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  ! رب بيت أبوكخي
سم زى ده   ؟ مني ها يسمح لك 

لضبط.  عادت القاعة لطبيعتها ، بعد أن حط اكتتاب البنك األهلى أوزاره بعض من تلك اجلحافل الىت جاءت لالستثمار .  ألحرى ليس 
النتيجة أن تضاعف تقريبا عدد .  اولني يومينيقرروا االستمرار كمتد ، وذاقوا بعضا من الربح السريع بفضله ، ىف البورصة ألول مرة بسبب االكتتاب

متأل  - ضافة للقدميةإ-أصبحت  ، واضطر إدوارد لشراء دستة ونصف من كراسى إضافية جديدة.  الثابتني وغري الثابتني سواء بسواء ، املرتددين
الواقعة ما بني  ، عض الوقوف ىف الطرقة اجلانبيةفسوف تلحظ ب ، ولو حدث وزاد عدد الرواد أحيا ، ال حيلة ألحد بعد ذلك.  القاعة عن آخرها

  . مستندين هلذا احلائط ، صفوف الكراسى املرتاصة وما بني احلائط اآلخر للقاعة

بدوره ال أصبح  -بدأت غرفته تفقد هدوءها التقليدىالذى -إدوارد .  ومينا وحىت نصر هللا غري مسبوقڤت أصبح الشغل على كاهل سامر ومري 
أصبح كم االستشارات واألسئلة .   حىت جملس األمن زادت األعباء عليه بشدة . الكثري للدردشات اليومية املطولة مع مساء أو غريها جيد من الوقت

دة األعباء زادت اخلالفات واملشادات فيما بني األعضاء اخلمسة وطبعا.  أكرب   . مع ز

م يعاتب احلاج روميو هم تقعد معا ، سوسن القصري وبضاعتها املكشوفةيعىن موش كفاية علينا فستان :  بعد أ .  ها جتيب لنا واحدة من إ
  ؟ وبرتحب بواحدة ال مؤاخذة ،  طفشت الشيخ حجاب ؟ وما فيش غري الكرسى إللى جنىب علشان األشكال بتاعتك دى

والىت حتمل  ، سن القصرية وعانتها العاريةتكون لدى روميو غضب خمتزن بسبب طول املضايقات الىت طاملا استشعرها ىف النظرات لفساتني سو 
ا جمرد جسد أو خليلة أيضا دون أن يعرف ،  ڤتيقول موجها الكالم ملري .  واآلن ها هو ينفجر بسبب ما قيل له عن العاهرة.  ضمنيا إهانة هلا أ
لضبط إن كان جادا أم ميزح ها استورد .  ها أفتح حمل ىف سيىت ستارز.  قومى صفى ىل حساىب وإديىن فلوسى ! يلعن أبوكم كلكم:  السامع 

ن كل البنات ها جتيىن علشان .  ها أكسب أحسن ألف مرة من القعدة عندكم هنا . معاى عناوين مصممني ومصانع هناك.  املالبس من اليو
  ! Slut Houseأو  Slutها أمسيه  ؟ عارف ها أمسيه إيه.  اسم احملل وعلشان اهلدوم اهلشك بشك طبعا

سم زى ده ! خيرب بيت أبوك : عادة ينسى احلاج كل اخلالف األصلى ويتحول للموضوع اجلديدكال   ؟ مني ها يسمح لك 

ريخ ممنوعات بقت .  البنات بيستخدموه عادى على سبيل املداعبة ، ااالسم ده ما عدش شتيمة  عمن - ريخ البشرية ده كله 
ىف  ، الثورة اجلنسية عيىن عينك ىف الشوارع.  سنة كانت اخلمر ممنوعة ىف أمريكا ٨٠من أقل من  . من أول الشاى والقهوة والدخان ،  مسموحات

ال ىف األرض وال ىف  ، وال حد ها يوقفها ! اپاپثورة   ! سدوم وعمورة ؟ سنني ٥مني كان يقول كده قبل .  وىف السعودية ، وىف إيران ، مصر
  ! السما

لن -   ! اربس سدوم وعمورة احترقوا 

  ! ربنا غري رأيه ودلوقت بيدى الثواب للى يوفق رأسني ىف احلرام ؟ ليه هو أنت ما مسعتش -

خدك  شيخ ويريح العامل من كفرك ! استغفر هللا العظيم ! استغفر هللا العظيم -   . ربنا 

ردو أ شخصيا ها أسأل ماريلني مونرو وبري ؟ ما هلا جهنم  حاج - هد شريف ومچيت  موش .  دحية كامل راحوا فني وها أروح معاهمو
  ؟ ٧٢ليه عدد احلور العني :  فيه سؤال طول عمره حمريىن  حاج ؟ أحسن من احلور العني إللى كلهم شكل بعض

  ! عدد غريب فعال)  : آخذا السؤال على حممل اجلد ( -

 ! هأ ! هأ ! ٢شان ده عدد األوس واخلزرج بتوع بيعة العقبة جزء أو عل ! هأ ! هأ ! هأ ! جايز علشان ده عدد إللى آمنوا مبحمد ىف مكة -
  ! هأ

وأفرد لك الكسرات الفظيعة  ،  بكرة ها أجيبها معاى.  املكوجى بتاعنا لسه عنده مكوة الرجل بتاع زمان ؟ عارف أ بكرة ها أعمل إيه -
فوخك املكشكش ده   ! إللى ىف 
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خدش على  ، ونس إللى أنت شايفه ده.  أ متأكد أنك كنت شقى ىف شبابك ! نتآه  خلبوص  بتاع املكشكش أ ؟ مكشكش - ما 
علشان خاطركم أنتم االتنني ها أجيب ىف احملل ميىن .  كل حتة.  موش العراق وتركيا وبس.  برضه كان خلبوص كبري ىف شبابه ، شكله املدهول

  !  راجل  عسل أنت !  وكلى لك  حاجفوخى ورقبىت.  هات ىل مكوة رجل لو عاوز.  سكريتس مكشكشة

  ! على أية حال حلسن احلظ السيىت ستارز ما عدش فيه خرم أبرة للى زيك)  : سرعان ما يهدأ ( -

.  موش غريب خالص ٧٢مث أن عدد  ؛ ؟ الراجل عاوز ينام مع أصحابه ىف اجلنة ونتتصور  : ما هذا اخليال اجلنسى املريض ‘:  ويصحح ونس
وأن فرقة غريهم  ، كلهم ىف النار ، فرقة ٧٢قولوش أنه تنبأ أن رفاقه املكيني أو معاهديه اليثربيني أولئك أو هؤالء سيتشيع كل منهما ليه ما ت

  . ’ ! هو وحده ؛ خالص هى الفرقة الناجية

.  ’ ! هأ ! هأ ! هأ !  فوليعىن نص قاروصة مق ؛ ألنه ست دستات من بتوع زمان ٧٢جايز ببساطة  ؟ إيه العقد دى ‘:  ويسخر روميو
أنت  ‘ : مث يشاركهم الضحك.  ’ ! ٧٢ها يؤمن ىب أكرت من  ، أ لو رحت نيو يورك موش مكة وقلت أ نىب ؟  ٧٢ ‘:  ويهمس وحيد لنفسه

  .  ’ ’ ميىن سكريت ‘موش ’  پچو ميىن  ‘واملفروض تقول  ، نسيت  روميو أنك بتمثل فرنسا ىف جملس األمن

ين عليك ؟ حيدإيه  عم و  - سى  واحد صاحىب  ! فرنسا نفسها بتتكلم إجنلش النهارده ؟ أنت موش عايش ىف الدنيا وال إيه.  أنت إللى 
اخلالصة الكرسى ده  ! هأ ! هأ.  جه األسبوع ده من هناك بيقول كان بيتعب لغاية ما يعرت على حد بيتكلم فرنساوى ، بيعرف فرنساوى كويس

  ! من بتوع العرب ! مجل:  مسعت  حاج.  جبه الباب يفوت مجلوإللى موش عا ، تبعى

 
  ، ها ينضف أسواق اخلليج

  ؟ پيد نفسهاوال ها يوسخ كيو 

فيضطر إلرسال سامر للبنك على حنو شبه يومى  ، يزداد الطلب على السحب النقدى.  يتخذ إدوارد لقدوم موسم املدارس استعدادات خاصة
هذا العام سارت األمور على .  هو ال يريد أن يكلف أحدا من العمالء عناء الذهاب للبنك أو انتظار الدور فيه.  رينةلعمل ما يسمى بتزويد اخل

م بيوم واحد على األقل ، ما يرام حتياجا م هلم  ، لذات حني راح يؤكد على العمالء أن خيربونه سلفا  عدا ذلك فهو سيضطر لتقدمي سحو
ما فيش داعى  ‘فاضطر أن مييل على أسد قائال  ، إذ جاءته ذات يوم طلبات أكثر من املتوقع ، مل يقع سوى استثناء واحد . على هيئة تشيكات

ما فيش  ، بصراحة كده ‘،  ’ ! ؟ دى فلوس مدرسة البنت ، أحنرف إيه  أستاذ إدوارد ‘،  ! أ خايف عليك تنحرف.  خد الفلوس دى كلها
وىف اليوم التاىل صرف التشيك ودفع مصروفات مدرسة  . فوافق ، ’ خد تشيك ، ولو موش ها تصرب لبكرة ، ت األسد بتاعناوأن ، فلوس ىف اخلزنة

  . سوزان

بعاد  تيچاكملح وحيد خيرج من جيب ال.  حني عاد أسد وجد كل العمالء ملتفني حول املائدة املستديرة  ، بوصة ٤×  ٦حمفظة بنية المعة 
بعاد .  داكنة كلمة سوىنكتب عليها حبروف  أو  ، بوصة ٨×  ٦يفرد ميينا ويسارا رأسيا السطح الالمح فإذا به شاشة مشدودة كالشراع 

يفردان على أرضية املكتب ميينا  ، بني هذين اجلزئني يوجد جزآن آخران.  بوصات ١٠أى قطرها  ، بوصة ١٠مبصطلحات احلاسوب شاشة 
ما لوحة مفاتيح  ، ويسارا لويندوز .  بوصة ٤×  ١٢بعاد فإذا  تضعه ىف لكن ألول مرة ڤيستا كامل األوصاف يقول هذا حاسوب يشتغل 
وإن كنت  ، وهذا مكان لشرحية هاتف خليوى ، وممكن إضافة عدسات هلا هنا ، مم بتوع زمان ٣٥أيضا هذه كامريا رقمية جبودة فيلم الـ  . جيبك

  . ن سنواتال أزال ال أملك واحدة منذ ختليت عنها م

ا ، إدوارد أكثر اجلميع اهتماما يبدو  ، يتفحصه طويال.  ومتثل جزءا مهما من مصروفاته ، على األقل ألنه يفهم ىف احلواسيب وأسس مكتبه 
بت على املكتب ، پروسيسورويقول ال نقول واهلارد ديسك و .  نقول بططوه وحطوه حتت نص لوحة املفاتيح وهو إللى متقلها وخملى اجلهاز 

  . عملوه فالش ميمورى وبرضه موجود ىف حتة حتت النص التاىن

  ! پتوپ البطارية؟ طول عمر مشكلة الال إللى أ موش فامهة هو فني البطارية -
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ه يعىن حىت وأنت مطبق.  الضهر البىن الالمع ده عبارة عن خال ضوئية.  هى الوش التاىن للشاشة ؟ حد يعرف:  ابتسم وحيد وتطلع للجميع
  . وراكنه ها يشحن

  ؟ برضه فني البطارية:  يلح إدوارد

حدى اجملالت األجنبية املتخصصة عن هذا اجليل اجلديد ، ويتوىل عارف الرد .  هى الشاشة برضه ! ما فيش بطارية:  إذ سبق له القراءة 
  . األدهى أنه بيشحن حىت وأنت حاطه ىف جيبك . كل خلية ضوئية مكثف صغري بيتشحن حتت

  ؟ ىف الضلمة -

م بيفكروا يعملوا الوش التاىن ! منتشر برضه خال حرارية بتشحن املكثفات ! أيوه - زى ما خال .  الشاشة نفسها بطارية ، ده حىت قريت أ
  . بني كل واحدة وواحدة تتحط خلية ضوئية ، شارات الصورة ةبالزما متوصلال

لشاشة الرقيقة بني إصبعيه نبهارويق ، وميسك وحيد    . ’ ! دى هى االخرتاع الكبريالطرية پالستيك حتة ال ، ختصار ‘:  ول 

كل حاجة ها تبقى قريب رقاقات .  DVDأو  CDال مكان لـ  ، هو فني القرص املكتنز ، السؤال إللى ما حدش سأله ‘:  ويعود عارف
  . ’ ! فالش

كون الشامل اجلامع الذى يغطى كل احتياجات صناعة احلوسبة من األلف من اآلن فصاعدا عنصر السيليكون هو امل ، نعم ‘:  ويعلق وحيد
  . ’ ! لقد دالت دولة األلومنيوم:  واليوم ها هى الثورة التالية ، منذ قليل دالت دولة احلديد.  إىل الياء

رة بقت بغاز الفل ، زى ما دالت دولة التنجيسنت ‘:  ويعلق إدوارد ضاحكا لغرابة التعبري   . ’ ! فلوروسينت ، وروكل اإل

لكالم عرب املايكروفون ، يواصل وحيد أن اخلطوة التالية هى التخلى عن كل وحدات اإلدخال وأن كل شىء  ، لوحة املفاتيح الفأرة أو حىت 
القلقة ڤت حمس مري تت . أو حىت ال سلكيا متاما ، إما بوضع أحد األصابع فوق حساس أعصاىب معني ، سيصبح اتصاال مباشرا بني املخ واجلهاز

قريبا إن شاء هللا ها :  ويقول بلغة ملؤها األمل ، ويسأل عن سعره ، أما أسدا فيواصل تفحص اجلهاز،  للفكرةعلى مفاصل رسغيها وأصابعها 
  ! أجيب واحد زيه لسوزان

درا ما .  لقادمة من اخللفتلتفت فجأة وبكل قوة حنو اجللبة ا ، القاعة الىت انكبت ىف هدوء وتركيز حول حاسوب وحيد اجلديد رزق الذى 
پيد كيو .   ألف مربوك  أستاذ وحيد:  يدخل مندفعا وصائحا وهو بعد عند الباب اخلارجى ، تى للشركة منذ عاد للوردية الصباحية جمددا
ا ها تفتح فروع ىف كل دول اخلليج  پيدإللى عاوز يلحق يشرتى كيو  ، وجيت أقول لكم بسرعة ، لسه شايف اخلرب على اإلنرتنيت.   أعلنت أ

لفني سهم بسعر السوق بسرعة،  ڤتلو مسحىت اعملى ىل إيداع صورى  مري .  فورا ىن قصادهم  ، ما ختافيش.  دخلى ىل أوردر  ها أبيع أسهم 
اع الصورى هو أقصى جتاوز اإليد ( ! كمان كل السوق ها يولع.  خالل أسبوع ٢أكيد السهم ها ينضرب ىف .  وأسوى احلساب قبل آخر النهار

حية تيه املشاكل من أية  تى أبدا ، بل ويسمح به على مضض . ميكن أن يقبل به إدوارد الذى يرفض أن   . خوفا من تفتيش مفاجئ ال 
ن اإليداع.  والسبب ىف هذا حسب روميو أن الشركة قد النملة ويستخسرون البنزين ىف مشوارها ليس ومهيا وأنه ىف  وحىت لو أتى ميكن التذرع 

  . ) طريقه اآلن للبنك بواسطة احملاسب

وإهلى أ ىف حاجة  ؟ أ قلت إيه األسبوع إللى فات.  إحساسى ما خييبش أبدا ، موش قلت لك  أستاذ وحيد ! هللا أكرب ‘:  يهلل أسد
  . ’ هلل

ا  ، اللهم اعطينا من بركاتك ، آه منك  موال ‘:  لوفةويقول ساخرا مجلته املأ ، ميسح ضهرى يده ىف كتف أسد مث ميسح صدره هو 
  . ’ ! واكفينا شر حركاتك

وتطلب أوامر مكتوبة حىت ،  ڤت ترتبكومري  ، يعطى روميو وسوسن وعارف وأسد وكثري من احلاضرين واحلاضرات أوامر على نفس طريقة رزق
أى .  پيداحملتملة لسهم كيو  ’ املقاومة ‘اح يسرد للحاضرين من ذاكرته أرقام فر  - بنهالرهان على شركة بعد املتمسك -أما ونس .  ال يقع خطأ

ما قيمة .  وعارف حياول أن يفهمه أن ال ضرورة ألن جيهد نفسه هكذا.  كثريا عندها  ’ قاوم ‘أو  ، األسعار الىت فشل من قبل ىف كسرها صعودا
ا يوميا ، ىف دقائق نقاط املقاومةسيكسر كل  ، خرب ضخم كهذا ؟ التحليل التقاىن ىف حلظة كهذه   . وسيحقق للسهم احلدود القصوى املسموح 
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فإن  ، ’ العك التنازىل ‘على العكس من حالة اهلبوط الىت يتفق فيها اجلميع على مصطلح ونس الشهري .  يتبارى اجلميع على توصيف احلالة
 ’ اجتاه صعودى ‘هنا يرتاوح اجلدل على توصيف املوقف ما بني .  راء بال رويةاخلالفات تدب بشدة ىف األوقات الىت يتدافع فيها الناس على الش

:  أجاب ، حني سأله ضهرى ملاذا.  الوحيد الذى مل يبد متهلال على وجه اإلطالق هو وحيد.  وهكذا ، ’ اجتاه صعيدى ‘و ’ اجتاه سعودى  ‘و
م ماليكة زى اسم الشركة ، استخدم كلمة ماليكة ولوال أىن ما أحبش.  پيدأ أعرف دكتور فرغلى ومعظم مديرى كيو  شغالني .  كنت قلت أ

 ، أى اسم من دول ، جولدمان ساكس ، مرييلل لينش ، مورجان ستانلى ، كأرقى بنك استثمارى ىف العامل ، ألصول واملبادىء والقيم العريقة
وال  ، ها ينضف أسواق اخلليج ، نصب وشركات خسرانة ، ورق ىف ورقهل دخوهلم أسواق اخلليج إللى كلها :  السؤال النهارده.  وميكن أحسن
ملرة ، لغاية ما أعرف اإلجابة ؟  پيد نفسهاها يوسخ كيو    ! أقدر أقول إىن غري مطمئن 

  . ’ ! فيه حاجة قالقاىن…  ! شكلك ما يطمنش ‘:  ويغىن ونس على الفور

 
  ثقافة الذعر

تى احلادية عشرة ، تى السابعة صباحامن يريد املشاركة ىف صيد السمك  هكذا كانت دعوة احلاج للجميع للقدوم للقناطر .  ومن ال يريد 
  . قبيل انتهاء جلسة اخلميس

ت .  أضمن حلمة ىف البلد.  واخنرط يشرح أن الرقابة صارمة جدا على ذبح اخلنازير.  ’ ؟ حد حيب حلم اخلنزير ‘:  أيضا سأل أطباء السلخا
القول بكون اخلنازير مسينة بطبعها .  ما ختافوش هى صحية جدا ، وبغض النظر عن أى حاجة من دى . نازير واملسيحيني معايكرهون اخل

لكن لو ربيتها على األكل األخضر كما يفعلون  ، وبقا اخلبز ’ الرمرمة ‘السمنة بسبب القمامة و.  هى ليست أمسن مثال من األبقار.  أسطورة
روح أجيبه من األسكندرية . إطالقااحليواىن النقى الصحى الشهى پروتني لكانت أنقى وأسرع وأعظم وألذ مصنع لل ، كاوأمري  اپىف أورو  واحد .  أ 

لة خالص وال علف اصطناعى وال حىت عيش ، صاحىب صاحب مزرعة بريبيه على الربسيم والتنب مزرعتهم لسه برتبيها كما كانت .  ما فيش ز
ومني قال لك أىن أحب الذبح  ‘:  ويرد ، ’ ؟ و ترى بيدحبوه لك خمصوص حسب الشريعة ‘:  ويسخر ونس.  م زمانتقدم لألجانب أ

يعىن  ‘:  وجيد ونس فرصة ذهبية.  ’ مل خترتع يوما طريقة أخرى أكثر منه بشاعة لقتل حيوان ثديىي ، ده أكرب ذبح حرام على وجه األرض ، احلالل
 ؛ إمنا أصلها وثىن ، طريقة الدبح دى شرق أوسطية صحيح ‘:  وجيد احلاج الرد.  ’ ! ؟ شريعة اإلسالمية شريعة متوحشةأنت معرتف دلوقت أن ال

هلا أو علشان تستمتع مبا قدم هلا ، والزم تنزل أكرب كمية دم ممكنة ، الزم احليوان يتعذب أطول فرتة ممكنة خد  الدنيا .  علشان اآلهلة تلحق 
ساحمىن  حاج أنت موش فاهم  ‘:  ويستطرد ونس.  ’ الدبح حتت خمدر أو على األقل برصاصة ىف املخ للقتل الفورى الرحيمفيه  ، اتطورت
ألحياء شفاء للصدور ، القتل متعة ىف حد ذاته:  الفكرة ت بس ، التعذيب والتنكيل  م .  إمنا للناس كمان ، موش للحيوا ربنا قال قاتلوهم يعذ

يديكم :  مث يكرر السؤال ضجرا من عدم تلقيه إجابة بعد ، ’ ارمحنا من فتاويك شوية  عجل أنت ‘ ، ’ ويشفى صدور قوم مؤمنني…  هللا 
أنت كده ىف حد ذاتك  حاج إللى  ‘:   وال يرد أحد سوى وحيد . ’ ها أطلع من هنا على األسكندرية لو عاوزين ؟ حد له شوق للحم اخلنزير ‘

عليك اآلن  هالة  ‘:  ويتمتم بينه وبني نفسه ، سف وحيد لسخريته ؟ يعىن آه وال أل:  ويزداد سخط ضهرى،  ’ ! قافيةتعددية ث بيسموها
ا الذبح احلالل:  إضافة هذه لقاموسنا اخلاص عن لسان العرب بشع طريقة ممكنة ويسمو ت  عتباره .  ’ ! يقتلون احليوا وحيسم روميو األمر 

نية  حاج.  بس موش عاوزين نتعبك وتروح األسكندرية ، كالمك مغرى جدا ‘:  بقدرة احلسم لكل املواقف املائعةالوحيد املنوط    ’ ! مرة 

نتظام لرمسيس وأصبحوا أصدقاء لسنوات طويلة ، أتى أغلب من نعرفهم منهم تون  ستثناء إدوارد ومينا وروميو  ، كلهم.  لذات من 
لسمك الطازج الصحى ، املدمر للصحة ’ البلدى ‘كانوا مينون أنفسهم بشواء الضأن  . أتوا مبكرا ، وسوسن ملاجنو الباهظة ، و لكن األهم  ، و

  . حىت يتسقطوا منهما أخبار الشركات ، لقاء يسرى مديرة البنك أو جمدى الوزير ، منها مجيعا

مل تقع  ، مث كيفية شدها ، وحتسسها ، وإلقاء السنارة ، ية وضع الطعمستثناء تعليمات ضهرى املتواصلة حول اختيار أماكن الصيد وكيف
وكيف أن القاهرة تفتقد السماء الزرقاء  ، عن اجلو ، فقط دار حديث طويل نسبيا بني وحيد وضهرى.  أحداث تذكر خالل ساعات الصيد

لتأكيد على تغريات مناخية أشد جذرية مما كان وكالعادة فاجأ وحيد اجلميع برأى آخر من آرائه الغريبة ق.  الصافية كالىت هنا ائال إن األمر ينطوى 
  . أشد جذرية مما يقال حىت عن ثقب األوزون وغازات البيت الزجاجى . عن حرق قش األرز مثال يقال
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ر أقدام على األرض حتت كل طبقات الثلج - وأن العصور الوسطى كانت  ، شفتم العيال اإلسرائيليني أثبتوا هلم إزاى أن جريينالند عليها آ
ىن أوكسيد كربون ىف أى من هذه العصور ، أشد حرارة من اآلن دورات كربى .  هم يقولون إن األمر مرتبط بدورات ما للشمس . ومل يكن هناك 

تى بعصور ثلجية كاملة ٩٠مرة كل  وهو ما حيدث  ، تؤدى الخنفاض مث ارتفاع نسىب للحرارة ، سنة ١٥٠٠ودورات أصغر كل  ، ألف سنة 
بيعملها  ’ أفالم ‘ حاج املوضوع كله .  عند كل قش األرز أصبح حيول لكحول امليثانول واإليثانول ومع ذلك مل ختتف السحابة السوداء.  اآلن

ان يبتزوا ضرائب علش ، ىف حياته ’ اقتصاد ‘علينا آل جور ودراويش ومهاويس البيئة إللى زيه إللى طول عمر ما واحد منهم استخدم كلمة 
ت حللفائهم ىف العامل الثالث   . ، ال أكثر وال أقل لنفسهم ومعو

ىن أوكسيد الكربون أو احلفاظ على البيئة - كل  ، إنه صراع حر . إال هؤالء ، طيلة حياتى ىف الزراعة مل أر حيوا واحدا شغل نفسه مبسألة 
 ، وهى لديها من األنياب واألظافر ما جيعلها تدافع عن نفسها متاما ، البيئة هو البيئة نفسها والوحيد الذى عليه أن ينشغل مبسألة ، يفعل ما يشاء

زاد غاز امليثان ىف  ، أ أنشأت مزرعة دواجن . وخترج هى الفائزة ىف كل مرة ، وتقرر ختلق تواز بيئيا جديدا أكثر تطورا التحيؤ لألليقتقرر أن 
ضيع ، بيحصل توازنبعد شوية  ، بيسموه تلوث ، اجلو ا عن الالزم أ إللى   ، الناس دى عبيطة:  أقول لك حاجة م اآلخر.  لكن لو أ زود

ا جعلت اإلنسان  وإال كانت قد دهسته   ، اإلنسان أتفه من أن ميس شعرة من أمنا الطبيعة . فبتفتكر أنه يقدر يغري مناخ األرض ، لههو اإلمبا أ
نية   . كما صرصار ىف 

م كلهم كانوا قاميني الدنيا وما بيقعدوهاش ملا كانت أمريكا هى أكرب منتج لغازات .  اليسار جمرم ومتآمر ، ليسار موش عبيطا - والدليل أ
الدنيا ربيع واجلو بديع وقفل ىل  ، وكأن كله بقى متام التمام ، كلهم سكتوا ال حس وال خرب  ١ومن ساعة ما الصني بقت رقم  ، املنزل األخضر

.  فجأة واحلرارة معتدلة واهلواء نقيا واألوزون وفريا وما فيش أى مشاكل أو مواضيع من أى نوع ومل ال السماء أصبحت صافية ، لى كل املواضيعع
ا ذات القصة تتكرر دومنا خجل ؛ اليسار خائن ومنافق د احلرية قدميا أقاموا الدنيا ومل يقعدوها حني حاولت أمريكا مساعدة الشعوب الىت تري:  إ
مث مل ينبسوا ببنت شفة حني ذبح هؤالء الشيوعيون ثالثة  ، خرجوا مبظاهرات هائلة قائلني حنن ضد احلرب وسفك الدماء ، ىف جنوب شرق آسيا

نفس الشىء حني أقاموا الدنيا ومل يقعدوها حني عصب جندى أمريكى عيىن جهادى .  ماليني من السكان مبجرد انسحاب القوات األمريكية
أو  ، بينما مل يكونوا قد نطقوا بكلمة واحدة حني قتل صدام حسني ماليني شعبه ، خرجت املظاهرة جتعر بشعار اإلنسانية ، راقى سلفى دموىع

مؤامرة من  ، القصة كلها إذن كان لعبة سياسية موش أكرت . حني خيرج كل جهادى من السجن ويقتل عشرة جنود أمريكيني أو مائة عراقى بسيط
  . آل جور على شركات البيزنس وعلى االقتصاد األمريكى أمثال

  . ’ ؟ تلقاه بس كان مشارك ىف مصنع سربتو أو حاجة كده ‘:  وال يفوت ونس الفرصة لصياغة نظرية مؤامرة خاصة به

ا ىف املدارس-بل الكتب واألفالم وحدها  - ا ذات .  ىن املالينيجتعله جي -والىت جعلت ماليني األطفال ال ينامون الليل بعد مشاهد إ
وخلق من خالهلا الكراهية والرعب بني  ، الىت طاملا احرتفها اليسار fear mongeringاخلوف تقتيات ثقافة الذعر أو ما يسمى نشر أو إشاعة 

درا ما تصدى له أحد ، طبقات اجملتمع  ، ران أو روسيا أو الصنيبينما إذا ما حدث وحذر أحد من أخطار حقيقية كالقاعدة أو العراق أو إي ( و
  . ) خرجت مسوخ اإلعالم تنهش جسده حىت خناع العظم

 
ظ ؟ العرض والطلب ىف دى كمان -   ؟ البشرية كلها ها متوت لو املناخ 
  ! ، وكالمها أهم من اإلنسان أهم من البيئة االقتصاد ؟ وإيه املشكلة -

  . ’ ؟ طب واحلل ‘:  ويعود ضهرى

 ، ما بيبصوش ألبعد من حتت رجليهم ، دول شوية سفلة انتهازيني وبلطجية.  وال الصينيني إللى ها حيلوا أى حاجةموش اليساريني  -
  . حيل كل حاجة العرض والطلب هو إللى كالعادة.  وعاوزين فتافيت م الكعكة موش أكرت

ظ ؟ العرض والطلب ىف دى كمان -   ؟ البشرية كلها ها متوت لو املناخ 

  ! ، وكالمها أهم من اإلنسان أهم من البيئة االقتصاد ؟ شكلةوإيه امل -
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ار تكلمنا عن أمنا الطبيعة بينما تتحدث بكل هذا االستهتار عن البيئة -   ! ؟ إزاى ليل 

لبيئة - ا  ؟ م ٥٠ºم أفضل من درجة  ٢٥ºكل ما قلته إنه ال يوجد لدى أمنا الطبيعة قانون يقول إن درجة حرارة   ؟ من قال إىن أستهرت  إ
ألنبياء . وهو ليس الكون وال حىت األرض ، فقط أفضل من منظور اإلنسان قام بتفصيلهم على  ، اليسار صنع من اإلنسان ما فعله اإلسالم 

م ، مقاسه أوال ء األكثر الشى ، اليسار قتل ىف اإلنسان مفهوم الصراع ، كما قتل اإلسالم األنبياء ىف صورهم وقصصهم األصلية.  مث اعرتف 
مث بعد ذلك قال إن هذا االنسان التخيلى املختلق هو النىب أو  ، جعل كلمة إنسانية مرادفا للمودة والتآخى واحلياة االشرتاكية.  قاعدية ىف الكون

على  -أنت وأ- قدميا لقد اتفقنا  . ولن يكون ، املشكلة أن الكون ليس مفصال أصال على مقاس اإلنسان وال أية عشرية بيولوچية بعينها.  اإلله
حلديثة قد عرفتها احلياة البيولوچية لألرض من قبل اإلنسان وكل ما فعله اإلنسان هو التخلف وحماولة إدارة العجلة  ،  أن كل التقنيات الىت نسميها 

الشىء الوحيد اخلري  . ة هذا الكونوالغرور خييل لصاحبه أنه فوق قوانني صاحب ، ألن مع العقل ولد الغرور ، العقل شىء رجعى بطبعه . للوراء
  ؟ سنة ٢٥٠٠أليس هذا ما نقوله منذ  ، بطبعه هو املادة

ختصار  ) : ساخرا ( - ت ترث األرض - ماسرت أرسطو-يعىن    ! ؟ الروبو

  ! ؟ چيينية بتاع اهلندسة ال ، أنت بدأت تعجب مبينسكى كمان -

ت هلا أن الروب ،  بس إللى موش فامهة مينسكى ! طبعا -   . التحيؤ لألليقوالكل داخل ىف معركة واحدة هى حرب  ، چيينات هى كمانو

 
ا أصرح جتسد ملبدأ املنافسة واالنتخاب الطبيعى ، ال غرابة أن احلروب هى قاطرة التاريخ   ؛ أل
ا ، صلوات أمنا الطبيعةهى احلروب بل ىف احلقيقة    ! مثلما املذابح حمرا

ا هلا  ! فعال ! حلى كالمأ)  : مندهشا ( - ألن ببساطة  ، وهذا هو السر ىف أن احلروب تؤدى عادة للتقدم التقىن ، چييناتالتقنية ىف حد ذا
أليس مثريا للفضول أن كل ما حولنا من حواسيب وليزر وساتياليت وخليوى  ! چيني التقنيةهو  ، الذى خيرج أقوى بني كل املنتصرينچيني ال

إن مل يكن هو الوحيد الذى  ، چيني التقنية هو األسرع تطورا إطالقا ؟  ن ىف األصل برامج حربية للمؤسسة العسكرية األمريكيةكله كا ، وإنرتنيت
ا أصرح جتسد ملبدأ املنافسة واالنتخاب الطبيعى ، ال غرابة أن احلروب هى قاطرة التاريخ.  يتطور صلوات أمنا هى احلروب بل ىف احلقيقة  ؛ أل
ا ، الطبيعة وى تقلب تبقى مكنة وال إيه  حاج)  : متذكرا كالم احلاج مرة أخرى ، ويستدرك ( ! مثلما املذابح حمرا ال جيد ردا  ( ! ؟ أنت 
ظ ليه.  أ ها أمشى معاك ىف فرضية أن إحنا السبب ىف تغري املناخ : بص)  : فيواصل ىن أكسيد الكربون ؟ املناخ  ت .   علشان الكربون و غا

ت أفريقيا االستوائية بتتقطع.  األمازون بتتقطع هل جم جبيوش .  موش ده السبب ؟ اپشركات جشعة جاية من أمريكا ومن أورو  ؟ ليه.  غا
ا يةأ.  السبب الفقر ؟ واحتلوا الربازيل وال الكوجنو ا أخشاب البيت نفسه ؟ أخشاب يبيعو ا حبيث مل جيدو  ، أضناهم التخلف واجلوع والفقر . إ

لو الشعوب دى غنية ما كانتش مسحت حلد .  من أجل وجبة طعام لن تدوم حىت للغد ؟ ومن أجل ماذا ؟ سوى البيت نفسه يبيعونه قطعة قطعة
ا ها حتصل تطورات درامية  . نسيب كل حاجة للعرض والطلب.  اإلجناب غري احملسوب.  إذن من يدمر الكوكب هم فقراؤه وفقرهم.  يقطع غا

ر وخط االستواء يتغطى .  وإحنا برد ، اپ حرتتقلب أورو جايز حىت .  اپجايز تتجمد أورو  ، جايز تيار األطلنطى ينعكس.  اخىف املن القطبني حر 
  . لثلج

كس والع ، فاهلواء الذى يدور ىف اجتاه الساعة فجأة سنجده يدور ىف االجتاه العكسى ، جايز حىت تعريف املرتفع واملنخفض اجلوى ينعكس -
  . لعكس

جتاه دوران األرض حول نفسها وموش ها يتغري ،  أل - لذات موضوع مرتبط    . ده 

ختالف احلرارة بني االستواء والقطب ، سيبىن أحسبها ، أل ثواىن - جتاه دوران األرض لكن مرتبط أيضا  فلو انعكس هذا  ، آه طبعا مرتبط 
ح الىت يسببها املرتفع اجلوى أو املنخفض اجلوىاألخري فإن اجتاه دوران األرض احلاىل نفسه س   . يعكس اجتاه الر

لتاىل زراعة أمنمحات وأمنحتب موش ها  ، جايز كمان كيهك يفضل برد لألبد حىت لو جه ىف أغسطساخلالصة يعىن )  : ضاحكا ( - و
  ! تبوظ وال حاجة
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  . الطاقة واألبنية املكيفة والتقنيات القادرة على مواصلة احلياة لديهم ، سينجو ساعتها هم األغنياء واملتقدمون ، من أ ما كان -

  . أصال التقنية هى سبب املصيبة -

ىن أوكسيد الكربون لو له أثر فعال ، قلنا الشمس هى السبب األهم ،  سيدى أل - نوى وبسيط ، و لكن حىت لو التقنية هى .  فهو 
املشاكل الىت ختلقها التقنية ال .  أصال ال تقنية بدون مشاكل.  ل وال آخر مرة التقنية ختلق مشكلةهذه ليست أو  ، السبب ىف التغريات املناخية

فاحلل  ، فإن فشلت التقنية ، التقنية هى احلل.  هذا ما كنت أقوله وأكتبه دوما.  إخل  …حمطات نووية  ، طاقة نظيفة.  حتل إال مبزيد من التقنية
مث  ، إمنا ما حتطليش شرط مسبق أن العرب واملسلمني واألفارقة خيلفوا زى ما هم عاوزين ، ت ضد الطاقة النظيفةأ لس.  هو املزيد من التقنية

  ؟ إمشعىن غري ما بيخلفوش.  وأن احلياة شىء مقدس ، تقول ىل ده إنسان ومن حقه احلياة

  ؟ إمشعىن -

 ، هو سلعة زى أى سلعة.  اإلنسان موش على رأسه ريشة.  فتوحةعلشان املنافسة امل.  علشان السوق احلرة ! علشان العرض والطلب -
  ؟ أليس كذلك . إما أن تعدمها أو تبيعها بسعر أقل ؟ ماذا تفعل ، لو عندك فائض ىف سلعة ما ىف السوق.  خاضع لقوانني العرض والطلب

 
اية   . ال بد ألحدمها أن يزيح اآلخر.  ال ميكن للتقنية وللبشر أن يتكاثرا معا جنبا إىل جنب إىل ما ال 

  ! التقنية خري والبشرية شر ….  نتصرتالتقنية أفضل وس اتچيين
ت ا أمنا الطبيعة ، قبل اإلنسان مل يكن هناك عقل وال فكر وال معنو   . فقط كل األشياء مادية كما أراد

  . شديدة الرجعيةاإلنسان هو انتكاسة للخلف  ، ستثناء حفنة معدودة من البشر أشباه اآلالت
ا ميكن أن  تعتقدچية عشرية بيولو    ! هى شىء خطر جدا وشرير للغاية ، فوق قوانني الطبيعة تضع نفسهاأ

إن مل يكن عليه طلب  ، هل تعترب اإلنسان شيئا قابل للتلف.  احلبوب مثال ،  بل هناك سلع ال يصلح معها ختفيض السعر)  :  ضاحكا ( -
  ! ؟ فورى يتحتم إعدامه

اية ؟ ما الشىء املضحك ىف هذا - .   ال بد ألحدمها أن يزيح اآلخر.  ال ميكن للتقنية وللبشر أن يتكاثرا معا جنبا إىل جنب إىل ما ال 
ت ! التقنية خري والبشرية شر ….  نتصرتالتقنية أفضل وس اتچيين فقط كل األشياء مادية   ، قبل اإلنسان مل يكن هناك عقل وال فكر وال معنو
ا أمنا الطبيعة كما  تعتقدچية عشرية بيولو .  اإلنسان هو انتكاسة للخلف شديدة الرجعية ، ستثناء حفنة معدودة من البشر أشباه اآلالت.  أراد

ا ميكن أن  الىت  التقنية فقط هى.  هذا أيضا مما كنت أقوله وأكتبه دوما ! هى شىء خطر جدا وشرير للغاية ، فوق قوانني الطبيعة تضع نفسهاأ
لو كل البشرية ها تنقذ .  حىت لو كانت خمرتعتها ، تفسح هلا الطريق طوال الوقتهى الىت چية العشائر البيولو .  منت على امتداد التاريخ الطبيعى

ى اسم.  أ موش عاوز حد يباد.  أ ما عنديش مانع سم قدسية اإلنسان أو    . ده املرفوض ، إمنا حد يوقف الصراع والتطور 

  ؟ أنت ها تقلد كالم واتسون -

قلد حد ؟ ’ ال مسح هللا ‘موش قد املقام  ، واتسون إللى اكتشف الدى إن إيه ؟ إيه - أ قرأت .  طول عمرى ما قلدت حد ! مث أ موش 
  ! لكن أى فكرة بتطلع مىن هى بتاعىت ، الدنيا واآلخرة

  ! خلينا ىف السنارة بتاعتك إللى موش عاوزة تغمز أبدا.  نوخللى مناقشاتك دى بعدي.  إحنا جايني ننبسط النهارده -

ا كانت كلمات غزل مبناسبة ،  ڤتوبينما يهمس سامر بكلمات ىف أذن مري  فهم من خالل اللكمة اخلفيفة الىت تلقاها بسببها ىف كتفه أ
جل صوته األجش الذى تبدد هذه املرة على صفحة وجيل ، فيضحك ونس ، يسحب وحيد السنارة ويتفحصها برباءة ، الكالم عن السنانري والغمز

  ! موش قصده السنارة دى:  يقول ، النيل دون أن جيد جدران قاعة املستثمرين ىف رمسيس كى تزيده ضخامة

ا  ( ؟  شوف الطعم وقع وال إيه -   . ) يسحبها ضهرى منه ويعلمه مرة أخرى كيف يثبت إحدى الديدان 
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ء واألمهات هى دى داميا مشكلتنا مع   : اآل
  ! بنتعب فيهم لغاية ما نربيهم

ار مينا بكاء لرؤية خالته.  كانت البداية كئيبة جدا ، مع التئام كامل الشمل ىف منتصف النهار إدوارد .  الصورة طبق األصل من أمه ، ا
ب خاطر مينا وىف نفس الوقت حتاول رفع احلرج والعجوز الطروب ماريلني تطي ، ’ ! أنت ها تبوظ اليوم على الناس دى ، عيب كده ‘يهدئه 

ا اتولدت قبلى خبمس دقايق أىن أموت بعدها  ؟ فاكرين أن ملا أخىت متوت ها أموت أ ىف نفس اللحظة ‘والوجوم عن اجلميع  موش معىن أ
إحنا اتفقنا .  إحنا موش كده.  بسرعةالتانية تبطل أكل أو تعمل أى حاجة ومتوت  ، صحيح ده بيحصل مع التوائم املتطابقني.  خبمس دقايق
م . ’ ! وأكيد لسه قاعدة على قلبكم شوية.  على غري كده من ساعة ما  ؟ إيه  إدوارد ‘:  وكذا مل تنس التأنيب الذى كانت قد أعدته قبل أ

  . ’ ؟ سنتني ما نشوفش حد منكم ، رحنا لكم يوم ماديلني

 ، واألبعد ما يكون عن فطرية ضهرى أو اندفاع مىن ، شبه املفتقدة اآلن ، دهم طريقة كالمهاتش.  على الفور تصبح ماريلني حمور كل شىء
ما قة ، ينبهرون مبخارج ألفاظها الدقيقة شديدة الوضوح.  اللذان يعرفا يتحولون .  لكن دومنا تكلف أو استعالء ، الىت تنم عن أرستقراطية وأ

ت أكثر عنها وعن أختها ، معلومات كثريةتعطيهم  ، للكالم عن التوائم املتطابقني وأخريا يسأهلا ضهرى سؤاال مباغتا عن سر .  وتروى ذكر
كانتا تفعالن هذا كلما .  كانتا تستحمان سو حىت آخر العمر  ؟ ىف احلمام ؟ اتفقتم فني على أنك موش ها متوتى بعدها : استحمامها مع أختها
لزوجني مذهبها.  حك ظهرك مثل أختك كانتا تقوالن ما.  زارت إحدامها األخرى .  ومها حياوالن فهم معىن هذه العبارة ، كانت تذهب الظنون 

ا مراوغات  ، حىت اليوم مل يكن لدى ماريلني سوى ذات اإلجابة . كذا مل حيدث ما يعكر الصفو ، لكن أحدا مل جيرؤ أن يسأل أو يعلق قهرت 
رت فضوله الفكرة جدا   . اح خيوض فيها معها املرة تلو املرةفر  ، روميو الذى أ

ليه بطلتم كمسيحيني تسموا أسامى  ‘:  راح خيرتع موضوعا خمتلفا للحديث ، وحيد الذى على ذكر االستحمام تذكر رمانة ىف هذه اللحظة
 إن تلك أمساء قدمية عزف عن توقع أن تقول مثال.  ’ ؟ وبتسموا أسامى زى مينا وبيشوى ودميانة وماريناڤيكتور چورچ و زى إدوارد وهنرى و 

قالت ىف شىء من الغيظ إن هذا هو الفارق بني عصر وعصر وعصر .  لكن ما حدث هو أن ردت ردا خمتلفا ، تسميتها حىت اإلجنليز أنفسهم
.  كتاب شرشر وفلفل  بتوع ، عادل وسعيد وسعاد ، لفرتة أصبحت األمساء عربية.  وطبقوا ده حىت على األمساء ، عبمعصور قال التمصري.  لث

أللزهامير ، هنا تستدرك عرضا أن شرشر هذا كتاب خمتلف ا رمبا أصيبت  حني جاء ما يسمونه الصحوة  ‘:  مث تعود لتواصل الشرح.  وأ
رخيهم السحيق ا أمساء ما فيش ىف رأىي أ . وأخرجوا من الكتب تلك األمساء املندثرة للقديسني والقديسات ، اإلسالمية انكفأ األقباط على 

 ، ، فتحييه عليه وطبعا يتدخل أسد موضحا أن اسم ابنته هو سوزان وبنقول هلا  سوزى.  ’ ! ؟ وسى ولوسى وسوزىپما هلا  ! أسخف منها
  . ’ ! الزم جتيبها معاك املرة اجلاية ‘وتطلب منه أن يصفها ويتكلم عنها و

ا على حنو أو آخر .  ى جسدها لكن مل يذو بريق عينيها األخضريواصل وحيد جتاذب أطراف احلديث مع ماريلني الىت ذو  ا أل كان معجبا 
مه ا أم منصور بدون تنورة.  تذكره  شعر أن  ، لعكس.  مل تكن لديه ضحكة ليكتمها ، حني تذكر ما حكاه له ضهرى من واقعة الذهاب جلار

ا أبعد ما تكون عن بوسى ولوسى  ؟ أليست غريبة بعض الشىء ، رى ويسرىعن أمساء كضه سأهلا.   ضهرى مل حيسن تصوير أمه له كما جيب إ
ا على غرار السجع ىف ماديلني وماريلني ؟ وسوزى ا هى الىت اختار من قبيل العند مىن ال  ، وكانت كلها خناقات مشهودة مع أبيهم .  فرتوى أ
  . ومل يكن يرفض ىل طلبا ، أكثر

بل وطرفا  ، وكان شاهدا عليه ، وكان عمره سبع سنوات آنذاك ، لذى دار بني أمه وأبيه حول اسم يسرىهنا يتذكر ضهرى تفاصيل اجلدل ا
ه اعرتض قائال إنه ال توجد بنت امسها يسرى.  فيه ومن حني آلخر يصرخ  ! ؟ لكن يسرى ، فيه يسرا ، فيه يسر ، فيه يسرية ، يقول إن أ

جهزت مائة اسم بنفس  ‘وتضيف .  ’ ! ؟ يعىن هو فيه ولد امسه ضهرى ‘:  فرتد أمى.  ’ ! ؟ فيه بنت امسها يسرى ! ؟ يسرى ‘مستنكرا 
ا ، السجع حبش  ، أ كنت عاوز أمسيه ظهرى ‘وأىب يقول .  ’ وكأنك تغيظىن ، لكنك اخرتت أغر وانىت الزم كان حتطى بصمتك وتقوىل ما 

 ، وإيه يعىن ؟ ماله يسرى ‘فتقول هى .  ’ ل حال ظهرى أو ضهرى اسم مجيل ومعربعلى ك ، وده زى ما يكون اسم واحد شيخ ، العرىب الفصيح
هنا تدخلت أ وقلت هلم أعطوىن  ، املهم.  ’ ! وبنت جمانني ، أنت جمنونة ، أنىت موش مميزة ‘فيثور أىب .  ’ أ مميزة وأوالدى ها يطلعوا مميزين
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ما وافقا ، فرصة وسأختار أ ىب يقلب  ، ومع حلول املساء سئما مىن ، ’ ؟ وصلت إليه ‘كل ساعة يسأالىن كا  .  والعجيب أ وفوجئت 
  .  ’ ! ستصبح ابنتنا يسرى!  يسرى ، يسرى ، ماشى  ست ؟ يسرى ؟ يسرى ‘االسم على لسانه 

لوال أنك امرأة  ، خنقتك من زمان كان املفروض كنت.  قال ىل آه منك  بنت اإلجنليزى.  أ فاكرة قال ىل إيه ساعتها ‘وتتذكر ماريلني 
سىن وقال ىل.  زى العسل   . ’  ! محدا هلل على سالمتك مث مال على و

  ! لعبة الصرب موش بني القنافد بس:  ويضحك وحيد قائال لضهرى

م  ! هييه:  وتتأوه ماريلني م حلوة وسعيدة ! كانت أ ىن ، أ   ! وال ميكن ترجع 

يعىن من صغرك ملض وىف نفس الوقت ما :  لكن وحيد يكايده.  وفرحا ىب ، ما إنه كان سيختار ذات االسمويعلق ضهرى إنه سارع للقول هل
  ! ؟ لكش رأى

  ؟ رسول سالم ، لفطرة پلوماسىوليه ما تقولش د -

  ! رسول سالم فاشل ! واضح -

لك ! لعكس - م بيتدلعوا على بعض كالعادة.  أنت موش واخد  بدل  ، ديتهم فرصة علشان يوصلوا لقرار بنفسهموأ ، أ كنت عارف أ
  ! ما أفرض عليهم قرارى أ

ء واألمهات:  وتتدخل مىن ضاحكة   ! بنتعب فيهم لغاية ما نربيهم : هى دى داميا مشكلتنا مع اآل

إمنا قال  ، اعمل إللى أنت عاوزهوفعال قلت له  ! دقايق كنت أ إللى اتنازلت ٥بصراحة لو كان استىن  ! فعال:  وتؤمن ماريلني على كالمهم
  ! يسرى يعىن يسرى ! خالص

ا دلعه وأقول له  محادة (فاكرة كمان أىن قلت لعبد احلميد :  وتواصل ذكر علشان كمان تبقى .  أن اسم يسرى كويس ) ! طبعا كنت 
وعلى - هى ومن قبلها أخوها جمدى اكتسبا .  لكن ما حدث أن مل تشب يسرى عسراء.  ها تطلع شولة زيك وزى ضهرى . اسم على مسمى

ما عن  -العكس من ضهرى وتدلف ماريلني ألن ىف البداية تضايق األطفال ىف املدرسة من معايرة األوالد .  أمهما وأسرة أمهمامعظم صفا
لذات كان وسيما للغاية شديد وتتذكر أن ضهر .   لكن مع النضج ومع تفوقهم أصبحوا حمل غرية اجلميع ، والبنات ألمسائهم الغريبة الصعبة ى 

  . ’ ! اندهوا هلا علشان تسمع الكالم ده ؟ فني إجالل ‘.  وكان جنم النجوم وسط الفتيات ، التأنق

نت أن امسى كان ممكن يبقى زى أمساء أوالدك:  بسر رمبا مل يقله أبدا ، هنا يلقى وحيد مبفاجأة وأنه جه نتيجة  ، على نفس الوزن ، تعرىف  
  ! ؟ اقة برضهخن

  ؟ إزاى -

كان رأيها أنه رمز احلداثة ىف منطقة كلها .  نسبة لنورى السعيد بتاع حاجة كان امسها حلف بغداد ، ماما كانت مصممة تسميىن نورى -
ورا  ‘يعىن إيه  قالت له.   قال هلا أن أ وأنىت ببساطة ها نروح ورا الشمساپاپلكن .  وأن علشان كده عبمعصور كان عدوه ، ختلف ىف ختلف

فضلوا  ، املهم.  كانت بتضحك وتقول أول مرة حد استخدمها كان جوزى ، ملا بقت دى كلمة مشهورة.  قال هلا يعىن نتبخر ؟ ’ الشمس
م ان ك . تسرعت.  ما كنتش عارفة أفكر ‘ ، بتقول اتسرعنا فيه ، وفضلت هى موش راضية عليه . وىف اآلخر اختاروا امسى ده ، يتخانقوا أ
لذنب طول عمرها.  ’ موش وحيد ’  فريد ‘قصدى أنك  لذات لو جاءت سرية الزواج  ، وفضلت حاسة   ، كل واحد له حتة من امسه ‘وتقول 

السم وبيتصرف بناء عليهف ، ألسلوب الرتبيةمسبق إن ما كانش اختيار األبوين لالسم يرتتب عليه تصور معني   ، على األقل عقله الباطن بيتأثر 
  . ’ ! وكتبت عليك الوحدة ، وخايفة  بىن أكون جنيت عليك

  ! ؟ وأنت نفسك غلطة مطبعية ، يعىن عامل ىل فيها كاتب:  وجيد ضهرى الفرصة لرد املكايدة

ا م ! كان افتتاح فيلم ىف سينما د ؟ تعرف أن أخىت وأ سلمنا عليها ! مامتك دى ما فيش زيها ‘:  وتواصل ماريلني ن سننا تعرف أ
ا السينمائية.  ’ ! ؟ تقريبا ا هى نفسها كانت تتمىن أن تصبح ممثلة ، مث تبدأ حديثا مطوال عن أحلى شخصيا ا وأختها تعرفتا ألول مرة  ، وأ وأ

نفسه  هل تستطيع أن ترفع جانىب لسانك حبيث يلتف حول  ‘:  ، وهنا تباغت وحيدا بسؤال مفاجئ  بزوجيهما ىف إحدى سينمات روض الفرج
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يوم قابلت الست  ! لقد كنت أعرف هذا ! هأ ‘ . ’ ؟ تقصدين هكذا.  سأحاول.  مل أفكر ىف أمر كهذا قط ‘.  ’ ! هكذا ؟ كما األنبوب
ا قريبة جدا منا -أخىت وأ-والدتك شعر  در جداال ! جايز ‘.  ’ ؟ إيه رأيك  واد  ضهرى.  شعورا غريبا أ  احتمال أجداد.  چيني ده 

أنت صحيح حسيت  ‘ . ’ ! ؟ أنت بتخرف تقول إيه  جدع أنت ‘.  ’ ! ده إللى طول عمرى كنت خايف منه ‘.  ’ ! بتوع بريطانيا قرايب
نت ‘.  ’ ! ؟ أنك وضهرى قرايب  وحيد هزر     . ’ ! ، هو ما بيحسش أصال من الناحية دى اطمئىن خالص ‘ . ’ ! أ 

وصممت على  ، بقيت ماديلني ىف شربا ، على العكس منها الىت أصبحت سيدة مزرعة ريفية.  ا عن أختهاتستطرد ىف سرد بعض ذكر
توضيب .  فعال secretمن .  السكرترية هلا تعريف خمتلف ىف ذلك الوقت.  كانت كفاءة مشهودة.  االشتغال كسكرترية ىف بنك والدها

رية ختصصات.  لمة ىف الدقيقةك  ٧٠تكتب بسرعة .  تعرف مكان كل ورقة.  األوراق   . زمان كانوا بيعملوا كل حاجة ، دلوقت بقت السكر

لة كاتبة عتيقة للغاية ، عند هذه النقطة ينسل ضهرى ىف صمت يروى أن أمجل شىء ىف طفولته كان رحلة شربا من أجل .  وإذا به يعود 
ا اشرتت واحدة ىف.  الكتابة على آلة خالىت ىف املكتب ا من أجلى.  مل تكن تشتغل عليها.  مل أفهم ملاذا.   البيتفجأة وجد كى  ، فهمت أ

رة عقاىب أن حرمت .  مل يكونوا يضربوننا.  ذات يوم فككتها قطعة قطعة.  وىف نفس الوقت كى ال أسبب هلا حرجا ىف املكتب ، أداوم على الز
رة شربا أسبوعني ا بعد يومني حتضرها ىل إىل .  من ز ديها ىل ، هنافوجئت  .  غالبا ختيلت قدر حزىن ومل تستطع الصرب حىت انتهاء العقوبة . و

نتظام للمس مثلها.  ومن ساعتها كانت حتضر عند  ها . لكنه فشل ، يضيف أنه حاول لسنوات تعلم الكتابة  كان  ، ذهب ملكتب ليعلمه إ
لقوة ويرفعه ألعلى للورقة صبع واحد.  فشل لكن ، املعلم ميسك فيه رأسه  هذا بينما مىن منذ الرابعة ومبجرد تعلم .  وحىت اليوم ال أزال أكتب 

ألصابع العشرة وبدون النظر إليها ، القراءة الكتابة للمس بدون أى  ! مل أكن أختيل ؟ إزاى ده ‘.  تستخدم لوحة املفاتيح احلاسوبية  الكتابة 
ا ، تعليم إطالقا م يولدون  كانت أكثر حلظة  ، بصراحة.  حيتاجان لتعليم ، لعوم وسواقة الدراجة نفسيهما اللذان يبدوان أقل تعقيداإن ا.  وكأ

صحيح أ أول مرة شغلت فيها ملف موسيقى على اجلهاز سألت  ‘:  مث يستدرك . ’ ! شعرت أنه مل يعد ىل قيمة ىف احلياة ! حقدت عليها فيها
من البت دى ومن ألف پيوتر بسرعة أكرت إمنا أ اتعلمت الكم،  ڤزيون مسيطر علىبعيد عنكم التلي ، ةملاذا مل تظهر صورة الفرقة املوسيقي

  . ’ ! غريها

ويروى أن جده ألمه أصبح مديرا ىف ستوديو  ، ال يتمالك وحيد نفسه من الضحك،  ڤت اهتماما شديدا بتلك اآللة العتيقةبينما تبدى مري 
ع القدمي الضخم.  ينما الىت كانت ىف منزل أبيهمصر ألنه ىف طفولته فك آلة الس ملذ تى ضهرى   ، وردا على كالمه تصر ماريلني على أن 

حلمى املخية الشوكية -غوطةحارس -وتروى قصة عن أبيها  ا  ، الذى أصيب ذات مرة  مل تفقده إحدى أو بضع حواسه كما  -حلسن احلظ-وأ
فقط أشار  ، مل يتذكرىن أ أو أى من أفراد العائلة ؛  كنت أجلس جبانبه حني تذكر أول شىء.   ور ونيففقط أفقدته ذاكرته لتسعة شه ، املعتاد

لكن وحيدا أبدى هذه املرة  ، تتواىل التعليقات املازحة عن الدماء اإلجنليزية العريقة ىف هذه األسرة.  ’ ! مرتا ٤٢٠حمطة لندن  ‘:  هلذا الراديو وقال
إلذاعات الغربية ىف طفولته ، تفهما عميقا لقصتها   . وراح حيكى عن تعلقه هو نفسه 

 
  شيئا خمتلفا ’ الست احلاجة ‘رمبا تصوروا 

هتمام شديد للتعرف عن شىء عنه ، حتىي الكل فردا فردا ، تى إجالل ىف إثر ضهرى مث تدعوهم جلولة .  وما إىل ذلك ، أسرته ، وظيفته ، و
ا هى األخرىين.  للتعرف على املزرعة ا أيضا  ، بهرون  ا-يالحظون أ لبقة الكالم .  تنتمى هيئة وسلوكا لعهد األرستقراطية القدمي -كما محا

ا ىف شيئني على األقل ، جماملة ومضيافة حلد   . والشباب املتجدد ، كالمها أكثر طبيعية وألفة وقر لكالم عموم الناس ،  لكن ختتلف عن محا
ا البهاء نفسه ، شيئا خمتلفا ’ الست احلاجة ‘ كبري رمبا تصوروا ا هامن بيضاء  ، من غري املستبعد مثال أن توقعها بعضهم حمجبة!  فإذا  فإذا 

ا إحدى جنمات أفالم القصور الثرية ىف سينما األربعينيات املصرية ذات خصر دقيق وبقية جسد تغطيه طبقة من الدهن  . طويلة ملفوفة القوام وكأ
ت ، م تضمن له انسيابية واستدارة تقوساته الصارخةالناع ألنوثة واهلورمو ت الطرية حتت جلد .  وينم عن غىن جسدها البض  كل هذه املكو

وبلوزة مشدودة من ذات لونه الوردى  ، أنيقة امللبس ظهرت ببنطلون ضيق منحسر حىت منتصف الساق.  مشدود نقى يفيض بلون الصحة الوردى
وفيما بينه  ، بدت كلها كمشهد متناسق لونيا فيما بني بعضه البعض.  متاما كما أسفل ساقيها ، عتني متناسقتني قويىت املالمحتكشف عن ذرا

الست ما تعتربش  ‘ألول مرة فهموا كلمة احلاج الىت يرددها دوما كلما جاءت سرية النساء .  وبني تلك اللبدة احلمراء الضخمة الىت تغطى الكتفني
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مى بسببه.  أ أحب الشعر اهلائش ‘وأضاف عليها اليوم  . ’ ! لو كانت البسة كعب عاىل وشعرها بيغطى أكتافهاست إال  وأ  ، أىب ولع 
  . ’ !  ورثت عنه هذا امليل

ن حياة الطبيعة ككل هى سر وجهه املتورد  . ة الصاحلةمث بدأ بعض الكالم الديىن املأثور مسيحيا ومسلما عن الزوج.  بدأت التعليقات 
ا أشياء  . من ونس وروميو كالعادة ، وتدرجييا اجته احلديث للتلميحات اجلنسية تكلم ونس عن أن سر شباب عم ضهرى الدائم وهدوء طباعه أ

ا إال من استمتع ىف نومه الليلة السابقة  ، نت فاهم غلطأ ‘فريد ضهرى .  روميو يقول أ لو منك ما أسيبش القناطر دقيقة واحدة.   ال يتمتع 
لظبط ، إجالل رئيسة مجعية واخدة معظم وقتها.  القناطر هى إللى موش فاضية ىل رجع  مث يبدأ ىف الشرح أن .  ’ وبرتجع البيت زى ما أ 

ن السيطرة وتفرد القرار يؤمن إدوارد على كالمه أ.  أن يكون الرجل واملرأة ملكا لبعضهما البعض ، الزواج السعيد أن ال تتزوج كل القبيلة ىف فراشك
ع .  ’ طلباتكم دى مستحيلة ‘ وطبعا كان ملىن رأيها . وحب النكد هى آفة أى زواج ا اململة عن أن ثالثة أر وراحت للمرة األلف تسرد إحصاءا

  . ادى على وجه اإلطالقفر  ، فقط وال حىت حضانة طفل ، مستقيمة أو مثلية ، ، ال زواج وال حىت خالنية السكان ىف أمريكا يسكنون فرادى

 ، وهنا تنفتح عليه أبواب جهنم من اجلميع ، إجالل يزل لسان أسد مادحا األصول الرتكية ألسرة دمحم علىللمضيفة الكرمية على سبيل اجملاملة 
حملمد على وكل أبنائه  ١دو رقم تركيا هى الع ‘ ، ’  ! دمحم على ألباىن  جاهل ‘:  ال سيما من صديقيه املقربني ومن املسيحيني من بقية احلضور

بها لثروة مصر ألنفسهم ىف تركيا ،  العظام  ، ’ دول إللى استقلوا مبصر عن تركيا  محار ‘ ، ’ ! ومل يكرهوا شيئا قدر كراهيتهم هلا ولتخلفها و
ىف رأىي إللى  ‘ ، ’ إعادة تبعيتنا لرتكيا بينما مل يكن يريد سوى ، أصل علموك ىف املدارس أن مصطفى كامل بطل االستقالل ! احلق موش عليك ‘

ده حىت ما يعتربوش مسلمني ألن دمحم  ‘ ، ’ اتولد ىف مصر وأحبها وأحب العيش فيها وتعمريها ال يقل مصرية عىن شخصيا أو عن أى مصرى
،  ’ ؟ من بناء وتعمري وهم مسلمنيإزاى يعملوا كل إللى عملوه  ! صحيح ‘ ، ’ على ال تفصله سوى أجيال معدودة جدا عن أجداده املسيحيني

،  ’ !  إنه الدين والچيني  غىب ‘،  ’ ! كان كافر وكل رجالته يهود ومسيحيني -الوحيد إللى بيتباهوا به من اخللفاء أنه متحضر-املأمون  ! صح ‘
زىل خد عندك مثال ‘ م رمسيسسليمان الفرنساوى مؤسس جيش دمحم على أ-جدها هو الكولونيل سيف .  امللكة   -ول جيش مصرى من أ

نية ا مرأته اليو املعيار املهم  أسد ىف   ‘:  وينهى وحيد النقاش بتدخله فيه . ’ ! ولذا ارتدت للمسيحية وهى ملكة مصر وأم ملك مصر ، وجد
ى اجلاهز ملرجعيته األصلية أم كان هدفه جمرد النزح عل ، هل كان يبىن داخل مصر وألجلها : احلكم على أى ممن حكموا مصر هو احلداثة

  . ’ ! خارجها

 
  . يقولون عن الزواج املسيحى إن ما مجعه هللا ال يفرقه إنسان

لضبط ؟ من قال إننا نريد إنسا ليفرقه   ! حنن نريد أن نفرقه بنفس الطريقة الىت مجعته 

أصبح  ، وألطاف كضيفاتڤت ومساء وسوسن ومري  ، يتإجالل وأم ضهرى ومىن كصاحبات الب ، هذا اليوم الذى اجتمعت فيه سبع ستات
واملدهش أن مل تكن هناك اختالفات كبرية بينهن رغم  ، من هنا استغرقن طويال ىف حتليل مشكلة زوجة إدوارد.  مناسبة نسائية الستكشاف النساء

فقط مسع عنها أو عرف شخصية  ، ن امرأة قابلهاوحىت مبراعاة أن لسن مجيعهن يتحدث ع ، تفاوت السن والثقافة والطبقة واخللفية الدينية
دون أن تثري  ، ال متر عليها مخس دقائق متواصلة.  هكذا اتفقن ، بل هو مرض الولع حبياة القلق والتوتر الدائمني ؟ ملاذا هى نكدية ! شبيهة

ن مثة شيئا خاطئا ح.  موضوعا يسبب اخلالف هل هو ضعف شخصية يؤدى للمراهقة .  وهلااهلدوء والسكينة والعيش ىف سالم يوحيان هلا 
.  فقط تريد أن تتأكد أن إدوارد أو غريه واثق من ذلك الشىء ، والسبب أن ليس هلا رأى ، وأ ما كان ، وحبدة ، هى تعارض كل شىء ؟ والعناد

ا .  أيضا حتدثن عن السيطرة.  وهى طريقة متثل استنزافا عصبيا كبريا له ولكل من يعرفها لكن الزواج جيب أن  ، شىء طبيعى كرغبة إنسانيةقلن إ
ار ، لو فكر أى من االثنني ىف السيطرة.  يكون شراكة متساوية يقولون  ‘:  وتسخر ماريلني.  أو مل ينهر ألصبح امسه شيئا آخر غري الزواج ، ال

لضبط ؟ قهمن قال إننا نريد إنسا ليفر .  ال يفرقه إنسان الربعن الزواج املسيحى إن ما مجعه  .  ’ ! حنن نريد أن نفرقه بنفس الطريقة الىت مجعته 
إمنا أية  ، ليس الزواج فقط.  العالقة بني أى اتنني من البشر أصبحت مستحيلة ‘:  وكالعادة ال تتورع الصغرية مىن عن إدعاء احلكمة فوقهن مجيعا

  . ’ ؟ ومباذا إذن تسمني اجتماعنا هذا ‘:  عاتوطبعا ثرن عليها جمتم ، هنا دب اخلالف بينهن.  ’ عالقة بني اثنني
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ال تكون مثة مؤامرة نسائية ما قد حيكت ضدهم ، مداعبني بقيادة ونس ، ينضم إليهن الباقون ممن اختاروا املزيد من استطالع املكان  ، آمال 
ا رئيسة ىف سياق الرد على  ، عموما.  وبعد طول إحلاح انتهى األمر بونس يغىن إللى شبكنا خيلصنا م يعرفون من إجالل أ مجعية  ‘تساؤال

حىت مكافحة ختان  مجعية خريية تنشط ىف جماالت متعددة ترتاوح ما بني احملافظة على مجال اإلقليم ، وهى اسم على مسمى . ’ القناطر اخلريية
ث أنت رحت وقعدت قدام   ‘:  الفرصة ملناغصة ضهرى وال يفوت وحيد.  هنا يذهلون ملعرفة أن إجالل ابنة إحدى أمريات أسرة دمحم على.  اإل

 ، بعدين أبوها موش أمري وال حاجة ؟ هو ضهرى قليل ‘تتدخل احلماة على الفور .  ’ ! ؟ وقلت ألبوها أ عاوز أخطب بنتك ، واحدة أمرية
س أطيب من بعضبصرا ! بصوا ‘:  فتستدرك ، تنظر هلا إجالل مبتسمة بعتاب.  ’ ! وكانت أمرية سابقة ، أمها بس إجالل دى .  حة كلهم 

هى يسرى موش جاية النهارده   ‘وتردف متسائلة .  ’ ! إجالل دى بنىت ، بعد يسرى إللى اختفت وما حدش بيشوفها حىت ىف األعياد . بنىت
  . ’ ! ما فيش كالم ، إمنا أمريتنا كلنا هى مىن ‘:  وتتحول لتدارى إحباطها من عدم أجابته.  ’ ؟ ضهرى

 
  ، ال للتدهورچيينات املصرية قابلة فقط للتحسن ال

لتهجني  النتخاب الطبيعى ال    ، الحظ-والتحسن فقط 
ا منبت احلضارة وجذر كل القومية احلضارية عرب العامل ا األفضل أل   . ألنه يفرتض أ

  ! وهو أحد أسرار عظمة وخلود مصر وشعب مصر ، هكذا تصميمها

فعا متوسط احلجممل لفعل فوق مشواة ،  يكتشف أحد أن ضهرى قد سافر لألسكندرية وأحضر خنزيرا  وضهرى  ، إال حني وجدوه منصو 
لرائحة ومبالحظات ضهرى املتكررة حو .  يدعوهم ملتابعته واملشاركة كلما لزم األمر ىف لف حمورها أو رعاية الفحم املتقد حتته ملنظر و ل ر مجيعهم 

توا خرباء بنوعية النقاشات الىت ال تنتهى .  لدرجة أن صمموا أن يصرف النظر عن شى السمك الذى اصطادوه ، خلوه من الدهون م  أيضا مبا أ
 لكنه يفتقدها حني ، رزق الذى ال يتدخل أبدا ىف النقاشات . يعرفون سلفا ما سيقول كل طرف فيها ، فقد افتعلوا واحدة ، بني وحيد وضهرى

ويلتقط ضهرى الطعم بتلقائية  . ’ ! ؟ أنت بتقول فيه رقابة جامدة على دبح اخلنازير  حاج ‘ : كان هو من أشعل الفتيل هذه املرة ، ال جيدها
شرف على احلاجة مظبوط ىف مزرعىت ، طبعا ‘:  وحسن نية الرقابة ىف كل حتة الزم من  ، طبعا ‘ ، ’ أ قصدى رقابة احلكومة ‘ ، ’ ! أ كنت 

أنت شخصيا بتأكل دلوقت اعتمادا على  ‘ : وال جيد وحيد مفرا من تكرار إثبات شىء طاملا حرص على إثباته.  ’  علشان احلاجة تطلع نضيفة
مة وال نعرف إحنا ال نعرف احلكو  ‘:  وتتواىل التعليقات الىت تتملق الطرفني.  ’ ؟ وال اعتمادا على مسعة صاحبك بتاع األسكندرية ، رقابة احلكومة

كل على ضمانة عم ضهرى وبس ‘ ، ’ ! الراجل بتاع األسكندرية   . ’ ! إحنا ها 

لتاىل يذكر نبيل ، يذكر من أين اشرتاها.  خيرج وحيد زجاجات النبيذ إدوارد ومينا أتوا بثالثة شيالن حريرية لكل من ماريلني وإجالل  . و
رقاقات فالش ألفالم وبرامج حاسوبية من عارف وصديقيه .  ان موجها ملىن تقبلتها بسعادة وشكرأغلبها ك،  خيرج الباقون هدا متنوعة .  ومىن

كنت متأكد  ‘:  بينما روميو يقول لضهرى ، وضحكوا هلا مجيعا ، احتضنتها مىن حبرارة ، دمية خنزير من روميو وسوسن . ڤتومن سامر ومري 
  . ’ ! ده احتياطىإمنا قلنا برضه جنيب  ، أنك ها تسافر األسكندرية

ت نبيل ،  ويثنون على نوعيته . يشرع اجلميع ىف احتساء النبيذ ، انتظارا النتهاء الشواء أعدت إجالل مبشاركة .  وجيرتون الكثري من ذكر
ى الذهىب والفجل خس الكابوتش،  ڤاال لونيامشلت عددا هائال من اخلضروات املتنوعة الىت جعلت منها كرن ، ألطاف أطباقا من السلطة اخلضراء

وطبعا طماطم وردية وخيارا  ، األمحر والكرنب األرجواىن والبنجر القرمزى وقنبيط الربوكوىل داكن اخلضرة والتوت األزرق والفلفل الرومى األصفر
جففت  ، ق نعناع أخضرفهى أورا ، أما النقط السوداء الدقيقة املطبوعة كما النمش فوق كل قطعة من هذه القطع الصغرية.  أخضر وغريها كثري

لطبع ، ومل يظهر أى منهم أية مهارة حقيقية ، تزامحوا على تقطيع اخلنزير.  وطحنت بعناية كبرية ومل  ، جتمعوا حول مائدة طويلة.   إال ضهرى 
م   . يكفوا طيلة تناول الطعام على الثناء على كونه أشهى أكلة تناولوها ىف حيا

كثر من طريقة ، داءتى املاجنو املوعودة بعد الغ وأخذت  ، مىن كانت قد رفضت كل ذلك . إخل …تقطيعا وعصريا وأيس كرمي  ، معدة 
ا تعرف رغبتها سلفا ، ساندويتشا أعدته أمها هلا ويتفحصها  ، حني تفرغ منها يلتقطها والدها . ومعه راحت تشرب علبة كوكا كوال معدنية ، وكأ

ها آخدك فوق كوبرى أكتوبر  ؟ عارفة إيه أول حاجة ها أعملها بعد ما تشرتى العربية ‘مث يقول ،  ) كمية طبعا بغيظ داخلى تداريه ابتسامة (
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ىن ت  ، ينفجر القادمون والقادمات من رمسيس ىف نوبة ضحك عارمة.  ’ وها أخليكى تفكى األربع عجالت وتركبيهم  مبن فيهم -ومىن واآلخر
إمنا لسه ما جاتلهوش  ، دى حاجة احلاج كان نفسه يعملها مع حد من زمان ‘أ أولئك ىف الشرح هلن فيبد ، يتملكهن االستغراب -ألطاف
ملكسرات . هذا خبالف بقية القصة ، ’ ! الفرصة  . أما إجالل فتسحب ألطاف معها للداخل ويعودان ببعض أطباق من لباب املاجنو املطعم 

  ! ليوقصة الىب إم دب ، طبق اخرتعتاه من وحى اللحظة

نقاشات وحيد وضهرى الىت مل تكن لتهدأ وال تتوقف :  الصمت الذى ذكر اجلميع بشىء واحد ، تسود األجواء حلظات من الصمت العميق
ا طوفان اكتتاب البنك األهلى من الذى سيبادر :  السؤال كان فقط.  ومن بعده انتظام القاعة ىف زحام يومى مل تعتده يوما ، إىل أن عصف 

  ؟ ومباذا ، فهاويستأن

  ؟ عارف أ بكرة ها أعمل إيه ) : والغضب كالعادة يعيد له هلجته الريفية القح وعشوائية حركة ذراعيه ، بغضب فجائى ( -

سكوم  -   ؟ پريسور وپو

جلوه خالص  الزم البطاس يوصل.  زى إللى بيخرموا بيه علشان توصيالت الغاز ىف البيوت ، شنيور هيلىت ودقاق كمان.  شنيور ! أل -
  ؟ إيه إللى قلته عن مصر ده ! ىف خمك دى ةعششمى لڤريوسات إلعلشان يقتل كل ال

  .  أنت إللى كنت بتتكلم ، أ ما قلتش حاجة -

  . وخمرتعة أسوأ اخرتاع ىف التاريخ ،  وأم الدين ، كئيبة ، الفرعونية موش حضارة:  قلت كلمتني فيهم السم كله ! قلت ،  أل -

رك أبدا : ده أكرب دليل أنك عرىب موش مصرى ! ؟ رأنت لسه فاك -   ! ما بتنساش 

ىن أكرت من كده - يجة جدا!  ؟ أنت كنت عاوز تقول إيه    . لعلمك احلياة ىف مصر القدمية كانت حياة 

  ! أشك ىف هذا -

إللى قالوا على املصريني متجهمني شافوا أنت متأكد أن اجلنود الرومان  ؟ أنت حىت ما زرتش اهلرم ؟ أنت مني علشان تشك أو ما تشكش -
  ؟ وال إللى شافوهم ىف الدلتا هم الفرس احملتلني أو البدو اآلسيويني ، مصريني فعال

ستشهد جبيبون ! هأ - أنت ما بثبتش على رأى  ؟  ’ ! اللهم اجعله خري ‘أ إللى قلت املصريني ملا يضحكوا يقولوا  ؟ هو أ اللى كنت 
  ؟ ده برضه الرعب من إله اإلسالمموش  ، أكيد ونس له رأى ىف املوضوع ده ! ؟ واحد أبدا

كفاية  أخى .  وملا أقول لك حياة مبهجة تبقى حياة مبهجة.  أ قارئ ألف كتاب ىف املوضوع ده.  سيبك من تشتيت املواضيع ده -
حلياة !  اء النيلكفاية  أخى وف!  كفاية  أخى شم النسيم!  املالبس الشفافة بتاع الستات وال برضه احتفاالت  ، دى موش احتفاالت 

يج ضخم ، مايو بتاع مراكب الشمس واستقبال رع ورحلة العامل السفلى ٢٦حىت االحتفال الديىن بتاع  ! ؟ ملوت دى .  كان احتفال شعىب 
 ، العمال أول مايو كان أصال شم النسيم بتاع أورواپ ها تقول ىل عيد ! لكل الشعب الناس إللى اخرتعت أصال حاجة امسها احتفاالت مجاعية

كمان قلنا لك   ؟ إيزيس ، وإهلة الزهور الرومانية فلورا احلفيدة رقم كام ألف ألم األمهات ذات العشرة آالف اسم ، إمنا شوف ابتدأ سنة كام ، صح
م أفريقيةيعىن  ، املصريني موش عرب بل هم  ، بل هم أحسن عرق أفريقى ) : ويستدرك ( ! يش بعد كدهوأظن األفارقة حرية جنسية ما ف ، چيينا

  . هو أصل كل أعراق احلضارة ، عرق قائم بذاته

م أحسن  ؟ روح قوله لواحد صعيدى وشوف ها يعمل فيك إيه ، أنت جاى تقول ىل أ الكالم ده ! برضه أشك ؟ حرية جنسية - مث إ
  . چيينات الدنيا جواهمختليط كل  إمنا علشان ، عرق موش علشان أصلهم األفريقى

  ! ؟ هه ! ؟ عملت حتاليل قالت لك كده!  ؟ چيينات اختلطتعرفت منني أن ال -

  ؟ ارانوية املتذمرةپتقول إيه مثال ىف مرقس الفهلوى أو ىف زوجة إدوارد ال ، فيه مصريني مسيحيني فيهم كل صفات العرب -

ت املؤامرة أوأى مناذج استثنائية من امل ؛ موش كل الصفات - جلنس أو بنظر …  صريني األصليني تراها قبلية أو حمتالة أو مسعورة 
  . وأحتداك ، برضه موش ها تالقى فيها العنف ، … أو

  ؟ وهو العنف وحش -
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انظر  ، زيزى ع . وكل جمتمع فيه الكويس والسىيء وكل الصفات ، إللى بتتكلم عليهم دول امسهم تطفرات.  وحش لو ىف الشر والتخلف -
متاما زى فرويد ما  (ليس لدينا إال اإلحصاء وما هى الطباع الغالبة على جمتمع معني وأيها ميثل األقلية  چييناتحىت يكتمل علم ال ؛ للصورة كاملة

املسألة ككل .  ) إخل …كالشعور وحتت الشعور واأل واهلو  ، ليس لدينا إال صنع النماذج التخيلية ، چيا املخقال حىت يكتمل علم فيسيولو 
ا ال متيل   عامةچيينات ىف البيولوچيا وحلسن احلظ أن من طبيعة أغلب ال ، حمدودة وحمصورة أكثر مما تتخيل لك إذا   ، الختالطكثريا لأ فما 

لذات م للتمساح.  كانت خصيصة خاصة جدا لدى القبائل العربية  م يرمون بنا س ، هم يقولون إ يني أيضا يرفضون تزوجيهم لكن املصر  ، ال 
م سيتزوجون عليهن وسيضربوهن وأن كل ما حيدث ىف الفراش سوى يرويه عنرتة على املقهى ىف اليوم التاىل م يعرفون أ م أل أغلب الناس .  بنا

؟ ال تقس على  تفإزاى يتجوزوا مصر  ، عايشني من غري شهادات ميالد أو بطاقات شخصية وال يدخلون اجليش ، دى موش مواطنني أصال
معتقدا أن سببها اختالط  ، وأنت طوال الوقت تستفزىن بكلمة ارسى على بر ، مع ذلك كلكم بلهاء ، حنن شىء استثنائى جدا ، واحد مثلى

ا أكرب دليل على أن  ، چيينات ىف عيلتناال  ، إمنا على األقل أىب ، الطفرة - أ وال إخوتى- ولسنا  ، چييناتى مصرية نقية ألبعد مما ختيلوال تعرف أ
  .  مل أجد فيه شيئا يشبهه مع أبناء عمومته

 ! هأ.  چيينات املصريةفما فضلش غري ال ، عندكمالچيينات العرىب نفس چيينات اإلجنليزى هى إللى كتمت جايز ال)  : روميو متداخال ( -
  ! هأ

ثبت .  موش كالم حيتمل اهلزار ، دى علوم ؟ چييناتنا املصريةمناعة ن صل يزيد ممب تكون أحيا أشبهچيينات الدخيلة وليه ما تقولش أن ال -
چيينات لكن فعال ال ، بيضاء أو غريهاأو چيينات األخرى عربية وىف حال االختالط تتنحى ال ، چيينات األفريقية متيل ألن تكون سائدةعامة أن ال

لذات تتسيد لنطفة الشريفة- نات العربية چييأما ال ، وأخو وحيد مثال واضح ، اإلجنليزية   هى ضعيفة ، أيضافلحسن احلظ  - مهما أمسوها 
لتهجني  ، ال للتدهورچيينات املصرية قابلة فقط للتحسن ال:  يعىن بعبارة أخرى.  ومتنحية النتخاب الطبيعى ال  ألنه  ، الحظ- والتحسن فقط 

ا منبت احلضارة وجذر كل القومية احل ا األفضل أل وهو أحد أسرار عظمة وخلود مصر وشعب  ، هكذا تصميمها . ضارية عرب العامليفرتض أ
  ! مصر

وال جايز إيلليوت  ! هأ ! هأ ! هأ ؟ إيلليوت مسيث ده  مرسى ؟ القومية احلضارية)  : يواصل روميو مستعرضا بعض ثقافته السياحية ( -
  ! هأ ! هأ ! هأ ؟ يوت بتاع منحنيات البورصة بتاعنا إحنا  ونسأو موش جايز إيلل ! هأ ! هأ ! هأ ؟ بتاع الشعر بتاع عم وحيد

إيه  … ! القومية احلضارية ده مصطلح طلع لوحده على لساىن دلوقت حاال ؟ إيلليوت مسيث مني)   : ال يلتفت له ويوجه الكالم لوحيد ( -
  ! بقيت عنصرى زيك  سيدى ؟ يعىن

لظبطفيه مسيح ! مظبوطموش عامة  حاج كالمك  - م زى العرب   ،  العنف ، التزمت ، الغدر ، التوحش ، التهليب:  يني سلوكيا
لزواج ، الشهوة اجلنسية الزائدة يعىن هل تعترب مثال مرقس .  االنتماء لألسرة األصلية وعدم االنتماء لألرض أو للوطن أو حىت لألسرة الىت تكونت 

  ! ؟ إدوارد مصرية حقيقية زوجةمصرى حقيقى أو 

ملت فيه ىف حياتى ! حاالت فردية جدا - م شواذ وخمتلفون جدا عن األب .  ده أكرت موضوع  لو نظرت ألسرة كل من هؤالء ستجد أ
متاما كما  ، فتكتشفت أن تلك الصفات اختفت فجأة ، واألهم من هذا ألف مرة أن تنظر لألبناء والبنات ، واألم وعن بقية اإلخوة واألخوات

عادة أثرها مؤقت لكن ليس كل واحد يستطيع أن يكتشف أن .   على أية حال حنن ال ننكر أثر الثقافة واألفكار وغسيل املخمث.  ظهرت فجأة
ملرة ، األفكار الىت اعتنقها أو السلوكيات الىت اكتسبها تناسب طبيعته الداخلية ا ال .  وإال ملا كانت هناك حاجة ألطباء نفسيني  املهم فقط أ

الكتسابتورث طامل أو راحت فني اهلجرات املسيحية الواسعة ملصر من الشرق عندما ازهرت اقتصاد وتساحمت دينيا .  ا هى دخيلة أو أتت 
م أسرة دمحم على إىل شبه انقراض حىت مبعايري مصر  -حسب تعداد احلملة الفرنسية- فيه  -أقصد املسيحيني األرثوذوكس- ىف وقت كان األقباط  ، أ

لكن اهلجرات مشلت ىف نفس الوقت الكثريين من  ، أ أم أمى أرمنية ) : ويشري هو إىل ماريلني ، يشريون إىل إجالل مبتسمني جماملني ( . احلالية
أ شخصيا ال أعترب صدام حسني قد أخطأ كثريا عندما أشهر إسالم ميشيل عفلق بعد  ، مثال (ساموى ال:  منها العرق الكارثى ، أعراق أخرى

خذ مصريته كإحدى املسلمات ، إذن.  ) ! موته بني  ( ’ مسلمى ‘وجيب أن يعلم أن أغلب  ، هذا يعىن أن املسيحى ىف بلد ال جيب أن 
ن التحاليل الچيينية الىت تدق األبواب اآلن هى الفيصل الوحيد  ، مصر ال يقلون مصرية عن عموم مسيحييها ) قوسني ومن هنا أظل أقول دوما 
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أو  ، وطبعا عامة ها يروح فني احتمال التطفر.  ، وساعتها قد يثبت أن شخصا مثلى قد يكون أكثر مصرية من إدوارد مثال م أحدحىت ال يظل
ا مندثرة . تروح فني الصفات املتنحية ا متنحية ال يعىن أ ا لن  ، هى موجودة وحتت تباديل معينة ممكن تظهر ىف حاالت حمدودة ، كو الفارق أ

 . ٢=  ١+  ١موش جهاز كمپيوتر  ، دى بركة چيينية كلها حركة وصراعات ؛ عامة أنت ال ميكنك التحكم ىف كل العوامل.  بية أبداتصبح أغل
ا وتقررها  ، وعرقيا غالبية السكان هم كذا ، وأن السمات العامة كذا وكذا ، لذا ما يهمنا هو فقط النتيجة اإلحصائية اإلمجالية وكلها أمور قرر

والواضح متاما ألى أحد أن مصر القدمية ال  ، والنتيجة أن تطور فعال ما استحق التطور وانقرض ما استحق االنقراض ،  االنتخاب الطبيعىقوانني
ا أقوى من معظم الچيينات األخرى ، تزال حية جدا لليوم ألخص السىيء منها ،  أل   . و

  . ’ والذى ال يزال مستمرا لليوم ، اغتصاب العرب للقبطيات ىف املاضىخطف أو  أنت نسيت ‘:  ويولول إدوارد كعادة املسيحيني

ىف كل األحوال كل النسب .  ولو أغتصبت فسيعود العرىب ليأخذ الطفل بعد سنة ، لو اختطفت قبطية فقد اختطفت ‘:  يرد احلاج حبسم
لفعل لقبيلة األب ا ، الناتج انضم  العرب مل .  ميع يدخل ىف إطار األقلية العربية احلالية على أرض مصرلتاىل اجل.  وستجده اليوم دخل ىف أنسا

م العاىل   . ’ يتغلغلوا ىف مصر كما تبدو لك الصورة من صو

 
  ! ؟ هل تقصد أن احلرب املستعرة ىف الصعيد ليست حر بني مسيحيني ومسلمني إمنا بني مصريني وعرب -
ا حرب بني  -   ! چييناتوب ىف التاريخ حروب بني كل احلر  ؛ چييناتأقصد أ

ى خري ،  كيف ترى إذن  حاج موجات ترك اإلسالم للمسيحية الىت جتتاح مصر اآلن  -   ؟ هل شىء إجياىب أم شىء ال ينىبء 

الغزو العرىب  . چيينيةشىء كهذا سيؤدى الستقرار أكرب للربكة ال ! ال جتزع هكذا)  : مث ضاحكا ( !  دكتور أرسطو چيينات هى الفيصلال -
حبيث سيتمايز من  ، چييناتوما يتم اآلن هو غربلة هلذه ال ، املصريةهو الذى كان غسيال قسر للمخ فرض على الناس أشياء مضادة للطبيعة 

إلسالم األصوىل واألغلبية سيحاولون العودة ألصوهلم  ، چيينات العربية عن بقية املصرينيلديهم غلبة لل الصوفية وليس حتت األقلية سيتمسكون 
لضرورة   . چيينات علمانية فسيعلن علمانيته بال خوف من أحدأما من ولد ب ، مسمى املسيحية 

  ! ؟ هل تقصد أن احلرب املستعرة ىف الصعيد ليست حر بني مسيحيني ومسلمني إمنا بني مصريني وعرب -

ا حرب بني  -   ! يناتچيكل احلروب ىف التاريخ حروب بني  ؛ چييناتأقصد أ

  . ’ ! ساعة يوميا ىف صمت ٢٤األحقاد املتبادلة تورث لألطفال  : كما قلت لك من قبل  صديقى ‘:   ويؤمن ونس على كالمه
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  ، ) املصريون يطلقون على السيارة عربية (أو من ال مستقر هلم  ،  أى سكان العراء ، كما أن العرب من اإلعراب أى االنكشاف
م تلك أى  ؛ ةءاالبدو من البدفإن    . احليوانية ىف كثري من الصفات-أو حىت دون ، اإلنسانية-دون ثديياتالىف كلتا احلالتني يقصد 

  ، أقل هذا شهوة ذكورهم الىت ال تنطفىء بسبب أعضائهم التناسلية السوداء الضخمة املتهدلة
م هجينا من كثرة استنكاح نسائهم لإلبل دأ أبدا ’ القماطة ‘سائهم وىف ذات سبب شهوة ن ، الىت جاء   ، الىت ال 

  ، وقطعا أقل مهانة ، وسبب االنتشار الفاحش للمثلية اجلنسية رجاال ونساءا حيث فرص اإلشباع رمبا أفضل قليال
  . ثهذلك بينما أعضاؤ حنن وردية دقيقة حادة قوية ورثناها عن اإلله من أو كتلك الىت تراها ىف لوحات ومتاثيل الغرب قدميه وحدي

  ، ألن مصر كانت جمتمعا أموميا وليس بطريركيا -كما ىف السرير ، ىف احلياة العمومية واألسرية-ومثال حنن سيداتنا تيجان رءوسنا 
  ، إىل أن دومهنا بغزوات اهلكسوس وأشباههم من البدو فاضطر للعسكرة ولبناء إمپراطورية

  ، ة الذكور بعض الشىءفتخلينا عن بعض حياة الوداعة والسكينة فارتفعت قيم
  ! ظلت للمرأة سلطة هائلة حىت اليوم ال سيما ىف الصعيد -كما ترى-وإن 

  ! كل أمراض مصر االجتماعية واالقتصادية سببها تلك األقلية العربية املقيمة على أرضها:  ختصار …
مج تليڤزيوىن سياسى أو ديىن أو اجتماعى أو فىن أو أى شىء …   ، شاهد أى بر

  ، ذهب وجالس أى أحد من أى من مراحل العمر ىف جامعة أو ديسكو كلوب أو مصطبة ريفية أو مقهى أو صالون حالقةأو ا
  ، أو استمع ألى رجال أو نساء يتناقشون ىف العالقات الزوجية أو كيفية تربية األطفال
مل ما جيرى على شاشة البورصة   ، أو رمبا يكفيك 

رخيها إال صراعا رئيسا واحدا ، لطيبة املساملة هذهوسوف تدرك ساعتها أن أرض مصر ا   ! العرىب- الصراع املصرى:  مل ولن تعرف ىف 

  ، ) املصريون يطلقون على السيارة عربية (أو من ال مستقر هلم  ،  أى سكان العراء ، كما أن العرب من اإلعراب أى االنكشاف -
أقل هذا .  احليوانية ىف كثري من الصفات-أو حىت دون ، اإلنسانية- دون ثديياتالم تلك ىف كلتا احلالتني يقصد أى  ؛ ةءالبدو من البدافإن 

م هجينا من كثرة استنكاح نسائهم لإلبل ، شهوة ذكورهم الىت ال تنطفىء بسبب أعضائهم التناسلية السوداء الضخمة املتهدلة وىف  ، الىت جاء
دأ أ ’ القماطة ‘ذات سبب شهوة نسائهم  وسبب االنتشار الفاحش للمثلية اجلنسية رجاال ونساءا حيث فرص اإلشباع رمبا أفضل  ، بداالىت ال 

ذلك بينما أعضاؤ حنن وردية دقيقة حادة قوية ورثناها عن اإلله من أو كتلك الىت تراها ىف لوحات ومتاثيل الغرب قدميه  ، وقطعا أقل مهانة ، قليال
إىل أن  ، ألن مصر كانت جمتمعا أموميا وليس بطريركيا -كما ىف السرير ، ىف احلياة العمومية واألسرية-سنا ومثال حنن سيداتنا تيجان رءو .  وحديثه

فتخلينا عن بعض حياة الوداعة والسكينة فارتفعت قيمة الذكور  ، دومهنا بغزوات اهلكسوس وأشباههم من البدو فاضطر للعسكرة ولبناء إمپراطورية
كل أمراض مصر االجتماعية :  ختصار …!  ظلت للمرأة سلطة هائلة حىت اليوم ال سيما ىف الصعيد - ىكما تر -وإن  ، بعض الشىء

مج تليڤزيوىن سياسى أو ديىن أو اجتماعى أو فىن أو أى شىء … ! واالقتصادية سببها تلك األقلية العربية املقيمة على أرضها أو  ، شاهد أى بر
أو استمع ألى رجال  ، العمر ىف جامعة أو ديسكو كلوب أو مصطبة ريفية أو مقهى أو صالون حالقةاذهب وجالس أى أحد من أى من مراحل 

مل ما جيرى على شاشة البورصة ، أو نساء يتناقشون ىف العالقات الزوجية أو كيفية تربية األطفال وسوف تدرك ساعتها أن  ، أو رمبا يكفيك 
رخيها إال صراعا رئيسا واحدا مل ولن تعرف ، أرض مصر الطيبة املساملة هذه إن حىت أصغر الصراعات إطالقا هى !  العرىب-الصراع املصرى:  ىف 

لك بنظرتني متكاملتني كليىت االختالف للكون ولإلنسان ، يينيةچصراعات  اجم االقتصاد اإلسالمى يوما . فما   ،  أنت نفسك حني كتبت 
:  كل ما هنالك أن الصعيد مكان منوذجى متاما ملثل تلك املواجهة  ! ال أكثر وال أقل،  سونيةساك-چييناتك األجنلوكنت ىف الواقع تدافع عن 

  ! چينيىف حالة كهذه ال صوت يعلو على صوت ال ، مصريون أقحاح ىف مكان واحد مع عرب أقحاح

  ؟ زيك كده ، أو صوت الطفرة -

أبو موش  (جدى .  تنحى صفات حصل من زمان أوى.  أصيل أ زىي زى أى مصرى ، أ موش تطفر ؟ أنت موش عاوز تفهم ليه -
كان من عاشر املستحيالت أنه أصال يقاطع قبيلته علشان يبقى فالح ىف القناطر أو علشان يتجوز واحدة  ، چييناته عربية فعاللو  ، ) بس

مل يعد سوى نقطة معزولة ىف حبر ال معىن ألنه بصمة بفهو  ، حىت لو كان كروموسومى الذكرى صورة طبق األصل من جد جدى العرىب.  مصرية
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يبقى منطقى االحتماالت أكرب أن  ؟  مث أنتم موش طلعتم دمحم موش عرىب.  من الچيينات املغايرة غري العربية وليس ذا شأن يذكر ىف جممل الصفات
س هايلني وهلم جرا م ١٠ما شفش مرأته التخني إللى جنىب إللى  . يكون اهلامشيني كويسني ويكون الفاطميني  م على بعض ىف حيا مهتم  ، أ

لنسوان القماطة  ؟ ملاذا األتراك والعراقيون شرسون جدا والقتل اجملاىن حياة يومية عندهم.  إمنا ما حصلش مرة أن فكر ىف الرجالة القماطة ، أوى 
م معهم آل عثمان ليسوا األتراك األصليني إمنا نزلوا من جبال وسط آسي:  ال بد من سبب لضيق معرفتهم  (ا شديدة الضراوة وجاءت چيينا

ا إىل شراكسة ، خبريطة العامل يسمون وسط آسيا بشرق آسيا بينما هم أصل  ،  أما ملاذا السعوديون أقل عنفا من العراقيني مثال . ) ! وخيتصرو
اية املطاف ىف دولة اخلالفةفالسبب أن األشواس األشراس هواة القتل هم من خرجوا للغزوا ، الچيينات العربية  ، ت من عرب اجلزيرة واستقروا ىف 

ريخ حركات وسكنات  … ! أما املخنثون وحنوهم فهم من بقوا حيث ولدوا الزم تغريوا نظرتكم  !  يينات اإلنسانچكل قصة البشرية هى 
س سيئ ، الساخرة لألشراف شوية م أ م اختاروا امسا مضحكا ألنفسهم أ لضرورةموش معىن أ  ، هم ككل جزء من التيار الصوىف املصرى ! ون 

م كانوا دائما املظلومني املضطهدين واملطاردين من الصحابة ، واملصريون عطفوا على آل البيت وآووهم   . وغلطتهم بس هى االسم ، العصابة-أل

أنت ممكن ما تكونش لك أصول عربية .  ة نفسيةإللى عامل لك أزم ، أ ها أرحيك خالص من موضوع األشراف ده)  : يقاطعه ونس ( -
ت احلمر ، والعرب عامة ، العصابة-ومبا أن كل الصحابة . عكس أوغاد ؟ إيه معىن كلمة أشراف.  خالص فإن  ، أوغاد من أبناء ذوات الرا

وهذا  . أكثر منه متسحا فيه ، الصهاكهو نوع من التربؤ من دين  -نسبيا طبعا-ممن عرف عنهم بعض الشرف واألخالق  ، االنتساب آلل البيت
لذات ظاهرة ىف كل الشمال األفريقى ، اإلدعاء الكاذب بذلك النسب من خالل  ، كنوع من التمرد غري املباشر على احلكام العرب ، كان 

  . وىف نفس محاية أنفسهم من االنتقام ، تذكريهم بساللة الدعارة الىت جاءوا منها

أن كل شىء سىيء ىف  -يعرف العرب كويس وكمان جايز يكون فيه دم عرىب ومؤكد عارف هو بيقول إيهن واحد وخده م-خالصة الكالم  -
لعرب وألنه أتى من املخالطة وليس من التزاوج فهو حمدود الدرجة واالنتشار عند املصريني وال  ، املصريني أتى على سبيل احلصر من خمالطتهم 

لعرب لبدينات ، ضرب الزوجات ، تعدد الزوجات ، العصبية والتعصب ، العنف والثأر:  وإليك القائمة ، يقارن  حتجيب  ، تدجني املرأة ، الولع 
حىت الفهلوة الىت تنسب  ؛ اپرانو العداء للغري أ من كان ، قهر أية حرية للتفكري وإعمال اخليال ، غسل مخ الطفل وخلقه مسخا نسخا ، البنت

 منهم إمنا هى النهب والسلب العربية الدموية لكن بعد أن جردوها من العنف وحولوها لشىء أقرب للنصب منه حصر للمصريني ليس أصال
وأنت طبعا أخرب اجلميع بطريقة تفكري العرب ىف الربح السريع واخطف واجرى  ، للسطو املسلح وطبعوها بطابعهم الطيب الناعم خفيف الظل

الزدراء والغيظ والعداوة حنوهمأيضا ذكرت لك ذات مرة عدد املصطلح ( :  ات املوجودة ىف اللغة املصرية لوصف قطاع الطرق والىت توحى 
م املزدوجة بني التشدد الديىن اهلائل ظاهر وبني التسامح والتعايش السلس هو أما أسوأ األشياء إطالقا ىف العرب ف ؛ ) إخل …عويل  ، نورى حيا

ت ورخص للنهب  ، دين بال جوهر ، الدين ال يعىن أى شىء حقيقى عند البدوى.  ت السطحجدا مع العطن املطلق طاملا هو حت فقط مظهر
درا ما تسمع كلمة إن شاء هللا.  ذلك بينما هو أهم شىء عند املصرى ، والفساد كما تسميها لكنها عند موجودة ىف كل  ، ىف السعودية 

  . مجلة
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  : مل تلحظ الفارق بني إله التوحيد املصرى وإله التوحيد اليهودى الشهري الالحق ، اع ىف التاريخأنت حىت عندما أمسيته أسوأ اخرت 
  ، ىف مصر القدمية كان الدين قاطرة للعلم والتقنية
  . لكن اليهود هم من أخذوا األخوين أوزيريس وست وقلبومها إىل قايني وهابيل وجعلوا القداسة واخلري مرادفني للبداءة والتخلف

ا تلغى  …   ، اإلله الذى يريد اختياراحلق الطبيعى لإلنسان ىف صنع أو نعم التوحيد كان خطوة شريرة للغاية أل
  . الشر املطلق هو إخفاء اإلله . أو منتهاه لكنه مل يكن الشر احلقيقى أو كل الشر

ح الفرصة لكل من هب ودب يريد السيطرة على الناس إدعاء أنه    ، يتلقى رسائل صوتية منهاإلخفاء هو الذى أ
ين زى الشمسو    ! على األقل كانت الشمس إهلا 

لذات للعبادة هو أقرب شىء ممكن للحقيقة العلمية لفعل واهبة احلياة لكوكبنا مث أليس اختيارها    ؟ ؟ أليست هى 
جا على  ، فقط عليك أن تعلم أن أخناتون مل يستحدث عبادة الشمس …   ، رءوس معظم اآلهلةفقد كانت طوال الوقت 

  ، ومن مث نكل به املصريون ىف ثورة شعبية حمضة مل يقدها فرعون وال قائد عسكرى ، فقط هو كفر عبادة غريها
  ، فلول كل أولئك الذين أتوا من آسيا يوما ، فهو من حيث النسب مل يكن مصر حقيقيا خالصا-طرودا فيها كل أقاربه 

  ، ولئك حيتاجون ألكثر منه إهلا واحدا بسيطا خيلق هلم قحل الصحراءوقضوا على التوحيد الذى مل يكن أ
  ! على إله واحد أن خيلقه - ىف فكر املصرى-بينما ثراء املشهد البيولوچى والفكرى واحلضارى يستحيل 

  ؟ إذن تعرتف أن مصر أم الدين -

ليس هو لب العقيدة  ، يد الذى تراه أسوأ اخرتاع ىف التاريخإله التوح.  لكن ليس الدين الذى تعرفه وتكرهه ، موش ها أقول أل ! صحيح -
رغم هذا .  فصنعوا منها أسوأ اخرتاع ، أو راحت للبدو السامويني اليهود ، هوجة زى هوجة عراىب وراحت حلاهلا ، هو جمرد مترد أخناتوىن . املصرية

من العلم أن  ليس.  إمنا ألنه احلقيقة العلمية ، ليس تساهال أو كرما ؛ اتونليس من العدل أن حتاكم كل املصريني جبريرة أو جرمية فرد واحد هو أخن
ريخ مصر القدمية العريض جدا والثرى للغاية ىف شخص واحد وحقبة عابرة ليس  ، لذت وأن لب العقيدة املصرية وحمركها األساس ، ختتزل كل 

ملها  ، بعا أنت أيضا ترى اخللود أسخف فكرة ىف العاملط!  اخللود:  إمنا شىء آخر ، اإلله وال اآلهلة وال العبادة لكن ال جيب أن مينعك هذا من 
ا عقيدة لألرستقراطية الثرية املثقفة أكثر منها لعموم املصريني ، وحتليلها حب :  أوال.  وحب النقاء ، حب احلياة:  اخللود يعىن أمرين.  لذات وأ
م بيحبوا احل ؟ مسعت ، احلياة وقلت لك روح  ، يعىن موش حضارة موت زى الكليشيه إللى حضرتك حافظه ؛ ياة موش عاوزين ميوتوا أبدايعىن أل

والطب  ، لكن على األقل كانوا متقدمني جدا ىف الطب ، وجايز ليسوا ثورة تقنية ، جايز ما اخرتعوش صواريخ.  حوائط املعابدپورنو على شوف ال
حلياة وحب اآلهلة يعىن إخالص وود وحنان وصداقة وبنوة موش تقديس وسجود  ، اآلهلة ما هى إال ذلك النقاء:  نيا.  ما هو االستمساك 

إمنا تكلمها زى أختها أو  ، ما فيش قداسة خالص وال هيبة خالص ، روح شوف الفالحة بتكلم العذراء إزاى.  ورعب وخوف ورعشة وعذاب قرب
زر معاها وتناكفها وتساومها وتزعق فيها وتغضب عليها أو حىت أحيا تشتمها أو صديقتها إللى طول النهار بتالعبها وتعاتبها  وتستعطفها و

جناح االبن  ، شفاء البنت مقابل نذر (والعالقة تنطوى على كثري من قضاء حاجيات متبادل  doing businessمها  ، نعم.  تعايرها بفشلها
ا من  ؛ وليس هو األساس ، وقتلكن ليس طوال ال ، ) وهلم جرا …مقابل دستة مشع  هى صداقة حقيقية وحب حقيقى واشتياق حقيقى وما 

  . خدمات متبادلة ال يعدو إال تلك املعتادة بني األصدقاء املتحابني

.   أنت موش فاهم حاجة وكل دماغك ىف اجلنس ‘:  ويتداخل ونس.  ’ ! أول مرة أعرف أنك كييف موالد  حاج ‘:  ويقاطع روميو
بتبص لصورة مجيلة بعينيها وبتتحسس حبيبات الزيت فيها  ؟ شوف الفالحة ملا بتقف قدام العذراء شغلت كام حاسة ، حيون دول أذكياءاملسي

حلاسة السادسة ن وبتتخاطب مع صاحبة الصورة  إذا أضفت لكل ده االستثارة اجلنسية سواء من  ، بيدها وبتسمع تراتيل وبتشم خبور وبتمضغ قر
ا تشغل عقلها ، للى حاشر نفسه فيها من ورا أو من الذكر األعظم ساكن األعاىلالراجل إ طبعا عمو وحيد  … ؟ هل بعد كده يفضل مكان أل

حتقار هلذه الفالحة الغلبانة مينا صحيا ، ينظر  ا لكائن أفضل ، حىت متوت لو مرضت ، وبديهى ال يريد هلا    . ’ ! وختلى مكا

حتقار واستخفاف عن هذه املرأةأنت من يتك ، لعكس - ا فالحة منتجة.  لم  وتستطيع احلصول على  ، وحمرتمة للغاية ، أ أفرتض أ
  . التأمني الصحى الذى تشاء من الشركة الىت تشاء من ماهلا اخلاص



٣٥٠  

 ، علق ىف ديل ماما احلكومةكالمنا كتري عن الشعب املصرى إللى مت.  جهلة وموش فامهني حاجة ىف موضوع املوالد دهكلكم على بعض   -
الشعب يرتك شأن احلكم كل ما هنالك أن .  وإللى ها تفضل أقوى حكومة آلخر الزمان وعن مصر إللى اخرتعت أول حكومة ىف التاريخ

ا أمور معقدة ال يريد أن يفىت فيها مبا ال يعلم لسنة إللى زى أخو خ اأحتدى مشاخ.  لكن احلقيقة أنه عاشق للحرية عشقا مطلقا ، للحكومة أل
م  ،  حجاب شارات صوابعهمبقوا الذين فامهني أ حلبال وبيحركوه  يقولوا ىل إزاى مصر بقت  ، سلطة وتربعوا على الشعب املصرى وكتفوه 
 - أو حىت دعاهم- مل حيدث أن أجربهم ؟ وساحت ىف اهلوا سيوف كل اخللفاء وكل السيافني وكل الفقهاء ، درزية ىف حسبة شهور- إمساعيلية-شيعية

كل ما حدث أن جاء ملصر بعض أئمة من فارس .  هم الذين صاغوا دين احلكام ، بل تقريبا العكس هو الصحيح.  أى حاكم فاطمى هلذا
 .  ومن خلفهم هرول احلكام ، فرتك املصريون مساجدهم وهرولوا خلفهم ، ممن يرتخصون ىف العبادات ويسقطون الصالة والصوم ، لذات

ىف مصر :  مل تلحظ الفارق بني إله التوحيد املصرى وإله التوحيد اليهودى الشهري الالحق ، أنت حىت عندما أمسيته أسوأ اخرتاع ىف التاريخ ، يدوح
ة واخلري لكن اليهود هم من أخذوا األخوين أوزيريس وست وقلبومها إىل قايني وهابيل وجعلوا القداس ، القدمية كان الدين قاطرة للعلم والتقنية

ا تلغى  … . مرادفني للبداءة والتخلف لكنه  ، اإلله الذى يريد اختياراحلق الطبيعى لإلنسان ىف صنع أو نعم التوحيد كان خطوة شريرة للغاية أل
ح الفرصة لكل من هب ودب . الشر املطلق هو إخفاء اإلله . أو منتهاه مل يكن الشر احلقيقى أو كل الشر يريد السيطرة  اإلخفاء هو الذى أ

ين زى الشمس ، على الناس إدعاء أنه يتلقى رسائل صوتية منه لذات للعبادة هو أقرب !  وعلى األقل كانت الشمس إهلا  مث أليس اختيارها 
لفعل واهبة احلياة لكوكبنا شىء ممكن للحقيقة العلمية فقد   ، مسفقط عليك أن تعلم أن أخناتون مل يستحدث عبادة الش …؟  ؟ أليست هى 

جا على رءوس معظم اآلهلة ومن مث نكل به املصريون ىف ثورة شعبية حمضة مل يقدها فرعون وال  ، فقط هو كفر عبادة غريها ،  كانت طوال الوقت 
وقضوا  ، فلول كل أولئك الذين أتوا من آسيا يوما ، فهو من حيث النسب مل يكن مصر حقيقيا خالصا-طرودا فيها كل أقاربه  ، قائد عسكرى

بينما ثراء املشهد البيولوچى والفكرى واحلضارى  ، على التوحيد الذى مل يكن أولئك حيتاجون ألكثر منه إهلا واحدا بسيطا خيلق هلم قحل الصحراء
  ! على إله واحد أن خيلقه -ىف فكر املصرى-يستحيل 

  ! ؟ عاوز تفهمىن أن أسوأ اخرتاع ىف التاريخ طلع فيه أسوأ منه ! هأ -

 
  . والعراق مسى عراقا لكثرة أعراقه ، بل كل اهلالل القحيل الذى لفظهم أصال ، ليس عرب اجلزيرة وحدهم القمامة الچيينية

ار وخرجوا للرعى ، احلامورابية-هذه الساللة اإلبراهيميةعند  ن تلك األ   ، ممن استنكفوا عن زرع ود
ا قهر واستبداد وتسلط؛   نظرية للحكمالدين هو    . وتشريع ألدق الدقائق ألنه تستحيل السيطرة على الناس بدو

  ، بل أغاروا ودمروا احملاولة اجلنينية األوىل والوحيدة الىت كان امسها سومر ، هم ال يطيقون جهد الزراعة واسألىن أ
ما مسحة ما من اجلمال واخلصب واألمومة اإليزيسية-قتلوا إينا وعشتار    . البعل وعبدوا -اللتني 
  ! إنه إله املطر … ؟  وما أدراك ما البعل

رض امليعاد الىت تلقى أحد  ألحرى كل-نفس سؤال وما أدراك  الرحتال إليها -أو  ار الفياضة وحيا    ؟ أبناء أرض تلك األ
ل ا صحراء كنعان القاحلة لكن    . ات الىت يتقاتل عليها اجلميعذإ

ا أقرب نقطة ممكنة ؟ اذملا   ! وتلك قصة أخرى ، من آسيا على مصر لنهبها للقفز أل
  . وطبعا من قسوة الشغل اليومى هو حرية من كل القيودفالدين عند املصريني أما  …

  ، إنه يوم الراحة والنزهة والطبيعة والغناء والرقص واملالبس اجلميلة
  لى فاتذلك من أول طقس ىف أول معبد إليزيس لغاية آخر رقصة ىف مولد األسبوع إل

  . ) إمنا املولد الوحيد االسم على مسمى هو عيد ميالد حورس إللى غريوا امسه للكريسماس ، إللى طبعا ما حدش كان اتولد فيه (
  !  شبه الربىءاألخناتوىنالتوحيد حىت ذلك ىف أقل من طرفة عني هلذا السبب لفظوا  …

هذه الساللة عند  . والعراق مسى عراقا لكثرة أعراقه ، ل القحيل الذى لفظهم أصالبل كل اهلال ، ليس عرب اجلزيرة وحدهم القمامة الچيينية -
ار وخرجوا للرعى ، احلامورابية-اإلبراهيمية ن تلك األ قهر واستبداد وتسلط وتشريع ألدق ؛  نظرية للحكمالدين هو  ، ممن استنكفوا عن زرع ود
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ا بل أغاروا ودمروا احملاولة اجلنينية األوىل والوحيدة الىت   ، هم ال يطيقون جهد الزراعة واسألىن أ.  الدقائق ألنه تستحيل السيطرة على الناس بدو
ما مسحة ما من اجلمال واخلصب واألمومة اإليزيسية- قتلوا إينا وعشتار  ، كان امسها سومر  ؟  وما أدراك ما البعل . وعبدوا البعل -اللتني 

رض امليعاد الىت تلقى أحد  نفس سؤال وما ! إنه إله املطر … ألحرى كل-أدراك  الرحتال إليها -أو  ار الفياضة وحيا   ؟ أبناء أرض تلك األ
ل ا صحراء كنعان القاحلة لكن  ا أقرب نقطة ممكنة ؟ اذملا . ات الىت يتقاتل عليها اجلميعذإ وتلك قصة  ، من آسيا على مصر لنهبها للقفز أل

إنه يوم الراحة والنزهة والطبيعة والغناء والرقص .  وطبعا من قسوة الشغل اليومى هو حرية من كل القيودفالدين صريني عند املأما  … ! أخرى
 ، إللى طبعا ما حدش كان اتولد فيه ( ذلك من أول طقس ىف أول معبد إليزيس لغاية آخر رقصة ىف مولد األسبوع إللى فات ، واملالبس اجلميلة
حىت ىف أقل من طرفة عني هلذا السبب لفظوا  … . ) االسم على مسمى هو عيد ميالد حورس إللى غريوا امسه للكريسماس إمنا املولد الوحيد

م جنحوا تدرجييا ىف غسل أخماخنا بعقائدهم الصحراوية … !  شبه الربىءاألخناتوىنالتوحيد ذلك  وخلقوا فينا كراهية كل شىء  ، املشكلة أ
أى  ، السرقة ، الز ، الردة (وكما تقولون الصدق هو الشىء الوحيد الذى عليه حد من إله اإلسالم  ، ه صراحة وصدقوأقلها العرى ألن ، مجيل
العرتاف ، شىء  ’ كل راعى غنم رجس عند املصريني ‘:  ولألسف أصبحنا ننسى أننا ىف مصر كنا حنتقرهم أشد احتقار.  ) عمليا ال حيد إال 

every shepherd is an abomination unto the Egyptians  ،  هكذا مل تستطع التوراة جتاهل هذا ووضعته على لسان ذلك النكرة
م وما كانوا جمربين على استنطاقها  ، رغم أنه شخصية اختلقتها أحالم يقظتهم احلاقدة على املصريني وعلى عظمة مصر ، املدعو يوسف ىف تورا

  . هكذا

لفعل ( - ت احلكم ! هأ ! هأ)  : هذه املرة يضحك    ! ؟ عاوز تفهمىن أن املصريني رأيهم من رأىي ىف نظر

 
  ! ؟ إيزيس وأوزيريس ؛ كيف مل تلحظ أن احلضارة املصرية بدأت بقصة حب  -
ا انتهت بقصة حب -   ! ؟ الفرعون األخري- كليواپترا ؛ وكيف مل تلحظ أنت أ

ا مل تنته قط - س يفكرون رأسياطو  : بل كيف مل يلحظ كالكما أ   ، ال الوقت يوجد أ
  . ويرفضون فكرة القطيع واملستنقع واملساواة ، يرون العامل هرما أو مسلة ، يتملكهم شبق الكدح والبناء واالرتفاع

رية على املاء ىف أكتيوم أو ىف حريق األرامادا   ، وبناء عليه كل ما جرى من ألعاب 
ا بتسليم شعلة احلضارة من جيل إىل جيل مل يكن سوى الطريقة الىت يبدو أن أمنا   ! ؟ الطبيعة حتب االحتفال 

وأهم شىء  ، رى احلياض علمهم السكينة والتأمل وحب السالم.  لكنه الكسل اخلالق ، رى احلياض رمبا علم املصريني بعض الكسل -
جيل الغنوصية ىف جنع محادىهل من قبيل الصدفة أ.  أعنف قصص احلب هى الىت جترى ىف قرى مصر.  علمهم حب احلب  ، ن عثر على األ

ا النسخة الصوفية اليسوعية األصلية من املسيحية ؟ أهذا سؤال ؟ ملاذا ؟ وليس ىف روما وال القسطنطينية ألن جنع محادى هى الىت تقع على ؛  ! أل
ا أصال نبتت ىف دفء طمى النيل الوادع اآلمن ؛ مرمى حجر من كل معابد رع وإيزيس على حفظها لنا  - والقادر-وألنه وحده كان املسئول  ، أل

نة الشعب املصرى العريض البسيط-كيف مل تلحظ أن إيزيس وأوزيريس :  األدهى ! لألبد وحجر ،  أصل كل املوالد واألعياد الشعبية احلالية ، د
حني حيكى قصصا من سرية دمحم فيسأل   بزكر بطرسأنت تذكرىن ! ؟ قصة حب ألساس جمردهى  -ككل  قدس أقداس العقيدة املصريةالزاوية و 

ومن مث يقنع املشاهد أنه هكذا وضع دمحما ىف ميزان املسيح فوجده  ، ؟ …أين  ، …أين  ، أين الروحانية ، أين العفة ، متعجبا أين التسامح
الغنوصية الىت ترى فيها املسيحية .  والعليا لكل القيم النبيلةاملرجعية األوىل  ، وضع االثنني ىف ميزان إيزيس - من حيث ال يدرى-الواقع إنه .  فاشال
هى تطفر چييىن وصلت عدواه من مصر ليهودا والسامرة ىف صورة .   ال متت لليهودية وال لليهود وال لكل العرق الساموى احلثاىل بصلة ، األصلية

رت روحانيتها الكارثي ، شخصني أحدمها من الناصرة واألخرى من جمدل ة أميا ارتباك واضطراب ىف الربكة الچيينية اليهودية فحكموا عليهما بال فأ
لقتل والنفى ومبا أن  ، أخريا!  هو ىف احلقيقة الظهر والعصر واملغرب والعشاء أيضا ، فجر الضمري إللى موش عاجبك.  حلظة تردد واحدة 
ألساس س حمبون  س منفتحون على الغ ، املصريني أ لتاىل أ م كانوا ضد األجنىب أو قاوموه  ، ريفهم  رخييا ما يقول عن املصريني إ وال يوجد 

فقط اتقاء للشر قدر اإلمكان وازدراء  ، ال تكاد تذكركانت املقاومة هلم   -العربوأقصد -حىت من كان شديد البشاعة واخلراب  ، أو طردوه
 ’ العبيد چيةبسيكولو  ‘عليك أن تقارن بني ما قد يسمى .  عك واملوالد بتاعىتلنكت بتاع روميو واألحاديث املدسوسة بتاع ونس والكالم بتا
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مراض اجملد والعزة والفخار  ، وبني األرتيكار العربية املسعورة ضد كل ما هو أجنىب ، هذه إذا احرتمت رئيسك ىف الشغل ألنه .  إخل …والزعيق 
هل خيتلف األمر لو كان هذا الرئيس :  خطوة أخرى ؟ فهل تسميها أنت ، مذلة يسميها العرىب ، فأحببته وأخلصت له ، شخص كفء وجدير

لثة ؟ أجنبيا  ، تنظر هلم ألعلى ، هذا ما تفعله مصر مع من هم أكثر منها تقدما ؟ هل خيتلف األمر لو كان هذا األجنىب رئيسا للدولة:  خطوة 
والطرف األخر لن تصيبه عدوى  ، لست عبدا ، فأنت نفسك حمرتم ، واالحرتامطاملا هناك هذا احلب .  فقط حب واحرتام ، ال حقد وال حسد

ا عالقة تعاون وتكامل.  العبودية الىت حتدث عنها يونج ألن كليهما يسعى  ، والعرب بتوع العزة والفخار هم عبيد ، أما عبيد روما فهم عبيد ، إ
 ! إمنا لديها عقدة اخلواجة ، مصر ليست لديها عقدة العبيد ، ختصار.  واحلقد واملرضال حيركه إال اجلشع  ، لنهب ما للغري وانتزاع السلطة منه

س متواضعون للغاية  اإلجنليز أسياد العامل لعرب األجماد جدا (أ م  ى شعب أورو  ، وطبعا ال أقار أغلبهم طبقات شغيلة  ، ) عادى پىإمنا 
  . ألن قطعا ليس لديهم عقدة العبيد ، لكنهم أعظم الناس بال شك ، لغباءميارسون أبسط األشغال لدرجة أن يتهمهم العامل 

م مكن -   ! إ

كلم مني!  متام -  ، حاول أن ترى املصريني مكنا أيضا ! ؟ وأول من يراها سادة للكوكب ، أنت آخر من يرى املكن عبيدا ! نسيت أ 
لعقد النفسية سا ال يصابون  من الصعب أن  ، من بنوا األهرام والكرنك وحنتوا أىب مسبل.  ن حاول وها تلقاها ماشيةلك ، فكرة صعبة شوية.  أ

ا قابعة هناك ىف عقوهلم الباطنة ، هذه الصروح متنعهم ؛ چية العبيدتتسلل إليهم سيكولو  چية منبسطة سوية مع من هو فقط يتعاملون بسيكولو .  أل
م كانوا أنفسهم األعظم ي ، أعظم منهم هدموا جدران عمائر األمصار   -حسب ابن خلدونوأيضا -فقط  (العرب مل يبنوا شيئا أبدا .  وماهذا أل

دا للخيام أو للحرق ، كى يستخدموها مساندا للقدور .  لذا فهم كتلة من العقد النفسية الشيطانية اخلالصة ، ) ونزعوا خشب سقوفها أو
ويدركون متام اإلدراك  ، طيلة التاريخ وهم قاع العامل وخارج خريطة العامل.  ىف هذا العاملالعرب هم العبيد احلقيقيون الوحيدون  ، چياسيكولو 

م خاطفو وجالبو العبيد ، نيا.  وضعيتهم الدونية ىف نظر الدنيا م أحد ذات الشىء ، ألخص أل فنموا  ، فهم يرتعدون جدا من أن يفعل 
العرىب .  إخل …وحاولوا عبثا إفراغ أمراضهم ودونيتهم ىف هؤالء العبيد إذالال وتعذيبا  ، املزيف الشديدمن التعاىل موهومة چية ألنفسهم سيكولو 

القوجميون العرجبيون عند أكثروا مؤخرا الكالم شديد التعاىل .  أما أنت فتحبه وتبحث عن أى شىء لتسعده به ، يزدرى الكلب ألنه خيلص له
ا  ، ) تهم وهزائمهمتفريغا وتفرجيا عن مهان (عن املماليك  لوا كل جمد وثروة يريدو ء الشخصية  سا جيدى الرتبية أقو أما أنت فرتى املماليك أ

م أحيا كثرية ، من احلياة س  م تقانيا ليسوا إال عبيدا ،  بل وقادة ال  ما أردت قوله هو أن عليك أن تصبح أكثر تدقيقا ىف رؤية .  رغم أ
م القبلية كاإلخوان ، لعرب هم البيضة الفاسدة ىف هذا اجملتمعفقط الدخالء ا:  األمور واجلامعة العربية واألحزاب القوجمية األخوان -وتنظيما

موال النفط من الصوفية املصرية للسلفية الوهابية -املؤسسة الدينية الرمسية-العرجبية وطبعا األزهر   ؛ اءهم حتديدا من يشد مصر للور  ، الىت حولوها 
  ! وقطعا ليس املصريني ، وليس أى أحد آخر ، هم سرطان التخلف والرجعية وكراهية العامل

  ! ؟ أ موش فاهم ليه كل شوية جتر معاى موضوع الفراعنة ده -

.  نذ وقع بصره عليهاوالىت تقريبا مل تفارقه قط م ، لكن ارتسمت ىف تلك اللحظة أمام وجهه تلك املالمح الفرعونية لقاتل نبيل ، مل جيب احلاج
لوحدة الوطنية ‘:  بعد صمت طويل متبادل يعود وحيد هذا بتقسيم  ، على األقل عرفنا اآلن أنك من دعاة الفتنة وتريد شق ما يسميه اجلميع 

  . ’ الشعب املصرى ملصريني وعرب

لتقدم وألعداء ؛ لست أ الذى أريد هذا - وأ فقط أعطيك  ، ) مثلما كنت تفعل ىف لبنان (له  أنت الذى تريد تقسيم املصريني ملرحبني 
  ! طرف اخليط

السادات كان بيلبس .  فاملهم الفعل ، أ كمادى ال أضع أدىن وزن للكالم وال أنظر له وال أهتم به أصال ! معقول برضه)  : شاردا ( -
رخيه نفسه يصنفه كإسالمى ار و ا وال ذرة إسالم ؛ ت شيئا آخرلكن األفعال كان ، بيتكلم عن اإلسالم ليل  فقط تبىن حبياته  ، ال ذرة عروبة 

وما  ،  هو حيب إسرائيل ؛ مل حيدث أن حارب السادات إسرئيل أبدا ! التحديث واستقدام األمريكان واإلسرائيليني حىت يعيد ملصر جمد بنائيها
ملثل مل.  هو احلرب نفسها ١٩٧٣حاربه ىف  وإن  ، شخص حيب احلداثة والبناء ، چيينات العربيةتداخله ال أيضا حسىن مبارك مصرى أصيل 

  ! هذه الىت جعلته طيبا مساملا متساحما مع اجلميع مبن فيهم اهلمج العرب ، شخصيا آخذ عليه مصريته الزائدة
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لقد انفضح كذب  انظروا فقالوا ، حفر الفرنسيون حتت برج إيفيل فوجودوا أسالكا:  سأروى لك نكتة لعلها ترفه عنك ، ال حتزن هكذا -
فقالوا انظروا حنن الذين اخرتعنا  ، پيزا فوجدوا إسالكاحفر اإليطاليون حتت برج .  سنة ٢٠٠حنن الذين اخرتعنا التليفون من قبل  ، األمريكيني

يل قبل  فقالوا انظروا حنن الذين اخرتعوا ، حفر املصريون حتت اهلرم األكرب فلم جيدوا شيئا.  سنة ٥٠٠التليفون قبل    ! سنة ٥٠٠٠املو

 ! ؟ شنيور ‘:  مث جيرت شيئا آخر ، ’ ! ؟ أنت متأكد أن نكتك دى مصممة علشان جتيب الضحك موش االكتئاب ‘:  يهمس وحيد لنفسه
  . ’ ! لك حاجات  حاج

  ! ؟ إيزيس وأوزيريس ؛ كيف مل تلحظ أن احلضارة املصرية بدأت بقصة حب  -

ا ان -   ! ؟ الفرعون األخري-  كليواپترا ؛ تهت بقصة حبوكيف مل تلحظ أنت أ

ا مل تنته قط - س يفكرون رأسيا : بل كيف مل يلحظ كالكما أ يرون العامل  ، يتملكهم شبق الكدح والبناء واالرتفاع ، طوال الوقت يوجد أ
  . ويرفضون فكرة القطيع واملستنقع واملساواة ، هرما أو مسلة

  ! ضهرى وروميو ووحيد حساب هذا اجلدل ىف مرافعات وجيزة أخريةصفى  -بعد برهة صمت أخرى-هكذا  …

 
  . منذ طفولىت وأ أتساءل ملاذا ينظر الناس للسماء حني خياطبون اإلله

تى منه احلياة للنبات ؟ ملاذا ال ينظرون لألرض مثال   ؟ أليست هى املكان الذى 
  ! ؟ لهبل ملاذا أصال ال ينظرون ىف املرآة حبثا عن اإل

م جايز .  ’ ! چيينات دورع ال ‘ما تغىن لنا  ونس شفيق جالل ملا يقول  - رغم أن عيال اجلماعات املتحمسني الغالبة إللى على نيا
 ، ألن لتدين أحدمها أهدافا سياسية ؟ عارفني ليه.  إال أن الشعب املصرى رفض االتنني ، ورغم أن اإلخوان والسلفيني عرب ، يكونوا مصريني

قادرون على ختيل التجريد اهلائل ىف فكرة اإلله الروح غري املرئى الذى يوجد  -على عكس العرب- املصريون .  وتدين األخرى يرفض مبدأ الشفاعة
ذه الصفات هو شىء عظيم جدا ، ىف كل مكان م مستحقني ملخاطبته مباشرة ، لكن ألن إهلا  م  أو رمبا جملرد ، فهم بتواضعهم ال يشعرون  أ

وهى  ، فاخرتعوا فكرة الشفاعة ، فقرروا أال خياطبوا اإلله أيضا اتقاء لشره ال أكثر ، ال حيبون خماطبة الشرطى أو السلطان أو املستعمر أو أى جبار
ا آهلة مصر القدمية ألساس رهبان أو سائح . وتبنتها بقوة الكنيسة املصرية ىف عذرائها وقديسيها ، خصيصة متيز   ، ني سكنوا الصحراءهؤالء 

وليائه الصاحلني.  وأيضا ليست صدفة أن مصر هى الىت اخرتعت الرهبنة ىف املسيحية هم لشفعاء الكنيسة  ، مث تبناها اإلسالم املصرى  مضيفا إ
 ، رتع منه مصطلح التقوىفاخ ، أما اإلسالم الصحيح العرىب البدوى فقد أعجبته فكرة اتقاء شر اإلله  ( املعلومني جيدا بدورهم لدى كل مسلم

ألحرى مفهوم الدين أو اإلله مل تكن قبل ذلك مما تشغل العرب أصال بعقلهم دون ، وراح يرهب به أتباعه املصريون مل خيرتعوا  . ) البشرى-لكن 
وى أنت دائما القول أو للدقة إحدى الشخصيات  ، ىأى موس ، فتلقفه اليهود ، لكن واقعيا هم من لفظه ، تقانيا هم خمرتعوه . التوحيد كما 

لكامل كنوح وإبراهيم ، الواقعية الىت ركب منها معا اليهود شخصية موسى اخليالية كلمة .  ومن مث دينا كامال ، مث بنوا عليها أساطري لسلف ومهى 
ا ضد التعددية والتسامح والصفاء - وبعنف-التوحيد مرفوضة مصر  انشلىن من  ‘أوراد صوفية مصر هى  وأشهر عبارة تقتبس إطالقا عن ، أل

هل لو فرضا تقابل األنبا بوال أول السواح مع ذى النون .  ، فحياة القحل الصحراوية هى الىت ال تستطيع ختيل أكثر من إله واحد ’ أوحال التوحيد
ن ، املصرى ىف الصحراء ن مع الشيخ إبراهيم العر سيعرفان أن  ، ل زوج معا لسنوات طويلةفتصادق ك ، أو مثال تقابل القديس برسوم العر

ن سابق  . ؟ السبب بسيط أن كليهما يعتقد أن الطرائق إىل اإلله بعدد أنفاس اخلالئق أحدمها مسيحى واآلخر مسلم الصوفية مذهب فوق األد
ن ن وعابر لألد ك  فالن ابن فالنة ىف حتد صريح ويدعون ، أغلب مشايخ الطرق الصوفية عند ال يؤدون الصلوات اخلمس ، أقله أن لألد

  . وهلم جرا ، للكرهان

ا اخرتاع قبطى ، وموجودة قبلهما املسيحية وىف اإلسالمموجودة ىف  ، الرهبنة ذات الشىء:  أسبقك الكالم -  ،  ومن الصعب جدا إدعاء أ
  . م؟ الصحيح فقط أن املصريني هم من أدخلوها على املسيحية واإلسال وإال أين نذهب ببوذا

لضبط ، املهم !  ؟ كنا فني وبقينا فني!  ؟ إيه احلالوة دى - عدد األزهريني :  تبعا لألرقام ال لعلو الصوت ، عليك أن تعرف أين تقف مصر 
 ومن حيضرون املوالد من غري ، وعدد أعضاء الطرق الصوفية املسجلني أكثر من عشرة ماليني ، واإلخوان والسلفيني جمتمعني أقل من مليون
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ا.  واملولد الواحد قد يشهده أكثر من مخسة ماليني ، األعضاء عشرات املاليني نة إخناتون قد تكون أكثر صوفية من سابقا  ، بعض جوانب د
ا أفاقتهم ألول مرة على فكرة مرعبة ؛ لسبب جوهرى جدا وإن بدا جديدا ؟ ملاذا ، لكن املصريني لفظوها لدنيا:  أ ال .  إمكانة ربط الدين 

هو التقشف  . الدين نقيض الدنيا:  إمنا هى تعريف املصريني للدين ، سياسة ىف الدين وال دين ىف السياسة ليست عبارة من اخرتاع السادات
خنلق له  الطريقة شىء مل ، نيا . وكلمة دين املصريني استخدمها جمازا ، أى أسلوب حياة ، الدين طريقة وليس دينا ، وللدقة . والصوفية والرهبنة

حبكم -الوىل  -ملناسبة-لعلمك .  الذين من اختصاصهم التشفع حلوائجنا عند اإلله ، إمنا التعبد وظيفة القديسني األولياء والصاحلني ، ومل خيلق لنا
كثرهو  -توحده مع هللا حملة عن نظرة  أن يعطيك -لو شئت-وهذا ميكن  ، ىف عرف الصوفية شخص يفوق النىب مكانة بكثري ويفوق الرسول 

ئعو كالم:  املصريني لألنبياء والرسل عامة هناك دعاء صوىف  ! موش أتقياء حقيقيني عارفني واصلني زى األولياء ، دجالون وأشباه دجالني 
إلسالم (مشهور يعتقد أن أصله رابعة العدوية  ملناسبة ينسبها أقباط مصر ألنفسهم وينفون أية عالقة هلا  ن كنت تعلم إ ىهلإ ‘ يقول،   ) الىت 

رك فأذقنيها عبدكأ ىنأن كنت تعلم إ، و  جنتك فاحرمنيها عبدك طمعا ىفأ ىنأ نظرة من جالل  عبدك طمعا ىف أىنأن كنت تعلم إ، و  خوفا من 
وبه طعن مباشر  ، سنةهذا الدعاء به ما ال يقل عن عشر خمالفات شرعية صرحية للكرهان وال.  ’ ! ما تشاء فعل ىبالقاك فأنلنيها مث  وجهك يوم

ويستغفر آالف  ، وبه حتقري حملمد نفسه الذى كان يدعو آالف املرات يوميا متوسال طلبا للجنة ، ىف أصول العقيدة ومفاهيم اإللوهية والعبودية
أو أن تسأل  ، أ كرها وأحاديث، لكن السؤال هل امرأة مبثل هذه النورانية والشفافية والوصل ىف حاجة ألن تقر  املرات يوميا هلعا من عذاب النار

أليست  ؟ ملاذا ال ينظرون لألرض مثال.  منذ طفولىت وأ أتساءل ملاذا ينظر الناس للسماء حني خياطبون اإلله … ! ؟ ماذا يقول األنبياء والرسل
تى منه احلياة للنبات   ! ؟ بل ملاذا ال ينظرون أصال ىف املرآة حبثا عن اإلله ؟ هى املكان الذى 

  . ’ …أحبك حبني  ‘:  ويغىن ونس ، ’  …إحنا موش معا بكالوريوس زراعة زيك  ‘:  ويسخر إدوارد

 
  لعلمك اإلسالم مل يتغلغل حقا قط ىف الرتبة املصرية

غاىن الست - ا لك املرة دى زى بعضه ؟ موش سبق وقلنا ما لكش دعوة  بع هذا ليس لط)  : مث يواصل موجها كالمه لوحيد ( ! ها أفو
لعلمك اإلسالم مل يتغلغل حقا قط ىف الرتبة .  لكنه قطعا ليس تعريف اإلسالم ، لضبط تعريف الغرب للدين أنه عالقة شخصية بني اإلنسان وربه

