
 إهداء
 

ميرام  هري و درعي .. إلى إخوتيإلى أبي ظطاقتي.. إلى أمي مصدر -

 ..أحمد..أميرة.

.. وعدته بإهداء  .. ساعدني كثيرا  (رحمه هللا )إلى صديقي محمد فخري -

 نه لن يقرأه.أ توقعفي حياته و لم أ

أنور و , محسن , خيري , سمير المعلم ,فوزي , إلى أصدقائي سراج -

مصطفى كامل وهيثم .. مدكور ,غزو بندق ,بيومي ,توحو .. عيطة العدوي 

ميدو البيضا و ميدو السودا .. وليد شوقي بالل  , خالد, عمرو سالم ,

هاني سرحان .. طحان ,رامي عصام ,اسامة سامي ,طارق.. اسامة الهادي 

 نجاوي.. احمد عصام. , ا, رضكريم,

 . Follow   ..Like  ..Shareإلى كل حد عملي -

 إلى عمر طاهر. -

 Jenniferإلى الماك رويال .. حمص الشام .. عمرو دياب .. العجمي ..  -

Aniston لشيخ مشاري بن .. ا 90بو تريكة في الصفاقسي الدقيقة .. جون أ

 عسل على الصبح .معلقة ال تقال .. راشد .. عصير البر

 وني .أنتم من صنعت

 

 شكرا  

 



 المقدمة

 إذا كنت تريد أن تعرف :

 م ال ؟هل مات عبد الناصر مسموماً أ -

 أين يوجد المسيح الدجال ؟ -
 غتيلت ؟هل انتحرت الفنانة سعاد حسني أم أ -
 هل يوجد مخطط صهيوني إليقاف الالعب محمد صالح؟ -
 هل مازال عمر سليمان حيا  ؟ -
 الحقيقي لهياتم ؟ما هو العمر  -

 سئلة دي و أكتر كل األ

 هتالقوا أجوبتها 

أكيد مش هنا .. الكتاب اسمه إتفضل في الصالون ..فأكيد بيتكلم عن 

 جواز الصالونات !!!!

 

بعضها ساخر و إتفضل في الصالون مش رواية هي شوية مشاهد 

 ضها درامي بيربط بينهم خيط رفيع.....بع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دبجالمقدمة   

 
نها حقيقة السعادة في أم أختيار .. لم .. هل حقيقة الحب أنك صاحب االأعال 

نفس عدم تقبل من الممكن فلست مقيد !! و حد ذاتها .. أن لك مطلق الحرية 

نك مجبر عليه !! تخيل معي أنك تدخل أحد أختيار لمجرد إحساس بسيط اال

كان  لوفقط .. فحتى  اواحد االمطاعم فال تجد في قائمة الطعام سوى نوع

مثلما لو كان ضمن .. ن على راحة تامة في اختياره المفضل لديك لن تك

ختيار خطأت االأختيار و إن االختيارات !! نعم السعادة في االالعديد من 

اإلنسان عن المالئكة باالختيار .. فاإلنسان مخير في  فضلحتى !! فاهلل 

 !!المحيط بالتحديد هذاير بوجوده في سمحيطه .. م

 

 

(1) 
 

 

خر مجموعة من القصص المقدمة لمسابقة أفضل آجتمعت اللجنة لتقييم ا 

خر يوم بعد أسبوعين من العمل آ. فهذا هو  2015انسية لعام قصة روم

سبوع على عمله أهاني الموظف الجديد فلم يمر سوى الدؤوب . دخل 

العديد من أوراق الفلوسكاب . بالمركز الثقافي و في يده دوسيه يحتوي على 

اللحية البنية و الشعر المجعد.  حية األستاذ منير رئيس اللجنة ذواتقدم ن

  :بتسامة روتينية و قالاله  بتسما



  .للي فاضلين .. النهاردة إن شاء هللا هنخلص من الفيلم دهادول يا باشا  -

 

 جر و قال ضرد األستاذ منير في 

 !!مش تاجر عربيات هانيباشا !! إنت بتكلم فنان يا  -

 

تملك التوتر من هاني . فهو حديث التخرج ليس لديه من الخبرة إال القليل .  

منير إلى زميلته في اللجنة الدكتورة روزا ذات األعين الزرقاء و  التفت

نها مازالت محتفظة بشبابها . أعتدل رغم أنها تمت األربعين إال القوام الم

 :مال منير ناحيتها و قال 

 أدي يا سيتي الشباب اللي بيقدر الفن بيقولي أنا يا باشا   -

  : لي هاني المتصبب عرقا  و قال ومازلت نبرته حادةإثم نظر 

 إتفضل يا أستاذ وريني الدوسيه اللي فاضل -

مام المكتب . فتناثرت ألكن ارتطمت قدماه بمنضده صغيرة  تقدم هاني و 

البعض على المكتب و أألوراق من الدوسية بعضها على األرض و 

 : اختلطت أألوراق ببعضها . وقف منير غاضبا قائال  

 ؟القصص على بعض هنعرفهم من بعض إزاي تيا خرب بيتك لخبط  -

كثر مما كان عليه . فقال و هو يحاول أكان هاني يجمع األوراق في توتر  

 :ترتيب األوراق 

 تلت قصص  تقريبا  قصدي يا سيادة الفنان دول ما تقلقش يا باشا قصدي  - 

 :رد األستاذ منير في إستياء 

 ؟يا فالحو عرفت منين  -



نظر هاني إليه بإبتسامة حتى يوحي لمنير إنه على حق و قال بثقة و هو  

 :ينظر لألوراق 

اللي بالعامية و أصل في قصة مكتوبة فصحى و إتنين بالعامية ..  -

 تلت قصص .. يعني .واحدة على لسان بنت و التانية على لسان ولد

لكي يجلس  ألسفل وضعت روزا أصابعها على كتف منير تظغط عليه 

 :عقل تمنتهى البمجددا . كانت لمستها بمثابة مهدئ . قالت 

خير خير .. إحنا بقالنا أسبوع شغالين متواصل .. ماحصلش حاجة   -

قرا يا هاني أول اشوية .. خلونا نبدأ يا جماعة .. يمكن مضغوطين 

 قصة عندنا النهاردة 

 : لم ينظر هاني إلى منير و بدأ في قراءة أول قصة و قال

مور فال ختلط عليها األنه هو ... فهى ال تأمن  " دق الباب .. هى على يقين 

ال حينما يكون هو من يطرق إفرق بين دقات قلبها ودقات الباب ن تأتستطيع 

ى محاوالتها انتظاره فقد قضت ساعتها السابقة فبابها ... وهى بالفعل فى 

شارت ألتليق بنظرة عينيه العاشقة ...  بهى صورهاأللتزين حتى تبدو فى 

ة فى طريقها آوقفتها مرأالطارق ...  من ستجيب ن تتراجع فهىأبلوالدتها 

   " ...ةآلها حتما... فعالقة المرأة بالمرفلم تستطع تجاه

 : قاطعه منير

قرا امشدود شوية و مش هقدر اسمع فصحى نا أبصراحة يا جماعة   -

 لينا قصة من قصص العامية 

 :ثم نظر إلى روزا و قال 

 ده بعد إذنك طبعا    -



 :بحث هاني سريعا  عن القصة الثانية ثم قال في حماس 

 دأنا هقرا قصة الول  -

******************** 

 

و و ده انتوا نورتونا و زارنا النبي و الجو النهاردة حل .. يا أهال يا أهال"  
" أم العروسة كانت بتحاول  يا أهال وسهال يا أهال يا أهال.. الدنيا زحمة 
.لكن رجعناله تاني عدة .اللي مسيطر على الق تقطع الصمت   

نظرة  لحد ما أصبتتبادل إطالق نظرات سريعة بين أطراف العائلتين .. 
 عنين العروسة وشها أحمر.

وحدهم عشان يبقوا على راحتهم "لماما قامت قايلة " إحنا نسيب الوالد   

 قمت قعدت جنبها و قلتلها 

ليا.قاعدة  أول ديإنتي عارفة إن  -  
خر و نختصرمن األ لكجيبهى يعن ليا 99 ال دي = حلو أوي يا جديد ..  

 تفاقناا -
يشارب كاوياها و وصة اللي طالعة من اإلنا حاطه رموش و لينسز و األأ= 

 . ني من فيصلإنك عارف إمع  blond سابغاها عشان تتخيل اني
 و guess و دي ساعة سامح ال timberland دي جزمة سامح ال -

  فيرنا.م دي المفتاح اللي فيها بتاع إالماديليا اللي عليها عالمة بي 
  مارسيلو نا لما بصحى من النوم ببقى منعكشة و شبة= أ
 ديكي واحدة تكسرلك الحوضأنا نايم و ممكن أنا برفص و أو  -
جسم البنت فيه  إن اكر بيولوجي عشان تعرفذقبل ما تتجوزني عايزاك ت= 

 . هرمونات ممكن تتغير
 .نا هكرش و مش هبطل شرب بيبسيأطيب  -
ساعات بحط على وشي زبادي و خيار و عسل و كلو سلو بتبقى ريحتي = 



 . gucci نا مش حاطةأه آبنت كلب 
وقت الماتشات مش عايزك تطلبي مني حاجة.. ساعة الماتش اعتبري  -

 . نفسك أرملة
نا برتاح أنوم و جو فيكتوريا سيكريت ده .. نا مش بتاعت قمصان أبص = 

 و مش هغيره 22ديداس مكتوب عليه أفي ترنج 
ندي لبس الخروج اللي نا ما بلبسش بيجامات و الجو ده .. لبس البيت عأ -

  قدم .. فممكن تالقيني البس بنطلون بدلة على تيشيرت الميالن
 حنا بينا حاجات كتير مشتركةا= 
 وي يبقى الخميس الجيأنا ارتحتلك أو  -
  شنبةبتحب اإل خليها الجمعة احسن عشان ألحق أروح للكوافيرة و ال إنت= 
 ألاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهإشنبة  -

 

تقريبا  كل  معايا تكرر..اللي بيالبشع ده  الكابوسصحيت من النوم على 

األيام دي بقيت  ..الجو تلج .. الساعة خمسة ونص الصبح .. أسبوع 

مش بينام  همعرفش ليه الواحد بقى بينام كتير وبرض .. بصحى بدري

وي النوم بقى غريب أ !!زي ما يكون وهو نايم مخه صاحي  .. كويس

يفضل ساعة يتقلب  ..الواحد كل يوم قبل ما ينام الزم ضميره ما ينيموش ..

مره يجيله في شكل الشيخ وجدي غنيم  ..بيطارده  لسرير و ضميرهفي ا

 في الصالة بتسرح..إنت مابتصليش ليه.. فدالنار ح لهتدخ؟ عاجبك حالك

يتحول و  ضميره  !!! و فجأةليه  أوي بتبص على البنات الجامدةليه .. 

نت تخنت إ ال ال .. GYMبتاع ال حسام عاش الكابتن يجي على هيئة 

يا و الخدود الزم تحرق سعرات  و الجوانبة البطن قجامد من عند منط

بعدها !!!   ه مفيش شوكوالتة .. ولد.. آ .. مفيش شوكوالتةبكرشك ده محمد

بويا اللي معرفش اسمه و بنقابله بعد صالة صاحب أيجي في صورة 

. طب أعمل ألمك إيه يا عمو عشان . يا حمادة مش هتفرحنا بقى.. الجمعة 

جيبلك شوكوالتة ؟ مش قولنا مفيش شوكوالتة .. أفرحك أقولك نكتة ؟ وال أ



نه عزب شو في إكل شوية يلبس شخصية وال ك ييفضل ضميرب!!! و ولد

 أضواء المدينة !!!ليالي 
ال و  missed البصيت فى موبايلى محدش عبرنى   قمت من النوم 

message مفيش غير مسجات الرصيد  ..صال  يعبرنى أنا مستنى مين أو

دفع ليه و هكلم مين ادفع اللى عليك و خلى عندك دم " و" سلفنى شكرا  .. إ

ده حتى نمر البنات اللى عملت مجهود خرافى عشان اجيبها أيام الجامعة  ..

ظبط رقم خد كورسات في مواد مش عندي عشان أنا كنت ساعات باده أ –

  !!!تجوزتاتخطبت وال اواحدة عشان  كل فترة امسح رقمدلوقتي –بنت 

 

 التحول وقت رينجرز باور

-------------------------- 

   "حمادة يا الفطار احضرلك  "كالعادة بدري منصاحية  ماما القيت

 وعلى  ..حمادةو  سنة 28 عنده واحد ةإنبغري حاجة ومشه " آ"  قلتلها

 يوم كل سيناريو بدأت ماما بقى الفطار

 نفس مليش اللى يعنى ناأ عنىقلتلها "ية " حماد يا بقى بيك فرحأ عايزة اأن"

   “ماما يا فرحأ

 زي الغدا ال و الفطار على إال مابتحالش دى الجواز سيرة ليه عارف شوم

 عمال ناأو ليها بصيت  !!المقابله د هو و بيأكلونى عشان بيذلونى يكونوا ما

 كانت لما في تاريخ العرايس اللي كانت بتجيبها .. و بالتحديد أفتكر

 مع عروسة صورة تورينيب  كانت مرةة !! للعروس صورة تجيب ماتعرفش

 اللي العروسة ختأ بنت صورة جابتلية تانية مرو  !!سابته اللي خطيبها

خد يعني أروسة..مش فاهم الع من فيهاي دي قالتلو سنين ربعأ عندها

في الفوتوشوب عشان كده  جامدواد  الو DNA وديها لخبير أالصورة 

قرب الرسام بتاع المجرمين ده يرسملي أمها .. وال اجيب طلع شكل أأ

 اطلع كنت دايما و فيهم واحدة ماقابلت عمري هلل الحمد عامةصورة ليها !!!



   !!!قال صالونات تجوزأ قال  !!منها

 

 وجمال مال قولي خالتك بنت مالها  "بتقولى وهى ماما صوت على صحيت

 زايإ وبعدينامب كيناك هتجوز ناأهوب " يطي عالجرح تتحط يهإ وبت

 دي معايا بتلعب كانت واحدة..عيلة هيو شوفتها دةواح ؟ خالتي بنت تجوزأ

 كانت ما يامأ بشوفها كنت واحدة  ..مراتي تبقى تخيلهاأقادر مش..ختيأ زي

 بتبقى وكانت واحدة ضفيرة كانت دي  ..إيه ضفاير  ..ضفاير!!  ..بضفاير

 وهي زاي؟إ هتتقبلني صالأ وهي  ..الزعرورة زي دماغها نص في طالعة

بنت خالتي ما !  !نطفة ناأو تشوفني فاضلها كان  ..نموي مراحل كل شافت

 مراحل تتطور شنبي نا بس .. دي شهدت علىمراحل تتطوري أ شافتش

أو  مرسوم بقلم رصاصخفيف شنب  ويت .. ثمشنب طفل تحسه عامله بس..

