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إهداء إىل 

شرين وباكي ومايا وياسمين  ومروه وكريمه ومدام ناني وليلي  
وريهام وأم أحمد وأحمد نفسه 

زوكربيرج  ومارك  ورضا  حميده  والحجه  فتحي   وعم 
)والله الراجل تعب معانا هو كمان( 

كياره  وصاحبتها  خالته  بنت  وشيكا   )streety(وإستريتي
ووالدته سناء أما أبو استريتي فسناء نفسها أختلط االمر عليها ومش 

عارفه بالتحديد هو مين فيهم بالظبط !!

أهاًل وسهاًل بيكم يا جماعه شرفتونا وانستونا الشويه الصغيرين 
دول !!





5

استر يارب

“عزيزي القاريء، واهلل العظيم إنت اللي صح!!!!، إنت كويس، 
إنت طبيعي، إنت واهلل العظيم مش سطحي ومش متسرع!!!!!”.

الالبتوب  وجنبها  باد  واآلي  بالموبيل  ممسكًة  تجلس  شيرين 
مفتوح وشكلها مشغول جًدا!

كريم: شيرين في إيه.....مالك؟

شيرين: معلش يا كريم مشغولة شوية؟

كريم: طمنيني عليكي يا شرين.

شيرين )ترد بدون اهتمام(: كويسة كويسة بس مشغولة حبتين!

تمر ساعة ونصف وشرين مركزة في الالبتوب والموبيل وبعدها 
صرخت كإن مصيبة حصلت ....

شيرين: كريم؟

كريم: أيوه يا شرين في إيه خير مالك؟!

شيرين: أنا عايزة أغير لون شعري؟

كريم )يلتزم الصمت(.
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شيرين: في إيه يا كريم أنا مش بكلمك؟

فيه،  حرة  إنِت  دا  شعرك  لون  موضوع  شيرين  يا  بصي  كريم: 

لو  ده  الموضوع  من  طلعيني  حرة،  إنِت  تسيبيه،  تغيريه، 
حصل  اللي  فيها كريم  يسترجع  صمت  )لحظة  سمحتي 
السنه اللي فاتت، والكام شهر الهباب اللي عاشهم بسبب 
إنه حب يعمل راجل ويقول رأيه بصراحة في لون الشعر 

اللي اختارته شيرين السنه اللي فاتت!!(

من  أوي  فاتح  بقى  شعري  إن  حاسة  الصراحة  أنا  شيرين:أصل 

الميه!!!

)لحظة صمت وتكمل(: إنت عارف لون شعر “مايا”.

كريم: القطة الشرازي بتاعة مدام ليلى جارتنا؟

شيرين: “مايا دياب”يا كريم في إيه؟

كريم: آااه .... مايا دياب، اللي بتغني؟

شيرين تنظر باستياء لكريم وتمسك بالموبيل وتمر ٤٥ دقيقة ثم 
تعود بعدها لتخاطب كريم.

w 
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شيرين: كريم أنا نازلة رايحة الكوافير عايز حاجة؟

من  بالك  خلي  شكًرا،  يارب”(؛  “استر  سره  في  )يتمتم  كريم 
نفسك.

ميدو )الكوافير(: أهًلا يا ست الكل ..أهًلا شيرين!!

شيرين: بص بقى يا ميدو، أنا جبت لك صورة، عايزة لون شعري 

يطلع زي اللون اللي في الصورة بالظبط ....والله العظيم 
يا  هاتشوف  الصورة  في  اللي  زي  طلعش  ما  شعري  لو 

ميدو.

ميدو )في سره ... الله يلعن ابو دي شغالنه...(: هو أنا عمري 
قصرت رقبتك يا شيرين؟

شيرين: أيوه يا ميدو ......حصل!!!! .....فاكر....

تمر ٢٣ دقيقه وال تتوقف شرين عن تكدير ميدو وتأكد له إنه 
فاشل، وإنه أسوء كوافير في الدنيا وإنه عمره ما عمل حاجة عدله في 

حياته وإن دا آخر اختبار ليه معاها وتكمل.

...دي  تركز  أنا عايزاك  دا كله،  بقى من  المهم سيبك  شيرين: 

أنا  بالظبط،  عايزاه  أنا  اللي  اللون  ودا  دياب  مايا  صورة 
عايزة لون “ساندريه مخضر” ... والطروف بلوند )عزيزي 
القاريء أرجوك بالش شتيمة باألم لو سمحت هو اسمه 

كدا والله العظيم(.
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بعد مرور ساعتين ونصف ال تخلوان من صياح شيرين واعتذارات 
ميدو.

ميدو: والله العظيم يا شيرين ما ينفعش تاني، دا كدا تالت مرة، 

شعرك هايبوظ.

عارفه  مش  أنا  الصورة،  في  اللي  اللون  مش  دا  اللون  شيرين: 

إيه أكتر من كده، بذمتك دا لون شعر مايا  أعمل معاك 
دياب؟ دا حاجة ودا حاجة تانية خالص!!!!

أسابيع هايبقى  أربع  .. وكمان بعد تالت  ..هو  ميدو: والله هو 

أحسن....)ميدو يتمتم في سره.... ملعون أبو اليوم اللي 
أبو  ملعون  على  دي،  الصورة  فيه  اتصورت  دياب  مايا 

الساندريه المخضر...(.

شيرين: فيه حاجة يا ميدو؟

ميدو: ال ما فيش حاجة، بصي يا شيرين اسألي أصحابك ووريهم 

تانية،  مرة  نغيره  نبقى  زيها  مش  لك  قالوا  ولو  الصورة 
نسيب شعرك بس يرتاح شويه؟

شيرين: مش عارفة أقولك إيه؟ عموًما أنا هكلمك لو احتجت 

أغيره ) تغادر شيرين الكوافير(.

ميدو: واد يا حسن.

حسن: أيوه يا اسطى.
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ميدو: روح بسرعة اشتري خط موبيل جديد وكارت شحن ب٢٠ 

جنية.

ا يا اسطى. حسن: عنيَّ

ميدو: خد يااله .......امسك الشريحة دي ارميها وانت ماشي!!!!

تدخل شيرين البيت ويستقبلها كريم.

كريم )بحذر(: WOW، إيه القمر ده!!!

شيرين: شفت المتخلف اللي اسمه ميدو عمل إيه؟ )كريم يلزم 

الصمت.(

شيرين: بذمتك دا لون شعر مايا دياب؟

كريم: أنا عن نفسي شايفك قمر في اللون دا والصراحه هو لون 

شعرك دا زي بالظبط لون شعر مايا دياب!!!

وتمسك  النوم  غرفة  إلى  وتتجه  المعيشة  حجرة  شيرين  تغادر 
بالموبيل )شيرين بتعمل صورة؛ نص الصورة فيها لون شعرها الجديد 
ونص الصورة التاني لون شعر مايا دياب الساندريه المخضر والعياذ 

بالله(.

لم يكن مخترع الواتساب يعلم إن لون شعر مايا دياب هيتسبب 
في ١٣٤٩ رسالة بين شيرين واختها “ندى” وأمها “إيمان” وصحبتها 

هبه و نسمه و نهى وريم وسمر و...الخ.
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ولكن الحمد لله رب العالمين كلهم أجمعوا على رأي واحد هو 
لميدو  منقًذا  الرأي  يا شيري” To7faaaaaaaa كان هذا  “تحفة 
من ناحية، ومسكن مؤقت لحد بكره لما شيرين تروح الشغل وتسمع 

رأي الـ ٣٤٠ واحد وواحدة اللي شغالين في المكتب معاها......

w 

في اليوم التالي - الساعة الثالثه ظهًرا يرن موبيل كريم.

شيرين: الحقني يا كريم أنا في قسم الزيتون.

كريم: يا نهار أسود في إيه؟!!

شيرين: خبطت واحد بالعربية!

كريم: اهدي شويه!! أنا جاي حاًلا .

يصل كريم قسم الزيتون.

كريم: إيه اللي حصل؟

شيرين: كنت سايقه العربية وبحاول أكلم المتخلف اللي اسمه 

ميدو غصب عني خبطت واحد ظهر قدامي فجأه..

ثم تكمل ...

شيرين: هات الموبيل بتاعك علشان موبايلي فصل شحن وعايزه 

ويتغير  بالموبيل  أعمل مكالمة ضروري )شيرين تمسك 
وجهها وهي تتحدث الي كريم مجددا(
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شيرين: المتخلف لسه قافل موبايله لحد دلوقتي!

w 

لم يستطع األطباء تفسير حالة الرعشة الغريبة في حاجب عين 
كريم اليمين وال الكالم اللي بيقوله لما يسمع صوت مايا دياب أو 

يشوف أي حاجة ليها عالقة باللون األخضر.
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أنا الصيديل

أمام مكتب تنسيق ثانوية عامة

القاهره مايو ١٩٩٣.

المستقبل: عندك كام واحد يا ابني؟

الحاضر: 7 يا ريس!

المستقبل: وعايزين إيه؟

وواحد  هندسة  وواحد  وواحد طب  عايزين صيدلة   ٢ الحاضر: 

تجارة واتنين صيع!!

المستقبل: بقولك عايزين إيه؟

لحظه صمت ويكمل »الحاضر« بصوت مرتعش.

الحاضر: هما يا ريس عايزين ... عايزين يغيروا حضرتك!!

لم ُتفهم كلمات المستقبل ساعتها حيث امتزجت بصوت حاد 
خرج من حنجرته..!!!

ثم مضت سنوات.
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الصيدلية 1

المنطقة  تلك  في  المهني كصيدلي،  عملي  أيام  أول  هو  كان 
الشعبية المكتظة بالسكان وكأنك في قلب الصين الشعبية، الصيدلي 
في تلك المناطق يقوم بعدة وظائف أخرى بجانب وظيفته األساسيه 
أيًضا كاتم  وهو  الدكاترة«  روشتات  شفرات  »فك  في  الخبير  فهو 
أطفال وباطنة و جلدية  المنطقة رجالة وستات، ودكتور  أهل  أسرار 
وتناسلية )وحط تحت تناسلية ميت خط( ودكتور نفسي، وساعات 
بيطري وأهم حاجة إنه يكون صاحب صاحبه، وعنده ذاكره »بنت 
حرام« علشان يفتكر الدوا اللي الواد محمد ابن عم فتحي الجزار 
اللي على أول الشارع لما تعب خد منه وارتاح عليه من يجي بتاع 

تالت سنين...!!!!

)ملحوظة: عم فتحي حكايته طويلة معايا(.

w 

دخل الصيدلية مريض ماسك روشتة.

والنبي يا ابني انده على الدكتور. −

اتفضل يا حاج أنا دكتور؟! −
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دكتور؟!! أومال دكتور محمد فين؟ −

دكتور محمد بيجي بالليل وأنا الصبح. −

ني تحت  اني الروشتة وطبًعا »الباشا« حطِّ وبعد تردد مد إيده وادَّ
دماغي  بعصر  وأنا  وشي  تعبيرات  في  مركز  وكان  الميكروسكوب 
وما  الكم  فيزياء  وعلوم  الخوارزميات  عن  معلوماتي  وبستخدم كل 

وراء الطبيعة علشان أفك شفرة الروشتة.

الحمد لله رب العالمين ترجمت الرسم وحولت صور البط والوز 
أسماء  ثم  وبعد كده جمعتها في كلمات  الروشتة لحروف  في  اللي 

لألدوية!!!

.... الصعبة  الرسومات  المريض عن واحدة من   اترددت اسأل 
يا رب دي »سمكة« ولَّا »قنديل بحر«؟

ربنا وحده هو اللي بيستر في المواقف دي.....صرفت الروشتة 
بنجاح على قد علمي وبعدها فضلت أدعي أربع أيام إن ربنا يسترها 
أي  له  حصل  يكونش  ما  والمريض  صح  الروشته  صرفت  وأكون 

حاجة....حرام أشيل ذنبه لوحدي..!!

w 

دخل الصيدليه واحده ست كبيره وشايله عيل صغير:

والنبي يا دكتور ميعاد الحقنة بتاعة الواد ابن بنتي أمه تعبانة  −
ومش قادرة تجيب الواد وتيجي.
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حقنة إيه يا حاجة؟ −

هاتالقيها في التالجة عندك؛ الواد خد نصها امبارح ودلوقتي  −
ميعاد النص التاني.

في اللحظة دي مرت بذاكرتي سنة ثالثة صيدلة وبالتحديد سكشن 
الفارما، افتكرت زميلتي »شيماء«.

في اليوم دا طلب »المعيد« من الطلبة إنها تمسك »فار أبيض« 
وتحقنه وبعد شوية نراقب أثر الحقنة في تصرفات الفار، كل دا مش 

مشكلة ...المشكلة في شيماء!

كانت بتخاف زي كل البنات إنها تمسك الفيران وطبًعا العبد لله 
تطوع يساعدها، فـ ُرحت معلمها بسرعه إزاي تمسك الفار بإيدها 
تثبته  جسمه  وبقيت  واإلبهام  بالسبابة  الفار  ودان  وتمسك  الشمال 

بكف إيديها، ولفيت أجيب الحقنة علشان أديها ليها.

يقوم الفار يتحرك وشيماء ترقع بالصوت وتلف بجسمها والحقنة 
اللي أنا ماسكها ترشق في دراع شيماء وتاخد جرعة الدوا مكان الفار!

والله أنا كان قصدي أساعدها المهم.

عينك ما تشوف إال النور يا معلم صويت وصراخ والمعيد يجري 
والطلبة تتجمع.

ومتنحين  واقفين  لقيتهم كلهم  شيماء،  على  خايفين  قلت  أنا 
تصرفات  على  الحقنة  أثر  يشوفوا  ومستنيين  شيماء  على  وبيبصوا 

الزميلة »شيماء«.
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أنا مش عارف شيماء فين دلوقتي ربنا معاها يارب انقطعت عن 
الدراسة في سنة رابعة ومحدش ِسِمع عنها حاجة!

يالَّا يا دكتور أنا هامسك الواد كويس وانت تديله الحقنة. −

امسكيه كويس. −

حاضر. −

فضلت أسبوع ما بسمعش بودني الشمال، الواد صرخ كإني قتلته 
من قبل ما أديله  الحقنة.

بسم الله )أنا بصرخ( امسكي كويس يا حاجة! −

ماسكه يا ابني خالص؟؟؟ −

يا حاجة  − أنا قلتلك   ... دا.... معقول  إيه  دا....  القرف  إيه 
لبسيه بامبرز و ما تعريهوش كله.... األرض اتوسخت!

معلش يا ابني عيل. −

طب لو سمحتي نضفي مكانه. −

حاضر يا ابني، أوديه ألمه األول وارجع أمسحلك الصيدلية. −

وبعد كده عرفت إنها »حميدة« مرات عم فتحي الجزار،.

)أهًلا وسهًلا يا جماعة حسابكم انتوا االتنين معايا بعدين إن 
شاء الله(.
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الصيدلية 2

)عم »فتحي« الجزار أهًلا وسهًلا يا راجل اتفضل هنا معايا في 
األنتريه جوه(.

الزباين  لما كل  واستنى  الصيدلية  الجزار  »فتحي«  عم  دخل 
مشيت وقال لي بصوت واطي.

أنا عايزك في موضوع يا دكتور. −

اتفضل يا عم فتحي. −

عايز حاجة تشد العصب. −

الخضراء  النباتات  يابني صفحه ١٢٨ كتاب  افتح  بالله  استعنا 
قسم مشتقات الجرجير.

وهو  النباتات  بتاع  الدكتور  محاضرة  وافتكرت  شوية  وسرحت 
جًدا  المفيد  الزنك  عنصر  على  بيحتوي  المشوي  الذرة  إن  بيأكد 
للحاالت اللي زي دي، »وعلشان كده الرجالة كلهم« )علي حد تعبير 

الدكتور( بيتمشوا على النيل وماسكين في إيدهم كوز ذره مشوي!!
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طبًعا كل الطلبة سابت المحاضرة وركزنا كلنا في موضوع الذره 
وأهميته وانتقلنا ألهمية الجرجير واستقرينا في اآلخر إن »الجرجير 

خط أحمر«”.

أنا عايز البرشامة الزرقا! −

دي ب ٤٠ جنية يا عم فتحي! −

مش مهم. −

) في سري( على بركة الله يا معلم، ربنا معاك! −

وطبًعا كنت مستني تاني يوم بفارغ الصبر علشان أسمع النتيجة 
من عم فتحي الله يرحمه ويحسن إليه!!!!!!

“األعمار بيد الله واحنا ملناش في نفسنا حاجه”.

قعدت أكرر لنفسي الجملة دي وأنا بصرف كل روشتة أمسكها 
بإيدي بعد موضوع عم فتحي الله يرحمه!

ليه كده يا عم فتحي؟حرام عليك.. بدل ما كنت بتخيل فرحتك 
وانت داخل عليه الصيدلية بعد القرص األزرق .. رحت آخد عزاك 
.......!!!!!! حرام ابدأ حياتي كده ... كل يوم بليل بفتكرك ومش 

قادر أكلم حد ونفسي أصرخ واقول أنا السبب!!!

يال .... الحمد لله على كل حاجة.

عم  المرحوم  مرات  »حميدة«  الحاجة   دخلت  يومين  بعد 
»فتحي« الله يرحمه.
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البقاء لله يا حاجة حميدة. −

أهو... الله يرحمه كان طفس. −

سكت مش عارف أقول إيه!

والله كان بيحبك يا حاجة صدقيني )أقول إيه بس يا رب(  −
أنا عارف إنه راجل طيب يا حاجة.

ُقُطع وقطعت سيرته!! −

إن  عرفت منها إن عم فتحي كان متجوز تالتة، وعرفت كمان 
الجديدة  العروسة  البت »سعاد«  عند  بايت  بالذات كان  دي  الليلة 
وطبًعا الست حميدة حلفت بكل أيمانات المسلمين إن البت سعاد 
اللي جابت أجله، وان الحاجة  حميدة نصحته وقالت له »إنه  هي 

مش قدها« بس هو اللي طول عمره طفس.

يا ريته سمع كالمك يا حاجة والله، كان زمانه وسطنا دلوقتي،  −
أهو األعمار بيد الله واحنا ملناش في نفسنا حاجة يا حاجة 

حميدة!

ونعم بالله يا دكتور. −
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الصيدلية 3

سودا  جالبية  البسة  حاجة كبيرة  وقفت  الصيدلية  باب  على 
وماسكة في إيدها »دكر بط«.

اتفضلي يا حاجة. −

وطبًعا ِصعبت عليا مش راضية تدخل الصيدلية بالمنظر دا.

وال يهمك ما تتكسفيش اتفضلي يا حجة. −

ما  − والنبي  أخوياَ؟!  يا  إيه  من  أتكسف  فيش كسوف،  ما 
عندكش أي حاجة لدكر البط ده؟

الكلمه خرمت ودني... افتكرت كلية صيدلة وسكشن الفارما، 
من على  نزلتش  ما  ا  ....وعنيَّ والضفادع  والفئران  األدويه  واختراع 
إنت كمان؟  مالك  نجم  يا  إيه  في  بقول:  سري  وفي  البط«  »دكر 

...)الله يرحمك يا عم فتحي(.

يا دكتور! −

مال دكر البط يا حاجة خير؟! −

من الصبح بَرك على األرض، زي ما إنت شايف كده وال  −
حس وال خبر!
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يمكن يا حاجة تكوني حبساه لواحده وممعاهوش شوية بط  −
ووز يلعب معاهم.

من الصبح »مسخسخ« زي ما انت شايف كده ....في كبسولة  −
لونها أصفر في أخضر أو أزرق والنبي هات لي شريط منها... 
المرة اللي فاتت دكتور محمد قالي عليها لما كنت »افتكر 
ودوبت كبسولة  عليها  يت  ......خفِّ حبتين  تعبانة  العافية« 

منها في الميه للفراخ علشان »الِفَرة« في الشتا.

اسمها إيه يا حاجة. −

هي ناحية إيدك اليمين كده موتسكلين، سوكلين. −

تتراسيكلين؟ −

وفجأه رقعت الحاجة  بالصوت وشخطت.

الحقني يا دكتور! −

في إيه؟! −

ناولني سكينة، الدكر بيفرفر! −

في رد فعل ال إرادي جريت بسرعة على المعمل أجيب سكينة.

أكبر  − الله  .....حالل  الله  بسم  قصادي!  خويا  يا  امسك 
...يصبرك على ما ابتالك.

متشكر يا حاجة ربنا يخليكي. −
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في اللحظة دي، دخلت مفتشة الصيدلة اللي سابت كل الصيدليات 
اللي خلقها ربنا كلها وحبكت تفتش على الصيدلية وأنا ماسك دكر 

البط مع الحاجة وبندعي لبعض.

فين الدكتور اللي هنا؟ −

حضرتك أنا الدكتور. −

فيها  − احط  سمرا«  »كيسه  ناولني  ابني  يا  والنبي  الحاجة: 

دكر البط وأنا مروحه.

بعد إذنك يا دكتورة هاشوف »كيس« أسود للحاجة وهابقى  −
مع حضرتك حاًلا، اتفضلي حضرتك استريحي جوه.

طلبوه  الصيدلية  صاحب  محمد  الدكتور  إن  كده  بعد  عرفت 
إني مش  المفتشة  م  يفهِّ ساعات  تالت  وقعدت  التفتيش  إدارة  في 
الصيدلي واني عامل جديد في الصيدلية وانه هو الصيدلي المسؤل، 

وموضوع دكر البط دا هو ما عندوش علم بيه.

وكمان ما يعرفش حاجة عن الورقة المتعلقة على حيطة المعمل 
ومكتوب فيها بالخط العريض »األعمار بيد الله واحنا ملناش في 

نفسنا حاجة«.
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حي السيدة زينب 1

)إحنا ما بنحسدكش يا عم رضا اطمن يا راجل إنت بخير وزي 
الفل، مشكلة إيه يا راجل بس! الله يسهلك(.

بالقاهرة،  السيدة زينب  بإحدى صيدليات حي  للعمل  التحقت 
معها  وأتقنت  الصيدلية  وإدارة  العمل  على  جيًدا  تدربت  قد  كنت 
المكتظة  المناطق  تلك  في  للعمل  مطلوبة  أخرى  خاصة  مهارات 
»اإلسهال«  حالة  تطور  قلب  ظهر  عن  أحفظ  فكنت  بالسكان، 
لمولود الست »أم أحمد« مرات عم »رضا« بواب العمارة اللي فيها 

الصيدلية.

بنته  اللي ما بتروحش من عند »نورا«  التهاب »اللوز«  وكمان 
والمضاد الحيوي بتعها اللي عاينه عندنا في ثالجة الصيدلية وبتيجي 
أم أحمد بأحمد و نورا كل ٦ ساعات علشان تديها المضاد، كل اللي 
في الصيدلية عارفين زيي عم رضا ونورا وأم أحمد وأحمد شخصًيا 

وإسهاله وكلنا بنتعامل مع الموضوع كأنه جزء من حياتنا اليومية.

أما عم رضا الله يسهله كان بيحب يدردش معايا كل ليلة أربع أو 
خميس.
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“أهًلا وسهًلا يا عم رضا والله مش نقصاك، كفاية اإلسهال  −
يا  احنا روح  علينا  يسترها  وربنا  والله كويس  إنت  واللوز، 

شيخ الله ال يسيئك”.

هكذا كنت أتحدث بيني وبين نفسي كلما هّل عم رضا بطلعته 
البهية وتلك االبتسامة المرسومة على وجهه في اليوم الموعود..”.

استخدمت مع عم رضا كل أنواع أقراص البرد والمغص وحموضة 
المعدة على إنها مقويات الرجولة والفحولة، كنت عارف إنها مش 
مرة عن  ويبطل يحكي كل  يحل عن سمايا  هاتخليه  هاتضره بس 

مشكلته و يدخل في التفاصيل اللي مالهاش أي الزمة.

