديييييييييييييني بس يحصلهي للإ ودا جدا
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 ملا هان حصلي اللكدا إال لو كان حصل معاه حاجه ،   طبعا هو برده مش هيقويل
 رميوتي جهاز  من يدخل عشان املكتبي عل فاتصل مشتغلش هجهاز  للعميل راح

 قدام كويس مش منظرة فكان املكتب  يف ملقنيش بس (Remote access)اكسس
  طلعهم عليا . هفجي العميل

 2الساعة ي ختلص التاسك عشان العميل هييج  2 الساعه حلد قدامك قايل
 اانو  ن اتصل ابلعميل ميجيش وسيبهايلعشا مش هتقدر ختلصها قويل لو يشوفها

 . واحد يوم يف هاخلصاالول وه منها بدأه
ابلعافية وبني  صايبواان ماسك اع اشتغل تأوبدي ماش قلت، ي إية الفزلكة د

 .  ه خالص اان هنزل مصر قولعاوز ا كنت اللحظة والتانية
،  الوحدة غري دا.  ديبي اج فية فكرتي الل واليوم واملدير والشركة ديب كرهت

وافضفضلة ، الواحد ملا بيكلم  معاه اكلم حدي الق مشو  السكن يفي لوحد قاعد
 . سجن يف ينأك فحسيت مصر ف كلهم  صحايباان و مع حد برياتح شوية 

واحلمد هلل  الشغل واوشافاجلديد  العميلجية اتنني من شركة   2الساعة ي عل
 هلل واحلمد..كمان   خدت ليها كام يوم.تعديالتبعض ال  واوطلب  معجبه

 كاني  الل امللف اايم مع إن  60 التاسك خدت ليها حوايل خلصت . يعين
 معندكش كومينكيشن سكيلز كان بسببه قايلي إللو  همن هاافهم عشان بعتهويل
ه دماغ يفي الل ويقرا أيلف الواحد عايز املدير ان حسيت.  واحدة ورقة يف مكتوب

 ، 
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دكاترة زيهم مش  وابيكلم موكاهن للطلبة وابيشرح اجلامعات يف الدكاترة بعضي ز 
  . غيب الطالبي يبق وإال هميفهم عشاني عبقر ي يبق الطالبين وعايز  طلبة

 آرونلية ؟  يساعدكاملوضوع دا كلة ومطلبتش منة  يف آرون فني طب يقول واحد
 وملا تعبان ويوم مشكلة هعند عميل ويوم تدريب يوم.  العمالء عند النهار طول

 كتري شغل وراايي فاض مش اان يقويل وبعدين تنيكلم  يقويل هاسالي واج هشوفب
 كبرية بعدين  وقفة لية الن دلوقيت آرون من نسيبنا..

ي عل بعدها وقايل،  جدا منها اتبسط واملدير خلصت العموالت هلل احلمد..  املهم
 راجل لقيت بس،  ابلسالمة واقولك التذكرة ديكه خالص كنت اان،  فكرة

   ...............عايزكنت  جوااي ومن هابتسمتل،  وبتستحمل
من  اجيب سرية العقد ، دا ممكن يرمييني مكنتش استجر ي طبعا خالل الفرتة د

 لسة و اسبوعني عدا وبعدين ، إية احلل  طب وال يعمل فيا حاجة . البلكونة
  ... إية احلل  إية احلل ...  اقامة وال عقد مفيش

 بني الناس بتاع مجال الشاعر ؟؟  فاكرين برانمج

 او 0000000ي عل اتصل مشكلة عندك لو.... احلل لكبتقدم الناس بني
 اجلاية اجلمعة وانتظروان لهالكحيه كلر وبرسيل 620 ب.  صي عل ابعتلنا

 ... مساءا 2 الساعه

واخليط االبيض م االسود الزم هيبان ، والقلب االبيض مش اسود هو الكسبان ، 
 االخر ، إنســااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن . االول او يف واان يف
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  بسطها اي ابسطإ
ترتب عليها  صاحبها من ختبط ومشاكل  وما خدهتا أ كبرية اتسك اولإنتهاء  بعد

 اإلمساك بزمام االمور ابلسرعة الكافية .ي عل قدريت اهتزاز ثقة املدير يف
، مربمج كويس وكان بدأ يدرس املوقف فعال  قبل كدا كلمته عن واحد صاحيب

لكن بعد املوقف دا  ، ممكن  ضمانيتي علية اكرت من مرة و كنت اقوله عل وسالين
 .  ضمانيتي اقدر اقول عل لكن مظنش إين جثيتي اقول عل

 سافرت وبتاعتها  السنوية االجازةأخدت  ينادقبل هناية التاسك أبايم بسيطة ، 
ي اهلند آروناملكتب طارت ، فضلت اان و  احلتة احللوة يف يعين ، نداتيال يف تتفسح

عشان حمدش يفهم غلط ، اان ملا كنت اعوز اكلم .وسجريد الفلبينية ووردة اهلندية 
عارف اهنا بتنقل كل   ينا ألين، كنت بكلم د حاجة مش عجبايني و اعن العقد ا

ملسئولة عن املكتب املكتب للمدير بصفتها املساعده بتاعته وا كلمة تتقال يف
فلما مشيت هكلم مني .خلته يثق فيها ثقة عمياءي كانت من االسباب إللي  ود
 ؟ آرونالعقد ،ي عل

 واملواقف صعبة احلياة إن هيحسي السطور د حلد االول من املوضوع قرأ حدي ا
 ، كدا مش املوضوع لكنبرة مصر ، والسفر الشغل يكرة الكثري وممكن اصعب

 .مميزات كتري مهما يكون فية مواقف صعبة  والسفر لهالشغل  .. ابلعكس
ما  قبل الشباب انبغرض  ابلتفصيل حصلت ماي ز  ابلتسلسل االحداث بعرض اان

 ويكون فميتصدمشه او مير بيه حيصل ممكني الل يةإ كويس فاهم يكون يسافر 
 .نفسيا  مهيأ
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 ما اول نم ينتقبلي إلل املشاكلحمدش يصاب ابإلحباط ، هنتكلم عن عشان و 
 . إحتلت واحلمد هلل ي وإزا سافرت

واملدينة اجلماعية ، دكتور حتاليل ،  الكليةابلصدفة إكتشفت إن صديق ليا من أايم 
اخلميس واجلمعة  معاايي يقضي اتصلت بية واتفقنا إن ييجاإلمارات  ،  موجود يف

شفته والظروف واملشاكل واالسعار ي يوم اخلمس فضلت احكيله عن إلل  ،
 .و.... ...و.....و

 ، قايل ابوس إيدك بية ليك حل ملشكلة االسعار ، قلت إحلقيني اان عند قايل
، بس هتنفذ  بكرة هنروح مشوار وهظبطك معاك فلوس ،قلت ايوة قال خالص 

وطبعا عشان اان  وربنا يسرت.ي هقولك علية ابحلرف الواحد ،قلت ماشي إلل
 العصر كدا .ي غل ورجعلته علالبيت ورحت الش بشتغل اجلمعة ، سبته يف

 هالشارقة إمس مكان يفي ورحنا علي وخدان اتكس وبعد املغرب نزلت اان وهو 
 النهدة . يف ساكن ينإل كان قريب من سكينأنصار مول ،   جبوارمدينة األغذية 

وخملتش حاجة ي لقيت االسعار  النص ابلنسبة للسوبر ماركت . ما صدقتش نقس
 كياس ، منجا ، تفاح ، موز ،األ حيط يف ان أختار وصاحيبإال ملا  جبت منها ، ا

خربتها ، طماطم ، ليمون ، ، بصل ،  ، خس ، عنب ،بطيخ خيار برتقال ،
 تلها .ي وقعدت عل

بيحصب ي فضلت ابصص للجهاز اللالكاشيري عشان احاسب ، ي رحت عل
 420، ....،  ،....، قليب 620، ...،  600، ....،  40،  60االسعار ، 

 درهم .  220، ...، ...، منك هلل اي وليد ،...، 900اي وليد ،  ،....، احلقين
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ي ايعم ه وقايليضحك  قعد  كدا اي وليد ،تعمل فيا املقلب دا ، وليد صاحيب
ثالجتك وخالص ، وال كل يومني رايح ي شكة دبوس اول الشهر  ، وحجاتك تبق

إية لسة ي ، قال اتكسي قلت طب يال شوفلنا اتكس السوبر ماركت وال حاجة .
أنصار مول ، قلت اي اهنار ابيض روح اي شيخ منك ي جمبناش الرز والزيت ، يال عل

 هلل .

ي طول ، حطبنا احلجات إللي أنصار مول ، جنبمدينة االغذية علي رحنا عل
املستلزمات ، النشون ، جبنة فيتا، ي اخلزانة برة ودخلنا اشرتينا ابق اشرتيناها يف
، فول معلبات ،  لنب ، برجر ،فراخ جممدة ، حلمة مفرومة مثلجة ،  رز  جبنة قدمية

 خرابنة خرابنة .ي ، خبز ، زيت ، سفن اب ، عصري بودرة ، يال ما ه
منتيش غرمانة ي يل الكاشيري ، وإدفع ايعم طارق ، وصويتي مرة عل وكالكيت اتين

. 
اشرتيناها من ي وإلل يةغذمدينة األاشرتيناها من ي إلل الرتويل خدان احلجات يف 

الشنطة ملا امتلت ، حطينا  وفضلنا حنط احلجات يفي وقفنا اتكسو  أنصار مول 
   عاوز يضربنا . هنعمال يبصلنا  وكأي وسواق التاكسورا .ي إللي الكرس يفي الباق

وملا طلعنا احلجات من االصانصري ، احلجات  62الدور ال  وصلنا الشقة ، يف
قصادان ي قة وقبل ما نفتح الباب لقيت ابب الشقة اللملت الطرقة قدام الش

بيتفتح وبيطلع منه بنت فلبينية كانت خارجة ، اول ما شفات احلجات قالت ، 
 Wow ,Oh My Godجاااد ي وااااو ، اوووه ما

 قالتالطرقة اهتبلت و  متاينيكيس   42شافت ما ال يقل عن ي ه
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She: Hi 

Me: Hi 

She: How many persons in your fla  ? 2 only ? 

Me: No, Only me ,he is my Friend visiting me . 

She: Ouh, and all these items for you Only. 

Me: Yes  
She: Oh my god  
Me: I don't like to make shopping too much,so I make it one time 
every motnth and I have big fridge, thats why  
She: Ahaa, Ok, that’s nice,  

Me: Ya 

She: See you 

Me: See you  

 يو اي بنت ال .... ايم عني ..... .ي س
حسد ،  انقصة مش العمليةوقل اعوذ برب الناس ،   الفلق برب اعوذ قلوقرأت  

 . ، دا فلبييني وحسد إية مش مصر 
عشان إاتخرت ، قلتله ي بقي اان مهش ل معااي احلجات وقايلدخّ  وليد صاحيب

 او ساعتني يومها دتقعخترب البيت .ي افكارك إللي ايريس ومتشكرين علي ماش
اي ....،   ي مبزاج ، بفلوس، بس تظبيط   الثالجة احلجات يف اظبط ونص ساعتني

املستشار ي رأي ، عل ي دي . وكلة ابملستندات ومعااي السي صبح حممدي رأي عل
..... ، 

مرة   جاتاحل اشرتي بقيت،  اكون إرحتت من اول مشكلة بتاعة االسعاروبكدا  
 . وخالص الراس يف حدةاو  ضربة ما بيقولواي ز و  وخالص هرالشاول  يف واحدة
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 دخلت ملا اصخصو خبيل،  الناس إفتكرت إين نص طبعا أان متأكد وأكاد أجزم إن 
 مكنش نإ دا،  مية بقزازة االمنه  ومطلعتشاإلمارات  اول ما جيت ماركت السوبر
 إفتكر كدا فعال ، مكنش العشم بردوا . كلكم

ي الذي ن ألتقط بعض الصور الفوتوغرافية هلذا املشهد التارخياي مل أنس عشان كدا 
 ووقيت ي هذا املشهد من املال الكثري ومن جهد فقد كلفين .حيدث من قبل مل 

 (. الثمني ما ال ميكن تعويضه )قال يعين
 ،عند املستشار  ، أكيد كلكم عاوزين تشوفوها ي إللي دي جية دور الصور والس
 ايبس االول  قولوا  ورا

 َشرِّ  َوِمن*  َوَقبَ  ِإَذا َغاِسق   َشرِّ  َوِمن*  َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمن*  ال َفَلقِ  ِبَربِّ  َأع وذ   ق ل  }
  {.َحَسدَ  ِإَذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمن*  ال ع َقدِ  يف  النـَّفَّـثَـتِ 
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 اي اسطه ديب

ساعة ، تقف ساعة  او وزمحة املواصالت  ، املواصالت ، وما ادراك ما املواصالت
اي عامل !!  وتقولة ديب  ويقفلكي التاكسي وملا تالق، ي اتكسي ونص عشان تالق

 يوديك وال أل .ي هريض
علية ي الن املوضوع بييجالصبح ،  الشارقة مكنش بيحب يروح ديب السواق يف

من الزمحة  ةاالقل  ساعة ويسوق كأنة سايق سلحفاي خبسارة ، الطريق بياخد عل
 دقيقة ابلكتري لو مفيش زمحة .  40مع إن الطريق بياخد 

طريقة  لكن،  ببطءي او ماش بسرعةي طبعا العداد كدا كدا بيعد سواء ماش
دقيقة  40 كيلو ، املفروض ايخدها يف  20لو املسافة  احلساب بتختلف ، يعين

ساعة  درهم لو مفيش زمحة . لكن لو فية زمحة ممكن خيدها يف 92وتكلفتها 
.فلو  من ديبي دا غري إنة هريجع فاضدرهم .  22او  20وتكلفتها هتكون 

الساعة  مل يفممكن يع اشتغل داخل إمارة الشارقة نفسيها افضله ، مفيش زمحة و
 .  فيكسب أكرت اكثر من مشوار ي د

، معظم  او اكرتساعة  الطريق خدهيخسر إية لو  السواق طب هو واحد يقويل
ل لو دخّ  % 90وغالبا بتكون .  حسب نسبة الدخلبيكون مراتبتهم  السواقني

االف درهم بيكون مرتبه  60، لو اقل من  او اكرت الف درهم 60الشهر   يف
 االف درهم يف 60ال ي ، فالزم السواق يبذل جمهود جبار عشان يعد % 42

 الشهر .
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الن اقولة ،  لش زبون وهو راجع من ديبهيسأل ويقول ، طب لية ميحمّ  واحد اتين
ايخد زبون من إمارة غري اإلمارة بتاعته وهو ي منع إن التاكسقوانني االمارات بت

، ي فاض ، الزم يرجع من ديب من الشارقة ورايح ديبي لو التاكس راجع ، يعين
ورايح الشارقة ، الزم يرجع  من ديبي ميحملش اال من الشارقة وبس . لو التاكس

 درهم .  200وإال ايخد خمالفة ي من الشارقة فاض
عليك ي وكل شوية يعدي اتكسي مش الق عز احلر و ساعة يف قفختيل نفسك وا

بس ميقدرش ايخدك  ه )دىب(انت عاوز تروحي رايح املكان إللي اتكس فاض
 .الشارقة ي فالزم تركب اتكس الشارقة  وانت واقف يف ديبي عشان هو اتكس

 -مشكلة املواصالت مرت معااي مبراحل :

 التاكسيات كانت الوقوف وإنتظار   املرحلة االويل -

 بيكونوا راحيني ديبي املرحلة التانية كانت  الركوب مع بعض االشخاص إلل -
رايح  للتاكسيات ، فيسالوين الشمس ومشاوريت يف وبيصعب عليهم وقفيت

 الول ديب معاة  او خيدين بيخديني طريقي بيكون طريقة ز ي فني ، وإلل
 .ي ملكان شغل ي ومنها اركب اتكس

رايح فني ، اقول رايح املكان  انت عربية بتقف تسأليناملرحلة التالتة ، ك -
هوديك بس اخد مبلغ معني ، تقريبا بيكون نفس اجرة  ، يقويل الفالين
ي حسب . العربية بتكون  مالكي درهم ، عل 60، او زايدة ي التاكس

ي اتعرفت عل.  الصبح يعيني ها بيعمل سبوبة علمش أجرة ، بس صحب
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ي او قريب من املكان إللي يهم لو حد فاضاكثر من واحد وكنت بتصل ب
 . ويودييني اان فية بيجيل

الشغل  طبعا دا كلة واان رايح الشغل ، إمنا واان راجع ، فكنت بتأخر يف
بعض  ، ويفي اتكسي مانتوا عارفني فمكنتش بتأخر كتري عشان االقي ز 

ي ، واديها العنوان وهي اتكس شركة ديبي االحيان بكنت بتصل عل
اس وحجات حلوة كدا . كانت بداية  يبي ، شغل جي اتكس يتبعتل

 من الشركة .ي درهم لو طلبت التاكس 2ي العداد بتكون اغل

 وجيبينالشغل  عرفتهم يودييني املرحلة الرابعة ، أتفقت مع واحد من الل -
 درهم  420كل اسبوع   درهم 300 الشهر ف وايخد كل يوم  بعد الشغل

دا مبلغ   . انس كتري كانت بتقويل (Care Liftإمسها كار ليفت )ي ود
 لقيتة  كانت ارحم بكتري ،الين  الكار ليفت ، لكن  ابلنسبايلي كبري عل

اسابيع من العذاب مع التاكسيات ، ومش هتصدقوا لو قلتلكم  9بعد 
 300ال  درهم .وابلتايل 6200اسابيع دول اكرت من  9ال  صرفت يف

ي ساعة عشان االق كل يوم  ظرمش هنتاالقل ي عل  الشهر رمحة يف درهم
 .ي اتكس

او  وكان عايش قصة حب ، عمرة ما وداين  ابكستايندا كان  الراجل 
التليفون ، طول الطريق حاطط السماعة  اال ملا يكون بيتكلم يف جابين

االفالم ي وطبعا اان مش فاهم حاجة ، بيتكلم أوردوا ، ز ي وانزل رغ
ة ، صوت القبلة كان بيخرق كدا ، لكن كنت بفهم حاجة واحدي  اهلند

 بيستغل الظروف ويبعت انمي  من النوم ، كان ملا حيس إين ويصحيين وادين
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، مز ايعم براحتك ، مني قدك ، التليفون ، ايبن الذين  يفقبالت حارة 
 انس متز وانس تكع .

السفن ، بدأت مواعيد الراجل تبوظ ، يوم ي الرايح مبا ال تشته لكن أتيت
دقايق  2 استناة اكرت من نص ساعة ، اتصل بية يقويل يتأخر وخيليين

نص ساعة . ي منتظر ييج مخسة االقيين مخسة يف وجايلك ، ومخسة يف
واالمر زاذ لدرجة ان فية اايم مبيجيش ، ارن علية مريدش  مرة واتنني ، 

 خيديني ، واالقية جاي اتكسي ، اروح مدور علي اعرف إنة مش جا
 مش عارف اية ، وظروف مش عارف إية . ظروفي ويعتذر ، كان عند

يوم هتغيبة هخصمة منك وابلفعل ، اخر االسبوع رحت خاصم ي قلتلة ا
فيها . إضايق جدا وراح عامل فيا مقلب طلع من ي نفضلي منة االايم إلل

 . عيين

  

غاهبا ، التزم معااي ي روميو السواق فلوس االسبوع انقصة االايم إللدفعت لبعد ما  
ايوة كدا ، العقاب بيجيب فايدة وملا خلص ي نفس بعدة ، قلت يفي إللاالسبوع 

عربية جديدة  ي معلش اان هشرت  فلوس االسبوع ، قايل ادفعلهاإلسبوع و جيت 
، قلت مفيش مشكلة  دلوقيتي وحمتاج فلوس فلو ممكن اخد فلوس االسبوع اجلا

 ودفعتله فلوس االسبوع مقدم .
، لكن اتلت يوم ي عاد يوم جية وصلين ل اتينطبعا اان مدتش خوانة ، وابلفع

، ي للحركات د  فضلت مستنية جماش ، ارن علية مبريدش ، قلت هو رجع اتين
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مقدم  خد فلوس االسبوع وال هو عشان .، مبيحرمش الزم اخصم منة  اتين يعين
 يوصليني اتكسي . ورحت اشوفلي طب يصرب عليا االسبوع اجلا، خالص ي يبق

 إية .للشغل ، هعمل 
ي ، هللا ، إية الل مردش خالص  من ديب خيديني عشان ييجاتصلت بيه ابلليل 

يرن  تليفونه، من تليفون املكتب ،  ، الواد مات وال إية ، اتصل من تليفوينحصل 
ي هللا ورحت متصل علي ، توكلنا علي قلت خالص كدا مش هييجوحمدش يرد ، 
 نة خرابنة .خرابي واحد  ، ه عشان يبعتويلي خدمة التاكس

املوبيل ، ي ، دا استهبال ، اتصل علي يوم الصبح ، الواد جماش ، اية دا بق اتين
حصلت ، دا كد فيها إنة ، وعشان متفضلوش تتصلوا معااي كتري كل ي مغلق ، ه

املرة ، الواد اخذ الناقة وشرخ ، خد فلوس االسبوع مقدم  احلقيقةيوم ، هقولكم 
 بية مبريدش .وهرب  وفضلت كذا يوم اتصل 

 رميا ورجعت،  دا اان غلبان  ، هونت عليك ، و تسبين ،  تسرقين روميوكدا اي 
، فينك اي روميو ، طب ارجع  اتينوإنتظار   اتين اتكسيات... القدمية لعدهتا

 يال . أخدهتاي االسبوع إلل فلوس طب ارجع ومش عاوزومعنتش هخصم منك ، 
 خريا لكم .وهو  أن تكرهوا شيئاي احلمد هلل وعس

ي هذكر منها موقفني عل شوية مواقفي هرب ، حصلما روميو  وبعد ي الفرتة د يف
 سبيل املثال ال احلصر .

لو ي اتكسي عجمان ، وا وكنت  رايح لعميل يفاملوقف االول ، كان الصبح ، 
ي ، حملت اتكس ديبي قلتلة عجمان مبيقلش أل ، الن الطريق كويس مش زمحة ز 
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املسافة ،  او دوران  ويرجع  زمحة شوية عشان يعمل يوترن صف يفي ماشي فاض
بدل فقلت دقيقة عشان يعمل الدوران دا  40 مرت ، بس فيها حوايل 90 حوايل

، ما استناه الناحية دقيقة دول  40عليا ال  والعداد يعد ي ما اروح اركب التاكس
حلد  مستين ، ، مستين ، مستين ، فضلت مستيني غري التانية ، ومفيش حد واقف 

 ، روحتله وقلتلة عجمان ؟ قايل ما جية الناحية التانية ولقيتة بريكن قبل ما يوصلين
ي بق تنام ما تقوم اي بعيد ، قلت نعم ؟ احلني يسري نوم ، الشيفت خلصي ال سور 

شيفت  الشيفت خلص . قويلاجلو النار دا وبعدين ت دقيقة يف 40 بقايل اان مستين
 ل علية.تقو ي انت جاي إية إلل

الشارقة الصبح ،  ما فية زمحة مواصالت يفي ، طبعا ز  ديب ، كان يف املوقف الثاين
الشارقة الصبح ،  بتعمل زمحة يفي ، الناس اللابلليل  ديب فية زمحة مواصالت يف

ابلليل .فاكرين التاسك بتاعة العموالت ،  ديب بيعملوا زمحة يفي شكلهم مها الل
نزله وا إجتماع هناك عشان اشرح ليهم الربانمج  ي عند طلبها ، كاني والعميل الل

 نسخة جتريبية اسبوع .كة  االجهز ي عل
، خلصت من عشان فية بنوك كتري شارع البنوك ،  هشارع إمس يف ديب العميل دا يف

، وال اهلوا ي اتكسي ادور عل همن عندونص املغرب ، طلعت   1ي عند العميل عل
س ماشية ، قلت ميكن فية حمطة قدام ، مشيت ، لقيت اني ، ملمحتش وال اتكس

 وراهم .
كان يوم مخيس وكنت صامي ، املغرب اذن ، دخلت سوبر ماركت قلت اجيب 

 البيت . ساعة واكون يف صاشرهبا ملا اروح ، كلها ني بتاعة بيبس
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جيت افتح و ي اتكس مشيت شوية وبعدين وقفت استينخرجت من السوبرماركت و 
النيلة وال عارف اشرب منها وال قادر ي اعتها  اتكسرت ، ايدالكانز ، الفتاحة بت

بشرب من  واحد صامي وهفتان ، بقيت اشرب كأينال،  اتينللسوبر ماركت  ارجع 
 الشحاتني صراحة ههههه .ي عامل ز ي . كان شكل من غري شاليمو  شاليمو

كدا  ياان واقف فيها ، مشيت شوية ، وفضلت علي احلتة إلل يفي ملا جماش اتكس
واان واقف ايخد بنت تكون واقفة  ي ييجي شوية ،  اتكسي ، اقف شوية وامش

كانت ي  هي املكان الل ، اروح اقف يفي وميشبفرتة ي وتكون جاية بعد قدام شوية 
وايخدها ي اتكسي وبعد شوية ييج ي بعدواحدة اتنية تقف ي واقفة فية ، تيج

 ؟.ي بق، إية اي والد الــ ... هنلعب قط وفار ي وميش
علية ، تكون اإلشارة ي اجر ي واقف فيها اتكسو إشارة ي كمان شوية االقي  امش

 شارة اي بنت الـــ .إ، اي  واالشارة مفتوحة ، مينفعش يقفي ميشي فتحت والتاكس
حلد  مساءا ونص 1النظام دا  ، من ي ، فضلت علي ، ايرب اتكسي ايرب اتكس

 واصوات التالكسات  من  صعوبة املوقفولك ان تتخيل ،  مساءا ونص 3
يومها  ، جايل االرض  ي ماشية علي ةالوقوف واملناظر اللي االضواء  واملش

 .من كل احلجات دىصداع فظيع 
ي رحت طالع جر بشوية  بعد ميني اتكسوقف مساءا ،  3:90الساعة ي عل

وراكب قدام ، وراح اتنني  بنات من جنوب افريقيا راكبني ورا ، وجت واحدة رابعة 
 ومها يقولوا إحنا اركبنا االول ،ي وقفت التاكسي للإتتخانق معاهم وتقول أان  هندية
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، دا ي ، وبعدين امش االوليركب ي والسواق يقول مليش دعوة ، أان اقف و إلل
 ، واان وال كلمة ، فاصل شحن . ي كلة ابالجنليز 

 سىموقفة التاكي البنت اهلندية تقول هلم انتوا مش حمرتمني ، أان الل
مش وقف ي مواصالت عاملة واحنا واقفني من زمان والتاكسي االفريقية ، د

 قدامك .
 شورتله عشان كدا وقف ي اهلندية : بس اان الل
 ركبنا ومش انزلني ي االفريقية : واجنا الل

 هنا  اان : خخخخخخخخخخخخخ وال كأين
  بس شكلةراحت البنت اهلندية قافلة الباب بقوة ومههمت بكالم غري مفهوم ، 

 . يولع بينا او يعمل حادثة ي إن التاكسي كدا كانت بتدع
 فضلوا يضحكوا ، ويشتموا يفبتوع جنبو افريقيا  ات يتحرك ، والبني التاكسوبدأ 

 .  Studpied Indian girlاهلندية ، 

راحني املكان  السواق بعد ما حترك سأل  راحيني فني ، ردت علية واحدة منهم 
،   معاهم بس اان مش معاهم  والسواق فاكرين تكلمتش خالص واان م ،الفالىن

راحت مقربة  منهم واحدةقدام ،  كائن غريب راكب اكتشفوا إن فية   وبعد شوية 
 وسألتىن مين

She : My friend ,where are you going ? 

Me : Anywhere  

She : Oh ,you do not have place to sleep ? !! 
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Me : No No ,I have but I can not find a taxi ,so after you reach your 
place I will start . 

فيلم خبيت  فاكرين فيلم عادل إمام ملا اجوز واحدة امريكية عشان اجلنسية يف
ي كانت شبها كاهنم إخوت ، بس دول اتنني مش واحدة ، وهي  وعديلة  ، ه

وديييييع ، بس احلمد هلل  هضيع اي   معندكش مكان تنام فية ، حسيت إين بتقويل
 كان معاان السواق .

  السواق صفر العداد ، وبدأت اان رحليت ،ي بعد ما نزلوا ، وحاسبوا التاكس
طالع  السرير وكأيني البيت واحلمد هلل وصلت ، واستليقت علي وانطلق بينا عل

 كابوس .  مغامرة عقلة االصبع  او  من
مفيش حاجة هنا  ، قعد يضحك وقايل حصلي للمدير إللي يوم اجلمعة  حبك اتين

 فيها .ي ابلساهل ، قلت فعال ، الغربة مش سهلة ، كفاية البهدلة إلل
ي يوم االتنني عشان اشوف لو حمتاجني ا اتين هروحله كرهت العميل دا مع إين

وقعدت  يوم االتنني ، املهم رحتوالزم اروح، الشغل شغل إية شىء  ، بس هعمل 
ي حصلي إللي نا بندردش قلتلة علاك عن الربانمج ، واحهناملسئول  مع الشخص

  كدا  اليني  اان كمان كان بيحصل مشكلة املواصالت ، قايلي وعل فاتتي املرة إلل
 كويس كان بيوديين   Car Lift لقيت كار ليفت  بسالشارقة  كنت ساكن يف

رقم  معااي سيارة ، قلتله طيب ما تديين طلعت رخصة  ودلوقيتحلد ما ،  وجييبين
انت ساكن فيها ي احد وقال دا بريوح املنطقة إللرقم  و  الكارليفت دا ، راح مديين

ي الضهر ورجعت علي عل عندهم خلصتو  قلتلة خالص هكلمه واشوف، 
 . الشركة
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مكسر  الكار ليفت ، لقيته بيتكلم عريبي رحت متصل علالشركة اول ما وصلت 
وعاوزك  ديب اجلرهود يف يفي ، وشكلالنهدة  ، يفالشارقة  ، قلتله اان ساكن يف

 200نفر واحد  مشكلة ، قلتلة كام بياخد ، قايل ما يف كل يوم ، قايل  توصلين
 ،  احبك اان ، قلتله اوك موافق ، قايلي درهم ، قلت اي فرج هللا ، فينك من بدر 

 ما يف ، قايل اليوم ختديني اليوم وال بكرة ، قلتلة اي سالم هتعرف تيجي ييج اميت
ومخسة ،  1هرن عليك الساعه  الرقم ، قايل ديتهمشكلة ، كام رقم تليفون إنت ، إ

 بناية  قلتلة اوك. إنت ينزل حتت
،  له، بس اان مش  عارف شكي ومخسة ، نزلت جر  1رن عليا الساعه  
مني ي ،  طب هبص عل ، ومغريب العربيات كتري ، والبنات كتري ،اجانب ، ولبناينو 

السواق وال ي علي غلط ، قصد ال .... ، حمدش يفهميني علالسواق وال ي ، عل
 العربيات .ي عل

انت وين ، قلتلة واان قدام قدام ،  ، اتصلت بية ، وين إنت قال اان جدام جدام
، ي جلي ، قلتلة حاضر حاضر . جلي جلي ، طارق جل لقيت واحد بيشاوريل

 .ي بسرعة بس ابهلند يعين
روميو كدا ، ي ، مفكر إن دا واحد ز ي ت املالكالعربياي اان كنت عمال ابص عل
كل يوم ، املوضوع طلع كبري   شخص من الشارقة لديب 40 طلع ابص بياخد حوايل

او  62موضوع الكار ليفت دا ، تتفق مع  ، شركة كاملة ليها ابصات وبتشتغل يف
 نفس املكان وتوديهم وجتبهم . شخص يكونوا يف 40
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وال هينفض يوم ، وال هياخد الفلوس ويهرب ي قلت مفيش احسن من كدا ، دا بق
هراتح من مشكلة التاكسيات  مش مصدق ان . احلمد هلل كنت مبسوط لدرجة إين

ي فعال وعس .  خالص وخصوصا بعد موضوع انت معندكش مكان تنام فية دا
ي أن تكرهوا شيئا وهو خريا لكم ، لو روميو دا مكنش هرب ، مكنتش اتعرفت عل

 . هبرام
ي  مكسر ، بيتصل عل بس بيعرف عريب ابكستاين،  هبرام همسإ كان الباصسواق 

ي اكرت من مكان ز  فية ياخدة منة .هي دقيقة من املكان إلل 40كل  واحد قبل 
 ملكانكل واحد   بيوصل  ديب لكن يف والناس بتقف فيهم يستنوهنقطة جتمع كدا ،

، وكان برين عليا  اصباح 2:40الساعة  املنطقة بتاعيتكان بيتحرك من  ه .شغل
 أليناكون البس وجاهز ومستنية يرن ، اروح انزل  ، املفروض إين 2:00الساعه 

دقيقة  1:42 حوايلي دقايق حلد نقطة التجمع . فكنت اصح 60 حوايلي بتمش
 ابلضبط . 2:00، اي دوبك عشان أخد شاور وألبس و افطر تكون جت 

كنت وخدهم معااي ي  من إلل راملةوك شيكوالتة هجبيبل وكنت صحوبية معاه ضربت 
شخص   يعين  ، شكرا صديق ، انت نفرا وايد زين ،  من مصر ، وكان داميا يقويل

 .  ي كراملة ملوكبديله   مش  اكيد يعين ،كويس جدا 
 2اقولة  بيا بيتصل فكاناوقات كنت بتاخر   ، ألين كانت مظبطايني  الصحوبية د

 ف معاايي الل عيون يف حبس كنتحد ، فومكنش بيعمل كدا مع  ويستنايندقيقة 
 . يضربوين عايزين وكاهنم كدا وحقد غل االتوبس
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 ونزلت ولبست وراش وخدت صحيت حلظة ويف،  انمي لسة كنترن عليا و  مرة
، حسيت واان بركب  حد مع حتصل ما عمرها ودا دقيقة 40ي ييج استناين ويومها

 قفااي .ي ف علالباص ، جمموعة كبرية من ال )اوووووف(  بتتحد

 اجوزك تعايل كتري عن مصر وأنة بيحبها قلتله   يوم كنت بدردش معاة وسالين يف
  الالالال قال مصر من

  واجد مشكلة كتري: هبرام
 ؟ واجد مشكلة لية:  اان

 نكاح عشان يريد فلوس كتري حرمة:  هبرام

  حرمة ايخد فلوس يف ما،  كتري كيف:  اان
،  كتري ااثث شو، كبري شقة شو،  كتري دهب شو  كيف ، وايد ايخد ،:  هبرام
 ؟  زوجة فية انت،  مشكلة ، واجد واجد جييب ،  شباب فلوس منني

  ههههه  واجد فشل،  زوجة فية ما ال:  اان
 ، بكرة حيصل واحد زين .صديق   كرمي هللا:  هبرام

 اال،  عريب كلموشتمبي الباكستانيني معظممن الضحك  ، ي ممسكتش نفس اان
 مبتعه حتس،  كدا حلو مكسر و عهمابت العريبي فتالق ديب يف همتعلمين بيبقوا قليل

 . بتكلمهم وانت
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 فلوس كتري حرمة" وطبعا الغرض من الكالم دا ، رسالة شديدة اللهجة للبنات  ، 
السماء  االرض يرمحكم من يف ، ارمحوا من يف شوية الشبابي لع خفوا،  " يريد
 . 

،  معقولةمشكلة إحتلت واحلمد هلل ، املواصالت ، تكلفة  اتيني وبكدا يبق
الشغل ، الن فية  مبقتش اأتخر يف دا غري اين ،  ومنتظمة  مواصالت اثبتة

 .ي حق التاكسي ولو هتأخر ، الشركة هتدفعل 1:00مواصالت هتتحرك الساعة 
  -معلومات إضافية :

 ،  إفتتاح مرتو ديبإحتلت بنسبة كبرية مع  ديب تعترب مشكلة املواصالت يف -

ي ، توقيت ال ينس مساء،  03:03:03الساعة  4003703703يوم  
التاكسيات  ، معظم الناس بقت تستخدم املرتو ، وابلتايل اتريخ ديب يف

 بقت متاحة أكرت .

