
 

 

 

 من اول 52 يناير خالص هنشيل حديد

 

 اهداءوتحيه من القلب.

 

*ٍ تحية الى الشهداء، الشهداء فى كل وقت و فى كل عصرشهداء امتنا الغالية، 

 شهداء مصرنا الحبيبه فى كل الحروب ، فى كل المواقف ،فى كل الثورات.

* تحيه الى شبابنا، الشباب فى كل وقت وفى كل عصر،الشباب الذين 

 عبرواوانتصروا ليس فقط فى الحرب المجيده ولكن فى كل الصعاب 

يناير ولكن الشباب  ايضأ الذين حمو البيوت 52ليس فقط فى الثوره العظيمة 

 واالعراض

 ذين تحية الى األهالى التى ربت وعملت كل هؤء الرجال، الرجال بحق ال

يصنعون االن التاريخ ويبنون المجد ويرجعون الحق ألصحابه والبالد الى 

 سالف مجدها وعزها.



  تحيه الى قواتنا المسلحة المصريه فى كل وقت، تحية الى درعنا الواقى

وحضننا الحصين ، تحية الى االبطال الذين ردوا الكرامه ورفعو الراس وعبرو 

 القناه وحمو الشعب وحطمواالمستحيل.

 . تحية الى كل من كان له دور فى اعالء كلمة الحق 

 تحيه الى االنسان المصرى 

بصراحه ..... الواحد فكر كيتر قبل مايكتب الكالم ده واحتار جدا ازاى بيدأ الكالم 

او ممكن يبدأ منين، وحتى لو بدأنا الكالم الحدث اكبر من انة يكتب ،صعب جدا 

هيكون فى شكل مقال ، اوقصه قصيره التصور للشكل النهائى، وكان السؤال 

والروايه طويله ، مثأل يكون اسئلة وكيفيه االجابة عنها، او سرد لألحداث 

الحالية والماضيه والتعليق عليها،فى النهاية طبعا فشلت تماما فى  اختياراى نوع 

مما سبق، وكتبت كالم تانى خالص غير الشكل المعروف و على راى محمد 

ا ليا تصور تانى خالص فى الكتابه( وكان الكالم عباره عن صبحى فىكارمن )ان

استرسال نابع من القلب، من الروح ،من كتر وهبج الحظه و سرعة تصاعد 

الحدث بتهيألى مش سهل ابدأ ان اى حد مها بلغت قدرته انه يكتبه على األقل 

دلوقتى، ده الزم يدرس ويتحلل ويتعمل افالم ومسلسالت ومسرحيات وكتب 

ات ، ألن الشعب بيصنع التاريخ.وروي  

*لقد اثبت الشعب المصرى انه موجود ،وانه بخيرالى يوم الدين وان كرامته 

فوق كل اعتبار مع األحتفاظ الكامل بكل اشكال الحضاره والرقى فى اعظم ثوره 

شعبيه سلميه حدثت للبشريه، لقد ابهروا العالم من اقصاه الي  اقصاه وتحضرنى 

األن كلمة السيد الرئيس محمد انو السادات فى مجلس الشعب عقب انتصارات6 

 اكتوبر المجيده هى.

*) ان التاريح العسكرى سوف يتوقف طويأل بالفحص والدرس امام عملية يوم 

السادس من اكتوبر حين نجحت القوات المسلحه المصريه فى اقتحام مانع قناة 

ؤس جسور لها على السويس المائى،وتحطيم خط بارليف الحصين ، واقامه ر

 الضفة الشرقيه للقناة فى ست ساعات(.



* يرحم اهلل رئيسنا محمد انو السادات الشهيد و يرحم شهدائنا جميعا وانا  اتخيل 

كلمته فى هذه  المناسبه المجيدة األخرى وهى )ان التاريخ  العالمى سوف 

يناير، حيث نجح شباب الشعب  52يتوقف  وينبهر ويفحص ويحلل ثوره 

مصرى فى شحذ الهمم وايقاظ االمة محميا من القوات المسلحة المصريه فى ال

اقتحام مانع الخوف وتحطيم خط القمع واقامه رؤس حبسور لها فى ميدان 

يوم فقط (.. 81الحريه )التحرير سابقا( وكل ذلك بطريقة سلمية فى   

التين يناير(اليقل عن انتصارات اكتوبر ألن في الح 52* ان هذا الحدث )ثوره

اثبت  المصرى قدرته وجدارته فى الحالتين احتضن الشعب بعضه فى الموقفين 

شاركت قواتنا المسلحة المصريه وكانت دائما لها كلمتها ومواقفها التى تشهد 

 بشرفها وانها دائما بجهدها المحمود من الوطن والى الوطن

 

اته من عمال ** استطاع الشباب المصرى ان يجمع ورائه الشعب على مختلف فئ

وفالحين ومثقفين ، استطاع ان يذوب كل األنتماءات من اسالمين او علمانين.... 

او ناصربين او اشتراكيين اواقباط، كله اصبح فى بوتقه واحده، كله اصبح ينادى 

بالكلمه االهم )تحيا مصر( ألنها دائما مصر فوق الجميع ، استطاع  ان يعلى من 

ى  العالم كله من يكون المصريين.شأن األنسان المصرى فلقدرا  

اصرار،قوة،عزيمة التلين كل ذلك يغلفه االيمان باهلل والثقة فيه أن النصرات ال 

ريب كل ذلك بتنظيم ورقى رهيب، ووعى غير مسبوق فى عدم االستماع الى كل 

ترهات ومسكنات وضغوط النظام وبقى الشباب على موقفهم مؤمنين باهلل 

وفى النصر الذى هو دائما من عند اهلل.وواثقين فى انفسهم   

*كل ذلك حدث دون رصاص ،دون مدافع،دون انقالب عسكرى ، فقط قال 

 األنسان  المصرى كلمته

*حركت ثورة الشباب المارد المصرى وما ادراك عندما يتحرك هذا  المارد 

الجبار ، المارد المصنوع من قيم وسماحه وحضارة سبعة االف عام ،وايمان 



يناير  52ليس له نظير . اصبحت  الكلمة المؤكده األن ان مصر قبل  باهلل

يناير. 52مستحيل ان تكون هى مصر بعد   

 

*انه التغيير األكيد ، التغيير الكلى غير المسبوق الى األحسن ،الى األفضل، الى 

 طريق ينتهى بنا ان شاء اهلل الى امجادوبطوالت.

والتنظيم لتحويل كل ماسبق الى رساله واحده * علينا االن اآلتحاد والتفكير 

وهدف واحد لألمة, كل واحد  فى موقعه علينا ان نحول تجربتنا وثورتنا العالميه 

الى االمام لتبقى نار الثوره مشتعله ولكن فى العمل واالنتاج، فى تحسين النظام  

 االدارى ،فى تحسين الخدمات فى تحسين الحياة لنا وآلوالنا والحفادنا.

* ألبد ان ماحصل يكون نتيجته الحتميه هى الرساله التى طال انتظارها مثال 

سوف تحقق مصر التقدم فى كل  5252اى ان فى  سنه  5252لتكون مصر

المجاالت وتجنى ثمار ثوراتها الشبابيه الشعبية العالمية غير المسبوقه ولتكن 

واحد منا  فى  هذه الرساله فى كل مكتب فى كل بيت فى كل سياره وامام كل

 صحوه وفى نومه . لكى نحصد ماتم زرعه.

*سوف يكون التحول جادا وقويا وغير مسبوق ان شاء اهلل سنسترجع ما كنا 

 عليه واحسن ، كلنا الى األمام وعلى  بركة اهلل.

يناير خالص هنشيل حديد(.52)كلنا انسان جديد ومن أول  

 

 

 

 

 

 



 حلمي حلمك

 

 .…* األحالم دي حاجة عجيبة اوي

والعجيب فيها إنك وانت في الحلم بتكون حاسس وعايش فعاًل الحكاية  -

 يعني مبتكونش عارف طبعًا انك بتحلم يعني انت في دنيا غير الدنيا.

واألحالم ليها اقسام كثيرة جدًا وكل واحد علي حسب نصيبه وطبعًا ليها  -

لنة والعمر ارتباط كبير بالحالة النفسية والرغبات سواء المكبوتة او المع

 السني واكيد الحالة المادية واألجتماعية )اعزب,متزوج,مطلق,أرمل(.

هتكون طبعًا   01الي 4مثاًل احالم األطفال في عمر الزهور من سن  -

اما عن المراجيح والمالهي والشيبسي وااليس كريم أو عن الواجب مثاًل 

يه. أسم اللي معملهوش وخايف من ميس عزة اللي هتضربه )ومتسألنيش ل

الميس عزه, بس اكيد فيه في الموضوع عزه وهتضربه(, أو كسر حاجة 

في البيت بالكورة)التلفزيون مثاًل( ودخل نام بسرعة قبل ما بابا يجي من 

الشغل علشان يهرب من العلقة يقوم يالقي بسالمته في الحلم وبرضه 

لي شافها بيضربه) تجربة شخصية( او االحالم الجميلة باآلفالم الكرتون ال

وشخصيات ديزني الجميلة ويكون في الحلم طبعًا هو اوهي بطل وبطلة 

 الفلم اللي شافوه.