ت الغازية دينا.  املصرية ا مما كانت تسميه تلك العصا  ، ملصرى القدميوضعت فيها معظم الرتاث الديىن ا ؛ مصر هى الىت صنعت نسخة خاصة 
مث امتصه املصريون  ، األزهر نفسه أنشئ ىف األصل كمؤسسة شيعية.  حىت السنة والشيعة كانت مصر فوقهما.  مع فارق األصل من العك طبعا

م إلسالم احلرىف عند ها تلقاهم عرق عرىب  ، املهم.  ىف عقيد املصرى  ؛ رينتلني أو مهاجحم-أنك لو دورت عند على كل املتمسكني بشدة 
ته السابقة على اإلسالم ، ها تلقاه صوىف عميق اإلميان شديد االتكالية ، موش ها تلقى تدينه كده أبدااحلقيقى  فاكر ملا  . ودى أقوى ىف د

طيبون بسطاء يتصدقون على احملتاجني لعاطفية مشاعرهم وليس ، كلهم  ده كان قصدى ؟ قلت لك كل املصريني مطرح ما حتطهم مطرح ما تلقاهم
ملناسبة اخرتاع مصرى قدمي نقله اإلسالم حرفيا عن كتاب املوتى ( الذى يرفع يوم البعث يزانمن أجل عداد احلسنات وامل موسى .  ) إللى هو 

حىت كلمة حياة أبدية  ؟ الت التافهة خالية من أية روح أو روحانيةأخذ األفكار من أخناتون لكن شوف ابتذهلا إزاى وحوهلا لشريعة مباليني التفصي
املسيحية األصلية األكثر .  بل وتقول إن البعض فقط هم من سيحيون من رقاد الرتاب ، مل ترد ىف العهد القدمي برمته إال مرة واحدة قرب النهاية

مصوفية حفظت عند ىف مكتبة األسكندرية ومنظرو البوذية نقلوا الك رمبا أيضا األقباط ىف جمملهم أشد  ، ثري من خمطوطة إجنيل توما فيها لعقيد
مسى العقيدة املصرية إيه . روحانية من معظم مسيحىي العامل   ؟ عارف أ 
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  ! ؟ هو فيه حاجة امسها العقيدة املصرية -
بت ! ؟ وهو فيه شعب يغري عقيدته -   . لكن العقيدة نفسها ال تتغري ، ب ممكن يغري اسم العقيدةالشع ! ؟ أمل تسمع عبارة أن الدين 

  ، وطبعا ال هى اإلسالم وال املسيحية وال حىت األخناتونية ، وطبعا ليست دينا ، طبعا فيه عقيدة للمصريني …
  ! ةأ أمسيها الوثنية الشفاعية الصوفي …إمنا هى تلك العقيدة األوىل الىت مل تتغري منذ رع وإيزيس وأوزيريس 

  ، ألن چيينات كل البشر وثنية ، ال أحد ميكنه قهر الوثنية …
نه وكيل آلهلة غري مرئية   . حتب أن ختتار آهلتها بنفسها وال حتب من يدجل عليها 

  ، موأنبياء التوحيد هم من زوروا احلقيقة واخرتعوا أكذوبة عبادة األصنا ، يينات كل البشر شفاعية ألن كل الوثنية شفاعيةچأيضا  …
   ، تعدد اآلهلة والتشفع إليها بوسطاء- ىف خلط متعمد لألوراق بني قضيتني مستقلتني

ا لقوى الطبيعة وما وراء الطبيعة ، فإن أحدا قط مل يعبد أصناما   . إمنا فقط كان يتوسل 
خلصوص ىف چييناتنا املصرية أكثر من معظم شعوب العامل … لنسبة للصوفية فهى أصيلة    ! أما 

  ! ؟ و فيه حاجة امسها العقيدة املصريةه -

بت ! ؟ وهو فيه شعب يغري عقيدته -  . لكن العقيدة نفسها ال تتغري ، الشعب ممكن يغري اسم العقيدة ! ؟ أمل تسمع عبارة أن الدين 
، إمنا هى تلك العقيدة األوىل الىت مل  ةوطبعا ال هى اإلسالم وال املسيحية وال حىت األخناتوني ، وطبعا ليست دينا ، طبعا فيه عقيدة للمصريني …

حتب  ، ألن چيينات كل البشر وثنية ، ال أحد ميكنه قهر الوثنية … ! أ أمسيها الوثنية الشفاعية الصوفية …تتغري منذ رع وإيزيس وأوزيريس 
نه وكيل آلهلة غري مرئية  ، نات كل البشر شفاعية ألن كل الوثنية شفاعيةييچأيضا  ….   حتب أن ختتار آهلتها بنفسها وال حتب من يدجل عليها 

تعدد اآلهلة والتشفع إليها -  ، ىف خلط متعمد لألوراق بني قضيتني مستقلتني وأنبياء التوحيد هم من زوروا احلقيقة واخرتعوا أكذوبة عبادة األصنام
ا لقوى الطبيعة وم ، فإن أحدا قط مل يعبد أصناما ، بوسطاء لنسبة للصوفية فهى أصيلة  … . ا وراء الطبيعةإمنا فقط كان يتوسل  أما 

لكنه ال يعرف كيف يوصف  ، الكل يعلم أن املصريني ليسوا عر وليسوا مسلمني ! خلصوص ىف چييناتنا املصرية أكثر من معظم شعوب العامل
لو  . فلتسأل عن دينه ، ردت أن تعرف طبيعة شعبمنذ األزل إن أ.  إنه ببساطة اإلسالم اإليزيسى الربىء واخلالص لوجه السماء ؛ إسالمهم

ت  . ولو عاوز تعرف أكرت روح ملولد أو حلضرة صوفية ، عاوز تعرف إيه العقيدة أو الدين احلقيقى ألى شعب اذهب ألعماق الريف األيقو
خذ شكل مستطيل تعلوه نصف دائرة حىت املوسيقى .  وجدت ىف مقابر األقصرهى عينها أقراص كتاب املوتى الرخامية كالىت  ، القبطية الىت 

 . إىل أن وصلت للكحالوى والنقشبندى والطوخى ، حفظت واستمرت عرب أحلان الكنيسة القبطية ، الفرعونية القدمية ستجدها هناك كما هى
ملناسبة ده  ، اجع كتاب املوتىر  (منقولة حرفيا من املعابد القدمية  ، إخل …حركة الكهنة والشمامسة والعموم داخل الكنيسة وحول املذبح  إللى 

 ، لذا يذهب الناس للطرق الصوفية ، املسجد التقليدى ليست به حركة ؛ ) ’ اخلروج ىف ضوء النهار ‘إمنا  ، موش امسه خالص  بتاع النكد أنت
  ! استجابة لإلميان الفطرى الذى جيرى ىف دمهم

  . إطالقا التعليمالثقافة و بون للموالد هم حضيض من يذه وأأعضاء الطرق الصوفية لكن ما أعلمه أن  -

، أو ما تسمونه بلغة كيسينچر الطبقات الچيولوچية  لذا هم من جيب أن تعرف من خالهلم حقيقة معدن الشعب املصرى!  لضبط -
الدين حىت موش -الفلكلور كله  . سبق وقلت لك الدين موش بنية فوقية . أو الچيولوچيا الچيينية عماق الچيينيةاأل تأن ك، أو بلغت للشعب

تعال عند القناطر واسأل .  إللى زيك هو إللى بنية فوقية ’ املثأفني ‘ما فيش غري كالم  . مادية جدا چيينات وبنية حتتية جداحاجات ىف ال -بس
لذى ميكن أن يشفى هلا ابنها أو حيل له ما الشىء ا ؛  ما الشىء الذى يشعر بقوة رهيبة إذا متسح به ؛ أية فالحة أو فالح إيه أقدس شىء عنده

وحىت املسلمة  ، يستوى ىف هذا املسيحى واملسلم ، أية أيقونة مسيحية هى شىء مقدس ، أى ضريح لوىل هو شىء مقدس ؟ مشكلته املستعصية
رة هنا أقدس األشياء على وجه اإلطالق هو صورة السيدة العذر  . الىت ألبسوها القرف املسمى احلجاب اإلسالمى اء الىت تستغىن الريفية عن ز

ا ر ا  (وشخصيا حاولت أن أعرف ملاذا وفشلت  ، تلك العذراء ال يعلوها أحد عند املصريني ؛ أمها وال تستغىن عن ز م يرو من اجلائز أل
ا األقدم ، األطهر من الباقني ا امرأة مثل إيزيس،  واألقدم أنقى وأفضل أو رمبا فقط أل ا الست إللى وقع ربنا ىف غرامها  ، أو جملرد أ أو رمبا مبا أ

أو أكثر منها  ، وشعبية إيزيس ، أو رمبا ألن الدين الشعىب املصرى القدمي كان إلهلات وليس آلهلة ، فبالتاىل ال ميكن أن يرفض هلا طلبا ، وتزوجها
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جايز روميو يفيد  ، ما أعرفش ، بيحبوا النسوان ، حبوا اجلمالجايز بي . هى أشد املعابد ازدحاما بعموم الشعب إطالقا ، إهلة اجلمال حتحور
إن جتريد اإلله كفكرة وجعله غري ملموس وساكنا .  چيينات دخيلةوال تقوى عليه أية  ، هذا اإلميان هو ما جيرى ىف الدماء املصرية.  ) ؟ أكرت

نة املصرية شىء ال ن.  ال تزال فوق عقل أغلب املصريني ، للسماء لوثها املقدس  ، نعم . ظري له ىف أى مكانالد هى خليط عجيب من 
  ! إمنا ممزوجة حبب صوىف عميق للوثن يصعب جدا تفسريه ، ليست وثنية ترتبط مبجرد شفاعات ومطالب ورعاية ، اخلاص

وهناك من  ، هناك من يعبد دمحم ، هذا صحيح جدا ؛ هذه ’ !  عزيزى كلنا وثنيون  ‘أؤيد مقولة  ! أ أؤيد واعرتض ‘:  ويتدخل ونس جمددا
طول عمرى  ، ىف املقابل.  ڤزيوىن العالىنلكن أكثر يعبد شيخ اجلامع الفالىن أو الداعية التلي ، وهناك من يعبد ذكر دمحم ، يعبد سيف دمحم

لرهان على سهم غلط ىف ده زى ا.  أنك فاكر أنك كمصرى ممكن تطلع من اإلسالم مبذاهب صوفية:  غلطك ىف حاجة أساسية  حاج
وعلشان كده إللى بيسموه  ، والنصوص والسنة كانوا أقوى بكتري داميا ، كل ده فشل.  زى إللى بيشم ىف طيز القرد -! وال مؤاخذة-أو  ، البورصة

ا ما تفرقش ، التنصري شغال على ودنه دلوقت  ، ل السنة ال يهمهم ما ىف القلوبأه.  وكلهم اتقتلوا ىف التاريخ اإلسالمى ، الصوىف زى املرتد:   أل
ألمر سرا ىف قلبك.  وال يهمهم اإلميان نفسه ىف شىء ن ترتك اإلسالم للنصرانية طاملا ستحتفظ  س  لكن اجملاهرة  ، كل الفتاوى اآلن تقول ال 

ا ببساطة تقويض ألصل الفكرة   . ’ لكل خطط إقامة دولة وغزو بقية الدول ؛ بشىء كهذا خط أمحر أل

وال زلت أرى أن أكرب عدد من  ، فهو فرد ، مع احرتامى ليسوع الذى حوله أتباعه ملسيح وأهدروا رسالته الصوفية ! مظبوط وموش مظبوط -
ريخ املنطقة جاءوا من خلفية إسالمية املصريون  . إمنا ىف أن هناك فارقا مهما بني املصريني والعرب ، لكن الفكرة ليست هنا ؛ الصوفيني ىف 

م أكثر جتسيدا ، م روحية حلد كبريأو  وهذا هو السقف األقصى للتجريد  ، ، شخص نىب ميت على األقل لكن العرب جيب أن تكون أو
لكن حني تتأمل فيه قليال جتده متجسدا أكثر  ، إله التوحيد اإلسالمى يقع للوهلة األوىل على األذن كشىء جتريدى . املمكن لدى العقل العرىب

ته ؛ بغىمما ين ت قربه حىت جنته وحور   . متجسدا ىف أشياء ملموسة جدا بدءا من انتقامه وعذا

 -ن والفقهاءفسريالصحابة والتابعني واملحسب إمجاع -وليس موجودا ىف كل مكان إمنا  ، لقد اتفقنا أنه ليس روحا كإهلى اليهودية واملسيحية -
يئة جسدية حمددة حمدودة هو موقع العرش العظيم وليس مكان  ، معلومة ومرئية ىف حيز مكاىن حمدد حمدود معلوم ومرئى موجود ىف السماء فقط 

وهو منزه  ، واجلارحة تغري ، ذلك ألن احلركة جارحة - اإلسالمأرفع الهوتىيأحنك و وهذا ليس كالمى إمنا كالم -بل إنه ال يتحرك قط  ، آخر قط
ما يسع السموات واألرض هو  . ) أو فوق العرش أو دونه ، كسماء عليا وأخرى دنيا مثال (ألن التغري حيتمل أفضل ومفضول  ، عن التغري

ئية أو فانتازية جدا كما قد تبدو للوهلة األوىل ، علمه إمنا هى بفضل شبكة مالئكته ووكالئه وشياطينه  ، وهى بدورها ليست خصيصة ميتافيز
هيئة  ، نعم.  وهى كما تعلم أشياء جمسدة جدا وشبه مادية ىف حياة املسلم اليومية ، إخل …وعفاريته وجواسيسه الواقفة على أكتاف كل بىن آدم 

  . الكون خمتلفة متاما ىف عقل اإلنسان العرىب عن عقل بقية البشر

األفضل وأين  ؟ هل حني تغريت القبلة كان قد تغري مكان العرش أيضا:  أقصد فات هؤالء األحنك واألرفع ، لكن فاتك شىء ، صحيح -
ا حول الشمس ؟ واملفضول هنا ذلك حىت ال  ،  إىل آخر هذه اخلرافات ، طبعا دع جانبا اهلرطقات من قبيل دوران األرض حول حمورها أو دورا

لدوار لتوحيد املطلق ، نعم.  نصيب إله العرب  ،  دتوحيد كل األصنام ىف صنم واح ، ال ميكن ألحد أن ينكر أن اإلسالم وحده هو من أتى 
ا دائما ما تعبد إهلا  ، مبا أن هذه الشعوب ال تقوى على التجريد ! املكان الذى اضطر أن يضع فيه هذا الصنم : لكن تظل هناك مشكلة فإ

 . جمسدا championشفيعا نصريا  ، كشيخ القبيلة أو صدام حسني أو اخلوميىن وهكذا ، لذا األفضل إطالقا أن يكون الوثن شخصا حيا ، قريبا
ا العقلية حمدودة ونبيهم  بتشديد  [وعمر ده كبري وما حدش يقدر يفتح  ، عمر قال ما فيش زواج متعة ! هو كبريهم:  ال أكثر وال أقل-إن قدرا

امع مثل هؤالء الطغاة تكون العبادة ىف أعلى مس.  واإلله اآلخر ال شىء ، هو كالم ربنا ’ ما فيش زواج متعة ‘يبقى  ، عينه فيه ] التاء  ، تو
لطاملا شخصيا جاءىن .  يثقون فيه وينامون متكلني على قدرته اخلارقة ، أقرب هلم من األنبياء السابقني ، ألن كل منهم إله يعرفونه برؤية العني

  . ميكن أن تؤدى الجتثاث اإلسالم برمته من الرتبة املصرية ، إحساس أن حماوالت إدخال اإلسالم الوهابىلمصر منذ السبعينيات

لعافية ! صح ‘:  ويتدخل ونس مرة أخرى   . ’ ! هأ ! هأ ! فتجيب هلم ابن حنبل ، هم أصال قابلني أبو حنيفة 

الشركات تنشأ إحنا شطار نقول  . ، لكن أعرف أن هناك إهلا تريد الناس التواصل معه أ ال أعرف إذا كان كل هؤالء األنبياء كذبة أم ال -
ن وننسى أن،  لتلبية حاجيات اجتماعية ؟ لو احتاجوا االحنالل فلن  الصحراوى للمصريني دين التخلفسيلبيه كان ، فما الذى   كذلك  األد
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م الكذب على أنفسهم أو تسمية األشياء بعكسها ، يرضوا بقشرة دينية مزيفة له لو احتاجوا دينا مؤسسيا عريقا حمرتما متماسك .  فليس من عاد
نة املصرية الشعبية .  لو احتاجوا دينا متماشيا مع العصر فهناك الپروتستانتية . الكاثوليكيةاألركان فهناك  ا لو أرادوا الروحانيات فهناك الد بصلوا
ا الصوفيةأو  األرثوذوكسية لو .  آخر من يصلح هلذاركعة يوميا هو  ١٧فاملؤكد أن دين عذاب القرب والـ مع هللا صلة محيمية  لو أرادوا.  حضرا

ستثناء النهب والسلب (أى شىء أرادوا  م ىف كل األحوال ال حيبون القهر .  فهناك من كان سيقدمه هلم أفضل من اإلسالم ، ) فقط  مث أ
ترفض تعدد  -رجاال ونساء-چيينات املصرية أقل األسباب مجيعا ىف كل هذا أن ال !  ؟ فكيف يقبلون دينا يقول اجلزية والفتح وملكات اليمني

ا املثل ىف كل بالد اإلسالموي ، وجاتز ال ألن  ، إن جمرد ختيري املصريني بني املوالد أو شم النسيم وبني اإلسالم لن يكون ىف صاحل األخري .  ضرب 
ماألوىل ىف  م استدعوا للقضاء على الشيوعية ال أكثر وال  ، نفس الكالم يسرى على اإلخوان.  وهذا ال ، چيينا وعلى كل هؤالء أن يفهموا أ

إللى -ولو السادات ودمحم عثمان إمساعيل  ، خالص املولد انفض وبيتك بيتك  كتكوت !Mission Accomplishedوأن دلوقت  ، قلأ
م جابوكم علشان تضربوا الشيوعية وتقضوا على أخطر إمپراطورية شر ىف التاريخ كانوا جابوا زكر بطرس  ، موجودين النهارده - بيعتربوا عباقرة أل

لصوفية الىت  ، اإلسالميون لن ينتصروا أبدا.  ناة األوىل كل ليلة علشان يقضى عليكمعلى الق وسيكونون السبب ىف مزيد من التمسك عند 
ا البدع فطرة املصريني تفهم الدين .  إن مل يكن إجبار دول العامل واحدة تلو األخرى على جترمي اإلسالم ، إن مل يكن االرتداد للمسيحية ، يسمو

هذا  وجود أهداف بيزنسية أو سياسية يلوث ىف نظرهم الدين الذى جيب يكون فرد وخالصا لوجه هللا . يئا خالصا للتقوى والعبادة والنسكش
لفيات كاملة أن :  بقول آخر.  الذى يتمسح به أولئك  ’  اعط ما لقيصر لقيصر ‘جزء أساس من العقيدة املصرية سبقوا إليه يسوع الناصرى 

  . ’ كىت ليست من هذا العاملممل  ‘و

 
  ، املسلم يستطيع أن يفسد األرض كلها دون أن يفسد هذا صومه ، مجاع الفقهاء

ختصار   ! اجلرمية الوحيدة الىت تستوجب احلد ىف اإلسالم هى الصدق:  أو 

ا املركز الدميوجراىف للدولة اإلسالميةر  ، أمل تسأل نفسك ذات مرة  وحيد ملاذا مل تكن مصر يوما عاصمة للخالفة اإلسالمية -  ، غم أ
ا مركز الثروة أيضا ملاذا حني جعلوا  ؟ سنة ١٤٠٠أمل تسأل نفسك ملاذا حىت مل يضعوا على رأسها واليا مصر ولو ليوم واحد طيلة  ؟ واألهم أ
 ، ة لإلقامة اجلربية حىت املوت بعد هزميتها ىف موقعة اجلملمناىف ترسل إليها عائشجمرد  -رغم كل جالهلما وقدسيتهما-مكة واملدينة ىف غمضة عني 

دقة ؟ اختاروا دمشق وبغداد عواصم هلم وليس منف أو الفسطاط والعباسيني مل يعرفوا سوى اخلمر والنساء  ، قد ترد على وتقول األمويني كانوا ز
ا متدينة ، والغلمان خلالفة أل ا متدينة:  هذه هى املشكلة ! طلضب:  أجيبك فأقول لك ، ومصر أوىل  أمل :   هذا يشبه عندى سؤاال آخر ! أ

 ؟ دومنا رجم - ومثلها ماعز زاىن املرود واملكحلة-يكن اجملتمع املسلم سيصبح أفضل لو ترك دمحم له املرأة الغامدية الزانية التوابة الطهور 
م متدينون:  هذه هى املشكلة ! لضبط … ليس املطلوب التطوع  . م عربة ملن ال يستطيع التمييز بني الظاهر والباطنكان ال بد من جعله!  أ

ا أساسية الستمرار العشرية البيولوچية ؛ لقداسة والعفاف ما مضران ومطلوب الفسق والفجور أل متاما كما أن مظهر التدين مطلوب لذات  ، إ
لقد وجدوا  .  يولوچية العربية القائمة على املخادعة الخرتاق أسوار مدن احلضاراتمن ال ميلكون مهارة الكذب هم خطر على املعادلة الب.  الغرض

ا (الطباع كثريا مثلهم رعوية شديدة العنف بدوية ىف اهلالل القحيل وغريه كل تلك الشعوب  ار متعددة  م ببساطة أصل  ، ) رغم مرور أ ذلك أ
س ذوواملصريون أما  ، العرب لكا فأ  ، ماعز رغم توبتهماو دمحم الغامدية  بينما يرجم!  وما كارثة أدهى من هذه ، متدينون جبد:  ملطباع خمتلفة 

دمة على شىء ا مل تكن  ارو قصة .  مث يذهب لوحده خلطبتها ىف السامرة وجيعلها ذراعه األمين ىف دعوته ، يعفى يسوع اجملدلية من الرجم رغم أ
للسامرة  ذهاب يسوع ( وسوف تراه قد قفز هلعا لفعلة يسوع اخلرقاء واالنتحارية چيينيا من وجهة نظرهألعراىب  ، الصفح عن فاجرة علنية هذه

يثبت أن اجملدلية هى عينها املرأة السامرية وعينها زانية الرجم وعينها ماسحة الرجلني  ، دون أتباعه تصرف غري مالوف واستثنائى للغاية منه
كل هذا ألن كل هؤالء اخلمس هن ببساطة زوجة الريس السرية  ، شاهدة الصلب ’ األم ‘جمهلة االسم  إن مل يكن خبالف الرابعة ، لطيب

لفناء ىف تلك الربكة الچيينية العدائية اخلطرة   . ) ! وحاملة نسله املهدد 

ختصار ، سد هذا صومهاملسلم يستطيع أن يفسد األرض كلها دون أن يف ، مجاع الفقهاء ، على األقل احتفظا بعالقتهما سرا - :  أو 
  ؟ أال يشبه هذا تفكري العرب ككل ! اجلرمية الوحيدة الىت تستوجب احلد ىف اإلسالم هى الصدق
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ابىن حول ما  ، ال متلك مد تبىن حوهلا أسوار ؟ ما مسعتش عن سور الكرهان الكريه ، بس مني قال العرب ضد األسوار على طول اخلط -
  ! الكالم ، متلك

 
ا األقباط للعرب حمدودة ورمزية   ، إن املعارك الىت تصدى 

ا بلد أخذت قسرا -من خلفاء بىن أمية أبناء العاهرات حىت شيخ اإلسالم ابن تيمية-مع ذلك اجلميع    ، يصنفون مصر 
ملعارك وحدها يقاس العصيان م يفهمون أن ليس    . أل

  !  ن اعترب خليفة واحد مصر بلدا مسلما إسالما حقيقيا يرتكن إليه أبدابذلك هو يلخص قرو طويلة مل حيدث خالهلا أ

 ، اخلداع سلوك يومى شديد احليوية ويستخدمه ىف كل شىء ؛ الظاهر والباطن عند أعراىب الصحراء أمر أعمق من الدين واألخالق ، رمبا -
حلصول اليومى على لقمة العيش ه ؟ صرهل تعرف أصال معىن كلمة م.  ألنه مرتبط  عربيا كلمة  ؛ سيبك من حكاية مصرائيل وهبل اليهود إ

ملثل ا املكان الذى له حدود . مصر كلمة سيئة املدلول وعدائية  الكلمة تعىن إحيائيا  ، ملثل . والبدو يكرهون كل ما هو أمصار أو له أسوار ، إ
منذ الوهلة األوىل بدت مصر للفطرة اهلجامية للعرب كشىء خمتلف  . حدوهو وصف مل يقولوه عن الروم أو فارس أو أى أ ، اجلريان الغامضني

وهذا راسخ حىت اليوم ىف عقوهلم  (ومن مث أمسوها ذلك االسم الغريب جدا  ، مهما اجتاحوها فستظل ىف نظرهم هى هذا احلصن املنيع جدا ، جدا
ا األقباط للعرب حمدودة .  ) جمرد سيناء ، سيناءالباطنة بدليل أن الفلسطينني ينسحبون تلقائيا بعد كل اجتياح منهم ل إن املعارك الىت تصدى 

ا بلد أخذت قسرا -من خلفاء بىن أمية أبناء العاهرات حىت شيخ اإلسالم ابن تيمية- مع ذلك اجلميع  ، ورمزية م يفهمون  ، يصنفون مصر  أل
ملعارك وحدها يقاس العصيان ويلة مل حيدث خالهلا أن اعترب خليفة واحد مصر بلدا مسلما إسالما حقيقيا بذلك هو يلخص قرو ط.  أن ليس 

ا خري جند األرض أو ، ىف الكرهان مصر فرعونية كافرة!  يرتكن إليه أبدا …  أو…   وىف كالم النىب كل حديث نبوى قال خريا عن مصر أو أ
وعلى أخينا ونس أن يرسلها لعلماء الفلكلور ليعرفوا  ، كل دارس للحديثطل مكذوب وهذه من البديهيات الىت يعرفها   ، إىل آخر هذا اهلراء

لضبط هى لعقل الباطن عن اليهود ؛ إنه شىء معنوى أساسا.  أحالم يقظة من  مصر أرض السحر والغموض وأهلها  ، إنه هاجس رمبا ورثوه 
لسيوف سحارهم وتعاويذهم ،  سيقضون عليك ليس  وليس هو  ، وحتوله لشىء آخر أن مصر هى الىت ستستوعب اإلسالم لقد أدركوا فورا.  إمنا 

ا ورمبا أيضا عاد هو نفسه للمسيحية ،  الذى سيبتلعها املصريون ال  . فحرصوا دوما على جعلها من بالد اهلامش ، ولو ولوا عليها مصر الستقل 
ار دماء ، جييدون سفك الدماء جحا للحكم اإلسالم ال يعود إسالما وال ، وبدون أ مث يعود لوحيد  ( ؟ حلو الكالم كده  ونس ، يعود نظاما 

  ؟ ما رأيكم كعلمانيني ىف بتولية العذراء مرمي ، ملناسبة)  : ضاحكا وقد تذكر شيئا

ا ليست ربة الطهر والعفاف.  األمر واضح وال حيتاج لرأى - ا  ، لمةواقعيا هى جمرد فتاة يهودية صغرية غري متع . من املؤكد أ ومعلوما
  ! حمدودة كثريا عن كيف تتعابث مع خطيبها وتتفادى احلمل ىف نفس الوقت

  ! ممكن تيجى وتقول هلم الكالم ده بنفسك ، مليون ٦مولد العذراء اجلاى بيحضره  -

  . ’ ! والعامل كترية ،  عمى الليلة الكبرية ‘:  ويغىن ونس

 
ن مجيعاأخريا وجدت أن البوذية هى أعظم األ   ! د

يقطعها أخريا ضهرى أكثر اجلميع شرودا بتمتمات خفيضة  ، وتسود من جديد حلظات طويلة من الصمت ، يسرتخى اجلميع على مقاعدهم
نية إلسالمها املتسامح الطيب الذى تعودته لقرون ‘:  الصوت  لكلمةمنها هذا مل يكن إسالما إمنا سرقة .  ال أعتقد أن مصر ميكن أن تعود 

ا يوما ، اإلسالم ووضعها على دينها اخلاص والتعرف اهلائل على اإلسالم  ، بعد كل هذا االنفتاح اإلعالمى.  وال بد أن تسمى األشياء مبسميا
ما (السلفى من جهة وعلى املسيحية من جهة أخرى  ا كاإلخوان ، الفريقان الرئيسان اللذان يعربان بصدق عن عقيد على أصبح ،  ) وال خيفيا

ا القدمية األصلية الزالزل الذى جرى  . طبعا أن خترتع نسختها اخلاصة جدا من العلمانيةرمبا وإما  ، مصر إما أن ختتار املسيحية أو أن تعود لعقيد
دة التعليم والوعى ، لإلسالم ال بد وأن ميس الطرق الصوفية تدرجييا من  وإما ستخف املفردات اإلسالمية ، إما ستنكمش شيئا فشيئا مع ز

ا   . ’ ! قد انتهى لألبد ، ، لكن ىف كل األحوال اإلسالم املصرى كما عرفناه خطا



٣٥٩  

  . ’ ؟ هل تعرف ما معىن هذه الكلمة ، أنت تشتغل ىف السمسرة ‘:  مث فجأة يبدر ضهرى إدوارد بسؤال مباغت

  …بني  الوساطة ، السمسرة هى السمسرة ؟ ماذا تقصد ) : ستغراب ( -

ا أحد أركان العقيدة اهلندوسية.  رة كلمة هندية معناها حلول الروح ىف كائن آخر بعد املوتالسمس - مالحظا أن اجلميع انضموا  ( . إ
ت الشرق ! هذا سخف ) : يشاركون إدوارد استغرابه اهلندوسية والطاوية والكونفوشيوسية  ، لقد عكفت طيلة الشهور املاضية على دراسة د

نة ذوى الدم اإلمحىت الشنتوية    . پراطورى اليااپنينيد

ار اخلمر واللنب والعسل وبول البعري ! هأ ‘:  ونس ساخرا أليست هذه مسسرة  ، الزوجة تبعث لزوجها واحلور العني والولدان املخلدون وأ
  . ’ ! ؟ أيضا

  . ’ ؟ وماذا اكتشفت  حاج ‘:  روميو جادا

  ! ن مجيعاأخريا وجدت أن البوذية هى أعظم األد -

  . ’ ! البوذية هى احلل ‘:  يصيحون بنفس واحد

  ؟ إذن أخريا عثرت على احلقيقة -

ا البوذية هى أن ال وجود حلقيقة ىف متناول اليد ، نعم  روميو)  : دوء وسالم شديدين ( - عندما تسأل مب تتباهون  . احلقيقة الىت تؤمن 
ريخ بني النهرين يقولون لك  شعوب غرب آسيا املسماة السبب هو أن ألن  ، ىف الواقع ليس ىف هذا ما يثري التباهى.   اخرتع القواننيحاموراىبىف 

ت واإلله  ؛  وشريعة موسى وشريعة دمحمحاموراىباحتاجت لشريعة فقد ة هى أحط وأجرم شعوب األرض سامويال -Godالدين عندهم قانون عقو

the-Cop  . ولو مل يكن إله دمحم منتقما جبارا متكربا مذال قهارا مكارا  ، ارات حربية للقبيلة ملا اتبعه يهودى واحدلو مل يكن إله موسى حيقق انتص
ملا خاف منه عرىب واحد  ، غدارا كذا كيادا ظاملا مضال فاسقا سفاحا جمرما سافال واطيا وغدا وأكثر شيطانية من أى شيطان سبق للناس ختيله

كانت بقية شعوب التحضر احلقيقى تفكر ىف أشياء من قبيل الغاية من  -ورمبا قبله-الوقت كل هذا نما ىف ذات  بي.  والتفت ملن يتكلمون عنه
لقطع أعظم  .  وكيفية الوصول لإللهوالروح وسر احلياة  الوجود لتأكيد ، للرب ىف حينها ’ طريق ‘اليسوعية الغنوصية كانت   ، وكانت فكرا عبقر 
لكامل يوما  . وطقوس وبعد قليل حتولت منطقيا وتلقائيا لسلطة وها وقتلوها ىف مهدها وحولوها لدين وعقيدةپولس ويوحنا اغتاللكن  أ مل أرتح 

ت التوحيد ت املتجالة  ،  لد ت من خالل كلمات مباشرة واضحة ،  الثالثة revealedالد إلجا ومل تعجبىن فكرة اإلله الذى يرسل لنا 
اختزهلا األتباع ىف حل  ، لذات ىف نسختها األصلية ، حىت املسيحية أكثر الثالث صوفية.  على لسان أشخاص بعينهم -وال أقول ساذجة-

هذا املمسوح من كل األوزار هو  : أعلنوا بتسرع أهوج أن ملف التحقيق قد أغلق ، مبجرد أن وجدوا شخصا مبثل ورعه:  أبسط من أن يعقل
الغنوصية األصلية ميكن أن  جملدليةا- أ أفهم أن اليسوعية ، بصراحة ! وتوتة توتة فرغت احلدوتة ، ه السماء شخصيايسوع هو إل ؛ املسيح املنتظر

ملعىن اجملازى للكلمة املثالية الروحانية فلن نكون ىف حاجة النتظار  -سوعأى ي-ذلك ألننا لو اتبعنا أفكاره ،  تستوعب أن يسوع هو املسيح 
لفعل كلنا أبناء الربمسيح أصال ألننا صر  لكىن  ، وهى الفكرة القاعدية لكل صوفية الحقة لدى مجيع الشعوب ، بل كل منا الرب نفسه ،  

اية التاريخ ، مع ذلك أحرتم عقلية اليهود الذين رفضوا قبول أن مبجرد طرقعة إصبع من هذا النوع قد غفرت كل اخلطا جتلى كل  ، أصبح يسوع 
ت بسيطة ، أ يعجبىن هذا الرفض ىف حد ذاته.  ل األسئلةاملستور وأجيبت ك نعم )   : مشريا لوحيد . ( ألن األسئلة الكربى ال جياب عليها إجا

م كذبوا كل األنبياء مبن فيهم موسى إلله اخلفى هى االستثناء ، أعلم أ م  م التقنية  ، وفرتات إميا وأعلم أن وحيد حيرتم فيهم علمانيتهم وحضار
وأدقق له أن  ، مع أهل بالد الشمال أو البيئة الباردة اللتني يرامها قد صنعتا عرق األشكينازچييىن حلالية لكن رمبا ليس السبب فقط االختالط الا

أن تعاىن حىت تصل  وجيب ، املعابد البوذية تقع فوق اجلبال)  : مث يعود لسياقه األصلى . ( چيينيةالعلمانية لديهم أكثر قدما وجتذرا ودميومة وأيضا 
حترير روحها من  ، النادر هو تلك القلة الىت تفلح ىف الصالة إليه ، الشىء العادى أن تعيش ومتوت دون أن تعرف اإلله أو الروح.  إليها للتعبد
ا حىت ال تقول إن قمع اجلس . أى من وصل ملرحلة االستنارة ، ومعناها املستنري ، وهذا هو البوذا ،  أسر اجلسد بل الواقع أن بوذا  ، د حيرر الروحإ

ى عن هذا ا البوذيون آهلة رفيعة عزيزة ! ؟ ختيلوا ، نفسه  لوحى واألنبياء  ، اإلله أو اآلهلة الىت يتصورو ليست لزجة تقصفنا طوال الوقت 
وال ميكن أن يكون  ، سخيف رزل ’ ثئيل ‘له اإلله الذى يرسل رسال ومبعوثني عنه طوال الوقت إ . وتذهب معنا حىت لدورات املياه ، والتعليمات

  ! إهلا
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حقن راكبة جوه  ‘:  وأيضا تعلق مىن ضاحكة رغم هيبة املوقف . ’ ! قل رزول هللا ، ال تقل رسول هللا:  قل وال تقل ‘:  يسخر ونس
  . ’ ! ؟ حنفيات يعىن

مباذا تسمون اليهود الذين ينسبون .  املهم البذرة ، ملهم األرضيقولون ليس ا:  چييىنبنقول العرب هم اجلهل ال ‘:  وجياريهما والدها املرح
چيينات وملاذا ال تقولون ذكاء اكتساب ال ‘.  ’ ! هأ ! هأ ! اآلخرچييىن اجلهل ال ‘ . ’ ؟ املهم األرض ، ويقولون ليس املهم البذرة ، الطفل ألمه

  . ’ ! هأ ! ؟ هأ املمتازة

 
  ، ة القناطر واجلنة السماوية وجنات املستقبل اليوتوپى وغريها وغريهاعن جنة عدن وجنكثريا تتحدثون  

  ؛ مصر القدمية:  لكن الواقع أن هذه األرض مل ولن تعرف سوى جنة واحدة فقط ال غري
  ! الىت مل ينغصها عليهم شىء مبا ىف هذا حىت غزوات إبليس الصحراء من حني آلخر ، أرض الوفرة واخلري واحلب والسالم

ن التوحيد ‘:  روميو مواصال سخريته ويعود احلاج ضهرى املصرى اكتشف أن إيزيس :  النهارده يوم سيدخل التاريخ ! إحنا مالنا ومال أد
ن ، موش األلف والياء وال الفجر والعشاء م مع إيزيس دى من غري ما تزعل  حاج ! وال حىت أعظم األد ما  ؟ هل معىن كده أىن ممكن أ

م السياحةتنساش أ وه تدلع عليها واقول هلا صوابع حتحور أحلى ، ى أصحاب قدامى من أ   . ’ ! بس كنت 

لكن الواقع أن هذه األرض مل ولن  ، تتحدثون كثريا عن جنة عدن وجنة القناطر واجلنة السماوية وجنات املستقبل اليوتوپى وغريها وغريها -
الىت مل ينغصها عليهم شىء مبا ىف هذا حىت غزوات  ، أرض الوفرة واخلري واحلب والسالم ؛ مصر القدمية:  تعرف سوى جنة واحدة فقط ال غري

لكنك لن متنع كل الناس من مواصلة البحث  ، كان من املمكن أن تقول لقد خرجنا من اجلنة وانتهى األمر!  إبليس الصحراء من حني آلخر
أن املصريني كانوا يعبدون تلك اآلهلة الشهرية بنفس مفهوم العبادة الساموى أى اإلله فتوة اجلهلة احلاليون يعتقدون .  األبدى عن الفردوس املفقود

صرها م سجودا وطاعة له ، القبيلة و م .  يدافع عنها مقابل رفع مؤخرا مبعىن  ، مل يكونوا حىت حيتمون بتلك اآلهلة من الطبيعة - املصريون-إ
 الكون والطبيعة ىف،  حفظ النظام واالستقرار والتناغم واالنسجام واهلدوء والسالمكان آهلة  دور تلك  احلقيقة أن.  خوفهم هم من نقمات الطبيعة

ت الشرق.  وبني الناس وداخل اإلنسان نفسه وما عبده املصريون ليس هذا اإلله  ، مصر هى أصل فكرة وحدة الوجود القائمة حىت اآلن ىف د
م على حفظ األمن  ، ليه الفراعنة جاء من هنا . واالنسجام ىف الكون والكائنات إمنا ذلك التناغم والتوازن ، أو ذاك ليه مستحق بفضل قدر
احلقيقة أنه أكثر  ، كلنا نقول ست إله الشر أو إله الصحراء والصحراويني.  أو الستبدادهم هم أو تعاليهم ، وليس خلوف الناس منهم ، والنظام

لنظام-ه الفوضى هو حرفيا إل:  حتديدا من هذا نه .  إله االضطراب أو اإلخالل  حىت اجلهلة احلاليون يفسرون اإلهلة معت أو مفهوم املعت 
.  إمنا معت تعىن حرفيا اهلارموىن ، أيضا العدالة هاجس صحراوى نتيجة احلقد على ما حتققه األمم األخرى من ثروات ورفاهة عيش.  العدالة
نة األعظم بكل املقاييس ،  روميو ! إمنا تناغم كل احلقائق معا ، يقة كما قد يقول البعضال تعىن حىت جمرد احلق ، نعم املشكلة  ، إيزيس هى الد

لقد جعل الطب احلديث متوسط  . إال أن هذا مل يعد اليوم هاجسا يذكر لإلنسان املعاصر ، أن مصر القدمية كان يؤرقها سؤال واحد هو اخللود
خللود وقد عاش مائة سنة أو أكثر ، سة أضعاف أعمارهمأعمار أربعة أو مخ أيضا اهلندسة الچيينية تتيح لك أو .  واألرجح أن أحدا ال يهتم 

  . أو كنت حتتفظ بشعرة أو ظفر منه لو كنت مثال قد حرقت جثمانه ، جلد جدك التناسخ لو أنت تعرف مكان قربه

فعال أ أعرف أن اآلهلة ىف مصر القدمية ليست قوى  ! إيه احلالوة دى  حاج ! الوجودوحدة )   : يعلق روميو ببعض اجلدية هذه املرة ( -
طاملا احلاج بيكلمنا  ، نريڤا يعىن ، من خالل تقربه فتوحده مع اآلهلة إمنا اإللوهية تنبع من داخل اإلنسان ، خارجية مستقلة عن اإلنسان

ذا املعىن ، ملثل ! هأ ! هأ.   وها الروح القدسيعىن  إدوارد أنتم أخدمت معت ومسيت.  لبوذى وليست مبعىن التواكل  ، الشفاعة جيب أن تفهم 
ت كترية فيه.  حىت اخللود نفسه  حاج مل يكن رعب من املوت كما يقول اجلهلة إللى بتقول عليهم.  بتاع املوالد احلالية أحيا .  أ قرأت نظر

حيث يعتقد أن هذه األرواح ال تزال حية وداعمة حلياة األبناء  ، جود والتواصل مع اآلهلة أو مع أرواح األجداديفسر كما تقول كفلسفة وحدة الو 
، وأحيا كمجرد رمزية عامة تعرب عن حب املصريني  لشفرة القيم -أى غري ديىن أصال-، وأحيا يفسر كمجرد معيار جمتمعى  واألحفاد األحياء

عتباره خرافة   أى حنن-  كمجرد اخللود ىف ذاكرة التاريخ ، أو أحيا للحياة الدنيا كأغنية  (، بل وأتى على مصر بعض الوقت وكفرت به صراحة 
، ومنه  ، تنعى ضياع قرب األب رغم عظمته هارپ ىف قرب أنيوتيف مؤسس األسرة احلادية عشرة وابن منحتب األول مدشن كل اململكة الوسيطة
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أنتم بتقولوا  ، بس أ عندى سؤال  إدوارد)  : يصمت قليال مث يعود للسخرية (!  أنت طبعا سيد العارفني  حاجو  ، ) تشكك ىف املبدأ نفسه
ار أسود ؟ موجود عند ىف النار يكونهل معىن كده أن ربنا موش ها  ، امللكوت هو التمتع بوجود الرب حتة ربنا موش موجود فيه  !  

  ! هأ ! هأ ! هأ!  توبىت ساعتهافهو جمرب على قبول  ، إذن مبا أنه موجود ىف النار . على تعريف الرب األهبل بتاعكمطبعا مستحيل بناء !  ؟ فيها

ت الوافدة  قطعا.  ال تفهم أىن حني أتكلم عن البوذية أىن أقول إن عقيدة مصر ماتت فينا كمصريني - ت -مل يستطع أحد من الد د
ن الشرق .  كن لألسف جنحوا على األقل ىف جتميدهال ، قتلها -التوحيد احلقري فقد راحت تتطور وتنمو ىف رحلة  -بنات إيزيس-أما معظم أد

ملعىن املعروف ىف الشرق األوسط.  البحث ن جامدة  ا ببساطة عملية  ، كلها يقبل اعتناقك ألى دين آخر من الباطن ؛ مل تتحجر قط كأد أل
لذا البوذية  ؛ إخل …أو بتعدده من وحدانيته  ، هذا الذى ال جتزم أصال بوجوده من عدمه ، ) مسه ما شئت ، الفردوس ، النريڤا (حبث عن اإلله 

ا صارت الفن األمثل لطرح األسئلة ، هى األرقى متاما اآلن ا أبرع اجلميع ىف هذا . أل وكلما اقرتبت من  ، إحالة كل شىء لتساؤالت:   إ
ن رحلة التأمل  . نفسك ألنك ساعتها ستجد نفسك تطرح املزيد من التساؤالت جعلتك تسخر من ، اإلجابة البوذية واصلت دومنا عن كل األد

ا ال جتزم حىت خبلود الروح الىت تتسمسر.  مبا جيعلها الدين املناسب متاما للعصر احلاىل ، والنضج والعمق ا روح متغري طوال  ، إ بل مييلون أل
ا  ، الوقت ا ىف كل حلظة عن األخرىويشبهو أليست  ، والكل متغري ، ال شىء دائم.  مع ذلك تبدو مستمرة متواصلة ، لنار الىت ختتلف حمتو

  ؟ الف السنني ’ صدمة املستقبل ‘هذه فكرة حداثية للغاية سبقوا إليها عصر 

لعقل إللى أنت مشغله على طول دهما ينفعش  ، بس الصوفية العالية أوى دى  حاج)  : يعود روميو للسخرية ( -  ڤاالنري .  تيجى 
نية خالص ما لكش فيها م:  حمتاجة حاجات  أل  - وأنت سيد العارفني مبشاهري الصوفية حىت املسلمني منهم- وكمان  ، عاوزة مثال قعدات يوجا 

هلل املسكر ن موش ها  ،  حاج أنت بتدور على روحانيات.  أبدازى إللى قدامنا ده وإللى أنت ما برتضاش تشرب منه  ، عاوزة والعياذ  واألد
ڤا ها تقول ىل اخلمر واحلشيش نري .  صدقىن ها يطلعك مسا الروحانيات نفسها ، رأىي تروح جترب احلشيش أحسن.  توصلك إىل إللى أنت عاوزه

 ؟ ول لك حاجة وما تزعلش من أخوك الصغري  حاجأق.  ومن غريها موش ها توصل ألى حاجة ، أقول لك دى أحسن بضاعة موجودة،  مزيفة
موش أنت أثبت  ؟ وال إيه رأيك  أستاذ وحيد … ! ؟ مننيدى جت لك چيني البوذية ؛ الزم تعرف عدوى  أ رأىي أنك تروح تكشف أحسن
  ؟ من أينستاين استحالة وجود إله

،  هو أثبت استحالة وجود إله كلى القدرة.  غري صحيح)  : ه اهلادئةضهرى ال يتيح لوحيد فرصة الرد لكن مع ذلك ال يتخلى عن نربت ( -
، فإيه املانع أن  هل القناطر أو حىت البيت ده بناه شخص واحد.   لكن جايز مثال أن فيه إله لكل جمرة ، وفعال مستحيل إثبات أن هللا واحد
إللى مسوا الذرة على  (اإلله أتوم أول اآلهلة !  ؟ بري أصلها فرعوىنهل تعرف أن نظرية االنفجار الك … !  يكون كل إله بىن له حتة ىف الكون

هلذا كانوا يبنون قدس األقداس ىف املعابد املصرية حجرة صغرية جدا متواضعة  . بدأ الكون بنقطة صغرية مث توسع وتوسع ىف اخللق،  ) امسه
اء وهيبة املعبد ، ومظلمة ا أهم م ، تبدو نقيضا غريبا لكل    ! كان فيهرغم أ

لكاد مترير عبارة واحدة خبيثة إمنا حتاول إحياء العقيدة املصرية  ، إللى أ شايفه أنك مل تتحول للبوذية ‘:   مع ذلك يستطيع وحيد 
  . ’ ! القدمية

 
فرتني تتصارعان على أحد الديكة ا معركة بني دجاجتني    وكأ

حىت ال يتأخر بنا الوقت  ، بسرعة ‘:  يدعو ضهرى اجلميع ملباراة كرة القدم ىف الفناء اخللفى - هذا احلوار ال يريد االستطراد ىفوكأنه -فجأة 
.  فيضع نفسه للمرة األلف هدفا لتقريع ضهرى وسخريته ، روميو يقول ما ليش ىف الكورة.  ملعب صغري لكن جمهز مبرميني.  ’ ! على اللعب

ده بيقولوا قريب الفرق ها تبقى مشرتكة رجالة .  الستات زى الرجالة.  ما حصلتش حاجةأنت  ؟ ستات إيه.  الكورة دى لعبة ستات دلوقت
القرتاح.  ’ قصدى نلعب كلنا رجالة وستات ‘،  ’ ؟  قصدك إيه ‘ ، ’ ! إذا كان كده معلهش ‘:   يقول روميو.  وستات  ، لوهلة فوجئ ضهرى 

ريخ :   رضخ ضهرى قائال.  ب مع حبيبتهمل يسبقه له إال محاس سامر للع ، لكن بسرعة أبدى محاسا على األقل ها تبقى أول مباراة مشرتكة ىف 
ريخ مصر ؟ القناطر إيه.  القناطر   . ىف 
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فعليه على سبيل التوازن أن يضم ونس الذى ال يستطيع التحرك مطلقا ىف  ، الوحيد ’ احملرتف ‘مبا أن ضهرى هو .  بدءوا تشكيل الفريقني
.  ’ پرأ صحىت ما تساعدنيش على أكرت من جول كيي ‘:  تقول إجالل.  ’ ! پرها أعمله جول كيي.  ها أسد به اجلول ‘:  ولةيوافق بسه.  فريقه

ا األكثر شبا من اجلميع يقبلون اقرتاح .  مىن أيضا أكدت ذات الشىء وراحت تقبل أمها . طبعا يلقى هذا القول عاصفة من االحتجاجات 
وتطلب إجالل أن تكون ألطاف ىف .  ويضم فريقها وحيدا زائد الثالثى أسد وعارف ورزق الذين اختاروا أن يلعبوا معا ، لإجالل على أية حا

مىن ترفض دور احلكم .  يشكلون بقية فريق ضهرى وونسڤت روميو وسوسن وإدوارد وسامر ومري .  خط الدفاع أمامها مباشرة وإىل جانبها مينا
  ، سحبتهما مىن سو.  أن مساء انسحبت بعيدا وغرقت ىف أحاديث مطولة ال يعرف أحد عنها شيئا مع ماريلني تلحظ.  وتصمم على اللعب

ويقطع ضهرى كل هذا اللغط بصافرة طويلة   ، يصفقون مجيعا لالقرتاح.  وجدتو هى احلكم ، اپاپنت ها تلعىب ىف فرقة ماما وأ ها ألعب ىف فرقة 
  . كانت جاهزة ىف جيبه

ضية - عدا وحيد- ن الرجال كا حذية ر وأحضرت كل  ، هرعت مىن لداخل املنزل.  فبالكعوب العالية -عدا مريڤت-أما السيدات  ، جاهزين 
ضية ضية ، اعتادت استخدامه مع األحذيةپراى وأحضرت معها نوعا من الس ، أحذيتها وأحذية أمها الر سب أحد .  وعددا من اجلوارب الر

سب أحد أحذية أمها ألطاف ، ءأحذيتها مسا ن ستلعب حافية على النجيل األخضر ، و لطبع.  وبدت سوسن سعيدة   ، ستثناء ضهرى 
وجزئيا لبسالتهما ىف اللعب  . جزئيا بسبب فتنتهما اجلسدية األخاذة الىت أبرزها اجلرى واحلركة أضعافا مضاعفة . سوسن وألطاف كانتا النجمتني

فرتني تتصارعان على أحد الديكة ، ات أكثر من مرة ضد بعضهما البعضلذ ، واملراوغة ا معركة بني دجاجتني  لغة القصر  ، وكأ واحدة بتنورة 
ا ومرونتها ، وأخرى ببنطلون شديد الضيق نصاف علوية لألجساد راحت تنطلق حبرية داخل البلوزات اخلفيفة مستغلة طراو عامة ال أحد .  و

لفعل . وعلى رأسهم ونس حارس املرمى الذى ال حيرك ساكنا ، يذكر ىف اللعب آخر جييد شيئا ضيا  لكنه كان مهتما مبتابعة  ، سامر بدا ر
ملرة.  ڤت أكثر من متابعة الكرةمري  ضية  ا غري ر ن تغري نظامها الغذائى ، مىن اتضح أ وأن تستغل ما لديها من  ، وظلت تعد طوال الوقت 

ضية ألحرى بدت مستغربة من األصل لفكرة أن متارس  ، مساء مل تتميز عنها كثريا.  مركونة ىف اجلرى والتدريب أحذية ر ا مل تبذل جمهودا أو  أل
ملباراة إطالقا . لعب الكرة الذى جرى وراء الكرة أكثر من أى أحد  ، الكلب مايىت الذهىب الرشيق متوسط احلجم ، يظل أفضل من استمتع 

نه فعل شيئا خطأ ، رة كاد يتسبب ىف تعثر حبيبته املفضلة مىن على األرضو ، آخر ا حني شعر  رة ذهب للوقوف جبوار جد   ! و

ا  ، كان ضهرى قد أحرز ثالثة أهداف ىف إجالل ، حني أطلقت ماريلني صافرة النهاية ام ضمىن  تلقت تعنيفا عليها من فريقها مع ا
النتقام منهم لدى العودة للشركة وأنه  ، مقابل ثالثة ألسد وعارف ورزق ىف ونس هذا ىف.  تتساهل مع زوجها تلقوا بدورهم كيال من الوعيد 

خذ نصائحه على حممل اجلد ، سيحجب عنهم نصائحه الثمينة بعد الصافرة اقرتحوا .  فصارحوه رمبا ألول مرة أن ال أحد ىف كل رمسيس 
ت جزاء ائية ىف احتساب األهدافمث غرقوا ىف خالفات  ، ضر وضجرت ماريلني من .  وهل حترك احلارس قبل انطالق الكرة أم ال ، ال 

م تلقينها القاعدة تلو األخرى طوال الوقت وانسحبت لكن مع  ، وكل فريق يدعى النصر لنفسه ، وانتهت املباراة دون نتيجة حمسومة.  حماوال
ا من قبل ، نت متعة حقيقيةا كا ، مبن فيهم مساء ، إمجاع من الكل   . مل حيدث أن مروا 

 
  وأ ما يهمنيش اجملتمع وال بقشرة بصلة

دأ األجسام من انفعاالت الكرة هذا شىء مل يفعله قط مع ضيف .  تنبه ماريلني اآلخرين أن مايىت اختار اجللوس حتت قدمى وحيد ، حني 
م يرثون مل.  من قبل نقياء القلب.  كوت هللاطوىب ألنقياء القلب أل لضبط تقصدين  من تتخيلني  ! ؟ احرتسى قليال ىف أحكامك أى منهما 

  ! هأ ! هأ ! الضد شخصيا-أنه نقى القلب رمبا يكون هو املسيح

أ  ‘:  رةفريد على غري عادته جبدية غري مصطنعة هذه امل ، ألطاف ويصلح غلطته ’ يلم ‘بعد قليل ينفرد ضهرى بروميو ويقرتح عليه أن 
قدر عليه   . ’ عمل هلا كل إللى 

لساهل النهارده.  أيوه عارف.  أ عارف - ا جت  س زيكم ؟ أنت فاكر أ أخدت مىن حوار .  طبعا كانت رافضة تيجى ىف رحلة كلها 
ا إنسانة طيبة.  أ ىل نظرة ىف اإلنسان.  وطبعا حكت ىل كل حاجة ، طويل كدت ىل حاجات كتري ىف .  ومن أول حلظة حسيت أ النهارده ا

ا تعمل كده بسهولة مع أى حد.  شعورى ده  ، كمان إجالل واخداها معاها خطوة خطوة ىف كل حاجة.  أمى استطلفتها وده تقريبا معجزة أ
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نسيت كل .  ها حاملالست دى عقلها ضاع ملا لقت نفس.  املوضوع جايز عاوز حتليل نفسى.  موش بتعاملها كواحدة ضيفة غريبة من طرىف
حلرمان ت للى ممكن  ، قالت من حقى يكون ىل طفل.  حاجة وطلعت جواها مشاعر األمومة والكرامة واإلحساس  وما حسبتش أى حسا

  ! اسم أب.  ما سألتش نفسها حىت أن أى طفل الزم تكون له شهادة ميالد.  حيصل بعد كده

وى أع.  أنت أخ كبري : بص  عم ضهرى - علشان .  وكمان ها أشارك ىف مصاريف تعليم مجيلة.  بس على الورق.  مل كده فعالأ 
.  اجملتمع ال بيحرتم ال دى وال دى.  أوال أ ما يفرقش عندى أجتوز واحدة زى ألطاف أو أعيش مع واحد راجل ، أكون صريح معاك ومع نفسى

  . نني مع روبرت ممكن أجتوز ألطاف وأعيش معاهايعىن زى ما عشت س ، وأ ما يهمنيش اجملتمع وال بقشرة بصلة

  ! دى أ متأكد منها.  أنت قارح ) : ضاحكا ( -

ى ست ما وصلتش ملرحلة احلب أبدا . إمنا الفكرة أن الصدق مع نفسى بيقول ىل أن االرتباط ده أو ده ال ميكن بدون حب - .  أ عالقىت 
  . على كده وانتهت حياتى ، أ حبيت مرة واحدة ىف حياتى

حرتام وألول مرة بدون عدوانية إمنا دلوقت خليك واقف جنب .   أمتىن لك أن جتد حبا جديدا كحبك القدمي:  يربت عليه ضهرى قائال 
ىل ، ألطاف حيىت ها أحط موضوعها ىف  ىن.  وأ من   والبنت ها تطلع تشتغل ، إمنا لو الوضع استمر كده ها تضطر ألطاف ترجع للدعارة 

ا تقدر متنع ده.  ما فيش مفر ، نفس شغلة أمها  ،  مصاريف البنت ها تكون فوق الوصف.  دى جمرد أحالم ، لكن مستحيل ، هى وامهة أ
أشوف هلا وظيفة عند حد من معارىف أهال  . لو ترضى تشتغل حاجة يدوية عند ىف املزرعة أهال وسهال ، ولألسف هى تعليمها معدوم تقريبا

  . ومني عارف جايز يظهر هلا ابن احلالل إللى حيبها ويسرتها ويسعدها .  وإللى ربنا يقدرىن عليه ها أعمله ، ف رغبتها إيهشو .  وسهال

  ؟ عارف هى ممكن تتجوز مني -

  ؟ مني -

  ! وكمان حلوة ، بيقول عليها طيبة جدا.   رمانة بتاعة وحيد -

  !  وسخ ، آه -

ىنأنت موش ل ؟ إيه الوساخة بس ىف كده - ىن ؟ سه بتتمىن ىل أحب  وها يربوا العيال أحسن  ، صدقىن ها يفهموا بعض أكرت من أى حد 
  ! ويعيشوا أحالم هند وكاميليا ، تربية

ا ويعرضون عليها كل ما توصلوا إليه  أ موش عاوزة وظيفة من أى :  ترد بفرحة واضحة،  ) ستثناء هذا االقرتاح األخري طبعا (حني يستدعو
ه.  ها أساعدها هنا ىف البيت.  الست إجالل عينتىن خالص.  فيكم حد   . األسهم على أد احلال إللى ىف رمسيس دى عهدتكم أنتم 

  ؟ الرتاب هنا كتري فعال ؟ ها تساعديها ىف النضافة : يسأل روميو

خر - كمان ها توديىن دروس حمو أمية ىف .  ملطبخوبتقول أىن عجبتها ىف ا.  لكن هى عندها خدجية للتنضيف.  لو طلبت طبعا موش ها أ
  . اجلمعية بتاعتها

  . على هللا رحلة األتوبيس النهرى كل صبح ترد ىل شوية من الصحة بتاع زمان !  عيىن على:  مث تنظر جلسدها وتسوى صدرها وتقول

بعدين بطلى تبصى  . أجوال ١٠كنا فز   ولوالكى ، كنىت أحسن واحد ىف امللعب النهارده.  زى الفل ؟ ما هلا صحتك:  يضحك ضهرى
  . احلكاية دى كانت ورا وننساها خالص . جلسمك كل شوية

  ! على فكرة أ حكيت للست إجالل كل قصة حياتى:  تتوقف لرتد عليه جبدية

  ؟ كل حياتك:  وحيتج روميو

  . أيوه كل حاجة -

  ؟ يعىن الزم الفضايح -

  ؟ إزاى أخىب عليها حقيقىت -
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  ! قصدى حقيقىت أ.  صدى حقيقتك أنىتموش ق -

خد رأيك ىف حاجة ، تعال انضم لنا  هر يونج ‘:  وينادى ضهرى على وحيد قائال ، يضحكون   .  ’ ! عاوزين 

 
  . إمنا أولئك الذين ينجبون مزيدا من العمال ،  ليس أصحاب الشغل من يسلب العمال حقوقهم وميص عرقهم

  !  فريتفع سعرهم بناء على العرض والطلب أن يقل عددهم ، واحدةإللى حيمى العمال حاجة 

ىف الواقع أ أبعد .  ال تنظر ىل كمجرد امرأة رقيقة القلب ‘تنظر إليه مستغربة وتقول .  مييل وحيد على إجالل ليحييها على ما فعلت أللطاف
األبعد من هذا أىن ذات مرة كنت واقفة .  خصيا أهواال تفوق الوصفورأيت ش ، لقد كنا نتطوع ىف املستشفيات أثناء احلروب.  ما يكون عن هذا

ذا الصفري يربك الشخص الذى قصد حتذيره ، والتفت لسيارة لورى كبرية تطلق صفريا مزعجا طويال ، عند هذه البوابة الىت أمامنا والذى  ، فإذا 
لضبطووقعت د ،  بدال من أن يبتعد تعثرت أقدامه.  للصدفة كان جمندا أيضا انطلقت كتلة خمه كما قذيفة لتسقط .  ماغه حتت عجلتها الضخمة 

تز مشاعرى بسهولة كما قد يبدو لك.  لضبط بني قدمى مر أو ينهر :  فقط شىء واحد ال غري ميزق نياط قلىب.  أ ال  أن أرى أ أو أما 
ذا الطفل يطاطئ ىف صمت منصاعا لشىء هو اىف داخله ال ، طفله ا.  ’ ! يريده فإذا  ستغراب أكثر من استغرا ال تدعه .  ينظر هلا وحيد 

  . ’ ! ما قصدته أىن من شديدات اإلعجاب مبا تكتب عن احلرية الفردية ‘ على حريته طويال وتقول

متداح اجلو.  ككل تتحول األحاديث ألمور أكثر جدية هذا الذى  ، ٢نا فيجرهم احلديث للمقارنة مع إعصار كاتري ،  يبدءون كالعادة 
لضبط من األول ، ٢٠١٠ األسبوع األخري من أغسطس ، ضرب نيو أورلينز مرة أخرى قبل أقل من شهر يتبارون ىف وصف  . بعد مخس سنوات 

تمشاهد الدمار الىت تبثها التلي على جائزة  ت يشك اآلن ىف حصول دكتور فرغلى ، ويقول وحيد إنه ال يوجد اقتصادى واحد عرب العامل . ڤزيو
  . ڤمربنوبل القادمة ىف نو 

درا جدا.  مل يفتهم بطبيعة احلال أن يثريوا السؤال حول غياب جمدى ويسرى أما جمدى فسيبوه ىف .  يقول ضهرى إن يسرى ال تزور إال 
السممن يقولون هذا م.  يقولون إنه يعطى أراضى الشعب ببالش للمحاسيب.  كفاية عليه بتوع جملس الشعب ، حاله هم أنفسهم  ، عروفون 

ا شيئا فانتزعها منهم ، ألنفسهم أو كوكالء لشركات خليجية ، سنني ٥أخذوا أرض قبل  املعارضة هى إللى .  وهذه كانت جرميته ، ومل يفعلوا 
ا بتشد احلكومة ىف اال ، لذات ىف االقتصاد ، موش فامهة حاجة.  موديه البلد ىف داهية مثال ملا احلكومة قالت .  جتاه الغلطوكل إللى بتعمله أ

وملا احلكومة قلبت األرض مشروع سياحى قالوا تعليمات من أمريكا علشان نفضل .  ها تعمل حمطة نووية عملوا مظاهرات وقالوا البيئة والتلوث
  . اتعلشان عاوزة تبيع لنا حمط ، قالوا برضه تعليمات من أمريكا ، وملا احلكومة رجعت املشروع . متخلفني

ت شركات اإلمسنت يتحدث وحيد عن .  خسارة هائلة ما حدث هذا األسبوع لألسعار ؟ مني معاه أسهم إمسنت.  جير النقاش نفسه إلضرا
تى ملصر بفضل هؤالء األجانب حتقيق أعلى منو ، فتح األسواق اخلارجية ، رفع اجلودة ، اقتباس التقنية ، مزا االستثمار األجنىب  ومن مث كيف 

لتاىل انتزاعها للمكانة الىت ظلت حتتلها الصني تقليد لنحو عقدين ، ىف الناتج الداجن اإلمجاىل هل  مث عرج لصناعة اإلمسنت حتديدا فتساءل.  و
بغبار اإلمسنت مثال  كنا نلوث اجلو ؟ أم هم الذين حلوا لنا مشكلة التلوث الذين فشلنا فيها لعقود ، العامل املتقدم يريد حقا لنا الصناعات امللوثة

ت املتحدةنعم هذا غري مسموح به ىف أورو .  جزء ىف املليون ٢أصبحت  ،  بعشرين جزء ىف املليون لكن هل استفد حنن أم ال .   اپ أو الوال
لصناعات البدائية ، يضيف وحيد أن تلك هى نفس احلجة الىت قيلت عن اإلجنليز.  الكل فائز ؟ بقدومهم توننا إال  وكأننا كان ميكن أن  ، ال 

تو به   . النتيجة أن مل تتعلم وطبعا مل حتكم.  أنت تريد أن حتكمه ،  أنت ال تريد أن تتعلم من املستعمر.  جنيد سواها ومل 

رد !  فرحتنا.  تقول األغنية ! انتصر!  انتصر ! خدعة ؟ اخلطة جعلناها  ؟ ألرضماذا فعلنا  ؟ مث ماذا بعد ، طرد االستعمار بدم 
ت.  كما تقول القصيدة ، األرض اخلراب ت  ، مث بعد قليل حني فاض الكيل.  مث بعد قليل بدأ نبتز الصدقات واملعو واكتشف الغرب أن املعو

لتاىل تزيد الفقر ، ال تقضى على الفقر أو ترفع مستوى املعيشة من خالل قوانني  رحنا نستجدى عودة ذات املستعمر ، إمنا تزيد اإلجناب و
ا املختلفة غراءا ه ليه أصال . االستثمار  راحتنا من اإلنفاق على الدفاع واجليوش ! ؟ طب كنا طرد  ، والذى كان امسه احلماية ، حىت تكفله 

ت العسكرية ، عد وقبلناه   ! فقط مع تعديل االسم ليصبح املعو
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ت والصدقات واجلمعيات اخلريية أوال  ‘:  على الكالم ، فضل ىف حياتهويؤمن ضهرى اخلارج للتو من مباراة كرة ليست األ ما قلته عن املعو
للغوث ىف املناطق  -أى ليست مؤقتة- انشئ وكالة دائمة  ؛ بسرعة للصراصري تزداد عدداوفريا ضع طعاما :  ومعروفة معادلة بيولوچية بسيطةهو 

إمشعىن عادى جدا  ؟ نيا إيه املشكلة ! ال توجد معادلة بيولوچية أكثر قاعدية من هذه ، الفلسطينية حتصل على أعلى معدل إجناب ىف العامل
أتعجب من تلك الشعوب الىت تفضل  . س حمرتفني مبرتبات كويسة ، رئيس وزراء ووزراء أجانبإيه املانع جنيب  ؟ بنجيب مدربني كورة أجانب

س علشان حتكمها رو أو عبمعصورة.  فقط على لون جواز السفربناء  ، س على  أكرت من مواطن إجنليزى  ، صحيح إيه املؤهالت إللى عند 
ها يطلع  ، بعد ما جييب الغرب كل ما عنده وحيطه عند ؟ مث أنت فاكر قوانني االستثمار دى ها تدوم لألبد ؟ موش ها أقول تشرتشل ، متوسط

صر أم  ، هل تتخيل أن دىب ستستمر هكذا لألبد.   هكذا احلال دائما.  سرقوا كل شىء من جديدوي ، اللصوص أمثال جاندى ومصدق و
ا هذه الشعوب.  ده أسلوب حياة  سيد ؟ ’ احملتلني ‘سيأتى يوما من يؤممها كلها ويقتل هؤالء األجانب   ،  هكذا الطريقة الوحيدة الىت ترتزق 

  . ’ ! سرقة عرق الغري

ت ال تنتهى.  اآلن نفس الدورة تتكرر:  حلشد املشوش أمامه خبصوص مستقبل شركات اإلمسنتوبعد برهة حيذر وحيد ا العمال ال .  االضرا
ا حقا مكتسبا ، احلوافر سلفة مشروطة ، يفهمون أبدا العقود الىت وقعوا عليها ثقافة العقود .  ويفرضون شروطا جديدة طوال الوقت ، وهم يعتربو

لذات ، متحضر الىت هى أساس أى جمتمع عرفات وقع على أن حيصل على غزة وأرحيا ىف مقابل .  ال وجود هلا ىف منطقتنا ، وال أقول الرأمسالية 
 ، ) علما حبصوله على أرض أكرب بكثري (مث نقض هذا  . كل األبد ، لألبد ، كل السالح ، للسالح ، كل الفلسطينيني ، إلقاء الفلسطينيني

كثر من صلح حديبية فلسطيىنچوهانسبريج  ىف وتباهى ىف خطاب شبه علىن ما لدينا هو فقط عقلية خد .  نه مل حيدث أن اعترب أوسلو 
م غالبة ومظلومني  ، آالف جنيها شهر ١٠مرتب بعض عمال اإلمسنت هؤالء يصل إىل .  وطالب لكنهم ال يكفون عن الصراخ بكو

  . ومهضومى احلقوق

ت-  كل أشكال التنظيم املفروض جترمي ‘:  ويندفع أسد ن ، منظمات ، مجعيات ، نقا ستثناء الشركات التجارية الصرحية كل حاجة   -أد
ن التوترات الطائفية عامل يضاف . ’ اهلادفة للربح فال أحد يستطيع اجلزم مبا  ، وإذا كان قد مت احتواء املوقف ىف املرة األخرية ، وينوه ضهرى 

ويتحامل على  ، ويدخل عارف وأسد ورزق ىف نقاش مع وحيد أنه دائما ما يهتم بطرف واحد هو رجال البيزنس . سيحدث ىف املرة القادمة
هل ذهب صاحب الشغل ألحد العمال ىف منزله صباحا وجره عنوة :  السؤال بسيط . كل شىء عرض وطلب:  فينفى بشدة قائال ، العمال
  . ى أن يقدم استقالتهسو  ، إذا مل حيدث فليس للعامل أية حقوق ؟ للشغل

  ! ألنه عادة ما يوقع على االستقالة قبل التوقيع على عقد استالم الشغل ، حىت هذه ال حق له فيها -

وإال يروح الصني أو  ، واألجور الزم تكون أقل ، العرض كبري.   تضطرهم هلذا.  سببه القوانني اجملحفة ألصحاب الشغل ؟ وده سببه إيه -
  . هناك الناس أرخص ، اهلند

  . ’ ؟ إذن الشىء حيمى العمال من ظلم أصحاب الشغل ‘:  ويتساءل عارف

اإلنسان سلعة زى  ، زى ما كنا بنقول الصبح ؟ ما فيش حاجة حتمى حد من حد ؟ وال شىء حيمى أصحاب الشغل من بلطجة العمال -
، وهو ده املعىن الوحيد  فيه بس عرض وطلب ، وظلموزى ما طول عمر بنقول ما فيش حاجة امسها عدل  . وكله عرض وطلب ، أى سلعة

إللى حيمى  . إمنا أولئك الذين ينجبون مزيدا من العمال ، ليس أصحاب الشغل من يسلب العمال حقوقهم وميص عرقهم.  للعدالة االجتماعية
إمنا كثريا ما نراها حولنا وال نفكر ىف  ، ظريةهذه ليست فرضية ن!  فريتفع سعرهم بناء على العرض والطلب أن يقل عددهم ، العمال حاجة واحدة

هو أن صاحب  ، أو ما نراه أيضا واقعيا ، للحق ؟ هل لديك تفسري آخر غري العرض والطلب جيعل السباك أغلى من املهندس ، مثال.  تفسريها
لنسبة لتكالي . الوحيد إللى ما يقدرش ميشى ويسيب املصنع ، الشغل هو الوحيد املظلوم لسوق احلرة ، ف التدريبمثال  العامل .  تتحل برضه 

ت .  ويسددها من مرتبه بطريقة متفق عليها ، يكتب كمبياالت مبصاريف التدريب لو حصل وزوغ يوضع على قائمة سوداء على قاعدة بيا
لعرض .  وصاحب الشغل إللى يعني واحد من دول يتحط هو نفسه على قائمة سوداء ألصحاب الشغل.  ألصحاب الشغل كل حاجة 

خد حقك.  والطلب غري كده ما لكش حقوق ويبقى امسها .  كفاءتك وحدها إللى ختليك تلوى دراع صاحب الشغل زى ما أنت عاوز و
إمنا إيه  . ووالدك إللى خلفك هو املسئول عن مشروع إجنابك وتدريبك وإدخالك للمنافسة مع بقية سكان الصني وبقية سكان الكوكب . بلطجة
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وعلى فكرة كل الضرائب املستجدة هى  ، غري الضرايب اجلديدة زى ضريبة التصدير . أصحاب مصانع اإلمسنت إللى جابوا فلوسهم وجم ذنب
ت .  إخالل بشروط العقد غري املكتوب مع حكومة البلد . إمنا مقنعني ، ميم ومصادرة زى بتوع عبمعصور إيه ذنبهم يلقوا كمان كل اإلضرا

لكن أحدا ال يتحدث عن قانون ضد  ،  الكل يطالب بقوانني ضد الشركات االحتكارية؟  وا حد ها تتكسر مصانعهم أو يتولع فيهاولو فصل ، دى
ت االحتكارية ا تصادر املنافسة.  النقا قرارات دخال عنصر البلطجة والعنف االبتزاز وىل الذراع على  أ ضد الفكرة النقابية من األصل أل

ت خمتلفة ، خالصة اقتصاديةأن تكون يفرتض فيها  إذ رمبا خيتار النقابة الىت تعطيه أجرا  ، لكن أين على األقل حق الشغيل ىف االختيار بني نقا
أو غري  ، يدقا ىف الطموحات السياسية لزعماء تلك االحتاداتوال جتعله ب ، وال تراها بقرة حتلب حىت هزال املوت ، أقل لكن تضمن دميومة الشركة

  . ذلك

ت منظمات إجرامية حب ! بتحلم ! هأ - رخيها وطبيعتهاكم النقا ا و لتنافس فيما بينها فلن تتنافس إال  ، نشأ ولو مسحت هلا 
وإللى موش عاجبه من  ، العامل حيصل على آخر أجر وعده به صاحب العمل:  يعىن م اآلخر أنت عاوز قانون العمل مادة واحدة ! الغتياالت

  ؟ يوم لرتك العمل ١٥ يدى التاىن إنذار الطرفني

وىف احلاالت االضطرارية  ، احلالة املثالية أال يكون هناك قوانني على وجه اإلطالق.  يتلغى قانون العمل أصال.  حىت دى ما هلاش الزمة -
منا الوضع احلاىل من طوفان القوانني الىت إ.  محاية احلرية ىف حال ما هددها أحد أو شىء ، ميكن أن تسن القوانني حتديدا من أجل شىء واحد

أو  ، على األقل جدا املفروض يتلغى أى قانون ميس االقتصاد . فهى قوانني غري مشروعة إن جاز التعبري ، تقيد عالقات الناس بعضهم البعض
وزى ما  ، اإلجيارات بقت عرض وطلبوكل  ،  زى ما اتلغى قانون اإلسكان.  ميس أى نشاط اقتصادى أو نشاط ميت لالقتصاد بصلة ولو بعيدة

ملثل قانون العمل ، اتلغى قانون التعليم وأصبحت مسعة الشهادات حتدد حسبما تقدرها جهات التوظيف وكل شىء خيضع  ، أقرتح أن يلغى 
لغاء قانون التعليم ما حدث من مؤخرا من هجرة مجاعية ( . واحملاكم املدنية ، للعقد شريعة املتعاقدين إلمجاع وفيما يشبه املظاهرة  يقصد  و

در كل تلك املوارد الباهظة إال  ، هجرة للمدارس احلكومية -تالميذا وأهاىل ومدرسني- القومية  ا مل تكن تشتغل و وأن اكتشفت احلكومة أ
ا مج ، إلرضاء أحزاب املعارضة ضد إرادة ومصلحة كل الشعب هؤالء  ، عية خريية إلعالة املعلمنيالذى ال يريد تلك املدارس وال حىت من قبيل كو

ا كوظيفة مضيعة لوقتهم ال أكثر وال أقل   . ) ! الذين قالوا إن ال مشكلة بطالة لديهم وإ

  ؟ حىت الرعاية الصحية ختضع لشريعة املتعاقدين -

أشتغل وأدفع  ، رتب مغرىلو ما فيش رعاية خالص وامل.  أشتغل ، لو مرتب معقول ورعاية صحية ومعاشات.  حىت الرعاية الصحية -
  . أو ما أدفعهاش أ حر ، احلاجات دى من مرتىب

من حقه يطلب عالوة زى ما هو  ، العامل حقه حمفوظ داميا.  أو ها أسيبه ، لو ده موش كويس وده موش كويس موش ها أقبل الشغل -
م ، صاحب الشغل بيبىن املصنع ويكلفه.  ولو رفض صاحب الشغل يسيبه وميشى ، عاوز رأىي .  وهم إللى بييجوا برجليهم ومبحض حريتهم وإراد

ا تتلغى لنسبة للتأمينات أ مني ، الشخصى  فلوسه وهو حر .  هو حر ، أو ال يؤمن ، وكل واحد يؤمن على نفسه زى ما هو عاوز ىف شركة 
  . فيها

 
  ! احلرب:  ت قصدكلقد عرف ، آه … ! سؤال جيد …؟  ما هو أعظم اخرتاع صنعته البشرية -
  ! احلرب ليست من اخرتاع اإلنسان -

ييد ( ! ڤو  أونكلبرا ! نظرية عيشىن النهارده وموتىن بكرة ! آه -   . ) تنبس مىن ذات امليول االنتحارية بنربة 

ال جيب لشىء أن .  يةما أعرتض عليه هو فقط أن يكون فوق مبدأ احلر .  التخطيط للمستقبل البعيد شىء مهم جدا.  أ موش معاكى -
  ! يكون فوق احلرية

مني  ، علشان ما حيصلهاش إللى حصل ، تفتكر الشغالة بتاعتك ‘:  وأخريا يتدخل ضهرى مني صحى و كان الزم تروح تؤمن على نفسها 
مني مني بطالة ىف شركة  مني حياة و   . ’ ؟ عجز و
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  . املفروض -

تإذا كانت الفلوس أصال موش مكفية الضرو  -   ؟ ر

ا ىف دقيقة واحدة طردت الشغالة إللى خدمتها طول عمرها ، أ اتغظت أكرب غيظ من الست إللى كانت صاحبة الشقة قبلى - وكان  ، أل
لكن موش معىن كده نطلع قوانني حتدد  ، صحيح رمانة دى صعبت على وحاولت أساعدها قد ما أقدر.  الزم حتافظ عليها لفرتة وتساعدها

دة للعمال.  عالقة بني صاحب الشغل والشغيلتفاصيل ال ىن أفضل ، رءوس األموال ها تسيب البلد ، مثال لو عملنا محاية ز .  وها تروح أماكن 
دة دة ما تعىن رشاوى ز دة ، زى الرقابة الز دة تعىن بطالة ز ،  العمال ها يهاجروا لربه ، والعكس لو محينا أصحاب الشغل.  عمليا احلماية الز

لتوازن الصحيح.  وهكذا تينا  من للزمن ببساطة ، وختلى كل واحد مسئول عن نفسه ، التنافسية املطلقة هى وحدها الىت  زى ما  ، وما حدش 
ىن . عملت رمانة لقوانني ، ما فيش حل  لكن أى حل عام أو  ، أنشطة خريية ممكن وإن ىف أضيق احلدود ، حلول فردية ممكن.  لذات 

  . ألنه بوابة للفساد والفقر للجميع ، رض قوانني غلطبف

  . وموش ممكن يعمل حاجة زى إللى أنت عاوزها ، الشعب جاهل وغلبان -

  ؟ وها يفضل لغاية إمىت جاهل -

  !  لغاية ربنا ما يريد -

  ! ساعتها بس ها يتعلم ، الزم حنطه على احملك ،  أل -

لت ، احلكومة بتعمل كده فعال ! يعىن -   ! دريجبس 

ر عكسية ، امسه التدريج اململ - تى إال    . ألن ببساطة الدنيا بتجرى وموش مستنية السلحفاة املصرية ، الذى ال 

  ؟ صح.  أنت بتقول كل حاجة حرة.  وخلينا ىف النهار اجلميل ده ، سيبنا م العيال اهلايفني دول -

  ! صح -

  ؟ يعىن احلب واملودة تتلغى بني الناس خالص -

سنة  ٢٥وأفتكر .  برضه احلرية هى احلل.  أو يضحى علشانه ، حمدش منع حد حيب حد.  والعقد شريعة املتعاقدين ، برضه عرض وطلب -
أو ىف أى حتة نعرفها ىف  ، وما تقدرش تقول أننا كنا أقل مودة ورمحة ىف السبعينيات مثال ، وصل فيهم التدين لكل صغرية وكبرية ىف حياة الناس

  . پرملانمن سقوط اخلالفة لغاية وصول اإلخوان لل ، العشرين كان التدين فيها حمدودالقرن 

  . ’ ؟ عارف إيه أحسن اخرتاع ىف التاريخ ىف رأىي ‘:  ويبتسم قبل أن يواصل

  . ) يضحك أغلب الباقني ( ! أعرف بس أسوأ اخرتاع ،  أل -

  ! احلرب:  لقد عرفت قصدك ، آه … ! سؤال جيد  …؟  ما هو أعظم اخرتاع صنعته البشرية -

 ، قطعا احلرب هى أعظم اخرتاع ؟ هل نسيت اتفاقنا على أن اإلنسان جاء فوجد كل شىء جاهزا !  احلرب ليست من اخرتاع اإلنسان -
لكالم ده.  أعظم اخرتاع إنساىن هو النقود.  لكنها موجودة لدى أغلب اعشائر البيولوچية لى بتقوله من زمان الكالم إل ؟ عارف إيه إللى فكرىن 

ذلك أن عقوهلا ال ترقى الستيعاب مفهوم اإلله   ، وهو األفضل واألقرب-عن أن الناس عند إما بتعبد أيقونة أو شخص أما ميت وإما حى 
لدهشة لوهلة ، حني تكلمت اليوم عن البوذية.  كشىء جتريدى النقود .  مث فهمت بسرعة أن هذه كانت النتيجة املنطقية الوحيدة ، أصبت 

ا أكرب شىء نقل البشر لوالها ملا دخلت األرقام بكل هذه الكثافة للحياة اليومية ألبسط إنسان ىف .  من امللموسات للتجريد أعظم اخرتاع أل
ضيات جتريد واللغة جتريد ، نعم.  الدنيا لنقود أصبح إمنا تقييم األش.  لكن على األقل ميكنك العيش إن مل تذهب للمدرسة لتعلمهما ، الر ياء 

تساع  بنية حتتيةكان  quantification ’ التكميم ‘وطبعا هذا  . وال ميكن ألحد أن يعيش دون اتقانه ، شغل يومى لكل الناس لتوحيد أراضى 
هذا .  ياة الريفية البدائيةلنا نعيش عصر املقايضة واحلللظ الوالهو  ، الصناعةلكل إجنازات عصر أو الحقا  ، ىف اقتصاد واحد پراطورية الرومانيةاإلم

فذلك التكميم كان أيضا شيئا جوهر مليالد فكرة قيام اجملتمع  ، أما من حيث النوعية . يةاإلنسانية پراطور من حيث اتساع اإلم ، من حيث الكم
 املكانا كنا نرى مثال األكفاء حيتلون كن قد توصلت البشرية هلذا االخرتاع الفذ ملتمل  لو.  أى نشوء الرأمسالية واقتصاد السوق ، على التنافس



٣٦٨  

أمريكا  بنيالفارق  مثال إنه.  وهكذا ، ملا تناغمنا مع قوانني الطبيعة األصلية القائمة على التنافس الشرس الذى هو قاطرة التقدم والرقى،  املناسب
ألوهام  ، لتكميمأشياء تسمو فوق ا ةفكرة أن مث مبراحلحيث جتاوزت األوىل  ، ا، الذى قتل حبث وأورواپ بينما تضحك الثانية على نفسها 

رمبا اللغة أو الرقص أو املوسيقى أشياء .  لألطلنطىالبارزة ىف طائرات عابرة  عقوهلاعلمائها وفنانيها ومواهبها و  كل، ومن مث فقدت   والشعارات
  ! أول لغة عاملية ، لكن النقود لغة عاملية ، حملية ختص القبيلة أو الشعب

 
لفقراء والضعفاء ىف جمتمع ما   ؛ ، ستخلق جمتمعا فقريا ضعيفا لو اهتممت 

ء ستخلق جمتمعا ثر قو ء واألقو ألثر   ! ، هكذا ببساطة ولو اهتممت 

ملال.  احلب لغة عاملية -   . موش كل شىء يقدر 

ملال ؟ ومل ال - لفعلشىء مث ، مثال احلب الذى تتحدث عنه ؟ مل ال يقدر كل شىء  هل كنا ستعرف  ؟  لكن كيف عرفنا أنه مثني.  ني جدا 
ه بقدر التضحيات املالية أو عروش املمالك الىت ميكن أن يدفعها أو يتنازل عنها اإلنسان ىف مقابله   ؟ ذلك إال لو قار

  . ’ ! فالغىن سر الوجود ، أعطىن املال وغىن ‘:  ويغىن ونس

.  أ سعيد أن كل احلروب دلوقت بقت مؤسسات خصوصية . ا هى تقدر تعرفنا قيمة كل حاجةإمن ، أ معاك الفلوس موش كل حاجة -
ألرقام ألول مرة ما تساويه احلياة اإلنسانية ىف نفس الوقت دلنا  . دوالر ىف اليوم ١٠٠٠موش ها أضحى حبياتى بسعر أقل من  . ده حدد لنا 
أيضا كون أن متلك نقودا أكثر يعىن أن متلك جيشا .  وده شىء تقدمى جدا وإجياىب جدا ، على أن الوطنية هراء وشعارات وال تستحق ألف مليم

ويرفع   ( ! إن خصخصة اجليوش شىء رائع يثري االنتشاء بكل معىن الكلمة . متاما كما أرادته لنا أمنا الطبيعة ، هذا هو احلق والعدل ، أقوى
  ! ىف صحتكم)  : كأسه

م .  عارف وصحبه ما أحس أن مقاطعة ضهرى قد تركته عالقا من املناقشة األصليةبعد قليل يعود وحيد ليشرح ل مل يدعوه يبدأ حىت قالوا إ
لفقراء والضعفاء ىف جمتمع ما هويفهمون أن ، ليسوا ضد الرأمسالية ء  ، ستخلق جمتمعا فقريا ضعيفا لو اهتممت  ء واألقو ألثر ؛ ولو اهتممت 

  . لكن وحيد مل ير األمر بسيطا هكذا وانطلق يكرر كالما طاملا أحب قوله وكتابته ! ، هكذا ببساطة ستخلق جمتمعا ثر قو

 
  ! وال ىف التأويل الرأمساىل للصوفية ، لو رجعتم ملصر القدمية لن جتدوا أصال مشكلة ىف التأويل الصوىف للرأمسالية

لضبط الرأمسالية هلميصحح  آخر ثالثة زعماء ميينيني  . اليمني ليس انتماء طبقيا . ة ليست مقابلة بني الغىن والفقرالرأمسالي.  أن هذه ليست 
تشر ورجيان-عظام  مشروع شامل متكامل لكامل  ، إمنا اليمني رؤية لكل الطبقات . أبعد ما تكون عن الرفاهيةا من أصول و أت -نيكسون و
تدافع  ، الرأمسالية ليست نقابة لرجال البيزنس.  أما الصغري فال يرى إال نفسه ، رة الكبريةالكبري يرى الصو .  كل حبسب طاقاته وقدراته ، اجملتمع

أول ما -أن تقضى  - بل جيب-املنافسة الىت ميكن  ، املنافسة -وبكلمة واحدة-إمنا هى فقط  ، عن الثرى ضد الفقري أو عن الكبري ضد الصغري
ء والكبار  -تقضى ا النظام الذى جيب أن يقاتل من أجله كل جمتهد طموح غنيا كان أم فقريا!  أنفسهمعلى الكثري من هؤالء األثر والذى  ، إ

  ! جيب أن يقاتل ضده كل كسول أو فاسد غنيا كان أم فقريا

لكامل بعد من أجواء الصوفية  ، م البعضصراعا بني أفراد اجملتمع ضد بعضه أ ال أرى الرأمسالية ‘:  ويعلق ضهرى الذى مل يكن قد خرج 
  . ’ ! إمنا صراع كل إنسان ضد نفسه من أجل الوصول لسقفه الچييىن

هذا أدق  ، لعكس ‘:  لكن وحيد حيبط آماهلم ، ’ ! رد عليه  أستاذ وحيد ‘ ، ’ ! ؟ بتاعتك الصوفية جوهحىت الرأمسالية ها تدخلها  ‘
لضرورة ، تعريف ممكن للتنافسية ملنافس أو  ، االقتصار على االرتقاء بنفسك ألن الصراع ضد الغري ال يعىن  إمنا حيتمل أيضا حماولة اهلبوط 

لكنها قطعا ال تسعى إلفشال أحد  ، هى تعشق القضاء على الفاشلني ، نعم.  بينما التخريب والتدمري ليست من مقاصد أمنا الطبيعة ، إضراره
لو رجعتم ملصر القدمية لن جتدوا أصال مشكلة ىف التأويل .  عن احلقيقة  البحثاملشكلة أنكم ال جتهدون أنفسكم ىف ‘:  ضهرىويتنهد  . ’ عمدا

  . ’ ! وال ىف التأويل الرأمساىل للصوفية ، الصوىف للرأمسالية
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  ، تدافع عن الثرى ضد الفقري أو عن الكبري ضد الصغري ، الرأمسالية ليست نقابة لرجال البيزنس

  ، ملنافسةا - وبكلمة واحدة-إمنا هى فقط 
ء والكبار أنفسهم -أول ما تقضى- أن تقضى  -بل جيب-املنافسة الىت ميكن    ! على الكثري من هؤالء األثر

ا النظام الذى جيب أن يقاتل من أجله كل جمتهد طموح غنيا كان أم فقريا …   ، إ
  ! والذى جيب أن يقاتل ضده كل كسول أو فاسد غنيا كان أم فقريا

مل ال ميشردون ىف  مع ذلك أنتم تشتغلون ىف شركات  ؟ هل أنتم رأمساليون ‘:  يعود وحيد لتفصيل كالمه األصلىإىل ـن  ، طبيعة احمليطة 
لضبط ، ولديكم أسهم ىف شركات يهمكم ازدهارها ، مملوكة لرأمساليني أنت ميكن أن جتمع كل الشعب على منصة  . كما يهم كبار مالكيها 

platform مج مييىن ىف الثانية البعض يعيش على  ، ىف األوىل الكل فائز كما قلت.  لكن من املستحيل أن جتمعه على منصة يسارية ، أو بر
لد رجيان وتوىن بلري مجع كل الشعب خلفه.  حساب البعض رغم التناقض  ، كالمها على منصة ميينية.  ويضرب املثل بكيف أمكن لكل من رو

لكن حتول قناعاته بعد ذلك هو الذى وحد  ، بلري كان يسار وانتخب على أساس هذه املنصة (األصلية لكليهما چية التام ىف اخللفية األيديولو 
تشر ، ىن أطول مدة ، سنوات ١٠فاستمر حيكم .  بريطانيا خلفه مل تكن فرتة حكمها  ، أما هذه فتختلف قصتها . فقط بعد اليمينية العظيمة 

تإذ خاضت حرو هائل ، إمجاعا اية حكمها فقط بدأت بوادر اإلمجاع الشعىب خلفها . ة كسرت فيها سطوة قرن كامل للنقا هذا بعد  ، وىف 
م مستغلوه احلقيقيون ، أن أدرك الشعب أنه كان خمتطفا بواسطة بلطجية اليسار دون أن يشعر على أنه .  ) والعائق ىف سبيل الرخاء والتقدم ، وأ

، ممكن تقولوا دى  تحدث وحيد من جديد عن شركات اإلمسنت فيقول إن أصحاب هذه الشركات على وشك ترك البلدبناء على إحلاح الثالثى ي
  . ’ ! معلوماتى

 
ا عاصفة تتكاثف اآلن ىف مكان ما   إ

توا أمام الكلمة األخرية ، نسى اجلميع كل ما دارت حوله املناقشات ا معلومة داخلية خطرية.  و ل عوضتهم عن عدم لقاء على األق ، إ
م لبيع أية أسهم لشركات اإلمسنت متبقية لديهم.  البانكرية والوزير ا لن تتعاىف كما توقعوا إمنا ستذهب هلاوية ال قرار  ، معلومة ستؤدى  فجلى أ

  : أما ضهرى فقد توقف طويال بينه وبني نفسه عند العبارة األخرية.  هلا

ملاضيه القدمي جدا   ، على األقل هذا الوحيد املنطوى قد عاد على حنو أو آخر.  إن شيئا غريبا حيدث.  هذا ليس وحيد … ؟ ’  معلوماتى ‘
ألول .  كتا مفتوحا بسيطا متبسطا معنا مجيعا ، وحيد مل يعد كما كان منذ عهد به . كصحفى شغلته استقاء املعلومات من مصادرها العليا

ت لديه اآلن أشياء خيفيها لقرار.  وبدأت استشعر بوادر تغيري ىف شخصيته ، پيد لفروع ىف اخلليجنذ قرار فتح كيو م . مرة  حىت .  الكل فرح 
مناقشاتنا املطولة  . صار أقل كالما . بدأ يتغيب أو يتأخر أو ينصرف مبكرا.  هو الوحيد الذى توجس وجتهم.  دكتور فرغلى كان من مؤيديه

اقتصادات  انتشالتحاول تكون منوذجا أعلى وسپيد سكان املفروض أن يسعد أن شركة ككيو   . و استكفىأ ، وكأنه يتهرب منها ، تت ضنينة
ا وختلفها اخلليج   ! پيدالقذارة العربية هى الىت ستغرق كيو :   لكن يبدو أن مال لالفرتاض العكسى ، من بداء

  . اليوم تيقنت من صحة خماوىف هذه … ؟ ’  معلوماتى ‘

فهة ومرت.   هذه الكلمة أسوأ شىء حدث ىف هذا اليوم اجلميل … ؟ ’  معلوماتى ‘   . بكاء مينا كان زوبعة 

ا … ؟ ’  معلوماتى ‘ ا عاصفة تتكاثف اآلن ىف مكان ما …ليست جمرد كلمة  إ   ! إ

وألطاف الىت  ، ) وحني أتته أخذ يتمنع  (إال ونس الذى كان قد سبق اجلميع وطلب هدية  ، لدى االنصراف يصممون على شراء ماجنو
لفعل   ! وجدت هديتها ىف انتظارها 
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سم األخ الكبري   وكالة األمن القومى الشهرية 

اتف بوزير الصناعة والتجارة   . رقم مما وجده ىف ملف حاسوب وحيد ، يتصل ونس 

  ؟ منني جبت الرقم ده -

ت  ، قابة العمال مبصنع بنهاأ حممود من ن ، لو معاليك شفتىن ها تفتكرىن.   أخدته من معاليك - كنت مبسوط جدا   ٢٠٠٥وىف انتخا
  . وأ طلبت التليفون من معاليك وقلت للسكرتري يديهوىل ، مىن

رية إدتك النمرة دى -   ؟ السكر

يل ، معاليك قلت التليفون - مرىن.  وأ إللى قلت له املو  عارف مشاغل أ . ولو معاليك حتب أقفل وأشطب النمرة من عندى معاليك 
لذات بعد ما ضموا لسيادتك الصناعة   . معاليك 

  .  حتت أمرك  أستاذ حممود.  أل ما تشطبش -

  . حكايىت أن ابىن متخرج السنة إللى فاتت من معهد النسيج.  العفو معاليك -

لواسطة -   . إحنا ما بنعينش حد 

 ، شغال هو وشوية ال مؤاخذة عيال صحابه.  بس هو إللى رافض ، صنعأ جبت له وظيفة خالص ىف امل.  موش القصد ، أل معاليك -
ىن لبتوع املوالت املتخصصني ىف القدمي ، پيوترات القدميةبيلموا الكم لو عجبتهم احلاجة بيشرتوها  ، يفكوها وجيمعوا احلاجات السليمة ويبيعوها 

  . منهم

  ؟ كويس  -

قول الوظيفة ىف الشركة أحسن وإحنا -   . وها يبقى هلا مستقبل كويس ، سامعني أن مستثمرين عرب ها يشرتوها بس أ 

  ؟ ابنك جنبك ) : وقد فهم اللعبة فيما يبدو ( -

لقاهرة (أيوه معاليك  -   . ) كان دمحم قد جاء لقضاء العطلة الصيفية مع والده 

  . طب إدهوىن -

بس زمان كانت .  ، وتقدر تقول ما زلنا كده برضه روعات الصغريةزمان كنا بنشجع الشباب على املش : بص  دمحم…  ؟ امسك إيه -
فهة من غري شغل ، الناس البدة ىف الوظيفة املريى كل الشركات  ، النهارده.  وكلها على بعضها احلكومة والبلد كانت مجعية خريية ، مرتبات 
قول لك .  واخلربة الصح ، چيا اجلديدةن تتعلم فيها التكنولو الشركات دى هى إللى ممك.  مصرية وأجنبية ، العمالقة دى استثمارات خاصة موش 

عدا ذلك االستمرار فيها  . وحسيت أنك ممكن تعمل حاجة مستقلة بعد كده يبقى كويس ، لكن لو كربت خربتك قوى.  افضل فيها طول العمر
  . البلد ومستقبل العامل والزم تعرف أن الشركات الكبرية هى مستقبل ، ها يديك مرتب كويس واحرتام كبري

  ؟ ك إيهل قال -

  . قال اشتغل ىف الشركة -

  ! أ عرفت إللى عاوز أعرفه ! هو ده ! بس خالص -

  . عاوز أعرف اسم الشخص صاحب النمرة دى ، سهام : ينادى الوزير مديرة مكتبه وسلمها هاتفه اخلليوى

 ، لو النمرة تبع الشبكة إللى بيديرها املصريني أو إللى بيديرها العرب.  يزى خالصوالشركة شغالة إجنل،  معاليكغالبا ڤودافون بس دى منرة  -
لتليفون منهم ىف دقيقتني   . وأجيب صورة البطاقة ع الفاكس كمان ، كنت أجيبها ملعاليك 

ديدات ؟ ڤودافون إيه وزفت إيه ) : يهتاج غاضبا ( - من الدولة وقوليلهم فالن بتيجى له  ديدات دى ! استىن ، أل.  اتصلى   ، بالش 
نية   . شوىف حاجة 

ت معاليك ، صح معاليك -   . أحسن يراقبوا تليفو
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م علشان إيه أصال ؟ أنىت هبلة  ست إنىت -  ) : مث وقد تذكر شيئا ( ! اتصرىف ؟ إذا كانوا موش برياقبوا كل تليفون ىف البلد بياخدوا مرتبا
إل ! أقول لك استىن استىن سة اجمللساتصلى  لظبط ، دارة اجلديدة بتاع أمن املعلومات ىف ر على .  وهم ها يتصرفوا ، قوىل هلم كل إللى حصل 

م وال أل   ؟ األقل نشوف يستحقوا مرتبا

لظاهر ٧٧ ، االسم سامى متياس القمص:  بعد ربع ساعة عادت سهام لتقول له  التصال.  مل يشرت شرحية جديدة . شارع السكاكيىن 
هلاتف اخلليوى نفسه ، پيوترمبنزله علم أنه فقد منه التليفون ىف هارديز اخلليفة املأمون املواجه لسوق العصر بتاع الكم التصال  قالت موظفة  ، و

  . قائال إنه وجده عند بوابة احملل ، االستقبال ىف هارديز إن أحدهم سلمه هلا للتو

م فعال ؟ قال حممود قال . طب  سى حممود أ وراك والزمن طويل - م يستحقوا مرتبا ؟ تعرىف أن ها يبقى قريب  بس  سهام أنىت رأيك أ
  ؟ بعد ما كانت قبل كده إدارة جنائية ىف وزارة الداخلية وبس ، ىف كل وزارة إدارة زيها ملنع اجلرمية قبل وقوعها

بتسامة ملؤها العتب لكثرة تعنيفه هلا لدنيا عند . ڤزت معاليك حبتني النهاردهملة دى نر الواضح املكا:  ردت عليه    ؟ وأعصاب معاليك 

ليسوا  ، هو أن من كان يقصدهم معاىل السيد الوزير مبن يستحقون املرتب ، الراضية على أن األمر قد مر ىف جممله بسالم ، ما مل تفهمه سهام
س الغامضني سة جملس الوزراء ىف شارع القصر  ، لسريةممن يشتغلون من أحد األقبية ا ، تلك احلفنة من األ ت التابعة لر حتت إحدى البنا

كثر من  encryptionهؤالء حظروا مؤخرا تنمية أحد لتقنيات سردبة .  األمريكية NSAكان يقصد وكالة األمن القومى .  العيىن ت  للبيا
ن حذفوا النطاق الرئيس  ،  ردتنمية سردبة أقالثيوقراطى چيم طهران وما حدث يوم قرر ري.  بت ١٠٢٤  ، من شبكة اإلنرتنيت ir.أن ردوا عليه 

فكانت مشكلة أسهل حال بكثري .  وغري مرئية حىت لإليرانيني أنفسهم ، وأصبحت كأن ال وجود هلا ، ىف غمضة عنيفاختفت كل املواقع اإليرانية 
مج النووى لدولة لقنابل النووية التقتية من طراز  هذا الذى اضطرت أمريكا ، املالىل من مشكلة الرب ا  ’ ٦١ىب  ‘وإسرائيل لقصفه الحقا  ونظري

ت بقدرة غري ما  . فيما مسى حبرب اخلليج الرابعة ، العربية إذ ىف تلك املرة رضخت قم وأصدر مرشد الثورة اإلسالمية قرارا فور بوقف سردبة البيا
  . تسمح به حكومة وقوانني الشيطان األعظم

لـ  ، بت مث تطور ٦٤بدأ األمر بـ .  هو ليس قانو مؤبدا ؟ بت ١٠٢٤ ملاذا األمر كله .  ورمبا أكثر منها ، بت قريبا ١٠٢٤وسوف يسمح 
ت يسري ىف األسالك أو أمواج اهلواء ىف هذا  . يعتمد على قدرة وكالة األمن القومى على حتقيق هدفها بال مشاكل يت بيا وهدفها هو مراقبة كل 

تسجل كل نبضة  ، تلك املوارد عبارة عن حواسيب عمالقة.  بت ١٠٢٤مواردها ىف هذه اللحظة تسمح فقط بفك سردبة بقوة .   كوكبال
إلنرتنيت لشبكات اإلقليمية وبشبكة الشبكات املسماة  أيضا تسجل وحتلل كل الرسائل الصوتية .  وحتللها دون تدخل بشرى ، إليكرتونية جترى 

 ، وتلك احلواسيب هى الىت تكتشف من تلقاء نفسها أية ترابطات تراها مريبة أو مثرية لالهتمام.   كل الشبكات وعرب كل اهلواتفعربڤيديوية وال
 ’ اخلفيضة ‘فالسردبة .  فاألمور أسهل،  ڤودافون العامليةأما عن اخرتاق شبكة خصوصية كشبكة حواسيب شركة .  أيضا دون تدخل بشرى

ت  مكان حواسيب الـ  ، بت ١٠٢٤مبستو ودافون ڤ.  فك كل كلمات املرور وتعىن ختطى كل حوائط النار ألية شبكة حملية NSAتعىن أن 
 Check Pointحىت شركة .  كل األشياء ليست استثناء.  أموال كل البنوك ليست استثناء.  مايكروسوفت ليست استثناء . ليست استثناء

تناظر ىف عامل اإلليكرتونيات  NSAإن الـ  . ليست استثناء ، لىت حتمى كل حواسيب العامل وكل شبكات العاملاإلسرائيلية الىت تصنع حوائط النار ا
اجملرم من جمرد أنه أن تكشف شخصية اآلن چيينية تستطيع وهو أن التحاليل ال ، چياالرقمية ما يقوله احلاج ضهرى املصرى عادة عن عامل البيولو 

  ! ) وعادة ما يتأسى بعدها أن لو وجد هذا من قبل لرمبا ما قتل نبيل (تنفس لبضع ثواىن ىف الغرفة 

سم األخ الكبري ، ختصار هى نظرية مؤامرة تفوق مبراحل خيال شخص كاملهندس عبد النىب دمحم الشهري  ، إن وكالة األمن القومى الشهرية 
ا حقيقية وليست حبال .  بونس   ! ’  ريةنظ ‘وهذا ىف حد ذاته دليل كاف على أ

 ،  كيف مت إرسال الطلب.  فهو كيف مت األمر برمته ىف ربع ساعة ، أما ما مل يفهمه معاىل السيد الوزير نفسه.  هذا عن ما مل تفهمه سهام
كلها ىف ربع  ، ةمث أجروا كل تلك االتصاالت التليفونية احمللي ، ومت إرسال الرد،  ڤوادفونومت اخرتاق شبكة  ، ومتت املوافقة عليه ، وكيف مت حبثه

لكامل ؟ ساعة ئن املرضى عنهم من الـ .  هذا لغز  إنه .   لكن ما حدث يفوق حدود الرضا أو حىت الغرام،   NSAنعم احلكومة املصرية أحد الز
توا كمحركات البحث ىف اإلنرتنيت.  طفرة تقنية م  جل لنفسها نسخة من  وتس ، ىف الشبكة طوال اليوم ’ بعناكبها ‘تتجول  ، خيل له لوهلة أ

ت ت ىف اجلولة التالية للـ  ، هى الىت ينفذ عليها البحث الذى يريده متصفح الغشاء ، كل البيا .   spidersذلك إىل أن يتم حتديث تلك البيا
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م قالوا إن ذلك املدعو متياس أو أ ما كان امسه مل يشرت شرحية جديدة بعد م اخرتقو .  لكن ما حدث أ خصيصا ىف ڤودافون ا شبكة معىن هذا أ
ت ا من بيا حدث ما  توا يتجولون اآلن ىف الشبكات احملمية طوال الوقت.  هذه اللحظة من أجلنا ومن أجل إمداد  ا غري  ، أو رمبا  وكأ

م ىف األسبوع بال جمهود ٢٤ومكشوفة هلم كما كتاب مفتوح يتسكعون فيه  ، مسردبة أصال عل أيضا كل تلك املراحل ل . ساعة يوميا سبعة أ
معاىل السيد الوزير ال .  حينما ينام اجلميع ، حاسوب عمالق يسهر على حراسة العامل ، دون أية قرارات بشرية ، تتم إليكرتونيا ) حىت أ الرد (

  . يعرف

فقط لو تبنينا أراء .  ال أفضل من معلوماتهواملؤكد أن معلوماتنا ليست حب.  حنن ال منلك جوا على تساؤالت معاىل السيد الوزير ، احلقيقة
والىت ال تعجب سوى الفتيات الصغريات الساذجات أمثال هالة إقبال الدغيدى  ، ورمبا للسخرية أحيا ، وحيد الديب املثرية لالستغراب عادة

د هائل سهرت أمنا الطبيعة على إنباته هو جه ، تريليون دوالر سنو ٤٠فسنقول إن اقتصادا كاقتصاد كوكبنا حبجم  ، ومىن ضهرى املصرى
ن بنت كل هذا اإلجناز الوليد على جمرد ذرة غبار كوىن امسها األرض.   بليون سنة من عمرها فيه ١٤وكلفها استثمار  ، ورعايته تقع  ، وهى تعتز 

فه غري مستكشف من الكون ا ال تزال حىت اللحظة تراه استثمارا جيدا.  ىف ركن قصى  ومل حيدث أن فكرت ىف بيع أسهمها فيه  ، وتقول إ
ن يضيع هذا كله منها . مطلقا لتاىل هى لن تسمح  أو استعباط امسه  ، أو عبط امسه الدميوقراطية ، بسبب هزار امسه استقالل الشعوب ، و

سم أى نوع آخر أ ما كان من لعب العيال ، حقوق اإلنسان   ! أو 

برتديد عبارة الكتاب املقدس  ، ويكتفى حني يسأله أحد . الديب نفسه ال يدعى أنه يعرف التفاصيل وحيد ، أو إحقاقا للحق ، لألمانة
  . ’ ! عجيبة هى مسالك أمنا الطبيعة ‘

عاقدا العزم على أن يوقع بذلك الشخص أ ما كانت  ،  ’ ؟ قال حممود قال ‘:  وظل يردد ، أما السيد الوزير فلم ينس أبدا ما حدث
ية طريقة أخرى واطئة تقنيا أو أكثر تقليدية ، لبصمة الصوت مثال ، واء بتتبع عاىل التقنيةس ، الطريقة   . أو 

 
  :  ويقود للموات التدرجيى للكوكب پىمليون شىء يزيد األنرتو :   هلول بؤس هذا العامل

  -االستقالل  -تقرير املصري  -تصفية االستعمار  -األمم املتحدة  -الشيوعية  -الدميوقراطية  -حترير العبيد  -التسامح املسيحى 
  . مليون شىء -العيش املشرتك  -التنوع الثقاىف  -اختالط األعراق  -اهلجرة حرية  -احلقوق املدنية  - املساواة -حقوق اإلنسان 

  ، الشغلرتاكم الثروة ودوران عجلة پى وحيقق االستقطاب الالزم لشىء واحد فقط ينقص األنرتو 
 ! Eugenicsالفاشية أو الـ :  وه أقرب لكلمة سبابشىء جعل

يار األسهم الذى حذر منه وحيد:  جاء اجلميع وقد اعرتى كل منهم هم مزدوجىف اليوم التاىل  والشد العضلى الذى يلهب  ، كابوس ا
م كما السياط بعد مباراة األمس ما حدث أن .  مل حيدث ما خشوا منه من هبوط أسعار األسهم.  حلسن احلظ نسوا األمرين بعد قليل.  سيقا

السبب إعالن مفاجئ عن نية شركة الشبكجى السعودية .  وسط ذهول اجلميع شهقت أسعار األسهم ككل.  عم التفاؤل البورصة بكاملها
ألخص كيو  ، ويتدافعون لشراء أى شىء ،  يتهلل اجلميع.  پيداالستحواذ على كيو  ملاذا   : وحيد فيصاب بغضب وعصبية شديدينأما .  پيدو

ا لو شاءت.  ستثمارية ىف مصراالافظ النسبة الساحقة من احملپيد تتحكم ىف كيو .  كل شىءپيد هى  الفكرة ىف نظرهم أن كيو  ؟ پيدكيو   ، إ
ا.  تستطيع ىف دقائق معدودات فعل أى شىء ىف البورصة پيد بعد أن مارست كيو .  افظ للمضاربةسيحولون تلك احمل.  الثمرة الكربى ، هكذا يرو

وبعد  ، ىف أسابيع سيتحول كل االقتصاد املصرى لكارتلة مراهنات ، مبسئولية وعلمية ونزاهة هائلة ، لعقود وظيفتها ىف تنمية االقتصاد املصرى
سيس كيو .  شهور لن يبقى منه إال الرماد ا أكثر من جمرد شركة ، پيديسرد قصة  ا ركيز .  وأ ة مصر ىف املسرية الصعبة حنو اقتصاد حداثى إ

ا رمز.  تنافسى متقدم ا األمل ، إ   ! هو النهاية ، وسقوطها هو الضياع ، إ

هذا ال ميكن أن يتم إال ىف الصباح التاىل إذ كان سعر السهم قد .  أن يبيع كل ما ميلك من أسهم : يتخذ قرار فجائيا حياول الكل إثناءه عنه
ا ىف دقائق قليلة وأوقف من التداولجتاوز كل احلد الىت جيب أن تتم على مراحل  ، أقنعه إدوارد وضهرى أن يرتك هلما مهمة البيع.   ود املسموح 
م ، وبنظام معني ع كل .  وراحا يتلكئان فيها حبيث مل يتم بيع آخر جزء إال بعد أربعة أ هذا جعل عائد البيع أضخم بكثري مما لو كان وحيد 

 .  احتفظ وحيد بعشرة أسهم فقط كى يظل من حقه حضور اجلمعية العمومية الىت ستبت ىف أمر البيع.  فعة واحدة ىف اليوم األولشىء د
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وأن دكتور فرغلى مل يفلح ىف إثناء بقية كبار املسامهني أعضاء  ، وأن األغلبية ىف صف قبول عرض االستحواذ ، تصاالته عرف أن األمر قد قضى
لتصويت ، قيل إنه تصرف حبدة تقارب اجلنون أحيا.  فعل كل ما بوسعه.  ة عن ذلكجملس اإلدار  وسلطته احلقيقية على   ، لكن القرارات تتخذ 

تى األمر للتصويتكيو   ،  العملقة الىت طاملا حتمست هلا.  حتكمه عقلية الرتبح السريع ، لذات على أمر كهذا ، پيد سلطة معنوية ال أكثر حني 
بعض الشركات حني تتعملق على حساب هيمنة املالك األصليني أصحاب الرؤية والتخطيط طويل .  ليست بال مثن ، كبديهية قدرية ىلوبدت  

لتواطؤ مع فكرة دور  ، ترتهل ويبدأ خطر مغادرة علمية االقتصاد ألالعيب السياسة ، اجملرى عليها لتطبع ببعض السلوكيات االشرتاكية  هذا إما 
لذات حني يؤدى التخلى عن معايري السوق للخسائر ومن مث يبدأ توسل محاية الدولة احلكومة أمور  -أى تلك السلوكيات-وكلها  ، ىف االقتصاد 

وهو ما حيدث اآلن ىف   ، وإما أن تسلك أساليب عربية مسلمة ال ترى أبعد من تربح وارتزاق ما حتت قدميها ، تكررت ىف أمريكا أكثر من مرة
ا على نسبة الـ احلالية الشهرية حياول تذكر أى من الشركات مث راح  ، جاء روكيفيللر من جديد على ذهن وحيد . كيوپيد ال يزال حيرص أصحا
وزاده غما  ، فلم يتذكر سوى ريوپرت مريدوك الذى شبهوه به يوما عن غري وجه شبه حقيقى ، ألنفسهم ويقاومون إغواء التعملق الزائد ٠/٠ ٥١

من قابضى األسهم  ’ ريش-النوڤو ‘غلب األمساء الكربى ىف دنيا الشركات العاملية قد ال تكون ببعيدة عن ذات خطر حتكم الدمهاء أو خاطر أن أ
م التالية عاكفا على جتهيز خطبة عصماء عن ماضى كيو  -أى وحيد-واآلن ها هو .  ىف مصائرها كى يلقيها ىف  ، پيد ومستقبلهايقضى األ

  . إمنا فقط من قبيل تسجيل موقف ، ليس أمال ىف شىء ، يةاجلمعية العموم

 -الدميوقراطية  -حترير العبيد  -التسامح املسيحى  : ويقود للموات التدرجيى للكوكب پىمليون شىء يزيد األنرتو :   هلول بؤس هذا العامل
 - اهلجرة حرية  -احلقوق املدنية  -  املساواة -وق اإلنسان حق -االستقالل  -تقرير املصري  - تصفية االستعمار  -األمم املتحدة  -الشيوعية 

رتاكم الثروة پى وحيقق االستقطاب الالزم لشىء واحد فقط ينقص األنرتو  . مليون شىء -العيش املشرتك  -التنوع الثقاىف  -اختالط األعراق 
  !  Eugenicsالفاشية أو الـ :  شىء جعلوه أقرب لكلمة سباب ، الشغلودوران عجلة 

 
  ، شر األمور الوسط

  ، من يقول ىل ال يوجد أبيض وأسود وكل األشياء رماديةو 
لث هلماأرد عليه    ! جازما هذا لون الغبار ولو نفخته سيظهر لك أحد لونني ال 

ا أسلوب حياة ، كنت قد اعتقدت لوهلة أن املضاربة هى وسيلة لتحقيق بعض الربح املادى بل ولدى  ، املكامل متك  إىل أن اكتشفت أ
ا رؤية أغلب .  اجلميع ت ونس إىل صداقات روميو إىل ما بعد ، للعامل البشرإ حداثة مىن إىل غدر العرب إىل أالعيب السياسة إىل  - من مضار

طويل  ستثماراالوال أحد يراهن على املصداقية املستدامة أو  ، مشى حالك هو القانون األمسى للكون ؛ كذب اجلميع على اجلميع إىل كل شىء
  ! إىل آخر تلك األشياء اللعينة الىت تطاردىن وحدى دو عن كل البشر ؛ أو اتساق الذات املستقبلى التخطيطاجملرى أو 

كل شىء صار .  مبا ىف هذا قصر النظر ىف رؤية أن قصر النظر يقودهم للموت والتحلل البطيئني دون أن يشعروا ، قصر النظر عم كل شىء
banal وmediocre   .ا الناوسيا املصرية ، هى القانون األعلى هنا ، الغثاء والعادية ،  الركاكة واالبتذال  ، هم يكرهون االستقطاب والصراع.  إ

أو اسألوا القانون الثاىن للديناميات  ، واسألوا داروين ،  دون أن يعلموا أن شر األمور الوسط ؛ دون أن يعلموا أن ال حياة بال استقطاب وصراع
ئق املؤسسة ألمريكا يوم قالت حبق احلياة واحلرية والبحث عن السعادة ىف ظل إله واحد ،  حلراريةا ؛ اسألوا أ من كل  قانون الدغل:  أو أسألوا الو

  ! ؟ هؤالء هل سألوا أنفسهم ساعتها هل تنتمى أفكارهم للوسطية أم للتطرف

ما صنع .  بل ىف الواقع هى قاتلة كل احلضارات ، الوسطية مل تصنع التاريخ يوما ؟ أية وسطية ىف كل هذا.  قطعا هى أفكار شديدة التطرف
  . أفكار تطرفت ىف االجتاه الصحيح -وهو فقط-التاريخ هو 

ا ، ىف اإلجنليزية الوسطية سبة !  mediocre ! آه ها هو الشىء  -أو حىت اخلاطئ-أن تتحاشى اختاذ املوقف الصحيح  ! وعند نتباهى 
  ! متطرف:  أما أن تسعى ألن تكون صاحب موقف فسيصرخ الكل ىف وجهك ساعتها ، أما األكثر

  ! ال تنس أن أساسا تعريف الوسطية هو هز الوسط ، قبل هذا وذاك …
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حىت البازيليك نفسها ليست  . املباىن هجني ، األفكار هجني ، الوجوه هجني ، البشر هجني.  كل شىء حوىل ىف مصر اجلديدة هجني
   . هى ملك لرأمساىل هجني مزيف امسه مرقس ، حىت ماكينة اهلاتف املعلقة على حائطها كما الربغوث الطفيلى.  زيليك حقيقية

ا ء ؟ ملاذا دائما يقيم املتخلفون الدنيا وال يقعدو أمل تكن هزميىت قاسية جدا  ؟ ملاذا ال ينحىن اخلاسر للفائز مث ينصرف صامتا ىف كرامة وكرب
طقا بدستور أمنا ،   The Winner Takes It Allملاذا يكرهون املبدأ اجلميل  ؟ لكىن مل أولول للحظة أو أحاول إلقاء اللوم على أحد ، يوما

  ؟ الطبيعة الذى أرادته لعاملنا وحيواتنا

لون الغبار ولو نفخته سيظهر لك  أرد عليه جازما هذا ، ومن يقول ىل ال يوجد أبيض وأسود وكل األشياء رمادية ، شر األمور الوسط ، نعم
لث هلما   . أحد لونني ال 

 
  ! ؟ ملاذا تركتىن ، إهلى ، إهلى …

  ؛ ال ميكن أن يفهم قط معىن احلرية ، من جيرى ىف دمائه چيني العبودية
 ! إمنا ببساطة يريدون استعباد حنن ، العبيد ال يريدون أن يصبح اجلميع أحرارا

ما الفارق بيىن وبني أى  ؟ اجلربوت كما طاملا أومهنا العلم-إله كلى ، هل أمنا الطبيعة إله حقيقى!  ؟ ن يعظ ىف النصر واهلزميةأأ م !  للنكتة
  ؟ لكنه يهزم ألن ببساطة ال وجود لذلك اإلله ، متدين يذهب للحرب معتقدا أن إهله سيحارب معه

  ! ؟ ملاذا تركتىن ، إهلى ، إهلى …

وأن كلمة الوسطية لن تصبح سبة ىف اللغة  ، أن كل الدنيا سوف تتداعى -إذا كانت حقا كل األشياء تبدأ من مصر-أخشى ما أخشاه  …
  ! اإلجنليزية هى األخرى

ملاذا احتاج األمريكيون لربع ألفية كامل حىت اكتشفوا أن الدولة األمريكية قد قامت على مبادىء :  هذا سوف يطرح ساعتها السؤال األبله …
  ! ؟ رفةمتط

  ! أن العبيد بطيئو الفهم:  جلية اإلجابة …

ومن عارضها الساسة الفاسدون املنتفعون من هذه التجارة زائد  ، الفكرة موجودة منذ العظيم يوليوس قيصر ، أ مل أكن يوما ضد حترير العبيد
فقط ال أحد من هؤالء العظماء رأى فيه تلك  ، العبيد نفسامها مل يكنا ضد حترير -هيك عن تشارلز داروين- سپنسرهربرت .  العبيد أنفسهم

ا اآلن عن املساواة وقيمة اإلنسان إىل آخر هذا اهلراء فقط رأوه جمرد إعالم للعبد أن أحدا مل يعد يكفل  ؛ الرطانة السخيفة الىت يصدعون أدمغتنا 
عدا هذا فعدم حتريرهم  ، هذا هو معىن حترير العبيد كما أفهمه.  ذاته وأن عليه أن ينطلق بنفسه للدغل املتوحش ويعتمد على ، له طعامه بعد اآلن

رعة لتسريع انقراض هؤالء ممن جعلتهم خصائصهم الچيينية متخلفني عن الركب  ، أفضل كثريا بل أكاد أفهم أن رواد الفكرة قصدوا منها وسيلة 
أما أن حيرروا ومينحون حصانة ضد  ؛ ى حر وعادل سوى القلة الكفءإذ مل يكن يتوقع أن ينجو منهم ىف جمتمع رأمساىل تنافس ، احلضارى

بل يتحولون لقوة ابتزاز عاطفى وبلطجة نقابية وحتزب سياسية وميليشيات مسلحة حييلون سادة  ، االنقراض حتت مسميات مثل التمييز اإلجياىب
ا األصليني مواطنني من الدرجة الثانية هيك عن   ، فهذا إجرام ، على أن تذهب معظم الثروة أو كلها هلم هم عليهم وحدهم الكدح ، أمريكا وبنا

  . پيةكونه ختلفا ورجعية وكارثة أنرتو 

العبيد ال يريدون أن يصبح اجلميع  ؛ ال ميكن أن يفهم قط معىن احلرية ، من جيرى ىف دمائه چيني العبودية ! ؟ ملاذا تركتىن ، إهلى ، إهلى …
  ! ون استعباد حننإمنا ببساطة يريد ، أحرارا

م روكيفيللر وإديسون:   للكارثة ؟ رأمساىل هجني م أعظم  تلقد كان ؟  أين حنن اآلن من أ للرأمسالية التنافسية الىت يفضل البعض تسميتها أ
م رمحةصاحب ستاندرد أويل .  ملتوحشة خذه  ما ال  فوق الرتابيزة وىف حدود حيا صر ، وكله علنا  مل يكن يتورع عن تدمري منافسيه تدمريا 
واألدهى منها أن اجملتمع نفسه كان يقف مهلال تصفيقا للفائز وتصفريا للمهزوم سعيدا مبا  ، لعبادة األمسىذلك  بل يتباهى مسميا،  القانون
قواعد سلفا وجيب أن يتم بروح فاألمر برمته سباق مقرر ال ، واألدهى وأدهى أن الفائز واملهزوم غالبا ما يستمران صديقني شخصيني ، جيرى
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ضية ىف نفس الوقت صاحب أكرب جيش للمحامني ىف كان   -خمرتع املصباح الكهرىب وحنو ألفى اخرتاع آخر-صاحب چنرال إليكرتيك .  ر
ألن كليهما العبادة  ، فاملخرتع العظيم هو جشع عظيم ، هولليوودية املدعوة دود املكسيكالتصاوير املتحركة حىت قفار احليالحق به صناع  ، عصره

ذا األسلوب التنافسى الشرس ! احلقة ألمنا الطبيعة ، أليس هذا ما تعلمناه ىف التاريخ الطبيعى  حاج وأنت أعلم مىن  الدنيا ال تتطور إال فقط 
وأخذت  ،  بدلوه فيما ال يفهمأخذت من الدميوقراطية البورصات فأعطت كل من هب ودب حق أن يدىل . الرأمسالية احلالية برمتها هجني ! ؟ به

فعال اخلري بينما هى الشر عينه وأخذت من االشرتاكية الضرائب واحلق ىف  ، من املسيحية التربع واإلحسان ووجبات الطعام اجملانية وكل ما يسمى 
ت  ، سلب ومص عرق ودم الغري ألحرى أعطت-وأخذت من بلطجية النقا ت  -أو  وحق النوم ىف العسل وتعلمت وات واألالتأمينات والضما

وأمستها بنوكا  ، بل وأخذت دون أن تدرى من اإلسالم املراحبة واملضاربة واملقاذرة واملناصبة واملسارقة واملناهبة واملالصصة ، أن تقاد ال أن تقود
مواهل ، املفارقة أىن راهنت بكل ما أملك على واحد منها . استثمارية ا  وكأن مل يكفيهم  ، م لفقاعة زيف بني حلظة وضحاهاوها هم العرب حيولو

  . دون أن يكون لديها أى من قيمها ومبادئها ، أن تكاثرت بنوكهم الشبيهة ىف مصر الىت حاولت تقليد جناح كيوپيد

ك من لكن هل سنظل نعول لألبد على أمثال ، ساحمىن  دكتور فرغلى ؟ هل هذا كالم يصدر عن شخص مادى مثلى ؟ مبادىء وقيم
 ! ؟ أم سوف تكتسحكم أنفسكم العمالت الرديئة وقوى األنرتوپى اهلجينية الغثائية ،  كى تظلوا قلعتنا املنيعة ، أصحاب الوعد احلق للرأمسالية

ل اهلجوم كاسح وأخشى ما أخشاه أن يكتسح القلعة األخرية الىت يعو :  لكىن اآلن أرجتف ، ساحمىن مرة أخرى إن بدوت متخلفا بعض الشىء
منوذج البنك  ؛ منوذج ما قبل نشوء البورصات أصال ، أليس من األفضل أن تعود الرأمسالية ألصلها الرصني.  حرية االقتصاد:  عليها التقدم

البنك بدال من منوذج  ، التجارى الربوى اليهودى احملرتم الذى يقيم الشركات اإلنتاجية بنفسه ويضخ املال لداخلها مباشرة تبعا لتقييمه هو هلا
ألىن أعرف أن املسلمني حثالة بشرية ومل يسمعوا بكلمة بنك أصال إال هذه  ، أقوهلا بني قوسني واإلسالمى (االستثمارى الفقاعى اإلسالمى القذر 

مسهم اخرتاع ذى وزن ىف التاريخ سوى غارات قطع الطريق م وال ميكن أن يكتب  ارج مبجرد منوذج البنك الذى ميول الشركات من اخل،  ) األ
ا مث بتوريق التوريق وهكذا هل هذه هى الرأمسالية احلقة كما قصدها آدم .  وكله طبقا ألهواء الدمهاء ، شراء أوراق تسمى أسهمها أو بتوريق ديو

قوى الدعاية هل حني كنتم تتحدثون عن العرض والطلب وقوى السوق كنتم تقصدون قوى الورق وقوى الكالم و  ؟ مسيث وأمنا الطبيعة  دكتور
  ؟ قوى األشياء احلقيقية امللموسة على األرض ، أم قوى املادة ، والضجيج والتطبيل وقوى االنفعاالت واألمزجة واألهواء

 
  ! چيينيةالپى األنرتو 

ضلت واستمرت كل هذا ا ! األمر ال خيص الرأمسالية وحدها !   للمأساة … ا بطولة حقيقية منها أن    ! لوقتبل الواقع أ

وأن مهما أظلمت الدنيا لن يصح ىف  ، ال جيب أن أفقد إمياىن بقوى السوق والصراع والتنافس.  من استطاعت هذا سوف تنتصر حتما …
تى الفجر ، خامتة املطاف إال الصحيح   ! ومهما اسود الليل ال بد وأن 

ملوات األنرتو  ؟ كيف لكن … صاحب  . تماما وتدقيقا هائلني لتناسل اجلياد أو حىت األرانبالدنيا تعطى اه.  پىإن كل ما حوىل ينطق 
رة ضهرى واالطمئنان أن كلبه يتلقى الرتبية اجلديرة مبا يسميه  تى من صربيا سنو لز  أما . ’ great geneهذا الـ  ‘املزرعة الىت ولد فيها مايىت 

  ! يينات كيفما شاءواچفمرتوكون الختالط ال ، البشر

ت الىت ميكن أن تتناسل معاتعريف العشرية البيولو .  چيةالضعف هو النهاية احملتومة لكل عشرية بيولو إذن رمبا  … .  چية هو جمموعة احليوا
  ! لذا ال مفر من أن حنصل ىف النهاية على فصيل متوسط ردىء بينما تكون كل الفصائل املمتازة قد اندثرت ، كل القطط ميكن أن تتناسل معا

اية تسيد عشرية ما على األرض وبدء ظهور عشرية جديدة أرقى !  للهول …   ! رمبا يكون هذا هو عينه حلظة الفيصل طوال الوقت ىف 

لتاىل … اية اإلنسان    ! اإلنسان-واالنتقال لعصر ما بعد ، بل طبيعى أن يكون هذا هو عينه تفسري 

  ! پىاملوات األنرتو  اختالط األعراق ليس نفسه إال إحدى جتليات ! بل  للهول …

ا كارثة كل الكوارث  ! بل  للهول …   ! چيينيةالپى األنرتو :  ) ! ؟  ورمبا اسم كتاىب القادم (إ

  ! ؟ بل ملاذا مل تسكن  جدى الغىب ىف املعادى …
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  ! بعيد عنك سكتة قلبية

لضبط من يوم القناط كان  ، نعم.  شهر مر كأطول شهر ىف حياة وحيد ، ر الوادعأواخر أكتوبر حتدد موعد اجلمعية العمومية بعد شهر 
ألن تركيزه كان ضعيفا جدا مع ما جيرى على  ، مل يكن مؤهال إلجابة طالىب النصيحة ، لكنه مل يكن جيد ما يفعل ، يذهب أحيا لرمسيس

يسكر  ، جلمعية العمومية املنتظرة على أحر من اجلمرىف الليلة السابقة على عقد ا.  مل يكن له مزاج حىت ملناقشة ضهرى ىف أى شىء.  الشاشة
ء ىف البيت لكن األنوار ظلت مضاءة ، حسب روايته.  حز ال ينام ويفوته احلضور من فرط اإلعياء .  هو مل ينم ألنه كان يضغط أزرار الكهر

ء من املصدر خارج الشقة نفسها لكن ظلت كل املصابيح واألجهزة ترفض أن ت   . نطفئفصل الكهر

بوط شديد وشكلى ها أموت ، أ عملت غلطة وحشة قوى النهارده ؟ أنت فني دلوقت:  تى صوت وحيد واهنا عرب اهلاتف  . وحاسس 
ستأذنك ىف الرحيل ده  ، نيا بلغ سالمى للجميع ! الضد ها ميوت خالص من غري ما يعمل حاجة-املسيح ، أ شكلى موش ها أكمل ، أوال 

حياة  ، أ متخيل ها يتكتب إيه عىن.  لثا عاوزك تكون شاهد أن إللى حصل ىل ده موش انتحار.  للمدام وملىن وللناس ىف رمسيسلوالدتك و 
النتحار لكاد ( .  أعز صديق ، دى وصيىت  ضهرى.  فاشلة تنتهى  لفعل عوامل :  أريد أن أقول لك شيئا أخريا)  : مث يضحك  لو هناك 

ت جسمك يعبدونكحية على أح س به ، د إليكرتو   ! ما أستطيع أن أخربهم به هو أنك إله ال 

لدكتورة مساء لبواب وكسرت الباب.  قال هلا إنه يسكن بعد العمارة إللى فيها رمسيس ببيتني،  جن جنون احلاج واتصل  جاء  ، جاءت 
ردا كالثلجمث ذهب ىف.  ’ ؟ أنىت هنا  دكتورة ‘صوت وحيد قائال بوهن شديد  م .   إغماء عميق وجسم متصبب عرقا  وبينما سيارة اإلسعاف 

لفعل ، ملغادرة ا  ، كان احلاج قد وصل  قصى سرعة جمنونة جر حيث مل حيتج ألكثر من حنو عشر دقائق لقطع كل املسافة من القاهرة اجلديدة 
بوط حاد ، أخذوه للمستشفى . ىف حياته شرعوا بغسيل املعدة وحقن العقار تلو اآلخر ىف األنبوب املزروع ىف ظهر  ، حيث شخصت احلالة 

  . يده

ن املخبول.  توقف قلبه وسط هلع اجلميع لشحنات الكهربية.  مساء ىف حالة أقرب للهذ .   أجرت احملاولة تلو األخرى.  راحت تدق صدره 
حني أصبح وجهها املتهاوى أمام يده املمدودة من جانب .  وى إىل األرضبدأت هى نفسها  . بدأت الدموع تسيل ىف عينيها.   مل جتد جدوى

  . هيئ هلا أن أصابعه تتحرك مشرية إليها كى تنهض ، السرير

  . بعد توقف لثالث دقائق على وجه الدقة ، لفعل كان خط الضوء يشري على الشاشة لعودة احلياة.  لفعل كانت تتحرك

ن أشده.  ضتلفعل .  لفعل كانت تتحرك ا اهلذ   . واحتضنته وقد وصل 

ومل  ،  پيدجاء ألنه مل يطق نفسه بعد أن اكتشف فوات موعد اجلمعية العمومية لكيو .  حزينا مهموما ، كان وحيد قد جاء لرمسيس مبكرا
م تعمدوا  ، ا مؤامرة مقصودةقال فيه هذه األخري إ ، كل ما فعله ىف رمسيس هو أن أجرى حوارا مع ونس.  يعرف ألى مكان آخر يذهب وأ

استيقاظ بال :  الىت تزداد تفاقما عاد من فوره للبيت إىل ذات احلالة املؤملة.  حبيث ال يذهب أحد ، جعل موعد اجلمعية مبكرا جدا ىف الصباح
تناول ثالث  . بواب لشراء حبوب منومةفقرر ىف خامتة املطاف أن يرسل ال ، فجافاه من جديد ،  سكر بشدة مث حاول النوم.  يقظة ونوم بال نوم

  . حبات فحدث ما حدث

ا وظلت إىل جبواره هى وضهرى درة بكلمات احلمد على سالمته وأردف مشريا .  ألغت مساء عياد حني أفاق وجدها ووجد ضهرى الذى 
ا وصممت تقعد جنبك ‘إىل السيدة فارعة الطول جبواره  مل ينس السؤال عن شىء اسرتاب فيه قبل حلظة  لكنه ، شكرمها.  ’ ! مساء ألغت عياد

ختيل ، رديت على وقلت أ مع جمدى ىف بيت الدكتور فرغلى ، ملا كلمتك سألتك أنت فني:  من ذهابه عن الوعى    ؟ صح وال أ كنت 

خد نوبل بعد أسبوع ،  وحيد -   … إللى كنت متوقع له 

قصى ما يستطيع به صدره املمزق ( -   ؟ ما له ) : صاح 

  ! بعيد عنك سكتة قلبية.  دكتور فرغلى تعيش أنت  وحيد -
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  ! العيب فيها هى ، العيب ليس ىف أ

ا طبيبة.  كانت مساء قد سهرت جبوار وحيد ترعاه طيلة تلك الليلة ا.  فسمحت هلا إدارة املستشفى ، تذرعت  هذه  ، املسكنات وما شا
ألحرى غياب وليس نوما مبعىن الكلمة ، يذهب ىف نوم عميقجعلته  ، الىت أعطيت لوحيد بدأ يتنبه ىف الصباح واملمرضة تتفقد شيئا ما ىف .  أو 

ن الدكتورة مساء سهرت طوال الليل جبانبه ، الحظ وجودها . يده خذ بعض النوم ، مهست له  لقد تنبهت  ؟ ما الذى حدث.  ولندعها 
ا تداعت مغشيا عليها على األرض.  إن الدكتورة مساء هى الىت أنقذت حياته أذكر أن قالوا ىل فيها.  للحظات .  رمبا لديها عذرها.  قالوا ىل إ

