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حتية طيبة وبعد..
ومند�سا
�أكتب لك يا �سيدى ب�صفتى جا�سو�ساً لكوكبنا العظيم بلوتو،
ًّ
بكوكب الأر�ض لأنقل لكم تقريراً مف�ص ً
ال عنه بعد وجود نية لدى �سعادتكم
�أن حتتلوه..
ن�صيحتى املبدئية يا �سيدى �أن تتخلى متاماً عن تلك الفكرة ،فهو كوكب
بائ�س� ،أعي�ش به الآن قرابة اخلم�سة �أعوام و�أندمج بني الب�رش دون �أن
يالحظ �أحدهم �أننى غريب عنهم ب�شكلى وحجمى ولونى الأزرق الداكن.
فالنا�س هنا ملهية ،كل منهم متقوقع داخل نف�سه يفكر كيف �سيمر عليه
الغد قبل �أن يخطط كيف �سيمر عليه اليوم ،و�إذا قرروا �أن يذيبوا اجلليد
بينهم ويندجموا ،ما �إن يبد�أ �أحدهم فى طرح ر�أيه فى مو�ضوع حتى ي�سمع
ر�أى الآخرين فى والدته مبا�رشة ! .
كانت النا�س هنا يا �سيدى لفرتة ت�س�أل «ملاذا خلق اهلل لنا �أذنني وفماً
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واحداً؟» ،ومل يعرفوا الإجابة �إال عندما حا�رصتهم برامج التوك �شو وخر�سوا
خال�ص !.
النا�س هنا يا �سيدى تعي�سة جداً ،وقد بد�أت م�شكلة الإن�سان منهم عندما
اعتقد �أن غريه �أ�سعد منه ،فحاول �أن ينح�رش مب�شاكل الآخرين حتى تهون
عليه بلوته ،ولكنه ر�أى بالنهاية �أن بلوته كبرية بر�ضه !
على هذا الكوكب يا �سيدى ال يوجد �أحد مرتاح ،و�إن ارتاح �أحدهم خاف
�أن تزول تلك الراحة فيتعب ! .
على هذا الكوكب ي�س�أل النا�س عن بع�ضهم ،ليت�أكدوا �أن هناك من هم
�أتع�س منهم فيطمئنوا !
والإن�سان هنا يا �سيدى بطبعه غريب �أ�ص ً
ال ،خلقت له ذاكرة �ضعيفة لين�سى
ف�صنع الكامريا وال�صور وكروت امليمورى ،خلقت له الطبيعة وف�ضل �أن
يعي�ش باملوالت ،خلق له ل�سان ليتكلم به مع النا�س فتوا�صل معهم ب�أزرار
الكيبورد ،خلقت له م�شاعر فحولها لأيقونات اميو�شنز م�ستفزة ،النا�س هنا
وحيدة جداً ..وحيدة لدرجة انهم بيت�صوروا �سيلفى !
النا�س على هذا الكوكب يا �سيدى ال يكفون عن ال�شكوى ،الوحيد
ي�شتكى الوحدة ويح�سد املتزوج ،واملتزوج ي�شتكى الزواج ويح�سد
الوحيد ،واملتزوج العائل لأطفال ي�شتكى هلل ويح�سدهم جميعاً!
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وعالقات النا�س ببع�ضها غريبة جداً يا �سيدى ،النا�س هنا يحبون �أ�شخا�صاً
ال يحبونهم ،ومن يحبونهم يحبون �أ�شخا�صاً �آخرين خال�ص ال يحبونهم
بر�ضه ،والنا�س تهتم مبن يتجاهلهم ،ومن يتجاهلهم مهتم ب�أ�شخا�ص
يتجاهلونهم ،فى و�ضع معقد ومتعب للأع�صاب.
هنا فى حياة كل فرد ثالثة �أ�شخا�ص� :شخ�ص يحبه ،و�شخ�ص �أحبه،
و�شخ�ص يتزوجه بالنهاية ،وال حتاول �أن تفهم ال�سبب !

هنا احلب لي�س منحة �إلهية يقت�سم به املحبون متاعب احلياة ،هنا احلب نف�سه
عبء على الب�رش ،هنا ي�س�ألك النا�س :بتحب ..طب معاك كام؟ .
على هذا الكوكب يتفاخر النا�س بعدد من قتلوهم ،وتت�صدر مان�شيتات
جرائدهم ب�صفقات ال�سالح املتبادلة ،فى نف�س الوقت الذي يقيمون فيه
م�ؤمترين لل�سالم قبل الأكل وبعده !
هذا الكوكب يا �سيدى يحكمه جمموعة من املختلني عقلياً ،يدعمهم مر�ضى
نف�سيون ،ويديره جتار الأمل فى عالج �أف�ضل و�سعادة �أوفر وتذاكر متوافرة
للجنة والنار.
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ميكن م�ش هت�شوفنى مت�أثر زى ما انت متخيل� ..إح�سا�سى بالذنب قليل ع�شان ده قرارك انت..
�إنت اللى اخرتت متكمل�ش البو�سة.

وهى دى باخت�صار العالقات الإن�سانية� ،أنا قربت ،ووقفت مكانى ع�شان ا�سيبلك م�ساحة انت
كمان تقرب� ،أنا مبعدت�ش� ،أنا قربت على �أد ماقدر ،قربت وو�صلت للحد الأق�صى م القرب ،وهى
دى فر�صتك وم�ساحتك� ..إنت اللى الزم تقرب ..ماينفع�ش تف�ضل ف مكانك وانا ماينفع�ش اقرب
علي،
�أكرت من احلد امل�سموح ليا ،لو قربت هتالقينى موجود ،ولو بعدت هزعل ،ميكن م�ش هيبان َّ

البو�سة الزم تبقى ف مكان حمايد ،ف الن�ص� ،أو �أبعد من الن�ص �شوية ،عمر البو�سة ما تتح�سب بو�سة
لو كانت من طرف واحد احترك ناحية الطرف التانى كل امل�سافه دى.

ف البو�سة ،وقت حدوث البو�سة يعنى ،الطرفني ملا بيبتدوا يت�أهبوا للحظة دى ،كل واحد منهم بيتحرك وياخد فعل
ع�شان البو�سة تكمل ،يقال �إن الولد مبا �إنه �أجر�أ �شوية بيتحرك ناحية البنت بزاوية  70درجة والبنت بتتحرك ناحيته
بزاوية  30درجة وتكمل عملية البو�سة.

البو�سة
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يدق الباب اقول هى� ..أب�ص من العني ال�سحرية ..اكت�شف انه بتاع الدليفرى �أقعد �آكل
وانا �ساكت.

قالتلى قول حبتها وال حمبتها�ش؟  -حمبتها�ش ..وخال�ص.

قمرين دول وال عينني؟ ..قمرين ..ب�س كده..

يعنى «قالوا اختار بني جنة ونار» ..لو كان قال نار كان خال�ص الأغنية خل�صت..

حوارات وق�ص�ص و�أغانى كانت ممكن تخل�ص فى كلمة واحدة.

بعد عِ�رشة العمر دى مع عمرو دياب ،اكت�شفت انه عا�ش طول عمره �ضحية الرتدد« ،احبك اكرهك»« ،انا
عاي�ش وم�ش عاي�ش»« ،انا رايح فني ..انا راجع تانى» ،وا�ضطر عمرو دياب انه يدفع متن تردده ب�أنه يدخل ف

كوكتيل الرجل املرتدد
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ما فعلته حواء ب�آدم !
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منذ حبة كتري كده ،كان هناك رجل وحيد ،ا�ستيقظ من نومه فوجد امر�أة
تنام بجانبه ،فرك عينيه مرة �أخرى لعله مازال فى احللم ظن �أنها وهم..
ولكن املفاج�أة �أنها كانت حلم ودم مثله متاماً ،حلظتها انب�سط �آدم وت�شقلب
من الفرحة بال�ضيفة اجلديدة التى �ستمال عليه الدنيا ..حرفياً!
�صحيح مل يكن �آدم قبلها حزيناً �أو مكتئباً ،ولكنه �أي�ضاً للحق مل يكن �سعيداً،
ميزة �آدم �أنه مت�أقلم دائماً مع الأو�ضاع والظروف ،ولكن تلك املرة كان
الف�ضول �سيقتله ملعرفة ذلك الكائن الغام�ض الذى فر�ضه القدر عليه
لي�شاركه احلياة بالعافية.

كان �آدم �صادماً ..اللى فى قلبه على ل�سانه ،ف تعامل مع حواء بكل �رصاحة
وقحة ،فلم تكن هناك جملدات «كيف تخرب املر�أة فى تالتني خطوة ان
طلعالها حباية دون �أن جترح م�شاعرها؟» ،وتعاملت هى معه بكل و�ضوح
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حتى فى �أدق تفا�صيلهما دون �أن تلج�أ ملهاتفة هبة قطب على التليفزيون
وهو بيجيب زبادى وفينو من حتت.

