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   ) )   يناير يناير  ٢٥٢٥    ثورة التحريرثورة التحرير     ( (  وراءوراء  ة ة ــــالحقيقالحقيق

  !!كوميدية سوداءكوميدية سوداءواقعية خيالية واقعية خيالية قصة قصة 

  !!!!!!ههــة بحتة بحتــشخصيّشخصيّ  ر ر ــــــة نظة نظــــن وجهن وجهــمم

  

  

  ةةــــف ورؤيف ورؤيــــتأليتألي

  رانرانــر عمر عمــتامتام
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  ٤: اإلسراء
  

  ""من أهل مصر من أهل مصر  وال یکون بعد رئیس  وال یکون بعد رئیس ""

  3030 اإلصحاح  اإلصحاح --حزقیالحزقیال  --العهد القدیمالعهد القدیم

  

  

 فی ذلک الیوم تکون سکۀ من مصر إلى آشور فیجئ اآلشوریون إلى  فی ذلک الیوم تکون سکۀ من مصر إلى آشور فیجئ اآلشوریون إلى ""

  ""  مصر والمصریون إلى آشور ویعبد المصریون مع اآلشوریینمصر والمصریون إلى آشور ویعبد المصریون مع اآلشوریین

  فلسطینفلسطین: : آشورآشور

  1919 اإلصحاح  اإلصحاح -- سفر أشعیاء سفر أشعیاء--د القدیمد القدیمالعهالعه
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  عن الکاتبعن الکاتب
  

  ....مصريمصريشاب شاب .. .. تامر عمرانتامر عمران

  !..!..أي الغربيةأي الغربية.. .. حيث ال تسطع الشمسحيث ال تسطع الشمسمن من .. .. أصلهأصله

  ....القاهرة منذ أبد اآلبدينالقاهرة منذ أبد اآلبدين.. .. مقرهمقره

  !!يهوى جمع الهواياتيهوى جمع الهوايات

  ....ربماربما.. .. كاتبكاتب....قد يكون كذلكقد يكون كذلك.. .. رسامرسام

  ....أظنأظن.. .. مصمممصمم  !..!..لم ال؟لم ال؟.. .. شاعرشاعر

  !..!..ال محالهال محاله.. .. غامضغامض لكنه  لكنه ....يبدو عليهيبدو عليه.. .. قاصقاص
  

                                        أن ما يحدث من أحـداث      أن ما يحدث من أحـداث                      الكاتبالكاتب                                                          أتت فكرة الرواية عندما أكتشف      أتت فكرة الرواية عندما أكتشف                  

               ً                    ً      مـا قـد رآه مـسبقًا فـي        مـا قـد رآه مـسبقًا فـي       --                                                   بل هو هو إن صدقتكم القول       بل هو هو إن صدقتكم القول      --        يشبهيشبه    ط  ط        مخطمخط

                                                            ، فقد علم أنهم اآلن يسيرون على      ، فقد علم أنهم اآلن يسيرون على                              َِ                                 َِ         العهد القديم المحرف من ِقَبل اليهود     العهد القديم المحرف من ِقَبل اليهود     

    ..  ..                                وصاياه وتعليماتهوصاياه وتعليماته
  

                                مـا الخطـوات التـي      مـا الخطـوات التـي            .. ..   ؟؟                                                        كيف يسيرون على تلك التعليمـات     كيف يسيرون على تلك التعليمـات           .. ..       لكنلكن            

      ....  ؟؟  ةة                                                                                                                    ساروا عليها كي يحيلوا حال مصر إلى ما آلت إليه األمور الحاليساروا عليها كي يحيلوا حال مصر إلى ما آلت إليه األمور الحالي

                                        والثورة ليست حزبية؟والثورة ليست حزبية؟        كيف كيف 
  

                      كـان قـد ألـم      كـان قـد ألـم                                                                                         وبعد أن قرأت تلك الرواية علمت أن الكاتـب            وبعد أن قرأت تلك الرواية علمت أن الكاتـب             ،،      لذالذا            

                                                                                                                    ببعض األمور التي غض الطرف عنها، والتي أثارها في شكل كوميدي           ببعض األمور التي غض الطرف عنها، والتي أثارها في شكل كوميدي           

    ً                 ً             مثيرًا ألسئلة أخـرى    مثيرًا ألسئلة أخـرى          .. ..                                       وواقعي في نفس الوقت   وواقعي في نفس الوقت         .. ..                               سوداوي بعض الشئ  سوداوي بعض الشئ  

                     فستجد في  فستجد في                                                       علم شخصية الكاتب عن كثب لذاعلم شخصية الكاتب عن كثب لذا  أأ      .. ..                                     لم يجب عنها عن قصدلم يجب عنها عن قصد

      ....                                                                                                                          النهاية أسئلة ثارت داخلك متعمدة وقد تتغير آرائك بالكامل بعدهاالنهاية أسئلة ثارت داخلك متعمدة وقد تتغير آرائك بالكامل بعدها
  

          وبـضع  وبـضع        .. ..                               ففيهـا بـضع كلمـات     ففيهـا بـضع كلمـات           .. ..                                                   أن تستمتعموا بتلك الرواية   أن تستمتعموا بتلك الرواية             ارجو  ارجو              

      ....                              كتبت بماء الذهبكتبت بماء الذهب      .. ..           عبراتعبرات

  

  !!ضمير الكاتبضمير الكاتب
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   تعارف تعارفةةمقدممقدم

    

  ....اآلن أنا في خدمتي اللیلیةاآلن أنا في خدمتي اللیلیة

  ....  "" ِتِلم ِتِلم  ""أضع تحت إبطي سكین أضع تحت إبطي سكین 

  ....درجات السلم في جنبات الظالم الدامسدرجات السلم في جنبات الظالم الدامسدرجة من درجة من  على  على وجالسًاوجالسًا

  ....في السكینفي السكین" " التالمة التالمة " " لمن ال یعلم سبب لمن ال یعلم سبب 

  ....أن الطعنة منھا تكون أعمق من السكین الحادأن الطعنة منھا تكون أعمق من السكین الحاد".. ".. الكارالكار""حسبما سمعت من أھل حسبما سمعت من أھل 

  ....وتكون كالكارثة ألي جراح معالجوتكون كالكارثة ألي جراح معالج

  ....ھكذا قیل ليھكذا قیل لي

  ....أما عن سبب حملي للسكینأما عن سبب حملي للسكین

  ....رتھ وأھلھ منھرتھ وأھلھ منھیحمي بیتھ من أسیحمي بیتھ من أس.. .. كإنسانكإنسان

  ....یحوم حول المدن واألحیاءیحوم حول المدن واألحیاء.. ..  ھو وتابعھ كل یوٍم ولیلھ ھو وتابعھ كل یوٍم ولیلھ  وھا أنا أراهوھا أنا أراه

  ....!!أوال تعلمونھ؟؟أوال تعلمونھ؟؟

  ....!!إنھ الظالمإنھ الظالم

  ....والذي جاء منھ الِظلوالذي جاء منھ الِظل

  ....قلبي إلى جھازي الدفتري المحمولقلبي إلى جھازي الدفتري المحمولِظل ألفكار وأمور تسربت من ِظل ألفكار وأمور تسربت من 

  ....األنیس الوحید لي اآلناألنیس الوحید لي اآلن

  ....ِظل حل محل األمنِظل حل محل األمن

  ....ننوظالم حل محل األماوظالم حل محل األما

  ....قررت أن أسرد بعضًا من تلك األمورقررت أن أسرد بعضًا من تلك األمور.. .. لذالذا

  ....وتلك األمور أعني بھا التاریخوتلك األمور أعني بھا التاریخ
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  ....فقد عنیت بھا ما سأرویھ لكمفقد عنیت بھا ما سأرویھ لكم" " بعضًا بعضًا " " أما كلمة أما كلمة 

  ....لكم عندي اآلن قصةلكم عندي اآلن قصة

  ....وعامّیةوعامّیة.. .. بسیطةبسیطة.. .. سھلةسھلة

  ....حقیقیةحقیقیة.. .. واقعیةواقعیة

  ....وفي نفس الوقتوفي نفس الوقت

  ....!!ھي وجھة نظر شخصیةھي وجھة نظر شخصیة

  ....ر شبھ معقدر شبھ معقدال تسألوني كیف ھذا وذاك ألن األمال تسألوني كیف ھذا وذاك ألن األم

  ....لكنكم سرعان ما أن تقرؤن السطور األولى من القصةلكنكم سرعان ما أن تقرؤن السطور األولى من القصة

  ....وحینھا ستتقبلون الوضع بطریقة ماوحینھا ستتقبلون الوضع بطریقة ما

  ....!!كما تقبلتم العدید والعدید من األوضاع من قبلكما تقبلتم العدید والعدید من األوضاع من قبل

  ....لكني لي رجاء عندكملكني لي رجاء عندكم

  ....!!إقرأوھا تحت الظِّلإقرأوھا تحت الظِّل

  ....أي ِظلأي ِظل

  ....في ِظل ما جرت األحداث الحالیةفي ِظل ما جرت األحداث الحالیة

  ....وفي ِظل ما جرت بھ المقادیروفي ِظل ما جرت بھ المقادیر

  ....في ِظل ما حدث في جمعة الرحیلفي ِظل ما حدث في جمعة الرحیل

  ....الال

  ....بل في ِظل ما حدث في جمعة الشھیدبل في ِظل ما حدث في جمعة الشھید

  ....ال الال ال

  .... ینایر ینایر٢٥٢٥بل في ِظل ما حدث في یوم بل في ِظل ما حدث في یوم 

  ....ال ال الال ال ال
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  ....بل في ِظل ما حدث فيبل في ِظل ما حدث في

  !!....مھًالمھًال

  ....إنني أرى المزید والمزید من األحداث أماميإنني أرى المزید والمزید من األحداث أمامي

  ....المزید والمزید من الظاللالمزید والمزید من الظالل

  ....تلو األخرىتلو األخرىلكنھا تسوقني إلى الخلف الواحدة لكنھا تسوقني إلى الخلف الواحدة 

  ....كلھا باتت في مكاٍن واحدكلھا باتت في مكاٍن واحد

  ....بل تستطیعوا أن تقولوابل تستطیعوا أن تقولوا

  ....تحت ِظٍل واحدتحت ِظٍل واحد

  ....تحت ِظلھاتحت ِظلھا

  ....مصرمصر

  ....بلديبلدي

  ....بلد األمن واألمانبلد األمن واألمان

  ....!!والظِّل والظالموالظِّل والظالم

**********************  
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 إھـــــــــــــــــــــــداء

   

   

