
 

 

 

 



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
http://www.sa7eralkutub.com/


 

 

 :اهداء

مرت بحياتي عندما احتضنها اشعر بأنني امتلكت  فتاةالى اصغر 

 الدنيا بما فيها 

 ابنتي الصغيرة

 جميلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة :

 غبائهومن حولة اغبياء يكتشف في النهاية من يعتقد أنه األذكى 

 العقل ملك للجميع .ف وسذاجته

نفسك في حقيقة موجودة في كل مكان قد تجدها في عويس شخصية 

 له في اي مكان تصل قدمك بيتك في عملك في الشارع 

مبدأ لحياته الذي يضع الفهلوة عويس رمز للمواطن المصري  ألن

 فيركض في الحياة باحثا عن شيء واحد فقط المصلحة .

 محمد السيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ١ عويس يوميات# 

 وطبعا نائمه زوجته فيجد متأخر وقت في البيت الى عويس يعود

   لحالها يتركها لن

 . وليه يا اصحي:  عويس

 . عويس يا ايه عايز:  زينب

 . اطفح وعايز وليه يا جعان:  عويس

 . بقى انام سبني ، التالجه في عندك األكل:  زينب

 . صحيح بروطه انتي ده ، وليه يا فذي قومي:  عويس

 . اقوم قادره مش تعبانة وهللا:  زينب

 . وسطك حش عايزة ست بيتك يخرب:  عويس

 . وبيض جبنه التالجة في عندك هتالقي:  زينب

 . غيرك بيض فيه ما وهللا:  عويس

 هكلمك ومش مخصماك اني بقى رائيك ايه!  عويس يا كده:  زينب

 . تاني

 . بقره جوزتيني ، اما يا هلل منك:  عويس

 . عويس يا بقى خير ع تصبح طب:  زينب

 . تقومي ما تنامي الهي ، وليه يا نامي:  عويس

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٢# يوميات عويس 

زوجته حيث كانت استيقظ عويس من النوم على صوت زينب 

 ه وكأنها في جنازة هفي وجتصرخ 

 !عويس : في ايه يا وليه صرعتني 

 افتكرتك موت . اصلي زينب : 

 يا رب .تخدك وتريحني منك عويس : الهي موته 

 ال تتأخر ع الشغل. : انا غلطانه يعني اني خايفة عليك زينب 

 صحيتنيولو ! حتى هاتأخر ع الشغل عويس : طب ما انا كده كده 

 .بدري  

، احنا ما ويطردوك طرده الكالب يزهقوا منك  خايفة أنازينب : 

 لضمت في شغالنة .صدقنا انك 

 ده انا جدي الكبير كان عمده .! ليه يا وليه هو انا قليل عويس : 

 هههه قصدك كان خدام العمدة .زينب : 

 الكالم الفاضي ده !عويس : مين يا وليه قالك 

 هي اللي قالت كده .زينب : امك ستوته 

 يا زينب . عويس : امي عجزت وبتخرف

 غيرك . زينب : وهللا ما في حد بيخرف

 !عويس : بتقولي أية يا ولية 

 زينب : بقول كالمك حكم يا عويس .

      عويس : طب غوري بقى علشان اكمل نوم .

 طب والشغل !زينب : 



 

 

 .الكبير مات عويس : ابقى اشتغل صاحب الشغل واقوله عويس 

 سنة !من خمستاشر زينب : بس جدك عويس مات 

  عويس : انا بقى موتة النهارده . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٣ عويس يوميات# 

 ينقله ميكروباص مرور منتظرا كعادته المحطة على عويس يقف

 قوام لها شقراء جميله امرأه بجواره مرت وفجأة ، عمله مكان الى

  ممشوق

 . عسل يا فين رايح:  عويس

 ! اهلك مال وانت:  المرأة

 وسار يستمر أن فقرر ، به معجبة أنها على فعلها رد عويس اخذ

  ظلها مثل خلفها

 ؟ منين الحلو هو:  عويس

 : ............ المرأة

 ! بحلم انا وال حقيقي ده الجمال هو:  عويس

 : ............. المرأة

 يصل أن قرر خلفها المشي من كبيره مسافه عويس قطع أن وبعد

 في مغروسة شجره وكأنه أمامها فوقف ، الطرق بأقصر إليها

 . االرض

 ؟ نتعرف عايزين!  غزال يا دالل كفاية ما:  عويس

  ومخالب بأنياب مفترس وحش الى الهادئ الجمال هذا انقلب وفجأة

 ! معفن يا مين ع تتعرف:  المرأة

 : ........... عويس

 !  ناقص راجل صحيح أما:  المرأة

 : ............ عويس

 ! فيها خلقتك تشوف البيت في مرايا عندكش ما:   المرأة



 

 

 . بحالوتك اصطبح يوم كل علشان مرايا كنت ريتني يا:  عويس

 . لهوي يا:  المرأة

 . المأذون اجيب:  عويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٤# يوميات عويس 

ادنى احساس دون  كعادتهيصل عويس الى مقر العمل متأخر 

طلبة شيء لم يحدث وعندما وصل إلى مكتبة ن أوك ةبالمسؤولي

  المدير في الحال 

 .عويس : صباح الخير يا ريس 

 المدير : وهو اللي يشوفك يشوف خير !

 .عويس : ليه كده يا ريس ، ده انا حتي بعتبرك مثلي األعلى 

 ده وقولي احنا فين !المدير : سيبك من شغل االونطة 

 وال ايه !عويس : هو انت فقدت الذاكرة 

 رد ع قد السؤال ؟المدير : 

 اللي هو ايه ! عويس :

 !المدير : بقولك احنا فين 

، طب اسأل سؤال صعب شوية عويس : هو ده سؤال يا ريس 

 علشان تختبر قدراتي .

 عنك . ! ده الحمار بيفهمالمدير : قدرات ايه 

   عويس : هههههه دمك خفيف يا ريس .

، الطبيعي ترد علية وتقولي في المدير : انا لما أسألك احنا فين 

 .مصلحة حكومية يعني شغل ليه مواعيد حضور وانصراف 

 ! ده سؤال تافه بصراحه .برضه  يتسألعويس : وده سؤال 

المدير : طب سيبك من سؤالي التافه ، هو انت كل يوم هتجيلي 

 . متأخر

 . عويس : اصلي ما بعرفش اصحى بدري



 

 

 من النوم بعد كده !المدير : تحب اجي اصحي ساعدتك 

 معايا . عويس : بس كده هاتعبك

 روح ع شغلك يا عويس .المدير : 

 ممكن بس طلب صغير من سعادتك .عويس : 

 المدير : خير .