تنظيم املواصالت اصدرت قرار بزايدة تعريفة فتح العداد من الشارقة  هيئة -
رايح من ي لو اتكس رهم ، يعيند 40درهم ل  472او العكس من  لديب

، دا شجع سواقني الشارقة درهم  40ي ، العديد بيفتح عل الشرقة ديب
طرق اتنية ي وقت ، وشجع املطحونني يدوروا علي ا يف إهنم يروحوا ديب
 . يروحوا بيها ديب

معندهاش كار ليفت بعد موضوع ال ي الطريقة االسهل ملعظم الناس إلل -
يروح بية حمطة االتوبيسات ، ومنها ي ياخد اتكسدرهم تعريفة ، إنة ب 40
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ايخد  ديب درهم ومن حمطة االتوبيسات يف 2ب  اتوبيس ديب يركب ديب
 كنت جديد ( .  مكنتش اعرفها إليني ملكان شغلة )ودي اتكس

 بس خالص .
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 نتإر ــطي

 يعين  ،الشغل  قسمة ونصيب  ماي الزواج قسمة ونصيب ، ز احلب و بيقولوا 
 وميحصلشبنت( ي )قصد  سنتني او سنة  وظيفة يف حيب يفضل دالواح ممكن

من  اتصال مستين كونبيو  يقابل أهلها ( ي قصد)  االنرتفيوي يعد ما بعد نصيب
بعد  يتصلي إلل هو او  الوظيفة استلم تعايل هيقول ابوها (ي الشركة ) قصد

 . نصيب مفيش الشركة تقوله وبعدين ملا حمدش يعربهاسبوعني 
معندانش وظايف  هيقولول انرتفيو غري ومن لشركة يفي الس يبعت الواحد وممكنا

 شمعندان  ويكون الرد واحدة لواخيطب عشان انس يبعت الواحد ماي ز خالية ، 
 .دلوقىت جوزتهت مش او للزواج بنات

شركة ويقبلوه ومها عارفني إنه لسة مدخلش اجليش ، بس  او ممكن الواحد يقدم يف
حىت كل شروطهم يوافقوا عليه ويقولوله إنك ي  وموافق عل  عشان مؤهالته حلوة

 عنك لكن اول ما يستدعوه يف لو دخلت اجليش هنستناك وعمران ما هنستغين
اجليش  ، فية شركات حمرتمة بتفضل عند كلمتها ويفضل له مكان حلد ما خيلص 

 اجليش  وفية شركات حمرتمة اتنية بتقوله ، اسفني منعطلكش .
او ي شركة ويقبلوه عشان حمدش غريه اتقدم للوظيفة د حد يقدم يفاو ممكن الوا

 حلظة . يتقدم ليها لكن لو إتقدم حد افضل منه يبعوه يف خايفني إن حمدش اتين
ي د إن ميحسش وبعدين ويشتغل فيها وينجح انرتفيو يعمل الواحد وممكنا 

ا كام مرة وبعد  الواحد يتقدم لوحده ويقعد معه ماي ز ،  افيسبه املناسبة الوظيفة
 .كدا حيس اهنم مش متفامهني 
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ي عل يدور أيبد،  خربة  هعندي سنة او سنتني ويبق يشتغل ما بعد الواحد وممكنا
،  مش هريمحه املدير لو بس يزود الدخل  عشان  تيم ابرتاو  وقت إضايف شغل

 . غلط  الزواج عشان حمدش يفهميني مش هقول ز 
ي أحسن ز  ومركز لشركة اتنية مبرتب تتنقلكة ، يشر  بعد كام سنة شغل يف  وممكنا

ي البيت عشان املستو  يفي يغريوا البيت وإلل، همما ربنا يفتحها علي انس كتري اول
 اجلديد معدش يسمح .ي اإلجتماع

إستعارات مكنية حيث شبة الوظيفة ابلعروسة او ي أكيد أل ،د حد فاهم حاجة ،
 .  البنت او الزوجة

 مشكلة سعار ، لسةمشكلة االكل واألاملواصالت ، و  لةمشك خلصنا منإحنا 
اجيب ورد واقعد  اعمل إية االايم بتمر والزايرة هتخلص  طب وبعدين ،. العقد 

ملا الزايرة  العقد مهيمضيش ، وال استيني هيمضي نيش ، قصدمبيحب اقطع بيحيب
 . شكرا أخ طارق ، مصر حمتجالك اكرت من ديب يقويل يعتهاختلص و 

 ممكن يقويل إميت العقدي ضان مهاسألته وقلت لو افكر  ي عدت مع نفسق اان
ي الفرتة إلل مستواك كان وحش نا وممكن يقويلاوممكن يرد رد مش كويس ابعدين 

الن  العقد ي مش مهضي كل احلاالت د  واان لسة مش متأكد منك ، ويف فاتت
لب او اطلب الط ضعيف ومش هقدر ارد سعتها وأان اصال مبحبش أحل يفي موقف

اجليش قالك  ، طيب تعمل إية اي طارق ؟ تعمل إية اي طارق ؟احلاجة اكرت من مرة 
 إتصرف   صح ؟
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وإنت عاوز أبوها   بتحبها ي البنت إللي هي فلنفرض إن وظيفتك دي لنفسقلت 
  )املدير ( يوافق عليك تعمل إية ؟

االمر   ي العظيم دا هيبقوأحطه قدام االمر الواقع ... استغفر هللا  أجتوزها عريف  -
 الوقح مش الواقع 

ي أطلع عليها إشاعات  عشان ابوها حيس ان مفيش حد هيتقدملها  غري طب  -
 .ي إية ايعم االفكار الوحشة د – عشان اوافق اجتوزها  ي فيبوس إيد

)طة ( كان عاوز يطفش الواد بتاع  ي هنيد هريديفاكرين فيلم " وش إجرام " ملا 
حسن و ، ملا "ب بيحبها )رحاب (ي خيطب البنت إللي كان جاي  إللكمال االجسام 

 " جيه متأخر 
ي " ابوها حيس ان مفيش حد هيتقدملها  غري   اان قلت مفيش غري احلل دا 

 عشان اوافق اجتوزها " ي فيبوس إيد
 وقلت إن فيةالشركة  يفي للإالناس ي لو تفتكروا اول ما اشتغلت واتكلمت عل 

املدير قاله  اصرب شوية ملا بس  عايز يسيب الشركة هنإو  آرون هامسي واحد هند
اان قلت  أان .ي املفروض الشخص دا  يبقو اجيب شخص ميسك الشغل بتاعك 

الن مش  يفكر ميشيينهما  هعمر  املديرساب الشركة ... آرونلو  عقل ابيل يف
 طري إنت " الزم العب بية " ارووون ، ي إللهو دا كان الكارت  ، ي فية غري ي يبقه

 

لية واعرف ي اعرف هو عايز ميش وبدات ادردش معاه ، عشان  آرونقربت من 
ومنها ازن علية عشان  ي هيحصلي من إلل واخد ابيلي عيوب الشركة عشان ابق
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 . السحرمن   اشدالودان ي ليسيب الشركة والزن ع
ي ميش نعشااكرت من مرة  املديراالف درهم وانة كلم  60عرض ب  هليجا هان قايل

ي املشاكلي حلل هومرة يقول ملا اجيب حد  استين هحبجة مرة يقول هكل مرة يطلع  و
ملا طارق يشد حيلة ويفهم ي اول الشهر اجلا هالربانمج االول ومرة يقول يفي الل

 كويس وهكذا....  الربانمج
الربانمج وبني  عاوز خيلصها يفي كان مشتت الفكر بني الشركة واملشاكل إلل   آرون

. ودا كان ي إنة ميشي عل هيضيع منه لو فضل املدير أيجل املوافقةي عرض إللال
  املديرمضايق كان دا  و  اتنية مشكلة حيصلمشكلة حيل  ملا كانشغله  في بياثر عل

 يعاند أكرت هودا بيخليي عشان ميش كداقاصد يعمل   آرونحاسس إن  النهجدا 
كان بيشتغل    هانواحلقيقية . ة خيصم من مرتب بيعاقبه و وكان ي ويقوله مش هتمش

 2000مرتبة وكان  برجمة وبعدين يشتغل  تدريب ي ويعطيروح للعمالء و كتري 
مستغله أسوء  املدير االخر كان  من . يعينحاجة ي وملوش سكن وال ا درهم 

 إستغالل .
 مبتطلبشي انت اللنفسك كدا ،  عملت يفي بدات اتكلم معاه وقلتله إنت إلل

انت طلبت تسيب الشركة كت ملا خيصم منك وبتخليه يزعقلك ، حبق كويس وبتس
اول الشهر ي شلكن لو جيت قلتلة اان ما،  تصربب شوية من زمان وملا يقولك اصرب

منك ي يبقهولو قعدت  فيك ، مش هيقدر يتحكموخالص بال تردد وال رجعة 
الشركة ي عل اكرت من مرتبك دا غري إن سكين فكرة اان مرتيبي ه .وعلمر منأمش 

، أان قاعد الشركة ي إن السكن يكون علي كان شرطي  ودا عشان قبل ما أج
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حسابك ، مش مكسوف من ي حسابه وانت سكنك علي شقة عل يفي لوحد
 نفسك .

االف درهم ،  2من إيدك ، انت بتقبض ي تضيع الفرصة د آروناي ي اوع
لوش عندك ؟ وال حاجة ، م االف درهم ، املدير هيعمل إية يعين 60والعرض 
 حاجة .

حد بس كان انقص ي استو ه شوية حلد ما اسخنكل يومني   ،  هوفضلت اسخن في
 . طول ي يقوله " طري إنت " وهيطري عل

الربانمج واكتشف  ينا جزء عن احلساابت يفداان و ي بيشرحل املديريوم كان  يف
كتشف إ املديرملا . الشغل النة تعبان نغايب م آرونمشكلة كبرية ويومها كان 

بعتلة رسالة . مردش بردوو  ه إنيتبيي ينا اتصلدمردش ..قال ل هاملشكلة اتصل بي
 .يوم  62لو جمتش الشركة خالل ساعه خمصوم منك 

. وبردو يوم  62هو الشهر فية كام ،  يوم  62 منك اان قلت اية اهلبل دا خمصوم
 التليفون .ي جماس وال رد عل آرون

، رابع يوم جماش ، يتصلوا بية مبريدش ، معقولة  شاتلت يوم جما، يوم جماش  اتين
 يكون طااااااااار ؟ 

 ايرب يكون طاااار  ، ايرب يكون طاااااار .
، غريبة ، ال غري العادة  فاكسصوت ماكينة ال اليوم الرابع وإحنا شغالني مسعنا  يف

 عارفني من مني .ي إن حد يبعتلنا فاكس من غري ما نبق
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ضد  آرونمقدمة من السيد ي شكو ، العمل والعمال شئون   من اواباااا دا فاكس 
 القادم الساعة العاشرة صباحا  .مديرها يوم السبت مطلوب حضور  الشركة و

... اخريا اهلرم إحترك . وهشوف فيك يوم ايها  امحدك ايرب  ... امحدك ايرب 
 املدير .

 ما أطلب العقد ومن غريي خالص مبقاش إال أان وانت اي إكسالنص ، وهتعمل
 .  منك 

تصة ابلعمالة والعقود خمي مصر وبتبق يفالعاملة ي وزارة القو ي العمل والعمال دة ز 
 .ي احلجات دالنزاعات بني الكفيل واملوظف و و 

طلب  هاني مقدم شكو  ي آرونلقالعمل والعمال ي السبت عل راح املدير 
وجة بدون  من مرتبه وبيخصم هبيستغل هوانه عليها ستقالة وهو مش عايز يوفقلالا

 حق .
، اي راجل ، ي طلب استقالة رمس مقدمش  آرونللعمل والعمال إن قال  املدير 
 ، إنت فاكرنفسك فني ؟ احلكومة ي لضحك عرايح ت
ي دارت بينهم وإللي ، كان طابع كل االمييالت واحملاداثت إللي كان ذك   آرون

فية خاصية مجيلة انة   ألن  Gtalkي طلب فيها االستقالة وخصوصا احملدااثت عل
لعمل والعمال خد متقدرش فية ، عشان كدا ا يعينبيحفظ الشات كلة ع االمييل 

  وكل مستحقاتة املالية . ابالستقالة رونبية كمستند وحكم آل
، ي املوضوع كان صدمة للمدير ، مكنش معتقد إن املوضوع هيخلص ابلسهولة د

 السريع .  وكلة يفوحقك ي لكن هناك احلكومة مبتهزرش ، حق
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وخد حقة  ي مش آرونو فايدة ،ي جية عل وطبعا اان كنت فرحااااااااااااان ، تسخيين
 .ي كمان واملكان فضيل

 مكنتش عامل حسابة ي بعديها شوفت اللاجلزاء من جنس العمل ،  داميا لكن  
،  آرونمكنت سخنتك اي  ، وفضلت اقول  اي ريتين إنة هيحصل ابيل وال جية يف

 مكنت قلتلك " طري إنت " . يتيناي ر 
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 وجهات نظر
رأيك ، انس هتختلف ي ما فية انس هتوافقك علي بعضها ، ز ي صوابعك مش ز 

 راء لبارت السلعة . احلكمة ما بتقول : لوال إختالف االَ ي ز معاك فية و 
متفقة  انس"طري إنت " وفية  آرونمن موقف  ختلفت معااي إعارف ان فية انس 

موضوع الزم نشوفه ي حصل . كلها وجهات نظر  وعشان حنكم عل يإلل معااي يف
 الشركة . يفي من كل الزوااي إلل آرونمن زوااي خمتلفة ، عشان كدا هناخد موضوع 

املفروض ي الربانمج إللي ويعترب من مؤسس سنوات 9من الشركة  شغال يف آرون
او املؤسسات  ة ر ادإل دا ربانمجبعد كدا ، ال مسئول عنهي وابقأان هشتغل علية 

 العقارية .الشركات 
وكان وتصميم وكل شىء  ربجمةككانوا بيشتغلوا فية    واملدير )صاحب الشركة (هو 
شغلهم مش كويس او اي إما ، شهر او شهرين  بسمبيكملوش  انسي بييج

 . مبيعجبوش املدير 
ن عشاعمان وكان بريجع اخر االسبوع  كان شغال يفما قلنا قبل كدا املدير  ي ز 

االول كان  وكان برياجع كل حاجة ، املوضوع يف.  آرونالشغل مع  ويراجع  يتابع
والربانمج بدأ يتباع لشركة واتنني  ومخسة ملا الشركة كربت شوية  لسة صغري لكن 

 يسيب حجات كتري أبد عمان و ، املدير فتح فرع يفوعشرة وبدا فية دخل كويس 
 عشان ضيق الوقت وكثرة املهام سواء يفبدون ما يرجعها  ودا  رونآل الشغل  يف

 عمان . او يف ديب
ما  ةمن ساع هان قايل هنفس  آرونو كدا   قايل، املدير حمدودة  هكانت امكانيات  آرون
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الشغل و مفيش وقت عشان  همعلومات مفتحتش كتاب وال زودوهو االمارات  دخل
تكنولوجيا  يف مفيش حتديث وأتقلم مع كل ما هو جديد وابلتايل .ه واخد كل وقت

 .املعلومات
 كتري ه  كان بيشغلو ي كان بيستغل ا لنقطة د، واملدير   كان طيب وغلبان آرون
 . ملنتصف الليل الشركة بيتاخر يفكان و معظم اايم اجلمعة حىت 

مساءا ، واول ما  2، كانت برتوح الساعة  كتريبتشتغل  ، نفس النظام  تينا كاندو 
 له يف شريكةواملدير دخلها  اتك اي شغل توصل البيت ، تفتح الالب توب وه

، الهنا فعال كانت شايلة الشركة منه  وطبعا دا كان ذكاء شديد مبجهودها الشركة 
دا غري إهنا  ل االسبوع االعمالء وختلص احتياجات الشركة طو  بتقابلي اللي ه

 .  بيعرف ، املدير دقايق 60لو طارق خرج .  الشركة دبة النملة يف بتنقلة
وألن ممكن حيل مشكلة فيسبب مشكلة اتنية  ،يعين شبريكز إنة م آرونب عي 

يل ، الدنيا بتبوظ عند العميل ، املدير معدش برياجع الشغل قبل ما يروح للعم
تكون ظهرت عند  ، عشان يصلح املشكلة ة عبسر  يروح للعميل آرونفالزم 

 .وهكذا دواليك  يروح حيلها  عميل اتين
لكن  شهور ومها االتنني بدأوا مبرتب متقارب  1ينا ب دبعد اشتغل  هان قايل آرون

االف  2 ابخد  اانلكن الشركة  االف درهم وشريكة يف 3 بتاخد  دلوقيتي ه
 . الشركة ومرمطون يفدرهم 
طول ي وعلمقابلة مع شركة اتنية ي او ااجتماع ي ا يف هينا معادبياخد املدير 

 منتشتغل برتوح باول ما الشركة و  يف تشتغلبينا د  ينا ، اي ريتك نص د يقويل
من غري ما اقوهلا ، بتشتغل من نفسها الهنا  تشتغلكمان ب  البيت ويوم اجلمعه
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 . بتحب الشغل 
اان مش زىها اان بشر عايز اشتغل وعايز اخرج اتفسح ا لكن هزيي ابق هو عاوزين

ياهتم  ح لكن مهاوبس ،  احلياة مش شغل .  واعيش حيايت وعايز اقعد مع صحايب
 .. آرونلسان ي دا كلة عل.. كلها شغل 

 ..  ..كمل كمل  اي ضنااي ايبينقلتلة 
 خرت بيخصم مينولو اأت الربانمج بيخصم مين طة يفغلي ا تاان لو غلط قايل

االف درهم  2فاتت كان ليا عمولة ي االجازة الل، ينا حاجة دما خصم من  هوعمر 
عشان فية  تعايل سبوعني اتصل بيا وقايلملا ترجع هتخدهم وبعد ما سفرت اب ايلوق

وكمان اتقطعت ي للإ ومدنيش بدل اجازيتطول ي علجيت . شغل كتري ومتعطل 
 . مدنيش عموليت

ي ، اان ممكن اسكت عن أقلت اي اهنار ابيض ...فينا من كدا ؟؟؟ اال الفلوس 
 .ي حاجة إال فلوس

 ومدة العرض رية شركة كب ، االف درهم  60عرض من شركة ب ي يلقال اان جا
ي جيب واحد تدربة وبعدين امشه وقايل للمديروقلت  . شهرين عشان اروح ليهم 

 ي هتمش بعد شهرين يعين، 
وملا مكانك ي ييج حدي يقول مش الق ي ه عاوز امشكل ملا اقولشهور   9ي عد

اسابيع واان لسة  9ي ، عد قبليني ابق هقلتلبعد شهر ،ي هتمش انت جيت قايل
 الربانمج معرفتش ربع

  -وجهة نظر املدير :
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بيشتكوا  ءكل العمال،   حيايت يف هواحد شفت دا اغيب  آرونكان داميا يقويل  املدير 
عارفني ان  مالربانمج الهن يف واتعديل نعملي بيخافوا من ا دلوقيت ءالعماله ، من

 .حاجة اتنية  ويبوظبيصلح حاجة  آرون
ساعه بتاخد منة  ممكن ختلص يف احلاجةه.. بيضيع وقت..مش منظم ..مستهرت 

 بس انت ملا تشد حيلك يف.. يسيب الشركة من بكرة ي اان نفس..ساعات 2
اان لو متبعتش كل حاجة .. مع العمالء  هوهو حيل املشاكل بتاعت..الربانمج شوية 

بيحب الفلوس فلما  هاان خبصم منة عشان عارف..هو هيخرب الشركة ي بنفس
 ة هياخد ابلة ...مر  يغلط ويتخصم منة اتين

 : يناد وجهة نظر
هو عمل اية ي ...وبينس همش كويس ...مهمل ...مبينظمش شغل آرونتقول بينا د

يقوم ل مشكلة عشان حيعميل ي .فبيضطر يعمل احلاجة اكرت من مرة..بريوح ال
 بتخاف ملا يروح عندهم  ءيسبب مشكلة اتنية ...العمال

ون وجهة نظرة بناء م جدا ، إن املدير بيكينا واملدير متقارب ودا لسبب مهكالم د
وحش  احلد دا ي يبق ، وحش  حد ينا قالت عن دلو  ينا ، يعينوجهة نظر دي عل

 .البدع  هلو عملحىت املدير ف نظر 
يوم  هو يف قاليت، عرض من شركة اتنية  هجايل آرون اكتشفت اني للإ ي ينا هدو 

، ابلصدفة  وا..واخدين ابلك هيتاملكتب واان ابلصدفة لقي العرض بتاعه علي نس
 .والصدفة كانت بتعمل معاها حجات كتري 

 : ي من وجهة نظر 
 ولو إستينن شركة اتنية ممعاه عرض  ، هو دلوقيتكويس او وحش  آرونسواء 
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 شهور 9أكرت من كدا العرض ممكن يضيع علية ، وهو مقدم إستقالته اكرت من 
لكن املدير مستغل ،  تقدمي اإلستقالة قانونيا بعد مرور شهر من ي ومن حقه ميش

 الشغل . وكمان بيضغط عليه يف  حلد دلوقيتي ميش لهوش خمو جرأة معندوش إنه 
كنت ف ،ي ومرضاش إن دا حيصل آرونكان بيتعرضله ي  الظلم إلل مكنش عجبيناان 

ي عمر  بصراحة  لكن عمل إية ،نه مينفعش يسكت واملفروض ينصائح إ بديله
او هياخد شهر  ، كنت متوقع إنهي ابلسرعة د هيكون فعلهد ر  إن اتوقع مكنت

  . او هياخد الكالم من هنا ويطريه من هنا ،اكرت 
اراء انس بياخد ،أكيد كان  ايخد قراره ي آرونخلي إللهو  بس ي كالم  مظنش إن

ملا املدير بعتله رسالة و قاله   جتي إللالفرصة الصح و  لكن كان مستيناتنية  
ضد ي شكو   قدمح ورا  كدا جماش الشركة اتين  يوم عشان 62هخصم منك 

 ستقالةحكموا بقبول إ والعمال العمل خالل اسبوعو العمل والعمال .  الشركة يف
 . آرون

ي راح للعمل والعمال وقاهلم " اخاف أال أقيم حدود هللا "  عل آرونمن االخر 
 . اخللع ي طول حكموله ابخللع ، طبعا أكيد مش اان حمام

 -: آرونعد ما ب
الشركة بعتت رسائل لكل العمالء بعدم التعامل مع املوظف اول رد فعل  ،  يف

 مسئولية العميل .ي عل هتعامل معاي ترك الشركة ، وامن اترخيه النة  آرون
،  آرونموبيل ي ا كانت مشكلة تظهر عند عميل ، كان بيتصل علقبل كدا ، مل

 اوأان وكنت تليفون الشركة ، ي تصل عليالعميل ب لكن دلوقيت، يروح حيلها آرونو 
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من ينا فامهة حاجة وال أان فاهم حاجة دال طبعا و التليفوانت و ي نرد علبي ينا إللد
  .مشاكل العمالء

الشركة ، كل  اخر إصدار من الربانمج غري موجود يف  وظهرت أكرب مشكلة ،
غري   يوم 40للعمالء خالل أخر  آرونعملها ي إللتحديثات التعديالت و ال

 للشركة .ي اجلهاز الرئيسي موجودة عل
 مني دخمدتش التعديالت ي از  انت،  عليا ويتنرفز يتفزلك و يلومين هاملدير ج

قلت واان اعرف منني ، الشركة كل يوم بتعمل إية . ، امال انت قاعد يف آرون
اجلهاز ي تعديالت بعملها حبطها علي ، أان ااخد منه حاجة  مقولتليش حضرتك 

 .بيحط وال أل آروناول ابول ، لكن معرفش إذا كان ي يسالرئ
 ، قلتلة ال وسرق الربانمج الطاقية ولبسك عليك ضحك آرون رد عليا وقال ، 

، طبعا الشركة يف جديد لسة اان ،  ي اان معااي الكاب بتاع ،حاجة نيشملبس
 .الطاقية  لبسي هو إلل إنهي كالمفهم من  

إنة سرق الربانمج واضر ابلشركة ؟ بس طبعا  وني آر املدير راح رفع قضية عل
ي املوضوع هياخد وقت عل القضية الزم يتحدد ليها جلسة وإخطار وحبث يعين

 االقل شهر .
الربانمج لسلطة الفرتة االنتقالية بسالم ونسلم ي نعدهي نفكر إزاقعد معااي  املدير
نة نسخة من اخد متوهأخر عميل ي تصل علهت قايل . (  )ليا طبعا   مدنية

دد حتالشركة عشان  موجودة يفي قارهنا بقاعدة البياانت إللتقاعدة البياانت و 
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  يوم 40 ـعملها خالل ال ي آرونللإواان هديك تقرير بكل احلجات    الفرق بينهم
 .وانت عليك حتط خطة تنفيذ (  آرونبتاع ي فاتوا  )من التقرير اليومي الل

 والزم  تثبت نفسك.، ليك ي ختبار حقيقدا إ وصعبة ، ي طارق ، الفرتة د
 طبعا (  .ي سر  ) يف قبليني حاضر اي بشمهندس ، إن شاء هللا ، وإبق
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  اإلنتقالية الفرتة

عملناه عشان نرسم خطة للفرتة اإلنتقالية وبعد القبول ي بعد اإلجتماع العظيم إلل
ي )قصدي سكر ( قرر اجمللس الع ي آرونإلستقالة احلكومة السابقة ) قصدي اجلرب 

زمام االمور وتكون  اان بس ( تتويل بتشكيل حكومة جديدة )ميني املدير ( تكليف
ما   ي الربانمج ( . وطبعا ز ي عليها املسئولية الكاملة إلدرارة شئون البالد )قصد
بتشيلها ، فيقرر املدير يقبل ي كل الناس عارفة ، ملا حيصل مشكلة ، احلكومة إلل

 بتشكيل حكومة جديدة . شخص اتين استقالة احلكومة ويكلف
 عمان عشان يهتم ابلشئون اخلارجية للبالد  ، وأان بدأت تظهريلي املدير سافر عل

الربانمج( ،  بنتعامل معاها )مشاكل بتقابلهم يفي املطالب الفئوية للشركات الل
الزم أعمل دراسة كاملة للمطلب دا  ابة فورية للمطالب ، إلينوطبعا مفيش إستج

الشركات تعتقد إن مفيش إستجابة ي الربانمج ككل ، ودا كان بيخلي رية علواتث
مصادر ي إضراابت وإحتجاجات منها قطع اهلم فيقوموا بتصعيد املوقف وعمل 

ي راس العبد هلل إللي علي للدخل واإلتصال املباشر ابملدير ، ودا كلة كان بييج
الفرتة اإلنتقالية بسالم ي لسة اول مرة ميسك حكومة وعاوز يثبت إنة يقدر يعد

 وأمان .
 املشاكل مجع يقويل اجةحي عل هسالوكل ملا أ  عمان يف االسبوع طولاملدير 

هنعمل إجتماع ونناقش  االسبوع اخري اج ملاو  معاك هتقفي الل واحلجات
  كلها .ي  املشاكل د



 

 
-  72 - 

 

 يف هفضل طول االسبوع أمجع أمجع  ، يعين  اصال واقفة حاجة كل ما بيط
إية طول االسبوع  ملا   يف اشتغلتانت يقول امال ي املدير  ؟ هييج واستينمشاكل 

 .ي راسي علي كل حاجة واقفة معاك ، وبردوا هتيج
، ي جت إزا  افهمهااملشكلة عشان  يفي احاول مع نفس إال إيني مكنش قدام

 اجرب فضل،  وا ي إزا املشكلة جت لهالعميل اساي وساعات كنت بتصل عل
 ، طبعا كنت مبوت يفواحلهلة حتصل معااي ومنها بعرف العيب فني حلد ما املشك
 كنت،   ، لكن احلمد هلل املشاكل كانت بتتحل بباركة دعاء الوالديناملوضوع دا 

 عاوز ينإلا بردو  اشتغل فضلبي بدر  روحت ولو ابلليل 64ي عل يوم كل بروح
  .اقل وقت  كل حاجة وعاوز اكوم ملم ابلربانمج يف افهم
 خالص ، معظم الوقت اي يف ي فاضومبيكنش  االسبوع اخري جركان بيياملدي

 ويسبين وخيلع كلمتني يكلمالبيت اي وراه إجتماع ومبيقعدش معااي اكرت من ساعة 
منا كنت  حاجة ، ولو جيت كلمتة ملا يسافر يقويلي ا وال أحلق اانقشه يف مدبس

 اي طاطا  . عندك مسالتنيش لية ؟ من االخر حوريين

، اي إما ابلتجربة ، اي من ملفات الشرح القدمية ، اي ي علمت الربانمج كله لوحدإت
كان  بيحصل معاه مشكلة ، كان ي  إما من العمالء أنفسهم ، الن العميل إلل

 ومنها بفهم اجلزء دا .ي املشكلة حصلت إزا بيشرحهايل
 حدا مل امساءهم يفحىت  بتلخبط وكنت العمالء اعرف   مكنتشي مش آرونملا 

املكتب ، لكن ملا بقيت مسئول عن الفرتة اإلنتقالية عرفت كل العمالء  يف يتصل
معظم   .وضربت صداقة مع املسئولني عن الربانمج يف وااملندسني كمان 
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 ا، طبعا دا مهم جدا ، ملي الشركات ، وكنت حبسس كل واحد إنه اهم عميل عند
 ويصربعليها  يقولكه ةمشكل هعند لوحىت  هيساعدك بتاعك العميل تصاحب

طول ي عل هبتاعت االدارة او الشركة لصاحب املوضوع يوصلمش ه حتلها ملا عليك
وضوع ، فيه انس كتري بتعمل كدا ، عشان حتسس املدير بتاعها إنة شغال املويكرب 

 هو اان .ي راس املسكني إللي علي وكلة بييج

اابت ، اجلزء اخلاص كان احلسي  موقف من املواقف النادرة مع املدير بتاع 
 الربانمج  ابحملاسبني يف

،   عنها اساسياتي عند كان بس  كدا قبل حساابت برامج  يف مشتغلتش اان
 بعت ما يوم فاكرين،  ساابتاحل يشرحلنا عشان ينادو  اان معااي قعد كاناملدير  
 مدخلش آرون ساعتها مني والل يوم 62 منك خمصوم جمتش لو قالة رونآل رسالة
 . هو كان يوم ملوش هنار . ةالشرك

،  واملدين الدائن،  احلساابت اساسيات عن  تكلمي ونص ساعه حوايل معاان قعد
ي قالتل يناد مدين .  اساسهاي للإ واحلساابت داين اساسهاي للإ واحلساابت

بس  اهلواء والكل مرة    وبتطلع مرات 2 من اكرت دا املوضوعبعديها إنه شرحلها 
 ه عشان ميزعقش ليها .بتعمل نفسها فامه

 ،  كدا هي قال؟  مدينة احلساابت يف االصول ليةي ه،  يومها هسالت ينادحىت 
ازهبلت ، ي ؟ اان اتصدمت من الرد وه بنت لية انت اسالك ينفع،   كدا طبيعتها

 .فعال إجابة مقنعة جدا 



 

 
-  74 - 

 

 مفكر طبعا وهو،   وكنت عرفها كلها ساسياتكان بيقوهلا كانت أي  إللاحلجات 
ي بتاع املدير،  بستفيد اين هاحسس الزم اان وطبعا كنوزو    دورر بيقول نفسه

 . هعمل إية 
ه او من مبتستفدش انك مديرك حتسس عمركي اوع ،   حدي ال نصيحةي د

 . جديد انت لو وخصوصا ،  عليك سلبية ااثر هلي هيبق دا النتعرف أكرت منه ، 
 يف حاجةي ا يف اسالة ملا كل نتك  فاهم إلين مكنت حسسته إين لكن اي رتين

 ملا وانت؟  سعتني اديتها انتي الل احملاضرة مفهمتش انت  يقويل،  احلساابت
  يقويل االخر ويف كدا اسطوانةعليا  ويعمل؟  لية سعتها مقلتش فاهم مكنتش

 اية!!!  فية اختبار هعمل االسبوع اخر ارجع وملا اقرأة احلساابت يف كتاب شوف
 مبيدنيش االخر يفالثانوية ؟ هعمل إختبار  ؟ و  يف طالب بتكلم تان؟   دا ايعم
 . انفع عقاد

 

 ساعه من اكرت فضلتاحلساابت فيها غلط ،  يف شاشة فية انة اكتشفت مرة يف
 ما اول، ي مبيدنيش فرصة اكمل كالم ، الين اقولة عايز ااني الل هافهم عشان
ي الل احملاضرة مفهمتش تان !!  مشال داخل يروحموضوع احلساابت  يف ادخل

 مبتسمعش انت؟   لية مقرأتش احلساابت يف أاقر  قلتلك اان؟   ساعتني شرحتها
ي د"  ان فية مشكلة يقويل يفهم ملا ساعه وبعدانت ...  انت انت!!   الكالم

اي عم املدير ، شكرا ، جبت ي " . ماش  تصلحها وحاول..  آرون زابالت من زابلة
 التايهة .
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 مفيشالسكن ،  يفي الشغل ولوحد يفي لوحد الين،  جدا تعبت فسيةالن حاليت
 فرتة.   معاه يتكلم حد عايزي بيبق خمنوق او مضايق يكون الواحد وملاه . اكلم حد

 . )صعبت عليكوا صح ( . جدا صعبة كانت
كله وفاهم كل جزء   الربانمج شايل بقيت هلل احلمدبعد مرور شهر من العذاب ، 

ي ييج اتن حد الزم كانو   كتري كنت  العمالءطلبات و  تعديالتال حجمفية لكن 
 . عشان يساعدين

 يساعديني ييجمصر عشان  يفي املربمج إلل صاحيب عن املدير  اكلم بدأت
 ايخد يعين . تجربةاالول ك زايرة ههنجيب بس، ي ماش قايل. شوية  ويشيل عين

ملقتوش  ، معنا  لكميكدا ه  كويس زيك  ولو لقيته شهري وييج شغلة من اجازة
 مصر .ي عل ويرجع هسفر  وتذكر هبمرت وايخد الشهر يكملي يبق كويس

انت كويس ، بس  اان اتبسطت صراحة ، ملا قال كويس زيك ، اول مرة يقويل
رتك مينفعش واحد ، قلتله حض هيجيب بيها صاحيبي الطريقة إللمعجبنيش 

ويرجع بعد شهر ، ة واهله يعرفوا إنة مسافر يشتغل بر  يسافر ويسيب شغله
جنيبه ي ما انت عاوز ولو إقتنعت بيه يبقي ز  ختباراتإحضرتك إعمله انرتفيو او 

ماضيه ي الشركة عشان العقد إلل النة الزم يقدم إستقالتة والزم خيلص اوراقة يف
 خالص قايل شغله هناك . هو موجود يفي يبق هناك ، لو حضرتك مقتنعتش بيه

مع بعض ،  االقامة وهو انت هعملك  وبعدينزيك  زايرةي ييجه بس هشوف ،
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بس وال فارق  .   زايرةي عل لسة اين فاكرين انتوا طبعاقلت مفيش مشكلة . 
 . ميقدرش يعمل حاجة  ، يعين دلوقيتي معااي ، زايرة زايرة ، مهو مفيش غري 
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  هريدي 
هم قرر فجأة إنه ينزل مصر عشان يقابل انس عشان بيزنس خاص بية ، امل املدير

مصر وأعمله إنرتفيو ، إديتة الرقم  صاحبك عشان أقابله يف هريديهات رقم  قايل
ي ة غللمعظم االسئلي وقلتله إجهز لإلنرتفيو وقلتله عل هريديي عل وإتصلت

 ممكن املدير يسأهلا .
 فضل يتكلم معاه هريديوإتقابلوا و  هريديي وابلفعل نزل املدير مصر وإتصل عل

وصواالته وجوالته ومفيش أحسن من الكالم وحد هيسأل وعن خرباته  عن نفسه
 . حصل وال أل  

وقاله إنت  اإلماراتي قبل ما أج مكان مبسوط ميني ز  هريدياملدير إتبسط من 
،  ديب شغل يفكمل تش تبمصر ولو حم افتح فرع يفي معااي إن شاء هللا وأان انو 

 ممكن تنزل متسك فرع مصر .
 املوظفني يف اول ما سفرت ، هو كل إتقايلي كالم إللإية دا ايعم احلج ، نفس ال

 ؟ اصال لسة متفتحش ي فرع مصر إلل هينزلوا ميسكوا الشركة 
 .   ريديهلي او نظر ي سواء عمل إختبار تقيني وإنتهت اإلنرتفيو بدون أ

مكنتش عاوزه ، كنت عاوز املدير ي ودا إلل ضمانيتي علي يعترب هييج هريدي يعين
   هو عاوز عشان لو إتكلم بعد كدا  أقول حضرتك إختربته .ما ي خيتربه ز 
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 يقدر وقت اقرب يشوف هريديي خل قايلبعد ما املدير رجع من مصر ابسبوع ، 
 كنت طبعا .ي زايرة وييج عشان اعملهفيها  شغال هوي الليسيب الشركة 

 " ديبي عل طوايل تديله" مللم خلقاتك عشان  ريديهل وقلت جدا مبسوط
 بسنة ، شغال يف ، اسم الشهرة ، مربمج ، أكرب مين هريدياو  ، ي لع هريدي

مصر ، بس كان خمنوق منها شوية ، مرتبه مش مناسب وطلب زايدة   شركة كبرية يف
فقرر   ومينفعش يزيد دلوقيت سنويةي بتبق الزايدةكذا مرة وطلبه إترفض حبجة إن 

 .يشتغل معااي ي ان ييجكذا مرة من اول ما سفرت عش  وكلمين إنه يسيب الشركة 
مريت بيها ، عشان ميجيش اان ي طبيعة الشغل والظروف إلل هريديطبعا اان مفهم 

هو فيها ي من الشركة إلل" "  إختنق  ويتفاجأ بس هو كان موافق إلنه حسب تعبريه
. 