 ..إلى

 !من تعلمت منھ أن أكون أفضل من ستیفن كینج

 ..إلى

  لتحلیق في السماءمن تعلمت منھ ا

  !كي أعلم حقیقة ما على األرض

 ..إلى

 !من أحببت شخصھ ولم أحب الھدف منھ

 ..إلیك

  

 !!!أیھا الصقر الجرئ

  

  :الصقر الجرئ لم ال یعرفھ "

  " بطل قصة دراسیة مقررة ف الشھادة اإلعدادیة على أیامنا

  

  تامر عمران
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 " ــــلبإلحقوووووووا والد الكـــــــــــــــــــــــ "

 " مش عایز أموت.. مش عایز أموت "

 " ..لـ "

  

إنت��ا دایم��ًا ك��دة بتب��دأ م ال��نص وبتح��ب تق��ّصر وتلّخ��ص ف الل��ي  !.. إنت�ا ی��اعم ت��امر انت��ا 
 ..بتكتبھ

م��ش وق��ت ك��ل الك��الم دا ی��اعم الكبی��ر اهللا یكرم��ك وھ��ات ك��ل جمل��ة ف مكانھ��ا ع��شان   
 ..الناس تفھم

 ..والا أقولك

  ..الما كدة كدة أنا بطلة الروایةسیبني أنا اللي احكي ط

 

 ..آدیھ إتكل على اهللا وساب القلم.. آآآیوااا كداااااااا

كل شویة رعب رعب حتى الحب اللي بیكتبھ فیھ رعب لحد م ! خلوه یغور اهللا یكحمھ 
 ..حیاتنا اتقلبت

 ..كنت ھاقـ.. كنت ھاقول إییییھ

 ..آه

 ..كنت ھاحكي

  !!!النا كنت ھبدأ منین؟-ألـ

 

  ییییییین؟؟منییی

 

***  
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 فصل تمهيدي

  

 ..زز

 ..زز

 ..!زز

  

 ..آدیني شایفاه أھو

 !"مارك"الواد 

 ..رایح جاي

 ..رایح جاي

 ..رایح

  !ومجاش

 

 :ورقع بالصوت

  !!أخیرًا وصلت لحل

 

 ..كل اللي أعرفھ عن الواد دا بتاع بنات

 ..أي بنت معاه ف الجامعة عینھ علیھا

 ..طب وآخرتھا مع البتاع دا روشني

 !وباااا دا راح قعد على جھاز الكمبیوتر بتاعھأ

 !تاني ھیدخل على مواقع أبیحھ تاني؟؟

 ..!دا عمل حاجة تانیھ خااالص.. الالال
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 ..عمال یفتح ف برامج برامج

 ..ماھو بیقولوا علیھ مصمم محترف.. حقھ بقى

 .. یعرف یجیب بیھا البناتقى فكرة جنان ع النتتالقیھ ل.. یھودي صرف ابن اإلیھ

 إیھ دا؟؟

 إیھ اللي بیصممھ دا؟

  مین؟

 

  !؟؟فیــس بوك؟؟

  

*** 
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  ..٧- إلى ز٦-من ز 

  

ال�زمن،   حیاتي قربت تنتھي، وعارفة إنك مسیرك تیجي ف یوم من األی�ام، وزم�ن غی�ر      
 ..ولحظھ غیر اللحظة، فیھ إعتراف عایزه أقولھ قبل م اقولك وصیتي لیكي

 !أنا لیا أكاونت ع الفیس بوك

ودا إلني ف البدایة كنت حابھ أعرف إیھ الفرق بینھ وبین ماي سبیس، أو        .. أیوة لألسف 
 ..الفلیكر، أو حتى الھاي فایف

 ..ولما عرفت

 .. إني أدمره٦-كان من واجبي كـ ز

 ..وقلت أعرفك الفرق اللي ممكن یغیب عنك

 ..دخل الوطن العربي ولعب علیھ.. إن الفیس بوك.. الفرق

 ..ي ھوا تقلید الماي سبیس عرف إزاي یدخل بیوت العربإن الفیس بوك الل.. الفرق

 ..الفیس بوك

 ..ھو وصیتي لیكي

 !وبما إني أیامي ف الدنیا مش ھتتجاوز الساعتین

 ..تحتم علیا إني أكتب الوصیة لیكي

 ..٧-ز

  

 ..دمري الفیس بوك

 ...دمري الملعون

  

 بكل التحیة

  ٦-ز
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1 

  

 زز

 زز

 زززززز

  

 ..أنا

 ..!دبِّانھ

  

 ..یعني أحسن المخالیق كلھم.. دبانال

 ..!عارفین یعني إیھ كلھم؟

 ..وأنا بال فخر

 ..الِدبَّانھ زززززززوبا

 !!!"٧-ز"الـ 

 !عارفین یعني إیھ ؟

 ..محدش عارف

 .. یوم وبعدھا بنموت٤٠إحنا یادبان بتعیش الواحدة مننا 

 ..حكمة ربنا ف خلقھ بقى

ة زمنیھ بتمسك واحدة مننا الساللة وبیزید واللي بین كل فترة وفتر  " ز"ساللتي ساللة   
 ..حرف ز على إسمھا

 ٧-یعني ز.. لذلك أنا زززززززوبا
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 ..مننا" ز"ومھمة كل اللي بتشیل رتبة 

 ھو إنھا تنفذ وصیة الرتبة اللي قبلھا

 ..بعد حرق ورقة الوصیة

 ..إنھا تقضي ع الملعون

 ..ودا بیحتم علیا حاجات كتییییر

 ..عنةأولھا أعرف سبب الل

 ..تانیھا إني أقضي ع الملعون

  ..تالتھا وآخرھا

 ..إني أخلص كل دا قبل األربعین یوم م یخلصوا

وبالتالي الزم اقعد أدوَّر أدوَّر على أغلب الناس الل�ي بت�ستعمل الف�یس ب�وك دا عل�شان        
 ..أفھم

 ..م اھو الزم

  

  !اني افھم

  

***  
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 "   ھاي"

 "ھاي"

 "      نتعرف؟     ممكن "

 "انا أحمد ماھر"

 "         وانا منال"

 "!عاشت األسشششش"

  "        أفندم؟؟؟"

 "سوري یامنال فیھ دبانھ رخمھ ھنا ھھھھھ انتي عارفة الدبان بقى ورخامتھ"

 "                                             بس یاحمد انتا الدبانة بتھشھا ع التشات؟ھھھھھھھ   ..    یاي"

 "ھھھھھھھ معلش بقى الزھق م الدبان یخلیكي تنسي أي حاجة"

  

 ..یابن الـ

 ..مالھم الدبان؟

 ..ا آشوف آخرتھا معاك یابتاع انتا مانتا أول بختي ف معرفة الحقیقةعمومًا لم

  

 "ھتخرجي معانا یامنال؟"

 "                                                                  عیب یاحمد انا بكلمك إلني عارفھ إنك محترم ع الفیس بوك أخرج معاك فین؟"

 ٦إحن�ا ش�باب ع�املین حرك�ة إس�مھا      .. الالال اتقي اهللا یامنال أنا مش قصدي معایا   "
 "وھنروح میدان التحریر.. مظاھرهھنخرج بھدوء ف .. إبریل

 "                            إشمعنا میدان التحریر یاحمد؟؟"
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 "إیھ داااا متعرفیش لیھ؟؟"

  

 ..أراھنك یا بتاع انتا إن انتا نفسك م تعرف اشمعنى میدان التحریر

  

 "                                               سمعت زماااان قوي یاحمد إن عرابي ثورتھ كانت ھناك"

 "أیوااااااا بالظبط كدة دانتي ھتفھمیني بسرعة الظاھر"

 "                               ھھھھھھھ من بعد ماعندكم یا عرابي"

 "من بقك لباب الخلق ھھھھھھھ"

 "                                           طیب بس یاحمد المظاھرة دي ھدفھا إیھ بالظبط؟؟   ..     ماشي   ..     ماشي"

 "الطغیان.. الفساد.. الجھل.. الظلم"

 "                      ھوا دا ھدف المظاھرة؟؟؟"

ھھھھھھھھ���ھ الء أق���صد ھ���وا دا س���بب المظ���اھرة ك���ل دا موج���ود وك���ل دا ب���سبب  "
 "!بقى ممشش.. النظام الفاسد اللي زي البیض الفاسد بالظبطالحكومة و

َ                                                              اممممم طیب وفیھ ُیَفط وھتافات حاكم انتا عارف دي مظاھرة والزم ك�الم متن�سق          "  ُ                
 "            یبین مطالبنا

دي العی�شة بق�ت   .. ع�ایزین حكوم�ة ُح�رَّه   .. وھی�ا دي تف�وتني برض�ھ خ�دي عن�دك      "
 "ُمرَّه

 "      یاعیني"

 "لظلم الءیقول ل.. المصري اللي على حق"

 "      یاسیدي"

 "الشعب یرید إسقاط النظام"

 "                       أھو دا اللي عاجبني فیھم     ١٠٠     ١٠٠"

 "بجد یامنال؟"



 ١٧

 "           بجد یاعرابي"

 "خالص یبقى دا أول ھتاف ھنقولھ"

 "      إتفقنا"

 "ثواني منال بس موبایلي بیرن"

 "        باللیل ٣                                 أیوة یاعم بنات بتتصل بییك الساعة "

 "الال مش كدة خالص ثواني بس"

 "    ماشي"

  

 ..مش عارفة شخصیة البتاع دا قالقاني بالمرة.. امنمنمنمنم

 ..ویاترى مین اللي ھیكلمھا دي إن شاء اهللا على رأي منال واحنا ف العز اللیل؟

  

 ..واهللا شغال بإیدي وسناني أھو...................معاك حضرتك............. آلو "

وم�����������ن ك�����������ل  ....................ووالد واهللا وبن�����������ات...............نع�����������م؟
م اق�در وم�تقلقش كل�ھ بیبل�غ كل�ھ وھتالق�ي الع�دد         یاباش�ا عل�ى ق�د   .............الطوایف

 مان�ا ................ط�ب لی�ھ ب�س یاباش�ا التھدی�د؟     ............. واكت�ر  الل�ي قلت�وا علی�ھ   
  طایل�ھ  كمواهللا ف�اھم ك�ل دا وع�ارف إنك�م إی�د     .......... ع�ارف ...................ع�ارف 

 اص��لھ ف ك��ل حت��ة وب��صمت بالع��شرة م��ن س��اعة آخ��ر مقابل��ة والمبل��غ الل��ي         وو
 Holders influence and power یاباشا إنتوا الـ.... دفعتھولي

