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  ن الرحيمبسم اهللا الرحم
 ،ف الصفايح اللى جنبىاللقيت نفسى فى صفيحة زبالة من آ هنيفتحت عي ...جه النهار

  ...و فوقى وحواليه

  .والحارة مليانة دوشة ...الفول معديه عربية

  ...أدب الرجالة لةوق ،وزعيق النسوان ،صريخ العيال

  ........فى كل مكان حتى على مناخيرى حواليه الدبان

لى كل يـوم بتاكـل   لا ؛فتوحةحة الزبالة والمجارى الطافحة والبالعات المفت من ريقر

  .تنين من عيال الحارةعيل وال ا

  ...)ياسر سبرتو (حب أعرفكم بنفسى أناأ

يـدي  مافرقت إ األزازة وعمر ما سبرتو،عشان كيفى ، سم ده باال هرت فى المنطقةشتا

  ..ابدا ،ابدا

  ؟وأمى اللى ربوني وال أبويه ،قيقيينحو أمى ال أقولكم على أبويه

  ..و أمى الحقيقين األول أبويه.. أل 

  .بقت قوادة ..فتاة ليل ..نونا..وأمى نوال وال أقولكم  لدكرا سيد أبويه

  ...بس حبته ..وابن ليل سوابقبلطجى و ...ه حبته آ ..حبته

رفض فـى   بس .ديه ورجليه عشان يتجوزهاياست إب ،حملت منه فى الحرام وخلفتنى 

  .......مش أد كده نهاية الحرام مانتوا عارفين .األخر

  !!!ينتودينى ف عارفة وال !!!!روح فينمش عارفة ت ،هةمشيت فى يوم تاي

  ...........الوجود ينى مننفسها تمح

  ...و منى ،قرفت من حياتها

  ..رمتنى فى صفيحة زبالة عند منشية ناصر 

  .الطريق لقاهم فى أو قطة، حد بيرمى اى كلب ازى ما الو

  ..رواوعنده عربية ك..... ان زبالى كلال.. مرسيدس الزبال خدنى الواد

  .سماها مرسيدس.....بيلم فيها الزبالة

  ،صاحب عمارات فى مدينة نصر ...ى عدوالال مع عدى.... ايه  دلوقتى

  .مرسيدس شبح......ومرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وبجد بقا عنده مرسيدس 
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مـتعلم   مش....بلد الصعبةظروف الن، طحنته الدنيا ووده كان راجل مطح )مرسيدس(

  .بيفك الخطيدوبك 

  .هو ومراته وبناته األربعة ،عايش فى حى السيدة زينب

  وصلوا ألحسن تعليم ويتجوزوا أحسنلهم بانهم ي يما بيحلماوكان د ،كان بيحب بناته جدا

  .ويعيشوا حياة سعيدة ،زاتاجو

تانى لسـكان السـيدة    وبعدين يبعها ) كان بيلم فيها الروبابيكيا (رواكان عنده عربية ك

  .عمل طويل وصعب يوم فى يوم راجع لبيته بعد،  ..وضواحيها

  ...ويوميها باع كل الروبابيكيا اللى كانت معاه وكان معاه فلوس كتير

  ...... أول مرة يشترى كيلو كباب وكفته لمراته وبناته

  وهو راجع سعيد

  )12.10.1992( -التسعينات لاززل - ال ضرب المنطقةلقى زلز 

  .......اتوا تحت األنقاضه مومراته وبنات تراب وحطام وبيته بقه

  .اللى نزلت على دماغه ؛ عد يلطم زى الستات من كبر المصيبةوق ،وقع من طوله

رف رجليه وخداه علـى  امشى تايه سرحان فى ملكوت اهللا مش عرو واخد عربيته الك

  !!فين

عد قدام لقى نفسه قا ؛ ه تعبت من المشىيرجلالحد م ر عربيته من السيدةشى وهو بيجم

  .ها منشية ناصرعرف بعد كده ان اسم، هضبة 

 ...ويفتكر مراته حبيبته وبناته وحلم عمره فيهم وليهم الى ضاع طلع الهضبة وقعد يعيط

  ......فتكر الموت الى خطفهم منه فى لحظةوي

ـ  منشيةوهو طالع من الزاوية الصغيرة الموجودة فى ال ،فاق على صوت األذان تها عاس

  .الحمد هللا : وقال. وطلع من الجامع  ، وصلى ، توضىقام ا

  ...أبواب كتير تحت لهالكلمة ديه ف

  .د باله انه حيتحاسب على كل نعمة ربنا حيكرمه بيهاابس ياريته خ

ـ  ، وبعد رو لحد مناماقعد تحت عربيته الك دور .......وع قرصـه ساعات صحى والج

دور ......ض بيتهعلى كيس الكباب والكفته ملقهوش وأفتكر انه نسيه فى السيدة عند أنقا

   .أكوام وأكوام من الزبالة بص يمينه وشماله ملقاش اال, على أى حاجه يأكلها 

  ....ورجع نام تانى ،رغيف بلدى ناشف كله لقى نص ،ور فيهاقعد يد 

  ...بتاكل قفاهصحى من حرارة الشمس وهيا 
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  .توهاترمى زبالة مليانة لحمة وفراخ وج عربية جاية بص لقى

  ين؟الخير ده كله جي من :ق وسألهوقف السوا

  .لقاهرة الرئيسى لرف ان منشية ناصر تعتبر ملقف الزبالة ع

  .فنادق القاهرة بترمى زبالتها فيها معظمو

  ده كله ءازاى؟؟وقعد على الهضبة يفكر ممكن يستغل الخير ..كل ومله كرشه

حضـر  ...لقى والد الخير طلعوا جثث أهل بيتـه ودفنـوهم   ..زينب رجع السيدةالمهم 

فـى   حس أن مبقلـوش حـد  و ..سرح..وقف قدام أنقاض بيته، وبعد ماخلص ..العزاء

  ..الدنيا

  ..فيتعب ويتأزم..يفتكر مراته وبناتهأهل الحته بقى كل مايبص فى وشهم  حتى

  يعمل ايه ويعيش أزاي؟؟بس ح..قرر يرجع المنشية

  ..المهم يسيب هنا وخالص ..مش مهم

ايه المشـكلة ان  : ين قال لنفسه وبعد .....ويفكر ...قعد مع نفسه يفكر،  رجع المنشية

  .أى وكل شئ أقدر أبيعه ىأدور فى الزبالة ديه عل

لع رو وطاقعد يجمع فيها ويحطها على عربيته الك. فى البداية لقى حدايد ومسامير كتير 

  .عها وخد فلوسهاابيها على وكالة البلح ب

  . وسنة ورا سنة، وفضل على ده الحال يوم ورا يوم 

أربع صبيان  هبقه عند ،واحد  صبىكان بيساعده اوبدل م. قدر يبقى معاه فلوس الحد م

  ......منشيةالللى فى من والد سكان العشش ا

  ....)بشلة (اسمه يته انه ابنه اللى مخلفوش كانواحد من صبيانه حس ناح

وهو اللى  -قعيدة  -أبوه مات وأمه ست مكسحه، اصر نشية نكان ابن عيلة من أهالى م

  ...بيصرف على البيت

رف يطلع دهب من أزاى يعو ..مرسيدس وحطه تحت جناحه وعلمه أسرار المهنة خده

  ....تحت أكوام الزبالة

  ...وعيش عليهاه الى موأعتبر مرسيدس أبو، طلع أصيل  هللا الواد بشلة والشهادة

  .عة العصاري مع الواد بشلةايوم وهو قاعد سى ما ف لحد

  يابشلة أنا نفسى أتوسع وأكبر بس مش عارف ازاي؟؟ ياد : قال له

انى أبقـى المتعهـد   أتفق معاهم فسى أوصل لصحاب أكبر فنادق مصر ، ون....نفسى 

  ؟؟؟؟؟؟؟أعمل ايه رفخد منهم زبالتهم بس مش عافيه وأ يحوطوا ثقتهمالوحيد الى 
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عدى تنزل مدينة نصر وتشتري بدلة أالجه وت....الموضوع سهل قوي يامعلم : رد بشلة

  أيك؟ايه ر…على الفنادق فندق فندق وتتفق معاهم 

  .هللا فكرة تماماو، اهللا يفتح عليك ياواد  :رد مرسيدس

  .الجه صحيحة صفرة وقميص أخضر وكرافته بمبى أوفعال نزل واشترى بدل

ابتـدى بالشـيراتون والهيلتـون وبعـدين مـاريوت       .....على كل فنادق مصر  ولف

  .رديانيوالم

  .واكتشف ان الناس الى بيخدوا منهم الزبالة بيخدوها منهم ببالش

  .حياخد منهم الطن بجنيه هتفق معاهم اناف

  ...دهوسلم عليه مدير الهيلتون بأي....مهفوافق مدير الشيراتون بأنافة وهو بيكل

الكبيرة فى البلد ان مرسيدس يبقـى المـورد األول    الفنادق وافق كل مديرين ؛ نبعديو

  ....للزبالة من عندهم

 فيهـا  لقـوا , يدوروا فى زبالة الفنـادق   هومع أول شحنة كبيرة قعد هو وبشلة وصبيان

  .جات جامدة كتييرادهب وفلوس وح ..العجب العجاب

  .اشترى شقة فى مدينة نصر جاب عربية و، وسنة ورا سنة  ، واحدة، واحدة 

  ....شغل دماغه تانى

نقلة  وده نقله. ستيك البالستيك لمصانع البالالورق لمصانع الورق و )يبيع( يورد وابتدا

وفعـال بـاع عربيتـه وأشـترى     ، عمارتين فى مدينة نصـر   بقه عندهو، كبيرة جدا 

  .المرسيدس

  .راجل أعمال كبير وبقى

  .ومصنع بالستيك....رققرر فى يوم يبنى مصنع والحد م 

  ...والبالستيك ويصنع بقايا الورق، ويفرز الزبالة 

  .ورهحم ثجحا اولى بل: على رأي المثل و

  .نتخابات مجلس الشعب عن دايرة مدينة نصريوم فكر انه ينزل اى ف

بتوع السيراميك واألدوات الصحية مايخسروا لعبـة  األن عمر م ؛ بس خسر األنتخابات

  ...بال ده مليونير وعنده مرسيدس زبال حتى لو كان الز األنتخابات أمام

  ..تكسرت وحس أنه قليل قوىلما خسر األنتخابات نفسه أ

 يـبص لنفسـه   يستف الماليين فى البنوك و ابتدىف ،فقرر يرجع ثقته فى نفسه ويأمنها

  ........ هتجوز تالتأ شوية،
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  .سنة 17سنة وقبل ماتوصل  16لمنشية تتدور وتحلو وتعدى بنت من بنات ا وكان كل ما

 بالكتير عد معاها شهرين تالتهقوي ،ا عشر أالف جنيه ومتجوزها عرفىيكون ملكم أبوه

  .وبعدها يطلقها ويرجعها لبوها ومعاها عشرين الف جنيه تانيين

  .....اعهادول المؤخر بت لهل ويقو

.............. .كذا وهكذاحدة تانية وهويدور على وا ، معاه ومحدش كان يقدر يفتح بقه

  .األخرعلى عايش حياته 

له كرامته الـى أتبعتـرت    حيرجع ..لى بيعمله فى بنات الخلق بفلوسهأن ا وكان فاكر

  . ونفسه اللى أتكسرت فى األنتخابات

*************  

  لى شويةنرجع 

   -ياسر   – 

  .مقابل أكلة عكاوى ولحمة رأسفى المنشية  لعيلة عنياخدنى مرسيدس وب

  ...لحج رجب ومراته الست سنيةل عنياب

  . ربونىنى ووى أولال .ى بجدلوأمى ال هما دول أبويه

  .بنات بس مراته جابت خمس ..نفسه فى ولد الحاج رجب طول عمره كان 

  ..ملنى أكنى ابنه من صلبه اخدنى وع

  .فرقت بينا فى حاجةاوعمرها م.  تهااكمان الحاجة سنيه ربتنى وسط بنو

  .ى نبت شيطانى وابن حرامبس أنا كنت حاسس ان

  .فيهوال غيره محوء .. ال تعليم 

  ...عليا مكنتش كملت وخدت األبتدائية وتقريطهم ولوال الحاحهم الشديد

  .نسيت فضلهم عليااعمرى م: بس أقولكم الحق 

طبعـا فشـلت   ؛ وكالعادة . وجربت دوكوالعربيات ، وفشلت  أشتغلت صبى كهربائى ،

  .سيدس الزبالوأخيرا صبى من صبيان مر..

