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***********  

  المؤلف
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  ودقي یا مزیكا أنا وأنت
-----------------------------------------------  

  
  المؤلف -

  عمرو فایز
-----------------------------------------------  

  
  الناشر  -

  بداع المؤسسة العربیة لإل
   الھرم – ش ناصر الثورة 15

(+202)35843711 – 012 2722288  
  :رقم االیداع 

-----------------------------------------------  
  
  مدیر االنتاج  -

  مصطفي درویش 
-----------------------------------------------  

  ًجمیع حقوق الطبع محفوظة للناشر وال یجوز نھائیا  -
  و اقتباس أو اختزال أو نقل أي جزء من الكتاب نشر أ

  .دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف 
  

  



 أنا وأنت ودقي یا مزیكا

 - 4  -

  

  إھــــــداء
  الــــــــــى ،،،،

  

   ابویا وامى واخواتى

  وبناتى ـ مراتى 

   وزمایلىوصحابياھلى 

  قرایبى وحبایبى

********  

  

  

   وأنت وأنا

  یكا یا مزودقي                                     
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  أولىھ ـسن
  

حد طبعا لو % 75علمى بمجموع /امھخلصت ثانونیھ ع

 مجموع قال المجموع ده دلوقتى تالقى اللى بیقولو وده

) 92,93(منا ؟ بس على ایاتروح بیھ فین یدخلك السجن

كان مجموع معقول وعلى حسب مكتب التنسیق كنت ممكن 

...... تجاره  و ادارب  و حقوق(  كل الكلیات النظریھادخل

 . كان ممكن الحق علوم وكمان ) الخ

،،، مش علمى عامھ بتاعتنا كانت علمى وادبى بسثانویھ 

  علوم وعلمى ریاضھ 

یعنى ممكن لو جبت مجموع كبیر تختار براحتك یا طب یا 

ھندسھ انت وشوقك ومعرفش لیھ بعد كده اتغیرت ـ یعنى 

الثانویھ بالذات موضوعھا ھو ایھ اللى مش ھیتغیر بس 

،،، على سبیل المثال و یھ ملھاش عددغریب جدا واالفكار ف

  لیس الحصر افتكر بعدینا بكام سنھ الوزاره قررت التحسین 
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 مرات وبعد كده یدولو 4 او 3ـ یعنى الطالب یدخل االمتحان 

یا سالم یااخى !!!! احسن نمره جابھا فى كل االمتحانات 

% 100مجموع  النظام ده كان جاب د لو كان دخلالواح

ول مره جبت من مجرد االستعداد لدخول االمتحان یعنى لو ا

و إال تبقى حمار بودان ... 80 ثانى مره ھتجیب 70

  ..... ما علینا.... ودیل

المھم توكلت على هللا ودخلت تجاره بالرغم من ان 

بعض الناس كان لیھم راى ثانى  زى خش علوم ـ ایھ یعنى 

     االقالیم وترجع تانى برضھ یبقى اسمك كیمائى                  سنھ فى

س انا كان لیا راى فى ، بوال جیولوجى وال حاجھ من دى

 الى كل االخوه خریجى كلیھ رمع االعتذاالحكایھ دي و

العلوم بجمیع اقسامھا انھ مادام طلعت خیبان ومدخلتش 

یادكتور طب وال اسنان و ال صیدلة یعنى مش ھاسمع كلمھ 

بالھا نادیھ خد ( یبقى - الدكتور راح الدكتور جاى -

بتاعتى ھى كلیھ التجاره اصلى انا عارف وسوسو ) سوسو

انى منفعش فى حقوق مع انى كنت بفكر فیھا وهللا  كمان
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بس اصل الحقوق فى بلدنا لیھا كام سكھ كده لو كنت 

محظوظ ومشیت فیھا تتخرج باشا كبیر ویضربلك الف 

لو مكانش یبقى على باب هللا او على باب  متعظیم سال

  المحاكم 

ـ ودخلت یاعم كلیھ التجاره ودفعت المصاریف و طلعت 

) جامعھ بقى وحركات(الكارنیھ وكنت فرحان اوى

ودخلت المدرج اول یوم ـ مدرج كبیر واسع یسع حوالى          

الدفعھ  طالب فى المحاضره وھى دي المشكلھ ـ 1500

 4000 طالب یعنى 4000) یاولدى(لب  طا4000حوالى 

 محاسب ودول 16000محاسب یعنى اربع سنین فیھم 

كانت الصدمھ شدیده وخصوصا !! ھیالقوا شغل فین دول

والطلبھ قاعدین على البنشات والساللم و مأجرین 

كراسى بدون ظھر زى بتوع البالج وكمان فى ناس كتیر 

اعتین واقفھ قلت لنفسى یانھار ابیض دي المحاضره س

 المھم الدكاتره -ھیفضلوا واقفین كل ده ـ ما بالید حیلھ 

اول یوم بترحب بالطلبھ وبتقول ان الكتب نزلت فى 
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 93 جنیھ خالى بالك سنھ 20ـمكتبات الجامعھ والكتاب ب

لو سمحتم اللى یشترى الكتاب یسجل اسمھ و رقم 

الكارنیھ بتاعھ فى الكشف المخصص لذلك فى المكتبھ 

 بالى یاسالم على العدالھ علشان یضمنوا قلت فى عقل

ان كل الطلبھ تشترى الكتاب و لو فى حد میقدرش 

یشتریھ اكید ھیبقى لیھ الحق فى استعارتھ من المكتبھ 

الكبیره او الدكتور یبعتلوا نسخھ مجانا اكید ھو ده 

القصد من حكایھ الكارنیھ واالسم ـ امال ایھ ـ على راى 

 كالماء والھواء ـ فعال یاوالد الدكتور طھ حسین التعلیم

دكاترة الجامعھ حاجھ تانیھ خالص مش زى المدرسین 

... كل ھمھم الدروس الخصوصیھ لكن دولفى المدارس 

  ) . اكبر یا اخى هللا(

یوم اكید وانا متضایق من نزلت من المحاضرات اول 

الزحمھ خصوصا وانا كنت فى مدرسھ خاصھ لغات لكن 

وفى ،،، دكاترة بتوع الجامعھ دى حكایھ المتكیف اوى من

ساحھ الجامعھ قابلت كل الناس اللى ممكن تقابلھم فى 
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حیاتك ایام الدراسھ و فى نفس المدرسھ ـ كل الخریجین 

من المدرسھ اللى كانوا اكبر مننا بسنھ او اتنین و سبقونا 

على الجامعھ ـ كل اوالد الجیران ـ على االقارب اللى سنھم 

 ـ ایھ ده كلھ دي حاجھ وال كانت من سنك او من دورك

تخطرلى على بال كل دول ھیبقوا اصحابى فى الجامعھ ـ 

دي الجامعھ دیھ طلعت حاجھ حلوه اوى ـ اھال ازیك ـ 

عامل ایھ ـ اه فى تجاره ـ اكید على طول ـ باى حبیبى 

واحشنى ـ ال یاعم ازاى ـ قعدتى ھتبقى ھنا دایما ـ سالم 

اسمھ حتى لو قابلت حد ناسى  وكل الكالم اللى بالك  منھ

) اصلھ یااحمد یامحمد(حماده ـ  یبقى تبتدى انت بالسالم ـ

  .اى كلمتین وبتخلص الموقف بسرعھ صباح الفل و

بصراحھ اول یوم ده كان یوم غیر عادى كنت مبھور 

اوى بالجو الجدید حسیت فعال انى كبرت بقى وبقیت 

لى طالب جامعى یعنى راجل كده ملو ھدومھ وكل ال

بنات و حاجات  تبسط  وشباب ظریفھ والد وحوالیا 

 اكنك ت حاجات تجنن ـ ایھ ده ـ اول یومخصوصا البنا
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فى عرض ازیاء ویعدین كلھ یابا كان عند الكوافیر 

 طط فول میك اب ـ فانت شایف قدامكامبارح و كلھ حا

حاجات تشیب معقول كل البنات حلوه كل البنات تلفت 

كن تكلم اى واحده عادى ـ احنا النظر و بعدین انت مم

وبعدین . كلنا زمالء ـ العملیھ زى الفل دى ھیصھ بقى 

فى مالحظھ جمیلھ اوى فى كلیھ التجاره انھا فى وسط 

كل الكلیات اداب وحقوق واعالم و  الجامعھ  فھى ملتقى

فى كل ایبقالوا اصحاب اثار كلھ كلھ ـ یعنى اكید الواحد ھ

ول یوم وانا حبیت الجامعھ الكلیات ھایل ـ المھم من ا

وكلیة التجارة بالذات وانبسطت اوى من اختیارى 

ما  الحرس ابتدى الموفق لدرجھ انى ما روحتش غیر ل

یانھار ...  مساء8یمشى الناس یعنى حوالى الساعھ 

ابیض یظھر االوقات الحلوه بتعدى بسرعھ وباین كلھا 

ھتبقى اوقات حلوه وروحت البیت وانا فى منتھى 

عاده و نفسى مفتوحھ لكل حاجھ لدرجة انى اتعشیت الس

خلت انام علشان یجى بكره بسرعھ مرتین و بعدین د
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وفعال . اروح العالم العجیب الرھیب الى اسمھ الجامعھ و

 صباحا یاه دي 6صحیت من النوم بدرى جدا الساعھ 

 وانا ساكن قریب جدا یعنى مفیش 8المحاضرات الساعھ 

دوتش سریع واصلى وانزل انا  دقیقھ انا ھافطر سن15

 وفعال كنت 6.5عارف ان باب الجامعھ الرئسي بیفتح 

  فاكر اني اوى ده انا كنت امام الباب بس غریبھ6.25

لكن فوجئت بناس كتیر وافقھ على ھكون ھناك لوحدى 

س كتیر عندھم محاضرات الباب انا قلت اكید فى نا

رى فى ناس جایھ من بعید واكید جاین بد و8الساعھ 

علشان المواصالت تبقى فاضیھ روحت داخل وسطھم و 

بعد السالم والكالم لقیت كل الناس اللى واقفھ سنھ اولى 

منھم من % 90و كلھم كلیھ تجاره ـ هللا غریبھ اوى و

المجموعھ بتاعتى ب والباقین مجموعھ  ج  وجایین 

فو البنات بتاعھ وشییحضروا  مع مجموعھ ب علشان 

 البنات بتاعھ المجموعھ ج المجموعھ دیھ لحسن

وحشین اوى ـ یا خبر ابیض ـ ایھ العقول دى یعنى فیھ 
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حد یفكر كده قلت دى عالم ھایفھ واول مره تشوف بنات 