لي  ويدعي  يشكرني  الصيدلية  يجي  أسبوع  لله كان كل  الحمد 
على الخدمه اللي أنا عملتها ليه ويطلب القرص بتاع المرة اللي فاتت 

علشان كان تمام واتظبط عليه وهكذا.

تانية  مرة  متجوز  ولسه  سنة،  ستين  عنده  رضا  عم  فكرة  على 
ومخلف جديد.

اللي  الصدر  دكتور  وهو  أحمد  دكتور  الصيدلية  دخل  يوم  في 
فاتح عيادته في آخر دور من العمارة وعنده تقريًبا خمسين، خمسة 

وخمسين سنة.

اتفضل يا دكتور.. إزي حضرتك؟ −

متشكر، إنت عامل إيه؟ −

كويس الحمد لله. −
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وفجأة انفعل دكتور أحمد.

شوفت المتخلف اللي اسمه رضا؟ −

رضا البواب؟! −

أيوه رضا الزفت. −

ماله عمل إيه مع حضرتك؟ −

الراجل دخل العيادة وطلب من الممرضة تدخله بسرعة إلن  −
قلتلها  الموضوع  قالت لي على  الممرضة  الحالة مستعجلة، 

خلِّيه يخش بسرعة.. سألته.

في إيه يا رضا مالك؟ −

رد وقال لي.

أبًدا أنا حاسس إني عندي القلب. −

ليه بتقول كده يا رضا؟ خير في إيه بتشتكي من إيه؟ −

المؤاخذة  − بعد  أوي  أنهج  بقيت  أنا  دكتور  يا  المؤاخذة 
الموضوع إياه!

وانت يا عم رضا ما كنتش بتنهج قبل كده؟! −

ال عادي ما كنتش بنهج أصًلا يا دكتور، كنت باخد نفسي  −
عادي زي ما أنا قاعد مع حضرتك دلوقتي.

اطمن يا رضا ما فيش حاجة إنت كويس وزي الفل! −

ا؟ − يعني حضرتك مش ها تكشف عليَّ
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اطلع على السرير واكشف صدرك يا رضا وقول آه! −

ثم أكمل الدكتور أحمد حديثه معي.

وطالع خمس  − سنة  عنده ستين  في عيشتي،  الراجل عقدني 
بينهج  عشان  وخايف  عادي  وبيتنفس  السلم  على  أدوار 

وشاكك إنه عنده القلب!

لم أتمالك نفسي وانفجرت من الضحك وتخيلت عم رضا يوم 
األربع الجاي ها يطلب »مقويات ما بتخليش الواحد ينهج«.

ظلت شخصية عم »رضا« أكثر الشخصيات المحيرة في محيط 
أما  »رضا«  عم  فهو  صاحب  للجشع  ُوِصف  فإذا  الجديد،  عملي 
أبو  العين والرغبة في الجواز مرة واتنين وتالتة فـ عم رضا  طفاسة 

الموضوع ده،.

تعجبت منه فلقد كان عمله قائًما على كسب رزق اليوم بيومه.

لكنه في موضوع الجواز والخلفة؛ فيتقمص دور هارون الرشيدي 
وطبًعا أكيد أكيد لعم رضا أوالد في كل مكان وكل محافظه اشتغل 

فيها...

مش عارف هو بيفكر إزاي بس اللي عارفه كويس؛ إنه مؤمن 

إنه محتاج منشطات ومقويات ما تخليش الواحد ينهج!

“يااااه يا عم رضا إنت ممكن تكون مثل أعلى لناس كتير اليومين 
دول يا راجل ..!!”.
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ُوِلد حلم جديد لعم رضا ارتبط هذا الحلم بسماعه بخبر »الحبة 
الزرقا«.

الجديد  الساحر  العقار  بخبر  رضا  عم  علم  عندما  الحلم  ويبدأ 
وبقيت المعضلة في الحصول على »أربعين جنية مرة واحدة« ودا 

كان ثمن القرص الواحد في ذلك الوقت.

في  أخذوا  قد  العقار  هذا  مخترعي  من  العلماء  أن  أعتقد  ال 
حسباتهم حلم عم رضا أو التفكير في مشكلة عم رضا دا لو هو عنده 
وحاجة  مهدئات  شوية  ليه  يخترعوا  إنهم  المفروض  أصًلا،  مشكلة 

تهدي عضلة قلبه علشان تجيب أجله ونخلص.

ويبطل يطلَّع عين الدكتور أحمد وعين اللي خلفوني.

والله حاولت أقنعه ميت مرة إن قصة النهجان دي شيء طبيعي 
الدكتور أحمد  إنه يتنفس عادي زي ما قال  الطبيعي  وان مش من 
فرصة  لقيتها  أنا  والصراحة  مشكلة  عنده  إنه  أصر  رضا  عم  ولكن 

مناسبة جًدا إني أنصحه يبطل أم الهبل اللي عايش فيه ده.

عندك  − إن  حاسس  إنت  طالما  رضا  عم  يا  بقى  بص  طب 
مشكلة في القلب يبقي الزم تقلل المؤاخذة الموضوع إياه.

)ملحوظة: ارتبط عندي لفظ »المؤاخذة« بعم رضا وكل شيء 
متعلق بيه وحبكاياته(.

تقصد إيه يا دكتور؟ −
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يعني ريَّح نفسك يا عم رضا وركز في العيال وتربيتهم علشان  −
صحتك.

سيبها على الله وأكيد في دوا لموضوع النهجان دا. −

القدس  يسيبوا  إنهم  اليهود  إقناع  محاولة  إن  بعدها  واتأكدت 
شوية  ولو  دا  الموضوع  ينسى  إنه  رضا  عم  إقناع  محاولة  من  أسهل 

صغيرين!

عند  − اللي  الجديدة  العينات  من  عينة  فيش كدا  ما  باشا 
حضرتك؟

عينة إيه خير يا عم رضا؟ −

الحبة الزرقا المؤاخذة. −

وليه المؤاخذة يا عم رضا؟ إنت عارف دي بكام؟ −

عارف يا بيه، علشان كده بسأل على العينات يا دكتور، إنت  −
حبايبك كتير ومش ها تكسفني.

والله ما في وال عينه منه يا عم رضا. −

طب هما مش ها يعملوا منه بديل مصري. −

ر في فكرة البديل المصري  عم رضا هو أول واحد في مصر فكَّ
ده، واعتقد إن حلم الحصول على الحبة الزرقا كان السبب في النشاط 

الزايد والملحوظ على عم رضا في األسبوعين اللي فاتوا.



29

الزرقا وعدم  ام قالئل بعد حديثي عن الحبة  أيَّ لم يمض سوى 
الصيدلية  رضا  عم  بعدها  دخل  حتى  منها  مجانية  عينات  توافر 

والسعادة تبدو واضحة على وجهه كالشمس.

- هات القرص يا باشا )كان دائًما يقول لي يا بيه، النهارده  −
قرر يرقيني وقال لي يا باشا بمنتهى الثقة(.

بجد وال بتهرج؟ −

أهرج إيه يا دكتور! بقول لك هات القرص. −

على بركة الله يا معلم اتفضل. −

وهو  ومشي  القرص  على  أخيًرا  وحصل  رضا  عم  حلم  تحقق 
منشكح آخر انشكاح.

بالصوت  بترقع  التالي تدخل مرات عم رضا وهي  اليوم  صباح 
إليه  ويحسن  يرحمه  الله  فتحي  عم  افتكرت  لحظة  في  الحياني، 
تعبير  حد  على  أجله  جابت  اللي  الجديدة  مراته  سعاد  وافتكرت 

الحاجة حميدة مرات عم فتحي الله يرحمه.

عم  جنازة  صورة  وجنبها  دلوقتي  ا  عنيَّ قدام  فتحي  عم  صورة 
»رضا« االتنين جنب بعض قدام عنيَّا٠.

»يارب أنا نفسي أبدأ حياتي بنظافة بقى يا رب ساعدني.«

رديت بتلقائية.

 فيه إيه يا أم أحمد؟ −

الحقني يا دكتور! −
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إيه عم رضا مات؟ −

رضا محجوز في مستشفى المنيرة من امبارح الفجر. −

إيه اللي حصل؟ −

المؤاخذة..... −

علمت بعدها إن عم رضا قد أصيب باحتقان حاد واتحجز في 
قسم الطوارئ من ليلة امبارح.

وطبًعا الهانم مراته ادتني كيس كان مليان شوية منشطات مهببه؛ 
اللي البيه خد منها ليلة امبارح مع القرص األزرق.

يستخدم  تماًما  بطل  رضا  وعم  اليوم  هذا  بعد  من  ملحوظة: 

أنا مستشارُه األول في أي موضوع  لنفسه وأصبحت  منه  أي حاجة 
متعلق المؤاخذة بالموضوع إياه، مش دا المهم؛ المهم إنه بعد يومين 
من دخول عم رضا الله يحرقه المستشفى تبرعت كريمة بسالمة نيه 
)كريمة تعمل في الصيدلية منذ سنواٍت طوال، ُتجيد قراءة الروشتات 
وفك طالسم أسماء األدويه التي نتعثر في قرائتها جميًعا، آنسة كريمة 
تحسًبا  بها  وطدت عالقتي  وبالطبع  الصيدلية  في  جًدا  مهمه  حاجة 
ليوم تأخرت فيه عن فتح الصيدلية فتقوم هي بفتحها بدًلا مني وال 
آنسة  الصيدلية، هكذا كنت »أستجدع«  لوم من صاحبة  أي  أتلقى 
المهم كريمة  أوي(  بلد  وبنت  جدعة  هي كانت  والصراحة  كريمة 
تبرعت بلَّغت الدكتورة صاحبة الصيدلية إنها لقت ورقة في المعمل 

مكتوب عليها “الموت علينا حق واحنا مالناش في نفسنا حاجه”.
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وطبًعا سألتني صاحبة الصيدلية إن كانت الورقه دي بتاعتي وال 
أل، المهم قلت لها أيوه الورقة بتاعتي ودي وصية المرحوم والدي الله 
يرحمه ويحسن إليه وصاني فيها إني عمري ما أزعل أبًدا من الموت 

وان إحنا مجرد أسباب في الدنيا ومالناش في نفسنا أي حاجه.

الدكتورة اتأثرت جًدا وقالت لي:

ما تزعلش، الله يرحمه! −

ربنا يرحمنا جميًعا يا دكتورة. −

ربنا يكرمك. −

دعوات الدكتورة ليَّا حسستني إني زي شحاتين السيدة بالظبط 
ناقص بس أشيل باب الصيدلية وأحطه جنب باب الجامع وفعًلا ربنا 

استجاب لدعائها ثاني يوم على طول!
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حي السيدة زينب 2

يوم مولد السيدة الساعة 11 صباًحا.
الصباحية  الفترة  بتركيز، وعادة وفي  أقرأُه  ُامسك بكتاٍب  كنت 
للعمل بالصيدلية لم يكن هناك الكثير من المترددين على الصيدلية 
الموسيقى  إلى  االستماع  أو  للقراءة  تماًما  مناسبة  فرصة  فكانت 
الهادئة، ودون سابق إنذار سمعت صوت أقدام ُتسرع وكانت أقدام 

آنسة »كريمة« وهي طالعة تجري وتستخبى في المعمل.

في إيه يا كريمة؟ −

اللي  − اللبوس للراجل  وال حاجة يا دكتور حضرتك اصرف 
جي دا.

وانت عرفتي إزاي إنه عايز لبوس؟ −

دا راجل مجنون وكل يوم يجي ويشتري علبة اللبوس وأنا  −
بخاف منه!

الكتاب  وأغلقت  المكتب  ترك  فقررُت  بارتباكها  أشعر  بدأت 
واستعددت الستقباله.

اتفضل. −
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− .....

دخل الصيدلية أحد الشحاذين المنتشرين بجوار مسجد السيدة 
رثة  مالبسه  المنطقة  »مجاذيب«  أحد  بأنه  القول  ويمكنك  زينب 

وشعر أشعث.

اتفضل حضرتك. −

− ...

اتفضل يا أفندم، أجيب لحضرتك إيه؟ −

− .....

كان يتحرك بطريقة غريبة ولم يرد على أي سؤال وبعدها سمعت 
صوت كريمة الله يسترها بتقولي.

علبة اللبوس ..... من على الرف الشمال يا دكتور. −

علبه  له  اديت  المهم  الصيدلية،  في  حاجة  عارفة كل  كريمة 
اللبوس وراح سايب الفلوس الفضة على لوح ازاز المكتب وخرج 

من الصيدلية ..

براڤو عليكي يا كريمة، بس الراجل ما بيعملش أي حاجة  −
تخوف و إيه الزمة إنك بتجري وتستخبي؟، الراجل حتى ما 

ش على أسئلتي! ردِّ

على  وجريت  الحياني،  بالصوت  رقعت  كريمة  آنسة  وفجأة 
المعمل مرة تانيه.
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بلبوص  قالع  الشحاتين  نجم  لقيت  الصيدلية  باب  على  وببص 
على الباب وقرر إنه ياخد اللبوس دلوقتي قدام باب الصيدلية ...

األتوبيسات  راكبين  واللي  السيدة  لله كل سكان  الحمد  وطبًعا 
باب  المشهد  خلفية  وطبًعا  دا،  البديع  المشهد  على  يتفرجوا  قرروا 
مفتوح ولوح إزاز كبير مكتوب عليه »صيدلية .....« العمل من ٩ 

صباًحا إلى الثانية عشر مساًء.

مش عارف أوِصف أنا حسيت بإيه اللحظة دي، بس أحب أأكد 
إنها من اللحظات اللي مش هنساها في حياتي، الشارع اتلم وكونوا 
فاضية،  الدايرة  من  وسابوا حتة كبيرة  الراجل،  دايرة كبيرة حوالين 
وطبًعا الحتة دي هي باب الصيدلية يعني الَمخرج الوحيد للراجل إنه 

يدخل ويشرفني في الصيدلية أنا وآنسة كريمة!!

وفي ثواني راودني كابوس إن الدكتورة صاحبة الصيدلية ها تيجي 
في اللحظة اللي الراجل بياخد فيها اللبوس والنَّاس ملمومة حوالين 
الصيدلية وتخيلت عم »رضا« واقف جنب باب الصيدلية وماسك 
اللبوس  عرض   .... ...قرب  “قرب  عليها:  مكتوب  يافطة كبيرة 
تتسلى  تحبه  وقت  أي  تعال  بليل   ١٢ ل  الصبح   ٩ من  ..مستنيين 

وتتفرج على العرض شرفنا و....”.

التفتيش  مع  لي  ما حصل  هو  دا  المشهد  في  السبب  أعتقد   (
الصيدلي ودكر البط قبل شهور قليلة من عملي في السيدة زينب(.

انتبهت على صوت كريمة.
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اقفل الباب بسرعه الحسن يدخل الصيدلية. −

واحد.  − يوم  في  رضا  وعم  هو  يحرقه  ربنا  أسود،  نهار  يا 
ملحوظة: )ساعتها كنت بدعي في سري والظاهر إن كريمة 

سمعتني وأنا مش واخد بالي(.

ماله عم رضا هو التاني جرا ليه حاجه؟ −

يا رب يجرا ليه حاجة يا كريمة يسمع من بقك ربنا!! −

المهم الراجل جري من الناس وِبعد عن الصيدلية وحمدت ربنا 
وعرفت أد إيه إن دعوة الدكتورة كانت مجابة!
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حي السيدة زينب 3

والباقي كلهم  الصيدلية  في  شغال  اللي  الوحيد  الراجل  كنت 
محل  »إبراهيم« صاحب  عم  تعبير  حد  على  مؤاخذة«  ال  »ستات 

الفول والطعمية اللي الزق في الصيدلية.

في  العاملين  لكل  المقربين  أقرب  أصبحت  المصادفة  وبتلك 
المطاعم اللي حوالين الصيدلية.

وكثيًرا ما ُافاجأ بأحدهم يدخل الصيدلية ويحمل معه وجبة إفطار 
أو غذاء ُاعدت خصصًيا لي كهدية من صاحب المطعم ...

بالطمأنينة وأصبحت  نشأت حالة من الصداقة الخفية والشعور 
كاتم األسرار ومصدر مهم لحل المشكلة أو مصدر للسعادة الزوجية 

كل أسبوع ....
)أيها القاريء أرجوك افهمين صح لو مسحت(.

في أحد األيام كنت أعاني من دور »برد« شديد وعلى الرغم من 
ذلك قررت الذهاب إلى الصيدلية، انتابتني حالة من الصداع وشعور 
بتكسير في كل حتة في جسمي، عِلَم بذلك صاحب مطعم للمشويات 

ولحم الرأس شهير هنا.
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فأرسل أحد العاملين بالمحل وهو يحمل »صنية« عليها لحمة 
رأس وُشربة وطبق كفتة.

ألف سالمة يا دكتور. −

الله يسلمك يا حسن. −

المعلم باعت لحضرتك األكل ده. −

متشكر يا أبو علي أنا عيان ومش قادر آكل حاجة. −

يا باشا المعلم عارف علشان كدا بعتني بطبق الشربة دا وقال  −
لي أقول لحضرتك تشربه وهو سخن، دا أحسن من أي دوا 

في األجزخانه.

حاضر يا حسن خد بقى اللحمة دي مش قادر آكل والله. −

باشا لو سمحت ُكل األكل كله وريَّح ساعة وها تبقى زي  −
الحصان إن شاء الله.

برغم كل الدراسة اللي الواحد درسها الِزلت أعتقد في الوصفات 
الشعبية من األطعمة والمأكوالت لعالج البرد واألنفلوانزا.

ما  بكل  رائًعا  األكل  آكل كان  وبدأت  المعمل  دخلت  المهم 
تحمله الكلمة من معنى وكان حاًرا لدرجة اعتقدت فيها إن درجة 

حرارتي قد زادت مع كل رشفة من الشربة أو قطعة لحم أتناولها.
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أغلقت  قد  التموين  مباحث  شرطة  أن  علمت  بأسبوع  بعدها 
المحل وتم القبض على المعلم »يحيي الشرقاوي« بعدما داهمت 
قوات المباحث المطعم ووجدت عدد ال بأس به من رؤوس الحمير 

المذبوحة والملقاة في غرفة منفصلة عن المحل.

على بركة الله يا عم يحيي متشكر جًدا يا حسن وحياة أمي لو 
حد عتب الصيدلية تاني لــ هابعته لعم رضا البواب.

حمار  أي  بشوف  لما  وكنت  برة  من  آكل  بطلت  دا  اليوم  من 
معدي قدامي وباصص بذل في األرض.

عايز أقوله أنا آسف يا أخي والله ما كان قصدي.

أنا انخدعت زيك بالظبط!

كل العمال وأصحاب المحالت كانوا زبائن لعم يحيي.

يت إن فيه حاجة  ومش عارف ليه بعد موضوع الحمير دا حسِّ
مشتركة بتجمع بينا وبتقربنا يوم بعد يوم من بعض.
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شقراء من السيدة زينب

ة ُاكشوچيين يا دكتور؟ − فيه َميِّ

ة ُاكشوچيين؟! − َميِّ

وسكشن  األدوية  اختراع  وحلم  ساعتها  صيدلة  افتكرت كلية 
الكمياء والكمياء العضوية وتخليق مركبات جديدة.

افتكرت كمان عم »محسن« وعم محسن دا هو الحالق بتاعي 
لعالج  مرهم  أخترع  مني  إني دخلت كلية صيدلة طلب  ولما عرف 
ا بمستقبل باهر، كان عنده أمل إني ممكن  الصلع وقال لي إنه متنبأ ليَّ

أخترع أي دواء وواثق إني هاخترع حاجة لعالج الصلع.

دا  ويمكن  إنه حالق  بالرغم  أصلع  فكرة عم محسن كان  على 
كان السبب في خوفي وأنا صغير لما أبويه الله يرحمه كان ياخدني 

أحلق عنده كنت خايف أبقى زي عم محسن!

ُاكشوچيين«  ة  بنفسك »َميِّ يا عم محسن دلوقتي واسمع  تعالى 
واتفرج على نبؤتك العظيمة وهي بتتحقق قدام عنيك!
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مي الدراسي في  أعتقد إن عم محسن كان أكتر واحد مهتم بتقدُّ
فترة الكلية وهو كل يوم شايفني رايح جاي شايل البالطو األبيض!

أفتكر مرة لما باب البيت َخبَّط الساعة ١١ بليل ولقيت »رامي« 
الصبي اللي شغال مع عم محسن وهو ماسك كيس بالستيك، وبيقول 

لي.

األسطى محسن باعت لحضرتك الكيس دا. −

وبفتح الكيس لقيت أربع ضفادع صاحيين.

وبعدها افتكرت إني دردشت معاه عن موضوع تشريح الضفادع 
وإني بشتريها من عامل المعمل في الكلية؛ فقرر الراجل إنه يساعدني 

ويشارك ولو بأربع ضفادع في تكميل دراستي وتعليمي.

ة ااُلكشوچيين”. كل دا عدى قدام عنيه وأنا رايح أجيب “ميِّ

اتفضلي. −

وبعدها سبت الصيدلية ورحت أصلي العصر وقلت بالمرة وأنا في 
الجامع أدعي على عم رضا البواب وعم يحيي ورجعت بعد نصف 

ساعة لقيت طابور ستات في الصيدلية.

هو فين الدكتور دا؟ −

عايزة إيه يا أفندم؟ −

أفندم مين يا عومممممر؟! −

سألت نفسي هي إزاي عرفت اسم والدي الله يرحمه.

ظت شعر البت وحرقته؟ − هو إنت اللي بوَّ
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شعر مين اللي باظ؟! −

ة األكشجين! − مش إنت اللي إديت لها َميِّ

وببص حواليه لقيت كائن شكله غريب، شعره واقف ومنكوش 
كأنه ماسك سلك كهربا ولون شعره أبيض.

آنسة  − في  وكانت  شوية  من  أكسوچين  ة  ميِّ فعًلا صرفت  أنا 
ة األكسوچين! طلبت ميِّ

لقيت الكائن اللي شعره منكوش ولونه غريب بيرد عليه.

ة األكشجين اللي باخدها كل مرة! − مش دي ميِّ

هو حضرتك اللي كنت عندي من شوية؟ −

أيوه! −

ساعة  من  الصيدلية  دخلت  اللي  البنت  إنها  أدركت  وبسرعة 
ة األكسجين المهم لحقت نفسي و رديت عليها. وطلبت ميِّ

أنا جبت  − دا؟  من  األقل  التركيز  عايزة  إنك  قلتليش  ما  ليه 
ليكي أعلى تركيز، ولو مش دا اللي بتستخدميه ليه اشترتيه 

وسعره أغلى من سعر العلبة التانية!

طبًعا كان موجود في الصيدلية في الوقت دا كل العمال اللي في 
المحالت اللي حوالين الصيدلية.

وطبًعا كلهم شهدوا إن البنت هي اللي غلطانه واني أكتر دكتور 
محترم في الدنيا وعمري ما بَطلَّع أي بديل وان البنت هي اللي متخلفة 

وما ينفعش تعمل اللي هي عملته دا!
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وطبيعي كلهم شرفوني آخر النهار واحد ورا التاني وكل واحد كان 
يدخل الصيدلية واالبتسامة الصفرا مرسومة على وشه ويبدأ الكالم.

شوفت حضرتك البنت المجنونة بتاعة النهارده!. −

بقى معقول يعني حضرتك اللي عملت كدا أكيد البنت دي 
هي اللي غلطت.

