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وفً ثمانٌنات المرن الماضً تولف بنا لطار الجٌش بمنطمة دهشور ، كنا بحدود ألف من الجامعٌٌن ، فً مركز تدرٌب الدفاع الجوي # 
.. كانت مدة التأهٌل هنان تمتد ألربعٌن ٌوما 

 
بجانبنا ونمف بال حركة ، امتدت  (المخلة  )بمجرد وصولنا أن نضع متاعنا  (نوعٌة لذرة ال تعرف إال سب الدٌن  )أمرنا عرٌفوا االستمبال 

الساعات فً حرارة الشمس الحارلة ، خرجت دون استئذان من الصفوف ودخلت غرفة مجاورة لمحت صوال ٌدخلها ودلت مشٌته علً 
رجولته ، كان ٌدعً الصول هاشم ، لفحت شمس الصحراء لونه فجعلته برونزٌا ، كان خمسٌنٌا ، رفٌعا ومحترما ، وفوق ذلن كان عفٌف 

.. الٌد واللسان وتبدو علٌه مالمح المماتل الشرس
! ٌا فندم إحنا والفٌن منذ ساعتٌن فً حرارة الشمس وال مجٌب لنا والشاوٌشجٌة نازلٌن إهانة فٌنا- 
! اسمن إٌه ٌا عسكري ؟- 
! فالن ٌا فندم - 
! إنت حكمدار الكتٌبة دي من اآلن وحتً نهاٌة مدة التدرٌب ، تطلع دلولتً تنمل زمالءن إلً العنابر بصورة منظمة ، مفهوم ؟- 
! حاضر ٌا فندم - 
 

ًّ أن أبذل الجهد  (لائد المولع  )بعد أٌام أخبرنً الصول هاشم أن سٌادة العمٌد  سٌكون فً طابور الصباح إللماء كلمة فً الكتٌبة ، وشدد عل
.. مع المجندٌن للظهور أمامه بمظهر حسن ، فوعدته بذلن

 
جاء سٌادة العمٌد ، تواجد كل ضباط المركز ، كانت هنان حالة من االنضباط المفرط ، بدأ ٌلمً كلمته بالمٌكروفون ، كان ٌلمً جملة وٌنتظر 

".. خٌبة " ، وال أراها إال " الهٌبة " عدة ثوان ، لمد تعمد هذا األسلوب لزٌادة جرعة الرهبة لدي الحاضرٌن ، ٌسمونها 
 

جمٌع األوامر التً تصدر لن من ضباط الجٌش تكون واجبة التصدٌك والتنفٌذ فورا ، مهما كانت غرابتها ، حتً لو : " لال العمٌد للمجندٌن 
" !  لال لن الضابط أن نهر النٌل لد أصبح ملوخٌة 

  
كنت ألف علً بعد عشرة أمتار علً ٌمٌنه ، كانت الكتٌبة أمامنا علً شكل مستطٌل نالص ضلع ، الحظت ضحكا محبوسا علً وجوه بعض 

! الزمالء ، كان واضحا أنهم ٌبذلون جهدا للسٌطرة علً أنفسهم ، لكن مغرفة العمٌد واصلت لذف األعٌرة 
 

أصل أنا ٌافندم عندي : حتً لو أمرن الضابط بأن تمفز فً هذه الملوخٌة ، البد أن تنفذ فورا ، مفٌش عسكري ٌعتذر وٌمول : " أضاف العمٌد 
! " .. حساسٌة من التملٌة ، علٌن أن تمفز وفورا فً نهر الملوخٌة 

 
 وتحولت !فمد المجندون السٌطرة علً أنفسهم ، لم ٌعد األمر ضحكا محبوسا ، لمد أطلموا العنان ألنفسهم ، تحول طابور الصباح إلً مسرح 

! (المحروس كان مدفعٌة  ) كبشة 155الهٌبة إلً خٌبة طوٌلة المدي ومن عٌار 
 

منذ هذه اللحظة وحتً نهاٌة فترة " العمٌد ملوخٌة " أنزل العمٌد عمابا علً الكتٌبة بحرمانها من المغادرة فً نهاٌة األسبوع ، منحناه لمب 
!  بمً الصول هاشم من معالم المصري األصٌل وٌعرفه كل من خدم فً دهشور ، اللهم ارحمه لو كان مٌتا وانزله منازل الشهداء!التدرٌب 

 
!! تتفاعل فً مكان آخر داخل مصر ، فً المصر الرئاسً فً تلك الفترة من زمن مصر كانت طشات الملوخٌة # 
 ال أحب المناصب وال ألبل الشللٌة وأكره الظلم وال ألبل أن ٌظلم إننًلن أرحم أحدا ٌمد ٌده إلى المال العام حتى لو كان ألرب األلرباء ، * 



