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  أمحد لطفى السيد اپشا كان من اختار آلمال امسها

كان .  حني بدأت آمال الطفلة التمثيل للسينما ، كل مصر عرفت هذا بعد قليل.  أمحد لطفى السيد اپشا كان من اختار آلمال امسها
ن تلتقيان مرة ىف األسبوع على األقلوكانت  ، صديق والدها وكانت  ، خترج نور الدين والد آمال من إحدى كليات اهلندسة الربيطانية.  األسر

ىن خطوط حديدية أنشأت ىف  ، رغبة أبيه له أن يصبح أول مدير مصرى هليئة السكك احلديدية املصرية ا  الىت كانت مفخرة كربى أن يقال إ
لضبطمل يتحقق حل.  العامل لسكك احلديدية.  م جد آمال البنه  لفعل لالشتغال كمهندس  لكن ما حدث هو أن طلبه ذات يوم  ، التحق 

كان األملان قد انتهوا من .  وعرض عليه أن يكون أول مدير هندسى مصرى لستوديو مصر الذى أسسه ، طلعت حرب اپشا ملقابلته ىف مكتبه
ا ، عدات متقدمة للغاية مبقاييس عصرهاوكانت امل ، تصميم وانشاء الستوديو وقرر طلعت حرب الذى اشتهر .  وىف حاجة ملهندس كفء إلدار

قحام خربة مصرية هلذا احلقل ، نه جيمع الكفاءات حوله ىف مكتبه كما جيمع التحف حوله ىف منزله حلسن .  أن الوقت قد حان للمخاطرة 
احيث علم طلعت  ، احلظ كانت املقابلة رائعة لسينما كآلة ىف حد ذا ا ىف طفولته  ، حرب أن مرشحه مولع  ا كانت أول ماكينة سحر  وأ

ملنزل   . وقبوله الفورى لفكرة والده له بدراسة اهلندسة ، وهى الىت حسمت مبكرا توجهاته . حيث قام بتفكيك تلك الىت كانت لديهم 

لسينما واألفالماكتسبت ال ، وحىت من قبل احرتافه ، من هواية والدها أصبحت تعرف  . وإن مل تكتسب كل امسه ، طفلة آمال الشغف 
تورك ىف  ، رمبا بسبب قصر وموسيقية االسم ، مال نور فقط لقراءة عن جتربة كمال أ ورمبا أيضا بسبب بعض مواقفها الدينية وولعها الشديد 

الذى يتغري طبعا طوال ولو وتسرحية  (والوجه خارق املالمح والشعر الكستنائى املنسدل من أمها اإلجنليزية اكتسبت القوام املمشوق .  علمنة تركيا
ا .  كذلك اكتسبت ازدراء حزب الوفد . ومن الكاتب الكبري صديق والدها اكتسبت األفكار العصرية احلداثية املتحررة.  ) حسب األفالم رغم أ

ا كانت تزدريه ، ١٩٣٠سنة  ، نوات كاملةبل ولدت بعد موته بثالث س ، مل تعاصر سعد زغلول ا كانت  ، وتزدرى كل من خلفوه ، إال أ أل
ا.  تزدرى ما ميثلونه إزاى أزهرى وقارئ قرآن وهو بينطق  ، دجال مصفى . كانت تقول دوما عن سعد إنه أجنب شخص مسعت عنه ىف حيا

وعلى  ، كلما تذكرت كيف خان كل زمالئه ، نقلب السخرية إىل غيظ يتملكهاوت.  إمنا كرآن ، أكيد إللى كان بيقرأه موش قرآن ؟ القاف كاف
ىف مقابل التسريع ىف حصوهلا على مساعدة اإلجنليز ىف  ، إذ كانوا قد خططوا بدقة ألن تبقى مصر حتت احلماية الربيطانية ، رأسهم عدىل يكن

اء ليستخدمهم كورقة ابتزاز وإشباع لطموحات الصعود الطبقى والزعامة كرهت كل من يلجأ للدمه.  حتديث التعليم والصناعة وبناء االقتصاد
 ، وكل ذوى األصول الوضيعة ، وكل االنتهازيني ، وكل احملامني ، كل األزهريني - إن مل نقل كرهت-  من خالل زعيم الوفد هذا ازدرت.  والسلطة

للدرجة أن أحدا مل يفهم تقريبا ملاذا فرتت  ؛ بل وحىت كل السياسيني بيها الروحى يوم أصبح عضوا  ومل يعد جمرد كاتب صاحب  ، پرملانعالقتها 
ت ، هو عظيم ككاتب وكأستاذ جامعة وحىت كوزير للمعارف.  بعد ’ رسالة ‘ ذكرته .  فهذا خطأ فادح ، لكن أن يرشح نفسه ىف االنتخا

على األقل من قبيل عناد اليافعات  ، أما هى فلم تغري رأيها ، وجنحإال أنه صمم  . ’ هذا شعب جاهل وسوف خيذلك ‘:  بتجربته األوىل قائلة
م سوف تثبت صحة موقفها.  لألسف من ساعتها مل تعد عالقتها مبعلمها بذات محيميتها القدمية أبدا.  وغرورهن وأن  ، كانت متأكدة أن األ

ا وأالعيبها سيضحى    . لكثري دون أن ينجز شيئا يذكربدخول هذا املفكر العظيم ملعرتك السياسة وتنازال

ا ، حني أصبحت آمال أعظم وأشهر ممثلة ىف مصر ا ويعشقو ا ال تكره هذا الشعب ، وأصبح كل املصريني حيبو  ، لعكس ؛  اكتشفت إ
دف لالرتقاء بثقافته وبسلوكياته ن أفالمها  ما يروى عنها مشهد تربط فيه  ولعل أشهر . بتفاصيل حياته بطريقة كالمه ولبسه ، هى طاملا آمنت 

لتفصيل،  ڤتة حلبيبهاالكرا هظة األسعار جدا،  ڤتاتويقال إن املصريني مل يكونوا يقبلون كثريا على ارتداء الكرا.  قدمته  ا غري  أو كانوا  ، مع كو
ا بطريقة مضحكة ا شىء شائع بني وجهاء اجملتمع وبني جنوم السينما ، يرتدو من خالل مشهد سينمائى  ، ال قلبت كل شىءلكن آم . رغم أ

كانت  ، فقط فيما خيص الشعب.  أال وهو كيفية تنفيذ تلك الربطة السحرية الغريبة ، حلت فيه ما كان عموم الناس يعتربونه لغزا غامضا ، واحد
دميوقراطية البيت ودميوقراطية املدرسة  -أوال-طلوب ولطاملا قالت إن امل.  وهو بعد فقري جاهل ، ترفض أن تزج به حللبة املشاركة ىف القرار السياسى
وأن يعهد  ، تلك كلها قبل أن نفكر ىف الدميوقراطية السياسية ، أى الرأمسالية احلرة املفتوحة ؛ ودميوقراطية املسجد وطبعا دميوقراطية االقتصاد

مج وذاك ملفاضلة بني هذا الرب ت صرحت ذات مرة أن سؤال شعب متخلف ىف مواضيع وعن اال . أو بني هذا الزعيم وذاك ، للشعب  نتخا
.  فنقول لنجرب معه الدكتوراة ، أشبه بطفل فشل ىف امتحان االبتدائية ، كاالقتصاد أو االستقالل أو العالقات الدولية ، متخصصة دقيقة وصعبة

ور طه حسني بقوله الشهري التعليم جيب أن يكون حقا كاملاء الىت بدأها وهى بعد صغرية الدكت ، كذلك مل تستوعب جدا فكرة مثل جمانية التعليم



٥  

وامليزانية الىت  ، لو خريت بني كوب ماء نظيف وبني بركة قذرة الخرتت األول ‘:  وتضيف ، وكانت أميل ألستاذها تقول املهم النوعية ، واهلواء
  . ’ اق ىف اخلارجختصص لبناء مدرسة لن تفيد البلد قدر إرسال طالب واحد للحصول على تعليم ر 

 
لفعل ىف    . ، وما تفعله طغمة يوليو ليس إال حتصيل حاصل ١٩١٩كل شىء قد أجهز عليه 

  مع ذلك كان غضب آمال على استيالء األقلية العربية على السلطة ىف مصر
  بواسطة االنقالب العسكرى ملا تسميه تنظيم الضباط األعرار األعراب

  ! حلساب األفاق سعد زغلول -لقوة أيضا-الدمهاء املصريني عليها أضعاف غضبها على استيالء 

كان وجدى الديب موجها قديرا حتقق .  لألفالم لدى والدها ) خمرجا (أحبت آمال وتزوجت من ضابط للجيش ترك وظيفته ليشتغل موجها 
لسينما.  مها األخرىضعف ما حتققه أفال هى نفسها حيقق الفيلم الذى خيرجه هلا . أفالمه أعلى اإليرادات درسها  ، كان مولعا حلد اجلنون 

رغم أن آمال كانت تطلق على سعد .  لكنه مل يكن صاحب موقف سياسى دقيق أو عنيد مثلها ، وولع بعظماء موجهيها العامليني ، خلارج
ا رمبا ال تفهم الفارق بني الوفد وبني األيدي ، زغلول اسم البلشفى ا كانت تعرف كل ذلك  ، الشيوعيةچية ولو وكان البعض يعتقد أ لكن احلقيقة أ

تدل على محاس وانفعال أكثر منه على  ، ١٩٥٢چيم مع ذلك كانت نضاليتها الزائدة ىف حتدى ري.  وكانت أبعد ىف رؤيتها من اجلميع ، بدقة
ا قبيل تناس . تناست عدة أشياء ، فهى ىف خضم محاسها لتجربة الليربالية املصرية ؛ وعى وتعقل  ،  ١٩٥٢ت أن األمور مل تكن حقا ىف ذرو

هذه الىت بدأت بتحرير  ، ١٩١٤و ١٨٩٨كانت ما بني  ، الذى بدأ بسعيد وإمساعيل تناست أن فرتة الذروة احلقيقية ملشروع احلداثة املصرى
سيس البنك األهلى املصرى سيس أول جامعة مصرية فظهور أفكار أمحد ، امللكية الزراعية و أو إعطاء  ، ’ اجلريدة ‘لطفى السيد عرب  مث 

تت مصر  ، بسط احلماية اإلجنليزية على مصر : الذروة األكرب إطالقا هلا كلها ، وأخريا ، االعتبار ألمثال قاسم أمني ميالد أول صيغة رمسية ألن 
أو هكذا على األقل متثلته بعض .  مشروع األمل ،  رىاحلداثة املصحلظة السنام األعظم ىف كامل مشروع  ، ١٩١٤ ، احلضارةپراطورية جزءا من إم

كان فقط اختالفا ىف  . مل يكن إال اخلطوة املنطقية التالية . مل يكن حبال تغريا نوعيا ١٩٥٢تناست أن ما جرى ىف  . النخبة املصرية ىف حينه
 ، أن كل شىء كان قد انتهى وقضى ا وخربة إفهامهاحاول من هم أكرب منها سن . نتيجة وليس سببا ، مدا للخطوط على استقامتها ، الدرجة

لفعل ىف .  اتقريبوهو بعد ىف املهد  مع ذلك كان غضب .  ، وما تفعله طغمة يوليو ليس إال حتصيل حاصل ١٩١٩كل شىء قد أجهز عليه 
الضباط األعرار األعراب أضعاف غضبها على  آمال على استيالء األقلية العربية على السلطة ىف مصر بواسطة االنقالب العسكرى ملا تسميه تنظيم

م إمنا حتارب طواحني اهلواء!  حلساب األفاق سعد زغلول -لقوة أيضا-استيالء الدمهاء املصريني عليها  ا حني حتار  ، ببساطة . أشفقوا عليها أ
حليوية الس ، ١٩٥٢حىت  ١٩١٩كل املظاهرات منذ  ، من حيث اجلوهر :  مل تكن تطالب إال بشىء واحد ، ياسيةأو كل ما يوصف زورا 

  ! عن مثل هذه احلقيقة املؤملة - على األقل ىف ذلك الوقت-روح آمال النضالية أعمتها  ، لألسف ! ١٩٥٢

.  هنا بدأت اخلالفات تدب تدرجييا بينهما.  لكن زوجها مل يكن ذا رأى حمدد ، حني جاء ضباط يوليو للسلطة أصبحت تسميهم العصابة
تى بفائدة ىف حد ذاتهكان ير  وكانت هى تثور ىف كل مرة وترد عليه مثال أن امللوك رمبا يصابون  ،  أو يقول لننتظر ونرى ، ى أن التغيري قد 

م الشخصية أحيا ، ورمبا يولدون أغبياء أحيا ، خلرف أحيا ش ، لكن كل هذا كوم.  ورمبا ينجرفون وراء نزوا   وأن نسلم أمر حكمنا لألو
كانت ترى ىف مواقف زوجها .   ؛ إنه ليس حال على وجه اإلطالق ال يصح أن نعطى احلكم للشعب أبدا ، حىت لو جن كل امللوك . كوم آخر

لذا حني .  ’ ؟ من أين لك أن تفهم ىف السياسة ، أنت خمرج وبس ‘:  أو لعلها أيضا كانت تقول ىف قرارة نفسها ، عالمات ضعف شخصية
يار عصىب ىف التو واللحظة ، وأن تصبح بطلته ، كما أصبح الكل يسميها ، الفيلم اجلديد عن الثورة عرض عليها مشروع ا ا دأ إال  ، أصا ومل 

  . بعد أن أتى املأذون ىف تلك الليلة ووقع الطالق
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  ، عراىب زى ما بيسميه املصريني كان هوجة واحد واطى طماع جاهل وراحت حلاهلا
  ، ن عميل عثمانلى وسافل كالم موش أكرتمصطفى كامل كا

  ! إمنا البكباشى ده موش القية له وصف ، سعد زغلول كان وغد بلطجى حمرتف إجرام
ب مصر رخيها ، هذا األعراىب اجلربوع سليل بىن مر قرر أن يستجلب أسالفه من جديد الحتالل و   ، وليدمر عمدا تراثها و

  ! سنة ١٤٠٠الذين غزوها قبل  ، احلفاة اجلفاة العراة اجلوعى ، ف األجالف الرعاع اهلمجهذا الذى يذكره بضآلة أجداده األقحا
م الفراعنة ىن وليبية ، حصان طروادة الداعر هذا يقول إنه أول مصرى حكم مصر منذ أ   ، واحلقيقة أنه ليس مصر أصال بل ابن عر

  !  سنة ١١٠٠أنه انتهى لألبد منذ أن حرر منه ابن طولون واملعز قبل  األمر الذى اعتقد ، وأول عودة حلكم احلثالة العرب ملصر

قالت لنفسها .  وبطبيعة احلال هى حاضنته ، كان بعد رضيعا ختطى عامه األول بعدة شهور ،  وحيد هو ابن آمال الوحيد من زواجها هذا
ائى هذه هى اللحظة املناسبة لتحويل االعتزال املؤقت منذ منتصف شهور احلمل إىل مؤخرا فعلتها ليلى مراد حني شككوا ىف مصريتها .  اعتزال 

ظرة املدرسة الىت خترجت منها.  ومن قبلها فعلتها جريتا جاربو وكثريات ، وكثر احلديث عن يهوديتها  ،  استقبلتها برتحاب كبري.  ذهبت للراهبة 
لعبارة التقليدية شهر من خترج من مدرستنا ‘:  و ومشاركة اخلرجيات  ، نت آمال حترص على حضور حفل املدرسة السنوىكا.  ’ ! أهال 

سم القديسة املكتوب على بوابتها.  اجلديدات يوم خترجهن والذى كان امسا طويال  ، وهذا التقليد وحده كان كافيا جلعل اجلميع ال يذكر املدرسة 
رص دوما على أن تقدم بعض التربعات سواء طلب منها أو مل كذلك كانت حت.  بقدر ما أصبحت تسمى مدرسة آمال نور ، على أية حال

بتسامة عريضة.  ’ لقد أتيتك اليوم ىف خدمة ‘ : قالت آمال لألم.  يطلب مرى  آمال ، بكل سرور ‘:  ردت عليها    . ’ ! إنىت 

وية آخد وحيد ونعيش ىف بريوت ، أ قررت االعتزال -   . و

  ! ده حىت راقصات البالية ما بيعملوهاش ! ؟ سنة ٢٧سن  فيه حد يعتزل ىف ) : ضاحكة ( -

ائى -   .  ريت تعرىف من خالل كنيستكم ىف بريوت حد ممكن يؤجر لنا بيت صغري وهادئ ، ده قرار 

حىت  ، هاكلنا عارفني قيمة أفالمك وبنحب  ؟ إزاى تعتزىل ‘:  ذعرت األم وقالت هلا بلهجة تعنيف مل تستخدمها معها حىت وهى بعد طالبة
ما حاولش املركز بتاعنا إللى بيتابع  ، الفيلمني أو تالتة إىل كان فيهم بعض التحفظات األخالقية أو عملىت فيهم دور واحدة موش كويسة

 ، بنقدرككلنا .  ده حىت إدوكى جايزة عن واحد منهم.  أنىت عارفة األستاذ فريد املزاوى بيقدرك أد إيه.  إنه خيلى حد ما يشوفهمش ، السينما
بتة . إنىت حىت غريتى ىف أفكار كنيستنا نفسها ،  أنىت غريتى كل حاجة ىف مصر.  كل مصر بتقدرك وحتبك خلتينا  ، حاجات كانت طول عمرها 
لتمثيل ؛ ها أقول لك سر جايز ما تعرفيهوش.  نبص هلا نظرة جديدة اپاپكى وملا  ، قبلك ما كانش فيه وال واحدة من بنات العائالت اشتغلت 

وأ إللى رفضت وقلت السينما زى أى حاجة ممكن تكون  ، بعض األخوات قالوا إحنا الزم نطردها من املدرسة ، خالكى متثلى ىف أجازة الصيف
  . ’ ! ده ها يعملوا مظاهرات قدام بيتك . وال ميكن ها تسمح لك تعملى حاجة زى كده ، كل مصر بتحبك  آمال.  وسيلة للصالح

واحد أخرى ىف سرواله ونزل جرى  ؟ املظاهرات دلوقىت بتتعمل علشان واحد بس إنىت عارفاه ! ؟ مظاهرات إيه  ماذر ‘:  حبزم لقالت آما
لو شاف  ، وأ متأكدة أنه ما يقدرش يهزم صرصار ، والنهارده بيقول إنه هزم بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على بعض ، علشان خيطب ىف األزهر

واحد نقل متثال رمسيس الثاىن من مكانه األصلى ونصبه أمام حمطة السكك .   م ها يطلع جيرى ينادى على عساكر احلراسةواحد ىف احلما
مل يستطع  . فدمر لألبد ما به من جربوت حقيقى ، لكن ما حدث هو أن قام بنشره لستة أجزاء ، احلديدية كى يثبت جربوته وجربوت حكمه

مصطفى كامل كان عميل  ،  عراىب زى ما بيسميه املصريني كان هوجة واحد واطى طماع جاهل وراحت حلاهلا ، ر ماذ.  جمرد نقله وليس صنعه
هذا األعراىب اجلربوع  ! إمنا البكباشى ده موش القية له وصف ، سعد زغلول كان وغد بلطجى حمرتف إجرام ، عثمانلى وسافل كالم موش أكرت

ب مصر سليل بىن مر قرر أن يستجلب أسالفه من رخيها ، جديد الحتالل و هذا الذى يذكره بضآلة أجداده األقحاف  ، وليدمر عمدا تراثها و
حصان طروادة الداعر هذا يقول إنه أول مصرى حكم !  سنة ١٤٠٠الذين غزوها قبل  ، احلفاة اجلفاة العراة اجلوعى ، األجالف الرعاع اهلمج
م الفراعنة ىن وليبية ، ردهم هم أكثر مصرية ووطنية منهواحلقيقة أن من ط ، مصر منذ أ ألحرى هو ليس مصر أصال بل ابن عر وأول  ، بل 

إنه ليس جمرد صىب !  سنة ١١٠٠األمر الذى اعتقد أنه انتهى لألبد منذ أن حرر منه ابن طولون واملعز قبل  ، عودة حلكم احلثالة العرب ملصر
ا طباع أجداده اجلرذان العرب الغزاة الذين راح حيالفهم هذا الوضيع وكنا قد :  لكن ال جديد ، ه قزمأخرق أراد أن يثبت أنه جبار فأثبت أن ا ذا إ
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ا قهرهم على املصريني ، نسيناهم أو حىت من  ، من تفكيك أحجار أهرامات صغار موظفى مصر الفرعونية ، بنوا قالعهم وجوامعهم الىت فرضوا 
هم  ماذر من أتلفوا )  : وتدمع عيناها . ( وعرفوا لبس النعال ألول مرة من جلود خمطوطات مكتباتنا الىت حرقوها ؛ ربجمرد تقشري طالء اهلرم األك

ائى.  التمثال وليس الزمن   . ’ وبعدين كمان أ اتطلقت خالص ، ساحميىن ده قرار 

لكامل مبجرد مساع لفظة  مث راحت لدقائق تدور وتدور ىف  ، جتمدت لربهة.  الطالقأخذت األم من حدة كالمها ىف السياسة لكن صعقت 
خذ وقتها ىف استيعاب املوقف.  املكتب وتتمتم بكلمات غري مفهوم معظمها أ ىل طلب  ’ :قالت هلا  ، وحني عادت للجلوس.  وتركتها آمال 

وقد استعادت  ، قالت األم بعد سكوت طويل.  ’ دىأ موش عاوزة حد يعرف حبكاية بريوت  ‘:  فواصلت آمال.  مل ترد األم.  ’ واحد بس
ء ىف بريوت وغري  ، أ ها أكلم أبو مظلوم بتاع مدرسة األوالد ، بس موش أ إللى ها أعمل كده ، حاضر ‘:  بعض هدوئها هو إللى يعرف آ

  . ’ بريوت وبيسافر هلم

 
  قال بعضهم لنيكسون

  ء الناس للشوارعإن احلكومة املصرية هى الىت دفعت هؤال

ألحرى األوىل- حرصت آمال على أن تكون لغة وحيد الثانية تذكرت أن .  فقد كانت العامية املصرية هى لغته الثانية ، هى اإلجنليزية - أو 
لفرنسية ، والدها كان يستشرف املستقبل سلفا كانت اإلجنليزية و  ، يوم أصر على أن تدرسها ىف وقت كان فيه معظم التعليم األجنىب ىف مصر 
در من املدارس األجنبية ككل ، عبارة عن فصل وحيد ىف ذات املدرسة اكتشفت وقدرت أن اإلجنليز ال يهمهم نقل ثقافتهم أو لغتهم .  وىف عدد 

فس الوضع ىف حني واجهت ن.   كالتقنيات اجلديدة أو تبىن االقتصاد احلر احلديث ، بقدر ما يهمهم أن تتعلم الشعوب أشياء مادية ملموسة
ا الشخصية الكثرية على فرنسا وعلى الثقافة الفرنسية ، بريوت قصة  ‘حتديدا منذ قرأت ىف طفولتها رواية  ، تذكرت أيضا كم كان هلا حتفظا
ت ، املرعبة ’ مدينتني ا أصل كل حكم للدمهاء ىف العامل ، وعرفت أن الثورة الفرنسية هى أصل كل اجلمهور ليد حيلهاملهم قالت  . وأ  ، إنه ما 

  . ال تقارن مطلقا جبحيم مصر حتت حكم زعيم العروبة امللهم ، وبريوت أ ما كانت مساوئها

جلامعة األمريكية ببريوت ، ١٩٧٣أمت وحيد دراسته الثانوية ىف صيف  حني قارب عامه الدراسى األول على .  والتحق بقسم الصحافة 
وذهب  ، األحوال تغريت.  قالت هذه هى اللحظة املناسبة للعودة ملصر ، ذاك الرابعة واألربعني من عمرهاوكانت آمال قد شارفت آن ، االنتهاء
فهذا معناه  ، وسيعيد املهجرين ملدن القناة ويعيد بناءها ، إذا كان فعال سيفتح القناة كما يقول.  والرئيس السادات يبدو خمتلفا كثريا ، الكابوس

ن قرار السادات  ، هكذا قدرت آمال الوضع.  ل قد أغلق لألبد سواء عادت سيناء أو مل تعدأن ملف احلروب مع إسرائي وتوصلت منه ليقني 
وال أريد لوحيد أن  ، أيضا أ ال أريد أن أموت بعيدا عن بلدى .  التنمية وعيش الناس أهم من الشعارات أو حىت من األرض:  ت واضحا

  . يتحول لبنانيا شيئا فشيئا

لكن تفكريها راح بسرعة ملنزهلا القدمي الذى أهداه هلا  ، وكيف حصلت على مسكنها البريوتى هذا ، ت ىف هذه اللحظة األم الراهبةتذكر 
سم  ، ويقع قرب طريق املطار ، والدها ل ، ڤينيوأاپالس الطريق الذى يعرف  لطبع ، أكرب قصور الشارعپاالس واملقصود  مل تكن .  قصر البارون 

 ٥٢ حبيث مل يعد أحد يعرف اليوم على أى اسم استقر ضباط ، ف آمال أن امسه قد أصبح صالح سامل والعروبة وأمساء كثرية من هذا النوعتعر 
املنطقة الىت ال تزال  ، ىف منطقة وسيطة هادئة ، آمال ذات موقع مميز جدا ڤيلالكانت .  بعد أن استتب هلم مصادرة معظم ما وجدوا على جانبيه

ا يوما ، تع برائحة مصر اجلديدة املميزةتتم إال ىف بقية احلى ومل تعد جتده  ، رائحة اليامسني الذى كانت تتدىل فروعه خارجة من أسوار كل ڤيلال
الڤيلال .  وال يزال هناك من يعتىن بزراعة شىء ىف حدائقها ، لعماراتبعد حيث ال تزال هناك ڤيالت مل تتحول  ، متفرقا ىف بعض الشوارع اجلانبية

مل ڤيلال ال ، نعم.  وإن على بعض البعد ،  ومن اجلهة األخرى ترى بوضوح قصر البارون ، ميكنها أن ترى من إحدى اجلهات فندق القصر هذا
ا ، تؤمم ا ال تزال حبالة جيدة ، وكان هناك من يرعاها من أقار هلا  ، لكن كيف سيكون مذاق العودة ، وتعرف أ طيلة هذا ما ظل يشغل 

  . األسابيع التالية

ت النصف الثاىن للعام الدراسى م قليلة من انتهاء وحيد من امتحا  ١٢أو حتديدا صبيحة األربعاء  ، ومل تكن النتيجة قد ظهرت بعد ، بعد أ
آمال لكثافة اإلجراءات األمنية قبلها بدقائق مل ترتح .  جلست آمال ووحيد ىف املقعد اخللفى لسيارة األجرة املريسيديس السياحية ، ١٩٧٤يونيو 
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تف وتلوح  ؛ خارج املطار كانت املفاجأة أكرب.  إذ كانت تتمىن أو تتصور أن ترى مصر خمتلفة عما تركتها عليه ، ىف املطار حشود من اجلماهري 
ذا ا.  ألعالم ا رمبا تكون هى املقصودة  هو فيه  ‘:  سألت السائق بسرعة.  الستقبالال ميكن للمرء استبعاد أنه قد خطر بباهلا ولو للحظة أ

هذا الصوت ليس  ، وراح يتأملها من خالل املرآة املرة تلو األخرى لبضع دقائق،   ’ ! نيكسون جاى النهارده  مدام ‘:  فرد ، ’ ؟ إيه  أسطى
رمبا أيضا بسبب ما فعله الزمن على امتداد قرابة عقدين و  ، لكنه فشل ىف التعرف عليها بسبب النظارة السوداء الواسعة ، ورمبا الوجه أيضا ، غريبا
  . منه

ع القدمي ، ما أن وصلت للبيت وهو مخسة أضعاف العدد  ،  وعرفت أن مخسة ماليني قد خرجوا الستقبال رئيس أمريكا،  حىت هرعت للمذ
اية ، ١٠ب فارق العددين ىف مع اختالف يضر  ، عدم التنحى أو خرجوا جلنازته ’ الزعيم اخلالد ‘الذى خرج ليطلب من  ألحرى فيما ال   ، أو 

جنى ‘هو أن من خرجوا  بينما مل خيرج أحد لنيكسون  ، حركهم دائما أبدا االنفعال األهوج األعمى وغسيل املخ القسرى اجلنوىن ’ للبكباشى العر
فلو كان االستقبال املشهود هذا هلا هى  ، مة عميقةوارتسمت على وجهها ابتسا ، وأخذت نفسا وعميقا ، متددت على السرير.  إال بعقله
  . لرمبا ما فرحت به هكذا ، شخصيا

ا وفيما ميكن  ، حبيث مل خترج للعلن سوى مرتني فيما ميكن ذكره ، ونفذته فعال ، هى ماضية ىف قرار االعتزال ؛ مل تغري العودة كثريا من حيا
  . القول إنه مل تستطع فيهما الصمت

رة نيكسون.  حيث قالت حبدة إن هذا أفضل بكثري ،  يوم قرر العرب مقاطعة مصراملرة األوىل ا عن ز وروت طرفة منت  ،  حتدثت عن ذكر
ومن الذى  ‘:  فرد متسائال ، هى أن قال بعضهم لنيكسون إن احلكومة املصرية هى الىت دفعت هؤالء الناس للشوارع ، إليها من أحد السفراء
لسالم قد فاقت أعداد من خرجوا الستقبال .  ’ ! ؟ وههموضع الفرحة على وج ن الكل يعلم أن أعداد الشعب الىت خرجت فرحة  وأضافت 

ن كل الشعب املصرى مع السالم وقالت إنه ىف حدود من تعرف ومن تقابل ، نيكسون املشهود  ، من خرجوا من أهوال احلروب ، تستطيع اجلزم 
ملون بتخفيف أو رمبا إلغاء التجنيد اإلجبارى ، شغل جمزية غري حكومية ومن مل خيوضوها وحيلمون بفرص   . أو على األقل 

راحت تقرع بشدة املمثالت  . أكثر استفزازا كانلكن  ،  ڤزيوىنأيضا من خالل لقاء تلي ، كان ىف التسعينيات الظهور العلىن الثاىن آلمال
ن انتقلت من الدفاع  ، ’ ؟ هل تريدون إفهامى أىن كنت على خطأ سبعني عاما ‘زق وجتاوزت حىت العبارة الشهرية ألمينة ر  ، احملجبات
ولشهور قامت مصر  . حيث أظهرت دراية كبرية بكال األمرين ، اندفعت ملناقشة دقائق أسلوب حياة هؤالء وتفاصيل مرجعيتهن الفكرية . للهجوم
  . لكن النائب العام أجهضها مجيعا ىف مهدها ، اوحاول بعض احملامني املتدينني رفع قضا ضده ، ومل تقعد

 
  . يقودك جلهنم)  أفالطون (كل الكالم احللو   مغمض أن اعرف وأنت

  ! قوانني الطبيعة:  هو املعرب عن احلقيقة املرة)   أرسطو (فقط الكالم الوحش 

لقاهرة جلامعة األمريكية  أو  ، أن يكون ما يسمى بدراسته الصغرى هو والية البيزنس لكن مع احلرص على ، خترج وحيد من قسم الصحافة 
لعربية إدارة األعمال لتوازى ىف نفس الشهادة ، مل تفهم أمه هذا.  ما يرتمجونه  منا مل يكن أحد يدرس شيئني  وكان يرد إن  ، وكانت تقول على أ

لذات جتعل صاحبها حيصل على مرة ونصف ضعف األجر مبجرد خترجه .  لشركات لن تكون مضطرة لتعيني مدير فوق رأسهفا ؛ دراسة البيزنس 
  . عرض عليه االشتغال ىف صحيفة جديدة حتت التأسيس ىف دولة الكويت

لوراثة عن  ، لكنه لفظها بسرعة ، خالل فرتة صباه البريوتية تفاعل لفرتة مع األفكار الشيوعية الىت كانت ملء األمساع واألبصار ليس فقط 
ملاركسية الكافيةإمن ، أمه إذ لو   ، ! قد خان املاركسية وأصبح شيوعيا ’ املانيفستو ‘ويوم أصدر  ، ا ألنه كما يقول اكتشف أن ماركس نفسه ليس 

ملادية حقا ن املستقبل يكمن ىف نقل الوعى لطبقة الشغيلة ، كان مؤمنا  أما  ، التقنية واالقتصاد واملخرتعات ، فاملادية هى املادية ؛ ملا بشر 
نوية ىف صنع التاريخ لكتيك.  الثقافة والوعى والفكر فهى عوامل  لد هو  ، الذى هو ظاهرة إنسانية وليست كونية ، تلويث املادية مبا يسمى 

كرا أن مبجرد مستن ، هكذا كان خيتم حماججته عادة-طوال الوقت  مث كيف يكونون ماديني وكل كالمهم عن الفقراء كالم عاطفى . غثاء وإلغاء هلا
  ! ’ شعبوى ‘ما أن حياول سياسى مييىن التواصل مع عموم الناس ترفع ىف وجهه على الفور فزاعة أنه 
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رخيية أو غريمها من  ، من كثرة ما كان يقول إن أرسطو أحسن من ماركس لكتيكية أو مادية  وإنه مهما اخرتع األخري أو غريه من مادية د
ن واحدا فقط هو الذى استحق لقلب  ، املادية املادية ، ت فسيظل هو على عهد مادية أرسطوماد وأنتم ىف مصر  ، أستاذ ’ الـ ‘كانوا يغيظونه 

ألستاذ جملرد أنه ترجم كتا لألستاذ احلقيقى له نفس ما ميث نه ميثل ملصر ، كان يدافع بضراوة عن صديق جده.  أمسيتم أمحد لطفى السيد 
 ، ’ ! هال أرسطو ‘:  ، وينادونه أمسوه هو نفسه أرسطو ، حني أدركوا مدى عمق إميان وحيد وفهمه ألفكار أرسطو ، وىف النهاية.  أرسطو للعامل

اعرف وأنت مغمض أن كل الكالم احللو  ‘وأصبحوا يتناقلون عبارة له تقول  . ’ ! ى أرسطو ‘ ، ’ كرما ألرسطو ‘ ، ’ ! هيك أرسطو ‘
ا على سبيل .  ’ ! قوانني الطبيعة:  هو املعرب عن احلقيقة املرة)  أرسطو (فقط الكالم الوحش .  يقودك جلهنم)  أفالطون ( وطبعا مل يكونوا يرددو

ا املسيحيني اللبنانيني  اإلعجاب وع من املوعظة أنه يستطيع مبنتهى السهولة رص نص أر  ، ، إمنا جملرد أنه كانت مرادفا لعبارة أخرى كان حياجج 
ملسيح  يزدرىبل كان يتطرف أحيا ىف كالم .   لكن املشكلة أن أحدا لن يستطيع تنفيذ شىء منه على أرض الواقع ، على اجلبل ليسوع امللقب 

ر حتما ، ويعتربه نبتا شيطانيا دخيال على الطبيعة ، الفكر ازدراء مطلقا   ! ومآله االند

 
ملفكر  ملفكرينال يسعدىن وصفى    ؛ وال االنتماء ملن يوصفون 
  ! طق غري رمسى بلسان أمنا الطبيعة:  أ أفضل صفة أكثر تواضعا بكثري

ملفكر لفلسفة املادية لدرجة أنه يستهجن أن يوصف هو نفسه  األفكار  ‘:  ويقول ، حىت اليوم عرف عن وحيد إميانه املطلق 
مهما بدت أفكارى أو أفكار من يشبهىن شديدة اجلموح أو االبتكار أو .  ادية ىف الكفة األخرىوامل ، ىف كفةچيات والفلسفات واأليديولو 
ا  ، الصدمة ليست فكرا إنسانيا  - هائال ىف التوصل إليهاحنن املاديون ومهما كان جمهود الذهىن - فالفارق بينها وبني كل املدارس األخرى أ
ا ، تكون منها الكون واملوجودان منذ األزلإمنا جوهر وإرادة املادة الىت ي ، صنعناه وهذا ليس  ، وكل ما نفعله ونريده ىف النهاية أن ننطق بلسا

لتفكر ملفكرين ….  بفكر إمنا قد يسمى ىف أقصى تقدير  ملفكر وال االنتماء ملن يوصفون  أ أفضل صفة أكثر تواضعا  ؛ ال يسعدىن وصفى 
  . ’ ! ا الطبيعةطق غري رمسى بلسان أمن:  بكثري

حلداثة مبعناها املادى العميق والضيق معا الذى ال يغاىل ىف تقدير قيمة اإلنسان ، لتاىل لطبع  ومن مث من كلماته الشهرية  ، هو يؤمن 
بينما اجليل  ، حاسوبهذه األخرية تشبه زعم البعض خبلق اجليل السادس أو السابع لل.  احلداثة خواء- وما بعد ، احلداثة هى احلداثة ‘:  أيضا

لطبع الذكاء اآلىل والكائنات املنماة ،  ’ ! اإلنسان-ما بعد:  ألن ما بعدها هو فقط ، ال شىء بعد احلداثة … ! اخلامس مل ينجز بعد ويقصد 
  . چيينيا أو ما يستجد غريمها من كائنات حية أخرى فائقة الذكاء

 
لعربية كلمات عوملة    وإنرتنيت وخليوى وكيبول وساتياليتكانوا أول من كتب 

لرأمسالية مطلقة التنافس الغرتاب بني أقرانه هؤالء ، تدرجييا أصبح وحيد مؤمنا  لطبع بدأ يشعر  لذات ىف فرتة بوادر احلرب األهلية  ، و
ن يدرس البيزنس جبانب الصحافة.  واحتدام الصراعات الفكرية به أن يصبح مسئوال عن صفحة االقتصاد ىف مث طل ، من كل هذا وذاك كان قراره 

ملثل كان تعليقه إنه ال يفهم أصال  ،  سرعان ما أطلقت عليه ألقاب من قبيل رائد األرسطية اجلديدة أو زعيم الليرباليني اجلدد . الصحيفة اجلديدة و
على املعنوى وحتمية التنافس والصراع أمور ال يد ألحد  بل فوقية املادى ، فليس من قدمي أو جديد ىف األرسطية أو الليربالية ، هذه املصطلحات

ت  ، إمنا هى من خصائص املادة الىت صنعنا منها ، فيها ت وبروتو وهى أزلية أزل الكون نفسه وال عالقة هلا من قريب أو بعيد  ، إخل …إليكرتو
عينهم لعرق البشرى ، شخاص    . وقطعا ال عالقة هلا 

ايتهمع اقرتاب عقد الثما نه ترك أمه أكثر مما جيب ، نينيات من  ليحتفل معها بعيد ميالدها الستني وتكون هديته  ، وأن عليه العودة ، شعر 
الستقرار النهائى ىف مصر ألول يقدم له عرضا ال ميكن  ، ومتسك هو أيضا ، متسك به صاحب اجلريدة بقوة.  هلا بتلك املناسبة قراره  فإذا 

لعربية أن تكون:  رفضه طقة    . وأن يكون مقرها القاهرة ، رئيس حترير أول جريدة اقتصادية يومية 
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تعرف على ابن ألحد عندما ينظر لألمر بطريقة خمتلفة نه بدأ إال أ ، رغم أن كثريا ما راوده الندم من حني آلخر ألنه مل يتجه للسلك األكادميى
ومل يعني معيدا وسط اعتقاده واعتقاد اجلميع أن السبب  ، احلكومية من إحدى كليات اهلندسةخترج هذا .  تهاجاءا لتحي ، أصدقاء أمه القدامى

السبب احلقيقى للفظ أساتذته .  الغرية:  ظرية أخرىوحيد نبتمحيص اآلمر بينهما كون  هإال أن ، ىف السبعينيات التعصب املتصاعد ضد املسيحيني
ت كان يقضيها ىف مشاهدة األفالم  ، كار الدروس قطمل يكن ىف حاجة الستذ  ، هو تفوقه الفائق له ىف دور حىت اللياىل السابقة على االمتحا

كانت اهلندسة ىف دمه وحضور احملاضرات كان كافيا جدا ال خيرج منها إال مصرا على اإلملام التام بكل املوضوع الذى تدور .  السينمائيةالعرض 
ريخ الكلية قط جعلت أساتذته خيشون ، خالهلاأسئلته الكثرية وأحيا احملرجة .  حوله أنه كان مغرورا وسليط خاصة و  ، نبوغه الذى مل يشهده 

لل وجهه وقفز واقفا وقال لقد حللت ىل .  جمرد تلميذهمسيا أنه اللسان يندفع جملادلتهم وكشف أخطاءهم  عندما مسع من وحيد هذه النظرية 
لثان ا كلمة .  ويةلغزا مل أفهمه منذ كنت طالبا   CONCEITمدرس اإلجنليزية قطع فجأة الدرس وذهب للسبورة ليكتب حبروف ضخمة مأل

هيك عن أن يستوجب الغضب ، وهو يرمقىن بنظرات غاضبة لغرور  إال  ، بينما مل أفهم أبدا سببا ملا فعل ألىن مل أفعل شيئا يستوجب وصفى 
وسارع لاللتحاق بشركة أمريكية للتربيد من رؤساء قسم اهلندسة امليكانية ىف كليته ملا حدث  هذا الصديق مل حيزن قط ، على أية حال.  اآلن

لفعل سرعان ما ارتقى سريعا ىف وظائفها ، والتكييف افتتحت فرعا هلا للتو ىف مصر ىف بداية سنوات االنفتاح االقتصادى وصار منوذجا  ، و
سيس شركة خاصة ب   . هللشاب الناجح يفكر اآلن ىف 

أبناء ك ليس فقط ألنه.  ’ االقتصاد اليوم ‘جريدة مع توليه  نسى متاما منذذلك اهلاجس األكادميى الذى كان يراود وحيد من حني آلخر 
الكتابة ف . أكثر إشباعا بكثري مما توقعجاءت التجربة  لكن ألن ، إخل  …ىف الشركات اخلاصة واالشتغال خوض غمار احلياة العملية فضل جيله 

واتساع األفق  الرؤية  وهو ، بل قد تفوقها مبا ال يتوفر ىف هذه األخرية ، لصحفية املتخصصة ميكن لو أرادت أن تبارى جبديتها الكتابة األكادمييةا
العتزاز بذاته ىف حياته قدر اعتزازه بوظيفة رئيس التحرير هلذ.   البليدة العقيمة األكادميية قيودلكنقيض ل صبغها  ؛ ه اجلريدةمل يشعر وحيد الديب 

ميز اللندنية سلوب الفاينانشيال  كانوا يكتبون عن كل االجتاهات االقتصادية .  لدرجة أن اختار اللون الربتقاىل للورقة اخلارجية مثلها ، مبنهج و
لعربية  .  ا املستقبلومن خالهلا كانوا يقدمون نظرة عميقة لعامل السياسة ولدني ، وعن كل املخرتعات التقنية القادمة ، اجلديدة كانوا أول من كتب 

.  وغريها كثري ، وصور مولدة حاسوبياڤى دى ووسائط متعددة ودى  كلمات عوملة وإنرتنيت وخليوى وكيبول وساتياليت وتفاعلية وطريق فائق
د أحد هؤالء عامل ك.  والقائمة طويلة أيضا ، وبيلل جيتس پرت مريدوك وتيد ترينركانوا أول من عرف القارئ العرىب بريو  انوا يتابعون كيف ار

وكيف اخرتع الثاىن من الصفر فكرة القنوات اإلخبارية فقنوات األفالم املتخصصة ومن مث كل مفهوم القنوات املتخصصة  ، السموات املفتوحة
كانوا يتحدثون عن .  ات تتملكهمكانت روح اتفاقية اجل.  وكيف وعد الثالث حباسوب فوق كل نضد ىف كل مكتب وكل بيت ىف العامل ، عامة

لفعل قرية صغرية   . فقد طبعهم وحيد بطابعه وأفكاره وحيويته ، وكان احلماس هو الصفة الغالبة على كل طاقم اجلريدة ، العامل وكأنه أصبح 

زغة لعكس ؛ مل تكن مصر سيئة جدا وزرائها عاطف صدقى يعكف كان رئيس .  كانت فيما يسمى ىف األدبيات االقتصادية الغربية سوقا 
لفعل  . وكان يعتقد اجلميع أنه ىف حلظة معينة ستحدث انطالقة اقتصادية كبرية ، مشلت كل املرافق ، لسنوات طويلة على إنشاء بنية حتتية هائلة

سة الوزراء ىف مطلع سنة  ه خروج دمحم الرزاز وزير اجلباية الشهري وكان أبرز مسات وزارت ، ١٩٩٦ارتفعت كثريا التوقعات مبجىء الدكتور اجلنزورى لر
مع  ومل يكن الدكتور اجلنزورى خيفى ىف أى حديث له ، وحان وقت جذب االستثمارات األجنبية ، لقد انتهى عصر جىب الضرائب.  جدا

لذات يست أقل من ماليز ىف فهى على حد قوله املتكرر ل ، بليون دوالر سنو ٤٠أن طموحه هو أن تستقطب مصر  ، الصحافة األجنبية 
  . بل وكان يوحى ضمنا بشىء من االستخفاف بتجربة هذه األخرية ، شىء

 
  الصداقة املتنامية بني األمري الوليد بن طالل وبني ساندى وايلل

بدأ وحيد سلسلة  ١٩٩٨لكن ىف آخر سنة  ، كانت الصحيفة تغطى خمتلف البيزنسات كما تغطى سائر األخبار االقتصادية املصرية والعاملية
 ، وروى جتربة شركات توظيف األموال ىف مصر ، روى جتربة سوق املناخ ىف الكويت.  من املقاالت يتحدث فيها بقسوة عن االقتصاد اإلسالمى

يار بنك االئتمان والتجارة اللندىن لكن اجلديد أنه  ، ةهذه كانت كلها قصصا معروف.  بسبب فساد تصرفات األموال السعودية فيه ، وروى قصة ا
كرر شرح نظرية أن العملة .  حاول أن يربط بني طريقة التفكري ىف الربح السريع لدى األموال العربية وبني العقلية السائدة لدى شعوب املنطقة
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د مديرى البنوك اإلسالمية كأن كتب ىف واحدة من تلك املقاالت أن أح ، أيضا كان مثة إملاحات دينية هنا وهناك ، الرديئة تطرد العملة اجليدة
قال ال  ، إن هللا قال إنه أحل البيع ومل يقل أحل اإلنتاج ، يعلم يقينا أنه مل يكن ميزح على وجه اإلطالق -كما قال-قال له فيما بدا مزاحا لكنه 

  . قال حرمت الر ومل يقل حرمت النصب ، تغش امليزان ومل يقل ال تغش السلعة

عتباره عقدا هو  ’ الر ‘دافع عن .  ا محلة ضخمة حتاول مناقشة أكثر املفاهيم قاعدية ىف االقتصاد اإلسالمىكانت املقاالت ىف جممله
سم الدين ، شريعة بني املتعاقدين وال إجبار فيه عتبار أن ال شىء يلزم صاحب  ، واالرتكان للتهاون وازدراء العلم ، وأن بديله هو النصب 

الف املراتوخ . البنك بتحقيق ربح ت جهنم ملا هو أسوأ  استخدم كلمة اقتصاد قذر أكثر من مرة .  لص ألن حترمي الر قد فتح ىف املقابل بوا
القتصاد القائم على األموال السهلة والربح السريع دومنا قاعدة بناء وطيدة ، لوصف هذا النوع من االقتصادات البدائية .  وعرف االقتصاد القذر 

  . رغم أنه بذل جهدا ىف كل مرة للتأكيد أن كلمة قذر هذه مصطلح علمى وليست شتيمة ، أى اقتصاد يقصد وكان واضحا

ر بعض اجلدل االقتصاد  ‘على األقل بسبب أن  ، لكنه مل يتحول لقضية رأى عمومى ، ووصلت اجلريدة بعض الردود الغاضبة ، كل هذا أ
على أن القشة الىت قصمت ظهر البعري هى اجلزء األخري من هذه  . وال يقرأها اجلمهور العامكانت ىف خامتة املطاف صحيفة متخصصة   ’ اليوم

الشتغال ىف  كانت املناسبة الىت كتب ىف األصل بسببها وحيد كل سلسلة املقاالت.  السلسلة هى صدور قانون أمريكى يسمح للبنوك التجارية 
أى أخذه من راغىب  ؛ املال ’  جتارة ‘، هذا بعد أن كانت وظيفتها هى  مي االستشارات املاليةوتقد ، أى امتالك أسهم الشركات ؛ حقل االستثمار

ت هلا و ، أى ضخه داخل الشركات الصناعية مباشرة ، اإليداع وتسليفه لراغىب االقرتاض ىف  ’  االستثمار ‘ال متويلها من اخلارج بطرح اكتتا
هو الذى ضغط حنو صدور هذا القانون الذى يسمح بتوسيع نشاط البنوك  پس السيىت جروو الكل كان يعلم أن ساندى وايلل رئي.  أسهمها
-Glassوحظرته أمريكا بشدة قانو فيما مسى بـ  ، األمر الذى كان يعد حىت تلك اللحظة من الكبائر ىف االقتصادات احلديثة ، التجارية

Steagall Act  لكن ىف تلك  . عتباره عبقر ال جيود الزمان مبثله ، كل اجملالت الكربى  كانت صور ساندى وايلل متأل أغلفة . ١٩٣٣سنة
م كان كلينتون اليسارى هو الرئيس ىف البيت األبيض  ، الدعاية فيه أكثر من الشغل ، فأصبح االقتصاد كله ىف وول سرتييت اقتصادا فقاعيا ، األ

لغاء مثل ذلك التقليد القدمي الباىل املوروث عن بريطانيا العجوزوكانت األجواء مرحبة جدا كك ، والورق أكثر من اخلرسانة كان احلماس   . ل 
وإن كان  (انضم لقائمة املؤيدين ملثل ذلك القانون  ،  املدير شديد الرصانة لبنك االحتياطى الفيدراىل ، پان نفسهلدرجة أن آالن جريينس ، كبريا

حلرية امل ، للرجل أسبابه املختلفة وأال يولول الحقا طالبا  ، وليفعل كل ما شاء فقط بشرط أن يتحمل نتائج قراراته ، طلقة للسوقفهو يؤمن 
  . ) ! االنقاذ احلكومى

ر وحيد عددا من الشبهات حول الصداقة املتنامية بني األمري الوليد بن طالل وبني ساندى وايلل قال إن  . خالل تلك السنة ىف مقاله أ
لدفع حنو مثل هذا القانونالوليد رمبا هو الذى أو  على أن املقال مل يشر مطلقا إىل أن األمر ينطوى على أى سوء نية من  . حى لساندى وايلل 

جملرد أن األمري جاء من بيئة ال ترى ضريا على اإلطالق ىف املزج بني النشاط املصرىف  ، وقال إن األمر رمبا جاء ببساطة شديدة ، أى منهما
مل حيتمل املالك اخلليجيون .  ’ االقتصاد اليوم ‘أدى الستقالته من  ، خروج وحيد مبثل هذه النظرية الغريبة.  صرىف االستثمارىالتجارى والنشاط امل

لشخص أقرب للرمز ىف البالد  مث إنه يسىيء بطريق غري مباشر ، وكان املقال جمرد أطروحة نظرية ال يسندها أى دليل متماسك ، للجريدة األمر
 ، األمر األهم أن وحيد رغم خربته.  مثاال للعصرية واحلداثة وللعقل العرىب اجلديد واملتفتح نفسها ’ االقتصاد اليوم ‘وطاملا اعتربته حىت  ، العربية

 ىف- ذلك أن الوليد  ، هو أن استثمارات الوليد ختتلف جذر عن كل تلك الكوارث الىت حتدث عنها ،  فاته أمر على جانب كبري من األمهية
موال اآلخرين  ، مل حيدث وأن استخدم يوما -حدود ما عرف عنه وأكده هو مرارا الىت هى مسة قاعدية  ، other people’s moneyما يسمى 

  . من رأس املال ٠/٠ ١٠٠والىت عادة ما تكون بنسبة  ، ىف كل املشاريع االستثمارية الشهرية الىت تنسب نفسها للشريعة اإلسالمية

م أن خماوف وحيد كانت ىف حملهامع ذلك أثبتت  إذ سرعان ما أفلست شركة االتصاالت األمريكية العمالقة وورلدكوم الىت كانت السيىت  ، األ
لفعل الكوجنرس .  مبعىن استثمار كأسهم وكاستشارات للمستثمرين وبنكيا كقروض وكتمويل ، تديرها استثمار وجتار معاپ جروو  والحقا ألغى 

حىت اليوم ال تزال نظرية وحيد املشئومة عن صداقة  . ون لدى إفالس شركة أخرى لذات السبب هى شركة الطاقة هائلة احلجم إنرونذلك القان
هل كان  ، ال أحد يعرف بعد ، ورغم الكثري من الكتب واملذكرات الىت صدرت.  أحد أكرب األلغاز ىف دنيا االقتصادساندى وايلل هى -الوليد

ل ملبادىء والتقاليد ، فعل فيما حدثللوليد دور  ت رئيس السيىت جرووپ الطموح غري املباىل  هل كان كل  . أم أن كل شىء كان من عند
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أم لعله نبع من شباب وادى السيليكون الذى ال  ، األمر جوا عاما نبع فساده األخالقى من طبائع األفاقني ساكىن البيت األبيض ىف تلك احلقبة
  . لكن أحدا حىت اليوم ال ميلك اجلزم ، ؟ كثريون كتبوا أشياء كهذه أو مبادىء أو تقاليد أو أصوليقيم وز لقيم 

 
  جاءت واقعة التنطيط الشهرية هنا

  پرا وينفرىالىت ارتكبها توم كروز فوق أريكة أو 

لصحافة وال  ، مل تكن هلم أية خربة تقريبا ، رينيعها املالك الكويىت لثالثة رجال بيزنس مص.  منذ ترك وحيد اجلريدة ومل تعد على حاهلا ال 
م ىف  . رئيس حترير اشرتاكيا ، ودون أن يتنبهوا ، بل وحىت اختاروا هلا بعد قليل ، بسرعة اخنفضت مواردها وأجورها.  لصحفيني مل متر له أ

منتدى آخر مغمور شبه شيوعى عن ومدافعا  ، قد ىف ذلك احلنياملنعڤوس وظيفته حىت جاءته الفرصة ألن حيول اجلريدة ملنشور معادى ملنتدى دي
ا اهليمنة األمريكية والرأمسالية املتوحشة وأشياء من هذا القبيل -أى توحيد العامل-جيمع االقتصاديني املعادين للجلوبة  بعدها سرعان ما  . ويسمو

 ، كلما حدث فشل أو مشكلة أو حىت كارثة طبيعية أو انتحار فتاة  . ةأصبحت اجلريدة منربا يسار صرحيا معاد لتحرير االقتصاد وللخصخص
ا  ، وإذا مت الرتكيز عليها وأصلحت أحواهلا.  قالوا هذا مثن خبس ، إذا بيعت شركة خاسرة.  كان السؤال الوحيد أين دور الدولة قالوا ملاذا تبيعو

لو تركت مطوال مرة أخرى ىف يد اإلدارة احلكومية لفسدت الشركات ن هذه  ، همومل حيدث ملرة واحدة أن صارحوا أنفسهم وال قرائ ، وهى تربح
  . وخسرت من جديد حتما

هو الذى جعله يقرر أن يغري ختصصه  ، شىء داخلى تقريبا.  فكر وحيد أن اخلطوة املنطقية التالية هى أن يبدأ بيزنسه اخلصوصى هو نفسه
السينما كانت مهنة أمه وأبيه وحىت .  ورمبا الضربة القاضية الىت أجهزت عليه ، لطته الكبرية الثانيةوهذه كانت غ ، وينشئ شركة إلنتاج األفالم

لعرفان لو أقدم على ذلك ، جده حية أخرى مل ينس قط أن أمه مل تكن سعيدة جدا بذهابه .  وأحس أنه سيفعل شيئا قد يشعر أمه  من 
سته لالقتصاد اليوم ا كانت على حق ، وجسها من العرق العرىب كان يفوق احلدفت ، للكويت أو حىت بر بينما مل يعط هو وز   ؛ واملؤمل أن ثبت أ

ا   . أو أن كل ما لديها هو عقدة من احلقبة الناصرية ال أكثر ، أن الدنيا تغريت -هلؤ وتفا على األقل بطموح الشباب-وقدر  ، كبريا لتحذيرا

وأصبح مستوى اإليرادات كبريا  ، وأصبحت السينما املصرية شيئا واعدا جدا ، ١٩٩٧ ’ اعيلية رايح جاىإمس ‘قال لنفسه إنه منذ جناح فيلم 
والسوق حسب اعتقاده  ، ميزانيات األفالم بدأت تكرب ، لذات من خالل املوالت التجارية ، فتحت شاشات عرض كثرية .  جدا عما سبق

نتاجات أكرب وأكرب مجع معظمها من ممولني  ، مليون جنيه ٥٠٠للكثريين أن أنشأ هذه الشركة برأمسال  كان من املدهش.  سوف ترحب 
لكامل - ىت ال يكرر غلطة االقتصاد اليوموح-فقط  . مصريني إن  وكان يقول لكل واحد منهم ، اشرتط اإلبقاء على سلطة اإلدارة له هو 

لثقة ىف أ بعشرين أو ثالثني مليون  ، قعد ىف جملس اإلدارةاملستثمرين العرب يثقون ىف مريدوك ومينحونه الباليني دون أى م فلماذا ال تفكرون 
  . ڤارايىت مبريدوك النيل راح يذكرهم مبا كان يقوله هلموالحقا حني وصفته جملة  ، جنيه مصرى فقط

ووصل  ، كانوا يقولون هذا احتكارو  ، طبعا وسط احتجاجات هائلة من اجليل القدمي من السينمائيني ، هكذا أكمل وحيد رأمسال الشركة
لسالسل لسور مكتب الدكتور اجلنزورى -وامسه يوسف شاهني-األمر حلد أن صمم أحد أشهرهم  مل تكن هى الشركة الوحيدة .  على ربط نفسه 

لكنها متيزت  ، حىت األوىل زمنياومل تكن  ، ووزيره الداهية طلعت محاد ، العمالقة الىت ظهرت طبقا للقانون الذى سنه رئيس الوزراء األسبق هذا
ا األكرب بدأت نشاطها بسلسلة من حنو مخسة أفالم كان كل واحد منها يسجل رقما جديدا للتكلفة مل تشهده من قبل .  دون الباقيات بطموحا

التوزيع اخلارجى كان أفضل من  .  لةلكن ال تكفى لتغطية التكاليف اهلائ ، وأحيا قياسية ، كانت اإليرادات داخل مصر جيدة.  السينما املصرية
  . لكن يظل أيضا كل شىء دون مستوى التكلفة ، كل األفالم املصرية السابقة

ومن مث سافر إىل  ، كانت معظم األحداث تدور ىف مصر.  قرر أن ينتجها ، ٢٠٠٤لوكاريه اجلديدة ىف صيف عام ن و چحني قرأ وحيد رواية 
بينما كان يتقاضى كتاب القمة هؤالء عشرة ماليني دوالر فقط كحد  ، ة ماليني من اجلنيهات الستريلينيةودفع عشر  ، لندن للحصول على حقوقها

 هنا.  كانت املخطوطة قد قاربت على االنتهاء  ٢٠٠٥وىف ربيع عام  ، على الفور كلف كاتب سيناريو أمريكى شهري بكتابتها.  أقصى ىف العادة
 ، رأى وحيد ىف هذه فرصة العمر.  وأسفرت عن أن لفظته هولليوود ، پرا وينفرىتكبها توم كروز فوق أريكة أو جاءت واقعة التنطيط الشهرية الىت ار 

  . مليون دوالر ٢٥ ، وأسرع لتوقيع عقد معه بذات أجره املعتاد
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الت عليه االنتقادات من كل مكان ، مبجرد أن أعلن وحيد ىف مؤمتر صحفى عاملى عن مشروع فيلمه اجلديد اليساريون قالوا هذه هى .  ا
ىلوالناصريون قالوا هذا هو الغزو الثقاىف األمريكى اإلم ، سيطرة رأس املال على السينما والرأى واإلسالميون قالوا هذا تبشري وإن هناك موافقة  ، پر

نة كروز (چى حكومية سرية على افتتاح كنيس للساينتولو  وال حىت لكل مساعديه من حوله  ، مل يلتفت وحيد ألى من كل هذا.  ىف مصر ) د
فكيف تكسب أنت وقد دفعت أكثر من مرة ونصف ما تدفعه  ، قالوا له إن هولليوود نفسها ختسر.  ممن حذروه من املخاطر البيزنسية للمشروع

مث  ، ث معظم التصوير ىف مصرتكاليفنا ستكون أقل حي ، قال ال يهم.  ودفعت لنجم انتهى أمره ما تدفعه هى له هى وهو ىف قمته ، هى للرواية
تى منه معظم اإليرادات سيتفاعل مع شخصية البطل األمريكى  protagonistأن يكون الـ  ، هذا هو الشرط املهم ، إن اجلمهور األمريكى الذى 

، مث على األقل اإليرادات الىت  الدنيا متاما كما توزع األفالم األمريكية ىف كل ، وطبعا سأتفق مع ستوديو هولليوودى كبري وسيوزع الفيلم . أمريكيا
  . أضعاف ما حيققه أى فيلم أجنىب ىف العادة فيها ١٠لن تقل عن  ، ستأتى من مصر والبالد العربية

ء ، أفالمها الىت تنجح . يبدو أن سر الطبخة السينمائية شىء تعرفه هولليوود وحدها وكل فيلم يصنع  ، تنجح ألسباب تقرتب من امليتافيز
عرض  ، املهم .  يفشل فشال ذريعا ، أو حىت بنفس كتاب السيناريو واملوجهني ، أو بنفس النجوم ، رجها حياول أن حياكيها ىف ضخامة اإلنتاجخا

لفعل ىف أواخر صيف   ، أصيب وحيد بشلل خطري ىف وجهه وىف معظم نصف جسمه . وأفلست الشركة ، وفشل فشال ذريعا ، ٢٠٠٧الفيلم 
 ،  حىت شقته الفسيحة ىف حى املهندسني املفضل لدى املقيمني والزوار العرب . ىء بعد تصفية الشركة ورد أموال مموليه العرب إليهمومل يتبق له ش

ا من دائرة مالكى  ا ، اضطر للتخلى عنها ، ’ االقتصاد اليوم ‘والىت كان قد اختارها لقر ڤيلال وجاء للعيش ب.  حىت سيارته فعل نفس الشىء 
  . أقدم وأعرق مناطق حى مصر اجلديدة ، ىف الكورپةأمه 

هى أن ال يصح مطلقا أن تعيش ىف  ، وحني اكتمل شفاؤه كانت آخر نصيحة وجهها له الطبيب ، ببطء أبدى وحيد استجابة للعالج
موتكثر من االل ، أو على األقل ألصدقائك ، عليك أن تعود لشغلك ، الكالم نفسه ضرورى لعضالت وجهك ، وحدة جرح وحيد من .  تقاء 

ؤه اجملروحة ا ، قال سأبقى مع أمى ، مل ينصع لنصيحة األطباء ، اهلزمية والفشل كان أعمق من أن حتتمله كرب زائد أن من واجىب  ، يكفيىن مسامر
ن أرعاها ىف شيخوختها ألثر العكس.  أن أرد هلا بعض اجلميل  تى هذا اجلميل  ا .  ى متاما عليهاآخر ما خطر بباله هو أن  ا ىف حيا مل حيز

ا عليه يغور ويعمق وهو ال يلحظ وال يفهم ، قدر أن ترى ابنها قعيد البيت ىف تقاعد مبكر غري مربر كهذا ، شىء مل يدرك أنه مل يكن .  كان حز
وجترع من  . ٢٠٠٨وكان ذلك ىف خريف  ، رحلت فغلبها املرض وسرعان ما ، مل حتتمل أن تراه طويال على هذه احلال.  إمنا كان يقتلها ، يرعاها

  . األمل عليها ما يقزم كل أمل سابق مر به

 
  ! ٢٠٠٩أغسطس  ٢ ، ذكرى ميالده الرابعة واخلمسون

خذ على حممل اجلد نصيحة األطباء ، لستة شهور أخرى عاوده الشلل بدرجات جزئية متفاوتة االشتغال ككاتب من جديد .  وأخريا بدأ 
ت شىء نيا أصدقاؤه  . إذ قرر أن ال مصداقية له ىف الكتابة ىف البيزنس بعد اليوم إن كان هو نفسه قد فشل فيه ؛ خارج متاما عن كل احلسا

وال يزوره فعليا سوى اثنني أو ثالثة من الصحفيني والصحفيات الصغار الذين يعتربونه أستاذهم وصاحب  ، كلهم مشغول حباله ، ليسوا كثريين
م ، ويكنون له االحرتام والعرفان ، رب فضل عليهمأك لصفات الىت تتوافر ىف الكثري من أقرا وال يكاد يتصور  ، لثا هو مكتئب.  وهى ليست 

 لقد ؛ ملعت له فكرة وجد فيها احلل لكل تلك األشياء معا.  كما أمره الطبيب  ’ ال يكف عن الكالم ‘بعد أن شيئا ىف الدنيا ميكن أن جيعله 
ىف شركة .  وسيستثمر أمواله ىف البورصة ، سيسكن ىف شقة مفروشة متوسطة احلال،  ڤيلالتلقى ىف الفرتة األخرية عددا من العروض لشراء ال
 مث إن استثمار النقود سيأتيه بعائد يغطى به.  أصال مبجرد أن يعرفوا من هو لن يرتكوه صامتا.  السمسرة لن يكف عن الكالم مع بقية العمالء

  . بعد أن أصبح معتزال لكل شىء وال يريد العودة لشىء ، تكاليف املعيشة

ويعرف كيف يدار  ، هو ال حيب املساومة.  ماليني جنيهات ٦و ٥تراوحت كلها بني  . وطلب عروضهم ، عاود االتصال بطالىب الشراء
ريخ اليهود مبصر  ولطاملا تذكر القصة الىت كانت ترويها أمه ، البيزنس احملرتم ىف بقية العامل أو عما فعله عبمعصور  ، كلما جاء احلديث على ذكر 

م أصحاب حق ىف أن يعيشوا فيها.  م هل  ، كانت كثريا ما تقول إن اليهود من أقدم شعوب هذه املنطقة وإ وىف أن يرفضوا وضعية ما يسمى 
لذات تقول حنن شعب ودود متسامح بطبعه  ، أرادوا هذاالذمة حتت نري العرب اهلمج بل ىف دولة متقدمة هم أسيادها إن حدث و  وعن مصر 
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بهم وطردهم مث تردف عادة بقصة اصطحاب والدها  ، وكان اليهود يعيشون بيننا ونعيش بينهم ىف حب وسالم إىل أن جاء ذلك األعراىب اللص و
ا تعجبت  ، لدى حمل ىف حى العتبة ، هلا ذات مرة لعمل نظارة طبية لنفسه  ، هذا رجل يهودى ‘:  فقال هلا ، ومن تواضعه ، من بعد املكانوإ

قل سعر وتضيف أن زمان كانت حمال اليهود فقط هى الىت تكتب العبارة اجلديدة الغريبة .  ’ وكمان ما عندهوش فصال ، يديكى حاجة ممتازة و
ا لدى املساومة على سعر  ، ’ اود ‘املصريون كلمة ومن هنا صك  ، وحاكاهم بعض اآلخرين بعد ذلك ، ’ السعر حمدد ‘ىف ذلك الوقت  يقولو

ح لشخصية أحد املشرتين.  مبعىن كن كاليهود لينا عادال ىف أسعارك ، شىء ما  ، أحس فيه بعراقة رجل البيزنس القدمي ، وجد وحيد نفسه قد ار
  . ’ ؟ طبعا ستبنيها برجا عمالقا ‘:  سأله

دم ؟ ى قصر مجهورىهو فيه أبراج تطل عل !  ريت - سة.  وإللى كان موجود ا حىت  ، ده كفاية كل شرب ىف املكان بيفضل حتت أمن الر
  . حىت لو أرض فاضية ، لو دور واحد

لعلى مل  ، ، هذا وضع طبيعى أن يعاىن أى ساكن ىف املنطقة من ارتباك أمىن هذه اإلجابة كانت احلامسة ىف قبول وحيد لعرض املاليني الستة
على .  أو ىل من بعدها ، أو لعلهم شاءوا أن جيعلوا الرقابة غري ملحوظة إكراما ألمى ، أو لقلة املرتددين علينا ، شعر هذا لقلة دخوىل وخروجىأست

  : فواصل السؤال ، العكس تعجب من أن العرض قد يكون أسخى مما جيب

  ؟ أمال ها تعملوا إيه -

دة باىن حواىل مرة ونصها نوسع مسطح امل ، ڤيلال أكربها نبىن  - رتفاع األدوار الثالثة  ، ، ها نكون أكثر عملية ، ها نعلى دورين ز
خطوط  ، وبه مجاليات معمارية عصرية ، لكن طبعا ها تكون بناء حديث ، لو بطرازها احلاىل كان ممكن تسميها قصر.  أدوار ٥احلاليني ها نطلع 

  . وها نؤجرها لشركة أجنبية ، ها تصمم كمبىن مكاتب ، ها تكون ضعف املساحة احلالية ، تقريبا املسطحات املسقوفة.  جريئة وكده

أن املال  ، فهو لديه نظرية كتبها ىف تلك املقاالت سيئة الصيت ؛  مرة أخرى كان وقع كلمة اإلجيار طيبا وأكثر حسما على وحيد وعلى قراره
لث هلما ومشروع عقارات  ، الورق يباع ىف حلظة ، والفكرة هى أن ال أرض دائمة له ، ية والعقاراتاألوراق املال ، العرىب يشتغل ىف شيئني ال 
  . ويبدأ القنص من جديد ىف مكان جديد ، التمليك يبىن ويباع ىف عامني أو ثالثة

 ٢ ،  الده الرابعة واخلمسونمكتشفا أنه ذكرى مي ، دمعتا حلظة أن نظر للتاريخ املكتوب ، دمعت عينا وحيد يوم استلم التشيك مببلغ البيع
حلسرة أن حمصلة كل حياته املهنية هى صفر ! ٢٠٠٩أغسطس  مث أخذه الفكر ليالحظ  ، وأن كل ما تبقى له هو فقط مرياثه عن والدته ، امتأل 

لعكس ، هذا مل خيفف عنه.  ڤيلالال ، ما تركته بعد رحيلها كان هو عينه املرياث الوحيد عن أبيها.  ألول مرة أن هذه هى سرية أمه أيضا مث .  بل 
مع ركن  ، بينما كان الواجب عليه أن حيوهلا مثال ملتحف ملقتنيات أمه جنمة السينما املصرية األشهر ، تهدمڤيلال نفسها سإن احلزن األكرب هو أن ال

  . خيلد ذكرى والديها أو شىء كهذا

ت هذا هو مصري هذه األسرةكان هاجسه الكبري فيها ملا ، ذهب ىف نوبة اكتئاب عميقة …   . وملاذا هذا العقم وقلة اإلجناز ، ذا 

 
  قتضاب يناقض كل النصائح الطبية

ب املصعد  وشعره املتميع ذات اليمني وذات اليسار بلون الزئبق ، وبقامته املديدة الرشيقة ، وخرج ببذلته الثمينة شبه الالمعة ، فتح وحيد 
صعة البياض- شركة رمسيس للسمسرة ىف األوراق :   للحظة وقف أمام الالفتة الىت تقول . إال من مفرقة رمزية ىف منتصف الرأس -فوق جبهة 

عتناء شديد ىف املمسحة األنيقة . املالية لبهو- رحب به صاحبها .  مث دخل بثبات ، مسح حذاءه  حبرارة مفرطة وقد  -الذى تصادف وجوده 
ته عن البيزنس اخلصوصىكان سعيدا  ، عرفه على الفور ثر بكتا فتتاح هذه الشركة ، جدا به وراح يروى كيف  ا السبب وراء قراره  وكان  ، وأ

دفعه على املكتب  ، وأخرج من جيبه تشيكا ، قاطعه وحيد وكأنه ال يريد أن يسمع أى كالم من أى نوع عن ماضيه.  بعد موظفا ىف أحد البنوك
قتضاب يناقض كل ال   : نصائح الطبيةقائال 

ملبلغ أسهما ىف شركة كيو  ، وهذه بطاقة هويىت ، مليون جنيه ٦هذا مبلغ  -   ! پيدوأريد أن تشرتى ىل 
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٢  

 رمسيس
  

تى الغد وي لبورصةمىت    ؟ صبح بوسعى تداول أسهمى 

حبكم انتماء مؤسسها  ، كان يراها ذات طابع ثقاىف زائد عن احلد . ىف احلقيقة مل يكن جد وحيد يريد ىف األصل السكىن ىف مصر اجلديدة
لفرنسيةچيكى للثقافة البل وإن كان ىف احلقيقة طرازا  ، ’ يا حديثاإسالم ‘واختياره ملبانيه بطراز أشيع أنه هجني وأنه مسى لدى البعض  ، الناطقة 

ألساس ألدق  ، هند  مستشهدين ىف ذلك بقصره هو نفسه ذى  ،  ما جاء للهند من شرقها اجملوىل أو بقية ضواحيها - حسبما يقول اخلرباء- أو 
ميلية ليةماإليهودية -كان يفضل املعادى عليها لطبيعتها األجنلو  . املعمار الكمبودى املوشى بلمسات  فقط اختيار .  األرستقراطية الوقور پر

مل يكن هذا ميال من الكاتب الشهري للثقافة .  هو الذى شجعه - ىف قلبها ىف شارع فينيكس-  صديقه أمحد لطفى السيد للسكىن ىف مصر اجلديدة
لسفر والقراءة أزمة الفرنسيني  - املثقفني املصريني سابقيه والحقيه دو عن كل- كان دائما أبدا مرتفعا عليها ويعى .  الفرنسية الىت اطلع عليها 

فقط كان يرى مصر اجلديدة مكا أكثر .  تتجرع كأس الذل واملر واهلوان منذ ووترلوو ورمبا إىل أبد الدهر ، التارخيية كأمة مأزومة مهزومة فاشلة
جة من املعادى شديدة الربود ا الىت تبدو كمصانع صممت لسكىن رغم كل أفكاره احلداثية احمل.  شبا وحيوية و لقة مل يصل ملستوى االرتياح لبيو

ا ستصبح قبلة  ، كان يربر لنور الدين إعجابه مبصر اجلديدة برتامها الكهرىب ىف مقابل خط حلوان البخارى التقليدى.  اآلالت ال البشر ويتوقع أ
  . مر على معارضة شخص حرفته الكالم، ومل يقو صديق الع ألهل الفكر والفن والثقافة والذوق الرفيع

مواقف صارمة ضد شعبوية سعد زغلول واستدعائه الشعب للمعرتك السياسى حلسابه هو الشخصى شديد  : مواقف أمحد لطفى السيد معروفة
لقرون ال  ،  مفضال على ذلك أوال طريقا طويال شاقا من التعليم وبناء اإلنسان ، االنتهازية والفجور مواقف صارمة أخرى .  لعقودرمبا حيسب 

لثة ضد ما أمساه تعريبا ال ، ضد اخلالفة اإلسالمية إذ كان  ، ’ القومية العربية ‘ومل تكن ترمجت أو عدلت بعد إىل ،  pan-Arabism پان أرابيزمو
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س ، ولو أن مث مكا ملشروع عرىب أو إقليمى ، الرجل علمانيا ومؤمنا مبصريته قبل أى شىء آخر احلداثة :  لكن الفيصل فيه شىء واحد ، فال 
لعامل املتقدم   . وربطنا عضو 

وقد جلب عليه كل السخط والويالت أن قال ىف غري  ، أيضا هناك مواقفه املتكررة املشيدة بدور اإلجنليز االقتصادى ىف بناء وحتديث مصر
بينما ويلسون نفسه رئيس أمريكا كان يطالب ىف نفس الوقت مبا  ، ةلقد تطلب منه هذا شجاعة هائل.  ذات مرة إن التعليم أهم من االستقالل

على طريقة  ، وال يناسب حدته املعتادة ىف كافة القضا ، فقط حتفظ حتفظا خجوال من وقت آلخر.  مسى حق الشعوب الصغرية ىف تقرير املصري
لطبع كان يت . اإلجنليز ىف التعامل مع السياسة املصرية حية ألنه  اية مشوار احلداثة املضىن الطويل أن تصبح مصر بلدا مستقال ندا من  مىن ىف 

من  ، ما يعلمه كثريون اآلن بسهولة - وغريه من كتب أرسطو ’ السياسة ‘ب احىت وإن كان مرتجم كت-وطبعا مل يكن خيطر بباله  ، لكل ما عداها
لكوارث ألف ضعف من كل ما قيل حية .  من عيوب ’ االحتالل ‘أو يقال عن  أن االستقالل سيأتى على الشعوب  وإن مل تكن -ومن 

أو كأنه متىن  . ألنه رأى فيها مماألة ورضوخا البتزاز السفهاء ممن ال قيمة حقيقية هلم كزعماء حزب الوفد الرعاع -لكن لعلها احلقيقية السافرة جدا
يني احملرضني الدمياجوج هؤالءىف عدم احلزم جتاه ويتهم طحسن  و مبدأيتهم أوالخالصا من جهل اإلجنليز  -حقا يومالو كان قد متناه - االستقالل 

يفهم كيف ذى عقلية متقدمة من رقيب أو مدير  ، إال هلمبلد يوم خيلو ال ، املناصب احتكارالذين ال يهمهم إال هؤالء .  الفاسدين عدميى املوهبة
تى  ، تدار األشياءجيب أن  ن التقدم  خلطب املتباجحة مبجد  ، لكد املسامل والتعلم املتواضع وتقبيل اليد احملسنة ال عضهاويصارح الناس  ال 

  . وبكراهية للعامل لن تصل بنا ألى مكان ، تليد مل يكن أبدا

ملخالفة لصديقه ، عامة ألقل ي ، لذات وأنه مل يكن يوما ضليعا ىف السياسة ، مل يكن لنور الدين آراء ميكن وصفها  رائه فيهاأو   ؛ بوح 
بع فقط من خلفيتهما املهنية ، پوليسلذا فاخلالف بينهما ىف املفاضلة بني املعادى وهليو  :  وما جبل عليه عقل كل منهما ، هو ىف األرجح 

ل املطلق بال ومهندس يرى ىف النموذج اإلجنليزى الكما ، كاتب يود االطالع على مجيع الثقافات والعيش املتواصل ىف بيئة منعشة للفكر
 ، ويعترب ىف قرارة نفسه أن التقنية هى تعريف احلضارة ، ويفضل العيش ىف بيئة هندسية عتية صارمة الدقة بال زخرف وال سفاسف ، حتفظات

ا ىف ذلك أول ما مب ، وىف الواقع سرعان ما نسى األمر حني القى ىف مصر اجلديدة من اإلجنليزية أكثر من الفرنسية.  والثقافات ما هى إال التخلف
كان جيد .  ڤيلالالىت تقدم هلا لشراء  The Cairo Electric Railways and Heliopolis Oases Companyاسم شركتها  ، طالع فيها

إلجنليزية امها وطبعا كان معتزا برت .  حىت داخل اجلزء الفرنسى الصغري من صكوك أسهمها نفسها يوم اشرتى بعضا منها ، االسم دوما مكتو 
لفعل أكثر ما شجعه على مسايرة صديقه ىف اختيار  ، الذى ذكره حبلم أبيه القدمي ىف أن يصبح مديرا للسكك احلديدية ، الكهرىب وكان 

  . كمسكن  ’ الواحات ‘

ت على ذهن وحيد ألحرى وقد راحت عيناه تتفحصان مباىن مصر اجل ، وهو عائد من شركة رمسيس ، ادت كل هذه الذكر ىف  ، ديدةأو 
ت اخلريف املعتدل ، جتول لوقت غري قليل ىف شوارع الكورپة.  وأمه ليست فيها ، أول يوم خروج له ىف شوارعها على أن  ؛ شجعه عليه جو بدا

اخلواطر للتدافع هو أنه أراد تذكر السبب الذى دفع كل هذه  ، ما نغص عليه هذه املرة وجبة الغذاء الىت طلبها ىف املطعم األنيق بشارع األهرام
املذهل أنه مبجرد خروجه من املطعم تذكر .  ورمبا مل يشكر النادل ما وجب من شكر ،  ألنه كان شاردا ؛ بعد أن خرج شعر بضيق آخر.  لرأسه
ا خطأ ىف اهلجاء . السبب إلجنليزية لكن  چاكلني رين و يسمون احملالت وجنمات الغناء لو .  مرة أخرى يقع بصره على الفتة متجر مكتوبة 

حلروف  ، ومائة اسم أخرى ، اپميالونيكول وروىب و پوسى كاروالين وكلود وسيندريلال وميليسا وشهر زاد ودومينيك و و  ويصممون على كتابتها 
لثقافة الغربية والدخول لعصر اجللوبة ، الالتينية حبروف حجم  فيصبحون فضائح حية مطبوعة ، لكنهم ال يعرفون اهلجاء الصحيح ، تباهيا 

ت كاملة رتفاع بنا آلالف  ت .  أبناطها  ما فائدة كل هذا التعليم األجنىب إذا كانت وكاالت اإلعالن الىت تصمم واجهات احملالت وإعال
ا من يعرف هجاء أمساء األعالم قطعا مل   ‘:  وكادت متتماته أن تسمع وهو يهز رأسه متقطب الوجه احتجاجا ، ؟ مث زاد غيظه األغاىن ليس 

ا كانت ال تزال حتتفظ برونقها  ، حىت ىف تلك السنوات القليلة الىت عشتها فيها ىف نصف السبعينيات الثاىن!  تكن مصر اجلديدة هكذا ىف شبا
  . ’ األصلى لدرجة معقولة

اكتشف أن الكثري منها قد .  بريوتراح يلف على دور السينما كعادته وهو طالب ىف وسط  . والحظ أن الوقت ال مير ، تنقل ملقهى مث لبار
مللل يوما ىف حياته.  لكنه ىف كل األحوال مل جيد مزاجا مناسبا اللتقاط شطر من هذا الرتفيه . والبعض اجلديد قد ظهر ، اختفى  ؛ هو مل يشعر 
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طلى عليه خدعة صديقه الطبيب الذى هو ليس ساذجا لدرجة أن تن.  ما يعانيه هو اكتئاب.  ما يعانيه ليس ملال.  العكس دائما هو الصحيح
الكتئاب.  قال له إن عليه العودة للناس من أجل مرونة عضالت وجهه متعاض . كان يقصد كى ال أصاب  وأحس أيضا  ، شعر برهبة و

ت املؤمل الذى ال ميلك سواه.  نقباض مل يسبق أن ألفه ىف حياته ال  ! ال شىء !  إال حطامما أ.  غرق وحيد من جديد ىف دوامة شريط الذكر
لتنافسية واقتصاد الدغل ! أحرك ساكنا وال أسكن متحركا لضبط  ؛ ها هو اآلن يتعيش من مرياثه عن أمه ، الشخص الذى كان أشد من بشر 

لقذر حىت غري  ف احلكومية أوأو كالوظائ ، األرض والپرتول وما شابه ، متاما كأموال الريع ، ذات املال السهل الذى طاملا ازدراه ووصفه 
 - ككل-حياة .  رؤية ستاتية للثروة ال تنافسية وال روح فيها ، والريع رؤية متكاملة للحياة ، فالدخول الثابتة هى أيضا نوع من الريع . احلكومية

ا الفشل واهلزمية   . وحىت الوحدة مبعىن ما ، االغرتاب عن الفكر السائد ، قلة اإلجناز ، عنوا

ا  كتئاب يصد نفسه عن شاغله  ، وتقريبا ال يعرفه اآلن ، الشىء الذى مل يعرفه أبدا ىف حياته احلافلة -دةالوح-إ لكن ماذا حني يصاب 
؟ أال توجد حبة دواء تصلح لوقف املخ  شاغل القراءة ، فقط ٢٤ساعة ال  ٤٨ويتمىن لو أصبح كل يوم  ، األساس الذى اعتاد أن ميأل كل حياته

لقد جربتها ىف  ، كال  ؟ هل أجرب العقاقري املخدرة.  اخلمر مل جتد يوما معى ىف غياب الوعى ؟ حبة تنقذىن من تلك اآلالم الرهيبة ؛ عن االشتغال
ذات مرة قال ىل صديق ىف  ! مستحيل.  أبدا ’ أنسطل ‘أ ال أسكر وال .  وليس أى منها الدواء الذى أريد اآلن ، جربت كل شىء.  شباىب

طاملا أن عقلك يشتغل طوال .  يكمن فيك أنت.   قرار السكر ال يكمن ىف اخلمر ! انس ‘:  رآىن أشرب أضعافهم وال أسكر أبدا اجلامعة حني
رادة .  وال زلت ال أفهم ، مل أفهم.  ’ ! السكر إرادة ! السكر ليس كيمياء.  ال أمل لك ىف التحليق مثلنا ، الوقت إذا مل تسم ما أ فيه اآلن 
  ؟ تسميه إذنفبماذا 

العمالء ىف البورصة يتم اآلن  ’ تكويد ‘لقد قال ىل صاحب الشركة إن  ‘:  وبدأ يتمتم ، ألقى بنفسه على األريكة ، حني عاد لشقته املفروشة
م ، إليكرتونيا ىف حلظات تتحمل  كما أن شركات السمسرة نفسها ، الرقم القومى جعل كل األشياء سهلة.  وليس خالل أسابيع كماضى األ

ت ا تضاهى البنوك ىف مسئوليتها وحيثيتها.  مسئولية صحة البيا توا يعتربو   . ’ لقد 

لبورصة … تى الغد ويصبح بوسعى تداول أسهمى  ا املثرية ؟ مىت  بوسعى مناقشة العمالء اآلخرين فيما حيدث وىف  ؟ بوسعى مراقبة حتركا
  ؟ جديد الشركات واالقتصاد

مللل …   ! أو بغري امللل ساعتها لن أشعر 

 
  مل يكن إدوارد مضطرا ىف احلقيقة لإلبالغ عن تشيك تسلمه

مث ىف خالل  ، عليك أن تذهب بصورة البطاقة هذه للبورصة من أجل استكمال ملف صاحبها عندهم ‘ : صاح إدوارد ىف موظفه سامر
خده من مري  ، مليون ٦ده أبو وتسلمهم صورة التشيك  ، عودتك متر على مباحث األموال العمومية .  وأنت خارجڤت جلواب إللى ها 

لضبط سبب الصياح.  ’ ؟ فاهم علشان تلحق  ، بسرعة لو مسحت ‘:  إال حني أردف إدوارد قائال ، أو ختيل وراءه شيئا معينا ، مل يفهم سامر 
  . ’ ! طبعا ، آه ‘:  فرد وهو يهرول،  ’ ! توصل البورصة قبل اجللسة ما تبدأ

لذهاب للبورصة م الىت يؤمر فيها  يتمىن لو جاء اليوم الذى طاملا وعدوا به من نقل كل ما خيص البورصة .  ىف احلقيقة ال حيب سامر األ
على اختاذ مل جترؤ إدارة البورصة  ، لكن يبدو ألسباب حنينية . وإلغاء التداول من داخل قاعتها التقليدية بوسط مدينة القاهرة ، ملدينة السادات

م مل يشأوا إلغاء تقاليد السنوات الطويلة ، نقلوا كل شىء . مثل تلك اخلطوة أبدا على األقل ما عرف عن القاعة من قداسة من حيث  ، إال أ
ت أو التدخني إال ىف أماكن معينة رخيية يذكرها اجلميع ، ملبس السماسرة وحظر تناول املشرو م يصفق  مثل ، أو ما عرف هلا من حلظات  أ

يار شامل لألسعار ، السماسرة الرتفاع سريع ىف سعر سهم معني نتيجة إجناز ضخم حققته شركته م يوقف التداول بسبب ا أو رمبا أن مل  ، أو أ
  ! ذلك اإلحساس اخلاص للرنني املهيب جلرسى االفتتاح واإلغالق ، جترؤ إدارة البورصة أن تلغى جبرة قلم

ن كل شىء ميكن تنفيذه من الطرفيات احلاسوبية املتاحة ىف مقر الشركةدائما ما حياج سامر  طاملا حنن  ‘:  لكن إدوارد يصر ، صاحب شركته 
وجود مسسار ىف البورصة مفيد حتوطا ألى .  ’  فلتقض بقية اليوم ىف قاعة التداول ، مضطرون إلرسالك للبورصة أو لوسط البلد إلجناز غرض معني

لشركات وبني كانقطاع اال ، طارئ  ، أو انقطاع التيار الكهرىب ىف مقر الشركة نفسه ، املركزى للبورصة ’ اخلادم ‘تصال بني طرفيات التنفيذ 
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لفعل يوم يطرأ شىء كهذا أو ذاك . حيث ميكن لألجهزة االشتغال لدقائق قليلة على أجهزة املظاهرة مث تتوقف يضطرون إلرسال سامر على  ، و
 ، ألحرى شائعات السوق (من فوائد تواجد مسسار للشركة داخل قاعة التداول أنه يضع هذا املنفذ ىف أجواء وأخبار السوق  أيضا.  عجل إليها

وطبعا يريد إدوارد أن يضع عمالءه ىف أجواء البورصة بنقل ما يسمعه  . ) فاألخبار الرمسية تبث ىف كل األحوال من خالل تلك الطرفيات أيضا
عامة أهم خرب إطالقا هو دوما معرفة هل هناك صندوق استثمار .  التأكيد ىف كل مرة أن تلك رمبا كانت إشاعات وال أساس هلا مع ، سامر إليهم

معرفتك املسبقة بشىء كهذا تتيح .  ينتوى شراء أو بيع كمية ضخمة من سهم ما ، أو جمرد مضارب فرد ذى مالءة مالية ، أو حمفظة مالية كبرية
ورغم أن الكشف عن مثل هذه .  لبيع وأنت تعلم أن مثة حركة ملحوظة سوف تطرأ على السعر وتعرف االجتاه الىت ستكون عليهلك الشراء أو ا

لفعل إال أن ذلك مل مينع قط أن يتداول  ، هو جرمية متكاملة األركان حترمها بشدة قوانني ولوائح أسواق املال ىف مصر ، األوامر قبل إدخاهلا 
 ، كأن يوصى أحدهم قريبا له بشراء كمية من هذا السهم أو ذاك ، املعلومات على سبيل الصداقة واخلدمات الشخصية املتبادلةالسماسرة تلك 

  . أو تؤثر على صاحب الصفقة األصلى ، طبعا ىف حدود ضيقة ال ينكشف معها األمر

لفعل ، ال ميكن أن حيمل شبهة غسيل أموال التشيك ؛ مل يكن إدوارد مضطرا ىف احلقيقة لإلبالغ عن تشيك تسلمه ، ملثل  ، هو تشيك 
لفعل ، مبعىن أنه ينتمى حلساب بنكى ال يريد  ، لكن تلك هى طبيعته . أو ىف أسوأ األحوال غسلت وشبعت غسيال ،  أى أموال بيضاء نظيفة 
حية تيه املشاكل من أية    . أن 

ا قد متول امل ، معروف مثال عن كثري من الشركات ا اخلصوصية نظري فائدة يوميةأ بينما هناك  ، شرتوات الزائدة للعمالء من أموال أصحا
ت احلقيقية ت املدينة الذى مينعه من  ؛ دفاتر أخرى موازية حتوى احلسا أى أن تكون الدفاتر الرمسية دقيقة ال يظهر فيها اللون األمحر للحسا

مج التداول احلاسوىب اجلديد ت العمالء ويسأل كيف مت متويل وقب ، املنبع بر ل إدخاله كانت جيرمه التفتيش على الشركات ويعتربه تالعبا حبسا
تيه املشاكل من  ، رغم أن هذا يكلفه إحيا هرب بعض العمالء ، إدوارد ال يسمح حبدوث مثل ذلك أبدا.  تلك املشرتوات إال أنه ال يريد أن 

حية   . أية 

 ، موظفة خدمة العمالء،  ڤتإنه واقع ىف غرام زميلته مري  ؛ فالسبب أيضا معروف ، م الىت يذهب فيها للبورصةأما ملاذا ال حيب سامر األ
تى ليسحب كرسى ويشاركها اجللوس ملكتبها ، ويود البقاء جبوارها معظم اليوم وال ينهض إال حني بعطى أحد  ، يرتك غرفة التنفيذ الداخلية و

لشراء أو  لداخل ، البيعالعمالء أمرا  ،  ’ ! اپشاع الشاشة   ‘:  ويعود هاتفا قوله التقليدى ، فينهض لتنفيذه من طرفية التنفيذ احلاسوبية 
فتاة رقيقة ڤت وتبدو مري  . حريصا على حنو خاص على دقة امللبس وإحكام ربطة العنق ، يبدو سامر قصري القامة قوى البنية.  وجيلس من جديد
وأحيا  ، ومالبسها ىف الغالب عبارة عن بنطلون وبلوزة ، ون ذات شعر أسود طويل منسدل جتيد تصفيفه وتغذيته والعناية بهاملالمح مخرية الل

 ، ما يشبه الروب املفتوح أو فستا مغلقا فضفاضا بال أكمام صنع من قماش رقيق شفاف لكن املميز دائما فيها أن هناك فوقها مجيعا ، يريا
ا إحدى شخصيات أساطري ديزىن ، ها ملسة إضافية من الشفافية والرباءة والرقةشىء يعطى مظهر    .  سنو وايت أو سيندريلال مثال ، وكأ

هذا حني كربت  ، عليها بعده خبمس سنوات ڤتوحصلت مري  ، حصل سامر على وظيفته من اليوم األول لتأسيس شركة رمسيس للسمسرة
 ’ جيد جدا ‘وساعدمها على ذلك تقدير  ، عني كالمها بعد خترجه مباشرة تقريبا.  اجت ملوظف جديدواحت ، أشغال الشركة وزاد عدد عمالئها
ا  ، ورغم أن رمسيس شركة صغرية.  الذى خترجا به من كلية التجارة وال تتيح اتصاال مباشرا بني  ، ’ عادية ‘تدفع مرتبات أقصى ما توصف به أ

ما  ، ى عادة ما حيصل السماسرة من جرائه على عمولة شخصية خاصةالشىء املعتاد الذ ، السمسار والعمالء  مل يفكرا -سامر ومريڤت- إال أ
ط الذى مجعهما . أبدا ىف البحث عن وظيفة أخرى لكنها  ، والذى ال يزيد ظاهر عن ارتياح واستلطاف وصداقة ، أحد األسباب هو ذلك الر

  . ، ويشاطرمها كل من يرامها ىف رمسيس ذات االعتقاد ا ىف أنه حيب اآلخر وأن اآلخر حيبهحبيث ال يشك أيهم ، مجيعا مؤكدة عميقة واضحة

يرفع نبيل  . ألستاذ نبيل هذا الذى كان يتحسس خطواته ببطء لداخل الشركة أن يصطدم ىف هرولته كاد سامر بسبب تطلعه املتكرر لساعته
  . ’ ؟ امر  بىنفيه إيه  س ‘:  عكازه ىف اهلواء ويقول بلهجة ودود

  ! أ آسف.  صباح اخلري سيادتك . ال مؤاخذة  مسرت نبيل -

ملصعد الواقف قبل أن جيره أحد إليه ىف هذه الساعة البكرية الزحيمة   . وهرول ليلحق 
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ب شركة رمسيس   أول عميل يطرق 

تى املسرت نبيل كل يوم ىف التاسعة والنصف ألحرى احلادية عشرة والنصف (التداول هو العاشرة والنصف بينما موعد جلسة  ، ملاذا   ،  أو 
  . بدأت تقريبا منذ اليوم األول الفتتاح الشركة ، هذه قصة قدمية ؟ ) ٢٠٠٧هذا قبل أن تعدل ىف مطلع سنة 

، وىف  ومواز له ) هيم اللقاىناآلن إبرا (أى ىف الشارع التاىل لشارع عباس  ، تقع شركة رمسيس خلف شركة مصر اجلديدة لإلسكان والتعمري
والذى مير به املرتو الذى ينتهى ىف منطقة النزهة كما  ، نفس الوقت إىل القرب من تقاطعه من شارع األهرام األكثر جتارية ىف كل مصر اجلديدة

ا تقع ىف واحدة من العمارات العالية ذات السبعة أدوار.  يدل عليه امسه منذ عقود بدأت تنبت ىف منطقة بنيت أصال كلها من الىت  ، الفارق أ
ت القصرية العريضة ؛ ثالثة أدوار رخيها ىف واحدة من تلك البنا ا كانت كذلك  ، وألن شركة مصر اجلديدة نفسها تقع حبكم  وألن كل جارا

ملصادرة ، أو استسالما جلرية قصر أصبح مجهور ، حبكم طول العمر إلصالة وإن  يستطيع  ، ل من شرفات تلك العمارة العاليةفإن من يط ، ال 
ألخص معلمها الكبري قصر البارون ، حىت الضفة األخرى لطريق املطار ، أن ميد بصره ،  األصغروالقصور ڤيلالت ودونه الكثري من ال ، و

لبعيد مبا يكفى لئال متثل مثل هذه العمائر لكن ا ، األقرب منها مجيعا ، وطبعا معامل القصر اجلمهورى نفسه ، پوليسواملسطح الكبري لنادى هليو 
  . خطرا أمنيا

سيسها ىف خريف  ب شركة رمسيس لدى  فتتاح .  ١٩٩٥نبيل كان أول عميل يطرق  لطبع قد أخرب كل أقاربه ومعارفه  إدوارد كان 
  . سهوعرفه بنف ، حىت جاءه هذا األستاذ الكهل ، لكنه ظل بعضا من أسبوع مل يسمع جوا ، الشركة

قص - ملعاش ، چوزيفمدرس إجنلش ىف سان  ، نبيل رأفت قر عاىن من الفراغ . دلوقت  لدروس  ، تقدر تقول عىن أىن  ال أؤمن 
من .  ’ ! وال تتوقع شيئا جديدا ىف الدرس اخلصوصى ، كل إللى عندى قلته ىف احلصة ‘:  وكنت داميا أقول للتلميذ إللى عاوز درس ،  اخلصوصية

لقطعة حلساب مكتب ترمجة معتمدزمان  لصبح لو .  أصل أ خريج ألسن من بتوع زمان ، ، هواية دخلت ىف احرتاف شوية مارس الرتمجة  و
  . أسلى نفسى معاكم هنا ، ها تسمح ىل

ا سروال ، يرتدى بذالت فاحتة اللون دائما ، نبيل كهل حنيل أشيب الشعر فهو أحد هؤالء الناس  ، هومتيزه تلك محالة األكتاف الىت يشد 
ت من السقوط ذو بشرة بيضاء وشعر  ، إدوارد يبدو شخصا طويال أميل لالمتالء.   الذين مل يقتنعوا قط أن األحزمة اخرتاع كاف ملنع البنطلو
قبضته اليمىن بقوة ىف أبدى فرحة كبرية بقدوم نبيل لدرجة أن ضرب .  أسود جمعد لكن ال يظهر منه هذا أبدا حلرصه على فرده وحسن متشيطه

لنسبة لنبيل ، لوضع ىف االعتبار اخلصائص البدنية اجليدة إلدوارد.  قلب راحته اليسرى  ؛ كانت هذه ضربة مسموعة الصوت غري مفهومة املعىن 
ها هى  ، جلديدة حتديداإمنا ألنه وضع نظرية خبصوص افتتاح الشركة ىف حى مصر ا ، قد طرق الباب ١مل يكن السبب أن جمرد أن الزبون رقم 

  . تتحقق حرفيا

الندماج   ؟ حىت جاءه يوما والده ليقول له إيه رأيك تعمل مشروع ، كان إدوارد موظفا ىف بنك القاهرة الذى ألغى الحقا 

  ؟ إوعى تقول ىل جتارة البلح ؟ مشروع -

 ، إعمل مشروع . ومينا ما هلوش ىف أى حاجة ، البلحأنت ما لكش ىف  ، أ خالص نويت أصفى وأبيع الوكالة ، أى مشروع ! أل ! أل -
  . والفلوس موجودة ، أهو زيك خريج جتارة ، وخد مينا مرنه فيه

ستقالله وشقه طريقه بنفسه.  على األقل ألنه مل يفكر فيها قط ، مل يرتح إدوارد لفكرة املرياث املبكر هذه وقد تزوج وانتقل  ، كان سعيدا 
لنسبة له ، السامقة ىف كورنيش شربا إلحدى عمارات أغا خان تى ، واملرياث  رمبا فقط يقرر أن  ، وليست لديه له أية خطط ، تى حينما 
لقد توقفت طفرة األجيال ىف تفكريه عند أن يكون صاحب شهادة .  مل يفكر قط أن يصبح صاحب أو مدير بيزنس.  حيتفظ به كما هو ألبنائه

ا ىف بن بيه خريج مدرسة الزراعة التوفيقية ، ك كبريعليا جتارية يشتغل  إمنا فقط ورث  ، والذى تقريبا مل يستفد من تعليمه فيها شيئا ، مقارنة 
  . جتارة أسرته العريقة ىف ساحل شربا

مل يكن  ١٩٩٥ىف تلك األوقات من سنة .  ال خيطو قانون التطور خطوتني ال خطوة واحدة ؟ مل ؛ مل ال سرعان ما استملح إدوارد الفكرة
  . من كالم إال عن عزم احلكومة إحياء سوق املال من جديد ىف مصر ، للصحف وال ألروقة البنوك
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  راح يقص عليه حكاية مصر اجلديدة كلها

ن أوائل وأن يكون م ، قرر أن يسارع ىف التنفيذ ، وحني اقتنع متاما ، تكاليفه وجدواه ، راح إدوارد يستقصى أبعاد مشروع شركة السمسرة
ا إما تقع ىف عمارات قدمية  ، للحق هو فكر قليال ىف البحث عن شقة إجيار . إن مل يكن أوهلا ، الشركات الىت تطلب الرتخيص لكنه وجد أ

هظة اإلجيار ، أو كمسطحات جتارية ىف عمارات جديدة ، متهالكة ال تليق درا ما يوجد فيها املسطح الكبري املتصل  ، ليست فقط  الذى بل 
موقع ممتاز ىف قلب املركز القدمي ملصر  ؛ عمارة أوشك بناؤها أن ينتهى ، لفعل وجد هذه الشقة . وشراء شقة ، مث ال مشكلة ىف رأس املال.  يريد

 ، قررا سلفاأو للحق هذا االسم األخري كان م ، والشركة سيكون امسها رمسيس ، وهو نفسه اسم إدوارد رمسيس ، الشارع امسه رمسيس.  اجلديدة
قرتاح أن يسمى الشركة هليو  ح  كل ذلك دون أن خيطر بباله أن ىف مصر اجلديدة أيضا شارع امسه .  پوليس مثالبفرمان عائلى حلظة أن 

سم عباس ، سقط سهوا من ثوار يوليو تغيريه ، رمسيس لفعل ليضفوه على شارع آخر  ألشهر لكنه الشارع األضخم وا ، بعد أن استغلوا االسم 
  . أى العباسية ، هذا الذى ميتد من وسطها التجارى متجها لشماهلا الشرقى ، ىف كل القاهرة

ومل  ، أو مثل الرتعة اإلبراهيمية ، مثلها مثل التوفيقية مثال ، نفسها سقط سهوا تغيري امسها وال يعرف أن هذه العباسية ، إدوارد ال يعرف هذا
پور كاإلمساعيلية و  طبعا لو حنينا جانبا أمساء املدن األعصى نسبيا على التغيري (وال يعرف مثال  ، با مثالحيدث أن مسى أيها فلسطني أو لوموم

ت السوارس ىف املعادى وغري املعادى ، ) سعيد ملعادى وبعر ء اليهود الىت التصقت مبيدان سوارس  أو بكل  ، أن القى ذات مصري احملو أمساء أثر
له يوما ! إدوارد ال يعرف شيئا . ى منشىڤنسبة إىل لي ، ل أرجاء القطر املصرىما امسه منشية ىف كام لكن قطعا  ، هذه كلها أشياء مل تشغل 
 ، وكان ال يعطيهم آذا كثرية.  بل واكثر من اللزوم أحيا ، يتذكرون هذه األشياء كثريا ، رجاال ونساء ، الشرباوية املسيحية ، األكرب سنا ىف أسرته

؛  أن لديه مريا هائال من الثروة ، متاما كما أنساه حصوله على بكالوريوس التجارة ووظيفة البنك احملسودة ، دا أن كل هذا قد وىل وانقضىمعتق
لصياح يوم وقع عقد الشقة   . ’ !  هلا من صدفة سعيدة تنبئ ببداية موفقة ! شارع رمسيس ‘ : فقط اكتفى 

وها هو أول  . ’ حى املعاشات ‘فهى أن مصر اجلديدة الىت وقع اختياره عليها هى  ، إدوارد قبضته ىف راحتهأما النظرية الىت ضرب بسببها 
تيه ب املعاشات ، عميل  نه من أر تى املسرت نبيل مبكرا فهى كما قلنا قصة أخرى حرفيا كما خطط ،  يعرفه بنفسه  أيضا ترجع  ، ، وأما ملاذا 

  . للشركةلذلك اليوم األول جمليئه 

قص ‘بعد    . ’ ! مربوك الشركة اجلديدة ‘:  أردف قائال . ’ … چوزيفمدرس إجنلش ىف سان  ، نبيل رأفت قر

  . اتفضل اتفرج عليها ؟ عجبتك  مسرت نبيل -

  . النحو قطومل يرها ىف إطار واحد على هذا  ، الذى مل يره من عل هكذا أبدا ، حىت صعق ملنظر القصور ، ما أن خرج نبيل للشرفة

  ؟ حضرتك ساكن ىف نفس العمارة برضه ! شقتك دى فريدة جدا -

ت صياعة إحنا من شربا ، ال ،  ال - لنسبة ىل ذكر   ! موش أكرت ، ، ومصر اجلديدة 

  ؟ تسمح ىل أقوم معاك بدور مرشد سياحى ، عتبارك لسه ضيف على مصر اجلديدة -

  ؟ ها تتعب نفسك  مسرت -

  . كونتك دى موش عاوزة تعب خالصبل ؟ أتعب إيه -

الشرفة الىت عادة ال  ، ذلك من الشرفة الذهبية -ما يرى وما ال يرى-راح يقص عليه حكاية مصر اجلديدة كلها  ، ىف ذلك الصباح الصحو
وكان أفخم من  ، اهلندىفندق القصر الذى كان يقارن ىف حينه بتاج حمل  . عتبارها مساحات غري مستغلة ، تفضل الشركات االحتفاظ مبثلها

ت العربية ، وطبعا من أن يرتك دون مصادرة ، أن يستمر كفندق نوى كمقر لقيادة مشروع مضحك كان يسمى احتاد اجلمهور مل  ، وظل له دور 
ت ‘يعد يذكر أحد حىت أمساء تلك  ىن من حيكم  ، هذا إىل أن اختاره الحقا الرئيس حسىن مبارك مقرا له.  املشاركة فيه ’ اجلمهور فأصبح 

ومن قصر السلطان  ، عاما ٦٧قبل مبارك بـ  ١٩١٤هذا األمر الذى حدث ىف سنة  . بعد السلطان حسني كامل ، مصر من حى مصر اجلديدة
مصادرة أحالوه مث عندما وجدوا قصرا أكرب لل ، كقيادة عسكرية هذه املرة ، وأيضا غري البعيد عن املصادرة ، غري البعيد املواجه لقصر البارون
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نوية للبنات لنظر السم .  هو اخلمار األبيض -تلميذات ومدرسات-يطالعنك اليوم ىف شرفته بزى موحد  ، مدرسة  هذا يعد مفارقة كبرية 
ا احلماية عليها ، صاحبه لتزامن مع إعال  ، ق عباس حلمىوعزهلا لسابقه االستقالىل املتخلف األخر  ، هذا الذى أتت به بريطانيا حاكما ملصر 

رخيها احلديث جمرد نقل الرجل ملركز احلكم ىف مصر إىل ضاحية شديدة إن .  ومن مث ارتفاع سقف آمال العصرنة بذروة جديدة مل تعرفها ىف كل 
ىف  ( اپشاإبراهيم رمبا يعادل ىف رمزيته جربوت أن أوىل اخلديوى إمساعيل دبر حصان أبيه  ، پوليس كان ىف حد ذاته رمزا مقصوداالعصرية كهليو 

لضبط ، أو إىل مكة ( لقاهرة الفاطمية القدميةإىل ا ، ) التمثال الشهري الذى صنعه له  قاهرتهغر إىل صبعه  -أى األب- متطلعا  ، ) مل خيرب 
  ! أو رمبا غر إىل الغرب ىف حد ذاته ، ) وسط القاهرة احلاىل ، قاهرة إمساعيل ( اجلديدة

ألساطري ويطول شرحها ، أهم معامل مصر اجلديدة إطالقا ، نأما قصر البارو  … ونؤجلها ليوم  ، لقد أثقلت عليك اليوم . فهو قصة حافلة 
تى مبكرا كل يوم ليجلس ىف الشرفة لبعض  ، أغدق نبيل على إدوارد بفيض من معلومات من هذه الشاكلة.  آخر اية احلوار أن  مستئذ ىف 

  . بعد عدة شوارع أخرى ىف عمق احلى العريق ،  تتيحه له شقته املدفونة ىف طابق خفيض بعيدمستمتعا مبا ال ، الوقت

 
  حقيبتان ورقيتان من ذوات اللون العسلى القدمي

ا طريقة للتغليف اندثرت منذ ظهور عصر الشنط ال   پالستيكمما كان يعتقد أ

  ؟ إيه معىن كلمة كورپة  مسرت نبيل -

البعض يقول لك دى كلمة التينية معناها .  املقصود شركة مصر اجلديدة يعىن ، پوريشنأ رأىي هى تعريب لكلمة كور  ، قول هناك أكثر من -
لكن ىف نفس الوقت هذه الكلمة  ، هذا صحيح ،  والكورپة تقع عند التفاف طريق اخلليفة املأمون القادم من القاهرة ، اجلسم أو الشىء امللتف
ا اجلسد الذى يضم مسامهني كثر ، پوريشن اإلجنليزىة كور نفسها هى أصل كلم   .  أل

رة للفضول عدد من عالمات جنمة داود  ، لبعض املعامل البارزة ، ومها يتمشيان سو عرب شوارع الكورپة ، ينبه نبيل وحيد لعل أكثرها إ
أيضا تطرقا بطبيعة احلال أكثر من مرة للهجاء  . ء يهودية صرحيةوعلى أمساء بعض احملال الىت حتمل أمسا ، املوجودة على بعض املباىن القدمية

إلجنليزية أو العربية ، اخلاطئ ألمساء األعالم وللكلمات عامة يعرب االثنان أشهر ميادين مصر  ، يرتكان شوارع الكورپة العتيقة خلفهما.  سواء 
قصني أو نصف أسطوانة أفقية بطول املكاننسبة لطرازها املعمارى حيث ا ( ميدان كنيسة البازيليك ، اجلديدة وإن كانت هذه  ، لسقف قطعني 

إذا  .  وأحد أهم كاثدرائيات مصر إطالقا ، والىت بدورها أهم كنائس مصر اجلديدة ، ) لتحديد هجينا مع الطراز التقليدى للكنائس ذى القباب
مسه  (فهما شارعا األهرام والبازيليك  ، يب ضخمكان مثة شارعان رئيسان يقسمان مصر اجلديدة األصلية على هيئة صل األول ال يزال حيتفظ 

ىن أهم معلم للضاحية بعد قوالىت أرادها إم ، وىف هذا القلب تقع كنيسة طائفة الروم الكاثوليك هذه،  ) تغريوالثاىن   ، صره هو الشخصىپان 
  . اجلديد-ات الىت راح نبيل يلقنها لوافد مصر اجلديدة القدميهذه كانت بعض املعلوم . أن يدفن فيهاواختار 

يوجد سوق ىف ،   القدمية-البقاالت القدمية موجودة ىف كل مكان ىف مصر اجلديدة.  واصال السري حىت البقاالت القدمية ىف شارع هارون الرشيد
لث ىف تريومف وهكذا لضبط ىف قلب سوق  ، ع هارون الرشيدأ أحب شار  . اخلليفة املأمون وآخر ىف صالح الدين و وإن ليست حمالته 

رخيها أكثر أرستقراطية ، هى ال تقل عراقة.  صالح الدين إمنا على هامشه مل يستمع وحيد جيدا لكل ما قاله نبيل ألن مرورمها غري  . لكن 
ت معها كل واحدة   حاپاپوات روما الىت تزيهو صور  ، قالة الفسيحأول ما الحظه وحيد ىف حمل الب . املقصود مبدرسة والدته جعله يسرح ىف ذكر

ت  ، زهى ألوا وأفخم إطارابواحدة أكرب حجما وأجانبا األقدم منها  ألبيض واألسود ترجع لبدا وتشكل كلها معا مثلثا حوافه صور صغرية 
ن ، ’ روم ‘ ، ثوليكى شرقىإمنا كا ،  وإن ليس من الالتني الكاثوليك ، نبيل نفسه كاثوليكى.  القرن العشرين   . واملقصود يو

وأول ما أذهب له  ، أ أزور احملالت الكبرية تلك ، پرماركت ال ميكن أن يسمى بقالةما تشرتيه من السو  ‘:  تنبه وحيد حني لكزه نبيل قائال
ماذا .  مبعىن الكلمة پرماركت يبيع بقالة حقيقيةوجد سو لكن قطعا ال ي ، والرائحة وحدها ختربىن إن كان هذا املتجر متوسطا أم رديئا ، قسم البقالة

  ’ ؟ تعتقد هذه الرائحة

ح لطريقة املدرس الىت يهواها نبيل   . ’ ! بسطرمة طبعا ‘:   فكر وحيد قليال وقال متصنعا اخلربة وبلهجة غري املر

  . هذه روائح كثرية وليست رائحة واحدة ، وخطأ كبري ، خطأ -
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  ! صح -

ء طرشى واسأل نفسك أليست رائحته تعبق اجلو  ؟ لكن أليست رائحة الطرشى واضحة أيضا ، الرائحة الغالبة البسطرمة هى - انظر لكل إ
لعصفر:  أيضا   . وغريه ، وغريه ، الزيتون األسود واألخضر ، الفلفل األخضر ، البصل ، الليمون 

ندهاش   . ’ ! فعال كلها موجودة ‘:  صاح وحيد 

فباب ثالجة العرض هذه اخللفى يفتح من حني آلخر ويبث الروائح بعناد  ، دقق ستجدها أيضا ، رائحة األجبان املختلفةركز أيضا ىف  -
  . مث ماذا عن بقية اللحوم احملفوظة أو الرجنة واألنشوجة ، يقاوم كل احلواجز

لضبط حملل بـ  ، لو عاوز تدفع ماشىو  ، املرة دى على ‘:  وقال نبيل ، طلب من نبيل أنه جيهز له مشرتوات مثله  آالف  ٥بس تعريفى لك 
حقيبتان ورقيتان من ذوات اللون العسلى  ، ضحك وحيد وتركه مع البائع جيهز املشرتوات.  ’ !  إما تدفع الكل  إما الكل هدية مىن ، جنيه

ا طريقة للتغليف اندثرت منذ ظهور عصر الشنط ال كامل الضفة األخرى اليمىن  ،  وذهب هو لقسم اخلمور ، پالستيكالقدمي مما كان يعتقد أ
ن جيد نبيذا مستوردا.  للمحل الغائر للداخل انتقى قنينتني من .  لكنه كالعادة وجد أن أغلى قنينة تقع دون املائة جنيه ، مشى طويال ممنيا نفسه 

قال له إنه  ، عد مناقشة قصرية مع الكاشيري حول النبيذ املستوردب.  مالحظا حىت أن األسعار تقل بضعة جنيهات عما اعتاد شراءها ، هذا النوع
تيك به لو شئت ، ال يباع رمسيا بسبب الضرائب اهلائلة ا  ، لكن حمل اخلمور اجملاور  تى  نه يشرتى كل ما يعرض عليه من مخور  فهو مشهور 

ا من املطار ا ، أصحا رمبا  ، إمنا بيعه ليس كذلك ، شرب اخلمر هو احلرام ! جايز ‘:  ىف صمتومتتم  ، تعجب وحيد لسماع هذا.  وال يشربو
ذا ول نبيل واحدة من الزجاجتني امللفوفتني ىف نفس نوعية الورق العسلى.  ’ ! هناك فتوى جديدة تسمح  وسحب منه أحد  .  دفع الثمن و

.   أ تقريبا غريب عن مصر اجلديدة:  ومتتم مرة أخرى قائال!  احملل شكرا على البقالة وشكرا على معرفة ‘:  كيسى البقالة قائال حبماس ضاحك
م اجلامعة بس   . ’ ! قضيت فيها أ

ا األحد حيث مصر اجلديدة  ، فعاهد نفسه أن تكون هذه هى متشية عصر يوم اجلمعة ، قبل أن يغادرا سأل وحيد عن عطلة احملل فعرف أ
  . مرة كل حنو نصف ساعة ، الك اخلط احلديدى األرضىبسبب  ، هادئة إال من صوت املرتو اهلادر

 
  ! لعلها الطريقة املتفق عليها فيما بينهم للتعزية

بعد ذلك توجد طرقة  . عبارة عن قاعة فسيحة هى أول ما تقودك إليه الطرقة القادمة من الباب اخلارجى ، قاعة املستثمرين ىف شركة رمسيس
لبورصة ، مكتب إدوارد ، كاتب أخرىداخلية تقودك إىل ثالث غرف م  ، وعادة ما جيلس به مينا وسامر ، مكتب لشاشىت التنفيذ املتصلتني 

ى احتكاك مباشر مع العمالء اجم أنفك  ، مبجرد ما أن تدخل من الباب اخلارجى للشقة.  وأخريا مكتب للمحاسب ال يكاد حيظى  حىت 
سم هذه الشركة ، من أجل تكوين رائحة واحدة فريدةاملتشاكلة معا  ، حزمة من الروائح الدمسة دخان التبغ الكثيف .  رمبا جيدر تسجيل حقوقها 

ار إضافية ، وقد اختلط بعطور النساء الفواحة ، نواعه تى به احلاج .  متنح تفردا خيتلف من يوم إىل يوم جلو القاعة زائد نكهة  ا رائحة ما  إ
لقن ت العطرية الىت تتغري يوميا من الورد إىل الفل إىل الرحيان إىل اليامسني إىل النعناع إىل  . اطر اخلرييةضهرى يوميا من مزارعه  حزمة الزهور أو النبا

تى التعرف على تلك الرائحة اليومية اإلضافية مبجرد دخوله.  العرت إىل القرنفل وهكذا فيقول  ، وكان من املنافسات الشهرية أن حياول كل من 
ار فل ، ار ورد مسني ، أو  ار  ار رحيان ، أو    . حسبما خييل ألنفه من وجود هذا النبات أو ذاك ، أو 

ا مغلقة املنافذ تقريبا ، ومما يزيد من نفاذية عبق القاعة مج احلاسوب اخلاص تور كپروچالسبب أنه منذ تركيب  ؛ هو أ إلسقاط صورة بر
ت املكان كقاعة ،  ڤتستثناء مصباح مكتب فلوروسينىت صغري أمام مري  . وأضحى من احملتوم إظالم املكان ، سهمملعلومات اللحظية لأل

الثالثة والنصف سابقا حني كانت اجللسة الرئيسة تنتهى عندها وكانت جلسة   (إال ىف متام الثانية والنصف  ، ال يفتح فيها منفذ ؛ السينما احملكمة
ا الكيل مفاضه من رائحة السجائرڤت بسرعة حني تنهض مري  ، ) ىف الصباح الباكرسوق األوامر تعقد  :  وتضىء األنوار وتصيح ، وقد فاض 

مث تعود ملكتبها ملواصلة تلك اجللسة الصغرية املسماة جبلسة املشتقات واملستقبليات  ، وتذهب للشبابيك لتفتحها ، ’ ! الفيلم خلص خالص ‘
ا عمالء رمسيس ، غامضةوأشياء أخرى  واخلريات ا كما قلنا غامضة عليهم ؛ درا ما يهتم  ا حتتاج ملبالغ فوق طاقتهم  ، إما أل األوىل  (وإما أل

والثانية تعىن السلع األولية الىت مل حين موعد حصادها أو تسليمها بعد وأشهرها عامليا  ، عن جمموعة من أوراق أخرى ’ مشتقة ‘تعىن ورقة مالية 
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ألسكندرية  . ولپرت ال لنسبة ملصر القطن الذى ألغى مؤخرا أيضا من بورصته العريقة  واألخرية تعىن السلع األولية كبضاعة حاضرة وىف مقدمتها 
 حتول وهو وسلع زراعية كثرية أخرى للتداول اإلليكرتوىن ، لكنه ىف حماولة إلعادته من جديد لالزدهار ، الىت ظلت متارسه لقرابة القرن ونصف

كانت هذه الفرتة خمصصة من قبل للتداول  (ملتابعتها ڤت وىف كل األحوال يكفى هؤالء املهتمون اجللوس إىل احلاسوب املكتىب املواجه ملري  . ) اآلن
صدار ميزانية منتظمة  ، ملقصورةهذا فيما يسمى بسوق األوامر أو خارج ا ،  على الشركات املفلسة أو الىت عجزت عن تلبية متطلبات الشفافية 