حصل خير! −

ة األكسجين بتبوظ الشعر كده. − بس هو فعًلا ميِّ

سيبك من الموضوع دا إنت إيه أخبارك؟ −

مقويات  − أي  أالقي عند حضرتك  لو بس  يا دكتور  معلش 
الحسن في واحد صاحبي يعني..

)أنا حاسس إن كل الناس اللي بتاخد المقويات أصحاب الناس 
اللي أنا بعرفهم، طب ليه يصاحبوا ناس على طول عايزين مقويات!!(.

اديلو القرص دا مع كوباية شاي وها يبقي زي الفل. −

والله ها يدعيلك يا دكتور! −

الله يكرمك يا معلم. −

ومن بعدها عرفت ليه اتكونت نوع من الصداقة والجدعنة بيني 
وبين كل العمال اللي هناك وكلهم كانوا على استعداد يخدموني في 

أي حاجة أحتاجها إال واحد خدعنا كلنا هو عم يحيي الله يحرقه.
أكلته يف  فول  عربية  على  من  فول  فطار  أحلى  ملحوظة: 
حيايت كان يف السيدة زينب فول »وصاية للدكتور« على حد تعبري 
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صديقي »سيد« صاحب عربية الفول وزبوين الدائم )كنت أصر على 
ع األكل زي ما هو لسيد  دفع مثنه ولو ما رضيش ياخد فلوس برجَّ

ومن ساعتها بقى ياخد مثن الفول(.
المنطقة وال حد  إيد أي حد من  يقع في  ما  دا  الكتاب  يارب 
يحكي للراجل بتاع اللبوس إني فضحته وحكيت كل حاجة زي ما 

حصلت بالظبط.

استرها يا رب.
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هامش 1

طبيبين  أجرى  حيث  الزرقاء؛  الحبة  اختراع  قصة  أقرأ  كنت 
إنجليزيين عدة تجارب لتطوير دواء يستخدم لعالج ارتفاع ضغط 

الدم في الشريان الرئوي.

فشلت التجارب والدراسات فشًلا ذريًعا في عالج ضغط الدم 
المرتفع في الشريان الرئوي و خابت آمال األطباء.

لكن تم اكتشاف قدرته في معالجة الضعف الجنسي.

ما  و سرعان  للدواء  المتوقعة  الميزة غير  األطباء هذه  يغفل  لم 
لوا مجرى البحث للتحري عن فوائد العقار الجديد في معالجة  حوَّ

الضعف الجنسي.

العقار  التجارب على  العلماء حين كانوا في طور  أن  أعتقد  ال 
الجديد يعتقدون أن ذلك العقار سيستخدم كما استخدمه المصريين 

أو كما استخدمته أنا للخروج من مأزق »شقراء السيدة زينب«.

فبعد النجاح الساحق لهذا العقار؛ استخدمه المواطن المصري 
مشكلة  أي  أو  روتين  وأي  عقبة  أي  وتخطي  مهمة  أي  إنجاز  في 

يواجهها في حياته.
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ما فيش داعي للمقدمات مجرد إنك تدخل الصيدلية وتستنى كل 
الناس لما تطلع ولو سألك أي عامل في الصيدلية أو أي دكتورة ترد 

وتقول: “شكًرا أنا مستني الدكتور”.

الصيدلي ها يعرف عالطول الموضوع إيه.

وطبًعا ها تبدأ وتقول: “دكتور في واحد صاحبي ...”.

الصيدلي ها يعرف على طول الموضوع إيه.

وبرده ممكن تقول: “أنا بكره عندي مشوار في المرور )أو أي 
مصلحة( وعلشان أخلص الموضوع بتاعي يا دكتور أنا عايز.....”.

الصيدلي ها يعرف علطول الموضوع من غير ما تكمل.

قول أي جملة من الجمل دي والصيدلي ها يفهم على طول.

وها يفتح الصيدلي الدرج ويقوم بوضع القرص في ورقة صغيرة 
وينظر إلى صاحب الطلب ويتكلم بثقة »اتفضل«.

وكثيًرا ما ُيطلب منه قرص آخر بحجة إنه لواحد صاحبه أو إن 
الشخصية اللي ها يقابلها مهمة وما ينفعش قرص واحد.

يقوم الصيدلي بتجهيز القرص الثاني.

و كلنا عارفين طبًعا إن القرص التاني دا ها يستخدمه صاحب 
الطلب لنفسه شخصًيا دا إذا ما استخدمش القرص األول لنفسه بردو.

ملحوظة: )معظم الدراسات اليت ُأجريت على مستخدمي تلك 
العقاقري تؤكد إن املرضى يستخدمونه من أجل حتقيق الثقة واملتعة 

الزائدة وليس لعالج ضعف يعانيه بعض منهم(.



46

حي السيدة زينب 4

حالة  في  وكانت  بالكلية  زميالتي  إحدى  من  تليفون  استقبلت 
انهيار تام.

خير يا »هبه« مالك؟ −

أنا كرهت الشغالنة دي. −

ليه يا بنتي في إيه اللي حصل؟ −

ما  − وأنا  للفئران  لزق  وطلب  الصيدلية  واحد  دخل  امبارح 
كنتش عارفة إن في الصيدلية لزق للفئران فـ ُرحت جايبه 

لزقة النمر مكانها . 

إنت بتضحك؟! −

ال عادي المهم إيه اللي حصل؟ −

ا كأني شغالة عنده وقالي الحمد لله إنه  − الراجل فضل يهزأ فيَّ
ما صرفش أي دوا من واحدة زيي!

وال يهمك يا هبة كلنا بنتعلم والموضوع دا حصل مع صيادلة  −
كتير واليهمك.
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ابنها  الدكتورة قررت تبعت  أيام، وفي يوم  أيام وتيجي  وتعدي 
يقف في الصيدلية ويتعلم علشان لما يكبر يبقى صيدلي محترم!

)ونعم بالله يا دكتورة، اتفضل يا ابني اتفضل .. هي المشرحة 
ناقصه قتلة!، المهم هاستحمل وأحاول أعلمه بنفسي وربنا يستر...(.

وطبًعا أول حاجة حاولت أعلمها ليه؛ إنه الزم يسأل ألف مرة قبل 
ما يصرف أي دوا علشان ما تحصلش أي مصيبة.

الواحد مش ناقص.

والحق ُيقال الولد ابن الدكتورة كان فرحان ومتحمس للشغل.

المهم عدى أسبوع وأنا داخل الصيدلية الساعه 7 باليل؛ أالقي 
المكتب  بسرعة على  تقلب زحمة موت، دخلت  الصيدلية تضرب 

ولقيت واحد بيزعق.

فين الصيدلي الحمار اللي هنا؟ −

حمار! −

 حضرتك مين؟ −

صرف  − اللي  مين  وبقولك  دسوقي«  »محمد  الدكتور  أنا 
الروشته للراجل ده؟

المريض يبدو عليه أنه ليس من سكان المنطقة، يبدو أنه جاء 
من إحدي القرى للكشف عند أحد أطباء القاهرة المشهورين كما هو 

حال الكثير من المرضى المترددين على تلك المنطقة.
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العبد  باعت  البلد  بنت  الجدعة  اآلنسة كريمة  البصر  لمح  وفي 
ا والدكتور محمد دسوقي بيسأل عن الصيدلي، وطبًعا  لله وبصت عليَّ

الباشا أدرك إني أنا الصيدلي اللي صرف روشتة جنابه.

فين الروشتة دي حضرتك؟ −

اتفضل يا بيه. −

خير مالها؟ −

شايف مكتوب إيه قدامك؟ −

في إيه يا دكتور بس؟ −

أنا كاتب الزقة على الصدر عند اللزوم )الزقة لعالج الذبحة  −
ما حضرتك صرفتها  النمر زي  ما كتبتش الزقة  الصدرية( 

للمريض!

أنا ما شفتش الراجل دا قبل كده! −

أومال العيان جاب اللزقة دي من أين؟ −

ووجه الكالم للمريض اللي واقف جانبه.

مش إنت صرفت الروشتة من هنا؟ −

أيوه يا دكتور، بس مش هو دا اللي صرف لي الروشتة، كان  −
واحد شكله صغير شوية يا دكتور.

و طبًعا فضلت أكرر شهادة المريض للدكتور وقلت: »حضرتك 
ا وعلى كل اللي هنا )طبًعا  دخلت الصيدلية وتطاولت بالشتايم عليَّ
من  الصيدلية  في  واقف  اللي  ن كل  وبسخَّ هانم  ن كريمة  بسخَّ أنا 
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ي أي فرصة ألي حد يتكلم(  زبائن؛ بسخنهم على الدكتور ومش مدِّ
به  يركِّ إيه، كالمي  يقول  وال  إيه  يعمل  عارف  وقف مش  والدكتور 
الغلط وبشهادة كل الناس وطبًعا في النص حشرت كام كلمة تشكك 
إن المريض يكون أصًلا صرف الروشتة من عندنا، وانه أكيد صرف 
الروشتة من الصيدلية اللي قبلنا أو اللي بعدنا، وأخيًرا الدكتور اعتذرلي 

ووجه الزعيق في المريض.

لما أقولك تصرف الروشتة تبقى تصرفها وترجع اتأكد من  −
العالج سامع؟!

والمريض  الدكتور  مشي  لما  وأول  خير  على  عدت  لله  الحمد 
بصيت في عين آنسة كريمة.

منورة يا هانم! −

والله ما أنا. −

بقولك إيه بالراحه كده عايز أعرف إيه اللي حصل؟ −

ابن الدكتورة. −

وطبًعا الهانم كانت مشغولة وسابت البيه يصرف الروشتة والحمد 
يجي  ها  البيه  امتى  سألتها  وطبعا  ساعتها،  موجود  ما كنتش  لله 
الصيدلية علشان أنا عايزه في موضوع مهم، تاني يوم ابن الدكتورة 

شرَّف ولقاني باستقبله بابتسامة كبيرة.
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إزيك يا نجم؟ −

الحمد لله كويس إزي حضرتك؟ −

حضرتي!!!  −

بص أنا عايز النهاردة أعلمك أهم حاجة في الشغالنة بتاعتنا  −
دي، أنا كنت ناوي مقولهاش ليك أبًدا، اتفضل يا سيدي.

إيه ده؟ −

الورقة دي خليها على طول في محفظتك سامع؟ −

فتح الورقة وبدأ يقرأ.

مش فاهم! −

مش فاهم إيه؟ −

يعني إيه »الموت علينا حق واحنا مالناش في نفسنا حاجه!«. −

إنت عمرك ما هتبقى صيدلي ناجح إال لما تعمل بالنصيحة  −
دا  الكالم  تقول  اوعى  بس  دي  الورقة  في  مكتوبة  اللي 

للدكتورة.

مش فاهم. −

كمل بس وبكره هتفهم. −

إنت عايز الحق يا دكتور؟ −

قول. −
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نفسي  − األدوية،  واختراع  األبحاث  في  اشتغل  نفسي  أنا 
أكتشف دوا جديد واعمل أبحاث عليه ويبقى أول اختراع 
 ... إيه  في   .... دكتور  يا  مالك   .. نفسي  وكمان  مصر  في 
وشك أصفر ليه ... إيه الرعشة اللي في خدك دي ... في إيه 

يا دكتور بس؟!
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هامش 2

تلك الفترة التي أمضيتها في حي السيدة زينب كانت بحق من 
أجمل أيام عملي المهني.

كنت أغلق باب الصيدلية في تمام الواحدة بعد منتصف الليل 
المنطقة  تلك  يبعد كثيًرا عن  الذي  بيتي  إلى  العودة  لرحلة  وأستعد 

)كانت الحياة أكثر أمًنا في تلك األيام(.

كنت ال أزال عازًبا فكان الوقت بالنسبِة لي شيًئا ثانوًيا، ال أهتم 
به، أعود متى أعود، أنام متى أشاء، الحياة تمضي دون أي قيود أو 
باألحرى دون مسئوليات كبيرة، فقط مواعيد العمل هي ما أحرص 

عليها.

حولي  من  أنظر  الرحلة، كنت  تلك  أثناء  تتباطأ  قدماي  كانت 
رائحة  األصفر،  بلونها  المصابيح  جوانبه  أضاءت  وقد  الحي  فأرى 
الليل تمأل رئتاي فما تزيد نفسي إال رغبة في متابعة السير، ال أدري 
ِلِما كنت أتذكر ساعتها فيلم »أيامنا الحلوة« ال أدري ِلِما هذا الفيلم 
بالتحديد فليس هناك أي عالقه بين واقع عملي بذلك الحي الساحر 
وبين أحداث الفيلم ربما لتشابه المرحلة العمرية فلقد أنهيت لتوي 
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حياتي الجامعية وبدأت مرحلة الحياة المهنية، ال شيء آخر يجمعني 
بهذا الفيلم )اللهم إال نهاية الفيلم؛ حيث ترحل سيدة الشاشة نتيجة 
مرض معين بينما يرحل آخرون ألسباٍب أخرى كثيرة شاركت أنا في 

بعضها(.

شيٌء آخر لفت انتباهي في ذلك الحي، أال وهو ُشهرة المطاعم 
المنتشرة هناك؛ حيث يتباهى سكان الحي بتلك المطاعم ويتبادلون 
األحاديث عن ماركات السيارات الفارهة والتي يقصد أصحابها تلك 
القدم ممن  الفن وكرة  الحديث عن مشاهير  َيكُثر  المطاعم وأيًضا 

اعتادوا إرتياد تلك المطاعم.

أحببت تلك الفترة.

أحببت حي السيدة زينب بكل ما فيه.

أحببت أهل الحي.

وأحببت الحياة هناك.

تركت العمل في الصيدليات واتجهت إلى مجال آخر، ثم مضت 
سنوات عديدة قررت بعدها أن أبحث عن أصدقائي في فصل ثالثة 
أول ثانوية عامة وباألخص صديقي »اللتات موت« واللي دخل كلية 

صيدلة زي حاالتي واكتشف ما فعل بالدنيا وما فعلت هي به.

)المؤاخذة يا جماعة....(.
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صديقي الصيديل 1

ليست  قرية  في  الصيدلية  وتقع  صديقي  صيدلية  مكان  عرفت 
على  جالس  ووجدته  الصيدلية  وصلت  المهم  منزلي،  عن  ببعيدة 
على  عيل  وشايلة  سودا  البسه جالبية  واحدة ست  وأمامه  المكتب 

كتفها وهو بيقول لها.

دي اللوز، تيجي بالليل علشان ياخد نص الحقنة التانية. −

وبعد السالمات واألحضان سألته.

هي دي مراتك؟ −

أل طبًعا، دي واحدة جايبة ابنها علشان أديلو الحقنة. −

إحكي لي أخبارك إيه، إتجوزت وال أل؟ −

 وأخبار »فالنة« إيه؟

»فالنة« مين؟ −

ام الكلية. − البنت اللي إنت بتحبها أيَّ

الله يلعن أبو الحب على اللي عايز يحب! −

في إيه؟ إيه اللي حصل؟ −

الحكاية طويلة. −
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ما تقول إي اللي حصل؟ −

بص يا معلم، كنت خارج معاها وفجأة لقيتها بتقول لي »أنا  −
متقدم لي واحد«.

يا دي الفيلم القديم، ما فيش أي نوع من التجديد، حرام  −
والله، الزم يحترموا عقولنا شوية، والمفروض الهانم عارفة 
إنك صيدلي ومش »بصمجي« ومش ها يدخل عليك الفيلم 

دا!!

دخل يا سيدي واللي كان كان! −

المهم إيه اللي حصل؟ −

أروح  − قررت  لها«  اتقدم  راح  اللي  »الواحد  حكاية  بعد 
واتقدم لها وآخد خطوة إيجابية وقد كان !

 )لحظة صمت(.

انجز يا معلم،وما فيش داعي لجو التشويق واإلثارة دا. −

أمها )لحظه صمت أخرى(. −

ما تنجز يا ابني هاتشلني، إيه اللي حصل؟! −

وال حاجة، مجرد إن أمها عرفت إني صيدلي وعندي صيدلية؛  −
سابت القعدة وجريت على المطبخ بسرعة )لحظة صمت(.

اتهببت وجريت على المطبخ ليه؟  −

ممكن  وازاي  المطبخ  راحت  إزاي  تحلل  تقعد  ها  وطبًعا 
تكون راحت أي أوضة تانية انجز بجد.
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مش  − تجويد  وبالش  تقاطعني  ما  غير  من  تسمع  ممكن 
نقصاك!

بدأت  الصيدلية  موضوع  لما سمعت  أول  الست  إن  الظاهر 
تخطط لكل طلبات الجواز بشكل مختلف )لحظة صمت 

طويلة(.

يلعن أبو شكلك، انجز وبطل لكلكه وقول على طول عملت  −
إيه؟

رجعت من المطبخ ومرسوم على وشها ابتسامة بنت »....«  −
وبدأت من هنا القصة واالستجواب؛ هو الشقة بتاعتك كام 

متر؟

 قلت لها ١٢٠ متر يا طنط، راحت الست مجعوصة وردت 
»أل بنتي الزم تسكن في شقة ٢٠٠ أو ٢٥٠ متر وال إنت 

عايزها تعيش في شقة أصغر من اللي متربية فيها؟!

فرحت رادد عليها:

الحدود  − في  بردو  إن شقة حضرتك  لي  بيتهيأ  يا طنط  بس 
دي!، الست قعدت تالت ساعات توصف في حياتها وِفي 
جمال شقتها وإن جوزها مش حارمهم من حاجة، وإن »بنتها 
دي« بالذات متربية على العز وُعمر ما أبوها إتأخر عليها في 
حاجة أبًدا، وطبًعا الموضوع ما وقفش عند مساحة الشقة، 
الجوازة؛ من  التفاصيل وشروط  تفاصيل  في  الهانم دخلت 
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تشطيب الشقة والديكور والستائر والعفش والمطبخ وطبًعا 
اللي  الكبيرة  وأختها  »فالنة«  بين  تقارن  شوية  كانت كل 
حاجة  وجاب كل  بنك  في  شغال  اللي  وجوزها  اتجوزت 
ح على أخوك اللي عنده صيدلية، وعنها يا معلم  وطبًعا بتلقَّ
لبست في الحيط، الست متخيلة إني قاعد في الصيدلية بطبع 

فلوس! )لحظة صمت أخرى ( ورد أخيًرا .

وما كنتش عارف أعمل إيه؟ )لحظة صمت أخرى و أكمل(. −

فكرت في فكرة كدا إنما إيه. −

اللكلكه دا  − وحياة أبوك قولها كلها مرة واحدة وبالش جو 
أبوس إيدك.

فكرت ساعتها إن أنا أتكلم مع أبوها واضرب معاه صحوبيه  −
واظبطه بأي حاجة »كده وال كده«، وبعدها الراجل يحاول 
كده  وبعد  معايه،  سره  ويبقى  دي  الصداقة  على  يحافظ 

استخدمه كورقة ضغط على أمها.

ِبْسم الله ما شاء الله .... إيه الحالوة دي .... مش ممكن... −
قاعد مع المفتش كرومبوا؟!

أومال كنت أتهبب أعمل إيه يا فالح؟! −

مش مهم وبعدين إيه اللي حصل؟ −

أنا واجهت مشاكل كتير مع أمها )وبدأ لحظة صمت جديدة(. −
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بص يا ريس لو ناوي تحكي، احكي على طول، ومرة واحدة  −
علشان أخوك مستعجل.

مستعجل ليه؟ −

مش مهم، كمل. −

هو إنت ليه على طول مستعجل؟ −

يا ابني كمل إيه اللي حصل سيبك من التشعب في كل اتجاه  −
دا وكمل.

أظبَّط فيه وكانت  − أبوها وبدأت  وال حاجة اتصاحبت على 
الخطة إنه يجي في صفي واستغل نقطة الضعف دي واضغط 

أنا وهو على أمها.

كويس ونجحت الخطة؟ −

نجحت!!! −

أومال إيه؟ −

الراجل صدق نفسه، وراح متجوز على مراته اللي المفروض  −
هتبقى حماتي.

كويس دا معناه إنك ممكن تستغل الموقف وتقف جنبها  −
وتثبت لها إنك في صفها وبكده تكسبها في صفك.

ما هو الراجل فضحني!! −

الماضي  من  أحداث كتيرة  بيراجع  صمت كأنه  لحظة  وبدأت 
وبص لسقف الصيدلية.
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بص يا معلم مش وقته دلوقتي حالة التأمل اللي إنت داخل  −
عليها دي، كمل الحسن والله العظيم أقوم وامشي.

لما  − ساعة  لمراته  قايل  وراح  الله كلهم  خلق  ساب  الراجل 
قفشته؛ إنه اتعرف على البنت دي اللي هي مراته الجديدة 

عندي في الصيدلية.

وهي فعًلا كانت شغالة عندك؟ −

أل دي زبونة وصادفت مرة إنه كان قاعد عندي في الصيدلية  −
والزبونة دي دخلت؛ فراح البيه مظبط حاله، والله ما اعرفها 

وال شفتها قبل كده.

فرديت عليه:

فته عليها! − وطبًعا تالقيه قال لمراته إنك إنت اللي عرَّ

بس بقى كفاية، الله يخرب بيتك. −

إيه في إيه؟ −

والهانم  − دلوقتي،  قايله  لسه  حضرتك  اللي  للهانم  قال  البيه 
جت الصيدلية ومعاها زفة »حسب الله« وهاتك يا فضايح 
وطبًعا لزوم التجويد َطّلعت كالم منيل بستين نيله عليه وعلي 

الصيدلية واللي بيحصل فيها.

»وفالنة« حببتك ما عملتش أي حاجه؟ −

عملت. −

إيه؟! −
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اشتركت مع أمها في الفضيحة!! −

الحمد لله إن ربنا نجاك من العيلة دي!! −

أنا كنت عايز أسألك سؤال بس خايف.

خايف ليه؟ −

خايف تقعد أربع أيام تتكلم وتتنهد وتبص للسقف وتستعيد  −
ذكريات الطفولة.

ام جميلة،كنت عيل إنما إيه، مرة كنت.... − والله كانت أيَّ

أبوس إيدك كفايه! −

 أنا حتى ما سألتش السؤال! −

آه صحيح سؤال إيه بقى؟ −

أي  ماعرفتش  ولسه  ساعتين  عدت  لقيت  الساعه  في  بصيت 
حاجة عن صديقي فرديت عليه وقلت:

مش مشكلة خلِّيها مرة تانية. −

مرة تانية! −

ليه رايح فين؟ −

مستعجل. −

إنت على طول كده، اقعد بس أحكيلك عن الفرح. −

في  أرجع  وقررت  الفرح  سماعي كلمه  عند  نفسي  أتمالك  لم 
قراري.
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الفرح بتاعك؟! −

أيوه طبًعا أومال فرح مين يعني؟! −

طب ورحمة أبوك النت حاكي على طول من غير طولة البال  −
اللي إنت فيها دي.

والله الواحد بقى ُخلقه ضيق. −

أم  − وبالش  وركز  انجز  واسيبك،  أمشي  هاقوم  العظيم  والله 
التفرع ده!
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صديقي الصيديل 2

األفراح بس في  − ما بحبش  أنا طول عمري  يا سيدي  بص 
أنا  صاحبه  واحد  فرح  معاه  أروح  عزمني  صاحبي  واحد 

ماعرفوش.

إيه عالقة دا بالفرح بتاعك؟! −

اصبر بقى شوية وجاي لك في الكالم أهوه، المهم روحت  −
أروح  بحبش  ما  أوي  زمان  من  وأنا  بالعافية،  الفرح  معاه 
أفراح؛ مش علشان حاجة بس بحس إني دخلت خير اللهم 
أجعله خير جنينة مليانة ألوان في ألوان، وكل األلوان مالهاش 
أي عالقة ببعض، وطبيعي جًدا تالقي األلوان كلها متجمعة 
في مكان واحد وغالًبا المكان دا هو وش واحدة ست من 
اللي حاضرين الفرح وانت عارف أنا بقرف من الميك آب 

أصًلا .