فتختلف كل األختالف بالنسبة  01الي  00اما احالم فترة المراهقة من  -

الي الذكور تنقسم معظمها الي قسمين متكررين في معظم الحاالت اما 

لة والمدرسة والشارع احالم عن القوة والخناقات والزعامه في الش

وفرض السيطرة علي األصدقاء وضرب كل من حوله بكل حركات 

الكاراتية والكونغ فو المستمدة من افالم السينما االمريكية والقسم الثاني 



األحالم الجنسية ودي بترجع طبعًا الي مرحلة البلوغ والتحول الهرموني 

الرومانسية في في األجسام ويبقي قسم ثالث علي هامش االحالم وهي 

حاالت الوقوع في الحب االانها تنقلب في اخرها الي احالم جنسية 

 صريحة اذن فابطبيعة الحال تدخل ضمن القسم الثاني.

وال تختلف احالم الفتيات عن احالم الفتيان كثيرًا اال ان البنات طبعًا  -

رومانسية وعاطفية جدًا وبالذات في هذه المرحلة فاحالم الحب وفارس 

الحالم والورود والزهور لها نصيب االسد منها وطبعًا بطبيعة االنثي ا

حلمها الكبير انها اجمل بنت في الدنيا وكل  من حولها اقل جمااًل منها 

ويحسدونها وكل فتيان العالم بيموتوفيها من اول)براد بيت وتوم كروز 

ومرورًا بحسين فهمي ووصواًل الي احمد عز وتامر حسني وممكن 

( واكيد حلم التفوق االنثوي ممكن برضه يكون فيه تفوق علي أحد حماقي

الرجال اذا كان هناك مجااًل للمنافسة)في المدرسة, في تمرين النادي( 

ويعتبر هذا الحلم انثوي جدًا النه اليكمن لرجل ان يحلم بمنافسه  بنت ,,, 

وده  الرجاله بتحلم بالبنات)احالم تانية خالص( مش منافسة بين ولد وبنت

يرجع بطبعه لمحاولة االنثي ألثبات الذات وانها التقل كفاءه بأي حال من 

 االحوال عن الرجال.

الي اخره يبقي سن الجامعه او العمل لمن  01وبعد كده مرحلة من  -

يحتك بالحياة في هذه السن وبيرجع للتقسيم االول اللي قسمناه كل واحد 

 ه.علي حسب ظروفه وحالته واحتياجته ورغبات

وطبعًا فيه قسم مهم جدًا في االحالم وهو ما يسمي بالكوابيس والكاوبيس 

كذا نوع امامن نوع)انت يابني باين عليك واكل اكله تقيله قبل ماتنام( او 

من نوع )بس ابقي إتغطي وانت نايم( ودي كوابيس عادية شافها كل واحد 

ع الكوابيس فتكًا فينا واما النوع الثاني وهو )عذاب الضمير( وده اشد انوا

اًلنه معناها ان االنسان عمل في حياته غلطة رهيبة ترتب عليها ايذاء 



الناس ايذاءاًَ شديدًأ  وهذا النوع من الكوابيس اليمكن الخالص منه 

 االبرفع الضرر السابق حدوثه او التوبة والدعاء اهلل بالقبول.

االحالم وضوحًا  واما القسم األخير وهي الرؤيا والرؤيا هي اشد انواع -

 وتكون لعباد اهلل الصالحين ونسال اهلل جمعيًا ان نكون منهم )امين( 

وتلك المقدمة كلها والتقيسمات التي سبق ذكرها هي للبحث عن جواب  -

لسؤالي القادم.. تحت اي نوع من التقسيمات السابقة يندرج هذا الحلم الذي 

 سوف أحكيه؟

اول مرة اشوفها وطبعًا الدنيا ليل والفيال بدأ الحلم انني في حديقة فيال  -

ظلمة وحاجة بتدفعني دفع اني الزم اخش الفيال دي دلوقتي ودخلت الفيال 

من الباب لقيت بهو كبير)رسيبشن( و في النص طبعا سلم رخام يودي 

الي الدور الثاني والفيال منورة كلها بالشموع وطبعًا انا خايف جدًا في 

سذاجه( طلعت برضه الدور الثاني القيت ممر الحلم لكن برضه)شوف ال

برضه منور بالشموع وغرف مقفولة ابوابها وسامع اصوات غريبة جدًا 

وراء هذه االبواب الوبرضه )شوف الهبل( وانا خايف جدًا مشيت في 

 الممر لغاية اخره.

  علشان اشوف منظر غريب جدًا, واحدة ست جميلة جدًا مربوطة بحبل -

في ايديها ورجليها ومرميه علي األرض وحواليها ناس البسين لبس اسود 

كله مش باين منهم حاجة حتي وشوشهم وماسكين في ايديهم سكاكين 

وسيوف, اهلل يبقوا اكيد ناوين يقتلوها, فكرت بسرعة,اعمل ايه,ازاي 

انقذها منهم دورت حواليا لقيت حتة خشبه طويلة روحت ما سكها 

شمعة لغاية ما مسكت فيها النار وولعت جامد,روحت وحطتها علي ال

داخل عليهم وقعدت اهوشهم بالنار وانا باحول افك حبل الست بسرعة 

واللي بيقرب عليا منهم بحاول ااقرب النار عليه جامد وفعاًل النار مسكت 



في كذا واحد منهم فبعدوعني شوية وقدرت افك حبل الست وخدتها 

 ورانا لغاية جنينة الفيال...وجرينا بسرعة وطبعًا هما 

وهووووب.. صحيت من النوم وانا بأشهق وبأتشاهد وعرقان وحالتي  -

كرب,مراتي صحيت من النوم مفزوعه جنبي لما القيتني علي الحاله دي, 

طبعًا قالتلي ده كابوس,واستعيذ باهلل من الشيطان وصلي علي النبي 

يطان الرجيم( وكملت واشرب شوية ميه وكمل نومك )اعوز باهلل من الش

 نوم...

طبعًا ده عادي وبيحصل لكل واحد فينا ولكن اللي مش عادي هو اللي  -

 حصل تاني يوم...

نمت وابتديت احلم لقيت نفسي عند أخر حته في الحلم اللي فات انا  -

والست الجميلة جدًا اللي انقذتها واقفين في جنينة الفيال والناس اللي كانوا 

ين علينا, اهلل طاب احنا واقفين ليه, ياال بينا نجري بيجروا ورانا جا

وجرينا باقص سرعة لغاية ما خرجنا من الفيال وكانت المفاجئة,الفيال 

كانت في الصحراء, يعني اول ما خرجنا منها لقينا حوالينا جبال ووديان 

وطبعا لسه الدينا ظلمة كحل ولوالان القمر كان بدر ماكناش قدرنا نشوف 

مادام العملية فيها صحراء وقمر وبدر يبقي اكيد الزم يكون بعض,ولكن 

ذئب يعني قطيع بأكمله  011فيه ذئاب ومره واحده لقينا حوالينا تقريبا 

واقفين حوالينا نص دائره وعاملين يعووا عواء رهيب )حاجة مافيش 

احسن من كده( طبعًا بصينا القينا مافيش قدمنا غيراننا نجري منهم وبما 

فين حوالينا في نص دائره يعني ما فيش قدامنا سكه غير نص انهم واق

الدائرة التاني اللي هو الزم نطلع علي جبل,جرينا وطلعنا الجبل ووقعنا 

مرة والذئاب برضه ورانا مش سايبانا  01كذامرة واتخبطنا في االحجار 

لغاية ما وصلنا قمة الجبل وبرضه الذئاب وصلت معانا وراحت مره 

 علينا روحنا نطيبن من فوق...واحده هاجمه 



وهوووب... صحيت من النوم نفس المنظر بتاع امبارح ونفس الكالم  -

بالظبط سمعتو من مراتي وشربت الميه واستعذت باهلل من الشيطان 

 وكملت نوم

وطبعًا ان الحلم يكمل تاني يوم دي حاجة مسمعناش عنها قبل كده....  -

 ما حدث حاجة غريبة فعاًل.. لكن اللي اغرب 

نمت تالت يوم لقيت نفسي في نفس الموقف انا والست الجميلة جدًا اللي  -

كانت اول مرة اشوفها في حياتي في الفيال واقفين علي قمة الجبل والذئاب 

هاجمتنا واحنا نطينا من فوق الجبل, والغريبة انك في االحالم لو جربت 

ده كان انك تصوت اليمكن يطلعلك صوت وتحس ان صوتك محبوس و

 حالي في هذا الحلم العجيب جدًا عمال اصوت ومش سامع حاجة خالص.

المهم اننا وقعنا في ميه, ميه ساقعة )محدش يفهم من كده اني عملتها  -

علي روحي( الميه فعاًل كانت ساقعة ومتسألنيش عرفت ازاي في الحلم... 

