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حية طيبة وبعد..

ومند�ًسا  بلوتو،  العظيم  لكوكبنا  جا�سو�ساً  ب�سفتى  �سيدى  يا  لك  اأكتب 
بكوكب ااأر�ص اأنقل لكم تقريراً مف�سًا عنه بعد وجود نية لدى �سعادتكم 

اأن حتلوه.. 

فهو كوكب  الفكرة،  تلك  عن  ماماً  تتخلى  اأن  �سيدى  يا  امبدئية  ن�سيحتى 
اأن  دون  الب�ر  بن  واأندمج  اأعوام  اخم�سة  قرابة  ااآن  به  اأعي�ص  بائ�ص، 
ياحظ اأحدهم اأننى غريب عنهم ب�سكلى وحجمى ولونى ااأزرق الداكن.

يفكر كيف �سيمر عليه  نف�سه  فالنا�ص هنا ملهية، كل منهم متقوقع داخل 
اجليد  يذيبوا  اأن  قرروا  واإذا  اليوم،  �سيمر عليه  اأن يخطط كيف  قبل  الغد 
بينهم ويندجوا، ما اإن يبداأ اأحدهم فى طرح راأيه فى مو�سوع حتى ي�سمع 

راأى ااآخرين فى والدته مبا�رة ! .

وفماً  اأذنن  لنا  اه  خلق  »ماذا  ت�ساأل  لفرة  �سيدى  يا  هنا  النا�ص  كانت 



9

واحداً؟«، وم يعرفوا ااإجابة اإا عندما حا�رتهم برامج التوك �سو وخر�سوا 
خال�ص !.

النا�ص هنا يا �سيدى تعي�سة جداً، وقد بداأت م�سكلة ااإن�سان منهم عندما 
اعتقد اأن غره اأ�سعد منه، فحاول اأن ينح�ر م�ساكل ااآخرين حتى تهون 

عليه بلوته، ولكنه راأى بالنهاية اأن بلوته كبرة بر�سه ! 

على هذا الكوكب يا �سيدى ا يوجد اأحد مرتاح، واإن ارتاح اأحدهم خاف 
اأن تزول تلك الراحة فيتعب ! .

هم  من  هناك  اأن  ليتاأكدوا  بع�سهم،  عن  النا�ص  ي�ساأل  الكوكب  هذا  على 
اأتع�ص منهم فيطمئنوا ! 

وااإن�سان هنا يا �سيدى بطبعه غريب اأ�سًا، خلقت له ذاكرة �سعيفة لين�سى 
اأن  الطبيعة وف�سل  له  اميمورى، خلقت  وال�سور وكروت  الكامرا  ف�سنع 
يعي�ص باموات، خلق له ل�سان ليتكلم به مع النا�ص فتوا�سل معهم باأزرار 
الكيبورد، خلقت له م�ساعر فحولها اأيقونات امو�سنز م�ستفزة، النا�ص هنا 

وحيدة جداً.. وحيدة لدرجة انهم بيت�سوروا �سيلفى ! 

الوحيد  ال�سكوى،  عن  يكفون  ا  �سيدى  يا  الكوكب  هذا  على  النا�ص 
ويح�سد  الزواج  ي�ستكى  وامتزوج  امتزوج،  ويح�سد  الوحدة  ي�ستكى 

الوحيد، وامتزوج العائل اأطفال ي�ستكى ه ويح�سدهم جميعاً! 
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وعاقات النا�ص ببع�سها غريبة جداً يا �سيدى، النا�ص هنا يحبون اأ�سخا�ساً 
يحبونهم  ا  خال�ص  اآخرين  اأ�سخا�ساً  يحبون  يحبونهم  ومن  يحبونهم،  ا 
باأ�سخا�ص  مهتم  يتجاهلهم  ومن  يتجاهلهم،  من  تهتم  والنا�ص  بر�سه، 

يتجاهلونهم، فى و�سع معقد ومتعب لاأع�ساب. 

اأحبه،  و�سخ�ص  يحبه،  �سخ�ص  اأ�سخا�ص:  ثاثة  فرد  كل  حياة  فى  هنا 
و�سخ�ص يتزوجه بالنهاية، وا حاول اأن تفهم ال�سبب ! 

هنا احب لي�ص منحة اإلهية يقت�سم به امحبون متاعب احياة، هنا احب نف�سه 
عبء على الب�ر، هنا ي�ساألك النا�ص: بتحب.. طب معاك كام؟ .

مان�سيتات  وتت�سدر  قتلوهم،  من  بعدد  النا�ص  يتفاخر  الكوكب  هذا  على 
فيه  يقيمون  الذي  الوقت  نف�ص  فى  امتبادلة،  ال�ساح  ب�سفقات  جرائدهم 

موؤمرين لل�سام قبل ااأكل وبعده ! 

هذا الكوكب يا �سيدى يحكمه جموعة من امختلن عقلياً، يدعمهم مر�سى 
نف�سيون، ويديره جار ااأمل فى عاج اأف�سل و�سعادة اأوفر وتذاكر متوافرة 

للجنة والنار.
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فعل  بيتحرك وياخد  منهم  للحظة دى، كل واحد  يتاأهبوا  بيبتدوا  ما  الطرفن  يعنى،  البو�سة  البو�سة، وقت حدوث  ف 
اأجراأ �سوية بيتحرك ناحية البنت بزاوية 70 درجة والبنت بتتحرك ناحيته  اإنه  اإن الولد ما  ع�سان البو�سة تكمل، يقال 

بزاوية 30 درجة وتكمل عملية البو�سة.

البو�سة ازم تبقى ف مكان حايد، ف الن�ص، اأو اأبعد من الن�ص �سوية، عمر البو�سة ما تتح�سب بو�سة 
لو كانت من طرف واحد احرك ناحية الطرف التانى كل ام�سافه دى.

انت  م�ساحة  ا�سيبلك  ع�سان  مكانى  ووقفت  قربت،  اأنا  ااإن�سانية،  العاقات  باخت�سار  دى  وهى 
كمان تقرب، اأنا مبعدت�ص، اأنا قربت على اأد ماقدر، قربت وو�سلت للحد ااأق�سى م القرب، وهى 
دى فر�ستك وم�ساحتك.. اإنت اللى ازم تقرب.. ماينفع�ص تف�سل ف مكانك وانا ماينفع�ص اقرب 
اأكر من احد ام�سموح ليا، لو قربت هتاقينى موجود، ولو بعدت هزعل، مكن م�ص هيبان علَي، 
مكن م�ص هت�سوفنى متاأثر زى ما انت متخيل.. اإح�سا�سى بالذنب قليل ع�سان ده قرارك انت.. 

اإنت اللى اخرت متكمل�ص البو�سة.

�سة
البو
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حوارات وق�س�ص واأغانى كانت مكن تخل�ص فى كلمة واحدة.

 يعنى »قالوا اختار بن جنة ونار«.. لو كان قال نار كان خا�ص ااأغنية خل�ست..
 قمرين دول وا عينن؟.. قمرين.. ب�ص كده..

قالتلى قول حبتها وا حبتها�ص؟ - حبتها�ص.. وخا�ص.
يدق الباب اقول هى.. اأب�ص من العن ال�سحرية.. اكت�سف انه بتاع الدليفرى اأقعد اآكل 

وانا �ساكت.

كوكتيل الرجل امردد

بعد ِع�رة العمر دى مع عمرو دياب، اكت�سفت انه عا�ص طول عمره �سحية الردد، »احبك اكرهك«، »انا 
عاي�ص وم�ص عاي�ص«، »انا رايح فن.. انا راجع تانى«، وا�سطر عمرو دياب انه يدفع من تردده باأنه يدخل ف 
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ما فعلته حواء باآدم !
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منذ حبة كتر كده، كان هناك رجل وحيد، ا�ستيقظ من نومه فوجد امراأة 
اأنها وهم..  لعله مازال فى احلم  ظن  اأخرى  تنام بجانبه، فرك عينيه مرة 
ولكن امفاجاأة اأنها كانت حم ودم مثله ماماً، حظتها انب�سط اآدم وت�سقلب 

من الفرحة بال�سيفة اجديدة التى �ستما عليه الدنيا.. حرفياً!

�سحيح م يكن اآدم قبلها حزيناً اأو مكتئباً، ولكنه اأي�ساً للحق م يكن �سعيداً، 
امرة كان  مع ااأو�ساع والظروف، ولكن تلك  متاأقلم دائماً  اأنه  اآدم  ميزة 
عليه  القدر  فر�سه  الذى  الغام�ص  الكائن  ذلك  معرفة  �سيقتله  الف�سول 

لي�ساركه احياة بالعافية. 

كان اآدم �سادماً.. اللى فى قلبه على ل�سانه، ف تعامل مع حواء بكل �راحة 
ان  خطوة  تاتن  فى  امراأة  تخر  »كيف  جلدات  هناك  تكن  فلم  وقحة، 
طلعالها حباية دون اأن جرح م�ساعرها؟«، وتعاملت هى معه بكل و�سوح 
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التليفزيون  تلجاأ مهاتفة هبة قطب على  اأن  تفا�سيلهما دون  اأدق  حتى فى 
وهو بيجيب زبادى وفينو من حت. 

كانت حواء طبيعية، مبا�رة، اآراوؤها هى اآراوؤها، م تكن لديها �سديقة اأنتيم 
لتاأخذ راأيها فى لون ال�ريطة اللى هتغلف بيها الهدية اللى ناوية جيبها اآدم 
اربع  كل  ت�ساألها  �سديقة  لديها  تكن  وم  �سهور،   9 كمان  مياده  عيد  فى 
دقائق »تفتكرى فعًا لو تقلت عليه هيرمى عليّا وا هينف�سلى خال�ص؟!«، 
اللى  حماتها  عن  وتف�سف�ص  فيه  ت�ستكى  فتكات  منتدى  لديها  يكن  وم 

بتطب عليها فجاأة و�سلفتها اللى حا�رة مناخرها فى حياتها. 

اآدم  لر�سائل  �سوت  �سكرين  حواء  تاأخذ  اأن  دون  حبهما  ق�سة  ا�ستمرت 
يكن  وم  الايكات،  لتح�سد  ااجتماعى  التوا�سل  مواقع  على  بها  لتتاجر 
معها موبايل ت�سطاد اآدم كل ربع �ساعة لت�رخ فيه »كنت ويتنج مع من؟ 

وليه �سين على الوات�ص اب ومردت�ص« ! 