 " الفرصة  " كان جمهزها ومستين ، راح طابع إستقالته  ريدياول ما قلت هل
 اعه .مها للمدير بتوسل

بتستقيل ، قاله حضرتك عارف املرتب مش كويس واان  هريدياملدير قاله ، لية اي 
االمارات وهسافر اخر الشهر  عرض يفي طلبت زايدة كذا مرة وإترفضت واان جايل

 إن شاء هللا .

لو سحبت  جنية الف هنزودك ه ،وقالول وهيصة الشركة  يف جتماعإ حصل
 بس انت ليكي هتبقي ده قالول،  سنوية مش لزايدةا هيا؟ ي إزا قاهلم،  االستقالة

 فرصة اقرب يف ركوهنسفَ ،  طولي عل هتاخدها يعين اثبتة بس استثنائية زايدة، 
 .  الكويت او السعودية
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 ربتسفَ  واوقاتولبنان  والسعودية والكويت قطر يف فروع ليها هريديشركة 
مش  وطبعااخلارج  يف ءالعمال حتياجإ حسب سنة او شهور شهور او  19 املربجمني

 الشركة إلنة بيقبض يف مربمج بيسافر ، الزم يكون خربة كويسة وقدمي يفي ا
 يعين ما هو ، ي ز ي ماش مصر يفي للا همرتب غريوابلدوالر ، دا  ابلساعه اخلارج
، إحنا  للجميع يبارك هللاومرتب ابلدوالر ،  ي ،املرتب املصر  مرتبني بيقبض

 . رر بس مبنحسدش ، إحنا بنقرر 
 يف واان زايدة جنية الف،  كويس كدا ما ، هريدي راس يف يلعب بدأ الشيطان

 واتغرب سافرلية اي حاجة يبق وفرته ومش... غالية ديب، الناس كلها بتقول ي بلد
اول فرصة  يف هيسفروين اواتبهدل مع طارق ، وكمان مه

 . وو..و وووو...ووو......ووووو...
منة  هتوفر ومش وحش ديب هتاخدة يفي الل  املرتب ان  ريديقالت هل كتري انس

 . كلهه  وهتصرفحاجة 
 كويس كدا شايف واان،  كذا كذا الوضع قايل،  املوضوع يف ينحتايف بدأ هريدي

 مش وبيقولويل،  دية السفرية نم بتخوفين كلها والناس الشركة أحسن  واكمل يف،
 . هتوفر

االخر واول ما ي علي ماسك نفساان سبته يكلم حلد ما خلص خالص ، وكنت 
 ما اول من اان يعين،  هريدي، انت بتهرج اي  مشال فية داخل رحتخلص ، 

املدير وبعد  اقنع يف عمالفرصة ، واان من وقتها ي شوفل وانت عمال تقويل سفرت
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واان  زودوين اصلهم تقويلي جاما أقتنع ووافق وقال كلمه عشان نطلعله الفيزا ،
 شايف كدا احسن ؟ 

 وبيدوك  عليك بيضحكوا واهنم فيها تلعن عمال كنتي  الل الشركةي دي ه مش
 شهرين بعد ان ضمنك واية ، كويسني بقوا دلوقيتوحش ورفضني يزودوك ،  مرتب
 مشي د قالولك الهنم،  تكلم هتقدر مش ، وقتها الزايدة منك يلغوا تالتة

 ، والفرصة هتكون راحت  عليك .ي ساسللمرتب اال هتنضاف

 عايز واان، ي ييج يتمين واحد من اكرت وفية،  هناي لوحد اان ينإ عارف نتا
، إنت قدام املدير  عشان زودوك  وحترجين بتبيع دلوقيت،  االول انت اجيبك

ي الل املواقف يشاركينو  معاة اتكلم حد مفيش و الوحدة نم اختنقت عارف إين
 هيفضل مش الوضعوا و برد  تساعد ايدي عل ايد،    شوية عين يشيلو  بعيشها

 .  البلد يف خربة بيزداد هنا الواحدي لعي بيعد يومي او  طولي عل كدا
 ك وأان هتصرف .يسهلو  يوفقك ربناما دام إنت قررت إنك متجيش ،  عموما

 وقال.   الدراما  ، طبعا من أستاذ يف  ابلذنب حسإاتثر ابلكالم و   هريدي
شهر ومش بعد لك هاجى هللا شاء نإو   معاكي إتفاق مش راجع يف اان ايعم خالص

 هسحب اإلستقالة .

 هعالقت عشان هو بستقدمي اإلستقالة  اتريخ من شهر بعدي ميش املفروض طبعا
 .وكان لية رصيد أجازات ، خلص خالل اسبوعني  ابلناس هناك حلوة
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قبل ما الشهر خيلص ،  مصر ، تعايل اسبوعني يف ، بدل ما تستين ريديقلت هل
، كلم املدير وأان ي ماش رتب اسبوع يكفيك مصاريف الشهر  ، قايلهتخدلك م

 .ي جاهز من اول االسبوع اجلا
أخر االسبوع طلب ي واول ما رجع من عمان علجاهز ،  هريديإن كلمت املدير 

 مييلاإلي عل يبعتهمو ... له وصورة شخصية هريديصورة  جواز السفر بتاع  مين
 اجلوازات تقفل .الزايرة قبل ما ي علدم عشان يلحق يقخالل ساعتني ي ضرور 

الكمبيوتر ، قلتله خدها بكامريا ي جلواز السفر عل صورةمكنش معاه  هريدي
 اإلمييل . ي ليا عل وبعتها 29 نبتاعة نوكيا إ ابملوبيل ضرهبا راحوإبعتها وإجنز ، 

، ة سوداااااااااااااء  اإلمييل ، مفتحتوش ، رحت ابعته للمدير  اول ما وصلين
 جردااااااااااء ال هبا زرع وال ماااااء . 

 ال موقف كان متأخدة بكامريا مش إسكنر  .ي ، دي املدير قال إية الصور د
 متصل وراح هريدي رقم إديين ، املدير قايل  هريدي علية حيسد وال علية احسد

ي د بعتها انتي الل اجلواز صورة انت،  املدير معاك،  ازيك هريدي اي ايوةه ، علي
، انت بتهزر ، وال مش  اجلوازات هرتوحي د الصورة ان عارف انت، ي ازا خدهتا

 اان هقالاالخر  ويف شوية هوزعقلعارف إنت بتعمل إية ؟ مفيش تفكري خالص ؟ 
 .  ل السكة فوراح قاي ازا بتفكروا انتوا عارف مش

 بينك وبني موقف اولختيل ، ي وحش قو ي وحس إن شكله بق  جدا اتثرإ هريدي
 حلويل اي ، ، مفيش تفكري مش عارف انت بتعمل إية  انتويقولك  اجلديد مديرك

 .    ، اي حلويل
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ملا  نت وعمل إسكان للجواز بتاعة وبعت الصورة و  كايفي  راح دور عل هريدي
ي مش إنت إلليتفع كدا ايعم طارق ، ،  فيا يلوم فضل النت بعدها ي عل كلمين

له قلت،  لية مقولتليش واضحة مش شوفتها ملا انت طبخدها بكامريا ، ي قايل
.   وبعدين اان مصور بكامريا كانون دجييتال مش موبيل نوكيا  خمدت ابيلوهللا 

ي هتبقحىت ، كانت فضي كنت مصورها بكامريا   إينواحلمد هلل إنه مكنش إكتشف 
 جبالجل .

ي عل ديريهل وجينا عشان حنجز  طلعت والفيزا خلص واملوضوع سهل ربنا املهم
 قبلي جا كان،   مليانة الرحالت كلملدة اسبوع ،  ي فاضي ملقناش وال كرس طيارة

السفر  كانسل احدلو ي ينا لقيت مكان فاضد، وابلصدفة  تالتة او  بيومني رمضان
واحد   ، يف املغربطيارة بكرة ي وقالتله روح إحجز حاال عل ريديهب اتصلتبتاعه ،

 كانسل احلجز بتاعه .
 لكن ملحقش ينزل بلده يف حجزطول ي عل وراح القاهرة  قتها يفكان و   هريدي

شوية مستلزمات عشان ي أهله ،  اي دوبك  اشرت ي الشرقية عشان يسلم عل
 القاهرة مع صحابة عشان الشغل . السفر و ظبط شنطتة ألنه ساكن يف

 :   هريديجمىء  حصل مواقف طريفة يف

مسافر فية  هريديي تعرف  اليوم إلل كانت مستنيه  : احلاجة والديت االول املوقف
 ، عتاد للمغرتبني  ي ، شوية بط وشوية فراخ ومسنة بلدي ، وجمهزة األكل املصر 

 . 
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 ةناملدي الكلية وأان ساكن يف اايمحىت ،  وهللا عمرها طول،   ايرب فيهاي يباركل ربنا
 .  ل اك التاين ونصها مالبس خبدها الشنطة نص كانت،   اجلامعية

 هيسافر من القاهرة إهناردة املغرب  هريديا إن وقلتله  والديتي عل لتاتص 
 قالت والديت.  هتبعتوهاي الل احلجاتي بق مهم ومشحد  يقابل هيعرف ومش
 .، دا أان جبهز فيها من اسبوع  احلجات ايخد ملا اال يسافر هريدي ممكن مش

ت طارق وقاله إنت فني عشان هجبلك حجا هريديي إتصل علمحد اخواي أ
شنطة وقفلتها قفلة حمرتمة عشان  حطت احلجات كلها يف القاهرة ووالديت

 االمارات .  متتفتحش إال يف
 ريديوإداها هلالطريق ، وهو يفإشرتاها كنت طلبتها من أمحد   حجات فية كان

من غري ما ه بتاعت ابج اهلاند يف حطها هريديف عشان الشنطة متقفلة ومفيش مكان
  .  ي د يعرف إية احلجات

من اجلهاز ومعاه الشنطة اهلاند ابج ي الطيارة وهو بيعدي قبل ما يطلع  عل هريدي
شىء حاد ، قال معاك  يف، الشنطة  يف، قالوله إنت معاك إية  صفر اجلهاز، 

 وفتحوا الشنطة ودقيق هنا وفتشوه تفتيش ذايت تعايل له طب ممعيش حاجة ، قالو 
 هههههه .  حالقة اسامو  علبتني وفتشوها ، طلعوا منها

 هريديالطيارة لية ؟ هتحلق شنبك هناك ؟ ي قالوله إنت واخدج امواس حالقة عل
وحطهم امحد أخواي  إدمهله ي من ضمن احلجات إللي ، د حاجة عنهم ميعرفش

 .  طول ي اهلاند ابج عل يف
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ي وسعتها بق، ممكن يشكوا فيه ، مصيبةي هتبقي بتوع مشإهنم  قال لوبس   
،  ي احلجات د يف علية هللا شاء ماي املصر  االمن لو حد عرف مكانك  قبلين

 ممكن يظبطوه تظبيطة حمرتمة . 

،  اسافر مرة اول اان،  ممنوعةي د احلجات ان معرفش اان وقال استعبط هريدي
فضحك االمن ،  خدوهم هدية مينبس اان مسامح فيهم ، هزار كدا قال ،  ويف

أركان املطار  وضحك  الت الضحكات يفوتعضحك اجلمهور و  هريديضحك و 
 واالمن خد االمواس وأان حملقتش  هريديي وعدالطيار وعمل ختميسة ابلطيارة 

 . 

  املرة اجلاية إن شاء هللا  :شد واأل  التاين املوقف
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  ديب يف هريدي
 كان الوقت حوايلالطيارة   إنه خلص كل االجراءات ومستين قايل هريديملا 

لكن  ،ي بق روحا إيناملفروض كنت خبلص شغل و ،   بتوقيت ديبءا مسا 1الساعة 
وأروح بس ساعات  9وكلها املكتب  يف الشارقة فقلت أستين عشان اان ساكن يف

لت أقضيها ق .ي البلد د املواصالت يف ظروف  ، حمدش ضامن  املطاري عل
 بسرعة .ي حاجة والوقت هيعدي إنرتنت وال أ

، أكيد ي من املوبيل بتاعي  ، لقيت صوت ضئيل جاأمان هللا واان قاعد كدا يف
عرفتوه ، البطارية ضعيفة ، اي اهناااار ابيض ، ضعيفة مني ، دا الراجل لسة هيوصل 

ساعة عشان اول مرة وزايرة ، ساعات ونص وعشان يطلع من املطار فيها  9بعد 
 . شحن هيكون فصل املوبيل يعين

 ، اول إصدار اول ما نزلت املوبيالت الصيين ، ، املوبيل كان صيين واخمبيش عليك
جنية وقتها ، بس كان حتفة وفضل معااي اكرت من  200، اان اشرتيته ، كان ب 

وطبعا كان اكرت حاجة بتميزه الصوت املزعج واملنبة ي سنة ونص دون أن يشتك
ن التليفزيو ع إرايل ملا الواحد يطلّ ي واي سالم بقالقتيل والتليفزيون ،ي يصحي إلل
كدا ولسان ي  يبصلي سواق التاكسي ، وأالقي التاكس املوبيل واان راكب يف يفي إلل

، لكن شكله  وحديت يف كان بيسلين.  حاله بيقول " الواد دا عبيط وال إية " 
 هيعملها معااي إهناردة وهيفصل شحن ، ربنا يسرت .
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قادما من ابشا  هريديمساءا عشان انتظر  3حدود الساعة  املطار يفي طلعت عل
وقلت افصل املوبيل عشان البطارية متفضاش خالص وملا الطيارة ارض الوطن ، 

 . اشغل املوبيل اتيني توصل ابق
الطيارة وصلت حسب ما أعلن املطار ، قلت احلمد هلل ، جيت أشغل املوبيل 

مش أطلع رقم ي منطقش ، ايعم احلج اشتغل ابوس إيدك ، انم لالبد ، طب أان ذ
الفكرة  ابيل حد واقف ، جمتش يفي رقة عشان ارن علية من موبيل او ي عل هريدي

 مش هيعمل معااي كدا .ي أساس إن موبيلي ، عل ي د
، واحد واحدمن املطار  خارجةي للإ الناسي لع ابص اقف ينإال  إي مكنش قدام

 هريدي، وطبعا عشان  جدا زمحةي بيبق الدويل ديب مطار الن عذاب طبعا ودا
سواء بنت او ولد ،  اأتكد منة اال ملا خارج  مكنتش بسيب حد   ، مين ميعديش

 .  ؟  وال إية،  توه مينيو  اانمعرفوش  مثال ، ي إفرض متخف
بيخرج منة املسافرون  ي وبني املمر إللمكان اإلنتظار ،  ورا  الفاصل بني وقفت 

 . ينقريب ولو شوفته ونديت عليه ، ممكن يسمعي او القادمون ، قلت عشان ابق
)  مش وسيم وال حاجة اان مقتبل العمر ، هادية حملته ، شااب يفي ومن بعيد وخبط

أحسن ي )شعر  اجملعدشعره ي بدله ويضع القليل من الكرمي علي يرتد اوسم منة (
علية شنطتني ، إحدامها شنطة سفر صغرية  ، يدفع ترويل من شعرة كتييييري ( 

ماذا ي علي وكأنة يبحث عن شىء ما .تر  ، ينظر مينة ويسرة ،شنطة يد  ي واالخر 
يبحث ، هل فقد شيئا ، ام أنه منبهر مبا يشاهده من اجلنسيات املختلفة ، فهذا  

 وهذة مغربية ،ي وهذا مصر  ، وهذة روسيةي وهذة فلبينية ، وهذا هند ي كور 
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،   ي هريييييييييييييييييداحم احم ، اي  ، ي بنطلوان وهذة ترتد ي هذا يرتد
عند الباب .وطلعت من  ،   اان هنا ، قبليناان هنا  ،  إنت ايبين، ي ييدهرييييي

، واول هيطلع منة ي صالة إنتظار القادمني عشان أقابله قدام ابب اخلروج إلل
موصلت ملقتهوش ، إية دا ، الواد إختطف ؟، املكان زمحة والناس كتري ، هندور 

؟ والف مشال ميني ،  فني يعين هنا ، هريوح وال إية ، املفروض يستناين من اتين
ي املكان إللي هناك ، ابص علي عل ادخل صالة اإلنتظار ، اقول ميكن جايل

 ، مفيش ، فص ملح ودااااب . املسافرين بيطلعوا منة اتين
دا ، فضلت ي موقف ز  يفي طبعا لو املوبيل مكنش فصل شحن  مكنتش هبق

ساعة اال ربع   االنتظار حوايل من البوابة الرئيسية لصالةي ، رايح جاي رايح جا
 .ملوش أثر  هريديو 

ح وأسيبة عقااب له ؟ وال اروح اشحن املوبيل وأرجع ؟ أروّ  طب أعمل إية دلوقيت
عشان أكلمه ؟ دا مها اي دوبك ساعة ونص وال حاجة وارجع ؟ وال اروح اجيب 

ل ؟  منك علية ؟ عيلة اتيهة اتيهة اي والد احلالي ااندي ميكروفون من العتبة وامش
 ، هو أان انقصك . هريديهلل اي 

 
ي وراها ، واالقي طول ميكن يكون شاف بنت حلوة ومشي شوية علي قلت امش

 ساعة وربع بدور وبيين بقايل يعين وعمال يرن عليا ، واقف ورا العمود  ، هريدي
مرت وهو من ساعة ما وقف ورا العمود متحركش ، طبعا اان لو  62 وبينه حوايل

 ، مكنتش هعمل حاجة بردوا .ي مكان عام ومسكت نفس يفمكنتش 
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 حد يقف ورا  عمود  ـ يف هريدياان : ايعم وهللا حرام عليك اي 
 موبيل مبريدش ي : ايعم امال اقف فني ، اان عمال ارن عل هريدي

 الباب ، دا الباب ؟ي عل اان : اان مش قيلك قبلين
 هم ، وبعدين وقفت هنا استناك : اان طلعت لقيت الناس ماشية مشيت معا هريدي

 .بكرة ي الشغل بدر ي علي اان : شاطر ايخواي ، يال عشان إأتخران وهنيج
 املدير يقابل عشان مخيس يوم كان،   الشغل معااي هريوح هريدي يوم اتين املفروض

 . اجلمعة ويسافر االربعاءي بيج نها عارفني انتوا،  عمان يساقر ما قبل
 حصله يفي اللي علي البيت ، وطول الطريق بيحكيلي وطلعنا علي خدان اتكس

ي مصر  حلد ما وصلنا البيت ،  محد هللا عل املطار وتفاصيل اليوم االخري يف
اي حلوة اي زينة اي وردة من ي ، خش برجلك اليمني ، إمتخرت  هريديالسالمة اي 

 .   جوة جنينة ، لولوولولويل
من مصر ملا حتتوية من خريات  جيايلي الشنطة إللي طبعا عملت إنقضاض عل

 املية وأخلدان للنوم . يف 600ي بلدان ، إتعشينا عشاء مصر 
، طبعا االول مكنش حد معااي ،  كاملعتاد  ابلنسبايل 1:62صحيت الصبح  

، الزم كل حاجة ابملواعيد ، واهم حاجة ، احلمام   ، لكن دلوقيتي الشقة كلها تبع
بعده ، لو عارف نفسك ي دش يتأخر فياخر إلل، الزم يكون ابملواعيد ، عشان حم

، ي اي حلو ، وعشان أان عارف نفسي بدر ي إصحي احلمام ، يبق هتتأخر يف
 واان يفي . اان فيا عادة من اايم الدراسة ، أحسن أفكار بتجيل ي صحيت بدر 
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ي الدراسة كنت براجع إلل احلمام ، حبب افكر وأتشاور مع إبليس ههههه . واان يف
 . ي احلمام ، اهو بدل ما تقعد فاض ة يفبذاكر 

االتوبيس هيتحرك منة  ي وصلنا املكان إلل،  الصبح  2:60ي نزلنا من الشقة عل
، مفيش احسن من كدا وال تعب  2:40ميعادة  واالتوبيس جية يف 2:62

 يف شوفتها ي إلل املعاانة موضوع كرينا ف طبعاحاجة ، ي مواصالت وال أ
 إنتظار التاكسيات . الناحية املادية  او احلر الشديد يفسواء من  املواصالت 

ملا االتوبيس  2:40حلد  2:62ابشا ، حمسش حباجة ، اي دوبك وقفنا من  هريدي
نعمة ، إنت ما  إنت يف جية ، وكان عمال يقول ، إية احلر دا ، اووف ، قلتلة ايبين

"  ة وقايلاان شوفتها ، ضحك ضحكة شرير ي شوفتش وال هتشوف حاجة من إلل
، قلتله معاك حق ي قبل االمارات  قضيته يف انت يوم بكل استفاد الزم مناطبعا " 

 ، قول اوووف براحتك ، من حقك . 
ي ه النقاط إللواقول السريع يف الربانمجي عل هريديج افر   بدأت و الشركة وصلنا

ي ازا كانت هنوبي بيين مقابلة واول اية يف هيسال وممكنفيها  معاه يكلماملدير ممكن 
ي ، كان بيعرتض علي او تفكري ي وبدأ يشوف طريقة شغل جيتملا  ، دا غري إين

حلد ما  ابلساعه فيها يتكلميفضل ب متعجبوش حاجة يشوف ملا هو حجات  و
 برجمة مصر يف الربجمةالكالم "  ويفضل يعيد يف .قدامة إنه وال حاجة ي حيسس إلل

 هوي الل والطريقة،  عايزةي الل بيكتب واحد وكل،  كتري بيبقوا واملربجمني،  سوق
، هنا كل  أل هنا لكن ،  هيصةي وبتبق،  الكود همورا برياجع وحمدش،   عايزها

 حاجة حبساب ، وكل حاجة بترتاجع "
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 والزمالوضع  والتغيري  يتقبل الزم بسمن كرت الكالم ،  بيضايق الواحد ساعات
 عشان ريديهل كلة دا الكالم بقول اان . فية هوي الل املكان نظامي علي ميش

 . فيها وقعت ااني الل املواقف نفس يف ميقعش
ي عل كانت الهنا الفلبني سافرت سجريد السكرترية،  الشركة جية حمدش لسة كان
، ي مش عارفني انتوا آرونو ، بتاعتها االقامة خيلصوا ملا تسافر الزم وكان زايرة

حاليا إحنا  . يعين  تقريبا يوم 62 وايلحب جيت ماان بعد الشركة سابت كانت ووردة
 . ينادو  واملدير هريديو  اان. فقط  2

كيفك ،   هريديي طارق ، هاي ها ،  جت يناد ،   ريديبشرح هل قاعد واان
 بعد ورجعت التانية االوضة يف بتاعها املكتبي لع وراحت السالمة ع محدهللا

  قالت وبعدين االوضة يف بصت ،  ابلضبط دقيقتني
ة عايز  عشان اتيني كرس تشوف ممكن، ي بتاعي الكرس ع قاعد انت!!  ريديه

 دا .ي الكرس

 خدتي وه قامي راح، بصيلها كدا مزهبال ومندهشا ومنصدما و  هريدياو  هريدي
 . ومشيتي الكرس

 هقلتل، كدا وش ،  ي بتاعي الكرسي ، مفيش كسوف ، قوم من عل دة اية قايل
 اان دا ،  بردووو بس ايعمي ماش قال،  صرم يف مش انت،  متستغربشي عاد
 ؟ ي بتاعي الكرس تقول،  يوم اول لسة

 "ي بقي مصر ، إنس قلتله " ما قلنا إنت مش يف
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 التاكسى و هريدي

، جيه معااي الشغل يوم  أغسطس 42 وصل اإلمارات يوم االثننني ابلليل  هريدي 
الربانمج ونظام  ية يفشرحتله شو ،  أغسطس  41أكيد الثالاثء الصبح ، 

وروحنا مع ي يوم الثالاثء عادي فيها وعدي ته اتسك بسيطة كدا يتسلالشغل وإدي
 بياخدان  .ي هبرام ، سواق االتوبيس إلل

كان قلقان وخصوصا بعد   هريدي،  هيقابل املدير هريدييوم االربعاء ، املفروض 
وسلم  نهار كدا ه أخر الجياملدير كان صوره ابملوبيل . ي  موقف  جواز السفر إلل

، محد هللا  هريدي، إزيك اي   هريديي علوسلم  عامل إية  ، إزيك اي طارق عليا
غرفة ي وقال تعالوا عل السالمة ، أخبار مصر إية ، أهلك وحشوك وال لسة ؟ي عل

اان مكتبتوش  اميت هريديي ، هو املدير عرف إن امس قايل هريدياإلجتماعات ، 
خالص ،  هريديمش بقول  هريديل يوم واان بقول ، قلتله من او   يفي الس يف

 . هريدي وبتقويل هريديي مصر الناس نسيت أمس انصح ، مش كفاية يف قايل
، وطبعا الكالم هيبدأ  هريدييتكلم مع  أاملدير بدغرفة اإلجتماعات ، ي رحنا عل

 اان ،  حاجةي ا وال انرتفيوجبتك من غري ما أعملك  ت عارف إينان"  ابملقدمة 
ظروف  طارق جيه يف ، الشغل يف نفسك تثبت فالزم،  طارق ضمانةي عل جبتك

صعبة وأثبت نفسه إنة يقدر يتحمل الشغل ، اان جبت انس قبل كدا  لكن 
مكنوش كويسني ومكنوش بتوع شغل ، فبمجرد الفيزا بتاعتهم خلصت ، قلتلهم 

 إنزلوا مصر خدوا خربة كويس وبعدين فكروا تسافروا اتىن.
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املشط ي رجل ودورت علي وحاطط رجل علي للكرسي حت ساند ضهر ان ر اطبعا 
ي إثبات وجودي فتنحنحت كناية عل بس ملقتوش ،ي عشان اظبط شعر ي بتاع

 . ما قالة املدير ي واملوافقة عل
اول ما جيت  قاهلايلي بعد كدا املدير إتكلم عن نظام الشغل ، نفس اإلسطوانة إلل

، هنا كل حاجة بنظام و حبساب ،  مصر لشغل يفنظام ا غري هنا الشغل نظام، 
 والزمشغلك الزم يكون منظم ، إحتمالية اخلطأ الزم تكون ضعيفة او معدومة 

 .إنك جدير ابلثقة تثبت ، الزم جتتهد ،  الزم تكون يقظ ، الزم كدا ي  عل تتعود
 حاضرو ي ماش اقول وي راس واهز بسمع كنتاول ما جيت ،    الكالم دا ملا إتقايل

لو مش هتنفذ ، بس قول حاضر حىت  املدير عايزه ، السمع والطاعةي ودا إلل، 
  .  

ي عل  رد ،  ي معدش حباضر وماش املوقف  كان خمتلف شوية ،  هريديلكن 
(  )كذا دا كناية عن إسم الشركة  كذا   شركة يف شغال كنت منا : هقالاملدير و 

ختطيط ومتابعة   دة إاليزو ، يعينواخو بروفيشنال   نظام وفيها كبرية شركةي ود
 . ووو ...ووو ..وكل حاجة بتتعمل حبساب 

 غلطة اولكانت ي  ودإضايقت ، ي املدير إضايق من كرت الكالم ، وأان عن نفس
 مشفدا   يقوهلا كلمة كل  يف مديركي عل ترد كونك،    ديب مع املدير يف ريديهل

ي وتطبق دا علي اشملا تقول حاضر وم حيبك هو ومش هيزود قدرك  ، كويس
 أان ومش أان .تقول ترد علية و  مش ،  غلكش
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الشركة ، بتبني قدراتك ومواهبك ، لكن بعد ما ي قبل ما تيجي أان ومش أان د
 .ي جيت الشركة الكالم خلص ، بني شغل بق

سؤال ، وكان السؤال دا موضوع  يف  هريديوسط احلوار ، املدير حب خيترب  يف
عليها عشان يعمل حسابة لو  ريديملدير ، وكنت قايل هلوبني ا نقاش طويل بيين

إجابته حاضرة وقبل ما   هريديالربجمة ، ف يف إتسئل فيها ، هو كان سؤال فين
الرد ،  يف  هريديبيجاوب ، لكن من سرعه   هريدياملدير يكمل السؤال كان 

له قلب خطوتني مكان بعض ، ودا يبوظ الدنيا خالص ، فطبعا لو املدير أخد اب
 هريديأكرت وسعتها ممكن  تفاصيل مصيبة ، وهيدخل معاه يفي منها كانت هتبق

،  فأان رحت داخل بسرعة و بضحك يتلخبط وإحنا مش عاوزين مشاكل من اوهلا 
 هريديالسؤال دا ، وقلت املدير هيسألك فيه ، فاملدير و ي قلت  اان قلتله عل

 حس ابإلحراج .  هريديضحكوا ، لكن 

وإنت   بكرة من شغل اديك هبدأ اان ، ريديهل قالماع ، املدير أخر إالجت يف
،  تنياملطار كمان ساع هنروح هرتوح لوحدك إهناردة عشان هنروح أان وطارق

،  فإنت روح ظبط الشقة  .، سامح ، مربمج دوت نت  هيجيلكم ضيف جديد 
تعبان وعاوز ي دا ، أكيد هييجي هييجي او ظبط عشاء ، عشان الضيف إلل

 او عاوز ينام .ي عشيت
 تقول الزم كان  يعين  ، قايل هريديأان و  التانيةالغرفة خلصنا اإلجتماع ورحنا ملا

 بتكلم انت عشان هقلتلأجاوبه ،  السؤال دا ، ما كنت تسيبيني علي قلتل نكإ
 يف جزء عكست جاوببت وانت، بيغلط كتري كلمتبيي واللمن غري ما تفكر  كتري

فأان قلت   ،  وحش موقفكي هيبق كانولو املدير الحظ     مكان جزء اتين الكود



 

 
-  94 - 

 

،  كويس طبقال ،  هريدي.  تسكت انتكدا عشان أحلقك و أقفل املوضوع و 
 مش يعين،  كتري كلمشتمت حاول وبعدين. قلتله  اوهلا من مشاكل عايزين مش
 مش، وكذا كذا هنا النظامي عل بيكلمك هواملدير ،  كالم كلي  عل قلتع الزم

 مالة هو االيزوو واخد والشركة نظام فيها وكان شركة يف شغال كنت اان تقولة
.  ما دام شركة واخدة االيزوو ، سبتها ليه ، كنت خليك ي د احلجات ومال

 جنب االيزوو 
، مش  الكالمي لع وارد شخصيةا لى تكون واحب Active اكتيف داميا اان قايل

ي علي وممكن ييج كويس مش دا ابلك ، ي خل بسه انت حر ، قلتلامسع وبس ، 
 .راسك بعد كدا 

وهبرام بتاع الباص رن عليا عشان أنزل ، إتصلت بيه وقلتله اان  1جت الساعه 
اوك بس  معاك هتنزلة نفس املكان ، فقايلي هييج معاك ، بس صاحيبي مش هاج

يال إنزل بسرعة  الباص واقف حتت ومممكن  ريديبسرعة اان واقف حتت ،قلت هل
وبدأ يقفل جهازه وشنطته ونزل . شوية ي قال ماش هريديإأتخرت ،  لوي ميش

الباص ، ي مش الق برين عليا ، إتصلت بيه من تليفون الشركة، قايل هريديلقيت 
هتصل  دقايق ومش القيه ، قلتله طيب أستين 2اان واقف من  ، قايلي قلتله إزا

 بيه .
 أتصلت ببهرام 
 ، وين إنت  ؟ اان : إلو حبييب

 مال إنت يتأخر  ، صاحبي أان ميش م :هبرا
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 أتخري ، هو ينتظر حتت  ما يف حبييباان : 
 هبرام : اان خالص مشيت ،

 إنتظار حتت بناية ي هو يسو ، ما ينفع يرجع اتيناان: 
 واجد زمحة وايد، فية  وهللا صديق ما بيصريهبرام : 

  .ي وح بقوتر ي حاول اتخد اتكس، ي مش إن الباص  هوقلتل هريديي اتصلت عل
وال إتفقت  هريديطبعا أان عرفت هبرام عمل كدا لية ، عشان اان مكلمتوش عن 

اخر الشهر  وهبرام ملوش  يفي مثن املواصالت بتاعته وخصوصا إنة جاي معاه عل
 دعوة اول الشهر وال أخر الشهر ، واحد هريكب معااي الزم يدفع .

 ت ، دا وقت الزروة ، يعينوقي ، ومش أ ديب يف ي اول مرة هريكب اتكس هريدي
، وأول ي ساعة مش عارف يوقف اتكس فضل  هريدي، ي اتكسي صعب إنة يالق
نوووووووووو علية ، قاله الشارقة ، السواق قاله ي طلع  جير ي ما وقف اتكس

 ،  ...شارقة اذ ابج بروبلم
No Sharja is A big problem  

 ، الشارقة ؟ يناتي ، بعد ربع ساعة وقف اتكسي ماشي وراح التاكس
 ، نوووووووووو ...شارقة اذ ابج بروبلمقاله 

نوووووووووو ...شارقة اذ ابج ، قاله نفس الرد ، و اربعة ، تالتة ، اتنني، ي اتكس
مش عاوزة تروح ي يشغل خمه ، وقال لنفسه الناس دبدأ  هريدي ف،  بروبلم

رشوة من  الشارقة ، لكن لو اان عرضت عليه بونص ، فلوس من حتت لتحت ،
 االخر ، ميكن يوافق .
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  نوووووووووو ...شارقة اذ ابج بروبلم، الشارقة ،  ي وقف اتكس
No Sharja is A big problem 

Haridy : I will give you bonus 

 ? How much قاله كام ؟ي هديك بونص ، سواق التاكس

 سة درهممممممخ مخسة ومخيسة وقاله شاور إبيده كأنه بيعمل هريدي

Fiiiiivvvee Dirhams  ، 2ال  وموضوع االول  لسة يف هريديطبعا 
 راح بصصله إبستحقاري ه ، سواق التاكسدماغ جنية شغالة يف 272درهم ب 

 .  ي وراح ماشي وقفل شباك التاكس
لو عرض عليا كدا ، اان هقوله ي وأمش مش هسيبهي ان لو مكان سواق التاكسا

درهم  2، هدوسه ، ي قدام التاكسي ل ما ييجمن الناحية التانية ، وأو  كبلف وار 
 .ي اي مفرت 
درهم بدرهم واحد ، حلد ما  2مفكرش يزود ال  هريديوإتنني وتالتة و ي اتكس

ساعتني  حوايلي اتكسي الشارع يدور عل فضل يف ونص ، يعين 2الساعة عددت 
 ونص .

ية متأخر والعملية فكت شو ي ومن غري بونص ، ما خالص الوقت بقي اتكسي لق
عداد االموت من التعب ، اي  يفلكن كان  كدا   ابلليل 3ي ووصلت البيت عل

 السريع جهز سرير لسامح ، ورن عليا ، إتصلت بيه وكنت لسة يف دوبك يف
 .ي نت جاإهات عشاء معاك و ي الشركة  وقال اان هنام ، مش قادر أحترك ، إبق

مش مظبوطة ، إأتخر  إضايق من أتخر هبرام وقال مواعيده هريدي، ملا فاكرين 
شايفه من  هريدييوم هبرام إاتخر و  احلر ، اتين دقايق او ربع ساعه وإحنا يف 60
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وانت ي بدر ي احنا نيج، قال  براحتك اي هبرام ، براحتك اي أسد ، ي بعيد جا
 . ، من حق الكبري يدلع ، من حق هبرام يدلع تدلع علينا براحتك 

اان فضلت  ، ي اتثري يوم واحد بس مع التاكساان مت من الضحك وقلتله ، دا من 
ما ي مش ز ي مهما كنت حتك . قايل عشان حتمد ربنا،  كدا شهر ونص كاملني

 هسمعها اتين لسةي الكلمة ديسمع . ي يشوف غري إللي فعال إلل تعيش املوقف .
 هريديي ، رأفت ، بس دا لسه قدام  شوية ، ملا أخلص عل اتين واحد صاحيب من

.  االول
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  املطار إنتظار يف
، لننتظر  مطار الشارقة الدويل ونص ، إنطلقت أان املدير إيل 60الساعة ي عل

، حيث أن الوقت املفرتض لوصول طائرته هو احلادية  املربمج اجلديد املدعو سامح
 عشر .