المهم انا اصال ما بعرفش اعوم,وكنت خالص هاغرق لكن الست 

يلةجدًا)اهلل يسترها( لقيتها مسكت في جذع شجرة عايم جنبنا الجم

)ومحدش يسألني جزع شجرة جه منين هو انتو مش كنتو في صحراء( 

وانا مالي يااخوانا, هوانا اللي لقيت جزع الشجرة دي الست, وبعدين ده 

 حلم....حلم )المفروض انه حلم(

يار بتاع الميه المهم فضلنا ماسكين في جذع الشجرة وماشين مع الت -

ابتدي الفجر يطلع والنور يكتر, بصراحه قولت يمكن ده اخر الحلم 

ببص حواليا في الميه لقيت ومعاناه في االخر النجاه,ولكن مره واحد 

عيون كتير بتبص عليا ومره واحده راحت فاتحة بقها.... ياخرااابي... 

نفس تماااسيح....هتكلنا.... وهوووووب.. صحيت من النوم وبرضه 

المشهد للمرة التالتة لدرجة اني حسيت ان اكيد كل ده حلم واحد مش 

 ممكن التفاصيل تتكرر بالملل ده



وصحيت من النوم وانا عمال افكر في الحلم اللي ماشي معايا اجزاء.كل  -

يوم حته,طاب ياتري هيحصل ايه النهاردة,هيكمل الحلم, والهحلم بحاجة 

ن التماسيح, دي حاجة صعبة قوي, تانية, طاب لو كمل ازاي هتفلت م

المهم روحت شغلي وانا في منتهي عدم التركيز وكل تفكيري في الحلم 

وازاي بيكمل معايا كل يوم, ومين الست دي اللي عمري ما شوفتها قبل 

 كده لكن الصراحة هي جميلة جدًا, ويمكن اجمل ست شفتها في حياتي.

ما انقذها ياتري هاتحبني,  وياتري في اخر الحلم هاقدر انقذها, وبعد -

المهم خلص اليوم وروحت بيتنا وانا في منتهي األنهاك, رنيت جرس 

 الباب, فتحتلي المدام وشا فتني في حالتي دي.

 المدام:ايه مالك؟

 انا: وال حاجة... مصدع شوية.

 المدام من قله النوم والكوابيس كل يوم اللي قلقت راحتنا

 نتي بتنامي نوم وبتشخري شخير.انا: قلقت راحتك انتي... دي ا

 المدام: خلص بالش نتكلم دلوقتي احسن عندنا ضيوف -

 انا: مين... هي حماتي هنا؟ -

المدام: الياخوي مش حماتك... دي واحده صاحبتي من ايام الجامعة  -

 جاية تزورني

 انا: صاحبتك... مين فيهم؟ -

وسافرت مع  المدام: واحده انت متعرفهاش اتجوزت في البكالوريوس -

 جوزها اوروبا.... دي كانت أقرب صاحبة ليا.

 انا: وايه اللي فاكرها بيكي؟ -



المدام: هي مانزلتش مصر من ساعة ماسافرت غير المره دي واول  -

إيام سألت علي عنواني وجت تزورني الغريبة انها من  3مانزلت من 

 ساعة ما وصلت وهي ياعيني برضه مش عارفه تنام وكل يوم تحلم

بكوابيس عمرها ماحلمت بيها في اوروبا لسه كانت هتحكيلي عنها 

 روحت سيادتك شرفت 

انا: يظهر الكوابيس هي الموضة اليومين دول , امال انتي ياستي  -

 مابتحلميش بكوابيس ليه؟

 المدامك اصلي انا قلبي ابيض وضميري نظيف مش زي ناس.

 مانا: طيب ياستي.... اهلل يسامحك...انا داخل انا

 المدام: الخليك ذوق.... وخش سلم عليها.

 انا: ياستي مش مهم... مش عايز.

 المدام: مش ممكن,, بقولك دي كانت اعز صاحبة ليا 

 انا: امرنا هلل... السالم عليكم.

 الضيفة:وعليكم السالم ورحمت اهلل وبركاته

وهووووب ,مش ممكن ,,,مستحيل,,,, هي بعينها ,,,هي الست بتاعة 

الحلم والمصيبة بقي واألعجب ان الست لقيت في عينها نفس البصة,ايه 

ده,وهي بتشبه عليه والايه, هي كمان بتبصلي قوي,,,, اهلل مش مراتي 

ايام في مصر وبتحلم بكوابيس,مش  3كانت لسه بتقول ان بقالها 

ن بتحلم نفس الحلم اللي انا بحلمه, يعني انا وهي ابطال ممكن.... هي كما

نفس الحلم بالظبط... حاجة عجيبة جدًا, وطبعًا احنا قاعدين باصين لبعض 

بنفكر في الكالم ده والمدام عماله تتكلم وتعرفنا علي بعض واحنا باصين 

لبعض مندهشين ومش سامعين وال كلمة بتقولها المدام, واخر كلمه 



ا هتقوم تجيب للضيفة حاجة ساقعة, ومره واحده بقينا سمعتها انه

لوحدنا.... فضيلنا باصين لبعض ومش عارفين نسأل بعض ازاي.... بس 

متأكدين احنا األثنين من الحكاية قولت ابداء انا علشان انا الراجل: بقولك 

ايه... هنعمل ايه النهاردة مع التماسيح؟.... راحت بصالي قوي وردت 

بقولك ايه يااستاذ لو سمحت.... انا ست متجوزة... اخر مرة عليا وقالت: 

تطلعلي في حلمي... ولو لقيتك في حلمي مره تانية.. هاقول لجوزي وهو 

 يعرف شغلو معاك......

 )باهلل عليك اي نوع هو حلمي؟(
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 الخديوي

 !!! انا راجل وسخ 

طول عمري عارف اني وسخ ومن اندل الناس وجبان وبخيل وخاين وناكر للجميل , 

من الصعب انك تالقي كل الصفات دي مجتمعه في بني ادم واحد ولكني باحب أعتبر 

الميزات دي هي السبب في نجاحي في الحياه فانا اعمل في نفسي أنسان متميز , وكل 

وظيفه مرموقه  وصلت فيها لمنصب قيادي وانا صغير السن والفضل في ده طبعًا 

للوساخه اللي عيني عينك والنداله الملعوبه في كيفية فقع الزونب والقاء الضوء المبهر 

الممكن تداركها لو  على اخطاء الزمالء وتصويرها في شكل مفزع مع انها كان من

كان اللي اكتشفها واحد عنده شوية ضمير )طبعًا مش انا( ده غير طبعًا شغل الخدم 

ساعة في اليوم  24للرؤساء الكبار فانا دائمًا على استعداد لتأدية خدماتهم الشخصيه 

مهما كانت متعبه وتقل القيمه حتى لو اضطر األمر لمسح منازلهم بنفسي او حتى 

م بعد الحمام .مسح مؤخراته  

  نوع من انواع المكيفات من شاي  أياما البخل فحدث وال حرج فانا ال اشرب

وقهوه  و سجاير حتى الحشيش اال لو حد عزمني وطبعًا ده معناه اني مش 

مضطر ارد العزومه بعزومه زيها ال الرد حاضر دايمًا وجاهز )انا ما بشربش( 

وانت لسه شارب معايا برضه ولو صادف واحرجني وقالي ما بتشربش ازاي 

 الرد جاهز )ده تفاريح كده( .

  وكان لهذا افضل األثر عليا في االدخار فلقد علمتني األيام الحكمه الخالده )هين

نفسك وال تهين قرشك( ألن اللي معاه قرش يسوا قرش والجنيه غلب الكارنيه الى 

 د عنه .اخر هذه الحكم التى اعتبرها دستور لحياتي ومنهاجًا ال أحي

  والخيانه ..... يا لها من كلمه موسيقيه تبعث البهجه في النفس فهي )اقصر طريق

 أيعاده( فعندما تصبح خائنًا محترفًا فانت ال تعترف بأي موانع او اسوار وال سلل

تقاليد او اعراف حتى المعتقدات طالما من شأنها ان تمنعك عما تشتهيه وال يجب 

لمات المأثوره في هذا المجال وهي )الغايه تبرر ان نغفل ابدًا عن احسن الك

 الوسيله( .