  .زى اللى رمتنى فيها أمى نونا؛ لحد مانمت فى يوم لقيت نفسى فى صفيحة زبالة 

  ..دول صحابى األنتيخ وأكتر من أخواتى..بيصبحوا عليا )عجيزة (و )فرج (ولقيت

  ..الى على ناصية الشارعخدونى ورحنا قعدنا على القهوة 

  ...وعدلنا الطاسة تمام، ولعبنا طاولة ، شيشنا 

  ..صبى القهوجى ضبطه على قناة الجزيرة )حيحة(الواد لقينا ..صينا على التلفزيونب
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  .متسقف صحيح.. أصله واد متسقف

  .ازاى اليهود احتلوا فلسطين:  جايبه ولقيناها

د الكلب اللى وكليين البلد لو أحتلينا فيلل وقصور واليا سر، يا ياه  : ولقيت فرج بيقول

  ..ولعة

  ..يبنا عايشيين فيها زى الفلسطنيين تماماين دمها وسومص نهايلمحت دول...دول

  وانتا يابن المعفنة حتعرف توصلهم ازاى؟؟ :  وقلت له، رديت عليه 

ياريتنا حصلنا الفلسـطنيين  : وقال ، فى الحوار وهو بيرصلى حجر الشيشة دخل حيحة

  . ياكبير

ح وعشـش ومحـدش   فى صفاي امينامش زينا ر ..ات من كل العالم يدول بيجلهم معون

  .حته أد حجر الشيشه ده ولو صغنططة بمعونة وناابيع

 )حيحة( ثمن المشاريب فضربنا الوادع مين يدف. اتخانقنا مع بعض  الوقت خدنا وكالعادة

  .وجرينا

*************  

  . الساعة السادسة مساء

  - بداية الشئط –بنات الليل ل الجديد نزوللا ده معاد 

فرقة بتنزل الشارع بدري عشان ترجع :  ى بقوا متقسمين فرقتينأصل بنات الليل دلوقت

  ..عشان ليها أهل بيسألوا عليها؛ بالكتير الساعة عشرة 

  ..عشان تدوبهم خمسة فى الليلة؛ وفرقة بتنزل بدري 

  .... قوى ياولداه.. قوى  ..أصل المعايش بقت صعبة قوى 

  ...... الشغل ونازلة الشارع تبتدى على سنجة عشرة متزوقة) خفة( 

  )زينات(أسمها الحقيقى  أكلمكم عن خفة شوية

  ..موزتى  وأنا بدلعها، أو زنوبة ، وبيدلعوها يقوللها زيزى 

                                                                 ........بتحبنى صحيح.. نها بتحبنىقولها ده ألاللى بتسمحلى أ أنا الوحيد فى المنطقة

  .وال خفة الدم ، الجدعنة وال،  االدب: ايه  كم عليهاأقول

  ....وفى رقبيتها أخ  صغير الكبيرة وهى، م تيمة األب واألدنيا لقيت نفسها يطلعت لل

لحد متعبت مـن اللقمـة المتغمسـة بالـذل     .....كانت عايشة على مساعدات الجيران 

  ..والهوان

  ......ةننتش بتعمر فى شغالسف مكبس لأل ..هافقررت تنزل تشتغل وتكفى نفسها وأخو
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   ..عنده أشتغلتلها وفتنتها الى كانت بطمع فيها كل صاحب شغل والسبب جما

  .....ويخلص معاها عرفى ها اما فى الحرام او ورقةنعايز وكان كلهم

لحد ما اهللا يرحمها معتزة ما ؛ متها قوى االى صغرت دمغها وكانت معتزة بكر بس هي

  ..ماتت

لى عمله مخنوقة وقرفانة م العشة رجعتو........ة أشتغلتهاالنيوم سابت أخر شغوفى 

  ..-دام الخلق كلهمأتحرش بيها عينى عينك ق –معاها صاحب الشغل 

  ..على اقرب مستوصف بيه وجريت خدته....لقيت اخوها تعبان قوى 

كأنه قبو ريحته معفنه  -انه يتعالج فيه-مكان يقرف الكلب  المستوصف حست انه دخلت

  ..مادخلوش هواء بقالوا سنيين

.. الكنبـه الجربانـه  وناس على  ..ناس على األرض ...ينيين مرميين فى كل حتهاالع 

يرين الموجوديين سوستهم قبه من جوه أشـفنج  السرحاته و.. وناس فوق ناس متكوميين

عليها شخة  ع طبيخ والتانيةبق مالية عليها.. بس لألمانة حطيين عليهم ماليات.. المرتبة

  .تنظف طول محنا زى محناالسه والعمرها ح فتشطفل متنظ

  ..أعدت تدور على الممرضةالمهم 

  ..تلقيها فى المطبخ بتقور محشىالولها حاينيين قاالع

  ..قعدت تدور لحد مدخلت المطبخ مصدقتش عينيها ..مصدقتش خفة 

رها وعماله تقـور  وحده قعده على األرض بالبالطو وفتحه رجليها وحطه الحله فى حج

  ..فعآل

  ..بروح أمها بتعمل حله مكس.. إشي بدنجان وإشي كوسه

  فييين الدكتتتتتور؟؟؟؟؟؟ :زعقت فيها 

  أشرف بتاع الباطنة؟؟.مين فيهم د :ينييناببرود متعوده عليه مع الع ريةد ردت

  عالء حكيم السنان؟؟.وال د 

  .دكتور الباطنة.. ال: خفة بعصبية

  .عالء فى عيادة السنان.ئح فى أوضته أو بيتساير مع دتلقيه متلاح :ريةد 

  ..وصبرها قرب يخلص زعقت خفة وفين عيادة السنان ديه؟؟

  .أول أوضه على الشمال وأنتى دخله من اليميين :ريةد 

أسترى نفسك وشـوفى النـاس اللـى بـره      ياقرشانة ومى ياوليهأ :بصوت عالي خفة 

  .وسبتها وجريت تشوف الدكتور فيين...جوالايزيين يتعااللمتلئحيين فى كل حته وع
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  ..وكملت تئويير فى المحشى...متسبيهم متلئحين هما حيطيروا :ريه شفيفهامصمصت د

  

  ..عالء ونسيت تخبط من كتر لهفتها على أخوها.عيادة دخفة  فتحت

  ....وهناك لقت المفاجئة

  ..كرسي األسنانحدة على القيت الدكتور عالء اللى حلف يمين شرف المهنة نايم مع و

  ..أنا أسفة :وتين لوره من المفاجئة وقالت بسرعةرجعت خفة خط

  إزاى تفتحى الباب من غير متخبيطى؟ يه في أأأأيه؟؟أأأي:زعق فيها عالء 

  هيا وكالة من غير بواب وال اييه؟؟إنتى ميين وفين الزفته الممرضة؟؟؟؟؟

  ..تور وخايفة يروح منيعيان قوى يا دك أنا أخويا :مكسوفة ردت خفة بسرعة وهي

  رية؟؟؟؟بقوليك فيين الزفتة د :زعق فيها عالء بصوت جهوري

  ..ريةيا درية يااااااااااد :وقعد يزعق

  ..كنها مش عرفة تستنه والتمشىاقفلت خفة باب العيادة من الرعب وفضلت متسمرة م

  عملتى ايه يامنيلة على عينيك؟؟: رية جري وهى بتقولهاجاتلها د

  ..من خفة دخلت بسرعة العيادة وقفلت الباب عليها ومستنتش رد

وبعد دقايق طلعت الست الى كانت جوه وقعدت تعدل نفسها ولبسها أودام خفـة وهيـا   

  طلعت الموبيل من شنطتها وهيا بتبص لخفة  ..بتبص لخفة من فوق لتحت

  أيو ياجوزي ياحبيبى انتا فيين؟؟؟؟ ..ألوو :وقالت

  ..ى بتشوفوا وتسمعواوخفة متنحلها ومش مصدقة الل

  ...وفضلت متبعاها لحد مخرجت من العيادة

شوية وخرج لها الدكتور عالء وقعد يبحلق فيها شوية ويملي عينه من تضاريس جسمها 

  ..وحلوتها لهاابقه أتفتح ولسانه دلدل من جم فاجئة الفتان ولقت

  إنتى ميين؟؟ :لهااقبعدين و 

لى عالطول ومـن غييـر تخبـيط    إنتى تتفض..أفندمأتفضلى يا :قاطعها ...أنا اللى:لتلهاق

  ...تفضلى ولقته حضنها وهوبيدخلها العيادةإتفضلى إ..كمان

  .إتفزعت خفة وشالت إيده بسرعة من على وسطها 

  ..متتعدل معايا امال هو أنا دخله فيين بالضبط؟؟ ؟؟؟فيه إيه يادكتور:وقالتله

  ديه؟؟ايه فى ايه برحب بيكى فيها حاجة :زعق فيها عالء

  ..لو سمحت لمرجوعنا ممكن نرجع بس ..المافيهاش:ردت خفة
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  ..وبيتئلم قوى شوف له حل اهللا يخليك أخويا تعبان قوى يادكتور

منا تعبان قوى كمـان ومحـدش    :رد عالء وهوحاطط عينه فى صدرها المدور الفاتن

  ..شفلى حل لمشكلتى

  أفندم يادكتور؟؟؟؟ :زعقت فيه خفة

  خير خير عنده ايه؟؟..ي قصدىقصد :رد عليها بسرعة

  ..جنبه وجعه قوي من امبارح بس هو كتوم ومقلش لحد خالص :خفة

  ..أنا دكتور سنان ياماما ؟يهووجعه إ ؟به إيهنج :عالء

  أشرف فى العيادة اللى جنبى خشيله وقوليله أنا جيالك من طرف حبيبك.د

  ..عوعو.وننوس عينك من جوه د

  ..اهللا ينعلك دنيا وأخرة ياشيخ. .دكتور ايه سنان: ردت خفة بحدة

مستحمله بوختك وأبحتك ودمك التقيل من الصبح عشان تكشفلى عل الواد وفى األخـر  

دنتا أخرك تشتغل مرمطون عند كبيرنـا ياسـر   .. أنتا دكتور أنتا.. طلعت حكيم سنان

  ..وتفت فى وشه وسبتله العياده وقامت ..غور اهللا يلعنك سبرتو

  .. تقريبن سبتته ..ئش بكلمة معاهاوالغريب ان عالء منط

  ..أتفضل :سمعت صوت بيقول ..طت خفة على العيادة اللى جنبهخب

كسـريين  وقميصه وبنطلونه مت -مش متزبطة -قنه طويلةد ..دخلت لقيت راجل مبهدل

 فـوقيهم  والبـس  -دا لو كانوا أتغسله أصال -سيل حاالخدهم من على حبل الغاكأنه و

  ..من األبيض لألصفر من كتر البقع بلطوا مبقع اتحول لونه

  ..وفوق كل ده ريحته وحشه كائنه بقاله شهر مستحماش

  أشرف.ت من المنظر المعفن ده على صوت دفاق

  أتفضلي أقعدي خيير؟؟ :وهو بيقولها 

ي من إمبارح وماسك جنبه وحيمـوت  يادكتور أخويا تعبان قو :قعدت خفة وهي بتقوله

  ..من الوجع

  ..سرير الكشف حطيه على :أشرف.د 

قصـدي   هو بيشرب ميه من حنفية البيـت؟؟  ..أنا شاكك فى الكلية :وبعد مكشف قالها

  ؟؟فى بيتكوا ش فلتر تنقية شوائبيمعندك

ده بيشرب من مية المجاري فى المنشية وهـو   ..وفنتر ايه يادكتور شوائب اييه؟؟ :خفة

  .. ائبتقولى شو ..دحنا معندناش بيت أصال ..بيلعب كورة مع العيال
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  ..دحنا اللى شوائب يابيه 

ياعشـوائيين  ارفكم خالص خالص إنتى حتحكيلى تاريخ حياتك منا ع :أشرف.قاطعها د

  ..اللى جيبنا وراا مانتوا

  ؟؟؟؟؟ المهم أنا محتاج فلوس عشان أعمله تحالييل وأشعة معاكى وال

    ..  هللا يكرمكالجه امعايا معايا يادكتور خد كل اللى حلتى بس ع :خفة

  ..ل وبعدين صدمها بالنتيجةه التحاليلتها عشان يعمليمنها كل اللى ح الدكتور خد

حتاج عمليـة زرع  فى منشية ناصر وم الشرب المعفنة بسبب مية طلع عنده فشل كلوى

  .كتير قوى..كتير أدوية ..وكمان أدوية..بالكتير شهور ةفى خالل ست كلية

  ؟؟؟تعمل ايه مش عارفةهه مشيت فى المنشية تاي

بـواب فـى   نا قفلنـا اال كل..هاان حد يساعدها فى عالج أخو؛ ت العشش عشة عشة لف

  ....هاوش

  ......طريق الحرام  اال ملقيتش أدامها

بسبب  شتهرت فى الكار باسم خفةاالحد م ..فى النشل وحققت فيه نتائج فظيعة أشتغلت

ها موظف نشـلته  عب علييوم صى نشل فى األوتوبيسات لحد ما فوكانت بت ..يدهاأخفة 

 لبنتى المريضـة أجيب الدواء : ويقول ، يولول  لما لقيته قاعد على األرض يوم القبض

  ...عتها أفتكرت أخوها ازاى؟؟؟ سدلوقتى ا

  .بنت حالل صحيح..بنت حالل...للموظف ورجعتله المحفظة أوام رجعت

  ...هاخوتعرف تجيب منها الدواء أل، تانيه  ت تشوف لها شغالنةوقرر

ذى حـد اال  ها على األقل ساعتها مـش حتكـون بتـؤ   اال انها تبيع جسم دامهاتش قملقي

  .نفسها وبس..نفسها

يربط مدينة نصر شارع ب - ووقفت فى شارع أسمه شارع النزهة نزلت فى يوم متزوقة

  ...وقعدت تشاور للعربيات بطريقة االوتوستوب -بمصر الجديدة 

بس فضـلت محافظـة علـى    ..حبهاة صيخدها فى شق وتانى ..شاب يخدها فى عربيته

  ..وأشتهرت فى الكار ده باسم زيزى تئفيش..بنت بنوت يعنى..نفسها

  -تاباس -الجولف بعربيته  )طلعت  (عدى  واقفة يوم وهيى لحد ماف

  ......ا بعربيته وقف أدامه...يحصح فخمة... عربية فخمة
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  ..صبح تاته أتنين فى تالته:طلعت

  أبجنى تجدنى:خفة

  .أتفضل ياقمر..وليلتنا فل انشاء اهللا، السبيك للركب  : طلعت

  .عجبته ..نامت معاه ..ركبت معاه خدها شقته

 ت تعيط وفضلت مموته نفسها من العياط وهـو قعد ..وفى الليلة ديه سلبها أعز ماتملك

  ..فقهاايهدي فيها وبعد كده ر

  .وبس لوحدى..بتعتى لوحدى اردةأنتى من النه : هال وقال

  ....وكل حاجة ، ولبس ، فلوس: ى انتى عايزاه ل اللوحديكى ك

يديها الحب واألمان والحنان اللى أتحرمت منه طـول  اوح .صدقته وأفتكرت أنه أنسان 

  .عمرها

  ..قبل ماينام معاها ويضربها كان بيعذبها ..لكنه طلع حيوان 

    -بيوت ماتافتيات ليل وخد -وكان غاوى رمرمه كان سادى

وهو يتفرج ،  م عرض عليها تمارس الجنس مع واحدةرجة انه فى يوكان حيوان بجد لد

  ....وبعد كده يناموا هما الثالثة مع بعض، عليهم 

  ......بجد المقرف .اقع خفه المقرفده و

  . حدة وحدةابتدت تبعد عنه و

مـتخلص  وبعـد  ، وتنزل الشارع تانى تتعرف على زباين تانيين تروح معاهم الشـقق  

  .قهمطب على شقمعاهم تسرقهم وتش

  .ترجع العشة وش الفجربو، ديها يان القرش ابتده يجري فى أ دت باليفى يوم خ

  .........ده كل المنشية شكت فيها ...مش أنا بس الى خدت بالى من ده

ة الزبون لحد منزلت وبعدين  شقمشيت وراها وعرفت الى بتعمله وفضلت مستنيها تحت 

  ........ةوراها لحد مدخلنا المنشي كملت مشي

  .......كلها المنشية صحيتاجامد لحد م فيها وزعقت صرخت

  ........على كل لسان تها الى بقتشفته وبسير يلها بلجهتاو

  ...تشنهزأ اوم بيها ثابتة وهاديةفوجئت 

  .. ملية أخويايساعدنى فى عمل ع ..لو فيكى راجل يامنطقة : وقالت

  ......عشته عليه ويسبنى فى حالى  ما كل واحد يحط لسانه فى بقه ويقفل بابياأ
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نسـاها  امن حولينا ولقيتها بتبصلى بصة مش ح انفض والمولد كله قفل باب عشته عليه

