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الفنون  كلية  من  التخرج  مرشوع  إطار  يف  المجلة  تنرش 
بالطالبة  اخلاص  بالقاهرة،  األلمانية  باجلامعة  التطبيقية 

مويرة عادل.

نسخة  تطلب/ي  وممكن  مجانًا  أونالين  متوفرة  المجلة 
مطبوعة من صفحتنا عىل تطبيق إنستجرام. تكلفة المجلة 

بتغطي فقط الطباعة والتوصيل وبدون عائد ربيح.

مجلة فيها كتابات بتوثق تجربة العزلة المزنلية يف القاهرة 
منذ بداية انتشار ڤريوس كورونا (كوڤيد١٩) يف أنحاء مرص. 
شكراً للكُتاب والمشاركني/ات اليل بعتوا أعمالهم/ن الفنية 

والكتابات يف وسط الظروف الصعبة دي.
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مــــــن 
بعيــــد 
لبعيــد

قدم ٦ كُتّاب مقاالت ونصوص عربوا فيها عن 
العزلة  اثناء  وخواطرهم  الشخصية  تجاربهم 

المزنلية واجلائحة.
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جسدي وكوڤيد ١٩آية سامي
يستطيع  عجوز  رؤية  ذهلين  عام،  أتوبيس  يف  أنا  بينما 
من  معدن  بأي  التشبث  محاوًال  يتأرجح  بالكاد،  الوقوف 
ولكنىن  ألُجلِسه،  أقف  أن  للحظات  أفكر  الكرايس.  معادن 
وأعضاءهم  أجسامهم  رجال  بها  حك  اليت  المرات  أتذكر 
بني  الدائم  الرصاع  يبدأ  ثم  الفكرة.  عن  فأتراجع  بجسدي، 
إراحة  جزاء  يكون  أن  يمكن  ال  أحدها:  يقول  رأيس؛  أصوات 
مفاهيم  أن  آخر  فيقول  هذا!  استباحة  هو  اجلسد  ذلك 
كهذا.  سياق  ظل  يف  عبثًا  تعد  والرتاحم  والعدالة  كالكارما 
ويف حني كان صويت األرحم يستعد للرد، رأيت أحد الركاب 
يغضون  الشباب  جعل  الذي  الزمن  العنًا  العجوز،  يُجلِس 

الطرف عن مسن يرتنح مرتاحني يف استقرار مقاعدهم. 

السياق.  يف  عبثًا   - األعقل  صويت  قال  كما   - كله  هذا  كان 
لمفرداتنا  انضمت  كلمة  وهي  جائحة،  هو  هنا  والسياق 
اليومية لتعين درجة أكرب من الوباء الذي يستوجب مكوث 
وجوب  حال  يف   - أو  مغلقة  مساحات  يف  وحيدين  البرش 

اخلروج - احلفاظ عىل مسافة لتجنب التفيش. 

معرفيت  حدود   ١٩ بالكوڤيد  معرفيت  تتعَد  لم  البداية،  يف 
بسارس منذ أعوام عديدة، وال اهتمامي. مجرد ڤريوس نما 
يف إحدى بقاع األرض، وسينتهي مثلما انتهت أسالفه. ولكن 
اعتبار  عىل  أجربين  اهتمامي،  كسل  من  أرسع  كان  زحفه 
هواجيس  إىل  وأضاف  للمرض،  محتملة  فريسة  جسدي 
كل  فغري  إضافيًا.  هاجًسا   - إلنامتها  المهدئات  أبلع  اليت   -
الرسطانات اليت أنا معرضة لها بمجرد وجودي يف جو ملوث، 
أتعرض  أيًضا  أنا  ها  به،  ُرِوي  ما  وآكل  ملوثًا  ماًءا  أرشب 
لتنفس هذا الڤريوس الذي قرر أحدهم أن يطوره من آخر، 
 فلَِم ال نلعب يف المخترب، ونُعرّض ماليني احليوات إىل الفناء؟

عبث تلو عبث يلف جسدي وعقيل. يف البداية أحبس جسدي 
يف المزنل خيفة العدوى، ثم أبدأ يف أخذ جوالت عىل قدمي، 
إّال  تعلمها  ال  عدة  لدواِع  خاصة،  مواصالت  يف  أخرى  ثم 
اليت   - النفسية  صدماتها  أسباب  مع  إللقامة  اضطرت  من 
احلق  لهم  واحدة،  زنزانة  يف   - غري  ال  جسدها  استوطنت 
من  متنفًسا  آخذ  واحدة.  دفعة  أو  تناوبًا  نهشها  يف  جميًعا 
الهواء،  تنقية  منها  أطلب  غليظة  كمامات  وراء  من  الهواء 
معه  ومتفاديًة  االقرتاب  متفاديًة  أكرث  بجسدي  وأنزوي 
نظرات االستعجاب من حريص عىل مساحيت أكرث مما سبق، 
وجميعهم  المريضة  أنا  وكأنين  وجهي،  تغطي  كمامة  ومن 

معافني. 

ال  الذي  العام  األتوبيس  وركوب  المغامرة،  قررت  أن  إىل 
أستقله - يف أوقات راحيت المادية - إال حني أريد التفرج عىل 
األتوبيس  ركبت  سعيد.  مكاوي  من  تعلمتها  عادة  الناس؛ 
من  يشء  كل  تفحص  وعيناي  قصيًا،  مكانًا  منهم  وانتبذت 
شعر  إال  منه  يظهر  ال  منطوي  جسد  احلجاب.  هذا  وراء 
«أشعث» كما يرونه، يراقب أجساًدا أخرى تحتل المساحة 
وتثبت،  وترتنح  أماكن،  وتستبدل  وتنفرد،  وتنطوي  حوله، 
غري مكرتثة - فيما يبدو - بهذا الكابوس الذي يهدد كل هذه 
الرئات. وها أنا - وسطهم - فيما يبدو أيًضا - غري عابئة بما 
يهدد رئيتّ، فلَِم قد أعئب بهذا بينما التهديدات هنا واآلن وكل 
«تزنلقني  أمل:  قال  كما  وأصبح  تهدهدين،  آن،  وكل  هناك 

من ذراٍع لذراع!/
ِّ، يف سخونة اإليقاع». تنتقلني يف العيون، يف الدخان العصِيب
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مىت اتوقف عن أتمل كريم محسن
الحائط؟

ثقب يف جسدي

عندما رأيته، اختبأت منه يف الطابور الذي يمتد بال نهاية.
أعرفه، كنا أصدقاء ومازلنا. لكن بدون سبب واضح وجدتين 
أتجنب لقاءه، معتمًدا عىل رسالة الواتساب اليت سأرسلها 
له بمجرد دخويل البيت، رسالة ُمحملة بكذبة لذيذة المذاق: 
التاكيس  راكب  وأنا  لمحتك  النهاردة،  شفتك  غالبًا  «أنا 

ومروح، كنت البس تيشريت أصفر تقريبًا؟».
وسط  نفسه  حرش  قد  وجدته  عنه،  باحثًا  للوراء  نظرت 
فعلت  مثلما  بالعافية،  الطابور  يف  مكانه  وأخذ  الناس 
للوراء،  أنظر  الطابور،  بنا  تقدم  كلما  منه.  االختباء  محاوال 
حىت أتأكد أنه لم يراين بعد، لكن لمحته يبصق ويكح، يضع 
يؤدي  أين  إىل  حرارته.  درجة  ويتحسس  جبهته  عىل  يده 
أللمام  نظرت  جوابًا،  أجد  ولم  نفيس  سألت  الطابور؟  ذلك 
عىل أمل أن يحني دوري، للوصول إىل نقطة ال أعرفها، ثم 
التحرك  يف  بدأ  قد  صديقي  ألجد  أخرى،  مرة  للوراء  نظرت 
والتنقل محاوال االقرتاب مين. ُسعاله يزداد حدة ثم فجأة 
ارتعد  ابين».  يا  وحشين  «كريم،  عايل:  بصوت  ينادي  بدأ 

جسمي وانتفض، تركت الطابور وجريت بأقىص رسعة.

عىل  ارتسمت  لكن  احللم،  توتر  يخزتن  وجسدي  استيقظت 
وجهي ابتسامة ساذجة: أخريًا، تذكرت ُحلمي.

دائًما ما استيقظ ألجد احللم مثل فازة سقطت عىل أرض 
غري  يدي  يف  أمتلك  وال  القطع،  لمئات  وتكرست  غرفيت 

قطعة واحدة أعيد بها تشكيل وبناء احللم من المخيلة، اليت 
تقوم هي األخرى بخلق حلم آخر ليس له عالقة بما حدث. 
اليوم أنا امتلك الفازة كاملة وبها ثقب ينخر ويتسع: القلق.
الڤريوس،  انتشار  بعد  حلمي.  إىل  يومي  من  القلق  ترسب 
حدث تغري نوعي يف عالقيت بالقلق، أصبحنا متالزمني طوال 
اليوم، أجده ينتظرين يف غرفيت ويتسلق ظهري ليجلس عىل 
كتفي، يأكل معي الطعام، يجلس عىل حجري أثناء التغوط. 
وإعادة  التفكري  إىل  يدفعين  الذي  القلق  نوع  ليس  لكنه 
احلسابات، إنما يشل جسدي وتفكريي، يحفر ثقبًا عميًقا يف 
جسدي، حىت يصبح مفتوًحا عىل مشاعر اخلوف لتنخر فيه 
كيفما تشاء. ليتحول جزء ليس بقليل من يومي إىل تفكري 

يف احتماالت اإلصابة والشفاء.. والموت أيًضا.

يف محاولة للتغلب عىل القلق، أحاول تنظيم يومي باتباع 
يفيض  تدجينه،  ويصعب  طويل  اليوم  لكن  مرن،  روتني 
الوقت من بني يدي، يمسك رأيس ويخبطها يف أقرب حائط.

هل يوجد عالم خارج حدود مدينة نرص؟

اتمىش يف شارع البيت والشوارع المحيطة مرتديًا الكمامة، 
حيث  المستعملة،  والكمامات  باجلوانتيات  مليئة  الشوارع 
إظهار  يف  جيًدا  استغاللها  دون  فرصة  المرصيون  يرتك  ال 
أجل  من  والبجاحة  واالستسهال  االستعباط  يف  مهاراتهم 

البجاحة. 

اجلسد  وتحريك  الهواء  استنشاق  إال  لها  هدف  ال  تمشية 
قبل أن يقيض عليه الكسل قبل المرض، اتمىش حىت الشارع 
العمومي ثم أقفل عائًدا إىل البيت. منذ ثالثة شهور أصبح 
العالم  وبايق  احلدود،  تلك  عند  ينتهي  يل  بالنسبة  العالم 
قارة  يف  كأنها  مثال  الزمالك  منطقة  تبدو  جًدا،  بعيًدا  يبدو 
أخرى، وأشعر أن زيارتها مستقبًال ستتطلب مجهوًدا شاًقا 

للوصول إليها.

أمس هو اليوم، وغدا حدث منذ ثالثة أيام، ال تنظر يف ساعة 
احلائط، فالعقارب أخذت قيلولة من رصد الوقت وحسابه 

بدقة.  

من  مؤقتًا  هربت  دائرة،  يف  لتدور  مسارها  احلياة  غريت 
لسعات سياط اإلجبار الدائم عىل احلركة أللمام، دون النظر 

للخلف، أللمام فقط، باتجاه جنونية اإلنتاج غري المربرة.
دائرة: تمشية من البيت حلدود الشارع العمومي، ثم عودة 
يدي  أعقم  عندها  وقفت  اليت  النقطة  لنفس  أخرى  مرة 
خارج  عالم  يوجد  هل  يتساءل:  وذهين  المطهر،  بالكحول 

حدود مدينة نرص؟

الكتابة يف الحجر الصيح۔۔ مىت اتوقف عن
 تأمل الحائط؟

حان وقت الكتابة: موعد تأمل احلائط.
بمجرد اجللوس أمام االلبتوب، أغرق يف بحر تأمالت تنتهي 

مع غلق الشاشة واالنتقال لممارسة نشاط آخر.
قديم  عالم  هو  عنه  أكتب  ما  أن  أشعر  كنت  البداية،  يف 
ما  رسعان  لكن  اآلن،  يكتب  سوف  لما  معىن  ال  لذا  وانتهى، 

(ما  القديم  العالم  الشعور،  ذلك  ومثالية  سذاجة  أدركت 
قبل الكورونا) مازال موجوًدا بالطبع، يشدنا بحبل مربوط 
لنا:  ليقول  آلخر،  حني  من  بوجوده  ليذكرنا  أعناقنا  حول 
كلها مسألة وقت. ثم تبدل شعوري ليصبح تصاحلًا حقيقيًا 
غرفيت،  يف  معي  محبوسان  ولغيت  خيايل  رصيح:  عجز  مع 
من  بالمفتاح  والقى  اخلارج،  من  علينا  الباب  أغلق  أحدهم 

البلكونة.

فكرت ثم اصطدمت بحائط تأميل، تغري شعوري مرة أخرى 
«احلياة».  هو  ينقصين  ما  أخريًا:  احلقيقية  بوصلته  وأدرك 
تنقصين أحداث، لقاءات، ُصدف. موعد غرامي أو خناقة يف 
الشارع أو يوم شاق ينتهي بعوديت للبيت باحثًا عن الرسير 

قبل الطعام.

تويرت،  أو  فيسبوك  تتصفح  مرة  كل  ويف  بموبايلك  تُمسك 
عليك  ما  وكل  والكوارث،  باألحداث  يضج  العالم  تجد 
و«شري»  «اليك»  وضغط  شعوريًا  معها  التفاعل  هو 
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مما  ئش  أي  تتذكر  ال  وأنت  اليوم  بك  وينتهي  و«ريتويت»، 
رسيرك  يف  ُمكبًال  نفسك  لتجد  به،  وتأثرت  معه  تفاعلت 
بأثقال من الغضب واحلزن والرغبة يف البكاء، ال تعرف لهم 
سببًا واضًحا. يف النهاية أنت تجلس يف غرفتك وال يحدث 
يبدو  حدودها  خارج  يحدث  ما  وكل  حقيقيًا،  شيئًا  لك 
كأنه خياالت وهذيانات يف رأسك. أنت تشعر 
فقط لكن ال تفعل، خليط من 
داخلك  يعصف  األحاسيس 
تشعر  ال  لكنك  اليوم،  طوال 
بصدق أيا منها. ال توجد حياة هنا، 
نحتفظ  عنها،  مشوهة  صورة  إنما 
بها يف هواتفنا عىل أمل العودة إليها، 
وانفعاالت  مشاعر  من  مكونة  صورة 

متضخمة ومبالغ فيها دائًما.

عاجز عن الكتابة عن حياة تحدث يف الموبايل 
الوقت  مع  كأنه  احلائط،  أتأمل  لذا  فقط، 
سيشفق عيلَّ ويكشف يل عن نافذة رسية، أطل 

منها عىل احلياة مرة أخرى.

كل ما أتمناه هو االستمتاع بالكسل

مالبيس  دوالب  تحتل  اليت  اجليزن،  البناطيل  من  تحررت 
يمكنين  ال  حيث   ، عيلَّ إجبار  كأنها  جسدي  عىل  وتقبض 
تسمح  رخصة  كأنها  تماًما،  عنها  واالستغناء  منها  الفرار 
رغم  اجليزن  له.  واالنتماء  احلديث  المجتمع  يف  بالتواجد  يل 
وظائف  لتأدية  مهمة  يف  كأنين  ارتدائه  مع  يبدو  جمالياته، 
للسهر  الذهاب  لمجرد  ارتديه  كنت  لو  حىت  بعينها،  عملية 

ليًال مع األصحاب.

والبناطيل  الواسعة  الشورتات  ارتداء  من  شهور  ثالثة 
القطنية المريحة، تجعلين أنظر لمالبس اخلروج يف دواليب 

وأتخيلها كأنها تنتمي لشخص آخر، جاء منذ زمن بعيد.
ما  كل  من  اإلمكان  قدر  تحررت  اجليزن  من  التحرر  مع 
باتجاه  حيايت  بوصلة  تغريت  فعله،  ويجب  رضوري  هو 
بعد  فعله  يمكن  اآلن  أفعله  ما  اإللزام.  من  بدال  التأجيل 
ويبدو  مليك،  وقيت  النوم.  قبل  ليًال  أو  اثنتني  أو  ساعة 
احلايل. عرصنا  يف  والتدليل  الرفاهية  من  نوًعا   ذلك 

اجلامعة،  يف  الدراسة  تعطيل  مع  اجليزن  ارتداء  عن  توقفت 
عن  عبارة  بها  وعالقيت  األساس،  من  أطيقها  أكن  لم  اليت 

محاوالت للهروب المستمر من الزتاماتها.

رأسك  وتهز  تستمع  دائًما،  وتُأمر  تُلزم  أنت  اجلامعة  يف 
المفرتض  من  فضاء  يف  حقيقيُّ  وجودٌ  لك  ليس  موافًقا، 
أن يؤسس عىل التفاعل والنقاش والمشاركة، وليس إلقاء 
اخلطابات وتنفيذ األوامر. لم أحب اجلامعة أبًدا، ألنين لم أرى 
والعقول  األجساد  وتجميد  حلفظ  ضخمة  ثالجة  إال  فيها 
فوق الرفوف بدعوى التعليم واإلصالح والتنوير. من خالل 
الطالب  يُرص  -أحيانًا-،  والعقاب  والتهذيب  الضبط  آليات 
حلوم  والطزاجة،  احلياة  من  اخلالية  المحارضات  قاعات  يف 

مجمدة تنتظر المستهلك أبو كرش سمني.