فى  هشام عباس خيرا  شنبو أ  ..مركزي أمن  رعساك شنب ثم..قلم تهشير

  !!أغنية حالل عليك 

  "منها أحسن هالقي ناأ هو دماغي في الموضوع ماما يا كيدأ  "لماما قلت

 هو  "تاني لماما قايل وقمت شغال عجرم لنانسي كليب فيه كان الحظ ولسوء

يا ى نانسي .. ماما الحظت قالتلي " عيبك عل وعيني  "منها أحسن ناهالقيأ

 نا لسه عيني على نانسيوأ إنك مركز في الشكل و الجسم بس " قلتلهاحمادة 

 بتاع مثلالعلى نا ماشي أ بس .. هم حاجة عندي العقلأ " يا ماما أل إزاي

 الجامد أوي ". الصاروخ العقل السليم في الجسم السليم

 

 

 عمروالقديم

------------ 

 أي سمعأ عشانتوب  الالب فتحت  ..الشغل نزلأ عشان هدومي لبسأ قمت

 سمعأ ما كل وبالمناسبة دياب(عمرو)لهضبة .. ا حاجة أى مش أل  ..حاجة



 يمكن  ..فرحى بتاعة  slowال األغنية دى هى بس قولأ لعمرو جديد ألبوم

 ما قبل عمرو وألحق يستر ربنا  !!معاك تملى يامأ من ده الحال على ناأ

لهضبة الصغرى ل Singleغنيةأ ولأ على فرحي في رقصأ حتمالا ..يعتزل

    !!!دياب عمرو هللا عبدو المقطم 

 وهو الحنية بمنتهى بيقول عمرو  ..بغيرهدومي وأنا  ..وماله غنيةأ شغلت

 البرد عشان ويمكن بيحب عشان يمكن صدره على اإلتنين إيديه ضامم

 كل وسيبنا بعيد توهنا ليلة لو وماله  "إرادية ال حركة دي عشان ويمكن

 حد حبأو كده زيك مبقاش ليه ناي ..أخأ يا حساسكإ بيت خربي  "الناس

 ..خالص و يتجوز ده الكالم يسمع بعدما الواحد معقولة ..حت يأ في توهأو

 واصل ساسهه .. وإحكد عامل عمرو شايف بقىأ يعني  !!!صالونات يتجوز

 بقى هعيش مش ناأ هو س !!ب سمعأ ناأ و التامن في اللي نااريلج

 عالي صوتي كان يهإوال بقى بقول ناأو ظاهرلا بس  !!اااااييييييييييييييييهإوال

 "؟؟نفسك بتكلم نتإ دةحما يا يهإ جرى "مرة واحدة  دخلت ماما  ..ةشوي

  "يهإ وال بقى في صوتي بجرب ناأ ده  ..ناأ ده  ..ناأ ده  ..ياماما ال "

 م "حإ حمإ يهإ وال بقى  "بجرب لسه يعني قال تاني وعدتها

 ل؟"نزأ ما قبل حاجة عايزة ماما " الباب على وقفت

 وماتنساش .. عيش تجيب تنساش ما و .. الزبالة تتطلع ماتنساش هآ"

 ."  مفتوحة البنطلون سوستة

 

 ده األساتوك

----------- 

 

 قلب الحيطة على مرسوم نإ الحظتر يطلع .. األسانسي مستني واقف كنت

 القيت ركبت جه األسانسيرن ..ياسمي أخرهى ف و أمير ولهأ كبييييروسهم



 انا و األسانسير نزلن ..ياسمي بيحب أميرر تاني األسانسي باب على مكتوب

 ياسمين فين.. و  لدو بعض بيحبوالي ال وياسمين أمير في فكرأ عمال

 العمارة فى معانا واحدة دي ياسمين كانت ذاإ معرفش نيإ ومع ؟؟ بتاعتي

 الواحد معقولن ..ياسمي بحسدأميرعلى كنت ناأ بس  ..البواب بنت وال

 أتجوز و -  لياسمين يحس نهإ النظرعن بغض – كله ده أمير حب يشوف

 ؟؟ه يييييييييييإ وال بقى هيعيش مش والواحده  حب غير من األخر في

 كان األسانسير  !!عالي بصوت بتتطلع دايما   دي يهإ وال بقى والظاهر

 تجننتإ نتإ نظرة عنييه وفي كده قوي وبيبصلي الباب فاتح والبواب وصل

 مش ده هوالسلم  "وقايل بسرعة نفسي الحق قمت ؟ دمحم ستاذأ يا

 و "يييييييييييييهإ وال بقى  "تاني عايد وقمت "يييييييييييهإ وال بقى هيتنضف

 س مقنع !!حساإب تطلع عشان عليها بجز

 

 كده العشرينات واخرأ فى كان السواق..  ركبت .. تاكسي جه ما لحد وقفت

 .. حاليا   نيمار سابقا   ذكي حمدأ زي كابوريا طبعا   وحالق شمس نظارة البس

 ريحة منه وفايحة .. اليمين هيدإ في اللي صغير الضافر ومربي

صهيل الحصان .. عرف خرير الماء أنا أيه .. إكان صوتوا و ..الكيليوبترا

كتر حاجة بيعملها يشتم اللي يعديه ويدي أو !!!ده بقى كان شخير الخنازير.. 

ول مره أيه إأل وشتايم .. شتيمه كلكس .. م ويدي كلكس تشي.. كلكسات 

سمعها في حياتي .. مش الشتايم اللي احنا نعرفها الااااااااا ده شتايم مركبة أ

اللي راحت و جت و ودت و مش عارف مين خد إيه فين  بنت عم يا إبن..

دب و ال الشتيمة ليها بعد همش الشتيمة فيها تورية قليلة األماتف.. 

 !!! يوسف شاهين  تحسها إخراجكده  ..شتيمةسياسي

 تحس بسإيه .. بيقول وال بيغني اللى مين معرفش الحقيقة غنيةأ مشغل كان

 زعالن كان المغني نإ واضح و.. لىآ إنسان من راضع شخص صوت نهإ

 معاه بيغني السواق كان بتتقال اللي من كلمة وال باين مش نإ ومع .. ويأ



 السواق كان !! إيه من زعالن المغني عارف شكله كان تقريبا  .. عادي

 . اااهآ الكلب يابت اهآيقول  و حتت في صوته بيعلي

 " عمرو؟ مابسمعتش نتإ هو " قلتله حوار فتحأ حبيت
 عمرو " قاليو دياب وعمر في بيفتكر هو اللي جباح ورفع كده باصلي
 "  المفدل متربي ده .. الجزار

  " واياه بتاع " قلتله فكرهأ حاولت .. جزارمين
  " وياه تملي ااااااااااااااااااه " قالي

  " يه؟إوال بتحب انت كينج يا قولي إال .. نور عليك "

 افركض مابتقصش هسألك لسة كنت " قلتلهى نحيت كده اليمين هيدإ رافع قام
 وقايل هإيد رافع لسة وهو مقاطعني قام "...معفن يا ليه
 لوال .. سنين خمس بيها رتبتإ وكنت .. سنتين من خاتب خوكأ باشا يا " 

  "  حلوى ومزاج مرتبت لسة زماني كان .. معاها فشنيأ ال بنإ خوهاأ
  "؟زايإ وال .. حب عن بقى ده اإلرتباطم .. و مم "قلتله

 اسأس على عميق نفس اخد و راسه ورافع كده ورا بظهره راجع قام
 أنا اللى المواسفات فيها قيتل ماشي كنت انا أل " قالي و بيفتكرالذكريات

  "بالميللي يهإ بس عايزها

  "دي؟ المواصفات بقى يهإ"

  "  بيه يا ماتلمستش.. فابريكة وتبقى عريضة وشنتة كابوتة بدا  أ "

 إجابة على وصحيت نمت ناأ وال للحظة جابةاإل فهمتشا م ناإيه ده هو أ
  .. تاني سؤال
 على ليه نكد أغاني في بتسمع هيمان و بتحب إنت لما اعمي طب : أنا

 ؟الصبح
 النص على تفقناإ.. وداميأ واللي ورايا اللي مبيعاني الجزمة بنت:  السواق
 .بالنص
 ؟كتير حاجات فاضلك لسة إيهأنا : 



 رومانسية لزوم شمعدانات .. كهربا بيد مدرب .. البرتقان عسارة السواق :
 .. الجيالتي معلقة .. الكحك شيالة ..
 يميينك على خالص " فقلتله فاضله اللي ماخلصش ولسة المحطة وصلنا كنا
   ى"سطأ يا هنا

 من بتاتس قالية .. جيلي كاسات .. الجاتون تقم .. البيتسا أتاعةالسواق :
 زيت .. غير
 .عدت المحطة .. يديكإأحب على  يمينك على باشا ياأنا :
 الفلوس بطلع لسه .. نزلت .. مابصليش .. الطريق نص في بالتاكسي قفو
 بيكمل وهومن غير ما ياخد الفلوس  ماشي قام .. حاسبهأ

 يابت هآ .. سمرأ لب قشارة تقولي ناقص .. كيك أوالب .. فشار قالية  "

 ه ".اااااااااااااااآ الكلب

 

 لحد ماتقولش

------------ 

 

ص كان فيه كنبة في ن ..مكنتش زحمة قوي يعني ..  محطة المترودخلت 
 و ..قاعدة لوحدها  سنة 25قاعد عليها بنت كده بتاعة .. رصيف المترو 

مين سوا مطق .. حمر زي بعضأكان فيه ولد و بنت البسين  حية التانيةاالن
 ..خرو بيتهامسوا كده ومندمجين على اآلواقفين على أول رصيف المتر ..
تكرني تفا حت قعدت على الكنبة جنب البنت بس على جنب قوي بدل مور

ة على ة غريبترو يجي . بس القيت حاجدقيقتين على ما المهو أ بعاكس ..
يادي  !!!اسمين ت .......و بيحب يفففتزفتتتمير بيتأالكرسي القيت محفور 

!!! يهإبيراقبني ده و ال  .. مير ده ورايا وراياأالنيلة هو   

 ..نت ودامي الولد و البأواقف .. هري على الكنبة مستني المترو ضريحت 
 ..قريبا  يه عمالها فيها تامر فاتح زراير القميص لحد زرار البنطلون تإالواد 

ن إع م ..مش عارف ليه الوالد متأثرة بموضة شعر الصدر دي دلوقتي بس 



حشة والبنت كانت عادية ال حلوه و ال و !! صال  جايبها من سيد زيانأتامر 
ص بأ كابوت !!  قعدتبس الحق يتقال ولو بالموت البت كانت شنطة و 

تبص نا بس البنت كمان اللي كانت قاعدة جنبي كانت بأمش  .. عليهم قوي
 فكرأمن ده!!! وقعدت  ةنا عايزأ من ده يا حزمبل ةنا عايزأنظرة نفس ب

 اوهم .. نا قاعد مستني المتروأحياتي و بيعدى عليا في  رخم وقتأيعني 
طب  ..ي حلى وقت بيعدي عليهم الوقت ده وبيبقوا مش عايزين المترو يجأ

يييييييه اااا ايييإمستني لوحدي مش كده كتير بقى والنا هفضل أمتى إولحد 
جنبي ي لالقيت البنت ال ..دي بصوت عالي  ةطلعتش المرا هلل م بس الحمد

ها نظرة لي اااا اييييييييييه " قمت باصصإبتقول بصوت عالي " بقى وال
يه !!! إر وال نتشااااا اييييييييييه ده إبواب لما بصلي .. هو مرض بقى والال

ل راسها يمين شماهزت قمت قايلها " زمانه جاي "  ..تكسفت جدا  إالبنت 
؟نا مفضوحة قوي كدهأريس هو الع؟ يه إاللي هو قصدك كده   
" زمانه جاي .. المترو " المتروقلتلها    
 

 األضواء
-------- 

ت كرسي دور بعيني على كرسي فاضي قبل ما يتزحم .. القيأدخلت المترو 
ه .. قربت مننه كان مديني ظهره باين شكله إل جنب راجل كبير مكنش

وحيد اللي  ترالقيته مس ..بيرد السالم هو عليكم " فبصلي و ووقلت " سالم
..جتماعية في المدرسة إكان بيديني دراسات   

؟زيك إمستر وحيد  أنا :  
؟ زيكإ بو حميد..أهالاااااااااااااااا  مستر:أال  

؟ي حضرتك يا مسترازإ(: قمت قاعدأنا )   
ه " فينك يا مستر ؟" لالراجل ده عجز قوي ليه كده قلت  

؟نت يا حمادة فينك إفي المدرسة و ةوهللا لسمستر: ال  
.نا خلصت مدرسة من زمانأال ( : بضحك  أنا )  



فيصل "  نا بشتغل في بنك فيأقلتله "  صراحة و ليه حق ب إبتسم مجاملة
؟ما شاء هللا و خطبت و ال لسه  مستر:ال  

ى أمن  سؤال متوقع غلس بيجى ..دايما  السؤال ده بيجي بعد سؤال الشغل  
 اكإشترالراجل اللى بيلم أودام األسانسير .. جارك .. لتكاخ .. حد )عمك
مضان عالفطار في ر..عيد ميالد ..يتم م .. ى مناسبة )فرحأفى  ..الوصلة( 

رد رزين نا عامل نفسي عاقل بأرد وأ( والزم ألممافوز مصر بكاس .. 
وال قى نت مش ناوي تعملها ب..إوال لما حد بيسأل بطريقة حماسية  .. حكيم 
ر قال قيت المستعملها معاك يا إبن ال ... لأ ناوي يببقى بقول فسرإيه ؟

يه إمعاك  قلتله " لسه وهللا وحضرتك "تانى بصوت أعلى " بقولك خطبت؟ 
نا أق كده " و بعدها بصلي و قالي بضيطفال " بص الناحيه التانيه أدلوقتي 
تجوزتش " السه م  

رف قطع الصمت ده وقالي " تع دقايق سكت بصراحة و هو سكت وبعدنا أ
قالي ب بنا بدرسها للطالأ..جتماعية دي نا بستغرب قوي من الدراسات االأ

يه إاد تقدر تقولي الواحد استف.. الزمة  تالتين يأسنة وهي مادة ملهاش  20
؟ وبيا مناخ موسمين مناخ أثيإ؟ و  ن مصانع السكر في نجع حماديإمن 

إيه  ؟؟يه فايدة حشائش السافانا في حياتكإوانا مال أمي ؟؟ تقدر تقولي 
تي عرض تقع بين دائرمريكا الشمالية أ؟؟ هتلف سجارتين حشائش سافانا 

 هش مثال  ونت مسافر ماتإعشان لو  169و  52 و خطوط طول 82و  15
 ؟ "
 يه؟؟ و الإهي هربت منه و ال ؟ يه إنا فضلت ساكت وباصصله هو في أ

يه؟ " إهدا بس في إقلتله " يا مستر  ..اجع معايا المراجعة النهائية جاي ير  
ي يدونا حاجة نفيد بيها الناس؟ بنإمش كانوا يا المستر :   

؟يه يا مستر إزي أنا :   
نفعش من نفع و ال متزاي تعرف عروستك تإيا سيدي كانوا يدرسوا المستر :

تفهم زاي إ.. بيتلككوا لزغروطة ة تحت ضغط أهاليساعه في قاعد
ة ذا كانت تتوافق معاك وال أل واهي برضإشخصيتها في ساعة وتعرف 



 ..بدل ما الواحد بيخرج من البيت زي ما بيدخل  ..دراسات اجتماعية 
.كانت حاجة فادتنا يا بني "  

قى كده بأنا ممكن يجيلي يوم وأفكر هو أقعدت .. أنا ساكت أبتسمتله كده وا
لى خير يا شوفك على خير يا مستر " قالي " اشوفك عأقلتله " ..  ةبقى تايأ

مش عايز  تله " طيب يا مسترلق ..حبيبي " وهو مبتسم بس كان لسه متأثر 
محمد؟" قلتله " اه عايز" قالي " نت مش عايز حاجة يا إحاجة؟" قالي "

جاملة مغنام المارينو؟؟" قام ضاحك أين تعيش أنا بضحك " أيه؟" قلتله وإ
 تاني.