كانت حواء طبيعية ،مبا�رشة� ،آرا�ؤها هى �آرا�ؤها ،مل تكن لديها �صديقة �أنتيم
لت�أخذ ر�أيها فى لون ال�رشيطة اللى هتغلف بيها الهدية اللى ناوية جتيبها لآدم
فى عيد ميالده كمان � 9شهور ،ومل تكن لديها �صديقة ت�س�ألها كل اربع
دقائق «تفتكرى فع ً
ال لو تقلت عليه هيرتمى عليّا وال هينف�ضلى خال�ص؟!»،
ومل يكن لديها منتدى فتكات ت�شتكى فيه وتف�ضف�ض عن حماتها اللى
بتطب عليها فج�أة و�سلفتها اللى حا�رشة مناخريها فى حياتها.
ا�ستمرت ق�صة حبهما دون �أن ت�أخذ حواء �سكرين �شوت لر�سائل �آدم
لتتاجر بها على مواقع التوا�صل االجتماعى لتح�صد الاليكات ،ومل يكن
معها موبايل ت�صطاد �آدم كل ربع �ساعة لت�رصخ فيه «كنت ويتنج مع مني؟
وليه �سيني على الوات�س اب ومردت�ش» !
كانت حواء ذات عزة نف�س ،فلم تقتنع �أن اجلرى وراء الرجالة هو نوع
من الريا�ضة ،ومل تُ ِرد �أن تعزز نف�سها �أكرث و�أخربت �آدم ان متقدملها ظابط
وحما�سب فى ال�سعودية ..ب�س هى النف�س م�ش �أكرت ،وال �أرادت له �أن يلحق
العر�ض ف�أخربته �أن ابن عمتها متكلم عليها وم�ش عارفه تعمل ايه!� ،أى نعم
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كان مفي�ش غريها �أدام �آدم وكانت واثقة انه هيلف يلف ويرجعلها ..ب�س
يح�سبلها ده بر�ضه !
وعندما �أعلنا ارتباطهما ،مل يكن لدى حواء �أ�صدقاء �شباب على الفي�سبوك
ترزعهم البلوك على خوانة لأنها اتخطبت! ،ومل تلتقط �صورة وهى توجه
بوك�ساً بقب�ضة يدها ويد �آدم فى وجه كل من تعرفهم رمزاً النت�صارها فى
معركة ك�سبتها �أخرياً ،ومل تلتقط �صورة �أخرى وهى تخرج ل�سانها لكل
�صديقاتها وهى ت�شري للدبلة لتغيظ كل �أعدائها ،ومل ت�ضع كلمة «خطيبي»
�سبع مرات فى جملة مالها�ش �أى تالتني لزمة وهى تتحدث مع �صديقتها
ال�سنجل ،ومل ت�ضع �صورة خطيبها بروفيل بيكت�رش ليظهر لك ا�سمها
الأنثوى الرقيق مع �صورة �شاب �ضخم ب�شنب فى م�شهد يخيفك بقية
حياتك ،والأهم ..الأهم من ذلك كله انها مل تكتب يومياً «يا جماعة اللى
مركز معايا ي�سيبنى فى حاىل» وهى مقتنعة ان خطيبها اللى �شبه الربوكلى
مثار ح�سد جميع بنات الأر�ض !.

كانت حواء مت�صاحلة مع نف�سها� ،أحبت حواء �شكلها ومل تتعامل مع وجهها
كتورتة فواكه ،و�أحبت ج�سدها ومل تخجل �أبداً عندما ترهل ومل تعمل 15
نظام دايت فى الأ�سبوع وت�ضعف بعد ن�ص �ساعة ،وعندما قلت ن�ضارة
ب�رشتها تدريجياً بفعل الطبيعة والزمن مل تلج�أ للبوتك�س وو�صفات �أمينة
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هى) ،كانت حواء عارية
�شلباية اللى هرتجعها � 15سنة ورا (كانت رجعت َّ
ومعرتفة �إنها عارية ،ومل تقاوح �إنها الب�سة وهى تقريباً م�ش الب�سة! ومل تكن
ت�ستهلك من وقتها �أربع �ساعات لتعرف هتلب�س �إيه وهى نازلة وال �ساعات
�أخرى لتندب حظها �إن معندها�ش حاجة تخرج بيها ودوالبها يكفى لإقامة
معر�ضني ملالب�س «ر�سالة» امل�ستعملة.

ولكن كل تلك املثالية جعلت حياتها مملة� ،سخيفة ،لي�س بها �أى �س�سبن�س
�أو �أك�شن �أو دراما ،لذلك ا�ستيقظت حواء ذات �صباح ومالت على �أذن
�آدم وهم�ست له :بقولك �إيه ..ماتيجى ناكل من ال�شجرة!
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ال�رس للأبد ومتغري�ش �صورتك ف عنيه ،االعرتاف ورطة ..ور�صا�صة ملا بتطلع وما برتجع�ش !

وت�شيل ال�رس جواك حلد ما حت�س ان الطرف التانى على نف�س تراك امل�شاعر معاك ..ولو مبقا�ش ،اكتم

لنف�سه ونف�س الوقت م�ش عايزك لغريه ،فال يرف�ض م�شاعرك وال يقبلها ،احلل التانى تخر�س خال�ص..

م�ش هيقولك ..مقاومة اللذة واال�ستمتاع ان حد حمتاجلك م�ش �أى حد يقدر يقاومها ..فميبقا�ش عايزك

النتفاخ الأناوالغرور! ،هو هيحتار ..لو عايزك هاتقل فى نظره ولو راف�ضك هاي�ستخ�رس  ..ويف احلالتني

بالن�سبة له ..فكرة انه بقى �أكرت من �صديق وانت ل�سه زى ما انت ف مكانك ف حد ذاتها فر�صة عظيمة

اللى هتختلف ليك متا ًما بعد ما ح�س ان هو موجود على �سلمة �أعلى من ال�سلمة اللى انت واقف عليها

جاى ي�ستنجد بيه ويقوله انه حمتاجه ف حياته ،وما مدى غروره اللى هينقح عليه �ساعتها ..ونظرته

فى اللحظة دى قدامك حل من اتنني� :أولهم انك تقول ده ،ت�صارح ،حتدف نف�سك فى ملعبه وت�ستنى قراره ،ت�ستنى تقييمه لواحد

حركاته وطريقة كالمه تلقائيًّا من غري ما تق�صد..

احلياة بعنيه هو �أكرت ما انت نف�سك �شايفها ،انك اكت�شفت انك بقيت تقول نف�س اللزمات اللى بيقولها و�سط الكالم وبقيت تقلد

مزاجك حلو �أوى �أو �سيئ ج ًّدا من غري ما يق�صد ،ان كل كلمه عابرة �أو فعل تافه بيعمله ممكن يغري يومك كله ،انك بقيت ت�شوف

اللحظة اللى بتقرر فيها انك تقول حلد انه بقى جزء من حياتك� ،إن كل تف�صيلة ف حياته بقت حاجة مهمة ليك ،انه ب�إيده يخلى
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حلظة االعرتاف

ال�سعداء ال ي�أكلون الإندومى
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قالت ىل �صديقتى وهى ت�شفط �آخر �شفطة من ع�صري املاجنو« :دى تالت
كوباية ماجنا بعد ت�شيز كيك بالتوت وحفلة لعمر خريت وفيلم رومان�سى
فى ال�سينما ول�سه م�ش مب�سوطة ..كل حاجة كانت بتب�سطنى فقدت قدرتها
على الإب�ساط ..تفتكر ليه؟».

فقلت لها :يا عزيزتى �إن كل ما نفعله هى حماوالت لل�سعادة الوقتية التى
تنتهى بانتهاء احلدث �أو بعده بقليل على �أح�سن تقدير .رفعت حاجبيها
ثم نظرت ىل بخبث ومل تبد�أ النطق حتى قاطعتها� :أعرف ال�س�ؤال القادم..
�ست�س�أليننى :هل هناك �سعداء فى هذه الدنيا؟ و�أخربك �أنه ال يوجد �أحد
مرتاح بطبيعة احلال ولكن ثمة ب�رشاً ا�ستطاعوا �أن يخلقوا احلد الأدنى من
ال�سعادة لأنف�سهم ،وعا�شوا �سعداء!
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ال�سعداء هم الذين ال ي�شتكون من الدنيا و�أحوالها كلما �س�ألهم �أحد عن
�أخبارهم ،فهم يدركون �أن «عامل �إيه» و«ازيك» و«�إيه الأخبار» ،هى
�أ�سئلة للتحية فقط ولي�ست �أ�سئلة بجد تنتهى بعالمة ا�ستفهام وتنتظر �إجابة
طويلة عري�ضة عن القرف الذى يعانيه ،لأنهم يدركون �أن من ي�س�ألونهم
يعانون من نف�س القرف ورمبا �أكرث!

ال�سعداء هم الذين قبلوا باحلياة «باكدج» واحدة على بع�ضها بكل ما فيها،
فطاملا نظروا دائماً للجانب الرائع بحياتهم ،فلم ي�ضخموا اخل�سائر دائماً
على ح�ساب الأرباح ،ف�شعروا بالر�ضا ور�ضيت �أنف�سهم عنهم.
ال�سعداء هم الذين ا�ستطاعوا �أن ينجحوا بقوة فى اختزال الكراهيه لأق�صى
م�ساحة بقلوبهم ،ووقفوا مع من يحتاجهم من قبل �أن يطلب ،و�ساعدوا من
طلب دون �أن مي�ضوه ويب�صموه على ورقة �إنه هيتمر فيه.
ال�سعداء هم من �أدركوا عيوب �أ�صدقائهم وتعاي�شوا معها ،كما تعاي�ش
�أ�صدقا�ؤهم مع عيوبهم ،وهم الذين ي�صارحون النا�س بكل ما ي�ضايقهم �أو ًال
ب�أول وال ي�سمحون للزعل �أن يتكوم ،وال لقلوبهم �أن تتعب�أ بالتوافه ،الذين
ميتلكون من ال�صفاء ما ي�سمح لك �أن تعاتبهم دون ح�سا�سية ،وميتلكون من
الب�ساطة ما يكفى لعدم تربيرك لهم ب�أنك بتهزر كل ما تيجى تهزر.
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ال�سعداء من �أدركوا �أن الأ�صعب من انتظار حبيب يعود هو انتظار الدور
فى عيادات الدكاترة ،و�أن ده�س من ال ي�ستحقون مل�شاعرهم �أخف �أملاً
من ده�س �أرجلهم للعبة �أطفال باخلط�أ ،و�أنه لي�س هناك قرارات �صحيحة
وقرارات خاطئة ..بل هناك قرارات �صحيحة وقرارات نتعلم منها..