لكن يبدو ذلك التحرر الذي أعيشه مازال ظاهريًا وهًشا، لم 
يرضب بجذوره بعد يف أعماق نفيس ليحدث تغيريًا حقيقيًا، 
حيث بعد ثالثة شهور من احلجر الصيح المزنيل مازلت ال 

أستطيع اإلستمتاع بالكسل وتضييع الوقت.

يحمله  ما  وكل  اليوم  تدمري  متعة  نمتلك  الطفولة  يف 
إحساس  دون  عليه،  ونتبول  الزمن  عىل  نبصق  معاين،  من 
المرح  يف  يضيع  كله  يومنا  بالضياع،  والشعور  بالذنب 
والعبث واللعب والبكاء، ثم تدريجيًا ترسق منا تلك المتعة، 
ويُقذف بنا عىل خطوط اإلنتاج واإلنجاز، واليوم الضائع يف 
الكسل، هو يوم نكون فيه ُحزناء ومغمومني، كأننا ارتكبنا 

جريمة يف حق أنفسنا والعالم.

أنام عىل الرسير وعيين سارحة يف بياض السقف، اتجاهل 
أصوات رأيس اليت تهمس يل، وتحثين عىل النهوض وفعل 
أي يشء، لكنين أغمض عيين وأتمىن استعادة قدريت القديمة 

عىل االستمتاع بالكسل مرة أخرى.
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من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد

اغسل/ي الربطمانات اليل عندك وشيل/ي 
من عليهم الورق بمياه سخنة وبيكاربوناتو 
وحط/ي عليهم labels جديدة. عشان غالبًا 

هاتطبخ/ي كتري الفرتة دي.

َصَور/ي جزمك واطبع/ي الصور عىل ورق 
ستيكر ولزّق/ي كل صورة جزمة عىل ِعلبتها 

عشان لما تييج تخرج/ي بعد الكورونا 
تعرف/ي تنقي اجلزم بسهولة، بس ماتخليش 

عندك أمل ان ده هايحصل قريب.

م/ي األكياس الپالستك اليل عندك  قسِّ
أصناف: أكياس كبرية، أكياس صغرية، أكياس 
زبالة. وطبقهم/يهم وحطهم/يهم يف علب، زي 

علب الكورن فليكس مثالً.

رسوم: كريم حافظ

أعمل/ي كوسرتات من األكياس البالستيك 
المستعملة، هتاليق فيديوهات عىل 

اليوتيوب. وده مهم إلن عالقتك بالمرشوبات 
السخنة هاتتغري.

وضب/ي دوالبك وقسم/ي اللبس بنطلونات 
وتيشريتات وقمصان وبيچامات. بعدين 

رتبهم/يهم عىل حسب األلوان. (برضه أمل 
اخلروج قريب نتفاداه)
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عالمات استفهام 

يوم ١٦ مارس، كان آخر يوم خرجت فيه قبل موجة «خليك 
يف  كوڤيد-١٩  كورونا  ڤريوس  انتشار  لمواجهة  البيت»  يف 
كلتش  ما  يومها  سييت.  جاردن  يف  مشوار  يف  كنت  مرص. 
بدأ  األكل  تجاه  بالقرف  إحساس   عندي  وكان  حاجة  أي 
من قبلها بيوم مع هواجس عن الوباء مش بتخلص. وانا 
مروحة، وقفت شوية أطبطب عىل القط البميب اليل باالقيه 

عند رضيح سعد زغلول. 

قبل العزلة، يف بداية شهر فرباير كده، ابتديت آخد بايل من 
أعداد  قليلة من الناس ابتدت تلبس كمامات. وابتديت أنا 
الڤريوس،  تجاه  قلقنا  عن  نعرب  حواليا  اليل  الناس  ودواير 
وظهرت عالمات استفهام حوالني انتشاره وهل المفروض 
احنا كمان نبتدي نلبس كمامات، خصوًصا يف المواصالت 
زي المرتو مثًال! فاكرة كويس يف اجتماع شغل، كنا قاعدين 
وكل  كورونا،  موضوع  واتفتح  الزمالك،  بينوس  كافيه  يف 
واحد قعد يقول اليل بيسمعه عنه. اليل توصلنا له إنه غالبًا 
دور برد بس جامد شوية يعين ومش حوار، وممكن يكون 
كان  ما  كل  بعدين  عارفني.  مش  واحنا  أصًال  فينا  حلد  جه 
بيمر أسبوع، كل ما كنا بناليق معلومات مختلفة ابتدت يف 

االنتشار.

قبل مارس ما كانش لسه فيه حالة زعر، أو عىل األقل عندي. 
كان جايل دورين برد عىل فرتات مش متباعدة، ويف المرتني 
كنت باِسف مع صحايب إين جايل كورونا. الهزار عىل كورونا 
المشاركني  من  واحد  أكرت.  الشارع  يف  ينترش  برضه  ابتدى 
المفروض  زلت  وما   - كنت  اليل  مؤقت»،  برنامج «لقاء  يف 

ركب  إنه  بيقول  كان  المعارصة،  الصورة  مركز  يف  باروحه   -
تاكيس وعطس، راح السواق قال له: «كوروناااااااا». 

لما قررت اقعد يف البيت، كان عشان خويف جاي من حتتني: 
وبني  بيين  ما  بتحصل  كانت  اليل  كورونا  عن  المحادثات 
مجموعة برنامج «لقاء مؤقت»، ومن مكالمايت مع ستيفاين 
صاحبيت اليل بتدرس يف فرنسا. ستيفاين الوضع كان عندها 
يف بداية مارس تقريبًا خالص بقى مأساوي، وهي يف حالة 
زعر وعايزة ترجع مرص قبل ما الطريان يتقفل. كانت حاسة 
إن وجودها هناك كطالبة إنرتناشيونال هيكون يسء وأنه 
باأللوفات  بزتداد  كانت  احلاالت  مرص.  ترجع  لها  أحسن 
والوفيات كتري جًدا، ومنعوا الزنول من البيت، وهي قاعدة 
خصوًصا  جامدة،  خوف  حالة  يف  كانت  فا  طالب  سكن  يف 

بعد ما ظهر حالة كورونا عندهم يف مبىن السكن. 

كنت باتكلم معاها كتري عىل التليفون وبنتناقش طبًعا زي 
كل الناس عن طبيعة الڤريوس عشان نحاول نفهم. الكالم 
عادي  هيعدي  ڤريوس  إنه  ساعتها  ينترش  ابتدى  كان  اليل 
العواجزي  بيمّوت  الغالب  يف  وإنه  قوي،  المناعي  جهازك  لو 
اليل فوق ال٦٠ سنة أو الناس اليل عندها أمراض يف القلب 
أو الصدر. فكانت بتقول يل إنها قلقانة عشان هي مناعتها 
ضعيفة، وكنا بنحاول نتوصل هل قرار الرجوع لمرص حاجة 
لو  عشان  ترجعش،  ما  إنها  ساعتها  رأيي  كان  أل.  وال  ذكية 
الوضع مأساوي يف فرنسا فهو قرّب عىل إنه يهدى، لكن ما 
نعرفش لما يسوء هنا يف مرص بالنظام الصيح اليل مش 
موجود عندنا أساًسا هيكون الموضوع شكله إيه، فا كنت 
قررت  هي  اآلخر،  يف  بس  أحسن.  هناك  تفضل  إنها  حاسة 

تييج عشان ده هيطّمنها أكرت. 

ف.. عيد ماألولمويرة عادل َجّز.. تكّيُ

انتشار  رسعة  عن  بيتكلموا  كانوا  بقى،  الصورة  مركز  يف 
قليب  كان  بس  بالظبط،  المحادثات  فاكرة  مش  الڤريوس. 
موجودة  مين  أكرب  حاجة  فيه  إن  وباحس  جًدا،  بيتقبض 
ودي  ازاي.  تجاهها  هاترصف  عارفة  ومش  مننا  وبتقرب 
يل  جات  اليل   (anxiety) القلق  إحساس  بدايات  كانت 

بفقدان شهية. 

شقلبة

والمدارس  واجلامعات  البيت،  يف  قعدت  مارس   ١٧ يوم  من 
ارتباط  هو  ساعتها  حاجة  أغرب  كانت  أسبوعني.  اتقفلت 
الرتجيع  يف  برغبة  إحساس  ومعاه  الشهية  بفقدان  التوتر 
باتوتر،  لما  عادًة  أنا  معديت.  يف  وألم  كركبة  وأصوات 
إحساس  كان  ده  فا  حواليا.  حاجة  أي  وباكل  افس  باتطَّ
غريب وجديد. اليومني دول كانت رندة صاحبيت بتبعت لنا 
فيه  لو  سألناها  وأبوها.  وأخوها  هي  برد  دور  عندها  إنها 
ألن  قلق،  مفيش  يبقى  خالص  لها:  فقلنا  أل،  قالت  حرارة 
المعلومات المنترشة ساعتها كانت إنه احلرارة هي الَعرَض 

األكيد اليل معناه إنه عندك كورونا.

كان  إلنه  وجود،  مالوش  يشء  بقى  الوقت  دي،  الفرتة  يف 
مرتبط يف األساس بأشياء بانجزها سواء شغل أو جامعة 
أو خروج. لما كل ده اختفى الوقت ساح عىل بعضه. بقيت 
بانام وقت ما انعس وأصىح لما ما ابقاش قادرة أفضل يف 

الرسير تاين. احلاجة الوحيدة اليل كانت بتحسسين بعنرص 
قربنا  يبقى  مرتني،  يل  «جات  الپرييود.  هي  ساعتها  الزمن 

عىل شهرين يف البيت».. 

االنتشار،  يف  بدأ  كورونا  ورعب  البيت  يف  قعدنا  ما  أول 
بينرشوا  اليل  الكورونيني  اخلرباء  من  رسايل  طبًعا  ظهرت 
خالل  من  العريب  الوطن  وأمهات  آباء  مع  أبحاثهم  نتايج 
الواتساب. أشهر قصة كانت منترشة هي إن الڤريوس لما 
بيدخل جسم الواحد، بيدخل من خالل الزور وبيقعد جواه 
من يومني ألسبوع. وفيه إمكانية لمهاجمته والقضاء عليه 
لو الواحد حلقه وهو قاعد لسه يف الزور بأنه يغرغر بمياه 
وملح ويرشب يف سوايل سخنة، إلن الڤريوس بيموت من 

السخونة.

من نص مارس آلخره الدنيا كانت ما بني الرتيقة والسف 
عىل الصني ونكت زي «حبكت تاكل خفاش»، وناس بتسْب 
وبني  منهم.  وانا  الصيين،  الشعب  ويف  الصني  يف  وتلعن 
ناس  فيه  للڤريوس.  موازية  وتفسريات  المؤامرة  نظريات 
اقتنعت  وقت  يف  شخصيًا  برضه  أنا  واليل  جاد،  علياء  زي 
المؤامرة  نظريات  ورا  انساق  إين  ميول  عندي  إلن  بكالمها 
اسمها  حاجة  مفيش  إنه  بتقول  كانت  األشياء،  لتفسري 
ڤريوس كورونا جه من الصني وإنه ده رد فعل جسم البين 
اليل   ،5Gال بتاعت  الكهرومغناطيسية  الموجات  تجاه  آدم 
فيديو  وفيه  الصناعية.  األقمار  يف  تحطها  ابتدت  البالد 
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معني انترش عن صدام حسني وهو بيتكلم عن تهديد أمريكا 
ڤريوس  ده  بيقولوا  ناس  وشوية  كورونا،  بڤريوس  له 
ده  بتقول  وناس  الصني،  بيه  ترضب  عشان  أمريكا  عملته 
عملته الصني عشان ترضب بيه أمريكا أو ترضب بيه العالم 
بيجهزوه  كانوا  ڤريوس  أكيد  ده  بيقولوا  ناس  وحبة  كله. 
َحرضَّ  اليل  «زي  عليه  يسيطروا  عرفوش  وما  المعامل  يف 

عفريت وما عرفش يرصفه».

العبادة،  دور  قفل  قررت  المرصية  احلكومة  مارس،   ٢١ يوم 
وتغيري صيغة اآلذان بدل «يح عىل الصالة، يح عىل الفالح» 
 ،٢٣ يوم  رحالكم».  يف  صلوا  أال  بيوتكم،  يف  صلوا  بقت «أال 
وكانت  الكورونا  ضد  مظاهرة  يف  سكندريني  مواطنني  نزل 
وبيهتفوا:  مسرية  يف  الناس  من  عدد  نزل  األسبوع.  نكتة 
«يااارب ياااارب»، «الله أكرب، الله أكرب»، يف محاولة لتنبيه 
ربنا تقريبًا بإن كورونا داخلة علينا ولو ما اتدخلتش حاًال 
رئيس  أعلن  الصبح،   ٢٤ ويوم  نترصف.  هنعرف  مش  احنا 
 ٦ حلد  مساًء  سبعة  الساعة  من  التجوال  حظر  الوزراء 
كمان،  أسبوعني  واجلامعات  المدارس  توقف  ومد  صباًحا. 
وخىل  والمطاعم  الليلية  والمالهي  الكافيهات  كل  وقفل 

بس خدمة التوصيل للمنازل شغالة.

يف بداية مارس، كان يف فيديوهات منترشة بتقول إنه مش 
الزم نلبس كمامة، ألن الڤريوس مش بيتنقل يف الهوا، وإنه 

األهم نغسل إيدينا وما نلمسش وشنا, ألنه غالبًا الڤريوس 
بيكون عىل إيدينا. لكن عىل آخر الشهر، موجة ما تلبسش 
الڤريوس  إن  بتقول  معلومات  فيه  وبقى  اختفت  كمامة 
ممكن يقعد شوية يف الهوا يف شكل رذاذ صغري خصوًصا 
يف األماكن المغلقة. بقى فيه مكانها موجة مختلفة بتقول: 
ما تلبسوش جوانتيات إلنها مش مفيدة وبتنقل الڤريوس 
ليكم لما بتمسكوا بيها الموبايل وبعدين تقلعوها وتمسكوا 

الموبايل تاين مثًال. 

ورا  منساقة  المعلومات،  بحر  يف  تايهة  دي  الفرتة  طبًعا  أنا 
المرصي  الشارع  شكل  عن  ومنعزلة  العالمية  الزعر  حالة 
وقف،  كله  إلن  الكورونا  قبل  باعملها  كنت  حاجة  أي  وعن 
وعندي إحساس إننا المفروض نقعد يف البيت كلنا حلد ما 
الموضوع ده يخلص. نقعد يف البيت اليل هو بابا ما يزنلش 
(شغلها)  المدرسة  تروحش  ما  وماما  (شغله)  المكتبة 
واحنا ما نروحش اجلامعة وما نروحش السوبر ماركت وال 
نفتح الباب وال نزنل يف أي حتة، حلاااااااد ما احلوار ده يعدي، 
اليل هو كان يف تخييل هيكون بعد أسبوعني تالتة أو شهر 
يفتح  يزنل  يقرر  بابا  ما  كل  القلق  من  باموت  وكنت  مثًال. 
المكتبة أو يعدي عىل السوبر ماركت أو يروح الفرن. قعدت 
تقريبًا عرش أيام مش بانزل خالص. ولما نزلت يف مرة رحت 
السوبر ماركت أنا وأمي، ويف إيديا الكحول والبسة الكمامة 
أنا وهي، لقيت السوبر ماركت زحمة عادي جًدا والشوارع 

زحمة عادي جًدا. الكمامات زادت شوية بس أغلبية الناس 
مش البساها وكأّين يف حالة پانيك لوحدي. وده كان الكالم 
أنا  «هو  زي  كالم  برضه،  ميديا  السوشيال  عىل  المنترش 

وأمي اليل يف حجر لوحدنا وال إيه؟!». 

ما كنتش باعمل أي حاجة كإنتاج ، كان فيه خناقة يف الفرتة 
فيه  تنجز  اليل  الوقت  ده  بتقول: «هو  اليل  الناس  بني  دي 
اليل ماكنتش عارف تنجزه، وتاخد كورس اللغة اليل كنت 
مش  «الوباء  بتقول:  اليل  الناس  وبني  بتأجله..إخل»  دايًما 

مسابقة إنجازات». وهي فعًال مش فرتة إللنجازات 
تاين  يشء  يف  للرتكزي  مين  محاولة  يف  ولكن 

كنت بارسم صحايب. كنت بابقى قاعدة عىل 
وفاتحة  قدامي  االلبتوب  حاطة  السفرة 
ومعايا  هارسمه  اليل  الشخص  صورة 

وسامعة  برسم  وقاعدة  واألقالم  الورق 
صوت األخبار اليل مش بتقف عىل التلفزيون يف 

الصالة، وصوت بطين وهي بتكركب.

بداية التكيف

المهارات  أفشخ  من  ده  التكيف  إن  حسيت 
اليل موجودة عند البين آدم.