 خر عمري مستنيآقعد لحد أنا ممكن انا بفكر هو أالمترو و  خرجت من 
يوة أنا .. أ يفوتني المترو زي مستر وحيدنا خايف قوي أ ..المترو لوحدي 

بقى وحيد.خايف أ  
 
 
 

 كليك الساحر
------------ 

 
هو الواحد أقلت  ماجوش ..دخلت القيت لسه موظفين كتير ..وصلت البنك 

 عالنات فودافون موبينيلإ هربعإت تل ..يقلب في الجرنال على ما نبدأ شغل 
لي بس مش ده ال ..عالنات مثال  إمليون  بخمسينعاملين يجي  تصاالت..و إ

 ستفدت بيهاانها دي عمري مايعامللي ن العروض الإضايقني لي ضايقني ال
قي العيال اللي بتحب تالواحدة" "اتكلم ببالااااااش بعد الساعة  عروض تغيظ
نا في العرض بتاع أن إنا فاكر أ..  ييه مقضياها عروضإفي بعض دي 

الي اقفلي النورعشان لماما " تع  ببعتبعت ألف رسالة مجانا  " كنت إ"
متهيألي  "  حمد اقلب على الماتشأبعت ألخويا "قوم يا أهنام" ومره 

بن إانت طردتني ورجعت اتكلم أرضي يا فودافون لو تعرف اللي بعمله ده ك
 بلدي.



جمل قصة رومانسية و السنوية ألمسابقة لقيت البكمل تقليب في الجرنال 
نا أف  هي ناقصاكوا .. هو المالديف .. جزر المالديجايزتها رحلة لجزر 

مير و ياسمين بدل ماهو أبعتلهم قصة أه ماعنديش قصة رومانسية !! بفكر لي
 ت العامة !!آمها على المنشأفاضح 

 
 
 
 

 فبراير 14
--------- 

بس  -كياس أكله شايل  ةبس فيه حاجة غريب .. بتدت الناس تهل و تيجيإ
كياس شيك عليها قلوب كده وبتاع .. و فيه أأل  -سندوتشات كياس أمش 

 ؟؟يييييهإهو فيه  ..نا مش فاهم حاجه أ ..بنات كانت شايله ورد 

و الحقيقه رنا دي . . خالد شاهندا و رناتالتة شغال معايا في نفس األوضة 
تتجوزها و ال وحشة تشتغلها هي من  ةمن نوعية البنات اللي هي وال حلو

شاهندا فهي من ما أ ..ختك ال هتقدم و ال هتأخر أنها زي إتحس لي النوع ال
يعني يا .. ختك وبرضه مينفعش تتجوزها أنها مش زي إالنوع اللي تحسها 

و طول اليوم خالد  .واخلع.قضيها  ةدلع وشخلعني شخلع يومين تالتدلع 
 واقف عند مكتب شاهندا ومن كتر وقفته عندها ظهره اتني يا عيني .

أو عشان  همكتبه اللي جنبي و كان حالق دقنه وحاطط جيلقعد خالد على 
نا أسألته و  - Originalمش  -زازة برفان إقى دقيق علبة جيل و أب

ال قولي يا خالد إي هو جايبه و حاطه على المكتب " باصص على الكيس الل
 يه النهارده" إهو فيه 
 ؟ييهإخالد : 
هو عيد ميالد المدير  كياسان مـتأخر و شايلين صل كلكوا جاييأ أنا :

 ؟النهارده



 لفالنتين يا محمد ... الفالنتين ا (:سإوهو عامل شفايفه حرف خالد )
 دي للمدير؟"  ةنت جايب الهديإاااااااااه ... و آأنا : 
 شاهندا (:كنوا بيقولي سرأبصوت واطي و خالد)

 اااااااااااااااااااااه شااااااااااااهند أنا ) بصوت عالى ( :
 وطي صوتك  هو مبرق (: خالد )
لحد نت طول النهار متني علي مكتبها إ نك...؟ ماإليه هي مش عارفه  أنا :

 ؟حدب نوتردامما بقيت شبه أ
 .يه رأيك فى شاهنداإنت إقى .... قولها بأنا نويت أأل النهارده خالد :
 ختأشاهندا دي الشهاده هلل   أنا :

لي " شلبي في العيال كبرت  قاراح هازز راسه وابتسم كده ابتسامة يونس 
 ؟"نت مش ناوي بقى يا محمد إو

 ال أنا ما بفكرش في الجواز خالص.أنا : 

نا و رنا فعادي أما أ.. ااعدين خالد عمال يبص على شاهندحنا قإ و طول ما
 .رايل قاعدين ناقص يظبطنا على نجوم إف إمأجوز 

 

 حديث الروح

------------ 

.. للي عايز يصلي بقى إعشر دقايق ..Breakال ميعاد .. إتنينجت الساعة 
بنات الللي عايز يتني زي خالد مثال ويقعد يكلم فى إو  ..للي عايزه تاكل إو 
و ..  اخالد راح لشاهند قمت أصلي !! .. وألني مش جعان وال بكلم بنات  ..

مفيش عليه قلوب و ال لي لإاطره طلعت السنداوتشات من كيسها رنا زي الش
 دباديب . 

شعري خف  إيه ده للي أودام الحوض ..إ ببص في المرايا ..ىتوضأ دخلت
ليه ؟ كان الزم أحس إني كبرت  إيه دة هو أنا كبرت اوي كده..  و تخنت



لما بطلوا يدوني عديات في العيد .. لما سواق التاكسي بقى بيقولى يا باشا 
ة كعنا مش مركز خالص ؛ بصلي فى الرأوصلي أرحت  بدل يا كابتن !!

نا كنت في أنسى أ ةالتالت ةجي فى الركعأ ةها التانيمشيأالتانية وال التالتة .. 
حس إن سجود السهو جزء أساسي من الصالة بتاعتي ..بدأت أ كعة الكامالر

 ةنا عايز زوجأرب .... يا رب .... .... سجدت .... و دعيت ...." يا 
يا رب ......و حلوه بس يا رب .... تكون أخالق وبنت ناس بس كده  ةمتدين

دخلت في يا رب.....القيت نفسي  ة....طويل ةعينيها ملون ... بس يا رب
قمت قايل يا رب  شوية و هحدد مجموعها في الثانوية العامة .. ..و تفاصيل

 . ”تملى عيني و عقلي و قلبي يا رب أرزقني بواحدة

 

 شيرين سيف النصر 
 

خلصت صاله وفي الطرقة راجع المكتب قابلت سكيرتيرة المدير وسكرتيرة 

دهت عليا " مستر محمد ن ..وريجينال أللي بتحط برفان دي من ا .. المدير 

دي تملى .. ييه إستجاب لدعايا وال إنا ..وال ربنا أكيد مش أنا قلت .. أ" 

ت تاني " يا مستر هدن.. ممكن تتملي  ةبي و عقلى و كل حاجعيني و قل

زي البنات تلها بالتصوير البطئ لفيا تقل بقى حرام البنت ...محمد " قلت كفا

للي مش واخد باله " إبنظرة  وبالمنك الطبيعي سباركلشامبو بتوع إعالنات 

يدي وكان معاها إداتني ظرف في إو" قالتلي "اتفضل" بتندهيلي إنتي 

يعات القناة ذصفرا من بتاعة م ةالمدير " مع ابتسام ير وقالتلي "ظرف كتيأ

 واختفت .  –حياة عبدون  –التانية 

يصل علي ابن دعوة فرح بنت مدير فرع ف ..قراه أ فتحت الظرف و مشيت

جوازه كلها .. سقع  ةامممم.. يا سالااام جواز ةمدير فرع مصر الجديد

دول ميجيبوش عيال .. بوها مدير بنك أبوه مدير بنك و دي أ .. فلوس ده



... ببص القيت رنا في وشي و دول دول يجيبوا فلوووووووس يا والد ال

 الدعوة تقراها ة برض ةفاتح

 ؟يهإه يا رنا انتي معزومة و ال يإأنا : 

 أصال  دفعتي  ةالعروس ةااه ما أميررنا ) و هي مبوزة (: 

 مالك يا رنا؟  أنا :

 نا بحمل هم األفراح قوي أمحمد  صل بصراحة ياأممممم... رنا :

 ؟؟؟ليهنا: أ

 تتشاف و توقع ةنها راحإ الناس تحسسهالو راحت ة صل الواحدرنا : أ

 من صاحبتها اللي هتتجوز ةوفها ولو مراحتش يبقى عشان منفسنعريس يش

 بصي اعملي اللي يريحك  أنا :

 مش هروح واريح دماغي   رنا :

 هاللي يريحك ..... يا منفسن أنا :

 قامت ضاحكة 

 ةحتت جواز( : بغيظ  أنا )

 !!يال دول هيجيبوا فلوس دول مش هيجيبوا عرنا ) و هي بتضحك ( :

نتي كنتي معايا في سري وال إنتي سمعتيني وال إيه ده هو ) مستغرب( :إنا أ

 يه؟إ

 !!سمعتك وصلك سرحت وصوتك على رنا :أ

 ده العادي بتاعي..مش أول مرة تحصل أنا : 

 يا محمد الرزق مش كله فلوس  بنبرة صوت الحكمة (:رنا ) 

 !! راضي شقق فلل دهبأكله فلوس ..ممكن يبقى فعال الرزق مش  آه أنا :

 

 النسر بطة

خت العزيزة دخلت المكتب القيت خالد المتني مع شاهنده دلعو قصدي األ

في ة الورد ةممم , منسجمين على األخر هي ماسكحأالوقورة شاهندا دلعو 



يديها وعمالة تشم فيها اللي هو قربت تخلص ريحتها!!! وهو ماسك إ

في  عايش دور كاظم الساهرةو ب اللي هي جابتها و حاططها حواليالدبادي

قمت ..  اه يا والد اللذينآبنظرة حاسد هم يلع بصيت حفالت أضواء المدينة..

لك يا قامت شاهندا قايلة " عقبا .. راسم الضحكة على وشي و غامزلهم 

نا أرتبط الااااه و أم ده خالص, نا مش بفكر في الكالأمحمد" قلتلها " الااااااا 

ا بحب أعيش ..أنحسن من إن الواحد يعيش مع نفسه ألف الااااااه هو فيه أ

كنت حاطط النغمة  يحياتي " مكملتش كالمي وقام الموبايل ضارب و حظ

جة قلتلهم بكل أكن حصل حانا وال أيه إبتقتلني " بس أغنيه تامر " الوحده 

يوه يا أغامز . و قمت رادد بصوت واطي "  " و قمت ةثقة "دي أكيد الحت

بنت فرح  CDنا جيبتلك أ,  ةيه ؟ " قالتلي " عندي ليك مفجأإماما عايزه 

طنط سوزان  ..نا بجز على سناني " ماما أأخت جارتنا سوزان " قلتلها و

يه إ بقولك !!صحابهم أنت مالك شوف إوبني إ!!! " قالتلي " يا ة ..الميسيحي

 في التليفزيون عدلة و ده اللي هنسهر عليه"  ةيا حماده مفيش حاجة النهارد

نا بموت أخله المكتب البسه عبايه خليجي و نا بكلم ماما القيت واحده داأو

زي القمر...والقيتها بتقرب على مكتبي وسرحت  ةفي األستايل ده بصراح

ماده حماده مافقتش غير و أمي بتقولي " ح ..سرحت جامد الحقيقة 

الخليجي " ة اطط الموبايل علي ودني قلت للحتنا حأمابتردش ليه يابني "و

تاريك أاااااااااااااه آك اتفضلي " القيت ماما بتقولي " اتفضلي حضرت

خر موديل يا باشا " آه تمام تمام آ" قلتلها "  ةحلوة يا حماد ةحلو ..مابتردش 

لة بالمواصفات قالتلي " اوعى تكون رفيعة" قلتلها " الااااااه دي نازماما 

نا أال متجوزة م وي" قالتلي " طب اتأكد مخطوبة وأالخليجي .. خليجي 

تلي " اتصرف , حاول عارفاك ذكي قوي " قلتلها " أعرف إزاي " قال

يديها " سكت شويه كده و قمت قايل للحتة الخليجي " ممكن إتخليها تحرك 

رة ضرتك تشاوري على اللمبة الفوق دي " بصتلى باستغراب بنظح

!! " قلت الزم افكر بسرعة عملت نفسي بجيب  إستفسار , أمي قالتلي " لمبة



" حاجة من األرض و قلت بصوت عالي " حد واقع منه دبلة يا جماعة ؟

البنت ما بصتش في إيديها ففهمت إنها مش مرتبطة و لقيت واحد واقف 

ي وريني الدبلة كده قلتله " ال ده طلع ربع جنية مخروم " كل ده و بعيد بيقول

نا أاما " ماما ما تتكلي على هللا و قلت لمماما كانت لسة معايا على الموبايل 

 .قالتلي " ربنا يستر"وقفلت  هظبط "

وري ال ال دي بصيت في وشها كده شوية إية الرقة دي كلها دي حتة س

نت أنا حظى حلو قوى .. ياااه ياما أكيد ده أسلمت أروسية .. دي روسية 

 كريم يا رب !!!!