نوع  هو  الرجالة  وراء  اجرى  اأن  تقتنع  فلم  نف�ص،  عزة  ذات  حواء  كانت 
من الريا�سة، وم تُِرد اأن تعزز نف�سها اأكر واأخرت اآدم ان متقدملها ظابط 
وحا�سب فى ال�سعودية.. ب�ص هى النف�ص م�ص اأكر، وا اأرادت له اأن يلحق 
العر�ص فاأخرته اأن ابن عمتها متكلم عليها وم�ص عارفه تعمل ايه!، اأى نعم 
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كان مفي�ص غرها اأدام اآدم وكانت واثقة انه هيلف يلف ويرجعلها.. ب�ص 
يح�سبلها ده بر�سه ! 

وعندما اأعلنا ارتباطهما، م يكن لدى حواء اأ�سدقاء �سباب على الفي�سبوك 
تلتقط �سورة وهى توجه  البلوك على خوانة اأنها اتخطبت!، وم  ترزعهم 
تعرفهم رمزاً انت�سارها فى  اآدم فى وجه كل من  بقب�سة يدها ويد  بوك�ساً 
لكل  ل�سانها  تخرج  وهى  اأخرى  �سورة  تلتقط  وم  اأخراً،  ك�سبتها  معركة 
�سديقاتها وهى ت�سر للدبلة لتغيظ كل اأعدائها، وم ت�سع كلمة »خطيبي« 
�سبع مرات فى جملة مالها�ص اأى تاتن لزمة وهى تتحدث مع �سديقتها 
ا�سمها  لك  ليظهر  بيكت�ر  بروفيل  خطيبها  �سورة  ت�سع  وم  ال�سنجل، 
بقية  يخيفك  م�سهد  فى  ب�سنب  �سخم  �ساب  �سورة  مع  الرقيق  ااأنثوى 
حياتك، وااأهم.. ااأهم من ذلك كله انها م تكتب يومياً »يا جماعة اللى 
مركز معايا ي�سيبنى فى حاى« وهى مقتنعة ان خطيبها اللى �سبه الروكلى 

مثار ح�سد جميع بنات ااأر�ص !. 

كانت حواء مت�ساحة مع نف�سها، اأحبت حواء �سكلها وم تتعامل مع وجهها 
كتورتة فواكه، واأحبت ج�سدها وم تخجل اأبداً عندما ترهل وم تعمل 15 
ن�سارة  قلت  وعندما  �ساعة،  ن�ص  بعد  وت�سعف  ااأ�سبوع  فى  دايت  نظام 
اأمينة  وو�سفات  للبوتك�ص  تلجاأ  م  والزمن  الطبيعة  بفعل  تدريجياً  ب�رتها 
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�سلباية اللى هرجعها 15 �سنة ورا )كانت رجعت هَى(، كانت حواء عارية 
ومعرفة اإنها عارية، وم تقاوح اإنها اب�سة وهى تقريباً م�ص اب�سة! وم تكن 
ت�ستهلك من وقتها اأربع �ساعات لتعرف هتلب�ص اإيه وهى نازلة وا �ساعات 
اأخرى لتندب حظها اإن معندها�ص حاجة تخرج بيها ودوابها يكفى اإقامة 

معر�سن ماب�ص »ر�سالة« ام�ستعملة. 

ولكن كل تلك امثالية جعلت حياتها ملة، �سخيفة، لي�ص بها اأى �س�سبن�ص 
اأو اأك�سن اأو دراما، لذلك ا�ستيقظت حواء ذات �سباح ومالت على اأذن 

اآدم وهم�ست له: بقولك اإيه.. ماتيجى ناكل من ال�سجرة! 
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ونظرته  �ساعتها..  عليه  هينقح  اللى  وما مدى غروره  انه حتاجه ف حياته،  ويقوله  بيه  ي�ستنجد  جاى 
اللى هتختلف ليك ماًما بعد ما ح�ص ان هو موجود على �سلمة اأعلى من ال�سلمة اللى انت واقف عليها 
بالن�سبة له.. فكرة انه بقى اأكر من �سديق وانت ل�سه زى ما انت ف مكانك ف حد ذاتها فر�سة عظيمة 
انتفاخ ااأناوالغرور!، هو هيحتار..  لو عايزك  هاتقل فى نظره ولو راف�سك هاي�ستخ�ر .. وي احالتن 
م�ص هيقولك.. مقاومة اللذة واا�ستمتاع ان حد حتاجلك م�ص اأى حد يقدر يقاومها.. فميبقا�ص عايزك 
لنف�سه ونف�ص الوقت م�ص عايزك لغره، فا يرف�ص م�ساعرك وا يقبلها، احل التانى تخر�ص خال�ص.. 
وت�سيل ال�ر جواك حد ما ح�ص ان الطرف التانى على نف�ص تراك ام�ساعر معاك.. ولو مبقا�ص، اكتم 

ال�ر لاأبد ومتغر�ص �سورتك ف عنيه، ااعراف ورطة.. ور�سا�سة ما  بتطلع وما برجع�ص !

اللحظة اللى بتقرر فيها انك تقول حد انه بقى جزء من حياتك، اإن كل تف�سيلة ف حياته بقت حاجة مهمة ليك، انه باإيده يخلى 
مزاجك حلو اأوى اأو �سيئ جًدا من غر ما يق�سد، ان كل كلمه عابرة اأو فعل تافه بيعمله مكن يغر يومك كله، انك بقيت ت�سوف 
احياة بعنيه هو اأكر ما انت نف�سك �سايفها، انك اكت�سفت انك بقيت تقول نف�ص اللزمات اللى بيقولها و�سط الكام وبقيت تقلد 

حركاته وطريقة كامه تلقائيًا  من غر ما تق�سد..

فى اللحظة دى قدامك حل من اتنن: اأولهم انك تقول ده، ت�سارح، حدف نف�سك فى ملعبه وت�ستنى قراره، ت�ستنى تقييمه لواحد  اف
عر

 اا
حظة
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ال�سعداء ا ياأكلون ااإندومى
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تالت  »دى  اماجو:  ع�سر  من  �سفطة  اآخر  ت�سفط  وهى  �سديقتى  ى  قالت 
بالتوت وحفلة لعمر خرت وفيلم رومان�سى  كوباية ماجا بعد ت�سيز كيك 
فى ال�سينما ول�سه م�ص مب�سوطة.. كل حاجة كانت بتب�سطنى فقدت قدرتها 

على ااإب�ساط.. تفتكر ليه؟«.

التى  الوقتية  لل�سعادة  اإن كل ما نفعله هى حاوات  يا عزيزتى  فقلت لها: 
حاجبيها  رفعت  تقدير.  اأح�سن  على  بقليل  بعده  اأو  احدث  بانتهاء  تنتهى 
ثم نظرت ى بخبث وم تبداأ النطق حتى قاطعتها: اأعرف ال�سوؤال القادم.. 
اأحد  يوجد  ا  اأنه  واأخرك  الدنيا؟  هذه  فى  �سعداء  هناك  هل  �ست�ساأليننى: 
مرتاح بطبيعة احال ولكن ثمة ب�راً ا�ستطاعوا اأن يخلقوا احد ااأدنى من 

ال�سعادة اأنف�سهم، وعا�سوا �سعداء!
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اأحد عن  الدنيا واأحوالها كلما �ساألهم  ال�سعداء هم الذين ا ي�ستكون من 
هى  ااأخبار«،  و»اإيه  و»ازيك«  اإيه«  »عامل  اأن  يدركون  فهم  اأخبارهم، 
اأ�سئلة للتحية فقط ولي�ست اأ�سئلة بجد تنتهى بعامة ا�ستفهام وتنتظر اإجابة 
ي�ساألونهم  من  اأن  يدركون  اأنهم  يعانيه،  الذى  القرف  عن  عري�سة  طويلة 

يعانون من نف�ص القرف ورما اأكر!

ال�سعداء هم الذين قبلوا باحياة »باكدج« واحدة على بع�سها بكل ما فيها، 
دائماً  ي�سخموا اخ�سائر  فلم  بحياتهم،  الرائع  للجانب  دائماً  نظروا  فطاما 

على ح�ساب ااأرباح، ف�سعروا بالر�سا ور�سيت اأنف�سهم عنهم.

ال�سعداء هم الذين ا�ستطاعوا اأن ينجحوا بقوة فى اختزال الكراهيه اأق�سى 
م�ساحة بقلوبهم، ووقفوا مع من يحتاجهم من قبل اأن يطلب، و�ساعدوا من 

طلب دون اأن م�سوه ويب�سموه على ورقة اإنه هيتمر فيه.

تعاي�ص  كما  معها،  وتعاي�سوا  اأ�سدقائهم  عيوب  اأدركوا  من  هم  ال�سعداء 
اأ�سدقاوؤهم مع عيوبهم، وهم الذين ي�سارحون النا�ص بكل ما ي�سايقهم اأوًا 
باأول وا ي�سمحون للزعل اأن يتكوم، وا لقلوبهم اأن تتعباأ بالتوافه، الذين 
متلكون من ال�سفاء ما ي�سمح لك اأن تعاتبهم دون ح�سا�سية، ومتلكون من 

الب�ساطة ما يكفى لعدم تريرك لهم باأنك بتهزر كل ما تيجى تهزر.
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اأن ااأ�سعب من انتظار حبيب يعود هو انتظار الدور  اأدركوا  ال�سعداء من 
اأماً  اأخف  م�ساعرهم  ي�ستحقون  ا  من  ده�ص  واأن  الدكاترة،  عيادات  فى 
من ده�ص اأرجلهم للعبة اأطفال باخطاأ، واأنه لي�ص هناك قرارات �سحيحة 

وقرارات خاطئة.. بل هناك قرارات �سحيحة وقرارات نتعلم منها..