آخ�ر واح�د بجن�دھا    ..... نعم؟................. حاضر...........حاضر ......................
م دایم�ًا تقول�ك ن�ص    الء مع�رفش من�ال إی�ھ ح�ضرتك ع�ارف الح�ری      ...... من�ال  إس�مھا 
......... آسف سوري بجد مقصدش... آسف.............. ھھھھھھھھھھھھھھ الحاجة

 "  سالمة١٠٠٠مع ...............حاضر............. متعالش على الحاجب العین

  

 ....أنا قلت علیك شكلك وراك مصیبة... یابن اللذینااااااااااااااااااا

 بس وبعدین یازززززززوبا؟؟



 ١٨

 ...مومًا أنا الزم انا روخره أشوف البنات زي م شوفت الشباب دولع

 ..ماھو الزم

  

  !إني اشوف

  

*** 
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 زز

 ززز

 ززززززز

  

 ..فریق الدبان السري قال لي إن ھوا دا العنوان

  ال إنتي لسھ متلقحھ ع الفیس بوك؟ ِتْك نیلة انتي روخره یامن- كـ.. زز

 ھوا إیھ أصلھ دا؟؟

  

 "   ھاي"

 "ھاي"

 "                              واحشني یافتحي ھتیجي معانا بكرة"

 "لیھ طالعین رحلة والا إیھ"

 "                             الء طالعین وانتا الصادق مظاھرة"

 " إبریل؟٦اللي بیقولوا علیھا دي بتاعة "

 "                      آه كویس مانتا مثقف أھو"

الء یارخم��ة دا الف��یس ب��وك م��ش مخل��ي أغل��ب الن��اس أساس��ًا مخلی��ین ال��صورة         "
 " إبریل زیك كدة٦بتاعتھم شعار 

َ  ال بقى نقول إیھ ِحَكم   یال"  ِ  "            جي والا إیھ؟؟   ..      المھم   ..                

 "ھشاور عقلي لسھ"



 ٢٠

                                                حت�ى ل�و ع�ایزني أع�دي علی�ك بالعربی�ة أو          ..                                            یابني انتا فاكر ان�ك ھتتع�ب ف حاج�ة        "
 "                 آخدك من أقرب مكان

بین�ي وبین�ك الموض�وع لذی�ذ والواح�د      .. طالم�ا ك�دة أوك  .. یاسالم علیك�ي ی�اُمْن ُم�نْ     "
 "یا فیھا إیھیحب یتفرج یعني ویشوف الدن

                                                                                            خالص أوك إتفقنا ھدیلك ك�وول ال�صبح نح�دد الوق�ت ب�س انت�ا اس�تعد م�ن دل�وقتي                 "
 "                                   جھز زمزمیتك والساندویتشات والذي منھ

 "طیب یاظریفة إن شاء اهللا"

 "   باي"

  "باي"

  

دا فعال زي م الزفت عرابي .. قصدي یالییییییییییییییییل ملوش آخر.. یانھاااااااااااااااار
 ..ھ بیظبط كلھكل.. دا قال

  

 "..                           یاحبیبي یاعمري انا كلي جراح"

  

 ..الالال ظلمت البنت دا موبایلھا اللي بیرن.. إیھ دا بتغنیلي یاختي

 ..طبعا عرابي الزفت اللي أسمھ احمد دا

  

                         آه خلیتھ یظن إنھ بیجندني                ...............      مالھ؟       ......    حصل         ........    حصل ........   ھاي"
       أكی��د                ..............   دي                             فاھم��ة فاھم��ة الزم الدفع��ة               ..............  .                          وإن��ھ فل��ح زي م اتفقن��ا

               انت���وا م���ش                   .................        دفع���ھ                                                  ك���ل م یح���س إن���ھ ن���اجح ف طریق��ھ یدیل���ھ    ..     ً    طبع��اً 
                                                  وھ��وا فی��ھ حاج��ة بتع��دي علیك��وا دانت��وا                    ................      تم��ام     ط��ب         ........         وع��دتوه

            ال��سیناریو                            ة طبع��ا دانت��وا ك��اتبین               واثق��ة وعارف��                                    ...................................        الت��وب
                 یاباش��ا كلن��ا                        ھھھھھھھھھھھھھھھھھھ��ھ           ..........                                   وماش��ي زي م بتقول��وا ب��الظبط   

                     ولو حتى ثانویة بق�ى                  عایزة أبقى بطلة                  .................                           معاكم طالما الوعد لسھ ساري
                                   م�����انتوا إی�����دكم واص�����لھ   ي                           انت�����ا ھتق�����ول ل�����              .............      رس دا                         ب����الش دور الكومب�����ا 



 ٢١

        ب����اي                                ...............................         عی����وني .......................        اوك����ي          .........          .........
 "      یاباشا

  

 ؟؟؟..... دول ھمُّا برضھ الليطایلھھوا اللي إیدھم .. إیھ دا بقــــــــــــــــــــــــى

الموض�وع  .. الالال ك�دة ھبت�دي اتع�ب بج�د       .... ولیل مل�وش قم�ر    .. یانھار ملوش شمس  
  ...ي قوي قويكدة كبر قو

 طیب وآخرتھا بقـــــى؟؟؟

 ..یاخوفي بس

 ..إن كل دا

 ..یكون تمھید الحقیقة

  ...الحقیقة اللي بدوَّر علیھا

  

***  
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 زز

  ! إبریل٦ إبریل یادبان ٦ززز 

  

  ..یااااه الناس نمل باآلالفات

  ...بس آالفات.. مش مالیین یعني

  ..ھتافات وشعارات

  ..ھتافات

  ..ھتافات

  

 "إسقاط النظام.. یرید.. الشعب.. إسقاط النظام.. ریدالشعب ی"

   

  ..منك هللا منك هللا یاللي ف بالي

  

  "بینا على مجلس الشعب"

  "یالال نخلع الدیكتاتوووووووووور"

 "یاالااااھاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا"

   

  ..حماسي زیادة عن اللزومدا  المنظر حاسة إنفة مش عار.. اممممنمنمنمنم

 إیھ دادادادادا؟ الشرطة؟



 ٢٣

  

  ..م الناس دي بعد كدةُكْححقھا الصراحة ماھي كدة ھتبقى میغة ومحدش ھیعرف ُی

  !؟..لل إیھ دا-لل-لل-لل-لل-لل-لل-لل-لل-ال

   

 ..یاوالد الـ.. أوففففففففف

  

 ..كویس واهللا إني ف السما

  ..دي بقت میغة خالص

 ..الشرطة بتضرب ف العیال دي

  

  " إلحقوووووووا والد الكـــــــــــــــــــــــــــلب "

  " مش عایز أموت.. مش عایز أموت "

 " ..لـ "

  

  ..وشویة الرجالة الكبیرة دول إیھ اللي جابھم ھما روخروین؟؟

  ..صح كدة یاوالد اللعبیة".. من كل الفئات  "  دا قالأوبا نسیت

  ..افتحي انتا راخریانھارك ی

  ..عمال یزنق ف البنات وسط الزحمة

 ..وسخ

  ..المصیبة

 ..وال شایفھ منال.. إني ال شایفھ أحمد



 ٢٤

  

  ..مع إنھم كانوا ھنا من شویة

  راحوا فیـــــــــــــن یاترى؟؟؟

  ..یاااااااااه دا فیھ حدف طوب كمان

  ..أخخخخخ واحد م الظباط وقع اھو

  ..أخخخخخ واحد كمان

  ..اه ظابط ضرب بنتیاااااا

  ..وواحد تاني كسر إید بنت

  ..واألمن المركزي ماھو إال حیطھ سودا

 ..دي بقت ملحمة

دول ع�ایزین الح�رق إنھ��م ھ�اجوا وم�اجوا وبیتكلم�وا بإس��م ش�عب م�صر م��ن        .. عموم�اً 
  ..نفسھم مش عارفین اللي فیھا

ج�ي األم�ن   والت�انیین ع�ایزین الح�رق ھم�ا روخ�رین لقیت�وا ط�وب ابع�دوا م المك�ان ویی         
  المركزي

 ..مش ھتفرق معایا أنا ھدفي معین بس آدیني وصلت

   

  ...ألول طرف الخیط

  

***  
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 ززز

  

  ..لما نشوف أحمد دا ھوا أول طرف الخیط

  ..یادي الفیس بوك یادي الفیس بوك

  

 "ھھھھھھھیھیھیھیھییھیھي..ھییيِھْھ ِھْھ  ِھْھ انتا باشا رد یاباشا"

   

  ...!غمة موبایل تتحطبقى دي ن.. الوسخ

  

 م��ش.................. زي م خطط��ت ب��الظبط س��یادتك.................. یاباش��ا مع��اك"
الفی���دیو  ط���ب م���ین أساس���ًا الل���ي ھی���صور ........... آه أه....................... ف���اھم

 الء إحن��ا .................... فھم��ت  حاض��ر م��ش ش��غلي  ............................... دا
 "كلیلك........ حاضر......... سیادتك منتظرین لحد م تجیلنا األوامر الجدیدة

   

  فیدیو؟؟.. امنمنمنممنمنمنم

  ..دخل ف الجد  شكلھكدهالموضوع 

  ..أنا واثقة إن كل اللي بیحصل دا لیھ عالقة بھدفي

  .. أیام بس٤بس أعمل إیھ فاضل ف حیاتي 

 أعمل إیھ؟؟

  



 ٢٦

  ..بس

  ..مفیش غیره

 ..ممكن یطول لي عمريھوا اللي 

  

  ..یارب

  ..طول ف عمري یارب

  ..ملیش غیرك یارب

 ..خلیني أوصل للحقیقة

  

 ..یارب

  

  ...یارب

  

*** 



 ٢٧

 إستراحة الذباب

  

  

  ..الحمد هللا.. الحمد هللا

  ..ربنا استجاب لدعائي

  ..الحمد هللا.. الحمد هللا

  ..بس یاعالم ھاموت امتى

  ..ف األول كنت عارفھ

  ..وفعال

 ..لم وأعمارنا ف إیدهاهللا أع

 ..لھ براحتھیطوِّ

  ..ره براحتھویأخَّ

  ..دلوقتي فوقتلكم یاوالد اللذینا

  ..وھحاول انجز ف أسرع وقت

  !!!یاعالم ھاموت إمتى

  

*** 
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 ..ى كدةطبعا الموضوع التافھ بتاع شھر مایو دا عدَّ

  .. إبریل كدة بس على صغیر٦نفس موضوع 

  ..بس برضھ

  .."أول الغیث قطرة"بھ مقولة كإنھ یش

 لیھ باقول كدة؟

   

 ..معرفش

  

 ..لو فكرت بفكرھم یبقى الزم تستنوا األسوأ" إیدھم طایلھ " بس الناس اللي 

  ..الكلمة محیراني.. المھم الحاجة اللي محیراني لحد دلوقتي موضوع الفیدیو

  ..بس مسیري أعرف

 ..الدبان السري

   