صورة اجلواز ومتعرفش منها الشخصية كويس ، طبعنا ي مكناش عارفني شكله ، ه
إمسة  عشان نقف بيها قدام بوابة اخلروج ، وملا يشوف إمسة ورقة مكتوب عليها 

 هيعرفنا .
، وإحتمال  لسة موصلتش الطيارةالطيارة ، قالولنا ي ملا وصلنا املطار سالنا عل

 تتأخر شوية .
الرتابيزة ي ملا الالكل إحتط عل ، ماكدوانلز  يف ءالعشاي عل املدير كان كرمي ، عزمين

اان تعبان  قايلي ، إللي اتكسي إمترمط حلد ما لقي ، إللالغلبان  هريدي، إفتكرت 
 هات عشاء معاك ، مكنش ليا نفس لألكل ، مقدرش أكل من غري صاحيبي وإبق

، والبطاطس ي أحاسيس ، بس صراحة ، الساندوتش كان مغر ي ، الزم يكون عند
ي  ، ومل أترك العنان لضمري  سابع نومة دولقيت كانت سخنة ، قلت هو أكيد يف

الساندوتش ، ألتهمه ، ومع كل بطاطساية اقول ي ، فإنقضضت عل ثريا ليؤنبينك
،  . بس الساندوتش خلص ، مفيش اتين  هريدياي  ، غصب عيني اي هري ساحمين

بقاليله عاش ، احلمد هلل ي العشاء وال إية ايعم ؟ يال ، من رضي انت عازم قطة عل
 ، نعمة .
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البوابة ، ي يال نطلع عل ت ، املدير قايلبعد ساعة من االنتظار ، الطيارة وصل
كمان ساندوتش ،   عشان لو طلع يشوف إمسه ، كنت عاوز اقولة ، طب أطليب

 .  من مرتيب بس قلت بالش ليخصمه هو واالوالين
عليها إسم ي ، نرفع الورقة إللي ، وكل ما فوج من الناس يعدالبوابة ي وقفنا عل

شخصية شكل و  يفنتخيل ر ،  وفضلنا سامح ، قلبت املوضوع هزار مع املدي
رفيع ، عريض املنكبني ، ام ضعيف البنيان ،  ، ختني يف طويل وال قصري  ، سامح 

 الشكيمة ، وال معندوش شكمان . ي قو 
كدا ، طول بعرض ، ما شاء هللا ، قولت للمدير ، جارد  ي البودي ز  واحد ي عد

ولو ،  شغل  هدا معرفش اديل، حرام عليك ،  الالالالالال  ميكن هو دا ، قايل
إحنا بنتكلم كدا ، و يعمل عليا مدير  ي ، دا ميكن هو إلل ممكن يضربين هزعقتل

لقيته الشخص دا عمال يتلفت حواليه ويبص علينا ، املدير بص الناحية التانية 
بتعمل  ، املدير قايلاي ساااااااااامح ، ي نزل الورقة ،نزل الورقة اان رحت مناد وقايل

ي ، مش سامح ، حمدش عارف انت بتنادي ، قلتله مهو لو سامح هييجايهبل اية 
 . مني  ي عل

ح  وال حياة ساااااااماي ي ااندانس املدير يرفع  الورقة ، واان  ما يطلع شويةوكل 
 ملن تنادى.

ي الصيف دا ، ال مظنش هييج يف البسة بدلة ، قايلي إللي قلت للمدير ركز عل
عز  يفي ، منا كنت جاي املواقف د نشوف ، أان خربة يفببدلة ، قلتله طيب ه
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البس بدلة ، والناس من احلر ي املطار إلل ، ميكن الوحيد يف احلر وكنت البس بديل
 . مش البسة حاجة 

، قال هو دا ، اان ومسكني  هالعلم بيبخ من وشكلواحد وسيم كدا املدير شاف 
ميكن ي اند مسه ، مفيش ، قايلوش الواد ، إنه يشوف إ حاسس ، رفع الورقة يف

 ، قلت اي سااااااامح ، وال حد معربان خااالص . يكون نظرة ضعيف 
نعتقد أهنم سااامح ، لقيت واحد البس بدلة  عدة حماوالت وعدة  اشخاص بعد 

وبيتلفت كتري ، خدت الورقة من املدير ، ورفعتها انحيته ، لقيته بيقرأ االسم ، 
، إنت فني ، إبالحضان ، وقلت اي راجل  قلت تعايل،  قلتله سامح ، قال ايوة 

البس بدلة ، املدير ضحك ، وخدان سامح وإنطقلنا ي للمدير ، مش قلتلك هيبق
 الشقة . إيل
انموا  ناقالواحدة ونص ابلليل ،   املدير  الشقة ، كانت الساعة حوايلوصلنا  ملا 

 .وملا تصحوا بكرة تعالوا  وابراحتك
ي روح انم وملا تصح ليا قبل كدا ، فاكرين ملا املدير قايلعي املوقف دا عد

ونص لقيت السكرترية بتتصل بيا  وملا وصلت  60، والساعة  تعايلي براحتك ابق
 !!!!ي والربانمج فية مشكلة . مواقف ال تنسي إنت جالك نوم إزا الشغل قايل

 ،ساعات  2 منت حوايل، الصبح  1:40الساعهي ميعادي علي منبه تظبط
 سامح ...، هنا هو سامح ...وال ي علي ورحت أاند هريدياان و  الصبح وصحيت

، ،  خووخوخوخخخوخخو، سامح اخخخخخخخخخ ...سامح ...،  سامح 
، تراخ تراخ تراخ  سامح... سامح، خاو خاو خاو خاو خاو ،   سامح... سامح



 

 
-  101 - 

 

ي العنوان عل،  كتبتله  معاان ي ما هيقدر ييج هعمر ، دا ميت   ريديهل قلتتراخ .
البس ي ملا تصحوقلتله  ي وحطيته جنبه وكتبتلة رقم هريديورقة ، وخدت موبيل 

 ، رن عليا . لو معرفتش ، العنوان دة ي عل وتعايل
 الصبح . 3:90ي بتتصل بيا عل دينالقيت ، وصلنا املكتب 

 الودينا : 
 سالم عليكم  الوطارق : 

 كيفك طارقدينا :  
 احلمد هلل ...طارق : 

 ؟ انت ويننا : دي
 ابملكتب طارق : 

 سامح معاكم دينا : 
 ال طارق : 

 جمبتوش معاكم لية ؟؟؟دينا : 
 ي مقدرش يصحكان تعبان و طارق :  

 منها التليفون ...املدير راح واخد 
 ؟ كمتجبوش معاتسيبه و  ايبيني ايوة اي طارق ..انت ازااملدير :  

 !! ي ومقدرش يصحبان ،كان تعطارق :
 ؟ دلوقيتي ازاي هييج اتين هكنت حاول معا  ايلاملدير :ق
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إتصل بيا ي كمان وقلتله لو معرفتش تيجوالعنوان   هريديتليفون  هاان سبتل طارق :
.  

، جتماع حيضر معاان اإل هكنا عايزين  لو تعبان ، العصري وميش يبهكنت جاملدير :
 . طيب يال سالم

 ........الــــايبن  سالم  قلتطارق :
احلمد هلل ، مصحتوش لية  تقويل ودلوقيت،  واتقولنا انموا وتعالوا براحتك امبارحي بق

ان روحت ، اوانت مش بروفيشوانل .   متشروح دلوقيت ، كان زماينجيت  اين
انت مش مهك ع  ، لكنالشركة ي لعي عشان اان مه، ي بعدك وجيت بدر 

ومسجلها  ،  الواحد حفظهاي للإواالسطواانت بتاعة اصحاب الشركات ، الشركة 
 .  يقوهلا ملوظفينه  عشان ملا يفتح شركة ان شاء هللا
هياخد اول اتسك من املدير ، لكن اليوم  هريديكان يوم مخيس وكان املفروض 

، كانوا سامح اليوم مع دينا و ي ، قض هريديوال مع مقعدش معااي  خلص واملدير 
كرتونية كدا ، شغل بوابة إلي ، حاجة ز  حكومة ديب وخدين مشروع جديد ، يف

 .ويب 
املدير قالنا خالص هنقعد بكره مع بعض ، وهديكوا التاسكات اجلديدة بكرة دا 

 هو اجلمعة ،ي إلل
اخر االسبوع ومبيقعدش ي بييج املديرعشان ، بنروح لية  لية طبعا انتوا عارفني

بنشتغل  كالم املدير ،  إحناي  ، وعلمعاان كتري فبنضطر نتقابل اجلمعه ساعتني تالتة 
ن شاء ، إن شاء هللا إبس ، السبت عشان الضغط وعشان العمالء مطالبهم كتري 

 .اجلمعه والسبت أجازة ي يتعدل هيبقالوضوع ، اول ما  هللا 
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 ، ي دا خيتف، وكالم الليل مدهون بذبدة يطلع علية النهار مش يسيح بس 
 ، ويقولك من أنتم .ويتبخر

، ي مش آرونوملا ، لسة شغال  آرونو  ، حيت  من اول ما ي بيتقل الكالم داالن 
 ، ي الن عمر املشاكل ما هتنته ، وعمر الضغط ما هيخف مش قل ، الضغط زاد 

جديد جايلك  شغلي هتالق، مهما ختلص شغل  ، يعينوال عمر املطالب هتخلص 
وا الزم تضحك لكن برد ، اتسكات جديدة ي ومهما ختلص اتسكاتك هتالق، 
 .حلوة واالجازات حلوة  االماين املوظف عشان تديله شوية محاس وي عل

ي ، وكل مرة هتقول املرادهتبطل تقولك هات  ما عمر مراتك، الزواج ابلظبط ي ز 
، طيب  ، اخر مرة صدقين حبييب بس ، حبييبي احلاجة دي عشان خاطر بس ، 

وال عمرها  ، ي مش عاوزة خالص وزحالنة منك ، وطبعا الزم تصاحل والزم تداد
ممكن  و، والزايدة ،والسكر ، اال ملا جييلك الضغط  هتبطل تطلب وال هتسيبك

 ،  خد مش هات يوم تقولك  يف هناإ امل وأماينلكن فية ، مالح ا
البيت بدل مانت قاعد كدا ، خد غري  شيل الواد شوية ، أعملك شغلة يف خد

 . عينيي ، عاداسنانك  خد يف، او  انبوبة البوجتاز 
قله مندسة ، ربنا جيعل كالمنا خفيف عليهم ، ي طبعا مش كل الزوجات كدا ، د

ي ملناس بركة إال مها ، بيأكلوان ويشربوان ، وبيغسلولنا ، وبيكولنا اهلدوم ، هنفرت 
 .  ، اي مفرتييني ، اي وحشييني   يعين

 .نا من ساعه ما اشتغل ، وال اجلمعه وال السبت خدانهم اجازة خالص  املهم يعين
إمسة وليد ،  من أايم املدينة  ، عرفت إن واحد صاحيبي ييج هريدييوم قبل ما  يف

 الشقة يف هوسبت، وبيت معااي اخلميس  زارين، إتصلت بية وجيه  ديب اجلامعية يف
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. فاكرين وليد ، بتاع التالجة ، مقال العصر ه الشغل ورجعتلاجلمعه ورحت  يوم
 .  إبسطها اي ابسط  

خد اول اتسك لية واملفروض انة هيشتغل فيها حلد ما   هريدياجلمعة و رحنا يوم 
ما كلنا بنتواصل معه عن طريق ي . وهيتواصل مع املدير ز عمر يرجع يوم االربعاء 

 كل واحد بيبعت   غري ان دا.  Gtalkاإلمييالت او عن طريق مسنجر جوجل  
 طبعا هو يف ، معاه  متابعي خلصه ، عشان يبقي للمدير ابلشغل إلل ي تقرير يوم

كل يوم الصبح ملقاش إالمييالت ،   بس لوتقرير ، ي أي اوقات كترية مبيبصش عل
 بيعمل هيصة ، وإحنا مش انقصني .

هشرحهاله ي إان إلل تفاصيلها  ، لكن من املدير خدها بصورة عامة هريدياتسك  
ي ان الللص ، أالربانمج وبعد ما خي مكان يفي اهن يعمل كذا وكذا ويف ههقول يعين، 

لو املدير مسك  يعين .قبل ما املدير يشوفه   لشغل بتاعهاو أخترب ا هعمل تيست
أختربت ي اان الل هيتعاقب ، أان كمان ، اليني شغلة غلطة ، مش هو بس إلل يف

 حاجة تقف قدامي طبعا ا. ي ، دا إية احلالوة د الشغل ومكتشفتش الغلطة 
،  هقدر أقوله مشغول  ، وال مش دلوقيتمش طبعا ،  طارق ..طارق ..،  هريدي

 روناقول آلي كان بيحصل معااي ...كنت اجي  دا غري اللمهما يكون ،  دا صاحيب
 ، فكنت استينبعد شوية ي بعدين اان مش فاض ومرة يقويل مرة يقويل، حاجة ي ا

 اان عاوزه .ي إللي عل ملا خيلص شغله عشان يقويل
بدأ والشرح واملساعدة ، التاسك ا ، سواء يفلقيها  هريديي ومن السهوله إلل

 وداشركة صغرية ، ي ،وحجم الشركة ، دالربانمج حج  حجم الشغل و يستصغر
مصر   الربانمج بتاع الشركة يف، دا مصر  يفي ميجيش حاجة جنب شغل الربانمج 
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  .كبري والواحد كان مسئول عن حجات كتري 
وبكرة  ، مصر  انت مش يفو الول ا يف لسه انت، ايعم احلج امحد ربنا قلتله 

، إحلم  م االحالمي مفيش احل، مسكلك فرع وال حاجة ي الشركة هتكرب وهتبق
 . ، إحلم  هريدياي 

ه خلص، انت اهم حاجة هتاخد شغل ، وبعدين انت مالك الربانمج كبري وال صغري 
انت ، عشان برانمج كبري وال صغري ي وانت مش سايب مصر وجاوانت ساكت 

 املستقبل وممكن تنفعك يف البلد ممكن نعشان توفرلك قرشني واتخد خربة مي جا
  معاك .ي متشواحلياة شغل افضل ي القانس او تي تتعرف عل

موقع الشركة ، فكانوا بيبعتوا التقرير ي وسامح مكنش ليهم إمييالت عل هريدي
عمل لكل  عن شغلهم من إالمييل اخلاص بيهم ، املدير بعد ما سافر بيومنيي اليوم

إجتماع  واحد إمييل وبعتهم لدينا عشان تديهم للشباب ، دينا وسامح كانوا يف
، اول  هريديبيعملوه ، فقالت لسامح ، اان هديك إمييل وإمييل ي عشان املوقع إلل

،  ريديمييل هلاإلي يديي سامح نسما ترجع الشركة ، إديله االمييل والباسورد  . 
يومني ورا بعض ومن ، ي ير بتاعه من اإلمييل الشخصأخر اليوم بعت التقر  هريديف

مبتستعملش ليه ؟ي من إمييل شخصي انت بعتل هقال فاملدير ،  ي االمييل الشخض
  موقع الشركة !!ي لعقال ااان مليش امييل ؟ امييل الشركة لية 

قالت  ل بتاعه ؟ ميياإل هريدي انت ادييت،  الشاتي دينا  علراح مكلم املدير 
 . يومها  ه منيو ا

 رد قال  هريديف،  مييلبتقول اهنا ادتك اإل وقاله دينا  ريديهلراجع املدير 
She is a Liar  

anything she didn't give me  
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 حاجة ي كذابة مدتنيش أ
 وقال  ديناالشات مع ي وعلنسخ ولصق  انة اخد الكالم إال املديرفما كان من 

what is your answer on that ? 

 الكالم دا ؟ ي عل إية ردك
 ،ي كبري قو ي  وإتنني بيست بق بس مع واحد كويب موقف بدأ بسيط ،

ي دينا هيكون رد فعلها إية علطب  رد بكل جرأه وقال إهنا كذابة ، هريدي 
 ؟الكالم دا وخصوصا إهنا قالت للمدير ، أان اديتهوله من يومها 

حصل بعدها ؟ ي ش إية إللومتعرفميلني لسامح اإلهتقول احلقيقة ، إهنا إديت هل  
 هريدي إمييل منها الهنا املفروض متديش الباسورد بتاعه اتين خطأ هيعترب دا بس 

 !!لسامح 
حجة تطلع ي وهتألف ا،  ابةعشان قال عليها كذ هريديهتحاول تنتقم من  هل 

 تربأ نفسها ؟غلطان و  هريدي
 ؟ هريديشغل ي علوأتثري له تبعيات ؟ ي كدا وال هيبقي  علي هل املوقف هينته

 ؟ شاهد مشفش حاجة  بصفيت من الدور دا ، أان ي موقفوإية 
 .  املقال القادم  إنتظروان يف
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 اجلزء االولواملدير  هريدي

 

ي نسخ ولصق عل هريديكالم   دينا إهنا كدابة واملدير خدي عل قال هريديملا 
 الشات مع دينا ،

ة تدافع عن املوقف ومطلعش فكانت عايز ،  دهتم لسامحإمتزكرتش اهنا  ي ، ه
 هريدين !! قالت  إ هريدييطلع غلطان ؟ أكيد ي ، فالزم مني إللنفسها غلطانة
 وقالت إهناعليه ومريدش ، وال يسمعها ، ي وإهنا اكرت من مرة تنادداميا سرحان 

  نه انمي مش بيشتغل ،إحس تاصال ب
he is a sleepy guy 

and  always out of mind , 
many times i talk to him ,he doesn't hear or get me 

 

 بتحب تظهر، حاجة ي ا وبتخاف تطلع غلطانة يف ، جدا  املديربتخاف من  دينا
ما ي " ز   هاملدير عندان ملا يلوم حد او يوخبألن مبيغلطش ي دور إلل يف داميا

  " بيحسسه إنه وال حاجة . غري إهنا حست ابإلهانة من هنشوف بعد كدا كتري 
مش  أكيد يعين، وطبعا املدير هيصدق مني ؟ فحبت تظبطه  هريديكلمة 

 لو فضل حيلف للصبح . هريديهيصدق 
الت الشركة  يإال من إمي مييل اتينإي اي وحمدش يبعتلمع بعض  قال اتصرفوا املدير 

 . 
 اان نسيت ادي ، فسامح رد وقالوسامح تستفسر  هريديتكلم دينا  ت أبد

 كدا ،ي  لاملوقف خلص عو  دينا قالت إممم ، طيب إديهوله دلوقيت،  ريديهل اإلمييل



 

 
-  108 - 

 

ي كانت حتمل الكثري ، كنت أر   ريديلدينا ونظرات دينا هل هريدينظرات  لكن
دينا فتفتك ي تريد أن تنقض عل هريديعيون  خمالب االسد يف الربيئة  بعيوين

هذا الكائن ي علي أن يقضيتطاير من  عيون دينا يريد  سم الثعبان ي هبا ، وأر 
 . اهلاريدي

نفس ي ، اكلمة ي  غلطة ، اي خد كارت امحر من دينا ، ا كدا  هريديطبعا 
حد فينا ي بس ، كان ا هريديصراحة مكنش الو  لمدير ،لوصل أكيد هييتنفسه ه

، واوقات حاجة كانت توصل للمديري يعمل اوسامح  هريديإحنا التالتة ، اان و 
. فقرران حنن الثالثة مع إدراج حسنة النية  هبرات من عندهاشوية  كانت بتحط

دينا ، حيث أهنا ي عل Snakeوسامح ( إطالق لقب الثعبان  هريدي) طارق و 
ملا  الثعبانية كنت بستغل طبيبعة دينااان  قلتلكوا قبل كدا ، ما ي ز و . تستحقه جبدارة

كنت ،    ، ضيق او ضجر سلوك او انطباعللمدير ، اوصل حاجة  بكون عاوز 
احلاجة فكرة ي ، علاان حمبش كذا دينا فكرة ي عل بدردش واقوهلا لم معاها كأينبك
كويس ،   مكنشي احلتة د فكرة اسلوب املدير معااي يفي ، عل بضايقيني د

ومبتعديش ساعة ابلكتري اال واملدير يكون عارف ، ويتناقش معااي بطريقة او 
املوضوع مكنش قالتله .ي اللي حس بيا مش ه ، قال يعيني احلاجة د يفي أبخر 

مدير مبيحبش املوظف ي ، بس احلقيقة إن اي بنفس للمدير اقول  ينإخوف 
حاجة ، املدير ميحبش يظهر إنه غلطان .  طه يف، او يغلّ يتكلم معاه بصراحة زايدة 

، مكنتش وبني املدير بيينكبرية   ملا كان بيحصل مشكلة وقات بعض اال يف لكن
وهنشوف املوضوع حيصل حيصل ي وإلل ي بق هعندي لكل واحد بيطلع ال،   بستين

 دا قدام شوية  .
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ي رد علية ، بس معرفش يكلمه كويس الن االجنليز  هريدييوم عميل إتصل و  يف
 من مصر ي لسة جا كان لسة بعافية شوية والكلمات كلها مكسرة ،  هريديبتاع 

جنب ي ن معدطبعا مني كاشوف العميل دا عاوز إية ،  تعايل ، فقايلودا طبيعى
الغرفة بتاعتنا ، حذر فذر ، أكيد عرفتوها ، شوطااااااار ، إهنا دينا ، متكلمتش 
خالص ، تالقيها كانت فرحانة عشان املوقف دا حصل قدامها ، وأكيد قبل ما 

مبيعرفش يرد  هريديتتحرك ، شغلت الثعابني بتوعها وبعتت اإلشارة للمدير ، 
 العمالء .ي عل

التليفون ، اهو زمان املدير ي ، مكنش املفروض ترد عل يدير يومها اان قلت هل
، ، ربنا يسرت مشكلة وبس  عرف انك مبتعرفش تكلم العمالء ، داميا مدبسنا يف

، عشان  نفسكتظبط ي يشوف شغلك أخر االسبوع ، حاول بقي املدير جا
 لدينا ادردش معاها واان روحت مفعول اإلبر الصينية بتاعة دينا  .ي علي تقض

 بريكز يفي النوع اللوحاولت اوضح ليها إنه من  هريديشوية ، وإتكلمت عن 
وجبت موضوع التليفون وكأهنا حولية وهو بيشتغل ي ومبيحسش ابلناس الل هشغل

ي االجنليز ي جديد بيبقي حد بييجي لسه جديد واوقلت إنه  مأخدتش ابهلا يعين
 . م كويس، لكن هو عاوز يتعلم ويعرف يتعامل معاه بتاعه ضعيف

 ؟ تعرض الكواد منياول ما بدأ يشتغل  هريدينفسه ،  هريديلشغل ي بقي نيج 
ماان  ي ز ، ي آرونعلي يتزمر ويدع هريدي أمرة بد ون وكالكيت اتينوووو رو مسرت اّ 

الكالم ، يشتغل  ميتوصاش يف هريديكنت بعمل اول ما اشتغلت وراه ، لكن 
 دا متخلف  "  آرونوهللا ايعم ويقول " تركيز الواحد شوية واالقية يقطع 

 إشتغل وإنت ساكت ، خلينا نركز ، يقول طيب  هريدياان اقوله :  
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 "  آرونعلمك برجمة اي ي " هللا يلعن إللتركيزان اتىنشوية واالقية قاطع 
هو متخلف ، وهللا متخلف ، مش عارف  ، اي طارق إرمحنا ، يقويل هريدياي 

حتة كدا ي من ا هبان مربمج وال املدير جايدا ك آرونو ه، ي بيكتب أكواد إزا
 ومعلمة شوية برجمة .

، ملا كان يعمل احلركتني دول ، كنت بروح  كان خمتلف عيّن   هريديوضع  طبعا
 ي آرونعلي ، لكن اان لو كنت فضلت ادعي أقعد معاه وافهمه االكواد ماشية إزا

فة ، مكنتش غر  ، كنت وحيد ، بني اربع جدران يف سنة ، مكنش حد هيسمعين
 . عليه ي واان بدع صويتي بسمع إال صد

إية  اشوف عشان اروحله ، و آروني علي كل ما حاجة تقف معاه يدع هريديو 
وبردوا كان  عشان ميبوظش حاجة اتنية  وأفهمهالشغل بتاعه  يف اقف معاهو ي إلل
ودا   .الن كل حاجة مرتبطها ببعضها،ي عندبيعملها تبوظ شغل  هريديحجات  يف
ملا بعمل  فكنت الشغل . عشان هو لسة جديد يف هريديحيصل من ان وارد ك

حتة اتنية   حاجة احس اهنا هتبوظ شغل يفي تيست او جتريب للغشل بتاعه ، ا
 .ي بنفس اهحاصلكنت بروح 

عم بشاشة العرض ، يال اي  هريدياملدير ووصلنا الالب توب بتاع املهم جية 
 .  اتفضل ورينا شغلك ي ، قصد حاجة فرفشة كداي شغل لنا ا هريدي

  آرونأكواد ي العمل عل العظيم يف هجمهودي ه وعلنفسي عل يثين هريديبدأ 
 عشان إجنز  و ابول شاشة يال  دأإب هريدي،   وطبعا اان واملدير خالص هنفرقع

 .ي املدير مش فاض
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لة ويقولة طب جرب كذا ، طب لو لم ، وبدأ املدير يسأيشرح ويكّ  هريديبدأ 
.  مرة وشة حيمرجياوب مرة ، ويغلط مرة ، و  هريديملنا كذا هيحصل إية ؟ و ع

)أساسيات كويس اللوجيك كلة انت كدا مش فاهم هقال، ي املدير راح ماسكه بق
، حاول تركز زايدة ومتسرحش وانت  واكيد فية حجات هتغلط فيهاالربانمج ( 

 . او إسئلينشغال ولو حاجة وقفت معاك إسئل طارق 
ي إنت اللكلمة دينا ، الكالم علق مع املدير ، ي  ااا ، حاول متسرحش ، دأوابا

نفسك ، طب ملا تتأكد ان كل  ي عل ، شاطر عمال تثينهريديجبته لنفسك اي 
 انت عاوزه .ي قول إللي إبقحاجة سليمة االول 
كان كويس مش وحش ، لكن   هريديخري وشغل ي علي احلمد هلل املوقف عد

يكلم  ومش كل شوية  يغلطه عشان ميحسش إنه جامد يعيناملدير حب يزنقه و 
 .كتري  نفسه عن

قعدان مع املدير عشان يدينا الشغل اجلديد بتاع االسبوع  هريديبعد عرض شغل 
مواعيد رمضان ، طبعا مواعيد رمضان غري األايم العادية ، ي ، ونتفق علي اجلا

إية الدلع دا ، بعد ما  عصرا ، اي سالم 9 صباحا إيل 3املفروض الشغل من  يعين
دلع ،  ، دلع عيين 9، هنروح الساعه  64ومرة الساعه  1كنا بنروح مرة الساعه 

 . ي مرحي مرح
، مش هتعرفوا تروحوا من الزمحة انتوا قالنا ،  له وجهة نظر اتنيهلكن املدير كان 

ممكن توصولوا  كله مروح ، يعينالشارع ، يفي البلد كلها هتبقي د 9الساعه 
 وتصلوا املكتب لبعد املغرب تفطروا تقعدوا يف وافاالفضل انكمابلليل ،  3ساعه ال

الواحد ، الن املواصالت  عشان متتعبوش يف واودا احسن ليك ،وتروحوا 



 

 
-  112 - 

 

وأنخد ثواب  كلاأل يف واواان هشارك معك،  مبيستحملش املواصالت وهو صامي
 . منكوا إفطار صائم

املدير بتاعنا دا ، بيشيل مهنا وكمان لص طيوب خاومجيلة ، طبعا فكرة حلوة 
من طيبته ، ي اوغرورقت عيناالصائم ، ان وأيخد اجر إفطار إفطار  هيساعد يف

 فيك ،وأكثر من أمثالك ، وجعلك للضعفاء ابرك هللا، ي سر  وظللت أكرر يف
مدلعنا هوا ، ي هوا إلل مفطران هوا،ي وهوا إللرا ،زينا مفطّ ي وللغالبة إللنصريا ، 

 . نا هواع روحطلّ عاوز يي مظبتنا هوا ، هوا اللي وا الله
الزم نرجع لرجل املستحيل بتاعنا ، هبرام ، سواق قلنا ،  وقتهااملدير ي عل مردانش

ي عل. وإحنا مروحني ، كلمت هبرام وسئلته ع هبرام مفيش مستحيل الباص ، وم
الطريق بياخد و  2 ةالساع هيتحرك من ديب هان قايلرمضان ،  مواعيد الباص يف

ي للسة نص ساعه عي هيبق، 1 الساعة هنوصل يعينتقريبا عشان الزمحة ساعتني 
،  فية واحد   صديق مشكلة ما يف اي هبرام ، قايلي ، قلتله متأخر قو  املغرب 

، بعطيك رقم وتروحوا معاه ، 9تبع الشركة مال اان هيتحرك الساعة  ابص اتين
مشكور  الااااف يوووو ،  ضحك وقايلي ، ا الف يوي اي هبرام ، ا قلتله حبييب
، بعد الشغل مع الباص التاين لنا خالص الصبح بنروح معك ، وبنرجعمشكور ، ق

 مشكلة . قال ما يف
، صاحب االتوبيس هو مكنش  ،  خاص نقل شركة هبرام كان شغال يف للتوضيح 

ة ، لكن ، مش هتفرق ابلنسباله حاج لو روحنا معاه او روحنا مع التاين يعين
اإلفطار ، ممكن حد ينام  فيها ممكن جنهزي الساعة د يف هتفرق ابلنسبالنا ، يعين

 ساعة يراتح  . 
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 9هيتحرك الساعه ن االتوبيس للمدير إاننا هنقول  هريديإتفقت مع سامح و  
واال  2ومش هنجيب سرية االتوبيس بتاع الساعه  2الساعة ي وهيوصل عل

 مش كويس ودا 2هيقولنا اقعدوا للساعه 
من غري نفس خالص طبعا كان بيقوهلا  بساوك مفيش مشكلة  قال للمدير ، قلنا 

. 
 9الساعه  الباص يف هريديبروح اان و  ايم كنتوبدأ الشهر الفضيل ، معظم األ

شغالني فية كبري وفية موعد تسليم ي املشروع إللعشان كانوا بيتأخروا   يناود وسامح
 اوقات.كان الشارقة  بتاعتها الهنا ساكنة يفلعربية اب قريب ، ودينا كانت بتوصله 

الطريق واوقات كان بريوح  يفذن عليهم املغرب بياّ واوقات ذان املغرب اّ  يف بيوصل
يوم  يفمن عمان  بيا اتصل املدير  من رمضان،  اسبوع خيلص اولقبل ما و .معاان 

 . وسامح  هريدياان و الشقة لسة واصلني ا ، كنونص كدا 2 الساعه 
 شقة وال لسة ؟يك اي طارق عامل اية ؟ وصلتوا الاملدير : الو إز 

 اه احلمد هلل ، لسة واصلني حاال اان :
 السالمة ي محد هللا عل املدير : طيب

 اان : هللا يسلم حشرتك 
 قل جدا كوا بتاع ( األداء ) الربفورمانس  مالحظ إن بص اي طارق ، اان املدير : 

من مصر وواخد  وااان مش جيبكخالص ، هينفع دا مش  9 ةموضوع الساعو 
حنا ، إ وتروحوا ساعات  9عشان تيجوا تشتغلوا  شقة ابلشىء الفالين والك

، املغرب  ومتشوا بعداملكتب  ما تفضلوا يفإفيا ، وإنت عارف دا كويس  مزنوقني
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فكروا  ،  هالالب توب بتاع هوكل واحد مع اإلفطاربعد  الشقةما تشتغلوا من إاي 
  منك إمييل  يال سالم . اان مستين إهناردة ،املوضوع ورد عليا  يف

اظهر وابن عليك اللعنة مش األمان ، حقيقتك ي ظهر علإ ايوة كداي سر  قلت يف
 محام ي طول ، هاتلي مزنوق اي خواي يروح احلمام ، ولو إنت مزنوق علي . إلل

ي ممكن أحلق شعر  أايم مفرتجة ، يعيني متنقل ، بس متقرفناش  كل شوية ، د
 .طول الليلعليك ي ادعاقعد زيروا و 

، عشان انخد قرار شجاع ،  وسامح  هريديقررت عمل إجتماع طارىء مع 
ي التعامل مع الشباب املصر  ونعطية درسا ال ينساه يفجربوت املدير ،  هنوقف ب

  -، واختذان القرارات التالية :زيناي إلل املكافح 

 . إلفطار وأمران هلل العمل بعد اي املوافقة عل  -6

أن يستجيب هللا لنا ويرحينا ي ذان ، عساملدير وقت األي اء علتوحيد الدع -4
 .منه 

حني أن  االسبوع يف ان يقوم املدعو : طارق بتجهيز اإلفطار ثالث اايم يف -9
 " مأنتخ وانمي " هريدييكون املدعو 

حني  يف االسبوع بتجهيز اإلفطار ثالث اايم يف هريديان يقوم املدعو :  -2
 أن يكون املدعو طارق " مأنتخ وانمي "

ان يقوم املدعو : سامح بغسيل االطباق يوميا قبل وبعد اإلفطار لعدم  -2
 جتهيز اإلفطار  . يفي وجود خربة مسبق
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 حالة إنعقاد دائم ملتابعة كل ما هو جديد ، وهللا املوفق .  يظل اجمللس يف -1

يدخل ي وإللش قادر يشتغل ، بطنة مالنة ومي وبدأان نشتغل ابلليل ، وإلل
السرير شوية ، ي ايخد الالب ويقعد علي احلمام وميطلعش منه ، وإلل

 حضنة وينام شوية ، وضع كان صعب الصراحة . وايخد الالب يف
فطار كدا ، نشتغل ابلنهار ونروح جنهز اإلي  علهل الوضع هيستمر لكن 

ي عل موافقتناهل املدير هيعترب  و ؟البطريقي ز ونقعد نشتغل ابلليل 
مني  هيعمل ي اي تر وهيحاول يستغلها أكرت  ؟ضعف ي د الشغل ابلليل

رمضان ، إنتظروان  قبل نصمني هينزل مصر ي اي تر  ؟ ومشكلة مع املدير
 . املقال القادم   يف
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 أسبوع من العذاب

املدير ، بدأان  ( املوجة إيل6جملس إدارة الشقة ، وصدور البيان رقم ) إجتماعبعد  
نروح الشغل الصبح ، نرجع قبل املغرب ، نفطر ونروح بقينا ، ي التنفيذ العمل يف

الرتاويح ي كان بيصلي  ا إللن، فيه منوبعدين نروح نشتغل العشاء والرتاويح ي نصل
. وبعد كدا كل واحد ي احلرامي ركعات ويتسحب ز  2ي بيصلي فية إللكاملة و 

يوم الصبح يبعت التقرير  اتينو   64او   66ويشتغل حلد الساعة  يلزم جهازه
 بشغل النهار وشغل الليل .ي اليوم

املدير كان حاسس انه ممكن يستغلنا أكرت من كدا ، أصل موضوع الشغل ابلليل 
خيططوا حلجات ، ودا  يلعبوا او  أكيد الشباب بيقعدوا يهزروا او.دا مش مضمون 

بعد ي العمل ليال ، أي لاملوافقة عصاحله ، فإستنادا للبيان رقم واحد وهو  مش يف
الشقة او  سواء يف فية سيتم العملي اإلفطار ، وحيث أن البيان مل حيدد املكان الذ

.... ختليه عن منصب " املروءة والشهامة "  وتكليف مكان أخر ، قرر املدير  يف
وحمدش  -" ابلعمل ليال عند العمالء  هريدي" طارق و أعضاء جملس إدارة الشقة 

 يفهم غلط .
صوا اي شباب ، إحنا هنحاول نستغل فرتة رمضان وإن العمالء املهمني  بتوعنا ب

الشغل عندهم خفيف ابلليل، ونروح ننزل اخر نسخة من الربانمج عندهم ، ممكن 
نزلوا عند العمالء دول ومعندانش  ي آرونحيصل خلبطة شوية عشان الشغل إلل

وبعدين تنزلوا النسخة ، متام  نسخة ، فانتوا هتشوفوا الفرق وتعملوه عند العميل 
 اول إجتماع بعد البيان االول . لسان املدير يفي كدا . كان هذا احلديث عل
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ي ابلدموع مث مهمت إبالجابة علي نظرة حزن وأوغرورقت عينا هريديي نظرت إلل
 : اوك إن شاء هللا املدير 
إية و ،  عندهي إلل النسخةن حالة هرتوحوا عند كل عميل وتعملوا تقرير ع :  املدير

 وبني النسخة االخرية بتاعتنا وهتحتاج وقت قد إية عشان تتعمل  هااإلختالفات بين
، هتنزلوا نسخة جتريبيه عند العميل ،  ي وأول ما ختلصوا التعديالت د وتبعتهويل

جيربوها ملدة يوم ، بعد كدا أتخدوا موافقة كتابية من العميل قبل ما تنزلوا النسخة 
زة  ، الزم املوافقة قبل ما تنزلوا النسخة ، عشان لو حصل مشكلة كل االجهي  عل

 . داهية منروحش يف
 طارق : إن شاء هللا 

 ، داهية اتخدك إنت ودينا يف  : روح اي شيخ عنيه  سره ، شوفتها يف يف هريدي
 يوم واحدة .