 . علشان ما اتفزعش بشويش عليةعويس : وانت بتصحيني 

  المدير : روح ع شغلك يا زفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٥يوميات عويس  #

ثم نادى على عويس من مكتب المدير عاد إلى مكتبة وبعد أن خرج 

 الخاص وكأنه خادمه  الساعي بجليطة

 .رمضان : ايوه يا استاذ عويس 

 ! عويس : اسمها افندم مش أيوة

 !رمضان : افندم ! ليه هو احنا في الجيش 

 بطاطس صوابع  ٢طعمية و ٢و فول ٢عويس : طب روح هاتلي 

    .جنيه بتنجان مخلل  ٢وب 

 رمضان : كل ده هو انت عازم حد ع الفطار .

 هات الفطار وانت ساكت .عويس : وانت مال أهلك ! 

 طب ايدك ع فلوس الفطار .رمضان : 

واوعي تنسى  ، السندوتشات وبعد كده نتحاسبعويس : هات 

 .انت فاهم  البتنجان

 شوفتوبتنفضلي ال باجبلك الفطار  يومهو انا كل رمضان : ما 

 .اسود  والابيض 

 وبقشيش كمان .عويس : النهارده هاديك القديم والجديد 

 . رمضان : طب هات ياال

  عويس : بقولك هات الفطار يا زفت وبعد كده نتحاسب .

من  نقودهعلى انتزاع  يقويهوهو يدعو هللا ان انصرف رمضان 

 الصارمة .قبضه عويس 

 

 



 

 

 ٦ عويس يوميات# 

 المستلزمات بعض لشراء بيته من القريب البقالة محل عويس دخل

 ليحاسبه المحل صاحب امام وقف يده طالته ما كل أخذ أن وبعد

  عابث بوجه اآلخر فقابلة كالمعتاد

 صفحه نبتدي كده وبعد االول فات اللي ع حاسبني:  المحل صاحب

 . جديده

 . كام القديم حسابك هو:  عويس

 عده قلب ثم مهترئة نوتة جلبابه جيب من المحل صاحب اخرج

  عويس حساب إلى وصل حتى صفحات

  جنية ٥٠٠ القديم الحساب:  محل صاحب

 . اشترتها حاجات تسجل نسيت لتكون حاج يا راجع بس:  عويس

 . بأول اول بسجل انا تقلقش ما أل:  المحل صاحب

 ؟ كام ديه الحاجات شويه وحساب طب:  عويس

 . عويس يا جنيه ٨٠:  المحل صاحب

 ؟ كام بعضه ع كله حسابك يعني:  عويس

 . جنيه ٥٨٠ كله عليك اللي يبقى كده:  المحل صاحب

   جنية ٦٠٠ حسابك يبقى تيبس جنية ٢٠ وخدلك:  عويس

 . عويس استاذ يا مكانك المكان:  المحل صاحب

 . الدرج من جنية ميه طلع:  عويس

 ! اشمعنا:  المحل صاحب

 امك الظاهر ، محظوظ انت وهللا هاقولك وانا بس هات:  عويس

 . الصبح النهارده دعتلك



 

 

 تفكير دون الكاشير ماكينة من جنيها المائة المحل صاحب اخرج

 . البرق بسرعة عويس التقطها وطبعا

 . جنيه ٧٠٠ مني عايز انت يبقى كده:  عويس

 . حاجة فاهم مش:  المحل صاحب

 . تنساهاش ما علشان النوتة في حاج يا جنية الميه سجل:  عويس

 ؟ الفلوس فين:  المحل صاحب

   عندك هيبقوا بالكتير شهر اسبوع تالته يومين:  عويس

 . نصاب يا هاسيبك مش:  المحل صاحب

 اليد في جنيها والمائة بيد المشتريات شنطة على عويس قبض

 لحظات في المحل صاحب امام من تبخر ثم األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٧عويس  # يوميات

من استطاع التزويغ  مابعد  عويس الى البيت  وصلواخيرا 

ولكنة في  خلفة لمسافة طويلة صاحب محل البقالة الذي ركض 

 رافع راية االستسالم المحل النهاية عاد إلى 

 !كده ليه  بتنهج زينب : مالك يا عويس

 .كنت بجري في الشارع عويس : اصلي 

 ! اكبر بقى زينب : هو انت عيل صغير علشان تجري في الشارع 

 .! اما صحيح وليه خرفانه : انا عيل صغير عويس 

 ! عامل ريجيم .زينب : امال بتحري ليه في الشارع 

 فوزي البقال .عويس : بجري من 

 فوزي ليه ؟زينب : وبتجري من 

، فاخدت كل عويس : اصل حسابي تقل عنده ومش عايز يشككني 

 وخلعت . اللي انا عايزه

 يا عويس .مش عارفه اخرتها معاك ايه زينب : 

 .عويس : قلبتي وشك ليه يا ام اربعه وأربعين 

 يا عويس .عاجبني حالك زينب : مش 

 !رأي حتى انتي بقى ليكي عويس : 

 .زينب : طبعا ليه رأي مش بني ادمه 

 زينب هانم .عويس : المهم ايه اللي مش عجبك فيه يا 

 .: الحداقة والفهلوة والنصب ع الناس زينب 

 نطفحها .عويس : ملكيش دعوه انتي وقومي هاتي حاجه 

 نفس تطفح !زينب : وليك 



 

 

 قطعه . اعوذ باهلل منك ومن لسانك اللي عايز عويس :

 .الزم ضميرك يأنبك علشان تبطل نصب ع الناس زينب : 

     أتجوزك .وهللا انا ضميري مأنبني علشان قبلت عويس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٨ عويس يوميات# 