  فبفضل هذه الكلمه يصبح من حقك اتباع كل السبل وكل االسلحه ألشباع رغبتك

أيًا كانت وبما لهذه المقوله من فضل عليا من الصغر حظيت بكل ما يمكن ان 

اصحابي يحظى به الشاب الخائن فكنت دائمًا افضل ان ارمي شباكي على اخوات 

البنات ولو معندوش اخت تبقى بنت خالته او بنت عمته المهم اعلم عليه والسالم 

ويا سالم بقى لو عرفت اضرب إسفين بين واحد وصاحبي وبين حبيبته في 



صورة الشاب الشهم اللي ميرضلهاش انها تكون مع واحد خاين زيه ألنه يعرف 

يها لغاية المكان اللي موجود فيه عليها فالنه وعالنه اروح واخدها من ايديها واود

صاحبي والبنت اللي معاه علشان تشوف بعينيها وطبعًا ما بظهرش انا في 

الصوره ابدًا )الني جبان( وبعد الموضوع ميتفشكل ادخل انا عليها بالحبتين 

الجدعنه والغريبه ان الموضوع ده رغم تكراره في جميع االفالم والقصص اال 

 انه دايمًا بينجح 

 ما يكون الناس هبله وما بتتعلمش ابدًا وده يوصلنا للحكمه الخامسه )لوال  زي

% علشان لو 011نجاح( والكالم مظبوط  أياالغبياء لما استطاع االذكياء تحقيق 

انت ذكي وبتحارب برده واحد ذكي هيحصل تعادل وتطول المعركه وال يمكن 

 التنبؤ بنتيجتها اما في وجود االغبياء فالنتيجه محسومه والشاطر يكسب 

  اما عن مرحلة الرجوله فالخيانه هي المعول األول في طريق الحياه وعن تجربتي

طبعًا بدأت بخيانة  secret of my success)سر نجاحي )الشخصيه بأعتبرها 

أختي في ميراثها اللي ما طلتشى منه وال مليم مع انه ميراث كبير جدًا عباره عن 

اراضي وفلوس وهي ناصيبها صغير جدًا بالمقارنه بنصيبي لكن طبعًا بالنسبه لي 

يم والحجه ده كان مستحيل ازاي  حد ممكن يتصور انها ممكن تاخد مني وال مل

جاهزه )األرض دي عرض ما نفرطش فيها ابدًا , انت عاوزه جوزك اللى مش 

من عليتنا يتحكم في ارضنا , ده ال يمكن يحصل وانا عايش على وش الدنيا( 

وطاب خد األرض يا خويا وهات الفلوس )يا سالم واصرف منين على االرض 

 دي كلها لو انت خدتي الفلوس(

 ك من ربح االرض كل سنه وتسيبي عليا انا كل حاجه انا )انتي ليكي تاخدي نصيب

بس اللى اعرف اصون حقك ومالك ومش الغريب هو انا ليا حد في الدنيا غيرك( 

وطبعًا ده كالم فض مجالس وكل سنه بحجه شكل مره المحصول اتحرق ومره 

الدوده كلته ومره اتسرق ومطالتش مني وال مليم وطبعًا قاطعتني تمامًا )ريحت 

 استريحت( .و

  اما عن العالقات النسائيه فمن شب على شيئًا شاب عليه واي زوجة  لواحد زميل

او صديق او حبيب احاول دايمًا معها والغريبه ان نسبة الخيانه الزوجيه زادت 

%( من اللي بحاول معاهم بيستجيبوا والحاجه االعجب ان الرجاله 71اوي فعاًل )

خاينين  لكن وال دول عارفين وال دول عارفين  بتاعت الستات دول بيكونوا اصاًل

 وكلو البس وش العفه والشرف قدام الطرف التاني 

  بكل التجارب دي والثروه وطبعًا النفوذ كان من الطبيعي اني اتجوز جواز

مصلحه وامراءة غاية في الجمال واالناقة واالنوثه والثقافه والغنى فهي بحق 



لطيور على اشكالها تقع فهي تشاطرني كل شئ تحفه للناظرين اما عن الطبع فا

 حتى الخيانه 

  وبمعرفتي واالتفاق معي وكله تمام ما دام يصب في اطار المصلحه العامه

لألسره مع عدم األخالل بالمظهر العام  كااسرة متماسكه مترابطه نقيه محترمه 

كما واذا اغضضنا النظر يمكن القول متدينه لمن اليدقق في مثل هذه األمور 

 ينبغي .

  اما عن االوالد فهم في احسن المدارس الدولية التي يذهب اليها اوالد الصفوة فقط

, وهم ولد وبنت على اجمل صورة واتم صحة وذكاء واضح وحضور بين 

األصدقاء مع األهتمام التام بالناحيه الرياضيه فهم وال فخر ابطال مصر في 

 بأسمهم . السباحه ولهم ارقام عربيه وافريقيه مسجلة

  والعائلة معروفة بالتاريخ السياسي فبحكم الثروة واالراضي والنفوذ اصبحت

عضوية مجلس الشعب والشورى موروثه في عائلتنا ومع نبوغي الكبير في 

العالقات االجتماعيه ماركة )شيلني واشيلك( كان من الطبيعي نجاحي بالتزكيه 

 بدون اى عواقب او مصاعب تؤرقني أو تضايقني

 هذا النجاح والطموح تم استثماره على احسن ما يكون في جميع المجاالت  كل

مدن  –قرى سياحيه  –موالت تجارية  –شركات سياحة  –عقارات  –اراضي 

صرافه .. كل شئ واي شئ يعود بالفائدة كان تحت  –محالت ذهب  –جديدة 

اما السيطرة اما بالشراكة عن طريق الترهيب طبعًا )كل واحد عنده ملف( و

بالنصيب واما بالواسطه واما بوضع اليد او حتى بالواسطه ولكن ال يمكن ان 

يكون عن طريق شريف او سليم امال يكون ايه لزمة الفهلوه والنداله لو مشينا في 

السليم ونمشي ازاي فى السليم والعمليه كلها تجارة مخدرات واثار وكل الرشاوي 

ي رشاوي مريحه وغير مكلفه )نسوان اللي بتتدفع بتكون عن طريق الدعارة وه

 حلوة وعايزه كيفها من المخدرات وخالفه فبتقضي المصلحة وكله بيرزق(.

  وادي النتيجة قدامك واحد من اشهرالشخصيات االجتماعية كل ما تفتح الفضائيات

تالقيني بأتكلم عن اي حاجة وكل حاجة,دايمًا صوري في الجرائد وكالم عن 

ة المجتمع والقضاء علي البطالة والعالج المجاني الهل مشاريعي الجديدة لخدم

بلدتي واألسكان الشعبي اللي بسعر التكلفة والمستقيل الباهر اللي بينتظر شبابنا 

بفضل مجهوداتنا ألن الشباب دول هما اللي هيكملوا المسيره وعلينا تسليمهم 

االعالمية التركة كاملة وغيرمنقوصه )طبعا كل االحاديث الصحفية والبرامج 

وراها ناس كتير بتشتغل بمرتبات شهرية ومكافات كبيرة من تحت الترابيزة( 

والغريبه ان في ناس بتصدق الكالم العجيب ده مستقبل ايه وتركه ايه اللي 

هانسبها للشباب واحنا اخذنا كل حاجة وبعنا كل حاجة, قروض من البنوك 



متر قسمناها وبعناها جنية لل 01وضربناها بمبه اراضي من الدولة بسعر 

بمليارات يعني خدنا الفلوس واالرض فاضل ايه تاني للشباب نسلمهم 

 )غيرالخوابير( ؟

  قصور واحد في القاهرة الجديدة وواحد  3ياراجل ده انا لوحدي عندي في مصر

فدان وواحد 2111في بلدنا في وسط االراضي بتاعتي اللي وصلت دلوقتي حوالي

ير واحد في سويسرا والتاني في اسكتلندا علي البحيره في الساحل الشمالي ده غ

الكبيرة اللي اسمها)نيس( وده اغلي قصر عندي لما باروحوه بأحس اني زي ما 

مليون دوالر وانا باروحوه  211اكون ملك من بتوع زمان,اه هو كلفني حوالي

حوالي اسبوعين في السنة لكن أل يستاهل ونص انا عازمك هناك اول ما نخرج 

ن هنا علي خير نعمل هناك حفلة كبيرة اوي والجو علي البحيرة يجنن والمنظر م

تحفه احلي من احلي حاجة شفتها في حياتك دي غير ان اخوك صاحب مزاج 

قوي انت عارف كل الشغاالت هناك في القصر البسين يونيفورم واحد وهو لبس 

لفرازة من كل شكل الجواري بتوع زمان زي الف ليلة وليلة وكلهم متنقيين علي ا

 ولون .

  ده غير المزيكا والرقص واآلكل وكل اللي انت عايزه هتالقيه امال ده انت ضيف

واكرام الضيف واجب واللي انت عاملته معايا مش شوية دي غير مكافئة مالية 

 كبيرة هاكتبلك شيك بيها حااَل.

جة هتم *الدكتور: ياراجل احنا معملناش غير الواجب استريح انت بس وكل حا

 زي ماانت عايزـــ اشوفك بكره.

 *انا:ميرسي اوي يادكتور مع السالمة.

 *الدكتور يهمس في اذن الممرض: اسعفه بحقنة مهدئة فورَا.

 *الممرض: فورًا يادكتور.

 *الدكتور: الكبيرة مش الصغيرة.

 *الممرض: اكيد.

 *يخرج الدكتور من الغرفة ويقابل احد الزمالء.

 كتير علي الحالة دي.*الدكتور:هو بقاله 

 سنة. 21الزميل:جناب الخديوي حوالي

سنة؟ بس ده واعي للي بيحصل حوالينا وعارف الساحل الشمالي  21الدكتور: 

 وسويسرا وسكوتلندا؟ 

الزميل: امال انت فاكرايه ده مثقف جدا وبيقرا جرايد وكتب وبيحب االفالم 

طورها وحاطط فيها كل االجنبي الجديده وكل مرة يحكلي الحكاية دي يكون م



الجديد اللي قراه وسمعه او شافه,انت بس مستغرب علشان انت لسه جديد وأول 

 مرة تكلمه ده أظرف واحد عندنا هنا.