طيوووبة ي بس حرام دينا ، دايرب ،  هريدي: ايرب اي  ريدياان من عنيا هل
 . ص ^__^خااال

املفروض ي والشارقة وعجمان  لكن العمالء املهمني إلل ديب كان عندان عمالء يف
 عمالء يف 9، و ديب عمالء  ، عميل يف 2 كانوا حوايلنعمل عندهم الشغل دا   

 عجمان  . 
كانت شركة كبرية ، والربانمج عندها بقالة  تالت سنني  فكمية البياانت   عميل ديب

ي عجمان نفس النظام ، والباق عميل يف برية جدا ، كذلك يفالربانمج ك يفي الل
 عميل من سنة او سنتني .
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 الشقة يف ، روحنا اول يوم من الصبح ، عشان مش هينفع نروح  بدأان بعميل ديب
 .بعد اإلفطار   ديب الشارقة قبل اإلفطار ونرجع اتين

بلنا وظبط مكان ليا ، إستق املسئول عن الكمبيوتر هناك ، إمسة "راشد"  ، بكستاين
جبد ؟   زيك ، قلتي مدير احلاسبات  مصر ي أعرفك عل تعايل ، وقايل هريديأان و 

وابواي ي دان مصر ،بعض وهنفهم بعض ايوة كدا ي طب احلمد هلل ، مصريني ز 
هللا يرمحك اي عوكل ،  قهوووة املصريييييييني ، ،  قهوووة املصريييييييني ، ي مصر 

 ^_^ .   حمظوظ بدينااا،كنت حمظوظ بشرووق واان
Rashid: Mr.Ahmed, this is Mr.Tarek ,Software engineer 
coming to install new version . 

ي مكان أروون ، بص بصراحة ، اان مش عاوز اي أمحد : اهال وسهال ، انت إلل
 90ينزل نسخة  عشان يصلح مشكلة ، يسيب لنا ي كان بييج  آرونتعديالت ، 

الفل ، عارف ي ز ي عندي اان ، النسخة إللي فوق راسي بييج مشكلة ، وكلة
 ، اان مش انقص وهللا .ي مشاكلها فني وعارف حبلها إزا

نزل نسخة جتريبية ، تالبحر طحينة ، وهي من اوهلا كدا ، واملدير عملي ، ههللا  هللا
 ،ومها مش طايقني حد  اصال  ويوافقوا عليها والزم ميضوا قبل ما تنزل النسخة ،

 روح اي شيخ منك هلل .
طارق : اي أستاذ أمحد ، شغل املصريني غري شغل اهلنود وانت عارف كدا ، وبعدين 

جهازك ي عندك ، واان هنزلك نسخة عل رنة هتالقيين مشكلة ، ادييني لو ظهر ا
 ظ .ط مش نبو  جترهبا االول ، متخفش وهللا ، إحنا جيني نظب  
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ن كنت اتكلمت معاك كدا وإحنا اول مرة اهال وسهال ومعلش اي أمحد : اي سيد
ي اان لو مسكتة وهللا ألعلقة علكان مورينا الويل ،   آروننتقابل ، بس بصراحة 
 . مين يستخيبي صاحب ، دا كان بييجابب الشركة ملا يبانله 

 _^ . طارق : ربنا يسرت ، اان احلمد هلل طويل ومش هتعرف تعلقين
كان من القريبني من االرض ، حاجة   آرون، و  ، اطول ميني أمحد كان طويل قو 

 صغرية كدا .
املكان ي أمل إن النسخة اجلديدة تعجبه ورحنا علي خلصت مع أمحد كالم  عل

 راشد ظبطهولنا ي إلل

 . بني النسختني عندهم وبدأان نقارني وخدان نسخة من الربانمج إلل 
بتختلف من ي إللاملفروض إن لكل عميل بعض اإلضافات  والتقارير اخلاصة بيه و 

خد ي ، فلما ساب الشركة ومش آرونكانت مع ي  عميل ألخر واحلجات د
معاه و مكنش معاان نسخة منها . فشغلتنا األساسية إننا نظبط ي احلجات د

 عشان العميل ميحسش إن فية حاجة انقصة . اتيني اإلضافات د
ت هتاخدهلا يوم بدأان نكتب املالحظات وظبطنا التقرير للمدير وقلنا ان التعديال

 لصوهامتمشوش إهناردة إال ملا خت االمييل وقال ، رد علينا يفعشان ختلص ونص 
ي علنزلوا النسخة التجريبية تعالوا بكرة ي عشان إحنا مضغوطني ومفيش وقت وأبق

 . طول
أخر  كدا مش هنروح إال يف  يعين شهر مفرتج ، ية وإحنا يفعليك إبي طب أدع

 .الليل 
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ما  9البياانت ومشاكلها  وطبعا كل املوظفني مشيوا الساعة  ظبط يفاملهم فضلنا ن
النت ي عدا بتاع الكمبيوتر ، راشد  وواحد زميله ، فضلوا معاان ، قاعدين عل

واملغرب أذن وطبعا مش معنا فطار ، فجبولنا كل واحد ت  . وإحنا عمالني بنّ 
وال حد  دلوقيتحلد ما نروح ، الن مفيش مطعم قريب ولو طلب ي بتاعة زابد

 رمضان .  املغرب يفي هيعربك ، مني هيجبلك دليفر 
 ؟ي أخر الزمن أفطر  زابدي : عل هريدي

 كمان خودها وخليين  ، إمحد ربنا ، لو عاوز بتاعيت هريديطارق : معلش اي 
 أخلص شغل عشان نروح 

 66رمضان وفضلنا شغالني حلد  الشركة املغرب والعشاء وكأننا مش يف صلينا يف
حد ، مساكني كدا ، نزلنا من ي أي نص ابلليل ، الصراحة شكلنا كان يصعب علو 

ي اتكسي وممكن تالق طول ، الوقت كدا كدا متأخري علي الشركة و لقينا اتكس
وكنا مقتولني ، وأول ما  تلت ساعة وصلنا البيت يفي فاضي بسهولة والطريق بيبق

، بصينا  اي سامح اي خبتكقلنا ،  غرفة سامح لقيناه انميي عل، بصينا دخلنا الشقة 
اي طارق  ،  سرير، اه  هريدياي  سريرللمطبخ وبعدين بصينا لغرفتنا ، إية دا ، 

.. أمحدك ايرب  سرير ..سرير .. سرير. ي إحلقه قبل ما يهرب ، إجر ي طب إجر 
. 

ي كدا واول ما يوصل الشاطىء يرتمبيغرق  ي اللي ز سريره ي علي واحد إترموكل 
أمل إننا ي ، عل من غري إفطار سابع نومة و  كنا يفحلظة   ويف ملقتول .اي عليه ز 

التعب واإلجهاد حمسناش اال والفجر بيأذن كرت   السحور ، ولكن من  نعوض دا يف
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ي وبدل ما نقول دعاء االستيقاظ ،احلمد هلل الذوال إفطار وال سحور   .  . يعين
وهللا ونعم الوكيل فيك اي عامر )  حسيب قلنا  ،أحياان بعد إذ أماتنا وإلية النشور 

 املدير ( .
،  العميل بتاع ديبي علي الباص ومن هناك خدان اتكس روحنا الشغل الصبح  يف

جهاز  مدير احلساابت وقلنا هنرجعلك بكرة ي نزلنا نسخة جتريبية من الربانمج عل
ب  إبستغراي مدير احلساابت بصل كل االجهزة .ي  تكون جربتها عشان ننزهلا عل

ي بلهجة إستنكار ، بكرة مني ايعم احلج ، هو سلق بيض ، اان عاوز عل كدا وقايل
 االقل إسبوع ، قال بكرة قال .

خالص وممكن بعد  ديب مش يف من بوالق دا ، اان حاسس إيني إية ايعم املدير إلل
وأتصل بيك إن شاء هللا ، ي . قلتله اوك ، هكلم املدير بتاع شوية االقية بيضربين

 .ي اوك ماش قايل
حصل ، رد عليا ي إبلل ت إمييل للمدير الشركة بتاعتنا بعد الضهر وبعي لورجعنا ع

بعد الفطار إبدأوا  خالص كل يومني إتصل بيه وشوفه وصل حلد فني . وقايل وقايل
 عمالء عجمان . يف

 عمالء .. عمالء .. عمالء .، إية والد اخلونة دول مش وراان غريهم ^_^  .
لو بصني من شباك  يعينإحنا ساكنني فيها ، ي ن قصاد العمارة إللاملسجد كا

 ، بشوف املسجد . الغرفة بتاعيت
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اان  ، طلعت ما تبدأ القيام املسجد و قبل صالة  فطران وروحنا صلينا العشاء يف
عجمان ، ومن حظنا كان فية  اول عميل يفي وروحنا علي اتكسوخدان  هريديو 

 من صالة القيام .ي ابقي عشان نلحق اللي ر مسجد جنب الشركة ، روحنا ج
العميل ونفس اخلطوات ، خدان نسخة من ي بعد ما القيام خلص ، روحنا عل

الربانمج وعملنا مقارنة ، وكانت االختالفات بسيطة خلصناها يومها ونزلنا النسخة 
ونص ابلليل ، ونفس النظام وصلنا  64التجريبية وطلعنا من عند العميل الساعة 

غرفة سامح لقيناه انمي ، قلنا ي ، وأول ما دخلنا الشقة ، بصينا علقة مقتولني  الش
 هريدياي  سريراي خبتك اي سامح ، بصينا للمطبخ وبعدين بصينا لغرفتنا ، إية دا ، 

 ..سرير .. سرير. ي إحلقه قبل ما يهرب ، إجر ي اي طارق  ، طب إجر  سرير، اه 
 .. أمحدك ايرب سرير

ملا خالص  منتسحرش ورا بعض اايم 9فضلنا نتسحر ، ي ش نصحوبردوا مقدران 
 رمضان .  ،قمة اإلرهاق ، مفيش إحساس خالص إنك يف كنا هنموت جبد

ي كان بريوح عل  الوضع مع سامح كان قريب مننا ، بس كان افضل شوية ، يعين
 64ابلليل من املكتب وملا يروح يكمل شغل حلد الساعة  60او   3الساعة 

 نام .وبعدين ي
كل يوم يتزمر ويتخنق   هريدياسبوع من رمضان ،  اتين كلها كانت يفي  احلجات د

فقرران عمل ، جدا جدا وسامح كان مضايقجدا واان كنت مضايق أكرت الوضع  نم
 ، إجتماع جمللس إدارة الشقة لنتناقش حول الوضع الراهن واملشتعل 

ي حنا قربنا منوت ، دطارق : إية اي مجاعة ، الوضع كدا مش كويس خالص ، إ
 سخرة ي مش شركة ، د
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أنزل مصر ، دا ذل  املدير مشال ومعنديش مشكلة إين : اان بفكر أدخل يف هريدي
 ايعم احلج 

  ارجع مصر ، إية املشكلة يعين سامح : واان معنديش مشكلة إين
 ،مصر وسفران عشان نعمل حاجة  احنا سبنا شغلنا يف، طارق : مش كدا اي مجاعة 

وايعامل ، فشل ي الن دا هيبقدا بسهولة  كدا ،ي املفروض منخدش قرار ز  يعين
إحنا نستحمل  ؟ وال هنعمل إية هنروح شغل اتينمصر وال  يف هنعرف نرجع شغلنا 

ورجعنا الغربة  يف نا فشلناعلي يقول صحابنا وال حدأشوية ، مش حلوة ملا اهلنا وال 
 . 

 -تالية :اختذان القرارات الهناية اإلجتماع  ويف

ي منرح ونلعب وإمنا جئنا لك ي لك ديب إيل أن نصرب وحنتسب ، فلم أنيت -6
 نكون أو ال نكون 

 االايم املتبقىة من شهر رمضان . ان نتحدث مع املدير لتخفيف العمل يف -4
 وهللا املوفق ، 

، مل  بداخله، وكان يوجد شيئا ما  ريدية هلبلكن هذة القرارات مل تكن كافية ابلنس 
، كانت تصرف غري مقبول   وأمام اجلميع املدير اإلجتماع مع يفإال  عنه ح يفص

أثر علينا بل  هريديي مل يؤثر فقط علوجعل املدير يتخذ قرار   ابملرة ، صدمين
 . مجيعا
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 مائدة الرمحن 

شوفنا مع بعض أسبوع من العذاب ، وقد إية كانت اايم صعبة ، كنا بنختار بني 
ونص ، لكن عشان  1املفروض يكون الساعة ي ر اللالنوم او األكل ، الفطا
ابلليل او واحدة ومعظم الوقت بنفضل النوم ودمج  64ظروفنا بيكون الساعة 

 الفطار مع السحور ودا مبيحصلش عشان مبنصحاش للسحور أصال من التعب .
الشقة وبعدين نروح لعميل بعد  بعد كدا املوضوع بدأ ينتظم شوية وبدأان نفطر يف

العشاء ، فكان واحد مننا بيجهز الفطار ، وفقا للبيان رقم واحد ، اي طارق صالة 
 ، وسامح بيغسل . هريدي، اي 

بينام اول ما يوصل من الشغل حلد الفطار ،  هريديكنت جبهز فية ، ي  اليوم إلل
 بيجهز ، أان بنام حلد الفطار .ي والعكس لو هو الل

مصر ، ونريح نفسينا من ي هنا ز ، هو مفيش موائد رمحن  قايل هريدييوم  يف
ي االمارات ، احلجات د موضوع جتهيز الفطار دا ، قلتله ال ايعم مظنش ، انت يف

ايعم متسأل ميكن يكون فية ، قلتله معرفش حد هنا عشان  مصر بس ، قايل يف
 كدا .ي  املوقف علي ، وعداسئلة 

فراخ وعملت السلطة جبهز الفطار ، وبعد ما طبخت الرز والي يوم كنت اان إلل ويف
ي وقلت أقعد علي املغرب كدا ، فتحت جهاز ي نص ساعة علي ، وكان لسة ييج

الشباك ،  النت شوية ، لكن عشان معندانش شبكة ، فكنت بقف ابلالب توب يف
 شبكة ويرلس مفتوحة ^_^ .ي أسرق ا
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املسجد لقيت أعداد غفرية من الناس ، ي الشباك بظروفها ببص عل واان واقف يف
املغرب ، ي ري اللهم أجعلة خري ، ليكون حد مات ، دا لسة نص ساعة علخ

 املسجد ، وانس بتقعد ، إية دا ؟ي ماس ماشية وراحية علي واالق
اي ي ، إصح ي ، مددددد اي هرررريدي ، مدد اي هرررريدي هررررررررريد

 ي هرررريد
هو أانم ،  ين، سيبي إية اي طارق اي أخ، حاضن املخدة ، وضع خمل  : يف هريدي

 املغرب أذن ؟
املسجد  بقولك مدد ، مائدة رمحن يف هريدياي سامح ، قوم اي ي طارق : أصح

 بتاعنا 
السرير ، وبص من الشباك ، ي ما تكون تكهرب ، إنتفض من علي : ز  هريدي

نروح ي مش قلتلك اي معلم ، بس مش مشكلة إهناردة إنت طبخت خالص ، نبق
 من بكرة 

،  بكرة مني ، يال ايعم ، االكل بتاعنا مش هيطري ، ي س هدومطارق : واان بلب
 نتسحر بية ، يال إلبس بسرعة ، يال  اي سامح ، إلبس بسرعة .ي نبق

وأول ما وصلنا املسجد ، حنو ي مسرعني اخلطمخس دقايق كنا حتت العمارة ،  ويف
اب ، ، وقفنا كدا دقيقة نص حوالينا ، وفجأة ظهر شي ، ملقناش وال مكان فاض

قاعدة ، وابصلنا كدا وقال ، ي الناس إللي شعرة طويل  شايل أكل وبيوزعه عل
إنتوا جيني متأخرين لية ، قلنا معلش اول مرة ، قال طب تعالوا ، كان شاب 

 _^ .ي سكرة كدا زيي مصر 
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مكان قاعد فية مصريني وقال معلش خدوا الشباب جنبكوا واان ي خدان عل
، وهو دخل جوا املسجد ، وجاب أكل زايدة لينا ن هجبلهم أكل ، ووسعولنا مكا

 وزن سفن اب .ي عل "Laban Up  لنب اب، وعصري ومتر ولنب إمسة "
ي عل ، فسامح بيسئليني احلجات د ، ملناش يف اشوف اللنب داطبعا اول مرة 

، قلتله مش عارف لنب ام ، دا  دا “ لنب اب“اقدم واحد فيهم ، إية  أساس إين
،  ت واقعة من إيدهإيده ، راح _^، كان  ماسك العلبة يف ة يعينلنب اب ، واضح

 قلتله هات ، إنت مش وش نعمه ^_^ .
وعلية  الصورة ، رز بسميت يفي اللي ، وفراخ ،  ز  األكل كان عبارة عن رز برايين

حجات كترية كدا معرفهاش ، بس طعمة مجيل . وكان يوم حلمة ويوم فراخ ، 
 رمهم .بيدلعوا الناس ، هللا يك

أذن املغرب ، كلنا متر وشربنا عصري ، ولسة هنبدأ انكل ، إية دا فني املالعق ، 
واان بصيت لسامح ي بصل هريدي، لقيت الناس شغال إبيدها ، ي هناكل إزا

وسامح كان عاوز يقوم ، مفيش حد فينا بيعرف ايكل أبيده كدا  وال عمران 
 تعمل اعملوا ما الناس بي جربناها اصال ، قلتلهم بصوا ، ز 

إيدينا مبيطلعش ،  الرز عشان نطلع بيه يفي نضغط عل سالناي وبدأان مند إيدينا ز 
مسك ،  بيصطادي اللي ، كنا عاملني ز ي إيدها إزا الرز بيطلع يفي امال الناس د

بعدين الرز و ي ضغط علاملفروض تضم صوابعك االربعة وقصادهم صابع االهبام وت
حبيتني  يناأيد يطلع يف، دا املفروض ، لكن إحنا كان ب ترفع إيديك تكون مليانة رز

 من جوع . مخس حبيات ، ال تسمن وال تغينرز ،
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رز ، لكن قبل ما يوصل ي تتعود و متتل تالتة ، بدأت إيد الواحد إتنني يف مرة يف 
ي االرض ، بقيت عامل ز ي املية منة عل يف 20جهاز االدخال "الفم " بيكون وقع 

بيغرق السجادة أكل ، صراحة كنت مكسوف جدا ، واول ي الل الطفل الصغري ،
 ما الرز يقع ، اسحبة حتت الصينية عشان ميبنش .

كان ي  جبل من الرز ، اللي بعد ما خلصنا اكل ، ومها بيشيلوا الصينية ، لقيوا قدام
 قمة االحراج ، إية الطفل الصغري دا ^_^ . واقف ، كنت يف

وكنت مبسوط الصراحة ، أخريا هنرجع من الشغل  دخلنا صلينا املغرب وروحنا ،
ي إحنا إلل ننام ومفيش جتهيز أكل ، سامح قال اان معرفتش افطر ، قلت يعين

شوية ي وننزل بدر  هجيب قتة يف، كل واحد جييب ملعفطران ، عموما من بكرة 
 عشان نقعد براحتنا .

كنا ي  حيدين إلل، إحنا الو ي موائد الرمحن د حصلت لينا مواقف مضحكة كتري يف
جيبه  املائدة كلها ، اول ما يبدأ االكل ، كل واحد يدخل إيده يف مبالعق يفبناكل 

 . ويطلع امللعقة بتاعته ، واول ما خيلص يدخلها اتين
الشغل مع املدير وراجعني  يوم مجعة ، إأتخران يف من أكثر املواقف املضحكة ، يف

مش هنروح الشقة بتاعتنا ، هنروح ، قبل املغرب بنص ساعة ، فقلنا ي اتكس يف
 هريديمن قدام املسجد ، في املفروض بيعدي طول ، التاكسي املائدة علي عل

نزلنا قدام املسجد دا ، قلتله إية ايعم ، ينزلنا قدام املسجد فني ، ي قال للتاكس
، انت عاوزهم جيروا وراان كلهم ، قلت ي اتكس فية حد بريوح مائدة رمحن يف

، وكل واحد شايل ي ع قدام شوية ، ونزلنا قدام شوية ، ورجعنا مشإطلي للتاكس
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مائدة الرمحن ، الناس كلها بتبصلنا  إيده ، ورايح يقعد يف شنطة الب توب يف
. ^_^ 

غري االكل ولنب اب ^_^ بصراحة ،كتري مائدة الرمحن دا كان بيخفف عننا   إفطار
الشغل واالقامة  شاكلة يفبنفطر مع الناس وبنكلم وكل واحد يتكلم عن م ، كنا

 وحجات كتري .
، قريبا إن شاء هللا . واملدير اجلزء الثاين هريديإنتظروا املقال القادم : 
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  اجلزء الثاين –املدير  و هريدي
 

 من وسامح هريديو  اان له إتعرضناي إلل"  العذاب من أسبوع"  مقال يف شوفنا
 شغل واءس، خفيف شغلال بيكون رمضان يف إن املعروف ،  شغلال يف ضغط
التليفون  ما قاهلا ليا يفي ه ز نظر  وجهة كانت املدير لكن ،ي حكوم او خاص

 "   متشوا و  ساعتني تشتغلوا عشان ، مصر من جيبكوا مش أان"صراحة 
علينا ، مكناش بنعرف ننام ، شغالني ي كادت أن تقضي  وظبط لينا خطة الشغل إلل

ب قبل الفطار ، وعند العمالء بعد الفطار املكت قبل الفطار وبعد الفطار  ، يف
 ونرجع البيت متكسرين أخر الليل .

وسامح عشان نشوف هنعمل إية ، وهنقول إية  هريديقعدان مع بعض اان و 
، وقرر ان إننا هنستحمل ومنحولش  للمدير عشان مش هنقدر نكمل ابلشكل دا 

عمالء ي منروحش النصعد املوضوع او نبني إننا مضايقني ، بس هنطلب منه أننا 
 سحر .تبعد الفطار ونشتغل ابليل ساعتني عشان نلحق ننام ون

توصل دا كله بأكيد بدورها ي وه كل حاجة لدينا يوم بيوم ، ي  إحنا كنا بنحكطبعا 
 دا .أسبوع العذاب  معاان يف حصلي املفروض إنه عارف كل إلل للمدير ، يعين

اركوا إية ، وأخبار الشغل ، مالكوا سلم علينا ، وأخب يوم اخلميس ، هجياملدير 
الراجل الدمعة هتفر من ضعفانني كدا لية ، اي قلب امك ، صعبنا عليك جبد ، 

 عينه .
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، ال شكلنا فعال صعبنا  ، حمدش يروح الفطار إهناردةي قال خالص إان عزمكوا عل
الكافر  ، ي ويصعب عل، هو فعال كان شكلنا متغري جدا ي عليه ، ظلمتك اي كبد

عران كرب ، عنينا طلعت لربة ، خدودان دخلت جلوة ، حواجبنا طلعت لفوق ، ش
، ي العزومة د همكنتش متوقع من مع دا كله ، بسوشفايفنا نزلت لتحت ^_^ 

 هنتكلم عنه كان فية سبب اتين  للعزومة ، ي ساسالصراحة مكنش دا السبب األو 
 املقال القادم إن شاء هللا . يف
 الصراحة مش فاكر امسة ).....( مطعمي علي ا وقاهلا إتصلديني علي املدير اند 
اسرته ي إتصل علهو عشان هنفطر كلنا سوا إهناردة ، و طرابيزة ي إحجز قاهلا  و

، الراجل  البيت  املطعم فمتجهزوش فطار يف وقاهلم هنفطر سوا مع الشباب يف
 .ي ، دا إية العزومة دوال إية هيعزم االمارات كلها عشان تفطر معاان 

 إجراءات الفيزا اان هبدأ يف "ما خلص موضوع العزومة بدأ يتكلم معاان وقال  بعد 
ارق بقاله فرتة معاان نتوا التالتة ، بس عايزكوا تطلعوا رجالة ، طليكوا ا واإلقامة

لسة  ، أان هجازف وأقدملكوا وانتوا هريديفيا سامح واي  املسئولية ، دوثبت إنة ق
 تطلعوا قد املسئولية . عاوزكوافمكملتش الشهر 

إحنا كنا مزهولني إحنا التالتة ، عزومة ، وفيزا وإقامة ، إية الكرم دا ، هو كان 
عشان كدا بيعمل إصالحات سياسية ^_^ ،  حاسس إننا هننفجر فية وال إية ،

مع إننا مكناش هننفجر اصال  ، بس خري ، ايرب  إصالحات عملية ، ي قصد
عن الفيزا  وراء احلديث، كان فية سبب اخر لم وللع .ي يكون صادق املراد

 املقال القادم إن شاء هللا . هنتكلم عنة يفواألقامة ، 
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انت لسة خملصش  الفيزا واإلقامة بتوعك ،  فية انس هتستغرب ، هو حلد دلوقيت
  .ي الشركة ، واملفروض إنك بقيت شخص أساس يفكام شهر   بقاك

، لكن حصل حجات كتري بوظت ي مش ونآر هو دا املفروض فعال ، من وقت ما 
 " . من أعمالكم س ّلط عليــكمبيقول " ي املثل اللي حساابت املدير ، ز 

، وكانت مقسومة جزئني ، جزء  الشركة كانت شراكة بني املدير ومواطن إماريت
حصل  . املهمملواطن حاص ابملدير ، وجزء هارد وير ودا اب خاصسوفت وير ودا 

 إهنم هيفضوا الشراكة  . ، تسببت يف ابلضبطي ش إية هحاجة بينهم ، معرف
، الن الشركة أبسم املواطن ، وإجيار املكتب ي طبعا اخلسران الوحيد هو املدير بتاع

وا الشراكة ، املواطن رفض يتنازل عن إسم الشركة إبسم املواطن ، وملا قرروا يفضّ 
واملكتب طبعا إجيار معروف للعمالء بتوعه ي إن االسم بقي او عن املكتب بداع

 قدمي وإبمسه فمش هينفع يغري املستأجر  .
املدير كان الزم خيتار إسم جديد لشركته ويتأجر مكتب جديد وطبعا دا كلفة كتري 

أضعاف  1الوقت دا ، وأتذكر إنة دفع أكرت من  جدا ، الن االسعار كانت انر يف
 املكتب القدمي . كان بيدفعه كأجيار يفي  إلل

أسم ي حاجات بيحتاجوها علي ة املواطن كان رجل حمرتم ، وكان ألكن الصراح
بعد ما أنفصلوا  كان بيوافق عليها الهنم لسة خملصوش حىت الشركة القدمية 

 تراخيص الشركة اجلديدة  . 
الهنا كدا ، بتاعيت الفيزا واإلقامةإجراءات  يفي مرضيش ميشملا حصل اخلالف دا ، 

الشركة ي هيضطر بعدها يعمل نقل إقامة ليا علالشركة القدمية  و ي هتطلع عل
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ي وبعدين ميشخيص الشركة اجلديدة اتر  مني ينتهحلد ما  يستين اجلديدة ، فقرر إنه
 .  إجراءات الفيزا و اإلقامة بتاعيت يف

إجراءات اإلقامة  بعد ما تراخيص الشركة اجلديدة خلصت ، كان الزم يبدا يف
إجراءات  الف ، بس هو كان حمتار ، يبدأ يفاملخ دخلت يف بسرعة ، الين بتاعيت
 اان بس االول !! . إجراءات إقاميت وسامح وال يبدأ يف هريديإقامة 

، هو   اإلجراءات لينا إحنا التالتة ، حسب كالمه يعين يفي لكن هو قرر إنة هيمش
عينه الرتدد ، لكن كنا مبسوطني ، أخريا   كان بيقول لينا الكالم دا وأان شايف يف

 لينا إقامات ، عشان نعرف نطلع عينه من غري خوف وال تردد .ي بقهي
،   للشركةبعد احلديث عن اإلقامات ، املدير  بدأ يتكلم عن نظرته املستقبلية 

االمارات واخلليج كلها  أفضل برانمج عقارات يفن خنلي برانمج الشركة وإننا عاوزي
متشوفلنا واحد اله ، وق ريدي، وهنحتاج معاان انس مبيعات ، بعدين بص هل

 مصر ، يف انت كنت شغال فيهاي من الشركة الل كويس  مبيعات
 : طيب واملرتب ظروفه إية ؟ هريدي 

 املدير : هيأخد نفس املرتب بتاعك  
ايوة بس املرتبات ، رد وقال  عن املرتب ما صدق الفرصة جتيله للكالم هريدي 

أضعاف املرتبات هنا ونفس  مرتبات حلوة ،ي ، فية شركات بتدي قو هنا ضعيقة 
بتاع  الربانمج لكن ، برامج كبريةي بتشتغل عل مصر يفي إللناس وال اخلربات ،

برانمج الشركة  يف)جزء  او قسم ( Module ميجيش موديول ،   صغري هنا الشركة
 املرتب دا .ي علي ييجي مصر ، ومظنش حد  هريض يف اان كنت شغال فيهاي الل
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ي ، الراجل لسة قايل مهش هريدي، خيرب بيتك اي  هريديأان أتصدمت من كالم 
املرتب ي علي ييجي تقوله هريضي إجراءات الفيزا ، وخليكوا رجالة ، وانت تيج يف

 دا ، الراجل عمال يقول عاوزين خنلي برانمج الشركة أفضل برانمج عقارات يف
وميجيش   صغري بتاع الشركة الربانمجتقوله  ي االمارات واخلليج كلها و إنت  تيج

 مصر . برامج الشركة يف حاجة يف
و قام  كتفهي  علامحر ، والعفارايت بتتنطط ي اان بصيت للمدير ، لقيت وجهه بق

ي علي ؟ وقبلت تشتغلاملرتب دا لية  قبلتامال انت وقال :  هريديي د علادر 
 برانمج صغري لية؟

أهو تغيري جو ر ،اان قلت أجرب السف: شعره الواحد يشد يفي أبسلوب خيل هريدي
، إحتايلوا عليا عشان أفضل ، وعرضوا عليا مرتب أكرت من  وملا قدمت إستقاليت ، 
 . بس اان كنت خالص قررت السفرهوفروا هنا ، ي إلل

وراح راجع لورا  أمحر من الغيظ ،ي وشعره بق هريدياملدير شاط أكرت من كالم 
عاوز انت  ، يعين  يدير إبسلوب سخرية قال هل رجل ي وحاطط رجل علي كرسابل

اوك  ، االف درهم  62، االف درهم  60 ، اتخد مرتب كبري ، عاوز كام مثال 
شركة كبرية تقبلك وتديك املرتب ي تخلهي للإبس اية مؤهالتك ، مفيش مشكلة 

 خربة يف ء ، ومعندكش العمالي لوبتخاف ترد ع، عندك ضارب ي جنليز ، اإل دا 
بسوق العمل ولغة املوضوع برجمة وخربة ، جمة وبس املوضوع مش خربة بر  ، البلد 

 ، وووو ... ، وووو ... ، وووو ...، ش منها حاجة كمعند  وحجات كتري قوية
 وووو ... ، وووو ...

 . منطقشمن الكالم ، و  إتغسل  هريدي،  ريدياان عمال ابص للمدير وابص هل
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وخالص  هريدي كالم كتري املدير قاله مش صح ، لكن هو بيغسل  يف  طبعا يف
 ميتكلمش . نعمة واملفروض ا قال كدا وإنه يفعشان حيسسه إنه غلط مل

ي ةعلبعد كدا عم الشركة صمت رهيب كل واحد شغال مع نفسة وال نفس ، 
 ، الطريق اتصل بيا  وهو يف، املدير خرج كدا   4الساعة 

 املدير : إنت فني ؟
 املكتب  طارق : يف

 املدير : طب إطلع برة املكتب 
 وال إية  سر هو هيضربين طارق : حاضر ، ويف

  طارق : أيوة اي بشمهندس ، أان برة دلوقيت
ي إلل ، وطريقة كالمة مش كويسة ، مش كويس  هريدياملدير : بص اي طارق ، 

 إنة مش كويس .ي فات منه يدل علي حصل االسبوع إللي حصل إهناردة وإلل
األايم ي طلب من املدير مرتب عل هريديفات ، إن ي االسبوع إلل حصل يفي إلل
شهر  اايم يف 2خر شغل اّ  أبد كان  هريديفات ،ي الشهر إلل أشتغلها يفي إلل

انت لسة مكلمتش شهر عشان اتخد  إية ؟ي ه مرتب علقال ، فاملديرغسطس أ
 ! مرتب 
مصر وخدت مرتب  يفكنت شغال فيها ي  غلل الشركة كدا يفي  اان حصل :  هريدي

 اايم  1
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 احنا مش فواعلية بنشتغل ابليوم  املدير :
كدا ، عشان كدا جيت من ي  عل وكنت عامل حسايبان ممعيش فلوس : ا هريدي

 مصر قبل بداية الشهر 
بس كان مضايق جدا اايم ،  2، وإداله مرتب  ..عنينا ليك ايعم .ي ماش املدير :

 .وقتها 
 

ي لبه االسبوع إللاالسبوع دا مع ط هريديفطبعا املواقف مجعت بعضها وجية كالم 
حت ، أان ملا حسبت ان املدير لسه هيتكلم كتري ، ر ي فات وسخنوا املدير قو 

  السوق املصرية يف نزل يف ) اول موبيل صييني املوبيل بتاع التسجيل يفمشغل 
من ي ومساعات أعلوتليفزيون  راديوي علي جنية ، حيتو  200كان ب    4002

، املدير وبدأت تسجيل املكاملة كلها ،  ( وخاصية تسجيل املكاملات نامليكروفو 
للمرتب ، وإنة ممكن خيصم تذكرة السفر قصاد  هريديإتكلم عن طريقة طلب 

خر اّ  يفاملرتب دا ، وبعدين إتكلم عن طريقة الكالم عن الربانمج واملرتب و 
شوية ويشتغل  ي ، انت قوله يهدالكالم دة كلة  ريديهل متقولش املكاملة قايل

 وظيفته وإال هينزل مصر . ي حيافظ عل كويس عشان
يسمع الكالم مباشرة من املدير ، عشان  هريدياان قصدت ابلتسجيل دا ، إن 

عارفه كويس ، لو قلتله  وبعد كدا يفكر قبل ما يتكلم ، الينيتصدم ويتظبط ، 
أكتيف ، وحمبش اشتغل وبس ، الزم يكون ي اان حبب ابق متكلمش وترد ، يقويل

 .  وأديله التسجيل يسمعه وخالص الكالم  كتري يفي  متعبش نفسلت ، فقي ليا رأ
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 التسجيل كامل :  لسماع

http://youtu.be/BMd2Im0LSMw 
املطعم عشان الفطار ، عزومة املدير ، ودة هنفرد ليها مقال  ي بعد كدا روحنا عل

 وسط الكالم  وشيقة . املهم وإحنا بنفطر ، ويف كامل ملا فيها من مواقف مضحكة
هية انقصة اي ي سر  قلت يف ، الشقة  نا عايزين تلفيزيون يفقال اح هريدي، 

ي إللي عل هريدي، انت مسحوب من لسانك ، طبعا لسة متكلمتش مع  هريدي
املكتب ، وقلت نتكلم  وبني املدير ، الن منفردتش بية خالص يف حصل بيين

كدا وضحك بسخرية  فيما ي  راحتنا  ، املدير بصلي نتناقش عل ابلليل عشان
ي رينا شغلك االول وابقوقال و  هريديي معناه ، شايف جمايبك ، وبعدين رد عل

ي  دا سامح اللعايز التليفزيون ، ي اان الل مشقال  هريدي،  انت عايزةي اطلب الل
 يف،  يعينبتاعهم ي امقال وانت احمل الشقة ، املدير عاوزين تليفزيون يفكان بيقول 
 ه .اسناني كان بيكز عل  بس ، طريقة هزار 

، كان فية مقومات احلياة ،مطبخ كامل،  غسالة  ليفزيونبتاعنا مكنش فية ت السكن
 واان ابلنسبايل، ثالجة ، بوجتاز ، والسراير بتاعتنا ، لكن مفيش حجات للرفاهية ، 

 كان فية تليفزيون ي  بتاع وبيل الصييندا غري ان امل، التليفزيون ي اتفرج علمبحبش 
، لكن يش وقت للتليفزيون فلما كنت احب اتفرج ، كنت اتفرج علية ،وأصال مف

موضوع التليفزيون دة ي علق علي هو اللو كان بيحب التليفزيون ي  سامح هو الل
 إتكلم .ي العام ، هو إللي ، احملام هريديالشقة  لكن  وإحنا يف

 تليفون من املدير يف ، فاكر ملا جايل ريدينام ، قلت هلملا روحنا ، وقبل ما ن
: بيكلم  سئلين هريدياه ، قلتله كان بيتكلم عنك  ،  املكتب وطلعت برة ، قايل

http://youtu.be/BMd2Im0LSMw
http://youtu.be/BMd2Im0LSMw
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ي إللي إية ، قلتله وال حاجة ، دا بس بيشكر فيك ، اان مش هقولك عل يف عين
ومسع  يريدقاله ، أان هخليك تسمعه ، وشغلت التسجيل ، وإديت املوبيل هل

 املكاملة .
تعليق قوله ، قلتله أل ي ، لو عندك ا قايل هريديبعد ما املكاملة خلصت ، 

ي هنام علي تعبان واول ما أحط راسي تعليق ، اان هروح أانم ، أصلي معنديش ا
ي نشيط و أكتيف ؟ خلي طول ، مش زيك هتفضل سهران ، مش انت عاوز تبق

 النور .ي طفي وإبق خري ، ي تصبح عليال  إالكتفة تنفعك !! هات املوبيل ،
املدير يتخذ قرارات خطرية منها إنة وقف إجراءات ي العزومة خل يف هريديموقف 

 الفيزا واإلقامات و.....
 النور ^_^ .ي طف هريديإن شاء هللا عشان ي نكمل املقال اجلا
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 عزومة املدير
ي كان أحد الثالث  االساس هو أسبوع العذاب ، لكن مل يكن سبب عزومة املدير يف

ي للسؤال الذموعد مع السفر  ، وفقا ي سامح ( عل – هريدي –املرح  ) طارق 
" كانت معظم  رمضان ؟ تعتقد مني هينزل مصر يف الصفحة "ي طرحته عل

 اقل التوقعات  .ي مث طارق ، وحصل سامح عل هريدي التوقعات تشري إيل
قبل إنتهاء  هريديعمل ي ينهي احلقيقة فإن املدير مل يكن ابلسذاجة لك لكن يف

إال ي الزايرة ، وإال اصبح هو اخلسران ، كذلك احلال مع سامح ، إذا مل يبق مدة
مش كسالن ^_^  ، أكيد عرفتوه ، ي الغلبان ، الضعفان ، إلل هذا الفيت

 هو . ي مفضلش إلل
لو تفتكروا ، لسة مفيش وال إقامة إتعملت عشان نقل الشركة ، لكن الزايرة 

إنتهت ، كانت شهرين قابلة لتجديد شهر ، لكن الزم التجديد يكون قبل  عيتبتا
، وعشان املدير او دينا مأخدوش ابهلم من املوضوع دا ، وأان طبعا ي ما الزايرة تنته

الشهر ، فكان  ، فالشهرين خلصوا من غري ما جيددويلي احلجات د معرفش يف
 درهم يوميا ، ألين 600درها الزم أخرج من البلد ، وإال هيبدأ عد غرامة ق

اصبحت خمالف ، او مقيمة إقامة غري شرعية ، وهناك فرقا شاسع أيها القارىء 
بعيدا عن ٌلب املوضوع  ال يذهب أحدحىت امة غري شرعية ، الكرمي بني عالقة و إق

. ^_^ 
هنحجزلك تذكرة  إنتهت ، املدير قايل ملا الزايرة بتاعيتنعود لٌلب املوضوع ، 

املطار حلد ما نطلعلك زايرة وبعدين ترجع ، املنطقة  إمسها "كيش" هتقعد يف ملنطقة
أل لية ؟ قلتله عشان الناس  أان قلت أل ، كيش أل ، املدير قايلمنطقة إيرانية ، ي د
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برتوح كيش وتنزل مصر ، اّمن الدولة  بيأخدهم ويستجوهبم  " رايح غريان ي الل
. طبعا اان مش عارف دا ي الفاضي علأليه ، تعرف مني هناك " وكالم كتري 

اّمن  بريوح إيران ، كانوا بيظبطوه يفي اعرفه إن اللي بيحصل وال أل ، بس إلل
 الدوله ، واان اول ما بسمع كلمة اّمن الدولة ، بفتكر فيلم الكرنك ^_^ .