 اي منتظرا المحطة على عويس وقف صباحا الثامنة في

 طول بعد أحدهم استقل حتى عملة مكان الى متجهة ميكروباص

  انتظار

 . رجاله يا بعض مع األجرة جمعوا:  الميكروباص سائق

 . اسطى يا كام األجرة:  عويس

 . استاذ يا جنيه ٣:  الميكروباص سائق

 ! اسطى يا كتير:  عويس

 . موحده اجره ديه!  كتير اللي ايه هو:  الميكروباص سائق

 ٣ ل ٢,٥ من زادت واألجرة غلي البنزين ما ساعه من:  ١ زبون

 . جنيه

 . رخص وال غلي البنزين كان اذا ايه ذنبي وانا:  عويس

 هي ، منهده عايز مش انا استاذ يا ايه بقولك:  الميكروباص سائق

 . جنيه ٣ األجرة

 . جنيه اتنين من اكتر هادفع مش انا:  عويس

 . األجرة في بتفاصل انت!  اوطه هي:  الميكروباص سائق

 لن بأنه يمين ميت وحلف الرصيف جانب الميكروباص ركن ثم

 األربعة كامله الميكروباص اجره يأخذ ان بعد اال خطوه يتحرك

  كرسيا عشر

 . مصالح ورانا!  عم يا بقى تدفع ما:  ٢ زبون

 . بيتك يخرب هللا عطلتنا!  استاذ يا بقى تخلص ما:  ١ زبون

 مش السوائق عملها اللي كوم النص الحركة علشان طب:  عويس

 . ونص جينه غير هادفع



 

 

 األجرة بدفع الركاب أحد تبرع مفاوضات وبعد والمرج الهرج وبعد

 .عملهم عن هذا من أكثر الناس يتعطل ال حتي عويس ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٩ عويس يوميات# 

 من الكثير امامه الحكومية بالمصلحة مكتبه على عويس يجلس

 وقت أقرب في إنهائها من بد ال والتي الهامه الملفات

 ؟ عويس يا ايه الشغل اخبار:  المدير

 . ريس يا زفت:  عويس

 ! ده بتقوله انت اللي استاذ يا ايه:  المدير

 ! الشغل عن بتسألني حضرتك مش:  عويس

 مصلحه في مش القهوة في ، الشارع في تقولها ديه زفت:  المدير

 ! المواطنين خدمه ع بتقوم حكومية

 . حاجه فاهم مش وانا وصعب كتير الشغل بصراحه:  عويس

 تخلص ما لحد المكتب ع من هتقوم مش انك حسابك اعمل:  المدير

 . كلها ديه قدامك اللي الملفات

 . خلصتهم هاكون شهر خالل هللا شاء ان:  عويس

 في نايم ايه انت هو ، النهارده هتخلص كلها ديه الملفات:  المدير

 . اللفت مايه

 . النهارده جيتش ما اعتبرني ريس يا ايه بقولك:  عويس

 برهة وبعد الذهول من حاله في مديره تاركا عويس انصرف ثم

  وعويس حماتي اتنين من خلصني يارب:  قائال السماء إلى يده رفع

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٠ عويس يوميات# 

 تلك لكن سنوات عشر منذ التدخين عن اقتلع عويس ان من بالرغم

 يعمل التي الحكومية المصلحة في خصتا تفارقه لم السخيفة العادة

وتلفت يبحث عن العمل الشاق الذي كلفة به المدير  تركولهذا  بها

 ضحيه جديده 

 . سيجارة هات:  عويس

 ! عويس يا مني فكك:  شوقي

 . شوقي يا سيجارة هات:  عويس

 ما اصال وانت!  ليه سجاير مننا بتاخد انت اعرف نفسي:  شوقي

 ! بتدخنش

 . للي بيدخنوا وابيعها منكم بخدها انا هو ما:  عويس

 علشان السجاير علبة في فلوس ادفع أنا يعني!  سالم يا:  شوقي

 . وتبيعها سيجاره شويه كل مني تاخد انت

 تبوظ حاجه في فلوسك بتضيع اهبل راجل انت طب:  عويس

 . صحتك

 ! عليه تكمل تيجي اهبل راجل انا وعلشان:  شوقي

 السجاير منك باخد صحتك على بخاف انا علشان هو ما:  عويس

 . عنك الضرر نسبه بقلل يعني بتضرك اللي

 . نقصاك مش هي عني ابعد عم يا:  شوقي

 . نفسك تضر هاسيبك مش وانا:  عويس

 ؟ عويس يا ايه عايز:  شوقي

 . سيجارة هات:  عويس

 . اوي سخيف انت ده ، اخي يا واعقتني سيجارة خد:  شوقي



 

 

 ١١ عويس يوميات# 

اضطر الي مما وبعد انتهاء العمل شعر عويس بصداع مزمن 

 اقرب صيدليه  دخول

  دكتور يا عليكم السالم:  عويس

 . السالم عليكم:  الصيدلي

 . دماغي هيفرتك للصداع حاجه عايز:  عويس

 . الصداع هيضيع اكسترا بنادول قرص خد:  الصيدلي

 ؟ ايه اعمل ، راحش ما الصداع قدر طب:  عويس

 . تاني قرص خد:  الصيدلي

 . دكتور يا البرشام هات:  عويس

 ابتسامة بنصف نطق ثم عويس أمام البنادول علبه الصيدلي وضع

 . بس جنيه ٢٥:  قائال

 .   دكتور يا مايه كوبايه ممكن:  عويس

 من قرصين عويس ابتلع الماء كوب الصيدلي أحضر أن وبعد

 .  االنصراف ل استعد ثم كامال الماء كوب خلفها وارتشف الدواء

 ! استاذ يا فين رايح:  الصيدلي

 . شويه انام بقى البيت هاروح:  عويس

 تمن فين ، هتصحى وال هتنام كنت اذا عم يا مالي وانا:  الصيدلي

 . الدوا علبه

 .  حاجه اخدتش ما انا!  قدامك الدوا ما طب:  عويس

 ! بلعتهم اللي والقرصين:  الصيدلي

 . الشفا فيهم يكون رب يا ، دكتور يا ايدك تسلم:  عويس



 

 

 الدوا تمن عايز انا ،  تولع هللا شا أن خفيت ما عنك:  الصيدلي

 . دكتور يا اوي هتعجبك فكره عندي انا:  عويس

 !! ايه فكره:  الصيدلي

 ما لحد الدوا علبه من قرصين اخد اجي اصدع ما كل:  عويس

 ؟  رائيك ايه ، تمنها ادفع ساعتها تخلص العلبة

 . تاني هنا تدخلش وما وشي من غور:  الصيدلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٢# يوميات عويس 

وكأن انتظاره عاد عويس الى البيت ليجد صداع من نوع اخر في 

 عملة في الدنيا سلط علية

 كده ليه !مبوذه عويس : مالك يا زينب 

 يا عويس .زينب : زهقت منك ومن عمايلك 

 مروشة !وانا عملتلك ايه يا وليه يا عويس : 

 .وانت وال هنا وال مليم !  شما فهوزينب : البيت 

 قصيرة .عويس : طب وانا اعمل ايه ! العين بصيرة وااليد 

 .فردوس : حل الكيس بقى يا بابا 

 في اللي ملكيش فيه  عويس : اخرسي يا بت ما تدخليش 

 ؟زينب : نفسي اعرف بس انت بتودي المرتب فين 

         عويس : بيتصرف ع البيت يا زينب .