فمعذورین اذا كان انا اللى كنت فى مدرسھ مشتركھ 

البنات ھواستنى وامال ھما یعملوا ایھ المھم فتح 

الكل الحرس الباب ودخل الطلبھ ومره واحده فؤجئت 

_ اكید فى حاجھ !!! بیجرى اكن فى سبق غریبھ اوى

م اصلى الزم افھم ووصلت بلقف من وطبعا جریت وراھ

كتر الجرى تخیل المسافھ من باب الجامعھ الرئیسي لحد 

 متر جریتھم فى حوالى 1500والى باب كلیھ التجاره ح

 دقائق حاجھ رھیبھ جدا ولما وصلت كانت المفاجئھ 3،4

لشان تقف امام باب المدرج من تحت الناس بتجرى ع

فى االول علشان لما الفراش یفتح الباب الرئیسي من 

تحت یبتدى السبق من النوع الثانى على السالم علشان 

یلحقوا یحجزوا بنش كامل للشلھ ـ مھزلھ فى الجامعھ 

جزوا للشلھ ـــــبیجروا وبینطوا على البنشات علشان یح

  ) .شئ ال یصدقھ عقل ( 
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كوم والزنقھ اللى اتزنقتھا الشباب والبنات اول ما ـ كلھ 

اتفتح باب المدرج الن كلھم عایزین یخشوا فى وقت 

واحد وطبعا فیھ ناس اقوى فى االجسام من ناس 

م وصریخ وصوات وبعض الشتیمھ فالنتیجھ طبعا التحا

ـ اه یا ابعد یا قلیل االدب اوعى رجللك یا بنى ادم (زى 

ھ ده یاجماعھ ھو احنا فى ای) كتفى ـ اه یا ضھرى

  اتوبیس نقل عام من بتاع زمان 

ـ طبعا اللى شوفتھ ده كلھ جابلى صدمھ جامده ماكونتش 

متوقع ان الصوره سیئھ كده ومعرفتش اركز كویس مع 

الدكاتره بالرغم من ان اسلوبھم بصراحھ كان جید 

وملفت للنظر بس اللى في دماغى ھو المنظر اللى 

ین علشان اخلص قلت ده ممكن شوفتھ من شویھ وبعد

اول یوم والناس لسھ مش واخده على نظام الكلیھ ولسھ 

  . خارجین من المدرسھ والحركات دى 

خلصت محاضرتین ونزلت فى ساحھ الكلیھ قلت یمكن 

لما اشوف الحبایب والصحاب ونھزر شویھ ونضحك 
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شویھ كلھ یھون وقعدت الف على حد من اللى سلمت 

مش القى حد ـ فص ملح وداب لغایھ علیھم امبارح ابدا 

لما زھقت  قلت باین مفیش نصیب انھارده ھو الیوم كان 

باین من اولھ احسن حاجھ اروح النھارده وبكره یوم 

جدید وقلت اتمشى لغایھ الباب الرئیسي واركب حاجھ 

. توصلنى بسرعھ اروح اتلھى فى االكل علشان االكتئاب

لبنات اللى عرفتھا فى وانا خارج قابلتھا احلى ا! وفجاءه

 احسن حیاتى بنت جارتنا جمیلھ جدا ورقیقھ جدا ومن

وشھا على طول بیضحك ,,, العائالت سمعھ فى الحى كلھ

وروحھا زى ما تكون شفافھ النك من وشھا تحس انك 

شایف اللى جواھا بس یاخساره یا میت الف خساره 

اكبر منى بسنتین یعنى ھى دلوقتى زمنھا فى سنھ ثالثھ 

ھى اصال مش فى كلیتى ھى كلیھ اداب قسم انجلیزى و

لما ھى  متبقاش اداب انجلیزى امال مین اللى ) طبعا(

یبقى المھم انا قلت ھى ھاتعمل انھا مش واخده بالھا 

منى اكید انا اعتبر عیل بالنسبالھا ـ مش معقول ـ مش 
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ممكن ـ دى بتندھلى ـ انا ـ اكید ـ اه وهللا انا صحیح یا 

ـ وانا اللى كنت بقول الیوم باین من اولھ ده فرج هللا 

طلع من احسن االیام فى حیاتى وطبعا روحتلھا على 

طول ھو فى الحقیقھ اكاد اكون جریت لیھا مش روحتلھا 

كده وخالص وبعد السالمات والتحیات والسؤال على 

 بكلمتین االھل واالخوات وطبعا انا واقف برد بكلمھ وال

ا بقالى كتیر كده ایھ ده ھو ان(وكلى تركیز مع جمالھا 

احلویتى اكتر من االول او یمكن دى / مشوفتكیش دانتى

ب اوى كده انا مش القى كالم تكلم من قریناول مره ب

 بیھ احساسى بجمالك وال احساسى بالسعاده اللى اوصف

 طبعا كل الكالم ده بیدور فى خیالى یعنى )انا فیھا دلوقتى

ل تركیزى فیھا ومش ھ یعنى كمقولتش منھ وال كلم

ھى بتقول ایھ لدرجھ انى جاوبت اسئلھ ھى سامع 

ماسألتھاش وكمان اجابات كلھا مبھمھ ملخبطھ لدرجھ 

انھا اخیرا خدیت بالھا فسكتت وابتسمت بخجل وسألتنى 

ھو انت دخلت كلیھ ایھ ـ تجاره ـ طاب استنى ھندھلك 
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واحد من سنھ رابعھ اكید ھیفیدك ویقولك النظام یبقى 

عالى لو سمحت ـ و شوفت اى یا احمد یااحمد ـ ایوه ـ تاز

 اوبھ ـ  ـ)حمد یا محمد معروفھ اھى كده یا(سي احمد 

ایھ ده یاعم سوبر مان ـ ده واد جامد اوى زى ما یكون 

بیلعب كمال اجسام او تجدیف ده غیر انھ وسیم جدا 

وواضح انھ شیك وابن ناس من طریقھ لبسھ  ومن 

  .بسھ ماركھ اللبس اللى ال

 والنبى یا احمد ده جارنا وده اول یوم لیھ 

اضر یاستى ح ,,,عندكو فى الكلیھ لو تقدر تساعدو

  ازیك ـ ایھ مالك انت متنح كده لیھ ؟

  ال ابدا مرھق شویھ اول یوم بقى ولسھ

  الحیاه مش مظبوطھ 

 ھا وایھ رایك فى كلیتنا بقى ؟  

 اجات ــــــــــیعنى فى فى حاجات عجبتنى وح

   یوم لى ده اوال طبیع



 أنا وأنت ودقي یا مزیكا

 - 18  -

 ھى الغالسھ انا مالى ومال تطبعا انا برد بمن

سى احمد ده انا حتى وانا بكلمھ مش باصصلھ انا كل 

نظرى معاھا ھى طبعا بس طبعا ولد بالمواصفات اللى 

قولتھا علیھ دى كلھا اكید كمان یعنى مدقدق وفاھم 

  . الفولھ فطبعا خد بالھ من كل نظراتى 

ى منتھى الغشم فراح خصوصا انى مفضوح جدا وف

ساحبنى من ایدى واتمشى معایا بصنعھ لطافھ وھو 

بیقولى ـ ایھ بقى یاعم اللى انت اتبسطت منھ فى كلیتنا 

  . وایھ  الى ضایقك علشان افیدك بخبرتى

 ال ابدا شویھ  ـطبعا اتحرجت جدا واضطریت اركز معاه

 16000حاجات صغیره یعنى العدد الكبیر اللى فى كلیتنا 

ب وكمان المدرجات الصغیره على عدد الطلبھ محاس

والزنقھ اللى حصلت ساعھ دخول المحاضره الصبح یعنى 

حاجات كلھا صغیره ـ بس بصراحھ متكیف اوى من حكایھ 

 اشتریت الكتب ان الدكاتره سجلوا اسامى الناس اللى

ل الدفعھ استفادت من الماده العلمیھ علشان یطمنوا ان ك
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ھیاخدوا بالھم ان فیھ طلبھ میقدروش وده معناه انھم اكید 

  یدفعوا تمن الكتاب واكید ھیدولھم الكتب ھدیھ 

بصلى كده زى مایكون شایف قدامھ واحد مجنون فكرنى 

بسمیر غانم وھو بیقول بصلى حتھ دین بصھ ورقعنى قلم 

  واتوصى 

 انت بتقول كام طالب فى الكلیھ ؟  

  بتسال لیھ 16000حوالى   

 لوا ایھ فى الطلبھ اللى وبتقول الدكاتره ھیعم

  ماشتروش الكتب ؟

  اكید ھیدلھم الكتب ھدیھ  

  اھھھھھھ ـ اھھھھھ قولى انت عندك كام

  سنھ؟ 

 ایھ دخل السؤال ده بكالمنا؟  

  قول بس  

 16 لیھ ھو كالمى فیھ حاجھ غلط   

  ال مفیھوش  
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  امال ایھ  

  16000علشان طلبھ كلیھ التجاره مش 

 طالب 64000طالب فى الكلیھ كلھا دول حوالى 

 فى السنھ الواحده خالى باللك 16000یابیھ یعنى 

ال ظمین بس لسھ محسبناش االنتساب وتدول المن

  االنتساب الموجھ 

  ایھ ـ انتساب ـ موجھ ـ یاخرابى!!!!!!!!!!  

  لطلبھ اللى اوكمان الدكاتره بتشوف اسامى

ماشتروش الكتاب مش علشان یھدوھم غیره ـ ال ـ 

 ھاینجح الماده ـ               لكتاب مش اللى مش  ھایشترى اده

  وال ھیشوف نجاح فى سنتھ 

  ایھ ـ نجاح ـ یالھوى!!!!!!!!!!!!  

  وعلى فكره الزنقھ بتاعت دخول المدرج دى

ھتفضل موجوده معاك من سنھ اولى لغایھ سنھ 

رابعھ وكل یوم فاالحسن انت تستنى لغایھ ما كل 

  الناس تدخل وبعدین تتفضل سیادتك 
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  اولى ـ رابعھ ـ یامصبتى ایھ ـ!!!!!!!!!!!!!  