ال�سعداء لي�ست لديهم تلك احل�سا�سية املفرطة جتاه �صحتهم ،فال ي�أكلون
الإندومى ليال فى طبق حزين ،ال�سعداء من يتع�شون طبيخ و�سمك
وب�سبو�سة بالق�شطة دون االكرتاث بفوبيا احلمو�ضة ،ال�سعداء هم الذين
مازال لديهم القدرة ليت�أثروا مب�صطفى ح�سنى ويبكون حلال تامر ح�سنى
وهو يودع حبيبته فى �أغانيه ،وال يقارنون جديد عمرو دياب الفنى مبا�ضيه
وال ي�س�ألون دوماً :هو منري فني من اللى بيح�صل فى البلد؟
ال�سعداء ال�سفر بالن�سبة لهم م�شوار ،والريا�ضة رفاهية ،وزيارة مطاعمهم
املف�ضلة طق�س دورى ،والنوم يزورهم فى ال�سوبر جيت والقطارات و�رساير
الأغراب..

ال�سعداء ال يخلو كالمهم من �إفيهات الأفالم ،ي�شاهدون با�ستمرار «العيال
كربت» و«مدر�سة امل�شاغبني» و«املتزوجون» و«�سك على بناتك» و«ريا
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و�سكينة» و«الواد �سيد ال�شغال» ..وي�ضحكون بنف�س �شغف وحما�س
و�صفاء ال�ضحكة الأوىل ،يرق�صون دون مقاومة على الأغانى ال�شعبية دون
الت�سفيه منها ،ويرتدون املالب�س املريحة �أكرث من كونها �شيك ،ويختارون
منها ما يليق بهم ولي�س لكونه ماركة.
ال�سعداء احتجبوا عن الكالم فى ال�سيا�سة ،وال ي�شاهدون برامج التوك
�شو ،وقاطعوا اجلرائد ،واحتفظوا بر�أيهم فى الق�ضايا املثرية ،اختاروا �أال
يكون لديهم وجهة نظر ..وذلك فى حد ذاته وجهة نظر!
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ح�صلت لنا دفعنا متنها تعب ،ودفعنا متنها خوف انها مرتوح�ش من بعد ما جت ،ودفعنا
تعبنا تانى ع�شان ت�ستمر ،دفعنا متن ال�صدف احللوة مبفاج�آت زى الزفت ،ودفعنا متن وجود
نا�س حلوة عربت ف حياتنا مقدرنها�ش بنا�س قدرناها ومتمر�ش فيهم ،دفعنا متن كل حاجة
ول�سه هندفع ،احلياة عادلة ج ًّدا وميزانها مظبوط ،فمت�ستكرت�ش على نف�سك �أى حاجة
حلوة حت�صلك.

�إحنا بندفع متن كل حاجة ،بندفع متن الكالم احللو اللى بنقوله ،والكالم احللو اللى بن�سمعه ،كل حاجة حلوة
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التَّ َمن

فكر قبل احلذف!
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عمرك �س�ألت نف�سك :هل النا�س اللى بتحبهم ،بتحبهم ع�شان هما حلوين
للدرجة دى ،وال بتحبهم ع�شان ملقت�ش غريهم فى طريقك؟
مفهمتني�ش ..يعنى هل هما ا�صحابك ملجرد ان الظروف جمعتك بيهم،
وال انت اخرتتهم بكامل �إرادتك وانت عارف ومت�أكد �إنك لو قابلتهم فى
ظروف و�أوقات خمتلفة كنت هت�صاحبهم بر�ضه؟
طب هل انت زى ما انت ع�شان الظروف اللى انت عاي�ش فيها ،وال لو
الظروف اختلفت م�ش هتبقى انت خال�ص؟
يعنى انت �إزاى حكمت على نف�سك انك حمرتم ،وانت حاطط حواليك كل
القيود اللى تخليك حمرتم ،انت حمرتم �أول ما تتحط فى كل الأجواء املنحلة
وتثبت انك فع ً
ال حمرتم ،وانت �صادق م�ش ع�شان بتقول احلقيقة ..انت
�صادق ملا اخرتت تقول احلقيقة وكانت فر�صتك �أحلى كتري فى الكدب!.
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وال�صاحب �إزاى حكمت عليه انه �صاحب ملجرد انه بريوح معاك ال�سينما
�أو بي�شاركك القعدة فى الفود كورت� ..أى حد ممكن يعمل كده ،ال�صاحب
يبقى �صاحب �أول ما يكون هو �أول رقم ييجى فى دماغك �أول ما تقع
فى م�شكلة ..ال�صاحب هو اللى هيقرر �إنه يتورط معاك فى امل�صيبة حلد ما
تخرجوا منها ُ�سالم� ..أو ما تخرجو�ش!
والوحدة م�ش هى اللى حت�س بيها وانت فى كافيه بتقرا كتاب� ،أو فى
م�شيك ال�صبح وانت بت�سمع مزيكا عالية فى ودنك ،الوحدة م�ش قعدتك
على البحر وانت بتتفرج على النا�س ،الوحدة م�ش �إنك تبقى لوحدك،
الوحدة هى �إنك تبقى لوحدك و�سط النا�س ،الوحدة انك تبقى �ساكت فى
دو�شتهم ،ومدوو�ش ف عز ما ه ّما �ساكتني ،الوحدة انك ت�سحب نف�سك
بب�ساطة من عاملهم للعامل بتاعك انت� ،إح�سا�سك انك فى مكان وه ّما فى
مكان تانى خال�ص!
والغربة م�ش �إنك تعي�ش و�سط نا�س متعرفهم�ش ،الغربة م�ش �إنك تروح
حفلة متعرف�ش فيها حد ،الغربة م�ش �إنك تقابل نا�س جديدة فتاخد جنب،
الغربة هى �إنك تكت�شف ان النا�س اللى �ضيعت �سنينك بقربهم ..انت ل�سه
معرفتهم�ش ،الغربة هى كالمك مع نا�س دلوقتى بطراطيف كالم بعد ما
كانت �ساعات الرغى بينكو ما بتخل�ص�ش ،الغربة انك متعرف�ش تداوى
اللى انك�رس بينك وبينهم فال قدرتو تبقوا قريبني وال عرفتو تبقوا بُعاد!
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واخلوف م�ش انك تخاف على �أى حاجة حت�صلك ،اخلوف انك تخاف من
خوفك اللى ُخفته على �أى حاجة حت�صلك .وال�شجاعة م�ش �إنك تفكر فى
قرار رغم خماوفك ،ال�شجاعة �إنك تكون فى ن�ص الطريق بتحارب خماوفك.
والندم عمره ما كان �إنك تندم على حاجة انت عملتها ..الندم اتعمل
ع�شان تندم على كل حاجة ماعملتها�ش!
واالفتقاد م�ش انك تفتقد حد ميت م�ش هت�شوفه تاين ،االفتقاد هو �إنك
تفتقد حد عاي�ش ل�سه الفر�ص موجودة ت�شوفه وتقابله ب�س عالقاتكم هى
اللى ماتت .واالحتياج م�ش �إنك تبقى حمتاج حاجة ع�شان تبقى كوي�س،
االحتياج ان يبقى معاك كل حاجة ب�س ناق�صك احلاجة دى ع�شان تبقى
كوي�س ،واال�ستغناء عمره ما كان معناه انك ت�ستغنى عن حاجة م�ش معاك،
اال�ستغناء هو ترفعك وزهدك عن حاجة فى �إيدك وملكك وانت اللى م�ش
عايزها!
و�سط توهانا احنا ،وو�سط توهان احلاجات ،وو�سط توهانا احنا و�سط
احلاجات ،حمتاجني نرجع نف�ص�ص كل حاجة ،ن�شوف كل حاجة زى ما
هى ،ولأن احلاجات �شبه بع�ض ..وم�ش هنعرف نفرق بني �أكيا�س ال�شاى
َّ
والنعناع والكركديه ..فمحتاجني ندلق عليهم ميه مغلية� ،ساعتها ..ميكن..
ميكن ن�شوف لونهم احلقيقى!
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عندما �أر�سلت ىل تلك الفتاة:
انقذنى!
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كان �صباحاً هادئاً و�أنا �أت�صفح ر�سائل الإنبوك�س على موقع في�سبوك مع
مج الن�سكافيه كعادتى اليومية ،حتى وجدت ر�سالة ق�صرية تنتظرنى من
ن�صا« :م�صطفى� ،أرجوك ّ
قول ازاى اقدر
طفلة عمرها � 10سنوات ،تقول ًّ
اتخل�ص من ذكرياتى اللى معكننة حياتى وخمليانى م�ش عارفه انام!».
هنا عملت زيك بالظبط وتنَّحت ،دخلت على بروفايلها ال�شخ�صى
�أت�أكد من هويتها ،هى فع ً
ال طفلة بال�صف الرابع االبتدائى والب�سة املريلة
اهه ،فكتبت �أ�س�ألها بكل براءة« :ذكريات �إيه يا حبيبتى اللى م�ش قادرة
تن�سيها ..ت�سلخات البامربز؟».
�صدقنى مل �أكن �أق�صد �أبداً ال�سخرية منها ومن م�شاعرها ،ولكن ماذا تكون
ذكريات واحدة يف ال�سن دة
قتلنى الف�ضول فى احلقيقة لكى �أعرف ذكرياتها وم�أ�ساتها قبل �أن تغلق
الطفلة ح�سابها و�أغلب الظن �أنها �سافرت ت�ستجم وتعيد ترتيب �أوراقها
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قبل �أن تتخذ قرارات م�صريية تقلب حياتها ر�أ�ساً على عقب.
عندما كنت فى �سنها ،كان قرارى امل�صريى وقتها انى �أط ّلع امل�ضاف �إليه
من قطعة النحو ،يوم �أن حولت من مدر�س عربى ملدر�س �آخر كان قرار
عيلة ،كانت حريتى فى الربع جنيه املخروم اللى طلعلى فى كي�س قلبظ ه ًّما
بالن�سبة ىل ..يا ترى �أ�رصفه دلوقتى وال �أخليه مع م�رصوف بكرة ،الفل�سلفة
فى حياتى انى �أفكر يا ترى وانا باكل ال�شيب�سى انا ب�س اللى �سامع �صوت
القرم�شة وال اللى حواليا هما كمان �سامعني!!
كانت ال�صياعة تتجلى فى �أن �ألب�س الكاب بال�شقلوب و�ألب�س البلوفر
بالعك�س ،وكانت الرو�شنة وقتها انك تروح حلد تقوله :قول �شاكو�ش..
ب�س قول �شاكو�ش� ..شعرك منكو�ش..
الطفل قليل الأدب �أيامنا ال�سافل املنحط الوقح ..هو اللى كان بيقول
للتانى :هديك بوك�س اخليك �صابونة لوك�س..
باملنا�سبة �أكتب هذا املقال وجتل�س بجوارى فى الكافيه فتاة ..ال فتاة �إيه
حتة عيّلة مفعو�صة مل تكمل الـ� 12سنة بت�شي�ش جنبى ب�رشاهة ..و�أنا �أتذكر
�أننى يوم ما ِ�ص ْعت فى �سنها �رشبت زبادى خالط وم�ضم�ضت بقى و�أنا
مر ّوح ،فى �أحد الأفراح دققت بوجه طفلة �أعرفها و�س�ألتها� :إيه اللى انتى
مهبباه فى و�شك ده؟ �شكلك حاجة واربعني �سنة� ..أبو �شكلك ،فردت
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بكل �أالطة :دى �آى اليرن ..كنت �أود فى حلظتها �أن �أخربها عن م�صري
بنت فى اعدادى و�ضعت زبدة كاكاو من ورا �أهلها ومل تر ال�شارع �إال فى
الثانوى ،ولكنها �أكملت :عيبكو كده� ..إنتو الرجالة يعنى ..بتحكموا ع
البنت من �شكلها ..ما فائدة عذرية اجل�سد �إذا كان الفكر عاهراً؟ يا نهارك
منيل ..عذرية اجل�سد؟ ..ده انا قعدت حلد تالته اعدادى فاكر ان النا�س
بتخلف بع�ض بالبو�س!!
يا اهلل! كيف حتولت الطفولة اجلميلة بهمومها الربيئة لهذا الكم من الت�شوه،
وكيف حتول الأطفال فج�أة لعيال كبار دون �أن يعي�شوا كل حلظات الهبل
وال�سذاجة والرباءة التى ال يبقى من �شقاء العمر �سواها فرتة مفرحة ،يكفينا
وهم اليوم وغمو�ض بكرة ،لو
�أننا مل نكن نحمل فى �أنف�سنا �إحباط الأم�س ّ
يعلم ه�ؤالء الأطفال �أنهم ي�رسعون �رشيط حياتهم ليعي�شوا مرحلة تعي�سة
�ست�أتى �آج ً
ال ،لندموا على ا�ستعجالهم وق�ضوا �أوقاتهم بكل تفاهة ممكنة.
�إن �أجيا ًال مل تلعب «الأوىل» وال�سيجا وال�سبع طوبات وحب�ست خيالها فى
الآى باد والبالي�ستي�شن ،وحتول رغيهم وف�رشهم ل�شات الفي�سبوك والوات�س
اب ،فكتبوا �أكرث مما تكلموا ،و�صمتوا بدال من �أن ميلأوا الدنيا �ضجيجاً ،ومل
يعي�شوا ق�ص�ص حب النظرات من بعيد لبعيد ،هى �أجيال بائ�سة بال �شك !.
� أمى العزيزة ،تتهميننى �أنا وجيلي ،جيل الع�رشينات ب�أننا جيل جاحد وم�ش
مرتبي ،حتكني ىل دوماً �أنك كنت تخافني �أمك من جمرد نظرتها لك و�أننا
32