 . بيت يا عويس ! هو انت بتصرف جينه أنيزينب : 

 عويس : عيب الكالم ده يا وليه .

 استحمل، ما بقيتش ادرى  بخلكزينب : انا خالص زهقت من 

 اكتر من كده .

 ايه يعني ! عويس : هتعملي

 . زينب : هاروح عند امي وهاخد فردوس معايا

 عويس : غوروا في ستين داهيه 

 انت غلبت فريد شوقي في البخيل وانا . يا بابافردوس : 

 .ورا امك وابقى قابليني لو فلحتي  خليكي ماشيةعويس : 



 

 

، سالم يا زينب : اقعد في البيت لوحدك لحد ما تعفن ورحتك تطلع 

 بخيل .

 وتعرفوا اني عايز مصلحتكم عويس : بكره تندموا يا شوية مجانين 

لوحدة فهو من هربت زينب وابنتها تاركين عويس يعيش التقشف 

 صنعه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٣ عويس يوميات# 

 على عنيفة طرقات صوت على مفزوعا النوم من استيقظ عويس

 الباب وصل الى حتى ومهزوزة ثقيلة خطوات فخطى البيت باب

 خلفه تقف كلها مصر ليجد

 ! عويس يا فلوسي فين:  البقال

 . مفتري يا عليك متأخرين شهور ٦:  الزبال

 ! لب بتأذاذ تكون ما ذي البرشام بتبلع انت ده:  الصيدلي

 قاعد شهور ٨ بقالك نصاب يا الشقة ايجار فين:  البيت صاحب

 . بلوشي

 . الشيطان من والعجلة الفرج مفتاح الصبر:  عويس

 . منك ونرتاح اجلك تجيب تخبطك عجلة الهي:  الصيدلي

 . فلوسكم هيديكوا مين اموت لما انا طب:  عويس

 عايش وانت رخم ايه عليك يقول عارف مش الواحد:  البقال

 ! ميت وانت وارخم

 ع ونعلقه موت علقة نضربه بالدراع حقنا ناخد الزم احنا:  الزبال

 . صاحب له يبان ما لحد البيت باب

 ، ايديكم وجع غير هينوبكم مش ضربتوني ولو حتى:  عويس

 . فلوسكم هيرجع مش الضرب

 ونخلص يتحبس واهو ، الحكومة عليه نبلغ احنا:  البيت صاحب

 . البهية طلعته من

 ونومه اكله ضمن الواحد يبقى االقل ع اتحبس ريت يا:  عويس

 . هترجع مش فلوسكم وبرضه ببالش

 ! اذاي منك حقي اخد طب:  الصيدلي



 

 

 ! حرامي يا فلوسي عايز:  الزبال

 ! ايه ملتك جنس انت:  البقال

 . حلوف اكيد:  البيت صاحب

 صفحه ونبدأ ليكم اللي الفلوس حوار تنسوا انكم رأي انا:  عويس

 . جديده

 من حاله إصابتهم بعدما بمفرده عويس تاركين الجميع انصرف

 . الذهول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٤ عويس يوميات# 

 رئيس طلب في يلح ثم عابث بوجه الشرطة قسم عويس يدخل

 الى الوصول في نجح أن وبعد الجريمة لخطورة شخصيا المباحث

  المباحث رئيس مكتب

 لي تقولها عايز اللي المهمة الحاجه بقى ايه:  المباحث رئيس

 . شخصيا

 ؟ مين انت:  عويس

!  مين يبقى المباحث رئيس مكتب ع قاعد واحد:  المباحث رئيس

 . فلهوه محتاجه مش المباحث رئيس انا اكيد

 . المباحث رئيس انك احلف طب:  عويس

 حاال دلوقتي ايه في عايزني انت قولتش ما لو:  المباحث رئيس

 .  سلطات إزعاج بتهمه هاحبسك

 . عيني قدام حصلت بشعه جريمة عن ابلغ عايز:  عويس

 اللي احكيلي واحده وواحده استريح اقعد طب:  المباحث رئيس

 . حصل

 . ناشف ريقي علشان مايه عايز طب:  عويس

 شاي كوبان مكتبه على الواقف العسكري من المباحث رئيس فطلب

 . معدنية مياه زجاجة إلى باإلضافة بالنعناع

 . وعنوانك وسنك اسمك قولي األول في:  المباحث رئيس

 ، سنه ٤٠ عمري ، عويس عبد الصمد عويس اسمي:  عويس

 . طول ع القسم قفه في ساكن

 التفاصيل حاجه واهم حصل اللي كل بقى احكيلي:  المباحث رئيس

 . عويس يا



 

 

 القيتش ما الشغل من رجعت ما بعد بالليل البيت روحت:  عويس

 . مراتي

 ! اتخطفت:  المباحث رئيس

 . باشا يا اكتر ريت يا:  عويس

 ! اتقتلت:  المباحث رئيس

 . باشا يا اكتر ريت يا:  عويس

 . اإلسرائيلي للموساد عميلة:  المباحث رئيس

 . باشا يا اكتر ريت يا:  عويس

 احكيلي طب!  باشا يا اكتر ريت يا اللي ايه هو:  المباحث رئيس

 . التفاصيل بعشق قولتلك ما وذي عويس يا حصل اللي

 اكيد بالي عقل في قولت بحماتي اتصلت اختفت ما بعد:  عويس

 . عندها قاعده

 . القيتهاش ما وطبعا:  المباحث رئيس

 شتمت علشان مني زعالنه كانت أصلها عندها لقيتها أل:  عويس

 . الفقر يجيب وشها عليها قولت حماتي

 الجريمة فين كله ده الرغي من سيبك ايه بقولك:  المباحث رئيس

 ؟ بقى

 . باشا يا الكالم في جايلك انا هو ما:  عويس

 . التفاصيل ع وركز عويس يا احكي طب:  المباحث رئيس

 مع زعالنه لسه ايه قال معايا ترجع رضيتش ما مراتي:  عويس

 . عليه مقوياها اللي هي هلل منها حماتي أن متأكد اني

 في وارغي وحماتك مراتك من فكك ايه بقولك:  المباحث رئيس

 . نفسها الجريمة المضمون



 