خالص ، اان هسافر عمان ، وهحاول أعملك فيزا لعمان ، لو عملتها  املدير قايل
، معملتهاش ،  ديب ن وتقعد معااي شهرهناك حلد ما خنلص إقامتك يفعماي هتيج

عمان عمان ، ي . قلت ماش املطار وهنعملك فيزا زايرة اتين يف هتستيني يبق
 أحسن من كيش . 

 وقايلي إستخراج فيزا لعمان ، بعتل عمان واحلمد هلل ، فشل يفي وسافر املدير عل
 ديب يس ، حبيث املدير هيكون يفإحجز تذكرة لعمان ذهاب وعودة يوم اخلم

عادة مبتخدش اكرت من ساعة عشان تطلع ، هكون أان ي فيزا زايرة ، وهي ويعمل
 .مسقط  –مطار عمان  يف مستين

مكتب العربية للطريان ، عشان حنجز تذكرة ي يوم الثالاثء عل هريديرحت أان و 
مساءا ،  2:90مساءا وهتعود  1:00ملسقط ، وملفناش إال رحلة واحدة الساعة 

 1:00دينا  وقلتلها مفيش إال رحلة واحدة يوم اخلميس الساعة ي إتصل عل
إحجز ، قلتلها اوك ي مساءا ، أحجز وال إية ؟ قالتل 2:90مساءا والعودة 

 . درهم  100 ، كانت تكلفه التذكرة حوايل وحجزت
ميس ابشر ، حجزت تذكرة لعمان  يوم اخل " يوم بعت للمدير إمييل وقلتله اتين

 ، لقيته بيتصل بيا ، " مساءا 2:90مساءا والعودة  1:00اخلميس الساعة 
 طارق : الو سالم عليكم اي بشمهندس
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  املدير : وعليكم السالم ، انت بتستهبل يعين
 ) الراجل دا عبيط وال إية ( ي سر  طارق : ......  سكت ، مفيش كالم  ويف

إن شاء هللا ،  ، أطلعلك فيزا اميت مساءا 1:00املدير : إنت حاجز تذكرة الساعة 
هتشيلها ي إنت إللي مساءا ؟ التذكرة د 1:00شغالة الساعة ي اجلوازات بتبقي ه

 ، الشركة مش مسئولة عن أخطاء املوظفني .
بردوو ،  حضرتك اان معرفش ، اان ي سر  دا انت بتستهبل ، يفي طارق : ال بق

اان مش إحجز ، ي يد ، قالتلاملواعي إتصلت بدينا قبل ما أحجز وقلتلها عل
 مسئول عن شىء .

 دينا  هيشيلها ، الشركة مش مسئولة ، إدييني املدير : واحد منكم إلل
إن  ، اان جماش ببايلي بتنديله ابمسه ، شركاء بقي دينا : ايوة اي عامر ، طبعا ه

للسفر غري هيك  اجلوازات بتكون مسَكرة "مقفولة"  واساسا مفيش موعد  اتين
 د  .املوع

 املدير : .... كالم اان مش سامعه 
، أان هحاول ارجع التذكرة ولو ما رجعت بشيل  غلطيتي دينا  : اوك خالص ، د

 تكلفتها .
 هتشيلها مش أان .ي التليفون واحلمد هلل دينا إلل وخلصوا كالم يف

إحجز وبعدين  _^ ، قال يقويلي وال تعض رغيفي ما بيقول املثل : عض شغلي ز 
 . شالتك أمنا الغولة تشيلها ، ه يقويل

مطار الشارقة ، كلمتها عشان تشوف صرفة للتذكرة ،  أخت دينا كانت بتشتغل يف
 وأختها حاولت لكن معرفتش ، الن العربية للطريان مبرتجعش فلوس حلد .
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هيدفع ، وأان ي طبعا دا كله ، اما خمالف وأايم بتعد ، واملدير مضايق ، النه هو إلل
اإلقامة اول ما جيت ، مكنش دا كله ي ن يستاهل ، لو كان عملمبسوط ، أحس

 حصل .
خالص ، انت هتنزل مصر ، هتقعد هناك أسبوع حلد ما نعمل  املهم املدير قايل

احلبيبة ، من إبنك ي الوطن ، أم يلأوابااااا ، مصر ، احلنني إ . إالقامة وترجع اتين
ايمه ، وكلوكم  إية ، وحشاينيده حلظة يسيبك ، أخبارك إبمكنش ي حبيبك ، إلل

ي ايما علي ....... وسلميل ،  وعامله إية ، البعد عنكم وهللا غصبا عين وحشين
راااااااجع والفرحة  قريلها كل كلمه عنها كتبتهالك ، وقوليلها إينإابلك و  ابيلي إلل

 احلبيبة  ^_^ .ي قريبة . طارق عباس ، أم
مرة غربة ، واألايم كانت صعبة ، ، هنزل مصر ، اول  الفرحة مكنتش سيعاين

 .ي والواحد ضعف خالص ، يروح يشم نفسه شوية بق
، عشان املدير ميقوليش هتشيل التذاكر ، أان عارفه ي تظاهرت إن املوقف عاد

 الواحد يشيل فلوس وبس .ي منفذ خيلي عاوز أ
دينا خد الفلوس من ي والعودة بعد أسبوع ،  وإبق اجلمعة اجلاية ،ي إحجز عل قايل

ي الربانمج ، عشان هو إلل كل حاجة يف  هريدياالسبوع دا عاوزك تعلم  ويف ، 
 .هيتعامل مع كل العمالء وانت مش موجود 

ي خالص ، هنزل مصر بعد أسبوع ، املدير قال ، اان هعزمكوا علي كدا بقت رمس
فطران سوا ، فمحدش ي ، ويبقي اإلفطار إهناردة عشان انت هتسافر االسبوع اجلا

 مطعم . فات  حتجز يفي املقال إلل ما شفنا يفي روح ، وقال لدينا ، ز ي
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،   وابوظيب ديب وفاتح يفي مصر  بو شقرة "  مطعم  معروف يفأاملطعم إمسة " 
 هريدي، اان و  إحنا االربعة املهم قبل الفطار بنص ساعة ، إحتركنا من املكتب

ير هيقبنا هناك هو وأسرته ، ، واملدعربية دينا املطعم بي وروحنا علوسامح ودينا 
 .املدام وأوالده االتنني ولد وبنت 

ابب املطعم ، ودخلنا مع بعض ، املدير واسرته ، بعدين دينا ، وإحنا ي إتقبنا عل
تني  كل سلمة ، بطيخي  ، عل وراهم ومع اول سلمه من سالمل املطعم  ، منظر خرايف

ي ، الواحدة تيجي صلأي اليمني بطيخ مصر ي الشمال وواحدة علي واحدة عل
السلم ي كيلو ، بصيت لفوق كدا ، وشوفت منظر البطيخ ، كنت هقعد عل  60

جدا ،  البطيخ دا ومش عاوز أدخل جوا ، البطيخ وحشين واقول مجعوا حويل
 من ساعة ما سافرت ، وأان مدمن بطيخ . مشفتوش

 ،، وأول ما دخلت جوا املطعم ، لقيت أكل ، ختيلوا ^_^ طلعت السالمل 
 لقيت أكل ملوش حصر ، أطباق أكل كتري وكبرية ، وحمدش حوليها ،

وصلنا للطرابيزة احملجوزة لينا ، لقيت مكتوب عليها إسم املدير ، املدير قال كل 
 انتوا عاوزينه ، اوبن بوفية .ي واحد يروح جييب فطاره ، إختاورا إلل

اوبن بوفية ، طول عمران أدخل  حيايت اوبن بوفية ؟ بتاع األفالم دا ،  اول مرة يف
بنختار وجبة واحدة وحناسب عليها ، إمنا اوبن بوفية ، بدأت أخاف ، أفتكرت 

القسم عشان مدفعش ي االخر خادوه عل ملا دخل اوبن بوفية ، ويفي رمز  هاين
 الفلوس ، ممكن املدير يعمل معاان كدا وال إية ؟ 

 هريدي، كل واحد مننا ) أان و االكل بتاعنا  ن االكل ، عشان خنتاراكماي علروحنا 
 واخيتار وسامح  هريديبدأ  و ألطباقلاملكان املخصص  منطبق  أخد وسامح ( 
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  كل االصناف ، ي  أان فضلت أبص علأطباقهم  لكن  أصناف من االكل وحيطوا يف
، وللحظات  ينتعجب كل االصنافحمتار أختار من فيهم ،  كل حاجة حلوة ، 

ي إفطار بعلبة زابدي ، ملا قضينا يومني عل بسيطة ، تذكرت أسبوع العذاب
نص الليل ، وخنتار بني االكل او النوم  ومتسحرانش ، ملا كنا بنرجع من الشغل يف

. 
، فيه  وقررت إالنتقام ، هأخد من كل صنف ، لن أترك صنفا دون أن اضع ملعقيت

 أنخذ من كل رجال قبيله ^_^ .
فراخ شغال ، الطرابيزة ، ي طه علالطبق واروح أح وبدأت أجيب أطباق  ، أعيب

شغال ، كباب شغال ، محام شغال ، رز ابلكبدة  شغال ، حلم ضايني ديك روم
شغال ، سلطات شغال ، دا غري احللو أبنواعة املختلفة  ،كله ي شغال ، شيبس

 .ي شغال ، مبسبش حاجة أان ، اان كنت عاوز طرابيزة لوحد
عدان ، مستنيني األذان ، واان عمال ابص دا كله واملغرب لسة مأذنش ، بعد كدا ق

 لألكل ، مش هرمحوكوا ، اصربوا ملا أيذن بس ، هنسفكوا .
وأذن املغرب ، وشربنا عصري ،بعدين  حتة كباب ، مع حتة فراخ ، ومفيش مانع 

معنتش قادر ، واالكل ي من  ملعقة رز ، بطاطساية مقرمشاية . شوية ولقيت نفس
االخر  االكل ، ويف ساعة عمال أمجع يف سود . اان بقايلما هو ، هااااار اي لسة ز 

 مكملتش ما يعادل ربع وجبه .
والنوم من غري سحور ، االمعاء ي الزابدي املعدة صغرت واحلمد هلل ، متعودة عل

االكل دا كله ومش قادر ي قدامي يبقي تقلصت ، منك هلل اي مجال اي مروان ، بق
 اكل حاجة ، أعمل إية ، أعمل إية ؟
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الوايرت ، وقلتله لو مسحت ، واحدة سفن اب ، ميكن هتضم وتعمل ي ندهت عل
 . املعدة ، الكباب هيطري من عيين مكان يفي أ

،  ي ، كل اي طارق ، إتغذ قايلي ما هي بطلت أكل األطباق لسة ز  املدير ملا لقاين
 هتقولي ، هي سر  عشان ملا تروح للحاجة الوالدة متقولش إنك ضعفان ، قلت يف

 وهتحسنب ، دا انت ميكن تتسخط قرد ملا أنزل مصر .ي هتقول وهتدعي بس ، د
ي أي حركة لولبية عشان يفض جيه السفن ّاب ، وشربت شوية ، وحركت بطين

مكان ، وابلفعل ، أكلت معلقة رز ابلكبدة وبطاطساية ، كان هذا ّاخر ما دخل 
 . معديتي غل

اين ، ال أعلم  ئة ابالطعمة ، لتذهب إيلوجاء العاملون ليحملون هذة االطباق امللي
مصري هذة األطعمة ، وتذكرت كم من ي ، علي أحسست بضيق بداخل ، لكين

لن يكون هلا مصري غري  مثل هذة االطعمة اليت أانس ميوتون جوعا ، وكم من يتمين
 االرض .  اإلهالك ، ولكنها حكمة هللا يف

ة ووضعها امام املدير ، وكان وجاء أحد العملني بكتيب صغري بداخلة الفاتور 
الفاتورة يعينيه الثاقبتان ليصاب بعالمات  جيلس جبوار املدير فنظر إيل هريدي

 الذهول ، نظرت إليه واحسست إن املبلغ كبري.
الشارقة ، حيث نسكن ، مث  خرجنا من املطعم لنستقل السيارة مع دينا متجهني إيل

يوم ملصر ي تذكرة سفر  احجز  أن مين وطلبأخربان املدير أن غدا اجلمعة راحة ، 
 خذ مثن التذكرة من دينا .وأن أالسبت  

، عارف الفاتورة كام ، قلتله كام ، قال توقع كام ،  قايل هريديملا روحنا البيت 
الفاتورة  درهم ، قايل 200كله ي  يبق 2، إحنا كنا  600لو كل واحد  قولتله يعين
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، مش عارف اذا كان  ديب طعم يفدرهم ، شهقت شهقة مسعها مدير امل 6200
، وميكن  200بس هز  6200شافه  هريديوال إية ، ميكن ي املبلغ دا حقيق

درهم ، هللا أعلم . دا إحنا مكلناش حاجة ايعم احلج ، يال ايعم  6200يكون 
 . إحنا مالنا ، دفعنا من جيبنا يعين

زود املوضوع  هريديا فات ، وملي املقال الل طبعا فاكرين التسجيل بتاع املدير يف
 العزومة  وطلب تليفزيون ، وطبعا دا سوء موقفه أكرت عند املدير . وإحنا يف

لقيت املدير بيتصل بيا  يوم  " يوم اجلمعة " ، بعد صالة العشاء والرتاويح ، اتين
، النه أكيد مش  هريدي، عرفت إن املكاملة عن  كان جنيب  هريديمن عمان ، و 

املدير  وشغلت التسجيل ، عشان ي ومة كدا ، رديت علالعز  يف هريديي هيعد
 يسمعها بعد ما املدير يقفل ،  هريدي

 طارق : سالم عليكم ، الووو
 املدير : أيوة اي طارق ، أخبارك

 طارق : احلمد هلل 
 املدير : خلصتوا صالة 

 طارق : اه خلصنا من زمان 
 املدير : طيب تقبل هللا ، 

 طارق : إن شاء هللا 
 مثبتش لو ، شهر ملدة إختبار حتت هان (  هريدي بلغ حممد )  : طارق ،ر املدي

 وكل والفيزا الطريان تذاكر من مصاريفه كل وهيتحمل مصر هينزل فية نفسه
 ." يلعب هناي جا مش هو عشان حاجة
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  قايل بس ، هريدي من ّاخره بيجا ، متعصب إنه املدير صوت من ابين كان
 ماي ز "   قايل ، كدا بيتكلم وهو رجلي عل لرج أحط خلوين حلوين كلمتني

 ديه املرحلة وعديت نفسك وثبت عليا من شغل تشيل انك منك متوقع كنت
 ."  خالص معاان وانت
 شغله عن والي راض مش اان ، هريدي او حملمد ابلنسبه لكن ، وقال كمل بعدين

 يشتغل قعدوي النهار طول طلبات ميقعدش ، يتغري الزم سلوكه ،   سلوكه عن وال
 . يطلب وبعدين شغل لعطي ،

 التاسكات شوية ، وقفل .ي بعدين إتكلمنا عل
وقلتله ، خد اي  ريدياول ما قفلت مع املدير ، شغلت التسجيل وإديت املوبيل هل

 أكتيف .
 

 التسجيل كامل :  لسماع
http://youtu.be/W3ipQCilbEg 

 
 صعبة التسجيالت هذة وكانت ، عليه املدير سخط بسبب هريدي أعنف كنت
 وتعنيف ، يل ستكون القادمة املكاملة اني أدر  أكن مل ولكن مساعها عند للغاية
 .. تكلفتهاي ه حتملت اليت السفر تذكرة بسبب ، دينا له دبرت ، شديد

 

 املسااافر ، القادم املقال إنتظروا
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 عزومة العميل
دفع املستحقات ،  ء يفمتر هبا البالد ، ونظرا ملماطلة العمال نظرا للظروف اليت

 عزومات  ^_^ .من العمالء قرران أن أنخذ حقنا 
بس كنت مشغول " املسافر"  ، ي بعد عزومة املدير ، كان املفروض املقال يبق

، كنت معزوم  4064-09-66بتاريخ االحد شوية ولسة جمهزتوش ، إهناردة  
مقال فرش  أة ،عند عميل ، وأفتكرت مقال عزومة املدير ، فحبيت أعملكم مفأج

 عميل  ^_^ .مة العزو  ، 
هتعزم فيها ي العزومة إللي حبب اشرف عل اان صورت السفرة قبل ما تتظبط ، الين

عارف أماكن الضعف ، وبردوو  صورت طبق ي ، عشان وقت اهلجوم ، أبقي بنفس
 اخلباثة  ^_^ . بعداهلجوم بس يفي االكل بتاع

 دير ، ال أترك شىء إال ووضعت فيه ملعقيتمن وقت عزومة امل وطبعا أنتوا  عارفيّن 
^_ 

عملت طبق مشكل حلو ، وكنت حاسس إن العيون كلها عليا مش عارف لية ، 
، منا سبت  يعيني ممكن عشان أخدت قلب اخلروف  كله، ونص الكبدة ؟ عاد

 نص الكبدة للباقيني !! 
والقلب بطاطس ورأس اخلروف ، ي نص خروف ، حمشي الطبق الكبري كان فية ييج

والكبدة ، طبعا أان درست اخلريطة قبل ما كل الناس تدخل  ووقت اهلجوم ، 
 زيهم ، مفيش تفرقة وال حد قبل حد ، ابلعدل  واملساواه ^_^ .ي هجمت زي
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مع كل ملعقة وكل حباية رز ، كنت فاكر أعضاء املدونة  بس عاوز أقولكم إين
 ^_^ .الرخاء  يفي عضو عضو ، أان مبنساش الفانز بتوع

  " جييب " الرصاصة ال تزال يف قالوا  حسني فهمي و حممود ايسنيما ي وأخري ، ز 
 ."  بطين " العزومة ال تزال يف  أان بقولكم

  العميل عزومة بردو قبلنا ، املدير عزومة فيها قبلناي الل السنة ويف
 . االجنيب أأأأأأأأم ، عريب عزومات
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 املســـافــر
 القادم املقال إنتظروا ّاخر مقال عزومة املدير "  يف ارحة ، قلت وما اشبة اليوم ابلب

ما أقصه عليكم من جتربه مررت هبا ، قد يتككر  ومل أكن أعلم اين"  ،  املسااافر ،
مل  العمل االسابيع املاضية ، واليت كثري من املشاكل يف  هذة االايم ، فقد قابلتين يف

ل ابه هذا املقال ، حيث كنت كثري التفكري كت  يفي بعد ، وكان هذا سبب أتخر  حت 
،   قد حتدث يل كل السناريوهات اليتاالايم املقبلة ، وكنت أضع تصور ل  يف

النزول ملصر هنائيا ، ام أن  فماذا سيحدث إذا مل حتل هذة املشاكل وسأضطر إيل
 هذة املشاكل ، اسئلكم الدعاء .ي اتغلب عل مشيئة  هللا ستجعلين

بعد عزومة املدير مث  ، إظاهر   م بطاطا ، انت حمسود ايبينالست اي رأي وعل
وأقول هلوالء العمالء املدسوسني بني حد كانت عينه وحشة ،  عزومة العميل ، يف

 . ماما تعبت فيا " ^_^ي الفانز  " متبصوليش بعني ردية ، د
 

هنزل مصر وإحتمال مرجعش  كانت بسبب إيني  إلل كنا واقفني بعد عزومة املدير
ي رأي عل ، وكمان الشركة  لكل املوظفني يفي فطار مجاعي بق، في رمضان يف اتين

وتشيل أاثر االايم القاحلة  العزومة هتغذيين ، قال يعينشوية ي عشان أتغذاملدير ، 
األكتيف ، ملا طلب تليفزيون واملدير رد  هريدي.وطبعا فاكرين مرت علينا ي إلل

 . إنت عاوزه ي إلل دين أطلبوبعاالول  عليه وقاله ورينا شغلك 
 اجلمعة اجلايةي إحجز تذكرتك علي إبق رجني من املطعم ، املدير قايلاوإحنا خ

خد فلوس  ي سبوع دا هكون عملتلك الفيزا ، وإبقوالرجوع بعد إسبوع ، خالل األ
 ينا ، دينا كانت وافقة وسامعه الكالم .من دالتذكرة 
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قبل  ، وأرجع بعد اسبوع ، يعين رمضان 62يوم أنزل مصر  ، عايزينايبن الـ... 
 ، روح اي شيخ منك هلل ، منك هلل ، منك هلل اي مجال اي مروان . خبمس اايمالعيد 

وأان متأكد إنه مش هيلحق يعمل الفيزا ، بس قلت أخده  ،ي ماش اوك قلتأان 
 قد عقله ، علشان خنلص .ي عل

 مانتوا عارفني ي الهنا ز ،  د البيت توصلنا حلعشان  بتاعه ديناعربية الإحتركنا انحية 
 9مع  لوحدك هرتكيبنا انت لديالشارقة ، فاملدير حب يهزر ، قال  ساكنة يف

ي ايعم د، ي سر  يفقلت ، شو املشكلة ، ي قالت عاد، العربية  يف شبان
 . نفسنا منهاي خناف علي ميتخفش عليها ، دا إحنا إلل

فلوس التذكرة ،  دينا ، جبيتسألت ، املكتب  الشغل ، واحنا يف يوم ، يف اتين
 ، نسييتي اتكل !!  نسييت ردت وقالت  اوووو ، نسيت  !! ال وهللا ، نسييت

 الفسني ؟  يفي تستحم علينا  ، نسييت تعكنين ، نسييت تشريب
حجزت عشان  كنت عاوز أحجز إهناردة عشان أبعت للمدير إيني  قلت : أصل

 ميزعقش 
وأان بسحبهم من الصراف اليوم وجببهملك بكرة  إحجزي مصار  قالت : لو معك 

 الصباح  يف
!! ي دي ) حلوة مصار ي مصار  قول ممعيشمقدرش أ اان لسه قابض ، يعينطبعا 
مش  بس أانكداب وش ، ي  أبق مقدرش أقول ممعيش فلوس ،  ، ( ي بق اردين

صراحة معااي وأان انزل مصر ومها الي فلوس تبقي عاوز أدفع من معااي ، اان عاوز أ
 مش مضمونني .
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قلت اروح أحجز من معااي ، للمدير يغري رأيه ومعرفش أنزل مصر ، واان مروح ، 
رمضان والرجوع يوم  63يوم ي حجزت عل حجزت وبعت إمييل للمدير  ابلليل إين

 هللا ونعم الوكيل . رمضان وهللا املوفق وحسيب 41
 الفلوس ؟  دينا ، جبيتسألت يوم  اتين

 الصراف .ي علي سيت ، الطريق كان زمحة وما عرفت أعدقالت : اووو ن
ربنا ، شكل البت هتنام  ي اي شيخة يصرف فيكي روح، ي طب اقول إية أان بق

 62خمالف  درهم حق التذكرة ، دا غري إين 6200الفلوس ، طب وبعدين ، ي عل
 600درهم ، مهو اليوم خمالف ب  6200 املطار  حوايل هدفع يف  يوم ، يعين

نعم كدا كدا ي اهلوا ، أ درهم طاروا يف 9200كدا   طول ، يعيني م علدره
هتدفع الغرامة مش أان ، بس هاخدهم ملا ارجع ي اللي هاخدهم ، الن الشركة ه

ي وعليك خري ، لكن ان عاوز أنزل مصر ويكون معااي مبلغ كويس ، مش أدخل عل
 فاضية .ي احلج الوالد و إيد

كل يوم تنساهم بس ي  الفلوس  وه قول لدينا جبيتاالسبوع خلص ، واان كل يوم أ
 . ي بعذر خمتلف فاان قلت خالص ، أخدهم من املدير بق

الربانمج كله ، وعملتله تسجيل فيديو ، عشان  ريديخالل االسبوع دا شرحت هل 
عارف إن فيه حجات كتري هتضيع منه وخصوصا إن  يراجع مع نفسه أليني يبق

 الشرح الفيديو .ي يتفرج علي قب مكثف ، فهو براحته الشرح
 
كاملة من وكانت ماول ما املدير رجع من عمان ، يوم االربعاء ، إتصل بيا ابلليل  

 اسواء املكاملات بينا
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 دينا .ي ثعبان ، كما أطلقنا عل /  snakeاية  رفت منها يعينع
 وحساب البنكمرة  40 من أكرت ان طارق طلب الفلوس للمديرقالت  دينا

واان إحترجت منه أكرت من مره وفضلت تنفخ فيه ، تنفخ ، فلوس ،  مكنش فيه
 ، إندلق عليا ، وهو سخن  ^_^ .ي ، واول ما استو ي تنفخ  حلد ما استو 

دا غري الثقة العمياء ، إتصل  اكله دينا تقوهلي  ابيصدق  مانتوا عارفني ي املدير ز 
إية مشكلتكوا  انتوامبطلش ، واان ساكت مبتكلمش ،ي رغي رغي رغبيا ونزل 

وانت ي فلوس إدوين أايم  2اان اشتغلت  من اسبوع يقويل هريديابلضبط ؟ 
انتوا مش بتقدروا ، اان جايبلكوا شقة   كل شوية عاوز فلوس التذكرة ،   دلوقيت

 ، يعيني االقل قدروا احلجات دي عل عفش كويس ،ااثث و كويسة  وجايبلكوا  
جبه ، قدروا اجبه عاعي للوإاالوضة ،  يف 2االوضة ممكن أقعد  يف 4بدل ما أقعد 

شركة واحدة ومكان واحد ، انت عارف إننا  اي طارق واعرفوا إننا يفي احلجات د
حمبكتش  مشاريع جديدة وحطني فلوس كتري فيها ، شيري شوية يعين داخلني يف

ش مرتبات بنأخر سنني م 2 بقايلنا ، حلد ما االمور تستقر ، إح االلف درهم دلوقيت
حصل ظروف معينة ، مش الزم كل ساعتني اي دينا فني الفلوس ،  ،  الناس ي عل

، اان كل دا وبقيمك انت  عيب يعيناي دينا فني الفلوس ، ال اي اباب مش كدا ، 
. اان لو علينا اان ، مش   بتاعكوا مش عجبين behavior) (، االسلوب  هريديو 

اول ابذل مدهود وحباول دا ، اان حبي ابملستو  هريديهخليكوا تشتغل انت و 
 أعلمكوا وحباول أشغلكوا .

انت ي وال حاجة ، الربجمة اللي الربجمة ، الربجمة د إنت شايف نفسك كويس يف
وال حاجة ،  فيه بيزنس وفية حجات كتري ورا ي شايف نفسك كويس فيها د
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، اان مرضتش امسعك ي التليفون ازا الربجمة ، انت مشفتش العميل كان بيتكلم يف
بيئة  يفي املوضوع مش برجمة وبس. انت جا كان بيقوهلا  ، يعيني  الشتيمة إلل

لو حىت ، الزم تتعلموا ، الزم تصربوا   Very Professional) (بروفيشوانل  ي فري 
 . شهر

مش عاجبه خالص ي وإلل رتبات شهر وأتنني وتالتة ،املبتاخر  هنا ركاتفية ش 
ودا عشان الناس اتخد مرتباهتا  ،  بوقف مرتيب لكن أان  ، ي إتفضل إمش

، مش كل ي انت خدت مرتبك ، اصرب شوية اي اخشركة ، ي أ مبيحصلش يف
عشان أسلوبكم  هريديشوية إنت و ي فأهد ، ، ، اي دينا، ، اي دينا، اي دينا  ساعة

 اي طارق . دا مش عجبين
كانت خد الفلوس من دينا ، ودينا   ي الراجل مش قايل هاااار اسود اي والد ،

 كل ساعه  هايت  تقوله طارق بيقويل  الصراف ، دلوقيتي علي بتقول نسيت أعد
مكنة فرم ي يفرمك ز  صراف أيلي اي شيخة إهلي روح الفلوس ، ااااه اي مفرتية ،

 الفلوس كدا .
وحش و مش مقدر ظروق الشركة وعمال  دا اان بقيت عميل ، وخاين واسلويب

 .ي اي مفرت ي  طارق جبد ، اي قاسجبد إخص عليك اي،  الفلوس  طلب يفا
اسلوب  دلوقيت،  عاجب املدير  مش ي بس الل هريديبعد ما كان اسلوب  

الشغل وكويس وهيكمل معاان ،  بعد ما كان طارق ثبت نفسه يف،  هريديطارق و 
 .وال حاجة ي والربجمة د  دلوقيت وحشي بق

بتنتج سم   ية حرايبخلي ، د إيةحرابية ، حرابية ي مش ثعبان ، دي دا دينا د
 دا إبليس ميعرفش يعمل كل دا لوحده .،  فتاك وقالت
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طاقتة  خبلية يفرغعصب او غضبان ، تم بيكلميني للإملا يكون  كعاديتلكن اان  
صوته ،  رفعوبعد كدا احاول اتفاهم معاه ، الن لو كل واحد ي ويهد  خالص

ال دا اان انزل  ، مش بس كدا ،ي مفيش مشكلة هتتحل ، دا غري إن دا مدير 
_^  عشان أرجعلها اتين ديب يفىت حيعاوز اسيب حاجة من ر  مصر خالص ، يعين

. 
قاله دا مينفعش يتسكت عليه ، و بردوا مينفعش يرتد عليه ي بس طبعا الكالم إلل

موقف قوة  ، فقمت  ، الزم أكون يف الوقت احلايل بنفس األسلوب وخصوصا يف
ي الوقت إللي وللزمن  ألن أكيد هييجي للذكر  بتسجيل املكاملة كشاهد إثبات و

 .ي احلساب عسري ، عسري قوو ي هيحصل فية تصفية حساابت وهيبق
املوظف ، لكن ساعة الفلوس ، ي علي مهما يكون راض او صاحب شركةمدير ي ا

 شكل  . ي او اب  طريقةي اب املوظفيقلل من قيمة  الزم يشوهلك االداء و
 اهم حاجة اخلربة هيقول، هفرش  و جديد وهلو مثال املربمج ،  يعين

 اهم حاجة الشغل ويكون صح من اول مرة هيقولهلو خربة 
 اهم حاجة البيزنس .. هيقولهلو صح من اول مرة 

 اهم حاجة انك تدخل فلوس للشركة  هيقوله لو بنزس...
 ^_^ .اهم حاجة مسمعش صوتك  هيقولهلو دخلت فلوس للشركة 

 حاجة بيه املوظف إنه وال سبب حيسسي املهم هيالق
 ، مش كل الناس كدا ،  إال من رحم ريب

ويوزودك ، عايز يطلع قدراتك فبيشجعك ي يبقحتب تشتغل فيها ، باماكن  فية 
 ويدلعك كمان لو عاوز تدلع .
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 اللهم أرزقنا مبدير يدلعنا ، قولوا اّميييني ^_^ .

 
العمالء ، لكن هو االساس ملوش دعوة بطريقة الشغل او  موضوع التذكرة يف

برىء من كل هذة التهم  إين للمدير اان حاولت اوضح داخل كله مع بعضه ، 
ي عدنسيت ا ، وإهنا كانت بتقويلمعرفش إن مفيش فلوس   ، وإين املنسوبة إيل

او تالتة لو اان موجود شهر او اتنني  مرتيب ميهمنيش لو أخرتالصراف  وأان ي عل
 مصر فكنت عاوز أخد فلوس معااي .لكن عشان أان انزل  ،  ديب يف

وش عكممانتوا مفلسني  مصر  ، هو إنت مفلس يف صراحة قويل فكان رد املدير ،
 مصر  ؟ انت خمدتش مرتب شهر مش هيكفيك تنزل مصر   ؟ فلوس يف

كالم مقصوص من ي  سؤال نزل عليا كالصاعقة ، وإنت مال ..... ) النقط د
فلوس ، قلتله ، اان ي هو أان بشحت منك ، د( ، انت مال ... ،  الرقابة مش مين

، ودينا مقلتش إن مفيش فلوس ، قالت ي مصر وحتاج الفلوس د يف شقيت ببين
 !!ي بنس

انت عارف دينا قالت كدا ليه ؟ كانت بتقولك كدا عشان رد عليا وقال ، 
 مكسوفة تقولك مفيش فلوس .

لو  شركة ، يعيني ، دفلوس من جيبك  ، وانت هتجييب اي كميلة ، مكسوفة ايخيت
إهنا  ما قلنا قبل كدا ،ي كان املوضوع خلص ، لكن ز ي  ملا املدير ييج أستين قليت

 إختصمت منها .ي النية املبيتة ، لإلنتقام ، من ساعة موضوع تذكرة عمان وإلل
 هذا الرابط ي املكاملة كاملة عل

http://www.youtube.com/watch?v=SNT0A9reuf8  

http://www.youtube.com/watch?v=SNT0A9reuf8
http://www.youtube.com/watch?v=SNT0A9reuf8
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 تلهف يف ، وكان يراقبين هريدي بعد إنتهاء املكاملة الطويلة الرمخة ، نظرت إيل
مرات عديدة ، من ي ليعرف ماذا حدث ، فقد الحظ تغري تعبريات والون وجه

 االزرق ، إيل د ، إيلاالسو  االمحر ، إيل ( إيل يعيني االبيض ) مش ابيض قو 
 .ي الفوحلق

املوضوع فظل  كر يفعلم أن امسه قد ذ  ي قد تلون ابلفوحلقي وجهي لكنه عندما رأ
صمت وكأنه يشاهد حلقة ملصارعة احملرتفني ، بني أندر تيكر وأندر  اهد يفيش

 طارق ^_^ .
وله هناية واملدير بتاعنا ظامل من  ، شغلنا أغنية كل ظامل اي حبييب ريديقلت هل

،  بندوقةاحنا ي إلل املر ي عل ي يغطبريل ، عشان  4وهاتلنا  البداية للنهاية
 عشان اان زهقت منك .ي وإختمد انم بق

وكأن ويهزر  يضحك بو  يوم ، اخلميس املدير جية الشغل ، و سالم علينا  اتين
 كان خلص ومفعول النفخ والتسخني ،ي بقي مفيش حاجة حصلت  ، كان هد

 وأتفرغ .
متزعلش ، اان كنت بس بتناقش معاك ، قلتله اوك  قايلو  فلوس التذكرة ، إداين

، تقتل القتيل وأتخد العزاء ي اي جربوتك اي أخ قلت ي سر  بنفس مسدودة ، ويف
كل غلطة غلطها بوقك يوم ،   ، هردهالك ، مش هنسهالك بس أصرب عليا فيه ، 

، هردهالك ، مش هنسهالك ، خد  هريدي، كل جرح وكل دمعه بكاها ي حق يف
الشغل  إتظلمت يفي إللي فلوس جمك ، سيديهاتك ، خد دينا وراااك  ، وإديينبرا

 يكتشفك .ي إللي معاك ، فنان اي واد اي طارق ، بس مش الق
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منصور ي ملرتضي دي وهسلم الس والتسجيل موجود  كالمك اي مديران حمفوظ ،
 . ملا أنزل مصر

دت مع املدير عشان وقع ريديسلمت كل الشغل هليوم اخلميس كان يوم مليان ، 
مصر ، والوضع مش هيختلف كتري  هشتغل فيها وأان يفي أخد التاسكات إلل

  عمان ، وإتفقنا إين كأنه يف  رايح اسبوع ، يعين ابلنسبة للمدير ، املفروض إين
طول ي أحلها عل هريديهكون اونلني طول الوقت عشان لو فيه حاجة وقفت مع 

. 
 