*الدكتور:وايه اللي في حكايتة صح ماهوأكيد في حاجة حقيقية والباقي كله من 

 خياله؟

ي هنا عشر سنين *الزميل: واهلل انا مش عارف ايه اللي صح بالظبط آلني بقال

بس لكن هو طبعا من عيله غنيه جدًا واالماكنش قدر يدفع مصاريف المستشفي 

الفندقي اللي احنا فيه ده والمصاريف بتتسدد اوتوماتيك كل سنة في حساب 

المستشفي في البنك وماشوفتش ابدًاحد من عائلته اللي هو بيتكلم عليها الزوجته 

م كان هنا ومشي ان مره أخته زارته والاوالده ولكن سمعت من دكتور قدي

تحضن فيه وتعيط وتبوسه وتقوله سامحتك يااخويا ـــ سامحتك وهادعيلك  وقعدت

ان ربنا يسامحك والغريبة ان هوماكنشي عارفها خالص واللي كان طالع عليه 

طلعوا  -ابعدو الست دي عني ــ انت مجنونه ياست ـ اختي مين؟انا معرفكيش 

 درجة انهم شكوا انها مش اخته فعاًل.المجنونة دي بره ل

 *الدكتور:واتأكدوا انها أخته والال؟

*الزميل:ياعم كبر دماغك انت هتنشغل بأول حالة تشوفها االنشغال ده كله ,ده 

لسه في حاالت تانية كتير في بقية الغرف,دانت لسه هتقابل هتلر وطرزان وكله 

 كوم وبات مان كوم.

 *الدكتور:بات مان؟

ايوة سيدي,طول النهار البس هدوم عادية وبليل البس البدلة بتاعة بات  *الزميل:

مان وماشي دايمًا بحصان خشب كبير عامله عربيته الخاصة والمفروض ان 

الوحيد اللي عارف شخصيته السرية هو الممرض الخاص بتاعه زي الفيلم 

 بالظبط.

 *الدكتور:بجد واهلل دي حاجة حلوة اوي.

 جراب ياحاوي.*الزميل: يامافي ال

 

 

 

 



 هو احنا نهارنا ابيض باين ... !!

 

 يا صباح الفل ... -

   صحيت من النوم وانا لسه مونوين من تعميرة امبارح الصراحة كانت حاجه

أالجاة اوي ، كانت الفرشة كبيرة والخير كتير والصحبة آخر جدعنه ، كلهم 

رجالة زي الورد مراكز ووالد ناس ويتاقلوا بالدهب ، ودمهم والد االيه زي 

 دك مثال،،،الشربات ، االفيهات والنكت نازله ترف من كل ناحيه خد عن

  الدكتور : مره واحد دكتور عيون خطب واحدة وهو قاعد معاها في الجنينة مسك

عوج الوردة الناحية  –وردة وقالها شايفه الوردة دي يا حياتي ، قالتلو : ايوة 

 التانية وقالها : طب وكده !!!

  الناس كلها : هاهاهاهاها .... جامدة .. جديدة 

 مش عايزين كل واحد يقول النكت علي كاروه احنا  المهندس : ايه يا دكتور احنا

عايزين نكت علي الحشاشين ألن الحشيش هو اللي مجمعنا هو اللي معلي دماغنا 

 وهو اللي مظبطنا .

  الدكتور : طاب خد عندك اتنين حشاشين سايقين عربية ، واحد بيقول للتاني

جامده راح  عملوا حادثة –حاسب العمود ، حاسب العمود ، حاسب العمووود 

األوالني قال للتاني هو انا مش قولتلك حاسب العمود التاني قالو : هو بروح أمك 

 انا اللي سايق 

  الكل : جع جع جع ... ها ها ها ها ها حلوة اوي 

  المعلم : ال مؤاخذه يا دكتور الطلعة دي بتاعتي 

  الدكتور : خش عليا يا معلم 

للي بعديه وكتم جامد لغاية ما سحبت شد المعلم نفس جامد من الجوزة ولحقه با -

معاه وقال : مساطيل حلوين ميتخيروش عن القاعدين نط واحد قالهم كبسة 

 تسعين  –تمانين  –انتو سامعين ردو عليه : سمعين  –صوت بوليس 

 راح صرخ وقالهم : دول زنؤونا

 زنا تالته  –زنا تانيه  –ردوا عليه : زنؤنا 

 نده عليهم : محدش يجيب سيرتي قبض عليهم البوليس وزوغ هو و

 فيفتي  –فورتي  –ردوا عليه : سيرتي 



 

 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

  الصحفي : جديدة يا معلم بس بالش سيرة البوليس 

  الطالب الجامعي : ايوة بالش سيرتهم ربنا يجعل كالمنا خفيف عليهم من يومين

 ا بطاقتي واتسلوا عليا شويهاتنين امناء شرطة مسكوني فتشوني وشافو

  المعلم : علشان لسه صغير المؤاخذة متزعلش مني استئفوك لكن يقدر حد منهم

 يعمل كده معايا ، كنت خليت صبيان الورشة يعلقوهم 

  الدكتور : مش قوي كده يا معلم ونصيحتي ليك متعملش اي صدام معاهم برضه

 البوليس ليه الوش الوحش اوي 

 ملوا ايه يعني المعلم : يعني هيع 

  المهندس : نقفل يا جدعان السيرة دي وشغللولنا اغنيه انت عمري للست دي

 موصوفة في قعدة الحشيش 

 اشتغلت االغنيه وكلوا مصهلل معاها 

 –وخلصت الليلة زي الفل  -

 

بعد ما افتكرت كل ده قلت الزم نكرر الجو ده النهارده ، امبارح الواجب اتعمل 

ال ابيض وال اسود المفروض انا بقي النهاردة اللي اقوم معايا اوي ومدفعتش 

بالواجب خصوصًا ان معرفه الناس كنوز ومفيش احسن من الطقم اللي حششت 

معاه امبارح كلهم رجالة اوي وحشاشين محترفين علي اعلي مستوي من الدماغ 

. 

  اتصلت بيهم كلهم بما اني اخدت نمرهم امبارح وحلفت عليهم ان الواجب عندي

انا النهارده والصراحه فرحوا كلهم الن بيقولو ان اللي معاهم خلص ولسه 

مشتروش قلتلهم ان دي فرصتي ارد بيها علي عزومة امبارح وانا اللي هخلص 

 قالو يدوم ) الواجب وصاحبه (  –النهارده 

  اتصلت بيهم كلهم بما اني اخدت نمرهم امبارح وحلفت عليهم ان الواجب عندي

راحه فرحوا كلهم الن بيقولو ان اللي معاهم خلص ولسه مشتروش النهارده والص

قلتلهم ان دي فرصتي ارد بيها على عزومة امبارح وانا اللي هخلص النهارده 

 قالو يدوم )الواجب وصاحبه(

 بس هتجيب منين.  -

 انا اعرف تاجر كويس اوي. -



 اوعى يكون مضروب. -

وبقضي لكل صحابي انتو عيب دانا بقالي عشر سنين بشتري وعارف كل التجار  -

ايه فاكريني كاورك. )طبعًا انا يا دوب بشرب من شهر ومعرفش غير هو تاجر 

 واحد بس الصراحه بيخلص(

  وحكاية الحشيش دي جت معايا اصاًل صدفه كنت قاعد مع ناس وفجأه طلعوا

انفاس كنت  0ولفوا تشرب؟ اه بشرب )اتكسفت ومعرفتش افلفس( وبعد بالظبط 

عرقت وكنت عاوز ارجع موت بس مسكت نفسي قدامهم  خالص جبت جاز

 وعملت اني افتكرت ميعاد مهم وقمت بسرعه قبل ما اتفضح.

عاديك على الترجيع والدوخه في الشارع،فضلت -واول ما نزلت من باب العماره -

واقف قدام العماره يجي نصف الساعه وانا مستخبي خايف لحد فيهم ينزل 

. وبعد كده قولت اددرب بالراحه علشان ويشوفني في الحاله الزفت دي

ميحصلش فيا زي اللي حصل ده وابتديت اشرب خفيف خفيف لحد ما حبيت 

الحكايه قوي وبقت كل يوم قعده حلوه وناس جديده خصوصًا ان الحشيش اللي 

على ابوه )النقي،البيور( مش ادمان انما الحشيش المخلوط ببرشام ابو صليبه وال 

ايه هو اإلسبراكس عشان انا لسه معرفش( بيكون هو  إسبراكس )ومتسألنيش

 اللي ادمان 

  وانا راكب العربيه ورايح للتاجر قلت اشغل اغنية هوبا الجديدة وشربت حجرين

 على الشيشه مع توتو والسبع وويشه علشان احط نفسي في المود. 

