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هـذا، ضـد  وعلينـا  ،وبنـا  ،ولنـا ح:حـاال  اجلارى  آلضد 
:مصـرية  املؤمل املزعج املنذر املخيف، أطلت علّى عيـون  الواقع
آل تلـك العيـون   .وعامل نظافة، وجمنون ،وفالح ،وشاب ،طفلة
ه أيهـاال تروَنـ  "مـا  شـئ  هناك" ":...لكن"و... ،"ال" قالت

هـذا. ىف نفـس اللحظـة  قيلت  نفس الكلمات .العميان اجلبناء
اختـارت أن حمجبة" خواجاية"الشئ ليس جديدًا علّى، مسعته من 

تعجـىبردا على  فهمته منها دون أن تقولهتعيش ىف مصر جدًا، 
،"هكـذا "وحنـن   لتعيش معنـا،  احلرة جدًا، ترتك بالدها اأ من

أمحد نوار، وتقشـف وتاريخشكيالت وتشعر األبنودى،  ىف ورأيته
يسـى، وابتسـامة وقبلـة هالـة عـزب،وصوفية رمضـان بسطاو 

،بـاء إبـراهيم السـهران   غطيبة ووتعقيبات وحضن هالة منر، 
ىفو ،حمفـوظ، جنيب  آل ىفو، م ابنتهوآال، عبد الصبور ض شعرنبو

، وىف أمانـة حـافظ"جـدى "وهى تناديىن ألول مـرة   "نور"صوت 
حذاء دّقات صوتابراهيم عيسى، و واندفاعاتطفولة ىف عزيز، و

ورقـص وغنـاء أطفـال األوبـرا،، الرخاوى حممد "هَنَا" آالآيت
عنـدو، وعناد وتدين مهـا عصـام،   صقرخالد وذآاء ومثابرة 
ىفزوجة البواب، و ثوب جرىف ِحو ،الناصيةعلى  "اخلضار"بائعة 

ىفيبحث عـن آرتـه   خبث الولد الشقى م منادى السيارات، ولؤ
على طول آل هذا الشىء احتكاك حفيف مسعت آما .جارتنا شرفة

لبهمجوعا قبل أن يغ أنني األطفال يتقلبونجوف ىف و، الطوابري
اموجـود  "الشـىء هـذا  "هل مـازال  : سألت نفسى سراوم، الن

 ؟ر نفسىأم أنىن أصّب ،حقيقة

هذا الشعب يدعو للحمـد والتفـاؤل داخل داخل ما ىف شىُء
أطـّل الذىالشئ  نفس برغم آل اجلارى، والذى سيجرى، نعم هو

"تـداعيات األصـغر علـى نشـرة     ووتساؤالت،  من تعقيبات علّى
وهـو الـذى ىف املوقـع اخلـاص ىب،   اليومية  "اإلنسان والتطور

هبـم الغربـة   حـني تطـول  بعض املصريني ىف اخلارج ىف عيون رأيته 
وهو الذى جيعـل مرضـاى يثقـون ىف أىن أصـدقهم،) اجليل األول(

 "!.ما.. الشئ الـــذا نفس ههو  فيصدقوىن،

 !!ال يا شيخ؟

ال أنـىن  تـهمىن تذائف، ما ميكن أن يصّوب إّىل حاال من ق أعرف
 العاجى  ىرجبىف اتمع، وأنىن أجلس  قاعأدرى ماذا جيرى ىف 
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جبوارى دون أن األرحم القذائف ّمتر سوفأآتب هذا الكالم، 
أو لعلهاأحلم،  وأأهذى  أنىنون ىل باعتبار توهم يفّوتصيبىن 

الغفلة أو باخليبةبالطيبة أو ب :بشفقة حانية تصفىن
ألتفرغ، "ألصحابه اَهلّم ..." صيىن أن أترك وت وهىة، البليغ

ينجح أن حيوللكن آل هذا ال  ،انيىن الذى يبدو أم أعدوىن
 ".الـ مًاهذا الشئ "أرصّد  أظل أن بيىن وبني

آانوإن  حىت تصف بالكسل، وأننا ال نعملشعب ي أعرف أننا
ال حنـرتم األرصـفة، وال وأننـا  ،يوميـا  ذهب للعمـل أغلبنا يـ 

رتمحنـ مـا   ًانعـيش بالتقريـب، ونـادر   أننا وإشارات املرور، 
ة وسهولة لدرجـةحنكم على بعضنا البعض بسرعأننا واالختالف، 
،حنـب االعتماديـة  أننـا  وآراٍء حقيقية،  أية ادلتببال تسمح 
علبة سـجائرب الصغري  يف نالعب احلكومة من أول املوظفوحنذق آ

خـرائط األراضـىحىت املسئول الكـبري الـذى بيـده    مالربورو، 
أوحتت املكتـب،   من للحيتان ا هتوهو يفّو للتسقيع،"القابلة 
، وهـو حيمـل حتـت إبطـه أيضـا     ، بفندق مخسة جنـوم خاصىف لقاء 

،أعرف آل ذلـك  .هذا األسبوع البورصة حلرآية الدليل السرى 
سـتطيع أنآيـف ي  .يالحقىن" ما... ـ الشئ ال"ظل هذا ي لكن 

 !! ؟هكذا خمرتقا آل ذلكيظل ىف موقعه 

، آمااملسمى التعليم ادىاملتمأعرف ما آل إليه التجهيل 
، ومـن صـراعاحلقيقـى  وقعنا من البحـث العلمـى  مأين أعرف 

ضـعفهتـريج اجلامعـات، و   أعرف ما وصـل إليـه  التكنولوجيا، 
لـود االنتاج، وتشويه الدين ولفظنته، أعرف قانوننا اخلاص خب

واملساجني ىف الزنازين، أعرف ما وصل، على الكراسى الفراعنة
وتــرويج التبعيــة، االحتكــار وجشــع األثريــاء تــوحشإليــه 

الشـئ"خيتف ذلـك   ملاذا مل –لألسف  – ، لكنىن ال أعرفواالستسالم
 !!!آل هذا وراء ." ما...الــ 

 وبعد

أآمـل إال أنتسـمح ىل   ال املساحة حمـدودة واحلمـد هللا، وهـى   
 .م صادق وشهادة تربئةـبقس :التعتعة

اآلن مسـى، وأنـىن أآتـب   أما الشـهادة فهـى أنـىن أعـرف إ    
مخسـة األسبوع، وأننا ىف شـهر مـايو، ومل يبـق علـى      "تعتعة"

وحـدات ، وأن اجلنيـه هـو أقـل    سوى أسـبوعان  "ايد" يونيو
نىنوأن رئيسنا باق حىت لو تغري، وأ ،العملة املتداولة حاليا

 .وخيانة املنسحبني أعترب اليأس رفاهية الكساىل،

لعظـيم ثالثـاأنىن أقسم بـاهللا ا م الصادق، فهو ـأما القس
غصـبا عـىن اموجـود ى رأسـى  بعيْنـ ئ هذا الش رأيت وأرىىن أن

نفسـه  ىف يـوم مـا، ليفـرض   " بنـا "وأنه سوف يتجلـى   وعنك،
 .علينا

 !!هل عندك مانع؟
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