 

 ! الجريمة ديه هي ما طب:  عويس

 ! ديه فين:  المباحث رئيس

 افظع في هو ، عليه مراتي وبتسلط حياتي مدمره حماتي:  عويس

 . كده من

 المكتب ع قدامي وقاعد معطلني انت يعني:  المباحث رئيس

 معدنيه ومايه بالنعناع شاي ومقضيها وداني في تاكل وعمال

 !!   مراتي مسلطه حماتي تقولي علشان

 . باشا يا فظيع ءشي:  عويس

  الحجز ع ده الكلب خد عسكري يا( : صوته بعلو) المباحث رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٥ عويس يوميات# 

 عن يخرج جعلته لدرجة المباحث رئيس عويس استفز بعدما

 عبره يكون حتي الحجز في إلقائه المباحث رئيس قرر ، شعوره

  احمق لكل

 . برنس يا ايه في جاي انت:  ١ مسجون

 . علطول القسم قفه في بيتي انا اصل ، مشي جاي:  عويس

 .  ايه تهمتك قصدي انا!  معايا اصحى برنس يا:  ١ مسجون

 ! عارف مش:  عويس

 وانت دماغك ع وقعت وال بتستعبط وال عبيط انت:  ١ مسجون

 . صغير

 ! دول اليومين العبط بيحبسوا هما:  عويس

 : ........... ١ مسجون

 ! ايه ذنبهم دماغهم ع وقعوا اللي طب:  عويس

  غبائه مدى أدرك بعدما عويس أمام من ١ مسجون انصرف

 . ياض سيجاره هات:  ٢ مسجون

 .  سجاير بشربش ما:  عويس

 . تمنها هات طب:  ٢ مسجون

 . اوي صعبه وحالتك الحديدة ع كده شكلك انت:  عويس

 . تراب باكح انا ده وهللا اه:  ٢ مسجون

 ! ليه وساكت:  عويس

 ؟ ايه اعمل طب:  ٢ مسجون

 ! عليك يكشف لدكتور روح:  عويس



 

 

 ! اشمعنا:  ٢ مسجون

 . تراب بتكح انت مش:  عويس

 : ................ ٢ مسجون

 خبره عندي انا ده ، الكحة غير تانيه اعراض عندك:  عويس

 . ديه المسائل في برضه

 . قريب هاتشل اني حاسس اه:  ٢ مسجون

 . بجلطة يصاب ال حتى عويس أمام من ٢ المسجون تبخر

 العبيط حتى يتقي شرهماستمر عويس في تمثيل دور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٦# يوميات عويس 

بيته وجد من الحجز وعاد إلى في اليوم التالي بعدما خرج عويس 

 ثالث مفاجأت مفاجأة تنتظره أو بالمعنى األدق 

عندي في عويس : انا مش مصدق عينيه حماتي ومراتي وبنتي 

 البيت !

 ! محضر في القسم يا عويس  بتعلمي: حماته 

تاتا مسلطه ماما علشان بقى يا بابا تكتب في المحضر :  فردوس

 ، في حد يعمل كده ! تطفش من البيت

 . زينب : حتى يوم ما تعمل محضر تعمل محضر اهبل ذيك

 .انا عملت كده علشان ترجعي البيت انتي وبنتك عويس : 

بخلك الشديد وحالة التقشف اللي معيشنا فيها هي اللي زينب : 

 . طفشتنا

، فضلنا شويه احنا نشفنا من الجوع فردوس : بطل بخل بقى يا بابا 

 . ونختفي

 شويه يا جوز بنتي .حماته : فك الكيس 

ع الغدا النهارده  اعزمكواعويس : انا خالص اتغيرت وقررت اني 

   في أكبر مطعم سمك فيكي يا مصر .

 زينب : واسعه ديه اوي يا عويس !

 .بعنيكم تشوفوا وهطب ياال بينا عويس : 

 . : المايه تكدب الغطاس زينب 

 معانا . عويس : وطبعا حماتي هتيجي

 تدبسني في الحساب  انت شكلك عايزحماته : ال يا خويا مش جايه 

 هادفع .عويس : ما تخافيش يا حماتي انا اللي 



 

 

أن عويس هاصدق ع المايه تبقى تلج مش  حماته : وهللا لو حلفتلي

   من جيبه .جينه  يطلع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٧ عويس يوميات# 

 وابنته زينب زوجته ومعه كبير سمك مطعم في عويس جلس

 األقل على أفراد عشر يكفي كثير اكل عويس طلب ، فردوس

 . األثرياء غير يأكلها ال السمك من غاليه انواع وكلها

 ! كله ده لألكل منين فلوس هاتجيب عويس يا:  زينب

 ! ساكته وانتي وليه يا كلي:  عويس

 ! ده االكل على هتحاسب انك متأكد انت بابا يا:  فردوس

 ! فقر وش صحيح ، ساكتين وانتوا تكلوا ما:  عويس

 ! الروح بطلوع مينك بيطلع الجينة انت ده:  زينب

 . بابا يا اوي بخيل انت بصراحه:  فردوس

 . جلده عويس مسمينك الشارع في الناس ده:  زينب

 هههههه:  فردوس

 هههههههه:  زينب

 . طفح خلصتوا خالص:  عويس

 اخرها على بطونهم امتألت اي لألمام رؤوسهم وابنتها زينب هزت

 تلفت دقائق وبعد بيبسي كانزات ثالث الويتر من عويس فطلب

 معدنيه علبه جيبه من اخرج ثم يراه احد هناك ليس أن ليتأكد حوليه

 االكل في ووضعه ميت صغير صرصار منها اخرج صغيره

:  قائال المطعم في من كل ليسمع عالي بصوت هلل مباشره وبعدها

 ! المطعم ألقفلكوا وهللا!  معفنه عالم يا انتوا

 المطعم مدير مقدمتهم وفي عويس ناحيه المطعم في العاملين ركض

  لها يرثي صوره في الجمبري طبق يتوسط الصرصار رأوا وعندما

 . لحضرتك بعتزر انا ، فندم يا اسفين احنا:  المدير



 