  المهم قومت علشان الحق وقتي عندي كام مشوار عايز اخلصهم بس قولت اعدي

 لى التاجر األول اجيب فرشه علشان اكون جاهز وبعد كده المشاوير.ع

  ووصلت عند الحته بتاعة التاجر التعليمات بتقول اركن العربيه بعيد وامشي في

خبطات لغاية ما  3الحواري اللي فيها البيت على رجليا واخبط على الشباك 

،يتفتح صوت حريمي يرد يقول مين ارد انا اقول عايز الحاج في مصلحه

 211الشباك،تدفع الفلوس وعلى قد الفلوس هتاخد طلبك يعني مثال البسكوته ب

جنيه ،البسكوته هي التالتات غير الحته السبعات،التالتات هو الميه ميه وبيبقى 

قصير وحلو قد الصباع اما الحشيش السبعات طويل ومخلوط وبنص التمن يعني 

 جنيه بس. 011الحته منه ب

 ده عرفته من األخوه الشريبه بس كل ده نظري يعني لغاية  طبعًا كل الكالم

دولقتي بشتري بس من التاجر الوحيد اللي واحد صاحبي شريب قراري هو اللي 



عرفني عليه والتاجر ده سمعته زي الفل ان حشيشه مش مضروب وحتيته امان 

 يعني مش متراقبه وبعد كده تاخد حاجتك وتمشي من غير وال كلمه زياده.

 عت التعليمات ومشيت لغاية التاجر على رجلي وخببط على الشباك اللي وأتب

يدوب يفتح على الشارع على طول يعني ده شباك البدرون اللي التاجر عامله 

مخزن،واستنيت زي كل مره انه يرد ..... ماحدش رد ... حاجه غريبه دي 

ما  مره من ساعة 00عمرها ما حصلت انا اشتريت منه لغاية دلوقتي بتاع 

 عرفته والحكايه ماشيه زي الساعه السويسري ال تقدم ثانيه وال تأخر ثانيه.

  إحتست،مابقتش عارف أعمل ايه.. معرفش غيره.. اجيب منين؟ قولت ما باليد

حيله ... اخبط تاني دب ... دب ... دب، لقيت واحد بيخبط على كتفي،لفيت لقيت 

 ي وشه زي هلب المركب راجل زي الفلق البس جالبيه بلدي وعمه وشنبه ف

 وسألني :عايز حاجه يا فندي؟ 

  احترت مابقتش عارف أقول ايه ... قولتله الجمله الوحيده اللي انا حافظها: عايز

 الحاج في مصلحه!!

 الراجل :مصلحة ايه ... ؟ 

  وانا مبلول ومش القي نفسي( مصلحه ليا ... هو فيه حاجه ... هو فين  : انا(

 الحاج.

  معايا ... هوصلك ليه.الراجل :تعالى 

 .انا :فين 

 .الراجل :قريب هنا ... مسافة خطوتين 

  وده راح حاطط دراعه في دراعي علشان معرفش أجري مشيت معاه زي

الجزمه  وانا خايف اوي ومش عايز احسسه اني خايف منه قلت ألبسله الوش 

هو  الخشب قال يعني انا متعود على كده ومشيت معاه أكني انا اللي ماسكه مش

اللي ماسكني.ودخلنا حاره من جوه حاره وهوب لقيت نفسي على الشارع 

العمومي وعربيه بوكس واقفه بضهرها اللي يخرج من الشارع يركب على طول 

 ... راح عافقني من قفايا وقالي شرف يا خفيف !!!

 انا :هو فيه ايه يا اخوانا ... ايه اللي حصل؟ 

 احث( : لما نروح القسم هتعرف اللي حصل الراجل)اللي طبعًا طلع بلوك امين مب

 واللي هيحصل,,,,,,,,,,,

 انا :القسم ... ليه ... هو انا عملت حاجه؟ 



 .) األمين )دب على قفايا( :بطل غلبه بقى )وطبعا خرصت 

  في القسم دخلت على ظابط مباحث اللي استقبلني بوجه مبتسم ابتسامه صفرا

 بقى يا حبيبي. وقالي : اهال اهال وانت ايه حكايتك ايه

  انا :يا فندم انا مش عارف ايه الحكايه انا اتخدت من الدار للنار واتهنت اخر

 إهانه وانضربت على قفايا.

  الظابط : انت هتستعبط يا روح امك مش عارف ايه الحكايه!! إحنا جايبينك

بتسأل على واحد من اكبر تجار الحشيش ومش عارف ايه الحكايه ومتضايق انك 

 لى قفاك ده احنا لسه بنقول يا هادي.اتضربت ع

  : ايه تاجر حشيش .. يا خبر اسود ...انا يا بيه معرفش حاجه ... وعمري انا

ما شربت حاجه ... وعمري ما شربت البتاع ده وال اعرف شكله ... 

 حشيش يادي الفضيحه ... هو احنا بتوع الكالم ده.

 رف اياه .. ما احنا حافظين الضابط : ايوه ايوه خش عليا يا روح أمك بطقم الش

 كل الحركات دي اعدله يا امين يمكن يتعدل !!

  األمين : مبيتكلمش .. بيضرب بس .. لسعني كف خالني انكفيت علي وشي 

  .. انا : ] وانا خالص هنهار واعيط [ يا بيه بس اسمعني فتشني .. شوف بطاقتي

ارنيه والبطاقة وخلي سياديه واادي الك يا بيه انا موظف كبير واهلل في وزارة

 األمين يفتشني لو القيتو معايا حاجة احبسوني .

 . الضابط : وريني .. فتشه يا امين 

  األمين بعد ما فتشني ] حتي فتش في اللباس [: ما فيش حاجة يا فندم 

 . الضابط : ولما انت راجل محترم ومسئول ايه اللي جابك عند التاجر ده 

 ربيتي عطلت بره علي الكورنيش ودخلت الحته دي انا : يا بيه كل الحكاية ان ع

 سألت علي ميكانيكي قاموا وصفولي بس يظهر اني تهت 

  الضابط : وهو اللي تايه يخبط برده علي شباك بتاع بدرون وال يدور علي ورشة

ولو ملقاش يسأل تاني علي العموم انا هسيبك المره دي علشان مطلعش معاك 

 حاجه لكن وحياة أمك لو جيت قدامي تاني مهعتقك 

  انا : الف شكر يا سعادة الباشا انا عمري مهنسالك الجميل ده وادي الكارت

 ي سعتك لو احتجت مني اي حاجهبتاع

  انا شايف القسم علي بعضه وشكلكو مشغول اوي ؟ –لكن يا باشا هو فيه ايه 

  الضابط : وانت مال امك .. انت هاتصحبني 



 . انا : يا باشا انا بسأل هو السؤال حرم 

  الضابط : بقولك ايه اطلع من نافوخي .. غوووور 

  انا : فورًا يا باشا 

 بط وانا باتشاهد بس برضه فيه حاجة غريبة القسم زحمة خرجت من عند الضا

 اوي دخلت علي شاويش وسألته : هو فيه ايه يا عمنا ؟

  الشاويش : حملة كبيرة اوي في البلد كلها 

 انا : حمله ... كبيره .. البلد كلها ... علي ايه ؟ 

  مافيش حته  –الشاويش : علي الحشيش .. لمينا كل حاجة تعليمات جامدة اوي

 حشيش تبات النهارده في البلد 

 انا : ال واهلل .. وعلي كده نجحتو 

  الشاويش : اال نجحنا .. روح يا فندي ونام مرتاح خالص الحشيش خلصت

 حكايته .. بح

 . انا : ده انا اللي بح 

  خرجت من القسم وانا بضرب كف علي كف يعني ايه حملة كبيرة ، معقوله دي

من النوم فجأة متالقيش حشيش ، ال وجايه في اليوم اللي  ، معقول الناس تصحي

 انا عملت فيه بطل ده ايه النحس اللي انا فيه ده .

  وفجأة رن الموبايل : الو .. اهال يا باشا اهال يا دكتور .. ال طبعًا ازاي طبعا

 هجيب .. يا دكتور لو كل الناس معندهاش .. انا هزرعه واجيبه انت فاكر ايه 

  ده احنا اللي هندسنا  –شوية في البلد  ده احنا اللي جوزنا العجوزة هو احنا

ده احنا اللي دقينا الدقي .. اه يا باشا تحت امرك اشوفك علي خير  –المهندسين 

 باليل ، سالم يا باشا .

 ] ده احنا روحنا في ستين داهية [

 

 قفلت مع الراجل وانا عامل زي المجنون مش عارف اعمل ايه واسوي ايه 

معرفش غير التاجر ده وكمان موضوع الحملة دي هيخليني حتي لو عرفت حد 

يعرف هجيبه بالغالي مش مهم ادفع اي فلوس بس انقذ نفسي من الموقف الزفت 

ده ومن التريقة اللي هاكلها لو رحتلهم من غير حشيش .. ايوة... افتكرت معايا 

.. يا رب ميكونش غير نمره واحد صاحبي حشاش قديم يمكن االقي عنده الحل ..