لكامل مؤخرا . دقيقة صباحا قبل اجللسة الرئيسة ٤٥تعقد ملدة  ٢٠٠٧وكانت قبل سنة  ألحرى  ، لكن ها هى سوق األوامر قد ألغيت  أو 
وحلت حملها جلسة األسواق  . أى مما ال تتداول خالل جلسة علنية مفتوحة حمددة التوقيت ، حولت أسهمها ملا تسمى بسوق الصفقات

لتوسع والتنوع والكرب وارتفاع املكانة عامليا ، ة املذكورةاملتخصص لكثري من  ’ تطفيشها ‘ومن مث  ، هذا كله ىف إطار إحساس البورصة املصرية 
ا وأدرجتها ىف جداوهلا على مدى العقد األول لتأسيسها مع منتصف التسعينيات   . )  الشركات الصغرية الىت كانت قد سبق ورحبت 

تى كل يوم جبميع الصحف واجملالت املصرية والعربيةمن عادة ضهرى  وملا الحظ وحيد هذا من يومه األول ىف الشركة أصبح  . أيضا أن 
إلجنليزية لصحف واجملالت األجنبية الناطقة  تى بدوره  بعد حتول معظم جمالت العامل  ، ليست كثرية جدا على أية حال.  حيرص على أن 

لكن هذه األخرية متاحة بدورها عرب اهلواتف اخلليوية واحلواسيب الىت حيملها الكثريون  . ارات إليكرتونية على اإلنرتنيتجملرد إصد وصحفه الكربى
 ، لعلها جتد فيها خربا عن شركة ما حيفزهم لقرار استثمارى مربح ، أطعمة شهية تتناوهلا األيدى -هذه وتلك-ومن هنا تظل  ، من عمالء رمسيس
  . أن تستأثر قصة جرمية ما أو واقعة انتحار على احلديث بقية اليوم وإن كان األغلب

 ، قدميا كانت الصفقات تدار على املقاهى.  هذا ال ينطبق حبال على شركة رمسيس.  يفرتض ىف شركات السمسرة سرية تعامالت العمالء
لبورصة ا أقرب ملقهى منه لشركة عصرية  ، لى محيمىرمسيس شركة صغرية ذات جو عائ.  ومن هنا جاءت تسمية كثري من املقاهى  واملفارقة أ

كل  ؛ ال خيفى شىء على أحد ىف قاعة املستثمرين ىف شركة رمسيس ، أو أعراف شركات السمسرة الكبرية يةفكل األعراف املصر لخالفا .  حديثة
 ڤتويتناوب اجللوس عليه سامر أو مري ،  روميو-ونسخدمة العمالء عبارة عن ذلك املكتب الصغري املتعامد على مكتب .  شىء يتم ىف العلن

العمالء .  كل األوراق موضوعة عليه حبيث ينظر هلا من شاء مىت شاء وكيفما شاء . أو سو حني ال يقتضى احلال شيئا ، حسب مقتضى احلال
الء للمنفذ كى يدخلها بدوره من خالل طرفيته أنفسهم اعتادوا متلية أوامرهم بصوت عال كى تنقل عرب التليفون الداخلى بسرعة من خدمة العم

لبورصة تى عادة رد سامر عاليا من الغرفة الداخلية . لنظام التداول اخلاص  تى هو بنفسه ، و ع الشاشة   ‘:  حامال دوما بصمته املميزة ، أو 
ذلك ينهضون على مهل لتحويل هذا األمر حملرر رمسى  بعد.  ردا موسيقيا منطيا ال يتغري أبدا حىت لو كانت صاحبة األمر سيدة،  ’ ! اپشا

تيهم به ىف أماكنهم جملرد التوقيع،  ڤتتكتبه هلم مري  ، أو لو تقاعسوا أو تناسوا أو نسوا ، مكتوب وأيضا ال حرج أن تسأل أى أحد أنت .  و
وليس ألى هدف  ، ن الوقت الصحيح للسؤال قد جاءيعترب أنه يسألك أل . وال يعترب هذا تدخال منك ىف خصوصياته ، معاك أسهم إيه دلوقت

  . ذلك كى يقرتح عليك إما بيع نصف الكمية وإما ثلثها ، آخر

م قال وحيد لنفسه إن التحركات املثرية ألسعار األسهم هى الىت ستذهب عنه امللل هو مل حيدث .  الواقع أنه كان يكذب على نفسه.  قبل أ
ز عامله العقلى .  ة الىت يبدأ يصبح فيها هذا الشىء روتينا ىف حياتهأن استمتع بشىء قط إال ىف اللحظ املفاجآت هى أسوأ األشياء الىت ميكن أن 

سرة واحدة أو قل بفصل مدرسى واحد.  لكنه سرعان ما استمرأ هو نفسه هذه األجواء ، ىف البداية صدم مبا حيدث.  دقيق البناء .  اجلميع أشبه 
م يع ت حمافظ بعضهم البعضوجد ألفة ىف كو على وأسرع  ، يتشاركون الفرحة لربح أحدهم . رفون عن ظهر قلب حمتو يتسابقون إلبالغه 

ملعىن املعروف للكلمة ، أو يتشاركون التعازى ىف حال اهلبوط . أن السهم الفالىن قد ارتفع ، صوت ألحرى هم ال يتبادلون أبدا التعازى   ، أو 
خلسائرإمنا ببساطة يعايرون  أنت  بتاع سهم سيدى عطعوط   ‘ ! أو لعلها الطريقة املتفق عليها فيما بينهم للتعزية ، بعضهم البعض 

برضه ختلى شيخ نصاب يضحك  ‘ ، ’  أد الدنيا شركة استثمار ؟ ما هلا ‘ ، ’ ؟ حد يشرتى سهم شركة امسها سيدى عطعوط ‘ ، ’ ! خايب
خد فلوسك سيدى  ‘ ، ’ من كان منكم بال خسارة فلريمجها حبجر ‘ ، ’ ! ده أهون واحد وحياتك ، جات على ده هى ، هأ  ‘ ،  ’ ! عليك و

  ! التحول للغناء:  أو هكذا ينتهى األمر عادة ىف كل مرة ، ’ !  سيدى أمرك أمرك  سيدى ، عطعوط

لفهم واضح م مجيعا ركاب قارب واحد يواجهون عدوا واحدا ، إن سر  ر هائال ال يعرف الرمحة ال ميكن أبدا التنبؤ بنفحاته مسخا حب ، أ
  ! مسخ امسه السوق ، الكرمية أو بصوالته الشريرة



٢٤  

حبيث قد خييل  ؛ زائد امتدادات تطول أو تقصر قبلها وبعدها ، ال ينتهيان طوال ساعات جلسة البورصة األربع ، زائد الغناء اجلماعى ، املزاح
أنه أخطأ العنوان وطرق على ستوديو ،  )  پروچكتور إىل احلائط املقابلكثافة الدخان الذى يقاوم مرور ضوء الال سيما مع   (للداخل اجلديد 

د ليلى ت على أين يتجه .  للتسجيالت أو على  وتبدأ  . ال تنتهى طوال الوقت ، أى أسعار األسهم ، قطيع املستثمرين ، ’ القطيع ‘أيضا الرها
هظ الكلفة كحد أقصى ، دىنلرهان على سيجارة كحد أ ألسهم على حنو أو آخر  . حىت سيجار فاخر أو عشاء  مثال .  كل األحاديث ترتبط 

كل يستعرض ثقافته وصوته  ، إذا طرأ تغري مهم على أسعار شركات اإلنتاج التليڤزيوىن يتحول الكالم للقنوات واملسلسالت والربامج واألغاىن
ا أبداأ . ىف الغناء -القبيح غالبا- ا صاحبة  . مثل أن هذه أسهم هز الوسط وقلة األدب ، و يتسابقون لفتاوى شرعية ال يطبقو وأن ال غرابة أ

ا صعدت بسرعة هائلة لدى طرحها  ، التاريخ األسوأ مسعة ىف البورصة ارت فجأة،  ) ون عنهازيڤطبعا بسبب كثرة كالم التلي (أل   . مث ا

 ’ ؟ صفر ‘:   إذا سأل أحدهم ، هم ما من احلدود القصوى عليا أو دنيا وتصبح العروض أو الطلبات صفرامن ذلك أيضا أن حني يقرتب س
بعد أن  ، هذا التقليد كان قد اختفى لفرتة قصرية ( على طريقة لصوص على ،  ’ ! لسه ‘:  يردون عليه بصوت واحد،  ] بتشديد الفاء [

لكنه سرعان ما عاد بعد إعادة فرض احلدود السعرية من جديد إثر هجمة مضاربة  ، ٢٠٠٧سنة ألغيت احلدود السعرية على مجيع األسهم 
دى  ، أسالك مني  عم ‘ ، ’ ؟ شفت األسالك عملت إيه ‘:  حني يفرح أحدهم بربح ينغصونه عليه.  ) جديدة لألموال العربية ىف نفس السنة

عوها أراضى موش ها جتيب الديون إللى علي وحني .  ’ املهم ىف السهم الصيت وال الغىن ؟ إحنا ما لنا خسرانة وال كسبانة ‘ ، ’ ؟ هاشركة لو 
سهم  ‘أو  ، ’ سهم معفن ‘أو  ’ سهم مشموم ‘أو  ’ سهم ابن كذا أو كذا ‘أو  ’ سهم جنس ‘:  يغضبون من سهم يكيلون له الشتائم

ا تؤشر  ، ’ خمبخبخ عتباره مهندساوهذه األخرية هى املفضلة لدى عم ونس أل م مثال وصف .  خلربته بصناعة سباكة املعادن  أو من عاد
نه  م ، ’ سوق بيدرج ‘الصعود التدرجيى لألسعار  هو إحنا هنا ىف صالون  ؟ يدرج ‘:  فريد أحد القادمني اجلدد حديثى العهد مبصطلحا

الزم تعدى عليها األول قبل ما تيجى  ، حلالقني وسهمها دخل البورصةمن يوم ما اتفتحت مدرسة ا ؟ أنت جيت هنا إزاى  بىن ‘ ، ’ ؟ حالقة
  . ’ ! ها !  هأ ! تتصفف ىف البورصة

ارت أسعار إحدى شركات القطن خسر كل فلوسنا والزم  ‘أو  ،  ’ ! أكلتها الدودة ’ الورقة ‘هذه  ‘كان كل احلديث عن  ، كذلك يوم ا
امليزانية قربت وها يولعوا  ، ما تقلقش ‘أو  ، ’ !  إحنا كده احتطينا ىف الشونة ! خالص ‘أو  ، ’ ! حنجز من دلوقت مكان ىف تنقية اللطع

أو مثال يوم صعدت أسهم شركة السكر ومل يكن قد سبق أليهم  .  ’ ! جايز يستفيدوا م البذرة بتاعتك ويعملوها علف  ‘أو حىت  ، ’ ! فينا
خاف من النملأ  ‘:  متازحوا متمنعني على الشراء ،  شراؤها أ أحب أمص قصب  ‘،  ’ ! أ ما أحبش إيدى تتلبك ‘ ، ’ !  عم 
خد إنسولني من هنا ‘ ، ’ ! أحسن وأنىت  ‘ ، ’ ! أنت راجل سكر ‘ ، ’ ! أ ها أجيب لكم شنطة بنجر بكرة ‘ ، ’ ! سهم تشرتيه من هنا و

لضحك.  ’ ! ست عسل   . ) ورمبا الغناء كذلك (يا يشاركن ىف احلوارات نفسها وأح ، وىف كل احلاالت تشارك السيدات 

م ت من نصر هللا.  ال يتكلمون أبدا.  سواء أتوا كل يوم أو أتوا ملاما ، هناك كثري من العمالء ال تكاد تشعر   ، حىت رمبا ال يطلبون مشرو
لفرجة على الشاشة ، يكتبون أوامرهم ىف صمت.  الساعى ن ميكن القول إن هناك شخص على العكس من كل هؤالء على إذا كا.  أو يكتفون 

إنه املهندس الذى  . وونس هو اسم الشهرة ، وعبد النىب دمحم هو امسه املركب هو وحده،  فهو عبد النىب دمحم عبد املعبود عبد اجلبار ، طول اخلط
لكرش ، رأس هائل أصلع ، جسد منفوخ ضخم.  فرض وجوده على اجلميع ىف قاعة املستثمرين ىف شركة رمسيس  ، ال تستطيع اليدان اإلحاطة 

لوو مطاطيا نفخ إىل أشده ؛ وال تستطيع القدمان ملس بعضهما البعض ، ال تستطيع العينان رؤية الساقني  ، حبيث تباعدت أطرافه ، كأمنا 
تى مشددا وعظيم الوضوح ، من داخله خيرج صوته عميقا جدا غليظا جدا جهور جدا.  ويكاد يوشك على االنفجار فقط حني .  كل حرف 

لربد اليوم   . يتحشرج تعرف على الفور أنه مصاب 

دى وأدلل ، مني يشرتى السهم مىن ‘ . كل سهم وكل موقف يوجد أغنية لديه.  فهو دائما قائد الغناء ، رغم غلظة صوت ونس  ’  ؟ وأ 
جلميع فجأة حلظة هبوط هائل لألسعار،   dead calmجاءت يوم قال نبيل   ( ’ لصمتووو الرهيبووو  ‘و  ،  واصفا الصمت الواجم الذى حل 

أو طبعا حني .   ) ! وعبد احلليم حافظ هو األقرب لذهنه عادة حني يكون املوقف مفاجئا كهذا ، فكان واجبا على ونس أن يرتمجها بسرعة ألغنية
م ، ألسهم وتبانىف يوم ىف شهر ىف سنة تعلى ا ‘ال يكون مفاجئا تتكرر  لرغم من عدم إعجاب .  ’ وعمر خسارتى أ أكرب من األ على أنه 
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فإنه تعود ،  ’ ! ملا تغىن هلا تلدغك ، األسهم دى عاملة زى احلية ، بالش وحياتك  عم ونس ‘ ، ورغم تشاؤمهم من غنائه ، أحد بصوت ونس
  ! أن الكل سينضم إىل جوقته بعد حلظاتذلك أنه يعلم ببساطة  ، أن ال يستجيب أبدا ألية تضرعات

وأصبح أكثر  ، ) بسبب انتزاع ونس ملكانه أمام حاسوب املعلومات اللحظية (نسى الضغائن األوىل بينهما ،  جاره الدائم ، روميو نفسه
عب أحيا التمييز بني اجلد بطريقة يص،  ڤتذات مرة انفجر سخطا على اعرتاض البعض على الغناء فصاح ىف مري .  املدافعني عنه وعن غنائه

 ٩٨ڤيديو كليب العرىب من ها أفتح قناة ساتياليت لكالسيات ال.  قومى صفى ىل حساىب وإديىن فلوسى ! يلعن أبوكم كلكم ‘:  واهلزل فيها
 ، ’  نور العني ‘و ’ عيىن ‘أغاىن  ، أغنية إليسا إللى كلها ع الكرسى ، مثال حاجات مسرية سعيد ونوال الزغىب األوالنية ؛ وزى كده،  ١٩٩٩و

مج كامل ألغاىن ذلك األسبوع ، وطبعا كان االقرتاح كنزا سخيا لونس.  ’ ! واحلاجات دى ، شاكريا عروسة حبر   ! إذ دله على بر

لذات ألحرى مصطلحات ونس  ها مجيل دستة مناديل منظر   ‘ : ذات مرة كان يغىن.  األغاىن نفسها تتحور طبقا ملصطلحات البورصة أو 
فإذا بكل احلاضرين يردون عليه غناء ىف  ، ’ طلعة تسليك ‘مث قطعها فجأة ليقول إن ما حيدث اآلن هو  ، ’ … مع صحبة من الورد هدية… 

.  ’ … sleekطلعة تسليك منظرها  ‘:  وأحيا يفضلون إدخال بعض الكلمات األجنبية.  ’  …طلعة تسليك منظرها مجيل  ‘:  نفس واحد
قد تثبت عند الكلمات  . ’ …طلعة تصريف منظرها ظريف  ‘:  كأن يقال مثال ، درجييا تتحور األغنية الواحدة ىف أكثر من اجتاهتوهكذا 

 Survival ofالتحيؤ لألليق مبدأ  ،  الفيصل الوحيد هنا هو آليات قانون التطور . وقد يصبح لألغنية الواحدة أكثر من نسخة ، اجلديدة لفرتة

the Fittest   .ح جيد لنسبة ملصري هذه األغنية حتديدا ما حدث هو أن أعلنت شركة صلب التسليح ذات مرة وراح سعر  عن توزيع كوبون أر
ت هدية ‘:  فغىن اجلميع ، السهم يرتفع  ، هذه ’ النهائية ‘وىف النهاية أصبحت حبالتها  ، ’ طلعة تسليح منظرها مليح مع صحبة من الكوبو
ا ، وهكذا يسري احلال.  ك الشركة حتديدانشيدا مميزا لتل ا كتبت خصيصا للبورصة وأسهمها وأمساء شركا ومن نتيجة هذا أن .  فتبدو األغاىن وكأ

هذا من فرط ابتعاد الكلمات عن أزجال األغنية  ، القادم اجلديد يرتبك ويسأل نفسه حني يسمع إحدى تلك األغاىن أين مسع هذا اللحن من قبل
  ! األصلية

 
  من عادة ونس املضاربة على مخسة أسهم بعينها

شرتاك ىف خدمة .  أن بدأ حيضر معه جهاز احلاسوب اخلاص به ،  بعد حنو أسبوع من قدوم وحيد للشركةكان  تيه  وطلب من إدوارد أن 
الذين ال يكفون عن االحتجاج على  له بعيدا عن ونس ومشاكسات العمالء ، ؛ حبيث ميكنه توضيب الشاشة كما حيلو له املعلومات اللحظية

  . استئثاره مبعظم الشاشة لألسهم الىت يتداول عليها

مج على الـ  - ت البورصة يركبوا ىل الرب ويعملوا ىل  ، بتاعى laptopإللى أ طالبة منك دلوقت  أستاذ إدوارد أنك تطلب ىل شركة بيا
  . وصلة معاك من الساتياليت

مر  - ملرة ها حنط كم ، بسيطة  أستاذ وحيد.  إحنا نعملها على حسابنا كمان.  ىن سالم أنت  لوحده  ةوصلىن ىف اهلول له پيوتر و
  . تظبط األسهم إللى هى عاوزاهاتقعد عليه  ةجمموعممكن علشان 

  . ’ ؟ هو كان فيه حد اشتكى لك مىن ‘:  ويفهم ونس املقصود

  . ’ ! كلهم ‘:  فريد إدوارد ضاحكا

س.   عم  ريت لنا شوية رضا زى إللى ليك ‘:  نظر ونس لوحيدوي س  فضلنا نتحايل عليه شهور علشان جييب .  إدوارد ده له 
  . ’ ديدةاجلساتياليت الديدة واشرتاكات اجلپيوترات تطلع الكم ، وأنت بكلمة منك ، پروچكتورال

  . ’  ! مكتب خمصوص لألستاذ وحيدوكمان بكرة ها تلقى هنا  ‘:  فيعلق إدوارد كى يزيد غيظه

الركن اآلخر ملوخرة القاعة جماورة للمكتب املخصص على  ، ىف الصباح التاىل وجد وحيد مائدة دائرية ىف ذات املكان الذى اعتاد اجللوس فيه
درس األستاذ إدوارد أمر جنيبها من ‘:  ڤتوتشرح مري .  روميو -كذا يبدوهأو -حنو دائم لونس وذلك الشاب اآلخر  علشان  ، مكتب األستاذ 
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درس هو ذلك احملاسب الكهل  . ’ بتاعك پيوترسيادتك حتط عليها الكم الذى يشغل تلك احلجرة الداخلية الصغرية  -أو هكذا يبدو-واألستاذ 
ألضابري -أو هكذا تبدو- درا ما خيرج منها أو حىت ، وليس جمرد جهاز حاسوب كما قد تتوقع ، املكدسة  ا والىت    . يفتح 

لفوضى العارمة ىف الشاشة القدمية ا ، أصبحت شاشة وحيد ال تقارن  من عادة .  وأصبحت متابعة اجللسة عرب هذه الشاشة متعة قائمة بذا
فذة واحدة كبرية ، ونس املضاربة على مخسة أسهم بعينها لكثري جدا من التفاصيل عنها.  جيمعهم ىف  تلف أسعار خم ، وميأل بقية الشاشة 

ألحرى متداخلة ومرتاكمة فوق بعضها البعض على حنو .  إخل …االفتتاح واإلغالق وآخر تنفيذ وعروض البيع وطلبات الشراء  كلها موزعة أو 
ت ألى سهم آخر ، عشوائى عرب الشاشة فذة واحدة صغرية ميكن التجول فيها لعرض أية بيا ن تنظ.  وفقط هناك  ر من قال وحيد هذا أشبه 
على احلضور أن يوسعوا دائرة اهتمامهم لتشمل أكرب عدد من .  وتقول لقد شاهدت كل القاهرة أو لندن أو نيو يورك ، فذة فندق صغرية

لتنفيذات أكرب ما  ؛ ال تكمن ىف أسهم املضاربة الشهرية فقط فالفرص املمتازة حقا ، األسهم فذة ما يسمى  من هنا كان حرصه على أن تكون 
ت أسعار أكرب عدد من األسهم ، بكامل طول الشاشة ، يكون كلها عادة بفرض أن كثري مما يتم من تنفيذات  ، حىت يتعرف العمالء على جمر

  . ولو فات اسم سهم ما فإنه سيظهر ىف تداول الحق ، يعرض عرب هذه النافذة

م وما شابهظهرا لظهر مع حاسوب ڤت وجود احلاسوب اجلديد الذى وضع على مكتب مري  ح متنفسا ،  خدمة العمالء اخلاص حبسا أ
ظل بعض اآلخرين يلحون على ونس من  .  ىف اختيار األسهم ’ املنحرف ‘لبعض منهم مبتابعة أخرى مستقلة بعيدا عن حتكمات ونس ومزاجه 

حني رفض توالت التلميحات ألن يغري  . پروچكتورأجل نقل توضيبة العرض من هذا احلاسوب أو حاسوب وحيد للحاسوب الرئيس الذى يبث لل
أنت  ‘،  ’ ! طول ما إحنا بندخل ىف حيطة بعد حيطة ، طول ما أنت إللى بتسوق  عم عبده ‘:  مكانه هو نفسه ويذهب للحاسوب اجلديد

أيضا مل يسفر .  ’ ! عشر مراتالحظ إيدك قد املاوس  ‘ ، ’ ! عاوزة إيد حنينة ، بس البورصة زى سفينة الفضاء ، شكل سواقني الرتيلر صحيح
نه لو انتقل سيسد املمر بضخامة جسمه ، هذا عن نتيجة وهو شىء  ، پروچكتور لو شاءوا للحاسوب اجلديدوميكنهم نقل وصلة ال ، وتذرع 

م مث إن روميو الذى كان يقوم مبه.  الىت لن يواصلوا اإلحلاح عليها كثريا ، يعلم أنه حيتاج لبعض التعديالت اخلاصة مة التحكم ىف احلاسوب ىف أ
إمنا استمرأ هو نفسه اجللوس  ،  ’ القيادة ‘مل يبد متحمسا للعودة ملقعد  ، پروچكتورالشركة اخلواىل حني مل يكن هناك سوى حاسوب يتيم بال 

  . والفرجة عن بعد

لكن ما مل ينجحوا فيه ومل حياولوا انتزاعه منه  . وبهوقبل نقل توضيبة شاشة وحيد حلاس ، احتاج األمر ألسابيع إىل أن رضخ ونس أخريا ، املهم
.  شديدة التنظيم والدقة تلك ، كل ما استطاعوا فرضه عليه هو أال يعدل من خريطة الشاشة.  ’ لوحة التحكم ‘هو سلطة أن يبقى على  ، أبدا

ن فيها معلومات عن مؤشرات البورصة وعن قيمة كما.  ودلوقت منظمة ومرحية وبتخلينا نركز كويس مع اجللسة ، وفوضى ’ مبعككة ‘كانت 
 ، أصبحت الشاشة أكثر ثراء وتنظيما صحيح.  وكلها مؤشرات مفيدة ، التداوالت اإلمجالية وعن أسعار أسهم الشركات املصرية ىف سوق لندن

ما استجد هو .  ة الىت استحدثها وحيدظلت كما هى حتتل ألغلب الوقت معظم النوافذ الصغري  ، لكن أسهم املضاربة التافهة الىت يفضلها ونس
ت من األسهل كثريا أن يطلب أحد احلضور االطالع على سهم  ؛ مما أعطى مرونة أكرب للمتابعة ، استقالل تلك النوافذ عن بعضها البعض فقد 

لسهم املطلوب ، فيضحى ونس لدقائق بعرض أحد أسهمه املفضلة ، بعينه تى   أو بضجر ، برتحاب زائف ، ئلوىف كل مرة جييب السا.  و
؛ فاحلقيقة الىت يعرفها  كلها حسب حالته املزاجية املرتبطة مبقدار الربح واخلسارة ىف حمفظته هو الشخصية ، ودائما كنوع من اجلميل ، مصطنع

ذه املهمة ، هو إنسان خملص دءوب خدوم اجلميع أن ونس رغم كل إزعاجه ن  ، بل ويسعد أغلب الوقت  يقدمها مرفقة بنصيحة ما ويفرح 
  . خبصوص السهم املطلوب عرضه

 
  دنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدين

 . رأس يتصل شعره األشيب بذقن مطابقة اللون كالمها بطول موحد سنتيمرت واحد أو أقل قليال ، جسم أميل للنحافة ، قامة قصرية نسبيا
نوسط كرة الزغب البيضاء الناعمة هذه تربز ف ن حاد ن وشفتان بلون الدم وعينان سوداوان صغري يئته .  قط وجنتان متورد حني أطل ضهرى 

اوعى تقول  ‘،  ’ ! مواعيدك زى الساعة  حاج ‘ ، ’ ؟ إيه إللى حصل  حاج ‘ ، ’ ؟ خري  حاج ‘:  وجد عاصفة ىف انتظاره ، املميزة هذه
  . ’ ! ن غري إيدينلنا زى العادة دنيا برأسني ورجل واحدة وم
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:  ويبدأ حكاية القصة ، يرفعهما بيده اليسرى الىت اعتاد استخدامها ، خيرج ضهرى من جيبه ورقتني ماليتني قيمتهما مائة ومخسون جنيها
هى آخر دفعة ها زى ما أنتم عارفني .  رحت دفعت مصاريف مىن بنىت ىف اجلامعة األمريكية ! دنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدين ، فعال ‘

ا أحد (تدرس ىف ميدان التحرير  وأ  . ) ’ على اسم اخلديوى إمساعيل ،  كان امسه ميدان اإلمساعيلية ‘:  مداخلة تصحيحية من نبيل مل يهتم 
 ، الستيك عليهاپعيل راكب عربية ىب إم دبليو جديدة لسه ال.  وفضل واقف لغاية غمرة ، راجع طلعت الكوبرى وفوجئت أنه واقف من األسعاف

س طيبني ، … بن الـ  ‘:  نزلت له.  وخلص منه البنزين يل ورميته جوه العربية.  ’ وال بالش جايز أهلك  ده موش ها  ‘ : خطفت منه املو
لف جنيه.  ينفعك حباجة لرت  ‘:  قلت له.  ’ أيوه حتت أمرك ‘:  قال وهو بيرتجف.  ’ ؟ ؟ معاك ألف كاش موافق.  أ ها أبيع لك عشرة لرت 

أ يوم ما أبوى وافق جييب ىل .  تروح تتعلم متون العربية إزاى.  ينزلك من الكوبرى ويوصلك حملظة البنزين إللى قبل العباسية ، واحد كفاية عليك
كسيات علشان أعمل خريطة مبحطات البنزين وامليكاني ، عربية قدمية مبليم ، عربية ىف  ، كية وبتوع الكاوتشفضلت أسبوع أركب أتوبيسات و

لبنزين  ‘ : كوكا كوال  ’ كان ‘بصيت ىف عربيته ما لقيتش غري .  ’ وأنت موش هاين عليك تبص ىف مؤشر البنزين ، القاهرة كلها مهتم بس 
ىن.  ’ ؟ هه ؟ بتاعك .  فضيتها ، امليه بتاعىت أخدت قزازة.  ’ ما تنفعش ‘:  قلت له ، فضيتها له ىف األرض وبصيت فيها ورميتها جوه العربية 
بصراحة بيىن وبينكم خفت اللرت وحده ما يكفيش .  ’ هات مخسني جنيه كمان.  زى بعضه ها أديك لرت ونص ، دى لرت ونص ‘:  قلت له

ظ ، خليته ركع وزحف على ركبه.  والدرس يبوظ ، علشان الطلمبة تسحب  ، ’ شفطأ ‘:  إديت له اخلرطوم وقلت له.  لغاية البنطلون ما 
سرتزق منك ‘:   قلت له.  والغىب بلعه وفضل يكح ويتف ، وشفط البنزين أ عاوزك ما تنساش  ، أ راكب عربية أغلى من عربيتك.  أ موش 

ىن ، لوال آالف العربيات إللى واقفة ورا دى.  اليوم ده ىف حياتك أبدا ى جلوه جر .  ’ ؟ فاهم.  كنت خليتك تفك األربع عجالت وتركبها 
  . ’ ’ ! خالص خالص ها أعمل اخلريطة ‘:  وهو بيقول ىل ، العربية زى الفأر

لفلوس دى.  خيرج ضهرى مائة ومخسني جنيها أخرى من جيبه كالعادة كان املهندس ونس اجلالس ىف مؤخرة القاعة هو قاذفة  ؟ نعمل إيه 
  . ’ ڤتنديها مكافأة لسامر ومري  ‘:  املقرتحات

صحني ،  مطلعني عينيهمأنتم إللى ڤت سامر ومري  - .  انزل  واد  نصر هللا اشرتى لنا مكسرات.  تكافئوهم من جيبوبكم  بلطجية  
لـ  ، بندق ولوز وفستق وجوز وعني مجل.  پرماركتاليومني دول بقوا بيقشروها ويعملوها أكياس ىف السو    . جنيه وتعال ٣٠٠اعمل تشكيلة حلوة 

م كسارة البندق وشكلها وكيف كانت تشتغلمث جلس يشرح هلم  أما ونس فراح يلقى .  ڤسكىبينما شرد وحيد متذكرا أنغام تشايكو  ، أ
ىن ‘:  حماضرة يستعرض فيها علمه الغزير هل الحظت شاشات .  بصفىت مهندس أقدر أقول لك إن إللى حصل النهارده موش ها يتكرر 

لو طلعت الكوبرى ها  ، ها تقول لك مثال ىف حالة كوبرى أكتوبر من التحرير.  ل األسبوع ده؟ خالص ها تشتغ جديدة وأنت طالع الكوبرى
كل ده شغال بنظام حتديد املواقع .  ولو مشيت أرضى ىف شارع رمسيس ها توصل ىف كذا دقيقة ، توصل العباسية مثال ىف كذا دقيقة

صور العربيات وحيدد متوسط زمن الرحلة ويبعته للشاشات املوجودة على كل الطرق يتابع  ، بيحللها كبريپيوتر  الصور بتدخل لكم.  لساتياليت
وطبعا ها تكون  .  لو رايح مدينة نصر ها يقول لك برضه ، لو أنت رايح العباسية مثال ها يقول لك كم دقيقة ها حتتاجهم ىف كل طريق.  الرئيسة

الولد صاحبك ده موش ها يقدر يقفل الكوبرى أوى كده بعد .  األسرع وها حيصل توازن ؛ ألن الناس ها ختتار الطريق كل األرقام متطابقة تقريبا
  .  ’ ! ولألسف موش ها تقدر ختليه يفك العجالت ويركبها زى ما بتحلم ، ألن العربيات موش ها تطلع الكوبرى أصال ، النهارده

  ! جايز من حظى يكون فيه ولد فوق الكوبرى وولد حتت -

اية اليو  لك حاجات   ! ؟ دنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدين ‘ : م يتساءل وحيد ىف إعجاب موجها كالمه لضهرىوقبل 
  . ’ ! حاج

 
  ؟ ما الذى تعرفه عىن حىت تطأىن بكالم كهذا

 ، إمنا تبدأ من القمة مباشرة ، تنامىلال حتتاج لتمهيدات وال  ، ) أو ىف احلقيقة بني نبيل وبني أى أحد ( كما أن الصداقة بني نبيل ووحيد
على سبيل الدقة نقول إن .  ٢٠٠٩أوائل أغسطس ،  بدأت تقريبا من اليوم األول لقدوم وحيد.  كذلك كانت الصداقة بني وحيد واحلاج ضهرى

ا سوف تصب ، البداية األوىل متاما مل تكن مرحية جدا لوحيد م قليلة أصبحت كل الشواهد تقول إ ا إال أنه بعد أ ح أعمق الصداقات الىت سيكو
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فتقدم إليه  ، جالسا مبكتب إدوارد - بصفته عميال جديدا-تلك البداية جاءت حني كان وحيد .  وحيد ىف عامله اجلديد املسمى شركة رمسيس
دره بتعريفه بنفسه وأضاف أنه  ، ه صديقا لهمل يفاجأ ضهرى كثريا حني قال له وحيد إنه مسع عنه من خالل أخيه جمدى الذى يعترب .  احلاج و

ووظيفة أخيه هو األصغر كوزير  ، توقع ضهرى هذا حبكم وظيفة وحيد كصحفى متخصص ىف االقتصاد.  قابل أيضا يسرى أختهما مرة أو مرتني
ك اللقاء لنوع من لكن فجأة بعد دقائق معدودات حتول ذل.  ’ مصر-البنك التجارى الدوىل  ‘وأخته الىت تتوسطهما كنائبة لرئيس  ، لالستثمار

أن ال تكف عن  : ال تفكر سوى ىف شىء واحد ، كلما حاقت بك حمنة ‘:  فشله املهىن ، االقتحام من ضهرى ألخص خصوصيات وحيد
  . ’  ! سؤال نفسك ما هو الشق اإلجياىب فيها

  ؟ ماذا قلت ، عفوا -

ملاذا .  إن هناك دائما وجها جيدا ألى شى ؟ رعة  هذا الشىءتعال ىل بس ؟ ما الشىء اجليد ىف كل ما جرى ىل أسال نفسى  ‘ ؟ ماذا قال
ليس من  ؟ ما الذى تعرفه عىن حىت تطأىن بكالم كهذا ؟ ما لك وشأىن.  وحيك  أخ ضهرى ! كال.  ’ ؟ أنت غائب عىن  هذا حىت اآلن

اية ثريى ومكانىت  ، فقدت وظيفىت.  جه اإلطالقمن املستحيل أن يكون فيما جرى ىل أى شىء إجياىب على و .  املمكن ملأساتى من  فقدت 
ا ليست .  من املستحيل أن تدور حياتى صعودا مرة أخرى.  من املستحيل أن يكون مثة شىء إجياىب هنا.  فقدت أمى ، االجتماعية والفكرية إ

  ! إطالقا ! مستحيل.  سهم الدواجن الذى تعشقه

 
  يت رأمساىلموش معىن أن بقى معاك ثروة أنك بق

أخذت صفة الدميومة وااللتصاق من أول يوم جاءت فيه املائدة  ، على أية حال العالقة بني الرجلني الىت بدأت بذلك احلوار الوعظى القصري
 ، على احلاضرين -حسبما اتفق ىف ذلك اليوم-ىف ذلك الصباح دخل احلاج مباشرة وبعد التحيات املطولة املعتادة وتوزيع أعواد اليامسني .  املستديرة

بتهاج ، على مائدة وحيد -أو هكذا بدا-جلس على حنو عفوى  لنسبة للحاضرين بدا جلوس االثنني .  ’ ! صباح اليامسني ‘:  الذى رد عليه 
حاب أكرب أص ، ىف هذه الشركة ’ االتنني الكبار ‘فهما .  بدت كأشياء منطقية جدا ، ومن مث أى مدى ميكن أن تصل له صداقتهما ، معا

  . والطبيعى أن يكو صديقى بعضهما البعض أكثر من أى أحد آخر ، حمفظتني بني كل عمالء رمسيس

لسؤال دره    . ’ ؟ تعرف حاجة عن مرقس ‘ : مل متض دقائق من جلوس ضهرى إىل جوار وحيد حىت 

  . أفتكر هو إللى دخل املسيحية مصر ) : متفكرا ( -

بيعتربوها األسهم  ، كنت متخيل أنك ها تستثمر فيها  ! عندك أخبار يعىن ، مرقس ’ شركات ‘جة عن قصدى تعرف حا ) : ضاحكا ( -
ا أغىن أسرة ىف مصر ، القائدة م ، وأصحا   ! وكل إللى بيستثمروا استثمار طويل زيك بيشرتوا ىف أسهم شركا

م رمعلى خالف كثري من املضاربني و  ، كان السؤال وجيها حقا ا ال يعرفون عن الشركات أكثر من سيس ممن الذين تعج  تضع نقاط ضوء أ
تك عليها  لالعبني الكبار فيه،   البورصةروليت على شاشة رها القتصاد املصرى و   . كان السؤال ينم عن فهم 

  . ’ ؟ ة مرقسملاذا ليس بشركات عيل ، پيدملاذا هذا الولع اخلاص منك بكيو  ‘:   واصل السؤال ، وحني مل يتلق احلاج إجابة

ا - س    . واالستثمار فيها مفيد ، جمموعة موراسكو ال 

  ؟ وما لك بتقوهلا من غري محاس -

حية عائلة مرقس -  ، پيوتر وغريهومستوردين كمچيا ىف مصر ملا بقوا بتوع التكنولو  . تقدر تقول عندى شىء من عدم الراحة النفسية من 
ل عملت مشكلة .  والقطاع العمومى واجليش لحكومةن برضه على البيع لكانت أسعارهم غالية جدا وأكيد معتمدي بتدى اجلور وأ ملا كنت 

وأ  ‘:  فقلت هلم ، ’ إحنا التوكيل ، ده ممنوع ‘:  اتصلوا ىب من اجلمرك وقالوا . التمن بربعاپ األجهزة نفسها معاهم ملا استوردت بنفسى من أورو 
لدعاية لألسهم علشان أسعارها تعلىوملا بد.  فسكتوا ، ’ الصحافة وده برضه عيب ما يصحش حيصل من  ، أت البورصة كانوا مهتمني شوية 

لذات لو كانوا منافسني  . شركات حمرتمة ا سواء مع احلكومة أو مع الغري  داميا فيه ضغط على القانون ونزاعات حول شروط العقود وتفسريا
كل ده خيتلف عن أنك   . وبرضه ده عيب ما يصحش حيصل من شركات حمرتمة ، خد أكرت من حقك وكأنك داميا عاوز ، جايني من الغرب
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إلمسنت أو تكتسح أورو  ، تبيع رخام اصطناعى أو سجاد ملطار طوكيو أو لفنادق نيو يورك مثال حتت  ، مثالاملصرى التسليح املصرى أو صلب اپ 
لثى فاسد يوصف خطأ  ، سواء كان احلكم اشرتاكى صريح لكن ، مموا ىف مصرصحيح هم .  الرتابيزة ىف احلالة دى ما ينفعش أو عامل 

 ، أو حىت لو ما كانش فاسد خالص ، إن ما كانش شغلهم فاسد على طول اخلط.  شايفني كله كويس ، هم ليس هلم موقف واضح ، لرأمسالية
ح مثال ألن معظم .  فهو على األقل لعب على احلبال لذات مع  ، شغلهم ىف العامل الثالثأ ال أر وال أفهم تركيزهم دائما على التعاون 

الستيالء على  - ودومنا سبب معلن-رغم أن األمر ينتهى عادة ،  وخامنئىوالقذاىف ڤيز وإيل وموجاىب وصدام واألسد چيمات املارقة كتشاالري
حسها أحيا ورا الفلوس دىچيات فيه أهداف وأيديولو  . موش معىن أن بقى معاك ثروة أنك بقيت رأمساىل.  أمواهلم وطردهم موش  ، مريبة 

م يبحثون عن كل مكان به بقا اشرتاكية كى يستثمروا فيه.  الفساد بس أو  ، داميا عندهم رطانة كتري عما يسمونه الوطن.  شىء مريب جدا أ
ا قبل أى شىء رؤية  ، دى موش رأمسالية.  يةوعن الفقرا وعن اإلميان مبا يسمونه العدالة االجتماع ، عن ربنا الرأمسالية خلق ومبادىء بسبب أ

تى اخلري لكل اجملتمع ؛ هو التنافسية املطلقة ، جوهر الرأمسالية هو الصراع . متكاملة للعامل   . من التنافس الذى ال يرحم 

ولو جت هلم شوية فلوس يقولوا  ، قولوا اللهم اجعله خريلو ضحكوا شوية ي ، إمنا ما تنساش هم املصريني كده ! عارف ! آدم مسيث -
  ! استغفر هللا العظيم

مهم بشىء - لنسبة ىل ، وليست لدى أية أدلة ، أ ال أ وختتلف كثريا ىف نظرى عن رأمساىل يتحدث  ، لكن ككل تلك األشياء غري مرحية 
لفساد أو ، أو يرفض كليا أى دور للدولة ، مثال عن التنافسية الشرسة هذا إنسان صاحب رسالة وليس أرزقى يسرتضى كل .  يتهمها صراحة 

م وخالص ، وكل الناس بتحبهم ،  وبيكسبوا كويس جدا ، املهم كل إللى أقدر أقوله مرقس بيكسبوا.  أحد بكل طريقة  ، وممكن تستثمر ىف شركا
ح هلم.  وها يبقى مكسب مضمون لكن عقيدة عندى  ، ر أو متحيز أو حىت عقدة نفسية ال أكثرجايز حكم جائ . بس شخصيا موش سهل أر

الشرتاكية يوما   . تفضل ىف نظرى اللعنة ماشية ىف دمه وتطارده طول العمرها  ، أن من تلوث عقله أو يده 

أنت ها تكون .  اجليل الرابعأكيد عيلة مرقس يعرفوا أكرت من غريهم أن الوصا العشر بتقول ربنا بينتقم لغاية  ! على رأيك)  : مستسلما ( -
م دى ! ؟ أرحم من ربنا هكذا كان يسميهم  ؛ إللى بيشتغلوا مع االشرتاكية ىف مصر أو غريها امسهم الرأمسالية الوطنية.  أنت ما عشتش األ

إال ىف  ، ال تنافسها أبدا ، طاع العمومىووطنية معناها قبوهلا أن تقوم بدور اخلادم الطيع للحكومة والق.  ) وكأن بقية الرأمسالية خاينة (عبمعصورة 
  ! الفساد:   شىء واحد

على أية حال أقصى شىء ممكن .  إمنا أحتدث عن النظام الذى يؤدى للفساد ، أ فعال ال أحتدث عن الفساد كأفراد.  أنت فهمتىن غلط -
م ليسوا مجيعا نسخة من بعضهم البعض ألخصما قلته ينطبق على و .  أقوله عن آل مرقس أ ليسوا مجيعا بتوع كالم وشعارات .  احد منهم 

من درس البيزنس ىف مدرسة شيكاجو ال ميكن أن يعادل من كان زعيما طالبيا شيوعيا ىف مصر .  واسرتضاء للناس وإسهال تصرحيات
  . وننظر إليهم من اآلن فصاعدا على هذا األساس ، لنكن أكثر انصافا ، عندك حق.  السبعينيات

 
  تنتهى لإلفالس لشركة الىت تسعى للربحا

:   مستدركا فيما يبدو عن ملحوظته األخرية املتسرعة ، احلاج الذى يبدو أنه ال يكف عن التفكري أبدا يواصل شد طرف احلديث من جديد
الشركات عاملة .  حمتاجني هلالكن دلوقت كربوا وموش  ، خلإ …الدعاية واللعب على احلبال  ، فعال كان هلم ىف الفهلوة.  وكالمك أنت صح ‘

  . ’ ! مراهقة وملا بتكرب بتعقل ، زى مىن بنىت

  ! أكيد -

لضبط أ قريت عن بيلل جيتس وكان بيعمل إيه ىف شبابه املتوحش  ‘:  فاستطرد احلاج ، يبدو أن وحيد مل يفهم ماذا خيتفى وراء الكلمات 
وعلشان كده حتولت من  ، أ مقتنع مببدأ الشركة الكبرية.  ؤسسة خريية ىف العاملوالنهارده بقى صاحب أكرب م ، علشان يبىن مايكروسوفت

  . ’ بيزنسمان ملستثمر ىف البورصة

ت  ويقرتح عليه قراءة كتاب  ، على ألسنة منظريها corporation ’ الكورپة ‘وحيد يقول إنه ال توجد كتب كترية مرتمجة للعربية تشرح نظر
  . ’ ! له مخسني سنة مرتجم والطبعة األوىل لسه ما خلصتش ، ها تلقاه ىف مكتبة النهضة ‘:  ’ اجملتمع اجلديد ‘
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إلجابة الصاعقة ىن ل ! قريته ‘:  ويفاجأ وحيد    . ’ ! موش كده بتسموه برضه ، عميد علم اإلدارة ، پيرت دراكروقريت حاجات 

خذ وحيد الفرصة الستيعاب الوزن احلقيقى للشخص الذى الذى يتجاوز جمرد أنه ميلك أسهما ىف شركة للدواجن قيمتها  ،  حيادثه وقبل أن 
تتواىل القذائف الثقيلة مع ظهور اللكنة الريفية وبدء الذراعني التحرك ىف مساحة أوسع مما هو معتاد لدى أهل  ، عشرون مليو من اجلنيهات

  . ’ ؟ موش كده ، صعبة الفهم ؟ لربحإزاى الشركات تنشأ لتلبية احتياج جمتمعى وليس من أجل ا ‘:  املدن

الشركة تنشأ حني يرى .  يقصد أنه من غري حاجة جمتمعية لن تنشأ الشركات.  والراجل قضى عمره يشرحه ، ده كالم طويل عريض ، آه -
أغىن  ، طيك مثاال معاصراسأع.  فينشىء شركة كى تصنعها أو توفرها إليهم ، أحد ما أن الناس ىف مكان ما ىف احتياج خلدمة ما أو لسلعة ما

ن رأ إمكانة أن ختتزل احلواسيب العمالقة لتوضع على كل نضد ىف كل مكتب وىف   : األغنياء اليوم كانوا جمرد طلبة صغار رأوا تلك احلاجة شا
ن رأ أن اإلنرتنيت ميكن أن تصبح خدمة معلو .  فأسسا مايكروسوفت وكتبا الدوس حلساب آى ىب إم ، كل بيت ماتية جبارة لكل إنسان لو شا

ن رأ أن هذا ال يكفى وأن األمر حيتاج حملركات حبث ذكية دينامية ونشطة.  هوو ’ شجرة ‘فصنعا  ، أعطى خريطة للمكان فصنعا  ، شا
واسيب سوف كانت كل نبوءاته أن احلاجة للح ، هل نسوا أن توماس واتسون رئيس آى ىب إم األشهر ؟ عن أى احتكار يتحدثون.  جووجل

  ! حبيث سيصبح العامل ىف حاجة يوما خلمسة حواسيب أخرى ،  تزداد بشدة

 ، ؛ بدليل أن ىف كل مرة طالبني قزمني صغريين كالمك ده إثبات ىف نفس الوقت ألن ال وجود لشىء امسه احتكار ، بدون قطع أفكارك -
لفعل عمالق العماليق ىف غضون سنوات قلي آى ىب إم مل متنع ميالد مايكروسوفت بل ىف الواقع هى الىت ساعدت .  لةيقهران من سبقهما وأصبح 

هوو بل ىف الواقع مل حتاول أصال.   عليه هوو مل تستطع منع ميالد جووجل وقد حاولت كل السبل ، مايكروسوفت مل متنع ميالد    . وهلم جرا ، و

لكامل مل ولن يوجد أبدا امسه االحتكارأ شخصيا أعجب ملن يقيم الدنيا ويقعدها  ! رأى هايل  حاج - روكيفيللر  . ضد وهم خياىل 
هذا هو أشهر  ، خفض أسعار الكريوسني إىل أن دمر كل منافسيه ىف حقل النفط فضال عن سائر حقول زيوت اإلضاءة األخرى التقليدية األقدم

لقد واصل ختفيض  ؟ حدا ال يسأل ماذا فعل روكيفيللر بعد ذلكلكن أ ، مثال يضربه الدمياجوجيون من اليسار وخالفه لالحتكار ىف التاريخ
ومل  ،  إمنا ببساطة ألنه لو مل يفعل كان سينتهى هو نفسه وسيظهر من يقضى عليه ، إطالقا ؟ هل ألنه رجل خري أو ذو أخالق رفيعة ، األسعار

لسوق ىف شىء ساعتها نوى  ، الشركات توجد لتلبية حاجة جمتمعية -قنااتفكما -ذلك أن قاعد  ، تكن لتجديه عملقته وانفراده  تج  والربح 
ىف أمريكا حرب على ورق مل حيدث وأن طبق أبدا ىف خالل فرتات حكم  ’ مكافحة التواثق ‘أبسط دليل أن قانون  . ملدى جناحها ىف هذه األوىل

من يريد أن .  أ لست ضد االحتكار . الل فرتات حكم اليسارومل حيدث أن قبلت به حمكمة أبدا ىف احلاالت الىت عرض عليها خ ، اجلمهوريني
من  ، ما أردت قوله خبصوص كالم دراكر هو أن كلمة السر هى تلبية احلاجة اجملتمعية.  واألرجح أن لن يستطيع ، إن استطاع ، حيتكر فليحتكر

ومصدره وجود ذلك  ، ما هو ىف كل مرة إال أثر جانىب ال أكثر مع ذلك هذا الربح املذهل . يراها هو وحده الذى يرى الذهب ىف األكمة البعيدة
  . وطبعا ما أكثر ما فشل من شركات ، وإال فشلت الشركة ، االحتياج

ا املثل.   مظبوط - لضرورة فقط الشركات الكبرية أو التقنيات العالية أو املخرتعات الضخمة الىت ضربت  إمنا انظر ألبسط احملالت .  ليس 
ا تقدم خدمات بسيطة ، الناجحة ىف أية منطقة سكنيةالصغرية  ذه .  ولذا هى مستمرة ، لكن مطلوبة جدا ، ستجد أ كل شىء تقريبا نشأ 
ن ذهب أحدهم للمتجر فلم جيد الشىء  . من مل القمامة من البيوت حىت توصيل الطلبات للمنازل.  الطريقة أغلب املشروعات الكربى بدأت 

فبدأ يعرض خدمته على الناس فرحبوا  ، كلها ىف األصل فكرة نشأت ىف دماغ شخص ما ؛ أن يصنعه بنفسه ويبيعه هو للناس فقرر ، الذى يرضيه
  . ا

من حيث إن عموم املسامهني هم مالك  ، يعود للمجتمع ىف النهاية أن الربح ذاته هذا ، أيضا ميكن أن نضيف ىف حال الشركات املسامهة -
ختصار ، راكردى أفكار د ؛ األسهم   . أو رمبا اختصار خمل ، تقدر تقول 

وحاليا بيبيعوها  ، اشرتوا شركة مصر اجلديدة ، مرقس خد كمثال:  بس أ عاوز أقول حاجة قالقاىن ىف موضوع الربح ؛ ممتاز ، أل -
ا ختسر وتفلسالسعوديني ها يضاربوا  ، عيب جتروا ورا مكسب حلو زى ده ، تقدر تقول هلم بالش كده.  للشبكجى  ، سهم الشركة وآخر

ا أصال دار م لن يهتموا  ا ، أل لكتري ها يكرروا إللى بيقولوه داميا بعنجهيتهم الغبية املتوارثة املعتادة ، وال يعرفون كيف يديرو املهم  ، أو 
لذات لو بنتكلم  ، إمنا فني الرؤية.  وقارئ دكتور ألفريد تشاندلر كويس ، أ عارف إيه أمهية املديرين . واملديرين حاجة ممكن تشرتيها ،  الفلوس
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شئة وبعد كده الزم تفضل أنت فوقهم  ، وبناء عليها ختتار املديرين ، الزم أنت صاحب املال يكون لك أنت نفسك رؤية ؟ عن شركة لسه 
اية ارت بعد موت مؤسسهاو ما شرك ، بنفسك إىل ما ال  آى ىب إم نفسها كانت ها .  الورثة بال رؤية واعتمدوا على املديرين . ات كبرية ا

بيطبق خربته هو السابقة نقال  ، وإما لو غري موجودة ، هو إما بييجى على رؤية موجودة فعال ، املدير موش وظيفته يكون صاحب رؤية.  تضيع
  . وال رؤية فيه وهذا ال جديد ، وحماكاة لشركة أخرى

.  تنتهى لإلفالس الشركة الىت تسعى للربح : جايز تكون شرحت إللى دراكر ما عرفش يبسطه كويس ! أنت كده حليتها ! بس خالص -
اجة طاملا ظللت ملتصقا مبفهوم أن شركتك جيب أن تظل تلىب ح.  وهى دى معىن احلاجة اجملتمعية ، الشركة الزم يكون هلا نظرة مستقبلية بعيدة

جحا مايكروسوفت ملا تيجى عند بتقول أ جاية .  مبجرد أن تبدأ ىف التفكري ىف جمرد الربح وتعظيم الربح ستفشل وتنهار ، جمتمعية ستظل 
 ، راتوىف بناء الكاد ، وىف التدريب ، وتستثمر ىف الربامج العرىب ، تنشئه من الصفر ، بتستثمر ىف الويندوز العرىب.  سنة ١٠٠علشان أقعد 

صص للمكسب البعيد.  موش ممكن بعد شوية يبيع الشركة ألول مشرتى ، إللى يعمل كده.   ومنافذ التوزيع ، خبالف طبعا املختربات ألنه  ، هو 
صص لنفسه ، صص للحاجات اجملتمعية كد أنه سيأتيك ا ، وركز تفكريك على احلاجات اجملتمعية ، انس الربح:  بعبارة أخرى . موش  لربح و

  ! وفريا ومن تلقاء نفسه

ن مثال ، بس ده ما مينعش أن فيه ىف أمريكا جزارين للشركات - وبعد شوية يدور .  يشرتى الشركة من دول ويهدها ويبيعها فكة ،  كريكور
  . على غريها

م موش ها يلقوا سوق لنفسهم ! طبعا فيه ؛ ؟ وأ قلت أل - ن .  ها خسرانة وفاشلةإال لو كانت الشركات نفس ، لكن الحظ أ كريكور
أن بعد شوية الدنيا   ، وهو ده إللى عاوزين نقوله ىف إخواننا بتوع الربح السريع.  أو يشرتى إكسون موبيل ، موش ها يشرتى مايكروسوفت مثال

ة وبني شراء السعوديني لبنك االئتمان ما هو الفارق بني الشركات الغربية العريقة العمالق . وموش ها يالقوا حاجة يلعبوا عليها ، كلها ها خترب
سا ذوى أخالق وآخرين بال أخالق ، ليس الفارق ىف الرقى احلضارى أو لون العينني ؟ والتجارة وليس الفارق أن  ، وليس الفارق أن هناك أ

أنت تستثمر لتبىن شيئا يظل  : يد اجملرىالفارق األساس هو التفكري بع ؛ للرأمسالية مبادىء وأعراف مستقرة ال خيرج عليها أحد وال نعرفها حنن
فهة واحدة سريعة ، يتعاظم لعشرات أو مئات السنني ركا خلفك احلطام ، ال خلبطة فتات    ! اخطف واجرى 

لتفكري البعيد لقدام ! وجايز متغاظ أكرت منك ، عارف - تى إال    . العرب ال يعرفون إال املضاربة واإلسكان!  الربح احلقيقى ال 

مواهلم.  العرب ال يعرفون سوى املضاربة - ا  ملشروع.  مشاريع اإلسكان الىت تنسب هلم ال يقومون  مث يتضح أن ال أموال  ، تون ويفوزون 
وهى نفسها الىت  ، وتضطر احلكومة للتساهل معهم حىت ال حتدث هزة بسحب املشاريع منهم ، لديهم ويبدأون االقرتاض من البنوك املصرية

ا أشبه بعملية نصب.  طتها هلمأع ستخدام عائدات وعلى إشعال أسعار ال ، بينما أمواهلم موجودة ىف املضاربة عرب العامل على األسهم ، إ پرتول 
  . وما إىل ذلك ، الپرتول نفسها

إلسكان هو األفراد -  ! ؟ إمنا علشان يبيعوها ، فيها عندهم بيشرتوا العقارات موش علشان يسكنوا.  وقصدت املضاربة أيضا ، ما قصدته 
 ، حىت إللى هلم نسبة صغرية من أسهمها ، عيلة الشبكجى موجودة ىف كل جملس إدارة لكل شركة إسكان.  لكن إزاى أنت موش ضد االحتكار
م عاوزين حيطوا عني ىف كل حتة   . وكأ

ألحرى  (وحيد أن يضمنوا سيال ال ينقطع من األخبار ، هدفه ال هذا لعب قذر.  امسه تضارب مصاحل ؛ ، ده فساد ده موش احتكار - أو 
أو حىت إن مل  ، وهم ال يهمهم على وجه اإلطالق ماذا تبىن هذه الشركة أو تلك ، أى احتكار ؛ املنتظمة الىت ترفع أسعار األسهم ) الشائعات

  . تكن تبىن شيئا على وجه اإلطالق

ن رأس املال  أ أستطيع أن أذكر .  رأس املال البدوى بس هو اجلبان ‘:  فيصحح ضهرى حبدة ، جبانويتدخل ونس مؤمنا على الكالم 
رأوا  ، كل رموز الصناعة والبيزنس الكبار عرب العامل وىف التاريخ هم أبطال مغامرين عميقى الرؤى.  لك ألف اسم من رأس املال الشجاع جدا
إلجنلش  ‘:  يده نبيلويؤ .  ’ وراهنوا على ما رأى فيه اجلميع محاقة وخراقة  ، معناها احلرىف املقاول أو املنفذ،   entrepreneurله كلمة خمصوص 

شارحا أنه تلقى ىف أول يوم إطالقا له ىف كلية  ، ويوافق ونس مغريا املوضوع قليال.  ’ لكن بتسخدم مبعىن من يقدم على بيزنس عاىل املخاطر
ن عن ذات الشىء ، واألخرى ىف التصميم اهلندسىواحدة ىف هندسة اإلنتاج  ، اهلندسة حماضرتني ن كلتيهما تتحد التقييس :  فوجئ 
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standardization  .حمطات القوى ملا بتكرب بتزيد  .  جنيه ١٠٠لو عملت واحد ع املخرطة يكلف  ، املسمار ملا يتعمل منه مليون يطلع جبنيه
ا موش لصناعة  . كانت نقطة حتول ، إللى موش عاوز يستخدمها دى ١٩٤٩يد بتاع سنة عربية وح . هنرى فورد هو رائد اإلنتاج الكبري.  كفاء

ريخ الصناعة والعامل ، السيارات بس إما  ، مفرتق طرق . كان ممكن الشركة تفلس لو ما جنحتش ، العامل كان طالع من احلرب.  إمنا جايز لكل 
وبعدين  ، وبقت املنافسة أكرب ، بعد كده تويو دخلت.  قت خبطة ال سابق هلاوفعال ب.  أو سلعة للماليني ، تصبح السيارة سلعة كمالية

  . هى نقطة التحول ١٩٤٩إمنا فورد  ، دخلت الفيات والبييتل وامليىن وغريه

  . ’ ؟ سنني ليه ١٠وملا أنت عندك كل املعلومات دى أخدت الكلية ىف  ‘:  ويسخر ضهرى

ها أنزل معاك .  وحيد عنده األصل نفسه.  لعبة صفيح ملا كنت صغري ١٩٤٩وعندى الفورد  ، عندى املعلومات.   عم على قد حالنا -
  ؟ ماشى.  تفرجىن عليها وحيد  بىن چ اجلرا 

  ! واوعى حتاول تركبها جبسمك ده ! بس مسى وأنت بتتكلم -

  . ’ ! لك حاجات  حاج ! ؟ كرب تعقلالشركات زى مىن بنىت ملا ت ‘ : ويتساءل ىف إعجاب ، أما وحيد فيجرت الكالم السابق

 
ا علما   ! إن طريقة كالمك جتعل الديناميات احلرارية تبدو كنوع من الفن فوق كو

ملثل ودية كثريا در ليعرفه بنفسه ؛ البداية بني وحيد وونس كانت  كارثة سوق املناخ  : ووجد موضوعا جيدا لبدء احلديث ، ونس هو الذى 
لكويت.  ىف الكويت ألنه  ، فراح يعطيه املزيد من التفاصيل عن قرب ، وكذا كتب عن تلك الكارثة املالية ، كان يعلم أن وحيد عاش طويال 

ن كثريين قرءوا سلسلة مقاالته تلك . أيضا مسع وعايش الكثري والكثري عنها خالل إقامته هو نفسه هناك هو ال يزال .  ىف رمسيس فوجئ وحيد 
ا ا كانت فضيحة ، فخورا  إنه طاملا ولع  ، أما وحيد فقال لونس املهندس امليكاىن.  لكنه يشعر أن الناس حني حتدثه عنها تواسيه وكأ

ا الفالسفة والفلسفة ، لديناميات احلرارية ا معظم اإلشكاليات الىت اهتم  إلم.   وقال إن  لية و قال إنه آمن  اجللوبة وتوحيد العامل بفضل پر
نه  .  اميات احلراريةالدين ا القائل  يطبقها على كل  ، إىل قناعة عمومية جامعة ىف داخله،  زادت كفاءته كلماكلما كرب النظام  لقد حتول قانو

ملبدأ اهلندسى املسمى فيها بشرط احلالة الثابتة  . وليس حىت االقتصاد فقط ، مناحى احلياة ملثل  ثر  ىف  steady state conditionقال إنه 
ت االقتصاد والسياسة واجملتمع حيث ميكن أن تسبق لتخيل املستقبل على اجملرى البعيد بناء على توازن القوى والعوامل املختلفة  ؛ التنبؤ مبجر

إن عبمعصور وعدد األمثلة قائال .  احلالية حىت وإن بدت الصورة مضطربة ظاهر والطرف الضعيف أو املتخلف منتصرا أو حمققا بعض االجنازات
البشري قلده ىف اجلنوب ودارفور وكل  ، وصدام قلده ىف الكويت ، األسد قلده ىف لبنان.  سنة ١١لكنه لقى أشر العقاب بعد  ، أفلت بسرقة القناة

جمها النووى ، مكان م درسوا ، ومل خيجل أى منهم من القول صراحة وعلى لسان أعلى رأس سياسى لديه ، وإيران قلدته برب معادالت القوى  أ
السم . ١٩٥٦الدولية ووجدوها شبيهة مبا قدره عبمعصورة سنة  ت مثله ، هكذا يذكرونه هو والقناة  .  لكن بعد قليل يلقون أيضا أشد العقا

م خدعوا أنفسهم بلحظة وقتية مضللة بدا هلم فيها الطرف اآلخر ضعيفا أو مرتبكا ؟ ملاذا م املؤبد والقوة احلقيقية ضعفه ،  SSCومل ينظروا للـ  ، أل
ا يوما ، للطرف اآلخر   ! والىت ال بد معا وأن تفرض تواز

ميكن أن يستفيد كثريا من مبادى الديناميات  ،  أو توقع نتيجة حرب ما مثال ، من رأى وحيد أيضا أن مفهوم االستثمار على اجملرى البعيد
اجس الكفاءة وحسن استغالل املوارد ؛ ناء عمومةورد ونس أن اهلندسة واالقتصاد مها ككل أب.   احلرارية ما منشغالن  أى خفض التكاليف  ، أل

ألحرى تعجبا- ويبدى ونس إعجا  . وتعظيم الناتج  ، يدا حني يقول له وحيد إنه طبع القانون الثاىن للديناميات احلرارية على ورقة مقواةشد -أو 
ا علما ‘:  ويعلق قائال ، ووضعه ىف إطار علقه فوق مكتبه   . ’ ! إن طريقة كالمك جتعل الديناميات احلرارية تبدو كنوع من الفن فوق كو

 
  ! أى فضل أو حق فيه ، ىف منطقتهم پرتولليس للسكان األصليني ممن تصادف ظهور ال

م ىف بالد اخلل ، املناقشة التالية الىت تكن على نفس املستوى من االتفاق قال وحيد إنه إذا  .  يج سبقو إىل الرأمساليةجاءت حني قال ونس إ
ال يوجد جمال للمقارنة بينهم كاقتصاد خمتلف وبني لص صريح كعبمعصورة يسرق كل  ، حقچيم عبمعصور فعندك كنت تقصد املقارنة مع ري
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فنظر  . ١٩٧٣پرتول عن الغرب سنة لحني قطعوا ا مثل هذا السلوك اإلجرامى مل يربز عندهم على حنو خطري سوى مرة واحدة.  شىء تطاله يداه
هى حق ملبتكرى  ، أو على األقل نسبة كبرية منه ، پرتول العاملكل .  املاكينات واألجهزة الىت جعلت له قيمةپرتول ملك من اخرتعوا وأخالقيا ال

ء وقبلها مل  ، القيمة املضافة أتت من االخرتاعات . أو إديسون وورثته ، دولف ديزل وورثتهمأوتو أو رو زى  ، حمركات االحرتاق الداخلى أو الكهر
  . يكن لباطن األرض أى ريع

لتاىل فحم العامل ملك  ‘:  ويتدخل ضهرى ساخرا   . ’ ! ؟ وعائلته الىت ورثتهڤنسون چورچ ستيو

كان يسمى پرتول  إمنا ال.   ه استخدامات مل تكن حتتاج الخرتاع احملركاتوإن كان للفحم برض ! يعىن ‘:   ويرد وحيد دون أن يتخلى عن جديته
مل يكن  ، من امللك عبد العزيزإىل أن جاء األمريكيون يطلبونه .  ظهوره فيها ينكبها ويفسد لألبد فرصة استخدامها ىف الزراعة ، بروث األرض

  . ’ ! أى فضل أو حق فيه ، ىف منطقتهم پرتولادف ظهور الليس للسكان األصليني ممن تص ،  حاج.  يعرف ما هى فائدته أصال

 indigenousقاطنني أصليني  أو indigenous peopleسكا أصليني الرحل  أنت إذن ال تعترب البدو ‘:  ويسأل نبيل

inhabitants  ؟ ’ .  

 ! أ برضه من أنصار نظرية األرض ملن يستعمرها ! فعال عندك حق ) :  درجةضهرى رأيه مائة ومثانني ىف حلظة يغري ( ؟ السكان األصليني -
ا حاجة ،  العرب عندهم أرض قد إسرائيل ألف مرة ، وال قيمة  قيمة للشاى والكاكاو بدون توماس ليپتون وچورچ كادبورى ال.  وما بيعملوش 

سم السيادة  من البلطجة احملضة بعد ذلكإن .  إديسونأوتو وديزل و ينسون ووات و فستي بدونللفحم والپرتول  وترك  ، واالستقاللطرد هؤالء 
ضبة- ومن مث  ، القومينياملوارد تنهب من جانب أقلية فاسدة حمرضة تسمى احلكام  على  أو ،  ختسرها البشرية املتقدمة لألبد - عتبارها موارد 

حال إليه هذا ما آل  ! اسألىن أ.  هلية واإلقليميةأو تصبح سببا ووقودا معا للحروب األ،  وتنهار على اجملرى الطويلخترب تركها تذوى األقل 
  . ال أعتقد أىن أخالفك كثريا . ىف بالد بعد االستقالل شىءالزراعة وكل 

ولو فيه أى جدال حوالني الپرتول  ، الثروة والسلطة ىف اجلزيرة العربية كانت ملك اليهود وطردهم اإلسالم ؟ أنتم ها توهو ليه ‘:  ويسخر ونس
  . ’ ! العرب بره املوضوع أساسا ؛ ون بني اليهود والغربيك

 
  ، كما أن الشيوعية أخذت فرصتها كاملة وثبت فشلها
  ! استقالل الشعوب أخذ أيضا فرصته كاملة وثبت فشله

خالفات وشيكة مع اجلميع  وىف نفس الوقت الذى ال يعرف ما سينتظره من ، وحيد الذى تعود العيش ىف بيئة قريبة منه وشديدة التفهم فكر
لذات ، ىف هذه القاعة ما حدث .  كان املفروض أن يكون موقفه خمتلفا من ذلك التأييد الفكرى السخى شبه اجملاىن من ضهرى ، ومنهم ونس 

.   ال للمجامالت ، اقشةإمنا العتقاده أن الكل مهتم مثله بفحوى املن ، ليس لنقص ىف التهذيب لديه ، جتاهله ببساطة ، هو أن فعل ما اعتاده
ا اقتصادات رأمسالية ‘:  وعاد لونس وإن بلهجة أقل خيالية ا اشرتاكية ريعية ؛ هذا ليس صحيحا . أنت تقول عن دول اخلليج إ أى قائمة - إ

لضرورةأن كلمة  -ال هلذه وال ملا قبلها،  دون قبول كبري من هذا األخري-مث راح يشرح له .  ’ پرتولال:  على ريع األرض  ، رأمسالية تعىن املنافسة 
  . وهذا ال ميكن أن يسمى رأمسالية . دور الدولة ىف االقتصاد كبري جدا ىف كل هذه الدول . وهذا ال وجود له ىف كل املنطقة

ا ت ال يرى هؤالء الكيف  ‘:  لكن ضهرى يعود لتكرار فكرته الىت يراها مؤيدة لكالم وحيد رغم عدم اهتمام هذا األخري  القيمة قبضا
األفكار هى أهم القيم .  ؟ االخرتاع هو قيمة مضافة واخلدمة أو املنتج الذى ستقدمه الشركةاملضافة اهلائلة ىف جمرد متثل الرأمساىل لشكل ووظيفة 

  . ’ املضافة

استقالل الشعوب أخذ  ، كما أن الشيوعية أخذت فرصتها كاملة وثبت فشلها.  هذه آراء متقدمة جدا وأؤيدك فيها ! لظبط  حاج -
ارت من جوع البطون!  أيضا فرصته كاملة وثبت فشله كل الشعوب أصبحت حتكم  ، الشيوعية امتلكت القنابل النووية وسفن الفضاء لكنها ا

  . نفسها فلم ترث سوى الفقر والفساد واملزيد من التخلف



٣٤  

ب ما لدينا من موارد طبيعية ،  الغرب تقدم ألن لديه موارد طبيعية : ى أن ترد التهمةاألده - يغيظىن أن يفسر هؤالء كل .  وحنن ختلفنا ألنه 
ملوارد الطبيعية ا قارة حديثة االكتشاف هائلة املوارد،  super powerيقولون لك إن أمريكا أصبحت قدرة فائقة  .  شىء  هذا غري .  لكو

ت املتحدة ليست أكرب وال أثرى موارد من كندا أو الربازيل.  صحيح وال حىت ماء أو لديها موارد  تاپن ليسملثل اليا.  وانظر حاهلما ، الوال
ب مواردها ، لكن سنة العراق ال يعرفون أسلو للحياة غري مص الدماء ، أكثر من األنبارأرض  .  اإلغارة على الشعوب اجملاورة وحكمها و

ملاذا من الطبيعى أن تسري كل  ؟ ملاذا أمريكا أغىن وأقوى دولة ىف العامل.  لتقنية هى الىت صنعت روما وصنعت بريطانيا العظمى وصنعت أمريكاا
ا بال رفض أو مقاومة    . ) ! أو ما يسمونه اليوم على سبيل التدليل املمانعة (الشعوب ىف ركا

 
  ؛ ةامسها مقاول ، ما امسهاش مقاومة
  ! امسها مالوعة ، ما امسهاش ممانعة

هى األصل  ، لعكس.  مقاولة ومالوعة موش هى أمساء الدلع ! امسها مالوعة ، ؛ ما امسهاش ممانعة امسها مقاولة ، ما امسهاش مقاومة -
لقوة.  والباقى قصر ديل  أزعر م للحضيض  ، وكالم ختني أوى ، زمان كان امسها الصمود والتصدى والردع وما أخذ  وحني احنطت أدوا

ت متوهلا فلوس االحتاد السوڤييىت وليبيا وصدام توا جمرد عصا لكن .  ’ مقاومة ‘أصبحت مقاولة ومن هنا جاء اسم الدلع  ، وتالشت اجليوش و
مساء مثل املمانعة وا ، عندما أصبحت إيران هى املمول طلبت التحول السم أكثر فارسية ا  بينما هى م األول  ، لتمنع ولوى البوزفباتوا يدلعو

صر حلماس-لآلخر  علشان  ، ارفع رأسك  أخى.  ال أحد لديه رؤية غري أن يقول ال : ) ! ال أعلم-جايز كلمة فارسية برضه  (مالوعة  -من 
  ! واملالوعة تبوظ ، ما تقرفناش وإحنا بنقطعها لك

ملقاطعة ( - لذات ؟ هذه املكانة املستحقة ملاذا اكتسبت أمريكا ) : غري مهتم  لطاملا أقول .  حلاجته للتقنية ؟ ملاذا يتودد الكل هلا هى 
ا ببساطة  ؟ هل تعرف ملاذا.  التقنية هى اخلري األعظم ىف الكون اية الزمان (أل هى الشىء الذى جيعلك أكثر  ، ) ومنذ اخرتاع العجلة حىت 

ا اإلنسان  ! قوة   ! املهم التقنية:  ختصار.  وال يهمىن رأيه ، اإلنسان ال ميثل أية مرجعية عندى.  لذاتوجيعلك هذه ال أقصد 

  ! چييناتاملهم ال -

  ؟ ماذا قلت ، عفوا -

لك - كل ما أستطيع قوله اآلن إن الشعوب املتخلفة تفكر ىف التقنية .  ، وحمتاج قعدة خمصوص هذا موضوع يطول النقاش فيه ! ال تشغل 
دعنا نؤجل .  أول شىء يفكر فيه أى شعب متخلف استقل ليس جوعه وختلفه إمنا امتالك القنبلة النوويةالفارق أن .  الشعوب املتقدمةمتاما مثل 
 ، ليس كل شىء دواجن ، أ أجرى تنويع على حمفظىت من حني آلخر.  النهارده ورا شغل كتري أ وأنت.  هذا ليوم آخرچيينات حديث ال

تى كل يوم ، پيدليس دستورا أن يكون كل شىء كيو  . ولو جبزء صغري ، ن تفعل ذات الشىءوأقرتح عليك أ  ؟ جملرد أن تنصح الناس ؟ ملاذا إذن 
ا املمتازة كما نتوقع سنطلع على ما .  أعتقد أن هذا األسبوع آخر فرصة لنا لشراء بعض أسهم شركات اإلمسنت قبل أن تنتهى السنة وتعلن ميزانيا

ح الشركات املختلفة عن فرتة التسعة شهور ومكررات سعر السهمسجلته ىف أ أيضا لدى بعض املعلومات .  الربح هلا/   حاسوبك من أحدث أر
ا املستقبلية   ! رمبا تفيد ، عن أوضاع بعض شركات بعينها وتوسعا

رمبا يستمع هلا  . ل ستصبح ثنائية بني هذين الرجلنين النقاشات ىف أغلب األحوااالنطباع القوى هو ذلك  ، بعد هذا اليوماملؤكد  …
ما ختتلف بال شك عن اهتمامات اجلميع.  الباقون لكن قليال ما سيتدخلون   !  إن اهتماما

 
  إن عرفت سرها أصبحت مليونريا ىف شهر واحد

هو أنه قاذفة سريعة الطلقات ىف إسداء النصائح إذا كان من شىء آخر مييز ونس ف.  املناقشة الثالثة بني وحيد وونس كانت صداما سافرا
ضافة كلمة  ابىن و بنىت ، جلميع احلاضرين ا كلها  ، مضفيا على نصائحه املزيد من الوقار  السبب متداول .  لوجه هللا -أى النصائح- ومؤكد أ

كان  ، س وضع معظم أمواله على سهم لشركة أقطانقرر بناء على نصيحة من ون ، أحد أصدقاء ثالثة شبان هم أسد وعارف وهو ، امسه رزق
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ويلح مبطرقة نصائحه على اجلميع للجرى  ، يعىن أن جيرى ونس نفسه وراءه ، وحني جيرى سهم . ’ جيرى بسرعة ‘ألنه  ، ونس شديد احلماس له
مر برمته مضاربة على أسهم ورقية ال قيمة حقيقية لذات لو كان األ ، ىف رأى وحيد أن شراء األسهم بسعر عال غري حقيقى.  وراء الفرصة الثمينة

ملاء مث ينفجر وميوت ، سوف يورثك خسارة جسيمة ، هلا جللد احملروق ينتفخ    . وعضده ضهرى مشبها تلك األسهم 

ذا التحليل التقاىن ، هنا رد ونس قائال هذا ما  ، الفرتة األخريةأى التنبؤ القائم على متابعة حركة أسعار األسهم ىف  ؛ الذى يؤمن إميا أعمى 
  !  للهراء البائس ‘:  وينطلق وحيد.  قرشا ٨٨جنيها و ٢٤فسيصعد إىل  ، قرشا ٦٣جنيها و ١٩طاملا جتاوز السهم .  يقوله التحليل التقاىن

لقرش ؟ كيف حتددون األمور على هذا النحو ا ؟ كيف حسبتموها  ؟ عن أى نقاط دعم ومقاومة تتحدثون ؟ و متدون  ؟ السهم قبل سنة مر 
إن خربا واحدا حقيقيا خيص الشركة يكسر عشر نقاط دعم أو مقاومة ىف  ؟ من قال إن اخلطوط ستسري على استقامتها ، اخلطوط على استقامتها

بينما  ،  اليوم وغدا مثالأقصى فائدة ممكنة للتحليل التقاىن أن حتدد ساعة البيع والشراء ما بني ؟ فما قيمة التحليل التقاىن أصال ، نصف ساعة
هظ الثمن من حيث مكررات الرحبية والقيمة احلقيقية للشركة ، أنتم حتددون به السهم نفسه الذى تشرتونه أنتم تعاملون األسهم  .  مهما كان 

تالت وعمال وإدارة ومشاكل ومزا ومبيعات وتصد ، وكأنه ال يوجد خلف السهم شركة على األرض ، كورق كوتشينة  ، ير وميزانيات وحتد
لتحليل القاعدى والتحليل القاعدى تطلع  ، التحليل التقاىن عبودية للماضى:  ختصار.  وغريها من األمور الىت هى مادة ما يسمى 

  . ’ للمستقبل

سهاب غري جمد أو ىف  ، ألسواق غري الناضجةوأنه ال ينطبق على ا ، حاول وحيد إفهامه أن من اخلطر االعتماد على التحليل التقاىن ، مث 
أعطىن مائة مليون جنيها وسأكسر لك أية .  أى الىت ميكنك جرف سهم بكامله ألعلى أو ألسفل مبائة ألف جنيه مثال ، قول آخر الضحلة

ها من هو منطقى ىف أ.  بل حىت لكل األسهم املضاربة جمتمعة ، قاعدة للتحليل التقاىن ختطر لك ببال ىف أى سهم خيطر لك ببال مريكا وما شا
أى أن ال وجود  ؛ حول سعرها الصحيح ) وهو األهم (… و ، وتتذبذب تذبذ طفيفا ، حيث األسهم تتداول مبئات املاليني يوميا ، أسواق

 من الوعى بقيمة وبداهة تتداول بواسطة مجهور لديه احلد األدىن ، ) أو اجلوهرية كما تسمى ’ املادية ’ ( للشائعات وال حىت لألخبار الصحيحة
هى أنه ال يصح أن تشرتى سهما لشركة مل تشتغل فيها أنت  ، مع مالحظة أن العقيدة السائدة بني املستثمرين ككل هناك هذا.  السهم احلقيقية

ليل التقاىن حىت ىف ظل كل هذا ال جيرؤ شخص واحد هناك على تسمية التح.  أو على األقل اشتغلت ىف شركة ىف ذات القطاع،  ) ! (شخصيا 
  . ىف أقصى تقدير املولعون جدا به يسمونه فنا ، علما

رة كبرية من كل  ،  ليس فقط ألن ونس مل يقتنع به ، كل هذا الكالم ذهب هباء وليس ألن رزقا مل يقتنع به ووسط محاس هائل منه وإ
دف التداول اليومى الكثيفوهم بطبعهم مم ، إمنا ألن معظم احلاضرين ، احلاضرين حول كل نقوده لسهم األقطان تون يوميا  مل يقتنعوا  ، ن 

ا ىف حمطات التلي  ’ حتليل فىن ‘فكلمة  . أيضا ا أو يسمعو إن عرفت سرها أصبحت مليونريا ىف شهر  ، أشبه بتميمة سحرية،  ڤزيونكما يسمو
  ! واحد

  . منحىن إيلليوت بيقول لك بيع سهم الدواجن دلوقت ،   حاج -

  . ’ وموش ها يبيعه ، الراجل مستثمر ىف السهم.  ال تقول ىل إيلليوت وال أويلر ‘:  مرة أخرى كان من انربى للرد لكن وحيدا

  ؟ أويلر -

لدرجة أن مل يعلق حىت خالهلا ونس على معرفة  ، كلها حول التحليل التقاىن ، وطبعا كانت البداية ملعركة كالمية عنيفة أخرى بيت االثنني
  . حدى املعادالت املهمة من دنيا اهلندسة ، وحيد هذه

 
  مليون دماغ ٥مليون مستثمر بـ  ٥دول 

حية أخرى يعتقد ونس دائما أن كل ما يتم ىف البورصة مدبر عاوز  ’ هو ‘ذلك أن  ، ’ طلعة تسليك ‘لو ارتفعت األسعار يسميها .  من 
ت اجلديدةمبعىن أنه يضحى بشراء كمية أخرى حىت ترتفع األسع ؛ يبيع زل  ’ هو ’ ‘:  ولو هبطت يقول.  ار فيبيع الكمية الرئيسة عند املستو

نفسى مرة .  إللى عاوز يتلم هو أنت  مسرت مؤامرة ‘:  ووحيد يعلق.  أى يضحى جبزء بيعا كى يشرتى كمية أكرب بسعر أرخص ، ’ علشان يلم
هو يعىن املضارب إللى  ‘:  ومرة يقول ، ’ هو يعىن أصحاب الشركة ‘:  ونس قائالمرة يرد .  ’ ؟  ده إللى بتتكلم عنه ’ هو ‘أعرف مني هو 
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 ، ’ ال أكثر وال أقل ’ هو ‘هو يعىن  ‘:  ومرة يقول ، ’ هو يعىن املؤسسات كاحملافظ الكبرية وصناديق االستثمار ‘:  ومرة يقول ، ’ ماسك السهم
  . ومرة ال يرد على وجه اإلطالق

هل تفتكر واحد زى أمحد عز أو فريد مخيس أو أبو العينني أو أى  : أوال فيما خيص أصحاب الشركات ‘ : حيد أن يشرحوىف كل مرة حياول و 
ده بس علشان أنت بتعمل كده بيتهيأ لك أن كل الناس بتعمل زيك وتفكر  ؟  صاحب شركة كبرية قاعد بيتابع سعر السهم دقيقة بدقيقة زيك

  . ’ طبيسموه ىف علم النفس إسقا ؛ زيك

وأكيد عينه على شاشة البورصة طول  ، سنني ٥مث أن مرقس فلوسه سخنة ما بيقعدش ىف شركة أكرت من  ! ؟ طلعتىن مريض حضرتك -
  . الوقت

لكامل ، مرقس ده شيوعى معاه شوية فلوس - نية تشغلها .  ودى حاجة ختتلف عن الرأمسالية  س وراها أشغال  تكلم عليهم   ٢٤إللى 
وجايز مير شهر أو شهرين على رئيس أى شركة منهم قبل ما يفتكر أن شركته هلا حاجة  . وراها شركة تديرها كلها مشاكل وجمهود ، اليوم ساعة ىف

ملستثمرين تنحصر يوم حيتاجون إليهم للتمويل.  ويسأل أحد مساعديه السهم بتاعنا بكام دلوقت ، امسها أسهم أى الكتتاب  ، كل عالقتهم 
دة ر  كل وظيفته تنحصر ىف إعالن  ، عدا ذلك فقسم شئون املستثمرين هو أتفه قسم إطالقا من حيث األمهية ىف أية شركة جادة.  أس املاللز

ملا كان فيه صكوك ونقل ملكية وحاجات  ، جايز زمان كانت هلم شغل يومى.   امليزانية أو إرسال األخبار املهمة للبورصة ىف مواعيدها الصحيحة
تم .  إال أسبوع جيهز فيه للجمعية العمومية ، لنهارده عبارة عن موظف واحد قاعد فاضى معظم السنةا ، زى دى الطبيعى أن على اإلدارة أن 

رأى الدمهاء ىف  ، فهو نوع من الدميوقراطية ، أما سعر السهم ىف السوق.  أ ما كان ، االتصاالت ، احلديد ، النسيج ، بصميم شغلها نفسه
ضجة كأسواقنا وكلها تتحكم فيها العواطف واإلشاعات  . تصويت حر بني إللى بيفهم وإللى ما بيفهمش ، الشركة لذات إذا كانت السوق غري 

  . أوال ، هذا عن أصحاب الشركات . وعقلية القطيع

ني)  : مالحظا أن الكل بدأ يرقب كبري خرباء رمسيس وقد أصبح فجأة تلميذا يتلقى درسا ( -   ؟ اهو فيه 

السم -األسهم الصغرية غالبا-لكن على أسهم معينة  ، هم موجودون صحيح.  نيا عن املضاربني الكبار - ده جزء .  وكأشخاص معروفني 
األهم أنك موش ها تكسب حاجة .   جمرد عرض وطلب - النسبة الكاسحة-أغلب احلاجات  ، وموش الزم كل حاجة مدبرة ، بسيط من البورصة

ىف كل .  ويعن له ىف حلظة ما ، جايز ما يعرفهوش حىت هو نفسه.  قرار البيع والشرا عند أى واحد منهم ما تعرفهوش حىت مرأته.  ممن اجلرى وراه
وىف كل  ، ولو انتظرته حىت يبدأ البيع فقد بعت بسعر منخفض ، فقد اشرتيت بسعر مرتفع ، لو اشرتيت بعده.  األحوال هو املستفيد الوحيد

خذ القراراألحوال أنت  لضبط مىت يعرف سيعكس اجتاهه ، فالسهم رمبا سيواصل الصعود ،  ال تعرف كيف  ال أحد يعرف  .   وال أحد يعرف 
  . بعدها يكون األوان قد فات ، هو قرار سرى يتخذه فرد واحد معني وينفذه ىف حلظة.  كما قلت لك

  ؟ لثا)  : وقد بدأ البعض يتجمعون واقفني حوهلما ( -

س قاعدين على تريمينال تنفيذ بيجروا ورا سعر السهم بيع وشرا زيك ، ثال - القرار .  لنسبة للمؤسسات  ريت تفهم أن دول موش 
ألسهم شهور أو سنني.  عندهم بياخد أسابيع لغاية ما يتاخد حىت .  دقايق زيك ٥موش يوم أو يومني أو حىت  ، وملا بيتنفذ بيحتفظوا 

ا عن بعضها البعضاملؤسسات دى بتخت ألن كل واحدة هلا  ؛ وتلقى واحدة بتبيع سهم معني وواحدة بتشرتى نفس السهم ، لف تقييما
ا بس .  ألنك بكده بتكون استفدت بنتيجة دراسات مطولة ومكلفة قاموا بيها ؛ شىء ممتاز أنك حتاول تستنتج املؤسسات بتعمل إيه.  حسا

م ليسوا هم هذا الـ  نية بناء على خطة حمكمة ومرسومة سلفا ، ’ هو ‘كد أ  ، ذلك العفريت إللى بتتكلم عنه وإللى بيطلع وينزل األسعار كل 
  . دائما ما تكون أنت ضحيتها

  ! أفادكم هللا ) : معلنا هزميته بطريقة ساخرة ( -

كل واحد بيفكر بطريقة خمتلفة وخمه رايح  ، مليون دماغ ٥مليون مستثمر بـ  ٥دول .  زى ما قلت لك أغلب احلاجات جمرد عرض وطلب -
أو نظر ملا متت ىف البورصة عملية  ، ولو كلهم عقل واحد لرمبا ما تذبذت أسعار األسهم مطلقا . والطلوع والنزول حمصلة تفكريهم ، حلتة خمتلفة

  .  اتفقوا مجيعا على أنه خاسر لن يشرتيه أحد واخلاسر لو ، فاملربح لو اتفقوا مجيعا على أنه مربح لن يبيعه أحد ، بيع أو شراء واحدة
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نية ! حلوة الفكرة دى - السهم الكويس ما حدش ها يبيعه  ، لو كلنا عرفنا املستقبل موش ها تتم وال صفقة واحدة.  أ فكرت فيها بطريقة 
  ! والسهم الوحش ما حدش ها يشرتيه

  ! عايش ىف التمنيات ، أهو أنت كده على طول -

نائه هباء ،  عن الذى ضيع مستقبل حياتهويغىن ونس    . ’ ! خد ماىل وراح ! راح ! راح ! راح ‘:  أو ، أو ضحى 

لربت عليه   . ’ ! آخر األحزان إن شاء هللا ‘:  ويكايده ضهرى 

 . د الصاع صاعنيوحياول ونس ر  ، كل مرة يتحول نقاش وحيد وونس إىل مشادة أعنف من سابقتها.  أنه مل يستمر ، األسوأ من هذا الوضع
لقول إن القرار االستثمارى يبدأ .  ذات مرة حاول وحيد أن يقدم للحاضرين تصنيفا ألسهم الشركات حسب قيمة هذه الشركات نفسها بدأ 

القتصاد احلر ، وأقله السؤال من حيكم أمريكا ، لسؤال عن أحوال االقتصاد العاملى ل كاهل البيزنس أم اليسار الذى يثق ، هل اليمني املؤمن 
مث تنتقل .  وأقله السؤال عن املؤشرات الرئيسة كالنمو السنوى ومعدالت الفائدة ونسب التضخم ، مث تنتقل للسؤال عن اقتصاد مصر.  لضرائب

بتارخيها  ، قطاعمث أخريا ختتار أفضل شركات ال.  آفاق كل القطاع ومستقبله.  قدرة القطاع التصديرية.  الختيار أفضل القطاعات لالستثمار
ا لنسبة لرحبيته ، وأمساء مديريها وقوائم ميزانيا مث بعد هذا كله ميكنك جمازا استخدام التحليل التقاىن .  ومن هذه األخرية مكرر سعر السهم 

ا موجز لتقييمه  ، على احلاسوبهذا الكالم كان ترمجته العملية قائمة أعدها وحيد .  النتظار دورة اهلبوط القادمة لتشرتى السهم بسعر أقل قليال
ا مطبوعة كى توضع حتت زجاج املنضدة يطلع عليها من شاء ، ألفضل الشركات مرتبا طبقا لتلك املعايري ن .  وأيضا أتى  القائمة البيضاء -ها

تيا على مزاج ونس على وجه اإلطالق -والقائمة السوداء  ، ’ ورق ‘ا قد صنفها وحيد كمجرد إذ اكتشف أن كل األسهم الىت يشتغل عليه ، مل 
  . أى ال قيمة حقيقية هلا على األرض

  ! ما يهمىن هو الربح.  السهم الكويس هو إللى سعره بيطلع ! كالم غريب أوى  -

  ؟ لكن هل تربح فعال -

تمش بسعر سهمها -   ؟ الصعايدة ؟ قصدك مني إللى بيهتموا بسعر السهم ؟ مث إزاى يعىن الشركة ما 

  ؟ يدة منيالصعا -

  ! الصعايدة هم العرب ؟ وقاعد تدينا حماضرات ىف البورصة ، موش عارف مني الصعايدة -

لذات من الناس إللى بيدخلوا ىف األسهم مضاربة ال أكثر وال أقل ، أيوه - جحة.  العرب  أغلب شركات الصناعة .   البنوك عند قوية و
ىن كتري لكل العاملبتصدر الصلب واإلمسنت والسجاد وبال.  ملثل دى أسعار .  العامل إللى ال يعرف جماملة وال رشاوى ، ط األرضيات وحاجات 

و ريت بتطلع مكاسب حلملة  ، إللى متضخم أسعار شركات اإلسكان إللى شغالة بنظرية اخطف واجرى.  أسهمها عادية أو حىت رخيصة
ح فنيوعليك تتخيل جملس اإل.  إمنا امليزانية محرا ، األسهم ا   ، دارة بيودى األر ح وماحدش فاضى لغري املضاربة  أو جايز فعال ما فيش أر
ألن املشرتين اجلدد شايفني الوظيفة الوحيدة إلنشاء وامتالك  ، الصناعة املصرية العريقة إللى بتتدهور يوم بعد يوم ، نيا شركات النسيج.  كأسهم
سهمها ىف البور  ، الشركات لنسبة هلم ، ويوم ما تفلس تتباع كأراضى ، صةهى املضاربة    . وهو عني املىن 

  ! ما اتسرقتش زى ما اتسرقت هنا ىف مصر ، سنة مع العرب ١١أ اشتغلت  ! بالش ظلم -

  . ’ ؟ لكن ىف مصر ما متشيش ، ألنك حرامى خايب تقدر على احلرامية األغراب ‘:  ويتدخل ضهرى لتحويل األمر إىل مزاح

وها  ، األسعار دى ملا تعلى ها يبيعوا وميشوا.  ومن جيبك هو نفسه.  أهم بيعوضوا دلوقت ، إن كنت سرقتهم فعال ‘:  حيد جاداال يزل و 
  . ’ ! يسيبوا لك شوية ورق
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  حاجة واحدة ىف الدنيا ختلى الست زى الربكان
  يتفجر حبمم السمن والعسل

هو ذلك الشخص الذى اعتاد ارتداء القمصان زاهية  ، املكتب الصغري ىف مؤخرة القاعة الزميل الثابت لونس على ذلك ، رامى أو روميو
لتصورته  ، عن مغامراته العاطفية -أو واحدة- رمبا لو حكى لك واحد  . شتاءىف فصل ال افوقه تاتچاكياأللوان مفتوحة الصدر حىت وهو يرتدى 

ال هو  ، ال هو قوى وال حنيل ، ال هو طويل وال قصري.  أنه أبعد ما يكون عن هذا لكن احلقيقية.   موديال قد خرج من إعالن لكالڤني كالين
قته  ! ملا حلظت فيه شيئا مميزا أو شديد اإللفات ، حىت لو رأيته عار.  ال شىء ملفت ىف مالمح وجهه ، أبيض وال أمسر نعم هو يهتم مبظهره وأ

ختصار من حيث .  تلف كثريا عن هؤالء اآلالف الذين ميكن أن تقابلهم يوميا ىف الشارعلكن ليس مبا خي ، وبتسرحيات شعره وكل ما إىل ذلك
  . املظهر هو شخص متوسط وعادى ملدى خيتلف متاما عما ميكن أن تسمعه عنه من أوصاف جيملها الراوى عادة بكلمة العاشق املثاىل

لفعل ىف التداول اليومى ، ريقة ىف رمسيساكتسب روميو ذلك املوقع ىف الصف اخللفى ألنه أحد الشخصيات الع ىف الواقع .  وهو حمنك 
ستثناء ما اعتكف منه فيه أو هجرها إىل السى آى ىب جللوس أمام حاسوب املعلومات  ، وطيلة سنوات عمر الشركة  كان روميو هو املختص 

 ، وكان جيلس هو إليه ، ريبا لكن مواجها للحائط اجلانىب للقاعةكان املكتب ىف نفس املكان تق . ) پروچكتور قد ركب بعدمل يكن ال (اللحظية 
لضبط بعد أسبوع .  حني جاء ونس كان أول من ينازع روميو مكانته هذه.  وبقية العمالء متحلقني حوله جلوسا أو وقوفا ، أمام احلاسوب 
وبتكرار حيلة .  س إىل املقعد الذى كان يشغله روميو عادةوجل ، جاء مبكرا يوما ، ومبجرد أن فهم كيف تسري األمور ، واحد فقط من قدومه

حبيث يعاد حساب العمولة  ، زائد عقد صفقة مع إدوارد أن يدور حمفظته الصغرية عدة مرات شهر ، احلضور املبكر يوما بعد يوم ، األمر الواقع
جللوس على   ، ات نصف مليون جنيهااملعتادة إذا ما جتاوز جمموع العملي ٥ىف األلف بدال من  ٤آخر الشهر ليصبح  دب اليأس ىف روميو ورضى 

بعد سلسلة  ٢٠٠٥سنة پروچيكتور حني أدخل إدوارد ال.  كما اعتادا منابذة بعضهما البعض ، ’ العطشجى ‘أو  ’ التباع ‘أو  ، كرسى الوصيف
ت الىت جلبت الكثري من صغار املستثمرين اجلدد تراجع املكتب لركن القاعة  ، ’ املصرية لالتصاالت ‘اكتتاب  ، ال سيما األخري منها ، االكتتا

لقادمني من الباب اخلارجى ، أصبح إىل الطرف اآلخر من احلائط الذى تبث له الصورة . اخللفى تى  أصبح .  مواجها له وللطرقة اجلانبية الىت 
وأنه ال يرى شاشة احلاسوب جيدا من كثرة إزاحته له بعيدا  ، سدهومن مث ال يكف روميو عن الشكوى من ضخامة ج ، ونس جيلس ىف الركن متاما

  . عن املكتب

وأنه سوف  ، فتحداه رامى أن حيدث العكس ، ونس توقع صعود أسهم الصلب.  اعتادا املراهنة فيما بينهما - كما أغلب اجلميع-أيضا مها 
هلزمية.  جنيها ٥٢يهبط إىل  فراهن على العلبة .  وخسر ،  جنيها ٥٠ة مقابل علبة سجائر لو هبط إىل فراهن على تلك السيجار  ، مل يرض ونس 

:  بعدها رفض روميو االستمرار قائال.  وخسر ، مث راهن على اخلرطوشة مقابل كرتونة.  وخسر ، جنيها ٤٨لو هبط إىل  ’ خرطوشة ‘مقابل 
وسأرضى بسجائرك املصرية  ، وسآخذها واحدة واحدة رمحة بك ، أ أريد سجائرى ! نفسها پ موريسالرهان التاىل سيكون على شركة فيلي ‘

على جهل ونس  ’ جبالجل ‘حيوهلا لفضيحة  ، إذ كان يشهد اجلميع على كل سيجارة ؛ مل يكن ىف االقرتاح أية رمحة من أى نوع.  ’ ! الرخيصة
وهى حماكاة ملا  ، وهكذا ، ’ ! ضع القلم.  سيجارة ١٩٩٨قى من الزمن  ‘ ، ’ ! ضع القلم.  سيجارة ١٩٩٩قى من الزمن   ‘ : لبورصة

،  ’ ! قى من الزمن قرشان ‘:  تفعله القاعة عادة من صياح مجاعى عند اقرتاب أحد األسهم من احلدود السعرية الىت سيتوقف عن التداول بعدها
لكن االثنني سرعان ما نسيا األمر  ، ستمر شهورا ىف إذاللهبتلك الطريقة كان ىف وسعه أن ي.  ’ ! ضع القلم ‘،  ’ ! قى من الزمن قرش واحد ‘

ت جديدة ، ىف غضون يومني أو ثالثة   ! وكان صوته أكثر جهورية ىف اثبات انتصاره ، بعضها كان ونس حمقا فيه ، إذ دخال ىف رها

مج الذى  ، ودائما ما يدعوهم ىف حزم وصرامة للصمت ، يشكو من ضجيج العمالء ، يبدو روميو هاد دائما وأحيا يلجأ إلغالق الرب
إما بيعمل وصف تفصيلى  ، كل واحد فيكم  إما بيشجع األسهم.  إحنا هنا موش ىف مباراة كورة ‘ . إىل أن يتنبهوا ويسكتون ، يعرض األسعار

أو الغناء   ، وال يكف عن الكالم ونس على العكس حيب الصخب.  ’ ! وموش بنتكلم ، كل إللى أنتم شايفينه إحنا شايفينه برضه.  للجلسة
مج كعادته القدمية.  كبديل عن الكالم عندى ىف  ! أ عندى حل أحسن ‘:  قال له ونس ، مع ذلك حني حاول روميو ذات مرة إغالق الرب

خيرج البوق من  . القاعة للهدوءوفعال أصبحت هذه هى الطريقة اجلديدة لدعوة .  ’ ها أجيبه األسبوع اجلاى ، دمياط نفري بتاع أبو هللا يرمحه
  ! وينفخ فيه نغمة طويلة ال معىن هلا سوى أن اسكتوا قليال ، درج هذا املكتب ، مسكنة اجلديد القاهرى
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ألرجوحة ، السبب ىف تركيز روميو الشديد مع شاشة األسعار الىت عليه أن يتحني بدقة اللحظة املناسبة للشراء والبيع عند  ، أنه يشبهها 
تى أية أخبار عن أداء الشركات ، على عكس اجلميع.  وأعلى النقاط فيها أخفض ا  ؛ هذه الىت يتلهف عليها أى أحد ، هو يكره أن  ذلك أ

أنه مل يتدخل ىف أى وقت ىف  ، من هنا كان الفارق بينه وبني ونس.  هذه األرجوحة رتيبة احلركات ، ىف رأيه تفسد عليه ما يسمى جبنة املضارب
حساسه وغريزته ؛  مع وحيد يدافع فيه عن املضاربةجدال  لكامل    . وحىت دون أدوات التحليل التقاىن كما ونس ، فهو ميارسها 

بعد أن جلس طويال .  كان ذلك ىف أول يوم جاء فيه وحيد للتداول.  بدا طبيعيا أن جاء أول تعارف بني وحيد وروميو بسبب شرب القهوة
نه أصب ، مع إدوارد ومن مث ونس  ، أصبح رامى إىل ميينه . فخرج إىل حيث وجد كرسيا خاو ىف موخرة القاعة ، ح ضيفا ثقيال على غرفتهأحس 

 ، طلب منه وحيد فنجاال لنفسه ، حني جاء نصر هللا بفنجالني من النب لروميو وونس.  كالمها إىل ذات املكتب سالف الذكر،   إىل ركن احلجرة
.  ’ !  اسأل عنه األستاذ روميو ، أ عندى بن حموج خمصوص جدا مية مية ‘:  بدو إنه اعتاد قوله لكل عميل جديدفراح نصر هللا يقول ما ي

غور اجرى  حسن نصر  ؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه وسط الناس احملرتمة  حتة ساعى ‘:  ويصيح به روميو كالعادة كلما وجده يقف وسطهم
  . ’ ! كتهات القهوة وأنت سا  …هللا  خو

سأل اجلد أن يشتغل معه ويستقر  ، هو ابن خادم قدمي ألسرة رمسيس كان يشتغل محاال على أحد مركب البلح ، نصر هللا القصري النحيل هذا
ته البيات ىف وأصبح من بني التزاما.  هو من اختاره إدوارد ليجعل منه ساعيا لشركته ، املسيحى شبه الصعيدى هذا ، نصر هللا . فوافق ، ىف القاهرة
 ، لكن جرأة روميو فيما قاله بعد أن صرف نصر هللا ، كان ىف تلميح نصر هللا اجلنسى بعض التجرؤ  . كنوع ولو ظاهرى من احلراسة ، الشركة

ىف الدنيا  حاجة واحدة.  سيبك  عم وحيد م األونطة بتاع نصر هللا دى ‘:  قال وكأنه خياطب صديق طفولته . كانت مما فاق كل توقعات وحيد
  . ’ ! وختلى الراجل زى جذع النخلة بتاع اإلله من ال ميكن ينتىن أبدا ، ختلى الست زى الربكان يتفجر حبمم السمن والعسل

  . ’ ؟ إيه ‘:  ويسأل وحيد بفضول برىء

  ! أسعار األسهم ملا تطلع -

 
  مكة نفسها حمتلة والزم ترجعوا يثرب

م املدرسة الثانوية ىف شرباروميو ىف األصل صديق إلدوارد م إمنا ختطى منتصف  ، هذا يعىن أنه ليس شا كما قد يبدو مبظهره وتصرفاته . نذ أ
حني يتكلم روميو يكون اجلنس  . عندما علم مبشاكله ىف مهنة السياحة ، وهذا األخري هو الذى أتى به عميال للشركة.  أربعينيات العمر كإدوارد

 . لكنه ىف احلقيقة أبعد خطوة من هذا.  جميع كزئر نساء أثيم ال يضيع فرصة التودد ألية عميلة جديدة مبعسول الكلماتيبدو لل.  موضوعه غالبا
ية خنوثة ملرة.  فهو ثنائى امليول اجلنسية ، رغم أن مظهره ال يشى  إمنا صحفى أمريكى مقيم ىف  ، احلب احلقيقى والوحيد ىف حياته مل يكن امرأة 

لكنه كان يبدو يسار حني يقول إن أمريكا هلا  ،  مل يكن ذا أفكار سياسية . مث قرر اإلقامة ، ١٩٦٧روبرت مراسال حرا ىف حرب جاء  . مصر
من التليجراف ىف لندن حىت اهلولليوود  ، أصبح يراسل كل ما ميكن أن ينشر له ما يكتب.  وأ لست منهم ، سها إللى يعرفوا يعيشوا فيها

إلجنليزية.  وس أنچيليسپورتر ىف لري لتوازى مارس توضيب النصوص ىف بعض اجملالت املصرية الناطقة  كى يعطيها أسلو يستسيغه القارئ  ، و
  . األجنىب بدال من الكتابة اإلجنليزية املدرسية الىت يكتبها املصريون عادة

لقاعة يقصد  (بس خوان ساب شركتنا وراح السى آى ىب  ، حيحصاحىب طول عمر ص ‘ : يقول إدوارد على مسمع من كل املوجودين 
  . ’ ) شركة السمسرة التابعة للبنك التجارى الدوىل

ىن -   . دنيا غري الدنيا.  السى آى ىب حاجة 

  ! قصده النسوان ) : ضهرى هامسا لوحيد ( -

دول  ، العميالت واملوظفات.  وه  حاج  خوأي ‘ : يعود روميو بصوت هامس ال يريده أن يصل ملسامع اآلنسات والسيدات ىف القاعة
ىن.  ودول ومن غري مزاج رايق .  متعة من كل النواحى.  البورصة حياة كاملة ، البورصة موش فلوس.  أنتم فامهني البورصة فلوس وبس.  حاجة 

خد قرارات صح أبدا ، ووجه حسن   . ’ ! موش ها 
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  . ومن ساعة ما عرفتها بطلت الباجنو ، ’ دماغ ‘شاشة البورصة دى بتعمل .  ) ه اخلشنيقوهلا أسد بصوت (فعال  أستاذ رامى  -

موش .  لو دخلتها موش ها تسالها أبدا.  البورصة هى املتعة.  فعال البورصة إدمان.  دخول احلمام موش زى خروجه ! طبعا ! مظبوط -
  ؟  ه ليههم إللى بيلعبوا قمار بيلعبو .  مهم الفلوس واملكسب واخلسارة

  . ’ ده بس علشان ملا رحت السى آى ىب خسرت ‘:  وجيد إدوارد فرصة النتقام قدمي

مها - هناك متلى .  فعال هنا أحسن ) : مث يغري إىل نغمة تصاحلية ( ! على األقل أ كسبت حاجة هناك.  البورصة كلها كانت بتخسر أ
لفاكس للمركز ىن تعديل خيلى السعر ماركت ، وهوأول تعديل يطنش ، األوردر مرة ويتبعت  .   بيعاملوك كقاصر يفهموا مصلحتك أكرت منك.  و

ا بتشتمل على  ، العمولة هناك أعلى من هنا طبعا.  وحاجات كده ، هنا بتدخل للمنفذ وتتابع معاه.  الشركة الصغرية جوها مريح وده أل
س بتسمع الكالم.  النصيحة العميل ما هلوش  . يدخلوا للموظفة يقولوا هلا احمللل قال ىل اشرتى كذا أو بيع كذا.  العمالء هناك مؤدبني ، هناك 

  . موش عباقرة وملوك فتاوى زى كل الناس إللى هنا.  رأى

لسخرية طب  ‘:  فريد السؤال بسؤال يضع روميو ىف مواجهة مع حشد السيدات والفتيات ىف القاعة ، ينظر لونس فيفهم أنه هو املقصود 
  . ’ ؟ ت أحلى فنيالستا

إمنا عارفني  . كلنا بنقول كده ‘ : مث بصوت خفيض،  ’ ! الستات حلوين ىف كل حتة ‘:  يفهم روميو خبث السؤال لكنه يتحاشاه بلباقة
ا أو واحدة شقراء بتصبغ شعره ، طول عمرك شفت كرمي لتغميق البشرة ! جوا أن الطويلة البيضاء الشقراء هى وحدها اجلمال احلقيقى

  . ’ ؟ أسود

وأنتم بتاخدوا فلوس من غري  ، بس السى آى ىب بيدى نصايح ‘:  يتدخل ونس موجها كالمه إلدوارد بلغة املساومة الىت ال ميلها أبدا
  . ’  نصايح

خدوا عمولة  ‘ : يواصل إدوارد شرح الفارق بني اخلدمة املتكاملة وخدمة البيع والشراء   . ’ لفىف األ ٧بيضحكوا عليكم بكلمتني و

  .  بس ٦ -

أ هنا ىف مصر اجلديدة قبل السى  ‘:  ، وينهى بلهجة كمن انتصر ىف هذا اجلدال وجيد إدوارد نفسه مضطرا للمرة األلف ىف شرح مزا شركته
  . ’ ! آى ىب ما يعمل شركة مسسرة أصال

م أ ، هم األقباط كده . هو حاقد على السى آى ىب ‘:  ويشرح ضهرى لوحيد  ’ الغزاة ‘حىت لو كان  ، صحاب كل شىء ىف البلدفاكرين أ
ن األمريكى جباللة قدره ا له أنه هو شخصيا وكل األقباط إللى زيه . بنك تشيس ما إللى  ، هم غزاة ىف مصر اجلديدة هنا ، موش واخد 

ا األصليني أورو    . ’ ! پينيأصحا

جة وهو يروى أن إدوارد الذى اعتاد مداعبته  من أول ما  ، مكة نفسها حمتلة والزم ترجعوا يثرب ، ننا كمسلمني احتللنا كل شىءمث يزداد 
:  يتدخل روميو ببعض معلوماته التارخيية الغائمة من دنيا السياحة . بطل جييب السرية دى خالص ، قلت له أنت دلوقت من غزاة مصر اجلديدة

م زمان ‘ م  ،  سالم على مكة زمان وأ وما أن دلف للحديث ببعض معلومات متفرقة لديه عن طقوس اخلصوبة وحفالت .  ’ ! ’ املتعتني ‘أ
 ، ’ ؟ ليه ‘ ، ’ ؟ عارف  حاج ليه القناطر أهم نقطة ىف مصر ‘:  حىت قاطعه ونس بسؤال وجهه لضهرى ،  اجلنس اجلماعى ىف العامل القدمي

لضحك.  ’ ! بص للخريطة وأنت تعرف ‘ إمنا راح يشرح أن لطاملا كان عضو  ، مل يغضب كما توقع اجلميعلكن ضهرى  ، تضج القاعة 
  .  اخلصوبة لدى املرأة رمزا مقدسا ىف العقائد القدمية

  . ’ ؟ تعرف أن مكة ملك اليهود ‘:  ويناوش إدوارد روميو

  ؟ إزاى -

  ؟ هو مكة ، ن ها يظهر فيه نىبموش أنتم بتقولوا وادى فاران هو بتاع إمساعيل والكعبة وبئر زمزم وإللى تنبأت التوراة أ -

  ! مسعت حاجة زى كده ، أيوه -

م ، تعملوا إيه طيب -   ! ؟ لو طلع وادى فاران ده كان حتت ملك داود ىف يوم م األ
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  ؟ إزاى -

  ! لكن لو صممتم أنه مكة ها يتاخد منكم . موش مكة ، ما هو بيىن وبينك وادى فاران أو برية فاران هو بري سبع أو النقب -

  ! كفاية علينا القدس إللى راحت ، ارمحنا أنت وداود بتاعكم -

لك يثرب كمان يهودية أ عن جد - دة والتطهري العرقى حتت شعار  ، خد  موش  ، ’ اخرجوا املشركني من جزيرة العرب ‘قبل أن تبدأ اإل
  ! وما ختليناش نفتح ملفات أكرت من كده ، ؟ دى أرض حمتلة برضه

 ، فيسأل هذا األخري مبا يوحى أنه يعرف اإلجابة سلفا ، مل تصرف ضهرى عن الشىء الذى أراد إثباته لوحيد خبصوص إدواردهذه املقاطعات 
  . ’ ؟ پيدإيه رأيك ىف كيو .  سيبك من السى آى ىب ‘:  وفقط يريد اآلن أن يسمعها وحيد ، إجابة مسعها ألف مرة

  . جايز إحنا أحسن . شركة مسسرة زيها زىي -

پيد إللى بتدير حمافظ زى كيو  ، الغرزة إللى إحنا قاعدين فيها دى ! ؟ شفت ‘:  ود ضهرى لوحيد بلهجة املنتصر الذى أثبت ما يريد إثباتهويع
ت مبئات البالينيوأصول    . ’ ! واكتتا

 
  طالق الرجالة والستات
  أكرت مائة مرة من طالق راجل وراجل أو ست وست

ن هو ما كان شاغل احلاضرين  . كان هو املقاطعة -ونسوليس - ه هو مل يفهم ضهرى أن ما فعل ا هو مل يلحظ أن اجلنس وليس تشيس ما
الزم تعيش معاها علشان  ، تقدر تقول البورصة زى اليوجا.   أ مع األستاذ رامى ‘:  لذا كان تدخل نبيل بوقاره البشوش املعتاد قائال ؛ ساعتها
ا الذى أصبح حمور القعدة وكبريها ومغناطيس العيون ىف هذه  ، وينطلق روميو . ’ جميع الستعادة البداية األوىل للحوارذريعة كافية لل ، ’ حتس 
لكنهم ال يضجرون منه أبدا على  ، ومسعه احلاضرون مرارا من قبل ، الكالم ىف حد ذاته ليس جديدا . وكأنه كان ينتظر الفرصة منذ زمن ، اللحظة
ستخدام كلمة أخرى بذيئة لوال أن يلحظ اآلنسات والسيدات  (األسهم زى اجلنس  ، وأنت الصادق ، أل ‘:  ما يبدو يكاد ىف كل مرة أن يهم 

 ،  الزم حتس بصدر الست وهو بيطلع وينزل ! زى ما بيقولوا timing’s everything.  أهم حاجة ىف اجلنس هى التوقيت . ) اجلالسات
أ ال أعرتف ال بتحليل قاعدى وال .  جبسمها وهو بيرتعش وهو بريختى ، بطئتسرع و وهى بت بدقات قلبها ، ا وهى بتعلى وتوطىأنفاسهصوت ب

ساعتها هو  . من التفاعل والتوحد الشعورىدى لدرجة ووصلت معاه ل ، لو حبيته جبد،  صديق خملص لكممكن يبقى السهم  ؛ تقاىن وال غريه
  . ’ ! دلوقت وبيعىن ، إللى ها يقول لك اشرتيىن دلوقت

  . ’ ! ڤاالنري  : وأ قلت إيه غري كده ‘:  يعود نبيل

لو السهم بيحبك صحيح  سى روميو موش ها  ‘:  ومبا يسبب بعض احلرج لنبيل أيضا ، لكن ضهرى يتدخل خبشونته املعتادة مع روميو
  . ’ ! يقول لك بيعىن أبدا

حب ؟ وهو الزم احلب يدوم طول العمر  حاج - بقاش طايق نفسى يومني األجازة ، أسهمى أ  البورصة واألسهم  ؛ والدليل أىن ما 
حبها.  بيوحشوىن جدا ا بتحبىن زى ما  ملثل أ متأكد أ   ! أ لدى خربة طويلة ىف احلب تكفى ملعرفته واإلحساس به حينما يوجد ؛ و

م وبهيستغل روميو فرصة احلوار الذى جعله جنما لفتح حوار جانىب مع  قال  ، بعد أن حط احلوار األصلى أوزاره.  وحيد ، حديث العهد 
مل أن جيد معها أحدا قد يفهمه ، جبدية هادئة .  التوحد بني أى إنسان وأى إنسان.  طبعا أنت عارف أن موش قصدى الستات بس ‘:  وكأنه 

مع  . ليه كمان وحياتك.  كل أنواع الرقص.  رقص معاه ىف السريرالوحيد إللى  كان  روبرت.  ال توجد غضاضة ىف هذا ال جنسيا وال عاطفيا
والفهم  ، الراجل مع الست عالقة صعبة.  نفس احلكاية للست مع الست ، الراجل أقرب للراجل بعقله ومشاعر.  النساء أنت ترقص التاجنو فقط

در ، بيحصل طبعا.  املتبادل فيها حمدود طالق .  عاطفة زائد عقل.  حب زائد تفاهم.  املثلية أكرت من احلبالعالقة .  بيسموه احلب.  لكن 
  . ’ الرجالة والستات أكرت مائة مرة من طالق راجل وراجل أو ست وست

قول لبنىت مىن لو قعد مىن بتاعة النهارده مع مىن بتاعة  ، عندك حق  بىن -   ! سنني فاتوا موش ها يبطلوا خناق ٥أ 
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ك ؟  وإيه الغريب ىف كده ‘ : ويتدخل ونس ساخرا موش ها  ، احلاج ضهرى بتاع النهارده مع احلاج ضهرى بتاع النهارده ، ده إحنا لو قعد
  . ’ ! هأ ! هأ ! هأ ! يعىن لو عملنا منك كلون ها تتخانقوا سوا ! تبطلوا خناق

تى وحيد بتفسريه الشخصى م الطالق ليس ذنب أحد ‘:  و  ، حيث العامل سريع التغري جدا،  الصناعة-بعدحنن ىف عصر ما .  هذه األ
 ، يغري اهتماماته ، يغري وظيفته ، وقد أصبح ذا مشاريع خمتلفة وطموحات خمتلفة وتوقعات خمتلفة ، والشاب أو الفتاة جيد نفسه بعد سنوات قليلة

ن ال يغري نظرته لشريك حياته ، إخل … ، إخل …يغري ذوقه ىف املوسيقى واألفالم  ، يقبل السفر مثال بعد أن كان يرفضه ىف  ؟ فكيف نطالبه 
التأمني االجتماعى بل قل إن نظم  ‘:  ويردف احلاج . ’ ! إمنا الفرد،  الصناعة مل تعد األسرة النووية هى اخللية األساسية للمجتمع- عصر ما بعد

ا فكرة مثرية لالهتمام ويضيف . ’ الزواج ألن الفرد مل يعد ىف حاجة ألبناء يرعونه ىف كهولته تأبطلهو الىت  بل لنمدها قليال  ‘:  ويعلق وحيد أ
ومرة  . ’ ! الطبيعةالزمن وغدر  مفاجآتا ضد تنأمن الىت اإلله ألنههى الىت قتلت  -وليس أى أحد آخر- على استقامتها ونقول إن شركات التأمني 

كثري  … ؟ هل تعرفون كم مرة فند القرآن عقيدة أن هللا اختذ ولدا !  ةهى مل تقتل أحدا بل خلقت باليني اآلهل ! لعكس ‘:  أخرى يسخر ونس
ن هللا غىن ولذا ليس ىف حاجة ألبناء ! جدا إللى  (أن مبعيار القرآن  ، معىن كالمكم.  املدهش أن الشىء املشرتك فيها كلها أنه دائما ما يردف 

  . ’ ! هلة اآلنكلنا آ،   ) هو مدى حاجة اإلله لالشرتاك ىف نظام التأمينات

ما   ، ورامى دخل شهور ىف اكتئاب ووحدة ، صديقه ده مات ‘:  الوحيد الذى فاتته معاينة القصة ىف حينها ، ويتدخل إدوارد شارحا لوحيد
  . ’ كناش عارفني نطلعه منها إزاى

تى بعد اإلجناب ‘:  ويعود روميو ليدىل بدلوه ىف مؤسسة الزواج كتشف الرجل أن زوجته حتب أطفاله أكثر حني ي ، أغلب مشاكل الزواج 
ا ىف الواقع مل تكن تريد أكثر من ذكر للتلقيح ؛ منه   . ’ ! وكأ

 ، وما هو إال غريب وسيظل إىل أبد الدهر غريبا ، بل حني يكتشف أن أهلها هم أهلها ‘ : ويعود احلاج ال ليؤيد كاملرة السابقة إمنا ليعارض
والزواج ما هو إال شغل أو بيزنس بس  ، هو املكان الذى ولدت فيه ’ البيت ‘ ، اآلن . هم أهله احلقيقيوننفس الشىء ينطبق على الرجل ومن 

جح طاملا الطالق مل حيدث ، أو حىت موش الزم يشوفوا بعض ، ٩إىل  ٥لعكس من  وال إيه )  : مث صائحا . ( وبرضه يبقى لسه امسه زواج 
  . ’ ! رأيك  إدوارد

أنك أثناء :  الطالق له سبب واحد ،  كاپنت روميو ‘:  ويواصل هذا األخري ، ألن احلاج نكأ جرح عمره ، د إال التنهد موافقاال ميلك إدوار 
إمنا حماولة   ، بالش نقول بسبب التصنع املقصود.  أو ال تستطيع أن ترى أعماق نفسك ، اخلطوبة ال تستطيع أن ترى أعماق طبائع الطرف اآلخر

ألن الشخص نفسه لن يستطيع  ، لكن عواقبه خطرية ، وهو سلوك طيب وبرىء ، ور بصورة ترضى وتسعد الطرف اآلخركل طرف الظه
والطرف اآلخر عاوز إيه فعال  ، الزم تعرف أنت عاوز إيه فعال موش قوال . چييناته أقوى منهببساطة ألن  ، االستمرار فيه طويال حىت لو أراد