  وعلى فكره لو سمحت متبقاش تتنح لھا بعد

كده بالمنظرده اوال شكلك وحش اوى ـ ثانیا انا بغیر 

علیھا ـ واحنا مرتبطین تقریبا ـ ثالثا انت عیل 

  بالنسبلھا 

  یا ـ بالسالمھ یاسیدى وماشوفكش تانى

  .....................الناحیھ دیھ ـ فاھم 

وطبعا ـ اخدت الصدمھ ومشیت علشان ابعد عنھم وافكر 

  فى المصیبھ اللى انا فیھا دى وبعد شویھ لقیت الحل 

  وجریت بسرعھ على مكتب كبیر قدامى 

    صباح الخیر 

  صباح النور 

  ھو حضرتك ده مكتب شئون الطلبھ ؟

  ایوه یاسیدى عایزایھ من مكتب شئون الطلبھ ؟

ممكن احول علوم 

  ؟  ...............................................
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 وانا كمان ...... بحبك
  

  

قبل اى كالم الزم الواحد یقول ان الحب احلى حاجھ فى الدنیا 

اللى محبش بجد یبقى اكنھ و ھو اللى بیحسسك بالدنیا  یعنى ا

طبعا ! !و مشافش اى حاجھ فى الدنیا معرفش او مفھمش ا

 مش على حب االب واالم وحب الكالم على الحب الرومانسى

االشیاء التى یتكون منھا ,,, الوطن وحب االقارب  واالصدقاء 

حب الشھوات من المال (وفیھ كمان ,, العالم المحیط بنا 

والنساء والقناطیر المقنطره من الذھب والفضھ والخیل 

طبعا اكید دى حاجات مھمھ جدا الن القران ) المسمومھ

الكریمھ لكن كل التقسیمات دى ذكرھا صراحھ فى االیات 

حاجھ والحب الرومانسى اللى بالك فیھ حاجھ تانیھ خالص 

یعنى حتى االنسان اللى بیحب كل الحاجات دي كلھا بس 
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یعنى ,,, ماصادفش الحب الرومانسي یبقى مش فاھم برضھ 

یعنى متھیألى كل اللى فات یعتبر حب ,,,,,,,, ایھ الحب 

ھ ب یعنى احتیاجات اساسیبالغریزه اى حب االكل والشر

شئ یعجز ) سمو ـ علو(اولیھ لكن الحب حاجھ روحانیھ 

االنسان عن وصفھ بالكالم مھما كان موھوب مھما كان 

عبیر عنھ مثقف او عبقرى او صاحب كلمھ انما ممكن الت

كل + كل كلمھ حلوه تسمعھا وتحسھا (یعنى الواحد یقول انھ 

وفیھ ) ال تشوفھكل جم+ نسمھ تنعشك كل + نغمھ تلمسك 

كمان نوع من انواع الحب ھو حب االذى لخلق هللا وفعال فى 

ناس متعرفش تعیش من غیر متضایق حد او تسمع خبر 

وحش عن حد او تفرح فى مصیبھ حد ودول ربنا یبعدنا 

   .عنھم

ذا العصر ـــطبعا ده جمیل وحلو لكن كل ده اتغیر فى ھ

  . المادى , السریع , الحدیث 

البدایھ فى الجامعھ وبالتحدید فى السنھ االخیره ـ یعنى كانت 

أه السنھ االخیره دیھ غیر كل السنین ـ الواحد بیحس انھ 
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خالص فركھ كعب ویخش على الحیاه العملیھ ویتحرم من 

الحیاه السھلھ اللذیذه اللى بیكون فیھا الواحد مش مسئول 

 وینجح ویتفسح ویأكل عن اى حاجھ غیر انھ یذاكر ویبلطج

  .نام وبس وی

واكید كانت فى اول العام یعنى كانت فى اول اسبوع واكید 

كانت جمیلھ جدا على االقل بالنسبھ لى الن الجمال نسبى 

واكید ) یعنى واحد بیحب البیضھ وواحد بیموت فى السمره(

كان جمالھا من النوع الھادى  المالئكى اللى مش محتاج اى 

  .الستایل بتاعك مكیاج علشان تتأثر بیھ حتى لو مكنش ا

واكید اول حاجھ تلفت النظر الیھا ضحكتھا الرقیقیھ اللى مش 

متكلفھ ومن غیر افتعال واول متضحك تحس ان وشھا كلھ 

  بینور وغصب عنك تحس ان الدنیا كلھا بتنور 

طبعا عنیا من اول موقعت علیھا من سعتھا منزلتش من 

بعا كنت علیھا یعنى عنیا لزقت علیھا اكن فیھا مغناطیس وط

وراھا فى كل حتھ فى الجامعھ فى المدرج فى الساحھ فى 

  . الكافیتریا فى كل حتھ اى حاجھ المھم اكون وراھا
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  . علشان اتفرج علیھا من قریب دایما: اوال

  .علشان اشوف تصرفاتھاواعرف ھى مین : وثانیا

علشان ادور على اى فرصھ نتكلم فیھا واالمر یكون : ثالثا

انش انى مدلوق علیھا مع انى وهللا مدلوق  طبیعى علشان میب

  . لشوشتى

علشان ھى كمان تقع عنیھا علیا فى كل مكان یمكن : رابعا

  .تاخد بلھا منى 

  :وطبعا مع كل المجھود ده كان من الطبیعى طبعا انھا 

  . ى علیھانیلھا منى فعال وانى على طول عاتاخد ب: اوال 

علشان انا برضھ عینى تاخد بالھا من تصرفاتھا جدا :  ثانیا 

  . علیھا اذن مسألھ المراقبھ بقیت غیر مجدیھ

واخده بالھا من نفسھا الیومین دول حبتین یعنى كل : ثالثا 

یوم حاجھ جدیده كل یوم تسریحھ شكل مفیش مشاكل برضھ 

دھا اخف من شویھ روج خفیف وشویھ روجاجو على خ

  .ى اكتر یعنى فعال جنن) الصراحھ ده خلى شكلھا یزید حالوه(
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وده المھم ھى كمان بقت عنیھا علیا ھى كمان : رابعا

 وبتشوف تصرفاتى ـ فعال ده خالنى اقبنى وبتبص علیابتر

كون على طبیعتى وحالتى بقت كرب متوتر ومش عارف ا

  ) .یصیدك .... فعال تیجى تصیده (

وبعد كل المغامرات الظریفھ دیھ كان من الطبیعى االنتقال 

 الكالم والتعارف ولو انھا كانت محجره لمرحلھ ثانیھ وھى

معایا شویھ یعنى مثال حاولت اتعرف على واحده صحبتھا 

قریبھ منھا علشان یبقى فیھ مجال فكانت النتیجھ ان صاحبھا 

افتكرنى بعاكسھا ودب معایا خناقھ كبیره والمصیبھ انھ بطل 

بنى ولكن والد الحالل الجمھوریھ فى المصارعھ وكان ھیضر

موه الحكایھ وعدیت على خیر بس بشرط ان ال وفھتدخلوا 

ھو وال صحبتو لیھم دعوه بالحكایھ دیھ ـ یاعم ـ یھدیك 

یرضیك ـ ھى بس ھتفتحلى سكھ وانا ھخلص ـ ابدا ـ 

  . مبیفھمش یاكده یا المفرمھ

  .قولت وعلى ایھ الطیب احسن اسفین یاعم 
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ھا قولت اكتب لیھا ورقھ فى المدرج اقولھا فی: ثانى محاولھ

عده وراھا وھى تدیھلھا علشان اانى معجب بیھا وادیھا للى ق

اتجنب االحراج یعنى لو الكالم معجبھاش طبیعى مثال تروح 

ماسكھ الورقھ مقطعاھا ورمیاھا وطبعا مش ھكون كاتب فیھا 

اسمى ھكون كاتب فیھا بس انا معجب بیكى جدا وكل اللى انا 

عبر لیكى عن نفسى فیھ انك تتكلمى معایا شویھ علشان ا

ى انا واقف وراكى والبس لیاعجابى ده ولو فى قبول بص

تیشرت اسود ساده یعنى مفیش عالمھ ممیزه برضھ علشان 

ھتعرف انا مین الحراج اكید لو فى قبول وھتبصلى اتجنب ا

 واحد البس تى شرت اسود ساده 20لكن لو مفیش فیھ 

لكن و وبكده سھل اقول مش انا اللى بعتھا ـ سھلھ مش كده و

  .اه من كلمھ لكن تاتى الریاح بما ال تشتھى السفن 

عده وراھا وھى اتدھلھا بس ھى اكتبت الورقھ وادتھا للى ق

بسالمھ نیھ او من غیر تركیز راحت مدیاھا للى قدامھا واللى 

افتكرھا ( قدامھا ادتھا للى قدامھا لغایھ ما وصلت للدكتور 
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الكلیات وطبعا زى ما بیحصل فى كل ) سوال فى المحاضره 

  .الدكتور قراھا وسب وشتم ولعن واتریق 

انا ,, جتكوا نیلھ ,, انتو جایین من بیوتكم تحبوا وال تتعلموا (

وطبعا بما ان ) عایز اعرف مین اللى كتب الكالم الفارغ ده

مافیش عالمھ ممیزه  محدش عرف وعدیت على خیر وبعد 

نھ خیر وسیلھ  الھجوم المباشر الكل البھدلھ دیھ كان البد من

صحیت الصبح بدرى ورحت على الجامعھ وانا ,,,,,لدفاع  ل

مصمم انى اعرف راسى من رجلى دورت علیھا لغایھ 

ھا اتشجعت ورحت داخل علیھا تملقیتھا واقفھ مع صاحب

  . مباشره  

  صباح الخیر.  

  صباح النور.  

  انا زمیلك فى المدرج وكنت عایز اتعرف علیك.  

 ھ جدا وقالت لى وكنت عایز ابتسمت ابتسامھ جمیل

  تتعرف علیا لیھ؟ 

  بصراحھ انا معجب بیكى جدا.  
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  ابتسمت تانى ـ ما انا وخده بالى؟  

 واخده بالك ؟  

  ایوه ــ طبعا ھو انت فاكرنى ایھ ؟ دانت ورایا فى كل

  .حتھ ـ انا خایفھ افتح الحنفیھ تنزلى منھا 

  بدایھ مشجعھ ـ طیب ممكن اعرف رایك؟  

 عندك كام سنھ ؟ قولى االول انت   

 21 سنھ .  

  مش شایف ان ده سن صغیر على الكالم ده؟ 

  لیھ یعنى ده سن الرشد.  