جيل مابيخت�شي�ش ،عندك حق ..انتو �أ�رسة كانت تتجمع ثالث مرات
على ال�سفرة� ..أجيال ما ي�سمى بالدفء الأ�رسي ،ونحن �أجيال ال ندف�أ �إال
بالوايرل�س ،كنتو �أ�رسة كاملة لديكم تليفون واحد �أما الآن فا�صبحنا نحن
اخلم�سة لدينا  12خط تليفون ..هنكلم بع�ض �إمتى؟
� إنتو جيل العزومات واحنا جيل يعي�ش على �سندوت�شات يفتحها �أكرث من
مرة ليت�أكد �أن ما ن�أكله فراخ �أو حلمة لأن كمية ال�صو�صات �أف�سدت طعمه،
�إنتو جيل كانت �أكرب م�شاكلكم «�ساكن فى حى ال�سيدة وحبيبى �ساكن
فى احل�سني» ونحن م�شكلتنا ..خارج انا وحبيبتى� ،أجيب فلو�س املينمم
�شارج منني؟� ،إنتو جيل الو�سادة اخلالية ونحن جيل عمر و�سلمى� ،إنتو
جيل الزرارين ..الأخ�رض بيفتح والأحمر بيقفل ،واحنا جيل تتوقف راحة
باله و�أمنه وا�ستقراره و�سعادته على مدى �شحن بطارية تليفونه� ،إنتو جيل
الإح�سا�س نعمة ،واحنا جيل نعمة فيه م�صاحبه اتنني فى نف�س الوقت!
� أمى� ..إنتى حمظوظة انتى وكل جيلك ،فرغم كل ما تعانونه منا ،فنحن
بالن�سبة للأجيال القادمة ماليكة ب�أجنحة بي�ضاء� ،أما نحن ،فنحن الب�ؤ�ساء
عليك �رسًّا ..م�ش
التع�ساء �سيئو احلظ اللى هندب�س فى تربيتهم ،وال �أخفى ِ
مت�أكد ..م�ش مت�أكد خال�ص يعني ..مني اللى هريبى التانى فينا..؟
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�صدقنى فيه م�شاعر كتري فايتاك� ،أول ما هتعرفها هتكت�شف �ساعتها انها كانت �أهم بكتري من فكرة مني اللى
زار بروفايلك.

اتعود فى احلياة دى� ،إنك حتدفع متن اللى انت مقلتو�ش �أكرت من اللى انت قلته ،وان احلياة �أق�رص مما تتخيل،
وان فر�صتك فى �إنك تقول للى بتحبه انك بتحبه ،وتعتذر للى عايز تعتذر له متاحة دلوقتى قبل ما تختفى
خال�ص.

�سكت ،واحلاجة التانية انك ف�ضلت طول الفرتة دى �ساكت.
�إنت دلوقتى مدان حلاجتني� ،أول حاجة انك
ّ

كان عندك طول الوقت ف�ضول تعرف مني اللى زار بروفايلك على الفي�س بوك من خالل تطبيقات �أغلبها كان فريو�س وم�صيدة لف�ضولك ،ب�س
الغريب ان نف�س ف�ضولك ده مودك�ش لأبعد من كده ،مفكرت�ش فى تطبيق يكون حقيقى وواقعى �أكرت من مني اللى زار بروفايلك ،تطبيق فى
حياتنا يخلينا نعرف مني حبك و�ساكت ،ومني حبك واتك�سف يقولك ،مني مهتم بيك ونف�سه ي�صارحك باهتمامه ب�س خايف من رد فعلك،
ومني انت مزعله ونف�سك ت�صاحله ب�س خايف يك�سفك ،ومني انت زعالن منه ونف�سك يقولك ب�س انا �آ�سف ع�شان تتلكك وترجع تكلمه،
مني كان مفرو�ض تقوله �شك ًرا ب�س الدنيا خدتك؟ مني كان نف�سك تقولّه« :على فكرة عندك حق� ..أنا كنت
غلطان» ب�س كرامتك نقحت عليك ،مني كان فى �ضيقة وكان نف�سه ي�سمع منك كلمة معل�ش لأنها هتفرق
معاه ،ومني خاف يطلب منك حاجة ومطلبها�ش لإنه خاف انك تخذله!

مني زار بروفايلك؟
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امل�رصى بيت�رصف
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لو كل واحد فينا د َّور عنده فى حياته ومالقا�ش حاجة يفتخر بيها ،الزم على
الأقل يفتخر �إنه م�رصى ..الأب الروحى ملبد�أ «احلاجة �أم االخرتاع».

�إعادة التدوير هو علم بيقوم على حتويل املخلفات واحلاجات اللى بترتمي،
ملنتجات تانية ممكن ي�ستفيد منها الإن�سان ،والن امل�رصى بطبيعته خمرتع،
كان رائد فى علم �إعادة التدوير ،ميكن خمد�ش فر�صته فى املحافل الدولية،
ب�س خدها فى البيوت امل�رصية ،لو ب�صيت ب�صة كده عندك فى البيت،
هتالقينا اخرتعنا من كل حاجة ..حاجة تانية خال�ص.
�أزايز احلاجة ال�ساقعة قلبناها �أزايز ميه وحطيناها فى التالجة ،علبة
ال�شيكوالته ملا خل�صت حطينا فيها �إبر وبكرات خياطة وم�سامري ومفكات،
والكراتني بنحط فيها الكراكيب..
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علب ال�سمنة عملناها ق�صارى للزرع ،وعلب ال�سجاير الفا�ضية بنعملها
طفاية ،وكبايات اجلبنة بتختلف ،ال�صغرية بنعمل فيها �شاي ،والكبرية
بن�رشب فيها ميه..
بطرمانات املربى والع�سل ،بنخلل فيها زيتون وخيار� ..أو بنحط فيها ال�سكر
وال�شاي ،و�أزايز الزيت بنحط فيها اجلاز ،و�أكيا�س ال�سوبر ماركت بنعملها
�أكيا�س زبالة ،حتى �شنط الهدايا ،بنحتفظ بيها ع�شان ندى فيها هدايا لنا�س
تانيه بيحتفظوا بيها بر�ضه ع�شان يدوها لنا�س تالتة.
�إحنا ال�شعب الوحيد اللى بي�ستخدم اجلرايد فى كل حاجة �إال القراية،
بيفر�ش عليها الأكل ،بيلمع بيها الإزاز ،بيلف بيها ال�سندوت�شات ،بيغطى
بيها اجلثث ،حتى الكراري�س ملا بتخل�ص ما برنميها�ش ،بنطلع عليها
بطاط�س..
�إحنا ال�شعب الوحيد اللى ملا ازازة ال�شامبو بتخل�ص بيمالها ميه ع�شان ما
تخل�ص�ش ،وبيع�ض على البطارية ب�سنانه ع�شان يطول فى عمرها..