  ...طول منا عايش

  .ومشيت ولقيت نفسى متثبت مش عارف أفتح بقى معاها بنص كلمةسبتنى بعدها 

ن ميشفش عشا؛ تها ومحدش فى المنطقة كان يقدر يبص فى عنيها نفى شغل خفة تكمل

  .......فيها  المر واقعه

  ....كل حاجة بتمشى وتعدي  اومشيت الحياة زى م

                                  ********  

على سنجة عشرة ونازلة الشـارع تبتـدى    متزوقة) خفة(  لمحت ، بعد مرور أسبوع

  .رقط ايكون معدى عليه ما ىزحسيت  ووشها مقلوب الشغل

  انتى رايحة فين يابت؟؟؟ : وقفتها وسألتها

  وانت مال أمك؟ : ردت

  -الشدة ديه طلعت كل اللى جواها - ها على الرصيفتوقعدها من شعرها تشد

  .....طبطب عليهاهيا تعيط وأنا أ

  ايه؟؟ فيكي ...مالك؟؟؟مش عجبانى :سألتها

  ؟؟؟؟زاىا ين فيهيشالى علا النعمة والد الكلب مش عارفين قيمة .....شوف يا ياسر : ردت

  ....شقق دورين وبرك سباحة صغيرة فى الحمامات

  .ى حاجةبأ والدريانيين...وأكل ايه عربيات ايه؟

  ياسالم يابت فى ناس عندهم كل ده؟؟؟؟ : قلت

  ...عايش ومشفتش حاجة أصلك مشاه وأكتر  : ردت

  ...ش يقول عدسواللى ماشف

تتجـوزينى   : لها وقلت .يت لخفة وبص ، يديسكها فى إالى مزازة السبرتو الإت من شرب

  يابت؟

  والبلبعلك حاجةأشربلك سفنجتين  أنتا بينك اتصطلت روح : ضحكت خفة وردت

  ...سالم ياسبرتو..كل عيشىفوخى وخلينى أروح أشوف أوحل عن ن

  رديت عليها....سالم ياموزتي

  ..أشرب وأسكر يمكن أنسىفوق هضبة المنشية  تقعد

  ..المملوش مع الي ت فى واقعى ومستقبلىسرح
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  ...الي واخد بالك يتهنابهايه ياعم  : وهما بيقولوا على صوت فرج وعجيزة تقف

  ......أنتوا تمام؟....مفيش أى حاجة ....مفيش :ياسر

  ايه ياكبير مالك شايل طاجن ستك ليه؟؟: فرج

  ..بتهولك دلوقتىنا حزأ ..أستنى يافرج سبهولى أنا :عجيزة

  ..ديه افيه فك الكأبه الى أنتا عيشلنا يكيفك وانا جيبلك خبر حيبس ياكبير  

أن رئيس الحـى   رية شغالة والواد بشلة صبى مرسيدس بيقولوت رئاسة الجمهاأنتخاب

  .بيلم ناس يديهم فلوس ويحطوا صوتهم فى األنتخابات 

  ك؟؟وأنتا عندك صوت انتخابى ياروح أم :فرج رد

  الريس وال الحكومة عملولنا ايه؟؟؟ هوو:ياسر

  .؟ أنسى ياعم أنسى ا والطلعنا من صفيحة الزبالة اللى عايشين فيها ديهل فينأحد س

  ....بس بشلة بيقول: عجيزةرد 

  .سمه تانى قداميفزنى محدش ينطق أرنالواد ده بت سيرة...أمك على أم بشلة:شخطت فيه

  .....كده ال شغلة وال مشغلةمش أحسن من قعدتنا ...فيها سبيك حلو باينها ياعم دي:فرجقال 

  ....عشان كيفنا ده حتى

  ...خالص معاكم...الى أحنا فيه لو عشان ننسى :رديت

   ..ايه الحوار شوف ياد ياعجيزة

*************  

طاقات أنتخابية رغم ان المعروف انها محتاجـة  بلهم وطلعوا تانى يوم على الحى وطلع

  .المهم طلعت وخالص ...سنة واكتر عشان تطلع

  -:فرج انه ينتخب طلعوا من القسم لقوا بطاقة

  .................رئيس الحزب الوطنى سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك 

  ...........رئيس حزب الغد وعجيزة ينتخب أيمن نور

                                                        ............وياسر ينتخب نعمان جمعة رئيس حزب الوفد

  لمرشح بتاعه حسب بطاقته مش حسب أرادتهاحد بيهتف لطلعوا فى مظاهرات كل و

  ويسألهم ليه كل واحد فيهم بينتخب المرشح بتاعه؟؟ بيوقفهم الحقيقة لقوا مندوب قناة

  ،ريسنا ين دول الى أتجرؤا ونزلوا قصادواهللا يابيه منعرف م: قالوا

حد أسـمه  نهتف لوالنا ا جنيه وأعالم صفرة وخضرة وقالو مسينهما فى الحى أدونا خ

  ...تانى نعمانأيمن وال
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  كم من ايمن ونعمان؟؟؟؟وتسيب ، مئة جنية حتغنوا للريس طب لو أديتكم :رد المذيع 

  .بوهم واللى يتشددولهم كماننسيب أو:  ردوا بصوت واحد

  ...........ويغنوا كمان، ويرقصوا ، ويهيصوا ، وقعدوا يصوتوا . خدوا الفلوس 

  

صل أخر مـن  كما رايتم هذا ف، عزائى المشاهدين وهكذا أ : بص المذيع للكاميرا وقال

  ..مسرحية األنتخابات المصرية

  .وبس...الحقيقة  .مع قناة الحقيقة...فاصل ونواصل

ا علـى  نشية مزئططين والسبيك منفخ جيوبهم قعدومورجعوا ال، أنفض يوم األنتخابات 

  ....ة دخل عليهم جورج وشلتهوفجأ، القهوة يشربوا ويضحكوا 

  )جورج ميكائيل(

  ...وقعد يبص لياسر بتحدى، ى جنبهم للقعد على الطاولة ا

  ...نتخاباتال األلوش سيرة إى ما بقللهم على التلفزيون الك وبعدين بصوا

  ....عرفين ايه حل البلد ديه يارجالة : جورج 

  ......رد  رجالته ايه ياملك ؟؟؟؟؟

  .ى يمسك البلد ديهلان واحد منا هو ال : جورج

  .ونكون تحت حمايتهم بالضبط زى أسرائيل، عتها حنعرف ناخد معونة كبيرة من أمريكا س

ى بتقول لمساعدات ايه ال : رد عليه موظف مسيحى عجوز قاعد على الطاولة الى جنبه

ا بيتخانق دلوقتى مع الحكومة عشان عايز يبنى بنك فـى  ده فى واحد من ، عليها يابنى

  .مصر يحط فيه فلوسه لوحده 

  مش عايش فى الدنيا وال ايه؟ نتأ

.... خمسة مـنهم مـن مصـر    ، مشفتش قائمة أغنى عشرة رجال فى الوطن العربي

  . - مسيحين – والخمسة مننا

  ...وأحنا نضبطهالنا ا هوسيب، مش قولتلكم  : رد جورج

واحنا األغلبيـة  .. وأنتوا قليليين  ، وأنتوا حتمسكوها ازاى ياروح أمك :رد عليه ياسر

  ار؟؟؟؟؟؟ياحم

لـوا  عليـه بوظ  لـى أتربـى  لواضـح ان لحـم الخنـازير ا    : عقب فرج على كالمه

  هاهاها.....دماغه

  ...قامت خناقة كبيرة بعد الجملة ديه
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  .قهوة على دماغ صاحبها وصبيه حيحهأدت فى النهاية الى تكسير ال

  .بين ياسر وجورج بعدها فجوة الكراهيةوزادت 

  )عزازير(

  ..متحكمة ومتسلطة أخر حاجة ..الضمير و القلب ميتة ..ست قوية

كبيـرة   (مرة من تلقيها مخيفة مليون لما تبص فى عينيها ..لف راجلأشد وأقوى من أ

  ).محمد سعد فى فيلم كتكوت

تحقق كل طموحها فى السـلطة   وعرفت ، ية سماحة الدين المسيحىوراء عبا أستخبت

  . من وراه التحكم والمالو

  .ة ناصرصاحبة دير أثري فى منشي

ـ  موظف مسيحى بسيط ضعيف الشخصية لدرجة )ميكائيل(متزوجة من  حت انها اتمس

  ........ت هى الزوج والزوجة وكل حاجةتماما قدام جبروت عزازير فبق

  ..ى المنشيةهالراهبات ألبنت مدارس 

لكن من الباطن كانت بتعتبرها ملكية ؛ بأنها مدارس حكومية  خيص من الدولةخدت ترو

فرض على أهالى األوالد مصاريف دراسية على أسـاس انهـا مسـاعدات    تبو خاصة

  .وظلم للناس الغالبة، وقهر ، أتاوة  لكنها فى الحقيقة ..للمدرسة والدير

وأقنعت أهالى الطلبة انها حطلع منها  ، قررت تبنى زرايب للخنازير حولين الديراألثرى

  ...لى تانى من الباطن الألهوتبيعها لكن الحقيقة انها كانت بتدبحها  .ساندوتشات لألوالد

   .كانت لمة حوليها كل بلطجية وصيع المنطقة وكانوا خاتم فى صباع رجلها الصغير

  .....ة هيبتها وجبروتهاكان يتجرأ يرفع عينه فيها من شد محدش

  ....فى الدنيا ديه زرعت فيه كل شرها وكرهها لكل حاجة جميلة وطيبة) جورج(خلفت

  ....والشرف عبط ، والخير هبل ، ضعف  ةكان عندها الطيب

ة عشـر  خلته فتوة وهو ماكملش أربع، شربته كل خبرتها وماديتها وجشعها فى الحياة 

  .....ياملك سنة كانت ما بتندهلوش اال

  .ا وبلطجيتها ينادوه باللقب دهلتهاوخلت كل رج

  .ميتالزم قلبك ده يبقى ..الزم تكون راجل بجد مش زي أبوك انت : وقالت له

  يام تبقى ملك البلد دي؟؟؟؟؟؟؟؟ويمكن فى يوم من اال، أنت ملك المنشية 

  .جامد قوي  وفتوه ه بقه بلطجىبلطجى أ

  .المنشية ودبح عيل من عيال ..عشر عاما لستةة وهو ابن ادخل خناق
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ـ و ..بقرشين وعزازير دفنته فى أكوام الزبالة وراضت أهله لهـم المصـاريف    لتاش

  ..التانيين لمدة سنة فى مدرستها الخاصة  دهمالدراسية لوال

  .والحول وال قوة اال باهللا ..ولو حد من عيلة القتيل فتح بقه حيحصله 

 حد من الحكومـة وال ، والحد قادر يوقفه عند حده، حد عارف يلمه قضى شبابه كده ال

  .ى بيعمله أصاللوال البوليس داري بل

  ..يخدها وينام معاها منشيةمن أهالى ال ولما كبر بقى كل ماتعجبه واحدة

  ..بمزاجها  أبوها وأمها لحد ماتيجى ذىأو يأ، بمية النار  مترضاش يشوها ولي

  .المنطقة رض أتاوة على كل صنايعية وزبالينوكان فا

  ..زازير تجوزهقررت ع ى يوم مالحد ماف

وهو بيعارضها ، ش وقوبلت هذه الرغبة برفض شديد من جورج ووقف قدام أمه يرتع

  .......ه ل مرة فى حياتألو

  مع أى حديكون زي الوحش الكاسر ....هى اللى عملته كده 

  ....ما فى األرض وباصص داي..ن زي الكتكوت المبلول أما قدامها فيكو 

ظهرك  وتقوى، ز وتخلف وتجيب عزوة تسندك ج أنك تتجوجه الوقت ياجور : قالت له

  .وتحمي أمبراطوريتى اللى عملتها بالدم والنار

  .وأنا مبسوط كده ....بس يامه لسه بدري على الكالم ده : رد جورج

  .وحعتبر نفسى مسمعتش حاجه....جأول مرة ترد عليه ياجور :ردت عزازير

  أنتا فاهم؟؟ .. أخر مرة تراجعنى فى قرار أنا خدته أحسنلك  ودي

  .أمرك يا أمه :رد بسرعة وخوف 

  بس مين ديه اللى أمها دعية عليها؟ ....بس

  ....)مارجريت  (فعال أمها دعت عليها أسمها دى واحدة : ت عليهرد

  ..أبوها راجل صالح تقى ومسيحى حق 

  ...سمت نفسها فاطمة: وقال ايه  ،هربت من أبوها وأمها وأعلنت أسالمها

  ..دى الزم تتربى وتتعلم األدب وتعرف ان دينا هو الدين الحق

  ايه؟؟؟؟؟؟؟ وال...ديك دوليللى الزم تربيها على اا وأنت

  مه أنتى تأمرى وأحنا ننفذأصح صح كالمك كله على راسى يا :رد بسرعة 

*************  
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  بس مين مارجريت ديه؟؟؟؟

ا وناشف قوى فى متعصب دينيا وأخالقي؛  شغال مصور فوتوغرافى )حنا ( أبوها أسمه

  .....كل حاجه فى حياته حتى فى عالقته بمراته

تكره زوجها حست أنها أفنت شبابها بجميلة جدا  ..رقيقة..ةحساس..ست بيت )هالة (أمها

  .....وعمرها معاه وحست انه ميستهلهاش

الطالق ألن طائفتها الدينية مبتسـمحش بـده    متقدرش تطلب حبت قس فى الكنيسة بس

  ....وكان الزم تغير من أرثوذكس الى بروستانت عشان تقدر تعمل ده

  ...المفكك عائليامارجريت كبرت وترعرعت فى هذا الجو 

بس فى كل مرة مكنتش بتعـرف  ، وحولت مرارا وتكرارا الهروب من واقعها المؤلم 

   وال تروح لمين؟؟؟ تهرب لفين؟؟

خـدين  اأشكال وألوان منهم الى و وتعرفت على بناتكبرت مارجريت ودخلت الجامعة 

منقبـات  مـنهم ال ال ليهم ضابط وال رابط ، و .. حتهم قوى ومشيين على حل شعرهمار

  ...المتشددين دينيا

  ين؟؟رفة تعمل ايه وال تقف تتكلم مع ملقيت نفسها تائهة مش عا 

سالمى اللى قلبها ها وأبتدوا يدعوها بشدة للدين االلقيت مجموعة من المنقبات وقفوا جنب