ا ستفعل  ؟ هل يعقل أن ظلت طيلة الليل جالسة على مثل هذا الوضع غري املريح.  ختصصها ىف الطب هو استقبال احلياة ال توديعها مل أختيل أ
ا الرحيلشيئا كهذا وإال كنت قد رج ا أن تطلب سريرا.  وإال كنت قد فعلت ، غالبا أعطوىن منوما بعد ذلك.  و مكا ما .   على األقل كان 
ا مرت حبياة املستشفيات الذى جعلها تقدم على هذا ها ، ؟ ال شك أ  ، مث ما هذا الذى قاله ضهرى ؟ الدوار ؟ املنوم.  وتعرف أعرافها وخبا
ال ميكن أن يكون األمر برمته  ، ال.  هل أراد أن يهنئىن على عودتى للحياة أو يواسيىن ملا مر ىب خبرب كهذا.  تور فرغلىتلك الفجيعة اخلاصة بدك

  . إنه قطعا كابوس مر ىب ىف نومى الطويل هذا.  صحيحا

؟  اجة المرأة ترعاىن وأرعاهاألست ىف ح ! كم أ وحيد حقا.   لكنه كبح أن يبدر عنه صوت قد يوقظها من نومها ، جاءته غصة ىف حلقة
someone to watch over me  منذ بدأت أنشغل مبا ىف هذا يومى اجلمعة  ؟ هل تكفى رمانة الطيبة ملثل هذا الدور.   كما تقول مزامري داود

تعترب أن هذا صالة .  بتسامتهاحىت ال تفوتىن ا ، تى كل تلك الرحلة ىف الربد . وأ أالحظ أن املسكينة تضطر لالستيقاظ مبكرا جدا ، والسبت
لذات.  ال يصح التقصري فيها ، فرضت عليها م  ا من أن تفعل هذا ىف هذه األ رغم كل ما يقال عن  ، هذه الىت بدأت قارسة جدا ، حذر

ا ستقتنع.  سخونة الكوكب ذى جسيم هلا.  ال يبدو أ ت رعاية أمى فإذا ىب لقد فعلت مثل هذا يوم قرر .  أخشى أن أتسبب دون أن أشعر 
لكمد حىت ماتت قطعا لن .   رمانة ملاذا ال تصدقني قوىل املتكرر إنه مهما حدث ال تتخيلى للحظة أىن استغنيت عن ابتسامتك.  أصيبها 

م ىف خميلىت.  أستغىن عنها أبدا كدى أنه يكفيىن أن أراها مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعني كى تنطبع بقية األ .  آمل أال حيدث مكروه . فقط 
ل منها ل الكثري من ورائها.  على أية حال ال أعتقد أن أينا كان يطمح من وراء هذه العالقة ألكثر مما  ل أكثر من األحالم  ، كال يعلم أنه 

ا وجدت ىف ، أشك أن أعثر على الدفء واحلنان الذى وجدته معها . وال يلح ىف طلب املزيد ،  نفسها ها وأشك أ ا البائسة من منحه إ  حيا
ا عالقة بال مستقبل.  غريى وأعتقد أن قلبها .  وهذا يكفى ، لقد تعاهد على حنافظ عليها كما هى حىت آخر يوم ىف حياة أينا . املشكلة أ

ية محاقة يوم تراىن ىف حضن امرأة أخرى تى    ! أكرب من 

ألمر ىف الشهور األخرية ؟ مث أعياىن كيف غفلت عن نفسى كل تلك السنني هل أفكار مىن اخلاصة .  التفكري حني بدأت أهتم فجأة 
ء استشرى بني الفتيات ؟ لزواج بعد السبعني هى موضة العصر لنسبة هلالة ؟ و ؟ حىت لو لديها  ومل حيدث أن فكرت ىف مطلقا ، هل أ كهل 

ا اخلاصة لفىت األحالم م ، رمبا حىت ال أكون كذلك ؟ وسيم.  فلن تكون صورتى ، صور وينفرن  ، يقولون إن الفتيات حيبنب اللون األمسر هذه األ
دعنا من .  واملوضة اآلن هى األسود ، مىن املندفعة قالت ذات مرة إن عصر التكنيكولور انتهى.  من البشرة البيضاء والشعر الفاتح والعيون امللونة

أ .  حىت هذه فكرة سقيمة!  آه لو أدخل لعقل هالة ولو للحظات.  ا تكره العالقات اجلنسية لذلك السببرمب.  مىن وأفكارها السوداوية املتطرفة
وال أريد مواجهة نفسى بفاجعة أن اإلنسانة الوحيدة الىت  ، لسنوات أعياىن التفكري ىف كيف ميكن أن تفكر ىف فتاة مثل هالة.  أعرف النتيجة سلفا

لكتابة - ذى اللعنة معدومة النظري بفضل هذا الفكر-  ميكن ال ، تتطابق أفكارها وأفكارى لزواج أكثر من اهتمامها  تم  إلجناز والعطاء  ، أن 
  ! ؟ ڤتأو ملاذا ال يلقى علينا أحد ببساطة بتعويذة تسحر طائرى حب صغريين كسامر ومري  …؟  واإلرث

ا  ، أفواج ال تعد وال حتصى ؟ عنهن روميوماذا أيضا عن فتيات السيىت ستارز الالتى يصادقهن ويتكلم  لتأكيد لكل منهن تصورا لكن 
واحملتمل أن .  املؤكد أىن لست جزءا من هذه اخلطط . املؤكد أن لكل واحدة منهن خططها ىف التعليم والنجاح.  اخلاصة جدا ألحالمها وملستقبلها
ائيا بعد ىف الزواج ن خمتلف عما يبدو ىف الظاهر ؟ جبانب كل هذا ، تهل هن شبقا.  ال أدرى.  مل تفكر أيهن  أيضا ال .  هل هلن وجه 

ألمس رأيت سوسن جتلس ىف  ؟ هل مل يعد أحد يفكر ىف االرتباط طويل األمد.  ما أدريه هو أىن ال أستطيع بدء الكالم مع أى منهن.  أدرى
كل ذلك بينما كما  ، عضهما البعض بقبلة سريعة لدى اللقاء ولدى االفرتاقبل حييان ب ، ويتسامران طوال الوقت ، املقعد اخلامس جبوار روميو

تت مقطوعة ، قاال ىل حيدثىن فيه عن كيف يفكر  ، هل أطلب من روميو درسا خصوصيا ؟ كيف.  مل يعد مث تواعد بينهما وعالقتهما اجلسدية 
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هل التدين الذى اكتسح اجملتمع لعقود زرع فيهن خجال مل تكن تعرفه  ؟ ملاذا ميسكون عن الكالم ىف احلب واجلنس.  هذا اجليل الغامض الصامت
ن لو كان لديها وقت للتفكري .  ساعة يوميا ٢٠واحدة مثل مىن تشتغل على دروسها  ، التنافسية الىت ال ترحم ، أم هى طبيعة العصر ؟ أمها

تى   . ى تفكر ىف اجلنس واحلبمن أين هلا الوقت أصال ك . لفكرت غالبا ىف الوظيفة الىت قد ال 

پية  هناك إحصاءات أمريكية وأورو  ؟ ؟ هل معقول أن الثنائية اجلنسية هى املتسيدة اليوم چولييتات الالتى تتحدث عنهن مىنمث من هؤالء ال
م ختتلف عن أفكار هلذه الدرجة ؟ لكن هل ىف مصر أيضا ، هذاكثرية تتحدث عن  أىن ال أصلح أليهن الواضح  ؟ هل أفكار فتيات هذه األ

  . ملرة

لكن .  حىت ضهرى مل يعرض خدمة كهذه ؟ هل رأيت ماذا فعلت طيلة الليل.  أصغر سنا مىن بقليل ، أرملة ؟ ماذا عن مساء ، لكن أخريا
أما هى فكل ما .  فذلك طبيعى ألنه صديقى الذى أقضى معه الساعات الطوال يوميا ، وصرفوه مثال ألنه ليس طبيبا مثلها ، حىت لو عرضها

دعتىن مرة لنادى .  سبق بيننا أن قالت إلدوارد أنت نصاحيك ىف األسهم تودى ىف داهية وأ من هنا ورايح ها آخد نصايح األستاذ وحيد
ا ، پوليسهليو  ا حىت مل تستشرىن فيما خيص األسهم سوى مرة أو مرتني.  ولقسوتى مل أحرص على توطيد صداقىت  الوحيد النقاش اجلدى .  إ

 ،  ڤادوكان لدى قط امسه .  فقلت هلا ال أفكر ىف تكرار جتربة اقتناء حيوان أليف ، كان يوم عرضت أن تساعدىن ىف اقتناء كلب ، بيىن وبينها
 فأضافته كحجة أخرى لتوجسها ، ومات بعد أسبوع ، ذهبت به أمى لكل األطباء بال جدوى . توقف عن تناول الطعام ، ويوم سافرت للكويت

حلاحها املعتاد إن ذلك أمر مرعب . ورفضها الشديدين لسفرى لبلد عرىب مساء  !  للغباوة.  ألنه سلوك من غري املعروف عن القطط ، قالت 
ا ترىب العشرات منهم ، بل وتعرض مساعدتى ، تريدىن اقتناء كلب تيىن بكلب كهدية ، فإحدى مريضا ا أكثر من جمرد .  وميكن أن  إ

  !  ىل من مندفع ضرير أخرق.  تتلميحا

ألمس لذهول ؟ مث ما كل هذا احلنو منها  ا إنسانة مبعىن الكلمة.  شىء يصيب الرأس  ا مل تكن .  لكن أليست هذه طبيعتها.  إ حىت لو أ
ا تقد ؟ أال يستحق األمر التفكري ،  وكانت ستفعله مع أى صديق ، تفعل شيئا خاصا ىل ا ال تعرف حىت أ أتذكر ماذا فعلت يوم .  م تضحيةإ
ها مبقتل نبيل ى شىء ؟ أنبأ مياءة من أصابع أربع مضمومة أن اخرجوا.  مل تنبس بكلمة ومل يقو وجهها على التعبري  لو أن أما .  فقط أشارت 

ون هذا قد خفف عليها ما رأيناه يوما على ال رجاء ىل إال أن يك.  ألمس هى الىت أعادت ىل احلياة.  فقدت ابنها ملا ضربتها صاعقة كهذه أبدا
ا تريد شىء أبدا ؟ ماذا تريد هى نفسها ؟ لكن هل هذا هو كل ما تستحق من مكافأة . وجهها يوم نبيل ا ال تلمح أل هى ال تريد شيئا .  إ

اتعاجل.  كى تعاجلىن ، كى تتأنسن مشاعرى . كى ال أكون وحيدا ، كانت تريدىن أن أقتىن كلبا.  أبدا تشخص املرض .  ىن كما تعاجل مريضا
ا تعطى وفقط تعطى.  هذا ليس هى.  قطعا مل تكن تلمح لشىء خيصها هى.  وتصف العالج ائية من التضحية . إ ا سلسلة ال    . حيا

ا للحياة ا ترى توليد األطفال فعال مقدسا ؟ ال أكاد أختيل من أين جاءت بنظر ا ىف معبد . إ ا تصلى ، متارسه وكأ ملاذا .  تتكلم عنه وكأ
متنعىن حىت من حماولة  ، كما هالة مسيكة من أثري سائل ، قد لفت جسدها البللورى الشفاف ، أكاسري الرحم ، ترتاءى ىل دوما وكأن موائع احلياة

  . ن نفسه لينحىن خجال منهاإن أفالطو .  إن هذه املرأة هى الفلسفة اإلنسانوية وقد جتسدت على قدمني ؟ جتاذب أطراف احلديث معها

هل أتقدم .  مث تغدق علينا كرمها الفجائى مرة واحدة ، تقاطع الدموع عيوننا نصف قرن.  ملاذا يضعف اإلنسان حني يتقدم به العمر ! اللعنة
ح له.  هل أجعل إدوارد يتلمس رد فعلها ؟ ؟ أال حتتاج ألنيس مثلى هلا ا تر ا تصارحه بسهولة ، إ هل أجعل .  بكثري من األشياء وال بد أ

تى إال مرة .  وىف نفس الوقت كل الناس حترتمه ، إنه ال يتورع عن شىء ؟ احلاج هل الذى يقوم بتلك االقرتابية نيابة عىن ا فرصة العمر الىت ال  إ
ت.  احلب فعل ال عقالىن.  واحدة لكامل وأن تقد ، احلب أن متنح بال حدود وبال حسا .  وجتد سعادتك ىف هذا ، م كل شىءأن تستسلم 

درة جدا لكن ماذا لو كانت مساء هذه هى فرصة الواحد ىف املليون الىت ينتظرها املاليني وميوتون  . إحصاءات مىن وجتارب روميو تقول إنه عملة 
تيهم تى من وراء احلب احلقيقى هى السعادة القصوى.  قبل أن  ائية ، السعادة الغائية ، السعادة الىت  اآلن سعادتك على مرمى كلمة .  الال 
خالص.  واحدة منك   . وأنت مشاعرك تقول لك إنك ستمنحها بدورك احلب والتضحية بال حدود ، هذه إنسانة تضحى 

السعادة ال رمبا تواضعت كل البشرية على أن .  رمبا كذلك ىف كل اللغات.  إلجنليزية يقولون مالحقة السعادة.  انس كل هذا ! ال ! ال
ألن تسلخ نفسك ببساطة هكذا من .  تلك كلها أحالم أمجل من أن تكون حقيقية ! ؟ من أ حىت أفهم أكثر منهم.  ’ تالحق ‘فقط .  تدرك

در كل ما أقمت عليه حياتك كلها ؟  إميانك األزىل مبادية أرسطو  ، بلى ؟ كيف ستعايش نفسك بعد اليوم ؟ هل تستسلم لتهاومي أفالطون و



٣٧٩  

أليس ظلما هلذا املالك الطاهر أن  ؟ السؤال هل أ استحقها فعال.  السؤال ليس أى من كل هذا ؟ كيف جرؤت أصال.  السعادة ليست السؤال
دة نصف البشرية ستجعل اقتصاد الكوكب أكثر صحية ، يقضى حياته مع آلة متوحشة مثلى ن إ وأكاسري الرحم وهالة  أين موائع احلياة ؟ تؤمن 

؟ هل استمر  ماذا أفعل ؟ ما احلل إذن.   إن حميطا كامال يفصلنا.   ’ ! كرات دهن لزجة مقززة تقذفها األرحام ‘من  ، ثري البللورى الشفافاأل
  ! ال أفعل شيئا:  اإلجابة غالبا ستكون هى عينها كما كانت طيلة األربعني سنة املاضية ؟ امسا على مسمى ، وحيدا

س ، على أية حال أ نفسى حني أدخل ىف غيبوبة الكتابة وأمسك .  مىن تقول ال حب مع أحد.  روميو يقول ال حب مع النساء.  ال 
تت فردية،   ) الذى هو نفسه على وشك االنتهاء (الصناعة -لكيبورد أقول إنه ىف عصر ما بعد ومل يعد مثة مكان ملشاريع ثنائية  ، كل املشاريع 

اأما هى فتعا.  أو ألسر نووية ترى عنفوان احلياة وامليالد  . لكنها تصر على أال ترى إال وجها واحدا فقط منها ، يش قوى الطبيعة ىف أعنف جتليا
  ! ؟ وجه الصراع والقتل واملوت ، لكن كيف هلا أن تعمى هكذا ببساطة عن الوجه اآلخر الذى ال يقل عنفوا وال قداسة . هذا رائع . واالحتضان

  ! العيب فيها هى ، العيب ليس ىف أ ، ودمع الندم مىن لنفسى وأيضا كل أمل اخلسارة ، واالحرتام مىن هلا مع كل مشاعر احلب

وراح هو يلح عليها بكلمات  ، بينما تتحسس جبهته وقوة نبضه ، راحت تتطلع لألجهزة.  حيته حتية الصباح ، كانت مساء قد استيقظت
ا  ، لكن لألسف كل هذا اجملهود ذهب هباء.  مع فيها كل خربته الطويلة مع حرفة الكلماتحاول أن يستج ، العرفان واملديح والثناء وهى - أل

إلنصات لكل حرف يقوله حمدثوهااملولعة    . ال تعطى نفس االحرتام لكلمات الشكر الىت توجه هلا ، دوما 

 
ذا العمر ، إما أن تعطى الشطرنج عمرك   ! وإما أن حتتفظ لنفسك 

أو  ، وفرة اجملالتىف واألم ال جتد ما تفعله سوى بعض قراءة  ، كان يالعبهما الشطرنج طوال املساء.  حارس غوطة صديقا جيدا البنتيه كان
دة ألربعتهم املرة تلو املرة  ، معه كانتا تتسابقان على اللعب . ملاء املثلج الذى تنتجه ثالجتهم الىت صممها وصنعها حارس بيديه ، إعداد الليمو

حني كرب وأصبحتا .  إال لو ختلى عن قطعة الوزير ، وظلتا لسنوات يصعب عليهما هزميته.  أو بطريقة استمرار الفائز ، دورا بدور لكل منهما
زمان كل من تعرفتا عليه من املعارف واألصدقاء ، زمانه وىف يوم  ، عند هذه النقطة.  بدأ البعض يقرتح عليهما االشرتاك ىف مسابقات ، و
ما قررت االثنتان ، بل رمبا ىف حلظة واحدة ، واحد قالت  .  وال حىت ملالعبة بعضهما البعض ، أال تلمسا قطعة شطرنج أخرى مرة أخرى ىف حيا

ذا العمر ، كل منهما لنفسها إما أن تعطى الشطرنج عمرك   ! وإما أن حتتفظ لنفسك 

  . واختار املشروع الثاىن …

 
منا كان العكس ؟ اپنبتقلد اليا أمريكا   ! على أ

فيلم  (وأنه أضاع حياته ىف اجلزء األصلى  ، بعد أن يكتشف أنه ال توجد جنة أو جهنم بعد املوت)  روبني ويلليامز (حيبط أنتونيوس بلوك 
يوجد عيب بشريط .  يتفرج على حياته القدميةلكى  ’ سينما احلياة السابقة ‘يذهب إىل هذا احملل الذى يوفر خدمة .  بال مقابل ) بريمجان يعىن

يطلب منه أنتونيوس أن .  يذهب عامل السينما لكى حياول إصالح اجلهاز.  حياته السابقة فيقف التسجيل على صورة واحدة وال يستكمل
الىت أخذها  ( ه لكى يسرتد حياتهيقرر روبني ويلليامز أن يواجه.  يغش ىف لعبة الشطرنج ’ املوت ‘، فيالحظ أن ىف هذه اللقطة كان  يتوقف

هذا ، فيقول له  ) يؤدى الدور يسىپڤني سكيسنجعل   ( ’ املوت ‘يذهب اىل .  ) ألنه كسب ىف لعبة الشطرنج ، منه ىف الفيلم األصلى ’ املوت ‘
لعرىب حلق له ( ’  اشرب من البحر ‘أو  ’ القانون ال حيمى املغفلني ‘األخري أشياء مبعىن  .  ) إلجنلش كالم قلة أدب ما أقدرش أقولهإمنا  ، أو 

ر حيث يشرب كثريا ويدسه له ىف  ، يتكلم مع غريب جبانبه وحيكى له القصة كاملة فيعطيه كار حملامى.  يستشيط أنتونيوس غضبا ويذهب اىل 
  . جيبه ىف حني يصمم أنتونيوس أنه ال فائدة من ذلك

سيقوم  (فعال ، فيكلم احملامى  ليخسره ء، ويقرر أنه ال يوجد شى جيد الكارت’  ڤرهانج أو  ‘الـ  ىف اليوم التاىل بعد أن يفيق أنتونيوس من
عن خمططات  ’ املوت ‘يعلم .  يقبل احملامى القضية ويبدءون البحث عن تقوية موقفهم من القضية.  ) نينجتو دينزل واشلدور اجلميل وأمسر 

لذات أنه يذهب كثريا اىل كولومبيا وأمسرتدام لشراء الكوكائني واهلريوئنياحملامى وأنتونيوس وهو ال يريد مشاكل مع  وحصل على حظر  ، القانون 
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چه وجيرد من نفوذه وبريستي ، فسوف ينزل اىل مكانة مالك عادى ، مبعىن أن اذا وجد أى مشكلة له مع القانون مرة أخرى (التجول الثامن له 
.  ) ذلك لظلمه وسوء مسعته وشره ، ا نزل اىل مستواهمذإسماء الفقرية لمالئكة اجيد نفسه طريدة النتقام وف أنه سواألسوأ .  اهلائل كمالك املوت

ن ‘اىل  ’ املوت ‘يذهب  ن ‘يقول له .  طلبا للمساعدة ) د لوو چو  موت فيهإللى أوى خنليه احلليوة طبعا ها  وده ( ’  سا أنه سوف  ’ سا
  . اء احملامى اىل اجلانب املظلموهى إغو  ، يقدم له هذه اخلدمة

ن لكى يطلب منه فيش وتشبيه يقدمه للمحكمة ن ، تتعقد اخلطة ويذهب احملامى اىل سا .  مبا يفيد أن هذه القضية ليست مباركة من سا
ن من .  ) ا  كبار أنتمطبعا عارفينه ، شارون ستون إللى زى هلطة القشطة (بينما ينتظر احملامى خارجا يلمح امرأة تشبه زوجته الراحلة  يسأل سا

ا اجلريل فريند بتاع  ، هذه ا ’ املوت ‘فيقول له إ ن أن املوت أخذ روحها إلعجابه الشديد  يستشيط احملامى غضبا ويذهب .  ، ويشرح له سا
ن أنتويوس كمالك املوت اجلديد ألنه يعني سا.  ىف مشهد مطاردة آكشن جامد أوى يقتل احملامى املوت مث ميوت هو أيضا.  اىل مواجهة املوت

أظن أى ستوديو ها ميوت نفسه على فكرة أن  ؟  إيه رأيك  أونكل ! وخيلص الفيلم.  ’ خامت ىف صباعه ‘ضعيف الشخصية وبذلك ها يكون 
  ؟ روبني ويلليامز مالك موت

  ؟ فهمت حاجة:  محاسافتلحق مىن نفسها بصوت أقل  ،  ال يبدى وحيد ردا وتظل ابتسامته األصلية كما هى

  ! فكرة جمنونة:  فيجامله وحيد مبا يعتقد أنه سيؤمن على سبب ضحكه ، ضهرى يضحك

ىن ، أ عارف - ا مدمنة  ! ده وصل ملىن ، الشطرنج موش وراثة ىف وىف إدوارد بسڤريوس  ؟ بس أ افتكرت حاجة  أمى كانت ىف شبا
ملثل طلعت عينني عيلة أبو . قال إيه عاوزة تشوف الدنيا.  شطرنج واعتزلت لعافية ، وأبو نفسه ، و وخلفتىن بعد  ، لغاية ما وافقت حتمل 
ف ده عيب كبري ، سنتني ونص جواز لنسبة لألر قالت هى دى السنني إللى ها أشوف فيها حياتى .  سنني على األقل ٥وكانت عاوزاهم  ، و

  ؟ عاوزين حترموىن منها بدرى ، ونفسى

  ؟ وال خايف تلعب شطرنج مع الشيطان ، ها تنتج الفيلم ؟  أونكلإيه  -

مبس ما يقدرش على إللى الشطرنج ىف  ، أونكل وحيد  بت حريف شطرنج -   ! زىي ، چيينا

س ماتوا منتحرين . كان احلوار قد بدأ مبجىء مىن حار ألف أ نفسى فكرت ىف االنت ،  جاءت متزح بزالقة تفوق الوصف  أونكل أحلى 
  ! أنت مسعت عن كريت كوبني طبعا.  مرة

  ؟ كريت مني  بت  -

جملانني ! كريت كوبني ، اپاپكوبني    - م    ! خيوضون التجارب نيابة عنا:  لينون ، موريسون ، كوبني ، هذه هى فائدة الفنانني الذين تسمو

 ١٧قريىت أن أعلى نسبة انتحار ىف أمريكا ىف البنات إللى سنهم .   رىأنىت إللى كنىت عاوزة تنتح ؟ منني جات لك فكرة االنتحار  بت -
ىن أبدا عن .  أو مشروب جديد ، چينز جديدفاكراه بنطلون .  بسنتني ١٧وقبل الـ  ، فقلىت الزم أجرب االنتحار ، سنة أوعى تقوىل الكالم ده 

لصدفة.  األستاذ وحيد نتحار وهزمية وكالم فاضى بتاع واحدة فاشلة وراجل زى ده موش مم ، وغري مقصود ، ده حصل  رخيه العظيم  كن ينهى 
  . زيك

  ؟ أ فاشلة -

فهة وفاشلة - لنسبة ىل أنىت دلوعة و   . أيوه 

  ؟ شتغل عشرين ساعة ىف اليوم وفاشلة -

  ! البنت دى موش ها تفلح أبدا.  عشرين ساعة مع أصحابك -

إحنا بنشتغل أكثر منكم  . اپن ىف طرق التعليم اليومني دولالظاهر أمريكا بتقلد اليا.  مجاعية دلوقت كل حاجة.  أصحاىب دول هم املذاكرة -
لكن هى دى  ، أعمل كل حاجة لوحدى ، لو عن نفسى.  إمنا عشرين ساعة شغل ىف اليوم ، بنضحك على طول آه ، مع أصحاىب آه.  بكتري

تفسحش معاهم ، هو أنت شوية تشكى أىن مع أصحاىب.  طبيعة الشغل أنت عاوز إيه  ؟ أنت موش عاوز تفهم ليه ؟ وشوية تشكى أىن ما 
لظبط ؟ ؟ املاسرت ها آخده برضه أكرت من تقديرات إيه   ؟ أنتم بتتضايقوا ملا تشوفو مبسوطني ؟ إيه مشكلتكم 
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هلا خالص ؟ تفتكر املاسرت ده جه إزاى  وحيد.  أيوه إحنا وش نكد - هلل من قول أ-لوال أ  ، ما كانش على  قلت هلا روحى  -وأعوذ 
وإما أرضى  ، تقول ىل الزم آخد ماسرت من إجنلرتا أو أمريكا ، رجعت مكسورة ومدلدلة رأسها . لعمتك وعمك شوىف فرصتك ىف الوظايف إيه

  . بوظيفة أى كالم

منا ك ؟ اپنأمريكا بتقلد اليا:   ويشرد احلاج متذكرا كالم ابنته   ! لك حاجات  حاج ! ان العكسعلى أ

 
لكامل ’ املهبوشة ‘وكانت ابنته  زجال مل يفهمها أيهما    ، تصرخ 

  ! الضد-من امليتال العنيف للمغىن ماريلني مانسون تتحدث عن املسيح

وراحت تدخل ىف  . ڤاوك نري مل يكن لديها من مثال تضربه لالنتحار أفضل من مغىن فريق الر .  هدأت مىن لكنها مل تنس أصل املناقشة
حلرف تقريبا تفاصيل كثرية عن كوبني وكيف مات ونص الرسالة الىت تركها ذه  . والىت كانت حتفظها  ضحك وحيد ضحكة من قلبه سعادة 

ول أن حيافظ على لكنه حا ، وحل حملها عضالت وجه متقلصة من األمل ، لكن الضحكة آملته جدا ىف منطقة احلجاب احلاجز ، الفتاة اجلريئة
ا هى تنقلب فرفشتها أو سخريتها الال مبالية أو ما يسمى .  وسحب مىن من يدها ليقبلها على جبينها ، ابتسامة عريضة قدر اإلمكان فإذا 

ا حكيمة الزمان تروى جتربتها اخلاصة ىف  تنقلب إىل دمعة حارة سقطت بسرعة من عينها ،  cynicismإلجنليزية  :  االنتحار، وتقول وكأ
ىن ؟ أنت موش ها تعرف ليه إال بعد ما تنجى منه ؟ عارف  أونكل االنتحار غلط ليه وتقول خسارة لو كنت  ، ها تلقى الدنيا اتصلحت 

  ؟ موش كده  بتوع السياسة أنتم.  وفاتتىن األفالم دى واالخرتاعات دى والرحالت دى واألحداث دى ، مت

كثر من طريقة بينما كان أبوها حياول طوال ن  ، أن يوقف استطرادها ىف كالم االنتحار ، الوقت  ا مقتنعة فعال  والذى جعلها تبدو وكأ
ح لنهر أبيها هلا ، كان وحيد غري غاضب منها ، وحيد ارتكب حماولة انتحار لقد فهم من اللحظة األوىل أن هذه الفتاة ال تتحدث .  بل غري مر

.  من خالل الكالم عن االنتحار مبثل هذا االستخفاف والسخرية ، من فعلتها هى نفسها احلمقاء قبل سبع سنواتبل حتاول التطهر  ، عنه هو
  . لقد كانت من خالل هذا اإلسقاط متارس نوعا من العالج الذاتى

النتحار احلقيقية ليست فيما رمبا مشكلة ا:  فقال بصوته املرهق ، كل ما فعله وحيد أن حاول أن يلتمس لالنتحار عذرا لعله يهدئ روعها
خذى ت معينة ، لو مرضت ومت عند سن اخلمسني.  أ كاتب.  إمنا فيما ميكن أن تعطى ، ميكن أن  أقول .  سأكون قد تركت أفكار وكتا

س به ني سأترك أفكارا ولو عشت حىت سن الثمان.  أفكارى كل يوم ختتلف عن اليوم السابق.  لكن هناك حقيقة أخرى.  هذا تراث جيد وال 
تى اللحظة الىت تشعرين فيها أنك ال متلكني جديدا تقدمينه ، احلياة شىء رائع.  أفكارا أنضج وأفضل ، خمتلفة االنتحارات .  فقط املشكلة أن 

س ال يستطيعون تقدمي شىء ألسرهم ، املنتشرة حاليا ها أ ل ، ليس الضجر ما يدور حوله االنتحار.  أغلب ضحا لكىن أوافقك أن .  عقمإمنا 
ما الدنيا إال بورصة  :  قول فصل كالعادة ، وأبوكى له قول مأثور ، كل حاجة بتلف ىف دورات وموجات.  الظروف ال بد وأن تتحسن من جديد

  ! كبرية

تسبها تفرجيا وتروحيا وهو الذى اح . كانت أكثر جدية وقسوة مما ختيل ، املفاجأة املذهلة أن هذه الكلمات الىت ضرب فيها املثل بنفسه
رب ، إذ ما حدث هو أن جعلتها تنسى.  عنها ألحرى  مبناسبة املوت أ عندى  ‘:  وتفتح موضوعا خمتلفا ، من كل موضوع االنتحار ، أو 

  . ’ ؟ ’ اخلتم السابع ‘أنتم شفتم .  مليون دوالر ١٠٠لك  أونكل فكرة بـ 

  . ’ أيوه شفته ‘:  فتدخل أبوها

لذات ، ستنكار وشفاه ممطوطةترد  ( - شفته  ؟ ١٩٥٧ده إنتاج  ؟ شفته إزاى ) : وىف نفس الوقت إحباط لإلجابة غري املتوقعة من أبيها 
  ؟ معقول جه مصر ؟ بره

دى السينما القاهرة - م ده كان والفيل ، كنت من إللى اشرتكوا ىف أول يوم ، پراوكان ىف سينما أو  ،  ١٩٦٨النادى ابتدأ سنة .  شفته ىف 
لت أو رابع فيلم يتعرض   . تقريبا 
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ىن لـ  ، ما علينا . كنت فاكراك بتسمع أم كلثوم بس ! آه -  The Eighthامسه ،   The Seventh Sealأ عندى  أونكل فكرة جزء 

Deal   ،وتبدأ حكاية القصة.  وعاوزة آخد رأيك فيها .  

  . ’ إنىت إما جمنونة وإما أعقل مىن ألف مرة ‘:  يقول هلا أبوها ، هاوبعد أن انتهت من رواية قصة الفيلم الىت اخرتعت

  . ’ !   حبيىباپ اپاالتنني   ‘:  تصيح مرحبة بردة الفعل

را ( را آخر ( ؟ وال كلمة بتسخدميها كده وخالص ، أنىت فامهة إيه معىن فيش وتشبيه)  : ويتذكر ضهرى أن لديه  ما هلا أم  )  : وأن لديه 
  ؟ وم  بتكلث

  ! ؟ راحت عليها وهو بيسمع األ ٢٠٠٨و ٢٠٠٧تصور  أونكل حاجات  . ده بكتريه يسمع األ ،  أونكل ! يييخ -

ه ) : يتدخل وحيد بصوت واهن ( -   ؟ Money, Money, Moneyوجايز عجبته أغنية  ، رأمساىل 

  ! حلوة ، صح  أونكل ) تضحك ( -

  . مزيكا مجيلة وحلوة ؟ مث ما هلا األ  بت إنىت ! أنت بتعرف تنكت أهه ! هئ ) : ضهرى مغتاظا ( -

ز كل حاجة  ، مليون نوع من الروك ، فيه حاجة امسها روك.  انتهت خالص ، پپو  دى حاجات امسها اپاپ  - حاجات تشغل لك خمك 
  . أو القرف إللى بتسموه طرب ’ حلوة ‘موش مزيكا  ، جواك

  . عىنخبط ورزع ي ، آه -

  . ’ ؟  مىن پكنت فاكرك ها تقوىل را ‘ : يعود وحيد خلط احلوار مرة أخرى

لكن سرعان ما ،  !Yo, manقائلة كما يقول السود ىف أمريكا  ، تقوم بغطسة عميقة سريعة لذراعيها ألسفل وقد فردت إصبعى السبابة
  . ’ جة تشغل املخحا .  أ عاوزة حاجة تعمل دماغ ؟ أونكل بس پ إيه را ‘:  تستدرك

حىت الغنا العرىب إللى طول عمرى .  لذات لو األحلان مميزة وخالدة ، اپاپ ما بيقولمجيل زى  پو پوال ، أ شخصيا ممكن أمسع كل حاجة -
مسع شوية حاجات حديثة فيه موش بطالة ، ما مسعته ربية بتاع ما عدتش تشبه خالص املوسيقى الع.  بتحب تسمعها شغالىت رمانة ، بقيت 
منا لكامل تقريبا ، أ ائيا ربع النغمة.  موسيقى غربية    . على األقل مثال ما عدش فيه 

تف مىن مفرجة عما بدا انتقاما قدميا   . ’ ! ده جرمية ضد اإلنسانية ؟ ربع تون ‘:  و

مسع الكالسيك لو عاوز أركز مع املوسيقى ‘:  ويواصل وحيد نية يبقى ما فيش أحسن  ، إمنا للسماع لفرتات طويلة  ولو ها أركز مع حاجة 
  . ’ إيقاع يديكى حرارة ونشاط ، من الديسكو كخلفية

  ! ؟ يعىن ما تفرقش كتري عن صاحبنا إللى جنبك ده ؟ أحلان وإيقاع -

:   فيعلق والدها،  Sugar Baby Loveتغىن .  ويعتربها هدية مجيلة له ىف مرضه ، فيشكرها وحيد على لفتة الديسكو،   Greaseتغىن 
ز  ، إال وهى تدق رجليها على األرض وقبضتيها على أحد الكراسى ، ومل يكتشف أنه ارتكب غلطة العمر ؟ پوپ أحلانه مجيلة إزاىشايفة ال و

تى شعرها ليغطى كامل وجهها تصرخ  ’ املهبوشة ‘ليست سوى حلظات وكانت ابنته  . مث يذهب متمزقا ىف كل االجتاهات ، رأسها حبيث 
لكامل ا هادئة أشبه  ! الضد-من امليتال العنيف للمغىن ماريلني مانسون تتحدث عن املسيح ، زجال مل يفهمها أيهما  خدعتهما بدايتها أل

ا ستحييهما بقطعة أو  ، برتاتيل الكنائس أنىت اجتننىت  :  هومل تفق إال وأبوها يرجها بكل قوت.  صوفية أو إجنيليةپرالية أو مبوسيقى وختيال معها أ
  ! نسيىت أنك ىف مستشفى ! بت

بس  ، امسعى إللى أنىت عاوزاه ؟ بتلعىب بنا كورة  بت ! لكن نسيت ، لقد عاهدت نفسى أال امتدحها ىف شىء أبدا.  آسف  وحيد -
  ! بعيد عنا

  . ’  ! عنيدة ! عنيدة !  عنيدة ‘:  وال يغالب وحيد الضحك رغم ما يسببه له من أمل
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ميكن أكرت .  أ قابلت بريمجان مرة ؟ تعرىف  مىن ‘:  يكتشف أن أحدا مل يعلق على فكرة فيلمها ، د برهة كان الصمت فيها سيد املوقفبع
  . ’ ؟ تعرىف لو مسع الكلمتني إللى قلتيهم على فيلمه كان عمل إيه.  إنسان مهذب ورقيق شفته ىف حياتى

  ؟ إيه -

  ! كان قتلك  -

م  قص وجع الدماغ بتاعك ‘:  لرد يقاطعها أبوها مرة أخرىوقبل أن  مث .  ’ كمان هو بطل ينتج أفالم من زمان.  عمو تعبان وموش 
را جديدا ىن  بت أنىت طالعة كافرة ملني  بت إنىت ‘:  فجأة يعنفها من جديد وقد تذكر    . ’ ؟ ؟ هم عبدة الشيطان رجعوا 

  ؟ ؟ أنت بتتكلم على الفيلم وال األغنية يرجعوا  علشاناپاپهم كانوا بطلوا   -

ارك أسود -   ؟ أنىت منضمة هلم  بت !  

ا مالمح اجلدية ألول مرة ، يعبس وجهها أ ما بنضمش  ؟ أنت ها تقلب املوضوع جد وال إيه ، اپاپمنضمة إيه  :  وتكتسب نربات صو
  . غري لنفسى

  . سنني أن بالش  بت دى ١٠بعدين إحنا موش اتقفنا من :  سياق احلديثمغرية  ، وترد دفة الدفاع إىل اهلجوم

  .  بت أ موش طلبت منك فيلم أوديسا الفضاء:  اهلجوم حمل الدفاع ، وبدوره يلجأ أبوها لذات التقتية

ت ها تشتغل ، ١٩٦٨افتكر  ، موش ها أخلص ، آه -   . عقولنا وها تقول ىل الفيلم الذى خلب وخبل لنا ، والذكر

ل ، كمان لو ما فيش.  بتقوىل عند أصحابك نسخ ؟ أ موش فاهم إيه املشكلة - أو  ، پوستة ىف يومنياشرتيه من ع اإلنرتنيت وييجى 
  . پرماركتس إللى برتوحيهادورى عليه ىف اهلاي

وكمان جبودة الـ  ، ت ما بياخدش ربع ساعة دلوقتتنزيل أقراص الفيلم كله من اإلنرتني!  ؟ پرماركتواهلاي پوستةأنت لسه عايش ىف زمن ال -
hyper definition مكم ٧٠أعلى جودة من أفالم السينما  ، أون الين فف عصبية  . ( كل ده ما فيش مشكلة.  مم بتاع أ تى حبركات 
  !  أصل أ ما حبتهوشاپاپ  ) : يرتج هلا جسدها كله

  ! أنىت متخلفة جبد ؟ ش فيلم لكوبريكفيه حد ما حيب.  أنىت ما فهمتهيوش !  أل -

لذات املفروض يعجبك  مىن - إللى  ، حتد كل السينما . أشهر اتنني ىف كده ، هيتشكوك وهو . كل أفالم كيوبريك ضد اإلنسان.  أنىت 
اال عليه تقريعا وسخرية ، مها مل ينافقا اإلنسان للحظة واحدة.  بطبيعتها الزم تنافق الزبون   ! وإهانة للمشاهد نفسه طوال الوقت ،  إمنا ا

  . 2001وكمان الفيلم امسه  ، موش كوبريك ، امسه كيوبريك:  اپاپشفت   -

يتفهم إزاى إذا   ! بعدين هو ما فيهوش حاجة تتفهم أصال . موش أنت ’ دئيئة ‘أ إللى .  A Space Odyssey— 2001 ‘:  وتكرر
  . ’ ! مع املاريواكان الكتالوج بتاعه بيقول ال يشاهد إال 

  . ’ قصدها إللى حصل مع الفيلم ىف عرضه األول ‘:  يضحك وحيد وينظر للحاج

حاول أفهمها أن إللى ما عاش الستينيات والسبعينيات ما عاش أصال.  أ عارف -   . و

  . آدى إحنا بنحاول ، بس نعمل إيه ، وحياتك عندى أ مقتنعة بنظريتك دى ) : ببعض األسى ( -

  ! ؟ آدى إحنا بنحاول ) : ساخرا ( -

؟ املاريوا حلوة علشانك وعلشان دور البوذية إللى أنت عايش  ونشوفه سوا joints 2حتب أجيب معاى  ؟ اپ اپقلت إيه  ‘:  تبتسم خببث
  . ’ ! فيه

  . اتلمى شوية  بت -

  ’ ؟ أنىت شفىت الفيلم أمىت . وأخدها مىن واحد وما رجعهاش ، أ لألسف كان عندى نسخة ‘:  يتدخل وحيد

ها ‘:  يرد أبوها م ما كانت ىف اللفة ، ده من األفالم إ   . ’ ! بتاعة أ
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ىن ! ؟ برضه ده كالم -   ! جايز تشوىف حاجة خمتلفة.  الزم تشوفيه 

م ما كان ىف صفحة من كتا ٥٠قصدى واحد قرأ .  موش قصدى أنىت ! ما ختافيش ‘:  ينفجر ضهرى ضاحكا فتستفز مىن من جديد ب أ
ىن ، اللفة   ’ ! وملا كرب بقى موش عاوز يقرأهم 

  . ’ أ كمان عاوز أشوف الفيلم معاكم ، لو مسحىت  مىن ‘:  ويلتفت وحيد ملىن قائال بنربة جادة

  !  joints 3يبقى حمتاجني  ! آه ها -

  . ’ جنيه  سى اپاپ ١٠٠على  إيدك.  يوم أو اتنني ويكون موجود.  حاضر  أونكل ‘:  مث تتحول للجدية

دى السينما كانت خبمسة جنيه ؟ علشان أشوف فيلم ، جنيه منرة كام دى ١٠٠الـ  - وهللا  . كانت أقل ؟ مخسة جنيه إيه . السنة كلها ىف 
ين ما أ فاكر كانت بكام   ! ؟  ؟ تالتة جنيه 

  ؟ ى إللى بتفتكرها ىل دىأ موش عارفة األلزهامير ما جاش ليه ىف أفالم العصر احلجر  -

 
  ، تعليمهم مجيل ، كالمهم مجيل ، لبسهم مجيل ،  الشباب شكلهم مجيل

م مجيلة ، أفكارهم مجيلة ، خياهلم مجيل   . كل حاجة فيهم مجيلة ، روحهم مجيلة ، حركا
  ! مجيلة ’ موش ‘بيسمعوا مزيكا :  بس داميا عرب التاريخ كان فيهم مشكلة واحدة

توا اليوم.  سيظل اليوم كله جبوار وحيد.  ولالعتذار عن القدوم للشركة ، ج يهاتف إدوارد خيربه مبا جرى لوحيدراح احلا  .  ال داعى أن 
ح اليوم.  لألسف أحضرت مىن معى واكتشفت أىن ارتكبت غلطة كبرية وسنحضر كلنا  ، أعتقد أنه سيخرج صباح الغد ، تعالوا غدا.  لنرتكه ير

وىف كلمات قليلة أخرية توافقا على أن دكتور .  ن تشيع اليوم ألنه قيل إن كثريا من الشخصيات ورؤساء الشركات العاملية يريدون احلضورل.  اجلنازة
السى آى ىب نفسه  .  شركات كتري كده.  امللكية الواسعة للشركات سالح ذو حدين.  حلم عمره ضاع . پيدفرغلى مات كمدا مما رآه جيرى لكيو 

أيوه شركات حمرتمة ومظبوطة وماشية عشرين سنة كويس رغم امللكية .  من ساعة ما سابه األمريكان وابتدى البنك األهلى يبيع فيه ، كده
لذات مع  ، على األقل مع الشعب املصرى.  الرعاع ستصبح هلم الكلمة العليا.  كل شىء ممكن حيصل ، پيدلكن النهارده بعد كيو  ، الواسعة و

 ٠/٠ ٥١أجنح الشركات ىف التاريخ هى الىت كان لصاحبها السيطرة عليها بنسبة .  يصعب أن ينجح هذا النوع من الشركات ، لعرىبوجود املال ا
ارت كيو  ، لو خماوف دكتور فرغلى ووحيد صح.  على األقل عارف يعىن إيه   ! پيددى كيو .  ها تبقى دومينو جتر الدنيا كلها وراها ، پيدوا

  ! قول البلد كلها ىف خطر ؟ خطر.  تصاد كله ها يبقى ىف خطراالق ! ؟ پيدكيو 

نية هنا وخرجت بسرعة من الغرفة وهى تتقافز وتصيح كالما كثريا  ، فذهب عنها عبوسها ، وطبع قبلة على خدها ، شد وحيد مىن إليه 
  ! ورا شغل ، ى داد:  بعيدة على أطراف األصابع ومكتفية بتوديع أبيها املنشغل مبكاملته مبجرد طرقة خفيفة ، سريعا غري مفهوم كالعادة

ا تقفز من فوق األرض ، ىف الواقع هى ال تتقافز فيقول  ، من هنا ينخرط االثنان تعليقا بعد انصرافها.  إمنا فقط كثرية احلركة حبيث يبدو لك أ
خياهلم  ، تعليمهم مجيل ،  كالمهم مجيل ،  لبسهم مجيل ، مجيلالشباب شكلهم .  اوعى تكبت فيها النشاط واحليوية واخليال الواسع ده ‘:  وحيد
م مجيلة ، أفكارهم مجيلة ، مجيل بيسمعوا مزيكا :  بس داميا عرب التاريخ كان فيهم مشكلة واحدة . كل حاجة فيهم مجيلة  ، روحهم مجيلة ، حركا

  . ’ ! ه كان ضوضاء عصرهعلشان كده على أية حال ما يصحش ننسى أن فريد أستري نفس ! مجيلة ’ موش ‘

  ! ملا نكلمها جتيب لنا نسخة منه هو كمان . Top Hatفكرتىن بفيلم  ! صح)  : ضاحكا ( -

  . ملا ها يكربوا ها ينضجوا ، على أية حال ما ختافش)  : مث سامها متأمال ( ! أنت الظاهر عاوز جتننها جبد)  : ضاحكا بدوره ( -

البنت دى فيها حاجات كترية ما .  مخس سنني من عمرهم خبمسني من عمر إحنا ، كرب واألنضجوأنت الصادق هم األ ، أل ؟ أخاف -
منا الكوال دى كانت بدل .  الشباب ده موش على بعضه بسبب الكوال إللى بيشربوها طول النهار . قدرتش عليها ىف حياتى إحنا على أ

ت أو كان  ، واملبسوطني شوية يشرتوا صندوقني أو تالتة كوكا كوال ،  ت لو حد جنح أو اجتوزالناس البسيطة تبل شر.  ىف املناسبات يعىن ، الشر
ىن ما عادتش النهارده ت  وملا حد ميوت ما كناش نشرب .  القزازة كانت بتعريفة حباهلا.  لسني كلها ، پاتسسيكو وسينالكو وس ، فيه مشرو
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لكتري ساعة األخبار.  ا كناش نفتح الراديوم.  ألن عيب ، حاجة ساقعة ملدة أسبوعني أو شهر كنا نسيب دقو من غري .  وبعد التالت ، أو 
حىت لو املتوىف ده جمرد جار أو  كل ده.  ما حدش حىت يقرب من مراته أسابيع.  وجزم سودة ڤتات سودةكنا نلبس كرا.  حالقة أسبوعني وتالتة

زمان  ؟ مكان زى ده ما هلوش احرتام ؟ املرض ما هلوش احرتام ؟ املرض.  م يفكروا ىف املوتموش الز .  بالش املوت ! كان فيه احرتام.  معرفة
كان عند دكتور واحد ما فيش غريه ىف .  أو حىت بصلة علشان تعصرها فيها ، الناس كانت بتتذلل علشان تشحت شوية ششم ملا مترض عينيها

عارف كان بيعمل إيه ملا تيجى له .  يزور وأ لسه صغري وكان هو كبري أوى ىف السنكان ب ، راجل مسيحى طيب امسه زخارى يوسف ، القناطر
بنها عيان أو عنده رمد ا برضه عاوزة فلوس ، كان بريجع هلا فلوسها ألن موش معاها فلوس  ؟ واحدة فالحة  .  وما كانش بيكتب هلا أدوية أل

وىف اآلخر يديها شلوت يطردها من  ، كل ده من غري وال كلمة ، ألقالم لغاية ما ينزل دمكان بينزل تلطيش على وشها   ؟ عارف كان بيعمل إيه
الضرب كان العالج .  وآدى كل احلكاية ، ’ الششم ‘فيأخدها التومرجى ويديها بعض النصايح عن النظافة وغسل احلاجات وجايز  ، مكتبه

وال إللى اخرتعوها  ، ألجهزة واألدوية واالخرتاعات إللى حوالينا دى كلها تساوى كامإمنا بص املباىن وا ! الوحيد إللى يعرفه أغلب سكان بلد
ا ىف قهوة أو مولد ، والست مىن بسالمتها ال أى إحساس وال تقدير ؟ تعبوا فيها قد إيه   ! جاية علشان تغىن وكأ

 
  . حداثيني- كل البشر يولدون بعد

خماخ املهلبية األصلية ، ثلكاحلداثة ملعصر قليلون فقط من يتقدمون    ! والبقية يستمرون 

ر كلنا -   ! وقدامها بتبقى زى طفل غلبان ، أنت مطلع عينني الكل.  تصدق أن مىن دى هى إللى خملصة 

  . ’ ؟ هو إيه املوضوع  حاج ‘.  ضهرى ال يستجيب للمداعبة ويبدو مهموما

على طول عاوزين يعيشوا مع .  ما بيحرتموش حاجة أبدا ؟ وف البت بتتكلم إزاى عن املوتش ) : يصرخ بغيظ لثأر مل يرد عليه ىف حينه ( -
م ، بعض م هم كل حيا لنسبة هلم أوامر ونصايح وبس ، أ بيتهيأ ىل هم بيكرهو.  لوكاندة ، وإحنا وال حاجة ، أصحا حقن  ، إحنا 

  . ويتمنوا لو نرحيهم ومنوت ، وحنفيات زى ما بيسمو

لفردية - خد عليك   ، لكن إللى أ شايفه هو صداقة جامدة بينك وبينها.  ما بتبطلش تقول كده ، مىن مؤمنة  ولو موش بتحبك موش ها 
  ! كده

ا بتحبىن -   . أ عارف أ

  . ’ ! دنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدين ‘:  ويشرد لربهة ويتمتم

نيا مل يستوفمث فجأة يعرتيه الغضب مرة أخرى متذكرا    . ’ شايف بتتكلم ببساطة إزاى عن املخدرات ‘:  را 

  ؟ صحيح إيه حكاية كالمها الكتري ع املاريوا -

طب .  لكن طول الوقت بتقول ملا أكرب ها أخرتع خمدرات ما تعملش إدمان.  جايز جربت مرة أو اتنني ! أكيد.  هى ما بتتعاطاش حاجة -
  ؟ پيوتر خترتع كيميا إزاىكم  واحدة بتدرس ، قول ىل بذمتك

  ! أنت موش بتقول ما حدش يقدر يستمر ىف ختصص واحد أكرت من عشر سنني.  كل شىء جايز ؟ حد عارف  حاج -

رجعت  ، وملا ما عرفتش توصل ، فاكر احلكاية إللى حكاها أنه بعت بنته تشرتى له حاجة من السوپرماركت ! فكرتىن بصدمة املستقبل -
م ا   ؟ لظاهر هدموا السوپرماركتقالت إ

  .  Transienceكان بيتكلم عن حاجة أمساها الزوالية .  أول حاجة ختطر ببال األجيال اجلديدة هى التغيري ! أيوه -

م الظاهر هدموا بيتنا ، أ لو بعت مىن دى تشرتى ىل حاجة وما عرفتش توصل -   ! ها ترجع تقول ىل إ

دول جيل ما  ، … دول ! ؟ زوالية ‘:  ل ضهرى اجلز بغيظ على كل كلمة خترج من فمهيضحك وحيد ضحكة منكسرة بينما يواص
  . ’ ! دول ثقب أسود ، … دول ! دول ما يصحش تسميتهم جيل أساسا ، … دول ! الزوالية أصال- بعد

  ؟ زوالية-بعد ؟ ثقب أسود)  : ضاحكا ( -
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خماخ املهلبية األصلية ، دمون لعصر احلداثة مثلكقليلون فقط من يتق . حداثيني- كل البشر يولدون بعد ؛ أيوه -   ! والبقية يستمرون 

م جيل مجيل -   ؟ وأنت لسه بتقول هى ما بتتعاطاش حاجة ، احنا لسه متفقني أ

  ؟ هو أنت الزم تربشم حاجات مادية علشان تبقى مربشم -

  ! ؟ كمان دى فيها أرسطو وأفالطون  -

هضا ( ! ؟ سهو كل حاجة عندك أرسطو وب ! طبعا - ح شوية ! موش وقت خناقات ) : ضاحكا  ها أروح أدور على  ، ها أسيبك تر
 ؟ اجلرايد واجملالت األجنىب ؟ حتب أجيب لك إيه معاى ! حاول تنام شوية.  وها آجى لك بعد ساعتني ، وأقعد شوية على قهوة ، لقمة آكلها

  . رةها أجيب لك غيارات وبدلة علشان بك ، مفتاح شقتك معاى

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ آدى إحنا بنحاول : ويشرد وحيد متذكرا عبارة مىن

 
  ! ؟ أنتم ما تبطلوش مناقشات حىت ىف غرفة اإلنعاش

سم  ، تى ضهرى لقضاء األمسية مع وحيد ئما وترك زهورا  إدوارد وكل أسرة موظفى وعمالء شركة  ‘فيجد أن إدوارد قد جاء فوجد وحيد 
الة وأخربها .  خف الصداع والدوار حبيث شارك وحيد ىف هذا.  ڤزيونقضيا معظم الوقت ىف القراءة وتفقد قنوات التلي.  ’ رمسيس اتصل وحيد 

تى ضهرى أوال.  وتواعدا على التقابل ىف اجلنازة ، مبا حدث له ،  ىف غرفته - موظفني وعمالء-مث يفاجأ وحيد بكل الشركة  ، ىف الصباح التاىل 
  ! إمىت ها نقفل الشركة لو ما قفلنهاش ىف يوم زى ده ، ودكتور فرغلى تعيشوا أنتوا ، أستاذ وحيد عيان:  إدوارد قائال تقدمهمي

  ؟ أنتم قفلتم الشركة بصحيح -

لظبط - أو  ، لى عاوزهاسبنا مينا يقابل أى حد من بقية العمالء لو جه حياول يقدم له اخلدمة إل ! يعىن . بس كلنا أخد أجازة ، موش 
  . يعتذر له

  ! كالعادة:  يعلق سامر املكبوت دوما من هذا املينا

  . جايز كمان ييجى لنا تفتيش وتبقى مصيبة:  ويعود إدوارد

  ! كل إللى بيفتشوا راحيني اجلنازة ، ما ختافش:   يطمئنه احلاج

  ! ؟ ها ييجوا هلا النهارده ، شركتكم إللى زى علبة النشوق دى طول عمر ما جاهلا تفتيش:  ويسخر روميو

  ؟ پيدتصور  حاج أن األستاذ إدوارد أول مرة النهارده يقول كالم كويس عن كيو :  ويتدخل أسد بنربته التصاحلية الطيبة

ات زى ما چيينمسألة  ،  كل شعوب املنطقة كده  ! ما نعرفش قيمة احلاجة إال ملا تضيع منا.  ده إللى بيسموه سياسة الفرض الضائعة  بىن -
  ! عمك وحيد بيقول

  ! ؟ چييناتبتاع ال برضهأ  -

  ؟ ها تتربأ من أفكارك وال إيه ؟ إيه ) : بتسامة متحدية ( -

ا ببساطة شرف ال أستحقه ! ؟ أتربأ -   ! إ

ماروميو -ويبدأ الدويتو ونس موش  ، بوتني جنب بعضلو سابوكم ىف  ‘ ، ’ ! ؟ أنتم ما تبطلوش مناقشات حىت ىف غرفة اإلنعاش ‘:  فقر
  . ’ ! ربنا خيلينا لنا احلاج ضهرى واألستاذ وحيد ، تف من بقك أنت وهو ‘:  ڤتوطبعا جتزرمها مري .  ’ !  ها تبطلوا خناق

خلروج   . وأخذوا ىف االنصراف حني دخل الطبيب ليتأكد من حالة وحيد قبل أن يسمح له 
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  ، آخرهم اهلنود احلمر ، الربيتون إللى أنت بتسميهم الربيت أو:  اخلالصة
لرصاص ألوبئة موش    ، وحىت ىف دى الصيت وال الغىن ألن أغلب اهلنود ماتوا 
  . وحىت ما قتله البيض منهم ليس إال عشر معشار ما كانوا يقتلونه من بعضهم البعض

دة ، كان حقنا للدماءاپن  حىت يوم ما استخدمتم النووى مع اليا دف اإل   ! وليس 

لنسبة لوحيد اخلارج للتو من املستشفى ز وجهه ، أحس بدائرة سوداء تتوسط عينيه.  كان الضوء ساطعا كثريا   ، وال يكاد يرى ما أمامه إال 
نية أو حنوها ا مندوب تصدره.  كانت اجلنازة حاشدة.  لالستقرار من جديد كما السدادة ىف مركز الرؤية ، هذا قبل أن تعود البقعة املظلمة بعد 

ا شخصيات أجنبية كثرية.  والوزراء ومنهم جمدى املصرى ، وحضرها رئيس الوزراء ، عن الرئيس مسئولون .  رؤساء شركات كربى معروفة.  حضر
درا ما تظهر ىف مناسبات عمومية.  وزراء وأكادمييون واقتصاديون عامليون معروفون.  حكوميون من شىت البلدان كانت  ، يسرى املصرى الىت 

بعد انتهاء .  يضمه هو وضهرى ومساء وهالة واللواء عزمى ، لذا كان الصف األخري متاما من مسرية اجلنازة ، وحيد كان بعد واهنا.  موجودة
للواء نفس الشىء تكرر مع ا.  واتفقا على أن ال بد من لقاء مطول بينهما ىف أقرب فرصة ، صافحت هالة وحيد حبرارة.   حياهم اجلميع ،  املراسم
عامة كل عمالء رمسيس طلبوا من وحيد أن يعاود الظهور ىف الشركة .  الذى شدد أكثر من مرة أنه يريد لقاء وحيد ألمر يراه مهما ،  عزمى
م.  نتظام دى هليو .  قال ضهرى سأرجع أ مساء ووحيد كما أتيت    . پوليسوىف الطريق اقرتحت مساء أن يتناولوا الغداء ىف 

  ؟ ف البت املهبوشة بتلح عاوزة إيه مىنأنت عار  -

  ؟ غري العربية -

  ! عاوزة كيمونو ، قال إيه  سيدى -

  ! غريبة فعال ) : ضاحكا ( -

س شحاتني ، مقطعچيينز بدل ما طول عمرها البسة بنطلون  ، برضه فكرة -   . ولوال البلوزات الغالية كانت الناس قالت عليها بنت 

ت املقطعة غالية برضهما الكل عارف أن البن -   ! طلو

نة ) : مراجعا نفسه ( - نني طول  . على األقل الكيمونو يغطى شوية بطنها العر أ عارف  أخو ما بيعيوش إزاى وبطنهم وضهرهم عر
س جد علشان يستخدموه نسيوا أنه إللى اخرتع ! دى سرقة.  لجيل البايظ دهل معمول أصالچيينز موش مث إن ال)  : ويزداد غضبه ( ؟ الوقت وه 

  . البناء وللمزارع وتربية املواشى ، للشغل اليدوى الشاق

  . ’ شعوبنا دى ما فيش أمل فيها ‘:  فيما بدا لوهلة أن ال عالقة له مبوضوع الكيمونو ، ومن مث يشرد احلاج قليال مث يعود

  ؟ أظن أنت داميا بتقول العكس -

ا.  اقصدى أن أمريكا موش ها تقدر علين - ال ميكن تكون فهمت الناس دى بتفكر  ، حىت لو أمريكا قرأت سورة التوبة إللى هوسنا ونس 
وموش  ، فتجرى زى األهطل ورا محاس أو إيران أو بشار أو أى حد ، پلوماسيةأمريكا ساذجة بنضحك عليها بكلمة احلوار واحللول الد . إزاى

م مستعدين للحوار لغاية يوم القيام متكني االسرتقاق  ، متكني االنتقام ، التمكني النووى.  ة العصر أو لغاية حلظة التمكني أيهما أقربعارفه أ
لكنه يرفض شطب نصوص ملكات  ، أنت عارف ليه األزهر يقول ال وجود للعبودية اليوم.  أ ما كان ما يتخيلونه حلظة متكني ، واالستحالل

م ال زا ؟ اليمني من الكرهان واحلديث لتمكني واسرتقاق شقراوات الغربأل  ، ستظل -٣ ، ال تزال -٢ ، كانت  - ١أى أن النية .  لوا حيلمون 
ه حىت أبد  ! مبيته لدى العرب على إعادة العبودية للعامل والعامل للعبودية الرقيق شىء جيرى ىف الدم العرىب والعقل العرىب وال ميكن أن تنسيه إ

 ، أو املمانعة حسب اسم الدلع احلاىل ، هى الال سلم والال حرب -األزلية األبديةو - چية الوحيدة فالسرتاتي ،  احلنيفقط املهم أنه حىت حيني ، الدهر
لكن العرب  ، املفروض أن اهلدف من أية مفاوضات ىف التاريخ هو ترمجة حقائق القدرة على األرض إىل معاهدة سالم.  أو املالوعة االسم بال دلع

مل يكن يريد أكثر من  ؛ چينكيز خان كان آخر الرجال احملرتمني ىف ذلك الزمن الردىء.  مون لغة القوة وال يفهمون أى شىءواملسلمني ال يفه
وىف النهاية مل  ، فأولوا هذا ضعفا منه ومتادوا ىف إجرامهم ، صرب وحذر طويال . لكنهم ظلوا ينهبون قوافله ويقتلون مبعوثيه ، حرية التجارة العاملية

م من على وجه األرضجيد  قائال إن هذه هى احلرب الوحيدة ىف التاريخ الىت  ١٩٦٧أ إيبان ضرب كفا بكف ىف .  إال أن ميحوهم وميحو مد
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لسالم ستسالم املنتصر بال قيد أو شرط ، يطالب بعدها املنتصر  كثر  . ويطالب املدحور  الغرب الساذج ال يعتقد ىف املهاجر العرىب أو املسلم 
ا العقل املسلم أو العرىب أو الساموى أو البدوى.  من أنه جمرد شخص هارب من جوعستان أو مسه  ، هذا الغرب ال يعرف الطريقة الىت يشتغل 

م بشر مثله  ، ما شئت ألحرى هم بشر فعال (ويعتقد أ   . ) ! إمنا الغرب هو اآلالت ، أو 

  .  أ عارف)  : بوهن ضجر قليال ( -

 . لكن اجلهاد ازدهر أللف ومخسمائة سنة ، اإلنسانوية ازدهرت ملائىت سنة ، الشيوعية ازدهرت لسبعني سنة ، ازدهرت لعشر سنوات النازية -
بط ، نعم يار خالفة اجلهاد الىت .  لكن ما ال يلحظه أحد أنه مل يتوقف حلظة واحدة ، اجلهاد موجات تعلو و بعد أقل من مخس سنوات من ا

أن كل تلك  - صديقى املادى-السبب  . شرع حسن البنا وأمني احلسيىن ومجال عبمعصورة ىف بناء خالفة اجلهاد التاليةيينا ڤدقت أبواب 
ا أفكار خاطئةطفرات تهى الغربية چيات األيديولو  ا أ ئية سرعان ما أدركت شعو چييىن فهو أو حىت لو هلا بعض العمق ال ، فكر ميتافيز
لذات األجنلىساكسون -األجنلوإنسانوية  وده إللى عاوز أقوله لك عن-ى وحىت لو قو  ، ضعيف  وتنتهى القصةالبطئ فسيؤدى به لالنتحار  -أو 
الجتثاث املادى هلذا العرق من جذوره  ، العربية چييناتلكن احلرابة هى لب ال ، دوء العرق الوحيد اآلخر  (وال سبيل الستئصاهلا من العامل إال 

لكن مع العرب  ، أكثر استعدادا بكثري لنسيان القصة - أو أ ما كان ، ولو إىل حني،  ولو ظاهر-يبدو اليوم  -األتراكأى -وغزا  الذى جاهد
أمريكا  . ) ا لطعامهمچيهو املصدر الوحيد بيولو  حمضةألنه ببساطة  ، أو لو هم ىف أشد حلظات الضعف واهلوان ، ولو للحظة واحدة ، مستحيل

ا موش قادرة تفهم قصة ال ، العراق وىف كل حتةفشلت ىف  لنووى ، چييناتأل النووى النووى  ، موش قادرة تفهم أن فيه حاجات ال تفل إال 
دة عن  ؛ وموش ها يقدروا على العرب واملسلمني ، قلبهم خفيف العرق األبيض.  موش النووى العبيط إللى استخدموه مع إيران إنسانويون ز

لعافيةأ ، اللزوم يتمىن كان   ؟ من اهلنود احلمر والسود يفريسون حبيبكچهل تعرف ماذا كان موقف .  وخالص على كده ، دوا اهلنود احلمر 
، أدخلته التاريخ كأوسع  ، لكن وضاعة هذه األعراق وشرها ومقاومتها الرهيبة املستميتة للحداثة السعادة واحلرية لكليهما وقال وكتب ذلك مرارا

ستمرارهم كعبيد وكالقائل،  دة للهنود احلمرمن قام  إللى أنت بتسميهم :  اخلالصة.  عن السود إن وجود العرق األبيض نفسه سيظل رهنا 
لرصاص ، آخرهم اهلنود احلمر ، الربيت أو الربيتون ألوبئة موش  وحىت ما قتله البيض  ، وحىت ىف دى الصيت وال الغىن ألن أغلب اهلنود ماتوا 

دف  ، كان حقنا للدماءاپن  حىت يوم ما استخدمتم النووى مع اليا.  نهم ليس إال عشر معشار ما كانوا يقتلونه من بعضهم البعضم وليس 
دة نية ينياپناحلاجة التانية إللى عاوز أقوهلا أن اليا !  اإل دوا الصينينيىف نفس احلرب .  حاجة  دة ىف ، چيةألسلحة البيولو  أ  حد دف اإل
تون للحروب متأخرا.  دف أن دى زوائد سكانية ما هلاش الزمة ، ذاته س زى .  منفسهاحلروب  دائما يبدأون يوناپناليا ، األمريكيون دائما 

وش ضرورى حتصل م.  األم احلبيبة العجوز للحضارة الفتية اجلديدة ، وأمريكا ها تبقى زى إجنلرتا دلوقت ، دى ها ييجى هلم يوم وحيكموا العامل
ىن النهاردة ، وغالبا موش ها حتصل حرب ، حرب بينهم أ .  اپن هى إللى ها تنتصراليا ، إمنا أ متأكد أن لو شريط احلرب العاملية التانية اتعاد 
 ،  ٢٠٠١ت هناك ىف سنة كن  ! أ متأكد أن املستقبل هلم ، لكن عندهم كل حاجة إما أبيض أو أسود ، وفعال هم مهذبني جدا ، اپنزرت اليا

ت إللى جه فيها كوئيزومى رئيس للحزب هم تقريبا  ، رغم أنه ال اشرتاكى وال حاجة،   هاشيموتواكتسح الرئيس إللى قبله كان امسه .  قبل االنتخا
  . مإمنا كله صراع جوه نفس احلزب الليرباىل اليميىن إللى له أربعني أو مخسني سنة بيحك ، ما يعرفوش الكلمة أصال

جايز عندك  ! استىن . بينما ىف أمريكا الكلمة خمتطفة حلساب اليسار عدو الليربالية ، على األقل بيستخدموا تسمية ليربالية صح ! مظبوط -
نية ا قد تكون تراچيد إ ! مل يكن بال مثنضبط النفس كأداة للمسيحية  يبدو أن استخدام الربيت األمريكيني ل:  أخطر حق ىف حاجة  غريقية إ

م عليها ، لقد تسللت هلم اإلنسانية من خالهلا.  هدف نبيل يودى للهالك ؛ أخرى   . فلم يكونوا اآلالت الباردة الىت تصور
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  . ومل تفهم ، هى مصر الفرعونية سبق أن قلت لك إن اجلنة الوحيدة الىت عرفها كوكب األرض
ا الثور    . أو الستدامتها ألطول فرتة ممكنةومل تنظر للشروط املثلى لظهورها  ، ة التقنيةفضلت التحامى ىف شكلية تعريف احلضارة أ

ملفهوم الثرمودينامى للكلمة -أيها الغىب-مصر القدمية كانت    ،  ؛ كانت األنرتوپى تكاد تالمس الصفر فيها جنة 
  ، كان االستقطاب الطبقى واملعرىف ىف أقصى أقصاه

  . لغة خمتلفة -صدق أو ال تصدق-لف إمنا أيضا مل يكن لألستقراطية فقط دين خمت
  . ، بل كلما زاد حجم اجملتمع كلما ارتفعت قمته شكل اهلرم نفسه كان رمزا هلرياكية اجملتمع املصرى عالية االستقطاب

  . إمنا كان لنا دائما رأس واحد أعلى من كل شىء عرفه كوكب األرض ،  مل نكن مصطبة اشرتاكية ، قطعا
  ، االستقطاب احلرارى كان طوال الوقت ال يعرقل بل يسهل أقوى حراك اجتماعى ممكنطبعا هذا و  (

م اهلندسية أو الطبية أو الفنية أو العسكرية س عاديني ارتقوا ألعلى املراتب بفضل مهارا   . ) ولدينا مئات القصص أل
  ، تقراطية بدين غري دين الشعبوتلفت حبثا عن شعب تدين فيه مثال األرس ، تعال اآلن إىل عاملنا املعاصر …

  ! ؟ وقل ىل أين جتده ىف غري اليااپن ، أو جترى فيه تلك الشروط جمرى الدم من العروق

لنسبة للحر والربد - ردة جدا ، أوال  لنسبة لآلسيوية والبدائية.  دى بالد جبلية مشالية و وعرب ألفيات السنني  هم جزر مستقلة ، نيا 
لقارة األم احلارة املتخلفةأصبحت خصائصهم مس اآلالت احلقيقية توجد هناك ىف شوارع  ،  صديقى . تقلة متميزة وبال ارتباط چييىن يذكر هلم 

خلصخصة.  طوكيو برضه أكيد تعرف أكرت مىن أن عندهم هيئة الربيد دى دولة كبرية .  الشباب ىف الشوارع كانوا بيعملوا مظاهرات تطالب 
ا ممكن تتخصخص ، شغالة ىف كل حاجة ، اد أفريقيا مثالقد اقتص ، لوحدها أ شفت بعيىن الشباب بيتظاهر يطالب .  وال واحد يصدق أ

دة نسبة البطالة ، موش بس خبصخصة كل شىء الشباب ىف العامل كله حىت أمريكا يعمل مظاهرات يشتكى من .  إمنا بقانون توظيف يؤدى لز
س بتشتغل وهى تستحق تنطرد ىف الشوارع ،  طالة أقل من الالزمودول بيشتكوا أن الب ،  البطالة قول لك تصور.  وأن فيه  ،  ؟ شباب صغري 

يعىن تدفع مصاريف علشان البنك يشيل لك  ، أكيد طبعا كمان أنت عارف أن فايدة البنوك عندهم صفر وأحيا سالب.  موش ديك تشيىن
.  دول فاقوا أمريكا ىف كل حاجة ختص االقتصاد احلر إللى أنت بتنادى به.  يركن ىف البنكموش  ، عاوزين كل واحد يشتغل بنفسه.  فلوسك

عندهم أعلى .  يقولون إنه سيخلصنا من ضعاف العقول.  ال يهمهم إن تناوله أحد.  وجايز يبيحوه قريب ، ستثناء اهلريوئني كل العقاقري مباحة
م أكرت حرية حىت من هولندا نفسها.  حىت اجلنس ! دوالر ٢٠٠تفاحة بـ إذا كانت ال ، عادى.  نسبة انتحار ىف العامل أ شفت هناك .  تصور أ

ليه رائع جدا وىف أرقى وأغلى مكان ىف طوكيو نيني ووال مؤاخذة ذكورهم واقفة ، عرض  كل ده كوم وأفالم الرسوم املتحركة اجلنسية .  كلهم عر
،   ) البوسة ممنوعة على شاشة السينما (زى الصني أو اهلند بيمنع كل حاجة  إيه مستقبل شعب.  كوموغري اجلنسية إللى كسحوا بيها العامل  

س بتأكل السمك نيئ ؟ لنسبة ملستقبل الناس دول كل فراخ نص  . وبياكلوا الفراخ نص مستوية ، األضل سبيل أن دى  عارف يعىن إيه 
ا ممكن تؤكل  ، أ طول حياتى عايش مع الفراخ . جوه وردى زى ما هو يعىن تيجى لك ىف املطعم لون اللحم من ؟ مستوية وال مرة خطر بباىل أ
لنبات!  نيئة ىن من اإلنسان ، وتطورت للحيوان آكل اللحم ، وتطورت للحيوان آكل العشب ، لو ها نقول احلياة بدأت  وال  ،  فيبقى دول نوع 

  ! أهه نستفاد شوية من خربات روميو ! ؟ يه رأيك بكرة نتغدى سوشى ىف سيىت ستارزإ ؟  مسرت دوكينز ؟ صح وال غلط أ غلطان

ىن - لصداع    ! أ بدأت أحس 

  ! ؟ صحيح ) : جزعا ( -

وهى القارة الىت احتضنت حضيض األرض من رعاة اهلالل القحيل وشبه جزيرة  ، إزاى عرق آسيوى يقود احلضارة ، كالمك فيه مشكلة  -
  . ؛ نظرية الچيينات تنهار كده الصينيني واهلنودإىل  ، البعر

سيها ىف الچيينات - ومبرور الوقت يصبحان  ، وحيدث انفصال جغراىف ،  العرق الواحد ممكن يتمايز لصفوة وعموم:  فيه حاجة أنت 
ةوال تزال حىت طريقتهم ىف الكتاب ، واضح أن الصني وكور واليااپن كلهم عرق واحد ىف األصل.  عرقني لكن عشرات اآلالف من  ، ة متشا

لكامل ، بل ومن تطفرات چيينية ، وما مت خالهلا من انتخاب طبيعى ، السنني من استقالهلم ىف اجلزر اليااپنية  . نكاد نكون أمام عرق جديد 
ىن أحط امة أخريت للناس إىل قادة ال اليااپنيون يتجاوزون حىت هؤالء .  عامل اليومأنت متيم مبثل األشكيناز الذين تناسخوا ىف جمرد ألفى سنة من 
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لنسل اجليد ، قهرت كل شىء فيهم ١٩٤٥يكفى أن تعلم أن هزميتهم ىف .   األشكيناز م  أكرب تعبري عن اهلزمية وهو تقدمي العاهرات .  إال إميا
م خصصوا نساء بعينهن لذلك  ، كان هو نفسه أكرب تعبري عن الشموخ ، جليوش االحتالل ،   ) مسها كتبية الكاميكازى النسائية لو شئت (أل

ن ببقية الشعب اليا مواصلة احلفاظ على اپىن على ومل يتوان البيان الرمسى عن التأكيد على تصميم الشعب اليا ، اپىنذلك حىت ال ختتلط أنسا
ا الدولة الوحيدة ىف العامل الىت حتتفل سنو بيوم لنقاء الدم  . ه العرقىئنقا والوحيدة الىت ال تزال تطبق كثريا من معايري الـ  ،  Junketsu Deإ

eugenics الشهري الذى قضى بتعقيم اجملرمني واملعتوهني وذوى األمراض الوراثية ومن إليهم وظل  ١٩٤٠رمبا ليس بنفس شدة قانون  ، حىت اليوم
  . حيث أبطلوه ١٩٩٦سار كما هو حىت 

  ! ؟ اپن يعىنعىن الياإمش ، كل احلضارة إىل اضمحالل  ! عادى -

  ! األساليب البدائية تلكحاجة ملثل عندهم ومل يعودوا ىف چيينية تدق األبواب اهلندسة ال:  أنت موش فاهم ! هو بعينه بغباوته !  رىب -

  ! ؟ ماذا قلت -

نة الوحيدة الىت عرفها  سبق أن قلت لك إن اجل.  وروح ادرس مصر القدمية قبل أى تتكلم ىف أى شىء ، قلت لك أنت شخص سطحى -
ا الثورة التقنية . ومل تفهم ، هى مصر الفرعونية كوكب األرض ومل تنظر للشروط املثلى لظهورها أو  ،  فضلت التحامى ىف شكلية تعريف احلضارة أ

ملفهوم الثرمودينامى للكلمة -أيها الغىب-مصر القدمية كانت .   الستدامتها ألطول فرتة ممكنة ،   ألنرتوپى تكاد تالمس الصفر فيها؛ كانت ا جنة 
شكل اهلرم .  لغة خمتلفة -صدق أو ال تصدق-مل يكن لألستقراطية فقط دين خمتلف إمنا أيضا  ، كان االستقطاب الطبقى واملعرىف ىف أقصى أقصاه

إمنا   ، مل نكن مصطبة اشرتاكية ، قطعا . ته، بل كلما زاد حجم اجملتمع كلما ارتفعت قم نفسه كان رمزا هلرياكية اجملتمع املصرى عالية االستقطاب
وطبعا هذا االستقطاب احلرارى كان طوال الوقت ال يعرقل بل يسهل أقوى  ( .  كان لنا دائما رأس واحد أعلى من كل شىء عرفه كوكب األرض

م اهلندس ، حراك اجتماعى ممكن س عاديني ارتقوا ألعلى املراتب بفضل مهارا  . ) ية أو الطبية أو الفنية أو العسكريةولدينا مئات القصص أل
أو جترى فيه تلك الشروط جمرى  ، وتلفت حبثا عن شعب تدين فيه مثال األرستقراطية بدين غري دين الشعب ، تعال اآلن إىل عاملنا املعاصر …

  ! ؟ وقل ىل أين جتده ىف غري اليااپن ، الدم من العروق

 
  ؟ احلرية القصوىاحلرية املطلقة أم :  أيهما أكرب

لنسبة ىل ، ال يستمع وحيد جيدا للوصف الذى قدمته مساء لألطعمة املختلفة مث يردف أنه  .  يقول ما ستقرتحيه أنىت سيكون أفضل شىء 
ت ، يفضل للحظة فقط كو من عصري الفواكه ختتاره هى يهدأ قد تساعدة على مقاومة ذلك العدو اللعني الذى ال  يتوسم فيه بعض من سكر

بعد الغدا الزم تروح تنام على .  ما فيش داعى للكالم.  أنت لسه دايخ شوية ‘يزكيان رغبته ىف الصمت .   وال يتوقف حياور ويداور عينيه
فيه داعى بس  ، ملا ما فيش داعى للكالم.  اتركاىن وشأىن.  وهو عن جنته األرضية ، هى عن جنتها السماوية.  حتد ما شئتما.  ’ ! طول

  ؟ اپنينيلمحاضرة عن اليال

أليست  ! لكن مهال.  هل هناك مسخ أبشع صورة من هذا الذى اخرتعه عقل ضهرى املريض؟  برأسني ورجل واحدة ومن غري إيديندنيا 
.  زر منفصلةلكن ما الفائدة وهى أشبه جب.  قطعا لدى تركيباتى.  فيصبح هلا رأسان وتفقد كل شىء ، يغزو العبيد املركز ؟ هذه حقيقة الدنيا

ء.  الشعوب غبية وجاهلة وترفض هذا.  االقتصاد احلر هو احلل احلل ديكتاتورية عسكرية .  فشلها يؤدى بعا للعنف واحلروب األهلية وقتل األبر
الكل أكرب من جمموع  حيثما يصبح ، كبري ) جشطلىت (لرتكيب واحد  ، وصوال لشىء أبعد ، ينقص ربط كل األشياء معا ؟ ماذا ينقص.  ميينية

ا فلسفة ككل الفلسفات.  األجزاء لو كنا  . حىت أفالطون به بعض احلقيقة.  ولطاملا كان رأىي أن كل فكر كبري حيتوى على وجه للحقيقة ، إ
لكان أفالطون هذا ،  تڤالصغرية أمثال سامر ومري  طيور احلبأو حىت من  ، كنبيل النبيل ومساء السماوية ، جمتمعا كله من املسحاء واملالئكة

  ! هو أعظم الفالسفة إطالقا ، الذى طاملا ازدريته

 ! أوه.  چينيكل شىء جزء من ال.  چينيألن الدين جزء من ال ، چينيال+ قلنا من قبل إن ال شىء امسه الدين  ؟ لكن عن أية أجزاء أحتدث
لعل هناك فلسفة ال أعلمها تقول إن حاصل جمموع األجزاء ليس فقط .  زاءهو ذلك الكل الذى يفوق جمموع األج ، چيينيةالربكة ال ، چينيرمبا ال
اية أو الصفر ، أكرب ت ال.   إمنا إما يساوى الال  كل شىء أو ال   يساوى ) أو مجاعة منها (چية عشرية بيولو چيينية ألية حاصل مجع املكو
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اية وإما الصفرما  ! فعال . وال شىء ىف املنتصف ، يساوى اخللود أو الفناء ، شىء ضية الىت يكون حاصلها إما الال   . أكثر املعادالت الر
  . الوجود والعدم ، احلواسيب كلها قائمة على الواحد والصفر

 ؟ هل هناك حل أصال ؟ چيينات نفسهامن سيضمن هلا أن تستمر آلالف السنني حىت تغري ال ؟ ؟ هل حقا احلل ديكتاتورية عسكرية ميينية
وبغض النظر عما فعلته هى  ، ما فعلته مع رمانة من شهامة ورمحة ؟ ’ قائمة شندلر ‘ح أم من اخلطأ أن تكون كقائد املعسكر ىف هل من الصحي
لكن هناك  ، رمبا رمانة مل تكن لتقتل إال نفسها.  وال جيب أن يكون القاعدة ، وال ميكن أن يكون القاعدة ، ليس هو القاعدة ، بك من عجائب

جيب أن تكون القواعد واضحة .  واحد فقط منهم كان كافيا ألن نفقد نبيل لألبد.  ملاليني مستعدون للقتل من أجل لقمة العيشاآلالف أو ا
اون ىف هذه يقود هلاوية شاملة ، ال تساهل وال شفقة حني متس األمور النظام االقتصادى والسياسى.  للجميع ملاذا ال يصارح أحد .  ألن أى 

لفعل ؟ أال خيشون ما حيدث اآلن ؟ خيشون غضبته ؟ تت اآلن بديهيات عامليةالشعب حبقائق  ووضعناه حتت  ، لقد فقد أحد أعظم عقولنا 
ا جسده ، الرتاب اليوم التحريض يؤدى حلروب أهلية بسهولة تفوق الوصف مع شعوب  .  وها هى أعظم شركاتنا تنحل بنفس السرعة الىت يتحلل 

اال يشغلها ش ، كهذه ارا ، ىء ىف حيا ألرز ، سوى النوم ليال  ارا ، والتهام الطعام براحة يد مكبوسة  من طرف واحد مع  ، واجلنس ليال 
  . امسها احلرمي ’ نقرة ‘

ى  . ويعترب النسل من صلبه ، كما شاء  ’ الفالحات ‘بدليل أن البدوى يتزوج  ، نعم ! نقرة أسهام ىف هو حيتقرها لدرجة أنه ال يعرتف هلا 
رخيى ولن يتكرر (للنسل چينيية الصفات ال فلن  -وإن احتقرها أيضا- أما ابنة القبيلة .  ) كان ال مفر من نسبتهم المرأة ، األشراف فقط استثناء 

ئحه ، ألن هذا سيدنس العرق النقى ، يزوجها ولو لبيلل جيتس ولو لرئيس أمريكا ب ذ ىف ضهرى أنه  أكرب تناقض . العرق الذى تقبل األر
إلصالح السلمى املتدرج ، چييناتيعرف مثال كل هذه املعلومات عن ال هو وزوجته رئيسة اجلمعية  ، وميارسه صباحا مساء ، وال يزال يؤمن 

ل تلك املآثر من خال ، واملدهش فيه أنه راضى عن نفسه وعن حياته ، كل األشياء متجاورة ىف عقله.  دون انتظار ألية نتائج ملموسة ، اخلريية
ا تى  لطاف الىت امشئز منها دو عنا مجيعا  ، أو مع موظفيه ، أو مع ابنته مىن ، فوق كوبرى أكتوبر ، الفردية الصغرية الىت  أو أعجبها اهتمامه 

ا أحد أصدقائه مثل ، لكنه بعد قليل أصبح أكثر تساحما واهتماما وعطفا ، ىف أول األمر لضبطودعاها إىل بيته وكأ مل يقل السبب احلقيقى .  نا 
  . لكىن شخصيا أعتقد أنه استفز جدا من املمارسة املسماة إعارة الفروج الىت تعرضت هلا ، أبدا

لو كان أكرب إنسان  ! هناك جديد ، ال ! إنه نفس ما حيدث كلما قابلت هذا األفاق ؟ لكن ما اجلديد ! ها هو دماغى ينفجر من جديد
مبثل ثقافته وحنكته ومبادئه وعزميته  لكن على أية حال كم أفاق لدينا.  فأ ىف مشكلة حقيقية ، ياتى هو الذى يقودىن اآلنمتخبط عرفته ىف ح

ثريه على الناس  ضهرى يركب األفكار أو ال  ؟ الشخصية الرتكيبية.  ) الىت تسهل له كل شىء ، إن مل أقل أيضا يسر أحواله املعيشية (وقوة 
نوية.  مال يه ، يركب تدمر ىف طريقها كل  ،  كلمة حتريض واحدة جترهم لتهلكات عظيمة.  املهم أن املاليني ال يفكرون أصال.   هذه مشكلة 

لكن قطعا ليست كالمى النظرى العام املنمق .  ليست طيبة حلول ضهرى الفردية.  هذه الشعوب ىف حاجة حللول جذرية.  اجلادين وكل البنائني
  ! أ نفسى

ألست ىف  ؟ لكن ماذا أكون أ.  أو قل متسق واعى ىف حدود طموحاته اإلصالحية الفردية املتواضعة ، ضهرى متخبط وعشوائى ، نعم
س مبا جيرى ، أطرح النظرية.  مصلح متدرج رقيق القلب ، داخلى نسخة منه م ، وحني ال أجدها تطبق أقول ال  ولن يكون  ، للسياسيني مربرا
لتأكيد.  نأفضل مما هو كائ  ، واألدهى أن لديه اجلربوت الكاىف ليتكيف ويتعايش معه ، هو أكثر وعيا بتناقضه هذا . إنه أكثر ملاحية مىن 

 هلول ما يتالعب به هذا األثيم ىف .  وحياول طوال الوقت أن ينبهىن إليه ، هو يعلم أن لدى ذات التناقض.  ويرضى بتلك الطموحات الصغرية
قصة ىف الـ .  هو مل يدعىن يوما لشىء حمدد.  ال تكن ظاملا ! ال تتسرع ، كال.  عقلى .  لدى puzzleهو فقط ينبهىن كلما الحظ أن مثة قطعة 

ذه العبارة ، ’ ! ارسى على بر ‘ لعل أحدها  ،  كل الوجوه واألبعاد ، هو مل يكن يريد أكثر من إطالعى على كل الضفاف.  لطاملا سخرت منه 
كى يضمن أال  ؛ فقط كى يضع كل القطع الناقصة أمامى ، رمبا هو كان يناقض نفسه عن عمد !  أوه . هو يرتكىن أستنتج بنفسى.  غائب عىن

  ! أنت املكنة ! أنت الرتكيب ! كأنه يقول أنت أرسطو  . تغيب إحدى املعطيات عىن

ا متارين عقلية لك  ؟ چينيالدين وال ! رها آلفاق شريرة عنيفة ال أعرف هلا قرارراح جي ، حىت علمانيىت العلمية املساملة الىت مل تزد عن كو
فهة.  الذى مل يقو أن يكونه هو نفسه ،  رمبا يدفعىن ألن أكون ذلك املصلح اجلذرى العنيف ! حاجات  حاج  ، اكتشف أن علمانيىت علمانية 
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ا أالعيب لغوية  ، ح التعامل معه بتلك السطحيةوال يص ، چينيففتح بصرى على أن الدين جزء من ال ، علمانية فئران الكتب الىت ال تزيد عن كو
إن هذا اجملرم اللعني ينقلىن كالكرة الىت يلعبها كل يوم مجعة من  !  للفاجر.  بينما إميانه نفسه ال يتغري وال يهتز ، يفعل هذا !  للكافر.  أحيا

إىل مصلح  ، لقد حولىن من مصلح على الورق ؟ ما هذا الذى حيدث.  تصف كما هوبينما يظل هو ىف املن ، إحدى القدمني للقدم األخرى
  ! إنه فرانكنستاين وما أ إال املسخ.  حولىن من كاتب إىل وحش . عنيف

ل.  بل هذه حمض هالوس ، ال ا كل العرب ، پارانوها قد أصبت أ نفسى أخريا   لشىء  هو ال يقصد أن يدفعىن.   هذه الىت طاملا سببت 
كل   ؟ ما هذا الكالم ! اللعنة.  رمبا لو عرف أنه يدفعىن لرمبا قاطعىن.  ودون أن يدرى هو ، رمبا يدفعىن لكن بعقله الباطن ، ألكثر.  كما أتوهم

طن ، تلك الشهور هل هناك  ؟ فماذا يكون الوعى ، إذا كان كل ما حدث ال وعى ؟ من تدبري الال وعى ؟ وكل ما حدث فيها من تدبري عقل 
لقد أقسمت أال  ! ؟ ال تزال مصرا على العبث بعقلى أيها القصري املكري ، إنك حىت ىف قلب هذا اليوم احلزين ؟ كيمونو  ؟ ال وعى مبثل هذا الوعى

نية بعد اليوم  . أ هو ضهرىضهرى هو أ و  ، إنه الفصام مرة أخرى.  وال أجد حيلة ىف مقاومتك ، وها أنت تفعلها.  أدعك تتذاكى على 
مكاىن الرتاجع ، يبدو أىن بعت له روحى كما فاوسيت   ! ومل يعد 

لكن ما السر ىف أنه ال خيرج  ، كلها وقائع معروفة ؟ لكان قد قال أية كلمة من كل هذا ، اپنهل لو مل يزر اليا ؟ ما مشكلة هذا الرجل
ا نفسى !  هلا من استنتاجات ؟  ستنتاجات إال لو ملس الشىء بيديه دة ؟ ملاذا مل أخرج  هل هذا ما كنت  ؟ أهذا ما تقصده حقا ؟ اإل
ديب بدو السودان ؟  تقصده بتقليل عدد األحزاب ىف العراق پراطورية انظر ماذا فعلت اإلم ،  للهول ؟ هل هذا ما كنت تقصده بفشل حماوالت 

فيما ال  ١٨٩٨ىف  ، اللورد كيتشينر ، وأرسل اجلربوت نفسه ،  احملافظون بعد قليل ذهب الليرباليون وعاد ؟ ١٨٨٥ىف  الربيطانية بعد هزمية جوردون
قل من حرب إفناء دة العرب ليست حلما مستحيال ، وطبعا انتهت اخلالفة املهدية اجملرمة ، ميكن وصفه  مسيت .  وثبت ألول مرة للعامل أن إ

د فيها أحد العرب ، معركة أم درمان مثال فعلها املماليك ىف أعراب مصر أكثر من مرة لعل أشهرها ما أعطى أمحد اپشا اجلزار  ، مل تكن أول مرة أ
لكامل عن املنطقة األساليب األعرابية ، أو فعلها إبراهيم اپشا ىف جند ، لقبه وأن العرىب ما هو إال  ، لكنها كانت املرة األوىل الىت يفهم فيها غريب 

لكامل بعد  ، ال حل معهم إال احلصار الشامل أوال - من مث-وأن  ، هلؤالء البدو هى اهلرب ١ية رقم والتقتية احلرب ، غالب البسائط دة  مث اإل
ركة كل شرق أفريقيا !  للنكتة … ! جزارة أو جزازة أو حزازة أو الثالثة معا ، ذلك   ! فرنسا نفسها حني مسعت مبا يفعل كيتشينر فرت 

تى الدمهاء رغما  ، العظيم ويهان اسم جاللتها ، ) كما فرخة حسب ضهرى (دم فاتح الصني العظيم يسفح  ، ببساطة الدنيا ختتل حني 
تى سعيدة بساليزبريى للحكم ، العظيمة مبجدها احلقيقى ڤيكتوروحتس  ، ينضبط العامل ، ويستقيم كل شىء . عنها جبالدستون للحكم .  حني 

ت األوىل للقرن ، ب عنه الشمسمعا صنعا أول شىء ىف التاريخ ال تغر  ما معا ىف البدا بدأت ألول مرة ترتاءى پراطورية ميكن القول أن اإلم ، ومبو
ىل بفضل ساليزبريى هذا اإلم.  هى أيضااملوت  در الطراز ، العتيد العنيدپر انتهى لألبد صداع السودان من دماغ  ، وبفضل كيتشينر قائده املغوار 
مثال عندما قتل .  مسهم ما شئت ، مع العرق الساموى ، على األقل تعلمت احلضارة الطريق الصحيحة الوحيدة للتعامل مع البدو أو ، پراطوريةاإلم

املندوب  ، أمر أللينىب ؟ ماذا فعلوا ، ١٩٢٤ىف  ، السري ىل ستاك ىف القاهرة ، وحاكم السودان العام ) السردار كما كان يسمى حمليا (القائد العام 
تت  ، أمر كل اجليوش املصرية االنسحاب من السودان ، ) ! والذى حيبه أسد جدا ( صاحب االسم املخيف ىف كل العاملچنرال امى والالس ا  أل

دة ال  .  ) طبعا بفضل سنوات مطولة من التحريضات التحتية ألمثال مصطفى كامل وسعد زغلول (ولو جزئيا متواطئة مع البدو  وأرسل محلة إ
بل  ، وما هى إال أسابيع قليلة وعاد السودان.  قتل كتلى شامل جامع ال يبقى من الذرية أحدا ، ال أسرى على وجه اإلطالق ، وال تذرتبقى 

 : بوش الكربى ىف العراق.  چورچ دبليوتلك كانت خطيئة  ، نعم.  أهدأ مناطق االحتالل اإلجنليزى إطالقا عرب كل العامل ، وظل حىت النهاية
دة من األاستبعا دة ؟ هل أنت جاد حقا  حاج.  چندةد خيار اإل   ! ؟ اإل

 ؟ أمل يكن من األفضل أن كنت قد ذهبت مع إدوارد أو روميو لشربا كى أزور مستشفى كيتشينر ؟ اپن اليومما املناسبة أصال للكالم عن اليا
ا عادت رائعة بعد اخلصخصة أأ  ؟ أأهذى أ ؟ كيتشينر.  فاق القريبة تتزين حوائطها بثيمات منهايقولون أيضا إن حمطة مرتو األن.  يقولون إ

وسوست ىف دماغ ونس بكلمة فقلبت حصيلة عمر كامل قضاه ىف  ؟ ماذا تريد مىن  شيطان ! ؟ كى أذهب لكيتشينر ، هارب من كيتشينر
 ، كنا ىف جنازة  ؟ اپن اليومما املناسبة أصال للكالم عن اليا ! لفعل ! هيهات . وتريد أن تفعل ذات الشىء معى ، دراسة الدين رأسا على عقب

الثعبان  ! أوه ، أوه.  و له من مصاب . مصابنا اجللل هو املناسبة . رمبا اجلنازة نفسها هى املناسبة ! أوه.  واآلن حيدثىن عن القنابل النووية
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لنووى.  األلعبان يتحدث ألول مرة بدون إحياءات وال تلميحات وال ألغاز طة .  هناك أشياء ال حتل إال  موت فرغلى زلزل كل حتصيناته ور
ها هو يكشف كل ما بداخله دفعة  ، ها هو ينهار هو نفسه اآلن ، ويرسل ىل بقطع األلغاز كى أحلها ، من ظل يتذاكى على طويال.  جأشه
ا على بالطة.  عاىنمل يعد ينتقى الكلمات ومييع امل.  كما حيب أن يقول ’ م اآلخر ‘ ، واحدة  ! كما يقولون عن بوابري زمان ، جاب جاز ! جا

لتأكيد جزعه ملا جرى ىل.  مصيبة أصغر ، العاطفى املندفع كل يوم ، امللتاع اليوم ، رمبا أضيف لقلبه هذا ا  ال  . أو كان وشك أن جيرى ، إ
لفعل أمام عينيه ا هؤالء الناس عما بداخلهم أثناء اللحظات القاسية هلا من طرق !  جيب أن تنسى أنه رآىن ميتا  ابنته ظلت .  عجيبة يفصح 

راته لليا:  وها هو أبوها يعرب بطريقة أخرى ، تتحدث عن االنتحار وتغىن ومتزح لتدارى أن ما حدث ىل قد هزها   ! اپنحيكى عن ز

لست العقل املنظم الذى يربط .  الشخصية الرتكيبية الىت ختيلتأ لست .  أتذكر بعض أفكارى وأنسى األخرى -أحيا- لعل املشكلة أىن 
أرى .  ويرق قلبه حني يالمس أرض الواقع ، يصبح وحشا حني يشتغل بعقله اجملرد ، دائما أ قائد املعسكر النازى الفصامى.  األشياء مجيعا معا

فأقول فلتأخذ فرصتها ووقتها ورمبا  ، أرى بعض األصوات العلمانية.  تنجحفأقول فلتأخذ فرصتها ووقتها ورمبا  ، حكومة تطبق االقتصاد احلر بتدرج
 ، چيات معادية للحريةأعلم أن الشيوعية والناصرية والدين أيديولو .  فأقول ال شىء سيقف ىف طريق احلرية ، أرى احلرية اجلنسية تنفجر.  تنجح

ا سوف تندثر تدرجييا بتوطد اإلصالح ومتتع الناس جتثاث .  بطعم احلرية االقتصادية والفردية لكن أقول إ أعرف أن احلرية املطلقة لن تتحقق إال 
.  الواضح أنه ال يتعلم أبدا.   كل هذا خطأ.   لكن أقول دع األمور جترى والشعب سيتعلم من جتربته ، وبوجود قوة تسهر على محاية احلرية ، هؤالء

املفروض طبقا حلقائقى النظرية أن كنت قد استنتجت أن األمور ال  ؟ ما املشكلة إذن.  أعرفهالكن املفروض أنه حىت هذه كنت .  چييناته متنعه
ذه الطريقة حىت اإلجنليز أنفسهم أقصى رمز للحرية  !  للكارثة.  هى مل تشتغل أبدا مبثل هذه الطريقة ىف أى مكان ىف العامل.  ميكن أن تشتعل 

اية املطاف ىف حرف مسرية هذا الشعب حنو  ، غشاشون ، ء للحريةكان ىف ظهرانيهم أعدا ، املطلقة عندى بدوا أقلية لكن مع ذلك جنحوا ىف 
م العظام للخيط الرفيع بني احلرية املطلقة واحلرية   ؟ احلرية املطلقة أم احلرية القصوى:   أيهما أكرب . االشرتاكية كان من الواجب أن يتنبه قاد
أى أكرب من احلرية  ، أن يفهموا أن حبكم التعريف احلرية القصوى هى القصوى ؛ لقة مطروحا منها حرية أعداء احلريةالىت هى احلرية املط ، القصوى
قص  ، املطلقة قيمتها العظمى تكمن ىف مكان ما قبيل  ؛ بل هى أعقد قليال ، احلرية ليست معادلة خطية بسيطة.  زائد= قص × ذلك أن 
  !  لبؤس هذا العقل الغىب الذى الزمىن طيلة حياتى ! املفروض أنه حىت هذه كنت أعرفها .  ىف اهلبوطبعده يبدأ املنحىن ، النهاية

أ أخالقى أفضل من كل  ،  نعم ؟ وملاذا تسبب لك كل هذا التوتر واالستفزاز ىف حياتك ، أ ال أفهم مشكلتك املزمنة مع أخالقى -
ها أىن ال  ؛ املدعوين أنبياء أو رسال الذى غضب عدة مرات ىف  ، أ أفضل من يسوع نفسه.  أكذب وهم يكذبون حبكم التعريف ذاتهأد

لناس احملرتمني ، هو أخالقه كويسة مقارنة ببقية األنبياء.  بينما أ ال أنفعل أبدا ، أسبوعه األخري أين يذهب هو ىف مقارنة .  لكن ليس مقارنة 
ارا شعوب الشرق األوسط عدمية األخالقأ ال أكاد أفهم سر  ؟ مع أخالق أرسطو األمر أبسط  ؟ هذا الرعب األخالقى الذى تعيشه ليال 

اخلطيئة هاجس مرعب لدى شعوب الشرق  …!  أىن مكنة:  لكن لسبب غاية ىف الوضوح ، أ فعال بال خطيئة ؛ بكثري مما يشغل عقلك املريض
ا ال تنفعلأما املاكينات  ، التيمايوسية الثقافية االنفعالية   ! فال ترتكب اخلطا أو املعاصى لسبب غاية ىف البساطة هو أ

لطبع نييلز بور بتاع مناظرة النرد:  سأروى لك قصة عن ماكينة أخرى - ئى شاب فوجد حدوة حصان معلقة .  تعرف  ذات مرة زاره فيز
ذه اخلرافات  ‘:  فدهش متسائال ، على بوابة منزله م  ‘:  تفكر بور قليال مث صاح حبماس.  ’ ؟ وفيسورپر العتيقة  ال شك أنك ال تؤمن  إ

ا أم ال تى مفعوهلا سواء أكنت تؤمن  ا    ! الضد  صديقى سواء آمنت به أم ال-أنت هو املسيح.  ’ ! يقولون إ

  ! أنت نفسك أخالقك مثالية  حاج -

  ! طاملا ال تزال تقول عىن إىن إله متجسد ، هذا طبيعى -

ال أحد يفوقه دقة وال جدية وال تفانيا وال حبا وال برا وال  ؛ دثىن عن األخالق وهو يعلم متام العلم أن حاسوىب هذا هو أعظمنا مجيعا خلقاحي
 Look who’sمث .  ) ! كل هذا وهو ىف نفس الوقت أكثر مجيعا ذكاء (أمانة وال تضحية وال عطاء وال وفاء وال إخالصا وال نكرا للذات 

talking!   .يعرف كل شىء وال يعرف  ! كفا من حدوتة أنك إله يعرف كل شىء ويقدر على كل شىء وحيرك مصائر مجيعا  ؟ أى إله ؟ إله
أنت الشيطان وتعرف  ، نعم ! لكن إله ال ، أنت شيطان رمبا ! لفعل ! ؟ أليست هذه مهزلة ، يقدر على كل شىء وال يقدر على نفسه ، نفسه

إما أن تعطى :  لقد صدقت أمك وأختها.  وأن على أن أقدم لك روحى ، وتفرتض أىن قد خسرت مبارة الشطرنج معك ، طانأنك الشي
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ذا العمر ، الشطرنج عمرك  للهول  ! ؟ مىن ؟ ماذا ! إنه فيلم مىن ! آه ؟ لعب الشطرنج مع الشيطان ؟ ماذا!  وإما أن حتتفظ لنفسك 
لقد رأيت كيف امتقع وجهك واختطفه الوجوم وهى تقول  ، لفعل ! موش ممكن!  ؟ هى الىت عبثت بعقلك !  ؟ ولأهذا معق ! ؟ مىن ! ؟ التافه

وله شيطانه األكرب منه الذى بدوره  ، هو نفسه جمرد فاوسيت آخر ، رمبا شيطان فاوسيت ؟ ماذا.  اپنينيلك إن األمريكيني هم الذين يقلدون اليا
لضبط ! هى شيخ الشياطني ، ال بد أن مىن متالونة العينني هذه ! بلى ؟ أمعقول هذا.  وقع عقدا معه لكن أذكر أن .  أ ال أذكر قصة فيلمها 

ما قيمة الذكور  ! فعال . ال بد أن أعظم الشياطني كذلك أيضا ، كما أن أعظم اآلهلة كانوا إ  ! هأ.  الشياطني كانوا فيه مراتب ودرجات
م وجبة شهية.  بل أثناء ممارسة اجلنس ! ال.  همون بعد ممارسة اجلنسعند احلشرات يلت ؟ أصال إمنا فقط ألن التهام املراكز  ، يلتهمون ليس أل

ضهرى واسع احليلة الذى  ! كان على أن أعرف من البداية  ؟ مىن هى شيخ الشياطني ! هأ.  العصبية ىف الدماغ يزيد العضو الذكرى انتصا
جلميع يصبح  ء بني يديها ، ئسايتالعب    ! ألعوبة مثرية للر

  ! أن يتغلغله بشنيور ؛ شعور أن يلعب أحد ىف خمك : اآلن عليك أن تشعر نفس شعورى.   لبؤسك  ضهرى ! أوه …

 
  ! انتصارها : هناك ما هو أفدح من هزمية احلداثة ىف بالد العرب واملسلمني

القناطر  ، ضهرى ميلك خبالف الكتب واألفالم.  ال أكثر ، إنه عقل حمنط.   عقلى كتب وأفالمكل ما ىف  !  للبؤس ؟ ’ قائمة شندلر ‘ 
ضم املعلومات ال أمتتع أ مبثلها ؟ عجيبة تكون  ضهرى ’ مكنة ‘أية .  ميلك احلياة ، رحالت حول العامل ، أيضا إنك حىت  ؟ هل لديك معدة 

مبصطلحات جنيب حمفوظ أنت كمال عبد اجلواد الشهري .  ال تكون رأ ىف شىء.  قلية تركيبية لكال ع.  تعيش ىف نوع من التوهان املوسوعى
أو رمبا كان يتصنع هنا الدراما الفاقعة بينما كان قد  ،  هذا الذى خرج ومل يعد منذ يوم عرف أنه كان يتعبد للهواء ىف قرب احلسني ، بعبد ربه التائه

لضبط عن كفاح مصر ضد  ،  حاجة له بقرب احلسنيرضع داروين وسپنسر بدرى بدرى وال ته األوىل ىف الصميم  غزاة  ‘وكان قد كتب روا
 ! سى السيد : بل أنت سلطان السالطني ، كال  ؟ ئه.  أمحد لطفى السيد ’ أستاذه ‘وكأنه تلميذ يؤدى واجبا مدرسيا كلفه به  ،  ’ الصحراء
مع ذلك ال آتى بلب )  : لكن مهال ( ، أ أفضل منك ىف كل هذه املناحى ! هأ.  األلف وجه ذو ، سى السيد موسوعة املتناقضات ! مظبوط

تى أنت به أبدا لضبط.  القضا كما  لصدفة ؟ حكيم أم أهوج ؟ ماذا تكون  أنت لك أحيا  ، بلى ؟ حكيم لبعض الوقت ؟ حكيم 
تك الفكرية الىت ال تصد و  ؟ أفكارك.  أفكارك على مينا  ، كاريزميتك املزعومة هذه تفرضها على السذج ىف رمسيس  ! لكن ال . ال تردبل قل فرما

أنت ال .  وطبعا لست بسلطان ، طبعا أنت لست بتائه هاو وال بتائه حمرتف ! أوه.  لكن ليس على أ ، أو على شاب حائر نفذ البنزين منه
  . صه إساءة جسيمة للكاتب العظيمجمرد تشبيهك بشخو .  قطعا ال عالقة لك بنجيب حمفوظ ! شىء

هل القراءة نفسها  ؟ أترى هل العلم ىف حاجة لفن من أجل قراءته ؟ من أين ؟ ملاذا ؟ كيف ؟ لكن ما هذه القدرة العجيبة على الفصام عندك
القناطر اخلريية شيئا حىت  هل ال بد أن يفعل أحد ما ىف ؟ هل رأى العني جوهرى هلذه الدرجة.  هل شخصنة األفكار تفيدك على فهمها ؟ فن

اآلن  ! آه.  وكأنك أجهل اجلهلة ، لظللت صامتا ، لو مل يفعل أحد ىف القناطر شيئا ؟ توافق أو ترفض شيئا قاله أرسطو أو دوكينز أو التوراة
لقيمة الكافية ي ، أنت تقرأ وتقرأ ! القراءة ال قيمة أصال هلا عندك.  فهمت جيعلك تكون  ، رتقى ألن جيعلك تقررلكنك ال تعترب القراءة شيئا 

ىف  ، خربته ىف حياتك اليومية ،  شىء ال تكونه إال إذا خربته بنفسك ، شىء رفيع ، بينما الرأى شىء مقدس ، القراءة أقرب جملرد تسلية . رأ
ضهرى يقول .  أم كلثوم مث يغىن هلا ونس يسب ؟ ما هؤالء الناس . وعانيت من أجله ، ال تكونه إال إذا عشته ، ىف آالمك ، جتاربك اخلاصة

  . الرأى وعكسه ىف نفس اجلملة

إنك جتعلىن أخجل من .  إنك تزدرى اآلراء.  أنت ال يعنيك أن يكون لك رأى أصال ! أيها اللعني ضهرى ، آه ؟ أين مكمن الفصام إذن
لكن .  فأقول ها قد فهمت العامل مثله ، أقرأ أرسطو.  أن أقرر أو على األقل أقرر أن على ، أقرأ الشىء وأقرر.  عندى اآلراء شبه جمانية.  نفسى
ال شىء أكثر مادية ىف الدنيا .  أكثر مادية مىن -على األقلهلذا السبب -لكن املذهل أنك  ، رمبا تزدرى كل اآلراء ، رمبا تكون بال رأى ! مهال
وال تزال هى األصل  ، الىت نشأت أوال قبل عصور سحيقة ، وسط خالتلك اجلزيئات الصغرية الىت تت ، چينيىف البدء كان ال.  چييناتمن ال

كثر منك .  هى احلياة العاقلة وحنن املطا الصماء الىت تركبها ، ال تزال تتحكم ىف كل شىء ىف هيئتنا وسلوكياتنا ، وهى السلطة أرسطو ليس 
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عاش تلك .  أرسطو فهم العامل ألنه عاش العامل.  مل يكن هناك أصال شيئا يقرأ.  أرسطو مل يفهم العامل ألنه قرأ عن العامل ! مادية أيها اللعني
لرببرية والتخلف   . الشعوب الىت وصفها 

حلرية ا ستحل كل مشاكلها نفسها بنفسها ، أما أ فأكتب ببساطة مؤمنا مطلقا  لضبط ما الذى يعنيه هذا.  أقول إ إنه .  لكن ال أعرف 
وسنة  ، بني مسيحيني ومسيحيني ، بني سنة وشيعة ، عشتها ىف لبنان بني مسيحيني ومسلمني.  حروب أهلية ال قرار هلا.  ماءيعىن حبورا من الد

 ، جملس التعاون اخلليجى نفسه تفكك.  القبيلة الواحدة ، املذهب الواحد ، هى تزداد استعارا بني أبناء الدين الواحد.  وشيعة وشيعة ، وسنة
ا  ، ل اخلليج ال تنقطعواحلروب بني دو  ا  بدءا من اللحظة الىت وضعت أمريكا قطر فيها على قائمة الدول الراعية لإلرهاب وقطعت عالقا

أ .  واآلن تفكر ىف فعل ذات األشياء مع السعودية الىت وضعت مسجدا جهاد ىف كل شارع من شوارع الغرب ، وسحبت قواعدها من أراضيها
ت عبثا ، ى هلوكة وأمثالهعسكر املالوعة كالدمياجوجمل أشرت أبدا مقولة م م ينفقون كل تلك الرتيليو  ، نعم.  وبال هدف حمدد ىف ذهنهم ، من أ

س طبعا أن جترى حبور من الدماء من أجل انتصار .  اآلن هى أول شىء جيب أن تكفر به ؟ أية حرية هذه الىت ستحل مشاكلها بنفسها ال 
املؤكد أن ىف كثري .  هذا يعتمد على من هو املنتصر.  رمبا نعم ورمبا ال ؟ أليست عودة للعصور احلجرية ؟ دى للحداثة حقالكن هل ستؤ .  احلداثة

ا  ، لكن أ ما كان من شأن احلروب األهلية تلك.  چندة مستقبلية واآلخر أچندة ماضويةمن تلك الصراعات يتبىن أحد الطرفني أ والىت يبدو أ
ن أمنا الطبيعة عنيفة للغاية ؟ ملاذا أنت مصعوق هكذا ؟ ما اجلديد فيها ، ب مصر الوادعة نفسهاوصلت اآلن لقل التطور .  ألست من املؤمنني 
  . بل داعية له ، أنت مل تكن يوما عدوا للعنف.  سپنسرأفكار داروين و  ، إمنا أفكارك أنت ، هذه ليست أفكار ضهرى.  برمته فعل عنيف

أنه حىت لو سالت حبور  ، املشكلة فيما يقولونه أو يوحون به.  فقط عرفت ملاذا يسبب ىل ضهرى وونس كل هذا اإلزعاجرمبا اآلن  ! أوه
تى بنتيجة ، الدماء م .  إن املشكلة ليست أن أعلم أو ال أعلم ؟ فلن  ساعتها سيتضح أن  ! العلم ال يفيد.  ’ جابوها م اآلخر ‘املشكلة ىف أ

بل كان يعلم أن لدى املصريني أهراما .  كان يعلم سقف التطور لدى تلك الشعوب.  قال ما فيش فايدة ىف أى فايدة . نكأرسطو أكثر حكمة م
ا م اآلخر ‘مع ذلك  ، هائلة ومعابد شاهقة  . سنة ٢٥٠٠الفارق أنه سبقىن هلذا بـ .  ملف قد أغلق.  حالة ميئوس منها:  قال.  هو برضه ’ جا
بل هناك ما هو أفدح من هزمية احلداثة ىف بالد العرب  ، ال.  األرجح هو العكس ؟ تصر احلداثة ىف مثل ذلك الصراعما هو الضمان أن تن

لفعل ، نعم ! انتصارها:  واملسلمني احلداثة تعزز .  ومن اخلطأ أن تنتصر ىف بالد كهذه ، احلداثة لعنة ، نعم.  احلداثة الىت جترى ىف دمى هى لعنة 
بط على العرب واملسلمني بعض الثروات.  تضعفهال  ، اجلهاد أو عندما ميسكون أطراف بعض من علوم  ، هل رأيت ماذا حيدث عندما عندما 

لث هلما ؟ ) اخرتعها الغري طبعا  (أو تقنيات  ا ىف شيئني ال   ، طبقا لونس هى مسالة وقت ال أكثر . الدعوة الدينية وقتل الغري:  يستخدمو
بينما تعتقد أن البدوى  . ال بد وأن تنفجر ىف وجهك يوما ، الوالء والرباء قنبلة موقوتة داخل كل منهم.  ى العامل جلهادينيويتحول كل مسلم

ويسهر معك  ، لو ال صديق له ىف الدنيا سواك.  سينتقم للقبيلة يوما طال أو قصر أجله ، أو رمبا قد صار صديقك ، شخص طيب ومسامل متفهم
نية واحدة ىف التنفيذ ، وجاءته مكاملة من شيخ القبيلة أن يقتلك ، سنة ٣٠ا ملدة على املقهى يومي .  چيينية تفرض عليه هذابرجمته ال.  لن يرتدد 

م مسلمون  ، واملؤكد أن سيأتيهم يوم يقرأون فيه سورة التوبة ، بينما ىف الواقع ال يعرفون شيئا عن نصوص الكرهان ،  هم ببساطة جهلة يعتقدون أ
م ستجعلهم يفضلون العلمانية على اجلهادچيينوال أعتقد ساعتها أن  ختيل أكثر من بليون طالباىن انتحارى جيوبون أرض الكوكب بقنابل نووية .  ا

الدن ال  لو كان سيد قطب أو أصدقاء ونس أو أسامة بن.  التعليم جمرد التعليم ، ليس حمتوى التعليم.  التعليم ىف حد ذاته كارثة.  على ظهورهم
لعل من كتبها  ! أوه.  لعل التوراة كانت على حق حني قالت اجلهل نعمة والعلم نقمة ؟ أمل يكن العامل سيصبح أفضل ، يعرفون القراءة والكتابة
خلرافة ؟ ما هذا الذى حيدث ! بل أوه.  ولطاملا أغمطته حقه وخبسته قدره ، شخص حكيم حقا حلداثة وآمنت  عد كل هذا ب !  ؟ أكفرت أيضا 

حلرية واحلداثة معا ىف يوم واحد على األقل هذا يثبت أن للربيتون أيضا بعض املنتجات  ؟ ملاذا الويسكى ليس جيدا اليوم!  ؟ العمر تكفر 
  ! الرديئة

ا قد تساوى اخللود أو االنقراض.  الچيني+ الدين لضرورة چيني ال تساوى ال+ الدين  تساوى كل شىء  ، دةتساوى حكم العامل أو اإل ، إ
ذلك إذن هو  ! آه.  چينيليس هناك شىء خارج ال.  چينيالدين جزء من ال.  چينيال+ ال شىء امسه الدين .  بل هنا يوجد خطأ.  أو ال شىء

ا تبعات مستحيلة.  ’ تبعات صعبة ‘چيينات ليست ال.  كنت أعلم واحلقيقة أىن كنت أتوهم أىن أعلم.  خطأى ا لعنة .   إ ال  ، ىف الدمإ
والعبد حني .  القائد قائد والعبد عبد.  بل هكذا كل الشعوب.  فال تشغل نفسك مبصائرها ، هكذا هى هذه الشعوب ! خالص منها ألبد الدهر

  . حقائق ال ميكن أن تغريها ألفيات السنني.  وإما أن تنتهى احلضارة نفسها ، إما أن يباد ، يثور
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بنك ىف ملجأ  . إنك مساملة راضية.   وال مارقةأما أنت  رمانة فلست قرصا وتقتلني نفسك لو مل جتدى  ، كنىت على وشك أن تلقى 
حىت لو تعلم ذلك التعليم التافه  ؟ ما هو مستقبله حقا.  ولكن أمل تفعل هى ذات الشىء مع ابنها . لقد أجنبها والدها ىف غفلة من الزمن.   الطعام

لن يتسع ملزيد من  ، الكوكب لن يتسع للجميع.   رمانة احلياة ال ترحم.  هذا إن وجدت أصال ،  بوظيفة وضيعةفلن حيظ إال ، املتاح ألمثاله
اية ماليني غريك ليس لديهن مثل .  ابتسامتك الساحرة.  ألن كان لديك شيئا تبيعينه ىل ، لقد كسبىت عطفى.  هذا ما فاتك.  الناس إىل ما ال 

على األرجح ابنك  ، لكن ابنك لن يكون لديه ذات احلل.  لقد حللىت مشكلتك حال موقتا.  لكن ليس لديهن الزبونأو لديهن  ، هذه العطية
رمبا سيتضح أن لدى ابنك عطية  .  سوف جتد طريقا.  ال أعتقد أن چييناتك اجلميلة سوف تنقرض بسهولة.  أو رمبا ال.  هذا لن يتزوج أو ينجب

مل هذا . كبرية مثلك   ! دعينا 

  ! أشكرك.   رمانة ، نعم …

  ! حني أخذتى رأسى بني حجرك الدافئ ويدك احلنون خف عىن بعض الصداع ؟ أين ذهبىت ! رمانة …

  ! بعد هذا اليوم العصيب ، أعتقد أنك مرهقة وذهبىت لبعض النوم …

  ! على أية حال أ سأذهب اآلن حلمام آمل أن يزيح عىن فشل الويسكى …

  ! لك حاجات  حاج.  فقصتك معى سوف تطول ، ىأما أنت  ضهر  …

 
  ؛ ! لو قام به الطرف الصحيح ، التطهري العرقى شىء جيد

  : من حيث املبدأ ال شىء معيب ىف القتل
كله من مملكة احليوان هو قتل مع سبق اإلصرار ، ستثناء بيضة لفظتها دجاجة ورفضت الرقاد عليها   ، كل ما 

ستثناء مثرة س كله من مملكة النبات هو قتل مع سبق اإلصرار ، قطت إىل األرض من تلقاء نفسهاو   ! كل ما 

ستثناء بيضة لفظتها دجاجة  : من حيث املبدأ ال شىء معيب ىف القتل ؛ ! لو قام به الطرف الصحيح ، التطهري العرقى شىء جيد -
كله من مملكة احليوان هو قت ، ورفضت الرقاد عليها ستثناء مثرة سقطت إىل األرض من تلقاء نفسها ، ل مع سبق اإلصراركل ما  كل ما  ، و

  ! كله من مملكة النبات هو قتل مع سبق اإلصرار

لنووى مل حيدث أن وافقت يوما على .  أ أعلم هذا ! وليكن ! اپىن والعرق الصيىنوهناك فرق بني العرق اليا ! هناك أشياء ال حتل إال 
مل حيدث أن قادت احلضارة أو صنعت ثورة تقنية أمة مكونة من بليون .  زعيمة العامل مستقبالچر أن الصني ميكن أن تصبح ر كيسينتلميحات دكتو 

ا.  ولن حيدث ، فرد وليس أمة جرارة من كرات الدهن  ، وبداهة من ميكن أن يقود العامل هو حتما شعب صغري خنبوى نوعى ، لتلك متطلبا
ا - لبهاكلها أو أغ-رخنت  حنن :  فهمنا ! لو قام به الطرف الصحيح ، التطهري العرقى شىء جيد:  أيضا فهمنا.  ىف العبودية حىت شبعتها شعريا

 ملاذا ال نقتل ملرة ؟ لكن ماذا بعد.  وما هو وديع رقيق طيب ومسامل كاحلمائم واحلمالن واخلنازير ، نقتل من الكائنات فقط ما هو نبيل كالنبات
أعراق البشر قاطعة الطرق من عرب ومسلمني وروس  : بعضا من أشر وأخبث الكائنات الىت عرفها الكوكب قاطبة -ى سبيل التغيريلو علو -

لضبط يريد أن يقودىن هذا املراوغ ؟ وصينيني أتستغل ضعفى وقلة .  لقد أقسمت ولن أرجع ىف كالمى ؟ أى لعب ىف املخ تريد مىن ؟ ألى شىء 
وأستطيع  ، وتنتظرىن حىت أسرتد عافيىت ، چنتلما أكثرأمل يكن بوسعك أن تكون  ؟ بسرير املستشفى حىت تعود لتعابثك معى تركيزى بعد يومني

أنت نفسك تصفىن  ! هأ ؟ الذى تؤهله ملهمة ما ، املصطفى،  The Chosen   ،The Oneوتراىن أ  ، هل ترى نفسك إهلا ؟ مواجهتك
أ  ! ؟ فبت تعول على االبن اآلخر ، آمالك ) بتاع الصليب (هل خيب ابنك األول !  ؟ هأ طفى مسيحا كذا؛ فهل من إله يص  الضد-ملسيح

أو لعلك .  ) ! سأقتل نفسى أوال (وأىن لست من مغفلى دكتور دوكينز ولن أمسح ألحد أن يصلبىن  ، أنك لست إهلا : واثق من شيئني اثنني
س يعبدونك على  ت جسمكصدقت حقا أن هناك أ لنسبة ىل فكل ما ىف األمر أىن أنطق مبنطق العلم ! ؟ ظهر أحد إليكرتو وال أفهم  ، أما 

لث ، ال ! ؟  ملاذا تزج ىب دوما ىف خرافاتك اخلرفة هذه   . حطام ال يصلح لشىء ، أىن ال شىء:  بل أ قبل هذه وتلك واثق من شىء 
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  ، مل يعد صاحلا أو كافيا ’ الضاغنون - الغشاشون - غفلونامل ‘إذن ذلك النموذج البيولوچى املدعو 
  ؛ دجاجامل يعودوا  أطرافه وهؤالء

يار والبشرية من االنقراضالرابع  دخالك ذلك الضلعإمنا    ، الذى تقول إنه ال فكاك منه إلنقاذ احلضارة من اال
  ، بني الغشاشنيالذين جيزون احلشائش الضارة وجيهزون على الالع trimmersهؤالء الـ 

لتاىل  ، ’ ملشذبونا - الضاغنون - الغشاشون - املغفلون ‘ رمبا يسمىمنوذجا  جعلت منه   ى املوتتتقاتل ح أمام ديكةوجعلتنا 
ألحرى  (   ! ) حنتاج بعض ديكة متخصصة لقتل الدجاجات الوضيعات:  عتبار ما قاله ابن خلدون عن جنب ونذالة العرب- أو 

حلالة دى.  بة أوى  أستاذ وحيدأنت حالتك صع - كفاية شرب من البتاع .  حتب أعمل لك قهوة . أ موش قادرة استحمل أشوفك 
خد محام . ده   ؟ جايز تفوق شوية ، حتب آخدك 

ليأسحىت  ، لعل عقلى الباطن كان يطردها رغما عىن ، فكرة سوداوية للغاية ، چييناتنافكرة أن ختلفنا مؤبد بسبب  !  للهول .  ال أصاب 
ا شىء أصيل ورثناه عن أمنا الطبيعة ،  العشوائية ليست نقيصة.  أ لست أقل عشوائية وال عاطفية من أى أحد شىء مل ختجل هى يوما  ، إ

وال شىء إال  ، ىل التطورقاد إ ، التاريخ الطبيعى هذا بكل ختبطاته وعشوائيته ! لكن مهال.  التاريخ الطبيعى مل يكن يوما شيئا خمططا ! طبعا.  منه
إذن كل ما .  الناس تريد األمل ، لطاملا قلت إن حىت نتقدم ، نعم.  االرتقاء واالستعقاد املتواصلني رغم بعض النكسات العابرة هنا وهناك ؛  التطور

لن تصبح  ، ال فائدة منك ، ةچيينات عربيهل كنت أقول للوليد بن طالل إن ىف دمك بعض من .  ىف األمر أن الشباب يريد األمل حىت يكد
،  ، عرىب ، سعودى مصرى- كان بوسعى أن أهون من شأن أى أحد   ؟ ومن اآلن أعتربك عدوى ، حداثيا حقيقيا يوما وستنتكص حتما جلذورك

اراأو ينشئون قنوات تنقل لنا الرتفيه الغرىب العصرى املت ، ن راحوا ينتجون أفالما أو أغاىن جريئة جنسيامم -أ ما كان ما هو كم  ؟ حرر ليال 
لعربية أو لفافة إم ىب سى أو قنوات املوسيقى والرقص أو حىت القنوات املسيحية شبه العلما مي  أو  ، نيةالشجاعة الىت تطلبها إنشاء قنوات شو

ا ملواقعهم العلمانية أو اجلنسية على اإلنرتنيت ألحرى فوق اجلميع ؟ إنشاء هالة ومثيال كم الشجاعة الىت تطلبها أن ترتدى سوسن   ما هو:  بل 
  ؟ ما ترتدى

ييد هذا اجلهد اإلصالحى من هذه  ؟ هل كنت أقول هلم مجيعا ما جدوى ما تفعلون وهذه شعوب ال أمل منها هل كان بوسعى غري 
أن أقول هلم كفاكم هذا هل كان بوسعى  ؟ هل كان بوسعى أن أشكك ىف إخالص أو جدية أى منهم ىف بلوغ التحديث ؟ احلكومة أو تلك

أنت وصديقك اللعني اجلديد  ؟ إذن ما هذا الذى أفعله اآلن ؟ چييناتألن هناك شيئا أغفلتموه امسه ال ، كل تعبكم سيذهب هباء ، العبث
س أو سوداوية ، مع ذلك.  تسدون كل الطرق ىف وجه اجلميع إلصالح.  هذا امللعون ال يبدو عليه أى  اب درسا ىف اجلدية ويلقن الشب ، يؤمن 

تى ذلك  ، وال يشغله أن كان البشر سينقرضون يوما أم ال ، أو أسدا آداب احلديث ، فوق كوبرى أكتوبر فاملهم أن يعيشوا حياة أفضل إىل أن 
ا لعنة ال من بينها ال ، تسرى ىف عروقكالعامل چيينات تشكيلة كاملة لكل  . اليوم ومع ذلك ال تزال تؤمن  ، اهل حلچيينات العربية الىت تعرف أ

  . لغد ولديك روح القتال إلصالح وتقومي ما حولك

مة إشاعة اليأس ! ال.   People need hopeيشرد من جديد متذكرا أغنية لفريق األ مطلعها  .  أ وحدى املسئول.  بل هو برىء من 
رب من الكالم ىف ال هو وونس كا راضيان على أن أظل كاتبا إصالحيا .  ال يكف عن حتذيرىوهو  ،  وأ الذى كنت أالحقه ، چييناتلطاملا 

ا .  بينما كنت أ كالطفل اللحوح الذى ال يطيق االنتظار قبل فتح اهلدية الىت بني يديه ، يدعو للتغيري واألمل وتثوير االقتصاد لقد كا يعلمان أ
  ! اپندوراصندوق 

املفروض  ؟ ما اجلديد الذى أتياك به حقا:  سؤال آخر.  دون أن أعلم أنه حبر ، ل أحرث ىف البحريريدانىن أن أظ ؟ لكن أليست هذه سفالة
ا ، أن كان لديك كل تلك املعرفة ملاذا أصابتك املعارف .  السؤال هو حمنىت احلالية.  ليست هذه هى األسئلة ، أ ما كان.  أو على األقل معطيا

لدمار يتسلى طوال الوقت بقتل املعتقلني  ، ’  قائمة شندلر ‘هل أنت تشبه قائد املعسكر النازى ىف  ؟ دمرا من األصلوكأنك مل تكن م ، اجلديدة 
تى فتاة منهم لتخدمه ىف مسكنه ال ميلك إال أن يعاملها برقة ، اليهود ببندقية القنص عن بعد  ؟ أليس هذا ما فعلته مع رمانة ؟ لكن حني 

لكن هل ميكن أن تسمح بوضع رمانة على  ، له حال - وال زلت ال تعرف-وال تعرف  ، ن الفقر واإلجناب اجملاىنوم ، امشئززت من حيها الشعىب
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أنت مل  ؟ هل تسمح البتسامتها أن يذويها اجلوع واملرض واملوت ؟ قائمة شندلر ، أال تستحق الوضع على القائمة األخرى ، قائمة االنقراض
ردة تقتضيها الكتبأنت ترح.  حتتمل هذا لدقيقة واحدة لعنف حني يكون معادالت عقلية  تى حتت أنفك جتفل وتتخاذل.  ب    . اآلن حني 

إمنا ؛  دجاجامل يعودوا  أطرافه وهؤالء ، مل يعد صاحلا أو كافيا ’ الضاغنون - الغشاشون - املغفلون ‘إذن ذلك النموذج البيولوچى املدعو 
يار والبشرية من االنقراضالذى تقول الرابع  دخالك ذلك الضلع الذين جيزون  trimmersهؤالء الـ  ، إنه ال فكاك منه إلنقاذ احلضارة من اال

وجعلتنا  ، ’ ملشذبونا - الضاغنون - الغشاشون - املغفلون ‘ رمبا يسمىمنوذجا  جعلت منه ، احلشائش الضارة وجيهزون على الالعبني الغشاشني
ألحرى  ( وتى املتتقاتل ح أمام ديكةلتاىل  حنتاج بعض ديكة متخصصة لقتل :  عتبار ما قاله ابن خلدون عن جنب ونذالة العرب-أو 

  ! ساعتها ستتضاعف ثروة ضهرى مرات ومرات إذ سيقفز سعر سهم الدواجن إىل ما فوق اخليالأيضا  … ! ) الدجاجات الوضيعات

 
دة قد حتتاج على األقل لقرار من جمل   . س ما يتشكل من خنبة قادة الكوكبقرارات اإل

  ! عزمية شخص واحد مل تعد تكفى ىف هذا العامل الذى تصاعدت فيه قوى الشر آلفاق مذهلة

لعنف ! كال  ؟ لكن هل هذه مشكلىت حقا بل رمبا ال أواجه هذا املوقف .  حىت لو اقرتب مىن ، أعتقد أىن أستطيع أن أكون أكثر ترحيبا 
دته من املتخلفني العصاة قطاع الطرق بطريقة منظمة ومدروسةاحلضارة ستجد .  أبدا دة من تريد إ .  ال إسراف فيها وال ندم ، يوما طريقة إل

اهلنود احلمر أبيدوا .  وملا كان هناك شىء امسه الثورة الصناعية ، ولواله لتبددت إجنازات الكشوف اجلغرافية ، هذا حدث مع قراصنة البحار مثال
سست على  كم سيخسر االقتصاد :  قريبا ال بد وأن تسأل احلضارة نفسها.   الصناعة-حضارة ما بعد ، أعظم احلضارات إطالقا ، أراضيهمو

وقريبا أيضا ستكتشف اإلجابة  ، العاملى لو أزيلت غزة ووزيرستان والقرن األفريقى أو حىت معظم أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا من على اخلريطة
ت جيبون ويونج ! قتصاد العاملى سوف يتحسن كثرياأن اال:  املذهلة تنحل وننتهى مجيعا لعصور  ، لو مل حيدث هذا ستحل على حضارتنا نظر
  . ال حيلة ملثلى أو ألحد معها ، ظالم

اذ قرارت ختص رمبا ال يوجد إنسان قادر مبفرده على اخت ! اإلنسان أتفه من أن تعول عليه:   عد لقواعدك ! ال جتر وراء سراب ! بل مهال
دة كهذه لقنابل النووية ، أعظم من حكم أمريكا والزعيم احلق بكامل معىن الكلمة ، نيكسون نفسه.  اإل  ، والذى كان على وشك قصف ڤييتنام 

أن قلبه مل :  دمل ينجحوا ىف محله على االعرتاف إال بشىء واح -ومهما طنطنوا بعكس هذا ، حىت آخر يوم ىف حياته-لكن  ، جنحوا ىف إقصائه
نية اإلدعاء  ؛ يكن قاسيا مبا يكفى أكثر الناس شرها للسلطة واملناصب السياسية على وجه - مل يكن قاسيا مبا يكفى حنو فريقه الذى وصمه زورا ز

دة شعب ڤييتنام اجملرم ، مىف طردههو مبخالفة القوانني فتأخر  -األرض ىب االستقالة مل يكن قاسي ، مل يكن قاسيا مبا يكفى حنو إ ا مبا يكفى ألن 
ة الىت وضعوا فيها األمة األمريكية بتلويث يومى لسمعة قائدها ورمزها تشر كلية اجلربوت :  ذات الشىء.  وهكذا ، إذ هانت عليه تلك املعا

ا أقرب رفاقها وطردوها   . رجيان العظيم صار بطة عرجاء ىف نصف حكمه الثاىن.  خا

دة كاملة شاملة لكل األعراق قاطعة  ، غري صحيحة ’ مذحبة واحدة تكفى  ‘أن اكتشفت أن مقولىت القدمية مما يزيد الطني بلة  واملطلوب إ
دة قد حتتاج على األقل لقرار من جملس ما يتشكل من خنبة قادة الكوكب ! الطريق عزمية شخص واحد .  على كل حال أعلم اآلن أن قرارات اإل

تىن أى أحد ىف رمسيس بشىء واحد مل أكن أعرفه من قبل ! مل الذى تصاعدت فيه قوى الشر آلفاق مذهلةمل تعد تكفى ىف هذا العا مبا ىف  ، مل 
دة غالبية البشر مل أفكر أن الزر حيتاج شخصا  ؛ ال أكثر وال أقل ، فقط كشفوا ىل أن مشكلىت هى ذات مشكلة ضابط شندلر.  هذا احلاجة إل

لضرورة يوما أن أسحب مسدسا  ، ماذا لو كنت أ هذا الشخصومل أفكر قط  ، ما لكبسه وقطعا مل أفكر أن معتقداتى سوف تستلزم مىن 
رمبا األمر ال تكفيه عزمية البشر .  مبا ىف هذا قائد املعسكر النازى السفاح األثيم ، الناس يضعفون عند نقطة ما.  وأفجر به رأس رمانة عن قرب

  ! احلواسيبلعلنا ىف حاجة لعزمية  ؛ ال وجود له بني البشر أصال superleader ، ة سوپرمانلعلنا ىف حاجة لعزمي ، أصال

لكن .  وكفاىن ما كفاىن من شغل البال مبستقبلها ، لقد قلت لن أفهم مصر ؟ هل أصبحت مثله ؟ لكن ملاذا ال تثبت أنت نفسك على رأى
وال شىء  ، الفرد والعامل ؟ أليس هذا كالمك ؟ ما قيمة مصر أصال.  توقيت اخلاطئوالواضح أىن أقسمت ىف ال.  مرة أخرى يثبت أىن على خطأ

نه ال يزال هناك عامل يتحتم إنقاذه ، سواء ذهبت مصر للجنة أو احرتقت ىف آتون النار.  ىف املنتصف إنقاذه من املصري الذى .  اآلن تذكرىن 
سواء جلست أزجى الوقت ىف  ، عامل سوف ينقذ.  لقانون الثاىن للديناميات احلراريةاملصري الذى حذر منه ا ، ويونج حذر منه أرسطو وجيبون
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أو سواء مل نعرف بعضنا  ، أو سواء قاطعنا بعضنا ،  املوحلة املسماة رمسيس ’ الغرزة ‘ىف تلك  ، مناقرات مع ذلك الشيطان الرجيم املسمى ضهرى
  ! أو حىت سواء مل نولد أصال ،  من البداية

ا ضد الشىء ؟ الوقت يقول الشىء وعكسهإنه طوال  ستماتة ليس أل ا ال تعرف  ، ما الفارق بينه وبني زوجة إدوارد الىت تعارض  إمنا جملرد أ
ل إدوارد من زجيته ؟ الصواب ل من زواجى األثيم هذا.  يكاد ينتحر بغيبوبة السكر ؟ ماذا    . اجلنون هو أخف األقدار ؟ ماذا أ