�إحنا ال�شعب اللى مابريمي�ش املنديل ملا بي�ستخدمه ،بيحطه فى جيبه تانى
ميكن يحتاجه ،ولو هريميه ..مي�سح بيه اجلزمة الأول!.
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�إحنا ال�شعب اللى ما بريمي�ش الفاكهة اللى قربت تبوظ وبيعملها ع�صري،
ومابريمي�ش غياراته الداخلية القدمية النه بي�شيل بيها احلاجات ال�سخنة
فى املطبخ (�إنت متخيل القرف!!)� ،أما هدومه نف�سها فبي�ستخدمها ملهمة
�أرقى ..بيم�سح بيها �أر�ضية البيت� ،أو بي�ستعملها اكيا�س للمخدات!.
�إحنا ال�شعب اللى ال�شورت عنده كان �أ�صله بنطلون اتهلك ،وهدوم البيت
كانت هدوم خروج ب�س قدمت ،و�أكل القطط والفراخ بيبقى بواقى الغدا،
ولب ال�سهرة بيبقى لب البطيخ اللى بنحم�صه ما برنميهو�ش..
�إحنا ال�شعب اللى ملا بيف�شكل خطوبته بيحتفظ بالهدايا يديها خلطيبته اللى
بعد كده ،وبيتجوز مراته اجلديدة بنف�س عف�ش مراته القدمية ،وهدوم عياله
بيورثوها من الكبري لل�صغري..
�إحنا �أكرت �شعب عنده بياعني روبابيكيا ،مع �إننا �أكرت �شعب معندو�ش حاجة
ترتمى!
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ع�رشة فروق بينك وبينها
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 -1الولد لو بنت خانته بيكره كل البنات� ،إمنا البنت لو راجل خانها..
فبتكره كل البنات بر�ضه!

 -2الولد بيغلط فى ا�سم حبيبته كل مرة ب�إ�سم ،والبنت بتغلط فى �أ�سامي
الرجالة كلهم ب�إ�سم حبيبها!

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

 -4الولد والبنت ملا بريتبطوا ،هو بيح�س انه لقى حد منا�سب ي�شاركه
�أيامه ،وهى بتح�س انها انت�رصت على كل بنات العامل.
 -5بعد الفراق ،البنت بتتعب الأول وبعدين تن�سى� ،أما الولد فبين�سى
الأول وبعدين يتعب!
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تنجح ق�صة حبه،
 -6البنت لو عرفت ان اخوها بيحب بتقف جنبه ع�شان ّ
�أما الولد لو عرف ان اخته بتحب فبيطني عي�شتها.

 -7الولد ملا يكتب فى �آخر الر�سالة� :أنا م�ش م�ستنى رد منك بيبقى فعال
م�ش م�ستنى رد� ،إمنا لو بنت كتبت :م�ش م�ستنية منك رد ،فهى بتقولك :لو
�سمحت �أرجوك �أتو�سل �إليك رد!

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

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

 -10الراجل بيقول احلقيقة طول ماهو م�ش القي كدبة مقنعة ،والبنت
بتكدب طول ماهى عارفة ان احلقيقة م�ش مقنعة!
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زى �آخر حتة �شوكالته ،زى �آخر بق من فنجان قهوة ،بتحاول تع�رص اللحظة تطلع منها
كل حاجة حلوة قبل ما تخل�ص ،م�سكة �إيديها وانت بتعدى ال�شارع ،م�شيك ناحية
العربيات وانتو ع الطريق ،رجلك اللى بتقدم خطوة وتت�أخر اتنني وانت بتحاول ّ
تتكى
على الزمن يقف� ،آخر �سالم ،و�آخر م�شاورة بالإيد� ،آخر «خد بالك على نف�سك» و«ملا
تو�صل كلمنى» ،اللحظة اللى بتختفوا فيها تدريجيًّا عن نظر بع�ض ،وهى ذات اللحظة
اللى بتكت�شف ان الأوقات احللوة ما بتكت�شف�ش انها كانت حلوة اال ملا تخل�ص!

تو�صيلة البنت اللى بتحبها عمرها ما كانت تق�ضية واجب� ،آخر حلظة فى اللقا زى �آخر نف�س ف ال�سيجارة،
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التو�صيلة

ال�شحاتة موهبة م�ش حدف مناديل
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بفرن�سا ا�ستوقف �شاب �أنيق �صديقى وزوجته فى �أحد ال�شوارع ،وقال له
مبنتهى الأدب :اعذرنى عن وقاحتى فى هذا ال�س�ؤال ..ولكن هل حتبها؟
هل حتب رفيقتك؟ ،ارتبك �صديقى فج�أة وقبل ان ي�سيء الظن بهذا
ال�شاب ويلكمه م�سبباً له عاهة م�ستدمية بغ�شومية امل�رصيني املعهودة ،قطع
عليه ال�شاب تفكريه و�أكمل :هل ت�سمح ىل �أن �أر�سم لك لوحة تهديها
لها لتتذكرا معاً تلك الليلة الرائعة وتدفع ىل � َّأى مقابل ب�رشط �أن تعجبك
الر�سمة؟!
ال�صدمة جعلت �صديقى يوافق ويخو�ض التجربة حتى يرى نهايتها ،وكانت
نهايتها رائعه بالفعل� ،إذ ح�صل يف ب�ضع دقائق على لوحة فنية ال تقل جما ًال
عن لوحات �أمهر ر�سامى العامل لدرجة �أنه يحتفظ بها فى �صالة بيته �إىل الآن.
�إن طلب امل�ساعدة واكت�ساب الرزق مل يكن �أبداً �شيئاً مهيناً للنف�س مادام
يقابله �شيء ي�سعدك حتى لو كان ب�سيطاً ورمزيًّا ،عند برج �إيفل ي�صطف
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راق�صو الباليه بكل �أناقة يقدمون لك الرق�صات واال�ستعرا�ضات وعلى
بعد �أمتار منهم �ستجد من يرق�صون رق�صات ليدى جاجا ومادونا ،وتكتظ
�شوارع �أمريكا بامل�رشدين الذين يقيمون حفالت اخلدع وال�سحر للمارة
�سواء كانوا مبفردهم �أو ي�شاركهم فى تلك العرو�ض بع�ض احليوانات املدربة
مثل الكالب والقطط والع�صافري وغريها ،وفى �إ�سبانيا �سيوقفك �أحدهم
مبنت�صف ال�شارع لرتق�ص معه على نغمات ال�صال�صا ،وفى ا�سطنبول �ستجد
بع�ض ال�شباب ارتدى مالب�س تنكرية ل�شخ�صيات عامة وتاريخية يحب
النا�س �أن يلتقطوا ال�صور معهم ،حتى املت�سولون العاديون الذين مل ميلكوا
�أى قدرات فنية للت�سول قرروا طلب امل�ساعدة بخفة دم ،ر�أيت �صورة لأحد
امل�رشدين وقف بالفتة كتب عليها «النينجا قتلوا �أوالدى� ..أريد �أموا ًال من
�أجل �أن �أتعلم الكونغ فو» ور�أيت عجوزاً لطيفاً كتب على الفتة يحملها:
«ل�ست من هنا� ..أنا كائن ف�ضائى و�سفينتى حتطمت �أريد �أموا ًال من �أجل
قطع الغيار لأغادر كوكبكم امللعون» .و�أ�ضحكتنى كثرياً تلك ال�سيدة
التى كتبت الفتة تتندر على حالها وت�سخر من و�ضعها «ال �أطلب منك
م�ساعدة� ..أنا �أ�سعى لتكبري ثديى هذا ما فى الأمر» ،كل ذلك وال يطلب
منك �أحدهم �أى مقابل ،وال ي�ستعطفك ،بل يجربك �أن تقدم له م�ساعدة
بنف�س طيبة� ،إن ا�ستمتعت مبا يقدمه فهو �سعيد لذلك� ،أما �إذا قررت �أن
ت�ساعده فهو ال ميد يده لك ولن ميدها لي�ستدر عطفك �أو يظهر منك�رساً
لينال �شفقتك ..هو ي�ضع علبة �صغرية ي�ستقبل فيها م�ساعدتك دون �أى
�إهانة!
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هنا  -فى م�رص يعني  -ثالث �سنوات و�أنا �أمر على حمل بيتزا هت بالتحرير
و�أجد �صبياً �أطول منّى يجل�س متكئاً على زجاج املطعم ما ًّدا يده للمارة،
ناظراً بب�ؤ�س للعامل م�صطنعاً البكاء ال�شديد ك�أنه الناجى الوحيد من �أ�رسة
يهودية �أحرقها هتلر �أمام عينيه وتركه حيًّا فقط لكى يتذكرهم ويتعذب..
ثالث �سنوات يا م�ؤمن تزوجت فيها نا�س وخلفت ورمبا ماتت وهو مازال
يبكى على م�صيبة كونية حلت به وحده دون الب�رش ..مناف�ساً الفنان مرهف
احل�س م�صطفى كامل فى عدد �سنني احلزن ،الفرق ب�س ان الأ�ستاذ م�صطفى
�أ�ص ً
ال مولود حزين كدهه لوحده!
و�سنوات �أخرى من عمرى والأطفال النازحون من ربوع م�رص؛ مازالوا على
�أطراف حمطات املرتو ونوا�صى ال�شوارع يفرت�شون علب املناديل م�صطنعني
اجلدية التامة غري عابئني بنظراتك لأنهم م�شغولون بعمل الواجب املدر�سى
الذى ال ينتهى لي ً
ال ونهاراً وال حتى فى وقت املدر�سة اللى مابريوحها�ش..
م�ش مهم نروح املدر�سة املهم نعمل الواجب� ،أما فى ال�شارع ف يوقفك
�أحدهم مبنتهى اللطف و�أول ما ما يقولك« :لو �سمحت »..فتكمل له
انت الأ�سطوانة� ..إنت م�ش من هنا وعايز فلو�س ع�شان تر ّوح �صح؟ ..ال؛
خليك هنا منورنا احنا زى �أهلك بر�ضه ،و�سنوات و�سنوات و�أنا �أقابل تلك
ال�سيدة املنقبة بعربات املرتو على جميع اخلطوط وهى حاملة لأ�شعة طبية
غري وا�ضحة املعامل وت�رصخ« :واهلل يا اخوانى �أنا ما بكدب عليكو ..جوزى
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بقاله � 14سنة فى العناية املركزة» لدرجة �أننى �أخربتها مرة انها تلم فلو�س
على تكفينه �أ�سهل مبا �إنها ملت متن م�ست�شفى ول�سه خمفّ�ش!
النا�س بتحب تريّح دماغها ،ذلك هو قانون الدنيا الثانى بعد قانون اجلاذبية،
يرمى عليك املتو�سل علبة مناديل �أو لبان �أو �أذكار دينية من غري نف�س وانت
تردهاله بر�ضه من غري نف�س ،ويدعو لك املحتاج الذى يفرت�ش مداخل
ال�شوارع واملطاعم واملوالت بنف�س دعواته من �سنني دون تغيري ،وانت
تطن�شه من �سنني �أي�ضاً دون تغيري بر�ضه ،فالغباء �أن تفعل ال�شيء مرتني
وتنتظر نتيجة خمتلفة ..معروفة يعنى ومهرو�سة على الفي�سبوك،مفي�ش
ابتكار ..هل تتخيل �أن يقطع طريقك حمتاج �صارخاً :يا رب تخبط فى
�صافيناز وانت ما�شي� ،أو :يارب يا �آن�سة تر ّوحى تالقى ح�سن الرداد عندكو
فى البيت ،يا رب تروح ت�صيف تالقى �سارة �سالمة فى البالج اللى جنبك،
يا رب وانت بتحا�سب على كتاب فى املكتبه تالقى �أحمد مراد واقف
جنبك وبيقولك :واهلل النت خملي ،كلها دعوات خيالية ولن تتحقق كما مل
تتحقق �أى دعوات منهم �سابقاً ..ولكنها حماولة لتبديل املوقف ..خد انت
الفلو�س و�شحتنى الأمل!
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ملا فقت من االنهيار الع�صبى ،ارجتفت� ،س�ألت نف�سى :طب لو انا مت دلوقتى� ..إيه اللى انا
عملته فى حياتى ع�شان اتكافئ عليه فى النهاية؟ اكت�شفت انه وال حاجة ..اكت�شفت انى
كنت م�ستعجل املوت وانا معندي�ش �أى ا�ستعداد ليه� ..ساعتها دعيت ربنا يطول فى عمرى
ع�شان اعمل حاجة ..يدينى فر�صة تانية ب�س ا�صلح بيها اللى فات ..ت�س�ألنى :ها وعملت
حاجة؟ اقولك :ال ..ب�س بطلت امتنى املوت.