الموضوع  بجد  إيه،  أقول  أرد  وما كنتش عارف  وسكت شوية 
دخلت فيه برجلي ومش عارف أخرج منه المهم رديت.

ماشي المهم! −
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المهم يا سيدي إنه طبيعي برده إن الست دي تكون مليانة  −
األلوان  نفس  يحمل  فستانها  يكون  إن  وطبيعي  شوية، 
الموجودة في وشها؛ وده علشان و العياذ بالله )الكونترست( 
والست دي الزم تنتشر في المكان وهاتك يا ضحك َعّمال 
على َبّطال، على كل حاجة وأي حاجة وصوتها الزم يكون 
عالي ومسمع أم العريس أو أم العروسة وطبًعا هي جاية بتمثل 
إن اليوم دا أجمل يوم في عمرها وانها بتحب أم العريس أو 
أم العروسة من قلبها وان اللي بيتجوز دا زي إبنها أو بنتها 

ويمكن أكتر كمان.

الله يحرقك انجز. −

اسمع بس، الست دي بالذات هي اللي بعد الفرح تقعد تلعن  −
سلسفيل أم العريس و أم العروسة على البزخ وقلة القيمة اللي 
روا الفلوس دي وسافروا بيها  عملوها يوم الفرح ويا ريتهم وفَّ

برة أو اتبرعوا بيها لحد »عالم والد...«.

طب أنا قايم ونكمل بعدين ألن شكل الموضوع كبير. −

اقعد بس أنا قربت أخلص، المهم جوز الست المليانة دي  −
غالًبا بيكون راجل مغلوب على أمره ومفوض أمره لله ويأس 
اللي عاشهم  التالتة وتالتين سنة  فيها طول  يغير حاجة  إنه 
معاها وبيدعي عليها في سره إنها تقع على جدور رقبتها وهي 
بترقص أو يجيلها ذبحة صدرية وهي بتضحك ويستريح منها 
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ومن حياتها و الراجل دا على فكرة مش عايز يعرف ستات 
تانية خالص؛ ألنه غالًبا ِكره الصنف كله ونفسه يقعد لوحده 

الكام سنة اللي عايشهم.

الراجل دا هو دائًما اللي قاعد ورا لوحده أو مع راجل تاني 
أصغر منه شوية، والراجل األصغر منه دا غالًبا بيكون بيسكت 
عيل صغير بيعيط ألن أمه سابته مع أبوه المسكين وراحت 
تمسك إيد الست صاحبة ألوان الربيع وبدأو يرقصوا بطريقة 
ويشوهوا  األربعه  الكون  اتجاهات  في  ويتمايلوا  هيستيريه 
برقصهم نسيج الزمان والمكان اللي »آينشتاين« ضيع عمره 

كله علشان يفهمه.

هي دي مقدمة إليه بالظبط؟ −

 بجد عشان خاطري هاجي مرة تانية ونقعد براحتنا.

يا عم اقعد بس، بقولك لو »دارِون« نفسه بتاع نظرية التطور  −
حضر الفرح ما كانش احتاج كل التجارب دي علشان يثبت 
نظريته، المهم هاختصر علشان ما تزهقش، ألسباب كتيرة 
الرجالة  إن  بحس  علشان  األفراح  حضور  بكره  أنا  تانيه 
وتجنًبا  للدماء  حقًنا  بس  تحضر  جايه  ُمْستضعفه  كائنات 
لمشاكل مهببه ممكن تحصل لو حتى فكروا ما يحضروش 
الفرح، مع إن الواقع بيقول إن األيام اللي بعد الفرح هاتكون 
ام زي الزفت على كل الرجالة حتى لو حضروا الفرح ألن  أيَّ
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الفرح وتاكل في  كل زوجة هاتمسك في رقبة جوزها بعد 
بنت  وبين »هاني« جوز »هيام«  بينه  تقارن  وتقعد  دماغه 
قاعد  فضلش  ما  فها،  وشرَّ معاها  ورقص  قام  اللي  خالتها 
الدكتور  الفرح وكمان مش زي  الكرسي زي عواجيز  على 
»حسام« اللي ما شالش عينه من على مراته وكل لما تبص 
له يضحك لها ويصقف، طبًعا الهانم مش عارفه إن دكتور 
»حسام« بياليم األمور بعد أما بدأ يعامل المدام على إنها 
إحدى المرضى النفسيين!!! وفوق دا كله كان ليه ذكري من 

زمان مش وال بد مع األفراح!!

يخرب بيتك مين حسام ومين هيام دول؟ −

مثال يعني للي بيحصل، بوضح لك يعني! −

ع. − ع أنا مصدع وحاسس إني عايز أرجَّ أنا عايز أرجَّ

البيت  − بره  إنت كلت حاجة مش نظيفة، على فكرة األكل 
منيل أنا مرة كلت سندوتش كفته...

بقول لك مصدع كفايه، أنا اللي أستاهل ضرب الجزم. −

راح مادد إيده في الدرج ومطلع كيس فوار وقام يجيب كوباية 
ه وهو بيكمل كالمه. ميَّ

ه في البلد هنا وحشه وعلشان كده أول لما جيت غيرت  − الميَّ
خط الميه علشان..
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دقايق  − خمس  في  باختصار  بس كمل  هاشربها  مهم  مش 
علشان هامشي!

اتقابلناش،  − ما  إمتى  من  احنا  شوية،  قاعد  أديك  إيه  تمشي 
المهم بقول لك حضرت وأنا صغير مره فرح واحد صاحب 
ابن عمتي كان أكبر مننا؛ بس كان بيجي يلعب معانا كوره 
يتجوز  قرر  لما  عارفينه كويس،  وكلنا كنَّا  صغيرين  واحنا 
أصحابه علشان  يعزم  إنه  ابن عمتي  من  فرح طلب  ويعمل 
العريس مش فاضي يعزم الناس واحد واحد، راح ابن عمتي 
العيله،  امه، أصحابه و شباب  عزم كل كائن حي بيعدي قدَّ
وجيرانا وعزم عم »محسن الحالق« واالسطى حسن السباك 
ووالدهم؛ بالرغم إن االسطى حسن ما يعرفش العريس وال 
عمره شافه، المهم ابن عمتي تقريًبا عزم مصر كلها في اليوم 
دا ومن غير الدخول في تفاصيل كتيرة ومش هاحكي لك 
عن عم محسن ووالده واللي عملوه في الفرح وال اللي عمله 
االسطى حسن والنَّاس اللي معاه واللي ما حدش عارف هما 

مين أصًلا )وعدت لحظة صمت( وكمل بعدها.

كل دا مش مشكلة المشكلة حصلت لما ابن عمتي قام هو  −
واصحابه يحييوا العريس، ويوجبوا معاه ودي كانت أول مرة 
أعرف فيها يعني إيه أصحاب العريس يوجبوا معاه، كنت لسه 
وا حوالين العريس  عيل ساعتها، المهم أصحاب العريس اتلفُّ
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وهاتك واجب في واجب والعريس قاعد يبص حواليه في 
كل االتجاهات، الواجب دا منين والواجب دا منين، وبدأ 
يتنرفز وفي اللحظة دي بالذات العيال الصغيرة هجموا هما 
كمان وقرروا يعملوا زي أصحاب العريس بالظبط ويوجبوا 
هما كمان مع العريس، المهم العيال هجمت وهاتك يا تلزيق 
في العريس وحركات زي الزفت و العريس ما بقاش عارف 
ومعرفش،  الكوشة  بتاع  للكرسي  يوصل  حاول  إيه،  يعمل 
وبدأ يزعق والعيال مكمله وأصحابه وابن عمتي ميتين من 
اللي  في كل  الضرب  يدور  بدأ  العريس  المهم  الضحك، 
حواليه وهاتك يا شتايم وزعيق في كل الناس اللي حواليه، 
الستات في الوقت دا كانوا بيقولوا لبعض »معلش يا أختي 
دا أصله خايف من الجواز« »كله من أمها هي اللي جننت 
بال  إيه  أختي مستعجل على  يا  الواد« »ما كان صبر شوية 
هم« »دا ممكن يضرب البنت النهارده« »باين عليه مجنون 

يا أختي!

المهم الستات قامت تدافع عن والدها واشتبكوا مع العريس 
وهاتك يا شتيمه، والموضوع اتطور بعد كده ودوروا الضرب 
وبدون  يسلك  دخل  الحالق  محسن  عم  وطبًعا  بعض،  في 

الدخول في تفاصيل.
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هو في تفاصيل أكتر من كده دا إنت فاكر كالم الستات اللي  −
اتقال! أقسم بالله ما أنا جاي أشوفك تاني لو ما خلصتش 

أم الهري دا.

المهم صاحب ابن عمتي دا لحد دلوقتي ما اتجوزش ومش  −
عايز يجوز مرة تانية.

آه يا ابن “............”. −

ليه بس الشتيمه دا أنا جاي لك في الكالم أهو. −

اتجوزت  − إنت  سؤال  سألت  أنا  ما جتش،  لسه  دا  أنت كل 
وال أل؟ جاوب وخالص إيه بقى عم محسن وعم خرا وانت 

صغير وابن عمتك إيه اللت والعجن دا!

خالص هاختصر شوية مع إن والله الموضوع مهم، الخالصة  −
من كتر ما سمعت عن األفراح واللي بيحصل فيها كرهت 
فرح  معاه  أروح  إني  على  أصر  صديقي  ولكن  حضورها 

صاحبه دا وطبًعا قبل ما نتحرك سألني.

»بص بقى احنا عايزين نوجب مع العريس.«

قلت له:

العريس  − ماعرفش  أنا  دي،  »نوجب«  بالش  إيدك  أبوس 
الواجب، ونطلع بعد كده نكمل  أصًلا وجاي معاك تعمل 

اليوم في أي حتة تانية.
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رد عليَّا:

الصيدلية  − من  حاجة  أي  عم،  يا  كده  وال  قرص كده  جهز 
تخليه وحش الجبال!

قلت له:

القرص األزرق ولفيته في  − الجبال!! ورحت محضر  وحش 
فندق  الفرح وكان في  واديته لصاحبي، ورحنا  بيضا  ورقة 
وحاجة إنما إيه آخر حالوة، وقام صاحبي يسلم على صاحبو 
ست  واحدة  عليها  قاعد  ترابيزة؛ كان  على  قاعد  وسابني 

مليانه، فاكر الست اللي أنا كنت بتكلم عليها؟!

سكت ومش عارف أقول ايه وبعد شويه رديت عليه:

أنا حاسس إني تهت من كتر التفرع اللي عشت فيه الساعة  −
دي أنا ومش عارف والله العظيم احنا فين بالظبط دلوقتي 

وإيه عالقتي بالست المليانة وصاحب صاحب صاحبك.

مش مهم اسمع لآلخر وها تعرف كل حاجة، المهم حصل  −
موضوع كده مش وال بد في الفرح دا 

اللي حصل؟ وموضوع  إيه  أسأله  )أنتظر لحظة صمت( مستني 
إيه؟، بس أنا فضلت ساكت وباصص في عنيه ومش راضي أتكلم 

فراح هو مكمل:
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قاعد  − وهو  والده  افتكر  وتقريًبا  متوفي  والده  العريس كان 
على الكوشه، وبدأ يعيط ودموعه نزلت غصب عنه، وطبًعا 
الناس كلها وراحت  اللحظة دي سابت  في  الفيديو  كاميرا 
مركزة مع العريس، ونقلت الصورة وهو بيعيط وقاعد جنب 
وطبًعا  القاعة  آخر  في  اللي  الكبيرة  الشاشة  على  العروسة 
بشوية  وبعدها  وتتوشوش  لبعض  تبص  قعدت  المعازيم 
وفتح  جيبه  في  إيده  ومد  حاجة  ساب كل  العريس  صغيرة 
الورقة البيضا اللي فيها القرص االزرق اللي أنا كنت محضره 
ليه وطبًعا الكاميرا ما سابتش اللحظه دي كمان وطبًعا صورة 
القاعه كلها،  في  الموجودة  الشاشات  االزرق ملت  القرص 
راحت العروسه قلبت وشها وبدأت المعازيم تتوشوش مرة 
تانية وراحت العروسه قايمه من على الكوشة وبس كده يا 

معلم ...

والله أنا اللي قايم وها سيبك في الغيبوبة اللي إنت فيها دي،  −
الله يخرب بيتك، توهتني معاك والله العظيم أنا ما فاكر أنا 

هنا ليه أصًلا، وال احنا في أنهي حكاية فيهم.

مش مهم هاحكي لك احنا فين دلوقتي. −

مش عايز، أنا ماشي. −

طب مش عايز تعرف أنا اتجوزت إزاي؟ −

أل مش عايز ربنا يوفقك دي فيها أسبوع على األقل! −
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اللي كانت  − التخينة  الست  بنت  اتجوزت  أنا  فكرة  على  ال 
قاعدة على نفس التربيزة اللي أنا كنت قاعد عليها في فرح 

صاحب صاحبي، عارف ...

ألف مبروك يا نجم ربنا يوفقك، الحمد لله اطمنت عليك! −

سكت لحظة وكأن الذاكرة رجعت بيه لورا أو هو اللي رجع بيها 
وبدأ وشه ياخد وضع االستعداد لحكي تفاصيل جديدة وصوته ابتهج 

وهو بيرد:

ياااااه كانت أيام! −

احنا كلنا  − أبو شكلك،  يلعن   ».....  « ابن  يا  ياض  يا  ياال 
هانموت وانت اللي هاتعيش ببرود قلبك دا ... قال كانت 

أيام قال .. ملعون أبوها يا معلم إيه رأيك بقى؟!

براحتنا  − نقعد  نبقى  تانية  مرة  خالص..براحة  خالص... 
ونتكلم بدل اللهوجه اللي إنت فيها دي.

عندك حق، أشوفك على خير. −

يعني ما سألتش عن باقية أصحابنا. −

ترددت للحظه وجاوبت:

إنت شوفت حد منهم بعد الكلية. −

عارف تاني يوم على طول لما خلصنا االمتحانات ... −

سالم عليكم . −

طب ما تقعد شوية والنبي. −
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سالم عليكم. −

طب بص بس هاقوم أوصلك. −

يا عم أبوس إيدك سالم. −

ماشي، بس المرة دي ما تتحسبش. −

طبًعا ما تتحسبش، دا أنا قطعت من عمري ساعتين علشان  −
سؤال! تتحسب ازاي منك لله!!

ومشيت ومرت األيام والزلت أبحث عن باقي األصدقاء.
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أمحد وماما وبزنس رفيو

المدير: مين دي يا أحمد؟

أحمد: ماما.

 business review المدير: نعم! هي هاتحضر معنا ال

هاروح   business review ال  بعد  أنا  أصل  معلش  أحمد: 

الـ ما اجيش  ينفع  معاها في مشوار ضروري وما كانش 
meeting النهاردة!

األم ) تخاطب المدير(: ماعلش يا ابني.

المدير: ماشي يا حاجة.

. regarding performance أحمد: زي ما حضرتك شايف

األم )تتمتم مقاطعًة(: اسم النبي حارسك وصاينك!!!

.please أحمد: ماما

المدير: كمل يا أحمد.

األم: والله أحمد عمره ما تعبني في مذاكرته أبًدا.

أحمد: شكًرا يا ماما، ممكن بقى تسبيني أكمل؟!
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الرحيم  الرحمن  الله  بسم  مسموع(:  غير  بصوت  )تتمتم  األم: 

“يس والقرآن .....”.

أحمد: ماعلش حضرتك هي بتحب دايًما تقرأ قرآن.

المدير: كمل يا أحمد، على فكرة بيع آخر ٣ شهور مش حلو!!! 

في حاجة غلط!!!

أحمد: أنا هاقول لحضرتك.

أنا مش قلت  الحديث بصوت منخفض ألحمد(  األم: )توجه 

لك تاكل كويس وتنام كويس.

فيه  ما كانش  حضرتك  ويكمل(:  األم  )يتجاهل كالم  أحمد 
بضاعة آخر شهرين ومعايه “أوردرات” أكتر من البضاعة 

الموجوده!!

المدير: أحمد دا مش سبب ال slow trend اللي انت فيه!!!

األم )تتمتم(: “وجعلنا من بين أيديهم سًدا ومن خلفهم سًدا ”.

أحمد: أبوس إيدك يا ماما اسكتي شويه!

األم )توجه الحديث ألحمد بصوت منخفض مجدًدا(: ما يمكن 
يابني يكون واحد من أصحابك قال له كالم مش كويس 

عنك؟! ليكون بيقول عليك إنك ما بتشتغلش!

أحمد: ماما بجد لو سمحتي!

تكون حاجة  منه ممكن  وافهم  براحة  معاه  اتكلم  ابني  يا  األم: 

مضايقاه في البيت ومزاجه مش كويس النهاردة.
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أحمد: بص حضرتك ال analysis وشوف إن الـ..

المدير )يقاطع أحمد(: أحمد في حاجة غلط!!!!

حد  هاتالقي  ما  عمرك  ابني  يا  والله  المدير(:  )تخاطب  األم 
ت نفسه ليل نهار، دا أنا خايفة  يشتغل زي أحمد، دا بيموِّ
معاه  براحه  ألحمد(  تهمس  طوله!...)ثم  من  يقع  عليه 
أكيد مراته مضايقاه في البيت وال عيل من عياله تاعبه.. 

فوت وما تضايقش نفسك!

المدير: إيه رأيك يا حاجة تعملي إنتي الـ business review؟

w 

أحمد: ماما ممكن تستني تحت في العربية لحد أما أخلص؟.

عم  الباب  ويطرق  دقائق  خمس  وتمر  االجتماع  األم  تغادر 
“إبراهيم” الساعي.

 المدير: خير يا عم إبراهيم في إيه؟ 

عم إبراهيم: الليمون اللي حضرتك طلبته، وكوباية شاي ألستاذ 
أحمد وباكو باسكوت... )لحظة صمت ينظر فيها المدير 
لعم إبراهيم فـُيسرع عم إبراهيم بالرد( الست اللي كانت 

قاعده معاكوا، قالت لي إن انتوا عايزين الطلبات دي.

يرن جرس تليفون مكتب المدير.

المدير: ألو .. أيوه أنا في المكتب....... في إيه؟ 
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زوجة المدير: إنت كويس؟ ما تتعبش نفسك في الشغل صحتك 
أنا خايفة عليك.

ا في الشغل علشان تسمعيني الكالم  المدير: هو انتي بتتصلي بيَّ

الخايب ده، في إيه حصل؟

 زوجة المدير: التليفون بتاع البيت رن القيت واحدة ست بتقولي 
جوزك.......

لم يستطع سماع ما قالته زوجته حيث اقتحم المكتب “أشرف” 
مدير األمن.

في خناق  ماسكة  واحدة ست كبيرة  في  افندم  يا  الحق  أشرف: 

أستاذ “عماد”.

المدير: أستاذ عماد مين؟

فيه  وبتصرخ  المخازن،  مدير  “عماد”  األمن(:  )مدير  أشرف 
وبتقول له يعني معاه “أوردرات” ما فيش بضاعة ليه؟!!! 

حرام عليك.. منك لله.. أشوف فيك يوم!

المدير: يوجه نظرة حادة ألحمد.

أحمد: أسيب حضرتك دلوقتي ونتكلم بعدين.

تليفون أحمد بيرن:

أحمد: أيوه يا ماما.

األم: طمني، عملت إيه مع مديرك؟

أحمد: زي الفل.
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ويسهلك  يوفقك  ربنا  وألخواتك...  ليك  دعائي  من  األم: كله 

طريقك... ويهدي لك مديرك.

أحمد: ونعم بالله يأم أحمد.
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حتشبسوت

املكان-  كايرو فستيفال سييت.
حتشبسوت: احنا فين يا تحتمس؟

مش  دي  دا؟،  إيه  أسود!!!  نهار  يا  )مفزوًعا(:  الثاني  تحتمس 
البرك  هباب  أكيد  الفرعرنية(  مصر  )عاصمة  »طيبة« 
يا  داهيه  ستين  في  ودانا  )الكاهن(  نتر«  »حم  بتاعك 

حتش.

حتشبسوت: أنا قلت له أنا عايزة مكان أشتري منه كل حاجة أنا 

عايزاها؟

يقترب شاب عشريني من تحتمس الثاني مخاطًبا:

الشاب: هو تصوير إييه دا يا فنان؟

تحتمس الثاني: تصوير إيه؟!

الشاب: أنا على فكرة افتكرت حضرتك ....أنت مثِّلت في فيلم 

“الموميا” صح يا فنان؟

نفرو راع )بنت حتشبسوت(: أنا جعانة قوي يا ماما؟
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الشاب: أكيد هايوزعوا عليكوا وجبات يا جماعه ما تقلقوش. 

استني شوية يا حلوة.... لما نتصور ِسلفي مع بعض...

 duck ُيخرج الشاب الموبيل ويِعد...واحد... اتنين... يال بقى
face يا جماعة.. تالتهههه.

تحتمس )مخاطًبا الشاب(: إحنا في أي بلد دلوقتي؟

الشاب: إحنا ها نبدأ تمثيل وال إيه يا فنان؟

حتشبسوت: بص احنا مش عايزين نضيع وقت، أكيد... أكيد 

المكان ممكن نشتري منه حاجات كتير!! زي ما قال لنا 
“حم نتر”.

تحتمس الثاني: خلي بالك الزم نرجع مع الغروب.

حتشبسوت: أنا مش عايزاك تسربعني، هارجع قبل الغروب،انت 

اللي هي عايزاه؟  خلي بالك من “نفرو راع” وهات لها 
أنا عايزة آجي معاكي  نفرو راع )تعيط بصوت عالي(: 

يا ماما.

w 
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حتشبسوت: خليكي مع أبوكي وهو هايجبلك كل حاجه.

حتشبسوت تقترب من إحدى الفتيات: لو سمحتي أنا جايه هنا 
عايزة أشتري “قفازات”.

الفتاة: قفازات؟

حتشبسوت: زي دا كدا.

هاتالقيها  طويله،  “معاصم”  ومعاه  “جوانتي”  قصدك  الفتاة: 

في “كارينا” الدور التاني، ولو عايزة حاجة غالية شوية 
ممكن من “فيكتوريا سيكريت” أنا رايحة هناك ممكن 

تيجي معايه، ممكن أسالك إنتي البسه كدا ليه؟!

حتشبسوت: إنت إسمك إيه؟

الفتاة: “بسمة” وانت؟

حتشبسوت: حتشبسوت وممكن تقولي حتش.

بسمة )صوت ضحكة مكتومة(: إنتي هاتعيشي في الدور؟ بجد 
إسمك إيه؟ وبتعملي ايه هنا؟

حتشبسوت: مش مهم بجد، المهم خلِّينا نلحق قبل الغروب.

w 

نفرو راع: إنت هاتوديني فين بقى؟

 أنا جعانة وعايزة أعمل بي بي!
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تحتمس الثاني: تعالي نشوف أي حتة نترمي فيها لما أمك ترجع. 

نفرو راع )تصرخ(: أنا جعانة دلوقتي. 

تحتمس الثاني: الله يلعن أبوك يا كاهن الكلب إنت، ويلعن أبو 

اليوم اللي شوفتك فيه!!!!