ياأكلون  امفرطة جاه �سحتهم، فا  لي�ست لديهم تلك اح�سا�سية  ال�سعداء 
و�سمك  طبيخ  يتع�سون  من  ال�سعداء  حزين،  طبق  فى  ليا  ااإندومى 
الذين  هم  ال�سعداء  احمو�سة،  بفوبيا  ااكراث  دون  بالق�سطة  وب�سبو�سة 
ح�سنى  تامر  حال  ويبكون  ح�سنى  م�سطفى  ليتاأثروا  القدرة  لديهم  مازال 
وهو يودع حبيبته فى اأغانيه، وا يقارنون جديد عمرو دياب الفنى ما�سيه 

وا ي�ساألون دوماً: هو منر فن من اللى بيح�سل فى البلد؟

رفاهية، وزيارة مطاعمهم  لهم م�سوار، والريا�سة  بالن�سبة  ال�سفر  ال�سعداء 
امف�سلة طق�ص دورى، والنوم يزورهم فى ال�سوبر جيت والقطارات و�راير 

ااأغراب..

ال�سعداء ا يخلو كامهم من اإفيهات ااأفام، ي�ساهدون با�ستمرار »العيال 
كرت« و»مدر�سة ام�ساغبن« و»امتزوجون« و»�سك على بناتك« و»ريا 
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وحما�ص  �سغف  بنف�ص  وي�سحكون  ال�سغال«..  �سيد  و»الواد  و�سكينة« 
و�سفاء ال�سحكة ااأوى، يرق�سون دون مقاومة على ااأغانى ال�سعبية دون 
الت�سفيه منها، ويرتدون اماب�ص امريحة اأكر من كونها �سيك، ويختارون 

منها ما يليق بهم ولي�ص لكونه ماركة.

التوك  برامج  ي�ساهدون  وا  ال�سيا�سة،  فى  الكام  عن  احتجبوا  ال�سعداء 
اأا  اختاروا  امثرة،  الق�سايا  فى  براأيهم  واحتفظوا  اجرائد،  وقاطعوا  �سو، 

يكون لديهم وجهة نظر.. وذلك فى حد ذاته وجهة نظر!



2
4

ح�سلت لنا دفعنا منها تعب، ودفعنا منها خوف انها مروح�ص من بعد ما جت،  ودفعنا 
تعبنا تانى ع�سان ت�ستمر، دفعنا من ال�سدف احلوة مفاجاآت زى الزفت، ودفعنا من وجود 
نا�ص حلوة عرت ف حياتنا مقدرنها�ص بنا�ص قدرناها ومتمر�ص فيهم، دفعنا من كل حاجة 
اأى حاجة  نف�سك  فمت�ستكر�ص على  احياة عادلة جًدا وميزانها مظبوط،  ول�سه هندفع، 

حلوة ح�سلك.

اإحنا بندفع من كل حاجة، بندفع من الكام احلو اللى بنقوله، والكام احلو اللى بن�سمعه، كل حاجة حلوة  ََمن
الت
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فكر قبل احذف!
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عمرك �ساألت نف�سك: هل النا�ص اللى بتحبهم، بتحبهم ع�سان هما حلوين 
للدرجة دى، وا بتحبهم ع�سان ملقت�ص غرهم فى طريقك؟

بيهم،  الظروف جمعتك  ان  ا�سحابك مجرد  يعنى هل هما  مفهمتني�ص.. 
وا انت اخرتهم بكامل اإرادتك وانت عارف ومتاأكد اإنك لو قابلتهم فى 

ظروف واأوقات ختلفة كنت هت�ساحبهم بر�سه؟

اللى انت عاي�ص فيها، وا لو  طب هل انت زى ما انت ع�سان الظروف 
الظروف اختلفت م�ص هتبقى انت خال�ص؟

يعنى انت اإزاى حكمت على نف�سك انك حرم، وانت حاطط حواليك كل 
القيود اللى تخليك حرم، انت حرم اأول ما تتحط فى كل ااأجواء امنحلة 
انت  احقيقة..  بتقول  ع�سان  م�ص  �سادق  وانت  حرم،  فعًا  انك  وتثبت 

�سادق ما اخرت تقول احقيقة وكانت فر�ستك اأحلى كتر فى الكدب!.
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وال�ساحب اإزاى حكمت عليه انه �ساحب مجرد انه بروح معاك ال�سينما 
اأو بي�ساركك القعدة فى الفود كورت.. اأى حد مكن يعمل كده، ال�ساحب 
تقع  ما  اأول  دماغك  فى  ييجى  رقم  اأول  هو  يكون  ما  اأول  �ساحب  يبقى 
فى م�سكلة.. ال�ساحب هو اللى هيقرر اإنه يتورط معاك فى ام�سيبة حد ما 

تخرجوا منها �ُسام.. اأو ما تخرجو�ص! 

فى  اأو  كتاب،  بتقرا  كافيه  فى  وانت  بيها  ح�ص  اللى  هى  م�ص  والوحدة 
م�سيك ال�سبح وانت بت�سمع مزيكا عالية فى ودنك، الوحدة م�ص قعدتك 
لوحدك،  تبقى  اإنك  م�ص  الوحدة  النا�ص،  على  بتتفرج  وانت  البحر  على 
الوحدة هى اإنك تبقى لوحدك و�سط النا�ص، الوحدة انك تبقى �ساكت فى 
دو�ستهم، ومدوو�ص ف عز ما هّما �ساكتن، الوحدة انك ت�سحب نف�سك 
بب�ساطة من عامهم للعام بتاعك انت، اإح�سا�سك انك فى مكان وهّما فى 

مكان تانى خال�ص! 

تروح  اإنك  الغربة م�ص  متعرفهم�ص،  نا�ص  تعي�ص و�سط  اإنك  والغربة م�ص 
حفلة متعرف�ص فيها حد، الغربة م�ص اإنك تقابل نا�ص جديدة فتاخد جنب، 
الغربة هى اإنك تكت�سف ان النا�ص اللى �سيعت �سنينك بقربهم.. انت ل�سه 
ما  بعد  كام  بطراطيف  دلوقتى  نا�ص  مع  كامك  هى  الغربة  معرفتهم�ص، 
تداوى  متعرف�ص  انك  الغربة  بتخل�س�ص،  ما  بينكو  الرغى  �ساعات  كانت 

اللى انك�ر بينك وبينهم فا قدرتو تبقوا قريبن وا عرفتو تبقوا بُعاد! 
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واخوف م�ص انك تخاف على اأى حاجة ح�سلك، اخوف انك تخاف من 
خوفك اللى ُخفته على اأى حاجة ح�سلك. وال�سجاعة م�ص اإنك تفكر فى 
قرار رغم خاوفك، ال�سجاعة اإنك تكون فى ن�ص الطريق بتحارب خاوفك. 
اتعمل  الندم  عملتها..  انت  حاجة  على  تندم  اإنك  كان  ما  عمره  والندم 

ع�سان تندم على كل حاجة ماعملتها�ص! 

اإنك  هو  اافتقاد  تاي،  هت�سوفه  م�ص  ميت  تفتقد حد  انك  م�ص  واافتقاد 
تفتقد حد عاي�ص ل�سه الفر�ص موجودة ت�سوفه وتقابله ب�ص عاقاتكم هى 
تبقى كوي�ص،  تبقى حتاج حاجة ع�سان  اإنك  اللى ماتت. وااحتياج م�ص 
تبقى  احاجة دى ع�سان  ناق�سك  ب�ص  معاك كل حاجة  يبقى  ان  ااحتياج 
كوي�ص، واا�ستغناء عمره ما كان معناه انك ت�ستغنى عن حاجة م�ص معاك، 
اا�ستغناء هو ترفعك وزهدك عن حاجة فى اإيدك وملكك وانت اللى م�ص 

عايزها! 

و�سط  احنا  توهانا  وو�سط  احاجات،  توهان  وو�سط  احنا،  توهانا  و�سط 
ما  زى  حاجة  كل  ن�سوف  حاجة،  كل  نف�س�ص  نرجع  حتاجن  احاجات، 
هَى، واأن احاجات �سبه بع�ص.. وم�ص هنعرف نفرق بن اأكيا�ص ال�ساى 
والنعناع والكركديه.. فمحتاجن ندلق عليهم ميه مغلية، �ساعتها.. مكن.. 

مكن ن�سوف لونهم احقيقى!
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عندما اأر�سلت ى تلك الفتاة: 
انقذنى!
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مع  في�سبوك  موقع  ااإنبوك�ص على  ر�سائل  اأت�سفح  واأنا  هادئاً  �سباحاً  كان 
من  تنتظرنى  ق�سرة  ر�سالة  وجدت  حتى  اليومية،  كعادتى  الن�سكافيه  مج 
ا: »م�سطفى، اأرجوك قوّى ازاى اقدر  طفلة عمرها 10 �سنوات، تقول ن�سً

اتخل�ص من ذكرياتى اللى معكننة حياتى وخليانى م�ص عارفه انام!«.

ال�سخ�سى  بروفايلها  على  دخلت  وتنَحت،  بالظبط  زيك  عملت  هنا 
امريلة  اابتدائى واب�سة  الرابع  بال�سف  فعًا طفلة  اأتاأكد من هويتها، هى 
اإيه يا حبيبتى اللى م�ص قادرة  اأ�ساألها بكل براءة: »ذكريات  اهه، فكتبت 

تن�سيها.. ت�سلخات البامرز؟«.

�سدقنى م اأكن اأق�سد اأبداً ال�سخرية منها ومن م�ساعرها، ولكن ماذا تكون 
ذكريات واحدة ي ال�سن دة

تغلق  اأن  قبل  وماأ�ساتها  ذكرياتها  اأعرف  لكى  احقيقة  فى  الف�سول  قتلنى 
اأوراقها  ترتيب  وتعيد  ت�ستجم  �سافرت  اأنها  الظن  واأغلب  الطفلة ح�سابها 
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قبل اأن تتخذ قرارات م�سرية تقلب حياتها راأ�ساً على عقب.

 عندما كنت فى �سنها، كان قرارى ام�سرى وقتها انى اأطّلع ام�ساف اإليه 
قرار  كان  اآخر  مدر�ص  عربى  مدر�ص  من  حولت  اأن  يوم  النحو،  قطعة  من 
عيلة، كانت حرتى فى الربع جنيه امخروم اللى طلعلى فى كي�ص قلبظ هًما 
بالن�سبة ى.. يا ترى اأ�رفه دلوقتى وا اأخليه مع م�روف بكرة، الفل�سلفة 
فى حياتى انى اأفكر يا ترى وانا باكل ال�سيب�سى انا ب�ص اللى �سامع �سوت 

القرم�سة وا اللى حواليا هما كمان �سامعن!!