أو استبعاد لفكرة الزواج واحملافظة على الصداقة  ، زواج سعيد ، يلة بني الشاب والفتاة سنتهى ألحد أمرينلو هناك عالقة طو .  موش قوال
  . ’ عميقة

أ موش عارف إيه سبب احلساسية حوالني .  لذا هو صعب جدا بني الرجل واملرأة ،  االرتباط هو صداقة عظيمة ! وأ قلت إيه غري كده -
كل األفالم املشهورة إللى بيظهر فيها مثليني موش فامهة وال حاجة   . جنس مثلى خالص وجنس ال مثلى خالص ال شىء امسه ؟ املوضوع ده

م خمدوعني أو مرغمني ؟ هل كلهم منافقون .  أغلب املثليني املشهورين متزوجني.  خالص كلنا نقع ىف مكان ما على   ! إطالقا ؟ أو هل كل ستا
  . لتفاهم واإلخالص وااللتزام العاطفىاملهم أين جتد احلب وا.  املسطرة

لعدوانية وهو ضحيته الدائمة ىف الواقع كلما الحظ وقوفه وسطهم كى  ، وكان نصر هللا الضحية هذه املرة ، ويعود ألسلوبه التقليدى ىف املزاح 
هات القهوة وأنت  …سن نصر هللا  خوغور اجرى  ح ؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه وسط الناس احملرتمة  حتة ساعى ‘:  يستمع للحوارات

  . ’ ! ساكت

  . ’ ! ؟ ما لقيتش غري الشتيمة دى ‘:  ذات السباب الذى كلما مسعه ضهرى ال ميلك إال التعليق ىف كل مرة ساخرا
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الشاذ هو اإلجياىب على  ، أو لو عاوز صياغة دقيقة . املثلية اخلالصة أو الال مثلية اخلالصة ، الشاذ هو فقط الواقع على أحد طرىف املسطرة -
نية ،  ده موش جنس.  طول اخلط أو السلىب على طول اخلط مع الراجل  ، مع الست أنت بتعمل حاجات كتري.  عقد نفسية ، ده حاجة 

  . مع االتنني أنت بتعمل كل حاجة ، بتعمل حاجات أكرت

انقلب ضهرى  ، والعكس والعكس والعكس ، من اهلزل للجدية ، من الوداعة للغضب ، كعادته ىف االنقالب ىف حلظة من البهجة للحزن ( -
ت كمان ، أل ) : هذه املرة إىل الثورة طول عمرى ما شفت بىن آدم قارح  . علشان تعمل كل حاجة ، وأنت الصادق الزم جترب مع احليوا

  . زيك

  . ’ ؟  هل أبقى شاذ ، ل أو ولدأ طول عمرى ما هجت على راج ! أنت غريب أوى ‘:  ويعود بغضب ، مث يشرد قليال

سى ‘:  وما تزعلش مىن ، مع االحرتام  حاج ؟ أنت متأكد من إللى بتقوله -   . ’ ! إما أنك كداب أو أنك 

  . إحنا زعالنني عليك.  هو فيه حد يزعل منك برضه -

  ! فكرة غلط برضه ) : حبزمه املعتاد ( -

ت ‘:   الكالم الذى جعل رأسه يغلى بعد برهة يعود احلاج لروميو ليواصل الثأر من بيعملوها زى ما بتعملها  ، األجانب دول زى احليوا
م كلها جنس.  الكالب ىف الشوارع   . ’ حيا

أنت .  وفاكرين نفسنا ماليكة بتوع الفضيلة والشرف والنضافة ، ساعة ٢٤اجلنس ىف تفكري  ، اهلم والباقى علينا إحنا.  لليل بس ! غلط -
ده طبعا  ، أيوه طول الليل جنس واحنالل.  كنا أنتجنا واخرتعنا زيهم ،  ريت كنا كالب زيهم ؟ إزاى بتقول لفيت العامل ؟ ألجانب أنتتعرف ا

هلل ‘غري إللى أنت بتسميه  لليل بس . ’ اللواط والعياذ  دى .  يوم واحد بسنة كاملة من شغلنا إحنا ، لكن طول الصبح شغل ، إمنا البوظان 
خية ؛ إمنا إحنا واخدين كل العيشة من أوهلا آلخرها هزار ، س ملا بيشتغلوا يشتغلوا جبد وملا بيلعبوا يلعبوا جبد مث ده .  كل حياتنا نكتة طويلة و

صلحة زواج امل.  دى أكرت من اإلخالص ىف الزواج املسيحى نفسه بتاع العمر كله ’ الز ‘اإلخالص ىف عالقات  ، موش بوظان وال حاجة
ت حاجة عند إحنا بس م بيكونوا عاشوا مع بعض سنني  ، إمنا عند الزواج أل ، بره جايز فيه خالفات عند الطالق ؛ واملاد لسبب بسيط أ

م املادية من أجل إجناب طفل ، طويلة م املهنية وختلوا أو نسيوا  ، وأخريا فكروا دمج حيا وا تقريبا حيوا موضوع أى بعد أن يكونوا قد أ
يه تعدد الزوجات.  الطموحات املادية والشخصية م ما كانت الكالب برخصة ىف رقبتها  ! هأ ! هأ ؟ كلبات برخصة  ؟ مث تسمى  فاكر  حاج أ

ع مث وبعدين تسمى إيه أطفال الشوار  ! هأ ! هأ ؟ إمشعىن  حاج التوحيد ىف ربنا وموش ىف الستات ! ؟ علشان ما تقتلهاش عربية الكالب
 ! ؟ تسمى إيه العرب إللى طاحيني ىف شوارعنا زى الطلوقة مستعدين يعملوها مع أى حد ! ؟ موش بيعملوها زى الكالب برضه ، عند

ما  ، ما تزعلش أوى.  ىف األزهر ٠/٠ ١٠٠وبنسبة  ، ىف مدارسنا ٠/٠ ٩٥ىف الغرب وبنسبة  ٠/٠ ٥إللى موش عاجبك موجود بنسبة  ’ الشذوذ ‘
 ٥چية الطبيعية هى ليه النسب الرهيبة دى بينما النسبة البيولو .  ىف الغرب بني رجال الدين الكاثوليك ٠/٠ ٥سبة أعلى شوية من هى برضه الن

؟ إللى أ عاوز أقوله إىن موش عاوز حد يتحول للمثلية بسبب الكبت اجلنسى أو اعتداء رجال الدين عليهم ىف  الربكة ىف الدين:  اإلجابة ؟ ٠/٠
دول كلهم .  يعىن جملرد أن الولد موش عارف يقابل البنت إللى بيحبها أو البنت موش عارفة تقابل الولد إللى بتحبه ؛ أو ملنافقة اجملتمعالصغر 

قرف منهم مث  ( . وأعتقد ده بدأ حيصل أخريا ، كل إللى أ عاوزه أن كل واحد يعيش على حريته وىف النور.  مثليني مزيفني وأ شخصيا 
لو عملنا  .  وأخريا حرقها ، مث رجم اجلثث ، اإللقاء من عل منكوسني:  احلل أن نعمل ىف املشاخخ إللى عاوزين يعملوه فينا ،  حاج)  : كيضح

  ! ٠/٠ ١٠٠كده حال البلد ها ينصلح 

  . ’ ! عندك حق ‘:  وكعادة احلاج البحبوحة ىف االقتناع بكل شىء بسهولة

،  ’ ! واملفروض تتجوزها ، أ شايف أنك بتحب البورصة أكرت من أى حد ‘:  فريدف ضهرى ، جوينقلب األمر ملزيد من التهري
:  ويتدخل ونس مستعيدا كالم ضهرى عن أسباب الطالق ومقومات الزواج الناجح . ’ ! هأ ! هأ.  علشان مذكر بورصة برص ‘ ، ’ ؟ إمشعىن ‘
  . ’ ! ؟ علشان يتجوز جواز سعيد ، چيينات زيكريج زراعة ومتخصص ىف الأن الواحد الزم يكون خ ، يعىن عاوز تفهمنا  حاج ‘
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ت قتل .  ينقلب شخصا جادا جدا ، فيجد وحيدا لكن مبجرد أن حيول ضهرى وجهه لليسار مييل عليه ليذكره مبا كان يقرأه ىف شبابه عن دور
ت قتل الكالب الضالة عند ، أطفال الشوارع ىف الربازيل فريد وحيد .   الىت أشار هلا روميو والىت كان ىف طفولته يشاهدها بعينيهالىت تشبه دور

ا مرة أخرى بعد حالة الفلتان األمىن املرعبة الىت تعاىن منها الربازيل    . طيلة العقد األخري - لذات ساو اپولو- م يفكرون جد ىف إعاد

 
ا ارتكبت خطأ مر    وعا آخرتكون هذه حلظة اكتشاف الفتاة أ

فعة تبحث عن فرصة ىف احلياة ، عادة صديقة روميو إما أرملة أو مطلقة حسناء .  ليس هناك أصعب وأسهل ، سواء هذا أو ذاك.  وإما فتاة 
م .  تغري قطالسيناريو ال ي ، سواء هذا أو ذاكأيضا .  مبا ىف ذلك صاحبات اجلمال الصارخ منهن ، فالفتيات فيما يبدو صرن أسهل كثريا هذه األ

إمنا ألنه جييد من البداية انتقاء  ؛ السبب ال يكمن فقط ىف أنه أستاذ للذة حتلم به أية امرأة . چية تفلح مع أغلب من ينتقيهن روميوذات السرتاتي
من .  و تطلب األمريغري مكانه ل.  يتفحصهن جيدا.  يرمق اجلالسات وحيدات.   پية األنيقةجيلس ألحد مقاهى السيىت ستارز األورو .  صديقاته

ن الزائغة أو الكسرية ن ويقرأ احتياجهن ، خالل عيو احتياجا زائغا .  حىت لو كان هذا االحتياج مل مير قط ببال صاحبة الشأن ، يعرف شخصيا
ن هو على أية حا . احتياج عاطفى شامل وليس جسد فقط ، احتياج الوحيدات ، هو يفضل الثاىن على أية حال ، أو منكسرا ل يؤمن 

ن بنفسك ت إن مل توقظ جنو ا رمبا . فليس لديهن احتياجات جسدية ، املصر   . يولدن بدو

ح طيبة وسهلة وال حتتاج إال لذكاء ال يفتقدنه ، يدعوهن لشركة السمسرة ا لو شاءت .  حيث األر يفتتح للصديقة حمفظة استثمارية مبدخرا
ا هى الصغرية .  احلالة الغالبة وهى ، ولو كانت تلك املدخرات ذات شأن جبزء من ماله  ، أو مبحفظة صغرية يسهم فيها إىل جانب مدخرا

ا كمضاربة ‘الشخصى  لكاد للتداول  ، خبمسة آالف جنيه مثال ، أو يفتتح من جيبه هلا حمفظة كهدية . ’ حىت خيترب قدرا املبلغ الذى يكفى 
فيشة واحدة كما .  مهما كانت صغرية ، املصروفات الثابتة الىت حتصل على كل عملية تداولعلى سهم واحد دون تبديد نسبة ملحوظة على 

ا أو أخريا فيما عدا ذلك من حاالت يفتتح هلن حمفظة ومهية على .  أو نفس السهم ىف وقت الحق ، تبيعها مث تتحني شراء سهم آخر ، يسمو
حها غري احلقيقية ر أو ختشى مثال أن ينكشف هذا  ، أو ال تزال طالبة مثال ، ال يكون لديها أية مدخرات هذا حني ، الورق تفرح الفتاة 

ا   . ألسر

ت اپىن حني افتتح أول مطعم للسوشى اليا.  األطعمة البحرية هى طعامه املفضل ا .  اعتاد عليه ، ٢٠٠٥ىف مصر ىف السيىت ستارز ىف 
ن أمجل ،  ) أو مشروع اخلليلة (اعتاد أن يغازل خليلته  . أى منشط للشهوة اجلنسية aphrodisiacيعتقد أن السمك غري املطهو هو طعام 

كل حاجة أفروديسياك مع أفرودايت  . لصوص الصو البىن الالذع.  هذا حيمل أيضا متهيدا ضمنيا لغرابة الطعام النسبية ! شىء ىف الدنيا أنك 
در ، اىبوللواس.  لشوربة املأكوالت البحرية حريفة املذاق وىف معتقدات  ، هذا هو امسه ، العجينة اخلضراء النفاذة املصنوعة من جذور نبات 

مع فارق أن  ، جذوره ىف حالتها قوية الطعم والرائحة ، لعل أقرب ما نعرف شبيها له هو الفجل.  سكان شرق آسيا أنه يقى من مجيع األمراض
لكن روميو يفضل ترك   ، يفرتض أن تغمس قطع السوشى ىف قليل من الواساىب.  ثري وأعلى نوعيةتركيز املادة النفاذة ىف جذور الواساىب أكرب بك

ا كما  ، يتلقى صدمتها األوىل الكبرية جليوبه األنفية بشجاعة ، كتلة الواساىب الصغرية للنهاية لكى يقذفها ىف فمه قطعة واحدة مث يبدأ ىف استحال
نتعاش عميق وممتد املفعول معا ال نظري له فترتك أثرا عنيفا ، قطعة حلوى لذيذة يتضاءل معه نشوق جده التقليدى الساذج ىف  ، جبارا يشعر معه 

النبهار على وجه صديقته شربا   . ، وىف نفس الوقت يستمتع برؤية مالمح القشعريرة املمزوجة 

خالص أن جير كل صديقة جديدة إىل الطعام اليا فأمثاهلن يتعاملن  ، إال أنه دائما ما يفشل ، جتاربه املغامرةلتجاريه  ىناپللحق هو حياول 
.  هذا قبل اخلوض ىف أكلها جد ، يتذوقن ىف البداية القليل جدا منها على طرف ألسنتهن . عادة بريبة ونفور مع كل تلك املأكوالت الغريبة

واآلن  ، وكان بداخلها كل األمعاء والفضالت ، كانت حية للتو  سبيط أو مجربى أو مسكة.  حىت الفرجة على كيفية إعداد السوشى خيشني منها
حىت سرده لتاريخ السوشى كمجرد طريقة قدمية حلفظ السمك عن طريق دفنه ىف األرز .  جملرد أن غسلت ببعض املاء ، جيب أن تضعها ىف فمها

  . هو قصة ال يردن أن يسمعنها ، أو الطرشى مثالمتاما كما نفعل حنن مستخدمني امللح مع الفسيخ  ، بعد شهور ’ ينضج ‘وأكله حني 

 . أقلها األخطبوط وهو عادى تقريبا ، يذكر أنه يعرف أن هناك أصناف أكثر غرابة ال تقدم هنا أبدا.  طريقته ىف طمأنتهن فريدة من نوعها
لطريقة ال ، اپنية سامةوأخطرها سوشى الفوجو وهى مسكة  لطريقة الصحيحة التخلص .  صحيحةوقد يسبب مو زعافا إن مل يعد  واملقصود 
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لدغدغة والتنميل ىف الشفاة  -أو رمبا أقل ملليجرامات- وما يتبقى منه  ، فالتخلص منه كله مستحيل ، من معظم السم يكفى لرتك إحساس 
يزيد مثل هذا احلديث من ارتعادهن من بطبيعة احلال .  فمعناه أن املوت قادم خالل حلظات قليالت ، ولو زاد األمر عن هذا احلد ، واللسان
ا طيبة ، هنا يسارع لتهدئة هلعهن.  األكل ويدس  ، بتذوق قطعة أخرى من السوشى امللفوفة ىف ورق نبات النورى البحرى داكن اخلضرة ليثبت أ

  . معظم دول الغرب دون أن ينسى أن يصحح أن تقدمي الفوجو حمظور على أية حال ىف ، نسخة طبق األصل منها ىف فم الرفيقة

ا وصلت لذروة الرعب ا  ، فقد نفذت ، حني تتصور الضحية احللوة أن املفاجآت مبا أ لفعل تفرد شخصيته وأ وأن روميو قد أثبت هلا 
إلجنليزية ا ارتكبت خطأ مروعا آخر ، شخصية أفسح من احلياة كما يقال  عبة روميو رمية ال تزال بعد ىف ج.  تكون هذه حلظة اكتشاف الفتاة أ

رة االنطباع االستعراضية هذه  ، رائع ملشروع األلفة واألنس اجلديدشوط إضاىف لذيذ مرح مبثابة متهيد طويل محيم و .  واحدة أخرية ىف مباراة إ
دى على بعضها البعض وتتقارب أثناءه الوجوه وترن الضحكات وختتلط األنفاس لقدرته على التقاط  إنه شوط استعراض روميو : تقبض خالله األ

وحماولته املخلصة بدورها لتدريب صديقته على اكتساب هذه املهارة األسطورية ذائعة الصيت عامليا   ، حبة أرز واحدة بعصاتى األكل اخلشبيتني
   ! كتحدى يستعصى على أغلب الناس

خلري دائما ذه اخلليلةبعد توطد ا.  جمرد جلوسه ىف هذا املطعم مع خليلة أو بدون كان يبشره  ال .  ال ينقطع الذهاب للسيىت ستارز ، لعالقة 
م إىل قواعده  ، وعندما ينتهى احملارب من تنويع مصادر السالح . وأيضا أكلة سوشى ، بد من فيلم واحد على األقل أسبوعيا يعود بقية األ

  . الذى يعتمد عليه كل االعتمادالعريق  ، مطعم اخلليفة املأمون املضمون لألمساك واملأكوالت البحرية:  ساملا

 
  فقط عندما تصل امرأته للحظة احملنة الكربى

سيس حمفظة خليلته يعد فتاته مبتابعة هادئة لألسعار ىف الغد ىف شقته .  يتحني يوما يتوقع فيه صعودا كبريا لألسعار ، بعد أسبوع أو حنوه من 
ث.  لقرب من ذلك املطعم ، الصغرية الىت أجرها ىف أحد شوارع روكسى الفرعية ألساس مربمج  ، جتدها ال تزال تقريبا عارية من األ فهو 

بتة أخرى ا مرتبة جيدة الصنع أملانية .  شعور وال شعور على توجيه املال للبورصة ال لتملك الشقق أو لتملك أية موجودات  أهم مقتنيا
ت اشرتاها من شارع عماد الدين لن ، املكو هذه البساطة الىت تنم عن الصدق .  سبة للشأن الغرامى تكتسب أمهية خاصة ىف فصل الشتاءو

ن أكثر له ، وعدم التكلف وعلى طريقته الشخصية جدا ىف تتبع األسعار وعلى كيفية حتني حلظات البيع  ، هنا سيطلعهن على حواسيبه.  تقر
ا ، لى األرض أمام احلواسيبجيلسان ع.  ستخدام هذه الشاشات املتعددة ، والشراء يلقى بنفسه فجأة على  ، وحني تصل األسعار لذرو
مث يتودد هلا بكالم ،  ’ ! الظاهر كل حاجة طالعة النهارده ‘:  فيقول هلا فيما يشبه االعتذار ، فتلحظ هى بروزا يشب من داخل بنطاله ، ظهره

نصفها األول يكرس كليا للغوص  ، يتمرغان ويتعاركان ملدة ساعة.  ن وشك علىما فيش أحلى م ، من نوعية أنىت أمجل سهم عرفته ىف حياتى
لتوحد مع شريكته أو شريكه.  املتبادل ىف فاهى بعضهما البعض ما هلذه  ، إنه أكثر شىء يشعر اإلنسان  فال يكف الفمان امللهوفان بعد إدما

پورسلني ترتفع حرارة اجلسدين وتفوح رائحة الشواء ىف املكان وتفقد أرضية ال.  ثاىنالصداقة عن تلبية شوق اللقاء أكثر من مرة ىف نصف الساعة ال
ا املنعشة   . برود

وحركة مقدمة  ، وىف انتفاخ شفتيها ، متعته هو نفسه هى أن يرى املتعة متوردة على وجهها.  الفكرة اجلوهرية أنه ال يبحث إال عن متعة رفيقته
ا احملشورة من بني أسنا كل  ، يستخدم روميو كل ما لدى جسمه من أدوات.  وزيغان مقلتيها حتت جفون مجيلة شبه منسدلة ، ا البيضاءلسا

  ! حىت أهداب عينيه يستخدمهما ؛ حىت أذنيه يستخدمهما أحيا ، كل الربوزات ، األدوات

ال .  طقس اخلصوبة البدائى الربىء الطاهر هذا،  املقدس ڤال اجلنسويتنقل بينها حبيث ال يفوته أى منها ىف كرن ، يستخدم كل األوضاع
مرأته للذروة ى منها من أجل أن يصل  أو أمسكت  ،  يعرف هذا حني جيد راحة متخشبة وقد أطبقت على ذراعه حىت كادت تشلها.  يبخل 

شف عن عينني مكدودتني داميتني مث يرى عضالت اجلفون تسرتخى شيئا فشىء لتك ، وهى حتاول دفعه بعيدا عنها برقبته حىت كادت ختنقها
يبدا  ، قط عندما تصل امرأته للحظة احملنة الكربى هذه.  فانطلقتا فجأة جتهشان بشحنتيهما بال روية ، أضنامها طول احتباس العربات ىف مآقيها

تستوجد فيها أسلو مبتكرا يسرتخى  ،  وجيعل من سعيه هو لإلشباع دقائق انسحاب إضافية لذيذة لشريكته ، هو ىف ممارسة األداء الذكرى النمطى
لفعل ، خالله جسدها املتصلب وأيضا يتيح هلا هى أيضا أن تلمس رغم نصف غيبوبتها  ، وتتيح للسامرى الصاحل أن يفرغ ما كاد ينفجر منه 
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ملثل أثرها ساحرا عليه ، هذه حىت تعود برودة األرضية  ، على ظهريهما على األرض ، بعد ذلك يستلقى االثنان متالمسني.   كيف كان 
ا ، حبرص حىت ال يتزحلقا ىف بلل األرضية ، عندئذ ينهضان.  إليقاظهما   . وجيدان أن أسعار األسهم قد بدأت هى األخرى تفقد حرار

ت العمر هو أكثر لذات مع متوسطا.  هو يعرف الطريقة املثلى لتناوهلا ، أو سيدة متوسطة العمر ، سواء كانت الشريكة فتاة صغرية مندفعة
تى  ،  No body is perfectوالصحيح هو  ، ا خطأ ىف اهلجاء ، اإلجنليزية Nobody is perfectله دعابة تقول إن عبارة .  من رائع وهنا 
 ، ال ترتهل أبدا ، داال تسمن أب ، الكتف هو املنطقة الوحيدة ىف اجلسم الىت ال تتجعد أبدا.  مثال هو يعطى اهتماما هائال لكتفى املرأة.  دورك

لنظرات واللمسات والقبالت.  وال تشيخ أبدا لكتفني بغمرمها  ومن مث تكتشف قدر  ، جيعل املرأة يتملكها وسواس كبري حنومها ، اهتمامه الزائد 
ا مجيلة.  مجاهلما   . أو هكذا يقول هو.  تصبح مجيلة فعال ،  وحني تشعر املرأة أ

ومن نقطة معينة على  ، ملنطقة األهرام -معاني تاالثن-هو أن يذهبا بسيارتيهما  ، و املمارسة اجلنسية األوىلأهم طقس إطالقا جيب أن يتل
ا الرأس السفلى املدبب للقلب ، يبدءان من ذات النقطة.  الطريق يبدأ كل منهما برسم نصف قلب ضخم على الرمال ويسريان ىف  ، يفرتضا

ن قد أشهدا السماء  ، ذا القلب املوقع رمسيا ببصمات سيارتيهما.  عمق الصحراء عند قلب القلب اجتاهني متعاكسني حىت يلتقيان ىف يكو
مث  ، مبعاودة ما انتهيا عنده قبل قليل ،  وطبعا يغريهما جوف الصحراء اهلادئ إال من نفخات بوق الريح السحرى ، على عهود اإلخالص اجلديدة

  ! النصف اآلخر للقلب ، دة على الدرب الذى مل يسبق له أن سار عليهبعد ذلك يواصل كل منهما رحلة العو 

ن ا كل يوم إىل رمسيس ، مبعىن أن طاملا صادق إحداهن ؛ املهم أكثر من أى شىء أن روميو خيلص ىف عالقته  تى  ومبعىن أنه  . فإنه 
يدعوها لغداء ويرافقها حىت العشاء ويشاركها مهرجان املتعة اجلسدية مرة  - ما مل متنع ظروفها اخلاصة- ومبعىن أنه يوميا .  خيلص ىف تعليمها املضاربة

أو يدفع  ، أيهما يدفع وكأن األمر أتى تلقائيا ، ومبعىن أن الشق املادى ال ميثل أية مشكلة أو كأنه ال يصح تذكره أو غري موجود أصال.  أو مرتني
هو مينحهن .  أغلبهن ال يرغنب ىف تركه لفرتات طويلة.  اة الصغرية إن كانت بال مواردحىت ال جيرح الفت ، هو لكن دون أن يظهر حرصه على ذلك
أو حني  ، فقط حني يبدأ امللل يشق بينهما.  هو يريد معهن حياة عاطفية وغري عاطفية كاملة شاملة.  سعادة يصعب العثور عليها ىف مكان آخر

أو  ، أو حني حيني وقت عودة الزوج من اخلارج ، أطول مدى أحدمها ليس مستعدا له جدا بعديبدأ التفكري ىف أن العالقة جيب أن تنتقل الرتباط 
ا ، املؤكد أنه مل حيدث قط أن خان روميو صديقة مع أخرى.  ينفصالن انفصاال ود ، وقت أن جاء عريس يطلب اليد   . خالل فرتة ارتباطه 

ت حلوة ، لفرتات طويلة الحقة واملؤكد أيضا أنه يراهن جمددا بعد الفراق ىف رمسيس أو كما  . وال جيمع بينه وبني أى منهن إال كل ود وذكر
  . إذ على األقل يرتكن إدارة حمافظهن وديعة لرباعته املشهودة ، قلنا يرتكنه جسد على األكثر

 
رته جنسيا تلك االبتسامة الىت ال تبارح وجهها قط   أ

أللفة أبدا جتاه ا ليست ملكك ، أنت ال تفكر ىف حتسينها جذر.  الشقة املفروشة مل حيس وحيد  ال تستطيع التخلص من قطعة .  أل
ث مثال لو فكرت .  أو على األقل عليك أن تستأذن قبل أن تفعل شيئا ، ال شىء ملكك.  وال شراء قطعة بديلة أو رمبا جمرد لوحة أعجبتك ، أ

عادة تصميم التوصيالت،  أو لشبكة حاسوبية ڤزيونيةو تليأنك ىف حاجة لوصلة كهربية أو هاتفية أ س بدهان الشقة  ، لن تقوم  مث تقول ال 
لوان جديدة ال .  نزيل فندق ، إحساسك هو فقط أنك ضيف.  فقط ستكتفى بتمديد السلك على احلائط أو حىت على األرض.  دها جديدا 

لدوامية إال شىء واحد لزوالية والعابريةاإل ، شىء يعطيك الشعور  .  إن الشقق املفروشة فكرة فذة لتعليم اإلنسان الال مباالة.  حساس املتواصل 
ا ليست حىت فندقا ، اآلن مضى أسبوع ا على األقل ىف حاجة الستئجار أحد لتنظيفها ، واكتشف أ   . وأ

تى بشغيالت النظافة كل ما تذكره .   تتعهد بنظافة املنازل إمنا شركات البيزنس فقطأو لعله ختيلها ال ، مل يتذكر أن هناك شركات متخصصة 
.  فراح يدق جرس اإلنرتكوم طالبا من البواب الصعود ، ) وطبعا ىف ڤيلال أمه (أن تلك كانت مهمة البواب ىف شقته القدمية حبى املهندسني 

فكا  ، خر يستجدى البواب وزوجته أن يبحثا له عن شغالةظل ألسبوع آ.  من عيىن ، صعدت زوجة البواب ومل تقل له أكثر من كلمة حاضر
تيانه بواحدة من الشارع رمبا تكون لصة ما ال يريدان أن  ما حياوالن ، يقوالن إ هنا عنت له فكرة أن يتصل بصاحبة الشقة الىت قابلها  . وأ

كل ما  ، هى شخصية مل يتح له الوقت الكاىف لفهمها . ع العقدلدقائق قليلة ىف شقتها حبى املهندسني يوم أخذه مسسار العقارات هناك لتوقي
ا امرأة حمجبة خليط من العصرية والتدين ومل يهتم أن  ، مل يعرف ، أم متدينة ذات قناع متعصرن ، هل هى عصرية ذات قناع متدين ،  وجده فيها أ
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لتو .  يعرف ا أستاذة جامعية تتحدث بتهذيب ولو مصطنع تعامله  هى متلكت شقة جديدة .  جس املعتاد جتاه سكان الشقق املفروشةاملهم أ
ا أجرت شقتها القدمية ماخورا أو هكذا  ، من هنا كانت مفاجأة حسنة أن عرضت مساعدته حبماس.  قرب شغلها لكن يهمها أن ال يقال إ

ا سرتسل له .  ل شقتها نظيفةأو ىف أفضل األحوال يهمها أن تظ ، فرمبا كان يهمها أن ترسل له جاسوسة ؛ ختيل لوهلة قالت له حبماس إ
  . فقط عليه أن يزيد على أجرها املعتاد عشرة جنيهات قيمة املواصالت الطويلة.  شغالتها يوما ىف األسبوع

ىف شقته الىت  هو تعامل مع شغاالت كثريات.  جريئة الكالم ، بال حنافة وال بدانة ، رشيقة اجلسم ، هذه اخلادمة امرأة شابة متوسطة الطول
لقرب منه ، وكلهن تقريبا كن يتوددن إليه.  عها  ريت   ‘:  وبعضهن تبدأ اقرتابيتها بعبارة ، لذات عندما يكون وحده ، ويتعمدن الشغل 

دأ ىف الشكوى من أو توجد طريقة أخرى أبسط هى أن تب ، ’ أ قابلت رجالة قالالت أدب كتري ‘:   ، أو ’ أستاذ كل الرجالة حمرتمني زيك
لكاملأو مثة سرتاتي.  زوجها ى مثن ، چية خمتلفة  ا ىف حاجة للنقود  كأن تقول مثال أ أمجع تربعات إلجراء عملية جراحية  ، أن تظهر لك أ
ا كلها تلميحات متهد الطريق للجنس . البىن أ من  ‘:  الت ىف اإلنرتكومق ، هذه اخلادمة اجلديدة جريئة.  الذى مل يفكر فيه مع أيهن أبدا ، إ

درت لغلق الباب خلفها ، لكنها دخلت سريعا ، كانت تعلم أنه يعيش وحيدا.  ’ !  فندم ، طرف الدكتورة زينب ألقت نظرة .  وهى الىت 
خرى ىف محام الشقة الوحيد غري .  ’ ! كله متام ‘:  وابتسمت قائلة ، رمبا لتتأكد أن الشقة ليست ضخمة ومرهقة ، سريعة ت مالبسها بسرعة 

ا معها مة ، وأصبحت بال ذلك اإليشارب الرمزى الصغري ، جاءت  فعرض عليها أن  ، أخذت تسأل عن أدوات النظافة املتاحة.  أيضا ببساطة 
للى موجود ‘:  قالت.  تشرتى ما تشاء   . ’ ها أتصرف 

لكامل .  تسلل لوحيد شعور شامل جارف ، بغتة.  وغمر الضوء كل األركان ، ول مرةحني فتحت اخلادمة كل نوافذه أل ، بدا املنزل خمتلفا 
حىت جنمات أفالم .  ال تستطيع امرأة أن حترك وحيد بسهولة.  جتسد أمامه ىف حلظة أن حياته الىت ارتضاها مؤخرا نفسه رمبا أقرب لقرب مظلم

حىت تكون الفكرة اجلنسية الكامنة خلفها مبتكرة ،  ڤيديو الغنائيةكبرية أو قصاصات الأحيا فقط تثريه بعض األفالم األجنبية ال.  هنپورنو ال حتركال
فرا وال سخونة تسرى من جسد .  رغم إعجابه به ، وليست ذلك العرى أو رقص البطن الصريح املتواصل ، وأصيلة ورأيه أن اجلنس ليس ثد 

وهات النشوة ملشاهد اجلنسيةإىل آخر التعبريات الىت يستخ ، آلخر وال  .  دمها ما بدأ يظهر ىف مصر ىف السنوات األخرية من أدب حافل 
عضاء شاهقة ىف أفالم ال ائى  أ لست  . ونپور كان يقول إن هذا أو ذاك ليس جنسا إمنا .  پورنووقطعا اجلنس ليس ذلك الطعن امليكاىن الال 

ويقول إن ما تقدمه ريتا هايويرث أو شارون ستون  ، ’ غريزة قاعدية ‘و ’ جيلدا ‘فالم مثل ويضرب املثل دوما .  إمنا الفارق كبري ، ونپور ضد ال
ا وذكائها أركعت كل رجل شاهدته ىف الفيلم أو شاهد الفيلم . ورنو إمنا جنساپهنا ليس  خذه ىف تلك  ، إن كال منهما بسيطر لدرجة أن متىن أن 

  . ليس جمرد العرى أو الطعن أو التأوه حىت لو يكن مصطنعا.   conceptمفهوم أو  اجلنس ىف رأيه.  الرحلة الغائية إىل جهنم

الرتفع عن الشهوات هو ما مييز األفراد عن بعضهم  . أو رمبا ولد به ، زرع به منذ الطفولة ، هو تعاليم أرسطو ، إن جزءا من تقشف وحيد
ا ألعتاب االكتفاء الذاتى ، أيضاومييز الشعوب واألعراق  ، ومييز الطبقات فيما بينها ، البعض أو رمبا لشىء  ، وتطرف ىف الفكرة إىل أن وصل 

ء.  االستغناء ، من الزهد ا ، استوقفته للحظة مقولة ألبريت أينستاين إن اجلنس أكثر متعة من الفيز لكن وجد من الصعب أن جيعلها  ، أعجب 
حني توسم أن عالقة ما ميكن  ، ذلك االستغناء مل ينكسر إال مرات قليلة ىف حياته.  عكسحىت لو كان أينستاين نفسه قد فعل ال ، منهجا حلياته

لكن أ من تلك  ؛ بعواطف جاحمة تكسر كل قواعد العقل الىت تسيطر على حياته ، أن متنحه تلك الواحة الىت تكمل حياته اآللية املنضبطة
لفعل حياة الفكر والعقل حبيث ال جيد صربا  ، ومل جيد الرومانسية احلقة إما ألن توقعاته كانت خاطئة ، العالقات مل يدم طويال وإما ألنه استمرأ 

ت يقول  . أو إغراء قو للمثابرة ىف بناء عالقة عاطفية  ، أنت ال تذهب إليه ، نه ال سبيل للبحث عن احلبإ -وكأنه ينفض شاغله عن األمر-و
تيك ا املهنية أهم شىء لديهاأنت ال ميكن أن تسمح ال.  هو الذى  لعكس ال يصح أن تنام  ، مرأة أن تنام ىف حضنك بينما حيا والعكس 

الىت ننسى فيها متاما كل  -الىت ال بد وأن تكون كثرية وطويلة ومهمة-على األقل احلب هو تلك الفرتات .  أنت معها وعقلك ىف مكان آخر
الشعاع السحرى الذى خيرتق  ، حب التضحية والعطاء والتسليم املتبادلة هذا ، قوع ىف احلبلو قدر ىل الو .  ويصبح احملبوب هو كل شىء ، شىء

ت والصفقات والشروط واملناورات واأللعاب وبال جمهود أو  ، فسيأتى هذا ىف حلظة ورغما عىن ، ويبطل العقل نفسه ، القلبني فيبطل كل احلسا
لدى داروين تفسريا هلذا السلوك البشرى الغريب لتسليم القياد آلخر وائتمانه على كل شىء ليس لدى شك أن  . أو منها ، قصد أو مالحقة مىن

ألحرى عن إمهال الناس للحب وانشغاهلم بصراع احلياة اليومية ولقمة العيش (   . ) ! حىت وإن كان ىف نفس الوقت داروين عينه هو املسئول 
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هو يرى أنه لو كان اجلنس شيئا جسد ماسا حقا ففى .  الىت ميكن أن ينجم عنها كارثة الرغبات عنده ال تصل أبدا ملستوى الشهوة العارمة
درا ما يلجأ له هو نفسه ، وسع اإلنسان ممارسته مع نفسه مرة كل أسبوع أو أسبوعني حني يالحظ أن األمور تكاد تنفجر  ، وهو بدوره شىء 

ن اإلحصاءات تقول إ ، من تلقاء نفسها نتظام ٠/٠ ١٠٠ن ذلك رغم علمه  م اجلنسية ميارسونه  .  تقريبا من الرجال على اختالف حيوا
رته جنسيا تلك  : وقع شىء غريب مفاجئ -مع هذه اخلادمة اجلديدة- هنا .  جنسيا ال بد من شىء عميق ما حىت تتحرك الرغبة لدى وحيد أ

كانت هذه االبتسامة واحدة من تلك  ، )  ألحرى بسبب بساطتها وحنوهاأو  (على بساطتها وحنوها  ؛ االبتسامة الىت ال تبارح وجهها قط
أ لست ضد العاهرات .  لكنه سرعان ما فكر أن خادمته قد ترتاوح ما بني امرأة عفيفة جدا وعاهرة جدا . احملركة لعروق اجلسداألشياء العزيزة 

وسواء  .  لكىن من أجل النظافة لست مستعدا خلسارة أية شغالة ، ال الدينحماولتهم سرقة لقب أقدم مهنة ىف التاريخ من رج ، إال ىف شىء واحد
ى مثن لطبع أنه مل يشأ لنزوة أن تذله ، كانت امرأة سهلة أو صعبة هو ال يريد أن خيسرها  وهو مل يذل نفسه أبدا من أجل اجلنس أو  ، هيك 

إن من تبتسم مثل هذه االبتسامة .  ويعرف يقينا ، بل يعرف ، كال.  بعد هو ال يعرف شخصيتها . أو رمبا من أجل أى شىء ، من أجل امرأة
ألحرى -والىت يستطيع  ، لكن من أجل ذلك الوجه وتلك االبتسامة اجلميلة الىت استلبته.  الصبوح الصافية الطاهرة ال ميكن أن تكون عاهرة أو 

ا لساعات طويلة - حيتاج   . ى شىء أن حيرمه منههو ال يريد لنزوة أو أل ، لالستمتاع 

رته جنسيا لوهلة ا ال تفارق وجهها .  سرعان ما حتولت ملصدر راحة عميق له دومنا شهوة ، هذه االبتسامة الىت أ مث بعد قليل اكتشف أ
رزة قليال  ، حىت تنفرج أساريها ) أو غالبا مع أى أحد (مبجرد أن تشرع ىف احلديث معه .  أبدا ا تزيد طلعتها وتكشف عن سنة أمامية  عن مكا
رة مث يسأهلا عن  ، يدعوها لتناول طعام أو شراب حىت تقوى على الشغل ، ظل يعاودها يسأهلا عن أحوال التنظيف.  هذا شىء أخاذ.  إ

ا تعول ذلك الطفل الذى تتصل به بني احلني واآلخر منذ أتت ؛  نفسها من أجل  عاد ليسأل عن ضرورة تنظيم الوقت هى وزوجها . فعرف أ
م الكساد العظيم الذى أتى به عاطف .  هر من اإلنفاق عليها وعلى ابنهما ’ طفش ‘فعرف أن زوجها .  الطفل ال بد أنه فقد وظيفته ىف أ
ا املشكلة ، رئيس الوزراء املاركسى الذى كان يعتقد أن بطاقة التموين هى احلل ، عبيد غيلى الذى ميول وكان يسمى اإلجيار التش.  ومل يفهم أبدا أ

ألرض  ، من خالله بطاقات التموين خصخصة وينهب نقود املستثمرين مضاعفة مقابل مصانع ال تساوى شيئا إال لو طرد عماهلا وسويت 
لرشاوى ، وبيعت هكذا ن كل شىء يريدونه ميكن أن ميشى مع موظفى احلكومة  م سوف يعوضون ما دفعوا ، طبعا مع وعد ضمىن  وهو  . وأ

لكىن تراجعت بعد أن قرأت الشروط وعرفت  ، أ نفسى فكرت ىف شراء دور عرض سينمائى لشركىت.   ا مل حيدث سواء برشاوى أو بدونم
ا ليست خصخصة إمنا عملية نصب حكومية . اخلديعة أ غري آسف على الزمالء الذين .  بل حتديدا مسك ميت عفن ، شراء مسك ىف املاء ، إ

م الرفيق ع م من خسائر ، بيد وأقنعهم بتأجري تلك الدور أو أية شركةغرر  سواء كانوا خمدوعني أو كانوا منفتحني  ، فهم يستحقون ما حلق 
أتقولني  . لوال أن أتى الدكتور أمحد نظيف وحاول إنقاذ ما ميكن انقاذه ككل  سىت كاد رئيس الوزراء هذا يقود لكارثة حمققة . للبيزنس الفاسد

  ؟ أنىت امسك إيه ؟ وأنه رمبا قتل نفسه بعد أن هرب كما يفعل الكثريون اآلن ، تكدحني كل هذا فقط كى تشرتى احلشيش لزوجك أنك كنت

ملغادرة طلب منها التليفون فأعطته له وسأهلا هل  ، قال إنه سيجهز املزيد من أدوات النظافة.  وهو تليفون جار آخر ىف املنزل ، حني مهت 
حسب صاحبة الشقة وحسب  . ’ سآتى أ من بيىت بفوطة للمسح ، دعىن أتصرف ‘:  وقالت ، فلم تبد اهتماما كبريا ، ا بنفسهاتريد هى شراءه
ا ليست متحفظة أو ممن ختجلن من ذكر .  فلم ترتدد ىف ذكره ، سأهلا عن امسها احلقيقى.  كان امسها حىت اللحظة أم كرمي ، ما كررته هى إ

لكن ها هو هذا األستاذ .  أو ملا ميكن أن يبنوا عليه من تلميحات جنسية ، رمبا فقط كانت ختجل من سخرية البعض منه.  مانةامسها ر .  امسائهن
وأخريا ودعها بعالوة العشرة جنيهات الىت اشرتطتها صاحبة  . فزادها هذا ابتساما على ابتسام ، يقول هلا إنه اسم مجيل وفريد جدا من نوعه

  . تلقى ىف مقابلها وابال من الشكر ، جنيهات أخرى إضافية متاما وبعشرة ، الشقة

م الدراسة تى احلديث للزواج ، كان من أسرة ثرية للغاية.  تذكر وحيد صديقا له من أ أال :  كان يقول إن لديه شرطا واحدا ، وكان حني 
م أفالم احلرية اجلنسية الكربى تلك نعم مل يكن أحد جيرؤ أو يفكر ىف.  هذا كان غريبا جدا.  ’ وش نكد ‘تكون  أن يقول إن الزواج فلوس  ، أ

هذا إن مل يكن من شبه البديهى  ، لكن أيضا كان الكالم كله عن التوافق ىف الفكر والثقافة واالهتمامات وامليول وحب القراءة والفن ،  أو صفقة
تى لصديق.  لدى اجلميع وقتها أن الفيصل ىف الزواج هو احلب ساعتها بدا له  ؟  ويتكلم عن خشية النكد ال أكثر ، ه أن يهمل كل هذاكيف 

فها غري مثقف م تذكر هذا الصديق حني مسع إدوارد يشكو لضهرى من أحدث .  ويطلب من احلياة شيئا متواضعا للغاية ، هذا الصديق  منذ أ
ب وجهها ‘مكائد زوجته  ن بينهما   ’ الىت تصارع ذ شراكة ومصري واحد ودون أن تقول أو حىت تعرف ما الذى تريده كى تنأى عن حتسيسه 
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لكن  ، اليوم عاد ليتذكره من جديد . ’ رمبا كان صديقى ذلك أكرب طموحا مما ختيلت ‘:  فقال وحيد ،  فقط سخط جملرد السخط ، لضبط
ئسة.  اإلحساس خيتلف زوجة إدوارد  ؟ بدا ابتسامة الرضا املهذبة الوادعة هذهكيف إذن ال تبارحها أ.  ال شك أن رمانة هذه تعيش حياة قاسية 

لنكد.  لكنها تبحث عن الشقاء حبثا ، لديها الكثري س يستمتعون  مل يفهم كثريا ملاذا عندما يضحك  . مل يفهم كثريا كيف يكون هناك أ
ملرة ملا.  ’ ! اللهم اجعله خري ‘:  يردفون فورا ، املصريون ألحرى مل يفهم  ا  ، ذا ال تنمحى قط تلك االبتسامة عن وجه رمانةلكن  وكأ

ا ‘ ا من برودة الزمن ’ سرت   . الوحيدة الىت تتلفح 

أية نوع من  ؟ رمبا هناك أيضا تفسري دارويىن للسعى للسعادة.   لقد وصل بعض الفالسفة ألن السعادة أو اللذة هى الغاية العليا لإلنسان
 ؟ ؟ هل ألن التفاؤل آلية تقوية ملقاومة األمل واإلحباطات ن صفاء الذهن والروح يعزز قوة العيش داخل اإلنسانهل أل ؟ اآلليات التكيفية تكون

  ؟ ما قول داروين هنا ؟ يقتاتون على التعاسة والتوتر وعلى بيئة متلؤها املشاكل والصراعات ، لكن ملاذا يبدو البعض على العكس متاما

ئس ألن ىل أس ا أيضا الىت كان ميكن أن جتعلها أشد حز وقنوطا مىن ؛ باىبأ حمطم مكتئب  أية قوة تلك الىت  ؟ لكن أليس لرمانة أسبا
واليوم  ،  مل يكن لدى يوما وقت للتفكري ىف مثل هذه األسئلة ؟ تضع تلك االبتسامة اللطيفة الىت ال تقدر مبال فوق هذا الوجه الطيب طوال الوقت

ألرى إالم  ، رمبا على أن أحبث عن صديقى هذا . األرجح أن السعادة هى أحد تلك األسرار الىت ال مفتاح هلا.  كبري  تلوح ىل الدنيا كلها كلغز
  . الذى بدا يومها سهال جدا ىف نظر ، انتهى مسعاه

مل  ، لقدوم إليه للتنظيف حيث اليوم الذى مسحت فيه صاحبة الشقة لرمانة ، حني قال وحيد ذات يوم إنه سيبقى ىف البيت ىف اليوم التاىل
وحياكى بيديه املكتظتني  ، ’ ! إمنا أول مرة أمسع عن رمانة حرميى ، رمانة بلح ،  أ كمهندس أعرف رمانة بلى ‘ : يفت ونس التعليق على االسم

م ونس العالية القليلة . صورة ثديني كبريين ر اجلميع بذاكرته الغنائ ، وكان هذا أحد أ غنية حملمد رشدى . يةإذ سرعان ما  وتالها بنحو  ، بدأ 
  ! عشرين أغنية خمتلفة تدور كلها حول الفواكه

  . ’ …تعال معى يوما لوادى السيليكون  ‘:  أما روميو فيعلق قائال لوحيد

  ؟ ماذا -

  ! لشوكى بس هو إللى موش موجودالتني ا.  وستجد هناك كل الرمان والتفاح واملوز واملاجنو والكمثرى الذى تريد ، أقصد للسيىت ستارز -

 
ا األمم املتحدة ال تكيل مبكيالني   ! مرة ضعف األخرى ٢٥٠٠إمنا بكفة تزن  ، املنظمة الدوجلية الىت يسمو

الس على ميني اجل ، ىف هذه يوضع عادة مقعد خامس.  هناك مسافة تزيد عن املرت بقليل تفصل ما بني املكتب املستطيل واملائدة املستديرة
  . وعلى يساره سيجد ضهرى فوحيد الذى جياور بدوره احلائط اآلخر ، يوجد روميو فونس الذى جياور احلائط

لك فيه حاجة امسها الفصل .  تسمع الكالم ، ولو أى حد فينا قال لك ما تشرتيش أو ما تبعش ، إحنا هنا اخلمسة الدائمني كمان خد 
حتذير أحد ما من قرار  -حبزمه الظاهرى املعتاد-كثريا ما تسمع هذه العبارة من روميو حني يريد !  ممكن حنجر عليك وحنطك ىف مصحة ، السابع

ا  . الىت تعىن سوء االختيار،  ’ ! ؟ نشنت  فاحل ‘:  النصائح دائما غري مباشرة مثل.  استثمارى يوشك عليه تى ىف صيغة أغنية يرد  أو 
لسهم ، ’ واملرة ع احللوة ‘:  ، مثل ونس على أنه مبرور الوقت تنبهوا ألن قرارات جملس األمن جيب أن تكون .  وهكذا ، الىت تقرتح التمسك 

لسياسة والسلم العامليني ، أكثر وقارا فأصبحوا مثال إذا أرادوا حتذير عميل يريد الشراء ويرون أن السعر قد  ؛ بل وحتديدا تكون ذات صلة مباشرة 
اإلمن  ‘:  أو إذا أرادوا التحذير من البيع ألن السهم ال يزال قو يقولون . ىف حماكاة ألسامة بن الدن ، ’ ! ذر إييمرييكاإىن أح ‘:  ارتفع يقولون

وإذا أرادوا التحذير من سهم .  على طريقة شيوخ غفر األفالم املصرية القدمية الىت تدور ىف الريف ، بكسر اهلمزة وكسر امليم الثانية ، ’ ! مستتب
متأسني بطقوس إعدام صدام ،  ’ ! سقط الطاغية ، وعلى آل دمحم ، اللهم صلى على دمحم ‘:  شهرة عالية مث اتضح أنه أكذوبة يقولون حقق
ييد قرار استثمارى ما . حسني لطبع من ، سهم األحذية مثال ، أما إذا أرادوا    . ’ ! نفديك  جزمة ، لدم ، لروح ‘:  فليس هناك أفضل 

ا نصيحة ارتبطت أول ما ارتبطت بشركة كويتية:  ات العبارة اخلاصة بصدام حسني كانت تنطوى على مفارتني هائلتنيلذ شركة  ! األوىل أ
واألسرة املالكة نفسها تعهد  ، بعد أن كان أغىن أغنياء الكويت ، انتهى األمر بصاحبها إىل السجن ، ’ القابضة املصرية اخلليجية ‘ضخمة امسها 
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إمنا كجزء من  ، ليس من جيبه الشخصى طبعا ، زائد بذخه الشديد ، والسبب هو فشله ىف إدارة ما يشرتيه من شركات ؛ مواهلا ليستثمرها هلم له
لكويت وأخذ به.  مصروفات الشركة القابضة هذه م إقامته  ن يضارب جبزء الدوال ، هذا البذخ الذى رآه ونس رأى العني أ رات هو الذى أقنعه 

إذ انفض عنه املضاربون  ، دون أن يلحظ أن السهم ينزلق لألسفل شهرا بعد شهر ، ظل يشرتى ويبيع.  على سهم هذه الشركة ، الذى ميلكه
رت عليه حنق وسخرية القاعة كلها ، من خالل األرقام ربع السنوية للميزانية ، نبهه وحيد لذلك.  الكبار أنفسهم  ، وكان أول من أطلق نبوءة أ

نية ، أن هذه بوادر إفالس   . سيذهب للسجن ال حمالة -أسطورة الكويت اخلرافية-وأن الرجل  ، وكارثة سوق املناخ بصدد الوقوع 

أهواك وأمتىن لو  ‘:  وأضحى يغىن هلا أغنية ملتبسة املعىن تقول ، وبدأ ينسحب تدرجييا منها ، تدرجييا بدأ ونس يستغرب أمر الشركة
ستثمارها استثمارا طويال ىف النايلسات أقوى وأيضا أرخص سهم دوالرى ىف  ، بعد أن خسر معظم دوالراتهمث ،  ’  ! أنساك رفض نصيحة وحيد 

فهة كالعادة ،  نظره آنذاك إن ونس .  هنا تكمن املفارقة الثانية ىف عبارة سقط الطاغية.  وفضل حتويلها للجنيه املصرى للمضاربة على أسهم 
ذى من السبب األصلى الىت استخدمت ىف القاعة ألجله ، يرددها اآلن الذى هو أكثر من لقد نسى ونس كل ما جرى له .   هو نفسه أكثر من 

مث عندما أفلست  . لتحذير اجلميع منها ، وكان أول من استجلب عبارة سقط الطاغية ، وحتول ألحد أعنف املهامجني للشركة الكويتية ، بسرعة
  ! ادعى لنفسه أنه صاحب النبوءة ، الشركة وحوكم صاحبها

 . لذات نبيل دائم التنقل بني الناس ، فاملقعد اخلامس ميكن أن يتناوب عليه أى أحد ؛ للدقة هم ليسوا أعضاء دائمني بكامل معىن الكلمة
نه املقعد املخصص لصديقة روميو ، لكن الدميومة شىء نسىب   .  ستارزمقعد السيىت : إذ عرف هذا املقعد بني اجلميع 

أن يقرتح تسمية األعضاء اخلمسة  ، صديق رزق وعارف وأكثر الثالثة ألفة ومودة مع كل الناس ىف القاعة ، ذات مرة خطر فجأة ببال أسد
 روميو هو ‘:  وبسرعة أضاف إدوارد،  ’ ! عم ضهرى راجل كبري وعاقل يبقى هو بريطانيا . أستاذ وحيد أمريكاىن خالص ‘:  قال.  الدائمني
لك ، أل ‘ ، ’ ؟ قصدك إيه ‘:  فريد هذا ممازحا مستنكرا وكأنه يتباهى بثنائيته اجلنسية،  ’  ! فرنسا قصدى أنك بتلعب .  موش قصدى إللى ىف 

يبقى  ، وعم عبده ختني وقصري ‘:  يعود أسد.  ’ ! وكده ، وشوية مع الغالبة إللى زينا ، أمريكا يعىن ، شوية مع السى آى ىب ، على كل احلبال
وليه ما تقولش  ‘:  ولو كان العكس قد قيل لكان قد اعرتض بعكس العكس ، وكالعادة يعرتض ونس على أى شىء بعكسه ، ’ ! هو الصني

فيسخر .  كل فردة على كرسى ، يقرتح ونس أن جيلس على الكرسيني سو.  ’ ؟ طب وبعدين  ‘:  يقع أسد ىف حرية’  ! ؟ الدب الروسى
لو جت فيه األول .  املقعد اخلامس هو إللى حيدد ، خالص  أسد ‘:  وجيد إدوارد احلل،  ’ ! ڤيتو واحد يكفى ؟ لطمع دهوليه ا ‘:  ضهرى

الشيوعيني نشفانني  ، بس ونس ما ينفعش ‘.  ’ يبقى ونس الدبة بتاعتنا ، ولو جت واحدة صينية ، واحدة روسية يبقى ونس كمالة عدد الصني
يبقى عند ماو تسى تونج وعند  ! خالص ‘ ، ’ ! ده رئيس احلزب ‘ ، ’ ! ؟ ماو تسى تونج كان نشفان ‘ ، ’ ؟ كلوارفيعني وموش القيني 

فأصبح ونس هو  ، إذ بعد قليل جاء روميو بفاتنة روسية شقراء ، وفعال تنجح الفكرة.   ’ ! ؟ إيه املشكلة ! الدب الروسى وعند ونس الدمياطى
:  فقال ونس ضاحكا ، پيةهذا إىل أن أتى روميو حبسناء صينية مبالمح أورو  ، وا شهورا على هذا احلال رغم تغري الفتياتظل.  ’ الرفيق ماو ‘
  . ’ ! دلوقت بقيت أ الدبة ، أمرى هلل ‘

تون فيها على ذكر جملس األمن أو املقاعد اخلمسة يكرر وحيد ذات الرأى ويتربأ من أى  ، إنه ينفى ضلوعه ىف املسرحية.  ىف كل مرة 
ا ، انتساب لألمم املتحدة ا ال متثل عدالة من أى نوع ،  ويعلن أنه ال يعرتف  اهلدف منها محاية  ، بل هى منظمة حلكام العامل الثالث ، و

م ا هم كاملتوقعوابتزازهم لكل العامل املتقدم من أجل املعو ، ومتردهم البلطجى على أمريكا ، إجرامهم وفسادهم واستغالهلم لشعو  . ت الىت ينهبو
تج مخسني دولة منهم تج كاليفورنيا أكرب من  ن  أية عدالة .  وهلم هم مخسون مقعدا ، من مخسني من مقعد واحد ١هلا .  ويضرب املثل 

ا األمم املتحدة ال تكيل مبكيالني ؟ هذه م ال يزالون  ! رىمرة ضعف األخ ٢٥٠٠إمنا بكفة تزن  ، املنظمة الدوجلية الىت يسمو مث يقولون بعدها إ
  ! ؟ مظلومني وأمريكا هى املهيمنة
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  ؟ أنت عنصرى -
مة ! أشكرك -   ! تبىن احلقيقة العلمية ال ميكن أن يكون 

:  فيقول ، اللحد من هيمنته هو شبه املطلقة على القاعة وسكا - لكن مفضوحة-طبعا يفهم ونس من مثل هذا الكالم أنه حماولة غري مباشرة 
لرأى وحدك هنا ‘   . ’ ؟ يعىن أنت عاوز تنفرد 

  ! إللى أ شايفه أن ما حدش بيقول رأى أصال غريك -

  ؟ أنت عنصرى -

مة ! أشكرك - زى .  زى كل املفكرين العظام.  أنت خلليتىن زى أرسطو ؟ أنت فاكرها ها تزعلىن ! تبىن احلقيقة العلمية ال ميكن أن يكون 
  ! شكرا جبد.  يعةأمنا الطب

يقول لك أ متقدم ألىن أبيض وأنت متخلف ألنك عرىب  اپ من سنتني ملا كان واحد ىف أورو  ‘:  ويتدخل ضهرى مدافعا عن صديقه اجلديد
ضل من حق كل شعب يقول على نفسه أنه أف.  بيعتربوه بيقول حقيقة علمية ، النهارده لو قال لك كده.  كان يدخل السجن بتهمة الكراهية

لكن التقدم هو الفيصل لو أنت متقدم يكون كالمك عن نفسك حقيقة علمية بسيطة  ، األعراق أو شعب هللا املختار أو خري أمة أخرجت للناس
ت ىف الدنيا يعترب العرقية :  صحصح  حبيىب . ولو متخلف تكون ببساطة أنت العرقى املتعصب العنصرى ، وبديهية ال يوجد اليوم قانون عقو
  . ’ ! ؟ چييناتأنت ما مسعتش عن حاجة امسها .  لكنه ال يستطيع وال يصح أن يلغى العلم ، التسامح حاجة كويسة ! مة

لتفريعات واالستطرادات منوذج  ألحرىمسه ،  بشراسةالبعض له  يروجالذى النموذج  ، املتحدةمنوذج األمم  ‘:  ويواصل وحيد غري عابئ 
هذا هو  . منوذج املائىت رأى وليس الرأى الواحد الوحيد القائد،  النموذج الطحلىب البدائىبلغة احلاج ضهرى الزراعية مسه ، أو  اجلمعية التعاونية
هو  ، مسه كما شئت ، مسه النموذج اإلنساىن أو الدميوقراطى أو االشرتاكى ، الكل خال موحدة متساوية الرءوس ! طحلب ، الوصف الصحيح

ائمنوذج  رخييا ألى مكان ألى جمتمعيا ال يصلح  يار احلضارات إال مل يؤد.  ، بل هو حتديدا الذى مل يؤد  هو يرى ويريد العامل  .  الضمحالل وا
ورة ، ث الرؤية الشاملة والتوجيه وظيفته، مركز  بينما الثورة التقنية واالقتصادية ثورة تتضرع طالبة قيادة عليا ، وقيمةكيا متساوى اخلال وظيفيا 

أو شركة  مؤسسة، منوذج البيزنس الذى تدار به أية  دون منوذج إمپراطورية كوكبية - والنماء االزدهارهيك عن -تستصرخ أن لن يكتب هلا البقاء 
دىن قدر من االستعقاد على ظهر األرض  ، ’ إللى اخرتع الرتمجة دى كان أستاذى ‘:  يتدخل ضهرى (’  متعضية ‘،  أو جيش أو أى شىء 

شارة من قبضة يده شديد وكالمها ،  عضالتله مخ و له  ، اخلال واألعضاء والوظائف متخصص organism،  ) ويؤمن عليه نبيل حمييا 
  . ’ ؟ وده بيقول أ عضالت ووظيفىت أىن عضالت ، ده بيقول أ مخ ووظيفىت أىن مخ . اآلخرالتمايز عن 

خذ احلوار جبدية أكرب (!  قول وظيفىت إخراج الفضالتوده عضو إخراج بي)  : يضيف ضهرى ساخرا ( -   ؟ طب واحلل)  : وبسرعة 

ملواصفات إللى ختيلها أرسطو ، ها ختلق كائنات مبواصفات فائقة . چيينيةاهلندسة ال ؛ فيه حل -   ؟ صح وال غلط  حاج . ها ختلق قادة 

  . چييناتكلما تطرق احلوار ملنطقة ال  وال يفهم وحيد ملاذا يصبح كالم ضهرى مقتضبا ، ال يرد احلاج

م أما التندر على املقاعد اخلمسة فقد أصبح عادة شبه يومية ىف شركة .  ويتكرر مثل هذا اجلدل ثقيل الظل من حني آلخر ، متر األ
لدوالر اليومني دول ‘:  لو سأل أحد من القاعة.  رمسيس  ، ك رئيس أمريكا نفسهعند ‘:  يقول له ، ’ ؟  رفيق ماو إيه أحسن سهم 
أنت  ‘:  فريد بغضب ؛ ’ ؟ تفتكر سهم التدليك ها يوصل لكام ؟ شركات السياحة طالعة لفني  حاج إجنلرتا ‘:  ولو سأل أحد.  ’ ! اسأله

ردواسأل بري ؟ شايفىن بتاع تدليك لطبع حني خيلو املقعد اخلامس.  ’ ! چيت  ويذهب أحد من  ،  ستارز مقعد السيىت ، أما ذروة النوادر فتأتى 
  . القاعة للجلوس إليه

 
  ! دقايق بس ٥أ كنت عذراء من 

بدءا من فروع  ، هذا قطاع اقتصادى كبري يضم الكثري من الشركات . واملستشفيات بسرعة ) إنتاج األدوية (تنهار أسهم شركات الصيدلة 
وشركة املستشفيات احلديثة الىت تضم سلسلة تعم البالد أغلبها من  ، املصرية األصغر مرورا بشركات الصيدلة ، شركات الصيدلة األجنبية العمالقة
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لبورصة ، مستشفيات حكومية متت خصخصتها جزئيا ملستشفيات الفرادى املقيدة   ؟  عندك أخبار ‘:  يتصل ونس بزوجته ىف دمياط.  وانتهاء 
ت األطباء والصيادلة عاملني اعتصام من أسبوعني ما إحنا … ؟ طب وإيه يعىن … ؟ ع اإلنرتنيت همكتوب إي … وعارفني .  عارفني أن نقا

  . ’ أن كل ما تبقى من املستشفيات احلكومية ها يتخصخص دفعة واحدة لشركة إجنليزية

شفيات وصيدليات احلكومة علشان تضرب املعتصمني لفت على كل مست ! اإلخوان املسلمني ‘:  يبدأ ونس الشرح للعيون الوامجة احملدقة فيه
 ، وال مباحث أمن دولة ، وال شرطة مصنفات فنية ، ال شرطة أموال ، ال أمن صناعى ، النقباء طلعوا تصريح أن ال تفتش علينا الشرطة.  اإلخوان

إلخوان موش ها يبطلوا البلطجة الظاهر ا . واملظاهرات على ودنه ، والصيادلة واألطباء بقوا بيضربوا الشرطة ملا بيدخلوا هلم . إمنا فقط وزارة الصحة
  . ’ بتاعتهم أبدا

وما عندكش  ، وأنت جزء من عمارة ، عندك مواد ملتهبة ؟ يعىن إيه األمن الصناعى ال يفتش.  طبعا بلطجة ‘:  يقول ضهرى بصوت عال
ت ت الرمسي.  ده اختصاص املطافئ موش وزارة الصحة.  طفا ده غسيل أموال ومن اختصاص  ، ةعندك ماليني كاش ىف خرنتك بره كل احلسا

عندك منشورات وعامل .  ده اختصاص شرطة املصنفات موش وزارة الصحة ، پيوتر وبرامج مسروقةعندك كم.  شرطة األموال موش وزارة الصحة
س فيها دفع و  ، خللى الرشاوى على جنب.  ده اختصاص مباحث أمن الدولة موش وزارة الصحة ، اجتماعات تنظيمية هم .  قبض سواأشطر 

  .  ’ ؟ بس يوعظو طول الوقت ىف الفساد واألخالق والشريعة وهم أفسد الفاسدين

موجودة  ! ؟ مني قال الرشوة حرام ‘:  أو رمبا مل يفهموه ، وإن مل يعلقوا عليه ، ويفاجئ ونس اجلميع برأى استنكارى يدعى املعرفة خببا الدين
م لرشوة.  رمسى ىف القرآن وامسها املؤلفة قلو م.  اإلسالم نفسه كان  على األقل كل بىن أمية دخلوا  ؛ سفيان بن حرب هو شيخ املؤلفة قلو

لرشوة   . ’ ومل حيدث أن آمن أحد من ساللتهم به يوما ، اإلسالم 

يالت ومواقع اإل.  كفاية عليهم اإلشاعات ‘:  ) لث األصدقاء الثالثة سالفى الذكر (ويعلق عارف  نرتنيت شغالة اللهم صلى ع كل املو
هم .  خايبني حىت ىف اإلشاعات.  الوزيرين فالن وفالن متخانقني على هربة مع شركة أمريكاىن.  الوزير ده مغضوب عليه.  الوزارة ها تتشال.   النىب

بينما  ، خمتلفةپية مدن أورو  ٣تعاجل ىف كل يوم دلوقت بقى بي.  رسايل عن أن الرئيس سافر يتعاجل ٧إمبارح وصلتىن  ! ؟ األمريكان بيدفعوا رشاوى
  . ’ ! هو بيفتتح مشروع جديد ىف قنا

ويضيف ونس بلهجة تقريرية .  النصف األيسر يقول له بع بسرعة ، وينقسم جملس األمن على نفسه.  يسأل أسد ، ؟ طب وإيه العمل دلوقت
لشاشة لكن  ، يذكر له أنه الذى حنتها وأعجبت الناس ، له ىف مثل هذه املناسبة عبارة معتادة.  ’ ! العك التنازىل ابتدأ ‘ : جازمة مستشهدا 

ا أيضا تصف حلظة ال حيبها أحد ، يؤخذ عليه أنه يقوهلا معتقدا أنه يعطى معلومة مل يلحظها أحد سواه لرتيث.  وأ  ، ضهرى ووحيد ينصحان 
ا زوبعة وسوف تستقر األمور ت فعلتها من .  هذه ليست أول مرة ‘:  ينضم عارف هلما قائال . وتعود األسهم لطبيعتها ، مرجحني أ هذه النقا

ا مع كل مرحلة خصخصة للمستشفيات ، قبل مع كل مرحلة خصخصة لشركات األدوية ملستثمر أجنىب اذكر كلمة أجنىب حىت .  واآلن يكررو
وعادت األسعار  ، لكن ىف كل مرة مل يدم األمر أكثر من يومني ، ورصةمث يذكرهم مبرات متعددة حمددة استطاعوا فيها هز الب.  جين جنون اإلخوان

ألجانب حىت  ، إذ وفرت عليهم تكاليف السفر ، أليس من املفروض أن يشكروا احلكومة ‘:  ويتساءل أسد .  ’ ألفضل مما كانت عليه وأتت هلم 
إلسالم ما شاءوا ، عندهم أ ىف طفولىت تصورت أن احلديث املعنعن هو  ‘:  لسفاته الدينيةمث يعود ونس ليفيض ىف ف . ’ ؟ كى يقنعوهم 

لكن اكتشفت حني كربت أن العكس  ، احلديث الضعيف ألنه حيتمل الدس والتحريف خالل تلك السلسلة الطويلة مهما كان حسن نية هؤالء
حلرف ما كتبه نعرف .  ومسالتوحوائط ه ولدينا نقوش حنن نعرف كتاب املوتى ألن لدينا بردية ل ؟ وإن مل أفهم كيف حىت اليوم ، هو الصحيح
بل الكثري من أدبيات التاريخ ال تزال حمفوظة ،  ومل ختل مدينة ىف العامل القدمي من مكتبة ألن املخطوطات متاحة وأفالطون أرسطوهومريوس و 

ا األصليني من آلية للحفظ والتوثيق م ه، وليس لدي هذهالشيطان رجس تقنيات أى من  عرفونيكونوا ي العرب فببساطة ملأما  ، خبطوط أصحا
ويوم رأوا الكتب ألول مرة ىف مكتبة األسكندرية حرقوها ىف احلمامات وأبقوا على أغلفتها ،  املباركون الثقاة املباركة والرواةاملعنعنة سوى الرواية 

ا شبهة رجس الشيطان هل يروون عن هارد ديسك أم فالش  ؟ قا شىء امسه رواة ثقاةهل هناك ح:  أصبحت أسال . لصنع أحذية الىت بدورها 
مبجرد أن تفتح موضوعا معهم يهرولون .  أما عن حمتوى الكالم فأولئك النقليون نكتة متحركة ؟  أم يروون عن أهواء وتصورات ذاتية ؟ ميمورى

ملرة ، ملراجعة اإلسناد لنقل مث حني جتربهم على .  وكأن حمتوى الكالم ال يعنيهم  م يؤمنون  مل فحوى الكالم ال خيجلون من اجملاهرة 
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ت فيها نص  ، حيرمون النبلة ألن هناك نصا حملمد حيرمها ؛ ويرفضون العقل فال يوجد شىء حىت آخر الزمان  (وحيللون القنبلة النووية ليس ألنه مل 
ت فيه نص هو ما  ‘ . ’ ويعترب هكذا سندا قو جدا للقنبلة ىف نظرهم ، ا ال تقتلى عن النبلة أل ، إمنا ألن نص النبلة نفسه هذا،  ) مل 

هم يفعلون كل هذا بينما منهج البخارى نفسه  : خلو ىف اجلد ‘.  ’ !  هأ ! هأ ! ؟ يعرفش أن داود أصبح جنم النجوم وملك امللوك بسبب نبلة
ومثال توجد له أحاديث مقطوعة أو معلقة وهذا عكس  ، نع عقله هوهو من ص -من عدمهاعلميته بغض النظر عن -ىف انتقاء األحاديث 

ب تقديره هو الشخصى للراوى أو تقدير الراوى للحديث أو االثنني معا ، منهجه هم ال يهمهم بقشرة  طبعا.  لكنه فتح اجملال لالستثناءات من 
 ، ية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث أو منها وخرب أى واقعةلكنهم حني جيدون تناقضا بني آ ، بصلة تعارض القرآن أو احلديث مع العقل

وأنه يزرع قنبلة  ، فهم يعلمون أن هذا خطر جدا ، يضطرون لتأويل أحد املتناقضني على حممل روحى ’ يغلب محارهم ‘وحني  ، تبدأ مشاكلهم
م دم أساس عقيد  ، املهم.  وهلم جرا ، قلىب والصوم بقلىب والزكاة بقلىب واحلج بقلىبألىن مثال أستطيع القول إنه ميكنىن الصالة ب ، موقوتة قد 

حلرف ويرفضون التأويل فليتزموا حىت النهاية:  تظل نقطة ضعفهم قائمة إذا كان النقليون  ! إيييييه ‘:  مث يستدرك بضجر.  ’ ! إذا كانوا يلتزمون 
وطبعا مل يفهم أحد  … ’ تسليم وإذعان ؛ اإلسالم ما فيهوش غري إسالم.  سالمفال يوجد عقل ىف اإل ، فالعقليون نكتة أكرب ،  نكتة متحركة

  ! شيئا

يار األسعار هو سامر يعطيه فرصة ىف مترير بعض التلميحات اجلنسية  ، اصطباغ الشاشة بلون الدم.  الوحيد الذى يبدو دائما مستمتعا 
يتلقى جزاء كل تفوه ،  ’  ! الدم ابتدأ ينزل ‘أو ،  ’ ! قمصان النوم اشتغلت ‘:  وله هو أيضا عبارات مشهورة ملثل هذه املواقف،  ڤتملري 

ا  ، هذه التعليقات معتادة من سامر ىف كل مرة يسيل فيها الدم على الشاشة ! يتأوه هلا بتلذذ ، لكزة عنيفة غاضبة ىف جانبه ، حداها لكن كو
حلديث عن املستشفيات طلب من سامر أن .  فقد أوحت لروميو مبشروع جتارى عظيم آخر من مشاريعه الكثرية ، قد جاءت هذه املرة مقرونة 

تى قليال ڤت يرتك مري  لكن مع  ، الشفافة الطويلة التقليديةپيچ إنتاج ذات اجلوارب النسائية احلريرية ال:  بصوت منخفض ليناقشها معهإليه و
طن الفخذ بط أحنل شيئا فشيئا لتصبح كما خيوط دم رفيعة ، ينطباعة بقع محراء واسعة عليها تغطى منطقىت    ! مث 

حتب نشرك مسرت وحيد  ! دقايق بس ٥كأن الواحدة بتقول أ كنت عذراء من   ! ها تنجح جدا ) : وقد حازت الفكرة إعجابه بشدة ( -
  ! هو بتاع الرأمسالية املتوحشة وها تعجبه أوى الفكرة ؟ معا

م الغربة إللى زى النهاردهب ، خليها سر بيننا أحسن - ء األسود ، دل ما بيسموا األ ت  ، االثنني األسود والثال ها نسميها إحنا الشرا
  ! احلمرا

بتاعك خليه ينقذ  ’ هو ‘إيه رأيك تتصل بـ  ! ؟ التحليل التقاىن واخد أجازة وال إيه النهارده ،  عم ونس ‘:  أما وحيد فيتساءل ىف خبث
  . ’ ! األسعار

زل من السما ؟ مني  عم ’ هو ‘ - مث إن موش عاوزين هزار ىف يوم أسود  ؟ مني يقدر حيط إيده حتته علشان يوقفه ، البورصة دلوقت فيل و
مث  ( ! ولو املوضوع طول يوم أو اتنني ها نبتدى كلنا حنجز إشارات املرور علشان نبيع فيها مناديل ورق ، كل الناس دى قلبها ىف رجليها.  زى ده

زل ىف بري ما هلوش قرار)  : ال يلبث أن ميزح هو نفسه   !  bear marketعلشان كده مسوه  ، السوق ده 

 
  ! أى شىء يفوق الوالء للوطن:  لنكن صرحاء

  ؟ أنت إيه رأيك ىف املسيحيني -

  ؟ املسيحيني وال األقباط -

  ؟ هو فيه فرق -

  . األقباط هم مسيحيني مصر -

 ، دورهم ىف اجملتمع ، إيه رأيك فيهم ، املهم.  إمنا ما كنتش أعرف أن فيه فرق.  وعارف أن كلمة قبطى معناها مصرى ، عارف دى طبعا -
  ؟ كده ، شخصيتهم ، طباعهم
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  . زى قلتهم -

  ؟ أهذا رأى ميكن أن يصدر عن شخص ليرباىل مثقف مثلك ؟ ماذا قلت -

ىف أمريكا كلمة ليربالية مسروقة من معناها األصلى إللى هو الليربالية .  فهمها املصريونأ قربت أجتنن من تعريفات الليربالية حسبما ي -
لظبط ، االقتصادية فطة على الشيوعية بتاعته إللى هى العكس  إمنا على األقل ملا بتسمعها بتفهم إيه  ! عادى . وحطها احلزب الدميوقراطى 
ا س بتستخدم   ، ما لكش رأى أو موقف ، البعض فاهم أن معناها أنك تكون على احلياد . ةإمنا هنا ىف مصر املوضوع مشكل ، املقصود  و

س فامهاها حرية أى حد مبن فيهم أعداء الليربالية ، احلداثة-أو نوع من توهان ما بعد ، looseكمرادف لكلمة   liberalكلمة  س فامهاها  ، و و
ت ا جمرد الت ، االنتخا س فامهاها أ   ! سامح بني املسيحيني واملسلمنيوآدى 

م حزب الوفد القدمي - ا أدت لتحاشى فتنة طائفية ضخمة آنذاك ،  حكاية التسامح الديىن دى موجودة من أ املشكلة إللى  . لذات أل
لك منها ىف التعريفات دى  - لى بتسميهم أعداء الليرباليةأو إل-يطلع علينا اإلخوان  ، أن لو املوضوع بكرة مشى شوية ىف اإلعالم ، موش واخد 

  !  ووسع  جدع إحنا بتوع الليربالية ، يقولوا الليربالية هى مساحة اإلسالم

  . ’ ! هأ ! هأ ! وطلع قصدهم تعدد الزوجات ، زى ما قالوا إحنا بتوع التعددية ‘:  يضحك روميو

إمنا  ، موش موقف منهم.  األقباط زى قلتهم ،  ما قلت لكم كده زى ‘ : فيواصل ، لكن وحيد ال يبدو ىف مزاج متحمس ملناقشة الشأن الديىن
ملا كان اخلديوى  ؛ ملا كانت مرتفعة عنهم ، منارة وعاصمة ، مصر كان هلا دور كبري وسط العرب.  حاجة تشبه إزاى بقت مصر كلها زى قلتها

ر أن تكون ىف ذيل الدول املتقدمة من أن تكون قائدة جملموعة األفضل ملص منوكان إمساعيل صدقى بيقول  ، اپإمساعيل بيقول مصر قطعة من أورو 
لقومية العربية.  متخلفةشعوب  مصر  .  وإما ىف ذيلهم ، أصبحت إما تقودهم للخراب ، من يوم أصبحت جزءا من العرب والعروبة وتنادى 

ا عربية.  كانت حاجة مميزة متقدمة جدا عن كل العرب نه عرىب ، كان إهانة هلا أن توصف  ىف احلالة دى  .  وإهانة ألى مصرى أنه يوصف 
.  زى ما مساها ’ األمة العربية ‘عبمعصورة قال مصر جزء من .  والعرب هم إللى حمتاجينها وبيبصوا لفوق بسببها ،  كانت مصر منارة وقائد
ختيل أن ال .  األقباط ىف مصر نفس الشىء . اعتهبقت القائدة بت ، ساعتها هى ما بقتش بس جزء من التخلف العرىب.  واحدة من العرب يعىن

  . ’ ؟ هم هلم إال الصراع على بناء مزيد من الكنائس

قصة قتال ‘امسها  - ختصار عاوز املسيحيني يبقوا عمالء.  ’ ! هى املشرحة    . اخلالصة أنك 

لث ، كل العاملوطنك هو نفسك وهو  .  ال أوطان فيه ، ده عامل واحد.  ما فيش حاجة امسها عمالة -   . اسال مىن بنتك.  ال شىء 

  ! ؟ ما فيش غري البت العيلة اهلبلة دى إللى عاوز ختليها حكم بيىن وبينك ! وهللا عال -

كثر من الوالء لألهلى أو للزمالك ، كل شىء آخر وسيط ال قيمة له ! نفسك والعامل -   . للمناقرة والتسلية ال أكثر ، ليس 

لنسبة لكهذا ما مثثله مص - لضبط ؟ ؟ فريق كورة تشجعه ر    ؟ ماذا تريد منها 

ت الشوارع -   . أريد أن يكون اهلجاء الالتيىن ألمساء املغنيات صحيحا ىف إعال

  ؟ هل أمساء املغنيات هى مشكلة مصر ؟ ماذا قلت -

.  وال أى حاجة من كل هذا الكالم ، ال كرهمصر ال تعىن ىل أى عواطف وال شعارات وال حب و  . أنت سألتىن عن نفسى.  مشكلىت أ -
وال هجاء خاطئ ألمساء  ، وأعيش ىف حى ليس بشوارعه قمامة ، حيقق ىل دخال معقوال ، مكان ذا اقتصاد معقول ، كل ما أريده ىف احلياة

وحدها إللى لقيطة ما هلاش صاحب تكتشف أن الوطنية  ، چيات املوجودةبص لكل األيديولو .  مث ده موش رأىي أ لوحدى ىف مصر.  املغنيات
ت تسبق مصر.   الناصريون والؤهم للعروبة.  اإلسالميون والؤهم لألمة.  الشيوعيون والؤهم للطبقة العاملية.  وال أب  ، عندهم هذه الكينو

نوية م مصر ’ األقباط ‘حىت .  إن مل يكن خيانة ىف نظرهم ، واالنتماء ملصر حاجة  م دينيا  ، رغم كل رطانتهم عن أ حني جدا حلقيقة أ غري مر
م اضطهدوا موسى وأتباعه يوما وأن صب الرب عليهم لعنات عشر لتأكيد غري راضني كثريا عن أن مصر هذه  ، من ساللة حام امللعونة وأ و

لنكن  ، ختصار.   الء ألى وطنطبعا كل هذا وذاك ألن الوالء مللكوت السماوات يفوق الو  ، عينها هى ما حتول معظمها فيما بعد لإلسالم



٥٥  

إمنا ما حصليش الشرف  ، مصر بنت حالل وكل حاجة ، تقدر ىف كلمة تقول أن والئى للكورپة ! أى شىء يفوق الوالء للوطن:  صرحاء
  . واتعرفت بيها

 
  ! ورأيت الناس خيرجون من دين هللا أفواجا ، إذا جاء نصر ربك والفتح

.  بس ده موش معناه أن أنت وال هى صح.  مىن ها تنبسط منك أوى لو مسعت أن وطن اإلنسان هو نفسهالبت :  أنت صح ىف حاجة -
ا ميليشيات اإلخوان واجلماعات التانية الثائرة  ؛ أنت عارف أ سألتك ليه عن املسيحيني م بيجهزوا ميليشيات علشان يواجهوا  ألىن سامع أ

م ىف السما وشعارهم أصبح  . دولعلى موضوع االرتداد إللى زاد اليومني  ورأيت الناس خيرجون من دين هللا  ، إذا جاء نصر ربك والفتح ‘معنو
نة-املسيحيون :  تصور.  ’ !  أفواجا ملولد أو بتغيري الد ألنه  ،  يسمونه قيافا اجلديد ؛ يعتربون اآلن بطريركهم ليس فقط جبا إمنا خائنا -سواء 

ت األخرىيفضل أن حيكم بصلب يسو    .  ع من أجل حتاشى املواجهة مع احلكام أو مع أتباع الد

نية ،  املهم نوع احلرب ؛ ال يفرق كثريا معى التحول من دين آلخر - وال بني  ، هى حرب بني تقدم وختلف ؟ ر وحرب دينية وال حاجة 
لعامل املتقدم ، جسر ، وكالء ، agentيبقوا  ، واملفروض يبتدوا بنفسهم.  برضه احلل توحيد العامل ؟ ختلف وختلف بدال من  ، لربط مصر 

مجايز تقول ىل .  االنكفاء الذاتى على مصريتهم لنسبة لألقليات ىف .  موش ها خنتلف ، مصرية زى كل املصريني چيينا لكن ده وضع غريب 
دة عن اللزوم.  العامل كله   ! مطرح ما حتطهم مطرح ما تلقاهم ، ختصار . ملدرجة أن ال لون وال طعم وال رائحة هل ، اندماج ز

  . كل املصريني مطرح ما حتطهم مطرح ما تلقاهم  -

  ؟ ماذا قلت ، عفوا -

معيارى الوحيد كان هو الطايفة دى بتقود .  طوايف من كل صنف وشكل.  أ اتربيت ىف لبنان ! شوف ‘:  ويواصل وحيد ، ال يرد ضهرى
أ على فكرة كالمى عام  (لو املسيحيني أو أى طايفة أو فئة .  چى وانفتاح على العاملامسها حداثة وعلم وتكنولو  فيه حاجة.  للتقدم وال أل

لو ،  ) أى حد ، البحر الربتقاىل ، البحر األمحر ، الشمال ، الصعيد ، البدو ، النوبيني ، وأقصد أية طايفة.  موش موقف من املسيحيني ، جدا
س  ، اثةأية فئة والؤهم للحد س ، مههم التعليم والشغل والبناء وتكوين الثروة ودخول املنافسة decentيعىن  إمنا لو ها يدو .  يبقوا أحسن 

ملاضى ، إنشاء وخطب ىف الوطنية وتراب مصر وموش عارف إيه م األصل والتاريخ والتمسك  أو أن هلم هوية وخصوصية وموش فاهم إيه  ، أو أ
ممكن أفراد أو  ، موش ضرورى يكون عرق كامل أو أقلية كاملة . ها يبقوا عملوا زى إللى عمله عبمعصور مبصر ، ) اثة والعصريةحاجة غري احلد (

لدور ده ، چييناته متطفرة عن بقية أهلهأو  ، حىت فرد واحد حاسس أنه متميز   . ’ يقوم 

  ! برضه ارفع رأسك  أخى ) : ضاحكا ( -

الستعالء على اجلميعأ لست ضد أن يشعر  - وليس عجرفة  ، لكن بشرط أن يكون هلذا مسوغ حداثى مادى واقعى ملموس ، أحد 
كراد العراق . جوفاء كالعروبية وما شابه موش علشان احلفاظ على اهلوية أو  ، إللى قافلني حدودهم وبيحتقروا كل الباقيني ، وأضرب لك مثل 

م حاسني أن مدارسه ، …أو …  م أرقى واقتصادهم أكثر ثراءإمنا أل م أنضف وحيا لعرب ، م أحسن ومد  ؛ وها يتوسخوا لو اختلطوا 
م لغاية وقت قريب جدا ، مفتوحني على كل العامل املتقدم ومنغلقني على العرب .  كانوا أفقر من الفقر ومنهوبني ومضطهدين ، وكل ده رغم أ

ار ؟ ينياألكراد وال الفلسطين ، بذمتك مني أحق بدولة س ما هلمش شغالنة إال الزعيق والقتل ، س شغالني ليل  جنوب السودان نفس .  و
م كلهم لسه متخلفني وحمرومني ، وغريه وغريه ، الشىء أ مستعد أقبل تفكري املسيحيني بتوعنا .  بينما لو قالوا الوطنية والرتاب والوحدة كان زما

م أصحاب البلد ، ) أو أية فئة مصرية زى ما قلت ( … أو  ، وأن املسلمني مغتصبني أجانب أو شحاتني مصريني ما قدروش يدفعوا اجلزية ، أ
م أحسن من املسلمني دول ، … أو مصممني على كلمة قبطى علشان يفرقوا نفسهم عن بقية مسيحيني .  بس ده ما بيحصلش.  لو أثبتوا ىل أ

لرتفع.  العامل نتمائه ،  إمنا لو حسوا   ، ولو قالوا إحنا مصريني وجزء من النسيج ، ها يكونوا منارة وقائد ، املسيحى بني قوسني ، م للعامل الغرىبو
والقيادة  حاج موش حق مكتسب .  الزم يبقوا قادة ، علشان يبقوا أصحاب مصر جبد زى ما بيقولوا.  أصبحوا جزءا من التخلف بل قادة له

رخيى وال ن   . إحساس أنك جزء من مشروع احلداثة العاملى الكبري ، القيادة رؤية وفعل ، زاع قانوىنوال وضع يد وال إرث 

 



٥٦  

  !  خنبة العامل احتدوا

ا الرتمجة الصحيحة وليس عوملة كما صكتها  (ينجرف وحيد لشرح نظريته ىف اجللوبة  الكلمة الىت سبب نبيل غصة له يوما حني أفهمه أ
لعربية بعدها ، يوما ’ االقتصاد اليوم ‘  ىف ‘:  ) فهذه ترمجة لكلمة أخرى حىت وإن مل يكن هلا وجود فعلى ىف اإلجنليزية . وتبعها كل الناطقني 

من يكتشف هذا ليس كل .  ىف كيان موحد لتجمعهاعندما تفاعلت مع بعضها اقتصاد اكتشف احلاجة .  كان العامل جمموعة من القرى  األصل
لقهر طوال الوقت.  الناس ىف نفس الوقت  ، وأن األمري أو االقطاعى صاحب هذه الرؤية الدخيلة اجلديدة يستغلهم ، هلذا السبب يشعر البعض 

م ال يرون مثله ىف هذا مصلحة أبنائهم  ، حني يقيم مشروعات رى أو مزارع ضخمة وجيندهم فيها أو حيصل الضرائب منهم إسهاما فيها ذلك أ
ىف قراهم الصغرية املنعزلة بدون أى  ’ استقالل ‘يلون فقط أن يستمروا ىف ممارسة اقتصادهم البدائى ىف هدوء وسالم وويتخ ، على اجملرى البعيد

ت أو  الدول، مث جتمعت  املقاطعات وكونت الدولالحقا لنفس السبب جتمعت  ملثل.  خارجى ) ’ ب ‘أو  (تدخل  وكونت اإلمپراطور
املنتفعة بتخلفه وفساده وانعزاليته  القدميىف كل مرة كانت العقبة هى قوى النظام .  ربوا املصانع ظلما واستغالالوأيضا ساعتها اعت ، االحتادات

ت ثقافته البائدة لالستعقاد  وامليل، فالتقنية  وقهر قوى املاضى مسألة وقت ال أكثر.  ىف دولة واحدة ليس حبالة خاصة اآلنتوحيد عاملنا .  ومكو
ىت ال، ذلك أن فيما يبدو هذه هى طبيعة املادة  القصوى حتمية والكفاءة،  ، والتوحد السياسى حتمية ملق االقتصادى حتمية، والتع حتمية

بني  ، الصراع بني تقدم وختلف.  الصراع احلقيقى ليس بني عرب ويهود أو مسلمني ومسيحيني أو بني سنة وشيعة : بص.  كوننايتكون منها  
أتفه مما  ، وال أقول األمريكى واملصرى ، ما يقسم اإلسرائيلى واملصرى . الصراع سواء نظرت لقرية أو سواء نظرت للعامل هو نفس . مستقبل وماضى

ا معركة واحدة ىف كل مكان.  لقوى تقدم وقوى ختلف ، يقسم اإلسرائيليني أنفسهم أو األمريكيني أنفسهم أو املصريني أنفسهم التقدم ضد  ، إ
  . ’ !  خنبة العامل احتدوا:  شخصيا هو وشعارى ، التخلف

  ؟ اخرتاع وحيد الديب ده ! جديدة ! املانيفستو الرأمساىل ) : ضاحكا ( -

ىن أكسيد كربون  ويشرع ونس ىف ضرب املثل مبحطات القوى الكهربية الىت تعتصر طاقة الوقود حىت آخر قطرة فال خيرج من املداخن سوى 
رد تكامل  ؛ على أن التعملق واحتاد الشركات مع بعضها البعض يزيد من الكفاءة ألنه يستفيد من التكامل فيما بينها كدليل ، نقى وخبار ماء 

يشارك وحيد حبماس مناقشة وتوكيد هذا املثال اجلديد املستقى من حقل الديناميات احلرارية  . املوارد والتقنيات والكفاءات واألسواق وكل شىء
 ، وبينما االثنان مستغرقان ىف هذه املتعة الذهنية الغريبة.  وى على أبعاد أوسع اقتصادية واجتماعية ورمبا أيضا فلسفيةلكنه ىف ذات الوقت ينط

تسجيل  ‘مع  ، خيرج مينا من الغرفة الداخلية معلنا صدور قرار البورصة بوقف التعامل على كل أسهم قطاع الطب والصيدلة حىت أجل غري مسمى
  . لكل ما مت من عمليات على شركاته منذ الصباح)  لغاءمصطلح حماسىب يعىن عمليا اإل ( ’ عكسى لألوامر

م على األرض ركال ، بعد حنو نصف ساعة آخر لعصى وينكلون   ،  تبث قناة اجلزيرة مشاهد جلنود األمن املركزى وهم يضربون املتظاهرين 
 ، هنا تعلن إدارة البورصة عودة األسهم للتداول.  نتهاكات حقوق اإلنسان ىف مصروتستضيف من يعلقون على املستوى اخلطري الذى تردت إليه ا

ا تشهق عاليا بقى  ! مظبوط ‘:   ويعلق عارف.  ’ ! السوق تشتعل ، اخلريزانة تشتغل ! آدى الكالم ‘:  يقول ونس.  وبسرعة مذهلة ، فإذا 
أمريكا دى موش فامهة .  والدميوقراطية والفوضى ألد أعدائه ، م شىء لالستثماراالستقرار أه ‘:  ويردف احلاج.  ’ سنني ١٠قانون معروف من 

لدميوقراطية ها حيصل إيه ، ملا الديكتاتورية سبب اإلرهاب.  أى حاجة بتوع املظاهرات دول ما بيضروش غري إللى  ‘:  ويضيف أسد.  ’ ؟ طب 
م وال يهمهم كثريا سعر السهم مهم كما يقول األستاذ وحيد أصحاب الشركات الكبار.  زينا أما حنن صغار املستثمرين فيهمنا  . إدارة شركا
  . ’ ! ؟ هو إحنا موش تبع حقوق اإلنسان برضه وال إيه  حاج.  جدا

دأ األنفس مييل وحيد على ضهرى ويقول له مداعبا أنت  ؟ طول عمرى ما قدرت أفهم إزاى يكون فيه طبيب واحد مؤمن ‘:  حني 
ت واجلراثيم ،  خملوقات من صنع البشر هى العلم واألدوية بتستخدم  ، إزاى بعد كده يروح يصلى ؟ كى حتارب خملوقات من صنع هللا هى امليكرو

ىن ! ؟ وش يوريه لربناييجى له و  ب ، ليه املؤمنني بيشوفوا ربنا ىف البالبل واحلمالن:  سؤال  ن والذ   . ’ ! ؟ وموش بيشوفوه ىف الغر

نتهاء اجللسة وإضاءة مري  ، م ضهرى حبديث وحيد املستخفمل يهت   . ڤت لألنوارمستعينا ىف هذا 

قصة قتال  ‘ : وجيرت وحيد الكالم السابق   . ’ ! لك حاجات  حاج ! ؟ هى املشرحة 

 



٥٧  

  ! هذا يفرغ العقل لألشياء األهم ؛ شىء ممتع أن تصبح احلياة روتينية

وبكشكوله الباىل الذى حيتفظ فيه بسجالت  ، كهل عن التحرك بني العمالء بعكازه الذى ال يتكئ جد عليهطوال النهار ال يكف نبيل ال
ويعزيهم ىف  ، يتمىن هلم التوفيق ، يسامرهم ، يسأهلم عن أحواهلم ، جيلس إليهم يتعرف عليهم.  رخيية يومية ألسعار األسهم متتد لعدة سنوات

 ، لقد فقد زوجته منذ سنوات.  وكل ما إىل ذلك ،  كى له عن حياته الشخصية ومتاعبه ومطالب األوالد املتزايدةالكل ألف أن حي.  حال اخلسارة
 ، كانوا يعاملونه كأب.  إنه بال منافس أول صديق لكل عميل جديد.  خري أنيس وجليس - أسرته الوحيدة اآلن-وجيد ىف عمالء رمسيس 

عتباره األقدم خربة ىف م اخلواىل الىت يرويها .  وحيد مل يكن استثناء.   التعامل مع األسهمويطلبون نصائحه  وحيد كان يستمع بشغف لقصص األ
لرتمجة الدقيقة . الرتمجة الدقيقة لبعض الكلمات اإلجنليزية للعربية ، كان من أحاديثهما الىت تفرضها املناسبة من حني آلخر.  نبيل  ، كان يؤمن 

ذا .  ويعتربها غطرسة من مرتمجني لديهم عقدة الدونية يريدون فرض شخصيتهم على املؤلف األصلى ، عىنوينفر مما يسمى ترمجة امل فوجئ وحيد 
للغة واألدب يفضلون الرتمجات املتحررة الىت  ، فعادة متخصصو العلوم فقط هم احلريصون على الرتمجة الدقيقة ، الرأى حلد ما بينما املشتغلون 

  . وليس حبرفية الكلمات ، عريتهتم بروح النص وش

  ؟  مسرت نبيل laptopمباذا ترتجم كلمة  -

  ؟ يوضع على النضد desktopكما أن الـ  ، أال يوضع على احلجر.  قمة احلجر -

رد ‘:  مث أردف مازحا   . ’ ! ’ روش ‘لغاية ما لقيت الشباب بيرتمجوها  ، كنت أعرف أن كوول ترمجتها 

هو أول من  ، إمنا أسد ، مل يكن وحيد.  وأصبحت دارجة بني مجهور القاعة ، Nobleى نبيل نفسه ترمجة حرفية من هنا أطلق وحيد عل
صاح على مسمع من كل  ، حني حقق أسد رحبا ىف أحد األسهم ذات مرة بفضل نصيحة من نبيل . تسبب ىف ذيوع هذا اللقب بني احلاضرين

خد جائزة نوبل للبورصاتأنت .   نوبل  بتاع نوبل ‘:  احلاضرين ما كلمتان خمتلفتان متاما . ’ ! الزم   ، وساعتها بدأ نبيل حماضرة طويلة ىف أ
األمر مل  ،  وكان مأزق أسد أعمق مما ختيل ! الم بشدة يعىن ، بيلل-بل والثانية نو-وه-وراح يعلم أسد كيف ينطق نوبل األوىل نو.  هجاء ومعىن

ضهرى نفسه مل .  لذات من األمساء ، كانوا من حمرتىف السخرية من كل شىء -وروميو لذات ونس-السني فبعض اجل ، يقف عند درس نبيل
وها هو أسد .  إخل … ’ كام سهم تدليك ممكن يصلحوا حالك ‘ ، ’ ! ضهرى واجعىن  ‘و،  ’ !  ضهرى ، آه ‘حيمه وقاره من سخريتهم بـ 
إن ملا متوت ومراتك تندب عليك وتقول   ؟ عارف امليزة إيه ىف امسك  أسد ‘:  رة علق ونسمثال ىف هذه امل.  املسكني يزامحهم ختصصهم

  . ’ ! ما تبقاش بتكدب ، سبعى

ملواعيد تت  ت وحيد  بتسامة  ، حبيث لو طلب منه وحيد شيئا.  حفظها نصر هللا وراح ينفذها بدقة.  مشرو يرد عليه بصرامة ممزوجة 
الثانية .  احلادية عشرة قهوة ! ألشياء األهملهذا يفرغ العقل  ؛ شىء ممتع أن تصبح احلياة روتينية.  ’ ! لسه ربع ساعة  ‘:  عةودون أن ينظر للسا

ت ، عشرة شاى سكر مظبوط لكن ىف هذا الوقت  . واملظبوط هذا أكثر قليال من السكر الذى يفضله وحيد عادة للشاى أو سائر املشرو
الساعة الواحدة قهوة أخرى طبق  . كو بسكويت ، بعد نفاذ وقود إفطاره الصباحى الصغري جدا ، كر كمدد ضرورى للمخلذات هو حيتاج الس

احلرق واألكاسيد هو  ، والتدخني مضر ، يقول النيكوتني مفيد.  يقسم لبضع نفثات بعد كل مشروب ، سيجار واحد طوال اليوم.  األصل
قل األضرار الصحية املمكنة ، نة من هذا املنبه املمتازأ أريد أكرب جرعة ممك.   املؤذى هذا مييزه .  وال يوجد هكذا أفضل من السيجار ، لكن 

وونس الذى  ، ) ملصطلح البلدى ’ حامية ‘ ، أيضا ذات نيكوتني عال (روميو الذى يدخن سجائر فرنسية بدون فلرت  ، بوضوح عن جريانه
  . ضهرى الذى ال يدخن على وجه اإلطالقو  ، يدخن سجائر مصرية بفلرت أبيض

ب اللوق لنب الغامق احملوج الذى يشرتيه من  كان قد تعرف على هذا .  وال يرضى عن بن هذا احملل الشهري بديال ، يفضل وحيد القهوة 
م شغله القدمي أن يرسل من يشرتيه له.  احملل من خالل أمه الىت كانت ترسل خصيصا ىف طلبه أصبح يرضى بنب  ، د رحيل أمهبع.  تعود أ

 ، اآلن كل تنقالته ىف حياته اجلديدة تتم سريا على األقدام.  لكنه ال حيمل النكهة املخصوصة الىت يريدها ، حيمل اسم نفس احملل.  پرماركتالسو 
ال يزال .  لىت تكرب وحيد بست سنواتا ، ١٩٤٩فورد  ، مل يكن لديه الدافع النفسى إلخراج واستعمال سيارة أمه األثرية.  إال فيما خيص النب

ا ىف حالة جيدةاجلرا  كسى .   أو هكذا يؤكدون له دوما ، وجاهزة لالنطالق ىف أية حلظة ، چ حيتفظ  ته الضعيفة كانت تستسهل له طلب  معنو
توأيضا كفرصة للفرجة على الشوارع والناس ولوح ، هاتفيا والذهاب والعودة به لباب اللوق إلحضار النب   . ات اإلعال
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نتظام ، دعا اجلميع ىف رمسيس إىل النب فأعجبوا به تى به نصر هللا من السو  ، وأصبحوا راغبني ىف شربه  .   پرماركتبدال من النب الذى 
تى به ن جيعل أحد عمال مزرعة املاجنو  ىف عابدين يسكن .  هو قريب ألحد جرياننا ‘ : لكل منهم حسب طلبه ، ضهرى واسع احليلة تطوع 

لباص النهرى كل صباح تينا  كان اقرتاحا أخرقا ألنه حني علم ىف املساء التاىل أن هذا الشاب جاء للشغل ىف منتصف النهار متذرعا .  ’ و
لشركة وال يصلح للمهمة.  وكاد أن يفصله ، اضطر لتعنيفه بشده ، لنب .  شرتى لهالكل يتحرج من أن يطلب من وحيد أن ي.  نصر هللا مقيم 

ن يشرتى النب بنفسه لكل من يريد حب النب ده.  مبن فيهم وحيد نفسه ، هنا تطوع نبيل  سلى نفسى ، أ  وما .   وعندى وقت كتري و
 ، نصف كيلو أو حىت كيلو ، من املمكن شراء كمية أكرب نسبيا.  أيضا لدى بعض األفكار املفيدة ملن يريد.  عنديش مانع أشرتى لكم معا

ا ىف الفرييزر ولو لشهور لو شئتم هذا ما أفعله أ شخصيا ألن استهالكى قليل وال يزيد عن فنجال واحد يوميا ىف الصباح  . وميكنكم االحتفاظ 
  . الباكر قبل نزوىل إىل هنا

رخي ، ميتلك نبيل عددا من أسهم شركة مصر اجلديدة لإلسكان والتعمري حلديث عن  سيس البارون إمهذه الىت يفرح دوما   ،  هلاپان ها منذ 
ها زوجته .  ككل  وعن ماضى مصر اجلديدة ا للحفظ  ، جزء من هذه األسهم كانت قد أهدته إ ا كصكوك ورقية مل يتقدم  وال يزال حيتفظ 

لطبع ال يتداوهلا إطالقا ،  املركزى اإلليكرتوىن املعمول به ه ويصيح وكأنه يشهد العمالء على أن قد فجأة ذات يوم خيرج إدوارد بسرعة من مكتب . و
تت بريئة ، أعذر من أنذر تندمج ىف شركات ها .  إحنا عاوزين الصكوك الورقية بتاع شركة مصر اجلديدة ،  مسرت نبيل ‘ : وأن ذمته قد 

لكتري موش ها يبقى . والزم ندخل أسهمك حفظ مركزى وإما ها تضيع عليك ، الشبكجى ملرة بعد شهر أو شهرين    . ’ ! هلم قيمة 

السهم ده ها يولع  مسرت  ‘ : وراحوا يستحثون نبيل على اإلسراع ىف إحضار األسهم ، رغم أن كل احلاضرين أيدوا إدوارد فيما فعل
وض من إدوارد أن يفعل إال أنه ما كان من املفر  ، ’ ها يسموها السعودية اجلديدة ، أل ‘،  ’ ! ها يسموها مصر الشديدة  عم نبيل ‘ ، ’ ! نوبل

ا أبدا ، ’ حاضر ‘:  وقال بصوت منكسر ، حبيث أدمعت عينا نبيل ، كانت هلجته قاسية ومفاجئة.  ما فعل ت    ! لكنه ىف احلقيقة مل 

 
  ! ؟ إيه التعقيد ده ، حفظ ، تسوية ، مقاصة ، حجز ، تداول

ا موظفة ىف  ، رشيقة ، ة ذات شعر قصري بىن فاتحأرملة بيضاء مجيل ، مساء طبيبة أمراض النساء والتوليد يريات البيزنس وكأ ال ترتدى سوى 
ختتار دوما ألوا .  ال يكشف من التنورة أكثر من عرض قبضة اليدت طويل يچاكو  ، تنورة قصرية تكشف الركبة وما فوقها بقليل . شركة أجنبية

قة ال.  تريد أن جتعل من امسها اإلثريى جزءا من شخصيتهافهى  ، إما أن حتلق ىف اللون السماوى أو حتوم حوله أكمامه  چاكيت وأسوارفقط 
لتنويعات اللونية الىت تضفى حيوية  ، الىت تطول شتاء وتقصر صيفا تى  تركت كل .   األميل للكالسية والنمطية على ملبسهاوجاذبية هى الىت 

خلربة ئن و لز تيها  ا  ا الصغرية األنيقةواك ، الوظائف رغم أ ا بطبيعة احلال التوليد ، تفت بعياد  ، تقدم فيها كل خدمة تقوى عليها وىف صدار
لضبط لتجلس فقط مع إدوارد تتابع األسعار من خالل الشاشة  . وترفض إجراء ما ال تثق فيه من عمليات جراحية تى ىف موعد بداية اجللسة 

ا خمالطة بقية العمالء كثريا ، انتهاء اجللسةوتنصرف مبجرد  ، املوجودة على مكتبه رغم تعرفها عليهم مجيعا من خالل ترددهم  ، وليس من عاد
  . لسبب أو آلخر على مكتب إدوارد

ا مع اجلميع س  ستثناء روميو ، عالقتها ال   فاجأها وحتول هذا لنفور حني ، مل ترتح كثريا لكالمه املعسول املتودد الزائد عن املعتاد.  رمبا 
.  لكن الواقع أنه كان يريدها كامرأة وليس كطبيبة ، احلقيقة هو مل يقاوم نفسه خبصوص الدعابة.  ’ ! أنىت التخصص إللى أ حمتاج له ‘:  لقول

أو مل  ، و تقدمي نفسهأو أساء ه ، مل تر الشق الرومانسى ىف شخصية روميو.  واحلقيقة أنه لو فعل هذا لنفرت أيضا.  فهم الكل أنه غازهلا فصدته
.  حدث حتديدا ألسباب أفالطونية للغاية.  هذا أو ذاك مل حيدث بسبب تقزز أو نفور جسدى من جانبها جتاهه.  يكنا ليتفامها على أية حال

لنسبة هلا . على أنه جسد -ولو جزئيا-هى تشمئز من كل من ينظر هلا أو لنفسه    ! ال أكثر ،  هكذا األمر 

لصدفة.  حمدد جللوسها الدائم مع إدواردليس هناك سبب  مهم األوىل ىف ضيافة .  لعل كل األمر جاء  ىف العادة يقضى كل العمالء اجلدد أ
مث  ، ويقرتح عليهم أسهما للشراء ، مث يشرح هلم أوليات البورصة وآليات الشغل ىف شركة السمسرة ، جيعلهم يوقعون على العقود . إدوارد ىف مكتبه

دوارد يسقط  ،  وبعد دقائق من جلوسها ، ىف اليوم الذى جاءت فيه مساء ألول مرة.  يدعهم خيرجون ملعمعة القاعة اخلارجيةبعد ذلك  فوجئت 
ألرض رخيه الصحى ، جاء اجلميع.  من كرسيه مغشيا عليه ومرتطما  نه مصاب بداء السكرى ، وبسرعة سألت عن  أمرت له .  فأجاب مينا 
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لس ا ال جيب أن تفارق املكتب ، كما أرسلت نصر هللا إلحضار بعض األدوية ، كرمباء حملى  إذ كما أضافت فإن  . وعلبة شوكوال قالت إ
كل هذه معلومات بديهية يعرفها كل مرضى .   ونقص السكر يسبب غيبوبة قد تؤدى ملوت الدماغ ىف دقائق ، تناول اإلنسولني حيرق السكر
االسكرى وحيرصون على االلت ما  ، عرفت أن إدوارد على خالف مع زوجته.  من مث راحت هى تبحث عن شىء غامض وراء األمر ، زام  وأ

مبجرد رحيل  ، وإن الضخم ، وانتقل إىل بيت أبيه القدمي ، وأنه ترك شقته الفاخرة نسبيا ىف عمارت أغا خان هلا ، يسعيان لطالق ترفضه الكنيسة
ومن ساعتها أصبح املكتب مقرها  ، إدركت مساء أن إمهاله ىف صحته يعرب عن نوع من اليأس املتعمد . ع ميناكى يعيش مع أمه وم.  هذا األب

  . الدائم

  . ’ ؟ إيه حكاية الصكوك دى ‘:  تسأل إدوارد

سيسها - دة رأمساهلا ، رخييا كانت األسهم عبارة عن صكوك ورقية تصدرها الشركات لدى   ، الصكوك امسيهأحيا تصدر .  أو لدى ز
ا خانة حتدد صاحب السهم لذات بني صغار املسامهني ، وأحيا أخرى ، مبعىن أن  أى بدون حتديد  ، ’ حلامله ‘يكون السهم  ، وهى الغالبة 

مع ذلك ال  ، مللكيةأى جمرد سجالت إليكرتونية ىف البنوك تدل على ا- مع تطور البورصة ىف السنوات العشر األخرية حتولت للحفظ املركزى . اسم
  .  تزال بعض الصكوك ىف أيدى األفراد

ا  ، ويريها الصحيفة اليومية ويشرح هلا ما تقوله نشرة نقل ملكية الشركة أى أن تسجل ىف  ؛ ال بد وأن تسلم للحفظ املركزى - أى األسهم-وأ
ا ، پيوترالكم   . اس سلمت الصكوك من سنني وهو موش عاوز؛ كل الن وإال اعتربت معدومة وليس لصاحبها احلق ىف املطالبة 

  ؟ تفتكر ليه -

حل عليه . دى قصة شخصية ما أعرفهاش -  ، ٢٠١٠وإجراءات االندماج احتددت خالص ىف شهر مارس من السنة اجلديدة  ، ىل أسبوعني 
  . اسأليه أنىت لو حتىب.  بعدها ها يبقوا حتة ورقة ىف إيده

ا للنشاط ىف  مث يدلف لسرد الكثري من التفاصيل والتطور التدرجيى لدور لتحوهلا لألمتتة احلاسوبية  . ١٩٩٥عن تطور البورصة منذ عود
وتطور خدمات املعلومات اللحظية الىت تتيح التعرف على .  وسرعة التسوية املالية لعمليات البيع والشراء ، وسهولة حجز األسهم للبيع ، الكاملة

  . وكذا مثلها التداول عرب اإلنرتنيت.  س اللحظة من أى مكاناألسعار والعروض والطلبات ىف نف

پيوتر كنت فامهة أن كل حاجة بتتم ىف خطوة واحدة ىف مكان واحد هو كم!  ؟ إيه التعقيد ده ، حفظ ، تسوية ، مقاصة ، حجز ، تداول -
  . البورصة

لغاية دلوقت كانت .  ادية تسعى للربح زى كل بورصات العاملالبورصة خالص بقت شركة جتارية ع.  حمتمل إللى بتقوليه حيصل قريبا جدا -
لتدريج جملرد حتويل النظام الورقى القدمي .  ما تنسيش أن التعقيد أصله النظام القدمي.  شركة شبه حكومية وظيفتها التداول فقط كل األمور متت 

  . موش إلنشاء نظام جديد ، لنظام إليكرتوىن ، القائم فعال

 ،  ما نقدرش نقول عاشها.  أ عارف أن مسرت نبيل ها يغرقك مبعلومات قدمية عن البورصة كانت إيه قبل عبمعصورة ‘ : ويضحك مضيفا
ت موش قدمية أوى . وحاجات زى كده ، وبيسأل أصحابه القدام ، إمنا هو مهتم جدا يقرأ ىف التاريخ الكام شهر .  إمنا أ عندى بعض ذكر

لنظام بتاع زمان ، دى ١٩٩٥األوىل لشركاتنا بتاع  م الطباشرية والسبورة.  إللى رجعت فيهم البورصة  البورصة لو دخلتيها كانت  . كان امسها أ
تى مبا عنده من أوامر .  موش أكرت ، ٦ ، ٤عددهم حواىل  ، ترابيزة كبرية حواليها أصحاب شركات السمسرة ؟ عبارة عن إيه كل واحد 

وتتنفذ الصفقة ويتمسح من  ، إللى يعجبه عرض أو طلب مكتوب يرفع إيده . ر من خالل التملية للكتابة على السبورةويدخلون األوام ، العمالء
فلوس  ، أما املقاصة . يدخل يبلغهم األوامر اجلديدة إللى جاية من عمالئهم ، برضه بزى وشارة ورخصة ،  وكان عامل التليفون.  على السبورة

جيتمع فيها  ، صالة كبرية ىف البدروم ، نفس مبىن البورصة ىف شارع الشريفني جنب اإلذاعة القدمية.  ة البورصةكانت تتم ىف مقاص ، وصكوك
م لظبط . ، وىف مقابلها يسلموا الصكوك يستلموا التشيكات ، السماسرة يسووا حسا لذات إللى امسها  ، والزم الصكوك زى الفلوس 

الستالم ،  ألن هو ده النظام ، جايز يكون فيه مثال صك مزور ؛ احد واحدالزم السمسار يفحصها و .  حلامله  .  وانتهى األمر ، سلم استلم وقع 
جرس االفتتاح واإلغالق كان جرس فعال زى بتاع  . كان الزم السمسار يكون جمهز نفسه ، حىت لو كانت العملية عاوزة عربية لورى للصكوك
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وواحد قبل اإلغالق خبمس دقائق ممنوع بعده تسجيل أوامر  ، واحد لالفتتاح.  أجراس موش جرسني ٣ة بـ كمان على فكرة كانت شغال.  املدارس
  .  ’ مكان للتقاليد الصارمة والعريقة ، البورصات ىف العامل كله.   يعىن ما فيش تنفيذ خالص ، والتالت لإلغالق نفسه ، جديدة

أسهم قناة :  إمنا قبل ما تطلع ، لك من الضحك موش عن بورصتنا دى ىف مرة مسرت نبيل حكى ىل حكاية ‘:  ويضحك من جديد
عها اخلديوى إمساعيل إلجنلرتا ىف نو  كذا يوم  ، سهم حسب ما أ فاكر العدد ١٧٦٦٠٢.  سدادا لديونه عليها ١٨٧٥ڤمرب السويس إللى 

عادة العد اكتشفوا غياب  ، سهما ٤٠ىف األول اكتشفوا عجز  ، يعدوا فيهم عادة العد اكتشفوا عد مكرر لسهمني ، سهمني آخرينو .  و
كمان ممكن يوصف لك شكل صناديق الزنك إللى اتبعتت فيها على املراكب .  سهم أخد منهم أكرت من أسبوعني ٤٤ظبط  ، كانت ماساة
ىن كتري عن البارون روثتشايلد إللى مول الصفقة بقرض أعطاه للحكومة .  لبنك إجنلرتا وإزاى بقى فرخة بكشك عند  ، الربيطانيةوتفاصيل 

  . ’ ! وحاجات زى كده ، دزرائيللى رئيس الوزرا

 
  ؟ يعىن سبت الفرس ومشيت ورا الغزال

س به سوف يعينها ىف مسعاها الغامض مع ذلك النوبل تى فيها .  اعتربت مساء هذا احلديث عتادا ال  انتظرت لواحدة من املرات الىت 
ألسئلة الىت يطرحها كل أحد كل الوقت ملكتب إدوارد تفتكر ها  ‘ ، ’ ؟ إيه رأيك ىف السوق النهارده ‘ ، ’ ؟  إزيك  مسرت نبيل ‘:  وتبادره 

أنت لسه عندك صكوك من  ‘ ، ’ ؟ إيه حكاية الصكوك الورقية ‘:  ومل تصرب طويال حىت دخلت للب املوضوع ، ’ ؟ يكمل طلوع بكرة
  . ’ ؟ أنت ليه موش عاوز تسلمها ‘ ، ’ ؟ اممكن أشوفه ‘ ، ’ ؟ دى

ا ذكرى ، احلقيقة دى هدية من مراتى -   . وحمتفظ 

تك شوية.  أ أحب أمسع القصص دى - النهارده ها أتغدى ىف .  اجللسة خلصت.  لو ما كانش يضايقك ، تسمح ىل أتطفل على ذكر
  ؟ أنت بتتغدى فني ، النادى

طبخ بنفسى ، غري كده أحيا أطلب وجبات سريعة.  يهفيه مطعم جنبنا هنا متعود عل -   . وأحيا 

  ؟ بتطبخ إيه -

للغدا حلم بتلو مع بصل وتوم .  ومعلقة نبيذ ، ومعلقتني فول مدمس ، للفطار بيض مقلى ىف زيت زيتون مع طماطم وبصل وكام فص توم -
كله ىن ىف ىن زى ما   . طماطم وكيس خضار مشكل جممد عليها وملا تستوى أحط عصري ، وفلفل أخضر وأسود وبرضه نقطتني زيت زيتون

  ! ومضار ال شىء ، أن القليل من كل شىء يعطيك فوائد كل شىء ، ) ورمبا ىف احلياة كلها ( أ مبدأى ىف الطعام . بيقولوا

  ؟ هو ده أكلك كل يوم -

  . ڤرىزى ما قلت حلضرتك فيه املطعم وفيه الديلي ، موش كل يوم -

ىن بتاعة عزاب ، بسيطة وشكلها صحية جدا.  رة أمسع عن حاجات زى دىأول م -   . الزم تدوقهاىن مرة.  بعبارة 

جى تسعة ونص ، أو ها أجيب لك سندوتشات معاى ، بكرة تيجى من غري فطار ، خالص - قعد ىف البلكونة لغاية اجللسة ، أ  لو  ، و
  . اىن أعملها متأخر أ مستعدأو لو عاوز  ، جيىت ىف الوقت ده تالقيها سخنة

حتب .  إمنا النهارده تعال جرب معا أكل النادى.   أ عارفة حكايتك مع البلكونة ، وأتفرج معاك ع البارون ، تسعة ونص ! خالص ، أل -
  ؟ تتمشى

دى هليو  أنىت  : خالله واصال احلديث . سةوهو تقريبا جمرد أحد أضالع قصر الر ، ال يستغرق دقائق پوليسالطريق من شركة رمسيس حىت 
  ؟ طبيبة نفسية

  ؟ ليه بتقول كده -

  . جايز طريقتك ىف الكالم ) : مبتسما ( -
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س كتري.  أنت موش حمتاج طبيب نفسى ، ما ختافش ، أل ) : تبتسم وقد فهمت قصده ( - إللى .  أنت إللى تنفع طبيب نفسى تداوى 
درة  مسرت نبيل س  حب أمسع القصص اإلنسانية اجلميلة إللى .  أمراض نساء وتوليد ،  ختصصى بعيد خالصوبعدين أ.  زيك  أ حقيقى 

وأ مستقيلة من احلكومة ومكتفية .  ومات ىف احلادثة بتاع تونس ، كان طيار.  أ كمان فقدت زوجى.  موش أكرت وال أقل ، زى قصتك
ين ، إيدك تفضل شاطرة ىف العملياتبيقولوا شغل املستشفيات ضرورى علشان .  لعيادة اجلو .  أ كل ده موش مهم عندى.  وكمان بتجيب ز

لعيادة ، وما قدرتش استحمله ، موش حلو -ملا كانت حكوميةلذات -ىف املستشفيات  عمل .  وبدل ما أعتزل خالص اكتفيت  برضه 
سيبها ، عمليات خاف منها  ألسهم.  ال الرحم ما ليش فيهامثال األورام أو استئص ؛ بس إللى  سلى نفسى  لليل أوى .  وىف الصبح أديىن  و

م ، حاجة لطيفة كده ، أشوف فيلم كوميدى أو رومانسى   ؟ إيه بقى حكاية الصكوك . وأ

  . وجابتهم ىل هدية ، كان عيد جواز األربعني.  هللا يرمحها ، هدية من مراتى -

  ؟ ت بيها إزاىاتعرف -

صيف.  ١٩٥٥سنة  - م ما كانت مفتوحة.  كنت ىف األسكندرية  إلجيار.  كنت ىف السلسلة أ وشفت بنت .  كنت راكب عجلة 
  . وفضلت متابعها بعيىن لورا لغاية ما لقيت نفسى خبطت ىف عجلة هيلني ، طليانية طويلة وشعرها طويل أسود

  ؟  هيلني -

  . ووجهها مجيل اتسمرت قدامه قصرية وشعرها أصفر قصري -

  ؟ يعىن سبت الفرس ومشيت ورا الغزال -

  ؟ ما كنتش أعرف أنك بتستخدمى كالم زى ده ؟ إيه  دكتورة -

لظبط ؟  فراشة ؟ عصفورة ؟ غزال - يه    ؟ حسيت 

ووصلتها .  ا ملستوصف قريبوأخد ، رفعتها من ع األرض.  املهم شفتها الفوقانية اتفتحت ونزلت دم ! شفت قدامى مالك ! مالك -
نية ، لبيتها ا يو ىن.  وعرفت أ ىن وحبينا بعض.  أ برضه من أصل يو  ، وكنت أزورها كل سبت وأحد لغاية ما اجتوز بعد كام شهر ، اتقابلنا 

