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STEP 5 - TRANSCRIPTION

   باسم يوسف: الربنامج - شعبيتك حمرا - الحلقه 28 - جزء 1

املستوى املتقّدم

)من البداية وحتى الدقيقة 6:10(

أهالً بكم يف برنامج “الربنامج”

 أوالً أنا أحب إن إحنا نبتدي، إن إحنا نحب نهّني

أهلنا يف محافظة األقرص باملحافظ الجديد بتاعهم. 

إختيار موفّق الحقيقة. 

 يا عيني دوناً عن الناس كلها هو كان الوحيد يف

مرص اليل ميسك املنصب ده. 

أنا شايف إنها خطوة ممتازة الحقيقة.

 يعني ألن إحنا نطلب من الرئيس إن هو دامياً

يستعني بأصحاب الخربة.

 ف ح يالقي فني أحسن من كده خربة يف التعامل

مع السيّاح. 

 إن شاء الله حاجه زي كده ح تخيّل السيّاح ميوتوا

يف حب مرص. 

ينفجروا من الفرحة ملا ييجوا هنا. 

 وإن شاء الله ده ح يساهم يف النهاية يف القضاء

متاماً عىل أزمة السياحة. 

ف إن شاء الله good luck لألقرص. 

 بس قرار زي كده برصاحة ح تخيّل شعبية الرئيس

يف ازدياد وتقّدم. 

ومبناسبة شعبية الرئيس. ههههههه

 شعب.. مبناسبة شعبية الرئيس أنا الحقيقة

متوغوش عىل شعبية الرئيس. 

وحب الناس له. 

وقلقي زاد ملا شفت اليل حصل الجمعة اليل فاتت. 

)فيديو(

ليه تكرسوا بخاطر الراجل؟

الواحد برصاحة كان بيتضايق علشان الرئيس. 

 هو كان مبسوط ومتفائل كعادته دي حاجه دي

مشكلته هو.

إرحل.. merci أنا باجي هنا كل يوم جمعة

آآ.. merci merci أنا جاي أنا..

 لكن فعالً أصعب حاجه إن الواحد يحس إنه مش

محبوب. 

مرفوض. 

كإنه عايز يعيش.

يف كوكب تاين. 

مبناسبة الكوكب التاين. 

الرئيس فعالً قدر يالقي كوكب تاين. 

أهالً بكم يف كوكب الرئيس التاين. 

)فيديو وأغنية( 

سامع هووووووووس

كله يرفع إيده

 )األغنية( “كل البنات بتحبك ... كل البنات حلوين

 ... طبعا يا سيدي يا بختك ... وانت اليل زيك مني...

كل البنات شاغالين... بتعّدي مش شايفاين...”

سامع هوووووووس.

كله يطلّع إيديه فووووق.

اليل يصّوت يصّوت.

إيديكو لفوق. 

لفوق. 

لفوق. 

لفوق. 

لفوق. 

فوق. 

حسيت بشعبيتي؟ 

قشعرت؟

ko يا جامعه merci شكراً.

شكراً merci قوي.

شكراً شكراً. 

إحساس الشعبية املزيّفة دي جميل جداً. 

 فعالً ساعات الواحد بيحتاج إن هو يحس إن هو

عنده ثقة وشعبية ومسيطر وكده. 

إحساس الـ...

إحساس الكوكب التاين ده هايل. 

 وأحسن حاجه يف موضوع الجامهري ده إن إنت

تحس إن ليك رشعية.

وتأييد يف اآلخر... إنت رئيس منتخب.

مّدتك أربع سنني. 

عّدت سنة.  

فاضل تالته. 

ربّنا يصرّبنا. 

ويخّفف علينا. 

يالله. 

يا مسّهل. 

 )فيديو: مريس مش مكّمل سنة، مريس فاضلّه 7

سنوات! مريس فاضلّه كام سنة؟ فاضلّه كام سنة؟(

سبع سنوات؟ 

يكونش فاكر إنه مقدم عىل طب؟ 

وماله!

كمل سبع سنني مع نفسك!

 مرص أصالً فاضلها ست أشهر بالكتري وتجيب رضفها

يا راجل.