  . كالمها مصر امللعونة امللغوزة ؟ إدوارد أم ضهرى أيهما أسوأ زوجة

 
  -علمى ما مل يسأله أحد لنفسه قط وىف حدود-واألهم من كل شىء  ، مصر هى مصر

  ؟ ملاذا كانت مصر أطول حضارة دامت بني كل احلضارات
ا   : ملوات بعثت من جديد أقوى مما كانتوىف كل مرة شارفت فيها على ا ، التفسري هو آلية قهر األنرتوپى املتضمنة ىف چيينا

ريخ األرض   ! ؟ من كان يتخيل بعد تدنيس اهلكسوس ملصر أن يظهر حتتمس ليؤسس أول إمپراطورية ىف 
  ! ؟ من كان يتخيل أنه بعد الفوضى العارمة الىت صاحبت بدعة أخناتون التوحيدية اآلسيوية أن يظهر الرعامسة أعظم ملوك مصر إطالقا

ضة اقتصادية ، يل أن بعد كل النجاسة العربية أن تظهر مصر احلديثةمن كان يتخ   ! ؟ ونصل اآلن ملا حنن فيه من قوة و
لفعل مل تكن إال تدنيسا أو تنجسيا للرتاب ال أكثر ا كلها  دة آخر چيني مميز لشعب مصر ، اإلجابة أ   . إما اإلرضاخ فال يتم إال 

  ، يل نظرية تقول إن النجوم امللتهبة تتوالد طوال الوقت ىف الكونمن كان يتخ:  بل دعك من كل هذا …
  ؟ حقا املسمى اجلاذبية جدا لكن السحرى املبتذلفقط بفضل ذلك الشىء و  ، الغبار األسود الباردجتمعا من 

  ؛ من كل ذى قبلوساعتها ستتحسن أفضل  ، األمور جيب أن تسوء قبل أن تتحسن:  ال تنس أبدا درس البورصة الكبري ، صديقى …
  ! تشر ورجيان ال يظهران إال عندما تصل الشيوعية إىل ذروة تنطعها

سريعا  ، يتطورون أو يبادون ، ما لنا ومال العرب:  دون أن يعرف مصدره ،  يرن صوت ضهرى ىف دماغ وحيد ؟ ما كل هذا اهلراء الذى تقول
ملاذا كانت مصر أطول حضارة  - حدود علمى ما مل يسأله أحد لنفسه قطوىف-واألهم من كل شىء  ، مصر هى مصر ؟ أم بعد آالف السنني

ا دامت بني كل احلضارات وىف كل مرة شارفت فيها على املوات بعثت من جديد أقوى مما   ، ؟ التفسري هو آلية قهر األنرتوپى املتضمنة ىف چيينا
ريخ األرضمن كان يتخيل بعد تدنيس اهلكسوس ملصر أن يظهر حتتمس ليؤس : كانت من كان يتخيل أنه بعد  ! ؟ س أول إمپراطورية ىف 

من كان يتخيل أن بعد كل  ! ؟ الفوضى العارمة الىت صاحبت بدعة أخناتون التوحيدية اآلسيوية أن يظهر الرعامسة أعظم ملوك مصر إطالقا
ضة اقت ، النجاسة العربية أن تظهر مصر احلديثة لفعل مل تكن إال تدنيسا أو  ! ؟  صاديةونصل اآلن ملا حنن فيه من قوة و ا كلها  اإلجابة أ

دة آخر چيني مميز لشعب مصر ، تنجسيا للرتاب ال أكثر من كان يتخيل نظرية تقول :  بل دعك من كل هذا … . إما اإلرضاخ فال يتم إال 
حقا  جدا لكن السحرى املبتذلفقط بفضل ذلك الشىء و  ، ردالغبار األسود الباجتمعا من  ، إن النجوم امللتهبة تتوالد طوال الوقت ىف الكون

وساعتها ستتحسن أفضل من كل  ، األمور جيب أن تسوء قبل أن تتحسن:  ال تنس أبدا درس البورصة الكبري ، صديقى … ؟ املسمى اجلاذبية
  ! تشر ورجيان ال يظهران إال عندما تصل الشيوعية إىل ذروة تنطعها ؛ ذى قبل

مث ما سر هذا اإلصرار  ؟ داميا رى حياض ؟ داميا لغز ؟ داميا مأساة ؟ داميا ماذا.  هكذا علمتنا أغاىن ونس!  مصر داميا مصر ، مصر ؟ مصر
مل واه كهذا ؟ م قچانچاويد ككل احمليط العرىب احمليالعجيب على أن املصريني ليسوا بدوا  ال أرى الفارق يستحق أن ينفعل  ؟  ملاذا التعلق 

والدليل مآثره اإلصالحية الىت تتناثر  ،  طبعا هذا موقفه . املصريون ليسوا حالة ميئوس منها ؟ ماذا يريد القول ! ن أجله كل ذاك االنفعالضهرى م
  . من حوله

عرب  وحىت عسكرى ، ماىل عرب االستثمارات الومهية ، اآلن تتعرض الجتياح عرىب شامل.  بل داميا ضحية!  مصر داميا مصر ، مصر ! مهال
  . وطبعا دعك من طابور السياسيني العمالء واإلعالميني السفلة ، هجمات القبائل
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  ، هل من سبب مينعنا أن حنىي اليوم دور مصر التحضرى التارخيى املقدس
  ،  جندالوهابيني ىف العرب اپشا الذى من أجله حارب إبراهيم 

  ، و أنور السادات العرب قطاع الطرق ىف ليبياأ ، ىف السودانجالىب العبيد اپشا العرب أو إمساعيل 
  ؟ فنحارب كل العرب أ من كانوا وأينما وجدوا وخنلص البشرية من شرورهم

  ! ذلك اللعني سيحدثىن عن أمحس وحتتمس أيضا ! أوه …

اجم ، أن تدافع ، يقصد أن تتصدى:  رمبا يقصد طموحات أبعد!  مصر داميا مصر ، مصر ! بل مهال ملاذا نغفل دوما هذه  ! حقا ! بل أن 
الذى من أجله حارب إبراهيم  ، هل من سبب مينعنا أن حنىي اليوم دور مصر التحضرى التارخيى املقدس ، حقا ؟ اللحظات املشرقة من التاريخ

فنحارب كل  ، ع الطرق ىف ليبياأو أنور السادات العرب قطا  ، ىف السودانجالىب العبيد اپشا العرب أو إمساعيل  ، جندالوهابيني ىف العرب اپشا 
مصر مل تشأ يوما أن  ! ذلك اللعني سيحدثىن عن أمحس وحتتمس أيضا ! أوه … ؟ العرب أ من كانوا وأينما وجدوا وخنلص البشرية من شرورهم

م حتتمس لية وال حىت ىف أ ىل تقطع دابر أولئك اللصوص طاملا كانت هلا يد طو  -رغم هذا-لكن  ، هى ال حتب احتالل أحد ؛ تكون دولة إمپر
ا كلما احتاج األمر لضبط.  إن اللعني يدفعىن طوال الوقت.   احمليطني  كل مآثره عشوائية وكيفما .  أراهن أنه كالعادة ال يعرف إىل ماذا يدفعىن 

  ! اجلنون ، هل يعرف أنه ال يدفعىن إال لشىء واحد.  اتفق

  . هو فقط مثلها ىف التهرب من حتمل املسئولية.  ضهرى ليس جاهال كزوجة إدوارد.  لكن مهال

  ؟ ملاذا ال يلقيه ىف مكان آخر ؟ لكن ملاذا يلقيه عندى أ . أرمى إللى ىف خمى وأمشى:  إنه حىت حيمل نفس شعارى

  ! سئوليةالعبة هى التهرب من امل ! ؟ أمعقول هذا ! ومل أفهم اللعبة ، كل هذه الشهور!   للغباوة.  رمبا فهمت اآلن ! آه

لقطعة الناقصة من اللغز الذى أمامى.  إنه يدفعىن بذات القدر الذى خيلى فيه مسئوليته:   للخبث مث يقول ىف  ، طوال الوقت يدفع ىل 
تى إال منك!  أنت املكنة ! أنت الرتكيب ! أنت أرسطو:  صمت أال .  إنه ال يريد أن أصل لنقطة أن أنفض يدى من اإلصالح!  القرار لن 

رغم كل عبثه اجملرم وغري .   إنه ال يدفعىن ألن أحاكيه ىف أفعاله اخلريية ؟ ما له وماىل ؟ يكفيه ما يقوم هو به من وظيفة املصلح طوال الوقت
كل شىء   ؟ أى شىء.  لشىء خمتلف.  إنه يدفعىن لشىء ما ؟  بل ملاذا ؟ كيف.  ال يتخلى للحظة عن تدينه وإميانه ، املسئول بعلمانيىت الطيبة

لطاملا كنت أكثر .  هل أ كنت معتدال أصال حىت جيعلىن متطرفا.  هو يقودىن ملزيد من احلدة ، سواء أيدىن أو عارضىت.  يدفعىن فيه للتطرف
لضبط.  املتطرفني تطرفا لقدر الذى يرضيه ! أ أيضا ’ ميط دماغى ‘رمبا يريد أن  ! هأ ؟ ماذا يريد  ل اقتنع بكالمى ه ! أفكارى ليست عنيفة 

تى إال قسرا مى ومل .  أ تقريبا جمرد حطام بشرى ؟ لكن أال يعرف قبل أى أحد أن ال شىء بيدى ؟ أيدفعىن هلذه ؟ عن النهضة الىت ال  ولت أ
ا على .   اشال حقاأنت لست ف ، آسف.  حلربه ضد التخلف الىت فشل أبدا ىف كسبها ، إنه يستخدمىن كدرع بشرى جلنته األرضية.  تثمر شجر

احلكومة نفسها كانت .  بل مل أكن ألحرك ساكنا أصال ، بينما يكن بوسع أمثاىل شيئا ، أنت تستطيع اإلمساك بقاتل نبيل.  األقل لو قورنت ىب
  dull شخص وأ ، أنت شخصية عريضة أفسح من احلياة يستلذ اجلميع كالمها:  طبعا املقارنة غري واردة.  ستعدم نصر هللا بضمري مسرتيح

طحت شركىت.   خلزىي املخزى كلما نظرت هلالة.  كئيب ثقيل ال يهتم به أحد طحتىن و ء الكتابة ، لقد   . أ الذى تعلمت على يديه ألف 
ما فعلته أن قلت هلا  بينما كل ،  لعارى اجلبان وقد تركتها تناطح دمحم حسنني هلوكة . بل هى مستعدة ملناطحة العامل كله من أجل ما تراه حقيقة

لضبط . ستعالء ليس لدى تيونرا ىف تلفازى جلنون مثلك ، أجننت  ضهرى ؟ ماذا تريد مىن    ؟ وتريد أن تصيبىن 

لة !  هلول احلقيقة ! أوه ؟ أية جنة ؟ جنة أرضية يقول .  لكنه ال يتحمل مسئولية إصالحها بنفسه ، إن السفنكس يعرف أن دنياه مقلب ز
هو ال  ! ال يقوى.  حىت هذه أجاب عليها.  عليه أن يبدأ بنفسه ؟ ماذا عن نفسه هو.  وال أعرف شيئا امسه الكفاح ،  لست صاحب قضيةعىن

فه فوق كوبرى أكتوبر .  هو يصلح قدر ما يستطيع.  حىت ابنته مىن ال يعرف إذا كان يؤثر فيها أم هى الىت تؤثر فيه.  يقوى إال على شاب 
ذا صراحة بنفسه ذات مرة.  حبيث مل يعد ذا شخصية أو إرادة ، چيينات األرضاختلطت به كل  السفنكس   . لقد اعرتف ىل 

.  أ أتكلم.  هو يفعل ؟ ضهرى أكثر منك مادية !  ؟ أممكن هذا !  للهول ؟ ماذا فعلت أنت.  على األقل هو يفعل ما يستطيع ! مهال
  ! وعلى كل شىء ، وعلى الرتكيب ، على املاديةو  ، أ عار على أرسطو.  فقط أتكلم

  ! هو مرسل ىل من مزامري داود كى يرعاىن.  هو رمبا مالك حارس ! أوه.  هو ليس شيطا كزوجة إدوارد ، إذن على حنو ما
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سيتربأ منه براءة  ، عكسيةلو أدى األمر لنريان .  لكن أكثر منه ال يريد املشاكل ، إنه يريد اإلصالح ، نعم !  ليس مالكا بل شيطان ، كال
خليانة والعمالة  ، چييناته ستجلدههو يعلم أن بعض .   هلا من فهلوة أم كل الفهلوات.  الذئب من دم ابن يعقوب ستلقى خطبا تتهمه فيها 

  . والكفر والتنازل عن العزة والكرامة والتاريخ التليد الذى مل يكن

آلية  ، الوحيدة الىت يعرفها survivalتقانة الـ  ، لتحيؤهذه حيلته الوحيدة ل.  هذه أقصى قدراته ؟ ماذا تطلب منه أكثر مما فعل ؟ أين العدل
دة ، التكيف الوحيدة الىت أبقتها له أمنا الطبيعة ا معركته األخرية اليائسة ضد الفناء واإل   . كى خيوض 

رادة ما ، حى ، بل على حنو ما هو شجاع . هو يعى مشاكله حق الوعى.  هو ليس كغريه.  بل لنكن أكثر إنصافا   ! متوقد ىف داخله 

.  ليس دراكيوال . ليس جثة.  إنه ليس متاما معدوم الشخصية .  إنه ليس متثاال أصم ؟ بل رمبا ما ذنب السفنكس ؟ ملاذا أذهب للجنون ! نعم
  . لكن دراكيوال ال ، فرانكنستاين رمبا

القرار .  أنت املكنة.  لذا يدفعك وخيلى مسئوليته.  يعرفها حق املعرفة.  چييناتههذه .  هذه أقداره . هذه قدراته ؟ ما ذنب السفنكس ! نعم
  ! قرارك أنت

  ؟ عالم ألومه إذن.  وأمني معى ، الرجل صريح مع نفسه …

رادتك أنت  أيها املغرور !  للنكتة ! إنه حيررىن ! القرار قرارك أنت …   . الوقح حىت حتريرى من القمقم مت 

س … آسف ألىن سأقسم على .  لكنها ستكون األخرية.  سأساحمك على العبث بعقلى هذه املرة ؟ من ميكن أن يكون ضد احلرية ! ال 
  ! كفى تعىن كفى.  ال مزيد من العبث بعد اليوم.  هذا من جديد اآلن

  ! لقد أنقذتىن من عذاب عمرى األكرب.  شكرا  ضهرى احلبيب …

  ! القرار قرارى أ ،  من اآلن فصاعدا:  منك هذا التعابث األخري لقد قبلت …

  . سوف أقتلك بنفسى حىت اآلن مل أقرر إن كنت تستحق العيش أملكن  …

  ! أمنا الطبيعة …إنه قرار شخص واحد  … قرار كهذا ليس قرارى أ …

  ! هم أن الصداع قد اختفىامل …

 
  . وجرياننا العرب يهزمون ألف مرة وال يستسلمون أبدا ، احدةالساموراى ينتحرون لو فشلوا مرة و 

  ، شعب ينتحر فيه املهزوم وصاحب أعلى نسبة انتحار عامليا حىت اليوم
لفطرة ؛ هو شعب مربمج چيينيا على إعالء شأن االنتخاب الطبيعى   ! آالت خالصة حقا ! أولئك حواسيب وليسوا بشرا!  شعب خنبوى 

  ، ىف اهلندسة النانوية ، چيينيةاليوم قصب السبق ىف اهلندسة ال نياپنية أن يكون للياال غراب!   للهول
  ! ىف كل تقنيات الغد ؛ ىف الروبوتيات ، ىف اجليل اخلامس للحاسوب ، ) االصطناعى سابقا (ىف الذكاء اآلىل 

لنبات ىن من اإلنسان ، آكل اللحموتطورت للحيوان  ، وتطورت للحيوان آكل العشب ، لو ها نقول احلياة بدأت  .  فيبقى دول نوع 
ويكتشف ىف حلظة تلك إساءة الظن الكبرية الىت الزمته لعقود ممثلة ىف  ، يتذكر وحيد أفالم كوروساوا الىت عشقها ! ؟ شايف التطور رايح إىل فني

.  على ابنه وال على زوجته انفعاال لنفسه أو لألسرة أو للشرفاألب ال يثور  ! فعال.  انفعاليني ااپنيني قوماالنطباع الذى كونه منها عن كون اليا
بني يوم  . يثورون فقط من أجل احلقيقة املوضوعية ، ضد النفس ، ضد األسرة ، ينفعلون فقط من أجل فعل الشىء الصواب ولو ضد القبيلة هم

لساكى بدال من الكاميكازى لورود و م األعداء  بعني ألمريكا ككلب خملصوأصبحو  ، وليلة استقبلت بنا جملرد أن عرفوا أن أمريكا أحسن  ، ا 
ا املنتصرة تى من فراغ ، وأ صية بيتك ذات صباح ،  فعندهم االنتصار ال  ملنتصرين ‘.  وال جتده على  لو عرب  .  پراطورهمقاهلا إم ، ’ ! أهال 

ىن قدام   ! ؟  للغو املقارنة ؟ ن ثقاىف عالشعوب ذات مكو .  كانوا فضلوا حياربوا أمريكا مليون سنة 

شعب ينتحر فيه املهزوم وصاحب أعلى .  وجرياننا العرب يهزمون ألف مرة وال يستسلمون أبدا ، الساموراى ينتحرون لو فشلوا مرة واحدة
لفط ؛ هو شعب مربمج چيينيا على إعالء شأن االنتخاب الطبيعى ، نسبة انتحار عامليا حىت اليوم أولئك حواسيب وليسوا  ! رةشعب خنبوى 
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ىف الذكاء اآلىل  ، ىف اهلندسة النانوية ، چيينيةاليوم قصب السبق ىف اهلندسة ال نياپنيال غرابة أن يكون لليا!   للهول ! آالت خالصة حقا ! بشرا
  ! ىف كل تقنيات الغد ؛ ىف الروبوتيات ، ىف اجليل اخلامس للحاسوب ، ) االصطناعى سابقا (

الذى يبدو ىف نظر نوعا من القبلية املمجوجة الىت ضقنا  ، هو ما خيص توقري اليااپنيني لألكرب سنا ، شف وحيد سوء فهم كبري آخرأيضا يكت
ا ىف منطقتنا توقري  ، الفيصل مرة أخرى هو عينه الفارق بني املوضوعى والذاتى.  ومجودا ال يتمشى مع روح احلداثة والشبابية والتطور ، ذرعا 

رد وليس والء قبليا غريز انفعاليا أعمى ، كبري هو توقري لعلمه ال لشخصهال ت وحيد أكثر استعدادا لفهم  . موقف عقالىن  بل أبعد من هذا 
تى حملارب يغرس سيفا ىف بطنه جملرد غلطة ارتكبها أال يزدرى ضعف املرأة ، موقف التعاىل النسىب لديهم على املرأة من مث  ، فقال لنفسه كيف 

ا لكان أول من حيرتمها ا وكفاء ا مرة أخرى ذات املوضوعية والتنافسية.  فبالتأكيد لو حدث أثبتت قو ن ؛ إ ن اللتان جتر ىف  القيمتان الكبري
  . دماء هذا العرق الفريد

نية هل قررت ! أوه ؟ ضرائبهم هى األعلى بني الدول الصناعية ، لكن ملاذا وهم ميينيون حقيقيون هكذا م مرة  :  بل قل ؟ أن تسىء الظن 
ن  ، األرجح ! ؟ ماذا سيكون حجم اقتصادهم ولو استيقظوا غدا وقرروا فجأة نسف تلك الضرائب للربع أو حىت للنصف س يؤمنون  م أ أ

ا الىت ال جيب أبدا تعجلها   ! للحظات التاريخ الكربى توقيتا

ن ، أحزاب ٣بريطانيا  ، مليون حزب ٣٠٠العرب   !  حلد اللعنة ، مظبوط ! ؟ شايف التطور رايح إىل فني.  اپن حزب واحداليا ، أمريكا حز
أوال أمريكا من .  احلضارة ثورة تقنية:  وكما أقول كل يوم منذ ولدت ، اپنواضح أن الثورة التقنية القادمة ها تيجى من اليا ، أوال وأهم كل شىء
ا ألى مكان ىف األرض وليس  ، اومة أو ممانعة أو نقاش أو حىت اقرتاح مقرتحاتدون مرافضة أو مق ، حقها حكم العامل من حقها أن ترسل قوا

نيا أن تسعى  . وما حتقق هلا من جرائها من ثراء وقدرة ،  كل ذلك فقط بفضل ما قدمته من ثورة تقنية ، من حق أحد جمرد السؤال عن السبب
أو القرصنة أو  مثال البلطجة : فلهذا مسمى آخر ، اجلامعة العربية أو أى أحد آخر للهيمنة إقليميا أو عاملياالصني أو إيران أو فرنسا أو روسيا أو 

عملت عصر املعلومات واالتصاالت والساتياليت واإلنرتنيت وكل .  أمريكا دى موش عارفة حتكم العامل:  لثا الطامة األهم.  قطع الطريق
 ، زى ما قال ضهرى ’ آخرهم اهلنود احلمر ‘ ، الربيتون أطيب من أن ينجحوا ىف هذا . على قطاع الطرق لكن موش عارفة تسيطر ، اجللوبة

ىن هلجرة والتكاثر.  أمريكا خمرتقة من الداخل.  وموش مستعدين يبيدوا حد  واألهم  ، إمنا املسلمني أيضا ، ليس الكاثوليك فقط ، العبيد مألوها 
م احلضارية البيض وأيديولو  !  ونالصينيون قادم:  من كل شىء سم كل العبيد وكل األقليات  ، بقوا أقليةچيتهم وجذو واحلزب الدميوقراطى الناطق 

دائما ما آمنت أن أكثر من يتحدثون عن نظرية املؤامرة هم أكثر من حييك .  أصبح أغلبية ، والطابور اخلامس لكل قوى التخلف ىف العامل
:  لكن اليوم مل تعد هناك حاجة ملؤامرات،  )  الواقع جلبىن مل أجرؤ على قول هذا علنا ىف رمسيس حىت ال أسىيء لونسىف (املؤامرات ىف الواقع 

ت أمرا معروفا للجميع وصراعهما على أيهما  ، تسابق خادم القرفني وأمري قطر على متويل اجلناح املسلم للحزب الدميوقراطى هائل النفوذ 
ت صراعا على املكشوفسيحكم العامل قبل اآل حىت يواصل الغرب قيادة العامل عليه أن يطرد كل املهاجرين وذريتهم رجوعا على األقل .  خر 
الىت تنجب طفال من أجنىب متخلف ترحل  . من تتزوج مهاجرا تنزع عنها اجلنسية . منح اجلنسية لألجانب خط أمحر.  للحرب العاملية الثانية

س طبيعتهم كده  ، دى حتمية طبيعية امسها التقنية . چيةدى موش مثالية أو أيديولو .  عاوزة خنبة حتميها احلضارة.  بطفلها أو يقتل ودول 
ت وال أيديولو .  وبس ،  يدافعوا عن احلرية للجميع ، فرسان املائدة املستديرة.  مسهم الفاشينياإللى  محلة صوجلان روما.  حيموها  ، چياتال نظر

ة لغىن عل م  ! أوه ؟ مائدة مستديرة.  فقط ال أحد يتعدى على حرية أحد ، وال العكس ، ى حساب فقريال حما هذه الكلمة ترتدد كثريا على األ
درس هذه الىت أحضرها إدوارد لنا.  األخرية ا أمام ضهرى لبدأ كالما لعشر ساعات من قصص التاريخ وحيا من ترابيزة  ترى من جيلس  . لو ذكر

  ؟ نعليها معه اآل
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  : لن تستمر أمريكا سيدة العامل كل هذه الفرتة إال ىف حالة واحدة ! مخسون عاما مدة طويلة جدا
  ، أن تتحرك الشركات وتعلن رفضها دفع الضرائب فوق نسبة كذا أو رفض دفع أية ضرائب مطلقا

بة ىف بوابة مبىن الكوجنرس - وهو األفضل-أو    ، أن يتحرك اجليش وحيشر د
  بدأ ىف ترحيل كل من أتى ألمريكا منذ احلرب العاملية الثانيةمث ي

  ! إىل من حيث أتوا -أو على األقل منذ اغتصب العبد الكاثوليكى چون كينيدى السلطة-

نه الطريق املثاىل للرخاء القتصاد احلر و حلل السحرى الذى كان غائبا عنكم . أ أكتب ببساطة مؤمنا  نا لنطبقه وهيا ب ، ها قد جئتكم 
 Everything is.  شفرات كيميائية.  چيينات.  بل أقوى منكم أنتم أنفسكم ، وال أدرى أن غباءكم وجهلكم أقوى مىن.  أيها األغبياء اجلهلة

gened! ا احلقيقية أبدا نيا زى ما كل الد !All in the genesأو  ، حسب صيغىت القدمية الىت كنت أقوهلا بسذاجة دون أن أعرف متضمنا
وصل ىب األمر أن جعلت نفسى حمل سخرية حني دعوت ضهرى  .  مل أكن أعلم أىن أ وحدى الغىب اجلاهل.  بقت بتقول كالببغاوات دلوقت

ىن ا على أية.  قد ال أتوصل أ هلا أبدا ، وتوصل ألشياء أفظع مائة مرة ، بينما املؤكد أنه قرأه عشر مرات من قبلى ، لقراءة الچيني األ حال  إ
ها ! إدعاء البالهة ، طريقة هذا اللعني دوما لنكتشف بعد قليل أنه  ، ىف كل مرة يبدأ النقاشات من نقطة سبق وحمصناها كلنا واعتقد أننا جتاوز

لتخبط الذى يبدو عليه   . بل خيطط للقفز بنا لشىء آخر ، ليس 

أى أمل لكم .   ملف قد أغلق.  حالة ميئوس منها.   لتخلف لألبد لقد حكم عليكم.  أقصد للتحضر ، أرسطو مل يدعكم أبدا للحضارة
دة.  سوى االنقراض ذلك بعد كل  ، ) ! دخالكم ملطحنة االقتصاد التنافسى احلر مثال (فقد فات أوان أن تكون النهاية انقراضا كرميا  . بل اإل

ذا احلجم .  دوالر سنو تريليوناألربعني اآلن  يقارب الكوكب داقتصا.  تلك املواجهات الدامية الىت وضعتم نفسكم فيها مع احلضارة بيزنس 
مهددا من قبل قطاع الطرق  ت،  ، ومن مث مستقبل الكوكب برمته ذلك االستثمار اهلائل.  ترتيبا عامليا جديدا يسمىحيتاج جلهاز أمن أو ما 
الىت استشرت اآلن ومألت كامل خريطة هذه وتلك .  غري العربية وغري املسلمة منهاواألسوأ ،  واملسلمة منها العربية ، الفاشلني ىف املشاركة فيه

هلجرة  ا على بقية العامل واإلرهاب واإلجنابالعامل    . ، وراحت تفرض إراد

ارت باإلم ا روما طريقةنفس الپراطورية الربيطانية ا ارت حني خنرت من الداخل ، الىت قهرت  ارت بسيطرة نق ، ا ا ا ت الشغيلة وحز ا
هى عينها حرفيا قصة  ، إن أمريكا وحزبيها.  ال بل بدأ التداعى قبل ذلك بنصف قرن على األقل.  على احلكم بعد احلرب العاملية األوىل

ضلت من أجله لثالثة عقود من الزمان.  جالدستون وساليزبريى مبجرد فعله  وها هو يتبخر اآلن ، حقا ما أتفه إشفاقى على مصر وعلى ما 
ت اإلمسنت ت وحضارات.  خسيسة من نقا ت تستطيع هدم إمپراطور لكاد فكرة الرأمسالية  ، إن النقا ال جمرد مصر الغلبانة الىت تتحسس 

ىل جلنب أو لتواطؤ أو ملالبعض جيفل عن التوسع اإلم.  التنافسية ضع قلبه الصخرى والبعض ي ،  حتتضنها قلوب واهنة نسانيةساذجة عن اإلاهيم فپر
حىت تتداعى  سنة ٥٠فليس أمام أمريكا سوى  ، لو القياس صحيح.  على كفه وحيمل الراية والرمح لتحديث العامل املتخلف العائش ىف قبور املاضى

صدار قانون  ١٩٦٤ىف  : هذه بعض النتائج الكارثية لوصول كاثوليكى حلكم أمريكا ! پراطوريتهاإم احلقوق املدنية الذى مل يكتف اليسار عندهم 
 ،  قانون اهلجرة الكارثى بكامل معىن الكلمة:  بل كانت الطامة الكربى ىف العام التاىل ، أعطى العبيد ليس املساواة إمنا السيادة على األسياد

  . مع التقييد التام على هجرة البيض ألمريكا ، الضمان املطلق تدفق للعبيد بال أية عوائق

األمريكية آلفاق أوسع وأعلى مبراحل پراطورية واملنطقى كان أن تصل اإلم ، مبراحل پراطورية الرومانيةانية كانت أضخم من اإلماإلمرباطورية الربيط
لضرورة ىف جمرد حدود الكوكب (ومراحل  ا قبل الوصول لليفوع حىت،  ) ليس  كينيدى مل .  چون إف ! لوال أن كتب هذا القانون شهادة وفا

املؤامرة الىت حلسن احلظ مل يكتب  (بناء الشيوعية داخل أمريكا من خالل قراره هائل الشذوذ جبعل احلكومة اجلهة الىت تصدر النقود يكن فقط يريد 
سوف يغرقها ىف طوفان من العبيد الكاثوليك والصفر واملسلمني  ، بل أعلنها صرحية أنه يريد تقويض أمريكا من جذورها ، ) هلا النجاح طويال

لو كانوا قد تركوه ىف شأنه ومل يتحدوه بتلك الصواريخ البلهاء .  أ مل أر ىف حياتى أحدا أغىب من الروس.  ) ولسوء احلظ جنح ىف هذا ( والسود
م أصبحوا يقتلون .  أقصد من صفيح ،  لكان قد حول أمريكا للشيوعية وسلمها هلم على طبق من فضة ، وحاولوا إذالله أمام شعبه شىء رائع أ

قبل قانوهم الفاجر كانوا يدققون  ! ؟ أين أنت  جيبون كى ترى.  إذ ال سبيل حلماية العامل احلر سوى هذا ، وته قبل أن يصلوا للبيت األبيضإخ
عودوا وبعده مل ي ، وجيرون له اختبارات الذكاء وكل االختبارات ، حيللون قسمات وجهه ليعرفوا انتماءه العرقى ، چيينية للمهاجرىف الصفات ال
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ذاك  ، نعم.  ومن مث وضعوا املسمار األول ىف نعش احلضارة األمريكية ، فتحوا الباب على مصراعيه.  يهتمون حىت إن كان حيمل أمراضا معدية
  ! القانون كان اإلرهاصة األوىل حلالة االنبطاح الكامل احلالية للغرب أمام العرب واملسلمني وغريهم من قوى التخلف عرب العامل

ىف بريطانيا مل  !  رمبا أمريكا أسوأ ، أوه.  وال أمريكا هى بريطانيا ، ال بريطانيا هى روما:  ألكن أكثر دقة ! القياس ليس طبق األصل ، مهالال 
ما الليرباىل وجالدستوناپملرستون يكن  يللى احملافظ دزرائ.  مل يكونوا غزوا لعبيد من اخلارج،  حزب الكدح ، أو حىت ما هو أدهى بعدمها ، أو حز

حيث لعل من هنا بدأت  ، ١٨٦٧وهذا منذ  ، پرملان سلطات أوسعالتعديالت الىت تعطى ال ، بل تبىن بنفسه وهو ىف السلطة ، نفسه وافق على
ريخ على العكس ككل عظيم.  الكوارث مجيعا ع لكنه مل حيطم أحدا بل وض ، dish the Whigsاعتقد أنه سوف .  كان النقطة السوداء ىف 

نية أبدا ، پراطوريةأيضا املسمار األول ىف نعش أعظم إم احلزب الدميوقراطى األمريكى اجملرم ال يقوم .  فما متنحه للشعب ال ميكن أن تسرتده منه 
ت أيضا ، فقط على عبيد اهلجرة قد األمريكية پراطورية اضمحالل وسقوط اإلم !  للهول.  نعم القياس ليس صحيحا.  بل على بلطجية النقا

ا ليست نسخة طبق األصل من اإلم . يكون أكثر درامية بكثري جرة پراطور إ ن يقصف مركزها  لكامل بسبب مساحها  ية الرومانية الىت خنرت 
لتكاثر واهلجرة ، العبيد وليست نسخة طبق األصل من  ، يونجاملذهل چية كما يسميها فبالعدوى السيكيولو  ، تكاثرفباهلجرة وال ، أن تقصف 

لقوة عرب تلك األداة املضحكة املسماة صناديق االقرتاع ت على احلكم  ا االثنان معا ؛ بريطانيا الىت استوىل فيها بلطجية النقا يبقى  ! إ
أن  : لن تستمر أمريكا سيدة العامل كل هذه الفرتة إال ىف حالة واحدة ! دة طويلة جدامخسون عاما م:  كل األمور حمسومة وواضحة  ! خالص

بة  -وهو األفضل- أو  ، تتحرك الشركات وتعلن رفضها دفع الضرائب فوق نسبة كذا أو رفض دفع أية ضرائب مطلقا أن يتحرك اجليش وحيشر د
أو على األقل منذ اغتصب العبد الكاثوليكى چون  - مريكا منذ احلرب العاملية الثانية مث يبدأ ىف ترحيل كل من أتى أل ، ىف بوابة مبىن الكوجنرس

  ! إىل من حيث أتوا -كينيدى السلطة

 
  . بل تالعب ىف تعريفها ، سرقها وحسبمل ي -كالعادة-لكنه  ، الكلمة سرقها اليسار منا ، وبلى ، أمنا الطبيعة تقدمية ، بلى
ا بطيئة للغاية فإن .  ة للغايةن تقدمية الطبيعة بطيئإ   . لتاىل أقصى ما ميكننا فعله بكل غرور البشرى هو جعلها بطيئة فقطوأل

  ، ؛ وما أدراك ما القانون الطبيعى على القانون الطبيعى نكون قد انقلبناأما لو حاولنا جعل التقدم سريعا 
  ؛ ينية كانت أم مدنيةد ، الوضيعة إنه القانون الذى جيب كافة القوانني الوضعية
  ! التحيؤ لألليققانون الدغل والصراع واالنتخاب الطبيعى و 

حملافظني ( Unhurriednessإذن التؤدة   …   ؛ وسياهى ،  ) الىت جاءت منها تسميتنا 
لبطش اولو حاولنا معاند ، قانون طبيعى أيضا   ، ستقابلنا أمنا الطبيعة ساعتها 

  ، والعقالنيني واإلنسانوينيلوقت منذ فجر التاريخ لكل املثاليني وهو ما نراه حيدث طوال ا
  ! منفوخ األوداج املدعو أفالطوناألصلى أتباع السافل 

موال نفطكم الساخنة ىف حتويل السوق املصرية إىل فقاعة.  النمو الزائد هو مشكلة املشاكل ، بلى وها  ، لقد جنحتم أيها األوغاد الوافدين 
يار اآلن هو كل شىء إىل لضبط هو سبب ازدراء أرسطو املربر جدا أرسطو لطبقة التجار  ؟ لكن أليست هكذا احلال دوما.  ا أليس هذا 

ألشغال الدنياتتحاجج اإلم ؟ ورجال املال ا كى تنمو جيب أن تستجلب العبيد كى تعهد هلم  لكنها ال تعرف أن هذا قصر نظر بل  ، پراطورية 
  . أن األفضل دائما السعى لنمو أبطا لكن مستدامو  ، انتحار حمتوم

ن تقدمية إ . بل تالعب ىف تعريفها ، سرقها وحسبمل ي - كالعادة-لكنه  ، الكلمة سرقها اليسار منا ، وبلى ، أمنا الطبيعة تقدمية ، بلى
ا بطيئة للغاية فإن .  الطبيعة بطيئة للغاية أما لو حاولنا جعل التقدم  . البشرى هو جعلها بطيئة فقطلتاىل أقصى ما ميكننا فعله بكل غرور وأل

دينية كانت  ، الوضيعة إنه القانون الذى جيب كافة القوانني الوضعية ، ؛ وما أدراك ما القانون الطبيعى على القانون الطبيعى نكون قد انقلبناسريعا 
الىت جاءت منها تسميتنا  ( Unhurriednessإذن التؤدة   … ! التحيؤ لألليققانون الدغل والصراع واالنتخاب الطبيعى و  ؛ أم مدنية
لبطش اولو حاولنا معاند ، قانون طبيعى أيضا ؛ وسياهى ،  ) حملافظني وهو ما نراه حيدث طوال الوقت منذ  ، ستقابلنا أمنا الطبيعة ساعتها 

  ! منفوخ األوداج املدعو أفالطوناألصلى  أتباع السافل ، والعقالنيني واإلنسانوينيفجر التاريخ لكل املثاليني 
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عمة ومن مث مستدامة املطلوب ا فقط ، إذن تنمية خنبوية بطيئة هادئة    ، وال تعىن كثريا بشأن الفقراء ، تعتمد على اجلديرين 

م هو ك ، ليس لشر فينا أو كرها هلم   . القاضية على اجلميعسولة املوت پإمنا لسبب غاية ىف البساطة أن االهتمام اخلاص 
  . حبا فيهم أو ترحبا منهم ، الفقاعات تنشأ حني يبدأ أحدهم التفكري ىف تنمية واسعة للطبقات أو الشعوب الفقرية

  وحيد للجشع فيهاهو التعريف الو  ، إنه طعم اشرتاكى ابتلعته الرأمسالية
ر  ، اجلشع مبعناه السيئ ألن كل ما عدا تلك هو جشع محيد ( ا    . )  خييا قامت على هذا اجلشع احلميدوأل

  ! إمنا هو فرمان أزىل من أمنا الطبيعة ، ليس سببه مشكلة ىف الرأمسالية أو االشرتاكية لتحيؤإن انعدام فرص الكساىل أو الفاشلني ىف ا

عمة خنبو تنمية إذن  املطلوب ا فقط ، مستدامةومن مث ية بطيئة هادئة  ليس لشر فينا  ، ىن كثريا بشأن الفقراءوال تع ، تعتمد على اجلديرين 
الفقاعات تنشأ حني يبدأ أحدهم .  سولة املوت القاضية على اجلميعپم هو كاخلاص إمنا لسبب غاية ىف البساطة أن االهتمام  ، أو كرها هلم

وحيد للجشع هو التعريف الو  ، ابتلعته الرأمسالية إنه طعم اشرتاكى .  حبا فيهم أو ترحبا منهم ، للطبقات أو الشعوب الفقريةالتفكري ىف تنمية واسعة 
رخييا على ذلك اجلشع احلميد ، وكل ما عداه هو جشع محيد ، احلقد الطبقى هو اجلشع الشيطاىن الوحيد . فيها إن انعدام .   والرأمسالية قامت 

  ! إمنا هو فرمان أزىل من أمنا الطبيعة ، ليس سببه مشكلة ىف الرأمسالية أو االشرتاكية لتحيؤافرص الكساىل أو الفاشلني ىف 

ت ؛ ) الرعاع ( ال يزيد شيئا عن كالم أرسطو عن أن الدميوقراطية هى حكم الفقراء ذلك -ألحرى-بل  ، كال  ، الدميوقراطية تعىن االنتخا
ت تعىن املزايدات واهلبات والتسهيالت وقروض  وقروض املالبس وقروض تناول العشاء وقروض السيارات وقروض التعليم العقارات واالنتخا

ب واسع ألموال الشركات حتت مسمى الضرائب لتمويل كل هذا ، وقروض كل شىء لكل من هب ودب بل فقاعة  ، والنتيجة ليست جمرد 
ت البلطجية:  تتفاقم ىف متوالية هندسيةاقتصادية  ت حيتاجون للنقا ترتفع األجور  ، ع األجوروكى يكسبوها يعدون برف ، كى ينجحوا ىف االنتخا

ن ال أمل هلم إال ،  يزيد من جديد حجم احلكومة ، رفع الضرايب كمان مرةال حل إال  ، يقولون ما لناش دعوة ، فرتتفع األسعار يقنعون اجلوعى 
م من جديد ، املزيد من االعتماد على مجعيتهم اخلريية الكربى هذه يار شاملالعنتهى إىل ت ، وهلم جرا … يعاد انتخا بنوك :  جلة اجلهنمية 

م بها الفقراء كعاد لربط بني أ ال  . مفلسة ال جتد مربرا الستمرارها أصالشركات و  ، خاوية قد  ال  ، الرأمسالية والدميوقراطيةأفهم من أين أتوا 
ما نقيضأرى أية عالقة عضوية بينهما  ىف بركة ضحلة من  األوىل والثانية تذيب ، فشى األنرتوپىواحدة تبىن وتعلو وتقاوم ت ، ان جذرتبل أرى أ

  .  الوسطية والبدائية والتخلف يتشارك فيها اجلميع

ت من املطالبني  -وزمالئهحايك ڤون مدرسة - حتول شيئا فشيئا حنو املدرسة النمسوية  ، املفارقة أن فرييدمان صاحب عصا الساحر تلك و
ا إصبع ، قائال حنن ال حنتاج لبنوك مركزية من األصل ، صاللغاء نظام االحتياطى الفيدراىل أ ا أمواال غري  ( ا حكومياذلك أن  رغم كو

ال شىء أفضل من ترك كل  . ومن مث يساعد على خلق الفقاعات ،  مييل للسياسات التضخمية ، واإلصبع احلكومى اشرتاكى بطبعه،  ) حكومية
سيصححه الباقون  ، أو يعرض سعرا أقل مما جيب ، البنك الذى يطلب سعر فائدة أكثر مما جيب ؛ لقوى السوق -مبا فيه سعر الفائدة-شىء 

هو الذى دور حكومى واسع ىف العشرينيات :  فذلك ما حدث فعال ، صحيح -ڤيينا وشيكاجو- كالم املدرستني .  ويتحمل هو وحده اخلسارة
الدخول حلرب عاملية دورت عجلة املصانع وسرعت  - أى العامل-ومل ينقذه منه إال قراره  ، العظيم ىف وجه العامل كلهلكساد أفضى لفقاعة انفجرت 

  . التقنية وقللت عدد السكان

كان ذلك  ! إمنا رووسيڤيلت ، ليس هتلر ، كال.  بقدر ما يرجع لواحد فقط بعينه ، الفضل ال يرجع كله للستني مليو الضحا ، للدقة
 ذلك كى يتسىن له ، سنة ١٢وال  ٨وال  ٤ال  ، وقد أعلنها صرحية أنه سيستمر حاكما لألبد ، ر الشعب األمريكىالشيوعى اجملرم جيثم على صد

ت- ومل ينقذ  ، وقد جنح ىف هذا فعال.  بيد سياسات اشرتاكية الفقر للجميع الىت تفتق ذهنه القعيد عنها -هو أركان حربه من بلطجية النقا
رة أخرية صغرية للبيت األبيض ، املوت جهده اجلبار ىف تلك احلربالبشرية منه سوى أمت مالك  دب األمل من  -وساعتها فقط-ساعتها .  بز

  ! جديد ىف جمتمع البيزنس وبدأت عجلة االقتصاد تعاود الدوران
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سياسات تسعينيات كلينتون  أخرياو  . املؤمل تضخم السبعينيات املدمر هى السبب ىفملثل سياسات الستينيات االشرتاكية :  وهلم جرا …
ا وال يزال البعض ينمو حىت اللحظة ىف وول سرتييتالىت  وال  ، أيضا ىف شركة كيوپيد توشك العجلة أن تدور هناورمبا  ، انفجرت بعض فقاعا

  ! أحد يدرى ماذا بعد

 ١٩٧١ىف أرغمت نيكسون ورطت و الىت  ، الومهى ’ جمتمعه العظيم ‘االنفاقات اجملنونة لچونسون على  … ! تضخم السبعينيات ! آه …
لو كنت أعرف أن النمو  …ىف خرق صريح لنصوص الدستور الذى يقول إن العملة إما أن تكون ذهبا أو فضة  gold standardعلى إلغاء الـ 

  ! كقياس للعمالتلرمبا كرست كل حياتى للنضال ضد قرار التخلى عن الذهب   ، الزائد غري املسئول شىء رعاعى شيطاىن هلذه الدرجة

 
لث هلما   ! واالقتصاد اإلنساىن التناعسى النجس ، االقتصاد الوحشى التنافسى الطاهر : االقتصاد نوعان ال 

  . أموال اإلرث العائلى قذرة إال ما طهرته بنفسك منها ، رتول قذرةپأموال ال : كل األموال السهلة أموال قذرة
  ، ) تنحية أموال االسرتقاق واالستحالل والغنائم والسرقة والنصب جانباطبعا مع  ( كلها قذرة وقس عليها

  ، الفلوس املطبوعة على طريقة املأفون كينز ،  وأقذر الكل أموال الوظائف احلكومية
م ىف اليوم التاىل لريدموها واعظهم أجرا آخر ، هات الناس ليحفروا حفرة واعطهم أجرهم   ، مث ها

  ، وملاذا ال تقول تشجيع اإلنتاج ، هالك حيرك االقتصادويقولون لك تشجيع االست
  . وترك اإلنتاج واالستهالك مها بدورمها يتنافسان تبعا للعرض والطلب ، بل ملاذا ال تقول عدم تشجيع أى شىء

  ! املال النظيف الوحيد هو الكسب الذى خرج مصطليا بنريان السوق التنافسية …

حاجة ألى تدخل حكومى كى تصلح من نفسها وتفرز وتعدم البيض الفاسد أو ما يسمى بلغة السوق الرأمسالية ليست ىف :   هم على حق
ت وكل شىء لكن يتم  الىت يعشقها ونس وال تساوى مثن الورق الذى طبعت عليه junkالقمامة  ، املوجودة دائما أبدا كأسهم وسندات ورهو

كل .  التدخل احلكومى هو املصدر الوحيد للكوارث ، العكس هو الصحيح.  التخراج الفضإفرازها طوال الوقت كما يقوم أى جسم حى 
تى من ريع األرض  ليس الرشوة كما تعرفها :  هذا هو تعريفى للفساد.  هو مال قذر ،  أو عن طريق مجع الضرائب ، ) أو ما حتت األرض (مال 
لث هلما.  ةإمنا كل حماولة لالستدارة على املنافس ، فرنسا أو روسيا أو مصر  ، االقتصاد الوحشى التنافسى الطاهر : االقتصاد نوعان ال 

أموال اإلرث العائلى قذرة إال ما طهرته بنفسك  ، رتول قذرةپأموال ال :  كل األموال السهلة أموال قذرة  ! واالقتصاد اإلنساىن التناعسى النجس
أموال الوظائف وأقذر الكل  ، ) اق واالستحالل والغنائم والسرقة والنصب جانباطبعا مع تنحية أموال االسرتق ( كلها قذرة وقس عليها.  منها

م ىف اليوم التاىل لريدموها واعظهم أجر  ، هات الناس ليحفروا حفرة واعطهم أجرهم ، كينزأفون  الفلوس املطبوعة على طريقة امل ، احلكومية ا مث ها
وترك اإلنتاج  ، بل ملاذا ال تقول عدم تشجيع أى شىء ، وملاذا ال تقول تشجيع اإلنتاج ، ويقولون لك تشجيع االستهالك حيرك االقتصاد ، آخر

 ! املال النظيف الوحيد هو الكسب الذى خرج مصطليا بنريان السوق التنافسية ….  يتنافسان تبعا للعرض والطلبمها بدورمها واالستهالك 
لنريان السعري احلقيقى تبقى مكاسب الناس البسطاء  .  و الذى تبدع من أجله ما مل يسبقك إليه أحد من قبلكاملال الطاهر حقا ه ؛  وأقصد 

  ! مال أنرتوپى لو شئت ، ال هو طاهر وال هو جنس ؛ هى مال عادى ،  العادية

وصلنا قط  ألنه ولو حدث هذا ملا ، أن تفلس الشركات ببساطة وصمت يوميا:  بطريقة أخرىبطيئة الية النخبو تنمية دعىن أصيغ تعريف ال
ا حىت اليوم.  لنقطة الكساد بينما كان املفروض إطالق رصاصة الرمحة عليها منذ ظهور  ، ما الذى أبقى ديناصورات مثل چنرال موتورز وشبيها

لتخلف املسمى الصناعات كثيفة العمالة ، اإلجابة هى احلكومة ؟ تويو ىف الستينيات ب بلطجية املبتهج بنه ، ذلك الكيان السعيد دوما 
دته وعظمة مؤسسيه ت لكل مشروع عمالق مهما كانت ر  ، أ شخصيا أخجل حني أرى سيارة كتب عليها صنعت ىف أمريكا أو اليااپن.  النقا

ال أصال السؤ  ؟ االشرتاكية ؟ الستينيات.  تنتج فقط ما مل تسمع عنه البشرية أصال ، بينما املفروض على مثل هذه األمم أن تصنع لنا املستقبل
صناعة مستقبلية  ، هى محاية صناعة غري موجودة أصال ، احلالة الوحيدة الىت قد أقبل فيها أن تتدخل احلكومة حلماية صناعة ما!  جييب عن نفسه

ل خامس ولعل أشهرها تبىن احلكومة اليااپنية ملشروع جي ، وهى أمثلة قليلة جدا على أية حال ، وليدة ويتخوف اجلميع من املغامرة فيها
لضبط ، مل أقل أقبل إمنا قلت قد أقبل.  للحاسوب ، فال جيب إال  تدخل حكومى وحيدحدث ومسحنا بلو فهو أنه  ، ذلك ألنك لو شئت رأىي 
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إلجهاز على الضعفاء والفاشلني دة وطأة التنافس واإلسراع  لضبط (!  وطاب مساؤك  چنرال پينوتشيت،  أن يكون لز  أما لو شئت رأىي 
لضبط نص نص ، لضبط   . ) ! فهو أن تزول احلكومات أصال ، وليس 

 
  ! اجللوبة الفقاعة الىت ال يتحدث عنها أحد هى فقاعة

  ! املشكلة عدم وجوده أصال ، املشكلة ليست ىف وجود غزو ثقاىف ضد …
لية …   ! ا أصالاملشكلة عدم وجوده ، صهيونية ضد- املشكلة ليست ىف وجود مؤامرة إمپر

للوو ضخما من اهلواء ،  bigger is better ، نعم خلراء املسمى شعوب العامل الثالث ، لكن هذا ال يعىن    ! أو حمشوا 
  ! ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنني ويطرح للكالبرمبا كان اليهود أكثر حكمة من أرسطو يوم قالوا  !  للهول …

يار اقتصادى وألشياء أخرى ال أحب التفكري  ما تبعه من فقاعة ىف سوق األسهمماذا لو كان الغزو العرىب لكيوپيد و  سوف تؤدى لتضخم وا
ألن نضرب ساعتها أيد كفا بكف ونقول إنه جمرد التاريخ يعيد نفسه مبناسبة الذكرى املئوية  ؟ ماذا لو كان البداية لكارثة اقتصادية عاملية ، فيها

فالس أحد بنوك األسكندريةللكساد العاملى املخيف الذى ب   ! ؟ دأ 

ا تلك  !  للهول املشكلة ليست ىف وجود غزو  … !  اجللوبة الفقاعة الىت ال يتحدث عنها أحد هى فقاعة : لنسبة للجلوبةاملأساة ذات إ
لية … ! املشكلة عدم وجوده أصال ، ثقاىف ضد  ، نعم ! شكلة عدم وجودها أصالامل ، صهيونية ضد- املشكلة ليست ىف وجود مؤامرة إمپر

bigger is better  ، للوو ضخما من اهلواء خلراء املسمى شعوب العامل الثالث ، لكن هذا ال يعىن  رمبا كان  !  للهول … ! أو حمشوا 
ت الر پر اإلم …!  ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنني ويطرح للكالباليهود أكثر حكمة من أرسطو يوم قالوا  ومانية والربيطانية بنيت ىف اطور

ر هادئة كما يقولون ، قرون حتديث  -ىف مجيع اجتاهات البوصلة األربعة مبا فيها تركيا-لكن انظر ماذا جرى حملمد على عندما تعجل  ، أى على 
حتدى إجنلرتا تلك  -حلضارة والتحضرىف حلظة مراهقة أخرى نسى فيها الفارق بني ا-دمحم على هذا نفسه  ؟ الربابرة احمليطني مبصر ىف بضع سنوات

ت رخيصة عدمية الشرف ىف رشيد ودحرها خارجا ىف  ، جبالل قدرها هل نسيت  ؟ فماذا فعلت ، ١٨٠٧سپتمرب وطعنها مبذحبة حرب عصا
لضبط ىف اليوبيل املاسىإ ، سپتمرب العام التاىل أو بعد التاىلالفارق أن ليس  . سپتمربوأيضا ىف  ،  بل عادوا إليها ، كال  ؟ مصر  ٧٥بعد  : منا 

ليوم والساعة   ! ؟ الذى يكرهه إدوارد أليس هذا االستثمار بعيد اجملرى … ! عاما 

،  ) هيك عن األفريقية  (إخل  …مت التوسع ىف اجللوبة لكن عرب سلسلة تنازالت ضخمة جتاه القيم األوروپية والصينية والروسية والسعودية لقد 
ا أصبحت  أخريا مبنظمة التداول العاملية ليس فقط للشلل التام حىت وصلنا ا شأن -، بل إىل أ  تنادى بعكس ما نشأت من أجله - ! أية فقاعةشأ

مل يكن أمرا من قبيل  ، أحد معاقل االسرتقاق واالستحالل العرىب املسلم-اآلن فقط الحظت أن موت هذه املنظمة الذى مت حتديدا ىف قطر  (
سم  مل تصبح اجللوبة غزوا اقتصاد وثقافيا من طرف واحد كما تصور البعض من أصحاب الصوت العاىل . ) دمية املغزىالصدفة ع ، إمنا حتولت 

، أى لنوع كارثى من الوسطية واالحنطاط واملوات  ، إىل نوع من اشرتاكية عاملية للمذاهب واألفكار الدميوقراطية والتساوى بني الشعوب والدول
يهتمون  ؟ هل هى األمركة أم الصيننة ، هل اجللوبة هى الغربنة أم األسلمة:  الكل حتاشى السؤال املهم . هو أقصى ما يرعبىن اآلنرتوپى األن

بل أحالت الكوكب كله لروما جديدة ختتنق  ، اجللوبة مل ترتق بشعوب التخلف !  هلول هراء الكارثة.   كل شىء إال هو هوية الكوكب  ’ وية ‘
  ! بعبيدها

التنافسية والصراع :  لكن أحيا ينسينا هذا احلكمة األصلية منه ومن الرامسالية ، لطاملا أيدت تعملق الشركات ومنو االقتصادات وجلوبة العامل
الرأمسالية العليا أو  اإلندماج أو التنمية أو اجللوبة الىت تتنازل عن معايري.  ال تنازل قط عن الكيف على حساب الكم ، أقصد املفضى لالرتقاء

دة حدة التنافسية والكفاءة اجنرافنا وراء اجللوبة أنسا أنه ال يوجد أصال شىء .   ليست إال نوعا من اشرتاكية البداءة ، تصنع هلدف آخر غري ز
دة ، لن يصبح العامل كله رأمساليا يوما.  امسه اشرتاكية الرأمسالية ء آخر ال جيب أن ننساه خبصوص الفكرة إنه شى.   ولذا فاحلل الوحيد هو اإل

حبكم التعريف النخبوية تعىن تقليص طوفان .  إن الصراع ال بد وأن يفضى بطبعه لتخفيض عدد السكان:  أقصد ألمنا الطبيعة ، األصلية للرأمسالية
  . الكائنات عدمية القدمية
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مل  . نفسه ’ األستاذ ‘لكننا مل نفهمه مبا فيه ذات مرة  ، منا الدرس هنا ىف مصرمرارا وتكرارا حاول اإلجنليز تعلي.  التنمية اهلوجاء ! آآآآآه ! آه
 ، مل يفهمه طلعت حرب أو غريه حني قالوا له أنتم تصلحون اآلن مزرعة قطن فقط.  يفهمه اخلديوى إمساعيل حني قالوا له أجل إلغاء السخرة

تى الحقا تى الحقا  ، مث أنتم تصلحون اآلن صناع غزل فقط ، والتصنيع  وا إنشاء عارضأمحد لطفى السيد مل يفهم ملاذا .  إخل …والنسيج 
م يريدوننا جهلة كما يطنطن الناصريون والشيوعيون.  جامعة القاهرة ، إمنا ألن كلمة جامعة تعىن ىف خميلتهم شيئا معينا  اإلجابة هى ال ؟ هل أل

واملطلوب كان ساعتها االرتقاء أكثر مبا هو دون التعليم اجلامعى وجهودهم فيه ال  ، صرى، مل ينضج له بعد اإلنسان املصرى واجملتمع امل جدا
لفعل نرى صواب تفكريهم حني نرى جامعة احندرت لال شىء ، ينكرها إال وقح ا أصال بنيت كنصف شىء و اية هلا . ، أل ، ولو  األمثلة ال 

والشىء حىت يتم بصواب ال بد أن يدرس جيدا أوال وتنضج له   ، لكل شىء أوان عندهم . ورال تفهم كيف يشتغل العقل الربيىت ألدنتها على الف
لربود ىف هذا العامل سوى عرق واحد ، كامل الظروف الالزمة إلجنازه على أفضل حنو ممكن   . لكن لألسف ال يوجد ما يتمتع 

ت البنية األساسية للجلوبة صنعت من أجل تسريع انقراض كان جيب أن يكون مفهوما أن ثورة االتصاالت وحترير التداول وغريها م ن مكو
، وليس على أساس  صنعت من أجل توحيد العامل على أساس أفضل قيم ونظم معروفة فيه ؛ الشعوب املتخلفة وليس خللق اشرتاكية عاملية للتخلف

ا تعطينا املتوسط احلساىب مليول اجملتمع وليس  ، اشالنفس السبب الذى جيعل الدميوقراطية نظاما ف (املتوسط احلساىب ألمزجة الشعوب  هو كو
ال إلطالق عنان السيحان والغثاء والوسطية  ، لتقليص األنرتوپى منه ، أداة قسرية لصفونة العامل ، هكذا كان الواجب أن تكون اجللوبة.  ) أفضلها

  . بل أداة لصفونته ، هى ليست تنمية عشوائية من أجل العشوائيني ، كل العامل  خيطى من فهم أن الرأمسالية أداة لتنمية.  وسيطرة سيكولوچية العبيد

 
  ؛ أمنا الطبيعةنواميس لكن أحدا ال يستطيع إطالقا االلتفاف على  ، ميكنك التحايل على شرائع هللا ما شئت

  ! ولعل هذه أبسط طريقة لتمييز اإلله املزيف من اإلله احلقيقى

ن أقصى  اقد تردون  إجابىت قد تكون مفاجئة .  لكن مل نقض عليها ، ما جنحت فيه الرأمسالية هو ختفيف وطأة فرتات الركود وتقصري مد
ا  ! أ ال أخجل أصال من دورات الركود:  بعض الشىء ا املتواصلة على فرز البيض  ، إكليل غار على رأس الرأمسالية -على العكس-إ يثبت قدر

كل ركود خيرج بعده االقتصاد صحيا رشيقا .  مث سحقه حتت أقدامها -كم الساخنة القذرة أو األيديولوچية أو احلكوميةأنتم وأموال- الفاسد 
ال بد أن تتم  ، مهما حاول رووسيڤيلت أو إله رووسيڤيلت . العمالة الزائدة والصناعات املنقرضة : ذلك أنه ختلص من احلمولة الزائدة ، منطلقا

لكن أحدا ال يستطيع إطالقا االلتفاف على  ، ميكنك التحايل على شرائع هللا ما شئت.  ا وتقضى على من عفا عليهم الزمنأمنا الطبيعة دور
  ! ولعل هذه أبسط طريقة لتمييز اإلله املزيف من اإلله احلقيقى ؛ نواميس أمنا الطبيعة

لضبط ! أوه  ’ الغشاش ‘وإله اإلسالم  ، الذى حيب كل الناس ’ املغفل ‘سيحية إله امل:  اليوم أكتشف أن اآلهلة فراخ أيضا كفراخ ضهرى 
، يرفعك ألعلى مكانة لو أنت  الوعد مطلق العدلصادق يد الرمحن الرحوم اإلله الوح- ’ الضاغنة ‘وأمنا الطبيعة  ، الذى يستعبد اإلنس واجلن

ا ء كروث ، الرحوم هذه ليست غلطة مطبعية (تحق العيش أو لو وجده صعبا عليك ، ويسارع لقتلك لو ال تس جدير   ، فالرحيم تلك كارثة كر
  ! ) فحسب تفسري صديقى اإلمام القرطىب لفاحتة الكتاب هى وصف حملمد ألنه ال يوجد إله رحيم

 
  ؟ تقنيا أى عقد ضائع ودائما أبدا اليااپن عظيمة التماسك راسخة االقتصاد ورائدة ، أ مل أفهم قط مصطلح العقد الضائع

  ، هل هى جرمية ذلك النمو اهلادئ الذى يعرف طريقه جيدا دون سعى لفرقعات أو فقاعات أو دراميات أو مانشيتات …
  ، النمو الذى يعتمد النوعية ال الكم قانو له ، damped-Overوال  damped-Underالذى ال هو  ’ احلرج ‘النمو 
ر عكسية كان األفضل منها أن مل يكن قد حدث أصالال ليعكس اجت ، الذى جاء ليبقى الرصنيالنمو    ؟ اهه بعد قليل 

  ؟ سداحا مداحا لكل حثاالت األرض كمغربأنتم الذين جعلتم  ، هل ما أغاظكم مثال حرصها على نقائها العرقى

ما يثري اخلجل هو املتسبب  ؛  الركودال شىء يثري اخلجل ىف دورات  ! إنه اإلنسان:  املشكلة ىف كل احلاالت أنكم ال تعرفون أصل املشكلة
جلاهل والراسب والبليد والتافه أتى ىل بشىء آخر من اهلندسة ال يقل فلسفية عن .  اإلنسان:  فيها ونس الذى طاملا دأب ضهرى على وصفه 

وهو يشرح ىل بطريقته التدريسية  ، ليالنعم كان ممال ق.  steady state conditionالقانون الثاىن للديناميات احلرارية أو شرط احلالة الثابتة 
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أو مبصطلحاتى أ هو  ، وهى السر وراء إدمانه املضاربة ، بل يعتربها هو فلسفته ىف احلياة ، لكن النتيجة الىت أرادها كانت عميقة جدا ، املتعجرفة
لدوراتية كناوسيا أخذ يشرح قائال ختيل  . سواء امليكانية أو الكهربية منها حتدث عن ثالثة منحنيات معروفة جدا ىف علوم هندسة االهتزاز.  يؤمن 
اإلزاحة عن هذه النقطة تشبه أسعار .  ، إنه يتحرك جيئة وذها حول نقطة إتزانه إىل أن يستقر ىف نقطة املنتصف ىف النهاية بندوال يهتز ىف اهلواء

وهكذا حىت  ، مث ألعلى أقل مرة أخرى ، وإن ليس بذات القدر السابقترتفع سريعا عاليا مث ترتد بقوة ألسفل  ، البورصة ىف بداية كل جلسة
مث قال ختيل أنك غمرت هذا البندول ىف سائل عاىل اللزوجة كزيت حمركات .  انتظارا لبداية حركة عنيفة أخرى ، تستقر عند سعر وسيط معني

لضبط لنقطة اإلتزان إال بعد فرتة شديد ما سيحدث أنه سيتحرك ببطء.  ، مث أبعدته عن نقطة إتزانه السيارات الكثيف يسمى .  ، وال يصل 
وال شك أن بني .   Over-damped Vibration System، والنظام الثاىن  Under-damped Vibration Systemالنظام األول 

لث وسيط ، ولتكن مثال سائل  ضخامة كزيت احملركات، وال متناهية ال ء، ال تكون فيه اللزوجة متناهية ىف الصغر كما اهلوا النظامني يقع نظام 
،  ىف هذه احلالة سيتحرك البندول جتاه نقطة إتزانه بسرعة أكرب كثريا من احلالة الثانية.   خفيف متوسط اللزوجة كاملاء أو الكحول أو زيت الطعام

 Critical-dampedيسمى ىف هندسة االهتزاز  ، هذا املنحىن الناعم السريع شبه الرأسى لكن دون أن يتجاوزها ليصنع ذبذبة ىف اإلجتاهني

Vibration System   .ألنه مبا أن اإلنسان كائن غري عاقل فهو حمدود الكبح  ؛ هو على حق.  هو يؤمن أن احلياة اإلنسانية تتبع املنحىن األول
Under-damped يق التفاىف عجيب يسمونه حلزون ال يذهب من النقطة أ إىل النقطة ب إال عن طر  ، يتصرف بعشوائية وانفعال وختبط

لكتيك ائية ىف منحنيات البورصة املشرشرة ، الد أو عرب أن ترتكوا الشىء يزيد عن حده حىت تالحظونه  ، أو على األقل عرب تكسرات ال 
إال أننا ننسى  ، و لغوصةأما احلاسوب فيذهب بنا من أ إىل ب مباشرة عرب خط مستقيم بال عك أ.  وكال األمرين خطأ وعار ، فتقلبونه لضده

الوحيد  وال غرابة أنه النموذج املتفرد . Critical-dampedأن النموذج املثاىل الصعب الراقى لدى أمنا الطبيعة هو النموذج احلرج  -أو نتناسى-
  ! ال يوجد سوى أسرع طريق واحد ، ألنه بينما يوجد بليون طريق للعك ما بني أ وب ، من نوعه

هل هى جرمية  … ؟ أى عقد ضائع ودائما أبدا اليااپن عظيمة التماسك راسخة االقتصاد ورائدة تقنيا ، مصطلح العقد الضائع أ مل أفهم قط
-Underالذى ال هو  ’ احلرج ‘النمو  ، ذلك النمو اهلادئ الذى يعرف طريقه جيدا دون سعى لفرقعات أو فقاعات أو دراميات أو مانشيتات

damped  والOver-damped ، ال ليعكس اجتاهه بعد قليل  ، الذى جاء ليبقى الرصنيالنمو  ، النمو الذى يعتمد النوعية ال الكم قانو له
سداحا  كمغربأنتم الذين جعلتم  ، هل ما أغاظكم مثال حرصها على نقائها العرقى ؟ ر عكسية كان األفضل منها أن مل يكن قد حدث أصال

  ؟ مداحا لكل حثاالت األرض

 
  . إخل …لطاملا كتبت أن االشرتاكية ال تالئم الطبيعة البشرية امليالة للكسل واجلشع 

لضبط ، اليوم اكتشفت أن الرأمسالية أيضا ال تناسب الطبيعة البشرية   . ولذات األسباب 
ا تناسب أمنا الطبيع:  مثة فارق كبري مييز الرأمسالية عن االشرتاكية بعد هذاعلى أنه يظل  …   ! ةأ

عناد من  ، وال بد من استخدام العنف لطرد هؤالء الفاشلني ، اإلنسان هو الذى مينع اجلسد االقتصادى من طرد اخلال امليتة ىف هدوء
ا  لطامل . فنضطر للوصول لنقطة الركود حىت نفرز اخلال الىت ماتت من اخلال الىت ستعود حية ، جانبهم ال بد وأن نرد عليه بقسوة من جانبنا

 ، اليوم اكتشفت أن الرأمسالية أيضا ال تناسب الطبيعة البشرية . إخل …كتبت أن االشرتاكية ال تالئم الطبيعة البشرية امليالة للكسل واجلشع 
لضبط ا تناسب أمنا الطبيعة:  على أنه يظل بعد هذا مثة فارق كبري مييز الرأمسالية عن االشرتاكية ….  ولذات األسباب  أن كل فرد  لو … ! أ

لكساىل ، مييل للكسل القبيح وحده أو للجشع اجلميل وحده لكانت الرأمسالية حال مثاليا لكن  ، ستنتصر بوضوح للجشعني وتبطش ببساطة 
لتاىل فالغالبية تريد بكل الوسائل التحايل على قوانني الرأمسالية ، لألسف معدن اإلنسان ردىء وحيوى النقيضني معا ة ليست مكعبات الرأمسالي . و

ء ، ليست أيديولوچيا ، ىف اهلواء أو حىت جبميع البشر لو  ، من هنا فرأى أمنا الطبيعة ال بد وأن يكون البطش بكل تلك الغالبية ،  ليست ميتافيز
  ! تطلب األمر
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ن الفارق بني احلاسوب   ،  ال . اوب بنعم وإن شاء هللاوالتاىن جي ، أن األول جياوب بنعم وال واإلنسانذات مرة استظرف ضهرى السخيف 
ذلك هو  . قريبها وبعيدها ، صغريها وكبريها ، بينما احلاسوب يدرس كل االحتماالت ، الفارق أن اإلنسان قصري النظر ؛ ليس هذا هو الفارق

  ! وذاك هو مستقبلنا السيليكوىن الذى ال سقف له ، منهچييناتنا الذى نشأت  چيا الكربونيةتراث البيولو 

 ؟ فهل ميكن أن تصنع التقنية حبال يقتلها ، إن ما سبب فقاعة اجللوبة هو ثورة تقنية:  اآلن إليك التناقض األكرب !  للمصيبة ! واسيباحل
  ! دماغى ينفجر ؟ فلماذا تفعله اآلن ، هل حدث أن فعلت هذا يوما

ة اخرتعت العقل اإلنساىن كى يدفعها قدما لألمام ال كى يقتلها أمنا الطبيع ! هذا مستحيل !  له من خاطر أخرق ؟ التقنية قررت االنتحار
تى بقوانينه الرجعية هو لشلل و بينما هى الىت خلقتهم وكانت  ، لن يقضى من يسمون بفالسفة الثورة الفرنسية على أمنا الطبيعة.  أو يصيبها 

أما أن حتاول أن حتيله جلحش  ، لألمام كى ترشده كيف جيرى أسرعإما أن تركب احلصان ووجهك .  وستظل أقوى منهم بباليني باليني املرات
ا الكيل.  لكن أمر مستحيل أصال ، فهو ليس فقط ضر حتت احلزام فرتكت الوجبة العائلية  ،  هل نسيت الڤيديو الشهري ألنثى األسد الىت فاض 

اختارت هذه اللبؤة  ، ؟ دو عن كل األسرة بكبارها وصغارها هموانطلقت تفرتس الضباع الىت كانت حتوم حوهلم وتنغص عليهم متعت ، الشهية
يواء متطفلني . وظيفة املشذب نيابة عن اجلماعة يواء متطفلني ؟ هل تسمح خلية النحل  الفالحون  ؟ هل يسمح أى جمتمع بيولوچى 

لعكس  ، عة وقوانينهاال يتحدون الطبيويبيدون اهلوام والقوارض حني يقتلعون احلشائش  ) حرفيا املشذبون ( م الصغرية هذه هى تفعيل إمنا  ملسا
وال تغفل أبدا وإال  ، أليست احلمامة الوديعة واحدة من أشرس املشذبني حني تطهر عشها من الديدان واحلشرات.  روحها التطورية والنمائيةل

هم سنام هذا الصراع وأبطاله  -الساهرون كاجليش والشرطة مثاال أى-واملشذبون  ، الطبيعة برمتها ما إال صراع ، أساسا ؟ خطفت احلدأة أفراخها
 ، إن تصرف حبكمة وبوعى مبقاصدها ومبتطلبات وظيفته عاش وازدهر ، نعم هى أمه . اإلنسان ما هو إال أداة ىف يد أمنا الطبيعة . ورمزه الكبري

  ! لكن إن متلكه الغباء أو الغرور قتلته بيديها

كيف .  ورأى أنه غري مشروع وأن احلق فيه أنه ثروة على املشاع ، ماركس حتدث كثريا عن الرتاكم الرأمساىل ! نتحر أبداالتقنية ال ت ! لضبط
وألن أحدا ما قد سبق اجلميع لرؤية الذهب ىف التالل  ، جديدة ظهور ثورة تقنيةىف حال تى حتديدا كيف مل ير أن أى تراكم هائل للثروة   ؟ هذا

فذةهل ه.  البعيدة  صديقى االسرتقاقى االستحالىل  ، أليست هذه البصرية قيمة مضافة  رفيق ماركس ؟ ى جرمية أن تكون صاحب بصرية 
خذها  ، العظيم الذى ال خيتلف شيئا عن بعر اجلزيرة أن كلما رأيتم ثروة ىف مكان ما قلتم لقد ذهبت هلؤالء بطريق اخلطأ وعلينا تصحيح هذا 

لقد تكونت اإلقطاعيات بفضل الثورة  ، ) التعبري ليس ىل لألسف إمنا سبقىن إليه وينستون تشرتشل (دى ساكن الكوخ احلقري  سي ؟ ألنفسنا
فاذهب ألمنا الطبيعة لتسأهلا  ،  حىت لو رأيت مشكلة ىف األمر ؟ أين املشكلة ! هكذا ببساطة ، والرتاكم الرأمساىل بفضل الثورة الصناعية ، الزراعية
توا يشاركون ىف الثروة اجلديدة أكثر مما جيب!  قبل أن تفرمك وتلقى بك ملزبلة التاريخ ، الرأى وجيب أن تنشأ  ، أمريكا تتحلل اآلن ألن العبيد 

  . حيث توجد قلة بصرية جديدة ختلق استقطا جديدا للثروة ومن مث حضارة جديدة ، احلضارة التالية ىف مكان جديد
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  ؛ يعنيها الكم ىف كثري أو قليل وال تفكر فيه أساسا أمنا الطبيعة ال
لفعل مائة بليون جمرة وعشرة سيكستيلليون    ، جنم ) العدد التاىل للبليون والرتيلليون والكوادريلليون والكوينتيلليون (هى لديها 

  كوكب وقمر  ) صفرا ٢٤واحد جبواره  (وقرابة السيتيلليون 
ت وجسيمات أخرىوال حتاول أنت حساب عدد ما حت ( ت وپروتو   ، تويه هذه األشياء من إليكرتو

  . وطبعا ال حتاول عد عدد األكوان ألنك لن تستطيع أبدا ألن فارق األحجام مينعك . ألنك لن جتد مسميات هلذه األعداد
حلياة ا ألكثر ألف لتعرف عدد الكواكب اآلهلة    ، لىت لديهاما ميكنك هو فقط قسمة السيتيلليون على مائة أو 

  ! ) واملؤكد أكثر أن ال واحدة منها أشد ختلفا وبداءة من بىن البشر ، والىت من املؤكد أن ال حياة واحدة فيها تشبه األخرى
ا الشىء الوحيد الذى تناضل من أجله وكرست كل حلظة ىف عمرها البالغ  ؛ ما يهمها فقط هو النوعية   . بليون سنة لالنتصار له ١٤إ

توا عائقا أمام التقدم ودفع التقنية وارتقاء نوعية احلياةلنسبة  جلرثومة املسماة البشر ممن    ، هلا كوكب األرض قد طفح حاليا 
  ! وها قد حان الوقت للقيام بعملية تطهري واسعة

ألمسى ألمنا الطبيعة والذى أوصلنا عرب الفكرة األصلية ىف الرأمسالية ال تزيد شيئا وال تنقص عن القانون البسيط واال جيب أن ننسى للحظة أن 
، وليس  evolutionوالتطور  sophisticationواالستعقاد  elitismالصراع املفضى للنخبوية :  بليون سنة إىل ما حنن فيه من تقدم ١٤

س بنمو الطبقات والشعوب الفق . التوسع ىف تنمية الدمهاء أو العطف على الغالبة واملساكني والفاشلني ، لكن فقط بشرط إذا ما  رية واملتخلفةال 
م أو  حدث وارتقوا من تلقاء نفسهم ملا يؤهلهم دخول حلبة التنافس مع الكبار وبنفس ساطرات لعبتهم ، وليس بتخفيف وطأة الصراع رمحة 

ال جيب أن .  قط ارتقاء النوعيةوتريد ف ، منو من أجل النمو ، تقع ألن أمنا الطبيعة تسخط على كل توسع كمىالكساد دورات  . مساعدة هلم
ا منو أفقى ، رمبا بدانة ونس شر ( ننسى أن تعريف النمو هو النمو الرأسى ال التنمية األفقية ألساس.  ) ! فقط أل إال ما كان منها  ، التنمية شر 

هى لديها  ؛ لكم ىف كثري أو قليل وال تفكر فيه أساساأمنا الطبيعة ال يعنيها ا.   entrepreneurialعاىل املستقبلية عاىل التنافسية عاىل املخاطرة 
واحد  (وقرابة السيتيلليون  ، جنم ) العدد التاىل للبليون والرتيلليون والكوادريلليون والكوينتيلليون (لفعل مائة بليون جمرة وعشرة سيكستيلليون 

ت وجسيمات أخرىوال حتاول أنت حساب عدد ما حتتويه هذه  ( كوكب وقمر  ) صفرا ٢٤جبواره  ت وپروتو ألنك لن  ، األشياء من إليكرتو
ما ميكنك هو فقط قسمة  . وطبعا ال حتاول عد عدد األكوان ألنك لن تستطيع أبدا ألن فارق األحجام مينعك . جتد مسميات هلذه األعداد

حلياة الىت لديها ألكثر ألف لتعرف عدد الكواكب اآلهلة   ، والىت من املؤكد أن ال حياة واحدة فيها تشبه األخرى ، السيتيلليون على مائة أو 
ا الشىء الوحيد الذى تناضل من أجله وكرست   ؛ ما يهمها فقط هو النوعية ! ) واملؤكد أكثر أن ال واحدة منها أشد ختلفا وبداءة من بىن البشر إ

توا عائقا أمام لنسبة هلا كوكب  . بليون سنة لالنتصار له ١٤كل حلظة ىف عمرها البالغ  جلرثومة املسماة البشر ممن  األرض قد طفح حاليا 
  ! وها قد حان الوقت للقيام بعملية تطهري واسعة ، التقدم ودفع التقنية وارتقاء نوعية احلياة

ائى ال بل رمبا،  كل من هب ودبتنمية  لفقاعة كارثية بسبب فقط تفضى قد ال النوع  ذلككل تنمية من الكارثة احلقة أن   يار مربم و
،  ، مث بلطجة وابتزاز طبقة الشغيلة للثورة الصناعية اإلجنليزية ، متاما كما تسبب ىف هذا غزو العبيد السيكولوچى واملادى معا لروما للحضارة ككل

ستخدام نفس السرتاتيچية على احلضارة الثالثة األمريكية للرأمسالية هو مساحها بتسلل  كعب أخيل الوحيد  إن . وها هو الدور قد حان اليوم 
خرتاق  ، لداخلها ) كالعصابة الكلينتونية (النصابني االشرتاكيني  ا تسمح أيضا  وأ شخصيا كلفىن  ، ااالستحالليني اإلسالميني هلبل األسوأ أ

تت نوعا من االقتصادى قامت الدنيا ومل تقعد تستهجن وتسخر من معىن كالمى أن وول سرت .  حياتى املهنية مقال كتبته ىف هذا ييت املعاصرة 
جلوهر واحملتوى ، اإلسالمى القذر ملسميات أو لون البشرة بل اهتموا  تموا  ذلك رغم أىن مل أقف عند هذا  ، ومل يستمع أحد لقوىل إن ال 

للحق مل خيطر بكوابيسى أبدا .  طاللبل قدمت رابطة عينية مباشرة بني ما حدث وبني شخص نصف عرىب أو ربع عرىب امسه الوليد بن  ، احلد
لكامل م إىل هنا ، إال أن ما فشلت ىف التنبؤ به كلية ، السؤال ماذا كان سيفعل لو كان عربيا  م سيأتون بفقاعا  ، ويقتلون الدكتور فرغلى ، أ

  ! مث طبعا سيتهمونىن أ بنشر الكراهية ، ويصرعون رمز احلب كيوپيد
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  . وهذا مما ال تقبل به أبدا ساطرات البيولوچيا ،  التعريف تقريبا هى الربكة الچيينية الىت تكافئ الكسلاليوتوپيا حبكم 
  ، يات وخرافات زى ما هو عاوزپممكن يؤلف يوتو  -بريئا كان أم شيطا-وأى جربوع وماركس وتوماس موور ويسوع أفالطون 

  . رصاص ىف رأسه، وإال فليخرس لألبد بطلقة  بس يتفضل ميوهلا من جيبه
  ! ألن أصحاب اليوتوپيات هم أخطر الكائنات ىف التاريخ على وجه اإلطالق ! رصاصة ، نعم
  . الفكر ما إال إفراز بيولوچى شديد السمية يفوق كل إفرازات ثعابني وعقارب اجملرة …
  . ال شك أن أرسطو كان سريبت على كتفى لو مسعىن أقول هذا ! واو
ألحرى ه ! أوه …   . ى أشياء ال وجود هلا أساسابل 
  !  يشد على يدى بقوة لسماعها ٩٠٠٠هذه كانت ستجعل هال  ! هوه ، أوه
  ، العقل والوعى والفكر والذكاء ما إال مصطلحات سياسية ، فعال

  . التخايلى لذلك الكائن احلقري املدعو اإلنسانالتؤهلى خلقها التيمايوس االغرتارى 
  ، البعض أن عقوله هى نقلة نوعية ىف التاريخ الطبيعىأجزم أن النمل حيادث بعضه  …

  . ريد نفى أن تلك العقول متتلك قوة جتب ولو ذرة واحدة من حقيقة أن كوننا مادة خالصةيلكىن أشك أنه 
  ! سيظل هكذا ألبد اآلبدينأن و  …

تسامح مع كل أنواع الفشل فمستحيل تتحمل للعدة لو أمنا الطبيعة مست !  اليوتوپيات … ! لذات االقتصادية منها ، آه من أحصنة طروادة
ت .  التحيؤ لألليقاملادية تفرتض الكفاءة و .  ده معىن املاديةببساطة ألن  ، الفشل االقتصادى حتديدا الكفاءة هى معيار احلكم على النظر

 ! متام.  إللى أ مربمج عليه أحسن منه ، فاءةمفهوم الك ، كالم ونس بتاع حمطات القوى الكهربية ؛ دى م اهلندسة ، شىءوكل واليوتوپيات 
وال بس تسرقوا فلوس األغنياء  ، قول لنا االستدامة ها تيجى مننيبس تتفضل كل املطلوب ت.  ادفع عجز املوازنة وسننفذ لك أية يوتوپيا تريد

ا كام سنة   ! وا يوتوپياإحنا إللى دهنا اهل ، املدن الفاضلة إحنا بتوعوتقولوا انظروا  ، وتتنغنغوا 

وتوماس ويسوع أفالطون  . وهذا مما ال تقبل به أبدا ساطرات البيولوچيا ، اليوتوپيا حبكم التعريف تقريبا هى الربكة الچيينية الىت تكافئ الكسل
، وإال فليخرس   بهبس يتفضل ميوهلا من جي ، يات وخرافات زى ما هو عاوزپممكن يؤلف يوتو  -بريئا كان أم شيطا- وأى جربوع وماركس موور 

الفكر ما إال  … ! ألن أصحاب اليوتوپيات هم أخطر الكائنات ىف التاريخ على وجه اإلطالق ! رصاصة ، نعم.  لألبد بطلقة رصاص ىف رأسه
 . ول هذاال شك أن أرسطو كان سريبت على كتفى لو مسعىن أق ! واو . إفراز بيولوچى شديد السمية يفوق كل إفرازات ثعابني وعقارب اجملرة

ألحرى هى أشياء ال وجود هلا أساسا ! أوه …  ،  فعال ! يشد على يدى بقوة لسماعها ٩٠٠٠هذه كانت ستجعل هال  ! هوه ، أوه.  بل 
 . التخايلى لذلك الكائن احلقري املدعو اإلنسانالتؤهلى خلقها التيمايوس االغرتارى  ، العقل والوعى والفكر والذكاء ما إال مصطلحات سياسية

ريد نفى أن تلك العقول متتلك قوة جتب يلكىن أشك أنه  ، أجزم أن النمل حيادث بعضه البعض أن عقوله هى نقلة نوعية ىف التاريخ الطبيعى …
  ! سيظل هكذا ألبد اآلبدينأن و  … . ولو ذرة واحدة من حقيقة أن كوننا مادة خالصة

 
  !  بيلة لألسرة الكبرية لألسرة النووية للفردانيةمن الق:  جلى جدا إىل أين تسري احلياة !  بلى …
  ! ١إىل  ٢إىل  ٣مليون حزب إىل  ٣٠٠من :  جلى جدا إىل أين تسري احلياة !  بلى …
  ! الصفرانية:  اخلطوة التالية تكاد تنطق عن نفسها !  بلى …

لعبيد حينا ويطردهم ،  ما أحوجنا مليلتون فرييدمان للحضارة نفسها !  جدتى تشجع املتخلفني حينا  ، حينا آخر حسب إيقاع النمو تى 
م ليسوا عند حسن الظن ت قريبة ملعدل الفائدة الصفرى.  مث تبيدهم حينا عندما يثبت أ ومل حيدث يوما أن طالبت  ، طبعا هذا كله ىف مستو
أبعد نقطة ميكن أن تصل إليها دون أن تتحول آللية  ، أ مع أكرب إطالق ممكن للحرية ؛ مبعدل فائدة صفرى مطلق وإال مسحنا للتضخم بتدمري

ن تقود سيارة على منحدر.  هذا دوما ما قصدته مبفهوم احلرية القصوى ؛ للتدمري الذاتى إما أن ترتك هلا العنان وتفرح  ؛ ىف املثالني األمر أشبه 
مرة  : لقد تكرر االندفاع األخرق ثالث مرات ! ة فتصل إىل مبتغاكوإما أن تكبح تسارعها حبرص وحكم ، وبعدها ترتطم ومتوت ، لسرعة اهلائلة
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لتمسح لعبيد بىن اجللدة أنفسهم ، االستجالب اجلشع للعبيدكالسيات  كالسيةروما   صورة طبق األصل من :  والثالثة أمريكا ، الثانية بريطانية 
  ! حسن الطوية الغىب للكالسية األوىل

بتةىف العامية يقال الثا ! بلى …   ! أى لن تكون هناك رابعة ، لثة 

  ! إن دورات احلضارة ليست قدرا مأساو ال فكاك منه ! بلى …

تى سريعا يذهب سريعا ، اللهاث األعمى وراء النمو يقتل ! بلى … هو ما يبقى ىف  ، النمو احلثيث البطىء هو وحده املستدام ، ما 
  . األرض

جمرد قشور هشة سرعان ما الثروة وإال كان تراكم  ، عليك أن ختفض الڤولت وجتعله بطيئا جدا ، بددن يدوم لألالو أردت طالء مع ! بلى …
  . تسقط

ورفع ستالني لعدد اجلرارات أمر خيص  ، وال تعريف آخر هلا ، توسع رأسى ال أفقى ، النوعية فقط ، تعىن رفع النوعيةالتنمية  ! بلى …
  . نا أبناء اهلرم واملسلةوال خيص ، الكائنات األفقية ،  الربابرة

  ! زائد البطءوال مكبوت  ارجتاىلال فلتان  ، مثاىل Critical-damped ، ميكن أن يكون منو احلضارة خطيا ال تقلبات فيه ! بلى …

وسيا ! بلى … ئنة كما  خاصية شا ، لكن فيما خيصنا حنن هى فقط خاصية بشرية ؛ الدوراتية ىف الكون ودورات النجوم وكل ما شابه هى 
ا ،  كل خواص اإلنسان   ! خاصية ال ميكن القبول 

  ! من القبيلة لألسرة الكبرية لألسرة النووية للفردانية:  جلى جدا إىل أين تسري احلياة ! بلى …

  ! ١إىل  ٢إىل  ٣مليون حزب إىل  ٣٠٠من :  جلى جدا إىل أين تسري احلياة ! بلى …

  ! الصفرانية:  فسهااخلطوة التالية تكاد تنطق عن ن ! بلى …

وكل شىء  ، حيث عدد األحزاب صفر وحجم اجملتمعات صفر وقيمة اإلنسان صفر ، اإلنسان-حضارة ما بعد … ! الصفرانية ! بلى …
  ! ميت هلذه العشرية البيولوچية الوضيعة هو صفر

  ! محلة صوجلان اإلمپراطورية ؛ تى دور حنن - الدوراتية كناوسيا والدوراتية كعار بشرى-ىف املسافة الصغرية بني األمرين  ! بلى …

  ! اپنينيوأعرف ماذا كان سيقول أرسطو عن اليا،  ) إللى فاضل (أدفع نص عمرى  ! بلى …

  ! لك حاجات  حاج …

  ! شكرا مدام مساء لقد أكلت ما يكفيىن …

  ! األكل ىف هذا النادى مجيل ! كال  ! كال …

لنو  ؟ أى تضخم ؟ تضخم … لفقاعة ملا خشينا التضخم قطلو النمو    . وملا زاد معدل الفائدة عن الصفر أبدا ، عية ال 

نية ، نعم ، نعم …   ! لتأكيد أقبل دعوتك ىل مرة 

خر بنا الوقت هيا ننصرف …   ! لقد 

  !  دكتور فرغلى ، الوداع …

 
  ، أ أعرف أن فيه حاجة امسها عمى ألوان

  ! طول عمرى ما مسعت عنه امسه عمى األبيض واألسود لكن الشباب دول عندهم مرض
  ، بدال من أن جيتهد للخروج من الضياع والتخبط الذين هم عليه ، يل الرمادى دهاجل

  ! احلداثة- راحوا ينظرون له ويفلسفونه مبا يسمونه ما بعد

  ! ، على الشباب الضائع إيييييه -
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يكى -   ! أنت لسه شاب  حاج 

لشيطانية الىت تعتقدها عليها ، على فكرة.  أ أتكلم عن مىن ، أ ال أتكلم عن نفسى ! تههو بعينه بغباو  - لن تصدق  ! رمبا ابنىت ليست 
يرحيون عقوهلم من  ، احلداثة-امسه ما بعد -أعرف أنك كتبت عنه كثريا-املصابة ككل جيل الشباب مبرض  ، أن هذه مناقشىت شبه اليومية معها

الفراشة هلا نفس قوة :  يبقى كله حمصل كله وكله سايح ىف كله ، طاملا فيه ىف العلم حاجة امسها الفوضى وحاجة امسها الال يقني : التفكري بفضله
حىت لو بعد عقود مل تتحول األخرية للشيوعية  (أمريكا ڤييتنام هلا نفس صواب  ، ) ورمبا أكثر (البعوضة هلا نفس جربوت اإلنسان  ، اإلعصار
الوحدة العربية لن تفرق  ، اليهودالعرب هلم نفس مقومات  ، إيران هلا نفس حقوق أمريكا ، صدام له نفس مصداقية بوش،  ) هم للرأمساليةوحتولوا 

املستعمر الذى جاء ليعمر ويبىن ال يفرق عن احملتل الذى جاء  ، ال فرق بني وحدة التخلف والشر ووحدة التقدم واخلري ، عن الوحدة األوروپية
كائن جمرد  اإلنسان منذ احلرب العاملية األوىل ف (املارينز يقتلون الڤييتكونج أو اجلهاديني هى عينها أشباح الظالم يقتلون املارينز  ، ينهب وينزحل

القيم هلا  برة مهجىيقوة الربا ، النظاممميزات الفوضى هلا نفس  ، ) وكل القتل ىف التاريخ هو أيضا جماىن وبال مغزى ، يعشق القتل اجملاىن ال أكثر
فالسفة فرنسا  ، العمال هلم نفس أمهية الرأمساليني ، العبد له نفس قيمة السيد ، قوة روما رفيعة القيم احملروسة بفاشية محلة الصوجلانقدسية نفس 

 ، ٢٤إللى كله زفت وقطران  إللى فيه عيب قرياط زى - العلمانية زى املسيحية زى اإلسالم ،  ميكن أخذهم على حممل اجلد متاما كما أرسطو
ء والكيمياء والبيولوچيا ، التخلف له نفس فرصة التقدم ت الروحانيات  ، التنجيم والطب البديل والپاراسايكولوچى هلا نفس مصداقية الفيز واملعنو

ت سطوةهلا نفس واخلرافيات  ت أصيلة ملا النسيان والتوهان !  أى شىء ال خيتلف عن أى شىء ، وهلم جرا … ، املاد والضياع مكو
ا تتعاطى الفوضى والال يقني  احلداثة- بعد جيل ما  … ! حبثا عن التوهان -وليس احلشيش واهلريوئني- ؛ فقط مىن أفضل من غريها أل
الشباب دول  لكن ،  أعرف أن فيه حاجة امسها عمى ألوانأ … ! أنت لسه فاكر حكاية بيتنا إللى اختفى ! هأ ! هأ ! هأ ! الزوالية- بعد

لكن احلق بني والباطل  ، رمبا ليس هناك بياض نقى وسواد خالص ، نعم ! عندهم مرض طول عمرى ما مسعت عنه امسه عمى األبيض واألسود
بدال  ، هيل الرمادى داجل.  والدنيا أغلبها إما رمادى فاتح جدا أو رمادى غامق جدا ، األمام بني واخللف بني ،  التقدم بني والتخلف بني ، بني

راحوا ينظرون له ويفلسفونه  ، الىت هم عليها،  ) مبا فيه أنفسهم (من أن جيتهد للخروج من الضياع والتخبط وعدم الثقة ىف أى شىء أو أى أحد 
الزم أقول  … ! هأ ! هأ ! هأ ! هو بعينه بغباوته  … ! هأ ! هأ ! هأ ! امسه الرمادى ، ما امسهوش الرمد … ! احلداثة-مبا يسمونه ما بعد

إمنا تسهب ىف االحتجاج على  ، أن ملا أختلف معاها ال تعرتض أبدا على حمتوى الكالم ، األدهى من كل شىء ! ؟ أنرتوپى ثقافية علشان تفهم
ا هو أفضل حزب ونضعه لك قوىل لنا ما  ، فأسأهلا ملاذا تريدين الدميوقراطية ، دائما ما تقول حنن ىف حاجة للدميوقراطيةمثال .  الطريقة الىت أقوله 

ختصار ما بعد.  فال جتيب ، ىف السلطة الشباب موش  ،  حبيىب … ! ’ املهم احملتوى ‘احلداثة هى النقيض الدقيق لعبارتك املشهورة -يعىن 
  ! هم حلوين فقط لو ها تعاملهم من بعيد لبعيد زى ما أنت بتعمل ؛ مجيل أوى زى ما أنت فاكر

 
  أن أشارت للجثمان وقالت إنالنهارده إلنرتنيت استفزتىن صديقتك بتاعة ا

ا كالببغاوات خلف جنيب حمفوظ ما أسهل أن تقهرها قوة    .  عدمية األخالقبدائية منحطة أخالق القوة الىت تطنطنون 
ا قائال إن القوة ذات القيم النبيلة ليست قرارا أخالقيا    ، جنيب حمفوظهى أو أنت أو كيپلينج أو  تتخذهلكىن تكفلت 

  . وال حىت عن ىف حلظة ما ألمنا الطبيعة فاستحسنته مث فرضته علينا
  ، أخالقيات القوة تفرتض ضمنا النظرة طويلة اجملرى واحلرص على االستدامة …

ت اإلمسنت ، مسهم املسلمون ، مسهم الغشاشون (وعدميو األخالق    ) مسهم ما شئت ، مسهم نقا
  ، أبدايفوزوا املنظور التطورى يستحيل أن قد ينتصرون مؤقتا لكن من 

ختصار لو كانت املادة الىت صنع منها هذا الكون غري ذات طبيعة تطورية ىف جوهرها   ، ألن 
  ! ملا استمرت من األساس حىت وصلتنا ىف يومنا هذاو  ، النكفأ على ذاته من اللحظة األوىل

م ال ترى إال الرمادى . كثرياالواضح بعد كل هذا الذى جرى أننا لسنا أفضل منهم   - لكن ماذا فعلنا حنن بعيوننا الىت متيز األبيض من  ، عيو
  ! ’ الششم ‘يبدو أننا مجيعا ىف حاجة لبعض  ؟ األسود
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لذات ، بصرامة تناقض الفكاهية السابقة ( - األقل على  ! قف عندك !  ال)  : الىت ىف الواقع كانت قليلة الذوق وغري مفهومة ىف هذا اليوم 
م أشبه مبن حيول صورة إليكرتونية على شاشة  . وجيب أن نستمر ىف الرد عليهم وال نيأس أبدا ، لدينا ما نرد به عليهم أ ال أكل من الشرح هلا أ

هتة فر وتباين وطبعا ترد على بذات منطقها أن ال فارق بني تباين ص ( ، احلاسوب إىل درجة التباين صفر فتبدو كلها كما صفحة رمادية 
ت الدينية أو جتاهل اجلوهر املهرتئ-فأقول حني ترى سلوكا متخلفا  ، ) ! مائة ملظهر ال جيب أن  ٥:  ٩٥ىف شعب ما بنسبة  -مثال كاالهتمام 
ه يا شىء امسچنعم ليس ىف البيولو .  وقس على هذا كل القضا ، لدى شعب آخر ٩٥:  ٥هيك عن أن تساويه بنسبة  ، ٥٠:  ٥٠تراه 
  ! ٥:  ٩٥إمنا ىف أغلب احلاالت عادة ما تكون احلقيقة هى  ، ٥٠:  ٥٠لكن ليس البديل التلقائى هو  ، صفر:  ١٠٠

إذن ما تقوله اخلرافات الدينية عن )  : ! من بعض أشياء حررهأو كأن وهنه قد  ، رمبا ألول مرة يكون احلاج هو اجلاد ووحيد هو املتهكم ( -
م ال يستطيعون الوصول إىل  ٠/٠ ٥حنن تربكنا :  خذ هذه أيضا … ! صحيح ١٩سحرية العدد   ، جتانس ٠/٠ ١٠٠من نصوص املسيحية أل

م ال يستطيعون الوصول إىل  ٠/٠ ٩٥ىف اإلسالم تربكنا    ! هأ ! هأ ! تناقض ٠/٠ ١٠٠من النصوص أل

يا إال قصة تلك السلسلة من التطفرات والتشذذات املتوالية الصغرية بدليل أن التاريخ الطبيعى ما هو حرف ، رمبا النقاء املطلق ليس ميزة كربى -
أليست الشوائب هى الىت تصنع ألشباه املوصالت :  بل خذ أنت هذه.  بل ملا وجدت أصال ، والىت لوالها ملا تطورت البكتري قيد أمنلة ، التافهة
  ! ؟ أليس كذلك  عبدة السيليكون ؟ قيمة

تى اجلامعية ٠/٠ ٩٥مل أكن أحصل على  ؛ يا ال عالقة ىل بكل هذابصفىت كائنا سيليكون -  ١٠٠كنت أحصل على أكثر من .  ىف امتحا

تينا األسئلة تبدأ بعبارة  ؛ عند كان األمر خمتلفا.  بكثري ٠/٠  ١٢٠والدرجات موزعة حبيث يكون جمموعها  ، ’ أجب قدر ما تستطيع ‘كانت 
  ! إلجابتها كلها أكرب بكثري من وقت االمتحان ألن الوقت املطلوب ، درجة مثال

  ! ىن ٠/٠ ٩٥يعىن نرجع حلكاية  ، ١٢٠لكنك مل حتصل أبدا على الـ  ١٠٠كنت حتصل على أكثر من  : ها أنت تعرتف بنفسك -

  . ت كلية الزراعةىف امتحا ٠/٠ ١٠٠وال غرابة أن كنت حتصل على  ، أنت اإلله.  سيليكون والباقى كربون ٠/٠ ٩٥أ  ! عندك حق -

وهو األهم وهو واجبنا -مث  ، أوال كما هى -أى الصورة-أقول هلا إن الواجب أن نراها  ، ىف كل مرة:  لنعد إىل مىن وجيلها اهلالمى الضائع -
جيب علينا التخلص من تلك  . أن نوجه كل جهود لتمييز ما هى األجزاء األكثر إشراقا وتقدمية فيها واألخرى األكثر ظالما وماضوية -ىف احلياة
هذا ال يعىن أن .  فاجلسد السليم قوى البنية ال بد وأن يكون دقيق اخلصر ، ذلك الكرش الفكرى اهلائل الذى ميأل منطقة الوسط ، الوسطية

وقهر  ، األنرتوپى ىف حياتنا إمنا على األقل السعى املتواصل للفرز واالستقطاب بينهما كنوع من قهر ، نذهب تلقائيا لرؤية كل شىء كأبيض وأسود
دة األنرتوپى ألنه ببساطة الفارق بني احلياة واملوت أ ال أمل من حماولة إقناعها أن الكون .  بني الوجود والعدم ، األنرتوپى ال ميكن أن يساوى ز

وال تستطيع أن تفعله عمدا لو أرادت ولو ىف  ، نةوأن فراشة األمازون ال تثري إعصارا ىف مشال أمريكا إال مرة كل ألف س ، مضبوط أكثر مما تتخيل
لقدر الكاىف كى يعرب بدقة عن جو األرض  ، بليون سنة  ، ملناسبة (وأننا نستطيع أن نعرف كل هذا ونتحكم فيه لو لدينا منوذج حماكاة ضخم 

ن احلقيقة املوضوعية موجودة وقائمة حىت لو مل نستطع  وأحاول إقناعها أن أينستاين رد على هايزينبريج ، ) اليااپنيون اقرتبوا كثريا من هذا وبور 
وإنه نعم رمبا هناك منغصات وقوى  ، كما أوحت يوما احلداثة النيوتونية  ٠/٠ ١٠٠وأقول هلا إنه نعم رمبا الكون ليس منضبطا بنسبة  ، الوصول إليها

واألهم  ، ٠/٠ ٩٩أو  ٩٨نظما ومعروف القوانني على األقل بنسبة لكن يظل الكون م ، ختلف تفلح ىف تسديد بعض اللكمات للحضارة أحيا
 . وإن التاريخ الطبيعى يلعب حتما لصاحل التطور واحلداثة مهما بدا العكس ىف حلظات معينة ، من هذه وتلك أن االجتاه العام له معروف

ا كالببغاوات خلف جنيب حمفوظ ما صديقتك بتاعة اإلنرتنيت استفزتىن النهارده أن أشارت للجثمان وقالت إن أخالق  القوة الىت تطنطنون 
ا قائال إن القوة ذات القيم النبيلة ليست قرارا أخالقيا تتخ.  بدائية منحطة عدمية األخالققوة أسهل أن تقهرها  ه هى أو أنت أو  ذلكىن تكفلت 

أخالقيات القوة تفرتض ضمنا النظرة طويلة  ….  مث فرضته عليناوال حىت عن ىف حلظة ما ألمنا الطبيعة فاستحسنته  ،  كيپلينج أو جنيب حمفوظ
ت اإلمسنت ، مسهم املسلمون ،  مسهم الغشاشون (وعدميو األخالق  ، اجملرى واحلرص على االستدامة قد ينتصرون  ) مسهم ما شئت ، مسهم نقا

ختصار  ، أبدايفوزوا مؤقتا لكن من املنظور التطورى يستحيل أن  ذات طبيعة تطورية ىف غري املادة الىت صنع منها هذا الكون  كانتلو  ألن 
ونتيجة  ، هى جزء أصيل من طبيعة املادة ؛ البقاء ال يتحقق أصال بدون تلك القيم ! يومنا هذاوصلتنا ىف  حىت من األساسملا استمرت  ، جوهرها

ا بعد أن تنتصر لن الذى حبكم التعريف ال ميكن أن  ، بديهية مباشرة لقانون االنتخاب الطبيعى يلعب حلساب قوة طفيلية متخلفة مدمرة ذلك أ
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ا تنتج ،  )  إخل  … ، إخل …والبعيدة  ، والرؤية الشاملة (ذات القيم  -أو الديكتاتورية لو شئىت-وىف املقابل يلعب لصاحل القوة  ، تعمر طويال أل
غري ذات القيم ويعيش منوذج أسود  -أو الديكتاتورية-لى اجملرى الطويل القوة تنقرض ع ، هلذا فقط . بركة چيينية أكثر استقرارا ومن مث دميومة

ا مل تعطىن هذا االنطباع  ، هالة صاحبتك شخصية لطيفة جدا ، على فكرة ….  وغزالن كيپلينج وفتوات وحرافيش جنيب حمفوظ شراسة كتا
  ! جلمال والرقة

  ؟ أهذا كالمك أم كالم سبق وكتبته أ -

  ؟ الفارقوما  -

ا مجيلة.   وكمان مفضوحة ، الفارق أن سخيفة هى مسالك الرب - األدهى أنك  . صور هالة متأل اإلنرتنيت وجاى تقول ىل أنك فوجئت أ
ملرة   ! ؟ يوم كلمتها وجها لوجه ألول مرة قالت لك أشياء غري مجيلة 

  . ٠/٠ ١٠٠أفضل من  ٠/٠ ٩٥ال تنس أن  -

  ! ؟ ٠/٠ ٥لفعل على تلك الـ ومن أدراك أىن مل أحصل  -

 
م البكر م كانت األجواء نقية واحلياة رحبة واألذهان صافية ىف تلك األ   ، ، أ

م ترف االنطباعات األوىل الىت ال تتكرر   ؟ ، ماذا كان أول ما رآه اإلنسان املصرى ىف اهلواء أ
  ! ثنائية االستقرار والفوضى إنه ؟ درجة أن رأى فيه آهلة الكونماذا كان االنطباع القاعدى الكبري الذى استحوذ عليه بصره ل

  : ، وحمور كل ما نعانيه إىل اليوم ، بل وأصل كل ثنائيات الوجود مث أمل تصبح هذه الثنائية هى لبنة كل الفلسفة
  ؟ ، السيد والوضيع ، البناء والطفيلى ، احلضارى والرببرى اخلري والشر

  ؛ تلف قليال عن نظرية وحدة الوجود الرومانسية الساذجة التقليدية الشهريةنظرية مصر القدمية ختإن  …
  . ووحدته ضد كل بقية الوجود اخلارج عن احلضارة ، وحدته معا ، اخلري فقط ، هى وحدة الوجود اخلري

دة ! هأ …    ! صاحبنا ال يعرف أنه مصرى أصيل للغاية حني يفكر ىف اإل

أريد أن أغيظ  ‘:  فيبتسم ، فتسأله مساء عما يفعل ، قرتبني من بوابة النادى راح ضهرى يعد شيئا على أصابعهبينما يواصل ثالثتهم السري م
الىت يعاملها   ١٩وهنا تكون نظرية العدد  ، ىف مقابل إله شر واحد ١٩رمبا كان عددهم  ، أحصى عدد آهلة قدماء املصريني ! صديقنا بشىء
ا آخر شىء ميكن أن نتحدث عنه ىف هذه  ، وهل توجد حقا وحدة وجود ‘ ، ’ ! حدة الوجود املصرية القدميةجزءا من نظرية و  ، كخرافة بدائية إ
م الشريرة م البكر ! كالمك سليم ‘،  ’ ! ؟ األ م كانت األجواء نقية واحلياة رحبة واألذهان صافية ىف تلك األ م ترف االنطباعات  ، ، أ أ

ماذا كان االنطباع القاعدى الكبري الذى استحوذ عليه بصره لدرجة أن  ؟ ذا كان أول ما رآه اإلنسان املصرى ىف اهلواء، ما األوىل الىت ال تتكرر
ما  ، وحمور كل وأصل كل ثنائيات الوجود ، بل مث أمل تصبح هذه الثنائية هى لبنة كل الفلسفة!  ثنائية االستقرار والفوضى إنه ؟ رأى فيه آهلة الكون

ختتلف قليال عن نظرية وحدة  مصر القدميةنظرية إن  … ؟  ، السيد والوضيع ، البناء والطفيلى ، احلضارى والرببرى اخلري والشر :  اليومنعانيه إىل
ووحدته ضد كل بقية الوجود اخلارج عن  ، وحدته معا ، اخلري فقط ، هى وحدة الوجود اخلري ؛ الوجود الرومانسية الساذجة التقليدية الشهرية

دة ! هأ ….  ضارةاحل   . ’ ! صاحبنا ال يعرف أنه مصرى أصيل للغاية حني يفكر ىف اإل

ن لسماء …   . ’ ! ؟ رومانسية ساذجة ! ؟ رومانسية ساذجة ‘:  وتنتقل عدوى اهلذ
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دة أشبه بكائن تعطلت أجهزة إخراجه    ،  excretion systemsالعامل بال إ
  . خرائه وميوتسيظل ينتفخ وينتفخ حىت ينفجر من 

   ؟ كيف نؤسس نظام صرف صحى كفء للحضارةسؤال عمرى  
  ! حىت أنت  جيبون مل تعطىن اإلجابة الشافية …

رب له احلضارة ىف .  احلضارة القادمة لن تكون على املريخ كما سبق وختيلت دوما !  هلول االكتشاف ال يزال هناك مكان ما ميكن أن 
ا منه كما هروب الشمس نفسها ، ل العرق الساموىفرارها التارخيى أمام جحاف ن إىل روما  ، إىل الغرب فالغرب فالغرب ، هر من مصر إىل اليو

رغم كل .  احلضارة تنتصر دائما!  پاسيفيكما وراء ال:  ال يزال هناك مالذ أرضى أخري لرحلة الشمس ، بلى.  إىل إجنلرتا إىل ما وراء األطلنطى
ت والصراع مع ما كلنا إال مطا تستخدمنا من  ، هى الكائن احلى هلذا الكون ، التقنية هى اخلري الغائى.  التقنية تتقدم ، قوى املاضى التحد

أو  ، أو جملرد بعض الغزوات القبلية على أطراف مصر ، جملرد حرب طائفية ىف أسيوط ، ملاذا تفقده فجأة ؟ أليس هذا إميانك دائما.  أجل منائها
اية التاريخ قتلت دكتور فرغلىفپيد ال العرىب أرخت ظالمها على كيو لصرة من امل مهما كان ميثل لك شخص مثله ىف  ؟ ؟ هل مقتل فرغلى هو 

  ! ال يلدغ ملحد من جحر مرتني:  كما يقولون.  وهذا يكفى ، لقد قاموا بغزو مرة ؟ هل يصح أن ندع موته يصبح كذلك ، حياتك

حني تبيد الصراصري أنت ال تصنفهم ما بني معتدلني .  البطش هو اسم اللعبة ! البطش.  ما هو أهم بعدها لكن هناك ، املصارحة حتمية
، أو رمبا تكون مثة صرصارة  طيبة ال تستحق املوت صراصري، أو هل بينهم  ، لتعرف من فعل ماذا ومن يريد ماذا وال جترى حتقيقا معها ، ومتطرفني

حياكم حىت  عامة برىء، أو أن املتهم  مل يرتكب أى جرملكنه بعد برىء  ) مشروع إرهاىب نعم (أو صرصار رضيع  ، األنثىتعاىن من التمييز ضد 
ت الدولية حلقوق الصراصري ، إدانتهتثبت و  كلنا  ، نعم.  مجيعا تشرتى قنينة مبيد حشرى وترشهاأنت فقط .  إىل آخر كل هذا اهلراء من اإلعال

:  بدون تلك املهمة القبيحة الىت جيب أن تتم كل صباح ، لكن بيتك ال ميكن أن يظل مجيال نظيفا هاد ، دئحيلم بعامل مجيل نظيف ها
دة أشبه بكائن تعطلت أجهزة إخراجه  ! التنظيف .  سيظل ينتفخ وينتفخ حىت ينفجر من خرائه وميوت ،  excretion systemsالعامل بال إ

  ! حىت أنت  جيبون مل تعطىن اإلجابة الشافية … ؟ للحضارة كيف نؤسس نظام صرف صحى كفءسؤال عمرى  

 ، لغة البيزنس ، هم ال يفهمون لغة خد وهات.  شعوب السمو ، شعوب املكون الثقاىف العاىل ، أنت ال تستطيع التفاهم مع شعوب التخلف
وطالب  ، خذ الىت ال تنتهى أبدا ، يعرفون فقط خذ وطالب ، زازقطاع الطرق يعرفون االبت.  لغة الكل كسبان ، لغة املنفعة املتبادلة ، لغة التحضر

ا ما حييوا م متنعهم.  وال تشغيل العقول ، وال البناء ، ال يعرفون الكدح.  الىت ال ميلو االستلقاء .  النهب اجملاىن ، لقد لقنتهم شيئا واحدا.  چيينا
تى للشكوى من أن الغنم ترعى ىف ، على الظهر الكل يتآمر .  مشاعة امسها الغري.  كل شىء لديهم مشاعة جاهزة له.   أرض الغريوقتل كل من 

ا.  عليهم   . القوة هى اللغة الوحيدة الىت يفهو

ا حقا لكانوا قد استسلموا أمام إسرائيل منذ .  هم ال يفهمون أى شىء.  هم ال يفهمون حىت هذه ! خطأ كما  ، ١٩٤٨لو يفهمو
لساكى والورود يستقبلون املارينز.  أمريكا ىف حلظة أماماپن استسلمت اليا الفتيات .  قد تقول هذا ما حدث ىف العراق أيضا.  خرجت الفتيات 
لورود ائية ، والرجال يقبلون أيدى املارينز ، تلوح  ببساطة العراقيون ليسوا .  وما أدراك ما تقبيل اليد ىف الثقافة العربية وىف غطرستها الال 

.  وارتدوا بذالت البنائني واملخرتعني ، خلعوا بذالت احلرب ، اپنينيحني استخدمت أمريكا الصدمة والروع مع اليا.  چيينيةهناك هوة .  نياپنياليا
دى لورود وقبلوا األ ت ، هذا صحيح.  حسن استخدمتها مع العراقيني لوحوا  حىت اعتربوها عالمة  ، لكن ما أن تفوهت بكلمة دستور وانتخا

الصداع اختفى  ! إحساس رائع ! مظبوط .  هم يفهمون لغة القوة الباطشة فقط.  هم ال يفهمون لغة القوة.  وبدءوا يقتلون جنودها ، ضعف
  ! فعال

اپن أعطا اليا ، إذا كانت املرة الوحيدة الىت استخدم فيها ، ذات مرة كتبت أقول ال أعرف ملاذا يعارض أى أحد استخدام السالح النووى
ضربت به .  ها هو السالح النووى يستخدم للمرة الثانية ىف التاريخ.  اكتشفت كم كنت ساذجا ، بفضلك  ضهرى األثيم ، اآلن.  لعظيمةا

نيةلكننا مل نر  ، إيران م ضربوا فقط املنشئات النووية ؟ ملاذا.  اپ  احلالة بل ألن الفرس هم دراسة  ، ال.   ومل يضربوا طهران وقم ، رمبا أل
لربابرة  رة  لعبيد و رة  وأرسل تلميذه األسكندر لفتحها وحماولة نقلها للحضارة بناء  (الدراسية لدى أرسطو لطبائع وخصائص ما كان يسميه 

چيينات ال لىف ا.  شىء قد يزحزح استنتاجاته قيد أمنلة ، مل يقع شىء ينم عن أن قد جد جديد ومنذ كتب أرسطو ما كتب.  ) على هذه الدراسة
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م و طاملا هكذا .  جيد جديد م ، ال أمل ىف إصالحهمائيا چيينا دة هى اخلالص الوحيد للبشرية من ويال وىف نفس هى اخلالص والرمحة  ، فاإل
قطعا .  ذاأرسطو لن يساحمىن مع قول كه ! مرة أخرى ، خطأ.  ليست القوة هى احلل ، مع شعوب التخلف.  والراحة األبدية هلم هم أنفسهم

هكذا قال ابن خلدون  ، إذن مع العرب وأمثاهلم البطش هو اسم اللعبة.  فاحلل هو املزيد من القوة ، لكن إن فشلت القوة ، القوة هى احلل
ن تناضل التخلف اجلموعى املؤبد ،  الفارق الشاسع ىف القوة.  نفسه دة للدرجة الىت تقنع القلة العاقلة  ت اإل چيينات ناضل الت ، تصعيد مستو
ليست  ٦١قنابل الىب إن  . ويقرتح نشل قناة أو مضايق جديدة ، سيعتربه حسنني هلوكة ضعفا ، أى شىء آخر أقل من البطش املطلق.   نفسها

ملرة ا خفيضة اإلشعاع.  حال  دم قصرا هنا أو مفاعال ه!  إ نريد  . ناكحنن ال نريد قنابل نووية تنفجر حتت األرض كى تصنع زالزل صغرية 
دة كتلية طن األرض ال توجد  ؛ من سطح األرض ، چيينات من الوجودنريد حمو ال . إ حىت بضع قنابل عالية اإلشعاع كما .  چييناتىف 

جازاكى لن حتل شيئا ا طهران وقم ودمشق واخلرطوم والدوحة ! هريوشيما و وحنن صغار كنا نتناقش ىف .  لن حيدث شيئا ، حىت لو ضربت 
لو أبيد الفلسطينيون  ، املدرسة ألى مدى سيصبح العامل أمجل وختتفى منه معظم احلروب واملشاكل والتفجريات واالغتياالت وخطف الطائرات

ذا املعىن.  لكامل منه م حادثة ميونيخ موضوع إنشاء ىف مادتى العرىب واإلجنلش   . ةومل يعلق عليه املدرسان بكلمة واحد ، أ شخصيا كتبت أ
  . والثانية نظرت ىل نظرة مل أفهمها حىت اليوم ، ’ األعمار بيد حنن ، األعمار ليست بيد هللا ‘األول وضع خطا حتت عبارة 

لشىء الذى مل خيطر ىل ببال ،  للعجب دة ليست  أمل  ؟ إذن ملاذا أرجتف من جمرد ذكر الكلمة اآلن.  بل فكرت فيها وأ بعد طفال ، اإل
د ارجتفت ، احلضارات ألن أتت حلظة قلب ماركوس أوريليوس ضعف تنهر كل ماذا كان سيصبح عليه .  ألن أتت حلظة اليد الواقفة على الز

ونفذ ما عزم عليه هو من قصف  ، چرشكل الدنيا اليوم لو مل جيد نيكسون إىل جانبه مستشارا يهود رقيق املشاعر رعديدا امسه هنرى كيسين
على األقل مل تكن لتظهر لدينا مشكلة إسالمىي ونس أو قم أو أفغانستان أو مركز  ؟ تركيع كل املعسكر الشيوعى مرة واحدة ولألبدو و ڤييتنام نو 

دة نفسها رمحة ىف حد  ! أو ملا حتولت لندن أو أمسرتدام ملرتع للعرب واملسلمني حبيث يهاجر منها أهلها األصليون ، التداول العاملى مث إن اإل
 ؟ فأى أمل هلم ىف حياة حمرتمة يوما ، بل وتزداد سوءا بفضل االنتخاب الطبيعى ، كما وصفها ابن خلدون  چيينات العربإذا كانت هذه :  اذا

اخللفاء غري -عصران كامالن  ، يوم ال جيدون أحدا يقتلونه يقتلون أنفسهم.  رخييا وظيفتهم الوحيدة ىف هذا الكوكب هى قتل من عداهم
حني يزول شظف حياة الصحراء الذى كنا نعتقد أنه :  األدهى . مل يكن هلم من شاغل فيهما إال قتل بعضهم البعض -ن والدولة األمويةالراشدي

حلياة ، سبب وحشيتهم وحني ال تطال أحدا يهجمون على بعضهم  ، بل يهجمون على كل من تطاله يداهم ، كال  ؟ هل يتحولون لالستمتاع 
  ! ر النفطالبعض الحتالل آ

ه الواضح أن شيئا كذلك الذى كتبته مل يعد يكفى .  بل هناك من اجلديد الكثري ، كال  ؟ ما اجلديد فيما حياول ضهرى املتباجح تلقيىن إ
ية طريقة.  اليوم ذه الطريقة أو  املشكلة  ليست.  بل ستظل كل األمور تسري من أسوأ ألسوأ ، لن ينتهى شىء ، لو حلت القضية الفلسطينية 

خلطر الصيىن وحده.  يتحول كل مسلمى العامل جلهاديني إال الرتكيع  ،  حينئذ الصناعة-ما مصري حضارة ما بعد ؟ مث ما قيمة كل هؤالء لو قورنوا 
  ؟ األخري

 
رب للمريخ   !  ؟ ولدينا القنابل النووية ، ملاذا 

ىف كل األحوال هى مفيدة ليس فقط .  ال مع أى من هؤالء حىت حنكم على نتائجهاالقنابل النووية عالية اإلشعاع مل جترب أص ! لكن مهال
ا تقتل ا قد تساعد الشعوب املرتددة على حسم أمرها ، لكو بعد القنبلة األوىل الىت تطيح بقصر احلاكم أو الرئيس أو املرشد أو أ .  إمنا أيضا أل
لو كانت النتيجة حكما حداثيا مستعدا لالخنراط بال حتفظ أو متنع .  ) ؟ من غريه ( البالد سيستوىل اجليش طبعا على السلطة ىف ، ما كان امسه

س ، ىف االقتصاد العاملى أو تتأكد أنك ختلصت من  ، حىت يظهر هذا احلكم احلداثى ، عدا ذلك عليك أن تظل تقصف وتقصف.  فال 
  . ا ولو بعد مليون سنةلن تعانق احلداثة أبد ) أصبحت تعرف ببال مسرتيح (چيينات 

  . قنابل تلك ’ بضع ‘حنن حنتاج ألكثر من  ، نعم …

  ! قنابل كثرية اإلشعاع كثرية العدد ! البطش املطلق هو اسم اللعبة:  هكذا إذن املعادلة ، نعم …

ا احلل الذى قد يوفر علينا اهلجرة للمريخ …   ! إ
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رة ا … رد جدا ، فهو واسع جدا خميف جدا ، لفضاءعلى أية حال أ مل أكن متحمسا جدا يوما لز فقط أحب  ؛ وإما ساخن جدا أو 
  ! الوصفذا  ىءحقا ش يوجدإن كان  ، پىوحتديدا للبحث هل مثة مضادات لألنرتو  ، التأمل فيه عن بعد

ع اجلهاد واإلرهاب والقوجمية العرجبية يبيدوا بتو ها  ، موش ها يبيدو إحنااپنيون اليا ! ما ختافش ؟ حزنت كده ليه ؟ رحت فني ؟ إيه مالك -
مث الحظ أن ما فيش  . لسه شويتني على أمريكا لغاية ما تبقى ست عجوزة.  أضعاف الناتج بتاعهم ٣كمان لسه الناتج بتاع أمريكا .  بس

رية فوق املياه لكن  (حضارة استلمت القيادة من احلضارة السابقة عليها بقوة السالح  هذا مستحيل  . ) ليس صراعا حقيقياجايز شوية ألعاب 
م أبدا ، صاحب الثورة التقنية حيرتم جدا سواء من سبقوه أو من حلقوه ؛ أن حيصل رمبا حبكم التعريف .  يعرف قدرهم احلقيقى وال ميكن حيار

كل مرة ده إللى حصل ىف .  لم املقوداحلضارة اجلديدة تنتظر بكل األدب واالحرتام حىت جتد أمها عاجزة عن تسيري دفة العامل فتتقدم هى وتتس
مث بعد برهة تفكري طالت قليال حبثا عن شىء خيرج وحيد من  ( ؟ فيه إيه ؟ مالك  جدع أنت)  : ال يكمل (…  الثورة الصناعية مثال ، التاريخ
  ؟ عارف أنت حمتاج تضيف إيه للوحة القوانني إللى أنت معلقها ىف البيت)   : صمته

  ؟ إيه -

- E = mC2  ) ! اپنيني طباعهم بس  خوىف تكون كل السنني دى من ساعة احلرب العاملية التانية أنست اليا ) : مث يستطرد مناجيا نفسه
  ! چيينات ال ينمحى أبداما هو ىف ال ، لقطع ال ! كال  ) : لكنه يصحح نفسه بسرعة . ( القدميةوطريقتهم 

ها  (أليست القبائلية الشرية املتخلفة لكن  ، چيينات ال ينمحى أبداطبعا ما هو ىف ال ملاذا  . نتاجا منطقيا ألمنا الطبيعة،  ) العربية وما شا
ل  ؟ مث أن شپينجلر يقول إن الغلبة دوما  وننكره على قبائل رواندا وجند،  ڤرىديسكچيوجراىف و نستمتع حبروب اجلاموس واللبؤات على الناشيو

أال ميكن أن يكون  ؟ أليست الفيلة الوديعة آكلة العشب منيعة على هجوم النمور الشرسة ؟ ئى األسود النبيلةأال يقهر اجلاموس البدا.  للمتخلفني
النصر للغشاشني :  أو لو صغناها مبفردات دكتور دوكينز ، لألسوأ لتحيؤأال حيتمل أن الصحيح هو ا ؟ شپينجلر على صواب وداروين على خطأ

  ! ىف مجيع احلاالت

كل اجلاموس ، هذا حيدث مرة أو اثنتني ، اجلاموس يقهر األسود ! سيدىبل مهال  ، ال س أن .  أما ما حيدث كل يوم فهو أن األسود  ال 
مث هل هذه األسود والنمور نفسها منيعة على ذاك الكائن الضئيل .  لكن لو كل األشياء منيعة ملاتت كل األشياء ، هذا حقها ، تكون الفيلة منيعة

ااملسمى اإلن ا أو عضال ، لكنها لن  رمبا تتسبب خفقة جناح فراشة ىف الربازيل ىف إعصار ىف تكساس ، نعم ؟ سان الذى ال ميلك عشر أسنا
إنه فارق األحجام مرة .  وعلى األقل لن جتعل الربازيل متقدمة وتكساس متخلفة ، تتسبب ىف إعصار مشسى أو ىف انطواء اجملرة على نفسها

فكم فراشة .  ذلك الشرط الذى يقول إن خفقة جناح الفراشة تفعل ما تفعل بعد شهور طويلة ،  احلداثة الضائع-ه جيل ما بعدما يتجاهل.  أخرى
بتة حلد كبري جدا ، الفراشات ختفق أجنحتها كل يوم كما يشاء ؟ وكم نفاثة حتركت طيلة كل هذه الشهور  ، لكن أحوال الطقس دورية معروفة و

ا خفقة جناح فراشة ومن النظرى جدا أن ت من خفقات الفراشة  . تعصف  ببساطة بوسعك تقسيم غازات الطائرة الثفاثة اهلادرة إىل تريليو
  ! وترى أن الفراشة ليست إال فراشة ، ساعتها ستعود ترى الكون أكثر منطقية . وكل منها ميكنه أن يسبب مبفرده إعصارا ىف تكساس ،  املستقلة

بينما البعد الرابع هو  ،  مليون إنسان ١٠يزعجك أن رصاصة واحدة تسبب ىف حرب عاملية قتلت  ، يا حولك ال أكثرأنت تنظر حلظ ، سيدى
وسيات ، أ أحبث ىف القوانني األكثر قاعدية . ال شىء أقوى من الزمن.  كلمة السر العبقرى تعريفى أحيا يذهلىن  وكان ، تلك الىت أمسيها 

ا القوانني جدا  اكتشفت أن مثة شىء بدونه ما  ؛ األدهى أىن اكتشفت اليوم ما هو أبعد . الىت عاشت ألطول فرتة ممكنة من عمر الزمانهلا أ
ا الرتتيب :  اكتشفت كلمة السر الكربى ، بل ما وجد الزمن أصال ، وجدت الناوسيات   !  orderإ

لكنه ليس فوضو  ، بكثري وأصعب توقعا مما رآه نيوتون ومعادالتهالكون أعقد  ، نعم!  الفوضى نظرية لكن الرتتيب قانون:  ختصار …
كثريا تستوطن  قد الفوضى .  أو رمبا ليس عيبا من األصل ، لكن هذا ليس عيبا فيه هو إمنا فينا حنن ، ال ميكننا التحكم كليا فيه ، نعم.  حبال

 ،  نعم.  ملا ظل هذا الكون قائما إىل اليوملو كانت الفوضى أكرب مما جيب و  ، فوضى فيهاجمال يذكر لللكن قوانني الطبيعة ال  ، شاشات البورصة
 ١والـ  ، على األقل ٠/٠ ٩٩حتكمه قوانينه ولو بنسبة  ؛ لكن قطعا الكون ليس فوضو حبال ، هنا وهناك anomaliesهناك بعض التشذذات 

لفوضى فال يزيد عن أجزاء من املليون أو من  ، فها أبدااكتشقدر على ا أو لن ن ، مل نكتشفها بعدأغلبه قوانني  ٠/٠ أما مساح قوانني الطبيعة 
لكتيك وألف شىء آخر ختيلوه ظاهرة طبيعية بينما ما هو إال نقيصة  (بشرية  ظاهرةالفوضى ألساس  ! البليون أو مما ال أعلم لنقل كالد
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إذن الكون ما هو إال  ، خفقة فراشة تسبب إعصارا:  قاط النفسى املريضهذا يبدو ىل نوعا من االستدالل الدائرى العبثى أو اإلس . ) بشرية
ا بنسبة .  ) أو تتلقى منها ما ال شئت (إذن أنت بوسعك أن تصنع من األعاصري ما شئت  ، فوضى  ٠/٠ ٩٥أ يكفيىن التنبؤ حبياتى والتحكم 

الرئيس رجيان قال ذات مرة أنت صديقى لو وافقتىن على .  ضيفها للناوسياتووصلت به الوقاحة أنه يريد مىن أن أ ، السحرية الىت يروج هلا ضهرى
لتاىل ٠/٠ ٩٥أما أمنا الطبيعة الىت توافقىن ىف  ، من أفكارى ٠/٠ ٨٠   ! أكثر من جمرد صديق:  من توقعاتى هى 

لتشذذات فقطهل يعقل أن أمنا الطب !  للهول.  ) ! إمنا أقصد ضهرى ، ال أقصدك أنت سيدى ( ! لكن مهال بل  ، يعة ال تعرتف 
ا قد تكون جزءا أصيال من طبيعة املادة ، هى تعودت أن تستوعب تلك النسب الضئيلة جدا من الفوضى ! ؟ حتبها  ، ورمبا املذهل ليس فقط أ

ا  ؟ ملاذا احلرية القصوى أكرب من احلرية املطلقة.  بل رمبا هى سر التطور الدائم ملاذا ال تشتغل الفردانية اخلالصة !  ٠/٠ ١٠٠واألخرية  ٠/٠ ٩٥أل
pure individualism ا فلسفة آين راند ا  ؟ فنرى اهلجرة والعبيد والضعف والغثاء جيتاحون أمريكا ، الىت أصف  !  حرية ٠/٠ ١٠٠أل

ىن أكسيد الكربون لو رقعت ثقب األ.  كلها تطورات غري قابلة للعكس ، التطورات املناخية الىت قد تسببها أشياء صغرية وزون أو خفضت نسبة 
ا السابق ، أو لو عادت األسواط الشمسية احلارقة ملا كانت عليه،  ) املزعومة (  ، ساعتها سيكون األوان قد فات.  لن تعود األرض أبدا لتواز

أن تنفب عما عساه التوازن اجلديد متاما عليك  . التالية Steady State Conditionالـ  ؛ وعليك أن تبحث عما عساه يكون التوازن التاىل
م الزمن اجلميل اخلواىل ىف العصور الثلجية   ! ؟ تعريف التطورأو هل هذا خيتلف كثريا عن  . الذى قد يعيد األرض أل

نوي ، وما نراه ىف الكون ليس فوضى ، مصطلح مضخم للغايةالفوضى  ، سيدى اهلر شپينجلر ، ىف الواقع أشبه  ، ة جداإمنا جمرد تشذذات 
 ، املسيحى أو اإلنسانوى ’ التلوث ‘أو بذلك  ، أشبه جبنون الفنون أو شطحات املصريني ، بتلك الشوائب الىت تصنع ألشباه املوصالت قيمة

ل والطراوة تطعمه ببعض من املغفلني فتضفى عليه شيئا من السمو واجلما ، جمتمع جبال الثلج الضاغنة ، بكل تلك التوابل الىت تطعم جمتمعنا
مل  - سيدى-الكون نفسه  . ) وهؤالء اتفقنا أن ال مفر من استئصاهلم جذر ، فهذه ختص الغشاشني ، التسامح ال السماحة (والدفء والتسامح 

دا بعضيهما متاما وملا ألمن االنفجار الكبري املتولدتني  ال وجود فارق طفيف بني املادة واملادة النقيضةلو .   anomaliesالـ لوال أساسا يكن لينشأ 
 . لألبد سدميا تستمر مطلقة التطابق المات يتكون من جسبدورها لو كانت هذه الشظا الصغرية املتبقية ت.  وجدت مادة لصنع الكون أساسا

فه للغاية ىف الكتلة فلوال  اية ولوال ، جذب اآلخرين ينجذب أو يبدأ ىفلبعض أن ذا اهللدى بعض قليل منها ما كان تفاوت  ها ما أدى هذا ىف 
وإال  ، عن وضعية الشوائبأبدا أن تزيد  -سيدى-ال ميكن  -أى مجيع الشوائب-لكنها  ، هذا مجيل ! اجملرات وكل شىءاملطاف لتكون النجوم و 

ار    ! لح وإال فسد الطعاموهم ال جيب عليهم أن يزيدوا عن وضعية امل ، إله املسيحيني نفسه قال هلم أنتم ملح األرض.  أصالالكون ترتيب ا

كلنا يعرف أن العملة الرديئة موجودة ىف كل  ، تقولون إن العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة : لنسبة لك أ أعرتض بشدة ! مهال سيدى …
تى العمالت اجليدة ، مكان هناك روما العسكرية .  اأن سيظل هناك لألبد من يصنعها ويصنعهو وأنه ال بد  ، لكن أحدا مل يسأل نفسه من أين 

روما مؤامرات الساسة والتكالب على أتفه  ، وروما املنحطة ، وشعلة احلضارة والتعمري والرؤى النافذة لعمق األفق بادىءالشاخمة ذات القيم وامل
 . امللذات الوقتية واستمراء عقلية العبيدوروما الغثاء و  ، هناك روما الناطقة بلسان إرادة أمنا الطبيعة.  املكاسب وتسليات السريك وحلبات اجملالدة

بعد كل نوبة اشرتاكية بلهاء جتتاح بلد وتعيد توزيع ثروته توزيعا .  لكن ولدت روما أخرى أعظم وأعظم ىف مكان آخر بعد قليل ، ذهبت روما
ظاهر الرأمسالية توزع الثروة على .  ليه من قبلسرعان ما تزول تلك الطغمة ويعود استقطاب الفوارق بني الطبقات أشد بكثري مما كان ع ، أنرتوپيا

ليد اليمىن ا تشجعهم على االنفاق واالستهالك ، الناس  ليد اليسرى تعيد تركيزها من جديد على حنو أقوى  ، ترفع أجورهم ويقال أيضا أ لكن 
بل تبدأ هذه الشركات ىف االستحواذ على من هى  بل ال يقف األمر عند هذا ، ىف يد اإلصلح واألقدر من الشركات ذات املنتجات األفضل

ح ىف اللحظة املناسبة  ترسل لناأمنا الطبيعة .  أصغر وأضعف منها وتتواصل االندماجات والعملقة تلهب جذوة احلضارة جديدة ثورة تقنية ر
ىف كل حلظة متر علينا ختلق املفاعالت النووية  . الشتعال جديدوتعيد االستقطاب احلرارى  ، تقهر األنرتوپى ، من جديدالكامنة حتت الرماد 

ا  ، استقطا حرار جديدا من العدم تقريبا ردة أو من طاقة يصفو ت تقول بتخلق النجوم طوال الوقت ىف الكون من مواد  بل مثة نظر
  . لداكنة

.  بل رمبا أرى أنه ليس حىت حتمية إنسانية ، ةال أعتقد أن الوصول لنقطة املساواة واملوات والوسطية حتمية طبيعي ! سيدىمهال  …
لذات بعد  ، ليس من واجبنا أن نستسلم لغباوة العرق البشرى وختبطه ؟ ما دامت أمنا الطبيعة معنا فمن علينا:  إمياىنقانون هذا هو  ، سيدى
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ا إلينا ، لدغتنا العملة الرديئة أكثر من مرة وأصبح لدينا آالت عاقلة مبعىن الكلمة ألول مرة على هذا  بل ، وأصبحنا نعرف اآللية الىت تتسلل 
ن قط بتخبطات وإخفاقات العشرية  ، ال يتخبطان وال خيفقان -أيضا آخر بيولوچى واألرجح-ذكاء آىل  ،  الكوكب ولو ختبطا أو أخفقا فال يقار

حىت لو اختلطت كل  ؟ ومل ال ، نرتوپى الچيينية نفسها قابلة أيضا للقهراأل . لعاملنا املعاصرحقا العملة الرديئة  ، البيولوچية املسماة اهلومو سيپينز
مثة هندسة چيينية ستعيد عما قريب االستقطاب احلاد وتنتصر لقبيلة املتفوقني ولچيينات  ، چيينات البشر وأصبح اجلميع نسخة وسطية واحدة

  . التفوق مرة أخرى

ضياتية صارمة صحيحة حتت كل الظروف ؛  طأ والصوابمعادلة طيور دوكينز ال حتتمل اخل ! سيدىمهال  … ا معادلة ر وعليك أنت  ، إ
تك م أغلبية.  أن تعيد حسا لو كانوا قد اختذوا من .  وليس ألن النصر حمتوم دوما للغشاشني ، الغشاشون انتصروا داخل العرق اإلجنليزى أل

فرض التنافسية  عن طريق مباشر أو غري  ، حبظر اإلجناب على فئات بعينها مباشرا انتخا قسر- البداية إجراءات صارمة النتخاب السالالت 
املشذبون أو الفاشيون  سيدى ليسوا أيديولوچية وليسوا شيئا .  ملا حدث ما حدث -كقانون أقدس للدولة ال يقبل االستثناءات أو التعديل