بعدين عرفنا .   صحتها ما كانتش قد كده هى.  مهاجرين ومستقرين ،  خلفنا ولد وبنت.  وفتحت جالريى للزهور اجملففة ، جت القاهرة.  ىف يناير
  . أن عندها روماتيزم ىف القلب

  . ما كانش بيتكشف بدرى زى دلوقت ، أيوه -

وتقول أى قرش  ، طبعها كده.  حىت ملا طلعت أ على املعاش ما رضيتش تقعد.  وىف البيت ،  هى كمان كانت بتتعب نفسها ىف الشغل -
  .  لكن ملا تعبت ما كملتش ، شهور كان ها حنتفل بعيد ميالدها الستني ٤بعد .  ة لغريها بكل معىن الكلمةبصراحة كانت عايش.  ينفع األوالد

ا بكام أسبوع - لدموع . ( اشرتت ىل الصكوك قبل مو يصمت مث  . ( كنت مستىن عيد ميالدها علشان أرد هلا اهلدية)  : تغرورق عيناه 
  . آدى القصة)  : ميسح عينيه

  ! ) مشرية خلادم النادى وهو يضعه (كل وآدى األ -

 
  ؟ وال قصة حزينة ، تعتربى قصة البورصة دى قصة سعيدة

لتأكيد األقدم ىف املنطقة ، قصة البورصة ىف مصر قدمية للغاية وىف قول البعض ،  ١٨٨٥عام إىل سكندرية بورصة األ ترجع جذور.  بل هى 
ريخ أول صفقة ، ١٨٨٣ ذا املعىن كانت بورصة .  ) دمحم على الحقا (اپ مبيدان القناصلة على مقهى أورو  ، تصدير قطن حسبما أمكن رصد 

انتقل هؤالء التجار  ١٨٨٩ىف .  پرتول مثال اليومنفس حال بورصات ال ، أى بيع احملاصيل وهى بعد ىف األرض ،  futuresللمستقبليات 
سرعان ما أصبح أحد معامل  ، ’ البورصة ‘مبىن امسه  ، مهيب مستقل يطل على ذات امليدانملبىن جديد  -وأغلبهم يهود أو مستوطنني أوروپيني-

  . األسكندرية الكبرية حمل التباهى وحمط اإلعجاب
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شركة  ٧٩كان عدد الشركات ذات املسئولية احملدودة قد بلغ .  كان االقتصاد ىف ذروته  . ١٩٠٣عام  أما بورصة القاهرة فقد أنشئت ىف
ت من الصعب  ، مليون جنيها ٢٩لغ برأمسال ب م  -دف االستثمار واملشاركة وعقد الصفقاتال سيما لألجانب القادمني -و أن جيروا صفقا

ا كان رجل املال املتنفذ موريس .  على هذا املقهى أو ىف ذاك الفندق طوال الوقت  -أو موسى- راعى فكرة البورصة القاهرية وصاحب فكر
لكن للشركات التجارية والصناعية املتنامية عرب  ، أراد أن خيلق منوذجا مواز لبورصة القطن السكندرية الناجحة.  يهودكان أيضا .  قطاىن
  . البالد

رخيا مليالد لبورصة القاهرة ٢١حيب املؤرخون حتديد يوم   ، ىف ذلك اليوم اجتمعت جلنة البورصة حتت اإلنشاء.   مايو من تلك السنة 
Bourse and Banking Company of Egypt Limited  ،اجتمعت  . أو بورصة القاهرة اخلديوية حسب التسمية الدارجة بعد قليل

سة قطاىن واختارت أول مقر هلا كان مقرا مؤقتا بعقد إجيار مدته ست .  ) پى شارع عدىل حالياجرو  (البنك العثماىن بشارع املغرىب  ، بر
ا   ،  أى ما يسمى حاليا بوسط املدينة ؛ ’ اإلمساعيلى ‘ني ىف خطوات بناء مقر دائم ىف ذات احلى وشرعوا قبل انتهائه بعام.  سنوات عتبار أ

ألخص مليدان اإلمساعيلية ، اجلزء التابع منه اآلن حلى قصر النيل ، أو ىف حال تضييق املصطلح ، كلها عمرت على يد اخلديوى إمساعيل  ، نسبة 
مل يكونوا لريضون مبنشأة أقل من أن جتاور أهم منشأة مالية ىف .  وأمسته ميدان التحرير ، بة الناصرية اسم الرجل وفضلهالذى بدروه نزعت عنه احلق

املبىن الذى انتزع هو أيضا وأصبح البنك املركزى  ، الىت كان مقرها تقاطع شارعى شريف وقصر النيل احلاليني ، البنك األهلى املصرى ، البالد
  . تينيات الناصريةاملصرى ىف الس

ح مبا تشتهى السفن ت الر والسبب فيها عادة هو  ، ولألسواق البازغة خماطرها.  األهم ىف العامل كله ’ السوق البازغة ‘مصر كانت .  مل 
مليون  ٩١برأمسال  شركة ٢٢٨ ، كان عدد الشركات املسجلة ىف بورصىت األسكندرية والقاهرة جمتمعتني -١٩٠٧ىف -آنذاك .  اإلفراط ىف التفاؤل

الحقا ارتقت للمرتبة الرابعة بسبب احلربني العامليتني  (وكانت حتتل املرتبة اخلامسة عامليا  ، مسسارا ٧٣يقوم على تقدمي اخلدمات هلما  ، جنيها
ثالث سنوات فقط من  جنيها ىف غضون ٨٠٠إىل  ٥كان الكل مذهوال لرؤية سهم بنك األراضى يرتفع من .  ) اپ والعاملاللتني ضربتا أورو 

كرب من .  لكن الطفرة املعمارية واالستثمارية لسنوات القرن األوىل كانت أضخم من التوقعات الواقعية.  ١٩٠٢سيسه ىف  واالندفاع لالستثمار 
يار ،  طاقة السوق الفعلية وبنفس .  تفاؤال كبريا ىف العامل كله املصرية هى الىت بثت ’ املعجزة ‘يتفق كثري من احملللني أن .  خيلق فقاعة تؤدى لال

ألسكندرية ىف يوليو  يار بنك كازا دو سكونتو  أو القشة الىت قصمت ظهر  ، هو الشرارة احلقيقية ١٩٠٧القدر يدفع بعضهم أن بدوره كان ا
ت املتحدة نفسها ، اپق أورو فبقية أسوااپن فأملانيا فتشيلى إىل اليا ، فانطلق منها تساقط ورقات الدومينو عرب العامل ، البعري فيما مسى ىف  ، فالوال

يار أكتوبر    . هذه الىت تواصلت حىت يونيو التاىل ، الشهر األكثر درامية ىف دورة اهلبوط ، الكبري ١٩٠٧وول سرتييت 

أسس مع شركاء  ، لعامليةومع تعاىف البورصات ا ١٩٠٨وىف أكتوبر .  لكن قطاىن ظل متمسكا حبلمه ، أفلست البورصة اخلديوية وصفيت
لبورصة اجلديدة ، وشرع ىف بناء مبىن جديد ، جدد بورصة جديدة لكنها ىف عرف  ، وال يزال حيمل الشارع هذا االسم ، هو ما عرف ىف حينه 

لبورصة القدمية والغرفة التجارية  ، اللويدزتداول على ملكيته الحقا بنك  ، مبىن رائع الزخارف مواجه للقنصلية الفرنسية.  الناس اليوم تسمى 
كل شىء جيعلها بورصة  ، وشرفة للجمهور ، أرضية واسعة للتداول من الداخل . وأخريا البنك الوطىن للتنمية ، والبنك األهلى املصرى ، الربيطانية

ملرصاد مرة أخرى . األحالم عاملية املستوى الىت طاملا متناها صاحبها ن التداول ىف صباح اجلمعة الثالثني من ما أن دش.  لكن سوء احلظ كان 
 ، رافائيل سوارس ، خرب موت أكرب اقتصادى وصناعى ىف البلد ، حىت هبط كالصاعقة على احلاضرين وسط أجوائهم االحتفالية ، ١٩٠٩پريل أ

صل توطني فكرة االقتصاد احلر رقم واحد ونصري وأ ، أحد الشركاء املؤسسني الرئيسني للبنك األهلى املصرى ، رائد كامل البناء الرأمساىل ىف مصر
لنسبة للبورصة  . رخييا وحجما ىف أرض النيل بعد الضربة العنيفة الىت سبق  ، وصمام جناحها املوعود ، كان هو راعيها األكرب  ’ اجلديدة ‘و

ا   . وأطاحت 

ليني سنوات  ٤بعد  ، ١٩٢٨حيدث ىف سنة  ، ة ال متوت أبداوألن األحالم الكبري  ؛ على أن بورصة مصر سارت من جناح إىل جناح لعقدين 
قصر قطاىن الذى كان ىف وقت ما يغطى مساحة هائلة متتد لكل املسافة  ، أن يتم اختيار منزل أسرته -أبو بورصة القاهرة- من رحيل موسى قطاىن 

لبورصة احلالية أو جمازا ما ميكن ، كى يصبح البورصة احلالية ، اپشامن البنك األهلى مليدان سليمان  ة  ، تسميته  بعد انتقاهلا عمليا للقرية النا
  . ٢٠٠٧منذ  ، مبدينة السادات،  ) الذكية ىف الرتمجة العربية اخلاطئة (
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 مصر ، مصر العزمية ، مصر العظيمة ، مث الكساد األعظم ملصر االشرتاكية ، جاءت ضربة الكساد العظيم للثالثينيات ، وطبعا  مسرت نبيل -
  ! اجلزء ده أ عارفاه . وعمليا مل يعد للبورصة منذ ذلك احلني وظيفة أكثر من جتارة القطن القدمية جدا ، مصر عبمعصورة ، اهلزمية

  ؟ وال قصة حزينة ، تعتربى قصة البورصة دى قصة سعيدة.  شكرا على األكل اجلميل.  مظبوط  دكتورة -

  ! أعتربها قصة حب -

 
  مسيحى يتجوز مسلمة ىف مصرتبقى أول ها 

م الحظ إدوارد توطد العالقة بني نبيل ومساء  . وأنه أصبح يقضى معظم الوقت ىف مكتبه هو حيث مساء موجودة طوال الوقت ، مبرور األ
تى مساء وراح يداعبه كر قبل أن  دى أنت الوح ؟ هت البمىب داڤإيه الكرا ، إيه  عجوز أنت ‘:  انتهز فرصة ذات صباح  يد إللى اتعزم على 

وى على حاجة.  پوليسهليو    . ’ ؟ فيه أخبار حلوة قريب ؟ شكلك 

  . مث ما ينفعش أصال.  أ بتاع كالم من ده ؟ أخبار إيه -

 ، اروآدى عند هنا صحفيني كب ، تبقى أول مسيحى يتجوز مسلمة ىف مصروها  ، بيقولوا ها يلغوا خانة الدين من البطاقة.  ينفع ، أل -
  . خنليك مشهوروها 

ل ؟ صحفيني -   . مساء ست لطيفة وجواها إنسانة كبرية والكالم معاها برييح.  دى صداقة مجيلة.  ده أ أخاف لو جه امسى ىف اجلور

  ؟ صح ؟ حصل ؟ وهو احلب إيه غريكده -

علشان دين اإلسالم  ‘ ، ’ ؟ نفعش يتجوز مسلمةعارف إيه السبب أن املسيحى ما ي ‘:  أما روميو وونس فكا يتضاحكان ىف ذات الوقت
  . ’ ! ؟ طب افرض كتبوا ىف العقد أن الست تركب فوق على طول ‘ ، ’ هو األعلى

 
  ڤياجرانزلة ال

 ! ما فيش ‘ ، ’ ! ؟ فيه إيه ‘ ، ’ ! موش ها أقدر آجى ، أستاذ وحيد  ‘:  وهى تنتحب ، جاء صوت رمانة من الطرف اآلخر للهاتف
خذ أجوبة .  ’ ! إديىن حد أكلمه ‘ : ويلح هو على معرفة األمر ، تلح على عدم الكالم.  ’ إمنا أ بطلت شغل خالص.  ع شخصىموضو  ال 
خذ العنوان ، شافية الىت كانت تستخدمها أمه  ، ١٩٤٩يطلب ألول مرة منذ سنوات طويلة سيارة الفورد .   اجملاور چينزل للجرا .  إمبابة ، لكن 
ا .  ستخدمها هو أبداومل ي ا  ،  كنا من البنزينر چيضعون   ، بدا كمن يسوق سيارة ألول مرة.   جاهزة متاما للسري -كما دائما أبدا- ويؤكدون له إ

ن من يعتقدون أ.  ىف مصر ال أحد يقول لك ال أعرف.  ڤياجراسأل كثريا حىت وصل للعنوان ىف املنطقة املسماة بنزلة ال . لكن سرعان ما اعتادها
إلفتاء مبا ال تعلم ، النذالة أن ال جتيب السائل   . ولو 

دية ىف عينيها ، متد رمانة يديها ؟ إيه احلكاية ر االمحرار   ، حبيث بدا شكل اليدين خميفا ، مفاصل أصابع يديها متورمة مجيعا.  وال تزال آ
دخول الشتاء ومن مث برودة املاء هى .  لى جنبنا قال ىل روماتويدالدكتور ىف املستوصف إل.  سالميات حنيلة تفصلها عقل كروية متضخمة

 ، فقط حاوىل تدفئة يديك حىت يقل األمل.  وستعود حلالتها الطبيعية من جديد ، حتملى حىت ميضى فصل الشتاء.  ما فيش عالج.  السبب
  . وابتعدى متاما عن املاء البارد

  ؟ طب والدكتورة إللى مشغالكى قالت إيه -

نية ، لست بتاعة الصالة والصوم دى إللى خدمتها طول عمرىا - ا الزم جتيب واحدة  هزت كفوف إيديها قدام وشها زى .  قالت ىل إ
نزحة وهى بتتنفض زى ما تكون لدغتها عقربة ولوت شفتها ، املروحة أنىت .  ما أقدرش أبدا أبدا استغىن يوم واحد عن الشغالة ‘:  وقالت 
  ! جنيه وقالت ىل ربنا يتوال مجيعا ١٠٠تىن إد.  ’ ! عارفة

سأفعل هذا  ، نعم.   أو ألشرتيها كى أخلص من رؤية سحنتها املنتفخة وكالمها املصطنع ، أقسم ألتركن شقة هذه الشمطاء ىف أقرب فرصة
تيىن ىف املرة التالية   ! وإن مل توافق سأنتقل فورا ، حني 
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أو أروح  ، وأدور ىل على معاش آكل منه ، ما فيش غري أىن أدخل كرمي ملجأ.  الدنيا  أستاذ وحيدما عدش ىل الزمة ىف  ‘:  تنتحب رمانة
ا يطبطن عليها ، ’  ! أموت نفسى ا احمليطات  ىنها  ؟ ممكن تقومى معاى ‘ . وحياولن تعزيتها ، وجارا   . ’ ! نروح لدكتور 

ىن ’ ما عدش ىل الزمة ‘كى تقوىل كلمة إ:  أ ىل شرط واحد ‘ : حني تركب السيارة يقول هلا أنىت ما تعرفيش أى حاجة عن .  دى 
  . ’ ! الزمتك إيه
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٣  
 پيدكيو

  

  ختتلط عناصر الكون ومتوج وتتالطم أخالطها كأمنا يعاد اخللق من جديد

ملدرسة.  إال أنه ال يعترب حبال من هواة قراءة األدب ، وحيد حلقل اإلنتاج السينمائى لفرتة رغم دخول أو  ، يقرأه عندما يكون مقررا عليه 
ذلك كى  ، ىف مطلع السبعينيات وكاألب الروحى مثال ، كأجا كريسىت ىف فرتة الطفولة ، أحيا يقرأه عندما تصبح رواية بعينها حديث كل الناس

لعزلة والتخلف عن كل من حولهال كان  . حبكم نشأته وثقافته العلمية واهتماماته الفلسفية ، لنسبة لألدب العرىب هو أكثر عزوفا.   يشعر 
مكاىن قراءة كتاب فلسفة أو علوم كامل رأها خلليل جربان مل يق ’ النىب ‘حىت رواية .  ىف نفس وقت قراءة رواية تتحدث عن بشر عاديني ، يقول 

ا كتاب فلسفة ىف نظر البعض ، رغم ما يعلمه عن شهرة كاسحة هلا ىف الغرب ، أبدا لنجيب حمفوظ كانت أحد  ’ مريامار ‘ . ورغم أ
ا أمه.  االستثناءات املبكرة ا ، أتت له  قائلة هذه ستعرفك مبا وصل له حال مصر اآلن حتت حكم  ،  وأحلت عليه وكلها محاس حمتفل لقراء

  . لكنه توقف طويال عند شىء آخر ، مل يهتم وحيد ابن احلادية عشرة كثريا برأى جنيب حمفوظ ىف عصابة العسكر.  العسكرعصابة 

ليحل حمل رعب الطفولة  ، قد زرع فيه ألول مرة حب اجلو العاصف ’ رجل وامرأة ‘كان فيلم  ، هذا ١٩٦٦قبل أسابيع قليلة ىف نفس عام 
ألخص دو  ، اپأصبحت شواطئ أورو  ، لنسبة له كما للماليني عرب العامل.  الصقيعيةاألصغر منه ىف شواطئ بريوت  الىت دارت فيها قصة ڤيل و

ا وختلفهم ملناطق احلارةا كذلك فتحت حواس وحيد على النفور من،   حلما سياحيا عامليا ، احلب العنيفة للفيلم لبؤس حنو سكا لكن .  والشعور 
ال ىف صفائه وإشعاعاته … يعجبىن جو األسكندرية  ‘:  ا مل ختطر بباله قط حني كتب ىف روايته السكندرية هذه يقولجنيب حمفوظ أعطاه أبعاد

… وميتلئ رواق السماء بلحظة صمت مريب … عندما ترتاكم السحب وتنعقد جبال الغيوم  …ولكن ىف غضباته املومسية … الدافئة  الذهبية
ح وتتابع الدفقات مث تنقض الر… عند ذاك يتمايل غصن أو ينحسر ذيل .  غ كنذير أو كنحنحة اخلطيبدفقة هواء فتجوب الفرا  مث تتهادى

جلنون مث وجيعجع الرعد حامال نشوات فاترة من عامل … وجيلجل اهلدير ويعلو الزبد حىت حافة الطريق … ى عزيفها ىف اآلفاق و ويد… لة 
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عند … ىف هوس فيضم األرض والسماء ىف عناق ندى وينهل املطر … وتكهرب القلوب وتندلع شرارات الربق فتخطف األبصار … جمهول 
ن تلك الدراما إمنا حتكى أسطورة مطمورة ىف  ) … (ختتلط عناصر الكون ومتوج وتتالطم أخالطها كأمنا يعاد اخللق من جديد ذاك  شىء حدثىن 
  . ’ مغمة مل تفهم بعدأو تضرب موعدا ىف غ… وختط طريقا ما زال غامض اهلدف … قلىب 

م - قراءة أى شىء-توقف وحيد الطفل ساعتها عن القراءة  أن هذه الرواية مل تتنبأ فقط فحواها نظرية الحقا ورغم أنه وضع -ومن حينها .  أل
رة صفحىت  ، ني آلخرإال أنه ظل يعود من ح ، ’ حكمها إ بواسطة ميينيني معقولني ‘وبعد عقود إمنا بغزو أمريكا للعراق  ١٩٦٧زمية  فقط لز
تتجسد أمامه صورة مباىن  . الكتب حفرية غائرة ىف كلتيهما ] بتشديد الالم [من روايته املفضلة حيث حنتت اجلديلة احلريرية لعالمة  ١٨٩و ١٨٨

رها ا كان يوما عاصمة للعامل ، األسكندرية وآ ه ال يوجد ىف مصر كلها شىء أمجل وكيف أن ، سياسيا وثقافيا وكل شىء ، وحياول ختيل كيف أ
فقط  ‘:  يقول ؛ وما أراد يوما أن يكون ، وما هو خببري ىف األدب أو الشعر ، ويشرد طويال جمددا ىف صفحىت الرواية ، من شتاء األسكندرية

ت املرعبة   . ’ ! يكفيىن منهما هذه اآل

ا والدة كونية ، وصف كوىن ، أكثر حىت من فلسفى أو وجودى ، شىء أكثر من مذهل ذا الكاتب اجلبار لتخيل أ وصف .  وصل احلد 
من مواد أولية جدا ىف  -الوحدات البنائية للپروتني- يذكرىن ىف كل مرة بذلك الربطمان األسطورى الذى خلقوا فيه ألول مرة األمحاض األمينية 

ته املاء . منتصف اخلمسينيات وشرر  ، إلضافة ألشعة فوق بنفسجية حتاكى الشمس ، األمونيا ، نامليثا ، ىن أكسيد الكربون ، برطمان مكو
.  معا كانت الرتكيبة املثالية ألكثر األشياء منطية وتوافرا ىف كوكب األرض قبل باليني السنني ، وحرارة حتاكى دفء أحواض الرباكني ، حياكى الربق

ت هذا الربطم ا مكو احلساء الذى قعقع اآلهلة ىف عروشها  ، ان حىت ولدت هذا الفتح العلمى الزلزال هلا من حمنة جزيئية مروعة الىت مرت 
ا ليست صاحبة معجزة اخللق املزعومة ال لعموم الناس أن تذكر أنه يكتب أد حرج لوال رمبا - فعال يكاد حمفوظ .  البعيدة مدعيا نيابة عنها أ

ا حالة سدميية تصبح فيها ك - للخاصة علما شىء واحد مل يعجبىن  . ’ االنفجار الكبري ‘الزما منصهرة تنبئ بقدوم پل اجلسيمات يكاد يقول إ
سواء - من  ، سواء خطباء الدين أو خطباء السياسة ، فيها هو اإلتيان على ذكر اخلطباء ىف مثل هذا السياق الفلسفى املا ورائى الربكاىن احمللق

  ! حمفوظسحقا ملن يكتب بعدك   . نفرتىن منهم أمى -بسواء

 
  ! فهى ال جيب أن تزيد بشعرة واحدة عن حقوق الكلب ، لو كان لإلنسان حقوق أصال

لساعات أمام الغسالة الكهربية.  احلقيقة أن قصة وحيد مع شراسة الطبيعة أقدم حىت من ذلك جللوس   ، رمبا بدأت بذلك الولع الغريب 
ا للمحنة الرتا ا املالبس داخلها من حلظة بدء التشغيل حىت انتهائهچيدية كان يهوى التطلع من  تتطور الغساالت وختتلف أشكاهلا .  الىت متر 

ا ا خري  ، عن هذه العادة السادية ، صديق أو خادمة ، عندما كرب كان يقول عندما يسأله أحد.  وعادة وحيد الشاذة ال تتغري أبدا ، وتقنيا إ
م ، ملهم له ىف أفكاره تيه أثناء تلك اجللسات الطويلة على أرض محام املنزل الباردةوأن أفضل  ا أفضل حىت من الشرود عرب الشباك .  الت  إ

ائية طباشريية املالمح إن ماكينة الغسيل الكهربية أشبه .  الزجاجى خالل رحلة قطار طويلة مرحية من القاهرة لألقصر وسط خضرة املزارع الال 
  . برطمان اخللق ، مأساوى الظروفشىء عرفه بذلك الربطمان 

والذى كان  ، يمس واتسون مكتشف الدى إن إيهچونيتشه حىت  سپنسرمن داروين و  ، كان معجبا بكل من يتحدث عن قسوة آليات التطور
رة - املعاصرين منهم على األقل-أكثر اجلميع  وين رأى اإلنسان قردا إذا كان دار .  أساسا بسبب زالقة لسانه ىف نقد مفهوم حقوق اإلنسان ، إ

ويقول إنه لو كان لإلنسان  ، أى أحد ، كان وال يزال يقول إن أمنا الطبيعة مل تعط حقوقا ألحد -طال عمره-فإن واتسون  ، ونيتشه رآه دودة
نفسها عما وال يزال يؤكد أن التطور سوف يكتسح عشرية اإلنسان !  فهى ال جيب أن تزيد بشعرة واحدة عن حقوق الكلب ، حقوق أصال

  . وقطعا سوف تنزع عنه قداسته املوهومة الىت ادعاها لنفسه ، قريب

هو  ’ ثروة األمم ‘وبطبيعة احلال كان  ، مثل هذه القراءات واالهتمامات هى الىت حسمت ميل وحيد احلازم حنو االقتصاد مطلق التنافسية
  .  االقتصاد ممن جاءوا بعد آدم مسيث ومرجعه الكالسى الكبري هذاكما هو دستور الكثريين من اختصاصىي ، دستوره ىف الشأن االقتصادى

لدكتور فرغلى …   . من كل هذا وذاك جاء إعجابه الشديد 
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  ، إن ما تقوم به  سيادة الرئيس عظيم
  ! لكن مصر اآلن ىف حاجة ملدير ال لزعيم

لث ميكن أن يقرن بفريدريك  ن .  فهو الدكتور حسني فرغلى،  دمانيفرييلتون ڤون حايك ومبلو كان مثة اسم  ذلكما مها املنظران االقتصاد
لرتتيب تشر ورجيان  ما العظمى بتطبيق أفكارمها ، اللذان تبنامها  طروحة ىف الثمانينيات تقول پروفيسور فرغلى أما ال.  وصنعا ثور فقد انفرد 
األفضل أن يرحلوا عن تلك املناطق املنكوبة ويبحثون .  دعوهم وحدهم يصارعون الطبيعة.  اتركوا الناس تعاىن.  بعدم جواز إعمار املناطق املنكوبة

طفت أطروحته للسطح  ، ٢٠٠٥حني ضرب إعصار كاترينا نيو أورلينز عام .  كالم قاس وغري إنساىن مل جيد من يؤيده ىف حينه.  عن مكان آخر
م يفعلون  ، ى على إعادة إعمارها للربهنة على أن الساسة إمنا يبذرون أموال الضرائبواستغلها املعارضون لإلنفاق احلكومى السخ ، من جديد وأ

  . ال أكثر ، هذا ألغراض انتخابية خسيسة

رة السادات ألمريكا ىف عهد الرئيس رجيان طلب مقابلته سة الوزارة ىف مصر ، خالل ز ندفاع رائع ، فرفض ىف حلظة.  وعرض عليه ر :  قائال 
  . ’ ! لكن مصر اآلن ىف حاجة ملدير ال لزعيم ، ما تقوم به  سيادة الرئيس عظيمإن  ‘

  . ستكون أنت ذلك املدير -

مبا فيه االنفتاح والثورة اخلضراء والسالم مع إسرائيل وكل أفكار سيادتكم  ، إن مصر ، كال ‘:  لكن القرار كان فيما يبدو حمسوما سلفا
  . ’ ال ميكن أن يصلحها ال أ وال غريى ، ةفوضى شامل ما هى إال ، الرائعة

لدينا .  سأقوم مبجزرة لإلنفاق الفيدراىل . عن نفسى سأخطو أعمق من مشروعى االنتخاىب ‘:  أما رجيان فقد قال للسادات ىف اليوم التاىل
ت املتحدة مدينة.  عجز ال لزوم له وبعد قليل  ، االقتصاد شديد احلرية سأطبق.  حنن لسنا ىف حالة حرب مثال حىت تكون حكومة الوال

  . ’ ! وإحنا ىف أمريكا أوىل،  ايكحڤون ماجى بتطبق .  سأخفض الضرائب أيضا

كيف عرفت مبا دار بني رجيان  ‘:  وسأله ، اقرتب اللواء عزمى وكان قد استمع لكل ما قاله وحيد . كا جيلسان ساعتها ىف غرفة إدوارد
  . ’ ؟ والسادات

  ؟ نتوكيف عرفت أ -

  ؟ صح.  دكتور فرغلى هو إللى حكى لك . كنا قاعدين زىي أنت وأ.  السادات حكى ىل -

  ؟ فوتىي ٢چوال كده قدام بعض على أنت والسادات كا )  : ال جييب إمنا مرة أخرى بغريزة الصحفى يرد السؤال بسؤال ( -

لظبط - السادات هو إللى طرح .  املوضوع األهم كان خطف القذاىف ؟ أنت فاكر السادات راح علشان موضوع الدكتور فرغلى . أيوه 
وىف  ، ١٩٨١أغسطس  ٦لقاء السادات ورجيان كان يوم .  وكنا ها حنط عمر احمليشى رئيس لليبيا ، وأ إللى وضعت اخلطة ، الفكرة على رجيان

بعد كام يوم .  الكالم يفضل سر حىت عن رؤسائىوفهمىن أن كل .  أعتقد ألىن خمابرات لكن أصلى قوات خاصة ؛ نفس األسبوع استدعاىن
خلطة ىن.  رحت له  لظبط ، قلت له ممكن  فندم ؟ سألىن فيه احتمال القذاىف يتقتل ، درسها واستدعاىن   ، حمدش يضمن ظروف العملية 

جل املوضوع ده شوية.  وطبعا أى رصاصة جايز تطلع كده أو كده ىنكنت حاسس أنه جا.  بص ىل وقال  أو جايز  ، يز يفكر ىف حاجة 
ىن ىن مع أمريكا إللى كانت عاوزة حتاكمه ، أو جايز حيط احتمال قتل القذاىف ىف االعتبار ، يكلف حد  لكن األجل جاء له  . أو مثال يدرسه 

  ! بعد كام أسبوع ومل يتم أى شىء

  . وأغلبها فيه اسم احمليشى ، اتكتب كتري عن خطط الغتيال القذاىف -

  .  ما حدش كتب عن خطة تنفذها قوة مسلحة مصرية.  كلها كانت لعب عيال.  موش دى -

الذى كل ما يعرفه عنه عمالء  ، اهلادئ الصامت شبه اخلجول،  ) بينما ىف الواقع هو قرب الستني ( ’ الشاب ‘ذهل وحيد من أن هذا 
ضى الرشيق ط ، پنت عزمىرمسيس أن امسه الكا لعرق كل الضابط املتقاعد الر تى جر بىت شريت قطىن مبلل  ويل القامة أمسر البشرة الذى 

ويفضل شركات السماد رمبا  ، وأنه أحد املستثمرين غريىب األطوار ممن يفضلون االستثمار طويل اجملرى ، صباح وبنظارة مشسية أنيقة ال خيلعها أبدا
ا أو شىء كهذا س    . ى خلفه سرا رهيبا كذلك السرذهل من أنه شخص خيف ، بسبب قرابته أل
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  ؟ أنت ليه بتقول ىل القصة دى -

ولو مت أ جايز السر  ، ما فيش وال كلمة احتطت على ورق ، اتنني ماتوا .  ما يعرفهوش غري ثالثة احتمال علشان هى سر ! موش عارف -
  . يندفن لألبد

مبا أنك كنت قريب كده من  ، لك أحب أعرفك بشىء عن نفسى بس قبل ما أقوهلا.  أ برضه عاوز أقول لك حاجة : پنتبص  كا -
طبعا .  أ من الناس القالئل جدا الذين مل يلوموا السادات أو رجيان على استخدام اإلسالميني ىف ضرب الشيوعيني.  السادات وواضح أنك بتحبه

لوكالة ، فسيهماوكان األفضل أن حيار الشيوعيني مباشرة بن ، وغلطة كربى ، ما حدث هو كارثة س أشرس وأشد ختلفا ؛  وليس  .  أى بواسطة أ
  . وطبعا كما نعلم مجيعا دفعا الثمن غاليا

  . ما حدش بيتعلم ببالش -

أن أقول هذه  ، أ من السهل ىل ككاتب.  أ عاوز أقول كده ، فعال ) : وقد ازدادت كلماته حدة وسرعة وتنفيسا عن غيظ مكتوم  ( -
روع ما يكونوأهند ، مبادىء أ ال أحتدث عن  ؟ لكن ما مل أفعله أبدا هو أن أنسى عمن أحتدث.  هذه وظيفىت.  س كل شىء على الورق 

و ليتها حىت كانت حر صحيحة  ، انتهازى يسارى حقري كبيلل كلينتون الذى حارب مع األصوليني اإلسالميني كتفا بكتف ىف البلقان
ت اليسارية  ،  حنن نتحدث عن السادات ورجيان.  فقط كى ينتصر اإلسالميون على كليهما ىف النهاية ، ن بيحارب يساريني زيهإمنا كا ، حلسا

بسقوط ،  ) ! إمنا إنسان أل ، پيوتر آهجايز من كم (ويكفى السادات نبوءته غري املسبوقة من إنسان  . عن اثنني من أعظم زعماء القرن العشرين
ته تسوية ب،  ڤييىت ىف عز جالل جمدهوكان االحتاد السو ،  ڤييتاخلرباء السو طرد ما يوم  أقصد . ڤييىتاالحتاد السو  ست وپراج پوداوكان بوسع د

ذا احلجم ، ألرض لبادرة أقل من هذا بكثري ى حجم ، ومل حيدث أبدا أن تلقى لطمة مهينة  رخيه ، من أى أحد ، أو  وفعليا كانت  ، ىف كل 
من السهل تقول عليهم .  ڤييىتوطبعا يكفى رجيان السقوط الفعلى لالحتاد السو  . ية تراجعية بعد عقود طويلة من النمو والتوسعأول خطوة انكماش

م كانت غلط مع اإلسالميني ألوراق إللى حتت إيده ، جهلة أو حسا حىت  ، دى أ فامهها كويس.  بينما دى سياسة واملسئول الزم يلعب 
طول عمرى ما شفت فيه املسلم  ، أ بصراحة رغم كل إللى املآسى إللى عملها السادات ىف تديني اجملتمع ،  سيادة اللواء.  بلهاوإن ما كنتش قا

لتأكيد مل يتخيل مصر دولة إسالمية ،  إمنا طول فرتة حكمه أل ،  جايز ىف شبابه نعم ، املتدين لضبط ، واألهم أنه  دولة عصرية  : إمنا العكس 
ا الوحيدة املتقدمة إسرائيلمنف إن مل يكن أيضا العداء قدر اإلمكان مع  ، تحة على العامل واحلداثة حرة االقتصاد وتعيش ىف سالم وتعاون مع جار

حرفيا كما أبطال  ، چيدىبطل ترا ، فقط كان ىف نظرى بطل بيحارب الشيوعية.  بقية اجلارات املتخلفات من أجل ضمهم ملعسكر التحضر مثله
ن القدمية ىف األساس الشيوعيني أنفسهم هم من يتحمل معظم مسئولية ما حصل من :  هو ده رأىي.  سيطر عليه هدف نبيل فقاده للتهلكة : اليو
إللى على غبائهم احلقيقى منقطع النظري  وأن النهارده الزم يشعروا بندم شديد.  موش السادات ورجيان ، إن مل يكن كل املسئولية ،  هجمة إسالمية

  . تسبب ىف كل هذا

  . ) مل يدعه وحيد يكمل (… بس  -

كان من  ، حىت ىف إيران . وكان العامل بقى أفضل كتري ، ما كانش حصل إللى حصل ، ذكية ومتحضرة ، لو كانوا اتصرفوا بطريقة خمتلفة -
أما هم فما كانش ها .  ركوها وقادوها وكانوا وقودهاإن مل أقل ح ، عاشر املستحيالت أن يسقط الشاه بدون مشاركة الشيوعيني ىف الثورة عليه

شوية مسعورين .  ڤييىت سقطواالحتاد السو  ، وهم أبيدوا ىف إيران ، اتطبقت ىف مصر ) بني قوسني (الرأمسالية  ، خيسروا أكرت من إللى خسروه فعال
 ، السينما ، الصحافة ، الطلبة ،  حتريض العمال ، قد طبقىح . وبيلحوا عليه بكل الطرق ، بيتبنوا مشروع فاشل بل مستحيل امسه االشرتاكية

سم املساواة ورفع الظلم والسالم العاملى وأخوة البشر  ، األغاىن ، املسرح  ،  كالم مجيل.  إخل …لعب على مشاعر الناس من كل الطبقات 
ملاليني مألت العامل ، انفعاالت ومشاعر مؤامرة ضد الطبيعة وقوانينها وضد .   حلم غىب.  فسه وال حاجةإمنا املشروع ن ، وجناح هايل ومظاهرات 

ىن.  إال الفقر للجميع ، وموش ها يودينا ألى حتة ، طبائع اإلنسان ى طريقة  س مبثل هذه اللزوجة كان أصعب بكتري  أو  ، وأكيد استئصال أ
ملقارنة  ، أعلم أننا عانينا مجيعا من ظهور اإلسالميني ، نعم)  : يهدأ قليال . ( على األقل بطريقة سريعة زى إللى عملها السادات ورجيان لكىن 

دفعها عن طيب خاطر للخالص من كابوس رهيب هو  - أفرادككمجتمعات و -ضريبة بسيطة كان جيب علينا  ، أعترب ما عانيناه رغم أمله وجسامته
  ؟  ماشى.  لزى العسكرى ومحل السالح حملاربتهاعلى األقل مل يضطر املاليني من أمثاىل عرب العامل للبس ا.  الشيوعية
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  ! بس على فكرة إحنا ىف القوات املسلحة ما لناش أى رأى ىف السياسة ! ماشى -

دى عاملة .  أو علشان الشرطى أخطأ نربئ اجملرم ، ننسى املخرب األصلى -بفرض أنه أخطأ-أن موش علشان املصلح أخطأ  ، ختصار -
ظت بعد كدهوا ، زى إسقاط صدام حسني د عالوى ؟ پول برميرهل الغلطة  ؟ هل الغلطة تومى فرانكس . لدنيا إللى   ، كال  ؟ هل الغلطة إ
حلديد والنار ؛ أمريكا أخطأت ، نعم.  الدميوقراطية:  الغلطة هى ما جاء الحقا  اپختيلته  ، فبدال من أن حتكم العراق حكما عسكر حداثيا 

تپالستيك رعت دستورا وأمرت مصانع الوش ، أو أملانيا أخرى  . فكانت النتيجة أن حتول كله لساحة حلرب أهلية ، بتصنيع صناديق لالنتخا
  لكن ىف احلالتني اجملرم األصلى معروف وإسقاطه عن عرشه 

ه احلاجة إللى أ عاوز ، دى املقدمة عن أرائى.  كان واجبا بل ونصرا كبريا للحضارة بكل املعايري فهى أنك جبت ىل  ، أقوهلا لك أما 
  . اكتئاب ما بعده اكتئاب النهارده

  ! أ دلوقت إللى بقيت عاوز أعرف أنت ليه بتقول ىل كل الكالم ده ليه -

 .  كان حاجات كتري جدا اتغريت ىف املنطقة ، لو خطتك إللى بتقول عليها دى كانت اتنفذت)  :  يزداد االحتداد والسرعة ىف كالمه ( -
إمنا كان جايز ساعتها كل جبهة  ، موش هو بس . كنتم قطعتم رأس األفعى ، م معركة هنا وهناك على اجلبهة الغربية ما هلاش أثر يذكربدل كا

ارت   ! وشكرا ! وأمثان مهولة دفعتها املنطقة والعامل بقى ممكن جتنبها ، الرفض ا

قول لك إحنا ىف القوات املسلحة ما لناش أى رأى ىف  - وبقينا بنكتب بدهلا  ، بتاع زمان ’ العدو ‘صحيح شلنا كلمة .  السياسةزى ما 
م مبارك ودخلنا بعض معارك هنا وهنا ، ’ العدو اجلنوىب ‘و ’ العدو الغرىب ‘على اخلرايط واخلطط احلربية  م السادات وأول أ م  ، أ وإللى أعرفه أ

  . إمنا ىف كل ده موش إحنا إللى حدد وال إللى بنحدد سياسة البلد.  والسوريني الفلسطينيني ، من جديد ’ العدو الشرقى ‘أضافوا دلوقت 

  ! شكرا:  قول لك ) : وقد وصل الغيظ مداه ( -

 
  ! كمال اجلنزورى،   تلميذ الدراسات العليا عنده

 ! كمال اجلنزورى،   دراسات العليا عندهتلميذ العلى يد  -صدق أو ال تصدق- قبل  ، دكتور فرغلى الذى رفض توسالت السادات املباشرة
ملرحلة الثانية لإلصالح وبدء  ،  هذا الوزير املتفق عليه سرا من قبل املؤسسات املالية العاملية ليكون رئيس الوزراء القادم ملصر مبجرد انتهاء ما مسى 

قد جرت مبكتب آل  ، ت قبل هذا التاريخ بنحو ستة شهورقيل فيما بعد إن املقابلة الىت مت . ١٩٩٦أول يناير  ، اخلصخصة ، املرحلة الثالثة
جاء كل تلك الرحلة الطويلة ملصر بساق ممدودة ىف  ، فآل جور هو الذى بعد هذه الشهور ، هلذا الظن مربراته.  ئب الرئيس األمريكى ، جور

ملرة ، اجلبس لتنصيب اجلنزورى   . روفيسور فرغلى وال أفكارهمپطيق أصال أمثال آل جور يسارى وال ي.  لكن ذلك الظن مل يكن صحيحا 

لكوجنرس ، املقابلة متت ىف احلقيقة ىف مكتب نيوت جينجريتش عيا.  زعيم األغلبية اجلمهورية  الشخص الرابع كان .  للدقة كان اللقاء ر
والصديق الشخصى لكل تلك القيادات  ، حات رجيانوالقوة الدافعة وراء إصال ، بشري االقتصاد احلر األشهر ىف أمريكا ، ميلتون فرييدمان نفسه

ليمينية حملافظني اجلدد ، املسماة  املعلم الذى  ، وأخريا وهو ما يهمنا . الذين جينجريتش هو أوهلم وأشهرهم ، واألب الروحى ملن مسوا الحقا 
ا الكوجنرس   ، بعد دقائق انتحى فرييدمان جبينجريتش.  رضع على يديه دكتور فرغلى الفكر االقتصادى يتهامسان حول اخلطط الىت سيحاول 

ما ، هيلالرى وزوجها ، كبح املشاريع الكارثية آلل كلينتون   : االثنان الباقيان بدءا احلوار.  هكذا كا يتمثال

  . ليه ما تطبقش أفكارك دى بنفسك ىف مصر ، امسح ىل  دكتور -

  . أفكارى مطبقة ىف تشيلى وأمريكا وأماكن كتري -

  ؟ تشرف على جتربة ما إشرافا مباشرا ؟ ملاذا ال تطبقها بنفسك -

ليل اإلعالم ىل وللى زىي اليومني دول ، وبصراحة  دكتور كمال . مصر اشرتاكية من فجر التاريخ - أ أفكارى ماشية  ، ورغم كل 
احلل عندكم جيب أن يبدأ ببنك استثمارى  ، على أية حال . أو لو رعوا انقالب ىف حتة زى تشيلى،  ساكسون-وبس عند األجنلو ، لعافية



٧٠  

ليكن  ، ورقابة واعية غري غليظة اليد ، وبتداول إليكرتوىن ، وقبلها لتأسيس البورصة بقوانني على أعلى مستوى عاملى ، ضخم إلدارة اخلصخصة
  . امسها هيئة سوق املال أو شىء كهذا

رخي ( - لضبط فيها ، يامل يشأ اخلوض ىف هل مصر اشرتاكية  فهو ىف قرارة نفسه يرى مصر القدمية أما وجذرا  ، أو ماذا كان دور الدولة 
 ، مل يكن لريى املصرى القدمي شيئا سوى الطبيعة ، ال لشىء إال ألنه ىف ذلك الوقت البكر وحتت تلك السماوات صافية الذهن ، للقانون الطبيعى

لذا فقط عاد  ؛ وقطعا مل يكن ليعرف شيئا امسه األيديولوچية أو اإلسقاط أو ىل عنق األشياء ، اومل يكن يسعى لتعلم أو تقديس سوى قوانينه
  ؟ تشرف عليها إشرافا مباشرا ؟ ملاذا  دكتور ال تطبقها بنفسك ) : ليكرراجلنزورى 

سيس شركا ، هذا البنك جيب أن يكون عمالقا . أ ليس لدى املال ملثل ذلك البنك - ت جديدة ومتويل شركات قائمة قادرا على 
  . إخل …

لسوق:  فرد اجلنزوى بسرعة مدهشة   ؟ ملاذا ال يكون هذا البنك بكامله تقريبا مملوكا لصغار املسامهني ، لكنك  دكتور تؤمن 

سة الوزراء نفسها قد عرضت يوما على فرغل.  كما يقولون ، كان هذا االقرتاح ضربة معلم وهو يعرض  ، ى ورفضهااجلنزورى كان يعلم أن ر
لتحديد العرض الوحيد الذى ال ميكن رفضه.  عليه اليوم شيئا أقل شأ بكثري حقق أحالمك دون أن تتوىل منصبا :  لكن هذا العرض األخري هو 

وقبل ىف أقل من  ، قرتاحفقد صعق من اال ، وألن شيئا ال يفرح األستاذ أكثر من أن جيد تلميذه قد فاقه.  الشىء الذى تعافه وتزدريه ، حكوميا
ما صديقان محيمان أكثر مما توقع.  حلظة   . وأنه حيتفظ مبثل هذا القدر من الدالل واحلظوة عند أستاذه ، وفوجئ اجلنزورى 

ض الثالثة الذين ميثلون ثالثة أجيال خمتلفة من االقتصاديني حييون زعيم . عادا لزف البشرى لصاحب املكان وصديقه الكوجنرس  بعد قليل 
النصراف فبدا مضحكا بعض  ، الذى وقف ساعتها متوسطا فرغلى واجلنزورى ذلك القصري املكري ، فجأة ألقى الثعلب الكهل.  العتيد ويهمون 

ا مث يع ) ملدة عشرين عاما عادة ىف املتوسط (الىت تثري غضب اجلميع  ،  ألقى بواحدة جديدة من نبوءاته الطائشة فائقة الفحش ، الشىء رتفون 
:  ) أو حىت ىف قرن كامل (مل حيدث أن شهد جيل ىف التاريخ كل هذه املنجزات التقنية ىف سنة واحدة  ‘:  قال.  بعد ذلك كما هى حرفيا

تغلت هذا لكن انظروا كيف اس ، زائد جلوبة تتيح انتشارها الفورى مجيعا ، زيون الكيبول أو الساتياليتڤتلي ، االتصاالت اخلليوية ، اإلنرتنيت
حية ؟ الزمرة الشيوعية ساكنة البيت األبيض م ماضون ىف سلسلة قوانني جباية الضرائب تنهك االقتصاد وتضيع الفرصة التارخيية من  ومن  ، إ

ن االقتصاد يتقدم ت العقارات والتضخم عامة خللق وهم  ا بقوانني أخرى تشجع رهو م يق.  الناحية املقابلة يدارو ودون وول سرتييت األخطر أ
كساد قد يفوق كساد  ، وستفضى إىل كارثة كربى ، نفسه إىل فقاعة ىف أسهم التقنية ستقع حتما خالل سنوات إن مل يكن شهور قليلة

ا  اعطن ، ال سوق لتجارة السراب ، سياسات بناء جاد ؛ هذا ما مل يتول احلكم بسرعة رئيس يطبق بصرامة سياسات سوق حقيقية ، الثالثينيات
  . ’ البنائني األشرار ممن جيب أن تقصم الضرائب ظهورهم وتسرق عرقهم ، ولنرسل معا لفواتري جليوب ضحا املشرتكني ، كسال وخذ ومها

لقانون الكارثى للتصريح للبنوك التجارية مبمارسة نشاط البنوك االستثمارية …  بوش وفريقه.  چورچ دبليووأيضا يتنبأ غائيا ب ، كان يتنبأ 
  ! الثورى غائر الطليعية والتقدمية

 
  احلئد

قد طلب على  ، كان حني قد علم قبل حنو عقد ونصف برغبة السادات ىف مقابلته  . ’ احلئد ‘فرغلى كالم السادات عن پروفيسور تذكر ال
تيه مبلف متكامل عن رئيس مصر لطبع على أن يكون به بع ، عجل من شركة خدمات صحفية أن  لفتت  . ڤزيونيةض التسجيالت التليمشددا 

لو كان   ‘ : ساعتها ضحك وهز رأسه هاز.  ’ ! احلئد:  إال حاجة واحدة ما قدرتش عليها ، أ قدرت على كل حاجة ىف مصر ‘نظره عبارة 
لذنب إال أنه بعد اغتيال السادات شعر بشديد احلزن وببعض غري.  ’ ! هلان األمر ، ذلك احلقد هو كل مشكلة مصر حقا  قليل من اإلحساس 

ر من غضب الناس الكثري ، لقد ترك الرجل يصارع وحيدا من أجل انفتاح عشوائى بىن القليل . والندم ال  -فرغلى تحسب نظر-وإن كان  ، وأ
  . فدفع حياته مثنا هلذا األخري ، انفتاح اضطره للجوء للدين لتمريره ؛ مفر من غضب الناس ىف كل األحوال

  . واعتربه ختليدا وتكرميا للرئيس السادات على حنو أو آخر ، پيد امسا للشركةنا اختار دكتور فرغلى كيو من ه …
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  النسوان القماطة

  . اوعى تقول ىل  حاج أن ما عندكش فكرة عن النسوان القماطة -

  ! أ موش وسخ زيك -

  ؟ وإيه الوساخة ىف كده -

نية ، املرأة العراقية تقمطك ىف وسطك برجليها ، العراق ونساء تركيا ويبدأ ونس ىف شرح الفارق بني نساء  ، واملرأة الرتكية تقمطك ىف حتة 
  ! الواحدة تبقى خملفة عيلني وتالتة وتقمط

  ؟ أنت خايف من املدام وال إيه  حاج -

حلوار رغم دخول صاحبيه ىف منطقة تكاد تكون وروميو املست . ويضطر ضهرى بطيبة أن يشرح أنه متعفف ومل خين أبدا إجالل الىت حيبها متع 
لنسبة له ا قبل الزواج ، احتكارية    . يواصل حث ضهرى على االعرتاف بكم مغامرة أتى 

ر ذات مرة قر .  هكذا راح يشرح قصته.  العراق وتركيا كانت أكثر األماكن الىت تردد عليها ونس ىف رحالته لتوزيع املالبس انطالقا من الكويت
قال له تعاىل قابل  ، فتقدم إليه خملص مجركى ، وأن ال بد من رشاوى هائلة ، فوجئ بعراقيل اجلمرك.  أن جيرب بيع كل كونتينر الشتاء ىف مصر

سم .  اشا وها حيل لك كل حاجةپال بيعها ىف مث قال له أعوان الپاشا املياه أتلفتها وها نغسلها ون.  حىت يسهل دخوهلا ’ اشاپال ‘كتب الشحنة 
  . وكالة البلح

  . ’ ! إذن قالوا لك كانت ىف العشة وطارت ‘:  ويتدخل ضهرى

  ! ىف حلظة خسرت نصف مليون جنيه ! لظبط -

ه قد ترك لدى وفاته صكوكا ألسهم لبعض شركات .  وهو ال يعرف ماذا سيفعل ، خبمسني ألف جنيه ، عاد ونس لدمياط اكتشف أن أ
ا تساوى حواىل .  ا كانت نصيبه من املرياث الذى قسم فيما بني إخوته وأخواته الكثروأ ، حلج القطن ومطاحن  ٣٠نظر ىف اجلريدة فوجد أ

پرامجاتية وزوجته ال.  وهو ال يعرف األسكندرية جيدا ، حيث ال يوجد ىف دمياط شركات مسسرة ،  فقرر الرحيل واالستقرار ىف القاهرة.  ألفا أخرى
 . خبار اإلنرتنيتالفورى پيوتر األوالد ىف إمداده وستستخدم كم ، قدم على معاش مبكر من وظيفة الشهر العقارىا ستاجلشعة شجعته وقالت إ

مه القدمية ىف القاهرة اية أسبوع كما كان يفعل أ   . وسيأتيها كل 

ثة أسابيع حصل على غرفة مفروشة واستقل لكنه بعد حنو ثال ، ومل يكن خفيف املقام جدا ، قدم حلى املطرية لبيت إحدى قريبات زوجته
  . بنفسه

  ! وأعمل جالء من عندكم ، أول الشهر ها أدور على أوده مفروشة -

ت وعناوين شركات السمسرة ىف املطرية ، ظل يالحق موظفة البورصة ىف التليفون أحالته لإلدارة املختصة .  للحصول على تليفو
  . وأن لديه صكوكا ورقية يريد تسليمها بسرعة ، حدادعى أنه مسافر يوم األ.  ملطبوعات

  ؟ صكوك إيه -

ت الشركات ،  موش مهم -   . أ بس عاوز أعرف تليفو

  . ’ ما فيش شركات مسسرة ىف املطرية ‘:  وحتضر املوظفة املغلوبة على أمرها أحد الكتيبات

  ؟ طيب مصر اجلديدة -

لتجارى الدوىل ويع ، متليه بعض األمساء أخريا يستقر على شركة .  ويستبعدها ، ألف جنيه ١٠٠رف أن احلد األدىن لفتح حساب يتصل 
لنفر يصل ما بني املطرية وروكسى ، رمسيس جر  ص    ! إذ أيضا حلسن احلظ هناك مايكرو
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م سنة  كان جاى  ، القصر دهصاحب پان تعرف أن إم ‘:  وكالعادة وجد نبيل طريقا ملصادقة كل قادم جديد ، ٢٠٠١كان ذلك ىف أحد أ
  . ’ ؟ املطرية أصال

  ؟ إزاى -

  . املطرية بتاع املنزلة ، موش املطرية دى -

  ! بتاعتنا برضه ) : ضاحكا ( -

ملطريةكانت بتتنافس على مقاولة إنشاء خط سكك حديدية من املنصورة ل  چيكيةأصال شركته البل - حس أنه موش قد .  پور سعيد مرورا 
وحب واجتوز من  ، وبىن مصر اجلديدة ، وقرر اإلقامة لكن حب البلد . وخسر فعال ، جه بنفسه ملصر . ه ها خيسر املشروعشركات اإلجنليز وأن

   ! هنا كمان

 
  . هو فساد ، خللق ما يسمى مبال عمومى -أو حىت طوعا-جمرد جتميع أموال الناس قسرا 

  ! ال فساد ، حكومةال :  لتاىل املعادلة للقضاء على الفساد بسيطة جدا
  ؛ لكن نستطيع االستغناء عن احلكومة ، حنن ال نستطيع االستغناء عن الرأمساليني

  ، الرأمساليون هم ربنا الذى يطعم الناس ، بلغة الدين
  ! واحلكومة هى رجل الدين الذى يقتات على حشر نفسه كوسيط بني االثنني

لتمام والكمال ىف الدراسة ١٠قضى ونس  وصل لدرجة أن بدا يقول  ! قسم اهلندسة امليكانية ، ىف هندسة أسيوط ، ٢×  ٥،  سنوات 
هكذا جاءت الطبيعة الىت الصقته إىل أن حطت على .  هيئته البدنية كانت جتعل هذا أقل غرابة من املتوقع.  لزمالئه  ابىن ولزميالته  بنىت

بىن وبنىت.  أرضية شركة رمسيس :  أو ينادونه اصطالحا النداء الذى ألفه طيلة حياته ، ه اختصارا عم عبده أو حاج عبدهوينادون ، ينادى اجلميع 
رمبا اختارته ىل إحدى خاالتى كاسم  ‘:  يقول متهكما.  مبا ىف ذلك ونس نفسه ، ال أحد يعرف من أين اشتق هذا االسم أو من أطلقه . ونس

  . ’ لها عائلة أىبدلع بدال من األمساء ثقيلة النطق والظل معا الىت تفض

وىف النهاية رضى بوظيفة السكك احلديدية مبرتب حكومى  . ومل يقبل ، تقدم لالشتغال ىف مصنع حرىب ىف أىب قري ، بعد أن خترج عاد لدمياط
 منوت موتة وقرروا يسيبو  ، السكك احلديدية لن ختصخص أبدا ‘:  وبعد فرتة قال.  كما تزوج من إحدى قريباته ، ىف موطنه دمياط ، فه
مث جرب الذهاب للقاهرة واالشتغال ىف ذات نوعية الشركات  ، اشتغل ىف شركات مقاوالت ورصف طرق وما إليها ىف دمياط وحنوها.  ’ ! ربنا

جرا للمالبس ، ١٩٥٧هذا األب مقيم هناك منذ عام .  وىف النهاية قرر السفر ألبيه ىف الكويت ، اخلصوصية الصغرية ورث عنه  . واآلن أصبح 
تى ببواقى منتجات السنة من مالبس  ، كان ونس يسافر ملانيال ىف ختام كل موسم شتاء أو صيف.  لدمياط -أى األب-ونس مهنته وعاد هو 

  . كما سبق وروى ، مث أخريا مصر . مث يوزعها بسيارة لورى ىف الكويت والسعودية والعراق وسور وتركيا ، األطفال

رت قصة ونس جدال بني وحيد وضهرى ،  اعداكالعادة من اآلن فص   : أ

  . ولوال الفساد لبقينا أحسن من كده كتري ، الفساد ماىل البلد  أستاذ وحيد -

  !  غريبة -

  ؟ إيه -

احلل ىف تقليص سلطات .  طاملا فيه حكومة فيه فساد.  ىف رأىي الفساد  حاج نتيجة موش سبب.  أنك أخو وزير وبتشتكى من الفساد -
لكامل من االقتصاد.  احلكومة ألبعد مدى   . ما كانش األخ ونس فقد شقاء عمره ، لو ما كانش فيه مجارك.  لذات ترفع أصابعها 

  . ده غلط ىف التطبيق -

يسة بس القومية العربية كو .  الشيوعية كويسة بس التطبيق وحش.  زهقنا ىف شبابنا من الكالم عن النظرية والتطبيق ، ساحمىن  حاج -
إحنا موش ها جنيب ماليكة من السما علشان يطبقوا .  املسيحية كويسة بس التطبيق وحش.  اإلسالم كويس بس التطبيق وحش.  التطبيق وحش
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س تقول ممكن احلكومة تدير االقتصاد لو حتررت من الروتني والبريوقراطية.  السيستم الزم يطبق نفسه بنفسه.  لنا طب هم الروتني .  فيه 
كل .  إذن ىف كل األحوال مستحيل احلكومة تصلح.  كل املال العمومى ها يتنهب ىف حلظة ، علشان لو اتلغوا ؟ والبريوقراطية اخرتعوهم ليه

 ، غري واحد بس ، ده ألن ما فيش سيستم يطبق نفسه بنفسه.  وليست املشكلة سوء التطبيق ، چيات دى الفساد مكون عضوى فيهااأليديولو 
لكتري يكون للحكومة دور أمىن ، واالقتصاد احلر املطلق ، املنافسة املطلقة ، ا الطبيعةسيستم أمن ت بعضهم  ، و مينع حماولة األفراد مصادرة حر

ة ليس به ميز  ، موش ممكن يسمى رأمسالية ، رأمساليني بيتحركوا ىف وسط بريوقراطى حكومى واسع الصالحيات والنفوذ ، إللى إحنا فيه ده . البعض
والفساد شىء أضخم كثريا جدا من  ، الرشوة املباشرة حتت الرتابيزة هى قمة جبل الثلج ال أكثر.  بينما به كل عيوب االشرتاكية ، واحدة للرأمسالية

ألحرى غري الفاضح ، هذا الفعل الفاضح ورة رشوة الفساد ىف أمريكا ال يتخذ أبدا ص.  ألن هناك ما هو أفضح كثريا من أشكال الفساد ، أو 
ألن مسئوليتك كمستهلك أو   ، حىت الكذب وعدم الشفافية ال يعترب فسادا.  إمنا يتخذ فقط صورة قانون يصدر عن الكوجنرس ، مالية ىف اخلفاء

لشفافية قواعد هو كل نشاط اقتصادى حياول أن يستثىن نفسه من ال:  إليك تعريفى للفساد.  كمستثمر أن تبتعد عن الشركات الىت مل تشتهر 
ويستخدم ىف أغراض فاسدة كتنمية  ، هو مال فاسد،  ) حىت لو قام عليه مالئكة أتوا من السماء فعال (كل املال احلكومى .  التنافسية للسوق

ترحبهم وسوء دع جانبا  ، دع جانبا إعاشة البريوقراطيني ممن فشلوا ىف احلصول على وظيفة ىف سباق السوق احلرة (من ال يستحقون دارونيا التنمية 
م كل شىء وكل  ، الناجح والفاشل ، دائما ما ينتهى إىل فقاعة تقضى على األخضر واليابس -أى ذلك املال-واألسوأ أنه  ، ) استغالل سلطا

على الفساد لتاىل املعادلة للقضاء  . هو فساد ، خللق ما يسمى مبال عمومى - أو حىت طوعا- جمرد جتميع أموال الناس قسرا  ، ختصار.  أحد
الرأمساليون  ، ؛ بلغة الدين لكن نستطيع االستغناء عن احلكومة ، حنن ال نستطيع االستغناء عن الرأمساليني ! ال فساد ، ال حكومة:  بسيطة جدا

ية هى احلل احلكومة الصغرية للغا ! واحلكومة هى رجل الدين الذى يقتات على حشر نفسه كوسيط بني االثنني ، هم ربنا الذى يطعم الناس
  ! وكمان األسهل ، األصوب واألوقع

س شجاعة بتحارب الفساد -   ! بس فيه 

ذا العلو أبدا ( - .  ) ! قاهلا متقطعة وكأنه أصيب بزغطة ( ! هأ … ! هأ … ! هأ ) : يشهق بصوت مل يسبق أن مسعه عمالء رمسيس 
بيطلعوا بقضا .   أ أعرف الناس دى شخصيا.  جوائز البطولة والشجاعة حىت إللى بيدوهم.  الصحافة عند أفسد من الفساد.  اسألىن أ

ىف شركة خسرت باليني بسبب  ، إيه حبس ست شهور.  والقوانني مساعدة على كده ، كل واحد وله متن معروف.  الفساد علشان يقبضوا
ا  ، بره التعويضات مبئات املالينيلو زى  ؟ والصحفى قبض أجرة احلبس مقدما من املنافس إللى زقه لإلشاعة ، إشاعة واملؤسسة الصحفية عارفة أ

ما كانش  ، والصحفى عارف أنه ها يقضى بقية عمره ىف السجن من غري ما يقدر يسدد التعويض ، بكرة الصبح ها تبقى مملوكة للى شتمته غلط
م هم نفسهم أس الفساد ، دلة دامغةوحىت لو حتت إيديهم أ ، حىت لو الفساد عيىن عينك . وال واحد اتكلم عن الفساد  . موش ها يتكلموا أل

بينما يعلمون متام العلم أن الرأمساىل لن يدفع رشوة إال ألن هناك ىف يد البريوقرطيني  ، هم يوحون طوال الوقت أن الرأمساليني هم من يفسدون الناس
ا ) أو الصحفيني ( يريدون إعادة تقسيم كعكة  ، هم فقط يريدون تغيري األمساء.  تغيري النظامهم ال يريدون :  ختصار.  سلطة يبتزون أمواله 

  ! الفساد

  ؟ واحلل -

حق حتويل  ، ١٠٠حق متلك األجانب للمشروعات  ، الضرايب صفر ، واجلمارك صفر ، خصخصة كل حاجة.  حرية السوق هى احلل -
ح للخارج  لداخل أكثر إغراء ، والشىء الوحيد الذى مينع حتويلها للخارج ، ١٠٠األر   . هو أن يكون بقاؤها 

  ؟ طرف حمايد على األقل ، وده حمتاج احلكومة ، بس ال بد من دور للشفافية والرقابة -

ر النيل وقناة .  أو ىف يوم ها تفسد لو موش فاسدة ، لو فضلت الرقابة ىف إيد احلكومة ها تفضل فاسدة!  تتخصخص برضه - خصخصة 
خصخصة .  خصخصة حقل الپرتول ومنجم احلديد.  خصخصة الشرطة والقوات املسلحة.  هلرم األكرب والسد العاىلخصخصة ا.  السويس

.  خصخصة كل شىء وأى شىء.  خصخصة القضاء وإصدار العملة.  خصخصة التأمينات االجتماعية والسجل املدىن.  املدرسة واملستشفى
، بيعها  ، وتعىن فقط ، الىت تعىن لك املؤسسات ولتنمية حقيقية ألرض مصر وشعب مصروخصخصته اخلصخصة احلقيقة املؤدية لرفع كفاءة ت

، فما  ، وطبعا طبعا إغالق ما ال ترضى الشركات العاملية بشرائه وبيعه كأراضى أو طبعا إعادة ما اغتصب منها إليها (ألكرب الشركات العاملية 
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 . ) ؟  الصناعة وال البيزنس كى تعطى ملصريني هم أيضا ال يفمون ىف الصناعة وال البيزنسفائدة أن تؤخذ هذه املؤسسات من مصريني ال يفمون ىف
.  وترحل ، حىت ىف خامتة املطاف تبيع الصحراء نفسها فال يبقى هلا شىء تفعله ؛ تعريف اخلصخصة أن ال متلك احلكومة شيئا وال تدير شيئا
لذات لو استجلبناه   به احلكومة يقوم به القطاع اخلصوصى على حنو أفضل والفكرة ببساطة أن كل شىء وأى شىء قامت أو ستقوم من لندن ، 

ما حدش قال .  ومنها كيوپيد ، سوق املال إللى برتاقب كل الشركاتهيئة ريأس ىف نفس الوقت بپيد و دكتور فرغلى بريأس كيو .  أو لوس أنچيليس
بورصة وتوريق وشركات  ، من أوهلا وبكل ما فيها ، وألنه صاحب احلدوتة كلها ، هاتألن دكتور فرغلى فوق مستوى الشب ؟ ليه . تضارب مصاحل

الصح  ؟ من يضمن أن من يليه سيكون شيئا جبارا مثله ؟ لكن ماذا لو قرر الدكتور فرغلى االعتزال . وهيئة سوق مال وخصخصة وكل شىء
يشرتى جملة أسبوعية .   وإللى حمتاج املعلومة يدفع ، أو أى شىء ،  سلعوىف حترى املعلومات عن الشركات أو ال ، شركات متخصصة ىف البحوث

لشركة دى رخيها والسمعة إللى بنتها لنفسها.  مثال خاصة  والشركة الفاسدة أو إللى .  وكل شركة معلومات تكسب ثقتها من خالل أدائها و
خدها للقضاء املدىن وت ، تقدم معلومات مزورة أو مغرضة محاية املستهلك  ، العامل سبقنا للحاجات دى من زمان . فلس وتقفلاملتضرر ها 

إللى عاوز يعرف العبارة دى سليمة .  مثال پوورلستاندرد آند  ، قبل ما حد يدى قرض لشركة وال حلكومة عارف يروح فني.  كل حاجة.   وغريه
ىن يكون أق ، يروح يسأل اللويدز ، وال جايز تغرق به لسمعة.  ل ثقةولو متأمنة ىف حتة   ، والفساد حمكوم كده ، الدنيا ماشية كده ، كل شىء 

  . موش من خالل بريوقراطيني ماليكة ، من خالل حرية السوق

  . ’ ! لو تشاركىن ننفذها سوا ، أ عندى فكرة اخرتاع مبليون جنيه  حاج ‘:  يتدخل روميو

  ! قصدى شر اخرتاعاتك ، ا شر حركاتكواكفين ، اللهم اعطينا من بركاتك ، آه منك  موال -

جاز شفاف.  ثالجة شفافة.  غسالة شفافة.  أجهزة منزلية شفافة - ا موش ها تصدى.  پو   . حىت سراير ودواليب شفافة.  أقلها أ

  .  ’ تبوظ عليهم كل حاجةألنك ها  ؛ لو املضاربني الكبار بتوع البورصة مسعوا الكالم ده يقتلوك ! هى دى الشفافية وال بالش ‘:  ونس يعلق

وعلى ابتسامة  ، سأحصل على ابتسامة كبرية من رمانة حني تراها ! سأكون أول املشرتين !  هلا من فكرة ! غسالة شفافة ‘:  ووحيد يضيف
  . ’ ! أكرب حني تراىن جالسا أمامها

 
  ج املرأة شعرها

فعة تبحث عن فرصة ىف احلياةوإما ف ، عادة صديقة روميو إما أرملة أو مطلقة حسناء هذا هو اسم .  سوسن تنتمى للفئة الثانية.  تاة 
وذات جسد  ، سم ١٨٥أشبه مبوديل طوهلا .  فتاة السيىت ستارز كما اعتاد الباقون تسمية صديقات روميو مهسا وأحيا علنا ، الصديقة اجلديدة

ا مثرة منماة  بلون معدىن فاتح جدا أقرب ما يكون خلليط من الذهب  ، يغطيها شعر طويل . نيايچيلغ العنفوان فاحش املنحنيات وكأ
ال يكف أبدا  ، تتلولب صعودا وهبوطا كبري املوجات كما حلقات واسعة ، وكأنه مغلف بطبقة من األملاس من اخلارج شديد اللمعان ، پالتنيوال

ا ووخزها ىف حترش علىن وقح   ! عن حتسس مؤخر

جاءت بىت  ، حيث وهلم جرا مما إىل هذا ، ’ املقدمة املنطقية ‘و ’ اخللفية الثقافية ‘رت ىف القاعة الكثري من الكالم عن ىف يومها األول أ
ا صورة للفرجة ، حبروف التينية كبرية me.jpgشريت قصري كتب عليه فوق صدرها الضخم  ت .  مبا فاقم اإلحساس  هى ال ترتدى بنطلو

مث أصبحت  ، مادو مع بداية األلفية پوباخرتعته جنمة ال.  هكذا علمنا الكتاب.  ىف البدء كان البنطلون . صرية طوال الوقتإمنا تنورات ق ، أبدا
ا ضيقة للغاية حبيث ال .  حبيث يكاد يكشف األعضاء التناسلية ،  حجر قصري جدا بنطلون ذو.  ترتديه كل فتاة ت أ الفكرة ىف تلك البنطلو
ما حدث ىف السنوات األخرية هو أن صنعت تنورات .  فكانت التنورة ، ’ لتكن هناك تنورة ‘:  مث قال أحدهم.  بدا من سقوطهاختشى املرأة أ
أن زاد بشدة  ، ما استجد مؤخرا أيضا.  ومنها تنورة سوسن ، سواء طالت أم قصرت هى أيضا من الضيق حبيث لن تسقط أبدا ، خفيضة جدا

ا حليقات ، التسعينياتعقد پالى بوى ىف أواخر لقد وىل عصر دشنته جملة ال.  نةاهتمام النساء بشعر العا وهو ميل  ، حينما بدأت تقدمي موديال
  . أدى ىف حينه الزدهار هائل ألدوات احلالقة النسائية

ايته اندثر هذا امليل ت من  ا كانت تروج لشرمبا اكتشفت ال . اآلن مع اقرتاب عقد الصفر وتنبهت حلقيقة قدمية قدم  ، ىء قبيحپالى بوى أ
ج املرأة شعرها ت من الواجب إعادة األجماد التليدة لغابة اخلري والنماء . التاريخ مفادها أن  ن  حل .  رمز األنثى التارخيى األكرب ،  واقتنعت 
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الىت تظهرها  ’ القصات ‘األشكال أو .  كار قصاتهولعمليات صباغته وزرعه وتقويته وابت ، رواج ملصففى هذا الشعر ، حمل رواج أدوات احلالقة
ت أو التنورات من ذاك الشعر أو   حىت وجه الشيطان بقرنني ، من رأس ميكى ماوس أو رأس قرد.  ميكن أن حتتمل أى شىء ، مثل تلك البنطلو

ة داود وهو ما تفضله جمندات اجليش أو جنم ،  حىت صليب وهو ما تفضله املتدينات املسيحيات ىف الغرب ، پيد جبناحيه الصغريينكيو 
ال يزال  ! عفوا ، كال.  مستطيل هندسى رأسى دقيق احلواف ، حىت أبسط األشياء مجيعا ، حىت قلب بسيط تفضله الرومانسيات ، اإلسرائيلى

وهو ما تفضله  ، متسسه يد إنسانحقبة قبل أن  ، أنت ترتك الدغل حبالته الربية قبل التارخيية:  هناك بعد خطوة أخرية إىل البساطة املطلقة
  . سوسن

 
  هذا ليس سقف املهبل

أظن قوى الطبيعة والليربالية املتوحشة  ؟ إيه رأيك ىف سوسن.  ومنتج سينما أكرب ، رئيس حترير كبري ؛  مسرت وحيد.  صاحبىت ؛ سوسن -
حلرف متهيأ ىل ممكن تبقى بليونري  ! ؟ أظن ما فيش أمسى من كده ، حشةطول عمرك بتحكى لنا على القيم السامية للرأمسالية املتو  ! ؟ بتوعك 

  ! بس موش بسوسن ؟ اتعمل قبل كده !  Forces of Natureممكن نسميه .  لو عملتها بطلة فيلم

وال أستطيع فهم كيف يتحدثون كل هذا  ، ٢٠١٠حىت فرباير  ٢٠٠٩من أغسطس .  لقد مرت على اآلن ستة شهور وسط هؤالء الناس
 ، أ مل أمارس من اجلنس إال جزءا من ألف مما مارسوه هم.  هذا شىء ال أستطيع متثله أبدا.  وبكل هذه اخلربة عن النساء ، قت عن اجلنسالو 

ملته ضعفهم مليون مرة م .  مع ذلك ال زلت ال أدعى أىن أفهم النساء ولو لذرة واحدة.  لكىن  اد االقتص ‘حىت ملهمىت اجلميلة الصغرية منذ أ
ا ال تتحدث ىف مثل هذه األمور ، فشلت ىف فهمها ، هالة،  my muse ، ’ اليوم   . وليس السبب الوحيد أ

أ مل أقرأ القصص وفقط شاهدت .  إحدى الصحفيات كتبت يوما أنه حىت إحسان عبد القدوس مل يكن ليستطيع النفاذ حقا ألحاسيس املرأة
ملرأة.  الرجل نفسه مل يدع ذلك يوما.  ذلك الكالم رمبا يكون معقواللكن  ، هذا واضح ، مؤلف رائع ، األفالم إال إذا   ، أنت ال ميكن أن تشعر 

الرجل يستمتع حني يقوم .  أن تتلقى الطعنات هو املتعة ، أن تستسلم هو املتعة.  چيتهاونظرت للدنيا من خالل عينيها وسيكولو  ، كنت امرأة
لطعن  ، لطبع هى إنسان.   هذا األخذ عندها أكثر طبيعية.  ’ الطبيعى ‘امل لو أنت ترى تلقى الطعنات هو الشىء العامل يصبح غري الع.  هو 

ا النفسى ىف العطاء.  وال بد من كل املتناقضات معا ىف داخلها من خالل اإلجناب وتربية األوالد واالهتمام برعاية شريكها أو الغرية  ، ومتارس تواز
ا القاعدية ملا هو أكثر طبيعية ىف الكونلكن هذه كله ،  عليه هو أكثر احرتاما  ، تلقى الطعنات أمجل وأمسى من منحها:  ا ال ميكن أن تغري نظر

م الشذوذ . وقوة مما يفعله الرجال واآلهلة الذكورية ما هى هى آهلة جاءت  ، ألسنا حنن اإلهلات األوليات . حنن القداسة ، وحنن الطبيعة ، إ
ألحرى هى ىف العموم آهلة الشر ، متأخرة   ؟ أو 

ستخفاف عن قمط الظهر وقمط القضيب ن  ن عنهن من نساء العراق وتركيا.  ضهرى وونس يتحد ال يفعلن ذلك  ، األرجح أن من يتحد
رخييا للحياة اليومية هلذين الشعبني . جملرد الشهوة اجلسدية ىف أهدأ فرتات السلم وىف الظروف حىت  ، لعلها جزء من العنف واخلشونة املعروفة 

إن  ؟ لكن أية شهوة جسدية أصال.  ال أعرف.  رمبا إشباع جنسى مل يصلن له أبدا.  لعلهن يبحثن عن شىء غامض ال يعرفنه.  العادية متاما
ا أغلب البشر اجلنس ، تشريح أعضاء األنوثة ا لسوء احلظ ال تعطى النس.  ال يناسب الطريقة الىت ميارس  حيتجن .  اء املتعة احلقيقية أبداإ

ملاذا تصر أمنا الطبيعة .  هذا سؤال جيب أن نوجهه لداروين أو لدكتور دوكينز.  أ مل أعثر على اإلجابة أبدا.   لساعة أو أكثر للوصول للشهوة
فعال  ؟ ى آلية تكيفية طبيعية للحد من اإلجنابهل األماكن اخلطأ ملتعة األنث ؟ لعلها ذكورية هى أيضا ؟ ’ أمنا ‘ ؟ على أال تستمتع األنثى أبدا

أنت ال  ؟ ملاذا ال تظل هى اللغز وهى احللم ؟ لكن هل من الضرورى حقا أن تفهم املرأة حىت تتعايش معها.  أجد إجابة ومل ، طاملا شغلىن هذا
كل منه شرحية اللحم  ؟ حىت أنت  بروتس ؟ شرق أوسطية غة ذكريةأتتكلم أنت أيضا بل ؟ أزلة لسان هذه ؟ أكل.  تصادق العجل قبل أن 

ال بد وأن عقلهن الباطن يتملكه  ، كل ما ميكنىن ختيله هو فقط أن بنات عشتار أولئك الالتى يتحدث عنهن ونس وضهرى.  دماغى ينفجر
رب منهن ن ، فيحيطون بك كل الوسائل ، هاجس اخلوف من أن  ا طقوس عبادة ال أك.  بكل شىء ، بسيقا چيني طقوس ال ، ثر وال أقلإ

ىن الىت    . جيب أن تستوىف على أفضل حنو ممكناأل
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االحتضان شىء رومانسى .  أ لست ضد أى وضع.  أ لست ضد أن ينام أحد فوق اآلخر.  أ لست ضد وضع االحتضان وجها لوجه
الستمتاع مبفاتن الوجه الذى حتب ، مجيل أنت ال ميكن أن تستثرييهن إال .  ليس األمثل ملمارسة اجلنس لكنه قطعا.  على األقل هو يسمح لك 

لتسلل لنقطة داخلية ىف سقف املهبل ذات موقع غريب ال يعرف أحد احلكمة منه ، حلك من اخلارج لفرتة طويلة ، بطريقة مصطنعة  ، مث 
  . أداة اصطناعية خاصة ، تستخدم معها األصابع

طن املهبل.  هذا ليس سقف املهبل ! واضحة - للعنةو - بل  ! رمبا اإلجابة موجودة ! أوه ببساطة تلك أعضاء جاءت ىف املكان .  هذا 
س ، األعضاء اخلارجية أعضاء متهيدية . أو رمبا حىت متتد رجوعا للحشرات ، اخلطأ وراثة من الثدييات األخرى هكذا كل  ، ال لبس وال 

لو أننا  ! أو رمبا ليست ىف املكان اخلطأ كما اعتقدت ؟ هل هذا ممكن حقا ! أوه . األعلى استثارةاملشكلة ىف موقع البقعة الداخلية .  الثدييات
طن املهبل وليس سقف املهبل تيهن من  !  نسري على أربع أو حنبو على بطوننا فهذا هو  إذن حىت تسدد على األجزاء األكثر حسية جيب أن 

  . اخللف

.  أراهن أن روميو يستخدم الوضع اخللفى ولو لبعض الوقت ! وحنن الرجال الذين ىف املكان اخلطأ.  يحإذن األعضاء ىف املكان الصح ! أوه
ن عنه أبدا .  هذا أنسب األوضاع للوصول لنقطة جتمع األعصاب شديدة احلساسية تلك ال ميكن أن يكون عاشقا حقيقيا ال ترفع صديقاته عيو

م قليلة على األكثر . كإال لو كان يفعل ذل ، طوال جلسة البورصة ذات النظرات املسلوبة دائما أبدا على وجه  ، أراهن أىن سأرى خالل أ
  ! سوسن املثري هذا

ت ومل نصبح شيئا آخر ، أنت كمن رقصت على السلم !  لبؤسك أيتها البشرية  ،  للمرة األلف لقد أفسد كهنة اإلله الواحد.  مل نعد حيوا
م الطبيعية ، أفسدوا على البشر كل متعهم األصلية ، اإلنسان أو إله األرض املدعو ، امسهسواء إله السماء أ كان  كل روحهم  ، كل حيا

لصدفة.  رمبا عرفت اآلن ملاذا يسمى الوضع النائم بوضع املبشرين ،  آه ! الفطرية م مل خيرتعونه  أو للنكد على أهل القبائل البدائية ممن  ، إ
جلن   ! القهر والكبت واحلرمان وإذالل املرأة:  إنه جزء أصيل من التبشري الديىن.   س الفطرى اجليديستمتعون حقا 

إلشفاق عليهن . دون أن يقصد راح بصر وحيد يتفقد بعض البدينات ىف القاعة ن مثال ال يستطعن ركوب  . ألول مرة بدأ حيس  إ
لذات البدىن منها وال يستطعن اجلرى وال الرقص وال معظم ، السيارات بسهولة وطبعا ال يستطعن ممارسة اجلنس من الوضع  ، مناشط احلياة 

ماذا حيدث عندما جتد املرأة نفسها قعيدة الفراش أو .  ومع ذلك جتد مجعيات حتاول إقناعهن بسفالة أن يتصاحلن مع أجسادهن ، الصحيح
أهكذا .  يستهجنون اجلمال ويقولون إن املرأة ليست سلعة.  مسني من عمرهاوهى بعد ىف اخل ، األريكة أو ال تستطيع الذهاب مبفردها ىف احلمام

م ىف املزارع واملصانع.  اإلنسان برمته سلعة.  ال يعلمون بداهة أن كل شىء سلعة ؟ يفهمون االقتصاد اجلمال قدرة  ؟ أال يبيع الرجال عضال
power  ،ملاذا ال ينتقده أحد حني .  ليتورع عن استخدامه مع املرأة يوما لو كان لديه اجلمال سالح مل يكن الرجل.  متاما كالعضالت وكالعقل

لسلعة س ميارسون القتل  ؟ ملاذا ىف كل األحوال هو فوق النقد ؟ يتأنق ويصفه  بدنيا ونفسيا  (ىف الواقع أعضاء وعضوات مثل تلك اجلمعيات أ
  . ومن مث رمبا يستحقون اإلعدام،  ) أو االثنني معا

  ؟ فتكر التخان ها يروحوا اجلنة وال النار  روميوت -

  ؟ كل واحد ختني أخد نصيبه من العذاب خالص.  طبعا ها يروحوا اجلنة ؟ قصدك إللى زى ونس -

ا بقت ختينة -   ! ؟ ها تروح اجلنة برضه ، طب وإللى زى مراتى فرحانة 

ن أصبحت بدينة ، علم كما-عرج فكر وحيد على أن رمبا أحد أسباب مأساة إدوارد أن  ا سعيدة   . زوجته أصبحت بدينة واألسوأ منه أ
جلنس هو اغتصاب  ؟ ما الفارق بينها وبني العاهرة املأجورة.  فهو دعارة ، أما لو كانت طيبة وتريد أن ترضى زوجها.  اجلنس مع من ال تستمع 
هو تفاعل كامل .  وليس مهمة مدفوعة وال هدية جمانية ، ليس واجبا زوجيااجلنس احلقيقى  . الفارق أن الثانية تؤدى املهمة على حنو أفضل

نية وال تضحية ، حيث يتضبب اخليط الرفيع بني متعتك ومتعة رفيقتك ، هو غرق مشرتك ىف املتعة.  ومتساوى للطرفني ال أثرة وال  ، حيث ال أ
ى شىء.  ال غرابة أن روميو ال يصادق البدينات قط.  فقط غيبوبة ، إيثار جلنس ال ميكنها االستمتاع  ومن ال  . من ال ميكنها االستمتاع 

ى شىء ال ميكنها أن متتع أحدا   ! تستمتع 
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تى البدانة ت الدهون القاتلة ؟ من أين  إن أجساد الىت ورثناها عن أسالفنا القدامى مصممة على القنص ومل .  إىل أين ترتفع مستو
حياة املكاتب سم .  مصممة على اجملهود الوفري واألكل الضنني ، ى وتركيبها الداخلى املوروثة من أجداد ما قبل التاريخهيكلها التشرحي.  الثمار

  . أيضا كمن رقصنا على السلم.  قاتل للحياة وقاتل للذة مبعناها الطبيعى.   قاتل بطىء

ه عبادة هذا اإلله انتشار هائل للجنس الشفوى ال كجزء من ممارسة  . قة بني الذكر واألنثىفشل كامل ىف العال:  ال غرابة إذن فيما أورثتنا إ
لفم ،  حافلة متنوعة للجنس بني الطرفني إمنا ككل ما هنالك  ، ولد به چيينياانتشار هائل ملمارسة اجلنس املثلى حىت لو مل يكن ميال .  ممارسة 

ممارسة اجلنس مع حجرة كاملة من األبدوعات ،  ملمارسة اجلنس مع الذات ، به ولد چيينياملمارسة اجلنس الثنائى حىت لو مل يكن ميال 
gadgets حىت .  ومساعات حبجم الدواليب تنكح آذاننا ، واخللفية حوائط كاملة من الصور اإلليكرتونية تنكح عيوننا،  الكهربية تنكح أجساد

ملرة مذاقه القدمي ا ما قيمة اجلنس إن مل يكن  ؟ حقا ما قيمة اجلنس إن مل حتس ببلل الطرف اآلخر.  لرائعمن ميارسون اجلنس مع شريك ال يعرفون 
النصهار وال يزال الكوندوم أسوأ جدار  ، لقد اخرتعوا مؤخرا مصال لأليدز ؟ ئتمان شخص آخر على كامل جسدك ، ألمان ، هو الشعور 
لقد أصبح الكوندوم عادة .  فقد كانت األخرى كلها إجيابية وتقدمية ومفيدة ، لسيئأقصد جدار الفصل العرقى الوحيد ا ، فصل عرقى ىف التاريخ

  ! أراهن أن بعض الفتيات يتخيلنه جزءا من جسم الرجل ولد به.  ال يريد أحد إعادة النظر فيها

فهني م كما البهائم.   هلم من  م ، تسري حيا جيدهن !  تى صديقاته من اخللفروميو .  ال يتوقفون للحظة للتفكري ىف عمق مأسا
تصبح الدنيا  ، هل يعرف أنه عندما تكون ىف موقع تلقى الطعن ؟ لكن هل فكر مرة كيف تفكر أيهن وكيف تستمتع.  يستمتعن ويزيد تعلقهن به

طبعا هو يعرف  ! للهول تربيع .  إىن أتكلم عن روميو !  للهول من جديد ؟ هل قلت تلقى الطعن ؟ هل قلت الثنائية اجلنسية ! غري الدنيا
 ، ال غرابة أن ال يفهم إحسان عبد القدوس النساء.  رمبا يكمن السر ىف مكان آخر !  للهول حقا ! نكهة ومعىن أن تكون ىف حمل تلقى الطعن

ن.  ويفهمهن روميو   ! أوه.  تلك اللذة املقدسة اخلالدة ، شعر بلذة تلقيها ، تلقى الطعنات ، إن روميو من خالل عالقته املثلية وضع نفسه مكا
ئس حمروم ! كال إن األمور أعقد ليس فقط مما  ؟ هل يتحتم على املرء أن يكون ثنائيا جنسيا حىت يقيم عالقة صحيحة مع املرأة.   ىل من 

  . بل أعقد مما ختيلت أ نفسى يوما ، يتخيل هؤالء

لسعار .  لست وحدى ت  ئسون  ! بسبب القهر والال إشباعئسات بنات عشتار املصا منذ انتصب اإلنسان وودع  !  للشفقة.  كلنا 
بل منذ  ، كال  . منذ اخرتع السرير وودع اللذة ، بلى.  األمر أسبق من هذا ، ؟ ال منذ اخرتع املكاتب وودع اللذة ! ليس مبكرا هكذا ، ال ؟ اللذة

كيف .  هذا جتديف ؟ ما هذا الذى تقول ! مهال ! كال.  ذه هى النقطة التارخيية الفاصلةه ، لضبط ، نعم.  اخرتع إله التوحيد وودع اللذة
خربتى  ،  ساحمىن  داروين ، لفعل.  أمنا الطبيعة ال ميكن أن تكون ضد اللذة.  إن أمنا الطبيعة هى الرائعة دائما أبدا ؟ حدث وتفوهت به أصال

نية ال ال.  أنت ال ميكن إال أن تكوىن كرمية معطاءة دائما أبدا ، ساحميىن  أمى الطبيعة.  معك أنك ال تريد لنا إال املتعة والسعادة چيينات األ
ذه الطريقة الفجة تفكر أبدا ىف حتديد النسل   ! ؛ أو على األقل ال تفكر فيه 

ال بد أن الخرتاع إله التوحيد الذى يستذل كل  ؟ أال يستحق اآلن جزاء ما فعلت يداه ؟ السؤال هو ملاذا اخرتع اإلنسان إله الشر هذا بنفسه
 ، الفقراء ، لكى يقمعوا الباقني ويسيطرون عليهم ، البعض منهم فقط هم من اخرتعه ، أو رمبا اإلنسان مل خيرتعه.  البشر تفسريا داروينيا هو أيضا

جحة ، وتصادف داروينيا ، األطفال ، النساء النجاح إىل حني ال يعد جناحا ىف عمر أمنا العظيمة دائمة و  ! ولو إىل حني ، أن كانت احليلة 
  ! ؟ بليون ربيعا ١٤إذا ما قورنت بصبا شبابك الدائم  ابنة الـ  ، حقا ما قيمة ألفني أو ثال من السنني.  التجدد

لفكر وحده حييا اإلنسان…    ! بل بكل رعشة خترج من ملذات اجلسد ، ليس 

  ! بعضا من كرمكيوما على  جتودينليتك  و  ، إن ملذاتك هائلة  أمى …

  ! وبدأت عراك احلياة نفسها ، عراك األفكاركففت قليال عن أىن  لو فقط  رمبا …
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  طقوس شبه عارية تعم الشوارع
ن    قد ولت ة الشهرية جداثقافة غشاء البكار توحى لك 

ا .  هما االنتحار والثورة اجلنسيةف ، ٢٠١٠إذا كان من ظاهرتني اجتماعيتني كبريتني متيزان مصر  تى  كل يوم جتئ الصحف املصرية الىت 
هلرم ، ضهرى أو فتاة  ، أو بشاب ألقى بنفسه من فوق أحد الفنادق الشاهقة ، بقصة أب معوز ألقى بنفسه من فوق كوبرى امللك فيصل 

فيما يبدو مل تعد هذه ميتات توحى  . شرايينه أو يتناول حبو منومةمن الغريب أن أحدا مل يعد يريد أن يقطع .  تناولت جرعة هريوئني زائدة
قة أو االبتكار أل   . لعصرية وال 

تت مظاهرها واضحة لكل األعني ، إمنا أعداد هائلة من  يبحثن عن عشاء طيب ، ليس فتيات مفردات على طول األرصفة.  احلرية اجلنسية 
ألحرى طيلة شهر فرباير،  ڤاالنتاينىف عيد ال . والقبالت العلنية ىف الشوارعالثنائيات جتمعها الروابط الغرامية  تكتسى مصر وجها مل تعرفه  ، أو 

ن ‘كما يقول العموم .  أبدا من قبل القبالت العلنية ىف الشوارع واألماكن العمومية موجودة طوال .  موجود طوال السنة ’ احملزق ‘و ’ العر
ليس حىت ما .  حالة ال تشبه أى شىء سابق آخر.   يتحول األمر ملا يشبه السعار اجلموعى ) كما يسميه املصريون (ب لكن ىف عيد احل.  السنة

لطبيعة أكثر منه  ،  إذ هو شديد التحفظ لدى املقارنة ، طقس اخلصوبة الرمسى املتوارث ىف الفلكلور املصرى ، اعتادوه ىف شم النسيم وحيتفل 
لتذكري به من خالل أكل البيضهذا الذى يكت ، جلنس   . فى 

ا حالة احتفالية من االهتياج اجلموعى تنافس كرن ن  طقوس شبه عارية تعم الشوارع.  ڤاالت ديو دى چانريوإ ثقافة غشاء توحى لك 
تت ،  قد ولت ة الشهرية جداالبكار  ريخ غابرأو   ! ة من حقب ما قبل التاريخأو كأنك أمام احتفاالت تناسخت فجأ ، ال عودة له جزءا من 

وأن فقده يعد نوعا  ، أدت الضمحالل عقيدة قدسية غشاء البكارة ، لعل السبب أن أعواما من اعتياد الشبان والفتيات على الزواج العرىف املتكرر
رب الطقوس اخليط الرفيع ما بني شبه أن أحيا تع ، األبعد.  من عيوب الصناعة خيول لك إعادة السلعة ملنتجها أو مقاضاته بتهمة الغش التجارى

حلياة وتتمرد حمطمة قضبان السجان ، لذات داخل املراقص الصاخبة ، العارى وبني العارى املساجد  . كأن تثور بعض األثداء املتفجرة 
ت جملس الشعب وكيف مسحت حكومتها  ، سالمكيف هان احلال مبصر منارة اإل.  تكون هى نفسها أكثر هياجا ، واجلماعات الدينية واستجوا

إنه عيد ينسب  ؟ العيدان اللذان استنهما لنا هللا وحرم علينا االحتفال بسوامها ، ن يصبح عيد كهذا أهم من عيدى الفطر واألضحى ، ودستورها
  ! قااإلعدام حر  ، إمنا راهب ماجن نفذت فيه الكنيسة حد الردة ، و ليته حىت راهب ورع . لراهب نصراىن إيطاىل

ا القاعة نبيل يوزع .  غريينصپيد جبناحيه الدمى لكيو .  قلوب من القطيفة محراء تدلت من السقف ومن احلوائط ، كل تلك املظاهر ازدانت 
ا ضهرى يوميا.   الشوكوالتة على اجلميع تى  خذها احلاضرون معهم وهم منصرفون ، ورود محراء مضاعفة الكمية  قة مك.  كى  ورة من بينها 

وروميو يتعجب من الرضا الفجائى من احلاج عن إحدى عالقاته  ، من زهرة السوسن الربية املربقشة الفواحة شبه النادرة يقدمها لسميتها سوسن
والذروة  ، ’ ! پيد أكيد ها يولعسهم كيو  ،   أستاذ وحيد النهارده يومك ‘ ، ’ ! عيد احلب.  النهارده مساح زى بعضه ‘:  فريد األخري ، الغرامية

ا وسهولتها.  هلل هلا نصف القاعة وصمت النصف اآلخر أو أشاح وجهه بعيدا ، قبالت علنية بني روميو وسوسن  ، لكنها فشلت على كثر
:  نيبأما ضهرى فقد مال على روميو هامسا ىف  . الوهلان من سامرواحدة ولو على اخلد بلة قڤت اخلجول بتلقى ىف إقناع مري  ، وعمقها أحيا

إحنا أكلنا الشجرة   ؛ إحنا موش أكلنا التفاحة،  ! انسى املوضوع  حاج،  ! ما ينفعوش ‘،  ’ ! ورقتني توت ؟ عارف أنتم حمتاجني إليه ‘
  . ’ ! كلها
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  ! البشر ما إال كرات دهن لزجة مقززة تقذفها األرحام -١
  ! خيلفه وراءه الذى -ال التشغيل-اقتصاد هو حجم البطالة واملعيار احلقيقى لنجاح أى  ، التقنية تطرد اإلنسان -٢

  ! إمنا الفرد،  الصناعة مل تعد األسرة النووية هى اخللية األساسية للمجتمع-ىف عصر ما بعد -٣
  ! وال بد من جترمي الزواج اإلجناىب أو على األقل تقنينه بشروط شديدة القسوة ، الثورة اجلنسية حتمية اقتصادية -٤

م األمر ال -٥   ! نزالء حلدائق احليوان واحملميات الطبيعية -السابقةچية كما كل العشائر البيولو -بشرية بتناقص مستمر إىل أن ينتهى 

 : وإن عادة ما تبدأ مبداعبة ، إىل مناقشة فكرية ، ركن ضهرى ووحيد املتجهم دوما ، كل شىء على املائدة املستديرةلطبع  يتحول لتوازى 
  . ’ ! عاوز ختللى كل الزواج مدىن وطبعا ، لماىنأنت ع ‘

  ! أ عاوز ألغى الزواج أصال ، احلقيقة أ موش عاوز ألغى الزواج الديىن -

التقنية .  ال ميكن احلد من اإلجناب دون إطالق احلرية اجلنسية.  أنت ىف مرة كتبت أن الثورة اجلنسية حتمية اقتصادية.  كنت متوقع الرد ده  -
  ؟ إيه الوصف بتاعك ؟ البشر بقوا إيه.   البشر من الدنيابتطرد 

واملعيار احلقيقى  ، التقنية تطرد اإلنسان -٢!  البشر ما إال كرات دهن لزجة مقززة تقذفها األرحام -١:  عناوين ٥كانوا   ) : ضاحكا ( -
الصناعة مل تعد األسرة النووية هى اخللية األساسية -بعدىف عصر ما  -٣ ! خيلفه وراءه الذى -ال التشغيل-لنجاح أى اقتصاد هو حجم البطالة 

 - ٥ ! وال بد من جترمي الزواج اإلجناىب أو على األقل تقنينه بشروط شديدة القسوة ،  الثورة اجلنسية حتمية اقتصادية - ٤!  إمنا الفرد،  للمجتمع
م األمر    ! نزالء حلدائق احليوان واحملميات الطبيعية -السابقةة چيكما كل العشائر البيولو - البشرية بتناقص مستمر إىل أن ينتهى 

ت سرتث األرض والكائنات البيولو  ! أيوه - أنت قلت .  ها تتخانق ع املرياث واحلاجات دى چية املنماة چيينيااملقاالت دى بتاع أن الروبو
موظفو البنوك نفس احلال بعد ماكينات .  ج واحلياكة نفس القصةبنات الغزل والنسي.  موظفات السنرتاالت اليدوية اتشردوا بعد السنرتاالت اآللية

البيض  ، علشان كده كل األعراق بتنقص.  ال مفر من تناقص عدد البشر ، وطاملا التقنية تتقدم ، إعادة التدريب ليست إال حال جزئيا.  الصرافة
الالتني ىف أمريكا اجلنوبية تقريبا عددهم .  أو بقوة القوانني ىف الصني ، هااپن وغري الصفر بينقصوا إما طبيعى ىف اليا ، بينقصوا طبيعى بسرعة خميفة

عتباره الصيغة .  وقلت ما فيش حد بيزيد غري املسلمني والسود.  بينقصواپيني أكيد وعلى األقل الالتني األورو  ، بت ولو استمرينا ىف الزواج 
وكنت على شوية تقول احلل  ؟ موش ده كالمك.  وال حل إال الثورة اجلنسية ، ما هلاش قرارفإحنا راحييني لداهية  ، الرئيسة لالجتماع اإلنساىن

نيني على اإلجناب   ؟ إمنا قتل أو تعقيم من ينجبون ، ليس تشجيع الغربيني األ

كى تنفق به  ،  كى تسلب منه مصلحة الضرائب عاما بعد عام املزيد من دخله ذاك ، ما ذنب شخص اكتفى بدخله ومل ينجب ! مظبوط -
  ! على من يواصلون اإلجناب بال مسئولية أو ضابط أو رابط

ا صباحا (كل إللى أ شايفه أن اإلجناب ىف القناطر زى الفل وعلى ودنه .  القصة موش كده -  ، يسحب زهرة فل من الىت جاء 
فعة ! ) ويستنشقها على حنو عابر فعةال ح ، ال حرية جنسية م إللى بتقولوا عليها  عندها األرض وبتبىن  ، الناس بتتصرف.  ىت البطالة 

فعال البيوت القائمة .  أ قريت اإلحصاءات إللى بتقول عليها طول الوقت.  حىت البت مىن كمان موش فامهة . الزواج هو سيد املوقف.  وتتجوز
ملعىن املطلق للكلمة ء ا.  هى األغلبية ىف أمريكا ، على شخص فرد  ا شخصا مفرداحىت العز وأصبحت معدودة  ، لىت ترىب طفال مل يعودوا يعتربو

وإذا  .  لكن لو قرأت كويس بقية اإلحصاء كانت ها تعرف أن الزواج ال يزال األسلوب الشائع ىف الطبقة الوسطى فما فوق.  ضمن تلك األقلية
دة ، واج ليس إىل انقراضفمعناها أن الز  ، كان االنقراض بتاع نظرية التطور سيكون من نصيب الضعفاء الكل سيصبح  ، إىل سيادة ، بل إىل ز

  ! متزوجا

  ؟ طب وإللى بيقوله روميو عن استحالة العالقة املستدامة بني الرجل واملرأة -

لعبة السيطرة بيلعب  ، إذا كان كل واحد فاهم أنه قوى وقادر يشق احلياة لوحده . مصريه ىف يوم ها يغري رأيه . سيبك م الواد البايظ ده -
  . ما فيش داعى له أصال ، بالش من اجلواز ، والفصال مع الطرف التاىن

  ! ؟ موش فاهم.  ده عكس كالمك من دقيقة ؟ يعىن قصدك الزواج للضعفاء -
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ذكاء  فقط األكثر.  من يعتقد أنه قوى لدرجة أن يستطيع العيش مبفرده واهم.  لكن قليلني من يدركون هذه احلقيقة ، الكل ضعيف -
ذه الشراكة م سيصبحون أقوى    ! كورپة زى ما بتقول أنت ونبيل ، ؛ الكيانني بقوا واحد حب وتوحد يعىن ، وأقصد شراكة جبد.  يعلمون أ

  ! احلب للمحظوظني فقط طبعا ! مظبوط ) : مؤمنا على الكالم حسبما فهمه ( -

شوف اتنني راجل وست بسطاء بيحبوا بعض . ل حبثا عن احلبالذكى جيب أن يفعل املستحي ! بل احلب لألذكياء فقط ، ال - قول  ، ملا 
س نعتقد  ، بيشدوا بعض طول الوقت . عليهم دول أذكى من مليون غريهم م أكيد يساوى إجناز   -أو يعتقدون ىف أنفسهم-وإللى أجنزوه ىف حيا

م أقوى بكتري مو ،  ڤت حبياة سعيدةأ مثال متنبئ لسامر ومري  . أ م ها ينجحوا ىف حيا ن على بعضهما البعض . أ هذا ما .  انظر كيف حيد
ت ده ختصصى وأ .  إمنا شىء ذو قيمة تطورية كبرية ، وده موش عبط منها ، ألفة وإخالص طول العمر.  تفعله مثال كثري من الطيور واحليوا

قول إيه   . أو حىت اعتبار اخليانة شطارة ، أو بس اجلنسية ، لألسف إللى ماشى دلوقت إما العالقات العابرة . عارف 

املوضوع حمتاج لشىء أقرب  ، بس عاوز أقول موش مبزاج الواحد أنه يلقى احلب أو ما يلقاهش ! وأ أعرتف أىن غىب ، احلب لألذكياء -
  ! للسحر

 
  ! ؟ م وحتس به الناسإصالح إزاى إذا ما كانش خريه يع ؛ إحنا موش شايفني نتايج لالقتصاد احلر -
  ! ما يبقاش امسه إصالح ، اإلصالح لو وصل خريه للى زيك -

  ! ؟ قل ىل كيف تدافع عن احلرية املطلقة وتطالب بتجرمي الزواج بقوة القانون.  كالمك نفسه به تناقض كبري  -

ا لو أننا ىف بلد بال ضرائب وبال تعليم عمومى وبال صحة عمومية وبال مجعية خريية هائل - ة امسها اجلهاز احلكومى وبال مظاهرات خبز تقوم 
ن اإلجناب حرية شخصية ’ الثروة البشرية ‘تلك  هؤالء املشاخخ الذين يتزوجون مخسا وينجبون مخسني كى .  ، لوجدتىن ىف طليعة املنادين 

م للمظاهرات أو طوابري البطالة أو على األقل للمدارس احلكومية تنا ويستولون على أموالنايستخدمون الق ، يدفعو  ، وة والعنف كى يسلبوننا حر
مج  . وخيرقون أبسط بديهيات اجملتمع الىت هى أن يعتمد كل إنسان على نفسه وينفق على نسله وال ينتظر شيئا من أحد أ عامة كنت أؤيد بر

لكن طبعا مل آخذه على حممل  ، ح السياسى أعارضه بشدةأكيد فيه كالم كتري عن الدميوقراطية واإلصال . إال ىف نقطة واحدة ، ٢٠٠٥مبارك 
ا موش فامهة أن ده إللى ها حيصل لو األمور سابت  ، مل أعتقد جد أن احلكومة مستعدة فعال لتحويل البلد لفوضى وحروب أهلية ، اجلد أو أ

ا خطرية جدا.  من إيديها مجومل يكن من الواجب أن تكتب أب ، نقطة واحدة إللى اعترب   . دا ىف الرب

  ؟ إيه هى النقطة ؟ صح ، أنت كنت مبطل كتابة ساعتها -

كان املفروض يوعدوا الناس  ،  وهم فعال جادين حلد ما ، لو هو ورجالته جادين فعال ىف اإلصالح.  مليون فرصة شغل ٤.٥أنه وعد خبلق  -
ضافتها ، فرصة شغل ٤.٥لغاء  لذات الوظائف احلكومية ووظ وليس    . ائف الشركات اخلاسرة، 

  : وهنا جرت مناقشة جانبية بني ونس وبني ضهرى

  ! ؟ إصالح إزاى إذا ما كانش خريه يعم وحتس به الناس ؛ إحنا موش شايفني نتايج لالقتصاد احلر -

اإلصالح  ! ة  بلطجية أنتم تنابل ، يبقى االشرتاكية بتاعتكم بتاعة زمان ؛ ! ما يبقاش امسه إصالح ، اإلصالح لو وصل خريه للى زيك -
  !  سيبك منه.  كمل  وحيد بك ؟ يروح لغريهم ليه.  وشىء طبيعى أن خريه بريجع هلم ، شغل وفكر وفلوس بتقوم به خنبة معينة

م ، تعرفوا أن أنت وأنت وأ وكل الناس إللى حوالينا دى - ى بتدفعها إلل من الضرايب ؟ هم إللى بيدفعوا مرتبات عمال النسيج من جيو
س كتري من القاعدين دول ، الشركات إللى إحنا مسامهني فيها ح أو حتسني  ، أو كمان بيشغل فيها  وكان املفروض تيجى لنا ىف صورة أر

ت لصناعة املفروض إذا ثبت فشلها نغلق ملفها ، مرتبات أن تنتج من  ’ ال تقدر ‘أمريكا .  أمريكا ال تنتج من اإلبرة للصاروخ.  بدل ما تروح معو
جيب  ، لكن إحنا طاملا املصنع أنشئ وكتب عليه افتتحه السيد الرئيس مجال عبمعصورة.  مصانع شهرية جدا تغلق يوميا عندهم.  اإلبرة للصاروخ

هذا  : ) لألبدمشروع جيب أن يستمر مفتوحا  (نبدأ نفرضه كأمر واقع  ، وطاملا الشخص ولد ، إحنا بنخلف ، ملثل.  أن يستمر مفتوحا لألبد
وكأن املفروض أو الطبيعى أن هناك شخصا ما  . وهكذا ، ؟ أين الزواج ؟ أين الوظيفة ؟ أين التعليم ؟ أين الطعام ، واإلنسان له حقوق ، إنسان
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 ، امسه احلرامية الكبار ، اءامسه األغني ، امسه الرأمساليني ، شخص امسه الدولة ، نيابة عن األب واألم ، ىف مكان ما عليه أن يتوىل تلك املصروفات
وىف كل مرة تسرقها  ، الىت تنفق الباليني على تنمية األدوية ، أو مريكڤارتيس شخص امسه فايزر أو جالكسو أو نو  . امسه ما شئت ، امسه أمريكا

سم محاية احلياة دة  ، أجل إجناب املزيد من الفقراءإنقاذ حياة الفقراء من :  والنتيجة شىء واحد ، حكومات العامل الثالث قاطعة الطريق  أى ز
 ؟ ماذا لو قررت التوقف عن إجراء البحوث ، إذا كان ما تنفقه هذه الشركات من أموال سوف تسرقه الشعوب القراصنة كل مرة.  الفقر والفقراء

بدل ما تسرقوا وحتموا  ، نتم األدوية من جيوبكمطب ما تنموا أ ،  ملا احلياة غالية جدا عندكم كده ؟ هل ستفيدوننا أنتم ساعتها ؟ ماذا لو أفلست
لو .  إمنا ينجبه وخالص ، ألن ال أحد عندكم يفكر ىف وضع ميزانية دقيقة لكل مشروع طفل قبل إجنابه ؛ احلياة إللى هى ىف احلقيقة رخيصة جدا

  ! ما كنتوش احتجتم للسرقة أبدا ، احلياة غالية عندكم بصحيح

  …بس  -

حب فرنساأنت عارف أىن مو  - عترب أقصى اليمني فيها يسار ، ش  نية ويسحق  ، و تشر  ومل أتوقع لساركوزى أن يصبح مثال مارجاريت 
ت مثال سة من  ، النقا ت  ‘سنني بعبارة  ٣لكنه على األقل أعجبىن عندما بدأ محلة الر ىف فرنسا ال يستطيع السياسى أن يقول على القبضا

ا شجاعة منه أنه مل يرتاجع عن رأى سابق له قبلها  ، طبعا كان يقصد املهاجرين العرب واملسلمني ( ’ لة حثالةقباضيات وال على احلثا واعترب
ت املهاجرين ر ضده سخطا عارما من قبل اليسار التقليدى وعصا احلقيقة أن موش فرنسا بس إللى فيها الصراحة مفقودة  . ) بشهور كان قد أ

وأن  ، عند مل يوجد سياسى واحد كانت لديه اجلرأة أن يقول أن مشكلة االقتصاد املصرى أن ميزان العرض والطلب فيه خمتل.  ىف لغة السياسيني
  ! لنسبة للبشر لدينا فائضا هائال ىف العرض

لعكس انفعل طر ، نسى ضهرى ما كان يود طرحه من حتفظات  : فية وحركة الذراعنيوانتقل إلحصاءات من نوع آخر وأيضا للهجة الري ، و
عارف علشان إنتاجية املصرى تبقى زى إنتاجية األمريكى .  أ ىف مرة حسبتها!  إذا كان هو دينك ، قصدى ينصر أرسطو بتاعك ! ينصر دينك

  ؟ مليون املفروض يبقى كام ٨٠عدد سكاننا الـ  ، اپىنأو اإلسرائيلى أو اليا

  ؟ كام  -

يدوا  ، زى ما كانوا بيدوا معاشات مغرية للموظفني علشان التقاعد املبكر ىف شركات اخلصخصة ؟ إيهعارف أ عندى فكرة  ! ألف ٨٠٠ -
خد  ، الشبان والبنات فلوس علشان التعقيم ألف  ١٠٠أما إللى عاوز خيلف الزم يدفع ضريبة  ، ألف جنيه مثال ١٠٠إللى عاوز يعقم نفسه 

  ! جنيه

  ! أنت عنيف أوى  حاج -

  ! شوية تقول على طيب وشوية تقول عنيف ! مث ارسى على بر ! موش أعنف منك ! ندكمبعض ما ع -

  ! ؟ أ إللى أرسى على بر برضه)  : يضحك ( -

م فقط ١٠الىت بدأت صداقتهما قبل حنو  ، هنا كان ونس قد بدأ مشوار التلميحات مع روميو خبصوص سوسن عاوزين  ‘:  يقول له.  أ
هلدوم ‘ ، ’ ! التاجنو إللى أنت قصدك عليه ما ينفعش هنا ‘ ، ’ ! ؟ ت بتاع كالم وبسوال أن ، نشوف التاجنو .  ’ ! طب التاجنو التاىن إللى 

.  هل جييد روميو حقا رقص التاجنو - دون أن تعى جيدا أن هناك معىن آخر للكلمة ىف هذه القاعة-وفعال وتتدخل سوسن ىف احلوار لتسأل 
ويبدأ  ، وتتنمر العيون استعدادا اللتهام شريك الرقصة الطقسية ، يبدأ دق األرضية بعنف.  لكراسى ىف منتصف القاعةيفسحون ا.  وتدعوه للرقص

ا ترفعه لألعلى أو تشده لالنصهار  ، الكر والفر العنيفني وىف حلظات التالمس تنسحب األيدى من خلف هذا الشريك من األسفل لألعلى وكأ
تون غاضبني حمتجنيسكان .  داخل الطرف اآلخر إيه رأيك   ‘ : فقط اخنرطوا ىف الفرجة ،  لكنهم مل يغضبوا ومل حيتجوا ، الشقة السفلية 

ليه معاى ‘ ، ’ ؟ ونس لضحك . ’ ! ؟ ومني قال لك أىن ها أرضى  ‘،  ’ ! هايل لدرجة أىن موش ها أطلب منك ترقص   ، وتضج القاعة 
  ! والىت ىف نفس الوقت ال تزال ال تعرف بدقة عم تدور هذه األحاديث أصال ، واملنهمكة فيه جبدية ، عدا سوسن املنخرطة جدا ىف الرقص

لتصفيق اإليقاعى وطرق األرض مبقدمات  ، حني يفرغ روميو وسوسن من عرضهما الصاخب م كانوا شركاء ىف الرقصة  يكتشف اجلميع أ
تتمنع إىل أن ،  ڤت ليدعوها لرقصة شرقيةال جيدون أحلى من مري .  ء امسه الرقصويتضح أيضا أن شهيتهم قد انفتحت فجأة لشى.  األحذية
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هد استعراض موهبتها  هدڤت لتواصل وبعد برهة تنسحب مري .  ويتحول اجلميع لعازىف رق وطبلة ، فرتقصان معا ، تشجعها عميلة شابة امسها 
لن.  طبيعية منفردةالراقصة ال   ! فري حىت ال يفسد محاس الفتاة الفتيةويستبعد ونس فكرة املشاركة 

  . ’ ! لك حاجات  حاج ! ؟ احلب لألذكياء فقط ‘ : ويعود متسائال ، حني جيرت وحيد حواره مع ضهرى ، ما إن يهدأ صخب القاعة

 
  . ماركس قال من كل قدر ما يستطيع ولكل قدر ما يريد

  !  ولكل قدر ما يستطيع العدل هو من كل قدر ما يريد . هذا هو تعريف الظلم
  . فيه بس عرض وطلب ، ما فيش حاجة امسها عدل وظلم ، أصال

ىن غري ده ى معىن    ! أ موش مستعد أفهم العدالة االجتماعية 
تت شيئا ظاملا ، ال تنقص قطرة وال تزيد قطرة ، املساواة هى املساواة ىف احلرية   ! واألهم منه مدمرا ، وإال 

فع ع األرض ، واحلكومة هلا كام سنة بتقوله ، ل كالم االقتصاد احلر ده قبل كدهأ قريت لك ك - هذا ليس  . لكن موش شايف أى حل 
إللى أنت السادات املتحضر العظيم  حىت.  طموحها األوحد عمر بن اخلطاب . تريد العدل ؛ ال تريد احلرية هى.  ما تريده شعوبنا أو ما حتلم به

وكانت كلمة ذات وقع غريب على األذن الغربية ومل يفهموا  ، مرة ١٥ذكر كلمة عدل أمام الكنيسيت  ، لى بدأ حرية االقتصادوإل ، وحترتمهبتحبه 
  ! سر كثرة استخدامه هلا

مسنت واحلديد بضريبة على اإلبدأوا  ؟ بذمتك شفت بلد ىف العامل عمل ضريبة تصدير.  إمنا ضعيفة ، عاوزة تصلح ؛ احلكومة ضعيفة -
فيه حاجة ىف .  يبطلوا تصديرهپرتول فكروا حىت ال ، وملا كل الناس ما تشكى من أسعار حاجة يضيفوها لضريبة التصدير ، واألمسدة واألدوية

حلكومة متنع ا ، تصور ملا بنتدى نصنع أدوية ذات مستوى ؟ فيه بلد ىف الدنيا بيحارب تصدير منتجاته غري مصر ؟ التاريخ امسها ضريبة تصدير
م ىف اللحظة املناسبة أقالوا وزير املصادرة والتأميم.  تصديرها  ، ذلك الذى تيقظ فجأة ضمريه االشرتاكى ، أقصد وزير التجارة والصناعة ، لوال أ

بعد الدمار اهلائل  ٢٠٠٨ىف مطلع سنة  ، هو ووزيران آخران ، يقصد الوزير رشيد دمحم رشيد الذى أقيل (لكنا اآلن ىف وضع كارثى ال حل له 
ره بعد ، الذى سببوه للصناعة املصرية م وضعوا مصر كلها ىف مواجهة مكلفة مع منظمة التداول العاملية . ومل تتعاف من آ حني قالت  ، زائد أ

دة اإلنتاج أو تقليل الطلب ، ولو أردمت مكافحة التضخم كما تقولون ، هلم هذه محاية الناس تصرخ تقول سعر .  ) احبثوا عن طريق آخر كز
ابنوا زى ما أنتم عاوزين بس موش .  احلكومة تسايرهم ىف الكالم ، اإلمسنت واحلديد والطاقة ارتفعت وبالش يتصدروا علشان نبىن مساكن ألوالد

سعا.  ما حدش منعكم.  واستوردوا أنتم ، سيبوا إللى عاوز يصدر يصدر.  من جيب غريكم ر البالد إللى موش بتخلف على ابنوا وكلوا واتعاجلوا 
سعارها العاملية.  عمال على بطال ا كل البشر ، ابنوا حبديد وإمسنت وبنزين  ألسعار .  ألسعار إللى بيبىن  كلوا ازرعوا بسماد  عاوزين 

ألسعار العاملية ، العاملية دوية  وطبعا بعد .  تتجوزا وختلفوا أرخص من كل العاملعلشان  ، أنتم موش على رأسكم ريشة.  عاوزين تتعاجلوا اتعاجلوا 
ىن ، ها يتجوزوا أكرت وأكرت ، ما نبىن مساكن رخيصة للشباب ىن و ىن عاوزين وعاوزين ، وها خيلفوا  ودوامة الفقر اجلهنمية تستمر  ، وها يقولوا 

اية  ،  طبعا أ لست ضد العدالة ؟ إذا مل يكن هناك اقتصاد أصال ،  ماذا العدل ىف.  مث ما هذا الذى قلته عن احلرية والعدل ! وتتفاقم إىل ما ال 
أللفاظ ال أكثر.  هكذا تعلمت من عشرة الشيوعيني ىف شباىب.  لكن بصراحة كلما مسعت الكلمة أصبحت أحتسس مسدسى يقولون .  لعب 

  ؟ حدد  حاج أنت مع العدالة وال مع املساواة.  العدالة ويقصدون املساواة

  . ع االتننيم -

واملساواة أنك حترم صاحب احلق  ، العدالة االجتماعية أنك تدى كل واحد حقه ؟ إذا كانوا االتنني عكس بعض ! ؟ إزاى ) : صائحا ( -
خد حقه . من حقه خد حقه ، املتميز  خد حقه.  والضعيف  خد حقه ، املتفوق  خد حقه . واملتخلف  خد حقه ، النشيط  .  والكسول 

خد حقه العدل هو  . هذا هو تعريف الظلم.  ماركس قال من كل قدر ما يستطيع ولكل قدر ما يريد.  أ موش عاوز أكرت من أن كل إنسان 
أ موش مستعد أفهم العدالة .  فيه بس عرض وطلب ، ما فيش حاجة امسها عدل وظلم ، أصال!  من كل قدر ما يريد ولكل قدر ما يستطيع

ىن غري دهاالجتماعية  تت شيئا ظاملا ، ال تنقص قطرة وال تزيد قطرة ، املساواة هى املساواة ىف احلرية ! ى معىن   ! واألهم منه مدمرا ، وإال 
  ! واحد يقدر يكسب ماليني هو حقه ، واحد موش عاوز يشتغل هو حر
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أللفاظ ال أكثر ، ساخرا ( -   ! ىف الفرصأ قصدى املساواة  ) : مفصحا أنه كان يتالعب 

.  املساواة بني غري املتساوين ليست عدال.  العدل هو حراك اجتماعى يوصلك للسما أو خيفسك حتت األرض حسب قدراتك ! لظبط -
 ! أرسطو:  التوقيع (هى تصويتات متساوية لعقول غري متساوية وجيوب غري متساوية وكل حاجة غري متساوية .  االشرتاكية والدميوقراطية ظلم بني

  . ) ! أو جايز دى صياغىت أ لكالم أكثر قسوة منه

 
  جتفيف منابع اإلجناب

ختصار أنت ضد مبدأ املواطنة ؟ تصويتات متساوية لعقول غري متساوية وجيوب غري متساوية وكل حاجة غري متساوية -   ؟ يعىن 

ا ها تديهم املسيحيون بسذاجتهم الغبي.  ضد اإلجناب غري املقنن ؛ أ ضد الفوضى - ملواطنة أل من املناصب  ٠/٠ ٢٠أو  ١٥ة فرحوا 
أو حىت ككل فيمن يسمون أنفسهم أقباطا ممن ال أجد فيهم شيئا حقيقيا يستحق ،  ىف مرقساخلاص بغض النظر عن رأىي و -بينما  ، واملقاعد
موش أقل من أن حتدد احلقوق السياسية بدخل  ، دميوقراطيةلو عاوزين .  حبكم الثروة الىت حتت أيديهم ٠/٠ ٧٠فإن حقهم هو ببساطة  - االحرتام

ت من الشباب العاطل الذى أجنبه أهله عن طريق اخلطأ ، أو شىء كهذا ، شهرى معني ماذا  ! فهذا جنون ، لكن أن يكون كل طابور االنتخا
ىف البالد .  نفسه جيب أن حيدد مبستوى مادى معني اإلجناب ؟ سيحدث اقتصاد وسياسيا واجتماعيا لو حكمت البالد طبقا ملنظور شباب كهذا