 

 تسمم جالي انا الحكومة فين!  الصحة بتوع فين:  عويس

 يدفعوا أن دون المطعم من وبنته وزوجته عويس خرج النهاية في

 من واالعتزرات التوسالت إلى باإلضافة الطعام هذا في واحد جنية

 اعتزار بمثابة السمك أنواع اغلى من كبيره ولفه المطعم مدير

 .مضض على عويس قبلها المحل من رسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٨ عويس يوميات# 

 وفجأة العمل في زميلته مديحة تجاه ناظرا مكتبه على عويس يجلس

  أمامها ليجلس مكانه من قفز

 ! عويس استاذ يا حاجه في:  مديحة

 . وزمايل صحاب احنا ده عويس استاذ بالش ما:  عويس

 ! ايه اقولك عايزني امال:  مديحة

 . بيسوا يا قوليلي:  عويس

 ! ده بيسوا مين:  مديحة

 . بيسوا انا:  عويس

 ! عويس استاذ يا ده الفاضي الكالم ايه:  مديحة

 . الفاضي الكالم من احلى في هو:  عويس

 . بالظبط ايه عايز انت:  مديحة

 . نتجوز تيجي ما:  عويس

 ! انت أتجوزك انا:  مديحة

 . بيها تحلمي كنتيش ما حاجه ديه طبعا:  عويس

 . بنت وعندك متجوز انت بس:  مديحة

 . اربعه حلل الشرع وماله:  عويس

 . سنه بخمستاشر يجي مني اكبر انت بس:  مديحة

 . جيبه غير يعبوش ما الراجل:  عويس

 ! تجوزني علشان تاكل القي اصال انت هو:  مديحة



 

 

 ، متلتله بالوي قلبه وع غني ابوكي ان اعرفه اللي انا:  عويس

 يضحك حرام ابن واحد يجي ما بدل بيسوا يا واد يا بالي في فقولت

 . أوله انا القرشينات في وابوكي انتي ويقلبك ويتجوزك عليكي

 . بيه واناولك رجلي في اللي الشبشب هاقلع زياده كلمه:  مديحة

 . اوي بيئه طلعتي انتي ده للشبشب وصلت هي:  عويس

 في االمل فقد بعدما يحدث لم شيء وكأن مكتبه الى عويس وعاد

 . مديحة ثروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١٩ عويس يوميات# 

ممسحة تكفي لتنظيف  منهعويس وجعلة  مديحة اهانتوبعد ان 

 المصلحة الحكومية كلها ، قفز عويس من مكتبه ثم خطى بخطوات

  استئذان دون المدير مكتب قتحماو سريعة

 ! تستأذن ما غير من عليه تخش ازاي انت:  المدير

 يعني ، ادخل هتقولي كنت استأذنت لو انا ما طب:  عويس

 . لزمه ملوش استئذاني

 !  لزمه ملوش:  المدير

 . الفاضي ع وقت تضيع مجرد:  عويس

 ؟ ايه عايز انت المهم:  المدير

 . ريس يا سالمتك عايز:  عويس

 ! ادم بنى يا معايا هتهزر انت:  المدير

   وهللا استحقوش ما ليه شرف ده:  عويس

 ! ده ايه هو:  المدير

 . طبعا معاك الهزار:  عويس

 . اوف:  المدير

 ! ريس يا مضيقاك حاجه في:  عويس

 ؟ ايه عايز اخلص:  المدير

 . فيها اكلمك اني أتفه ، اوي بسيطة حاجه:  عويس

 . خير:  المدير

 . جنيه ألف مرتبي تزود عايزك:  عويس

 ! جنيه الف مرتبك ازود:  المدير



 

 

 . بس جنيه الف اه:  عويس

 . اشمعنا:  المدير

 . حياتي واعيش واصرف فلوس معايا يبقى علشان:  عويس

 ! عارف ومش هنا من اغورك نفسي انا باهلل تصدق:  المدير

 . برضه عليك اهون:  عويس

 . حيوان يا بره اطلع:  المدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٢٠ عويس اعترافات# 

 على واقعه جنيها بمئتان ورقه لمح الشارع في عويس سير أثناء

 األرض تحت من شخص ظهر عليها ينقض أن وقبل األرض

   قبله والتقطها

 . بتوعي دول جنيه الميتين استاذ يا هات:  عويس

 .  انا بتوعي دول!  ده الكالم مفيش:  الرجل

 . جنيه ميتين معاه واحد شكل ده!  هتشتغلني انت:  عويس

 ع جنيه عشره ع تحتكمش ما اصال شكلك انت ما طب:  الرجل

 !   اذاي بتوعك يبقى ، بعضها

 . فيفتي فيفتي فيهم نتقاسم يبقى خالص:  عويس

 . العمى نص واهو موافق انا:  الرجل

 . كلها الخمسين عليك وحالل جنيه وخمسين ميه بقى هات:  عويس

 جنيه ميه هتاخد انت!  ده بتقوله انت اللي الهبل يا عم ايه:  الرجل

 . ذيك جنيه ميه هاخد وانا

 . جنيه الميه بقى هات ، برنس يا ماشي:  عويس

 اللي جنيه ميتين ام الورقة غير فلوس معايش انا بس:  الرجل

 . القيتها

 . ميه وخد جنيه الميتين هات طب:  عويس

 فئة الورقة واخذ يده ومد البنطلون جيب من محفظته وأخرج

 الطلقة كمثل سرعه بأقصى جرى ثم الرجل من جنيها المئتان

 . الزناد على الضغط لحظه المسدس ماسورة من تخرج عندما

 

 



 

 

 ٢١# يوميات عويس 

مجموعة من  أمامهظهر بمجرد دخول عويس من باب الشقة حتي 

 الرجال غريب األطوار لم يراهم من قبل 

 قريبك دول يا زينب !عويس : 

 دول حكومة يا عويس .زينب : 

 ! شكلك عملتي نصيبه .عويس : والحكومة جايلك ليه يا زينب 

 آخره صبري .يا زينب : دول جاينلك انت 

 يا زينب عويس : طول عمرك قدمك نحس علية 

 : انت عويس ؟ المباحث ظابط

 عويس : أل 

 : امال انت فين ؟ظابط المباحث 

 .عويس : زينب يا باشا 

 ! بقولك انت مين ؟ ظابط المباحث : انت هتستعبط

 : جوز زينب يا باشا .عويس 

الهند ! ظابط المباحث : انا مالي اذا كنت جوز زينب وال جوز 

 اسمك ايه يا جحش ؟

 عويس عبد الصمد عويس .عويس : 

عويس بغل شديد ثم وجه حديثة إلى أحد تفحص ضابط المباحث 

 اشحنلي الجحش ده ع البوكس .: العساكر 

 صوتي يا زينب .عويس : 

  زينب : يا لهوي .