سم اإلنسانوية وقداسة النفس  لكن مث من حياولون طوال الوقت صرف أبصار عنهة مغرق ىف الطبيعيهم منوذج  ، على الطبيعةمنا مزاجيا مقحما 
هو ال  ، إنه يبيد الطفيليات بال هوادة أو رمحة ، انظر ألى حقل وكيف يكد الفالح ىف اجتثاث احلشائش والديدان والفئران.  البشرية وما شابه

خريطة سرية حياة  ، وال ترى خريطة التاريخ كاملة ، ترصد فقط حلظات الضعف احلضارىأنت .  يقبل أبدا أن يرتزق الغشاشون حتت مسعه وبصره
كيدا مع روما وبريطانيا وأمريكا ، نعم احلضارة تركع أمام املتخلفني.  أمى الطبيعة   . لكنها ىف كل مرة تنهض أقوى وأعلى مما سبق ، هذا حدث 

ء على حساب املادية : ع الفالسفةمشكلتك هى عينها مشكلة ثالثة أر ! مهال سيدى … مليتافيز  ، أنت مفكر متوقد ، نعم . الولع 
نوية مبا ىف ذلك الصراع الطبقى ، وتعترب صراع األعراق هو الصراع احلقيقى ، تزدرى الدميوقراطية هم .  وما عداه صراعات  اعتربك النازيون أ

م عرقية  ، الروحى ئيات الىت متجدها  ، ’ روح األمة ‘و ’ الثقافة ‘وليست عرقية  ، ’ چيةبيولو  ‘لكنك صفعتهم قائال إ إىل آخر هذه امليتافيز
لضبط مما تعتقده ، أ ال أقول أن النازيني كانوا على حق.  ’ التيمايوس ‘وأمجلها من قبلك املصطلح األفالطوىن  م :  لكن حجىت هى العكس  أ

لقدر الكاىفمل يكونوا بيولو  ئيات ، ضبهم ومحاستهم وكراهيتهمغ.  چيني   ليتك .  عرقيتهمچية تنتقص من ماديتهم ومن بيولو  ، هى أيضا ميتافيز
هو ال يفعل هذا  ! حسنا ( الىت تؤهلها ’ الثقافة ‘مبا ىف ذلك  ، چية خالصةبيولو  ، چيينية خالصةيرى كل األشياء  ،  تقابل صديقا ىل امسه ضهرى

  . ) ! أنه متقلب ؛ فهو شخص له عيوبه هو أيضا ، قتإمنا فقط معظم الو  ، دائما

وهتلر األهوج هو  ، ليسوا شعبا تيمايوسيا - وهلذا احرتمهم جدا- چرمانال ، يبدو أنك قد ولدت ىف املكان اخلطأ ! مهال سيدى …
ل Mein Jihadبل إحساسى الشخصى اآلن أنه ألف كتابه  ، االستثناء بل يبدو أن لألمر شواهده  ، ساليس إحسا.  رهان الكريهكمتأثرا 
خلدمة ىف تركيا.  التارخيية م العسكرية أو املدنية  ، ومعظمهم عاين مذحبة املليون ونصف أرمىن وبث ىف  أغلب قادة النازية ومنظريها بدأوا حيا

ريق موثوق سريع وفعال عرفه التاريخ لبناء أسهل وأرخص ط، واألهم أن أقنعوه أن  خيال هتلر أن من املمكن تكرارها ببساطة ودومنا مساءلة تذكر
ت هو قتل بىن قريظة واالستيالء على بنوكهم هذه وتلك حبيث ميكن القول إن النازية أتت جبذورها مباشرة وصراحة من اإلسالم  ، اإلمپراطور

صفه مبهندس اهلولوكوست واملشرف على عطى ألمني احلسيىن ولنصائحه هلتلر الىت وصلت حلد و تأال  ، سيدىىل رجاء واحد فقط  (وتعاليمه 
أال تقارن ما بني فشل  ، أيضا ىل رجاء آخر … ! زدرونه أميا ازدراءكنتم تال شك أنكم  و ، فهو جرذ بكل املقاييس  تنفيذها وز أكثر مما يستحق

وأن قلبه الچريماىن أقل دموية من أن كان  ، ياأنه ليس عربيا حقيق:  فمشكلة هتلر الىت مل يلحظها قط ،  هتلر وبني جناح عمر بن احلطاب واحلطابة
ب بىن قريظة املصريني جنح بعض الشىء:  ملحوظة.  ينجح ىف شىء كهذا دة و وى  ، على األقل حني كرر عبمعصورة جتربة إ ألنه عر

  . ) ! أصيل

تى إىل أرض شعلة التيمايوس اخلالدة الىت ال تل ، سيدىاستسمحك إذن  … وسينصبونك هنا إهلا مدى  ، وثها املادية أبداأن تقبل دعوتى و
صر وهلوكة واألسد أنت ىف مملكة الكالم األبدى ! صدقىن ، احلياة وأعدك أنك ستصبح ىف حلظة  ، ىف أرض ابن الشداد وابن احلطاب و

بل  ، يسوا حىت جموسا كما اعتدت وصفهمهم ل ؛ ال خوف عليهم وال هم حيزنون -طبقا ملعايريك-هم  . الفيلسوف األوحد واملعبود األول واألخري
لفعل  . املنزة إطالقا عن كل مادية وضيعة ، هم التيمايوس اخلالص : هم أفضل بكثري م  حىت وإن مل  ، خري امة أخريت للناس -طبقا ملعايريك-إ

الىت  ’ احلضارة  ‘و ’ الثقافة ‘هم  - هى معايريكالتعريفات هى تعريفاتك واملعايريطاملا -هم  ؛ تلحظ ذلك ىف كتبك وليتك تغفر ىل أن نبهتك إليه
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وعلى - بل ستكتشف  ، ال أشك أنه سوف يسعدك أن جتد أسانيد جديدة ليس فقط على اضمحالل الغرب أمام صعود العرب.  ال متوت أبدا
هم أبعد ما  - تطبقها جيدامل الىت - طبقا ملعايريك  ! حضارى جدا وثقاىف جدا ، أنه صعود مستحق:  مفاجأة أعظم بكثري -عكس توقعاتك

ا  ، بل هم جذوة ثقافية ال متوت أبدا ، يكونون عن اهلمجية م األمة الوحيدة الىت مجدت وصنمت ثقافتها لألبد ىف كتا بل لعله قد فاتك أ
ا قد توجد أبدا  هيك عن أنك ىف الواقع مل ، أبدا ’ تضمحل ‘وساحمىن إن قلت لك إن هذا يفوق كل أحالمك بثقافة ال  ، املقدس تتخيل أ

  . من األصل

 ، حقا.  ) ! وطبعا مادى وضيع ( متفائل جبان أ - مصطلحاتكوحسب - فقط  ، أ ال أملك مثلك شجاعة التشاؤم ! مهال سيدى …
ا كأى سهم جيد  ، هكذا كان دوما منحىن احلضارة.  لكن القنوط ال ، يثري اجلزع نعم.  ال شىء جيب أن يثري اليأس  ، على شاشة البورصةإ
اية ، مث يصعد درجتني ويهبط درجة ، يصعد درجتني ويهبط درجة   ! هكذا إىل ما ال 

ذات غري املادة الىت صنع منها هذا الكون  كانتلو  ألنه  ، وال حىت ألمنا الطبيعة ، التطور نفسه ليس قرارا أخالقيا ألحد ! مهال سيدى …
 ، يتذبذب نعم.  حكمة قاهلا ىل ذات يوم صديق امسه ضهرى ، يومنا هذاوصلتنا ىف  حىت من األساست ملا استمر  ، طبيعة تطورية ىف جوهرها

ولو مل يكن هذا ىف طبيعة املادة ملا وجد  ، لكن االجتاه العام له هو الصعود املستمر ، تلكمه روسيا أو الدين أو اإلنسان أحيا ، يتعرقل أحيا
  ! وملا وجدت أمنا الطبيعة أصال ، أ وأنت كى نتحدث معا اآلن

هكذا صاغه  ’ التحيؤ لألليق ‘ ، هكذا اكتشاف داروين الرهيب . ىف قوانني أمنا الطبيعة الصعود اجململ حمتوم ، بلى ! مهال سيدى …
حلظات أن  ،  نعيشها اآلناملشكلة هى حلظات األمل كالىت.  ىف ملكوت الفلسفة - ليا مباشرة ملعلمى األكرب-معبودى األصغر  ، سپنسرهربرت 

  ! قبل أن نراها حتزم أمرها من جديد وتنهض أعلى وأعظم من كل ما سبق ، نرى حضارتنا تتداعى

چيينات التقنية هى أعظم :  كل تلك األمور ختتلف عما لديك مائة ومثانني درجة - أرسطو املتواضعوملعلمى -لنسبة ىل  ! مهال سيدى …
ا املعيار الوحيد لكل شىء ، وحىت ال أدخل معك ىف معركة حول التعريف ، ية هى املعيار الوحيد للحضارةوالثورة التقن ، چييناتال  : أقصد أ

  ! للخري

  ! انتصار التقنية هو احلتمية التارخيية الوحيدة إن ! مهال سيدى …

  ! املادة خري والفكر شر:  دائما أبدا ! مهال سيدى …

تى يوم يب ! مهال سيدى … يار على نفسهحىت  ستظل  ، يوم تذوب فيه كل القوانني ، أو تتساوى فيه احلرارة وميوت ، دأ فيه الكون اال
ء الىت ترمسها مع بقية الساللة األفالطونية تك أنت ومكعبات امليتافيز إمنا  ، ىف اهلواء اليد العليا طيلة كل هذه العشرات من باليني السنني ال لنظر

  ! ون التقدم والرقى واالستعقاد املضطردقان : لقانوننا حنن

  ! أسوأ سيحان فكرى عرفه التاريخ ، احلداثة-أنت األب غري املتوج ملا بعد ! مهال سيدى …

رب للمريخ ! عندك حق ، فعال -   ! لك حاجات  حاج ! ؟ الربيتون آخرهم اهلنود احلمر ! ؟ ولدينا القنابل النووية ، ملاذا 

 
  ! نقى القلب كى ينزع السيف من الصخرة وحيرر العامللصىب عريق املنقب حنن ىف حاجة 

نصرت  ‘:  ودمحم قال ،  دلوقت بقى مسرية شهر ؛ املريخ موش بعيد أوى زى ما أنت فاهم)  : ضاحكا ( ؟ أنت قلت املريخ ؟ املريخ -
فيه  ؟ مالك ) : مالحظا أن الكالم مل يسرى عن وحيد . ( دمحم هنا وأنتم تشخوا على روحكم هناكيعىن إحنا نقول اسم  ، ’ لرعب مسرية شهر

  ؟ إيه

  ! حنن ىف حاجة لصىب عريق املنقب نقى القلب كى ينزع السيف من الصخرة وحيرر العامل)  : شاردا ( -

  ؟ ماذا قلت -

  . افتكرت حاجة ! ما فيش -

  ؟ إيه -
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  . طول عمرى ما قدرت أحل اللغز.  ومطلوب أىن أرتبها ، خريطة العامل مقسمة حلتت صغرية.  ماما وأ صغري اشرتته ىل puzzle.  لغز -

  ؟ ليه -

قصة.  ألنه جه من املكتبة فيه عيب -   . فيه حتة 

  ؟ وإيه إللى فكرك به النهارده -

  ! النهارده لقيت احلتة الناقصة -

  ؟ إزاى -

  . اپنيةستكون  ’ ةالصناع- ما بعد ما بعد ‘حضارة  -

  ؟ ماذا -

لسوء الذى سبق وختيلتها به ! ؛ احلضارة الرابعة ستكون طوكيو اپنيةاإلنسان ستكون -أقصد حضارة ما بعد - .   رمبا مل تكن پريل هاربور 
ت ىف اليااپن ىف وقت وصلت فيه أمريكا لدرك حترمي اخلمر  ،  رغم ڤيتو الرئيس ويلسون ألصل فرضه الكوجنرس قسرا ( أنت تتحدث عن احلر

ت اجلرمية املنظمة ألساس أجنحة من عصا س عند اليسار النقاىب والسياسى اللذين مها  من إرضاء املتدينني طاملا أن ذلك سيؤدى  ، وطبعا ال 
م هم التحتية هو الكحول  ، هتة من السوڤييتات الروسية لوال پريل هاربور الستمرت أمريكا جمرد نسخة ، إذن.  )  ! لضم نشاط جديد لتجارا

طيلة حياتى  ضهرى أقول إن كل موجات الغزو الكربى من الغرب .  وطبعا ملا أصبحت قدرة عظمى قط ، وملا ختلصت من رووسيڤيلت أبدا
ب وسلب ، للشرق كانت محالت حضارة وحتديث به ألول مرة أن اليوم فقط أتن.  وكل موجات الغزو الكربى من الشرق للغرب كانت غارات 

  ! من الغرب پريل هاربور جاءت

  ! ؟ أنت سخن -

  ! أمجل شعور ىف الدنيا أن يكون عندك صداع وخيتفى فجأة ، لعكس -

قوهلا على فك زنقة البول -   ! أ 

ليمني اجلديد  - هكذا ستكون احلرب .  بدخوهلا للحر  ، ىف احلكم ىف فرنسا،  ) إللى هو ال ميني وال حاجة (رمبا يؤخر وجود ما يسمى 
لفعل  . القوتني الكبار إللى بيعارضوا صراحة توحيد العامل وأن تكون له رأس واحدة ، القادمة مع الصني وروسيا على األقل ومبا أن الصني بدأت 

ا لبناء حلف عسكرى مع روسيا واهلند ، إنشاء نظام حروب النجوم اهلجومى الفضائى ن أكرب حمور لقطاع الطرق الذى قطعا سيكو  ، زائد دعو
ا (بال منازع  پراطورية إم ، حتالف لكل أصحاب عقدة الرجل الثاىن بتاع مينا ، ) لذات لو انضمت له الدول اإلسالمية ىف آسيا حسب توقعا

ئمة ىف عسل العبيد الذين اح ( أكثر من نصف سكان العاملستضم ألول مرة ىف التاريخ شر  اپن فإن اليا ، ) تلوها وحكموهاوطبعا أمريكا كالعادة 
ا األكثر اندفاعا لفكر االقتصاد احلر - وأضيف أن هذا هو أهم مفتاح لكل شىء،  وأؤيدك جدا- وحبكم زى ما بتقول  ، حبكم اجلرية ها  ، حبكم أ

قصة ىف صورة اخلريطة . ضدهم طرف أساس ىف احلربضرورى تكون   ، ه حرب كبرية حمتومة جايةأ عارف أن في.  هى دى احلتة إللى كانت 
ا ها تكون مع الشعوب ذات املكون الثقاىف العاىل دة الكتلية ، فرنسا والصني وروسيا ، وعارف أ احلاجة .  وعارف أن ما فيش حل غري اإل
وأنت حليتها  ) : ريوئني اجليدمث شاردا ىف ابتهاج كمن تعاطى للتو جرعة من اهل ( . الوحيدة إللى ما كنتش شايفها هو مني إللى ها يعمل كل ده

سوء ليست إال پريل هاربور لكن  ، دنكرك خطيئة ؛ هناك فارق بني الكراهية اهلوجاء وبني العقل البارد.  ألف ألف شكر .  حاج كيتشينر ، ىل
ا ليست  ، عتبارها نفسها من الشعوب ذات املكون الثقاىف العاىل ، الىت طاملا أغمضت الطرف عنهااپن اليا.  تقدير من استنرت اآلن أ

الزم :  بكده الصورة بقت كاملة.  ألف مليون شكر.  العاىل ’ املادى ‘إمنا من الشعوب ذات املكون الثقاىف  ، ذات املكون الثقاىف العاىلالشعوب 
أنت ما رحتش  . هى فعال سيدة العاملخترج وها  ، معمعة كربى ، نووية وقنابل نووية بال عد أو حصراپن طبعا احلرب اجلاية ها تبقى فيها 

ا كخطر ، الصني م.  علشان كده موش حاسس  .  أنت ما بتحكمش على حد من غري ما تعاشره ؟ صح.  أنت خايف م العرب ألنك عاشر
أ  ، عمرى بالش نص ، أل.  وأعرف ماذا ستقول عن الصينيني،  ) إللى فاضل (أدفع نص عمرى  ؟ صح.  فيه مثل مصرى على احلكاية دى

  ! وعدت به أرسطو خالص
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أنت فعال من زمان بتقول  ! صحيح.  موش سخن ، أل ؟ أنت سخن ! اپاپ اشرتى ىل جورب طلع مسدود من الناحيتنيفكرتىن مبرة  -
 . ها تكون مع الصني وروسيا وفرنسا ٢ووترلوو 

ماذا لو عندك كل  . طر املباشر هو انعدام اإلرادة ىف مركز احلضارةاخل.  هؤالء ليسوا اخلطر نفسه لو شئت احلقيقة ! الاااا)  : مستدركا ( -
ذن  ، ىف السودان ؟ لكن ليس لديك قادة يقودون ، املقومات املادية  ، نعم متقدم ومسلح.  ڤيكتوركيتشينر كان فئة قليلة هزمت فئة كثرية 

هذه املرة ذهبوا بنية  ، ما اختلف هذه املرة هو اإلرادة.  ت كذلكسنة كان ١٣ڤيكتور نفسها قبل  ، سنة كان كذلك ١٣لكن جوردون قبل 
دة من يستطيعون توظيف معدل الفائدة الصفرى دون أن ؛  ! ال ختف  صديقى.  وليس برجل قدام ورجل ورا ، ليس بضمري مضطرب .  اإل

رخيى ىف ! ال ختف  صديقى.  حيدث تضخم هم قطعا آالت وليسوا بشرا م سيضبطون إيقاع احلضارة   دراسة املستقبل على؛ أراهن بكل  أ
  ! چيينات ال ينمحى أبدا؛ ما هو ىف ال ! ال ختف  صديقى ! أمثل ما يكون الضبط

  ؟ اپنوى حتول والءك من أمريكا لليا ؟ إيه -

التقنية هى اخلري األمسى .  ت احلية كلها إىل زوالالكائنا.  اإلنسانية ككل شر:  رأىي مل يتغري.  والئى للتقنية.  أ ما ليش والء حلد ؟ والء -
  ! ىف الكون

 
  ، إن الذى انتصر ىف احلرب العاملية الثانية هو الطرف اخلطأ ، ختصار

  ! وها قد حان اآلن وقت تصحيح اخلطأ

ا أيضا موسوليىن بتاع فاشية محلة .  فقط، احلرب العاملية الثانية ليست هتلر  ، أوشويتز ودنكرك بص  بتاع هتلر اجملنون أبو غلطتني - إ
وأيضا هى اليااپن .  وأظن أنه بال أخطاء ، وما يذكره عنه اإليطاليون هو الطفرة االقتصادية العظمى ، الصوجلان والقيم العليا لإلمپراطورية

ألسلحة البيولوچية للصني  ، والىت حىت استبقت احلرب العاملية،  النقى الذى ال ميساإليوچينية ذات الشموخ السامورائى  دة منهجية  حبرب إ
ضة اقتصادية عظمى ، معهم كذلك إسپانيا الىت ختلصت للتو من كل شيوعييها.  املكتظة الرببرية حىت تركيا العثمانية على كل .  ودشنت 

رفضهم لتصاعد ذلك الغثاء املسمى :  ء واحدإنه ببساطة شى ؟ وجيمعهم دون سواهم ، ما الذى جيمع كل هؤالء.  مهجيتها وختلفها انضمت هلم
وكل اهلبل  ، رفضهم النسياق كل أمم الغرب وراء هرتالت رعاع الباستيل عن املساواة واإلخاء ؛ حكم الرعاع بتعريف أرسطو بتاعك ؛ الدميوقالطية

ت الىت ساءها أن ترى شقيقتها الكرب  . ده املعادى جلميع قوانني الطبيعة ا اإلمپراطور دون  ، وهى تنخر خطوة خطوة من الداخل ، ى الربيطانيةإ
لتهاون أمام تنامى سطوة العبيد ، أن تعى درس اإلمپراطورية الرومانية املميت بل وترى أمريكا الىت استقلت عنها ىف ضربة غباء يصعب  . اخلاص 

نتهاء احلرب بل وأصبحت عمليا د ، سرعان ما حتولت لدميوقراطية ،  كى تصنع مجهورية ، ختيلها ولة اشرتاكية مع قدوم تيودور رووسيڤيلت 
رمبا  ، والىت نعيشها حىت اليوم ، إىل آخر الدوامة الىت تعرفها ، وسياساته الىت قادت للكساد العظيم ، وانتصار البلشڤية ىف الشرق العاملية األوىل

  . الثاتشرية-ستثناء حقبة الثورة الرجيانية

ضد أنرتوپيني مدمنني للرمادية  ، صويرها كحرب بني استقطابيني كارهني لألنرتوپى أنصار للحياة والنوعية والتفوقهل تريد ت ؟ موش فاهم -
  ؟ واملوات

ىن … ! لظبط - لقاء القنابل النووية على اليااپن:  أشرحها لك بطريقة  هو نفسه الذى عزل  ، أليس ترومان هذا ؟ من الذى أمر 
لسالح النووىحني ، الچنرال ماكآرثر هل  ؟ أراد حقن الدماء ىف املرتني هل ألنه يسارى إنسانوى ؟ ما هو تفسريك ؟  أراد قصف كور الشمالية 

أشبع  ، شخص وضيع جاء من قاع اجملتمع:  هو كان مبتهجا ىف املرتني ، ؟ إطالقا ألنه ىف املرة األوىل كان ضعيفا ومنصاعا ألوامر العسكريني
نقاذ احلثاالت إللى زيه املستضعفني ىف األرض رفاقه الشيوعيني ، مرة بكسر أنف اآلهلة املتشاخمة قاهرة األنرتوپىأمراضه النفسية   . ومرة 

  ! وها قد حان اآلن وقت تصحيح اخلطأ ، إن الذى انتصر ىف احلرب العاملية الثانية هو الطرف اخلطأ ، ختصار
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  يديندنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إ

  ! برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدينهييه دنيا  ؟ فيه إيه ؟ مالك ؟ موش سخن وال حاجة ) : يتحسس جبهته مرة أخرى ( -

لكلمة دى:  سؤال حمريىن من زمان ) : مث ضاحكا ألول مرة . ( قلت لك ما فيش حاجة - الدنيا كلها شىء مشوه وأعرج  ؟ قصدك إيه 
  ؟ ؟ صح والتالسن كثري لكن ال شىء ينفذوأن الكالم  ، وغري مستقر

ملادية والقيادة والبناء وليس الكالم  ، مؤكد كان سيجن من مسخ كهذا.  أرسطو بتاعك قصدى أغيظ ) : يضحك هو أيضا ( - إلميانه 
  . ’ القدرة الطرية  ‘و

سأله لنفسى طول الوقت - ىن  لظبط:  سؤال   ؟ وال أمريكا والصني ، اپوال أمريكا وأورو ،  ڤييىتالسو أمريكا واالحتاد  ؟ قصدك مني الرأسني 
  ؟ اپن والصنيوال جايز نضيف النهارده اليا

الفكر طول عمره بغاء ، بل .  أصل كل الشرور ؛ علشان تنبسط جايز قصدى فعال أفالطون!  موش قصدى سياسة خالص ، ال وإهلى -
، والثاىن ململكة  أحدمها ينتمى ململكة املادة والطبيعة ؛ العلم والفكر ال يلتقيان . ضد العلمطبيعتها أغلب األفكار أشياء ب . البغاء ىف أنقى صوره

لتاىل أفالطون أس كل مصائب هذا العامل طيلة الـ  ، ، واملثالية شر املادة خري … . اهلجص والكالم أبو بالش وكان  ، سنة املاضية ٢٥٠٠و
  !  أرسطو …زاى ما وصلش لك املعىن ده إ … ! واجب أرسطو أن يقتله ال أن حياوره

  ! ؟ موش كده  دكتورة ! أو جايز أ وحدى إللى برأسني ! كل حاجة برأسني  ! قصدى كل حاجة:  مث يفكر لربهة

  ! ؟ ماليني يبادوا ؟ أنتم كل كالمكم كده -

  ؟ بلة النوويةناپن ها تبتدى تبىن القتفتكر  وحيد إمىت اليا -

 
دة اپن تواصل ما كانت تفعله أو تركنا اليا ، قد فعلنا ذلك من البداية مع العرب أو مع األفارقة لو كنا -   ، مع الصينينيمن إ

  . ملا وصل العامل ملا هو عليه اآلن
حة وسائل الرفاهية احملرومون منها دف لرفع نوعية حياة الفقراء وإ   ؟ هلم هل تعرف أن السلع الرخيصة الىت تنتجها الصني ال 

ا ببساطة استغالل لعوزهم ومص لدمائهم ا فتتلف خالل فرتة وجيزة.  إ   ، يشرتو
  ،  لعاشت مدى احلياة ، التليڤزيون أو السيارة اليااپنية أو األملانية مثال -ولو بضعف الثمن-ولو اشرتوا 

  ! ؟ وأيهما األكثر أمانة واحرتاما للفقري ، فأيهما أرخص
  ! حىت بعد دفنها ، ولن تتعفن اجلثث أبدا ، سوف متوت البكتري أيضا:  ستكون هناك مشكلة كبرية ؟ مامنصة فضائية ألشعة جا -

ا نفسكم لألكل كل يوم -   ! أ شخصيا ما عدتش عاوزة آكل … ! ؟ هى دى الطريقة إللى بتفتحوا 

قصة أخرى ( -  ، عدمي الفاعلية ده ، االندماجى واالنشطارى ، الم الفاضىاپن بتاع الكاليا ! ؟ نووية مني  حاج)  : وكأنه اكتشف قطعة 
 ، حمطة نووية عمالقة ىف الفضاء.  ها تبىن مسدس أشعة جاما فضائى ، تبىن اپن لو هااليا ! وإللى على األقل عاوز صواريخ أو إرهابيني لتوصيله

نية beamحتول طاقتها لـ  ىن زى ما هى يقتل البشر . أشعة جاما يوصل للهدف ىف أقل من  وحىت بعد فرتة صغرية يزول  ، ويسيب كل حاجة 
مان ، أثر اإلشعاع نفسه عند ظهور موارد طبيعية ىف أى مكان ال تنتظر حىت يقتل السكان :  هذا هو الشىء الصواب.  وميكن دخول املنطقة 

أى حاسوب مربمج برجمة .  أو حياولوا استخدامها البتزازكعليك أن تتدخل وتبيدهم فورا قبل أن يفسدوها  ، األصليني بعضهم البعض من أجلها
غباء ما بعده غباء ترك موارد ومصائر الكوكب  . وكل املتخلفني حمتلون ، كل املتقدمني بناءون:  منطقية بسيطة كان سيطعيك حتما هذه اإلجابة

  ؟ داحس أم الغرباء ، على أى من اجلواد أو الفرس سيفوز بني أيدى حفنة من القبائل البدائية املتخلفة تتقاتل أللفيات كاملة من السنني

  ؟ قلت مني -

دة اپن تواصل ما كانت تفعله أو تركنا اليا ، لو كنا قد فعلنا ذلك من البداية مع العرب أو مع األفارقة - ملا وصل العامل ملا  ، مع الصينينيمن إ
حة وسائل الرفاهية احملرومون منها هلمهل تعرف أن السلع الرخيصة الىت تنتجها ا . هو عليه اآلن دف لرفع نوعية حياة الفقراء وإ ا  ؟ لصني ال  إ
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ا فتتلف خالل فرتة وجيزة.  ببساطة استغالل لعوزهم ومص لدمائهم التليڤزيون أو السيارة اليااپنية أو  -ولو بضعف الثمن-ولو اشرتوا  ، يشرتو
  ! ؟ وأيهما األكثر أمانة واحرتاما للفقري ، هما أرخصفأي ، لعاشت مدى احلياة ، األملانية مثال

 ! حىت بعد دفنها ،  ولن تتعفن اجلثث أبدا ، سوف متوت البكتري أيضا:  ستكون هناك مشكلة كبرية ؟ منصة فضائية ألشعة جاما -

ا نفسكم لألكل كل يوم -   ! أ شخصيا ما عدتش عاوزة آكل … ! ؟ هى دى الطريقة إللى بتفتحوا 

.  تبعا ملىت ستقوم احلرب ، وجايز أل ، جايز آه . على فكرة أ موش متأكد جدا أن الصني واهلند ها يبقوا جزء ىف حمور الشر بتاعك ده -
رخييا و  ، هم ال يصلحون كقيادة ملن حوهلم ، نعم ليني  ليسوا هجامة إمچيينيا لكنهم   ، شريرةونعم الصني دولة شيطانية  . كالروس أو الفرنسينيپر

لضرورة م احلاليني ، األمر يعتمد على من يقودهم.  لكن الشعب الصيىن ليس كله كذلك  متاما كما أعاد  ، ومن الوارد للغاية أن يثوروا على قاد
ا ال تع ! چييىنالسادات مصر لصوا   ! ال تقلل للحظة من حقيقة أن مصر سرها 

لينيليسوا إم ؟ بهون املصريني ىف عزلتهم التارخييةأال يش ؟ أى شعب هذا ؟ بنوا سورا حول أنفسهم وإذا كانوا شعبا .  إذن ليسوا أشرارا ، پر
لفعل ليستخدمه ىف غارة  ، حزب شيوعى ميسك بتالبيب شعب مغلوب على أمره ؟ أال يشبهون على األقل مصر حتت حكم عبمعصور ، طيبا 

 ، واقع يقول إن احلزب الشيوعى الصيىن هو أكرب قوة للشر على وجه األرض اآلنال ؟ هجامية ضخمة تتسع كل اخلريطة ضد حضارة الكوكب
  ! رأسى يكاد ينشطر ؟ أيهما أصدق ، چيينات تقول إن الصينيني ال يغزون أحدا وال ينهبون أحداوال

احتالل و ة إعادة اغتصاب أكرب عمليىف  بيدقاالسادات اكتشف أنه كان  ! الصواب الچييىن:  على األقل تعلمت مصطلحا جديدا اليوم
  . ’ البحث عن الذات ‘ويبدأ رحلة  ، جيلس على طني مصر حتت إحدى أشجارها ؛ يتوقف لربهةفقرر أن  ،  أعرابية ملصر ىف التاريخ احلديث

لتواضع !  للهول   ! ؟ ته الذاتيةعنوان سري ىف  يعرتف بهالسابق الذى  هبضاللإقراره لكن هل الحظ أحد قدر  ، مل يشتهر السادات يوما 

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ برأسني ورجل واحدة ومن غري إيديندنيا  -
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٧  

  الشتاء
  

  ، ية لكولن تطلب حىت صورة شخص ، ولن تطلب مقابلتك ، الشركات لن تطلب منك شهاداتك ، ىف التوظيف نفسه
  ! ستقول هلم كل شىءوهى چيينية سيطلبون فقط خريطتك ال

ح فيه اإلنسان لألبد من دوامات احلرية   ؛ هذا هو العامل اجلديد املقدام الذى ير
  ! عامل بال أخطاء وال خطا ؛ عامل تتخذ لك فيه قراراتك عقول أقوى من عقلك مليون مرة

م ميليشيات إيران ، شباب حلوة ؛ كنت معدى قدام اجلامع لقيت زمحة .  مجاعة الشيخ حجاب بيسلم عليكم كلكم وهو بينادى  ، وال كأ
جلالبية القصرية تى للمسجد ؟ إيه أخبارك  أخ رامى.  چنرال اپتونوال كأنه ال،  على من وسطهم  أوصاىن  ؟ هل تزوجت أم ال ؟ ملاذا ال 

لزواج ، وأعوذ  أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه ىناللهم إ ‘)  : يقرأ من ورقة . ( ها أقوله ليلة ما أجتوزوخالىن أكتب الدعاء إللى  ، إلسراع 
وحسب السنة ينفعك كمان لو اشرتيت جارية أو  ، قال ىل ده دعاء طيب ومأثور عن الرسول الكرمي.  ’ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

يمة للمزرعة أو ع العيد ، ى زوجة وال جاريةأ ال ها أشرت  ، قول إيه  حاج.  يمة خد أنت الورقة جايز تنفعك ملا تشرتى    ! ؟ إيه رأيك 

ىن ‘:  ونس ضاحكا   . ’ ! أو ملا تعزمنا 

  . اوصف ىل  روميو إللى شفته -

ويني حياربوا الفسق والفجور ىف مصر اجلديدة ، عاملني ميليشيات  حاج - م  اغلىن أنه سألىن عن السبق وإىن الزم إللى ش.  وبيقول إ
وطبعا خفت أقول له أن السبق ده اتلغى من  ، حسيت زى ما يكون عاوز يكلفىن أحط قنبلة فيه وال أولع فيه ، أشارك ىف اجلهاد ىف سبيل هللا

  ! أحسن يولع ىف أ ، زمان
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ونس ال يفوت يوما واحدا دون أن .  القة روميو بسوسنأى حنو شهرين ونصف على انقطاع ع ، مر اآلن شهران على جنازة دكتور فرغلى
م قصريات وممتلئات قليال ‘:  وأضاف ، رد أنه يبحث عن شريكة جديدة طوال الوقت.  ’ ؟ چيينيةفني اهلندسة ال ‘يداعبه   ، كل فتيات هذه األ

والبقاء ىف  ، كله بسبب الفاست فوودز.  نني عنها شويةبس مليا،  ڤت كدهكلهن طول مري .  زى األفالم القدمية ما بتقول ’ ملفوفات القوام ‘
ن صبنب ىف قالب واحد ، وكلهن بذات املقياس ، ىف السيىت ستارز سرتاهن أفواجا خترج وتدخل.  أماكن مغلقة حيث ال تسلية إال األكل   . ’ وكأ

طول  ؟ كمان شفت مرأة ضهرى شكلها إيه)  : خافضا صوته ( ؟ لكن تظل املوديالت وملكات اجلمال مجعاوات من مقاس ستة أقدام -
سأل ليه ما خيرتعوش صابون نستخدمه ىف البانيو يشفط الدهون من حتت اجللد ا من فوق اجللد ، عمرى    ؟ زى ما الصابون العادى بيدو

رت به شعريات بيضاء أريدها أغمق وكذا لو ظه ، أ أحب لون شعرى أفتح قليال.  أ عندى اخرتاع نفذته فعال.  حلوة فكرة االخرتاع ده -
لشام ، أرفض صبغ الشعر ألن كل الناس تلحظه.  قليال أى أقل ظهورا تفتكر .  فيتغري لونه تغيريا خفيفا وتدرجييا ، پوولذلك أخلط الصبغة 

ال   ، جية مثرية متناسقةأجسادهن كالساعة الزجا ، لعكس . هؤالء الفتيات لسن قبيحات)  :  مث متنهدا ( ؟ حاجة زى دى تنجح جتارى
ا هن االستثناء ، كاجليتار متدلية مرتهلة إمنا األكيد  ، ما أعرفش ليه هم قصريين أوى كده اليومني دول.  لكن تظل سوسن الفارهة ومثيال

فعة ، النهارده أن التخن بقى القاعدة لأسرع حاجة الزم  ، الصابون بتاعك لسه قدامه كتري ، عمليات التجميل موش   . چييناتيلقوا حل 
إمنا يقولوا .  ىن يوم تصحى تلقى كل الدهون راحت ،  اتقتل چيني التخنبعد ثواىن تطلع من الناحية التانية  ، الست تنام حتت مكنة األشعة

ضة ، للناس بطلوا أكل  ، كما يفعل مصورو السينما  مث ينتهد وهو يضع كفيه حول عينيه ( . وال يوم القيامة املغرب ، موش ها حيصل ، والعبوا ر
الواحد يطلع من العيادة .  عقبال ما يكتشفوا األشعة إللى تعاجل التخلف العقلى العرىب ) : صانعا فتحة مستطيلة ضيقة حتاكى النقاب اإلسالمى

ص ملح وداب يبطلوا يهددو علشان عم ضهرى وصاحبه إللى ف ، بس برضه الزم يبطلوا خلفة)  : مث يستدرك . ( يقول أ كنت عرىب واتعاجلت
دة   ! إللى كل الناس بتقوهلا النهارده ، ’ أ كنت صعيدى واتعاجلت ‘تعرف أىن أ إللى اخرتعت كلمة )  : مث يبتسم . ( إل

ستهتار دى ممكن تعمل كل حاجة ‘:  ويزيده ضهرى علما وإن بلهجة التأنيب املعتادة ىن يوم وموش ال ، املكنة إللى بتتكلم عليها  زم 
أ عندى لك نظرية  ، ملناسبة.  موش حمتاج أكرت من ثواىن ، حتويل البشرة للون األبيض أو الشعر للون األصفر أو العينني للون األزرق.  الصبح

إيه  ! الضخمة فجأةبدليل اختفاء أنوفهم  ، قبل العامل بعدة عقودىف السر چيينية اليهود عرفوا اهلندسة ال:  مؤامرة مبليون جنيه  ونس
  . ’ !  ؟ رأيك

ىن ألىن ها أثبت أن كالم عم  ، ده أ إللى عندى فكرة مبليون جنيه ‘ : ال يبدى ونس رأ ألن شيئا ملع فجأة ىف رأس روميو ومليون جنيه 
حب القصريين.  ضهرى غلط أ  . ى ىل حساىب وإديىن فلوسىقومى صف!  يلعن أبوكم كلكم ‘:  ڤتويلتفت ملري  ؛ ’  ! ؟  إيه املشكلة أىن موش 

ىن رت  … ’ ! ها أنظم مسابقة ملكة مجال القصريات.  ها أكسب أحسن ألف مرة من القعدة عندكم هنا.  ها أرجع للسياحة  كلمات أ
  : تعليقات أوسع مما توقع روميو

  . ’ ! ؟ يعىن ها تسيب الشورت سيل وها تشتغل ىف الشورت بيوتى ‘:  ها هو ونس يقهقه

 التخلف العقلىچيني لو ألغيت  ، ساعتها أنت موش حمتاج ترغمهم يبطلوا إجناب ‘:  وها هو عارف الذى كان جيلس ىف مكان وحيد يسخر
  . ’ ! موش ها خيلفوا من تلقاء نفسهم

دول جبد الزم تكون بتحب البنات  ! أراهن أن مشروعك ها يفشل.  مستحيل تقدر تثبت أن كالمى غلط ‘:  وها هو ضهرى يتحدى
جحة ، وبيحركوك جبد   . ’ علشان تفهم فني مجاهلم وتعمل له مسابقة 

حىت ربنا بيزغلل  ،  كل الدنيا مزغللة ىف عينني احلاج . چييناتحاسب  روميو وأنت بتتكلم ىف موضوع ال ‘:  ويؤمن عارف على كالمه
لب أتقل من البامشهندس ونس نفسه ، فيها مية مية ’ ى على برراس ‘هى احلاجة إللى  ، وحدها ما فيش غريها چييناتإمنا ال . أحيا   . ’ ! و

لضرورة  ، چيني الغباء وبسلو شلت  ، چيينيةفيه حاجة امسها تصاحبات  ‘:   واحلاج يدقق ما قيل حب اخللفة چيني موش معناه أنك شلت 
سوا وكمان كل التصاحبات إللى چيينني الزم تشيل ال.  عب عيالالعملية موش ل.  ها يطلع لك كائن غريب بتصرفات مل نتعود عليها . الكتري
  . ’  ! معاهم
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إمنا عارفني جوا أن الطويلة  . كلنا بنقول كده.  كل الستات حلوين ‘:  لكن ال تزال غري معتادة منه ، ويستدرك روميو ىف نربة أسى خفيفة
  . ’ ؟ موش بيقولوا اجلمال نسىب ؟ حاجإمنا إزاى ده   ! البيضاء الشقراء هى وحدها اجلمال احلقيقى

وجها طويال  ، كلهن غربيات املالمح ، شوف أشهر مغنية ىف الصني أو أشهر ممثلة ىف اهلند أو أشهر عارضة ىف الربازيل ! كالم فاضى  -
لضبط نفس مالمح الوجه القوقازى الدقيق.   وبشرة بيضاء وشعرا أشقر وقواما ممشوقا لعرق األفريقى إال  ، ةحىت مجيالت السود هلن  وال جيمعهن 

موجودة  ، چيينات البشرمعايري اجلمال مطلقة وهى جزء من .  راحوا يتحايلون عليه هو أيضا وجيعلونه فاحتا أكثر وأكثر ، قليل من لون البشرة
  . چييناتناومن اخلطل ختيل أن حنا ما هو الذى زرعها مبفرده ىف ،  أفرودايتحىت من قبل حنت متثال 

لظبط بنستلف األسهم ؟ هو الشورت سيل نظامه إيه  عم ونس ‘:  وال يصرب أسد حىت يبدأ ىف إمطار األسئلة أنتم ليه ما بتحبوش  ؟ منني 
بس  ‘:  إىل أن يقاطعه أسد وكأن مزاجه قد صد فجأة عن تلقى احملاضرة ، ويشرع ونس ىف إلقاء حماضرة بلهجة امللقن اخلبري . ’ ؟ تشتغلوا فيه

س حلوة.  كفاية إللى مشيوا.  بالش كل شوية تقول صفوا ىل احلساب وأمشى ، أرجوك  أستاذ رامى .   ما فيش أحلى من صحبة مجيلة مع 
  . ’ ! وزاد وكمل األستاذ وحيد إللى من يوم جنازة الدكتور فرغلى ما حدش عارف يتصل به.  وأ بيقطع ىف قلىب سرية أى حد يغيب أو ميشى

أ عندى إحساس أن أ .  بالش سرية الفراق ! عندك حق ‘:  جأة األكرب الىت أذهلت كل الصف اخللفى والقريبني منه أن قال روميواملفا
ىن   . ’ ! وسوسن ها نرجع لبعض 

حلل تى احلاج  يح ها يكلفكم صح.  وهو ها حيدد لكم هل تناسبوا بعض أو ال ، اجلديد DNAروحوا اعملوا حتليل الـ  ! بسيطة ‘:  و
فهو بيقراها ويديها  ، چييناتكل شىء مكتوب ىف ال مبا أن.  بدنية ونفسية ومزاجية ، إمنا شامل جامع بيحط كل احلاجات ىف االعتبار ، شوية

حتدد  چيينيةاليل الالتح . ارتبطوا وأنتم مطمئنني ٠/٠ ٩٠أو  ٨٥لو فوق .  وىف اآلخر يقول لكم أنتم تناسبوا بعض بنسبة كذا ، نسب وأرقام معينة
ت األمازون ، لك ىف حلظة أنسب امرأة لك ىف العامل أو على األقل ال يوجد  ٠/٠ ١٠٠والنتيجة مضمونة  ، يدلك عليها حىت لو كانت ىف غا

ا احلل الغائى لكل مشاكل الزواج والطالق سوا.  أى شىء ميكن أن يعطيك نتيجة أفضل -حاليا أو مستقبال-على وجه األرض    . ’ ! إ

م فعال  حاج - لتحاليل : الظاهر دى آخر األ   ! احلب بقى 

  ؟ هو إللى غري كتري ىف أفكارك ’ عودة ألطاف ‘الظاهر أن فيلم :  أل وأنت الصادق -

  ! جايز -

قض نفسه للتو ( - ل)  : مدركا أنه  ر لك الكلية األفضل هى الىت ستختا چيينيةالتحاليل ال ؛ چيينات حبيىب موش احلب وحده إللى 
ى منها أو عرفته من قبل ، والطعام األطعم للسانك ، واملسكن األنسب ذوقك ، لدراستك  ، ىف التوظيف نفسه.   حىت لو مل تكن مسعت 

ستقول وهى چيينية سيطلبون فقط خريطتك ال ، ولن تطلب حىت صورة شخصية لك ، ولن تطلب مقابلتك ، الشركات لن تطلب منك شهاداتك
ح فيه اإلنسان لألبد من دوامات احلرية ! م كل شىءهل ؛ عامل تتخذ لك فيه قراراتك عقول أقوى من عقلك  هذا هو العامل اجلديد املقدام الذى ير

  ! قطع بينا غياب الواد مسرت مكنة ،  أوالد)  : ويتنهد ! ( عامل بال أخطاء وال خطا ؛ مليون مرة

  ؟ اة  حاجإمنا تفتكر إيه هو معىن احلي -

  . ’ ! ؟ املسيح قال مباذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر حبيبته ‘:  ويتدخل إدوارد

  ؟ هو قال كده)  : برباءة ( -

حلب وحده حييا اإلنسان ‘:  ويتدخل ونس ا دائما صحة .  ’ ! بس ما تنساش أنه قال كمان ليس  مث يصرخ بذات الطريقة الىت يسجل 
األسهم إللى ع .  السهم صاب  حبيىب ؟ ڤاالنتاينفيه حد برضه يبتدى عالقة يوم ال ! أ كنت عارف كده ! هأ ‘:  ن البورصةنبوءة له ع

  . ’ …على رأى األغنية .  إمنا السهم ده هو الوحيد إللى ما هلوش حل ، الشاشة دى كلها مقدور عليها

على صوته   . ’ ! الظاهر البطل وقع  رجالة ! يييههيي ‘:   وال يكمل ألن نصر هللا صاح هنا 

  !  هات القهوة وأنت ساكت …غور اجرى  حسن نصر هللا  خو ؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه وسط الناس احملرتمة  حتة ساعى -
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  ! مل يعد صندوق أغاىن ، مل يعد قاذفة نصائح

 ، قريب ها يوسع الكالم عن اندماج شبكات احملمول : ارة لزميله وزير االتصاالتىف االجتماع التاىل جمللس الوزراء قال وزير الصناعة والتج
ت  . ما حتاولش تعرف جاب منرتك منني ، وعندى إحساس أن واحد ها يتصل بك خالل أسبوع أو اتنني ها يقول لك أنه ساعدك ىف االنتخا

عملها معاى .  واملرتبات ها تزيد ، و عاوز يؤكد له أن شبكتني ها يندجموابس ه ، والولد رافض ، وجاء بوظيفة البنه بشركة حممول ، إللى فاتت
ا له ىن.  وفو لو ده حصل قول له ابعت ىل ابنك املكتب وأ ها أقعده مع واحد من مكتىب يشرح له  .  موش ها نسيبه ، لو ها يكررها مع حد 

  . كل حاجة

سة جملس الوزراء ذهبوا به ملكتب أمن املعلومات ، لفعل حجزوا دمحم لتحقيقات ، ليس للقبو السفلى ، ىف ر وطلبوا .  إمنا ىف غرفة خاصة 
هناك قال عن اخلليوى املسروق إن ابنه .  وهو شىء مل يفعله إال يوم وصول خرب موت أمه ، واضطر ونس لرتك جلسة البورصة.  من أبيه احلضور

لصدفة وأعاده للمطعم تلقى درسا قاسيا .  وقال إنه كان يتصفح اجلهاز ككل أصدقاء وحيد ، أن حاسوب وحيدوكذب أكثر قليال بش . وجده 
لتساوى ‘أو  ، ىف شىء امسه أمن املعلومات لشفافية وحق معرفة اجلميع للمعلومة ىف نفس الوقت و ا .  ’ كما تسمونه أنتم بتوع البورصة  وأ

  . يعىن ما فيش حماسيب بيعرفوا املعلومات قبل غريهم:  اجح قائالتب.  اآلن جزء من وظيفة األمن ىف الشركات والوزارات

  . أنت شفت األسعار بتتحرك قبل األخبار -

  . أيوه كتري -

  ؟ احتركت ىف أسهم بنها إللى أنت حطيت كل فلوسك فيها -

  !  أل -

زى اإلسكان  ، ا نفسهم بيضاربوا ىف أسعارهابتحصل بس ىف الشركات إللى أصحا ، أو ىف البنوك ، الكالم ده موش ىف الشركات احملرتمة -
  . وال نقدر حىت نثبتها إال فيما ندر.  ودى موش وظيفة حد يراقبها.  هم إللى بيطلعوا اإلشاعات ويكسبوا ببيع األسهم . وبعض النسيج

  ؟ تقصد الشركات إللى اتباعت للعرب -

وتستثمر كأى واحد  ، وأقصد أنك تبطل شغل الفهلوة واحللنجية ده . أقصد وظيفة كل مستثمر صغري أنه يبقى حريص.  ما أقصدش حد -
  ؟ اإلشاعة ما يستفادش منها غري إللى طلعها ، وعاوز أفهك حاجة.  حمرتم من غري مضاربة وجرى ورا اإلشاعات

  ؟ إزاى -

  ؟ صح.  تسوية األسهم يومني.  أقول لك إزاى -

  . وكانت تالتة قبل كده ، أيوه صح -

لكتري.  السعر بيزيد بسرعة.  ك بيجروا يشرتوا ملا بيسمعوا اإلشاعةأنت وغري  - .   السعر بريجع.  اإلشاعة بتتكشف خالل يوم أو يوم ونص 
خلسارة ، تيجى تبيع  ، وهو نفسه بعد كده يطلع اإلشاعة ، إللى استفاد هو إللى اشرتى اشرتى بكميات كبرية من غري ما يشعر به حد.  تبيع 
  . وتكون أنت إللى لبستهم بسعر عاىل ، وخيلص كل أسهمه خالل يوم أو يومني ، للى زيك ويبتدى يبيع

  .  وأكيد ها تكسب دهب ، دى خربتك عن البورصة أكرت مىن ؟ أنت ليه سيادتك ما تسيبش وظيفة األمن وتشتغل ىف البورصة -

زر ) : صارخا ( -   . إحنا ها 

بيع وأشرتى فيها ، لعلمك أ ىل فعال أسهم ىف البورصة:  سئول األمىن ليواصلوعاد امل.  انتفض جسد ونس الضخم من اخلضة   . بس موش 

  ؟  أقدر أعرف أسهم إيه:  ابتسم خببث وقال

زر:  صرخ مرة أخرى   . ومل ينتفض اجلسد الذى توقع األمر هذه املرة . إحنا ها 

  . إحنا ها حنفظ ملف اخرتاق املعلومات املرة دى -
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ال وفكر أن الفرصة قد تكون قائمة لتوطيد العالقة مع شخصية جديدة قد تكون ذات شأن عند  ، طمئنان فعاد لطبيعته املرحةأحس ونس 
مة:  احلاجة   ؟ مكاملة عملتوها 

  . م ٨… دول … وأنت الصادق  …أل :  وقال ببطء متقطع ، نظر املسئول لربهة لصفحة امللف الىت أمامها

  ؟ وديها النيابة وجنربحتب ن:  مث أردف بسرعة

  ؟ ما فيش داعى ،  أل -

  . احتمال حيموه من الناس إللى جايز يضيعوا له مستقبله ، دقائق أ عاوزه ىف كلمتني ٥بس  ريت تسيب ىل دمحم  -

جدا من هنا  أوعدك أىن ها أمشى مظبوط.  بالش تقول لألستاذ وحيد الديب.  بس أ ىل طلب صغري.  أ ودمحم حتت أمرك  فندم -
وأهم حاجة  ، أ عملت إللى عملته ىف حلظة شيطان.  وما كنتش متخيل أن فيه ضرر أو أنه ضد القانون ، إللى حصل ده موش طبعى.  وطالع

  . أو كان كده لفرتة قريبة ، إحنا أصدقاء وعشرة طويلة ووشنا ىف وش بعض كل يوم . عندى النهارده أن الراجل ما يزعلش مىن

  ! بس برضه ها أكتب إللى أنت قلته ده ىف امللف ! ماشى -

  . إللى تشوفه سعادتك -

ه ، حىت آخر يوم ىف عطلة دمحم القاهرية وتشتغل ىف األسهم  ، تعال نرجع دمياط سوا.  تبطل حركاتك دىاپاپ الزم  :  حاول عبثا أن يقنع أ
  ! ما حدش بيشتغل من شركات مسسرة النهارده اپاپ تقريبا  .  سهلة وها تتعلمها بسرعة . من خالل اإلنرتنيت

أطرق ووضع يديه الضخمتني .  مل يعد حقنة أو حنفية مبصطلحات مىن ! مل يعد صندوق أغاىن ، مل يعد قاذفة نصائح.  وألول مرة ال يرد ونس
نكسار . على رأسه األضخم ىن.  كان الزم أعمل أى حاجة ختطر بباىل ! كنت مضطر  بىن:  بعد قليل قال  أنت .  ما كانش فيه طريق 
.  وما فيش غري األسهم ، أ ما ليش معاش ، معاشها مالليم ، أمك سابت الشغل.  إمنا أختك وأخوك لسه ما خلصوش ، بتطلع مصاريفك

خده من حلم احلى.  واخلسارة أكرت من املكسب طلعه لكم أو أطلعه لنفسى  إللى بعده الفلوس إللى الشهر  . من أصل رأس املال ، كل مليم 
  . واملصروف بتاعنا الزم يكون أقل ، شغلها أقل

 
  ، ’ ! والنتيجة أن تبخرت كل مدخراتنا ، الغزو املاىل ، لقد انفجرت فقاعة الغزو العرىب الثالث ملصر ‘

  ، ’ ! بل قل كل اقتصاد صار ىف مهب الريح ‘
  . ’ ! ؟ رهل سيتوقف األمر عند حدود مص:  بل السؤال ‘

ت الدميوقراطية والتعديالت الدستورية و  ، هذه الىت توالت ىف السنوات األخرية ، وإطالق سراح املعتقلني اإلسالميني ’ املصاحلة الوطنية ‘احلر
مج احلكومة خذها على حممل اجلد ىف بر كثر مما ختيل أح ، والىت قال وحيد إنه مل  ا شىء جدى  لقد فتحت جمال .  داتضح يوما بعد يوم أ

ت جملس  ٢٠١٠ڤمرب املفروض أن هذا الوقت من نو .  التحريض واالنفالت األمىن ىف البالد على أشده هو الوقت الذى جيب أن جترى فيه انتخا
  . لكن التوترات املتزايدة جعلت احلكومة تؤجلها لستة شهور،  الشعب

كل فئة اعتربت نفسها .  وىف حاجة فقط لشرارة كى تفجره ، يغلى حتت السطح أصبحت مصر أشبه بربكان.  ختوفات وحيد كانت ىف حملها
ت والتظاهر وحتدى األمن ن .  مظلومة وراحت جترب املرة تلو املرة اإلضرا عدم احلزم مع التيارات الدينية أظهر تيارات دينية مضادة من شىت األد

 ، بعض الشركات األجنبية الىت اشرتت مصانع مهمة بدأت تبيعها.  لعنف أو يظهره فعالوالكل يلوح  ، االحتقان الطائفى ىف تزايد ، واملذاهب
حت هلم قول كل ما .  كان شيئا يفوق االحتمال ، ألن بلطجة العمال وتراخى احلكومة ىف قمعها الصحفيون حصلوا على حصانة شبه مقننة أ

لعقوبة ال ، يعن هلم دومنا حماسبة ا ىف حالة حرب  ، ىت تردع أحدااحلبس لستة شهور ليس  ا أ ا الفكرية وإعال ونقابتهم حتميهم حبكم انتماءا
خطأ احلكومة ىف الوعد .  حىت القضاة عادوا للشوارع مطالبني بسلطات أوسع ترتبع فوق كل السلطات الدستورية األخرى.  صرحية مع احلكومة

دة السكانيةحبل مشكلة البطالة بدال من مواجهة جدية منها ملشكلة  تفوق ىف حجمها  ،  ألقى بزاد كبري جليوش البلطجة شبه املنظمة ، الز
كما السرطان ما أن تقتلعها من مكان .  الصراعات الطائفية ال تنتهى هى األخرى.  أى البلطجة النقابية والطالبية والفئوية ، البلطجة املنظمة
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عليها أن حتقق لألقباط وجودا ىف السلطة ال يساوى  ، عريضة هائلة من املطلبيات من الدولةبخرج اجلديد اپ األقباط اپ.  حىت تظهر ىف مكان آخر
م االقتصادى ا أدىن قدر من العدل واملنطق ، فقط نسبتهم العددية إمنا وز .  قائال إن هذا هو العدل واملنطق طبقا ألية شريعة أرضية أو مساوية 

سة  ، والذى اشرتى مؤخرا أحد أحزاب املعارضة،  )  اليسارى (األخ األكرب ىف عائلة مرقس  ن أعلن أنه ينتوى ترشيح نفسه لر زاد على هذا 
م على مصر .  عمال مببدأ احلق الطبيعى والتارخيى ىف أن من ميلك حيكم ، اجلمهورية ن سيطر مل يقف العرب مكتوىف األيدى وصرحوا ألول مرة 

لصاحل ما  ، چنداته اخلارجيةيعلن صراحة عن تعهداته وأ -ىف الصحافة واألحزاب- وراح الكل  ، ١٩٥٢تت ىف خطر حقيقى ألول مرة منذ 
تت تسمى ىف السنوات األخرية  ، كما كان يسميها الرئيس السادات ،  اإليرانية- چيمات جبهة الرفض العربيةسقط وما مل يسقط من ري أو كما 

أو من  ، مباشرا على الرتبة املصرية من خالل التنظيمات املسلحة السرية املتحالفة مع قوى حملية والىت أصبحت متواجدة تواجدا ، جببهة املالوعة
حيث كانوا يعتربون  ، للحق هم ظلوا يشعرون بغنب هائل منذ صدور قانون قنن ما يسمى بوضع اليد . خالل غارات النهب والسلب القبلية

لكن  ، حدثت مناوشات كثرية . وليست أرضا للدولة حيق هلا التصرف فيها ما شاءت ، ملكا هلم هم ) من مساحتها ٠/٠ ٩٣ (صحارى مصر 
ن يكلفوهم حبراستها مقابل أجر ، عمليا مل حيسوا بتغيري كبري على أن الطامة احلقيقة .  إذ كان من حيصلون على األرض يتقون شرهم وختريبهم 

حة احلشيش والباجنو وضعها ىف مصاف األمم  ، مل يفهموا أبدا أن هذا القانون نقلة حضارية كربى ملصر . زراعة وجتارة ، أتت مع قانون إ
م حتديدا.  الناضجة الىت شطبت كلمة حمرمات من قواميسها م  ، فقط رأوا فيه نكاية متعمدة  م بني عشية وضحاها من مصدر ثرو جرد

سعار زهيدة على أ ، احلقيقى ومسألة حياة أو  ، اعتربوه إعالن حرب عليهم.  پرماركترفف الصيدليات والسو ن جعلت العقاقري املخدرة تباع 
بعد ذلك بقليل دشن  . جنبا إىل جنب صراحة وعلنا مع أبناء عمومتهم الفلسطينيني ، وصاروا اآلن يفجرون ويغريون ويقاتلون احلكومة ، موت

لتشارك مع أ ، املضارون ذات الضرر ، بدو مطروح ة  وهكذا أصبحت مصر مسرحا من جديد حلروب  ، بناء عمومتهم الليبينيمبادرة مشا
م روميل ومونتجومرى ، الصحراء ا واغتصبوا الكثري  ، أغاروا على كل منتجعات الساحل الشماىل ملصر . على حنو مل تشهده منذ أ بوا حمتو

  . وها هم اآلن يتجمعون استعدادا لغزو األسكندرية ، من الفتيات والنساء

تى من أى مكان لفعل جاءت من أقل األماكن احتمالية ، تلك الشرارة الىت كان ينتظرها اهلشيم ىف الداخل كان من املمكن أن  :  و
وإحالتها للوزير الستطالع رأى  ، اخلاصة ببيعها لشركة سعودية پيدقرار هيئة سوق املال برفض اعتماد قرارات اجلمعية العمومية لكيو  ! البورصة

حالة صفقة بيع كيو  ، لوزارةا أدت كلها ألن هوت كامل أسعار  ، لتحقيق مهىن يبحث جدواها االستثماريةپيد للسعوديني مث قرار جمدى املصرى 
وأن  ، أنه ال يعىن أى تراجع عن حرية السوق وفتح أبواب االستثمار ، هذا رغم حرص وزير االستثمار أن يؤكد ىف بيانه . األسهم للحضيض

.  وقد ولت بال رجعة ، هذه كانت سياسات عصور مضت.  ومة ال تفكر ىف اختاذ إجراء إدارى من أى نوع جتاه هذه الصفقة أو جتاه غريهااحلك
ا ستمارس دورها ىف ترسيخ الشفافية من إجراء  -حملية أو أجنبية-أية مؤسسة خصوصية متخصصة  -بل تشجع-وهى ال متنع  ، كل ما هناك أ

ا اخل ا للجمهورتقييما وتضع كافة النتائج أمام  ، فقط ستشكل الوزارة جلنة خرباء لدراسة اجلدوى االستثمارية احلقيقية هلا.  اصة للصفقة وإعال
  . ليتخذوا قرارهم بناء على تلك النتائج ، محلة األسهم وأمام الرأى العمومى

نفسهم.  ئجما حدث أن هؤالء محلة األسهم والرأى العمومى مل ينتظروا أية نتا إمنا كل  ، پيد فقطليس أسهم كيو  ، هرولوا للبيع.  صنعوها 
م كانت تقول هلم هذا.  األسهم وأغلبهم موظفون  ، مبعىن من يستثمرون من خالل البورصة ، غري املباشرين (املستثمرون الغربيون .  خرب

سهم الشركات الرصينة،  ) لشركات الكربى مقيمون مبصر دائما أبدا املضاربون العرب هم .  وهم بطبعهم خارج مثل هذه األلعاب ، يعتصمون 
هذا شىء مجيل ومريح .  ال أكثر ، قطيع جيرى وراءهمهم  - الكتلة األكرب من االستثمارات-املستثمرون املصريون .  من يرفعون أسعار األسهم
لنسبة هلم.  وحيبه املصريون طوال الوقت وأن مثة قيمة حقيقية ستعود هلا األسهم  ، يفهمون أن البورصة ال تطبع نقودا ال.  إنه أمل الربح السريع 

هو  ، كمجدى املصرى ، من هنا فإن خروج أى أحد للتحدث ىف االستثمار اجلاد.  معناه أن أحدا آخر قد خسره ، ومن كسب جنيها ، يوما
رب معه الفئران للجحور.  نذير شؤم كبري م  ، يبدأون البيع.  دون أن التمحيص سوف يطال أشغاهلميعتق ، إنه يشبه كشاف نور  ويلحق 

يار ، املصريون م قليلة بدأ سهم كيو  . ويقع اال وأغلب األسهم  ، ولقاع أبعد ، يهوى بسرعة أكربپيد الذى تضاعف ألربعة أضعاف سعره ىف أ
  ! األخرى جترى ىف أثره

وأخرى أمام وزارة االستثمار قطعت طريق املطار  ، مقر البورصة التقليدى بوسط القاهرةمظاهرات أمام .  النتائج امتدت للشارع هذه املرة
وهو  ’ اجلعرية ‘حني رأى وجهه على شاشة قناة  ، كان ونس أحد زعماء التظاهر وبدا ضهرى حانقا جدا منه.  وشلت حركة املرور منه وإليه
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هذا الذى طاملا هاجم اإلسالم بشراسة ها هو  ‘:  ومل ميلك عارف سوى التعليق ، ’ ! يعيش الشبكجى ! يسقط املصرى ‘:  يهتف مع اهلاتفني
سم عمرو بن العاهر األبرت والعاهرة األشهر اجلديد ال تنس أنه هتف أيضا لغزو عمرو بن  ‘:  ومل ميلك ضهرى إال التصحيح،  ’ ! ؟ اآلن يهتف 

من قال لك  ‘ ، ’ ! چيينات املصرينياخليانة األرثوذوكسية املقوقسية جزء يسرى ىف  يبدو على ما ‘ ، ’ ! مجال عبمعصور : العاهر والعاهرة الثاىن
م طوال الوقت الطابور اخلامس اآلسيوى ؟ أن من خيون مصرى أصال سى ، ’ ! إ لقد انفجرت فقاعة الغزو العرىب  ، املهم ‘:  ويرد عارف 

هل سيتوقف :  بل السؤال ‘ ، ’ ! بل قل كل اقتصاد صار ىف مهب الريح ‘ ، ’ ! ل مدخراتناوالنتيجة أن تبخرت ك ، الغزو املاىل ، الثالث ملصر
بىن ‘ ، ’ ! ؟ األمر عند حدود مصر   .  ’ وكأنك وحيد نفسه إللى بيتكلم ، خايف كالمك يكون صح  عارف 

 
  ، يعىن ال حمالة احلرب األهلية -إىل املسيحية وليس إىل العلمانية- إن االرتداد واسع النطاق عن اإلسالم 

  ! وال حل إال استئصال الدين نفسه من احلياة املصرية

القتصاد رود.  فأنه ال يقف عند حدود االقتصاد ، يبدو أنه حني يتعلق األمر  ت تطرح  ، كما يندلع النار ىف صندوق  خرجت كل النقا
ولوحظ تكاثف األمن ىف  ، معات حاشدة ىف املسجد الذى يديره الشيخ حجابظهرت جت.  مصر اجلديدة مل تكن استثناء.  مطالبها اخلاصة

تني لرمسيس بسبب فتاوى .  املنطقة إنه العقوبة املرتوكة لتقدير أوىل أمر  . التعزير خيتلف عن احلد.  ’ التعزير ‘معظم السيدات والفتيات مل يعدن 
ت.  اإلسالم واملسلمني لرمحة  ، ’ حدودا ‘ه ألن هللا رمحن رحيم فإن لعقو أما نواب هللا ىف األرض فليسوا مثله حتدهم حدود أو يوجد ما يلزمهم 

ت بال حدود أو نصوص ، أو بغريها على سبيل املثال ال يوجد .  حسبما تلوح احلاجة حلماية اجملتمع ،  ومن مث هلم حق وضع أو تغليظ العقو
أو يشجوا صدورهن أو  ، مباء النار ىف وجوههن ’ املتربجات الفاجرات ‘األخرية مثال أن يلقوا  من هنا تعودوا ىف السنوات.  خيص التربج ’ حد ‘

ن العارية صرحيات الكفر أعلن احلرب على العقيدة ىف عقر  ، توالت الفتاوى تقول إن املتربجات الفاجرات هن أعداء لإلسالم.  مبطواة ، بطو
قامة التعزير كان أمرا جديدا . ؤمنني مجيعا درءا للضررمن هنا فتعزيرهن هو واجب على امل . دارها لكن اجلديد حقا هو  ، تكليف كل الناس 

وهو األفضل ألنه حيقق ،  استطاع إليه سبيال نمل-أو  ، اخلطف مث االغتصاب!  االغتصاب:  أسلوب التعزير نفسه الذى راحت تقرتحه هذه املرة
  ! على قارعة الطريق العلىنغتصاب اال:  حقا العربة ألوىل األلباب كما جيب

م على قرار جمدى املصرى املشئوم ت كل البالد ، مل متر ثالثة أ ت طائفية وعمالية ونقابية وقضائية وصحافية  ! حىت عمت االضطرا اضطرا
يكن له عالقة مباشرة أو حىت غري أغلب ما تطالب به تلك املظاهرات مل .  وراحت تتصاعد يوما بعد يوم ، كل أرجاء مصر ، ومساجدية وطالبية
لبورصة لفعل فرصة مثالية ، فقط كانت فرصة انتهزها اجلميع.  مباشرة  اوى األسعار قطاعا عريضا من الشعب الذى  ، ولعلها كانت  إذ مس 

عن فساد يثبته پرملانية املعارضة الخبطب  ، حلديث عن االحنالل األخالقى ، اختلط احلديث عن البطالة.  تعود وضع مدخراته ىف أسهم الشركات
ت .  كل شىء وعكسه حىت ىف الصفحة نفسها ، بتهييج الصحافة حول كل شىء ، دليل أو ال يثبته شىء ظهر كالم عن أن متويل االضطرا

تميليشيات ال.  تى من إيران ب ممتلكات فالحيها تچانچاويد  ا كثر احلديث عن فرق كذ.  أشد شراسة ىف اإلغارة على قرى صعيد مصر و
أرسلتها الفصائل الفلسطينية .  من ال يزال ىف السلطة منهم ومن طرد وأصبح سر ، ىف البلدان اجملاورة ’ املمانعة ‘اغتياالت أرسلتها تنظيمات 

بل استخدم فيها البحر  ، الربية كما مل تعد هذه قاصرة على اهلجمات.  لقتل املسئولني املصريني ولتفجريات انتحارية ، وحزب اجلماهريية الليىب
فبشار األسد ال يزال ىف السلطة حىت  ، هذا من خالل إرسال حزب البعث السورى ملغتاليه وفرقه االستخباراتية عن طريق القوارب ، ألول مرة
لكن أمريكا احملكومة طوال  ، لعاملرغم إدانته شخصيا من قبل حمكمة دولية بقتل رفيق احلريرى وحنو مائني آخرين على امتداد خريطة ا ، اللحظة

ب السفن .  مل تقم أبدا بواجبها املنزىل ىف إسقاطه أو قتله ، الوقت إما جبمهوريني ضعفاء أو بدميوقراطيني خونة دف  ملثل لكن فقط  أيضا 
وأيضا مل حيدث أن  ، شة من الرب والبحرظهر قراصنة حبار ليبيون ىف حميط ميناء األسكندرية فأضحت بني فكى كما ، املصرية أو القادمة ملصر

  . چيم احلكم ىف ليبياحاول أحد ردع ري

لبورصة أو قرارات وزير االستثمار رغم أن حركة االرتداد  .  البعد الطائفى كان أسوأ األشياء مجيعا رغم أنه أبعد ما يكون عن عالقة مباشرة 
ا إال أن التحرشات واالغتياالت  ، ات العقلية ومل ترصد أية ضغوط مسيحية وراءهاومبنية فقط على اجلدلي كانت سلمية ومبحض إرادة أصحا

ت واجلامعات  ، تصاعدت ضد أولئك املرتدين من ميليشيات اجلماعات واإلخوان الشهرية والىت طاملا اعتادت التباهى بنفسها ىف االنتخا
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تت  . والشوارع ا  االحتالل  ‘أو  ( ’ املستعمرات العربية ‘ومل تعد جزءا من  ، ’ حمررة  ‘اآلن مناطق كان رد فعل أهاىل تلك البلدات أن أعلنوا أ
ومل ميثل عمليا أى  ، رغم أن هذا مل يكن إال طنطنة ابتهاجية ال أكثر.  ) لدى من يرفضون منهم إطالق لفظة استعمار على الغزو العرىب ’ العرىب

ألشراف ىف تلك البلدات كى حيرض أحد  ، ةواقع قانوىن على األرض أو خروجا على سلطة الدول كذا مل يكن هناك أحد ممن يدعون أنفسهم 
لقبائل العربية ىف صعيد مصر ، على طردهم أو قتلهم إال أن اإلسالميني اعتربوا ما  ، ومل حيدث بعد أن تقدموا حنو القرى حمدودة العدد الىت تعج 

هى  - املتمركزة ىف حميط مدينة أسيوط مشاال وشرقالذات - تلك القبائل العربية .  الن حرب شاملةوال رد عليه إال إع ، حدث إهانة ال تغتفر هلم
ألخص مشاال إىل املنيا ال سيما قرى أىب قرقاص ، الىت هبت هبة رجل واحد لإلغارة على القرى املسيحية إال أنه فيما جرى حىت اآلن من  ، و

املسيحيني مطرح  ‘فهو كان صاحب رأى أن  ، وحيد نفسه استغرب حلد كبري . ة بالء حسنا فوق املتوقعمعارك أبلت امليليشيات املسيحية الوليد
فحواه أنه مبا أن األمر مل يعد جمرد  ، واستبدل به رأ جديد أفضى به لضهرى ىف املرة الوحيدة الىت هاتفه فيها مؤخرا ، ’ ما حتطهم مطرح ما تلقاهم

ومبا أننا ال نعدم عددا كافيا من املتعصبني املسلمني لن يرتك هؤالء على حاهلم اجلديدة ىف  ، ذه القرية أو تلكحاالت فردية أو حمصورة ىف ه
ت اختلفت ، هدوء ، وال  يعىن ال حمالة احلرب األهلية -إىل املسيحية وليس إىل العلمانية- إن االرتداد واسع النطاق عن اإلسالم :  فإن كل احلسا

  ! لدين نفسه من احلياة املصريةحل إال استئصال ا

 
  ! الزم تشوفه العنيچيني املكتوب ع ال

ألمر ألن من اجليد دائما أن يستمع اإلنسان حبرص  ‘:  يبدى ضهرى توجسا من قضية االرتداد -ألول مرةو -هنا  ىف البدء أ كنت متفائال 
ومن مث ،  ’ ! الزم تشوفه العنيچيني املكتوب ع ال ‘و كما يقوهلا املصريون أ،  ’!Be Yourself‘أو كما يقوهلا األمريكان  ، چييناتهلصوت 

لنابل ، يعيش حسبما متليه عليه طبيعته الداخلية ىف ظل هذا التوتر والتخبط والعصبية تعم الفوضى .  لكن ما حيدث اآلن هو أن اختلط احلابل 
وغري ذلك من السلوكيات  ، أو يذهب مث يغري رأيه ، جترفه األهواء مع أو ضد فقط ؛ وال يستمع اإلنسان ألى شىء ، والعشوائية واالرجتال

لكن ماذا لو كان هؤالء مغفلني غري حقيقيني إمنا بتطفر  ، چيينيةعامة أيضا التطفر من غشاشني إىل مغفلني يؤدى الستقرار الربكة ال.  العشوائية
األسوأ ماذا لو كان الغشاشون أنفسهم من ذوى املكون الثقاىف العاىل ويقدسون ما  ؟ رتاسورفضوا التعرض لالف چيينياوقىت غري أصيل أو غري عميق 

ال أعتقد أن أحدا درس .  ويرون كل خروج عنها بدعا وضالالت تستحق املوت بدورها ، لديهم من أفكار ومعتقدات لدرجة املوت ىف سبيلها
لث ، چيينيةاآلن الربكة الفقط املؤكد أن اضطرا هائال سيعم  ؛  وضعا كهذا من قبل ويستطرد  . ’ ! وعلى أقل تقدير ال حل إال بتدخل طرف 

للمرة املليون حاولت أفهامه أن استئصال الدين لن  ! هو بعينه بغباوته ‘:  رغم أنه ىف السابق كان ذات الكالم يستخدم للفكاهة ، بذات اجلدية
  . ’ ! قوا شيئاما مل تذهبوا للب األشياء لن حتق ؛ يقدم ولن يؤخر

طاملا زى طول عمرك ما  ، القلق بتاعك موش ها يزود وال ينقص ، خد األمور ببساطة  حاج ‘:  روميو كان الوحيد املبادر للتهدئة من روعه
   . ’ ’ ! الزم تشوفه العنيچيني املكتوب ع ال ‘:  علمتنا

  ! عندك حق  ابىن -

 
  ما فائدة الدميوقراطية

تإذا كان كل    ؟ املعروض ىف البازار هو ديكتاتور

 - ا وجوده بينهم منذ جنازة دكتور فرغلىالذى افتقدو -يظهر وحيد  ، على أنه فجأة ودون سابق انذار ألحد ىف شركة رمسيس أو ىف كل مصر
م . الكتابة هلامنذ اعتز املرة األوىل له ،  ڤزيونذات مساء ضيفا على شاشة التلييظهر  جتمع الكل ىف  ، ج ىف الصباح التاىلحني أعيد بث الرب

م فوجئوا بعد وصوهلم بقرار يوقف التداول ىف البورصة ألجل غري مسمى ، لسبب واحد على األقل ، حجرة إدوارد ملشاهدته القرار الذى  . هو أ
يارمث سرعان ما توافقوا على إنه القرار السليم حلماية البورصة من مزيد من  ، احتجوا عليه ىف البداية   . اال

لعربية ىف ضوء اللغط  ، وبدأت تسأله ىف تصوراته حول وضع االقتصاد املصرى ، رحبت املضيفة بوحيد كرائد الصحافة االقتصادية الناطقة 
ام ملعامل شرع وحيد ىف وصف ع.  پيد وقرار احلكومة مبراجعتهاال سيما مالبسات صفقة كيو  ، الواسع الذى ساد مؤخرا احلياة االقتصادية ىف مصر
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ملشوار الكبري الذى قطعته مصر على مدى العقود .  االقتصادات املتقدمة القائمة على التنافسية والشغل الشاق والتخطيط بعيد اجملرى نوه إجيابيا 
 االقتصاد القائمة على مث توقف بسلسلة من العبارات القاسية عن طريقة التفكري العربية ىف ، األخرية ىف االنفتاح على العامل وحترير االقتصاد

فإن مصري االقتصاد املصرى  ، مث قال بوضوح ال يقبل اللبس إنه لو تواصل تدفق املال العرىب على مصر.  املضاربة والربح السريع دومنا بناء حقيقى
  ! هو اخلراب املطلق ال حمالة

لرؤية الواضحة الصارمة الىت طرحها وحيد  فما كان منها ال شعور إال أن تعجلت  ،  جياز أقرب للطلقاتحلد واضح بدت املضيفة مأخوذة 
بنفس اإلجياز والوضوح حتدث وحيد عما أمساه جتارب  ؟ أال وهو ما هو احلل أو ما رؤيته للمستقبل ، بطرح آخر سؤال كان قد أعدته خلتم اللقاء

لنهضة  ‘:  النهضة فقال األكثر تقدما ىف  التقنيةبدائية تقنيا ملستوى مقارب جلبهة  ، لالرتقاء بشعوب مستدامة -٢سريعة  -١ طفرةأقصد 
تورك وإيطاليا  اپن امليجى ، پسمارك أملانيا:  على سبيل احلصر النهضات ‘:  مث حدد قائال . ’ العامل ، دول الساحل اجلنوىب ألورواپ تركيا أ

ن چنراالت فيلم  الدوتشى ألخص   اآلسيوية، النمور  ’ زد ‘وإسپانيا فرانكو وبرجتال ساالزار ويو يوان وسنجافورة الىت يقبع حاليا أغلب كور و و
  . ’ پينوتشيت الچنرال، وأخريا تشيلى   كى يتعفنوا ىف صمت ىف السجون بتهمة انتهاك حقوق اإلنسان  صنعوههاالچنراالت الىت 

مج ا ، وعن هذه األخرية اسرتسل على حنو مطول فعله پينوتشيت أن استقدم اثىن  ماقال إن  . ’ النهضة ‘خلاص وكأنه يوىف موضوع هذا الرب
حلرية االقتصادية الكاملة أى الليربالية مبعناها ال شيكاجوعشر خرجيا من مدرسة  وعينهم وزراء مطلقى الصالحيات ىف  ، املطلق دارويىنالىت تؤمن 
ىف أقصد ،  اآلن.  يعرف اهلوادة ال extirpationist استئصاىلالية مبنهج هو ىف محاية هذه الليرب  دورهبعد ذلك يبدأ .  تطبيق ما يقول الكتاب

اقتصاد ىف أمريكا اجلنوبية ليصبح  أضعف قفز:  ، ما هى النتيجة  ١٩٧٣سپتمرب  ١١خالل ثالث سنوات فقط من قتل سلفه أييندى ىف انقالب 
ال جمال .  ىف االقتصاد اللغة الوحيدة هى األرقام . ين الربازيل واألرچنتنيالبلدين الكبري  القتصاد، مبا ىف ذلك تقزميه  أقوى اقتصاد فيها إطالقا

  ! للشعارات

ا ترشيح تشيلى لعضوية اتفاقية  ١٩٩٥نوڤمرب  ٢٥ميالده الثمانني يوم  عيدتعلمون ماذا كانت هدية كندا لپينوتشيت املعتزل ىف  هل ؟ إ
ت املتحدة وكندا الىت ال )  فتا (ألمريكا الشمالية  احلرالتداول    . واملكسيكتضم سوى الوال

ت املتحدة نفسها ىف  هل الستطالع   ، فيما يشبه بعثات احلج؟ كانت ترسل اخلرباء لسانتياجو  األثناء تلكتعرفون ماذا كانت تفعل الوال
  . نساىناإلاالجتماعى من تنفيذ ومتويل القطاع اخلصوصى ىف التاريخ  للضمانكيف جنح حبق اجلحيم أول نظام 

عنه إنه ملهم لنصف الكرة الغرىب  ؟ قال ١٩٩٠ديسيمرب  ٦زار تشيلى ىف يوم  حنيتعرفون ماذا قال قبلها الرئيس األمريكى چورچ بوش  هل
 You deserve your reputation as an economic model for other countries in the) : وأخذ يقرأ النص . ( وللعامل

region and in the world. Your commitment to market-based solutions inspires the hemisphere.  !  

أو ما تسمى أحيا حبكم متحورها حول السياسات النقدية مدرسة النقوديني  (هل تعرفون مباذا كان حياج أصال مؤسس مدرسة شيكاجو  بل
Chicago School of Monetarists  ، ألحرى البنك املركزى املستقل  ، أى الىت حتصر وظيفة الدولة ، ىف رسم السياسة  الدولة عنأو 

؟   ١٩٧٦، ومتوج نوبل  األشهر علمهافرييدمان  ميلتونمباذا كان حياج ،  ) إىل هذا وما،  الفائدة وحماولة كبح التضخم معدل، أى حتديد  النقدية
، بضرائب سالبة على  ١٩٦٢ Capitalism and Freedom’  واالنعتاقية الرأمسال ‘)  روزالشرتاك مع زوجته  (لقد طالب ىف كتابه األشهر 

خذ مكافأة من ميزانية احلكومة،  نعم سالبة.  الدخل هذا .  الشهرية ملعضلة الضمان االجتماعى حلولهومن خالهلا اقرتح  ، من يربح أكثر 
وأن  ، عليهاتقضى )   ! نعم (… ، بل تتدخل و وفة اليدينالصناعات ال جيب أن تقف الدولة مكت إحدىهيك عن فكرة أنه حني تتداعى 

ذه املدرسة!  من الوجود تتالشى، ما سواه هو أن  ذلك هو دور الدولة الوحيد املنشود ىف دنيا االقتصاد وال شك .  هكذا وصلت اجلرأة واخليال 
ت نظرية تشيلىأن جناحات  شك مصدر فخر لألبد للمدرسة الىت  بال، وستظل  هر الروعة، بل واقعا ملموسا  املذهلة مل جتعل كل هذه حسا

 ملنظريها، ومصدر فخر  ) من بني ما أسست أول قسم لعلم االجتماع ىف العامل -أى اجلامعة-وأسست بدورها  (أسس جامعتها روكيفيللر العظيم 
التواقة القتصاد عفى تنافسى ومستدام  مجعاءلبشرية واألهم مصدر إهلام للمحتمعات ا ، Chicago Boysالعظام ولكل أصحاب اللقب املرموق 

  . االزدهار
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مهندس بل قل املخرتع من اخلدش  ، پينيريا خوسيههو  عاملياأشهرهم إطالقا .  فعاد وحيد ليذكر أبرز األمساءعن صبية شيكاجو التشيليني  أما
 عشراتهذا الرجل استدعته الحقا  ونتعلم مكما لعلك!  عى قطاع خصوصىشىء امسه ضمان اجتما ،  مرةلشىء دخل التاريخ اإلنساىن ألول 

ت، وال تزال  الدول بعد ذلك لالشتغال كمستشار هلا)  نعم عشرات بال مبالغة ( ترسل  -أم الرأمسالية التنافسية ىف كوكبنا- املتحدة نفسها  الوال
طبعا بسبب عنت اليسار ممثال ىف احلزب .  اللحظةمل تفلح حىت  -و للمفارقة-، لكنها  أمال ىف تطبيق هذا النظام عندها لسنتياجواملوفدين 

ت  فرتات حكم احلزب  مبا ىف ذلك خالل، أو حىت بسبب عدم تقبل الشعب ككل للفكرة  إخل … وتنظيماتالدميوقراطى ومن لف لفه من نقا
  ! اجلمهورى

ا  ‘:  مث قال كموجز تشيلى من التحول لدولة إشرتاكية فقرية على الطريقة الكوبية وجعلت  -تقريباالبصر وىف ملح -النهضة الىت انتشلت  قصةإ
ىف الواقع سوى حق  تكفلحكاية دعاوى حقوق اإلنسان اللزجة الىت ال القبيح فيها هو فقط .  ذلك أقوى اقتصاد ىف أمريكا اجلنوبية منمنها بدال 

، بينما ميألون  سم الوطنية أو غريها املالينيود طاغية دمياجوجى شعبه حلروب ميوت فيها ال يتحرك هؤالء عندما يق ملاذا.  واحد هو حق الفقر
 . ’ ؟ للتخلص من القوى الىت تعرقل ازدهار شعبه اقتصادىالدنيا صراخا عندما يضطر مصلح 

حا جدا منطلقا جدا حني كان الكالم عن االقتصاد بدا بعض  ، ة من لسانة كلمة احلريةلكن حني التقطت املذيع.  ختصصه ، بدا وحيد مر
م ىف اإلعالم  ‘سألت .  وإن حاول مداراته قدر اإلمكان ، التقلص على عضالت وجهه وبعض التهدج ىف صوته ولكن كل ما يقال هذه األ

الدميوقراطية قد تكون  ؟ صالما هو تعريف احلرية أ:  ويثور وحيد ثورة مكتومة.  ’ ؟ وحيدث ىف الشارع واملصانع أليس جزءا من ممارسة احلرية
م يفهمون أفضل منك كيف تنفقها ، االشرتاكيون يريدون أموالك لينفقوها كما حيلو هلم.  العدو األول للحرية ا حتت مسمى  ، يقولون إ خذو و
م حىت يذهبون معك لل ، اإلسالميون يريدون اإلشراف على كل كبرية وصغرية ىف حياتك.  الضرائب واجملتمع وىف النهاية  ، فراش ولدورة املياهإ

ا أمريكا وإسرائيل حرو ال تنتهى إال يوم القيامة العشا  . يقتلونك لو شئت ترك اإلسالم الناصريون يريدون حياتك من البداية ليحاربوا 
ا بعضهم البعض ىف أوقات فراغهم ( ا صناديق . ) ! وليحاربوا  انتخاب تتسابق عليها ميليشيات مسلحة   الدميوقراطية تفهم ىف منطقتنا على أ

سم الشعب ومن أجل الشعب لتصفية كل خمالفيها ىف الرأى جسد هذا بينما على األقل الدميوقراطية كما .  كى حتصل على رخصة من الشعب 
ت الفردية واالقتصادية كخطوط محراء ال يف تطبق ىف بقية العامل اتفرتض بداهة أن جيمع اجلميع على احلر ورغم ذلك  ، كر أى حزب ىف املساس 

كما ىف حالىت أدولف هتلر  ، حلساب ديكتاتوريته االجتماعية أو االقتصادية ’ احلرة ‘فشلت ىف منع البعض من سرقة صناديق االنتخاب 
  . لرتتيب ڤادور أييندىوسل

تما فائدة الدميوقراطية إذا كان كل املعروض ىف البا ؟ أين احلرية ىف كل هذا …   ؟ زار هو ديكتاتور

 
  ! مصائر الشعوب أهم من أن يكون للشعوب رأى فيها

أ أعرف بعض الشباب ممن يتحدثون حبماس عن أن ما لدينا .   حىت عموم الناس يستخدمون كلمة دميوقراطية كنوع من العلكة أو الشماعة
لضب ،  من دميوقراطية هو أقل مما جيب لضبطلكن حني نسأهلم ال يعرفون  ال  ، مبعىن أى حزب يؤيدون ، ط ماذا يريدون من الدميوقراطية 

ت.  هم فقط يريدون أن يرحيوا دماغهم من التفكري . جييبون عتبارها األصل الذى تنبثق منه كل احلر  ، هنا أريد أن أميز بني احلرية االقتصادية 
ت - ى للكلمةعلى العكس من كل اجلمال الظاهر -وبني احلرية السياسية الىت  ليس لدى مثال أعظم من .  قد تكون استال غري منظور لكل احلر

ت السياسيةجلمهورية و پرملان دميوقراطى يؤمن حاكم فرد ملك طاغية ىف مواجهة  : يوليوس قيصر أما اجلوهر  ، هذا هو الظاهر.  للشعب احلر
هذا كى حيصل كل إنسان  ، إن مل نقل أيضا للسيد وللعبد ،  للروماىن ولألجنىب ، الرجل كان يسعى حلرية اقتصادية للغىن والفقري:  فشىء آخر

سم اجلمهورية والدميوقراطية واملدلكون لغرائز الشعب فقد كان هلم  -كاسيوس وغريه-أما السيناتورات التحريضيون .  على مثرة عرقه الناطقون 
األخرى من خالل التشريعات والضرائب واجلمارك واملصادرات الىت تعارض  االستيالء ألنفسهم على عرق هذا الشعب والشعوب:  هدف آخر

سم الشعب من الشعب إىل الشعب ومن أجل  ، القوانني الطبيعية ومبدأ التنافسية وحرية االقتصاد ا  وبقية القصة .  الشعب ) ب (الىت يسنو
ء الفاسدون قيصر : معروفة پراطورية وكادت كل اإلم ، ودخلت روما ىف حرب أهلية ، واملرتزقة حلمايتهم واستجلبوا العبيد ، قتل هؤالء األثر
وهم ظاهر احلرس الشخصى لقيصر لكنهم ىف اجلوهر مجاعة منظمة شبه سرية كرست نفسها  ، الفاشيون (لوال أن جنح محلة الصوجلان  ، تنهار
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 - أو أغسطس كما عرف الحقا-ڤيوس أوكتي ، الشرعى الذى اختاره يوليوس جنحوا ىف تنصيب الوريث،  ) للسهر على حراسة القيم السامية لروما
ألحرى جمرد امتداد حللم أرسطو واألسكندر،  وأعاد احللم الروماىن القدمي حلضارة إىل شعوب العامل حيث هى:  الذى هو  وطبعا  ، الذهاب 

  . ) وتلك قصة أخرى  ( ليس إحضارها هى إىل مركز احلضارة

أى إجراء حيال هؤالء أقل من االستئصال هو مبثابة انتحار .  ا حنن فيه إال جتفيف منابع الديكتاتورية احلقيقية ال الظاهريةإذن ال حل مل
م الىت تستغل العاطفية الزائدة لدى شعوبنا.  مجاعى جحون جدا ىف حتريضا بينما من يتحدث بلغة العقل واملنطق جيد  ، هم يفوزون دوما.  هم 

حني يبدأ السياسيون الضرب حتت احلزام فيما .  احلرية احلقيقية تفرتض ضمنا عدم إعطاء احلرية ألى من كل هؤالء.  ال متهما ومكروهانفسه معزو 
وإن مصائر  ، جيب أن نتوقف لنقول إن هذه مصائر شعوب ،  ن يبدأوا ىف خماطبة عواطف وغرائز الشعوب ال عقوهلا ، يسمى لعبة السياسة

  ! ن أن يكون للشعوب رأى فيهاالشعوب أهم م

  ! إن الدميوقراطية ىف رأىي ال تصلح ألى شعب …

 
ت املختلفة لنظم احلكم مالكمني يتصارعون ىف حلبة   ! فإن الدميوقراطية هى الفوطة ، لو ختيلنا النظر

  . ’ ؟ وال ألمريكا ‘:  وتسأل املذيعة على عجل ساذج بكاد يصل لدرجة اهللع

ت املختلفة لنظم احلكم مالكمني .  شوىف الفالسفة بتوعها قالوا إيه عنها.  وال حىت ألثينا إللى اخرتعتها ، اوال إلجنلرت  - لو ختيلنا النظر
ا االستسالم وتسليم كل شىء لدمهاء الشوارع إلراحة الدماغ ! فإن الدميوقراطية هى الفوطة ، يتصارعون ىف حلبة أنت فشلت ىف التوصل  ! إ

  . ’ ! خنليها دميوقراطية ! خالص ‘:  فتقول ، د للحكملنظام جي

من أن تطبيق الدميوقراطية لدى  ، مرجعى ليس تلك احلقيقة العيانية البسيطة الىت يعرفها الصغري قبل الكبري.  هنا أريد أن أكون واضحا
لضرورة حلروب أهلية  لتقدم أو .  ) لنفس الشىء متاما كما أن ظهور أى مورد طبيعى يؤدى (الشعوب املختلفة يؤدى  كالمى ال عالقة له 

، فستظل دوما مثة فجوة كربى بينها وبني املعرفة العلمية  أو نضجت ارتقت مهماأ عاوز أقول إن الشعوب .  التخلف هلذا الشعب أو ذاك
لناس لصناديق االقرتاع .  لوراءل اجملتمع، إال شد  من هنا لن تثمر الدميوقراطية ىف أى مكان أو زمان.  لذات العصر والتقنية تى  ظاهر أنت 

ما هى   ، لكن ىف احلقيقية أنت تسأهلم ما هو أفضل نظام اقتصادى.  أو هذا احلزب أو ذاك ، لتسأهلم عن أيهما أفضل هذا الشخص أم ذاك
أشياء .  والقتصاد العامل ككل ، ل العامل ككلما هو األفضل ملستقب ، ما هى أنسب عالقات دولية للبلد ، كيفية التعامل مع تقنيات املستقبل

هذه شئون تفوق فهم السياسيني الذين عامة ال جييدون سوى التحريض  . بل رمبا خيتلفون فيها فيما بينهم ، يفهمها فقط اخلرباء املتخصصون جدا
لك بفهم عموم الشعب ، واخلطابة ا .  فما  تشىء ال جيب السماح به أ - أى الدميوقراطية-إ جيملوا امليادين .  بدا فيما هو فوق مستوى البلد
لة إزاى ، إزاى ا مثال  لدميوقراطيةأقصى مدى ل.  هم أدرى مبدينتهم ، يلموا الز الكل مزارعون يعرفون نفس األشياء واكتسبوا .  جيد للقرى شىءأ

ا،  ذات القدرات عدا ذلك جيب أن تكون السلطة مطلقة .  أمريكا مثال ىفنشأت  هكذا.  والدميوقراطية ال تسأهلم الرأى ىف أشياء ال يعلمو
ت الشخصية . تطلبها قدوم املهندس الزراعىي حنيالديكتاتورية نرفض  ناأن املشكلة . واآلالت الذكية لشركاتلو للعلماء  لنسبة للحر  ، أما 

ألحرى املفروض ما فيش رأى للشعب أصال ، فاملطلوب قمة الدميوقراطية كل فرد  ، أو الواحدة تلبس إيه ، الواحد يتفرج على أفالم إيه .  أو 
  . حق مطلق وال دميوقراطية ىف هذا ، أدرى بنفسه

وأ ال  ، مثلها مثل التسامح املسيحى أو االشرتاكية أو استقالل الشعوب ، إن الدميوقراطية ليست سوى فكرة إنسانوية مثالية ساذجة أخرى
ا مجيعا أخذت فرصها كاملة على أرض الواقع وثبت فشلها ، و ملزاج شخصىأ چية عندىأرفضها أليديولو  التسامح املسيحى تسبب ىف  . إمنا أل

ريخ أورو  ارت من جوع البطون ، اپأكرب حبور للدم ىف  ل الشعوب أصبحت حتكم ك ، الشيوعية امتلكت القنابل النووية وسفن الفضاء لكنها ا
ا كتصويتات متساوية لعقول غري متساوية وجيوب غري  ، األسوأ . نفسها فلم ترث سوى الفقر والفساد واملزيد من التخلف أنه حىت لو رضينا 

ألساس ، فاملفروض أن تظل سباقا بني مصاحل وبرامج ورؤى ، متساوية ا  ، أى نقاشا فكر عقليا  تت سباقا انفعاليا لكن ما حيدث اآلن أ
خلطابة أو بوسامة املرشح ، مداعبة لغرائز الناس ، لكامل ارهم  ى شىء إال حمتوى ما يريد إ ويبدو أن  ، فهو غالبا ال يريد سوى السلطة ، أو 
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ت يعرف هذا ويسلم به وال يرى به مشكلة رة الكامنة ىف  ، الكل  ا سباق الختيار  ، هذه الدميوقراطية ’ لعبة ‘ويبحث فقط عن اإل وكأ
  ! املواهب الغنائية اجلديدة

 ، حيث الكل أصحاب مزارع صغرية وحيث العقول متساوية واجليوب متساوية ، الدميوقراطية  أستاذة تصلح فقط ىف اجملتمعات الريفية املغلقة
لنموذج الرائع للبلدات األمريكية الباكرة لوظيفة يتناساها ورغم كل هذا احتاج هذا ا.  ومن هم أغراب أو دون ذلك ال حيضر أساسا للتاون هول

عند ىف مصر الكل يهوى القول إن احلكومة ماما الشعب الىت ال يعيش  ! وظيفة املأمور ، اجلميع حني يتكلمون عن الدميوقراطية واملساواة
ا طل.   بدو اكتشفت أن  ، لكىن حني حمصت ذلك التاريخ مؤخرا ، لتاريخمما ال شك فيه هى أقوى وأقدم حكومة ىف ا.  هذا قول حق يراد به 

وكان ينأى بنفسه عن عقائد الناس وعن أنشطتهم االقتصادية  ؛ الفرعون مل يكن يطعم أحدا ومل يكن ينكر على أحد أفكاره أو سلوكياته
دد احلرية الىت يقوم عليها  ، والتجارية هو املأمور األمريكى الذى يسهر  ، بعبارة أخرى.  اجملتمعوفقط يتدخل حني يرى تلك األفكار واملمارسات 

زائد رمبا بعض  ، كان حيصل الضريبة فقط لتمويل هذا الغرض.  حيصر وظيفته ىف محاية الوطن من األخطار اخلارجية والداخلية ، حني ينام اجلميع
أقول إن احلكومة الصغرية  ، لقطاع اخلصوصى كل األنشطة إطالقا مستقبالوعامة إىل يتوىل ا.  املشروعات املستقبلية الىت قد ال يراها األفراد جمدية

بشرط أن تنحصر وظيفته ىف  ، شىء ال مفر منه - على األقل ىف اجملرى املنظور- احلكومة  . ستكون شيئا كفئا وشفافا ، حمدودة وحددة املهام
ت الناس الط ، القمع داخليا وشن احلروب خارجيا دينية كانت أو  ، وليست الوضعية ، االقتصادية والشخصية ، بيعيةالسهر على حراسة حر

  . بعبارة أخرى وظيفتها اجتثاث أعداء احلرية.  كالدميوقراطية واملشاركة السياسية وكل هذا اهلراء ، مدنية

 
لدميوقراطية - رغم كل تقدمه التقىن- ليس بوسع الغرب   ، حكم العامل وهو نفسه حمكوم 

جرته إليه واألسوأ أن   ! ؟ ألن السؤال سيصبح ساعتها من الذى حيكم من ، من املستحيل عليه حكم العامل وهو يسمح 

نه ال يفرق ىف كالمه بني أمة متقدمة وأخرى أقل  ، بعد أن انتهى وحيد من تصوراته لشكل احلكم األمثل ىف رايه ملصر عاد ليفاجئ املضيفة 
لدميوقراطية -رغم كل تقدمه التقىن- ليس بوسع الغربقال إنه .  تقدما واألسوأ أن من املستحيل عليه حكم العامل  ، حكم العامل وهو نفسه حمكوم 

جرته إليه جتعله مفتقدا للرؤية اجللوبية أو  - الدميوقراطية واهلجرة- تلك وهذه  ! ؟ ألن السؤال سيصبح ساعتها من الذى حيكم من ، وهو يسمح 
تيه من العامل الثالثحىت جمرد تقدير املخاطر  ذلك ألن حكوماته نفسها تنتخبها شعوب عاطفية قصرية النظر مهما قلنا ىف رقيها  ، الىت 

روما تضمحل وتسقط حتت قصف استجالب پراطورية وتلك قصة أخرى يطول شرحها وحتوى عشرات الكوارث الكربى منذ تركهم إم ، وحتضرها
ثر السادة بسيكولو  وتلك  ، األسوأ أن هذا ال يزال مستمرا ومتصاعدا إىل اليوم . ) إخل …احلاقدة وضيقة النظر  (ة العبيد چيالعبيد ملركزها و

صر واخلوميىن ومانديال وعدم قتلهم هلم ىف مهدهم ومن مث طاملا كبد أولئك  ، نفسها قد تكون أسباب استهانتهم خبطر أمثال لينني وجاندى و
هظة نتيجة سوء تقديرهماحلكام مسرية احلضارة اإلنسانية أ لعبيد  ، مثا  م منتخبون ليس فقط من قبل العبيد إمنا من قبل سادة متأثرين  ذلك أل

وإن مل يكن هذا أو ذاك فتسليما ببساطة بوجودهم   ، هشابا مو وتساوى البشر  كتفاعل الثقافاترومانسية  فتومها ىف أفكار چيا إن مل يكن سيكولو 
  . أمر واقعك

ليا أشار وحيد كما أشار لتشدد إسرائيل املتنامى ىف محاية  ، اپنحلرص بعض األمم على املتقدمة على محاية نفسها من اهلجرة وضرب املثل 
ا البحرى املفتوحتني ع  ، وأعزى بدرجة كبرية هلذا القفزات السريع هلذين البلدين ىف التقنيات املستقبلية مقارنة ببلدين كأمريكا وبريطانيا ، دميوجرافيا
ألخص حني عاد ليكون أكثر تفصيال فيما خيص اإلسالميني  ، عند هذه املرحلة بدأ يصبح أقل ارتياحا وراوده شىء من العصبية.  حسب تعبريه

مج اإلسالم الذى ينادون به هو من ألفه إىل :  وراح يتمهل أو رمبا يتلعثم وهو ينتقى الكلمات ، وما تشهده البالد من بوادر حرب أهلية ئه بر
ت ال أكثر وال أقل ت . مصادرة للحر جما ملصادرة احلر هنا  . من حق اجملتمع عليه أن يسلبه حريته بل ويسلبه حياته لو لزم األمر ، ومن يطرح بر

ت أو تداول سلطة ت اآلخرين . ال يوجد شىء امسه دميوقراطية أو حرية تعبري أو انتخا ن ببساطة حريىت خط أل ،  ال حرية ألحد ىف سلب حر
ت جديدة كل يوم.  أمحر دونه املوت  ، بال أية حدود أو حمظورات أو سقف ، ليست هى فقط بل حقى وحق كل أحد ىف اكتشاف واخرتاع حر

تنا ألى اإلنسان وال حىت لإلنسانية كلها . إال سقف قوانني أمنا الطبيعة كية بكل أقصى ما تريده االشرتا .  عدا ذلك ال سلطان على حر
سم الضرائب ، بشاعتها ال روحنا وال أفكار وال أموالنا وال أطفالنا وال  ، اإلسالم الذى يريدونه لنا يسلبنا كل شىء . أن تسلبك بعض أموالك 
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كل وماذا ال  ، اإلسالميون يعتقدون أن حىت أجساد ملك هلم ، نعم.  بل حىت أجساد ، أحالمنا فقط ماذا تشرب  ، كلحيددون هلا ماذا 
ال يسمحون هلا  ، حيددون هلا أين تنام ، ماذا تسمع وماذا ال تسمع ، ماذا ترى وماذا ال ترى ، ماذا ترتدى وماذا ال ترتدى ، وماذا ال تشرب

مت ىف السرير اخلطأ ، مبمارسة اجلنس إال بتصريح كتاىب مسبق منهم ا حىت املوت لو    ؟ ماذا تركوا لنا.  ويرمجو

ت هى احلرية االقتصادية:  ت القاعدية ثالثاحلر أن ال يدعى أحد أنه يفهم أفضل منك كيف  ، أكربها وأمهها وأكثرها قاعدية وأم كل احلر
أن تنال نصيب اجتهادك ارتقاء ىف الثروة واملكانة وكل شىء  ، حرية االرتقاء الطبقى ، احلرية الثانية هى حرية احلراك االجتماعى.  تنفق نقودك

بط لو ثبت عدم أحقيتك (  ، ليس أنت وأقاربك ، ال مجاعية وال بلطجة فيه ، الشرط الوحيد أن يكون هذا ارتقاء فرد حمضا.  ) وطبعا أن 
 ، كل ما ميت حلرية الفرد بصلة ، احلرية الثالثة هى احلرية الشخصية.  ليس أنت وزمالءك ىف النقابة ، ليس أنت وبىن لونك أو عرقك أو دينك

  . أى شىء بشرط أال ينطوى على حماولة لتقييد حرية أحد ، املأكل امللبس املشرب اجلنس االعتقاد حرية الرأى

أوال أريد أن أكون واضحا جدا ىف أن سندى فيما خيص  : عند هذه النقطة أريد أيضا أن أكون واضحا جدا ىف شيئني ‘:  مث أضاف
أ ال ضري لدى كمواطن أن يكون هناك .  و القانون املصرى من حظر األحزاب على أسس دينيةليس ما يقوله الدستور املصرى أ ، اإلسالميني

ا أحزاب كثرية حتمل كلمة أورو .  هذا حزب لن يضر سوى أصحابه.  ’ من لطمك على خدك األمين حول له اآلخر ‘حزب يرفع شعار  اپ 
قتصاد السوق وحبرية الفرد ، مسيحى غالق املالهى الليلية أو حترمي العقاقري  ما.  لكنها مجيعا تؤمن  قد أعارضه هو حزب مسيحى ينادى مثال 

تنا  ؛ ية معادية للحريةچأكثر من كونه أيديولو  ، أ ليس ىل موقف خاص من الدين.  أو جتارة اجلنس ) املخدرات ( س يظهرون فيسلبوننا حر أ
م الشخصى لو ظهر علمانيون ال .  بها هو إله جمهول خفى يسكن السماء مل حيدث أن رآه أى مناويقولون لنا إن الذى سل ،  ويسريوننا حلسا

ى دين لضبط ، وقالوا حنن حمافظون ونريد وضع ضوابط على سلوكيات األفراد ، يؤمنون  بل من -من حق .  لوجدتيىن أقول ذات الكالم 
ت اآلخرين ، لبقية أفراد أسرته أو للمجتمع لكن أن ميتد برأيه هذا ، كل إنسان أن يضبط سلوكه ما شاء -واجب  ، فهذا اعتداء صريح على حر

ا.  ومن الواجب محاية اجملتمع واألفراد منه خذه حاليا على أنه واحدة من احلقوق املسلم  أال وهو حرية  ، من اآلن فصاعدا جيب أن نتجاوز ما 
ن ن نبدأ مرحلة جديدة هى متحيص حم ، اعتناق األد ن نفسهذلك  ن الىت ميكن  ، توى معتقدات تلك األد لنقرر كمجتمع ما هى األد

ا   . ’ وما هى الىت تعد اعتداء على الغري ويستوجب اعتناقها التجرمي ، السماح 

مبا ىف  ، بشرط أال يكون فيه انتقاص من احلرية الشخصية لغري معتنقه ، لعلى فهمت من جممل كالمك أنك تقصد أن الدين حرية شخصية -
  ؟ هذا أبناؤه وبناته

  . لضبط -

 ، ’ ! ؟ لكن أال تعترب الدعارة عارا على أى بلد ، أنت أشرت لتجارة اجلنس ، أستاذ وحيد ‘ : تسرتجع املضيفة اإلشارة لتجارة اجلنس فتسأل
 ، إمنا القوادة،  ن احلضارى واملتحضر ليس جتارة اجلنسما جيرمه العاملا ! هى العار احلقيقى الوحيد ! بل شرطة اآلداب هى العار ‘:  فريد حبزم قائال

إلنسان للتكسب من  ) أو يسعى (تسعى ،  ) أو رجل (واليوم ىف عصر اإلنرتنيت ال حتتاج امرأة  ، أى عبوديته واستالب حريته ،  أى املتاجرة 
ملهمة بنفسه ومبحض إرادته من األ ؛ لقواد ، ) أو جسده (جسدها  جري اجلسد من أجل املتعة اجلنسية ال  . لف إىل الياءبل يقوم املرء  إن 

لفرجة على هيئته الرائعة مثال على املسرح أو ىف السينما أو التلي الستماع لصوته اجلميل أو  جريه ملتعة الناس  ملرة عن  صور  وأڤزيون خيتلف 
جريه ،  واإلنرتنيت اجملالت ألحرى ال شىء ىف كل هذا خيتلف عن  األشياء الىت  ، اليومى املعتاد من أجل القدرة العضلية أو القدرة العقليةو

ملهانة أو اإلذالل جري جسده أو  ، يفعلها كل الناس طوال الوقت ىف أشغاهلم دون أن حيسوا فيها  بل يبجلون من يصبح جنما ويكسب أكثر من 
سم اجملتمع حلق اإلنسان ىف التملك على  ، اإلرادة بني الناسمن أجل هذا تصبح شرطة اآلداب تدخال ىف العالقات حرة  . عقله وانتقاصا 

لكثري من املهام  . وهذا هو العار احلقيقى الذى جيب أن منحوه من جمتمعنا ، جسده األبعد من هذا أن شغالة اجلنس املعاصرة تقوم ىف الواقع 
وليست جمرد ذلك اجلسد السلىب البليد الذى  ، ى والتدليك والطبيب النفسى وغريهامنها أخصائى العالج الطبيع ، الراقية عالية املعرفة والتخصص

ا أى هم ثروة قومية  -نساء ورجاال-إن شغيلة اجلنس .  يتلقى شهوة الرجل لتدريب والعلم ،  بلد حيرتم نفسهوسياحية يتباهى  وعليه أن ينميها 
وأ ال أريد اخلوض ىف مقارنة يعرفها كل أحد بني استقاللية وقوة .  كأى بيزنس جدى معروف  ذلك ، والثقافة وكل ما يؤدى لتعظيم القيمة املضافة
ولئك اإلماء اجلاهالت ممسوحات الشخصية الذليالت الطيعات الالتى يدجنهن  ، شخصية وإرادة ومعارف هؤالء النسوة عند ن  حني أقار
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سم الزواج الشرعى وكرامة املر  لرتكيز على منتج  . ’ إخل …أة الشيوخ ىف املنازل  ضات العامل الثالث بدأت عادة  مث راح يتحدث عن أن أغلب 
املنتج ذى امليزة النسبية .  مث مبجرد تراكم الثروة تبدأ مسرية اكتساب التقنيات املتقدمة ىف شىت اجملاالت ، واحد حتظى فيه تلك البلد مبيزة نسبية
يال ضة    ! ند املميزة هو مهارة نسائها ىف الفراشالذى صنع األسس األوىل 

ألنه من شبه املستحيل طبقا لرتكيبته  ، يعود وحيد ليستطرد قائال إن مشكلة احلرية ىف اإلسالم مشكلة أكثر جذرية من هذه اجلزئية أو تلك
ت قل من املصادرة الكاملة لكل احلر ما جيب جترميه ىف لعبة .  أو غزة أو حىت أمريكاسواء كان ذلك احلزب ىف تركيا  ، البنيوية أن يسمح حزبيا 

مج سياسى .  معادية للحريةچية أيديولو  ، چية مصادرةإمنا الدين كأيديولو  ، ليس الدين كدين ، الدميوقراطية يدعو ألن  -ديىن أو غري ديىن-كل بر
م االقتصادية والشخصية حلساب فئة حاكمة عن :  املسألة ببساطة.  قبل الدخول للمعرتك السياسى جيب شطبه أصال ، يتخلى األفراد عن حر

بل .  ’ وسيا ‘أو ما أمسيه أ  ،  احلرية أحد قوانني الكون القاعدية ؟ إذا أصبحت الدميوقراطية جمرد حاضنة كربى لالستالب ، أية حرية نتحدث
  ! ختصار ما نريده هو ديكتاتورية احلرية.   رمبا تكون أهم القوانني إطالقا

تينا حبكم اإلسالميني ا سوف  تينا حبكم اإلخوان أو الناصريني أو .  نيا أريد أن أكون واضحا جدا ىف أىن لست ضد الدميوقراطية أل قد 
لفعل ، الشيوعيني تينا حىت حبكم احلزب احلاكم   ، ليس هذا املهم.  و كوئيزومىپينوتشيت أو كونيتشري أو حبكم أعظم كحكم أوجيستو  ، قد 

ا ىف كل األحوال ستأتينا بشىء واحد ألحرى ما تريده بالد وشعبنا منا ، وهذا آخر ما نريده لبالد ولشعبنا.   حكم الشعب:   املهم أ .  أو 
لعلم والعقل واخلطوات املدروسة ؤالء الرأمساليني ذوى احل . شعبنا يريد أن حيكم  ياة املرتفة لكنك ىف صناديق االقرتاع تسأله مبن تثق أكثر 

لغالبة أبناء طبقتك ، الشاذة الشرتاكية ، أم  لطبع أثق  لقطع  ، تسأله هل مصلحتك مع إسرائيل أم مع الوحدة العربية.  فيجيبك  فيجيبك 
سيجيبك الكرامة  ، تسأله هل لقمة العيش أهم أم الكرامة.  فيجيبك اإلسالم طبعا ، تسأله هل تفضل العلمانية أم اإلسالم.  الوحدة العربية

الىت تشل عليه تفكريه وتوجهه قسرا إلجابة واضحة  ، ويطرحون عليه األسئلة اخلطأ ، السبب هو هؤالء احملرضني الذين يلعبون بغرائزه.   لتأكيد
ت التحريض وال ، سلفا رخيياوكلها بعض من أرخص تقا  اجليوش قادة.  نفعاليةوالفعالة جدا مع مثل هذه الشعوب اال ، پرواپجاندا املعروفة 

ت إطالقا فيما عرفته البشرية ، منتخبني، مديرو املصانع ليسوا  ، رؤساء الشركات ليسوا منتخبني ليسوا منتخبني فلماذا إذن .  وهذه أكفا الكيا
اغتصاب السلطة بواسطة صناديق هذا يسمى ؟  يدار اجملتمع نفسه ككل بذاك املنهج البائس هائل الفواقد املسمى الدميوقراطية أناالصرار على 

  ! اجلهلة من أنشوطة صنع القرار إخراج، واملهم دائما أبدا هو ببساطة  املستقبل شىء أهم من أن يعهد به للشعوب ، وبصراحة ، االنتخاب

م ملوك ، إذن الثروة هى لب األمر ت و .  لذا الشعوب مل تكن تلزم امللوك بشىء أل دميوقراطيات حني بدأت هذه امللكيات حتولت لدستور
 . ودميوقراطية الغرب نشأت بنشوء الطبقى الوسطى أى ال زالت متثل انسجاما مع ذات قانون أمنا الطبيعة من ميلك حيكم ، ثروات امللوك تتقلص

لضرائب واملنطقى أن يفرض عليها رأيه سالة والعاطلني وقطاع الطرق لكن ما نراه اآلن من كتلة تصويتيه للمعدمني والك.  هؤالء هم ميول الدولة 
لضبط ما حذر منه أرسطو إن مل يكن قراءة لواقع منه فرؤية ملستقبل استشرفه أما  ! الدميوقراطية هى حكم الرعاع:  واحملرضني وعالىي الصوت فهو 

ن جتارب النهضة كتشيلى وكور اجلنوبية  ملعىن اهلمجى الدارج ، إخل …الدفع  بل مت اجتثاث اليسار والتحريض  ، هذا فهى ليست دميوقراطية 
وليست حىت الدميوقراطية املدينية األثينية  ، أشبه بدميوقراطية القرية األمريكية الباكرة ، فأصبحت أيضا دميوقراطية طبقى وسطى ، عامة أوال
  . وهذه الشعوب املتحضرة ستختار الديكتاتورية من جديد حني يستجد خطر ما.  األوسع

مبا  ، العلم اجملرد ىف كل شىء ، فقط حكم العلم ، ليس حكم أى أحد ، ليس حكم الشعب ، ويتمناه الشعب ىف قرارة نفسه ، هإن ما نتمنا
ن كرامتنا احلقيقية هى ىف لقمة العيش .  قبل أن نرتفع مبستوى البشر احلاليني ، ىف ذلك القول حبزم كفى ال نريد إجناب املزيد من البشر القول 

ن ال عيب ىف التعامل بتواضع وعرفان ووالء ملن يعلموننا شيئا .  ن صداقاتنا احلقيقية تكون حيث تكون منافعنا.  يست ىف الشعاراتالرغدة ول
ا.  مما اكتشفوه من العلم احلديث أو مما اخرتعوه من تقنيات وال تعتمد حىت على  ، إن شرعية أى حكم ال تعتمد على الشكليات الىت جاء 

لضرورة على رأيه فيها ، الذى حيكمهالشعب  ولو لزم األمر تكون  ، لكن جيب أن تكون خارجية أيضا ، قد تكون شرعية داخلية نعم.  وال 
لكامل ت متوافقا عليه لدى العامل املتقدم من معايري  ، على حمتوى هذا احلكم وتوجهاته - وتعتمد فقط-تعتمد  ، خارجية  على مدى جماراته ملا 

ختصار .  املهم احملتوى:  ختصار فيما خيص الشرعية.  إخل … صاد احلداثى واإلدارة العصرية والعالقات الدولية املتعارف عليهالالقت ما نريده 
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مع  ، تيجةرأسا برأس ونتيجة بن ، فحتمية التطور واالستعقاد أيضا أحد قوانني أمنا الطبيعة األزلية!  ديكتاتورية احلداثة ، هو ديكتاتورية العلم
  ! ديكتاتورية احلرية

ت يار البورصة ، أخذت املضيفة تسأله عن االضطرا وفوجئت كما املشاهدين .  وعن إشاعات هرب املستثمرين األجانب ، وعن ا
ملرة ت حتول حتول جمرى احلوار لسياق غري اقتصادى  ضوى حىت عنوان هذه كلها تن:  وبلهجة التلخيص ملا ذكر جاءت اإلجابة تقول ، إلجا

علينا أن نعلن بوضوح تعريفنا هلذا .  وإن كنت أشك أن ال زال للكلمة معىن أصال ىف عصر اجللوبة ، اعتادوا على تسميته األمن القومى ، عام
لعامل املتقدم.  هو البناء االقتصادى.  ’ األمن القومى ‘ جزءا من العامل املنتج أن نكون .  هنا يكمن أمننا القومى احلقيقى.  هو ربط عجلتنا 

ملتقدم.  وليس أى شىء آخر ، بقدر اقتصاد ، بقدر إنتاجنا وقدرتنا على الفعل ، جزءا صغريا أو كبريا ، الفاعل العيب .  ال عيب ىف االرتباط 
لن تذهب بنا ألى  ؟ آخر املطافوألين ستصل بنا املمانعة ىف  ؟ ممانعة من أجل ماذا.  ’ املمانعة ‘ىف بلطجة التخلف واملروق أو ما يسمونه 

.  وال حل إال التتلمذ النجيب على يد من سبقو ، والشعارات تفاقم الفجوة ، كل يوم اهلوة التقنية تزداد وتتسارع.  للخراب والدمار.  مكان
ألمن القومى ىف كلمة واحدة ، ختصار إما أن نكون جزءا  . ري ىف الكلمةأ شخصيا ال أرى أى ض.  فهى التبعية ، لو جاز تلخيص ما يسمى 

  . بغض النظر عن التسمية ، ذلك هو املهم.  نكون مارقني وقطاع طريق ، من منظومة االقتصاد العاملى أو ال نكون

ى وحيد خطبته احلماسية الىت كشفت بوضوح عن بركان - املذيعة نفسها زائد املشاهدين املكدسني ىف مكتب إدوارد- ووسط ذهول اجلميع   أ
لتعبري عن أرائه علنا ظل يغلى ىف داخله منذ يوم اعتزل الصحافة لرد على السؤال التقليدى إيه الرسالة إللى حتب توجهها  ، ومل يعد مهتما  اها  أ

قيقة إال وجهني ليستا ىف احل ، أقول إن ديكتاتورية احلرية وديكتاتورية احلداثة ‘:  واعتقد أن كل الشعب املصرى بيشوفنا دلوقت ، للمشاهدين
  . ’ !  عملة احلرية املطلقة : العملة الىت جيب أن نتمناها لبلد وشعبنا.  لعملة واحدة

أو فكرة  يةأو نظر  ياچأؤكد لكى أىن ال أقول أ من كل هذا من منطلق أيديولو  ‘:  مث استوقفها دون أن تنهى اللقاء قبل أن يسجل ما يلى
إمنا حصر لسبب  ، ىل والءات ألى أحد أو أية دولة أو أمة أكثر من احلى أو احمليط الصغري الذى أعيش فيهأو ألن  ، تسيطر علىاحلرية ا امسه

كل ما يهمه هو تسارع   -١:  فقط مواطن عاملى يهمه أمرين ، أ جمرد فرد.  مادى للغاية ومباشر للغاية وشخصى للغاية هو مصلحىت االقتصادية
ا يهمه إطالق املنافسة على  -٢ ، ومن مث أ ، الرهان الوحيد املؤكد الرتقاء وازدهار العامل ومن مث وطىن ومدينىت مسرية التقنية واحلداثة أل

ا السبيل الوحيد حلصوىل على حقى الذى استحق أولئك ضيعوا .  لكن أعرف أنه نصيىب العادل ، كان أم كثريا ال أعرف قليال ، مصاريعها أل
اية  ، هلا للتكامل واالستثمار واكتساب التقنية واملنفعة التبادلة مع العامل املتقدم سواء الغرب البعيد أو جارتنا القريبة إسرائيل على البلد فرصا ال 

م جعلوا االنطبا  ، ذلك بدعاوى مثل االستقالل االقتصادى واملقاومة واملمانعة ومقاطعة السلع ورفض اجللوبة والغزو الثقاىف وغري الثقاىف ع أو أل
م حياربون كل جناح بفزاعات االحتكار والفساد ويبتزونه ويلهبون ظهره  ، العام عن مصر ومستقبلها مقلقا وسيئا لدى الشركات العاملية أو أل

سم الفضيلة ا ، أو ألن عامل الدين والقبلية وما شابه يتدخل ىف التوظيف والفرص من أبسطها حىت كادرات اجلامعات ، لضرائب م  ملزعومة وأل
فة العمالة يناهضون احلرية اجلنسية وحيرضون على الزواج واإلجناب بال ضابط وال رابط فيظل اقتصاد مشدودا طوال الوقت حنو املراحل البدائية كثي

، كفا جوعا  سادةكفا خرا وختريبا أيها ال:  لذلك السبب وحده أقول.  وطبعا دعى جانبا احلروب الىت حيلمون جبر إليها ، لالقتصادات
زار الدميوقراطية الكارثى وفاقة فقط بتسميات  ، ، الذى مل ولن تعرض فيه سوى سلعة واحدة هى مصادرة احلرية ، لقد حان الوقت لنغلق 

لدور علينا فيما وها قد حان ا ، كل البالد حولنا حتولت لساحات للحروب األهلية بسبب بدعة الدميوقراطية.  ، وال شىء أكثر وتغليفات خمتلفة
  . ’ يبدو

 
  ! ال يقوى عليها رئيس اجلمهورية نفسه جرأة

هذا ليس جمرد كالم  . أن احلكومة هى الىت دعت وحيد للعودة للحياة العمومية ، راح إدوارد جيزم جبدية شديدة وعلى حنو بدا مقنعا للجميع
ذه الصورة الىت إن شيئا كبريا يدبر حتت السطح .  واحد مثقف كبقية املثقفني ليقول كل هذا الكالم وبكل  ، فيها ’ بروزوه ‘طاملا ظهر وحيد 
ا جرأة.  هذا الوضوح وتلك اجلرأة أقطع إيدى إن  ‘ويردف !  ال يقوى عليها رئيس اجلمهورية نفسه وعند كلمة اجلرأة يؤمن روميو على كالمه 

ت السنة اجلاية   . املوقف لتعهد بقطع شىء آخروطبعا لوال هيبة  ، ’ ! متت االنتخا
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  . قاهلا ضهرى بينه وبني نفسه ’ !  وأ أقطع دراعى إن كان صبح بكرة ها يطلع زى صبح النهارده ؟ السنة اجلاية ‘

جلزع اهلائل للتو واللحظة ، كعادة الشعب املصرى مع كل كارثة أو حدث جلل وبعد قليل  ، بعد قليل حيول األمر ملادة للتهكم.  يصاب 
سرع مما ختيل أحد.  آخر ينسى املوضوع برمته وكأنه مل يكن ت جديدة ’ ‘أما روميو فقال .  التهكم بدأ  .  ’ ! دى فكرتى أ ’ اخرتاع حر

نس ويتذكرون و  . ’ ! قال الزم أنتم إللى حتكموا البلد ؟  شفت قال إيه عن املهندسني الزراعيني  عم احلاج ‘وحاول أسد مداعبة ضهرى قائال 
يعىن  ‘:  شيئا تراه إجحافا أو ظلما ڤتوكالعادة ال تطيق مري  . ’ ! طبعا البازار وكل الكالم إللى قاله عن اإلسالميني ده بتاع عم ونس ‘ : الغائب

  . ’ ! ؟ كله منكم أنتم ، ما جابش حاجة من عنده خالص

مجأيضا يعيدون  ، ىف القناطر جتمعت ىف ذات الوقت ماريلني وإجالل وألطاف من .  الولد ده أفكاره حلوة ‘تعلق ماريلني .  مشاهدة الرب
م زمان.  ابن أمه بصحيح.  يوم ما شفته وحسيت أن أفكاره حلوة إجالل متنت السالمة .  ’ ! من زمان ما حدش فكرىن بزمان ومجال أ

ويتحول هذا هللع .  كل املصريني ، اصب احلرجةيسرى وجمدى ذو املن ، ضهرى الغائب ، وحيد الذى وضع نفسه ىف هذا املوقف ، للجميع
ملساء السابق ، بتذكرها مىن الىت مل تعد تتحرك اآلن دون صحبة والدها وهو  ، وتشري للجزء الذى أعجب ابنتها ىف حديث وحيد عندما شاهدته 

نت مىن قد فسرت اجلزء اخلاص حبرية الصعود الطبقى أو هكذا كا ، وأن ال انتماء ألسرة وال لقبيلة وال لنقابة وال لوطن ، أن الفرد هو كل شىء
وإن راحت تردد بينها  ، أما ألطاف فقد ظلت صامتة وسطهم طوال الوقت.  ’ ! أخريا ابتدى يفهم  ‘من كالم وحيد وعلقت عليه أكثر من مرة 

حرتام ع.  هللا جيرب خباطرك  أستاذ وحيد ‘وبني نفسها   ؟ ثروة قومية ؟ جتارة اجلنس ؟ مساهم إيه.  ن إللى زىيأول واحد أمسعه ىف حياتى يتكلم 
  . ’ ! أكيد كل البنات صاحباتى بيدعوا لك دلوقت

ن العقلى واضحة متاما على وجه رمانة شوفه.  ىف إمبابة كانت مظاهر اهلذ إن ما كنتش .  كل يوم بره البيت م الصبح بدرى.  ما عدتش 
ا الواحدة تلو األخرى ، بدت كاملخبولة.  سةأو آخد منه بو  ، رش أشوفهأ إللى أروح بدرى أوى أصحيه ما أقد كى  ، وهى تستدعى جارا

مج هو ده  !  بنات ‘ ڤزيون وتقولكل دقيقة تشري للتلي.  هى وحدها ، رضيعها هى ، ها هى كل مصر تشاهد اآلن رضيعها.  يشاهدن الرب
  . ’ ! حبيىب  ‘:  مث تلتفت للخلف بسرعة كى تضيف ، ’ ! سى وحيد

لتفاتتها هذه لن يسمعها أحد ، كلمة فشلت ىف أن تنطقها سرا …   . وتعتقد أن 

  ! أنه يطردىن : حاجة ترحيىن من العذاب إللى أ فيه ، أملى ىف احلياة  بنات حاجة واحدة …

  ! يطردىن أل …

  ! أموت نفسى أل …

  ! شغالة غريى أل …

  ! أفضل أخدمه كل عمرى.  ضل قدامى على طوليف.  أ عاوزة أفضل مطمئنة عليه …

ح وسعيد مع واحدة من مقامه حيبها وحتبه …   . نفسى أشوفه مر

  ؟  بنات قولوا ىل إزاى أقول له كل إللى ىف نفسى ده… 

  . وال أقدر أقول له إىن عاوزاه يلمسىن ، ال أقدر أقول له ما تلمسنيش ألن من حقه يلمسىن زى ما هو عاوز …

  . ولو افتكرىن عاوزة أجتوزه تبقى مصيبة أكرب ، ؛ لو افتكرىن عاوزة أسيبه تبقى مصيبة أقدر حىت أسأله ما بتفكرش ىف الزواج ليهوال  …

  ! ؟ فاهم إللى جواى ده ،  ترى سى وحيد  أبو العلم والذكاء كله …

 
  شيماء ارتدت النقاب

مث  ، اتصل هاتفيا أوال بوحيد.  توجه للطرقة املؤدية للباب اخلارجى ، مث كانه لربهةلبث ىف م ، ضهرى الذى تبدى اهلم بشدة على وجهه
لكنه أيضا مفصول عن  ، ىف حاسوبه الذى ال يفارق جيبه ، إن لدى وحيد هاتفا خليو اآلن . لكن أى من اهلاتفني مل يرد ، خيه جمدى

خته فوجد هواتفها مشغولة لفرتة طويلة.  الشبكة له منها بعدها كلمة مقتضبة  ، اتصل  .  ’ ! جايز نسمع حاجات مهمة النهارده ‘وكل ما 
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ىف هذا اليوم اخلاىل من  ڤت يتهامسانحيث جلس سامر ومري  ، ووقف قرب مكتب خدمة العمالء ، عاد قليال للوراء إىل القاعة شبه اخلاوية
ما ، الشغل مل يكن ينوى سوى جتاهله .  كان قبل يومني فقط يهتف بسقوط أخيه  كان بعد حانقا على ونس الذى.  آمال أن يؤنس نفسه 

ته.  تذكره فجأة حني وجد روميو يتحدث ومل يكن ونس هناك ليكمل الدويتو.  جتاهال مطلقا خلجل مىن ؟ مىت جاء وسوى حسا  ؟  هل شعر 
ع أسهمه هل تسلل مبكرا جدا أو متأخرا جدا ليأخذ التشيك ويرحل س لو ألقى حتية الوداع.  كان له تشيك  وقطعا ، ؟ إنه  .  رمبا مل يكن من 

  . مل أكن ألفعل له شيئا

بيقول جه لقاه  … إمبارح الصبح بدرى  …أستاذ إدوارد بس هو إللى قابله  … ! الظاهر رجع دمياط ‘:  واآلن ها هو سامر يكشف اللغز
آخر كلمة قاهلا قبل ما خيتفى إن .  أ افتكرت أنه انتحر ، وساحموىن ، راحةبص ‘:  ويتدخل عارف مضيفا بعض التفاصيل السابقة . ’ ! مستنيه

وأ ضحكت معاه وقلت له إيلى  . نصيحىت لكم مجيعا اشرتوا أسهم إيلى ليللى بتاع الربوزاك ، السوق وقعت وكل الناس ها ييجى هلا اكتئاب
ىن ،  ليللى اتلغت من زمان ىن.  اتكلم معاهكنت آخر واحد .  اندجمت ىف شركات  والظاهر كمان غري منرة  ، نزل بعدها وما شفناهوش 

وتعلق  . ’ أول مرة أعرف منك دلوقت أنه جه وقابل األستاذ إدوارد.  قلت ده موت نفسه ، أول إمبارح بصيت ىف املكتب لقيت النفري.  تليفونه
ك  عم ونس ‘:  ڤتمري  كام ألف واحد انتحروا من   ! كان عندك حق.  حىت السجاير اتعود عليها.  الغنا والنفري ها يوحشو ! وهللا وخسر

ارت   . ’ ! وما فضلش هلم حىت متن الربوزاك ، الظاهر خسروا كل حاجة.  اجلرايد ما هلاش سرية غري كده ؟ ساعة البورصة ما ا

وليس خوفه من انكشاف فعلته  ، له من ضهرىوليس خج ، لكن السبب احلقيقى ليس تداعى أسعار البورصة ، ونس قرر العودة لدمياط
لكامل ، وليس حىت حتذير ابنه القدمي ، الوضيعة ذات يوم من وراء ظهر وحيد لقد التحقت ابنته طالبة كلية العلوم بتنظيم .  إمنا هو سبب جديد 

كثر من أن شيماء ارتدت الن ، أمها ال تعرف ، ال يعرف التفاصيل بعد . إسالمى هل .  قاب وترفض احلديث معها أو مع أى أحدومل ختربه 
ميبيا أم أوروجواى ؟ اإلخوان املسلمون أم مجاعة جهادية ا لعملية انتحارية ىف شرى النكا أم  ا ستكون ىف  ؟ هل سيدفعو ،  ڤنزويالاألرجح أ

م شا   ؟ ماذا لو كانوا سلفيني.  ى اآلن تكتوى بنارهموها ه،  فتحت صدرها لكل اجلهاديني اإلسالميني ولكل عدو ألمريكا ڤيزهذه الىت ىف أ
 للبؤس الذى ال يريد أن  ؟ كيف سأعيش بقية عمرى وأ أعلم أن ابنىت تعيش ىف خيمة ىف الصحراء وتقضى حاجتها مبساعدة ثالثة حجارة

رغم علمه أن البنات أو الشبان يصبحون  ، لنواحىوحزم أمره من كافة ا ، قرر العودة.  وابنىت ترتدى النقاب ، كل الدنيا ختلع احلجاب ، يفارقىن
تى إليها من تكليفات من السماء ، ىف مثل هذه احلالة آذا مطلقة الصمم وطبعا من تكليفات من  ، ىف الصحو وىف املنام ، ال تستمع سوى ملا 

تونك بفتوى من األمري يقتلونك بن.  األمري ولن أسامح  ، قال إنه واجب على أن أؤديه.  اء عليهاورمبا لو حدث وضغطت عليهم أكثر مما جيب 
رمبا يشفع ىل عندها أن كنت يوما صديقا شخصيا لعاصم عبد املاجد  . مث رمبا ال تزال لدى فرصة للنجاح.  نفسى بقية عمرى لو تقاعست عنه

لة   . وعصام در

  .  ’ أكيد الريس ها خيطب النهارده ‘:  تقول تالحق األحداث نائرة ماحلڤت عاد احلاج من سرحانه على صوت مري 

عمة ال ختطئها األذن   ؟ وما قالوش ها يتجوز إمىت:  ميد سامر رقبته القصرية حبيث جعل عينيه ىف مواجهة عينيها وقال بلهجة غزل 

  !  سم -

  . ويبقى افتح  مسسم ، طب خليهم اتنني -

  ! كدة منه أنك ها تفضل قفل طول عمركالشىء إللى أ متأ ) : يذهب جتهمها وتسايره املزاح ( -

  ؟ وال مرة قلىت ىل إيه رأيك ىف ؟ إمنا أنت بصراحة إيه رأيك ىف ! فاضل ع احللو دقة !  ملني كل عسري  رب ! هيييييه)  : مهلال ( -

  ! لطيف -

  ! ؟ دى كلمة عادية ؟ لطيف -

  ! لطيف جدا -

  ! دى كلمة عادية جدا ؟ لطيف جدا -

  . على العكس من عادته ، ودون أن حيىي أحدا ، سامها ، أما احلاج فيمضى ىف طريقه إىل اخلارج،  ڤتمري وأخريا تضحك 
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سم ونس رغم أن أثره عليه أكرب من أن يتخيل هو أو  ، على األرجح لن يذكر التاريخ كثريا املهندس عبد النىب دمحم الشهري بني من يعرفونه 
لصياغة بعض أهم توجهات  ، ١٩٧٥أدت جمادالته االنتقادية مع رموز اجلماعة اإلسالمية ىف أسيوط  ، منه على غري قصد.  يتخيل التاريخ نفسه

لصحوة اإلسالمية  ، عاما ٣٥بعد  پيدكانت قيادته للمظاهرات اخلاصة ببيع شركة كيو  ، مث على غري قصد منه ؛ ومالمح ومسار ما مسى الحقا 
ائيا على تلك سببا مباشرا للضربة األخرية الىت قض اآلن ها هو يقرر قضاء  . الىت طاملا طبقت آفاق العامل طيلة كل تلك السنني ’ اهلوجة ‘ت 

  . هذه الىت مل تكن قد شغلت حيزا يذكر من حياته حىت اللحظة ، بقية حياته منزو ىف دمياط تستغرقه مشاكل أسرته

 
  چيات معادية للحريةأعلناها كلها أيديولو 

مج وحيد ، اءىف املس الرئيس الشاب للجنة املستقبليات ىف احلزب ،  ڤزيونيظهر على نفس شاشة التلي ، ىف نفس توقيت البث األول لرب
هلوة بينها وبني ما وضعه الوجهان  ، يظهر وقد عاد لزيه العسكرى كضابط احتياط.  احلاكم وإن بدون عالمات حناسية على الكتف تنبئ 

يصف ما آل إليه حال البلد من انفالت أمىن وبلطجة ونزول للشارع  . على كتفيهما -وزيرا الدفاع والداخلية-إىل ميينه ويساره املألوفان الواقفان 
لقانون أو النظام ت طائفية وقبلية أسقطت الكثري من الضحا ، وكذا عرقلة لشغل الشركات واملصانع ، بدون التزام  حتدث .  وفوق الكل اضطرا

ألمن مبنتهى القوة والشدة طويال عن  ، متحد عن خمتلف أشكال التجاوزات ىف خمتلف التنظيمات احلزبية والنقابية ، احلاجة ألخذ كل إخالل 
ديد حياة املواطنني قال إن ليس كل قضاة مصر منحازين أو أعداء .  مث أسهب بعض الشىء ىف مثال بعينه.  الىت أدت لشل عجلة االقتصاد و

ت ت بال أية شروط تضمن التزامه برسالته األصلية ، للحر دى القضاء ككيان تنظيمى يتم اختياره عن طريق االنتخا لتحقيق أنه  ، لكن  ثبت 
وهنا أعلن قرار الرئيس حبله متهيدا إلعادته إىل صورته األصلية كما  . مل يكن إال أحد أذرع ما يسمى مبكتب اإلرشاد إلحدى اجلماعات احملظورة

يتناقض بعض  ،  هذا حسبما قال ىف حنق واضح ، وظيفته الرئيسة هى تقدمي الشاى والقهوة دى ترفيهى ، عليها مرسوم إنشائه األصلى نص
ته لتصفية احلساب مع كل مؤسسات املاضى . الشىء مع اهلدوء العام لشخصيته تال قرارات السيد الرئيس بوقف العمل .  توالت بعد ذلك إعال

ت ومجيع األحزابلدستور و  أبرزها حزب اجلبهة الليربالية  (ستثناء احلزب احلاكم وثالثة أحزاب أخرى صغرية  ، حبل اجمللس النياىب وكل النقا
سيسه ووصفته بكلمات من قبيل الليربالية الرومانسية والدميوقراطية املالئكية واليوتو   ةپيالذى كانت هالة قد سخرت منه على موقعها لدى 

أما .  إال أنه مبالئكيته تلك كان ىف رأيها يصب ىف مياه أعداء احلرية من التيارات الدينية ، ورغم أنه حزب علماىن صريح راقى وخملص . اعسةالن
  . ) تطبيقا لشعار من لطمك على خدك األمين حول له اآلخر ، وحيد فقد وجد فيه خالل إحدى املناقشات مؤخرا مع ضهرى

قرار السيد :  يعلن مالمح املستقبل ، املتحدث الشاب بعد أن فرغ فيما يبدو من تصفية احلساب مع املاضى وخملفاتهبعد ذلك مث راح هذا 
سيس جملس لألمن القومى ئبا أول ، وتعيينه هو رئيسا له ، الرئيس  ئبني ، ورئيس الوزراء  وأن يصبح هذا اجمللس  ، ووزيرى الدفاع والداخلية 

البدء ىف تشكيل جملس تشريعى مؤقت من ممثلني للشركات الكربى يضاف إليهم بعض ذوى اخلربة  . ليا ىف البالدصاحب املرجعية الع
قائم على مبادىء احلرية  ، البدء ىف صياغة دستور جديد.  على أن يتحول جمللس دائم بعد تقنني معايري العضوية دستور وقانونيا ، واالختصاص

ى انتقاص منها ، اقتصادية وشخصية ، املطلقة ت ال أكثر ، وجترمي كل مناداة   ، وينص على أن وظيفة الدولة الرئيسة هى السهر على تلك احلر
طة هذه املهمة حتديدا مبجلس األمن القومى   . وإ

سم اجمللس اجلديد إن أول قراراته أن أعلنا االشرتاكية بكافة ت.  عند هذه النقطة أصبح الرجل أكثر حتديدا ا السياسية قال  نويعا
ا السياسية واالجتماعية ، واالجتماعية ا السياسية واالجتماعية ، والعروبة بكافة تنويعا ن بكافة تنويعا فيما عدا ما هو كونه ممارسة  ( واألد

ديد أ ما   أعلناها كلها  ، ) كانروحية فردية تنضوى حتت إطار احلرية الشخصية والىت من واجبنا كدولة أن حنميها من كل حترش أو 
م - إما صراحة وإما ضمنا-  برامج هؤالء موجودة.  ومن مث سوف حتظر الدعوة هلا علنا ، چيات معادية للحريةأيديولو  ويعرفها كل من  ، ىف أدبيا

موسنعاملهم بناء على احملتوى احلقيقى أليديولو  . يريد القراءة أيضا .  املعاىن منهم بعد اليوموليس بناء على أى خطاب معسول أو مزدوج  ، چيا
ستثناء الرتويج ألفكار معادية  ، الىت سيصبح هلا احلرية كل احلرية ىف أن تقول ما تشاء ، أعلن قرارا آخر بفرض الرقابة على الصحف واإلعالم

لضرورة اجتثاث أعداء احلرية . للحرية كاملذكورة وهذا ما سيكون عليه موقف الدولة من اآلن  ، مث قال إن املبدأ هو أن احلرية احلقيقية تفرتض 
  . فصاعدا
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ت النهب والسلب وقطع الطريق ، لنسبة للمخاطر اخلارجية تينا من  ، قال إن مصر لن تقف مكتوفة األيدى أمام غارات عصا الىت 
 ، كل مكان نعرف أنه مصدر للتهديد ىف . الإمنا عن طريق البحر من دول كسور مث ، ليس دول اجلوار فقط.  مجيعا ، اجلنوب والغرب والشرق

تى منها ت  سنثبت هلم أن .  سنستخدم أسلحة تقليدية وغري تقليدية.  لن نفرق بني مدنيني ومسلحني.  سوف ندك كل بلدة يثبت أن العصا
 ، هيك عن أن تنتخبهم للحكم ، فرةقطاع طرق وإرهابيني مبثل هذه الو  الشعوب الىت تنجب.  ملصر ذراعا طويلة تصل ألبعد مما يصل خياهلم

إمنا عن شعوب أغلبها متواطئ إن مل يكن  ، حنن ال نتحدث هنا عن حفنة أفراد ميكن استئصاهلا.  جيب أن تكون شريكة مجاعيا ىف املسئولية
ت مبثل هذه الوفرة . مشجعا ء حقاويصب . يصبح من الصعب علينا التمييز بني املدىن واملسلح ، حني تكون العصا نسبة ضئيلة حبيث  ح األبر

ت وتعاقبها بنفسها ، هذا إنذار أخري.  ميكن جتاهلها ا العقاب اجلماعى ، إما أن تطهر نفسها من تلك العصا   ! وإما سيحل 

النسبة لالستثمارات األجنبية سوف نكون أكثر حرصا ىف استقبال استثمارات الدول الىت طاملا مالت لالشرتاكية ىف اقتصا كفرنسا  ، دا
ألخص جدا منها مجيع االستثمارات العربية ، أيضا سوف نغلق الباب متاما أمام األموال الساخنة ، وروسيا والصني واهلند ىف املقابل سنسعى  . و

مل،  أمريكا وبريطانيا وأملانياأى من ،  ساكسونية-بكافة السبل الستقطاب أكرب قدر ممكن من االستثمارات األجنلو  اپنيةثل طبعا االستثمارات الياو
سا ونكره آخرين.  واإلسرائيلية هو  ، إمنا فقط نعتمد معيارا واضحا وحمددا وعلميا ، ىف هذا وذاك ال نعترب أنفسنا انتقائيني أو أو مزاجيني حنب أ

 املتقدم جدارته أنه يستطيع العيش وسطه بنفس كى يثبت للعامل ، نرى أن هذه الطريقة الوحيدة إلطالق طاقات شعبنا املصرى.  عينه معيار احلرية
وبعد املرارة اهلائلة الىت عانيناها مع األموال الساعية للربح السريع  ، من اآلن فصاعدا.  قيمه وقوانينه دون عطف أو تدليل ودون ازدراء وتعاىل

القتصاد احلر ، والفساد واإلفساد لتنافسية القصوى و استثمارات عالية التقنية طويلة اجملرى تفكر ىف بناء  ، احلقيقى لن نقبل إال أمواال تؤمن 
ا  ’ اخطف واجرى ‘ال ىف  ، حضارة تقنية تدوم مئات السنوات   . كما يسمو

ألساس ، أخريا بدءا من جامعة  ، لدراسة مدى جدوى عضويتنا ىف املنظمات اإلقليمية والدولية ، سوف نشكل جلنة من خرباء االقتصاد 
حىت منظمة  . سوف ننسحب منه ونطرد مقاره من أراضينا إن وجدت ، ما لن تثبت جدوى عضويتنا فيه.  لعربية حىت األمم املتحدةالدول ا

سم األغلبية لعكس أهدافها  ، التداول الدولية سنعيد النظر ىف عضويتنا فيها بعد ما حدث من طوفان الدول الىت دخلت ىف عضويتها وحولتها 
فقط مع الدول الىت تؤمن إميا  ، ولو حدث هذا وانسحبنا فسوف نسعى ىف املقابل التفاقات تداول حر ثنائية.  يج حرية التجارةاألصلية ىف ترو 

قتصاد السوق   . حقيقيا 

 
ت جتوب شوارع القاهرة   وراحت الد

ت جتوب شوارع القاهرة ، مل تنته تالوة هذه الكلمة حملافظات .  مواقع معينة حمددة سلفا بطبيعة احلالمث تتخذ  ، إال وراحت الد مقارنة 
بتان ظهرا لظهر.  مل تكن األعداد قليلة ىف القاهرة ، األخرى وواحدة ىف  ، واحدة ىف أول الشارع الذى تقع به البورصة ، من بينها وقفت د
والذى ال يبعد كثريا عن اجلامع الذى كان يلقى فيه  ، ديدةامليدان الذى يتوسط مصر اجل ، أيضا ’ أماكن حساسة ‘من بني ما اعترب  . آخره

م قليلة مضت إن مل يكن بسبب قرارات حظر  ، ىف وسط امليدان اخلاوى تقريبا من البشر ومن السيارات . الشيخ حجاب خطبه النارية حىت أ
ت ، فبسبب شدة الربد غري املعتادة ىف تلك السنة ، التجول ا ال تفعل شيئا سوى حراسة عربة مرتو بد . وقفت إحدى الد ت لوهلة للناظر وكأ

ت اخلط الكهرىب لشركة  ، أثرية يرجع عمرها ألكثر من قرن مضى ا من الرعيل األول لعر  The Cairo Electric Railwaysكتب عليها أ

and Heliopolis Oases Company .  