  . بينما عند يريد كل شخص أن ينجب بنفسه ، الغنية تتشارك العمارة ىف تربية طفل واحد

  ! قصدك تعريف املتخلف هو الشخص إللى بيخلف ! هأ ! هأ ! هأ -

أو  ، دوى اقتصادية من جهة حبثية معتربة ملشروع الطفل هذاعلى كل زوجني يريدان اإلجناب أن يتقدما بدراسة ج ! تقريبا)  : جبدية ( -
 ، ألن هؤالء هم من يتدخلون ىف حياة غريهم ؛ هذا ال أعتربه تدخال من الدولة ىف حياة البشر.  يدفعان مثال مليون جنيها ضريبة إجناب للدولة

ته ببل ، يفرضون أبناءهم على اجملتمع كأمر واقع م العاىلوجيهضون أسس اجملتمع وحر   . طجتهم وصو

  ؟ واحلل -

ا حتت أية دعاوى إنسانوية أو أ ما كانت ، التنافسية املطلقة ؛ احلل هو احلرية ؛ احلل هو جتفيف منابع اإلجناب - التقنية .  وعدم مصادر
ا مشكلة ، أ أقول هذا شىء جيد ، تلفظ البشر قتالع  ، حلل دائما أبدا لكل املشاكلهى ا ، إذن الفيصل بيننا هو احلرية ، وأنتم تعتربو

ا يقرها اجلميع ، لو لدينا هذه احلرية املطلقة.  اجلذور وجتفيف املنابع  ، ملا كنا ىف حاجة إلجراءات للحد من النسل ، ولو كانت حقيقة مسلم 
ء   ! ن نكون ىف حاجة لوجود الدولة أصالساعتها ل . بل سيطلب حماكمتهم وقتل أطفاهلم ، ألن أحدا لن يتعاطف ساعتها مع هؤالء اآل

 
  ! واملعارضة أوسخ الكل ، إمنا الشعب أوسخ ، احلكومة وسخة صحيح

ىن - أ ال أستطيع  . وجايز ما تنفعش مع شعبنا ده خالص ، وشروطها أصعب ، قصة أطول ، أ رأىي أن االقتصاد احلر بتاعك ده قصة 
معينة هى هذا چيينية هم تركيبة سياسية متكاملة معينة هى نفسها نتاج تركيبة  ، ارضة كمعسكرات مستقلةالتمييز بني احلكومة والناس واملع

الشعب غىب .  چييناتكل حاجة ىف ال.  چيينيةوال ميكن مهما حاولت احلصول على نظام سياسى إال هذا من تلك الرتكيبة ال ، لشعبا
الكل وسخ فقط مع تفاوت ىف الدرجة !  واملعارضة أوسخ الكل ، إمنا الشعب أوسخ ، حيحاحلكومة وسخة ص.  ومبسوط بغبائه وجهله ، وجاهل
لفساد ، كل التمانني مليون فاسدين . ال أكثر لغاية الفراش إللى سايب شغله وبيبيع  ، من أول وكيل الوزارة إللى بياخد رشوة.  ومبسوطني 

لتقسيط   …خد اخلديوى إمساعيل مثال .  ده اتقضى عليهموكل إللى حاولوا تغيري .  اهلدوم للموظفني 

 ! ونس فلوسه ضاعت وخلصنا ! خالص . أجلوا الكالم ده بعدين ‘:  ويتدخل روميو مقاطعا بسخريته املعتادة واملمزوجة دائما بلهجة احلسم
.  والسرياميك املصريني كاسحني العامل السجاد ؟ ؟ مني قال لكم مصر ما تفلحش ىف حاجة شايفني سهم السجاد طالع جيرى إزاى ! ركزوا شوية

  . ’ ! الظاهر بينبسطوا هناك ملا يدوسوا على أى حاجة عليها اسم مصر
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ما تقولش إيه إدتنا  ‘:  مث يتحول دون أن يلحظ إىل أغنية أخرى ومغنية أخرى.  ’ ! داميا مصر ، مصر ، مصر ‘:  يبدأ ونس ىف الغناء
  . ’ ! قول ها ندى إيه ملصر ، مصر

  . ’ ؟ عارفني إيه أصل كلمات األغنية دى ‘:  كن شهية وحيد كانت ال تزال مفتوحة ملزيد من النقاشاتل

اسأل ماذا  ، ال تسأل ماذا أعطتك بلدك ‘ ! خطبة التنصيب بتاع كينيدى ! أ عارف ‘:  لكن ضهرى رد بسرعة ، مل يتوقع أن جييبه أحد
  . ’ ’ أعطيت أنت لبلدك

ا األغنية.  جثقافة هايلة  حا  -   . وهلا عالقة بكالمنا عن السوق واالقتصاد ، أ كنت عاوز أقول حاجة فكرتىن 

  ؟ إيه -

  ؟ مسعت عن ميلتون فرييدمان -

  ؟ موش كده ، كسب نوبل  . السايب ع اآلخر ، بتاع االقتصاد احلر ، طبعا -

  ؟ عارف رد قال إيه لكينيدى.  ١٩٧٦سنة  ، بعد كده ، آه طبعا -

  !  أل -

  . ’ وال ها ندى إيه لبلد ، ؛ ال بلد إدتنا إيه موش املفروض نسأل وال سؤال من السؤالني بتوعك ‘:   قال له -

لتاىل ال شىء امسه بلد ، وال يوجد شىء امسه حكومة ، السوق حر ! مفهوم - قصده عاوز هو  ، وطبعا كينيدى عاوز الناس تدى البلد . و
وة وبلطجة ، هى الضرايب كده.  ليه نورع ، أيوه.  يلم ضرايب يعىن   ! عاوزة تلغ ببالش ، س فاشلة وكسالنة.  أ

ا حتمى ضعفاء  ؟ مث ما له دور احلكومة.  بتقول احلب واملودة ودور احلكومة ، أنت لسه من دقيقتني ‘:  يعلق ونس ساخرا موش املفروض أ
  . ’ !  ؟ الناس

  . أ معاك  أستاذ وحيد ؟ مة روبني هوود تسرق م األغنياء وتدى الفقراءبسالمتك عاوز حكو .  خليك ىف حالك أنت -

  . ’  ! لك حاجات  حاج ! ؟ شعوب ال تريد احلرية ‘ : ويعود متسائال ىف إعجاب ، جيرت الكالم السابق.   ال يرد

 
  ، هى الكل ىف الكلچيينات ال

ىن ا ما عملت ، الرتبية موش ها تعمل أينستاين    ! ش أينستاين األوالىنأل

  . ’ ؟ أنت عارف أ متفق على إيه مع مىن ‘:   خيرج ضهرى من حمفظته صورة البنته مىن ويريها لوحيد

  ؟ إيه -

أليدزجايز .  شىء خطر فعال العالقات اجلنسيةقلت هلا  - أن وأخطر األخطر و .  للحمل أن تؤدىمنها األخطر بس .  تؤدى لإلصابة 
  . أن تؤدى للحبإطالقا من كل حاجة األخطر .  للزواج أن تؤدىوأخطر وأخطر األخطر و .  الطفل تؤدى لإلبقاء على

  ! ارسى على بر.  أنت لسه بتقول احلب لألذكياء فقط -

  ! ؟ برضه ها تقول بر -

  ؟ قلت هلا اجلنس أقل األشياء خطرا ؟ أنت جبد قلت لبنتك الكالم ده -

  ! ؟ إيه املشكلة ، آه -

  ! ؟ أنتأنت حاج  -

 ، ونس ده حاج مزيف . ومن بعدها بدأت ألف العامل ، عزمت احلج.  كان أول سفر ىل بعد التخرج.  وحاج أصلى.  أيوه أ حاج -
  . بقوا بيقولوا له  حاج ، حىت موش ىف السعودية نفسها ، سنة ١١علشان عاش ىف اخلليج .  يواىن
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يوان نفسها ، حسب إللى أ شايفه -   ! أنت 

أ نفسى حبيت وجزء من سعادتى ىف .  اجلنس أهون من غريه . وىف نفس الوقت ما تعملش مصيبة ، قصدى علشان تركز على مستقبلها -
لكن ىف  ، وعقلى بيقول ىل احلب أمجل شىء ىف الوجود ؛ لذات اليومني دول ، لكن احلالة دى استثناء ، احلياة أىن قابلت واحدة وارتبطنا ببعض

ىن جواك هو إللى بيحكم تصرفاتك ، أنت بتفقد عقلك أصال ملا بتحب.  وقت أخطر شىء ىف الوجودنفس ال   . وكائن 

  ؟ وبعدين -

نية.  اطمئن - نية .  وال كانت حاجة ىف الدنيا ها حتوشها ، هى لو هلا مزاج ىف اجلنس ما كانتش ها تتأخر  أ مستحيل أراقب كل دقيقة و
ا ئنا.  حوال هم ها يعملوا كل إللى عاوزينهىف كل األ.  ىف حيا ئهم ، إحنا عملنا كده من ورا آ ؤ عملوا كده من ورا آ إذن .  وهكذا ،  وآ

مليه ، أعلمها العوم.  رهاىن الوحيد أن يكون عقلها كبري وإللى .  إللى شاغلىن بس هو موضوع احلب واهليام.  أحسن ما أقول هلا ما لكيش دعوة 
ا مستحيل تقع ىف احلببيطمىن أ   . وال شىء إال عقلها ، وهى تعيش بعقلها ، هو جنون وسكر ، ا داميا تقول أ

  . ’ ؟ أنت عاوز تطلعها راجل وال إيه ‘:  لو أ أفكارى رجعية وضد البنات كنت سألتك دلوقت -

أ لفيت العامل وشفت الست ممكن تكون أجدع من .  قاإطال.  ربيها كده ، أنت فاكر أىن علشان ما خلفتش ولد ؟ ليه أل ! أيوه راجل -
  ! مية راجل ىف كل حتة

  ؟ إزاى تتكلم عنها كده . مىن دى ملكة مجال ، حسب الصورة -

دة عن اللزوم من جوه - ا راجل ز   ! ملكة مجال مشكلتها أ

ا راجل وال زعالن ، ارسى على بر -   ؟ مبسوط 

ىن -   ! ل واحدة ومن غري إيدين؟ دى دنيا برأسني ورج بر 

عليك أن تكون  . امسح ىل أقول أن دى مشكلة.  لكنك ال تعرف ماذا تريد ، تعرف ماذا ال تريد ، أنت  حاج ال تقدم سوى اعرتاضات -
لسلب طوال ا ، مث تعرضه على الناس أو تنصحهم به أو تطلبه منهم ، موقفا إجيابيا حنو شىء ما أوال   . لوقت ال يفيد شيئالكن إبداء املواقف 

  ! وهل يفعل العرب شيئا غري هذا طوال الوقت)  : ضاحكا ( -

ىن ليه  حاج ) : ينقلب من املغايظة للحميمية ( -   ؟ بيقولوا كمان الولد يشيل االسم ؟ ما خلفتش 

لكبري : بص ؟ اسم إيه وبتاع إيه - فعال  ريت كمان  . أحسن يورثه واحد بس ، وإللى ها يورثه اتنني.  أ قلت لك أومن ىف كل حاجة 
جروا له رحم يرموا قرعة علشان خيتاروا له اسم  ؛ ويربوه كلهم ، ييجى اليوم إللى زى ما بتقول كل عمارة تشرتك ويشرتوا جنني مبواصفات كويسة و

ومن نعم ربنا على أن أمها متفتحة وهلا  ؟ دراكرموش من شوية كنا بنتكلم على مايكروسوفت و .   والدولة تعرتف به ابن هلم كلهم ويورثهم كلهم
  . ) خيرج صورة إلجالل ( نفس األفكار

  ؟ إمنا أنت بتحكى ىل كل كده ليه -

لزهد بتاعك ) : بعد تردد ( - ا ها تطلع مكنة زيك إللى بصراحة موش قادر أفهمه ال فيك وال فيها ،  ألن مىن دى بتفكرىن    . ؛ حاسس أ

  ؟ وطبعا ده شىء سيئ -

لثورة اجلنسية ، ما قلتش سيئ وال كويس - سأل إزاى تبشر    ؟ وال أ فاهم غلط ، وحياتك تقريبا من غري جنس ، إمنا 

  ؟ أنت بتعرف حاجة زى دى إزاى -

ينة على وشك -   . موش ها تتيجى كده أبدا ، لو أنت ممارس اجلنس مظبوط الليلة إللى فاتت.  تقدر تقول 
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ت ال ت الطبيعيةاحلر ت أمنا الطبيعة ؛ واجبة هى احلر   : حر
  . واحلرية الفردية كاحلب واجلنس والفن وغريه ، حرية السوق واالقتصاد

ت الطبيعية لآلخرين   ! أما احلرية السياسية فهى حرية مستجدة مصطنعة اهلدف منها استالب البعض للحر

  ؟ ’ كده ‘يعىن إيه  -

دة عن ، يعىن مشغول - ديب رجليك . وشبه متوتر كمان ، اللزوم جد ز   ؟ أنت مكنة من شعر رأسك لغاية د

ىن -   ؟ مكنة 

القتصاد احلر وقوى الطبيعة وشركة كيو  ! أيوه - إزاى تقدر تفصل بني إللى  ؟ وحترم نفسك من أهم قوى الطبيعة إطالقا ، پيدإزاى تؤمن 
  ؟ بتقوله وإللى بتطبقه على نفسك

كتب عن ما خيص عموم الناسأ ! بسيطة جدا - حلياة.     ، أغاىن على مزاجهم ، نصنع هلم أفالم على مزاجهم ، من حقهم يستمتعوا 
خلرباء االقتصاد  سئلتكألنك تستدعى الناس لتسأهلم فيما ال يفهمون وكان جيب أن تذهب  ؛ غلط الدميوقراطية أيوه.  موش على مزاج املثقفني

ى جيب أن شىء الوحيد الذى ال ال.  والتقنية وغريمها لدميوقراطية كل الدميوقراطيةمعني  حمتوىنطالب فيه  ، هو  على اإلطالق ونطالب فيه 
ت الشخصية ت الطبيعية.  احلر ت الواجبة هى احلر ت أمنا الطبيعة ؛ احلر واحلرية الفردية كاحلب واجلنس والفن  ، حرية السوق واالقتصاد:  حر

ت الطبيعية لآلخرينأما .   وغريه ت ،  بسيط السبب ! احلرية السياسية فهى حرية مستجدة مصطنعة اهلدف منها استالب البعض للحر أن احلر
جليل القادم من احلواسيب العالقاتهم رمبا ال يفهمون ىف .  خص الناس فعالإللى بت الطبيعية هى األشياء لتأكيد أدرى مبا  الدولية وال  ، لكنهم 

هذه .  ىف احلب وكيف ميارسون اجلنس يقعون، وأدرى بكيف  أدرى بكيف يرقصون وكيف ينتشون . وما يريدون االستماع إليه مشاهدته حيبون
م الشخصية م اخلصوصية وتلك حر   . حيا

امي يعىن -   ؟ شايفهم 

قتضاب حاسم مث واصل ( ! شايفهم أحرار -  ، هو صنف البشر لقادة وعبيد.  تلف الوضعخي ، إللى بيسميهم أرسطو قادة ) : قاهلا 
ىن . كله بناء على القدرة على التحكم ىف الغريزة ، والشعوب حلضارية وبرابرة   ! إمنا ده موضوع 

منا كانت اخلناقات على ودنه بني الفن للفن والفن للمجتمع ! بصراحة مناقشتكم دى جديدة خالص ‘:  يتدخل ونس ضاحكا  ،  على أ
  . ’ ! الفن للبهامي:  م حباجة أول مرة أمسعهاوأنتم طلعت

يعىن  ، بتقول حتكم ىف الغرائز.  أنت كده دمرت أرسطو خالص ! وقعت  شاطر ! بس استىن ؟ القرآن بتاعك ؟ كل حاجة قاهلا أرسطو  -
  ؟ يعىن الفكر واإلرادة أهم من املادة ، ضد الطبيعة

م كده ، قال إن طبيعتهم كده ؟ قال القادة يكبتوا غرائزهم متعمدينهو الراجل  ! موش أوى كده ! حيلك ، بس ، بس - ال أحد .   چيينا
  ! الغرائز حمدودة أساسا عند ؛ يتحكم ىف غرائزه

طبعا  ) : مث يصحح نفسه ( ؟ هى جابتها منني.  چييناتال.  موش فامهة أن شخصيتها دى أ ىل أثر كبري عليها ، البت العبيطة دى -
ا دى  ب.  وش كل حاجةچيينات مال أديسون إللى قال العبقرية .  كان ممكن أطلعها زى أى بنت ريفية تسمع الكالم ومتشى جنب احليطچيينا

  . إهلام ٠/٠ ١عرق و ٠/٠ ٩٩

 Genius is oneوفعال العبارة بتقول .  يبقى امسه إديسون موش أديسون ؟ مرة قلت ىل مىن بتصحح لك اإلجنلش ) : يضحك ( -

percent inspiration and ninety-nine percent perspiration  . الرتبية .  چييىنلكن أ رأىي أن فيه سقف  ، أكيد كالمه صح
ىن.  هى الكل ىف الكلچيينات إمنا تظل ال.  جايز توصلك ليه ا ما عملتش أينستاين األوالىن ، الرتبية موش ها تعمل أينستاين    ! أل

  . وال دكتوراة وال بكالوريوس حىت ، ان موظف صغريك  ! حلو أوى املثال ده -

وصف املوضوع أن ال - ت سو  ! softwareوالرتبية هى الـ  hardwareهى الـ چيينات أ  صالئد  پركمپيوتر على أنت ما تقدرش حتط طر
  . موش ها تشتغل ، كمپيوتر عادى
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عتبارى متخصص ىف ال ! ده أنت مكنة فعال - چيينات هى اهلاردوير ال ، وأنت الصادق.  بس موش دقيق ، ه عاجبىنالتشبيچيينات إمنا 
ت وانتظار نتيجة حمددة سلفا حسب نوع اجلهاز وحسب نوع الربجمة إللى عليه ، والسوفتوير سوا مبناسبة الناس احللوة  !  الرتبية جمرد إدخال بيا

ضيات ، إللى جبنا أمساءها دى كل العوامل التارخيية والثقافية والرتبوية واألخالقية وكل ما يسمى  : أ عندى صياغة للموضوع بلغة الر
بعة ’ لظروف ‘ هو الذى خلق كل املتغريات األخرى وتسبب فيها  ، الوحيد ىف معادلة التاريخ چيني فقط هو املتغري املستقلوال ، هى متغريات 

فأنت  ، أما حني ختتار متغريا مستقال آخر . خلارجية كالغزو أو الكوارث الطبيعيةمبا فيها طريقة تفاعل هذا الشعب املقصود مع العوامل ا ، مجيعا
ريخ آخر و ، هنا تتكلم عن عرق آخر   . وكل شىء آخر ، أخرى ’ ظروف  ‘و

ا - هى  -كن أن تلمسها بيدكأى األشياء املادية الىت مي-وأن البنية التحتية  ، طبعا كالم رائع ألنه يتماشى متاما مع الفلسفة املادية الىت أومن 
نوى ىف مجيع احلاالت ، وبقية األشياء املعنوية كالفكر والثقافة هى منتجات فوقية لتلك البنية التحتية ، الشىء املهم واألساس ثري  إمنا .  وذات 

  ! ريت حتاول ترسى على بر مرة .  ده أنت حىت عملته مكنة صماء ؟ أنت مع أن اإلنسان يبقى مكنة وال ضد أنه يبقى مكنة!  استىن هنا

ما فيش .  إللى كنت عاوز أقوله إن ما فيش ىف إيدينا غري الرتبية ، على أية حال !  ؟ أنت ما فيش على لسانك غري الكلمة دى ؟ بر ؟ بر -
ت واخلربات دى لبيا   . ىف إيدينا غري أن منط دماغهم 

  ؟ منط دماغهم -

حطها ىف قالب  ، بعد أول يوم ىف املدرسة ويقول له طلعت ضيقة ،  يرجع جزمنا للجزجمى إللى عملهازى وال مؤاخذة ملا كان أبو  ، أيوه -
دة نص منرة ى واحد هو .  ز ى آخر  ، ’ ال تتناول املخدرات ‘لألسف الرتبية عند تنحصر ىف  لنسبة للبنات يضاف  ال تتناوىل املخدرات  ‘و

وملا يتمط  ، مبعىن أن ال نواهى فيها على وجه اإلطالق ، واملفارقة أن كلها خربات إجيابية ، ة احلقيقية مليون شىءلكن الرتبي ، ’ وال متارسى اجلنس
أ ىف رأىي كل النواهى عدم تربية أو .  دماغهم ها يكتشفوا الصح والغلط بنفسهم بسهولة وال حيتاجون لعسكرى يقف على رأسهم طول الوقت

فرجها على أفالم عنيفةمىن وهى .  نقيض للرتبية آكشن .  مثال Terminator 2.   واملكتوب عليها للكبار فقط ، صغرية سنتني أو تالتة كنت 
فه ىف األفالم دى.  وعنف ما فيش بعد كده كمان فضلت حمروقة أسبوع تسأل زى .  موش حمصل حىت كرات الدهن بتاعتك.  اإلنسان قزم 

فضلت مرعوبة شهر وقالت  ؟ طبعا عارفه.  الرسوم بتاع الغزال ’ مىب ‘ ؟ عارف إيه أكرت فيلم هزها.  الفيلماجملنونة هو ليه البطل مات ىف آخر 
مىب متوت حطها ىف مواقف وجتارب وحاجات أكرب من سنها ؟ إزاى أم  ا .  پيوتر عندها من سن سنتنيالكم.  داميا كنت  ودلوقت حضر

لتمرد   ! وموش فامهة أن كل ده من تصميمى وهندسىت أ نفسى ، مبسوطة بشخصيتها املستقلة و

  ! عرفنا دلوقت السبب ليه دماغها طلعت زى اجلزمة ! واضح ) : مغايظا  ( - 

 
  . بعدين أخدت حقك ىف الوظايف والشهرة والفلوس.  أخدت حقك وكنت بتطلع األول.  أنت كنت طالب متفوق

  ؟ حلد أنك تزعل الناس منك ، إللى خيليك متحمس أوى كده للتنافسية والدفاع عن املتفوقنيإيه  ، إذا كان املتفوقني بياخدوا حقهم
  ! بتدافع عن چيني التفوق ؛ السبب أنك بتدافع عن قبيلة املتفوقني …

  ! إمنا شعار اختارك ، ليس شعارا اخرتته ’ !   خنبة العامل احتدوا ‘ …

ا مبنطق الناق - ا ومل أجربها على شىء ، د السينمائى ال املخرجمع ذلك أ تعاملت مع حيا كل شىء  ؛ إمنا مل أصنع شيئا مباشرا ىف حيا
  . فقط كنت أنتقدها وأوجهها بلطف من اخلارج ، من صنعها هى

سك  ما تضايقش نف ) : مث قبل أن حيتج على العبارة مرة أخرى يردف مواسيا ( ؟ تصميمك وهندستك وال نقد وتوجيه ، ارسى على بر -
ء املراهقني هو إللى بيمنعها ، أو حىت جايز فامهة.  تفهم وها تشكركا ملا تكرب شوية ها تفتكر وه.  حاج   . وكرب

ا -  ، فقط املؤمل فيه أنه من طرف واحد .  حب خالص غري مشروط وبال مقابل ، ال شىء يشبه حبنا ألطفالنا إال حب الكالب ألصحا
مفهم ال يريدون هذا احلب ويعت ا حىت تفرح عندما يلعق مايىت وجهها . ربونه دسا ألنوفنا ىف حيوا حني  ’ ! أوف ‘بينما ال تقول سوى  ، إ

  ! أسأهلا أ عن أحواهلا
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ا ؟ وهى دى حاجة تزعل -   . قلت لك ملا تكرب ها تفهم . أ نفسى مرة أحب حد حب الكالب ألصحا

ا تفهم - .  الشطارة واملهارة أهم حاجة علشان تنجح.  يهمىن تكون كويسة.  أو تقول ألمها شكرا أو تقول ىل ، أ ما يهنيش خالص أ
  . ومهما حصل هى خايبة برضه

  ؟ شطارة زى ونس كده -

طول حياتى ما .  أ معجب بك علشان كده.  حاجة كبرية ، قصدى يبقى جواك حاجة.  قلت لك ونس فهلوة وحلنجية ومشحطجية -
:  تتهرب وتقول ، إمنا أنت كل ما نسألك سؤال عن األسهم أو عن أى حاجة.  أ مندفع.  بعا ما أعرفش أبقى زيكوط.  قابلت واحد زيك

ه ده ، ’ رمبا ‘ ، ’ جايز ‘ ، ’ أعتقد ‘ ، ’ ما ليش رأى ‘ ىن يوم أو بعد أسبوع تفاجئنا أن لك بقى لك رأى ىف املوضوع .  وكالمك إ لكن 
وبعد كده يبقى الرأى ده جزء منك ما .  خلفيات وحتليالت وكأنك عملت دكتوراة فيه ، ونلقاك بتدافع عنه زى األسد ، إللى إحنا تقريبا نسيناه
ىن طول العمر   . علم ودراسة يطلع منهم موقف وشجاعة.  هو ده قصدى جبواك حاجة ! يتغريش 

مىن موش ها يعجبها  ، على وصفك ده ، على فكرة ! اعنصرى زى ما بيقولو  ، تبقى عرقىوها  ، الحظ أنك قربت تدخل على أرسطو -
  . چيينات صح من األول ليهتقول لك ما عملتولناش وها  ، حكاية ما فيش غري الرتبية

إذا كان علماء .  من خمه احملفوظ ) أو أينستاين (املفروض اآلن يعملوا أينشطاين .  أنت ها تقوىل على جباحتها ووشها املكشوف ! طبعا -
لك من مخ حمفوظ بعناية ، حرفيا أحيوا العظام وهى رميم ، من عظام القربأخدوها چيينية يا عملوا جنني من خريطة بريطان زمان كان .  فما 

بكرة ها يتقال هاتى ىل رحية منه وأ .  املشعوذ عند يقول للست هاتى ىل حاجة من رحية جوزك وأ أعمله عمل علشان ما يتجوزش عليكى
ىن ، بس املوتى إللى كانوا بيحرقوهم وينثروا رمادهم ،  عيىن ! تربيه على مزاجك ، كلهأعمله لك     . هم إللى موش ممكن يرجعوا 

أكيد تعرف أن .  وإحنا نقتله لك ، هاتى لنا رحية منه.  العكس موجود برضه ، على فكرة ؟ ما بتبطلش تفكري  ضهرى ، أهو أنت كده -
الشخص الذى چييناته يصيب حتديدا من تطابق  ، ڤريوس ينشر ىف اهلواء.  فقط ال غري چية ميكن أن تقتل فردا واحداو إسرائيل منت قنبلة بيول

  ؟ بينما ال يؤذى أى أحد آخر،  ڤريوس لقتلهصمم ال

چيولوچية لطبقات الوا ، وأعماق الشعوب ، چييناتأنت كتبت مرة أو اتنني تقول ال ؟ دى الرتمجة إللى اتفقت عليها مع نبيل ؟ عرقية -
  ؟ صح.  لألمم

شعوب   ، شعوب نشيطة.  وشعوب حتب التنافس بطبعها ، شعوب حتب االشرتاكية بطبعها.  االختالفات بني الشعوب واضحة ، أيوه -
ا  . كالم قدمي جدا  . ده كالم أرسطو.  طبعا . شعوب دنيوية ، شعوب دينية.  كسالنة ؤكد أ إنطباعات بس الحظ أىن ىف كل مرة كنت 
كتب.  إحصائية ، عامة رسطو.   كنت حساس أوى وأ  واملتقدمة  ، الشعوب املتخلفة واضحة.  موش أكرت وال أقل ، كالم عام متأثر فيه 

من موش أكرت .  على األقل بسبب برودة املناخ أو سخونته ، چييناتالزم فيه ترابط بني ال.  الكسالنة واضحة وإللى بتبتكر واضحة.  واضحة
مالت فلسفية أو إحصائية.   ما تعرفتش كلها DNAألن لسه احلقائق العلمية بتاع الـ  ، رصد إحصائى وتوقعت .  وليست علما خمترب ، جمرد 

خلرايط وفعال ده ابتدأ حيصل مع ا . إخل  …عن االشرتاكية واملساواة والدميوقراطية وحقوق اإلنسان  ، أن أكيد ملا ها تطلع ها تقلب مفاهيم كتري
ا تنطق خبصائص هذا الشعب أو ذاك ، چيني معني عرب العاملإللى بدأت تطلع لتوزيع    . وكأ

أو  چيني الغباءالعنف أو چيني لكن ماذا لو اهتموا مثال ب.  وبس حاليا چيينات األمراضمهتمني ب.  املشكلة فعال أن املوضوع لسه ىف أوله -
لون البشرة جزء من :  اإلجابة سهلة ويعرفها أى طفل ؟ ميكن للرتبية أن تغري لون بشرة اإلنسان األسود هل.  الدنيا كلها ها تقوم ؟ چيني الكسل

هل ميكن للرتبية أن تغري من انفعالية اإلنسان األسود أو ميله للعنف أو بطء الفهم :  ماذا لو أصبح السؤال.  وال ميكن تغيريه ، چيينيةالشفرة ال
لكن اإلجابة األولية الىت تدعمها كل الظواهر وأرقام الرصد اإلحصائى هى أن لكل شىء عوامله  ، حىت اللحظة ال دليل علمى حاسم ؟ لديه
الدنيا ها تولع  ،  gene associationsية چيينمث ملا ها يهتموا مبوضوع التصاحبات ال.  لون البشرةمثلها مثل متاما  ، چيينية الىت ال ميكن تغيريهاال

چيني الغباء وبني أو بني  ، أو األنف األفطس چيني العنف وچيني البشرة السوداءلو ثبت مثال أن فيه بني ارتباط بني  صل إيهتتخيل ها حي.  أكرت
 ؟  عدد الغدد العرقية الالزمة للتكيف مع احلرچيني الكسل وچيني أو بني  ، حيدد مفهوم الشرفاتضح مثال أنه چيني أو  چيني الشعر اجملعد
راألرض كلها ها  ألحرى ، طبعا كل واحد عارف جواه أن السود طول عمرهم ما ها يتطوروا.  تنقلب جحيم مولع  كلهم  ، والعرب كذلك 
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لتخلف كل ده كالم سهل .  كل كالمك وكالم أرسطو مظبوط.   ماليني السنني ها تعدى ولن جيد جديد.  اتعمل هلم ما ال يعمل ومبسوطني 
م إمنا يوم ما ها يتقال هلم إن  ، إثبات وموش حمتاج ’ إحصائى  ‘وواضح و كتبت عليهم إللى  هى  -مثال وليس االستعمار أو الصهيونية-چيينا

ا متصاحبة معا حبيث لن ميكن حىت فصلها مبحاولة التحكم ىف النسل ، التخلف لألبد ها ينقلبوا وحوش أكرت ما هم وحوش دلوقت ألف  ، وأ
ىن خالص يناتچيالكالم ىف ال.  ربنا يسرت.  مرة ىن قبل ما يقضى  ، اپندورادى عاملة زى صندوق .  حاجة  يوم ما ها ينفتح موش ها ينقفل 

  . على الدنيا كلها

السبب الوحيد لنشوب احلروب أن الضعيف ال يعرف .  ولن تقوم حروب ، كل شعب ها يعرف قدر نفسه.  أو جايز حيل السالم األبدى -
  . أنه ضعيف

أخدت حقك وكنت بتطلع .  أنت كنت طالب متفوق!  قصة فوق ما خيطر ببالك خالصچيينات ال ! أنت بتحلم ؟ السالم األبدى -
إيه إللى خيليك متحمس أوى كده للتنافسية  ، إذا كان املتفوقني بياخدوا حقهم.  بعدين أخدت حقك ىف الوظايف والشهرة والفلوس.  األول

 خنبة العامل  ‘ … ! بتدافع عن چيني التفوق ؛ السبب أنك بتدافع عن قبيلة املتفوقني … ؟ ناس منكحلد أنك تزعل ال ، والدفاع عن املتفوقني
  ! إمنا شعار اختارك ، ليس شعارا اخرتته ’ ! احتدوا

  ! ما كنتش أعرف أنك واخد املوضوع جبد أوى كده -

  ؟ تعرف أن املوضوع ده هو ختصصى -

  ؟ إزاى -

  ؟ هللا يرمحه ، ريمسعت عن الدكتور أمحد مستج -

حب أقرا له كتبه وترمجاته ، طبعا -   . وكنت ىف شباىب 

مسع عن .  لكن بعد سنة أوىل نقلت جامعة القاهرة ، أ دخلت زراعة عني مشس حبكم التنسيق وإللى بيسموه التوزيع اجلغراىف - كنت 
.   نقلت خمصوص علشانه.  ما كانش لسه حىت بقى أستاذ.  چيينيةالالدكتور مستجري وعن ختصص اهلندسة الوراثية إللى أنت بتسميه اهلندسة 

  ! أشوفك بكرة.  إال لو موش فاضيني أو ىف آخر اجللسة ، لألسف ما جتيش سرية املوضوع ده

  ؟ بس أنت جبد قلت الكالم بتاع اجلنس ده ملىن ) : وبعد برهة ( ! ده إحنا ها يكون بينا كالم كتري ! ال ) : بتهاج ( -

  ؟ هو أنت موش مصدق ليه ! طبعا -

  ؟ وبسبب إللى أ كتبته -

  ! ما تنساش أىن لفيت العامل ! ما تتغرش ىف نفسك أوى كده ،  ال -

  ؟ أنت ليه ماشى دلوقت -

خد الورد بتاعك ! وأنت عارف ها حيصل ىل إيه لو ما روحتش دلوقت حاال ،  ه ڤاالنتاينال -   ! اوعى تنسى 

موش ڤاالنتاين ال.  الناس هنا فامهة غلط.  اپتريكمارس احتفال القديس  ١٧ما تنساش ىف .  كل سنة وأنت طيب  ! مع السالمة  حاج -
  ! پاتريك هو بتاع اجلنسوال،  ڤاالنتاين بتاع الرومانسيةال.  طقس خصوبة

  ! الكريسماس نفسه.  كل حاجة بقت بتاع جنس.  الربكة ىف إللى زيك  سى روميو -

 ! ؟ يبقى الرجالة عملوا إيه يستحقوا عليه اجلنة ، إذا كان كل الستات ها يبقوا حمجبات أو يقعدوا ىف البيوت:  سؤال  حاجأ عندى  -
لك  حاج ال ! هأ ! هأ كان ملا راح أيرالندا  اپتريك حتت وبيقولوا عم  ٣الورقة  ، امسها الشمروك ؛ له زهور خمصوصپاتريك بس خللى 

  ! هأ ! هأ ! دسقوث املالالث بيستخدمها ىف شرح

لالتيىن  ، نوارة مجيلة أبيض على بنفسجى فاتح ، نوع من الربسيم غض وقصري أو تشبه الرجلة بتاعتنا شوية ، عارفها -  oxalisامسها 

acetosella  ، بتاعتها البذور استورد ممكن !  
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ها أقلب !  قومى صفى ىل حساىب وإديىن فلوسى ! أبوكم كلكميلعن ،  ڤت لال  مري  ! ؟ حتب تشاركىن.  ها تكسب مكاسب هايلة -
  ! ؟ فهمىت ! البهامي.  برسيم من بتاع البهامي ! بياع برسيم

ب الشركة ا املرة األوىل ىف حياته . عندما استوقفه صياح روميو هذا الذى لفت أنظار كل القاعة كان ضهرى يكاد يغادر   ، كان مبتهجا أل
بعد حلظات مال .   قرر أن يطرق احلديد وهو ساخن.  قبلة احتشد هلا الناس دفعوا إليها وهللوا هلا ، لته األوىل مع صديقة لهالىت تكون فيها قب

ومن األفضل هلما أن يذهبا ملنزله كى يطلعها أيضا على حواسيبه  ، على أذن سوسن يفهمها أن اجلو اليوم صاخب جدا ويعوقه عن الرتكيز
  . وأساليبه ىف التحليل

وبيدخن  ، ينفع واحد زى مسرت وحيد ما بيحبش طعم السكر على لسانه ؟ بس أ عندى سؤال  حاج  خبصوص الرتابطات الچيينية دى -
ت الزم كل  ؟ أو واحد مفجوع زى ونس يكون جسمه ما يتخنش ، يكون جسمه فيه خال دهنية كتري ، السيجار علشان يطفيه بعد املشرو

  . وإال تطق متوت ، شية مع بعضالچيينات تكون ما

نية غري عدد اخلال الدهنية ، األوالنية مستحيلة فعال.  صح -  ) : غامزا بعينه  ( . بس التانية ممكن يكون حب األكل مرتابط مع حاجات 
ضات العنيفة مثال   ! حب الر

ويرد ىف ابتسام ظاهر  ، عن ذراع وحيد حركة عصبية ال إراديةفتنم  ، يودعان وحيد بينما عينا روميو ال تفارقان اجلسد الفائر الذى يتقدمه
  . ’ ! لك حاجات  حاج … ! ؟ ين على وشى ‘:  وصوت خفيض وغيظ وإحباط مكتومني

 
  كانت تزم فخذيها بشدة

ا جديدة وفعالة ، يصف طبيب مصر اجلديدة مراهم مسكنة   . اصرهوأيضا تعاجل املرض قليال أو على األقل حت ، قال إ

  . ’ جنيه ٥٠٠ ‘ ، ’ ؟ كنىت بتاخدى كام ىف الشهر ‘:  ويسأل وحيد

لن .  لن تقصرى ىف شىء خيص كرمي.  ال ختشى شيئا.  وها أديكى نفس املبلغ ، اجلمعة والسبت ، أ عاوزك يومني األجازة بتوعى بس -
لباقى.  تلمسى املياه فقط ال أريد أن تنمسح تلك االبتسامة عن وجهك .  فعلى شيئا لو شئتعلميىن كل شىء وال ت.  اكنسى مثال وأ سأقوم 

ا تعىن ىل الكثري.  أبدا   !  أكثر مما تتصورين.  إ

فإن األمل يدفئ املخ  ، بقدر ما احلاجة هى أم االخرتاع.  عقلها املشلول عادت له احلياة.   توردت بلون الرمان من جديد ، عاد هلا األمل
ن تدهن أصابعها بتلك املراهم الىت جتعلها تشعر بسخونة شديدة مرحية ىف .  ت قفازا صوفيا وأخرى مطاطيةاشرت .  وينجب األفكار تبدأ 

ملاء ، ترتدى القفاز األول وفوقه أحد القفازات الثانية.  زائد بعض اخلدر امللطف ، أصابعها رمبا .  وأصبحت تقوم بكل شىء مبا فيه ما خيتص 
ذه الطريقة.  ات عنيفة حىت ال ينفجر األملببطء قليال وبدون حرك   . لكن كل األشغال عادت ممكنة 

لشاى من يوم جربه له السمسار  . منذ جاء إىل هذه الشقة مل يكن قد شغل التلفاز أبدا.  طلب منها أن جتلس قليال إىل جانبه ، حني أتته 
ا تتلكأ أمام قنوات األغاىن العربية.  شغيلهدرت هى إىل ت.  مل يقربه هو ، والبواب ليتأكدوا من صالحيته قال هلا  . ظلت تقلب إىل أن الحظ أ

رمبا تشبه الفكرة الىت اقرتحها روميو  . تتحدث أغانيها طوال الوقت عن احلب واأللفة والدفء ’ رومانس ‘كانت قناة امسها .  اتركى هذه قليال
ا حتبها وتغوص معها.  يوما   . بعد قليل الحظ أ

تيه فيها أصبح يكرر هذا.  يه مرتني ىف األسبوعت   . ىف كل مرة 

  . ’  كى تسرتيح من الشغل ‘ويدعوها للجلوس جبانبه لساعة أو حنوها  ، يفتح قناة األغاىن العاطفية

  . طلب منها أن جتلس على حجره كما طفلة مل ينجبها أبدا،  اينتڤاالنالتالية لل ، ىف املرة التالية

  . احتضنها ومل يرفع ذراعيه من حوهلا قط ، بعد أسبوع ، ليةىف املرة التا

  . طبع قبلة سريعة على جبهتها ، ىف املرة التالية

  . ردت عليها بقبلة طويلة على يده ، ىف املرة التالية
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  . وفوق شعرها ، ىف خديها ، ىف جبهتها ، أخذ يقبلها مرارا ىف وجهها ، ىف املرة التالية

ا بقية وجهها ، ىف املرة التالية   . أصبح يقبلها ىف فمها بذات الطريقة الىت يقبل 

  . أصبح االحتضان أقوى ، ىف املرة التالية

  . أصبحت القبالت أعمق ، ىف املرة التالية

  . أصبح أكثر حرصا على أن تضغط ىف جلستها على مناطق جسمه األكثر حساسية ، ىف املرة التالية

  . ر هى السخونة تلهب فخذها من أعضاءه املنتفخة املتصلبةبدأت تستشع ، ىف املرة التالية

  . فنهض خجال للحمام كى يستحم ، شعر أن بنطاله قد تبلل ، ىف املرة التالية

  . ’ قوم اقلع هدومك علشان أغسلها لك ‘:  درته هى ، ىف املرة التالية

  .  ’ حبيىب  …قوم اقلع هدومك علشان أغسلها لك  ‘:  قالت ، ىف املرة التالية

ا اجلرأة للنطق بكلمة كهذه ا.  مع ذلك هى مل خترج منها عفوا.  ال تعرف كيف وصلت  ا ودرستها ألسابيع قبل أن تتفوه  هذه .  فكرت 
 احتاج األمر استجماع.  ال أستطيع كتمها حىت لو أدى ىب األمر لطردى.  احلروف اخلمسة كانت أقصى ما ميكن أن تتطاول به على سيدها

من السيئ أيضا أن املشكلة ليست جمرد  .  كانت تكتم مشاعرها اهلائلة بكل طريقة.  وأعنف ما استطاعت به مقاومة نفسها ، أقصى جرأة لديها
كان جسدها امللتهب  . تالمس األطفال ، منذ يوم التالمس األول.  كل روحها وجسدها كا متوهجني.  كتمان العواطف والكلمات والنظرات

ق السكينة وبلسم االلتصاقيفور ه أو حتشر  ، كانت تزم فخذيها بشدة ؛ راحت حتاول مداراته بكل طريقة . و نفسه برحيق الطمأنينة وتر
ا تدفئ يديها العليلتني ، ذراعيها بينهما وتنفضح  ، ذلك خائفة أن تنطلق من ثغرها نسائم احلب الزكية فيمأل عبقها املكان ، متصنعة أ

ا  ، كانت تغسل له مالبسه من بقعة صغرية.  انت حتاول قدر اإلمكان كبح الرجفات الىت تنبس عن كامل جسدها فجأة رغما عنهاك . مكنو
لكامل.  بينما مالبسها هى األحوج تى مبالبس داخلية إضافية  . لكنها ال ميكن هلا إال أن تغسل ىف بيتها املتواضع ، غارقة  ال يصح حىت أن 

  . دهامعها ملنزل سي

ن يرد هلا الكلمة بشبيه هلا.  مل يثر على أى شىء.  مل يثر على كلمة حبيىب   . ومل يفعل.  لطبع مل حتلم 

  . لكنه كان سعيدا

  . كلما التهب حتتها ىف سالم وسكينة كاجلمر الصامت الذى ال يرجفه شىء . كلما قبلها . سعيدا كلما احتضنها على الكرسى

  . ’  حبيىب ‘:  كلما قالت له …سعيدا 

  . لكنها ظلت تقوهلا طوال الوقت ، مل يرد مبثلها ، مل يطلب منها أن تكررها ، مل ينهرها

  . ’ !  حبيىب ، أ عاوزة أمحمك بنفسى ‘:  قالت ، ىف املرة التالية

دوء ىف احلوض . تكرر ذات الشىء ، ىف املرة التالية   . وتبدأ ىف دعك جسده برفق ، جتلسه 

  . الصافيتنياآلن سأبدأ رؤية الدنيا من خالل عينيك من  …

  .  جمدليىت …

  .  قديسىت …

لية …   . تكرر ذات الشىء ، ىف كل مرة 

دة …   . بال نقص وال ز

  . طفلة يهدهدها أبوها …

  . وطفل حتممه أمه …

  . من أن تنقص أطهرعالقة … 
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  ! وأطهر من أن تزيد …

 
  ! ةما الدنيا إال بورصة كبري 

مل تكن حماضرات وحيد  ، قبله وبعده.  نظر اجلميع ملا حدث بسبب اعتصامات ومظاهرات اإلخوان املسلمني كحدث عابر مر وانتهى
كانوا يتبادلون الكثري من  ، نعم.  بينه وبني العمالء ككل ) غري املرئية (مل تنقص الفجوة أو اجلفوة .  املناهضة للمضاربة مقنعة ألحد فيما يبدو

تفوه مبا ال يصح  ، لكن ما أن يعيب على إحدى الشركات حىت يعتربون أنه جتاوز اخلط األمحر.  ويسألونه أحيا وهو جييب ، الكالم الودى
يار سعر السهم ، كانوا يستعوذون من هذا الكالم  . التفوه به أبدا على أرضية شركة مسسرة ىف أفضل .  وكأنه جمرد نطق وحيد به سيؤدى ال

خذ كالمه على حممل اجلداألح فقط ضهرى كان الوحيد الذى يتطوع للدفاع عنه  . ويعرب عن خوفه هو شخصيا من اخلسارة ، وال كان البعض 
  .  علنا

وينتظروا  ، ملا قلت هلم األسعار دى ارتفعت ، لكن غريبة  حاج أن ما حدش قاهلا ىل أبدا ، أ طبعا موش عاوز كلمة شكر من حد -
  ! خسائر كبرية ، وها هى النتيجة ، علوا واعتربوا أىن ال أمتىن هلم اخلريز  ، شوية

م موش عاوزين منك نبوءة صح -   . عاوزين منك نبوءة متفائلة.  ده أل

  ؟ حىت لو خسروا -

 ، ١٩٩٦وىل جيل جه مع اخلصخصات األ.  إللى أنت شايفهم دول ميثلون كل أجيال البورصة ! هنا سوق بيع الوهم ! حىت لو خسروا -
نية جيل جه  ، ٢٠٠٥ ىفپرتول واالتصاالت جيل جه مع خصخصة شركات ال ، جيل جه بعده بشوية مع مرقس واإلنتاج التليڤزيوىن وحاجات 

تفتكر  أستاذ وحيد إيه إللى خيللى كل دول يسيبوا أشغاهلم املنتجة وييجوا هنا عواطلية .  وهكذا ، ٢٠٠٨و ٢٠٠٧مع خصخصة البنوك ىف 
  . شهور ٦ ، سنتني ، لو هم مستثمرين جبد كانوا اشرتوا األسهم وسألوا عليها بعد سنة ؟ ول النهار غري كدهط

م ! ده بيعاملوىن كما لو كنت أ السبب ىف نزول األسعار -   . أ حاسس ده ىف نظرا

ىن ، عاالزم تنزل طب.  األسعار ال ميكن ها تطلع على طول.  املهم كالمك سليم.  وال يهمك -  ، أنت لسه شفت حاجة.  وبعدين تطلع 
  ! ما الدنيا إال بورصة كبرية ) : مث ضاحكا بلهجة مسرحية . ( طول ما أنت ىف رمسيس ووسط األشكال دى ها تشوف العجب

 
  ! بتاع داروين وسپنسر Survival of the Fittestالتحيؤ لألليق قانون 

م ال  ‘:  فيما كان واضحا أنه نوع من املواساة وتطييب اخلاطر ، دون مقدمات مع ذلك فوجئ بضهرى يقول له ذات مرة أنت فاكر أ
م م ال جييدون القراءة ، يسمعون كالمك لعيب ىف آذا م ببساطة ال .  أو حىت يرفضون ما تقول ، أو مل يطلعوا على ما كنت تكتب ، أو أل إ

م ينفذونه ألن    . ’ متنعهم من حماولة هذاچيينا

إمنا كل  ‘:  أردف بسرعة وكأن ما حدث كان زلة لسان ، يريدقد چيينات على النحو الذى وقبل أن يسمح لوحيد بفرصة استغالل حديث ال
س طيبة   . ’ الشعب املصرى كله شعب طيب.  الناس إللى قاعدة دى 

  ؟ تفتكر دى ميزة وال عيب -

س طيبة ، أكيد ميزة -   . أنك تعيش وسط 

  . يبوجايز ع -

  ؟ إحنا ليه متخلفني ، السؤال هو إذا كان كل الناس طيبني -

م طيبني -   . لو كانت طيبة ملا تطور شىء أبدا.  التطور مل تصنعه إال الوحشية اهلائلة للطبيعة.  جايز أل
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ضة اقتصادية.  أ موش شايف كده - ختيل العامل ها يقول علينا إيه لو الشعب ده عمل  يقولوا ها .  العامل بنا أميا إعجابسيعجب .  أ 
وبكده مجعوا  ، واجلرمية عندهم حمدودة ، ليس من طبعهم العنف ، طيبني مساملني ، ملصريني على عكس بقية الشعوب إللى بتاكل ىف بعضهاا

ح لشىء امسه اإلمجاع ، ويكره اخلالف ،  شعب بيحب السالمإحنا  . االقتصاد واإلنسانية:  النقضني   ! وير

حىت يتولد الشغل ال بد من جذوة متقدة مترر  ،  ؛ أو حسب القانون الثاىن للديناميات احلرارية تشر قالت مرة اإلمجاع دليل انتفاء القيادة -
رد خامل   . وهجها حمليط 

ا كانت بتشرح اللغة موش بتعمل نظرية . عندها حق الست احلديد دى -  ، مع على نفس الشىءحبكم التعريف طاملا الكل جم.  يهيأ ىل أ
ولو وجد  ، أ قصدى أن ده شعب طيب.  بييجى على احلاجات الغلط ، املشكلة أن غالبا إمجاع املصريني ده ) :  ويضحك ( ! فال توجد قيادة

  . أن ما حدش بيموت م اجلوعاحللو ىف مصر مثال .  توجيه صح ها يبقى شعب عظيم

  . بس ىف أمريكا بيموتوا -

  ؟ ملرجع بتاعناوهى أمريكا ا -

ا األقوى وصاحبة أعظم اقتصاد ! يعىن . املفروض - التحيؤ لألليق وقانون  ، إمنا من املنافسة الشديدة ، وده ما جاش من فراغ . عتبار أ
Survival of the Fittest وسپنسر بتاع داروين  !  

  . أ ال ميكن أقتنع أن ده الطريق الوحيد لإلصالح -

  ؟ إيه هنا چيينات بتقولوال -

  . وأنت أكيد قريت فيه زى ما أ قريت ، قلت لك ده موضوع يطول شرحه -

م وكفى.  ما هلم وما ىل ؟ ما هؤالء الناس إال لو  ، إىن حىت ال أعطى نصيحة ألحد .  أ مل أطلب نصيحة من أحد.  ملاذا ال يهتمون بشئو
لكنه ىف نفس  ، ضهرى إنسان طيب ومثقف.   والسعى لفرض مفاهيمهم على ، غيريهاحماولة ت ، ملاذا يصممون على اقتحام حياتى . طلبها مىن

لكاد روميو .  ونس حيدد ىل طوال الوقت كيف استثمر نقودى.  راح يرسم ىل ىف عبارة واحدة كيف أحل أكرب مشاكل حياتى ، يوم تعارفنا 
م .  لكن مهال ؟ كيف يستبيحونىن على هذا النحو.  قرتاحاتهحىت نصر هللا رث احلال ال يرمحىن من ا.  يالحقىن بنصائحه اجلنسية رمبا املشكلة أ

 ، ال تنس أن أحدهم ائتمنك على سر حياته األكرب . رمبا يثقون بك ، نعم.  يتوقعون منك النصيحة الىت جتعلهم مليونريات.  يتوقعون منك الكثري
إللى ىف  ، يتصرفون دوما بفطرية ، هذه طبيعتهم.  ال تكن قاسيا عليهم.  تتسرع ال جيب أن ، لفعل . الذى مل يعرفه سوى رجيان والسادات

م بن بلد.  كما يقال ، قلبهم على لسا لذات يصفونه مجيعا  م ال يقصدون شرا.  شهم وجدع وال يريد إال اخلري للجميع ، ضهرى هذا   ،  إ
  . وال يقصدون مثال معايرتك أو إذاللك

أن ال تكف عن  : ال تفكر سوى ىف شىء واحد ، كلما حاقت بك حمنة ‘ : أال تستحق وقفة ما.  هرى العجيبة تلكمث ماذا عن نصيحة ض
لضبط على شاشة احلاسوب هذه . ’ ! سؤال نفسك ما هو الشق اإلجياىب فيها ال شىء .  كل شىء ىف صعود وهبوط.  أليس هذا ما حيدث 

إن مل يكن ىف  ، كل خاسر يعود متهلال بعد قليل أن عوض خسائره أو بعضها.  والعكس ، خرىكل سعر يرتفع يهبط مرة أ.  يدوم على حاله
م هذه إلدوارد.  نفس السهم فمن خالل سهم آخر م يدخلون طوال الوقت ليعلنوا انتصارا أليس هؤالء مجيعا نسخة  ؟ أليست احلياة هكذا.  إ

  ؟ أن أتعلم احلياة على يد خادمة وحفنة من املضاربني الصاخبني ، كل الدنياهل آن ىل بعد أن قرأت  .  من رمانة دائمة االبتسام

 ؟  بورصة كبرية ‘:  لذات ىف مكان مثل هذا ، مث يعود ملوضوع مل يكن يتخيل أن يناقش فيه أحدا من قبل ، يغرق وحيد طويال ىف أفكاره
  . ’ ! أنت جيت ع اجلرح  حاج

  ؟ إزاى -

 ،  عندى ورقة.  أسيب الصحافة واالقتصاد والبيزنس وأدخل طالب دراسات عليا فلسفة ؟ ى ىف احلياة كان إيهأنت عارف طول عمرى حلم -
غصب عن عينه  ، قوانني موجودة قبل اإلنسان وبعد اإلنسان وفوق اإلنسان.  حاول فيها حتديد إيه أقوى القوانني ىف الكون ، صفحة واحدة

 ، االحتاد ، زى النزوع لالجتماع.  من كائنات بدائية لكائنات معقدة ، التطور يعىن ، زى النزوع لالستعقاد . حاجات زى النزوع للكفاءة.  يعىن
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تصدق مثال أن الطفل الرضيع بيعتقد أنه هو إللى بيتحكم فينا ملا .  مشكلة إدوارد مع مراته ،  زى النزوع للتحكم.  العوملة زى ما بيسموها
وطبعا دى مدرسة   ؟ بينما إحنا فاكرين أن إحنا إللى بنتحكم فيه.  بيعمله علشان نكرر إحنا إللى عملناه ويكرر إللى ، نضحك أو نكشر له

األجسام تتدحرج وتستقر ىف أوطى نقطة  ، أقصد به مثال قانون توفري الطاقة ، كمان زى قانون النزوع لالقتصاد.  أكيد تعرف ، كبرية ىف الرتبية
الكون يذهب حلرارة وسيطة وتنعدم منه احلياة واحلركة وأى  ، هل الزم كل شىء إىل زوال واحنالل ؟ قانوناملوات مثال هل  . على األرض
هل فيه حاجة زى كده  ؟ هل هى قانون وحتمية ، من احلاجات إللى موش متأكد منها مثال التخصصية إللى بتزيد حوالينا يوم ورا يوم ؟ تفاعالت

مسيها ’ وسيات ‘أ طبعا موش متأكد أن كل دى  ؟ وما كانتش موجودة زمان ، جسيمات متخصصة ، ىف اجلسيمات مثال عملت و  ، زى ما 
لصفحة دى موقع على اإلنرتنيت امسه  ىن .   nOusia.comىل هالة  مبعىن املادة أو الكينونة املادية  ousiaمبعىن عقل و nousكلمتني يو

substance خدش ىف  ، أ شابكهم ىف بعض ا ؛ ممكن نناقش فيها نبيل بعدين ، لكما  معظم القوانني دى على فكرة .  املهم ده املقصود 
من أول  ، الكون فيه قوى أربع ؛ قانون القوة مثال.  ىف األصل physicsكلها أو أغلبها  ، وىف خواص اجلسيمات ، موجودة ىف الثرموديناميكس

ت فيهاتنافر اللغاية ربط النواة حبيث ال ت ، جاذبية اجملرات ار كل شىء ، رغم أن كلها موجبة الشحنة پروتو جايز .  ولو احنل قانون القوة ال
لقوة ، قانون القوة يكون أوضح قانون وأقوى قانون هنا فيه تناقض واضح .  مع ذلك األمم املتحدة مثال بتقول عدم جواز احتالل أراضى الغري 

ا البشر ا الكونو  ، بني الطريقة إللى ماشى  يبقى الزم كلنا نسيب  ، لو طبقنا جبد مبدأ زى بتاع األمم املتحدة ده.   بني الطريقة إللى ماشى 
فكر فيها موش قوانني قاعدية ! البكتري ، الكوكب ونسلمه ألصحابة األصليني هو .  وموش منطبقة على كل شىء ، جايز بعض القوانني إللى 

ا ضد  ، مثال humanistالفلسفات اإلنسانوية  ، االشرتاكية مثال . يبطل يتحدى قوانني الطبيعةوفايدته أن اإلنسان .  ده البحث كلها واضح أ
ىن.  حاجات بتعتربها أمنا الطبيعة بديهيات كل حاجة دورات .   cyclicalityممكن تسميه الدوراتية .  البورصة دى بتخليىن أفكر ىف قانون 

زلة حضارة تعلى  ، ازدهار مث والعكس ، إنسان يتولد يكرب وبعدين ميوت ، موش تعلى على طول زى أحالم ونس ، أسهم تعلى وتوطى.  طالعة 
ت ، املوجات ، كواكب بتلف حوالني بعض ، سعادة مث حزن والعكس ، مث متوت وسيا.  الذبذ بل حىت جايز  . أعتقد ده برضه جايز يكون 

وسيا مع بعضهم البعض لعكس ينفى بعض الناوسيات أو كلهاأ . يربط أكرت من  أى ال  ، ألن جوهره أنه ال شىء يبقى على حاله ؛ و جايز 
  ! املوضوع حمتاج دراسة فعال.  لكن الدوراتية فعالة ىف كل ما هو ليس قانو ، أو جايز هناك قوانني فعال.  ’ قوانني ‘

  . ’ ؟ طب وإيه إللى مانعك ‘:  ية أكرب حنو ما قاله وحيدبينما يبدى ضهرى جد،  ’ ! وحبة حتت … ! حبة فوق ‘:  يعىن ونس

 ، أرسطو الوحيد إللى عمل حاجة زى دى.  إمنا علشان يبقى أكادميى شىء ىف منتهى الصعوبة والضخامة ، الكالم كده سهل : قلت لك -
.  تد به النهارده إال ىف خطوطه العريضةوما عدش يع ، ويتناسب مع معارف عصره ، طبعا ده كان جمهود مبكر.  أورجانون زى ما بيسموه

وقضى عمره يشتغل ىف تصنيف العلوم وما قدرش  ، ولقى أن املعارف أكرب من يستوعبها بنفسه ، فرانسيس بيكون حب يعمل األورجانون التاىن
و أو بيكون على معارف النهارده وجايز حىت ال ميكن أى مؤسسة ىف العامل تقدر تنفذ طموح أرسط ، موش ده تفكريى وال طموحى طبعا.  خيلص
ونقول الزم  ، أم ال ،  بتنطبق على شىء ىف الكون ، أ عاوز منسك شوية قوانني ومنحصها علشان نعرف هل هى قوانني جامعة فعال . املهولة

خد كالمى ده على حممل اجلد ويتبناىن ويشرف على.  طبعا اإلنسان يطبقها على نفسه   . مل البحث دهوأع ، نفسى أستاذ فلسفة 

  . أنت جواك سلفى كبري -

  ؟ إزاى -

وسيا دى.  خملص ألرسطو وعصره حىت ىف اختيار األمساء - نة من بتوع اليومني دول ؟ إيه   Natureology.  اختار حاجة فحمة ر
ملرة جايز .  ين نشوف حاجةوعاوز  ، سيبك من قعدة رمسيس اهلايفة دى ! آدى الكالم ! شد حيلك ! ده كالم كبري أوى ، املهم ! مثال

  . ملصر القدمية مثالقول  ، لوراكمان سلفيتك دى ترجع كام خطوة  

  ! شكلها هايفة فعال ! موش عارف ) : شاردا ( -

  ؟ ممكن يشوف غري كده ، واحد مفكر كبري زيك -
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مصطبة من  ‘:  نبيل من وطأة الكالم وخيفف،  ’ ! هايفة فعال ألنكم أنتم إللى عملتوها زى قعدة املصطبة ‘:  ويناكفهما روميو
setup  ! ’   ،لفعل يضحك ضهرى ف نقول فالن ده متصطب يعىن قاعد على املصطبة وكل حاجة مظبوطة  ! فعال ‘:  و عند ىف األر

  .  ’ ! فيه

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ بورصة كبريةالدنيا  ) : ويتساءل ىف إعجاب ، جيرت الكالم السابق ( -

 
  د عندها رزقاوج

تى وال يذهب إال مع صديقيه توا يسمون ىف القاعة- الفرسان الثالثة .  عارف ورزق ، أسد ال  فرعها ىف  ، ’ تى إى دا ‘من شركة  -كما 
ة واندفاعا ىف قراراته وأيضا ألنه األكثر غريزي ، وهو أكثرهم جرأة لكثرة كالمه ، قصري متني البنية أسد.  كلهم فوق الثالثني بقليل.  مصر اجلديدة
عمل إللى ىف رأسى  ‘:  العبارة الىت دائما ما تدفع ونس للغناء ، ويقول إنه ال يستمع إال لصوت إحساسه الداخلى ، االستثمارية ام دما … أ 

نه قد يتخذ قرار شراء خاطئا ينسل هابطا للمقهى.  ’ إحساسى ههو د حني .  ’ ! يىن الشيطانحىت ال يغو  ‘:  قائال ، حني يستشعر أسد 
  . ’ ! خايف قلىب يقف ‘:  وى األسعار بشدة ينسل أيضا قائال

لثهم.  وهو الذى كان بوابتهم للمجىء لشركة رمسيس ، عارف أكثر منه طوال وأكثر حصافة واطالعا فيما خيص االستثمار  ،  أخريا هناك 
لكنه على العكس منه حيرص على أال تفارقه  ، ال يرتدى بذالت أنيقة نسبيا كأسد . وأكثر من صديقيه مسرة ، حنيف طويل ، رزق املهذب اهلادئ

:  فقالوا ، ذات يوم شوهد أسد جيرى بطاولة املقهى املعدنية الرفيعة الطويلة عرب الشارع ليضرب زميليه يوم أخربهم أنه انتوى الزواج.  ڤتة أبداالكرا
ما سيدة  ، هذا الصباح قابل احلاج ضهرى على بوابة العمارة.  ’ ! ه أسدذنبها إيه الغلبانة إللى ها تتجوز واحد امس ‘ در وبينما يتصافحان 

لظبط ‘:  فريد أسد.  ’ ؟ مرتو األنفاق منني  أستاذ ‘:  متواضعة اهليئة بسؤال دور زيك  سال احلاج وموش عارفني ، أ  ت احلاج .  ’ ؟  و
ملرة ىف كل مصر اجلديدةلدرجة أنه أجلم لس ، من استهتاره تذكر كل الكلمات الزلقة الىت .  انه عن الشرح لتلك املرأة أن ال وجود ملرتو األنفاق 

 ، ’ …ابن وسـ ‘سهم :   مثل ، غري مراع على األقل لوجود كثري من السيدات واآلنسات ىف القاعة ،  تنسل من لسان أسد دون ضابط أو رابط
ث أم… ‘أو  ’  يدپكيو أم  … ‘أو  ’ …ابن لبـ ‘أو  ’ …ابن قحـ ‘أو  ’ …شرابن  ‘أو  ، ’ …ابن متـ ‘سهم   ، ’ إللى يشرتى أسهم األ

لكن القشة الىت قصمت ظهر البعري جاءت بعد ساعة واحدة من واقعة مرتو األنفاق  . وهكذا ، هذا خبالف سباب الدين لألسهم وللشركات
  . هذه

  . ’ لكنه ال يصدق أنه ذكر ىف القرآن ، رزق هذا مسيحى.  عاوزين نسألك سؤال  حاج ‘ : وسأله بنربة جادة ،  تقرب أسد من احلاج

  ؟ إزاى -

  ؟ ’ وجد عندها رزقا ‘:  أمل يقل -

.  قوم بينا  أسد  بىن نصلى الظهر سوا ؟ ليه كده  بىن ؟ ليه كده  بىن.  استغفر هللا العظيم ، استغفر هللا العظيم ‘:  يفزع ضهرى بقوة
  . ’ ! إن هللا تواب رحيم . إن هللا غفور رحيم

  . ’ ! قول له يتصرف لنا ىف سجادتني صالة ‘:  يرسل نصر هللا للبواب

ال متوتر وساد القاعة صمت  ، لذا كان املشهد مثريا للرتقب واالهتمام.  مل متارس صالة مسلمة أو غري مسلمة ىف مقر هذه الشركة من قبل
بعدها عادا للجلوس ىف .  ذهب ضهرى ومن خلفه أسد إىل املطبخ وراح األول يؤم الثاىن للصالة.  يار الكبري لألسعارتعرفه إال ىف حلظات اال

مسة أحيا ، بينما كل األعني تتفحص من حتت لتحت ذلك الشاب األمسر ، هدوء وسكينة وىف املساء تكرر مرة أخرى .  مبا ال خيلو من مشاتة 
كش ‘:  جن جنونه حني قاال له.  ملقهى املعدنية الرفيعة الطويلة عرب الشارع ليضرب زميليهمشهد اجلرى بطاولة ا  ، أمك ما ربتكش ، أبوك ما ر

  . ’ !  سيد الشيخ غضنفر ، لكن الظاهر ها يربيك واحد فرارجى ، األسهم ما ربتكش ، بنتك ما ربتكش ، مراتك ما ربتكش
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  ، تثمار الطويلأنت  عم ها تعلمهم االس
ه نفلس ونقفل الشركة   !  وإحنا 

فدعاه هو وكل من يعرف  ، يوم أتى لرتكيبها ىف الشركة ، وأول من تعرف عليه إدوارد منهم ، عارف يشتغل فنيا لرتكيبات اإلنرتنيت السريع
لكن رغم هذه وتلك كانت بدايته مع التداول  ، هموهو حاليا أكثرهم خربة واتزا فيما خيص األس ، هو من دعا زميليه.  لالستثمار ىف البورصة

قال إن األسعار كانت  ، وعندما سأله صديقاه على املقهى عن السبب ، ىف أول يوم له مل يشرت شيئا.  متلعثمة جدا حبيث حتولت لنادرة تروى
لقاء الورق املكور عليه قائلني ، تتغري طوال الوقت فلم أستطع الشراء  ، هو أرق الثالثة حاال.  ’ ! اثبت علشان نشرتى ‘:  فأخذا يسخران منه 

بنت له أمه .  فقط مكافأة دفعة واحدة ، ومل يرتك معاشا ، وهو بعد ىف سن الصبا ، فقد مات أبوه ىف إصابة شغل.  وحيمل وراءه قصة مأساوية
لعباسية ألحرى تقيم فيها هى ،  زوج فيهاكى يت ، شقة فوق البيت شبه املتهالك الذى متلكه ىف أحد الشوارع الصغرية  مل .  وترتك له شقتها ، أو 

ما بنيتا بال ترخيص ، مل أال تلحظ وجودمها السلطات إمنا جمرد غرفتني داخليتني ، تكن شقة السطوح شقة مبعىن الكلمة بعد شهور بدأ .  وأ
لشغل ىف موقع أحد العمالءإذ وجد عارف من يتصل  ، املنزل يتصدع ومل يسعفهما الوقت إلزالة الغرفتني ويبلغه أن  ، به ذات ظهرية أثناء وجوده 

ار وأن أمه ماتت صريعة أيضا أصبح معظم مرتبه يتبدد ىف  ، الثالثون ألفا الىت تبقت له من حتويشة عمرها وعمر زوجها مل تعد جتديه.  البيت قد ا
إلجيار ألسئل ؛ السكىن  در إدوارد  مواله كى  ، ة عن االستثمار ىف األسهم وعوائده احملتملةومن هنا كان هو الذى  تى  وقرر عن قناعة أن 

  . وكله أمل أن حيقق ما متىن أن يراه عليه أبوه الراحل وأمه ، يستثمرها

ريةما بني أسد  ، فرقتهم اجملاميع الىت حصلوا عليها ىف الثانوية العامة.  حىت الثانوى ، الثالثة تزاملوا منذ االبتدائى وعارف ملعهد  ، ملعهد سكر
أبو رزق مدير قدمي ىف سنرتال  . رغم ذلك ميكن القول إنه مل مير يوم واحد ىف حياة الثالثة مل يلتقوا فيه.  ورزق لكلية التجارة ، إليكرتونيات

 . وجنح ىف ذلك ، يني ابنه وصديقيه فيهاتوسط لتع ، هذا الذراع املعلوماتى للشركة املصرية لالتصاالت ، وحني افتتحت تى إى دا ، العباسية
ت املسائية ، بعد أن توجهوا لالستثمار ىف شركة رمسيس ألن شغله  ؛ لكن طلب رزق رفض ، جنح أسد وعارف.  سعى ثالثتهم لتوىل الورد

ت اخلرينة للبنك لذلك كان  ؛ ستطيع القيام مبا يقوم هو بهخزينته هو وخزينة الوردية املسائية الىت يتوالها آخر مستجد ال ي ، يتضمن تسليم حمتو
على أية .  وينصرف ذاهبا للبنك أو عائدا لشغله ، تى جملرد إلقاء التحية وإلقاء نظرة عابرة على أسعار األسهم ، أقلهم ظهورا ىف شركة السمسرة

لكن هذا مل يصبح وضعا مستقرا  . فوافقوا ، د للبنك كما هىحال جنح رزق بعد فرتة ىف إقناع رؤسائه بتوىل الوردية املسائية مع قيامه بوظيفة التوري
  . إمنا خيضع لرغبات املدير أو الزميل اآلخر أو احتياجات الشغل نفسه ، جدا أبدا

دارة حمفظته ، هكذا ىف البداية حني كان رزق ال حيضر جلسة البورصة ه من جرأة هلذا األخري ومن جناحات حققها ، عهد ألسد  .  ملا ار
تى منتظما نسبيا نصياع الكل وراءه ، انبهر بونس وبصوته العاىل الواثق ، حني أصبح  حسب -فوضع معظم أمواله ىف سهم األقطان الذى .  و

 ، قرشا ٨٨جنيها و ٢٤ما حدث أن مل يصعد إىل .  ’ قرشا ٨٨جنيها و ٢٤فسيصعد إىل  ، قرشا ٦٣جنيها و ١٩طاملا جتاوز السهم   ‘:  ونس
أخذ يشنع على  . فكانت مأساة تقارن مبآسى صديقه عارف األسرية ، وخسر رزق حنو ثلث أمواله ىف خبطة واحدة ، جنيها ١٣إىل  إمنا هبط

  . فهو املسئول عن قراراته ىف األول واألخري ، لكن أحدا مل يتعاطف معه ، ونس ىف كل مناسبة

ومع ما أثبته  ، لكن بعد وقت قصري.  لذات وهو غائب ، قان عليه يفعالنهما يتف ، أسد وعارف ، النتيجة أن عهد مبحفظته لالثنني سو
ىف الفرتة احلالية عاد األصدقاء الثالثة ال يفرتقون من .  أصبح هو قائد الثالثة املعتمد ، لذات عرب اإلنرتنيت ، عارف من قراءات واطالع كثريين

جيتمع الثالثة معا على  ، صل بني انتهاء جلسة البورصة وبداية وردية الشركة املسائيةالفا ، طوال جلسة البورصة مث ملدة ساعة أخرى.  جديد
.  لكن دوما كانت الكلمة النهائية لعارف ، ورزق يقول أفكاره وما يسمعه من أخبار من موظفى البنك ، كان أسد يقول أحاسيسه.  املقهى

لطبع كانت كل القرارات الىت اختذها ونفذها لنفسه أو  حد يعمل   ‘ ، ’ !  ؟ أنت محار ‘:  من قبيل ، مسيهما خالل جلسة البورصة تثري اجلدلو
ثر رجعى ‘:  فكان رده الدائم ، ’ ! ؟ كده برضه القرارات على أرض الواقع .  بعد أن علمتما إىل أين اجتهت األسعار ، أنتما تدعيان العبقرية 

عملها حمبة ، وبعدين . ألين سيتجه سعر السهم أقلها أن ختاطر بتخمني ، تؤخذ حتت ضغوط حقيقية وإللى موش عاجبه يتفضل يشغل  ، أ 
ن موعد الذهاب للشركة قد حان . ’ ! حمفظته بنفسه هو ينفذ ما .  وىف اليوم التاىل يعود احلال ملا هو عليه . وينقذه نظرة من أيهم للساعة تنبئ 

  . لكن دون أية خطوة جدية منهما لسحب القرار االستثمارى منه ، ومها ال يكفان عن التقريع واالنتقاد ، يرى
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ندفاعه املعتاد .  ال ميكن أن يكون أى منا يفهم أفضل منك ، پيد مثلك  أستاذ وحيدسأبيع كل أسهمى وأشرتى كيو  ، ذات مرة قال أسد 
قال ألسد ميكنك أن تشرتى .  وليست مالية فقطيديولوچية پيد ألسباب أوالسبب الذى ال يصرح به أبدا أنه يستثمر ىف كيو  ، مل جياره وحيد

أو الشرقية للدخان أو النساجون پرتول أو شركات الپيد مرقس أو حديد عز أو السى آى ىب أو أى بنك كبري أو املصرية لالتصاالت أو كيو 
ا ومسعتها . وتربح رحبا مؤكدا ، الشرقيون تى من شراء مثل هذه .  ا ىف السعروأسهمها واخدة حقه ، لكن هذه شركات هلا وز ح اجلدية ال  األر
لنسبة ملستثمرى البورصة ال تثري أدىن  ، هى معروفة للعموم (واقرتح عليك استثمار جزء من أموالك ىف سهم لشركة طباعة مغمورة .  األسهم لكن 
درا ما يتم التداول عليها ، انتباه ح ىف خالل ستة شهورذلك ألنه يتوقع هلا أن تبدأ ىف حت ؛ ) و وحيث إن الكل يعرف مدى جدية  ، قيق أر

ا اشرت .  ) ’ كلمة املرور ‘:  نبيل مصححا (الصرب هو كلمة السر  ‘:  وقال موجزا الفكرة.  كما يعرفهم هو حبكم ختصصه السابق ، أصحا
  . ’ ! واصرب ، رخيصا جدا

بت  ! مظبوط ‘:  لكن ضهرى تدخل مدافعا عن وحيد.  ’ ! صبارص ، يصرب ،  صرب ‘:  ويومها سخر ونس من كل هذا التعويل على الصرب
سهم أقل من قيمتها احلقيقية.  هذه هى قاعدتى الذهبية ىف البورصة ، مغلو وال تبت غالبا س  ‘ ، ’ وسرتبح رحبا ممتازا ، دائما احتفظ  أنتم 

إمنا فيه فرق بني الطمع وزوغان  ، موش على شرشرة قرش وقرشني ، كاسب الكبريةبنبص على امل ، لعكس إحنا إللى طماعني جبد ‘ ، ’ قنوعني
ظاملة موش  ، وماذا لو أصبحت كل األسهم واخدة حقها ىف السعر ‘،  ’ ! وعني احلاسوب فيها عود ،  عم وحيد أنت حاسوب ‘ ، ’ العني

أظن ما فيش قدامنا ساعتها غري اللعب على الشرشرة ىف حركة  ؟ هل ستقولون ساعتها إن املضاربة غلط برضه ، مظلومة زى ما بتقول
لنقود  ‘:  ولكن يعود وحيد برأى أكثر صرامة.  ’ أو ممكن برضه تشرتى األرخص فيها ، ممكن ‘ ، ’ األسعار حينئذ من األفضل أن تذهب 
يار ، للبنك يعارض ونس من جديد وإن بلهجة خفيضة متواضعة ويتمهل احلاج قليال قبل أن  . ’ ألن السوق ساعتها ستكون على وشك اال

نه عمل  ، كتري من املشاكل الواحد منا بيتعب جدا علشان حيلها  ؟ هو إيه العيب ىف الصرب ‘:  هذه املرة مث ملا يلقاها احتلت فجأة يفرح ويتفاخر 
لظبط زى إل . بينما ىف الغالب جمرد مرور الوقت هو إللى حلها ، شىء خارق وجنح تفضل حتت حتت لكن فجأة الزم  ، لى بيحصل لألسهمده 

  . ’ ! ترد لفوق

لغمز واللمز والغناء تت املواجهة بني وحيد وونس  م  لضرورة ، هذه األ حبكم التالصق اليومى واخنراط وحيد ىف نوع من .  ومل تعد سافرة 
عرف كل  . حىت وإن ال زال على أفكاره الدخيلة الغريبة ، الدخيل الغريب ومل يعد ذلك ، وكما اجلميع ، إمنا مع اجلميع ، الصداقة ليس معه وحده
اليوم يوشك الوضع على االختالف .  الدخول ىف مثل تلك املواجهات ، أو على األقل من غري اجملدى ، وصار عيبا ، منهما طريقة تفكري اآلخر

لذات انتقاد جريه وراء شراء السهم بعد أن يبدأ .  نتقد قرارات ونسالسبب أن اكتسب عارف بعض الشهرة ىف القاعة منذ بدأ ي . مرة أخرى
لفعل لفعل ‘ : صعود السعر  تى مبكرا وتركب براحتك وتنتظره إىل أن .  فتتعرض لإلصابة ، أنت تركب القطار بعد أن أخذ سرعته  ملاذا ال 

لشهور.  أسهمكم دى قطارات ال مواعيد هلا ‘ ، ’ ؟ ينطلق حني حيني موعده فيت .  ’ بتتأخر  قوال لوارين  ن ضرب له املثل  فرد عارف 
ىن أغىن رجل ىف العامل وىف يوم آخر بكتاب للوليد بن طالل قال فيه إنه جيوب .  تطابق تقريبا نظرية وحيد ىف الصرب ، أكرب مستثمر أمريكى و

نيةهذا ب ، الصحراء سريا لليال كاملة قبل أن يتخذ قرارا استثمار   . ينما ونس يقرر البيع والشراء ىف أقل من 

حية ، هذا التمرد الكبري كانت له نتيجة أكرب ىف مكان آخر متوقع حية أخرى أن جعل القاعة   ، أن رد كثريا من االعتبار لوحيد من  ومن 
رخيها يستحق ىف الواقع من العمالء احرتاما أكرب مما  ، ريهذا الكاتب االقتصادى الكبري واخلب.  ككل تشهد االنقسام على نفسها ألول مرة ىف 

دفاع ضهرى عن وحيد مل يكن ذا  . وقبلها وبعدها بنصفى ساعة آخرين ، مسح له به صوت ونس العاىل األجش طيلة الساعات األربع للجلسات
ماأ.  وهم ال يريدون هذا ، فكالمها ىف نظرهم مستثمر طويل اجملرى ، وقع كبري على أهل القاعة ما من طبقة أخرى حبكم حجم ثروا .  يضا يعتربا

وحني يقول شيئا يكون له بعض  . وىف نفس الوقت كان يسعى للربح مثلهم من خالل التداول طوال الوقت ، إنسان بسيط ؛ عارف شىء خمتلف
  . الصدى لديهم

لورقة.  ملستديرمن البداية كان عارف هو الوحيد الذى اهتم بقائمة وحيد املوضوعة حتت الزجاج ا  ، كان يعتمد على مكررات الرحبية املوضح 
اليوم ها هو وحيد يقرتح شيئا .  وقرر أن يتداول عليها ، واشرتى لنفسه ولصاحبيه بعضا من أسهم شركات مغمورة تكاد تكون ىف طور الوالدة

رة ، آخر  ، فقط ترتكه إىل أن يصل لثمنه احلقيقى.  على وجه اإلطالقوأن ال تتداول على السهم  ! أن تستثمر ىف شركة خاسرة : شيئا أكثر إ
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فهة ولو كنتم خارجا ساعتها فستضيع فرصة  ، ذلك أن السعر قد ينفجر فجأة ىف أية حلظة ، وال حتاول البيع وإعادة الشراء طمعا ىف فروق سعر 
  . املكسب اجلدى فيه الىت سببها كونه مظلوما مهضوما

خلا أو  ، إمنا شركة جادة متر مبحنة ما ،  والىت تضخمت أسعار أسهمها بفضل املضاربة ، سرة الشركات الىت يعشقها ونسطبعا مل يكن يقصد 
أيد  . لكن من املتوقع هلا أن جتتاز تلك احملنة أو أن تدخل ىف طور الرحبية ، فأصبح مثن أسهمها خبسا ،  ال تزال ىف طور التمويل األوىل لالستثمار

ح احلالية ال تعرب عن قوة الشركة وال عن مستقبلها.  وقال ألسد لننتظر لسنة أو حىت سنتني ، ح شركة الطباعةعارف بشدة اقرتا  على غري .  األر
أنت لك عقل  ‘:  هنا صاح أسد.  رمبا ألن البعض فكروا أو قدروا األمور بنفس طريقة وحيد ، املتوقع تضاعف سعر سهم الطباعة ىف شهر واحد

لطبع،   ’ ! جبار ! جبار ! جبار ‘:  وغىن ونس.  ’  ! ذ وحيدجبار  أستا ومييل عارف على أذن وحيد هامسا بسر مل يقله  . كسخرية ضمنية 
نبهارمها بتنبؤاته حىت لصديقيه ستخدم جووجل ماپ ، إنرتنيتسعادتك عارف أىن شغال ىف شركة  ‘:  رمبا حىت يواصل االستمتاع   من فرتة وأ 

ت الشركات وحركة النقل اخلارجة والداخلة منهاملراقبة خم ا طريقة للتنبؤ بنتائج األعمال أسهل وأسرع من ضرب صحوبية مع  ، زو اكتشفت أ
  . ’ ! موظفى األمن ىف كل الشركات دى

لذات العميالت- كل ذلك أدى لتشجع بعض العمالء  م سئموا من نص ، على التقرب لوحيد أكثر مما سبق - و ائح ونس الىت ال قائلني إ
فموظفى البنوك هم  ، وهذا ليس غريبا.  والكثري منهن موظفات بنوك سابقات ، أغلب هؤالء العميالت متقدمات ىف السن . جتلب إال اخليبة

.  رتاك فيهاواالش ،  كذلك كان لديهم دوما فرصة السماع عن الطروحات األولية.   أو على األقل إدعاء فهمه ، ولفهمه ، األقرب لشغل البورصة
لتقسيط كنوع من احلوافز للموظفني من  ، وهى صيغة للتمويل تتبعها أحيا البنوك وصناديق العاملني فيها ، بل كان يتاح هلم كثريا شراء األسهم 

حية أخرى ، حية هرى وحيد إىل أن نبه ض.  لذات لو كان البنك طرفا على حنو أو آخر ىف عملية الطرح ، ولتمويل طروحات الشركات من 
مساء .  هذه هى القاعدة هنا ؛ من رحبها ٠/٠ ٢٥العادة أن من يدير حمفظة حيصل على األقل على  أمل تلحظ أن روميو ميلى كثريا من األوامر 

س آخرين م أقارب له أو صديقات سابقات ؟ أ   . عهدوا له مبحافظهم ، إ

والسبب .  حبيث ال حتتمل حتركات كثرية ، عظم حمافظ أولئك السيدات صغرية جداوالسبب الظاهر أن م ، وحيد كان يعتذر ىف الغالب
ملضاربة ، األعمق دف اكتساب .  پيدإال بنسبة صغرية من حمفظته اجملمدة ككل ىف سهم كيو  ، ومل ميارسها هو شخصيا ، أنه ال يؤمن  مارسها 

ويقول هذه .  من أسهم شركات املطاحن واإلمسنت ىف أوقات معينة من السنةوشجعه على هذا أن رأى ضهرى يشرتى بعضا  ، املهارة ليس إال
حا نقدية  ، شركات ال تتوسع كثريا ت (ومن مث توزع على مسامهيها أر وىف مواسم معينة أنت حتصل على ربح جيد من  ، جيدة ) كوبو
وليست أوراق  ، طبعا مارسها ىف حدود األسهم القوية ذات القيمةو  ، ومارسها أيضا حىت يفهم العقليات احمليطة به . االستثمار القصري فيها

أو لعله أخريا قد يتطوع ببعض النصيحة من حني آلخر حني تطلب منه  ، املضاربة التافهة الىت ال تساوى مثن احلرب الذى كتبت به كما يصفها
تى له طالبا املشورة أو إدارة احملفظةمن هنا كانت نصيحة وحيد املعت.  فيما خيص اللحظات املناسبة للبيع والشراء أن يقسموا  ، ادة لكل من 

نفسهم من قائمة  ، عتبارها أحد أكثر الشركات وعدا پيدحمافظهم ما بني النصف ىف سهم كيو  ا  والنصف اآلخر ىف سهمني أو ثالثة خيتارو
الستشهاد بعارف . لتقنية الكربىأغلبها من الشركات الصناعية العريقة أو شركات ا ، قصرية يقرتحها عليهم لكن  ، هو يتداول يوميا ، ويعزز رأيه 

خذ حقها . ويهوى سعرها ىف حلظات ، على أسهم لن ختذلك أبدا فقائمة  ، أما لو أرادوا االستثمار طويل اجملرى حقا وينسون األسهم حىت 
  . الشركات املغمورة معروفة له جيدا

ه نفلس ونقفل الشركة ، أنت  عم ها تعلمهم االستثمار الطويل ‘:  فيما بدا مزاحاقال لوحيد  .  تنبه إدوارد هلذا   . ’ ! وإحنا 

لكنه جزئيا كان يقصد أيضا أال تتحول قاعة املستثمرين لساحة حرب بني  ، كان يقصد أن دخل الشركة الوحيد هو عموالت البيع والشراء
لكالم مثال ، فتك بوحيدإذ كان يتوقع أن شخصا مثل ونس قد ي ؛ العمالء لكن بعد أن وجد بعض .  فيخسر هو عميال مهما ، يسىء إليه 

بل وقد  ، وأن طابع املرح السائد على دوما على القاعة أقوى من أن يعكره شىء ، االلتفاف التدرجيى من العمالء والعميالت حول وحيد
ت احلوار بني ونس ووحيد على ، انسحب على وحيد نفسه أيضا خذ طابع الود واهلزار و تبني له أن مثة قوة مفيدة من وجود  ، ما فيه من تنابذ 

  . يوميا ىف شركته ، ومبثل ثقة العمالء فيه ، شخص مثل وحيد
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  ، الزيت يريك األشياء ذهبية براقةيشبه والدين  ، الرؤية عرب املاء يظهر األشياء دقيقة كما هىيشبه العلم  -
  ! ثنني فلن ترى شيئا على اإلطالقأما لو خلطت اال

  .  لكنه ال يكفى لتحقيق صفاء الرؤية الكامل ، إسقاط القداسة عن إله السماء هو اهلدف األسهل ىف معركة التنوير -
  ! اإلنسان:  األهم إسقاط القداسة عن إله األرض

تون للشركة ميارس الصالة رتفاع أسعار األسهمرغم وفرة كالمهم ودعائ ، هذا ال يبدو أن أحدا ممن  ورغم إمكان مساع ،  هم أن يرزقهم ربنا 
ت اخلليوى ذات الطابع الديىن   . ) لذات ىف مواسم هبوط األسهم (مسلمة ومسيحية  ، بعض ر

 ، واصل مع ربهويعتربمها كافيتني للت ، وصالة العشاء قبل النوم ، صالة الصبح عند االستيقاظ ؛ احلقيقة أن احلاج ضهرى يصلى مرتني يوميا
حا جدا ملا فعله مع أسد ، هذا ما قاله لوحيد.  يعرتف بذنوبه ويدعو ملن يعرفهم ىف الثانية ، يستمد منه القوة والرضا ىف األوىل  ، الذى مل يكن مر

ن دعاهم أحد يوما للصالة ن حياة كل اإلرهابيني بدأت  اض خالله ىف توضيح أن أف ، وكان رد احلاج على امللحوظة مسهبا جدا . معلقا 
وهو األمر الذى تسبب  ، مث اسرتسل ىف أنه شخصيا يعرف جيدا كيف يفصل بني العلم والدين . اإلسالم هو دين التسامح وأنه ال يعرف العنف

ما تبدأ عابرة سل ، ىف حوار وإن مل يستمر طويال بينه وبني وحيد - كما هو احلال طوال الوقت مؤخرا- سلة مث سرعان ما تعود أو هكذا كل حوارا
  : مسهبة حادة

أما لو خلطت االثنني فلن ترى  ، الزيت يريك األشياء ذهبية براقةيشبه والدين  ، الرؤية عرب املاء يظهر األشياء دقيقة كما هىيشبه العلم  -
  ! شيئا على اإلطالق

األهم إسقاط القداسة .  يكفى لتحقيق صفاء الرؤية الكامل لكنه ال ، إسقاط القداسة عن إله السماء هو اهلدف األسهل ىف معركة التنوير -
  ! اإلنسان:  عن إله األرض

.  وجهه اآلخر شديد االختالف.  سواء ىف رمسيس أو ىف املقهى ، كما يبدو للبعض ، احلقيقة أيضا أن أسد ليس فظا جدا أو مستهرتا جدا
يبدو مهذ للغاية مع  ، حني جيلس خلف املكتب أو حني يرد على اهلاتف.  ’ تى إى دا ‘املفارقة أن وظيفته هى موظف خدمة عمالء ىف 

وكان يستخدم  ، كان هو األكثر مبادرة بني صديقيه الستجالب العاهرات لثالثتهم.  نشطا لبقا خدوما وحالال ألية مشكلة ، عمالء الشركة
ا له أسرته األفضل قليال من توسط احلال أجنب طفلة أمساها .  الوحيد الذى تزوج حىت اللحظة من بني صديقيه مع ذلك هو.  شقته الىت وفر

مع ذلك وجد أن قضية ملاذا هناك ىف الدنيا مسلمون وهناك  . يقول كى حيميها من التطرف ؛ أصر أن تدخل مدرسة القلب املقدس.  سوزان
كيدا بدرجة أقل كثريا مما جيرى ىف املدارس األخرى ، مسيحيون تشغلها عمو عارف مسلم وعمو رزق  ‘:  كان يقول هلا.  لذات اجملانية ، وإن 

تيه .  ’ ! لكن شوىف أصحاب إزاى وما يستغنوش عن بعض أبدا ، مسيحى ن  تتحدث عن دروس السلوك الىت  ’ سوزى ‘أيضا هو سعيد 
ا ستكون شيئا خمتلفا .  مبا ىف ذلك أ أو أمها ، ابنىت تقول شكرا كلما قدم هلا أحد خدمة.  أى إحدى الراهبات ، ’ السسرت ‘تعطيها هلن  إ

   . عن طبائعى السيئة

 
  ، طول عمرك ما ركعتها
  ؟ وعاوز تفهمنا أنك يوم ما صليت ربنا كسر لك إيدك

لتقسيط ، احلقيقة األدق نتهى مع وقوعه ىف اجلرى وراء العاهرات ا.  الوظيفة علمته التهذب مع العمالء والعميالت.  أن أسد يقوم أخالقه 
يستريية.  حب زميلته وزواجه منها دئتها وبني ممالكة نفسها هى  ، يوم أضاءت قاعة السينما بينما سوزى ال تزال تضحك  وأمها حائرة ما بني 
سد ال يضحك إمنا ميسح دموعا غزيرة من عينيه ، األخرى من الضحك ملشهد األخري .  فوجئت االثنتان  ثر بشدة  املشهد  ، من الفيلملقد 

لقلب املقدس.   الذى راح اللمىب يعلم فيه ابنه احلروف اإلجنليزية وأن ال مكان بعد اليوم أللفاظه اخلارجة  ، من ساعتها قرر أن يلحق سوزان 
  . كى ينفس فيهما عن جىن لسانه ، هكذا أصبح املتبقى فقط هو شركة السمسرة واملقهى.  داخل جدران البيت

راح يشرح للحاضرين كيف انزلق من على سلم بيته متكئا جبسمه .  التاىل لواقعة الصالة جاء بيده اليسرى وقد لفت ىف اجلبس ىف الصباح
رة شفقته.  الثقيل على يده ها أصلى إزاى أ  ‘:  مث بنربة متسكن واضحة.  ’ ؟ شفت إللى حصل  حاج ‘ : مث اقرتب من ضهرى حماوال إ
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يدافع عنه .  ’ ؟ وعاوز تفهمنا أنك يوم ما صليت ربنا كسر لك إيدك ، أنت طول عمرك ما ركعتها ‘:  ر ونس ضاحكاينفج.  ’ ! ؟ دلوقت
ت املؤامرة الىت يتخيلها ونس هى أوهام حمضة ٠/٠ ٩٩.  ’ ال يعلم القلوب إال هللا ، عيب  ونس الكالم ده ‘:  احلاج هذه املرة كان .  من نظر

  . أسد اجلبس والشاش من الصيدلية وجبس نفسه بنفسهلقد اشرتى .  على حق

ومل حيدث أن دعاه  ، لكنه ىف النهاية كان راضيا على حرص أسد على ضبط تصرفاته وألفاظه ، وإن رمبا مخنه ، مل يعرف احلاج هذا األمر قط
  ! نية للصالة أبدا

 
  . لكنهم قطعا أبشع وأشرس وأشره مصاصى دماء عرفتهم البشرية ، جاندى ومارتن لوثر ومانديال مل ميسكوا شخصيا سالحا يوما

  ، واإلعالم وأضافوا مؤخرا الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ’ اإلرهاب ‘أسلحة الشعوب املتخلفة هى 
  ! مؤكدين للمرة األلف أن اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان كان أكرب جرمية ضد اإلنسانية ارتكبت إطالقا

  ؟ لصحافة خلتك تلف العاملأكيد شغالنة ا -

قول وحياة  ، احلف  أستاذ ‘يصمموا كلهم  ، أ الصحفيني بتوعى ملا كنت أروح هلم قاعة التحرير ؟ أ ؟ مني ) : يضحك بشدة ( -
  . ’  ! غربىت

  ! موش صحافة ، فكر ؛ موش لف ، أنت بتاع قراءة ! آه -

تى موش كتري ! تقدر تقول كده - فذةالصحافة .  سفر رمى إللى ىف خمى وأمشى.  لنسبة ىل    . تقدر تقول إىن 

عرف مباشرة البعد  ، لظبط زى النباتزيه مزروع ىف األرض  ، تعرف أن املصرى طول عمره مل يعرف احلركة ىف البعدين األول والثاىن -
أما احلركة األفقية فدى شغالنة  ، اخللود ىف األورايون ، الرابع وعرف البعد ، التطلع للسماء ، املسلة ، اهلرم ، الزرع وهو ينمو لألعلى ، الثالث
  . البدو

ع أرضه ) : مث يغىن . ( ها ها ها ها ، ٤من  degrees of freedom ٢بنسميها ىف اهلندسة عند  ) : ونس مقهقها ( -   ! عواد 

  . وجايز كمان يكون هو إللى كان بيعزمك ، وتعزمه على سيجارة ، أنت آخرك تقعد مع بواب الكلية ؟ عند ىف اهلندسة -

م رمى إللى ىف خمى وأمشى ؟ تعبري عجيب - تكتب تقول  ؟ ؟ إيه الناس كالب برتمى هلم حتة حلمة من بعيد علشان موش عاوز حتتك 
  ؟ قضيةما فيش  ، موش جايز ده سبب مشكلتك.  لكن أن يطبق أو ال يطبق شىء ال خيصك ، مثال االقتصاد احلر هو احلل

  ! أ آرائى بتصدم طوب األرض زى ما بيقولوا ، كل ده وما فيش قضية  -

، بل تقريبا مفرتض  ال يهمك أن تكسب أو ختسر ، موش حاسس أنك طرف ىف معركة ، ما فيش لذة الكفاح ،  ما فيش كفاح قصدى -
  . أنك خاسر ال حمالة

عترب كفاح اإلنسان احلقيقى.  موش ها أعرتض - كافح ىف القراءة والبحث والتفكري.  مع نفسه طول عمرى  وأحاول كتابة معلومات  ، أ 
  . ما بعد ذلك ليس مهمىت.  وآراء أفضل ما أستطيع

  ؟ تصدق لو قلت لك أىن لفيت العامل -

  ؟ على األقل العراق وتركيا إللى ما بتبطلش الكالم عنها أنت وونس ؟ ما أصدقش ليه ، أصدق -

الورد ىف  ، پانياىف الصيف جنمع العنب ىف إس.  شوطة وماشية ىف الشباب ، كانت موضة.  بدأت معى وإحنا لسه طلبة ةاحلكاي.  كل حتة  -
ؤ ماسكني ىف األرض وموش غاويني سياحة ، برضه ما يضرش،  نغسل صحون ىف النمسا ، هولندا تقدر .  بس عاوز أقول لك حاجة . طاملا أ

لذات من ساعة ما جتوزت إجالل ، مرة أو اتنني طيش شباب.  مع ستات أبداتقول أىن ما وقعتش ىف الغلط  ىن وال حىت  ، و اش  ما كرر
  . فكرت فيها

  ! عظيم -
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م قبل ما يستوىل مانديال  ، رحت جبت الزريعة بنفسى من جنوب أفريقيا.  نوع امسه كييت ، تعرف أىن عندى مزرعة ماجنو - طبعا أ
ىن امسه موجاىب ومساها زميباوى.  وينهبوها وتبقى خرابة وعصابته ونسوانه عليها ا قبل .  نفس وضع روديسيا بعد ما سرقها جمرم رمسى  برضه زر

  . وشفت التقدم وشفت الكوارث ، وبعد إللى حصل

  ؟ ضدهم ’ كافحت ‘ ؟ إيه -

زراعتها صعبة وحمتاجة عناية  ، قصرية جدا الكييت دى شجرة.  كافحت أىن كنت أول من زرع الكييت ىف مصر  ! أيوه)  : ضاحكا ( -
وسعر الكيلو مخسون جنيها وخمصص فقط  ، لكن الواحدة تزن كيلو كامال ، حبة ٤٠- ٣٠الشجرة أو الشجرية من دول تنتج فقط .  دقيقة

.  على فكرة إحنا كرماء جبد . طلع هىملا ختلص كل املنجة م السوق ت،  ڤمربىف نو وسم امل وذروةپتمرب البشاير ىف س.  جنوم ٥للتصدير أو للفنادق 
ملاجنو الغالية ، ما يقبلوش أبدا هدا من أصحاب املزارع األخرى ، إللى يزرعوا ماجنو من النوع ده أ أرد .  علشان ما يضطروش يردوا اهلدية 

والزم نرد قيمة اهلدية مضاعفة  ، تبادل موجودلكن مبدأ ال ، ألن الكل عارف إن الكييت إنتاجه قليل ؛ صحيح موش بنرد القفص بقفص.  اهلدا
  . مرتني وتالتة

ت األسهم - دة ىف مشرت   ؟ أ مالحظ فعال أن أحيا بعض العمالء يستلفوا منك علشان يسددوا أى ز

  . ’ ؟  ريت بس ينوبنا م الكرم جانب ‘:  ونس كان متابعا للحديث وتدخل ىف اللحظة املناسبة

وى فعال أعزمكم كلكم عندى ىف املزرعة على أول املوسم ىف .  سم الكييت  حلنجى أنتقلت لك ده موش مو  - وزى ما قلت أ 
  . پتمربس

ا حكم احلثالة أو لو علق على ملحوظة  ، شعر وحيد أنه لو علق على ما جرى جلنوب أفريقيا سيكرر كالما عن تعريف أرسطو للدميوقراطية 
لضرورةالزعماء املزواجني بتعريف  من هنا راح يقلب ىف  . لرمبا ذكر شيئا غري الئق ، أو عن تعريفه ملعىن القيادة احلق ، أرسطو للقائد كمتقشف 

؛ لذلك راح يتحدث ىف موضوع آخر  ، لكن األمر مل يكن سهال عن طريقة تؤيد بظل خفيف ما مسع ، ريخ عمره الذى غادره املرح من سنوات
  ! اإلرهاب:  ةمل يبد أن كانت له مناسب

املهم أن يكون القاتل يرتدى  ، ال يهم أن يكون الضحية يرتدى مالبس مدنية.  تعريف اإلرهاب هو زى القاتل وليس زى القتيل ‘:  قال
ا تشرع مقاومة االحتاللڤ الىت چينيال أحد قرأ اتفاقية .  مالبس رثة ا شروطا جترم كل ما فعل ىف ال.  يقولون ىف إعالمنا إ سم إن  تاريخ 

حىت .  وطبعا عدم اهلجوم على أهداف مدنية ، وىف عدم اإلنطالق من مناطق مدنية ، شروطا ىف الزى وىف طريقة محل السالح.  مقاومة االحتالل
ا يوما ، املقاومة الفرنسية ضد النازى الشهرية جدا لفلسطينيني وحزب هللا والعراقيني واإليرانيني ، مل تلتزم  لك  الذين يستعدون لكل  ، فما 

لتهديد بصواريخ القاهر والظافر ، كأى هجام رخيص ، حرب خبطف أفراد من الطرف األخر علشان كده .  أى ال يريدون قتاال إمنا فدية ، أو 
أمن العامل  ، ك وظيفتهاهذا واجبها وتل . من يعاندها ’ ترهب ‘هى الىت  ) احلضارة (لعكس املفروض أن أمريكا .  أ ال أمسى هؤالء إرهابيني

سم .  ومحاية اقتصاده البالغ تقريبا أربعني تريليو سنو سم إلغاء فوارق طبيعية بني البشر ال ، أو  االستقاللأما أولئك قاطعو الطريق  عامة 
ت ، هؤالء ببساطة بلطجية صغار.  فال يستحقون أصال وصف إرهاىب،  ميكن أبد الدهر أن تلغى ة لعرق البنائني احلضاريني هباش ، عصا

إن .  لكنهم قطعا أبشع وأشرس وأشره مصاصى دماء عرفتهم البشرية ، جاندى ومارتن لوثر ومانديال مل ميسكوا شخصيا سالحا يوما ! واملتحضرين
األلف أن اإلعالن العاملى حلقوق مؤكدين للمرة  ، واإلعالم وأضافوا مؤخرا الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ’ اإلرهاب ‘أسلحة الشعوب املتخلفة هى 

ا هبطت  ، كلها بعد أن بدأ الغرب يراجع نفسه فيها وىف مالئكيتها الزائدة ، ! اإلنسان كان أكرب جرمية ضد اإلنسانية ارتكبت إطالقا وىف أ
ية وكل السلطات ىف يد وضعاء البشر وىف يد الكلمة العليا والسلطة السياسية واإلعالم -سم املساواة-مبتوسط معايري احلياة اإلنسانية يوم وضعت 

ا أسلحتنا الىت ليس ليس .   هى الىت نستخدمها ضد الغرب ، نفس األسلحة الىت نستخدمها ضد بعضنا البعض.  أحط الطبقات والشعوب إ
رعون حقا فيها.  لدينا سواها ذا.  مع ذلك حنن  ى النظر لنا كمتخلفني غالبة يستحقون ويصمم عل ، املفارقة أن الغرب ال يريد االعرتاف لنا 

سني وحنن أساتذة ىف اإلعالم وال.  األمر مل يبدأ بصوت العرب أو بقناة اجلزيرة.  شفقته منذ تعلمنا .  پرواپجاندامنذ لفقنا قصة مذحبة دير 
ت لدميوقراطية عند ا.   واإلخوان ىف الصدارة ، االنتخا م الشيوعيون والناصريون  ؟ ليومهل سألت نفسك من هم أشد املتشدقني  إ
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م ديكتاتوريون حىت النخاع ، واإلسالميون هل سألت نفسك من هم .  ونعلم ماذا سيفعلون مبعارضيهم مبجرد توليهم السلطة ، الذين يعلم كلنا أ
م نفس هؤالء الذين ال يعرتفون حبقوق أحد:  أشد الناس متسكا حبقوق اإلنسان اليوم   . ’ ! إ

كميا ، الوحيد جاء من ونس التجاوب منذ سوق عكاظ وأنت تلقى .  پروپجاندابل العرب هم خمرتعو ال.  ال جديد ىف كل هذا ‘:  وجاء 
ألحزمة الناسفة أسلوب حياة ، قصيدة ىف خصمك مث تقتله السعى للموت أشرف األشياء  ، دق األعناق وجز األوصال ثقافة وتفخيخ الذات 

سني.  املوت كهال ىف الفراش فهو مهانة عظمى أما ، وعشق احلياة عار التنكر ىف زى امرأة منقبة وقتل اليهود بينما هم  ؟ ما اجلديد ىف دير 
ال جديد ىف التشدق حبقوق اإلنسان .  شطارة وعبقرية وذكاء.  أمور ال جديد فيها ، مث إقامة الدنيا ضدهم ، حياولون إخالء النساء واألطفال

ومل يفكر أحد أن يسأل أحد هذه  ، اليوم ارتداء النقاب أصبح أهم مطلب حقوق اإلنسان.  مث قتل اجلميع يوم تصبح قو ، حني تكون ضعيفا
هل هذه الىت تريد أن يدافع اجملتمع .  أو حقوق املرتد عن الدين ، أو حقوق أهل الذمة ، ’ املتربجات الفاجرات ‘كيف ترى هى حقوق  ، املنقبة

ل ، ستدافع عن حرية زميلتها ىف الشغل أو املدرسة أو الشارع أو الباص ، بسعن حريتها فيما تل پيكيىن أو بدون لو جلست أو مشيت جلوارها 
حني ميسك السود احلكم ىف أى مكان سيظهرون أبشع ! ڤچينيالشريعة اإلسالمية ال تعرف  ؟ ڤ تتحدثچينيعن أى  ،  عم وحيد ؟ بسمال

أما اليوم فهؤالء وأولئك ميألون الدنيا ضجيجا عن  ، سك اإلسالميون احلكم سيظهرون أكرب تعصب ىف التاريخوحني مي ، عنصرية ىف التاريخ
صات وكنائس أمريكا أو ىف معسكرات هنودها.  حقوق اإلنسان ت  ، أريد أى أحد يفهمىن ما هو العيب ىف الفصل العرقى ىف  أو ىف كانتو
ب بيته ؟ أو ىف أى مكان ،  أو ىف أسوار إسرائيل ،  جنوب أفريقيا أمل يقرأ أحد اإلعالن العاملى حلقوق  ؟ أليس من حق أى أحد أن يغلق عليه 

مث أال يلحظ هؤالء حني يتشدقون هم أنفسهم ىف ذات الوقت  ؟ اإلنسان الذى يقول إن من حق اإلنسان أن حيمى نفسه من الرائحة النتنة جلاره
ألست أنت القائل يوما إن مآل العينات  ؟ هو أجنع وسيلة إطالقا لتحقيق السالم بني الشعوب واألعراق أن الفصل العرقى ، لسالم العاملى

  . ’ ؟ يعىن الفصل العرقى هو مآلنا مجيعا ، املتبقية من البشر يوما هو احملميات الطبيعية

أو مع هجومه السابق عليه  ، بيزنس واالستثمارمل يلحظ وحيد أن كالما كهذا قد يتعارض مع دفاع ونس املعتاد عن العرب فيما خيص ال
لكن من كثرة ما اعتاد على الكالم غري املنطقى أو غري  ، رمبا فقط ملح عقله الباطن أن مثة شيئا غري عادى ىف كالم ونس ؛ خبصوص العرقية

لك  ! ؟ أفرتض أىن خاسر ال حمالة ‘:  ء آخروشرد من مث ىف شى ، مل يتوقف طويال عند األمر ، املرتابط ىف هذه البيئة الرمسيسية العجيبة
  . ’ ! حاجات  حاج

 
  ! املرأة إنسان ، لكن ردهم داميا أن املرأة موش جوهرة ، حاولت وحياتك  سيد الشيخ

  ! النصارى … ؟ جبد ىف البلد دىبالء السر مني عارف إمنا أنت  …
  ؟ تصور يردوا يقولوا إيه ، تلبسوهب شمو أقول هلم ليه ترمسوا العذراء مرمي حبجاب وأنتم 

  ؟ يهمبناسبة إ هإمنا العاهرات إللى ىف الشوارع يلبسو  ، ربنا والزم تلبس حجاب ةالعذراء دى املدام بتاع
  ! ؟ تصور بيقولوا على سيداتنا الفاضالت ذوات احلجاب عاهرات  شيخ حجاب

وهى املرة األوىل الىت يظهر فيها أحد مبثل هذا اجللباب األبيض القصري واللحية  ، وكيف ال.  القادم اجلديد اليوم كان وجها يلفت كل األنظار
سم زوجته.  ونس عرفه على الفور.  الكثة ىف وسط شركة رمسيس على األقل خوفا ،  صالأڤت حتاشته مري .  جاء حجاب راغبا فتح حساب 

ستحالة طلبهفشلت كل حماوالت سامر إلقناع.  من التعليق على شعرها املكشوف   . ’ تدخل له ، ملا األستاذ إدوارد يفضى ‘:  وقال له.  ه 

  ؟ إيه االسم ده ؟ إدوارد -

وملا أفرجت عنه عينته هنا ىف  ، احلكومة قبضت عليه ، كان عند ىف املطرية ، امسه الشيخ حجاب.  دارت اهلمسات خالل فرتة اجلدل هذه
ه.  روكسى ب  ، مث احسبها كمان منني الفلوس إللى جايبها معاه.  ينهمإيه إللى مت ب ، احسبها أنت  وة بيع الكتب والشرايط على  أ
ن األمر ال يعدو البريوقراطية .  هكذا رسم ونس مالمح املؤامرة ؟ صفقة مع املباحث ، وال نفحة من احلكومة ، املسجد ضهرى يرد على ونس 

والتطرف هو .  وعلى األماكن الطرية ، كلهم موظفني بيتخانقوا على الدرجات ، ش معتدل وال متطرفما عندمه ‘ : املعتادة لوزارة الشئون الروحية
كل  ؛ أصل أنت موش من هنا  حاج ‘:  لكن سوسن تصحح قائلة.   ’ ألنه بيبعدك عن األماكن الشعبية وحيدفك ىف احلتت النضيفة ، احلل



١٠٣  

ويعود ونس .  ’ ! طول عمر ما شفنا احلاجات دى ىف مصر اجلديدة ‘:  مها عميلة عجوزوتؤمن على كال ، ’ ! املطرية كلها هنا ، يوم مجعة
لشأن اجلهادى وغالبا اإلخوان عارفني أنه بيستثمرها  ، ونقود اجملاهدين ) احلرابة الشرعية=  (ال فرق بني نقود اجلهاد  ‘:  متصنعا اخلربة 

  . ’ ! مسه

خالص وتفاىنال يتواىن الشيخ حجاب ولو للحظة ع لقيام والذهاب حلجرة إدوارد.  ن ممارسة الدعوة هلل  جاء  ، حني أوعز روميو لسوسن 
ىن معاكم.  هل أديتم الصالة ‘:  سأهلم.  حجاب على الفور ليجلس جبوار ضهرى م غري معنيني  ، ال جيد ردا.  ’ ممكن أصلى  فيفهم أ

ألحرى للحيت ، يتوجه إىل ضهرى.  لشأن عليك على األقل أن تقودهم  ، واللحية دى مزينة وجهك نورا على نور ، أنت  حاج ‘ : هأو 
وال خري ىف رزق يغىن عن .  مث إن الصالة فرض من هللا عز وجل ، وهللا يغفر كل الذنوب ، إن ما كانوش عاوزين ينزلوا اجلامع ، للصالة كل يوم

أ شخصيا العالقة بيىن وبني ربنا  ، بص  سيد ‘:  فرد عليه ضهرى.  ’ واجلن إال ليعبدونوهللا عز وجل يقول وما خلقت اإلنس  ، ذكر هللا
كلمه وهو بيكلمىن ، مية مية فكلهم  ، ؛ أما عن الناس إللى أنت شايفهم هنا دول وما أفتكرش إىن حمتاج أى حد يتدخل بيننا ، كل يوم أ 
أحيا ييجى هلم .  وال شأن لنا به ، أما ما ىف الصدور فيعلمه هللا ، ينهم وبني بعض غري املعروفوما فيش ب ، وإخوة خريون وأفاضل ، س متام

  . ’ لكن طول عمر ما حد قال للتاىن أنىت ما بتصليش ليه أو أنت بتصلى ليه ، مزاج يصلوا وأحيا بيشغلهم الشغل

  . خليهم يصلوا علشان ربنا يبارك ىف األسهم -

ت اخلليوى الدينية ، ني نفسهضحك احلاج بينه وب أو أن البعض ينزلون فعال للصالة حني تعاىن أسعار األسهم من هبوط  ، فقد تذكر ر
لقول . حاد   .  ’ ! ربنا يصلح احلال  شيخ ‘:  لكنه اكتفى 

ض ذاهبا إليه در حجاب الذى  ما ينفعش  سيد  ‘:  اء التحيةوتقريبا بدون إلق ، لكالم بلهجة حادة ، ظهر إدوارد ىف وسط القاعة و
  . ’ أو تعمل لك توكيل ىف الشهر العقارى ، الزم زوجة حضرتك تيجى بنفسها.  الشيخ

  . زوجىت منقبة وال تغادر البيت أبدا -

هتة ، رمق إدوارد بطرف عينه ونس وروميو يتهامسان ويرد .  ’ ! جايز واخدة بشلة ىف وشها!  منقبة ‘ : وندا على جانب فمه شبح بسمة 
 ، هذه امسها غيبة ‘:  وينهرمها ضهرى . ’ ! موش جايز تكون مزة تفك من ع املشنقة.  أنت ليه كده  مؤامرة على طول سيئ الظن ‘:  روميو

  . ’  قرشأ مستعد أورده له خبمسني.  بعشرة جنيه ؟ عارف عود املسواك إللى ىف جيبه ده بيبيعه بكام ‘:  ويستمر ونس . ’ ! اتلموا شوية

مسها إذا كانت ال تغادر البيت -   ؟ وملاذا احلساب 

وفاتح حساب بكام  ، أراهن إن ما كان متجوز أربعة ‘:  يهمس ونس لروميو بنظرية مؤامرة أخرى ( . غريب منك هذا السؤال  أستاذ -
لبيع والشرا من حساب للتاىن ، مليون لكل واحدة ألسعار    .  ) ! وبيلعب 

لنسبة لنا.  أو يشوفوا طريقتهم إيه ، خيلوا واحدة ست توثق هلا ، هم ها يتصرفوا.  حل إال توكيل ىف الشهر العقارى ما فيش -  ،  إمنا إحنا 
  . الزم الشخص نفسه أو توكيل رمسى عنه

دوء ل ، ينادى روميو على الشيخ حجاب ، وىف خطوة غري متوقعة على وجه اإلطالق ، على حني غرة كن على مسمع من ويقول له 
م مما قيل ، اجلميع أهم   ، ده امسه املقعد اخلامس . زى ما كنت قاعد ، اقعد هنا  سيد الشيخ ‘:  ممن راحوا يتضاحكون وحياولون كتم ضحكا

  . ’ ! وما يقعدش عليه إال الناس الربكة إللى زيك ، كرسى ىف الصالة كلها

لنهوض لتحاشى ج إمنا لشىء آخر  ، أو هكذا فهم اجلميع ، دال ال لزوم له حول ساقيها العاريتني أو شعر عانتهاإذن مل يكن إيعازه لسوسن 
ألحرى انتواه   . ) قاهلا حجاب ميينا ويسارا ( ’ ! السالم عليكم ! السالم عليكم ‘:  حسب حسابه أو 

  . ال سالم مع الكفار أمثاله.  سالم على من اتبع اهلدىده تبع ال.  ده موش تبع السالم عليكم ، ال  سيد الشيخ ) : مشريا لوحيد ( -

  ؟ هو نصراىن -

هلل ، تقدر تقول عليه من بتوع القوانني الوضعية ؛ حاجة زى كده - األدهى وأضل سبيال أنه ما بيشتغلش غري ىف سهم امسه  .  والعياذ 
  . املشركنيپيد ده من آهلة وكيو  ، پيدكيو 



١٠٤  

  ! ؟ شرك ! استغفر هللا -

  ؟ صح ، ’ إمنا املشركون جنس ‘إحنا موش عند  ! وه شركأي -

  ! لطبع -

  !  pure nagasأو بلغتهم الكافرة ،  جنس مصفى ، إمنا النجس نفسه ، أخو ده موش جنس وبس -

هلل -   . رتىف السعودية ال جيوز أن تقول للممرضة الكافرة سيس.  هذا حمرم شرعا ، ’ أخو ‘بس  أخى ال تقل  ! أعوذ 

  . أ أريد استفتاءك ىف شىء مهم  سيد الشيخ ! سيبنا منه ، املهم -

  . تفضل  أخى -

  ؟ ڤياجرا حالل وال حرامهى ال -

لتأكيد -   . حالل 

  ؟ أتستخدمها أنت -

  . لو احتجتها استخدمتها -

  ! ؟ كفارڤياجرا  بس إللى اخرتعوا ال ) : مث يستدرك بصوت عال فجائى ( ! پلوماسيةإجابة د -

  . سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني -

  ! ؟ لكن هذا دعاء الركوب  موال -

  ! ؟ وفيم حنن نتحدث اآلن -

  ؟ إحنا املسلمني ڤياجرا علشاعلشان تعمل ال ، أكرب شركة صيدلة ىف العامل ، يعىن ربنا سخر شركة فايزر!  لقد فاتتىن هذه ! آه -

  . له لعباده املخلصنيهللا سخر الكون ك -

  ؟ موش علشان اليهود وال األمريكان ، يعىن ربنا سخر أينستاين علشان خيرتع القنبلة النووية علشا إحنا -

  . لتأكيد -

ا -   ؟ وعلشان نقتلهم 

ذنه تعاىلعقيدة التوحيد تفتح للمؤمن أبواب السماوات واألرض وتنصره على أعداء اإلس.  اإلميان هو الفيصل ،  أخى -   . الم 

طب  )  : ويواصل ( ! ڤياجرا حالل  مجاعةال ) : ويصيح متهلال زافا البشرى للجميع . ( لقد أرحت قلىب.  رك هللا فيك  سيد الشيخ -
  ؟ طلعت اليومني دولجرا الستات إللى اڤيما رأيك ىف 

هلل -   ! سالم إلفساد أخالقنا وإضعاف شعوبنا وإغراقنا ىف الرذيلة مثلهملتأكيد دى أحد أسلحة أعداء اإل ؟ للنساءياجرا ف ! أعوذ 

.   ) وينفجر من ىف القاعة ضاحكني ( ! ؟ ڤياجراملا ها نقدر وهم واخدين ،  ڤياجراإحنا قادرين عليهم من غري .  هللا يفتح عليك  سيد -
ىن ، بس على فكرة   . زى ما بتقول وال فياجرا،  ڤياجراموش  ، نياجرا : هى هلا اسم 

 ! دى امسها فجور ! الاااا -

   ! حلوة)  : ضاحكا ( -

حلجاب الشرعى - ت  ،  ريت  أخى تبدأ تنصح الستات هنا يلتزموا  ت والنصف اآلخر عار ما أراه فيهن ليس إال نصف كاسيات عار
ت هلل من غضب هللا ، عار إن هلذه الكلمة مفعول  ، ] بضم الباء  [ بىن .  در مكنون ، ونةمص أنصحك أن ختربهن أن املرأة جوهرة.  والعياذ 
  ! السحر
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إمنا أنت عارف مني سر البالء جبد ىف البلد  …!  املرأة إنسان ، لكن ردهم داميا أن املرأة موش جوهرة ، حاولت وحياتك  سيد الشيخ -
العذراء دى املدام بتاعة ربنا والزم  ؟ تصور يردوا يقولوا إيه ، م موش بتلبسوهأقول هلم ليه ترمسوا العذراء مرمي حبجاب وأنت!  النصارى  … ؟ دى

تصور بيقولوا على سيداتنا الفاضالت ذوات احلجاب عاهرات  شيخ  ؟ إمنا العاهرات إللى ىف الشوارع يلبسوه مبناسبة إيه ، تلبس حجاب
خدوىن تريقة  واألدهى بعد … ! ؟ بذمتك شفت كفر وضالل أكرت من كده ! ؟  حجاب مرمي لو ربنا قال هلا افتحى رجليكى علشان :  كده 

لقلمىف أنفخ  لذكر بتاعه ، والكالم ده إللى أنت عارفه ، فرجك كانت لطشته  ا وال ربنا نفخ   .  وكمان بيسألوا هل اهلوا هو إللى حرك شهو
وأن األربعة  ، مية موش معناها سيف وقتل إمنا كلمة جنسية أبيحةكلمة الفتوحات اإلساليقولوا ىل  ختيل  . أنت أكيد عارف الستات وكيدهن

دة ، ملكات ميني ٦زوجات و ٤شهور من جمرد  ٩ألفا بعد  ٨٤آالف إللى جم ملصر بقوا  أو  ؟ والغالب فتحوا أكرت والذرية كانت مليون وز
هلل-كل تفكريهم  ،  شيخى ؟ ىف اآلخر واملخلل األول بتاكلوا احللو ىفمقلوبة شريعتكم  ألن ’ التني والزيتون ‘عندكم يقولوا ختيل  إما  -والعياذ 