  ...مفیش غیره

  

*** 
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  ..زز

 ...ززز

  

  ..!میجبھاش إال دبانھا زي مبیقولوا

  ..واهللا وعملوھا الرجالھ

  ..صحیح نسیت أقول

  ..من مزایانا إحنا یادبان

  ..إن الراجل مننا زي الست بالظبط في المسمى

  ..بیكون إسمنا واحد

  ..أال وھو بال فخر

  ..وبالفصحى ذبابة ھیھیھیي.. ِدبَّانة

  .. قويالمھم التقاریر السریة جت متأخرة

  ..وانا كبرت ف السن قوي

 ..ومش حمل إني أخرج أشوف إیھ اللي ف الدنیا إال الشدید القوي

 وحصلت أحداث كتییییییییییییر قوي قوي قوي بس محبتش ٢٠١١آدینا أھو ف ینایر     
  ..أمشي ورا األحداث إال باللي أشوفھ بعیني واسمعھ بودني

 ..وطبعا الدبان السري ھوا عیني وودني

  

  



 ٣٠

أق�سام  .. ال�شركات .. محالت األكل .. البحر.. الجو.. الشوارع.. شرتھم ف كل البیوت   ن
  ..القطاعات العامة والخاصة.. المستشفیات.. الشرطة

  ..كلھ كلھ

  ..كلھا عندي دلوقتي أھي.. والتقاریر

  ...نبدأ بقى بأنھي تقریر فیھم؟؟؟

  ..حتھا تقریر خالد سعید أھو اللي قلب الدنیا من فوقھا لت ..أیوة

  ..یالال

  !إبھرني یادبان

  

 كان في قسم سیدي جابر أحد ضباط الشرطة ھو ومعاونیھ من المخبرین، ومعھم "
 العدید والعدید من األحراز لضبطیة تم ضبطھا من محطة قطار سیدي ج�ابر، وك�ان  

ك�ان   من المفترض طبقًا للقانون أن یتم ت�سلیم تل�ك األح�راز إل�ى النیاب�ة، لك�ن م�ا ت�م        
 "...لك تمامًاخالف ذ

   

  ..ولو إني مش فاھمة إیھ عالقة دا بخالد سعید.. حلو قوي الموضوع مثیر

  

  "..فقد قاموا بتقسیم تلك الضبطیة فیما بینھم .."

  

 ..!دانا كدة ھبتدي أصدق اللي بیتقال ع النت والفیس بوك!.. یاوالد اللذینا

   

 وق��د ق��ام أح��د ض��باط وكان��ت فیم��ا ورد ھ��ي كمی��ة ال ی��ستھان بھ�ا م��ن الح��شیش  .."
وال�ذي ك�ان م�ن بی�نھم بت�صویر الم�شھد بحج�ة التف�اخر ب�ھ وبحج�ة أن م�ن             الشرطة

باإلتفاق سیتم عرض ذلك الفیدیو والفضح بما فیھ وإسبال النیران على الك�ل   سیخل
 الل�ي " یخونھم، والذي علمنا فیما ورد بعد ذلك أن الضابط المصور من أتباع  لمن

 م بخط��ة م��دبرة م��ن أص��حاب الق��وة بت��صویر ذل��ك الفی��دیو وق��د ق��ا".. إی��دھم طایل��ھ 



 ٣١

 وعرضھ في أحد مقاھي اإلنترنت إلثارة فضول أي شاب قد یالحظ األم�ر ویھ�تم ب�ھ   
 وتأخذه الشجاعة والبطولیة لعرض الفیدیو ونشر األمر، وبالطبع الضابط الم�صور 

 في النھایة مجھول في الفیدیو،

وتب�دأ األح�داث   .. ري ی�سمى بخال�د س�عید   وبالتالي قد وقع اإلختی�ار عل�ى ش�اب س�كند         
 " ..الحقیقیة من ھنا

  

  ..یاااااااااااه

  ..بقى خالد سعید دا اللي الجروبات ع الفیس بوك مالیھ الدنیا واتذاع صیتھ؟

 ..خلونا نشوف

  

  ...الحقیقة فین

  

***  
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قد یشرب من المخدرات ما یشرب لكنھ .. عادي جدًا كأي شاب  شاب..خالد سعید.."
مث�ل أي م�ن ح�اول تجرب�ة األم�ر ول�م یعت�د علی�ھ لفت�رة طویل�ة            ل�یس بالم�دمن، لكن�ھ   

 ..واحدة

 لمح الفیدیو من ھذا الشخص بالسایبر، وسألھ إن كان من الممكن أخذ.. سعید خالد
بأنھ  ھذا الفیدیو لنشره، وقد أجابھ على الفور ھذا الضابط العمیل للجھات المجھولة

لی�ت ك�ل    فیدیو ونشره وأن�ھ معج�ب ب�ھ ج�دًا وق�ال ب�أن      من دواعي سروره أخذ ھذا ال
 " ..!الشباب كخالد سعید المحب لقمع الظلم وفضح الفساد بالمجتمع

  

 ..امنمنمم ظابط صایع بحر فعالًَ

  

 ب�أن ین�شره عل�ى موق�ع الیوتی�وب والف�یس ب�وك       .. ثم أرشد خال�د عل�ى الطریق�ة    .."
یده  استجاب لھ خالد فھو اآلن تحتوالمدونات كي ینتشر األمر كالنار في الھشیم، و

 " ..!فضیحة كبري وقد تعطیھ شھرة لم ینالھا قط ولألسف قد نال ما بغاه

  

 ..فعًال لألسف

  

یب�اھي أص�حابھ   " ز"وھا ھو خالد اآلن نراه نحن جنود الذباب السري لل�ساللة   .."
 !ویعلمھم بأن تحت یده فیدیو خطیر

ل بساطة ال ت�ذكر ف�ي إی�صال تل�ك المعلوم�ة      بك" اللي إیدھم طایلھ " جماعة  وقامت
 ھنربی�ھ عل�ى  : ھؤالء األشخاص أف�راد ق�سم س�یدي ج�ابر، وب�الطبع ق�ال أح�دھم        إلى

 طریقتنا،

السریعة ع�ن خال�د ق�اموا بال�ذھاب إلی�ھ       وفي التو بعدما أن قاموا بعمل اإلستخبارات
طل�ب م�نھم   ھناك وبدأوا بتفتیشھ فرفض، و لمقھى اإلنترنت حینما تأكدوا من دخولھ

ت�صدر إال م�ن رج�ال ال�شرطة الم�صریة       إظھ�ار تحقی�ق الشخ�صیة فح�دثت أش�یاء ال     
 "..كمان تعلمون سموكم



 ٣٣

   

 ..بكل أسى عارفاھا.. عارفاھا

ننمنمنمنمنمنمم كل الكالم اللي بعد كدة ھوا ھوا الل�ي ع الن�ت م�ن ناحی�ة ض�رب وقت�ل          
 ..خالد

 

  ..مسكین یاخالد

 ..كنت فعال ضحیة

 ..ابس الفیدیو د

 ..دلوقتي بس عرفت إنھم مش بیلعبوا

 ..عمرھم

   

  ...م كانوا بیلعبوا

 

*** 
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 تقریر وائل غنیم؟؟

 مین وائل غنیم دا؟

  

وائل غن�یم، أو مناض�ل كیب�ورد كم�ا ی�سمي نف�سھ، مھن�دس حاس�بات وحالی�ًا م�دیر              "
 "..تسویق شركة جوجل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

  

 ..اسیدي وبعدین؟إیھ الملل دا؟ تشرفنا ی

  

 مجموعة كلن�ا خال�د س�عید ف�ي    " اللي إیدھم طایلھ " أنشأ ھو وغیره من أتباع  .."
 الفیس ب�وك دون إظھ�ار إس�مائھم الحقیقی�ة، وھ�ي مجموع�ة م�ن ض�من العدی�د م�ن          

المجموعات الموجودة على الفیس بوك الت�ي تتح�دث ع�ن خال�د س�عید، لكنھ�ا حظ�ت          
ستطاعت أثر قلوب المشتركین على الفیس بوك شعبیة ضخمة من بینھم ألنھا ا على

 "..ال ومن مؤسسیھا ھو وائل غنیم وكیف

  

ب�س حاس�ة إن التق�اریر ال�سریة دي ال�دبان ال�سري كان�ت واخ�داه الجالل�ة           مش عارف�ة 
 ..!ماعلینا وبعد م وائل أسس الجروب دا یعني إیھ اللي جد؟.. بیكتبھا قوي وھوا

  

ركوا بتل��ك المجموع��ة والت��ي ھ��ي ب��دورھا ت��ضع  ل��ذا تھاف��ت مئ��ات اآلالف لی��شت .."
 "..من الكلمات لتحفیز الشباب وشحنھم ضد الحكومة عامة والشرطة خاصة المزید

  

 ..بیني وبین نفسي كدة

 ..آه الشرطة المصریة دي تستاھل ع اللي بتعملھ ف الشعب



 ٣٥

  

 ..بس كون إن التحفیز دا یتم ف الوقت دا یبقى الموضوع مترتبلھ من بدري

  

  ب�دعم الحرك�ات الجدی�دة وإش�عال    - كلنا خالد سعید-وبدأت تدعم تلك المجموعة .."
 الحركة المخمدة في شھري إبریل ومایو، ولكن، كل ھذا في ظل خفي، أي ھم كإنھم

معھ�م   ل�سنا : یضربون المثل بتلك الحركات الجدیدة وكإنھم یقولون ف�ي نھای�ة األم�ر   
 "..!!لكن لیت كل الناس مثلھم

  

 ..!لناصحةیاوالد ا

 ..دول" اللي إیدھم طایلھ " فعًال عاجباني بجد دماغ 

  

ومازال البحث ساري عن س�بب تخف�ي وائ�ل غن�یم وع�دم إظھ�ار أن�ھ م�ن ض�من           .."
 "ھؤالء القائمین على ھذه المجموعة

  

 ..واهللا" ز"اهللا ینور علیكوا یادبان 

 ..أنا الزم اشترك ع الجروب دا عشان أشوفھم آخرھم إیھ بالظبط

 ..وإن شاء اهللا آخر تقریر دا عن مین

 !إیھ اإلسم دا؟؟؟

  

  !ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

 

*** 
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 "..!ھذا التقریر عن الحركات القائمة على إفساد مصر"

  

 ..لما نشوف.. مش فاھمة حاجة

  

 "..حركة تغییر، ویتزعمھا البرادعي "

  

 .. بضحك من قلبي واهللاھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ كل م عیني بتیجي ع اإلسم دا