عليها  مرسوم  “ِهليوم”  ببالونة  يلعب  طفل  ترى  راع”  “نفرو 
“عروسة باربي” )من الكبيرة أم أربعين جنية( نفرو راع تصرخ .... 
أنا عايزة .... وترمي نفسها على األرض وتصرخ وتقرَّب منها سيدة 
في أواخر الثالثينات السيدة )تخاطب نفرو راع(: إيه اللبس الجميل 
دا، إنتي شكلك قمر، قومي يا حبيبتي من األرض علشان ما توسخيش 

هدومك وبابي papy يزعل منك وتبوظي التصوير النهارده!!

w 

تمر خمس ساعات وترجع بعدها حتشبسوت شايله ١7 شنطة 
مليانه ِلْبس.

أوي؟  وحشتيني  حبيبتي  يا  راع”  “نفرو  يا  إزيك  حتشبسوت: 

يا تحتمس “ماكس” عامل عروض  )وتكمل( اسكت 
رهيبه ....

 )لحظة صمت(...: تحتمس! تحتمس! مالك ما بتردش ليه؟
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يرد رجل يقف بجوار تحتمس: الصراحة يا افندم جوز حضرتك 
تعب من الشمس واغمى عليه، الظاهر جات له ضربة شمس، وبنت 
حضرتك كانت جعانة أوي، أنا جبتلها وجبة من ماكدونالد لما لقيت 

جوز حضرتك تعبان كده.

يا  يال  تحتمس(  لتخاطب  )وتتجه  متشكره،  أنا  حتشبسوت: 

تحتمس الغروب.... يال يا تحتمس....

تحتمس )وقد استعاد وعيه(: والله العظيم مش هتكلم، ملعون 

أبو المكان دا على اللي يجي معاكي فيه مرة تانية!!

حتشبسوت: هو إنت كدا، كل لما تالقيني فرحانة تنكد عليه!!!

نفرو راع: شوفتي اللعبة دي؟

حتشبسوت: لعبة إيه؟!!!

تحتمس: لعبة جابها لها الراجل دا مع “الهابي ميل”.

w 

تحتمس حاول يقوم مقدرش ما كنش لسه عارف إنه اتشّل ال 
معانا في  قاعد  هنا  بالله، وها يفضل طول عمره  إال  قوة  حول وال 

كايرو فستيفل واحنا كلنا مستنيين حتشبسوت ترجع بألف سالمة .
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عزيزي القارئ
حتشبسوت هي الفرعون الخامس من األسرة الثامنة عشر التي 
حكمت مصر القديمة وهي اإلبنه الكبرى للملك تحتمس األول وأمها 
الملكة أحموس )أيوه أحمس( وتعتبر من أنجح الفراعنة؛ فقد تميز 
عهدها بقوة الجيش والرحالت والبناء. وتمتد فترتها من ١٤٥٨ – 
١٥٠٨ ق.م وكانت الملكة حتشبسوت ترعى الِحرفيين والفنانيين، 
ومن أعظم أعمالها ضريح ُانشأ لزوجها في وادي الملوك، وقد اشتهر 
عصرها باالزدهار والسالم وقامت بتنمية العالقات التجارية بين دول 
الجميالت  الملكات  من  حتشبسوت  الملكه  وتعد  القديم،  الشرق 
وهي أول من ارتدت القفازات وذلك لوجود عيب خلقي في يدها 
وتم اكتشاف ذلك من خالل موميائها وهي أول من طرزت القفازات 

باألحجار الكريمة.
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أمحد! هو أنا ختنت؟

تتسرع  فال  يوًما  السؤال  هذا  عليك  طرح  اذا  القارئ  “عزيزي 
آخر ست  بسرعة  الصمت، راجع  الزم  تتخيل،  أكرب مما  املوضوع  بالرد، 
شهور من حياتك، وراجع كمان آخر نقاش دار بينك وبينها، وفكر يف 
احلاجات  بتاعك وآخر مكاملات عملتها وكنت مبسوط وبتضحك!  املوبيل 

دي كلها مهمة صدقين والزم عقلك يشتغل بسرعة!
“إنت  تقول  ممكن  سؤاهلا  على  ترد  والزم  فايدة  مفيش  ولو 
أبوك  وحياة  شويتني  “حبيبيت”  على  واتَّكَّ  حبيبيت؟”  يا  إيه  شايفة 

وربنا يعينك على اللي جي!!!!.

w 

ياسمين )عروسه متجوزة من سنتين بس(:

أحمد هو أنا تخنت شوية؟

أحمد: ال يا حبيبتي إنت زي القمر؟

بقول لك  أنا  أنا حلوة وال وحشة!!!  بقول لك  أنا  ياسمين: هو 

تخنت وال أل؟

أحمد: ال يا حبيبتي ماتخنتيش!

ياسمين: بس أنا حاسة إني تخنت أوي.
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أحمد: بصي على الميزان في الحمام.

ياسمين: الميزان دا شكله بايظ!

أحمد: والله إنِت زي الفل يا ياسمين وما تخافيش من التخن.

ياسمين: إنت بتقول كده علشان ما تزعلنيش!

أحمد: أحلف بالطالق يعني علشان تصدقي؟

ا كلمة كدا ليه؟  كل لما أتكلم  ياسمين: إنت ما بقتش طايق ليَّ

بقاش  ما  شكلي  كدا  قد  تسمعني،  عايز  ومش  تتعصب 
عجبك؟

أحمد: ياسمين إنت سألتيني سؤال وأنا جاوبت، معلش أنا تعبان 

شوية من الشغل وما تخديش عليه.

ياسمين: هي صحيح إيه حكاية “مروة” بنت عمك دي كمان؟

أحمد )باستغراب(: مروة! حكاية إيه؟

ياسمين: بص يا أحمد من غير لف وال دوران، عيناك ما نزلتش 

الناس كانت  وكل  أونكل،  ميالد  عيد  يوم  عليها  من 
مالحظة كدا كويس، وانت مش عامل أي احترام للبني 

آدمه اللي جنبك، وانت راجل متجوز ومحترم!

أحمد )باستغراب(: هي مروة حضرت أصًلا عيد الميالد؟
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مروة  وعموما  أستحمله خالص،  مابقتش  دا  أسلوبك  ياسمين: 

مين اللي أنا أبص لها؟  أنا عندي ثقه في نفسي كويس، 
ويوم ما أحب أبص، أبص لحد من مستوايا.

أحمد: عندك حق!

ياسمين: إنت بتاخدني على قد عقلي؟!

أحمد: إنت عايزة إيه دلوقتي؟

ياسمين: مش عايزة حاجة.

w 

تغادر ياسمين غرفة المعيشة وتتجه لغرفة نومها وتغلقها بإحكام 
ونصف  ساعه  تمر  الوالدة(  )بالست  تليفونًيا  وتتصل  نفسها  على 
اللي حصل  بتحكي  أكيد  وأكيد  الكالم،  تتوقف عن  وياسمين ال 
بيراجعوا مع بعض كل  اللي اسمه أحمد، وطبًعا  الظالم  بالظبط مع 
أحمد  عملها  اللي  يعني(  )عادي  الواطيه  مش  أو  الواطيه  حركاته 
من يوم ما عرف ياسمين مروًرا بالخطوبة والجواز وأمه وأبوه وأخته 

والموبيل بتاعه والشبكة والقايمة و.....و.......

تتم بنجاح عملية شحن الزوجة ياسمين وبدورها تضع “أحمد” 
تحت الميكروسكوب وتراقب عن كثب كل نفس يتنفسه. نجحت 
مكالمة )الحاجة والدتها ربنا يديها الصحه!( في تشغيل عقل ياسمين 
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لتضع احتماالت كتير أوي ما كانتش واخده بالها منها أصلها زي ما 
قالت أمها “أصلك هبله يا ياسمين وعلى نياتك!!”.

w 

في صباح اليوم التالي تركب ياسمين السيارة بجوار أحمد متجهة 
إلى عملها، أحمد بيحاول يضبط مرآية العربية، )وعلى الفور تتذكر 
المرآية  نفسها “مركز في  وبين  بينها  ما  أمها( وقالت  ياسمين كالم 

أوي كده ليه؟ أكيد دا له معني واحد دا!”.

أوًلا : ممكن يكون مهتم بنفسه وقاعد يبص لنفسه كل شويه في 
المرآية!

ثانًيا : أحمد بيبص على واحدة سايقة العربية اللي وراه-احتمال 
أكيد بنسبة٩٩٪.

ثالًثا : بيْشِغل نفسه بأي حاجة بدل ما يتكلم معايه، أكيد شايف 
شوفه تانية - احتمال برده أكيد بنسبة ٩٩٪ يعلو صوت 

أحمد ليقاطع أفكار ياسمين:

أحمد: حبيبتي تحبي تشربي حاجة قبل ما تروحي على الشغل؟

ياسمين: وانت هاتروح على فين؟

أحمد: يعني إيه؟ هاروح على الشغل برده يا ياسمين في إيه؟!

ياسمين: يا سالم إنت فاكرني مغفلة؟
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أحمد: في إيه يا ياسمين بجد؟

ياسمين: إنت هاتقبلها فين؟

أحمد هي مين؟

ياسمين: مروة!!!!

أحمد: الله يحرقك يا مروه ببنزين وسخ في اليوم اللي سمعت 

اسمك فيه، تمر أربع دقائق صمت ويرن تليفون أحمد.

أحمد: أيوه يا ماما.

أمه: إلحق بنت عمك مروة العربية ولعت بيها في شارع جامعة 

الدول.

أحمد: ال إله إال الله.

ياسمين: في إيه؟

أحمد: مافيش حاجة يا ياسمين ... ماما رجلها وجعاها وعايزاني 

مسموع(.  غير  بصوت  يتمتم  )ثم  دكتور...  لها  أشوف 
والله ما كنت أعرف إنها كانت مفتوحة اللحظة دي يارب 

والله...

ياسمين: هي رجل طنط اتفتحت ...

أحمد: السماء يا ياسمين... السماء كانت مفتوحة!!

ياسمين: إنت بقيت غريب وأنا مش مستحملة الحياة بجد!

w . 
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ملحوظة )أصيب أمحد بشلل رعاش وفقد القدرة على الكالم 
وأصر على أن يقيم يف مصحة خاصة يف اجلهة املقابلة لقرب املغفور هلا 

اآلنسة مروة -رمحة اهلل عليها!(.
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لت الستات

عزيزي القاريء لو عندك 4 أيام فاضي فيهم كمل اهلري دا 
ونصيحة من اخ حىت لو عندك، بالش عشان دماغك ما تتاكلش!”.

تاسع يوم يف شهر رمضان.
في شركة كبرى لالتصاالت تقف آنسة ريهام وباكينام )باكينام 

عروسة جديدة( أمام حجرة تصوير األوراق بالشركة.

ريهام: إيه الحالوة دي يا باكي؟ تجنني شيك بجد.

باكي: إنت اللي عينك حلوه يا رورو، ورافعة معنوياتي كدا على 

طول.

ريهام: جبتي البلوزة من أين تجنن؟

ا من بره، ذوقه حلو صح؟ باكي: أحمد جبها ليَّ

ريهام: دا على طول واقع واقف!!! كفاية إنه اختارك.

 باكي تبتسم وريهام تكمل: خلي بالك يا باكي البنت اللي اسمها 
رشا دي حطاكي في دمغها وعمالة تسأل بتجيبي لبسك 

من أين؟
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باكي: اوعي تقولي لها أي حاجة، أنا مش عايزة األشكال دي 

تعرف أي حاجة عني.

أخت  “چيبه”  جابت  نزلت  ألنها  بقى  بالك  خلي  طب  ريهام: 

بتاعتك بالظبط!

باكي: نهارها أسود إن شاء الله.

لحظة صمت وتكمل ريهام: إنت قلتي أحمد كان مسافر فين؟

باكي: باريس.

ريهام )بتعجب(: ال بجد؟! وانِت كنِت فين يا عبيطة؟

باكي: قال لي كان عنده شغل ومش ها يفضى يفسحني!

ريهام: عارفة أنا آخر مرة كنت في باريس لقيت إيه؟

باكي: إيه؟

تمر ٤٥ دقيقه ال توقف فيها ريهام عن الحديث عن البنات في 
باريس “كنوع من التسخين الغير مباشر”.

باكي )بانفعال(: وهو بيقول انه ما اتبسطش في السفرية ماشي؟!

w 
)عزيزي القاريء واهلل أنا نفسي اختنقت وزهقت بس دا اللي 

حصل!( .
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تمر ٣٠ دقيقة أخرى تستعرض ريهام خاللها أحدث صيحات 
تقطع  )باكي  أصًلا،  مصر  في  موجود  مش  اللي  واللبس  الموضة 

حديث ريهام(: تعالي نسافر أنا وانت شهر ٩ الجاي.

ريهام: يال بينا!!! إنت معاكي شنجن؟

باكي: ال

حصول  امكانية  حول  نقاش  فيها  يدور  أخرى  دقيقة   ١7 تمر 
باكينام على تأشيرة شنجن، تعود بعدها كل واحدة إلى مكتبها، وفي 
الطريق ُتلقي باكي نظرة )فاحصة متفحصة( على رشا )نظرة أقوى 
من أشعة x واألشعه تحت الحمراء( وتحدد من خالل تلك النظرة 
وتراجع  تحدد  وبالطبع  والنظارة،  والشنطة  رشا  لبس  تفاصيل  كل 

تواريخ شراء كل شيء وتتذكر آخر مرة لبست فيه رشا اللبس دا.

w 

كل هذا اتخزن في ذاكرة باكينام الفالذية )وأعتقد كمان ريهام 
المعلومات  بعض  مع  بيراجعوا  يوم  الشيء، وكل كام  نفس  بتعمل 
دي علشان ما فيش حد منهم ينسى ال َسَمح الله!!!!( بمجرد جلوس 

باكينام على مكتبها تتصل تليفونًيا ) تليفون المكتب( بريهام:

باكي: عندك حق يا ريهام رشا دي خبيثة أوي، شفتي الچيبة؟
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 يستغرق هذا الحديث ٤٣ دقيقة يتم خاللها تقطيع فروة رشا 
الدرجة  من  أقاربها  وبيحبها وحتى  يعرفها  اللي  واللي جابوها وكل 

السابعة.

في طريق عودتها لمنزلها تستقبل باكينام اتصال من ريهام.

ريهام: أنا كلمت ليكي شركة سياحة علشان الشنجن.

باكي: يا روره بجد أنا مش عارفة أقولك إيه؟

ريهام: بس يا هبله )يعلو صوتها وبسعادة تكمل( دا احنا هانعمل 

عمايل!

باكي: أنا مش هقول ألحمد إني رايحة أتفسح.

ريهام: إحنا هاننطلق مش عايزين أي خنقه!

تمضي مسترسلة )٢٥ دقيقه( بتعيد نفس الكالم )كلمة-كلمة( 
عن باريس والموضة والشوبنج )المرة دي ما فيش شقراوات باريس 
بالفسح  وعود  يتخللها  فعالة(  من  أكثر  الصباحية كانت  -الجرعة 
 can’t واالنطالق ...... وينتهي بتعليق باكي “ كان نت وييت رورو

.”wait

باكي: ياال بينا يا رورو نخرج دلوقتي ونفطر بره النهاردة.

ريهام: طب وأحمد؟

باكي: يستاهل خليه يفطر جبنة النهارده!
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تمر ١7 دقيقة؛ تناقشان فيها مكان فطار رمضان، ونوع األكل 
والسوشي وآخر مرة خرجوا مع بعض والجواز و... تصالن المطعم 

ويحاول أحمد االتصال بباكي وترفض الرد عليه.

ريهام: ردي يا باكي مش كده؟

باكي: مش طيقاه؟

ريهام: ليه بس دا أحمد طيب وبيحبك.

w 

وأبوه  وأمه  أحمد  عن  خاللهما  الحديث  يتطرق  ساعتين  تمر 
وأخوه وأخته وخالته و بنت عمه و...

تعود باكينام وريهام إلى منزلهما؛ لتجد باكي أحمد جالًسا في 
انتظرها.

ليه؟  موبايلك  على  بتردييش  ما  باكينام؟  يا  فين  أحمد: كنِت 

باكي تتجه لغرفتها دون أن ترد على أحمد وتتصل باكينام 
مرة أخري بريهام.

باكي: وصلتي بالسالمة يا ريهام.

ريهام: شفتي ماما؟

باكي: إيه في إيه طنط كويسة؟

ونسيت  شوية  النهاردة  اتأخرت  علشان  عارفة  آه كويسة  ريهام: 

لي  وبعتت  كول  مسد   ١٢٣ لقيت   »silent« الموبيل 
١٦ رسالة.
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باكي: مش ممكن قالت إيه في كل الرسايل دي؟

w 

ريهام: الرسالة األولى..... الرسالة الثانية.....

الرسالة الخامسة: إنت اتخطفتي يا بنتي؟

الرسالة السادسة: مين اللي خطفك وعايز إيه؟ 

تسمع باكي صوت أحمد يتحدث في هاتفه المحمول فتنصت 
وتحاول التنصت على مكالمته.

 أحمد: السالم عليكم ...دار اإلفتاء المصرية.

شهر  في  حرام  الطالق  هو  حضرتك،  استفسار  عندي  أحمد: 

رمضان يا شخنا؟

أحمد: أيوه.. أيوه عارف والله ..... المهم ..... يعني حالل.... 

مش عارف أقولك إيه شكًرا.

أحمد ينهي حديثه وينادي بصوت عالي: باكينام

إنت  عارف  مش  إنت  منك  زعالنة  أنا  تكلمنيش  ما  باكينام: 

عملت إيه....

قولها  الكالم وتختم  باكينام عن  تتوقف  تمر ساعتين وربع ال 
“أحمد أنا تعبانة أوي ومصدعة مش عارفة من إيه أنا هادخل أنام 

ونكمل بكره”.
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يوميات كلب بلدي

مقدمة.
“اختار أصدقائي كلب »الجيرمن« وقررت أنا اقتناء كلب 
»كلب  أو   »streety »إستريتي  اسم  عليه  وأطلقت  بلدي 
شوارعي« ومنذ ذلك اليوم نشأت صداقة بيني وبين ذلك الكلب 
فكره،  وسطحية  أصله«  »قلة  من  الرغم  على  فعًلا  وأحببته 
وتعرفت معه على حكايات ومغامرات وخصوًصا مع »شيكا« 
ا والده فلم أعثر عليه وكذلك سناء  بنت خالته ووالدته »سناء« أمَّ
اختلط األمر لديها فلم تعد تعرف بالتحديد من هو والد إستريتي 

الحقيقي..!”.

أهًلا وسهًلا بيكم يا جماعة مع »مشاهد من يوميات كلب 
بلدي«.
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السياحة

إستريتي: احنا طالعين على فين يا باشا؟

أنا: مليون مرة أقولك بطل باشا وبيه والقرف دا نضف لسانك مرة 

واحدة لوجه الله!!!

إستريتي: حاضر هو حضرتك هاتطلع بينا على فين؟

أنا: الهرم وبعد كدا القلعة!

إستريتي: يا نور النبي!! أيوه بقى!!! الواحد بقاله سنيين ما شفش 

حاجة كدا بتاعة بالد بره!

الهرم  في  إيه  هاتعمل  إنك  متخيل  إنت  إستريتي  يا  معلش  أنا: 

علشان أبقى فاهم.

إستريتي: كل خير إن شاء الله.

أنا: يعني إيه؟

إستريتي: بص يا باشا )أقصد حضرتك( في ُسيَّاح بيجوا الهرم 

فيه  يبقى  الله  شاء  وان  بتاعتهم،  الكالب  ومعاهم  كتير 
حاجات زي الفل ونتبسط كلنا.

أنا: عايز تقنعني إن فيه كلبة ألماني مثًلا أو هولندي هاتبصلك؟!
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إستريتي: طبًعا!! وعلى فكرة األلماني والهولندي بالذات بيموت 

في المصريين!!

أنا: انزل يا حيوان يال إحنا وصلنا.

إستريتي: ربنا يسامحك يا.. يا أفندم.

تمر نصف ساعة يختفي خاللها إستريتي من حولي ويعود وهو 
يلهث.

إستريتي: أنا ظبطت خالص! إنت إيه أخبارك؟

أنا: نعم؟!

معاها حتت كلبة  دي؛  هناك  اللي  الخواجاية  عارف  إستريتي: 

ما  أول  بالله.....  أقسم  بالله.....  أقسم  حكاية  إيه  إنما 
قربت منها وابتسمت.......

أنا: طبًعا قالتلك بحبك؟

ا. إستريتي: الصراحه أل! بس هي ما شالتش عينها من عليَّ

أنا: أكيد أكيد كلبة حوله!

يت جنبها وقلتلها »سفنكس«. إستريتي: بص أنا عدِّ

أنا: يعني إيه؟

إستريتي: يعني هاستناها عند أبوالهول يا باشا افهم بقى.

بره تمشي جنبها وتقول لها»سفنكس« تقوم  أنا: كلبة من بالد 

أساس  على  وتقابلك  أصلها  وتنسى  تسيب صحبتها  هيه 
إنها وقعت في حبك؟ تافه بجد وسطحي.
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يختفي إستريتي ما يقرب من نصف ساعة وتظهر مجموعة من 
الهول  أبو  ناحية  فارين من  تعلو أصواتهم مطاردين كلبين  األطفال 
واسمع صراخ مكتوم يشبه صوت إستريتي وهو بيقول »بسرعة يا باشا 
ا، العيال والد ..... منهم لله يا باشا، دول حتى ما استانوش حتى  يلَّ

لما آخد رقمها يا باشا«.
ملحوظة: يا إسترييت السياح دول بين آدمني زينا عادي جايني 
يتفسحوا عادي ومش الزم يعين يقعوا يف حبنا أول ملا يزنلوا مطار 
أملانية بصت ليك تبقي بتحبك؛  القاهرة، ومش الزم علشان كلبة 
ممكن يا إسترييت بتكون بتحمد ربنا يف سرها على اللي هي فيه 
يف بالدها، وممكن برده تكون بتراجع نظرية دارون للتطور واحتمال 
جًدا تكون بتفكر يف مشروعات خريية لكالب الشوارع يف مصر وآخر 
حاجة ممكن تفكر فيها إهنا تكون وقعت يف حب سعادتك من أول 

نظرة وقررت تسلِّم نفسها ليك عند سفنكس يا معلم!!!
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إسترييت والساحل

إستريتي:

هو إنت ليه يا باشا ما بتروحش الساحل، بدل الحر والقرف اللي 
احنا عايشن فيه ده؟

فاهم!  مش   ... إستريتي؟  يا  إيه  قرف   .... واحدة  لحظة  أنا: 

الشوارع  في  الجري  أيام  فين   .... والله  يرحم  .....الله 
اللي  الصغيرة  والعيال  الزبالة  وصفايح   .... القطط  ورا 
بتحدفك بالطوب، وتلعب في أفكارك.... إنت ناسي يا 

نجم وال إيه؟!

إستريتي: أنا قصدي حضرتك إن الجو في القاهرة حر، وعايزين 

نصيف زي كل الناس.

أنا: أنا مسافر األسبوع الجاي الساحل.

إستريتي: طب والنبي أروح معاك.

أنا: إستريتي إنت عايزني أدخل البالج بكلب بلدي؟!

إستريتي: والله العظيم هابقي محترم.
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أنا: المشكلة أكبر من كدا يا إستريتي والله، معلش بس منظرك و 

شكلك مفؤس أوي ... كلب بلدي .... كلب بلدي أوي، 
هنتفضح يا إستريتي!

إستريتي: بص يا ريس، من ناحية الشكل سهله أنا هاحلق زلبطه 

وتقول لهم إني »جرمن« أو »أرمنط«، وكمان ...

أنا: أرمنط؟!