كنت بتمنى املوت كتري ،حلد ما مات �أعز ا�صحابى فج�أة باللوكيما ف الدم ،رحلته من احلياة للموت كانت �أربع
�أيام مقام�ش منهم من على ال�رسير ،مكنت�ش متخيل �أبدا ان �صاحبى اللى كنت بتم�شى معاه وب�ضحك ،انا ما�شى
معاه دلوقتى و�شايله فى قما�شة بي�ضا رايح ادفنه.
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املوت

البنت اللى ف تانية تالت
49

�أنا واحد من اجليل الذى ح�رض احلب بالنظرات ،كان غرامى بها ال يو�صف،
تلك الفتاة الفاتنة الكائنة بف�صل تانية تالت والتى كنت ب�سببها �أحقد على
كل �أ�صدقائى الأوغاد الذين واعدهم احلظ وكانوا زمالءها بنف�س الف�صل
بينما �أنا حمدوف زى الكلب فى تانية خام�س!
�أخرج كل يوم من بيتى فى كامل �أناقتى ،اجلزمة متلمعة ،القمي�ص مكوى،
�شعرى على جنب مت�رسح �شعراية �شعراية ..ف�أنا �س�أقابلها فى طابور
ال�صباح ،يظل قلبى قبل عينى معلقاً عليها بني كتيبة ف�صلها امل�صطفة متار�س
متارين ال�صباح اليومية ال�سخيفة ومن بعدها الإذاعة املدر�سية� ..أحاول
�أن �أثبت لها �أنها فتاة حمظوظة حتب �شخ�صاً مميزاً ف�أخرج من الطابور لكى
�أحيى العلم والعيون كلها تالحقنى كنجم �سينما يوم افتتاح فيلمه ،ف�أ�رصخ
«حتيا جمهورية م�رص العربية» حماو ًال متييز �صوتها من بني كل املئات الذين
يرددون ورائى و�أعود لها فى الطابور كبطل ميتطى جواده بعد غزوة ح�صد
فيها رءو�ساً مبا يكفى ،والعك�س ..كان اليوم الذى ال �أملحها فيه فى طابور
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املدر�سة �أفهم تلقائياً �أنها غابت وبالتاىل ي�صبح اليوم كئيباً وك�أن ال�شم�س
اعتذرت عن عدم ال�رشوق ذلك اليوم وقررت «ت�أجز» هى الأخرى!
متر
ما بني الطابور والف�سحة ،كنت �أ�شعر �أن الأربع ح�ص�ص �أربع �سنوات ّ
على �سجني فى �سجن انفرادى مبعتقل جوانتنامو ،كنت حرفياً �أزق الوقت
لكى �أراها ،و�إن كان ذلك ال مينع �أن �أحاول �أن �أ�رسق حلظات من ال�سعادة
و�أ�شاهدها بني احل�ص�ص ،ي�رضب جر�س كل ح�صة ف�أخرج �أنا وتخرج هى
لنتقابل فى طرقة الدور� ،أكاد بالعافية �أملحها من بعيد قبل �أن يداهمنا ح�رضة
ال�صول� ..أق�صد مدر�س احل�صة املقبلة وي�ست�أنف احلب�س ،ولكن كان اهلل
يعلم وهى تعلم بال�شوق الذى يدغدغ م�شاعرى ،ينفحنى اهلل بربكته فيلهم
أمر من جانب ف�صلها
بع�ض الأ�ساتذة �أن ير�سلونى لأى م�شوار ف�أتلكك و� ّ
و�أحاول �أن �أملحها من ال�شباك �أو باب الف�صل املفتوح كمري�ض يتعلق بنف�س
اك�سجني لكى يتنف�س.

فى الف�سحة تقف هى مع �صديقتها الأنتيم ،والتى �أ�صبحت �رشيكة فى
عالقتنا فج�أة ،تنبهها لوجودى دائماً ..تبت�سم ىل هى الأخرى ابت�سامة �أخوية
وين�ش�أ بيننا ود وقد �أ�صبحت كامتة �أ�رسارنا� ،أنا �أي�ضاً �أحترك ب�صديقى وقد
فهم �أن �صديقه وقع على عينه وتورط بق�صة حب لي�س له يد فيها ،ف�أظل
�أنا وهو نراقبها ،هى و�صديقتها ت�ستمتعان بتلك املراقبة باتفاق �رسى غري
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معلن بيننا نحن وهما ،نظل نحوم حولهما على بعد م�سافة لي�ست كبرية
ولي�ست �صغرية ،م�سافة بالكاد ت�سمح ىل �أن تظل حتت عينى ..فلم نكن
بالقرب الذى يف�ضحنا وال نحن بالبعد الذى يقهرنا ،كان �شعوراً غريباً ممتعاً
و�أنت ت�رسق الفرحة بني كل ه�ؤالء النا�س دون �أن ي�ضبطك �أحد ،تنظر ىل
«احلق بتب�ص عليك» ف�أنظر
الفتاة و�أنا �أكلم �صديقى فيزغدنى فج�أة قائال:
ْ
لها فوراً ،فتهرب بنظراتها ل�صديقتها حتى �أعود ل�صديقى فتنظر ىل مرة
�أخرى فى خبث ،من بني كل تلك النظرات اخلاطفة كانت هناك النظرة
التى تتواجه فيها �أعيننا فى نف�س اللحظة ،تلك اللحظة املربكة التى ت�شعر
وقتها �أن �شخ�صاً �أم�سكك و�أخذ يحركك بكل االجتاهات بكل عنف حتى
وقع قلبك ف�أم�سكه و�ضغط عليه بكل قوته ،ذلك العذاب املمتع املحري،
لت�أتى بعدها �ضحكة كبرية ،وت�سبيلة ،وغمزة خاطفة ونظرة منها ت�س�ألنى
«هو انا حلوة النهارده؟»..