اختفت  البيت،  يف  القعدة  من  شهر  تقريبًا  بعد 
وشهييت  الرتجيع،  يف  والرغبة   anxietyالـ
مبالغ  بقى  بشكل  بس  تاين  يل  رجعت 
بس   ،(vegan) نباتية  إين  المفروض  فيه. 
تغلبت  شهية،  بدون  أيام  الـ١٠  حادثة  بعد 

عليها بإين أطلب ديليفري بيزتا، وماكدونالدز، 
وهنا  نباتية،  مش  فرتة  قعدت  أحيانًا.  وسويش 

بنقابل النوع التاين من التوتر، بتاع الطفاسة.

تزامنًا مع ده، أمي كانت عايزة تنجز وتفرش العفش اجلديد 
العزلة  قبل  من  طالباه  كانت  اليل  والسفرة  الصالة  بتاع 
واحلظر، وكان عندها رغبة يف اإلنجاز زيادة كل ما كان شهر 
رمضان بيقرّب. فا كان فيه أيام بتضيع يف تفريغ العفش 
النيش  زي  هتتوزع  أو  هترتمي  اليل  محتوياته  من  القديم 
احلاجات  بنطلّع  السفرة  يف  كلنا  قاعدين  يوم  ضيعنا  مثًال. 
سيديهات،  قديمة،  رشايط  زي  النيش  جوا  اليل  العشوائية 

أمي  جواز  قبل  من  قديمة  ورسايل  بنك  أوراق  دينية،  كتب 
كان  وشكلها  هترتمي  اليل  احلاجات  عليا  ِصِعب  وأبويا. 
إننا  بما  قررت  فا  الدينية،  والكتب  السيديهات  زي  عاجبين 
اسمها  انستجرام  عىل  صفحة  ابدأ  كوروين  فراغ  فرتة  يف 
عليه.  وأحطها  دي  للحاجات  سكان  وأعمل   egyptscans
إنهم  يل  قالوا  صحايب  من  ناس  حاجة،  كام  حطيت  لما 
وابتدوا  األكاونت  باسوورد  بعتلهم  فا  ينضموا،  عايزين 
يحطوا scans مختلفة زي أكياس پالستيك أو علب شاي 
وكاكاو. فتحولت الصفحة إىل collective يف ظرف ساعة. 

يف  وجودي  مع  تكيّفي  من  كبري  سبب  أعتقد 
البيت هو تغري شكل البيت نفسه، وقد إيه 
بقى مريح نفسيًا سواًء يف شكل العفش أو 
ألوانه أو يف المساحات الفاضية اليل بقت 
موجودة أكرت. عالمة من عالمات إين ابتديت 
بتاع  اليومي  روتيين  اختفاء  هي  البيت  يف  ارتاح 
لمدة  الشارع  يف  أتنح  أقعد  البلكونة  أدخل  إين 
ساعة. لما جبنا العفش اجلديد، طلبوا مين يف 
البيت أرسم لهم ٣ لَِوح نعلقهم فوق الكنبة، 
أكرت  من  وكان  فيهم  بارسم  أسبوع  قعدت 
الوقت  فيها  بانىس  اليل  الممتعة  احلاجات 
والسوشيال ميديا عىل األقل لمدة ساعتني، 
الرسومات  تفاصيل  يف  واتسحل  أغاين  وباسمع 

إلنهم كانوا كبار نسبيًا. 

بس  بريجع  فيه  الشغل  شهر  كان  أبريل 
رجع  مؤقت»  «لقاء  برنامج  الهادي،  عىل 
اجتماعات  بنعمل  وكنا  اونالين،  بشكل  تاين 
عىل zoom، أبليكيشن المرحلة. حسيت إنهم 
اليل  البطيء   paceبالـ مبسوطة  وكنت  واحشينين 
بقينا ماشيني بيه يف إنجاز احلاجات، ولو إن فيه ناس كتري 
وقعت مننا يف الطريق بعد كده، بس نرجع ونقول: الوباء 

مش فرتة إنجازات. 

يوم ٢٤ أبريل بدأ رمضان، والناس كانت بتعرب عن ازاي هيكون 
والسهر،  واخلروجات  العزومات  بدون  جًدا  صعب  رمضان 
مع إّين كنت باشوف عىل ستوريز انستجرام عزومات عادي 
برضه. بس رمضان يف البيت خلق روتني لطيف جًدا خالين 
إين  زي  اليوم،  يف  معينة  حاجات  عىل  نفيس  أسّستِم  أقدر 

https://www.instagram.com/egyptscans/
https://www.instagram.com/egyptscans/
https://www.instagram.com/egyptscans/
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الفطار،  بعد  أشتغل  السحور،  قبل  يوم  كل  رياضة  ألعب 
واتفرج عىل فيلم بعد السحور. 

يوم ٢٧ أبريل كان أول يوم أنزل يف مشوار أبعد من السوبر 
ماركت، رحت وسط البلد. الشوارع يف العموم زحمة أقل، 
عىل  كالعادة  لفيت  طبيعي.  بشكل  متواجد  الشعب  لكن 
سعد  رضيح  جنب  مكتبة  صاحب  واحد  اآلخر  ويف  ركنة 
زغلول كان واقف برا بماكينة التصوير ولقاين عايزة أركن 
راح شال الكرتونة اليل حاجز بيها الركنة اليل قدام محله. 
عديت عىل قط الرضيح البميب إلنه كان واحشين جًدا بس 
لقيت شكله متغري وشعره قرص أوي لدرجة إين حسيت إنه 

مش نفس القط. 

إلن  البيت،  يف  الوجود  فراغ  تاين  رجع  خلص  لما  رمضان 
فكرة إن كان فيه معاد محدد أللكل يف اليوم كانت مخليّة 
فيه هدف مشرتك لينا كلنا نحققه. أسبوع العيد، من أول 
إين  العلم  مع  مساًء.   ٥ من  رجع  احلظر  مايو،   ٢٤ احلد  يوم 
رجالة  خمس  وفيه   ٦ والساعة  حاليًا  البلكونة  يف  قاعدة 
قاعدين بكرايس جنب بعض عىل الرصيف قصادي وعربيات 

وموتوسيكالت بتعدي وناس بتتمىش يف الشارع عادي.

كورونا جت

يف  اإلصابات  أرقام  حوالني  ضباب  يف  بقى  مايو  شهر  مع 
بمكالمات  وكمان  ميديا  السوشيال  عىل  قراييت  من  مرص. 
مع ناس من قراييب جالهم كورونا، عدد مش قليل بيقول 
يعزلوا  لهم  بيقولوا   ،١٠٥ بيكلموا  ولما  كورونا  له  بييج  إنه 
يتقال  أو  عليهم  بريدوا  مش  ساعات  أو  البيت،  يف  نفسهم 
الكورونا  تحليل  المستشفيات.  يف  مكان  مفيش  إنه  لهم 
ياخد  المريض  الزم  وبقى  يتعمل،  إنه  جًدا  صعب  بقى 

إمضاء دكتورين عشان يقدر يحلل.

 بابا جاله دور برد يوم ٢٦ مايو، بدأ يكح وحرارته عليت وما 
أخدت  لنا.  تقول  رضيتش  ما  وماما  األوضة  من  خرجش 
بايل إنها بتخيب حاجة وقعدت اسألها: «يا ماما فيه إيه؟ هو 
بابا كويس وال ايه؟»، قالت يل: «آه يا بنيت عادي، ده الدور 
اليل بييج له كل فرتة». بعدين تاين يوم، خرج من األوضة 
وسألته لو عنده إسهال قال يل أل، سألته هي الكحة ببلغم؟ 
ناشفة،  المفروض  كورونا  كحة  طيب  له  قلت  آه،  يل  قال 
وتبقى  يوجعك،  جسمك  أو  إسهال  لك  ييج  والمفروض 
مش قادر تتذوق األكل، وبعدين محدش فينا ظاهر عليه 
نفس  بنستخدم  احنا  عشان  اتعدينا  زماننا  كان  أعراض، 

احلمام.

بس طبعا حبة المعلومات دول ما كانوش كفاية إننا نهدى، 
وفكرة إن حرارته كانت ٣٨,٥ وترتنا وخليتنا نجيب األدوية 
المضاد  منهم  كورونا،  دور  مع  بتتاخد  عليها  بيقولوا  اليل 
وخافض  كحة  ودوا  هو  أخده  مثًال.  زيرثوماكس  احليوي 
للحرارة وفيتامني C وفيتامني D3. عميت لما عرفت، قالت 
ما  يكون  ال  خايفني  كنا  بس  التحليل،  نعمل  نروح  الزم  لنا 
كورونا  له  ييج  التحليل  يعمل  يروح  ولما  حاجة  عندوش 
من هناك. اليومني دول، كانت جارتنا وابنها االتنني تعبانني 
يكون  خايفني  كانوا  وبرضه  كورونا،  عندهم  إن  وشاكّني 
عندهم دور برد عادي ولما يروحوا يعملوا التحليل،ييج لهم 
الڤريوس. بابا حرارته كانت بتزنل وبعدين نقيسها بالصدفة 

يف نص اليوم، نالقيها ٣٨ تاين فا ياخد پاراسيتامول تاين. 

ركزت  لنا،  قالت  ولما  عليت،  حرارتها  ماما  بيومني  بعدها 
بس  بيوم  قبلها  من  بيه  حاسة  كنت  اليل  ضهري  وجع  يف 
ادينا  دي.  المرة  بدري  هتييج  وإنها  پرييود  وجع  اعتربته 
كله.  البيت  أنحاء  يف  انترش  والقلق  پاراسيتامول  لماما 
دي  يل «بس  قالت  امبارح  من  واجعين  ضهري  إن  قلت  لما 
يمكن تهيؤات». كان فيه رفض لفكرة إن ممكن يكون عندنا 
كورونا يف البيت وبتلف علينا واحد واحد، حىت هي فرست 
شوية  من  ساقعة  بمياه  استحمت  بإنها  العالية  حرارتها 
يف  اشتغلش.  ما  والسخان  ضعيفة  كانت  المياه  عشان 
نفس اليوم بالليل شوية، صوت ماما ابتدى يروح ويحرشج  
وانا ابتدى زوري يوجعين وعملنا ماراثون مرشوبات سخنة: 
ليمون،  قرنفل،  قرفة،  تيليو،  كاموميل،  جزنبيل،  ينسون، 
كركم، وميكسات بقى كله مع بعضه. بابا وماما بعد يومني 
مفرهد  وهو  بابا  منظر  بس  استقرت  وحرارتهم  اتحسنوا 

كان مقلق. كان فيه أعراض يف األسبوع ده شبه األعراض 
اليل بيقولوا عليها عن كورونا، وكنا بناخد بالنا بس عشان 
إن  زي  قوي.  اعتبار  بنديها  مش  كويسني  جسديًا  بنبقى 
جايل صداع أنا وملك أخيت يف نفس الوقت، ملك كانت لما 
حىت  ينسون.  طعمهم  كلهم  بتحسهم  مرشوب  أي  بترشب 
بابا اليل سألته يف األول لو بيستطعم احلاجات وقال يل آه، 
إنه  بأسبوعني  بعديها  يل  بتحيك  ماما  ولقيت  بيكدب  طلع 
كان مش حاسس وال شامم أي حاجة بس مش بيقول لكم 
عشان ما تقلقوش. ميار، أخيت الصغرية، هي الوحيدة اليل 
ما ظهرش عليها أعراض، وده كان ملخبطنا بني هل عشان 

هي صغرية؟ وال لسه ما اتعديتش بس.

البديل  ده  إلن  البيت  يف  الدم  تحليل  لبابا  عملنا  ساعتها 
الشخص  حالة  عن  مؤرشات  بتدي  ونتايجها  للمسحة 
جم  ألفا،  معمل  كلمت  أل.  وال  كورونا  عنده  يكون  وممكن 
وبدأنا  النتيجة،  لنا  بعتوا  بيومني  وبعدها  دم  عينة  خدوا 
نبعت النتيجة لدكاترة مختلفني من معارف ماما ومعارف 
يقولوا  شوية  ملخبط.  كان  لنا  بيوصل  كان  اليل  أصحايب. 
النتايج كويسة، وشوية يقولوا ال دي كورونا والزم أشعة 
أشعة  عملوا  راحوا  وماما  بابا  تقريبًا  بيومني  بعدها  صدر. 
صدر، أشعة بابا ظهر فيها التهاب بسيط وكتبوا له تقرير 
اشتباه كورونا، وماما طلعت األشعة 
تمام ما فيهاش 

حاجة.

بتاعه  الصدر  حساسية  دكتور  مع  متابعة  بابا  كمل  فا 
وحجز مع دكتور صدر تاين. 

مرتاحة،  كبرية  بنسبة  بقيت  دي  االحداث  بعد  إين  احلقيقة 
رعيب من استقبالنا للڤريوس قل كتري بعد ما جه ومناعتنا 
قدرت تهاجمه، ده عىل إعتبار انها كورونا فعًال. طبًعا القلق 
لسه موجود إنه هيييج تاين يف أي وقت، وإين برضه مش 
للڤريوس  حاملة  لسة  أكون  ممكن  إلين  امىت  أنزل  عارفة 
وحشين  الشارع،  يف  التمشية  وحشتين  ليه.  أعراض  بدون 
وجاردن  البلد  وسط  وحشتين  القهاوي،  وحشتين  لبيس، 
صحايب  وحشوين  البميب.  الرضيح  وقط  والمنرية  سييت 
واللف بالعربية وقعدتنا يف بيوت بعض والرغي يف مواضيع 

كتري كلها ما لهاش عالقة بالوباء. 

حاليًا أعداد كورونا الرسمية بقت مش أقل من ١٠٠٠ حالة يف 
اليوم. وبقيت أسمع كل يومني عن قراييب بيعييوا، فيه اليل 

وفيه  يتحرك،  قادر  ومش  علقة  مرضوب  إنه  بيحس 
محاليل،  ومعلق  وترجيع  إسهال  بيبطل  مش  اليل 

وجوزها  هي  بسيط  إنفلونزا  دور  لها  بييج  وفيه 
اتكيف  شوية  كل  البيت.  يف  وبيتعاملوا  وعيالها 
افطر  واصىح  البيت  من  والشغل  القعدة  مع 
إين  واحس  اقلق  أرجع  بعدين  واطبخ،  واشتغل 
المفروض أوقف أي حاجة باعملها حلد ما اجلائحة 

دي تخلص، بعدين أرجع أتكيف تاين.
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سندس شبايك

تفريغ صبايح عن الرباهات ﴿bras﴾ ﴿حماالت 
الصدر﴾

عايزة  علشان  مش  براهات.  ألبس  بطلت  فاتت  سنة  من 
أثبت أي حاجة حلد، كربت وفرهدت أوي عالكالم ده خالص. 
نص  يف  ما  حلظة  ويف  بقلق،  بمر  كنت  معينة  فرتة  يف  لكن 
ده  لو  أشوف  عشان  قلعته  بعملها  كنت  نفس  تمرينات 
هيفرق، وبعد أسبوع من عدم لبسه بحجة القلق وصعوبة 

التنفس.. إخل، ما قدرتش ألبسه تاين. 

من  وكتري   ،B-Cup مقايس  إن  رفاهية  عندي  أنا  طبًعا 
صحبايت البنات مش هيشوفوا إن دي تجربة سهلة بالنسبة 
لهم. بس أنا كنت دايًما باخد بايل، خصوًصا يف الصيف، لو 
ركبت المرتو بلبس شال أو چاكيت خفيف. إلين مش بعمل 

ده بنية إين أثبت حاجة حلد.

مؤخرًا، من ساعة الكورونا والعزلة االجتماعية وكل الكالم 
ده، بدأت أنزل أجري الصبح حوالني البيت، يف محاولة إين 
وخدت  التالجة.  كل  آكل  ما  بعد  بلدي  لبطة  اتحولش  ما 
بايل إن اجلري فالشارع من غري برا، يعين.. كان يف حبة نظرات 
طلّعت  النهاردة  فا  وعساكر..  أمن  رجال  من  كده  قد  مش 

أكرت برا مريح عندي من اليل كنت شايالهم، ولبسته.

حتة  البس  مين  مطلوب  تاين،  مراهقة  اين  حسيت  فجأة 
يقيد  محتاج  مفرتس  حيوان  اين  بتحسسين  اليل  القماشة 

جزء ما من جسمه وإال هكون بشكِّل خطر ليل حواليا. 

قلة راحة
قلة  عن  أفصل  عرفتش  وما  بسهولة،  اتنفس  عارفة  كنتش  ما  كرهته، 
الراحة اليل كنت حساها يف الربع ساعة اليل كنت بجري فيهم فالشارع. 
وده خالين افكر فبايق الناس.. الكتري، اليل هيشوفوا عدم لبيس للربا ده 
موقف ما، بس انا جوايا ده مجرد ممارسة حلقي يف أين اعيش، جسديًا، 

زي مانا. 
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https://soundcloud.com/moiraadel/anafaseetkawetsh
https://soundcloud.com/moiraadel/anafaseetkawetsh
https://soundcloud.com/moiraadel/anafaseetkawetsh
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وباء  تفيش  بعد  حياتنا  عن  حديث  يف  صديقة  يل  حكت 
كورونا، أن صديقة لها فقدت القدرة عىل تخيل المستقبل، 
يعد  ولم  عنه  لديها  تصور  أي  فتتت  قد  الفرتة  هذه  وكأن 
المستقبل موجوًدا كمساحة وزمن. ومنذ ذلك الوقت وأنا 
احلالية  اللحظة  تحمله  وما  ومستقبلنا  مستقبيل،  يف  أفكر 

لنا. 
أكرث  الكورونا  ظهور  قبل  مستقبل  من  تصورناه  ما  يبدو   
منذ  مرة  وألول  العام  بداية  يف  أنين  أتذكر  اآلن.  هشاشة 
حوايل ٤ أعوام جلست وحددت عدًدا من األهداف واآلمال 
اليت كنت أسعى لتحقيقها. تخيلت وقتها شكالً لما ستكون 
العام.  من  األوىل  أشهر   الستة  يف  األقل  عىل  حيايت  عليه 
ويف نهاية شهر مارس حينما تحتم علينا العمل من المزنل 
تخيلت أننا سنعود مرة أخرى بعد أسبوعني لنمارس روتني 
الوقت  بمرور  ولكن  خططنا،  يف  وسنميض  الطبيعي  احلياة 
بدا أن األشياء قد تغريت تماًما وما قد تصورته للمستقبل 

لم يعد موجوًدا. 