إستريتي )يكمل(: واختار أي اسم تاني ليه وليكن اسمي الجديد 

»مارش مالو« حاجة كدا ما شاء الله شغل فنادق، و علمني 
بقى شوية كالم إنجليزي لما إنت تقوله ليه قدام الناس، 

أنا قال يعني إيه أفهمك واعمل اللي إنت عايزه؟

أنا: إيه أم جو الخيال الخصب اللي إنت عايش فيه دا؟!

إستريتي: والنبي ..... أنا نفسي بس أشوف الساحل اللي بيقولوا 

عليه دا والنبي.

أنا: إستريتي هاتبقى محترم؟ أنا مش عايز فضايح.

إستريتي: بشرفي أنا....

أنا: شرفك؟!!!!

إستريتي: والله هابقى محترم..... أنا نازل أحلق دلوقتي وهاروح 

أشتري شوية حاجات للمصيف.

w 
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بعد أسبوع، المكان الساحل الشمالي قرية »هاسيندا باي« يدخل 
إستريتي الشاطئ ومعه حقيبه كبيره.

األمن: حضرتك الكلب دا شكله كلب بلدي!

بس  مالو«  »مارش  اسمه  ....هو  تردد(  )لحظة  الصراحة  أنا: 

هو.... )إستريتي يقطع الحديث ويصدر أصوات وحركات 
غريبة(.

األمن  جًدا )حارس  ذكي  عليه  باين  أفندم،  يا  متأسف  األمن: 

جسمه  يلصق  بدوره  الذي  إستريتي  يداعب  أن  يحاول 
برجل حارس األمن اليمنى(.

أنا: إيه يا إستريتي أم التمثيل دا وجو الدراما الرخيص ده؟

شعور  انتابه  وقد  يسمعني  ال  وكأنه  صمت  )لحظة  إستريتي 
باالنبهار عندما رأى البحر، وأهم من البحر الناس اللي قاعدين على 

البحر!(

فيه  هو  أسود!!!!  نهار  يا  نفسه:  يخاطب  وكأنه  يرد  وفجأة   
كده!!!! احنا كنا دافنين نفسنا في مصر يا باشا... إيه أم الناس دي! 
وإيه الكالب النظيفة اللي مع أصحابها دول، أنا على فكرة راشق في 

المكان ده!!!!!

أنا: اهدا شوية يا إستريتي، وبراحة علشان شكلنا ما يبقاش زي 

المحرومين!!!!
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إستريتي ال يرد و يفتح حقيبته ويخرج )طوق لونه أسود( ومنفاخ 
هواء يدوي!!!

أنا: يا نهار أسود إيه اللي إنت بتعمله ده؟

إستريتي: بنفخ العوامه علشان أنزل البحر!

العظيم  والله  عربية...  كاوتش  دا  متخلف...  يا  إيه  عوامة  أنا: 

الناس هاتصورنا وهانتفضح يا زبالة....

إستريتي: يا عم سبها على الله ...احنا جايين نتبسط ونروق... 

بس  حضرتك  ....ممكن  واستمتع  الناس  أم  من  سيبك 
ا جسمي علشان بعد أما حلقت شعري الشمس  تدهن ليَّ

ه ممكن تضايقني؟ والميَّ

إستريتي يخرج من حقيبته علبه كبيرة مرسوم عليها »بات مان 
وبجواره صوره للشمس«.

أنا: إيه دا يا إستريتي وإيه الصوره دي؟

ا مخصوص  إستريتي: دا بقى تركيبة عم »رضا« العطار عملها ليَّ

علشان الحر و الشمس، وبيقول إن »بات مان« نفسه كان 
بيدهن منها لما كان يحب يطير الصبح والشمس طالعه، 

لو عايز تدهن منها ok مافيش مشكلة.

ماكنتش عارف أعمل إيه، والناس كلها بدأت تتجمع وبتصور 
المعتوه اللي اسمه إستريتي وهو نازل البحر بالكاوتش األسود، وهو 
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ُمتخيل إن الناس معجبه بشكل أمه البديع، وطبًعا كان كل حتة يروحها 
الناس تهرب منها؛ بسبب ريحة تركيبة عم »رضا العطار« الله يحرقه 

ويفضحه هو وإستريتي مطرح ما راحوا.

w .

ة )قرية هاسيندا(. إستريتي يخرج من الميَّ

ة تحفه، على فكرة في  إستريتي: يااااااه، إيه الحالوة دي، الميَّ

ناس كتير اتصوروا معايا يا باشا، نفسي أجيب الصور دي 
كلها، بس مش عارف إزاي؟

أنا: ما تقلقش هاجبها لك كلها لما نرجع مصر، سيب الموضوع 

ا؟! دا عليَّ

إستريتي: بجد؟

أنا: أيوه طبًعا، ما تتعبش نفسك صورك كلها هاتلف على مصر 

النهاردة يا معلم.

لو سمحت  دلوقتي، وممكن  لقمة  بقى  ناكل  إستريتي: عايزين 

تصورني بموبيل حضرتك؟

وكيس  بالستيكية  علبة  ويخرج  مجدًدا  حقيبته  يفتح  إستريتي 
لونه بمبى فاتح!
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»قراقيش  شوية  معايا  جبت  أنا  ريس  يا  بقى  بص  إستريتي: 

بعجوة« من اللي إنت بتحبها، ومعاية جبنة بيضا وعيش 
فينو لو تحب تعمل سندوتش وال حاجه.

أنا )لحظة صمت طويلة( ولم يسعفني عقلي للرد عليه.

ه في  إستريتي )يصيح(: صحيح.. يا نهاري أنا نسيت إزازة الميَّ

الفريزر من امبارح.

أنا: الحمد لله..  بص يا إستريتي أنا هسيبك، ومروح على الشالية 

علشان أريَّح شوية، وانت ُكل وهيَّص براحتك!!

إستريتي: طب والنبي صورني بس قبل أما تمشي.

إستريتي يخرج من حقيبته )اللي تستاهل حرقها( نظارة شمسية
mirror style ذات عدسات خضراء اللون، ثم يرتديها و ينظر إلي 

ويكمل حديثه.

إستريتي: إيه رأيك بقى، حتة نضارة إنما إيه حكاية، عارف أنا 

لقيتها،  اآلخر  وفي  النضارة دي؟!،  على  إيه  قد  دوخت 
بيبيع  »عبود«  موقف  قبل  بيقعد  اللي  الراجل  عارف 
نضارات، لقيتها عنده وكان ابن اللذينه عايز ٤٥ جنية، 

خدتها منه ب ٣7 ونص.

أنا: كفاية تفاصيل يا إستريتي أرجوك!
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إستريتي: بص أنا هاقف على رجلي اللي ورا وهرفع رجلي اللي 

قدام في الهوا، وهطلَّع لساني ناحية اليمين، الصورة دي 
هاحطها على الفيس بوك أول لما نرجع..... )ال تعليق(.

w 

يعود إستريتي إلى الشالية.

أم  سيب  والنبي  بس  شوية.......  هانخرج  إستريتي  يا  يال  أنا: 

الشنطة بتاعتك هنا، أنا يا سيدي عازمك.

إستريتي: هانروح فين؟

.Platform أنا: بالتفورم

إستريتي: هانسافر دلوقتي ليه؟

أنا: دا مكان في الساحل، اجهز إنت بس؟!!!

لم َيِقّل انبهار إستريتي ب Platform عن انبهاره بــ »هاسيندا 
باي«.

لوحده،  ونصف  ساعة  لمدة  اختفى  إستريتي  إن  الوحيد  الفرق 
ورجع وهو عرقان.

أجيب  يا عم كنت سبتني  باشا،  يا  والله حرام عليك  إستريتي: 

بيوزعوها هنا  أوي  شنطة كبيرة معايا، في حاجات كتير 
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ة معدنية وزبادي وبيبسي .....  و ِفي حاجات  ببالش، ميَّ
ودخلت  الناس....  زاحمت  المهم   .... ماعرفهاش  كتير 
 .. أوي  ليك حاجات كتير  وجبت  ا  ليَّ وجبت  مرة،  كذا 
متجًها  بعيد  من   waiterال )يتقدم  فكرة.....  وعلي 

ناحيتي(.

أنا: إستريتي تشرب إيه؟

إستريتي: أنا تمام أوي يا باشا، والنبي لتقول له يشوف لنا كيس 

كبير أسود، علشان أنا حطيت الحاجة ورا السور الصغير 
اللي هناك دا.
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مفاعل الضبعة

إستريتي: أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمًدا رسول الله!

أنا: خير يا إستريتي في إيه؟!!

مش  والله  لحظة،  في  هانضيع  إحنا  هانموت كلنا!،  إستريتي: 

هايبقي في أي فرصة تانيه!

أنا: انطق في إيه؟!

إستريتي: عرفت موضوع مفاعل »الضبعة«؟

أنا: أيوه سمعت عنه يا متخلف.. وطبًعا حضرتك خايف يحصل 

تسرب إشعاعي يبهدل أم منظرك أكتر ما هو متبهدل أو 
هي  اللي  »سناء«  و  الله  بأمر  وتتفحم  المفاعل،  ينفجر 

الست والدتك ما تتعرفش على جثتك!

إستريتي: على فكرة أنا مش خايف إن دا يحصل؛ أنا واثق إنه 

ها يحصلنا؛ خايف من اللي بعد كده هاقابل ربنا إزاي؟! 
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)لحظة صمت طويلة ويتنهد إستريتي ويكمل( عموًما أنا بدأت 
أصلي واعرف ربنا من بعد ما سمعت عن موضوع الضبعه ده، وما 
الحياة  لربنا،  تفوق شوية وترجع  تزعلش مني الزم حضرتك كمان 

قصيرة، وهاتبقى أقصر بكتير مما تتخيل!

)لحظة صمت أخرى ويكمل(.

إستريتي: إنت عارف كان نفسي أعمل إيه قبل أما أموت ...

أبو شكلك، مش عايز أعرف أي  أنا )مقاطًعا إستريتي(: يلعن 

حاجة .....

w .

بعد لحظات وفي غرفة المعيشة -صوت لميس الحديدي من 
التلفزيون و بتصرخ بأسلوب مبالغ فيه.....

لميس الحديدي: أيوه يا مصر، وري العالم كله إن مفيش حاجة 

مستحيلة على المصريين، قوموا يا مصريين رجالة وستات 
قوموا .....

الحديدي  لميس  المفاعل  ينفجر  ما  بعد  طبًعا  إستريتي يتمتم: 

يا  »معلش  لها  وتقول  أمي  هتعزِّي  وطبًعا  أكتر  هتزيط 
الدول،  أكبر  في  وبتحصل  وانفجر!!!  حاجة«....مفاعل 

اشمعنى مصر...ابنك شهيد يا »سناء«.
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)تطل الدموع من عين إستريتي( ويكمل أنا مش هاسكت أبًدا؛ 
أنا الزم أبقى إيجابي، مش هاستسلم.

إستريتي يمسك بالتليفون ويجري اتصاًلا.

لميس الحديدي: أيوه.... أستاذ إستريتي من الجيزة .... أيوه يا 

أستاذ إستريتي.... مع حضرتك اتكلم.... يا ريت توطي 
بس التلفزيون شوية علشان نسمعك....

إستريتي: أيوه يا أفندم أنا »إستريتي بيومي أبو الرجول« والله يا 

أستاذة لميس أنا مع استخدام الطاقة النووية في األغراض 
الِسلمية بس.

لميس الحديدي تقاطع إستريتي: الله... الله... الله على شباب 

مصر... هي دي الروح اللي احنا عايزنها... روح العمل 
...روح الشباب... روح التفاؤل... إنت عارف يا أستاذ 
إستريتي دي محطة نووية فيها أربع مفاعالت نووية من 

الجيل الثالث!

إستريتي: استرها يارب احنا غالبه!

لميس: عمر مصر ما كانت غلبانة يا إستريتي!

       إحنا ها نبني المفاعل ونفتح فرص عمل لمئات المصريين 
في المفاعل!!!!
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إستريتي: يا أستاذة أبوس إيدك.... إحنا مش ناقصين أم المفاعل 

دا.... إحنا عايشين بستر ربنا، والله يا هانم إحنا....

لميس: لألسف الخط انقطع بس كان نفسي أقول لكل المشككين 

في قدرة المصريين.....

تمر ٢٥ دقيقة ال تتوقف لميس الحديدي عن لعن سلسفيل أم 
إستريتي واإلشادة بإنجازات المصريين في كل المجاالت!!!

w 
بعد أسبوع ويف مبىن أمن الدولة - مدينة نصر.

يتكلم،  وبيعرف  متدرب  بلدي  يعني كلب  الدولة:  أمن  ضابط 

ُقولنا ماشي، لكن ليه فيسبوك وبيحرَّض الرأي العام ضد 
مشروع المفاعل؟!

إستريتي  يا  ليه  ونصحته  له  قلت  ياما  حق،  حضرتك  عند  أنا: 

أقدرش  ما  بيقول كالم  المفاعل، وهو  أمان  في  بتشكك 
المصريين  اللي  اإلنجازات  في كل  بيشتم  وكمان  أقوله 
عملوها، أنا رأيي تقبضوا عليه، وترموه في المعتقل يتربى 

ويتعلم األدب!

يعلو صوت صراخ إستريتي من الغرفة المجاورة.
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إستريتي: والله العظيم يا باشا بحب مصر )إستريتي يصرخ آاااااه  

حرام بحب مصر يا باشا( ويصيح ضابط آخر في الغرفة 
ه حديثه  يوجِّ أنه  ويبدو  إستريتي  بها  المتواجد  المجاورة 
يمكن  تانية  مرة  دا  الكلب  ابن  مساعديه: كهرب  ألحد 

يعترف.

الكهربائي  التيار  النقطاع  وذلك  مفاجئ  الظالم وصمت  يسود 
بالمبنى!

الضابط: شغل يا ابني المحول.

المساعد: يا باشا الجاز خلص وبعت الواد رضا ومرجعش لحد 

دلوقتي.

w .
وبعد شهر.

حالك،  في  وسابوك  براءة،  طلعت  إستريتي،  يا  لله  الحمد  أنا: 

فكك بقى من حوار الفيس بوك والمفاعل دا وركز بقى.

إستريتي: أنا قررت أبقى إيجابي، ومش هاستسلم.

أنا: طب ممكن تشيل الورقة اللي إنت الزقها على باب األوضة.

إستريتي: أستغفر الله العظيم، إزاي أشيل آية »كل نفٍس ذائقة 

الموت«.
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ثم يطرق الباب ويدخل ما يقرب من ١٣ رجل من كبار السن 
البسين جالليب بيضا وبيسألوا عن إستريتي.

أنا: خير إنتوا مين؟!!!

الشيخ: احنا اللي أستاذ إستريتي طالبنا.

إستريتي: اتفضلوا.. اتفضلوا.

أنا موجًها الحديث إلستريتي: مين دول؟

إستريتي: دول أكبر مشايخ في الحتة، إن شاء الله الليلة هانختم 

....يا  )ويعلو صوته(  المفاعل....  ياسين« على  »عدية 
رب ال نملك إال الدعاء.

عواطف  مدام  إن  متأكدين  كتري  وغريه  إسترييت  ملحوظه: 
ينة« حمول الطرد املركزي للمفاعل شغالة طول الليل  هاتنسى »سكِّ
وها ينفجر املفاعل وكلنا عاملني حسابنا على كدا، بس احلاجة الوحيدة 
إننا هنبين مصر من أول وجديد على نضافة ومش  اللي مصربنا 
على  عواطف  مدام  هانعني  وال  املحروسة  يبين  حلواين  هاجنيب 

حموالت الطرد يف أي جهاز مركزي للمحروسة...
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حب و كفاح

إستريتي يدندن للعندليب »حبيبها.... لست وحدك حبيبها.....
حبيبها أنا....«.

أنا: ماشي يا عم!، إيه أم الروقان دا؟

إستريتي: الله أكبر!

أحسدك؟.... ممكن  إني  بتشك  إنت  إستريتي؟  يا  لحظة  أنا: 

عموًما يا إستريتي ....ربنا يوفقك؟

إستريتي: ممكن تنزلني في طريق حضرتك »للكربه« عند كافيه 

هناك كدا لو ينفع؟

أنا: إيه حكاية مصر الجديدة والكربه كل يوم؟

إستريتي: ما فيش حاجه!

w 

يمر أسبوع ...و إستريتي في حالة اكتئاب، يغلق باب الغرفة على 
نفسه، ويعلو صوت العندليب مجدًدا وأغنيه »فاتت جنبنا«.

أنا: افتح يا إستريتي الباب؟ فيه إيه؟

إستريتي)يفتح الباب(.



116

عبد  أغاني  وإيه  ليه؟  متشقلب كده  حالك  مالك؟  إيه  في  أنا: 

الحليم دي كلها؟ إنت بتحب وال إيه يا بوم بوم؟

الله  حالي  في  سيبني  بوم!!!!...  بوم  صمت(:  )لحظة  إستريتي 

يخليك....)لحظة صمت( وإيه المشكلة يعني لما أحب؟

أنا: ما فيش مشكلة، ممكن نتكلم كدا بقى ....وتحكي لي إيه 

اللي مشقلب حالك؟

اللي  إيه  عارف  مش  بحب...  أنا  بصراحة  )يتنهد(:  إستريتي 

حصل، أنا كنت قاعد مع حضرتك الصبح في كافيه الكربه 
وفاكر الكلبه الجيرمن اللي دخلت مع مدام »ناني« زميلة 

حضرتك؟

أنا: أيوه فاكر طبًعا !!!

ا بعدها؟ أنا ما  إستريتي: الصراحة أنا معرفش إيه اللي حصل ليَّ

لها  »أهوهو«  نفسي  طول  على  فيها  بفكر  أنام،  بعرفش 
حتى، نفسي حتى أقعد جنب أي عربيه معاها.

أنا: هو إنت كل يوم بتروح »الكربه« ولسه ما اتكلمتش معاها؟

إستريتي: أيوه!!!!!! ....كل يوم بشوفها داخله الكافية، بخاف 

أكلمها....ألول مرة أحس إني جبان!

إنك حساس  متخيل  وما كنتش  إستريتي  يا  أوي  بحبك  أنا  أنا: 

اللي إنت عايش  أوي كده، عموًما سيبك من االكتئاب 
تعملها... الزم  أول حاجة الزم  يا معلم  ده، و بص  فيه 
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تتكلم معاها الزم تحس إنك مهتم بيها... وما فيش داعي 
للكسوف يا ريس... صدقني.

إستريتي: بس في مشكلة صغيرة؛ فيه كلب »جيرمن« تاني دايًما 

بالقيه الزق في كل حته تروحها، مش عارف دا عايش 
معاها وال الموضوع إيه؟

»فاتت  أغنية  من  أحسن  معاها  واتكلم  روح  منه!!!  فكك  أنا: 

جنبنا« اللي مش هاتودي وال تجيب!!!!

w 

يمر يومان ويختفي إستريتي تماًما وال أدري أين هو!! حاولت 
االتصال بوالدته »سناء« ولكن دون جدوى...... )صوت التليفون 

يعلو(.

أنا: أيوه مين معايه؟

شيكا: أنا شيكا بنت خالة إستريتي.. إزي حضرتك؟

أنا: أنا كويس الحمد لله، إنت تعرفي أي حاجة عن إستريتي؟ 

أنا قلقان عليه!

شيكا: ما أنا بكلم حضرتك علشان كده، امبارح إستريتي جالي 

البيت وكان شكله متغير ومتضايق أوي، وقالي إنه ناوي 
يسافر ومش ها يرجع مصر تاني!!

أنا: مسافر فين؟
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شيكا: ألمانيا!، وكان شايل »سي دي« مكتوب عليه »فيلم النمر 

األسود«!

أنا: إيه جو الدراما دا؟!

 google“ على  أدخل  ينفع  لو  بيسألني  كان  شيكا: 

»أنا  مصري«   »أنا  جمل  شوية  translator”وأترجم 
الكارت«،  أسفل  والعنوان  ألمي  فلوس  أبعت  عايز 

وحاجات تانية كتير.

أنا: ماقالش ليكي تترجمي له كمان »أنا عامل خراطه«، »أنا ال 

أشرب الخمر«.

أغنية   download وطلب كمان  إزاي؟!،  عرفت  إنت  شيكا: 

»اتقدم ..اتقدم ...«.

أنا: على بركة الله!

w 
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أملانيا.
مشهد )1(.

صورة إستريتي يمشي في حالة مزرية في منطقة »الكودام« في 
رايح  نمرة-تذكرتي  حمزة  »أغنية  للمشهد  موسيقية  خلفية  ألمانيا، 

جاي«.           طعم البعاد صبَّار .. والغربة ليل بهتان.

ياقلبى يا موجوع .. إياك تكون قلقان.   

لو طالت المسافات .. أنا واألمل إخوات”.   

ر معاناة إستريتي  خلفية المشهد صور كثيرة إلستريتي تتابع وتَصوُّ
في ألمانيا، زووم الكاميرا على عيون إستريتي مع صوت الناي الحزين 

)ف*****خ(.

عند جزء األغنية اللي بتقول:

“زهرة سنينى عجاف.   

مع إنى ليا عزيز .. أفتونى فى رؤياي.   

لموا األمانى إزاى .. حطوها على الباسبور.   

أحالمي صبحت بور .. ممنوع عليها الضي”.   

مصر  في  عايشة  اللي  )الجرمن  »لوال«  للكلبة  صور  َتَتاُبع  ثم 
وسبب هجرة إستريتي أللمانيا( وتظهر صورتها بوضوح في الكاميرا 

عند سماع كلمات االغنيه.

“لكنى مش قلقان.. تذكرتى رايح جي”.   

w 
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مشهد )2(.
تمر ستة أشهر ال أسمع فيها أي خبر عن إستريتي وألول مرة أشعر 
واسمع صوت  أفكاري  حبل  ينقطع  وفجأة  وحشني  وبجد  بالوحدة 

طرق على باب شقتي.

أنا: أيوه يا »شيكا« ) بنت خالة إستريتي( فيه إيه خير؟ بتخبطي 

كده ليه؟

شيكا: شوفت إستريتي طلع في التلفزيون؟

أنا: ربنا يستر.. اتقفش فين؟

شيكا: اتقفش إيه؟ إستريتي بقى أشهر واحد في ألمانيا!

)لحظة صمت( ألمانيا منحته وسام الشرف.

أنا: الشرف!!!!!

شيكا: والله زي ما بقولك كده!!!

أنا: براحه كدا واحكي لي إيه اللي حصل؟

شيكا: إستريتي يا سيدي كان السبب في القبض على أكبر عصابة 

»اليوم  في  لقاء  معاه  وعملوا  ألمانيا،  في  البنوك  لسرقة 
المفتوح« بتاع التلفزيون األلماني.

أنا: اليوم المفتوح في ألمانيا!، وطبًعا بعت لك فيديو مسجله ب 

“movie maker” وقال لك الحكاية دي؟!
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شيكا: بقولك اتذاع من شوية على الدش، بص بنفسك على ال 

.youtube

تدخل »سناء« والدة إستريتي.....

ربنا  يحميك  والد،  يا  النبي  على  صلي  اللهم  )بتزغرد(:  سناء 

في  واللي  وشجاع  أمين  يومك  ....من  بني  يا  ويصونك 
إيدك مش ليك، وعمرك ما بتبص على حاجة حرام أبًدا.

أنا: ونعم بالله يا سناء!!!!!

w 

يرن موبايل شيكا ويظهر رقم غريب شكله من ألمانيا.

شيكا )بانفعال مبالغ فيه(: الووه ...أيوه يا إستريتي ....أيوه يا 

بطل .... وحشني أوي......

فلوس  هاحولك  منك خدمة،  عايز  أنا  شيكا  يا  بصي  إستريتي: 

تديها ألمي على طول سامعه؟، وكمان لما تبقي قريبة من 
»عم صابر بتاع الحواوشي« كلميني.