  

 وھو شخص متعارف على إنھ علماني لیبرالي عاش طیلة حیاتھ بأمریكا، وكان .."
 "..السبب الرئیسي لدخول أمریكا إلى العراق وإحتاللھا بكل سھولة

  

 .. دا كفایة قوي قوي الكلمتین دول عشان یثبتوا إنك جي تبوظ.. یابن الـ

  

مین، وھ�م فئ��ة ت�دعي أنھ��ا تتعام�ل باإلس��الم، وھ��م    وق�ام بدعم��ھ اإلخ�وان الم��سل   .."
حی��ث ال��سلفیین ی��دعوا إل��ى إص�الح الف��رد وم��ن ث��م ی��صلح   ، الحرك��ة ال�سلفیة  عك�س 

 ویأتي اإلصالح إذا إلتزم اإلنسان منھم بتعالیم دینھ وتعالیم النبي صلى اهللا المجتمع
 "..علیھ وسلم والسلف الصالح وجزُّوا علیھا

  

 ..طب دا عین العقل.. سالمعلیھم كلھم الصالة وال

 أومال اإلخوان دول بقى بیقولوا إیھ إن شاء اهللا مش سلفیین؟؟؟

  



 ٣٧

  

 أما اإلخوان المسلمین فھ�م یبغ�ون الوص�ول للحك�م ب�أي طریق�ة ف�ي زي الث�وب         .."
اإلسالمي وإحساس الفشل عندھم یجعلھم یحرصون كل الحرص على أمل وھمي لذا 

الم ك��ي یتمكن��وا م��ن الوص��ول إل��ى ھ��دفھم،    یتواص��لون حت��ى م��ع أع��داء اإلس��   فھ��م
ون�الوا م�نھم الوع�ود إذا    " الل�ي إی�دھم واص�لھ    " التواص�ل بی�نھم وب�ین     وبالطبع تم

 "..!على نھجھم وما كتبوه لمستقبل المسلمین ساروا

  

 ..بس ماشي فیھ مین تاني؟؟.. مش فاھمة النقطة دي قوي

  

ب�اقي األح�زاب فتعتب�ر ھ�ي أح�زاب المعارض�ة مث�ل ح�زب الغ�د بقی�ادة مؤس�سھ             أما"
السابق أیم�ن ن�ور وح�زب الوف�د اللیبرال�ي ال�ذي م�ن ض�من أع�ضاءه س�عاد            السجین

وحرك�ة كفای�ة   !! ت�تكلم ع�ن ال�دین وال نعل�م كی�ف ذل�ك وھ�ي لیبرالی�ة؟         ص�الح والت�ي  
 والعدید من األحزاب الرحمن یوسف إبن قائد اإلخوان یوسف القرضاوي بقیادة عبد

التجمع وغیره، كلھم ض�د الح�زب الح�اكم وھ�و الح�زب ال�وطني وال�ذي ی�ضم          كحزب
 "..!!وأفراد یعتبروا أغني بمراحل عن عم دھب أناس

  

 ..ھھھھھھھھھھھھھھھھھھ دانتا دبان َمِرح بقى على كدة

 ..بالظبطورقة التقریر النھائي بقى أقراھا عشان أعرف أنا ھاعمل إیھ .. تمام.. تمام

  

 ینایر أي غدًا ویسمونھا بثورة التحری�ر وھ�ذا   ٢٥أن ھناك حركة ستتم یوم  علمنا"
 اإلسم الكودي عند الذین یقومون بتحریض الشباب وكأنھم ال یتبعون أي حركة ھو

 ٢٨، وأیضًا ھناك حركة ستتم یوم الجمعة الموافق !!مجرد الشباب المشحون فقط
  أو الغضب، وستتم رغمًا عن السلطة والحكوم�ة، ینایر وتسمى بإسم جمعة الشھید

 بغض النظر أن أصحاب تل�ك الحرك�ة األول�ى یغل�بھم م�ن أع�داد ھ�ؤالء المتزعم�ون        
یری�د    إبریل والظانین ب�أنھم م�ازالوا وال زال�وا مج�رد ش�باب     ٦بالحركة اإلعتصامیة 

ی��ة  اإلخبار وھن��اك العدی��د والعدی��د م��ن القن��وات    .. التغیی��ر وال ی��شعرون بالتوجی��ھ  
تج�اه تل�ك    والعمیلة لمن تعلمین بإثارة وشحذ قل�وب الم�شاھدین وإس�تعطاف قل�وبھم    

 "..الحركة، ولن یكون األمر بالھین أبدًا

  



 ٣٨

  

 ..یانھااااااااااار

  

وسیعلن وائل ھذا في أنھ ھو منشئ صفحة كلن�ا خال�د س�عید وس�یظھر بالحرك�ة       .."
 من الشرطة ولكن بإتفاق مبرممیدان التحریر كبطل قومي ثم یتم أخذه من أناس  في

  "..حیث أن من سیأخذه ھو أیضًا تم عقد إتفاقھ مع

  

 .." اللي إیدھم طایلھ.. " عارفھ عارفھ

  

وبمصادرنا الخاصة علمنا أن السیناریو المخصص من ِقَبلھم ھو السیطرة على  .."
 "..!الشرطة

  

 ..بس ماعلینا.. نعم؟؟ مش فاھماھا دي

  

 ك�ي " الل�ي إی�دھم طایل�ھ    "  اإلتفاق المبرم بین قوى الشرطة وبمعنى أنھ قد تم .."
یقوموا بإستفزاز الشعب كي ینقل�ب ض�دھم وإس�تعمال العن�ف ض�دھم وع�دم الرحم�ة          

 لیس إلسترجاعھم إلى منازلھم بل كي ینقلب الشعب ضد الشرطة، لكن كما ھو وھذا
 "..متعارف خوف الشعب من الشرطة ھو شئ أزلي

  

 ..!ھتقول ليطبعًا طبعًا إنتا 

  

 "..وھنا یقوم ھؤالء اإلخوان المتلثمین .."

  

 ..ھھھھھھھھھھھھھ حلوه الیقھ علیھم



 ٣٩

  

 والمتخفون بین الناس كأنھم لیسوا مع أي حرك�ة وأي إتج�اه بأن�ھ كف�اھم ظلم�اً      .."
  ھ��و ی��وم الغ��ضب وی��وم - أي الجمع��ة-وبغی��ًا وع��دوانًا م��ن رج��ال ال��شرطة والی��وم  

 أو ال�شھادة، ھك�ذا یقول�ون، وھك�ذا یقنع�ون الجھل�ة م�ن       الشھداء ف�ي س�بیل الن�صر    
 الشباب بمعنى الشھادة وبالتالي یكفرون رجال الشرطة ومن قبلھم األمن المركزي

  "الذي لیھ لھ عالقة باألمر إال تنفیذ األوامر

  

 ..!یالھوي

 ..دي ھتبقى مجزرة على كدة

 ..بس الزم أُروح التحریر دلوقتي

  ..ماھو الزم

 

  !!إني أُروح

 

*** 
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 فسییییییییییییییییییییییوف

  

 طاااخ طااااااااااااااخ

  

 طاااااااااااااااااخ

  

 طاااااااااااااااااااااااااااااااااخ

  

  !فسیووووووووووووووووووووووووووووووووووف

 

*** 
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 إیھ دا

  

 ..أنا فین

  

  

 ..جاللتك ف سرداب القصر الذبابي         -

  

  

 ؟ میییین؟ ودییییییع؟إیھ دا -

  

 ..أیوة ودیع یاسیدتي وف خدمتك دایمًا         -

 إیھ اللي حصل یاودیع أنا ف السریر بقالي قد إیھ؟؟         -

 ...اممم         -

 !إنطق یاودییییییع         -

 ..إزبوعین         -

 ؟؟ ومحدش یقول لي؟؟.ززز زززز إزبوعین         -

 ..كنتي بتفوقي كل فترة بس مش بتدري بنفسكم انتي          -

ولقی�ت   دانا یادوب وصلت التحری�ر .. عندك حق یاودیع.. یااااااااه دانا نسیت فعال    -
 ..ضرب نار ودخان وجت فیَّا حاجة كدة آآآآه مكانھا لسھ واجعني

 ..دا رصاص مطاطي یاسیدتي         -



 ٤٢

 !حرم دولیًا؟؟؟؟؟مطاطي؟؟ مش دا اللي بیقولوا علیھ م         -

 ..بالظبط         -

 ..ازز كح كح         -

 ..سموك تعبتي جامد قوي الفترة اللي فاتت         -

 ..كلھ یھون یاودیع ف سبیل الحقیقة         -

 ..إحنا كنا متابعین الموقف بنفس أوامرك         -

 ..فرحتي كح كح طب احكیلي.. بجد یا ودع دع ؟؟؟         -

 ..ازززززز بإختصار ھاقولك أھم النقاط اللي توصلنا لیھا         -

وبیقول�وا ع الل�ي م�ات م��ن    .. م�سلمین قتل�وا م��سلمین  .. ض��ربوا م�صریین  م�صریین 
واللي مات من الشرطة أو األم�ن المرك�زي كل�ب وراح س�واء     .. شھداء المتظاھرین

المتلثَّم�ین  دا غی�ر إن اإلخ�وان   .. ملھ�وش ف الط�ور وال ف الطح�ین    ك�ان مفت�ري أو  
 .." اللي إیدھم طایلھ" وھما متدعمین من .. كل الحركات كانوا بیدعموا

 وك�ل دا ف ِظ�ل إنھ�م مج�رد    .. وعبَّوا قلوب الشباب حقد وغل وقھر.. دبابتین حرقوا
 ..شباب اتعرف ع الفیس بوك ببعض على جروب كلنا خالد سعید.. شباب

ب�س  .. مجھول�ة  ..RNN .. رص�د فیھ شبكة ع الج�روب دا إس�مھا ش�بكة    ..بالمناسبة
قوي إنھا التابع األول لشحن الشباب اللي عل�ى الج�روب باألخب�ار     واضح قوي قوي

وكان�ت م�ن أھ�م أس�باب داف�ع الحرك�ات الل�ي        .. والمثیرة لروح ثورة الشباب المضلة
 ..فاتت

 !حركات؟؟ ھوا بعد جمعة الغضب دي حصل حاجة تاني؟؟؟         -

 ..اه دا حصل وحصل وحصلھھھھھھھھ یاا         -

وال��شرطة قبلھ��ا ات��سحبت برض��ھ ف لحظ��ھ .. حرق��وا األق��سام ف لحظ��ھ واح��دة دول
والل�ي نھ��ب  .. والل�ي س��رق س�رق  .. واألم��ن واألم�ان ض�اعوا ف ظ��ل اللی�ل    ..واح�ده 