  .. ( جرٌدة ماٌو 1981 أكتوبر 18 )أحد وأكره استغالل عاللات النسب 
  .. ( جرٌدة نٌوٌورن تاٌمز 1981 أكتوبر 20 )الكل سواء عندي أمام المانون ونحن ال نرٌد لانون الطوارئ * 
  .. ( مجلة أكتوبر 1981 أكتوبر 26 )لن ألبل الوساطة وسأعالب لصوص المال العام * 
  ( .. 1981 أكتوبر 30المصور  )مصر لٌست ضٌعة لحاكمها * 
   ( ..1982 فبراٌر فًخطاب له  ) الطاهرة األٌاديالكفن مالوش جٌوب ، سنعلى من شأن * 
 

 أصبح هنان خط مائً مرسوما !فاضت ملوخٌة المصر الرئاسً أرض مصر علً مدي عمود ثالثة حتً أصابت شعبها باإلسهال المزمن 
! فشلت كل الحٌل فً عالجه ! (أموالنا المنهوبة  )علً األرض ٌسٌر خلفنا من جراء تسالط الملوخٌة من مؤخراتنا كمصرٌٌن 

 
 أبرٌل  24وأخري فً ! " من فمه التورٌث ، هل ٌستمٌم الظل والعود أعوج ؟"  بعنوان 2010 ٌناٌر 9لمزٌد من المعلومات ننوه إلً دراسة لنا فً : مالحظة  )

 .. (لكاتب الممال علً مدونته المذكور عنوانها أسفل الممال " عنالٌد آل مبارن وفئران السفٌنة "  بعنوان 2010

 
نً صدٌمً رأخب  ، حاللا لمائد الوحدةأٌضا كان كان حالق الوحدة صدٌما لً ومحترفا فً مهنته ،  ،أمضٌت تجنٌدي فً مقر الدفاع الجوي# 

كاملة من ومظلٌة وحدات مدرعة أهله لمنزلها ألن  إحضار لعدم ذات مرة صرخت فً وجهه ، وترفع صوتها علً زوجهاأن زوجة العمٌد 
 !وترفض االنسحاب إال بعد إعالن الحرب الكٌماوٌة بالمنزل الممل والبراغٌث تحتل المنزل بعد حضورهم 

 
من البوابة ، كنت هنان ، تحدثت معه بإنجلٌزٌة أثنى ألحدث وتأمرٌكً للممر تسلٌح  أتى خبٌر لم أمض فً خدمتً أكثر من أسبوعٌن ،# 

 أن العسكري فالن هو ونلولي المجندٌنوجدت ف خرجت من هنان ! الممل والبراغٌث، سلٌل عائلة العمٌد باشا  معاصطحبنً للترجمةعلٌها ، 
                                                            ! آه ٌا بتوع الفجل!جاسوس أمرٌكً مزروع فً الجٌش المصري

 
 ، رغم حمده خدمته لدٌه عدة أسابٌع وٌنهى تبمً، أمن  أمن البوابة ، كان ٌحلو له أن ٌتممص شخصٌة ضابط فًألدم المجندٌن دمحم ،  نادانً
                                                                                                   : فً حٌاتً نصائح، إال أنه أسدى لً واحدة من أكبر ال الجامعات مجنديعلً 

سٌأتً ! فٌن العسكري الجاسوس ؟: موضوعن انتشر بالوحدة وكل ضابط ٌخرج ٌسأل ! إنت شكلن كده مش هتعّمر هنا ! إسمع ٌا عسكري - 
! لو الضابط فالن طلبن ما ترحش! غدا الضباط ٌأخذون لتدرٌس أوالدهم إنجلٌزي ، خلً بالن 

! لٌه ؟- 
!  من غٌر لٌه- 
! طٌب نورنً ٌا جدع- 
! بعد خروجً من الخدمة- 
 

"! أنت باٌن علٌن أمن بتدعٌلن" فً عصر ذات الٌوم جاء شاب زائرا ، كان جامعٌا وأنهً الخدمة ، همس دمحم فً أذنً 
! فً إٌه ٌا جماعة؟: سألت 

                                                                   احكً للعسكري ده عن درس اإلنجلٌزي بتاعن ؟ : لزائرلال دمحم ل
" هتغنً  لو دخلت بٌتها !حدش نصحنً أنا ما ! فرار من الخدمة عندها  هتروح لزوجته وما فٌش !لضابط فالنال تذهب ل: لً لال الزائر 

عندها ! بمٌة الخدمة " أروح لمٌن"وبعدٌن ! فً األسبوع الثانً " أموت أعٌش مٌهمنٌش"وبعدٌن  !فً األسبوع األول " خلً السالح صاحً
 الحبل وهو هاٌص  الباشا ساٌب لٌها! لو رفضت ٌا حلو ستدخل السجن الحربً ! فصٌلة مجندٌن ه دى عاٌز!طالة زى العربٌة الزل الروسً 