 سنين..نمرته اهه. بيرن 6نمرته ده انا مكلمتوش من يجي 



  صاحبي : الو 

 . انا : الو .. ازيك يا حبيبي 

 . صاحبي : ازيك ياد .. ايه اللي فكرك بيا 

  انا : مزنوق يا صاحبي وما فيش غيرك اللي تلحقني 

  صاحبي : مزنوق .. طاب ما تخش الحمام .. انت فاكرني مبوله 

  انا : ال يا صاحبي انا مزنوق في حشيش وقلت انت اللي تسعفني .. يا قديم انت

 يا سالك .

 صاحبي : عايز حشيش ومش القي ؟ 

 انا : ابوس ايدك 

  .. صاحبي : بس يا صاحبي الشغل شغل وانت اكيد عرفت اللي حصل النهاردة

 يعني الدفع كاش ومن غير فصال .

  انا : ابوس رجلك 

 .. عايز قد ايه  صاحبي : ماشي 

  جنيه  0211انا : فرشة حشيش من ام 

  3211ايه يا صحبي الكالم ده كان امبارح النهارده بـ 0211صاحبي : هاه  

  ج 2111انا : خبرك اسود ومنيل طاب خليها 

  صاحبي : مافيش فصال ده انا كده عامل معاك الصح الفرشة دي لحد تاني بـ

 ج قلت ايه  4111

  وهتكون جاهزه امتي ؟انا : امري هلل 

 صاحبي : عدي عليا كمان ساعتين فاكر بيتي وال نسيته ؟ 

  بعد ساعتين  –انا : فاكره طبعًا 

  دي كلمة شرف  –صاحبي : عيب 

 ] تخيلوا الحشيش بيتاخد بكلمة شرف [

  [       خلصت مشاويري وعديت علي صاحبي وخدت الحشيش واديته الفلوس

 حار ونار في جتة امه [

  علي صحابي وانا عايش في دور البطل وسط تهليل منقطع النظير وروحت

 ]عاش حشاش مصر االول[ ]عاش الرجل القرش[ ]الدربن دح الدربن دح[

 انا : شكرًا ، دي كلها حاجات بسيطة متستهلش كل ده 



  الدكتور : بسيطة ازاي يا راجل ، دي االزمة رهيبه مافيش وال حته في السوق

 مضروب وانت جبتلنا فرشة بحالها .كله واللي عنده بيكون 

  انا :  ال ومن اجود االنواع ، الحشيش المغربي البيور اللي بيجي من اسكندرية 

  المعلم : وريني كده يا باشا الفرشة دي 

  انا : بس خلي بالك تتسطل من ريحتها وهي في ايدك 

  المعلم : اتسطل مين يافندي ده وال عشر حتت من دول يحركوا شعر صدري

 نت فاكرنا تالميذ وال ايه ا

 انا : العفو يا معلم انا بضحك معاك ، ولكن يا تري ايه سبب االزمة المنيلة دي 

  الصحفي : الكالم كتير اوي ، سمعنا ان حرس الحدود قفشوا عربيتين كان فيهم

طن وادو اشاره للداخلية ان في عربيتين تانيين داخلوا علي انهم  61حوالي 

لية اتحركت بسرعة جدًا وقبضوا علي كمان عربيتين فيهم تالجات اكل والداخ

 طن تانيين 61

  طن وكلوا اتصادر ، طاب دي البضاعة اللي داخلة ،  021انا : يا ولدي

 والمتخزنه؟

  الصحفي : ال ما هم لما قفشوا الكمية دي والقوها كبيرة سخنوا اوي ونزلوا

عنا ان فيه مسئول كبير اوي بحمالت كبيرة جدا ، كنسوا فيها السوق ، ده احنا سم

ايام لو القيتو في البلد حتة حشيش واحد تبقي طالعة من  3في الداخلية قال خالل 

 مكتبي 

  انا : يا سالم ، للدرجة دي ، ده انا عليب كده بطل فعاًل 

  المعلم : ال مؤاخذة يا فندي وال بطل وال حاجة طلعت ال مؤاخذة تلميذ ، وتلميذ

مضروبة كلها حنه علي برشام علي اي كالم فاضي دي خايب كمان ، الفرشة 

 حته عماله تفرول من كتر ما هي مش مخلوطه عدل هو انت غشيم للدرجة دي 

  انا : مش ممكن يا معلم ، انت بتقول ايه ، انت بس تالقيك غيران علشان مش

 انت اللي جبتها واترسمت قدامنا 

  تشوف وتحكم ، احضرونا يا المعلم : طب يا عم انا راجل مبعر ، خلي الناس

قال  –جماعه بص شوف يا دكتور ويا باشمهندس بص شوف االفندي بيعمل ايه 

 الراجل القرش قال 

  كلهم : ايوه صحيح ، ايه القرف ده ، دي باينه اوي ، لما انت البعيد حمار بتتنيل

 .تترسم ليه ، ضيعت وقتنا اهلل يقرفك ، اتفوووووووه ه ه ه



 جماعة ، حصل خير محدش بيتعلم ببالش  الدكتور : معلش يا 

  الطالب الجامعي : بس الليلة كده راحت يا دكتور  

  : انا هحاول كده محاولة يا صابت يا خابت الدكتور 

 : الحقني يا دكتور دول لو مشربوش هيهبدوني علقة منيلة ، هتعمل ايه ؟ انا 

  الدكتور : هاخدكوا كلكوا في عربيتي دلوقتي ونطلع علي واحد من اكبر تجار

 يبقي ما قيش امل  –مصر ، وصدقوني ده لو معندوش 

 المهندس : وساكن فين الراجل ده يا دكتور ؟ 

  الدكتور : في قصر عقبال املتك ، ياالبينا علشان السكة بعيدة 

  ووصلنا بسرعة كانوا بيسوقو زي وانحشرنا كلنا في عربيتين الدكتور والمعلم

المجانين وطلبنا نقابل التاجر من الحرس اللي عالباب وخرجلنا بسرعه لما عرف 

 انه الدكتور يظهر انه زبون تقيل وقديم عنده

  الدكتور : مساء الفل يا باشا 

 التاجر : مساء االنفاس السخنه يا دكتور ايه اوامر السيادة ؟ 

 يا باشا وقلنا محدش هينجدنا غيرك  الدكتور : عايزين فرشه بيور 

  التاجر : كان علي عيني واهلل جبرنا النهارده اول ما الناس سمعت باألزمة جم

عليا زي الدبان وماحدش كان بيتكلم في سعر واللي عايز كميه كان بياخد ضعفها 

 علشان محدش عارف األزمة دي هتستمر لحد امتي 

 ينا حتي حاجة لزوم سهره تكون من الدكتور : طاب والحل يا باشا ؟ طب اد

 ؟شربك انت انا عارف  اني اعز عليك وال ايه

  التاجر : دانت علي راسي من فوق يا دكتور انت وكل حبايبك بس ال مؤاخذه انا

 مبشربوش 

 !!! الدكتور : مش معقول 

  التاجر : كده وحياتك عندي يا دكتور .. بس انا عندي كل حاجه تانيه غير

ا افيون طبيعي افغاني وعندنا كل انواع الكيمياء ] ترامادول ، الحشيش .. عندن

تيمول [ حتي الكودافين موجود وعندنا بودرة بالهبل وكلها بيور وحياتك يا 

عرانيس  دكتور وال أقولك عندي بانجو جاي من السودان يرعب يجنن كله كله

ابو اللي بينزرع هنا وفيه عندي برشام  اخر حاجه اسمه  مش زي المضعضع

 تريكه االحمر. 