 ..واللي.. قتل قتل واللي.. نھب

 ..یعني مصر ضاعت.. خالص یاودیع كالمك بجد تعبني         -

 .. مش بالظبط الرئیس ساعتھا خرج یخطبیعني         -



 ٤٣

 بجد؟؟ وقال إیھ؟؟         -

 !حرق دمھم مش أكتر         -

 !إزاي یعني؟؟         -

 یعني طلع عل�ى التلیفزی�ون وق�ال إن�ھ مت�أثر وم�ع التغیی�ر بطریق�ة س�لمیة وإن�ھ              -
 ..!ھیفضل رئیس لحد م سبتمبر وكإنھ بیقول لھم إذا كان عاجبكوا

 ..!طب وبعدین؟.. اممممم ھوا اللي عملھ دا كویس ووحش ف نفس الوقت         -

یعن�ي  .. ھم�ا بوش�ین  .. وال قبلین حاول یحاور ق�وى المعارض�ة كلھ�ا ب�س برض�ھ         -
الحكوم��ة إنھ��م م��وافقین ع الح��وار ووش ت��اني بیحف��ز ال��شباب للتظ��اھر      وش م��ع
 ..المستمر

یق�ول ك�الم عب�یط وفی�ھ تھدی�د      وعدت جمعة ك�دة والبردع�ة دا قع�د یلقل�ق ف الك�الم و        
 ..للرئیس بإن الجمعة اللي فاتت ھتكون جمعة الرحیل

 ..أم الشعارات اللي ھتودیھم ف داھیة كلھم دول         -

ھم  األبریاء.. أبریاء وغیر أبریاء.. الناس اللي ماتت بقى مقولكیش.. الء ولسھ    -
إتن�ین قتل�وا    لك�ن .. یھم الشھادهویجوز عل.. اللي ال تبع دول وال تبع دول وماتوا كدة

نق��ول عل��یھم  دول الل��ي یم��وت م��نھم عمرن��ا م نق��در.. بع��ض ون��اویین یقتل��وا بع��ض
عل�شان ب�س    ب�س التلیفزی�ون الم�صري امت�صھم وق�ال عل�یھم ش�ھداء       .. شھداء أب�داً 

 ..یھدي النفوس ھوا والجراید

 ..خرج الزفت وائل غنیم.. وبعدھا

اللي م�اھم إال  !" الشھداء"بكي ویعیط على علشان یخدع الشباب من جدید وی خرج
مت��أثر ب��األفالم األك��شن وم��شحونین م��ن ن��اس متخفی��ین الل��ي ھم��ا ع��رایس      ش��باب

 .." اللي إیدھم طایلھ" عند  ماریونیت

الظلم والقھر اللي كان فی�ھ  .. بس برضھ متنساش یاودیع إن الیوم دا كان جي جي    -
 ..غضبواإنتا فاھم كان الزم ییجي یوم وی.. الشعب

 بیسرقوا م..  زي روبن ھود وأرسین لوبین.. جمیل بس ھما أخدوا السكة الغلط    -
 حت�ى ول�و الفق�راء   .. الھ�دف نبی�ل واإلس�لوب خ�اطئ    .. األغنی�ا عل�شان ی�دوا الفق�راء    

 ..محتاجین

  



 ٤٤

.. الناس برضھ الفق�ر مھم�ا قتلھ�ا والظل�م مھم�ا وص�ل میعمل�وش ك�دة        .. عندك حق    -
 ي جرى یعني لما خرج وائل دا؟؟طب وبعدین إیھ الل

 ..وطبعا شحن الناس زیادة بدموعھ دي.. قعد یرغي ع التلیفزیون ویعیط.. أھو    -
 دا غی�ر بق�ى إن می�دان التحری�ر بق�ت     .. وكترت السكاكین قوي على مصر الصراحة

 !مساكن شعبیة ومراحیض عمومیة

 !مراحیض؟؟؟         -

قتي بقت لما تحب تتفسح تروح التحریر تتفرج كل الناس دلو.. آه دي بقت میغھ    -
 موس��یقى!.. ل�ب .. ش�رب .. أك��ل.. خیم��ات ف ك�ل حت�ھ  .. متظ�اھرین .. الل��ي ھن�اك  ع

 ولم�ا ! واح�د ج�ھ ھ�وا ووالده ومرات�ھ یتف�سحوا     .. وناس أغبیا بقى.. بنات.. وأغاني
 أنا جي علشان أفرجھم على التاریخ،: واحد سألھ دي مظاھرة مش جنینھ، رد وقال

ھی�روح   وتالقی�ھ م الدوخ�ة  .. إحنا دّوخنا مب�ارك : وواحد تاني یقول!... ب یاتاریخإكت
ك�الم دای�خ    طبعا الشخص دا ھوا اللي دایخ طالم�ا بیق�ول  !.... لندن ویتنحى من ھناك

 ..زیھ

 !طب والحكومة؟ ساكتة كدة؟؟؟.. یاااااااااااااااااااه         -

فش طفش بقى منھم بس جابوھم اللي ط! حكومة مین ھھھھھھھھھھھھھھھھھ    -
ب�س ك�دة ك�دة    .. خلوھم ی�ستقیلوا منھ�ا وحط�وا ن�اس ت�ضاربت علیھ�ا األقاوی�ل        بعد م

 ..اللي قبلھم أحسن م

ال�شباب الھبل�ة دي م�شحونھ بإنھ�ا تقع�د تق�ول        ..ب�س م�ش بیلحق�وا ینف�ذوا مط�البھم     
.. ل�شعب دا غیر بقى إنھم بیتكلموا بل�سان ا .. موضھ وبقت.. عایزین كذا عایزین كذا

 ٧٠فیھ أكت�ر م�ن   .. ودا أكبر تقدیر ممكن إننا نقدره  ملیون١٠یعني دول لو عددھم 
وقفوا حال الناس وبق�ى فی�ھ حظ�ر تج�ول وال�دنیا      .. دا كلھ ملیون مش عایزین الكالم
  ..سیدتي عارفھ مصر وناسھا بقى.. أھي مشیت بقت صعبة فترة كدة بس

 ..ودیع         -

 ..سیدتي         -

 ..سیبني دلوقتي وھاتلي ورقة وقلم من المكتبة         -

 ..حاضر         -

  

.... 



 ٤٥

... 

... 

  

 ..إتفضلي سیدتي ولقیت الورقة دي وقعت من المكتبة لما جبت الورقة         -

 ..شویة وھندھلك تاني.. أشكرك یاودیع واتفضل سیبني یاودیع دلوقتي         -

 ..أستااااااااااذذه         -

  

الزم أكتب .. مش ھأقدر أكمل الیوم.. أنا حاسة إني خالص.. امنمنمنم أھو ودیع خرج
 ..بس أما اعرف الورقة القدیمة دي فیھا إیھ.. الوصیة

  ..ززز.. كح كح ززز..كح كح

  ..دي ورقة من أیام زمااااااااااان

  

 ..٣- لـ ز٢-دي وصیة ز

  

 ھیا محرقتھاش لیھ؟؟؟

  

 !ویاترى بتقول إیھ؟؟

 

*** 
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  ..٣- إلى ز٢-من ز "

  

 لقد شارفت حیاتي على اإلنتھاء، وأعلم أنھ البد من ظھورك في ی�وم م�ن األی�ام،      
 ..مھمًا وزمن غیر الزمن، ولحظھ غیر اللحظة، لذا أنا أود أن أعترف لكي إعترافًا

 ..يأنا أعلم عراب

  ..السبب ھي قتلھ ولم أصل إلى ١-وكانت وصیة ز

 ..أیام اإلحتالل اإلنجلیزيوحیث أني عشت في 

 ..وعلمت معنى الھویة اإلسالمیة بالشعب المصري

 ..وعلمت حب اللغة العربیة

 لكني توصلت إلى الحقیقة والعبرة مما حدث وسوف أقول لكي.. أصل إلى عرابي لم
 وس�بب ذك�ري لتل�ك العب�رات ھ�و أنھ�ا الب�د وأن�ك س�تتعلمین منھ�ا أن�ت وم�ن            .. عنھا

 ..فال تحرقي تلك الرسالة كما ھو العرف عندناسیخلف من بعدك، لذا 

  :مما تعلمتھ من عبرات خالل اإلحتالل اإلنجلیزي

  

 : العبرة األولى

 أع��داء األم��ة اإلس��المیة م��ن الیھ��ود والن��صارى وغی��رھم ل��م ول��ن یفُت��روا ع��ن   أن
 مح�اربتھم والكی��د لھ�ا ، ومحاول��ة تفری��ق ش�ملھا ، وب��ث التن��ازع داخ�ل ص��فوفھا ،    

 ات التي یتمكنون من الولوج م�ن خاللھ�ا ، واح�تالل أراض�یھا ، ونھ�ب     وإیجاد الثغر
 .﴿َوَلا َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم ﴾ : ثرواتھا ، قال تعالى 

   . وذلك یظھر من تحریض أمثال بلنت وغیره لعرابي لیكون ذریعة للتدخل األجنبي

  

 



 ٤٧

  

 : العبرة الثانیة

االحتم�االت    ومكره بھا ، بل تق�در أس�وأ  ال تأمن الدولة المسلمة كید عدوھا لھا ، أن
﴿َی�ا َأیَُّھ�ا   : قال تعالى  نتیجة لھذا الكید والمكر ، ولو كان احتالل أرضھا ، ولتكن كما

فُتع�د  . ﴿َوَأِع�دُّوا َلُھ�ْم َم�ا اْس�َتَطْعُتْم ِم�ْن ُق�وٍَّة ﴾        : الَِّذیَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم ﴾ وكم�ا ق�ال  
عدو من أسلحة متنوعة متعددة المصادر لردعھ إذا م�ا فك�ر   الالزمة الرادعة لل القوة

 . األمر السابق في

التمسك بھدي النبي صلى اهللا علیھ وسلم وإقامة ال�شرع ف�ي    ومن أھم أسباب القوة
  .فیھا بكتاب اهللا وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم البالد وأن یحكم

  

 : العبرة الثالثة

 س أع�دائھا ال�ذین یق�دمون إلیھ�ا عل�ى ھیئ�ات      تحذر الدولة الم�سلمة م�ن جواس�ی    أن
تمھی�ًدا لم�ا    ـ وھم إنما یرص�دون أحوالھ�ا  .. مختلفة ـ إما خبراء أو سیاح أو باحثین  

 . ینوون التخطیط لھ تجاھھا ؛ إما غزًوا ثقافیا أو عسكریا

وذلك كأمثال بلن�ت اإلنجلی�زي وغی�ره م�ن الخ�ائنین مث�ل محم�د س�لطان باش�ا وعل�ي                
  . یوسف