م كى خيربها خبططه كان قد ذهب إليها الزعيم اجلديد بنفسهالىت  -حىت ال جتد أمريكا  ، كل ذلك حدث ىف عشية الكريسماس ال جتد  -قبل أ
جمدى ووحيد كا منذ الصباح املرسلني اآلخرين لإلنباء .  أسبوع العطالت ، نفسها ىف حرج التعليق على ما حدث ملدة أسبوع على األقل

حيتها جتاه نوا احلكم اجلديد كى ينزعا مسبقا فتيل ، لكن إلسرائيل ، نقالب القصر املزمع   . أى توجس من 
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  أمحد لطفى السيد إللى بتتكلم عنه
  ؟ هو إللى اختار اسم الست والدتك

خيه جمدى ىف سيارته احلكومية هو ووحيد عائدين من املطار بعد رحلة إسرائيل عديه أنت أو خللى السواق  ‘:  يصيح احلاج عرب اهلاتف 
وكان كل الكالم ىف  ، مل يكن هناك لعب شطرنج حقيقى . ’ ها أوصله أ مصر اجلديدة بعد الشطرنج.  ىف شربا عند إدوارديعديه علينا هنا 

  ؟ علشان الزم أوصل وحيد البيت ،  لال بينا:  وحني حل املساء .  السياسة

واألخشاب الرطبة حني تدخله وبعد قليل تنساها إىل يواصل ضهرى احلديث وهم يعربان بوابة البيت القدمي الذى تفوح منه رائحة اجلدران 
ا من جديد هواء اخلارج املتجدد املتجمد ما دون حرارة الصفر أقطع دراعى إن ما كنت ها متوت م .  ما لك حزين وما بتتكلمش ‘:  يذكرك 

تك ها تتطبق   . ’ ؟ الفرح أن كل نظر

قاله أمحد لطفى السيد وطبقه حسني رشدى .  قه اخلديوى إمساعيل وطرده الشعبطب.  كل ده اتطبق قبل كده  ؟ مني قال لك أىن فرحان -
املسألة مسألة  . والنهاية انطرد م الدنيا كلها ، قاله وحاول يطبقه أنور السادات.   وطردهم الشعب ىف مظاهرات زعيم األمة ، وعدىل يكن

  . أى إصالح ما ينفعش.  االقتصاد احلر ما ينفعش هنا.  چيينات

فعال كل  . وتطبيق اقتصاد السوق ، أول مرة اجليش ىف مصر يتدخل حلماية اإلصالح االقتصادى.  بس املرة دى أ شايف جدية كبرية -
رخيها   . إللى طول عمرك بتحلم بيها ، الديكتاتورية العسكرية اليمينية ، إال دى ، حاجة جربتها مصر ىف 

تورك فرض احلداثة  ؟ إيه الفايدة.  ونرجع بعدها احلكم املدىن ، شر سنني حكم كفايةإللى ما تعرفهوش أن دول نفسهم بيقولوا ع - حىت أ
حىت القرون ما  ، چيينات حمتاج ألفياتتغيري ال.  رجع حيكم تركيا اإلسالميني ؟ سنة ٨٠حصل إيه بعد  ، وعني اجليش حارس عليها من بعده

س كتري مستنرية خملصة ىف البالد العربية واملسلمة حواليناو  ، أ زىي زى الناس دول ؟ ها أقول إيه.  تكفيش ال أكثر  ، بنعمل إللى علينا ، زى 
وأ لست ضد أى أحد يسعى  ، طبعا الزم حناول . إن كنت اتعلمت حاجة ىف حياتى فهى دى.  لكن األمل احلقيقى ضعيف جدا ، وال أقل
هذه .  أن ما فيش فايدة:  أرى ما ال يرونه ، أىن سبقتهم خبطوة ىف التفكري ، حيد بينهم وبيىنالفارق الو .  أو يعتقد أنه يسعى للحداثة ، للحداثة

  ! الشعوب ال تصلح لشىء

م حياتك ؟ أنت ليه كده نكد على طول.  خيرب بيت أهلك - مث يتنهد مبطئا من سرعة  ( . أ كنت فاكر ها أشوفك النهارده ىف أسعد أ
  ! قول  رب ) : احديثه ومن سرعة السيارة مع

ليه داميا تنسى أن أمحد لطفى السيد إللى بتتكلم عنه هو .  الزم يكون فيه أمل:  فريبت احلاج على ركبته ويهزها بقوة ، وطبعا مل يرد وحيد
  ! كمان ما تنساش أنك بقيت أحد أعمدة الدولة دلوقت  ؟ إللى اختار اسم الست والدتك

رغم أن جمدى ميلك هو وأخته معظم أرض  . أ كنت مرتجم وبس.  أ ما عملتش حاجة ) : دةيبتسم مستنكرا ويقول بلهجة جا ( -
  . وال يعرف من العربية أكثر من كلمة شالوم ، إال أنه مل يقابل ىف حياته إسرائيليا واحدا ، الشريط احلدودى

خر أوى ! ه:  يضغط احلاج دواسة وقود السيارة وهو يقول   ! الوقت ا

  ! تصريح كان مستنينا ىف املطار.  أ معاى تصريح ! ما ختافش ؟ حظر التجولقصدك  -
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  الربيع
  الضد-ڤانا المسيحر ني:  أو—

  

  ! وها خيلوا عليها بيىب واحد ، بيقولوا ها يلغوا كل حاجة من بطاقة التموين

ىن ‘ ىن موش عارفة ها أ.  أ موش واخدة على كده ‘ . ڤت بضجرقالتها مري  ، ’ ! رجعنا لقعدة املطلقة  عمل إيه لو ما لقيتش شغل 
  . ’ ! بسرعة

خذها ملكتب إدوارد ا سامر من يدها و نصياع،  ’ ! اطلع بره ‘حيث يقول له بلهجة األمر  ،  جيذ كل هذا  ، جيلس إىل مكتبه.  فينفذ 
  . ڤتلطبع وسط ذهول مري 

  . هابس موش أنت إللى ها تورث ، الشركة ها تقفل صحيح ؟ إيه إللى عملته ده -

  ! اخرسى  بت -

رقام كبرية خبط اليد  وده  ، أ مقدم استقالىت ، أ موش املدير اجلديد:  ملف رقم واحد:  ٣ ، ٢ ، ١خيرج من درج إدوارد ثالثة ملفات 
حلضور الستالم وظيفة منفذ سپيد للسيد احملرتم خطاب من شركة كيو :  ٢ملف رقم  . طلب االستقالة   . مرأواامر على السيد 

  ؟ إمىت حصل  ندل ! مربوك:  ڤتتشهق مري 

  ! ڤت مجيل أنورمهر اآلنسة مري  ، پيدفاتورة بعدد واحد سهم كيو :  ٣ملف رقم  -

  ؟ مكتوب كده ) : متيل لتنظر ىف الورقة وهى تقول بدالل ( -

  ! موافقة وال أل ) : عندما يصبح خدها أمام وجهه يقبلها ( -

  ! ش موافقةمو  ، أل ) : حبزم مصطنع ( -
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لكرسى للوراء مع حشر ساقيه بسقف املكتب مليل بشدة   ، تقعها  ، بتعمل إيه  قزعة أنت:  ڤتتصرخ مري .  يرن اجلرس بطريقة إدوارد 
  ! …أستاذ إدوارد طولك مرتـ

كثريا على منظر سامر على األرض   يعلقون . ىف نفس اللحظة الىت يدخل فيها اجلميع جملرد مساع صوت اجلرس ، ويقع فعال قبل أن تتم اجلملة
لظبط ع األرض ‘:  بة فوقهكڤت منومري  أمال ها تعمل  ‘ ، ’ ؟ من دلوقت ها تنام ع األرض ‘ ، ’ ! مستعجلني قوى ‘ ، ’ ! أنتم بتعملوا إيه 

م املشاخخ إللى  ! أيوه ‘ ،  ’ ! وها خيلوا عليها بيىب واحد ، بيقولوا ها يلغوا كل حاجة من بطاقة التموين ‘ ، ’  ! إيه ملا ختلف حاولوا تنسوا بقى أ
وال  ، فيه سن معني جنيب فيه الطفل  أستاذ رامى ‘،  ’ ! بيتجوزوا أربعة وخيلفوا عشرين وبعدين يطلعوهم مظاهرات يقولوا عاوزين عيش مدعوم

  . لكن ألطاف تقطع كل هذا بزغرودة طويلة جملجلة ، ’ …أ عاوزة أقول لكى حاجة  ‘ ، ’ …أ عاوز أقول لك حاجة  ‘ ، ’ ؟ جنيبه مبزاجنا

فتحدثهم عن أن ابنتها على وشك  ، أسد وعارف ورزق يسألون ألطاف عن سبب قدومها اليوم . تدرجييا ينسلون واحدا تلو اآلخر للخارج
ااإلضافية من أجل إيداع بعض النقود وجاءت  ، دخول احلضانة بعد شهور ا ختطط أن ت،  ىف حسا تى وقت أل شرتى هلا أشياء كثرية حني 

پيوتر بتاعها شغال  هو الكم.  الزم مجيلة تشوفه ‘ ، ’ ؟ مني ما شافهوش ! طبعا ‘ ، ’ اللمىب ‘أسد يسأهلا هل شاهدت فيلم .  املدرسة
ويناغصه عارف ورزق  ، ’ نوتةها أبعت لك مع عم ضهرى نسخة هدية مىن للب ‘ ، ’ الربكة ىف األستاذ رامى هللا يسرته ، أيوه ‘ ، ’ ؟ كويس

جنو ‘،  ’ ! الفيلم ده دستوره ىف احلياة ‘:  قائلني هلا لك ‘ ، ’ دلوقت بيتعاطى فيلم اللمىب ، زمان كان بيتعاطى    ! أسد ده السع ، خدى 
بس هو إللى فامهه  ، وكل حاجة الفيلم كويس ‘ ، ’  ! زى األستاذ وحيد ، كتاب السياسة بتاع أرسطو مثال ، ريت دستوره كان حاجة نضيفة

خر دقيقة بتاع الكتابة اإلجنلش.  معووج له أن أهم دقيقة هى أول دقيقة بتاع  ، مهتم  إللى بتلخص كل فضيحة  ، ’ وقف اخللق ‘وموش واخد 
رخيها مشهد سينما خلص  أحسن ‘:  ، ويعارض عارف ’ ! الفرخة دى موش ليك ، هش هش  ديك ‘:  ، ويسكتهما أسد ’ ! مصر وكل 

لغاية ملا زهق من أنه طول ىف تطويح السيف  ، چونزمشهد الراجل إللى فضل يطوح السيف ويصرخ ىف وش إند  ، املصريني ىف ثواىن قليلة
ريخ السينما أكثر من هذه ! طلع املسدس وإدى له رصاصة نزلته ساكت ، والصراخ ليه  ‘:   تنتهىعاصفة الردود ال . ’ ال توجد حلظة عبقرية ىف 

هلم ىف  ، املصريني ما هلومش ىف السيوف ! صح ‘ ، ’ ! ؟ بس ده كان البس بدوى ‘ ، ’ ؟ عاوزهم يعملوا كده معا ؟ بس كده  جدع أنت
أن اخلطابة إحنا تالمذتك واتعلمنا منك  ، بص  حاج ‘ ، ’ ! ؟ أنتم بتوع زعيق وبس : چونز قصده إيه غري كدهوإند  ‘ ، ’ ! التحطيب

لسيف دى صفات عربية عندك  ‘ ، ’ ! ؟ موش يبقى اللمىب أحسن ! چونز خلط بني املصريني والعربيعىن فيلم إند .  واجلعجعة والتهديد 
بقرى أ نفسى حد خيرتع مشهد صغري ع ؛ موش هو ده لب الشخصية املصرية.  وإن كان برضه اللمىب وقع حلد ما ىف نفس الغلطة ، حق  بىن

ا ا رغم كل عيو   . ’ زى دول يلخص طيبتها واتكاليتها وذكاءها وفهلويتها وتفردها وانبهار العامل 

وسامر خرجا كى يطلبا من نصر هللا إحضار فطائر وعصائر ومكسرات حتية ڤت حىت مري  . بعد دقيقتني أو حنومها ختلو حجرة إدوارد متاما
حني يسمع إدوارد ذلك منهما ينهرمها ويقول .  إمنا فعال ذلك من تلقاء نفسيهما ، ا أو حيرجهمامل يكن ونس هناك حىت يبتزمه.  للحاضرين

  . ’ ! احلساب عندى ‘

ول يوم أتت فيه إىل الشركة ، إذ ظلت متسمرة أمام مشهد الكرسى امللقى على األرض.  مل يتبق ىف احلجرة سوى مساء   ! هذا الذى ذكرها 

 
  ؟ زة كده ليهأنتم عاملينها جنا

س زى كيو .  الشركات إللى زينا ما هلاش مستقبل.  الشركة بتصفى وها تقفل قريب - لذات بعد .  پيد والسى آى ىبإللى بيتوسعوا دلوقت 
ا فروع هم بيفتحو .  موش مضاربة ، صناديق وحمافظ ،  لذات استثمار ، فلوس كترية دخلت ، ومناخ االستثمار اجلديد ، إللى حصل ىف البلد

ىن ، وطالبني موظفني مساء بتقول ها تعمل  .  كمان اإلنرتنيت أخدت معظم الشغل منا.  وإحنا ما فيش غري نقول عمر إللى فات ما ها يرجع 
خد كم ، كل حاجة وهى قاعدة ىف النادى ت ىف الشارع.  پيوتر معاهامن غري حىت ما  كل   ها تبقى ىف.  البورصة ها تبقى زى كباين التليفو
وبس  ، كمان ممكن كمان تشرتى وتبيع من اخلليوى بتاعك.  تشرتى وتبيع وتسحب الفلوس وأنت واقف ، ماكينات الصرافة اآللية بتاع البنوك

لبلوتووث وتطلع لك الفلوس ، ألى بنك لو عاوز تسحب فلوس نقدى ATMتروح جنب أى  خد منك التحويل  نية ها  كل املطلوب .  ىف 
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تقريبا موش  ؟ فاكره  ضهرى ؛ شى ىف جيبك الصغري بتوكني التوقيع اإلليكرتوىن زى اخلتم النحاس إللى كان بيمشى به جدى زمانمنك أنك مت
ت أ ومينا ها  ! تنفذها من غري ما تقوم م السرير ، وجايز دى كمان يلقوا هلا طريقة بعد شوية ، ها يفضل لشركات السمسرة وظيفة إال االكتتا

فكر فيه ىف سفري جنب املدرسة اإلجنليزيةنشرتى  جح . معرض السيارات إللى كنت  وضهرى ها  ، إمنا الفلوس موش ها تكفى ، معرض كبري و
ىن للسى آى ىب ، أنت دلوقت العميل الكبري الوحيد املتبقى من إللى بيشتغلوا يوميا ، روميو.  ٠/٠ ٢٠يشارك معا بـ  سامر .  وأكيد ها ترجع 

  . يعىن برضه جايز موش ها تبعد عنا . ىف السى آى ىبقدمت على شغل ڤت مري  . پيدشتغل خالص ىف كيو ها ي

خذىن األستاذ إدوارد معاه األ ، أ الوحيد إللى ما اترفدتش.  أ كمان  أستاذ رامى موش ها أروح بعيد - قهوتى املية مية .  انسچوها 
  ! مستنياك هناك

  …غور  ؟ إيه وسط الناس احملرتمة  حتة ساعىأنت واقف هنا بتعمل  -

  ؟ أنتم عاملينها جنازة كده ليه -

  ! ؟ وأى جنازة ! جنازة طبعا -

  ! دى ال أول وال آخر شركة ها تتقفل -

م رمسيس دى ها توحشىن جدا جدا.  ] بكسر العني [دى عشرة .  دى موش أى شركة  عم ضهرى - ىف السى آى .  كد من كده ، أ
ت وال نفري وال طبعا زغاريدڤيتو ما فيش جملس أمن وال مخسة كبار وال  ، ىب  ، فيه حمللة واحدة امسها نشوة.  وال دميوقراطية وال فتاوى وال رها

  ! فرع ١٠٠فذة على املليون عميل ىف الـ  ،  كلمتها ال تصد وال ترد ، مشوا احمللل التقاىن وجابوها هى ، حمللة قاعدية

أنت  ؟ إمنا أنت ليه موش بتفكر تفتح كافيه احلشيش إللى قلت عليها ! جايز نشوة دى كمان حلوة زى امسها!  تات حلوينبس فيه س -
  . وأكيد ها تنجح ، بتعامل الناس بلطف وشياكة وبتاع سياحة أصال

ف على روحانيات احلشيش ، إيه  حاج - قول ألف فكرة  حاج ؟ نفسك بدأت  أ .  فتكرش أىن مدير موش كويسإمنا ما أ ، أ 
حبها وإللى فاحل شوية فيها ، إدماىن الوحيد هو األسهم  ؟ اوعى تقول ها تقعد ىف القناطر ما تنزلش.  عاوزين نبقى نشوفك ! وهى إللى 

ت موش كفاية ىن levelـ وموش عاوزين نرجع ل ، الشطرنج قبلك ما كانش شطرنج.  الزم قعدات الشطرنج على األقل.  التليفو   . اهلواة 

واحملرتف  ، اهلاوى من جييد شيئا حيبه ؟ تعرف إيه هو تعريف اهلاوى واحملرتف ؟ أنت لسه بتقول أنك هاوى بورصة وما تنفعش مدير ؟ هواة -
كل ليلة ىف إيديك  ؟ مث أنت كنت فاضى أصال للشطرنج  سى روميو ! فيا عزيزى كلنا هواة ، إذن ال تبتئس كثريا.  من جييد شيئا ال حيبه

  ! شغل

آدى  ، املهم.  كان الزم آجى لكم شربا ولو مرة ىف األسبوع ،  إللى بتقول عليه ’ الشغل ‘رغم كل  ؟ بتاعك ده ’ الظلم ‘موش ها تبطل  -
  . كل يوم ها أبقى موجود ىف السى آى ىب ، أنت عرفت

فرع  ، كمان ها أنقل حساىب للسى آى ىب  . أقدر آجى كتري زى زمانوإن كنت موش ها  ، أو ىف شربا عند إدواردنس اچأشوفك ىف األ -
  . روكسى زيك

  ! أنت الزم طبعا حتادى على سهم الفراخ ! يبقى ها نشوفك كتري -

  . احلقيقة موش ها أقدر آجى كل يوم -

  ؟ خايف على نفسك من الستات ؟ ليه -

ىن تشغلىنها  ،  أل -   . تبقى عندى حاجة 

  ؟ يماالإيه ها حتج لله -

لظبط -   ! موش 
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  كل إللى ورا الباب عليكى أنىت

كانت .  شافها ، ستثناء عم ضهرى طبعا ، تعرىف أن ما فيش وال واحد من عمالء الشركة هنا ! ؟ إنىت ها تقابلى دكتورة يسرى شخصيا -
لصدفةحىت األستاذ وحيد بيقول أن . ىف اجلنازة وال واحد فينا عرفها وال سلم عليها ا إال مرة    . ه ما تعرفش 

زر ) : حمتدة بقوة ( - واحلاج فهمىن مخسني مرة .  دى بيقولوا عليها ما برتمحش ! ؟ أ ىف إيه وال إيه.  سيبىن وحياتك  سامر ! أنت ها 
إللى أعرفه .  ى ورا الباب عليكى أنىتكل إلل ، إمنا بعد كده . هى دى اخلدمة ، ها أفتح لك الباب.  روحى وأنىت وشطارتك .  أنه موش واسطة
  ! إىن ها أقف أترعش قدامها:  حاجة واحدة

  ’ !  ڤت حبيبىت تفوت ىف الصخروإللى أعرفه أ أن مري  ‘:  يقبلها قائال

ل - رتبك ىف موقف زى ده ! ؟  چينوم إللى كان قال عليههو إمىت ها يطبق نظام التعيني  ما أحتط ىف  لكن من غري ، صحيح ها يعرفوا أىن 
  . املوقف نفسه فعال

 
  ! ؟ نيتانياهو قال لك كده فعال

خيه جمدى ىف سيارته احلكومية هو ووحيد عائدين من املطار بعد رحلة إسرائيل عديه أنت أو خللى السواق  ‘:  يصيح احلاج عرب اهلاتف 
وكان كل الكالم ىف  ، مل يكن هناك لعب شطرنج حقيقى . ’ اجلديدة ها أوصله أ مصر بعد الشطرنج.  يعديه علينا هنا ىف شربا عند إدوارد

  ؟ علشان الزم أوصل وحيد البيت ،  لال بينا:  وحني حل املساء .  السياسة

يواصل ضهرى احلديث وهم يعربان بوابة البيت القدمي الذى تفوح منه رائحة اجلدران واألخشاب الرطبة حني تدخله وبعد قليل تنساها إىل 
ا من جديد هواء اخلارج املتجدديذ  تك ها تتطبق.  ما لك حزين وما بتتكلمش:  كرك    ؟ أقطع دراعى إن ما كنت ها متوت م الفرح أن كل نظر

  . … كل ده اتطبق قبل كده  ؟ مني قال لك أىن فرحان -

  . …بس املرة دى أ شايف جدية كبرية  -

  . …نني حكم كفاية إللى ما تعرفهوش أن دول نفسهم بيقولوا عشر س -

  .  … ؟ أنت ليه كده نكد على طول.  خيرب بيت أهلك -

  . …فريبت احلاج على ركبته ويهزها بقوة  ، وطبعا مل يرد وحيد

  . …أ كنت مرتجم وبس .  أ ما عملتش حاجة -

  ! ىموش املرة د ) : وهو يقود السيارة لفرملة قوية ، وببعض الغيظ ، قاهلا بثقة وجدية مفرطني ( -

ستغراب   . ’ ما كانش أخدك أنت ، جمدى لو عاوز مرتجم وبس.  مث أنت موش خطري وال حاجة ىف العربية ‘:  فيواصل ، ينظر وحيد 

  ؟ جمدى حكى لك ؟ عرفت إزاى -

فهم.  وأنت عارف كده كويس ، ال هو وال يسرى ، جمدى ال ميكن حيكى ىل حاجة أبدا -   . أ ىف مخ و

  ؟ فهمت إيه -

لنسبة هلم مرتجم ليلة التغيريات إللى جابوه علشان خيطب ساعتني ىف التليڤيچن . همت أنك ما كنتش مرتجمف -   . ، موش ممكن يكون 

وزر  ، كنا ىف معهد وايزمان ، فعال:  وكأنه حياول كسب الوقت قبل أن يقرر هل يصح له رواية ما حدث أم ال ، خذ وحيد نفسا عميقا
م يفتحوا فروع ىف مصر.  چىو شوية شركات تكنول جمدى معتقد  ! أفكار كتري ، چيةمنتجات بيولو  ، پيوترالكم chipsتصنيع  ، فيه تفكري فعال أ

ملتابعة دى.  علشان كده أخدىن معاه ، أىن كنت متابع التقدم إللى بيحصل ىف إسرائيل كويس  ، بيقول أن هلم عشرين سنة بطلوا اهتمام 
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طاملا ما فيش  ، وكانت املتابعة ها تبقى جمهود وصرف فلوس ع الفاضى ، كان ضد التطبيع  ’ الشارع ‘ألن  ، سفارةوخمفضني حجم وشغل ال
  . حاجة ها تتنفذ

  ؟ أكيد استقبلوك استقبال هايل هناك ! أنت لوحدك مؤسسة  وحيد ) : وعادت السيارة للتحرك ، وقد عاد مبتسما ( -

قالوا وكتبوا أنه أول رئيس وزراء مصرى يزور معهد وايزمان منذ .  مظاهرة تقريبا.  جملدى.  ىل أ بس موش ! استقبال خراىف ! فعال -
بل دخلوا معا معارك اختلطت فيها الدماء  ، والبلدين ما شافوش مرة واحدة حاجة وحشة من بعض ، سنة سالم ٣٠قالوا أكرت  . مصطفى خليل

رة دى بداية جديدة جدا ؛ العرب ، الزكية للشعبني ضد عدومها املشرتك ا أول يوم ىف السالم ، إمنا الز املقابلة بني نيتانياهو وجمدى كانت  ! وكأ
ا تطبيق األمور ىف مصر ، قال له فيها إنه حيسده.  أكثر من رائعة طاملا كانت لديه نفس األفكار عن احلرية .  والسبب هو السالسة الىت يتم 

وقال إنه .  إال وجيد الكنيسيت قد حل واحلكومة سقطت ، لكنه ال يستطيع تطبيقها عامني كاملني متواصلني ، ةاقتصادية واجتماعي ، املطلقة
إذ قد  ، ويتوقع أن الشعب اإلسرائيلى سيتعلم منها الكثري ، ذلك أنه يعول جدا على جناح التجربة املصرية ، متفائل جدا بفرتة حكمه احلالية

  . ر ىف مفاهيمه البالية عن الدميوقراطيةويعيد النظ ، تتملكه الغرية

 
  ! احلضارة چيني

  ! لقينا حاجة استحالة تتفوق علينا فيها!  أخريا انتصر على إسرائيل ! هيييييه ! ؟ نيتانياهو قال لك كده فعال -

تع فعال)  : ضاحكا ( -   ! أو جايز اهلرم بتاعك سره 

ما وصفته أنت يوما بشبق  ! احلضارة چيني ، مثلها مثل أى شىء آخر:  إيه  مسرت أرسطوأ ها أفهمك كل قصة مصر أصلها  ، أل -
وال ميكن إال أن يكون قد  ، ال ميكن إال أن يكون رزمة چيينات إن مل يكن چيينا مفردا بعينه ، ورؤية العامل هرما أو مسلة ، الكدح والبناء واالرتفاع

رك إن األسكندر قد جلب احلضارة  ،  إطالقا أن قال هريودوت إن املصريني متخلفنيال ضري . ظهر ألول مرة ىف مصر القدمية أو يقول بلو
أى من كل .  لكنهم ال يرون من احلقائق إال ظاهرها ،  كلهم على حق.  أو يقول اجلنود الرومان إن املصريني كاحلى الوجوه متجهمني ،  ملصر

،  . ش.  ح.  ىف القرن اخلامس ق ، وهريودوت كتب تشنيعاته على حكام مصر ، لت وخبا وهجهالقد كانت قد أف.  هؤالء مل ير مصر احلقيقية
لتحديد عن كالم الفرس الذين مل جيد سواهم ذا كلمة فيها ألخص أساطريهم التوراتية الساموية عن جترب الفرعون الطاغية الظامل ، نقال  فما  ، و

لالحقني على هريودوت ن أرقىأما أن تق.  لك  على معايري  ، فأنت على حق أيضا ، ول أنت إن فلسفة اليو ومجيل أن تظل حتاسب مصر 
إنه :  لكىن اليوم أجد لألمر تفسريا عجيبا بعض الشىء ، ال تتخل عن هذا وإال ستفقد صفة احلضارى أصال ، للحضارة عرفها التاريخ الالحق

ت الىت حققها أمثال حتتمس الثالث ورمسيس الثاىن استلزمت نوعا من العسكرة الغزوات واألجما ! إمنا صعودها ، ليس أفول مصر د واإلمپراطور
م.  ) اجلنة الوحيدة الىت عرفها الكوكب (وهى ليست من الطبيعة املصرية الىت نشأت على السكينة واأللفة  ، اهلائلة  ، لقد فرض علينا البدو أچند

م كلت روحنا وتضبب صفاؤ كلها من حيث مل ندرى ومل نقصد ، فكان لزاما علينا أن ندحر عدوا ملرة عن  .  والنتيجة أن  إنه ال خيتلف 
أول :  لقد نسيت اخلطوة األوىل جدا.  أيضا أال تذكر نظريتك األخرى عن احلضارة الىت تقفز غر.  كالمك عن أن املتدينني ينتصرون ولو هزموا

ت اهلكسوس والفرس  ؛ إمنا اهلجوم على مصر ، سالح املسيحية على أثينا وروماهجوم للعرق الساموى مل يكن اهلجوم ب .   إخل …جحافل عصا
ملها (هنا كانت القفزة األوىل للحضارة غر  ن:  ) الىت عادة ما كنت  وفلسفة  ، ال تنس أن عبادة إيزيس كانت ىف كل مكان ! من مصر لليو

واهلجرات األقدم واألقدم  ، مث ال تنس أن مصر كانت قد استوطنت كريت.  أقصد خريطة العامل-روما املصريني معروفة لكل إنسان على خريطة 
ا كانت مبدأ انتقال الچيينات ، موجودة أيضا ت مغبوىن احلق السري جرافتون إيلليوت مسيث وويلليام چيمس بريى ىف مطلع  ، وال شك أ ونظر
إذن األسكندر مل  ! نيو زيالندا وفنلندا والفوكالند أى كل شرب ىف العاملچيينات املصريني إىل وصلت ب جتلجل ىف هذا الصدد حىت ، القرن العشرين

ا فجاء ليحررها ؛ إمنا جاء ألنه ابنها ، ت ليدخل مصر للحضارة رك  ،  ألنه مشروع قائد جديد للحضارة رأى الفرس الربابرة يطأو ومن غباء بلو
  .  استقبال املصريني بكل الود والرتحابوغريه أن مل يروا مغزى ما ىف

بع سرى له ، اعرتفت أخريا أنه مغبون.  كالم روميو طلع صح  ؟ إيلليوت مسيث -   ! ؟ واألهم أنك 

 



 

٤٥٢  

مة ألصقها به املغرضون -   : اآلن ميكنك حترير سيدك أرسطو من أبشع 
ىن   ، هو بربرى أنه كان يشمل مصر ضمنا حني كان يعلم أن كل من هو غري يو

  . بينما احلقيقة ببساطة أن فقط مل يصلنا عنه رأ قاطعا واحدا مسجال بشأن مصر
ألخص جدا ، صوب حتديدا حنو مصر ، كيف يعلم شيئا مثل ذلك واألسكندر حلظة أن يفع من بني يديه   : بل إىل مكانني 

مرحلة خطرة غري مفهومة وشبه مميتة لواحة سيوة كى حيصل على صك من كه   ، نة آمون أنه ابن حضار
ر حتتمس الثالث   ، مث رحلة أخرى ال تقل طوال ومشقة لألقصر كى يرمم آ

  . ويضع امسه بتواضع حتت أجماده ، ىن أول إمپراطورية ىف التاريخ
ت هو نفسه مهيئا ملسعاه القدرى العظيم ىن إمپراطورية للحضا : هنا فقط شعر األسكندر ىف داخله أنه    ! رة ىف التاريخبناء 

ألحرى أستطيع حترير نفسى ! ال تتذاكى على ! أوه -   ! ؟ رمبا تقصد أىن 

مة ألصقها به املغرضون - ىن  : اآلن ميكنك حترير سيدك أرسطو من أبشع  أنه كان يشمل مصر ضمنا حني كان يعلم أن كل من هو غري يو
كيف يعلم شيئا مثل ذلك واألسكندر حلظة أن   . ه رأ قاطعا واحدا مسجال بشأن مصربينما احلقيقة ببساطة أن فقط مل يصلنا عن ، هو بربرى

ألخص جدا ، صوب حتديدا حنو مصر ، يفع من بني يديه رحلة خطرة غري مفهومة وشبه مميتة لواحة سيوة كى حيصل على  : بل إىل مكانني 
م ر حتتمس الثالثمث رحلة أخرى ال تقل طوال  ، صك من كهنة آمون أنه ابن حضار ىن أول إمپراطورية ىف  ، ومشقة لألقصر كى يرمم آ

ت هو نفسه مهيئا ملسعاه القدرى العظيم . ويضع امسه بتواضع حتت أجماده ، التاريخ ىن  : هنا فقط شعر األسكندر ىف داخله أنه  بناء 
  ! إمپراطورية للحضارة ىف التاريخ

ألحرى أستطيع حترير نفسىرمبا تقصد أ ! ال تتذاكى على ! أوه -   ! ؟  ىن 

إىل دمحم ابن عليه السالم بتوع اهلجرة الدائمة من إبراهيم أىب القوادين  (هو العكس من الرببرى البدوى  -وحبكم التعريف- احلضارى البناء  -
وال حتدث إال  ، الضرورة القصوى ال الرغبة لذا فاحلركة عنده متليها عامة ، هو يطلب االستقرار ويكره االرحتال . ) آمنة إىل شكرى أمحد مصطفى

ا عادة ما تكون ملكان منعزل ومن مث قابل لإلعمار ومن مث لالستقرار فيه ألجيال طويلة ، على فرتات زمنية بعيدة من أخدود النيل :  واألهم أ
ن ، احلصني واحلضارة حني تنتقل ملكان .  البعيدة األخرى من احمليطأو حىت للضفة  ، أو للجزر الربيطانية ،  أو لشبه جزيرة إيطاليا ، جلزر اليو
حية ) لعرق الساموى -العدائى-الىت سببها اختالط املصريني  (تنتقل كى تقهر األنرتوپى  ، جديد ولكن كى تبدأ مستو جديد أعلى هلا  ، من 

حية أخرى متاما كما  ، حينما مل تعد العسكرة انتقاصا للروح إمنا جزءا منها ، اهذا املستوى اجلديد الفائق التام مل يتحقق كلية إال ىف روم.  من 
طقا أمينا بلسان أمنا الطبيعة ال أكثر وال أقل ، حيث يتماهى الكل ىف املادة الىت صنعنا منها ، الفكر والقيم واملبادىء هنا .  وتصبح الفلسفة 

  . ) ! لن ننساك أبدا ، ال تقلق ، جنيب حمفوظ (قوة اخلري وخري القوة  ، ة القوةفلسف ، فقط اكتشفت احلضارة احلكمة الكاملة ألمنا الطبيعة

فستظل هناك دوما أشياء سأموت قبل أن  ، فبصفىت مادى أرسطى أصوىل متحجر الفكر ، مبا أنك ذكرت أرسطو ! ال تذهب بعيد -
أو على -وارتفعت نظرتى هلا وهلم من النقيض الشرير  ، مصر لقد كانت رحلة شاقة وأيضا ممتعة تعلمت فيها الكثري عن مصر وشعب.  أفهمها

ن  - األقل املتخلف كل هذه لكن سيظل يصعب على مثال فهم ملاذا ينفق الفرعون كل هذا اجلهد و  ، إىل األم املربية العظيمة هلما ، روماو لليو
ت آل اتختبار اال ىف منزل كل حياته بينما هو شخصيا يعيش ويبيت   ، الطبيعةخر حدود التقنية من أجل بناء مقربة ومعبد خارقني لكل حتد

لذا دعنا نظل ىف لغز  ، لنسبة ألمثاىل يصعب أن يصرح السفنكس بكل أسراره.  ويدير إمپراطورية من مكتب كليهما متواضع جدا لدى املقارنة
لذا  ، بينما الوفرة والرفاه هى النتيجة ، البناء والتطلع الرأسىاحلضارة شبق الكدح و چيني إذا كنا قد اتفقنا أن األصل ىف :  ميكن أن أفهمه يوما

ورمبا يهاجر هلذا السبب ىف حد  ، يبدأ الچيني األصلى ىف التململ ،  self-indulgenceحني تبدأ احلضارة ىف التحول لالنغماس ىف الذات 
  ! ذاته

ت  ، و إىل تصنيف الكائناتأوزيريس سبق أستاذك أرسط : على فكرة … !  عم أ إللى موش قدك - فهو الذى درس خصائص النبا
يعىن مصر  ؛ ده بريد سخريتك من فكرة الفوتون الرسول : على فكرة كمان … ! ومنها اختار بنفسه الشعري طعاما وشرا للمصريني ، مجيعا



٤٥٣ 

ن وروما الغنوصيتني سبقوا أينستاين لنظرية النسبية ففرقوا بني اإلله البعيد إللى  ، استحالة وجود إله كلى القدرةأدركوا  ؛ القدمية وابنتيها اليو
إللى كنا بنقول عليهم بيخلقوا بصوابعهم موش  ( Demiurgeأو الصانع الـ  lesser godsيستحيل االتصال به واآلهلة املخلوقة أو الـ 

م   . ) بلسا

  ! ينستايناملوالد بتاعة الشفاعة بتاعتك هى إللى سبقت أ ، وأنت الصادق ،  أل -

  ! صحصح معاى  راجل ،  أيوه كده ! هأ ! هأ ! هأ -

 
  ، األهم من كل ده موش نص املليون الكوادر إللى اتقبض عليهم وتركوا يتعفنون ىف الصحراء

نيني من القبائل العربية أخدوها من قصريها وبدأوا يسيبوا مصر ويرجعوا للسعودية ٢إمنا حواىل    . مليون 
دم مسجده لقد ذعروا   ، من مشهد الپلدوزرات الىت راحت تنبش قرب عبمعصور و

ألرض قرب زغد سعلول وما مسى ببيت    ، ’ األمة ‘لتتحول بعدها بدقائق لنريان تسوى 
ا قط إال معناها اللغوى األصلى جدا قبل اللفظة    ، قشراذم العربانيني العرب اهلوام القادمني من الشر  ، عاما ٤٠٠٠الىت ما قصد 

ا ميادين وسط القاهرة   ، ومشلت أيضا كل متاثيل جمرمى ما مسى ىف مطلع القرن العشرين بقادة احلركة الوطنية الىت تعج 
ضة مصرية منذ العصر الفرعوىن  ١٩١٩أولئك الذين على أيديهم ىف  اية أعظم    ، كتبت 

  صرىهذه الىت قادها اللورد كاسيل واللورد كرومر عرب البنك األهلى امل
ى شىء إجياىب أو سلىب جتاه اشتغال جد والدته معه ، مبا فيها متثال طلعت حرب (   . ) الذى ساعتها مل يعد وحيد يشعر 

ا منهم ، لقد أدرك هؤالء األغراب األعراب األعرار أن عيشهم قد انتهى على أرض هذا البلد   . الىت لن يوقفها شىء عن تطهري ترا
  ، النية صارخة وسالسة مذهلةبعالعملية برمتها متت  …

  ! حبيث مل جتد فرق املوت السرية هدفا يذكر هلا ، حىت القضاة اإلسالميون استقالوا وسلموا أنفسهم للصحراء

رة دى - نيتانياهو حب يعرفىن أنه عارف أىن كاتب ومثقف وموش بس مرتجم فبص ىل وقال ىل  ؟ تعرف إيه االهتمام إللى أخدته أ ىف الز
قلت له مبتسما إن الـ  . ’ ! والعامل كله الزم يفضل ميشى ورا نزواتكم ، الظاهر بلدكم دى ها تفضل طول عمرها بلد الشطحات ‘:  رابستغ

Butterfly Effect ا نظرية الفوضى توا يشطحة واحدة بل بـ  ‘:  فرد جبدية ، حقيقة علمية تقول  متكاملة ألشياء  packageهذه املرة مل 
ا البعض من قبل لكنها من حيدث أبدا أن اجتمعت معارمبا  ( ا كل حاكم :  ) هيك عن أن تنفذ فعال ، فكر  ديكتاتورية احلداثة الىت حيلم 

جعة أخرى ، متحضر ىف العامل سلحة الدمار الكتلى حيث ثبت أن ال وسيلة  وهذا مما  ( االنسحاب من األمم املتحدة ، مقاومة اإلرهاب 
وأخريا ما فاق  ، ) لكن مل نصل قط لنقطة التفكري ىف االنسحاب ، ألننا طاملا عانينا الويالت من هذه املنظمة ا عند ىف إسرائيلنفهمه جيد

لذات ضد اليهود.  الفرز العرقى:  الكل ه وأن ، لكنكم أتيم به ىف حلظة كاد يعتقد فيها العامل إنه صار كله عرقا واحدا خمتلطا ، كثريون حاولوه و
راضيهم عن بقية البالد.  ال ميكن استعادة النقاء األصلى ألى عرق إال أنكم  ، لنسبة لعرب إسرائيل كان كل تفكري البعض عند جمرد فصلهم 

ائيا من احملتل الغاصب ، فتحتم لنا الباب لتطهري إسرائيل كليا من آخر فلول االحتالل العرىب ر العدوان لأل ، تطهريها  علقت .  ’ بدوإزالة آ
:  فرد قائال ، ’ حنن املصريون ندين للرئيس السادات بفضل أن عرفنا من هم أصدقاؤ احلقيقيون ىف املنطقة ومن هم أعداؤ ‘:  قائال

وها  ، ها يرحلوا ألرض ىف النقب على حدود الضفة الغربية ؟ طبعا عرفت إيه اخلطة إللى ها تتعمل لسكان غزة . ’ ! واإلسرائيليون أيضا ‘
وها  ، ومصر ها تضم أرض مساوية من رفح للعريش إللى فرغناها من العرب ، تتجرف كل املباىن العفنة دى للبحر وتبىن فوقها شواطئ رملية مجيلة
لظبط أن ما فيش عرب إىل الغ.  تبقى أول منطقة حرة مشرتكة بني بلدين ىف التاريخ لغرض سياحى رب أحب أقول لك إسرائيل مصممة زينا 

  !  عم ضهرى …وإن مصر هى ضهرها  ، وتقول إنه يكفيها جبهة واحدة ، منها

إمنا بقية الشطحات  ، شطحة السادات ماشى ، على فكرة…  ! ليبيا والسودان مثال : دى معناها تبعات ومسئوليات ’ ضهرى ‘وطبعا  -
احلكاية ما فيهاش لغز وال حاجة وال حىت يصح تتسمى  ، حاتأنتم موش فامهني السر ىف حكاية الشط ! هأ ! هأ ! دى كلها من عندى أ

ى وكل احلاجات إللى غايظاك پمبا أن مصر هى أم املساملة والطيبة والدين واالعتدال والوسطية واملوت واألنرتو  : إمنا أبسط مما تتخيل ، شطحات



 

٤٥٤  

األهم من كل ده موش نص املليون  ، إمنا سيبك من كل ده ! قلموش أكرت أو أ . الزم تلفت أنظار كل الدنيا -أى حاجة- ملا تعمل حاجة  ، دى
نيني من القبائل العربية أخدوها من قصريها وبدأوا يسيبوا مصر  ٢إمنا حواىل  ، الكوادر إللى اتقبض عليهم وتركوا يتعفنون ىف الصحراء مليون 

دم مسجدهلقد ذعروا من مشهد الپلدوزرات الىت راحت تنبش قرب .  ويرجعوا للسعودية لتتحول بعدها بدقائق لنريان تسوى  ، عبمعصور و
ا قط إال معناها اللغوى األصلى جدا قبل  ، ’ األمة ‘ألرض قرب زغد سعلول وما مسى ببيت  شراذم  ، عاما ٤٠٠٠اللفظة الىت ما قصد 
ا ومشلت أيضا كل متاثيل جمرمى ما مسى ىف ، العربانيني العرب اهلوام القادمني من الشرق  مطلع القرن العشرين بقادة احلركة الوطنية الىت تعج 

ضة مصرية منذ العصر الفرعوىن  ١٩١٩أولئك الذين على أيديهم ىف  ، ميادين وسط القاهرة اية أعظم  هذه الىت قادها اللورد كاسيل  ، كتبت 
ى شىء إجياىب أو سلىب جتاه اشتغال الذى سا ، مبا فيها متثال طلعت حرب (واللورد كرومر عرب البنك األهلى املصرى  عتها مل يعد وحيد يشعر 

فلطاملا كان  ، أو يسمون ميدان اإلمساعيلية ميدان اللورد كرومر هل سيسمونه ميدان اللورد كاسيلفقط تساءل بينه وبني نفسه  ، جد والدته معه
لقد أدرك هؤالء األغراب األعراب .  ) لعاصمة اجلديدة املزمعة ملصر، أو يطلقون اسم السري إيلليوت مسيث مثال على ا معسكرا للجيش اإلجنليزى

ا منهم ، األعرار أن عيشهم قد انتهى على أرض هذا البلد العملية برمتها متت بعالنية صارخة وسالسة  ….  الىت لن يوقفها شىء عن تطهري ترا
  ! حبيث مل جتد فرق املوت السرية هدفا يذكر هلا ، حىت القضاة اإلسالميون استقالوا وسلموا أنفسهم للصحراء ، مذهلة

 
  ! يني احلئدچ

ا التقنية دى - إمنا ىف   ، املتخلفة موش ىف العرب بسچيينات الضارة أمكن حتديد ال.  أ فعال مندهش  ضهرى من السرعة إللى بتتطور 
كان رئيس وزرائنا وكان أحلى صديق ىل اعتربوا عرب ودخلوا ىف   وإال مثال ، ، وبدأ وضع معايري مدروسة ألين نضع خطا أمحر كل األعراق

  ! چيني هنا أو هناكجملرد  ، مشاكل

سم  ، بينما احلضارى احلقيقى الزم يكون مزروع ىف أرضه ال يرحتل أبدا ، لذات وأىن قضيت معظم عمرى سفر ، أيوه - وال حىت 
  ؟ مسعت عن جنيب حمفوظ.  السياحة

  . حقبة سوداء وانزاحت ، وماليني املصريني الطيبني سافروا ، أنت سافرت ، سافرت أ ، أمى سافرت -

احلكاية   . وهى الىت غلبت الچيينات املصرية ىف جزء من تلك القبيلة العربية ، الواضح أن جدة لنا كانت مصرية واختطفت أو شىء كهذا -
سأقضى بقية عمرى مدافعا عن  ! چيني احلئد ؛ سطو احلضاريني عن الربابرةكلها چيني واحد الذى يفرق البنائني عن الطفيليني أو حسب أر 
كرت  ، إطالق اسم احلئد عليه بدل احلروف واألرقام الغبية إللى إدوها له عتبار أن السادات هو مكتشفه احلقيقى قبل حتديده املادى هذا  طبعا 

ا الشىء الوحيد الذى ال  ، ال احلقدالراجل ملا قال قدرت على كل شىء ىف مصر إ.  من تالتني سنة كان يتكلم حرفيا جدا بلغة الچيينات أل
دة إل ن  ، نقدر عليه إال    ! احلئد هو الذى يدور حوله كله شىء traitخصلة چيني بل وكان يوحى لنا 

فإذا به يتضح أن العملية  ، جدا وسيثري مشاكل هائلة ، چيينات والتصاحبات واحلاجات دى معقد جداأنت نفسك كنت بتقول موضوع ال -
جتميع چينومات املتهمني ىف قضا الثأر أو چينومات متعددى الزوجات أو چينومات أولئك السياسيني الذين أرسلناهم  (أسهل مما ختيلنا 

ا هؤالء أو أولئك ، للصحراء لضبط ينفرد  لفا اختاذ إجراءات ضد من يعثر حبيث ميكن س ، وإرساهلا حلواسيب لتدرسها وتقول لنا أية چيينات 
ىف حلظة  !  للهول ….  مث يتضح ىف حلظة أن كل اللعبة بتدور حول چيني واحد شيطاىن فقط ال غري،  ) لديه على مثل هذه الچيينات

لطبع ، على األقل اجليد منها ، نكتشف أن أن األوان مل يفت بعد الستعادة النقاء ألعراق البشر املختلفة چيينية ليوم تبدأ فيه اهلندسة ال انتظارا 
  . إبداع تصاميم لكائنات أدق بناء وأشد رقيا منا بكثري

وأ مل  ، يسعى بدأب وراء أعقد املشاكل حىت يصل ىف خامتة املطاف حللها ، هذه طبيعة العلم ؛ ليس معىن أنه قد حل أىن كنت على خطأ -
  ! أ كنت أعلم سلفا أن هذا اليوم سيأتى حتما ، العكس هو الصحيح.  منه اپندورا ال تقرتبواأقل قط أن جملرد أن هذا صندوق 
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وتقديرك على فهمك  ، فقط أردت شكرك على ما تعلمناه منك.  مل أقصد شيئا غري هذا . هذا ما أردت أ نفسى قوله لك ! لتأكيد -
كل إللى حصل ىف مصر ده وموش عاوز :  منا أ عندى سؤالإ ! هأ ! هأ.  چييناتكهذا الذى هو نفسه كأنه شىء ىف  ، چييناتملوضوع ال

  ! ؟ تسميه انتخاب غري طبيعى

ت البيئية جزء أساس من التاريخ الطبيعى ده انتخاب طبيعى جدا ، لعكس -   ! إن مل نقل هى قاطرته ، ؛ االنقال

يدينا -   ! ؟ حفنة معروفة من الناس ؛ طبيعى إزاى واالنقالب ده إحنا إللى عملناه 

 
  ؛ ال يوجد شىء امسه امليم : غلطة قاتلة ما كان جيب أن متر على اخليال اجلبار لدكتور دوكينز

ا ، األفكار كلها موجودة ىف احللزون املزدوج العادى متاما   . ولسنا ىف حاجة خللق مفهوم اعتبارى خاص 
ا موجودة ىف الچيينات : بل أذهب ملا هو أبعد   ! اللغة برمتها چيني ؛ اللغة بكل مفردا
ه من كلمات جديدة ، الشباب ال يضيف كلمات جديدة للغة كما قد يبدو لنا ت خال   ، إمنا فقط ينطق مبا تطفر داخل نو

  ! وشخصيا لدى دليل قاطع جدا على هذا

وأحيا يكون  ،  ه العنيچيني الزم تشوففقط املكتوب ع ال ؟ أتصدق حقا أن هناك شىء امسه شطحات ؟ أتصدق حقا هذا اهلراء -
دة آلية دمار ذاتى مل تتنبه هلابداخلها چيينية أن دون قصد طبعا تكتشف الربكة ال ؛ املكتوب هو الفناء   ! وتبدأ عواصف اإل

أم تقصد أنه ال يوجد هذا وال  ، وال حيتمل مصطلحا امسه شطحات ، هل تقصد أن التاريخ الطبيعى يعرف فقط التطفرات ! هأ ! هأ -
  ! ؟ ال تقل ىل إنك تقصد أيضا أن املصريني هم شوائب هذه األرض ؟ ’ شوائب ‘وأنه يوجد فقط  ، ذاك

لفعل - هل تعرف ما هى العبارة الىت جربتها على طابعة أول حاسوب اشرتيته .  ما أ واثق منه متام الثقة أن كل شىء ىف الچيينات.  رمبا 
لسعادةلعله ك ، !Everything Is Gened ؟ ملىن رمبا ألنه   ، لكن ذلك هو ما حدث ال شعور ، ان على أن أجرب امسها مثال كى أشعرها 

ىن ‘كتاب .  أو أ ما كان ، كان اهلاجس الشاغل ىل حلظتها لفعل كتاب يقلب الدماغ كما قلب  ، الذى كنتم تنتوون ترمجته ’ الچيني األ
األفكار كلها موجودة ىف  ؛ ال يوجد شىء امسه امليم : أن متر على اخليال اجلبار لدكتور دوكينزعلى أن به غلطة قاتلة ما كان جيب  ، األرنب

ا ، احللزون املزدوج العادى متاما ا موجودة ىف  : بل أذهب ملا هو أبعد.  ولسنا ىف حاجة خللق مفهوم اعتبارى خاص  اللغة بكل مفردا
ه من   ،  ضيف كلمات جديدة للغة كما قد يبدو لناالشباب ال ي ! اللغة برمتها چيني ؛ الچيينات ت خال إمنا فقط ينطق مبا تطفر داخل نو

بل ىف الواقع أ أحفظ   ، ىف طفولىت كان من عادتى التجول ىف شوارع القناطر … ! وشخصيا لدى دليل قاطع جدا على هذا ، كلمات جديدة
 ، يقة الفقرية مسعت صوت خناقة بني رجل وامرأة تبعث من دور مكون من دورينذات بعد ظهرية ىف إحدى احلوارى الض.  كل حارة وكل بيت

ن حتاول واحدة منهما أن تشرح للثانية ما سبب هذا اخلالف أ مل أكن فضوليا لدرجة أن أقف وأتلصص على هذه .  وىف وسط الشارع امرأ
لضبط جلانبهما ، القصة كها الصبح ‘ل للثانية كانت املرأة األوىل تقو  ،  لكن حلظة مرورى  هنا وجدت قضيىب الصغري ينتصب ألول .  ’ ! جه و

لفزع ، ويسرى به شعور لذيذ غريب ، مرة ىف حياتى لكن  ، ال أعرف هل كنت قد مسعت تلك الكلمة من قبل أم ال.  لدرجة أن تقريبا أصبت 
:  اآلن أ متأكد من شىء آخر.  فهمت أى شىء منه على اإلطالقولو مسعتها أو مسعته مل أكن قد  ، قطعا مل أكن مسعت أى شىء عن اجلنس

ية لغة ولو من أفريقيا أو أمريكا اجلنوبية س به من لغات  ، أن ذات الشىء كان سيحدث ىل لو كنت قد مسعت الكلمة  أو على األقل بعدد ال 
  ! ينياليست كلمتا ماما واپاپ الىت يقوهلا الرضع هى وحدها املربجمة چي.  العامل

  ! ؟ على الطابعة Everything is genedهل أنت متأكد أنك كتبت )  : وامجا ( -

  ؟ ملاذا تسأل.  لتأكيد -

  ! ال شىء -
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  ! ااااه)  : شاردا ( -
  ، من كان يتصور قبل عام واحد أن تعود أعراق العامل املتميزة حلمى استعادة نقائها العرقى قدر اإلمكان من جديد …
  ، ن تطهر أراضيها من املهاجرين ويوشك بليون إنسان أن يصبحوا بال جنسية أية دولة وكل هذا الذى كان يعد جنووأ

  ! ؟ هيك عن تصور أن يبدأ ذلك كله بشرارة واحدة تنطلق من مصر
ا القشة األخرية للبشرية قبل أن جتتاحها اهلندسة الچيينية و  ؛ لعله مل يكن أمامهم سبيل آخر -   ! اآلالت احلية فائقة الذكاءإ

من كان يتصور قبل عام واحد أن تعود أعراق العامل املتميزة حلمى استعادة نقائها العرقى قدر  … ! ااااه)  : وحيد ال يزال شاردا ( -
 ، الذى كان يعد جنو وأن تطهر أراضيها من املهاجرين ويوشك بليون إنسان أن يصبحوا بال جنسية أية دولة وكل هذا ،  اإلمكان من جديد

  ! ؟ هيك عن تصور أن يبدأ ذلك كله بشرارة واحدة تنطلق من مصر

ا القشة األخرية للبشرية قبل أن جتتاحها اهلندسة الچيينية واآلالت احلية فائقة الذكاء ؛ لعله مل يكن أمامهم سبيل آخر -   ! إ

 
  !  ولدى ، مزروع ، مرررررزوع ، مزروع

ملا أنت كنت بتخرج من .  السفر الكتري … ؟ أنت عارف إيه الشىء إللى موش مصرى ىف واحد زىي ‘:  طويال مث يتنهد يصمت ضهرى
وحىت الچيينات الربيطانية إللى فيك هى  ،  ده كان دليل كبري جدا على أنك مصرى أصيل ، مكتبك لقاعة الصحفيني ويقولوا لك احلف بغربتك

جنيب حمفوظ مل يسافر خارج مصر إال مرة .  ال غرابة ألن أصل شعوب احلضارة عرق واحد هو العرق املصرىو  ، چيينات مصرية أصيلة برضه
ليست مصادفة أن آهلة مصر هى آهلة اهلارموىن .  حىت نوبل ما سافرش يستلمها ، وبعدها قطع خالص ، مأمورية شغل لليمن ، واحدة ىف حياته

ت جوهرية ىف اهلوية املصريةألن حب اهلدوء والسكون وا ، واالستقرار ملكان مكو ا ال تكون دماؤك مصرية ، الرتباط  ونس ما غلطش .   ’ وبدو
على  ‘:  مث يستدرك.  ’ ’ !  ولدى ، مزروع ، مرررررزوع ، مزروع ‘ملا أنت قلت مرة أنك ملا تطلع ريسيپشن الشقة تقول وحياة غربىت غىن لك 

لغثيان ، صحيح أ عملت رحلة حول العامل.  ريىتأية حال هذا ال يقلل كثريا من مص وتوقفت عن السفر إال لضرورات  ، لكن بعدها شعرت 
حتقر كل واحد بيحب السفر أو بيستمتع به ، قررت االستقرار ىف املزرعة وتكريس حياتى للتأمل والقراءة ، الشغل القصوى مث  ! وحاليا أصبحت 

الواد أخو العيل  ، عاوز تفهمىن أنك موش املستشار األول لسيادة رئيس الوزرا ، بعد كل ده:  لى عندى سؤالإمنا أ إل ‘:  يغري املوضوع فجأة
  . ’ ؟ املبجل

  . وال حىت مستشار للوظائف احلكومية ، أ ال أصلح للوظائف احلكومية.  موش أ ، أل)  : حبزم ( -

هلى العظيم ممكن جنيب لك كتاب الطبيعة ألرسطو حتط إيدك ؟ ليه -   ! عليه وتقول أقسم 

فهمش فيها - م وأ ما    ! تقدر تقول مرض وراثى.  على األقل أ ال أستطيع االبتسام والتضاحك طوال الوقت مثلهم . هم هلم حسا

قض نفسى دلوقت - چيات معادية لو أيديو  ‘بيطبقوا حرفيا الكلمة بتاعتك .  إحنا دلوقت ما فيش سياسة خالص.  موش أ إللى 
 ، كمان پرملان من ممثلى الشركات الكبرية.  أو راحوا قلب الصحرا ، كله بيتك بيتك  ؟ وال أ غلطان ، موش دى مصطلحاتك برضه.  ’ للحرية

ح كل عمرك ىف الت ،  حلمك أنت مسرت ذكاء آىل ، موش ده كالم أرسطو بتاعك سمية  للى بتسمى نفسك أصوىل أرسطى وبتقول إنك مر
إمنا حتديدا  ، وليس أوليجاركية وال ديكتاتورية فردية وال أى ملك أى شىء كان ، من ميلك حيكم ؛ ملكية ىف ثوب عصرى : وموش مستعد تغريها

لعلم ، ختصار.  محلة مشعل التقنية هم من ميلك وحيكم وال يناقشهم أحد   . العلم بس هو إللى بيتكلم.  كل شىء بقى 

بس موش من  ، على أية حال املستشار إللى بتقول عليه موجود فعال ؟ السؤال إمىت ها يبطل كالم ؛ ؤال موش أنه بيتكلمالس ؟ بيتكلم -
أ كتبت عنهم كلهم  .  پينيريامساعد ل ، پينوتشيتواحد من إللى عملوا التأمينات القطاع اخلصوصى بتاع .  ها ييجى من تشيلى . مصر خالص
مها ت املتحدة استعانت به .  ما أعرفش سنه كام حاليا ، شاب صغريكان لسه .  كتري أ آخر خرب مر على من كام سنة هو أن حكومة الوال

م    . بوش.  چورچ دبليوىف أ
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  ؟ يعىن موش أنت إللى اقرتحت االسم عليهم -

  . االمساء معروفة للجميع ) : يتلعثم قليال ( -

 
  . يقول لنا إن تقليص الفوارق بني الطبقات أو بني الشعوب سيؤدى للموات الكلى للكوكب القانون الثاىن للديناميات احلرارية

  . لو أرد تفادى انقراض كل الشعب ، ) الشيوعيني والناصريني واإلسالميني ( ’ الغشاشني ‘يقول لنا ال بد من اجتثاث چى علم البيولو 
ا  حاج حقائق العلم البسيطة   ! ٢=  ١+  ١ : إ

يتحول احلاج ملوضوع آخر لعله يكون أكثر متابعة له من وحيد وبعد قليل  . بينما كانت السيارة متضى ىف طريقها ، السماء متطر بغزارةبدأت 
 ويوميا يرموا هلم الطعام واملاء ، إدوهم خيام وبطاطني.  بيقولوا املعتقلني وصلوا نص مليون واحد : وكواليس السياسات العليا الىت انغمس فيها

بيقولوا  .  وحىت لو رجع بلده لن يغري شيئا.  ألنه ها ميوت ، إللى عاوز يهرب بيسيبوه.  ) ! من بتاعتك (حرية .  ما فيش أسوار.  پرتهلليكو 
ت اجلوية بتتدخل فقط لو حد اقرتب من اخلارج بسيارة مثال للمعسكر   . كمان الدور

خدهم أحياء ويرميهم ىف قلب احمليط.  برضه ما كانش يقتل حد.  تپينوتشيتفتكر ده أكرت رمحة وال  - وهم وحظهم مع مسك  ، كان 
  !  أكلوه  أكلهم ، القرش

  ؟ لو سبناهم يعيشوا وسطينا ، يعىن كان ها حيصل إيه . إللى يشوفك ما يتخيلش أبدا أنك متوحش كده من جوه -

والنتيجة  ، ما هم كانوا عايشني فعال ؟ ها ننسى املغفلني والغشاشني ؟ كتچيينات بتاعها ننسى بسرعة كالم ال ! ؟ ااااىن)  : بسخط ( -
م داميا بينتصروا إن ما قلناش بتشجعهم  ، چيينية إللى بيتحركوا فيها بتسمح هلم بكدهألن الربكة ال ، بينجحوا ىف فرض رأيهم على اجملتمع ، أ

ىن كان جايز . نية تتيح هلم االنتصارچييلكن بركتنا ال ، كان ممكن تستوعبهم وحتجم أثرهم ، چيينية أخرىلو هم ىف بركة .   عليه  ، لو ىف أعراق 
ىن لت أى عقاب ، وآذت العامل عقود أو قرون كاملة ، كل الشعب ، الناس دى آذتنا وآذت البلد.  إمنا هنا ما فيش حل   . وطول عمرها ما 

القانون الثاىن للديناميات احلرارية يقول لنا إن تقليص الفوارق بني الطبقات أو بني الشعوب سيؤدى للموات  . وتركهم طلقاء ىف اجملتمع جرمية فعال
دى انقراض كل لو أرد تفا ، ) الشيوعيني والناصريني واإلسالميني ( ’ الغشاشني ‘يقول لنا ال بد من اجتثاث چى علم البيولو  . الكلى للكوكب

دة شىء ال مناص منه.  الشعب ا  حاج حقائق العلم البسيطة ؛ اإل أما أصحاب عقيدة من لطمك على خدك األمين من !  ٢=  ١+  ١ : إ
لن.  لكن املشكلة ىف استغالل اآلخرين هلم ، البوذيني أتباع إيزيس وطريقتها الصوفية أمثالك فهم ال خطر منهم :  سبة لكمأ لدى شىء أفضل 

لسن لعني والسن  لعني    ! ؟ لكن تبادرون أنتم بتقدمي املعروف للناس ، ملاذا ال تؤمنون 

هو نفسه مل حيول خده عندما لطم عليه إمنا راح يناقش من .  أخو يسوع جايز زودها شوية ملا قال اخلد األمين واخلد األيسر ! صحيح -
لسوء الذى يوحى به امسها ، ى أهذا كالم)  : مث يستدرك فجأة . ( لطمه لضرورة  مث يثور  . ( ال تنس ما قلته لك يوما إن احلمائم رمبا ليست 

هى أفكار  ؟ ىچيينات بتاعنسيت بسرعة كالم ال ؟ عاوزىن أغري آرائى ! ؟ ااااىن)  : ساخطا فجأة جمهضا حديثا مكرورا عن الرسو على بر
موش ها يبقى إلخواننا البعدا شغلة ىف الصحرا غري يدوروا على أصل كل واحد فيهم  ؟ منا عارف أ متوقع إيهإ)  : بعد برهة ( ؟ الناس مبزاجها

وما فيش أكرت من  ، ىف بعض ] بتشديد التاء [وبعد شوية يبتدوا يقتلوا  ، ويبتدوا يشكوا ىف بعض ، چياتها يعملوا أحزاب وقبايل وأيديولو .  إيه
ا رءوس بعض زى البيضاحلجارة ىف الصحرا يطقشو    ! ؟ حتب نرتاهن.  شهور ها يكونوا خلصوا على بعض كلهم ٦ىف ظرف .  ا 
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لذات الدين عصمة لفكرمل تعد هناك  لذات اإلسالم ،    ؛ ، 
دة لذات العرقية ، لفكراستبعاد مل يعد هناك وأيضا  لذات اإل  ، !  

  . ألكثر قداسة من أى دين التعبري حرية إن
ن  جاءت لتبقىلقد  يهما حتت أية ظروف حالية أو مستقبليةميأن هلؤالء  هيهات، ودرة التاج فيها جوهر   : سوا 

نحق النقد العلىن    ! واحلرية اجلنسية لألد

  ؟ إيه رأيك ىف الدستور:  على فكرة -

  !  سيادة عضو جلنة صياغة الدستور ) : مغزىمث بلهجة استنكار ذات  ( . ما يكملش صفحة ونص ! قصري أوى ) : منفجرا ىف غيظ ( -

ا جدا.  على فكرة أ أكرت واحد كان له دور ىف أنه يطلع خمتصر -   . دى حاجة أ فخور 

  ! أقصر حىت من املاجنا كار.   أقصر من دستور أمريكا ! بس كده ده أقصر دستور ىف العامل ) : يعود مغتاظا ( -

ت االجتماعية منصوص عليها فيها.  ليه ضمنا ىف كلمة حريةالنظام االقتصادى منصوص ع - جللوبة واالحتاد مع العامل .  برضه احلر االلتزام 
ا تعيد تعريف نفسها بنفسها مبرور الزمن.  املتقدم منصوص عليها فيها مثال كان .  كلمة واحدة بتلخص كل حاجة.  حىت كلمة احلرية بتسمح أ

سيئة السمعة من   ’ مجهورية  ‘وطبعا حذفت كلمة .  من اسم الدولة ومن النصوص ، إخل … الدين واللغةهلوية و ال بد من حذف كل ما خيص ا
  …كل 

  ؟ يفضل معلق ىف اهلوا ؟ عدمي الشخصية يعىن ؟ إزاى يعىن شعب من غري هوية ) : مقاطعا حمتجا وكأنه كان ينتظر الكلمة ( -

كمان أنت إللى   ؟ بل هى ختلفنا نفسه ، موش أنت إللى قلت هويتنا هى سر ختلفنا ؟ وال إيهپولوچيا أنت كمان نسيت كالمك عن األنثرو  -
  ! دى بعض ما عندكم ، أ موش جايب األفكار دى من عندى.  ولف عليه كل املستعمرين ، بتقول الشعب ما هلوش شخصية

  ؟ نعيش من غري هوية إزاى بس ، أيوه ) : مث يستدرك مستذكرا أن هذا رمبا يكون صحيحا ( ؟ مىن أ -

  ؟ أال يرضى هذا حبثك عن اهلوية ، وحورس حبيبك بقى هو الشعار ، علم مصر للطريان بقى هو علم مصر -

رخيية.  شالوا صقر وحطوا صقر ؟ إيه يعىن حورس - فضل عصر مرت به مصر ، جمرد حقيقة  إنه كتعريف املاء .  وليس هوية ، بيفكرو 
للون أبيض ملا اختلف األمر كثريالو تركو .  ملاء   . أو رمبا كان أكثر تعبريا عن اهلوية ، ا العلم كله 

كيد جديد أنه ال يوجد تعريف للهوية.  كنت أتوقع العكس منك  ! موقف عجيب - ال عندك وال عند  ، على أية حال هو يسعدىن ألنه 
  .  ال أفهم ما الذى يضريك ىف أن احلرية هى اهلوية ! غريك

لعودة ملنطقة متكنه ( ؟  تقصد الال هوية - وبعد كل ما فعلته أنت  ، هل بعد كل ما حدث)  : چييناتال ؛ مث مستعيدا رزانته وهدوءه 
هى الشىء الوحيد الذى ال چيينات وال ، چيينات شىء لقيطاهلوية شىء لقيط بقدر ما ال ؟ ال تزال على رأيك أن الوطنية شىء لقيط ، شخصيا

  ! أبدا القيطون ميكن أن يك

زى واحد خمطوف بعد  ؟ عارف أنت عامل زى إيه.  ال يزال تعريفى للوطنية أن جنعل هجاء الكلمات ىف الفتات مصر اجلديدة صحيحا -
  . ما يتفك أسره يوحشه إللى كانوا خاطفينه

فه جدا ، توحد معاه؛ من غري إله عظيم ت الزم يكون فيه حد تصلى له . الدين احتياج إنساىن وال ميكن تلغيه - أقل .  حياة اإلنسان شىء 
  ! ما فيش غري الدين يعزيك ، شىء  أخى بعيد الشر يوم ما تفقد لك حد

  . ها تفضل عني ىف اجلنة وعني ىف النار ، إمنا أنت كده ، أ ال تعزيىن األوهام -

  ! أو عني ىف الصحرا -

لك ) : مث مداعبا مكايدا . ( هو حر ، للى بيسلب حرية نفسهإ.  الصحرا علشان إللى بيسلبوا حرية غريهم ،  أل -   ! ’ حر ‘ ؟ واخد 
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  ! ؟ لكن أين حرية الفكر هنا -

ىن - ت ! ها نعيد كل الكالم  لنسبة للفكر.  مبدئيا حرية االقتصاد هى أم كل احلر سؤال احملتوى ظل طويال السؤال الذى مل يسأله  ، نيا 
هل تعلم ما هو  ، بصراحة.  أما اآلن فلحسن احلظ إدرك العامل وازداد وعيه مبخاطر األفكار املصادرة للحرية ، الفيصلرغم أنه السؤال  ، أحد

لقد أصبحت استصغر نفسى ىف مناقشة أمسيت  . إىن مل أعد بذات احلماس القدمي لدحض فكرة الدين ؟ أكثر ما يضايقىن ىف نفسى اآلن
ا لن  -! طبعا بفضلك- ية نتيجةأعلم أ ىف نفس الوقت أتضايق من أىن كنت أفعل ذلك .  لن تتغري چييناته أبداذلك ألن أى شخص  ، تى 

ن الدين ما هو إال هراء ، يوما بل عليك بعده مشوار شاق حبثا عن من أين أتى كل دين  ، ال يعىن أنك وصلت لكل احلقيقة بعد ، فاليقني التام 
الىت ما كان ميكن أن تكسبها أبدا لو مل  ، مث فقط عندها تبدأ التخطيط للمعركة ، لضبطأية خصائص متيزها  ومنچيينية من أية بركة  ، أصال
م كما تقولون ال  (، ليس طمعا ىف اجلنة  ، كانوا سيقاتلون حىت آخر قطرة دم ىف آخر واحد فيهم أولئك مل يكونوا ليستسلموا أبدا.  تفعل فقاد

، على  ؛ فهم كما الثريان مربجمون چيينيا على عقلية القطيع ، لكن ألسباب چيينية عروبية حبتة ) ، كذلك كل القوميني  يؤمنون مبثل هذا اهلراء
ا   ! ؟ أليس هذا كالمك أم فهمتك خطأ ، املوت اجلموعى من أجل القبيلة الىت ال حياة للفرد دو

  ! هأ ! هأ ! هأ ! ’ الطيور ‘ك ىف فيلم الكالم ده بتاع هيتشكو  ! أ ال أقول مثل هذا اهلراء ! أبدا -

لذات الدين عصمة لفكرمل تعد مثة اليوم  - لذات اإلسالم ،  دة لذات العرقية ، لفكراستبعاد مل يعد هناك وأيضا ؛  ،  لذات اإل  إن ! ، 
ن  جاءت لتبقى، لقد  ألكثر قداسة من أى دين التعبري حرية يهما حتت أية ظروف حالية أو ميأن ؤالء هل هيهات، ودرة التاج فيها جوهر سوا 

نحق النقد العلىن  : مستقبلية  ! كان أن الدستور يطلع من كلمة واحدة  ؟ عارف أ رأىي أصال ىف اللجنة كان إيه!  واحلرية اجلنسية لألد

 
  .  انطالقا من آسيا -وال حمالة-احلرب العاملية الثالثة ستنشب حاال 

لية من حضارة ما بعدبعدها سيتم  …   ، اإلنسان- الصناعة حلضارة ما بعد-االنتقال السلمى للسلطة اإلمپر
  . الصناعة- متاما كما انتقلت بسالسة من حضارة الصناعة حلضارة ما بعد

  ، كما تقولون االبن هو الوحيد الذى يتمىن األب أن يراه أفضل منه
لتبىن ألمريكا ، فقط الفارق أن أمريكا كانت ابنا من صلب اجنلرتا   ! بينما اليااپن ابن 

ا  ) : ساخرا ( - ه مقصود    ؟ Libertyوال  Freedomوحرية دى 

لو أن كل ما جرى سينقذ مستقبال روحا مجيلة واحدة كروحك من .  طاب الثرى حتت رأسك  عم نوبل ) : يرد جبدية أكثر من املتوقع ( -
  . تعىن انعتاق Freedomو ،  هى الصح Libertyنبيل لو كان هنا لقال لك .  خاطرة من أجلهلكان يستحق كل هذه امل ، املوت العشوائى

  ؟ موش ده كالمك.  ما هو انعتاق برضه من إرهاب فكرى سيطر علينا ؟ وإيه الغلط -

عاوزين ننسى أى حاجة  ، بس تقدر تقول أنه ال شعور نوع من العنطزة املصرية إللى ما نقدرش نتخلص منها ! صح ) :  يضحك وحيد ( -
كان كل مهى أىن أحذف كل ما .  حكاية املختصر املفيد.  هى دى احلاجة إللى كنت عاوز أقول لك أىن فخور بيها ، املهم ! تفكر املاضى

ن حيددوا العطلة زى مثال كان فيه أعضاء عاوزي . كان ممكن أوصله لفقرة واحدة ، لو صربوا شوية عليا.  ميكن حذفه من املسودة إللى اقرتحوها
م زمان وترتك  ، قلت ال يكتب أى شىء.  أ عارضت.  أو أن اللغة الرمسية هى اإلجنليزية ، بقية العامل شرق وغرب يوم األحد أو زى مصر أ

ا الناس.  حرة مبرور الوقت كل حاجة ها وتلقائى .  كل وزارة أو هيئة أو مصلحة أو مدرسة أو جامعة حتدد بنفسها عطلتها واللغة إللى خياطبها 
إلجنلش إلجنلش ؛ Egyptويتبقى فقط اسم  ، اسم مصر نفسه ها يزول مع زوال اللغة العربية . تبقى األحد وها تبقى     ! كل شىء 

ليا ) : ضاحكا هو أيضا ( -   ! اپىنأو 

ىن  - ىن لكيميت ، كنت فاكرك هتقول يو ن وروما بناتنا  ، شكلة طاملا احلضارة چينيإمنا ما فيش م ، فعال إيچيپتوس النطق اليو وطاملا اليو
احلرب .  لغة العامل احتددت خالص.  دى صعبة ، أل ؟ اپىن ) : مث بعد برهة يتمعن فيما مسع ، يضحك ( ! هأ ! هأ ! إللى طلعوا أقوى منا

لية من حضارة ما بعدبعدها سيتم االن … .  انطالقا من آسيا - وال حمالة-العاملية الثالثة ستنشب حاال  الصناعة -تقال السلمى للسلطة اإلمپر
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كما تقولون االبن هو الوحيد الذى يتمىن .  الصناعة-متاما كما انتقلت بسالسة من حضارة الصناعة حلضارة ما بعد ، اإلنسان- حلضارة ما بعد
لتبىن ألمريكابي ، فقط الفارق أن أمريكا كانت ابنا من صلب اجنلرتا ، األب أن يراه أفضل منه مث مستدركا مشاركا ىف  ( ! نما اليااپن ابن 

ا فكرة ) : الضحك   . ملا تكون لغة مركز احلضارة صعبة ها تساعد على احلد من هجرة العبيد ! ؟ إمنا تصدق أ

أو نسيت عسكرة اجملتمع بعد الىت غرقت ىف طوفان عبيدها  أخطاء احلضارات السابقةبسهولة اپنيني سيكررون أ شخصيا ال أعتقد أن اليا -
  . الساموراى جيرى ىف دمائهم ولن يذهب بعيدا ألى مكان ، قليل

هم ليسوا حباجة أصال .  فإن احلضارة الرابعة ستزدهر إىل حيث ال يعرف أحد ’ احللم اليااپىن ‘طاملا لن يوجد شىء امسه  ! عندك حق -
ت ؛ الستجالب شغيلة أجانب   . لديهم الروبو

ت أو البشر فائقو الصفات .  ئناتااپنيون أنفسهم عبيدا ملا خيلقونه من كلن ميضى وقت طويل حىت يصبح اليابل قل  - سواء الروبو
ها ، كامللچيينيا املهندسون  دة  ، سيزيدون من فوارق املسافة بني أرقى الكائنات وأد وهذه هى الطريقة الوحيدة ملكافحة املوات احلضارى وز

  . وكل احلاجات إللى كانت عاملة لك رعب ، غثاء الوسطيةو پى األنرتو 

  ! فعال تبقى كل قواعد اللعبة اختلفت جبد ’ إنسان- بعد ‘ن و اپنيلو اليا -

ت ترث األرض ؟ ما هذا الكالم)  : ضاحكا ( -   ! ؟ تفسري جديد لعبارة الروبو

  ؟ وبعد كده كل حاجة ها تيجى لوحدها ، رضيرثون األ’  اپنيوناليا ‘إيه املانع أن مينسكى كان قصده  ! ممكن -
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للغة اليا - نيةاپىن ىف احلقيقة أ كان قصدى  وجايز  (أنت وأ وإجالل وإدوارد ومساء وروميو  ، نسيت أقول لك أن مىن عازما:  حاجة 
كلنا سوشى . على السيىت ستارز يوم األربعاء كله ، ) سوسن تيجى   ! والكيمونو ، وكمان على التويو ، نا على فيلمنيوها تفرج ، ها 

  ؟ هى ما كانتش جابت العربية لغاية دلوقت ! إمنا غريبة ) : مث مستدركا ( ! عنيدة جبد !  جابت كيمونو ! هييه -

جلت فكرة العربية فرتة بسبب حوادث اخل ، سيلت هلا الفلوس زى ما اتفقنا.  عناد برضه !  سيدى ، أل -  ،  طف واالغتصابلكن ا
وصلها بنفسى زى ما أنت عارف لكن ما  ، اخلمسة وتالتني ألف بقوا متانني.  على األقل علشان خاطر خوف إجالل وأمى عليها ، وكنت 

ا فضلت مصممة جواها على التويو ، اشرتتش حاجة .  ليةإمنا طلعت ىف التويو اجلديدة الكهر الغا ، قصدى موش أى تويو.  والسبب أ
طبعا مكسوفة تطلب مىن أكرت من .  ما فيش فايدة.  قلنا هلا استىن شوية وكل عربيات الكهر ها ترخص.  ألف ١٢٠عربية صغرية أد كده بـ 

.  ماتوا إللى اختشوا ، صحيح.  اپاپقال إيه الزم تدفعى زى ما دفعت أ و .  لفت على أمها لغاية ما أخدت منها أربعني ألف.   االتفاق إللى بينا
ا دافعة أكرت واحد ، أل وإيه ؟ بتقول دفعت ا الفلوس رغم أىن ما كنتش راضى.  إجالل دى مبوظاها.  بتقول إ قالت أى فلوس بنديها .  إد

م لو أبو مسعه كان خنقهم ه ، كالم فاضى.  بتخلق هلم شخصية وعزة نفس ، هى أحسن استثمار ، حىت لو ها يرموها ىف األرض ، لألوالد
كره البخل ! االتنني لفني أو .  لكن التبذير يغيظىن ، أ موش خبيل و وأروح البيت ألقى نص رغيف  ، آالف جنيه ٣ممكن أشرتى حاجات 
يد وأنت االقتصاد نفسه وأك ، واهلندسة إللى بتدرسها الست مىن بتعلمها االقتصاد ، الزراعة علمتنا االقتصاد.  ألفه وأحطه ىف التالجة ، مرمى

وأول زبونة ىف  ، إدوارد قال هلا أنىت أول زبونة عندى.  راحت أول إمبارح اشرتت العربية لوحدها من غري أى واحد منا ، املهم.  فاهم قصدى
لباقى ، تفصيل طبعا ومببلغ حمرتم ؛ اشرتت الكيمونو.  تستلمها بكرةوها  ، آالف ختفيض ٤حجزها هلا وإداها  . مصر تطلب العربية دى ها  و

  ! وأ إللى ها أتدبس كالعادة ، وأ عارف أن ها يطلع أن الفلوس كانت ىف العشة وطارت ، تعمل العزومة

نيها ونشاركها فرحتها - ا افتكرت تعزمنا أحنا ؟ أنت ليه كده عدمي العرفان.  واجب برضه  ا الصغريين مثال ، الحظ أ   ! موش تعزم أصحا

ائيا موش ضد احلرية  ، تغضب وتقول أنت عاوز تقيد حريىت الغبية كل ما أقول هلا رأى - فاكر كالم أن اجلنس هو  (وأنت عارف أىن 
ا  ، أمها هى إللى فعليا بتقيد حريتها.  أ فقط ضد الدلع.  ) ! ؟ األهون خطرا سواء بقصد أو بدون قصد هو ده تقييد  . بتخاف عليهاأل
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لدلعىف املقابل هى تعرب عن حبها  . احلرية الرتبية هو خوض التجارب  ، ألن تعريف إمنا ببساطة هو تعريف عدم الرتبية ، ودى موش تربية ، هلا 
م إللى ما تعرفهوش أن  ؟ وغريها ’ ٢املدمر  ‘و ’ مىب ‘فاكر الكالم عن أفالم  (وحتمل املسئولية واكتساب املهارات  إجالل غضبت على جدا أ

على أية حال أ موش ها أنسى كلمة حكيتها ىل أنت عن مامتك ملا بتقول إن الفارق بني احلرية .  ) ى كدهما كنت أفرج مىن على حاجات ز 
بينما مها  ، ) دلع األم البنتها أو دلع اإلنسان لنفسه (اإلنسان ال مييز بسهولة بني احلرية وبني الدلع .  وبني العبودية ألهواء النفس هو خيط رفيع

اشرتت كل أفالم :  على األقل فيه حاجة واحدة النت فيها.  على فكرة هى موش عنيدة أوى)  : مث على ذكر األفالم ( . نقيضان أبيض وأسود
  ! هيتشكوك وكيوبريك بناء على نصيحتك

لنسبة لش.  وال لني حىت ، أو ىف احلقيقة موش حتول خالص)  : مث مستدركا ( ! ده حتول خطري ! ؟ جبد ! أوه - خصيتها ده شىء طبيعى 
  ! وكان الزم تعمله من زمان من نفسها ، وأفكارها

ا سألتىن عارف إيه آخر وصية لكيوبريك - الراجل موش .  !Fuck:  قلت هلا عارف ؟ آخر كلمة ىف آخر فيلم قبل ما ميوت ، تصدق أ
لنصيحة وجترب خترج من و .  شايف أن اإلنسان ممكن ينفع ىف حاجة أكرت من كده خد  ا العجيبةتفتكر ها    ؟ حد

 ، چييناتكلها شوية وها تقرأ ىف أرسطو وال.  بنتك موش ها تعترب نفسها من البشر العاديني أبدا !  بو مىن ، أل ) : وإن مرح ، حبزم ( -
ل حد ت ما كانتش على    ! وها تعمل نظر

ىن واحد قدر يلعب هلا ىف دما ) : ضاحكا ( -   ! غها بعدىأ ها أسجل لك ىف التاريخ أنك 

  ! وال أدعيه ، إمنا موش صحيح !  شرف هايل ! أوه -

  ! ٢٠١١ ؟ أنت عارف مسوا طراز العربية إيه - 

لقد .  رمبا آن ىل أ أيضا أن أشرتى سيارة حديثة . عاوزين خيلدوا السنة دى كسنة ميالد أول سيارة ركاب جتارية كهربية خالصة ! عارف -
كثر مما جيببدأت أستخدم سيارة أمى األثري   . أيضا عرفت اآلن من سأستشري خبصوص شراء سيارتى القادمة.  ة 

  ؟ فعال زى ما وعدهم كيسينچر مپرتوهلتفتكر العرب ها يشربوا  ، إمنا بعد احملطات النووية والطاقات البديلة والعربيات الكهر -

  ؟ لقد دالت أيضا دولة الكربون:  يهذى وحيد بصوت خافت

  ؟ بتقول إيه -

ىل!  ما فيش - ت سرتث األرض فعال ؟ والزم أكلم فيه ماما هو كمان ، أنت فكرتىن مبوضوع ما كانش على  ا من األصل  .  الروبو إ
  ! كانت ستنبئك أنه ما هو إال كوكب السيليكون ، نظرة واحدة على اخلريطة.  بليون سنة ١٠كان علينا أن نعرف هذا من قبل .  كوكبهم

  . العامل كله بقى دلوقت عارفهم على حقيقتهم ؛ ما حدش عاوز يتعامل معاهم . العرب دلوقت ىف أزمة مهولة ! عندك حق -

لظبط -   ! وإن ال بد أن يومها قريب ، هذه قصة أخرى ، لكن الصني وحمور الشر اجلديد ، پرتول منهمألن لسه الصني بتشرتى ال ، موش 

م مبلكية البورصاتسنني إللى فاتت  ٣شرتوها ىف الـ فضلوا يپية إللى حىت البورصات األورو .  يلإللى حصل للعرب موش قل - ممكن  فاكرين أ
سعار األسهم من جواها ىن ’ االقتصاد اليوم ‘أنت ممكن تعيد كتابة موضوع  . شر طردةمنها وا دطر ان ، يتالعبوا  عن سوق  ، الشهري بتاعك 

لو كانوا جنحوا عند ىف شراء   ! ربنا سرت)  : ويتنهد ! ( وتزود حلقة جديدة عن شركات البورصة ، بنك االئتمان والتجارةاملناخ وتوظيف األموال و 
مث ضاحكا  . ( واللعب يشتغل على ودنه ، كان ممكن بسهولة يشرتوا شركة البورصة ، إللى هى أصل ورمز سوق األوراق املالية ىف مصر پيدكيو 
موش دى  ؟ أنت نسيت احمليطات ؟ كوكب سيليكون إيه  . ننا على رأى بتوع رمسيس موش ها نبطل مناقشات حىت ىف القربالظاهر أ ) : فجأة

إيه رأيك  ؟  پروسيسورز السيليكونوجايز يبقى أكثر تقدما من  ، چى من مواد عضويةبيولو پروسيسور ما مسعتش عن  ؟ حاجة على اخلريطة برضه
  ! وأ  بتاع الزراعة أعمل حزب اهليدروكربون ، السيليكون بتاع املكن تعمل أنت حزب 

  ! وإن ال بد أن يومها قريب ، هذه قصة أخرى -

لكربون : أوعى تفتكر أن مكسبكم ها يبقى مضمون - لسيليكون ممكن يتعمل أحسن منها   GPS الـ حىت رقاقة.  كل حاجة عملتوها 
مثال جسمك  ، ممكن كمان البصمة الچيينة تغىن عن كل شىء ، الچيينات من غري أى زرع خالص ممكن تتعمل ىف ، إللى عاوزين يزرعوها فينا
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ك  ، خد احلاجة من السوپرماركت ومتشى من غري ما حد يقول لك رايح فني ، نفسه يبقى كارت االئتمان بتاعك أو ممكن يزرعوا ىف خال
ها تبقى كده اهلندسة الچيينية  ، دلوقتپيوتر ىف احلوارى زى ما الكم.  لتقنية البيولوچيةأى حاجة ممكنة ىف ا ، پروتينات قاتلة تطلق لدى احلاجة

  ! قريب

ت -   ! والكلمة العليا مل تعد للحوارى ، بس الحظ أن ما عدش فيه انتخا

ت - تكلم عن انتخا    ! ؟ ومني قال أىن 

ما حدش يضمن الوضع  ، بس الحظ أن بعد البشر ) : يضحك متحد مث (.  اخلالفات بني البشر ال ميكن أن تنتهى أبدا ! عندك حق -
  ! ها يبقى إيه

  ! وشبكة تواصل لدكهم ، ها تبقى فيه شبكة تواصل لدول ، وال حاجة -

  . يبقى برضه اليد العليا للسيليكون -

  !ا التليپاثى ؟ فيه حاجة امسه ؛ ومني قال لك أن الكائنات املنماة چيينيا ها تستخدم اإلنرتنيت واخلليوى -

؛ زى  مملكتان مستقلتان بذاتيهما من الكائنات احلية الذكية : موش ها حيصل تواصل أصال بني النوعني !يبقى أنت جاوبت على السؤال  -
  ! احليوان والنبات دلوقت

 
  ! ؟ ربيع إيه ده

  ! ده غري العواصف إللى فوق الوصف ،  ري معقولةواملطر جه متأخر خالص لكن شديد بدرجة غ ، شتاء السنة دى برد جاف جامد جدا

خر أوى ! ه ‘:  راح احلاج يضغط دواسة الوقود وهو يقول   . ’ ! الوقت ا

 ، إحنا هنا ىف مصر ما بنخااااافش ) : حماكاة ضهرى للرئيس السادات -تقان كبريغري إوإن ب-ويضحك حماكيا  ( . قصدك املطر والضلمة -
  ! سنة حضارررررة ٧٠٠٠

دة منني ‘:  ويشاركه ضهرى الضحك   . ’ ! ؟ على فكرة طول عمرى ما عرفت جاب األلفني الز

  !  ؟ وأ طول عمرى ما عرفت جاب السبعة كلهم منني -

مل ىف املطر   ! دى بتديها بضمري:  ويعود ضهرى بعد برهة 

واملطر جه متأخر خالص لكن شديد بدرجة غري  ، د جداشتاء السنة دى برد جاف جام ! ؟ ربيع إيه ده ؟ إمنا إيه احلكاية  ضهرى -
  ! ده غري العواصف إللى فوق الوصف ، معقولة

  ! أو جايز ها يبقى عند أمطار صيف مبكرة كأجزاء كثرية من العامل -

  ؟ قصدك الصيف اهلندى -

ردة زى إللى بتحبها - ن عندها محى وبتسخن طلع أر لألرض تشخيص حبايبك الدجالني بتوع اليسا . أو جايز مصر تبقى مناطق 
الطبيعة تعمل كل إللى هى عاوزاه واإلنسان ما هو إال حشرة ضيف على  ؟ حد عارف . ىثلجأننا راحيني لعصر  والكالم دلوقت ، فضيحة
  . موش أحسن ما كانش ييجى مطر خالص ! ىف كل األحوال خري ! خري ! خري.  سطحها

وال ميكن وحده يعمل ظاهرة ضخمة زى  ، ملا قلت لك أن قش الرز بتاعكم برىء م ظاهرة السما السودة ، فاكر يوم القناطر وعزومة املنجة -
  ؟ دى

  . وقلت لك أنت ها تفهم أكرت م العلماء بتوعنا ، أيوه -
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فهم فعال - م درسوا املوضوع ده.  أ طلعت  طبقة أيونية .  للى مألت العاملوأنه جزء من التغريات املناخية العامة إ ، ىف إسرائيل بيقولوا أ
  . فبقينا زى ما نكون ىف حلة مقفولة مليانة عادم سيارات ، برتد اهلوا السخن لتحت

ار أسود -   ؟ طب واحلل !  

م هايلة ىف موضوع التحكم ىف طبقات  ، هم بينزلوا مطر اصطناعى زى ما أنت عارف . ها نشرتك معاهم وأكيد ها نوصل حلل - وخرب
  . اجلو

وحشىن الواد .  هم إللى عملوا السما السودا علشان هم إللى يعاجلوها.  كان قال دى مؤامرة ، ونس هنا… لو الواد العلـ ) : ضاحكا ( -
  ! السافل ده

  ! نفسى تثبت يوم على بعضه على رأى واحد ! ؟ ما فيش فايدة فيك أبدا أنت لسه كنت غضبان عليه -

ه -   . إمنا لو كان زودها شوية مع احلكومة كان زمانه ىف الصحرا دلوقت.  م نعذر الظروفبرضه الز .  املسامح كرمي 

  ! إللى زى ونس تصنفه إيه چيينيا وعرقيا ، على فكرة -

ىف دمياط سوف يتم له غسيل كلى يتطهر فيه من كل التطبع إللى اكتسبه .  ال تقلق عليه ، إذن … ؟ هل أنت أحببته أم ال ، اتبع قلبك -
ىن ىف القاهرة)  : وفجأة . ( وهو ليس من طبعه ، م وجوده ىف اخلليجمن أ   ؟ إمنا تفتكر بصحيح ها نرجع نشوف السما الزرقا 

  ! آمل هذا -

  !  بن آمال نور ) : ويهز ركبته بعنف مرة أخرى ( ، آديك بتقول آمل -

  ! تشائم واحد أعرفه داميا يقول دنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدينامل.  أ زى ما أنت بتقول مكنة.  أ ال متفائل وال متشائم:  بص -

  ! ده مكنة برضه ؟ مني قال لك ده تشاؤم -

أ رايح أزور  ، على فكرة أ موش رايح مصر اجلديدة:   حيول وحيد سياق احلديث إىل منحى جديد ، حني يهدءان من نوبة الضحك العارمة
  . قرب ماما

  ! لسه معدية من كام شهر الذكرى التانية -

  ؟ ده أنت حافظ التاريخ -

رخيها.  كل تواريخ العامل هنا.  پيوتر هنافيه كم ) : مشريا لرأسه ( -   ؟ إيه خري . والست مامتك موش إللى ينسى حد 

  . فيه عندى كلمتني عاوز أقوهلم هلا!  أبدا -

خر كده - قاهلا دون أن حتمل دعوة جدية إلثناء وحيد عن مشاعره الىت رآها ضهرى  ( ؟ موش األحسن تروح هلا من الصبح ، بس الوقت ا
  . ) مقدسة

ا  ، أم إىل املقابر ، حني اقرتبت السيارة من التقاطع الذى سيحدد هل سيواصالن ملصر اجلديدة وكانت الشاشات الرقمية الىت تتلقى معلوما
لساتياليت لساتياليت واجلو  ؟ كيف هذا.  توقفا قليال ،  ستغرق أكثر من أربع دقائقتشري ألن أى من املسافتني لن ي ، من الرصد  أى رصد 

لفعل.  تناقشا لدقائق حول ما أعلن من أن هذه الشاشات سوف تشتغل قريبا حىت أثناء الليل ؟ غائم متاما لقد أصبحت أكثر .  ها هى تشتغل 
شارات من كامريات أرضية ، ساتياليت فقطحبيث ال تتلقى معلومات ال ، استعقادا ىف برجمة حواسيبها ومما يسمى ذكور حنل  ،  بل أيضا تغذية 

drone   ،وتشتغل  ، أى طائرات خفيفة خفيضة بدون طيار تشبه الىت تستخدمها إسرائيل ىف مراقبة لبنان واملناطق الفلسطينية وبقية حدودها
لضوء العادى ، ألشعة حتت احلمراء ستقسم .  بل ستتابعها ملسافة قصرية ، وعة سيارات بعينها على امتداد كل الرحلةولن تتابع جمم.  وليس 

  . وحتسب الزمن لكل جزء على حدة ، الطريق ألجزاء

ن ال حاجة كبرية لكل ذلك فالشوارع تكون خاوية ليال ى ضهرى املناقشة  جو غائم  ، ستكون مفيدة فقط ىف حالة مثل حالة اليوم ، أ
رة ماما للغد ، لديك حق:  وحيد للساعة مث تطلع للجو العابس وقال نظرهنا .  ومطري جيل ز وجو غري مريح للقاء ال  ، ظالم وبرد . وجب 
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وحني أجلس إىل أمى هذه املرة ال جيب أن يشغلىن شىء .  إمنا ىف أىن أحب املطر ، أيضا املشكلة ليست فقط ىف املطر.  يصح أن يتم على عجل
أعتقد أىن .  أختيل منظر امللعب بعد هذا املطر الكثيف ، ال أعتقد أنكم ستلعبون الكرة غدا ) : رفع رأسه بشىء من احلماسمث ي . ( آخر عنها

م أصبحوا يقدمون كل شىء اآلن ؟ أال تشاركه معى ىف األمفرتيون ، اآلن ىف حاجة لكأس للدفء سنجلس جبوار الزجاج ونشاهد من خالله .  إ
  . املطر

  . وإن كنت لست واثقا مما أريد أن أشرب بعد ،  لألمفرتيونهيا بنا  -

 
  ! شفرة القرطىب:  أو—اجلامع ألخرام الكرهان 

لربد الشديد واجلو العاصف الذى يفقد معه النبيذ أية فعالية ويطلب احلاج شوكوال  ، يطلب وحيد كأسا مزدوجا من الويسكى يربره 
الرقابة بعد  . ’ شفرة داڤينشى ‘و ’ غريزة قاعدية ‘ ، فيلمني قدام أوى ! ؟ عارف الفيلمني ها يكونوا إيه : ويصل ما انقطع من حديث ، ساخنة

فالم كتري كانت ممنوعة  : إال ىف حدود الدستور اجلديد ، ومن هنا ورايح ما فيش منع وال حذف ، ما غريوا القانون بتاعها صرحت 
زلني األسبوع دهد.  ’ املعادية للحرية چياتاأليديولو  ‘   . ول أول فيلمني ها يتعرضوا و

  ؟ هى كانت ما شافتهومش -

ىن ، كلنا شفناهم  - خد كامريا ال ، وقال إيه . بس بتقول ىف السينما ها يكونوا حاجة    ! ڤيديو وتسجل استقبال الناس للفيلمنيها 

حلرية هو الفيلم األهم من كل فيل.  عندها حق - رادة احلرية لدى الناس ! مأظن احتفال الناس  مث  ( ، لقد كنت خمطئا عندما استهنت 
آمل أن اقرتب أيضا اليوم الذى نرى فيه )  : مث متنهدا (!  چييناتهقصدى إرادة احلرية لدى من لديه منهم إرادة احلرية ىف  ! آسف)  : ضاحكا

  . املسكوت عنها شفرة داڤينشى

  ؟ قصدك إيه -

ر أو خرباء البحث اجلنائىقصدى ما يقوله علماء ا - قصدى كل تلك القصص الوحشية أو  ؛ من أن ال شىء يبقى مدفو لألبد ، آل
ردو داڤينشىقاصدين  بعضهم أعتقد - املخزية عن نىب اإلسالم الىت دسها كتاب السرية والتفسري واحلديث األوائل  تظل احلقيقة  دف أن - كما ليو

قراءة  ، كما علمتها مصر ، سيعلمها العامل كله ؛ عتها سرتوى قصة اإلسالم احلقيقية على الشاشة ألول مرةسا.  وال يطمسها الزمن لليومحية 
جيله الغنوصية األقدم واألصح الىت دونت  . ) ! ال يصح هنا أن نبخس ونس حقه وفضله على أية حال (عميقة ملا بني السطور  إن لكل دين أ

مع الفارق طبعا أن النصوص  (التزيني والتزويق والتزوير وتصبح مقدسة  ، الىت نشأت الحقا ’ املؤسسة ‘ا قبل أن تلحق  ’ بعبلها ‘احلقائق 
وابن إسحاق خيفى إسالما أول أكثر دموية وفحشا وقبحا مما  ، الغنوصية كانت ختفى مسيحية أوىل أكثر تقشفا ورهافة ونقاء مما عرفناها

بل هى إحياء أو إعادة تدوير  ، تستانتية ليست منتجا أصيال لبالد الشمال كما كنت أعتقد من قبللقد اكتشفت مثال أن الپرو  . ) ! حلقه
نية القدمية ، واألهم أن  الدين چيني فعال ….  ال شك أنه سيسعد له ؟ ترى هل كان يعرف إيلليوت مسيث هذا.  للغنوصية الصوفية املصرية اليو

  ! احلضارة چيني طبعا

لكتب الصفراء تفسري القرطىب ؟ بحث عن املفقودوفيم حاجتنا لل -  ، ٢٩ومن فقرة واحدة ىف تفسري سطر التوبة  ، أمل يكن أول عهد لك 
  ! ؟ وليس جمرد دين العرب ، خرجت على األقل بنصف فهمك للعرب

سيكون أفظع  ’ شفرة القرطىب ‘ن إ ! كل كلمة ىف الكرهان الكريه كتب فيها هذا العمالق ألف شفرة وشفرة  ! لفعل ؟ كيف فاتىن هذا  -
ريخ السينما لطبع إال للكبار فقط ، فيلم دموى وجنسى معا ىف  أكاد أختيل املشاهد .  بل وسيضرب رمبا إيرادات التايتانيك رغم أنه لن يعرض 

م م وصراعا و تلك تتابعات كوابيسه وأحالمه عن أ ، الىت ستجعله هكذا سواء تلك الواقعية ىف فراش دمحم أو جملس عمر وىف مذاحبهم وغزوا
ار اخلمر والغلمان واحلور العني ا فكرة أهديها ملوجهه الذى أعلم كم هو  . عذاب القرب ونريان الصراط واحلشر وجنة العرى واجلنس اجلموعى وأ إ

جيل الغنوصية عن  وأعلم قدر دأبه وتضحيته وراء كشف قرب يسوع وزوجته اجملدلية وابنهما يهوذا ومن ، علماىن صميم كيد ما قالته األ مث 
  . عالقتهما اجلسدية
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ردو دا،  ’ ! شفرة القرطىب:  أو—اجلامع ألخرام الكرهان  ‘لكن القرطىب بتاع  -   ! ؟ ينشىڤليس بذكاء ليو

  ! بت ال أكثر ٤شفرة  ، فقط جيعل فكها أسهل ؛ هذا ال ينفى قدرته على كتابة شفرات)  : ضاحكا ( -

دقة شبه صرحاء ، عمالء مزدوجون كثريونيوجد  - إمنا أقصد املعتمدين بشدة لدى أهل السنة دون  ، وال أقصد الرازى أو ابن عرىب فهؤالء ز
م   . أمثال للقرطىبىف هذا وهم  ، كالسيوطى والسنجستاىن ، أن ينتبهوا للقنابل املوقوتة ىف كتا

لكن كل  ؟ وال بد أن الكثري من الروح الفرعونية لصعيد مصر قد تسلل إليه ، دينة املنياهل تعرف أن هذا الزاهد العظيم عاش ومات ىف م -
لنبوى متاحة ومعروفة العناوين:  هذا لعب عيال جتاوزه الزمن ت البيت املسمى  وىف حلظة ميكنك ما  ، چيينية موجودةكل املكتبة ال ؛ كل رفا

 ،  أو استخدام حتاليل احلمض النووى إلثبات العقم والعنة والزهرى ، ند أية مراحل عمريةشئت توليد صورة ثالثية األبعاد لكل األشخاص ع
وإثبات ضعف الشخصية ونسب املطحون لقصور  -هلملداراة علنفسه أو رمبا برغبة دمحم من خلف الظهر خليانة -وإثبات استبضاع الزوجات 

ما يشغلىن هو من عساها تكون الشخصية النسائية الرئيسة ىف مثل هذا  ! ببال أصال أو رمبا حىت إثبات ما مل خيطر لنا ، بصرى ال لبىن هاشم
أية قيم داخل هذه الشخصية سليلة .  ابنة األسياد الىت اغتصبها العبد ، سيدة اجلزيرة األوىل ؛ أعتقد أنه ال يوجد دراميا أفضل من صفية.  الفيلم

ا دون أن ، الرفاهة والرهافة أو دون  ، ) وطبعا ذكره غري املنتصب (تقتله ذات مرة أثناء انتهاكه هلا يوميا جبسده املقزز القذر  جعلتها تكمل حيا
درة للسلوك اإلنساىن حتت ظروف من قهر هائل شامل ؟  أليس كذلك ؟ دراسة صعبة ؟ أن تنتحر صالبة أم تكيف أم .  رمبا أيضا دراسة 

لسمعلى أية حال هناك نظرية جديدة  ؟ هه ! ؟ ماذا ا استبقت الزهرى وقتلت دمحما    ! ؟ ما رأيك ، تقول إ

بعد كل ما جرى مل أعد أستطيع ختيل دمحما إال كشخصية   ، بصراحة ) : چييناتال يبدو مهتما كثريا رغم أن املوضوع يتعلق أساسا بعلم ال ( -
مث  ! ( لكن هذه قصة أخرى ، ولديه مليون تناقض ، ونس على فكرة هو ليس إهلا كما يقول.  تعملوا فيلم عن عمر أحسن ، رأىي.  كوميدية

  ! فقررت تنتج بنفسها ، البت مىن يئست أنك تنتج هلا فيلم ، وأنت الصادق ، أل)  : يردف وكأن هذا هو املوضع األصلى

قول لك عنيدة -   ! تويو وكيمونو وفيلم ! ؟ موش 

وحلسن احلظ جت  ، عيب الشباب أنه الزم حتصل هلم مصيبة علشان ينكسروا ! نده كان زما … ! هأ ! هأ ! هأ ! ؟ عنيدة مني  أخ -
موش ىف املصايب التانية  ، أو رفض أعمامها توظيفها ، زى عدم تكملة فلوس العربية ، مصيبة مىن ىف فشلها ىف حاجات جزئية مقدور عليها
  . الكبرية إللى بنشوفها كل يوم وبتجيب موت أو انتحار

 ، فقدت بعض غرورها أو ثقتها الزائدة بنفسها ؛ هى استفاقت فقط.  ال أرى فيما حيدث أى مؤشر النكسار . ا انكسرتال أعتقد أ -
واكتشفت أنه يوجد ىف املستقبل شىء أبعد من الدقائق  ، ’ مريى پوپينز ‘نسيت وهم حياة املتع اللحظية السهلة بتاع  ، بدأت تسمع أحسن

  ؟ صح . احلداثة-كل هذا أكسبها خربة حياة على حساب ختبط وضياع ما بعد ، إمجالية أو بصياغة ، العشر التالية

 
نة ا قرروا ييجوا بصدورهن عر   ! أغلب صاحبا

نة.  السيىت ستارز ىف اليوم ده ها يبقى معمعة.  اوعى ما جتيش - ا قرروا ييجوا بصدورهن عر عاوزين  ؟ قال إيه ! بتقول أغلب صاحبا
لكيمونو وسطهم ! ا هم السابقة التارخييةيكونو   ، موش ها تنتج هلا فيلم سينما.  ها تبقى مشكلة كبرية.  ما ينفعش ما جتيش ! ختيل منظرها 

ا تعمل معاك حديث ىف فيلم الدى  لذات ىف يوم  ! ؟  اوعى تقول موش فاضى . ڤى دىفموش أقل من أ رة لوادى السيليكون  مث أنت حمتاج لز
  ! وفيه سيليكون دمه تقيل ) : مشريا إليه (على األقل علشان تعرف أن فيه سيليكون حلو  ، وىن خالص زى دهسيليك

حىت لو  ، سأستمتع بروايتها لفكرة فيلمها عن الشياطني ىل مرة أخرى.  مستحيل أقدر أفوت يوم زى ده ، إمنا اطمئن ، فعال موش فاضى -
ا رمبا.  يكن لينتج أبدا كمان قررت خالص اهلدية .  لن تعرف أبدا القدر الذى تغري به التاريخ بسبب أن حماولتها االنتحار قد فشلت سأخربها أ

  . حاجة متشى جدا مع املناسبة ، إللى ها أجيبها هلا معاى

  ؟ إيه -

  . اهلدا الزم تكون مفاجأة -



 

٤٦٦  

  . موش ىل أ ، مفاجأة هلا هى ) : يدغدغه ىف فضول ( -

  . My Wayعليه أغنية  ، ها أجيب هلا قرص لفرانك سيناترا !  حلوح ، آه -

متشى مع دماغها إللى  ، طبعا ها تعجبها ) : مث متفكرا قليال . ( روك× موش كله روك  ، جايز ختليها تنوع إللى بتسمعه شويه ! كويس  -
ه-دموش أجوف من بتوع عصر ما بع ، املهم يكون بقى دلوقت حجر مليان من جوه . زى احلجر   ! احلداثة إ

  ! خليك متفائل -

  . والفضل لك أنت ، احلداثة-أ أخريا فهمت إيه هى ما بعد ، أ متفائل فعال -

  ؟ إزاى -

 
ىن ، ىف النهاية لن يصح إال الصحيح لث وال حىت طريق    ،  وال بد وأن يدرك اجلميع أن ال طريق 

  ! ا الطبيعةطريق أمن ،  طريق األدغال ، فقط الطريق األول

بت على رأى واحد طول الوقت - س .  إنك  بتة على رأيها وليه  س  ،  ) بني قوسني ( ’ موش راسية على بر ‘قعدت أفكر ليه فيه 
ء إال ، احلداثة شىء قدمي قدم احلرب العاملية األوىل- ما بعد.  فاكتشفت أن السبب هو سقوط االحتاد السوڤييىت  بعد لكنه مل ينتشر كما الو

توا معلقني ىف اهلوا ، سقوط الشيوعية م  .  فدخلوا مؤقتا ىف هذا الدين أفواجا إىل أن جيدوا أيديولوچية أخرى ، واكتشاف جيوش اليساريني أ
رك اجلميع وال بد وأن يد ، لكن ىف النهاية لن يصح إال الصحيح ، وجروا وراهم جيوش من الشباب ، إخل …ظهر كلينتون وبلري والطريق الثالث 

ىن لث وال حىت طريق  أفتكر الدنيا بدأت تفوق دلوقت وتفكر ىف  ! طريق أمنا الطبيعة ، طريق األدغال ، فقط الطريق األول ، أن ال طريق 
  ! هأ ! هأ ! هأ ! عبارتك الغريبة شر األمور الوسط

وال بد من   ، حدود القدرات العقلية لإلنسان الطبيعى ألن التعقيد إللى أنت بتتكلم عنه جتاوز خالص ، الدنيا موش ها تفوق خالص -
وال تريد أن تقبل فكرة أن اليااپنيني  ،  واضح أنك لن تتخلى عن حبك لإلنسان . كائنات جديدة فائقة الذكاء واملعرفة هى الىت سرتث األرض

  . ليسوا بديال لإلنسان بل جسر ملا هو بعده

ال وسطية على اإلطالق ىف أن تبىن شيئا يظل ألربعة آالف  ؛ طحات عكس الوسطية لغوالش:  على فكرة أ عاوز أصحح لك حاجة -
ملظهر اخلارجى للحمائم ! سنة أعلى بناية ىف العامل ا أشرس بكثري مما خيطر ببالك ، أيضا أمل أقل لك ذات مرة أن ال تنخدع  اآلن أنت  ؟ ذلك أ

لطيبة الىت تبدو ع ا احلب واحلنان ، ليها للوهلة األوىلتكشف أن أمنا إيزيس ليست  ا الذاتية إ ا الشرسة  ، ومثلما تقول تطويبا تقول أيضا أ
ا الطبيعة ، الفتاكة بكل من ميس شعبها ت جبديد مل يقله أجداده املصريني!  أمنا ؛ بل تقول صراحة إ  ! هأ ! هأ ! هأ.  يعىن ببساطة داروين مل 

إمنا أنت غلبان  ) : ويربت على يد وحيد حبنان . ( تنفع كمان خلفية للفيلم ! تنفع نشيد قومى ! My Way ) : مث يستحلب الكلمة ىف فمه (
لضحك على عبارته السابقة هذه ( ! Strangers in the Nightوحمروم و دوبك تنفع عليك   ) : مث يعدل رأيه بسرعة حىت قبل أن يهم 

   . على رأى املثل دنيا برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدين.  كل الدنيا شغالة من دماغها.  كأنت برضه شغال من دماغ.  تنفع My Wayو

  . …ارسى على  ! ؟ هى بقت من األمثال دلوقت ) : ضاحكا ( -

  ! بيقولوا نبتت هلا إيدين ! خالص ، أل ) : ضاحكا أكثر ( -

  . ’ ورجل واحدة ومن غري إيدينرمبا هى فعال برأسني  ! أشك ‘:  ويعود وحيد فجأة ليأسه وجتهمه

  ! لو مسحت ، ارسى على بر)  : ضاحكا أكثر وأكثر ( -

 



٤٦٧ 

  ! انتظر مخس سنوات أخرى وميكنك احلصول على حفيدة بشكل ماريلني مونرو وعقل ألبريت أينستاين

دأ نوبة الضحك يواصل قائال ىف خالل مخس سنوات ستباع األچنة  . تصور أىن بدأت من جديد اجلدل مع مىن حول األطفال ‘:  حني 
.  وتذهب به للطبيب لريكبه هلا كما يركبون اآلن مثال لوالب منع احلمل ، جاهزة من كتالوج ىف الصيدليات إن مل يكن ىف ڤاترينات السوپرماركت

  . ’ اريلني مونرومچيينات ألبريت أينستاين أو لو أنثى چيينات پوب ماكارتىن وأ أقرتح  چييناتهى تريد طفال حليوة ب

  ! انتظر مخس سنوات أخرى وميكنك احلصول على حفيدة بشكل ماريلني مونرو وعقل ألبريت أينستاين -

ا زى مريڤت هادية وعاقلة وحساسة.  كلها مناقشات وافرتاضات ىف اهلوا . هى موش مستعجلة خالص ! اطمئن - العمر  ؟ أنت فاكر أ
هيك طبعا ع ؛ على األقل  على أية حال ده إجناز.  ساعات ٦إن مل يكن  ،  شهور ٦ن زواج واحدة زيها ال ميكن يزيد عن االفرتاضى ألية عالقة 

خد وتدى ىف الكالم ترى هل تفضل أن ما يباع ىف  ؟ چيينيةختيل أىن مل أسال مساء قط رأيها ىف مستقبل اهلندسة ال ! استناىن.  بدأت 
لكن هل هذا هو  ؛ كله بثمنه:  أجيبك ، لو تسألىن أ ؟ جاهزينرضع أم أطفال  -بويضات خمصبة-ة أجنة بشريمستقبال هو جمرد پرماركت السو 

من چيينيا السؤال هو أين سيجد روميو الشيخ حجاب ليسأله عن دعاء شراء األطفال املهندسني  ؟ السؤال احلقيقى عن املستقبل
تصور البشر  ؟ ما هى مواصفات هؤالء األطفال:  هالسؤال إللى قصدى علي.  هزر ! هأ ! هأ ! ؟ پرماركتالسو  تعرف أن طول عمرى 

ىن خالص چيينيا ها يكون شكلهماملصممني  جسم صغري  ، رأس ضخم علشان حجم املخ الزم يكون أكرب:  ال أينستاين وال مونرو ، حاجة 
  ! حل أزمة املواصالتجناحني علشان يطري وتت:  وأهم حاجة خالص خالص ، علشان توفري استهالك الطاقة

  ! اإلنسان مرحلة:  أخريا أصبحنا متفقني)  : مث مبتسما ( ! وإن ال بد أن يومها قريب ، هذه قصة أخرى ! أوه -

ال أحد :  اسأل داروين ! ال أكثر وال أقل ، طبعا اإلنسان مرحلة ! ؟ الفكرة دى بتاعتك وال بتاعىت ! ؟ مني اتفق مع مني ) : ضاحكا ( -
  ! وال أحد يدعى لنفسه أنه وحده ابن اآلهلة ، ه ريشةعلى رأس

 
املبىن التارخيى الذى تقع  ، شرد ضهرى لربهة متطلعا من النافذة للجهة األخرى من الشارع ’ للمستقبل البعيد ‘إمنا  ، لن تنتمى ألى تراث

حاجة مجيلة  ؟ فروض نسمى العاصمة هليوپوليس أحسنموش امل.  يعىن عرىب ، كلمة كايرو دى من القاهرة ‘ : فيه شركة مصر اجلديدة
ىن على فرعوىن ا امسها األصلى ، يو   . ’ مث أ

ا قاهرة العرب الذين مل ولن يغزوها أبدا!  القاهرة اسم موش وحش ‘:  مث سرعان ما يناقض نفسه وأن ما .  طول عمرى كنت فامهة على أ
ا هو إهانتهم وإذالهلم  اپنيني ها يشرتواعلى فكرة أعلنوا النهارده أن اليا  … ! ونسيب الناس ختتار ، ا تقوىل احلريةه ! أ عارف … قصد 
غري كده كل املنشئات والكليات العسكرية ىف  . يقوموا بتحسينات كبرية ىف الشوارع واملباىن واجلناين واخلدماتوها  ، خالص شركة مصر اجلديدة

 ، بيقولوا بيفكروا كمان يضموا املطار نفسه للمشروع اجلديد . تباع للشركة اجلديدة وتتنقل أماكن بعيدةمصر اجلديدة وأملاظة وطريق املطار ها ت
ىن.  ويبنوا مطار جديد بعيد عن العمران ويني يعملوا على كل األرض دى مدينة .  وبعض مناطق تقرر إزالتها ، الشركة ها تشرتى كمان أراضى 

رخيى جديدة ها تبقى امتداد جغراىف  لذبس على  ، معمار آسيوى برضه.  ملصر اجلديدة -االتنني سوا-و ىف نفس الوقت ها يبتدوا  . تااپىن 
لكامل ىف عمق الصحرا لن تنتمى  ، موش ها يكون فيه قبلها وال بعدها ىف الشرق األوسط من حيث الفخامة واحلداثة ، مشروع مدينة جديدة 

ته . زى ما قالوا ! ’ بعيدللمستقبل ال ‘إمنا  ، ألى تراث   . ’ ! ألن السيىت ستارز لن تكون إال قزما ، ساعتها روميو ها يضطر يغري حسا

  . چى إللى ها تيجى من اليااپنبس األهم منها شركات التكنولو  ، مجيل جدا -

  . على اجملىء اپنيني دولبيقولوا الست الكبرية هى إللى شجعت اليا -

ا مهتمة ، آه -   . حبفظ تراث مصر اجلديدة معروف أ

ا برتعى مهرجان على الطريقة املصرية خالص -   ! هأ ! هأ ! هأ ، ’ ةپمولد ستنا الكور  ‘:  املهم أ

  ؟ ولن تعود حى املعاشات الذى متثله إدوارد يوما ، من يدرى رمبا يعود شباب مصر اجلديدة القدمي من جديد ) : شاردا قليال ( -

  ! هأ ! هأ ! هأ ! ما الدنيا إال بورصة كبرية ! تية زى البورصةدورا ! هأ ! هأ ! هأ -



 

٤٦٨  

  . أخريا ها خنلص من الشبكجى وعصابته أهم ما ىف املوضوع أن -

م رموا.  عليه هللا ةپيد لرسالتها العظيمة كما أرادها هلا دكتور فرغلى رمحوستعود كيو  - عاوزين ينفدوا  ، كل الشركات برخص الرتاب تعرف أ
ده  ؛ وغريه وغريه ، وغسيل أموال ، أخدوا كام من وظايف جملس اإلدارة ؟ سني وجيم قبل الناس هنا ما تفتح عليهم حماكمات وقضا ، جبلدهم

  !  وهللا دمك ما راحش هدر  دكتور فرغلى . األخوان وللجماعات إللى كانت بتضرب ىف الصعيد- غري املستور ىف متويل الشبكجى لإلخوان

ه عند -   ! مرة ١٠٠٠قول  ؟ عشر مرات.  ى خرب أكرب من كده عشر مراتأ 

  ؟ إيه -

  . حاجة ها تعلن قريب ،  لألسف ما أقدرش أقوله.  أ آسف ) : وقد اكتشف أن لسانه قد زل ( -

ىن ، موش قلت لك  حضرة السيد املرتجم - .  ملا يذيعها ما عدتش الصحفى إللى بيجرى ورا األخبار علشان يفرح . أنك دلوقت حاجة 
  ؟ أقطع دراعى أنك كنت عارف صفقة مصر اجلديدة من شهر أو أكرت . دلوقت األسرار إللى بتعرفها ما يصحش تتذاع

 ، ) هبوعليم (الذى أصبح اآلن أكرب بنوك إسرائيل متخطيا الصدارة التقليدية لبنك الشغيلة  ، وكان وحيد يقصد أن مثة عرضا من بنك ليئومى
ا البنكان - هذا حيث  . مع البنك األهلى املصرى عرضا لالندماج ىف الفرتة اإلسرائيلى واملصرى لذات بعد سلسلة االستحواذات الىت قام 

لفعل ملرحلة مناقشة االسم املقرتح له . اپوأورو  اپنسيصبح البنك اجلديد أكرب بنك ىف العامل خارج أمريكا واليا -األخرية بنك :  وقد وصلوا 
ا تعرب عن نوع من القطيعة مع البالد العربية احلقيقية شرقى املتوسط ، أم بنك الشرق األوسط،  رمص-إسرائيل الشىء الذى  . وفضلوا األوىل أل

ملقارنة بني بنكهم وبني البنك األهلى ،  أثر عميقا ىف وحيد وأيضا بنك  ، هو أيضا أول بنك رئيس ىف فلسطني السابقة.  أن وجدهم يفخرون 
ربع سنوات فقط ، يهودى إجنليزى بعد االستقالل مسى على غرار امسه و  ، هذا الذى ظلوا يعتربونه مثلهم األعلى ، جاء بعد نظريه املصرى 
ومن مث  ، وكان عماد االقتصاد الفلسطيىن . مبعىن بنك البنك القومى اإلسرائيلى ، البنك القومى املصرى جعلوها بنك ليئومى ليسرائيل . لضبط
هذا إىل أن أسست إسرائيل بنكها  ، وظل على امتداد املرحلتني ينفرد بوظيفة إصدار العملة ، النشاط االقتصادى للحركة الصهيونيةعماد 
  ! أن مل تتم مصادرة أحد:  وإن مع فارق واحد ، لضبط نفس ما حدث مع البنك األهلى املصرى.  ١٩٥٤ىف سنة  ، بنك إسرائيل ، املركزى

 
  ! ألف مليون مربوك ؟ ولموش معق

ت ويبدءان ىف احتسائها بعد كل إللى حصل ده  ‘:  وميارس ضهرى براعته املعهودة ىف العثور على موضوع جديد للحديث ، تى املشرو
  . ’ ؟ املفروض تكتب مذكراتك

ىن.  أعتقد أىن اعتزلت الكتابة -   . احلقيقة أ عندى خطط 

  ؟ خري -

ىنڤيلتعرف أىن ها آخد  -   ؟ ال ماما 

قوى مما تفعله مىن نفسها ، يقفز احلاج من مقعده لقدر الكاىف الرجتاج زجاج املكان ،  ويكاد يطري ألعلى  ألف  ؟ موش معقول:  ويصيح 
  ! مليون مربوك

لقبالت  ! هايل ! هايل ‘ : وحني يعود ملقعده يصيح من جديد . وسط دهشة كل احلاضرين مما حيدث ، ويلقى بنفسه فوق وحيد يغمره 
  . ’ ؟ إزاى ده حصل

تعجبهم معروضة ڤيلال جريت وعرضت عليهم أشرتى هلم أى أرض أو .  وكانوا ها يبتدوا اهلدم فعال يوم االثنني اجلاى ،  أخدوا تصريح هدم -
ى سعر ، أى حاجة تناسبهم ، ولو مساحة أكرب ،  ولو على طريق املطار الرئيسى ، للبيع   . ده حقهم ، و

حلق . وكل رجالة القناطر جاهزين ، لو عاكسوك أ جاهز ، حنا ىف اخلدمةإ - فيه  ؟ يعاكسوك ) :  مث مستدركا ( ! ما ختافش ، لذوق و
ه حد برضه يقدر يعاكسك من ساعة حديث التليڤيچن   ! ده أنت لو طلبتها منهم ببالش يدوها لك . إ
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س طيبني جدا وحمرتمني جدا.  اهم غلطأنت ف ، أل ،  أل ؟ رجالة القناطر ‘:  يضحك وحيد .  واحلكاية موش حمتاجة خالص ، دول 
م وها أفرح لو شفتهم بنوا برج ىف مكان كويس ، لعكس  ، ا علشان اسم ماماڤيلال وأحافظ عليهملا قلت هلم أ عاوز أرجع ال.  أ سعيد 

لظبط وعلشان يقنعوىن قالوا يكفينا حتط لوحة أو تطلع إعالن تشكر  ، راحة صمموابص.  وأ طبعا ما رضيتش ، عرضوا أرجعها وبنفس الفلوس 
  . ’ فيه

ت على العقارات انتهت ، اطمئن - م إللى أنت بعت فيها ، املضار  ٨أو  ٧لكتري ها تدفع  . واألسعار رجعت تقريبا لنفس أسعار األ
  .  مليون ىف حاجة أكرب حبتني وها تبسطهم أوى

ا موش تضحية كبرية زى ما أ فاهم ، كده فعالقالوا ىل   - خدوا أرض وها أحط :  أخريا اتفقنا.  بنفس التمنڤيلال لو رجعوا ال ، وأ ها 
س كتري الزم أشكرهم ، ألن وأ كده كده ها أحط لوحة ، أنتم تستحقوا االتنني . لوحة   . عندى 

لغاية كل إللى احتملوا اخلطر وهم بيحاولوا  ، لغاية الدكتور فرغلى العظيم وشركته ، س كتري من أول صحفية صغرية امسها هالة ‘:  ويضيف
  . ’ ! كان هلا أثر أكثر مما تتخيل هى أو يتخيل أحد ، حىت خادمة بسيطة امسها رمانة . يصلحوا البلد دى

وأكرت  ، جبد وقفوا جنىب حىت من غري ما حيسواس كتري  ‘:  مث يشري للحاج رابتا على يده بنفس احلنان الذى تلقته يده هو قبل حلظات
  . ’ بكتري مما يتخيلوا

  ؟ اوعى تنسى ، أ إللى أنقذتك من املوت ! طبعا ! طبعا ) : يدغدغه من جديد ( -

أى  أنت موش فاهم أى حاجة ىف ) : وحياكى وإن بنربة حزينة كلمات اعتاد قوهلا ضهرى نفسه له (؟  هو ده الفضل إللى أنت معتقده -
ىن أكرت وأكرب بكتري مما تتخيل.  حاجة فه ، فيه أفضال  عتربه شىء  أو حىت طول عمرى ما  ، وتقريبا نسيته ، لدرجة أن إنقاذى م املوت 

  ! فكرت فيه

 
  عامل قائم على التنافسية اخلالصة الىت ال ترحم أحدا
ا ونسعى إليها   هو اليوتوپيا الوحيدة الىت جيب أن حنلم 

ا الصحفية وإللى ممكن تنشر شهادتك إللى كنت عاوز تقوهلا ملا خفت  - الة رغم أ سأل أنت ليه اتصلت ىب وما اتصلتش  ىل شهور 
أو جايز قال لك الناس ها تصدقىن أ وموش ها تصدق كالم حد من .  عقلك الباطن قال لك أىن أ إللى ها أتصرف وها أنقذك ؟ متوت

  ! ؟ صح.  الصحافة

طن)  : مث شاردا ( ؟ موش أنت برضه اإلله إللى الزم نصلى له ىف وقت الشدة)  : ضاحكا ( - كل إللى حصل أن   ! ما أفتكرش ؟ عقل 
ىل شوفه ىف السنتني األخريتني.  أنت الوحيد إللى جه ىف  عاوز إيه .  كل يوم بنشوف بعض وقاعدين جنب بعض.  أنت أكرت واحد بقيت 

طنمته ؟ أكرت من كده طن.  كل شىء جايز ، أو فعال ! يأ ىل احلكاية موش عاوزة عقل    ! جايز فاوسيت.  جايز عقل 

  ؟ فاوسيت -

الفلوس دى .  پيدبعد ما بعت أسهم كيو  ، مليون جنيه ٣٠زى ما أنت عارف أ دلوقت بقى عندى حواىل .  زلة لسان.  قصدى فرويد -
ا فلوس ماما ىف األول واآلخر األصل فيها.  موش من حقى وأعتقد جاء الوقت  ، وكم كنت أعاىن بسببه ، وأنت تعرف رأىي ىف املال السهل ، أ

دة فيها جه معظمها من مسامهني صغار جداد ، نيا . والفرصة كى أطهره بعد تسوية .  ضاعت منهم وجت لواحد زىي ، اندفعوا لالستثمار ، الز
ألفعال اخلريية)  : مث مبتسما بعبارة اعرتاضية . ( مليون ها يبقى معاى حاجة وعشرين ڤيلالموضوع ال   … ومبا أىن لست مثلك أؤمن 

ا ) : يقاطعه ( - ا بيزنس كأى بيزنس ؟ ومن قال لك إىن أؤمن  ال شىء يفعله  ) : مث ضاحكا . ( ادفع حبة واحصل على سبعمائة . إ
للمستشفى سوف ىف حادث لو ذهبت مبصاب .  بعضهم شىء جيد وعالمة تقدمعدم مساعدة الناس ل!  كل شىء مبقابل  . البشر لوجه هللا