  ...تكون زيهم هاأبتدى يحن ليه بس طريقتهم نفرتها من أن

من أسرة متوسطة  ..معتدلة..محجبة  ..ةسلمبنت م )سلمى(يوم أتعرفت على ى لحد ماف

طلعـت مـن الـدرس     ، وخلتها تحضر درس دين لمصطفى حسني بتها فى األسالمحب

  .وحسه أن قلبها طاير من الفرحة مبسوطة

  ...اها تانى يوم البيت عرفتها بأهلها مع سلمى خدتها

  ...ولى الشعراوىقعدوا يتفرجوا على عمرو خالد فى قناة أقرأ وسمعتها أحاديث للشيخ مت

حسه أن األسالم حيحررها من كل مشاكلها وأزماتها النفسـية   خرجت من عندها وهي

  ...اللى مرت بيها فى حياتها 

  ..بس المرة دى مش زى كل مرة . روحت البيت لقيت أمها بتتخانق مع أبوها كالعادة

عته مـع واحـد   ه وبعمرها اللى ضيبحقيقت ياتها لقيت أمها بتواجه أبوهاألول مرة فى ح

  ..لب منه الطالقطتوب ..ميستهلشزايه 

  ...قعد حنا يضربها لحد مكانت حتموت فى أيده 

  ..جتهااها وحولمت اللى تقدر تلمه من هدوم بسرعة دخلت مارجريت أوضيتها
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  ..وأتسحبت فى الخفاء عشان محدش يحس بيها 

  ..... بتعيط وهي وقعدت تجري ..بشويش قفلت باب الشقة

وال ، مش عارفة تعمـل ايـه   .. مشتته ..هةت البيت مشيت فى الشارع تايت وسابهرب

  تروح فيين؟؟؟

  ...سلمى حبتها القيت رجليها وخداها على بيت ص

ـ  حو ،وقعدت تعيط  أترمت فى حضنها.. لها سلمىفتحت  ..رسالج ضربت  اكـت له

  ؟؟ايسالم بس مش عارفة ازقصة حياتها وأنها قررت تدخل اإل

وزوجتـه مـدام    )رامى (ووالدتها وقرروا يكلموا أستاذ اعدتها مع والدهفرحت بيها جدا وق

  .. )مها(

  ...ة وعندهم بنتيين قريبمسيحية دخلت األسالم من فترة دول أسرة 

وسـمت  ،  ألستاذ رامى بأستضافة مارجريت عنـدهم وفعـال أسـلمت   ا رحبت أسرة

  .)فاطمة(نفسها

  ..يم  فى الدين القو.. واحدة .. وابتدت تدخل واحدة 

  ...يشوفها أن حد من عيلتها خايفة ، كانت كنتش عارفة تروح الجامعةابس م

  ..وتقابل شيخ األزهر أو المفتى، راحت االزهر عشان تعلن أسالمها 

  ...راجعى نفسك يابنتى : األزهر يردوها ويقولوا لهالكنها فوجئت بمسؤولى و

  ..على ده الحال وفضلت، علينا بعد أسبوع  عدي :ولما تصر يقولوا لها 

  ....ويرددوا عليها نفس الكالم، أربع مرات ترجعلهم 

ووجدت فيه وفى أخر مرة وأمام أصرارها على أعتناق الدين األسالمى دخلوها مكتب 

  ...............شيخ وقس

  .أتفضلى أقعدى ياأبنتى  :ا لها قابلوها بأبتسام وقالو 

وأنها ،  يحى وأنه والدين األسالمى أخوانس يدعوها بعدم ترك الدين المسقعد معاها الق

  .........أديان كتابية من عند اهللا 

  .اهللا وأن محمد رسول اهللا اال هللاأشهد أن ال ا : وهى ترد بكلمة واحدة فقط

  .وأمام أصرارها رضخ لرغبتها فى النهاية

اللى قابلته هو الشـيخ علـى    وبعد ماخرجت عرفت ان الراجل، مت على يد الشيخ أسل

  ......المصرية جمعة مفتى الديار

  أحتضنوها وفرحوا بيها جدا ...بسرعة لعيلة األستاذ رامى تبشرها بالخبر رجعت
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  ...من النهارة أنتى بنتى ومسؤولة منى لحد ماموت:وقالها أستاذ رامى 

  ..دى الجملة عيطوا كلهم بعد

  تحضر االمتحانات قربت والزم  تفكر ترجع الجامعة ازاى ؟؟ وأبتدت فاطمة

  ولبسته نزلت أشترت نقاب ......اغها فكرة نفذتها أوامجت فى دم

وفى أيام كانت بتشوف أخوها دايفد وهـو  ، ضراتها اابتدت تروح الجامعة وتحضر مح

  ..وميعرفهاش دامهوقفة أ وهي. سئل عليها الطلبة يب

  .....األمتحانات وجت  ،مرت األيام 

دخلت اللجنـة  أستغربت هالة و ..ن لحد دلوقتىأمها جت سألت عليها لقتها أمتحنت مدتي

  ....تدور عليها ملقتهاش

رت بعنيها كويس لقيت واحدة منقبة لجنة دويوم دخلت الى ف قعدت على ده الحال لحد ما

فسها تمسكها تقطعها عرفتها وكانت ن ..نفس تقاطيع جسم بنتها ..تستخبىبتحاول تبعد و

  ....ل الفترة اللى فاتتقلبها يتقطع عليها ك بسننها عشان سابت

  ...ت نفسها وعملت روحها مشفتهاش بس مسك

  ...مستخبية فين وعرفت هي رامى أستاذ مشيت وراها لحد بيت ..حد مخلصت أمتحانل

  ...روحت أجتمعت بزوجها وأبنها وحكت لهم كل حاجة وأتفقوا يروحلها ويرجعوها 

  ...بيتهم رجعوا بيهاوفعال هجموا على بيت األستاذ رامى وشدوها من شعرها و

  ....عرفوا منها أنها أسلمت وسميت نفسها فاطمة

زريبـة   ذبتها ورميتهـا فـى  وطلعوا بيها على عزازير خدتها ع زاد جنونهم وخدوها

  . الخنازير يأكلوا لحمها نيئ

  ..حسيبك كده لحد ماتفوقى من غفلتك وترجعلنا بالسالمة :وقالت لها عزازير 

  ......هاهاهاهاهاها

خالص كفاية أنا أسمى مارجريت واليمكن  :فاطمة بعد ثالثة أيام من التعذيب  صرخت

  ...أكون غير مارجريت 

ى قالته فاطمة خدتها وحمتها وجهزتها لدخلتها على أبنها الملـك  لللما سمعت عزازير ب

  ...جورج ميكائيل
  ]شرب ورقص وحشيش[وفى يوم الفرح والناس مبسوطة وبتحتفل 

  .....نة نصر وعملتلهم محضر عدم تعرض على قسم شرطة مديربت فاطمة وطلعت ه
  .. القسم ومضت على المحضر عزازير راحت

  ....يديهافلتت من أان فاطمة  بتعض صوابعها من الغيض وخرجت من القسم  



 

 

 20

  لألستاذ رامى وأسرته ودعتهم بالدموع فاطمة رجعت

أنا ..جمل لحظات حياتى بجد كانت ا ...شكرا على كل لحظة عشتها معاكم : لهم لتوقا

  ...من األيام اللى قضتها معاكم عمرى معشت أروع وال أحن

بيشتغل ..خريج تجارة ..)محمد( بتهم وراحت أشتغلت فى كافيه وهناك أتعرفت علىاس

   ..خطبها ..خدها البيت وعرفها على أمه وأخواته ..حبها ..سمع قصتها..يتر فى الكافيهاو

وأستاذ ..ضه فى بيت عيلته أتجوزوالحد ماجهزوا أوراستها أبتدوا يشتغلوا وهى تكمل د

  .. رامى هو اللى جهزها

  .فى المنطقة كلها لبساطته وخفة روحه وكان أحلى فرح،  عملوا فرحهم فى الشارع

  .عمرها وربنا رزقها بعمر ومنةعاشت أجمل سنين 

  .........مبنا على كل النعم الى أداهلهقررت هى وزوجها يروحوا يحجوا ويشكروا ر

  ....رجعوااهم بعد الحج مخلص والحجاج كلهم مواوالدهم يستنوا في وقعدت امه

  .....ماتوا فى الحج.......ما رجعوش هما بس 

، جعـوا حسـابتهم   اوير،  ا ينسوا خالفـتهم وقررو، فاق حنا وهالة من كبر المصيبة 

  .بيها كل اللى حوليناونفرح ، ونفرح فيها ، ان الحياة ديه رسالة الزم نأديها  وعرفوا

  ......دوا منها أحفادهم ويربوهموياخ، قرروا يستأذنوا أم محمد 

  .مة الزيارة لهم والحفادهات أم محمد وكانت دايفقووا ..تحقق لهم اللى طلبوه المفاجئة أنو

  .فاطمة اهللا يرحمها انت بتتمناه أمهمألمان والحنان اللى كاهم بالدفء وأحاطو 

  ...المصري وجوزوه وأصبح فرد صالح ونافع فى المجتمع ون دايفد وشغلواوأهتموا كذلك بشؤ

*************  

  ...والفرح باظ.....بت فاطمة من عزازير بعد ماهر 

  ...زة ديهافى الجوه يحتفل بانه فلت من تدبيسة عزازير قعد جورج على القهوة هو وشلت

  .......تانىع لحياة السكر والعربدة والنسوان من وأنه حيرج

  .. لقه ثالث موظفين بيشيشوا ويجعجعوا بالكالم بص جنبه

  .البلد الحل لمشاكلهو واحد منهم موافق على رجوع النظام الملكى فى مصر وشايف أن ده 

  ...زمان أيام الملك كان فى أنجليز وأحتالل وقرف :وبيقول

  .ين أحنا وعيالنا انبس كنا شبع

  ..وحمام وفراخ ولحمة وعيش كان الجنيه بيكفى عيلة طول الشهر بط 

  .وكمان يفيض أكثر من نصه
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  ....لى شاداهللا يرحمه غرق بعد ماعومه كمال ال.....الجنيه : رد الموظف الثانى

  تفتكروا خد كام مليون عشان يمرر الموافقة على تعويم الجنيه فى مجلس الشعب؟؟

ياعم ماتقول  :]امهبعد مأخذ نفس من الشيشة اللى قد[عقب على كالمه الموظف الثالث 

  ..وبقه عندنا ديمقراطية نا الحريةدتديه الثورة أ ,كالم غير ده 

  . كلها دولة فى المنطقة وبقينا أجمد

  انتوا بتتكلموا الزاى؟؟؟؟؟

   عارفين ايه الحل ؟

نا ماكنة ندخل الزبالة من ل الواد عبقرينو يخترع :برتو بيقول زى مكان ياسر س: الحل 

  هاهاهاهاهاها  . خ ولحمة من الناحية الثانية عشان نوكل العيالناحية تطلعلنا فرا

  .الى هما فيه الهم  وقعدوا يضحكوا عشان ينسوا

*************  

  .......أه صحيح مقلتلكمش مين عبقرينو ده

رقـه كتيـر   امش ف )مخ ( أو،  )مختار الوكيل(أو، ) عبقرينو(  ديه وتقول لهاممكن تن

  كله ماشى..