أنا: هاتي التليفون يا شيكا أنا عايز أكلم إستريتي!!!

إستريتي: أيوه يا باشا ....إزي حضرتك؟

أنا: إزيك إنت عامل إيه في ألمانيا؟، محتاجني أوصل أي حاجة 

لـ »لوال«؟
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إستريتي: »لوال« مين يا عم فكك!!!!....إحنا مدفونين في مصر 

يا باشا.... »لوال« دي خدامة هنا في ألمانيا ....الكالب 
تاني......مش  تانية...كوكب  ....حاجة  باشا  يا  إيه  هنا 
عايز أقولك إيه وال إيه دا من بعد وسام الشرف في شوية 

»كلبات« بيحاولوا يتقربوا مني !

أنا: واطي ....واطي ....دلوقتي »لوال« بقت خدامه؟!!

إستريتي: بص يا باشا دي في مصر فاكرة نفسها »الكلبة السي« 

بتاعة سينما األطفال يا باشا تيجي وتشوف الكالب هنا 
عاملة إزي ..... يا باشا دا أنا .......

وسرقة  الشرف  وسام  لي عن  واحكي  ده،  هبلك  من  أنا: سيبك 

البنك؟!

إستريتي: بص يا باشا أنا هجمت على العصابة وعضيت رجل 

رئيسهم ورحت......

أنا)مقاطًعا(: الكالم دا تقوله ألمك سناء يا إستريتي لما ترجع 

مع  زبالة  صفيحة  في  قاعد  وانت  تقوله  أو  بالسالمة، 
معجبات ساعدتك في ألمانيا!!!!

إستريتي: بص يا ريس كانت الدنيا ساقعه جًدا، والصراحة لقيت 

جاكت أسود في جنينة بتاعة ڤيال كبيرة، أخدته أتدفى بيه 
من الساقعة.

أنا: سرقته يعني؟
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البنك،  قدام  فيه غير  أنام  لقيتش مكان  وما  إستريتي )يكمل(: 

ابن جزمة  الجاكت ونمت، يقوم واحد  لفيت نفسي في 
محستش  هيكسرها  وكان  نايم  وأنا  رجلي  على  يدوس 
بنفسي إال وانا بصرخ وبشتم بأعلى صوتي وما فيش تالت 

دقايق والمكان كله اتقلب، وقبضوا على العصابة!!!

أنا: أومال إيه اللي إنت قلته في الفيديو وُحبك أللمانيا وبلدك 

التانية والهري ده!!!!

إستريتي: المهم السبوبة دي كان فيها ٥٠ ألف يورو وناوي أبدأ 

مشروعي في ألمانيا.

أنا: مشروع إيه؟

إستريتي: الناس دي طيبين أوي يا خال!!! تخيل مع الزحمة اللي 

في »الكودام« مفيش وال واحد فكر يقف بعربية كبدة أو 
حواوشي أو حتى ِقْدِرة فول على الصبح مع بوتاجاز صغير 
وشوية شاي، المشاريع كتير بس ما فيش مخ بعيد عنك 

....إدعيلي يا ريس؟!!!

أنا: ربنا يديك على قد نيتك!

إستريتي: بالش دي والنبي يا باشا!!!
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التحرش

صوت عم إبراهيم المكوجي: الحق يا باشا.... الحق يا باشا!!!!! 
في أمين شرطة من القسم جه وقبض على إستريتي!!!!

أنا: بتقول إيه يا عم إبراهيم؟! قبض عليه ليه؟!!!

بلدي، ال  بكلبة  بيتحرش  مؤاخذة كان  بيقولوا ال  إبراهيم:  عم 
مؤاخذة جنب صفيحة الزبالة اللي على أول الشارع.

أنا: يستاهل ما هو حيوان، ويستاهل كل اللي يحصل له.

عم إبراهيم: والنبي تروح تضمنه في القسم، أنا سمعت إن ممكن 
يخرج بكفالة النهاردة.

w 

المكان قسم أول بوالق الدكرور.

أنا: إيه القرف اللي إنت عملته ده؟

هاعمل كدا  مش  باشا  يا  والله  حصل....  اللي  أهو  إستريتي: 

تاني؟!

أنا: والله يا إستريتي نفسي تبقى محترم، عموًما أنا هدفع ال ١٠٠ 

جنية وأخرجك.
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إستريتي:ال أنا مش عايز أخرج!

أنا: إنت بتهزر؟!

إستريتي:ال والله مش عايز أخرج، يا باشا الظابط بيقول هاخرج 

بشرط أعمل لقاء مع »ريهام سعيد«!!!

أنا: مين ريهام سعيد؟!!

إستريتي: دي واحدة يا باشا كل مصر بتتكلم عليها.

أنا: دي بتاعة »صبايا الخير«.

إستريتي: أيوه صبايا الزفت، إنت بتتفرج عليها؟

أنا: أنا عمري ما شفت لها أي حلقة، بص يا إستريتي اعمل أم 

اللقاء واخرج من القرف اللي إنت فيه ده.

إستريتي: لقاء مين يا باشا!، دا ممكن تشل أمي في اللقاء دا، 

دي ممكن تخليني ال مؤاخذة معرفش أتحرش بعد كده 
طول عمري، يا باشا إنت الزم تشوفها أو تسمع أي حلقة 

من حلقاتها!

 ٥ ياخد  ممكن  أعتقد  اللقاء  إيه؟!  تعمل  ناوي  انجز.....  أنا: 

دقايق بس وتخلص

إستريتي: المشكلة مش في اللقاء وال تسبيل العيون وال التنهيد 

في  المشكلة  أمي....  أجل  يجيب  بجد  ممكن  اللي 
»التجويد« يا باشا.... يا باشا دا بعد اللقاء ها تبدأ تقول 
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»أرائها الشخصية« في التحرش وتحليلها للموضوع ودا 
لوحده ممكن يِشّل نص مصر كلها.

صوت أمين الشرطة اللي في القسم: الزيارة انتهت.

أنا بحب مصر أوي يا  أنا خايف على مصر يا باشا،  إستريتي: 

باشا، دي بلدي اللي اتربيت فيها.

أمين الشرطه: هو تهمته تجسس يا باشا وال إيه؟!!!

أنا: أل .....تحرش، ومش عايز يتصور مع ريهام سعيد ويخرج 

من هنا.

تدخل القسم كلبة بلدي.

الكلبة: أنا جاية أتنازل عن محضر التحرش.

إستريتي: أنا مش عارف أشكرك إزاي بجد؟

الكلبة: اخرس يا حيوان!!

إستريتي: ربنا يسامحك، عموًما إنت عندك حق في كل حاجه.

أنا: هو حضرتك بتتنازلي ليه بسهولة عن المحضر؟!

إن »ريهام  أبًدا، لكن سمعت  ماتنازلش  ناوية  أنا كنت  الكلبة: 

حرام  فقلت  النهاردة؛  دا  الحيوان  هاتصور  سعيد« 
حضرتك نشل مصر كلها حضرتك!

أنا: ونعم بالله يا أفندم.
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إسترييت والفالنتني

صديقي العزيز إستريتي.

معذرة فلقد انشغلت عنك في الفترة األخيرة َحسبت نفسي قادًرا 
الغوص في أعماق نفسي اُلجيب عن تساألت عديدة لطالما  على 

ت علّي!!! ألحَّ

وصلني رد إستريتي قصيًرا، ومقتطًبا: فكك من أم الهري دا وقل 

لي إنت ناوي تعمل إيه في الفالنتين؟!!!!

w 

إستريتي يدخل على والدته »سناء« والتي تجلس متأملًة من شرفة 
منزلي.

إستريتي: شكلي كده حلو يا سناء؟

سناء: من إمتى وانت بتسأل عن شكلك يا إستريتي؟!

إستريتي: النهارده الفالنتين يا أم إستريتي، وخارج أنا وصحابي.

سناء: ربنا يستر!!!، بص يا إستريتي أنا عايزة أقولك حاجة تخليها 

حلقة في ودنك »كالب الناس مش لعبة سامع؟!«.



128

ش شوية كدا من  إستريتي: إنت فاهمة إيه يا سناء؟!! إحنا هانروِّ

بعيد لبعيد يعني.

)لحظة صمت ويكمل(: على فكرة أبويا في الفالنتين كان بيعمل 

إيه أقصد كان بيجيب لك إيه؟

سناء تتمتم: أبوك مين فيهم؟!!

يسمعها إستريتي ويصيح: يا نهار أسود!! وبتقول لي كالب الناس 
مش لعبه!! حسبي الله ونعم الوكيل يا سناء!! حسبي الله 
ونعم الوكيل....)يعلو صوته( يعني أنا لقيط، يعني أنا ابن 
أي كلب كان معدي جنبك يوم الفالنتين؟!! ال إله إال الله 

... حسبي الله ونعم ال...

سناء )تقاطعه(: اخرس يا ابن العبيطة أبوك الله يجحمه مطرح 

ما راح إنت عارفه كويس؛ َهَرب بعد أما خلفتك وأبوك 
اللي رباك هو »دعبس« كلب الحاج عبده الله يرحمه!!!

أنا: كفاية .... أكلتي دماغي الله يحرقك إنت واستريتي ودعبس 

في يوم واحد!!!

في  إيه  بيعمل  أبويا كان  السؤال:  إستريتي  ويعيد  لحظة صمت 

الفالنتين؟

سناء )وقد شرد خيالها بعيًدا(: أبوك منه لله كان كل األيام عنده 

»فالنتين« يبص لـ دي شوية، يمشي ورا دي شوية، يـ ...

أنا: خالص كفاية يا سناء ابنك دا نفسه...
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قبل أن أكمل جملتي تدخل »شيكا« بنت خالة إستريتي وهي 
تمسك بأنيابها »بدبدوب« على شكل قطة!

إيه  العيلة،  اللي في  بالرقيقة  أهًلا  بزبيده ثروت،  أهًلا  إستريتي: 

اللي إنِت مسكاه دا يا حلوه؟!!!

شيكا: دي هدية »بندق« خطيبي في الفالنتين.

إستريتي: وعملتوا إيه تاني إنت وبندق في الفالنتين؟!

شيكا: بندق أنضف كلب عرفته!!!

إستريتي: طبًعا من وسط ٦٠٠ كلب تاني أنا موافقك إن بندق 

ممكن يكون أنضـ..

رايح  يا حيوان وشوف  بره  اخرج  امشي  سناء تقاطع إستريتي: 

فين إنت والمقاطيع أصحابك.

أنا بعدما غادر إستريتي: براحه يا سناء على إستريتي، أنا عارف 

إنه واطي وفيه العبر، ولو سمحتي يا شيكا بطلي تغيظي 
إستريتي لو سمحتي!، لحسن والله العظيم أفضحك وأقول 
لسناء وألمك عن اللي حصل امبارح عند صفيحة الزباله 

اللي قدام البيت.

يدفع إستريتي الباب بقوة: إيه اللي حصل يا باشا؟!
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يا  بره  امشي  ارتطام حذائي بوجه إستريتي وأصيح فيه:  صوت 

كلب )لحظة صمت وُاكمل حديثي مع سناء( المؤاخذة 
يا سناء!!

w 
جريدة الدولة عدد 15-فرباير- 2016.

خالل  »تحرش«  حالة   ١٩٠ ضبط  عن  األمن،  أجهزة  أعلنت 
»االحتفال بالفالنتين«.

ضبطها،  تم  ال١٩٠  الحاالت  أن  أمنية  مصادر  ذكرت  وبينما 
بواقع ١١٥ حالة في القاهرة، و7٥ بالجيزة، فقد أكدت أن عصابة من 
الكالب البلدي يتزعمها كلب يدعى »إستريتي دعبس أبو الرجول« 
وراء جميع الحاالت السابق ذكرها والذي تمكن من الهرب وجاري 

البحث عنه بجميع محافظات الجمهورية.
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ليلة العيد

يف  أو  برأس   يلعب  أن  يستطيع  الشيطان  بأن  أعتقد  “كنت 
رأس( ضحيته ولكين اكتشفت أنه يستطيع أن يلعب أيًضا يف أشياء 

أخرى كثريه”.
إستريتي: باشا يا باشا يا باشا!!!!!

أنا: إيه األسلوب دا؟ سوقي بجد!!!

إستريتي: كل سنة وحضرتك طيب، أنا عايز خدمة صغيرة.. أنا 

محتاج ٣٠٠ جنيه سلف.

أنا: خير يا إستريتي ليه؟

إستريتي يبتسم ابتسامة بلهاء ويكمل: ليلة عيد يا باشا وكل سنة 
وانت طيب؟

أنا: ناوي على إيه يا إستريتي؟

ا، وقلت لـ »شيكا«  إستريتي: بصراحة عزمت شوية أصحاب ليَّ

الحديقة  على  ونطلع  صاحباتها  تجيب كل  خالتي  بنت 
الدولية أو حديقة األسماك ونقضي هناك ٣ أيام!

أنا بس  يا إستريتي!!! عموًما  أنا: دا كدا مصيف مش خروجة 

عايز أقولك خلي بالك، البوليس النسائي شغال في العيد 



132

وسنة سجن للي هايقول »مزة« ألي واحدة، ما بالك اللي 
ناوي يبات ٣ أيام في جنينة األسماك!.

لحظة صمت ويرد إستريتي: أنا غيَّرت رأيي، احنا هانروح سنيما، 
إيه رأيك في سنيما »مودرن«؟

أنا: إستريتي أنا ما ليش دعوة، روح زي ما إنت عايز بس مش 

عايز مصايب..... سامع؟

إستريتي: طب ال٥٠٠ جنيه؟

أنا: ٥٠٠؟ إنت قلت ٣٠٠.

إستريتي: سنيما بقى وفشار وأصحاب وميه و...

أنا: خالص اتفضل يا سي زفت، وعلى فكرة أنا مسافر الساحل 

ا. ٤ أيام أرجوك ما تتصلش بيَّ

الشمالي حتي  الساحل  ال تكاد تمضي ٢٤ ساعة على وصولي 
فوجئت بتليفون من أستاذ »عادل« جاري في العمارة.

عادل: أيوه يا بشمهندس.

أنا: أيوه يا أستاذ عادل خير؟

شقة  جوة  ودوشة كبيرة  عالية  أصوات  سمعنا  امبارح  عادل: 

حضرتك وبعدين كان في ريحة غريبة طالعة من الشقة، 
بس  حضرتك  على  نخبط  حاولنا  نباح كالب،  وصوت 
مافيش حد فتح الباب، الصراحة أستاذ »خليل« اتصل 
بالبوليس وكسرنا باب الشقه والمؤاخذة لقينا ١٣ كلب 
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وكلبه في وضع مش والبد وريحة الحشيش مالية المكان 
وبعدين.....

أنا: كفاية يا أستاذ عادل.

بحبل  مربوط  حضرتك كان  بتاع  الكلب  أصل كمان  عادل: 

يا  »فشار«  غريب  بيقول كالم  و  الحيطة  على  ومتعلق 
شيكا و....

أنا: أرجوك يا أستاذ عادل... أرجوك كفاية.

عادل: عموًما ُمحضر القسم ساب لحضرتك استدعى من النيابة 

بكرة إن شاء الله.

السماعه  تدي  لوسمحت  .... ممكن  عادل  أستاذ  يا  أنا: شكًرا 

للعـ..... اللي اسمه إستريتي عايز أتكلم معاه شوية.

عادل: هو سبق حضرتك على القسم.

أنا: على بركة الله!
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فرنسا

إستريتي: باشا أنا سمعت إنك مسافر فرنسا!

أنا: يومين كدا وراجع على طول إن شاء الله!

إستريتي: أبوس إيدك خدني معاك.

أنا: إستريتي إنت ناسي الساحل والهباب اللي حصل هناك؟

إستريتي: أنا كنت بطبيعتي والله.

أنا: ما هي دي المشكلة يا نجم!، انسى مشوار فرنسا ده، ولما 

نرجع نبقى نروح دريم بارك ولَّا أي حاجة تانيه!

إستريتي: دريم بارك!، والله والله هاعمل كل اللي إنت هاتقول 

البيت لما  عليه، ولو ماسمعتش الكالم ابقي ارميني بره 
نرجع، اتفقنا؟

مصر؛  نرجع  لما  هاستنى  مش  إستريتي  يا  العظيم  والله  أنا: 

وهاتشوف لو قلِّيت بأصلك هناك هاعمل فيك إيه؟

اليمين  برجلي  جسمه  ويلصق  األرض  على  يرتمي  إستريتي 
ويحاول وهو طاير من الفرح أن يلحس رجلي الشمال!!!



135

أنا: خالص يا إستريتي... بطل قرف... يلعن أبو شكلك... قوم 

ر شنطتك... خالص قلت.  بقى وهز طولك وحضَّ

 )إستريتي يمسح جسمه بقوة مجدًدا في رجلي ويعلو صوتي( 
ة كفاية! خالص.... بطل تمثيل......خالص يا ِعرَّ

w 
املكان مطار »شارل دجيول« فرنسا.

.merci )إستريتي: )في غاية السعادة

.merci أنا: اللهم صلي على النبي!!! إستريتي بيقول

تقترب فتاة شقراء )طبًعا صاروخ... ال تعليق والحمد لله على 
كل حاجة يارب( وتسألني:

الصاروخ: معذرًة  سيدي... هو الكلب دا نوعه إيه؟ إيه الجمال 

ده مش مصدقه!

أنا: دا حضرتك كلب بلدي كان عايش في الشارع وكان....

تداعب  وبدروها  الفتاة،  برجل  بلطف  جسمه  يمسح  إستريتي: 

إستريتي وُتقبِّله.

الصاروخ: ممكن أتصور معاه؟

أنا: طبًعا اتفضلي!

ثم تغادر الفتاة بعد أن التقطت صورة مع إستريتي.

أنا: إيه دا يا إستريتي؟ أنا مش مصدق!!!!
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إستريتي: سيبك من الكالم ده، أنا عايز أروح ديزني الند ومتحف 

اللوفر وممكن بقى نروح جنينة فيها كالب نلعب مع بعض 
شوية لو سمحت!

أنا: إيه العقل دا أنا بجد فخور بيك.

إستريتي: مش قلت لك أنا هاتغير.

w 

إستريتي: إحنا عايزين نستفيد من كل حاجة في ديزني الند يا 

كبير ونَقلِّب عيشنا هناك.

أنا: تقلب عيشك؟!!

إستريتي: مش ديزني دي كلها سياح يا باشا؟ والناس دي بتموت 

في المصريين وأي حاجة من ريحة الهرم.

أنا: أنا اللي قلت إنك اتغيرت، وبقيت محترم!!!!

إستريتي: هو إنت ليه واخد الموضوع شمال يا باشا؟

إستريتي  يا  بص  صمت(  )لحظة  جربوع؟!  يا  إيه  شمال  أنا: 

أشوفك في المطار.

عايز  أنا  فكرة  على  الله،  شاء  إن  بخير  وشك  أشوف  إستريتي: 

١١٢ يورو وان شاء الله هرجعهم لك قبل أما ترجع مصر.

أنا: إيه الجو ده؟ عموًما ُخد الفلوس من المحفظة، وخلِّي بالك من 

نفسك، ومش ها وصيك يا إستريتي مش عايزين فضايح.
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يرن جرس التليفون بغرفتي بالفندق.

شاب )فرنسي(: أود التحدث مع إستريتي لو سمحت!

أنا: أقول له مين؟

الشاب: »فابيان« صديقه!!

أنا: مسيو إستريتي كلم »فابيان« صاحبك يا باشا على التليفون!

وينهي  الفرنسي  صديقه  مع  إستريتي  يتحدث  دقيقه   ١٥ تمر 
الحديث بعبارة ’’أجل في تمام الخامسة صباًحا !”.

أنا: مين دا يا إستريتي؟

إستريتي: صاحبي عايش في باريس، اتعرفت عليه من الفيسبوك، 

وقلت أظبط معاه قبل أما آجي باريس!!

أنا: إنت رايح فين بكره الساعة ٥ الصبح؟

إستريتي: ديزني الند وانت؟

أنا: ما تاخدش في بالك؟

إستريتي: عموًما خد )إستريتي يخرج كيس أسود من جيبه( أنا 

ع« وانت  جبت ليك معايه »كيس أسود« لو حبيت »ترجَّ
بتلعب في ديزني، األلعاب هناك سمعت إنها جامدة جًدا.

w 
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كاد الفضول يقتلني، فقررت أن أذهب ديزني الند وأراقب من 
بعيد إستريتي وصديقه »فابيان«.

w 

اليوم التايل- ديزين الند.
إستريتي يحمل حقيبة »هاند باج« لونها أزرق من بتاعة زمان 
)زمان قوي( وممتلئة عن آخرها، فابيان »الفرنسي« يحمل كاميرا 

»ياشكا« ولوحة خشبية كبيرة مربعة الشكل .

ما كاد إستريتي يدخل ديزني الند حتى فتح حقيبته الهاند باج 
وأخرج مالية السرير اللي في الفندق وفرشها على األرض و »فابيان« 
قد وضع اللوحه الخشبية بجوار المالية ومكتوب عليها باإلنجليزية 

وأيًضا باللغة الفرنسية.

ساللْة  آخر  مع  تتكرر  ال  بصورة  يوروا-احظى   ٥ ب  “فقط 
الكالب الفرعونية )حام تون(- حارس معبد آتون راع،،.

فابيان يمسك بالكاميرا الياشكا ويلتقط صور عديدة إلستريتي 
الذي يتجمع حوله عدد كبير من زوار ديزني الند....إستريتي )يخرج 
المعتوه  بمساعدة  جسمه  على  ويضعه  حقيبته  من  فرعوني  لبس 

»فابيان«(.
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افتح  بالموبيل   بتصور  الناس  فابيان  يا  بالك  خلِّي  إستريتي: 

الهول؛  أبو  الباردي ومدليات  شنطتي دلوقتي وطلَّع ورق 
ا اتحرك  اللهم صلي على النبي. الواحدة بعشرة سامع  يلَّ

اقتربت من إستريتي.

أنا: ههههههه يا واطي! ساللة فرعونيه! يا بتاع صفايح الزبالة...

فابيان: حضرتك ميدالية أبو الهول بعشرة يورو والصورة بخمسة.

زبادي  علبة  في كام  بص  جعان  أنا  ريس  يا  والنبي  إستريتي: 

وتفاحة خضرا أنا آخدهم من الفندق النهاردة على الفطار 
علشان أكيد األكل هنا غالي قوي، أنا على فكرة عامل 

حساب حضرتك معاية... )لحظة صمت(.

حاسس  أنا  ريس  يا  عارف  حالًما:  السماء  إلى  ينظر  إستريتي 

تتعاقد معاية قريب  الله ها  إدارة ديزني الند إن شاء  إن 
وساعتها ها تبقى فتحة الخير علينا جميًعا إن شاء الله.

)إستريتي ينظر إلى السماء ويدعو(: يا رب اعمل الخير....

والكالب  األمن  رجال  هرع  دعائه حتى  إستريتي  أكمل  إن  ما 
البوليسية لتطارد إستريتي وفابيان وإستريتي يصرخ. الفلوس يا فابيان  
بسرعة.. اجري  يااله يا فابيان  البلدية يا فابيان والنبي يارب استرها 

علينا إحنا غالبة يا رب.

ه بالدعاء الصح في الساعة الصح! كانت غلطة إستريتي إنه توجَّ
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شيكا وإسترييت والفيسبوك

أنا هاتشل من »شيكا« بنت خالتي!!!!  العظيم  والله  إستريتي: 

كل تالت ساعات تحط على الفيسبوك “status” »أنا 
حاسه إني سعيدة«، »أنا أشعر بالحيرة«، »أنا حاسة إني 

مصدومة« صدمها قطر بنت »بروعي« الجربان!!!.