  انا مقلتش حاجھ ـ بس ھو انت بتشتغل ایھ ؟  

  ایھ االحراج ده ( طالب (  

  یعنى معندكش اى مصدر دخل؟  

  هللا ـ ده احراج مقصود ( ال ـ لسھ .(  

 عندك شقھ ـ عندك عربیھ ـ اشتغلت قبل كده ؟   

  ال ـ ال ـ ال  
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  والدك عنده مشروع خاص تشتغل فیھ بعد ما تتخرج

  وال ناوى تستنى التعین؟ 

  ھادور على شغل ال معندوش ـ ومش ناوى استنى )

   ). يفیھ ایھ مالھا د

  ھادور على شغل ـ انت عندك لغھ ؟ 

  انجلیزى ضعیف.  

  بتعرف كمبیوتر ؟  

  ایھ اللى عملتھ فى ( یوزر عادى مش بروفشینال

  ). فسى ده ن

  كلھ ال ال ال امال انت جاى عایز منى ایھ ؟  

  وال عایز منك حاجھ ـ وال عایز اعرفك ـ وال عایز

اشوفك تانى من اصلھ ـ ومن غیر سالمو علیكو 

!!!!!!!!!!!!!!!!  

  : خاتمھ 

بال , بال  حب ـ بال زفت , بسحب كل الكالم اللى قلتھ فى االول 

  كلمھ بال نغمھ بال نسمھ 
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  سھ یعنى اللى حبوا  خدوا ایھبال ھم

  )  .حسبى هللا ونعم الوكیل  ( 
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  القھوه والكره واشیاء اخرى  
  

  .القھـوة :  المكــان 

  . المعلم زینھم – امجد – عطیة –انا : االشخاص 

   رضا – دكتور احمد – عبد الحمید –              وائل 

لى ــــال بین االھـــى االبطائى دورــــیوم مباراة نھ: الزمـان  

  والقطن الكامیرونى
  

رب الفاصلة ـــتبدو القھـوة كالثكنات العسكریة قبل وقوع الح

و المشجعین المتحفزین كل الركان بالموائد وتحصنت ا

جماعة فى ركنھا حول المائدة المستدیرة یضعون خطة اللعب 

  .و التشكیل المناسب من وجھة نظرھم 

ادل قادة كل مجموعة الراى مع و كل نصف ساعة یتب

  .مشاركة بعض االعضاء 
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انا من راى ان ) : قائد الجماعة على الیمین ( وائــل  -

جوزیھ یضغط من اول الماتش و یفتح اللعب على 

  .الجانبین علشان مایخدوش نفسھم 

معلش خطتى ) : قائد المجموعة على الیسار ( عبد الحمید -

عمق مع االختراق بتقول نأمن الجانبین و نضغط من ال

 علشان 18عن طریق ابو تریكة و التسدید من بره الـ 

 .ھما خطرین اوى من االجناب 

و ال من االجنالب و ال ) : قائد مجموعة الوسط ( رضــا  -

من العمق دول العیبة فى منتھى السرعة و ھیبقوا 

ھایجین علینا من اول الماتش احسن حاجة اننا نھدى 

نا فیفكو التكتل و نلعب على اللعب و نطمعھم یھاجمو

المرتدة و نخلص علیھم الحسن یعملوھا و خللى بالك ان 

 .جونا بأتنین 

یا اخوانى انا حاطیط التشكیل اللى ما یخرش : وائـل  -

 اسامة حسنى –فالفیو [ المیھ ھنلعب بأثنین راس حربة 

علشان تبقى ... وراھم ابو تریكة و بركات و جیلبرتو ] 
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نھ و رؤوس الحربة تشتغل و یبقى العرضیات على ود

 .الماتش مراجیح 

 انما........... بركات سریع : عبد الحمید  -

 ده  بركات یلعب فى منتخب العالم ...... انما ایھ ؟ : وائل  -

ھو بصراحھ مفیش زیھ ـ بس انا شایف انھ : عبد الحمید  -

 ممكن یلعب فى الشوط الثانى ھیبقى افید 

 الثانى ـ بركات االده بس یاجدع ـ الشوط : وائل  -

 یاسیدى بقول ممكن : عبد الحمید  -

 متقولش : وائل  -

حیلعب بس اسمع انا بقول نامن الجانبین : عبد الحمید  -

باحمد صدیق و جیلبرتو و وراھم شادى و احمد السید و 

ووائل جمعھ و النص بوجلبان و حسام و احمد حسن و 

سكو ابو ابو تریكة و فالفیو لواحده قدام علشان لما یم

تریكة حسام عاشور یشوط و الواد رجلیھ حلوة على 

الجون و لما یمسكو ابو تریكة و حسام احمد حسن یشوط 



 أنا وأنت ودقي یا مزیكا

 - 35  -

و برده رجلیھ حلوة و لما یمسكو الثالثة فالفیو ھیببقى 

 .لوحده و تبقى العملیة فى الحالوة 

 . و بركات : وائـل  -

 ینزل الشوط الثانى لما نخلص على االقل: عبد الحمید  -

 .كره و ھو یكمل علیھم 

 ؟بركات ینزل الشوط الثانى : وائل  -

یا سیادنا احنا عایزین العیبة عاقلة تقدر تھدى : رضـا  -

الملعب و تخلص المرتدة علشان ھما حا ینزلو متحمسین 

 و عایزین یلدعو واحدة و الثانیھ وینایمونا 

 .بركات یحل اى ازمة : وائـل  -

 ط الثانى یا بنى یلعب الشو: عبد الحمید  -

الزم العیبة عندھا خبرة البطوالت و تعرف : رضـا  -

 .تخلص نھائى 

 .أل بركات  -



 أنا وأنت ودقي یا مزیكا

 - 36  -

 أل بوجلیان  -

 .ال ده و ال ده  -

بینما النقاش بالداخل محتدم یظھر بعض االشخاص خارج  -

  .القھوة یجلسون مع بعضھم البعض و یتحدثون بالھمس 

شایف یا عم ھما على كده دول بقالھم سنتین : انا  -

 .لثھ وصلوا النھائى وادى الرابعھ شكلھا بتاعتھم والثا

دا احنا مكسورة نفسنا و مزلولین و مش عارفین : أمجـد  -

 .نفتح بقنا قال منتخب العالم قال 

 .معلش الصبر طیب ربنا یورینا فیكوم یوم : عطیة  -

یوم انت بتقول یوم انا بقولھم سنتین و ادى الثالثة و : انا  -

ول شھر قول سنة قول عشرة انت بنقول یوم یا أخى ق

 .یا راجل ... انما یوم 

طب بس وطى صوتك لحسن یسمعوك و ساعتھا : أمجـد  -

مش حانخلص معاھم خصوصا اننا مبقاش عندنا كالم 

 .نقولھ بالذات السنة دى و الحالة زى ما انت شایف 
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انت ما تسخنیش و تقولى وطى صوتك و قاعد : انا   -

 بعد ما اولع تقولى تقوللى مزلولین و مش عارفین و

 .وطى صوتك أل  ھازعق 

ھدى اللعب یا عم انت شایفھم جوه مع بعض : عطیة  -

ھایكلوا بعض اش حال بقى لو خدو بالھم ھیبقوا كلھم 

 .ھنا و القیامة تقوم 

یحصل الللى یحصل انت فاكرنى بخاف دا احنا : انا   -

ابطال افریقیا خمس مرات زینا زیھم مش كفایة حكایة 

قرن اللى ظبطوھا علشان یدوھالھم قال ایھ بالنقط نادى ال

فیھ حاجة اسمھا كده حتى االتحاد االفریقى لیھم فیھ 

 .اوففف .. كوسھ 

كل الكالم ده مش مھم ھم لو عملوھا المرة دى : أمجـد  -

 و یبقى الفریق الوحید فى 5 و احنا 6ھیبقوا عدونا ھما 

حیلعبوا  مرات غیر انھم 3العالم اللى راح كاس العالم 

على سوبر افریقیا و بعدین یرجعوا مبسوطین على 
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الدورى یخلصو علیھ بالتلیفون و بعدھا حانموت 

 .ایھ ده بص بص مین اللى جاى على القھوة...بحسرتنا 

ده المعلم زینھم الجزار ده حبیبى و راجل شدید و : انا  -

غلھ و اقلبھالھم ضلمھ فتوة و من جواه زملكاوى انا حاست

 .ا معلم اتفضل معانا یك ازی.... 

 .عیشت یا حاج ایھ الدوشة دى كلھا : المعلم زینھم  -

یا دقدق ... تشما الدول االھلـویة یا سیدى علشان: انا  -

ھات شیشة معسل و شاى للمعلم زینھم عندى ھنا على 

 .حسابى علشان الدوشة اللى جوه دى 

 یاد انت یووه ما تخرس" مت من مكانى قائال  و فجــأة ق -

و صدعتونا ھو ما فیش حد مالى  ھوه قلبتولنا دماغنا و

 .عنیكو و ال ایھ 

فسكت كل من بداخل القھوة ثم انطلق وائل یضحك فتبعھ  -

 .عبد الحمید و رضا و كل من یجلس ضحكة شماتھ 

 .بتضحكو على ایھ : انا  -
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بنضحك على الخیبة ھم كده الزملكاویة معادش : وائـل  -

 – صداعنا –غنا ل دماعندھم حاجة غیر الشویتین دو

 .ربنا یشفى ...  المرارة–المعدة 

ال یا جدع ما دام زعق قوى كده یبقى تعبان : عبد الحمید  -

بجد قوللى یا حبیبى بتشتكى    من ایھ انت سخن اقیسلك 

 .الحرارة 

 .  ملعوبة ـھا ھا ھا ھا حلوة حلوة -

ال یا جدع دى مش سخونة ایوه ھو وشھ احمر : رضـا  -

ھ امساك قولى یا حبیبى ھو امساك و ال بس باین علی

 .اسھال ھا ھا ھا

 .ھا ھا ھا ھا حلوة جدیدة  -

ھو اللى انتو فالحین فیھ التریقة و التقفیل لبعض : امجـد  -

 .حاجة تانیة أل 
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ش و ایھ اللى یا حبیبى انت لسھ صاحى ما نمت : وائـل -