  الدكتور : بانجو ايه يا باشا هو احنا بتوع بانجو برضه ما ان انت عارف انه ال

 مؤاخذه بيلحس النافوخ 

  التاجر : ما جتش من يوم يا دكتور وحياتك ده للغالين بس ، وبرضه شور علي

اللي معاك وانا تحت أمرك خدلك كميه قضي بيها يومين لغايه ما اتصرفلك 

 لك حاجتك لغايه عندك وهاجيب

 الدكتور : ايه رأيكو يا جماعه ؟ نمشيها كده النهارده ؟ 

  المجموعه : موافقون .. اي حاجه .. الصداع هيفرتكلي دماغي .. خلص يا

 دكتور 

  التاجر : ماشي يا غاليين ، علي راسي من فوق ، بس خلي بالكو ده صنف جامد

 اوي وال مؤاخذة بالش تتقلوا منه

 يقول ايه الراجل ده ... هو فاكرنا ايه ... ده اسمه كالم؟المجموعه:ب 

  ... الدكتور:ال مؤاخذه يا باشا ... كالمك على العين والراس،هات اللي عندك

 هات لنا حاجه تكفي يومين

  علشان منزعلش الحبايب 20التاجر: وهنعملك خصم % 

  المجموعه:ايوه كده ... يدوم يا باشا ... متشكرين اوي 

 لحاجه ورجعنا على الغواصه وبدأنا اللف وبدأت اشرب الصراحه دي وخادنا ا

اول مره اشرب بانجو، اول جوان معلمش معايا فاشربت تاني جوان تخميسه مع 

المهندس وسط تريقه المعلم والطالب والدكتور عليا وعلى اللي عملته النهارده 

يقه حبيت وازاي شربت الفرشه المضروبه وعملت فيها اني فنط من كتر التر

اوريهم اني برده دماغي تقيله ومتهزش بسهوله بالرغم ان كلهم بيقولوا انهم 

حاسين ان البانجو فعاًل نضيف وانه بدأيشتغل معاهم من تالت جوان لكن انا وال 

 همني شربت أربعه لوحدي 

  وروحت قايم سايبهم وماشي وهما عمالين يندهولي انت يا جدع انت،اوعى تكون

شويه لغاية ما تفوق،الهواء هيلطشك هيخلي الشرب يطلع على  زعلت،طب اقعد

جتتك بال ده غير ان األسطف جامد اوي وانا وال اكني سامعهم وبصراحه انا 

فعاًل ماكنتش سامعهم ده البانجو طلع حاجه عجيبه اوي مخليني نص جوه ونص 

بره بجد يعني عايش بنص مع الناس والنص التاني مع نفسي واول ما نزلت 

الشارع فعاًل الهوا اشتغل معايا حسيت ان الدنيا ملعلعه وعواميد النور بتنور 

وتطفي وسامع صوت مزيكا ومش عارف جايه منين المهم اتمشيت لغاية البيت 

دقايق مشي  0اللي هو يدوب في الشارع اللي وراهم يعني المشوار مايخاودش 



خطوتين وأقف ومع ذلك وصلت في حوالي نص ساعة ألني تقريبًا بأمشي 

وأرجع لورا خطوه وكنت عمال ادور على الحفر اللي على الرصيف والف لفه 

من حواليها وبعدين اكمل طريقي المهم وصلت للبيت وطلعت السلم زي الكالب 

 على اديا ورجليا 

  الغريبه اني كنت مبسوط اوي باللي بعمله وعمال فاشخ بقي زي العبيط وال

وال نازل على  السلم ويشوفني وانا في الوضع هاممني ان يكون في حد طالع 

 المزري ده 

  فتحت باب الشقه بمعجزه واول ما دخلت حسيت اني هموت من الجوع والغريبه

اني من النوع اللي مش بيتعشى لكن اللي سمعته قبل كده ان البانجو بيجوع موت 

ه معمولين حتت سمك فيلي 6وفعاًل فتحت التالجه لقيت بقية الغداء طبق كبير فيه 

وساقعين وفيه طبق كبير مليان بطاطس محمره برده بارده انا وال همني سحبت 

وشاشة  DVDلتر وروحت قدام ال 0.0االتنين دول وسحبت قزازه بيبسي 

بوصه وشغلت فيلم اجنبي مش عارف اسمه ايه وقعدت اتفرج  42البالزما ال

م وعمال اكل ومش وأكل في نفس الوقت وانا في نفس الحاله فاشخ بقى ومبتس

عارف اني شبعت وال ال وارقع في قزازة البيبسي واوقع على نفسي وانا كلي 

رضا عن العالم وفجأه لقيت الناس اللي في الفيلم بيلفوا بانجو وقاعدين يشربوا 

ويمسوا على بعض يضحكولي ايوه ايوه دول كمان بيندهولي اخش أشرب معاهم 

ده لكن اخش منين لقيت اللي بيقولي خش متشكرين يا جماعه اوي على الواجب 

جامد بدماغك من الشاشه هتبقى عندنا ... أنت متأكد ... امال ... خش خش وال 

 يهمك ... حاضر

 *  انا جاااااااااااااااااااا ى ى ى ى ى ى ى ى *

 

 

 

 



 حلم صغير

 

 ........العزيز ارئيق
 

بيتهيألي اني فهمت اكتب اليك علشان احكيلك عن واقعه صغيره خصلتلي ومنها 

مساءا  22:03  الساعه 03/5/1322حاجه واهلل اعلم, الواقعه حصلت يوم االثنين 

كنت بتفرج علي عمرو خالد علي المصريه وبعد ما خلص قلبت علي االولي 

الفضائيه علشان حاطتها في الدش وراها في ترتيب القنوات المفضله وكان 

زوفه موسيقيه تقريبا الوركسترا القاهره البرنامج المذاع وقتها هو عباره عن مع

وكان   ارقي منهم وانا معرفشي فرقه ( السيمفوني )علشان شكلهم كان نضيف اوي

  ( السوليست)والسوليست ده تعبير يمكن يكون صح ويمكن يكون غلط

  هم بيقولها كده وهو الموسيقار العبقري عمر خيرت

وواهلل ما اتحركت من مكاني  12:15ال  22:03وقعدت سمعت القطعه من الساعه 

مش من حالوة المزيكا وبس ولكن من المنظر كله ) الفرقه ـ المايستروـ عمر 

وكنت هاموت من الغيظ علشان شايف المايسترو وهو بيحرك عصايته   خيرت(

مشيرا لكل مجموعه من االالت والهارموني علي اعلي مستوي بينه وبينهم وبعدين 

وليه   اهلل , هم متفاهمين كده ازاي( ) والعازفين برضه بيقلبو يخلص الصفحه يقلبها

يعني انا كل اللي انا فاهمه ان المزيكا حلوه ولكن  , هما بيعرفو يقروا النوته وانا ال

يعني مش عارف هي كونشرتو وال سوناتا , مش   وليه( , مش عارف هي ) ازاي

م )ر ( الكبير وال من صول وال دو , مش عارف هي من مقا  عارف هي من مقام

  fm مقام )ص( الصغير وهي دي المصطلحات الفضائيه اللي بنسمعها غلي محطة

لما المذيعه بتقول ) االن يقضون ساعه مع كونشرتو مش عارف ايه من مقام مين( 

 .وطبعا احنا وكثيرين قاعدين زي البالليص سامعين اه , فاهمين ال

مره  13ودخلت متحف محمود خليل وحرمه  , وبالقياس الرسم حاولت كتير واهلل

اني افهم ابدا, مع ان بنقرا في الكتب ان الجمهور العادي يستطيع ان يتعرف علي 

اعمال الرسام الفالني من خطوطه و الوانه ومساحات الضوء و بالذات للرسامين 

 اكملورامبرانت( ويقدر ناس كتيره في الغرب من  ,الكبار )بيكاسو, ليوناردو

اما احنا طور   يفرقوا بين المدارس المختلفه , تاثيريه, كالسيكيه وخالفه,  متعليمه

 .  اهلل في الرسيم بتاع الهوا في هذه النواحي

يعني باختصار انا كل شكوتي من الجهل بالرغم اني واهلل معايا بكالوريوس تجاره 

نسيه, جامعة القاهره وخريج مدارس لغات خاصه واجيد االنجليزيه وجيد في الفر

طبعا انا مش بقول الكالم ده علشان تشوفلي وظيفه انا بس عايز احطك في 



, فضال علي اني مغرم بالقراءه ولي باع طويل فيها من اول ميكي وسمير   الصوره

مرخله االلغاز   الطبعات اللبنانيه الملونه ثم  تان تان. مرورا بسوبرمان وطرزان

ل المستحيل وملف المستقبل وصوال ال ثم رج (3,4,5)وجميع انواع المغامرين 

ويوسف زيدان واخيرا مسك الختام كل اعمال توفيق   حضرتك ود. عالء االسواني

فضال عن التراجم والمالحم   الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف ادريس والسباعي

 . والف ليله وليله  والسير الشعبيه

واهلل يا سيدي انا ما قصدي استعرض,الاني عارف ان كل اللي بيكتب وبيقراه منة 

  وجهة نظري انه قراه كل ده واكتر,وكل المقدمه المستفيضه دي علشان اوصي

معاك لي اخر فقره وهي العقده اللي عندي من صغري .......حجرة الموسيقي في 

وكذا السرح المدرسي,وكل  المدرسه كانت مخزن,بالرغم من انها مدرسه مرموقه

كانت ,ميس اميمهموضوعات الرسم الل رسمتها في حياتي واللي فرضتها علينا 

ساعت   اكتوبر وماتش الجزائر 6عيد الطفوله وراس السنه الميالديه وعيد االم و

وانا في كل المواضيع ديه كنت برسم شجرتين   90صعود مصر لكأس العالم 

خطوط  0باللون البني واالخضر والسما عباره عن بالمسطره علي جانبي الصفحه 

فيه شوية بط احول وده بيكون في كل   وكل ده بيطل عل نيل باالزرق  باالزرق

 .المواضيع بال استثناء وطبعا الماتش ما حطتش فيه قلم

دي كلها في دماغي عرفت   اني لما شوفت المقطوعه ديه وجت االفكار  وبيتهااالي

لتعليم, بتطوير االنسان بتنمية احساسه لتفجير مواهبه وساعتها ساعتها ازاي نطور ا

 . هو هيفهم هو عايز يدرس ايه ويتخصص في ايه ويبدع ازاي

 .واهلل ده راي واحد غلبان وهلل االمر من قبل ومن بعد

 عمرو فايز

  
 

 