لنصرانيات ،  قصات عقل ودين وفعال صدق قرة عيىن رسول هللا حني قال ، ىف اجلنس أو ىف الطبيخ لك    ! ؟ فما 

تعتقد أن عدد العرب ىف مصر كبري جدا هل )  : مث يهمس ىف أذنه ( ! ما بعد الكفر ذنب إن.  كان جيب أن تتوقع منهم هذا  أخى  -
ت كثريون وكثريات ىف هذا البلد  أخى.  ليس سهال  أخى أن جتد أربع زوجات وست ملكات ميني ! ؟ هكذا  ، لألسف املالعني وامللعو

 ! ولطاملا قاوموا نور دعوة اإلسالم

 
  ، إذا كنا جربنا كل شىء ومل جنرب اإلسالم

  ! ؟ سنة ١٥٠٠كنا نفعل طيلة فماذا حبق اجلحيم  

علشان كده أ ها أديك نصيحة ستحل لك مشاكلك مع هذه الشركة وهؤالء الناس الكفار  ، أ قلىب انفتح لك  شيخ حجاب:  بص -
هلل    . ) مشريا للجالسني (والعياذ 

  ؟ ماذا  أخى ) : بلهفة ( -

  . صأحسن لك  سيد الشيخ تنسى موضوع البورصة ده خال -

لشريعة ؟ ملاذا  أخى -   . هناك شركات ملتزمة 

فيه أسهم مسلمة وأسهم نصرانية وأسهم كافرة وأسهم مشركة وأسهم مرتدة وأسهم عاصية وأسهم مغضوب عليها وأسهم ضالة  ، ! أ معاك -
ا شبهة لو موش سياحة  ! إللى ع الشاشة حرامكل الشركات دى :  بس عاوز أفهمك حاجة ، كل األنواع موجودة ؛ وأسهم مكروهة وأسهم 

لر ، وموش برية وموش بنوك .  بتختار السهم خبتك  بو خبيت.  مث إن البورصة دى من أوهلا آلخرها قمار.  ها تلقاها مستلفة من بنوك شغالة 
  . النية جوا كلنا قمار ، السعر يعلى يوطى.  هو قمار برضه.  حىت لو شرعى

  ؟ رزقاوملاذا ال تسميه  -

أحسن لك تروح حتط فلوسك ىف بنك  ، لو ع الرزق صحيح ‘:   ويواصل روميو ، ويضحك اجلميع مرة أخرى وهم ينظرون لرزق وأسد
لرزق إللى ييجى لك ، إسالمى لر أو بيشرب برية . وترضى    . ’ بس ادعى أنه ما يكونش هو نفسه واخد فلوس من حد شغال 

  . طاملا الشركة حالل ، لالفتوى بتقول املضاربة حال -

عارف السبق إللى بعد  ؟ موش كده ، أنت من مصر اجلديدة.  دى زى الرهان على حصان السبق.  بس فيها شبهة  سيد ،  أل -
رصة كان فيه اقرتاح تتعمل بو  ، لألسف . إمنا السبق حرام ، ما حدش قال األحصنة حرام . أنت برتاهن على حصان وأنت وحظك ؟ املرييالند

  ! ؟ يبقى البيت بيت أبو والصليب يطردو!  ضد املواطنة ؟ قال إيه ، لكن حكومتنا الكافرة رفضته ، لألسهم اإلسالمية

أ معجب بتمسكك )  : ويواصل ، بينما الكل يضحك مرة أخرى ، قاهلا وهو يغلق أزرار قميص روميو ( ؟ يبدو عليك أنك أخ فاضل -
  . وعليك التتلمذ على يد شيخ حقيقى ، كما تعلم كل تعليم األزهر ال لزوم له ؟ لقيت العلمعلى يد من ت.  الكبري هذا
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املفروض  . وزى كل القطاع العام بينتج سلع فسدانة ومنتهية الصالحية ، ) . ع.  ق (األزهر قطاع عام .  أ عارف  سيد الشيخ -
  . هيتخصخص وتتباع أسهمه هنا ىف البورصة علشان ينصلح حال

دعو ىف كل فتاواى للتحوط للشبهات.  هى الطريق الوحيد لطلب العلم ، ال غىن عن التلمذة ،  بىن - لكن ملاذا ال تفعل  . أ عن نفسى 
  ؟ أقصد ملاذا ال ترتك البورصة ، ذلك أنت

  . ادعى لنا ربنا يتوب علينا مجيعا.  زى اخلمر واهلريوئني كده ، زى السجاير ، مرض ، إدمان ، أصل البورصة دى حيوش عننا مجيعا -

هلل ؟ كامليسر واخلمر  - االحتياط للشبهات أضمن طريق  ، ) يضحكون مرة رابعة (ربنا يقوى إميانك  أخى .  إن كلها من الكبائر والعياذ 
إذا كان .  واقع ، ليس له من دون هللا دافعفعذاب القرب حق  ، ال تتقاعسوا عن التوبة  إخوة اإلميان ) : ويرفع صوته بلهجة اخلطيب ( . للجنة

لبنوك اإلسالمية على الفور . ولتتجهوا للبنوك اإلسالمية ،  هذه األسهم ر وميسر فلترتكوها جربنا  ، جربنا القومية ، لقد جربنا الرأمسالية.  عليكم 
  ! جربنا كل شىء إال اإلسالم ، االشرتاكية

لضحك ، الصوت الذى ظل صامتا طوال الوقت لكالم وال حىت  أتى عاليا ذا نربة صارمة وبسرعة غري  ، صوت وحيد ، ال يشارك 
أتى مبا  . وإن ال ترقى ملستوى االحتداد الظاهر هذا الذى فعله مرة واحدة يوم سأله ضهرى عن التعارض بني العلمانية واالقتصاد احلر ، حمسوبة

فماذا حبق  ، إذا كنا جربنا كل شىء ومل جنرب اإلسالم ‘:  ثم بعضهما البعض للحظةأرغم خطوات ساقى حجاب املهرول خارجا على التلع
  . ’ ! ؟ سنة ١٥٠٠اجلحيم كنا نفعل طيلة 

هلل - هلل ! العياذ  ضة األمة.  العودة هلل هى طريق الصالح ! العياذ    ! السالم عليكم.  والنصر على الكفار.  هى سبيل 

لكامل بقية عبارة وحيد الىت حاول قوهلا بصوت أعلى حىت تصله ، ويواصل اهلرولة منصرفا … من قال إىن من أنصار  ‘:  دون أن يسمع 
لقانون اإلهلى الوحيد ىف هذا الكون  ، لعكس ؟ القوانني الوضعية لقوانني الوضعية الىت  ، قانون الدغل ، قانون أمنا الطبيعة-أ أؤمن  وال أؤمن 

ن   . ’ ! هى األد

 
  ! لقد خلقنا الرب عرا وعلمنا األنبياء اخلجل

الشيخ حجاب  ‘،  ’ ! ختيل لو كان ده ها ييجى يعكنن علينا كل يوم ‘،  ’ ! عفارم  روميو ‘:  لطبع توالت التعليقات على كالم روميو
م ‘ ، ’ ؟ ىف كرسى السيىت ستارز ين عليها آخر األ إللى  ، احلق يقال ، بصراحة  أستاذ ‘:  على قول أسدوعن جرأة وحيد اتفقوا  . ’ ! دى 

ما تنسوش أن أوالد حارتنا من يوم .  الكالم ىف الدين موش عاوز شجاعة كبرية اليومني دول ‘:  وحتفظ عارف . ’ ! شجعك كالم األستاذ رامى
س كتري ، سنني ٣ما انطبعت من  على فكرة كالمك عن العذراء  ‘:  جانىب مع روميو ويدخل ونس كالعادة ىف حوار.  ’ !  وهى مبوظة أخماخ 

ألنه مبا  ، لعكس هو بيتكلم جبد ومبنتهى االحرتام ؟ هى إهانة ضمنية هلا ، ’ أحصنت فرجها ‘و ’ ما كانت أمك بغيا ‘أنت فاكر .  مرمي غلط
ن كالبها  -مبن فيهم أمهات املؤمنني- أن كل نسوان جزيرة البعر  فمجرد فكرة وجود امرأة غري منكوحة هو قداسة تفوق  ، ئمكانوا عاهرات يتبادلو

خيلفوا  ، تفتكر واحد امسه حجاب متجوز واحدة منقبة ‘:  ويرد روميو مبمارسة لعبتهما املعتادة ىف التهكم على األمساء.  ’ ! اخليال ىف نظرهم
ويثبط ضهرى من .  ’ ! هأ ! هأ ‘ ، ’ ! ] بفتح اخلاء [ارة لو بنت تبقى مخ ، وأنت الصادق ، أل ‘ ، ’ هأ ، هأ ، خيلفوا مخار ‘ ، ’ ؟ إيه

لتوجس . ’ ! قليل عليكم تتجرجروا من عينيكم يوم القيامة ! ؟ آه منكم أنتم ‘:  مزاجهم ملزاح  لعلمكم حجاب ده  ‘ : مث يردف مازجا اجلدية 
درا ما حتادث أحدا . ’ ! كم ها يبوظ لألبدجملس األمن بتاع ، ولو أفىت حبل دم واحد زى وحيد.  وموش قليل ، موش سهل  ،  أما سوسن الىت 

عارف لو الراجل ده كلمىن حاجة على هدومى كنت  ‘:  إمنا بصوت مسموع نسبيا للباقني هذه املرة ، فقد قالت له ، إال روميو بصوت منخفض
كان مقرر علينا ىف كلية  ، أيوه ؟ بتاع السقوف والتماثيل ‘ ، ’ ؟ عارفه  روميو ، چلوها أقول له إللى قاله مايكألن ؟ ها أقول له إيه

وهنا  ، ’ ! دى ما كانتش مقررة ، أل ‘ ، ’  ! قال لقد خلقنا الرب عرا وعلمنا األنبياء اخلجل ! بتاع السقوف والتماثيل ! أيوه  ‘ ، ’ ! السياحة
تصدقى  ‘،  ’ ! آدى دين الفطرة وإال بالش ‘،  ’ ! سن نطقتأخريا ميس سو  ‘:  تتلقى عاصفة أخرى مستقلة من التشجيع من أسد وجوقته

م علمو اخلجل من غري نص واحد صريح ال ىف التوراة وال ىف اإلجنيل ينهى عن العرى إمبارح مسعت واحد شيخ بيقول اإلنسان ملا كان  ‘،  ’ ! أ
ن  ما فيش حاجة واحدة ىف  ، خللى املشاخخ على جنب ‘ ، ’ ! ؟ هل معىن كده أن ربنا كان متخلف ، وملا اتقدم بقى بيلبسمتخلف كان عر
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وبعد كده ملا  ، البحوث الچيينية بتاعتك ، حقوق اإلنسان ، املواطنة ، التليڤزيون ، السينما ، الراديو ، التصوير الفوتوجراىف ؛ حياتنا إال وعارضوها
 األسيسى سقال إيه لفرانسياپاپ روما عارفني  ‘:  ويعلق نبيل . ’ علمى للقرآن وكمان كل مرة يطلعوها إعجاز ، يلقوا ما فيش فايدة يوافقوا عليها

ن املطرود من الكنيسة لقد  ‘:  قال له ؟ إيه  ‘ ، ’ ؟ وإللى كان البداية للفرنسيسكان وكل حركات خدمة احملتاجني ، الراهب الفقري شبه العر
ىف خضم استحواذ اهلاجس األكرب  ‘:  ركع وقبل قدميه احلافيتني املتسختني وقال له ! تقريبا ‘ ، ’ ؟ ’ جلخلقنا الرب عرا وعلمنا األنبياء اخل
هل تعرفون أن األسيسى .  ١١ده كان ىف القرن الـ.  ’ !  الرباءة األصلية : لعلنا نسينا الشىء اآلخر األهم ، املسمى اخلطيئة األصلية على عقولنا

ذلك  ، الشيطان ال يسكن إال قلوب أوالد الرب : حقا ‘:  وهنا يقاطعه وحيد بتعليق سخيف نسبيا،  ’ ؟ …ان الـجه مصر وبقى صديق للسلط
م هم الذين اخرتعوه   . ’ ! أ

ن نصر روميو على حجاب ، يهدأ الضحك وأن املناوشات والصدامات احلالية والىت  ، ما هو إال نصر أجوف ، ويتسلل للجميع الشعور 
ا قد تتحول قريبا حلرب أهلية جتتاح مصرحتذر بعض  تت طبوهلا أقرب حىت ملصر اجلديدة نفسها ، األقالم أ أقرب بكثري مما سبق أليهم  ، قد 

يتدخل وحيد جبدية غاضبة كانت على ما  هنا فقط.  بل رمبا جيد يوما كل منهم يرفع السالح ىف وجه صديقه هذا اجلالس إىل جواره اآلن ، وختيل
زر ’ ؟ جربنا كل شىء إال اإلسالم ‘ ؟ ضة إيه إللى بيتكلم عليها أخينا ده ‘:  عتمل داخله طوال الوقتيبدو ت بصراحة جربنا   ، أل ! إحنا ها 

  . ’ ! الديكتاتورية العسكرية اليمينية:  كل شىء إال حاجة واحدة

  . ’ ؟ ودى تبقى إيه  أستاذ ‘:  ويسأل أسد بلهجة التالميذ

  ! تاتورية احلريةتبقى ديك -

خذ وحيد يشرح نظريته ىف النهضة لعامل املتقدم ‘:  و لنهضة بلد متخلف يريد اللحاق  ابتكار  ، احلضارة هى ثورة تقنية.  كتعريف أقصد 
التحضر أو .  تاتوريةودى بطبيعة التقنية إللى بتخلقها بتنشأ وتتطور ببطء وبدون ديك . وبس ، أمريكا - بريطانيا  -روما  : تقنيات الغد يعىن

لكن حمتاجة للديكتاتورية العسكرية اليمينية  ، سنة ٢٠ ، سنني ١٠ودى سريعة تتم ىف  . هى اكتساب شعب متخلف لتقنيات اليوم ’ النهضة ‘
تورك.  إللى قلت عليها ن عسكر فيلم زد ، اروپرجتال ساالز  ، وپانيا فرانكوإس ، وإيطاليا الدوتشى ، هكذا ىف القرن العشرين تقدمت تركيا أ  ويو
والذروة  . ومن مث كل منور آسيا ،  شونج هىيتاپرك  ) املغدور  (وتقدمت كور .  تقريبا اپختصار كل الساحل اجلنوىب ألورو  ، لو كنتم شفتوه

وبعد البطون ما  ، هضةبعد ما يعمل الن.  أو ملعون لكن لألسف هكذا الكل تقريبا مغدور.  پينوتشيتاألعظم من اجلميع بال شك تشيلى 
سم حقوق اإلنسان والدميوقراطية ، واملؤخرات تتغطى ، تشبع ىف القرن التاسع اپن امليجى حىت أملانيا بسمارك و.  يغتالوهم أو يبتدوا حياكموهم 
ملعىن إللى أ قلته ، عشر ضات  ها  ت عسكرية ميينية ، كدهبرضه  كانت  ، لو اعترب يا وأمريكا بس هم النموذجني الكبار بريطان.  ديكتاتور

ضة ، إللى تطوروا تطور تدرجيى وطبيعى ضة مبعىن  مل حتدث  -أو ما عجبناشهذا سواء عجبنا -ولألسف الشديد .  قسرية وسريعة ، موش 
سلوب غري ذلك األسلوب لقمع والبطش ورغم أنف الرافضني ، ضة واحدة    . ’ تطبيق التحديث واالقتصاد احلر 

الت األسئلة   ؟ طب وماليز -  ؟ طب والصني - ؟ طب وعبمعصور - ؟ طب وستالني - ؟ پوليونطب و -:  وا

جلمهورية ، ضة مل تكتملپوليون  ‘ : وطال احلديث شرتاكية متطرفة أو ما يسمونه هم  زائد كم من احلروب والتوسع  ، مسبوقة ومتبوعة 
ضةحتاد السو اال . غىب وفوق طاقة بلد زى فرنسا عيش الناس ىف فقر علشان يصنع .  ديكتاتورية عسكرية لكن يسارية.  إمنا نكبة،  ڤييىت موش 

ار لنفس السبب إىل اتولد بسببه سنة  ، أسلحة ويطلع الفضاء عسكر يسارى سرق كل الناس  ، عبمعصورة شرحه.  اجلوع : ١٩١٧والنهاية ا
إال أنه يطبق تلك الديكتاتورية النخبوية  ، ورغم أن أهدافه احلقيقية مشكوك فيها ، احلزب الشيوعىرغم أن امسه  ، الصني.  وجوع كل الناس

ضتها الشمال  ، ماليز نفس الوضع.  شريط صغري على الساحل ، اليمينية التنافسية ىف بقعة صغرية من الصني معزولة عن كل ما عداها صنع 
ضة أصيلة أو عميقة أو سوف  ، الصني وماليز ، واالثنان على أية حال.  ىوليس عرق املاالو  ، ذوو األصول الصينية ما جتارب  ال أثق أ

  . ’ تستمر

  ؟ طب اهلند موش ديكتاتورية -

ضة - ضة ! وموش  ممكن  . ملا نص الوقت حيكمها االشرتاكيون يبقى التطور إللى بيحصل ىف النص التاىن يعترب بطىء وال ميكن تسمى 
لقوة.  تونس ، ىنمثال  لصرامة الىت ىف التجارب الشهرية الكبرية ، بورقيبة فرض العلمانية والتحديث  لكن  ، رمبا الصرامة ىف العلمانية ، ليست 
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متىن هلا وال أقول أكثر من أىن أ ، وأقرب شىء عرىب ملا يقول الكتاب ، دى أقرب جتربة لنا.  ليس الصرامة ىف حرية االقتصاد أو ىف إعمال القوة
  . مواصلة االزدهار والنجاح

  . ’ والسلطة املطلقة مفسدة مطلقة ، السلطة مفسدة ‘ : ويعارض ونس

ا ؛ هذا ما أردت قوله ! لظبط - ا وميزانيا هؤالء سينشئون حكومة تتخلى طوعا عن  ! لن جتد أى فاسدين ، انزع عن احلكومة سلطا
ال فرصة للفساد .  اجملتمع ولن تتمتع سوى مبيزانيات بسيطة ووجهات إنفاق حمدودة حمددة وواضحةسلطتها على االقتصاد وعلى األفراد وعلى 

  . أصال

يديهم ؟  وما الذى يضمن لنا أال ينحرف هؤالء ويفسدون -   ؟ ال تزال السلطات األمنية 

.  كر ىف الفساد ملا وقف ىف صف االقتصاد احلر أبداألنه لو كان يف ؛ ال ميكن بطبعه أن يكون فاسدا ، من لديه الرغبة ىف حترير االقتصاد -
م من األفراد والشركات ، من الناحية األخرى لوا حر مث إنه مبرور .  وسيصبحون قوة هائلة حتكم مسرية اجملتمع ، لن يتخلوا عنها بسهولة ، من 

احلرية  . وهى مطلقة املوضوعية ولن تفسد حبال ، دوائر احلكمالوقت ستتدخل اآلالت الذكية أكثر وأكثر ىف حياة الكوكب وىف صنع القرار وىف 
ت معينة ستحمى نفسها بنفسها   ! كن متأكدا من هذا  مسرت مؤامرة.  لو وصلت ملستو

ض خنبة تفر  ، إيه الفرق بينك وبني الشيوعية ؟ فني املادية هنا ، و مسرت أرسطو ‘:  ؟ من غريه ، أما أخبث األسئلة فيأتى من ضهرى
  . ’ ؟ چيتها على اجملتمع فرضاأيديولو 

هى قانون  ؛ چية املادية على فكرة ال يصح تسميتها أيديولوچيةواأليديولو  ؟ چية مادية أم معادية للماديةأيديولو  ؛ چية دىاملهم إيه األيديولو  -
ا لسان .  ول كل األفكار األخرى عن نفسهاكما تق ، فرتض أنه سابق على املادة أو أفضل منهاهيك عن أن ي ، طبيعى وليست فكرا أصال إ

ىن مفكر . أمنا الطبيعة نفسها لكن النطق بلسان  ، هذه الكلمة تنطبق على آالف الكتاب . شخصيا حني أقول هذا يسيئىن أن يصفىن أحد 
ق بني هذه تلك أن أمنا الطبيعة أشبه جبواد الفار .  إمنا مادة ، هو ليس فكرا أصال -كما قلت-بل للدقة  ، أمنا الطبيعة ليس فكرا كباقى الفكر

سم االشرتاكية أو اإلنسانوية أو أ  ، وإما أن تركبه ووجهك للخلف وتتوقع منه أن يطيعك ، إما أن تركبه وتنطلقان سو هلدف مشرتك ، جامح
وليس إهلها  ، اإلنسان صنيعة هلا.  نيها عن وجهتها أبداحبيث لن تستطيع أن تث ، أمنا الطبيعة قوية جدا.  وهذا ما مل وما لن حيدث أبدا ، ما كان

ا املادة الىت صنعت أجساد منها.  أو سيدها لتاىل ال ميكننا التمرد عليها أبدا ، ال جيب أن ننسى أ كل ما تستطيع فعله هو أن تقرتح .  وأنه 
  ! ن تتحدى موجة البحر العارمة فسوف تقتلك حتمالكن حتاول أ ، عليها شيئا هنا أو هناك يسهل أو يسرع هلا حتقيق أهدافها

  ؟ ألف ىف مذحبة الستاد ٣٠پينوتشيه قتل  ؛ يعىن أنت موافق على املذابح -

  ! مث أن مذحبة واحدة تكفى ، كلهم كانوا ماركسيني  -

 - ولو حىت لبسطاء شركة رمسيس-وكان اسرتجاعه له .  سنة ١٥بل منذ كان يكتبه قبل  ، كالم مل يقله وحيد ألحد منذ أضحى حطاما بشر
رمى إللى ىف خمى وأمشى ‘:  وحىت ولو من قبيل ، مصدر سعادة داخلية غامرة له النصراف مال ضهرى على وحيد قائال . ’ ! أ  :  حني مهوا 

لتقومي الشمسى ، أوه ‘ ، ’  سنة ١٥٠٠وليس  ١٤٠٠ ‘ ، ’ ؟ ماذا  ‘ ، ’ ١٤٠٠ ‘ أحدا ال يضمن أن يكمل  بل أقصد أن ‘ ، ’ ؟ هل تقصد 
  . ’ ! سنة ١٥٠٠اإلسالم 

 
  عثر أخريا على اخلبيئة احلقيقية الكبرية

مساء تلك .  ’ لالقتصاد اليوم ‘متلك ونس الفضول حول ما ميكن أن حيتويه احلاسوب الشخصى لرئيس التحرير السابق  تى  من أين 
لتأكيد حيوى ثروة عن أسرار الشركات وأخبارها ؟ يلةخالل أسابيع قل ٠/٠ ٥٠الشركات العجيبة الىت تربح  ت الىت .  إنه  على األقل تلك البيا

ا اجلداول الىت يلقى حماضراته علينا استنادا إليها ينتقل لفرتة قصرية جيئة وذها ملائدة  ، كان ىف كل مرة يذهب فيها مثال لدورة املياه.  يصنع 
هل  ‘ : لعله يلقى إجابة مثرية لالهتمام ، راح يسأل السؤال تلو اآلخر.  لكن وحيد مل جيد ما يقوله ، وبهويطلب منه أن حيدثه عن حاس ، وحيد

جما معينا للتحليل الفىن ‘ ، ’ ؟ تستخدمه ىف الكتابة   . أخريا الحظ أن وحيد يرتك اجلهاز لدى تركه الشركة.  ’ ؟ هل تستخدم بر
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  ؟ لظهرهل تستغىن عنه بعد ا ؟ پيوترفني الكم -

تغدى ىف املطعم ،  أل - عدى آخده من نصر هللا ، وأمتشى شوية ، أ    . هو بيبيت ىف الشركة زى ما أنت عارف.  وأ مروح 

ودام على هذا احلال  ، تصنع ونس أنه ينقل من شاشة املعلومات اللحظية أسعار األسهم ىف ورقة ! أمسكت بك  بطة أخريا ! نصر هللا ! آه
حاول نصر هللا .  ’ پيوتر األستاذ وحيدعاوز أشوف شوية أرقام قدمية ىف كم ‘:  وقال له ، دى على نصر هللا.  نصرف كل العمالءإىل أن ا
روح هات لنا غدا  ‘:  ويدس ىف يده مائة جنيه.  ’ لو فيه أى حاجة ابقى قول لألستاذ وحيد إن أ قلت لك ، ما ختافش ‘:  فقال له ، املناقشة
  . ’ !  نتأ وأ

ن اجلهاز يطلب كلمة مرور لدى فتحه بقدر ما هى عادة قدمية منذ  ، ىف احلقيقة مل يكن وحيد يقصد محاية معلومات بعينها.  فوجئ ونس 
م كان حيتوى حاسوبه أخطر املعلومات واملقابالت حلواسيب.  طلب ونس ابنه على اهلاتف ىف دمياط.  أ  ! بسيطة ‘:  قال له.  شاب مهوس 

يوس ، قول ىل إيه الطراز ىن ، وحنط دى ، نشيل إللى جواه ، وها أجيب لك شرحية    . ’ وبعدين نرجعها 

  ؟ عاوز نفك ونلحم جوه اجلهاز ؟ أنت اجتننت -

ىن - ىن وتقرأ كل حاجة!  ديسكفالش ال : فيه حل  ىف احلالة دى ها بس  ،  صحيح ما عادش سهل زى زمان تفكه وحتطه ىف جهاز 
  . ...  تاجحن

لتحل ال  - هو ها يروح به  ، خالص ، خالص.  على فكرة دى كانت خدمة لواحد صاحىب.  أ ها أتصرف ، انسى ، انسى . ىن وال 
  .  للتوكيل

يق قرر أن يسلك الطر .  بل مل يشأ أن يتورط هو أو يورط نصر هللا أكثر من هذا.  مل يشأ ونس أن يورط ابنه ىف سلوك شبه إجرامى كهذا
م بدا األمر حمبطا.  ويتفقد ملفات اجلهاز بنفسه قطعة قطعة ، أن جيلس وقتا أكثر مع وحيد.  الصعب حلاسوب وصفة سحرية .  لعدة أ مل جيد 

لبورصة ت أسعار يومية.  فقط اعتناء شديد حبفظ املعلومات.  للتداول  حيوهلا  مث ، يستنزهلا وحيد من على اإلنرتنيت ، ال يوجد أكثر من بيا
مج رويرتز الشهري  ، فرخ مفرود كما يسمى ، مبعرفته مللف إكسيل ت هذا الفرخ ملا يناسب بر الذى حيول  ’ ميتاستوك ‘مث بعد ذلك حيول حمتو
إلجنليزية.  وكذا يقدم عليه بعض التحليالت ، هذه األرقام ملنحىن وجودة ىف ما فيش األخطاء امل ، أمساء شركات دقيقة ورمسية ؛ كل شىء 

ت العادية .  لوهلة ختيل ونس أنه يعرف كل شىء أفضل من وحيد.  أو أقل سعر أعلى منه ، تلقى مثال أعلى سعر أقل من سعر االفتتاح ، البيا
ا كان وحيد مث إذ.  إن مثل هذه األرقام توجد جاهزة يضعها البعض يوما بيوم على اإلنرتنيت ؟ ملاذا كل هذا اجملهود من أجل تفاصيل غري مهمة

هظة الكلفة من امليتاستوك ت اللحظية من الرويرتز ،  ميتلك هذه النسخة األصلية  م سيقدمون له   ملاذا ال يشرتك من خالهلا ىف خدمة البيا ؟ إ
إلجنليزية كما يريد ا رمبا كانت دقيقة جدا ، كل شىء  بس ما  ، ة لو حتب تقولحتف ، كل إللى أ شايفه أنه عامل احلكاية شغل يد.  وأختيل أ

  . فيش حاجة مهمة

كان يستخدم برجمة داخلية ىف داخل برامج .  مث إن اجملهود مل يكن ضخما كما بدا لونس ، الواقع أن وحيد مل يكن مهتما جدا بكل هذا
ملاكروهات من تنزيل صفحة األسعار  وىف غضون مخس دقائق ، تصحح تلقائيا كل األمساء وكل األخطاء ، صممها بنفسه ، األوفيس تسمى 

ت أسهمها ، كان األهم عنده من كل هذا.  يكون قد بدأ يتفرج على املنحنيات احملدثة ، اليومية ت الشركات نفسها ال بيا .  أن جيمع مثال بيا
ح رخيها ، وهذه كلها جيمعها ىف ملف واحد يبني تطور األر حيتاج األسعار اليومية أساسا من وىف الواقع كان .  زائد سجل لألحداث املهمة ىف 

ح الىت حتققها الشركة ، أجل أن حيدث القيمة السوقية للشركات لنسبة لألر وليس من أجل التحليل  . وحيدد مدى غلو أو رخص األسهم 
نه يتكلم عن األسهم كما لو كانت أوراق كوتشي هالذى عادة ما أغاظ ونس بوصف ، التقاىن نة وال وجود أصال لتلك هذا النوع من التحليل 

مساء تلك الشركات من أى مكان الشركات الىت متثلها تى  ختصار هو ال  مث ما كل هذه النسخ اإلليكرتونية من .  هو فقط يقرأ امليزانيات.  ؛ 
  ؟ وكأنه يواظب على مجعها منذ قرن كامل ، امليزانيات

لكن ىف احلقيقة  ، ذلك لذاكرة فالش صغرية كان يضعها ىف جيبه ، ثه وأرقامهبسرعة ينقل ونس امللفات الىت أعدها وحيد كملخصات لبحو 
ملضاربة.  دون أية نية الستخدامها استخداما جد  ، شركة عمالقة ، وال يهمه إن كان وراء هذا السهم أو ذاك ، حبركة األسعار ، هو يؤمن فقط 

  . أم حبروف كبرية كلها ، طريقة أنيقةوطبعا ال ميهمه إن كتبت أمساء الشركات ب ، أو حفنة هواء
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م أخرى من التلصص الودى م وحيد الغابرة:  عثر أخريا على اخلبيئة احلقيقية الكبرية ، على أنه بعد بضعة أ ملف  ، ملف وورد من بقا أ
  ! جه أيضاورمبا خار  ، به أرقام هواتف كل اسم مهم قد خيطر ببالك ىف هذا البلد ، چندةإلجنليزية أمساه األ

 ، طبعا.  وال جيد داعيا للعودة إليه ، يقول إنه ختلى عنه منذ مرضه.  وحيد ال حيمل هاتفا خليو.   كان على أن أتوقع هذا من البداية ، فعال
ذه الطريقة   ! ال بد أن حيفظ أرقام هواتفه 

 
  . أ أوافق من يرفضون فكرة أن اإلنسان أصله قرد

  ! له عدة قرودىف الواقع هو أص …

حتفالية كبرية الت التهاىن.  بدأ هذا الصباح الربيعى  نئة ونس كلفت وحيد أن  . ما أن أعلن وحيد أنه اشرتى شقته احلالية حىت ا وطبعا 
ن ينزل عم نصر هللا ويشرتى شنطة مكسرات  ، ’ ! بلنا كلناأكيد احلاج عارف املوضوع ق ‘ ، ’ ! طب استنوا احلاج ملا ييجى ‘ : يصدر أمرا 

:  إذ كان مثة ضيف يسلب األبصار أهل على القاعة ، لكن زهوة كل هذا نسيت بعد دقائق ، ’ ! فعال هو عارف وحضر معاى كتابة العقد ‘
  . مىن ضهرى عبد احلميد املصرى

د أمامها ت تع ، هكذا مسعها اجلميع متلى بعد قليل امسها لسامر املنبهر  إكراما ألبيها  ، اقدها مع الشركة نيابة عنهاوالذى راح ميأل خا
بشرة مرمرية المعة ال  ، رشيقة تكاد تطل على النحافة ، طالبة ىف منتصف دراستها لعلوم احلاسوب ىف اجلامعة األمريكية ؛ وطبعا إكراما إلشراقها

ارقبتها  ، يضاهيها ىف نعومتها سوى نعومة شعرها الكستنائى الطويل املنسدل إىل اخللف   . طويلة مستقيمة تتماشى مع مسوق بد

الطول الذى كان االنطباع أوىل لعمالء  . الضيق الذى يزيد من اإلحساس بطوهلا وبنحافتهاچيينز املكون الثابت ىف مالبسها هو بنطلون ال
ا ويعرفها كل . رمسيس حلظة وقعت أبصارهم عليها آتية بصحبة أبيها األقصر كثريا وتنفجر القاعة ىف  ، واحد منهم بنفسه هذا قبل أن يعرفهم 

بنته ، مهرجان من التهليل والثناء   .  ومقارنة جلماله هو املزعوم جبماهلا هى احلقيقى ، وكل الكلمات الىت ميكن أن تقال ألب إعجا 

لكن املشرتك دوما أن يظهر  ، شنچيينز اخلحىت ال ، ما بني حريرى خفيف ، أما النصف العلوى من مالبس ابنة ضهرى فيتغري طوال الوقت
لذات إذا ما رفعت رأسها أو صدرها  ، من شعر عانة خفيف مشذب على هيئة مستطيل رأسىقليلة أو رمبا ميلليمرتات  ، جزءا من بطنها هذا 

  . أو أحد ذراعيها ألعلى

لضبط كما وجه والدها غري قوقازى امل.  هى حتب لو كان وجهها أطول قليال چ لذا فهى ترسم مثلثا من الروو  ؛ المحهو ليس مستديرا 
نه أكثر طوال -أى الوجه- مبا جيعله  ، على وجنتيهاكما جناحى طائر صغريين الداكن   متسعان  ، ىف مجيع األحوال خداها مثاليان.  يوحى 

عصر  ، هها الساحر ساحرا جداجتعل وج ، لكن ما أن تبتسم حىت تنزرع غمازتني عميقتني فيهما ، مسطحان متاما بال أدىن تقعر أو حتدب
  . أحد أمجل الوجوه ، جدا

ن ؛ عيناها واسعتان حقا وليس كما قد تسمى بعض النساء العيون  ، وواسعتان معناها أن القزحيتني نفسيهما واسعتان والعينان ككل مستدير
تى من اخلارج حيث الضوء .  اهرة غريبة ىف عيىن مىنهناك ظ.  حىت لو كانت شبه مغلقة ىف بعدها الرأسى ، لواسعة لو كانت طويلة أفقيا حني 

وال تبدوان  ، تكتسبان شيئا من اللون العسلى ، لكن بعد مرور ساعة أو حنوها.  خييل إليك أن قزحيىت عينيها بلون رمادى فريد رائع ، الساطع
ا مل تسمع  ، وتعتربه نوعا من املغازلة ، جدا بهوال تبدو هى مقتنعة  ، هذا شىء يالحظه كل أحد فيها.  فاحتتني جدا كما كانتا على األقل أل

 ؟ أنتم موش بتقولوا على قطة بتخربش ‘:   كل ما تفعله أن تذكر من يقول هلا هذا بشراستها.  وال تعتقد أنه صحيح علميا ، مبثله من قبل
ذا وهى صغريةوكانت  ، والدها يدللها بقطة . ’ ! يبقى عينيا الزم تكون عينني قطة ! خالص ا حتب القطط ؛ تفرح  وعندما علمت بعد .  أل

الذى  ، ’ !  بت ‘:  هذا هو االسم املفضل لديها مقارنة بذلك النداء املقرف.  فرحت أكثر ، إمنا اخلربشة ، ذلك أنه ال يقصد الرقة واجلمال
درس كم  أ دلوقت ‘:  ومنها حني تيأس جدا تقول ، حتاول بكل الطرق أن تثنيه عنه على األقل ما  ، پيوتر ساينسكربت ودخلت اجلامعة و

يت ، تقوليش  بت   . ’ ! قول ىل  

ما بينهما ، أما ملاذا ظهرت هكذا فجأة ىف نفس  ، لديها ىف الصيف القادم شهر أجازة.  فهو النتيجة الغائية جلدل حامى الوطيس احتدم أ
مث اضطر ألن يقرتح .  بطبيعته العملية اقرتح عليها أن تشرتى سيارة مستعملة تناسب حداثتها ىف القيادة.  الوقت تريد أن يشرتى هلا أبوها سيارة



١١١  

ملرة ىف املنتجات الصينية ، كحل وسط ملطلبها بسيارة تويو جديدة ، عليها سيارة صينية الصنع جديدة صديق ىل اشرتى .  هذا رغم عدم ثقته 
موس صينية رخص مثن سلعهم ليس بسبب عبقرية خاصة لديهم .  وحبلول املساء صعقته هو وانتحرت ، موسة واحدةمل تصعق  ، صاعقة 

م ال يستطيعون االرتقاء فوق مواصفات حياة الفقر املدقع ، هت عن اجلميع أية سلعة صينية ال تشتغل جيدا ألكثر من  ،  ابنىت.  إمنا أل
ا مصممة للقتل ال أكثر ؛ أسبوع كهنا .  إ قرتاح أربكه أميا إر وسوف تضارب هى ىف البورصة ملدة هذا  ، أن يعطيها مثن السيارة نقدا.  غتته 
رها بكل الشدة.  وبعدها ستشرتى السيارة أ ما كانت احلصيلة ، الشهر دى حاجة بتاع .  طلعى البورصة دى من تفكريك خالص.  حاول 

  . وأنىت تفكرى ىف ختصصك وبس ، دى شغالنة موش منتجة.  بتاع العواطلية قوىل أو لو عاوزة تقوىل.  إللى ع املعاش زينا

ؤها .  بشرط أن تبعد عن سكة البورصة دى خالص ، لدرجة أن عرض عليها أن يشرتى هلا السيارة الىت تريد ، كانت ثورته هائلة منعها كرب
ا.  من القبول -أو قل عنادها- جلامعة األمريكية خمتربا .  خطتها لذلك شهر العطلة هى ، هى أرادت البورصة ىف حد ذا حاولت أن تشرح له أن 

م فيه االستثمار ىف البورصة وال بد ألحد أن  ، إدارة احملافظ خدمة حيتاجها اجملتمع.  أيضا ليس كل من يشتغلون ىف البورصة غري منتجني.  يعلمو
  . يةمل يقتنع بل راح يسب ويلعن اجلامعة األمريك.  يؤديها

وإظهار  ، التخلى عن طبيعتها الظاهرية الرعناء اهلوجاء اجملنونة الىت حتبها.  هنا فقط استخدمت الطريقة الوحيدة الىت ال يقدر على مقاومتها
 االستثمار الطويل وفامهة أن اجلامعة بيعلمو.  أ فامهة كل إللى بتقوله  ‘:  قالت له ، بنربة منظمة.  وجهها الداخلى اهلادئ العاقل الذى تكرهه

نية أبدا ، وال أنفذه ، وأنت تعلم أىن ال أعد وعدا أقول إنه جاد ، وأوعدك.  موش املضاربة عتبارها مصدر  ، أعدك أن ال أقرتب املضاربة 
فعطلة  ، وافقت.   ةوليس أية عطالت قادم ، اشرتط عليها أن يكون هذا الشهر فقط.  ’ فقط ىف أوقات الفراغ زى شهر األجازة ده.  للمكسب

مث بعد ذلك من يدرى   . اپكاردومضطرة أن تقضيها ىف تدريب ىف إحدى الشركات مثل آى ىب إم أو هيوليت  ، العام القادم ستكون األخرية
ا املهنية ح  وأتركه لك فرمبا حيقق بعض ، لنفتتح احلساب اآلن ، أما اآلن فلماذا االنتظار حىت بداية الصيف . كيف ستجرها حيا األر

  ! ؟ وأعلمكم مجيعا كلمة مضاربة معناها إيه ، قبل أن أبدأ أ ،  اإلضافية

  ! وإن شا هللا جتيب مارصيديص ، ألف ما فيش غريهم ٣٥ ، آدى االتفاق  وحيد -

.  يديس موش مارصيدصمريس.  مري موش مار ، اپاپامسها مريسيديس   ) : بكل سعادة اليوم األول هلا كمستثمرة رمسيا ىف البورصة ( -
Mercedes   .برتكبوها وما تعرفوش امسها .  

زى ما يكون نطق  ، سنني ١٠وبعدين  بت األمريكان دول بيغريوا نطق الكالم مرة كل  ! كان بيقول مرشيضيظ ، هللا يرحم جدك -
  . الكالم موضة وزهقوا منها

أو  ’  ستـ ‘الزم تستقر على نطق واحد  stمثال  . مج القراءة اآللية للنصوصأفتكر السبب برا.  املرة دى جايز احلكاية موش كده  حاج -
  ؟ وال إيه  مسرت نبيل . وهكذا،  ڤ بدال من هاڤتنطق هي have ، ’ شتـ ‘

وبنعتربك  ، ةعلى فكرة  أونكل أنت شخصية معروفة جدا عند ىف اجلامعة األمريكي  ‘:  مل يكن التعارف بني مىن وبني وحيد حيتاج ألية مشقة
  . ’ أشهر واحد اخترج من قسم الصحافة

ها إن معظم أساتذة اجلامعات ىف العامل يساريون ، حني يصبح احلوار أكثر عمقا ستقالليتها الفكرية  ، يقول حمذرا إ وإن عليها أن حتتفظ 
ويضرب املثل  ، األمثلة العكسية لذلك حمدودة جداويواصل بلهجة أقرب للشكوى إن .  ’ ! ىف دى ما ختافش على خالص ، أل ‘:  فرتد.  عنهم

ا تعرف عنه أنه صاحب شركة ستاندرد أويل.  ڤيسون روكيفيللرچون ديالىت أسسها  ، جبامعة شيكاجو وأغىن شخص ىف أمريكا ىف  ، فرتد 
س به من املعلومات ىف خمتلف مناحى الثقافة.  عصره ايعرب عن إعجاب ، يلحظ أن لديها قدرا ال  ا ، ه  كما توقع فهى مل .  ويسأهلا عن قراءا

تكتسبها من خالل املالحة على اإلنرتنيت أثناء  ، إمنا هو فيض من املعلومات الصغرية املتفرقة العابرة ، تستقها من قراءة كتب كاملة كما بىن جيله
دف حي . أو أثناء التصفح احلر بال هدى ، إعداد ما يطلب منها من حبوث ىف اجلامعة ث ىف كلتا احلالتني تظهر هلا وىف كل حلظة معلومات مل 

لكن قطعا  ، رمبا ليست عميقة ، هذه هى طريقتهم ىف اكتساب املعلومات.  مبحض الصدفة تقريبا ، وتكتسبها كلها ، ىف األصل للبحث عنها
ملرة.  أو رمبا هى فقط خمتلفة عن طريقة جيلنا ، ليست قليلة س  منا فقد كانت البحوث شاقة للغاية.  يقول إنه ال  ما   ، أما ىف أ كنا منضى أ

ا ىف حلظة بكبسة زر ، كاملة ىف املكتبة للبحث عن معلومة ال تشغل سوى سطر واحد ىف البحث تى   ، تقول حنن طبعا نلجأ للكتب.  واآلن 
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أما حىت اللحظة فهى  ، تخصصة إال لو هناك مواقع موثوقة كربىهى ليست للمعلومات امل .  ومعلومات اإلنرتنيت ال يعتمد عليها من حيث املبدأ
ن ال مفر ىف كل األحوال من قراءة أمهات الكتب.  تستخدم فقط للمعلومات السريعة أو الدارجة ها  ومعظمها على أية حال  ، فريد مذكرا إ

  . الويب ، متاح كنسخ إليكرتونية على الغشاء

  ! عن ساعة ما دخل دلوقت اختلف ؟ شفت لون عينيها -

  . شىء رائع -

.  ال بد أن هناك صانع ، أنت ال ميكن أن جتد ساعة يد ىف الطريق وتقول إن التطور صنعها . وعني مىن معجزة خاصة جدا ، العني معجزة -
  ! سبحان هللا

شديد االستعقاد تعد أكرب دليل على  ويدخل ىف جمادلة علمانية شرسة مع والدها ضد فكرة أن العني كعضو ، وينسى وحيد الضيفة اجلميلة
باليني من السنني تكفى  ٤ليس فقط ألن  ، ما هذا إال دليل مضحك ‘ : إذ ال ميكن أن تكون قد جاءت بصدفة التطور ، وجود يد للخالق

لصدفة لتطور الوظيفى أو حىت   مستقلني متاما ىف اململكة إمنا ألنه ثبت أن العني حتديدا قد تطورت على األقل ىف مكانني ؛ لصنع أى شىء 
  . ’ ! چيا تعرف هذا جيدا، وأنت  دارس البيولو  وانتهت فيهما لنفس الشىء تقريبا ، احليوانية

أ أعتقد أنه سيأتى يوم يثبت فيه العلم أن على األقل البيض والصفر  ؛ ليست العني وحدها)  : يعكس رأيه مزايدا عليه مؤخراوكالعادة  ( -
أ أوافق من يرفضون  ! وىف أماكن خمتلفة وال عالقة بينها إمنا تطوروا على حنو مستقل من أصول غري بشرية خمتلفة ، ا من أصل واحدوالسود ليسو 

  ! ىف الواقع هو أصله عدة قرود ….  فكرة أن اإلنسان أصله قرد

 
  ! يوم ٢١سهم الدواجن حمتاج ترقد عليه 

حب الفلسفة جدا -   ؟   أونكل زيك ، على فكرة أ 

  ؟ ؟ وأية فلسفة متيلني إليها أكثر جبد -

سم ( ؟ إيه املوضوع ‘:   فيكتسح االستغراب معامل وجه وحيد ، هنا ينفجر احلاج ىف الضحك   . ’ عاوز أعرف جبد ) : وبفضول 

  . ’ ؟ وليس ىل موقف بعد ، أ أقرأ كل الفالسفة ‘:  جتيب مىن على السؤال

  . ’ ؟ قوىل له إيه أول فلسفة آمنىت بيها ‘ : حكوالدها ال يزال يض

  .  پوپينزفلسفة مريى :  ؟ وإيه إللى يضحك ىف كده ) : تكشر ( -

  ؟ فيه فلسفة امسها كده ) : وحيد يضحك هو اآلخر لكن حماوال أال يفسر هذا على أنه إهانة أو استخفاف ( -

شرتيهم هلا قبل ما ، أيوه  سيدى - واطلعوا   ، وبعد كام يوم لقيتها بتقول ىل أ ىل فلسفة ىف احلياة ، تطلع م البيضة فيلم من إللى كنت 
  . كلكم من دماغى

ىل ؟ إيه الفلسفة ىف الفيلم ده ) : وقد بدأت تزول الضحكات وتعود احلرية إىل وجهه ( -   ؟ شفته كتري وموش واخد 

أنت موش فاكر  ، صدر للسعادة بينما رمبا يكون ىف العادة مصدرا للشقاءكل شىء حولك ميكن أن حتيله مل  ! أن ال حتزن أبدا ! أيوه -
  ؟ األغنية وال إيه  أونكل وحيد

لظبط ) : وحيد يتفكر ( -   ؟ ؟ سارتر يقابل ماكياڤيللى ده يبقى امسه إيه 

  ؟ ماكياڤيللىپوپينز مريى  ) : بغضب ( -

  ؟ شتيمة  مىن وهو ماكياڤيللى -

 هلا من .  سارتر يقابل ماكياڤيللى ‘ : هلا الغضب البتسامة جانبية شريرة يعلوها حاجب ارتفع عن مكانه املعتادشردت لربهة حتول خال
  . ’ ! فكرة
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ت حىت تصبح پالزما سائلة ال قوام هلا-رغم أن من السمات اجلوهرية ملا يسمى مبا بعد جني األفكار والنظر على األقل - وكذا  ، احلداثة 
نه عشر الدقائق القادمةتعري - عمليا ا  ، وهى أشياء فعلتها مىن على حنو واضح ، فها للمستقبل   مصطلحتستخدم  درا ما -حلسن احلظ-إال أ
وإال كان وحيد قد ترك كل  ، احلداثة كما يهوى الكثريون والكثريات من أبناء وبنات جيلها ممن حققوا أو حققن بعض االطالع مثلها- ما بعد

رة العابرة األوىل هذا . ناقشتها ىف ذلكشىء وتفرغ مل وقرر أن يدعه  ومل حياول ضهرى أن يعاجل بتفجريه ، على األقل هذا مل حيدث ىف يوم الز
لواقع من وحيد وأيضا أكثر سخرية ، هو على أية حال يرى األمر بطريقة خمتلفة قليالف ، تى تلقائيا كى يتفرج هو يرى أن من .  أكثر احتكاكا 

م ال خيتلفون ىف شىء عمن ال يقرأون ، رأون مثل ابنته هم األقلية بني الشبابيق تعاطى :  فهؤالء يصلون لذات النتائج بطريق أسرع ، إال أ
  ! احلشيش

أن ال تكف عن سؤال  : ال تفكر سوى ىف شىء واحد ، كلما حاقت بك حمنة ‘:  أيضا شرد وحيد وعاد لضهرى وكأنه اكتشف شيئا
  . ’ الشق اإلجياىب فيها نفسك ما هو

  ؟ ماذا -

  ؟ أليس هذا كالمك -

  ! ؟ أنت لسه فاكر ) : ضاحكا ( -

  ؟ ما الفارق بينه وبني فلسفة اآلنسة مىن ىف احلياة -

لبت التافهة دى -   ! حاولت االنتحار من كام سنة ، إللى ما تعرفهوش  سيدى أن إللى بتقول لك كده ! ؟ أنت عاوز تشبهنىن 

ا بطريقة مسرحية ، ظ أحد ما كان يقوله أو أراد قوله احلاجومل يلح على صو  : ألن مىن كانت تصيح 
‘ Supercalifragilisticexpialidocious  ’ !  

بتهاج وزهو ، يلتف اجلميع حوهلا طالبني أن تعيد نطق الكلمة العجيبة ا ، فتفعل  درا  (ويضحك وحيد  ، ويفشل معظمهم ىف حماكا الذى 
  . ’ ! A Spoonful Sugarأ مستواى وقف عند  ! دى صعبة على ‘:  ويقول،  ) يضحكما 

فضل إعادة  ، لكن ونس الذى مل يرتح هلذا التحول ألشياء غري مفهومة ، ويهز رأسه معها،   Chim Chim Cher-eeمث تشرع ىف الغناء 
  : الطلوع من البيض ، احلديث لنقطة الكالم األوىل

  ! ؟ وال بنتك ها تنسيك سهم الفراخ ، صح  حاج.  حاجة بنفهم فيها.  ما ختلو ىف البيض أحسن.  ى كله دخان دهإيه الكالم إلل -

  ! انبش عليه لغاية ما تلقاه . هات لنا سهم الدواجن ع الشاشة لو مسحت ! فعال -

  . ايف  حاج ملا جنيبه يعمل رحية ويزبل املكانبس أ خ.  انبش عليه انبش ، انبش عليه تلقاه ) : يبدأ البحث فعال وهو يغىن ( -

  . موش أكرت من األسهم املعفنة إللى أنت حاططها -

  ! يعىن ’ يتنظر ‘.  جايز تقل بركته لو بصينا عليه!  سيبه ىف حاله أحسن -

  ! مخسة ومخيسة ىف وشك -

  ! ) صفراكما قلنا تعبري دارج معناه أن كمية طلبات الشراء  ( جايز يطلع مصفر حتت -

  ! وبصفارين كمان ،  ها تلقاه مصفر فوق ! اخرس -

مي ؟ ها تشوف إيه -   . ين العشة ضلمة ، سهم حاله 

  . بيقولوا لك ىف البورصة ما حتطش كل البيض ىف سلة واحدة -

  ؟ يعىن البورصة ما يفهمش فيها غري الفرارجية إللى زيك -

  ! الحظ أن القط املستعجل جييب عيال عميا -

  . الظاهر كمان الكتاكيت أكلتهم القطة وخلصنا -
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ر هادية ؟ مية مغلية ترمى فيها السهم وتطلعه مستوى.  عاوز كل حاجة سلق ىف سلق ، أهو أنت كده -  ، فيه حاجات الزم تستوى على 
  ! تسبيها لغاية ما تتحمر

  ! أ حاسس أن أ إللى اتشويت -

  . عليك بيضة على طول هو أنت كده -

  .  ) صانعا كفى يديه على هيئة بيضة ضخمة ( ! يضة نعامة وغالوتك عندىب -

  ! هأ ! هأ !  روح اتكحرت بعيد:  وال أقول لك ! تعاىل نعملك عجة!   راجل  بريشت -

  ؟ تفتكر سهم زى ده ها يطلع م البيضة إمىت ، إمنا جبد  حاج !  حلو ،  بيضة أنت -

  . ملا يدفأ ها يطلع -

  ! هأ ! هأ.  ايز البيض يطلع ممششأو ج -

  ! ده ها يكاكى مرة واحدة ، ده موش ها يفقس ! عيب -

  . إللى أ حاسه أن السهم ده بيندبح -

  . ده أنت إللى بتفرفر -

  ! حلق يوستووورك ! طيب -

  ؟ إمنا إيش عرفك  دمياطى أنت بلغوة الفيومية.  بطلنا نشتغل ىف الفيومى من زمان -

  ؟ أنت فعال دارس السهم ده كويس:   إمنا قول ىل  حاج.   وكتكتوت كتكوت ، ديك ديك ، فرخة فرخة ،  كل خط الصعيدأ أعرف   -

  ! هأ ! هأ ! دارسه ريشة ريشة ! طبعا -

  . السهم ده موش ها ينصلح حاله إال لو اتقسم -

  ! ى فيها فرةأصلك متعود ع األسهم إلل.  ما يهمهاش اللعب بسعر السهم ، دى شركة حمرتمة -

  . معلهش أصل ما أخدتش املصل -

خدك -   .  حاسب أحسن تيجى شوطة 

  !  ريت بس ما نتعديش إنفلونزا منه ، آدى السهم  سيدى قدامك ع الشاشة -

  ! أحسن ينقرك ، ارفع إيدك بسرعة عن املاوس ! بس -

  ! أ خمربش ، ما ختافش على -

ده معناه أن الناس بتيجى البورصة وتسبيه ىف .  سهم بس ١٠٠٠منفذ من الصبح لغاية دلوقت  . سهم حمرتم.  زى ما قلت لك !  شفت -
  . البيت

  ! هأ !  هأ . قصدك تسيبه ىف اخلن -

  . ده كله ما جييش متن فرخة ؟ مث يتقسم إيه -

  ! هأ ! هأ .  يتقسم صدور لوحدها ووراك لوحدها -

  . خليك ىف حالك أنت  بو حوصلة خمنوقة -

خد ولو حتة على جناحك.  كل ديك يصيح على قد حوصلته.  عم إحنا غالبة  -   .  ريت 

  . خف وأنت تطري -

  ؟ طب وإذا كان سهم الدواجن ده مكسور اجلناح -
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  ! ده دلوقت بريفس ىف األرض وها يطري ! فشر -

  ! طب احلق اقفل القفص -

  ؟ قفص الصدر -

يكونوا  ،  خوىف  بدران ) : القدميذاعى اإلپريت مث مشريا لصديق أدهم الشرقاوى ىف األو  ( ! امطري  مح ) :  ويدندن ( ! ؟ ها يطري -
  ؟ نتفوا له ريشه

  ؟  بو عرف واقع ، هو أنت فاكر كل الدنيا ريش منفوخ على الفاضى زيك ، ليه -

  . فرخ رجله مكسورة.   عم أ غلبان -

  !  كمان دماغك األصلع ده بيفكرىن بكتكوت رموه إخواته ىف امليه.  شو كان غلطوأنت الصادق شكلك بيقول أن احل ،  أل -

  ! صاحبك ييجى يطري ينزل على جدور رقبته ، بس  حاج موش جايز العشة تكون ع السطح -

مشريا ملؤخرة ونس  ( ! يوم ٢١سهم الدواجن حمتاج ترقد عليه  ،  وخدها قاعدة ، م اآلخر كده:  أ ها أفهمها لك لو عاوز تفهم:  بص -
  ؟ أمال عملوا دى علشان إيه ) : الضخمة

  ؟  إللى يعيش ؟ يوم ٢١ ) : ستنكار ضجر ( -

  ! على فكرة إحنا عاوزين نقيسك ) : يواصل اإلشارة ملؤخرته ( -

  ! ها تلقى العنقود لسه ما نزلش -

ه مبجموعة األ ، مث مشريا لكرشه الضخم ( ! قصدك اتقطع - اومذكرا إ حالتك صعبة  متزغط  ) : سهم اخلاسرة الىت ال يزال حيتفظ 
  ! ؟ وخسارتك موش عاوزة ترجع أبدا ، حامل ىف تسعة شهور : أنت

لسالمة ) : بنفس الضجر والال مباالة ( -   ! ربنا ينتعنا مجيعا 

  ! املضاربني الكبار بريموا لك العضم ! أسهمك دى كلها امتصمصت خالص -

ت من عندك طيب انفحنا -   . شوية هرمو

  . اشرتى سهم الفراخ وأنت تكسب -

  ! أوعدك ملا الديك يبيض ها أشرتيه -

  . إللى تبلها وتشرب ميتها ، أحسن لك من األسهم إللى أنت مشرتيها -

  ! هأ ! هأ ! وسهم الفراخ أعمل عليه شوربة -

  . ده سهم مغذى وها يرم عضمك ! امسع الكالم -

  ! ترمش حاجة فراخ املزارع ما -

  ؟ أنت ها تعمل ىل فيها شركسى -

  . بس البلدى يوكل ،  أل -

  . اصطبح وقول  صبح.  اپنيهاسكت أحسن أعملك  -

  ؟ أ أصل لسه ما مسعتلهوش أذان ؟ صبح -

  ! لقط رزقك .  شوف حالك ! اخلص -

  . ؟ ده أ قربت أصوصو ألقط -
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إللى ما تفهمش فيه  ، قلت لك ألف مرة كل ورقة وهلا كيال:  كده صح.  تشرتيهوش أنت حراشرتيه أو ما  ،  حبيىب  بتاع الغلة أنت -
  . إمنا إللى أعرفه أن ده سهم ها يكسر الدنيا . ما تدخلش فيه

اء للمناقشة (!   دخلنا ىف الكالم األبيح ، ؟ آه ها يكسر -   . ) ويطلق نفريه النحاسى إ

  ! كتكت بيتك  ! كتكت بيتك  ! خالص  أخو ) : وبدوره يصدر ضهرى ذات األمر ( -

 
  ! هو الفن الوحيد اهلادف مبعىن الكلمة ؛ الفن اهلابط رسالة سامية

  ! الفن اهلابط هو الفن كما جيب أن يكون:  من كافة اجلوانب

على أصوات وال تلقى إال كل الت ، كان من املمكن أن تستمر مثل صراعات الديكة حامية الوطيس هذه لنهار كامل شجيع والتحزب 
إذ  ؛ إال أن الصدفة لعبت دورها هذه املرة ، وهلم جرا ،  ’ ! اوعى تسكت له  عم عبده ‘ ، ’ ! إدى له  حاج ‘:  اهلتاف من كل احلاضرين

ا طري خانه أليفه ، انشد تفكري ونس رغما عنه ا غري مطابقة دندن مقاطع قصري  . حملاولة تذكر أغنية لفريد األطرش عن جنينة  ة شعر 
س قال بضجر متصنعا هلجة الناقد الفىن وهو ينظر بطرف عينه لوحيد ، لألغنية الناس تعرف أن الطيور رمز احلب  ! أغنية زى الزفت ‘:  وحني 

  . ’ ! وصاحبك ده نيلها خالص ، والرومانسية واإلخالص

  . موش فريد  جاهل ،  دى أمسهان -

  ؟ ى غنت أغنية زى دىإزا.  أمسهان مجيلة -

 حبيىب تعاىل احلقىن شوف .  ىف يدك …روحى وقلىب وجسمى وعقلى ومجاىل .  وغرامى هالكىن …ليه أخىب غرامى  ‘:  وينقلب يغىن
ا للفراخ.  ’ ! إللى جرى ىل اكيا ما  مث يعرج على الفور حم ، ميتدح معانيها اجلريئة بسرعة لوحيد ، لكنه بعض حلظات يكتشف أن ال إشارة 

لطبع أن ينسى إلقاء حماضرة عن الفن اجلميل بتاع  ، ويتذكر السياق الذى جاءت به ىف الفيلم ، كانت تقوله زينات صدقى عن الكتاكيت دون 
درا ما يغىن.  زمان هلابط ارمحنا من الغنا ا ‘،  ’ ! الفرخة دى موش ليك ، هش هش  ديك ‘:  قائال ، يلتقط أسد خيط الغناء وهو الذى 

خد رأى الناس املتخصصة ‘ ، ’  بتاعك  أسد من السهل أنك .   الفن اهلابط أعظم فن ‘ ،  ’ ؟ إيه رأيك  أستاذ وحيد ىف الفن اهلابط.  طب 
 الفن اهلابط ؟ مسعت  سى عارف  فيلسوف الغربة . يسلم بقك  أستاذ ‘،  ’ لكن من الصعب جدا أنك تعمل فن هابط ، تعمل فن راقى
 ،  ’ ؟ أو األفالم اهلندية ‘ ، ’ ؟ أو ميلودراما حسن اإلمام ‘ ، ’ ؟ قول لنا إيه رأيك ىف أفالم إمساعيل يس.  قول كمان  أستاذ . هو إللى بيعيش

مهپري  شيكس.  كالمك مظبوط ‘ وا وهو إللى كلهم مات ، العقاد وإللى زيه قالوا لنجيب حمفوظ الرواية فن هابط.  كان رمزا للفن اهلابط ىف أ
  . ’ !  الفن اهلابط هو الفن كما جيب أن يكون:  من كافة اجلوانب!  هو الفن الوحيد اهلادف مبعىن الكلمة ؛ الفن اهلابط رسالة سامية.  عاش

ا اإلحراج الذى سببته له سابقتاها غري املتوقع وكذا بعض الصدمة الىت سببها املوقف  ، وحلسن احلظ يتذكر ونس أخريا أغنية لعله يدارى 
ألحرى استئناف احلوار  ، أما أسد فقد فضل حتويل احلوار لدفة أخرى . ’ !  أبو الريش إن شاء هللا تعيش ‘:  لوحيد من الفنون اجلماهريية أو 
  . ’ !  نكل الفراخ حلوي ‘ ، ’ ؟ حتب العتاقى وال البدارى ؟ إمنا إيه رأيك ىف الفراخ  أستاذ روميو ‘:  األصلى من حيث توقف

.   لقد انتزعه ذلك احلوار العجيب من دوامة أفكاره.  مرة أخرى يعاود وحيد الضيق من أن ينقطع حبل أفكاره فينسى ما كان يفكر فيه أصال
صلن اإلحصاءات القادمة من أمريكا تقول أن الغالبية الساحقة من الفتيات ال ت ، نعم ؟ هل هذا معقول حقا.  انتحار مىن.  لقد تذكرت ! آه

جحة ، لسن السابعة عشرة إال وقد مررن مبحاول انتحار واحدة على األقل جة وتفاؤال ومثلها األعلى ىف احلياة  ، مىن.  فاشلة أو  هذه اململوءة 
بسيطة مع  مشادة ، ىف أمريكا يقول مكتب التعداد إن هذا حيدث غالبا ألتفه األسباب ؟ وملاذا ، كيف.  أقدمت على االنتحار ، پوپينزمريى 

دة مصروفها اليومى،  boyfriendالـ  ،  األسرة أو مع اخلليل إن حالىت  ! أوه.  أو حىت أحيا بسبب رفض األسرة قيامها برحلة أو بسبب عدم ز
  . على األقل أ مل أفكر ىف االنتحار رغم كل ما حدث ىل.  ليست كارثية جدا

إلعجاب ويتطلع من جديد لوجه ، يعود وجه وحيد لالبتسام هل تصدقون أن ابن وجدى الديب وآمال  ‘:  ويقول ، مىن بعينني مفعمتني 
  . ’ ! ؟ نور مل يشاهد أى فيلم إال ىف سن العاشرة
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  ؟ فاكره  أونكل -

ىن النهارده ! طبعا -   ؟ وأنىت فكرتيىن به 

  ! ؟ پوپينزمريى  ! ؟ موش ممكن ) : وقد فغرت فاهها إىل أقصاه ( -

لظب - لظبط.  طموش  الفيلم إللى كسر إيرادات  ؛ !  the movie that everybody hated but the people:  البيت إللى جنبه 
  ! ؟  ذهب مع الريح

  !  The Sound of Music)  : تفغر فاهها مرة أخرى ( -

بع لكنيسة.  وفاكر فرحت به إزاى ، فاكر كويس املكان واحلفلة كمان - دى  وكان بعد كام شهر من انتهائه ىف  ، كان ىف حفلة ىف 
بطلش أمسع املزيكا على ال . السينمات بعد برهة أخرى  ( . وده جايز إللى خللى ماما تقرر أىن الزم أشوفه ، پيك أب كل الشهور دىكنت ما 
لتزمت ) : لكن أقصر دة حبة أو حبتني ، ماما آخر واحدة ميكن وصفها  ا كانت جد ز رغم طبيعة .  ومعاى ومع كل الدنيا مع نفسها ،  إال أ

  . ڤيچنوكل فرتة لبنان ما كانش عند تلي،  ڤيچن اشرتته متأخرحىت التلي.  كانت تفضل أال أضيع وقىت ىف األفالم ، شغلها واعتزازها املهول به

  . جايز ده إللى وجهك أكرت للقراءة  وحيد -

بينما أنىت من فيلم  ، آالف الساعات قراءة ؟ شايفة الفرق بني جيلنا وجيلكم ) : ن قليالمث حيول وجهه ملىن والعينان بعد شارد ( ! أكيد -
  . اپاپوأنىت ىف اللفة زى ما بيقول  ، واحد بقيىت فيلسوفة

  ! امسها قبل ما تطلع من البيضة -

  ! ة الفسدانةوأثبت لكل الناس دى أنك ها تعوم زى البيض ، أو أقوم أرميك ىف شوية ميه ، أنت تسكت خالص -

طن لفعل ويعود ضهرى لوحيد مبزيج من احتجاج ظاهر وإعجاب  شافوا ىف  ! آه منهم  أخو  وحيد ؟ أنت ها تقوىل:  يسكت ونس 
لصدفة وبصعوبة ىف السينما ، لغاية السن دىچريى إحنا بنحب توم و  ! اللفة حاجات ما شفنهاش إحنا ىف عشرين سنة .  ألن كنا بنشوفه 

  ! سنني يقول أ كربت على لعب العيال ده ٤طفل دلوقت ملا يوصل ال

  . حماوال إثبات أنه ليس غريبا جدا عن دنيا الثقافة العاملية ، ’ … مى… دو … مى … رى … دو  ‘:  هنا راح ونس يدندن

  ! ؟ أنت لسه لك نفس تغىن  راجل  بريشت -

 
  ، ’ السماوية ‘إحنا موش عاوزين اجلنة 

  ! ’ املصرية ‘عاوزين بس اجلنة 

ا جاءت ليوم واحد ، بدأت توطد صداقتها بذات السرعة مع دائرة أوسع ، مىن الىت وطدت صداقتها بوحيد ىف خالل دقائق  ،  رغم علمها أ
نية قبل شهر ونصف تى  سألت .  ذب روميو انتباههامن الطبيعى أن جي.  أقرب دائرة جغرافية هى بطبيعة احلال دائرة املقاعد الدائمة.  ولن 

كى تلصق كرسيها على الفور إىل جواره وتبدأ جتاذب  ، ومل تكن حتتج ألكثر من هذه الكلمة ، عالقات نسائية وغري نسائية ، فحذرها منه ، أبيها
ا تشبه لعب الكوتشينة.  لقد قررت االستثمار ىف األسهم الصغرية . طبعا ىف البداية خبططها االستثمارية الفذة.  أطراف احلديث معه من .  إ
  . ومىت سوف يكشفه ، هو من حيسن ختمني من ميلك ماذا من الورق ، يفوز ىف لعبة الربيدج

  ؟ تروح الزقة كرسيها فيه ، ده خطر خالص أقول هلا روميو ، شايف عمايل البت  وحيد -

ا حققت غزوا عظيما ، مل متض دقائق حىت عادت مىن إليهما عبكم ده ‘:  وقالت كأ  ،  أ فامهاه أحسن منكم كلكم.  سيبوا ىل روميو إللى 
لظبط ١٠٠أ أعرف  . اپاپ أنت إللى خربتك حمدودة ىف احلياةالظاهر  .  وىل كالم كتري معاه  مچولييت زيه ١٠٠٠وفوقهم كمان  ، روميو زيه 

  . ’ ! لظبط برضه
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م جبد ! ال - ا موش ها تتجوز قبل سن السبعنيتصدق  وحيد بتق ! دى آخر األ وماسكة ىل ىف حكاية أستاذة اجلامعة بتاع  ، ول أ
أ عندى طرق أظبطها  ، وإن ما عرفتش تظبطها لك ، أ ها أوديكى لدكتورة تظبط لك الصواميل . رومانيا إللى خلفت ىف سن حاجة وستني

  . قومى قدامى أعرفك على دكتورة مساء . لك بنفسى

  . ’ ؟ دكتورة مساء مني ‘:  معلومة سريعة ، روميو أو ونس ، شة من سرعة تالحق اهلجوم عليها تستعجل من اجلالسني إىل ميينهامىن املنده

دى .  قاعدة لوحدها بعيد عن كل الدنيا.  حاجة زى اجلبالوى بتاع جنيب حمفوظ ! مساء ‘:  يرد ونس بربود إما ىف مكتب إدوارد وإما ىف 
  . ’ ! ’ املصرية ‘عاوزين بس اجلنة  ، ’ السماوية ‘ا موش عاوزين اجلنة إحن.  پوليسهليو 

لكلمات ذا التالعب    . ’ ! أهال بك ىف القناطر  أونكل ‘:  ويتهلل وجهها ، تفهم مىن املقصود 

أول دعوة الزم تكون .  كلكمقلت لكم على موسم املنجه ها أدعيكم   ‘ : وتنجح لعبة ىف صرف انتباه احلاج عن موضوعه األصلى ولو مؤقتا
ىن.   بعد كده ابقى تعالوا زى ما أنتم عاوزين ، على حاجة تستاهل   . ’ ولو مسحت  ونس ما تفتحش املوضوع ده 

لظبط ‘:  وجيد ونس مدخال جيدا لتدشني صداقته ملىن چ موش أشهر لعبة ىف الربيد .  بس على كبري ، نلعب كوتشينة . أ رأىي من رأيك 
 اپاپ.  موش السناكيح إللى زينا ، دى اللعبة بتاع كبار البورصة.  لو مليىت أغلبية الورق ها تكسىب كل حاجة.  أشهر لعبة هى الولد يلم.  تشينةالكو 

م عدوا اخلمسني مليون ، ضهرى زائد األستاذ وحيد نسيل   ، دىزائد شوية الفكة بتاعة بقية الناس إللى قاعدة  ، حمفظتني ربنا يزيد ويبارك زما
.  ساعتها ها يبقى الكل عاوز يشرتى وما حدش معاه يبيع . نلم أسهمها م السوق ٠/٠ ٥وندخل على شركة من بتوع بورصة الـ  ، كل احملافظ

م نبيع ١٠بعد ،   ٠/٠ ٥السعر يطلع كل يوم  ىن،  ٠/٠ ٥٠ونكون كسبنا  ، أ   . ’ وهكذا ،  ونسيب السهم ينزل ونرجع نلمه 

لشمع األمحر ‘:  من موقع الوقوف الذى اعتاده وسط العمالء يعلق إدوارد   . ’ ! وييجوا يقفلوا لنا شركتنا 

كمان  .  وال ها يكون فيه سني وجيم ، ملا نبقى جمموعة ما حدش ها يتجاوز نسبة اخلمسة ىف املية من ملكية الشركة ‘:  ويقاوح ونس
  . ’ سيدى ممكن كل مرة نلم سهم خمتلف

  . وندخل حتقيق ، ها تثري الريبة ، جمرد أن الطلبات كلها تيجى من شركة واحدة.  مخسة ىف امليةهو الزم  -

ا مالت على أبيها ومهست قائلة.  مل تنجرف مىن فيما يبدو القرتاح ونس اخلالب   . ’ ! حنفية هنا وحنفية ىف البيت ‘:  والدليل أ

  ؟ يعىن إيه حنفية  بت -

  . ما بيبطلش نصائحيعىن األستاذ ونس ده  -

  . فعال هو ما بيبطلش إحلاح -

لظبط يعىن ، قول ما بيبطلش نصايح - فيه فرق بني حقنة وبني  ، اتعلموا اللغة صح.  زى ما بتقوىل داميا ، ’ دئىيء ‘خليك .  زيك 
  ! الظاهر أ نفسى إللى ها أضطر أبقى حنفية بسببكم !  حنفية.  حنفية

  ؟  لغة إيه  بت انىت ، ’ اتعلموا اللغة صح ‘ ) : وقد أصبح الصوت مسموعا وفهم اجلميع عم يدور احلديثحياكيها بسخرية  ( -

زى ما تكون كتيب إرشادات بيوزعوه عليهم مع قسيمة .  نصايح حمفوظة.  پااپ وكل املاما حنفياتكل ال.  ما تعرفش حنفية.  اپاپحنفية   -
  . حب يعمل علينا حنفية بنخرب بيته ونطردهپ ولو واحد منا ىف اجلروو .  بس من غري جلده ، يات برضهما هم الشيوخ والقسس حنف.  اجلواز

موال كبرية هنا ينفذ صرب ضهرى .  مبا يرشحه ألن يعد ىف نظر مىن حنفية وحقنة ىف آن واحد ، مع ذلك يكرر ونس اقرتاحه حول املضاربة 
إحنا ما بنلعبش حاجة  ؟ يب البت هنا علشان تعلموها الوساخات بتاعتكم  بتوع الصني وفرنسا أنتمأ جا  ‘:  رافضا مساع املزيد ويثور غاضبا

لفعل يشدها من ذراعها قائال.  ’ ! كله ع املكشوف.  بنلعب شطرنج بس.  على املستخىب تعاىل نشوف حكاية شاوشيسكو  ‘:  و
  . ’ ! األول

ا ملكتب إدوارد تفهم أن مىن ال تفكر ىف تقليد .  وثناء على مجاهلا وذكائها ، لفة وترحاب شديدين حيث تستقبلها مساء ، يذهب 
ئبة رئيس السى أى ىب . كما فهم والدها  وفيسور الرومانيةر پال وفقط حتتفظ  ، الىت هى على أعتاب اخلمسني دون إجناب ، وال تفكر مثل عمتها 

إمنا تقول ببساطة إن اهلندسة  ، ) أن تكون طفلتها نسخة طبق األصل منها (الكلونة أيضا مىن ال تفكر حىت ىف .  ببويضات جممدة لنفسها
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لزاوج . وسيمكن تصميم األطفال بصفات خارقة حسب الطلب ، چيينية ستصبح حقيقة واقعة قريباال هذا الذى  ، من مث هى ال تفكر مطلقا 
ئدا لالجتماع اإلنساىن لفعل منطا  تت أقلية وإىل  ، اءات الواردة من الغربكما تقول اإلحص ، أصبح  املنازل القائمة على شراكة الزواج 

لو .  إذن املوضوع كله مؤجل.  ألن يعيش ملائة ومخسني سنة هم يقولون أيضا إن الرعاية الصحية ستصل قريبا بكفاءة اجلسم البشرى . انقراض
إن مل يكن  ، كان الرأى متكامال متبلورا  . أى شىء ، ل أو بدون محلحبم ، لن تكون هناك مشكلة ىف أى سن ، حدث وفكرت ىف اإلجناب
ا الشخصية هى للحياة.  حادا صارما وحمسوما سلفا   ! النقيض الكامل : لكن هذا مل مينع مساء من أن تشرح ملىن نظر

ة ألول مرة بعد اجلنة املثالية له ىف تصف تفصيال كيف يستقبل الطفل حجيم احليا.  إن من ال يشتغل ىف التوليد هو إنسان مل يعش أصال
إال أن هذه الصرخة .   يصرخ صرخة هى األكرب واألسوأ واألكثر أملا ىف حياة أى إنسان . حيث مل يكن يبذل جمهودا حىت ىف التنفس ، الرحم

يشتغل ىف التوليد هو إنسان مل يعش إذا كنت أرى أن من ال .  حتديدا حتيل ىف حلظة تقلصات البطن الرهيبة إىل ابتسامة عريضة على وجه األم
جري األرحام.  فأقل شىء هو أن حترص املرأة على اإلجناب ، أصال لكنها إهدار لشىء عظيم  ، تقنيات مفيدة للحاالت املرضية الكلونة و

ا متعة ال تفوقها متعة.  لنسبة لإلنسان السوى   . والتمتع بنمو الطفل ، احلمل واإلجناب ، إ

.  لكنه يظل محال ، رمبا ليست به كل حيوية احلمل ىف سن صغرية ، إن ما سيحدث ىف السبعني هو محل أيضا ، اجملادلةحاولت مىن 
لتفكري ىف األمر ، لدى مساء للحياة وامليالد واخللق ، واضطرت ىف النهاية الحرتام احلماس الروحاىن الشبق ا    . فوعد

 
  ! بتاعة اليهود ، وال املسيحينيأوالد حارتنا ال بتاعة املسلمني 

كما أى -الذى أحاله نبيل  ، اجلبالوى ، عادت مىن لقاعة املستثمرين اخلارجية لتجد أن من تركتهم بدءوا يتحولون قليال لالهتمام بشىء آخر
 الرتمجة العربية لألصحاح جنيب حمفوظ واخد االسم من كلمة جبل جيبل ىف ‘:  مخنت هذا حني مسعته يقول.  إىل درس ىف اللغات -شىء آخر

نسان على غري  هللا العظيم األبدى الذى جبل اإل ‘:   مث للتأكيد يتلو على مسامعهم العبارة االفتتاحية للقداس القبطى.  ’ األول من التكوين
نوونس يسأل موحيا خبربة عر  . ’ ؟ إمنا أنت موش قبطى  نوبل ‘:  مث تسمع وحيدا يسأل متعجبا .  ’ … فساد أنتم بتقولوا   ‘:  يقة ما مع األد

وعارف يقدم االعرتاض .  ’ ! ؟ إذا كان أ امسى نصر هللا ، إيه  عم عبده ‘ ، ’ كنت فاكر اإلله بتاعكم امسه الرب ؟ زى املسلمني ’ هللا ‘
األزهر فهم  .  اجلبل إللى كلمه ، هو جبل موسى إللى أ عارفه أن اجلبالوى جاية من أن ربنا.  تفسري غريب أوى  مسرت نبيل ‘:  الوحيد اجلدى

لتة ‘:  ويصحح ضهرى لكليهما.  ’ ! كده جنيب حمفوظ ده حبر ما  ! ممكن ‘.  ’ ! اهلجام أو اخلط بتاع اجلبل:  جايز جبالوى معناها حاجة 
أنتم  ‘:  يصيح روميو ، يس من قصص القرآنوقبل أن يكمل نبيل شرح أن حمفوظا استقى الرواية من قصص الكتاب املقدس ول.  ’ ! هلوش قرار

أنت واقف هنا بتعمل إيه وسط الناس  ! بتاعة اليهود ، أوالد حارتنا ال بتاعة املسلمني وال املسيحيني ، خالص خلصنا ؟ ها تقوموها حرب أهلية
على فكرة أ الوحيد  ‘:  ف عارف متفاخراويرد.  ’ ! هات القهوة وأنت ساكت …غور اجرى  حسن نصر هللا  خو ؟ احملرتمة  حتة ساعى

رات روميو.  ’ ! فيكم إللى امسى موجود ىف أوالد حارتنا أنت ها  ‘:  وينهالون عليه لكزا وضر ودفعا ، وهنا ينسون حماضرة نبيل و
  . ’ ! امسه عرفة موش عارف ‘،  ’ ؟ فاكر نفسك وحدك إللى بتقرأ ‘ ، ’ ؟ تستعبطنا

والذى خيل هلا خطأ  ، ظم معامل البهجة الىت رمسها على وجهها استعراض الفراخعوقد امنحت م ، ة وأخريا تقول بسخطتقف مىن حائرة غاضب
  . ’ ! ؟ بره ’ جبل ‘جوه و ’ جبل ‘هو  ! أوف ‘ : لوهلة أنه أقيم خصيصا من أجلها

ارسى لك على .  وكمان قلت احلب لألذكياء ، بقلت ىل أنك بتخوفها من احلڤاالنتاين أنت لسه ىف ال ‘:  ويهمس وحيد ىف أذن ضهرى
  . ’ ! بر

ىن -   ! ؟ ها تقول ىل بر 

  ! أنت ها جتنن البنت ؟ اجلنس وال الزواج وال احلب ! بر دلوقت ٣دول  -

فرة أوى وفردية أوى ، عاوزها خترج من الوحدانية الشيطاىن دى.  أ إللى ها أجتنن - ما  .  تنصحهاوعلشان كده وديتها لسماء  ، البت 
صحيح هى مع  . إللى هى فيها ’ الربانية ‘قصدى خترج شوية من .  دى كانت تبقى مصيبة ، كانش قصدى الزواج وال طبعا احلب واهليام
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ا طول الوقت لنسبة هلا شغل وبس.  ما فيش عالقة إنسانية خالص.  لكن ملا بيتفسحوا ما برتوحش معاهم.  أصحا ا  فيه حاجة  . أصحا
  ! موش بتحب الناس:  هى زيك كده)  : صارخا وأنه وجدها (.  طبيعية وخالص موش

كل ما هنالك أن ليس لدينا  ، على أية حال أ ال أمسى ذلك عدم حب للناس)  :  مث يعود ( ! تعبري غريب ! ؟ حب الناس)  : شاردا ( -
.  ساعتها كان يقال على أمثاله أنه من فالسفة الغربة واالغرتاب ؛ قاهلاوتعرف من  ، ’ اآلخرون هم اجلحيم ‘أنت تعرف طبعا عبارة  . الوقت هلم

بينما التواصل فيه ال يكاد يذكر مقارنة بتواصل  ، ما يدهشىن حقا أن يتحدث البعض عن املاضى كعصر احلب والتواد والرتاحم والتواصل اإلنساىن
رة األهل .  البشر اليوم -overبينما اآلن البشر  ، لساعات معدودة مرة كل أسبوع أو شهر واألصدقاءآنذاك مل يكن لدى الناس أكثر من ز

communicated  أوover-socialized   ت يزرع حىت ىف  ٧×٢٤يتواصلون طوال الوقت ؛ عرب اإلنرتنيت واهلواتف اخلليوية وغريمها كثري مما 
بون بعضهم البعض ويتلهفون لرؤية بعضهم البعض على الشاشات أضعاف حي ، يتوادون وهم ىف الشارع والنادى واحلمام وأى مكان ، اجلسم اآلن

رب لإلنرتنيت من صخب العامل ، ترى هل يعود زمن العزلة اجلميل يوما.  أضعاف ما كان حيبون ويتشوقون ىف املاضى م كنا  ذلك قبل أن  ، أ
ة اآلن هذه ستكون أول نصيحة أسديها البنتك ! ؟ تصبح أكثر األماكن ضوضاء قاطبة افصلى نفسك ولو  ؛ !unplug yourself:  النا

 ، حتبينها وتصادقينها ، ذاك كى جتلسى مع نفسك قليال ، عن الشبكة الشيطانية لكوكب التواصل اللعني املدعو كوكب األرض لبعض الوقت يوميا
لفكر واألفكار ، وتتأمالن سو ىف احلياة   ! ان أنتما له مبا يشغلكماوتفضفض ، أو تتعابثان مع كتاب يزغزكما 

  ! الظاهر إىن جبتك علشان تكحلها رحت عميتها -

 
  سنة ١٥هذا الرجل مل يغب عنا يوما واحدا ملدة 

ت اليوم دكتورة مساء موش ما  ‘:  بسرعة يضع ونس السيناريو املنطقى لألمر.  يتصل به إدوارد فال يتلقى إجابة.  يلحظ اجلميع أن نبيل مل 
ىن أحسن من هنا ، لنهارده كمانجاتش ا .  ’ ! سنة ١٥هذا الرجل مل يغب عنا يوما واحدا ملدة  ! كفاك سخفا ‘،  ’ ! تلقاهم  عم لقوا حتة 

لذهاب وفتح الشقة ىف كل األحوال.  وأن معه نسخة من مفتاحها ، إدوارد يعلم أن نصر هللا كان يزوره أحيا لينظف له شقته يعود .  يكلفه 
  . ’ ! املسرت نبيل تعيشوا أنتم ‘:  هللا هلعا نصر

:  يقول ضهرى ، يلحظون اللون األزرق ىف اجلثة.  يهرعون فيجدونه ممددا على ظهره على سريره مفرود الذراعني حبيث تدليتا من جانىب السرير
ن تصور أن سببا ما ميكن أن جيعله يبكى ذات آخر من ميك ، منهم وحيد.  بكى أغلبهم . ’ ! وال بد من إبالغ الشرطة ، هذا مات خمنوقا ‘

ولعلك تعود  ، قال ىل هذا قد حيل عقدتك.  هو الذى شجعىن.  لقد اتقفنا على أن نرتجم كتا سو ‘:  قال وهو يدارى دموعه عبثا.  يوم
  . نبيل تصالن هاتفيا بكل من ورد امسه ىف أچندة مسرتيڤت ومري سامر بعد قليل بدأ  . ’ ! للكتابة من جديد

ا سهرت طوال الليلة السابقة ىف توليد بنتني توأم مجيلتني وب ألمس أل ت  ا مل  صحة ىف اليوم التاىل تدخل مساء متهللة تروى ىف جزل أ
مسائهم.  ’ ! شىء مل أحظ مبثله منذ عشر سنوات ! توأم ‘:  جيدة ئم ، وتبدأ على غري العادة ىف حتية اجلميع  ار معتذرة أن كانت  ة طوال 

ا   . األمس ومل ترد على تليفون أحد إن كان قد اتصل 

ا مبصرع نبيل.  مل يرد أحد   . تصمت صمتا مطبقا وتكاد تنهار لألرض . خيربو

زلني ‘:  حني قالوا هلا لرفض بيدها ، ’ اجلنازة هنا ىف البازيليك ‘ ، ’ إحنا  إلشارة    . اكتفت 

  ! لة نسيبك؟ استحا ها تفضلى قاعدة كده -

نية النصراف    . مل تشر هلم حىت 

  . وأى حاجة اتصل بنا ، إوعى عينك تغيب عنها  مينا -

  ! حمدقا حماوال فهم ما لن يستطيع فهمه أبدا من هذا الصمت ، ويلبث مينا جالسا ىف مواجهتها

  ! الصمت الذى لبث مخسني ساعة… 
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٤  

  المصرى
  

  ! لك حاجات  حاج!  ؟ سى السيد

ر ذلك الشلل النصفى ، ٢٠٠٦ىف آخر يوم من أغسطس  بوعد أن تزول لو داوم على  ، كان وحيد قد خرج من املستشفى حامال بعد آ
ا ىف ردهة الطابق  ، لى احلوائطأثناء ذهابه للحمام متوكئا ع.  العالج واجللسات الكهربية وما إىل شابه مه الىت كانت جالسة على غري عاد مر 

ا،  ڤيلال كالعادةمل تشأ اجللوس ببهو ال.  العلوى هذا مل تطاوعه عضالت وجهه على االبتسام عرفا حبنو مالكه احلارس  .  وال املكوث حبجر
الحتياج أو العجز ، زعا ال فائدة من ورائهفلم تشأ أن تبدى عليه ج ، دلته التحية دون أن تنهض.  الوحيد ا كانت .  أو تشعره  الحظ أ

لكاد وهو يسأهلا أين صحف .  وأن هذه الغريزة ال جيب أن تنزع منه أبدا ، تذكر أنه ال يزال بعد كاتبا . متسك مبجلة طاوعته عضالت فمه 
اش النها ‘فردت عليه بال مباالة  ؟ اليوم وعيناه جتوالن  ، تصنع وحيد التجوال ىف البيت متاشيا مع نصائح األطباء.  ’ ردهالظاهر البواب ما جا

مث خطر بباله أن ينظر ىف كوم الصحف املرتاكم متهيدا إلخراج الشغالة له للخارج ىف يوم معني من  .  لعله يتابع بعضا مما فاته ، حبثا عن الصحف
لصحف لف.  كل شهر فر طرف الكومة حبثا عن صحف من الفرتة .  رتة ىف البيت لعلها تعود هلا لسبب مافقد كان من عادة آمال أن حتتفظ 

ملستشفى سرع مما توقع  ، األخرية الىت قضاها  ريخ اليوم -أو على غري ما توقع- لكن  جنيب حمفوظ مات  !  للهول.  سقط بصره على 
  ! ألمس

رمبا تعمدت أن جتلس ىف  . وملا تعرفه من حب قدمي لديه ملريامار ، الته الصحيةفهم ما قصدته أمه إشفاقا على ح ، سحب الصحيفة بسرعة
ل ، الردهة ال كى تسهر عليه فقط ا ، ڤيلالإمنا لتتحاشى فتح أى من جهازى التلفاز  ا هى .  ىف البهو الكبري أو ىف حجر لكن ما مل تكن تعرفه أ

أو ىف احلقيقة مل يقرأ شيئا إمنا فقط .  ىف الفراش راح يقرأ ويقرأ.  وق كل أحزان الكونوأن احلزن عليها سيف ، نفسها ستموت ىف غضون شهور
  . صوىف حييط برقبته ىچريسبذقن غري حليق و  ، تسمر بصره على صورة لنجيب حمفوظ أخذت قبل سنتني
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بعد قبالت .  الصحفية الشابة هالةبعد حلظات دخلت إليه ربيبته .  ومل يفق من سباته إال على جرس الباب يدق ، كان الوقت عصرا
لسالمة  ؟ كيف مل يعلم ؟ كيف مل يذهب هو للجنازة  ؟ هل ذهبىت للجنازة!  البقية ىف حياتك  أستاذ:  الحظت الصحف وأردفت ، الرتحيب 

ن خيربه لدى وصديقه حمرر السي ، بل كيف ظل طيلة السنوات األخرية يعلن عن رغبته ىف مقابلة حمفوظ الذى مل يقابله أبدا ألهرام يعده  نما 
منذ انقطعت صلته شبه الوظيفية به كمساعد  ، لكن هذا الصديق نفسه فيما يبدو مل يعد يذهب لنجيب حمفوظ.  وأن يذهبا سو ، ذهابه إليه

لكالم لقلت لك إىن ر  ، كنت أريد أن أقبل يدك.  أو رمبا ضيقا ألن آخرين قد حلوا حمله ، له مبا أكون أكثر من فهمك حق ولو مسحت ىل 
كثر من ابتسامة.  الفهم الىت قرأت -وإن قصص الفتوات .  لكىن كنت أريد أن أوجز لك نظريىت ىف ثالثيتك ، كنت أعلم أنك لن جتاوبىن 

جلريدة وأن املشكلة دائما أبدا مل  ، ليقوالتحيؤ لأل هى أعظم جتسيد ألمنا الطبيعة ولصراع التطور ولسيادة مبدأ القوة -واحدة أو اثنتني منها عرضا 
  . وأجزم أن ما من أحد خاض ىف هذا أفضل منك ، إمنا األخالقيات املتضمنة ىف ذلك األقوى ، تكون القوة أو الال قوة

خة استخدمى شطارتك الصحفية واعرىف مني املصور وهاتى ىل نس.  أ عاوز نسخة مكربة من هذه الصورة.  قال وحيد هلالة ىل طلب عندك
ملطلوب الذى وعدت به خالل يومني.   ريت لو تقدرى ىف برواز ، منها إمنا هرع مبجرد خروجها وسحب  ، مل ينتظر وحيد حىت أتته هالة 

لتليفون ا رمبا تركه أحد اجلريان مباح . وجد شاشته تعلن العثور على مدخل السلكى لشبكة اإلنرتنيت ، حاسوبه وقبل أن خيطط ملكان يصله فيه 
تت اإلنرتنيت فائقة السرعة الىت تبث جبودة التلي ، مل تكن الدنيا على احلال الىت هى عليه اليوم ٢٠٠٧ففى  ، ملن يشاء ڤزيون عاىل احلزم حيث 

أصبحت  أو ىف بعض األماكن ، ، واألبطا قليال جما ىف اهلواء ىف كل مكان تصل إليه شركات االتصاالت مكو تلقائيا جلميع خطوط اهلواتف
ء أم اهلاتف أم املياه ، رمسا بسيطا دون أن تعرف حىت على أية فاتورة يتم حتصيله تدفع هلا،  لصرف الصحىأشبه ما يكون  كل ذلك  ، الكهر

فية مكربة ملا وبعد دقائق كان يضع الصورة املنشودة كخل . املهم أنه مل مينع نفسه من الدخول السريع على ما فيه من تطفل.  لطبع حسبما اتفق
  . يسمى قمة النضد ىف حاسوبه

ع.  تنصرف هالة الغالية ملذ تيه  مج قدمي عن جنيب حمفوظ . ينادى اخلادمة ويرجوها أن  به كالم .  جيد الىب ىب سى العربية تعيد بث بر
لنسبة ىل ، رائع حملفوظ لقد سرق مىن هذا اللص اللعني أكثر ما أعتززت  ! عنةالل ؟ لكن ما هذا الشىء الذى ينقلونه عنه.  رمبا ليس جديدا جدا 
  ! سحقا ملن يكتب بعدك  حمفوظ ! اللعنة.  ’ حني أكتب ال أفكر ىف أية اعتبارات ‘ : شعارى فيها ، به ىف حياتى

ع .  اهلائلة من أشرطة الكاسيتأم هى جملرد االستماع ملكتبتها  ، هل ال تزال تستخدمها أمى حقا ؟ مث ما هذه اآللة العجيبة املسماة املذ
ا اجلنون يوم عادت من لبنان تقع على ميني  ، واكتشفت أنه مل يعد يوجد ىف مصر سوى شركة واحدة لبيع أقراص املوسيقى ، أذكر كم أصا

تنتشر الشركات الىت تصدر  ، الغم مل يزاوهلا إال حني بدأت ىف نفس السنة تقريبا.  املدخل الطويل لسينما راديو القريبة من متثال طلعت حرب
اليوم كل ما خيص أكاسيد احلديد قد .  كالسية وعصرية ، وتنقل هلا طوفا من املوسيقى العاملية ، املوسيقى على هيئة الشرائط املغناطيسية هذه

ا كل شىء إما أقراص مكتنز .  وال حىت صلدة ، ال أقراص حاسوب رخوة ، ال أشرطة موسيقى ، اندثر هو أيضا بدوره ة وإما ذاكرة يسمو
أو حفنة  ، لصاحل قرص حاسوىب صلد ، الىت هى حياتى نفسها ، مل أختيل للحظة أن أختلى عن مكتبىت الثمينة.  الكتب نفس الشىء . لفالش

ڤيديوية إمنا صورا  ، ’ أفالما ‘حىت األفالم الىت احرتفتيها مل تعد  . قرص واحد ىف الواقع يتسع أللف مكتبة لو شئت،  ڤى دىأقراص دا دى 
  ! وأحيا حىت تبث هلا عرب الساتياليت،  تبث ىف قاعات العرض السينمائىفائقة احلزم 

ودالت دولة  ، ودالت دولة السيلليلوز،  ڤينيللقد دالت دولة ال.  وال تزال صلدة عظيمة ال ختدش وال متس ، كم عصرا مرت به أمى
بل قل كم عصرا مررت أ به  . وأنت هى أنت بشموخك اجلبار ، ن كل شىء إما ألومنيوم أو سيليكونواآل ، ودالت دولة احلديد ، السلليولويد

ع ، هذا اآللة العجيبة.  قزمها الصغري  ! اللعنة ؟ أليست احلياة واملوت دورة مغلقة ؟ أليست احلياة دائرة مغلقة.  كانت كل حياتى يوما ،  املذ
حني كنت صغريا مل تكن ىل متعة ىف احلياة أهم من .  ها هى اآلن أنيسى الوحيد ، لة الىت مل أمسسها منذ عقودهذه اآل ؟ ملاذا نضعف عندما نكرب

مج للموسيقى الغربية.  البحث كل مساء عن حمطة صوت أمريكا فيما أذكر  ،  ال يفوتىن يوم واحد من االستماع لزينب احلكيم وما تقدمه ىف بر
.  األمور كانت أخطر مما أختيل !  للهول ! ؟ كيف مل أفطن هلذا قط حىت اآلن  ! أوه.  زائد رابعة كالسية قدمية ربع ساعة عبارة عن ثالث أغان

ع مل يكن للموسيقى فقط دية.  هذا املذ مج األسبوعى عن الشخصيات األمريكية الر الذى ال أذكر منه اآلن شيئا إال جزءا  ، أليس ذلك الرب



١٢٣  

الىت اشتعلت وتشعبت  ، أليس هو الشرارة ، أليس هو النبتة ، ريكا تبجل من يستطيع قذف كرة البيسبول ملسافة أطولمن مقدمته يقول إن أم
  ؟ التنافسية والسوق وأرسطو وأمنا الطبيعة ، فوقها أغصان كل معتقداتى االقتصادية والفلسفية

مج صغ ، فقط شىء واحد غامض كان حيدث كل ليلة …  وقد كان البثنتهى به يدقائق  ٥ ري عن املهاجرين ألمريكاكان يتلو كل هذا بر
رول وتغلق الراديو ، على ما أذكر جمرد ساعتني مل حتاول أبدا شرح ملاذا  ، أو وحياة الچيينات ، ‘ وحياة غربىت ’ ! ؟ ما أن يبدأ حىت كانت أمى 
  . فقط تقول هذا ميعاد النوم ، تفعل هذا

ت ا  ، حملفوظ قرأ مريامار ىف صغره وأدمن مقاطع منها تناجى ميوله الفلسفية.  ل جدا منهاقرأ القلي.  وحيد ال يقرأ الروا بعد ذلك زاد انبهاره 
والحظ أن حمفوظ استخدم ذات الفكرة اخلالبة ىف رواية ذات احلدث من منظور أربعة  ، ’ راشومون ‘عندما كرب وشاهد فيلم كوروساوا القدمي 

على األقل جر  ، ’ أوالد حارتنا ‘أرسل وحيد ىف طلب الثالثية وىف طلب  ، حني فاز حمفوظ بنوبل.  كل مرةفيبدو جد خمتلف ىف   ، أشخاص
جاءته .  فيبدو كما األصم ىف زفة عرس ، موقف أال يظل معزوال عن شىء يتحدث عنه كل الناس ، على موقفه املعهود من األدب الذى يستثقله

تى اإلله  ، حةقرأ أول عشرين صف.  الثالثية أوال الذى ختتفى مع  ) الزوج (حيث أمينة تطرد العفاريت الىت تنهش وجهها طوال الليل إىل أن 
ووضع من جمرد هذه الصفيحات نظرية فحواها إن أمينة  ، مث سرعان ما يتضح أنه إله مزيف ذو وجهني ، قدومه كل الشياطني هاربة إىل جحورها
وال حىت ىف مقابل بيع الفكرة  ، وال حتصل ىف مقابل هذا ، ى اجلربوت كى تعبده ألبد الدهر ذليلة مهيضةهى مصر الىت اخرتعت فكرة اإلله كل

ائيني  ، لكل البشرية ىف اليوم  . ) كلها بغض النظر أصال عن كون ذاك اإلله ومها خواء هباء (سوى على الضعة وذل العبودية االختيارية الال 
 ، مث شغلته الشواغل كرئيس حترير.  فقرأها ىف مشوار واحد وسكر حىت الثمالة من أفكارها ، نسخة مهربة من بريوت التاىل جاءته أوالد حارتنا ىف
  . وانصرف عن إكمال الثالثية

لتعابري وحيدا طريح الفراش- اآلن  لساعات عن الصورة اإلليكرتونية لوجه حمفوظ املتجعد  ق دون أدىن ساب-خطر بباله  - ال ترتفع عيناه 
ليميىن.  أن يكتب رواية هو نفسه -إنذار ارتسمت ىف حلظة  ! هم ىف حاجة ألحد حياربونه ؛  ال ميكن أن تظل مصر بدون أديب يوصف 
ا قصته هو.  معاملها  ، قد تروى قصة مصر أيضا.  قصة جتربته مبا فيها من أحالم وإخفاقات ، قصة أسرته وقصة معارفه ، ال تعوزها الدراما ، إ
لكن على األرجح لن تكون ارتقاء وصعودا كما حدث مع ارتقاء الطبقة الوسطى الفكرى واملعنوى الذى  . ا تعرج على بعض اجلريان العربورمب

جاءته  ، بسرعة حدد الفصول.  اإلحنالل التدرجيى الذى ال حميد عنه ، النصف اآلخر للدورة : إمنا غالبا العكس ، جاهده جيل كمال عبد اجلواد
من الصحيح أن كتابة األدب تعطى حرية  ، نعم.  لكن سرعان ما استسخف الفكرة برمتها.  وجاءته الفقرة االفتتاحية لكل فصل ، ية والنهايةالبدا

اية هلا.  أفضل بكثري من السينما بد ومبيزانيات ضخمة ال  ، وجبمهور له أهواء وتيارات ، بوسيط تعبري ضيق ، ىف السينما أنت حمكوم بقيود ال 
واقتصاد هو حفنة ورق ال يكلف  ، إنه كلمات وأفكار سلسة تذهب حليث تشاء.  أما األدب فبيدو أيسر كتابة وال حتده قيود.  من اسرتدادها

ليف كالسينما وغريها ، تعميمها إال آالف قليلة من اجلنيهات .  وما يتطلبه من حبث وتدقيق ومعلومات هو شىء طبيعى مطلوب وبديهى ألى 
فقط  ، إىن حىت مل أكتب للسينما بنفسى ؟ ما أدراىن أ بصنعة األدب ، لكن ىف مقابل كل هذا.  و كنت ىف اخلارج ألتوا حىت مبن يدققها ىلل

  . و ليت حكمى كان صائبا دائما ، تعلمت كيف أحكم على ما يكتب

هو أن أشغل حمبسى بقراءة  -ن رجيما جدا على أية حالالذى مل يك،  شيطان الكتابةولو مؤقتا ضغوط  خفتطاملا - إذن احلل األمثل 
حيث تبلورت لديه مشاعر أشد  ، إىل أن وصل إىل منتصف قصر الشوق ، تكررت وتكررت.  ’ ! سحقا ملن يكتب بعدك  حمفوظ ‘.  الثالثية
ا  ، قصص سخيفة ، يا أو ما شابهلكن كل القصص الىت يكون بطلها مثقفا أو صحف.  شجعه أن يتحدث حمفوظ عن مثقف مثله.   اختالطا أل

م القارئ العام جنيب حمفوظ جيسد  ، نعم.  سيضيف حلياته فشال على فشل ، لو جعل نفسه بطال لقصة ستكون السخرية عنها.  وتفشل ، ال 
  . ناسأغلبها من طبقة يعرفها عموم ال ،  كثراپنوراما عريضة لشخصيات  لكن بعد أن قدم  ، نفسه ىف كمال عبد اجلواد

 ، لكنك كتبت كل شىء.  مثلى لنقل ، أنت متخصص ىف الفلسفة.  ’ ! سحقا ملن يكتب بعدك  حمفوظ ‘ . هنا تكاثفت املشكلة األكرب
.  حىت أعمقها فلسفية ، ىف ثالثة كتب مجعت موسوعة لكل البشر وكل املشاعر وكل األفكار.  ومل ترتك لتافه مغرور كشخصى شيئا كى يكتب

كل شخصية هلا عنده  ، كل موقف له ألف زاوية وزاوية عنده ، كل فكرة يعتصرها حىت الثمالة.  كما يقول املتدينون ، رمحة ربنا تنزل ارحم خللى
ها ثنا أخرى اية من ثنا أدق أصغر وأغرب ، داخل ثنا ارحم خللى رمحة ربنا .  داخل كل قيح يوجد قيح أدق أصغر وأغرب.  إىل ما ال 
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ا ختصىن وحدهح.  تنزل ا موجودة ،  ىت ما خططته من أفكار وشخصيات ومواقف ختيلت أ  ، على األقل ىف النصف الثاىن من اجملموعة ، وجد
  . بال حياء -سرقها-لقد سبقه إليها جنيب حمفوظ .  وعلى حنو يكاد يكون حرفيا

وعيه حلظة راحت نظرية التطور تعصف بعقول العامل شرقه أنت كلك من تفتح .  األمر إذن ليس جمرد قصص فتوات شبه رمزية !  للهول
 ، كل ما فيك  سيدى يستوجب احلسد!  الىت هى أكرب تطبيق عملى هلا ىف التاريخ ، وكانت حتظر من املدارس حىت ىف أمريكا نفسها ، وغربه

ختيار واحدة فقط ا السر ىف أنك املفكر ال ! فهى حلظة نشأتك هذه ، لكن لو مسحت  ريخ كل الشرقإ ريخ مصر ورمبا ىف   ، وحيد ىف 
ويصنع كتبا وأفالما شديدة  ، اليسار يكره الدراما . أقوهلا وليغضب من يغضب ، مرتابط الرؤية من األلف إىل الياء ترابط جزيئات احلديد الصلب

نفعاالت املتلقني ، امللل ملشاعر ’ دميوقراطى ‘وأنت  ، ألنه يزعم أن تلك تالعب رخيص مصطنع  األمور الىت حتتاج  . للغاية حني يتعلق األمر 
لسعادة واملتعة الفردية ، لعقل وخربة رمبا ال ينبغى فيها أخذ آراء اجلهلة .  فاحلرية واالختيار حقوق أصيلة لكل إنسان ، لكن حني يتعلق األمر 

ا صراع وأنت ولدت ىف حلظة خماض  ، لألسوأ صراع التحيؤ ، اع النهب الطبقىوالصراع الوحيد الذى يعرفونه هو صر  ، اليسار يكره الدراما أل
وأنت تراها  ، اليسار يرى القوة ظلم.  فقط ولألليق ، التحيؤ لألليققانون امسه  ، استنارة العامل الفكرية املؤملة على قانون عمره من عمر األزل

تدخل القانون الذى ال يقبل  .  حدود هلا ىف تدخل قانون الدغل إلحقاق احلقفإن ثقتنا ال ، فحىت لو ساد القهر والطغيان حلني ! طبيعى.  حق
وملا وصلت البشرية هلذه النقطة  ، ملا حدث النشوء واالرتقاء أصال ، فلوال أن كانت قوى اخلري تنتصر على قوى الشر ، التفاوض أو املساومة

عتبارها تغييب مصنع األوهام طبي.  بل ملا وصلت األرض ملرحلة ظهور اإلنسان أساسا ، أبدا ت السعيدة  لتاىل أن يكره اليسار النها عى 
ىل الشرير للطبقات والشعوب الكادحة تك إجيابية منتصرة ألنك الناطق األكثر من رمسى بلسان  ، واألحالم اهلولليوودى اإلمپر ا وأنت كل 

اليسار .  واملقصود فن الستالب اجملتمع ، الفن للمتعة ويسمون الفن للنكد فنا للمجتمع فهم يكرهون ، وال غرابة ! أمنا الطبيعة ؛ وروح إهلنا احلق
وأنت كل حلولك فردية ألن هكذا علمتنا جتربة نشوء كل  ، إما حل مجاعى وإما أن يبقى اإلنسان مهزوما مأزوما لألبد ؛ يكره احللول الفردية

اليسار يريد اسرتقاق واختطاف كل  ، ختصار.  نافسية وتنحية الكسول الضعيف واملتخلفحضارات اإلنسانية الثالث على مبادىء احلرية والت
  ! احلرية كما جيب أن تكون:  وأنت بكلمة ، جدا ’ الفردية ‘هؤالء الناس كبيادق ألچندته االنتهازية االنتهابية و

احياتى وخرباتى أغىب من أن أز  ، إذن جيب فعال صرف النظر عن فكرة كتابة قصة وحياتى أضيق من أن يوجد فيها أمثال  ، عج أحدا 
ا بطل بعرض وطول أصغر شخصياتك . شخوص حمفوظ ذا.  حياتى مل ولن يكون  فهة وألرضني  واحلل األمثل أن أهون املرض على  . حياتى 

الستمتاع بقراءة حمفوظ   . أو مسح املزاج ، ا غريه لو سنح الوقتورمب ، استهالك حمفوظ ، ستهالك الكتابة بدال من إنتاجها . نفسى 

ألشياء الضخمة  ؟ ملاذا نضعف عندما نكرب ! ؟ اللعنة ألعل هذه كلها من طبائع األمور لعامل و لثروة و لعلم و حني نكون شبا نؤمن 
 ، فتهز وتدمعنا وتضحكنا ، س عادينيقصص عادية أل ، نقلب عما فاتنا من متعها الصغرية ، وعندما تضعف بنا احلياة . والتغيريات الشاملة

ن يطل أفالطون برأسه ، أرسطو هو عنفوان الشباب.  تدفئ قلوبنا وتلئم شروخ الزمن فيها . تراحها البسيطة وأفراحها األبسط   . لكن حني 

من جمرد قراءة قصة  ، ى دفعة واحدةمث تغدق علينا كرمها الفجائ ، تقاطع الدموع عيوننا نصف قرن ؟ ملاذا نضعف عندما نكرب ! اللعنة
ا كل هذا احلب الدافق.  ال يوجد سوى سبب واحد !  للهول ؟ ما السر ىف تلك القصص.  ال بد من سبب ؟ ملاذا.  خمتلقة  ، احلب . إن 

  . الشىء الذى ختلو منه حياتك

س بدوا أحيا شديدى البأساآلن فقط فهم ! من األفضل أال نكرب أصال ؟ ملاذا نضعف عندما نكرب ! اللعنة م ال :  ت ملاذا ينتحر أ إ
  ! يريدون أن جيربوا الضعف

ألمان املادى ؟ ترى كيف تفكر فتاة رائعة كهالة ىف شخص مثلى وتدخل  ، بواحد مثلى ’ حتلم ‘و ،  هل هى فتاة عادية تسعى ملا بسمونه 
لكن ملاذا مل تتزوج حىت اآلن وهى ىف اخلامسة .  هذه ليست هالة ، لتأكيد مستحيل.  ىف مناورات ومناوشات للحصول على أفضل صفقة ممكنة

ا حلياة مهنية عريضة ؟ والعشرين لكامل .  لكن ال شىء يبدر عنها.  رمبا ؟ أتريد مفكرا ومثقفا مثلها.  األرجح أن لديها خمططا ملاذا تؤجل 
 ؟ بل ورمبا ازدريتها ، أمل تؤجل أنت أيضا مشاريع العاطفة ؟ هل نسيت من أنت ؟ وغامض ؟ جيل ؟  هلذا اجليل الغامض ؟ مشاريع العاطفة

ا أقل حىت من نصف عمرى ، اخلامسة والعشرين ! آه ر جانبية لتلك الكومة  ؟ أم هل هذه هى حمنىت ؟  هل ميكن أن أحبها ؟ هل أحبها.  إ آ
رتىن عن إظهار مشاعرىالىت ط ، أحمنىت أقوى من تربية أمى ىل ؟ اللعينة من األدوية ا تلقتها هى نفسها عن أمها  ، املا  تربية ال شك أ
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ا .  ال غرابة أن أول شىء علق بذاكرتى من طفولىت املبكرة جدا هو نظرة وجه أمى املتقطب ىل يوم كسرت كو.  اإلجنليزية عندما كربت فهمت أ
لسري عليه  أمى . كسرتهإمنا ألىن بكيت ألىن   ، مل تقطب ىف وجهى ألىن كسرت الكوب هكذا كانت عبارتك  ؛ ما أرفع اخليط الذى تطالبينىن 

شربت  ؛ كلها فهمتها وحاولت تطبيقها إال ما خيص احلب.  ’ ! ما بني احلرية وبني عبودية ما حتب خيط رفيع  بىن ‘:  الىت مل أنسها للحظة
مث أىن مل  ، حىت الصادقات مل أغمس نفسى فيها أكثر مما جيب ، قفت قبل خطك األمحراخلمر وكل ما هو دون اإلدمان من العقاقري ودائما ما تو 

فكيف أحب دون أن  ، أما احلب فهو عبودية حبكم التعريف تقريبا ، أعبد نفسى يوما بل أزدرى العرق البشرى برمته وامشئز من خيالئه الزائف
  ! ؟ أصبح عبدا

ل.   هلا من حياة دوارة لبكاءاحلياة تبدأ  هل هذه الدموع الىت جاءتىن اآلن رغما عىن هى معمودية الشفاء ترى .  وال غرابة.  بكاء وتنتهى 
  ؟ الطامة الكربى ؟ أم هى أم الفواجع ؟ بعد طول جذام

  !  هلا من فكرة مرعبة أطيق الشلل واملوت وال أطيقها ؟ هل ما ينقصىن هو ذلك الشىء املسمى احلب !  للهول

ا هالة ذات الشطارة النادرة هذا املساء -طويال-سرح من جديد وعاد لي ويقول  ، ىف الصورة ذات اإلطار اخلشىب عتيق األسلوب الىت أحضر
وتسحلهما  ، ، هذا بينما أخذت جاذبية األرض جتر من مقلتيه كريتني بللوريتني من الدمع احلار ’ ! لقد سرقت كل أفكارى أيها اللعني ‘سى 

   . خديه شبه املتخشبنيببطء فوق 

  ! لك حاجات  حاج!  ؟ سى السيد

 
  ؟ الرجل التاىن مني فيهم  روح أمك

بينما هى تغلق  ، ملاذا يرتفع سعر سهم شركة الدواجن ، ٢٠٠٦العامل ومن مث مصر ىف ربيع  ، مل يعرف أحد عندما ضربت إنفلونزا الطيور
ا اخلارج ، مرابيها ومساخلها وكل ما  ، القصوى ٠/٠ ٥كل يوم كان السهم يزيد بنسبة .  وعلى امتداد كل البالد ، يوما بعد يوم ، ية غلقابل وبوا

  . اآلن يعرف اجلميع أن ضهرى عبد احلميد املصرى كان ذلك السبب الغامض.  يطرح من أسهم يشرتى عند هذا السعر اجلديد املتصاعد

ملا مل .  وكذلك يعاجله ، إنه يقى من ضغط الدم.  قائال أ أزرعه وآكل منه يوميا ، البنجرح بشرائلوءة ممپالستيكية ذات يوم جاء بشنطة 
عاد ىف اليوم الثاىن  ، وليس أية جهة علمية ذات شأن ، هيك عن أنه كان هو خمرتع نظرية أن البنجر خيفض ضغط الدم املرتفع ، يقبلوا جدا عليه

ا سائل قرمزى لكن  ، مل يرد أحد . أ عاوز رأيكم ينفع معلبات وال أل.  أ موش عازمكم عليه لوجه هللا ، ري بنجروقال هذا عص ، بزجاجة 
ها نفرم البصل .  أ عندى فكرة ها أشارك فيها احلاج.  قومى صفى ىل حساىب وإديىن فلوسى ! يلعن أبوكم كلكم:  ڤتهب روميو آمرا مري 

  . تلقاهم جاهزين م الفرييزر للحلة على طول ، ما تطلع عينها ىف التقشري والدموع ) أو الرجالة (بدل الستات  ، ونبيعهم جممدين ، والتوم

قائال رمبا أفكر أيضا ىف افتتاح  ، وىف اليوم الثالث أتى احلاج بزجاجة مماثلة.  ما حدث بعد ذلك يومها أن شرب اجلميع البنجر عن آخره
كان من املفرتض .  لكن نظرية خفض ضغط الدم أصبحت على احملك فجأة ، النتائج مبشرة . مصنع ملشروب غازى مصنوع من عصارة البنجر

ت ضهرى الطبية أن يؤدى البنجر هلدوء أعصاب اجلميع مل متض دقائق حىت دخل مينا ىف .  إال أن األمور مل تسر على هذا النحو ، حسب نظر
مشادة مارس فيها .  ورمبا كان متوترا قليال بسبب مرض وغياب احلبيبة ، ك اليوممشادة مع سامر الذى كان يقوم بوظيفة خدمة العمالء ىف ذل

لبورصة املصرية ( EGSقول لك هات ىل الـ  ‘ : مينا كالعادة سلطته الطبقية .  ’ علشان أدخل أمر العميل.  بتاع مشال الصعيد ) رقم القيد 
قول لك هات   ، أ هنا الرجل التاىن ‘:  زاد تسلط مينا.  ا حتت رزمة األوامر أمامهفوضعه ، مث الحظ وجود العميل ، ألقى سامر الورقة بغيظ و

  . ’ ڤت ما تقولش أل على حاجة زى دىمري  ، كود الشركة علشان األمر يدخل

هضا ظة ؟ الرجل التاىن مني فيهم  روح أمك ؟ الرجل التاىن:  هنا انربى له ضهرى  دى الزمالك وال أمين الظواهرى ؟ رشدى أ   ؟ ؟ وال 

هيك عما قد يفسر عليه  ، والحظ البعض أن ضهرى مل يتحرج من الثورة لصاحل موظف صغري ضد أحد أصحاب الشركة ، تكهرب اجلو
مس مبالمح .   من مسلم ضد مسيحى لصاحل مسلم ، موقفه من أنه نوع من االحنياز الديىن كان هذا ملموسا مثال من خالل سيدة عجوز 

لكن احلقيقة أن احلاج مل يكن يتحرج من شىء  .  بينما تشري ىف نفس اللحظة للصليب املطبوع على رسغها ، ة ألخرى جالسة جبوارهاغاضب
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ىن : مل يكن يتحرج من أى شىء إطالقا ، كهذا قبل كده إدوارد .  أنت منفذ واعمل شغل املنفذين ، شوف شغلك بنفسك ! روح اتنيل  سى 
أنت .  موش سكرتري لك ، والراجل ده شغال خدمة عمالء ، سعادتك كسالن.  ومات موجودة على شاشة التنفيذ واعمل حبثقال لك كل املعل

  . أنت تنفذ زى أى منفذ ىف الدنيا ، هنا موش ريس على حد

  ؟ مني قال كده:  حاول مينا الرد

قول لك كده -   . أ 

  ؟ سامع:  ة لكمات قوية لصدرهمث عال صوته جدا وهو يدفع ورقة أمر الشراء بسلسل

م من الشركات  ، تذكر وحيد ما مر عليه مرور الكرام يوما من جدل دخله ضهرى ضد إدوارد حول غزو األقباط ملصر اجلديدة وغري
ا وموظفيها ، اآلن هو يضيف لغزا جديدا مبوقف يتجاوز حدود صالحيات عميل شركة أ من كان . األمريكية لثا فاللغز أما .  مع أصحا

فهة وفوضوية كشركة  ، فهو ملاذا يقطع ضهرى أصال كل هذا املشوار البعيد يوميا ، األكثر غموضا من أى شىء من أجل شركة صغرية بعيدة 
ل أن وبدا كمن حياو  ، انتظر حىت عاد ضهرى ملقعده على املائدة املستديرة.  من هنا قرر وحيد أن يستجلى كل األشياء دفعة واحدة.  رمسيس

  ؟ وهناك شركات كثرية أقرب ورمبا أفضل ، ملاذا تقطع كل هذه املسافة يوميا:  فسأله ، خيفف عنه من غضبه

  . يبقوا أوالد خالىت ، إدوارد ومينا ، العيال دول ؟ أنت ما تعرفش وال إيه:  أجاب بدهشة

  ؟ تقصد أن أمك مسيحية : فغر وحيد فاه

  ! نعم ، آى -

  ؟ وماتت مسيحية -

 
  أدرك هذا املستوطن حبسه املغامر أن ثورة كربى جترى على أرض مصر

هذا .  بطلها األول كان شخصا امسه مايكل كووك.  اجلذور األوىل لقصة القرابة بني هاتني األسرتني تطعن ىف املاضى قرابة قرنني من الزمان
ألصل مساح إجنليزى ومعرفة  ، لرصد وترسيم تضاريس األرض ، لثيودوليت وامليزان وما شابهومساح تعىن من يستخدمون أجهزة كا . املغامر هو 

ليابسة أو مبجارى املياه السنة األوىل  ، ١٨٥٤جاء إىل مصر ىف ثالثينيات عمره سنة .   وهكذا ، ووضع العالمات عليها ، املناسيب اخلاصة 
األول اپشا قد توقف طويال كل فرتة حكم عباس  ، ١٨٤٣اپشا سنة على  الذى دشنه دمحم ، كان مشروع بناء القناطر اخلريية.  اپشاحلكم سعيد 

س ممتازون (املتشكك جذر جتاه شىء امسه التحديث  لكن على أية حال ال يذكر .  إال من محال اسم عباس ، لعل كل حكام أسرة دمحم على أ
ملشروع الوحيد ا ، الرجل قط مبثالبه الكثرية وتشدده الديىن ىن ،  األسكندرية احلديدى- خط القاهرة:  لذى وافق عليهإمنا فقط  الذى جعل مصر 

ا سبقتها لشىء ما ميكنها به أن تنابذ أملانيا أو اليا ، بلد ىف العامل يعرف اخرتاعا امسه السكك احلديدية بعد بريطانيا العظمى اپن أو حىت أمريكا أ
ت أبيه  ١٧بعد  -أو القناطر اخلريية كما صارت تعرف- اطر الدلتا ما حدث أن أمت سعيد مشروع قن.  ) ! ىف العصر احلديث عاما كاملة من بدا

ا احلقيقيني ، مث أجرى فيها من بعده إمساعيل إصالحات وتعديالت كبرية مهمة ، هلا   . هى الىت أخرجت منفعتها وكمو