خلربة سمث بعدها  ، تتعرض للتحقيق ويضيع وقتك نك السبب ىف العاهة الىت أصابته ألنك لست  ك  ريفع عليك قضية تعويض متهما إ
نتهاك اخلصوصية أو هتك العرض ، الكافية اإلسعافية لفعل  ، شهود على أنه طلب إنقاذك لهلديك وجد ال يأنت و  ، أو حىت يتهمك  أو رمبا 
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لفعل من قبيل اإلنسانية والشهامة الصح أنك تطلب املستشفى بنفسك أو تطلب واحد قريبك أو صديقك زى ما .  تكون قد أقدمت عليها 
  ؟ ، صح ى عودة للخلفوكل حماولة لتجاوزها ه ، قيم الدغل هى األرقى إطالقا واألكثر تقدما.  عملت أنت ملا تعبت

ا ونسعى إليها ! لضبط - وآمل أن نكون قد  ، عامل قائم على التنافسية اخلالصة الىت ال ترحم أحدا هو اليوتوپيا الوحيدة الىت جيب أن حنلم 
  . ’ احلريةمعهد آمال نور لدراسات  ‘أمسيه ال يهدف للربح  معهداڤيلال أ قررت أعمل من ال ، املهم.  اقرتبنا خطوة منها

  . قصدى اسم جديد ومجيل ) : ويستدرك بسرعة ( ، اسم غريب -

ت ! ’ احلرية ‘ ) : شارحا االسم ( - وها ندرس ما هى حدود  . املاضية واحلاضرة واملستقبلية ، االقتصادية والشخصية.  ها ندرس كل احلر
 ، فسم تقييم للشركات.  ز أحباث يطلع تقييمات آلفاق االقتصاد االستثمارقسم مرك.  لنسبة لالقتصاد ها حناول نطبقها عملى.  انتقاص احلرية

ىن لدورات مسائية .  زائد موقع إنرتنيت ، ممارسة واقعية للشفافية قطاع خصوصى ها تطلع ىف جملة شهرية أو جايز أسبوعية كمان ها أعمل قسم 
  .  أول تالميذ ها يكونوا عارف وأصحابه.  اجلاد ىف األسهم نعلمهم أصول االستثمار الصح ، بتكلفة رمزية لراغىب االستثمار

  ! ؟ وجايز ختللى العيال الصيع دول معيدين بعد شوية ) : ضاحكا ( -

لشغل اجلديد.  رمانة كمان ها تشتغل ىف املعهد.  جايز -  ، قلت هلا ده شغل متعب.  وسألتىن هل هلا وظيفة فيه ، فجأة لقيتها بتهنيىن 
بتقول عرفت  … ؟ لكن إللى موش فامهة هى عرفت حكاية املعهد منني ، أ فاهم هى ليه مصممة تسيب البيت.  صممت.  بيتوغري شغل ال
  ! حساسها

حة معاك ىف البيت ! هو بعينه بغباوته - ا موش مر .  جايز  سيدى عصفورة قالت هلا.  وربنا استجاب هلا ،  جايز صلت لربنا وقالت له أ
  ! جةجايز أى حا

  ! بس أ لسه ما قلتش لربنا على حكاية املعهد ! عصفورة من عصافري اجلنة ! فهمت ، آه -

  ! ؟ أنت عاوز تتدخل ىف شغله ! ؟ موش بيقولوا عجيبة هى مسالك الرب!  ده ربنا بقى -

يستجيب لطلبات الناس من غري ما يطلبوها موش برضه بيقولوا إنه ب ! يتدخل دائما فيما ال يعنيهالذى  ’ هو ‘ له من إله لعني  ، فعال -
)  :  مث مستنكرا كلمة سابقة تذكرها اآلن ( ! ؟  someone to watch over meأو بيقولوا  ، أو بيقولوا الرب راعى فال يعوزىن شىء ، أصال
  ؟ إزاى تفكر كده ؟ ببالش ڤيلالآخد ال

هزر -  علشان ما  ، أى واحد النهارده فاهم أن كل إللى مت ده.  پيوترأرسطو وكم كل حاجة كده عندك  ! ر -ـز  -هـ  -ـأ  -بـ  ؟  عم 
خد حاجة ببالش م ما كان فيه حاجات ببالش . يبقاش فيه فساد واستغالل نفوذ وحد    . موش وحيد إللى يعمل كده ، افرض حىت أ

على األقل  ، ال أريد أن تكون على أى ديون ألحد.  أ عملت كده علشان أن مشكلىت أىن عاوز أسدد ديوىن ال أن أزيدها ، لظبط -
كمقر هلذا  -بعد عودته ملصر-لقد عرض على مبىن اجلامعة العربية املنحلة :  سأخربك بسر . ذلك النوع من الديون الذى ال جيعلك تنام بعمق

  . طبعا عن أن أجلس ىف مكتب نقيب العرجبيةهيك  ، وأ الذى تقززت من جمرد فكرة أن تطأ قدماى ذلك املكان الرجس النجس ، املعهد

فهمك أحسن منك ؟ موش عاوز ديون -   ! موش قلت لك 

 
  ! ’ املتوحشة ‘قناة 

ستشرف على النشر .  هالة وافقت تساعدىن . سأبدأ من الصفر من جديد مبرتب من املعهد نظري اإلدارة ونظري ما سألقيه من حماضرات -
  . نيتواملطبوعات وموقع اإلنرت 

ىن ! الاااا ، ال ، ال ، الاااا - مسعه ده حاجة    ! ؟ ’ ٢مدرسة شيكاجو  ‘مشروع لـ  ؟ إيه.  إللى أ 

  ! ما تروحش لبعيد أوى كده -
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ليف  ، ده إحنا قريب ها نقرأ كتب وكتب ! الاااا ، ال ، ال ، الاااا - ى تقول ضهر وها  ، وأرجع وأفكرك ، وحيد الديب ’ الدكتور ‘من 
ىن ‘أو ترتجم  ’ چيينيةپى الاألنرتو  ‘أنت لسه بتفكر تعمل كتاب امسه .  قال  ، موش قلت لك دنيا براسني ؟ وال الدنيا اتغريت ، ’ الچيني األ

ا ستستمر على حاهلا أبدا   ! ؟ يعىن ال تثق 

  ؟ هذا هو معناها ! أخريا -

، هى ها تفضل لغز لغاية ما يظهر بعد كام سنة أو كام ألف سنة حد عبقرى  يكوحياتك أ لو أعرف معناها موش ها أعزه عل ! إطالقا -
ها نشوف  ؟ مقاالت إيه وكتب إيه ! الاااا ! أنت فوق كل األلقاب ؟ دكتور إيه ؟ دكتور)  : مث يستدرك ،  ويطلق ضحكة طويلة ( ! يفهمها لنا

  ! قناة العلمانية

  ! عن أن أعمل قناة للعلمانية اجلديدة أ أفضل أن أعمل قناة حلى مصر ! هأ ! هأ -

  ؟  إمنا أصبحت أكرت منك أرسطية ، وتعرتف أىن موش تركت األفالطونية بس ، أقول لك اقرتاح -

  . قول -

طق غري رمسى بلسان أمنا الطبيعة - اعمل قناة عن  ، كل دى أفكار وكالميات  ؟ يبقى علمانية إيه وبتاع إيه ، أنت موش بتقول أنك 
قول لك احلكومة وسخة والشعب أوسخ . الرأمسالية املتوحشة ،  اد احلراالقتص رائك ألرض   ؟ أنت صدقت ملا كنت  كنت عاوز بس أنزل 
ت ، الواقع كد أنك ملم بكل التحد ال بد .  موش جمرد ترفع إيدها من الشئون االقتصادية واالجتماعية ،  احلكومة الزم تكون أمنية حديدية.  أ

لفعل.  من األقلية العربية الطفيلية الىت كانت تتعيش من االبتزاز واملزايدة وتلويث السمعةمن التخلص  .  وشكرا حلورس أن حتقق كل هذا وذاك 
اتضح أن الشعب ال  ، وها أنت ترى ما جيرى اآلن . ساعتها فقط اجنلى معدن الذهب الذى صنعت منه چيينات الشعب أصل احلضارة هذا

م البكر صافية السماوات . ببساطة ألنه مل يكن كذلك يوما ، صلة كما كنا نعتقدميت لالشرتاكية ب مصر الفرعونية مل تكن  ، ففى تلك األ
 الكل يكدح ،  ال أحد يطالب:   بني عشية وضحاها أصبحت الدنيا غري الدنيا ، انظر حولك.  لتستطيع أصال ختيل شيئا غري القانون الطبيعى

  . احلاىلملائة العام  ١٠يتوقع القتصاد منوا  العاملى والبنك ، ويبتكر وجيتهد

ما هى .  والكتابة ما إال تدوين للنتائج ، شغل أرسطو احلقيقى هو البحث العلمى ، أ أخجل من مهنة الكتابة والكالم ؟ أقول لك سر -
نفكك تالفيف الشعر األشعث من  ! إننا املاشطة:  لتشبيهقد تعجب ل ؟ ، أو العلوم الطبيعية عامة ، أو منهج التحليل والرتكيب وظيفة أرسطو
، ال حنذف شيئا وال نضيف   حنن ال نغري منه شيئا.  مث نعيد تصفيفه حبيث يظهر على طبيعته ىف شكل ميكن متثله واستيعابه ، بعضه البعض

ئعى الكالم والشعاراتلكن لألسف استشعر أن الكتابة تضعنا خ.  ، وجعله مفهوما للغري ، فقط حناول فهمه شيئا يصمت  . ( طأ ىف خانة 
  ! ’ املتوحشة  ‘قناة :  ) وجيرت الكلمة (إمنا هى فكرة تستحق البحث )  : لربهة

 
  ! كتبت عليكم الكتابة وهى كره لكم

مبا ىف ذلك فهمى لك  ، أنت ما تفهمش ىف الناس ضفر إللى أ أفهمه ،  أخ … ! كتبت عليكم الكتابة وهى كره لكم  ) : ضاحكا ( -
  . سنة ٥٦وأنت  دوبك  ، مىن بتقول موش ها ختلف إال بعد السبعني ! بداية جديدة:  إيه املشكلة صحيح ؟ وبعدين إيه ! أنت نفسك

ث -   . لألسف خسرت معظم األ

حلاجات الشخصية زى الصور والساعات وال ! وال يهمك - وبرضه .  وبعض التحفو پيانأ الحظت أنك احتفظت حبجرة املكتب و
ىن.  الفورد   ؟ تفتكر ىف معهد زى إللى ها تعمله ها حتتاج سفرة وال أودة نوم ؟ عاوز إيه 

.  كسلت حىت من صعوبة نقله.  كان املفروض أسكن سكن عادى موش مفروش وآخده معاى.  ما كانش املفروض أبيعه.  تسرعت -
خد شنطته ويدخل مكان ينام فيه بعد كنت   . كنت زى إللى بيهرب من كل حاجة ساعتها ويكون أفضل لو  ، دقايق ٥عامل زى واحد عاوز 

  ! ما يصحاش خالص
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س عارفة أصلها ؟ إيه الكالم الفاضى ده - موش أنت .  وذكرى والدتك لسه عايشة فيها عندهم ، أكيد حاجة مامتك دى موجودة عند 
ر ما .  علشان حيافظوا عليها أحسن منااپىن أو املرتوپوليتان عها للمتحف الربيطاىن أو الياأو بي ، برضه إللى كتبت مرة تطالب خبصخصة اآل

  ؟ موش لسه بنقول بداية جديدة ! بص لقدام ! اصحى.  كفاية األفالم بتاعتها.  تعيش بعد كلناوها  ، والدتك خملدة ، تشيلش هم

  . ’ إدوارد ها يطلق خالص ‘:  أخد الكالم ىف شربا ونسينا نقول لك ، على فكرة:  بعد حلظات صمت عاد احلاج وقد تذكر شيئا فجأة

  ! بداية جديدة.  سنة ٤٨ دوبك  ) : مث يضحك ( ! ممتاز -

  ؟ بتاعتك ’ احلرية ‘وليه ما تقولش  -

لرتاضى كان معلهش ! أنت عارف رأىي !  ممكن - سيطرة وخالفات ونكد زى  ، إمنا غري كده ، لو فيه حب والتزام متبادل وقيود اختيارية 
  . احلرية أحسن ، حالة إدوارد

  ! العالقات مستحيلة : أو عارف رأى البت مىن -

  ؟ الكنيسة وافقت ؟ إمنا إزاى ده حصل ! برضه ’ حرة ‘هى  -

  . ويروحوا احملكمة ، پروتستانىتها يقلب !  أبدا -

  ؟ مصر اجلديدةأظن دلوقت ها تبطل تقول عليه من غزاة  ) : ال يزال يضحك ( -

  ! مهما عمل پروتستانىت حقيقىوال ميكن ها يبقى  ، دمه مصرى صميم ! بعينه ! أبدا ) : يصيح حبزم لفت األنظار من جديد ( -

  ؟ موش كفاية عليه املأساة إللى هو فيها.  أنت ها تفضل ظامله كده على طول -

شفت خدمته .  واستىن ، وأ قلت له خسارة ، ن ها يبيع شقة رمسيسعلشان كا ؟ چانس ليهأنت عارف أ شاركته ىف األ ! لعكس -
جايز يفتحها عليه .   ملرة كمان يسيب بيت شربا ملينا.  وجايز ربنا يفتحها عليه بعروسة بنت حالل ، دلوقت ها يطلق وممكن يسكن فيها ؟ إزاى

  . ربنا هو كمان

ده ها  ؟ إمنا متأكد أنك خدمته كده ) : مث ضاحكا ( ! م اآلخر لعبت له ىف دماغهيعىن  ) : بلهجة تقريرية بطيئة جتز على األسنان ( -
ت غريبة عجيبة   . كل شىء ، وادعة أو مرعبة ، مجيلة أو قبيحة ، مفرحة أو حمزنة ، يعيش وسط ذكر

لثة عاصفة ، هكذا احلياة - م دافئة وأخرى ساخنة و   . ينها وتلغى األخرىوأنت ال تسطيع أن ختتار جلسات بورصة بع ، أ

متهيأ ىل رحية اهلوا نفسها موش ممكن تضيع من الشقة .  كفاية صاحبات روميو.  كفاية أشكال الناس.  كفاية  أخى يوم زكايب الفلوس -
ىن ، أل ! مرات ١٠حىت لو دهنها    ! ؟ وفوق ده وده عاوز جتوزه 

لست  ؟ أم ميوت املسيح ، أن ميوت يسوع:  ترى أيهما كان األصح!  ملاذا تركتىنكفاية صرخة إهلى إهلى  ! كفاية نبيل  ) : سى شديد ( -
ملواجهة امللحمية األخرية مع املسيح أنت ها .  إمنا استىن هنا ) : وينقلب للبهجة من جديد ىف حلظة ( ؟ الضد-واثقا أن األخري كان األجدر 

لتفصيل ، احكى ىل ، احكى ىل.  خدىن ىف دوكة   ؟ إمىت قررت الكالم الكبري ده ، دىڤيلال ى جت لك فكرة الإزا.  و

  . وتكيفت على االستسالم وحماولة النسيان ، أو مبعىن أصح اتعودت اعتربه منتهى ، بصراحة كنت نسيت املوضوع ، لصدفة عرفت -

  ؟ ڤيلالإمشعىن دلوقت فكرت ترجع ال ، الفلوس معاك هلا كام شهر.  ده كان سؤاىل -

  . ڤيلالسوط أن سنة ونص مرت من غري ما تنهد الأ مب -

خد تصريح هدم ىف سنة ونص ، قلبك أبيض - سة    . برضه ما جاوبتش على السؤال ! ده إجناز ، ڤيلال على قصر الر

  . ڤيلالفجأة حاجة صحتىن ملا شفت املعدات واقفة قدام ال -
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قبل كده ما كنتش شايف فايدة من .  أنت قررت تبقى مستشار بطريقتك.  همكأ أف.  احلكاية موش كده ! الاااا ، ال ، ال ، الاااا -
كان الزم كل البلد تتغري علشان .  البلد كلها اختلفت.  دلوقت الوضع اختلف.  أو اسرتجاع أى حاجة من حياتك األصلية،   ڤيلالاسرتجاع ال
  . تتغري أنت

لعكسمث يفرمل قليال من ابتهاجه لكن دون أن يقلبه ألى شىء  كده أ فهمت ليه أنت موش طايق تصرب للصبح على  ‘ : ميكن أن يوحى 
رة مامتك   . ’ ؟ ز

 
  ، مبا أىن أ اإلله الذى يعرف كل شىء
  ، ومبا أنه لطاملا حبث علماؤكم عبثا عن املعادلة الفائقة الىت تفسر كل شىء ىف الكون
  ! فإليك اآلن مىن تلك املعادلة

خلارجكان و  ، املزيد من رشفات من املشروب الذى أمامه احتسى كل منهما كى ذلك   ، وحيد هو الذى شرد هذه املرة مع اجلو العاصف 
ملاذا نرفض  ، وملاذا نكره احلر ،  ملاذا حنمى أنفسنا من الربد:  أنت اإلله الذى يعرف كل شىء مبا أنك ، لدى سؤال فلسفى ‘:  يعود متسائال

خة ذا ملاو  ، لبشرتنااجلفاف    . ’ ؟ وسطيةلل ا كله انتصاراأليس هذ ، عليهاالزائدة نرفض أيضا الر

 ، مبا أىن أ اإلله الذى يعرف كل شىء … ! أنت ىف كل هذا تبحث عن شروط شديدة التطرف من حيث مالئمتها جلسدك ! لعكس -
الكون معادلة من   … ! فإليك اآلن مىن تلك املعادلة ، ىف الكونومبا أنه لطاملا حبث علماؤكم عبثا عن املعادلة الفائقة الىت تفسر كل شىء 

لتفاضل مخسة حلول ن عند  ، قيم دنيا عند الصفر وعند النصف وعند الواحد:  الدرجة اخلامسة هلا  وارسم  ، ٠.٩٥و ٠.٠٥وقيمتان قصو
 ! هأ ! هأ ! هأ … ! M as in Mona ؟ هاشوال ما تعرف Mتعرف الـ  ! Mها تلقاه زى حرف  … ! هأ ! هأ ! هأ … !  أنت املنحىن

عامة أنصحك أن  ؟ وال ما بتنفعلش إال على ذكر اليمني املتدين ؟ انفعاالت ٠/٠ ٥فني الـ  ؟ أنت ما بتضحكش ليه ؟ صح ! ؟ قدمية …
  ! ليس هو األمثل ٠/٠ ١٠٠ألن املناسب بنسبة  ، لك ٠/٠ ٩٥تبحث عن درجة احلرارة والرطوبة املناسبني بنسبة 

م أن .  أ ال أعتربها مدحا ، مبناسبة إله إللى بتوصفىن بيها ‘:  وينقلب ضهرى للجدية داميا أحسن  ٠/٠ ٩٥عاوزك ما تنساش ىف يوم م األ
  . ’ ! ٠/٠ ١٠٠من 

  . ’ ؟ لكن هل سيقف على ساق واحدة كأىب قردان أو ما شابه ، رأس ضخم وجناحني ‘:  بعد برهة يعود وحيد متسائال من جديد

  ؟ إمشعىن -

  ؟ علشان يبقى فعال برأسني ورجل واحدة ومن غري إيدين -

حلكاية دى كتري ! هأ ! هأ ! هأ - ومن مث متذكرا سؤاال سابقا  . ( وركز ىف شغلك اجلديد ، حاول تنسى ؟ أنت ها تفضل شاغل نفسك 
نية   ؟ اخلالصة أنك موش ها تكتب مذكراتك دلوقت)  : فعاد يلح عليه مرة 

  ؟ أنت مهتم أوى كده ليه مبذكراتى -

  . علشان ىف احلالة دى أ إللى قررت أكتب -

  ؟ تكتب إيه -

اوها .  ها أكتب رواية -   ! تكون أنت واحد من شخصيا

  ! بس أنت ما بتعرفش تكتب  حاج ) : صاح بدهشة عالية الصوت لفتت األنظار أكثر من أية مرة سابقة ( -

  ! رب  سيدىأج ) : دوء متواضع ( -

وى تسميها إيه)  : رافعا نغمة السخرية ( - كيف اتضح أىن خاىل من الچيينات  ‘أم  ’ ؟ كيف جنوت من املصري الصحراوى ‘ ؟ و
  ! هأ ! هأ ! ؟ ’ ؟ العربية
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ن دفء مصر ودفء  سيدى كل ما ىف األمر أىن ها أستعمل شوية املعلومات إللى عندى ع ؟ مني قال لك أصال أن الرواية عىن أ -
وعن عواصف العامل واضطراب  ؛ وعن سخونة الصحراء ورمال الصحراء ودماء الصحراء ؛ قصدى قعدة رمسيس ، خضرة مصر ودفء قعدة مصر

  . بس أستأذنك أسألك كام سؤال عن شوية مواقف حصلت كده . العامل وعصور الثلج واملستقبل اجملهول

ت.  بسيطة خالص .  سيدى ، أوى ، أوى - سنني ىف  ١٠بس أنت ما كملتش  !  ريت دى تكون املشكلة الوحيدة ىف كتابة الروا
  ؟ عاوز تغري مهنة بسرعة كده.  سنني بس ٥ ، البورصة

مث جايز لو صاحبه كان   ؛ ! ؟ إمنا حصة إمالء من عمر ، إذا كان القرآن نفسه طلع موش قرآن!  ؟ قرآن ’ صدمة املستقبل ‘ويعىن هو  -
ىن حرية  ، يسرى بتلح على بتقول أطلع على سيناء وأستغل حتة م األراضى بتاعتها ! ١٠سنني موش  ٥كان قال  ، ىن النهاردهكتبه  ومد

ألرض . أى حجم ، أى حاجة ، چىتكنولو  ، صناعى ، زراعى ، أدرس أى مشروع أحبه ولو  ، وأحط فلوسى لو عاوز ، وأ مبجهودى ، هى 
نية هل .  وجاهزة لكل حاجة ، هى تعرف كل الناس . ومن أى حتة ىف العامل ، دخل أى شركاء وأى متويلوأ ، موش عاوز بالش حية  لكن من 

أمى كمان بتقول موش مستعدة تسيب .  وطبعا ما نقدرش نروح ونسيب مىن وحدها ، أسيب إجالل ومىن وأمى ىف القاهرة وأروح وحدى
  . إزاىوإن كنت عارف سكة إقناعها  ، القناطر

  ؟ إزاى -

ا - وية بعد كده تسافر  ، نج اجلاىر پالس ، على أية حال مىن ها تتخرج بعد سنة.  ها أفهمها أن دى مغامرة جديدة زى مغامرات شبا و
  ! وبعدين نشوف الدنيا ها متشى إزاى ، بني هذا وذاك قررت أقضى السنة دى أكتب رواية.  تعمل املاسرت بره

 
  ؟ كيف حدث ذلك  ! الكل مبتسمون ؟ اذه ما ! ؟ حقا -

  ! ؟ هل التغيري الذى جرى للبالد كان عميقا هلذه الدرجة …
  ! التغيري الذى جرى لك أنت ، كان عميقا ، نعم -

وى تسميها إيه -   ؟ و

  ؟ إيه هى -

  . الرواية -

  ! جايز أمسيها ثالثية البنائني.  لسه ما استقرتش على عنوان -

مث حني يهدأ يرد عليه بنفس كلماته ونفس   ( ؟ وكمان ثالثية ؟ رواية ) :  ويعلو صوته من جديد ، ستغراب شديد يضرب كفا بكف ( -
ا مث يشرد  . ( سنة ٦٠وأنت  دوبك  ، مىن بتقول موش ها ختلف إال بعد السبعني ! بداية جديدة:  إيه املشكلة صحيح ؟ وبعدين إيه ) : نربا
يكى زى بتاعك ؟ إيه دلوقت عارف أ قررت )  : للحظة   . جايز أحس يوم أىن شباب زيك.  أىن أشرتى شووز 

إيه رأيك مبا أن چينوم  ، مبناسبة الشباب أو مبناسبة املعهد أو مبناسبة رمسيس إللى قفلت . يوم األربع ها أوديك للمحل ىف السيىت ستارز -
  ! وأضمن لك أنه ها يطلع ولد وسيم جدا ، وهالة تربوا واحد صغري ىف املعهد إيه املانع أنت ، رمسيس الثاىن بقى موجود على اإلنرتنيت

مد أبدا -   ! ؟ أنت موش ها 

  ؟ أال تالحظ شيئا ىف الوجوه حولنا -

  ! وجوه عادية ، كال  -

  ؟ ’ اضمحالل وسقوط اإلمپراطورية الرومانية ‘ما هى العبارة الىت أثرت فيك من كتاب  -

  . كل الكتاب أثر ىف  -
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  . أقصد العبارة الىت ختص وجوه املصريني -

  . اجلنود الرومان وجدوها وجوها كاحلة متجهمة ! فهمت ! آه -

  ! ؟  وماذا ترى حولك اآلن -

  ! ؟ هل التغيري الذى جرى للبالد كان عميقا هلذه الدرجة … ؟ كيف حدث ذلك  !  الكل مبتسمون ؟ ما هذا ! ؟ حقا -

تم مبخالطة الناس ، التغيري هو أنك مل تكن جتلس أبدا إىل مقهى ! ذى جرى لك أنتالتغيري ال ، كان عميقا ، نعم - أو  ، وإن جلست ال 
لكن  ، أنت معنا ىف رمسيس لنحو عام ونصف مل نكف فيها حلظة عن الضحك واهلزار حىت ىف أحلك اللحظات.  حىت جمرد التطلع لوجوههم

ا ىف كتاب ، ليس ألن الرومان جاءوهم ىف زمن ردئ عصيب  ال أحد يبتسم وهو يسري ىف الشارع ، نعم.  املوجود ىف خمك ال يزال عبارة قرأ
، وليس حىت ألنه شعب  ) ! ؟ أليس كذلك ، واألفالم الكوميدية واملسرحيات الكوميدية ، هو سيد النكتة (وليس ألنه شعب نكدى  ، أسود
أما حني جيلسون  ، هم ال يبتسمون ىف الطرقات ألن ال داعى هلذا ،  ببساطة.  لتاريخوهكذا هو منذ فجر ا ، ، إمنا ألنه ببساطة شعب جاد حزين

تظهر فورا البشاشة واملودة والرضا وحب الغري وحب  ، حني يتفاعلون -حولك-وهنا .  لبعضهم البعض فأحتداك إن رأيت أحدا منهم متجهما
  . احلياة

  . بسبب وبدون سبب ، هكذا ، رجل دين دائم االبتسامأ ال يقززىن شىء قدر وجه رجل سياسة أو  ، فعال -

  ! هأ ! هأ ! السبب ىف االبتسام طوال الوقت أنه يكذب طوال الوقت ؛ ال يوجد شىء بال سبب -

  ! هأ ! هأ ! هأ ! لظبط -

 
  ، ال حلول وسط بعد اليوم ، ال هروب إىل األمام بعد اليوم:  بكلمة واحدة

م كانت األجواء نقية واحلياة رحبة واألذهان صافية رآه اإلنسان املصرى األول ىف اهلواء فقط اإلصرار على كل ما   . أ
  ! إمنا مسألة حياة أو موت ، ليست ترفا ، إن االنطباعات األوىل الىت ال تتكرر هذه …

درا ما يشرد ، شاردا ( -   ! هذا هروب إىل األمام ) : وهو الذى 

  ؟ ماذا -

  ! لهرم األكربكل الطرق تؤدى ل  -

  ؟ ماذا تقصد -

ت اجلديدة هروب إىل األمام ، ىن هروب إىل األماماپاحللم اليا ، استقالل أمريكا هروب إىل األمام - كل هروب ىف اجلغرافيا هو .  كل البدا
ت الدينية ىف اإلمپراطورية.  هروب من مواجهة املشاكل أم سببه استحالة التعايش بني  ، كان جمرد مزاجية من فئة ما ، هل تردى أوضاع احلر

هو  ، من قال إن إلقاء الشاى ىف احمليط متردا على الضرائب الباهظة.  ال بد أن طرفا واحدا هو الذى كان على حق ؟ احلضاريني واألقل منهم
ا ، ؟ هل كان امللك يقيم حفالت جنسية بتلك الضرائب تلقائيا فعل تقدمى أو انتصار للحرية وهو  ، أخص وظائف اإلمپراطورية أم كان يوفر 

 ، أعد النظر ىف نتيجة احلرب العاملية ، حبثا عن الغد األمثل.  رحلة إىل املاضى -وخطوة خبطوة-هى  ، واضح أن رحلتنا للمستقبل هذه ؟ األمن
  . جتاه اخلاطئلنكتشف أن كل التاريخ سار ىف اال ، وسنظل نغوص رجوعا ىف الزمن ، مث أعد النظر ىف استقالل أمريكا

لفعل العودة ملصر الفرعونية لنجعلها مرجعية لكل احلضارة … ؟ تقصد مصر القدمية - ا طور احلضارة الوحيد الذى  ، جيب  على األقل أل
ت من فراغ ، وقطعا هذا مل يكن صدفة ، استدام لثالث ألفيات   . ومل 

إمنا  ، بل ليس أى إله ، إمنا كان إهلا ، أو حىت نصف إله ،  يكن الفرعون إنساآنذاك مل.  بل حتديدا اململكة القدمية من مصر القدمية -
ملوك اململكة اجلديدة كانوا .  دائما كان احلل الوسط هو اخليار السهل ، لألسف.  اإلله املقاتل وقد تناسخ ملكا تلو اآلخر ، حورس شخصيا

م كبريات لكهنة م أو بنا فكانت   ، األسوأ أنه ىف عصر ما بعد امللوك اختار الغرب فصل الدين عن الدولة.  آمون الحتواء الدين يعينون أخوا
بينما كان املفروض من البداية اإلصرار على أن .  دميوقراطية وحقوق إنسان وتداول سلطة وتعددية ثقافية وتعايش وكل هذا اهلراء ، كارثة الكوارث
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دة ، اإلصرار على الفرعون حامل الرمح ، كماإلصرار على أن من ميلك حي ، الدين هو الدولة وعلى أن ال تعايش مع  ، اإلصرار على اإل
فقط اإلصرار على كل ما رآه اإلنسان املصرى  ، ال حلول وسط بعد اليوم ، ال هروب إىل األمام بعد اليوم:  بكلمة واحدة؛  الطفيليني والفشلة
م كانت األجواء نقية واحليا األول ىف اهلواء إمنا مسألة  ، ليست ترفا ، إن االنطباعات األوىل الىت ال تتكرر هذه … . ة رحبة واألذهان صافيةأ
  ! حياة أو موت

حجاب ما جييش  … ! أنت أعىت سلفى شفته ىف حياتى … ؟ اء النقيةو األج ؟ حورس ؟ اململكة القدمية ؟ اهلرم األكرب ) : مقهقها ( -
موش أنتم برضه إللى بتحسبوا كل  ، إمنا موضوع أمريكا ده عاوز حبث ) : مث مرتيثا ( … ! كطول عمرى كنت شاكك في …!  فيك حاجة

ألنرتوپى لغلط ونشرت كارثة الدميوقالطية واحنازت للطرف اخلطأ ىف احلربني العامليتني ؟ حاجة  هى  ، طب زى أمريكا إللى زى ما بتقول استقلت 
ردة صنعت  ، لكن منهم أخرجت روكيفيللر وإديسون وفورد وإللى زيهم ، متساوون كلهم فقراء وبسطاء بشر ، برضه إللى بدأت مبادة داكنة 

.  متاما كما تصنع اجلاذبية من املادة الداكنة جنوما ملتهبة وحيوات جديدة ، عرفه التاريخ وال يكف عن التصاعدومعرىف أعظم استقطاب طبقى 
  . ى عرفناهپمتهيأ ىل رغم كل شىء هى أقوى قاهر لألنرتو 

  ! عجيبة هى مسالك الرب ) : مقهقها ( -

 
ا إن ذروة ما استطاعت أمنا الطبيعة اخرتاعه    ؛ ىف كل التاريخ الطبيعى هو شعب مصربكل جالل جربو

  ! وخريا وبناءذلك اللولب املزدوج املسمى چيينات القومية احلضارية الذى انتشر فمأل اجللوب مناء 

تى وتذهب كما مؤشر البورصة . هى أال تفقد ثقتك ىف هذا الشعب أبدانصيحىت  ، املهم - لكن تبقى چييناته منيعة  ، العصور املظلمة 
تقرتب منه حىت تكتشف طبيعته االنبساطية أن ما إنك .  لوقت طويل أال تنأى بنفسك عنهنصيحىت وأيضا .  على االختالط أو التنجس

ألحرى   ،  العميقة ا ، نفسك تكتشفنه كلما ا كلما اقرتبت مأو  ما هى قمة اهلرم ذات مرة أمل تسأل نفسك .  وكلما رضيت عنها وسعدت 
بكل جالل إن ذروة ما استطاعت أمنا الطبيعة اخرتاعه  ؟ الذى وصلت له احلياة الكوكبية بعد باليني السنوات من التطور التلقائى ذاتى القصور

ا   وبناءذلك اللولب املزدوج املسمى چيينات القومية احلضارية الذى انتشر فمأل اجللوب مناء  ؛ صرىف كل التاريخ الطبيعى هو شعب مجربو
م دى ) : لبعض الوقتيشرد مث  ( ! وخريا لعرىب األ جايز  … ؟ بعد ما اتفقنا على أن كل املستقبل إجنلش ، إمنا تفتكر حد ممكن يقرأ رواية 

نيةزى ما إحنا آخر جيل عرف الزواج واإلجن لعرىب ، اب وألف حاجة  ىن )   : مث فجأة . ( نكون آخر جيل يكتب  هو أنت كنت تقصد إيه 
  ! ما أعرفش أكتب

فيصيح فجأة بصوت عال لفت من  ، بعد برهة تتحول ابتسامة االستغراب لدى وحيد إىل تفرس شديد ىف الوجه حاد العينني اجلالس أمامه
  . ’ !  حاج كخيرب عقل ؟ رواية ‘ : جديد األنظار

  ؟ أنت ها تنسى وال إيه . ’ ! لك حاجات  حاج ! ؟ رواية ‘امسها  -

ه -   ؟ أنت كنت بتفرح 

.   على فكرة زالت اللسان كرتت اليومني دول.  ’ ! لك حاجات  حاج ‘هو قليل ملا األستاذ وحيد الديب شخصيا يقول ىل  ! طبعا -
  ؟  قصدك مني إللى ها خيرب عقلى ! ية بتاعتكدى موش ماشية مع العلمان ’ خيرب عقلك ‘

  ! جايز قصدى الشنيور -

لكاد ليقول على حنو متقطعخالهلا يلتقط  ، وينفجران ىف نوبة ضحك هيستريى مشرتكة  و …سبق  …ما  …زى  ‘:  وحيد أنفاسه 
  . ’ ! ؟ تصدق  وحيد أن دى أول مرة أشوفك فيها بتضحك كده ‘.  ’ ! عقلى …ىل   …خرب  …
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ينقلب دوى قرع الطبول الغليظ وأحيا  ، أحيا كحبيبات ماء غليظة ، كان املطر ال يزال ينهمر . كان اجلو صقيعيا عاصفا رغم ربيعيته امسا
 أسطحصفحة األرض و بيبات ثلج متالحقة تستقبلها حني تتحول تلك حل ، هذا إىل أزيز حاد يقع إىل أقصى الطرف اآلخر لطيف األصوات

عناصر الكون متوج آذان الليل ويفتح عيون الكائنات اخلاملة أن رمبا ها هى اآلن كل منهما بطريقته يصم  دوى وأزيز  . املنازل وأسقف السيارات
هار ممنيا نفسه بن ، مل يكن حبل أمام وحيد سوى قطع الشارع فاملشى أمتارا أخرى حىت املنزل . وتتالطم أخالطها كأمنا يعاد اخللق من جديد

رآه يرفع علبة كوكا كوال .  وراح يراقب ضهرى وهو ينصرف مبتعدا ، مع ذلك تسمر ىف مكانه.  يقضيه بكامله جبوار أمه يناجيها وتناجيه ، صحو
االته قلت مب.  ىف طريقه لباب سيارته ويعود للسري ىف جمرى الشارع ، ويضعها بعناية إىل جانب الرصيف ، معدنية صغرية فارغة من وسط الشارع

وهو يرى رأس ضهرى الشامخ يصد جبسارة قصف السماء الذى مل يقهر منه إال أن أفقده بعضا من اهلالة النورانية  ، ملطر الساقط فوق رأسه
ليا حلذاء النايكى .  البيضاء لشعره املميز ن اجنذا سري ألكثر بياضا ىف بقعىت الضوء ا ، مث تدرجييا خفت تركيزه شيئا فشيئا إذ راحت عيناه تنجذ

يتأمل خطواته القصرية وهى حتاول حتاشى  ، انسحب منه بصره شاردا إىل قدمى احلاج . وقد راحتا ترتاقصان على خلفية من حميط داكن ، املشهد
اية شارع األهرام . برك املاء الصغرية ا حىت  ركا خلفه إىل أن غاب عن بصره عندما غري اجت هذا.  بعه وهو يركب السيارة وميضى  اهه ميينا 

  . …إىل القناطر  ، أو رمبا خطرة ، غري ممتعة جدا ، ىف رحلة طويلة ، پوليسدى هليو 

 





  
  …  وأما بعد
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  إىل ندمي ميشيل
  ! إىل روحه أهدى روح هذه الرواية …

لكننا نقصد أية شركة ميكن أن تكون قد  ، ) ! ’ املشركنيآهلة ألحد  ‘حتمل أيضا امسا  (قد تؤشر لديك لشركة مصرية بعينها  ، يدپو كي
مث مسحت لنفسها بعد ذلك أن يداخلها املال البدوى  ، املتقدمة ) كما تسمى ( ساكسونية-نشأت طبقا للتقاليد العريقة لالقتصادات األجنلو

ورمبا ال تكون الشركة الىت مرت بذهنك  ، ) سنوات بعد الكتابة ٥- ٤ (هذا مع مالحظة أن األحداث تدور ىف املستقبل القريب .  رحالالعرىب ال
مل ، أو رمبا ال تصلها أبدا ، قد وصلت هلذه الدرجة من السوء بعد لطبع رسم املالمح العامة ملا سيكون عليه .  فيما  وككل الرواية حاولت 

السياسية  (إال أنه ىف نواح أخرى  ، ) كالثورة اجلنسية والعلمانية وانتشار ظواهر كاالنتحار والبطالة مثال (ىف مصر  ٢٠١١و ٢٠١٠عاما 
لفعل ) لذات ا أقرب لسيناريو افرتاضى . ال جيب حبال اعتبارها نبوءة ملا سيحدث  هيك  (لو تواصل تدفق املال العرىب  ، يشري مثال ألنه إ

القتصاد املصرى،  ) ن تدفق األفاقني العرب بدون مالع الصالحات الدميوقراطية والدستورية  ، فسوف حيل اخلراب  أو لو تواصل ما يسمى 
  . وغري هذه وتلك من فرضيات ، فستصبح كل قرية ومدينة ىف مصر مسرحا لفوضى وحروب أهلية ضارية

متوجى نوبل ىف  كايدالند. پريسكوت وفني إى . إدوارد سى ل جزئية من شخصيىت مع ظال ، دكتور فرغلى شخصية مصرية رائدة معاصرة
رخيية ما . االسم غري مطابق . ٢٠٠٤االقتصاد لسنة  لنسبة ىل حيمل أيضا حتية لقائد اللواء الذى كانت تتبع له  ، رمبا محل لديك إحالة  إال أنه 

القمة والقاع  (ومسح ىل رغم فارق السن والرتبة  ، وهو مهندس ميكاىن ، الثمانينيات وحدتى العسكرية خالل فرتة خدمىت العسكرية ىف مطلع
غري اجليدة  ، رؤاه وتبصراته العميقة حلقائق الشخصية املصرية . إن مل يكن أكثرهم قر ، أحد أصدقائه املقربني ، ن أكون فيما فهمت،  ) تقريبا

يرغم أى إنسان على إعادة النظر ىف كل ما لديه من مفاهيم ،  ) واألهم مبراحل بيان عملى (كانت مبثابة بيان نظرى  ، جدا على األرجح
  . على مفاهيم كالبناء والقيادة واإلرادة والرؤية واإلجناز -العملى أيضا-واألكثر منها كلها التعرف  . متوارثة

أو على األقل عن مراحل معينة من  ،  أو عن آخرين ، أو رمبا تقول ذات الشىء عن وحيد لعلك تقول إنك تعرف عمن نتحدث ، آمال
م م .  حيوا درة من الشعب املصرى هى ساللة اليمني العلماىن ، أقرب للرمز - على واقعيتهم-لكن احلقيقة أ  ، لقطع استقطعت حبرية من ساللة 

ألحرى -ممن حرصت  أو الىت  ، كلمة ميني هى األساس هنا وكلمة علماىن هى الزائدة.  فى السيدسم أمحد لطهذه الرواية أن بدأت  - شرفتأو 
ألكثر من أجل بعض التوضيح أو التدقيق ، وضعت لوصف واقع احلال أو وصف ما ليس ىف حاجة لوصف فالندرة عند ليست ىف  . أو 

لتنافسية املطلقة ، العلمانيني علمانيني كانوا  ، هم تقريبا ال وجود هلم.  يربالية مبعناها األصيل البسيط احلقلل ، إمنا ىف أولئك الثوار املؤمنني حقا 
  .  ’ ! ثوارا ‘ولو وجدوا نعتربهم ىف كل األحوال  ، أم مؤمنني

لف ىف وحيد وهالة وغريمها يتماسون مع احلياة املهنية للمؤ .  هذا صحيح هنا أيضا.   ا قطعة من املؤلف ، يقال إن كل شخصية ىف أية رواية
ونس مزيج  . وهى الىت استخدمت كخلفية لغالف هذا الكتاب ، حقيقية ، لوحة االقتباسات على حائط حجرة مكتب وحيد.  بعض مراحلها

من األوىل .  وككل على درجة من التشابه حبيث سهل متثلها كشخصية واحدة ، جيمعها دراستها للهندسة امليكانية ، من أربع شخصيات حقيقية
ن  . وهى مصدر االسم املختصر واألنشطة اجلامعية وطول مدة دراسته وأشياء رئيسة أخرى ، سيوطدراستها  الثانية والثالثة مهندسان قاهر
م كلثوم  ، مثقفان  وتفاصيل ) مبا فيه تداعياته العلمانية وأن التخلف ال يتجزأ (واحد أصله من دمياط ومنه االسم الكامل واالبنة املنقبة والرأى 

والثالثة معا جتمعهم  ( واآلخر من حدائق القبة ومنه حرفة تداول األسهم وحب الغناء طوال الوقت وكتابة الشعر العامى ، أخرى ال تكاد حتصى
لكامل تقريبا أو فرضتها الدواعى الدرامية ، ملصادفة البدانة وخفة الظل واآلراء شبه العلمانية وال  ، لكن مثالب هذه الشخصية فهى خمتلقة 
وكذا صاحب شق الصداقة الشخصية  ، صديقهم مجيعا ، أما الرابعة فهى املؤلف نفسه.  ) توجد ىف هذا الصديق وال أى صديق آخر للمؤلف

م  . تلك الىت استمرت على األقل حىت حتوهلم للتدين العنيف ، والفكرية مع أبرز قيادات اجلماعات الدينية ىف أسيوط هنا لعلك الحظت أ
م ل االحرتامكوب- م مجعته  مسائهم احلقيقية -واحلب هلم ولذكرى أ استقامتهم  ، وآمل أن يتقبلوا هذا الكتاب كشهادة صدق حتىي وتبجل ذكروا 

م ، وتقرر لألمانة وللتاريخ ، ونزاهتهم الفكرية ا قط عرب كل مراحل حيا م مل يتهاونوا بشأ مل يكن إن  ، أيضا الدكتور أبو بكر الصعيدى . أ
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لكامل ، فهو شخصية حقيقية ، القارئ العزيز قد سبق ومسع به وما ذكر  ، اللواء عزمى شخصية حقيقية مع تغيري االسم . وما حدث له واقعى 
  . عن خطة خلطف القذاىف مسئوليته الشخصية

ا ما خيص بكارة احلور  . سن فهمى نسب إليهكذا ما خيص الدكتور ح.  ما خيص ليو سرتاوس نسب إليه . األفكار العلمانية نسبت ألصحا
رمبا  (قد يذهل القارئ لو قلنا له إنه الشىء الوحيد دقيق التطابق بني آمال وبني تلك الفنانة العظيمة الىت استوحيت شخصيتها منها  ، العني

ريخ امليالد بسبب  ’ الكفر ‘ما خيص  . ) ! يقةقكانت األسباب دغري الدقيق ىف توقيته هنا وإن  -واختيارها النفى االختيارى ىف لبنان  ، جبانب 
بعة من حياة وأفكار الكاتب نفسه.  غناء أم كلثوم الردىء نسبناه للتو لصديقى املذكور ولعلها أوضح جتلى ممكن ألن قطعا  ، عدا ذلك فكلها 

وإن كان اختيار نقطة التوقف  ، سياق واقعى من شبابه املبكرهو  ، البدء ىف قراءة التوراة واكتشافه لعلمانيته بسببها.  منه موجودة ىف كل شخصية
قد قصد به ،  )  ! رمبا أبعد قليال مما حدث ىف الواقع ( not to seethe a kid in its mother’s milk ’ ال تطبخ جد بلنب أمه ‘عند 

ع  (الذى كانت ترمجة أبرز كتبه للعربية  ، يزرچيمس فر الكبري السري پولوچى إسداء التحية لرائد األنثرو  - واالبتهاج العرفانبكل - بعد حنو ثالثة أر
ليفها كالتأويل العكسى لفكرة عدم  ، التأمالت والتساؤالت العلمانية.  إهلاما هائال لكامل جيل املؤلف ومجيع األجيال الالحقة ، ) القرن من 

لدليل العلمى احلاسم على عدم وجود إلهن نظرية النسبية أمدتنا من حيث مل  ، لعب الرب النرد مع الكون أو كالتطبيق الديىن والعرقى  ، تقصد 
أو كتلك من نوعية نسبة  ، ) قبل أن يضيف إليها من عنده اجلالدة (املغفلة والغشاشة والضاغنة  ، لنوعيات طيور دكتور دوكينز الثالث

فقد جاءت   ، أو الرب كخالق فاشل يلقى بنواقصه هو الشخصية على اإلنسان ، أو من خلق اخلالق ، أو املخري واملسري ، چني ىف اهلواءاألوكسي
مالت شخصية جدا مستقلة جدا ، كلها بعيد ذلك خالل فرتة الشباب وإن   ،  يتحمل مسئوليتها وحده ومل يستقها من فكر آخرين ، ومجيعها 

م وحبوثهمكان على حنو عام ولعا بقراءة هؤالء الكتاب الغربيني مجيعهم واالستزاد مال   . ة من 

لطبع التجربة الواقعية العريضة ىف جامعة أسيوط . ذات الشىء فيما خيص اإلسالم وإن مل يكن له فيها تقريبا إال فضل املعاينة  ، األساس 
هتمام مالته .  ا الذى سيطبق اآلفاقأو حماولة التنبؤ مبستقبله ، زائد سرب غورها ورؤية ما مل يره رمبا الكثريون فيها ، النشطة واالستماع  هذا بينما 

ا ىف الكرهان ، البحثية الشخصية هو نفسه ىف اإلسالم قد جاءت متأخرة ى ابن العباس  ، مثل اكتشاف عدم ورود كلمة احلرية أو مشتقا أو 
ألخص (عن اشتغال املسلم  كذا عنينا صاحب  ، ال غبيا جبا إمعة ودميةأو متثله دمحما جاه ، بنفسه ىف تفسريه لعن يد وهم صاغرون ) العرىب 

ساطري فحولة مزعومة وذهب عقله عند  ، عقيما مل ينجب بنفسه أبدا ، بل وأيضا مريض زهرى ، شهوة ال تشبع أبدا بسبب ضعفه ويداريها 
ا  ، أو كيف جسد جنيب حمفوظ شخصيىت خدجية وعائشة ؛ وصول املرض ملرحلة متقدمة ىف الكتب املؤسسة لإلسالم نصا هى كلها حبوث قام 

لضبط-هذا الذى كان نقطة حتول أفرغ فيه  ، ٢٠٠١پتمرب س ١١جاء أغلبها بعيد  . وروحا تدوين وتعميم كل خربته السابقة  -أى ىف ذات اليوم 
ويون ‘ونظريته املذكورة عن  ، منذ جتربة أسيوط الثرية إلسالم احل ’ التو على موقعه على  ، قيقى ىف نظرهموعن مدى صلة دمحم أو القرآن 

ذات النقطة حتديدا الىت بدأ منها األب زكر بطرس محلته  -وال غرابة-وهى  ، جزء يسري منها كون سورة التوبة نسخت كل شىء (اإلنرتنيت 
ريخ  -ىف نظر كثريين ورمبا أمهه-على أن بعض ذلك .  ) الكربى على اإلسالم بعد عامني ونصف سيسى لذات -مرب پتس ١١جاء قبل  مقال 

دة الىت تنتظر العرب واملسلمني ٢٠٠٠ديسيمرب  ١٨ىف له  ر ضجة واسعة ، عن اإل ألحرى مبا  -أ حداث ذلك اليوم أو  وكان نبوءة مباشرة 
العرىب األول عليها هو يعد ىف الواقع - على اإلنرتنيت املتفرد پتمرب حىت أصبح موقعه س ١١على أية حال مل متر أسابيع قليلة على .  هو أفدح
ت تصل لدرجة السباب  ، آالف املواقع الىت راحت متحص العقيدة اإلسالمية وتفصحهاجمرد نقطة ىف حبر مع طوفان  -إطالقا أحيا مبستو

أو  ، دها على اإلنرتنيت العربيةمع هذا ال يزال هلذا املوقع تفرده حىت اليوم بدرجة أو أخرى ىف ثالثة أشياء على األقل مما سبق له وار  . والسخرية
دها عامة مطالبته  -٣ ، متحيص البعد االقتصادى للشريعة اإلسالمية كاقتصاد قذر -٢ ،  التفنيد الصريح واملباشر لفكرة اإلله - ١:  أحيا ار

لثورة اجلنسية واقعة  : صرخة الوثوب فزعا من على الوسادةإن  من هنا نقول أخريا.  الىت هى حتمية اقتصادية واجتماعية معا ىف رأيه الصرحية 
  ! حقيقية

حارس غوطة نفس  . أو بقدر ما أمكن من حترى ومن حقائق ، وكل سرية احلياة تقريبا ، االسم كذلك ، شخصية حقيقية ، مايكل كووك
مىن شخصية حقيقية بدءا من امسها حىت كل  . التخيل القصصى أكثر أما ما ذكر عن اجليل الالحق فيداخله ، الشىء وإن مع حتوير االسم قليال

  ! حىت اخلتم السابع والكيمونوپوپينز بدءا من العيون املتالونة ومريى  ، وحىت تقريبا كل حرف ىف كل مجلة حوار ، موقف
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ا الدينية  ، شخصيات شركة رمسيس لكنها تقارب جدا شخصيات  ، عن احلقيقة -ا إن كانت متدينةأو د-قد ختتلف أمساؤها وخلفيا
ومل أكن حمظوظا ىف  . والقماشة املالئة لكل بنائه ، هؤالء هم أصحاب الفضل املباشر واحملورى على هذا العمل . ىف شركة حية حمددة ، حية حمددة

ن عرفتهم يشيل الذى رحل قبل أقل من شهر من البدء ىف كتابة هذه نبيل حيمل بعض إسقاطات من صديقى ندمي م . حياتى قدر حظى 
 ، كان مفكرا موسوعيا عظيما.  ١٩٥٢بفضل االهتمام حبياة وسري طوائف وأقليات ما قبل  -له شخصيا وملكتبته الثمينة-الذى أدين  ، الرواية

إلضافة لنبله الشخصى الذى يفوق الوصفهذ ، لكنه مل يرتك أى تراث مكتوب،  لكوكبة كبرية من املثقفني -حاضنةقل بل -صديقا  حتت  . ا 
  : قدمى ذكراه أضع هذا اإلهداء اخلاص جدا

  ! إىل روحه أهدى روح هذه الرواية …إىل ندمي ميشيل 

ته هذا االهتمام لدى شخص مثلى إىل عمق جديد ، هى حتية للمؤرخ مسري رأفت ، شخصية نبيل رأفت وال شك أن  ، الذى أخذت كتا
حيائه الدءوب لوقائع قرن كامل من الزمن الرائعجيال كام ر  حقبة البناء واخلري والعطاء  ، أزهى حقبة ىف التاريخ املصرى احلديث ، ال قد تتلمذ و
لتوازى املؤرخون األكثر رمسية واعتمادا (واجلمال  لقبح  ، ويكفى أن نذكر القارئ مبا كان حيييه  والغوغائية ممن حتديدا كانوا يبجلون ويتغنون 

فقط أقول إنه .  حىت ال أفسد على القارئ خياله جتاه هذه الشخصية ، للحظةفأود االحتفاظ به سرا حىت اأما عن احلاج  . ) والقهر والتخريب
وليس أى أحد -هذه الذى هو  ، فقد كان اإلهلام األول واألكرب واحلافز األضخم وراء كتابة هذه الرواية ، سواء كان شخصية خيالية أو حقيقية

ا ، عمودها الفقارى -آخر   . أو بلغة االستثمار أكرب موجودا

 ، لكن عليك أن تقابل مثلها بنفسك ، قد توجد ىف الواقع أحيا ، ) ! (وكما كل شىء ميت ألفالطون بصلة  ، كما امسها ، طبعا مساءو 
ا ميكن أن تكون حقيقية  االحتمال أكرب أن تكون قد قابلت مساء  .  ) !  وإن مثال للعلم رمانة املثالية البامسة شخصية واقعية (حىت تصدق أ

كذلك أيضا ما تبقى  … أما إن مل تقابلها فستظل شخصية خيالية.  وهذا ما حدث معى ، والنصف اآلخر هو زوجة إدوارد ، خصيةكنصف ش
  ! من القصة

انطلقت ىف بدايتها بثوابت املعايري القاسية الىت  . أمجل رحلة حبث شخصية ىل عن اهلوية املصرية ، بفضل كل هؤالء كانت شهور كتابة الرواية
حىت النهاية مل أغادر صرامة .  أو شبه احلضارة لو شئت- صغرى رأيتها ىف احلضارة الغربية وظللت طيلة حياتى أعاير عليها احلضارة املصرية  منذ

بدأت  -أى خالل املدة املشار إليها-لكن تدرجييا  ، ومل أندم أىن بدأت حياتى متمسكا بقيم الغرب وال أرى سواها وال أرى بسواها ، تلك املعايري
ا وطبعا مجاهلا ا . أرى للحضارة املصرية قيمتها وقو ا ال ختتلف ىف معد لعكس.  وال بذرة واحدة ، اكتشفت أ وال غرابة  ، هى أم اجلميع ، بل 

النتقال الفعلى للچيينات املصرية عرب اخلريطة.  ملرة إن أتى األبناء أكثر يفوعا من والديهم ا االبنة البكر املباشرة ف ، هى األم إن مل يكن  إنه أل
.  أمنا الطبيعة:  بل لعلها بوابتنا املقدسة الوحيدة لفهم اإلله احلق الكامل ، أم مجيع االهلة وأم مجيع البنائني واألخيار صناع احلضارة ، ألمنا إيزيس

  ! لها حتتاج مىن لبحث آخر وكتاب آخرالىت لع ، الرواية متددت واستطالت إىل أن توقفت بكل التواضع عند هذه النقطة األخرية

فكانت  ، ىف كلتا احلالتني مبا يفوق موقفى أ منه ، أو قرعوه وانتقدوه ، شجعوه ووثقوا به ، طويلة هى قائمة الشكر ملن رعوا هذا اجملهود
تى األصدقاء النقاد والكتاب حسام حافظ ومكا.  مجيعها إسهامات مثينة ىف جتويد النص  ،  وممدوح الغاىل وحسني بيومى وى سعيدىف طليعتهم 

  . وكذا الدكتور جمدى حمفوظ

ها بال   ، الذى اخرتته دو عن مجيع أصدقائى كى يشاركىن هذه املغامرة دقيقة بدقيقة ، أشكر صديقى القدمي الوىف ، وأخريا لفعل شاركىن إ و
  … حاسوىب الشخصى اإلتش ىب أومىن بووك : كلل أو ملل

  ٢٠٠٧مارس  ١٠ مصر اجلديدة ىف

  مدحت حمفوظ
  ،  ) الليلة الثالثة حلزن متواصل على رحيل جنيب حمفوظ ( ٢٠٠٦پتمرب س ٢بدأت عند منتصف الليل السبت 

  ؛ األول واألخريين- القصرية،  لفكرة والشخصيات ومبسودة كاملة لثالثة فصول
ا  س  مج  ، ستة شهور كما هو واضح  (ومتت بسرعة ال    ! ) ستمائة ساعة ’ ٢٠٠٠مايكروسوفت وورد  ‘أو حسب بر
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  : ) ! فقط (بعد عام ونصف :  ملحق

  :  ٢٠٠٨ر  نوڤمب ٤
  ى ى التاريخ اإلنسان ف -جازيا وحرفيا م-اليوم األكثر سوادا 

  

‘Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body’ 
‘Work can only be obtained from temperature differences between systems in contact with each other. 

When work is done, such systems tend to even out; and that loss of heat occurs in the form of entropy.’ 
‘The entropy of an isolated system not at equilibrium will tend to increase over time, approaching a 

maximum value.’ 
The second law of thermodynamics 

—as the statement, originated and evolved, by Rudolf Clausius 
  
‘Every Roman was surrounded by slaves. The slave and his psychology flooded ancient Italy, and 

every Roman became inwardly, and of course unwittingly, a slave. Because living constantly in the 
atmosphere of slaves, he became infected through the unconscious with their psychology. No one can 
shield himself from such an influence.’ 

Carl Gustav Jung 
—Contributions to Analytical Psychology (1928) 

هت على غالف رواية  اية نصفها  سهم كيوپيدهذان االقتباسان مها ما اعتدت مصافحتهما خبط رمادى  لطبع توجد داخلها قرب  ، و
لكن لو شئت اعتبار واحدة فقط هى  ، غالفها يؤشر لثالث ثيمات بعينها على األقل، و  رمبا حتدثت هذه الرواية ىف ألف قضية وقضية.  األول

لسيناريو احملتمل هلذا ىف السنوات القليلة التالية  ، ، فلن تكون إال اضمحالل وسقوط احلضارات األكثر حمورية وحماولتنا الشائكة للتنبؤ 
  .  لكتابتها

                                                 
ريخ     . ’ كارحتقق نبوءات أو صدى أف:  هامش توثيقى ‘وحيمل عنوان  ، مث نقل كمدخل مستقل يتلو هذا املدخل ،  ٢٠٠٨نوڤمرب  ٤هذا اهلامش بدأت كتابته بذات 
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ذه السرعة والكيفية الدرامية املباغتة  وحدد من سيخلفها ، بل نعم تنبأ بسقوط احلضارة األمريكية ، لكن بكل أسف فشلنا ىف توقعه 
؛ الغارة مذهلة النجاح الىت استطاع فيها  غزوة البيت األبيض املباركة:  ، وبواسطة أحط فئة وأبعدها احتمالية للنجاح والساحقة الىت جرت اليوم

، من خالل لص صغري ذو سجل إجرامى حافل وشامل منذ  لب املركز األعلى للقدرة والسلطة ىف هذا العاملاملسلم االستيالء على ق-العرق العرىب
كل حلمه ىف احلياة أن ،   ، الشى الوحيد الكبري ىف حياته هو حنجرته الضخمة الىت أهلته ألن يصبح أفاقا كبريا يوم مولده وىف كل يوم ىف حياته

پوليون املسلم يصبح معا   ! ستالني األمريكى وهتلر األسود و

ت العامل عربية ونصفه اآلخر حثالة مافياوية -نصفه حثالة مسلمةلينيىن - ماركسىإن وصول عبد أسود .  لقد فاق الواقع كل قصص وروا
، وصول وغد للبيت األبيض حيث سيمسك  من فعل إجرامى جنائى صريح -أو حياة أقاربه ومقربيه- ، مل ختل خطوة واحدة ىف حياته   شيكاجوية

خبس األمثا ن زرار أكرب ترسانة نووية على وجه األرض وتنكشف له أعمق أسرار أمريكا العسكرية وغري العسكرية يستطيع عرضها ىف املزاد 
هيك عن أنه مت مبثل هذه  ، بل كثري جدا ، هلو كثري ألسياده ىف موسكو وعلى ضفىت اخلليج الفارسى كتبنا ىف الرواية إن   . السرعة الصاعقة، 

  ! شهرا شىء مل خيطر خبيالنا أو كوابيسنا قط ١٨، لكن  مخسني عاما قد تكون مهلة طويلة جدا لسقوط أمريكا

، والذى يصف على حنو مذهل ىف كلمة وجيزة للغاية كيف ميكن أن تضمحل  ؟ هذه يفسرها اقتباس الغالف املذكور ما معىن كلمة عبد -١
ن البشر طاملا هم بشر  أنرتوپى بني البشر- العبد عقلية وسيكولوچية ترفض فكرة القيادة واالستقطاب الال.  سقط أعظم احلضاراتوت ، وتؤمن 

أبسط األشياء داللة على دونية سيكولوچية العبد  (، ومن مث فهى متلك حقدا طبقيا وعرقيا هائال على املتميزين من بىن اإلنسان  فهم متساوون
ا رد فعل العاهرة الدميمة املستمر منذ سجلت ’  السيدة  ‘األفاق الفظيع وزوجته ’  السيد ‘، الطوفان الذى ال يعد وال حيصى من تصرحيات  وكو

م قليلة مضت مريكيتهم هلم تصرحيات وحىت جمرد أ  افتخار العبد بوطنه يبدأ فقط ىف اللحظة الىت يصل فيها للحكم.  ، عن عدم اعتزازهم 
لضرورة جمرد لون للبشرة ، العبودية هى حالة عقلية ونفسية عامة.  ) ويستعبد فيها سادته السابقني وإن كان على كل أحد أن يعيد  ، ، وليست 

فات هذا الذى يكفى متاما لدمغه لألبد إجنابه شخصا مبثل مواص ، النظر اليوم ىف أية بقية من احرتام أو تعاطف أو وثوق ممكنة مع العرق األسود
ت وسنجملها حاال هنا ، الصرصور األسود   . الىت سبق وفصلناها خالل سباق االنتخا

، اذهب ألى حمرك حبث على  كعبد حاقد ، بن الدن آل كاپوىن ) أخو أس أمه (أبو أمه  ] بضم الباء [للمزيد عن عقلية ونفسية الرباق   (
 - بن الدن آل كاپوىن ) أخو أس أمه (أبو أمه  ] بضم الباء [أى الرباق -ورا ىف أفعاله أو لشىء أكثر حض،  Jeremiah Wrightاإلنرتنيت واكتب 

  . ) saluting flag in Indianolaاكتب 

ا ليست سبا  ما معىن كلمة أسود -٢ لكنها مع ذلك حتيلنا ألن هناك ما هو .  السباب هى زجنى وحنن ال نستخدمها.  ؟ الكلمة ىف حد ذا
لفعل’  السيد ‘، إمنا توقظنا على أن  لية وسيكولوچيةأبعد من جمرد عق ، وعليك أن تتوقع منه أكثر من جمرد سلوكيات أو أفكار  الوغد هو أسود 

  . ميكن أن تتسلل لعقل وقلب إنسان من غري لون العبيد
،  بن الدن آل كاپوىن )  أخو أس أمه  (أبو أمه  ] الباء بضم [، للرباق  ، العنيفة العميقة  ، الدونية الدموية للمزيد عن الطبيعية الچيينية السوداء  (

أو جملرد شىء فعلوه اليوم  ،  Black Panthersأو اكتب  ،  Civilian National Security Forceواكتب  اذهب ألى حمرك حبث على اإلنرتنيت
  . )  intimidating votersجدا اكتب 

الوغد منذ ترك الشوارع وعرف طريق املدارس هى من ’  السيد ‘داقات ؟ الكتلة األساس لص لينيىن-كلمة ماركسىما معىن   -٣
سس بعد الثورة البلشڤية بعامني اثنني  ، اللينينيني الصرحاء- املاركسيني وال تنس أن شيكاجو هى مسقط رأس احلزب الشيوعى األمريكى حيث 

ت تالمس .  ، هو ميلك اآلن طموحا يفوق أحالم ماركس ولينني مبراحل لنسبة ألمريكا.  فقط حلد األقصى للضرائب ملستو إنه يريد الوصول 
،   ) ! ، كل ما فوقه هو سرقة صرحية وسلب ال حيتمل التأويل حيث ال جيب أن ننسى أن األصل ىف الضرائب أن تكون صفرا (ادرة املص

ت نقدية صرحية من أموال دافعى الضرائب هؤالء لغري دافعى الضرائب ، وعلى األقل هو أمر مل يكن واردا للحظة ىف  وبواسطتها سوف يدفع معو
هذا الذى ال خيجل بتسميه إعادة توزيع الثروة لن جيرى على .  كى لكلمة ضرائب عرب التاريخ وال حىت ىف كوابيسهم خبصوصهاالتعريف األمري 

ككل سيحول اقتصاد أمريكا من اقتصاد سوقى إىل نوع من .  سيجرى على صعيد الشركات -وهو الكارثة األهم- ، بل  الصعيد الفردى فقط
خذ من الشركات الناجحة  ، الذى تتدخل فيه احلكومة ىف كل صغرية وكبرية االقتصاد السياسى كى تعطى )  مثالويللز فارجو أو تويو  (، و
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:  ، كى تعود لتنافس األوىل منافسة غري شريفة من أجل أن يصبح الكل اهلوا سوا ) سيىت جرووپ أو چنرال موتورز مثال (الشركات الفاشلة 
ية شوارعية ، أنه مل ير فيما جيرى انقال عنيفا على الشرعية اختذ صورة ثورة شعب التاريخ سوف يذكر بكل أسف للسيناتور ماكني!  فاشلون
، بل وساهم  ، فكان كمن حيارب البندقية بكلمات االقناع الودى ، حىت مبعايري احلمالت االنتخابية العادية  ، وتعامل معه بتعفف شديد دمهائية

،  رجتفةهو نفسه ىف تشجيع تلك األحداث اهلمجية من خالل كلمات من قبيل إن انتخاب خصمه ال جيب أن يثري فزع تلك السيدة العجوز امل
رخيه   مسلم- لينيىن عرىب- ، ومل يفهم أحد كيف ال ختاف إذا ما حكم البالد ماركسى هذه الىت راحت تتوسل إليه أن ينقذها منه هيك عن   ،

ت حمرتف   . كرجل عصا
ى حمرك حبث على اإلنرتنيت ، اذهب أل بن الدن آل كاپوىن ) أخو أس أمه  (أبو أمه  ]  بضم الباء [للمزيد عن ماضى اإلرهاب الدموى للرباق   (

اكتب  اللينينية االغتصابية االستحاللية لديه حىت اليوم-ملعتقدات املاركسيةدى جتذر ا، ومل  Rashid Khaledi، أو اكتب   Bill Ayersواكتب 
Redistributionist-in-Chief  ،  أو اذهب ألية مكتبة واحصل على نسخة من مذكراته املعنونةDreams from My Father  ( .  

أو ما يسمى -، فقد ولد مسلما وتلقى أول تعليم له  ، ليس ىف هذا إهانة وال اجرتاء وال مبالغة مسلما’  السيد ‘؟  ما معىن كلمة مسلم -٤
ندونيسيا -لعربية النقش على احلجر ن حىت اللحظة ، والحقا مل يعد يتحدث كثريا عن إسالمه وتربأ من أهله الذي ىف املدارس الوهابية اجلهادية 

مريكا لطبيعة االنتهازية لشخصه يقيمون على حنو غري شرعى  ، وقطعا ليس بسبب  ، وليس ألى سبب آخر ، كال األمرين ألسباب تتعلق فقط 
لىت هى ، وحتديدا ىف نسختها اإلسالمية ا ، فهو مل ميلك ىف كل حياته سوى قناعة واحدة هى الكذب واالسرتقاق واالستحالل قناعات حقيقية

، بل   هذا ليس كالمنا.  ، مجيعا من أجل ال شىء سوى التعيش والتسلق على عرق ودماء اآلخرين أسوأ وأكثر شيطانية بكثري من الشيوعية نفسها
ا  ، ومل جتبه على أية أسئلة حيث قال إن الكنيسة مل تلمسه أية ملسة روحية،  كالمه هو ىف مذكراته ، لكنه تقدم للعماد واالنضمام هلا فقط أل

لفرصة -ىف جنوب شيكاجو- ة ومن مث  أل   . الوحيدة للصعود الطبقى الىت يفتقدها ىف حياته املسلمة احلقرية املكان الذى أوحى له 
وألسرته وقبيلته السفاحة كلها ،  بن الدن آل كاپوىن)  أخو أس أمه (أبو أمه ]  بضم الباء  [للمزيد عن الشق املسلم للسلوك اإلجرامى للرباق   (

، و   Jihadi، أو   Wahabiتب امسه مقرو بواحدة أو أكثر من الكلمات اآلتية ، اذهب ألى حمرك حبث على اإلنرتنيت واك سم الشريعة اإلسالمية
Indonesia   ،وmadrasa   أو ،madrassa   ، أو اكتب اسم عمتهAunt Zeitouni ، أو طبعا  ، أو احبث عن متنيات القذاىف له أن يصح إسالمه

  . )  Dreams from My Fatherاذهب ألية مكتبة واحصل على نسخة من مذكراته املعنونة 

العرب  ؛ هو من اخرتعوه ، بل يتبقى شىء واحد أسوأ منه ، ؟ احلقيقة أن اإلسالم ليس أسوأ شىء على وجه األرض ما معىن كلمة عرىب -٥
دبياته ىف نسخته الصحيحة كما تعرب عنها أ-إمنا هو  ، اإلسالم ليس جمرد نقش على حجر.  الچيينات العربية:  وبصيغة أكثر علمية وحيادية

برجمته منذ كان جنينا ىف بطن أمه على اسرتقاق واستحالل عرق ودم  ، طبيعة چيينية عميقة للغاية ال ميلك اإلنسان من أمره شيئا فيها -األصلية
كثر من املنظومة الفكرية الىت  العرب هم بعر شبه جزيرة البعر.  هنا يدخل تعريف العروبة للصورة . اآلخرين اخرتعوها كى ، واإلسالم ليس 

رخيه  ، لعرق العرىبچيينات اتضفى القداسة على الطبيعة اإلجرامية ل سوى مهنة  -السابق والالحق على اإلسالم-هذا الذى مل ميتهن عرب كل 
حها إطالقا هو ، وأشهرها وأجن ، والىت ترتاوح ما بني خطف وجتارة العبيد إىل غارات السلب والنهب على الشعوب اجملاورة القرصنة وقطع الطريق

لتحليالت الچيينية القطعية هذه وتلك كلها أمور چيينية.  هذا اإلسالم -بطبيعة احلال-  -ىف حال عدم توافرها-، وإما  ، يستدل عليها إما 
لضرورة لكل من هذان التعريفان احملددان للعروبة واإلسالم ال ميتدا ، وبداهة (إخل  …لرصد اإلحصائى للسلوكيات والعادات واملعتقدات  ن 

إلسالم امسا ينطق العربية لطبع املثال الذى أسهبت الرواية ىف متحيصه وحتليله هو  ، إمنا جوهر عقيدته شىء آخر ، وال لكل من يدين  ، و
، وكان من املمكن  جمرد شيوعى استحالىل اسرتقاقى تقليدى ’ السيد ‘كان من املمكن أن نعترب :  املهم.  ) مسلمو مصر وصوفيتهم اإليزيسية

الوغد ليس ’  السيد ‘:  ، لكن بعد قليل ذهلنا الكتشاف مروع افرتاض أمساء مبارك أو حسني أو أبو أمه جمرد أمساء من الثقافة اإلسالمية العامة
جمه الضريىب ! بل أصيل جدا ، مسلما فقط إمنا حتديدا عرىب أصيل أنه ال يسميها :  ك اخلطةفوجئنا بشىء مرعب ىف تل.  حدث هذا يوم أعلن بر

صدق أو ال تصدق مستوى الفجور القارح -، إمنا  ) ! ، وأقصد تكافل ال إعانة أقصد اجلامع (كالكنيسة مثال - وال إعانة  -كأورواپ مثال-رفاه 
ا العرق هذ.  ) ! ؟ الذى تعلم أنه الشعار األشهر للرجس اليميىن نفسه ( tax cutsيسميها قطعات ضريبة :  الذى وصل إليه ه خاصية ينفرد 

يقولون عن أنفسهم خري أمة أخرجت  ‘انظر الفصل اخلامس القسم املعنون  (تسمية كل األشياء بعكسها :  العرىب بني مجيع أعراق األرض
م قمامة چيينية للناس يال واسرتقاق واستحالل ىف الوغد الضريبية هى أكرب عملية احت’  السيد ‘ببساطة خطة !  ) ’ ! ، بينما يعلمون متام العلم أ
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، أمثال عمر  ) ، وهذا أطالت أيضا الرواية ىف شرحه نسبيا (، تفوق عشرات املرات ما فعله أجداده املسلمني األوائل الفاشلني  التاريخ اإلنساىن
بوا بعض اهلوامش وفشلوا ىف املساس بقلب  بن احلطاب واحلطابة ومن دونه نزوال إىل مجال عبمعصور ،  الثروة والسلطة ىف أورواپ الغربية، ممن 

  . كل ما فعله مجيع الشيوعيني عرب التاريخ  - أى خطته-وطبعا تفوق 

كل شىء يدل   ؟ هل هو عبد أسود تقليدى أم من أولئك متوسطى السواد خطاىف العبيد ، هل هو أكثر سوادا أم أكثر عروبة:  يتبقى سؤال
عقلية الرعاة اهلجامة العرب اإلجرامية العنيفة ال عقلية األفارقة الزراع املساملني الذين ال يعتربون  ، ) خىمبا ىف هذا لون بشرته املسو  (على الثانية 

خاطفو العبيد هم أنفسهم .  االثنان جتمعهما عقلية العبد:  لكن يظل قائما هنا التدقيق األهم.  استحالل أرض وثروة وأنفس الغري توكيال إهليا هلم
رخييا اإلغارة والنهب املباشر على األسياد ممن اعتادوا  .  ولوچية عبيدمن الناحية السيك  -رخييا أيضا-العرب هم هوام الصحراء الذين امتهنوا 

سوار املدن العالية م الزاهرة  هم ( محاية أنفسهم وحضارا م إ لذا فهم  ، ) أو ىف حال منعة هذه األسوار خيطفون السود من األدغال ويبيعو
فلة القول إن  ، أكثر حقدا عبود من العبد الذى ينطبق عليه املفهوم التقاىن للكلمة -ليا ونفسيا وىف مجيع األحوالعق- چيينات وطبعا من 

م خري أمة أخرجت للناس سقاط نفسى متفاخم يقول إ   ! عروبتهم علمتهم تغطية كل هذا القبح املتفرد متاما بني كل الثدييات 
اكتب وألسرته وقبيلته السفاحة  ، بن الدن آل كاپوىن ) أخو أس أمه  (أبو أمه  ] بضم الباء  [شق العرىب للسلوك اإلجرامى للرباق للمزيد عن ال  (

Odinga   أو اكتب ،redistributing wealth named tax cuts  ( .  

ت شيكاجو -٦ ا اآلليات الىت تعتمل ىف ذهن  ما معىن كلمة عصا ا  الذى طاملا أصدعنا به’  التغيري ‘إلحداث الوغد ’  السيد ‘؟ إ ؟ إ
ت ت العقاقري والدعارة ومع بلطجية النقا ، وقبلها ما ترسخ ىف چييناته من جهة أمه سليلة آل كاپوىن  خربته الشخصية الطويلة والعميقة مع عصا

تت نسبة املنظمني نقابيا ىف أمريكا .  ) حتديدايكاجو انطلقت الطلقة األوىل لنقابته من ش -وال غرابة-، الذى  ورمبا أيضا چيمى هوفا ( ىف وقت 
ملائة  ،  وقد تصبح صفرا ىف املائة وتشطب كلمة نقابة من قاموس البشرية لو حدث وسقط ديناصورات السيارات الديرتويتيني (ال تتجاوز اخلمسة 

م القليلة القادمةاألمر املتوقع إعالنه خالل  ن مهتمتني الذى أخجل فيه شخصيا لدى مساع أن أمريكا أو اليااپن ال تزاال-، ىف هذا الوقت  ) األ
تت صناعة عالية التقنية للغاية لدى املقارنة (بصنع السيارات  ت هى احلل’  السيد ‘يرى ،  ) الزراعة نفسها  ، بل ويريد إصدار  الوغد أن النقا

، وختيل ما سيؤدى له هذا من مالحقة هؤالء البلطجية للمواطنني وإطالق النريان فوق منازهلم ليال   ا حق التصويت نيابة عن املواطننيقانون خيوهل
م الزمن اجلميل هكذا كانت الثالثينيات.  كى جيربوهم على االنضمام لالحتادات حيائه’  السيد ‘، عصر رووسيڤيليت الذى حيلم  ، أ ،  الوغد 

رسال واحدة من تلك امليليشيات  بل ، كى تروع  بزيها العسكرى وبكامل تسليحها -امسها الفهود السوداء-فعليا دشن كل هذا يوم االنتخاب 
 محاس هى ‘، بل على حنو أكثر حتديدا يرى أن  ’  هوفا هو احلل ‘إن الرجل ال يرى فقط أن .  الناخبني اجلمهوريني عرب املدن األمريكية املختلفة

مج محاس الذى تلخصه كلمتان  (’  احلل جمه ككل ال خيرج جوهر ىف شىء عن بر .  ’ امليليشيات لألمن والصدقات لالقتصاد ‘ملناسبة بر
ا قريبا ، وأكاد أجزم أنه سيخرج علين عتباره خبريا ىف مجع األموال الطائلة ىف احلمالت االنتخابية قد يعدل كلمة واحدة من تلك الكلمات األربع

سية جديدة كل شهر حبل سحرى وشامل جلميع أزمات العامل املالية واالقتصادية ت ر   . ) ! ، أال وهو إجراء انتخا
أجرا منتظما ىف حياته وهى تزوير   ، بن الدن آل كاپوىن )  أخو أس أمه (أبو أمه  ] بضم الباء [للمزيد عن املهنة الوحيدة الىت تقاضى عنها الرباق   (

ت كشوف  ت شيكاجو حلساب عصابة أمريكا األكرب املسماة احلزب الدميوقراطىاالنتخا اذهب ألى حمرك حبث على اإلنرتنيت ،  حلساب عصا
  .  )  ACORNواكتب 

اكتب أى  ، حىت النخاع منذ حلظة مولده حىت اليوم ’ يدالس ‘والستطالع حجم املستنقع الذى يزكم األنوف الذى عاش فيه  ، لو لديك الوقت  (
مسه العفن أو بدون ،  من األمساء التالية منفردة أو حىت كمجموعات مث بعدها أحتداك ىف املقابل أن تدلىن على عالقة  ،  وستجد ما يسركم ،  مقرونة 

 Jeremiah Wright, Louis Farrakhan, Michael :  رتمكانت مع شخص حم ،  ىف كل حياته عالقة واحدة فقط ال غري ، ممتدة لبعض الوقت
Pfleger, William Ayers, Bernadette Dhorn, Jesse Jackson, Al Sharpton, Jim Johnson and Franklin Raines of 
Fannie Mae, Raila Odinga, Rashid Khaledi, Tony Rezko, Aunt Zeitouni, ACORN, ACLU, PETA, Code Pink, 

Black Panthers…  ( .  

…  
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إنه كل إنسان وضيع األصل جمهول النسب .  إمنا تعبري حمدد القسمات ورد ىف كل القواميس ، ؟ وغد ليست شتيمة ما معىن كلمة وغد -٧
رض أو وانعدام الوالء واإلخالص ألحد أو لوطن أو أل بادىءصفات الوغد هى خليط من اخلبث واجلنب واخلداع وافتقاد امل . هجني املالمح

ن أو حىت مراعى  ؛ إىل آخر ما قال ابن خلدون ىف مقدمته عن العرب ، لفكر م من كل صوب وحدب ود هؤالء القمامة الچيينية ممن لفظت 
خبيالنا سوف نشهد ىف السنوات القادمة من املراوغات واألكاذيب ما مل مير .  شبه جزيرة البعر:  اهلالل القحيل إىل البقعة األقحل ىف كل البسيطة

ن من سلطان.  وال بكوابسنا قط ت مؤامرة ما أنزل له عمر بن احلطاب واحلطابة إله العر سيدمر أمريكا اقتصاد من .  سيصطنع من نظر
ا مع كل أعدائها ىف اخلارج ، الداخل وادا وبال منازع ستكون هذه هى احلقبة األكثر س . بدءا من الصني وروسيا حىت إيران وطالبان ، وسيخو

  . إمنا لكل الكوكب ، ليس ألمريكا فقط
  . ) للمزيد عن األوغاد وخصائصهم ارجع لرواية سهم كيوپيد  (

…  

ا صوا ؟ لكن هل ميكن حقا أن تنهار  هل خيلو من داللة مشهد تلك اجلحافل السوداء اهلائلة الىت تسللت ليال حتت سرت الظالم كى تدىل 
ملاذا حديث العرقية البغيض الذى عفا عليه الزمن ؟ قد ترد قائال  ، أم االثنني ىف وقت واحد وس األشهاد، أم على رء حضارة حتت سرت الظالم

هم عبارة عن  -بفرض وجود أحد هكذا ، وأقصد املخلصني منهم ألفكارهم-اليسار األمريكى :  أوال:  ؟ اإلجابة ، ولتناقشنا قليال ىف األفكار هذا
لية تتصرف بعرقية جتاه السود.  اء معامأساة متحركة من اجلهل والغب ا أن أمريكا الرأمسالية اإلمپر مث يتضح أن السود أشد  ، يقيمون الدنيا ويقعدو

لية تتصرف بعرقية جتاه العرب واملسلمني.  عرقية من أى أبيض ا أن أمريكا الرأمسالية اإلمپر مث يتضح أن ال عرقية على وجه  ، يقيمون الدنيا ويقعدو
ا أن اليمني احملافظ يتصرف بتمييز جتاه املثليني جنسيا.  رض أكثر شرا وال شراسة من عرقية العروبة أو اإلسالماأل مث  ، يقيمون الدنيا ويقعدو

املوروثة  خيرجون بكامل مهجيتهم -أقصد منذ ظالم الليلة املاضية-ينسون األمر برمته حني يتضح أن السود هم التمييزيون كما رأيناهم صباح اليوم 
ت  ، بفرض وجود أحد هكذا- أسوأ ما فيها أن ذلك اليسار اإلنسانوى الطيب  ، وهلم جرا من األمثلة.   ويلغون قوانني الزواج املثلى من كل الوال

قش :  اني:  اإلجابة.  هو يسار سريع النسيان دائما وال يتعلم أبدا - ال أن األمر برمته جمرد حتالفات لصوص مؤقتة دائمة التبدل لفعل مل أ أ 
ألدلة العلمية القاطعة إال األفكار ، وهى أن  ، لكن هذا ال ينفى حقيقة علمية جديدة كنا نستشمها ىف اهلواء القريب واآلن ثبت معظمها 

نوى لكن لصيق بچيينات كل عرق  األفكار والسلوكيات ودرجة الذكاء والنشاط أو الكسل وكل شىء بشرى متيزه ختصه على ، ما هى إال منتوج 
ألحرى هى منتوج لصيق بكل إنسان فرد على حدة  حدة مة العرقية أن نقول لك إننا مثال حنب مورجان فرييمان وكتبنا  (، وكذا  هل يعتقنا من 

ت املتحدة  ، ولو حىت ىف دور رئيس ، وإننا حنب جمرد طلعته ) ١٩٨٠ (’  بروبيكر ‘حنييه منذ كان ممثال بال اسم ىف فيلم امسه  الوال
  . ) ! ؟ األمريكية

…  

، أبرزها فيما اعتاد ذكره املؤرخون  هناك عالمات كثرية وجدت على الطريق.  احلضارة الرومانية احتاجت لثالمثائة سنة كى تضمحل تنهار
ظة إعالن كونستانتني املسيحية دينا رمسيا ، ومنها طبعا حل موت ماركوس أوريلليوس خملفا كتاب يدعو فيه للدميوقراطية واملساواة بني كل األعراق

أو طبعا خيار  ، ، ومنها ما يراه البعض ىف إلغاء الدورات األوليمپية من حلظة رمزية فائقة الداللة لإلمپراطورية فيما عرف ببداية عصور الظالم
ا أفضل الرجوع بعض الشىء للخلف وإضافة قرنني أ شخصي.  آخر مشعة أضاءت العامل القدمي ، املفضل كمصريني أال وهو يوم قتل هيپاتيا

،  ، أقصد إىل حلظة الذروة متاما حني كانت روما أعظم جتسيد مادى ومعنوى ملفهوم احلضارة االضمحالل processآخرين أو أكثر لصريورة 
ا حلظة اغتيال يوليوس قيصر:  اللحظة الىت بدأ املنحىن فيها االنكسار لكن مل يلحظه أحد ألن روما كانت حىت اللحظة ىف طور منو   ! إ

لنظر ىف الواقع أن الوصول لتلك اللحظات املذكورة جلية أو درامية السواد مل يكن إال مسألة وقت بعد انتصار الدونية والغثاء واجلشع قصري ا
نة متاما مثلما مل يكن خروج األجالف العرب من جحورهم الحتالل نصف العامل إال مسألة و  ، بقتل يوليوس مملكىت ليست  ‘قت مهدت هلا د
وهلم جرا من األمثلة الىت قد حياول  ، ١٩١٩ليس إال حتصيل حاصل بعد ما جرى ىف  ١٩٥٢أو كون  ، بكل اجلد واالجتهاد ’ من هذا العامل

لضبط بدأ املنحىن ينكسر لأل   . سفلفيها املرء النفاذ خلف ظاهر األمور حملاولة استكشاف مىت وضعت البذرة أو مىت 
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، فلم ولن نفعل شيئا كهذا أبدا  آخر ما يسعى له هذا الكالم عن املسيحية أو عن الدميوقراطية أن يعلى من شأن املعنوى على حساب املادى
ألحرى أن خنتار يوم هجوم الدمهاء على الباستيل ( م قيامة لكن لو كان لدينا أى واعز لفعل إعالء شأن مكعبات اهلواء الخرت مثال يو  ، كان 

ن خاصة  ، كأسود حلظة ىف التاريخ يسوع املزعومة أو يوم انضمام عمر لعصابة اإلسالم أتفه من أن يكون  - واألفكار عامة- ، لكننا نؤمن أن األد
ت غري امللموسة عن’  الفكرة ‘، إمنا أقصد أن روما  ) ، سلبا أو إجيا هلا دور يذكر ىف التاريخ ملعنو إرادة املادة امللموسة الىت  كانت أفضل تعبري 

، وأقصد أن تلك املادة الىت صنعنا منها مادة  ، وأن الطعنات الىت تلقاها قيصر كانت ىف حقيقتها طعنات ىف جسد أمنا الطبيعة صنع منها كوننا
ت الذرات رغم تنافر ، ح ، من متاسك اجملرات رغم املسافات الشاسعة بينها قائمة على عالقات القوى وال شىء إال عالقات القوى ىت متاسك نو

ا واالستعقاد  elitismالنخبوية ، صراع يفضى أغلب الوقت وىف النتيجة اإلمجالية إىل  ، مادة قائمة على الصراع الشحنة املوحدة ملكو
sophistication  والتطورevolution  د ، أو بلغة الديناميات احلرارية ، أى أن ينتج من وقت  ة األنرتوپى، يستطيع أن يقهر امليل الدائم لز

، وهو االستقطاب الذى ال ميكن إنتاج أى شىء بدونه كما يقول القانون ىف النص  تعيد خلق االستقطاب احلرارى من جديد آلخر عوامل
وة بني الطبقات املختلفة وبني ، هذا االستقطاب هو تراكم الثروة ىف مكان بعينه هو األحق به وهو اتساع اهل ملعىن االجتماعى والسياسى.  أعاله

تعريف املوت هو تساوى وشيوع ذات درجة احلرارة .  ، أو مسها ما شئت ، عقل وعضالت ، أى أن يكون هناك قائد ومقود الشعوب املختلفة
  . ، ويناظرها اجتماعيا وسياسيا مفاهيم كاالشرتاكية والدميوقراطية واملساواة بني أجزاء النظام

  ؟ ليوس قيصرملاذا اخرت يو 

لضرورة فكرة حاملة عن أخوة بىن البشر .  أول إنسان فكر ىف حترير العبيد -واستعد للمفاجأة- اخرت يوليوس قيصر ألنه  وحترير العبيد ليس 
، ولينزل  طعامه بعد، تقول فيها للعبد إن أحدا مل يعد يكفل له  ، إمنا قد تكون فكرة شديدة العنف مستقاة من قانون الدغل إىل آخر هذا اهلراء

بل ىف الواقع احلرية للجميع فكرة أكثر من رائعة لتخليص .  ، حيث من الوارد أنه قد ميوت جوعا للحلبة على حسابه اخلاص من اآلن فصاعدا
الرواية مرت  ! ( بيد أفضل كثرياعدا هذا فعدم حترير الع.  البشرية من محولتها الزائدة املتمثلة ىف الكساىل البلداء املتأخرين عقليا عن جماراة عصرهم

ما فائدة الدميوقراطية إذا كان كل املعروض  ‘، القسم املعنون  ، لكن لعل أمهها مقابلة وحيد التليڤزيونية ىف الفصل السابع على قيصر أكثر من مرة
ت   . ) ’ ؟ ىف البازار هو ديكتاتور

، إن جاز لنا استخدام هذا  ية املرتحبة من تلك السياسات احلمائية احلكوميةاخرت يوليوس قيصر ألن من تصدى له كان هو الطبقة السياس
ت املدن هذه الطبقة املكونة من ساسة واشينجتون الدميوقراطيون.  التعبري املعاصر ت وعصا ، وحلفهم  ، وأذرعهم املتمثلة ىف بلطجية النقا

، هى ما أختم  ، ومع اليسار الريعى النفطى ىف روسيا وڤينزويال اجلميع ثراء وسخاءاخلارجى غري املقدس مع املال العرىب اخلليجى املسلم أكثر 
، وال  الوغد مبئات املاليني عرب كروت االئتمان املدفوعة سلفا والىت ميكن أن نشرتيها أنت وأ من كشك السجائر اجملاور’  السيد ‘جيوب محلة 

ارا وبكامل البجاحة والسفالة’  يدالس ‘، طاملا محلة  ميكن مطلقا التحرى عن مصدرها ت املتحدة جهارا  ،  الوغد مستعدة ملخالفة قوانني الوال
لضبط.  ) ؟ ؟ (دوالرا  ٢٠، حبجة أن الدفعة الواحدة ال تزيد عن  وتقبل أمواال دون السؤال عن اسم املتربع ؟ إن أى  بعقول من يستخفون 

  . ، يستطيع ىف ليلة واحدة حتويل عشرات املاليني من الدوالرات عرب تلك الكروت  شيكاجوى شيخ خليجى أو أى مافياوى روسى أو شاڤيزى أو

ت ىف نظر اجلميع اخرت يوليوس قيصر ألن ما قيل عنه ساعتها إنه ديكتاتور يسعى للحكم الفردى ، بينما هؤالء  ، فبات شريرا مصادرا للحر
م وقفو  توا مالئكة أخيارا ودعاء أل لدميوقراطيةالفاسدون  :  السؤال الصحيح هو سؤال احملتوى دون أن ختدعنا املسميات.  ا ىف صف ما يسمى 

لضبط وماذا تريد الدميوقراطية لنسبة له ؟ اليسار ال ميكن أن يكون ضد وول سرتييت الفاسدة ماذا تريد الديكتاتورية  ،  ، بل هى كنز ال ينفى 
، أو لتذهب  ، مث ليذهب االقتصاد للجحيم مبا سرقه من البنائني حتت مسمى الضرائب لردح من الزمان يصنع الفقاعة تلو األخرى مضار فيها

  ! ، مث نعود بعدها لنقطف ما زرعوه ع اجلاهز السلطة للجمهوريني مثاىن سنوات جديدة كى يعيدوا فيها البناء

، وهذا ما نراه قد حدث هذه الليلة ىف أمريكا الىت طاملا أحببناها  احلريةاخرت يوليوس قيصر ألن الدميوقراطية ميكن أن تكون أكرب أداة لقرب 
، إمنا  ، ال ميكن أن يكون انتصارا للحرية مسلم لقمة السلطة ىف العامل-عرىبلينيىن -ماركسىإن وصول عبد أسود .  واعتربها مثال أعلى لكل العامل

  ! ، انتصارا للعبودية انتصارا لسيكولوچية وعقلية العبيد
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، إىل اقتصاد قذر قائم على الرتبح  لكل هذا كان اغتيال يوليوس قيصر هو حلظة حتول روما من حضارة عظمى للبناء اجلاد الشاق واخلالق
القتصاد اإلسالمى .  السريع قصري النظر قتصاد (ىف عاملنا املعاصر ال جند منوذجا أمثل لالقتصاد القذر مما يسمى  ألن  وعذرا للتسمية فما هو 

يار املاىل احلاىل بدأت بسهرات ودية بني شخص .  ) الكلمة مل ترد مطلقا ىف أى كتاب تراثى إسالمى احلقيقة األدهى أن النواة األوىل جدا لال
ارقة أن ، واملف ، وهو ما ورد ىف الفصل األول لرواية ، وبني ساندى وايلل رجل كرسى السيىت جرووپ نصف أو ربع عرىب امسه الوليد بن طالل

لكامل وإال كان من الصعب للغاية ختيل ما كان سوف حيدث سأله فيها عما هو العيب ىف أن تستثمر البنوك .  األمري املذكور ليس حىت عربيا 
حا طائلة التجارية ىف أسهم الشركات ارا ىف بالد اخلليج العرىب وحيقق طوال الوقت أر نع الطفل املعجزة أق!  وقد كان.  ، األمر الذى حيدث ليال 
.  ، وتفرتض أن كل ذنبه على جنبه كما يقال ، ومل يعرتض آالن جريينسپان ألن الرأمسالية ليست ضد أية حرية للسوق ساندى وايلل الكوجنرس

خر التسميات الواردة ىف إىل آ (النتيجة كانت حتول أمريكا برمتها لالقتصاد اإلسالمى القذر القائم على املراحبة واملضاربة واملالصصة واملقاذرة 
، فاملهم جوهر  ، ومرة أخرى ال تدع املسميات ختدعك وتفغر فاهك مثال لفكرة أن وول سرتييت عربية أو أن كلينتون كان مسلما روايتنا
  . ) األشياء

ا تستطيع فرز البيض ، واألزمة احلالية هى إكليل غار يوضع على جبني الرأمسا  أن ينهار كل هؤالء ويفلسون - بل املفروض- الطبيعى  لية أ
ا ، ولو أفلست صناعة السيارات األمريكية أو أفلس نصف بنوكها لقلنا هذه هى روعة الرأمسالية الفاسد وسحقه خترج منها وقد :  ، بل وروعة أزما

الف املديرين واملخططني م و ،   ممن عفى الزمان على فكرهمألقت على جانب الطريق ببضعة ماليني من الشغيلة ممن عفى الزمان على مهارا
لعافية والصحة والعنفوان بض  فع    . وخيرج من رحم األزمة اقتصاد جديد 

ن  ؟ إال إذا أجرب احلكومة ساعتها على اختاذ إجراءات محائية وما أدراك اجلحيم الواقع وراء إال إذا هذه.  …إال إذا  … ها  ، مهددين إ
يار حنن الفاسدين سيؤد يار االقتصاد كلها تنا ليثريوا الفزع ىف الشوارع ى ال من  -حنن اليسار- ، وما أكثر ىف جعبتنا  ، أو أرسلنا فتوات نقا
، ولألسف أيضا أن املعارضة الىت أتت فقط من شباب احلزب اجلمهورى ىف  لألسف ابتلع الرئيس بوش هذا الطعم.  أسلحة للبلطجة واالبتزاز
  . ، لكنها فشلت ىف الثانية  اط املشروع ىف املرة األوىلالكوجنرس جنحت ىف إسق

فما اجلدوى  ، مرة كل سبع سنوات ركودالعامل الرأمساىل مير ب - إلجرام املبيتال حبسن الطوية -  دعاة الدميوقراطية  ؟ عن أى ركود تتحدثون
أن تعريف  ، سنة ٢٥٠٠طأ أرسطو ذرة واحدة حني علمنا قبل هل أخ:  أجيبو … ! ؟ لو ىف كل مرة اخرت اليسار كى حيكمنا لثماىن سنوات

  ! ؟ الدميوقراطية هو حكم الرعاع
، وىف اجللسة التالية مباشرة رفعت مستوى  نقطة ٥٠٠الصرصور األسود بصفعة بقوة  ’  لسيد  ‘ىف الساعات التالية رحبت وول سرتييت  [

يار كارثية ١٠٠٠الصفعة إىل  ت إىل ص ٩,٦٥١.٠١من .  نقطة ا هؤالء الذين  ! ساعة فقط ال غري ٤٨ىف غضون  ٨,٦٣٧.١٧بيحة يوم االنتخا
ا مبنية على أسس حقيقية وتعول فقط على النمو ى نخبو ال انسحبوا هم املستثمرون احملرتمون الذين ال يريدون سوى تنمية بطيئة حثيثة ومستدامة أل

تم بتنمية دمهاء الشعب أو تنمية ال ا شعوب الدمهاءالتنافسى وال  درا ما قبلوا التنمية بذات الشروط التنافسية املعمول  ، ويريدون فقط  ، فهؤالء 
موال البنوك والقروض اخلارجية  ن يهربوا  ، أما املستثمرون الذين حيبون  هذا عن املستثمرين اجلادين.  إخل …فقاعة كفقاعة اإلسكان احلالية تنتهى 

ا فأطمئنهملوانيات األسعار وفقاع ربوا:  يا ا فيه  ورقات للسوق ٣الكثري من شغل الـ  الوغد ’  السيد ‘، فإن لدى  ال  ، الذى ال أعتقد أن اللعب 
ملرة ا للوصول للمكتب البيضاوى أصعب    ! ، من اللعب 

شاشة السفلى مؤشر الداو چونز يهوى مع كل كلمة ، وىف ركن ال أول مؤمتر صحفى له’  السيد ‘عقد :   ىف اليوم الثالث كان املشهد مثريا للفضول
ا طريقة عروبية .   ؛ قال الطريقة الىت سيسري على منهاجها حكمه ، هذا املؤمتر قال الكثري على أية حال.  ينطقها ملرة أن نكتشف أ ليس مدهشا 

لساعات وال يقول شيئا:  ، مما ال تعرفها أية أعراق أخرى ٠/٠ ١٠٠خالصة    ! أن يتكلم 

السم من سيسألونه.  نعرتف أن الرجل كان منظما ودقيقا م لن  ، وكان متأكدا من خالل جيش محلته االنتخابية وراء الستار كان خيتار  ، أ
 عند نقطة ما راح يبحث بدأب عن صحفية.  ، وهو االقتصاد حيدثوه ىف موضوع العنوان الذى صف خلفه جيشا استعراضيا من املستشارين من أجله

لل وجهه وتكلم طويال جدا .  ، فقط لنكتشف أن لديها سؤاال عن الكلب الذى سيحضره للبيت األبيض بعينها رغم بدانتها الىت ال ختطئها العني هنا 
  ! ، حىت ىف هذه مل يقل شيئا ومل يعط أى قرار:   ، لكنه ىف النهاية ) جدا جدا ىف الواقع  (

رتمة حم -درجة ١٨٠على العكس -، لكن مع شخصية هى  ، تكرر ذات املشهد  عشية انعقاد ما يسمى مبجموعة العشرينبعد أسبوع آخر 
، هذا على خلفية حمتدمة ىف واشينجتون لديناصورات السيارات الثالث  راح يرسم صورة قامتة للغاية ملستقبل االقتصاد العاملى.  الرئيس بوش:  للغاية
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، فتصدهم احلكومة  ى فيها، يتقاطرون على العاصمة كما اجلراد طلبا ملعونة اجلمعية اخلريية العظم  وغريهم كثري من الصناعات األخرىاملختطفة نقابيا 
نة ىف الكوجنرس الشيوعى  ٣٢٠-، راحت أرقام ركن الشاشة تتقافز من  لكن ىف ظل هذه الصورة اإلمجالية شديدة القتامة.   فيذهبون إللقاء اخلطب الر

رخيية هائلة نق ٩٠٠، مث واصلت الصعود ليحقق الداو چونز صاىف ارتداد أكثر من  نقطة ىف دقائق معدودات ١٦٠+نقطة إىل  من  (طة 
  . فقط ىف غضون الساعتني املتبقيتني من اجللسة بعد املؤمتر الصحفى)  ٨,٨٧٢.٨٥إىل  ٧,٩٦٩.٢٤

لرأمسالية التنافسية والسوق احلرة  ؟ إنه جمرد أن الرجل قال إن احلل الوحيد لكل ما حنن فيه هل تعرف السبب …   !  ، هو املزيد من التمسك 

، ذلك ألنه رمبا كان نوعا من بطولة   ، لكن املوقف كان رهيبا ترتج له كل املشاعر ال أقر ذلك السلوك -ر استثمارى حمضمن منظو -أ شخصيا 
اية هذا املدخل’  الوقفة األخرية ‘ م جملرد حتية كلمة من رجل مل يعد ذا سلطة:  الىت كنا قد حتدثنا عنها قبل أسبوع ىف  س دفعوا الباليني من جيو ،    أ
ن الرأمسالية مل متت ولن متوت -ال أكثر وال أقل-ل ما أراده هو ك   ! تذكري 

ن ليل أعالمى هائل من اليمني واليسار معا بعد أسبوع  ئب لسكرتري اخلزانة  فريقه االقتصادى’   السيد ‘اختار  ، ، ووسط  ، ليتضح أن كلهم ر
ت يقال  روبني.  الكلينتوىن السابق روبرت إى ؟ إنه مستشار  روبني.  هل تعرف من هو روبرت إى.  إنه حيكم أمريكا من وراء الستار اآلن ، الذى 

، واملتداعية  ىف وول سرتييت - سريعة الربحومن مث عقليته - ، اجملموعة الىت كانت أول من وطن املال العرىب القذر  ورجل كرسى سابق للسيىت جرووپ
يار مهما حدث’  السيد ‘، والىت يقول   ) ! وال غرابة  (حاليا دو عن كل البنوك  ال م لن يسمحوا هلا  ن روبني هذا هو نذك!  وعصابته إ ر أيضا 

،  إنرون الذى أخذ أفكار الوليد ووايلل إىل مداها وكان املهندس احلقيقى خلديعة االستثمارات الىت حني انفضحت ىف خامتة املطاف أسفرت عن إفالس
صبعه القذر اخلفى كل األشياء تتم من خلف  ،  ات اإلجرامية، كعادة احلزب الدميوقراطى وسائر املنظم وها هو يعود اآلن ليحكم االقتصاد األمريكى 

  . ]  ! ؟ ال تعليق تعليقنا …!  ستار

ن والسعد والشريف عند حىت ذهبوا لوول سرتييت بعد شهر [ رد مادوف ؛ اتضح أنه ما أن انكشف الر راح هذا التلميذ  ،  أصبح امسهم بر
بليون دوالر  ٥٠والنتيجة تبخر  ،  من املشرتكني اجلدد -كما مثله العليا اإلسالميةلضبط  -ميوهلا  ، سنة ١٥سنو ملدة  ٠/٠ ١١النجيب يعطى فائدة 

  .  ] ! ىف اهلواء صانعة أكرب عملية نصب ىف التاريخ

ختيل أن الرباق يضع .   حىت أجرب روبني على االستقالة من السيىت جرووپ -وحىت قبل الوصول الفعلى للرفيق اجملرم للمكتب- أسابيعمل متض  [
  !  ؟ فاشل حىت ىف فساده ،   االقتصاد العاملى ىف يد مدير فاسد فاشلمصري

  . وبيع كل النشاط االستثمارى ملورجان ستانلى قررت تفتيت نفسهاألن سيىت جرووپ  ؟ هل تعرف ملاذا حدث هذا

ا اللحظة الىت تنعكس فيها عجلة التاريخ  هل تعرف ما معىن هذا الذى بدأه يوما ساندى وايلل والوليد بن ، ويتم إبطال ذلك الشىء البغيض  ؟ إ
لدمج بني نشاطى البنوك التجارية والبنوك االستثمارية روبني.   طالل وروبرت إى ، زائد معظم  ، وكان من أبسط نتائجه إفالس وورلد كوم وإنرون  ، 
  ! أزمة االئتمان احلالية

ختصار ، أى املزيد من السلطة هلم هم  ، مث يقول إن احلل هو املزيد من الرقابة  غيضةاليسار هو الذى يفعل األشياء الب:  ، هكذا اخلطة يعىن 
ال جيب حتت أى ظرف من الظروف أن  -فقاعات أو حىت خمططات نصب مباشرة-املوقف الصحيح أن األشياء البغيضة .  البريوقراطيون واملشرعون

األجهزة الرقابية .  ، وطاملا فشلت ىف منع أى شىء الرقابية احلكومية موجودة فعال؛ األجهزة  هم يهزأون بعقولنا.   متس شعرة واحدة من حرية السوق
 ،  ، وطبعا من حيث النزاهة أقدر وأكفأ منها آالف املرات من حيث املوارد البشرية واملالية معا -كشركات التصنيف االئتماىن مثال- القطاع اخلصوصى 

لفعل   .  ستطيع اكتشاف كل شىء، لكنها بداهة ال ت ومتارس دورا عظيما 

وعلى اجلميع التعامل معه دومنا حماولة  ، هكذا النظام الرأمساىل ببساطة ، ليفعل كل ما شاء وليتحمل كل شخص مسئولية قراراته االستثمارية ، إذن
  . ]  ! من الساسة اليساريني الفاسدين للى ذراعه وحماولة اكتساب سلطات ألنفسهم

، فال بد أن نذكر أى  كاليوم األكثر سوادا ىف التاريخ اإلنساىن  ٢٠٠٨نوڤمرب  ٤ر ألننا مبا أننا نتحدث عن اليوم ، اخرت يوليوس قيص أخريا
،  ؛ يوم اغتيال جايوس يوليوس قيصر ش.  ح.  ق ٤٤مارس  ١٥ليس هناك أدق من اختيار .  يوم كان األكثر سوادا ىف التاريخ حىت األمس

  ! پى الطريق لكعب أخيل الالزم لرتكيع احلضاراتالتاريخ الذى عرفت فيه األنرتو 

…  

مخسون عاما  ‘؟ كما أوضحت الرواية ىف القسم املعنون ىف منتصف الفصل السادس  ماذا حدث ىف أمر اضمحالل وسقوط احلضارة الربيطانية
ستثناء أن غزو  ريو ليس يكن خمتلفا كثريا، السينا ’ …لن تستمر أمريكا سيدة العامل كل هذه الفرتة إال ىف حالة واحدة !  مدة طويلة جدا  ،

ت من اخلارج ، األمر املخالف  طبقة من البلطجية العاطلني تفتقوا عن فكرة امسها تنظيم الشغيلة ىف احتادات.  ، بل من الداخل العبيد مل 



٤٩١ 

املصانع يذهب جلر أحد عنوة من مسكنه كى جيربه  طاملا ال أحد يذهب من أصحاب:  دستور ومفهوميا ملبدأ احلرية العظيم الذى رسخته إجنلرتا
، والشغيل حر ىف  ، فإن الرأمساىل حر فيما يعرض من أجر ) على طريقة النظام العبودى الذى رفعت اإلمپراطورية راية القضاء عليه (على الشغل 

ا فردية أن يقبل أو يرفض خرى ، وكلمة حر تفرتض من األساس أ ، واجلوهر العميق للفكرة الرأمسالية أن ال اقتصاد ىف  ، وإال أحللت مشولية 
، ال القبيلة  ، فالفرد هو النواة األساسية للمجتمع ، الىت ميكن ترمجتها دومنا خطأ كبري ألن ال سياسة من األصل السياسة وال سياسة ىف االقتصاد

على امتداد النصف الثاىن !   األطوار الالحقة من صريورة هذا التطور، وال حىت األسرة النووية كما رأينا ىف وال النقابة وال احلزب وال أى شىء
من للقرن التاسع صدر التشريع تلو التشريع يعطى الشغيلة حقوقا ىف املشاركة السياسية ويزيد من سلطات الپرملان انتقاصا من سلطات امللك و 

العمال  (رب العاملية األوىل أوزارها حىت كان احلزب املدعو حزب الكدح ، حبيث ما أن وضعت احل سلطات الطبقات العليا للمجتمع مالكة الثروة
ت )  ىف الرتمجة العربية الدارجة يار التام ىف  ، هى احلاكم املطلق لكل اإلمپراطورية ، عصابة بطلجية النقا ا بثبات وعزم عظيمني إىل اال ، وقاد

نية.  غضون عقود قليلة ا ال تفهم شيئا ىف أمهية  ال ترى أبعد من حتت رجليها -الشغيل هنا-لية العبد ، السبب بسيط وهو أن عق مرة  ، أقله أ
ملعىن احلرىف للكلمة ىف بريطانيا من  ، بل على العكس تراها عدوا جيب حتطيمه التقنية كالقدرة احملركة للتقدم واالزدهار لفعل  ، وهذا قد حدث 

  . حركات لتكسري آالت املصانع

…  

ن وضعت توقيعه على  ؟ أين كانت وكيف أصبحت ث ىف أمر اضمحالل وسقوط احلضارة األمريكيةماذا حد ؟ روكيفيللر الذى تعتز الرواية 
، بل ىف  رمزا للرأمسالية التنافسية الىت ال ترحم أحدا -مع بقية رموز ذلك العصر من البنائني العظام- ، كان قبل أقل من قرن ونصف ال أكثر  غالفها
خذهم به رمحة وال شفقة -هى وكل الشعب-راع الشركات تصفق حلبة ص تغريت .  مبنتهى احلماس للفائر وتصفر بذات احلماس للمهزوم ال 

، وىف العشرينيات أيضا بفعل سياسات توسع تنموى حكومية غري مدروسة وغري تنافسية بطبعها انفجرت الفقاعة إىل كساد عظيم  الدنيا بسرعة
جاء رووسيڤيلت بسياسة اشرتاكية عقيمة .  دس اليسار أنفه ألول مرة مستلهما ما بدا من جناحات ظاهرية لروسيا الستالينيةهنا .  طويل ومؤمل

نية أنقذت  سقيمة أطالت الكساد وأطالت طوابريه وزادت كل شىء إيالما على اجلميع ، فقط إىل أن جاء اخلالص متمثال ىف حرب عاملية 
ن كسرت جذر العامل ا تبدأ دورة جديدة من اخلدش ال ماضى هلا،  لتقشف التام هذا أوال من خالل اهلبوط حلالة من ا ،  دورة االقتصاد وكأ

ا احلرب من خالل تقليل عدد السكان ، امسها التعبئة العامة ، وطبعا  دورت عجالت املصانع ودفعت التقنية قدما وىف نفس الوقت ساعد
ا ورسخت نفسها كالقوة العاملية رقم واحد.  لضرورة خلصتنا من احلكم مدى احلياة الذى انتواه رووسيڤيلت لنفسه ، لكن  عادت أمريكا لصوا

،  ، الكاثوليكى چون فيتزچريالد كينيدى لقمة السلطة ىف واشينجتون’  سيد ‘وصول أول .  املرة التالية الىت أطل فيها اليسار كانت أقسى كثريا
مرين اثنني على األقل ما كارثيان حامال أجندة يسارية شرسة قامت  مريكا مستباحة قانون هجرة فاحش األبعاد جعل أ:  ، أقل ما يقال فيهما إ
حلقوق املدنية جعل اإلنسان األبيض مواطنا من الدرجة الثانية  بال قيد أو شرط لطوفان من العبيد على الطريقة الرومانية ، وقانون آخر ملا يسمى 

 ٤،  اهرة الىت حدثت اليومهذا التشريعان مها اللذان أوصال للنتيجة الب.  ىف عني وطنه الذى أسسه وبناه ودفع أجداده عرقهم ودمهم من أجله
؟ أقل من نصف قرن تفصل بني اللحظتني  ببال من كان ميكن أن خيطر هذا.  كينيدى نفسه’  السيد ‘، مبا يفوق كل خياالت  ٢٠٠٨نوڤمرب 

چندة  الثاىن’  السيد ‘األول وانتخاب ’  السيد ‘، انتخاب  السوادوتني الكبريتني ىف تلك اإلجرائية لينينية - ماركسية، هذا الذى جاء 
  ! ، بينما قطيع الدمهاء يهلل له بذات احلماس القدمي الذى هللوا به لوهلة ملقتل يوليوس قيصر استحاللية فاجرة الصراحة-إسالمية اسرتقاقية- عربية

…  

الدميوقراطى نفسه لن جياريه ، الكوجنرس  ال أعتقد أن شيئا من كل ما وعد سيحدث،  نعم!  ؟ أوافق ’ ما بعد أىب أمه ‘و’  ما قبل أىب أمه ‘
م أبعد نظرا ىف احلفاظ على الدجاج الذين يبيض هلم ذهبا بينما هذا األعراىب شرق األوسطى الغىب  خطته االستحاللية االسرتقاقية الطموح ، أل

تنابلة االشرتاكية يبقون على :  عيةبني االشرتاكية الشيو القاعدى هذا هو الفارق .  يريد ذبح الدجاجة والتهامها اآلن بضرائب أقرب للمصادرة
اية فال  ، أما ثريان الشيوعية فهم يصادرون البقرة نفسها فيجف لبنها بني أيديهم اجلاهلة الشرهة ، املشروع اخلصوصى كى يظلوا ينهبونه إال ما ال 

م وانتهى األمر ا لبضعة أ   ! جيدون ما ميكن فعله سوى ذحبها واإلطعام 



 

٤٩٢  

، ولن جيد مستشارا واحدا ميكن أن يوافقه على أوهامه الىت أهلبت حنجرته الضخمة مشاعر  ’ أبيض  ورد ‘، فهو  رته، رغم لون بش نعم
ا لطبع ال لكن هل ستتوقف األمور عند هذا احلد.  الناس  ، افرتضنا أنه جمرد فىت صغري غر طيب وأبيض   ، لو جبانب بياض عقله مبدئيا!  ؟ 
ا كارثة، فهذه ىف حد ذ  القلب األسوأ أن الكارثة .  ، فالعامل ال حيتمل أن يقوده شخص غر ىف هذا الوقت العصيب واخلطر اقتصاد وأمنيا ا

، إال أنه مل يفعل كل  رغم كون هذا املرتزق الصغري التافه حد هاو معدوم اخلربة.  ، ذلك أنه شرير حمنك حمقق ، وكثري جدا احلقيقية أعمق بكثري
، لكنه على األقل سينجح  قد ال ينجح.  ، بل سيقود انقال داخليا عليهم يستسلم ىف النهاية للصوص احملرتفني الكبار عريقى اخلربة ما فعل كى

، حيث  ’ سقوط اإلمپراطورية الرومانية ‘ىف أن يورث أمريكا حالة من الفوضى رمبا ال يشبهها ىف فجيعتها شىء إال اللقطات اخلتامية من فيلم 
، تتحول إىل  ) كان قد كتب فيها توكفيل أسفارا يوما  - أرجوك ال تنس هذه-والىت  (حول تركة الرأمسالية األمريكية والىت قتلها هؤالء اللصوص ستت

، فقط  جةدر  ١٨٠، بل ىف الواقع تذهب لعكس احلقيقة  األفالم ال تذكر أبدا السبب احلقيقى سقوط اإلمپراطورية الرومانية (مزاد علىن فيما بينهم 
، وىف ظل  ، ىف ظل فشل اقتصادى تفاقمه الضرائب الباهظة سيعم أمريكا االضطراب تدرجييا.  )  أعجبتنا الرمزية املستخدمة ىف املشهد املذكور

خ التاري.  إىل فوضى شاملة عارمة - أى االضطراب-، سرعان ما سيتحول  إميانه بضرورة تفكيك اجليش وعدم إنفاق سنت واحد على الدفاع
، قبل أن تتماسك داخله قوى  ، ال بد وأن يصل العامل كله حلالة من االنصهار الفوضوى علمنا ىف املرتني السابقتني أنه حني تنهار حضارة ما

ىء ال يوجد ما حيملنا على االعتقاد ىف ش.  ، وتعيد هيكلة الكوكب بعد كنسه من فيضان األنرتوپى الذى غطاه جديدة حتمل لواء القيادة حبزم
  . خمتلف هذه املرة

، نقول إن   بغض النظر عن أن كل كالمه دومنا استثناء حرف واحد هو رطانة جوفاء خالصة.  سيسعى لتوحيد أمريكا’  السيد ‘يقولون إن 
مى مساحة ، وميد يده مبا يس اجلميع’  دون ‘العرىب يعرف أنه عبد وأنه .  ، لكن فقط كإحدى خصائص ما ورثه من چيينات عربية ذلك صحيح

لتقية اإلسالم طوال الوقت ، ستظهر منه وحشية وانتقام وحقد ال نظري هلا ضد كل  ، لكن حني يصل ملرحلة التمكني ، وذلك ما يسمى أحيا 
  . أعراق األرض

،  ) اب النصربل علمت أنه قال هذا هو نفسه ىف خط (إنه داللة على أنك تستطيع فعل كل شىء ىف أمريكا ’  السيد ‘يقولون عن جناح 
م ينسون أنك أيضا تستطيع فعل كل شىء ىف الصومال ، إمنا أن تستطيع فعل فقط   ليس املعيار أنك تستطيع فعل كل شىء.  لكن املدهش أ

اىب سالىب هجامى اسرتقاقى واستحالىل كل شىء صواب إجياىب وبناء ، لكن  ، هى أمريكا الىت يفعلون فيها اآلن ما شاءوا ؟ نعم ، ال لصوصى 
ا  الصناعة- شتان بني أمريكا قائدة حضارة ما بعد   . الوغد’  السيد ‘، وبني أمريكا االشرتاكية واملساواة وميليشيات الشوارع الىت يعد 

ر يتغىن به كل طوفان شاشات اإلعالم العاملى الذى يسيط’  الرباق حسني أ أمه ‘علمت للتو أيضا أن امسه قد أصبح فجأة وبقدرة قادر 
ميز لصفحة األوىل للنيو يورك  إلضافة لإلعالم العرىب املسلم عليه اليسار وليس انتهاء  ، كلها بعد ظلوا لشهور يتحاشون وبشدة  ، هذا طبعا 

ب التقية- مة العرقية والتعصب  ذلك التلميح إلسالمه -من  أكاد  أ شخصيا ال.  ، ويسحلون كل من ينطق اسم حسني هذا ويلهبونه بسياط 
من منظور بيزنسى .   ، وراهن بكل شىء عليه ’ السيد ‘، بعد أن استثمر كل ماله وثقله ذاك ىف شخص  أستطيع ختيل شكل اإلعالم غدا

.  ، وحني ميتدحهم جيب أن حيتفظ لنفسه خبط رجعة ، حىت حيافظوا على املشاهدين عليه أن ينقد الرؤساء والنظام قاعد.  ، هذا غباء خالص
ية مصداقية ’ السيد ‘يفعلوا هذا مع  هم مل   . ، وال أكاد أختيل كيف سيحظون غدا 

سية واحدة ‘، و ، احلديث عن العثرات املقبلة بدأ ىف خطاب النصر ذاته’  السيد ‘علمت أيضا أن  هل .  ’ التغيري الذى لن تكفيه فرتة ر
ذه السرعة أنه أصبح رئيسا س ٢٠١٢ت ، ودلف مباشرة حلملة انتخا نسى  ت الشىء الوحيد الذى جييده ؟ ال  ، وال يطيق  ، فاالنتخا

ت املعجزة لكن هل !  ، ومن مث فأسوأ شىء فيها هو االنتصار فراقه ؟   الوغد’  السيد ‘تعتقد حقا أن االنتصار ميكن أن يقهر حقا طفل االنتخا
تمل يهدر دقيقة واحدة من عمره بال ا!  لقد وجد طريقا!  أنت واهم كلف ذات الفريق :  ، وراح على الفور يدشن محلة انتخابية جديدة  نتخا

أن ’  السيد ‘إلقناع الشعب األمريكى أال يتوقع من ’  تغيري التغيري ‘، ببدء محلة دعائية جديدة حتت عنوان  ’ التغيري ‘الذى أجنحه حتت شعار 
، إمنا أخبار  هذه ليست نكتة!  ذى ميكن أن يتغري هو الرفيق الوغد بن الدن نفسهوأن الشىء الوحيد ال ، شيئا أو ينفذ شيئا مما قال’  يغري ‘

ريخ  حقيقية ىف  ! ( ، وطبعا ال شىء يصعب على أمنا الدميوقراطية  الوغد محلة فاشلة حىت اآلن’  السيد ‘، بل رمبا حتقق جناحا فعال فليس ىف 
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لـ الواقع هو على حق فإن أحدا ممن دفعوا له بسخاء ىف م ، أ شخصيا أقر بصدق  املهم.  ) ! ’change‘واخري اإلنرتنيت السرية مل يطالب قط 
لتغيري   ! تغيري الكالم الذى سبق وقاله خالل احلملة:  وعوده 

…  

ائيا أمر احلضارة األمريكية ، حضارة ما بعد ما  بعة، الرا ، وعلينا انتظار العقود ورمبا القرون حىت تظهر تلك القيادة اجلديدة لكن هل انتهى 
ا كتا قدميا لنا من عام -، أو اختصارا حضارة ما بعد )  كما أمستها الرواية (بعد الصناعة  الوقت جيرى :  ؟ اإلجابة ١٩٨٧اإلنسان كما عنو 

لعبيد للنسبة احلرجة دميوجرافيا الىت بعده’   السيد ‘املشكلة أن قوانني .  بسرعة لتكائر-ا كينيدى جنحت ىف الوصول   - بفضل ولعهم الطبيعى 
وإن كنا لسنا ىف حاجة للوصول ألية  (، سيتفاقم األمر مبتوالية هندسية كما كرة اجلليد  الوغد’  السيد ‘ىف ظل .  يتحولون إىل أكثرية كاسحة

ا حكم الفقراء أو حكم الرعاع أو حكم  ا ونعرف الدميوقراطية  التعريفات ليست منا إمنا كلها -اجلهال درجة من تلك نسمى األشياء مبسميا
  . ) ألرسطو

  ؟ ، احلضارتني الرومانية والربيطانية ؟ هل ميكن إنقاذ أمريكا من مصري سابقتيها ’ ولكن ‘؟ هل هناك  ’ ولكن ‘؟ أى  لكن …

ت   … رمبا ال تزال هناك بعض اإلجا

…  

م-بد من حرب أهلية تلغى مهزلة الدميوقراطية وتعيد العبيد ، أم ال  الوغد املشكلة’  السيد ‘هل ميكن أن حيل قتل :  أوال إىل  -مبختلف ألوا
لكالم فتلجأون للتصفية اجلسدية ؟ ملاذا القتل من حيث أتوا أو أتى أجدادهم مثال :  ؟ اإلجابة ؟ هل فشلتم ىف إقناع الناس  لقد حفل التاريخ 

رة املشاعر وتدليك  م ينقلون لعبة السياسة برمتها من نطاق األفكار واإلقناع، الشىء املشرتك فيهم مجيعا أ هذه احلناجر الضخمة ، إىل نطاق إ
لذات من لديه قدرة على -من يفعل ذلك .  ، وليس من قتلوهم هم من جلأوا للضرب حتت احلزام ومن خانوا جذر ساطرات اللعبة.  الغرائز

نة والتزييف الفاضح والتضليل الد ، وال  غالبا ما ينجح -مياجوجى والتحريض السافل أمثال جاندى وكينيدى ولوثر كينج وكينيدى اآلخراخلطابة الر
  . … ، ولكن سبيل إليقافه غري القتل

، وتقبل التحدى األخالقى الذى يفرضه  ، على أجهزة االستخبارات أن ترتفع ملستوى اللحظة التارخيية ، ونعم ، القتل مهم نعم:  ولكن …
ا ال تكفى ما مل تتلوها خطوات  الوغد خطوة مهمة’  للسيد ‘، التصفية اجلسدية  نعم.  م الواجب الذى تعهدتهعليها قس ، لكن املشكلة أ

صر ومانديال إىل آخر قائمة مشاهري قطاع .  أخرى جذرية متنع ظهور أمثاله من جديد كان من املمكن أيضا قتل أفواه ضخمة أخرى مثل لينني و
رعى لفعل من قبيل حرب أهلية أو تطهري عرقى .  ، لكن املشكلة أنه دائما ما يظهر غريهم بعد قليل اخلطابة الطرق  األشياء اجلذرية قد تكون 

ت نووية .   على أية حال ال شىء يذكر بعد ليلة اغتيال القيصر أهم من احلروب األهلية.  ، لكن ال ميكن أن تكون أقل من هذا جذرى أو ضر
  ! السؤال عن ألى طرف ستكون الغلبة املهم فقط

  ! ، ألن اخلطر خميف وحمدق ، اإلجابة صعبة لكن ضرورية وفورا إذن

…  

ا حقها  ، هل ترفض دفع الضرائب ؟ هل ترتك أمريكا وترحل ما هو موقف الشركات:  نيا لقوة ال سيما وأ ، هل تستوىل على السلطة 
  ؟ ’ سيپينز ‘يعة األمسى من كل قوانني ذلك العرق الغىب املدعو اهلومو الطبيعى أى مبعىن حقها حبكم قوانني الطب

  ! ، ألن اخلطر خميف وحمدق ، اإلجابة صعبة لكن ضرورية وفورا أيضا

…  

هيك عن احلزب الشيوعى الصيىن:  لثا ، ال  ما هو موقف اجليش الذى سريى نفسه وبلده تتحول مللطشة ألمثال پوتني وشاڤيز وخامنئى 
، بل يريد استبداله مبيليشيات سوداء مسلحة حييل  الوغد قد أعلنها صرحية أنه ال يريد من اآلن فصاعدا االعتماد على اجليش’  السيد ‘ا وأن سيم

هلائلة سنوات أو  ١٠اليوم أو قبل ’  السيد ‘لو حدث وتقدم ،  صدق أو ال تصدق.  إليها ميزانيات القوات املسلحة األمريكية املوصوفة عادة 
ى التقارير األمنية الروتينية الىت تدمغ ماضيه احلافل ، لرفض طلبه بناء عل ، بطلب لوظيفة ساعى ىف البيت األبيض حىت بعد عشر سنوات من اآلن
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هو سيد البيت األبيض نفسه حمتميا مبا يسمى ’  السيد ‘أما وقد أصبح .  ، وأللف سبب آخر بعالقات مباشرة مع اجلماعات اإلرهابية املسلحة
ء املؤسسني ممن كتبوا  ولألسف هى وظيفة ال يشرتط القانون األمريكى استعالم رأى األمن فيها (قوة الشعب  ، على األقل ألنه مل خيطر ببال اآل

سة ت حمرتف من العامل السفلى ألمريكا للرتشح للر ، أال يعد تدخل اجليش العتقاله أو قتله  ) دستور أمريكا العظيم أن سيتقدم يوما رجل عصا
ا ال ، وجمرد إبطال بسيط صريح ومباشر هلذا االنقالب الذى جرى على  غربهو جمرد تفعيل بسيط صريح ومباشر لسيادة القانون الىت طاملا تغىن 

  ؟ السلطة الشرعية

  ! ، ألن اخلطر خميف وحمدق ، اإلجابة صعبة لكن ضرورية وفورا ملثل

…  

ت اجلنوب:  رابعا لذات حني نبدأ نرى نواب وسيناتورات دميوقراطىي اجلنوب أقرب إىل اليمني من مج ، ما هو موقف وال  ، هورىي الشمالو
لعكس ، كى يبىن دولة فتية قائمة على قيم احلرية والتنافس وذات فرص  ؟ ألن يفكر اجلنوب ىف االستقالل من جديد كما كان يوما والعكس 

ركة بقية أمريكا الىت اغتصبها اليسار هائلة ألن تصبح سيدة العامل حقا   ؟ ، تضمحل ما شاء هلا االضمحالل ، 

  ! ، ألن اخلطر خميف وحمدق صعبة لكن ضرورية وفورا ، اإلجابة أيضا

…  

  ! ، ألن اخلطر خميف وحمدق لكن ضرورية وفورا)  صعبة جدا هذه املرة  (اإلجابة صعبة :  ، وطبعا سلميا:  خامسا

ؤالء األبطال آخر رعيل من محلة مشعل احلضارة  الرهان ضعيف ،  ب احلزب اجلمهورى، اجليل اجلديد من شبا ، لكن ال ميكن إال أن نشيد 
م الشجاعة رفضهم احلازم خلطة اإلنقاذ املالية الىت اقرتحها .  هؤالء الذين عادة ما يطلق عليهم أوالد نيوت جينجريتش هؤالء الذين كان آخر وقفا

عتبارها  الرئيس بوش م ذهبوا لواشينجتون  ، هؤالء حياجون طوال الو  الرأمسالية وهى أن تدع من يسقط يسقط مبادىءمناقضة ألبسط ،  قت 
تت وكرا للصراصري الدميوقراطيني (كى يغريوا واشينجتون   -حسب قوهلم أيضا-، لكن  ) يقصدون واشينجتون الفساد واإلفساد الىت 

D:\FoxNews.com\2008\11\06\Eye to the Future - Is Louisiana Gov. Bobby Jindal the man to rebuild the 
Republican Party 110508_hc_jindal_B1200.flv لطبع هو املشار إليه على  هو إنسان رائع ككل وليس هلذه املقولة فقط ، و

م واشينجتون  يقصدون بعض اجليل احلاىل من  (هامش هذه الفقرة ما حدث أن كثريين ممن ذهبوا لواشينجتون كى يغريوا واشينجتون قد غري
م ال  ، ويتجهون للوسط كى ينتخبهم الناس حلرص على القبول السياسى بادىءن بعض املاجلمهوريني ممن يقايضون التنازل ع ، وما حيدث أ

م يبدون مزيفني ىف نظر الناس مقارنة مبن هم طول أعمارهم يساريون ؛  موقف هذا اجليل اجلديد كان عظيما خالل األزمة املالية.  ) ينتخبون أل
أفهمتم العامل أنكم ال تقفون صف ىف الثراء إمنا ىف صف شىء آخر .  ا قبيلة وأن الرأمسالية ليست اشرتاكية األغنياءأثبت للعامل أن الرأمساليني ليسو 
، وأن الفارق شاسع بني اقتصاد بناء تنافسى  ) تعبري للرواية (أثبتم أن ليس كل صاحب ثروة رأمساىل !  الصراع:  ال يشبهه إال ىف اجلناس اللغوى

لوانية فقاعيةرفيع املعايري    . وبني اقتصادات ورقية كالمية 

ت وسيناتورات ونواب وهم بعد دون األربعني ال يعنيهم كثريا إن انتخبهم الناس أو مل  - إن عدد أولئك غفري وأغلبهم اآلن حكام وال
سست أمريكا عليها مبادىء، إمنا تعنيهم وقفة أخرية لل ينتخبوهم والرأمسالية التنافسية والشغل الشاق وحتقيق النجاح  ، أمريكا احلرية الكاملة الىت 

لعرقية.  والثروة بال سقف ا عرقية ملناسبة وحىت ال يتهمنا أحد  أقل -سنة  ٢٢، أحد هؤالء املذكورين شاب عمره  ، أو يتهم احلقيقة العلمية 
لكوجنرس ويدعى بوىب چندال -’ السيد ‘من نصف عمر  ئبا  غلبية كاسحة حاكما لوالية ، وبعده ، أصبح  ربع سنوات فقط صار و ا 

ن التنافس املطلق  - أو تطفره الچييىن لو شئت-، إال أن هكذا كانت چييناته  ، كل هذا بينما هو من أصول هندية بنچابية لويز فكان إميانه 
ا اجلبارة لتحقيق مقصدها العظيم وهو  هل حنن نتكلم اآلن ىف األعراق :  مرة أخرى اسأل ضمريك.  التطورهو القانون األمسى ألمنا الطبيعة وأدا

لعبد حىت لو كان ألب قرد وأم صرصارة أم ىف األفكار   . ؟ إنسان كهذا ال ميكن أن يوصف 
غلبية ساحقة منذ سنة  [ مه األوىل ىف املكتب ٢٠٠٠شاب آخر اعتاد الوصول للكوجنرس  وبىن على حنو  ، أصبح املنغص األكرب للرباق منذ أ

خالل عامني مث بيع اجليفة هذا البلد العظيم وقتل األمريكى لتخريب االقتصاد  خلطط هذا اخلائن املدعو رئيسا تصدى بهمدهش إمجاعا مجهور مطلقا 
اتضح مع إعالن الرباق خلطة  لكن اجلديد هو اجلدول الزمىن الذى ، كما سبق وقلنا  (ألسياده ىف موسكو وضفىت اخلليج الفارسى ىف العامني الباقيني 
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الكاريزمى الدءوب يكرر حرفيا القيادة املذهلة لنيوت  ’ السوط ‘ ذلك.  )  االقتصاد بعد حنو أسبوع من استيالئه الفعلى على السلطة -حتفيز- تعجيز 
ا لكلينتون وحول اجلمهوريني من أقلية ضئيلة ىف الكوجنرس ألغلبية كاسحة أى ذلك - ولعله  ، ىف العام التاىل مباشرة جينجريتش الىت تصدى مبكرا 

والذى كان من  هذا الشاب الڤريچيىن األبيض الوسيم والصديق الشخصى جلينجريتش.   السبب رمبا ىف ظهور مصطلح أوالد نيوت جينجريتش - الشاب
ئبا على تذكرة السيناتور ماكني   ! امسه بوب كانتور ،  بني من طرحت أمساءهم كمرشح 

  . ] !  تنويهلذا لزم ال …

للقب التاىل ىف الواقع ت  ،  املسلم-، العرىب األسود-العبد:  ، شتان بني أى أحد وبني اللص الذى اعتد تسميته ىف تغطيتنا لسباق االنتخا
الرئيس الزعيم امللهم  ’ السيد ‘، سيادة  املبارك الرباق ، ، الرفيق الصرصور ، الطفل املعجزة العجيب فرقع لوز،  اهلوفا- ، الكاپوىن اللينيىن-املاركسى

، حفظه هللا ورعاه  ، أمري املؤمنني ، بن عمر بن احلطاب واحلطابة بن الدن)  أخو أس أمه (،  ، أبو أمه اخلامس عشر الركن أبو حسني الثاىن
ه  ليمن خطاه وخطا ، األمر الذى طرح سؤاال  لصرصورالرفيق الصرصور أتت من تشابه رأسه مع رأس لينني وتشابه كليهما مع رأس ا (وسدد 

تت  ريخ اخليال اإلنساىن-من أين حبق اجلحيم  إن مل يكن من سباق  ، فكرة أن حيب الناس صرصورا يوما Wall-Eلصناع فيلم  - ألول مرة ىف 
ت األمريكية ، فالرباق بعري جمنح حلق  للغة أهل الفضاء، الرباق ذات االسم لكن مرتمجا  املبارك امسه األول السواحيلى مرتمجا للعربية ! ؟ االنتخا

ا هذه الليلة للسماء الرابعة عشر قر ١٤لچيينات العربية املربوكة للسماء السابعة ذات ليلة قبل  هبط بكل  -لو شئت- ، أو  ، وها هو حيلق 
ا األول لألرض السابعة العجيب الطفل املعجزة يستطيع بسرعة الربق الصعود  فرقع لوز، وها هو اآلن  البشرية لألرض الرابعة عشر بعد أن هبط 

نة وشعارات طنانة ودغدغة لكل الغرائز الطبقية والعرقية ٣ألعلى منصب ىف الكوكب بشوية نصب ولعب  ،  ورقات وحيل كالمية وخطابة ر
ا كلها عقول مئات املاليني ولكل غرائز أخرى وجدها ىف البشر أو لعل بعضها اخرتعه هو عرب العامل وغسل هلم أدمغتهم بوعود جوفاء  ، حلس 

أبو أمه .  ، ومع اعتبار أن الرئيس الزعيم امللهم الركن أبو حسني األول هو صدام أبو حسني هو امسه الثاىن كما هو دون ترمجة.  وشعارات فارغة
الذى ال جيد أية  كرهانيات اإلعجاز العلمى لل، ومع اعتبار أن تصبح أ ألمك هى إحدى جتل اخلامس عشر هو امسه الثالث مرتمجا للعربية

ما أ لألم ا ، بل كالم  ، وهذه ليست إهانة وال اجرتاء وال مبالغة صعوبة ىف أن خيلق من املاء نسبا وصهرا ودو جاد جدا وشريعة يتفاخر 
ألحرى لو ر -أمها ، إذ تستطيع بكل سهولة ىف اإلسالم أن تصبح أ رمسيا ألمك وبعقد زواج شرعى من  خاملشاخ أيتها وطبعا منها نفسها 
أما اخلامس عشر فهى نسبة للقرن اهلجرى .  الكريه وسيدلك على الطريق كرهانخ عن معىن تلك اآلية من الفقط اسأل أحد املشاخ!  أمجل

ا مرة كل مائة سنة ا تعلم أبو أمه وأس أمه أخوان غري ، فكم الدن هو جده ألبيه.  احلاىل حيث اعتادت ساللة أبو أمه أن جتدد لألمة شبا
ا ببساطة هى الىت ربته بعد فرار أبيه جلهة غري معلومة.  شقيقني أما بن احلطاب .  كاپوىن هو لقب العائلة ككل وقد جاء من جهة أمه أل

العسكرى الذى اختاره بن احلطاب  وأخريا أمري املؤمنني هو اللقب.  واحلطابة فهى جذوره األقدم ىف شبه جزيرة البعر وأنت تعرفها أكثر مىن
  . ) ! ، وهو االسم اجلديد الذى استحقه صاحبنا اليوم ومل نكن قد استخدمناه من قبل Commander-in-Chiefواحلطابة لنفسه 

…  

ريخ احلضارة ، اجلزء اخلطر ىف نبوءاتنا ليس سقوط أمريكا لو شئت الصراحة اية  ا ليست  لتنبؤ  هيك طبعا عن حتديد  ، إمنا املغامرة   ،
، أو بصياغة أدق على طبيعة املادة الىت صنع  إن رهاننا دائما أبدا على أمنا الطبيعة.  أؤكد لك أن قلمى مل يرجتف وهو يكتب هذا.  من سيخلفها
ا متيل على حنو متواصل إىل  ١٤، والىت ثبت عرب  منها كوننا التطور :  ، أى إمجاال  sophisticationواالستعقاد  elitismالنخبوية بليون سنة أ

evolution  .  