البلوفر  واألب�ص  بال�سقلوب  الكاب  األب�ص  اأن  فى  تتجلى  ال�سياعة  كانت 
�ساكو�ص..  قول  تقوله:  تروح حد  انك  وقتها  الرو�سنة  بالعك�ص، وكانت 

ب�ص قول �ساكو�ص.. �سعرك منكو�ص..

بيقول  كان  اللى  هو  الوقح..  امنحط  ال�سافل  اأيامنا  ااأدب  قليل  الطفل 
للتانى: هديك بوك�ص اخليك �سابونة لوك�ص..

اإيه  فتاة  فتاة.. ا  الكافيه  امقال وجل�ص بجوارى فى  اأكتب هذا   بامنا�سبة 
حتة عيّلة مفعو�سة م تكمل الـ12 �سنة بت�سي�ص جنبى ب�راهة.. واأنا اأتذكر 
واأنا  بقى  وم�سم�ست  خاط  زبادى  �ربت  �سنها  فى  ْعت  �سِ ما  يوم  اأننى 
مرّوح، فى اأحد ااأفراح دققت بوجه طفلة اأعرفها و�ساألتها: اإيه اللى انتى 
فردت  �سكلك،  اأبو  �سنة..  واربعن  حاجة  �سكلك  ده؟  و�سك  فى  مهبباه 
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م�سر  عن  اأخرها  اأن  حظتها  فى  اأود  كنت  اير..  اآى  دى  اأاطة:  بكل 
بنت فى اعدادى و�سعت زبدة كاكاو من ورا اأهلها وم تر ال�سارع اإا فى 
يعنى.. بتحكموا ع  الرجالة  اإنتو  اأكملت: عيبكو كده..  الثانوى، ولكنها 
البنت من �سكلها.. ما فائدة عذرية اج�سد اإذا كان الفكر عاهراً؟ يا نهارك 
النا�ص  ان  فاكر  اعدادى  تالته  انا قعدت حد  منيل.. عذرية اج�سد؟.. ده 

بتخلف بع�ص بالبو�ص!!

يا اه! كيف حولت الطفولة اجميلة بهمومها الريئة لهذا الكم من الت�سوه، 
وكيف حول ااأطفال فجاأة لعيال كبار دون اأن يعي�سوا كل حظات الهبل 
وال�سذاجة والراءة التى ا يبقى من �سقاء العمر �سواها فرة مفرحة، يكفينا 
اأننا م نكن نحمل فى اأنف�سنا اإحباط ااأم�ص وهّم اليوم وغمو�ص بكرة، لو 
تعي�سة  مرحلة  ليعي�سوا  حياتهم  �ريط  ي�رعون  اأنهم  ااأطفال  هوؤاء  يعلم 

�ستاأتى اآجًا، لندموا على ا�ستعجالهم وق�سوا اأوقاتهم بكل تفاهة مكنة.

اإن اأجياًا م تلعب »ااأوى« وال�سيجا وال�سبع طوبات وحب�ست خيالها فى 
ااآى باد والباي�ستي�سن، وحول رغيهم وف�رهم ل�سات الفي�سبوك والوات�ص 
اب، فكتبوا اأكر ما تكلموا، و�سمتوا بدا من اأن ماأوا الدنيا �سجيجاً، وم 
يعي�سوا ق�س�ص حب النظرات من بعيد لبعيد، هى اأجيال بائ�سة با �سك !.

 اأمى العزيزة، تتهميننى اأنا وجيلي، جيل الع�رينات باأننا جيل جاحد وم�ص 
اأمك من جرد نظرتها لك واأننا  اأنك كنت تخافن  مربي، حكن ى دوماً 
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مرات  ثاث  تتجمع  كانت  اأ�رة  انتو  حق..  عندك  مابيخت�سي�ص،  جيل 
على ال�سفرة.. اأجيال ما ي�سمى بالدفء ااأ�ري، ونحن اأجيال ا ندفاأ اإا 
بالوايرل�ص، كنتو اأ�رة كاملة لديكم تليفون واحد اأما ااآن فا�سبحنا نحن 

اخم�سة لدينا 12 خط تليفون.. هنكلم بع�ص اإمتى؟

 اإنتو جيل العزومات واحنا جيل يعي�ص على �سندوت�سات يفتحها اأكر من 
مرة ليتاأكد اأن ما ناأكله فراخ اأو حمة اأن كمية ال�سو�سات اأف�سدت طعمه، 
�ساكن  وحبيبى  ال�سيدة  حى  فى  »�ساكن  م�ساكلكم  اأكر  كانت  جيل  اإنتو 
امينمم  فلو�ص  اأجيب  انا وحبيبتى،  فى اح�سن« ونحن م�سكلتنا.. خارج 
اإنتو  و�سلمى،  عمر  جيل  ونحن  اخالية  الو�سادة  جيل  اإنتو  منن؟،  �سارج 
جيل الزرارين.. ااأخ�ر بيفتح وااأحمر بيقفل، واحنا جيل تتوقف راحة 
باله واأمنه وا�ستقراره و�سعادته على مدى �سحن بطارية تليفونه، اإنتو جيل 

ااإح�سا�ص نعمة، واحنا جيل نعمة فيه م�ساحبه اتنن فى نف�ص الوقت!

فنحن  منا،  تعانونه  ما  كل  فرغم  جيلك،  وكل  انتى  حظوظة  اإنتى   اأمى.. 
بالن�سبة لاأجيال القادمة مايكة باأجنحة بي�ساء، اأما نحن، فنحن البوؤ�ساء 
التع�ساء �سيئو احظ اللى هندب�ص فى تربيتهم، وا اأخفى عليِك �رًا.. م�ص 

متاأكد.. م�ص متاأكد خال�ص يعني.. من اللى هربى التانى فينا..؟
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من كان مفرو�ص تقوله �سكًرا ب�ص الدنيا خدتك؟ من كان نف�سك تقولّه: »على فكرة عندك حق.. اأنا كنت 
غلطان« ب�ص كرامتك نقحت عليك، من كان فى �سيقة وكان نف�سه ي�سمع منك كلمة معل�ص اأنها هتفرق 

معاه، ومن خاف يطلب منك حاجة ومطلبها�ص اإنه خاف انك تخذله!

اإنت دلوقتى مدان حاجتن، اأول حاجة انك �سكّت، واحاجة التانية انك ف�سلت طول الفرة دى �ساكت.

اتعود فى احياة دى، اإنك حتدفع من اللى انت مقلتو�ص اأكر من اللى انت قلته، وان احياة اأق�ر ما تتخيل، 
وان فر�ستك فى اإنك تقول للى بتحبه انك بتحبه، وتعتذر للى عايز تعتذر له متاحة دلوقتى قبل ما تختفى 

خال�ص. 

�سدقنى فيه م�ساعر كتر فايتاك، اأول ما هتعرفها هتكت�سف �ساعتها انها كانت اأهم بكتر من فكرة من اللى 
زار بروفايلك.

من زار بروفايلك؟
كان عندك طول الوقت ف�سول تعرف من اللى زار بروفايلك على الفي�ص بوك من خال تطبيقات اأغلبها كان فرو�ص وم�سيدة لف�سولك، ب�ص 
الغريب ان نف�ص ف�سولك ده مودك�ص اأبعد من كده، مفكرت�ص فى تطبيق يكون حقيقى وواقعى اأكر من من اللى زار بروفايلك، تطبيق فى 
حياتنا يخلينا نعرف من حبك و�ساكت، ومن حبك واتك�سف يقولك، من مهتم بيك ونف�سه ي�سارحك باهتمامه ب�ص خايف من رد فعلك، 
ومن انت مزعله ونف�سك ت�ساحه ب�ص خايف يك�سفك، ومن انت زعان منه ونف�سك يقولك ب�ص انا اآ�سف ع�سان تتلكك وترجع تكلمه، 
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ام�رى بيت�رف
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لو كل واحد فينا دَور عنده فى حياته ومالقا�ص حاجة يفتخر بيها، ازم على 
ااأقل يفتخر اإنه م�رى.. ااأب الروحى مبداأ »احاجة اأم ااخراع«.

 

اإعادة التدوير هو علم بيقوم على حويل امخلفات واحاجات اللى بترمي، 
خرع،  بطبيعته  ام�رى  وان  ااإن�سان،  منها  ي�ستفيد  مكن  تانية  منتجات 
كان رائد فى علم اإعادة التدوير، مكن خد�ص فر�سته فى امحافل الدولية، 
البيت،  فى  عندك  كده  ب�سة  ب�سيت  لو  ام�رية،  البيوت  فى  خدها  ب�ص 

هتاقينا اخرعنا من كل حاجة.. حاجة تانية خال�ص.

علبة  التاجة،  فى  وحطيناها  ميه  اأزايز  قلبناها  ال�ساقعة  احاجة  اأزايز 
ال�سيكواته ما خل�ست حطينا فيها اإبر وبكرات خياطة وم�سامر ومفكات، 

والكراتن بنحط فيها الكراكيب..
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بنعملها  الفا�سية  ال�سجاير  للزرع، وعلب  ق�سارى  عملناها  ال�سمنة  علب 
والكبرة  �ساي،  فيها  بنعمل  ال�سغرة  بتختلف،  اجبنة  وكبايات  طفاية، 

بن�رب فيها ميه..

بطرمانات امربى والع�سل، بنخلل فيها زيتون وخيار.. اأو بنحط فيها ال�سكر 
وال�ساي، واأزايز الزيت بنحط فيها اجاز، واأكيا�ص ال�سوبر ماركت بنعملها 
اأكيا�ص زبالة، حتى �سنط الهدايا، بنحتفظ بيها ع�سان ندى فيها هدايا لنا�ص 

تانيه بيحتفظوا بيها بر�سه ع�سان يدوها لنا�ص تالتة.

القراية،  اإا  حاجة  كل  فى  اجرايد  بي�ستخدم  اللى  الوحيد  ال�سعب  اإحنا 
بيفر�ص عليها ااأكل، بيلمع بيها ااإزاز، بيلف بيها ال�سندوت�سات، بيغطى 
عليها  بنطلع  برميها�ص،  ما  بتخل�ص  ما  الكراري�ص  حتى  اجثث،  بيها 

بطاط�ص..