ترتبط  للمستقبل،  دوًما  تواقني  ولكننا  احلارض  يف  نعيش 
بأنشطة  ونقوم  له  ونخطط  ننتظره  به.  وأعمالنا  حياتنا 
سلبيات،  من  المستقبل  يحمله  قد  ما  لتجنب  يومية 
للمستقبل.  ونفعل  احلارض  يف  نفعل  زمنني.  بني  فنصبح 
ولطالما ارتبط ذلك بالتنبؤ بما قد يحدث فيما بعد، سواء 

سحريا أو علميًا. 
ولكننا غري قادرين عىل عملية التنبؤ بالمستقبل وعادة ما 

تفشل محاوالتنا الدائمة لفهمه وتصوره. 

 بالنسبة يل فحالة تطلعنا للمستقبل دائًما مرتبطة بكسور 
الذي  فالمستقبل  التصورات،  تلك  يف  وتغريات  ورشوخ 

مستقبل ال نعرفه أحمد منيج
نعرفه ال يحدث وكأنه يف حالة دائمة من الفشل أو بشكل 
آخر يف حالة من الميوعة والتفكك. أحد التجارب اإلنسانية 
اليت تذكرين بذلك هي العالقات العاطفية العميقة واليت يف 
ذروتها نبدأ يف رسم مستقبل مشرتك لتلك العالقة ولكن 
تصورناه،  الذي  "المستقبل"  هذا  يتفكك  الظروف  بتغري 
ذلك  هو  العالقة  نهاية  بعد  األلم  أسباب  أحد  ويصبح 
حالة  أيًضا  هي  ربما  وتلك  يحدث،  لن  الذي  المستقبل 
األحداث الكربى والثورات واحلروب اليت يتفكك معها ليس 
ونحن  اجلماعي،  مستقبلنا  بل  الشخيص  المستقبل  فقط 
ذلك  بعد  هزيمتها  ثم  الثورة  انتصار  ذروة  عاش  كجيل 
نعرف جيًدا ذلك الشعور بتغري المستقبل، تفككه واختفاؤه 
تدريجيًا وتشكل مستقبل آخر أمام أعيننا. وأشعر أننا هنا 

أمام حلظة شبيهة يتشكل فيها مستقبل جديد. 
 

واألكاديمي  الكاتب  أتذكر  المستقبل،  يف  أفكر  حينما  دائًما 
هي  "ما  مقاله  يف  فيرش  يصف  فيرش"،  "مارك  اإلنجلزيي  
تتالىش  وقت  بأنه  فيه  نعيش  الذي  الوقت  الهونطوچليا؟" 
فيه أي تصورات اجتماعية راديكالية للعالم، نظرًا لما وصفه 
بحالة من اختفاء المستقبل تدريجيًا، حيث أصبحنا حسب 
إنتاجه  تم  لما  دائم  استحضار  من  حالة  يف  عالقني  قوله 
يف المايض لتصور المستقبل، تمألنا حالة من النوستاچليا 
الذي  الثقايف  اإلنتاج  ويف  اإللكرتونية  الموسيقى  يف  تتجىل 
المايض،  يف  تصورناه  كما  للمستقبل  نوستاچليا  يحمل 
ويسكن احلارض دائًما أشباح ذلك المستقبل غري المتحقق. 
هذه احلالة الثقافية هي جزء من حالة كربى تفشل فيها أي 
تصوراتنا  وخارج  الرأسمالية  خارج  عالم  لتخيل  محاوالت 

القديمة حول المستقبل. 

تظهر هذه اللحظة احلالية بالنسبة يل كتفكك لتصوراتنا عن مستقبلنا 
من  فبالرغم  "فيرش"  عنها  يتحدث  اليت  المستقبل  اختفاء  حلالة  وكرس 
أن الكورونا قد أتت حاملة معها الكثري من التجارب المؤلمة للكثريين، 
ولكنها يف الوقت نفسه نظرًا لكونها تجربة يخوضها العالم كله، تحمل 
األزمة  أظهرت  مختلفة.  فرضيات  تحكمه  آخر  مستقبل  لتخيل  فرصة 
احلالية كذلك مدى هشاشة الوضع احلايل. لذا رصت آمل أن تحرك هذه 
األزمة بداخلنا الرغبة يف التفكري يف عالم آخر يحمل معه رعاية صحية 
أقل  بإيقاع  االقتصادية  واحلركة  التعليم  نظم  يف  وتغري  للجميع،  جيدة 
تسارًعا. تبدو تلك اللحظة وكأنها ستستمر لبعض الوقت واألكيد أننا 
سرنى يف األعوام القادمة آثارها وأننا قد نكون محظوظني لهذه الفرصة 

اليت ستُمكنا من كتابة مستقبل آخر. 
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كوروان فريوس

اياب اياب م الكوروان

مهرجان فايروس كوروان 

مهرجان فريس كوروان

مهرجان فريس كوروان جنن ابوان

خيل ابلك مالفريوس

مبسلمش

مهرجان الكوروان

مهرجان فريوس الكوروان 

جاريت حنان

محمد رمضان

جابر القرموطي

محمد سليم

حمو بيكا  وميرسة

حسن الربنس الصغري

أمري عيد وبهاء

( أحمد بسيوين(مع الفايڤ و ويجز

سيد اوشا

حمو بيكا - التوت - قدوره - شاكوش

حسن شاكوش

كوروان پاليليست
قايمة بأغاين عن كورونا اتعملت بعد انتشاره يف مرص

بش بش لربا

ايما فالحظر ماليني

مهرجان كروان فريس ملوش عالج 

أكوروان سريي فحالك املغرب
 مايش دايلك

مهرجان فكك اي كوروان
 »لو جايل برد او كحه«

مهرجان الكوروان امللعونه

Corona Song

ال نجيكم ال تجوان

EM KEN

حسن شاكوش

ابو ليله واسالم كابونجا

فرقة الداودية البيضاوية

لبنان

اليمنالمغرب

عمرو عمار و امري الدايل

تيم الفنار

Eslam Omar

محمد قحطان وخالد محرم

https://www.youtube.com/watch?v=7RsVl8i_kMg&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vV4dVVPPxSQ&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_dYXFfYLTPw&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=3c-LU9YU9OE&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=L3e4UryXDo0&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dzQSNtTY6Js&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VGS4_5BDGmQ&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CJxceRzHT5c&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=oPGMRuBc2mw&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=V-JRDS8Utuo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd
https://www.youtube.com/watch?v=kSiBfb99V7I&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ejSiifDaCQQ&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=t7Zky7Azl5s&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9nICrhfxK6w
https://www.youtube.com/watch?v=MBGvytkzoVI&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Zm57npTZs9Q&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=wvBI4sB0NEM&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uMD6Wlb6SYA&list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd&index=10
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdOF9-kmtauEZJ_pZ_xlElsqBp8R6LRHd
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العزلة

( أنت السجن الكبري داليدا (إسم مستعار
يف البدء كانت القاهرة۔ 

والفنية،  األدبية،  اإلنتاجات  األخرية  الفرتة  يف  تزايدت 
والمعمارية، والبحثية المتمحورة حول مفهوم «المدينة»، 
حىت إن المجلة اليت أترشف بالمشاركة يف الكتابة فيها اآلن 
بها،  والتذكري  المدينة،  ِذكر  الكوڤيدية».  «القاهرة  معنونة 
ثياب  لون  لمح  الذي  التائه  الطفل  بشعور  أشعر  يجعالين 
عن  الكالم  هي.  أنها  من  ليتحقق  إليها  بالذهاب  ويهم  أمه، 
عىل  كوڤيد-١٩  تخييم  ظل  ويف  عموًما،  احلياتية  تجربيت 
القاهرة باألخص، يبدو كأنه نقطة بداية لوضع أسس لما 
أريد قوله، فإن كنا، كأغلب سكان القاهرة، منهكني ومتعبني 
لنبدأ  فارغني،  الرسير  يف  الليلة  آخر  ويف  و«مترسبعني»، 
بالقول إننا نعلم عىل األقل أننا يف القاهرة. لدي نظرية أن 
تعميم  يف  متضمنة  أيًضا   «x عن «المدينة احلديث  موجة 
بني   (Social Construct) االجتماعي»  «البناء  مفهوم 
واالعرتاف  اإلدراك  والمثقفني.  الفنانني  من  كبرية  رشيحة 
ناتجة  ما  تداعياٍت  نتيجة  اليوم  عليه  نحن  مما  جزء  بأن 
من تجربتنا، بصفتنا قاهريني وقاهريات، هي فرصة لفهم 
بالزمان  محددة  بل  مطلقة؛  ليست  اإلنسانية  التجربة  أن 
والمكان، واألهم من ذلك، فهي فرصة إلدراك أننا مختلفون 
وممزيون عن اآلخرين، وأننا عىل وفاق يف ما بيننا بتجاربنا 
يف  الناس  به  يشعر  ما  وذلك  غرينا،  مع  تماًما  تتشابه  اليت 
ومتشابهون  جًدا  مختلفون  كلنا  إًذا  أيًضا،  األخرى  المدن 

جًدا.  

شيئًا  الكوڤيدية  القاهرة  عن  احلديث  يبدو  األوىل،  للوهلة 
بـ«الطفل  أدبية»  «مزازة  يف  تشبَّهت  كنت  ما  وإال  سعيًدا، 
بلد»  «بنت  أنين  إلثبات  مين  محاولٍة  يف  أمه»،  من  التائه 

جًدا. لكن حدييث عن القاهرة بصفيت قاهرية يبعث بداخيل 
يف  بأنين «أطرش  أشعر  جًدا.  كثرية  ومربكة  سلبية  مشاعر 
يف  باالبتسام  يتظاهر  الذي  الصديق  بأنين  وأشعر  الزفة»، 
فقط  كذبًا،  مايقولونه  كأنه «فاهم»  األصدقاء،  مع  سهرة 
القاهرة.  هي  من  أعلم  ال   … بأنين  أشعر  باالنتماء.  ليشعر 
أن  تتظاهر  لفتاة  للقاهرة،  استرشاقية  نظرة  هذه  ليست 
تناول  تحب  اجلمالية،  بيح  قاطنة  منها  األصلية  النسخة 
ساندوتش الكبدة من عند «عم چيمي اجلميل» (نكات تميم 
متعلقة  لكنها  أدمغتنا)،  عىل  ي-سلمونيال  أن  قبل  يونس 
بعالقيت المرتبكة مع المدينة. للتعبري عن ربكيت يف التعامل 
بوضوح  يتكلمان  أغنيتني،  من  بجزء  أستعني  القاهرة،  مع 
عن «الشارع»، وجدير بالذكر أن االثنتني من كلمات صالح 
چاهني. المقطعان التاليان بتضادهما يبلوران مدى ربكيت 

وحرييت تجاه القاهرة. القاهرة احتضنتين ولفظتين. 

nماجدة الروميl الشارع الواسع ده ليَّا كمان۔۔ 
ده ليَّاo۔ 

يف أغنية «الشارع لمني» لماجدة الرومي، من فيلم «عودة 
االبن الضال» (١٩٧٦) ليوسف شاهني، ترصخ ماجدة يف أول 
دقيقة من األغنية «الشارع الواسع ده ليَّا كمان، ده ليَّا». 
بأن  أشعر  العميقة،  معانيه  وكل  الفيلم  حبكة  عن  وبعيًدا 
رصخة ماجدة لها صدى يف أذين يجعلين أخجل من نفيس. 

جًدا  كبرية  لفرتة  الشارع  كان  القاهرة،  يف  شابة  ثم  كفتاة 
حاجة  وال  آمن  غري  مكانًا  حيايت؛  من  غامًضا  مكانًا  يمثل 
قط  ألعب  لم  مقنع.  سبب  هناك  كان  إذا  إال  فيه  لوجودي 
مع اجلريان، ولم أتعرف عليهم. كان يل صديقة تسكن عىل 

وحدي،  إليها  الذهاب  من  ممنوعة  وكنت  عمارتني،  بعد 
فكان أخوها األكرب منا يأيت ليصطحبين خالل تلك الدقائق 

الثالت، ألن الشارع، بطبيعة األمر، «خطر». 

كربت وأصبحت شابة، فأصبح الشارع ساحة حرب. رصت 
أحرتس من مالبيس، وطول البنطلون، وأحرص عىل تغطية 
يف  مخفيني  ومؤخريت  صدري  أن  دائًما  وأتأكد  الكتفني، 
ثياب واسعة حىت ال أستفز عموم مشاعر الرجال المرصيني 
إذا  علقة»  و«رين  يب  التحرش  عىل  القادرين  المتحرشني 

اعرتضت. 

عندما ابتُلينا بكوڤيد-١٩، أصبح الميش يف الشارع أو التسكع 
عن  للرتفيه  الوحيدة  الوسيلة  هو  األصدقاء  بعض  مع 
النفس. بدأت أتمىش حول المجموعة السكنية اليت أعيش 
بها، وأدركت أن هناك أشياء عديدة لم أحلظها من قبل. كنت 
كالسائحة أتأمل يف الشوارع، أمعن النظر فيها، واكتشفت 
جنائن مهملة جديدة، ورشكة للكليم، ودكتور يحمل اسًما 

مضحكًا. 

يف محاولة أكرث جرأة، تمشيت خارج نطاق العمارات حويل، 
فبدأ شاب يف سيارة أن يتتبعين، محاوًال «شقطي». لم أخف 
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منه ألنين كنت يف حالة من الغضب واإلحباط العميق من 
أوتيت  ما  بكل  سأحارب  بأنين  فشعرت  البيت،  يف  اجللوس 
بيه من أجل «الشارع ده اليل ليا أنا كمان». أريد أن أمارس 
لكنين  ضيًقا،  بنطلونًا  مرتدية  وأنا  الشارع  يف  اجلري  رياضة 
خائفة. إحساس اخلوف ذلك يذكرين بأنين ال أمتلك القاهرة، 

وال أفهمها، وال أستطيع أن أحدثكم عنها وكأنين أعرفها.

تعرف القاهرة؟
أعرفها

عارشتها؟
آه وبرضه ماعرفهاش. 

nالشارع دا أوله بساتني
وآخره حيطة سد

oليَّا فیه قصة غرام ماحكيتش عنها ألي حد
 

 يعرب هذا المقطع، من أغنية «الشوارع حواديت» (١٩٧٧) 
لفرقة المرصيني، بعبقرية عن عدد ال بأس به من العالقات 
العالقات  هذه  تُعترب  مختلفة،  ألسباب  مرص.  يف  الغرامية 
غري «رشعية» يف نظر األهل، والمجتمع، و«الناس»، وحىت 
القانون. هذه العالقات اليت لم يأِوها إال الكافيهات والبارات 
والشارع. الشارع، الذي برغم عالقيت السيئة جًدا به مثلما 
وهي  حيايت،  محطات  أهم  يف  كبري  دور  له  كان  رشحت، 
السيارة  يف  كانت  يل  قبلة  أول  حبييب.  مع  عالقيت  تطور 

من  شكل  يف  أننا  نعرتف  أن  قبل  مقابالتنا  أول  الشارع؛  يف 
أشكال االرتباط كانت يف الشارع؛ األحضان. 

أصبحت  شارعها.  يف  وأنا  القاهرة  من  أهرب  كيف  أعلم  ال   
غري قادرة عىل التميزي بني الوقوع يف ذراعيها والهروب منها 

واالحتماء. 
 مع تطور حالة الكوڤيد، يبقى احلال كما هو عليه، حبييب 
أما  الشارع؛  يف  معه  وأعيش  به  وأعرتف  وأقابله  أعرفه 
أن  مرصة  كنت  اآلمنة.  غري  الداخلية  المساحة  فهو  البيت، 
ألزتم بالتباعد اإلجتماعي، لكن رسعان ما أدركت أن ذلك غري 
تجمعين  اليت  هي  القاهرة  شوارع  أن  أدركت  نفسيًا.  ممكن 
به، وبشكٍل ما، من الواضح أنين أنتمي إليها وأسرتيح فيها. 
اليت  جًدا  الواسعة  للفجوة  أنتبه  جعلتين  كوڤيد-١٩  تجربة 
، وأنين كنت أرتمي يف أحضان  تفصل بني جييل وجيل والديَّ
القاهرة هربًا منهما. قرأت تغريدات ساخرة لشباب يقولون 
البيت.  يف  باجللوس  ومستمتعون  باحلظر،  سعداء  إنهم 
شعرت باحلقد ناحيتهم وتخيلت لو كنت أسكن مع حبييب. 