  

 : العبرة الرابعة

 األفكار العنصریة الجاھلیة التي یقع فیھا بعض المسلمین ؛ من تعصب لجنس أو أن
الع�دو   أرض ، تؤدي إلى تفریق الدولة المسلمة وإضعافھا ؛ مما یسھل المھمة أمام

 . المتربص بھا

فج�وة عن�صریة جاھلی�ة ب�ین الت�رك والع�رب ـ مثًل�ا ـ لم�ا اس�تطاع            فل�و ل�م تك�ن ھن�اك    
 العالم اإلسالمي ، مستغًلا ھذا األمر في إذكاء نار الفرقة بین الطائفتین ب تفتیتالغر

أبنائھا ؛  فلتأخذ الدولة المسلمة على ید كل من یثیر مثل ھذه النعرات الجاھلیة بین .
  .. ولو كان على سبیل المزاح

  

 



 ٤٨

  

 : العبرة الخامسة

 ود والن�صارى والمن�افقین وأھ�ل   مخالفة أوامر اهللا بالركون إلى أعدائھ من الیھ�  أن
الھاوی�ة ،   البدع ، وت�ولیتھم المناص�ب ، وتق�ریبھم ؛ ی�ؤدي حتًم�ا بالبل�د الم�سلم إل�ى        

ف�ي م�صر بجھ�ود     وت�سلیمھ للع�دو ـ سیاس�یا أو فكری�ا ـ ب�أبخس األثم�ان ـ كم�ا ح�دث           
ِذیَن آَمُن�وا  ﴿َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�    : الیھود والنصارى األرمن والمنافقین وغیرھم ـ ، واهللا یقول

 ﴾ وكم في التاریخ م�ن نم�اذج وأمثل�ة   ... َلا َیْأُلوَنُكْم َخَباًلا  َلا َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم
الم�سلمة   فلتح�رص الدول�ة  . للخیانات التي قام بھا الكفار والمن�افقون ألم�ة اإلس�الم    

سرعان م�ا   نھمعلى عدم تقریب ھؤالء من السلطات المؤثرة ، واتخاذھم بطانة ؛ فإ
وأص��حاب العقی��دة  وال یبق��ى لھ�ا إال أھ��ل اإلیم��ان ، . ینقلب�ون علیھ��ا س�اعة الع��سرة   

 . السلیمة

وھذا یحذرنا من أن یتولى النصارى مناص�ب یت�سلطون فیھ�ا عل�ى رق�اب الم�سلمین         
  . مثل الوزراء وغیرھم

  

 : العبرة السادسة

وال�بالد ؛    فیم�ا ال ینف�ع العب�اد   تبتعد الدولة المسلمة عن اإلسراف وتبذیر األموال أن
علیھا ، تكون نھایتھ�ا   مما یؤدي بھا إلى االستدانة من أعدائھا بفوائد ربویة تتراكم

االبت��زاز وال��ضغط علیھ��ا لتن��صاع  وق��وع البل��د ف��ي قب��ضتھم روی��ًدا روی��ًدا ، ث��م یب��دأ 
 . ألھوائھم في شتى المجاالت

عاقبت��ھ  والتعام��ل بالرب��ا ال��ذيفخی��ر للبل��د الم��سلم أن یبتع��د ع��ن الت��رف واإلس��راف  
َوَل�ا ُت�ْسِرُفوا ِإنَّ�ُھ َل�ا      ﴿َوُكُل�وا َواْش�َرُبوا  : المحق والھالك وتسلط األع�داء ، ق�ال تع�الى    

  .اللَُّھ الرَِّبا َوُیْرِبي الصََّدَقاِت ﴾  ﴿َیْمَحُق: ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن ﴾ وقال 

  

 : العبرة السابعة

أو  المال فلیكن ذلك عن طری�ق التع�اون م�ع أبنائھ�ا    إذا اضطرت الدولة المسلمة إلى 
واالس�تدانة   الدول المسلمة األخرى عبر صنادیق تعاونیة مشتركة تحمیھا من الرب�ا 

  . من أعدائھا
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 : العبرة الثامنة

 أن تنظر الدولة المسلمة ف�ي عاقب�ة أي م�شروع ض�خم ُیقت�رح علیھ�ا أو تق�وم ب�ھ ،        
 ین مصالحھ ومفاسده ، وتستشیر الخبراء من أھلومدى مصلحتھ للبالد ، وتوازن ب

  . األمانة

  

 : العبرة التاسعة

ُیكون�ون   إلیھ�ا ؛ مم�ن  ) غیر الم�سلمین  ( أن تحد الدولة المسلمة من ھجرة األجانب 
االحتیاط�ات   ولتتخ�ذ . إل�خ  .. أرضیة ممھدة لتدخل األعداء ، وفرض االمتیازات لھم 

  . ومراقبتھم رورھم ؛ كالتفریق بینھمالالزمة حال الحاجة لبعضھم لتجنب ش

  

 : العبرة العاشرة

 تحذر الدولة المسلمة من الشخصیات المشبوھة التي تحل أرضھا ـ سواًء مم�ن   أن
بین  یدعون اإلسالم أم من غیرھم ـ ویكون لھا نشاط مریب في بث األفكار المنحرفة

 .  مستصغر الشررشباب البالد ؛ مما یكون عاقبتھ شرا ؛ فإن معظم النار من

وتأم��ل م��اذا فع��ل األفغ��اني الم��شبوه وھ��و ف��رد واح��د بأھ��ل م��صر حت��ى أرداھ��م ف��ي       
  . الھاویة بأفكاره السامة

  

 وال تحتقـر كیـد الضعیـف فربمـا

  فقد ھّد ُقدًما عرش بلقیس ھدھٌد

  

 تموت األفاعي من سموم العقارب

  وخـّرب فـأٌر قبل ذا سـدَّ مـأرب



 ٥٠

  

 : عشرةالعبرة الحادیة 

ال�صحافة   ـ سواء ف�ي » الحریة اإلعالمیة « تعلم الدولة المسلمة أن ما یسمى بـ  أن
ب�الجرأة عل�ى    أم في غیرھا ـ التي تجعل مسائل الشرع كًأل مباًحا لكل أح�د ، وت�سمح   

ت��ؤدي إل��ى ب��ث   العلم��اء ورج��ال الدول��ة ھ��ي فك��رة مخادع��ة ض��ارة ب��البالد ؛ ألنھ��ا    
وشحن النف�وس ،   س وتغذیة النزاعات والخصومات ،االختالفات المتنوعة بین النا

 . سیاسیا وتھییجھا وتحزیبھا ، وتمھد بتمزق البالد فكریا قبل تمزقھ

الحری�ة المزعوم�ة الت�ي ی�روج لھ�ا األع�داء بُخب�ث ؛         فلتحد الدولة المسلمة من ھ�ذه 
منھ��ا ، ولتوج��ھ وس��ائل إعالمھ��ا إل��ى م��ا ینف��ع الن��اس       ألنھ��م یعلم��ون م��ا یجنون��ھ  

  . یجمعھم على الحق الظاھرو

  

 : العبرة الثانیة عشرة

) وغی�رھم   یھ�وًدا ون�صارى ومن�افقین   ( أن تتیقن الدولة المسلمة أن أعداء اإلسالم 
فیما بینھم ـ كما قال  سیقفون صفا واحًدا أمامھا وقت الفتن واألزمات ـ مھما اختلفوا

غ��ضت فرن��سا الط��رف ع��ن اح��تالل    وق��د رأین��ا كی��ف . ﴿َتْح��َسُبُھْم َجِمیًع��ا ﴾  : تع��الى 
دي « وكما فع�ل  . الكفر ملة واحدة ـ   اإلنجلیز لمصر رغم عداوتھما الظاھرة ـ ولكن 

  . حادثة سد القناة الفرنسي عندما غدر بعرابي في» لیسبس 

  

 : العبرة الثالثة عشرة

 أن أع�داء اإلس�الم یفتعل�ون األح�داث ، وی�ستغلون ال�ذرائع ـ مھم�ا كان�ت ص�غیرة ـ             
الذرائع  دخلوا في شؤون الدولة المسلمة ، ولو أدى ذلك إلى احتاللھا ، ومن ھذهلیت
، !  المرأة  ، أو ضمان حقوق! حمایة الرعایا األجانب ، أو ضمان حقوق األقلیات : 

  .. وھكذا) زعموا ( أو حتى حقوق اإلنسان 
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 : العبرة الرابعة عشرة

 الم�سلمة الت�ي یری�دون ال�ضغط علیھ�ا أو     األع�داء یحرص�ون ج�دا تج�اه الدول�ة       أن
فك�ر   : التحرش بھا أن ینشروا بین أبنائھا ـ بواسطة عمالئھ�م ـ فك�رین خبیث�ین ھم�ا      

 . التھییج والثورة ، وفكر العصرنة والتمیع

 . ُتتاح لھم فرصة التدخل في شؤون الدولة المسلمة: فبالفكر األول 

سلمین وتروی��ضھم نف��سیا لقب��ول  ی��ضمنوا م��سخ عق��ول أبن��اء الم��  : وب��الفكر الث��اني 
 . التغریب

 م�ن ی�شكك ف�ي مب�دأ ال�والء والب�راء ، كی�ف یرج�ى من�ھ أن ال         : س�بیل المث�ال    فعل�ى 
 یتعاون مع الكافر أو یتخذه أًخا یحق�ق ل�ھ م�صالحھ ول�و عل�ى ح�ساب دین�ھ وبل�ده ،        

 !وھو قد أزال الحاجز اإلیماني الذي یصونھ عن ذلك ؟

 اجتث�اث ھ�ذین الفك�رین الخبیث�ین قب�ل أن ی�تغلغال ف�ي            فلتحرص الدولة المسلمة على   
 . عقول بعض أبنائھا ممن یكونون سالًحا بید عدوھا ضدھا

 ویكون ذلك بالحزم مع من یحم�ل أی�ا منھم�ا ، وع�دم ت�صدیرھم ف�ي وس�ائل اإلع�الم        
 الكثیر الحًقا والتأثیر ، فإن التھاون في مثل ھذه األمور ـ تحت أي مسوغ ـ قد ُیكلف

.  