ظللت �سنة درا�سية كاملة �أراقبها وتراقبنى� ،أطاردها وتطاردنى ،قررت �أن
�أجتر�أ و�أخربها �أننى �أحبها ،احلقيقة مل �أكن �أعرف هل هذا فع ً
ال هو احلب �أم
ال ،كنت من جيل برىء ،احلب بالن�سبة له هو انكجة البطل والبطلة ع
البحر وبو�ستهم �آخر الفيلم..
مل �أكن �أتخيل يوماً �أننى �س�أكتب جواب عاطفى ،ومل �أتخيل �أي�ضاً كيف
52

�سيكون رد فعلها ولكنى �شعرت �أننى البد �أن �أتخذ القرار ،قررت �أن �أبتلع
كل حبوب ال�شجاعة و�أكلمها فى التليفون �أخربها هكذا مبا�رشة «بقولك
ايه يا �سارة �أنا بحبك» ،عن طريق �صديق ىل يعمل والده ب�سنرتال ا�ستطعت
�أن �أح�صل على رقمها ب�أعجوبة من بني دفاتر كل �ساكنى املنطقة ،خفت
�أن �أكلمها من تليفون منزلنا خوفاً من �أى م�شاكل قد حتدث ..فماذا لو
كان لديهم تليفون متطور من ذلك النوع الذى يظهر رقم الطالب ..حتماً
�ستقع ق�صة حبنا فى كارثة ،لو �أهلها عرفوا �ستدب م�شادة بينهم وبني �أهلى
رمبا تتطور مل�شاجرة ،رمبا ملجزرة بني العائلتني فتقع ال�ضحايا وتتناثر اجلثث
ويكتب لنا القدر الهروب �أنا وهى والتخفى ل�سنوات بعيدة �صامدين
حمافظني على ق�صة حبنا تلك ..هكذا ر�أيت فى الأفالم ،طب وعلى �إيه
ده كله ،ظللت حارماً نف�سى من متعة �رصف امل�رصوف فى الف�سحة ملدة
�أ�سبوعني حتى ا�شرتيت كارت ميناتل فئة اخلم�سة جنيهات ،ووقفت �أمام
الكابينة ملتقطاً ال�سماعة ال�سلكية و�أنا �أجرى بروفات للمكاملة «الو..
�سارة ..ايوة يا �سارة �أنا م�صطفى ..انا بحبك يا �سارة» ..وقتها �ستنهار
امل�سكينة وت�رصخ فى العامل كله «وانا كمان بع�شقك» ..كان قلبى يقفز
ب�صدرى ككرة بنج بوجن طائ�شة� ،أحاول �أن �أمتالك نف�سى و�أ�رضب الرقم،
كانت يدى ترتع�ش وهى ت�ضغط على �آخر رقم ،وجاء �صوت اجلر�س
يدغدغ �أعماقى حتى اختفى فج�أة و�سمعت «�ألو» انتظرت �صامتاً دون رد
حتى �أكمل الطرف الآخر «�ألو »..مل يكن �صوتها بل �صوت �أمها وفج�أة
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اختفت هرمونات البطولة ..ارتبكت و�أغلقت اخلط فورا فى �صدمة مل
تكن �أبدا حم�سوبة ،وقفت �ألتفت مييناً وي�ساراً �أ�شعر �أن كل النا�س تراقبنى
وتعرف اجلرمية التى ارتكبتها فلم يكن رد فعلى �إال �أننى ظللت �أجرى لبيتنا
واختب�أت بغرفتى ،حم�رضا بذاكرتى كل ال�سيناريوهات التى �ستثبت براءتى
حينما يواجهوننى بتلك الفعلة ال�سوداء اخل�سي�سة.
بعدها اعرتفت لنف�سى �أننى ل�ست �شجاعاً مبا يكفى لكى �أواجهها بنف�سى،
فقررت �أن �أكتب لها جواباً على �صفحة بي�ضاء عطرتها جيداً:

«حبيبتى �سارة،،
تقريباً ده جواب زى اجلوابات اللى النا�س ملا بتحب بع�ض بيبعتوه لبع�ض..
�أنا �أول مرة �أعمل كده ومعرف�ش بيكتبوا فيه ايه ..ومعرف�ش فى اللحظة
اللى �أنا فيها دى اقول ..ب�رصاحة يا �سارة �أنا متلخبط جداً ..حا�س�س
انى عايز اقولك حاجات كتري �أوى ب�س م�ش عارف اقول منهم حاجة..
عارفة ملا بتبقى مذاكرة اوى وقدامك ورقة االمتحان وم�ش فاكرة حاجة..
اهو �أنا حا�س�س بكده� ،أنا كتبت كالم كتري و�شطبته ،وجوابات قبل ده
وقطعتها ..لأنى كتبت فيها كالم م�ش بر�ضه اللى �أنا اق�صده� ..أنا بكره
املدر�سة اوى يا �سارة ..بكره كل حاجة فيها ..ب�س كل ما افتكر انى ملا
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اروحها ه�شوفك بحبها� ..أنا بفكر فيكى ف البيت ..وببقى �رسحان فيكى
وانا ف الدرو�س ..وبكتب ا�سمك فى كل الكتب والك�شاكيل طول منا
بحل الواجب ..ده لو حليته ومف�ضلت�ش �رسحان فيكى ..وانا �آ�سف انى
ب�شطب عليه بعد كده ع�شان بخاف حد ي�شوفه فيعرف انى بحبك..
وب�شطب كمان على ر�سمتك ..ما انا �ساعات بقعد ار�سمك� ..آه واهلل..
مع انى مبعرف�ش ار�سم ..كل مرة ار�سمك بح�س انك احلى كتري من اللى
انا بر�سمه� ..ساعات بقول لنف�سى لو معايا �صورة ليكى هبقى م�ش عايز
حاجة تانية من الدنيا� ..أ�صل انا رغم انى ب�شوفك كل يوم بح�س كل مرة
ان �شكلك بيتغري ..بتحلوى كده ..لدرجة ان انا مببقا�ش م�صدق انك
بتحبينى انا..
�صحيح يا �سارة هو انتى بتحبينى؟ ..يعنى انتى بتعملى زيى� ..أ�صل �أانا كل
ما ا�سمع �أغنية رومان�سية بح�سها عليكى ..حتى لو كانت حزينة بتخيل انى
�سيبتك و�سبتينى وم�ش عارف ليه ا�شمعنى انتى بالذات ..تفتكرى يا �سارة
هو ده احلب؟
ملحوظة :يا ريت متتكلمي�ش مع والد فى الدر�س ع�شان �شفت ولد بعد
در�س الدرا�سات واقف معاكى بياخد منك حاجة وف�ضلت طول اليوم
م�ضايق.
مـ» .
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هكذا م�ضيت ب�أول حرف من ا�سمى وواثق انها �أكيد هتعرفنى ،ماهى �أكيد
حا�سة بيّا ومفي�ش غريى بيقعد يب�صلها كده ،وانا �أكيد م�ش هكتب ا�سمى
ع�شان لو اجلواب اتقف�ش مروح�ش ف داهية� ،أو لو هى اجتننت وقالت انى
بعتلها جواب ف�ساعتها اقول لأ م�ش انا ،فانتهيت من اجلواب وتقم�صت
دور ر�أفت الهجان وحاولت تو�صيل اجلواب دون �أن يظهر انه جواب،
فو�ضعته بني �صفحات ك�شكول وقررت �أن �أ�صارحها بذلك ال�رس الذى
يكتم على �أنفا�سى ،ولكن دخلت فى دوامة �أخرى ،هل من الذوق �أن
�أر�سل لها اجلواب كده؟ �ساده يعنى كده ..البنت تقول عليا ايه؟! �ألي�س من
الرومان�سية �أن �أر�سل لها هدية تعرب عنى وعن ذوقى وعن حبى لها؟ ذهبت
لأقرب حمل هدايا وطلبت منه �أن ي�سجل ىل �رشيط كا�سيت كوكتيل..
وي�سموه والد الطبقة االر�ستقراطية �رشيط كولك�شن وهو �رشيط فا�ضى
ا�شرتيته وو�ضعت به قائمة لأغانى رومان�سية �سهرت طول الليل اح�رض
فيها واعيد وازيد فى ترتيبها وك�أنى اهدى لها كلمات كل تلك االغانى
وانا كلى خوف وقلق ..هل �ستعجبها تلك االغانى ام ال ..ماذا �سيكون
انطباعها عن ذوقى؟ هل �سيعجبها �أم �أنها حتب مطربني �آخرين غري ه�ؤالء
الذين �أحبهم فرتف�ض ذوقى وترف�ضنى للأبد!
حاولت من قبل �أن �ألتحق مبجموعات درو�سها ولكن مل يكن ىل مكان،
فحفظت مواعيد درو�سها ،وظللت �أراقبها فى الدخول واخلروج وفى يدى
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الك�شكول ،ولكن كل مرة كانت تخذلنى ال�شجاعة ف�أن�سحب ،حتى يوم
قررت �أن �أ�ضع الك�شك�شول فى الدي�سك فى مكانها فى الف�صل ،ت�سحبت
للمدر�سة مبكراً مبا �إنى من ال�رشطة املدر�سية ،وتركت لها الك�شكول
مبكانها حتى ت�أتى وتتفاج�أ به ولكنى تراجعت �أي�ضاً خوفاً من �أن يلتقطه �أحد
غريها ف�أ�سبب لها مزيداً من امل�شاكل.
كان �آخر يوم باالمتحانات يوماً �شاقاً جداً على نف�سى ..كنت متعمداً �أال
تغيب حلظة عن عينى ..فال �أعلم ه�شوفها تانى ازاى� ،أما فى الأجازة نف�سها
فقد كان ال�شوق قد بلغ ذروته ،فقررت �أن �أمت�شى حتت بيتهم �أنا و�صديقى
الذى ال يفهم ملاذا منر بهذا ال�شارع للمرة الثامنة وال�سبعني خالل �ساعة..
كان ال�شارع حيوياً
و�ضاجا ب�صوت الب�رش �إال عند منزلها ت�ستطيع حتديداً �أن
ًّ
تتعلم املعنى احلرفى ل�صمت القبور ..عرفت بعدها عن طريق ال�صدفة �أنها
هاجرت مع �أهلها لل�سعودية ..فانتهت احلدوتة للأبد. .