اإحنا ال�سعب الوحيد اللى ما ازازة ال�سامبو بتخل�ص بيماها ميه ع�سان ما 
تخل�س�ص، وبيع�ص على البطارية ب�سنانه ع�سان يطول فى عمرها..

 

تانى  بيحطه فى جيبه  بي�ستخدمه،  ما  امنديل  مابرمي�ص  اللى  ال�سعب  اإحنا 
مكن يحتاجه، ولو هرميه.. م�سح بيه اجزمة ااأول!.
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تبوظ وبيعملها ع�سر،  اللى قربت  الفاكهة  ما برمي�ص  اللى  ال�سعب  اإحنا 
ال�سخنة  احاجات  بيها  بي�سيل  انه  القدمة  الداخلية  غياراته  ومابرمي�ص 
اأما هدومه نف�سها فبي�ستخدمها مهمة  فى امطبخ )اإنت متخيل القرف!!(، 

اأرقى.. بيم�سح بيها اأر�سية البيت، اأو بي�ستعملها اكيا�ص للمخدات!.

اإحنا ال�سعب اللى ال�سورت عنده كان اأ�سله بنطلون اتهلك، وهدوم البيت 
كانت هدوم خروج ب�ص قدمت، واأكل القطط والفراخ بيبقى بواقى الغدا، 

ولب ال�سهرة بيبقى لب البطيخ اللى بنحم�سه ما برميهو�ص..

اإحنا ال�سعب اللى ما بيف�سكل خطوبته بيحتفظ بالهدايا يديها خطيبته اللى 
بعد كده، وبيتجوز مراته اجديدة بنف�ص عف�ص مراته القدمة، وهدوم عياله 

بيورثوها من الكبر لل�سغر..

اإحنا اأكر �سعب عنده بياعن روبابيكيا، مع اإننا اأكر �سعب معندو�ص حاجة 
ترمى!
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ع�رة فروق بينك وبينها
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خانها..  راجل  لو  البنت  اإما  البنات،  كل  بيكره  خانته  بنت  لو  الولد   -1
فبتكره كل البنات بر�سه!

2- الولد بيغلط فى ا�سم حبيبته كل مرة باإ�سم، والبنت بتغلط فى اأ�سامي 
الرجالة كلهم باإ�سم حبيبها!

3- الولد م�سدر فخره فى احياة كام بنت ارتبط بيها، وم�سدر فخر البنت 
فى احياة كام ولد فك�ستله. 

ي�ساركه  منا�سب  حد  لقى  انه  بيح�ص  هو  برتبطوا،  ما  والبنت  الولد   -4
اأيامه، وهى بتح�ص انها انت�رت على كل بنات العام.

فبين�سى  الولد  اأما  تن�سى،  وبعدين  ااأول  بتتعب  البنت  الفراق،  بعد   -5
ااأول وبعدين يتعب!
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6- البنت لو عرفت ان اخوها بيحب بتقف جنبه ع�سان تنّجح ق�سة حبه، 
اأما الولد لو عرف ان اخته بتحب فبيطن عي�ستها.

اأنا م�ص م�ستنى رد منك بيبقى فعا  7- الولد ما يكتب فى اآخر الر�سالة: 
م�ص م�ستنى رد، اإما لو بنت كتبت: م�ص م�ستنية منك رد، فهى بتقولك: لو 

�سمحت اأرجوك اأتو�سل اإليك رد!

8- البنت عندها مية �سبب تتم�سك باحب، والولد عنده مية �سبب يخلع 
منه.

9 - مفي�ص راجل م�ص خاين، فيه راجل ل�سة منك�سفت�ص خيانته، ومفي�ص 
بنت مابتعرف�ص خيانة راجل ليها، فيه بنت بتعمل عبيطة.

والبنت  مقنعة،  كدبة  اقي  م�ص  ماهو  طول  احقيقة  بيقول  الراجل   -10
بتكدب طول ماهى عارفة ان احقيقة م�ص مقنعة!
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ال�سيجارة،  نف�ص ف  اآخر  اللقا زى  اآخر حظة فى  تق�سية واجب،  ما كانت  بتحبها عمرها  اللى  البنت  تو�سيلة 
اآخر بق من فنجان قهوة، بتحاول تع�ر اللحظة تطلع منها  اآخر حتة �سوكاته، زى  زى 
ناحية  م�سيك  ال�سارع،  بتعدى  وانت  اإيديها  م�سكة  تخل�ص،  ما  قبل  حلوة  حاجة  كل 
تتّكى  بتحاول  اتنن وانت  وتتاأخر  بتقدم خطوة  اللى  الطريق، رجلك  وانتو ع  العربيات 
على  الزمن يقف، اآخر �سام، واآخر م�ساورة بااإيد، اآخر  »خد بالك على نف�سك« و»ما 
اللحظة  فيها تدريجيًا عن نظر بع�ص، وهى ذات  بتختفوا  اللى  اللحظة  تو�سل كلمنى«، 

اللى بتكت�سف ان ااأوقات احلوة ما بتكت�سف�ص انها كانت حلوة اا ما تخل�ص!

سيلة
تو�

ال
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ال�سحاتة موهبة م�ص حدف مناديل
 



44

اأحد ال�سوارع، وقال له  اأنيق �سديقى وزوجته فى  بفرن�سا ا�ستوقف �ساب 
ال�سوؤال.. ولكن هل حبها؟  اعذرنى عن وقاحتى فى هذا  ااأدب:  منتهى 
بهذا  الظن  ي�سيء  ان  وقبل  فجاأة  �سديقى  ارتبك  رفيقتك؟،  حب  هل 
له عاهة م�ستدمة بغ�سومية ام�رين امعهودة، قطع  ال�ساب ويلكمه م�سبباً 
تهديها  لوحة  لك  اأر�سم  اأن  ى  ت�سمح  هل  واأكمل:  تفكره  ال�ساب  عليه 
اأن تعجبك  اأَى مقابل ب�رط  تلك الليلة الرائعة وتدفع ى  لها لتتذكرا معاً 

الر�سمة؟!

ال�سدمة جعلت �سديقى يوافق ويخو�ص التجربة حتى يرى نهايتها، وكانت 
نهايتها رائعه بالفعل، اإذ ح�سل ي ب�سع دقائق على لوحة فنية ا تقل جماًا 
عن لوحات اأمهر ر�سامى العام لدرجة اأنه يحتفظ بها فى �سالة بيته اإى ااآن.

للنف�ص مادام  اأبداً �سيئاً مهيناً  اإن طلب ام�ساعدة واكت�ساب الرزق م يكن 
ي�سطف  اإيفل  برج  ورمزيًا، عند  ب�سيطاً  لو كان  ي�سعدك حتى  يقابله �سيء 
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وعلى  واا�ستعرا�سات  الرق�سات  لك  يقدمون  اأناقة  بكل  الباليه  راق�سو 
بعد اأمتار منهم �ستجد من يرق�سون رق�سات ليدى جاجا ومادونا، وتكتظ 
للمارة  وال�سحر  اخدع  حفات  يقيمون  الذين  بام�ردين  اأمريكا  �سوارع 
�سواء كانوا مفردهم اأو ي�ساركهم فى تلك العرو�ص بع�ص احيوانات امدربة 
اأحدهم  �سيوقفك  اإ�سبانيا  وفى  والع�سافر وغرها،  والقطط  الكاب  مثل 
منت�سف ال�سارع لرق�ص معه على نغمات ال�سال�سا، وفى ا�سطنبول �ستجد 
يحب  وتاريخية  عامة  ل�سخ�سيات  تنكرية  ماب�ص  ارتدى  ال�سباب  بع�ص 
الذين م ملكوا  العاديون  امت�سولون  ال�سور معهم، حتى  يلتقطوا  اأن  النا�ص 
اأى قدرات فنية للت�سول قرروا طلب ام�ساعدة بخفة دم، راأيت �سورة اأحد 
ام�ردين وقف بافتة كتب عليها »النينجا قتلوا اأوادى.. اأريد اأمواًا من 
اأجل اأن اأتعلم الكونغ فو« وراأيت عجوزاً لطيفاً كتب على افتة يحملها: 
اأجل  اأمواًا من  اأريد  اأنا كائن ف�سائى و�سفينتى حطمت  »ل�ست من هنا.. 
ال�سيدة  تلك  كثراً  واأ�سحكتنى  املعون«.  كوكبكم  اأغادر  الغيار  قطع 
منك  اأطلب  »ا  و�سعها  من  وت�سخر  حالها  على  تتندر  افتة  كتبت  التى 
م�ساعدة.. اأنا اأ�سعى لتكبر ثديى هذا ما فى ااأمر«، كل ذلك وا يطلب 
له م�ساعدة  اأن تقدم  اأى مقابل، وا ي�ستعطفك، بل يجرك  اأحدهم  منك 
اأن  قررت  اإذا  اأما  لذلك،  �سعيد  فهو  يقدمه  ما  ا�ستمتعت  اإن  طيبة،  بنف�ص 
منك�راً  يظهر  اأو  لي�ستدر عطفك  مدها  ولن  لك  يده  مد  فهو ا  ت�ساعده 
اأى  دون  م�ساعدتك  فيها  ي�ستقبل  �سغرة  علبة  ي�سع  هو  �سفقتك..  لينال 

اإهانة!
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 هنا - فى م�ر يعني - ثاث �سنوات واأنا اأمر على حل بيتزا هت بالتحرير 
اأطول منّى يجل�ص متكئاً على زجاج امطعم ماًدا يده للمارة،  واأجد �سبياً 
اأ�رة  من  الوحيد  الناجى  كاأنه  ال�سديد  البكاء  م�سطنعاً  للعام  ببوؤ�ص  ناظراً 
يهودية اأحرقها هتلر اأمام عينيه وتركه حيًا فقط لكى يتذكرهم ويتعذب.. 
ثاث �سنوات يا موؤمن تزوجت فيها نا�ص وخلفت ورما ماتت وهو مازال 
يبكى على م�سيبة كونية حلت به وحده دون الب�ر.. مناف�ساً الفنان مرهف 
اح�ص م�سطفى كامل فى عدد �سنن احزن، الفرق ب�ص ان ااأ�ستاذ م�سطفى 

اأ�سًا مولود حزين كدهه لوحده!