ه تون ديصلى كنت مأيطلع  مش عايزتكلم بصوت واطى صوتى أجيت  

سامة منيرمع أو استحضرت شخصية ‘‘ حم أحم أ‘‘كحيت  ..حنين قوى 

 ‘‘ ساعد حضرتك ؟؟ أأقدر ‘‘ ةابتسامة هادي

 بط اإلشارب قامت معدولة و بصالى ضوهى بت

ك وديك دي.. أنا إسمى فاطنة حضرتشك جيتشليكو حضرتشك ديك النهار ‘‘ 

 ‘‘فك الوتشيعة أالنهار كمان ... حضرتشك عايزة 

البنت يع .. و .. وهللا ما هذكيد دي الكاميرا الخفية أ. تنحت كام لحظة كده . 

 قاعدة تبصلي جامد 

 " الوتشيعة حضرتشك " 

صوت مش راكب عالصورة خالص لوديعة قطيعة ..ده ا.. قلت في نفسي 

نا اللى مش أسلمت .. و ال يكون ده روسي و أنا اللى فاكرك روسية أ.. و 

 فاهم .

قامت بكف  ..نا مش برد أاعة بتتكلم و البنت كانت اتخنقت منى بقالها س

 إيديها و خابطة على المكتب من فوق و قالتلي بلهجة حادة 

 حضرتشك سامعنى "تشيب " 

  وقلتلها " كدة جعزتشينى "اتخضيت شهقت  



  و بضيقة وهي بتخبط بصوابعها على إزاز المكتب قالت " الوتشيعة ؟؟" 

 خر الطرقة شمال " آها " والنبى منا دى مدام منى .. قلتل 

مع حركة عقارب الساعة ايفها على شكل حرف أوه ولفاها قامت عاملة شف

 . وماصة شفايفها وقامت ماشية

اللي  نا بقيتأخارجة من الباب و بسأل نفسي هو  ىكانت عيني عليها و ه

صال  مش فرصة بقت أو الفرصة اللى هى  ..تعلق بقشاية يب بيقولوا عليه

نا ليه بعمل في نفسي كل ده و ليه وصلت لكده أطب  ..بالنسبالى فرصة 

 !!!؟

مى لما كنت فى المدرسة و هى بتقولى عيب أهى غلطتى إنى سمعت كالم 

قولى ترداها ألختك ياريتنى كنت و لما دخلت الجامعة  بقت ت ..تكلم بنات 

  اصال . نا كده كده ماليش إخوات بناتأ صاحبت في الجامعة ..

يا محمد يا محمد " وفي وسط سرحانى ده كله القيت خالد المتنى بيقولى " 

قوله نعم يا إبن بنت المحظوظة , قالى " موبايلك " .. أبصتله و عايز 

كيد أرد عشان أا بتتصل , خرجت بره المكتب عشان مامبصيت القيت 

المكتب القيت رنا واقفة و معاها كيس   هتسألنى عملت إيه .. خرجت بره

قلت في سرى  ..و بتتكلم في التليفون   -باين عليه هدية  –كده شكله حلو 

يوه يا ماما" قالتلى " أماما إتصلت تانى رديت عليها "  ..وعماللى شريفة 

بني بقى كفيل .. عشت و شفت إيه يا عم الحتة الخليجى خدتك مننا و ال إية إ

" قالتلى " طيب " قلتلها " سالم " و  خالص ال ال دى فى الضياع  " قلتلها "

 قفلت .

كده صحيح قصيرة سيكا بس وشها  أمورةببص القيت رنا واقفة مع بنت  

بصيت  ..  حليم علىوعندها حسنة تحت بقها شبة بتاعت عبد ال وي أمريح 

والقيت الكيس اللى كان مع رنا بقى فى  ..في إيديها القيت مفيش دبلة 

لسه رايح نحيتها هى و رنا .. الموبايل رن .. " ايوه يا ماما  ..إيديها 



" انا اصال  كنت مكلماك عشان حاجة تانية ..  ةسكتت شوية و قامت قايل  "

قالتلى " فاكر البنت اللى كنا   "و إنت قفلت فى وشى !!! " قلتلها " خير 

" قلتلها " انهى فيهم " قالت "  Facebookشوفنها فى الصورة على ال

ااه .. هاااا " آبنت سامية " قلتلها بحماس كده " اللى كانت متصورة مع مها 

وبعد ماكان إتجاهى نحية رنا و صاحبتها لفيت وشى تانى و بقى ظهرى 

 . ليهم

 

" بص ياسيدى فيه خبريين واحد حلو و التانى وحش أبدأ بإية " قلتلها " 

و إنجليش " البنت دى اسمها رغدة زميلة مها فى تجارة   الحلو طبعا  " قالت

هى بنت ناس طيبيين جدا  .. باباها دكتور .. و سامية بتشكر قوى في 

لت لماما " طب " ق .. اه وهللا أخالقها .. بتقولى يا حمادة تحسها زينا كده

نا .. " قطعت كالمى " الخبر الوحش ألحمد للة ده خبر حلو قوى ... ده ا

د حالهم شوية .. مفيش مشكلة أما " إيه يعنى لو على بقى .. " قلت لما

..خذوهم فقراء " قالتلى " ال يا حبيبى مش القصد " قاطعتها تانى و قلتلها " 

فى الجامعة .. يا سيتى  إيه يعنى لو مش بيوافقوا بنتهم ترتبط وهى

فاتحة .. صبرنا كتير نصبر شوية كمان " وقلت فى سرى دي بت   نقرا

هلها مش معترضين و ال أمت ماما قايلة وهى مخنوقة منى " قا ..مزة قوى

الوحش بقى!!! " قلتلها " إيه يعنى لو فيها الخبر قولك إية أحاجة ممكن 

" كانت   بشرىأد كامل .. و بعدين مفيش ح  الوقتحاجة وحشة تتغير مع 

إية يعنى   جابت اخرها قامت قايلة بصوت عالى " يا بنى إرحمنى من أم

 “ الوحش إنها مخطوبة بتاعتك دي الخبر

سكت ثانية وقلتلها " شوفتى بقى مش قلتلك مفيش حد كامل .. إيه يعنى 

مل " ...ماما قامت قافلة السكة مش أتجوزة .. فية مخطوبة .. يعنى مش م

 عارف ليه !!!!

ببص ورايا الحق رنا و صاحبتها بقى القيت صاحبتها مشيت , و رنا 



 .لوحدها

 يا رنا " .. ندهلها " يا رنا أجريت على رنا 

نطق , أصوتى العالى وقامت بصالى مستنيه لفت وشها مستغربة من  

وصلتلها و سكت مش عارف أقولها إيه , قامت قايله ليا " إيه مالك يا محمد 

ساس أن معاكى بنت دلوقتى " و سكت على لتلها بشوية كسوف " إنتى كا" ق

ه كان آ" قالت " !! ه إية أقلتلها " .. ه " و سكتت آقالتلى "  ..تفهم الباقى 

جيب من األخر أسرى و بعدين فى الملل ده , قلت  قلت فى ..معايا بنت " 

" قلتلها " دوو اااه دى دووو آبنت دي ؟ " قالتلى و هى بتضحك " مين ال  "

نت بتهزر دي جتلى البنك ميت أ"يابنى ده   وية عن دوو " قالتلىكلمينى ش

صل أقلتلها " فجئينى" قامت قايلة "  مرة .. و ماتشوفهاش إال دلوقتى !!!"

جايلها عريس النهاردة " قلتلها " امم " كملت كالمها " و بعدين دى قصيرة 

يلة " قلتلها " بس مش عارف .. مش إنت بتقعد تقول عايزها طويلة طو

عجبتنى ليه ..عامتا  لو ما حصلش نصيب إن شاء هللا قوليلى " قامت 

 ر"ضاحكة و قايلة "حاض

فكر إيه كمية األفالت اللى أو عمال  ..رجع المكتب أمشيت ومليش نفس 

بقصد و من  .... طب ماهو الواحد ياما قفل بنات  هللا !!الواحد بيتقفلها دى 

كام أم ..  رضة اللى من غير قصد ده كان بقصد بصراحةغير قصد و ب

حلويت إعد ما اتخرجنا و كام بنت ب ..نا قفلتها أتجوز بنتها و ألمحت عشان 

 نا كنت بخلع. أفى عنيها و بدأت تهتم و 

ترى البنت اللى هتجوزها بتعمل إية دلوقتى , يترى افكر يأساعات بقعد  

عليا , يترى بتعمل إية دلوقتى , يمكن  قاعدة تفكر فيا , مستنيانى , بتدور

عم هو بتحب واحد تانى دلوقتى و مخطوبة و هيفشكلوا مثال  كمان سنتين , ن

نا لسة هستنى سنتين !!! يا رب لو مراتى مخطوبة تفسخ خطوبتها بسرعة أ

!!!! 

 



 إخترنا لك

--------  

نا طبعا , ده أألنى إنت عامل إية" ال ال ده مش الوحدة بتقتلنى و ال حد بيس“

دى مش ره نا تمام, المأيرن, الموبايل اللى حاسس بوحدة لكن الموبايل ب

 ماما اللى بتتصل ده بابا , رديت 

 " ألو بابا " 

 إية ؟  " ايوه يا حمادة عامل

   "تمام خير فيه حاجة"

 "هو الزم عشان اكلمك يبقى فية حاجة" 

 " معلش يا بابا " 

 سكت شوية و رد عليا " بقولك يا حمادة فيه حاجة " 

يام أام يوم كده قابلت واحد صاحبى من سكت و كمل هو كالمه "من ك

.. كان كان شغال معايا ..المدرسة اسمه كامل المصرى .. راجل محترم جدا  

 في الكويت " شغال معايا 

 ي " ابعتهول .." طيب يا بابا لو عايز يفتح حساب عندنا وال حاجة 

 حنا اللي هنفتح عنده حساب " إده  حموءه" ال يا 

 زاي يا بابا مش فاهم .. هو عنده بنك!! " إ" 

 " ال عنده عروسة "

نا مش أي عروسة و السالم .. هو أديت و انا مضايق " ايوة يعني هو ر

 بني ادم !! " 

 مك بتجيبلك عرايس " أنت أرد بابا بصوت متنرفز " طب ما 

نا عمري ما قابلت واحدة فيهم .. ثانيا ببقى عارف شكلهم .. فيه أوال أ" 

 قبول مبدأي مني .. مش واحدة ماشوفتهاش قبل كده !!! " 

رد بابا بهدوء " تعالى شوفها و مش هنخسر حاجة .. عجبتك عجبتك 

 ماعجبتكش بالش " .



ن قل مأنا مش أخر مش هتجوز بالطريقة دي .. نا من اآلأرديت " ال يا بابا 

 مير و ياسمين .. شاهندا و خالد .. " أ

نت إي " ... سكت و كمل " بص يا محمد بنابابا قاطع كالمي " مين دول يا 

 كبرت و داخل على التالتين .. " 

. المهم العمر اللي هعيشه معاها ربعين .أيه يعني ما ناس كتير بتتجوز إ" 

 مش حامل همه " .. كون فرحان بيه أ

ن عمرك إنت مش حاسس إلو .. رد بابا بصوت ضعيف مخنوق " يا حمادة 

 مك عمرنا بينقص .. عايزين نفرح بيك " أنا و أبيزيد ف

نا أبتوجع .. قلتله " حاضر يا بابا تك على الحتة اللي إسكت ثبتني الحاج .. 

 ي حرج لو رفضتها " أخري و معلييش أشوفها بس .. ده أهروح 

 فسك خارج تشرب عصير مانجا " " يا ابني اعتبر ن

 " طيب حدد معاد " 

 ن شاء هللا بليل " إه مانا حددت .. النهاردة آ" 

 "  .. وكمان بتقدم المشيئة  يه بليلإ" 

 و قفل !!عدي عليك .. سالم "أ" هبقى 

يعني خالص .. نعم هعدي عليك سالم !!! يا ريتني ما اتعاطفت معاك يا بابا 

ت نا مفيش قاعدة إال ما شتمت فيها جواز الصالوناأجواز صالونات .. ده  ..

نا هكلم بابا أنا هعمل في نفسي كده ليه !! أعلى اللي بيتجوزوه .. ال ال و 

 قوله يلغي الميعاد .أ

 

 طعم إيه 

 

كلم ماما .. لسه بتصل أيه .. قررت إعمل أكنت لسه مصدوم و مش عارف 

 سنة .. متجوز . 37!! سمير ده سنة حوالي لقيت سمير بينادي عليا 



ي رايح جاي دخلت مكتبة لقيته بيقولي و هو مستغرب كده " مالك يا ابن

دام مكتبه و قه ؟" دخلت قعدت على الكرسي اللي يإرايح جاي ..مالك فيه 

 نا عندي مشكلة " ..أندت ضهري و قلتله " سمير س

 يه اختلست من البنك .إسمير : 

 نا عندي قاعدة .. قاعدة صالون.أبوك ما ناقص .. أياة نا : سمير وحأ

 يه المشكلة ؟  إسمير : 

 :  طب قوم اقفل الباب قالي   وبصوت واطي كده

 نا : بقولك قاعدة صالون مش دخلة !!! أ

 سمير قام معلي صوته : يا ابني بقولك قوم اقفل الباب.

 قمت قفلت الباب و رجعت و قلتله " ها .. اتفضل افتي !!" 

سمير:  بص يا سيدي قبل أي حاجة الزم تبقى عارف البنت دي نوعها إيه 
 أنا: نوعها

 سمير: آه نوعها .. بص يا سيدي .. فيه نوع من البنات تعشق النكد .. 
!!!  لف جرحأي كل فرحة النوع التامر عاشوري ده .. اللي دايما بيالقي ف

عجبها .. أو بتزعل لما ت اللي بتزعل لما تعجبها حاجة و متالقيهاش مقاسها
اجة و بتزعل لما تعجبها ح قي مقاسها بس مش نفس اللون .. أوحاجة و تال

ا تعجبها و بتزعل لمأ!! بس مفيش عليها خصم  تالقي مقاسها و نفس اللون
و أ!! عليها خصم بس البروفا زحمة ! حاجة و تالقي مقاسها و نفس اللون و

م و بتزعل لما تعجبها حاجة و تالقي مقاسها و نفس اللون و عليها خص
زعل تزعل البروفا فاضية و قاستها بس لقت نفسها تخنت !!!! بتفضل ت

تها نتميأط .. و أول يوم يوم تلبسه تالقي تزعل ..لحد ما كل حاجة تظب
 جايبة زيه بالظبط !!