تذكرت تلك التفا�صيل و�أنا �أراها �صدفة فى هايرب ماركت من �أيام ،ر�أيتها
ومل ترنى ..كالعادة يعنى ،كانت تقف فى طابور طويل عند ثالجة اجلنب..
اختلفت مالحمها كثرياً بعد احلجاب وبعدما طالتها الكثري من ال�سمنة
ولكنها ظلت كما هى زى القمر� ..،شعرت بنف�س النغزة فى قلبى اللى
كانت ت�صيبنى كلما ر�أيتها� ..أدركت وقتها انى ل�سه عيل ..وان ل�سه قلبى
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�صاحى ،قررت فى تلك اللحظة وبكل همجية ودون �أى ح�سابات �أن
�أختلق �صدفة و�أن �أخربها ب�أنها �أجمل و�أنقى ق�صة حب ع�شتها و�س�أعي�شها
على الإطالق� ..ستتذكرنى بالت�أكيد ..وحتى لو مل تتذكرنى ..م�ش مهم،
املهم �أننى �أ�صبحت �شجاعاً هذه املرة عن كل املرات الفائتة� ..صحيح
ان الوقت مت�أخر ..بل مت�أخر جداً ..ولكن �أن ت�أتى مت�أخراً �أف�ضل من �أال
ت�أتى �أبداً ..اجتهت خطوتني باجتاهها ..ولكنها فج�أة انحنت على عجلة
�أطفال بجانبها وحملت طف ً
ال تالعبه ،فغريت م�سار خطواتى ..اجته لطريق
�آخر ..و�أنا مبت�سم� ..أم�سك موبايلى و�أتخيل للحظة لو كان بيننا الوات�ساب
�ساعتها فاخت�رص كل تلك امل�سافات ومل �أبذل كل ذلك التعب فى �إخبارها
بـ «بحبك» التى مل �أقلها �أ�ص ً
ال! ،ولو كان وقتها في�س بوك ف�أرى �صورتها
عندما توح�شنى وال �أ�شعر بالذل الذى ع�شته و�أنا �أراقبها فى املدر�سة
والدرو�س وحتت بيتها لكى �أكت�شف تفا�صيل جديدة فى جمالها مل �أكت�شفها
املرة ال�سابقة ،..فج�أة انتع�شت بكل روائح الذكريات والأماكن والأغانى
علي فج�أة� ..شعرت �أننى �أعود فى حلظة لذلك الطفل الربيء..
التى هبت َّ
ذلك الطفل الذى مل يدرك �أن ما فى احلياة �أ�صعب بكثري من حب البنت
اللى فى تانية تالت.
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امل�رصيني ا ُه َّما
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�شاءت الظروف �أن �أ�شارك مبنتدى �شبابى ي�ضم ممثلني عن العديد من بالد
العامل ،كان هدف املنتدى �أن يثبت �أن العامل فع ً
ال قرية �صغرية و�أنه �آن الأوان
لل�شعوب من ال�رشق للغرب �أن تتعارف �أكرث ،لي�س من خالل �شا�شات ال�سينما
والأغانى وو�سائل االت�صال االجتماعى فقط بل �أن تتواجه وجهاً لوجه ،وبدون
مقدمات ..طلب مدير املنتدى قبل فعاليات امل�ؤمتر  -بكل لطف � -أن يقوم كل
�شاب ليتحدث فى غ�ضون  3دقائق عن بلده و�شعبه وثقافته.

للوهلة الأوىل �شعرت بالورطة ،كيف �س�أخل�ص حياتى فى  3دقائق فقط،
علي كثرياً
ولكنى �رسيعاً ما ا�ستدركت املوقف وتذكرت �أن هذا املوقف مر َّ
مبوا�ضيع التعبري ال�سخيفة من تالتة ابتدائى لتالتة ثانوى ..ب�سيطة يعنى..
امل�رصى هو ابن احل�ضارة الفرعونية ..ح�ضارة ال�سبع تالف �سنة ..حار�س
النيل ..م�شيد الأهرامات ..حامى الثقافة والرتاث ..الأ�صيل العريق،
كان املو�ضوع �سه ً
ال ولكنى خ�شيت �أن �أرتبك وقت اجلد ،ف�أخرجت ورقة
�صغرية �أدون فيها بع�ض التفا�صيل.
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علي ،وقلت
وفج�أة خاننى القلم ،ووجدت هرمون ال�رصاحة احلقري ينقح َّ
مبا �أن هدف امل�ؤمتر �أن نتعرف فع ً
ال فلماذا ال �أكون �رصيحاً مع ه�ؤالء ،فهم
ال يعرفوننى وال �أنا �أعرفهم ومن امل�ستحيل �أن نلتقى مرة �أخرى ..ملاذا
�أكذب؟ ..نحن �أو ًال و�أخرياً فى منتدى �شبابى لطيف ولي�س فى اجتماع
للأمم املتحدة ..ملاذا ال �أتكلم ب�رصاحة عننا فع ً
ال بدون �أى حتوير �أو تذويق
ولو مرة واحدة؟ ..وبد�أت �أكتب..
امل�رصى ..امل�رصى كائن ريا�ضى بالفطرة ،ميار�س اجلرى يومياً وهو يطارد
كالب ال�شوارع بالطوب ،وينط احلواجز من خالل ماكينات املرتو وهو
مزوغ ،اتعلم الرماية وهو بريمى الزبالة من املوا�صالت ،وامل�رصى مثقف
بطبعه ..اتعلم الإبداع اللغوى وهو بيحاول يخرتع جملة جديدة يعاك�س
بيها بنت ،واتعلم احل�ساب �أول ما بد�أ ي�رضب عدد العيال ف الدر�س
واللى بيدفعوه ع�شان يعرف دخل املدر�س كام ف ال�شهر ،وهو اللى عا�ش
طفولته كلها يفكر الأكل اللى بيتعمل فى برامج الطبخ بريوح فني ملا احللقة
تخل�ص؟

امل�رصى هو اللى بيعي�ش كل الأفالم ف حياته ،بيعي�ش الرعب فى كل قطة
تخ�ضه وهى بتقابله على ال�سلم ،وبيعي�ش الأك�شن وهو بيولع كربيت
جنب جلدة الأنبوبة بعد ما ركبها ..فلو ما فرقعت�ش ف و�شه وانفجرت
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تبقى اجللدة �سليمة احلمد هلل ،وبيعي�ش ال�س�سبن�س ملا بيدخل يكتب على
الفي�سبوك «البقاء اهلل» والنا�س كلها تعزيه وت�س�أله مني اللى مات؟ وهو
مريد�ش ،وبيعي�ش الرومان�سية مع كل واحدة قابلته ف الأ�سان�سري وقالتله:
«م�ساء اخلري» ..ويف�ضل يحلم بيها يومني ..حلد ما يقابل واحدة تانية ف
نف�س الأ�سان�سري تدغدغ م�شاعره �أكرت وحتطم قلبه وهى بت�س�أله« :ح�رضتك
نازل وال طالع؟».
امل�رصى هو اللى بي�سقى الأ�سفلت ع�شان الطراوة وبيلعب كورة ع الزرع،
وهو اللى م�ؤمن ان العمل عبادة ب�س ما بي�شتغل�ش ع�شان الأعمال بالنيات،
امل�رصى هو اللى اقتنع ب�إن مفي�ش فايدة زى ما قال �سعد زغلول وعمره ما
�صدق ان ال ي�أ�س مع احلياة زى ما قال م�صطفى كامل ،اللى بي�ؤمن وهو معاه
فلو�س ان «ا�رصف ما فى اجليب ي�أتيك ما فى الغيب» و�أول ما يفل�س ي�ؤمن
ب�إن القر�ش االبي�ض بينفع فى اليوم اال�سود ،هو اللى مقتنع ان امل�صايب
ملا حت�ص ّله بيبقى ع�شان «امل�ؤمن م�صاب» ب�س ملا حت�صل لغريه بتبقى «من
�أعمالكم �سلط عليكم»! ،هو اللى بت�شتكيله فيزايد عليك ف ال�شكوى،
ولو قلتله مامنت�ش من يومني هيقولك مامنت�ش من �أ�سبوع ،ولو قتله انا زعالن
هيقولك انا مكتئب ،فتخر�س خال�ص فيلومك انك ما بتحكي�ش!
امل�رصى هو اللى بيقول على ال�سواق با�شمهند�س وبيقول لل�صيدىل يا �شبح،
وهو اللى عايز يتجوز واحدة �شقية ب�س هادية ،متفتحة ب�س متدينة ،عمرها
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ما عرفت والد مع �إنها بتكلمه ،هو اللى بيحب �شعر �صاحبته وحجاب
اخته ،اللى نف�سه يتجوز عن ق�صة حب ب�س يجوز اخته �صالونات.
امل�رصى هو اللى بي�شكك ف �رشف ممثلة ع�شان بتتبا�س ،ب�س لو �شافها
بيجرى يت�صور معاها ،وهو اللى بي�شتكى من ان كيلو اللحمة بـ  100جنيه
ب�س بياكل �سندوت�ش حواو�شى بجنيه وم�صدق انه حلمة ،هو اللى بيخاف
من كلمة عيب �أكرت من حرام ،ع�شان بيخاف من الدنيا �أكرت من الآخرة..
امل�رصى هو اللى..

كانت نغزة زميلى تقاطعنى وتنبهنى ب�أنه حان دورى ،رفعت ر�أ�سى
فوجدت مدير املنتدى ي�شاور ىل ب�أن �أجته للمن�صة لإلقاء كلمتى ..فتحركت
وعيون كل احلا�رضين ترتقبنى وترتقب ما �س�أقوله ..اعتليت املن�صة �أخرياً
ووجهت الورقة �أمامى ثم نظرت لها ثانيتني وطبقتها ال �إراديًّا بقب�ضة يدى
ثم وجهت فمى مبا�رشة للميكروفون وقلت« :امل�رصى ..امل�رصى هو ابن
احل�ضارة الفرعونية ..ح�ضارة ال�سبع تالف �سنة ..حار�س النيل ..م�شيد
الأهرامات ..حامى الثقافة والرتاث ..الأ�صيل العريق».
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