                                                                  !خارج المنزل
 

 كان، ، زوج العربٌة الزل  كان منهم الضابط الفالنً !فً الٌوم التالً جاء الضباط ٌتسابمون للفوز بالمدرس المالكً ، حاجة ببالش كده 
 فً ممابل للوحدة كانوا ال ٌأتون !الحرفٌٌن ، لكنه كان لصا ٌمص دماء الجنود محترمة وتصلً مع ضابط آخر ، كانت زوجته سٌدة لدري

 كان علً أن أتنازل له عن مرتبً بالجٌش مع ما ألدم من دروس !تسلٌمه أغلب ما ٌكسبون ، حتى لو لم ٌعملوا ، كان علٌهم أن ٌدفعوا له 
 ! أصبحت بذلن من المجندٌن من منازلهم ، دون أن أدفع شٌئا ألحد ألطفاله ،

                                                                              
كان مصطفى ٌأتً فمط لزٌارتنا فالن ،  فهو من ألرباء مدٌر أمن السالح ، سٌادة اللواء  ،حالتً كانت حالة العسكري مصطفى تختلف عن #

 استحلفته باهلل أن ٌبلغ مدٌر أمن !والجلوس معنا خالل أسبوعٌن لضٌتهما بالجٌش ، شكوت له عما ٌفعله الضباط من مص دماء العساكر 
                                                            ..للغذاء ، سٌأتً لمنزلهم فالن  فرحا عندما لال لً أن اللواء لفزتالسالح بما ٌحدث ، 

                



 كان مصطفى ٌتمٌز بأذنٌن كبٌرٌن ، عندما شاهدته من ،جاءنً مصطفى بالخبر ، كنت على ثمة أن اللواء سٌتخذ لرارا بولف تلن المهزلة 
تبدو علٌه " الوكسة "  على بعد أمتار للٌلة كانت مالمح ! أذناه أمام عٌنً كبرتكان كلما الترب منى - على غٌر عادته – بعٌد فرحت ، لكنه 

ًْ فٌل إفرٌمً ي، تالمست األٌادي ، أصبحت أذنا مصطفى تشبه                     ..، كانت إشارة غٌر سارة رصدها رادار للبًغاضب ن أذن
                                                                                           !ه؟إٌه ٌا مصطفى ، عملت إي- 
                                                                              ..سٌادة اللواء لضى عندنا ولتا جمٌال - 
                                                                                                   !طٌب ماشى ٌا مصطفى ، وبعدٌن؟- 
                                                                                         ..بابا أخبره ألننً كنت مكسوفا منه - 
                                                                    !؟وبعدٌن ، طٌب ماشى ٌا مصطفى - 
          .. على درس اإلنجلٌزيبعد أٌامٌاعم إنت مالن ، انت ماشى .. " ابط معملش كده مش هٌعرف ٌعٌش ضلو ال" سٌادة اللواء لال لبابا - 
                                                                                  !طٌب العساكر الغالبة دى ٌا مصطفى ؟- 
                                                                          !لٌهم رب اسمه كرٌم- 
    
 ذاتً الدفع ومتعدد المراحل ، لم ٌسبك !مجموعة جدٌدة من طشات الملوخٌة فً طراز واحد مرت العقود ، ثم جاد الزمان علً مصر ، # 

لٌمة ومنظر ! غطت طشاته بدخانها أركان الكوكب األزرق فجعلته رمادٌا واختفً لونه األصلً! لمصر أن عرفت هذا الطراز بهذه التحوٌجة
غطاس ماهر ، ٌخرج اللؤلؤ ! طبٌب بٌن الفالسفة ، وفٌلسوف بٌن األطباء! جعل رلابنا طول الشمروخ فً كل مكان ٌنزل فٌه! ووظٌفة مٌري

طاف الدنٌا من أجل مصر ، فوجد ! عاش حٌا علً الماء فمط لعشر سنٌن ، طراز لهلوبة ٌعمل بالولود السائل ! والمرجان من فمه كلما تحدث
الترح علً شعبه المرٌض فً غرفة ! عّرج علً آخرٌن فوجدهم ال ٌشتكون بل فمط حاضر ونعم! لوما ٌتعلمون فمط وجمدوا كل حٌاتهم

وهب له المحسنون الملٌارات لشراء الدواء والطعام لشعبه فاشتري حامالت ضفادع ! اإلنعاش أن ٌحفر له ترعة لزٌادة دخله فغرق شعبه بها
 !!فعلت ملوخٌة أستاذه بمؤخرات المصرٌٌن فعلتها ، أما هو ، فاهلل وحده ٌعلم بنتائج طشاته ! ورافال لمماومة الناموس والذباب
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