متوسطة الحال يعيش فى عشة من عشش المنشية يتميز بانه فضـولى  شاب من أسرة 

  .كان مسمينه دعبس وهو صغير

  ....كان يستمتع بفك وتركيب كل األجهزة الكهربائية 

 ملطشة الحى ضرب كتير من أبوه ومن غيره وكاننوأأجهزة كتير  فك كتير وبوظ ياما

  .قزعه من األخر..النه قصير ورفيع

  .ميكانيكا بس مقدرش ألن أبوه غير قادر ماديا على تحمل تكاليف الكلية كان نفسه يخش هندسة

خد الثانوية وأشتغل فى محل تصليح أدوات كهربائية وأشتهر فى المنشـية أنـه الـواد    

ولما يفشل تصليح الجهاز فى التوكيل تروح أوام لمختار  .الدقرم الى مايقفش أدامه جهاز

                              ....الوكيل

من كبـوت   العةط والدخنة فى يوم جاله صبى من صبيان مرسيدس بعربيته النص نقل

  ....العربية وعايز يزبطها 

  .الزم ريداتير جديد عشان تعرف تمشى:  حل عبقرينو الريداتير وقاله

  ر وغطاه؟؟ب منيين ياعبقرينو منتا عارف البيأجي : رد العامل

  ...غل حيكدرنىولو عرف الريس مرسيدس انى موقف الش
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  .منتا عارفه ميعرفش أبوه فى الشغل

  .عتين زمن وأرجعلى وربنا يسهلاطب سيبهالى س :رد عبقرينو

  ...جاب جركن ميه بالستيك وحطه مكان الريداتير وأشتغلت العربية

أضاف له مختار تصـميماته  من حرارة الموتور بعد ماوالغريب أن الجركن مفرقعش 

  .ووقف مش مصدق الى حصل . عتين اد سرجع العامل بع ..العبقرية

  .كب عربيته ومشى من غير ميدفع مليملعبقرينو ور بالخير دعاه

  الفلوس؟؟؟؟؟؟؟؟؟ : رخ عبقرينوص

  .تشكر يا عبقرينو......بعدين لما ربنا يفرجها : رد العامل

*************  

  .لهيئة البحث العلمي بعد مارسمه وظبطه تمام ويروح به قرر عبقرينو يأخذ أختراعه

 ]وكله تفاؤل[صباح الخير ياباشا :عبقرينو

  نعم ياسيدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خير؟؟؟.........أهو صباح  :]نفس رد عليه بسدة[الموظف

  ..ياباشا حضرتك انا عامل أختراع أحل به مشكلة :عبقرينو

  البيه معاه ايه؟؟؟؟؟؟؟ أخترااااااااااااااااااااع؟؟؟؟؟؟ :قاطعه الموظف

  .أختراع تعديل ريداتير العربية معايا حضرتك :رينوعبق

  دات ايه؟مؤهل ايه حضرتك؟؟؟؟؟؟؟؟اقصدي معاك شه.....مش قصدي ده  :الموظف

  ...دور تانى.......حضرتك ثانوية عامة :عبقرينو

  .بس محصلش نصيب..وكنت مرشح معهد فنى صناعى 

  أييييييه؟؟؟؟؟ثانوية عامة وبتخترع؟؟؟ :الموظف

  ص أدحدر بينا الحال لثانوية عامةأحنا خال...من هنا روح كمل عالمكأجري ياد 

  ؟؟؟يخترعولنا

  .مش كفاية الحر والدبان....نئصينك تيجى تخنقنا 

مكتب النسيق الناصـية الجايـة علـى    ...مش مكتب تنسيق أحنا هنا أدارة بحث علمى

  .وحل عن نفوخى ، الشمال روح قدم على المعهد بتاعك

دنـا جـاي أخـد بـراءة     ....دنا عندى أربعين سنة ...معهد ايه سيادتكيابيه  :عبقرينو

  .سيادتك....أختراع

  ؟؟؟أختراع ايه ياال : وظفالم

  ....همتاقش أختراعراة أودامهم أربع سنيين عشان ننوكتده بتوع الد
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  .مش نديك براءة أختراع ، ربعمائة سنة عشان نبصلك أصال أودامك ..أما أنتا 

  .....يابيه حرام.......يابيه  :وعبقرين

  أحنا نقصين البصمجية اللى مبيعرفوش يفكوا الخط...أمشى أطلع بره من وشى  :الموظف

  .غور ياد بررررررررررره..

  .]ومسك ورق أختراعه وقطعه ورماه فى وجهه[

*************  

  .رجع عبقرينو المنشية وهو بيجر أذيال األحباط المؤلم 

  ...عامل أحلى دماغلقه فى وجهه ياسر سبرتو وهو 

  مالك ياد؟؟؟ : ياسر

  ...سيبنى فى حالى...ماليش :عبقرينو

  مالك يامخ؟؟؟..أمك منا سيبك اال لماترد عليه وحياة :ياسر

  رحت هيئة البحث العلمى والموظف المسؤول كرشنى من هناك  :عبقرينو

  ..سنة 400وحنشوفك بعد  ...روح خلص معهدك..شطبنا :وقال لى

  .سنة بس  400.هاهاهاهاهاهاها:ياسر

  .موت ياحمار.......وأنتا كنت فكرك ياهبل أن حد فى البلد دي حيعبرك ويقدر موهبتك

  .وراح ضربه على قفاه

  بتضربنى يا ياسر؟؟؟؟؟؟  أنت: عبقرينو

وأكسر دماغك كمان عشان تفوق من الوهم اللـى أنتـا   ..وأكسر  ):وهو بيطوح(ياسر 

حاجة نعرف نوكـل بيهـا   ...لنا حاجة مفيدة أخترع....ياد خليك حلو ياد.....عايش فيه

  .ومش لقيين فيها حاجة تسد جوعهم ،  بيدوروا فى الزبالةالمرميين أودامك ؛  الوالد الغالبة

فـوق  ..الخلـق  ى بتقطع بطونلوال مش شامم ريحة الجوع ال، مش شايف الفقر  أنت

  .فوق..ياد

  .وكفايه بقه أحالم فارغه 

 وهـو بيعـيط  ، خـل عشـته   ملموم حوليهم ومشى عبقرينو ود أنفض المولد اللى كان

  ...ياريتنى مت قبل ماشوف اليوم ده:ويقول

  .ى وعمرى وهو بيتقطع ويترمى فى وشيقبل ماشوف أختراعى اللى فنيت فيه حيات
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جورج ميكائيل ابتدا يكبر وأسمه يتعرف عند تجار المخدرات لحـد  .....نرجع لجورج

ـ  ..االبودرة فى المنطقه كله - موزع -ديلرأصبح من أكبر ما والد وكان بيبيع قطاعى ل

  عشان يخدوا السم األبيض؛ الذوات اللى كانوا يجوا يترصوا عنده فى أخر هضبة المنشية 

  )ساندي(

  -المخدرات-جاية تأخذ التموين  لمحها مرة ياسر سبرتو وهي ..بنت ذوات

 -معاهـا  تعرضلها لو مكـنش ة ديه وكان حيايه الموزة الجامد: وقال لنفسه من جورج 

  ).وليد(بتاعها  -البوي فرند

  مين ساندى ديه؟

رجل المال والسياسة وأمبراطور الحديد  )أحمد عزت(سنة أبوها الملياردير  19ساندى 

  .والصلب فى مصر

  ...هانم سيدة المجتمع  )نازج(وأمها 

  ..عروض األزياء والموضة..رفق بالحيوان  ..ندوات نسائية .. روتارى

  ....والمسائل التانية..حيين شد الوجه جرا...عدات النميمة أ

  ..الجامعة األلمانيةبتدرس فى 

  .هامر وبورش كاريرا..عندها عربيتين األتنين لونهم أسود

  .ألف جنيه يعيش ألف عيلة عشوائية 70مصروفها الشهري 

  .الحرمان العاطفى سواء من أب أو أم أو حبيب من تعانى

  ...وألوان رجالة أشكال  عرفت

  ..حشيش وبانجو وبلبعت أقراص وشمت هروين شربت جميع أنواع الخمور ولفت

  .عملتهامخلتش حاجه فى نفسها اال م

  )وليد(أتعرفت فى حفلة على 

بـودي   –مفتول العضـالت   ..طويل القامة..وسيم  ..من أسرة متوسطة..شاب طايش

  ..ريناسلبها أعز ماتملك فى ليلة قمرية على شواطئ ما -بيلدنج

  .وكانت مبسوطة قوى انها بقت ست

  ..حبته بجنون كان بيديها األمان والحنان الى أفتقدته فى أنشغال أبوها وأمها عنها

  ..كانت عايشة معاهم فى قصر بارد وكئيب 

  ..فيه حد عن حدمحدش فيه حاسس بحد وال بيسأل 
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ير وهى عمرهـا  اها كتب من ورقل ..يد كان بيستغل الحب ده كويس قوى المهم أن ول

  ..بتجبله لبن العصفور بس هو يأشر كانت  ..على حاجة هو عايزها أل لتامق

ويسبها ازاي وهى عمله زي الفرخة الـى  ..يسبها وال يخونها أبدااووعدها أن عمره مح

  ...بتبضله كل يوم بيضه دهب

*************  

  تها البورش وقفهمرع وليد سايق عربيامشيوا فى الش ..فى يوم قرروا يخرجوا يسهروا

   ...فى االشارة )العسكري توفيق( 

  ..سماره بيفكرك بالزرع واألرض والطين..النوبة من ..والعسكري توفيق ده عسكرى مرور

بقـوة   تـدفق داء عمله بجريان نهر النيل وهو بيتحس فى نشاطه وهمته وأخالصه فى أ

  ..لى اعلى السد الع وعنف

بهدوء  بتنساب وهي، بأنسيابية مية النيل ، شارتهوتحس فى سالسة تنظيمه للمرور فى أ

  ...فى بحيرة ناصر

  مش عارف بيشربهم مية حاف منين؟؟ جنيه وعنده أربع عيال 64مرتبه 

         ..المهم أنه صفر بالصفارة ووقف كام عربية من ضمنها عربية ساندي

  .مستعجل... يادفعة أفتح األشارة : وليد

  .أوام حفتحالكة الناحيه التانيه تعدى واحدحاضر ياباشا دقيقة و :توفيق

 أصـال  غور يامعفن من وشى أنا غلطان أنى أتكلمت معاك ،وأنا لسه حستنا دقيقة:وليد

  .غور بدل مدوسك زى الحشرة.وحسستك أنك بنى أدم

لو مكنتش حتحترمنى يبقى الزم ..وأحترم نفسك.. مكانك:وقف توفيق أمام عربيته وقاله

  .ارة المرور والناس المعدية أودامك دولعلى األقل تحترم أش

وأنطلق بالبورش وطير العسكري علـى   ..أمك على أم األشارة على أم الناس  :وليد 

  ..وكسر األشارة وطار  يةكبوت العرب

  .وأفتكرته ماتالعسكرى توفيق  الناس أتلمت حولين

  لقوه وقف وبينفض بدلته الميري

  كده؟؟؟؟ متقلقوش عليا أنا متعود على:وبيقولهم
  .حرام عليك ده بنى أدم برده : الت لهوق ..أتخنقت من اللى عمله وليدساندي 

  ...ده ميسويش فى نظر وزارة الداخلية صرصار ؟؟مين ده : وليد
  ..عايزانى أنا أحترمه وأعمله قيمة

  .قلبك ديه ال ومش نقصك وال نقص حنيةياشيخه أتنيلى أنا مخنوق أص
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  يه؟أنتا زعلت منى وال ا بىخالص ياحبي..خالص  : ساندي

  ..أقولك على فكرة حلوة تطلعك من المود اللى أنتا فيه

  ..مفياش دماغ للوكلوك كتير..قولى وقصرى  : وليد

  نروح نجيب شنطة هدومك ونطلع نروش أسبوع فى شرم الشيخ : ساندي

  ؟؟وأجيب فلوس منين لده كله..وأسبوع  ..شرم : وليد

  ..الرحلة كلها عليا أنا  تكاليف..أي حاجةملكش دعوة يابيبى ب:  ساندي

  هاهاها .لو كده ماشى كالمك يا سو ياجامد قوي :وليد

  .وجابوا شنطة هدومه روحوا..وقد كان 

  مش حنروح القصر عندك عشان تجيبى هدوم؟ : وقالها 

 -نيكـد خـالص  –وأنا معاك مبحبش الهدوم ،بحب أكون على طبيعتـى  : ردت ساندي

  ..ارت فى الهواط وضحكت ضحكة رقيعه

*************  

شرم بعد ماجـابوا   - وطلعوا على طريق القاهرة البورش ووليد قعد جنبها هي ساقت

  فى منحنى حاد فى الطريق وهى مشية، ن جورج وعملوا أحله دماغ التموين م

قعدت تتمرجح بيهم وحسـوا   أنزلقت منها عجلت القيادة وصعدوا الى الهاوية والعربية 

  ..لحياة والموتأنهم بين ا

مليون جنيه فى المنحدر  10ة وسقطت البورش أم بعد دقيقة مرجحة قفزوا من العربيو

  ف وليد مصعوق صعبان عليه العربيةوق..السحيق

  أدمرت حنعمل أيه دلوقتى؟؟ ألحقى العربية :وقال لساندي

  -أهدا وريح أعصابك -.بى كوول .. ريالكس بيبى :ردت  ساندي

  .مدير مكتب والدها أحمد عزت )سمير سري( وكلمت

  ..حد يجبلى عربية بسرعة هاي ياأونكل عربيتى أتقلبت وعايزة : وقالت له بمنتها البرود

  . وقفلت السكة..نكل لو سمحتوبسرعه ياأ..شرم الشيخ  35أنا فى الكيلو 

  .ته متنح وبصت لوليد لئ

  مالك؟ : قالت له

  ؟وال تهز فيكى شعرة هدي عربية بالقيمة كده بمنتها البساطه :وليد 

  ..ياسنديقوى  أنتى غريبة
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قيمتهـا   حلة شرم الشيخ وأفكر فى حتة عربيـة ر عايزنى أعكر مزاجى وأبوظ:ساندي

  زاي يابيبى؟؟بتفكر ا ىلال أنت مليون جنيه بس؟؟؟؟؟ 10دوبك ي

 كنت زعالن على شنطة هـدومى قـال   اللىقال وأنا..أنتي صح الصح  :ضاحكا وليد

  مش كده برده؟؟...رجعلى يعنى حتروح فين يعنىمهى مصيرها ت...