 رى خلل الرماد ومیض نارأ

 فإن لـم ُیطفھـا عقـالء قـوم

  فإن النـار بالعودیـن تذكـى

  

  

 ویوشك أن یكون لھا ضرام

 یكون وقودھـا جثث وھـام

  وإن الحـرب أولھــا كــالم



 ٥٢

  

 : العبرة الخامسة عشرة

أبن��اء  أن األع��داء یفرح��ون كثی��ًرا بتلق��ي أبن��اء الم��سلمین العل��وم عن��دھم ، ال س��یما  
ألنھ�ا   لذوات ممن ھم مھیؤون لتولي المناص�ب المھم�ة إذا م�ا ع�ادوا إل�ى بالدھ�م ؛      ا

ناقل لھا إلى بالد  تعلم أنھم سیتأثرون ـ عرًضا أو قصًدا ـ بثقافتھا ، وسیكونون خیر  
والخ�دیوي إس�ماعیل الل�ذین     المسلمین ؛ كما رأینا ذلك واضًحا في حی�اة س�عید باش�ا   

فلتحرص الدولة المسلمة . تولیا الحكم  ا محاكاتھا لماتربیا في بالد الغرب ، ثم أراد
أرضھا ؛ دون حاج�ة إل�ى البعث�ات الدراس�یة      على أن یكون تلقي أبنائھا للعلوم داخل

  . محدودة الخارجیة إال في حالة اضطراریة

  

 : العبرة السادسة عشرة

 یخ�دمونھم  أن األعداء لن یعدموا أن یجدوا من المسلمین أفراًدا مغفلین أو ط�امحین   
  : من حیث ال یشعرون ، ممن یصدق فیھم قول الشاعر

 إذا لم یكن للمرء في دولة امرئ

 نصیب وال حـٌظ تمنى زوالـھا

ك�ان ذل�ك عل�ى ح�ساب دی�نھم وبل�دھم ـ كم�ا فع�ل عراب�ي ف�ي م�صر ـ وس��یلجأ                   ول�و 
لالتصال بھم ، واالھتمام بقضیتھم ، وتشجیعھم عل�ى الم�ضي ف�ي معارض�ة      األعداء

وھ�دفھم م�ن ھ�ذا كل�ھ ل�یس حب�ا ف�ي        . » ! اإلص�الح  « المسلمة تحت م�سمى   ةالدول
 اإلصالحیین ـ زعموا ـ إنما ضربھم بالدولة المسلمة ، لتفریق أھلھا ، وزرع ھؤالء

إل�ى   الف�تن وال�شقاق ب�ین الراع�ي والرعی�ة ؛ حت�ى یلج�أ ك�لٌّ م�نھم ـ خاض�ًعا مطیًع�ا ـ             
اح�تالل أجنب�ي    د بع�دھا ـ ال ق�در اهللا ـ ف�ي     وق�د تق�ع ال�بال   !! العدو لحمایت�ھ م�ن اآلخ�ر    

لج�أ الخ�دیوي    بغیض بعد أن استغل ھذا النزاع والتفرق ـكما حدث في م�صر ـ حی�ث    
 ! علیھ توفیق لإلنجلیز في الوقت الذي كانوا فیھ ُیھیجون عرابي ومن معھ

ھ��ؤالء المعارض�ین الط��امحین أو المغفل�ین م��ن    فلتأخ�ذ الدول�ة الم��سلمة عل�ى أی��دي   
فیوقعوا بالد اإلسالم فیما ال ُتحمد عقباه ؛ كما  اإلصالح قبل أن یتعاظم شرھممدعي 

َق�ْوَمُھْم َداَر اْلَب�َواِر ﴾ ،    ِإَل�ى الَّ�ِذیَن َب�دَُّلوا ِنْعَم�َة اللَّ�ِھ ُكْف�ًرا َوَأَحلُّ�وا        ﴿ َأَلْم َتَر: قال تعالى 
  .ِفي اْلَأْرِض َوَلا ُیْصِلُحوَن ﴾ ِتْسَعُة َرْھٍط ُیْفِسُدوَن  ﴿َوَكاَن ِفي اْلَمِدیَنِة: وقال 

  وجـرٌم جـره سفھــاء قــوم

 فحل بغیـر صاحبـھ العقـاب



 ٥٣

 

 : العبرة السابعة عشرة

 تب�ادر الدول�ة الم�سلمة باإلص�الح الحقیق�ي الن�افع الق�ائم عل�ى كت�اب اهللا وس�نة           أن
 رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم قبل أن تجد غیرھا قد سبقھا إلى طرح إصالح مزعوم
 ال یرضي اهللا وال رس�ولھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ، ب�ل یرض�ي أع�داء اإلس�الم ال�ذین         

 . ینفخون فیھ وفي أھلھ لمآربھم ـ كما سبق ـ

الحقیقي ھو ال�ذي یك�ون غایت�ھ وھدف�ھ األول تعبی�د الن�اس ل�رب الع�المین          واإلصالح
ر التوحید ؛ ع�ن طری�ق ك�ل م�ا ی�ساھم ف�ي ذل�ك م�ن وس�ائل ؛ كاالھتم�ام ب�أم            وتحقیق
 . والدعوة إلیھا ، وإزالة ما ُیخالفھا العقیدة

. وھ��و اإلص��الح ال��ذي ین��شر الف��ضیلة ب��ین الم��سلمین ، وی��دعم أس��بابھا ومناف��ذھا       
 . وُیحارب الرذیلة وُیضیق على أھلھا

 اإلصالح الذي ینشر العدل بین الناس ، ویباعد بین الدولة المسلمة وبین ظلم وھو
 مین ، وی�وفر لھ�م أس�باب الع�یش الك�ریم دون أن     الرعیة ، فی�ؤمن احتیاج�ات الم�سل   

 یحوجھم إلى اآلخ�رین ؛ ع�ن طری�ق إقام�ة الم�شاریع النافع�ة الت�ي تتبناھ�ا الدول�ة ؛         
 كإقام��ة المجمع��ات ال��سكنیة ل��ذوي ال��دخل المح��دود ، وت��شغیل الع��اطلین ، وإعط��اء 

 . إلخ... العاملین والموظفین الرواتب المجزیة التي تتناسب مع حال المعیشة 

وھو اإلص�الح ال�ذي یحق�ق للم�رأة الم�سلمة بیئ�ة العل�م الن�افع ، والعم�ل الك�ریم ـ إذا            
 . احتاجت إلیھ ـ بعیًدا عن كل ما یخالف شرع اهللا

والزراعة  وھو اإلصالح الذي ینھض بالبالد ـ دنیویا ـ في مجاالت التقنیة والصناعة
وإعط��ائھم  أم�ورھم ، وغیرھ�ا ؛ ع�ن طری��ق ت�شجیع العق�ول والنواب��غ ، وت�سھیل      .. 

  . إلخ .. الثقة ، ووضعھم في المكان المناسب ، وتنفیذ مخترعاتھم وأفكارھم

  

  : ) األخیرة( العبرة الثامنة عشرة 

االعت�صام   أن تعلم الدولة المسلمة أن خیر منج�ى لھ�ا م�ن مك�ر األع�داء وفت�نھم ھ�و       
لتن��ازل عن��ھ ول��و ا بالكت��اب وال��سنة ، والثب��ات عل��ى دی��ن اهللا ، وع��دم الم��ساومة أو 

وق�ال مح�ذًرا   . َل�ا َی�ُضرُُّكْم َكْی�ُدُھْم َش�ْیًئا ﴾      ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا: بالقلیل ، قال تعالى 
َی�ُردُّوُكْم َعَل�ى    َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا ِإْن ُتِطیُع�وا الَّ�ِذیَن َكَف�ُروا        ﴿ : م�ن مداھن�ة األع�داء   

   .اِسِریَن ﴾ َأْعَقاِبُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخ

  



 ٥٤

  

ل��ذا، علی��ك بت��دمیر ك��ل م��ن یح��اول ھ��دم تل��ك الھوی��ة اإلس��المیة ف��ي مكانن��ا ومقرن��ا       
 ..بمصر

  

 ..فكل من یحاول ھدمھا فھو ملعون

  

  

  

 بكل التحیة

 "  ٢-ز

  

  

  ..كح كح اهللا یرحمك یا جدتي

 

*** 
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 زز

 زززز

  

 كح كح زززز

  

 ..إیھ الھیصة اللي سامعاھا بره من بدري؟؟

 

 ..عمومًا نبقى نسأل ودیع

  

 .. كح كح كح كح

  

 ..آآآآه مش قادره حاسھ إني بودع

  

 ..الزم أكتب وصیتي دلوقتي

  



 ٥٦

  

 ٨- إلى ز٧-من ز

  

 حیاتي قربت تنتھي، وعارفة إن�ك م�سیرك تیج�ي ف ی�وم م�ن األی�ام، وزم�ن غی�ر           
 ..یتي لیكيالزمن، ولحظھ غیر اللحظة، فیھ إعتراف عایزه أقولھ قبل م اقولك وص

 

 ..إني مقدرتش أدمر الفیس بوك

  

 ..الفیس بوك

  

 ٦-وصیتي من الرتبة المرحومة ز

  

 ..لكني ھوصیكي بحاجة أسھل

  

 ..شبكة رصد

  

R.N.N 

  

 ..ع الفیس" اللي إیدھم طایلھ " ھیا خلفیة 

  

وھی�ا الل�ي بت�شحن ال�شباب وكإنھ�ا م�ش تب�ع أي جھ�ة إال إنھ�ا مج�رد جھ�ة إخباری�ة             
 ..!وبس



 ٥٧

  

 ..وطبعًا القصة أكبر من كدة بكتیر

  

والشباب تظن إنھم بیتصرفوا من نفسھم تلقاء األخبار اللي بتثیر العاطفة والغ�ضب         
 ..لھدف معین عندھم.. وحماسة الشباب

  

 ..دوري ع الحقیقة

   

 ..ودمري الملعونة

  

  

  

 بكل التحیة

  ٧-ز

  

  



 ٥٨

 

 آآآآه كح كح كح

 كح كح كح

  

 ودیییییییییع

 ییییییییعودیییی

 آآ أوامرك یاسیدتي -

 ..فیھ إیھ؟؟ وإیھ الوش اللي بره دا -

 ...آآآ-

ثم لیھ فترة العالج كانت ف السرداب مش ف أي أوض�ھ  .. زز كح كح إنطق یاودیع -
 ..ف المقر

بیقول�وا إن�ك   .. واقف�ین ب�ره واقتحم�وا الق�صر    " ز"ش�باب ذب�اب س�اللة    .. بصراحة -
 !!ودا ظلم لیھم یوم ٤٠حاكماھم بقالك أكتر من 

  زز كح كحزز ھھھھھھ كح ززز زز-

 زززززززھھ

  ززززززھھ

 ززززز

 كح كحزز

 ..ع المقتول.. لو صبر القاتل

  ..القاتل.. لو صبر

 

 ...ع المقتول



 ٥٩

 

 زززز

 ززز

 زز

 ز

... 

  

.. 

  

. 
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