و ميت من الخوف في نفس الوقت ال نفسي من الضحك .. كنت ميت على 
بيكمل كالمه " فكرك الحكاية  كان سمير لسةقع في واحدة زي دي .. أ

اسمها هتخلص لحد كده .. ال دي هتعيش نفسها في موود فظيع .. هتغير 
نثى .. و هتعمل تاج للبس اللي جايباه و أعلى الفيسبوك و تكتب صرخة 



رد مصدومة أصدومة بجد و مش بنطق و ال عارفة غنية إليسا مأتشير 
 عشان شكله في عيني بقى مش وال بد "

 كيد عايزة معاملة حنينة ؟" أقلتله " طيب دي  و انا بضحك

 .ياك تحرمها من الجراحإب تبقى مقهورة .. ياك دي بتحإسمير: 

 كتر ..أنت كده قلقتني إأنا: سمير  

كالمه عادي و كأنه بيلقى محاضرة في نه سامعني و بيكمل أسمير و ال ك 
 ناشيونال جيوجرافي عن حقائق نبات المرأة  !!! كمل سمير كالمه " النوع

 ونتها " نيالتاني بقى يا حاج محمد اسمها ك

 .. دي زي حيلتها كده  !! دى ونتها نييه كإأنا: 

كمل كالمه عادي جدا  " دي بتبقى عاملة نفسها بت دماغ و ليها عمق و  
ص لألمور من منظور مختلف ..بتمسع لمغنيين مجهولين .. صفحاتهم بتب

د .. لما تسألك سمعت شمس النهار على الفيسبوك ال تتعدى الخمسين واح
ونيتها دي يا محمد نياسم األغنية ده اسم المغني !!! كن ده إوعى تفتكر أ

نك مؤمن إالمرأة ويه مختلفة .. كلمها مثال عن حرية إد أنها إالزم تحسسها 
ت مكانة عالية بقت وكيلة نيابة ن المرأة دلوقتي تبوأإبقضية المرأة و قولها 

 وزيرة و رئيسة جمهورية زي التشيك مثال ..و

 أنا: هي التشيك رئيس الجمهورية بتاعهم ست !!

يه إحفوظة على بعضها كده .. و بعدين سمير:  يا عم محمد هي جملة م 
ي سؤال تتسأله أتحفظلك كام رواية و  !!! عايزك ست دي .. اسمها مرأة

حالم مستغانمي أحالم مستغانمي قالت .. أحالم مستغانمي فيه .. أحط اسم 
 عادت .. 

يه إحالم مست مستغانمتت .. مس .. مس أقاطعته تاني : "ممكن سؤال مين 
 ؟ 

 يه يا ابني .. هي مدرسة إنجليزي .. دي كاتبة يا جاهل!!! إسمير: مس 
 سهل؟أا: مفيش اسم أن

 ثير عبد هللا " أسمير:  يمشي معاك 



 يه ؟إأنا: عصير 
 حسن !!! أسمير: لو هتهزر قوم شوف شغلك 
 أنا: خالص خالص .. كمل يا عم .

كمل كالمه " كينونتها دي يا محمد من النساء اللي بتحب التفاصيل اللي  
ة  تركي و ال لومثال قاعدة في كافيه و طلبت قهوة تعرف إذا كانت القهو

 .. هيجيبها في كوباية و ال فنجان .. !! ميكاتو وال إسبريسو خليجي وال 

نا كل اللي أتتطلب عصير فراولة و خالص !! ده يه يا عم ده كله ما إأنا: 
نها بتتشرب سادة في العزا .. مظبوطة في قاعدة شغل .. إعرفه عن القهوة أ

 باردة ماتتشربش خالص!! .

تالوج .. يه الواقعة الطين دي هو كل واحدة بكإمير ده سرحت في كالم س 
و شعرها  جري وراها و تجري ورايا على البحرأهو الجواز ده مش دلع و 
ن لسه سمير بيكمل غنية لمحمد نور .. كاأي أيطير تشتغل في الخلفية 

ول أن دي مش أتأكدت إهل من غير ما يقطع فالكالم .. ذكالمه بترتيب م
كتر .. أنواع البنات !! بس هو كده توهني أفيها محاضرة  مرة لسمير يلقى
 يه ؟" إعمل أيه و إقول أقعد أنا مش عارف لما أقلتله " سمير .. 

ستراتيجية قاعدة الصالون إنا خبرة في األنواع بس لكن أسمير:  ال بص 
 د كده.قمش 

 جمد حد هنا في قعدات الصالون ؟أأنا: طب مين 

خمسة .. تنين و تسعين قاعدة محلي إل بتاع سمير : بص عندك مازن عام
نه ما شاء هللا ستة فاتحة إريا و لبنان و فلسطين .. ده غير دولي ما بين سو

 ...الجواز و تالتة خطوبة لكن عمره ما وصل للنهائي
يه اللي هيخليني إنا أيا نهاري كل ده و لسة ماتجوزش و قلت في سري  

 مين وصل للنهائي ؟ ".اسأل واحد فاشل زي ده  قلتله " طب 
 سمير: العميد  

 حمد حسن يا ظريف !!!أأنا: حسام حسن و ال 
 سمير: حسن نفسه !!



 أنا: مين ؟؟؟ 
 سمير: حسن العطار

 H Rه بتاع ال آه آأنا: 
 ه ده وصل للنهائي آسمير: 

هيجيب المفيد  استقر .. تجوز وإت في سري كويس ده وصل للنهائي و قل 
.. ده اللي عنده الزبد ..كمل سمير كالمه " وصل خليني مع الناجح ده 

 للنهائي تلت مرات !!!! " .

 

 أووه تحدي

---------- 

نا مكبر الموضوع و ال أكتر .. هو أنا تايه أخرجت من عند سمير و 
ا الموضوع اللي كبير فعال  !!! طب ما اعتبرها خروجة مع مزة .. و م

نفع جوزها و أجاية تشوفني أزمش نفسي !! خروجة مع مزة إيه بس .. دي 
نا حتى أصالَ ده أدي مين بو عيالها و ال أل .. نعم هي أنفع أال أل .. 
وضة دي وضة غلط !! األأراع ده دخلت صسمها !!! و في ظل الإماعرفش 

سنة مش متجوز من كبير مشجعي الجواز عن طريق  33شقر ألاحمد أفيها 
صور هيلتون بورا بورا ل  Shareالحب من الناس اللي على طول بتعمل 

صور  هحاطط في  folderعنده .. كواخ كتير على البحر ده ( أ) اللي هو 
سعار أالمجهولة .. صور لقاعة الفرح .. ماكن ناوي يروحها هو حبيبته أل

ن عنده صور لفستان فرح إفراح .. محضر كل حاجة لدرجة حماقي في األ
سنة  33مبابي عمرو اإل وضة!!! في المقابل معاه في نفس األ هعروست

 هصحابلد وبنت .. مشى في جوازات كتير ألبرضة بس متجوز و مخلف و
 وي لجواز الصالونات !!أو متعصب 

 

شقر بيقولي وهو سمير و كنتوا قافلين الباب " األ " شايفك خارج من عند
 باصص في الالبتوب.



 ه يا عم كان بيقولي شوية حاجات كده ". آ"  

كيد بيشرحلك محاضرته في الحريم .. و الكام أتمثل .. هنت أيه إ" حاجات 
 كلمة اللي حافظهم ".

بيسأل و هو مبابي اإليه ؟ " عمرو إنت ناوي تقابل وال إيه ده .. إيه ده إ" 
 .برضه  عنيه على الالبتوب

ه في مقابلة النهاردة بليل " مكملتش الجملة إال و لقيت األتنين قاموا آ" 
جبت البرنامج  ناأاصين ليا كأني قلت نفس اللحظة و بقافلين الالبتوب في 

 اللي بيقولك مين اللي بيزور بروفايلك على الفيسبوك!!! 

 

 نت عبيط يا ابني حد يتجوز جواز صالونات !!!إاألشقر : 

الحمد و نا متجوز ومخلف أ شقر...ماأماله جواز الصالونات يا  اإلمبابي :
 هلل و ماشية!!

 عمرو هتخلي الواد يعمل كده ليه في نفسه !!يه يا عم إاألشقر : 

 يه ؟إيعمل اإلمبابي :

حساس إعترافه بحبه ليها .. إحساس إحساس حلو .. إيتحرم من األشقر : 
 حساس ال...إرتباك .. اإل ..حساس الغيرة إ.. عتراف الحيرة قبل اإل

 غصب عنه !! ه ..آ ه ..آاإلمبابي :

 ؟غصب عنه إزاي يعني األشقر : 

اإلمبابي : العمر .. العمر بيحددك .. بيغصبك ...وهو هيقابل حب فين ؟ 

 حياته قفلت على دايرة بمعارفها خالص.

األشقر : يعني إيه العمر بيغصبك !! مش أحسن ما يضيع الباقي من عمره 

 بجواز صالوناتي عقيم !!!!

 اإلمبابي :ال .. يجمد حياته .. و يستني واحدة هتنزله من السما يحبها !!! 

األشقر : بقولك إيه ؟ اتفرج على أول زعلة بينهم شوف هيكونوا قاسيين 

على بعض أد إيه ..عارف ليه ؟ عشان مفيش بينهم مشاعر يحنوا لبعض 



 بيها !!!

اإلمبابي :أنا ماسمعتش عن القسوة و الفراق و الجراح و الكالم ده غير في 

أغاني الحب على فكرة ..قصص حب مصطنعة.. هروب من عقدة 

 الصالون اللي األفالم كونتها في عقلهم الباطن !!

األشقر : عمرك ماهتفهم يعني إيه شعور أنك تروح بيتك حبيبتك تفتحلك 

 الباب !!

اإلمبابي : وانت عمرك ما هتفهم يعني إيه يفتحلك والدك بلهفة .. حتى لو 

كانت اللهفة دي على إنهم بيشوفوا إنت جايب معاك إيه في إيدك .. يكفيك 

 إحساس إنك صانع ضحكتهم .. بابا نويل دنيتهم !!

 األشقر : وهو لو إتجوز عن حب مش هيخلف !!

نا في خمسة بهاتها كانت بتموت و إحأإنت عارف العيال اللي اإلمبابي :

دلوقتي..يشوف بو حد فيهم .. لو مش حاسس بسنه أإبتدائي .. هو هيبقى 

 في تجاعيد وش مامته !!وال بوه .. أسنه في كرمشة رقبة 

 أقولك حاجة األشقر :

 اإلمبابي : قول

عامل زي .. زي .. إنت  ده بالنسبالي إحساس قاعدة الصالون  األشقر :

 لما كان بيوسع خرمفي الطريق إلى إيالت عارف أستاذ نبيل الحلفاوي 

 ؟العسلية

 ؟ حلفاويلاه بتبقى حاسس نفس إحساس نبيل ااألمبابي : 

 !! األشقر : أل ببقى حاسس نفس إحساس العسلية

 

 

 كالم من دهب

 



خرجت من عندهم من غير ما أفتح بوقي بكلمة ... ماعرفش المناقشة 

خلصت على كده وال لسة مكملة .. مش عارف مين صح و مين غلط .. 

 حسيت أنه حاجة زي رهان .. هراهن بعمري على حاجة غيبية !!! 

إحساسك و حبيبتك بتفتحلك الباب .. كرمشة رقبة أبوك .. رعشة إيد مامتك 

!! جمل قعدت تتردد في بالي جامد .. مشهد مقسوم نصين .. نص فيه 

حبيبتي بتفتحلي الباب بابتسامة تشرح القلب .. و نص فيه أبويا و أمي و 

فرحة عنيهم بيا !!! خايف أتحرم من حاجة من اإلتنين...أو أتحرم من 

 اإلتنين !!

دية جنبي و قامت ضاحكة و " اللي واخد عقلك .. يا عم " دي رنا مع

يه ده هو إ!!!  .. مكتب حسن العطار HRالي على مكتب ال رمشو

 فضح نفسي !!!أ!! طبعا مأنا داير على المكاتب  الموضوع انتشر كده

 

سنة قبل ما يتجوز قابل عرايس بالهبل فيه ناس بتقول  34  حسن العطار ..

 .لكن الرقم الحقيقي ماحدش يعرفه وال حتى هو 160و ناس بتقول  150

 

 نا: سالموا عليكوا أ

: تعالى تعالى يا محمد شاورلي على الكرسي اللي قدامه ( هو ) وحسن

  .تفضلإ

 بدأ منين.أنت عايزك في حوار كده و مش عارف أنا: وهللا يا حسن ك

 حسن:  يا عم تبدأ منين إيه .. ما تبدأ.

نك دايس في إة صالون مفاجأة كده .. و قالولي نا جالي قعدأصل أأنا: 

 نا عايز منك خالصة قعدة جواز الصالونات.أوار ده ..الح

سدة  وال  يا محمد إنسى جملة جواز صالونات .. ألن جزء كبير منأحسن: 

نفسك للطريقة دي في الجواز هو المسمى ده .. يمكن ده يكون مثأل سبب 



سمها كاكا إيك تشمئز.. تخيل لو المانجا كان سمها بيخلإفشل فاكهة الكاكا .. 

زرعت تإحساس حاجة إا !!! .. المسمى و ما يوازيه من وال حد كان هيحبه

كده لو سمناه  سم جواز صالونات !! تخيلإعمرك .. فأنسى  ىفيك على مد

يني !! شوف وقع .. جواز المبورج Lamborghiniمثال  المبورجيني 

و بالنسبة للبنت نسميه أتجوزت جواز المبورجيني !! إالكلمة على ودنك 

.. تخيل لو قلت لبنت تتجوزي عن حب وال  L’azurdeمثال  الزوردي 

.. عارف  Classyالجواز الالزرودي طبعا  حاجة  كالزوردي !!! هتقول

ز ثر حلو على النفس !!! فبالش نسميه جواأالكلمة نفسها سايبة  ؟ إلنليه 

سم حاجة بيحبها .. يسميه جواز إصالونات .. كل واحد يسميه على 

ول سلو هو حر .. جالكسي كراميل.. جواز ميسي.. جواز زارا .. جواز ك

 .ي اثر نفسي سئ متعلق بالمسمى جواز صالونات أالمهم نخرج برة 

 أنا: مم بصراحة هي فكرة جديدة .. وعجيبة !!

 نت شفت صورة البنت؟إحسن: إال قولي يا محمد 

 صل الحوار جه فجأة كده!! أأنا: ال وهللا .. 

حسن: ثانيا  إياك تشوف صورة العروسة .. ماتخافش مش هقولك الشكل 

مش كل حاجة و عشق الجسد فاني و الكالم ده .. بس الموضوع على 

رق .. لو شوفت صورتها هتقارنها باللي قبلها .. ولو مفيش قبلها بعضه بيف

كتر من أ. وهنا المقارنة مش عادلة دي مش هتقارنها بأحلى واحدة شوفتها .