مسھرك لحد دلوقت اللى زیك اتعشوا و نامو من بدرى ھا 

 .ھا ھا 

 .ا ھا ھا ھا ھا ھ -

خونا سیبكم منھم دى عالم ھلس و انت ایا : عطیة  -

عارف انھم ما بیفھموش حاجة فى الكورة كل االھالویة 

كده كلمتین تریقة و تیجى ترد علیھم فى الكرة تالقیھم 

على االبیض مش عارفین مین بیلعب فین و ال ازاى و 

 مرة و 30  مرة خدنا الكاس 31دنا الدورى كل كالمھم خ

ھم و ال عارفین ازاى كسبوا و ال امتى لعبو اللى 

 .بیسمعوه بیرددوه 

عندك حق یا جدع ما بیكسبوش غیر بالحكام و : انا  -

عندھم اعالم من صحفیین و مذیعین یلمعوا اللعیبة و 

یغطوا على اى مشاكل فى النادى و مطلعنھم السما و 

بوھا و كمان معلینھم علینا ینبشوا فى اى حاجة و یك

 .یعملوا من الحبة قبة علشان یخربولنا النادى 
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و ھما فیھم العبر بس ما حدش سامع و ال عارف : أمجـد  -

و یروحوا یفاوضوا اللعیبة من ورا مجلس االدارة و 

ن بیطمعوھم فى یخلوھم یتمردوا على فرقتھم علشا

 . یبقوا ھم و بس و ال انتوا ناسیین فلوس اكثر علشان 

شایف كالم الناس الجھلة یا بنى ده زمن : عبد الحمید  -

ھوش ما ااالحتراف و السوق عرض و طلب و اللى مع

 .ھا ھا ھا ... یلزمھوش و انتو معاكوووووش 

ھما مین یاد اللى جھلة انت اللى بتتكلم بقولك ایھ : انا  -

عندك مرایا فى بیتكم ابقى بص فیھا كویس و ارمى 

 .ھا ھا ھا .. لنفسك لقمة 

ھا ھا .. جون جون جون .. ھا ھا ھا ھا : ة امجد و عطی -

 .ھا 

] و ھو یرفع الكرسى الخشب [ انتو ھتقلوا ادبكم : رضـا  -

 .طاب و هللا ما نا سایبكو 

 .الحقنى یا معلم زینھم الحقنى یا معلم  : انا -
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ھو ]  اللى فى رجلھ و ھو یسحب الكزلك: [ المعلم زینھم  -

قى الدنیا عرضلك و انا موجود دى تبیتفیھ حد یقدر 

 .الشقك .خربت نزل الكرسى اللى فى ایدك یاااد 

یحتشد كل الجالسین فى القھوة للدفاع عن رضا و صد  -

 .ھجوم المعلم زینھم و یتكھرب الجو 

و فى ذلك الوقت یكون الدكتور احمد مارا بالجوار و  -

ترمھ كل حیدور بالداخل و ھو راجل یحبھ و ییسمع ما 

 .و كثرة خدماتھ البناء حیھ اللى فى الحى لدماثة خلقھ 

ایھ یا اخونا وحدوا هللا في ایھ یا اخونا : الدكتور احمد  -

 .وحدوا هللا 

 .ال الھ اال هللا :  كل الواقفین فى نفس واحد  -

امعلم زینھم ایھ الللى حصل یا رضا یفى ایھ : احمـد . د  -

صوتكو طالع بره القھوة ده اسمھ كالم یا اخونا نزل 

ھم ده انتو طول نیل السالح یا معلم زیسى یا رضا شالكر
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عمركم اخوات و والد حتة واحدة ھو انتو تستغنو عن 

 .بعض 

یادكتور ھما اللى ابتدوا و رفعوا الكرسى قدام المعلم : انا -

زینھم و ده راجل مش شویة علشان یتعمل فیھ كده و كلو 

كوم و بركات اللى فى منتخب العالم كوم تانى دى اكتر  

 .ى حاجة غاظتن

ھو الللى جر شكلنا من كتر ما ھو متغاظ من : وائـل  -

انتصارات االھلى و مش بركات لوحده اللى یلعب فى 

 .منتخب العالم ده نص لعیبة االھلى تلعب فیھ 

ففھم الراجل الفطن و قال تسمحو تھدوا انتو االثنین و ما  -

تعال معاى .. تسخانوش اقعدوا یا جماعة و استھدوا با 

 .ضا انت و المعلم زینھم لو سمحتم بره یا ر

ال یا دكتور الزم قدامنا ھنا و یبوس رضا على : أمجـد  -

 .دماغ المعلم و یتاسفلوا 
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ابوس على دماغھ ھو انا كلمتو انا كان كالمى : رضـا  -

ستلوش على طرف ھو اللى رفع السالح   ومعاكم و ال د

 .ما وصلتش لكده 

فع الكرسى و انا برده ما كانش یصح تر: المعلم زینھم  -

 .موجود اعمل حسابى 

یا معلم مقامك محفوظ دى الحكایة كلھا : دكتور احمـد  -

نرفزة كورة و انت سید العارفین  و انت یا عم رضا 

لشان الحكایة ما المعلم كان قصده یصدك قبل ما تتھور ع

 .مش كده یا معلم ..  تكبرش 

 .كالمك ماشى یا دكتور : المعلـم  -

 رجالة كلكم محقوقین لبعض و انا بالنیابة یا: احمـد . د  -

 .عنكم باتاسفلكم كلكم 

 – انت شرفتنا یا دكتور –العفو یا دكتور : الجمیــع  -

 . یا سالم یا رجالة على ده جدع     
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یخرب بیت الكورة اللى تعمل فینا كده : واحد من الواقفین  -

 .یعنى احنا كسبانین منھا ایھ 

الكورة من احلى الریاضات و ال یا راجل دى : احمـد . د  -

المنافسة فیھا من اجمل ما یكون و اصبحت دلوقتى 

تجارة كبیرة و قایمة علیھا كمان صناعة كبیرة و برامج 

ریاضیة و اعالم  و صحافة و نجومھا اصبحوا اشھر 

نجوم العالم و اصبح منھم السیاسین و االقتصادیین و 

لھم نجوم مش بعید نالقى بعد كده رؤساء الدول كان اص

 .كرة عالمین 

بمناسبة العالمین یا دكتور انا اللى غاظنى فى االول : انا   -

ھو كالم وائل ان بركات یلعب  فى منتخب العالم و نسى 

 یقول حازم امام و شیكاباال 

ھما بیلعبوا فى الزمالك علشان یلعبوا فى منتخب : وائـل  -

 .العالم حتة واحدة 
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لى یغیظ طب انشاء هللا لما شایف یا دكتور الكالم ال: انا -

 ھم اللى اسامھ حسني و لعبش فالفیو الناس دى مت

 .یلعبوا 

بس یا اخوانى ارجوكم بالش التعصب ده بعد : احمـد . د  -

نحلل المباراة و كمان نقعد  المھمة نقعد نتكلم  و المباراة

 فى خب العالم و كمان احسن مائة العبنحط تشكیل منت

 . سنة الماضیة 50الـ 

 .ماشى الكالم یا دكتور : وائـل  -

 .اتفقنا یا دكتور : انا -

و بعدین عایزین نتفق على حاجة مھما كانت : احمـد . د  -

نتیجة النھاردة مش عایزین صدام بینكم لو االھلى كسب 

انتوا تباركوا لبعض و تھنوا بعض على الفوز و لو حصل 

لى غیر كده ال یقلل ابدا من تاریخ و انجازات النادى االھ

اللى قدر فعال یحقق ارقام قیاسیة و اصبح على الساحة 

العالمیة نادى كبیر و عرف كل الناس ان مصر فیھا 
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مواھب و رجالة و كورة حدیثة و الكل اصبح یعمل لھ 

الف حساب بصرف النظر عن اى حاجة تانیة تمام یا 

 .رجالة 

 .كالم مضبوط ...تمــام یا دكتور : الكــل  -

 . رجالة یاال بقى الماتش ھیبـدأ یا:  عبد الحمید  -

 

  )و بـدأت المبـاراة ( 

  

  

  فى یوم كأنھ شھر كأنھ سنھ  
  

 صباحا 6.15 الساعھ  رنالمنبھ بتاع الموبیل 

وصحیت على اغنیة كیرلس ویسبر بتاعت جورج 

مایكل  رحت قایم وشلت البطاطین قلت الحق الفجر 

حاضر قبل الشروق ودخلت الحمام وعملت بیبي فى 
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سریع واتوضیت وصلیت كانت طبعا مراتى صحیت ال

ودخلت الحمام علشان تلحق تعملى ساندوتشات 

  . على بال ما اخلص الصالة 

  صباح الخیر : انا 

  صباح النور جبنھ بیضاء وال رومى : مراتى 

  فول : انا  

  خد حالوه:  مراتى 

 على بال ما كلت كانت ھى حطیت كنكة القھوه على النار 

البنت علشان المدرسھ صبیت الكنكھ ودخلت ودخلت تصحى 

  على البلكونھ علشان اشرب سیجاره الصبح مع القھوه 

  خرجت لسھ بدور على ھدومى 

  فین السویت شرت الرمادى والبنطلون الجینز الفاتح : انا 

  فى الغسیل : مراتى 

  بروم بروم بروم ............ یحرق ........ یلعن : انا 

 ورحت عالباب طبعا لبست اى حاجھ   

  انا ھاعدى على ماما علشان تعبانھ وعایزه اشوفھا : مراتى 
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  طاب وانا : انا 

  اتصرف یا اخى مجتش من یوم : مراتى 

  بروم بروم بروم ........... یحرق .......... یلعن : انا 

  كنت فى الشارع رایح اخد اتوبیس 7.15الساعھ 

ن  متر والمفروض اكو400الشركھ بمشیلھ حوالى 

 بابص 7.20 مستانیھ ، الموبیل بیرن الساعھ 7.25

  بیدینى مسد  7.05لقیتھ زمیلى اللى بیركب الساعھ 

معناه ان االتوبیس مش جاى طبعا كنت قطعت ده 

 مضطر ارجعھم وازید 400 متر من اصل 350

محطھ المترو بتاع  متر لغایھ 200علیھم كمان 

غیر من التحریر علشان انزل الخط التانى وب

  االسعاف 

  استعذت با وجریت علشان متاخرش وطبعا

  .المترو الن اى مواصلھ فیھا ساعھ عالما وصل 

فرد والساعھ  40عند شباك التذاكر لقیت طابور مكون من 

 من على ماكینھ التذاكر وسبت  رحت ناطت7.32بقیت 
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دھا جرى على الساللم الرخام النى تء وخالساللم الكھربا