ن حكم ذلك الواىل الطموح سعيد  لكن ما غري وجهة حياته أن شارك أيضا ىف البعثات النيلية .  ىف بناء القناطر ، اپشاشارك مايكل كووك إ
من هنا فقد .  الىت راحت تقرتح أماكن للسدود األخرى الالحقة الالزمة الستكمال مشروع إدخال هذا النهر العظيم إىل عصر نظم الرى احلديثة

هى أسيوط فإسنا  ، ن األماكن شبه املؤكدة القرتاح القناطر القادمةوىف خامتة املطاف أيقن أ.  عرف كل البالد وكل القرى ، تفقد جمرى النيل كله
لرتتيب ا الحتمالية التنفيذ . فأسوان  ا للقاهرة وأقر بدال من شد الرحال عائدا -اختار .  مث وجه جنو منها قليال ، أى أسيوط ، اختار أقر
 ، قبضته على ملكية كل أرض مصر -أى دمحم على وورثته-كانت فكرة إحكام الواىل .  سفح اجلبل الغرىب املواجه ملدينة أبو تيج - للجزر الربيطانية

فأصدر قانون توريث  ، پىبنظام ملكية األرض األورو  -عباس الذى كان النقيض املطلق من أخيه-واستبدهلا سعيد  . بل وثبت فشلها ، قد تراخت
ا ملدة مخس  ، األرض وحق التصرف الكامل فيها بعد ذلك حيث سرعان ما أصبح كل املطلوب مللكية ، ١٨٥٥األراضى سنة  هو حياز

  . ودفع ضريبتها خالل هذه املدة ، سنوات
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مع ذلك مل يكن قادرا على امتالك .  هذه املدعوة من قدمي هبة النيل ، أدرك هذا املستوطن حبسه املغامر أن ثورة كربى جترى على أرض مصر
لفع كان واثقا أن .  لكن شاسعة األطراف ال تقل مساحتها عن ألفى فدان ، فآثر ملكية أرض أغلبها صحراء ، لالكثري من أرض زراعية منتجة 
 ، مع ذلك مل ينتظر حىت متام هذا.  وجيعل ىف وسعه رى كل تلك املساحات بسهولة ، سريفع منسوب النهر ، بناء القناطر اجلديدة ىف أسيوط

لفعل ىف زراعة ما تيسر له من تلك األرض ، البخارواستورد من إجنلرتا طلمبات تعمل بقوة    . وبدأ 

حلروف الالتينية ،  بدال من كووك ’ طباخ ‘مل يعجبه أن يسمى  فأخذ يبحث ىف الكلمات العربية .  إذ كانت ثقيلة النطق وصعبة الكتابة 
مات مثل قرية وبلد وبستان وضيعة وعزبة وكرمة وغيط من بني ما قيل له كل . ألصل كى خيتار امسا لنفسه هو شخصيا ، املرادفة ملشروعه

حلروف الالتينية .  اختار هذه األخرية.  وغوطة حبيث تطابق اسم الشاعر اإلملاىن الذى كان قد عاش حىت أواخر القرن  Goetheسيكتبها 
إلجنليزية ملؤلفاته فبهرت الدنيا ، السابق لعربية فغو .  وبدأت تظهر للتو ترمجات  طة كلمة معروفة تعىن األرض املمتدة السهلة الطرية الىت ال أما 

ا كلمة شعرية هى األخرى . ختفى خطرا ه أ ء  ، وأسعد كووك أن مال عليه أحدهم مفهما إ أو على األقل هى كلمة مندثرة بعد انقالب الواو 
ومل يكن مث جمهود أو صعوبة ىف هذا  ، أيضا اسم مايكل إىل ميخائيلغري  - وحبكم االرتياح النتمائه اجلديد-حبكم الضرورة .  لتصبح غيطا ال غوطة
لزواج من ابنة ألحد أعيان أسيوط . االختيار اجلاهز سلفا سست من كل هذا وذاك  ، مدهشة اجلمال خضراء العينني كلون الزرع الذى حيبه ، و

  . أسرة ميخائيل غوطة التليدة العتيدة

 ١٨٩٨حتديدا من  ، إال ىف السنوات األخرية جدا للقرن ، مل يشرع ىف بناء قناطر أسيوط.  لسرعة الىت ختيلهامل يتحقق حلم ميخائيل غوطة 
لفعل كامل األرض تقريبا  ، قبل أن يتحقق تشييد القناطر كان هو وأوالده.  مع ذلك مل يعجزه هذا.  ١٩٠٢إىل أن انتهت ىف  قد زرعوا 

مع ذلك فقد عاش .  وككل صاروا من أعيان الصعيد كاملى األوصاف والعراقة ، وكذا أنشئوا مزارع للمواشى ، ستخدام ماكينات البخار احلديثة
وأصبح  ، متمنيا لو كانت األقدار قد بكرت به قليال ، يذهب لعاصمة املديرية ليعاين املشروع -على كهولته- وكان  . غوطة لريى إنشاء القناطر
ر حسده لعدم املشاركةمما .  أحد املشاركني ىف تنفيذه ريخ اهلندسة املدنية كأول منشأة  ، رغم كل ثرائه وسعة عيشه ، ا أن قناطر أسيوط دخلت 

حيث من  ، كرابط لألحجار اجلريية ، ) ورتالند أو اإلمسنت ىف التسمية الضروبية الالحقةپال (مائية ىف العامل تستخدم فيها الطفلة احملروقة 
  . وى بفعل املاءخصائصها أن تتماسك وتق

لتزامن  ملثل مشروع قناطر عند زفىت على فرع  ، خزان أضخم ىف أسوان -أو متأخرا ىف حدود شهور فقط- علم أيضا أنه يبىن  م بدءوا  وأ
ا ىف حدود سنوات قليلة ، دمياط   . جنع محادى كذلك رمبا يبدأ بعد ذلك التفكري ىف قناطر رابعة عند ، وأن قناطر إسنا املوعودة قد يشرع 

نفسهم ىف مصر   . مبهندسيهم وعسكرهم ، بعددهم وعتادهم ، قالوا له إن اإلجنليز موجودون اآلن 

  ! وقد كان . سوف تتحق خالل سنوات قليلة مع قدوم القرن اجلديد ، قالوا له إن كل األحالم املؤجلة حلكام مصر طيلة نصف القرن األخري

 . سنة ٧٠٠٠سوف تضاعف كل ما حتقق هلا من اقتصاد طيلة  ، رة خالل جمرد السنوات العشر القادمةقالوا له إن اقتصاد مصر سيشهد طف
  ! وقد كان

ومن عجائب القصص أن خلد  . عاش حىت بلغ ما بعد املائة -ومل يتالش إال برحيله ال يزال يناديه به الكثريون كان  الذىاالسم - عاش كووك 
مبعىن طعن ىف السن وذهبت  ، بتشديد الواو ، ’ كوك ‘اللغة العربية الدارجة ىف الصعيد األوسط أن يقال  ن صار أحد أفعال ، االسم رغم ذلك

  ! ذاكرته

مل يكن من عشاق .  كى حيصل على إجازة ىف احملاسبة ، كان أن شد رحاله إىل القاهرة ، ويدعى حارس غوطة ، أحد أحفاد ميخائيل غوطة
لفعل ان ، الزراعة وال الريف ئبا للمدير ،  تهى به املطاف حماسبا ىف بنك قاهرى صغري مملوك ألسرة يهوديةو تزوج من فتاة .  ارتقى فيه إىل أصبح 

فليس من  ، لكن حارس قال إذا كان جده قد تزوج من مصرية ، تقليد يعترب اإلجنليز األرمن شرقيني.  أعجبه فيها شعرها املموج الضخم ، أرمنية
مع ذلك .  مصر ىف آن-عربيا-وعميد هذا تسمى حىت امسا أملانيا ، عائلتنا ترى ىف امتزاج الثقافات شيئا جيدا.  و من أرمنيةاألسوأ أن يتزوج ه

أجنب حارس ابنتني توأم دعامها .  حلد كبري عن طائفة األرمن وكنائسهاوختلت  ، وارتبطت بكنيستها اجملاورة هلمپروتستانتية انضمت هى لطائفته ال
من خالل هاتني الفتاتني الطائشتني بدأت .  أو مادلني ومارلني ىف التعريب العرىب السوقى الذى كان يكرهه وينهر عنه بشدة.  لني وماريلنيمادي

  .  قصة القرابة الغريبة املشار إليها
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ن وسيمى الطلعة   ، معسوىل الكالم كان الشا

ن فاتنتني مولعتني حبب احلياة والسعاد   ! ة واالستمتاعوالفتا

يوم تقدمي األوراق  . نشأت الصداقة بني الشابني عبد احلميد املصرى وأرميا رمسيس ، ىف مدرسة التوفيقية الثانوية بشربا ، ىف مطلع األربعينيات
لقناطر تدعى مدرسة نور السالم.  تعارفا م تعىن دراسة  وكلمة ابتدائية ، هذه كانت مدرسة ابتدائية.  األول جاء قادما من مدرسة  ىف تلك األ

ويتوىل التدريس فيها  ، كانت نور السالم مملوكة للجالية اهلولندية.  وتقريبا حتل حمل املرحلتني االبتدائية واإلعدادية احلاليتني ، مثاىن سنوات
ت رخييا ميكن اعتبارها أحد رموز التحرر ىف .  وما نور السالم إال بيسوع املسيح ، مث آلت الحقا للطائفة اإلجنيلية املصرية ، هولنديون وهولند و

  . والتعليم السابق كله كان كاثوليكيا يفصل بني البنني والبنات جبدر حديدية ، حيث كانت رائدة ىف حقل املدارس املشرتكة ، مصر

سأل عبد احلميد املساعدة من أرميا .  أرميا فقد كان النبع املنطقى لتعليم ، وما أكثر مدارسه ىف منطقة الفجالة ، أما هذا التعليم الكاثوليكى
وإن احلقيقة أن شوقا اعتمل داخله حلرية نسبية تتيحها اإلقامة  . ويفضل حتاشى السفر الطويل ، فهو من القناطر اخلريية ، ىف تدبري حجرة للسكىن

وأىب سيدبر لك   ، ىف حدائق شربا ، ن قريبون من هناحن ، تعال معى ! بسيطة:  فقال له.  معظم األسبوع ىف القاهرة الصاخبة بعيدا عن األسرة
  . كل شىء

رمسيس  ’ اخلواجة ‘من بينها كان .  كل املساكن مكونة من طابق واحد.  مزارع ال حتيطها األبصار.  حدائق شربا كانت امسا على مسمى
ا .  ىف ذات الوقت  للوجاهةو  ، فملكية العقارات تعد استثمارا مرحبا . دف التأجري ، قد بىن عددا من البيوت أو لعلهم يعتقدون أيضا أ

مساء مالكيها من بنوها ، رمبا كما حدث مع خوفو وخفرع ، ستخلد ذكراهم ا  أسكن .  فالواضح أن الناس اعتادوا أن يشريوا للبيوت ويسمو
والثاىن حىت يذهب الولدان للمدرسة .  مع كبار مزارعى القناطر األول عربون صداقة وبيزنس : لسببني ، األب عبد احلميد املصرى بال مقابل تقريبا

  . فتقل مشاغله على ابنه ، وكذا يستذكران الدروس سو ، سو

رغم أن أحدمها جلس جبوار الفتيات ىف فصول دراسية .  مدرسة الزراعة العليا ، بعد ثالث سنوات من الزمالة انتقال سو لتوفيقية أخرى
لتسكع خارج أسوار مدارسهن ، يلةامتدت لسنوات طو  وكا .  إال أنه كان جتمعهما منذ الطفولة الوسامة وشدة التأنق ، واآلخر مل يعرفهن إال 

يسر مما ختيال ، ويبدو أن األمر سيتيسر فعال . جنوما وسط الفتيات كلما تيسر األمر أول دفعة يسمح فيها بدخول الفتيات  -١٩٤٥- فهما  ، و
جلامعة املصريةملدرسة الزر    . ىف مكان بعيد على الضفة األخرى للنهر ، إال أن القدر كان خيطط حلدث ذى شأن عظيم . اعة 

فهو  ، كما يسمى ىف مصر على األقل- وعيد الغفران أو يوم الصوم الكبري ،  وعيد رأس السنة اليهودية أول تشرى،  نيسان ١٥عيد الفصح 
مبعىن أن تعتربها  ، هى هذه األعياد ، حتتفل مصر رمسيا بثالثة أعياد يهودية كل سنة.  ىف العاشر من تشرىيقع  - ساعة متواصلة ٢٥لفعل صوم 

ومل تتنبه  ، دون أن تلحظ أية مشكلة مع هذه األعياد ، دخلت مصر حربني ضد إسرائيل.  إخل …احلكومة عطالت للمصاحل والبنوك والبورصة 
كل أعياد  ، ستثناء عيد الفصح.  فألغوها ، ١٩٦٧سنة  ، العروبية إال بعد احلرب الثالثةڤينيتهم يوليو وال شو  ألن األمر ال مياشى جدا ثورية ثوار

ال مظاهر لالحتفال وال حىت للتزاور وال حىت الذهاب  . كلها صوم واعتكاف وندب وندم وعذاب.  بل كئيبة جدا ، اليهود الرئيسة أعياد كئيبة
م هى .  هو العكسالفصح .  للمعابد للصالة لذا كانت املناسبة السنوية الوحيدة الىت يزور فيها حارس غوطة زمالءه ورؤساءه ىف البنك ىف بيو

  . ذاك ’ البيساح ‘يوم 

م لثا هو .  وهو عيد الربيع وبواكري احلصاد.  ذكرى اخلروج من عبودية مصر ، هو عيد احلرية ، هذا العيد الذى ميتد بعد ذلك لسبعة أ عيد و
إذا أضفت لكل هذا وذاك أن أغلب أصدقاء .  ليس فقط الفطري الذى صنعه وأكله على عجل العربانيون صبيحة يوم أصبحوا عربانيني ،  الطعام

كل املمنوعات قبل املسموحات ، أى علمانيني ، حارس من اليهود كانوا صهاينة يفضلون رغد املن والسلوى على شظف فطري  ، أى حيتفلون 
ت الفقر والذل ، سااتامل اخلالصة أنه مل يكن لدى حارس أية حجة للتقصري ىف أداء  ، ستكون ويفضلون احلياة واالستمتاع على اجرتار ذكر

يج هو وزوجته مع أصدقائه من حفدة موسى ، واجب املعايدة ن.  وقضاء يوم  فمنذ يفعتا فقد أضربتا على مصاحبة والديهما ىف  ، أما الفتا
  ؟ مب سيفيدمها التعرف على شبان يهود على أية حال.  كان موقفهما مفهوما.  الظاهر لتلك البيوت اليهوديةرحلة حى 



١٢٩  

ء  ،  ىف ذلك املساء من ذوى  ، وقع ذلك القدر املوعود بني املتسكعني واملتسكعات ، ٥٧٠٦نيسان  ١٥املوافق  ، ١٩٤٦ پريلأ ١٦الثال
الىت ال  ، أما املكان فهو شوارع روض الفرج العامرة . احلدث هو تالقى الصديقني مع األختني التوأم.  احةوذوات اخلربات املسهبة ىف اهليام والسي
ا ىف حدائق شربا الساكنة سكون القبور.  ولعله ال يضاهيها ،  يضاهيها سوى صخب عماد الدين جة من جارا كيدا هى األكثر حيوية و  ، و
  . تلك الىت جاء منها األربعة مجعاء

ا طة الىت طاملا وصفها الرحالة املستشرقون،  روض الفرج ، إ القاهرة الىت مل تفت على مهندس الصوت اللماح ىف  . منوذج كالسى للقاهرة الز
  . الفيلم الغارق على العكس طوال الوقت ىف صمت الصحراء السحيق ، لورانس العرب

ا ت اجىحوافر الدواب تن.  أصوات وأصوات ، روض الفرج ، إ ا األحصنة .  أبواق العر ا احملركات أو جر أيضا ال فرق عند .  ال فرق ، جر
س.  الكالب الىت ترد على كل صيحة بوق بتحية نباح أفضل منها على صوت.  س و سواء للتحية أو للوعة  ، ال أحد يكف عن التنادى 

ئه بيكيا أو لإلحسان ، تلعرض حماسن امللوخية أو مفاتن البلح األمها ، على عيل  غناء للعرقسوس بصحبة الصاجات  ،  استجداء للرو
رجة ، أما األحداث األكرب.  أو مزايدة على صوت قرع حبات الدومينو ، النحاسية املطربني  . فهى املالهى واملسارح ، ومن مث األكثر ضجة و
الزفة النحاسية  ، أيضا هناك فوق الكل.  عرض رجل واحد ىف العراء ، قلأو آخر مست ، سريك مؤسسى ىف خيمة ، واحلواة األراجوز ، والراقصات
زفة ال تنسى شارعا وال حارة إال وحيته  ، أفالم بقرش تعريفة ٣ ، عرض مستمر ، والكل حافل ، كل سينما ، السينماپروجرام األسبوعية ل

  . يهلل من ورائها وزيلليون طفل حاىف ، ترفع الصور الضخمة وتوزع الصور الصغرية . السم

ا ن للمسارح والسينمات شىء امسه موسم ، شهرا ىف السنة ١٢يدوم  ’ مولد ‘،  روض الفرج ، إ اية  ، ال يكاد يعرتف حىت  له بداية وله 
  . وله عطلة

 ٢١يتجادلون بعنف هل مظاهرة  ، ةال ميسون إال جمتمعني ىف املقاهى وعلى النواصى عرب القاهر  -وغري الزراعة-بينما كان زمالء مدرسة الزراعة 
ا أتت بضحا أفدح وفليظل لسيناريو االنتقام بقية  ، يوما منها ١٢كانت كافية لغسل ما جرى هلم فوق كوبرى عباس قبل  ، فرباير وتوابعها أم أ

يقوالن االجنليز انتصروا ىف احلرب على أملانيا كا .  كانت روض الفرج هى القبلة الوحيدة الىت ال ميلها قط األنيقان عبد احلميد وأرميا ، واجبة
  . فما املشكلة أن ينتصروا هنا أيضا ، جبالل قدرها

و إحدى السينمات ن تسمر الصديقان أمام تشابه األختني  ، بدأ األمر برمته.  يستطلعان أفيشات العرض القادم ، كا يتسكعان ىف 
لظبط ؟ أنتم مثلتم ىف الفيلم ده:  وقال -املشرتكة نور السالمابن -بسرعة اشتغل عقل عبد احلميد .  التوأم   . فيه واحدة شبهكم 

  ؟ أنتم شفتم الفيلم -

ىن علشان معجبني أوى جبمال املمثلة إللى شبهكم.  أيوه شفناه قبل كده -   ! ها يعجبكم قوى . وجايني نشوفه 

كل األربعة كانوا يتجولون ىف نفس املكان  . مل يكونوا حباجة للتواعد على اللقاء.  إال أن احليلة أتت أكلها ، طبعا مل يكن هناك أحد يشبههما
ن وسيمى الطلعة.  وتكرر ، تكرر اللقاء ، واألوقات أكثر من مرة ىف األسبوع ن فاتنتني مولعتني حبب احلياة  ، معسوىل الكالم كان الشا والفتا

ت الشاشة مصرية وأجنبية ، ىف األربعينيات ، حينئذ ! والسعادة واالستمتاع ا  . كانت قصص احلب الكبرية تكتسح روا وراح أربعتهم يناقشو
  .  ستفاضة شديدة حىت أدق التفاصيل

  . أ من القناطر اخلريية -

  . تعرف أن جدى الكبري هو إللى بىن القناطر -

  ؟ ) تشار اهلندسى للخديوى إمساعيلالذى كان املسچون فاولر يقصد السري اإلجنليزى  (املهندس فاولر  ؟ مني -

  ! جايز حاجة أصغر شوية ؟ فاولر مني ؟ فاولر -

  ؟ عامل ترحيلة يعىن ) بتسامة استنكار ودودة ( -

  . فىن مساحة:  أكرب شوية ،  أل -
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هتمام منقوصوعبد احلميد يست . وراحت ماريلني تروى حكاية مايكل كووك وكيف أصبح ميخائيل غوطة وأمسى عني أعيان أبو تيج  ، مع 
ا ضيق اخلصر واسع الذيل رقيق القماش ذى رمسات الزهور الزرقاء  ، بقدر ما ذهب منه للفتاة نفسها ومالحمها الباهرة وجسدها املتفجر ىف فستا

ا تناضل من أجل التملص من ذلك الرأس اجلميل والرفرفة حب ، الكبرية ا البنية اهلائشة الضخمة الىت بدت وكأ   . رية ىف كل اجتاهولبد

حيادث ماديلني عن جتارة البلح الىت سيديرها بعد انتهائه من دراسة  ، أرميا كان ىف الضفة األخرى للشارع ذى األرضية البازيلتية الفامحة
ا وأخته ، أو لعلها قصدت التباهى ، مل تتهيب عن ذكر ، على العكس من صديقه ، وملا عرفت أنه مسيحى . الزراعة ا تذهبان للكنيسة كيف أ

ها من البيت ، أو ال تذهبان إطالقا ، للحظات عابرة تيان من احلدائق إىل  ، أو ال تضعان إطالقا ، تضعان قليال من نقود العطاء الىت أخذ مث 
ذه الرحلة ىف  هذا بينما والدامها يعتقدان .  أو قزقزة ترمس أو قرض كوز ذرة مشوية ، فيلما كان ، حبثا عن الرتفيه ، روض الفرج ما تقومان  أ

ا ، األعياد ن  نتظام أسبوعيا ، أو حني تستأذ درت للتباهى .  يوم الكنيسة أيضا ، وليس  احلقيقة أن ماديلني مل تتخيل أن أختها أيضا قد 
نة بينهما   ! بذات الشىء مع رفيقها رغم اختالف الد

هذه كانت فكرة وجدت االبنتان فيها ذريعة .  وال زوجته من دعيامها للذهاب للكنيسةمل يكن هو .  كان حارس غوطة صديقا جيدا البنتيه
ما طاملا خترجان سو ، ىف كل الظروف مل يكن األبوان قلقني على اخلروج املتكرر لالبنتني.  جيدة للخروج الوفري  ، ويطمئنان نفسيهما دوما 
وكان خيتار كنائس بعينها عرب القاهرة  . يوم اجلمعة العظيمة ، إال مرة واحدة ىف السنةهو نفسه مل يكن يذهب للكنيسة  . فلن حيدث مكروه

لضرورةو ليست پر - زوجته كانت تذهب بكثرة نسبية لكنيسة .  يعرف أن الفتيات الصغريات تقدمن فيها عرضا متثيليا موسيقيا للصلب -تستانتية 
دف تكوين الصداقات ال أكثر ، احلى   . لكن 

ألساس  ، دراسة نسوية تعادل الثانوية العامة احلالية ، الدراسة املعتادة للفتيات ىف تلك العقود األوىل من القرن العشرينكانت  تؤهلهن 
لصحف واجملالت املتوافرة مبختلف اللغات.  ألشغال البيت كالطهى واحلياكة وتربية األطفال تى البنتيه  ويشجعهما  ، كان حارس حيرص أن 

ا هو.  رائها والبحث عنها بنفسيهماعلى ش تى  ملوضوعات العلمية ، وكانت تلك الىت  لصحة والتغذية ، تم غالبا  هذا  .  لذات اخلاصة 
حية حبكم دراسة االبنتني لعلم ، من  حية أخرى للثقافة العامة وإلميانه الكبري  لثة لشىء من الوسواس الصحى ىف نفس ، ومن  حية  .  هومن 

على أية .  نقلة كبرية ال ميكن توقع رد فعل الوالدين عليها ، لكن مع كل ذلك كانت فكرة إقامة عالقة حب بشابني ، كان صديقا جيدا هلما
لكنيسة ، حال قبل أن يكتشف أحد الرحالت السرية اإلضافية لألختني ما أحد من أصدقاء أمهما  كان عبد احلميد املصرى  ، أو يوشى بغيا

رة بيتهماو  لفعل لز  . أرميا رمسيس قد تقدما 

ء نعم . ما هكذا ختيل أبدا زوجى ابنتيه.  ذعر حارس غوطة أراد هلما .  وليس تعليم الزراعة ، لكن ليس ثراء الريف ، متعلمان معا ، أثر
س يعرفون أربع لغات على األ ، أطباء أو مهندسون مثال ، زجيات مدينية أكثر عصرية بكثري مث مل يعرف ماذا يفعل ىف كون أحدمها .  قلأ

لتدقيق ىف وسامة الشابني ، زوجته األرمنية احلسناء.  مسلما ا تعطى موافقتها ضمنا وسلفا ، كانت مشغولة فقط  تصميم الفتاتني كان .  وكأ
يطلبان التعارف  ، لبنك املواجه ملبىن البورصةواحدا تلو اآلخر ظهر والدا الشابني ىف مكتب حارس .  وكان هلذا وحده القول الفصل ، هائال

ألمر ، لبعض الوقت -وليس زوجته-حزن هو .  واملصاهرة وبدأ ظهور  ، وبعد ذلك حني رأى ابنتيه سعيدتني مع زوجيهما . لكنه ىف النهاية سلم 
  . عاد هو أيضا سعيدا ، األحفاد

لنسبة ملاريلني فلم خيطر ببال أحد أن يطلب منها أ نتهاأما  ا   ، وما كانت لتفعل على أية حال ، ما جرؤ أحد ، ن تغري د ال لشىء إال أل
ن   . بل فوق مسألة الدين برمتها ، كانت تعترب نفسها فوق كل األد

 
  ! وصلت للقاتل

لشرقية ، تستجوب الشرطة بواب عمارة نبيل فهو الوحيد الذى ميكن أن  ، صر هللاتتجه الشكوك لن.  فيثبت أنه كان مسافرا يوم اجلرمية ألهله 
ر عنف.  يدخل الشقة مبفتاح إذن ما سرق يعرفه .  غالبا السرقة هى الدافع ، چيينية أو غري چيينية ألحد غريهال بصمات  ، ال عداوات ، ال آ

ت الشقة جيدا ملسيح وال.  وهذا ينطبق على نصر هللا وحده ، شخص يعرف حمتو ال أحد يصدق أن .  عذراء أنه برىءيبكى نصر هللا ويقسم 
يوافقه .   ضهرى يقول أ ىل نظرية ىف الناس وحىت لو نصر هللا طول الباب موش هو القاتل.  نصر هللا ضئيل اجلسم هذا ميكن أن يكون اجلاىن
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م وال حديث هلم إال ختمني من القاتل ، اجلميع الوحيد الذى مل يبد .  حىت أعيتهم احليلة وما شابهڤرى فكروا ىف سعاة الربيد والديلي.  ومتر األ
س  ، أنه مبرور السنوات يصبح السعاة أصدقاء - ’ نظريته ىف الناس ‘كما يسميها أو  -رأيه .  مقتنعا جدا بتلك املقرتحات هو ضهرى م أ مث أ

  . ذوى وظائف اعتادوا الكدح ىف احلياة وحتمل املسئولية وليس سهال أن يفكروا ىف القتل

عاوز أشوف صورهم ىف  ‘ : ذات يوم يهب ضهرى من مقعده ويهرول إلدوارد صائحا طالبا االطالع على ملفات عمالء الشركة فجأة
  . ’ البطاقات

  . ولكنها معلومات سرية -

  . ’ ؟ حتب أشاركك ىف الشركة علشان ترضى توريها ىل ‘:  فريد حبزم

  ! موش مستاهلة ،  أل -

درس ويطلب م   . نه امللفاتوينادى احملاسب 

  ؟ إيه وصلت إليه -

  ! وصلت للقاتل -

  ؟ مني -

ما شفتهوش وال مرة بيكتب أمر وال بيكلم حد وال حىت .  شاب طويل حنيف أمسر كان من حواىل شهر ييجى يقعد قدامنا أ ووحيد -
ت  فهمت ليه هو كان بيقعد ورا كل كده أ  . ودلوقت اتضح أن ما هلوش حساب أصال ، بيتفرج على الناس موش أكرت . بيطلب مشرو

  . وودنه على طول مع مكتب خدمة العمالء ، الناس

  ؟ طب وبعدين -

  ! موش عارف -

 
  !  عيب الشوم على بنات اإلجنليز ملا يلطموا

  ؟ تقصد أن أمك مسيحية -

  ! نعم ، آى -

  ؟ وماتت مسيحية -

ا ماتت : كالكن ضهرى يرد ضاح ، فزل لسانه ، قاهلا متعجال القصة   ؟ من أخربك أ

  . أمتىن هلا الصحة وطول العمر.  آسف جبد.  ؟ أ آسف أقصد هل ال زالت على دينها ؟ مل متت -

م قبل حضورك إىل هنا . هى الىت ماتت ، خالىت ، أختها التوأم - م . عدة أ فتلك  ، ومل حيدث أن أغلقت أبدا ، رمسيس أغلقت ثالثة أ
لكنك كما ترى كل الناس هنا يعرفون بعضهم البعض ومل حيدث أن اشتكى .  قط نصر هللا يعتذر لو أتى أحد على غري املتوقعف ، خمالفة قانونية

  . أحد

  ؟ لكن ما الذى يضحكك -

عندها بدل الواحدة  ، خرجت علشان تروح السوق . رجعت من هنا لقيت الدنيا مقلوبة.  يضحكىن ما فعلته أمى يوم اخلميس املاضى -
ىف السكة قالت أمر على جارتنا أم .  فوق التمانني ومصممة تشرتى هى كل حاجة . لكن بتصمم جتيب حاجتها بنفسها ، شرة خيدموهاع

زلة من غري .  منصور آخدها معاى ا  خرجت بفستان النوم الداخلى احلريرى األسود  ، اپاپهى بتلبس أسود من يوم .  چيپةهناك اكتشفت أ
وأم منصور .  لكن هى فضلت تلطم وتلطم وتلطم.  وغالبا ما حدش الحظ ، جايز ما حدش يالحظ.  چيپةلكن ما فيش  ، چاكت أسودفوقه 

له  ماريلني ، ما حصلش حاجة  ماريلني ، دى فيها كان ها حيصل إيه لو رحت السوق  !  دى املصيبة:  وهى تنتحب.  ما حدش خد 
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كتم ضحكىت.  وهاتك  بكا لساعات وساعات ! موتأ عاوزة أ !  أ ضعت ! على طول ده :  حاولت أقلب املوضوع هزار.  هديتها وأ 
ا حانقة ليس على ما .  زاد الصراخ !  عيب الشوم على بنات اإلجنليز ملا يلطموا ! أنت عملىت أكرت من كده ىف شبابك إىل أن فهمت أ

ا لدكتور أعصاب.  أ عاوزة أموت.  أ خالص خرفت.  إمنا على وهن عقلها ، ارتدت ت ، أخد لكن حالتها النفسية لسه  ، وإداها مهد
  . تعبانة

فبادر وحيد  ، إىل أن توقفتهم بعض العمليات الكثيفة على أسهم الدواجن ،  وعاد اجلميع للرتكيز ىف األسهم ، ذهب ضحك ضهرى
  : لسؤال

  ؟ إيه قصة غرامك مع سهم الدواجن -

الكبري  .  ؟ بعت مزرعة الدواجن بتاعىت وبدأت أشرتى أسهم ىف مصر للدواجن فاكر حكاية إنفلونزا الطيور من كام سنة:  وحيدعاد ضهرى ل
أن  ، وما فيش دبح ىف املزارع الصغرية أو حمالت التجزئة ، وكنت عارف أن املوضوع طاملا ما فيش مصل.   والصغريين ما هلومش مستقبل ، كبري

ا لو  ، كانت فلوسى تضاعفت ، ولغاية ما أخدت كل األسهم إللى أ عاوزها.  على الشركة الكبريةالشغل ها يقتصر  بدل ما كنت خسر
ح رامسالية يعىن ، صحيح تضاعف نظرى . استمريت فاتح املزرعة املهم .  بس موش ده املهم.  وصحيح سعر السهم كان الزم يرجع لطبيعته . أر

والسهم  ، الشركة رجعت تكسب ، وفعال بعد شوية صدرت قوانني تقصر املراىب واملساخل على الشركات الكبرية .  أىن أبقى جزء من كيان كبري
ىن   . ارتفع جدا 

بفلوسك  .  سؤاىل هو ليه تستثمر من البورصة . ) ! إللى زى مىن ملا تعقل:  ضاحكا (أ عارف دى وعارف رأيك ىف الشركات الكبرية  -
  . ولك رأى ىف الشركة خبربتك ، وعضو جملس إدارةچى ك سرتاتيكان ممكن تبقى شري

ح شوية.  زهقت.  لكن أ موش عاوز.  بيقولوا ىل على األقل ابقى ممثل صغار املسامهني  أخى ، هم بيطالبوىن بكده - آجى .  عاوز أر
  . أتفرج على الفيلم ده كل يوم

رة ببالش . مسني جنيهالسينما التذكرة دلوقت خب:  ويتدخل ونس مرة أخرى   ! هنا اإل

ا ببالش -   ؟ متأكد أ

خسر -   ؟ قصدك أىن 

  ؟ بتاع فريد شوقى ’ األبطال ‘فيلم  ، قصدى أنك هنا ما بتتفرجش غري على فيلم واحد -

  ! اخسر فلوسك وال ختسر صحتك.   سيدى موش مهم ؟ ’ ! ضاعت فلوسك  صابر ‘ ! آه -

  ! ن ختسر صحتك دى كلهاأنت عاوز مليون سنة علشا -

ديب وإصالح ، ما تستعجلش - ذيب و   ! هى البورصة إيه غري 

اء احلوار الذى بدأ يتحول ملنابذة ، شاركهما وحيد الضحك :  وجد ونس يتأهب للرد فرفع صوته ليجارى طبقته اجلهورية . لكنه فضل إ
  ! لك حاجات  حاج ! ؟ الفيلم ده

 
  ! األرض بتتكلم عربى

طلع األول.  أبوى دخلىن كلية الزراعة علشان أمسك املزارع بتاعتنا - ريخ زراعة القاهرة من ساعة  ، كنت  تقديراتى ما حصلتش ىف 
هلبل.  على األقل لغاية ما اخترجت أ ، سيسها كان ممكن أتعني معيد وأبقى زى ما عمل إخواتى .  جايز بعد كده ابتدوا يدوا درجات 
ئب رئيس السى آى ىب.  ن بعد كدهالصغريي جمدى بقى أستاذ اقتصاد والنهارده وزير .  زى ما أنت عارف ،  يسرى بقت أستاذ جتارة والنهارده 

  ؟ عارف إيه إللى خالىن أرفض أبقى معيد . االستثمار

  ؟ مزارع األسرة -
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وها أخطط مستقبلى على  ، أ أمى زراعة.  علمتنيش حاجة أصال قلت كلية الزراعة دى ما.  إللى شفته وأ طالب ىف املزارع بره ! إطالقا -
وأشوف  ، أزور املزارع ومنشئات الرى ، ومن هنا بدأت ألف العامل.  وقررت أحصل على دكتوراة الزراعة التفصيل بتاعىت أ.  هذا األساس

حدث تكنولو يوم ما عملت .  كل حاجة ، طرق التصنيع والتخزين ، الزريعات والتقاوى اجلديدة  ، چيا موجودة ىف العاملمزرعة الدواجن كانت 
  ! العلم ! العلم ! العلم ،  وحيد  صديقى . كبرية أو صغرية ، وال تشببها أى مزرعة ىف مصر

قسم األرض  أبو.  مزارعى أ ما فيش غريى ، على فكرة جايز تعرف أن ما فيش دلوقت حاجة امسها مزارع األسرة : ويستدرك متذكرا شيئا
لتساوى .  وكل طموحه يبقى زيها أكادميى ىف اجلامعة ، كان لسه طالب . ووافقها جمدى ، يسرى ملا اخترجت قررت تبيع.  علينا إحنا التالتة 

ت ا.  والباقى بقرض من البنك ، إللى قدرت عليه بفلوسى قدرت ، اشرتيتها منهم . عوا كل نصيبهم  ، لقرضما كانش فيه مشكلة ىف ضما
ومن هنا دخلت ىف مشاريع زى  ، املشكلة أىن كان الزم أسدد.  كانت تغطى بسهولة جدا ، زائد أرضهم اجلديدة ، األرض األصلية بتاعتنا

ش أى جزء من األرض ، وربنا وفق وسددت ، الكييت والدواجن وغريها يسرى وجمدى قالوا إحنا موش بتوع زراعة ورعاية أرض  . وما خسر
.  راحوا اشرتوا معظم أرض الشريط احلدودى مع إسرائيل .  وحىت قبل انسحاب إسرائيل ، ١٩٧٩الكالم ده كان بعد اتفاقية السالم ىف  . ومواشى

م ملا يتعمل سالم جبد.  قالوا دى أحسن استثمار.  وأغلى ما فيها كام شجرة زيتون أثرية ، صحرا وبرخص الرتاب املناطق دى ها  ، ىف يوم م األ
 ) : مث متنهدا ( . چيةوها نعمل فيها إللى ها نقدر عليه من مشروعات صناعية وتكنولو  ، من كورنيش القاهرة ، ى أغلى من وسط القاهرةتبق

ا.  إمنا كله على هللا ! أحالم ؟ هيييه   . جايز أوالدهم يستنفعوا 

للى عمله هو وأخته ، أ عارف احلكاية دى - مرقس بيشرتى كورنيش .  على األقل بيبصوا لقدام فعال . وقلت جملدى إىن معجب جدا 
  . ومها اشرت الكورنيش املطل على املستقبل ، القاهرة املطل على النيل القدمي

أنت :  وكأنه يستدرك عن رأى قاله ، وفجأة يوجه ضهرى سؤاال لوحيد ! األرض ، األرض ، األرض ! األرض بتتكلم عربى:  ويغىن ونس
  ؟ قال إيه عن أمريكا عارف أمحد شوقى

  ؟ هو قال حاجة عن أمريكا -

  ! صالح أمريكا لألخالق مرجعه:  قال ! طبعا ) : حبزم ( -

  . موش للعلم ، لألخالق ! طيب ) : يضحك ( -

  .  برضه األدب فضلوه عن العلم -

:  يىن الغاية الىت وجدا أساسا من أجلهابقدر ما تعن ، أ شخصيا ال يعنيىن ال العلم وال األخالق … ! ارسى على بر مرة من فضلك -
إمنا :  والرائعة جدا ىف طريقة إعادة صياغتها لتعريف فرويد للحضارة ، األرسطية جدا ، لذا أ أفضل مقولة زكى جنيب حممود املادية جدا.  التقنية

م ذهبوا ، األمم التقنيات ما بقيت   ! فإن هم ذهبت تقنيا

  ! عربإنه يقرع ال ؛ أنت ال تفهم -

  . أ أفهم أن اليسار طاملا أساء هلذا الرجل وأقصاه عن معسكر املادية حلساب ماديتهم املاركسية الزائفة -

م ذهبوا ، إمنا األمم الشركات ما بقيت ‘:  ويبدأ ونس ىف تذكر بعض الشعر والتغىن به وال ميلك روميو اإل التعديل  . ’ ! فإن هم ذهبت شركا
  . ’  …منا األمم الشرهات إ ‘:  عليه كالعادة

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ دكتوراة تفصيل : ويتساءل ىف إعجاب ، ولربهة جيرت الكالم السابق
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القتصاد احلر   ؟ هل أ حبق اجلحيم ىف حاجة ألن أكون متدينا كى أؤمن 
لعكسال ميكن للمسيحى احلقيقى أ.  مصطلح اليمني املسيحى نفسه ينطوى على تناقض فاضح   . ن يكون رأمساليا حقيقيا والعكس 

  : لكن ال يراها أحد ، أحيا تكون هناك أشياء واضحة للعيان
  ، الدارونية الىت يعتربها املتدينون أعدى أعدائهم -بل هى حرفيا- الرأمسالية التنافسية جتد سندها العلمى 

ا بني الناس ال ختر    ! ج ىف كثري أو قليل عن املسيحيةواالشرتاكية ىف تكافلها وإنسانيتها ومساوا

لصدمة . عرف كل عمالء رمسيس عن وحيد كونه شخصا هادئ الطباع ألبعد مدى وضهرى  (حني وجدوا ضهرى  ، لذا كان األمر أشبه 
حملافظني اجلدد.  حمل نوبة غضب فجائية وغري متوقعة من وحيد،  ) لذات ليمني وبعضهم  ، كان قد أشار ملن يسمون ىف أمريكا  يسمى 
ته ، املسيحى القتصاد احلر ، مث سأله عن كيف يكون علمانيا كما هو واضح من كالمه ومن كتا ر وحيد  . وىف نفس الوقت مؤمنا حبماس 

القتصاد ا.  هذا خلط خبيث وسخيف ‘:  وقال من بني ما قال ، غاضبا حبدة  ؟ حلرهل أ حبق اجلحيم ىف حاجة ألن أكون متدينا كى أؤمن 
لعكس.  مصطلح اليمني املسيحى نفسه ينطوى على تناقض فاضح أحيا .  ال ميكن للمسيحى احلقيقى أن يكون رأمساليا حقيقيا والعكس 

ينون الدارونية الىت يعتربها املتد -بل هى حرفيا- الرأمسالية التنافسية جتد سندها العلمى  : لكن ال يراها أحد ، تكون هناك أشياء واضحة للعيان
ا بني الناس ال خترج ىف كثري أو قليل عن املسيحية ،  أعدى أعدائهم وبعد أن صمت لربهة عاد .  ’ ! واالشرتاكية ىف تكافلها وإنسانيتها ومساوا

فاجلزء  مع ذلك ، الرئيس الذى كثريا ما أطلق عليه هذا املصطلح مل يكن شخصا مسيحيا حقيقيا ، بوش.  چورچ دبليو ‘:  ليواصل بذات احلدة
ت  - ١:  وأعطيك أمثلة ، تناقض على حنو واضح مع مبادئه الرأمسالية - وهو الطيبة وحب اخلري واإلحسان- املسيحى الوحيد فيه  منح أفريقيا معو

إلنسانية ت إال لتنمية مؤسسات رأمسالية تنافس ، طائلة العتبارات أمساها  دعم   -٢.  يةبينما كان مبدأه األصلى الرمسى املعلن أن ال معو
ت الغذاء لفقراء األمريكيني بينما كل الرؤساء قبله  ا برامج رفاه اشرتاكى أوروپى ال يصح تطبيقها ىف   -مبن فيهم الدميوقراطيون- كوبو كانوا يعتربو

مج  -٣.  أمريكا   . ’ …ىت برامج قروض اإلسكان ال - ٤.  تناقض صارخ مع مبدأ اخلصخصة ، التعليمى ’ ال طفل يرتك خلفا ‘بر

لتحول مثال لسؤال عن أسهم شركات االستثمار الىت أضيفت مؤخرا والىت يشك الكثريون ىف  ، فكر ضهرى لوهلة أن ميتص غضبة وحيد 
ما  لكنه على ، واملفارقة أن الدين مل يكن جزءا أساس منه ، آثر الدخول مباشرة للب النقاش الذى أراده ىف األصل.  لكنه آثر املواصلة ، جديتها

لكن كالمكم .  وال كل األونطة دى ، مبجتمع األخاء الديىن حىت پى وال أومنلعلمك أ ال اشرتاكى وال يوتو  ‘:  يبدو أخطأ اختيار ذلك املدخل
دة خالص ل ، أفهم موش أوافق ) : مشددا  . ( ممكن أفهم كتري من كالمكم أنتم  بتوع الرأمسالية املتوحشة.  أحيا بيبقى ز أفهم !  كخد 

لنسبة خالص ، flatالضرايب الـ  أفهم الفايدة صفر زى .  أفهم حىت ما يبقاش فيه ضرايب أصال ، أفهم حىت الضريبة متساوية على الرأس موش 
 كل ده موجود ، ختصخصوا حىت اخلصخصة نفسها ، أفهم ختصخصوا اهلرم ختصخصوا النيل ختصخصوا الشوارع.  أفهم حاجات كترية.  اپناليا

واملريض هو املسئول عن اختياره وعليه  ، أفهم حىت أن ممارسة الطب تكون من غري رخصة من احلكومة.  أفهم أى حاجة.  بره ىف بعض حتت
لو عضو  ، لو زمالة أمريكاىن أو إجنليزى أروح له ، أو لعضوية الطبيب ىف مجعيات تدى الزمالة ، وكل شىء خيضع لسمعة الشخص ، يسأل األول

إزاى العربيات تبقى من غري :  لكن فيه حاجة موش قادر أفهمها بتا ، كل ده ممكن أفهمه.  إخل …األطباء املصرية ما فيش داعى نقابة 
ى طريقة ؟ رخصة يعىن عاوز مثال العربيات متشى تطلع دخان زى ما هى .  متهيأ ىل أنتم عليكم عفريت امسه احلكومة وعاوزين تلغوه 
  . ’ ؟ عاوزة

  .  هى دى الفكرة.  كل مشكلة السوق ها حيلها بنفسه من غري تدخل حكومى.  بس السوق هو إللى حيل كل حاجة ، بعاأل ط -

  ؟ إزاى -

ويرفعوا قضا مدنية ويشردوا أصحاب  ، املتضرر يؤسس مجعية حلماية املستهلكني أو ىف احلالة دى مسيها مثال مجعية مستنشقى اهلواء -
مويس ، العربيات البايظة حىت ىف حال حدوث .  وال داعى للقانون اجلنائى مطلقا ، القضاء املدىن قادر على حل كل شىء.  تولوا على كل ممتلكا
  . الشركات الكبرية تستأجر شركات شرطة وشركات جيش قطاع خصوصى وتظبط األمن ، اختالالت أمنية

بدل شوية احلبوب اخلايبة .  من كام سنة قررت تنتحر.  لكم عارفينهاأ عندى بنت جمنونة ك.  مستحيل ؟ طب كمان تلغوا رخص السواقة -
ا خد عربيىت ، إللى أخد   . وتطلع على الطريق الصحراوى وتتمرجح ميني ومشال ومتوت ألف واحد معاها ، كان ممكن 
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ىل   ، ك فكرة هايلةتقول لها  ، اسأهلا.  بس هل القانون احلاىل أو احلكومة هم إللى منعوها من كده.  سؤال وجيه - ولو كانت جت ىف 
ا ها تقول لك .  موش عاوزة أقتل حد ، أو جايز تقول لك أ عاوزة انتحر وبس.  كنت عملتها أصل أ موش معا  ‘أى حاجة إال أ

  ؟ صح وال غلط.  ’ ! رخصة

على  ) : يضحك ، مه بعيدا عن املوضوع األصلىاحلاج الذى ميكن بسهولة تشتيت اهتما ( ! ال أكثر وال أقل ، كالم غريب وغري مقنع  -
لظبط ، فكرة   ! أ عارف مىن ها ترد تقول إيه 

  ؟ إيه )  : مبتسما بفضول ( -

  ؟ تفتكر واحدة ببجاحتها ممكن ترد تقول إيه ؟ ها تقول أنتم صدقتوا أىن عاوزة أنتحر بصحيح -

ل ليرباىل وعشر قنوات ساتياليت ىف مصر ي ‘:  ووحيد مستطردا وكأنه غري معىن حباشية الكالم يجى عشرين حزب ليرباىل ومخسني جور
كلهم بال استثناء .  لظبط ها تلقاهم نفس األفكار االشرتاكية والقوجمية واإلسالمية ، لكن تعال حلل كالمهم ، هم بيسموا نفسهم كده ، ليربالية

ل ليرباىل مزعوم  .  متاما كبقية املعارضة ، الجتاه اخلطأوكلهم بال استثناء واحد جيرها ىف ا ، واحد على يسار احلكومة لو كل صحفى من كل جور
.  موش مخسني سنة ولسه الطبعة األوىل ما خلصتش ، كان زمانه ىف الطبعة العاشرة ، كان اشرتى نسخة من كتاب دراكر إللى كنا بنتكلم عليه

ت.  فكر فيها أصالوال حد  ، الليربالية احلقيقية ما حدش يقدر عليها ىف مصر ما حدش ينط ىف  ، الليربالية إللى جبد معناها أكرب قدر من احلر
سم الضرايب سم األخالق ، يقول أ عارف مصلحتك ىف صرفها أكرت منك ، جيبك  يقول لك أ عارف الصح  ، وما حدش ينط ىف سريرك 

ممكن .  ممكن تكون هلا بعض الوظائف األمنية أو التنظيمية.  نفوذ جدالكن تكون صغرية جدا وحمدودة ال ، ممكن توجد حكومة.  أكرت منك
هو إللى اخرتع  ، ١جائز كمان كتري ما يعرفوش أن فرييدمان عدو الضرائب رقم .  تساعد ىف تسريع مشاريع تقنية معينة ال تبدو مرحبة ىف البداية

جايز حد يطلع يقرتح آليات السوق يظبط نفسه  ، املهم.  ظروف استثنائية يعىن ، لكن طبعا ده كان أثناء احلرب ، فكرة حتصيل الضريبة من املنبع
ا الشركات من غري حاجة خالص للحكومة ، بنفسه فيها ومينع التضخم وحبوث  ، وجايز تطلع أفكار لألمن أو لرعاية البحوث غري املرحبة تقوم 

ا تغطى كل حاجة حبيث تلغى الدولةبس كل املطل ، زى دى موجودة حاليا ىف الشركات على أية حال ال حاجة للدولة حىت ىف إصدار  . وب أ
ألمرين:  وهذا أمر نشأت عليه أمريكا وتطبقه منذ قرون ، النقود وال رسم السياسة النقدية .  حتالف من البنوك الكربى التجارية واالستثمارية يقوم 
لفعل هو يؤدى مهمة ممتازة وأن تدور قرب  ، فقط أن تصبح تدخالت السياسة النقدية أضيق نطاقا أكثر وأكثرولو ىل رأى شخصى فهو  ، و

وبشرط طبعا أن تتحدد ىف كل األحوال  ، ىف حال بروز خطر االنكماش ٠/٠ وصفر ، مثال ملكافحة التضخم ٠/٠ ٢ ؛ سعر الفائدة الصفرى
هذا إن مل يكن األفضل من هذا وذاك أن نعهد  ) : مث يضحك (.  أى بقوى العرض والطلب ما بني اإلدخار واإلقرتاض ، بطريقة طبيعية

عتباره قوة العلم ولسان الصاحل العمومى لكل االقتصاد واجملتمع   . ’ للحواسيب الذكية بتحديد سعر الفائدة وتتبعه تلك البنوك 

  ؟ أيوه إمنا الغالبة يروحوا فني ىف الغابة بتاعتك دى -

 ، أما لو أساءوا للمجتمع.  إللى خلفهم غلط يتحمل مسئوليتهم.  لوهم إيه كان مشروعهم من ورا خلفتهميسأ ، يروحوا عند إللى خلفوهم -
أ موش عاوز نروح بعيد ىف .  يعدم ، لو احملكوم موش قادر يدفع تكاليف السجن ، برضه القضاء املدىن ممكن يوصل لإلعدام . فيعاقبوا
وبني القوانني القاعدية  ، املهم فقط أن نفصل بني ده.  وها ختفف عن الضعفاء ، وتربعات ، يةداميا ها تكون فيه مجعيات خري .  اخلياالت
أ شخصيا موش مهتم .  فقط على املنافسة وحرية السوق ، بدون أى عواطف أو إنسانيات ، إللى ال بد يبىن على العلم اجملرد ، لالقتصاد

ا حايك پروفيسور قصدى أن مثال ال . املهم املبدأ نفسه ، وش مشكلة تكون السواقة برخصم.  لسيناريوهات املتطرفة إللى شاغل نفسك 
ستؤدى ملصادرة   ، وقال أن مصادرة احلكومة حلرية السوق ، تنبأ من قبل ما تتطبق الشيوعية ىف أى حتة،  ) ! النمساوى ، أيوه:  ضهرى مقاطعا (

ت وقالوا أنه تنبأ عشرين سنة  ، لكن ىف النهاية رفعوا له القبعة.  وإن ده كالم ختريف ؟ لعالقةوقالوا إيه ا ، كل الدنيا هاجت عليه.  كل احلر
ت ، لقدام زى ما التخلف ال  . احلرية هى احلرية.  املوضوع ببساطة نفتح الشباك وال أل.  وبقى مسلم به أن حرية االقتصاد هى أم كل احلر
موش  ، املهم املبدأ نفسه أقول لك.  وجهان لعملة واحدة ، قتصادية واحلرية الشخصية جناحان لطائر واحداحلرية اال.  الليربالية ال تتجزأ ، يتجزأ

ت وهى القانون  ؟ لكن املهم إيه إللى ها ييجى عليه الدور بعد كده ، مشكلة تكون السواقة برخص قول الطبيعة هى أصل كل احلر أ 
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أو حىت حسب فيلسوف جايز مسعت عنه امسه  ، حشرة فقدت كل أرجلها ومل يتبق هلا إال اتنني ، حاجة واإلنسان وال ، املادة هى األم.  األوحد
  ! هلا رجل واحدة ، ) ! ؟ مسعت عنه (ضهريوس املصرى 

لك ) : بفخر ( - وفجأة  (… وأنت  ، كلمك ىف رخص العربيات.  حماضرة ىف أرسطو ، كالعادة  ! آه)  : ويردف  ( ؟ أنت واخد 
ىن ) : ت مرتفع مستغرببصو    ؟ أرسطو 

 ٨٠٠موش أنت إللى كنت قلت كفاية  ! حيلك ! حيلك ؟ فقراء إيه وغالبة إيه ! بعدين استىن هنا ! أرسطو إىل األبد ) : ضاحكا ( -
  ؟ ألف مصرى علشان يطلع نفس الناتج الداجن اإلمجاىل

يقول إن األقليات الدينية طاملا عدت .  اليمني احملافظ ، غضبته األوىل يهدأ ضحكه وبعد قليل يتذكر أن من الواجب عليه يشرح لضهرى سر
م للحزب اجلمهورى يوم أتى بكل أمريكا إليه . تقليد جزءا من احلزب الدميوقراطى بوش الذى .  چورچ دبليووإن  . وإن رجيان هو الذى أتى 
ويضيف أن حتريضات اليسار الطبقية الرخيصة هى الىت تسد   . كنيسة بلدتهكان حمظورا هو نفسه من دخول   ، طاملا وصف برأس اليمني املسيحى

لدواء املر جمه االقتصادى األشبه  وأضاف  . إال من خالل الدفاع عن الدين واألخالق ، كل السبل أمام اليمني الكتساب األصوات لتمرير بر
ت ا املادة ،  الختار األوىل أنه شخصيا لو خري مثلهم بني احلرية االقتصادية وكل بقية احلر لتاىل هى األم الىت ستولد منها حتما يوما كل  ، أل و

ت ت.  بقية احلر ت ، إن املشكلة تكمن ىف االنتخا فال أعتقد أنك ستجد ميينيا واحدا  ، ولو حدث يوما وعد لتعاليم أرسطو وألغيت االنتخا
  … وليس اخلرافة والظالم ، يثاق االستنارة والتحديثدائما أبدا األرستقراطية هى م . يرفع شعار الدين

ومعلقا مبا يعد  ، وعلى أية حال هز احلاج رأسه موافقا ، وهى أن الدين مل يكن يوما إال سلعة للمحتاجني والفقراء ، حبس وحيد بقية العبارة
طول عمر نعرف أن الفقراء هم بؤر  ، فعال ‘:  ظاتونسيا ألن هذا قد خيالف دفاعه هو نفسه عن الفقراء قبل حل ، تناسيا ألصل املوضوع

يبدو أنك أنت  ‘:  مث مرة أخرى يغري كل شىء منقلبا هذه املرة إىل الفكاهة . ’ ! إىل أن ظهر الشيوعيون وحاولوا إقناعنا بشىء آخر ، اإلجرام
  .  ’ ! أصوات من هنا ومن هناك هذا حىت حتصل على ، أساسا تعريف السياسة هى أن تقول الشىء وتفعل عكسه:  الساذج

 
  ! حلو أوى شووز النايكى إللى أنت البسه ده  حاج

ا وترا مسه هو من الداخل . لكنه استغرب كلمة زهقت ، ومل يستغرب الكالم عن الكبري والصغري ، مرة أخرى اجرت وحيد احلوار فعاد  ، إن 
  : يستدرج احلديث مرة أخرى

  ؟ جايز حىت أصغر من إدوارد.   أنت لسه شباب.  خسارة تعتزل  حاج -

عارف أ بكرة ها  ؟ يعىن إيه يروحوا للى خلفوهم ؟ إيه إللى أنت قلته عن الغالبة ده ‘:  وينفجر غضبا ، احلاج كان جيرت بدوره شيئا آخر
ا النقر إللى حمشية وساخة ىف دماغك دى ، ها أجيب مرزبة معاى ؟ أعمل إيه   . ’ وها أظبط لك 

جوز  . ١٩٦٣وهو  ١٩٥١أ مواليد .  سنة ١٢أ أكرب من إدوارد بـ  ؟ أ شباب:  ويضحك ، وبطيبته يعود احلاج متذكرا سؤال وحيد
مث مشريا  . ( وكانت خالىت قرب اخلمسة أربعني ، بعد إدوارد بتسع سنني جابوا مينا.  أو حاجة زى كده ، خالىت كان عنده مشكلة إجناب

  ! ١٩٥٥غل ده هو إللى من مواليد الب ) : لونس

  . زىي يعىن -

وهو يقول لكل الناس  ) : ضاحكا مرة أخرى ( ؟ أنتم فعال مواليد سنة واحدة ! غريبة … ؟ أنت بغل ) : وكأن الدعابة ال ميكن تفويتها ( -
بصراحة كانت حاجة ملفتة ملا لقيتك من أول يوم  . وأنت بتقول لكل الناس  عم فالن أو  عمو أو  مدام أو  ست الكل ،  ابىن و بنىت

  ! وبعدين الحظت أنك بتقوهلا للكل ، ما بتقولش للواد نصر هللا غري  عم نصر

مسه ، رمبا ال يعلم أىن أخشى أن أنسى أمساء الناس دى أحدا  ألحرى ال أحب أن أ لعلى ىف احلقيقة ال أحب التقرب بشدة من  ، أو 
  ؟ أنت شهر أيه  وحيد:  ونس متسائال هنا قاطعه.  أحد

  ! أغسطس -
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  ! أ فرباير ، أكرب منك بيوم يعرف عنك بسنة ، أ قلت كده برضه -

مللحوظة الىت يعرفون حجم خطئها   ؟ سنة ٥٩ ! بس أنت ما يبانش عليك خالص  حاج:  ويعود وحيد حلوار ضهرى ، مل يهتم أحد 

 ،  هذا ليس ألنه عاقل أو حيب العقل.  س من مزاج ابنته مىن حيب وجهها العاقل وال حيب وجهها اجملنونإن ضهرى على العك . مل يرد احلاج
لضبط لشباب الدائم وال يفكر ىف تقدم العمر ؛ إمنا العكس  ضية وهى إحدى  ، هو شخص يشعر  ضة وال يرتدى إال األحذية الر ميارس الر

كرب ابنته وتعقلها ال يسبب له أى ضيق أو رمبا ال يفكر فيه أو يستشعر .  كان منطلقا مغامرا ألبعد احلدودوىف شبابه   ، العالمات املميزة ملظهره
لكهولة.  أصال مدلوله من حيث مرور الزمن أن تظهر مىن مجوحا ال يقوى هو على اإلتيان مبثله أو مل يصل إليه  : فقط شىء واحد جيعله يشعر 

لكرب وكلما كربت يزول عنه هذا الشعور : ة معكوسة هنامبعىن آخر املعادل.  ىف شبابه   ! مىن الصغرية تشعره 

  . ’ ! حلو أوى شووز النايكى إللى أنت البسه ده  حاج ‘:  فيعيد اإلحلاح على السؤال ، يستغرب وحيد شرود ضهرى النادر من نوعه

لو .  بيخليك ضامن رجلك تنزل مظبوط على األرض.  ناش عنهما استغ ، حىت لو ها ألبس بدلة مسوكنج.  طبعا ال ميكن ألبس غريه -
  . هو بيحميك من شر نفسك . مرة ىف اليوم ١٠٠حصل ولبست جزمة عادية رجلى تتلوى حتىت 

يكى دى هى أول رمز للحداثة ىف بالد كتري ؟ للدرجة دى!   سالم -   ؟ تعرف أن 

يالندأول سلع عرفها العامل مكتوب عليها مي ، طبعا أعرف - وأوالد الذين يقولوا عليها بتستغل  . وغريها،  ڤييتنامأو ميد إن  ، د إن 
  ! ؟ هم كانوا عايشني أصال علشان يكون عندهم صحة وال بيئة.  وبتلوث البيئة ، وبتضر صحتهم ، الشعوب الفقرية

لنايكى أوى كده -   . ما كنتش متخيل أنك فخور 

  ! والكورة ، اخلضرة ، نضيفاهلوا ال ، أ فخور حبياة الريف -

  ؟ كورة  -

  . طبعا كل يوم مجعة الزم ماتش كورة مع عيال املنطقة بتوعنا -

  ! ؟  سالم -

  ! مصريك تزور وتشوف -

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ حيميك من شر نفسك ) : جيرت الكالم السابق ( -

 
  ! يسمعك الناس عليك أن تصرخحىت  ،  ؛ ىف هذا البلد هذا ليس وقت الكتابة األكادميية

كل الروح ، ال تقل ىل إنك تزدرى وحتتقر لكنك ال تكره   . إذ أن الكراهية 
لروح ويطهرها ،  أستاذ ؟ هل تزدرى وحتتقر الصراصري واجلرذان أم تكرهها   ! قليل من الكراهية قد يسمو 
  ، من التطرف ىف املواقف على حساب الدقة العلميةوقليل  ، ملثل احلياة الواقعية ال تسري طبقا للمنهج العلمى

  ! ألنه سيجذب أوىل القرار ونقطة الوسط ككل حنو آرائك درجة أو درجتني ، هو ما سيأتى بنتائج واقعية على األرض

  ؟ إمنا ليه بتقول زهقت م الشغل:  ترن ىف أذن وحيد ’ زهقت ‘ال تزال كلمة 

  ؟ ’ صدمة املستقبل ‘موش قالوا كده ىف كتاب .  سنني ىف نفس املهنة ١٠ من البىن آدم موش ممكن يشتغل أكرت ، كده  -

  ! ١٩٦٨ده من سنة  ؟ أنت قريت صدمة املستقبل -

لعرىب أو ترجم للعرىب -   ! أ قريت تقريبا كل ما كتب 

سنني تغري تغري وظيفتك  ١٠د ما قالش بع.  عن حاجة إجبارى بسبب تطور التقنية ، بس الكتاب اتكلم عن إعادة التدريب ! أوه -
  . مبزاجك

قول -   . أ إللى 
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ثرت كتري بصدمة املستقبل - مسيه إشرتاكية إليكرتونية.  وإن كان توفلر ككل ما عدش يعجبىن ، على فكرة أ ا   . بقيت 

  ؟ إمنا بتسأل ليه عن عمرى.  قريت املقالة دى ، عارف -

سال عن عمرك - لظبط.  سال عن ليه زهقت أ كنت ، أ ما كنتش  وتقريبا زى ما أنت شايف فكرت زيك  ، الشعور ده عندى 
  . وعملت زيك

  ؟ يعىن أنت كتبت حبريتك متعمد علشان تسيب الوظيفة -

  ! أول مرة واحد يقول ىل حاجة زى دى -

  . تبقى أكرت حدة.  وحسيت ساعتها أنك بدأت تتغري.  أنت وغريك.  أ متابع كويس -

ا أنت مرة أخرى ! أوه :  لطاملا صرخت ىف وكأىن طالب عندك ولست رئيسك ؟ ملاذا ال يريد شبحك أن يرتكىن ! هالة الصغرية املتهتكة ! إ
ال تقل ىل إنك تزدرى وحتتقر لكنك ال  ! حىت يسمعك الناس عليك أن تصرخ ، ؛ ىف هذا البلد هذا ليس وقت الكتابة األكادميية ،  أستاذ

كل الروحإذ  ، تكره لروح ويطهرها ،  أستاذ ؟ هل تزدرى وحتتقر الصراصري واجلرذان أم تكرهها . أن الكراهية   ! قليل من الكراهية قد يسمو 
على هو ما سيأتى بنتائج واقعية  ، وقليل من التطرف ىف املواقف على حساب الدقة العلمية ، ملثل احلياة الواقعية ال تسري طبقا للمنهج العلمى

!  امللح والفلفل ليسوا طعاما لكن الطعام ال يستغىن عنهما!  ألنه سيجذب أوىل القرار ونقطة الوسط ككل حنو آرائك درجة أو درجتني ، األرض
 ، ريةحداثية كبقية جيلك وأنك صاحبة مبادىء كب-نعم أعلم أنك لست بتائهة بعد:  لكن لدى الرد جاهزا ، دائما ما تربكينىن مبثل هذا الكالم

كثر عما جيب مساء طبيبة وسأسأهلا غدا إن كان .  والپرامجاتية تغلب عليكى من حيث ال جيب ، لكنك دون أن تشعرى تنتمني جليل عملى 
  !  وسوف أثبت لكى أيتها املغرورة أنكى ال تفهمني احلياة أفضل مىن ، إمكاىن العيش بدون ملح أو شطة أم ال

  . تصورى أنه كان كالم علمى موضوعى وهادئكل   ؟ تفتكر أىن كنت حاد جبد -

ا ، أ حريف قراءة.  أ حسيت غري كده - منا كان تقريبا ما .  القراءة ىف دمى من صغرى ) : ويشرح . ( وىل إحساس  ف على أ ىف األر
ىن البداية .  حب مزرعة دواجن أو بستان فواكهأنت فاكر هى إيه وظيفة صا ، بعد كده.  ملا رحت القاهرة للدراسة استمريت أقرأ . فيش تسلية 

ح ، إمنا مبجرد ما تطوع العمال واملالحظني على أسلوبك.  بس هى إللى صعبة طول  ! مث إن الدواجن موش حاجة هاى تك يعىن.  تبتدى تر
لشاى والعصاير.  النهار قاعد حتت شجرة عدا ذلك  .  شراء لوازم أو بيع منتج ، كل كام يوم تلقى نفسك الزم تعقد صفقة.  العيال ييجوىن 

دلوقت .  دى كانت حياتى سنني وسنني.  وملا أتعب أقوم أمر ع الشغل ، وكتاب ، وترابيزة صغرية خيزران برضه ، كرسى خيزران فوتيه هزاز مريح
  . وقت كتري جدا بيضيع ىف مشوار مصر اجلديدة كل يوم.  إللى بقيت صايع

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ سنني ١٠مرة كل  :  إمنا راح جيرت الكالم السابق ، اء اجللسةمل ينهض من كان حيدثه مع انته

 
  ! أ إللى قتلته

  . وحياول ضهرى أن حيمله على الكالم . ’ ! أ إللى قتلته ‘:  ينهار إدوارد

م قد مرت .   تذكر تلك الصكوك.  فنفى ، أو نقود ، نةوقابل ضهرى نصر هللا ىف السجن وسأله هل كان لدى نبيل أشياء مثي ، كانت األ
عادة تفتيش الشقة من أجلها ا مفقودة فعال.  ذهب للنيابة وطلب أن يسمحوا  تيه من  ، توسط ضهرى لدى أخيه الوزير.  اتضح أ كى 

مساء أصحاب الصكوك الورقية   . البورصة 

  . دى مسألة تتوقف عليها حياة إنسان -

ت إللى عاوزاها النيابة ممكن ، أيوه - خد البيا   . جتيب أمر قضائى و

ىن ، أ موش غايبة عىن سكة النيابة واملباحث -   . أ ىل سكك 

خاف من سككك دى -   . أ 
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  . وطول عمرى ما عملت مشكلة أو خالفت القانون ، أنت عارف كلها ىف احلق -

وتشوف   ، األسهم ىف كل البنوك والشركات إللى عندها حفظ أسهم الزم تلف على إدارات حفظ.  أيوه بس مشكلتك دى صعبة شوية -
  . كل شخص أودع صكوك

  . وها أشوف يقدروا يعملوا لك إيه ، أ ها أكلم لك البورصة : بص:  لكن أخريا يرضخ بضجر

 ٣.  موش مرة وال اثنني.  جةما كنش جرى حا ، لو ما كنتش قلت قدام كل الناس على حكاية الصكوك دى.  أ السبب ! أ إللى قتلته ‘
قص أعمل إعالن وأعلقه.  وبرضه قدام كل الناس ، شهور كل شوية أفكره .  كان واضح أنه موش عاوز جييبهم.  غباوة ما بعدها غباوة ! كان 

اته نفسها كانت أغلى حي.  فيه ألف حاجة أغلى من الصكوك.  أديىن قتلته.   إمنا كنت عامل أن قلىب عليه أكرت من نفسه.  مساء قالت ىل
لذنب.  ’ ! غباوة ما بعدها غباوة.  دى إللى ما خطرتش بباىل أبدا.  حاجة ، وحياول ضهرى أن حيمله  منذ اللحظة الزم إدوارد إحساس هائل 

يدين حد.  ده نصيب:  على الكالم   ؟ كيد قال لكأ ؟ أنت فاكر كان عنده كام سهم.  خليك معاى شوية أرجوك.  األعمار بيد ربنا موش 

مسه عن طريقنا - م    . املفروض فيه صورة من الفاتورة ىف ملفه.  مراته اشرت

.  والثاىن أودعه حمامى من حى الزيتون ، أحدها من الفيوم وتستبعد.  سهم قصرية ٥٠٠حلسن احلظ جاءت قائمة إيداعات صكوك مبا قيمته 
ا .  ويدامهون مكتب احملامى ، إضافة لتطوع أسد وصديقيه ، طرجيمع احلاج حنو عشرين من مساعديه ومعارفه من القنا يعرتف أن شا أتى إليه 

  . وعرضها عليه بسعر رخيص

ا مسروقة -   ؟ لكن إيه الغلط ىف أىن اشرتيتها ، أ عارف أ

  ! دى عليها دم ، دى موش مسروقة -

  . لألسف ما فيش ىف إيدى حاجة أعملها -

لوصول هل للى  ، سيب حكاية أن جنيب الواد علينا إحنا ! ماشى  مرت:  وقال ، ذه الطريق املسدودةمل يهدأ احلاج  بس أنت الزم تشهد 
  . ولو فيه نتايج لكده تضرك عليك أنك تتحملها ، حصل قدام النيابة

  ! ؟ ماشى:  مث صرخ فيه

ملو  ، نظر احملامى للحشد الذى ميأل مكتبه جلوسا ووقوفا جعل ضهرى احملامى يصف الشاب بدقة على مسامع .  افقةوزم شفتيه موحيا 
رزة  ،  أعاد احلاج تلقينها بدقة ملرافقيه.  األوصاف مطابقة ملا قاله هو.  منهم طويل وأمسر أكرت الشعر وعظام الفك اخللفية حتت األذنني 

من النوع الذى سبق  ، ائد جلد خد مسيك ذى حفر غائرة؛ ز  لكن ليست شائعة جدا ىف مدينة كالقاهرة ، مالمح ريفية فرعونية كالسية.  بوضوح
حية رآه كهال.  كانت نظرية ضهرى أن اجملرم ال بد وأن يعاود جرميته.  له اإلصابة بعدوى جلدية ما كما لعله من  ، نبيل هو املسكني ألنه من 

حىت اإليقاع  ، الذهاب يوميا لشركات السمسرة املختلفة.  ألدواروبعد أن انصرفوا راح يوزع عليهم ا.  طريقته الراقية ىف الكالم توسم فيه الثراء
  . جملرم

لسيارة إىل القناطر ذا املدعو طه موسى إبراهيم سامى اقتادوه  صلبت الراجل ىف سريره وهو مستكني  !  بن دين الكلب ‘ . حني أمسكوا 
تنته اجلملة حىت كانت قد يبقتها لكمة مروعة القوة ذهبت ملنتصف الوجه مل .  ’ ! إللى أنت قتلته ده أطيب راجل ىف الدنيا ! ؟ ومستسلم
من فتحىت األنف ومن  ، النتيجة أربعة خيوط من الدم انسالت ببطء . نصف األنف العلوى والنصفني الداخليني لكلتا العينني مشلت.  لضبط

لقد تتبع نبيل يوما .  أنه بقليل من التعذيب اعرتف ، املهم.  ثر احرتافامع ذلك قابل الطرف اآلخر هذه اللكمة احملرتفة بصمت أك.  ركن كل عني
انتظره أعلى بدور  ، وخشية أن ال يفتح له ، ىف اليوم التاىل.  ىف اليوم التاىل انتظره أعلى السلم حىت عرف الدور والشقة.  حىت عرف العمارة

فقط استكان على  ،  أصال نبيل مل يقاوم.  خشية أن يتعرف عليه الحقا خنقه . ولدى فتحه الباب دفعه للداخل وأغلق الباب خلفهما ، واحد
  . السرير ىف هدوء

ختطافه ، أخذه ضهرى للشرطة يشكر ضهرى الضابط على جهوده ىف .  اعرتف من جديد ، بقليل من التعذيب.  فإذا به يتهمه هو ورجاله 
وأنت عارف أىن ها  ، حاول تفلفص منها.  املشنقة أسهل وأرحم وأريح حل قدامك : وأمامه يعطى املتهم نصيحة أخرية ، استخالص االعرتاف
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ب احملكمة ؟ وحتت األرض ليه .  أجيبك من حتت األرض  . ها أقطعك حتة حتة.  وأنت عارف أىن أقدر كده كويس ، ها أخطفك من قدام 
ها أخلع لك صباع .  ها أعيشه لك حى ؟  موش مؤمن به زىيوال ، أنت مسعت عن عذاب القرب.  الدبح والتشفية ختصصى ، أ بتاع فراخ

لتقسيط على .  وها أحشى لك مكان كل جرح ملح بشطة علشان ما متوتش ، صباع ومن غري ما تنام  ، ليلة ٤٠يوم و ٤٠ها أخليك متوت 
  ! حلظة واحدة

طال املزاح  . ولكل من استقبلوه أو حضروه ، ذى أنقذ رقبتهولشريلوك هوملز ال ، لهمشهودا  ، وكان يوما مشهودا حني عاد نصر هللا للشركة
ت الىت  ما كناش عارفني قيمتك لغاية ما بقينا بنعمل  ‘،  ’ ! كنا يتامى من غريك ‘ : واجتهد فيه اجلميع ، ’ مل يعد هلا طعم بدونه ‘حول املشرو

تكنا بنقول عليك حرامى لغاية ما خلينا الولد ب ‘،  ’ ! احلاجة بنفسنا تعرف أن األستاذ إدوارد ما رضيش  ‘،  ’ ! تاع القهوة جييب لنا املشرو
 - بقيادة الطيبة مريڤتكالعادة - ويديرون الدفة مجيعا .  ’ ! ؟  أ قلت كده ‘ ، ’ ! قال نستىن لغاية ما نصر هللا يتعدم ‘ ، ’ ؟ يعني حد بدالك
إمنا واحد من  ، رف أىن أ إللى كان املفروض أروح الشركة إللى امتسك فيها الواد اجملرمتع ‘ ، ’  ! أوعى تصدق  نصر هللا ‘:  للدفاع عن إدوارد

تعرف كمان أن كان إحساسى أنه ها  ‘،  ’ ! كلك شهامة وجدعنة  أستاذ أسد ‘ ، ’ ! رجالة عم ضهرى قال أ عارف املكان وأروح أ
 ، اللهم اعطينا من بركاتك ،  موال ! وكان مفروض هو إللى يروح فعال ، كده فعالأسد قال   ! حصل ‘ ، ’ يتمسك ىف اليوم ده ىف الشركة دى

حكايتك دى  بىن جت على دماغنا   ‘ ، ’ ! ومرة تصيب وألف ختيب ، أنت كل حاجة تقول عليها إحساسى ‘ ، ’ ! واكفينا شر حركاتك
وسط ما إحنا قاعدين كان  ‘،  ’ ! ده حىت بقينا بنكنس الشقة بنفسنا  ‘ ، ’ ! آسف لكم مجيعا.  أ آسف ، معلهش  عم ونس ‘ ، ’ ! كلنا

  . ’ !  أ حياتى كلها ملكك من النهارده.  هللا خيليك لنا  حاج ‘ ، ’ ! عم ضهرى يقوم يسحب املقشة وهات  كنس

كيفية معاجلة مشكلة العاطلني قبل أن و  ، فقد طالت يومها من جديد حول مشكلة البطالة ، أما النقاشات الفلسفية بني وحيد وضهرى
   . يتحولوا لقتلة كذلك الشاب

  ! راحوا لنبيل وقتلوه.  ما راحوش للى خلفوهم . أهم ما مسعوش كالمك -

 
  هذا يوم مل يشرت أو يبع أحد فيه أية أسهم

  ! اختفى هو أيضا ، بعد أسبوع من عودة نصر هللا بعد تربئته من قتل نبيل

ألسهم ، ال يرد.  ينادى عليه ، كلما تذكر أحد أنه يريد شرب شىء.  لوا ينادون عليهمنذ الصباح ظ هذا  ، وينسى السائل األمر وينشغل 
بعدها اسرتابت  ، استمروا على هذا احلال إىل ما بعد مرور نصف ساعة من بداية اجللسة.  فينادون مجيعا معه ، إىل أن يتذكر أحد آخر وينادى

  ! عادت لتقول روحوا شوفوا نصر هللا ما له.  وذهبت إىل املطبخ،  األمرىف ڤت مري 

وعلى حنو خيلو  ، ض فجأة.  لكن نصر هللا ظل يتصرف وكأنه ال وجود له ، أخذ يهزه ويسأله.  وجده ينتحب بشدة.  ض ضهرى مسرعا
ومن الطريقة العنيفة الىت دفعه  ، من ذلك اجلبني املقطبخيل للحاج  . وخرج مسرعا للقاعة ، وىل ظهره للحاج ، من أى توقري أو حىت اهتمام

  . أو رمبا قتله ، أنه رمبا انتوى ضرب أحد ما ، ا

على صوته ، وقف وسط قاعة العمالء لقهوة  ‘ردوا ىف استغراب .  ’ ؟ ملا كنت غايب كنتوا بتشربوا قهوة إزاى ‘:  وقال  أسد كان بيتصل 
ببساطة ألسبوع  .  مل يرد أحد.  ’ ؟ ومن ساعة ما جيت أ بتشربوا قهوة إزاى ‘ ،  ’ وجى بيجيب لنا الطلبات هناوكان القه ، إللى بيقعد عليها

  . ’ ؟ أنتم فاكرين أنكم بكده بتحبوا املرحوم نبيل وال بتحرتموه ‘.  وال يفكر حىت ىف طلب قهوة ، مل يكن أحد يشرب قهوة ، كامل

م ال يريدون شرب قهوة ، ملوقفعلى الفور فهم الكل ما يدور حوله ا لقول إ لكن األلسنة جلمت ومل ينبس أحد ببنت  ، هم كل منهم 
ض ىف ذات اللحظة صائحا بصرامة وحزم غري عاديني.  شفة ملرة مع ما  ، رمبا معتادين من ضهرى ، هذا إال وحيد الذى  لكنهما ال يتماشيان 

ىن ىف املوضوع ده ! ة من أى حدوال كلم ! بس ! بس ! بس:  عرف من شخصيته هو  ، روح أنت  عم نصر هللا.  ما حدش ينطق أى كلمة 
أ ها .  إحنا موش ها نقطع عادة املسرت نبيل ، ما ختافش  بىن . وبكرة ها يكون عندك كل النب إللى أنت عاوزه ، اعمل طلبات الناس النهارده

  ! املوضوع انتهى ! أى حدوموش عاوز أى اقرتاح أو تعليق من .  أجيب النب
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لذات اية اجللسة ، ىف هذا اليوم  مل يسخر .  مل يتنابذ أحد.  مل حيلل أحد األسعار.  مل يغن ونس.  مل ميزح أحد.  ران الصمت القاتل حىت 
م بدال من أن حيض.  رامى من أحد ا نصر هللا حني يقف لالستماع حلوارا مل يتناقش وحيد .  ر القهوةفقط تذكر ىف صمت عبارته الىت ينهر 

  . وتقريبا هذا يوم مل يشرت أو يبع أحد فيه أية أسهم.  البعض انصرف مبكرا.  وضهرى

وظل يسأل نفسه طوال الرحلة عما عسى كان عليه  . وذهب لباب اللوق ، للمرة الثانية إطالقا ١٩٤٩وىف املساء استقل وحيد السيارة الفورد 
  ! كل الناس وال يطلب شيئا ىف املقابللاخلدمات شعور الراحل نبيل وهو يقدم 

 
  ؟ ما فائدة الغريزة ؟ ما فائدة النساء

ت مناسبة.  ال أعلم.  مل تعد تقوهلا  ضهرى.  ين على وشى ل مع رمانة أكثر مما أحتاج ، أ ما كان.  رمبا مل  أرسطو مل .  أعتقد أىن أ
كثر مما نفعله كل مجع ماذا  ؟ ما فائدة الغريزة ؟ ما فائدة النساء.  أعتقد أن ابتسامتها وحدها تشفيىن وتشبع احتياجى . ة وسبتولن يسمح ىل 

شهوات  ؟ شركة بيزنس امسها الزواج ؟ مظاهر اجتماعية ؟ يريد اإلنسان أكثر من الدفء واحلنو الذى مننحه لبعضنا البعض مرتني كل أسبوع
  . ولن أكون ، هذا ليس أ ؟ طعنات عنيفة ؟ جاحمة

عليكى أن تكوىن أكثر حرصا من اآلن .  لقد شفيت متاما.  وهى تستعرض أصابعها لوحيد ، ىف اليوم التاىل بدت رمانة سعيدة جدا
تى.  فصاعدا ا ملكك  .  حياتىىف پوپينز أخريا ظهرت مريى .   لقد عادت لك ابتسامتك اجلميلة . احذرى من الشتاء القادم عندما  إ
املوجود اآلن .  هو ال يعلم أن ابتسامىت القدمية الىت أحبها قد ذهبت لألبد.  ها هى ابتسامىت تسعده من جديد.  كلى ملكك  حبيىب.  حبيىب

نية أبدا . لواله ملا عاد ىل االبتسام قط.  ابتسامة من صنعه هو   . لو فقدته ألى سبب لن تعود ىل البسمة 

عجاب وسعادة ، يقبلها وتتفحص عيناه وجهها طويال عم  ، تتفقد كل جزء فيه    . ’ ! لقد جاء دورى أن أمحمك أ ‘ويقول حبنو 

  . شدها إىل احلمام …

  . نزع عنها مالبسها قطعة قطعة ببطء …

  . نزع مالبسه هو بسرعة …

  . متدد ىف حوض احلمام …

  . دعاها بيد ممدودة …

  . أجلسها فوقه …

  . مهاؤ أعضا تعاشقت …

  . ةألول مر  …

ملاء الساخن براحة يده …   . وبدأ ببط ىف تبليل جسمها 

وبدال من ذلك الصمت املشرتك  . ال يرفع عينيه عن وجهها البسام هو.  مل حيسب أحد الوقت.  رمبا ساعتان.  لساعة ، لبثا على هذا احلال
ستكونني .  عن سر صفائك وابتسامتك.  عن الناس.  كل ما تعرف عن احلياة.  طلب منها أن تكلمه عن كل شىء ، الطويل أمام األغاىن

فذة نقية وشفافة مثلك . فذتى على الدنيا.  معلمىت   . فذتى على األمل.  لن أجد 

  ! حبيىب:  وتشهق فجأة …

 
  ! أنت تزداد جهال فقط ، أنت ال تزداد علما أبدا

  !  خمسرىن ، اااا ، اااا -

  ؟ م  أستاذ ونسأنت إذن من عشاق أم كلثو  -
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يكون نص ’   مسهرىن ‘لغاية ما تقول … مث سألت نفسى يوما بت الوسـ ، كثريا  كنت أمسع أم كلسون ، نعم ؟ من قال لك ذلك -
م   ! لكن ال مانع من أن أردد ما زلت أتذكره منها ،  مل أعد أمسعها.  الوقت من ذهب  أسد  بىن.  اجلمهور 

ك جتيب سرية الست  ‘ ىن ، ىن على لسانك الوسخ دهإ ك حىت أشوفك حتاول تغىن أغانيها  هرا ونس.  ’ ! وإ  . تدخل ضهرى حبدة 
م’   مسهرىن ‘لغاية ما تقول … بنت الوسـ لضبط ما حدث معى يوم  ! لكن مهال…  !  سافل ، ؟ آه يكون نص اجلمهور  أليس هذا 

قبل أن  ، يقضى ربع ساعة ىف الصلوات والتسليمات.  خمزى أال يكون للوقت قيمة عند اخلطيبشىء .  قررت اإلقالع عن الذهاب للمساجد
كل صالة تقال .  كل أسبوع تقال نفس األشياء ، رمبا ال يكون عنده موضوع أصال ؟ ملاذا ال يدخل للموضوع مباشرة.  يدلف ملوضوع اخلطبة

ا تعاويذ هى حلظة .  كل منا حلظة التنوير اخلاصة جدا الىت يرتك فيها مملكة اخلرافة ململكة العقلل.  سحبت حذائى وخرجت.  ذات التالوات وكأ
لكىن لست علمانيا .  ومل حيدث الثنني أن تعلمنا لنفس األسباب أبدا ، وهى ختتلف متاما من شخص آلخر ، طويلة processوليست صريورة 
  ! إحنا هنا ىف مصر ما بنخااااافش ، على رأى السادات.  ملاذا ال أساله مباشرة.  أعتقد أنه ال يؤمن بوجود إله أصال.  قحا كهذا الوحيد

كأن ذات التساؤالت واألفكار كانت تدور ىف   ( . لكننا ال نعرف عنه شيئا ، يؤمن بوجود إله.  تعرف مني كانت أفكاره زيك كده  حاج -
  . ) ! اخلوارقياتختاطر كما يسمونه ىف علم نفس  ، ذهن الرجلني ىف نفس اللحظة

  ؟ بوذا ؟ مني -

ن،  deismبيسموها .  أ قصدت أينستاين ! ممكن -   . إميان بوجود إله لكن بعيد عن األد

صلى كأى مسلم.  هذا غري صحيح ؟  deistمن أين فهمت أىن  - هو زيه زى .  وما عنديش أى مشكلة مع اإلسالم ، أ مسلم.  أ 
  . تقدر تقول برتطب على الصدر.  الدين حاجة كويسة . والدين جمرد وسيلة ، طريق أنت إللى بتسلكه.  بيفتح لك طريق لربنا ، غريه

  ؟ أنت صوىف يعىن -

  . طريقىت هى قلىب.  ال بوذا وال احلالج وال السيد البدوى.  أ موش ماشى على طريقة حد.  برضه موش عاوز أمسيها كده -

  . ا أفهمفيم ، هى دى عامة الصوفية ! يعىن -

كون ىف اخلارج كنت أدخل أصلى صلواتى ىف أى كنيسة تصادفىن -   . مثال أ ملا 

  ؟ إمشعىن -

هو أ عارف كان بيحصل إيه عليها !  ؟ موش أضمن من غرفة الفندق ) : ويضيف ساخرا . ( وعلى األقل طاهر ، أكيد مكان روحاىن -
ده .   end of the program . پأ موش مكنة زيك آجى عند نقطة وأقول ستو .  السؤالأ ما أقدرش أوقف عقلى عن  . الليلة إللى فاتت

موش الزم علشان أسأل عن  ! مبا فيها كانوا بيعملوا إيه على أرضية أوده الفندق اليوم إللى قبله ، الزم أسأل كل حاجة.  سؤال ال جيب أن يسأل
ا تتدمر .  إمنا ما متنعيش أفكر.  أ موش عاوز يقني  سيدى ؟ ’ اليقني ‘عند أينستاين نفسه ده امسه  ؟ منني جبت القانون ده . حاجة أ

مواضيع جديدة أضيفت  ١٠كل موضوع تقرأه يكشف لك أن هناك   ! أنت تزداد جهال فقط ، أنت ال تزداد علما أبدا:  القراءة علمتىن شيئا
.  ربنا ما بتلقاش غريه ىف حلظات الشدة أو املرض.  وإللى متشى ىل حياتى صح ، ما متنعيش أعتقد ىف احلاجة إللى ترحيىن.  لقائمة ما جتهل

نص الناس دى تبقى جمرمني لو ما فيش .  كمان هو بيخلق فيك الوازع واألخالق.  بينقذك من اليأس ويديك األمل لو اظلمت الدنيا ىف وشك
حسه كل دقيقة ىف حياتىم . موش ممكن يكون وهم ، ملا الوازع يبقى فعال قوى كده . وازع أ .  وش ممكن تقنعىن أن ربنا موش موجود وأ 

عيشها كل يوم وبتغري كل حاجة وبتأثر ىف كل حاجة كلمك عن حاجة  . ىف وىف تصرفاتى وىف إللى بيحصل حواىل ، تكلم عن حاجة  أ 
شوفها بعيىن پيوتر أنت عارف إيه الفرق بني الكم ) : مث ينقلب ممازحا ( ! ؟ وجةوأنت جاى تقول ىل طول املوجة وعرض امل ،  حقيقية ملموسة 

  !  والتاىن جياوب بنعم وإن شاء هللا ، األول جياوب بنعم وال ؟ واإلنسان

ريخ ودين بس ؟ أنت ما فيش حاجة ما قريتهاش - ء كمان.  احلكاية موش أدب و أقدر أسال هو أنت فيه .  ده أنت متابع العلوم والفيز
  ؟ جة ما تعرفهاشحا

  ! فيه -
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  ؟ إيه -

  . الكذب -

ال تكذب ىف الزواج وال املال وال ىف .  ال تكذب وافعل ما شئت.  طب هى دى األخالق العلمانية بتاعتنا ) : يضحك للمصادفة الغريبة ( -
  . زة شريفة وجها لوجه وال تقتل أحدا غيلةادخل مبار  ، حىت القتل.  وحتمل النتائج ، مث لك كل احلرية فيما تفعل ، العداوة وال ىف أى شىء

  . برضه الوازع -

  . أنت ها تضيع ىف داهية ملا الناس تعرف أنك كداب . وازع اجتماعى موش خياىل -

  . تعرف أن ال تكذب دى موش ىف الوصا العشر -

  ؟ الحظتها إزاى دى -

.  إمنا الكهنة نفسهم من حقهم كل حاجة.  ى على رجال الدينأ ، املوجود أال تكذب على احملكمة الشرعية.  موش حمتاجة مالحظة -
  ! جايز شغلتهم نفسها معتمدة ع الكدب)  : ويضحك (

لغناء ما هى احلاالت الثالث الىت أحل  ‘:  يقطعه من حلظة ألخرى مستعرضا بعضا من ثقافته الدينية،  ’ ! حلو وكداب  ‘:  يتدخل ونس 
ا كل مناشط احلياة ، الصداقة والزواج واحلرب ‘،  ’ ! اعارفينها كلن ‘ ، ’ ؟ فيها الكذب تبقى الكذب على السلطة  ‘ ،  ’ ؟ ماذا تبقى ، إ

 ! وال واحدة  ‘ ،  ’ ؟ تقدروا تقولوا ىل دمحم نفذ كام واحدة من العشرة أصال ، وصية ١١قبل ما ختلوها  ‘ ، ’ هذا يعاقب بقطع الرقبة ، الدينية
اشتهى امرأة  ريت قريبه إمنا ابنه شخصيا ومن أجلها ألغى شيئا إنسانيا مجيال هو التبىن فشرد  ، زىن ، قتل ، رقس ، سجد ألصنام وآهلة أخرى

اية الزمان من أجل حلظة شهوة مهتاجة حنو امرأة بيضاء فارهة ىف كل هذا وذاك مل يقدس السبت وال أى يوم وال حىت  ، ماليني اإلطفال حىت 
ه وال أمه ألنه ابن ز أو زى ما بتسميه كتبكم خنلة ىف ربوةإنه حىت ، األشهر احلرم ما فيش حد تشرد ال  ‘ ، ’ ؟ فاضل كام واحدة.   مل يكرم أ

هزر ! هأ ! هأ ! هو حرم تبىن الرضيعة لكن أتى بدال منه بزواج الرضيعة ؛ حاجة  ؟ طب وعيسى بتاعكم ابن إيه ‘،  ’ ! تكلم جد ، موش 
ا موقف  ؟ أكرم أمه وال كان بيطردها كل ما حتب تقابله ، ه إللى اختفى ال حس وال خربسيبك من يوسف أبو  جيل طويلة عريضة ليس  أربعة أ
طيب تعرفوا من  ! بالش ‘ ، ’ ! ؟ وما نعرفش بتجيبوها منني ، دى حاجات صعبة أوى ، عيب الكالم ده  مجاعة ‘ ، ’ ! واحد جيمعهما معا

الراجل إللى طلب من دمحم يوصف له بيت املقدس بعد اإلسراء  ؛ أقول لكم أ ! ؟ غلب محاركم ‘،  ’ ! أنت ‘ ، ’ ؟ خهو أعظم منافق للتاري
الراجل  ‘،  ’ !  سنة ٦٠٠مهدوم أصال له  ) اهليكل (بينما البيت  ، وملا وصفه له هلل وصاح أنت حبق رسول هللا ، قائال إنه زاره هو نفسه

 ؟ هى جت على دى ‘ ، ’ ! وأنتم الصادقني النفاق سيد األخالق ، أل  ‘ ، ’ ! اجلنب سيد األخالق ! صح ‘ ، ’ ! خايف على رقبته  عيىن
 عم املسجد األقصى بتاع القدس لسه كان ها يتبىن  ‘ ، ’ ! حكاية اإلسراء شلفطت كل معلومات التاريخ واجلغرافيا إللى اتعلمناها ىف املدرسة

لكن إللى  ، جايز أى حاجة ، أو أى حتة مساها هو املسجد األقصى ، جايز كان قصده هيكل سليمان ،  بك من دىسي ‘ ، ’ ! سنة ١٠٠بعد 
ده بيقولوا القصة   ؟ عجيبة إيه  متخلف ‘ ، ’ أنت بتدق على حاجات عجيبة  عم ونس ‘ ، ’ ؟ إيه هو املسجد احلرام:  ما هلوش حل فعال

ل بتاعكم  -عليه الصنان والسباخ-كل ده دليل أن النىب  ‘ ، ’ يف عبد امللك بن مروان بعد ما بعت يهد الكعبةكلها مبا فيها آية اإلسراء من 
قالوا له حاجات ال وجود هلا وال حىت ىف  ، صح ‘،  ’ ! وإللى علموه كام حاجة عن الدين من أحبار اليهود واملسيحيني ضحكوا عليه ، أمى فعال

م  ، زود عيار الربوزاك ، أل ‘ ، ’ وزود عيار الشرب ، أيوه ‘ ، ’ ! يعىن كان عنده اكتئاب ؟ ارف إسراء يعىن إيهأنت ع ‘ ، ’ مواويل اإلسكيمو و
،  ’ ! هأ ! هأ ! هأ ! التطور الطبيعى للحاجة الساقعة:  بول البعري ! صح ‘ ، ’ زود عيار بول البعري ، أل ‘ ، ’ !  هأ ! هأ ! هأ ، نوم رهيب

يعىن أ لو طلعت للسماء وقابلت  ‘،  ’ !  قالت فرشته كانت سخنة جدا ليلتها -تئابهكا ىف سبب الكانت هى  إللى طبعا -يوم ده مراته بتاع ال ‘
يدى فاضية زيه ، ربنا فعال ن رزق اهلبل على اجملانني ‘ ، ’ ! ؟ ها أرجع برضه    . ’ ! وحش وكداب ‘ ، ’ ! ؟ طب ليه ما تقولوش إن كل األد

ملسموع بينما يشرد أنت تزداد  ، أنت ال تزداد علما أبدا ! ؟ احلقيقة وحش ما حناش قده:  وحيد قليال ويتساءل بصوت أقل من أن يوصف 
  ! لك حاجات  حاج ! ؟ جهال فقط
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  ، ها أنذا أتيتك بدليل علمى جتريىب قاطع وغري قابل للدحض:  اخلالصة -
  ؛ سيمكن للبشر التفكري فيه يثبت عدم وجود خالق على أى حنو أمكن أو

ا إالكونية -خارجكينونة فقط من اجلائز أن تكون هناك     : ال نعرف من صفا
ا أضخم حجما مبراحل من كوننا -١ حلتم غري صاحبة وجود أو أثر أو قدرة على االتصال إىل ما داخل الكون -٢ ، أ ا    ، أ

مة    ! ارق األحجام مينعهف -طبقا لنظرية النسبية كما قلت-ألن ببساطة 
  ، صحيحة ’ الرب ال يلعب النرد مع الكون ‘عبارة :  مع احرتامى الكامل ألينستاين ،  حاج …

  ! إمنا عدم وجود رب ، لكن ليس معناها عدم وجود نرد
  ، لهاإلعدم وجود لأول من أتى بدليل إثبات هل أفهم من كده أنك عاوز تقول إنك  -

ا رد جم كبينما كل التاريخ قبل   . املنطق ال تقوم عليها أدلة كافيةعلم من بتوع  فرضيةالدفع بكو
  ، من موقف املدافع negativeحاولوا النفى  ، اإلله من الطبيعة قطعة قطعة dismissقصاء أو تنحية كل العلمانيني قبلك حاولوا إ

لدليل    ! ؟ ى خلو الكون من إلهعل positiveاإلجياىب  affirmativeالثبوتى اهلجومى أما أنت فتأتى 
  ؛ القول أؤمن بعدم وجود ربإىل أىن ختطيت اخليط الرفيع بني القول ال أومن بوجود رب  ليس فقط -

  ، أثبتوا أنه غري موجود ىف كوننا املعروف - على أقصى تقدير-هم 
  ! اوأ أول من فعل هذ ، لكنهم مل يغلقوا الباب أمام احتمال وجوده ىف كون آخر أو زمان آخر

أو  ، أو على األقل استحالة وجود صلة بينا وبينه ، هو أكرت واحد إدا دليل على استحالة وجود إله ، أينستاين املؤمن دههل تتصور أن  -
ن أن ورفض فكرة أن اجلسيمات من املمك ، ملا عارض بشدة مفهوم الال يقني . أكيد قريت عن مناظرته الشهرية جدا مع نييلز بور . بينه وبيننا

  . توجد على أكثر من حالة ىف نفس الوقت

هناك فرق بني أن يكون مكان :  احلداثة- ما بعد ةكل يوم أقوهلا لبنىت بتاع ، طبعا عارفها ؟ أيوه ملا قال له الرب ال يلعب النرد مع الكون -
  ! وبني أن يكون بال مكان أصال ، اجلسيم غري معروف أو مستحيل معرفته بواسطة اإلنسان

هنا .  أى نوصل لرصده ، لكن من املستحيل نوصل هلا ، أى اجلسيم موجود ، يعىن أن احلقيقة موجودة ؟ ا هو يعىن إيه ال يلعب النردم -
لتحديد ىف نفس السياق إللى قال فيه اجلملة ، أينستاين بيناقض نفسه   ! و

قول احلاجة وعكسها -   ! يعىن موش أ وحدى إللى 

  ! أنت وكل املصريني وأينستاين ، األ طبع ) : ضاحكا ( -

وخلت  ، اجلملة املشهورة اليتيمة إللى جاب فيها أينستاين سرية ربنا ! أنت جبار صحيح ) : ستنكار يكاد يالمس الرفض الغاضب ( -
إلميان   ؟ وبتقول إن هى نفسها إللى بتثبت أن ما فيش ربنا ، مستكرتها علينا ، س كتري ىف الغرب متمسكة 

ت جسمك لصدفةحياة ذكية أليس ممكنا أنه توجد  ! لظبط -   ؟ على أحد إليكرتو

  ! ممكن -

  ؟ هل ميكن لك أن تعرف بوجود هذه احلياة -

  ! ممكن -

واملشكلة أننا ال نستطيع االستدالل  ، هو بيقول احلقيقة موجودة.  هو ده كالم أينستاين.  فارق األحجام مينعك.  موش ممكن ، أل -
.  كى ترصد وجود جسيم أنت حتتاج ألن تضربه على األقل بفوتون واحد من الضوء.  املشكلة ىف اإلنسان ، املشكلة ليست ىف الكون . اعليه

أنت حتتاج ملوجات ذات أطوال أقصر بكثري كى ال تدمر تلك  . موش يغري حالتها بس ، فوتون ممكن يدمر أكوان كاملة ، وىف العامل الصغري جدا
إذن الشىء القطعى أن هذا اإلله املزعوم ال يعلم أى شىء عن .  لكن ساعتها لن تستطيع أنت رصد هذه الرتددات الفائقة جدا ، اجلسيمات

ا حتتاج .  العكس صحيح برضه.  ويستحيل عليه ذلك مهما حاول ، وجود على وجه اإلطالق هذه احلياة الذكية ال تستطيع أن تتوصل لك أل
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ت طاقة وأح ا بكثري كى ترصد وجودكملستو جايز كمان يكونوا بيعبدوك وداخلني ىف حروب أهلية أو عاملية مع بعض  . جام ضخمة تفوق قدر
  . وما يعرفوش أنك جمرد شخص فاسق من القناطر اخلريية عايش على هواه ، بسبب الدين

  ! أ لست فاسقا -

لنسبة .  ما وراء هذا الكون لرؤيةأصغر حجما من أن منتلك أدوات رصد ذلك معناه أننا  - ا ذات القوانني أيضا  حني .  للماكروكوزموسإ
، ينحىن حسب تعبريات  ، الزمكان املكان-، أو الزمان  فإن الكون ، لوصوهلانتحدث عن مسافات شاسعة حتتاج أزما طائلة وسرعات هائلة 

على حنو أكثر حتديدا لن ترى ىف النهاية إال  قيل، أو كما  قت بسرعة الضوءولن تستطيع اإلفالت من هذا الكون أبدا ولو انطل ، النسبيةنظرية 
وبنفس القدر من التأكيد واليقني هذا اخلالق لن  ، املؤكد يقينا أننا لن نعرف أبدا إذا كان يوجد خالق لذلك الكون الكبري البعيد أم ال ! قفاك

للوون ينفخ أو  ،  أو براز كائن ما ضخم تنفس، أو رمبا رذاز  ىف كون آخر أكربجمرد ذرة يكون رمبا  هذا الكون . يعرف هو نفسه بوجود أو رمبا 
ا البعض كما تفعل أنت أسبوعيا ىف القناطر   . املؤكد فقط أننا لن نعرف أبدا ألن الضوء ينحىن ولن خيرج خلارجه أبدا ، كرة قدم يلعب 

ا تنطبق على كل الكون هذا يذكرىن بقوانني نيوتون الىت مسيت قوانني ألنه - مث حني عرفنا األكوان األكرب جدا واألصغر جدا اتضح  ، بدا أ
لنسبة لنا ا جمرد حالة خاصة تنطبق فقط على األحجام امللموسة  لكنك ال تثبت عدم وجود  ، أنت بتلك الطريقة قد تثبت عدم وجود وحى.  أ

  . هذا أقصى ما ميكن أن تصل إليه ، إله

فهو فقط حياة أكرب منا حجما بواحد إىل جانبه مئات  ، وراء هذا الكون ، لو أن مثة كائن ما أضخم ! ؟ ألكثر من هذاوهل أحتاج  -
رمبا قبيح أو  ، غالبا -أى من نفس مادة كوننا-كائن مادى   . ال نعرف ، قد تكون أسوأ ، كينونة قد تكون أفضل ؛ ال أكثر وال أقل ، األصفار

هو ال يستطيع  ؛ فهو مل يرسل لنا شيئا ، حىت لو هو كائن ذكى طيب وحكيم جدال.  ال نعرف وال يهمنا أن نعرف،  ىءأو أى ششرير أو مجاد 
هيك عن أن يتحكم مبصائر أو يقيمنا من املوت أو  ، هو ال يعرف بوجود أصال ، هو مل خيلقنا ، ال يستطيع أن يسمع صلواتنا ، أن يرا

 . ) يستطيع إقامتنا من املوت ألننا نعلم أن حيواتنا ال تقوم على نفخة روح إمنا على تفاعالت كيميائية تنتهى لألبد مبوتناطبعا ال أحد  (حياسبنا 
بل شىء ثبت على حنو متواصل عملى  ، مسبقة وضعناها چيةومنهج العلم ليس فرضا افرتضناه وليس أيديولو  ( من مث أقوهلا بضمري علمى صارم

أعظم دليل علمى جتريىب قطعى وقائم نظريىت تلك عن النرد هى  : أقوهلا ، ) على امتداد آالف السنني منذ أرسطو حىت اليوم واقعى وجازم صحته
هيك عن فكرة اإلله اآلمر الناهى املعبود تحيل أن يكون ألنه لو كان هو خالق الكون فمن املس:  بذاته يهدم من اجلذور فكرة الرب الصانع 

فارق األحجام  ، ذلك أنه ال يستطيع أن يفعل األمرين معا ؛ ولو هو خالقنا فمن املستحيل ىف نفس الوقت أن يكون هو خالق الكون ، خالقنا
ء اجلسيمية- إذن إذا كنت .  مينعه ا  ذهه-قد فندت كليا هكذا فكرة اإلله كلى اجلربوت  -ستخدام املعارف اجلديدة للنسبية والفيز الىت جاءتنا 

ن لتوحيدية األد قد أثبت أنه ال وجود ألية آهلة وال ملفهوم اإلله من  -ألدوات منطق أرسطو لربط األمرينوحىت دون االحتياج -أكون  ، املسماة 
  . وأن من الواجب شطب الكلمة جذر من القاموس ، األصل

لغة الصغر يستحيل الت - لغة الكرب يستحيل التمييز بني اجلرم والسدمي ، مييز بني اجلسيم واملوجةأال يقولون إنه ىف األكوان   ، وىف األكوان 
دم نظرية النسبية  ؟ املادة والروح:  أال يذكرك هذا بثنائية أخرى م أمسوها نظرية (مث ما أدراك أنه لن تظهر يوما نظرية  فلم يعد أحد  ،  الحظ أ

لضرورة ؛ ) جيرؤ بعد على احلديث عن قوانني وهناك جسيم  ، ؟ الفوتون قد يكون جمرد وسيط نظرية جديدة تقول إن التواصل ال حيتاج لفوتون 
  ! أصغر جدا يعطيه املعلومة فيفهمها بطريقته مث يوصلها هو لنا

استناىن  ! أل)  : ةمث فجأ ( ! كلمة قانون تسرى فقط على األحجام امللموسة لنا:  كمان كالمك صحيح  ! ممكن ! ؟ فوتون رسول يعىن -
 ، فإن ال أحدا منهما ىف هذه احلالة كلى اجلربوت ، لو أن هذا اإلله الذى خلقنا هو وسيط بيننا وبني إله أكرب هو خالق الكون ! حلظة واحدة

جايز تطلع النظرية إللى )  : ويضحك ( ! يبدو أننا لن نستطيع االستغناء عن أرسطو حىت أبد الدهر ، أوه.  ألن ببساطة فارق األحجام قد منعه
هذا ينطبق هنا كأدق ما يكون  ؛ أنت تقول إننا ال نزداد علما أبدا إمنا نزداد جهال فقط ! بتقول عليها لكن ساعتها ها يكون امسها نسبية النسبية

ىن للمطلق مستحيل ، نسبية النسبية جائز.  االنطباق لدليل العلمى  مرة واحدة ولألبدفبعد نظرية النسبية قد مات املطلق  ؛ إمنا العودة  ، و
ولألسف ال يزال البعض يعيش ىف مرحلة شديدة البدائية سابقة  (نعرف  ’ لن ‘نعرف إىل  ’ ال ‘وانتقلنا ىف معرفتنا مبا وراء الطبيعة من  ،  احلاسم

  . )  امسها الدين يقول فيها حنن نعرف ، على االثنني
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حساسى -   . ينستاينوليس  ، أ أعرف وجود الرب 

يثبت عدم وجود خالق على أى حنو أمكن أو سيمكن للبشر  ، ها أنذا أتيتك بدليل علمى جتريىب قاطع وغري قابل للدحض:  اخلالصة -
ا إالكونية -خارجكينونة ؛ فقط من اجلائز أن تكون هناك   التفكري فيه ا أضخم حجما مبراحل من كوننا -١ : ال نعرف من صفا ا  -٢ ، أ أ

مة  ، حلتم غري صاحبة وجود أو أثر أو قدرة على االتصال إىل ما داخل الكون فارق األحجام  - طبقا لنظرية النسبية كما قلت- ألن ببساطة 
 إمنا ، لكن ليس معناها عدم وجود نرد ، صحيحة ’ الرب ال يلعب النرد مع الكون ‘عبارة :  مع احرتامى الكامل ألينستاين ،  حاج …!  مينعه

  ! عدم وجود رب

ا جمرد  ك، بينما كل التاريخ قبل لهاإلعدم وجود لأول من أتى بدليل إثبات هل أفهم من كده أنك عاوز تقول إنك  - من  فرضيةالدفع بكو
حاولوا النفى  ، عةاإلله من الطبيعة قطعة قط dismissقصاء أو تنحية كل العلمانيني قبلك حاولوا إ.  املنطق ال تقوم عليها أدلة كافيةعلم بتوع 

negative لدليل  ، من موقف املدافع   ! ؟ على خلو الكون من إله positiveاإلجياىب  affirmativeالثبوتى اهلجومى أما أنت فتأتى 

نه غري أثبتوا أ -على أقصى تقدير-؛ هم   ليس فقط أىن ختطيت اخليط الرفيع بني القول ال أومن بوجود رب إىل القول أؤمن بعدم وجود رب -
  ! وأ أول من فعل هذا ،  لكنهم مل يغلقوا الباب أمام احتمال وجوده ىف كون آخر أو زمان آخر ، موجود ىف كوننا املعروف

غنية كالعادة   . ’ ! ؟ رب إيه إللى أنت جاى تقول عليه ‘:  ويتداخل ونس 

م أ معك أن العلماء آخر من نسأهلم عن املتضمنات االجتماعية والفلسفية - مل خيطر ببال نيوتون أن ثالثة أسطر صغرية كتبها  ؛ الكتشافا
لرب حىت آخر حلظة ، ستفتح لنا طريق السفر للفضاء من اكتشفوا أشباه  ، أينستاين يتحدث أحيا عن الرب وكأنه بديهية ، داروين ظل مؤمنا 

لكامل م ىف الواقع خيلقون كوكبا جديدا  أية متضمنات  داروينملا وجدت لنظرية  سپنسرمثال لوال .  وهكذا وهكذا ، املوصالت مل خيطر بباهلم أ
  . فلسفية وال اجتماعية وال دينية وال سياسية

  ! أية متضمنات فلسفية وال اجتماعية وال دينية وال سياسيةأينستاين ملا وجدت لنظرية وطبعا لوالك أنت )  : مقاطعا بسخرية ( -

الذى كان وظل يعلم ماذا يعنيه  ، چيمس واتسونوشخصيا ال أعرف منها إال  ، ستثناءات هنا قليلة جدااال)   : يواصل بذات اجلدية ( -
إحساسك الذى تتكلم عنه يدور فقط ىف  ؛ مع ذلك أقول لك ال تكذب على نفسك.  الدى إن إيه اجتماعيا وسياسيا وفلسفيا وكل شىء

ن ختاريف : نعرف شيئا واحدا -حلسن احلظ- قط ف.  ال يعرف أى شىء واملهم أن كلنا ، حدود امللموس نعرف أمساء الذين .   نعرف أن األد
ا  ، املهرتئة چيةنعرف خريطتهم السيكولو  ، اخرتعوها إنسان العصور  . من عقلية بدائية حمدودة املعرفة والتصورات لدرجة مفزعة أتتنعرف أ
معاصرا ىف إحدى املدارس احلديثة ىف السادسة  طفالز من حيث املعرفة والقدرة العقلية ذو اجلالبيب والشباشب الذى ال يتجاو  ، والوسطىالقدمية 
م .  ترتيبا إهليا -عادية كانت أو غريبة- ترى ىف كل صدفة  superstitiousعقليات تطريية :  ؛ بل ىف الواقع هم أسوأ بكثري  من عمره ىف تلك األ

لعفاريت  يتخيلونكانوا  األوىل جدا من ثالثية القاهرة لنجيب  الصفحاتجتد أفضل من  ، فقد ال لو شئت ختيل اجلو حقا (اهلواء وقد امتأل 
لضبط طوال الليل الست، وستعرف ساعتها ماذا كانت تصارع   حمفوظ ،  كان املرض خلال أصاب اجلسد بسبب جتربة إهلية أو عقاب.  ) أمينة 

ت أو  ، نذر غضب مشئوم ونقمات من  أو شح املطر الشمسوارث الطبيعية أو حىت كسوف كانوا يرون ىف الك.  ڤريوساتال بسبب ميكرو
م  هماآلهلة على عصيا ، وإما  خري مطلقو  إهليةما نعمة إاملطر كان .  الزالزل يسببها متلمل كائنات العامل السفلى من تصرفات البشر.  وخطا

عيا ما آل إليه حال الدنيا جمرد، أو حىت أحيا  ود والعواصفصاحبته الربوق والرعكان أكثر مما جيب أو لو نقمة غضب لو   أو ألن ،  إله يبكى 
لسجد والتعاويذ كى يستسقى األرض العطشى له لو  الوصولكانت السماء سقفا أزرق اللون ميكن .  قلبه قد رق لتجمع الناس واسرتضائهم له 

الرتفاع الكاىف  تالسقف املرصع فقط اختلفوا هل هذا  (أمكن بناء برج  ، لكن كما تعلم مل خيتلفوا قط على أن  مسطح أم نصف كروى لثر
ملبدأ املصرى ما أهبل من سيدى إال سىت-  مث أن اإلله نفسه كان أكثر منهم سذاجة.  مسطحةاألرض نفسها  م كلما  -أو عمال  مل يعرف أ

فخاف من هؤالء الغزاة وسارع لبلبلة ألسنتهم قبل أن يدقوا أسواره  ، جيدوا اهلواء ذاتهبل حىت بعد فرتة لن  ، صعدوا لن جيدوا إال املزيد من اهلواء
ملثل كان كل املطلوب ملعرفة أين تغرب  ، والنيازك أحجارا سوداء مقدسة يرسلها لنا اآلهلة كى نسجد هلا،  ) ! أقصد مساواته ، وحيتلوا أراضيه أو 

لقدر الكاىف    ! غرالشمس السفر 

  ! القرنني ذو . ملتهبة طنيتنام ىف عني  ! وهأي -
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أو لعله ذهب ومل يفهم   ، التاىلذهب شرقا لبحر اليااپن لريى من أين تولد مشس اليوم ماذا لو  ! ؟ ىف األطلنطى ’  بتطش ‘شافها  ؟ إيه -
 علىالكلمة األثرية جدا ’  ىف سره ‘، أو لعله قال  حداآثر الصمت ومل خيرب ألعله .  هناك جداكيف خترج كتلة النار امللتهبة تلك من املياه الباردة 
  . ألسنة أهل ذاك الزمان إن فوق كل ذى علم عليم

تى  ، فقط بئر الطني كيف جيحب الضوء ، وال متوت ، هى ال تطش.  أنت موش فاهم الفكرة - لو البئر عادى أو لو ىف األطلنطى لن 
  ؟ ذا التهكم وهو قريبكمث كيف تتكلم عن ذى القرنني  . الليل أبدا

  ؟ يعىن إيه -

لشكل ده املذكور ىف القرآن إال األسكندر تلميذ أرسطو صاحبك -   . ما فيش حد فتح العامل 

  . ’ ! هأ ! هأ ! ألن جايز يطلع أن كتب أرسطو بتاعك حمرفة ، املفروض  وحيد الزم تبتدى تقلق ‘:  ويتدخل ونس

  ! كمان الحظ  روميو أنه كان زيك -

هلل ‘قصدك  -   ؟ ’ زىي والعياذ 

  ! ’ التاريخ املمجوج ليأجوج ومأجوج ‘وال حتب نؤلف لك كتاب امسه  ، روح شوف أى فيلم وأنت تعرف ! أيوه -

قرآن املفروض تنبسط ألن ده أوكازيون من ال ‘:  ويتدخل ونس من جديد دون أن يفهم أحد ملاذا يسخر مريرا مرورا مرارا من املقدسات الدينية
كمان كرمي أنه ما خدهوش وهو   . نىب مؤمن وورع وعلى دين إبراهيم حنيفا ، أنه خللى واحد بينام مع رجالة زيك -ودليل أنه كرمي جبد-الكرمي 

لث واحدة  ، وىف قول آخر تنام حتت العرش ، الشمس خالها إىل مستقر.  عيل وسابه يعيش لغاية ما بقى عجوز  disposableوىف قول 
ا مربوطة ىف ساقية جترها املالئكة وبعد العني احلمئة تدخل لسابع  ، ة كل يومجديد وىف قول رابع حاول جعل القصة أكثر خياال قالوا عنها إ

مس إحنا علمو ىف املدارس أن الليل والنهار ليس سببهما دوران الش ! هأ ! هأ .  أرضني وتطلع من فتحة ىف الناحية التانية ىف الصبح إللى بعده
 ! الكتاب أصال امسه الكرهان الكريه:  ىف قول أخريأو  … ! هأ ! هأ.  إمنا دوران األرض حول نفسها زى النحلة ، حول األرض زى الطاحونة

  ! هأ ! هأ

لع ىف األرض تب:  أل وأنت الصادق ده دليل اإلعجاز العلمى للقرآن جبد ‘:  ويعود احلوار كالعادة جادا بني وحيد وضهرى ، يهدأ ضحكهم
هؤالء شرق األوسطيني أحد مرت حىت دون أن يقرأ  طويلةىف كل األحوال الواضح أن قرو  ؟ بطنها كل يوم جنم حجمه قدها أكرت من مليون مرة

ن العلمانية  تكانت هلا   الىت القدميةاجلهلة معارف اليو ت أفضل كثريا نظر  . ا بدقةبل ويقدر قطره،  ، أقلها ما يذهب لكروية األرض ونظر

ومع ذلك مل جيرؤ هو وال غريه  ،  هل مل يكن القرطىب مثال يعرف من خالل ثقافته العامة فكرة أن األرض كروية.  هذا ليس لب املشكلة -
ملقدس فيه كان هذا ىف ذات الوقت تقريبا الذى  ، راح ببساطة ينتصر للقرآن ىف تفسريه له مبهامجة نظرية كروية األرض ، لعكس ؟ على املساس 

هذا ليس بيت  ! ؟ األرض أم الشمس ، أى من الكرات تلف حول األخرى ىهألف مرة  مجوحاأكثر نظرية ڤاتيكان يعارض جاليليو ىف ال
ت:  السؤال هو ، القصيد   ؟ هل أعطا العلم اإلجا

  . هناك أسئلة ال جيب أن تسأل أصال لقد قلت لك  حاج إن -

حسب أينستاين كى تستدل على .  ا أقصد األسئلة الغبية أو غري العلمية الىت ال إجابة هلا حتت أية ظروفإمن ، أ ال أعرف عم تتكلم -
أنت :  مث لننظر لألمر من زاوية أخرى .  أجزم لك أن من املستحيل أن نعرف . لن نعرف أبداو ،  ال نعرفحنن  . احلقيقة حتتاج ألن تدمرها أوال

  ! ؟ أفهم كيف تقبل كالما قاله إنسان جبلباب وشبشبوال ،  أنيقني ترتدى بذلة وحذاء

  ؟ وماذا كان يرتدى أرسطو -

لو قال خلقنا من املاء كل  . وفقط كما يراها ، بتواضع هو إنسان كان يرصد الطبيعة ، فوضعه خمتلف ، حىت لو كان أرسطو ال يرتدى شيئا -
ل ، شىء حيا هلندسة النانوية اتڤريوسقبلتها منه قدرت له علمه وغفرت له جهله  حلواسيب و لكن أن يقوهلا اآلهلة واألنبياء فسأقول هؤالء ،  و
ومل حيدث  ، أو أنه سافر به للسماوات العلى ، مل يدع أبدا أن وحيا هبط عليه ، كل ما درسه أشياء واقعة ىف مستوى جلبابه وشبشبه.  نصابون

شياء فاحشة اخليال   . أن طلب منا مرة واحدة اإلميان 
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  ؟ تعرف أن داروين جه ىف القرآن -

  ؟ زى رزق كده ! هأ ! هأ -

  ! ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض:   تكلم جد -

  ؟ وبيقولوا إعجاز علمى ، هم بيفسروها فعال كده -

ىن ،  أل -   ! حاجةانتظر أى  - وىف الفوضى الدينية إللى إحنا فيها-إمنا بكرة  ، حاليا بيفسروها حاجة 

 
  ، هذا اإلله البائس الفاشل املثري للشفقة املنتحب طوال الوقت الكتشافه أنه آخر من يصلح ملهنة اخللق وكل ما يصنعه يرتد إىل صدره

ت صدفة   ، إمنا ألن اإلنسان قد خلقه على صورته ومثاله ؛ مل 
  -ب الذين امتهنوا الدجل لفشلهم ىف كل احلرف األخرىتلك احلثالة البشرية معدومة املواه- ومل يكن أبدا بوسع األنبياء 

  ! خلق إله أفضل

ا كانت الوحيدة الىت حتدت يوما كل األقالم الىت راحت تصيح ىف إمجاع غريب  ا الرئيسة أ حتذر من شركات ،  ’ ! الذئب ! الذئب ‘شهر
 ، ’ االقتصاد اليوم ‘مل يسمحوا هلا بكتابة ما أرادت ىف  . پيدو وكشركة أخرى أكرب نشأت بتمويل من كي ، كشركة وحيد ، السينما االحتكارية