هتمامك بالشكل زايد عن حده فتأكد إن البحث عن إورة صماء !! لو كان ص

األفضل ال ينتهي !! وكل يوم بينزل موديالت جديدة فعمرك ما هتوصل 

نت إللت مجال البحث عن طريق العين ..مرحلة إشباع العين إال لو قل

ول كنت بدور على الشكل بنت األ 150نا مثال  شفت اكتر من عارف ا

ر و بعدها السوري .. المهم و بعدها السم blondالخليجي و بعدها ال 

ن مزاج الراجل متقلب .. و ده مش معناه إنك تاخد واحدة إوصلت 

 .. بس قلل دور عنيك في قراراتك شوية .ماترضيش عنيك 



صالح مزة زعالنة أرف الشكل مش كل حاجة بس برضة .. نا عاأأنا: 

 حسن ما صالح واحدة شبة ابن عمي!!أ

واحد مز .. طبعا  زمانك فاكر  ةنها عايزإسن: طب انت ليه مش  بتفرض ح

ظه من نت حافإالجزمة و الساعة .. و الجو اللي هم حاجة عندها أن البنت إ

 sixأيام تانية ثانوي ده ..ال يا حبيبي البنت بقت بتهتم بعرض الكتاف  ال 

pack   عالنات دي .. اإلالدقن الطويلة الشعر الناعم و السنان البيضا بتاعة

و غير مباشرة من المجتمع أهي عليها ضغوط مباشرة من البيت  لكن عشان

و حد أحالمها أنك مش شبة فارس إل تقابلك !! بس ما تتخضش .. رغم فبتقب

 ول ضحكة هتضحكها من قلبها ليك هتكسرأكاديمي .. مع أمن بتوع ستار 

حالمها ..و كل ماتحس بالسعادة معاك أحاجز و تغير ملمح من مالمح فتى 

حالمها هتفضل تتغير تتغير لحد ما أهتكسر حاجز جديد .. و مالمح فتى 

 .إنتتبقى مالمحك 

 نت بتقول ضرر !!أاذ ده ستااأأنا : كمل يا 

ول قاعدة دي أقولها حتى لو شايفها مش مهمة .. بكل كلمة هت هتمإحسن: 

ها منها بعد نك تتضيعإت المهمة بالنسبالها اللي خايفة هي هتتكلم عن الحاجا

عربت عن قلقها عن اإلنشطار أهتم بكالمها سواء إكده.. فخليك حذر .. 

ي غنية تامر حسنأن إعربت عن قلقها أو أنووي و دوره في إبادة الكوكب ال

ة مع جيهان عبد هللا .. قلقها جمد سبعة الساعة سبعأتراجعت مركزين في إ

هتمامها في الحالتين واحد متساوي و بالتالي رد فعلك في الحالتين الزم إو 

 يكون متساوي.

 عمل إيه ؟أطب لو معجبتنيش  أنا:

ول واحد هي قالتله أل .. أول واحد قلتلها أل و ال أنت أبني ال إحسن : يا 

مأزم الدنيا ليه !! بس ماشي لو عجبتك ألول وهلة و كنتوا في كافيه مثال  



طلب أه ... هي هتفهم .. ولو ماعجبتكش طلب نفس الطلب اللي هي هتتطلبأ

 . مياة معدنية !!. menuرخص حاجة في ال أ

 بيتهم ؟ ه ده سيم يعني .. طب لو كنا فيآأنا: 

ي حاجة تقدمها .. حتى لو بتقدملك أيدك على إحسن : لو عجبتك قولها تسلم 

 مناديل !!

 كلمها في إيه ؟أسكت .. وماعرفش أروح هناك أنا خايف طيب أأنا: 

نك رايح تقابل إي جميع األحوال ماتحطش في دماغك حسن : بص ف

.. و بالش بوها و في بيتها أعتبر نفسك بتقابل مزة بعد إذن إعروسة .. 

خر ألبوم لرامي آتتكلم عن ما عن المواضيع .. ال أتفكيرك يروح لبعيد !! 

وال عن طريقة ال  خر حلقة في مسلسل يوسف الشريفوال آجمال ..

Make up  اللي بتعجبك .. و ال تتكلم عن هيبتا  .. وال الطريق كان زحمة

.. عشان أكيد الحوارات دي  كنةإزاي و انتوا جايين .. و إنك دخت على  ر

ل كده .. وهي ملت منها .. و تهرست في ميت قاعدة قبإكلها و اللي شبها 

 ي حاجة ليكوا!!أساسا  مش هتضيف أ

 مها في إيه !!أكلم أومال أأنا: 

سمع منها عنها .. عن حياتها .. عن طريقتها .. عن إتكلم عنك و إحسن : 

كوا فيه حاجة .. اللي جي بالنسبال مشكلتها .. عن هدفها .. عن طموحها

 سلوبكوا في الحياة قريب من بعض و ال أل .أمشتركة و ال أل .. 

 أنا: مم .. فيه حاجة تانية؟

 نصيحة أخيرة . ونه كله نصيب .إال خد الموضوع ببساطة .. وتأكد  حسن:

 كايرو زووم.  page اليوميين دول ماتفتحش

 



خد آيمكن عشان بدأت  ارف ليه !!خرجت و انا مقفول من عنده .. مش ع

.. يمكن عشان الموضوع بقى جد .. يمكن عشان كالمه فيه  خطوات برجلي

ن إالمفروض إن شئ من اإلقناع .. مش عارف !! خرجت من عنده تايه مع 

 كالمه يرسي !!! 

 

مشيت و أول كرسي لقيته في طريقي قعدت عليه .. فردت ضهري 

سمعت صوت جهوري بيقولي "  غمضت عيني ..خدت نفس عميق .. و

ماتتجوزش إال حب يا محمد " .. فتحت عيني القيت واحد ما عرفوش 

واخر األربيعينات كده .. واحد معرفوش عارف اسمي .. أفي  مبتسم .. سنه

 ده حلم وال جن !!! قلتله ..

 ؟هو حضرتك مين  -

 نا مين؟ أمش مهم = 

 يعني إيه مش مهم !!  -

 ما تتجوزش إال حب  =

 نت مين ؟إا عم ي -

 ما تتجوزش إال حب  =

 !! نا قطعت الخلفأنا كده مش هتجوز خالص ..أيا عم  -

 يا محمد ماتخفش  =

 حرقك أن آنت إيه .. هقرا قرإلتش نت لو ماقإ -

 أنا جماال إسماعيل = 

 هللا يرحمه  -

شقر .. و مبابي و األا و دخلت عند عمرو اإلنا عميل عندكوا هنأيا محمد = 

نك إرق الجواز و بتاع .. وفهمت منهم فيه بينهم نقاش حاد عن طكان 

 عندك مقابلة النهاردة 



 هللا -

 ماتتجوزش إال حب  =

 عمل إيه !! أتجوز حب بس أا نفسي نأماهو مش بمزاجي حضرتك ..  -

الحب .. وال عايز منه و  ول إيهنت عارف األإنفسك تتجوز حب ..مم..  =

 خالص 

 .هو حضرتك جي ترخم عليا وخالص  -

نا خته أخو النفس اللي أكرسي اللي جنبي و واخد نفس عميق قام قاعد في ال

 -صلي و قال:و با من شوية

عيشه ده .. ده مش حب .. ده نتوا عايشينه ده .. أو اللي بتتمنى تأاللي  =

 نها حب إسموها إيه .. فاعتقدتوا حاسيس جديدة عليكوا ماعرفتوش تأشوية 

 سمها حب ؟إاه يعني مفيش حاجة  -

 عا  .. بس إيه هو الحب الحقيقي؟ فيه طب= 

 .. حبيبي الحب الحقيقي .. بيعيش يا  -

نك تالقي إهو التكامل .. و صعب الحب كنت متأكد إنك هتقول كده ..  =

بتركب  puzzleزي قطعة  الحبتنين بيكملوا بعض بالمللي ..بالمللي ..إ

الحته دي بالظبط .. بيقبلها قلبك بدون ماتغير  منهفي مكان في قلبك ناقص 

قطعة ال فيها حاجة .. بتستقر فمكانها بدون ألم بالعكس دي بتكون الراحة ..

Puzzle  و تبطلها أو تلبسها حجاب أنك تقص منها حته إمش بتحتاج  دي

.. هي بتبقى و السلب أديل سواء كان باإليجاب ي تعأو أ تروح الشغل

..  و رأيأي سيطرة أ.. العقل مش بيكون ليه كان شكلها  ا  يأمريحاك كده 

صال عقبات !!! أي عقبة .. ده مش بيشوف أالحب الحقيقي ده بيتغلب على 

 عمرك لقيت حاجة زي كده قبل كده ؟

 .البنات على اللي عايزين يتجوزا  كره الجواز علىأنا بدأت أتصدق  -

 ليه بس يا محمد ؟  =



رهيب .. و عشان مين .. مفيش حد  ستاذ جمال مشتت بشكلأوهللا يا -

 لية و قرف سواء حب بقى وال زفت !!"ئوخر مسول و األصال .. و في األأ

.. عارف زمان  و تستاهل حيرتك حلى حاجة في الدنياأبني البنت دي إيا  =

غاني بتحبها ..وماتسمعش أكتر أتعمل شريط كوكتيل .. و تحط فيه  لما كنت

 غيره طول الصيف .. البنت كمان كده "

 إزاي مش فاهم ؟"-

جمل مخلوقاته ..حتى أكوكتيل .. بحس إن ربنا جمع فيها البنت شريط = 

ين هتالقي نفسك بتوصف شفايفها بالتفاح ..صوتها بالكروان ..عينيها بعن

..طلتها بالشمس .. وهي كلها ..شعرها بالليل الغزالن ..ريحتها بالياسمين .

 على بعضها زي القمر "

 !!! " طبيعة برضهال من هوو أ نها فرسإ على وصفهاب ناأممم ..  -

 رد و هو بيضحك " كل واحد و حسب رؤيته بقى !!"

ب .. ماتتجوزش إال حب .. و طب حضرتك قلتلي ماتتجوزش إال ح -

 ن الحب الحقيقي صعب و شبه مستحيل "إطلعت 

نات .. ما بين محمد .. الحب عكسه الكره .. مش جواز الصالو بص يا=

نت لو شفت ال إحاسيس كتير و مشاعر ... أالحب و الكره فيه 

emoticons  اللي عندك على الwhat’s app  مش هتالقي واحد

نت ممكن أه آشكال كتير! !! أوواحد زعالن و بس .. ال ال فيه  بيضحك

.. دي حاجة مابتحصلش ده ماتوصلش للحب الحقيقي اللي هو ملوش مدى 

واز عقالني بحت !! الدنيا نك تتجوز جإصال ... لكن ده مش معناه أكتير 

ي في شاهد ماشافش حاجة .. سود زي ما قال نظيم شعراوإبيض يا أمش يا 

العشرة لون لوان كتير في النص !! اإلعجاب لون .. المودة لون .. أال في 

تجمعت في لحظة تديك و غيرها إ.. الجاذبية لون .. يمكن لو األلوان دي 

.. ماتنساش إن قوس قزح سر جماله في  قرب للحب بصفاءه وعمقهألون 

 !!!" تعدد ألوانه



تنازل عن حلم الحب أستوعب هل ممكن أالكالم .. بحاول  بفكر فيسكت .. 

تجوز واحدة تفرح أه هو قصده آما تتجوزش إال حب .. .. ال ال بس هو قال 

ه كيد فيأبدان .. بس صح لكن مش الزم قصة حب تقشعر لها األقلبي 

 نا قلتها دي !!أحاسيس اللي أحلوة ترتقى للشعور بالحب .. إيه حاسيس أ

 تنده ده "إصل دوري جه و رقمي اللي أ" طب بعد إذنك بقى يا محمد 

 تشرفت بحضرتك "إنا أ ستاذ جمالأ" وهللا يا 

 " بالتوفيق يا محمد و إن شاء هللا نسمع عنك كل خير"

 

 العلم و اإليمان

ربعة .. الواحد ال صلى العصر وال أفي الساعة .. يااااه الساعة بقت بصيت 

طيران على صلي العصر في الجامع و أنزل أنا أكل حاجة من الصبح .. 

 .البيت بقى 

دخلت الجامع كان فيه درس .. تقريبا كان من العصر للمغرب .. صليت  

العصر .. و دعيت كتير.. بعد ما خلصت .. القيت ولد في سن العشرين 

مهذبون وبيسمع حمزة خوان تحسه إة خفيفة اللي هوه وال سلفي و ال بلحي

ي صلأورلي على الدرس .. قلتله " معلش بيديني ورقة و قلم و بيشانمرة .. 

عشر  عندي كذا مشوار .. يوم تاني إن شاء هللا " قالي " المغرب كمان

سمع الدرس وصلي .. عشان حتى ربنا يباركلك في مشاويرك ".. إدقايق .. 

 و قام ضحك ضحكة اللي هو اتمكنت منك .. قلتله " طيب " ورحت.

 

مح .. حواليه حوالي تمن شباب .. واخر التالتينات .. وشه سأالشيخ في 

 ل ما دخلت ابتسملي .. قعدت .. و بعدين قالنا ..وأ

 

" كل واحد يكتب في الورقة اللي معاه الحاجات دي لو سمحتوا .. األب .. 

األم .. الزوجة .. األوالد .. األصحاب .. الصحة .. العمل .. السيارة .. 



البيت .. الوطن .. الغربة .. عالقتك بربنا .. عالقتك بالمجتمع .. الفيسبوك 

و اطرح اللي مش عندك .. وشوف المحصلة !! منهم . اجمع اللي عندك .

نت محتاج إت ماشي صح .. لو مش بتساوى يبقى نإلو بتساوي سعادة يبقى 

 تعيد حسباتك " 

ذن ليه أة سرحان .. رفع شاب كده إيديه و فضل كل واحد يبص في الورق

ئي ..و ده مش بإيدي بتداإنا في خمسة أبويا إتوفى من وأنا أالشيخ بالكالم " 

" 

ه يا عمر فيه حاجات خارجة عن سيطرتك و القدر حرمك منها آرد الشيخ " 

لكن عوضك في حاجة تانية.. الرسول عليه الصالة و السالم نفسه كان يتيم 

ية .. تفتكر الرسول كان حظه وحش !! يا عمر ربنا بيعوضك بحاجة تان

نك إلك وخفاها عننا .. المهم ا كتبهاو ربنأسواء اللي كتبناها في الورقة 

 تعرف الحاجة دي و تهتم بيها .."

از سعادة ؟ " فضحكوا كلهم .. بس يده و سأل " هو الجوإع ولد تاني كده رف

 ن السؤال بجد .إنا شايف أنا أل .. ماضحكتش.. عشان أ

رد الشيخ " لو كل الجواز سعادة مطلقة مكنش يبقى فيه طالق .. الجواز هو 

.. لكن ساعات الشُركة مع الوقت بيختلفوا في إدارة  مشروع سعادة

المشروع .. فبيقلب لحزن فملل فتعاسة .. الِشركة عشان تنجح الزم الشُركة 

 يكونوا مناسبين لبعض  ".