و�سنوات اأخرى من عمرى وااأطفال النازحون من ربوع م�ر؛ مازالوا على 
اأطراف حطات امرو ونوا�سى ال�سوارع يفر�سون علب امناديل م�سطنعن 
اجدية التامة غر عابئن بنظراتك اأنهم م�سغولون بعمل الواجب امدر�سى 
الذى ا ينتهى ليًا ونهاراً وا حتى فى وقت امدر�سة اللى مابروحها�ص.. 
ال�سارع ف يوقفك  اأما فى  الواجب،  امهم نعمل  امدر�سة  م�ص مهم نروح 
له  فتكمل  �سمحت..«  »لو  يقولك:  ما  ما  واأول  اللطف  منتهى  اأحدهم 
انت ااأ�سطوانة.. اإنت م�ص من هنا وعايز فلو�ص ع�سان ترّوح �سح؟.. ا؛ 
خليك هنا منورنا احنا زى اأهلك بر�سه، و�سنوات و�سنوات واأنا اأقابل تلك 
ال�سيدة امنقبة بعربات امرو على جميع اخطوط وهى حاملة اأ�سعة طبية 
غر وا�سحة امعام وت�رخ: »واه يا اخوانى اأنا ما بكدب عليكو.. جوزى 
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بقاله 14 �سنة فى العناية امركزة« لدرجة اأننى اأخرتها مرة انها تلم فلو�ص 
على تكفينه اأ�سهل ما اإنها مت من م�ست�سفى ول�سه خّف�ص!

النا�ص بتحب تريّح دماغها، ذلك هو قانون الدنيا الثانى بعد قانون اجاذبية، 
يرمى عليك امتو�سل علبة مناديل اأو لبان اأو اأذكار دينية من غر نف�ص وانت 
مداخل  يفر�ص  الذى  امحتاج  لك  ويدعو  نف�ص،  غر  من  بر�سه  تردهاله 
وانت  تغير،  دون  �سنن  من  دعواته  بنف�ص  واموات  وامطاعم  ال�سوارع 
مرتن  ال�سيء  تفعل  اأن  فالغباء  بر�سه،  تغير  دون  اأي�ساً  �سنن  من  تطن�سه 
الفي�سبوك،مفي�ص  على  ومهرو�سة  يعنى  معروفة  ختلفة..  نتيجة  وتنتظر 
فى  تخبط  رب  يا  �سارخاً:  حتاج  طريقك  يقطع  اأن  تتخيل  هل  ابتكار..  
�سافيناز وانت ما�سي، اأو: يارب يا اآن�سة ترّوحى تاقى ح�سن الرداد عندكو 
فى البيت، يا رب تروح ت�سيف تاقى �سارة �سامة فى الباج اللى جنبك، 
واقف  مراد  اأحمد  تاقى  امكتبه  فى  كتاب  على  بتحا�سب  وانت  رب  يا 
جنبك وبيقولك: واه انت خلي، كلها دعوات خيالية ولن تتحقق كما م 
تتحقق اأى دعوات منهم �سابقاً.. ولكنها حاولة لتبديل اموقف.. خد انت 

الفلو�ص و�سحتنى ااأمل!
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معاه دلوقتى و�سايله فى قما�سة بي�سا رايح ادفنه.
ما فقت من اانهيار الع�سبى، ارجفت، �ساألت نف�سى: طب لو انا مت دلوقتى.. اإيه اللى انا 
عملته فى حياتى ع�سان اتكافئ عليه فى النهاية؟ اكت�سفت انه وا حاجة.. اكت�سفت انى 
كنت م�ستعجل اموت وانا معندي�ص اأى ا�ستعداد ليه.. �ساعتها دعيت ربنا يطول فى عمرى 
ع�سان اعمل حاجة.. يدينى فر�سة تانية ب�ص ا�سلح بيها اللى فات.. ت�ساألنى: ها وعملت 

حاجة؟ اقولك: ا.. ب�ص بطلت امنى اموت.

كنت بتمنى اموت كتر، حد ما مات اأعز ا�سحابى فجاأة باللوكيما ف الدم، رحلته من احياة للموت كانت اأربع 
اأيام مقام�ص منهم من على ال�رير، مكنت�ص متخيل اأبدا ان �ساحبى اللى كنت بتم�سى معاه وب�سحك، انا ما�سى  وت

ام
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البنت اللى ف تانية تالت
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اأنا واحد من اجيل الذى ح�ر احب بالنظرات، كان غرامى بها ا يو�سف، 
تلك الفتاة الفاتنة الكائنة بف�سل تانية تالت والتى كنت ب�سببها اأحقد على 
كل اأ�سدقائى ااأوغاد الذين واعدهم احظ وكانوا زماءها بنف�ص الف�سل 

بينما اأنا حدوف زى الكلب فى تانية خام�ص!

اأخرج كل يوم من بيتى فى كامل اأناقتى، اجزمة متلمعة، القمي�ص مكوى، 
طابور  فى  �ساأقابلها  فاأنا  �سعراية..  �سعراية  مت�رح  جنب  على  �سعرى 
ال�سباح، يظل قلبى قبل عينى معلقاً عليها بن كتيبة ف�سلها ام�سطفة مار�ص 
اأحاول  امدر�سية..  ااإذاعة  بعدها  ومن  ال�سخيفة  اليومية  ال�سباح  مارين 
فاأخرج من الطابور لكى  اأنها فتاة حظوظة حب �سخ�ساً ميزاً  اأثبت لها  اأن 
اأحيى العلم والعيون كلها تاحقنى كنجم �سينما يوم افتتاح فيلمه، فاأ�رخ 
»حيا جمهورية م�ر العربية« حاوًا مييز �سوتها من بن كل امئات الذين 
يرددون ورائى واأعود لها فى الطابور كبطل متطى جواده بعد غزوة ح�سد 
فيها رءو�ساً ما يكفى، والعك�ص.. كان اليوم الذى ا اأمحها فيه فى طابور 
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اأنها غابت وبالتاى ي�سبح اليوم كئيباً وكاأن ال�سم�ص  اأفهم تلقائياً  امدر�سة 
اعتذرت عن عدم ال�روق ذلك اليوم وقررت »تاأجز« هى ااأخرى! 

اأربع �سنوات مّر  اأن ااأربع ح�س�ص  اأ�سعر  ما بن الطابور والف�سحة، كنت 
على �سجن فى �سجن انفرادى معتقل جوانتنامو، كنت حرفياً اأزق الوقت 
لكى اأراها، واإن كان ذلك ا منع اأن اأحاول اأن اأ�رق حظات من ال�سعادة 
واأ�ساهدها بن اح�س�ص، ي�رب جر�ص كل ح�سة فاأخرج اأنا وتخرج هى 
لنتقابل فى طرقة الدور، اأكاد بالعافية اأمحها من بعيد قبل اأن يداهمنا ح�رة 
اه  كان  ولكن  احب�ص،  وي�ستاأنف  امقبلة  اح�سة  مدر�ص  اأق�سد  ال�سول.. 
يعلم وهى تعلم بال�سوق الذى يدغدغ م�ساعرى، ينفحنى اه بركته فيلهم 
فاأتلكك واأمّر من جانب ف�سلها  اأن ير�سلونى اأى م�سوار  بع�ص ااأ�ساتذة 
واأحاول اأن اأمحها من ال�سباك اأو باب الف�سل امفتوح كمري�ص يتعلق بنف�ص 

اك�سجن لكى يتنف�ص. 

فى  �ريكة  اأ�سبحت  والتى  ااأنتيم،  �سديقتها  مع  هى  تقف  الف�سحة  فى 
عاقتنا فجاأة، تنبهها لوجودى دائماً.. تبت�سم ى هى ااأخرى ابت�سامة اأخوية 
اأحرك ب�سديقى وقد  اأي�ساً  اأنا  وين�ساأ بيننا ود وقد اأ�سبحت كامة اأ�رارنا، 
فهم اأن �سديقه وقع على عينه وتورط بق�سة حب لي�ص له يد فيها، فاأظل 
باتفاق �رى غر  اأنا وهو نراقبها، هى و�سديقتها ت�ستمتعان بتلك امراقبة 
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لي�ست كبرة  بعد م�سافة  بيننا نحن وهما، نظل نحوم حولهما على  معلن 
اأن تظل حت عينى.. فلم نكن  بالكاد ت�سمح ى  ولي�ست �سغرة، م�سافة 
بالقرب الذى يف�سحنا وا نحن بالبعد الذى يقهرنا، كان �سعوراً غريباً متعاً 
واأنت ت�رق الفرحة بن كل هوؤاء النا�ص دون اأن ي�سبطك اأحد، تنظر ى 
الفتاة واأنا اأكلم �سديقى فيزغدنى فجاأة قائا: »احْق بتب�ص عليك« فاأنظر 
مرة  ى  فتنظر  ل�سديقى  اأعود  حتى  ل�سديقتها  بنظراتها  فتهرب  فوراً،  لها 
النظرة  هناك  اخاطفة كانت  النظرات  تلك  بن كل  من  فى خبث،  اأخرى 
التى تتواجه فيها اأعيننا فى نف�ص اللحظة، تلك اللحظة امربكة التى ت�سعر 
وقتها اأن �سخ�ساً اأم�سكك واأخذ يحركك بكل ااجاهات بكل عنف حتى 
امحر،  اممتع  العذاب  قوته، ذلك  بكل  فاأم�سكه و�سغط عليه  قلبك  وقع 
ت�ساألنى  منها  بعدها �سحكة كبرة، وت�سبيلة، وغمزة خاطفة ونظرة  لتاأتى 

»هو انا حلوة النهارده؟«..

ظللت �سنة درا�سية كاملة اأراقبها وتراقبنى، اأطاردها وتطاردنى، قررت اأن 
اأجراأ واأخرها اأننى اأحبها، احقيقة م اأكن اأعرف هل هذا فعًا هو احب اأم 
ع  والبطلة  البطل  انكجة  هو  له  بالن�سبة  احب  برىء،  جيل  من  كنت  ا، 

البحر وبو�ستهم اآخر الفيلم..