ىف هذا اليوم حالك السواد غري املسبوق ىف كل التاريخ اإلنساىن مبا فيه أسود .  روايتنا أتت على ذكر وقفة الچنرال كاسرت األخرية الشهرية
فة مل تذهب هباء وكانت ىف احملصلة النهائية ، ال أدرى إن كنت قد أصبت أم أخطأت حني تركت االنطباع أن تلك الوق فرتات عصور الظالم

الفاشيون اجلدد ىف االستخدام الصحيح - أ ما كانت ال زلت أمتىن من كل قلىب هلذا اجليل الرائع من محلة صوجلان اإلمپراطورية اجلدد .  انتصارا
اية سعيدة ملسعاهم البطوىل مذهل اجلرأة هذا - للكلمة وأين ذهبت چيينات  ، هبت أمريكاذأين :  للمعادلة خمتلفا هنا يبدو الوجه اآلخر.  أمتىن 
ال يوجد أدىن شك أن أمريكا ستعود و  ، عصابة- وصحابة ميس منها شعرة ولو مليون صرصور أسود مسلم وغد ولن ، أمريكا هى أمريكا ؟ احلضارة

وبيقني أنه ال  ، الذى ينخر فيها من الداخل هذا املسلم-اليسارى-العبودىوبوعى أكرب مبدى خطورة الطابور اخلامس  ، فضل مما كانت مبراحل
  ! يصلح معه إال حل واحد التصفية اجلسدية اجلذرية والشاملة
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ذه الثقة ألنه إن كانت أمنا الطبيعة معنا فمن علينا- السيناريو الوحيد احملتمل إذن  هو أن يربز من ذلك  -؟ نعم الوحيد احملتمل والكالم جيرى 
زعيم كاريزمى الشخصية يقنع الشعب األمريكى ملرة واحدة وأخرية أنه مقبل على انتحار بطئ مبا يفعل من استسهال للسياسات اجليل اجلديد 

، وأن ينجح ىف تغيري الدستور حبيث ينهى بالهات آلية التدمري الذاتى  االشرتاكية االستحاللية االسرتقاقية لعصابة اليسار العرىب املسلم احلاكمة
لدميوقراطيةتلك املد ، ويفكك مرة واحدة لألبد خطر تلك القنبلة املوقوتة هائلة الفتك املسماة  ، يضع سقفها للضرائب ولإلنفاق احلكومى عوة 
ا العسكرية  هلجرة سوف تستخدم لنشر  -وإىل األولوية منها منظومة الدفاع الفضائى-، وكذا يظهر إرادة حديدية لبقية العامل أن أمريكا بقو

لناس- بادىء الرامسالية التنافسية م ، إذ لو كان قد استخدم جمرد قنبلة نووية  وليس الدميوقراطية كما فعل الرئيس بوش بطيبته الزائدة وحسن ظنه 
وأن  -ه من قيمواحدة ىف الفالوجا أو وزيرستان أو غزة أو جنوب لبنان لوجد كل الدنيا تعيد النظر ىف كراهيتها ألمريكا وموقفها العدائى مما متثل

، وأن يبدأ  ، جيب أن تنتهى لألبد قبل أن تنفجر ىف وجه الكوكب كله ) ، حسب تعبري روايتنا الفقاعة الىت ال يتحدث عنها أحد (فقاعة اجللوبة 
  . ، وليس على أساس املتوسط احلساىب ألمزجة الشعوب املوجود فيه توحيد العامل على أساس أفضل مبادىء ونظم معروفة

لد رجيان مثال-دث مل حي ريتشارد :  ، إال مرة واحدة مل حيدث أن أجنبت أمريكا زعيما مبثل تلك املواصفات - ومع كل االحرتام لزعامة رو
إن عاملنا فاقد البوصلة يتضرع اآلن إىل زعيم من !  ، هذا الذى كان من العظمة حبيث مل تستطع هى نفسه حتمله ، أعظم من حكم أمريكا نيكسون
أن ال :  ، واألهم من كل شىء ، عدم إقامة وزن للتوافه والشكليات وما يعتقد العموم أنه من ثوابت األمور رؤية ما ال يراه أحد:  لعيارهذا ا

درة إن مل تكن شبه مستحيلة!  يضعف أبدا ذه املواصفات عملة  ، وحىت إن وجدت سوف جتد وفرة من حمدودى املوهبة الوضعاء  زعيم 
ااحلاقدين حي ا ، اربو مع هذا يظل العثور على بديل للدميوقراطية الفاسدة الىت تسرتضى وترضى .  وبدال من تشجيعها واالصطفاف خلفها حيطمو

  ! وإن ال مفر منها ، اجلميع معضلة كربى

…  

ألخص قطيع أمري  ، ىف ظل عامل يتجه كقطيع أعمى إىل االنتحار يسارا ، ماذا نفعل حنن ىف مصر أخريا كى اجنرف بغباء منقطع النظري ، و
، إمنا كانت بسبب حمدد ومباشر هو سياسات كلينتون اإلسكانية وغري  ملعاقبة اجلمهوريني على أزمة مالية ليسوا السبب فيها ولو بشعرة واحدة

مل-، والىت فاقم منها الكوجنرس الدميوقراطى الذى حيكم  اإلسكانية شديدة التطرف يسارا ؟ القطيع  منذ أربعة أعوام -ناسبةوليس الرئيس بوش 
كل هذه معلومات بسيطة وسيصبح .  ، فإذا به يشنق نفسه ، اختار التصويت العقاىب بدال من خيتار اليمني احلقيقى كى يبىن له اقتصادا حقيقيا

قاطع الطريق قد احتل البيت ، لكن لألسف بعد أن يكون ذلك اجملرم النهاش  من هو الفاعل وما هو احلل بديهيات لدى الكافة بعد قليل
لفعل لضبط .  األبيض  ، أم لعلها  ؟ هل ترى أن السري مع القطيع أكثر أمنا ) كما أمستها الرواية (’  جلنة املستقبليات ‘عالم ميكن أن تراهن 

  ! صعبة فيما أعتقد’  ليست ‘اإلجابة هذه املرة  ؟ ترى ذهبا ىف التالل البعيدة الوعرة

…  

خذ وقته:  بعض صياغة احلل السلمى على النحو التاىلرمبا يفضل ال پوليون مسلم،  دعوه  ، تكاد  أحالمه بستالني أمريكى وهتلر أسود و
، ولن ينكمش الناس أمام  ، ولن يقبل البيض العبودية بسهولة ؛ لن يرتك له أحد امليزانية يوجهها كما شاء ، ألنه لن يتحرك ىف فراغ  تكون أوهاما
، أو  ) وزيرا للخارجية كما يسميها األوروپيون (هو لن يستطيع أن جيعل چريما رايت سكرتريا للدولة .  القمصان السود ىف الشوارع أسلحة ذوى

، أو  ، أو عمته زيتونة سكرترية للهجرة ، أو إمساعيل هنية سكرتريا لالقتصاد ، أو بيلل آيرز سكرتريا لألمن الداخلى أمين الظواهرى سكرتريا للدفاع
هو .  ، ومن املستبعد كثريا أن سيحكم من أقصى اليسار كما حيلم األمور ليست سهلة كما يتخيلها هو حاليا.   رشيد خالدى سكرتريا للتعليم

ما centerليس أبرع من هيلالرى وزوجها ممن حكما من الوسط أو ما يسمى املركز  لذات من  ، ، على الضد من كل شعارا وأن حيكم هو 
فكل  ، أى أن حمصلة التغيري الذى أصدع به أدمغتنا قد تكون على األرجح الصفر املطلق ، كز تعىن أنه لن خيتلف تقريبا عن والية بوش الثانيةاملر 

حماولة و  (هو االستيالء على السلطة  ، ما أراده هذا السافل من غسيل املخ الذى أجراه لنا لشهور أن أمريكا مكان سىيء للعيش وىف حاجة للتغيري
ا احلقيقيني لكن عمليا جمرد حتقيق بعض االرتزاقات الصغرية هنا وهناك قدر املستطاع من وسط  ، ) االستيالء على ثروة أمريكا من بنائيها وأصحا

  . ) ! كينيا مثال ، كلها بدال من الذهاب ببساطة وىف هدوء ملكان أفضل للعيش (هذا الركام الذى سببه 
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لفعل ىف املاضىمث أن كل هذا الذى تر  نزول ميليشيات احلزب الدميوقراطى املسلحة للشوارع إلرهاب وقتل الناس ؛  وعوننا به قد حدث 
لذات  ، وبدأ ىف حدث ، فهذه مل خيرتها  ، بل ىف الواقع بدأت ىف ذات احلديقة الىت يلقى فيها خطاب النصر اآلن الحظ شيكاجو (شيكاجو 
لبال حدث  ، مت إنزال اجليش ىف أكثر من والية ، أمريكا كلها أصبحت صوماال كبريا ) ! ، بل الرمزية مرعبة فيها من فراغ ، كل ما مل يكن خيطر 

، مث آنذاك جاء نيكسون واستتبت األمور وعادت أمريكا  كينيدى للسلطة’  اجملرم ‘، ذلك بعد مثانية أعوام من اغتصاب چون  ١٩٦٨مجيعه ىف 
ا ،  سوف يتسبب بدوره ىف بعض اخلراب،  نعم.  ، سيكون أقرب لسجني ىف البيت األبيض منه لرئيس ألى شىء ٢رقم ’  السيد ‘هذا .  لصوا

لتأكيد جمرد ال ، لكن فلتدعوا أسطورة أن السود واألعراق األخرى الشبيهة  وقت الذى سيضيع بسببه هو خسارة فادحة للحضارة اإلنسانيةو
ح منها لألبد يصلحون ألى شىء -إخوتنا املزعومون ىف اإلنسانية- أيضا ال تنسوا أن أولئك اإلخوة ىف اإلنسانية .  ، دعوها تنطوى مرة واحدة ونر

ر امليكونج  ، ويبدأون هم الضرب بقوة ن تلك النداءات احلاملة عالمة ضعفعادة ما يعتربو  هيك - ، وال نعتقد أن وقائع خليج اخلنازير أو دلتا 
بعيدة عن ذاكرة أو مداعبة خياالت الساسة احلاليني ىف روسيا والصني  -عن السحل ىف شوارع مقديشيو الذى جعل كلينتون خيرى ىف سرواله

هو أن يفتح أحد الصحفيني جمرد حتقيق واحد ىف واحدة من الوصمات  ، يظل السيناريو األرجح من كل هذا -وىف كل األحوال-  أيضا.  وإيران
ا ماضيه اإلجرامى والىت لألسف كبحها كلها السيناتور ماكني مبثالياته الغريبة غري املدركة للطبيعة الدمياجوجية  ، الىت ال تعد وال حتصى الىت يعج 

ملف الطموحات  ، وإغالق كل هذا امللف ، خارج البيت األبيض -’ السيد ‘أى -كافية لركله   -أى تلك الواحدة-فتكون  ، ائية للخصمالغوغ
  ! كما سبق وأغلق مع الكاثوليك ، السياسية للسود

لسود والعرب  األبواب ؟ الثورة البيولوچية تدق ملاذا كل هذا االنزعاج:  رمبا نفضل من جانبنا حتسني هذه الصياغات قليال ، ولن تذهب فقط 
اية املطاف ستقضى على كل العشرية البيولوچية اإلنسانية واملسلمني للمحميات الطبيعية تى ببديل أفضل ، بل ىف  ، دوما  هذا صحيح.  ، و

، كانت  بعض البشر منذ أرسطو وحىت اليومال جيب للحظة أن ننسى للحظة أن :  نقول - رغم هذا-، لكننا  توجد ألمنا الطبيعة مسالكها العجيبة
ا مهمتهم النضال من أجل إفعال وتسريع حتقق مقاصد أمنا العظيمة هذه طقة بلسا س كرسوا أنفسهم أدوات  ، وأن عليهم أال يتوقفوا  ، أ

سا (للحظة عن هذا النضال    . ) ! إنسان وآالت-، فنحن بعد ا ما شاءوا، فلتدعوا للباقني تلك األخوة اإلنسانية يستمتعون  أو للدقة ليسوا أ

، ومبا أن اجتاه الرئيس بوش للوسط أو ترشيح السيناتور ماكني  مبا أنكم خاسرون خاسرون ىف كل احلاالت:   كلمة أخرية للحزب اجلمهورى
سة هلزمية الساحقة الوسطى للر رخيية ، مل يعد عليكم إال  ، وأقصد مبا جيب  املبادىء كما جيب أن تكون ترفعون فيها:  ، فلتجعلوا هذه حلظة 

لفعل للحزب  حىت املتدينون لن تفقدوا الكثري منهم.   ، بل الليربالية الىت ال تتجزأ  أن تكون ليس جمرد الليربالية االقتصادية م قد ذهبوا  ، أل
، هل  ثبت أن السود أكثر تدينا منكم مبراحل.  الزواج املثلى، وليس أقل داللة من االستفتاءات الثالث الىت جرت اليوم وألغت كلها  الدميوقراطى
م متخلفون وأنتم لستم كذلك تعرفون ملاذا ، فكثريون جدا  ، بل رمبا أكرب ، فستقطتبون أعداد ليست أقل ىف الواقع لو ختليتم عن الدين.  ؟ أل

حلكومة الصغرية القتصاد احلر و صحيح أنكم لن تفرضوا اإلجهاض على أحد بل ستجعلونه .  الجتماعية، لكن ينفرهم منكم مواقفكم ا يؤمنون 
، كيف تكونون ضد البحوث الچيينية وهى  مثال.  ، لكن يظل األمثل من االثنني أن تلغوا كل الرعاية الصحية من ميزانية احلكومة حرية شخصية

، لكن إذا كان للحكومة دور ما واحد ىف االقتصاد فهو دعم  ناصورية؟ أنتم حتاربون حماولة احلكومة إنقاذ الفاشلني والصناعات الدي املستقبل
لكامل ىف متويل البحث العلمى.  الصناعات الىت مل توجد بعد .  ، مثله مثل أى شىء آخر أيضا األصح من كل شىء أن تلغوا دور احلكومة 

ت يرفع شعار حرية االقتصادأنتم  محلة مشعل احلضارة ألنكم من .  ، هلم جرا إىل سائر القضا وهكذا لكن أال يعيبكم ولو .  ، أم كل احلر
ء واخلرافة -ولو على سبيل التكتيك االنتخاىب-قليال أن  ؟ لقد حان الوقت لتصحيح األوضاع  أن تربطوا أنفسكم بشىء شديد التخلف كامليتافيز

، هذا إن مل يكن  بشر تبعا ملوقفهم من االقتصاد احلر وليس من مدارس األحدتقسيم ال:  املقلوبة واستعادة كلمة الليربالية من سارقيها اليساريني
ت الشخصية ودفعها ألقصى مداها   ! ، بل كنتيجة طبيعية هلا ، ليس كنقيض للحرية االقتصادية تبىن كل احلر

 - السيناتور چون ماكني-ؤالء احملرتمني منهم ، من الوارد أن حتمل كلمة أحد ه لو حدث وصمد هؤالء الشرفاء األنقياء احملرتمني عرب العامل …
  ! ، معىن آخر غري جمرد سباق سريك انتخاىب عن القتال حىت آخر حلظة

امسه قمة التعاون  ، پريو ىف أخر نشاط دوىل له كرئيس ألمريكا-، وسارع من ليما  فيما يبدو مل خيرت الرئيس بوش خيار الوقفة األخرية ،  لألسف [
اية أمريكا رمسيا  ، بعد أسبوعني فقط من هذا الپاسيفى-االقتصادى اآلسيوى هذا هو نص عبارته نقال حرفيا عن املوقع الرمسى للبيت .  ، إلعالن 

  : على اإلنرتنيتاألبيض 
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‘We’re witnessing a dramatic shift of history, as the center of the world economic stage moves from West to 
East —from the Atlantic to the Pacific. Some view the rise of Asia Pacific with suspicion and fear. America 
doesn’t. The United States welcomes the success of emerging economies throughout the region.’ 

ذه السرعة أو التسرع بل وفرصة جناحها مل تفت مهما قلنا ىف جسامة ما  ، فرصة الوقفة األخرية . ليست لدينا نفس ثقته ىف كتابة شهادة املوت 
، إال أن الرئيس بوش   ام من الصحافة اليسارية ومن زعماء الكرميلني ال أكثرال تزال حىت اللحظة ال تعدو رطانة وأوه ، هذه ’ الزحزحة ‘ففكرة  ، جرى

  .  وبنفس حروف كالمهم ، اختار ترديد ما يقوله قطاع الطرق هؤالء -و للعار-

العرىب -لصيىناخربىن بربك أو ربتك عن شىء واحد ميكن أن يكون أسوأ من اقتصاد عاملى يقوده املال ا:  فقط سؤال!  ال تعليق …؟  التعليق
ليست قيمهم االجتماعية وأساليب عيشهم والرؤى املتفردة للحياة لدى احلزب الشيوعى الصيىن وهيئة  !  ال أوافقك ،  كال …!  ؟ القذر قصري النظر

ملعروف والنهى عن املنكر   ! ليست أسوأ حبال من قيمهم االقتصادية:  فهى قطعا ، األمر 

ت املتحدة - ىف موسكو أو پكني أو طهران-، أن هؤالء   رئيس، سيدى ال ما حيزن حقا ىف كالمك ،  ال يقولون هذا ألنه توجد أزمة مالية ىف الوال
مريكا أو اليااپن أو حىت أورواپ م ال شىء إذا ما قورنت  ن اقتصادا ألساس اقتصادات طفيلية تتعيش على فتاتكم فهم أدرى الناس  ، لكن  ، بل هى 

ا لسبب آخر م أصبحوا ىف عامل بال قائد بعد أن احتل الرباق البيت األبيض:  يقولو م سوف ميرحون ويعيثون ىف األرض ما شاءوا  أ توا واثقني أ ، و
الدليل على ذلك هو تلك اجلهود اخلارقة منهم على مدى الشهور الستة األخرية لضمان وصول .  على امتداد عدة سنوات قادمة دومنا أحد يوقفهم

خمالفا لكل -، وهو  طبعا خبالف التمويل اهلائل عرب كروت االئتمان املدفوعة سلفا والىت ال ميكن تعقب مصدرها (، أقله  عميل احلقري للحكمذلك ال
،  ذا الوقت، أقله أن ارتدت إيران وسور وحزب هللا والقاعدة ومحاس فجأة ثياب احلمالن طيلة ه ) مل يسأل أبدا عن هذا املصدر -القوانني األمريكية

دف أن ينسى األمريكيون أن أمنهم القومى ىف خطر ’ التهدئة ‘ثياب ما يسمونه بـ  لپارانو يهذى  ،  ، وأن يبدو هلم السيناتور ماكني كمريض 
تى  مبخاوف ختيلية شبعون شهوته هذه ، لذا سي ، فليس أفضل لديهم من شخص حيب الكالم ، الذى حىت لو مل يكن عميال أبو أمه، والنتيجة أن 

ا لصنع ترسانة نووية كاملة انضمت روسيا املفلسة للحلف اهلمجى املسمى  -وألول مرة بعد طول تعال-ىف ديسيمرب  ! [  لكل السنوات الىت حيتاجو
جراء قطعات هائلة ىف اإلنتاج منظمة األوپك ، بل ومدهش  حنو فاجع، هوت ىف ذات اليوم على  ، لكن بدال من أن تشهق األسعار ، وقاموا معا 

م لو وصلوا ملستوى اإلنتاج للصفر لن ترتفع األسعار.  ألى أحد تت تقريبا مكتفية ذاتيا من النفط ىف ظل الركود مىت يفهم هؤالء أ ،   ، ألن أمريكا 
ايته ستكون الدنيا قد أصبحت غري الدنيا حبيث لن حيتاجوا له أصال هم أصال مل يكونوا يستوردون سوى نصف استهالكهم ىف ذروة  (؟  وحني حتل 

  . ] ! ، كما وعدكم دكتور كيسينچر يوما ، ها قد حان وقت أن تشربوا پرتولكم سادة .  ) حلظات اعتمادهم على النفط غري األمريكى

هذه األزمة كان ميكن أن تصبح رافعة  ،  لعكس.   ) الىت لألسف أرعبتك أكثر مما جيب (ليس األزمة االقتصادية  ، سيدى الرئيس ، الفيصل
ا ، ة فائقة وحيدةعمالقة تضخ أمريكا ملكانة أعظم مما كانت عليه كقدرة جلوبي أال وهو أن  ، ذلك لو استوعبنا ما تريده أمنا الطبيعة منها ومن مثيال

وساعتها كان  ، كربوا أم صغروا يذهبون ملزبلة التاريخ  ) ! واملختطفني نقابيا (نرتك ديناصورات السيارات والسيىت جرووپ وكل الضعفاء والفاشلني 
لنسبة للحضارة الرأمسالية كى خترج الفضالت إىل خارج .  ا كانسيعود االقتصاد األمريكى أقوى بكثري مم دورات الركود شىء طبيعى بل وصحى جدا 

ولألسف مالىل قم ذوو العمائم املضحكة يفهمون هذه احلقيقة أكثر من غالبية  ، هو كيفية تعاملها مع األزمة - سيدى- إمنا الفيصل ، جسدها
م ، احلكم لعل على يديه يكون املوت الغائى ألمريكا واستماتوا كى يصل اليسار إىل ،  شعبك   . كما طاملا هتفت مظاهرا

لعدل واملساواة كما يطنطن اجلهال .  هو هل الدماغ هو الذى يقود اجلسد أم العكس -سيدى-الفيصل  الفيصل هل أنتم مسطح طحلىب يتمتع 
حىت لو مل يرفع الضرائب  (بن الدن  الوغد، والرفيق   هو السياسة - سيدى- الفيصل .  واملغرضني أم متعضية مستعقدة راقية يعرف كل عضو فيها وظيفته

، فيكفيه أنه سيقود لدوامة من برامج التحفيز الكينزية الغبية   ) ومل يضع ميليشياته ىف الشوارع وال أى شىء من كل ما خيطط له من فوضى شاملة
ميم الشركات الفاش اية  لة بنقود ومهية مطبوعةواخلطة تلو اخلطة لكفالة أو  لضبط رووسيڤيلت فجعل الكساد ميتد إىل ما ال  ،  ، هى ما فعله 

لضبط ضعاف احملافظني بعد حرب السويس ومن بعدهم فاقمه لال حدود حزب الكدح منذ  -ورمبا األسوأ واألكثر درامية-واألقرب  أنه ما فعله 
، ذلك إىل أن ظهرت من بني صفوف هذا الشعب العظيم امرأة أعظم  دوامة الفقر للجميع لربع قرن الستينيات فأغرقوا مجيعهم بريطانيا العظمى ىف

يار احلضارات .  جرؤت على أن تقول شيئا خمالفا تى من الداخل سيدى-األزمات االقتصادية ال تؤدى ال يار  من تسلل اخلونة حىت ،  ، إمنا اال
هل امسه  ، هل امسه خائن أم وطىن:  من اسم الشخص الذى حيكم ، ختصار ، حىت اإلطباق على السلطةمن تسلل العبيد  ،  اإلطباق على السلطة

تشر   . ] ! ؟ …امسه  هل امسه الرباق أبو أمه أم ، هل امسه عبد أم امسه سيد ! ؟ هارولد ويلسون أم امسه مارجاريت 

…  
م قليلة أخرى [   … ! ، مل يكذب اإلسالميون خربا بعد أ

.   ، ستكون به ثالثة مراكز مالية هى شاجنهاى ومومباى ودىب  ، أن عامل املستقبل معدوم القيادة هذا ، سيدى الرئيس ، فهموا من كالمك سفلأل
لذات فندقها األعظم القائم شاهدا على عظمة اإلمپراطورية الربيطانية وكيف نشرت  ضربوا الثانية ضربة شبه قاصمة لكل  احلضارة - أو حاولت نشر-، 
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ا تستطيع جماراة  هكذا متثلوه وليس عن خطأ كبري  (أحد يقبل التحضر  رخييا حماولة هندية من أسرة  الشهرية إلثبات أ ، رغم أنه ىف الواقع كان 
م الىت كان حمظورا عليهم هم أنفسهم دخوهلا أرادوا أن يساووا أنفسهم :  ة، واملفارقة غري خافي ، بل ومن خالل مهندسني معماريني هنود اإلجنليز عمار

م إلجنليز م وجاء من يريد أن يساوى نفسه    . ) ! ، فدارت األ

بعالقات  - رغم كل إحنالهلا األخالقى-، اإلمارة الشهرية  ، كلتيهما كى ختلو الدنيا لدىب الواضح إذن أن اإلسالميني سيضربون شنجهاى أيضا قريبا
، حيث ال صوت يعلو على   ؛ فقط منافع متبادلة يث مل حيدث قط أن سببوا هلا مشاكل أو سببت هى هلم مشاكل، حب شرطتها الوطيدة مع اإلسالميني

  . ]  ! صوت القبيلة

…  
  …  متابعة جديدة متواصلة ملا توقعناه من ووترجيتات براقية [

خرت كل هذا ،  بدأت الفضائح الكربىفقط بعد شهر واحد    ! ؟ الوقت وإن كان السؤال الوحيد هو ملاذا 

، وفيه يتزايد فيه السيناتورات على شراء لقب القيصر  هل تذكر ذلك املشهد الذى أشر إليه.  أوهلا خيص عصابة احلزب الدميوقراطى ىف شيكاجو
اية فيلم  نية العصابة الدميوقراطية ىف إللينوى راحوا يتزا:  ؟ هذا تكرر حرفيا ’ سقوط اإلمپراطورية الرومانية  ‘ىف  ا ز يدون على الرشوة الىت سيدفعو

هم حتديدا  - مبن فيهم احلاكم الذى ذهب إىل السجن- هؤالء .  حلاكم الوالية لتسميتهم للكرسى الذى خال ىف السينيت برتقية أىب أمه للبيت األبيض
ئه وأخلص خلصائه بن الدن الوغدأركان حرب رحلة الصعود السياسى املدهشة للرفيق  سة ، مب  ، وأقرب أقر لذات رام إميانويل من اختاره لر ن فيهم 

سة أركان حرب السياسية اإلللينوية سابقا أركان حرب عصابة البيت األبيض   . ، ترقية طبيعية له من ر

ت الفاسدة تلك تنطوى على فضيحة أخرى رمبا مل يتنبه هلا الكثريون بعد رامى فيها وتصنع ، وحماولة الرباق دفن ماضيه اإلج ، وهى أموال االنتخا
لسعى لتعديل قوانني الوالية   مسوح الطهر والعفاف حبيث حتد من مصادر ذلك التمويل  -رمبا أيضا على طريقة محاس ىف الدميوقراطية ملرة واحدة-، 

يوجد !  حسابه الشخصى وحده، واآلن يتضح لبقية أفراد العصابة أن كان يقصد  املشبوه الذى سن قوانينه بيديه تفصيال حلساب احلزب الدميوقراطى
  !  ، يبدو أنه سيصبح سيناريوها رئيسا ىف الووترجيتات احملدقة مثل مصرى شهري عن اللصوص الذين يفضح أمرهم حني يبدأون ىف اقتسام املسروقات

،   ته وهو السجن أو القتل، وسيذهب أبو أمه للمصري الوحيد الذى كان يستحقه منذ طفول  املؤكد أن كل امللفات سوف تفتح رغم أنفه األفطس
، لكنه  ، الذى أفلت ىف العقد املاضى من جرمية قتل بفضل هيئة حملفني سوداء سيمپسون.  چيه.   وننصحه أن تكون له من اآلن عربة ىف ابن عرقه أو

إلكراه  ؟ طاقم أساتذة هارڤارد الذين  لسودأال يذكرك هذا بلجنة حملفني أخرى من ا (هذا األسبوع ذهب لسجن يقارب مدى احلياة ىف جرمية سرقة 
إلجنليزية - تلقوا هذا اللص الصغري  أبيض أو - ، مث أعطوه مقعدا كان يستحقه شاب أو فتاة  القادم من قاع شيكاجو - small time crookأو 

ملصرية الكوسة affirmative actionملا يسمى ىف أمريكا بقوانني الـ طبقا  (أكثر اجتهادا وذكاء وصدقا  -بيضاء ، مث ىف النهاية أعطوه  )  وترمجتها 
ا  كى يعود بعدها حللقته السياسية اإلجرامية ىف شيكاجو كى يعينوه واجهة هلم  ،  على أسياده -رىبدمياجوجيته الىت ال تبا-أعلى الدرجات حىت يزايد 

م أرادوه عينا هلم على   ، وهو ال يفقه شيئا ىف أى شىء إال فقط كيفية مسح البالط مبا تقوله القوانني ، ىف القانون ومرجعية له ’ پروفيسورا ‘ ذلك أ
  . )  ؟ القانون:   اةكيفية قهر عدوهم األول ىف احلي

ميز اليسارية نفسها تتحدث  ( … ا-النيو يورك  لفعل  ، عن مستنقع الفساد السياسى الذى جاء منه الوغد -وهذه مصطلحا صدق - وترسم 
ت وقوانينها الىت رعاها الرباق فتحدثت عنها مالمح لووترجيت كربى قادمة - أو ال تصدق الواطية والسلوك الشخصى  ، وعن الرتبية ، أما أموال االنتخا

وستجد النص الرمسى لعريضة اإلدعاء  ، وعن السلوكيات األسوأ لزوجته أفردت قصة أخرى ، الوضيع للحاكم بالجوچوڤيتش فقد أفردت هلا قصة كاملة
ا  ، وكن حذرا من فيضان األلفاظ القذرة جدا للرجل وزوجته  ؟ مخن ملاذا ، الستقالة احلاكم -ميزأى النيو يورك - أما أسوأ األشياء إطالقا فهو دعو

ا الصحافة اليسارية.  علشان نلم املوضوع وما يشوشرش على الرفيق الوغد جحيم من غسيل املخ كى :  أ شخصيا أعجز عن متثل الطريقة الىت تفكر 
ح مالية وقتية مع ال ميكن أن تكون امل.  مث يقولون ببساطة لقد أخطأ وهيا بنا خنتار شخصا آخر ، ننتخب فالن سألة جمرد مانشيتات مثرية وأر

ملصداقية لكىن أعرتف أن تلك العقلية ال تزال  ، ’ اعرتافات مسري فريد ‘وقد حاولت حتليلها ىف كتاب عنوانه  ، هى عقلية خاصة جدا.  تضحية كاملة 
لنسبة ىل لفعل أريد أحدا يشرح ىل السر ، لغزا    . ) !  ؟ و

أتى بشبه إمجاع فورى على أن أوسكار  ( ’ نيكسون/  فروست  ‘أن تزامن كل هذا مع فيلم جديد عن الرئيس نيكسون عنوانه  ما يعزينا قليال
لتعريف احلقيقى لكلمة زعامة ، ) أفضل ممثل سوف تذهب لدور نيكسون هذا حىت  ، وملعدن الزعماء احلقيقى ، الرائع متاما فيه أنه يذكر من جديد 

عتبارهم العقبة الكئود ىف وجه الفساد واإلفساد الذى ترتع فيه الصحافة والسياسة  ، يهم طيور الظالملو تكالبت عل وحاولت إزاحتهم من طريقها 
  . اليساريتني

أخو أس  (الرباق حسني أبو أمه /  العجيب الطفل املعجزة الرفيق اجملرم والرئيس اخلائن فرقع لوزبعنا هنا لكل ما يستجد ىف شأن فضائح  …
  . ] ! بن الدن آل كاپوىن)  أمه
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…  
ميز   ديسيمرب ١٥ىف !  واو [ حتليال مطوال يطابق متاما ما قلناه عن أن األزمة قد تفضى كتب ريكاردو هاومسان پروفيسور هارڤارد ىف الفايناشيال 

هل تصدق أن وول سرتييت هى األفضل إطالقا أداء بني كل أسواق العامل :   هليمنة جلوبية أمريكية أكرب مبراحل من كل ما كانت عليه إطالقا من قبل
طعامهم اليوم ويعتربون أن جمرد فتح أسواقهم كل صباح معجزة من يسوع  ؟ هل تصدق أن الروس يشحذون ٠/٠ ٤٠، اخنفضت فقط  ٢٠٠٨لعام 

؟ هل تصدق أن هذه هى عينها ذات  ، كل هذا بينما قبل أسابيع قليلة كانوا خيططون الحتالل چورچيا املسيح وأن حكومتهم مفلسة متاما وعلنا اآلن
؟ هل تصدق أن الورقة املالية الوحيدة الرائجة على مستوى  حلم يوما بزعامة قارة كاملة ، مبا فيها دىب العامرة وشاڤيز الذى أوضاع كل الدول الپرتولية

تت تضخ كى تدفع فقط االقتصاد األمريكى للنمو  ؟ هل تعرف ما معىن هذا العامل اآلن هى سندات اخلرينة األمريكية ؟ هل تعرف أن معناه أن األموال 
ت حىت اللحظة كل (من جديد  ، ذلك بينما كل اقتصادات الدنيا   ) ها بفائدة صفرية تقريبا وبعملة تتعزز قيمتها من اللحظة للتالية هلامخسة تريليو

  ؟ مرتوكة عارية ىف برد الشتاء ال جتد من يقرضها ولو سنتا واحدا

فيجمع بقية العامل ما  ، بل على كسادأال يذهلك أن تقول أمريكا إن اقتصادها مقأن سألنا هذا الذى كان منه  ، هذه املرة الكالم ليس كالمنا …
ىل املزمن ، لديه من أموال ويقدمها هلا هدية  ، الكالم اآلن -مرة أخرى- ، إمنا  ! ؟ ملاذا يكرهوننا:  مث يظل اليسار األمريكى يكرر بعد ذلك سؤاله السري

  ! كالم أحد أرفع االقتصاديني ىف العامل:  صدق أو ال تصدق

رمبا هذه املرة على -ن هذا كان سيتضاعف مرات ومرات لو كان ساكن البيت األبيض شخصا آخر غري هذا التافه الذى فقط ما مل تقله هو أ …
  ! عدمي اللون والطعم والرائحة:  اتضح أنه متاما -العكس من توقعاتنا

، ومبا يقضى رمبا لألبد  يفضح كذب البيئيني اهلمجإنه أحد أبرد فصول الشتاء إطالقا مبا :  مبناسبة برد الشتاء نسى التحليل املذكور شيئا آخر …
  . ] على على ضاللتهم السافرة املسماة الدفيئة اجللوبية

…  
وكانوا قد  ،  ديسيمرب بتقدمي قرض لچنرال موتورز وكرايسلر ١٩وقام ىف  ، لألسف مرة أخرى مل ينفذ الرئيس بوش ما أمسيناه خبيار الوقفة األخرية [

تى الرباق والكوجنرس اجلديد فسوف يعيشون طويال بعد  ! الحظ التاريخ.  يناير ١٩حىت  قرروا إغالق مصانعهم م لو عاشوا حىت  فكما سبق وقلنا إ
حلديد والنار بلطجي ، ذلك ت الشمال الىت حيكمها  ة ذلك ألن آلة السياسة الدميوقراطية القذرة ستضمن هلم هذا وإال ضاعت من احلزب لألبد وال

  . ] سيارات الفاسدةنقابة ال

…  
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  : هامش توثيقى

  حقق نبوءات أو صدى أفكار ت
  

ت املستقبلية حتمس هلا بعض القراء األعزاء مب ،  بدأت متابعة مدى حتقق نبوءات هذه الرواية كنوع من اللعبة على اإلنرتنيت الحظة أن الكتا
در ىف الكتابة العربية م قليلة من تعميم الرواية . هى شىء  وىف البداية حدث نوع من الربط بني ارتفاع أسعار بعض األسهم  ، حدث هذا بعد أ

ق سعر سهمها ألكثر من عشرة ألخص جدا شركة مصر اجلديدة لإلسكان والتعمري الىت تصادف أن شه (وبني حديث الرواية اإلجياىب عنها 
أما أول النبوءات املباشرة فقد   . ) ! نفسه الذى تضاربت تكهنات القراء حوله ’ سهم كيوپيد ‘وطبعا .  أضعاف ىف األسابيع التالية لظهور الرواية

ضد اليسار والوسط ىف فرنسا قبله  وعلى أية حال مل يكن من الصعب توقع هذا االنفجار الوشيك ، كانت انتخاب نيكوال ساركوزى رئيسا لفرنسا
  ! أو قبله حىت بعامني،  ) لدى صدور الرواية (بشهرين 

ت بوفرة نسبية حدى أشهر النبوءات  ، تسارعت هذه املقار  ، إن جاز التعبري الىت استقطبت كثريا من االهتمام ’ احلريفة ‘ونضرب مثال 
على االنتهاء  ٢٠٠٨كما هو واضح قاربت .  والواردة ىف الفصل الثالث ، ٢٠٠٨ىف مطلع سنة استقالة الوزير رشيد دمحم رشيد :  لكنها مل تتحقق

 . وختلى عن نزواته االشرتاكية الفجائية الغريبة تلك ، إال أن ما حدث أن صار اكثر اندماجا واتساقا مع سياسة الوزارة ككل ، وال يزال ىف منصبه
وبعضها اهتم  ، جاء أغلبها أكثر إجيابية من توقعاتنا حنن أنفسنا ، تعليقا على الرواية التحليليةت الكتا تكاثرت ٢٠٠٧پريل شهر أ بدءا من

ا كانت فقط األكثر إلفا ، فيما يلى بعض اآلراء الىت كتبت ىف تلك الفرتة.  بطلب تعميمها مطبوعة ككتاب وال يعىن تلخيصها هنا  ، ونكرر أ
ن الكل ملدعو إلعادة إدخال ما كتب  كذلك نعيد التذكري.  رمبا كانت أكثر كرما وحتمسا ىف بعض األحيانالىت  ، اإلقالل من إسهامات اجلميع
مسه بطبيعة احلال منذ اجلربتى  ‘:  املشاركة األكثر تفامخا ىف وصف الرواية قالت مشكورة : أو إضافة املزيد كيفما تراءى له/  و ، مقرو 

                                                 
ينا جعله مدخال مستقال ،  ’  ىف التاريخ اإلنساىن  -جماز وحرفيا- اليوم األكثر سوادا  :  ٢٠٠٨نوڤمرب  ٤  ‘املدخل الرئيس هلذا اهلامش التوثيقى كتب كهامش أسفل ملحق    ،  مث سرعان ما أر

ول ل.   تتواصل حتديثاته طوال الوقت بع هنا املزيد من اإلضافات أوال    .  هلذا 
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مللل  ‘أو  . ’ ! پيدسهم كيو :  لكن هناك قنبلة نووية واحدة هى.  لعقل املصرى النفجار قنابل كثريةوالطهطاوى وقاسم أمني وتعرض ا قد حتس 
.  الىت ال تطيق نفسك معها ،  حىت تتواىل املفرقعات ، فصل الصيف ، لكن ما أن يبدأ النصف الثاىن ، وأنت متر ببطء عرب النصف األول للرواية

البعض  . ’ واالستمتاع بذلك النصف األول نفسه أميا استمتاع ، ساعتها ستود قراءة كل الرواية من جديد.  ها متعةوستصبح متعة عقلية ما بعد
ن موقع  ، إمنا كموضوعات فكرية ، وإعادة كتابتها ال كرواية ، اقرتح تقسيمها لكتب وأن  ،  نفسه ميثل هذا املطلوباإلنرتنيت وردد عليهم 

إمنا خللق وتعميق الرتابطات  ، ) مليون كلمة ٢ألف كلمة ىف مقابل  ٢٠٠حنو  (ط لتخليص تلك األفكار ىف كتاب واحد ليس فق ، الرواية كتبت
ا  .  أى فيما بني صفحاته ذات الطبيعة الثيمية كل منها ، فيما بينها الىت نزكيها لقراء  ١أصبحت اآلن هى املادة رقم  -أى الرواية- ومن هنا نقول إ

رته املتكررة طيلة السنوات املاضيةسوا ، املوقع ألحرى منهم ، ء من اعتادوا على أفكاره وعلى ز ت تكتب  . اجلدد ، أو   اامسه ، إحدى القار
City Stars Girl ا هذه الروا ، مسهبا للفقرة األخرية من الرواية ويال ، فيما نذكر ا على طريقة الكتابة الثرية الىت نفذت   . يةقال إنه يربهن 

ه للرواية  ’ منتدى ‘ظهرت على  ، هذه كانت إحدى أعمق التقييمات ت التقانية بسبب التحديثات  ، لألسف  (أنشأ صادف بعض الصعو
ا الشركة املستضيفة للموقع على خوادمها م بعدما اهت ، للرواية ’ رمسى ‘مث مبرور الوقت خبت أمهية وجود منتدى مركزى أو  ، املتوالية الىت أجر
م لكتابة عنها ىف مواقعهم وما يسمى مدو ويله الشخصى لتلك الفقرة .  ) الكثريون  إعادة تعميم املدخل املذكور قد يفسد على القارئ 

  .  هذا اهلامش حيتوى أيضا بعض اآلراء التقيمية للقراء.  لذا وضعناها ىف هامش خاص قد تتجاوز عن قراءته لو شئت ، اخلتامية للرواية

                                                 
ترى هل  [ كان اجلو صقيعيا عاصفا رغم ربيعيته امسا ‘:  ) الىت كانت مشغولة كثريا مبوضوع البورصة وأسعار األسهم ’ السيىت ستارز فتاة ‘وهى ختتلف عن   ( City Stars Girlكتبت  -

وأحيا ينقلب دوى قرع الطبول الغليظ هذا إىل أزيز  ، أحيا كحبيبات ماء غليظة ، ال يزال ينهمر ] اخلري  [كان املطر  . ] ؟ ستنضم مصر للمناطق الباردة وتتغري بنيتها الچيينية لبشر نشطني
 دوى وأزيز يصم كل منهما بطريقته آذان . حني تتحول تلك حلبيبات ثلج متالحقة تستقبلها صفحة األرض وأسطح املنازل وأسقف السيارات ، حاد يقع إىل أقصى الطرف اآلخر لطيف األصوات

أيضا عبارة جنيب .   ما حدث ىف مصر مؤخرا هو إعادة خلق وليس أقل [ يعاد اخللق من جديدالليل ويفتح عيون الكائنات اخلاملة أن رمبا ها هى اآلن عناصر الكون متوج وتتالطم أخالطها كأمنا 
هو ال يقول أى أو رمبا .  أو على األقل يلفت نظر لتشابه امسيهما ،  يقول إنه وريث جنيب حمفوظ رمبا يريد أن.  حبيث مل يكلف نفسه حىت عناء وضعها بني أقواس ،  حمفوظ هذه تقمصت الكاتب

حىت  مل يكن حبل أمام وحيد سوى قطع الشارع فاملشى أمتارا أخرى .  ] ! عليهبكل حروفها هى الىت أملتها  ، جنيب حمفوظ الىت غادرت جسده يوم بدأ كتابة هذه الروايةإهله روح فقط  ؛  شىء
ت بعد ، رغم كل ما حصل [ ممنيا نفسه بنهار صحو ،  املنزل مع .   ] تراث الليربالية املصرية احلقيقية الذى ال جيب أن ننساه [ يقضيه بكامله جبوار أمه يناجيها وتناجيه ، ]  الربيع احلقيقى مل 

هداب  . طريقه مستقال اعتمادا على ذاته بدأ يشق ! احلرية [ وراح يراقب ضهرى وهو ينصرف مبتعدا ، ذلك تسمر ىف مكانه ت ومل تعد متسك  مصر بدأت تطبق االقتصاد احلر وكل احلر
 الرصيفويضعها بعناية إىل جانب  ، ] أكتوبر ٦كالىت ألقاها يوما ىف وجه شاب مستهرت فوق كوبرى   [ رآه يرفع علبة كوكا كوال معدنية صغرية فارغة من وسط الشارع.   ] احلكومة أو النخبة

ت جريئا خماطرا ، رمبا ألن هذه الطريق األقرب لباب السيارة [ ىف طريقه لباب سيارته ويعود للسري ىف جمرى الشارع ، ] اخلري واإلصالح ىف دمه [  ’ مل يرس على بر ‘أو رمبا ألنه  ، ورمبا ألنه 
ملطر الساقط فوق رأسه.   ] بعد الذى مل يقهر  ] أسوأ اخرتاع ىف التاريخ ،  إله التوحيد [يصد جبسارة قصف السماء  ]  املفروض هكذا هو دائما [ وهو يرى رأس ضهرى الشامخ ، قلت مباالته 

ا  [ منه إال أن أفقده بعضا من اهلالة النورانية البيضاء لشعره املميز ه شيئا فشيئا إذ راحت عيناه مث تدرجييا خفت تركيز  .  ] ؟ هل تستحق مصر مصريا أفضل من التوحيد الذى دمر الكثري من طاقا
ليا ن اجنذا سري يكى رمز حتديث العامل الثالث ،  أمل وحيد ىف العودة شا [ حلذاء النايكى ]  ؟  كان حلماىف الرواية  هل كل ما حدث  [ تنجذ بقعىت الضوء األكثر بياضا  ،  ] وىف نفس الوقت 

يتأمل خطواته القصرية  ،  انسحب منه بصره شاردا إىل قدمى احلاج . ] عصور الظالم الىت رمبا مل تغرب حقا بعد [ خلفية من حميط داكن وقد راحتا ترتاقصان على ، ] ورمز تنويره  [ ىف املشهد
ا . ]  كما وليس نوعا  املتاعب الىت ال تزال تنتظر مصر مجة [ وهى حتاول حتاشى برك املاء الصغرية ] ! لألسف [ اية شارع األهرام بعه وهو يركب السيارة وميضى  سيتجاوز رموز  [ حىت 

دى هليو  ] ! الحظ ميينا [إىل أن غاب عن بصره عندما غري اجتاهه ميينا  هذا.  ] على عظمتها املاضى غري ممتعة  ، ىف رحلة طويلة ، ] اجلنة السماوية كما سبق وأمساها ونس [ پوليسركا خلفه 
  . ’ … ] ! ورمز اخلصوبة حسب اخلريطة ،  اجلنة املصرية حسب تسمية ونس وحسب التاريخ وحسب اخلديوى إمساعيل [ناطر إىل الق ، ] !  واضح [ أو رمبا خطرة ،  جدا

…  

قاسم أمني تعرض العقل املصرى منذ اجلربتى والطهطاوى و  ‘ : عا ال منلك سوى االعتزاز مبا قال، وطب املشاركة األكثر تفامخا ىف وصف الرواية قالت مبا يصعب مقاومته من مداعبة غرور أى أحد -
  . ’ ! سهم كيوپيد:  لكن هناك قنبلة نووية واحدة هى.  النفجار قنابل كثرية

مللل وأنت متر ببطء عرب النصف األول للرواية ‘ ال تطيق  الىت،  ، حىت تتواىل املفرقعات ] مل تكن قد قسمت لثالثة ملفات بعد [ ، فصل الصيف ، لكن ما أن يبدأ النصف الثاىن قد حتس 
  . ’ ك النصف األول نفسه أميا استمتاع، واالستمتاع بذل  ا ستود قراءة كل الرواية من جديدساعته.  وستصبح متعة عقلية ما بعدها متعة.   نفسك معها

  . ، ورمانة  ، مىن ، نبيل أمال ر منها شخصيات، نذك ، وكتبوا مدحيا فيها ، ومتنوا لو كانت قد أفردت هلا مساحة أوسع بعض القراء أبدوا حبا خاصا لبعض الشخصيات -

د - مل حيدث أن قرأت شيئا به هذه األفكار املتحررة الىت حتطم كل .   مفاجأة رائعة تفوق اخليال كيوپيدسهم   ‘:   حبيب الذى كتب ىبعض القراء أبدوا إعجا بتتابعات بعينها مثل القارئ 
اجم كل األفكار وكل الناس ت نقدية.  ال أكف عن تكرار قراءة الرواية كلما وجدت الوقت لذلك أ.   الثوابت و .   أعتقد أن االستاذ مدحت حمفوظ حقق فيها كل ما كونه من خربات ونظر

شعة جاما ها وضعها هنا ىف فكرته عن مشروع حروب النجوم  ته القدمية عن اخليال العلمى الىت افتقد ف أن مشاكل شخصني جيلسان ىف غرفة صغرية حبى أ ال أستطيع أن أصدق كي.  حىت كتا
دة الصينيني والعرب واملسلمني  ن ملشروع كهذااپ، لن حتل إال ببناء اليا مصر اجلديدة ال يفعالن سوى احلديث ديدها  لنسبة ملن   ، لكنه شىء ممتع جدا  هذا جنون يفوق الوصف.   ، و ، و

، وهو فصل صغري شيق ال أكف عن   ، األخ الكبري ىف صورته املعاصرة والواقعية أيضا من املواقف جاحمة اخليال كالمه عن وكالة األمن القومى . حيلمون بعامل بال ختلف هو حيقق كل أحالمهم
اجملون هنا أن كل هؤالء ذكروا على حنو .  مر مع البطل، ليحتسوا اخل  ، فهو املشهد الذى جيتمع فيه أعظم الفالسفة واملفكرين كأرسطو وغريه أما املشهد اآلخر اجملنون ىف خياله . إعادة قراءته
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…  

أو  ، الذى كما ترى يهتم به منت هذا امللحق-جبانب سقوط احلضارات الثيمة الثانية للغالف  (أو االقتصاد ككل  الرأمسالية التنافسيةعن 
عتبار عنوان الرواية ومسرح أحداثها وحمور الدراما فيها -أى الثيمة االقتصادية-لعلك تعتربها   -يما أعتقدف-ال خيتلف اثنان ،  )  هى الثيمة األوىل 

أن الرواية ككل ما هى إال حتذير ضخم من الفقاعات االقتصادية ومن تسلل السياسات االشرتاكية ومن تغليب الكم على حساب الكيف ومن 
ا سم اجللوبة بدال من االرتقاء القسرى  كساد هائل ممتد   اليوم تلوح بوادر.  التنمية املندفعة غري املدروسة ومن معانقة ختلف شعوب العامل الثالث 

بكل حرفيات عبثيتها املضحكة من حفر األرض مث ردمها من  ، الرووسيڤيلتية هى املسيطرة على عقول اليوم-واالقرتابية االشرتاكية الكينزية ، ومؤمل
هذا يعىن كارثة هائلة .  اوقطعا سيأخذها الرفيق الرباق أبو أمه إىل مداه ، الرئيس بوش نفسه استسلم هلا.  ) ! ؟ (أجل خلق فرض شغل جديدة 

  . كما قالت الرواية ، قل من حرب عاملية تدفع التقنية قدما وختفض عدد السكان - كما املرة السابقة- لن تنتهى 

                                                                                                                                                                            
رغم كثرة الكالم الفلسفى  . ، فكانت شيئا مثريا جدا ، لكن حني اجتمعوا لشرب الويسكى ترابطت كل خيوط الرواية واكتملت رؤيتها ، حبيث مل أفهم كثريا سبب الكالم عنهم متفرق كثريا

  . ’ ، وهذا شىء مجيل  صل ألبسط القراءوالتارخيى فهو مشروح ببساطة وميكن أن ي

لروايةومطوال  مراراقارئ امسه ربيع كتب  - وتفجري أضرحة شيعية بسامراء  ، كان دافعه للتعليق حوادث واقعية مستجدة مثل استيالء محاس على غزةغالبا ما  .  حول طبائع البدو كما وردت 
  : عض الفقرات املختارة مما كتبهنا ب.   واغتيال النائب وليد عيدو بلبنان ، العراق- 

  .  ’  … ، لكن ما ورد ىف هذه الرواية جعلىن أعيد التفكري ىف كل ما عرفته وشاهدته خالل حياتى فكري العربية البدوية صباحا مساء، وأعرف طريقة الت  أ من العريش ‘

ا لغز من أل.   وليسيةپيد كرواية پبصراحة اكتشفت أىن قرأت رواية سهم كيو  ‘ ، لكننا  تدرجييا تطرح األسئلة.  ، واخليوط الىت تقود حللها ضئيلة جدا  اجلرمية هى ختلفنا.  غاز أجا كريسىتكأ
أن املكان أبعد من ألسف لتضح ا،  ، نواة اخللية داخل كل منا حني وصل بنا مدحت حمفوظ إىل مكان اجلرمية األخري.  كلما اقرتبنا كلما اكتشفنا أنه أعمق وأعمق.   ال نقرتب من حل اللغز أبدا

ألمس.  أن أن نصل إليه كى حنل املشكلة مارة غزة .  ال يتماشى مع النهاية املفتوحة للرواية ما بني التفاؤل والتشاؤم أو األمل واليأس ]  ىف العراق ولبنان [ ما حدث  حمفوظ تنبأ من قبل 
لصوت والصورة على كل حمطات ال . الطالبانية فيما أذكر حني قرر شارون اإلنسحاب من طرف واحد ، وهذه  بني الطريقني اللذين يطرحهما أ أميل لقوله أن ال فائدة.  زيونڤتلياآلن العبارة 

دة   . ’ الشعوب ال حل معها إال اإل

جلنسال أ . ، أو الشك وعدم الراحة أحيا  مشكلة هذه الرواية أن كل شىء فيها أصيل لدرجة تثري الغيظ ‘:  جتكتب   - فالرواية هى الىت بدأت .  ريد أن أبدو سطحيا فأبدأ الكالم 
ت مفرطة ىف الغرابة لكن ىف نفس الوقت اإلقناع.   جلنس ت دكتور كينزى قد تناولت الثنائية .  اجلنس فيها ال يشبه أى شىء آخر ميكن أن يكون قد مر عليك.  فقدمت نظر قد تقول إن نظر
ت حول .  ، من حيث جعل أن الشىء الطبيعى الوحيد أن تكون لك عالقة برجل وامرأة ىف نفس الوقت يصل حلدود تفوق اخليال ، لكن األمر هنا  اجلنسية نيا هناك نظرية تفوق كل النظر

حظة ال أملك القول إن ما كتبه مدحت حمفوظ شىء أكثر من ، ألىن حىت الل ، وأمتىن من أى متخصص أن يدىل برأيه هنا  داروين نفسه مل يصل لشىء كهذا.  الصفة التشرحيية ألعضاء األنثى
ت مقنع لبؤس وعدم اإلشباع ، وأن من األفضل لنا أن نعود ملمارسة اجلنس كما متارسه كل احليوا ت لنا إال  ، ويناقش أينستاين  نيا بعد اجلنس يدخل للدين . ، فاألوضاع الىت اخرتعناها مل 

وعلى حد علمى هى أطروحة أصيلة للغاية وسند غري مسبوق سيسعد .  ، ليثبت من خالهلا هى نفسها أن ال وجود لشىء امسه الرب  رب ال يلعب النرد مع الكوننفسه ىف عبارته الشهرية ال
لتأكيد هو  )   ستثناء كالمه هو نفسه على املوقع  (أيضا .  ة بسببه، والذى من الواضح أنه أحجم عن طباعة الرواي ) ٥فصل   (لثا يبدأ بعد ذلك الفصل املتفجر عن اإلسالم  . العلمانيني 

ويقدم دليال على هذا جتربته ،   )  يقول إن طالبان هى التجسيد األمثل ملقاصد الشريعة وروحها وليس فقط نصوصها (، الذى يراه إسالم الطالبان  كالم غري مسبوق عن ما هو اإلسالم الصحيح
نه إسالم اإلخوان الدنيوى الذى ال دين فيه . كة اإلسالمية ىف السبعينياتالذاتية مع اثنني من زعماء احلر  املفاجأة الكبرية أنك حني تعتقد أن املتفجرات وصلت .  مث يعود ليصحح نفسه 

ا تى احنناءة احلبكة املذهلة لذرو ته مع اجلنس:  ، حىت  ، ذلك أن لديه ما هو أهم بكثري  يغسل يديه منها وال يريد العودة إليها ، ألنه ، ومع الدين كإسالم  ، ومع الدين كدين أنه قد صفى حسا
اية الرواية للقارئ  هذا األهم ليس شيئا واحدا . بعدها فرتاض  سبقىن وتكلم عن البداوة العربية)  الزميل ربيع (لكن أذكر أن البعض .  ، كما أىن ال أريد التعليق كثريا عليه ألنه قد يفضح  ، و
ا الرواية كل ما سبق ثر علما مىنأنه أك ا ومن شأن أهلها مبعاول ال ترحم  بعد ذلك هناك كالم عن مصر . ، فإن كالمه يوافق على األصالة الىت ختطت  ، ظل مدحت حمفوظ حيط من شأ

حنناءة حبكة جديدة فاحشة  ) ولألسف كلها واقعية وصحيحة ( ته النقدية هو نفسههذه املصطلحات ال (، فقط ليأتى ىف النهاية  ا سرتضى استعالء كل ،   )  نقدية تعلمتها من كتا ال شك أ
ا شاغله الفكرى الوحيد أو األكرب (، وعن أفول احلضارات   ، األهم من كل شىء مث هناك كالم عن العامل ككل . مصرى واعتزازه مبصريته جديدة له -، وأيضا نبوءة قدمية ) أجزم على مسئوليىت أ

رة وإقناعا ىف سياق   )  صفحة مستقبل الثقافات القومية (قدمية ألنه كتبها أول ما كتب ىف بداية إنشائه للموقع .  ناپكية وعن الياري ل احلضارة األمعن مستقب ، وجديدة ألن هلا طعم خمتلف أكثر إ
دة أو حىت موضوع  أنه سبق وكتبها، وهو ينقل فقرات كاملة أعرف  ، وقرأت الكثري منه  أ متعود على أفكار املوقع.  الدراما نوى مثل ما ، لكىن ظللت أتساءل كيف سيدخل موضوع كاإل

، هذا ما   ياةتكاملة ىف احلماملوقع ومن مث الرواية نظرية أو رؤية .  لكن هذا ما فعله دون أن يبدو مفتعال أو حيشر شيئا.  ، ىف رواية تدور كلها تقريبا ىف غرفة صغرية اإلنسان يسميه سينما ما بعد
ا لن تستقيم ساعتها مدحت حمفوظ ال يستطيع حذف جزء من تلك الرؤية املتكاملة.  أقنعتىن به الرواية أكثر من املوقع ا ستصيب كل من يقرأ  . ، أل أ ال زلت بعد ىف حالة الدوار الىت أعتقد أ

ا حيلة رخيصة ىف النهاية جتربك على.   هذه الرواية ا ولألسف أقول إن  س.  إعادة قراء االنطباع الفىن  . ورمبا أراجع هنا بعض ما كتبت بعد هذه القراءة الثانية.   ال لزوم هلا ىف الواقع لكن ال 
ثره الكبري خبلفيته السينمائية لعامية هو  حلوار املكتوب على حنو واقعى وىف الغالب  لصورة مرفقة  أم لعلها أقرب  ، هل سيناريو:  املؤلف [ ، فالرواية أشبه مبشاهد سيناريو كتبت 

مع ذلك له بعض حلظات الوصف األدىب اجليد وله .  ، وأيضا ال ينقصها األصالة وككل هى توليفة خاصة من نوعها.  وأغلب مساحة الرواية هى حوار مباشر بني الشخصيات.  ] ! ؟ ملسرحية
و    . ’ ، ألنه ال خيفى للحظة واحدة حقيقة كونه متيما بنجيب حمفوظ وهنا هو ليس أصيال جدا.  رية مثرية وقوية، وهى ث ته ىف تيار الوعى ومناجاة البطل لذاتهمارا

…  

شطا على حنو ملحوظ فيما بني أپريل وأكتوبر   … للمزيد عن آراء .  ذلكمث لفرتات إعادة إنشائه املتفرقة بعد  ،  ٢٠٠٧هذه إذن بعض املقتطفات مما كتب على املنتدى الرمسى للرواية الذى كان 
سم املؤلف ا أو    . القراء أو النقاد ىف الرواية ميكنك البحث على اإلنرتنيت بعنوا
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ة وطرحت أن احلل ليس إال املزيد من التنافسي ،  الرواية حتدثت عن خطر كساد أمل مبصر بسبب تغلغل املال العرىب الفقاعى الساخن القذر فيها
ا  ’ الغربلة ‘وحتدثت عن ديناصورات السيارات ىف أمريكا وعن فلسفة دورات الركود و ، إخل …وعني تسهر على إفعال احلرية القصوى  الىت تقوم 

ا ختلصنا من مثل هذه الفضالت البيزنسية حلجم الذى نر  ، كل هذا ال غبار عليه وال تراجع عنه.  وكيف أ  ، اه اآلنلكن التنبؤ بكارثة عاملية 
لتأكيد شيئا يفوق كل خياالتنا وقدراتنا على التنبؤ ويفوق حىت كوابيسنا ذا ، كان  لطبع نقر    . و

واألفضل قبل  (اخلطوة األولية جدا فيه هى ازاحة ذلك اجملرم األثيم من البيت األبيض  ، لو مل حيدث تغيري جذرى ىف السياسات ، مرة أخرى
 ؛  مليو ٦٠٠إمنا لنقل  ، مليو كاحلرب السابقة ٦٠وطبعا لن يكون عدد الضحا  ، م لك مثل تلك النبوءة الرهيبة اآلنفإننا نقد ، ) وصوله إليه

  ! اإلنسان أقرب إلينا كثريا مما نتخيل-أو لعل حضارة ما بعد

…  

ء بني  . حرجفحدث وال ، تلك الىت راح يفصلها الفصل الثاىن -الثيمة الثالثة للغالف- عن الثورة اجلنسية  انفجر الزواج العرىف كما الو
ا جاءت بعد طول كبت وقهر من املشاخخ صاحبتها بعض السلوكيات السلبية العنيفة  ، مظاهر التحرر اجلنسى اكتسحت الشوارع.  الشباب وأل

لتحرش اجلنسى ا ىل شاهدة هنا نروى حادثة مل تعممها الصح.  الىت ال نتوقع هلا االستمرار طويال ، فيما مسى  ت لكن رو ف أو التليڤزيو
مث شرع  ، أشهر الشاب مطواة ىف وجه الركاب مبا معناه أال حياول أحد التدخل.  شاب وفتاة ركبا عربة مرتو األنفاق املخصصة للسيدات.  عيان

تى.  ىف ممارسة اجلنس مع رفيقته على أرضية العربة ن نرى أثداء نسائية عارية ىف الشوارع ىف القريب وحسب الفصل األخري من الرواية أ ، والبقية 
  ! العاجل

ا  ، ذلك ليس لعبقرية وال لنبوة فينا ، ها هى الثورة اجلنسية جتتاح الشوارع حىت بني من ال زلن يستخدمن غطاء ما للرأس:  ختصار إمنا أل
  ! حتمية اقتصادية:  ) قعنا على اإلنرتنيتومن قبلها بعقد كامل مو  (كما قالت الرواية   -نقصد الثورة اجلنسية- ببساطة 

  ! وسلم ىل ع اإلسالم …

…  

ألب زكر بطرس على سهرة القناة األوىل أتت بدال :  فعلت شيئا أذكى بكثري ’ جلنة املستقبليات ‘لكن  ، طالبت إحدى شخصيات الرواية 
إىل ما يشبه زلزال  ، اجلدد واألدعياء القدامى وبني كل فريق بعضه البعضفتفجر تضارب الفتاوى إىل آفاق فلكية بني األدعياء  ، منه خبالد اجلنسى

ألساس للقنوات املسيحية ، نعم.  دمار كاسح قوض البنية األيديولوچية لإلسالم ىف نظر عموم الناس لكن ما كانت لتصل  ، الفضل يرجع 
  ! وحدها ملثل هذه النتيجة هائلة السرعة أبدا

لكن مبرور الوقت صاروا من بيدهم مفاتيح  ، ىف زمن األئمة كان يوصف احملدثون بتيوس الدين ‘مقولة :  ء كتابة هذاآخر النبوءات حتقق أثنا
أصبح اسم  ، ساعة من كتابة هذا ٢٤بعد  . [ ’ صاروا السلطة املطلقة وأهل احلل والعقد وسط أهل احلل والعقد أنفسهم ، ملكوت السموات

 ، هؤالء السلفيون الني عاشوا ىف منطقة الشفق األمنية لإلسالم ] ! ر ىف سهرة القناة األوىل للتليڤزيون املصرىالشيخ أىب إسحاق احلويىن يذك
أو  (التيار السلفى وريث األئمة :  سوف يتبلور تياران رئيسان:  هذا يعزز النبوءة الرئيسة للرواية فيما خيص اإلسالم ىف مصر.  فرضوا أنفسهم أخريا

األربعة وهو دين حمكم بدرجة معقولة حبيث ال يفنده أى تيار إسالمى آخر وها هو الدليل احلويىن يسحل بال هوادة   ) حات الروايةالرتزية مبصطل
أو حسب القول اآلخر اخلطاف  (ورثة عمر بن احلطاب واحلطابة  ،  األخوان-التيار الثاىن هو اإلخوان . كل شيوخ األزهر ممثلني ىف خالد اجلنسى

م دنيوية خالصة اسرتقاقية استحاللية ، ممن ال دين هلم أصال ) واخلطافة أما البقية الباقية وهى الكتلة الكربى للمصريني الذين حيملون .  وكل أچند
لثة ، صفة اإلسالم دون أن يقرتبوا من صحيحه  ، ونصف كثري منها حتول للعلمانية ىف هذا العام.  تتفكك:  إمنا ببساطة ، فهى ال تتبلور ككتلة 

إلسالم ال تكاد تذكر ، ونفس العدد تقريبا حتول للمسيحية بل هم ككل مصرى مؤمن اليزال من حيث  ، ومن تبقى ينتمى للصوفية الىت عالقتها 
  . اجلوهر يعبد إيزيس ويلفظ كل من مسى نفسه إله التوحيد بدءا من آتون إىل هللا

  ! سلم ىل ع اإلسالم:  ومرة أخرى …

…  
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لتواطؤ مع أبناء عمومتها ىف اجلوار أو بدون ذلك التواطؤ (لية العربية ىف مصر جرائم األق  ١٨تفاقمت على حنو مذهل ىف هذه الـ  ، ) سواء 
متداد اخلريطة.  مبا يفوق كل تنبؤات الرواية ، شهرا قتل املزيد واملزيد  ، اهلجمات على األديرة والكنائس ومشروعات استصالح األراضى توسعت 
اجتياح  ، أبريل احتجاجا على عودة سيناء ملصر ٢٤أكتوبر و ٦التفجريات السنوية للمواقع السياحية ىف  ، ضباط وجنود الشرطة ىف سيناءمن 

على أنه يظل ىف رأينا أخطر األشياء مجيعا والذى  . إخل …خطف السياح ىف صحراء مصر الغربية  ، مسلح صريح من الفلسطينيني لشمال سيناء
د ىن أفخم فنادق مصر:  يدا رهيبا لقلب أمننا القومىميثل    ! منع اخلمور من 

رت فزع وسخط كل من قرأ الرواية مبكرا ، احلرب األهلية ومعارك الشوارع الدينية الدامية الىت مل يكن هلا بوادر تذكر لدى كتابة الرواية  ، وأ
جسدها فيلم ضخم مجعوا خصيصا من أجله عادل  - صدق أو ال تصدق- بل  ،  أصبحت اآلن مشهدا شبه يومى ىف شوارع املدن والقرى املصرية

  . إمام وعمر الشريف

احلرب األهلية شىء ضرورى  - ٢.  ىف التاريخ -بشرى وغري بشرى- احلرب هى أعظم اخرتاع  -١:  وىف نقاط حمددة ، موقفنا ال يزال كما هو
خري هذه احلرب األهلية ألقصى مدى ممكن حىت تتم إعادة  -٤.  الةاحلرب األهلية ىف مصر قادمة ال حم -٣.  بل وجيد جدا ملصر جيب 

وحىت  ، ) ملفهوم الچييىن للدين (إمنا إىل مصريني وعرب ،  ) مبفهوم بطاقة الرقم القومى للدين (تصنيف اجملتمع ليس إىل مسيحيني ومسلمني 
ضجا ىف أذهان اجلميع النتيجة الغائية هلذه  -٥ . حلكومة للدخول كطرف إجياىب فاعل ىف هذه احلربوحىت تتأهل وتتأهب ا ، يصبح هذا الوعى 

لقتل ، احلرب ستكون تصفية كل وجود للعرق العرىب دنس أرض مصر يوما لطرد أو  لطبع جترمي اإلسالم نفسه بوصفه أيديولوچية  ، ذلك إما  و
ال سيما وأن  ، وحىت اللحظة هو يسري على ما يرام متاما ، إن مل نقل ودعت إليه ، هذا هو السيناريو الذى تنبأت به الرواية -٦.  معادية للحرية

وال أدرى هل ينطبق هذه  ، االخرتاق واخللخلة الىت أحدثها الرسول بطرس الثاىن ىف العقل اإلسالمى كانت أسرع وأعمق بكثري مما ختيل أحد
  ! احلكم مرتوك لك … ؟ األخرية على الرواية أيضا أم ال

…  

لعربية م كنت أكتب هذه الرواية كان اإلعالم الناطق  لذات العرىب فعليا منه كاجلعرية ، أ عتبارها النموذج العرىب  ، و يهلل ملوريتينيا 
ا بعض من غيظ.  للدميوقراطية والتداول السلمى للسلطة إىل آخر هذا اهلراء وضعت  ، ال أذكر هل كانت قراءة عادية هادئة للمستقبل أم شا
اية هلا لفعل اآلن ….  نبوءة أن موريتينيا هذه ستشهد حرو أهلية ال    ! هذا تقريبا ما جيرى 

…  

لذات  آل كاپوىن لقمة  بن الدن ) أخو أس أمه (أبو أمه الرباق حسني /   يوم وصول الرفيق اجملرم والرئيس اخلائن-خيجلىن ىف هذا اليوم 
تت وشيكة التحقق ىف غضون  ، بنبوءة الفصل األخري بعودة نيتانياهو للسلطة ىف إسرائيل أن أذكر القارئ -السلطة ىف أمريكا لفعل  ا  فأقول إ

ا ىف احلقيقة شىء أكرب من جمرد نبوءة.   أسابيع وما ميثله نيتانياهو ىف الرواية هو أن يوجد للشرق األوسط زعيم قوى يقود مصر وغريها من  ، إ
ذلك عرب  ، اإلسالمية عامة-اإليرانية واإلجهاز النهائى على قوى الشر املاضوية العرجبية- ملنطقة لتدمري جبهة الرفض العربيةقوى اخلري والتقدم ىف ا

ختتلف املوازين بال شك حني يكون على قمة السلطة ىف أمريكا عميل صريح  ، لألسف.  سلسلة من احلروب العسكرية الىت ال ترحم -وعرب فقط-
مع ذلك ال تزال ثقتنا بال حدود ىف أن نيتانياهو سيفعل أقصى .  ظالم العاملية وطابور خامس مهه هو تدمري احلضارة من الداخللقوى التخلف وال

مل أن يكون إخراج السالح النووى من قمقمه من بينه ، ما يستطيع مل أن يكون ما يفعله هو املفتاح لعودة الصواب ألمريكا  ،  والذى  بل و
أنه بقدر ما حقق نبوءة للرواية بقدر  ، فقط توجد مشكلة واحدة لنا مع عودة نيتانياهو . تسارع بتطهري صفوفها من اخلونة والعمالءوأن  ،  نفسها

دم أخرى ول .  أن شرارة التطهري العرقى ستنطلق من مصر وتصل عدواها إلسرائيل ومنها لكل العامل:  ما أصبح يهدد  أما وقد جاء نيتانياهو 
مرت حثالة الكوكب على القضاء على نظام الفصل العرقى املتحضر العظيم ىف جنوب أفريقيا ، عرقى صريحشعار  وهو  ، إطالقا منذ تكالبت و

، مث كل  ءمث سنتلوها حنن بذات الشى ، نطلق من إسرائيل بطرد العرب احلثالة منهايقد  التطهري العرقى أن األرجح اآلنف ، شعار يهودية الدولة
والسباق ال يزال قائما بيننا وبني  ، على أية حال النبوءة ال تزال مفتوحة . مع العرب خاصة وكل أعراق التخلف عامةاحلضارى واملتحضر  نيملالعا

وما استتبعه من  ، إسرائيل على من سيكون له قصب السبق ىف إعادة العامل لصوابه الذى فقده يوم رضخ هلجمة الرعاع على سجن الباستيل
ا تكريسا يوما بعد يوم ’ حقوق ‘ات وشعار    . تسببت فيما حنن عليه من أنرتوپى چيينية وزاد
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  ! سلم ىل ع اإلسالم:  أقصد أخرية ، ومرة أخرى …

…  

أو لو شئت الصدق هى أقرب لألمنية منها من أى  ، واحدة من أكثر نبوءات الرواية ضخامة وأيضا مغامرة ، حنن على أعتاب عصر ثلجى
ألحرى أدعياء-دعاة  ! شىء آخر لذات  ، الدفء اجللوىب - أو  تفاقمت على حنو مذهل ىف األسابيع  [تلقوا صفعات خميفة هذا الشتاء 

رتفاع حرارة الكوكب  ، التالية وصلت حلد املسخرة حني أرسلت أمنا الطبيعة عاصفة ثلجية على مظاهرة تندد 
http://www.foxnews.com/video-search/m/21941435/deadly_addiction_to_coal.htm ! [ ،  ردا الشتاء الذى جاء 

م لفعل الكالم عن  ، ل تراكم الثلج ىف القطبني جاء األسرع ىف كل التاريخ املدونواألعجب منه أن معد ، جدا ومناقضا جدا لكل توقعا بل بدأ 
ا ىف رعشة من الربد (عصرى ثلجى قادم  تلك كلها إلثبات حقيقة بسيطة عادة ما جين هلا  ، ) حرفيا كما تنبأت الرواية وهى تفرغ آخر صفحا

وهذا كان أساس املراهنة شبه اخلرقاء من الرواية على  ، ن أن خيربش خطا على هذا الكوكبهى أن اإلنسان أتفه م ، العقل اإلنسانوى اليسارى
  ! فرمبا كان ذلك أسهل عليهم ، نصيحىت أن جيربوا من اآلن حماولة إقناعنا أن الصوبة الزجاجية تسبب عصورا ثلجية . فكرة العصر الثلجى احملدق

…  

السيارات  : لكن كل الكالم اآلخر عن اليااپن ال يزال قائما ، ىف ضربة مهمة لنبوءات الرواية ، مطعم السوشى ىف السيىت ستارز أغلق أبوابه
ا الرواية ٢٠١١الكهربية سوف تظهر على حنو جتارى قبل  لفعل اآلن مبعارض  . الىت تنبأت  السباق على أشده والنماذج األولية تعرض 
لطرح التجارى ىف    . إال أنه حىت تكتمل النبوءة يفرتض أن تفوز تويو به ، ٢٠١٠السيارات الىت تعد كلها 

  . ] وما يلى حتديثات أضيفت تباعا ، ٢٠٠٨نوڤمرب  ٤إىل هنا انتهى هامش  [

…  

ت اإلسرائيلية الليلة تؤشر لعودة بنيامني نيتانياهو رئيسا لوزراء إسرائيل:  ٢٠٠٩فرباير  ١١  هل كنت تعتقد أن ! عادى ….  نتائج االنتخا
  ! ؟ الفصل األخري للرواية كاد جمرد مزحة ختيل قصصى

…  

لضرورة أصغر جسما لتوفري الطاقة وأكرب رأسا الستيعاب مخ أعقد و :  امليالد الرمسى للهندسة الچيينية للبشر:  ٢٠٠٩فرباير  ١٢ ليس 
 Fertilityإعالن ىف جاء  كما.  شرة بيضاء وشعر أشقربعينني زرقاوين وبعلى األقل إمنا  ، كما تقول الرواية ، جبناحني حلل مشاكل االنتقال

Institutes إمنا إعالن جتارى للغاية موجه  ، الشىء كبري املغزى هنا أنه ليس حبثا جتريبيا أو مشروعا مستقبليا.  نرتنيت اليومعلى موقعه على اإل
  ! رض وراثىم ٤٠٠٠ضما ضد  ’ ع البيعة ‘بل ويعطى جما  ، للجميع وىف مقابل أجر حمدد

…  

الكسفورد الباحث السكتلندى من جامعة سانت أندروز وخبري خمطوطات العصور چوليان أعلن اليوم عن اكتشاف :  ٢٠٠٩مارس  ١٤
أن روبني هوود مل يكن إال لصا حقريا جمرما ومكروها من الناس ال أكثر وال أقل  ، الوسطى

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/edinburgh_and_east/7941504.stm   . حني كتبنا كالما سيئا عن روبني
حدى  ، عن أمثال جاندى أو مارتني لوثر كينج أو مانديال - وهو األهم-هوود أو  مل نكن حنلم مبثل هذا االكتشاف املذهل املدعم ألول مرة 

ئق املنسية أو قل املسكوت عنها تفيق فيه البشرية على أن هؤالء الذين حولتهم آلة اإلعالم اليسارى  فقط كانت متلؤ الثقة أن سيأتى يوم . الو
  ! ما هم إال أحقر الكائنات إطالقا وأكثرها شرا وحقدا وشيطانية ، الشيطانية لرسل ومالئكة وشهداء

…  

مولد ستنا  ‘له بـ  ) ! ش لو شئتالطائ (ومل يكن أقرب إىل وصفنا  ، أقيم اليوم مهرجان الكورپة للعام الرابع على التواىل:  ٢٠٠٩مايو  ١٥
معارض للمشغوالت من  ، عة جائلون ، فرق غنائية متنوعة متزامنة متاما كما املوالد التقليدية ؛ ىف أية سنة مما ظهر عليه اليوم ، ’ الكورپة
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إلضافة للتقليد األصلى املؤسس له وهو  ، رقص للناس ىف الشوارع ، حمافظات ودول خمتلفة رسومات األطفال على األرض وعلى هذا طبعا 
  ! وجوههم

…  

مرها فيه بعدم مالحقة متعاطى ومتداوىل املاريوا مالحقة :  ٢٠٠٩أكتوبر  ١٩ ا  رخييا ألجهز رية العدل األمريكية توجيها  أصدرت سكر
ت الىت تبيح استخدام املاريوا  ، فيدرالية كل ىف  ، http://www.nytimes.com/2009/10/20/us/20cannabis.htmlذلك ىف الوال

حة لذكر أن مثة .   حدود ما ينص عليه قانون الوالية املعنية من نوع هلذه اإل تت جتيز  -منها كاليفورنيا- والية حىت اللحظة  ١٤اجلدير 
ت  ، يداحتد medicalوليس طبيا  recreationواالستجمام  entertainmentأغلبها عامة لغرض الرتفيه  ، املاريوا منها نيو -ومثة مخس أخر
أال وهى اإلصرار التارخيى  ، هائلة -على األقل نفسية-جلديد يزيح عقبة قرار احلكومة األمريكية ا.   يشتغل مشرعوها اآلن على قوانني شبيهة -يورك

ت املتحدة على حماربة العقاقري ورصد ميزانيات هائلة لألجهزة الشرطية بل وللحروب خارج احلدود من أجل هذا ومن مث فهو قرار معلمى   ، للوال
.  ولريسخ مفهوم أن يتحمل كل فرد مسئولية خياراته حبرية كاملة ، ىف كل العامل -وتداول أى شىء-كبري ميهد الطريق بقوة لتحرير تداول العقاقري 

ال جيب أن يستثىن منه أحد أو شىء إال فئة واحدة فقط ال غري هى  ،  واحلرية هى قانون أمسى للكون ، مرة أخرى نقول ال يصح إال الصحيح
  ! أعداء احلرية

…  

وبعد أسبوع واحد فقط من إعالنه أنه ينتوى إعالن احلرب على إسرائيل إن أصبح -لوفد السيد البدوى رئيس حزب ا:  ٢٠١٠يوليو  ٢٩
سة  -رئيسا ت الر املفروض للوهلة األوىل أن هذا اإلعالن األخري حتقق .  ٢٠١١يعلن أن الرفيق جنيب سوروس سيكون هو مرشح احلزب النتخا

لكن يبدو أن بعض مياه قد اختلطت  ، يشرتى حزب التجمع ويرشح نفسه رئيسا وهى أن الرفيق سوروس سوف ، مذهل إلحدى نبوءات الرواية
م  التفسري املرجح.  وجعلته يشرتى حزب الوفد ، فغريت النبوءة بعض الشىء أن الكثري من أعضاء حزب التجمع أثبتوا ىف السنوات األخرية أ

حلقد الطبقى ليسار ليست أكثر من املفاهيم اإلنسانوية العامةوأن دوافع معظمه ، مصريون حقيقيون ال يؤمنون جد  ضربنا  ( م وراء االلتحاق 
سامة أنور عكاشة وسيد  http://everyscreen.com/views/economy.htm#MelAkher78_SuzanneTamimمرارا  أمثلة 

، وكلنا يعلم ما فعله  سس أساسا على االنتهازيةأما حزب الوفد فقد  . ) القمىن وجنالء اإلمام ممن أعلنوا صراحة تربأهم من احلقد الطبقى
وكيف قضى على مشروع احلداثة اإلجنليزى ومهد الستيالء العرب الصريح على السلطة ىف  ، األزهرى األفاق سعد زغلول مبصر ومصائر مصر

أن ىف هذه الرواية نعلم متام العلم  على أننا على األقل،  ، وكان جيب توقع هذا سوروس أفاق أكثر منه يسارىإذن السبب هو أن  . ١٩٥٢
م قطاع الطرق املسلمني العرب ، صنعا من قماشة واحدة ١٩٥٢و ١٩١٩ شخاصهم وچيينا مع تلميع وتنقيح أنفسهم ببعض  ، هى عينهم 

دف جتويد اخلداعبلشڤتقتيات وشعارات الثورة ال كان منبع   -له العلمانيون املديحالذى يكيل -ونعلم أيضا متام العلم أن دمحم عبده حتديدا  ، ية 
 على يد أحد صبيانه املقربني-إىل أن جاء  ، وأول من بدأ النخر اجلدى ىف مشروع احلداثة اإلجنليزى ملصر الذى جعلها سابقة لليااپن ، اخلراب
ى سنوات الذهب  -جدا عرب  : ظة أن العرب نوعانمالح لألسف حىت اليوم ال يستطيع الكثريون.  ) ١٩١٨ -  ١٨٨٢ (اخلراب الكبري وأ

عمتني ك ، أجالف هجامة وسفاكى دماء صرحاء كعمرو بن العاهر والعاهرة وابن عمه عمر الال حسن الال وعرب خيفون جالفتهم ببذلة وكراڤتة 
  . ) ! ؟ ، وقد كان طرف النقيض له ان دمحم عبده حداثيا فماذا يكون إذن أمحد لطفى السيدك  إذا  (هلوكة البنا ودمحم حسنني 

م األخرية مبا يفوق خيأن التطورات تسارعت بش -وليس عذرا إمنا اعتذارا-ستطيع قوله نما  ، املهم اإلسالميون  : ال أى أحددة ىف األ
سة هو الرفيق سوروس، ىف ذات الوقت الذى يعلن فيه رئيسه أن مرشحه ا يتقاطرون أفواجا على حزب الوفد الل ينا خوال غرابة إن رأ!  حملتمل للر

م إعالن حلف كبري للمعارضة السياسية ىف مصر يتجمع فيه كل ذوى األصول العربية ،  ممن يعد عداؤهم ملصر وإلسرائيل ( أسابيع أو رمبا أ
ا على ثروة الثانية ب ثروة األوىل للقفز  دة أحد الطرفني لآلخر- أچندة صراع وجود أزىل ، واإلصرار على  حلف كبري  ؛ )  أبدى لن تنتهى إال 

 ، ) ىف رأيهم على األقل (هدفه إسقاط احلكومة املصرية الوطنية املعادية للعرب  ، جيمع قاطع الطريق املسلم مع املسيحى مع اليسارى العلماىن
 ، ت مدوية للجميع، هذه وتلك كلها كانت مفاجآ نعم ! ، وكان مسألة وقت فقط أن نرى فرعا له يتبلور ىف مصر فمثل هذا احللف موجود عامليا
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لذات بعض ماء وجهنا ىف مواجهة مسلسل الصفعات املنهال هذا  : هو مقولتنا املبدئية القدمية الثابتة الىت مل تتغري أبدا ، لكن مما حيفظ لنا حنن 
لث هلما   ! بناءون وطفيليون:  البشر نوعان ال 

…  

ت الپرملاني:  ٢٠١٠نوڤمرب  ٣٠  وهى ، إال حنن ،  وجاءت النتيجة لتذهل اجلميع ، ة الىت أجريت أمس األولأعلنت اليوم نتائج االنتخا
سحق أكرب رمزين لألقلية العربية سحقا مهينا للغاية  - ولعله األهم- وكذلك ، إىل صفر ٨٨اإلخوان املسلمني من املقاعد من عصابة هبوط رصيد 

جنية قبلى ومح:  من اجلولة األوىل جنية حبرىدين صمصطفى بكرى كبري العر ت .  باحى كبري العر لن تقام  ٢٠١٠نبوءة الرواية كانت أن انتخا
ليست رمبا ىف الواقع النتيجة النهائية ملا حدث  . عمليات الرتحيل والقتل لألقلية العربيةاحلرب األهلية ستدق األبواب وينجم عنها ذلك أن  ، أصال

ألغيار الربابرة  ، حكومة وخنبة وشعبا ، رقى لدى املصرينيللوعى الع ىف زمن قياسىتصاعد :  بعيدة جدا عن هذا م أو وعيا  سواء وعيا بذوا
بسرعة من النموذج التارخيى الذى صنع حضارة مصر القدمية املسماة  ، وكذا اقرتاب منوذج احلكم والتفاف الشعب حوله ، لذات بعر اجلزيرة

  . لفرعونية

تاألكثر داللة هو خلفية الشهرين الل فهى تعطى املؤشر األقوى واألهم للمنهجية والوعى اجلديدين لدى السلطة والنخبة  ، ذين سبقا االنتخا
هذان الشهران شهدا جمازر واسعة النطاق من قصف األقالم وتكميم األفواه ألمثال إبراهيم عيسى وعمرو أديب ومىن الشاذىل .  والشعب ىف مصر
ألساس.  ق كل القنوات السلفيةهيك طبعا عن إغال ، وكثريين غريهم ب للعرب ، هؤالء وأولئك عرب   ، وإن كان بعضهم كعمرو أديب أذ

ألقلية العربية لنبوءة  ، بل هو حتقق لدرجة تفوق خيال أغلب الناس قبل جمرد أسابيع ، لكن صورة ما جرى هذا ال تقف عند حدود البطش 
لغة القاعدية ىف الرواية وهى إغالق ا اأخرى  عزز هذه الصورة اإلحجام الشعىب امللفت جدا  . ملهزلة الكارثية املسماة الدميوقراطية من أوسع أبوا
ت هذه الدورة حتديدا األول جتييش العرب ألنفسهم وهو دائما أبدا قبليون  : دائما أبدا كانت املشاركة تتفرع لفرعني.  عن املشاركة ىف انتخا

لشأن السياسى - بچييناته الفرعونية- وهو  ، لثاىن هو مشاركة الشعب املصرى نفسهوا . قطعانيون وجييشون أنفسهم وىف حالتنا  ، ال يهتم عادة 
وهى مشاركة شاهد  ، ) ألخص من جرائم أولئك الدخالء العرب (املعاصرة هذه ال يذهب للصناديق إال ىف حلظات اجلزع على مستقبل البالد 

ا ىف أوائل التسعينيات كرد على موجة اإلرهاب  ، وكانت وقفة ضخمة حقا أراد فيها شعب مصر أن يعلن التفافه حول فرعونه ورجاله ، ذرو
أما حني تستتب األمور ويطمئن .  )  ! كان من القوة مبكان لدرجة أن ذهبت أ نفسى ألدىل بصوتى وكانت أول وآخر مرة أفعلها (اإلسالمى 

لنسبة لهتكون قد أتت حل ، الشعب لقوة حكومته أما فيما خيص  ، فيها يتفرغ للقمة عيشه وينام ليله سعيدا هائنا ، ظة األحالم املثالية 
ت فببساطة  مسه لوزارة الداخلية إن احتاجت - وبكل سعادة وممنونية منه-االنتخا   ! يفوض أمر التصويت 

  ؟ ٢٠١٠د عن خريف ألية درجة قد صحت نبوءات سهم كيوپي : أنت هو األهم رأيكىف كل األحوال 

…  

ا سلطتها املركزية الفرعونية:  ٢٠١١فرباير  ٢٧ ر مؤامرة  ، بوادر قوية لتماسك مصر واستعاد يناير الىت حققت من بني ما  ٢٥ذلك من آ
ت جتوب شوارع القاهرة ‘حققت نبوءة  رخيها ىف الرواية ،  ’ وراحت الد م فقط من  يناير  ٢٨فعليا ىف  وقعت (هذا بعد جمرد شهر وبضعة أ

ا ستفضى إن آجال أو عاجال .  ) ليال ٢٠١٠ديسيمرب  ٢٤بينما كانت ىف الرواية يوم  ، ليال ٢٠١١ بل ىف - تلك اجلرمية الشنعاء ال شك لدينا أ
وتدشني عملية تطهري عرقى  ، ’ أيديولوچيات سالبة للحربة ‘مبا توقعته الرواية من إعالن كل تشكيالت األقلية العربية صاحبة  -الواقع هى عجلت

طبقا ملقولة الرئيس السادات الشهرية  لكنه سيحدث ،  كما ىف الرواية  ’ املساء التاىل ‘صحيح هذا مل حيدث ىف  . واسعة النطاق ملصر من رجسها
بدال من  ، الشاب ’ ستقبلياترئيس جلنة امل ‘حىت لو كان ما جنم فعال عن تلك األحداث اإلجرامية قد أدى النزواء  ، أن لن يصح إال الصحيح

  . توليه احلكم

 ، والقراءة املكثفة للرواية ، على رأسها االلتفاف الكبري الفجائى حول املوقع ، على أنه على الصعيد الشخصى حققنا مكاسب ضخمة
ا كانت أكثر شعبية مما ختيلنا بكثري حىت لو مل يكن لألمر  ، أيهم فيها من قبلومن هذا مشاركة كثريين ممن مل يكونوا قد أبدوا ر  ، واكتشافنا أ
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ألحداث مساء مستعارة فاو وكادى قبل أسابيع أن تتابعات اجلنس  ، مثال هذا.  عالقة  أن ألول مرة كتب صديقان قدميان يعرفان نفسيهما 
ما قرءا الرواية مرات كثرية ، ’ !  تفوق مجيع األفالم …!  جبارة ‘فيها    . كالم كرره عدد ال حصر له  - القراءة املتكررة-  وهو ، وما إىل هذا ، وأ

 هيوم يدڤيك ودو چون لو و  آدم مسيثكتب واضعا امسى سابعا بعد  ، وهو أحد جنوم اإلنرتنيت ، صديق آخر هو الطبيب الشاب أمحد زيدان
هو يعرف كم !  ؟ رأة لفعل شىء كهذاال أكاد أقدر على ختيل كيف واتته اجل.   دمانيفريميلتون و وليودڤيج ڤون ميزيس ڤون حايك وفريدريك 

أ ال أصلح تلميذا .  مع احرتامى له ولبقية زمالئه ىف اجلماعة املسماة شباب الشرق األوسط ، ولعلى أود استخدام وصفا أقسى ملا فعل ، أحبه
وهو أىن  ، شيئا قد اعتز به يومافعلت  ، نعم.  وال أعترب نفسى متخصصا ىف أى حقل من حقوهلم مطلقا ، حتت أقدام أى من تلك األمساء

ن ربطتها بكالم أرسطو العرقى عن احلضاريني والربابرة -جتهاد شخصى متواضع- م االقتصادية  وببعض النماذج من  ، وسعت دائرة نظر
ء الكون م هو الدولة العسكرية حامية  وبشىء من السياسة املعاصرة إذ وجدت أن أفضل تطبيق ممكن ، البيولوچيا والديناميات احلرارية وفيز لنظر

ا ت كتجربة الچنرال پينوتشيت وشبيها سوى بقدر ما مينحىن من سعادة  ، لكن اإلطراء مبا هو ليس ىف ال يؤثر ىف بل وال أعتربه مفيدا ، احلر
م بقضية احلرية   . وأمل ملا يعرب به عن محاسة أولئك الشباب النقى اجلميل وعن عمق إميا

لليربالية العلمانيةمتأخر من هذه الليلة  ىف وقت احدة أرسل و  ، أرسل ىل الصديق حيدر السعدى وهو شاب عراقى عميق الفكر صلد اإلميان 
خلالف الضمنفي، خصوصا  أمور فكرية وعملية كثرية ىف ىأحسم مواقف جعلتىنلقد  ‘قال .  من أكثر التقييمات إطراء ما .  ليرباىل-ما يتعلق 

وهذا  ، يزيح عن نفسه عناء املراجعة من جديد ى، ك إليك أكثر فأكثر أن عرضك لألفكار أشبه خبالصات يكتبها شخص مثقف لنفسه جذبىن
لفعلما   ’  يوليسيس ‘بداعية مثل خاصة اإلأعمال  مميز هو مسة مل أعهدها من قبل إال ىف’  جشطلت ‘ خلطك للشخصيات ىف . كنت أحتاجه 
ألمساء الضخمة مرة أخرى ! أوه.  ’ ! حبجم الفصل نفسه ىحيتاج كل فصل منها حلواش الىت يسعدىن  - مثلى مثل أى أحد-لتأكيد  ! ؟ التشبيه 

لتأكيد أكثر ، وأعتز به اإلطراء يناير قد جاءت بنريان عكسية   ٢٥لكىن أكتبه هنا فقط ألقرر أن مؤامرة  ، الكالم كبري وقطعا ال أستحقه ، و
الىت أسستها قبل حنو عامني ونصف  ( Everyscreenوعشرات األصدقاء حتلقوا اآلن على جمموعة الفيسبووك .  كثريا على كل من دبروها

ت املوقع بعمق غري مسبوق،  ) ى مسر نزيه لكنها اختفت لألسفشخصية رائعة ه و له من فخر أن يكون كالمنا  ، يناقشون الرواية وسائر حمتو
  . على تواضعه هو مكان االلتفاف ىف وقت األزمة

  . قل القليل من األهلية هلاألنه يوكل إلينا مسئولية ال نشعر إال  ، وأيضا األكثر إيالما ، هذا هو اإلطراء الذى ال مبالغة فيه …

…  

إذا  .  ) الرئيس ’ ضعف ‘حتميه من :  تقرأ (اجليش املصرى يعلن عن رغبته ىف وضعية فوق دستورية حتميه من الرئيس :  ٢٠١١مايو  ٢٦
ت جتوب شوارع القاهرةور  ‘كانت  رخيها ىف الرواية ٣٥ق حتققت مبجرد فار قد  ، ’ ! احت الد التحقق الكامل للنبوءة كان  إال أن،   يوما عن 
حلزب احلاكم ىف الرواية، الذى هو رئيس جلنة املست املنشودجملس األمن القومى فرئيس  ، جزئيا مبا استجد اليوم تبدو .  ، هو معتقل اآلن قبليات 

ت حاجتنا املاسة حلكم عسكرى ى هفالفكرة اجلوهرية .  خواتيم الرواية أقرب للتحقق أكثر من أى وقت مضى مييىن حيمى احلرية االقتصادية واحلر
ا،  الفردية من مث ، و  لدوره السياسىالشخص املذكور أن يعود قريبا جدا ال يبدو بعيدا ما ذكر حىت رغم بل و .  ها خى تتحقق من أوسع ابوا

لكامل   ! تكون نبوءات الرواية قد حتققت 

…  

.  ذلك ألول مرة فيما تعيه ذاكرة أى مصرى ، مدينة األسكندرية والطرق املؤدية إليها اجلليد يهطل على مناطق خمتلفة من:  ٢٠١٢يناير  ١٣
ت على ذكر اجلليد ، الرواية وهى تغلق فصوهلا كانت تتحدث عن أمطار ال تنقطع وكرات ثلج تقصف القاهرة ، نعم فهل جتيز أنت   ، وإن مل 

  ! ؟ بة دراميةكالمها هذا كنبوءة عامة النقالبة الطقس اجللوىب انقال

…  

ستيالء لال ، بعد طول استماتة من الزائدة الدودية املسماة قطر:  لرواية سهم كيوپيد -بل أيضا شخصى وعاطفى- يوم كبري :  ٢٠١٣مايو  ١
، عاشت  ، عاشت مصر عاشت دروع مصر األمنية … ! يدپوجنت كيو :  املدخل األخريجاء اليوم  ، على أكرب بنك استثمارى ىف مصر

  ! ضارةاحل
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https://www.facebook.com/EveryScreen/posts/448261621922880 
…  

  :  ٢٠٢٠ريل پأ ١٠
  البحث عن الذات

  أو هكذا كانت التوقعات األصلية—
  )  ة الذاتيةر ينقاشات حول الس  (

هى حمطات وحلسن احلظ كانت واضحة، وكله كالم سبق ذكرته ىف مناسباته، . ت ده ما يوصلش ألنه مستاهل حبثموضوع البحث عن الذا
لغ، فسأحاول تذكره جمتمعا ىف الشباب املبكر كنت هللوبة شطرنج إىل أن قابلت من هم أقوى مىن وأكثر : لكن احرتاما ملا كتب هنا بكرم 

نيةإخالصا هلا، أدركت أىن موش بوىب فيشر خد أكرت من . ، وىف حلظة واحدة قررت أال أملسه  ضيات كنت هللوبة و ىف  ١٠٠نفس القصة الر
ملعادالت التفاضلية فأدركت أىن موش فون نيومان واستسلمت ت، إىل أن جاء السقف  أو -من هذين قد تكون النصيحة للصديق . االمتحا

مل هلم أن يت - األصدقاء نصيحة الال نصيحة؛ ال تسأل وال تسمع نصائح  - أو إليكم- جاوزو مبراحل يوما ما، إليك شديدى االجتهاد هنا و
تى إليك وال تنحر نفسك لتجويد نفسك ىف شىء ما، فهذا الشىء ليس لك ألنه ليس منك. من أحد بعد كده . ..كن نفسك، واترك األشياء 

أو الـ  Steady State Conditionيعىن مثال مفهوم الـ . رضه ضيقشغل اهلندسة كان متألق برضه بس سقفه واطى، أو مبعىن أدق ع
Unstable Equilibrium  ا غاية ىف ممكن يكون هلا تطبيقات خارج اهلندسة ينتج عنها نبوءات تذهل اجلميع بينما بللورتك السحرية أدوا

أو البرتول للصفر، والبعض  ٥٠٠٠ن الداو جونز سيهبط لـ  املفهومني مشار كثريا إليهما ىف سهم كيوبيد، وأحدث حصاد هلما التنبؤ(البساطة 
أو مثال ). فهم أن ذلك التافه املدعو كورو هو من حققهما لصاحب النبوءة، بينما احلقيقة أن سببهما أفاعيل أخطر أعمق بل وأقدم بقرن كامل

ا، أما قد ال يتنبه البعض أن موقفى من الكنفوش هو موقف هندسى أصال، فهذه السلع وال ستمرار احلياة من   صناعها جيب أن يسمح هلم 
رخيهم األسود آلالف السنني، فهى جمرد ردائف عززت وأصلت هذا الرأى األسبق املتكون أوال بدأت النقد . ..سلوكهم املاىل واالقتصادى أو 

العلمى املستقبلية، لكن اخلطني املتوازيني سرعان ما حتوال  السينمائى كمحرتف متواز مع الوظيفة اهلندسية، مع ختصص نسىب ىف سينما اخليال
ككل موضوع السينما كان سقفه . ، هو حصيلة ما هلذا الزواج)١٩٨٩(جلديلة، ميكن على حنو أو آخر اعتبار كتاب حضارة ما بعد اإلنسان 

ط هو الفن كما جيب أن يكون، ذلك حبيث مل يعد حتد السماء، بسهولة جدا وصلت لكل التنظريات واحلاجات إللى ممكن تلمها مجلة الفن اهلاب
ستماتة شعوائية كتاب دليل األفالم " أشهر املشاهري"كنت وال زلت أشكر أولئك   - بل من حلظتها-حقيقيا، واليوم  م )١٩٩٨(إللى حاربوا  ، أل

لتحدى احلقيقى، ا م أهلموىن  ائيا، ذلك أ م على حنو أشد، أعطوىن الدفعة لرتك هذا التخصص شبه  لتحدى اجلديد، آرائى األخرى الىت استفز
أكثر اللحظات . تلقائيا ودون حبث" البحث عن الذات"سرت ىف هذا مشوارا طويال امسه موقع إيفرى سكريني، إىل جاء . ..اآلراء غري السينمائية

األنرتوىب ميكن . ١٠٠من  ١٢٠ع األساتذة غلط مث حيصل على لقا قاطبة كانت طالب هندسة القوى احلرارية الذى ال يذاكر دقيقة واحدة ويطل
إمنا مسرية وصريورة تواصلت وتضخمت على مدى عقود كاملة تراكم كبللورة  ٢٠١٩هذا ليس جديدا، مل يولد ىف . أن تصبح رؤية شاملة جدا

شكرا أمحد رضا، هه هه،  ريتىن كنت فامهه : أصل هذه الدعوة كان هنا. ..ملح أو سكر إىل أن حتول لكتاب كان أحدث حمطة حىت اللحظة
فيه فرق شاسع بني ان الواحد يبقى ]: بدون تنقيح[زيك كده، أو هه هه جايز مستىن أعمل على روحى كتاب أمسيه البحث عن الذات، كتب 

قت طويل عشان اعرف منطلقاته أ شخصيا خمدتش و . جمنون، وبني انه يكون حمتاج منك وقت كبري فشخ عشان تفهم هو متعمق ومتبحر قد ايه
كنت واخد فكرة من . األساسية ألين متفق مع أغلبها من البداية، بس كنت بتفاجئ فشخ من إن أخيييريا واحد مصري وصلها وبيبين عليها كمان

ن، و لكن أل املوضو  لذات الدوجلية املتناكني األغبياء إنه جمرد تنبأ حباجات صح وخالص، غري كده هذ ع مش سهل كده، وقعدت كم الناس و
كان،   يوم مركز مع املداخل اللي كاتبها، وأ جبيب قرار احلاجة مهما كانت صعبة ف ساعات، وقلت الزم عنده بناء فكري فريد ورؤية كونية، وقد

صادية وبني بقية احلاجات ألن أوال متفصلش بني الرؤية االقت. ..ومهما كان يف اختالف بينا ف حاجات فهو يرتفعله القبعة من غري تفكري للحظة
ألساس وإمنا هو صاحب رؤية كونية من كل التخصصات اللي طالتها إيديه ريخ طبيعي، اقتصاد، : مدحت مش أحادي التخصص  علم، فن، 

حد يتوقف اصال، مش  doorwayوآين راند جمرد . فهي مش قصة انه رأمسايل كده وخالص، أل املوضوع عنده ليه عمق طبيعي بيولوجي. إخل
لعبط وساذجة ومعندهاش أدىن رؤية حلماية احلرية اللي هي بتتكلم عليها قصة  ا  التفرقة عند مدحت . عنده، وبعد فرتة وجيزة جدا هتعرف ا
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م على توليد الثروة  دي ليها خصائص واإلثنيات مش بتفشل يف ده من فراغ، أل . واستدامتها) لتصنيع والتقنية(بني إثنية وإثنية جاية من قدر
ليه بقى هو مفضلنا وهل احنيازه جاي بدليل؟ هو من يومني قالك الفالح بتاعنا هو املسطرة اللي بنقيس عليها . مهمة وواضحة متسببة يف الفشل

ب يف نقل أسرع شع. بتاع شغل وبيسمع الكالم وبيتحمل، وماهواش طفيلي: ليه؟ ألن املصري عنده ميزة مهمة فشخ. احلضارة وكده؛ وقد صدق
 Informationalاملعلومة بينه وحتويلها لرتيند خيرتق كل املدن واألحياء والقرى والغرف واملناور حىت هو املصريني، أسرع شعب يعمل 

commons  طبعا مشكلتنا احلالية إن ال(ويلتزم بيهاcommons رت ، وعليه فاحنا أك)دي متفريسة من والد متناكة كتري الزم هرم الدولة ميحقهم
يديولوجيات يسارية  إليتيقيا، هاتله بس فرعون من خرية والده، وشوف ممكن يعمل بيهم ايه، ال هيتمردوا، وال هيتشرمطوا  شعب يتمسك 

هو بيموت يف . متناكة، وف نفس الوقت هيبدعوا وهينتجوا فائض يعمل سفن فضاء زي ما كان يف فائض عمل أهرامات وإعجازات
الك عننا لسه حاال(متمردين اكرت مننا  األجنلوسكسون، بس مها نيني، وأ مش )عكس الصفة اللي ذكر ، وبيقول إن حمدش بيكسفنا غري اليا

ين اه وإن كان اكرت واحد بيسمع الكالم، فهو من قدم التاريخ مش بيخرتع جديد بنفس وتريتنا  هنا ا بقارن بيننا وبينهم (معاه ف ده، ألن اليا
. ، وطبعا اكرت يف التطوير وخلق اجلديد مها األجنلوسكسون)من الدخالء commonsا املثالية من عدد السكان ومحاية الملا كنا ف ظروفن

لتصميم.. لطبيعة   ن يف حد معني صممه، هو قال   لطبيعة ينفي عنه كونه ماحق . لنسبة بقى للفريوس، فهو جمزمش  طب هل كونه 
؟ انت عندك املصريني اول ما مسعوا عن الفريوس اترعبوا ولزموا البيوت بطريقة أذهلتين ومكنتش متوقعها، وقليل فشخ لناس مهياش صانعة حضارة

منهم اللي نزل كدس يف سلع وعمل مشاكل من رعبه، يعين اترعبوا وقعدوا ف حاهلم حلد ما األزمة تعدي، واديك شايف احنا فني واإلجنليز 
فكار م ف داهية والطليان املتفريسني  طبعا . هو بقى تفاعل الفريوس مع خمتلف الشعوب ماشي كده. بضان وصلوا لفني، قلة مسعهم للكالم ود

هلرمية مننا مش اكرت ملناسبة وموثوقة عن . املتناك قد كلبة بس هو اللي يقول ان دي عبودية، لكن أل ده اعرتاف  شرها  ويف أخبار هتالقيه هو 
لنسبالنا. ختلف الناسنسب استهداف املرض مل ن هنا، فهو طبعا صح وده كالم علمي، ونسبتهم فعال قليلة  لنسبة بقى لقصة نسبة العر ومها . و

، بيتجوزوا من بعض، بيتعاملوا على قد ما يقدروا %١٠٠مش بيتصرفوا زينا إطالقا، هتالقيهم مسميني نفسهم أشراف وبضان، وهتالقيهم قبليني 
صله القرشي ف اي حاجة مع بعض  وبيكرهوا البلد والنظام فشخ وحمدش منهم بريوح ف حتة إال ويقولك أ من العرب، حىت مهديل ده فخور 

م بركة جينية جوا . لعلمك لنظر كده سهل فشخ تعرف ا وحىت اإلسالجمية مش بس الفخورين بعروبيتهم، بتالقيهم منغلقني على بعض، فانت 
كملهامنفصلة جوا بركة مصر اجليني بتاعتنا مش جاي غري من حتت راسهم سواء عمليا أو على  social trustوكل تقليل وكرب بيصيب ال. ة 

انت فاكر حصل ايه ف يناير وملا ابن الشرموطة اخلروف اتشال؟ بتوع شرق النيل وأقصى غرب النيل نزلوا . الفيسبوك واإلعالم املتناك بتاعهم
م، أحتداك جتيبلي منهم نسبة تذكر من لسالح وحرقوا الكنايس وحرقوا حم الت املسيحيني وكسروا واجهات بنوك، واقتحموا السجون وحرروا إخوا
يف كالم كتري ممكن اقوله، املهم يعين إن أل كالم . ..طول عمرهم بس بيثوروا على ضعف قمة اهلرم وخنوعه. املصريني الغالبة يكونوا عملوا كده

ن والفالح املسطرة، . * لالشيء، اختلفنا او اتفقنا، مهواش حد سهل وال بيهذيمدحت ماهواش شطحات كده يف ا على ذكر أمحد رضا لليا
هو مسطرة احلضارة إللى بنحط أى حد " الوسخ املعفن"الفالح املصرى . هه هه ،  خوىف حكاية فالح دى بوظت البوست: هذه كانت القصة

رتياب وتشدد أقصى ما  -بتوع أورو مثال-ط برفان وبيتكلم عسل لو بيلمع والبس كرافتة وحاط. عليها ونقيسه ها منسكه مبنديل ونتعامل معاه 
م أكثر منه نشفان وخشونة . ميكن، خشية أحد أو بعض فريوسات التاريخ تكون دخلته نيني أل لبحث مل جند حد كاسر عني فالحنا إال اليا

املقصود، استمتع مبدحت حمفوظ كما تشاء، أما عن نفسى فقد استمتع وقد استفيد . ..للحضارةومتسك مبا كان عليه فجر السماوات الصافية 
". فالح"ساعات، ومن خيتار غريى هو  ١٠صديق قال مشكورا إنه خيتارىن لصحبته لو تعطل به املصعد . ..حتياتى. أكثر بصحبة أى فالح

م أهلبت املشاركات الالحقة احلاجة هلذا املدخ..[ توقع  -هه هه- ل وجعلته يتوسع ملا تراه اآلن أكثر من جمرد نبذة ذاتية، لدرجة أن مثال خالل أ
كشخص امسه مدحت حمفوظ، أو كقضية امسها االستدامة املفقودة ىف أطوار ": شتاءا نوو سيأتى به جمرم احلرب مدحت حمفوظ"الصديق صوما 

لوصف املذكور هنا هذه أقلية عربية (سطى أو أ ما كان اللميعة إللى موش سربسجية احلضارة، أو بصيغة أخرى قضية األوروبيني أو الطبقة الو 
لشعب املصرى أو الفالح املصرى ملرة من أقصدهم  ؛ ده ها يكون مدخل كامل قريبا جدا، ها جيمع ويعلق على كل البوستات )قح، وليسوا 

لسربسج. ..دى ا قصة شبعانة أو شبه خلصانةأما موضوع بسطاء املصريني املوصوفون زورا  ]. ية، فمداخله موجودة وها أمجعها أهه، أل
مدحت حمفوظ جمنون وا خمتلف : Ahmed Elmansi]: بدون تنقيح[تفاعالت أخرى على ذات البوست الذى به تعليق أمحد رضا أعاله ..

من بداية االلفينات اللى اتنبأ حبدوث كساد اقتصادى وكنا  معاه ىف حاجات كتري لكن مقدرش انكر انه االنسان الوحيد على سطح االرض اللى 
مرة مهدىل مسكه ىف تعليق واهانه نيك بصراحة لدرجة كنت فاكر ان االستاذ مدحت هريد ويسبله : Mohamed Bedair. كلنا بنضحك عليه

لنسبة ملدحت جبد ميديوكر غىب مهد: Ahmed Elmansi. لقيته رد بربود كدا وال كان ىف حاجة اضايقت عشانه وهللا. وال حاجة  ىل حشرة 
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بس ا بتكلم عن املوقف ختيل بتناقش حد ىف حاجة مثال وهو قلب املوضوع شخصى . مش خمتلف : Mohamed Bedair. مش فاهم حاجة
فاملوقف غريب . وبقت كل ردوده شتيمة واهانه فيك وساب املوضوع االصلى وانت مصمم لسة تكمل كالم ىف املوضوع وال كأنه بيقول حاجة

دير هزقه قام رامي : Mohsen Mohamed. ده يثبت ان مدحت عظيم يرتفع عن هذه االشياء: Ahmed Elmansi. بس مرة مسك رامي ا
اكرت تعليق قاتل مرة واحد قال واضح انك مش بتفهم يف االقتصاد فرد : Aladdin Mahmoud. شتمه قام سيد مدحت قاله ها ها ها شكرا

 irony! Mhamd K. Zakaria: Being rightحسيت ان أرسطو قام من قربه عشان يديين درس يعين ايه ! ذ مدحت عندك حقعليه استا

too soon is socially unacceptable --Robert A. Heinlein Ahmed Elmansi : مدحت حمفوظ فعال جمنون مش بتكلم هنا
ومازلت منبهر ان مصرى طعمية بيتكلم عن اين راند واالقتصاد احلر انه بيفهم ىف االقتصاد  عن رؤيته االقتصادية ا عارف اللى بتتكلم عنه كنت

الراجل مؤمن ان الفريوس بيصيب اعراق حمددة ومستهدف للسود والعرب وبيسمى . بس شوف بوستاته مثال عن الكورو. مفيش عليه جمال شك
لنافقني وظ ان سعات بيحيد العلم نفسه ىف سبيل ان يوصل للستنتاج معني او قناعة بيطالب اكرت حاجة بكرهها ىف مدحت حمف. اللى بيموتو 

. بالش دى اميانه التام ان املصريني عرق راقى من الفراعنة كلهم وفيه بس اقلية اعرابية هكسوسية من دين الصهاك حاجة قمة االحا. بيها من زمان
. قارى موقع ايفرى سكرين ييجى تلت مرات بس فعال هو سعات بيحيد املنطق نفسها مش خمتلف معاك ىف اللى بتقوله وفامهه كويس ا 

Ahmed Elmansi : ا الصح ا كان قصدى اىن اقول ان مدحت بيكتب انت فهمت كالمى غلط عن اين راند ا حببها بس مش بقول ا
نية من التسعينيات وده متفرد الكالم اللى انت ك اتبه هو شرح ملدحت وا مش خمتلف مع حاجات كتري السؤال عنها وعن بينوشيه ومواضيع 

ا قريت اه البحث اللى كاتبه ان الكورو بيصيب اكرت السود والصينيني  بس هو بيقول حرفيا ان الفريس قنبلة اثنية عشان تطهر اعراق  -١هنا 
لنسبة لوفيات البيض  يعىن هو _بكلم عن السلوكيات والسياسة بتكلم عن العرق مش _معينة طب يعىن نسبة الوفيات لالعراق دى ال تذكر 

رافات الطبيعة مصممة الفريوس عشان يصيب السود وجييبلهم كحة بس يقتل البيض جمرد انه يقول قنبلة اثنية وبتاع ده كالم فارغ وحتييد للعلم وخ
 مش متمكن منهم متاما حىت التخاع وعمرهم ما امنو بيه مش بتكلم عن وجود قلة اصلهم عرىب واخوان سؤاىل عن عموم املصريني الدين فعال -٢
لنسبايل ال تتخطى الفرضية ومش : Ahmed Reda؟  ألساس، مش science per seطبعا هي  ، ولكن ا بس بقولك ليه هي موجودة 

م هنشوف  دحض  مزيد من التأكيد لكامل، ومع اال لتمين  صد إنه طاملا جني توليد الثروة قاعد متغريش لنسبة للدين وكده، فالق. تفكري 
للي هو عايزه مر وكله هيطيع  بس جيي واحد مسرتجل جبد ويكنس احلثاالت اللي شغالني زن . وال احتور، فكل اللي حمتاجينه هو فرعون قوي 

ضنني عليه، وبعدها مش هيبقى الوضع زي كده ابدا ار و شعب هيبقى كله علماء يف الشارع، لكن وطبعا مبقولش ال. يف ودان الشعب ليل 
لتدريج  ٧٠بس لو صرب القاتل ع املقتول، : Medhat Mahfouz. يعىن متفق: Ahmed Elmansi. مظاهر البضان اإلبراهيمي هتضمحل 

عتبارهم أقليات احسب أنت نسبة الن. الغرب من األعراق احلثالية أسود وبىن وأصفر" فقى"ملية من  افقني داخل كل عرق موش كده بس، 
كل ده خبالف إزاى لو اعتربت . ..هى إثنية أم ال -ال مسحت اإلنسانوية-مقارنة بنسبة الضحا داخل العرق احملرتم، وبعدها احسب إذا كانت 

صارت  حد أكرب من أن يكون اقتصاد وأكرب من أن يكون نوسرتامادوس، هل ها يصعب عليك تعتربه أكرب من العلم، ع األقل بعد أن
امسحلي اضيف حاجه، مدحت حمفوظ اول معرفيت بيه بوست من امحد السنهوري متهيأيل كان : Ahmed Hassanاألكادمييا كلمة سباب؟ 

بعه اخر السنه اللي فاتت و قريتله . حاطه ك واحد من احسن الناس اقتصاد و الكالم دا من كام سنه حضارة ما بعد "و " سهم كيوبيد"بدأت ا
م، و الفكره انه عنده ريكورد لكل حاجه". اإلنسان موقع ايفري سكرين دا حمتاج شهور عشان ختلص !! الراجل دا متبحر بطريقه عجيبه و قارئ 
ملوقع واملداخل القدمية وهتالقى : Ahmed Elmansi. طب ما ترشحلي حاجة ليه: Mansour M. Muhammad. مداخله ابتدى 

هه هه، وده يعلقوا عليه : Medhat Mahfouz]: أيضا بدون تنقيح[ري املوازى له الذى قمت به وتفاعالته الش. ..عاملوقع كل حاجة والكتب
تشتم، طبعا ألىن نسمة طول عمرى ما شتمت حد. ..إزاى، ده كمان خبالف التعليق على التعليقات ا  : Mena Aziz. بيفتكروىن بس وأ 

فتكرك  شوفه  ليس  .حضرتك عظيم : Mo Abdallaمن اين احصل على كتبك؟؟ : Али Аббаси]. فصورة دكتور سرتينجال[كل ما 
و إنت ما : Hosamaladle Muhammed. ا بقرأ حاليا يف كتاب استدامة احلضارة جمهود عظيم: Ahmed Mahmoud. كمثلك شيئ

ال معلش س معينة  أستاذ مدحت  ه ملا قال نفس  فاكر: Osama E. Saraya. حدش عارف قيمة حضرتك إال  حضرتك بردو صاحبنا ا
جلنون   Haya]. يقصد فيما فهمت أحد اإلعالميني الشهريين[التعليق بعد حوار اكرت من ساعتني اختلفوا ىف الكثري واتفقوا ىف وصف العبقرية 

AlMousa :نسان ال يدرك هو نفسه وجودها طبعا استاذ مدحت حمفوظ غين عن الوصف يف عمق فكره ومالمسته لفطرة او برجمة ما داخل اال
ذهلت واكلت الكالم ) اظن ايفرسكرين(؛ اذكر اول ما قرات كتاب املسيحية هي اهلرطقة او شيء من هذا القبيل وكتاب اخر نسيت االن امسه 
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ي دون ان نرتمجها ككلمات وأول اكل حرفيًا وما منتش قبل ما اخلصه؛ وتغلغل الكالم وكانه ترمجة ملشاعر ومعلومات كثرية متربجمة داخلنا او داخل
نقاش مع استاذ مدحت كان ملا قلت له ان املطلوب اخذ االموال من االغنياء فقال يل ان هذه سرقة فاتصدمت ؛ عاجزة متاما عن تربير منطق 

ز عن التربير ؛ مشكليت اين األخذ من الغين وادانته والضغط عليه فقط كونه غين واليوم عندما اقول ذات الفكرة لآلخرين اجد منهم ذات العج
ال  بشوف شطحات من االستاذ احيا ال أقبلها رغم اين أفهمها وايضا اجد قسوة تعجز نفسي عن قبوهلا حىت يف اطار التنافس والبقاء ؛ تقريبا

 اجد اين الزم امحل عذاب يساوي البقاء او الفوز عندي كل هذه القسوة مبعىن يف االخر يف االخر ا جاية اعيش كم يوم واستمتع وأمضي ال
دة فعلها الرجل  Not to this muchضمري مبالغ فيه البقى الن البقاء والتفوق يساوي الكثري لكن  شعوري واضح انه حقيقي بدليل ان كل إ

دة والقسوة ايل يقول االستاذ انه ثبت ان كل احللول عداها فشلت هي يف  االبيض يشعر اليوم انه حمتاج يدفع مثنها ويشعر بعار منها فاجد اإل
؛ عموما هذا اختالف ال مي ا حل مت جتريبه القرن املاضي وايضا فشل وان كانت الطبيعة تفين االقل واالضعف فلتفعل ذلك هي ال ا كن حد ذا

املشي فيها او تنفيذها؛ حسمه النه يعتمد على طبيعة شخصية وال نعلم حىت االن ان كان استاذ مدحت على الصعيد الواقعي كانسان قادر على 
أجدها االحكم واالقدر على االستمرار ) بعكس دموية فرنسا يف املغرب العريب او عنف اسبانيا يف امريكا (اجد حكمة اإلجنليز وقلة ميلهم للعنف 

ما لكين حتما أشكر االستاذ لتقبل من راديكالية األملان مثال يف مرحلة النازية؛ عموما اديين بقرأ وحياول أفهم وهللا اعلم ان كنت حفهم يوما 
دوء ملفت  أشكرك جدا، مفاجأة حلوة وأعدك أىن سأعيد النظر ىف تصنيفك كمعارضة على طول اخلط : Medhat Mahfouzالنقاش دوما 

ل انه ولد يف و لكن على االقل ميكن القو ! لكان له شاأ أخر ..لو خلق يهود او يف امريكا : Fouad Saouma. هه هه. ملا يكتب هنا
نه من افضل التصفيات ....! و هذة هي تصاريف الطبيعة اليت يف احيا كثرية ال تفهم !! املكان الغلط  و ميكن على االقل ايضا و ايضا القول 

وست فقد  أما أصل الب. ..وال حد بيعمل حاجة، الطبيعة أكرب من كل كالم ومن كل املتكلمني: Medhat Mahfouz....! يف شرح االسالم 
صية الشارع بيشد كولة ومبيعرفش يكتب امسه: Ahmed Elmansi]: ملثل بدون تنقيح[كانت تفاعالته اآلتى  . واحد سربسجى واقف على 

مدحت بك حمفوظ كتري من الناس شايفينه : Jamal Shouman. ده شعب احلضارة املصرى ده ، اجلينات النقية الىت مل تتلوث: مدحت حمفوظ
 Mahmoud. حبيىب: Jamal Shouman. استاذ شومان ومدحت حمفوظ ف بوست واحد  ديىن عالعظمة: Ahmed Elmansi. اله

Elsaady :مدحت حمفوظ شاهد على التاريخ .Medhat Mahfouz : أعمل شري وال ها ترجع ىف كالمك؟Ahmed Elmansi : اصال
ا دا من االختالفات اللي خبتلف فيها مع سيد دا شعب مشام : Mohsen Mohamedمن االول ههههه  customالربايفاسى عاملها 

ا متفق معاك متاما بس انت او ا مني جمرد  Ahmed Elmansiاسالجمي شكاء بكاء ويف أقلية كويسة االكرتية ألما هكسوس ألما سرتوكس 
قصدك حزب الكنبة اللي : Hany Victorانتا هتكفر بسيد  عرق حثايل  ملحد؟ : Mohamed Sengab. حشرات جنب مدحت

م هي الشغل وتربية العيال ع عكس السرسجية اللي ليخلفوا زي األرانب حيت من غري جواز  بيخلفوا طفل واحد او طفلني ع أقصي تقدير وحيا
صر والسادات ومبارك  قودة ىف أطوار كشخص امسه مدحت حمفوظ، أو كقضية امسها االستدامة املف: Medhat Mahfouzالسبب يف ده 

لوصف املذكور هنا هذه أقلية عربية (احلضارة، أو بصيغة أخرى قضية األوروبيني أو الطبقة الوسطى أو أ ما كان اللميعة إللى موش سربسجية 
لشعب املصرى أو الفالح املصرى ملرة من أقصدهم  كل البوستات ؛ ده ها يكون مدخل كامل قريبا جدا، ها جيمع ويعلق على  )قح، وليسوا 

ا قصة شبعانة أو شبه خلصانة. ..دى لسربسجية، فمداخله موجودة وها أمجعها أهه، أل . أما موضوع بسطاء املصريني املوصوفون زورا 
Ahmed Elmansi : مش قادر افهم نظريتك  موال او فامهها بس مش قادر ابلعهاانت تقصد املصرى الطيب املستسلم اللى بيطيع وتدين

: Medhat Mahfouzرى كنوع من التصوف بس دول مش االغلبية االغلبية هم فعال املتدينني اسالميا بعنف ودول مش جمرد اقلية عربية ظاه
 Medhat. غالبا انت صح النك اله ومش هعرف اكرت منك هه هه هه: Ahmed Elmansi). على تويرت(كالمك سليم األغلبية كده فعال 

Mahfouz :متشكرين .Ahmed Elmansi :برده متكرب هه هه هه .Medhat Mahfouz :خالص، موش متشكرين.  
https://www.facebook.com/MedhatMahfouz/posts/2962843647131319?comment_id=2965442233538
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٥١٤  

  :مدخل جتد نسخة منه على هامش بعض هذه النقاشات..

  :٢٠٢٠مارس  ٣١

  !  ، أنا أعمل الغيب  أنا ال أعلم الغيب
لكاريىب أ جناح فراشة خفق ىف. أ ال أعلم الغيب، أ أعمل الغيب ن فسبب إعصارا  البشرية مترمغت ىف املال القذر قر كامال . ..اليا

كورو ليس السبب، السبب هو إهانة قوانني الطبيعة . ..لشيوعية الكينزية ىف الغرب إىل الشيوعية املاركسية ىف الشر، وحان وقت دفع كل الفواتري
لى بناء اقتصاد متسارع من أوراق اللعب كمى فقاعى متفاخم ال نوعى تنافسى رصني، طيلة هذا القرن البغيض، السبب هو أن عكف الكل ع

كورو ليس السبب، السبب صلف اإلنسان الذى ختيل ومها . ..ومن مث هو من اهلشاشة حبيث ال حيتاج ألكثر من نفخة كى تسويه بقاع احمليط
ومل يكن للحظة واحدة التحيؤ للجميع،  survival of the fittestحيؤ لألليق سبنسر أن الت/ امسه حرمة النفس البشرية خترتق قانون داروين 

بشعرة ختيل أن له حكوكا متنحها له دون اآلهلة حاجة امسها منظمة الرمم املتحدة، فيما الطبيعة الىت أوجدتنا تقول إن حقوق اإلنسان ال تزيد 
شياء غري طبيعية . ..ن إيهواحدة عن حقوق الكلب، والصياغة لدكتور واتسون بتاع الدى إ اإلنسان ما إال تطفر خطأ ىف شجرة التطور، أتى 

ت واألفالطونيات، وها قد حان له أنه يغور ىف  ملرة، الفكر الوعى التيمايوس األخالق املختلقة وسائر صنوف خراء املعنو داهية ألنه وغري مادية 
اقرأ كتاىب حضارة ما بعد . ..أ ال أعلم الغيب، أ أعمل الغيب. ..، اهلوموسيبينزقد آن لكوكب األرض أن يتخلص من هذه النجاسة الطارئة

  ).٢٠١٩(واستدامة احلضارة ) ١٩٨٩(اإلنسان 
https://www.facebook.com/MedhatMahfouz/posts/2947436062005411 

  :بع أيضا..

  :٢٠٢١أپريل  ٣٠

  الرأىى  ففوظ ح مأنت موش بتخالف مدحت 
  !  الطبيعة وحكمها ن يأنت بتخالف قوان

بسيط حالة حبالة أنه مصرى وال عرىب، مث هل ما فيش " فالح"ملا سعادتك قادر حتكم أن رفاعة زفت عرىب، موش حتاول حتكم برضه على كل 
طلفرق بني الفالح إللى جبد وبني  ملناسبة، ىف املدن نفسها كانت أسر . جبالوية الريف بتوع خطف األطفال وبتسموهم فالحني عاطل ىف  و

أستاذ الفاضل، ما فيش مسلم مبعىن مسلم  .ختاف علينا من حوادث اخلطف بفدية اليومية دى، لكن بقدرة قادر ظهر البرتول واختفى اخلطف
أما الكالم عن رعاع سجن الباستيل فولتري  .ى واحد مسلم على وجه اإلطالق، إذ  عزيزى كلنا إيزيسيونإال لو جييناته عربية، وما فيش مصر 

 -وكمان ىف ذات نفس البوست إللى بتقول فيه أنك أرستقراطى-وروسوه ومونتسكيو وبقية السحن اإلجرامية دى إللى أكاد أجن إزاى بتمدحهم 
بوليون ملصر غري املطبعة، يعىن كالم شيوعى سوف حيل حمل فقط أسأل سؤال واحد ما  .فتلك قصة أخرى الذى أتى به األومباشى التنويرى 

كله سلعة الكالم ال أكثر ال تقنية وال إنتاج وال حداثة وال أى شىء مادى، وعلى عهدتى كالمه هو األوسخ واألكثر × الكالم املسلم، يعىن كله 
ل عقابه الرادع عليها ىف أبو قري وووترلوو أما كهمجى قاط. ظالمية ودمارا من اإلسالم لثة، وعلى أية حال  ع طريق احلضارة فتلك أيضا قصة 

ههههههههههه، حىب، أ مل أقل أبدا على بدراوى وال مبارك وال  :وتواصل النقاش وأغلبه كان حول املدخل الذى جتد رابطه لألسفل.. .وغريمها
م ال سليمان وال شفشق وال أى من طقم املخن م عرب، هم مصريون ورمبا مصريون جدا فقط مشكلىت أ ثني دول مبا فيهم الدلدول احلاىل، أ

فالدميري بوضني ابن صهاك عبمعصور الشنكوتى أ من  -وطبعا موش معىن أن ىف العرب أو عند كل الربابرة من يصلح للقيادة . يصلحون للقيادة
م، فهم من األصل فسطاط الع -كان شا اقرأ كويس، موش األنفاق وكده، ده كان من اجملموعة إللى . ..دو بل أكثر من فيه شراأن نعجب   

 رافضة رش التحرير بغاز األعصاب وبتشجع مبارك حيط ديله ىف سنانه وجيرى على شرم الشيخ ويسيبنا خلسارة تريلليون دوالر حلد دلوقت ولسه
هه هه، الصح . ..لتهم عنزان هم اجلبهة املضادة، مجال سوزان عزمى العادىل طنطاوى إخلإللى ال ينتطح ىف شجاعتهم وبطو . احلسابة بتحسب

فس بيهم ذات الـ  : مدحت بك]: بدون تنقيح[شومان كتب . ..آالف اسم، شكرا جمددا العزيز جابر ١٠املطلق، البوصلة، امسان آخران ممكن أ
لسياسة، بس ىف دخلت برجليك ألىن كنت مرتدد أكتب عن معاليك، إمبارح د خلت صفحتك أربع ساعات، طبعا أ مبدئيا معرتف جبهلى 

خرجت مشوش الذهن  -اربع ساعات وتلت كمان -التاريخ مش شايف ف مصر غريى، املهم، بعد أربع ساعات شيقة بني موضوعاتكم املثرية
صر وشنو  دة والنوعيات دى، إمبارح كانت املصيبة ملا لقيتك متاما، إستفدت طبعا معلومات قيمة، بس لقيت حضرتك ماحدش عاجبك، طبعا 



٥١٥ 

سة مصر ملناسبة من املماليك مش العرب -دخلت ف الدكتور حسام بدراوى اللى ا كنت مرشحه لر واألخطر واملذهل واملثري للغيظ  -وهو 
خرب ا -الكراهية مىن ملعاليك -واإلحباط ورمبا الكراهية سود، ا لو بعرف أقدم بالغات للفيس وللنيابة كنت ملا لقيتك بتطعن ىف عمر سليمان، 

حتديدا .!!!! انت بعدت أوى  أستاذ لألسف...............قدمتها ف معاليك وف فؤاد بك صوما اللى البس بدلة جديدة ومؤيد كالمك
مدحت بك، بكل بساطة أ جاهل سياسة، لكن  وال أ بناطح..عمر سليمان  شيخنا مل ينتطح فيه عنزان، إمبارح لقيتك مشركه متاما، خري؟  

لنسبة للهداية ادعى ىل، بس مش على ايدين متطرفني زى مدحت بك وفؤاد بك.... ان عمر سليمان حيتضن اإلخوان . دى معلومة جديدة، و
لراي  يف موضوعني]: ..أيضا بدون تنقيح[وجابر يعلق .. شا، ا هشارك  املوضوع االول هو عمر سليمان،  :مع احرتامي لكالمك  شومان 

 وا كنت من اشد الناس حبا لعمر سليمان وال زلت، وبكيت على وفاته حبرقة، لكن ا مسعته بنفسي والندم يعتصر قلبه على أنه كان احلضن
دم على فكرة االحتواء اللي هو صاحب براءة االخرتاع من سنة  ا بقى زيي . ق كان مع محاسواول تطبي ٢٠٠٥الدافئ لعصابة االخوان، وانه 

زيك كنت حبب عبد الناصر والبا شنودة وعمر سليمان وكل الناس اللي هلا بريق دي حلد ما اهتديت ل مدحت حمفوظ، البوصلة الفكرية اللي  
املوضوع، علم، سياسة،  وده املوضوع التاين، كالم مدحت حمفوظ يف اي موضوع هو الصح املطلق، ا كان. كانت متلخبطة يف كل اجتاه اتعدلت

احلجة انه بيستخدم أصدق واقوي قوانني للحكم على . ده مش حتيز عاطفي، ده له حجة أقوى من ان حد ممكن يكسرها. اخل..... ريخ، فن
أي، بتخالف انت مش بتخالف مدحت حمفوظ يف الر . األمور، قوانني الطبيعة، فمستحيل حد يناطح الطبيعة مهما بلغ علمه او قراءته او فهمه

اية اخلمسينات وده بدأ . قوانني الطبيعة وحكمها، مع حيب واحرتامي طبعا حلضرتك اه وعلى فكرة ملحوظة جانبية، احنا موجودين يف اخلليج من 
  .لسبب سياسي لالسف

https://www.facebook.com/MedhatMahfouz/posts/4052620114820328 
https://www.facebook.com/groups/256377546114632/permalink/299580278461025/ 
https://www.facebook.com/MedhatMahfouz/posts/4043206432428363 

…  
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  :  ٢٠٢١مارس  ١٩
  من توليد فيسبووك بعنوان’   ميمورى  ‘مدخل 

Medhat’s most liked photo on Facebook of 2011  

 
(Note: Downsized image; for full scale, click here)

  : لكومنتات دار احلوار التاىل …

  … الرواية األهم ىف أدبنا العرىب املعاصر:  حكمت احلاج -

لنسبة ىل أقول أ فاهم الزاوية إللى بتحكم بيها بعده شرف ملا أديب عظيم زى سعادتك يقول كدهشرف ما :  مدحت حمفوظ - ، لكن 
  . ، جمرد مقال طويل ، إمنا من حيث احلرفة فشخصيا ال أراها تندرج أصال حتت بند الرواية أو األدب وهى جمرد احملتوى أو الرأى

وأفمن ميزات رواية ما بعد احلداثة .  هو مكرر خبصوص روايتك منذ سنوات طويلة ى الذ، ومن هنا يتدعم رأىي لضبط:  حكمت احلاج -
ىبتوجيه جمرى القراءة حنو تعض ىواالستطراد ل هو االسرتسال ىف السرد مثل مقال حيث يقوم البناء االسرتساىلڤنىت نو أو أما نسميها الرواية الضد 

ن نالحظ بدقة تلكأء روايتك من جديد والبد هنا ىء فيكتب القار ىقراءة ما بني النص والقار  و كوداتأدىب وتكونه كأعراف قراءة النوع األ
جزائه الثالث ـالقصدية الىت تقف وراء تسمية الكتاب من لدن مؤلفه ب وأقد محل الوصف الفرعى مقال  ةرواية فهذا يفرتق مثال لو كان الكتاب 

ا سهم كيو أفقون شيء آخر لكنه رغم كل ما جرى فجميعنا مت أى نسيت أن أقول ….  حمبىت.  يد مل يفتها الزمن بعدپننا امام رواية ضخمة عنوا
يد قد جتاوزته شخصيا منذ القراءة الثانية للرواية صحيح احملتوى راديكاىل جدا وصادمپن الوقوع ىف فخ احملتوى لسهم كيو إلك أيضا  صديقى 

منا األمهية كل األمهية هى ىف الشكل واخلطاب واللعبة االتصاليةإوما وال قيمة هلا كما يقول اجلاحظ و فكار ملقاة على قارعة الطريق دولكن األ
  .  ن تكون مفكرا معاصرا شرسا وانتقادأنت خري من أتقنها كمؤلف روائى قبل أو 

  . ، وفعال شرف ما بعده شرف ، كتري جدا فعال ، بصراحة موش عارف أقول إيه هه هه:  مدحت حمفوظ -
https://www.facebook.com/MedhatMahfouz/posts/3926406404108367 
https://www.facebook.com/EveryscreenThemes/posts/3781426808642209 
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