 " طب و اختار الشريك المناسب إزاي ؟ "

 " واظفر بذات الدين "

ن مش إ نا بالحظأسف يعني .. أنا أصدق رسول هللا .. بس برضه ..و " 

و بيطلقوا و كده .. أى وفاق .. بشوف كتير مش مرتاحين كل المتدينين عل

 وال إيه رأي حضرتك"

 صال  .. ودي عالقة بينه و بين ربنا !!أنت بتحكم عليه إنه متدين إزاي إ" و 

صفى صور ليها ..والروح الصافية دي أن التدين بيخلي الروح في إتأكد 

و خالف .. أي شائبة أمئنة مستقرة  فبالتالي عند حدوث حالتها دايما  مط



الشكل األساسي ليها !! .. للصفاء  .. هتحاول جاهدة ترجع لحالتها األولى

لكن لو روح جامدة قاسية هتتعايش عادي مع الخالفات و الخصام و العند 

ه آية نقية و مش متيدنين .. رواحهم صافأفيه ناس بتكون  هو!! طب 

بجد روحه صافية .. عشان كده الرسول  اللي ن المتدينإاألكيد .. لكن ممكن

 قال واظفر بذات الدين "

 " طب هو الواحد يقدر يعيش مع واحدة مابيحبهاش حتى لو متدينة "

 خر .. "نت سؤالك عن الحب من اآلإسكت الشيخ للحظات و قال " 

. ن السؤال بجد .إنا كالعادة ماضحكتش عشان شايف أفضحك الشباب و 

 كمل الشيخ كالمه ..

ن .. يعني  مثال " بصوا .. الممنوع مرغوب .. و الرغبة بتتحكم في اإلنسا

لما تذاكر تشبع ؟ إنت عندك رغبة  وأ؟ نت جعان ممكن لما تجري تشبعإلو 

هي أ. و هتفضل تتألم لحد ما تاكل .. نك تاكل و مش هترتاح إال لما تاكل .إ

لما تبقى معاه .. بتزيد الرغبة دي ممكن تكون شخص .. مش هترتاح إال 

نك تشوفه من إالرغبة .. و الرغبة هنا بتكون على مراحل سريعة  الرغبة 

كتر .. أتكلمه  اللي بعدهانك تكلمه ..إالرغبة المرحلة اللي بعدها بعيد .. 

ن الرغبة األولى رغبات متعددة في تطور مستمر أل.. تقابله .. تمسك إيديه 

خر رغبة اللي كلنا فيها إشباع .. بتنتهي أل مابقاشاللي هي بتاعة تلمحه دي 

حنا نيتننا حسنة .. هنقول الزواج .. بعد الزواج إعشان و نها .. يعارف

بيكون خلص كل رغباته .. و يبدأ يشوف طبيعة الشخص اللي قصاده بدون 

 أي تأثير "

 عن حب و نجح عادي و مبسوطين "رني يا شيخ في زواج ذعأ" بس 

ه طبعا  عشان لما زال تأثير الرغبة .. الطرفين نفسهم كانوا مناسبين آ" 

صدفة و ال هم كانوا شايفين نفسهم كان لبعض بينهم توافق .. بس هل ده 

 !! " حاالت حاالت مناسبين من األول

في بنالقي واحدة طيبة وقعت " طب هو مش الطيبون للطيبات ؟ ليه بقى 

 "أو العكس ستغفر هللا العظيم يعني إواحد 



نا هجاوب على السؤال و نكمل الدرس القادم إن شاء هللا عشان أ" طيب 

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ”يدوب صالة المغرب ... قال تعالى

ن مما يقولون لهم مغفرة ؤبين والطيبون للطيبات أولئك مبروالطيبات للطي

و  ةن ربنا بيقول إن نصيب الطيب للطيبإنت هنا بتعتقد إ ”ورزق كريم

الخبيث للخبيثة .. طب لو هو ده المقصود ليه ربنا قال الطيبات للطيبين و 

الطيبون للطيبات ؟ ليه التكرار مهو النصيب واحد للطرفين .. عشان هنا 

ختاروا اللي اصناف .. وقالهم أصنف البشر رجال و نساء  لألربع  ربنا

النصيب  .. ربنا مابيتكلمش عناللي شبهكوا عشان يكون فيه توافق زيكوا 

 ".ختيار .. اختار اللي زيكربنا بيتكلم عن طريقة اال

ا يستعدوا للصالة .. وفضلت قاعد دان إدن .. و إنفض المجلس .. قاموآلا 

 ختيار النصيب !!!اختيار .. وال هو انا .. بفكر هو الجواز نصيب و ال أ

نا مرتاح وال أحسبها .. هو اني على الورقة .. مش عارف لسه عيوكانت 

 أل .

 

 فقرة إعالنية

 

 الوحدة بتقتلني وال حد بيسألني ...

 يوة يا ماما.أو أل-

 نت فين يا حبيبي.إ= حمادة 

 هوه.أنا تحت البيت و طالع أ-

 شتري شوية حاجات من الماركتأنزل أ= ال يا حبيبي خليك عايزة 

 قادر خالص.. و كمان العربية مع بابا.نا مش أال يا ماما -

بني التالجة فاضية مش هناخد ربع ساعة .. و بابا جه .. خد عربيته إ= يا 

. 

يه إنا جعان و لسة مش عارف هلبس أس عايزين ننجز عشان المعاد .. ب -

!! 



 

عرف إيه اللي بيحصل للستات لما أوصلنا هايبر ماركت .. و نفسي 

!!فجأة بيصيبهم داء الطرش مش بيسمعوك ..  بيهيبروا.. بيروحوا هايبر

ودام رف المكرونة أودام المنتجات .. حركة راسهم أد بيتحركوا ببطء شدي

كتير من الجاذبية قوى أواد الفضاء .. جاذبية رف التونة بتشبه حركة ر

يوري جاجارين مش  نا فعال متأخر و لو سبت ماماأاألرضية !! بس 

 !! دخلأهنخلص .. الزم 

 

 ماما حبيبتي إحنا بقالنا نص ساعة بنجيب كيس مكرونة!! -

 م رف المكرونة (أ= .... ) مابتردش و مركزة على 

 مسكت كيس و قلتلها 

 هي الحمد هلل أماما القيتها  -

 مقصوصة !! نا بدورعلىأ= ال 

على  صة حلوةقتخدي دي و قصيها في البيت مقصوصة !! طب ما  -

 !! مزاجك

 م رف المكرونة (أمركزة على  = ... ) مابتردش و

سباجتي أل .. لسان عصفور أل .. صغيرة أ ممدور بعيني بسرعة ..أقعدت 

 أل .. شعرية أل ... مق مق مقصوصاااااااا !!!

 هي الحمد هلل!!أماما ماما القيتها  -

 نا عايزاها روجينا مش الملكة !!أ= ال 

 إيه الفرق يعني ما كلها ماكرونات !!! -

 = نص جنية .

 جنية !!!! نص -

 ن أنا ناسية حاجة ..إنا حاسة أ= 

 



 ودام تالجة الخضروات المجمدة !! أبعد شوية وقفنا 

 ماما حبيبتي إحنا بقالنا نص ساعة بنجيب كيس ملوخية!! -

 م الفرزر (أ.... ) مابتردش و مركزة في ديب  =

 هي الحمد هلل أماما ماما القيتها  -

 نا عايزاها بسمة !!أ= ال 

 ا هي كلها ملوخيات !!إيه الفرق م -

 = نص جنية.

 نص جنية !!!! -

 ن أنا ناسية حاجة ..إنا حاسة أ= 

 

و و الصابون  ةو بعد ما السيناريو ده اتكرر عند الزيت و السمنة و الجبن

 .  Casherروحنا عند ال التونة المفتتة سهلة الفتح .. 

 : حمد هللا على السالمة يا فندم . Casherال 

 .. هللا يسلمكه ماهي رحلة آأنا : 

 جنية . 879.34: الحساب يا فندم  Casherال  

 و كام !!! 800أنا : 

ني ناسية حاجة .. بيكنج باودر .. شفت عشان إماما :مش بقولك حاسة 

 صربعتني !!!

 

 

 ماما نجوى و بقلظ
----------------- 

 
على الكرسي و وصلنا البيت اخيرا  ... بابا كان لسة نايم .. يدوب قعدت 

  :- قلت لماما



 .نا هموت من الجوعأماما  -
  ..هحضرلك الغدا حاال  =
 هو الغدا إيه صحيح ؟-

 !!بصلبيض و رنجا و هقطعلك  =
يتقبض عليا بتهمة إرتكاب جريمة ده أنا بيض و رنجا ..و بصل !! نعم.. - 

  !!!أكل
  .الحاجات ديشوية عشان كده نزلت اشتري  .كل..أما أنا قلتلك مفيش  =

  !!عمليلي ساندوتش جبنةإطب - 
 لبس ده وال ده ؟أيه  بقولك إيه .. إبقولك  =
 مش هتيجي صال  أنتي إممممم .. ماما - 

 !!ن شاء هللاإليه بقى  =
ول ما هنرجع هتقلبوها استديو تحليلي... هتعملي فيها مدحت أعشان - 

شلبي و بابا فتحي سند .. و تقعدي تشكري فيها و تقوليلي بصوت مدحت 
شلبي البنت دي عليها ماشية هاهلل هاهلل هاهلل.. من البنات اللي فمنتهى 

بمنتهى الشفافية  ومن وجهة نظري  قول.. و أحب أالشياكة منتهى األناقة 
في منتهى ست ن ماماتها إ على االطالق  تواضعة و التي ال قيمة لها الم

 ربع رسايل من خالتك و جدتك بيقولواأناقة .. و ناخد تلت الشياكة منتهى األ
تكل على هللا ..و الدوري الزم إبني .. إيا كابتن حمادة العروسة قمر يا 

ولو حتى من غير جمهور مش مهم و ال حتى من غير لعيبة  يرجع
 مايجراش حاجة !!!!

طب مانت بتعملنا فيها على جابر مك يا حبيب والديك .. أبتتريق على  =
نت وشك بقى شكل إو مش بيعجبك العجب .. ده   Arab got talentبتاع

 !!!  BUZZال زرار 
 إيده طبق جيلي عمال ياكل منه وهو بيضحك و قال ى دخل بابا الصالة و ف

ودام العروسة هتبقى أمك .. لما نشوفك أامل فيها برم و بترد على نت عإ“ 
  .وضتهأو دخل تاني  “ يدي دهإو ال هترتعش زي البتاع اللي في  كده



 
نا هموت من الجوع .. دخلت ماما و شوية القيت في أقلت لماما اتصرفي 

 إيديها جزمة حريمي بكعب و بتديهالي .. 
سمه هتاكل بالجزمة اهو ده بقى اللي ااه آإيه ده يا ماما هاكل جزمة !! -

  !!!القديمة
نا كنت بكرهك في البنات من صغرك .. أنا عارفة إن أحمادة يا حبيبي .. =

صيع حاجة عملتها في حياتك أو و عارفة إن عالقاتك بالبنات محدودة !! 
فهمك أعشان كده عايزة انك ركبت جنب سواق تاكسي بيعاكس بنات !! 

  ..حاجة
  !!يبقى ده اللي إسمه هتفهم بالجزمة القديمة اااهآ- 

 .بإختصار األنثى و أفهمك الست أنا عايزة أ =
في البنت و اللي جابوها .. ماما نا النهاردة خت كورس مكثف أالحمد هللا - 
 !نا جعانأ

 حماادة .. إلبس الجزمة دي =
 لبس إيه !!.. أ ختيأنعم يا - 

 إلبس الجزمة =
نا يا ماما أنك كان نفسك تجيبي بنت ..بس مش إا عارف نأمسسستحييل .. - 
 (نا ) بصوت علي ربيعأمش ال ال 
 م كعبأإلبس الجزمة و مك ربنا يهديك أيا حبيبي اسمع كالم  =

  !!م كعبأم الجزمة أوهللا لو حصل إيه ما هلبس - 
 قول كده يا حمادة  =

 قول إيه ؟أ- 
  !!!نت عايز تقلص دوري في القصة بتاعتكإ =

  !!نتي في نص المشاهد اللي كتبتهاإيا ماما حرام عليكي ده - 
 ال خالص وال تقولي ماما و ال نيال =

 م كعب أة درامية .. ردخت و لبست الجزمة و بدون أي حبك
 ديني لبستها أ- 

 قفأقوم  =



 ديني وقفتأ- 
 ها ؟ =
 رقص ؟؟ها إيه ؟ أ-

 = ها .. فهمت حاجة ؟
 مافهمتش حاجة- 

 بإيه ؟حاسس  =
ول مرة في التاريخ الصابع الكبير يبقى جنب ن ألإحاسس ... حاسس - 

  !!!الصابع الصغير .. ده إيه العذاب ده
  !عذاب .. ايوة كده .. قربت تفهم =

 افهم إيه ؟- 
  ..امشي كده =

وزن نفسي .. كنت شبة أانا بمشي بقع .. رافع إيدي عشان حاضر ) و - 
  )العروسة الماريونت

 رجلك عشان تعرف تمشيضم  =
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ني راجل و ال إيهإنتي نسيتي إضمها إزاي يعني .. أ- 

 طبعا  راجل و سيد الرجالة =
  !!قصدك سيس الرجالة- 

 سكت و ركز .. و قولي حاسس بايهأطب  =
. عذاب في صوابع رجلي .. ألم في كعب رجلي .. وجع في بطن رجلي .- 

 .سيد معوضوال ن جسمي مشدود .. و بقى عندي سمانة رجل إو حاسس 
تعذب نفسها عشان تحس بأنوثتها  ممكن هي دي الفكرة يا حمادة .. الست =

عب دي بتديها ثقة زيادة .. خليك الجزمة الك ..... أ ب ست حسسها بأنوثتها
  ..نت ثقتها في نفسهاإ
  !!كون ليها جزمة بكعبأه يعني آ- 

الهم عن األرض .. بتكون بيهم في قمة السعادة .. تخيل خمسة سنتي بتع =
 مش بتاخد بالها من أي وجع في ضهرها وال رجليها و ال جسمها لمجرد !!
عليها خليها توصل للسما دورك تنت كمان إه بهجة !! آنها حاسة ببهجة .. إ

و تقصير أ..وهي مش هتحس بأي منك بأي وجع مش خمسة سنتي بس 



  !!!حتى لو موجود
 

المرادي كان ماسك طبق فاكهة .. بصلي من فوق دخل بابا علينا .. و 
 موزصباع كعب .. و قام مقرب مني و واخد لنا البس الجزمة األتحت و 
 وقالي

 خد " “
 

 إخراج رائد لبيب

 
نا كنت مضايق أبس  !!..نا و بابا متجهين للحدث التاريخي أركبت العربية 

 ..نه دبسني أحاسس بس  ..ني كنت أقلمت نفسي خالص إمع ..من بابا 

  !!هو إيه اللي عندك معاد بليل  ..ضحك عليا 

 

نا أعلى فكرة  !!خر لحظة آنك قلتلي في إبابا هو حضرتك مش شايف أنا : 