 
المضحكة  العبارة  وجدت  النص،  هذا  خطة  رسم  أثناء 
الشهرية لشويكار يف مرسحية «سيديت اجلميلة» ترتدد يف 
والله  لكن  كئيبة،  كانت  إن  أعتذر  القاهرة.  عن  معربًة  أذين، 
كبريًا؛  سجنًا  يل  بالنسبة  تمثل  فعًال  القاهرة  إنما  حاولت. 
من  عىل  فيه  وأتباىك  إليه،  وأجري  منه  أجري  كبريًا  سجنًا 
كقاهرية  فأنام  الوباء،  وقت  يف  الفعيل  السجن  يف  ُحبس 

مفرغة مرة أخرى.

جالريي 
العــزلة

قدم ١٠ فنانون\ات مقتطفات من شغل وأعمال 
فنية عملوها وقت ما كانوا قاعدين يف العزلة 
مالمجلة  جزء  تخصيص  قررنا  فا  اإلجتماعية 

يكون جالريي لعزلتهم.
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مصورة ومحررة من إسكندرية مقيمة يف القاهرة، مهتمة بتصوير الصور الذاتية (self portraits) وتصوير صحابها يف 
مساحات مختلفة واللعب بوسائط فنية مختلفة. 

نريمني حجازي

How to get rid of the shadows beneath your eyes.
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Curfew
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Agnes Michalczyk
A visual artist living and working in Cairo. Graduated from Academy of Visual Arts in Leipzig, she 
taught 2012-2019 at the Faculty of Applied Sciences and Arts at the German University in Cairo. 
Her work is exploring the urban space of Cairo through female perspective. She has been working 
on the idea of the body as the territory connecting the personal experience and the public space, 
the surface between the inside and the outside. She works in variety of media, painting, drawing 
and collage, between 2012-2016 mainly focusing on street art contributing to different art projects 
in Cairo and abroad.

Romman - رّمان

We started this project without a big concept 
behind, just as a way to exchange thoughts and 
moments of the day with each other in the 
time when it is not easy to stay motivated or 
inspired. We set a list of words and would send 
each other little drawings or sketches that came 
to our mind. It gave a little push and something 
to look forward to or achieve and with this little  
list of words a flow of creativity came.

Fatma Abodoma
A visual artist from Egypt, her roots belong to the south, the place where she feels peaceful and 
safe. She lived most of her life in Cairo the wild old city that inspires her like nothing else.
Fatma studied Art, and exhibited her work in Cairo/Egypt, Berlin/Germany, Leipzig/Germany and 
Bochum/Germany, New York/USA and Kuwait. She also  published a limited edition art book “Milk 
tea with mint”. She says “Art for me is a therapy, the magic way to full happiness and peace of mind. 
My soul has been rescued by the lovely little paws that keep running in the house and believe me 
there is a lot of them. Last but not least in a previous life I was a whale who loved to sing”.

Romman - رّمان
Now more than ever we connect online for everything, 
fun, work, meetings, this became our way to take a 
moment each day to disconnect and sit with our own 
thoughts and connect in a different way.
A little bit like the old way of writing letters maybe?…
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Tea - شاي

جالريي العزلة

Tea - شاي
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Whale - حوت

Whale - حوت
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Wings - أجنحة
Wings - أجنحة
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فنان تشكييل ومصمم جرافيك.
فادي مكرم ويلسون

جالريي العزلة
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جالريي العزلة جالريي العزلة
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مصمم جرافيك وصحفي، بيشتغل بوسائط متعددة زي المزيكا والتصوير والمونتاچ وبيلعب بالكوالچ كتري يف شغله.
كريم منري

شارع محمد محمود - وسط البلد - ٢٤ مارس ٢٠٢٠

شارع محمد محمود - وسط البلد - ١٣ أبريل ٢٠٢٠
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شارع حسن عاصم - الزمالك - ١٥ مارس ٢٠٢٠

شارع سعد زغول - المنرية - ١٤ مارس ٢٠٢٠
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 مصممة جرافيك ورسامة من القاهرة، تخرجت من جامعة القاهرة قسم فلسفة عام ٢٠١١. وبدأ شغفها بالفن بعد دراسة 
علم اجلمال، تعمل يف مؤسسة حرية الفكر والتعبري منذ عام ٢٠١٦ وشاركت يف عدة مشاريع عن سجناء حرية الرأي والتعبري 
يف مرص. تعاونت مع رسامني من دول مختلفة يف مرشوع ينرش رسائل ايجابية من خالل رسومات للنساء عرب االنرتنت 
عىل  منها «العيش  اختيار  مؤسسة  مع  مشاريع  عدة  يف  شاركت  كما  بالمكسيك.   Take Back the Tech مؤسسة  مع 

اإلنرتنت كنسويات» و «بناء اإلنرتنت النسوي».

امل حامد
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ليىل سيد
انا ليىل ٢٣ سنه ممارسه مستقله للفن منذ ٢٠١٦. خريجة ٢٠١٨ كلية االلسن قسم اللغه األلمانية. شاركت يف ورش ومعارض 
فنية يف اماكن مختلفه داخل وخارج مرص. معريض الفين األول كان اكتوبر المايض بوالية بريمن، المانيا، تحت تنظيم جلنة 
اليونسكو االلمانية. داخل مرص شاركت يف معارض وِورش عمل يف كلية الفنون اجلميلة، دار األوبرا، وزارة الشباب والرياضة 

ومتحف احمد شويق.



القاهرة الكوڤيدية          ٦١ القاهرة الكوڤيدية          ٦٠

جالريي العزلة جالريي العزلة

أحمد أيويب
درست الهندسة يف جامعة المنيا، ودرست الثقافة والفنون يف معهد القاهرة للفنون واآلداب احلرة (CILAS). أستخدم 
الرتمزي (Coding) كممارسة فنية ومهتم بالتقاطع بني التكنولوچيا والفنون. حالياً أقيض زمالة فنية ضمن برنامج «نحن 
مسابقة  يف  أعمايل  عرضت  أمسرتدام.  يف  إمباكت  ومهرجان  القاهرة  يف  «كايروترونيكا»  مهرجان  ينظمه  الذي  بيانات» 
ومعرض «روزنامة ٧» ومهرجان «كايروغرايف» األول. قدمت ورشة إلنتاج الموسيقي بإستخدام الربمجة يف أضف ديسمرب 

.٢٠١٩

الفن التوليدي يشري إىل عمل فين يتم إنشاؤه بشكل خوارزمي، وتوليفه وبنيته خوارزميات برمجيات احلاسوب، يف كثري 
من األحيان ، يستمد الفن التوليدي اإللهام من الفن احلديث، وخاصة فن الپوپ   الذي يستخدم بكثافة األنماط الهندسية 
المنظمة. فيصبح العمل الفين تعاونًا بني الكمبيوتر والفنان. يتم التحكم يف بعض جوانب العمل الفين من قبل المربمج، 
لغة  بإستخدام  أحاول  الفين  المرشوع  هذا  يف  الفن.  يف  والرتتيب  العشوائية  من  كل  يف  الفنان  يتحكم  كلها،  ليس  ولكن 
الربمجة Processing بعمل محاكاة للفن اإلنطباعي وذلك عن طريق إستخدام مجموعة من الصور الفوتوغرافية اليت 
إلتقطها خالل فرتات مختلفة. ومن خالل إستخدم الكود الذي يقوم بدمج فرش ُمعدة مسبًقا وإستهداف الپيكسلز اخلاصة 

بالصورة ودمجهما مًعا مما يعطي الصورة التوليدية هذا الشكل اإلنطباعي.

بدأت هذا المرشوع منذ منتصف شهر أبريل المايض إستلهاًما من أعمال فنان توليدي ياباين وباإلعتماد عىل بعض الدروس 
المتاحة عىل اإلنرتنت وما زال العمل مستمر لتطوير اللوحات اإلنطباعية.
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جالريي العزلة جالريي العزلة



القاهرة الكوڤيدية          ٦٥ القاهرة الكوڤيدية          ٦٤

جالريي العزلة جالريي العزلة

محمد ممدوح، ٢٦ سنة، مصور شارع ووثائقي من اسكندرية. ابتديت اصور باستخدام الموبايل من سنتني ألنه ارسع جًدا 
يف تصوير الشارع أو احلياه اليومية وإلن معظم الصور ايل بصورها بتبقي لقطة مش هتتعاد تاين .

الغورية - أبريل ٢٠٢٠

محمد ممدوح

 ميدان التحرير - ١٣ مايو ٢٠٢٠
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 محطة مرتو الشهداء - ٢٠ مايو ٢٠٢٠

كوبري كلية الطب - ١٣ مايو ٢٠٢٠
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حوارات كوڤيدية

القاهرة الكوڤيدية          ٦٨

جالريي العزلة

.(DADA Movement) فنانة برصية شغلها مستوىح من الطبيعة والثقافة المرصية وحركة الدادا
نبيلة طارق

حــوارات
كوڤيدية

٣ حوارات تموا بالتليفون، بهدف توثيق تجارب 
المستشفى،  يف  أو  البيت  يف  سواء  مرضية 

وتجربة احلجر الصيح.
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 قلتله اميش ازاي واان إيجايب ؟ 
.. أروح أعدي الىل فالبيت؟! 

األعراض ابتدت ازاي؟
والله انا كنت بروح الشغل عادي، وواخد االحرتازية التامة 
مرة  كله  مجاليش  التعب  هو  ازاي.  جايل  هو  ومعرفش 
تكسري  ومرة  كده،  برد  دور  مرة  فرتات.  عىل  جايل  واحدة، 
ومكانتش  حيوي،  ومضاد  أدوية  باخدله  كنت  فا  فاجلسم، 
عاملة حاجة، كان بريوح ويييج. لغاية ما فيوم بقى التعب 
جامد  جسمي  يف  بتكسري  وحسيت  واحدة  مرة  عليا  زاد 
ابتدت  كده  بعد  خالص.  اقف  قادر  ومكنتش  تامة  ودوخة 
السخونية، قعدت ٣ ايام مش عايزة تميش فا كنت باخدلها 

عالج. 
لما رحت المستشفى عشان السخونية ادوين عالج وحقن 
اتكلم  قادر  مكنتش  تروح،  ابتدت  السخونية  كده  وبعد 
وبعد  المستشفى  رحت  طبًعا  فا  اتنفس.  قادر  وال  خالص 
األشعة وبعد التحاليل ادوين عالج وقالويل دي كده مش 

حالة كورونا دا التهاب رئوي.
كانت  واألشعة  حاجة،  اي  يف  ان  مبينة  مكانتش  التحاليل 
برضه  فالبيت  كده  يوم  قعدت  رئوي.  التهاب  ده  ان  مبينة 
تعبان فا قلت اروح اعمل أشعة مقطعية او اكشف برا يعين 
بمعىن أصح والدكتور قاّيل اعمل اشعة مقطعية. فاألشعة 
توجهت  كورونا.  اشتباه  فيه  ان  علطول  بينت  المقطعية 
عالفورر لمستشفى احلميات، اول ما شافوا تقرير األشعة 

االسم: أحمد عبد الفتاح
الوظيفة: فرد أمن يف مدرسة دولية بالمعادي 

تاريخ إجراء احلوار: ١٠ يونيو ٢٠٢٠

العالج  بقى  وابتدى  بس..  دخول،  حجر  عملويل  علطول 
وقعدت عرشين يوم يف المستشفى. عملت مسحة مرتني 

طلعت إيجايب والمرة التالتة طلعت سليب.

المرة األخرية دي الىل هي من قريب يعين؟
سليب  طلعت  يوم،  عرشين  حوايل  من  كانت  دي  المرة  اه 
بس  النهاردة  تطلع  المفروض  كانت  تانية  واحدة  وعملت 
عىل  بعده،  او  بكرة  تطلع  ممكن  ماطلعتش،  لسة  قالويل 

حسب. 

وفات وقت قد إيه بني تاريخ المسحتني؟
ما بني المسحة الىل عملتها االوالنية والتانية حوايل عرش 
ايام. هي جرعة العالج الىل انا خدتها كانت ١٠ ايام، كان عبارة 
عن باراسيتامول وبرشام مضاد وكان يف برشامة تانية كده 
سألت عليها بس مش فاكر اسمها كان الرشيط فيها عامل 

ألف جنيه. حباية الصبح وحباية باللىل. 

دي كنت بتاخدها قبل ما تعرف ان دي كورونا؟
ال ده وانا فالمستشفى، بتاع التمريض قالىل إن الربشامة 
كده  بعد  كذا.  عامل  تمنها  دي  وإن  برا،  موجودة  مش  دي 
الىل  التعليمات  قالك  بس،  أيام  خمس  العالج  مدة  خلوا 

قعدت عرشين يوم يف المستشفى عملت مسحة مرتني طلعت إيجايب والتالتة سليب

جت جديدة إن العالج خمس أيام، فا طبًعا ما بني المسحة 
والمسحة دلوقيت بقت أسبوع عشان األعداد كبرية وبزتيد. 
نفسيته  لو  الواحد  عالنفسية،  بيعتمد  كله  الموضوع  هو 
صعوبات  اي  بدون  دي  ماألزمة  وهايعدي  هيقاوم  كويسة 
المناعة  جهاز  بتقوي  دي  مالعالج.   ٪٧٠ النفسية  خالص، 
هي  ان  فاكرة  الناس  ما  زي  مش  الموضوع  هو  بيقاوم.  فا 
بتييج عىل الزور والكالم ده كله، أل، هي بتلعب عىل كرات 
الدم البيضا. طبًعا بتفقد الدم كرات الدم البيضا الىل عندك 
الزم  علييك.  تخلص  ما  لغاية  فييك  تقاوم  وبتبدي  خالص، 
تاكل  تبتدي  المناعة،  جهاز  برتفع  النفسية  النفسية،  بقى 
كويس وترشب السوايل الدافية زي اجلزنبيل، الينسون، مع 

اللمون مع عسل النحل، وده بريفع المناعة. بس. 

حرضتك رحت  مستشفى ايه؟
مستشفى حميات حلوان. طبًعا انا عايز اقولك إن هناك يف 
مشكلة، او كل المستشفيات عامة فيها مشاكل. مشاكل 
عليك  بيكشف  بس.  الصبح  واحدة  مرة  بيمر  الدكتور  ان 

بالسماعة وممكن مايكشفش كمان. 

وانت والمرىض عامة بتبقوا قاعدين ازاي؟ يف رساير جنب 
بعض وال كل واحد يف اوضة؟ 

اما رحت كان كل واحد فاالوضة لوحده، بعد كده جابويل 
واحد تاين فاالوضة معايا. بعد كده كانوا عايزين ياخدوين 
معاهم  اتخانقت  طبًعا  فا  اربعات.  فيها  تانية  اوضة  يف 
قلتلهم انا دلوقيت ايجايب والىل جاي جديد ده ممكن يكون 
انا  او  أعديه،  اروح  فانا  سليم  لسة  هو  يكون  ممكن  سليب، 
مثًال أخف والىل جاي ده إيجايب فا يييج يعديين، والنفس 
وقلتلهم  اتخانقت  كبري.  يبقى  اربعات  واحنا  األوضة  يف 

هاتصل بالنجدة، وكده ماينفعش ده مش أسلوب عالج. 

فا عملوا إيه؟
الكمامة،  خالع  رحت  مصممني  إنهم  لقيت  ما  طبًعا  أول 

وأول ما خلعت الكمامة كله ميش من قدامي. 
يتكلم  عايز  الىل  بقى  خالص  الكمامة  خالع   مانا  وطول 
أوضة  يودوين  عايزين  عشان  بيا  فاض  كان  يتكلم،  معايا 
يودوين  إنهم  بقى  يعاقبوين  عايزين  كانوا  فا  بس  اربعات. 
الدقهلية. عربية اإلسعاف جت تحت وقالويل جهز نفسك 

عشان تزنل.
مصممني  وكنا  األوضة،  يف  تاين  وواحد  انا  ساعتها  كنت 
اوضة  مايودوناش  عشان  ماألوضة،  مانمشيش  إننا  عىل 
اربعات. فا اتخانقنا مع بتاع اإلسعاف وقلتله عايزينا نميش 

هانتصل ببوليس النجدة دلوقيت، هاتودونا الدقهلية وانا 

 كنت بكلمهم اقولهم خيل بالكوا ماتطلعوش والىل يخرج يشرتي حاجة يكون واحد بس
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مني   غيار،  هايجيبيل  مني  دلوقيت  هنا؟  وأهيل  هنا  ساكن 
انا  يجيبهايل؟  مني  حاجة  أي  انا  عزت  لو  أو  أكل  هايجيبيل 
بعوز مياه كل يوم أو يومني يجيبويل مياه تكفيين عشان 
كانت  يدوبك  فالمياه  تالجة  ومفيش  حر  كان  اجلو  هناك 
إزازة او إزازتني يكفوين عشان خاطر المياه بتسخن. فا طبًعا 

قال طيب مايش خالص وميش. 