  .بالضبط كده يابيبى : ضحكت وقالت

  ..حته مفكرتش فيهم يتش أن العشرة مليون جنيه دول اليومعرف

  ..عشوائى مرميين فى صفايح محدش بيسئل فيهم كانوا ممكن يغيروا حياة ألف

  .وعجبى عليكى يامصر

*************  

  ...ردش عليها يو مبأ.. غير معاها وقافل موبيله على طولتلما رجعوا القاهرة لقته م

  تها مراحت ،يرابيت ويله ال قررت تروح

  ...)كيكى( بالنسخة اللى معاها لقته فى حضن صاحبتها األنتيم فتحت باب الشقة

  لحد منقلوها المستشفى بين الحياةوقعدت يوميها تشرب ، أسودت الدنيا فى عنيها 

  ..معدة ولحقوها فى أخر لحظة  غسيلوعملولها ..والموت

  ..كارت وأتحرق..خالص أنسى بس..علهوترج...س وليد ايديها ورجليها أنها تسامحهبا

أقول ..حد يبقى معاه ساندى أحمد عزت ويبص لكيكى..اهللا يرحمك ياوليد ويرحم غبائك

  .ايه اللى يحب الدح ميقولش أح

  .نفسها وبس ..بعدها قررت انها تعيش لنفسها

  ...صحابها مخدراتأو شربت رقصت بلبعت هي ..حل الشمالى يف راحت الساجه الص

مليون جنيه علـى   35المرصودة لمباحث مكافحة المخدرات أكدت أنفاق حصاءات األ(

  ).2006المخدرات فى الساحل الشمالى صيف 

  ..حاف العيش رغيفالمصريين بيتضرعوا جوعا مش لقين وأالف 

                                  .وعمار يامصر
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  ]أحمد عزت[

  أحمد عزت ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟جيه منين وحكايته أيه؟ مين

  )عصر األنفتاح..1975سنة (

مختلف عـن  هادئ الطباع ،صامت دائما ،طموحه بال حـدود،  سنة، 15كان فى شاب  

  ..أقرانه من شباب جيله البيسهر والبيفرح وال بيطنطط

  ..ما ساكت وساكن وبيسرح ويفكرداي

الصح فـى   مستعد يبيع نفسه لما يالقى الفرصةوالمادية، على أحواله األجتماعية متمرد

  .الوقت الصح

الظهر شغال تباع والدراع وبعد ،  لى قد حاله شغال الصبح فى الحكومةأبوه موظف ع

  .فى مصر -عملة– ألكبر تاجر شنطةاليمين 

 فـى  غل دكتورةعشرين سنة من عمرها تشت قضت ..فى التأمين الصحى وأمه دكتورة 

  كانت بتشتغل بمنتهى الذمة والضمير.وحدة صحة داخل مدرسة تابعة للتأمين الصحى

  .. 1975جنيه سنة  57 وفى األخر مرتبها 

أمـه وكمـان    ايز يخش هندسة بس كان شايف أدامهمة وعكان لسه مخلص ثانوية عا

  ..جنيه 50أخرها  طب وهندسة ومرتبتهم التعبانه الي خريجيين

  ..كتر التفكير وقرر فى النهاية يهاجر أمريكا تعب من 

 أقنع أمه تبيع دهبها وطلع الباسبور وراح ..فلوس بس مكنش معاه ساعتها طلب من أبوه

  ..ي حد يسافر أمريكا سنتها كان مفتوح أل (السفارة وطلع الفيزا وسافر 

  )مش زي دلوقتى واال كان كل شباب مصر هجت ..قوى ممكن بسهولة

  ...وهناك أشتغل كل حاجه وأي حاجه راح أمريكا

  )عزرائيلى موشى حاييم( قابل  ما يومى فلحد  ..طلع من فشل لفشل

  ..أسرائيلى شاب يهودي 

  ..ه وقسوة الغربة على وش ..عزت قصته وكله يئس وأحباطله أحمد حكى 

  ..لو عايز كل ده يتغير حط أيدك فى ايدينا ومش حتندم طول عمرك : وقاله طبطب عليه

وياريتـه مـاتكلم   ..أحمد كعادته وبعدين أتكلم بعد طول سنيين الصمت والحرمان كتس

  ...مليون مصري بعد كده 80عشان كلمته ديه دفع تمنها 

  مصر عملتلى ايه؟؟ وهي...ليكم  دنا كلي..بس ححط ايدي فى ايديكم  أنا مش : قاله

  ..لىللموساد األسرائي وطلعوا على بيت من البيوت التابعة موشى دهخ
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  .مقابلة رسمية هوعملوهناك قابل مسؤول كبير فى السفارة أعد معاه 

  .هو ده راجلنا المستقبلى فى مصر..هو ده :بعديها قال

يخـد   ن محدش من رجال المخابرات المصريةبس المهم نقطع عالقتنا بيك  تماما عشا

  ..وحنتبعك من بعيد لبعيد..باله منك

وبعدين حنضبطلك موضوع الجرين كـارد   -تأميريكان ريزدن–ومن دلوقتى حتكون 

  -اميريكن ستيزين–وحتكون 

  ..وحنعلمك أفضل تعليم ونديك كل الفلوس الصح فى الوقت الصح

  ..راجل أعمال فى مصر عشان نعدك تكون أقوى

  )عميل ساكن(وتعتبر نفسك من دلوقتى 

  ..تعبير متعارف عليه فى المخابراتده 

نحب نعمل حركة سياسية تأثر على أقتصاد وشعب لحد ماتوصل أعلى المناصب وكل ما

  أتفقنا؟..مصر حنعرف نبلغك بيها بطريقتنا 

  .أتفقنا : رد أحمد عزت بسرعة

  ..ماوعد به هذا المسؤول الكبير  وقد كان

  ..وخد الخبرة العملية بعد التخرج،   م وبعد مخلص جامعةأحمد عزت أتعلم أحسن تعلي

  ...رجع مصر وياريته مارجع 

  ....أول مصنع له للحديد والصلب فى مصر وبناه وكبره بجهده وعمله أسس 

  ...لده بيكلمه ويقولوا أنه عايز يشاركه ويكبروا المصنعالقى و

  ..فيها مليون جنيه طةعرف منه أن تاجر العملة اللى كان شغال معاه مات وأداله شن

  ...مصنعيين وتالته وعشرة وبقوا المصنع  كبر

  . كبر أمبراطورية مصانع حديد وصلب فى الشرق األوسطلحد ماأصبح عنده أ

  ...دخل لعبة السياسة كما كان مقرر له فى أمريكا 

خد قروض من البنوك بضـمان عضـويته فـى    ..ا وأصبح عضو مجلس الشعبنجحو

  ...كبر وحدة وحدة المجلس

  ..فى لجنة السياسات فى الحزب القوميأكبر وأهم عضو   لحد ماأصبح

أذهل النـاس   لحديد والصلب فى مصر فى وقت قياسيأحتكر ا..قتصادية من الناحية األ

  .أسرائيل نفسهمى  ف
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  ....كالم..)سمير سري(دار بينه وبين مدير مكتبه  وفى ليلة

ـ  :سمير  د يبطلـوا يتعملـوا معانـا    أنا بقيت خايف أن المقاوليين الى بيخدوا منا الحدي

  ..ر ده ياريسمن بره مصر بعد مغلناه تانى الشه ويستوردوا

على وراك  وهو بيخد نفس من سيجاره الكوبى اللى معموله خصيصا ( رد أحمد عزت

  ...يقدر يعمل كدهمحدش ..ماتخفش :)ارى الكوبياتالعز

  .بم ليل ار السنة ومحدش يقدر يتجرأ ويقونا بغلى سعر الحديد كل شهر على مدأ

  .كويس ديه فى دماغهم هما عرفين اللى حيحصلهم  ولو جت الفكرة

  ..أنا عايز أوصل بسعر الحديد لحد مايبقى أغلى من الدهب واأللماظ

  ..دهب يجبلى شبكة نفسى عريسي :قول ألمها ت وبدل ماالعروسة

  ...يجبلى حلق وغوشتين حديد هتقولها عايزا ..ال

  .كل يوم عشان الحديد سعره فيه وبيغال

وضحكاتهم ..هاهاهاهاها ...كلبوش طول العمر ياريس ده كده حيبقى:  رد سمير سري

  .وصلت عنان سماء القاهرة

  ...مجلس الشعب هامة ل جلسةوفى 

ها زيادة سعر على زيادة سعر البنزين وترتب علي قدر أحمد عزت يحصل على الموافقة

  ... جميع السلع الغذائية

  ..ليزيد معاها أحمال وهموم المواطن المصري البسيط

  ى كان بيأكلهم ويكسيهم أزاى؟؟ونسى أبوه لما كان موظف غلبان ونس

  ..لماليين الموظفين اللى زي أبوه ومبصش بعين الرحمة

  ..اللى بيتمرمغ فيها دلوقتى  الحقيقى الى وصله للنعمةأهم حاجه عنده أزاى يرضى أبوه 

  .ح قريته السياحية الجديدةقبل مايطلع شرم الشيخ ليفتت خيرةوفى جلسة مجلس الشعب األ

  ..فى السوق المصري الشعب بعدم أحتكار أى سلعة ن مجلسطلع قرار م

  مليون جنيه بحد أقصى 50ومن يثبت عليه األحتكار  يعاقب فورا بغرامة قدرها 

هاهاهاهاهاهـا  ..ألنه هو الى حط القرار..ماعدا هو طبعا ..ألف جنيه بحد أدنى  100و

  .هكذا ضحك سمير سري لما سمع بالقرار..
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  . كبيرةمجلس شعب من عيلة  وةحط أحمد عزت عينه على عض

  ..حبها وحبته 

  ..قررت تجوزه بعد ماعرض عليها ده 

  ..هو وبس...وكان شرطه الوحيد أنها تسيب الحياة السياسية وتتفرغ ليه هو

  ..أتجوزها على أم ساندى 

والضـياع   ا احساسها بالوحـدة الى كانت بين ساندى وبينه وزاد معاه وده زود الفجوة

اللى يمكن تالقى مع حد فيهم الحضن الدافئ  مها بين أحضان الرجالهرت تنسى همووقر

  ...يعوضها عن حضن أبوها اللى نسيها تماما فى زخم حياة المال والسياسة

*************  

  ....نهايةلى هضبة المنشية بيبص فى ماالع قاعد لوحده سبرتو رياس  

اللى كان  ة بويا العربياتصاحب ورشمل ايه وال يشتغل ايه بعد ماطرده عمش عارف ي

  .بيشتغل عنده

  ..الدراع اليمين لمرسيدس )بشلة (معقة كبيرة اوقبلها ضرب خن 

  .محدش من الزباليين يشغله عنده فحوه أن  ان مرسيدس أصدر فرمان وكانت النتيجة 

  ....وأشتهر فى المنطقة انه واد بلطجى ومش بتاع شغل

  )أدوات الهدم(اخد الشاكوش والحدايد بتاعتهمرت فى دماغه فكرة يتخصباح تانى يوم أ

  يهد حيطه ، مستنى حد ياخده. بمدينة نصر يقعد مع الفواعلية على أول شارع عباس العقادو

  ).............سبرتو طبعا(المهم ياكل ويشرب ويكفى كيفه ..يزق عربية

  .....قعد أسبوع يجرى ورا العربيات 

  .....يه المعلوم بعد مايريحهاواحدة تخده عندها البيت وتديه الى ف

  ...والتانى ياخده يعملوا خدمة

  ....يوم عدا ياسين بعربيته المتسوبيشىى لحد ماف

*************  

  )ياسين(

طول عمره باصص لحياته بنظرة  ..مجتهد ..متربى  ..وسيم ..شاب ابن ناسسنة  26

  ..أمل وتفاؤل 

وطلعـوا فـى   ، زمان ربع قرن من الأكثر من  ه ووالدته عاشوا وأشتغلوا فى قطروالد

  .فى مكرم عبيد بمدينة نصر  األخر بفيال صغيرة
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  ..أفنوا زهرة شبابهم عشان يعلموه أحسن تعليم

  ..دارة أعمال بالجامعة األمريكية كلية أ دخلوه 

  ..وشغلوه فى سى أى بى  بنك واسطة تخرج جابوا له وبعد ما

  ..رز مولستا فى شارع النزهة جنب سيتى شتروا له شقةاو 

*************  

  )تقى( بيحب

 ..محجبـة  ..مثقفـة  ..رقيقـة  ..جميلة ..ةفها صدفة على باب العماراللى ش سنة 18

  ..ستايل..متدينة

  ..مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا سنة أولى كلية أعالم جامعة 

  ..اجتماعيه..بتحضر  ندوات دينيه ..متفوقه علميا 

  ..تسمع عمرو خالد.بتحضر دروس لمصطفى حسنى

  ..رومانسية..حالمة ..بتكتب شعر 

  ..أشعارها  ليهعندها موقع فى الفيس بوك حطه ع

  ..متواضعة..حبوبة..بنت اجتماعية 

  ..مثل أعلى لكل شاب وفتاة

  .فى مصر تبقى أكبر صحفيةو  ةأمنيتها تتخرج وتشتغل فى الصحاف

  ..والبيت ووزع وقته بين المكتبة شروع مكتبةرائد جيش على المعاش عمل م)محمود(أبوها 

  )محاضرتها وأبحاثها(دكتورة فى الجامعة مقسمة وقتها بين الجامعة )صفاء (أمها

  .جوزها وبنتها الوحيدة -وبين بيتها

*************  

طلعت وهى فى حالة أعياء تام  من شقة اسين طالع من شقته شاف خفة خارجةفى يوم ي

  ..طولها تصلب ومش قادرة

  ..عرف قصتها ومرض أخوها..عليها  سفأتعر

  -أكل وفلوس-أداها ..أبتدا يعطف عليها..صعبت عليه 

فهمته انهـا بتشـتغل عنـد    ..خبت عليه أنها نشالة وفتاة ليل ..دابت فى حنيتهو..حبته

  .وبس تقى..غول بتقىكن باله كان مشجب بيها لعأو حتى ي، عشان يحبها طلعت،
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  ..وصل للى عايزه من أقصر الطرقغرى وبيوياسين طول عمره راجل د

وتقى كمان مخدتش .. لقى ترحاب من والدها ووالدتها...دخل البيت من بابه وأتقدم لتقى

  .. بالحب واالحترام النه شخصية جديرة..وقت عشان تدرس شخصيته وتقتنع بيه وتحبه

   ..حابتدوا يوظبوا الشقة ويجهزوا للفر..وقضوا مع بعض أسعد أيام حياتهم..أتخطبوا

*************             

  ..على ياسر  الفواعلية وناده وقف ادامو.. فى يوم نزل ياسين مدينة نصر

  .. المهندس فى التشطيب ساعدوي فى شقته الجديدة خده يهد حيط

  ..     ليه بيتهشاب جدع دخله هو والفواع ..أتعرف عليه

  ..بعد ماأشتغلوا  طول النهار

 ]شقه مستويين[لف ياسر بعنيه فى الشقه ..ىأكل وبيبس ياسين جابلهم

  ..هى دى الشقق وال بالش :قال وهو بيكلم نفسه

  ..البت خفة طلع عندها حق

وازهم وعيـالهم  و الحج رجب ومراته سنيه وبناتهم وج تخيل هو...وهو مريح نام وحلم

  ..قاعدين فى الشقه ديه

ده طـوب   أل..صـفيح هو خـوص وال ، لوعليهم سقف كل واحد بينه وبين أخوه ستارة

  ..طوب أحمر وأسمنت ..