 فخ ، بيعملوا عقد املكتب ، كانوا بيظبطويل ش كتري يفيوم اجلمعة ، إتقبلنا ومقعدان
برامج للشركة ي مستعملش ا ، عشان عليه ي عشان أمض حقوق ملكية الشركة

 . يعين ، قايلبدون إذهنا 
يشيل أسم ، وبيعدل فيه  IBMشركة لكان جايب عقد املهم املدير الربوفيشوانل  

السريع ،  بصيت عليه يف، ي عشان أمض وحيط إسم شركته وإدهويل IBMشركة 
نفسه ، ي متكرره أكرت من مرة ، قل بس ، دا كدا عقد الغ  IBMلقيت كلمة  

 اقرأها .ي عشان ابق معااي طول ، وخدت نسخةي عل عليهي رحت ماض
وسامح ، واحلرابية ،  هريديوحانت حلظة الصفر ، ودعت كل املوجودين ، 

 للمطار . ير ، عشان هيوصلينرفقة املد دينا ، و حتركت من الشركة يفي قصد
اوووف ، بس هعمل إية مضطر خالص اي مجاعة ،  ينب، تعي السواق بتاع 

 الشركة ^_^ يفي مدير  استحمله ، أصله



 

 
-  158 - 

 

إن شاء ة ، قلت ارجعلنا بسرع مستنيينك وقايل املطار وحضين حلد ابب وصلين
 ، ربنا يسهل هللا 

 االب كدا  ^_^ . مراتحضنه حبنان  ، حسيت يف املوقف دا أثر فيا جامد
 6300غرأمة التأخري كانت  وخلصت إجراءات الدخول ودفعت ،  دخلت املطار

صالة اإلنتظار ^_^  ي صالة كبار الزوار ، قصدي درهم وبعدين رحت عل
امليل ، قال ي ، وشيكت علي بقي ويرلس فر شغلت الالب توب ونت وقعدت و 

، سألته إن كان عايز حاجة  يبوليد صاحي اتصلت علالواد مهم ، وبعدين  يعين
 . من مصر  عشان جمبهاش معااي ، أان يدوبك هجيب حجايت

شاب  ، يعيناالفالم ي ز  تقعد جنيب كدا  حاجة حلوةي بق ارة ومستينيوركبت الط
 . اي عروسةي بق ، تعايل ةمقتبل العمر ، أعزب ، يبحث عن عروس يف

ومضيفة الطريان ، الالال  لعمارةالسفارة يف ا فيلم ابهلا يفي طبعا فيه انس هتيج
عن  ال غين ه، مع العلم أنعروسة  عاوزأان  ، عادل إمامي ز عيب ، اان مش 

 . ونكن هلم كل إحرتام وتقدير  مضيفة الطريان أثناء الرحلة اجلوية
" إحنا اجليل  كانت بتغيني  إللبتاعه امللجأ ،  البت الصغرية، لم فرح يفكرين ف

 حرجعت امللجأ ورا هربت و ملا  كرين ا فااللفية التالتة  " ،  الصح الفلته ، أجيال 
كانت بتسمع فيلم " ي  إلل كرين مديرة امللجأا ف، رجل االعمال عشان جييبها 

 . الرضاعة جت ركبت جنيب ، أختها يف اابظة ي حمسب "  لرشد
اان قعدت جنب  عشان اعرف اهرب ،  احلرف ،ي مقعدتش عل شكلة إينوامل

بقتش عارف افلفص شباك الطيارة  وم لزق يفي ما قعدت ، لقيت وشفل الشباك ،
، وبعد ما كنت  الطريق ابصص للشباك، بقيت طول ي ، وال عارف احرك راس
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مش عاوز أجوز ، مش  ، فضلت أقول  تقعد جنيبي بقول ايرب عروسة حلوة تيج
 عاوز أجوز ، مش عاوز أجوز ، مش عاوز أجوز ، مش عاوز أجوز .

 
، انزل  ينإ يعرفي حد من أهلمكنش فية  ، ي ومن زاوية أخر  ،أخر  دصعيي وعل

ابهللع  ، ي بطريقة أصابت أهل فاجأةدمر  امل هريدي، لكن كنت عملها مفاجأة 
 وظنوا أن مكروها أصاب فلذة كبدهم 

 ؟؟؟  عمل إية هريدي ي اي تر 
 إزاىي هيبقي والدي اصبح صدمة علي اتثري املفاجأة إللي واي تر 

 ؟ي إزاي هيبق والديتي وعل 
 . شاء هللا  املقال القادم إن هنشوفه يفي دا إلل
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 املدونة رئيس بيان
كتابة املقاالت ومطالبة الكثري من املتابعني بسرعة   كتبت هذا املقال بعد أتخر يف

 كتابة مقال جديد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .... املواطنون اإلخوة أيها
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 النفس مع وصادقة جادة وقفة يعامج علينا يفرض دقيق ظرف يف اليكم أحتدث
 ، املدونة وصاحل القصد سالمةي تتوخ
  يف التأخر عدم من اليه ومادعت به اندت وما التظاهرات ابول اوال اتبعت لقد

 .. املقاالت كتابة

 اراءهم عن للتعبري الفانز امام الفرصة ااتحةي عل تشدد واضحة تعليمايت كانت
 ، ومطالبهم

 بشعاراهتا واملتاجرة التظاهرات تلك موجة العتالء بعضال حماوالت اتبعت مث
 الشبكات إخرتقي الذ إتصاالت مهندس إعالانت كثرة من االسف كل واسفت
 . كوبوانت وبيوزع

ي  بوك الفيس الدستور يل خوهلا اليت الصالحياتي ومبقتض للمدونة كرئيس انين
 وسوف للشعب السيادة ان اظل وسوف مرارا أكدت السلطات بني كحكم
 القانون واحرتام الشرعية اطار يف مت طاملا التعبري حرية ممارسة يف حبقه دائما امتسك

. 
 إيل اللجوء دون الشبكات مبهندس اخلاصة اإلعالانت كافة إبلغاء قمت لقد

 ( .ي بتاعتش اللفااتت من إنسانية لفتة)  أصحاهبا عضوية إسقاط

 

 ...املواطنون االخوة أيها
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 االقدار شاءت كمصري وامنا فحسب للمدونة كرئيس اليوم ليكما احتدث ال انين
 ، أعضاءها زايدة وأجل اجلها من وقتهي ميض وان املدونة هذة مسئولية يتحمل ان

 ينسحب ومل ، ابدا نفرتق ومل ، مرحة واوقاات ، صعبة اوقاات قبل من معا اجتزان لقد 
 . أحدا منا

 

 أنوي أكن مل انين.. الراهن فالظر  عن النظر وبصرف.. الصدق بكل وأقول
  ، املقاالت كتابة  يف التأخر

 .. وأعضاءها املدونة  خدمة يف العمر من يكفي ما قضيت فقد 

 آمنة عزيزة تصبححىت  لقوهتا املدونة تعود أن علي احلرص كل حريص اآلن لكنين 
 .الدستور وحيرتم الشرعية حيفظ ومبا.. مستقرة

 

 يتم كي.  جهد بكل القادمة  األشهر خالل أعملس إنين.. واضحة بعبارات أقول
 مبوجب..  سلمية وبطريقة إبنتظام املقاالت لكتابة احملققة واإلجراءات التدابري اختاذ

 .صالحيات من الدستور يل خيوله ما

 

 ..املواطنون اإلخوة
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 ثقة وأكثر.. قبلها عليه كانت مما أقوي.. الراهنة الظروف من املدونة ستخرج
 .واستقرارا ومتاسكا

 

 يف طويلة سنني من قضاه مبا يعتز.. اليوم إليكم يتحدث الذي حسن طارق إن
 ..وشعبها املدونة خدمة

 عريب.. ومصرية مصري كل مدونةي ه مثلما مدونيتي ه العزيزة املدونة هذا إن 
 وعلي علي التاريخ وسيحكم.... أجلها من وحاربت.. عشت فيها...  وعربية
 .علينا أو لنا مبا.. غريي

 

 .. زائلون واألشخاص ابقية الكتابة إن

 

 " السريع يفي جا"   بعنوان هللا شاء إن القادم املقال إنتظروا

 

 وكمان كمان وزودهم فيهم وابرك.. وشعبها املدونة هذة هللا حفظ

 

... "وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
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 اجلزء االول–  السريع يفي جا
عملته دينا معااي خبصوص التذكرة ، ي ق "املسافر"  عن إللاملقال الساب إتكلمنا يف

 امضيتهي إلل املعيبة الورقةو إتصال املدير بيا بعد ما دينا سخنته ، وإتكلمنا عن 
متتأخرش علينا ، وطبعا اان التذكرة  وقايل للمطار قبل ما اسافر وإن املدير وصلين

 . اتين يبد يفاجلمعة اجلاية املفروض أكون  عيناسبوع ، ي بتاعيت
 هاملواصالت ، عربية ، ميكروابص ، قطار ، طيارة كل أعشق النوم يف بطبيعيت

 عربية كاروو هنام بردوو ^_^ .حىت شغال ، لو 
تذكر ،أطول ي ، بنام علي عربية ومتش ، اول ما اركب يفي املوضوع دا من صغر  

ي بيشرحل مصر ، اول ما ركبت جنب السواق وهو واان بتعلم السواقة يف إين
 ، منت منه ^_^ .ي اسوق إزا

 نصل إيلحىت النوم  ركبت الطيارة ، وقرأت ورد من القرأن ، وقررت اخللود إيل
أن  سبات عميق إيل وذهبت يف من املضيف ، طلبت وسادة وغطاءارض املعمورة 

رمضان والواحد  إلننا يفللغاية ، كانت نفاذة   رائحة الطعام واليتي استيقظت عل
 كيلو ^_^ .  2بعد ي عل من م بيشم رائحة االكلوهو صائ

 أانأأأقلتها كدا و ي  بلعت ريق، حلم وال فراخ  حضرتك حتب إيةاملضيفة ،  ينسألت
عشان  ينفاطر ي أكيد بيوزعوا عشان االجانب او إلل ابيل وقلت يفامي ، اااص

كان  ها إذا  مغلفة ، قلتي ، ه اتخد الوجبة معك إذا حبيتممكن ي ،  قالتل السفر 
 ، وأخدهتا منها وقلت شكرا  .ي كدا ماش

 يعطوك   وملا يشغلوا فيلم  ،حمرتمة وجبة غداء او عشاء مصر للطريان ، ي د
العربية ، بيحنسوك ابألكل  ي امليكروابص ، قصد طرياني ، مش ز  جماانمساعات 
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عشان  بردو وتكون رائحة االكل نفاذةابالكل كدا قدامك ، ي ، املضيفة تعد
عطشااان ويقول أحد أحد ،  صحراء مكة جوعان و جيوع  ، وحيس إنه يف الواحد

وبعد كدا يشغلولك فيلم ولو عاوز اي حلو ، ي ولو عاوز اتكل إشرت ، أحد أحد 
 . فيلم من غري صوت ي اي تتفرج عل سماعاتالي شرت الزم تالصوت تسمع 

عصائر وملا و طريان العربية ، كنت ابخد ساندوتشات معااي ي سافر علبملا كنت 
 ع السماعات بتاعيتاروح مطلّ ، ي قدام وا  ابلسماعاتيعدّ  اول ما  يشغلوا فيلم ،

 ^_^ . ي ، غيظة بق ومشغلها
قزازة  ذات مرة ، والشنط بتتفتش قبل متدخل صالة اإلنتظار ، املفتش شال مين

سلة كدا فيها حجات كتري متاخدة من  ماء وقزازة عصري كبرية ، وحطهم واره يف
 وروحت واخدهم من السلة وحططهم يفي بعدي ، خليته بيفتش إللي س قبلان

وال إية ، بس لو   ، هواان دافع فيهم فلوس عشان اتخدهم مين ي وماشي شنتط
 _^. كان ظبطين  كان مسكين

 إيناملقال السابق  يفما قلت ي ز ، و  وصلنا حبمد هللا مطار القاهرة الدويل 
هندس املي بس كنت متفق مع اعز اصدقائصر ، انزل م إيني د من أهلحلمقولتش 

 .املطار  يف  ينتظرينعشان   حسني سام/ 
 أم االجنيبي وأحضان مصر  وبوس ، سالمات ملا خرجت من املطار لقيته مستنيين

. 
، وكان مضايق  مرة ركبت مع سواق ابكستاين يف،  أصال مفيش أحضان أجنيب

 سيدةكان راكب معااي   قايلله ، جدا ، فسألته انت كويس ؟ مصدق حد يسأ
جن  السيدة أجنبية ومعها طفل صغري والطفل كان بيضحك ليا فحملته وبوسته ، 
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هادا طفل ،  .  ليش تبوس أبين الشرطة وتقويلي تصري علالزم جنوها إال 
كان   هيك ، اان راجل عجوز ، والراجل اي عيين واالطفال أحباب هللا ، كيق تقويل

، سيبك منهم ، صغري وعبيط ج ، مها عقلهم كدا عم احل .قلتله معلش ايي هيبك
 السواقة اان عاوز أعيش ^_^. وهللا خيليك ركز يف

الطريق إتصلت بيه خطيبته  ويفعربية  للشرقية ، ي املهم ، ركبت اان وصديق
إحتمال اوصل كنت جبيب طارق من املطار ومعلش   قاهلا اانسألته إنت فني ؟ و 

 . ايلمتأخر وبعدين ضحك بصوت ع
أصل اان املفروض أكون هناك  بعد ما خلص املكاملة سألته بتضحك ليه ، قايل

، بس مسفرتش البلد إمبارح عشان  بروح اخلميس ألين، الزايرة االسبوعية دلوقيت
طارق ي كنت جبيب طارق من املطار قالت " ايد  املطار فلما قلتلها إين اقابلك يف

 علبة البخت " . طلعلنا يفي إلل
الواحدة بتقعد تعد االايم ي ، د عليا دلوقيتي ح ، زماانها بتدعايعم كنت روّ قلت 

 أان ^_^ . ، إسئلينتقوم تسيبها عشان طارق  عشان زايرة خطيبها االسبوعية 
بيت معااي إهناردة وروح بكرة الصبح  تعايلي وقلت صديق "أبوكبري" مدينة  وصلنا 

، اخلوف ي قلت ماش، خطيبىتي علي أعدعشان  ، مرضيش وقال أل الزم اروح 
 حلو بردوو .

اول ما ي شكل أهل طول الطريق وأان بتخيل يفو  أخدت مواصلة للقرية بتاعيت 
جدا وموضوع ي االمارات ومكلمهم إمبارح عاد ،  ابنهم يف ويشفوينأدخل عليهم 
، ايااه  موقف سنة وال حاجة  وفجأه يكون قدامهم ي لسه عليه ييجإهنم يشوفوه 

 ^_^ .جامد 
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من يعاديه ي " طويل العمر ، يطول عمره ويزهزه عصره وينصره عل  هريديلكن 
ي عل هريديبيكلم  كان  نا دا ، واحد صاحبالرتتيب ضيع عليا كل هىء " ي ها

صالة بعد  إهناردة قاله إن طارق نزل مصر هريدي، ف طارق عامل إيةالنت وسأله 
راح ماسك و ، ملا أتصل بيه  تين، فصاحبنا قال طب اس زمانه وصل اجلمعة يعين

 ي تليفون البيت  االرضي تصل علمغلق ، راح م هلقي تليفويني ومتصل عل تليفونه 
: 

  ؟طارق ممكن أكلم إبراهيم : الو سالم عليكم ، 
 ، إنت مني ؟ مسافر: ال طارق  والديت

 صاحبهإبراهيم : هو لسة موصلش ، أان إبراهيم 
 ؟  ماراتاال وصل منني ، هو يفوالدتى: 

 خالص اي حاجة ، ميكن فية سوء تفاهم ، سالم عليكمإبراهيم : 
 .. والدتى: الو ...الو 

 حس إن فيه حاجة غلط ، راح مقفل املكاملة وهرب . إبراهيم صاحيب
من الكالم ، واحد صاحب طارق بيسأل عليه ، مهو لو  تقلق طبعا والديت
ل هو لسة موصلش  ، وصل أكيد عارف إنه مسافر ، وكمان بيقو ي صاحبه يبق

 هو فيه إية ؟ و سوء تفاهم إية  منني  ،
د عليها رت وكل مرة ببرتن ي متعودة ترن عليا كتري ، ومن الصبح وه والديت

اإلتصال ي طلبته  مغلقا ، يرجي " اهلاتف املتحرك الذ وتقوهلا  السكرترية بتاعيت
 الحقا ، شكرا " 
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فصل شحن ، او اان انمي ، بس ي موبيل ، كانت ممكن تفكر إن قبل مكاملة صاحيب
 ، أكيد فيه حاجة .ي بعد املكاملة د

 يف خرهرة واأتالقا كنت بشتغل يف ملا  بيقلق بسرعة ، يعيني من النوع إلل والديت
كل شوية تتصل بيا ، انت فني ، وصلت كانت  خر االسبوع ،  شوية أاملواصالت 

 .ي ربة بقالغ فما ابلكم يفعربية جتيبك ؟  لك، ابعتفني 
حصله حاجة ، طارق حصله  ، إبين وجييب ، واهلواجس تزيد ي عقلها يود بدأ

الوقت دا   مغلقي اول مرة موبيله يبق املوبيل مغلق ،  طارق ،ي إتصلوا علحاجة ،
اان  أكيد طارق حصله حاجة ، ، هو وصل وال أل  ، وصاحبه بيتصل يسأل كله
 .  ليمة ايرب مقبوض ، أسرت ايرب ، جيب العواقب س قليب

اي ماما ، شكله ي إهدعشان الضغط ميعالش عليها ، بدأوا يهدوا فيها ، إخوايت
 إهناردة اجلمعة . انمي ، او املوبيل فاصل شحن ،

  كل مرة  الرد يفترن عليا ، وبردو نفس وكل شوية ماسكه املوبيل ، ي وه 
 شكرا "اإلتصال الحقا ، ي طلبته  مغلقا ، يرجي " اهلاتف املتحرك الذ
 اإلتصال الحقا ، شكرا "ي طلبته  مغلقا ، يرجي " اهلاتف املتحرك الذ
 اإلتصال الحقا ، شكرا "ي طلبته  مغلقا ، يرجي " اهلاتف املتحرك الذ
 اإلتصال الحقا ، شكرا "ي طلبته  مغلقا ، يرجي " اهلاتف املتحرك الذ

تنتظر أن ي وه فيها " املسكينة " هللا يبارك يل والديتي ومر الوقت بطيئا جدا عل
خبلدها ان  رورمبا دا وتدعو هللا أال يصيبه مكروه ،  يريح قلبها ، شىء ي اتسمع 

، فهذا شاب من  ةمكروة ، فحوادث املغرتبني كثري  هإبنها ، فلذة كبدها ، قد اصاب
ي االكتاف ، وهذا مهندس معمار ي قطر وعاد حمموال عل القرية ، ذهب ليعمل يف
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متحرك ، ي كرسي  السعودية ، وعاد بعد حادثة مروعة عل ذهب ليعمل يف
 واحلوادث كثرية .

مل اخرب أحد عن  يعلم جيدا أين هريديمل أكن أعلم أن هذا كله سيحدث ، كان 
ي وأخرب أان بنفس منزيل أصل إيلحىت ملصر ، وكان عليه أال خيرب أحد ي رجوع

بعدها  هريديت مع ،  خطأ بسيط ، سبب الكثري من املتاعب ، حتدثي اصدقائ
وألقيت عليه وابل من اللوم ، أتسف بعدها وقال أنه مل يكن يقصد كل هذا ، 

 املوقف .ي وأنته
، وما ي هو إبن أخ وكان اول من رأينحدود العاشرة مساءا  يف املنزل  وصلت إيل 

نكل طارق جية و نكل طارق جية ...... او امأل الدنيا ضجيجا "  حىت إن رأين
نكل و ...... اهية هية  .... نكل طارقو نكل طارق جية ... او ا ... ةهية هي .....

 دخل املنزل وصاح يفي حىت ، وأخذ جير نكل طارق جية و طارق جية ..... ا
 . اونكل طارق جية ، وهللا العظيم اونكل طارق جية ، اجلميع 

ديد و اجل ، كان ابخلارج  يرش املياة من خرطوم بيده  أمام منزيل كنت واقفا مع أيب
 اخلرطوم من يده وأحتضنيني ألقحىت   بناءه بعد  . وما إن رّايني مل ينتهي الذ

 وحشتوينمسرعا "  هأجبتف" ،ليةي حصل انت جاي اية الل " وقبلته مث سألين
 ". وا وراجع اتيناسلم عليك فجيت

وهو يقسم ابن "  وجهه ي ورأت الفرحة عل ي ضجيج إبن أخ وما إن مسعت والديت
دبت احلياة فيها من جديد ، بعد أن كانت شاردة الذهن حىت ارق جية " اونكل ط

 من وسط اجلميع حبضنها الداىفء إختطفتينخارج املنزل و  وجاءت مسرعة إيل
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شىء  ، فقط ي عن أ مل تسألين، طفال صغري  أحس فيه دائما وكأنيني الذ
 احضان وقبالت ممزوجة بدموع الفرحة  لعودة إبنها سليما إليها .

شىء عنه وها هو االن بني ذراعيها ، اي هلا من ي منذ حلظات كانت تتوق لتسمع أ
" ي أمي حد يشغللنا أغنية " الست د حىت فرحة ، ال يستشعرها إال االمهات . 

 ^_^ . ي وقلب عاطف أصل الواحد إأتثر 
، انت خاسس كدا لية  اي حبييب ايبينمث قالت " ي وجسمي وجه إيل نظرت والديت

، إنت مكنتش بتاكل وال إية وجهك اصفر كدا لية  اي حبييبه ، السفر وسنينيلعن 
 بنفسك اي طارق "  إهتم، مش قلتلك 

_^ ، وقلت ي والدمعة كانت هتفر من عنيا ، أصل اان حساس قو ي بصيت لنفس
 جدا فعال اان كنت خاسس ، _^ رشاقيتي : اي حاجة دا رجيم ، حبافظ عل لوالديت

 . ي صب عننا بق، بس هنعمل إية  غ
به ما لذ و عشاء حضر الحىت إال دقائق ي وما هي غريت مالبسدخلنا البيت و 

 الفطار .ي فالكل قد أهن ،ي أان وحد يل ، وطاب من الطعام
تقبل إال لقيمات قليله  ،  تعد ومل معديتقد تقلصت هبذا العشاء و   يلأانّ ولكن  

ان تقبل ابحملمر واملشمر ،  والصوم بدون سحوري الزابدي فكيف مبعدة تعودت عل
 دمعات  مزيفه ( ^_^ . 9حزينة و ي ابهلل عليكم كيف ، كيف ، كيف ) موسيق

ي اندت أمحىت  مش عارف الصينية (ي لل السفرةالصينية ) ي وما أن قمت من عل
 ما هو ! .ي ، االكل ز كلته  أ فني إيل : واد اي طارق ؟ إنت بتستهبل ؟ 

ت احلمد هلل ، مش بقولك عامل رجيم وبعدين أان طارق : وهللا اي حاجة شبع
 الطريق ، كنت واخد أكل من الطيارة . فطرت يف
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 .ي ، مطرح ما يسر مير  :  أبلف هنا وشفا اي حبييبي مأ

 حصل ؟ ي ، خري اي طارق ، إية إللي مرة اخر  صوت أيب مث جأين
 : خرب إية اي حسن ، ما تسيب الواد يسرتيح شوية .ي أم

ي حصل انت جاي اية الل"   خارج املنزل وهو يرش املاء وسألين ايب ينعندما راّ 
سبت الشغل " ي كانت "أصل   ختيلت لو أن إجابيت كالصاعقة ،  سؤال" ، كان لية

. 
كالم ي  ابلفعل عائد من اإلمارات هنائيا ، ختيلت لو وافقت عل ختيلت لو أين

 يفنظرات الفشل ختيلت  مصر ،  وسامح وتركنا مجيعا الشركة وعدان إيل هريدي
 . ي وأم عيون ايب

حتت اإلنشاء  ، كما قلت مسبقا إبن منزيلي خاطر والد كان هناك شيئا يدور يف
فية إلتزامات ، وعمال  ببعتها ، يعيني الفلوس إللي وهناك إعتماد مباشر عل

 كلها .ي  املفاجىء هيبوظ احلجات د بيشتغلوا ، فنزويل

دائما ما ترتبط أ قدر املوقف جيدا ، ف ولكيني وأم أيبرده فعل شتان ما بني  نعم ، 
ان يكون إبنها قريبا منها ، ختاف  دائما االم ردود أفعال االمهات ابلعاطفة ، تتمين

 كويسي  بتتغطعليه من "شكة الدبوس " ، تسال دائما ماذا أكلت ، ماذا فعلت ، 
 .... إخل .  الشغل  ، مراتح يف
ي ان ير  ، دائما ما يتمينمن الناحية العملية قبل إبنه فيهتم دائما مبستاما االب 

ي يقرتب منه ، يعينه علأبدا الفشل ي وال حيب أن ير  ّاخر إيلمن جناح  ينتقلإبنه 
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، حيب أن يراه  او مكسورا إبنه عاطال او منهزماي الصرب واحملاولة ، ال حيب أن ير 
  ولو أفضل منه .حىت حياة كرمية ي حيي

لو  ، ئة ابحلب ، بني االب واالم ، معادلة من صنع اخلالق عز وجل إهنا معادلة ملي
واالم  ابشياء ، االب يهتم ي املعادلة دي اب وام هيالقي ا واحد فكر يف كل 
ي لو كان االب هو من يشد علفل بعضهم البعض ، ليكمّ ي أبشياء االخر هتتم 

قب االبناء ، لو كان االب هو من يعاوالعكسي ترخ مني ه أطفاله ستجد االم
 بطب وتقول " معلش " والعكس .من تدافع وتطي األخطاء ، ستجد االم هي عل

عندما خيطئون ، ستجد االم حتتضنهم عندما يبكون ، لو كان االب يضرب أبناءه 
 والعكس .
، ولكن أتذكر   رة واحدة ملولو  ضربين كلها ال أتذكر ان أيب  حيايت ، يف ابلنسبة يل
 وخصوصا  ملا تقويل أغلط او مسمعش كالمهاملا  ضربتين، ايما ي الكثري ألم

لو  ، واان صغري  املوقف داي ، وكنت حبتال علمتلعبش "بلى" وتوسخ هدومك 
، هللا أكرب ، ي لو مش متوضحىت الصالة ،  يف تخلد تالقيين جاية تضربين والديت

ما حلد  أخلص الصالة والصالة مبتخلصش  مستنيايني ، وهي صلأي وافضل أصل
أفلت من و ، اروح خملص الصالة ،  خالص والغضب راح أحس إهنا هديت 

  .    العقاب ^_^
 

، ي سبب رجوعي ألهل، شرحت  ي قو عشان روحنا بعيد   نرجع اتين املهم ،
اإلقامة وهرجع بعد إسبوع إن ي علي خلصت واملدير هيقدمل عشان الزايرة بتاعيت

 شاء  هللا .
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 . ربنا يوفقك ويسهلك أمرك   ، ايبيني : ماش كان رد ايب
أايم  60العيد ي دا لسة علمش هتعيد معاان ،  : اسبوع واحد ، يعيني مرد اوكان 

 إية املدير إبن ال..... دا . ، 
 ^_^ .  معادلة احلب إهنا مش قلتلكوا ، 

وفاصل   ونظرات وكالم  اجلريان عن عوديت ،قريبا إن شاء هللا إنتظروا املقال القادم 
  السريع اجلزء الثاين يفي جا  – إسبوع رحلة البحث عن عروسة يفمع  يكوميد

. ^_^ 
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 – اجلزء الثاين– السريع  يفي جا
، بيتهم  أخيتي هروح أسلم علي ، قلت المي بعد العشاء ، والدردشة مع أهل

 2عمره كان بنها الصغري ،  مرت ، وكنت جايب هدية إل 600 حوايل بيبعد عن بيتنا
 .بتالت سنوت  أخواي أمحد ، أصغر ميناان و  رحتشهور ،  

الباب وبعد ما دخل ، ساب الباب ي جنب ، وأمحد خبط علي عل وقفت برة أان 
 مفتوح عشان أان ادخل بعد شوية .

كدا ؟ بعتها   وريين إلبنك حممد ، قالت جبد ؟ي اهلدية د طارق ابعت ، قال ألخيت
 ؟ وبعتها مع مني ؟  إميت

اهلدية وقعت  ،   اان داخل من الباب ، وقال بعتها معااي ( )طارق راح سوبر مان
؟ إنت طارق أخواي  وتقول انت طارقي تبصلقعدت و  و إتصدمت   أخيت من ايد

 ؟هو انت انت .... جبد ؟ انت .... ؟  مش كنت .... ؟ 
؟ جبد إنت طارق  اتين ، وكل ما نتكلم شوية ، ترجع تسالينكان موقف لذيذ جدا   

 خالك تنزل مصر بسرعة كدا ؟ي إية إلل حصل ،ي لل؟ طب إية إ
 ؟ ، هو اان كل ما أشوف حد هحكيله أان نزلت لية  قلت اتين

اسافر او ما  أحضر العيد هنا حتمال إو  بتاعيتعشان الفيزا اان انزل اسبوع  اي سيت
 إن أعيد معاكوا  .ي بقي ، إدعيل  قبل العيد

 موجود يفما دام انت  -:  خيتأ، قالت   قاعدة عائلية بعد العصرية ويفيوم  اتين
تسافر وتنزل املرة عشان ملا  الزم ختطب، شوفلك عروسة نزم الي مصر ، يبق

 وتستقر وال إنت عاوز تفضل كدا .ي جوز بقت، تإن شاء هللااجلاية 
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 ، متضغطيش عليا مكسوف، اان ي احلجات دي حيش عنيا علمتفتّ  الالالالقلت 
 . ^_^ ، ال ال

 فاكر ،  الغرامية واجلواابت اإلعدادية اايم يرحم هللا ؟ ايد هتصيع ؟ وهللا ال قالت
 الثانوية وال  أمرك ويل جيب روح وقالك ، بتاعكي الغرام اجلواب مسك ملا الناظر
 إن ، املكسوف ايعم  !! اجلامعية واملدينة الكلية وال ، اخلصوصية والدروس العامة
 .  افكركي انس كنت

 كان دا ، هتفضحينا ؟احلجات دى  فاكرة لسة إنت ، بس بس ، اسووود هااار
  ^_^ . سنة إتناشر لسة كنت ، شباب طيش

 حد ؟ ي ، من االخر نشوفلك عروسة وال حاطط عينك عل انت هتقويلقالت : 
  اان مقدرش أرفضلك طلب ،  ، خيتأ تشوفيه ايي إلل : االرض وقلت  بصيت يف

عندك بنت كذا و ، امال احنا رحنا فني ي لتلقا،  البلد  اان معرفش حد يفبس 
 .بنت كذا و بنت كذا و بنت كذا 

البلد ،  أان اخر بنات فاكر شكلهم يف؟  واحدة فيهم ي : وال اعرف اقلت 
 .    دلوقيت وعنده عيال املدرسة وأكيد معظمهم متزوج كانوا معااي يفي  البنات إلل

  -:  التجربة االويل
 اتلتة كلية  يفي ببنت احلج )....( ، د الص نبدأ: طيب خ أخيت

 حلوة ؟ حلوة اي أمحد ؟ي أان : ه
  أمحد اخواي قال : يعين

 مش حلوة ، مليش دعوة مش عاوز ي ؟ يبق قلت : يعين
 ، أخوك بيضحك عليك .  العسلي ز  و : وهللا بنت  حلوة أخيت
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 قلت : أمحد ، حلوة وال مش حلوة ؟ 
 . ي، مش قو  أمحد : حلوة ، بس يعين
 اي ماما ي ، إتصل، يال حد يتصل قلت  : وله قوم من هنا 

 يب هاتلوا دليل التليفوانت  وشوفوا رقم احلاج )...(: طي ام
 
 

 ، سالم عليكم الووو  -
 عليكم السالم ، مني معااي ؟ -

أان ) أم طارق( أم البشمهندس طارق ابو حسن ، إبن احلاج حسن ابو  -
 (  ي و الواد معروف ق عبدالعال ) قال يعين

 خدمة اي حاجة ؟ي أهال وسهال ، ا -

 مش حضرتك احلاجة )....( -

 ، خري  اه ايخيت -

إننا عاوزين نطلب إيد بنتكم ) أ.م.ع( إلبننا طارق ، هو شغال وضع امل -
، فكنا ومسافر بعد اسبوع من السفر إمبارح ي اإلمارات و لسه جا يف

و نعمل خطوبة ، نقرأ الفاحتة انصيب ه لو فيعاوزين نعرف رايكوا عشان 
 قبل ما يسافر .

اي حاجة مش عارفه اقولك إية ، بس اان هكلم ابوها وإخواهتا  وهنرد وهللا  -
 عليكوا بكرة إن شاء هللا .

 الساعة كام كدا ؟ي أتصل عليك يعين -
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 ، بكرة  بعد العصر إن شاء هللا  يعين -

 اول ما احلاجة قفلت املكاملة ، حصل هجوم مفاجىء 
امبارح ومسافر ي خدتيها مرة واحدة كدا ، جا ، انيت أان : أية اي حاجة

 بعد اسبوع ونقرأ فاحتة او خطوبة ، هو سلق بيض ؟ أكيد هريفضوا طبعا
 كانت طايرة من الفرح ي  ؟ مها يطولوا ، د : يرفضوا ؟ لية يعيني أم

 بطري ، وهللا شكلهم هريفضوا ي أان : وشوفتيها وه
تسأليهم وبس  دا كله ، إنت كنيت : اه ايماما مكنش الزم تقويل أخيت

 مسافر بعد أسبوع ، كدا هيخافوا  . مكنش الزم تقويل
 أمحد : مربوك ايريس مربووووك 

 قوم من هنا ايد ، إنت حنس أصال أان : اان مش قلتلك 
 

 يوم ، وبعد صالة العصر ، احلاجة إتصلت ، اتين
 أم طارق ي الو سالم عليكم ، معاك  -
 أهال ايم طارق  -

 احلج )...( ، كلميت خيتخري اي -

 .بس ابوها قال ملا ختلص تعليم اي حاجة ، حنا اسفني وهللا إ -
، إحنا بس كنا هنقرأ فاحتة ، وهو هيسافر  وهو حد قال هنجوز دلوقيت -

 خلصت وجيوزوا ي وملا ينزل تكون ه

 دلوقيتي معلش اي حاجة ، بس ابوها مش عاوزها تشغل ابهلا ابحلجات د -
 إال ملا ختلص .
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 ، مع السالمة . ايخيتي شما -

 ماما حطت السماعة والكل بيبصلها ويقول هااااااا 
 إال ملا ختلص  دلوقيتي : بتقول أبوها مش عاوزها تشغل ابهلا ابحلجات دي ام

 كلية إية اصال   يفي أان : ه
 جتارة وعادت سنة ، وأجلت سنة  أمحد : يف

 ي ابهلا ابحلجات دمشغلتش ي عادت سنة وه أان : وساكت اي ..... ، يعين
 إمال لو شغلت ابهلا هتعمل إية ؟ .   