انهم  قرار  نزل  كده  بعد  يوم  عرشين  قعدت  وحرضتك  
يخلوا المدة خمس أيام؟

وقفولنا  هم  يوم  خمستارش  وبعد  يوم،  عرشين  قعدت 
ومديرة  إيجايب  واحنا  يمشينا  عايز  دكتور  يف  كان  العالج. 
قالتلنا  إيجايب،  واحنا  تمشينا  عايزة  كانت  المستشفى 
مسحة  عينة  عامل  لسه  انا  قلتلها  روحتين.  وبالفعل 
واعزل  اميش  قالتيل  ازاي؟  أميش  بكرة،  هاتظهر  والنتيجة 
نفسك فالبيت واحنا هانبلغك بالنتيجة. فا مشينا، يدوبك 
دلوقيت  ترجع  الزم  قالويل  بيا  اتصلوا  البيت  ماوصلت  أول 
حاًال، قلتلها مانتوا الىل مشيتوين. خدت هدومي تاين ورحت 
تاين بس اعصايب تعبانة ومترنفز ومتضايق. تعبت فاليوم 
ده فا قالوا المديرة هي الىل عملت كده وهي مشيت .تاين 
يوم جه دكتور تاين عايز يمشيين، قلناله أل مش هانميش 

واتخانقنا معاه، فا العالج وقف اول ما الدكتور ده ما بقى 
معانا.

ده كان تاين يوم بعد ما مشوك ورجعوك؟
اه اه الدكتور الصبح قال انتوا كويسني امشوا، قلتله اميش 
ازاي وانا إيجايب ؟ أروح أعدي الىل فالبيت؟ قلتله انت كده 

عايز تعميل مشكلة كبرية. 

وحرضتك لما رجعت البيت اخدتوا احتياطاتكم ازاي؟
وزارة  بتوع  إيجايب،  مسحة  أول  نتيجة  إن  عرفت  ما  أول 
المخالطني  مني  «انتوا  وسألوين  بيا  إتصلوا  الصحة 
واسماءهم ايه» وكانوا بيتصلوا بيا برصاحة كل شوية. انا 
جًدا.  جامد  احتياطاتها  واخدة  كانت  المدام  تعبت  ما  أول 
لوحدي،  بتاعيت  الهدوم  غسيل  لوحدي،   ورشيب  أكيل  كان 
ليا فوطة لوحدي، احلمام بيتعقم قبل وبعد ما استخدمه، 
واألوالد بعيد عين خالص. كانت بتقولهم معلش بابا تعبان 
ابعدوا عنه شوية، ده قبل ماروح المستشفى خالص. وبعد 
كده بقى لما رحت المستشفى وعرفت إن النتيجة إيجايب، 
ابعتلهم  عايزاين  الصحة  وزارة  كان  إلن  بأهيل   اتصلت 
كده  قد  هايبقى  مش  المنظر  قلت  فا  تاخدهم،  اإلسعاف 

الواحد لو تعامل ان ده دور برد محدش هايتعب.. إلنها  بتلعب عالنفسية وعالمناعة

واخوايت  ووالديت  والدي  كلهم.  وجبتهم  بيهم  فاتصلت 
ومرايت وعيايل وكله، وراحوا عملوا تحاليل واشعة عالصدر 
وطلعوا احلمدلله كويسني. قالولهم برضه انتوا عزل فالبيت 
١٤ يوم. فانا كنت بقعد اكلمهم انصحهم بالسوايل الدافية 
والغذاء الكويس، وبقولهم يعتربوا ده دور برد، ماتعتربوش 
وخالص  عالجه  ياخد  واحد  وكل  خالص،  كورونا  دي  إن 
عىل كده. فالمستشفى كتبويل عىل عالج بس هم اشرتوه 
من برا. بس كنت بكلمهم اقولهم خيل بالكوا ماتطلعوش، 
يكون  حاجة  يشرتي  برا  يخرج  والىل  عالمسافات،  حافظوا 
يغسل  يرجع  ولما  يوم  كل  يشرتي  يخرج  الىل  بس  واحد 
ايده ووشه كويس بالصابون ويغري هدومه وكل ده يعين. 
يف  كان  صعب.  كان  فالمستشفى  شافه  الواحد  الىل  إلن 
أطفال كترية فالمستشفى، انا اسمع إن األطفال مبيأثرش 

عليها لكن تنقل العدوى.

قاعد  بتبقى  مالمستشفى  خرجت  ما  ساعة  من  انت 
فالبيت وال بتزنل؟ 

اه انا قعدت ١٤ يوم عزل فالبيت بعد ما خرجت علطول بعد 
اول نتيجة سليب. 

طيب، حرضتك هاتعرف النتيجة بتاعت المسحة اجلديدة 
قالولك بكرة صح؟

بقى  عارف  مش  فا  عالواتس،  هانبعتهالك  قالويل  بكرة،  اه 
كانت  هناك  المعاملة  طبًعا  بعده.  أو  بكرة  يبعتوها  ممكن 
«انت جاي ليه ومش عارف ايه» قلتلها هاتبعتهايل ازاي انا 
بقى  قالتيل  فا  حاجة.  اي  ومعيش  واتس  رقم  وال  معيش 

هبعتهالك عالواتس. ومنتظر الرسالة مفيش حاجة جت.

مسحة  تعملوا  محتاجني  ليه  سليب  نتيجة  يف  لو  وهي 
تانية؟

نفيس  اخد  قادر  ومكنتش  تاعبين  صدري  لسة  كان  عشان 
خالص بعد ما خرجت. اي مجهود بعمله أو لو خرجت أي 
عند  كشفت  رحت  نفيس.  اخد  قادر  مش  أالقيين  مشوار 
وقت  هياخد  ده  الموضوع  قايل  خرجت  ما  بعد  برا  دكتور 
االلتهاب  لله  احلمد  إن  وقايل  كويس  عالج  بديك  انا  بس 
الشعب  يف  التهاب  يف  بقى  رئوي،  التهاب  مبقاش  الرئوي 
صدرك  هايتعب  الرئوي.  االلتهاب  نتيجة  وده  الهوائية، 
شوية وهايسيب اثر معاك لفرتة معينة، بس فرتة معينة 
حسب  عىل  سنة،  ممكن  شهور  ست  ممكن  أعلم  الله  دي 

يعين.

وحد طلب منك تعمل مسحة تاين وال إنت الىل رحت؟
تاين  المستشفى  رحت  وبعدين  برا  دكتور  عند  كشفت  انا 
اروح  الزم  فا  اجازة،  مديين  كان  برا  الىل  الدكتور  عشان 
المستشفى تاين عشان يكتبويل عىل اجازة عشان فالشغل. 
فا الدكتور بيكشف عليا تاين هناك وبيكتب تقريره برضه. 
المسحة  هي  قلتلهم  تانية،  مسحة  اعمل  خش  قالويل  فا 

االخرانية دي سليب، قايل مايش هانعمل زيادة تأكيد.

النتيجة  الله  شاء  ان  يارب  جًدا  شكرًا  تمام  طيب،  اوكيه 
تطلع سليب وتبقى كويس. 

سمعيت عن البالزما؟

بالبالزما  بيتربع  بيخف  الىل  ده،  الموضوع  سمعت  انا  اه 
بتاعته للناس. 

المصل  من  دكتورة  وواحدة  الصحة  بوزارة  اتصلت  اه 
فا  اخلميس  يوم  اروح  عايزاين  وكانت  بيا  اتصلت  واللقاح 
جاي.  الىل  االسبوع  خليها  فا  عالج  باخد  لسة  انا  قلتلها 
يقدر  لو  يخليه   هناك  شافه  الىل   الواحد  خاطر  عشان 

يساعد بأي حاجة يساعد يعين. 

اتكلمت عىل رقم إيه؟
وزارة الصحة، الىل هو ١٠٥، كلمتهم برصاحة قعدوا يشكروين، 
فا  ايه.  تعمل  وهايقولك  هيكلمك  تاين  حد  يف  وقالويل 
اتصلت بيا دكتورة من المصل واللقاح وكانت عايزاين اروح 
خليها  عالج  باخد  لسة  اين   قلتلها  فا  النهاردة،   ، اخلميس 
االسبوع الىل جاي اكون خلصته. عشان المشوار بعيد عليا 
رقمي  اكتب  قالتيل «مايش  فا  نفيس.  آخد  هقدر  مش  وانا 

واي وقت عايز تييج فيه كلمين ونظبط مع بعض».

اي  تقويل  عايز  انت  تانية،  اسئلة  اي  معنديش  انا  طيب 
حاجة تانية؟

حاجة  دي  إلن  هتموتهم  كورونا  ان  متفكرش  الناس  ان 
بتاعة ربنا سبحانه وتعاىل وكل واحد ليه أجل، هو الواحد 
إلنها   هايتعب..  محدش  والله  برد  دور  ده  ان  تعامل  لو 
بتاع  الغذاء  خدت  لو  بس.  وعالمناعة  عالنفسية  بتلعب 

تقوية المناعة واحلاجات دي هتبقى كويس.
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الموضوع بدأ مع حرضتك ازاي أو امىت ابتدييت تالحظي ان 
عندك الفريوس؟

احلقيقة هو انا بقايل فرتة طويلة من قبل حدوث المرض، 
بشكل  يعين  دي  الدراسية  السنة  اجلامعة،  يف  بدرس  كنت 
إلن  شوية.  منخفضة  معنويايت  مرة  كل  باروح  كنت  عام، 
مجتمعه  ومشاكل  لمشاكله  واعي  بيبقى  الىل  الشخص 
مستواهم  بقى  الطلبة  ان  واعية  يعين.  هًما  أكرث  بيبقى 
اضعف، وعارفة لما تبقي مشغولة جًدا ذهنيًا، مش عايزة 
فاحلالة  االنبساط.  عدم  من  حالة  هو  بس  اكتئاب  اقول 
عىل  مأثر  كان  ده  إن  وأعتقد  كويسة،  مكانتش  المعنوية 

جهاز المناعة عندي.
والمجهود  اإلجهاد،  مع  الزعل  مع  مبسوطة  مش  يعين 
مشاريع  شوية  عندي  كان  فيوم  ببذله.  كنت  الىل  اجلبار 
وقويل شوية مجهودات عىل شوية انشغاالت فا ده اضعف 
المناعة فا جايل حالة إعياء شوية. وده عكس نفسه عليا 
العمود  هي  الىل  تانية  صحية  كمان  مشكله  عندي  انا  ألن 
عندي  المرض  بداية  خىل  وده  تعبان،  كان  بتاعي  الفقري 
تاين  شكل  يف  تعبانة  عىل  زهقانة  كنت  إلين  مفهوم،  مش 
االحاسيس  مكرس،كانت  جسمي  يكون  لما  المرض  كان  فا 
ببعض  كده  قبل  بحس  انا  كنت  فالبداية  بيها  حسيت  الىل 
منها، زي ان انا مجهدة، وجسمي مكرس، ومصدعة. اخدت 

كده كام يوم مش مدركة ان ده ليه عالقة بالكورونا حلد ما 
بدأت أكح كحة جامدة، فا ده كان عرض جديد بقى مكنش 

موجود عندي. 
بعد شوية األمور اتضحت، لقيت نفيس ريقي ناشف اوي، 
عندي  عيب  وده  كتري  مياه  مبرشبش  الىل  النوع  من  وانا 
بحاول أتخلص منه ومش عارفة بس لقيتين بشكل رهيب 

برشب كميات كترية جًدا جًدا من المياه.
كل ده عىل فكرة يف ٣ أيام، بعد كده علطول احلالة ابتدت 
بدأت  فا  أتنفس،  عارفة  مش  إين  أحس  وابتديت  تتدهور، 
تليفونيًا  كده  خاصة  عالقات  دايرة  يف  اسأل  بالتليفون 
حاويل  فا  الكورونا  أعراض  من  شبه  يف  ده  قالوا  فا  أطباء 
تعميل المسحة. حاولنا اننا نعمل المسحة لقينا الموضوع 
هياخد مننا وقت فا قالولنا طب برسعة اعملوا أشعة هي 

الىل هاتحسم صدرك حالته إيه.
فا عملنا األشعة وظهرت يعين رغم ان معداش تلت ايام او 
اربع ايام، بس اربع ايام من شعوري من ان انا عندي كحة 
وريقي ناشف وكده. فا نمت بقى ومقدرتش بعد ما األشعة 
بمجرد  يعين  واإلجهاد  أكرت،  بزييد  اإلعياء  إن  حسيت  بانت، 

اين بروح التواليت او بتحرك بتعب اوي.
عميل  حد  وال  مسحة  ومخدتش  كورونا  إنها  عىل  تعاملت 
الىل  فاحلاجات  حىت  ثقة  معنديش  احلقيقة  إلين  حاجة 

حاولنا نعمل المسحة لقينا الموضوع هياخد وقت.. قالولنا طب برسعة اعملوا أشعة

الحالة املعنوية مكانتش كويسة.. 
وأعتقد إن ده كان مأثر عىل جهاز املناعة 

االسم: إلهام عبد احلميد
 الوظيفة: دكتورة يف كلية الدراسات العليا للرتبية 

السن: ٧٠ سنة
تاريخ إجراء احلوار: ١٠ يونيو ٢٠٢٠

الناس  كانت  اذا  إال  مفيش،  او  فيه  ويقولوا  بياخدوها 
دي.  واحلاجات  المستشفى  وهاتزنل  جًدا  متدهورة  حالتها 
لكن دكتور صدر كبري قايل هي حالة كورونا وكل االعراض 
المضادة  األجسام  من  نعرف  نقدر  كده  بعد  وممكن  هي، 
كل  مزنلية  زيارة  هانعمل  لكن  نشوفها  لما  دي  واحلاجات 

تلت اربع ايام كده.
كان  فا  ومكانيًا  انسانيًا  يعين  مننا  جًدا  قريب  دكتور  ويف 
بيجييل كل يوم واحلاجات الىل كانت بتتعمل فالمستشفى 
هو كان بيعملهايل مالبيت، زي انه يعرف نسبة األكسچني 
دي  واحلاجات  السكر،  ويقيس  الضغط،  ويشوف  الدم،  يف 

كلها.
 كانت فرتة صعبة جًدا، لكن زي ما بقولك الفرتة األوالنية 
بعد  جًدا،  تعبان  فيها  الواحد  الىل  أيام،  عرش  حوايل  كانت 
كده أسبوع كنت واعية لنفيس بس برضه تعبانة بس عندي 
قدرة عىل إن انا أمسك المعلقة وأأكل نفيس واحلاجات دي، 
بعدين دخلت بعد كده عملت أشعة مرتني، مرة كانت احلالة 
زي ما هي وده خالنا طبًعا يف حالة نفسية مش كويسة، 
إلن حسينا ان االلتهاب الرئوي جامد وإن رغم كل المجهود 
معرفش  انا  األيرس،  الفص  الشمال،  الفص  بنبذله  الىل 
بالظبط كام فص لكن الىل اعرفه ان هو كان ملتهب التهاب 
واسع يعين، مكنش اتحسن فا ده عملنا إحباط شديد لمدة 

حوايل أسبوع كمان أو تمن أيام.

هي األشعة التانية انتوا عملتوها بعد قد ايه؟ 
كويسة،  النتيجة  مكانتش  فا  يوم،   ١٢ حوايل  بعد  كتري  بعد 
يعين زي ماهو بس محصلش تدهور، يف األشعة بقى التالتة 
حصل تحسن، يعين شفنا إن يف تحسن وده كان باين عليا 
طبًعا  كورس  يف  كان  خلصت،  نفسها  الكحة  مع  نفيس  انا 
عالج شديد جًدا، يعين انا فاكرة إن مع المضادات احليوية 
لصدري،  حاجات  باخد  كنت  باخدها،  كنت  الىل  األساسية 
وحاجات للتنفس، وحاجات اللستنشاق، وحاجات لتقوية 
بتاع  ايه  اسمه  ده  والتاين  تاميفلو  خدت  المناعة،  نظام 
مشاكل  يبقاله  ممكن  إنه  عليه  قالوا  هم  الىل  الروماتويد 

واحلاجات دي.

قالوا عليه انه فيه مشاكل؟
اه الىل هو اخلاص بالروماتويد عارفاه؟ اسمه ايه…

انا سمعت إنهم بيقولوا يف دوا خاص بالمالريا
بالروماتويد،  خاص  ودوا  بالمالريا  خاص  واحد  هو  اه 
فأخدتهم، والدكاترة كانوا بيطمنونا إنه ناس بتاخدهم كتري 

اوي، إلن دي حاجات تم تجريبها قبل كده عىل بين آدمني 

 يف تجربة العزل  المزنيل العالقة الطيبة الىل بيين وبني جوزي هي الىل أنقذت الموقف
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السنني  لعرشات  طويلة  لفرتات  وخدوها  اوي  كترية  يعين 
مثًال.