كید مادم مستعجل وبتجرى یبقى الزم واسمعت المترو جا

  اول ما توصل للمترو تالقى الباب بیقفل 

  ,,,,,,,استغفر هللا العظیم 

بصراحھ المترو الصبح مبیتاخرش العربیات وراء بعضھا 

 دقیقیھ وكان على 13 یعنى بعد 7.45المترو اللى بعده جیھ 

اخره طبیعى دى ساعھ صبحیھ والناس رایحھ شغلھا 

ھدھا او مزوغین من كل دول الیاتھا ومعرسھا وكاومد

 روحت حاشر نفسى مورایحین یحبوا فى جنینھ وال بیتھ

على رجل اثنین وخدت كوع فى بغتاتھ غیر طبیعیھ ودوست 

لكن وال ھمنى وفى التحریر وانا نازل شالونى ونزلو جنبى 

اللى فوق والباب بیقفل یا برضھ امین وجریت ولحقت المتروب

ا ھذا وما كنا لھ  الذى سخر لنالحمد (ھى محطھ واحده 

  )  لمنقلبونامقرنیین وانا الى ربن

 یعنى متاخر ربع ساعھ وتحت 8.00دخلت الشركھ الساعھ 

  اسمك ایھ یابیھ . فى االمن 
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  االتوبیس مجاش یا جماعھ : انا 

  یابیھ انا بسال على اسمك مش على االتوبیس : االمن 

  فروض عملت حسابك انت جاى متاخر ربع ساعھ كنت الم

لك یلك على اسمى واعلى ما فى خیاھو ده ذنبى مش ق: انا 

  اركبھ 

  ............صباح الخیر یا : زمیل معدى من امامى 

  ) هللا یخرب بیتك ( صباح الخیر یا حبیبى : انا 

  سالموا علیكم یا اخونا : دخلت المكتب 

  اتاخرت لیھ : الرئیس 

  االتوبیس عملھا : انا 

طبت خلص التقریر بتاع اخر الشھر المدیر العام  : الرئیس

  نازل كمان ساعھ ونصف والزم یمضى علیھ 

  ) التقریر فاضل فیھ شغل یومین ( حاال : انا 

  الموبیل بتعھا بیرن بتبص فیھ بقرف وبتقول : زمیلھ عانس 

  نى مھما ترن وال ھعبرك تیووه قرف: الزمیلھ 

  مین ده : زمیلتھا 
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   یجى البیت ا شھر بیتحایل علیبقالھواحد : الزمیلھ 

  ومالھ ما یجى : زمیلتھا 

  ده حتة موظف على قد حالھ .... ده بعینھ :  الزمیلھ 

  امال انت عایزه مین : زمیاتھا 

  مش اقل من رجل اعمال ملیونیر ھو انا اى كالم : الزمیلھ 

  طبعا الشھاده  ھى مش اى كالم ھى كما یقول الشاعر 

  یل مدلدلىذ  ینقصھا قرن و***وداء كلحاء  بدینھ قصیره س

ده غیر ان وضعھا االجتماعى حدث وال حرج ابوھا تربى 

ومع ذلك بتكلم الناس تھا بتوع انابیب اامھا غسالھ واخوو

 على وصفھا م االتفاق من طرف الحاجھ اللى فى وشھا الى ت

طجنھ بالمناخیر وبتدخل فى كالمھا مسطلحات اجنبیھ م

فتحس انك قاعد امام بالعھ ریحتھا تتكلم  وبتتدلع وھى ب

  زفت

  ,,,,,,,استغفر هللا العظیم  

حمام طبعا بعد كده عملت انى تعبان و ھا موت وروحت ال

 من حكایة التقریر ولما رجعت قعدت ساعتین علشان اھرب
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 ولسھ الیوم 11الساعھ . دخلت على الرئیس ومكلمنیش 

 ھینفع ازوغ طویل ومالیش نفس اشتغل  فى التقریر ومش

 ال وانا اصال جى متاخر والزمالء ساكتین على غیر العاده و

  ومع ان دائما ھناك ماده للرغى یعنىنموا وال بیتخنقوا بی

ویھ على مین احسن ابو اكمثال خالف بین االھالویھ والزمل

تریكھ وال حازم امام فى عزو ومین احسن راس حربھ فى 

 عمرو ذكى بیقولوا  كویھ ى وال متعب الزملمصر عمرو ذك

والدلیل كاس افریقیا االھالویھ بیقولوا ده شویھ نحس ولما 

 زى  عمرو ذكى فى  رجل عماد متعب  واما ماده 4بیفك وال  

شیھ مع مین ومین  طلق الرغى المھمھ ھى الفضایح مین ما

مین كمان مین عاملھ شبكھ ومین شكلھ مش مین علشان 

طول فیھا الكالم ویضیع راجل دى طبعا حاجات مھمھ ممكن ی

ام ساعھ فى یوم رزل زى فیھا اسبوع او اثنین مش ك

  ) یا مھون یارب ( النھارده 

 قومت اتوضى علشان اصلى الظھر وطلعت 12عالساعھ 

صلیت فى الجامع اللى فوق وختمت الصاله وانا نازل لقیت 
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ببص لقیتھ الواد اللى واقف فى محل ) میسد ( الموبیل بیرن 

 شھور ورحت متصل بیھ 10للى انا فتحتھ بقالى المالبس ا

  لحسن یكون فیھ حاجھ 

  ایوه یا باشا : الواد 

  ایھ فى حاجھ : انا 

  بتاع الضرائب واقف قدامى بیسال على السجل :  الواد 

نھارك زى وشك انا طبعا العندى سجل وال بطاقھ : انا 

  ضریبیھ 

  اھو معاك : الواد 

   . یا باشا تحت امرك: انا 

  كونا یا باشا عایزین السجل بتاع المحل : اع الضرائب بت

ماشى یاباشا بس انا دلوقتى مش ھقدر اجى اقابلك : انا 

  ممكن سیادتك تعدى علیھ باللیل علشان اعرف اتعامل معاك 

   4یا باشا انا شغلى لغایة الساعھ : بتاع الضرائب 

  یا باشا مش من یوم وكفایھ نتعرف على سیادتك : انا 

  اما اشوف بس یكون معاك ورقك :  الضرائب بتاع
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  ربنا یسھل یا باشا  بالف سالمھ : انا 

  " استر یا رب  " 

وحكایھ المحل ده حكایھ منیلھ من كام شھر زھقت من قعدت 

البیت بعد الظھر وقلت الزم اعمل حاجھ اضیع بیھا الوقت 

وازود بیھا دخلى الن قعدت البیت دیھ خلیت الواحد یكرش 

 یزعق یق یعنى على اى حاجھ الواحدضقھ بقى لوكمان خ

ت  قولت ادور على شغل بعد وویھلل ویبقى شكلھ زى الكول

قیھ شغل الصبح الظھر لقیت الشباب والرجالھ اساسا مش ال

مادام الواحد الصبح موظف یبقى بعد الظھر .... طاب وبعدین 

صاحب شغل وبدأت افكر  من یساعدك مین یدلك من ھنا ال 

 على راى الممثل الكبیر حسن فایق  ــ السلمهامن ھنا 

افتكرت ناس صحابنا مرضیوش بالوظیفھ وفتحوا محالت 

قلت انقى االمین فیھم و اعرض علیھ المشاركھ وصاحبنا ده 

بیتاجر فى اللبس الكاجول یعنى جینز وسویت شرت 

وبوكسرات وكاوتش واللعب ده رحت مكلمھ على الموبیل 

   ورزقى ورزقك على هللا وعرضت علیھ قالى تعالى
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  "یا مسھل یارب " 

  اتفقنا وكل واحد ھیحط زى التانى انت علیك كده

وانا علیا كده ورحت رایح واخد قرض بضمان 

مرتبى بالرغم من تحزیر بعض زمالئى من حكایة 

القرض وانھ مفیھوش بركھ ومبیجیش من وراه 

خیر ابدا انما اللى حصل حصل واتھببت بستین 

ھ  ما تم االفتتاح لغایھ دلوقتى ھباب من ساع

مكسبتش  ملیم من المحل على طول فى شده 

اعصاب وخناقات وحكایات ده غیر ان محدش من 

اھلى بقى یشوفنى النى فى الشغل او فى المحل 

ودلوقتى ال انا عارف اخلص من المحل وال عارف 

 .اسد القرض والحالھ حیص بیص 

 رف رجعت المكتب ودماغى ملیانھ وش ومش عا

اعمل ایھ وفجاءه دخلت علینا زمیلتنا الجدیده اللى 

تسمیتھا ست ) الرجال طبعا  ( تم التفاق مع الزمالء 

اض ایھ الحسن  وھى فعال ست الحسن قوام ایھ وبی
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 وعینین زرقاء وشعر اصفر طویل ناعم رھیب

تھا وال صوابعھا وال اواسعھ زى الطیف وال درع

على ) ب بوب بوب بوب بو( ریحتھا وال اظافرھا 

 راى عبد السالم النابلسى شئ ال یصدقھ عقل 

  ھاى یا جماعھ : ست الحسن 

  ھاى ) الرجال طبعا : ( كلنا فى نفس واحد 

  انت مش كنتى اجازه : انا 

  اصلى صحیت متأخره : ست الحسن 

  لیھ : انا 

امبارح كانت قراءة فتحتى وسھرنا بعدھا : ست الحسن 

  انا وخطیبى 

  مبروك الف : الستات 

   یا بختھ )فى سرھم(: الرجالھ 

  مبروك امال جیتى لیھ : انا 

علشان ادیكو الشیكوالتھ طبعا واوریكو : ست الحسن 

  الصور 
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  یھ بیشتغل ایھ صیور فان: الزمیلھ العانس 

  وكیل نیابھ ووالده رئیس محكمھ استئناف : ست الحسن 

 ھما بتوع النیابھ دول وخدین كل حاجھ  ـفى سرى: انا 

 ن النسوان ایھ ده ربنا یخرب بیتالسلطھ والفلوس وكما

   وال بالش,,, 

كمان ھو كلم الریس الكبیر وھینقلنى من : ست الحسن 

  كده قلت اجى اودعكم امال شویھ علشانھنا لحتھ احسن 

  .دیھ عشرة اربع شھور دلوقتى سالموا علیكم 

طبعا اول ما اتعینت ست الحسن ودخلت مكتبنا حسیت 

ن كلورتس باالنتعاش ودلوقتى وھى ماشیھ زى زى اعال

  ) اذكرینى ( الل ــــــــــما یكون اخر حتھ فى فیلم بین االط

  "ظلم " 