 ابلفشل  وإنتهت التجربة االويل
 

  -التجربة التانية : 
وهللا  ،  اان كنت عايزاك ختطبهاي للإي د،   )..(ي مفيش ز  ي بص بق:  أخيت

 زيها ي ما هتالق
 أكدة ؟ متأان : جبد ، 

 أكدةمتاه :  أخيت
 أان : حلوة ؟ 

 األرض.  وجهها يفي ة ومؤدبة وبتمش: مجيل أخيت
 .ي إنت املرادي اتصل، ع الربكة أان : 
 اختها ي اتصلت عل اخيت

 الو ، سالم عليكم  -

 وعليكم السالم ، مني معااي ؟  -
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 إزيك اي )...( أان )..( -

أخر  نص ساعة كدا ، ويفي ييجإزيك عاملة إية ، وكالم كتري بتاع بنات  -
  دقايق  9

أجازة وبيفكر ي من اإلمارات إمبارح ، جاي ة جا، أخواي طارق لسي بص -
 أحسن من أختك ).. ( عشان نتقدم ليها .ي خيطب ومش هنالق

دا ي ومش هينفع نفتح موضوع ز  وهللا فية ظروف دلوقيتأان اسفة بس  -
 .موضوع خطوبة الهنا بتذاكر للماجستري ي رافضة ا اساساي وهخالص 

وأخالقة ، دا  ن طارق يعينمعاها كدا وإنت مش اتيهة ع طيب متحاويل -
احلوار بس برفع  مش يفي احلتة دي ع االرض ) من عندي نسمة بتمش

 املعدنية ^_^ ( ي من روح

 البيت منقدرش نتكلم يف مش هينفع ، فية ظروف خاصة يف صدقيين -
 ، أان أسفة ي دي حاجة ز 

  طيب حصل خري ، هتعوز حاجة مين -
  ال شكرا مع السالمة ، ومتزعليش مين -
  وال يهمك ، سالم عليكم الال -

 ، هاااااااااااااااااااا كله قاعد مستين

وضوع يفتحو املومش هينفع  عندهم ظروف  : أختها بتقول إن فية أخيت
 موضوع خطوبة الهنا بتذاكر للماجستريي رافضة ا اساساي دا وه

 . اي حاجة ارقيين حمسود ، تعايلي أان : ماجستري ؟ ال كدا كتري ، اان شكل
 ، البخور اي بت بسرعة وحتتني فحم ^_^ اي حبييب : ايبين يأم
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 مخس سنني بس هيعدو بسرعةي أصرب هنتجوز سوا ، قدام أمحد : ايبين
 أان : أسكت اي .....

 وإنتهت التجربة التانية  ابلفشل 
 -التجربة الثالثة :
 وعائلة متدينة جدا االخر  نمي د، جبد  )...(طب بص بنت 

فقدت  حلوة " اليني ن غري ما اسئل السؤال املعتاد " ه) ماتصلوا ، ي ماش
 االمل خالص ( 

 يفي ) نفس االسطوانة اللملوضوع كذا كذا ، سالم عليكم ، ا الو  -
 فوق ( ي التجربتني إلل

وانتوا وهللا احسن ، وهللا ابن خاهلا متكلم عليها واحنا مديينهم كلمة   -
 اجة .ومنقدرش نعمل ح بس احنا مديينهم كلمة، نسب 

  طيب شكرا ، سالم عليكم  -
 وإنتهت التجربة الثالثة  ابلفشل 

هعنس وال إية ؟ إية.. إية ؟ فية حاجة غلط بتحصل لية ! لية.. ي أان شكل
، عمال أترفض وأخواي بيضحك  جرايلي ، إية إلل مش حايل لية ، حايل

 ويقول هية ، هييية هييية .
السريع " عاوز  يفي " جافيلم  يف ماجد الكدوايني عامل ز  حسيت إين

االخر الشغل ضاع منه ، اي اهنار  اسبوع ، بس يف جيوز واحدة ويرجع يف
 ابيض ، بال عروسة بال بتاع . 
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بصوا اي مجاعة ، من االخر اان مش عاوز أخطب وال أجوز : ي قلت ألهل
رمضان  أنتوا نسيتوا إننا يف وأقعد معاكوا ، اسبوع ، اراتح فية ،ي ، اان جا

 حرام عليكوا ، حرام عليكوا  .وبة إية وجواز إية ، إتقوا ربنا ، ، خط
انتوا انسيني بنت احلج ، اية دا وقالت : ي الصغرية قطعت كالم أخيت

دروس ي ما شاء هللا عليها بتددا االزهر  ويفة، خضر عنيها ي ...( ، إلل)
 املسجد . يفحتفيظ قران لالطفال 

، وكان داميا بيسأل ي يحبك قو ، وبابوها صاحبك اي طارق ي د: ي أم
 عليك 

دروس ي االزهر ، وبتد يفبنت  وقف ، وعنيا زغللت كدا ،ي شعر  أان :
 حتفيظ ، وعنيها خضرة ، ص ربت ونٌلت اي واد اي طارق  ، احلج )...( ، 

 رقمه بسرررررررررعة . ، هاتويلملا أتصل بيه   ،ي من زمان قو  دا حبييب
  -التجربة الرابعة : 

 موجود  )...(احلج السالم عليكم ، ، الو  -

 ؟مني حضرتك   ، أل -
 ي ضرور  عاوزك البشمهندس طارق كان  هقوليلي ملا ييج -

 حاضر -

 سالم عليكم  -

 ، صوهتا حلو ، أمحدك ايرب .ي حاضر ، شكلها هي قالتل
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حد يتصل بيا ، مفيش ،  أستين،  طبعا قاعد حاطط التليفون جنيب
، أكيد روح عشان يفطر  أيذن قرب املفروض يكون وصل البيت ، املغرب

 . يعين
 ، أتصل بيه قبل ما يروح هنا وال هنا ي ، قلت مش بدها بقبعد املغرب 

 ؟ موجود  )...(احلج ، سالم عليكم ، الو  -

  حلظة واحدة ايوة  ،  -
 السالم عليكم ،  الوو  -

 ، إزيك اي حج )...( معاك طارق ابو حسن وعليكم السالم  -

  ايا مرحب اي بشمهندس -
 عليك دلوقيتي ينفع اعد، كنت عايز اكلم معاك شوية اي مرحب بيك ،   -

 العشاءقبل صالة 

 اي مرحب تشرف -

 ، سالم عليكم طيب اان جايلك دلوقيت -
 مكسوووووووووووووووووووف،  البيت ومش عارف هقول اية ي لع هرحتل

 ، 
 ، إتفضل اي ابمشهندس ي الشا، وجاب قعدان 

 غصب هبس شربت، إال اندرا ،  اصالي ش الشامبشرباي اهنار ابيض ، أان 
. 

 فيزاالتغيري عشان اان كنت مسافر االمارات ونزلت اسبوع كدا  ، املهم 
 . وكنت عايز اانسبك بتاعيت
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ي بيدق ، وإيد وحط الكوابية وأان قليبي من الشا ه قويةراح شادد شفط
 امتحان اثنوية عامة . يف برتجف كأين
 9 يف) ...( اتنية كلية والصغرية  يف) ...( كبرية ال، بنتني ي قال اان عند

، رفضت ي اتقدم ليها وه ه وجي )...( واحلقيقة الكبرية الشيخ ، ي اثنو 
لتلها واان دخلت كلمتها وقيكلمنا  من أهل اخلري فبعت لينا اكرت من واحد

 .و..... حلد ما اقتنعت ..وي وهيحافظ عليك هان دا راجل دين وربنا كارم
 والصغرية مش خمطوبة، علينا  مردوشاهلم اننا موافقني ولسة وبعتن، 
 ؟ قصدك منيي نت كنت جاإف

عاوز أخطب سنة او ابلكتري سنتني وبعدين  ، ألين الكبريةي قلت اان قصد
 أتزوج .

 اان يشرفيني يدولو إب، قال وهللا اي بشمهندس انت احسن نسب 
 مش يف  ايدهم دلوقيت يف واالمر ، بس اان قلتلهم اننا موافقني ، اانسبك 

 ، لكن  خطبة أخيهي ال خيطب أحدكم عل، وإنت سيد العارفني ، ي إيد
 . اانسبك ينإ ويشرفين فاان يسعدين، لو حمصلش نصيب 

 قلت : وهللا أان ما أعرف ان حد متقدم ليها ، ولول أعرف مكنتش جيت 
 .ي شربت معاك الشا عموما فرصة سعيدة وكفااي إين

 لبيت مسكور اجلناح ، اي ورجعت عل
كتكوت ضعيف اجلناج والدنيا غدرت بيييييييييييييية ، رماه عليا اهلوا 

احلنني  أان أربيه ، قليب فيييييه ، صعب عليا  وخدته جلل إيني إبلل وشكايل
الشتا يدفيه ،  الصيف يضلل عليه ، ويف جعلته عش يسكن فيه ، يف
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كاس احلنان ترايق دوا كل ما يرضيه ، وسقيته    وطعمته من حب عيين
وطار  وقليبي والعافية جادت فيه ، جرح فؤاديشفيه ، وملا ريشه طول 

 . فيهي ، أاتريه خسيس ، متمرش خري ي غري ي والف عل
 العريس يدخل ويقول الراجل وافق  ، الكل يفي بق البيت مستين يفي كل إلل

 صوت واحد 
 هاااااااااااااااااااااااااااااااا

 ي اتلتة اثنو  إتقدملها ووافقوا عليه ، ومفيش غري الصغرية يف واحد أان : يف

إيدك ، ي العسل خدها عشان تربيها علي أمحد أخواي : طيب ما ز 
 هاهاهاهاهاها

 أان : قوم ايد اي ............................. من هنا 
مش عايز اجوز ، اان  املوضوع دا اتيني بصوا اي مجاعة ، حمدش عاد يفتحل

 . ا اسافر وارجع حيلها احلالل مل ، 
مطلوب عروسة مسلسل "  وامحد بدير يف يونس شليبي اان بقيت عامل ز 

 عروسة وكل ما يالقوا واحدة ، يطلع فيه مشكلة ي " ، عاملني يدوروا عل
 
 ، إحنا كنا عاوزين تستقر . اي حبييب : ايبيني أم

ا قاعد أهو ، ملا اهلوا ، من عمال أطري يف أان :  اي حاجة وإنت شايفاين
 نشوف  .ي وارجع نبقي اظبط شغل

 وفشلت التجربة الرابعة  . 
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 رؤية وحتليل : 
خيطب او ي واول ما ينو  ي البنات قدامه كتري او ي الواحد اي خواي يالق

مني متكلم عليها ، ي لسة خملصتش ، إللي يتزوج ، يالقيهم إتبخروا ، إلل
 هتحضر عفاريت  .ي ، إللسنة  62بتحب واحد وهيتخطبوا بعد ي إلل

 يسافر ، إقفشلك يفي عاوز يسافر او انو ي للشباب إللي ابلنسبة بق
النك ملا تسافر أخطب قبل ما تسافر ، ،  عروسة قبل ما تسافر اي صاحيب

بنت وتعرف ي ال هتلحق ختطب وال تتعرف عل ، هتنزل كل سنة شهر 
كن ختطب واحدة ، ومممتوت  حلد مميزاهتا وعيوهبا وهتقضل تدور وتلف 

ربنا  ي مواصفتك ويبقي وغنت وحظك ، اي تطلع بنت كويسة كدا وعل
 كرمك ، اي تطلع روحك ومجيع االرواح احمليطة بيك ، وتفضل تلعن يف

 عرفتها عن طريقهم . ي الناس الل
 ولسه خمطبتش ، تعمل إية ؟ ي طيب لو إنت مسافر بق

" معنسني لالبد "  إسستها اان ي انضم للجمعية اللمتتعبش نفسك 
 -:  وشعاها بيقول

ولو عشنا ، ايرب بس جنوز ... معاان فلوس ومستورة بس معنسني 
  مفليسن 

 
إجازة ، فية حجات الزم  للشغل ؟ إحنا املفروض مش يفي نرجع بق

 .  هريديأخلصها وأاتبع الشغل مع 
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دخلت نت قلت اشوف إية أخبار الدنيا هناك  ،اول ما فتحت اإلمييل 
 إمييل ، بقرأ اول رسالة  : ..... 62لقيت أكرت من ي بتاع

 كنت خايف منه ي  اي اهنار ابيض ؟ إية دا ؟ دا إلل
 املقال القادم  " وداعا هــــ........"  إنتظروان يف
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 هريدي  اوداع
 

ووصلت ابلليل ، املفروض أريح يومني او تالتة  كدا من  اجلمعة يوم  نزلت مصر
 عاملفروض أاتبع الشغل وكل حاجة م جازة ،  يعينمكنتش أي الشغل ، طبعا د

 . هريدي
، وما ي البيت ، فدخلت من التليفون األرض اس ال يفي أنرتنت دي مكنش عند

سرعة إية ، صاروووخ ، ملا كنت حبب أفتح  ، ي أدراك ما إنرتنت التليفون األرض
،  اءوأقول أذكار املس العصري كام صفحة ، كنت بفتح اللينكات  واروح اصل

 القيهم فتحوا ^_^ .ي واج
اان كنت متعود ي مارات إللاإل ، ومقارنة ابإلنرتنت يفإمييل ي معرفتش طبعا أفتح  أ

 نت كافية .ي أي عليه ، رحت قافل اجلهاز وقلت بكرة الصبح ، اروح عل
نت  ي ا مفيهاش املدينة ، ألن القرية بتاعيت نت كافية يفرحت  ،  يوم االحد اتين

ي نص ساعة ، أصل يف ي كيلو ، خدهتم جر   62  املدينة والقرية حوايل، بني كافية
 حبب الرايضة ^_^ .

 60الساعه  ي عربية طبعا ، ووصلت النت كافية عل رحت يفحمدش يصدق ، 
 .اول ما دخلت لقيت دينا اونلني صباحا ، 

 السالمةي دينا : طااارق ازيك ، محد هللا عل
اعوذ بك من شر  صبح امللك هلل ، اللهم إينطارق : هللا يسلمك ، وأصبحنا وأ

 طبعا ( ي سر  هذا اليوم وشر ما بعده ) يف
 وكيف أهلك دينا : كيف مصر 
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 . إية أخبار الشغل ، املدير مش أونلني ؟ ي بتسلم عليكمصر طارق : خبري ، 
 من شوية وخرج أونلني دينا : الشغل متام ، املدير كان 

 تغل شوية ، لو دخل اونلني هكلمة طارق : طيب أان هفضل أونلني اش
 دينا : اوك 

واخدها من املدير ي التاسكات الل يف قعدت  اشتغل و  شوفت اإلمييالت بتاعيت
 قبل ما أنزل .

، جت بنت شباب ومحاهتا ،  دخلوا  نت عشان تكلم  جنيبي اجلهاز اللي عل
لووو ، إزيك بدأت تكلم إبنها ، إجوزها ، كان مسافر السعودية ، والست احلاجة 

، عامل اية ، أخبار شغلك اية، إحنا كويسني احلمد هلل ،  و مراتك   اي حبييب
 و ........  الغربة اي حبييب كويسة احلمد هلل ، عامل اية يف

 
هرابنني من املدرسة بيلعبوا جيمز ي اجلانب االخر ، شباب الثانوية العامة إللي وعل
  الشبكةي عل

، ي ، طب وهللا منا سايبك ، خد د كدا عاوز متوتين  أمحد متضربش عليا اناار ،
 اتااخ ،، اتااخ ،، اتااخ 

 
ي وه النص عمال أنفخ ، ال عارف أركز من الست احلاجة وصوهتا العايل وأان يف

   بعض ،  عمالني حياربوا وميوتوا يفي بتكلم إبنها ، وال الشباب الل
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 نمل شغل مان هروح اكاساعتني واملدير دخلش اونلني ، قلت لدينا : ي عد
 ، لو يف نت ومش عارف اركز كويس وبكرة هدخل اتين كايف  عشان أان يف البيت

 امليل .ي عل حاجة أبعتويلي أ
 

لقيت ، املدير اونلني ي الضهر كدا ، عشان االقي علرحت  ) االثنني (  يوم اتين
 اجة .إمبارح ومكشن فية حي سرت ايرب ، اان ماش، امييل إ 62كرت من أي جايل

، وكام إمييل من املدير   هريديلقيت كام إمييل من العمالء ، وكام إمييل من 
اونلني  داخل املديرلقيت إمييل ، ي ، وقبل ما اقرأ ا حمتاس هناك  هريديوشكل 

 ، بيكلمين و
 املدير :  ازيك اي طارق عامل اية ، 

 طارق : احلمد هلل
 كجهز نفسك هخلص ورق ، صاحبك مش عارف يسد مع العمالء  املدير : 

 اخر االسبوعي وتيج
 طارق : اوك 

الظروف شايف  انت بس  ، مصر  يف العيد ي تقضاان كنت عايز اسيبك املدير : 
. 

 وأخلص معاه املشاكل املوجودة  دلوقيت هريدي، أان هكلم   مفيش مشكلةطارق : 
 املدير : اوك 

 أونلنيكان   هريديكلمت 
 ؟ يةعامل ا ،طارق : إزيك ايريس 



 

 
-  190 - 

 

 : متام احلمد هلل وانت؟ هريدي
 حصل ي كلها ؟ إية اللي  طارق : متام احلمد هلل ، إية املشاكل د

 : اان اعرف اي خواي ، انت مشيت من هنا ، والدنيا ابظت من هنا هريدي
 طارق : طيب ابلراحة وواحدة واحدة عشان خنلصهم 

تبعت إمييل ليا أكرت من شركة ، كل شركة  وقت واحد عند املشاكل ظهرت يف
 ويقول حلو هريديأان و ي وللمدير ، املدير يبعتل ريديولدينا ، دينا تبعت اإلمييل هل

يقول " إنت فني اي ي يبعتل هريدي، و تقرير وإبعتويل نفس اليوم  يفي داملشكلة 
 مرات . 9أكرت من ي اإلمييل الواحد بيجيل ، يعين"ي لوحد .... وسيبين
ي حلينا كل املشاكل واحلمد هلل ، احلجات الل هريدي و ، اان او تالتة خالل يومني

عارفها  او هتاخد منه وقت ، كنت اان حبلها وأبعتله احلل وهو  هريديمكنش 
 يعمل حتديث للعميل .  

 هذة الشركات سامهت يفي هلم ظروف خاصة ، إحد شركات 9 بس كان فية  
 ،   هريديهناية 

، شركة أحد شيوخ اإلمارات ، مش عاوز   ، كانت شركة إماراتية  الشركة االويل
 _^ .ي اقول هو مني ، شركة حاكم عجمان ، واألرزاق بيد هللا بق

 ، وتعترب أكرب شركة عقارات يف العقاري اإلستثمارمؤسسة  وإسم الشركة ،  
إتعمل من  األساس للشركة إحنا بنطور فيه ، ي إللعجمان ، وبرانمج العقارات 

 . إشرتته اتنية ، وبعد كدا شركات ي د
، ولو حصل عندهم الربانمج  يفمشكلة  عندهاي مينفعش يبقي طبعا الشركة د

مقر الشركة بسرعة ي مشكلة ، مبنحلهاش من املكتب بتاعنا  ، املربمج بريوح عل
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ي ركعتني شكر هلل بعد ما حيل املشكلة ويرجع علي الصاروخ حيل املشكلة ويصل
 املكتب .

بنتعامل مع إتنني ، مدير احلساابت ومدير  ي ركة دالش ملا بيحصل مشكلة يف
 ، ومها االتنني مصريني . يتي اال

ليها ي ، والشركة د حديثاأملانية ، لسة شاريني الربانمج الشركة الثانية : شركة 
ليهم الربانمج قبل ما يشرتوه ،  هتكلم عنه  بشرحجدا ملا كنا ي موقف معااي كوميد

 . املقال القادم إن شاء هللا يف
بنتعامل مع إتنني ، صاحبة الشركة  ) أملانية (  ي الشركة د ملا بيحصل مشكلة يف

 ( . ) صيين  يتي و مدير اال
شركاء مع  صوماليني كدا ، 60ي الشركة الثالثة : شركة صومالية ، ميلكها ييج

، ومعاهم كام سيدة صومالية بردو ، وإبن خاله واحد وأخوة وإبن عمه  بعضيهم ، 
 بيعملوا إجتماع ، العمارة كلها بتسمع صوهتم .ملا 

بنتعامل مع إتنني ، واحد من اصحاب الشركة  ي الشركة د ملا بيحصل مشكلة يف
 ( . ( ومدير احلساابت ) سوداين ) صومايل

 
ترك كل شىء   هريدي، شركة الشيخ ،  الشركة االويل ملا ظهرت مشكلة يف

وأخدت منه طول اليوم عشان حيلها لة ،وبسرعة الصاروخ ، راح الشركة حيل املشك
.. 
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حاول حيلها اونلني عن  هريديالشركة األملانية ،  نفس الوقت الربانمج وقف يف يف 
طريق الدخول للسريفر بتاعهم ، متحلتش ، فكان الزم يروح الشركة وطبعا دا 

 شركة الشيخ . ألنه كان يف عاوز يوم اتين
 وم ، وحل املشكلة واألجهزة كلها إشتغلت اتيني راح الشركة األملانية اتين هريدي 

 لكن اليوم كان خلص . 
 كان عليهم فلوس وكانوا عايزين تعديالت يف الصومالية ،  الشركة الثالثة ،

 الربانمج وحد يشرحلهم شوية حاجات مش فامهينها ، فكان الزم حد يروح هلم .
اجلنسية ( وكان  داينراح الشركة اتلت يوم ، وقابل مدير احلساابت ) سو  هريدي

 حجات يفي عل هريديأايم وحمدش عربه ، وبدأ يسأل  9مضايق جدا عشان بقاله 
املفروض متبقاش ابلشكل ي جياوبه ، فريد عليه ويقوله بس ه هريديو  الربانمج ، 

كدا ، إشتغل عليها كدا ، كل الشركات ي  قاله  ، ه هريديدا ، اان عاوز أغريها ،  
 شغاله عليها كدا .

 هريديوكان  حاجة اتيني ، وسأله عل هريديمدير احلساابت إضايق من 
، هو أنت قاله ملا أجرهبا ، فمدير احلساابت  قال إستين هريديميعرفهاش ، ف
لسة جديد ي حبسن نية قاله ، اصل هريدي؟ ي إزاي تشرحلي امال جامتعرفهاش ، 

قاله :  خالص   الشركة ، وفية حجات لسة مشتغلتش فيها ، مدير احلساابت يف
 وأان هكلم دينا خبصوص الفلوس .   قويل  تعايلي وإبقاعرفها بعدين ي إبق

دينا ،وفضل يزعق ليها ،  إنتوا ابعتني ي علي من عنده ، إتصلي مش هريديوملا 
واحد ميعرفش حاجة ، ابعتني واحد لسة جديد ، ابعتني واحد يتعلم فينا ، أان 



 

 
-  193 - 

 

فلوس ، وإحنا عاوزين فلوسنا وتعالوا خدوا  مش عاوز الربانمج دا ، ومش دافع
 الربانمج بتاعكوا .

مش  هريدين مع شوية شطة وفالفل وإ دينا وصلت كل الكالم دا للمدير ،
وأاتبع ي ما طارق كان هنا ، وأان مش عارفه أكمل شغلي عارف يسد مع العمالء ز 

 . اسرع وقت  يفي كل حاجة ، والزم طارق ييج  هريديمع 
دماغ  لزقت يفي العمالء ، يبقيسد مع مش عارف  هريدينا قالت إن وما دام دي

 روا يفلو كل العمالء شكّ حىت العمالء ، يسد مع مش عارف  هريدياملدير ، إن 
 . هريدي

ما من  إاي الشغل وأكون اونلني أكرت وقت ممكن ،  بدأت اواظب يف،  من انحييت
ي المور مستتبة ومفيش ألكن لو ا،  ما من عند واحد صاحيبإاي  نت ،  كايف

، ألن  (ي ) من خط التليفون األرضي مشاكل ، كنت بدخل نت من البيت عند
 شغال . اونلني ، فيتأكد  إين اهلدف إن املدير يشوفين

شغال واان  هريديمتام و ي ، و احلمد هلل الشغل بق بسرعة جدااسبوع  اولي مض
ن املدير متكلمش معااي قبل العيد حسيت إنة إأتجل ، ألي معاة ، وموضوع سفر 

ي فيزا وال أي قدمتلك عل وال قايل هسافر أميت املوضوع دا ، وال قايل خالص يف
 حاجة .

، ايرب ما يفتكر ، ايرب ما يبعتليش قبل العيد ، ي ايرب ينسي كنت كل يوم بدع
 وأبواي .ي مصر ، ايرب عاوز أخد عيدية من أم ايرب عاوز أعيد يف
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وأبواي ، وحمدش يبص كدا ويضحك ،  أان مهما كربت ي أيوة هأخد عيدية من أم
صغري ، اان مهما عليت مش فوق ، مش ممكن يوم هتغري الدنيا غروب وشروق 

. ^_^ 
 مش كويس هريدي إن " بيقويل و ، لقيت املدير بيكلمين بداية االسبوع التاين يف

 إنه كويس ."ي وإنت ضحكت عليا ملا قلتل
إنه مش  كنت حاسس،  عارف هو بيقول كدا لية  اان كنت، املديري مردتش عل

، وإنه بيقول  هينزل مصر بعد إنتهاء الزايرة  هريديوإن  الفيزا ي عل ريديهيقدم هل
 د للموضوع دا.كدا عشان ميهّ 

ظه ، وحي كويس ، وعارف شغله كويس ، وهو مأخدش فرصة زي  هريدياان عارف 
 هريديملدير مكانش عاوز إن  اي رمضان ، بس إحساس كمان إنه كان لوحده يف

غري إن دينا مش طايقاة  بيطلب كتري وبريد كتري ، هريديالشغل ، عشان  يكمل يف
واملدير  هريديمقاالت "  يفقبل كدا املوضوع دا ي ما اتكلمنا علي ز  من األول ، 

" 
 

تنزل وممكن  ه إن املدير مضايق و قلقان منك وبدأت امهدل هريدي إتكلمت مع
 ، حاول تستفسر منه وطمنه من انحيتك ، مصر بال عودة 

 الشغل معاه اصال ننقت ماختإاان ، فرحان ي اان لو مشيت هبق:  هريديوكان رد 
 تعبت . ، ونفسييت

 الكالم ، ملا كنت أقوله غري طريقتك يف ديب وأان يفحىت كان داميا كدا ،   هريديرد 
اعتك تطلع ، ممكن متطلبش حجات من املدير قبل ما اإلقامة بت ،  مع املدير
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كنت فيها ي  مصر والشركة إللي ، اان ممكن ارجع من الصبح عل يقويليسفرك ، 
، جنية عشان مش اسافر  6000ومتنساش إهنم عرضوا عليا زايدة  ي رجوع تتمين

، ي الزايدة دوإنزل ولو إدوك  وكنت أرد عليه ، لو كنت راجل إعملها دلوقيت
، دول كانوا بيضحكوا عليك عشان كل شهر   درهم من مرتيب 6000هديك 

ممكن ينقصوا مرتبك كمان ، عشان هيقولوا  مش تسافر  ، ولو رجعت دلوقيت
 السفر .  عليك فشلت يف

 
 هريديمع ي إستلم كل الشغل إلل رسالة وبيقويلي بعد يومني ، لقيت املدير  بعتل

ئوليتك مسي الشغل هيكون عل نقص يفي تقرير ، أي وراجع كل حاجة معاه وإبعتل
. 

 مش هكمل يف إن املدير بعتله رسالة إين حصل ، قايلي ، إية إلل هريديكلمت 
 الشركة وهنزل مصر مع هناية الزايرة  .

طلب من املدير  هريديكانت يوم العيد ابلضبط ، ف  هريديهناية الزايرة بتاعة 
 41 يغري احلجز عل هريديدير وافق و تقدمي الزايرة ، عشان ينزل قبل العيد وامل

 رمضان .
الشركة ، هيتحمل   مكملش يف هريديلو تفتكروا ، املدير كان قال قبل كدا ، لو 

االخر هيطلع  يف كل املصاريف ، من اول الفيزا الزايرة والتذكرة والسكن ، يعين
هينزل ومش  هريديجدا خبالف الزعل إن  نقطة كانت قلقايني مديون ، ود

 هيكمل .
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، ملا اتكلمت مع ي النقطة د إية يفي علي ر انو حاول تشوف املدي قايل هريدي
جايبه ، ي تتحمل كل املصاريف ، عشان إنت اللي املفروض إنت الل املدير ، قايل

املدير وقلت ، ي قلت نعم  ؟ ، خدوهم ابلصوت ليغلبوكوا وال إية ؟ ، رديت عل
اء حضرتك ملا نزلت مصر وعملتله إنرتفيو ، كان الزم تعمله كل اإلختبارات سو 

هينزل مصر  مصر ، هو دلوقيت تيكنيكال او كومينيكيشن  قبل ما يسيب شغله يف
 اي عامل هيعرف يرجع شغله وال أل .

ي املهم املدير قال خالص ، اان هديله كل حقوقه ، وبعد كدا ملا جتيب حد تبق
أخر مرة ، حضرتك عاوز جتيب ، جيب ، اان معدش ليا ي تتأكد منه ، قلتله ، د

 .، أان اصال مقطوع من سجرة ^_^ جمنيأصدقاء مرب 
قعدت مع حسابه كام وإديهوله ،  وشويف هريديمع ي لدينا أقعد قالاملدير 
ورقة فيها قدملها  هريديوطلبت منه كشف حساب ابملصاريف بتاعته ،  هريدي

االساس أجرة التاكسيات من الشركة او البيت للعمالء ،  يفي هي ، إلل املضاريف 
درهم ، قالت  200ال ي الكشف ولقيت إن احلساب معد يف ملا دينا بصت

 عشان بتحاسب وانتي التاكس من بتاخدهاي الل الفواتري عاوزة اان:  ريديهل
 . دا املبلغ اراجع

 املدير عشاني التاكس من فاتورة ايخد انه قبل ما أنزل ،  هريديي موص اان طبعا
فواتري مش دافعني ، املدير قادر ويقولوا لو مفيش  الدنيئة معاهش يعملو م دينا او

 ويعملها .
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جيب شنطة الالب توب ، وراح طالع برزمة فواتري ،  راح مدّخل إيده يف هريدي
مكتب دينا ، وراح مدّخل إيده مرة اتنية و طالع برزمة فواتري و حطها ي حطها عل

 مكتب دينا .ي عل
، ومبتحبش حد  حاجةي بيقرف من اي ورق ، ودينا من النوع اللاملكتب إتفرش 

، وقالت  ريديحاجة ليها ، بصت للمكتب ، وبعدين بصت هلي يستعمل ا
 . بليييز شيلهم ،ي ضرور  مش خالص خالص

تقرير بكل ي بعد ما خلص احلساب مع دينا وإتفقت معاه يبعتل هريديكلمت 
عمله وهستلم منه السورس كود بتاع الربانمج ملا ينزل مصر ونقعد ي الشغل إلل
 بعض كدا .قعدة مع 

للمطار ، وقبل ما ينزل من العربية قاهلا كلمتني  هريدييوم السفر ، دينا وصلت 
 قريب . من ورا ضهره ، اان كنت سعيد مبعرفتك ، وإن شاء هللا  أشوفك اتين

قريب " ، إعتقدت  بيقول "، وإن شاء هللا  أشوفك اتين هريديدينا اول ما مسعت 
، إنت  ، فردت عليه وقالت ، كيف يعيني مش عارف إنه انزل هنائ هريديإن 

 ، أكيد قصدك اشوفك مبصر ، مو هيك ؟ ي انزل هنائ
سياحة مصر  تنزيلي مصر ، فكر ي كان عاوز يضرهبا ، رد وقال ، إنت تنور   هريدي

 تنزيل عز الضهر لو فكريت النجوم يفي سره بيقول " وحياة أمك ألوريك ، ويف
 قاهرة املعز " 

 حالك ،ي لك عل، دير اب هريدياوك 
 اوك دينا مع السالمة .
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 فالشة ،ي كل الشغل عل  يوم ، سلمين اتين هريديتقابلت مع 
ي التالت أايم إلل : والد الـ...... ، خصموا مين سألته ، أخدت كل فلوسك ، قايل

طلبت مرتب ي اان قدمت فيهم التذكرة ، ضحكت وقلتله ، حقهم مش إنت الل
 وبعدين إمحد ربنا إنك أخدت مرتب أساسا  . الشهر ، أايم يف 2ال ي عل

 يف بتقويلي وهي ، بس تصدق اي طارق ، اول مرة أحس إن دينا أنث  بعدين قايل
اقوهلا متخفيش اي ي " ، كان نفس هريديحالك  اي ي املطار "  دير ابلك عل

 . حبيبيت
رة تالقيها زغردت اول ما الطياي قلتله : حبك برص ، حبيبتك إبمارة إية ، د

 بتاعتك إحتركت .
 قال ، يال يال ربنا يساحمها ،

 . قلتله : متخافش ،  هعلمهالك األدب بس ملا أرجع ديب
 تعلمك األدب ي ، ه ، اي خويف قايل

 ^_^ . هريدييتاكل حلمه اي ي قلتله ، مش كل الطري إلل
 

 ، أان كنت حاسس ابحلزن يف وحش بكل املقاييس، طبعا كان موقف مؤمل جدا 
بس اان كنت حاسس ، مش فارق معاه  هنبيحاول يظهر إهو كان  ،  هريديعيون 

  بنربه صوته .
لو ،  اتين نزلت ومش هرجع ديب يناو أ حد من صحابنا إ متقولش للشباب قايل

، عشان الزايرة خلصت ، وأان  انزل اجازة ملا الفيزا ختلص إين هقول، لك أحد س
 . ل وأرجع الشغل اتينهحاول اروح الشركة القدمية ، وربنا يسه
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، عمل عليهم لعبة بذكاءه ، قاهلم  اتين القدمية ه...رجع شركت قيتهو احلمد هلل دلو 
لو مها حمتاجينه ،  إنه انزل عشان يعمل الفيزا ، وهو مستعد يرجع الشغل اتين

اصل الغربة مش كويس ، لكن لو مرجعتش ، خالص شهر الفيزا هتكون خلصت 
كانوا ي  موضوع الزايدة الل، لكن  يه ورجع الشغل اتينوهسافر ، ومها رحبوا ب

 ، قالوله دا كان عرض وإنت رفضته .ي عرضوة علية اتلغ
الكويت ، ونزل مصر وطلع إعارة ي سافر إعارة تبع شركته عل هريديبعد كدا 

 السعودية ومبسوط واحلمد هلل .ي عل
حساس إلفشل ...ا، شغلك ي حاول حتافظ عل ،  بعد ما رجع شغله بفرتة ، قايل

حوليك ، أصعب ي عيون إلل اي طارق ، كونك حتس ابلفشل يفوحش جدا جدا 
 شفناها .ي مرة من الغربة إلل 600

 جتربة وعدت ، وحمدش بيتعلم ابلساهل .ي ، أه قلتله معلش اي صاحيب
 

  وفيها "  بعنوان " العميل األملاين  إنتظروا املقال القادم
ي كامل زينتها ، ترتد  ت إمرأة شديدة اجلمال ، ويفوجدحىت تح الباب وما إن فٌ 

إحنا  صائم ، اللهم إين  "ي نفس يف مالبس قصرية جدا ، تراجعت للوراء و  قلت
  مث ابدرهتا بسؤايل ، " رمضان وال إية  مش يف

Is this (…) Company ? 

 فردت قائلة
 Yes , Are you Tarek ? 

  يكاد يكون منعدم  بصوت خافت ،قلت 
Yes 
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،  الطريقةهبذة ي أمسع فيها إمس اليت املرة االويلي ، فه املوقفمن هول  ضاع صويت
" اترك  " ، " اتاااارك  " ، "  من "طارق" أو  "طططارق" ، إيلي فقد حتول إمس

 اصبحت شخصا أخر ^_^ . ، وكأين اتررررك  " ، " ترك  "

 9اتفاجأ ب  ساق ، وإذ يبأقدم ساق وأأخر  ، ي ء اخلطيالشركة بط دخلت
من  ي، ، اي منجي نفس قلت يف،  الباب  فتحت يل أكثر مجاال من اليتسيدات 
 ، حالل هللا أكرب  . ، إهنم غنيمة يلايرب  املهالك

 

 " ديب من " هذا ما رأيت يف اجلزء الثاين اللقاء يف إيل
 

ة بكل صراحعجبك ، أدخل هنا وقول رأيك  الكتاب، لو  أيها القاريء العزيز واآلن
 وصيك نووضوح وجمامالت والذي منه ومش ه

www.goodreads.com/book/show/17228681 
 كتاابت املؤلف   الفيس بوك وجديدي صفحة الكتاب عل ودي

aiDayswww.facebook.com/Dub 

 الفيس بوكي علاملؤلف حساب دا و 
www.facebook.com/tarekfalcon 

 

 ، أخوكي واسرت عل خليها يف سرك سكتم بكتم ،ف،  الكتاب لو معجبكشو 
 . وقت الثمنيي وإحنا آسفني عل 

http://www.goodreads.com/book/show/17228681
http://www.goodreads.com/book/show/17228681
http://www.facebook.com/DubaiDays
http://www.facebook.com/DubaiDays
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