أدت  أخدتها  الىل  األدوية  يعين،  احلمدلله  استجبت  فانا 
بقى  أدركنا  ساعتها  تحسن،  األشعة  يف  وظهر  الستجابة 
أخرج  إزاي  األزمة،  من  اخلروج  إسمها  جديدة  مرحلة  يف  إن 
بالتدريج، وعملية التغذية يكون شكلها إيه وكان ليا نظام 

طبًعا والزال النظام ده.
كل  مش  يعين  اثار  ليها  عمرية  مرحلة  كل  كمان  إن  أعتقد 
زيي  شهرين  أو  ونص  شهر  أو  شهر  هتاخد  بتبقى  الناس 
كده، أعتقد السيتينات غري اخلمسينات غري التالتينات، وإن 
عمرية  مراحل  يف  الوفيات  من  كبرية  أعداد  يف  طبًعا  كان 
الموضوع،  عن  كتري  قراييت  من  الفريوس  لكن  مختلفة، 
بيكون  تقديري  يف  وده  بعض  عن  مختلفة  البرش  استجابة 
ولذلك  أوي،  تعبان  الشخص  فيها  بيكون  بلحظة  مرتبط 
انا يعين بانصح أي حد إن هو الزم يحافظ عىل نفسه من 
ناحية النظام الغذايئ ومن ناحية احلالة النفسية، ورياضة، 
الرياضة كمان بتخيل الواحد يخرج من حالة اخلمول والزهق 
والكالم ده، دي كلها مقومات لمقاومة الفريوس، وهو ده 
السبب يف إنهم بيقولوا األطفال مش بيعييوا أو لو حصل 

بيخفوا برسعة إلن عندهم اجلهاز المناعي أعتقد أفضل.
 

تجربة العزل المزنيل كانت عاملة ازاي؟
المهم بالنسبايل عىل المستوى الشخيص يف تجربة العزل 
وبني  بيين  الىل  الطيبة  العالقة  اإلنساين،  المستوى  كان 
جوزي هي الىل أنقذت الموقف. احلقيقة هو كان معايا لفرتة 
شهر كامل هو الىل برياعيين وبيعميل األكل وكل حاجة دون 
خوف. احلقيقة هو بيصححيل دلوقيت وبيقويل شهر ونص 

هاهاها. فا العالقات اإلنسانية لما بتكون األرسة فيها تفهم 
أو وعي أو فيها تحرض بتفرق.

بنتصل  كنا  إحنا  الباب.  علينا  يخبط  حد  مخليتش  انا  فا 
وبعدين  شوية  الباب  قدام  تقعد  تجيلنا  احلاجة  بالتليفون 
تتاخد، وجوزي يتعامل معاها ويطهرها. وال حىت الشغالة 
جاتيل  ما  أول  من  لنفسنا  عزل  عملنا  يعين  بتييج،  كانت 
الكورونا واكتشفنا إنها كورونا. وعىل فكرة انا ماكتشفتش 
إنها كورونا إال فاآلخر خالص، يعين انا عملت األشعة وهي 
مؤرشات  فيه  حصل  اليمىن  الرئة  يف  فص  يف  إن  أثبتت 
نقدر  احنا  إن  من  أرسع  األحداث  كانت  كورونا.  إنها  تقول 
تحليالت  انا  عملت   يعين  دي.  واحلاجات  التحليل  ناليق 
فالبيت وأشعة، وده يدل برضه عىل ان ناس كتري اوي من 
البسطاء، مش بس قضية وعي او ال وعي لكن قضية وضع 
مادي. يعين هل ممكن إنهم يقدروا يروحوا يعملوا اشاعات 
ويجيبوا دكاترة متخصصني بإمكانيات عالية؟ فا يف قطاع 
وده  إيه،  يعمل  عارف  مش  إلنه  مأزوم  هيكون  جًدا  كبري 
أوي  كبري  قطاع  ويف  تتبناه.  الدولة  المفروض  الىل  القطاع 
ده  إن  متصورة  يعين  فالكالم،  ثقة  أزمة  عنده  الناس  من 
دور انفلونزا بس فيه وراه حاجات مستخبية. فيه إشاعات 

بتقول إن هو خطر، وكالم من أصحاب نظرية المؤامرة.

قعدنا حوايل زي ما بقولك شهر ونص فعًال.. قافلني عىل نفسنا الباب ومحدش زارنا

اه دول كتري اوي
كله  العالم  فريوس  ده  وان  المؤامرة  نظرية  اتجاه  يف  اه 
بيستخدمه. بياخدوا القشور وبيعملوا فيها ان ممكن تكون 
دي حاجة مصطنعة وهاتخلص لوحدها. ولغاية دلوقيت انا 
بقعد عىل الفيسبوك وأشوف ناس من المثقفني الواعيني 

جًدا بيقولوا كالم شبه كده.
طبًعا يف قطاعات كبرية من الناس مش عارفة ايه احلقيقة 
ش، يعين معندهاش مانع انها تقعد مع حد  وبالتايل بتلطَّ
وماتلزتمش بفكرة العزل فالبيت. يف حالة تخبط من وجهة 
نظري عىل مستوى الناس والشعب وكمان زيها عىل مستوى 

القرارات الىل بتتاخد من خالل احلكومة أو المسؤولني.

ما  ساعة  من  ايه،  قد  فرتة  بعد  كانت  التالتة  األشعة 
حرضتك بدأيت تعيي؟
بعد اسبوع بالظبط

تالت واحدة الىل هي فيها تحسن؟
كده  وبعد  أسبوع  بعض،  زي  كانوا  بأشعتني  مريت  ال،انا  ال 
حوايل عرشة حدارش يوم، من االسبوع، يعين أسبوع وبعد 
انا  يعين  فرتة  احلقيقة  يعين  يوم،  اتنارش  االسبوع  بعد  كده 
لما اتحسنت اتحسنت تماًما يف األسبوع األخري، مامريتش 
واألسبوع  األوالين  فاألسبوع  قعدت  طفيف.  تحسن  بفرتة 
شبه  كانوا  يوم  ستارش  خمستارش  عىل  مثًال  دخلت  التاين، 

بعضهم، األشعات يف الفرتتني كانوا زي بعضهم بالظبط.

اإلصابة  بعد  ازاي  عامل  كان  البيت  اسألك  عايزة  كنت 
والعزل بتاعكوا كان شكله عامل ازاي وكده؟

البيت نفسه؟ مش فاهمة البيت بمعىن ايه األثاث يعين؟

ازاي  بتتعاملوا  كنتوا  فالبيت  انتوا  قصدي  انا  هاهاها  أل 
بعد ما بقييت احسن

حد،  اي  من  اكرت  شوية،  صارمة  كانت  قرارات  اخدنا  احنا  ال 
تقريبًا  بعد  تزورين  تييج  انها  حابة  كتري  ناس  يف  كان  يعين 
بعد  انه  عارف  الكل  كان  فا  مريض  من  اسبوعني  خدت 
يعين،  خفيت  خفينا،  خالص  احنا  ان  ممكن  انه  دي  الفرتة 
بقولك  ما  زي  حوايل  قعدنا  أل،  قلنا  بس  يجويل،  انهم  فا 
زارنا.  ومحدش  الباب  نفسنا  عىل  قافلني  فعًال،  ونص  شهر 
فني بقى بعدها بفرتة طويلة، كانت يف مناسبة يعين يمكن 
يييج  انه  سمحناله  واحد  أول  مجد  كان  البداية  شهرين، 

إلن هو كان اولريدي بيييج ويقف عالباب مسكني. اه والله 
احلقيقة، وباباه كان بريفض انه يخليه يدخل، فا كان يقوله 
طب بس ادخل من بعيد طب بس اشوفها، أل مفيش حد 
يدخل. فا كان اول واحد سمحناله انه هو يييج وأخته، وكنا 
ساعتها هايبني الموقف وهما كانوا هايبني الموقف فا كنا 
البسني الكمامات كلنا، ولغاية دلوقيت بنعمل كده، البسني 
وبعد  لقاء  أول  كان  ده  بعض.  عن  بعاد  وقعدنا  الكمامات، 

كده جت مناسبة عيد ميالدي فا جم.
فا يعين بدأت يبقى فيه زيارات بس عىل خفيف وهم بيبقوا 
مستعدين، عكس الناس الىل بيشوفها لما بزنل كنت اروح 
اعمل االشعة المقطعية نزلت مرتني او تالتة، كنت بتخض 
لكن  خاالص.  ملزتمني  مكانوش  احلقيقة  يعين  الناس  من 
إلن  يعين  تقريبًا  ويعين  هم،  دول  االسبوعني  بادئني  لسة 
قبل  لكن  دي،  طبًعا  وكده  الغرامات  فكرة  عىل  قالهم  حد 
كده مكانوش بيلبسوا حاجة. بس فا بدانا دلوقيت بنشوف 
مثًال،  اسبوع  من  اقل  مش  يعين  طويلة  فرتات  عىل  بعض 
كل اسبوع مرة. وبرضه بنقعد عىل مسافات وانا مش بزور 
يعين الزيارات العائلية أل، يعين لماما وإلخوايت والكالم ده 
جاييل  الشخيص  المستوى  عىل  انا  حاجة،  كل  موقفني  أل 
يمكن  ستة  شهر  عىل  قلتلهم  رفضت،  رسالة  اناقش  انا  إن 
لو سمعت ان األمور اتحسنت يف شهر سبعة اعمل او ابدأ، 
منفعيش، رغم ان يف كالم عىل ان يبقى فيه امتحانات خالص 
عالمشاركة  موافقة  مش  احلقيقة  انا  بس  ده،  من  وكالم 

يعين. 
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فني  مسافر  كنت  انت  وتقولنا  بنفسك  تعرفنا  ممكن 
ورجعت ليه مرص يف أوقات كورونا؟

بقايل  أوكرانيا  يف  عايش  المسبكاوي،  يوسف  اسمي  انا 
كانت  كورونا  حصل  ما  وقت  ومن  طب،  بدرس  سنني،   ٤
حاجة  أول  ففي  إجالء،  لنظم  محتاجني  اننا  بتتكلم  الناس 

يعين رجعنا.

عندك  كانت  الىل  الناس  أغلب  عشان  رجعت  انت  يعين 
كانت برتجع بالدها يعين وال ايه؟

مكنتش  االول  يف  انا  يعين  الناس،  أغلبية  عشان  مش  ال 
هايزنلوا،  مكنوش  الموضوع  أول  الناس  وأغلبية  هزنل، 
شهر  تالتة  أسبوعني  هايبقى  الموضوع  إنو  فاكرين  كانوا 
متوقع  مكنش  هتفتح،  والدنيا  هتفتح  واجلامعات  بالكتري 

إنها تستمر كل دا يعين.
أوروبا  يف  تزنّق  وابتدت  فعًال،  تقفل  ابتدت  الدنيا  فلما 
أل  هو  فالىل  تتكلم  وتبتدي  تقلق  بقى  ابتدت  الناس  كلها، 
بتتكلم  مكنتش  السفارة  األول  يف  يعين،  فني  السفارة  هي 
عىل حاجة، يعين انا فاكر أول أسبوعني يف احلجر، انا كلمت 
السفارة يعين مش عشان حاجة يعين.. من الفضول يعين 
معندهمش  القيت  كلمتهم  أصًال،  الزنول  يف  بفكر  مكنتش 
هو  أل  قاليل  إيه،  هتبقى  اإلجالء  نُُظم  بقوله  انا  فكرة،  أي 

ويمكن  موافقة  هناخد  بس  طيارة  هي  دي  إجالء  مفيش 
هزار..  دا  قلت  يعين  ساعتها  ومن  ماتجيش..  ويمكن  تييج 

بس. 

الوضع كان عندك يف البلد كان عامل ازاي وقت ما قررت 
ترجع؟

لما انا ابتديت آيج كانت الـ peak بتاعتهم يعين كانت القمة 
 ٣٠٠ يف  بيبقى  كان  هو  الىل  يعين..  بتاعهم   curve الـ بتاعت 
والكالم  تجول  حظر  معملوش  هم  يعين  مثًال..  اليوم  يف 
بس،  عادي..  وقت  اي  يف  تزنل  انها  ليها  كان  الناس  هي  دا 
وطبًعا يف رشطة بتعدي وكده، بس مبيكلموش حد يعين، 
بس هو الفكرة إنو الناس فعًال كانت قاعدة يف البيت يعين، 
شافوا  هم  عشان  حاجة،  أي  بتعمل  مكنتش  الناس  حرفيًا 
ِّلنا يومني هانقعد  يعين الىل جنبهم الموضوع قريب، ولو هب
كانوا  كبلد  هم  فعًال  يعين  يعين،  لقدام  سنتني  سنة  نندم 

مسيطرين عىل الموقف يعين,

انت أصًال جيت امىت؟
احنا جينا يوم ٥ مايو، وصلنا مرىس علم يوم ٥ مايو. 

جانب  من  احلجر  عن  عندك  كانت  الىل  المعلومات  إيه 

 املضحك يف املوضوع إنه حجر صحي 
طب عاملني اوضة دابل ليه؟ مش فاهم

االسم: يوسف المسبكاوي
 الوظيفة: طبيب برشي 

محل اإلقامة: مقيم بأوكرانيا ألغراض دراسة الطب
تاريخ إجراء احلوار: ٣ يونيو ٢٠٢٠

السلطات المرصية قبل ما تاخد قرار الرجوع؟
كان عندي معلومات عن احلجر قبل مايج بـ ٤ أو ٥ أيام مثًال، 
فدي تعترب..، ال قبل ما أقرر؟ لو السؤال كده، قبل ما أقرر أن 
أنا أنزل؟ فأل مكنش عندي أي معلومات، قبليها بإسبوعني 
هايبقى  المفروض  احلجر  وال  معلومات،  اي  عندي  مكنش 
األوتيل  وال  بس،  األوتيل  وال  بس،  طريان  إيه،  شامل  كام، 
كمان، وال اإلقامة، وال الرجوع للقاهرة أصًال من مرىس علم، 
احلاجات دي كلها .. أو مثًال مكان اإلقامة دا اتعرف هناك، 
والرجوع من مرىس علم للقاهرة دي حاجات اتعرفت هناك 

كمان يف آخر يوم يف احلجر.
فأنا عرفت المعلومات بالكتري يعين قبلها بـ٣ أو ٤ ايام بس 

مش قبل كده.

وال  دي  المعلومات  وقالك  معاك  تواصل  حد  يف  هل 
عرفتها ازاي؟

أوكرانيا  هي  بيص  جًدا،  كتري  ضغوطات  بعد  يعين  هم  أل 
من البالد الىل هم كانوا يف األول هايسيبوهم آلخر حلظة، 
وحاطني يعين أولويات بالد تانية، وهو دا الىل هم عملوه 
فعًال جابوا الناس الىل يف فرنسا وكندا وجابو طيارتني يف 
واشنطن، وبعد كده هولندا وأوكرانيا يف ٣ ٤ بالد كده جم 

بعد األولوية يعين.. 

يعين اجلالية المرصية هناك هي الىل كانت المفروض بتوفر 
اي  يف  متكلمتش  والسفارة  دي،  واحلاجات  المعلومات  كل 
كلها  معلوماتنا  يعين  اتكلمت،  المرصية  اجلالية  وال  حاجة 
كانت بتييج عن طريق الناس يف groups واتساب وكده، 
الناس كلها كانت بتتكلم كده، حلد بأه ما آخر اسبوع خالص 
الباسبور  برقم  يتميل  كده  نموذج  زي  حاجة  نزلت  السفارة 
وده  وكده،  والعنوان  واإلسم  والبطاقة  يعين،  حاجة  بكل 
المفروض الطلب يعين الىل هايتقدم عشان اسمك يتحط 

يف القايمة الىل المفروض هاتزنل يعين.. بس.

الرحلة نفسها كانت عاملة ازاي؟
مايو   ١ يوم  قبل  كانت  طيارة،  ميعاد  عىل  قالوا  هم  مبدئيًا 
الشقق  وسابوا  نفسها  حرضت  الناس  وخالص  بأسبوع، 
الىل قاعدين فيها والىل قاعدين يف الـ dorms واحلاجات دي 
سابوها برضو، وخالص الىل هو السفر بعد بكرة، اليوم الىل 
بعده جه واجلالية نزلت رسالة إن الطيارة اتأجلت ألجل غري 
بقى  ناس  ففي  اآلخر،  يف  الىل  المرصي  بقى  احلتة  مسمى، 

كانت سابت شققها فاضطرت تقعد يف فنادق.
للسفر،  جديد  ميعاد  واتحدد  اتظبط  الموضوع  ما  بعد 
هم  ببَصلة،  منظم  مكنش  أوكرانيا  يف  السفر  بتاع  اليوم 
طلعوا طيارتني يعين، كان يف طيارة الساعة ٣ وربع وطيارة 

أوكرانيا من البالد الىل هم كانوا يف األول هايسيبوهم آلخر حلظة، واألولوية لبالد تانية قاليل أل هو مفيش إجالء دي هي طيارة بس هناخد موافقة ويمكن تييج ويمكن ماتجيش
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أصًال  بقى  الطيارات  ففي  صح،  فاكر  انا  لو  وربع   ٤ الساعة 
يف ناس أساميها مش نازلة عىل الليستة ودفعت وحاجات 
ساعات،   ٣ لمدة  تحصل  قعدت  كده  مجاالت  يف  كده.. 
نوصل  فاضطرينا  وقتها،  يف  ماطلعتش  طبًعا  فالطيارة 

بالليل يعين، وكنا من ٦ الصبح يف المطار يعين.
لما نزلنا مرص بقى دا اجلانب المرشق يف الموضوع.. ودا يشء 
انا ماكنتش متوقعه تماًما، ان أل الموضوع كان محسوب 
يعين، يعين من أول مانيت نازلة من عىل السلم بتاع الطيارة، 
الناس واقفة بالبدل يعين full وكده، وبريشويك  وبريشوا 
الشنط واحلاجات وبتاع، وعاملني زي ممر كده.. طبًعا يعين 
مناظر شوية بس يعين.. يعين.. الواحد مكنش متوقع كده. 

 suit البدل الىل هي بتاعت كورونا يعين الىل هي بتبقى الـ
البيضا الىل بيبقوا البسنها عىل جسمهم كله دي؟
ايوة، بالظبط الـ full suit كلها بالـ kit كلها يعين. 