 



 

 

 ٢٢ عويس يوميات# 

 مكتب الى وصلنا حتى القسوة بمنتهي مالبسي من العسكري جذبني

  المباحث رئيس

 ! باشا يا ديه المعاملة ينفع:  عويس

 ! عويس يا غيرك ورايش ما انا هو:  المباحث رئيس

 ! باشا يا مظلوم:  عويس

 يا عليك حرام ، مره كل بتاعت االسطوانة نفس:  المباحث رئيس

 . بسببك جلطه هيجلي عويس

 . النجاح أعداء ضحيه انا:  عويس

 من فلوس واخد نصاب راجل انت ده!  مين نجاح:  المباحث رئيس

 . االرض طوب

 وفوقيه هيخده جنيه ليه واحد وكل ، باشا يا وهتعدي ازمه:  عويس

 . بوسه

 خليها ديه والبوسة عويس يا فلوسها للناس رجع:  المباحث رئيس

 . المك

 . باشا يا خفيف دمك وهللا هههههه:  عويس

 ادم بني خمسين من اكتر وصلني النهارده لحد:  المباحث رئيس

 . عليهم نصبت انك بيتهموك

 ! حصلش ما:  عويس

 قناه اجرتله انك بيتهمك واحد في ده راجل يا:  المباحث رئيس

 . مراته بتاع الدهب الخلخال منه اخدت دهااوقص مفروش السويس

 . باشا يا خفيف دمك بقولك مش هههههه:  عويس



 

 

 بعدما الحجز في عويس بوضع العسكري المباحث رئيس أمر

 . بكالمه استهتاره من به فاض

 . مكوي لسه القميص دفعه يا ايدك شيل:  عويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٢٣# يوميات عويس 

بكفالة قدرها ثالثة في اليوم التالي خرج عويس من سرايا النيابة 

ثم اتجه الى البيت النصب  قضايافي العديد من  التهامهالف جنيها 

 وهو في حاله يرثي لها 

 انت شرفت !زينب : 

ودافع دم قلبي علشان اخرج من عويس : بقولك يا زينب انا تعبان 

 فمش عايز اسمع نص كلمة .النيابة بكفالة 

 انت فضحتنا يا عويس قدام اللي يسوى واللي ما يسواش زينب : 

 انتي وبنتك . كعويس : وهللا ما في حد جابلي الفقر غير

 !فتحت بوئي  اصال : هو انا فردوس

 ذي العيلة الصغيرة .ما انت طول عمرك ماشيه ورا امك عويس : 

، بجد احنا مش قادرين زينب : سيبك من الكالم الفاضي ده كله 

 نعيش معاك .

 في ستين داهيه .عايزين تسببوا البيت عويس : 

 الهي داهيه تشيلك وتريحنا منك .زينب : 

   األدب! اتعلمتي من امك قلة لسانك طول اوي يا زينب عويس : 

 .سيره امي ع لسانك  تجيبشزينب : ما 

هيبقى حسابي معاكي ولما ارجع  الجمعةعويس : هانزل اصلي 

 عسير .

 يا اخي اتنيل .زينب : 

اغلق باب الشقة في وجه زوجته وابنته وخرج عويس من البيت 

 العنف .بمنتهى 

 



 

 

 ٢٤ عويس يوميات# 

 حذائه عن البحث رحلة وأثناء الجمعة صالة عويس أنهي أن وبعد

 أن فقرر جديد حذاء لمح الجامع من لخروجه تمهيدا المهترئ

 اخر رائ للقدر ولكن األثري حذائه من بدال يرتديه

 ! الحاج عم يا ايه بتعمل انت:  سامح

 . بيتنا مروح:  عويس

 ده رجلك في اللي الكوتش!  بيتكم ومال مالي انا عم يا:  سامح

 . بتاعي

 ! رجلي في وهو بتاعك الكوتش يبقى اذاي ، عقلك اديني:  عويس

 . واقلع اخلص ، بتاعي ده الكوتش بقولك:  سامح

 ! ايه وال شيطان انت!  اقلع:  عويس

 . حرامي يا بتاعي الكوتش اقلع اه:  سامح

 ميكرفونات يشبه ميكرفون الى الهادئ عويس صوت تحول وفجأة

  المنطقة في اذن كل ليخترق المدرسية اإلذاعة

 في هدومي اقلع عايزني ده الراجل!  هللا عباد يا اغيثوني:  عويس

 . ربنا بيت

 . نصاب يا اقلع:  سامح

 بكسور أصابته بعد العيني القصر مستشفى الى سامح نقل تم

 عويس أما المركزة العناية في اآلن حتى ومازال عميقة وجروح

 الجديد الحذاء فيها ظاهرا سيلفي الصور من العديد لنفسة التقط فقد

 

 

 



 

 

 ٢٥ عويس يوميات# 

 حجم لكبر طالت الوقفة ولكن العيش بطابور دوره في عويس وقف

 بالمحطة وقوفه اثناء االنفاق مترو يشبه والذي الطابور

 ! المنطقة في هنا ساكنين كلها ديه الناس هي:  عويس

 . عويس استاذ يا ازيك:  صفوت

 ! هنا جابك اللي ايه انت ، سيدي يا اهال:  عويس

 ذي عيش اجيب علشان واقف!  هنا اتفسح جاي مش اكيد:  صفوت

 . كلها ديه الناس باقيت

 جاي متلتله بالوي قلبه ع ذيك غني واحد!  هللا سبحان:   عويس

 ! مدعم عيش يشتري

 اني من عليه وقعت انت ، جدع يا عينك من باهلل اعوذ:  صفوت

 !  داهيه

 وتكتكين  وميكروباص تدوار تمن عماره عنده ذيك واحد:  عويس

 ! المدعم العيش ع الغالبه يزاحم جاي ،

 ! حشري يا اهلك مال وانت:  صفوت

 وتعقيد تضخيم أراد بالعكس بسالم تمر المشكلة عويس يترك لم

 يا الغالبه الحقوا:  قائال الموجودين في فهتف ذلك من اكثر المشكلة

 ! هياكلونا االغنيا حكومة

 أما شرسة معركه ساحه الى الطابور تحول الخطاب هذا وبعد

 . الضحية فأصبح صفوت

 بعدما صفوت بحمل الجميع انشغل بعدما الشباك على عويس هجم

 . الجمهور من العنيف الضرب أثر من عليه اغمى

 . يسترك الهي عيش ونص بجنيه:  عويس



 