  ..وهنا الحمام...هنا بينشروا هدومهم...فى الحته ديه بيكلوا 

  .ويتجوز البت خفة يقفلها بستارة دي ممكن الزاوية

  ..ياسين.الراحة الى أدهلهم أ ساعةنام وحلم ال

  ..وخططوا ازاي يحتلوا العمارة دي  رجع منشية ناصر قعد مع فرج وعجيزةلما 

  ....أهلها مش مهم  ينهبوها ويطردوا أو يحبسوا

  وحددوا ساعة الصفر لموا كل صحبهم البلطجية

  )..أخر يوم  لياسر فى شقة ياسين(  

  ...وأبوها محمود وأمها صفاء  ين وطلعت وتقىعلى ياسهجموا 

  .. فوهم وحطوهم فى قبو بجراج العمارةكت

  ..وشطبوا على شقق العمارة المفتوحة والمقفولة

  )ظ وفلوس وعربياتدهب وألما(وزعوا الغنائم

 ----------------------------  
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 ..ى حققه هو ورجالتـه لبالنصر ال ة ياسين سابقا وسبرتو حاليا منتشيياسر قاعد فى شق

   ..بيتفرج على التلفزيون 

  ..مصطفى بكرى فى برنامجه لقاء األسبوع / شاهد األستاذ

راقيـة   ذ بالها من نقطه مهمة ان كل منطقـة تأخ الزم ياجماعة الحكومة : وهو بيقول

  ..فالناس ديه لو طلعت حتاكل األخضر واليابس  تحاط بمساكن عشوائية

  ..ببوالق الدكرور وبوالق أبو العال ن تحاطزي المهندسي

  ..عين شمس وعزبة النخل:  مصر الجديدة

  ..منطقة الكيلو أربعة ونص :الرحاب

  ..البساتين :المعادي 

  ..منشية ناصر :رمدينة نص

  ..اال حتبقه كارثةياخوانا الزم مسؤول يتدخل ويحل مشاكل الناس ديه و

  ...ويسموها ثورة العشوائيين أل ده ممكن كمان تبقه ثورة

  ..أنا نبهت وحذرت اللهم بلغت اللهم فاشهد

  ...وخلص على كده كالم كاتبنا العظيم مصطفى بكري

  ..وحياتك حتبقى مجزرة ديه: على كالمه سبرتووكان تعقيب ياسر 

  ....أنا قائد ثورة العشوائيين وحبقى

  ...أتجنن يكون هأن زةجيع ستريا لحد ماشكوأخذ يضحك به

*************  

  .نزل يتفسح ويلف فى المنطقة..ياسينلبس وعربية  خداياسر بعد م

  ..زشاف مبنى عمالق أسمه سيتى ستار

من عربيتها  عربيته لقى صاروخ نزلة المول يركنلما نزل جراج قال لما أنزل أتفرج،

لمـا دخـل   ..مشى وراها لقاها دخلت المول  ، عجبته..)ساندي(كانت ..همر السودااله

  ..ى شافهبل وراها أنبهر

  ..وزبالتها وقرفها ده عالم تانى غير المنشية..ايه ده:قال 

  وايه المزز الى مش لبسه حاجه ديه؟؟

  ..وجايه تقضى وقت وخالص فضل ماشى ورا ساندى اللى كانت زهقانة

  ..أتعرفت عليه وخدته قصر أبوها الى كان مسافر يبنى قريته فى شرم الشيخ

  ..وبعدين ناموا مع بعض..وشموا مع بعض..شربوا مع بعض 
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  ..عجبها فى السرير

  ..حبتها اص قوى فى قصر كبيرة على حفلة فعزمته تانى يوم

من الهـدوم اللـى    ..ى سنجة عشرةحفلة وهما متشيكيين علال راح هو وفرج وعجيزة

  ....قلبوها من العمارة

  ..رقص وغناء ومخدرات ونسوان..وقضوها تمام

  .....والموسيقى شغالة قفين بيشربوا كأس فى جنينة القصرو

للى بقلهم يوميين علـى  االغالبة  مش سكان العمارة ،الناس ديه حالل فيها الدبح  : فرج

  ..لحم بطنهم من غير أكل والشرب

  مش؟؟ووالرجاله الى مثبتنهم مأكله :اسري

  ..أل ياكبير الرجاله كانت مستنيه أوامرك : عجيزة

  ..هات لى خفة على الموبيل ياغبى :ياسر زعق

اله اللى تحت وأكلـى سـكان   بت ياخفة خدى أكل وشرب من شقتى وأنزلى للرج..ألو 

  ..تحط على دماغنا أحنا مش نئصين مصايب ت...العمارة قبل مايموتوا من الجوع ياهبله

  فاهمانى يابت؟؟

  ..نزللهم حاال..حاضر ياكبير  :خفة

  ..ل والقصور ديه كلهاأحنا الزم نشطب على الفيل: قالهمو بص لفرج وعجيزة

  ..علينا حبتيين  كبيرةدى  أنتا مش شايف ان العملية :رد فرج

  أنتا مش شايف كمية الرجاله الى بتحرسهم؟؟

عليـه مـن أول    العمارة اللى كان عنده السل وأغمنان بتاع ول مش زى فرد األمن الغلبد

  ..خبطه

  .. ديه عايزة رجاله قلوبها ميتة العملية..صح كالمك  :رد ياسر

  ...الزم نعد مع بعض ..جورج وشلته عايزة

  ..نا عارف أنك ليك دالل عليه من وحنا عيالا..ياعجيزة عرب ظبط لنا قاعدة

  ..أمرك ياكبير : عجيزة

  ..اللى فى ايده يأخذ بق من كاس الكونياكب للسماء وهوبص ياسر 

  ..تالقت المصالح ياجورج  يابن عزازيرو هللاو:وقال 
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  أخر هضبة منشية ناصر :المكان 

  ..فجرا 2:20 : الزمان

  ..جورج جه على مضض وسمع الخطة والغنيمة

  ..أنا موافق أشاركك  بس بشرط : وقال لياسر 

  ..شروط؟؟لخصأحنا حنبتديها  :رد ياسر 

  ..لو قطعتنى تانى أنا حنسحب برجالتى:زعق جورج 

  ى اللوكشه ديه لوحدك مكنتش بعتليولو كنت تقدر عل وأنا عارف أنك محتجلي،

  صح؟؟؟؟ : فيه وزعق

  ..أنجز وخلصنى..أزكى أخواتك صح يا :رد ياسر

  ..أنا وبس..شرطى انى نلعبها بأسلوبى أنا:  جورج

  .بس اقعد بس..كأمرك يامل:رد بسرعة عجيزة

  .نسمع األول .. أكتم ياعجيزة: ياسر  زعق

  ،بصحيح عبقرية وكانت خطة.. شرح جورج خطتة

  ..تنم عن مخ عبقرى راضع األجرام مع اللبن من بز واحد

فرقعـات  وم وكان بدايتها أن ياسر يروح لعبقرينو يقنعه ينضم ليهم ويصـنعلهم قنابـل  

-طريق مصر قصورو لبداية هجومهم على  فيل اسها فىل بحريدمروا بيها بوابات الفيل

   ..األسماعلية الصحراوي

  .رجع جورج ألمه عزازير وحكلها الموضوع بالتفصيل

  ..وحست أن الموضوع يستاهل تهتم بيه..سمعت عزازير منه بتركيز شديد

  ..صح ورد عليكمع نفسى أحسبها  سيبنى شوية: له قالت

  .خد الرجاله وأستنانى بره

  ..حست أنها الزم تستشير حد بتثق فيهقعدت تفكر و

    -سامي طرابيك  -ملقيتش قدامها اال حبها القديم وابن حتتها

*************  

  ؟مين ده؟ )سامى طرابيك(

  ..من سكان المنشية األوائلالولد الوحيد ألسرة عشوائية سامى هو

  ..وحالها بعيشتها  ة وحبوبة وراضيةوأمه ست بيت متدينموظف درجة تالتة  كان أبوه

  ..أبوه طفح الكوته عشان يعلمه 
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  .بتاعة كل شهر أخرهاعلبة السجاير  الرخيصة حرم نفسه من أى حاجه وكل متعة

  ..ويعلمه صح ،عشان يربيه 

  ..يستلف من طوب األرض عشان يخليه يكمل تعليمهبو ،نات فى اليومكان بيشتغل عشر شغال

ويشتغل وينتشلهم من الفقر والجوع عايش على أمل أن سامى يتخرج من الجامعة كان 

   ..والذل الى عاشوا فيه طول حياتهم 

 ]ويحاول يساعد باى حاجة، فى الصيف  سامى كمان كان بيشتغل[

  ..حقوقالودخل كلية ، خلص سامى الثانوية 

خلص رسالته  بدخوله الجامعة يكون  بكده  ان له وشرح معاه قعد؛  دخل الكلية أبوه لما

بس حيفضل يدعيله طول . يساعده ماديا أنه يشتغل و در نفسيا أو جسديامعاه ومبقاش قا

   .وانه حاسس ان عنده عزبة كبيرة بالدنيا كلها أسمها سامى،عمره

الـى   م يعتمد على نفسه ويمشى فى  كل الطـرق عرف سامى أنه من اللحظة ديه الز

  ..الوسيلة توصله لهدفه مهما كانت

ام والبلطجى والفرفور الى بتقويـه  نية كان فيها الشمأتعرف على شلة غ لما دخل الكلية

  ..فلوس أبوه

  )أبراهيم أباظه  (وكان من بينهم

من غير ميحسسه  سامىفى الشلة وكان بيساعد  اللى شاب ابن ناس كان الوحيد المحترم

  ..بالمهانة والدونية الى كان بيعملوه بيها بقية أفراد الشلة

  ..تهماطلبيلهم دتهم ويقضاهم قعدزبطلبي.. كانوا عملينه مرمطون الشلة

  ..ال ومكنش بيقدر يقولهم على أي حاجه

محـامى أد   ر من كتبهم لحد مخد الليسانس وبقىاكفضل كده يلبس هدومهم القديمة ويذ

  ..على وش أبوه مشفش أختها طول حياته  يوميها شاف أبتسامة..الدنيا

  ...لب منه يسلفه تذكرة السفر وفيزا لكنداطبراهيم وراح ل أ..غروطة أمه ودعاه أبوه ليهومع ز

  ...سفره عن طريق معارف والده وافق ابراهيم وسهله

  ..مى أمه وأبوه باألحضان والدموعودع سا

*************  

تعب وكافح ..أحسن نة لشغالنةن شغالوكان بيتنقل م..فى نت كافيههاجر كندا وأشتغل 

وقفت فى ظهـره  ..بته وأتجوزته ح..ثريةكندية  سيدة) ماجى(لحد مافى يوم قابل .كتير

  ..أكبر وأعرق جامعات كندا ]بريتش كولومبيا[دخلته جامعة..فلوسها ونفوذهابكل 
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  ..قدر يعادل شهادته وأتخرج منها فى وقت قياسى

  .. نتويفى مدينة تور له بعدها مكتب محاماه أشترت

  ..وجيزة من أكبر محامى أقباط المهجر فى كندا وأصبح فى فترة

ـبر  ، رجع مصر فى أجازة لكى يصطحب معه والده ووالدته  ويحاول يعوضهم عن سنين الص

  ..طرابيك بيك عشان يعملوه سامى ..فيه طول عمرهم اووالعذاب والحرمان الى أتمرمغ

له عـن   وعرف أنها أصبحت كبيرة المنشية وحكت -حبه األول-يوميها قابل عزازير

  ..شى بالدراع والرشوةبيم بقى ئ فيهالبلد وأن كل شأحوال ا

  ..م وتعاون مشتركفق معاها أن يكون بينهم أتصال دايوأت

ت عزازير تأخذ من سامى أفكاره وتغذي بيها دماغ أبنها جـورج  وأبتد..ودعها وسافر

  ..لهم زي المية والهوا وا بيها وبقت بالنسبةلحد متشبع..لتهااورج

  ..وأداها الموافقة - سامى- كلمته..ل يلموضوع ياسر سبرتو وسرقة الف لها جورج علىل لما قا

ليـومين دول أبتـديت   نا فعال اأ..هو ده الوقت المناسب تمام :لها بالحرف الواحدل وقا

ا لمناقشة أحوال المسحيين فى مصر واألضطهاد اللى بيتعرضـو كندا  فى  حملة جامدة 

  ..المسلمة له من األغلبية

  ..الشعرة من العجين زيأطلعه منها  وأنا حعرف ...قولى لجورج ينفذ

  .العمر كله يبياحب..أمرك ياسامى  :ردت عزازير

  ،معاهم خطةوزبطت ..جورج والرجاله ونادت على ، قفلت السماعة

  ..ويحوله من مجرد حرامى وهجام الى قاتل..كلها يشيل جورج بيها ياسر الليلة

ن رقابته حبـل  ويشوفه وهو بيطوح وحولي ..ويبرد ناره ..عشان يشفى غليله القديم منه

  ..ألنه أتجرأ فى يوم وعمل راسه براسه .المشنقة

وخـد   ..دوه اللـدود أنتقم من ياسر ع..ويكون بكده ضرب تالت عصافير بحجر واحد

كان عايزها تحصـل فـى    سامى الي عالميةوعمل الضجة اال.. والمجوهرات الفلوس

ومـش عـارفين    ان المسلمين بيدبحوا بعض عن طريقها الخارجى لعالممصر ويتأكد ل

  ..يمشوا البلد صح

 ويناقش سامى من خاللها رغبة كل مسيحيو مصر بتعديل الدستور ألنتخـاب رئـيس  

  .مصري مسيحى قادر على أدارة الدفة فى الطريق الصحيح
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  سكت راس جورج وأحتواتها بين أيديهاعزازير م

  ..تحفظك الحى سير على بركة اهللا ياملك وروح المسيح :وقالت له  

  .. ى وربى راضيين عليكقلب

  .أنا معاك وكل المنشيه وراك

*************  

 ]بيدق على باب عشة عبقرينو ..ياسر سبرتو [

  ..أفتح الباب أنا ياسر سبرتو ..عبقرينو :ياسر

  ..أبعد من هنا مش عايز أشوف حد..عايز منى أيه  :عبقرينو

  حكسر الباب..أفتح ياد  :ياسر

  .مش فاتح:عبقرينو

 فى ركن الغرفـة ودخل لقى عبقرينو مربى ذقنه وشعره ومرمى  باب العشةياسر كسر 

  ..أكتئاب وأعياء تامفى حالة 

  ايه اللى عمل فيك كده؟؟؟..مالك ياد: ياسر

  يعنى ايه كلمة عمل؟؟..الى عمل ايه: عبقرينو

  ..نفسى أفهم معنى الكلمه ديه

وبعدين يجى واحـد   ..سنين يخترع حاجه ويرسمها بعرقه ودمه 10يعنى ايه واحد يعد 

  ...يقطعها ويرميها فى وشه، مش فاهم حاجه 

  ..ى عمل فيك كدهلأيه ال: وفى االخر تيجى تقولى 

  ..أقولك الحلم الى أتحطم وال الشرف الى أداس وال الجوع الى كفر

  ..وال أقولك ايه وال أيه

  ..نى فى حالى وغور من وشى السعاديسب

  ..مش عايز أئزيكن بتتنطط قدام عنيه واطيأنا الشي

  ..هاهاهاه أنا تئزينى :ياسر 

  ..دنتا شكلك كده أتجننت بصحيح

  ..ياد و حاول تسمعنى بالربع الباقى من نفوخك بص

  ..أنا عايزك معايا عشان أنتقملك منهم كلهم وجيبلك حقك اللى خدوه منك

  ؟؟؟؟؟؟ أزاى: عبقرينو 

  ..ديه تصحصح معايا شوية عايز دماغك العالية :ياسر
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  ..لو تمت ة قنابل ومفرقعات عشان داخل عمليةشوي ايزك تخترعليع