اوكيه مكنتش اعرف انها موجودة يف مرص اصًال..
انيت  المنظر  شايفة  انيت  كده  الطيارة  نزلة  عىل  بالظبط  ما 

حاسة ان انيت مش يف مرص اوي بس يعين مايش انا هميش 
معاكوا آللخر هشوف فني اكيد يف غلطة يعين هاليق فيها 
مرص  نزويل  من  ساعتني  أول  أل  بس  فالموضوع.  مرص 
حاجة  أول  وهم  وبتاع  جوا  دخلت  بس  رشفونا.  يعين  هم 
ده،  الدم  بتاع  ده   rapid test الـ هو  الىل  عملولنا  عملوها 
الـ  بيمسك  طلعت  النتيجة  ما  حلد  وبتاع  عمله  واحد  كل 
الورقة  هي  الىل  وبيمسك  وكده  بتاعه   boarding pass
الىل بيمالها دي بتاعت الوصول واحلاجات دي فا بس كله 
تمام والـ rapid test طلع negative وبتاع ومفيش حاجة 
مع انه يعين مش accurate ١٠٠٪ بس يعين هو مفيش غري 
الـ PCR الىل هو الىل بيحدد يعين ويف أوقات مابيحددش 

كمان. 

ال هو  الىل  الدم؟  صورة  هو  الىل  الدم  تحليل  عملولكوا 
CBC ده؟ 

ال ال ال مش صورة دم، مش صورة دم كاملة، صورة الدم 
بياخد ساعتني او حاجة. أل هم عملوا حاجة زي كده جهاز 
 particles الـ  بيقيس  دم  نقطة  بتحطي  لما  كده  السكر 

لو قارنا بني اإلقامة العادية واحلجر الصيح هناليق الفرق الوحيد إن الوجبات موحدةلما نزلنا مرص بقى دا اجلانب المرشق يف الموضوع، ودا يشء انا ماكنتش متوقعه تماًما

ده  بس  يعين،  فريوس  كا  تتشاف  فيها  يكون  ممكن  الىل 
لما يكون حد عنده كورونا بقاله كتري يعين. يعين لما يكون 
واخد viral load من الكورونا يعين هتبان. بس يعين بيبقى 
كده  مستنيني  وبنفضل  ده  البتاع  فعملولنا  برضه  باين 
الىل  يعين   resort الـ  ويودويك  وبتاع   buses جابوا ما  حلد 

المفروض احلجر فيه.
وصويل  من  يعين  بس  المطار..  من  تقريبًا  كيلو   ٦٠ كان 
المطار حلد األوتيل او الـ resort كان الموضوع منظم جًدا 

ولطيف جًدا. ومكنتش متوقع كده الرصاحة.
 

طب كويس يعين، والهوتيل بقى نفسه كان عامل ازاي؟
فيه  كان  انِت  فاكرة  هقولك،  نفسه،  األوتيل  هو  بيص 
 lobby فيديوهني كده نزلوا وانترشوا لناس مصورة أكل يف
وبتاع وبيقولك ده الفطار ومش عارف إيه، وحاجات كده. 
فا يعين الفيديوهني الىل هو انترشوا وانا مكنتش اعرف ان 
هو األوتيل ده بس عرفت بعديها بأسبوع من قعديت هناك 
ان انا لقيت ان الـ lobby هو هو، مش عارف مخدتش بايل 
ازاي. بس يعين المهم ان هو بعد احلوار الفيديو ده انه من 
الناس  طبًعا  أل  انه  بدماغي  حسبتها  كده  لما  إنه  الواضح 
دي ظبطت حالها يعين بعد الىل اتعملهم، إلن من الواضح 
يف  كده  كده  انتوا  هو  الىل  يعين.  عبط  شغالني  كانوا  إنهم 
مرغمني  كده  كده  فإنتوا  تقعدوا  مضطرين  وانتوا  حجر 
وحبييب هانجبلكوا اي حاجة تتعاملوا بيها يعين. بس طبًعا 
فلما  يعين.  اهتمت  الناس  مانترشوا  دول  الفيديوهني  بعد 
نزلنا كان الموضوع منظم وبتاع بس هي الفكرة الوحيدة 
المضحك يف الموضوع ان هو عزل وحجر صيح وبتاع طب 

انت عامل اوضة دابل ليه يعين؟ مش فاهم. 

اه انت كنت مع حد تاين يف األوضة؟
اه اه، ماهو يف ناس كانوا نازلني من أوكرانيا يف ناس تعرف 
بقى  زحمة  لقيت  ايه  قلت  انا  ماتعرفش،  وناس  بعض 
عالكاونرت وكده يف الـ lobby وناس بتكتب اساميها وإقرار 
ان انت مش هاتطلع من االوضة ١٤ يوم وحاجات كده، قلت 
الىل  من  اوي  حد  اعرف  ومكنتش  فاآلخر.  نفيس  انا  اسيب 
نازلني انا كان معايا بنت صاحبيت بس، وطبًعا مجال والزم 
هقعد  ارحموين  أل  أل  فا  يعين  عوأ  فا  وكده  جواز  قسيمة 

مع اي حد ال١٤ يوم وخالص. فا استنيت يف اآلخر خالص 
 Air Cairo هي  الىل  كده  رشكة  يف  شغال  حد  يف  كان 
مالـ  أو    operators مالـ  تقريبًا  يعين  دي،  جابتنا  هي  الىل 
dispatchers بتوع الرحلة حاجة كده بس كان قاعد ال١٤ 
يوم برضه. فا بس فا لقيته هو مايعرفش حد هو كمان فا 

قعدت معاه يعين.ي
وعزل  حجر  انه  وفاهم  لطيف  طلع  الراجل  بالصدفة  يعين 
منني  جايني  كان  ايًا  بقى  التانية  الناس  فكرة  عكس  وبتاع 
يعين احنا كان معانا ناس من هولندا كمان وكان يف رحلة 
احنا  يعين  فالمهم  مالمغرب،  كمان  ورحلة  أمسرتدام  من 
كذا  كذا  انا  أقر  هو  الىل  يوم    ١٤ إقرار  عىل  مضينا  يوم  اول 
ان انا هقعد ١٤ يوم وأي طلوع عىل مسؤولييت الشخصية 
المهم  كده.  أوي  كبري  وكالم  القانونية  للمسائلة  واتعرض 
يعين مضيت البتاع ده وقلت اهو حجر اهو ١٤ يوم ١٤ يوم 
فسألت  وكده  الشنط  بنطلع  واحنا  بس  يعين.  ننجز  بس 
حد من الىل بيطلعوا الشنط يعين الكالم ده ايه فضحكيل 
وقاليل بكرة الصبح هاتعرف يعين بنفسك. قلتله ايه النظام 
بقى… اكن جاية فالعيد بقى فاهمة؟ عادي بقى الىل قاعد 
كان  يعين..  مصيف  كان  يعين..  قاعد..  والىل  كورة  بيلعب 

شئي كوميدي جًدا. 

يعين الناس الىل جاية تقعد فاحلجر كان ممكن تزنل تلعب 
يعين؟ مش فاهمة؟

اه، اه اه بتزنل تلعب، بجد هو حرفيًا هو انيت لو قارنيت كده 
هاتجييب  الصيح  واحلجر  العادية  اإلقامة  بني  الفرق  ايه 
االختالفني مثًال إن الوجبات موحدة، والله العظيم ما بهزر، 
هي دي احلاجة الوحيدة حرفيًا، وان يف شوية بتوع الوقاية 
دول بيعدوا علييك بيقيسوا احلرارة بالبتاع الىل من بعيد ده 

مش عارف اسمه الرصاحة. 

اوكيه بس الناس يعين بتزنل عادي والىل بيقعد فاالوضة 
ده تطوًعا منهم يعين. 

حاجة،  وكل  عادي،  بعض  أوض  يف  وقاعدة  عادي  بتزنل  اه 
هو يف المفروض ناس من الوقاية، فريق من الوقاية كده 
يف كل أوتيل من الىل قالوا احنا طالعني الطالعة دي بتاعت 
احلجر يعين، إلن هي كده كده يعين سبوبة فاألول وفاآلخر. 



القاهرة الكوڤيدية          ٨٢

حوارات كوڤيدية

طلَّع خمس فروقطلَّع خمس فروق
ل!
احل

القاهرة الكوڤيدية          ٨٣

انا عارف ان انا بتكلم كتري وبقول كالم كتري مش هاينفعنا 
بس يعين هو كان الموضوع ان احنا عارفني ان هو سبوبة 
والراجل عايز يشغل األوتيالت الىل هي بقالها كتري واقفة 
مكانتش  دي  براحتها  الناس  سايب  وانه  فاهمة؟  يعين 
يعين  هو  ده  الوقاية  بتاع  الفريق  بقى  ويف  حاجة.  أروش 
مايش بيشوف الناس كده فا بيقولهم لو سمحتوا الزتموا 
يقولوا  انهم  تعليمات  واخدين  اصًال  وهم  وبتاع  أوضكم 
مفتشني  يعين  الناس  طريقة  مش  دي  إلن  يعين،  بأدب 
فهم  كتري،  معاها  واتعاملت  دي  الناس  عارف  انا  الصحة 
الناس  بس  كويس،  يتعاملوا  انهم  تعليمات  واخدين  كانوا 
وبتاع  فندم  يا  حارض  هو  الىل  مرص  عارفة  انيت  يعين  طبًعا 

وهم قاعدين بيعملوا الىل هم بيعملوه. 

كنتوا  وال  األوضة  عند  بيطلعلكوا  كان  واألكل  طيب 
بتاخدوا األكل ازاي؟

اه، عشان هو كان رمضان كمان فا كان يعين متنظم يمكن 
اكرت؟ مش عارف. بس احنا اول يوم دخلنا فيه هم سألونا 
هايفطر  الىل  عشان  هاتفطروا  وال  هاتصوموا  انتوا  لو 
وسحور  فطار  هياخد  هايصوم  والىل  وجبات  تلت  هياخد 
قدام  بيزنله  هو  مثًال   ١٢ عالساعة  السحور  وقت  فا  بس. 
باب االوضة. إلن هو مش أوتيل اوي مقفول يعين هو زي 
resort كده او قرية فاهمة؟ فا هو بعربية نقل حرفيًا هو 
جايب األكياس كلها الىل هايزنلها وجايبهالك وبيعدي بعد 
مبىن ١٣ و١٢ وكده. فا بيطلع يحط البتاع ويخبط تخبيطتني 
كده  بربعاية  األدان  قبل  فالفطار،  الكالم  نفس  وشكرًا. 
نفس الكالم بيعملوا كده، واألكل كان عادي يعين مش الىل 
بيتقال فاليفيديوز ومش عظيم يعين ومش مطلوب يبقى 
عظيم يعين عامة عادي، ده حجر فاألول وفاآلخر يعين. إلن 
يف ناس كانت بتتكلم فالنص الىل هو ايه ده ومش عارف 
وفكرة  أوتيل  يف  قاعدين  انكوا  فكرة  تفصلوا  الزم  بس  ايه 

دلوقيت مش دي احلالة. بس.

انت قعدت ١٤ يوم وال قعدت اسبوع؟
انا كنت آخر رحلة قعدت ١٤ يوم، الىل بعديها علطول بقت 

سبعة ودلوقيت بيفكروا يلغوه خالص. 

األوالنية  اجابتك  من  اوي  مجمعتش  انا  حاجة،  آخر 
رجعت  لو  بس  الزم  كان  وال   optional كان  رجوعك  لو 

بالوقت ساعتها هاتزنل مرص وال هاتخليك هناك؟ 
بيص السبب ان انا نزلت عشان اهيل وكده، يعين ابقى قاعد 
برضه  الموضوع،  بيا  رجع  لو  انا  بس  دي  الفرتة  معاهم 
هعمل كده عشان اهيل، بس لو شلنا اهيل من الموضوع 
يعين الىل يهمنا فالموضوع مقارنة بهنا وهناك أل انا كنت 
هنا  المفارقة  إن  حىت  النظر  بغض  الرصاحة.  هناك  هقعد 

ان يف حظر حرفيًا، ومفيش اي حاجة آدييك شايفة الدنيا.
يف أوكرانيا هناك اه احلاالت بزتيد طبًعا بس مش كده الناس 
قاعدة يف بيتها حرفيًا قاعدة يف بيتها. صبح وبالليل قاعدة 
يف بيتها، واخدين الموضوع بكل بساطة، نزنل نتمىش نص 

ساعة ونرجع تاين.. وُقيض األمر.

كان  اليوم  يوم،  ال١٤  بتاعتك  باإلقامة  ايه  قد  دفعت  انت 
بقد ايه؟ وتدي rating من واحد لعرشة قد ايه للتجربة 

يف احلجر؟
كا توتال الىل اتدفع يف مرص ودي كانت الطريقة الوحيدة 
و٨٠٠  ألف   ١٦ يعادل  ما  هو  الىل  دوالر   ١٠٦٠ كان  بالمناسبة 

جنيه وكان المفروض اليوم يبقى ب٧٥٠. 

يعين مكانش يف اوبشزن او levels من الدفع؟
 single يعين والىل بعديه انك تاخدي اوضة basic أل ده الـ
منافق  ابقى  احلجر،  تقييم  جنيه.  االف  عرش  زيادة  وكان 
احلجر  جوا  مايش  كتنظيم  عرشة،  من   ٦ من  أكرت  اديته  لو 
نفسه، بس انا خدت الموضوع من اول ما قالوا ان يف طيارة 
الـ  فا  فاهمة؟  القاهرة،  يف  نزلنا  لما  حلاااد  الناس  هاتجيب 
لكن  اإلقامة،  بتوع  يوم  الـ١٤  حرفيًا  عن  عبارة  كلهم  دول   ٦

البايق كله يعين لو نعرف ننقص يعين ننقص. 

عندك حاجة تانية عايز تقولها؟
كملخص يعين إنه من اآلخر هي كانت مصلحة وهم راضوا 

الزبون بنسبة ٦٠٪.

تقييم احلجر، ابقى منافق لو اديته اكرت من ٦ من عرشة، كتنظيم يعين جوا احلجر نفسه



القاهرة الكوڤيدية          ٨٤

أفقي
١-سيايس أورويب أصيب بفريوس 

كورونا
٢- وجع - والدة (معكوسة) - 

حاجة بتعملها ببقك وبتستخدم 
فيها مياه وملح وخل

٣- ضمري المؤنت (معكوسة) - 
مرشوب سخن كويس الحتقان 

الزور ونزالت الربد
٤- بتحطه عىل المياه وتمسح 

بيه الشقة للتعقيم - فاكهة من 
أصل صيين (مبعرثة)

٥- رئيُس القرية أو المدينة 
(معكوسة)

٦- ممثلة مرصية أصيبت 
بفريوس كورونا (معكوسة)
٧- مصدر (مبعرثة) - ماركة 

مرصية صنعت كمامات قطن 
(مبعرثة)

٨- هدوء (معكوسة) - الطائر 
اليل ورا كل مصيبة كورونا 

(معكوسة)
٩- الضوء (مبعرثة)

١٠- فيتامني كان مهم انك تاخده 
لو جالك كورونا وكان ناقص 
فالسوق (معكوسة) - أثقال 

(معكوسة)
١١- حاجز - ثىن الصفحة 
(معكوسة) - بلد عربية 

(معكوسة)
١٢- بلد أسيوية

رأيس
ب١- ظهر - مدينة حصل  و ر ي س ج و ن س و ن

ا ل م م ا غ ر غ ر ة

ن ه ا ب ي ن س و ن

ك ل و ر و ي ي ك

ة د م ع ل ا ن ل

ي و ا د ج ل ا ء ا ج ر

ر د م و ق ن ي ل و ط

د ة ى و ر ش ا ف خ

ن م و ر ن ا ل

ك ن ز ل و م ح ت خ

س د ى و ط ن م ي ل ا

ا ا ل ص ي ن ل

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

كلماتكلمات
ل!
احل
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فيها مظاهرة ضد الكورونا 
(معكوسة)

٢- حب شديد - جمعة دودة - 
نظري

٣- عكس حلو (معكوسة) 
- بتتلبس عالبق والمناخري 

للحماية من انتشار العدوى 
اِء من المريض اىل  ٤- انتقاُل الدَّ

غري المريض
٥- مفرد سموم - دخل - وثيقة 
تعطي مقابل ما يدفع من مال 

(مبعرثة)
٦- عمل حوار مع فريوس كورونا 

يف برنامجه عالتليفزيون
٧- تأّوه المريض 

٨- احلرف التاسَع َعَرشَ من حروف 
الهجاء (مبعرثة) - تكّرب وتباعد - 

علم يُعرف به أحواُل أواخر الكالم 
إعرابا وبناء (معكوسة)

٩- نتوقف عن الشاطىء (مبعرثة) 
- عكس اخلري 

١٠- يطيب الطعام (مبعرثة) - 
بتلبسه يف ايدك وبزيود الطينة 

بلة يف انتشار الفريوس

١١- نحيك - تناول فطوره 
(معكوسة)

١٢- فرع من فروع اللهجة 
(معكوسة) - من أدوات الزينة  

عند المرصيني القدماء
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