ربیات و خلص الیوم الوظیفى ونزلنا علشان نركب الع

 بما ان االتوبیس مجاش الصبح وطبعا علشان یكمل الیوم

یبقى مش ھیجى بعد الظھر وروحت بالمترو بنفس 

  تاعة الصبح التفاصیل ب
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 وصلت البیت طبعا مفیش حد الن المدام عند حماتى جبت

   اتغدى ورن الموبیل علبھ كشرى وصلیت وقعدت

  الو  مین : انا 

البت سخنھ والزم تحجز عند الدكتور علشان : مراتى 

  نروحلھ 

 انت عارفھ المتابعھ خلصت طب متتدیھا اى حاجھ: انا 

ومفیش فلوس  لسھ مقبضطش وأناع اللى فات  االسبو

  فى المحل 

  یعنى ایھ اى حاجھ : مراتى 

یعنى المضاد اللى خدتھ المره اللى فاتت مش ھوه : انا 

  برد 

ال مش برد مفیش رشح وكمان مینفعش ادیھا : مراتى 

حاجھ من دماغى ومینفعش   اكرر الدواء مره تانیھ یبقى 

  ملوش تاثیر الزم دواء جدید 

مناعھ مش ھتیجى من لو مش برد ھیبقى ایھ وال: انا 

  مره واحده 
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  انت مستخسر فى بنتك : مراتى 

  یش فلوس یمش مستخسر بقول مع: انا 

  اتصرف لو سمحت الزم نروح للدكتور انھارده : مراتى 

  "رحمتك یا رب " 

 لیال وكلمت مراتى 12حجزت عند الدكتور الساعھ 

 تكون جاھزه ھى والبنت 11.30وقلتلھا ھعقدى علیھا 

ن المحل ونزلت روحت المحل وركبت المترو  لما ارجع م

ووصلت ودخلت المحل ) بقت حكایھ سخیفھ ومكرره 

  لقیت ناس كتیر قلت الحمد  

  السالم علیكم : انا 

  وعلیكم السالم : كلھم 

استبشرت خیر وقلت یبقى ربنا فرجھا وثوانى وكل اللى 

 ھعلى الواد البیاع ومشیوا وقالولفى المحل سلموا 

   ماشى  ـلیكھنعدى ع

  مین دول زباین : انا 

   ادول اصحابى كانو بیسلموا علی: د الوا
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  واشتروا حاجھ : انا 

  ال دول اصحابى : الواد 

یعنى صحابك میشتروش حاجھ قمال لممھم لیھ : انا 

  حولیك وزحمین المحل 

  زحمین فین بس دول خمس دقایق : الواد 

 المھم مش عایز لمھ تانى یاروح امك فى المحل: انا 

  استفتحت 

  ال : الواد 

  وامبارح : انا 

  ال : الواد 

  "حسبى هللا ونعم الوكیل "

  شویھ وشرف بتاع الضرائب 

  سالموا علیكم : ضرائب 

  انا وعلیكم السالم 

  جبت الورق یا باشا : ضرائب 
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ایھ یا حاج مالك حامى قوى كده لیھ االول اشرب : انا 

  حاجھ 

  شاى سكر خفیف : ضرائب 

  ھات لعمك شاى یابنى : انا 

  ایھ یاباشا فى ایھ : ضرائب 

یا باشا احنا لسھ فتحین بقلنا شھر منھم اسبوعین : انا 

توضیب یعنى لسھ مشتغلناش ضرائب ایھ بقى اللى انت 

    میھعایزھا وسجل ایھ احنا كلنا ایھ علشان نشرب علیھ

  فین العقد یا بیھ ووصل النور : ضرائب 

  اوزه وھعمل معاك احلى واجب اجبلك اللى انت ع: انا 

  ایھ بقى : ضرائب 

  قمیص مستورد یجنن علشان الغالیین وحیاتك : انا 

  وبعدین : ضرائب 

  وال ابلین : انا 

  واجیلك تانى امتى : ضرائب 

  یا مسھل الحال شھرین كده یكون ربنا سھلنا الحال : انا 
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  ماشى الكالم وشكرا على الواجب : ضرائب 

  ل سالم یا عس: انا 

  الحمد  سلیمھ 

 علشان اروح بالبنت للدكتور 11قفلت المحل الساعھ 

   ولما دخلت كانت 11.55ووصلت عند الدكتور الساعھ 

  تؤ :  وكشف على البنت وقال 12.55الساعھ 

  خیر یا دكتور : مراتى 

  برد : الدكتور 

  : !!!!!!!!!!!!!!!!!انا 

  فى حاجھ تانیھ : مراتى 

  ال : الدكتور 

  طب ندیھا ایھ : ى مرات

كره یا بیھ المتابعھ نفس الدواء اللى فات على ف: الدكتور 

  ع اللى فات المفروض تجدد المره دیھ خلصت االسبو

  حاضر ھدفع بره دلوقتى : انا 

  مع السالمھ: الدكتور 
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 صباحا وركبنا تاكسى 1خلصنا كشف كانت الساعھ 

   ) طقت(  بولع النور اللمبھ طاخ  ولسھتینا البوروح

  خیر خیر الحمد  اللى جت على قد كده : انا 

لسھ ھلم قزاز دخل البنت تنام جوه بسرعھ لغایھ : مراتى 

  ملم اللى اتكسر 

  حاضر : انا 

ولسھ ھریح  لقیت دخلت غیرت ھدومى ونیمت البنت  

   امراتى بتنده علی

  ایھ تانى : انا 

 معندناش عیش وال بقالھ فى الثالجھ انزل ھات: مراتى 

  حاجھ

   صباحا 1.30دلوقتى الساعھ : انا 

  امال ھتتعشى ایھ : مراتى 

  عنى كلت ھنام كده ا مان شال: انا 

  طاب والفطار والبنت ھتاخد معاھا ایھ المدرسھ : مراتى 

  ھى ھتروح المدرسھ وھى تعبانھ : انا 
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ا وطلع برد ندیھا مادام السخونھ نزلت واطمن: مراتى 

ى علشان میفوتھاش حاجھ الدواء وتروح المدرسھ عاد

  من اللى بیخدوھا 

  یعنى ھیفوتھا ایھ دیھ فى كیجى وان : انا 

  لو سمحت البنت دیھ مسئولیتى انا : مراتى 

  امرننا  نازل : انا  

 بیضات وكیلوا 10عیش وجبنھ رومى وفول و: مراتى 

  ...............لبن وكیس صلصھ وكیس ملح و 

یش فلوس ھو عیش یعبس بس انت ناسیھ انى م: انا 

  وفول ولما نقبض نجیب الباقى 

 2وطبعا نزلت  وجبت الحاجھ ولما طلعت كانت الساعھ 

  صباحا 

دخلت البیت لقیت مزیكا شغالھ والمدانم البسھ حتھ 

  النجیرى حركات وعاملھ میك اب وبتبتسم على الباب 

  حمد  على السالمھ یا حبیبى : مراتى 

  هللا یسلمك : انا  
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  انت تعبت انھارده كتیر  : مراتى

  اه : انا 

  وھى تقترب منى ایھ موحشتكش : مراتى 

     طبعا وحشتینى   : استسالمبانا 

  "یا قـــوى یــــا رب " 

 صباحا 6.15 الساعھ  رنالمنبھ بتاع الموبیل 

وصحیت على اغنیة كیرلس ویسبر بتاع جورج 

مایكل  رحت قایم وشلت البطاطین قلت الحق الفجر 

قبل الشروق ودخلت الحمام وعملت بیبي فى حاضر 

السریع واتوضیت وصلیت كانت طبعا مراتى صحیت 

ودخلت الحمام علشان تلحق تعملى ساندوتشات 

     . ..........................عالبال ما اخلص الصاله 
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   والعذاب والصیف أنا  

  
ى ھتسافر وفین ا ازكلھا بتفكربدأت اجازه الصیف والناس 

  .وامتى وكل واحد ودماغھ وامكانیاتھ ومشغولیاتھ  
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وطبعا كان الجو بدا یبقى ولعھ والرطوبھ اشتغلت بالجامد 

الواحد لو قعد من غیر مروحھ یقوم ملزق ومبھدل اكنو طالع 

  .من خناقھ فى الشارع 

وطبیعى ده بقى ینعكس على السلوك البشرى یعنى الدنیا كل 

لیات اصبحت اساسیات وزحمھ موت ابجنون والكمیوم بتغلى 

  .ودوشھ رھیبھ وكمان حر فظیع ده ایھ البؤس ده 

بیوت زن وعلى كل اللى الواحد فیھ ده الستات شغالھ فى ال

ھ روحھا ـ قیاوف ـ الواحده مش طا(كل مره بكلمھ شكل مثال 

لواحده تقعد طول النھار فى المطبخ قدام النار یا سالم لو ا

شوفت مش جارتنا  لسھ رجعھ من ) ھا فى البحروتحط رجل

راس البر بتقول بقت تحفھ وبنت خالى سافرت االسبوع اللى 

فات اسكندریھ بتقول كوبرى استانلى بقى یجنن بلیل وبعد كل 

 مفیش فایده یبقى الكالم بالصریح االول العیال  دیھالمناورات

زم زھقانھ ومن حقھم یسافروا بعد الدراسھ واالمتحانات ال

من واحد ....... .....على قناهسمعت فى الدش  .... یغیروا جو

انھ مھم قوى لنفسیھ االوالد یغیروا ........ دكتور نفسى اسمھ
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المكان ـ وبعد كده بتحول الكالم التجاه اقوى ـ انا عایزه 

اصیف انا زھقانھ اوى من الحبسھ طول النھار انا مش اقل 

  . وال من الجیران من اى وحده من اخواتى او اصحابى

 احنا خرجین من الدراسھ والدروس !!!!!!!طب منین 

واالمتحانات یا موالى كما خلقتنى وداخل علینا رمضان 

والعید وسنھ دراسیھ جدیده بلبسھا ومصاریفھا یعنى 

  . اسرقلوكو ـ مالیش دعوه ـ اتصرف

وطبعا لو متصرفتش ھتبقى العیشھ كلھا نكد وھتبقى االیام 

ھ جدا والجو ھیبقى مكھرب على االخر فأكید الزم الجایھ صعب

االقى حل وقعدت مع نفسي استعرض البدائل المطروحھ 

  وجبت ورقھ وقلم وقعدت أكتب 

  :فى نصف الصفحھ خطھ المصیف 

 . العناصر المادیھ المتاحھ والمحتملھ .1

 . لیفھااالمواصالت بأنوعھا وتك .2

 .االماكن المتاحھ واالماكن المحتملھ بأنواعھا  .3

 .االشخاص الممكن منھم السلف + المده المقترحھ  .4
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الخطھ المعیشیھ بعد الرجوع من المصیف وحتى بدایھ  .5