كيف  اأي�ساً  اأتخيل  وم  عاطفى،  جواب  �ساأكتب  اأننى  يوماً  اأتخيل  اأكن  م 
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�سيكون رد فعلها ولكنى �سعرت اأننى ابد اأن اأتخذ القرار، قررت اأن اأبتلع 
كل حبوب ال�سجاعة واأكلمها فى التليفون اأخرها هكذا مبا�رة »بقولك 
ايه يا �سارة اأنا بحبك«، عن طريق �سديق ى يعمل والده ب�سنرال ا�ستطعت 
امنطقة، خفت  �ساكنى  دفاتر كل  بن  من  باأعجوبة  رقمها  اأح�سل على  اأن 
لو  فماذا  حدث..  قد  م�ساكل  اأى  من  خوفاً  منزلنا  تليفون  من  اأكلمها  اأن 
كان لديهم تليفون متطور من ذلك النوع الذى يظهر رقم الطالب.. حتماً 
�ستقع ق�سة حبنا فى كارثة، لو اأهلها عرفوا �ستدب م�سادة بينهم وبن اأهلى 
رما تتطور م�ساجرة، رما مجزرة بن العائلتن فتقع ال�سحايا وتتناثر اجثث 
�سامدين  بعيدة  ل�سنوات  والتخفى  وهى  اأنا  الهروب  القدر  لنا  ويكتب 
اإيه  وعلى  طب  ااأفام،  فى  راأيت  هكذا  تلك..  حبنا  ق�سة  على  حافظن 
مدة  الف�سحة  فى  ام�روف  متعة �رف  من  نف�سى  كله، ظللت حارماً  ده 
اأ�سبوعن حتى ا�سريت كارت ميناتل فئة اخم�سة جنيهات، ووقفت اأمام 
»الو..  للمكامة  بروفات  اأجرى  واأنا  ال�سلكية  ال�سماعة  ملتقطاً  الكابينة 
�ستنهار  وقتها  �سارة«..  يا  بحبك  انا  م�سطفى..  اأنا  �سارة  يا  ايوة  �سارة.. 
يقفز  قلبى  كان  بع�سقك«..  كمان  »وانا  كله  العام  فى  وت�رخ  ام�سكينة 
ب�سدرى ككرة بنج بوج طائ�سة، اأحاول اأن اأمالك نف�سى واأ�رب الرقم، 
اجر�ص  �سوت  وجاء  رقم،  اآخر  على  ت�سغط  وهى  ترتع�ص  يدى  كانت 
يدغدغ اأعماقى حتى اختفى فجاأة و�سمعت »األو« انتظرت �سامتاً دون رد 
وفجاأة  اأمها  بل �سوت  �سوتها  يكن  م  »األو..«  ااآخر  الطرف  اأكمل  حتى 
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م  �سدمة  فى  فورا  اخط  واأغلقت  ارتبكت  البطولة..  هرمونات  اختفت 
اأ�سعر اأن كل النا�ص تراقبنى  األتفت ميناً وي�ساراً  اأبدا ح�سوبة، وقفت  تكن 
وتعرف اجرمة التى ارتكبتها فلم يكن رد فعلى اإا اأننى ظللت اأجرى لبيتنا 
واختباأت بغرفتى، ح�را بذاكرتى كل ال�سيناريوهات التى �ستثبت براءتى 

حينما يواجهوننى بتلك الفعلة ال�سوداء اخ�سي�سة.

 بعدها اعرفت لنف�سى اأننى ل�ست �سجاعاً ما يكفى لكى اأواجهها بنف�سى، 
فقررت اأن اأكتب لها جواباً على �سفحة بي�ساء عطرتها جيداً:

»حبيبتى �سارة،،

تقريباً ده جواب زى اجوابات اللى النا�ص ما بتحب بع�ص بيبعتوه لبع�ص.. 
اللحظة  فى  ومعرف�ص  ايه..  فيه  بيكتبوا  ومعرف�ص  اأعمل كده  مرة  اأول  اأنا 
حا�س�ص  جداً..  متلخبط  اأنا  �سارة  يا  ب�راحة  اقول..  دى  فيها  اأنا  اللى 
منهم حاجة..  اقول  ب�ص م�ص عارف  اأوى  اقولك حاجات كتر  انى عايز 
عارفة ما بتبقى مذاكرة اوى وقدامك ورقة اامتحان وم�ص فاكرة حاجة.. 
ده  قبل  وجوابات  و�سطبته،  كتر  كام  كتبت  اأنا  بكده،  حا�س�ص  اأنا  اهو 
بكره  اأنا  اق�سده..  اأنا  اللى  بر�سه  م�ص  كام  فيها  كتبت  اأنى  وقطعتها.. 
ما  انى  افتكر  ما  ب�ص كل  فيها..  بكره كل حاجة  �سارة..  يا  اوى  امدر�سة 
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اروحها ه�سوفك بحبها.. اأنا بفكر فيكى ف البيت.. وببقى �رحان فيكى 
وانا ف الدرو�ص.. وبكتب ا�سمك فى كل الكتب والك�ساكيل طول منا 
انى  اآ�سف  وانا  فيكى..  لو حليته ومف�سلت�ص �رحان  ده  الواجب..  بحل 
بحبك..  انى  فيعرف  ي�سوفه  حد  بخاف  ع�سان  كده  بعد  عليه  ب�سطب 
اآه واه..  وب�سطب كمان على ر�سمتك.. ما انا �ساعات بقعد ار�سمك.. 
مع انى مبعرف�ص ار�سم.. كل مرة ار�سمك بح�ص انك احلى كتر من اللى 
عايز  م�ص  هبقى  ليكى  �سورة  معايا  لو  لنف�سى  بقول  �ساعات  بر�سمه..  انا 
حاجة تانية من الدنيا.. اأ�سل انا رغم انى ب�سوفك كل يوم بح�ص كل مرة 
انك  م�سدق  مببقا�ص  انا  ان  لدرجة  كده..  بتحلوى  بيتغر..  �سكلك  ان 

بتحبينى انا..

�سحيح يا �سارة هو انتى بتحبينى؟.. يعنى انتى بتعملى زيى.. اأ�سل اأانا كل 
ما ا�سمع اأغنية رومان�سية بح�سها عليكى.. حتى لو كانت حزينة بتخيل انى 
�سيبتك و�سبتينى وم�ص عارف ليه ا�سمعنى انتى بالذات.. تفتكرى يا �سارة 

هو ده احب؟

ملحوظة: يا ريت متتكلمي�ص مع واد فى الدر�ص ع�سان �سفت ولد بعد 
اليوم  طول  وف�سلت  حاجة  منك  بياخد  معاكى  واقف  الدرا�سات  در�ص 

م�سايق. 

مـ« .



56

هكذا م�سيت باأول حرف من ا�سمى وواثق انها اأكيد هتعرفنى، ماهى اأكيد 
حا�سة بيّا ومفي�ص غرى بيقعد يب�سلها كده، وانا اأكيد م�ص هكتب ا�سمى 
ع�سان لو اجواب اتقف�ص مروح�ص ف داهية، اأو لو هى اجننت وقالت انى 
فانتهيت من اجواب وتقم�ست  انا،  اقول اأ م�ص  ف�ساعتها  بعتلها جواب 
جواب،  انه  يظهر  اأن  دون  اجواب  تو�سيل  وحاولت  الهجان  راأفت  دور 
الذى  ال�ر  بذلك  اأ�سارحها  اأن  وقررت  ك�سكول  �سفحات  بن  فو�سعته 
اأن  الذوق  من  هل  اأخرى،  دوامة  فى  دخلت  ولكن  اأنفا�سى،  على  يكتم 
اأر�سل لها اجواب كده؟ �ساده يعنى كده.. البنت تقول عليا ايه؟! األي�ص من 
الرومان�سية اأن اأر�سل لها هدية تعر عنى وعن ذوقى وعن حبى لها؟ ذهبت 
كوكتيل..  كا�سيت  �ريط  ى  ي�سجل  اأن  منه  وطلبت  هدايا  حل  اأقرب 
فا�سى  �ريط  وهو  كولك�سن  �ريط  اار�ستقراطية  الطبقة  واد  وي�سموه 
اح�ر  الليل  طول  �سهرت  رومان�سية  اأغانى  قائمة  به  وو�سعت  ا�سريته 
تلك ااغانى  لها كلمات كل  ترتيبها وكاأنى اهدى  فيها واعيد وازيد فى 
ام ا.. ماذا �سيكون  وانا كلى خوف وقلق.. هل �ستعجبها تلك ااغانى 
انطباعها عن ذوقى؟ هل �سيعجبها اأم اأنها حب مطربن اآخرين غر هوؤاء 

الذين اأحبهم فرف�ص ذوقى وترف�سنى لاأبد! 

مكان،  ى  يكن  م  ولكن  درو�سها  مجموعات  األتحق  اأن  قبل  من  حاولت 
فحفظت مواعيد درو�سها، وظللت اأراقبها فى الدخول واخروج وفى يدى 
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الك�سكول، ولكن كل مرة كانت تخذلنى ال�سجاعة فاأن�سحب، حتى يوم 
قررت اأن اأ�سع الك�سك�سول فى الدي�سك فى مكانها فى الف�سل، ت�سحبت 
الك�سكول  لها  وتركت  امدر�سية،  ال�رطة  من  اإنى  ما  مبكراً  للمدر�سة 
مكانها حتى تاأتى وتتفاجاأ به ولكنى تراجعت اأي�ساً خوفاً من اأن يلتقطه اأحد 

غرها فاأ�سبب لها مزيداً من ام�ساكل.

اأا  �ساقاً جداً على نف�سى.. كنت متعمداً  اآخر يوم باامتحانات يوماً  كان 
تغيب حظة عن عينى.. فا اأعلم ه�سوفها تانى ازاى، اأما فى ااأجازة نف�سها 
فقد كان ال�سوق قد بلغ ذروته، فقررت اأن اأم�سى حت بيتهم اأنا و�سديقى 
الذى ا يفهم ماذا مر بهذا ال�سارع للمرة الثامنة وال�سبعن خال �ساعة.. 
كان ال�سارع حيوياً و�ساًجا ب�سوت الب�ر اإا عند منزلها ت�ستطيع حديداً اأن 
تتعلم امعنى احرفى ل�سمت القبور.. عرفت بعدها عن طريق ال�سدفة اأنها 

هاجرت مع اأهلها لل�سعودية.. فانتهت احدوتة لاأبد. .