اللي هي عايزة  ما تحط  إستريتي وانت مالك؟!!  يا  أنا: معلش 

تحطه إنت مركز كده ليه معاها؟!!!

إستريتي: أنا بكَره أم التمثيل يا باشا، عاملة نفسها رقيقه أوي!، 

بذمتك إنت في واحدة زي »شيكا« بتحس وبتشعر كمان 
يا باشا؟!

الحسن  وست  إنت  بتاعك  للهري  فاضي  مش  أنا  إستريتي  أنا: 

بتاعتك شيكا هانم!

w 
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اليوم التايل.
والنبي  اتفرج   ”Broken Heart“ إيه قال  بانفعال:  إستريتي 

 broken الجربان عندها »بورعي«  بنت  باشا شيكا  يا 
.heart

أنا: الله يلعن أبو شكلك إنت وشيكا في يوم واحد على أبو الـ

status والفيسبوك اللي واكل دماغك ده.

صوت يطرق الباب، تدخل شيكا.

شيكا )بسعادة(: إزيك يا إستريتي، إنت فين يا ابني وحشتني؟!

إنت مش عندك  فيها دي؟  إنِت  اللي  السعادة  أم  إيه  إستريتي: 

ما  واحنا  جديدة  حاجة  في  وال   !”Broken Heart“
نعرفش؟

شيكا: إيه أم التركيز ده؟ 

)شيكا تغادر البيت بغضب(.

w 
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تمر ثالث أيام وتطرق الباب »كيارة« صديقة شيكا )على فكرة 
شكلها مش زي اسمها خالص -أوحش من شيكا مليون مرة(.

كيارة: إيه يا إستريتي اللي إنت عملته دا؟

إستريتي)بقرف(: عملت إيه؟ في إيه؟

كيارة: شيكا مموته نفسها من العياط!

إستريتي: إياكش ياكلها قطر.

كيارة: شيكا بتحبك يا إستريتي.

إستريتي)لحظة صمت(: حبَّها برص!

كيارة: بجد بتحبك! إنت شوفت عامله إيه على الفيسبوك؟

إستريتي )ال يعلق( وكيارة تكمل.

كيارة: دا حطاه صورة وكاتبة..

أنا  بقى  )ويبتسم(  حاطاه!!!  اللي  حاطة  إستريتي)يقاطعها(: 

أحب واحده أبوها اسمه »بورعي الجربان«.

كيارة: يا سيدي مين اللي قالك ِحبها بس، حاول بس تبين لها 

شوية اهتمام بدل ما تعمل في نفسها حاجة.

إستريتي: يارب تعمل، خلِّي العيلة تنضف شويه!

كيارة: إستريتي ممكن نقعد شوية على الكمبيوتر وندخل نكتب 

لها كلمتين على الفيسبوك، علشان خاطري دي بردو بنت 
خالتك!
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على   like يضع  أن  منه  وتطلب  إستريتي  بجوار  تجلس كيارة 
بعض صور شيكا.

w 

يمر أسبوع ويدخل إستريتي البيت منفعًلا.

إستريتي: شفت شيكا وصحبتها الزبالة عملت إيه؟ بقي صاحبتها 

 password الـ  وتسرق  الكمبيوتر  على  جنبي  تقعد 
وتدخل تكتب كالم حب واليكات لمين بقى يا باشا؟! 
لملكة القبح في الحتة كلها شيكا!، بقى أنا هابص ليشكا 
يفتح  )إستريتي  إيه  عاملة  بص  باشا  يا  أسود  نهار  يا 
الفيسبوك من موبيله ويكمل( إيه دا شيكا مش موجودة 
لسه  أنا  إيه  وال   unfriend ا  ليَّ عملت  معقول  عندي 

شايفها الصبح عندي على الفيسبوك؟؟؟؟؟

تطرق الباب سناء )والدة إستريتي( والفرحة تعلو وجهها.

سناء: مبروك... شيكا اتخطبت يا إستريتي ... عقبالك.

م(: عقبالي إيه أتخطب؟!!! إستريتي )بتهكُّ

أنا: إيه الجو دا احترم نفسك دا مهما كانت أمك!!!

سناء: يا ابني حرام عليك...أنا نفسي أفرح بيك...
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تطرق كيارة الباب وما إن يراها إستريتي ينقض عليها ويغرس 
أنيابه في رجلها الشمال، تصرخ كيارة.

كيارة: حرام عليك سيبني، هو »بندق« اللي قال لها تعمل ليك 

!!!!.block

إستريتي: بندق مين؟

»حامد«  عم  ورشة  في  اللي  الكلب  شيكا؛  خطيب  كيارة: 

الميكانيكي )كيارة تصرخ سيبني وأنا هاحكي على كل 
حاجة(.

كيارة: الصراحة »بندق« كان مركز شوية مع شيكا بس ما كانش 

جاد في »العالقه«.

أنا: عالقة إيه يا جربوعة إنت وهي؟

إستريتي: أبوس إيدك سيبها تكمل!

كيارة: المهم أنا اقترحت على شيكا إنها تحسس »بندق« إن في 

حد تاني مركز معاها وناوي ياخد الموضوع بجد!!!

إستريتي: وطبًعا الحد دا هو أنا يا بنت الصرمه!

كيارة: ما إنت الوحيد اللي شيكا كانت دايًما بتجيب سيرته قدام 

بندق.

الفليم دا كله  الـ password، وعامله  إستريتي: تقومي سارقة 

يا واطية؟
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وتتخطب  موضوعها  تكمل  شيكا  إن  همي  أنا كان كل  كيارة: 

وحسيت قد إيه أنا فرحانة لما لقيت ال status بتاعتها 
.”feeling thankful“ النهارده

إستريتي يغرس أنيابه مجدًدا وبقوة في رجل كيارة وتصرخ كيارة.

إنت  جربروعة  يا  منير«  »أسامة  نفسك  فاكرة  إنت  إستريتي: 

كمان؟ أنا هخليكي تـ feel thankful إن شاء الله.

أبو  يلعن  ههههههههه خالص  إستريتي  يا  والله  كيارة: خالص 

شكلك!
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إسترييت والسينما

تقدمي.
“إن األحالم ُتحيي النفوس، و تبعث اآلمال من جديد يف 
حياة حنسبها أفضل، قرأ إسترييت هذه الكلمات فنام ولكن.... بدون 

غطاء!”.
دخلت غرفتي واذا بي أجد كلبي )إستريتي( يقف أمام المرآة 

ويحدث نفسه.

أنا: إستريتي إنت اتجننت؟

إستريتي: هو حضرتك تعرف أستاذ »خالد يوسف«؟

أنا: خالد يوسف مين؟

إستريتي: المخرج بتاع »حين ميسرة«!

أنا: أنا أعرف واحد يعرفه بس إنت عايز منه إيه؟!

إستريتي: عايز أمثِّل حضرتك.

أنا: بص يا إستريتي إنت ممكن فعًلا تمثل، ممكن تمثل مثًلا 

على أمك »سناء« علشان تسيبك تتصرمح يمين وشمال، 
أو تمثل على أي كلبة في الشارع وتحاول تضحك عليها 

أو... 
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إستريتي: والله العظيم أنا بتكلم بجد، أنا عايز أمثل، أنا كلمت 

»شيكا« بنت خالتي وهي كمان هاتموت وتمثل، ممكن 
نكبر  كده  وبعد  يشهرنا  كده  صغير  بكليب  حتى  نبدء 

ونشتهر أكتر.

بدايتي  تبقى  نفسي  إن كان  مع  متأمًلا(:  )لحظة صمت ويكمل 

الفنية مع أستاذ »خالد« وشيكا مقتنعة إن ما فيش واحدة 
عملت فيلم معاه إال لما ربنا كرمها آخر كرم.

و»تتحول«  يكرمك  ربنا  لما  الله  شاء  وان  حيلك كدا  ِشد  أنا: 

عايز  إيدك  في  الباب  بقى  خد  خالد،  أستاذ  نكلم  نبقى 
أنام شويه.

إستريتي )في يأس(: طب ممكن حضرتك بس تساعدني في أول 

مشواري الفني؟

أنا )لم أتمالك نفسي(: مشوار إيه إنت والجربوعة بنت خالتك، 

)تمر لحظة صمت تمالكت نفسي بعدها ثم أكملت( يا 
إستريتي روح شوف مشوار تاني ينفعك، نط على صفيحة 
زباله، اجري ورا قطة لحد لما يتقطع نفسك من الجري 

أو تتنيل تحترم نفسك وتتجوز علشان تتلم!

إستريتي: طب حضرتك ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟!
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أنا: خد الباب في إيدك يا تافه واطلع بره.

وها  بتاعة حضرتك  الكاميرا  أنا على فكرة هاستلف  إستريتي: 

رجعها تاني.

أنا: والله العظيم لو حصلها حاجة هوريك يا إستريتي هايكون 

آخر....

إستريتي: عارف...عارف....متخافش.

w 

عودتي  وعند  لي،  صديق  لزيارة  الصباح  في  المنزل  غادرت 
وجدت المنزل في حالة من الفوضى وبادرني.

إستريتي: معلش هانوضب كل حاجة زي األول وأحسن!

أنا: إيه اللي حصل؟

إستريتي: قولي مبروك.

أنا: إنت اتجوزت في شقتي يا متخلف؟!

إستريتي: يا أخي أل، التلفزيون كان بيصور هنا من ساعة.

أنا: تلفزيون؟!

حلو  حضرتك  وش  قلت  أنا  والله  المطبخ(:  من  تظهر  شيكا) 

علينا وربنا...
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يرن تليفون المنزل، فُيسرع إستريتي ليجيب فأنهره.

أنا: سيب التليفون أنا اللي َهُرد

تتمتم شيكا وإستريتي بصوت غير مسموع »يا رب...يا رب«.

المتصل: مساء الخير يا أفندم إحنا برنامج »صبايا الخير« بنبلغ 

ونص  عشرة  الساعة  بكرة  هاتتذاع  الحلقة  إن  حضرتك 
مساًء.

أنا: حلقة إيه؟

المتصل: حلقة »غرام جني مدمن شاذ مع كالب بلدي«.

أنا: متشكر يا أفندم.

إستريتي وشيكا في صوت واحد: قالك هاتتذاع إمتى؟

الباب  على  أسمع صوت  اللحظة  هذه  ستين..)في  والد  يا  أنا: 

أذهب لفتحه؛ ألجد شيًخا ممسًكا بعصى غليظة(.

الشيخ: إزي حضرتك يا بشمهندس؟

أنا: هو حضرتك تعرفني؟

الشيخ: مين ما يعرفش حضرتك كل الحتة جت واتفرجت على 

التصوير النهارده، إنت بطل إنك عايش هنا لواحدك!

أنا: متشكر!

الشيخ: أنا فاعل خير وصتني مدام ريهام سعيد علشان أطلع الجن 

اللي راكب الكلبين اللي هنا.
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من  راكبهم  كان  دا  الجن  شيخ،  يا  والله  وقتك  في  جيت  أنا: 

بالضرب بس الزم  إال  بيطلع  وما كانش  وهما صغيرين 
يكونوا متكتفين كويس، ودلوقتي رجع الجن تاني وهما 

متبهدلين أوي حضرتك زي ما إنت شايف.

الشيخ: حاضر يا ابني... إن شاء الله خير...كتفهم إنت بس وربنا 

يسهل.

ا يا شيخ، أنا جبت لحضرتك كمان خرطوم أهو من الحمام  أنا: عنيَّ

مع العصاية اللي في إيدك علشان ربنا يتمم شفاهم على 
خير.
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 الكوكب اجلديد
إسترييت و كوكب األرض 2 كيبلر

مقدمة.
أعلنت ناسا عن اكتشاف كوكب كيبلر-١٨٦ إف و هو كوكب 
القزم كيبلر  األحمر  النجم  حول  يدور  الشمسية  المجموعة  خارج 

١٨٦ وهو يبعد نحو ٥٠٠ سنة ضوئية عن كوكب األرض.

كيبلر-١٨٦ إف هو أول كوكب يتم اكتشافه في النطاق الصالح 
للسكن لنجم آخر غير الشمس، وله نصف قطر مماثل لنصف قطر 
كوكب األرض، يقع الكوكب ضمن مجموعة نجمية )كوكبة( تسمى 
كوكبة الدجاجة، ويدور حول نجم أصغر من الشمس يميل لونه إلى 
الحمرة، ويضم النطاق الذى يقع فيه كيبلر-١٨٦ إف شروًطا مناسبة 
لوجود المياة السائلة على سطحه، أي يمكن أن تعيش عليه كائنات 
حية، درجة الحرارة على سطحه ستكون مناسبة جًدا لتشكل الماء 
السائل ونشوء الحياة، ناهيك عن إن كل المؤشرات تشير أيًضا إلى 

أنه كوكب صخري تماًما مثل كوكب األرض.

w 
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‘‘إسترييت و كوكب األرض2-كيبلر”.
...يا  زماني  يا  »رفضك  غرفتي  في  يدندن  )كلبي(  إستريتي 

أواني..يا مكاني... أنا عايز أعيش في كوكب تاني .......«.

إستريتي )يسأل بتلهف(: باشا، هو إيه حكاية الكوكب الجديد 

ده؟

أنا: ما تاخدش في بالك يا إستريتي.

إستريتي: ال بجد أنا عايز أعرف الليلة دى آخرها إيه؟

أنا: »الليلة دي«!، بص يا إستريتي باختصار »ناسا« أعلنت عن 

اكتشاف كوكب جديد زي كوكب األرض بالظبط، دي 
الحكاية بمنتهى البساطة.

إستريتي: واحنا ينفع نروح هناك من إمتى؟

إنت  أصًلا؟  ليه  هناك  تروح  عايز  وانت  صمت(:  )لحظة  أنا 

خت كوكب األرض بما فيه  الحمد لله رب العالمين وسَّ
الكفاية، فكك بقى من حكاية الكوكب ده، وفكك من 

أغنية مدحت صالح والهبل اللي إنت عايش فيه ده!

تبقى  ها  الكوكب دي  دا حكاية  باشا!،  يا  إيه  إستريتي: فكك 

أراد،  ربنا  لو  الله،احنا  شاء  إن  علينا كلنا  الخير  فتحة 
إدينا على حتة  بدري ممكن نحط  بدري  ووصلنا هناك 
أرض ُسقع، أو نفتح مشروع هناك ونبقى أول ناس على 
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الكوكب كله! إيه رأيك نفتح كارفور أو شركة توزيع كروت 
شحن على الطاير؟!

أنا: لما نوصل هناك إن شاء الله يا إستريتي نبقى نفكر، وعلى 

»كيبلر«  فرع  ونفتح كارفور  هناك  نوصل  علشان  فكرة 
محتاجين أكتر من٢٠ مليون سنة يا متخلف!!!!

إستريتي: وانت بتصدق اللي بيتقال دا يا باشا؟

     علىَّ النعمة تالقي الناس دي وصلت الكوكب دا من يجي 
خمس سنين، وبيقولوا الكالم دا علشان بقيت الناس ما 

ع عليهم و...... تفكرش تروح وتزاحم وتقطَّ

أنا )في يأس(: عندك حق يا إستريتي!

ر بس في اللي قلناه دا وربنا ها يكرمنا إن شاء الله. إستريتي: فكَّ

أنا: وِنعم بالله، خد الباب في إيدك.

w 

تمر ثالث أسابيع يدخل بعدها إستريتي غرفة مكتبي »طاير من 
الفرح«.

يا  وسع، »شيكا«  من  يكرمنا  ها  ربنا  لك  قلت  إستريتي: مش 

من  حراسة  حبها كلب  في  ِعت  وقَّ النت  على  وهي  باشا 
اللي شغالين في »ناسا«، )لحظة صمت( عموًما أنا مش 
عارف الحمار دا إزاي اتدلق عليها كده، )لحظة صمت 
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أخرى( المهم اتفقت معاه علشان يظبطها في معاد أول 
رحلة للكوكب الجديد.

ينظر إستريتي إلّي وكأنه ينتظر أي رد فعلي مني ثم يكمل:

إنه يجي معانا وهو  الكلب  أقنعت  إستريتي: وعلي فكرة شيكا 

متحمس أكتر مني ومنك للمشروع بتاعنا.

أنا: معلش يا إستريتي أنا هاحصلكوا بعدين، علشان رايح أدفع 

فاتورة النت وأطلع رقم قومي علشان البطاقة ضاعت مني، 
روحوا إنتوا بالسالمة وأنا إن شاء الله وراكوا على طول.

أنا  بكرة  أمريكا  مسافر  أنا  بخير،  وشك  أشوف  طب  إستريتي: 

وشيكا.

أنا: ألف سالمة يا إستريتي، اوعى تستعجل وترجع بدري ركز في 

مشروعك كويس!

الكوكب هاشحن  أوصل  لما  أول  أنا  ا،  عليَّ متخافش  إستريتي: 

واكلمك.

أنا: إن شاء الله يا معلم توصل بالسالمة.

w .،
بعد أربع أيام، مبنىي أمن الدولة - القاهرة.

لحضرتك، كلب  قلت  ما  زي  بلدي  كلب  دا  العظيم  والله  أنا: 

بلدي تافه كنت مقعده عندي في البيت.



155

في  اللي  والكمبيوتر  دي؟،  كيبلر  عملية  بقى  وإيه  الضابط: 

أوضتك؟

أنا: كيبلر دي مش عملية!!

الضابط: دى المجموعة اللي بتدربكوا برة؟

أنا: كيبلر دا كوكب حضرتك.

الضابط: كوكب!، وكلب بلدي تافه.. تمام!!

w 

بلدي،  دا كلب  إستريتي  بأن  الدولة  أمن  إقناع ضابط  يكن  لم 
باألمر السهل، ولكن ساعد في إنقاذي ما تداولته الصحف األمريكية 
عن إلقاء القبض على كلبين بإحدى حقائب المسافرين إلي أمريكا 

وهم في حالة إعياء تام، وبحوزتهم عدد ١ شريط كاست.

صالح«  مدحت  »الفنان  اسم  عليه  ومكتوب  تاني«  »كوكب 
جهاز  مبنى  »الساحل«  عليها:  مكتوب  هندسية  خرائط   ٣ وعدد 
نزلة  لتقسيم األراضي والعقارات، »الكارته«، » سرفيس  الكوكب 
سمان كبيلر٢«، ومجموعة أخرى كبيرة من كروت شحن للهواتف 

المحمولة!
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الفيسبوك 2

إستريتي يجلس مقتطب الوجه!!!!

أنا: إيه يا إستريتي مالك؟

إستريتي: حصل حاجة كدا مضيقاني شوية.

أنا: خير إيه اللي حصل؟

إستريتي: كنت على الفيس و...

أنا: أوًلا اسمه »فيسبوك«وبطل شغل الزبالين ده.

إستريتي: ما علينا أنا كنت على الفيسبوك ولقيت صورة »صاروخ 

أرض جو« حتة كلبة إنما إيه ما قولكش اسمها » ريتا«.

أنا: وبعدين؟

إستريتي: بعت لها friend request يعني »طلب صداقة«.

أنا: فاهم يا إستريتي يا متعلم..... بالش تترجم وحياة أبوك.

بعملش  ما  أنا  ساعتها  ومن   accept عملت  يكمل:  إستريتي 

حاجة غير إني بتابعها على الفيسبوك واعمل like ألي 
.post حاجة تعملها

أنا: إنت حاطط صورتك على الفيسبوك؟
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إستريتي )بتردد(: يعني مش صورتي أوي.

أنا: أومال صورة مين؟

»الشموع  فيلم  في  سليم  صالح  أستاذ  »روي« كلب  إستريتي: 

السوداء« لقيتها على النت فحطتها، )ويكمل( بس على 
فكرة كنت ناوي أقول لها الحقيقة في الوقت المناسب.

أنا: كمل وبعدين؟

ا tag على  إستريتي: بنت الجزمة »شيكا« بنت خالتي عملت ليَّ

لقيتش  ما  وبعدها  الزفت  زي  فيها  شكلي كان  صورة 
ا unfriend!، وما بتردش  »ريتا« تاني؛ الظاهر عملت ليَّ

على أي message مني.

أنا: ماعلش يا إستريتي »ليس كل ما يتمناه المرء يدركه«.

إستريتي: يعني إيه؟

w 

في هذه اللحظة تطرق الباب »شيكا« وينفعل إستريتي.

صور....صور.... دا؟  فيه  إنت  اللي  الفراغ  أم  إيه  إستريتي: 

صور.... يلعن أبو شكلك في األرض!

شيكا: في إيه؟
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تلتوميت  متيين  يجي  ترفعي  يوم  عالي(: كل  إستريتي )بصوت 

 duck صورة على الفيسبوك وفرحانة أوي بنفسك وعامله
ا ليه أصًلا ؟ أنا  face إنت ناقصة تشوه؟! وتعملي tag ليَّ

طلبت منك حاجة يا متخلفه؟

شيكا: كل دا علشان »ريتا« سابتك؟

إستريتي: وانت عرفتي إزاي؟

متابعة  وكنت  »ريتا«  بتوع   friends الـ  من  أنا  أبًدا  شيكا: 

الموضوع من األول.

إستريتي: موضوع؟

شيكا: بص يا سيدي أنا كنت مالحظة إن كل حاجة هي تحطها 

بدأت  وهي   like تعملَّها  سعادتك  الفيسبوك،  على 
تعمل like ألي حاجة إنت بتحطها.... دا طبًعا غير الـ 
 looool زي  الجميلة  وبتاعتها  بتاعتك   comments
 .... يتحط  هبل  أي  على   can’t stop laughing و 
بعدها  أنا قلت هايبقي في موضوع، وفعًلا  ومن ساعتها 
 Ya“ بتقول   status حاطه  »ريتا«  لقيت  بأسبوع 
 Sweet« وحضرتك. سارق كلمتين من فيلم.... ”Rab
الموضوع  قلت كدا   status وعاملهم   »November
دخل في الجد .....رحت عامله tag لصورتك الحقيقية 

علشان يا حرام......
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إستريتي بانفعال: وانت مال أمك؟

هنا لم أتمالك نفسي من التدخل وتعاطفي مع صديقي إستريتي! 
ونظرت في عين »شيكا« بحدة وسألت إستريتي:

وقالت  قريب  زبالة  صفايح  جنب  اتصورت  »ريتا«  هي  أنا: 

»With my lovely family« ومش حاطة أي صورة 
لنفسها؟

إستريتي: أيوه مين اللي قال لك؟

أنا: هو عيد ميالد أمها كان األسبوع اللي فات؟

إستريتي: أيوه!

أم أحبها سهرت من أجلي  أنا: هي حطت post “اللهم إن لي 

وعلمتني فبارك لي فيها..... إلى آخره”.

إستريتي: إنت تعرفها من أين؟؟

أنا: أمها دي... أمها دي تبقى خالتك يا إستريتي.

تهرول شيكا مسرعة ناحية الباب ويطادها إستريتي.

شيكا: ما تصدقوش والله ما كان قصدي.

إستريتي: با بنت الكاااااالب.

ا قدام أصحابي. شيكا: ما انت كمان اتريقت عليَّ

إستريتي: آه يا عيلة زبالة!!!
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أنا: فعًلا.. عندك حق... عيلة بنت كلب ... المؤاخذة يا إستريتي!

ثم انقطعت أحاديثي مع صديقي الجميل إستريتي.

ال أدري وال أذكر السبب، أحياًنا أشتاق للحديث معه بل أشتاق 
إليه هو شخصًيا وأحياًنا أيأس منه وأفقد األمل في أن يتغير!

و من يدري ربما سنعود ألحاديثنا قريًبا.

أراك الحًقا صديقي. 
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