للغة العربية عرفه الغشاء -ومن مث أجنح- كان أول  ، فأسست موقعا على اإلنرتنيت الشهرية جدا الحقا  blogمل تكن حىت كلمة .  موقع للرأى 
ىف ڤان موقعا له على اإلنرتنيت لسياسى املشهور أندرو سولليحني أصبحت الكلمة متداولة بعض الشىء بتأسيس الكاتب ا.  قد اخرتعت بعد

سيس موقعها ٣٠كانت هالة حتتفل مبرور  ، ٢٠٠٠آخر يوم من سنة  موقعها الذى كان شيئا أكرب وأكثر طموحا من كل تعريفات .  شهرا على 
ملاليني.  الكلمة سواء كمحتوى أو كتقنية حاسوبية على اإلنرتنيت وكل من ينشىء صفحة مبنتدى يسمى  الكلمة الىت أصبحت اليوم حتصى 

ذا الوصف.  bloggerنفسه  يسمونه  يقبل أن ڤان أن أر بكاتب حمرتف كسوللي ‘وكتبت ذات مرة  ، وظلت هالة تكره أن يصفها أحد 
م كانت تسمى املواقع  . ’ قرمة غشاء ‘موقعى موقع وليس .  ’ ! كذلك الياهوو أدرجتىن ىف .  نىن أ كموقعكانوا يصنفو  ، ’ صفحات غشاء ‘أ

م   ! واملعتاد أن طابور االنتظار كان يطول للجميع آنذاك عاما على األقل.  بل وخلقت من أجلى تصنيفا جديدا ، غضون سبعة أ

م لن حيتكروا  ، على ذلك املوقع كتبت هالة احلبيبة أن هؤالء الذين يتوسعون ىف بناء شركات عمالقة للثقافة ، املهم شيئا لسبب بسيط أ
ب ، كتبا وأفالما وموسيقى ، ذلك أن الثقافة العربية برمتها ، سيفلسون قريبا ال تساوى بليوىن الدوالر الىت كانوا  ، من امرئ القيس حىت عمرو د

قالت هذا هراء .  ليم حافظ مثالأفالم عبد احل ، كانوا يدفعون مبالغ تصل ملائة ألف جنيها حلقوق ملكية بعض األفالم.  يتسابقون لدفعها فيها
ء عليهم قدرته ببليون  ، هى أن تشرتى شركة واحدة كل الثقافة العربية بسعر جيد ، الفرصة الوحيدة ىف رأيها.  ال الذعر منهم ، مطلق يستحق الر

طرأ بباهلا ىف تلك السنوات الباكرة ىف  الوليد بن طالل كان االسم الذى.  مث تذهب بعدها ساعية لشراء ستوديو هولليوودى ، دوالر كحد أقصى
امتدحته قائلة إنه ال يكاد يشبه املستثمرين  . حسب وصفها غري حممود العواقب جدا ’ هؤالء املغامرون التافهون ‘وليس  ، أواخر التسعينيات
غرب وإىل مستشاريه اليهود وسلوكه االستثمارى مشرية إىل تفرد شخصية والده وإىل نسبه من جهة األم وإىل تربيته وإقامته ىف ال ، العرب ىف شىء
بدرجات ترتاوح ما بني الفشل الذريع والنجاح بعد  ، مع هولليوود اپنيونأسهبت ىف شرح أن هكذا فعل الفرنسيون ومن قبلهم اليا.  على حنو عام

م سيئة ، قالت إن العرب لديهم مشكلة إضافية.  ذهبت هالة ألبعد من ذلك.  ألى واقرتحت أن أفضل شىء إطالقا  ، ىف الغرب هى أن صور
م ء ين  -على حد تعبريها-ذلك أن  ، ال يفعلون شيئا وال يقولون شيئا ، هو أن خيرسوا متاما ، لتحسني صور   . ضح مبا فيهكل إ

ا مل تكن تفعل سوى املشى على خطى  ، زائد رؤيتها املتفردة الثاقبة ، شجاعة التلميذة النجيبة محاقة وحيد الكبرية قبل شهور هيك عن أ
ت على  (انبسط عليه هو أيضا  ’ املغامرين التافهني ‘هذا رغم أن وصف  ، رفعتها كلها للسماء ىف عيىن أستاذها ، قليلة ىف الكتابة بال حسا

فالس تلك الشركات،  ) األقل ىف نظر القراء ا املريرة  أيضا بوضوح ال حيتمل اللبس إن جمرد قبول قالت  (كلفته تقريبا عمره كله  ، ورغم أن نبوء
مج ألو   . بعد ذلك ظلت تعاير وحيد بتخليه تقريبا عن كل شىء . ) من نظرهالألبد پراه وينفرى اليسارية املتطرفة أسقطه توم كروز الظهور ىف بر

لدرجة الثانية ، إذا كانت االقتصاد اليوم لعربية ىف الصحافة ، إخل …وساتياليت قد كتبت إنرتنيت وخليوى  ، وحيد أساسا وهالة   ، ألول مرة 
لعربية ‘أضاف املزيد واملزيد من :  فموقعها فعل ما مل تفعله أو رمبا ما مل تقدر عليه االقتصاد اليوم خارقا مجيع  ،  ’ … أول من فعل كذا 
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لعربية على اإلنرتنيت.  احملظورات لعربية على اإلنرتنيتوأول كتب ك ، كانت أول من كتب كلمة علمانية  هذا يوم كانت كل  ، لمة جنس 
لفعل كانت أول بشري إطالقا للثورتني.  وموقع الرأى الوحيد هو موقعها ، مواقع اإلنرتنيت العربية تعد على األصابع ثورة العلمنة والثورة  ، و

  . اللتني اجتاحتا جمتمعاتنا ىف السنوات األخرية ، اجلنسية

فإن هالة كان موقفها  ، وكان ذلك ىف جملة اجلامعة األمريكية وهو طالب ، نرد هى املرة الوحيدة الىت كتب فيها مقاال علمانياإذا كانت جدلية ال
ئهون ، كانت تقول إننا جيب أن نكون عمليني.  خمتلفا ئهون ، الناس  أ ما كانت  ، طاملا فكرة اإلله قائمة ىف عقوهلم.  املثقفون أنفسهم 

يعينهم على غسيل املخ الديىن الكاسح  ، والواجب أن نعطيهم شيئا ميسكونه ىف يدهم.  لن يتقدموا أو يبدعوا أو تتحرر أفكارهم ، طبيعتها
ء ذاته من األساس.  ويهز املسلمات املتوارثة ىف عقوهلم ، حوهلم سانيد عقلية وعلمية  ، وإن هذا لن يتحقق دون أن ندحض هلم مفهوم امليتافيز
ا واحدة حول ملاذا ميثل األوكسي.  ةقوي تنا  ، هل ألن املعجزة اإلهلية جعلته مناسبا لنا ،  من اهلواء ٠/٠ ٢٠چني كان من بني جدليا لر

ملائة أم اإلنسان ، من جاء أوال ؟ أم ألننا تطور ىف غالف جوى من األصل هذه مواصفاته ، والحتياجاتنا  هل املسافة بيننا ؟ نسبة العشرين 
أم حنن الذين تكوننا بناء على هذه درجة احلرارة املوجودة سلفا   ، ظهور احلياة وازدهارها ’ معجزة  ‘وبني الشمس صممت خصيصا حبيث تناسب 

ا ومسافتنا حنن عنها  أو مثال هل خلق الرب الربتقال خصيصا من أجلنا كى يقينا  ؟ إخل …كما حددها حجم الشمس وعمرها ونوعية تفاعال
ت الشتاء ىف احلماية من أمراض الشتاء النقرضوا ، أم أنه كان موجود أصال ، مالزكا وبقى أمثالنا حنن  ، ولو كان قد ظهر بشر ال تفيدهم نبا
وحبكم تعريف -أم ألن ببساطة  ، هل ملعجزة خارقة ىف خلقه ، صارم orderأو مثال ملاذا يبدو الكون شديد الدقة وخيضع لرتتيب  … ؟ فقط

ومن  ، مفهوم مستحيل من األساس والكون غري اخلاضع لرتتيب ذى حد أدىن من الدقة هو ، ألنه ذو نظام ’ كان ‘الكون قد  -ال أكثرالكلمة 
ار على نفسه ، مث ال معجزة أصال ىف أى نظام أو ترتيب ألنه بدونه مل يكن ليوجد الشىء ابتداء هكذا كانت أحيا  … ؟ أو لو وجد ال

  ! تسأل

 ، ولو كان خمريا فلماذا حياسب أيضا ، ولو كان مسريا فلماذا حياسب ، شعبية خاصة جدلية أخرى حول هل اإلنسان خمري أم مسريومما حق 
 ؟ بل ملاذا هذا اإلله مزعوم القدرة الكلية ال خيلق آهلة ؟ أمل يكن بوسعه خلق إنسان غري قابل للسقوط أصال ؟ أو هل خريه أحد ىف أن يكون خمريا

ن ما امليزة ىف الواحدية أصال ، ون يقولون التوحيد وهى سخافة وفرضية شديدة االفرتاضية هزلية وبال معىناملسلم  ، مل تستحق التعليق منها سوى 
ا  كن هذا إن مل ت ، الضنني لتحيؤجمرد هاجس سياسى حياتى لدى حتديدا البدو اجلرابيع البدائيني دائمى الصراع على ا -وليس أكثر-فالواضح أ

ا نتاج طبيعى يرتجم ما تعيش فيه بيئتهم القاحلة من فقر وضحالة أما املسيحيون فيقولون مبا هو أسخف وهو أنه ال خيلق .  الواحدية ىف حد ذا
نية وأمراضا نفسية ؟ ما املشكلة ىف أن يعطى جمده لكل أحد ؟ ملاذا:  وكان ردها بسيطا ، آهلة إنه ال يعطى جمده ألحد مزمنة  أليست تلك أ

  ؟ لديه

من وضع  ! بدون سفك دم ال حتدث مغفرة:  السبب الذى يقولونه مضحك ؟ مث ما كل هذه اجللبة الىت يثريها املسيحيون عن واقعة الصلب
ا فكرة وثنية ؟ وملاذا ال يغريها ببساطة بدال من احلرص على شكليات هذه املسرحية الطقسية الدموية السخيفة ؟ هذه القاعدة أصال جدا  إ

ن بعد ، بل أول فكرة دينية إطالقا وقد عرفتها كل أقدم القبائل البدائية ، أصال أمل .  فنحروا القرابني للطواطم حيث مل تكن هناك آهلة وال حىت أو
ستطاعته خلقنا غري قابلني للسقوط خلطيئة األصلية مث كذلك من الذى اخرتع فكرة ا ؟ أم هو مسلسل فشله الذريع الذى نكبنا حنن به ، يكن 

ا ، وقال إن اللعنة تورث ، أصال ملرة  ؟ وجيب أن يظل الدم يسفك من أجل مغفر لو شئتم الفكرة احلقيقة خلف هذا فهى أن الدم ال يسفك 
ن هو طعام الكهنة ، بلى ؛ إمنا من أجل ملء بطون الكهنة من أجل املغفرة   ! كل ما تدور حوله كل األد

كائنات مثالية غري قابلة للسقوط أو للسلوك ،   ) هيك عن بقية الكائنات (ملاذا مل خيلق اإلله اإلنسان  ، ني تسأهلمالكارثة األفدح أنك ح
أى مرة أخرى يبحثون عن  ، أى يقولون لك ضمنا إن احلرية هى السبب ىف كل مصائب العامل ! لقد أعطاه احلرية : تكون إجابتهم ، الضار

م .  ين على رقاب البشرمسوغ جديد لتسلط رجال الد مث ملاذا يضيع ذلك اإلله التافه وقته ىف مراقبة البشر حىت ىف جماهل أفريقيا وعد حسنا
م  ت جزاء ، حسب اإلسالم (وسيئا ن (وحماسبتهم  ) حيث لو تساوت الكفتان يلعبون ضر   ؟ ) حسب كل األد

وأين  ، أال يعلم اإلله سلفا مبا سيفعله كل إنسان.  فيما ال ذنب هلم فيه ،  أبدامث ما كل تلك السادية الىت عنده وهو يتلذذ بتعذيبهم عذا
لقائهم ىف النار ، إذن هو خلق كل هذه الباليني من فئران التجارب البشرية ؟ سيكون مصريه األبدى مث ما معىن عذاب  ؟ فقط كى يستمتع 
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ذه الفكرة السخيفة أن هن ؟ النار مال أفهم من أين أتوا  القبيح  ، لو كان إله التوحيد السقيم العقيم ؟ اك شواء ىف النار ينتظر الناس بعد مو
أم كانت ستصبح اجلنة مواقد  ، هل كان سيعذبنا ىف النار أيضا ، وليس ىف صحارى منطقتنا ، هذا قد ظهر ىف أالسكا أو سيبري ، الوضيع

ر ، تعىن حديقة - وموضوعيالغو -مث ملاذا جنة  ؟ مشتعلة واجلحيم ثالجة عميقة أليس ذلك هو احللم البدوى الصحراوى  ، أى زروع وأعناب و
ملاذا ال تكون حىت جمرد مكتبة عمالقة أو دار  ؟ أليس هذا أمجل وأروع ، ملاذا ال تكون مثال سفينة جتوب الكواكب والنجوم والسدم ؟ اجملدب

رة ومتعة من أية حديقة ، يوسينما عالية التقنية أو نظاما متطورا أللعاب الفيد   ! ؟ أليس هذا أكثر إ

جيل احملرمة كيف أن  . لعل أبرزها هو ملاذا كان للرب ابنا وليس ابنة ، جانبيا طرحت هالة بعض أسئلة للمسيحيني ريخ األ راحت تسرد من 
بفرض أن أحدا كان يفكر ساعتها ىف شىء  (سيحية احلقيقى كانت هى نىب امل -الىت أهالت عليها الكنيسة الرتاب أللفيتني كاملتني- مرمي اجملدلية 

 . ) هيك عن أن يفكر ىف خلق دين جديد مستقل عن اليهودية ، أكثر من إضفاء الروحانية الصوفية على شريعة موسى الفظة اخلالية من الروح
ت مشاهري البحاث العلمانيني ممن يقولون إن الكنيسة األوىل بذكور  ا خالفت هالة نظر ا ذا مة الز واعتربوا أ جملدلية  يتها هى من ألصقت 

لطيب وجففتها بشعر رأسها أى   ، بل رمبا هى أيضا املرأة ساكنة السامرة ، هى املرأة الىت أنقذها يسوع من الرجم وهى املرأة الىت مسحت أرجله 
جيل على تسميتهن أل ن مجيعا ببساطة ذات اجملدلية زوجة الرب ممن ال يصح ألحد اخلوض ىف كل نساء اإلجنيل اجملهالت ممن مل جيرؤ كتاب اإل

لز فعال - هالةأى - فقالت  ، ماضيها وعرضها مت اجملدلية  س عندى إن كانت قد ا فاألرجح أنه جملرد أن كانت مثقفة ودارسة وجتيد  ، ال 
نية وخمالطة لألجانب أن اعتربها ذلك الشعب اليهودى املتخلف   ! وساقوها للرجم ، متحررة أكثر مما جيب المرأة اليو

ة پروفايال طرحت هالة  ، ىف جدلية أخرى فاقت كل احلدود  التوحيد بعد أن اتضح له أنإلله نفسيا مرضيا شديد احلنق واالضطراب واملعا
هيك عن املثالية ؛ كل ما خلقه قد ثبت فشله تنكرت  -أو مالئكيةمادية -بل إن كل خملوقاته  ، مل يصنع خملوقا واحدا قريب من مستوى اجلودة 

 ، يصنع إنسا كصورة منه شخصيا فإذا به يفضل حتديه والتمرد عليه ، يصنع مالكا فإذا به ينقلب شيطا : له وحتولت لنريان عكسية ىف وجهه
مل حيدث  ، من الوعود املبتهجة إىل اهلبات السخية ؟ افأى نوع من اخلالقني هذ ، بل ىف الواقع مل ينجح أى من خملوقاته فيما صنعه أصال من أجله

دة واالنتقام (أن فعل شيئا واحدا مل يندم عليه الحقا  ؟ األسوأ من هذه وتلك ىف نظرها أنه  فأى نوع من اآلهلة هذا ، ) رمبا فقط مل يندم على اإل
م الىت هى ىف  ، غريهم من خملوقاتهإذ راح يلوم البشر أو الشيطان و  ، مصاب بداء اإلسقاط ، إله مريض نفسيا ويعاقبهم على نواقصهم وتشوها

بسط حداد أو جنار نعرفه :  مث راحت تفسر األمر قائلة.  احلقيقة نواقصه وتشوهاته هو الشخصية وأبرز دليل على إخفاقه الذريع ىف مهنته مقارنة 
ة املنتحب طوال الوقت الكتشافه أنه آخر من يصلح ملهنة اخللق وكل ما يصنعه إن األصل ىف كل القصة أن هذا اإلله البائس الفاشل املثري للشفق

ت صدفة ، يرتد إىل صدره تلك احلثالة البشرية معدومة املواهب -ومل يكن أبدا بوسع األنبياء  ، إمنا ألن اإلنسان قد خلقه على صورته ومثاله ؛ مل 
  ! هكذا كانت أحيا جتيب …!  لق إله أفضلخ -الذين امتهنوا الدجل لفشلهم ىف كل احلرف األخرى

ذلك من  ، أقامت هالة على موقعها حماكمة مهنية حتاسب ذلك اإلله على ما اقرتفه من أخطاء فادحة ىف اخللق تسببت ىف تعاسة املخلوقات
ت قاتلة وحشرات ضارة ونفسيات خمتلة وتعصبات دينية ودعت  ، إخل … إخل … شياطني شريرة وموت حمتوم وشيخوخة مؤملة وميكرو

إلدانة  ، لعضويتها كل من ميكن أن تنطبق عليه صفة مبدع أو خالق ىف خمتلف مناحى النشاط البشرى وكما توقعت أصدروا حكمهم 
سيكفل لنا فما الذى يضمن لنا أنه  ، إنه إذا كان اإلله على مثل هذه الدرجة من الفشل وقلة واحليلة -من بني ما قالت-أيضا قالت .  واإلعدام

كانت ملهمة   -ودون أن تدرى وقطعا دون أن تقصد-ذه الكلمات .  ىف كل األحوال املشى وراء الشيطان أضمن بكثري ؛ اجلنة لو سر خلفه
 ، لعلى أية حا.  ذلك ىف السنوات األوىل ألول عقود األلفية ، من حيث مل حتتسب لسلسلة من طقوس عبادة الشيطان ىف قصر البارون املهجور

سيسها ملوقعها بدأ ظهور مواقع علمانية كثرية على اإلنرتنيت كما أن  ، لكن أ منها مل يكن مبثل عمقها وال سعة خياهلا ، بعد سنوات كاملة من 
مسائها احلقيقية مثلها خر.  قلة فقط هى الىت كانت تكتب   ،  من أجل احلداثةمسرية الفكر املعمق والنضال  ، ها هى تواصل املسرية ، مبعىن أو 

 ، كانت أيضا تبدو كمن تعايره.  الىت أ ما كانت أمهيتها فهى ال تضيف الكثري ملسريته الفكرية السابقة ، بينما معلمها يهرول وراء إنتاج األفالم
واقع العامل املناظرة مبختلف وموقعها حيتل املكانة األوىل بني كل م ، كلما قالت له أنه منذ ظهرت مؤسسات قياس اجلماهريية على اإلنرتنيت

وبفارق شاسع عن كل املواقع  ، ’ مواقع كتاب الرأى متعددى االهتمامات ‘لقد كان وال يزال األجنح إطالقا ىف التصنيف املسمى  . اللغات
ملرة.  املثيلة مع ذلك كانت تلحظ بسهولة  . لكن ىف ذات الوقت مل حيدث أن قال هلا قط إنه يرى فيها امتدادا له ، مل يغضبه أى من كل هذا 
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وكأنه  ، األشياء غري املعتادة من شخص حاد األفكار متهور مثله ، زائد هلجة االحرتام واهلدوء الزائدين ىف كالمه معها ، نظرات احلب ىف عينيه
  ! فقط كما اعتاد هو أن يفعل مع اجلميع ، خيشى أن تنهال عليه تقريعا -رمبا-

ا كان هلا أثر واضح على بعض   ، عت الكثري من األحداث على حنو مباشر أو درامىحىت لو مل تكن هالة قد صن فال ميكن جتاهل أن كتا
أن حياكوها بعض احلرية الىت تتمتع  أو على األقل غرية ، فأعطتهم شجاعة ، كتاب التيار الرئيس ىف الصحافة واإلعالم ممن هلم أصال ذات األفكار

م تخر أوا-أما اآلن .  ا دو بل أصبح ،  ڤزيون نفسهوالتقنية الرئيسة ملشاهدة التلي ، وقد صارت اإلنرتنيت وسيلة اإلعالم األوىل -عقد الصفر
بتا أو متحركا لعربية ، احلاسوب الشاشة الوحيدة ملمارسة كل شىء وىف كل مكان  ا ىف الثقافة الناطقة  ومن  ، أصبحت هالة سلطة ال يستهان 

ا من حيكم مصر من خلف الستارمداعبات وحيد ا ثريها الصامت على املثقفني وصناع القرار أن كان يصفها  ثقتها .  لدائمة هلا تعليقا على 
إلجنلش.  بنفسها تغيظىن قالت بعد قليل الرتمجة األوتوماتية ستصنع نسخ بكل  ؟ هل تصدقون ماذا قالت عندما قلت هلا أفكارك حلوة اكتىب 
ووحيد ال  ، هذا صحيح من حيث أن أفكارها اجلاحمة شبه اخليالية هى الىت جتد طريقها للتنفيذ فعال ! وليس اإلجنليزية فقط ، عىاللغات من موق

لكنه ىف النهاية جمرد   ، فكل اآلخرين يقولون كالما أمجل منها بكثري ، ويقول إن السبب ببساطة هو مادية فكرها ، جيد مشكلة ىف تفسري هذا
تيها أبدا أما.  كالم جلربوت ال  ا جهزت كلمة هلذه  ، هى فتقول إن ذلك الشعور  ا تنتظر اليوم الذى تلقى فيه حقا اهتماما من هؤالء أل وإ

  . ’ ! ) أى ىف إقناعكم خبطر النازية (فقط ألىن فشلت  ) أى رئيسا للوزراء (أ أقف هنا  ‘ املناسبة هى ذات كلمة تشرتشل

ا  . ال تصدقوا كل ما تسمعون ! حىت يسمعك الناس عليك أن تصرخ ، ىف هذا البلد ؛ وقت الكتابة األكادميية هذا ليس ،  أستاذ إ
حيث يتحفز  ڤزيونلكن على اإلنرتنيت حيث ال حتدث ذات اجللبة الىت حيدثها ما يكتبه أمثاىل ىف الصحف والتلي ، هى تصرخ ، نعم ! تكذب

هى الىت تقود كل  ، على أية حال أعتقد رغم ذلك أن هذه املتزيدة اهلوجاء.  سع ولذا تتبدد األصوات فيهااإلنرتنيت فضاء وا ؛ اجلميع ضد
دوء ، مصر هى مل تدخل قط معارك ضخمة مدوية ومل  . تقودها من مركز القيادة اخللفى الذى وظيفته توجيه الصفوف األمامية ؛  تقودها وإن 

لقتل ديدا  بعدها ترتك  ، قط تقول كل ما جيب أن يقال وكما جيب أن يقال وكما ال ميكن أن يقال ىف الوسائط األخرىلكنها ف ، تتلق يوما 
لبطء الذى يشاءون يهضمون ما تكتب ويتأثرون به وتلك  ، الضجة بكلمات سبقتهم إليها بسنوات - هم ال هى-ويثريون  ، النخبة تقرأ و

ذا الدور  ’ اجلبارة ‘   ! وال تصرخ …راضية 

  ! جبارا أ لست -

  ؟ ماذا قلت -

  . مل أقل شيئا -

  ! ملاذا ال تفارق صورتك خميلىت أبدا أيتها اللعينة …

 
  أسوأ اخرتاع ىف التاريخ

من أول بىن هاشم ومايكل كووك  ،  درسها جيل ورا جيل ؟ إللى شاغلىن عيلتنا راحية لفني ؟ تعرف  وحيد أ أكرت حاجة شاغالىن إيه -
  ؟ أو الطفل إللى ها ختلفه يسرى من جوزها األمريكاىن ، اية مىن بنىتلغ

  ؟ قلت بىن هاشم -

  ! أيوه -

.  صحراء ورعى على املطر وكده.  استقروا ىف بلبيس ىف األول.  جدود الكبار من مكة ؟ أ من األشراف ؛ كمان موش أى بىن هاشم  -
  . وجدى ارحتل وجه القناطر وتزوج فالحة منها

قرب اليوم إللى ها  ؛ ىن ) األشظاف األشالف األجالفاألحطاط  (أ موش نصحتك بالش جتيب سرية األشراف  ‘:  تدخل إدواردوي
بوا بلد عتباركم احملتلني إللى    . ’ ! يلموكم فيه ىف ميدان وحيرقوكم 
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قطع حلم حد.  خللى عندك نظر ؟ أ ماىل بكل ده - س مساملة وآخر مجالكل عيلت  ؟ شايفىن قدامك  .   روح اسأل علينا ، نا واحلمد هلل 
  . كل الناس بتحرتمنا وحتبنا وما فيش بينا وبينهم غري املعروف

الشعب املصرى اختلطت فيه   ، بسبب نصك اإلجنليزى واألرمىن و عامل إيه كمان ، بس موش جايز االحرتام واملساملة دول ‘:  ويتداخل ونس
  . ’ ؟ ألقل تقدر تقول ربع إجنليزى وربع عرىب ونص مصرى؟ على ا كل األعراق

لظبط ربع عرىب - لظبط ربع إجنليزى ، موش  نية ، وال  لظبط ربع إجنليزى.  فيه أرمىن وحاجات    ! مسرت وحيد هو إللى 

  ! ربع صعيدى وربع فالحى ، النص املصرى ده ربعني:   ريت كده وبس -

  ! ؟ إيه املشكلة . أنت صح  ختني  بتاع دمياط -

  ! هأ ! هأ . املشكلة أن ها ييجى يوم يقسموك أربعة زى الفراخ بتاعتك ! فيه مشكلة ،  أل -

ق حاجة صح ؟ شايف -   . بيقولوا علينا بقينا فالحني ، بيحتقرو ، القبيلة ما عادوش بيعتربو منهم.  احلمار 

س الدم عندهم ما يبقاش مي ! كله إال دى  -   ! ه أبدادى 

مليه - ش ،  يعتربو منهم)  : ويعود لوحيد . ( ما يبقاش دم ،  بس ممكن ملا يتخلط  ل . طز فيهم ، أو ما يعتربو إللى  ، چييناتأ مشغول 
س أ مبسوط ب.  أىن ما ليش شخصية ، أو إللى بتقوله ىف سرك ،  جايز ده سبب إللى بتقوله عىن إىن كل يوم برأى.  بيقول عليها املتخلف ده

  . بنفسى كده

  ؟ ده  حاج ’ املصرى ‘إمنا إيه اسم  -

 ، ’ عالن املصرى ‘ ، ’ فالن املصرى ‘وملا كان حد من جدود يروح يزورهم يسموه  ، الكبري كانوا ىف مستقرين ىف شرق األردن ’ الفخد ‘ -
  . فبقى امسنا كلنا عيلة املصرى

  . كمل كالمك  -

لكامل لعيلة  ، أ طالع شوية صغرية لعيلة أبوى .  وموش القى إجابة للسؤال ، جيل درس عيلتنا جيل ورا - لكن يسرى وجمدى طالعني 
م من األشراف .  أمى خدوا شهادة أ عيلتنا طالعة لقدام .  ) رغم أن موش ضرورى عند وشم ع الضهر وال حاجة (ختيل موش مهتمني حىت 

ىن ، هل لو حسنها التحسني ده مستمر ؟ حسنها وال ضرها ؟ هل االختالط ده وال راجعة لورا ونعمل إيه علشان تفضل .  وال ممكن يرد 
لظبط.  تتحسن على طول ت ؟ مىن ها تكون إيه  بعد .  صراصريك ما جتيش فيها حاجة ، لو تعرف صراصري خمى أ آه.  أ ما عنديش إجا
  ؟ ال الشووزدى تقرضك قرض وما ختليش منك إ ، عنها أحسن لك

مل األمور ، ما لبث وحيد مندهشا من رأى احلاج ىف نفسه ته ومن جهده احلثيث ىف  حبيث راح يبدو ىف نظر  ، كل األمور ، ومن وعيه مبعا
ووجه  ، وجه وحيد املتهلل ، وبدأت تتقارب مالمح الوجهني ، صمتا طويال.  وجيادله بغرور ، نفسه كمجرد شاب غر يقف بني يدى حكيم كبري

اية املطاف انفرجت أسارير األخري ، أصبح كال االثنني وامجا.  ضهرى الغاضب دنيا برأسني  ! هييه ‘:  وراح يداعب وحيدا ، هذا إىل أن ىف 
  ’ ! ورجل واحدة ومن غري إيدين

ىن -   . ’ ؟ ؤمن وبتصلىأنت لسه م ، إزاى بعد كل االطالع والتحليل ده:  إمنا امسح ىل  حاج أسألك السؤال بطريقة 

 ، موش الزم أم ، وملا تشوف حد كده.  مبعىن أىن متعود على كل األفكار امللحدة بتاعتكم دى.  أ أمى ما كانش هلا ىف الدين : بص -
مسيهم املتدينني عمياىن ، طول عمرك ما ها تبقى زى بقية املتدينني.  بتفضل شكاك طول حياتك ، جمرد كتاب ، جمرد صديق متدينني  ، إللى 

احلقيقة وحش ما حناش .  ألن فيه أسئلة ما بيجاوبش عليها العلم.  لكن كل ده ما هلوش دعوة.  مث بغسيل املخ منذ اليوم األول للوالدة لوراثة
ملصريني ما قدماء ا ! دى حىت فكرة جتيب اكتئاب ؟ صرصار اندهس ، هل هى دى كل قيمة اإلنسان ؟ هل ها منوت زى الصراصري وننتهى.  قده

  ! اخرتعوش فكرة اخللود ع الفاضى أو علشان يسلوا أنفسهم

  ! كل اململكة احليوانية كده ؛ موش اإلنسان وحده إللى ها يندهس زى الصرصار -
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أنت مريح نفسك وبتقول موش ها نعرف .  وموجود ألنه موجود وخالص ، هل تريد إقناعى أن كل هذا الكون بال هدف وال حكمة -
يظةموش مبزاجى أىن  ؟ ب ليه ما حناولشط.  أبدا يظ وميمورى    ؟ فهمت.  پروسيسور 

.  لو عم نبيل بينا دلوقت كان قال لك ىف اللغة اإلحلاد هو االحنراف عن الصراط املستقيم.  أنتم امللحدين.  على فكرة أ موش ملحد -
  . أحلدوا ، رتعوه هم إللى احنرفواوإللى اخ ،  البشر كانوا عايشني آلالف السنني من غري إله التوحيد

ن يلغيها مجيعا ‘:  ال جيد وحيد ردا جد فينطلق وال ميكن أن يكون  ، ألن اإلله ال ميكن أن يكون قد أرسلها مجيعا ، قدميا قالوا تعدد األد
ن يلغيها مجيعاتشابه األ:  أ أرى العكس أيضا.  وقرر هو التقاعد ، قد مهس لكل نىب ىف أذنه أنه خامت النبيني لقد أمجعت على خرافة ذلك :  د

انظر كم التخلف والقهر واحلروب ومحامات الدم .  ومطلقيته هذه هى أكرب عائق أمام تقدم أى أحد أو أية أمة ؛ اهلراء املطلق املسمى املطلق
أنه وحده صاحب مفاتيح الفردوس والعارف أو بسبب افرتاض كل فصيل  ، وعصور الظالم الىت عانت منها البشرية بسبب الدين ىف حد ذاته

املشكلة تكمن ىف طبيعة ذلك اإلله .  اپحىت املسيحية رمز التسامح خاضت قرو من احلروب الداخلية هائلة الدموية ىف أورو .  بكنه ذلك اإلله
زموىف خامت’  تتهزأ ‘و’  تتلطش ‘األغريق والرومان خلقت كى  آهلة.  املطلق ، all-mightyنفسه الـ   هذا ، طبقا ملا قلته أنت للتو.  ة املطاف 

ا شعوب عظيمة أو كانت كذلك ا منها أل فاآلهلة رموز لقوى .  التكيفية عند هذه الشعوب األنثروپولوچية، وتلك كانت وظيفتها  ما أرادته شعو
ا -املنحطة  الشعوبأما .  ع هلاال أن يرك يروضهاأن  - لو كان حيرتم نفسه حقا-ىف اإلنسان  واملفرتضالطبيعة البطاشة  إللى اتفقنا أنت وأ أ

ا إله قبيح مشوه  -منحطة وموش ها نرجع ىف كالمنا تيها  يسكن مساء موهومة يسمى  نفسيافتفضل أن تعيش عمرها ذليلة حتت رمحة أقدار 
ت ونس ؟ أليس ذلك اإلله اخلفى هو أكرب مؤامرة ىف التاريخ اإلنساىن . الواحد األحد القهار لذات وأن  ، مؤامرة وليست نظرية مؤامرة كنظر و

السم وبدال أن يفعل كما يفعل كل الناس ىف هذه األماكن ىف  ، ما أسهل أن يذهب شخص لشجرة أو جلبل.  أصحاب املصلحة فيها معروفون 
م  مث يبدأ  ، قد ظهر ىل هناك إله خفى ال يظهر نفسه ألحد قطتلهمه رائحة اخلراء أن يعود لقومه البلهاء ليقول هلم ل ، ) ! يشخ يعىن (تلك األ

ا بل  هلا من فكرة  ،  له من دجل.  امسها الوصا العشر أو القرآن أو أ ما كان ، يتلو عليهم قاذورات إجرامية كى يستعبدهم لنفسه 
ن الوديعة البديعة الىت   ! ؟ ملاذا خفى ! صحيح . فريد اإلجرام اپتى أثيمجهنمية ال يتفتق عنها إال ذهن شرق أوسطى سيكو  ملاذا ليست تلك األو

م اخلواىل أليس ذلك الكون العظيم أجدر بعدة  ؟ ما امليزة أصال ىف شىء كهذا ؟ ملاذا واحد ! بل صحيح ؟ ىف عصر الرباءة ، كنا نعبدها ىف األ
أم أن األمر  ؟ ة لو ختصص كل واحد منهم ىف خلق جمرة واحدة معينة؟ هل كان سيعيب أى من تلك الباليني من اآلهل آهلة تتعاون على خلقه

ت شيطانية ٤أو  ٣ملاذا قامت الدنيا ومل تقعد من أجل  ؟ فريد اإلجرام ثيماألاپتى برمته جمرد مرض لدى الذهن شرق األوسطى السيكو  بينما  ، آ
ت إن أى شىء ىف الوثنية هو أرقى وأمجل وأنبل من كل شىء ىف  . شيطانية رأىي كل ما نسب من أطنان الكتب آلهلة السماء اخلفية هى مجيعا آ

ملتجالة ن الثالثة املسماة  لث أسوأها مجيعا ، وىف قول آخر اإلبراهيمية ، األد األخناتونية :  وىف قول رابع أفضلها مجيعا ، السماوية:  وىف قول 
أ رأىي أن أسوأ اخرتاع ىف التاريخ هو .  ) ! اآلتونية العمارنية:  لكن كتب هلا التناسخ ، العيش الىت مل يكتب هلااألوىل پروفة طبعا بعد استبعاد ال (

ن لقسمني كبريين . إله التوحيد ن حقرية شريرة : أ أقسم األد ن خرية حمرتمة وأد ن الدنيا خرية حمرتمة . أد ن الوحى  ، عموما كل أد إال أد
لقطع حقرية إمنا ألن الوحى هو أكثر األفكار خبثا وشيطانية ىف  ، ليس السبب فقط أن اإلله احملرتم ال يلهث وراء الناس.  شريرة الثالثة فهى 

ه من السماء فيأمر  -وحده دو عنا مجيعا-خيرج يوما ليقول لنا إنه مسع  ، كل من هب وفز وشذ ، كل دجال سفيه سفيل ، التاريخ صو أ
على أن أعبد  ، أفرودايت پوللو أومن األشرف واألكرم واألرقى ىل أن أعبد د أو أ.  وشخصه وسلطانه طائعني كالقطيع إلنقياد خلف نبوءته

والذى ال يتوالد أو يرتعرع  ، اإلله الذى ال جتذبه إال رائحة اخلراء ، إله اخلراء ، ذلك اللهو اللغو الغىب اخلفى السفيل السافل املريض ساكن اجملهول
كان  ، كمان على فكرة أ ىل نظرية أن يوسف جوبلز ملا قال كلما كربت الكذبة كلما سهل تصديقها.  إال ىف حقول اخلراء -حىت يتجلى أو-

  . ’  ؟ إيه رأيك.  يقصد ذلك اللهو اخلفى ساكن السماء الذى ال يراه أحد قط

ه - زى    ! أنت 

زى - كان  . اپ أفضلكان أكيد إدتنا أورو  ، لغاية فرنسا وروسياالنازية لو كانت احتلت على أية حال .  هو علشان عجبتىن مجلة أبقى 
 ، وأينستاين وفرويد وكل الناس دىسپينوزا وماركس  ، اليهود هم أصحاب الفكر والعلوم.  أوشويتز ودنكرك ، خطيئتان ، هناك غلطتان ال تغتفران

  . ’ ! العني ما يصحش تعلى عن احلاجب ‘زى ما بيقولوا  : امسح ىل . رد تلميذ عندهاواإلجنليز هم الثورة الصناعية إللى أملانيا نفسها جم
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جملادلة ىف فحوى الكالم ( -   ! هللا يرمحك  نبيل ) : أو لعله مل ينصت له ، دون أن يهتم 

أكيد النازية كلها كانت  . على أية حال املوضوع طبعا موش موضوع خطيئتني أو عشر خطا ) : مصححا ما قد يكون فهم خطأ ( -
  . تضرب الكل وتعادى الكل ، وأكيد ما كانش ممكن تعمل غري إللى عملته.  موش فعل إجياىب رؤية وبناء ، ردود أفعال ، چية كراهيةأيديولو 

كل الروح ، فعال -   ! احلقد 

  ! وفعال أ طلعت بره املوضوع -

  ؟ عارف أ بكرة ها أعمل إيه)  : مث يعود حانقا ( ! هابرضه دى الزم تفهم.  ما فيش أى شىء بره املوضوع -

  ! مرزبة ! عارف -

وأنفض  ، وأحط ىف كل ودن خرطوم ، أصب البطاس ىف ودانك . بروحني وشوية بطاس ) يسورر پيقصد كوم (ها أجيب قومربوصور  ، أل -
نه يعكس  ( . لك خمك ده من الصراصري إللى فيه ممث يكشف عن السبب غري مبال  إيه إللى  ) : من جديد الضفة الىت كان عليها موقفه قبل أ

  ؟ موش منتج تقىن ، مث األسطرالب ده . اإلسالم طور علوم كترية ما هلاش أول وال آخر ؟ أنت بتقوله ده

لتاريخ العرىب : بص - لذات أعرفه كويس ، أ صحيح جاهل  ىن.  إمنا ده  ىن .  ده اخرتاع يو منذ األزل .   astrolabeاالسم نفسه يو
م أساتذة العامل ىف الدعاية واإلعالم وال ويستطيعون لوى احلقائق وخلق األساطري كما  ، الكالم هو مهنتهم الوحيدة.  پرواپجانداوأثبت العرب أ

ن برضه إحنا فامهينها غلط.  حيلو هلم علوم نظرية وفلسفة وشعر  موش ،  هى حضارة بكامل معىن الكلمة ، على صغرها وعدم توسعها.  اليو
جلاز اعتبارها  ،  ) بدون حرق لألرامادا وبدون حرب استقالل أمريكية (فقط ألن االنتقال كان سلسا سلميا وغري حمسوس منها لروما  ، وبس

تعترب حاليا أول ب Antikythera Mechanismهلم آلة أعقد بكثري امسها  ، حىت األسطرالب موش أهم اخرتاع هلم ىف الفلك.  حضارة مستقلة
م عرفوا يستخدموه إزاى.  حاسوب ىف التاريخ ألسطرالب هى أ لنسبة للعرب فكل عالقتهم  أنه  : والسبب طبعا واحد ما فيش غريه ، أما 
ىب أصال أم وهل هو عر  ، وإن كان من غري املعروف حىت اسم الشخص الذى أعطاه الشكل الكروى ، رمبا عدلوه قليال.  بينفع ىف حتديد القبلة

نوى ىف كل األحوال ، ال تقنية  : فإنه لن خيتلف ساعتها عن التحنيط الفرعوىن ، أو حىت اخرتعوه ، على أنه سواء كانوا قد عدلوه.  وهو تعديل 
 ، طباعة ، حدادة ، طرق ، زراعة ، منتج تقىن إللى أقصدها معناها شىء يؤثر على احلياة اليومية للماليني.  لكن استخدام غري دنيوى ، مبهرة

ء ، قطارات هندسة  ، ليزر ، پيوتركم ، ترانزستور وأشباه موصالت ، انشطار الذرة،  ڤيچنتلي ، ثالجة ، تليفون ، طائرات ، سيارات ، كهر
ومل يكن ىف حاجة - قال أيضا ، ’ إمنا األمم التقنيات ما بقيت ‘أفتكر زكى جنيب حممود بتاع .  العلوم حاجة والتقنية حاجة ! كده ، چيينية

ا أساسا موش :  أفتكر يقصد نفس املعىن الذى أقوله لكن بطريقة مهذبة.  احلضارة اإلسالمية حضارة وصفية -للقول ألن العبارة األوىل تكفى أ
س غريىب األطوار يسخر منهم اجملتمع ككل ، فقط بعض حبث علمى فردى متفرق ؛ حضارة م أنف ، أل   . سهموحىت تسخر منهم زوجا

ختصار عاوز تقول ال توجد حضارة إسالمية ! كحكاية من كان يدرس الصوت من خالل حمادثة البئر)  : ضاحكا ( - توجد  ، يعىن 
  ! حقارة إسالمية

م - ملرة أى شىء في ١٢ ؟ نيا تقدر تقول ىل مثال إيه معىن التقومي اهلجرى.  أوال وحياتك بالش تلبسىن  ئى أو شهرا قمر ال تعىن  ز
س بدائيني جدا.  فلكى على وجه اإلطالق لتقومي اهلجرى أبدا  ، تقومي بدائى جدا أتى من أ وأجزم حلجاب وأمثاله أن هيهات ستعيش مصر 

بوظ ألف سنة كيهك ها ييجى ىف الصيف وبؤونة ىف الشتاء وت ٣٠-٢٠حىت وإن كان بعد  ، على األقل سنتهم القبطية إللى اخرتعوها هلا معىن (
م حىت كانوا يطلقون على السنوات أمساء ال أرقام .  ) ! زراعة أمنمحات ورمسيس يعىن ما كانوش ،  ) موش عارف إيه -الرمادة  - الفيل  (إ

  ! بيعدوا السنني أصال

  . رمسيس بتاع مسسرة أوراق مالية ؛ رمسيس موش بتاع زراعة -

م ح - لضرورةلثا ليس معىن أن غزا العرب معظم العامل أ تقدر تقول ىل لو هم أصحاب حضارة صحيح ليه بنوها ىف األندلس وما  ؛ ضارة 
 ، أليس ألن الفكرة واالسم سرقا من منارة األسكندرية ؟ تقدر تقول ىل ليه تسمى مآذن اجلوامع منارات وهى ال تنري ؟ بنوهاش ىف بالدهم األصلية
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لذات وأن شكل أخو روميو موش مبسوط خالص  ، ا أنت عاوز تتناقش جبد وال بالش أحسنرابع ! ؟ والىت بعد أن أخذوا منها الفكرة هدموها
  ؟ من الصداع ده

لطريقة دى ‘:   وينفجر روميو ر هنا ، مشرتيني أسهم وسايبينها تعتق زى اخلمرة ! ؟  كل يوم ها تصدعوا لنا دماغنا   !  وجايني عاملينها لنا 
ىن اتناق   . ’ شوا فيهاروحوا شوفوا لكم حتة 

  

 
  ، الكالم حاجة والفعل حاجة ، زى كل حاجة عند العرب

  . واجلوهر هو العكس ، لغو ومظاهر طنانة جدا والكالم موش بفلوس وأبو بالش كرت منه
  ؟ عارف ليه.  بينما اجلوهر وثىن جدا ومشرك جدا ، اإلسالم حريقة ىف الكالم عن التوحيد

  ، ولو كان ىف وسع دمحم ومستواه العقلى والذكائى ، ة مبسطة وتبسيطية جداألن التوحيد فكرة سهلة بسيط
  ، عقيدة مركبة ومعقدة الهوتيا وفلسفيا كاملسيحية ملا تردد ىف ذلك حلظة -أو حىت جمرد فهم ، أو التعامل مع-خلق 

له ذى سبعة أقانيم   ! ) ة الوتر الفائقعلى غرار الكون ىف نظري (بعدا  ١٦إن مل يكن ذا  ،  بل كان قد بشر 

ألسهم ،  ريت تفضو من مناقشاتكم إللى ال بتودى وال جتيب دى - مث حياول أن  ( ! هات ىل قهوة  نصر هللا . وال هلا حىت عالقة 
اءة لإلسالم ىف عارفني إيه أكرب إس:  سيبكم م الرسومات واألفالم واخلطب وخلينا ىف التقومي اهلجرى)  : يقلب األمر مزاحا لعلهم ينسونه

 ؟ عارفني كمان املسلمني ردوا عليه قالوا إيه … ! هأ ! هأ ! أن نييل أرمسرتونج داس على من نصوم لرؤيته ومن نفطر لرؤيته … ؟ التاريخ
  ! هأ ! هأ ؟ قالوا أنتم ما مسعتوش عن غزوة بدر الكربى وال إيه ؟ إمشعىن ! قالوا القمر ده بتاعنا …

الشهور القمرية :  كالمك صح  وحيد  ! ؟ أنت عاوز متنع الناس م الكالم ! أ مبسوط ، أنت موش مبسوط ‘:  ادةلكن ونسا يعارضه كالع
بفرض  (غري ترتيب حروف كلمة هالل إىل هللا  ، ودمحم حط رتوش بسيطة ، وهى نسخة الصابئة من البعل إله البابليني ، ألن الالت هى إله القمر

لكن مل  ، املؤكد أنه كان يعرف أن عليه أن يسب كل عبادة على وجه األرض ال سيما عبادة بلقيس للشمس ، ءأنه كان يعرف حروف اهلجا
ىف وضع نكاح جنسى بني هذا الذكر األعظم اإلله القمر  ، وأمر أن جتلل به قبة كل جامع ، ) حيدث أن مس مرة واحدة القمر أو عبادة القمر

الزم تعرفوا إيه أصل احلكاية ىف  ، يعىن ما تفرحوش  مسيحيني برسم الصليب وسط اهلالل (ء الصغرية والطفلة مناة اإلهلة النجمة احلسنا
 ، لغو ومظاهر طنانة جدا والكالم موش بفلوس وأبو بالش كرت منه ، الكالم حاجة والفعل حاجة ، زى كل حاجة عند العرب . ) ! األول

ألن التوحيد فكرة سهلة بسيطة  ؟ عارف ليه.  بينما اجلوهر وثىن جدا ومشرك جدا ، عن التوحيد اإلسالم حريقة ىف الكالم.  واجلوهر هو العكس
عقيدة مركبة ومعقدة الهوتيا  -أو حىت جمرد فهم ، أو التعامل مع-خلق  ، ولو كان ىف وسع دمحم ومستواه العقلى والذكائى ، مبسطة وتبسيطية جدا

له ذى سبعة أقانيم ، ةوفلسفيا كاملسيحية ملا تردد ىف ذلك حلظ على غرار الكون ىف نظرية الوتر  (بعدا  ١٦إن مل يكن ذا  ، بل كان قد بشر 
نة توحيدية ! ) الفائق بل هى جمرد  ، ألن ال دليل أصال على أن اإلله واحد ، هذا ال يثبت تلقائيا زيفها ، بفرض أن املسيحية أو غريها ليست د

لو فرغت نفسى شهرا لقمت بتأليف أعظم  ، أ إللى طول عمرى ما كتبت موضوع تعبري كويس.  ذان واألذهاناآلا  وااپجاندا صاخبة أصمو پر 
، علوم   رشد وابن خلدون ابنأفضل األشياء .  ابديصنعوا حضارة أ ملأو املسلمني  العربصح :  نيا!  وقطعا بال هفوة واحدة ، دين إطالقا

نالفلسفية واجتماعية هى ىف قول آخر  ؛ فالشعوب الساموية ال  ) ! احبث جيدا ىف ساللة هذين املفكرين ،  بل هل عرىب حقا ( بلسان عرىب يو
ا كلها تقريبا من صنع  أيضا بعض آخر قليل جدا من العلوم الطبيعية رمبا، أو  ميكن أن تبدع شيئا من تلقاء نفسها أبدا غري  -١، دع جانبا أ

،  ، أى مسيحيني ويهود وفرس ابالغ غري مسلمني -٢،  إخل…نية اپإس، فارسية قوقازية  الثرية القدمية ، أى من بالد حضارات اهلامش عرب
املسلمة  اخللفية، حىت ذوى  ، غالبية أو أقلية دائما غري مؤمنني - ٣،  لسماع عنهم أصال ’ اإلسالممساحة  ‘طبعا ىف حال أن مسحت لنا 

كثر من كو  منهم شياء غامضة شيطانية غريبة املالحدةم جمموعة من املارقني ، مل يكن ينظر إليهم  حتديدا كل  -٤،  ممن يقولون أو يهتمون 
وحرصوا على سجن وتعذيب أمثال ،  خملوقا القرآن، ممن تبنوا أطروحة  الوجيز ونسلهكاخلليفة املأمون ’  الكفر  ‘حتت قيادة حكام صرحيى  ذلك

ا  وحيدورمب ، حنبلبن املهوس الديىن أمحد  ، لو كانت احلضارة اإلسالمية  بعبارة أخرى.  ا كان أول مثال لديكتاتورية احلداثة الىت تنادى 
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ا  اجملولملا اكتسحها  ، تقنية ثورةحضارة حقا أى  هؤالء على حنو ؛  وقضوا عليها لألبد ، وازدهارهاىف أسابيع ىف وقت كانت تعد فيه ىف أوج شبا
العرب ال يعرفون شيئا  ، لنسبة لألندلسأما !  وهى تقنية ، ابتكروا إطالق األسهم من فوق صهوة اجلياد ، حضارة كانوا -حسب تعريفك-ما 

نفسهم ، امسه البناء ومبهندسني وجدوهم  ، أما ما بنوه ىف قرطبة كان تقنيات وجدوها هناك ، أى مدينة اخليام ، بنوا الفسطاط وعندما بنوا 
موال استول ، هناك ألحرى مل يبنوا شيئا أصال وا عليها من هناكو يدى غريهم ، ؛ بل  لفعل  ب ما هو قائم   ، إمنا تقاتل ملوك طوائفهم على 

م ىف حضارة اإلس ’ املوحدين ‘وىف النهاية عندما فاض كيل املسلمني احلقيقيني  م لليهود وبفرض ذو اكتسحوهم  ، هذهپان بكفرهم ومبواال
  . قاتلوهم

  . ’  ! ؟ هل مهج أيضا ؟ وماذا عن الفاطميني ‘:  تداخل احلاجوي

بفضل احتكاكهم الطويل  ، بدرجة ملموسةأولئك املساملون املتحضرون -الذين جاءوا من مشال أفريقيا  الفاطميون.  هذه قصة خمتلفة -
م أحيا هلم  والذين من العجيب أن ينسبوا أنفسهم المرأة وهم  ، ) ! واضح- من صقلية  -جوهر الصقلى- طليعتهم إىل مصر (لرومان أو انتسا

لكامل السم نيشيعيكانوا  . مل يكونوا متدينني -ىف حميط ذكورى  نفوه الحقا عن أنفسهم حىت هذا النسب بل و ،  فقطوالنسب الشكليني  
م  ، بقدر ما نفته عنهم اخلالفة العباسية ن مصريو جدا األمازيغ ىف األصل القدمي  ، بينما هم أمازيغ ، ةادعوه اتقاء لشر اخلالفة اإلسالميوقالوا إ

مر هللا احلجاز وأتى كما قيل بباب الكعبة وحجرها األسود املقدس ليجعلهما مرحاضا ومداسا عموميا  ، ارحتلوا غر ذلك حني غزا احلاكم 
 ، كانوا علمانيني حلد كبري . )  حيب أحد ذكرها وكادت تنسىوكلها لألسف قصص ال ، وكاد ينبش قرب دمحم ليفعل جبثته ذات الشىء (للمصريني 

وولوا قبيلة  ، ارحتلوا بكاملهم ملصر مبا ىف هذا رفات أجدادهم معهم . عتباره أفضل من أية صالة ، ’ على خري العمل ىح ‘تؤذن مساجدهم 
ا  م مل يعودوا يريدو مهم سوى مصرفقط  ، يدون أرضا وال إمرباطوريةوال ير أخرى من األمازيغ خلفهم على مشال أفريقيا أل ىف مصر والوا  . ال 

والحظ أن  ، الحظ تطابقها مع عمارة املتحف القبطى مثال (هؤالء هم من بىن مهندسوهم كل القاهرة الفاطمية .  ألبعد حد مسيحييها ويهودها
والوزير بدر اجلماىل  ، ) الدينيةالعامة وأيضا شر على نوعية ثقافتهم وهو مؤ  ، الذى ظهر يوم متامها ’  القاهر ‘امسها مستقى من كوكب املريخ 

كل هؤالء اخللفاء تقربوا بشدة للمسيحيني وكل .  مسلما كان أو مسيحيا ، نفسه كان أرمنيا وأسلم إسالما شكليا ومل يغضب هذا منه أحد
م كانت ىف األديرة مر هللا-ل هناك نظرية تقول إن الوحيد منهم ب ، ألخص أشهرهم املعز والعزيز واملستنصر ، عطال الذى أصابته لوثة  -احلاكم 

فهدم كنائس مصر وكنيسة القيامة صانعا  ، ) !  أن أمه مسيحية وأخواله بطاركة وأساقفةوجد رمبا بعد أن وجد األمور قد زادت عن حدها و  (دينية 
بيل عندما يهدم بيوته والسبب أن رأى زيف إله التوحيد ، نواة للحروب الصليبيةأول  لطري األ على أنه فيما يظن سرعان ما .  وحتداه أن يضربه 

م ومل يعثر له على جثة ومل يقم له قرب حىت اليوم  . عاد وواىل املسيحيني وطبعا  (تقول نظرية األقباط إنه تصنع مقتله واختفى مرتهبنا ىف أحد أدير
لدر  قمة وتعاليمهم السرية  ، تكاد تؤهله كمسيح آخر رفع للسماء وتعتربه املهدى املنتظر ، وز خاصةنظرية اإلمساعيليني عامة ومن يسمون 

بنة دمحم وال عالقة لالسم ، أى اإلله ، ’ املقام اإلهلى ‘هو وتقول إن الفاطوم  ، شيعة وسنة ، اإلسالم لكامل محاسة  . ) من قريب أو بعيد 
صدقائى ىف أسيوط -الىت رمبا تقمصها من املصريني أنفسهم-شباب هذا الرجل ومثاليته املفرطة  وأعرتف أىن تعلمت من  ، هى أكثر ما يذكرىن 

ملرة هم اهلمج  - وال أحد غريهم-أهل السنة وحدهم  ، العرب وحدهم.  عم ضهرى أن مثل هذا اإلخالص والنقاء صفات مصرية وغري عربية 
ظالم غزا ظالما حتت جنح :  بسيط، فالتفسري  أغلب العامل بسهولةالعرب لماذا غزا لنسبة ل ، أخريا . الوحيدون ىف هذا العامل - مبعىن الكلمة-

  . ’ !  الظالم

ملهاجر املصرى الذى رأى بلد أجداده تطأها القدم اهلمجية  ، ’ املعتز مبصر ‘حسب أمى املعز امسه لديها )  : يشرد قليال ( - وكانت تصفه 
لكن تظل احلضارة  ، قد أوافقك ، نعم.   ب ويعيدها بلدا للبناء ويرجع هلا بعض زهوها القدمي ومن مث لكى يستقر فيها لألبدفجاء ليحررها من العر 

لضرورة ثورة تقنية تنا بثورة تقنية.   حاج شىء جيب أن يعىن  كل  ؟ فكيف نسميها حضارة ، وال حىت مبنتج تقىن واحد ، الدولة اإلسالمية مل 
ت دى ه اإلمإللى عملت خد  ، هات ماعز وشعري ونساء وخد شوية ورق.  خرافات وأساطري ، كالم تربيع= كالم × أن جاءتنا بكالم پراطور

هات حروب وفقر وخد ثقافة  .  liberté, égalité, fraternitéخد  ، هات تبعية واستغالل وخد شعارات.  اجلنة بتشيك يستحق يوم القيامة
  . والبعض خيرتع إهلا جديدا ، البعض خيرتع ثورة تقنية من أجل توحيد العامل ،  حاج . پياتخد أحالم ويوتو  ، اكيةخد اشرت  ، چيةوأيديولو 

والفعل الثاىن إرضاخ واستعالء ونزح مباشر لعرق  ، الفعل األول توحيد وتعاون وازدهار لكل البشرية من عقل كبري وقدرة حقة !  للهزل واهلزال
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هى دى مادية أرسطو إللى .  وال تعطىن كالما ،  حىت تكون قائدى أعطىن شيئا ملموسا أضعه ىف يدى أو بطىن.  لني قطاع طرقمن حمتا ، الغري
  . داميا ننساها

فقط عليك أن تشرتى شحنة سالح من  ،  حىت حتكم العامل.  طموحات العرب واملسلمني أصغر بكتري!  ؟  ريت اخرتاع آهلة جديدة -
ما فيش داعى حىت تفكر .  ما فيش داعى تفكر ىف أنك بتستخدم حاجات اخرتعها غريك.  أو قنبلة نووية من عبد القدير خان،  ڤاكياتشيكوسلو 

زمه مهما اشرتيت من أسلحته ، ألنه بطبيعته خمرتع ، ممكن خيرتع غريه أقوى منه ، أن إللى اخرتع السالح ده لعافية  ، وأنك استحالة  بينما أنت 
  . ان تفهم اخرتاعاته ال أكثربتحزق علش

موم شخصية ) : معتذرا عن اندفاعه ( -   . ما بتهمش حد ، على أية حال أ آسف أىن تقلت عليك 

لفرعوىن ’ خفى ‘عارف كلمة  ! على فكرة - :  صاحب أضخم معبد إلله على وجه األرض ىف كل التاريخ ؛ تبقى آمون ؟ بتاعتك تبقى إيه 
  ! الكرنك

  . أعرف فقط أن كل ما خيص اخلرافة هو اخرتاع مصرى.  أكن أعرفمل  ،  ال -

 
  أكرب عملية تزوير للتاريخ ىف التاريخ

ا ، پولوچيةوثيقة أنثرو  ، حبث ىف التوراة عن طبيعة الشعوب شرق األوسطية.  أ طبعا قريت التوراة - ما .  إمنا قيمتها الدينية ال أعرتف 
ا حمرفة   . تنساش أ

دف إيه ؟ ؟ اليهود مني إللى حرفها  حاج ! أوف ) : يشيح بيده ىف ضجر ( - وهم حرفوها علشان يقولوا  ، كان أنبياؤهم منزهني ؟ و
لعكس بتزويق لكن حمدود ، هى دى حقيقتهم من غري تزويق.  الكالم ده ما يطلعش من واحد زيك ، عيب  حاج.  عليهم أوساخ وإللى  ، أو 

كرب عملية تزوير للتاريخ ىف التاريخجعلهم منزهني    . مزوقني هو إللى قام 

  ؟ أنت موش عاوز حد يبقى معصوم ؟ أنت على طول كده مندفع -

ه مليون مرة ىف اليوم ، إذا كان ما عصمش نفسه ؟ معصومني مني  عم ‘:  ويتدخل ونس مدافعا عن وحيد وعارف أنه  ، ويستغفر من خطا
السؤال ليس ماذا .  وعند العرب الكالم شىء وما يقصدونه شيئا آخر ، معصومني دى كالم.  منها ما مل يتغمده هللا برمحته ولن خيرج ، سريد اجلنة

وأولئك هم  ‘و ’ ال خوف عليهم وال هم حيزنون ‘هل ىف الكام شهر ما بني  ؟ السؤال مىت حرف ؛ حرف أو ملاذا حرف أو أين حرف
إجنيلهم احملرف بيقول هلم أحبوا  ) مشريا إلدوارد (إخواننا البعدا  ؟ مث أنتم زعالنني ليه من التحريف.  للتحريف ال توجد فرصة أخرى ؟ ’ الكافرون
ىن أكرب عملية تزوير  ؟ هلم علينا قطعوا أيديهم وأرجلهم من خالف ومسروا أعينهم موش جايز األصل غري احملرف كان بيقول.  أعدائكم عارفني إيه 

مسميا هذا بتنقيتها من الضعيف  ،  ما يقوم به األزهر اآلن من إعادة طبع الرتاث وكتب األحاديث بربع حجمها األصلى ؟ اريخللتاريخ ىف الت
حىت لو شطبتها السعودية فستظل لدى اجلميع هى  ؟ وال تزال السعودية تتبناها ، ال يسألون ما قيمة أن حيذفها األزهر.  واملدسوس واإلسرائيلى

مث ساخطا حمتدا بصوت أعلى من صوته العاىل  ( . ولو بقى منها نسخة واحدة سيظل هلا اليد العليا فوق ماليني النسخ املنقحة ، يقىاإلسالم احلق
ما هى إال جهود  ’ اإلسرائيليات ‘هذه !  ؟ املوساد دس على الطربى وابن كثري والبخارى والقرطىب ما يكتبون ؟ إسرائيليات يعىن إيه)  : املعتاد
يغطى كل املوضوعات الىت ال بد وأن  ، ارة حممودة لعلماء أوائل حاولوا أن جيعلوا من شراذم أقوال دمحم اجلاهلة املتفرقة دينا متكامال متماسكاجب

ن ا ، قصص اخللق واألنبياء وما شابه:  يشملها أى دين كى يسمى دينا ا ال ميكن له أصال منافسة األد إال  (ملعروفة الىت يعلمون بعلمهم أنه بدو
ملعىن املعروف للكلمة . ) ! لو استبعد السيف طبعا دق  ، اهتم مبكائد زوجات دمحم أكثر من اهتمامه بطبيعة هللا ؛ اإلسالم ليس دينا  اهتم 

رب منه ، التوافه لكن حتاشى االقرتاب من األسئلة الكربى م النضج  ؛ حىت سؤال الروح نفسه  هو سر تضارب مليون فتوى ورمبا كونه دينا غري 
ر هادئة جدا.  وهى ظاهرة ال وجود هلا ىف أى دين ، اليوم حول كل جزئية صغرية  ، اليهودية احتاجت آالف السنني كى تنضج وتتبلور على 

 ) الوثنية  (الصفر أما القرآن فقد صيغ من  ، سنة أخرى من الشغل املتواصل حىت تبلور من رحم اليهودية دينا جديدا ٤٠٠املسيحية احتاجت 
بيقولوا :  خد دى كمان  إدوارد.  مل يتح حىت لصانعيه فيها الفرصة لتعلم الكثري من أوليات اليهودية واملسيحية ، على عجل ىف سنوات قليلة

واألنبياء  ’ احملرف ‘واإلجنيل  ’ احملرفة ‘لو حد قال لك كده تقول له االحرتام أنك حترتم التوراة  ، القرآن احرتم التوراة واإلجنيل وكل األنبياء
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تقول إيه للى بيقولوا لك دمحم :  خد دى كمان.  لكن مرفوض أنك تتخيل حاجات من عندك ال وجود هلا أصال وتقول إنك حترتمها ، ’ احملرفني ‘
زمية الروم   . ’ ؟ تنبأ 

  ؟ فني النبوءة ، طبعا الزم ييجى هلم يوم ويتهزموا ! أى كالم -

ىن بتقول .  ابة موش كدهاإلج ! غلط -  ؟  هو ما مسعش عن الصني أو اهلند ، ’ ال تقوم الساعة إال والروم أكثر الناس ‘اإلجابة أن له نبوءة 
نيني إللى عددهم صغري أصال   ! ) وخللى على جنب كالم عمك وحيد أن اإلنسان كله إىل زوال ( بينقصوا ، مث أن اليو

زى حكاية األسكندر إللى كنتم بتحكوا عليها أو زى أن ما فيش  ، ية فكرة عن الدنيا بره الصحرا بتاعتهدمحم بتاعكم ده ما كانش عنده أ -
قة من إللى   ، صدقىن أ.  الناس ها تقول آمني ، فاكر أنه ها يقول ده احترف ؟ شروق وغروب ىف القطب خيال دمحم ده ما يزيدش عن خيال 

ده حىت ما عندهوش أى فكرة عن اللغات وفاكر كل  ؟ ) وال طبعا شافها (ه خمطوطات أو مكتبات ما مسعش عن اخرتاع امس ؛ كان بريكبها
ما يعرفش أن لغة  ! وطبعا واثق أن الناس ها تقول آمني ، والعربية لغة اجلنة ، وأن ربنا ما بيعرفش غري عرىب ، الكلمات إللى حطها ىف القرآن عربية
ىن أقدم منهااللوح احملفوظ برمتها لغة مهجنة لق غلط ىف حنو القرآن .  يطة من السنسكريتية واألرامية والفارسية والقبطية والعربية وعشرين لغة 

إمنا ببساطة متأكد أن  ، هو جاهل.  وخترتع قواعد خمصوص علشان تثبت أن كالمه منزل ، ومتأكد أن الناس ها جترى تصلح وراه ، مرة ١٠٠
أقلها  أخى اليهود واملسيح والتالميذ كان عندهم كتب ومسعوا عن .  وإما أضعف وميكن قتلهم ، ل بتاعه معاهمإللى حواليه إما أجهل ينفع الدج

مثال القرآن يقول عن األرض دحاها أى سطحها .  وحواليهم بالد مثقفة وموش أى كالم يرموه ها يعدى بسهولة كده ، الفلسفة والتاريخ واجلغرافيا
ا كروية والكتاب املقدس ، وبسطها إمنا كل ما ىف األمر أن هؤالء اطلعوا قليال على علم  ، لن أقول لك هذا دليل ألوهية ووحى.  يقول صراحة إ
ن ن الطبيعية ، أما دمحم فهو أعراىب حجازى جاهلى مطلق الغباء مل يذاكر حىت اليهودية واملسيحية جيدا ، اليو كل .  هيك طبعا عن علوم اليو

أو لو بعض معلومات دينية من كهنة أو حد فاهم  ،  ىف شبابه عن اليهودية واملسيحية شوية طراطيش كالم من شوية عبيد أعاجمإللى تعلمه دمحم
إمنا تقدر تقول ىل إيه  ! ها نبلعها ، خللى أمساء األنبياء احملرفة زى يونس وحيىي وعيسى على جنب.  فهمها طشاش أو ربع فهم ، شوية زى ورقة

 ؟ ومن شعيب ومن أنبياء أهل القرية ومن عمرانمن هو إدريس ومن هود ومن جريج ومن اخلضر ومن صاحل ومن بشر :  غامضة دىاألمساء ال
مسائهم وبقصص أحيا معقولة حلد  لتحديد آدم ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وهارون وداود وسليمان ذكروا  إمشعىن 

م الكبار املشهورون:  سيطالسبب ب ؟ ما فدخل  ، فنسى االسم أو نسى القصة أو نسى االتنني ، إمنا الباقون فجايز مسع عنهم مرة أو مرتني ،  أ
لظبط ىف الكام شهر إللى أنت بتقول عليهم ! يعىن حىت موش شاطر ىف الغش.  أبو قرش ىف أبو قرشني ورقة  ؟ عارف  ونس إيه إللى حصل 

لكامل ، وانقطع الوحى ، بن نوفل مات التثليث أصبح كفرا واملسيح مل  : عندما تغريت موازين القوى وال استضعاف فيها ، مث عاد وحيا خمتلفا 
ن صاحب يوم الدينونة ، مل يعد مرفوعا للسماء ، يعد كلمة هللا وروحه وكل إللى سبق وقاله ىف صورة وحى من جربيل رجع نسيها   ، ومل يعد الد

 ! يقدر يقطع هلم دماغهم إللى فيها الذاكرة احملرفة دى:  وإال احلل سهل دلوقت ، فاكر أن الناس الزم تنسى هى كمان وتقول آمنيو  ، كلها
س لسه ما نسيتش ! أل ) : ويرفع صوته مردفا بتباه ممزوج بضحكة ختفف من وطأته (   ! فيه 

ها - ىن.   ش فاهم حاجةوحياتك أنت مو  ! ؟ بقى هو ده إللى حصل ىف الشهور إ .  إللى حصل موش خروج ورقة إمنا دخول واحد 
وده واضح ىف اللغة نفسها أكرت من أى  ، على أية حال ده ما ينفيش كالمك عن موت ورقة ! اجللسة خلصت وأبقى أقول لك عليه بعدين

نية لنزول.  حاجة  :  ولوجدت املراحل اللغوية واضحة وضوحا غريبا ، وىلذهلت من تغري األسلوب اللغ ، لو قرأت القرآن برتتيب ما يسمى 
مباشرة وواضحة احملتوى  ، حامسة حادة وتقريرية ، اختفت وحل حملها مجل طويلة ذات معىن ، مجل قصرية بينها سجع وتكرار وإطناب وتطجني

قة حملمد وال مجل ، بال مواربة وال تزويق وال أالعيب إنشائية   ! وىف كلتا املرحلتني ال 

ىن بصوت عاىل ! ؟ إيه الشجاعة إللى نزلت عليك مرة واحدة دى  إدوارد ‘:   يبدو وحيد سعيدا مبهورا   . ’ ! ؟ تقدر تقول إللى قلته ده 

  ؟ أنت عارف حديث الوسادة ! طبعا)  : رافعا صوته ( -

  ! بتاع روك هدسون ودوريس داى ! أيوه -

ابتاع ملا شال الوسادة من حت ! موش ده ، أل - كنت   ! هأ ! هأ ! هأ ! ته وقعد على األرض وحط التوراة على املخدة وحلف أنه مؤمن 
  ! هأ ! هأ ! هأ ! عارف أنك ها تقول روك هدسون ودوريس داى
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  … وينادى روميو على نصر هللا من جديد

 
ن ا األد   يحية مفرطة املثاليةمبا ىف هذا املس ، أحتداك أن تذكر ىل قيمة أخالقية واحدة جيدة أتتنا 

  : ) وبفرض أن أى منها أتى بشىء جديد أصال (
ا تنفى التنافسية وقانون  ؟ العدل …   .  Survival of the Fittestالتحيؤ لألليق يقصدون املساواة وهى عني الظلم أل

  . مضر جدا ألنه يشجع على الكسل ؟ التكافل …
  . ني االستحالليني االسرتقاقينيألنه يؤدى الزدهار الغشاش ، كارثة  ؟ التسامح …

ملثاليات أوصلو إىل أين : أمل تسأل نفسك يوما  حاج …!  األفالطونية خراب وجهل وغباء ، ختصار …   ؟ كل من بشرو 

  ؟ إزاى خمك ما بيبطلش شغل كده -

  ؟ ويبطل ليه -

  ؟ ألن شغله وجمهوده تعترب فواقد -

  ؟ هللا يساحمك -

لكن النتيجة  . وأ إللى كنت فاكر نفسى موسوعة ، مرات ١٠قارئ قدى .  وتتعب نفسك ىف كل حاجة ، كل حاجة  بتفكر ىف ! أيوه -
  . وطول عمرك ما طلعت برأى حمدد مع حاجة وضد أى حاجة ، أنك توافق على كل حاجة

  ؟ هو أنت عاوزىن مكنة زيك ) : عدوانيةمث حول دفة احلوار ملزاح ال خيلو من  ( ! جايز دى احلاجة الوحيدة إللى ما فكرتش فيها -

  ! پروسيسوربس ميمورى من غري  ، أنت مكنة فعال -

قرأ كتري.  ماشى  عم - فكر كتري.  أ  وصلش لقرار.  و وحش .  احلقيقة وحش ما حناش قده.  ألن احلقيقة نفسها صعبة ، بس ما 
كله خده بتكتشف بعد.  كلك موش أنت إللى  تك ، كده أن فيه حاجات فاتتك  كل موقف    . وعليك تعيد حسا

  ! هأ ! هأ ! يظبس  ، فعال پروسيسورأنت عندك  ! أ آسف ! آه -

  . أبص للحاجة وأقول دى صح ودى غلط ،  ريت كنت مكنة زيك -

لظبط.  موش صح أوى وفريزر  سپنسروداروين و ڤلوڤ اپقرأت سارتر وفرويد و  ، ىف الثانوى واجلامعة ؟ أمل أكن أ نفسى مثلك هكذا 
أحدهم يرى أن املهم  ، السبب أنه يتناول اإلنسان من زاوية معينة.  وجدت كال منهم مقنعا.  هكذا كان الرتتيب.  وماركس وأفالطون وأرسطو

ككائن   رأوهوفريزر  سپنسرداروين و .  ءلث يراه كلبا حتركه الكيمياء والكهر.  آخر يرى اإلنسان غرائز ال أكثر ، رؤية اإلنسان لنفسه ومن حوله
لطبع على املثاليات ، ماركس ركز على الكائن االقتصادى.  يا واجتماعياپولوچأنثرو چيا و بيولو متطور  ت ، أفالطون ركز   ، التيمايوس ، املعنو

لعرىب ت مبعناها الطبيعى العام.  اتلةإىل آخر أعراض تلك املتالزمة املرضية العربية الق ، العزة والكرامة واجملد والفخار  قوى  ، وأرسطو على املاد
ت موجودة ، الغرائز موجودة ، الوجودية موجودة . الطبيعة يعىن   . لكن ليسوا مجيعا بنفس األمهية ، املادية موجودة ، املعنو

لذات أرسطو كان يتكلم عن الطبيعة  .  أمر كارثى حمورة اإلنسان لرؤيته للكون حول نفسه.  ألن ليست كل األشياء بشرية ؟ ملاذا أرسطو 
ألننا بشر بنلف وندور حول .  لو حدث تعارض األوىل جتب الثانية.  مبعىن هناك قوانني كونية وفيه قواعد إنسانية.  حية وغري حية ، ككل

قول ألصحاىب املاركسيني.  پيوتر مثال موش حمتاج كدهالكم.  احلقيقة لغاية ما نوصل هلا ألنه بعد كده  ، أ ماركسى أكثر من ماركس ، أ كنت 
لكتيك إللى هو ظاهرة إنسانية ، ىف مرحلة الحقة من حياته أفسد املادية إللى هى قانون كوىن مث خان املادية كلها ىف .  وجعل منه قانون ، لد
 ، لوعى والفكر وكل ده هو إللى كان بيسميه بنية فوقيةا.  دى موش مادية خالص ، البيان الشيوعى حني دعا إليصال الوعى عمدا للطبقة العاملة

  . االقتصاد والتقنية واملادة ككل ، وأنه أقل قيمة من البينية التحتية

م مجيعا ، إللى أ عاوز أقوله كلهم صح.  احلقيقة وحش ما حناش قدهفعال  -   . لكن بدرجات ، وال زلت مقتنع 

  ؟  مسرت أرسطو ، إيه ىف موضوع الدرجاتواملكنة بتاعتك بتقول  ! درجات ! آه -
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الكون مبىن على قوانني  . امسه اإلنسان ىف ذرة غبار كوىن امسها األرضچى بتقول أن الكون وقوانينه أقوى من أمزجة أو إرادة عرق بيولو  -
إخوة وممكن حنب بعض نعيش من غري  لو طلعت فلسفة إنسانوية تقول كلنا.  إخل …القوة مثال هى إللى برتبط اجملرات والكوكب .  أساسية

ن ، األبعد من هذا.  يبقى بيهرج ، صراعات ىف جمتمع اشرتاكى أو مسيحى ا األد مبا ىف  ، أحتداك أن تذكر ىل قيمة أخالقية واحدة جيدة أتتنا 
ا تنفى يقصدون املس ؟ العدل …:  ) وبفرض أن أى منها أتى بشىء جديد أصال (هذا املسيحية مفرطة املثالية  اواة وهى عني الظلم أل

ألنه  ،  كارثة  ؟ التسامح ….  مضر جدا ألنه يشجع على الكسل ؟ التكافل ….   Survival of the Fittestالتحيؤ لألليق التنافسية وقانون 
 : نفسك يوما  حاج أمل تسأل …!  األفالطونية خراب وجهل وغباء ، ختصار ….  يؤدى الزدهار الغشاشني االستحالليني االسرتقاقيني

ملثاليات أوصلو إىل أين  ، الدين قال األخالق.  والنتيجة الفقر للجميع والفساد ، االشرتاكية قالت احلب واملساواة والتشارك ؟ كل من بشرو 
ت والشموليات قامت حتديدا على ترويج مب.  والنتيجة قمع وحروب وختلف دأ واحد يبدو شديد اخلري االشرتاكية والنازية وكل الديكتاتور

  . واهلدف والنتيجة أن تستأثر حفنة أفراد على كل السلطة والثروة ، الفرد ىف خدمة اجملموع ، اإليثار املسيحى:  واملثالية

سنة  ٤٠-٣٠.  زى األسهم كده.   عبارة عن دورات ، الدين إللى أنت متغاظ منه أوى.   ريت أنت إللى تبطل تفكري شوية : بص -
تقدر ختلى األسهم أخضر على طول أو أمحر .  حاجة ما هلاش حل.  تقريبا جيل كده وجيل كده . سنة الناس تسيب ٤٠- ٣٠و ، ناس تتدينال

  ؟ دوراتية ؟ بتسميها إيه ! ؟ على طول

  ! احلقائق العلمية ال تعرف الدورات -

  ! وأمزجة البشر ال تعرف احلقائق -

 
  وناملغفلون والغشاشون والضاغن

  ؟ بتقرأ كتب مرتمجة بس -

لعرىب . ممكن ، ولو ضرورى أقرأ به ، أعرف إجنلش ؟ إزاى -   .  بس يعىن املعتاد أقرأ معظم إللى بيطلع 

افتكرته دلوقت حاال ملا جت  ، رغم أنه يعترب ثورة فكرية ، ها أجيب لك كتاب لألسف موش مرتجم ، أو لو تيجى معاى النهارده ، بكرة -
ىنال ‘ . شنيسرية الغشا   . لعامل تطور إجنليزى امسه ريتشارد دوكينز ، ١٩٧٦من سنة  ’ چيني األ

ىف كل  ، تعرف أن حاليا فيه كتب كاملة جملرد حتليل الثورة إللى عملها هذا الكتاب.  طبعا عاوز أقرأه ؟ عندك الكتاب ده.  موش معقول -
ىن أق ؟  العلوم واجتماعيا وغريه   ؟ رأهإمنا ليه أنت مهتم 

ىن من كام شهر.  موش حاجة معينة - جايز  .  ١٩٨٩لذات أىن ما كنتش قريت اإلصدار التاىن بتاع .   موش عارف ليه ، رجعت قرأته 
وبصراحة  . اكتشفت أن كتري من مناقشاتنا برتوح حلاجات هو تناوهلا.   إللى كنت أعتقد أىن مثقف فيها لغاية ما قابلتك ، چييناتكالمنا عن ال

هلا تطبيقات أوسع بكثري من الفصل إللى عمله وطبق فيه نظرية  ، چية جداحسيت أن األفكار إللى بيقوهلا وتبدو بيولو  ،  قراءتى املرة دىىف
كاية ممكن تقول حاجات مفيدة ىف احل ، أنت ’ بن البلد اجلدع ‘  ’ الشعبية ‘أو وال مؤاخدة  ، وأنت كده بثقافتك العامة.  التطور على األفكار

 لتحيؤوما إحنا إال مطا غري عاقلة تركبها كى تصل لغايتها الىت هى ا ، چييناتنا هى الكائن احلىطبعا الفكرة األساس عنده أن .  دى
survival  ، هى الىت ظهرت أوال ؛ وبعدها بنيت فوقه كل الكائنات ، چينيىف البدء كان ال . وتضحى بنا بسهولة عندما تؤدى غرضها منا ، 

من أول أنثى .  ظواهر كتري ما أقدرش أفتكرها كلها من عوامل النبات احلشرات واحليوان تثبت كده.  ال أكثر ، ن الذين بنينا كى تعيش بواسطتناوحن
كل زوجها بعد التلقيح نه نفسه ال جييد السباحة ، احلشرة الىت    . حىت األب منا إللى يقفز للنهر إلنقاذ ابنه رغم علمه 

  .  أ فاكر الكالم ده ، أيوه -

لذات جزء عاوزك تقول ىل رأيك فيه ، اقرأه األول.  أقول لك عليه بعدين ، على فكرة أ ىل حتفظ على الكتاب - ألنه حاسس  ، وفيه 
بنوع خطري  بيتكلم عن عشرية من الطيور أصيبت.  فيه مثال بيلح على بشكل غريب.  ممكن يتطبق على حاجات كتري أبعد من الطيور واحلشرات

ستثناء منطقة الرقبة والرأس.  من احلشرات الواخزة ا تنقى كل جسدها  هذا يتطلب قيام طري آخر بتخليصها هلا من .  وألن ليس للطيور يدان فإ
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كلمة مزدوجة  ( suckers، أو ما يسميه دكتور دوكينز  هو الرغبة ىف تنقية اآلخرين من الطفيليات)  املوروث (لو أن امليل الچييىن .  الطفيليات
م من  ، ستكون النتيجة أن تنجو كل العشرية وال مشكلة ) املعىن مبعىن املصاصني واملغفلني ، ألن كلهم سيسعون لتنقية رقاب ورءوس أقرا

بد ستخلق ميوال ختتلف ، ال  ، هذه الذى حتدث عشوائيا عادة ، وال بد وأن التطفرات الچيينية لكن هذه حالة مثالية للغاية.  احلشرات الفتاكة
؟  أى الغشاشون cheats، أو ما يسميه دكتور دوكينز  ماذا لو أن امليل الطبيعى هو عدم الرغبة ىف مساعدة أحد.  قليال أو كثريا مبرور الوقت

املوروث الچييىن وضع ماذا لو أن .  ستكون النتيجة الواضحة والفورية هى انقراض العشرية،  ) كلمة أخرى من مصطلحات القمار كسابقتها (
، وسيحدث أن جيد هؤالء وقتا أوفر للبحث عن  سيسهر املغفلون على رعاية الغشاشني.  هذا امليل ىف بعض الطيور وامليل اآلخر ىف البعض الباقى

لكن املفارقة أن انقراض  . ، تدرجييا ستحدث صريورة انتخاب طبيعى تؤدى بعد قليل النقراض املغفلني الطعام والتزاوج واللهو ورعاية األفراخ
م لن جيدوا أحدا خيلصهم من احلشرات الطفيلية ، ونتيجة هذا السيناريو هى انقراض  املغفلني سيؤدى بعد قليل النقراض الغشاشني أنفسهم أل

لثالكن ماذ.  ؟ رمبا ، طيورا وال بشرا هل اخلالصة أن ىف كل األحوال لن تنجو مثل تلك العشرية.  العشرية ككل أيضا ماذا .  ا لو أن هناك بديال 
خذ ، أى من يذكرون   grudgers، أو أيضا مبصطلحات دكتور دوكينز الضاغنون  لو أن مثة ميل چييىن موروث يدفعك ألن تعطى فقط حني 

  . لك مجيلك من عدمه قبل أن يقدموا لك مجيال ىف املقابل

 Scratch myاإلجنليز بيقولوها  . أنت ممكن تضغن املعروف أو اجلميل ، موش كلمة وحشة ، الضاغنون من الضغينة.  أيوه عارف -

back, I’ll scratch yours!  .  

،   لو الغشاشون أغلبية أكثر من نسبة ما حرجة.  ساعتها سيعتمد األمر على الوزن النسىب لكل من تلك امليول الچيينية الثالثة.  لظبط -
لعيش دون سواهم ،  لو الضاغنون أغلبية أكثر من نسبة ما حرجة.   بعد ذلك كما نعلم سينقرضون ومن مث كل العشرية، مث سيزدهرون وينفردون 

، لكنهم هم أنفسهم سينقرضون بعد ذلك ألن الضاغنني لن يقدموا هلم  سيتعيش الغشاشون على ما هو قائم من مغفلني حىت يؤدون النقراضهم
  . ة من خالل بقاء الضاغنني، وستنجو العشري  أية خدمات جمانية من طرف واحد

  ؟ طيور تيجى هلا براغيت ! وما مسعتش طول عمرى عن احلشرات دى ،  أ شغلىت الدواجن ! قصة غريبة ) : يغايظه ىف ال مباالة ( -

زر ) : صائحا ( - لذات  ، تپراطورىف كل زمان منذ نشأة احلضارات واإلم . مؤكد تنطبق على البشر ، كنموذج ، أوال هى ؟ أنت ها  و
، نشأت األسس املوضوعية له من شبكة أعصاب  عامل واحد جملوب ىف حنن.  وإال مات معزوال ، مستحيل ال حيتاج أحد ملساعدة األخر.  اآلن

ين للعملية الشديد املوالتك التداخل، ومن خالل  ثورة االتصاالت واملعلومات وقنوات الساتياليت وشبكة اإلنرتنيت خالل، من  ومن دورة دموية
  ؟ صح.  اإلنتاجية ىف االقتصاد العاملى

  ! صح -

لوث دوكينز  - نيا أ حاسس أن ىف   . أساس عميق جدا من أمنا الطبيعة لنظرية اقتصادية كبرية - املغفلون والغشاشون والضاغنون-إذن 
ال يؤكد فقط فكرة  ’ طبيعى ‘واملثال بتاع الطيور برهان .  ، خد وهات هى أساس الرأمسالية العلمانية املعاصرة كما نراها اليوم ’ الضغينة ‘

اية التاريخ . إمنا جيزم حبتميتها ، الرأمسالية ا  ا إنسانية وال دميوقراطية كما ذهب واحد أنت عارفه إ ا تنافسية شرسة وال  ، لكن ليس أل ، إمنا أل
ا أصولية جدا.  ترحم ا أم كل األصوليات ، أل واحلقيقة كده أن كل الفكر .  أمنا الطبيعة الىت مل تتغري آلالف املاليني من السننيمشيئة  ، أل

كثر من تطفر چييىن مناهض لقوانني الطبيعة بل ومؤدى لالنقراض إلنسانوى ما هو  ، وال من  ، وهو ليس من طبيعة البشرية األصلية املسمى 
ك.  طبيعة أى عرق تقريبا ماليست فقط كما يقولون قوى  حلق بكل ما ىف الدغل وقوانينه من  ل الضعيف جشعا و حلق ويرتكه  كله  ، إمنا 
مانة وكرامة وحق وعدل.  يعىن أخالقيات القدرة مرة أخرى ، نبل وعدل وشفافية قانون .  ، لكن ىف نفس الوقت بال رمحة شايلوك الذى يعاملك 

ملناسبة به الكثري من الشرف والشهام ، أو   law of the jungleوأكيد قرأت كيپلينج صاحب املصطلح .  ة وحىت احلب واحلنانالدغل الذى 
هل :  وإليك بعض أمثلة ملا ميكن أن يثريه من أسئلة ، أ عدت ألنشغل بشدة بذلك النموذج الثالثى ، املهم.  طبعا قرأت فتوات جنيب حمفوظ

أن ينجو املغفلون أيضا ألن  ، ) چىهذه مصطلح تطورى بيولو  ’ مستقر ‘طبعا كما تعلم و  (’   املستقر ‘من األرجح تطور ىف مثل هذا النموذج 
؟ أيضا هل الرأمسالية  ، هذا طبعا ما مل يتولد فجأة بسبب التطفر الچييىن بعض الغشاشني من جديد عامة سيكون مثة من سيبادهلم املعروف مبثله

دى  وال ينطبق عليها ختوفات أرسطو الكالسية من األوليجاركية،  املعاصرة دى هى احلاضنة وراعية العلم والتقنية ، بل هم أقرب للنخبة الىت 
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م ليسوا أول أوليجاركيني عظماء ’ األستاذ ‘حبكمها  كوسفمثال كراسوس الذى قضى على العبد السفاح الوضيع س ، ؟ هذا مع العلم أ  پار
ب كل القرى وقتل كل من هو ليس عبدا فانقلب بنفسه قائدا عسكر وجند كل  ، لكنه رأى احلضارة ىف خطر.  رجل بيزنسكان  ، الذى 

ىن ؟ إيه رأيك.  أمواله الستعادة مسار التاريخ وإنقاذه من عصور ظالم سابقة لألوان   ؟ وإوعى تقول ىل أرسطو أوالىن وأرسطو 

 
  عن يد وهم صاغرون

  .  رأىي أن الراجل ده بيتكلم ىف الدين -

  ! ؟ راجل مني ) : ستغراب ( -

  . دوكينز -

  ! ؟ إزاى -

  ؟ هو يهودى -

ى دين.  ال يهودى وال غري يهودى -  !  آه فهمت ! ؟ مث هل فيه واحد يهودى امسه ريتشارد . ده آخر واحد على وش األرض ميكن ربطه 
زر أو تستهزأ ، أنت عارف أنه موش يهودى   . وبتحاول 

لسن ‘إللى بتسميه الضاغنني هو .  ىف الدينبرضه ال مينع أنه بيتكلم  - لعني والسن  من لطمك على  ‘إللى بتسميه املغفلني هو .  ’ العني 
أقطع دراعى الراجل ده عاوز يقول اليهودية هى الدين .  ’  عن يد وهم صاغرون ‘وإللى بتسميه الغشاشني هو .  ’ خدك األمين حول له اآلخر

  ! الصح

ى دينقلت !  ؟ أنت بتخرف - مل . ( وبس ىچعامل بيولو  ، لك ما هلوش دعوة  إمنا إللى أنت بتقوله ده كالم برضه  ) : مث بعد برهة 
تكلم ىف البيولو .  يقلب الدماغ ىن خالص ،  أستشريك ىف نظرية اقتصاديةچيا علشان أ  املسيحية  ، فعال كالمك صح . رحت طالع ىل حباجة 

االشرتاكية والشيوعية والدميوقراطية إىل آخر ما يسمى نفسه بفلسفات أو أيديولوچيات .  خد وخد ، التطورى طبعا خطة كارثية من املنظور
لظبط إنسانوية .  ، بني من يعلم ومن ال يعلم ، بني الكسول واجملتهد لكنها تساوى بني القوى والضعيف ، ، نعم هى ليست املسيحية 
وعلشان كده مستحيل كان الشيوعية تنجح  ، إمنا الكل مغفلني ، موش عدد كاف ، كاف من املغفلني  چيات قائمة على فرضية وجود عددأيديولو 

واملوجود هو  ،  اليهودية أصال اندثرت ، لكن أرجوك من كل قلىب سيبك من الربط بتاعك بني الرأمسالية واليهودية.  حىت لو اتطبقت زى الكتاب
إمنا إيه إللى .  علشان تعرف حقيقة زى دى ، مرات زىي ١٠متهيأ ىل موش الزم تكون رحت إسرائيل .  العلمانية بتاعتها إللى امسها الصهيونية

  ؟ دخل اإلسالم ىف املوضوع

  . االسرتقاق واالستحالل ، خلد وطالب جايز بيلمح -

ت املؤامرة ! الاااا -   ! أنت اتعديت من ونس نظر

جلزية واخلراج وغريهجايز قصده املسلمني شايفني أن من حقهم أن يستح - م األسياد و ، لوا بقية الناس  ال يعلم أن كلنا .  ’ خري أمة ‘أل
  ! كلنا خري أمة  . وفيه خري امة أخريت للناس ، وفيه أبناء امللكوت ، فيه عند شعب اإلله املختار.  خري أمة

 
  . املسلمون لو أقلية ها ينقرضوا

  ! ها تنقرض البشرية كلها ، أو لو حكموا العامل ، لو أغلبية

إمنا ال أحد ىف الدنيا  ، صحيح أ اتولدت ىف نفس السنة إللى مات فيها ) : مث مبتسما (.  أ مل أدع هذا أبدا ؟ أ أفضل من أينستاين -
  ! ميكن أن يدعى شيئا كالذى قلته

فكار معادية لإلسالم -   ؟ إذن ملاذا تشغل نفسك 
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ام ظامل - ملرة.  أ ما يهمنيش حد ميدح اإلسالم أو املسلمني أو يذمهم.  حىت هذا ا ما يشغلىن موضوع .  ده موضوع ال يشغلىن 
ها  ، أو لو حكموا العامل ، لو أغلبية . املسلمون لو أقلية ها ينقرضوا ! يبقى ها ينقرضوا ال حمالة ، لو املسلمني بيفكروا كده فعال.  االنقراض

  ! نظرية مبليون دوالر  حاج دى!  تنقرض البشرية كلها

على فكرة .   وال احسبها أنت  رزق.  ؟ اآللة احلاسبة  ونس دوليساووا كام سهم دواجن .  هات مليون دوالر ) : وقد عاد للدعابة ( -
  ! ويعجبك أوى ، نة زيكمك.  حتت كذا ٠/٠ ٥و ، فوق كذا ٠/٠ ٥يبص لسعر االفتتاح وىف حلظة يقول لك .  الواد رزق ده عبقرى ىف األرقام

كلمك ىف إيه وأنت بتتكلم ىف إيه.  أنت مهرج -   ؟ شوف 

م speciesچية عشرية بيولو .  يعىن اخلالصة أن أنت اإلنسان عندك ما هلوش قيمة -   . ها تنقرض ىف يوم من األ

وها  ، أن التقنية إللى اخرتعتها ال ميكن تنقرضاملهم .  ما تفرقش تنقرض أو تفضل موجودة زى الصراصري واحلمري والقرود ما هى موجودة -
ومضطر أقول لك التحفظ إللى موش عاجبىن ىف  ، لكن أنت إنسان مزعج ، أ موش عاوز أسبق قراءتك للكتاب . تستفيد منها العشائر التالية

ىننظرية ال .  خللى الفروة جلوه واألمعاء لربه ، وكينز قلب األرنبمبدئيا قلت أن د.  الكالم ده كتبته ىف جملة الكلية كمراجعة للكتاب . چيني األ
ت جعل ال  ، وعلى فكرة هو تنبه جلربوت نظريته وأثرها املذهل.  ال عقل هلا وال إرادة ) بني قوسني (چيني هو الكائن احلى وحنن مطا أو روبو

بعد العرض واملدح اجلامع الشامل قلت إن ىل  ، املهم.  نيكر امسه مكعب ، وىف اإلصدار التاىن ضرب ىف املقدمة مثال يشبه كالمى عن األرنب
نية  . هو أن اجلمال احلقيقى للمعادالت يكمن ىف بساطتها ، حتفظ أو إحساس بعدم االرتياح ومشكلة دوكينز أنه وضع اإلنسان فوق قانون أ

  . چينيوده ضد إرادة ال ،  زى مثال أنه ممكن حيدد النسل.  چييناتال

نية ، كتري التصرفات تبدو إيثارية.  أوال جايز املعادلة أعقد من كده.  چييناتأنت حمتاج تقرأ كتري ىف ال ، الاااا - مث  . لكنها ىف العمق أ
ها قد تكون آليات تدمري ذاتى ، جايز العكس هو الصحيح ، نيا دى أنت .  وتؤدى النقراض اإلنسان ، الفلسفات اإلنسانوية الىت ابتكر

لثا . إمنا جايز ما تعرفش أن عشائر كترية انقرضت لنفس السبب ،  عادى ، عارفها  ؟ من قال لك أن حتديد النسل ضد قوانني داروين ، مث 
أن  ليقليس معىن األ ، رابعا.  عادى برضه.  لعكس إجناب نسل كتري ممكن يؤدى لالنقراض ، إجناب نسل أفضل ال ميكن يكون ضد داروين

لكن ما أن تصل لصيغة عيش مشرتك تضمن البقاء  ، تتصارع نعم فيما بينها ، چيينات أو األفراد أو حىت العشائرال.  لكتقضى على كل من حو 
ا قد جنحت ، هلا مجيعا هو وعاء أو بركة  ليقاأل.  أو حىت عشرية مفردة ، أو فرد مفرد ، چيني مفردليس معناها  ليقاأل.  حىت تعترب هنا فقط أ

pool   الداروينية نفسها تطورت مسرت وحيد  . واخللود لتحيؤلة مجاعية قادرة ىف جمملها على اكامچيينات .  

ألحرى بني  ، إمنا الصراع املؤدى لتوازن مستقر بني الكائنات ، ليس الصراع فقط ، أهم قانون ىف التطور إطالقا ! مظبوط ! مظبوط - أو 
  . چييناتال

التوازن .  صمود التوازن مع الزمن . استقرار التوازن.   Stability of Equilibrium.  اهلندسة عندأيوه القانون ده ىف  ‘:  ويتدخل ونس
نية تتزن ها  ،  ممكن حتط كورة على قمة تل.  لكن من السهل ينهار ىف أى حلظة ، التوازن ممكن يكون موجود حلظيا.  حاجة واستقراره حاجة 

ا لكن لو حطيتها ىف قاع حفرة التوازن ها بفضل مستقر .  كن شوية هواء بسيط من اجلنب ها ينزلوها للسفحل ، اجلاذبية تساوى رد الفعل ، مكا
  . ’ ! على طول

خد مثال للموضوع  ! سنني ١٠أخد الشهادة ىف .  معلوماته ىف اهلندسة موش أحسن كتري من معلوماته ىف األسهم.  سيبك من ونس ده -
ىن علشان واحدة قنفدة.  يه دمها أخفاحلاجات ف ، ده من عامل احليوان طبعا االشتباك مستحيل بني  ؟ يعملوا إيه ، لو قنفد عاوز حيارب قنفد 

لساعات.  االتنني توازن .   لغاية ما واحد يزهق أو جيوع أو أى حاجة وميشى ! توازن.  ثبات مطلق.  ما فيش حاجة بتحصل.  يقفوا قدام بعض 
وأكيد القنفد الفائز  ، عارف إزاى حيل مشاكله ، ككل جمتمع مستقر عرب الزمن ، قنافد إللى بيطبق القوانني دىمع ذلك جمتمع ال ! غري مستقر
  . لألليقدائما والتحيؤ  ، هو األليق

ألمثلة ملا تقول ، أنت إنسان هايل ! صحيح - لنسبة لإلنسان ، والكتاب نفسه حافل  لضبط  .  عجىنوهذا ما أز  ، لكنه مل يقل ما تقول 
ح ألى شىء ميكن أن يصور اإلنسان كشىء فوق القوانني أ .  هو توقع أو على األقل متىن له أن ينجو بفلسفاته اإلنسانوية . املشكلة أىن ال أر

حث ىن موش هو ال .  علشان أقرتح نظرية علمية ، وال متخصص حىت زيك ، موش عامل وال  لك  فاكر ملا قلت.  چينيلكن إحساسى أن األ



١٦٤  

هذه وجدت قبل تكون !  التقنية:  لكن هناك ما هو أخلد ، چيني خالد صحيحال.  أ موش موافق.  چييناتوأنت قلت املهم ال ،  املهم التقنية
ت ، جزيئات الدى إن إيه األربعة املشهورة ت واحليوا ة بنت الطبيع.  إللى عاشت حىت اليوم بدون تغيري إطالقا وبنيت فوقها كل أجسام النبا

.  وهلا روح صحيح فهى التقنية ، إذا كان فيه حاجة حية صحيح.  وكلها تقنيات عمارة متقدمة جدا ، بنت الكهوف ، بنت الكريستال ، اجملرات
 اخرتعت چية قد نراها بدائية جدا هى إللىعشائر بيولو .  كبشر ما زلنا بنستخدم تقنيات النمل والنحل ىف البناء وىف اإلدارة وىف مبدأ التخصص

ر ، الرادار ، موجات الراديو ، التخاطب مبوجات الصوت ، اخلال الضوئية ، املرا العاكسة ، العدسات متغرية البؤرة املوجات  ، السو
 ، انهندسة الطري  ، تصميم الغواصات ، التغذية الرجوعية ككل ، جمسات احلرارة والضغط ، تكييف اهلواء ، كيمياء حفظ الطعام ، التصادمية

تقريبا اإلنسان مل خيرتع شيئا يستحق .  هذه ليست حبال خمرتعات بشرية.  چيات احلروبسرتاتي ، التلقيح االصطناعى ، تقنيات ختزين املعلومات
ة ال هذه معادل.  چييناتوليس ال ، اخلالد حقا هو التقنية.  جاء فوجد كل شىء جاهزا.  ) ! (حىت تسجيل الصوت عرفته الببغاوات .  الذكر

هادى وساكت وما لكش رأى ىف مواضيع مثرية زى  ، أنتچيينات إمنا إزاى  أخصائى ال ) : مث صائحا . ( مبا ىف ذلك اإلنسان ، تستثىن أحدا
الزم نعرف رأسنا من .  هى دى حاجة فيها جايز وموش جايز.  يعىن إيه جايز اإلنسان ينقرض ؟ ’ عادى ‘ ، ’ عادى ‘وتقول ىل  ، دى

  ؟ أنت ليه داميا بتهرب من تكوين رأى.  رجلينا

لثا.  والرفض املبالغ فيه ، ردود ضهرى ترتاوح دائما ما بني التأييد املبالغ فيه أ ماىل ومال :  الال مباالة املبالغ فيها:  هذه املرة اختار شيئا 
تب ، علينا نصلح الواقع إللى إحنا فيه.  لسه بدرى ع الكالم ده ؟ انقراض البشرية ىن كله روبو   ! زيك كده ، دل ما حنلم زيك بواقع 

ىن فيه ، قوم بينا حاال أديك الكتاب ؟ أنت ها جتنىن -   ؟ ملا نشوف ها خترب إيه 

مسة ىف سؤال وبعد حلظة لسن:  حدجه بنظرة إعجاب  لعني والسن    ! لك حاجات  حاج ! ؟ العني 

 
  كل حاجة عيب والفقر بس موش عيب

بل رمبا تثري الشفقة إذا وضعنا ىف  ، ىف احلقيقة كانت أبسط بكثري مما توقع.  شقة مجيلة وحلوة :  وقال جمامال ، ول احلاج ىف أرجاء الشقةجت
رخيه حىت مائدة الطعام عليها  ، منضدة ، مكتب ، الحظ أن هناك ساعة على كل حائط وعلى كل سطح أفقى.  االعتبار اسم وحيد الديب و

ربعة أوجهساعة أ   ! عادة قدمية:   فعلق وحيد.  ثرية 

  ! دنيا براسني ورجل واحدة ومن غري إيدين:  بس لألسف ، الساعات دى معناها أنك عاوز تعمل حاجات كتري -

قد يثري مقارنة على األقل ألنه  ، ومل يعلق ، على الفور أنه پيانو آمال نور الشخصى فهمالذى الفخيم األثرى پيانو حتسس ال.  واصل التجوال
لظبط ، تصدق:  مث الحظ صورة لنجيب حمفوظ وعلق قائال.   غري حمببة بني أرستقراطية هذه القطعة وبساطة بقية الشقة  ؟  عندى واحدة زيها 

ا ىل من األهرام ، واحد صحفى حبيىب زيك كده م ، جا   . بعد وفاة جنيب حمفوظ بتالت أ

  : الحظ أن ضهرى تسمر أمام لوحة االقتباسات ،  ثقيل الظل حول كلمة وفاة الىت ال يستخدمها أبداوقبل أن يزج وحيد نفسه بتعليق علماىن
‘Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body’ 
‘Work can only be obtained from temperature differences between systems in contact with each other. 

When work is done, such systems tend to even out; and that loss of heat occurs in the form of entropy.’ 
‘The entropy of an isolated system not at equilibrium will tend to increase over time, approaching a 

maximum value.’ 
The second law of thermodynamics 

—as the statement, originated and evolved, by Rudolf Clausius 
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‘Every Roman was surrounded by slaves. The slave and his psychology flooded ancient Italy, and 
every Roman became inwardly, and of course unwittingly, a slave. Because living constantly in the 
atmosphere of slaves, he became infected through the unconscious with their psychology. No one can 
shield himself from such an influence.’ 

Carl Gustav Jung 
—Contributions to Analytical Psychology (1928) 

نية مث سأل ح . لكنه لوهلة تشكك ىف إجنليزيته ، قرأها   . ’ كنت متوقع حاجة ألرسطو ‘:  ائما حول املوضوعقرأها 

  ! ممكن برضه تعتربها ألرسطو ) : ضاحكا ( -

نه يعرف صاحب الكلمات   . ’ ؟ إمشعىن يونج ‘:  ضهرى مضيفا مبا يعىن 

يار احلضارات ‘:  وسأل من جديد ، حىت تيقن متاما من فهمها ، فاضطر هو إلعادة قراءة اللوحة ، مل يرد وحيد  ؟ صح ؟ هو قضيتك ا
لفعل للخروج .  ’ ؟ ’ پراطورية الرومانيةاضمحالل وسقوط اإلم ‘أكيد قريت إدوارد جيبون  ذا السؤال كان ذكاء ضهرى اخلارق قد هيأ وحيد 

  . عن صمته

ا أح.  سطور ٣عبارة يونج دى بتلخصها ىف .  جيبون ده آالف الصفحات.  أنت أستاذ  حاج -  ’ عبد ‘الت كلمة العبارة رائعة أ
مددت صفة العبد لتشمل الباليني املبلينة  -ىف رأىي- ومن مث  ، ملصطلح نفسى أكثر منه شيئا خيص لون البشرة أو وجود أو عدم وجود صك ملكية

ألحرار وهم من الداخل أبعد ما يكون عن سيكولو  ، من سكان الكوكب احلاليني   . چية السيدممن نصفهم عادة 

  ! ’ كلنا عبد ىف ظل اجلمهورية ‘:  كانوا زمان بيكتبوها لنا على الكراريس ، دى أ عارفها كويس ) : ضاحكا ( -

ا.  لعبارة ٠/٠ ١٠٠على فكرة أ موش متيم  -  ٢٠وده كان أكرت من  ، هى وقانون الديناميات احلرارية التاىن ، بعد ما عجبتىن وبروز
مل فيها ، سنة لطريقة ال يتأثر بسيكولو  ،  القائد احلق.  ووجدت فيها عيب ، فضلت أ املفروض فيه .  إللى صورها يونجالفورية چية العبيد 

الزم تيجى أجيال .  الزم متر قرون قبل ما ختمد جذوة احلضارة بفعل طغيان العبيد على املسرح.  چيينات هى إللى خلته قائدحاجة امسها 
ا ، لغاية ما تعترب األجيال اجلديدة وجود العبيد ىف مركز احلضارة ، قرن لعد قرن أو ، چيينات عقد بعد عقدوتتغري ال ، وأجيال .  حقيقة مسلم 

مش أصحاب ال قول عليك أستاذ.  ينقرضون ، ويندثرون چيينات القيادية احلقيقيةوتبتدى آلية االنتخاب الطبيعى  ألن كتاب  ، علشان كده 
مع ذلك زى ما أنت شايف أ ما .  هو نفس النظرية لكن بتحليل وتركيب أدق من حيث التفاصيل.  بيبني الفرق الدقيق ده ، زى كتاب جيبون

ريخ احلضارات كلها ، زلت معترب نظرية يونج ضرب من العبقرية تقصدى إم.  وبتفسر   ،  الرومانية والربيطانية واألمريكية ، اخلري التالتة پراطور
  . غريهارخيية أو امل ، وجايز أية حضارة أخرى مستقبال

  ؟ ڤييتية حضارات شريعىن قصدك اإلسالمية والفرنسية والسو  -

 ، احلضارات ثالث ألنه ال يوجد ىف التاريخ سوى ثالث ثورات تقنية . إما حضارة وإما ال حضارة.  ما فيش حاجة امسها حضارات شر -
توىف مواجهتها أرى إم.  الصناعة-الزراعة والصناعة وما بعد أو لو شئت  ، تنشأ للتطفل على منجزات احلضارة واإلغارة عليها ، شر پراطور

ا متثل صراع املادى ضد املعنوى املسيحية  ؛ چيات للعبيدثالث ثورات تقنية ىف مواجهة ثالث أيديولو :  تقسيمة أخرى قد يراها البعض أفضل أل
والصينية مع  ڤيتيةمث االشرتاكية السو  ، فرنسية حاربت ثورة اإلجنليز الصناعيةواالشرتاكية ال ، خنرت روما من الداخل واإلسالم هامجها من اخلارج

ن اآلن حضارة ما بعد ت پهنا ثالثة أم ، أ أكثر مادية وأرى الصراعات دوما مادة ضد مادة.  الصناعة األمريكية- اإلسالم جمتمعني حيار راطور
تپضد ثالثة أم   . إما حضارة وإما هجامة.  ن إما حضارة وإما ال حضارةوأرى كما أرى كف يدى اآلن أ ، راطور

اش وهباش وهليب ومنسر  ) ومفردها نورى ( ] بفتح النون [فيه كمان مطاريد وجبالوية وعويل ونور  ؟ تعرف منني كلمة هجامة - ونتاش و
.  ليسوا فتوات ! ال … ! يهم من خارج القريةطابور من مرتادفات اخرتعها املصريون لكلمة لص مسلح يهبط عل،  إخل … ] بضم اخلاء [وخط 

حرتام ، على أبناء ذات البلدإمنا  ، نيةال تقال على العر ، إخل …فتوة وقبضاى وبلطجى  واسأل جنيب  ، وهؤالء غالبا ما ينظر الناس إليهم 
  !  حمفوظ
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 ، پوليوننيلسون أم  ، قيصر أم هانيبال ؟ ا قاطع الطريق، فالسؤال هو فقط أيهما البناء وأيهم ثورة تقنية ، لوكنت أرى احلضارة حضارة -
صر لثورة تقنية:  اإلجابة بسيطة ؟ أى فالن أم أى عالن ، أيزينهاور أم  من الذى له شرعية  ؟ ومن الذى يتطفل عليها ، من منهما الذى أتى 

لثورة تقنية:  بسيطةاإلجابة  ؟ ومن هو الوحشى التوسعى اهلجام القرصان قاطع طريق ، حكم العامل ومن الذى يتطفل  ، من منهما الذى أتى 
ش حضارة ، طبعا عند ثقافة وعند تراث.  إنه اخللط الدائم بني مفهوم احلضارة وبني مفاهيم زى الثقافة والرتاث ؟ عليها قد .  لكن ما عند

مالت عميقة كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلة قصصا وأساطري ساحرة مجيلة وقد أجد ىف   ، أجد ىف كلمات كونفوشيوس وبوذا حكما عظيمة و
لكن ال ميكن أن  ، قد أجد ىف نساء فرنسا إهلاما ما أو مجاال ما أو حبا مميزا للحياة.  لكن كل هذا شىء واحلضارة شىء آخر ، واسعة اخليال

ا ببساطة سيارات  -رغم أن مقودها لليمني وميكن أن تتسبب ىف حوادث-ينا كانت تسري مياپريس  أنسى أن السيارات األوىل ىف شوارع  ذلك أل
 . ال أكثر وال أقل ، احلضارة ثورة تقنية . مث بعد ذلك راحوا يغسلون أدمغة العامل أن اإلجنليز هم من يسريون ىف اجلانب اخلطأ للشارع ، مستوردة

م  ا البشر حيا ؤهم ، اليومية رأسا على عقبثورة تقلب الطريقة الىت يعيش  إذا فشلت تلك احلكم .  فال تعود نفسها الطريقة الىت عاش عليها آ
فهذه قرصنة  ، أما إذا أدت هى أو غريها لرفض ذلك التطور أو مقاومته.  تظل ترا مسليا لطيفا ال ضرر منه ، واألساطري ىف خلق ثورة تقنية

  ! توصيف آخر هلا ، وال لدى التاريخ ، وليس لدى ، وقطع طريق

اخلليفة املأمون إللى مسميني الشارع هنا على .  أ موافقك على بعض حاجات.  لعكس ، لعكس ) : الضفة تتعدل من جديد ( -
م وأغدق عل ، كان كافر وبيقول القرآن خملوق ، وأكرب واحد يضرب به املثل على زهوة حضارة اإلسالم ، امسه يهم من وأغلب إللى أحاط نفسه 

  . دى أ فامهها.  أطباء وعلماء ومرتمجني كانوا مسيحيني ويهود

  . ما كانش عمل حاجة من إللى عمله ، لعلمك جايز لوال أنه كافر.  معلومة جديدة -

  . الدين ال يتعارض مع العلم . أ موش معاك ىف دى -

كالم اپاپ  ، الزم تفهمه م البداية أنه موش شرط يسمع الكالم.  صغرهاالخرتاع حمتاج بيئة معينة الزم يعيشها الطفل من .  يتعارض ، أل -
أنت ال ميكن أن  . وكل احلاجات إللى حواليه مقدسة موش ممكن يطلع خمرتع.  كالم الكاهن ، كالم رئيس الدولة ، كالم املدرس ، وماما

لتقنية االنتقائية .  وآخذ من نفسى أفضل ما عندى ، لغرب أفضل ما عندهتقول آخذ من ا.  وترفض العقلية الىت أجنبت تلك التقنية ، تستعني 
مارجاريت  . كأخالقنا ملا اخرتعوا شيئا  ’ قومية ‘ولو كانت أخالقهم  ، األخالق الىت نسميها منحلة هى الىت صنعت تلك املنجزات . شىء مقزز

خذها كلها أو ترتكها ك ، مييد قالت ذات مرة إن الثقافة كاللغة   ! لهاإما أن 

احملرمات ال أول هلا وال .  ىف دى أنتم صح.  ’ كنا أنتجنا واخرتعنا زيهم ،   ريت كنا كالب زيهم ‘نفس كالم روميو  ) : ضاحكا ( -
كل ! عند كل حاجة عيب والفقر بس هو إللى موش عيب.  آخر وإللى بتسرق  . ومتعنطر ع الشغل اليدوى ، عند الشباب موش القى 

العرب حيرقون أعالم إسرائيل وأمريكا صباحا مساءا بينما كان من املمكن استخدام القماش ىف سرت مؤخرات أطفاهلم .  س تعمل شريفةوعند اجلن
أنت  . وغريه وغريه . بينما مصدر دخلهم الوحيد هو التسول ، الفلسطينيون يعظوننا صباحا مساء ىف العزة والكرامة والشعب العرىب األىب.  العارية
بيقول على  -األمريكان وال األملان وال اإلجنليز وال اليااپنيني وال أى حد-عمرك شفت أى شعب  ، معناها الرافض ؟ معناها إيه ’ أىب ‘رف عا

  ! ؟  نفسه أنه الشعب الرافض

قت مع نبيل على هذا هو الكتاب الذى كنت قد اتف.  هناك شىء مل أعرف كيف أقوله لك حىت اآلن ‘:  ويتنهد قائال ، يسلمه الكتاب
  . ’ ! ترمجته

ت والرتمحات على نوبل كل حاجة عيب  ، متفكرا ىف أشياء أخرى غري هذه ، ويشرد وحيد متأمال وجهه . كاملتوقع يغوص ضهرى ىف الذكر
والتاىن  ، ت أهمواحد بيقول املاد ، ما هى دى نفس حوار آالف السنني إللى بدأه أرسطو وأفالطون!  ؟ جبتها إزاى دى:  والفقر موش عيب

ت أهم كل حاجة عيب والفقر بس موش   ! لو مسع كلمتك دى تيجى له سكتة قلبية ، أفالطون نفسه إللى بيحتقر كل شىء مادى !  املعنو
  ! لك حاجات  حاج ! عيب

 



١٦٧  

لضبط ما أنت مقبل عليه   ما أردت قوله هو أنك رمبا ال تدرى 
  ! چيينات هذاهتمامك مبوضوع ال

ر شىء حمدد ىف احلاج ضهرى ، ختصار وبني أحكامه الكثرية  ، چييناتكيف يربط بني معلوماته الواسعة ىف ال.  فضول وحيد ، لقد أ
ن يلقن الشباب فوق الكوبرى   ، بسيطا هاد متدرجا ، مث بعد ذلك ال يهمه إال أن يكون مصلحا اجتماعيا.  الواثقة عن الشعوب والناس واألد

 ، ال ميكن أن يكون األمر جمرد جتاور عشوائى بني ما كنت أمسيه أ أعماق الشعوب.  أو يقبض على قاتل نبيل بنفسه ، جادا كيف يكون
لبشر كضهرى ، أو رمبا أعدله إىل الچيولوچيا الچيينية ، چيولوچية لألمموالطبقات ال حلياة و على الرغم .  وبني بقية أفكار شخص هائل اخلربة 
رمبا هذا الكتاب يكون .  ومل أظفر بشىء حمدد ، لقد استدرجته كثريا للموضوع.  ال ميكن أن أنكر ، هو آلة تفكري جبارة ، وتناقضه من ختبطه

لبال من قصة الطيور هذه.  فاحتة طيبة هلذا االستطالع الثرى فكار ال ختطر  مث ما هذا االستخفاف الزائد .  ىف غمضة عني خرج هذا اللعني 
ىنال ‘الرائع اآلن أن فكرة مناقشة كتاب  ؟ أهو ثقة بال معىن أم أشياء خفية ال أفهمها ؟ ىء عندهبكل ش .  سو تبدو واعدة جدا’  چيني األ

لتاىل من مناقشته مىن ، معجزة أن وجدت شيئا مل يقرأه هذا الضهرى ت .  وقطعا لن يتهرب  ها قد عاد عقلى يشتغل ويستنتج ويبحث عن نظر
م شباىب اليافع ، ةجديد لضبط أكثر مما علمىن أرسطو عن الشعوب.  كما أ   ! ال أعلم ؟ لكن ما عساى أكتشف 

ألحرى من كان أكثر استعدادا ساعتها لطرق احلديد وهو ساخن هو ضهرى وليس وحيدا ، لفعل مل يكن يعلم قال ومها يهبطان .  أو 
أنت من أنصار سالم مصر مع إسرائيل  ‘:  اب حتت إبطه ومصرا سلفا على دفع مثن الغداءالدرج وقد بدا سعيدا وهو حيمل نسخة ذلك الكت

لكتري األردن إذا حررت قرارها بعيدا عن العرب (   . ’ ؟ صح ، لكنك ضد سالم الباقني معها،  ) و

  ؟ حرباإليرانية هو سالم أسوأ من أى -لطاملا كتبت أن أى سالم تنجو معه جبهة الرفض العربية ! صح -

  ؟ هكذا هل تعترب نفسك من احلمائم أم من الصقور -

- … !   

ا  صديقى ؛ احلمائم ليست سيئة جدا كما قد يبدو من امسها ! ال تتسرع ىف اإلجابة - على األقل  ، فهى أكثر صقورية بكثري ، ال تستهن 
لصقور ا مثال من الكائنات القليلة جدا الىت ال تعرف تعدد  . مقارنة  هذا .  وإخالصها هذا هو ما جعلها رمزا للحب ، األزواج أو الزوجاتإ
ا احلمامة األخرى العقيم إن حاولت  ، ومستعدة لقتلك لو استطاعت ، ىف الواقع هى من أشرس الكائنات إطالقا ؛ غري صحيح أو طبعا قتل جار

ا التفكري ىف سرقة الزوج شىء مل خيطر ببال أية محامة  (الطعام له أو جمرد تقدمي  ، لسرقة أحد األفراخ مثال ، االقرتاب من أحد من أسر
وهى مستعدة للسفر مئات  ، إمنا ألنه ال يوجد كائن نعرفه يتمسك مبسكنه قدرها ، ليس فقط فيما خيص األسرة ، هى عنيدة للغاية.  )  ! أصال

وتعرف جيدا قدر نفسها  ، أيضا هى كفء للغاية.   ختشاها وتتحداهالكنها ال ، تعلم أن الصقور تنتظرها ىف الطريق ؛ الكيلومرتات للعودة إليه
ا ا لكل مكان مرت به ىف  ، متلك أعظم جهاز للمالحة ىف كل مملكة احليوان.  وقدر مهارا طوال الوقت ترسم خريطة ال تنمحى أبدا من ذاكر

ا ا احلديدية هذه أو تستخدم ا.  حيا ا وراء البحار ، لشمس كبوصلةىف األحوال العادية تستخدم ذاكر سوف خترج من جعبتها  ، لكن لو أخذ
جهاز يرتبط مبغناطيسية األرض وكأن كل خريطة العامل   ؛ جهازا للتوجيه املغناطيسى ال يزال كنهه بدقة جمهوال لنا حىت اليوم:   أعظم األسلحة مجعاء

اكانت مطبوعة سلفا ىف   Globalأضف ملعلوماتك أن الـ  مبعىن آخر . الىت تندفع هلا كما السهم وبيتها هو نقطة القطب احلمراء ، چيينا

Positioning System يعىن الـ ؛ ليس اخرتاعا إنسانيا هو اآلخر GPS ت اجللد املوجود ىف كل العربيات دلوقت وإللى بعد شوية ها يزرعوه حت
  . …هو  ، فينا

  ! …ما  -

لضب - هتمامك مبوضوع الما أردت قوله هو أنك رمبا ال تدرى    ! چيينات هذاط ما أنت مقبل عليه 

 