تذكرت تلك التفا�سيل واأنا اأراها �سدفة فى هاير ماركت من اأيام، راأيتها 
وم ترنى.. كالعادة يعنى، كانت تقف فى طابور طويل عند ثاجة اجن.. 
ال�سمنة  من  الكثر  طالتها  وبعدما  احجاب  بعد  كثراً  ماحها  اختلفت 
اللى  قلبى  فى  النغزة  بنف�ص  �سعرت  القمر،..  زى  هى  كما  ظلت  ولكنها 
كانت ت�سيبنى كلما راأيتها.. اأدركت وقتها انى ل�سه عيل.. وان ل�سه قلبى 
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اأن  ح�سابات  اأى  ودون  همجية  وبكل  اللحظة  تلك  فى  قررت  �ساحى، 
اأختلق �سدفة واأن اأخرها باأنها اأجمل واأنقى ق�سة حب ع�ستها و�ساأعي�سها 
تتذكرنى.. م�ص مهم،  م  لو  بالتاأكيد.. وحتى  �ستتذكرنى  ااإطاق..  على 
�سحيح  الفائتة..  امرات  كل  عن  امرة  هذه  �سجاعاً  اأ�سبحت  اأننى  امهم 
اأا  اأف�سل من  تاأتى متاأخراً  اأن  الوقت متاأخر.. بل متاأخر جداً.. ولكن  ان 
عجلة  على  انحنت  فجاأة  ولكنها  باجاهها..  خطوتن  اجهت  اأبداً..  تاأتى 
اأطفال بجانبها وحملت طفًا تاعبه، فغرت م�سار خطواتى.. اجه لطريق 
اآخر.. واأنا مبت�سم.. اأم�سك موبايلى واأتخيل للحظة لو كان بيننا الوات�ساب 
�ساعتها فاخت�ر كل تلك ام�سافات وم اأبذل كل ذلك التعب فى اإخبارها 
اأ�سًا!، ولو كان وقتها في�ص بوك فاأرى �سورتها  اأقلها  بـ »بحبك« التى م 
امدر�سة  فى  اأراقبها  واأنا  ع�سته  الذى  بالذل  اأ�سعر  وا  توح�سنى  عندما 
والدرو�ص وحت بيتها لكى اأكت�سف تفا�سيل جديدة فى جمالها م اأكت�سفها 
امرة ال�سابقة..، فجاأة انتع�ست بكل روائح الذكريات وااأماكن وااأغانى 
التى هبت علَي فجاأة.. �سعرت اأننى اأعود فى حظة لذلك الطفل الريء.. 
البنت  اأ�سعب بكثر من حب  اأن ما فى احياة  ذلك الطفل الذى م يدرك 

اللى فى تانية تالت.
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ام�رين اُهَما
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باد  من  العديد  عن  مثلن  ي�سم  �سبابى  منتدى  اأ�سارك  اأن  الظروف  �ساءت 
ااأوان  اآن  واأنه  �سغرة  قرية  فعًا  العام  اأن  يثبت  اأن  امنتدى  هدف  كان  العام، 
لل�سعوب من ال�رق للغرب اأن تتعارف اأكر، لي�ص من خال �سا�سات ال�سينما 
وااأغانى وو�سائل اات�سال ااجتماعى فقط بل اأن تتواجه وجهاً لوجه، وبدون 
مقدمات.. طلب مدير امنتدى قبل فعاليات اموؤمر - بكل لطف - اأن يقوم كل 

�ساب ليتحدث فى غ�سون 3 دقائق عن بلده و�سعبه وثقافته. 

فقط،  دقائق  فى 3  �ساأخ�ص حياتى  بالورطة، كيف  �سعرت  ااأوى  للوهلة 
ولكنى �ريعاً ما ا�ستدركت اموقف وتذكرت اأن هذا اموقف مر علَي كثراً 
يعنى..  ب�سيطة  ثانوى..  لتالتة  ابتدائى  تالتة  من  ال�سخيفة  التعبر  موا�سيع 
ال�سبع تاف �سنة.. حار�ص  الفرعونية.. ح�سارة  ام�رى هو ابن اح�سارة 
العريق،  ااأ�سيل  والراث..  الثقافة  حامى  ااأهرامات..  م�سيد  النيل.. 
كان امو�سوع �سهًا ولكنى خ�سيت اأن اأرتبك وقت اجد، فاأخرجت ورقة 

�سغرة اأدون فيها بع�ص التفا�سيل. 
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وفجاأة خاننى القلم، ووجدت هرمون ال�راحة احقر ينقح علَي، وقلت 
ما اأن هدف اموؤمر اأن نتعرف فعًا فلماذا ا اأكون �ريحاً مع هوؤاء، فهم 
ماذا  اأخرى..  مرة  نلتقى  اأن  ام�ستحيل  ومن  اأعرفهم  اأنا  وا  يعرفوننى  ا 
اجتماع  فى  ولي�ص  لطيف  �سبابى  منتدى  فى  واأخراً  اأوًا  نحن  اأكذب؟.. 
لاأم امتحدة.. ماذا ا اأتكلم ب�راحة عننا فعًا بدون اأى حوير اأو تذويق 

ولو مرة واحدة؟.. وبداأت اأكتب.. 

يطارد  وهو  يومياً  اجرى  مار�ص  بالفطرة،  ريا�سى  كائن  ام�رى  ام�رى.. 
وهو  امرو  ماكينات  خال  من  احواجز  وينط  بالطوب،  ال�سوارع  كاب 
مثقف  وام�رى  اموا�سات،  من  الزبالة  برمى  وهو  الرماية  اتعلم  مزوغ، 
بطبعه.. اتعلم ااإبداع اللغوى وهو بيحاول يخرع جملة جديدة يعاك�ص 
الدر�ص  ف  العيال  عدد  ي�رب  بداأ  ما  اأول  اح�ساب  واتعلم  بنت،  بيها 
واللى بيدفعوه ع�سان يعرف دخل امدر�ص كام ف ال�سهر، وهو اللى عا�ص 
طفولته كلها يفكر ااأكل اللى بيتعمل فى برامج الطبخ بروح فن ما احلقة 

تخل�ص؟

ام�رى هو اللى بيعي�ص كل ااأفام ف حياته، بيعي�ص الرعب فى كل قطة 
كريت  بيولع  وهو  ااأك�سن  وبيعي�ص  ال�سلم،  على  بتقابله  وهى  تخ�سه 
وانفجرت  و�سه  ف  فرقعت�ص  ما  فلو  ركبها..  ما  بعد  ااأنبوبة  جلدة  جنب 
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ما بيدخل يكتب على  ال�س�سبن�ص  تبقى اجلدة �سليمة احمد ه، وبيعي�ص 
وهو  مات؟  اللى  من  وت�ساأله  تعزيه  كلها  والنا�ص  اه«  »البقاء  الفي�سبوك 
مرد�ص، وبيعي�ص الرومان�سية مع كل واحدة قابلته ف ااأ�سان�سر وقالتله: 
»م�ساء اخر«.. ويف�سل يحلم بيها يومن.. حد ما يقابل واحدة تانية ف 
نف�ص ااأ�سان�سر تدغدغ م�ساعره اأكر وحطم قلبه وهى بت�ساأله: »ح�رتك 

نازل وا طالع؟«.

ام�رى هو اللى بي�سقى ااأ�سفلت ع�سان الطراوة وبيلعب كورة ع الزرع، 
وهو اللى موؤمن ان العمل عبادة ب�ص ما بي�ستغل�ص ع�سان ااأعمال بالنيات، 
ام�رى هو اللى اقتنع باإن مفي�ص فايدة زى ما قال �سعد زغلول وعمره ما 
�سدق ان ا ياأ�ص مع احياة زى ما قال م�سطفى كامل، اللى بيوؤمن وهو معاه 
فلو�ص ان »ا�رف ما فى اجيب ياأتيك ما فى الغيب« واأول ما يفل�ص يوؤمن 
ام�سايب  ان  مقتنع  اللى  هو  اا�سود،  اليوم  فى  بينفع  اابي�ص  القر�ص  باإن 
»من  بتبقى  لغره  ح�سل  ما  ب�ص  م�ساب«  »اموؤمن  ع�سان  بيبقى  ح�سّله  ما 
اأعمالكم �سلط عليكم«!، هو اللى بت�ستكيله فيزايد عليك ف ال�سكوى، 
ولو قلتله مامت�ص من يومن هيقولك مامت�ص من اأ�سبوع، ولو قتله انا زعان 

هيقولك انا مكتئب، فتخر�ص خال�ص فيلومك انك ما بتحكي�ص! 

ام�رى هو اللى بيقول على ال�سواق با�سمهند�ص وبيقول لل�سيدى يا �سبح، 
وهو اللى عايز يتجوز واحدة �سقية ب�ص هادية، متفتحة ب�ص متدينة، عمرها 
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وحجاب  �ساحبته  �سعر  بيحب  اللى  هو  بتكلمه،  اإنها  مع  واد  عرفت  ما 
اخته، اللى نف�سه يتجوز عن ق�سة حب ب�ص يجوز اخته �سالونات. 

�سافها  لو  ب�ص  بتتبا�ص،  ع�سان  مثلة  �رف  ف  بي�سكك  اللى  هو  ام�رى 
بيجرى يت�سور معاها، وهو اللى بي�ستكى من ان كيلو اللحمة بـ 100 جنيه 
ب�ص بياكل �سندوت�ص حواو�سى بجنيه وم�سدق انه حمة، هو اللى بيخاف 
من كلمة عيب اأكر من حرام، ع�سان بيخاف من الدنيا اأكر من ااآخرة.. 

ام�رى هو اللى.. 

راأ�سى  رفعت  دورى،  حان  باأنه  وتنبهنى  تقاطعنى  زميلى  نغزة  كانت 
فوجدت مدير امنتدى ي�ساور ى باأن اأجه للمن�سة اإلقاء كلمتى.. فتحركت 
اأخراً  امن�سة  اعتليت  �ساأقوله..  ما  ترقبنى وترقب  وعيون كل احا�رين 
ووجهت الورقة اأمامى ثم نظرت لها ثانيتن وطبقتها ا اإراديًا بقب�سة يدى 
ابن  للميكروفون وقلت: »ام�رى.. ام�رى هو  ثم وجهت فمى مبا�رة 
م�سيد  النيل..  حار�ص  �سنة..  تاف  ال�سبع  ح�سارة  الفرعونية..  اح�سارة 

ااأهرامات.. حامى الثقافة والراث.. ااأ�سيل العريق«.




































































































