 

 ٢٦عويس  يوميات# 

 القسوة بمنتهى حماته شقة باب على عويس دق الليل منتصف في

  بالسب وحماته عويس سيره وتناولوا العمارة سكان انزعج حتى

 ؟ حاجه حصلها بنتي!  عويس يا دلوقتي جابك اللي ايه:  انشراح

 . حاجه ببحصلها وال بتتهد ال القرد ذي زينب تخافيش ما:  عويس

 ! كويسه فردوس طب:  انشراح

 ! ادمين بني بياكلوا وامها هي تقوليش ، بمب صحتها:  عويس

  الليل نص في جاي امال ، اخي يا عينك من باهلل اعوذ:  انشراح

 ! ايه تهبب

 . زينب مع اتخانقت انا كده االخر من:  عويس

 . البيوت كل في بيحصل عادي:  انشراح

 . بنتها وعلى عليها صرفته مليم كل عايز انا:  عويس

 ! رمه راجل صحيح:  انشراح

  مهترئة صفحاته قديم كشكول ليناولها يده مد ثم

 ! ده القرف ايه:  انشراح

 الكشكول في وفردوس زينب ع صرفته مليم كل كاتب انا:  عويس

 . ده

 .  تاني خلقتك اشوف عايز ومش وشي من غور امشي:  انشراح

 ! طنط يا وفلوسي طب:  عويس

 . برحتكم بعض مع واتفهموا الترب لحماك روح:  انشراح

  وجهه في الباب أغلقت ثم



 

 

 يا عليكم اللي تجيبوا ما لحد رهن حمايه جثه الخد وهللا:  عويس

 . حراميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٢٧ عويس يوميات# 

 اإلنسان هكذا منه تفلت يتركها ولم الفرصة بهذه عويس تشبث

  فرص صائد االستغاللي

 فرج استاذ يا ازايك:  عويس

  عويس يا اهال:  فرج

 ! ليه كده بقرف عليه بتسلم!  عم يا مالك:  عويس

  مصلحة في اكيد يبقى ديه السودة اللزقة لزقتلي دام ما اصلك:  فرج

 بخيل حتي انت ده!  وراك من هاعملها اللي ايه مصلحه:  عويس

 . ومعفن

 عن يتكلم غيرك حد خلي طب!  ومعفن بخيل اللي برضه انا:  فرج

 . البخل

 . انقذك علشان جاي انا:  عويس

 فنجان او شاي كوباية ع ترميها بتجي انت ده!  تنقذني انت:  فرج

 . قهوه

 . تتحبس وممكن فلوس وعليك مديون انك عرفت انا:  عويس

 ! بتبشرني وكأنك ليه كده مبسوط ومالك:  فرج

 . للبيع شفتك عارض انك عرفت:  عويس

 . يشترى حد وجايب سمسار فيها عاملي طبعا وانت:  فرج

   . الشقة هاشتري اللي انا أل:  عويس

 . االول استحمى روح!  هتشتريها اللي ايه شقه:  فرج

 ؟ كام فيها عايز انت:  عويس



 

 

 مزنوق علشان انا بس مليون الربع يعدي تمنها اصال الشقة:  فرج

 . جنيه الف ٢٠٠ب ابيعها ممكن ديون وعليه

 . جنيه الف ١٠٠ هادفع انا ، ده الكالم مفيش:  عويس

 . تمنها نص هاخسر انا كده عويس يا ينفعش ما:  فرج

 . يشتري حد هتالقي مش فلوس شما فيها البلد:  عويس

 . حرام يبقى كده من أقل الف ١٥٠ خليها طب:  فرج

 . الف ١٢٠ هادفع بينا اللي العشرة علشان طب:  عويس

 . الوكيل ونعم هللا حسبنا:  فرج

 . مبروك نقول يبقى:  عويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االخير  عويس يوميات# 

 يسجلوا لكي فرج الحاج منزل الى الكريمة والعائلة عويس ذهب

 الباب على العنيف طرقهم وبعد العقاري الشهر في الشقة بيع عقد

 غريب شخص لهم فتح

 ! مين عايزين انتوا ايوه:  لطفي

 ؟ فرج الحاج فين امال:  عويس

 . يومين من الشقة ساب:  لطفي

 ! العقاري الشهر في اذاي الشقة بيع عقد هنسجل امال:  عويس

 ! ايه شقة:  لطفي

 ألف خمسين عربون وخد باعهالي فرج الحاج ديه الشقة:  عويس

 . جنية

 شهر كام مني مأجرها كان فرج ، انا بتاعتي ديه الشقة:  لطفي

 . خالص وسابها

 ! فاهم مش ايه يعني:  عويس

 . عليك يعوض ربنا ، عليك اتنصب انت:  لطفي

 . لهوي يا:  زينب

 علشان عايزين انتوا ما ذي تحت اتخانقوا جماعة يا معلش:  لطفي

 . تشتكيش ما الجيران

  بعنف وجههم في الباب اغلق ثم

 . عويس يا كده فينا عملت اللي انت:  زينب

  نصاب كلب ابن طلع اللي هو بس المصلحة عايز كنت انا:  عويس

  عليك ينصب اللي جاه اهو هللا خلق ع بتنصب عمرك طول:  زينب



 

 

 . بالفهلوة غير بتمشيش ما كده الدنيا هي:  عويس

 . العمر تحويشه ضايعت اديك تنفعك الفهلوة خلي:  زينب

 . فرج يا وسخ بجاز فيك يولع ربنا:  عويس

  الحياة تسير هكذا تدان تدين كما

 تمت

 محمد السيد

٢٠١٨/  ١٢/  ٢٧ 
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