 .الدراسھ 

وبعد وضع العناصر االساسیھ للخطھ الخمسیھ للمصیف  

   -:بدات دراسھ كل عنصر على حده فكان كالتالى 

  

  العناصر المادیھ المتاحھ والمحتملھ 

لغ المملوكھ والمتوافره حالیا فى ھو المبا= المعنى للمتاحھ 

   –جیبي 

ھا او ھى المبالغ المفترض سلفھا او اقتراض= المحتملھ 

 المبالغ الزائده عن الحاجھ الشھریھ وھى و الحقیقھشحتھا 

 جنیھ ال غیر وطبعا ده مبلغ میكفیش 400عباره عن 

 و افراد زى علیتنا 5 مكونھ من المواصالت رایح جاى لعیلھ

  ایجار الشقھ قى فلوس بتی

لو ھاخد شقھ ایجار او حجرتین فى فندق ولو ھنزل  .1

فى فندق ده طبعا غیر مصاریف االكل والفسحھ لو 

 جم 1400 جم فى الیوم فى االسبوع 200شقھ ایجار 
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واالكل والفسحھ قول كمان زیھم یعنى محتاجین 

 جم علشان یعدى المصیف على خیر ده على 3000

 جالھ مرض وال اعتبار ان محصلش ظرف وال حد

  .دواء 

اما بقى لو ھنزل فى فندق على البحر فى عز الموسم  .2

 نجوم ال غیر وفطار فقط یبقى الغرفھ 3وكمان ھیبقى 

 = 7* جم حجرتین 500 جم یعنى 250الواحده 

  .  من غیر االكل3500

  .اذن یلغى الخیار الثانى وخلینا فى االول 

   جم 3000مطلوب سلف واقتراض او شحاتھ مبلغ وقدره 

  

  :المواصالت بأنواعھا وتكلیفاتھا * 

ى ـ االسبانى ـ الفرنساو(  انواع  3وھنا = القطار  .1

الحسابات النھ غیر  وده اكید مش فى )قطار الصحافھ

فكل تذكره على = ادمى اما االسبانى والفرنساوى 

حسب  المكان اللى انت رایحھ یعنى طبعا اسكندریھ 
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عدى رایح جاى ھیغیر مرسى مطروح بس اكید مش 

 اكید للمواصالت فیعتبر خیار جید  جم 400مبلغ 

 اما 2.5ان الوقت المتاح للسفر اسكندریھ + ومقبول 

   ساعات 5مرسى مطروح 

 جم 150فى عز الموسم اقل عربیھ ب = ایجار سیاره  .2

البنزین  + 7  *150فى الیوم ده غیر البنزین یعنى 

  س ح للمناقشھ من  االسایبقى خیار غیر مطرو

+ السوبر جیت او شركھ الدلتا برضھ وسائل مریحھ  .3

و  اللى بتقصر المسافات وبرضھ فى حدود یافالم فید

  المیزانیھ وكمان نفس الوقت تقریبا 

میكروباص مكیف بالفیدیو  من رمسیس خیار جمیل  .4

 جم  بس لغایھ اسكندریھ 22جدا خصوصا ان النفر ب

ھ  جم رایح جاى بس عیبھ السرع200یعنى حسبھ 

الجنونیھ للسائقین علشان یلحقو یعملوا كام دور فى 

  الوردیھ ویطلعوا بـاكثر من استفاده ممكنھ 

  اما نشوف كل ده فى حدود المسموح بھ 
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  االماكن المتاحھ والمحتملھ بانواعھا * 

  عروس المتوسط واقرب مصیف الى قلبى = اسكندریھ

و شط واكبر ثانى مدینھ فى افریقیا بعد القاھره  وشطھا ھ

لجمیل الھوى كما قالت فیروز وتتمیز بطول الكورنیش ا

كل االماكن المتاحھ للنزھھ +من المنتزه الى راس التین

المنتزه ـ المعموره ـ شارع خالد بن الولید ـ محطھ الرمل (

والتكالیف اكید ) طعم محمد احمد وطبعا قدوره للسمكـ وم

  ھكون زى ما سبق حسابھا 

  6البیطاش والھانوفیل و شاطى عندك یاسیدى = العجمى 

اكتوبر وبرضھ ھتبقى نفس التكالیف بس اللى یروح 

العجمى مش ھیقدر ینزل اسكندریھ من غیر عربیھ نظرا 

لبعد المسافھ والزحمھ الرھیبھ فى الموسم وصعوبھ 

  .المواصالت 

  یعنى من اول مراقیا لغایھ بورتو = الساحل الشمالى

 فى الخیال ان الواحد مارینا وده كلھ طبعا حاجات وال
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یفكر یروح یصیف فیھا اال لو كان ملیونیر او طالع 

  . استنطاع على حد ملیونیر

  البحر یجنن لكن , حلوه بس بعیده = مرسي مطروح

اماكن الخروج بلیل قلیلھ ھى بتاعھ استرخاء اكتر منھا 

فسح وسھر واللعب ده مع انھا ارخحص من اسكندریھ 

ي والكراسي ودخول البالجات فى النفقات ایجار الشماس

 جنیھ ده غیر 50 , 40 جنیھ لكن اسكندریھ تخش فى 5

 جنیھ فى الیوم  یعنى 100 الى 70ایجار الشقھ ممكن من 

  . جم یعنى خیار جید وفى الحسبان 800 الى 700حسبھ 

  راس البر رخیصھ وقریبھ بس مبتعجبنیش بحس انھا ال

  تقارن باى مما سبق ـ مش مرتاح 

 یعنى كفایھ علیھا یوم واحد زى رایح جاى = یھ اعیلاسم

  ما تكون رحلھ جامعھ مش مصیف 

 نھ والقرى الموجوده بھا زیھا زى الساحل العین السخ

 .الشمالى بالضبط 

  االشخاص اللى ممكن منھم السلف + المده المقترحھ * 
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طبعا عنصر ھام جدا لحساب التكلفھ المحتملھ یعنى ) ا(

متاحھ ومش معقول ھتكون اقل من ھیتوقف على السیولھ ال

 ایام الن بعد 7 ایام علشان تستاھل تعبھا ومش ھتزید عن 5

  .كده یبقى الزم ابیع دھب مراتى او حاجھ من عفش البیت 

  :االشحاص اللى ممكن استلف منھم ) ب(

  . ـ ابى وامى ـ نفضولى كفایھ اللى خدتھ عندنا غیرك1 

  .ھ شكلھا وحش ـ حماى ـ ھستلف منھ علشان  افسح بنت2

  .ـ اصحابى ـ كل واحد فیھ اللى مكفیھ وحالھم من حالى 3

  ) طب امتى( ل جمعیھ واقبضھا االول ـ زمالئى ـ قالولى اعم4

ـ واحد مرابى ـ یعنى استلف بالفایظ طبعا ده حرام وبدل 5

  . ھتبقى فسحھ ھتبقى كارثھام

معندیش حل غیر انى ادور على ناس واعمل جمعیھ بس احنا 

العام ودایما الجمعیات اما فى اول السنھ او اخرھا یعنى نص 

ھاشحت ناس واغلس بقى واللى یحصل یحصل برضھ احسن 

  من السلف 



 أنا وأنت ودقي یا مزیكا

 - 76  -

الخطھ المعیشیھ بعد الرجوع من المصیف وحتى بدایھ * 

  :الدراسھ 

المده حوالى شھر یبقى اكید ھنقضیھ استقطاع عند اھلى 

زم الواحد فى  وال للجھة یوم15شویھ واھلھا شویھ یعنى 

الشھر ده الزم یستحمل كل االھانات بصدر رحب ویعمل بارد 

وال اكنھ واخد بالھ حتى لو وصل االمر للطرد الصریح ـ 

الواحد یضحك زى ما یكون اللى قدامھ بیھزر وبكده بس 

  .ممكن تعدى 

  الختام

 كل ما سبق مع المدام قلت اعرف رایھا لقیتھا تاستعرض

كالم وبتقولى برافو علیك طاب ما مبسوطھ وموافقھ على ال

  ....انت لقیت الحل اھو 

فكرت شویھ فى كل اللى بیحصلى ولسھ ھا یحصلى من تحت 

راس كل ما سبق وفعال لقیت الحل بسیط جدا وكان غایب عن 

بالى فین مش عاف وكل الحكایھ كلمتین وبس على راى 

  .عمنا فؤاد المھندس 
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  حبیبتى ـ نعم یاحبیبى ـ انت طالق

********  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة منشورات المؤسسة العربیة لالبداع

-----------------------------------  
  للدكتور نبیل فاروق       سلسلة مسرح الجریمة-
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   جریمة فى مجلس الشعب- 1

   إغتیال- 2

  للدكتور نبیل فاروق    ) أوراق لم تنشر( رجل المستحیل -

  مةالمؤلف أیمن سال        )مسرحیات( اللعبة -

  المؤلف صالح الھادى                         )قصص قصیرة(ً الحب موتا -

  المؤلف أیمن سالمة      )قصة قصیرة(   المنفیون-

   یوسف عمرالمؤلف    )ادعیة واذكار(ن الحصین  الحص-

  ُمجموعة من الكتاب      )قصص قصیرة( أغنیة الحب -

  ایزالمؤلف عمرو ف  )قصص قصیرة( أنا وأنت ودقى یا مزیكا -
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  إدارة العالقات العامة والتسویق

  المؤسسة العربیة لإلبداع

   الھرم– ش ناصر الثورة 15

  0122722288  / 35843711ت 

E-mail: ebdaa2000@hotmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

mailto:ebdaa2000@hotmail.com
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  بكل صراحة

كتاب رزل ودمھ تقیل ومافیھوش أى جدید ھى بقیت كده، أى 

عملیھ وسعت شویة بس مش ال.. حد عایز یكتب یكتب، أیوه

للدرجھ دى، كل واحد عایز یعمل فیھا فلوطھ ویقول أنا 

ُ، لكن الحقیقة مره وعلى ..وأنا.. مؤلف وأنا صاحب فكر وأنا
  وعجبى......... ُرأى اللى قال كان ایھ اللى رماك على المر

  

 المؤلف