  ..يرضيك ده..حمولك أختراعك ياد

  .يرضينى بس أفهم: عبقرينو

حيكون ده أخـر  ..بس لو عرفت أنك جبت سيره لحد..بص ياله أنا حقولك سرى :ياسر

  ...يوم فى عمرك

  أنتا فاهم؟؟؟؟:وقال وزعق فى وشه

  ..لبس قو..فاهم..فاهم: عبقرينو

البلـد  رايحيين نحتل قصور والد الكلب اللى وكليين  المنشية أنا وجورج ورجالة :ياسر

  ..نكح ترابب زيينا مرميين فى صفايح وعشش للى انتا واوسيبنا أنا وولعه،

  أنا بس مش عارف أختراعاتى حتفيدكم فى ايه؟؟ ..كل ده أنا مالى بيه: عبقرينو

هجومنا نفرقـع   حرس وسالح والزم فى بدايةه كويس بقصور الناس ديه متأمن: ياسر

  ..عشان نعرف نخش وأنتا عارف الباقى..البوابات باللى وقفين يحرسوها

  ..بس أنا مقدرش أشارك فى عمل أجرامى زى ده: عبقرينو

  ياروح أمك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  أجرامى يعنى أيه ؟؟بتقول أيه؟؟؟ أجرامى  :ياسر 

 وتترمى فى الزبالة ومحـدش يـدرى  ..لبتموت زى الكشكلك كده عايز تعيش جعان و

  ..بيك

 ساعة 24دامك وأ..أنتا دلوقتى عرفت كل حاجة ..بص ياد..لما تموت أنا لسه حستنىو

  ..على روحك أقرا الفاتحة.. ش القنابل عندىتمكن

  .فى بعض سالم يامخ وكبدة..ه ديه متستهلهاشوالحت..سالم يا عبق

  ..قعد مختار يفكر بعد مامشى ياسر سبرتو

  معملوش اللى عايزه ،أتحط بين مطرقة ياسر لو  وحس أنه 

انه حيموله مشروع عمره اللى عن طريقه ،للعرض المغرى اللى عرضه عليه  باالضافة

   .طبقحيقب على وش ال

  ..وهو عارف أن ياسر كلمته واحدة ولما بيوعد بيوفى

 فرمت كل حاجه زي م ..دنيامفرمتهاش ال ندان ضميره اللى لسه فيه حته صاحيةوبين س

  ..قدامه جميلة

  ...متيئسش والحته ديه بتقوله 

  ..فى ربنا وفى نفسك وخلى عندك ثقة
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  ..وفى األخر قرر ميشتركش فى العمل األجرامى ده..قعد كتير يفكر ويفكر

  ..ديه المنشية كلها تبعهم ..وجورجفين من ياسر  بس حيستخبه

  ..كلها فقرر يهرب ويهج من المنشية

  .يهدهمالموضوع لحد ..ى حته ويداره فى أ

  ...نار ألن المنشيه اليوميين دول مولعة

*************  

  ...له ياسر تانى يوم لقاه أختفى رجع

ـ    ..حصل اللى له عليل وقا جورج على  جرى رف عاوعلى هروب مختـار بعـد م

  ..سرهم

  ..أتعلمها منى.. أنا أتصرفت ياكبير واليهمك :بهدوء رد عليه جورج

  .. عندك دايما بديل تانىالزم يكون 

  ..متقلقش ..انش من الفار ده عمره ميقدر يبلغ عوميهمك

  ..جهز نفسك ورجالتك على ساعة الصفر

  أتفقنا؟..الفجر  3بكره الساعة 

  .أتفقنا على بركة اهللا: رد ياسر 

  .ياال ربنا يهدى ؟كلها؟ أيه الحنيه ديه: وقال فى نفسه ..ونظر له نظرة مستغربة

  .عملية العمر..نفسه للعمليةوراح يجهز 

*************  

  ..ل هجموا على الفيل

  ..كتفوها وربطوها ..ساندى جورج وياسر هجموا على فيال

  ..الزم تدبح الموزة..عشان نحتل البلد أول خطوة: جورج

  .دنا حته عمرى مدبحت قطة..بس أنا مش قاتل:ياسر

منكوت من هنـا حتبلـغ عنـك    أنتا ناسى انها تعرفك وأول ...مادى قطة برده :جورج

  ..سيد الدكر..يابن سيد .خلص ياد وخليك دكر..ويوصلولنا عن طريقك

  .وأبتسم أبتسامة غامضة لم يعرف ياسر مغزاها
  ...الى قضاها معاها الليلة -الفالش باك -ذكرى قدام عنيه عدا...وبعد تفكير طويل 

  ..وبعدين شطبوا على الفيال..وسرق دهبها..دبحها 
   للتانيه يعاونهم بلطجية جورج وأوالد الشوارع ومن فيال

   .األسماعلية الصحراوي-ر طريق مصرل وقصولحد ماشطبوا على مجموعة فيل
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  ..عشان ميموتوش من الجوع..أكل نزلة تدي سكان العمارة المحتلة خفة

تلج من ليالى  لما نزلت فى ليلة باردة..معاها  أفتكرت كل مواقفه الحلوة..ين ياسبصت ل

  ..وهى فى حالة أنهيار بدنى من عند طلعت..مشيرأ

  ..ساعتها واقف فى البلكونة بيشرب سيجارةكان ياسين 

  ..فلوس كمان وراها جري أداها أكل وغطا و نزل..ديه لمحها وهي فى الحالة

  أد ايه هو فى حالة أعياء وبيموت أودامها وهى فى اديها تنقذه وشايفة

  ..وبتحبه قوى كمان..ألنها بتحبه

  ..كسرت كالم ياسر سبرتو 

  ..التابع لمدينة نصر ى قسم الشرطةهو وجورج ف وراحت بلغت عنه

  ..أقتحمت المكان أنطلقت قوة

وكـل سـكان    مكان ياسين وتقىوأعترف بكل حاجه وأرشد عن  وقبضت على عجيزة

  ..العمارة

  ..من الجوع والعطش لقوا طلعت مات

  .والموت حياةالمركزة بين ال ى أثره للعنايةنقلوا عل..عياء تامفى حالة أ قىياسين وت

*************  

  ..فى هجوم ياسر وجورج على الفيلل

 من فرد أمن فيال من الفيلـل وأسـتقرت   أنصاب فرج الدراع اليمين لياسر بطلق ناري

الشريان األساسـي المغـذي    -الرصاصة على بعد بوصة ونصف من الشريان التاجى

  ..ب كان فى أجازة سريعة لمصرالبروفيسير مجدي يعقو-للقلب

  ..أتفق فيها على أجراء خمسة عمليات جراحية فى القلب ألوالد بلده بالمجان

قتل كثير من .. فوجئ بمدير المستشفى بيقول له أن فى حالة حرجة جدا ألرهابى مسلم

  ..األبرياء فى مذبحة الفيلل

  هيه أثبتت عليه الجريمة؟؟:  مجدي.قال د

  .هلس: مدير المستشفى

  ...نعم:  مدير المستشفى الشاب ده مصري؟:  مجدي.رد ال د
  ..ولما يثبته عليه التهمة يبقى يحكموه..خالص حعمله العملية:  مجدي.رد د 

  ...وده مثال حى على األنسان المصري المسيحى اللى يحتذه بيه 
  ..ياريت نبقى كلنا كده...وفيه غيره كتير كده

  ياريت يارب
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  ..بيدور على سبرتو وجورج البوليس قالب البلد

 األسـماعلية -ومذبحة فيلـل مصـر  ..تلفزيون ملهومش اال حادثة العمارةالصحافة وال

  .الصحراوى

*************  

من الجرايـد صـباح تـانى يـوم     أنهيار أحمد عزت بعد علمه بوفاة أبنته مدبوحة   [

  ]الجريمة

  أنا أحمد عزت بنتى تندبح فى مصر؟؟..بنتى أنا..بنتى

  ...أل أل ال ال ال أل مستحيل مستحيل...؟؟؟أزاىأزاى؟

  ..ده أكيد اكيد كالم جرايد..أنا أساسا ال يمكن أصدق الكالم ده..أنا مش مصدق

  ..زي كل األكاذيب اللى بيلفقوها ضدى كل يوم

  يارب ليه كده؟؟؟؟ليه أنا؟ليه أنا؟؟؟؟؟

  ..غيره قدر عليك وال ال كمال الشندويلي..أقوى راجل فى مصر فوق ياأحمد أنتا..أل

  ..مش مصدق....مش ممكن....ليه يارب كده؟؟؟أنا مستحيل

ى مـرديتش تمشـى   لأمه الدكتورة الشريفة ال..وبعدين يجى مشهد فالش باك قدام عينيه

  ..معاه فى الطريق ده

  ...أرجع ياأحمد وأتقى اهللا :وقالت له 

  ...ين عليكقلبى وربى غضبان:ولما مسمعش كلمها دعت عليه وزعقت له وقالت 

  .أطلقت منه ..ولما أبوه مشى معاه فى سكته

  بعت نفسك ياأحمد بكام وليه؟؟..رجع يكلم نفسه تانى

  ..نسيت مصر عملتلك ايه؟؟هي اللى جابت أبوك اللى جابك للدنيا

  ..متستهلش تعمل فيها وفى أهلها الناس الطيبيين كده

  ..فوق ياأحمد فوق

  ..الناس الجدعة األصيلة الحلوة..لناسوكفاية قرف ووساخة وخيانة لنفسك ول

  .اللى عمرك لو لفيت العالم كله محتالقى زيهم

  ..ميستهلوش تدسهم بجزمتك وتخلى العالم كله يعدى فوقيهم..ميستهلوش منك كده

  ..وأخذ يبكى بحرقه...حرام عليك حرام
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حمدي قنديل فى برنامجه قلم رصاص من دبى بعد .موقف ا [

  ]الحدث األليم

 ]يةكفا[

  كفاية ظلم

  قهركفاية 

  رشوة من تحت ومن فوق الترابيزة كفاية

  كفاية محسوبية

  كفاية واسطة

  شكفاية غ

  جوع كفاية

  كفاية تشدد سواء مسلم أو مسيحى

  كفاية حقد

  كفاية حسد

  كفاية زبالة

  كفاية قلة أدب

  ..بلدنا أجمل بلد فى المنطقه كلها...بلدنا نظيفه ياأخوانا

  ....الصح بينا نرجعها لمكانها

  .كفايه....كفاية بقه
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  :بعد القبض على ياسر سبرتو،صرح من داخل السجن

  .عملت فينا كده...ليه ياريس

  ...مليون عشوائى  10لو كنت بصيت ل 

  ..مكنش الى حصل حصل

  ..أبعدوا الكاميرات ديه عنى..كفاية..حرام

  .أنا عايز أتشنق وأخلص

  .ومازال البحث مستمرا عن جورج ميكائيل

*************  

  ..بعد ماتقبض على ياسر وأعوانه 

  .. رجع عبقرينو المنشية

  ..مش عارف يعمل ايه وال يروح فين قعد على القهوة

  ..التكافل األجتماعى  عالن عن صندوقلقى ا..بص على تلفزيون القهوة

  ..مجموعة من رجال األعمال الشبان قرروا يفيدوا مجتمعهم بجد

  .مصر الخير..مصر لبلدهم الحلوةولو صغيرة  ويردوا حاجة

  ..مشاريع الصغيرة للشبابقرروا يتبنوا ال

  ..ويساعدوهم ويدعموهم فنيا وماليا لحد مايقفوا على رجليهم 

  ..مش كالم أعالنات وفض مجالس..قويبنوا بلدهم بأديهم  بحق وحقي

  ...خوانا مصر لسه فيها أمل يا

  .حتقوم انشاء اهللا..بسواعد والدها حتقوم

  ..مهم لقط عبقرينو النمرةال

  ..وكلمهم وخد العنوان..وجرى أوام على تلفون القهوة

  ..عد ماتنفذوب..يمولوه وافقوا..رحلهم وعرض عليهم مشروعه

وأبتدا مختار ..وأشتروه منه بمبلغ خيالى تهافتت عليه كبرى شركات السيارات العالمية 

اللى لواله كان زمانه ...يرهوأستماعه لصوت ضم ..وكفاح سنين عمره ...يحصد نجاحه

  مع ياسر سبرتو ويمكن فى زنزانة واحدة.. جنفى السمشرف 

  ..بيطوح فوق رقبته وحبل المشنقة
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يشرب الشـاى مـع    طل على النيلتوفى يوم صحى الصبح وقعد فى برندة شقته الى ب

  ..الكيك

  ..الجرنال وهو بيقرأ

  ..يعاهالفرحة مكنتش س...والعلوم فى العلم فوجئ بحصوله على جائزة الدولة التقديرية

ويثقـل موهبتـه   ..تعليمـه  وابتدا يكمـل ...وراح فعال أستلمها من وزير البحث العلمى

  ..وينميها

*************  

  ...محامى كبير فى مصر وعضو مجلس شعب

  ..على أنه مظلوم ومقهور ..أتبنى قضية ياسر سبرتو

  ..هالي بالبراءة من جميع التهم المنسوبة وطالب له

ئيين وتـوفير  وعمل أستجواب للحكومة فى مجلس الشعب لمناقشة قضية العشـوا 

  ...لهم  منازل أقتصادية

  ...لذويهموئيات فى مصر وتوفير فرص عمل شريفة لهم وهدم كل العشوا

  ...وما زالت القضيه مستمرة

  ]تمت[