 ..رايح عشان ماحرجش حضرتك 

 .لو عايز نلف نرجع معنديش مانع ..بوك أأل احرجني عادي يا روح بابا :

 !!بعد إيه بقى أنا: 

  ..سريرحرير ومفرش ريش بوأ النوم فاكرالجوازالقميص تكون وعىإبابا :
 يهإ يعني عارف  ..ليةئومس ده الجواز ده ال  !!الليل طول عليه تتزحلق

 تكون الزم و مهمة دي  ..شئ كافة من بيتك كافي راجل تبقى يعني مسؤلية

  ..لحدعمرطويل العروسة بيت على بتخبط ما ولأ من بتبدأ مهمة  ..دهاق
 وجسدي مادي هنيذ مجهود شاملة مهمة
 !!ابيب تل في مهمة من صعبأ كده دهأنا : 
 جنديال نادية في اتعمل اللي كترمنأ فيك هيتعمل نتإبابا:
 مايشجعش بيخوف كالمك نتإ باباأنا :
 بيقل داؤهأ الراجل  ..التالتين وهتعدي ياابني شوية نتإ  ..بيخوفبابا :

 وريني  ..feeling unsatisfiedكاتبة ومراتك النت على خيبتك وهتبقى



 بقول ناأ  ..صالأ ليه رايح نتإ  !! ..ياعالمي شطبت نتإ ده  !!ركبك كده

  !!!ونرجع نلف

 كده صادم النهاردة مالك نتإ باباأنا :

  !!شقة في سنتي تالتين يشتري  !!بيت يفتح ده مرتبك فكرك نتإبابا :

 هتشوف مش نتإ  ..سنة كل ساحل سفرية يطلع  !!مدرسة عيل يدخل

 دافعين حناإ عارف نتإ  !!!العالم كاس زي زيه سنين ربعأ كل غير الساحل

 نتإو مفتوح جمبك التلفزيون بقى سيب بقىإ  ..الشهرده كام كهربا

 !! الالب قاعدعلى

 محبط مالك حضرتك باباأنا : 

الكرش بتاعك اللي إنت  في تخليك بقول ناأ  ..حاجة وال محبط ال و البابا :

 وال صدرك خلت هللا ماشاء البيضا الفراخ  ..بتاعك الدليفريمتبنيه ده .. و

 يقطع ممكن   dinner boxال إن لي اثبت نتإ ..سنة  14عندها بنوتة

  !!المستقبل في السليكون على

 صمت

 صمت

 صمت

 هتنصحني مش  ..وكده أب وحضرتك مهم يوم على داخل نيإ بما طبأنا :

 نصيحة

 .بطنك عشان برة من تاكلش مابابا :

 انصحني بابا ياأنا :

 .تثبت المعلومة عشان وقلم بورقة ذاكر ابقىبابا :

 و الرنجة و البيض في جامد دستتك حضر  ..وخالص نصيحة يأ هوأنا :

  !!إيه ال

 وفقد نحيتي من بارد بقى خالص هو  ..ينصحني غاوي كان ده ماله بابا هو

 الموقف على لومهأ ما قبل بيهاجمني وال  !!طوبتي رمى معقول  ..فيا األمل



 اي عليا من يرفع مخير؟عايز إني يحسسني والعايز  !!النهاردة بتاع المنيل

  !!ليا واألخر األول في الموضوع إن يوصلي عايز  ..نحيته من ضغوط

 ضهر على بيشاورلي بابا ولقيت ميكروباصات زحمة وسط دخلنا

 كده قراإ بيقولي و ميكروباص

 بوتريكة؟أأنا :

 ذكي يا تحتها الليبابا :

 برزقها؟ بتيجي هيأنا :  

 يا برزقها بتيجي هي فهمت؟  !!..برزقها  ..بتيجي  ..هييوااااا .. أبابا :

 .كده هنا اللي قراا   ..محمد

 !!غتها بسي تمنها إهدى يا حيلتها ..أنا : 

   !!جنبه وقفت خت بالك باعت سيغتها و بابا :

 ده اقرا وقالي حاجة بيدورعلى مايكون زي العربية شباك من تاني بص

  !!ببدال عجلة راكبة  ..جميلة بنت  ..الفرصةأنا : 

 ال !! إلحق أمها بقى يا إبنيالح بيه يتبدل  ..يلحقها لو  ..والعاقلبابا :

 !! واركبها

 .بابا يا دي منك حلوةأنا : 

 .بقىي د هناك اللي قراإبابا :

 !!يالال؟ بابا ناأأنا : 

  .يالال بابا ناأ …يواااأبابا :

 

 تششششش...اإلرسال نهاية

 بابا القيت  ..ينزل سانسيراأل مستنين كنا  ..العروسة بيت عند وصلنا
” لبابا قلت” العربية؟ في نسيتها نتإ  ..التورتة بنيإ يا فين ومالأ “ بيقولي



 األسانسير كان"  من العربية هاتها إجري تورتة جبت ناأ هآ “ قالي  “ تورتة
  “الجماعة على نتأخرش ام عشان ناأ هسبقك “ قالي بابا نزل

 اللي الكشك من نعناع بالمرة جيبأ وقلت العربية من التورتة جبت رحت
 جنية خمسة الباقي ضمن ومن الباقي بيديني الراجل القيت  ..البيت ودامأ

 دايما   يارب  ..بينا حلوة أليام  ..تنتهي ال كرىذل  ..حبيبتي “ عليها مكتوب
 ورايا ورايا هم نييياااسسمي بيحححب رييميااااأ “ ياسمين بيحب ميرأ  ..سوا
 هتصرف مش ياسمين كيدأ  !!بعض سابوا هم  ..واحدة لحظة ده إيه بس ..

 ظن بالش ال ال  !!أمير جابوا اللي طايقة مش كانت لو إال الجنية الخمسة
  !!!السفرة شرا في تساعده عشان جنية بالخمسة ضحت يمكن ما سئ

 العالقة معقول  ..حب رسايل عليه جنية كام إيديه في وقع الواحد ياااااااااه
 قمة دي هي  ..فريسكا بيه اتشروا جنية ..جنيه ماتسواش بينهم اللي
   !!!بصراحة ندهاشاإل

  ..ده اليوم في سرحان  ..السلم بطلع نفسي لقيت و األسانسير عند وصلت
 ناأ حلم ليه أل بس  !!بتصحيني ماما القيأو وشوية  ..حلم يطلع ممكنهو 
 إن خبرتي رغم إن ده الطويل اليوم بعد كتشفتإ ناأ   ..فكرة على ستفدتا

 مهتم شخبطة شوية عليها بيضا صفحة كنت  !!خبرات يأ عندي مكنش
 مافرقتش  ..اليوم أول فيقابلني  اللي التاكسي سواق زي سطحي  ..بالشكل
  open mindedلو دحالوا نإ كتشفتإ  !!!التعبير لغة غير حاجة عنه
 اإلطار  ..إطار في نفسه يحدد مش  ..حاجة ألي فرصه لنفسه يدي فعال  
 نإ تفكيري حدود من تخلصأ الزم  !!!حدود ليه برضه واسع كان مهما
 بيكملوا تنينإ فيه لكن  ..كامل حد مفيش هآ  !!!معينة بطريقة اتجوز الزم
 هي دي المساحة  ..نسبيا   صغيرة كاملة مش بينهم مساحة فيه ولو  ..بعض
   !!!بالتنازل بتكمل يوةأ ..تنازلال إسمها اللي
  !!!أحالم فتى تكون سهل ومش حالمأ فتى ليه تاني طرف فيه نإ كتشفتا

 بقيت ..بقى عندي أمل منياتأ تملتإ  ..تملتإ البيضا الصفحة دلوقتي
 يا  أ التاني نصي هدورعلى  !!والمعقد خايف مابقتش  ..يهإ عايز عارف



  ..القيه  ..ليه إسعى رزق الحب … الصالون في ولو حتى  ..مكانه كان
  !!تالقيه ما بعد حتى يموت ممكن ألنه إرعاهو   بيه عتنيإ

 
الباب خت نفس عميق.. سميت باهلل .. قريت الفاتحة.. توكلت  على قربت

عمل أنا ليه محسس نفسي إني داخل أعلى هللا ..توكلت على هللا .. هو 
 ستشهادية.إعملية 
 على الباب. تخبط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 

انتهى هاني من آخر كلماته "  طرق بعد أن  ساد الصمت فجأة في المكان ,
  مستفهما   نظرة تعجب و قال منير إلى هانينظر .  الباب "



 حصل إيه بعد ما خبط على الباب ؟ بني سكت ليه ؟إيه يا إ -

 هاني بصوت مرتعش رافعا  كتفيه دافسا  رأسه بينهما رد 
 على كده . الورق  خلصأصل  -

, فمن من قبلألوراق قد تناثرت في مكتبه ا أن تذكربعدها قالها هاني و
 , تنفس الصعداء و قالهناك الممكن أن يكون قد نسي باق القصة 

   كون بقيت القصة دي في مكتبيممكن ت -

 , نظرت روزا إلى منير ثم ألتفتت إلى هاني قائلة نظرة غاضبةمنير  رمقه
نت دور على اللي ناقص و إرتاح شوية من القراءة و روح يا هاني إ -

 إيديك دول نقرا واحدة فيهمعشان ننجز هات القصتين اللي في 

, ابتسمت روزا إبتسامة ية ي بعد أن أنقذته روزا للمرة الثانإنصرف هان
  هادئة لمنير و قالت

 ها تحب نقرا إيه ؟ -

 180تحول فقد روزا تحل محل عصير الليمون لمنير , يبدو أن دائما  
 درجة , قال لها مبادلها اإلبتسامة 

  طبعا  بصوتك يبقى قصة البنت -
 

صحيت من النوم على صوت موبايلى , ببص فى موبيلى القيتها هبة 

صاحبتى , هبة صاحبتى دي يعنى مش ستايلى و ال نفس دماغى بس بموت 

فيها , دمها خفيف أوي بنت اإليه , هى مخطوبة عن حب , مسكت الموبايل 

 و أنا لسه نايمة في السرير و قمت راده عليها بوشوشة "ألو"

 ردت هبة : " أيوه يا ضنايا إنتى فين ؟"

آه شكلها عايزه ترغى رديت وبصوت ضعيف عشان تفهم إنى نايمة لو 

 مافهمتش من ألو األوالنية : " أنا فين أنا في البيت"

 ردت هبة : " مانا كمان في البيت أومال مش شايفاكى يعنى"

خت نفس عميق وخرجته قلت ليها : " أووووف شكلك فايقة و أنا مش 



 قادرة و عايزة أنام"

 هبة : " تنامى إيه الساعة1

 رديت : " بجد"

 هبة : " ايه مالك إتخضيتى كدة ليه يا ضنايا ؟"

 قلتلها : " أصل عندى كذا مشوار"

قالتلى و حسيت إنها بتغمز في الموبايل : " إنتوا فيه حد جايلكوا النهاردة 

 الساعة تمانية و ال إيه ؟"

 اتوترت لحظة كده و قلت : " أممم"

 هبة قالت: " ها كملى , أنا هشد الكالم من بوقك يا دينا "

 قلتلها : " معنديش معلومات عنه أوى"

 هبة : " يا مسهل .. وحد تانى يعرف غيرى"

قلتلها : " أبدا  انا مش قايلة لحد ... إنتى و سالى و جودي و كارال و مارى 

 و رنا و سوو و بس .. عشان عايزة الحوار يظبط المرادى بقى"

 هبة : " آه كده أحسن ماتقوليش لحد"

قلتلها و أنا بحاول اغير الموضوع قال يعنى واعية بقى: " وإيه األخباار 

 تانى ؟"

 هبة : " اسكتى مش شوفت عروسة أحمد عالء"

 قلتلها : " بتهرجى فين " و قمت انا قاعدة عالسرير كده

هبة :" على الفيسبوك .. ال ال ضايعة يا بنتى .. أنا مش متخيلة إن عالء يقع 

 الواقعة دي"

 قلتلها :" كانت البسة إيه إحكيلي"

قالتلى : " أوال  كده مش محجبة .. مش ده اللي كان عمال يقول مراتى 

هنقبها و مش عارف إية .. و جسمها ضايع مليانه موت زي مروه أما 

 نعيمة .. تحسيها بتهرب سيليكون في مناطق معينة كده"

 قعدت أضحك موت قلتلها : " بس بس ده إنتى شوهتيها"

وكملنا ضحك و بعدين قطعت ضحكتى و قالت :" أسكوتى .. مش منة 



 اتحجبت !!!"

 قلت :" ال ال بتهرجى"

قالت :" وهللا عشان يجيلها عريس و تتجوز .. منة إتحجبت وسارة بقى 

 قلعت الحجاب ..عشان برضة يجيلها عريس"

وفجأة القيت ماما داخلة عليا , مقتحمة األوضة و كأنها كانت شغالة  فى 

 أمن الدولة قبل كدة

و قالت بصوت عالى : " إنتى صحيتى أهوه ...طيب يالال بقى قومى عشان 

 عندك ميت مشوار "وبتجز على سنانها.

 قلتلها : " هقوم اهوه"

 قالتلى بصوت واطى خالص و هى خارجة من األوضة "أختك ندا حامل "

 قلتلها بصوت عالى : " تانى"

 القيت هبة على السماعة بتقولى بفضول :" إية إية"

 قلتلها : " مفيش ده ندا أختى حامل .. و عندها أصال  ولدين و بنت"

 قالتلى :" أل بعد كده ماتخلوهاش تقعد هى و جوزها لوحدهم"

و قعدنا نضحك و بعدين قلتلها :" إنتى ملكيش إال هشام خطيبك إللى بيعرف 

 يسكتك"

 قالت : " الاااا .. بالش هشام .. ده مطلع عينى كل يوم خناقة من الهوا"

 قلتلها :" لية بس"

ال كل ما نخرج يقلب وشه .. لبسك ضيق .. " قالت و عميق نفس خدت

make up  قلتله .. متضحكيش بصوت عالى .. غطى قصت شعرك , و

نا عبايا مش أبقى شيك و مش هلبس أنا بحب أميت مرة يا هشام يا حبيبى 

 "نا أهبيع لبن 

 عدت أضحكق

نا بضحك : " طب و إنتى مش محجبة عن إقتناع .. لية شوية أوقلتلها و

 "الشعر دول بقى



 عمل ألمهم إيةأالتلى :" ما شوية الشعر دول مقتنعوش ق

 ضحكأقعدت 

 هتقولى إية بقى تفكير شرقى ذكورى متعفن ... ":  كالمها كملت وبعدين“ 

رديت بصوت عاقل كده و قلتلها : " سبحان هللا .. الولد لما يقول وسعى 

تتهمه البنت بالتخلف .. و هى نفس البنت اللى  Make upلبسك و خفى 

بتضايق لما مايكلمهاش يوم وال يكون مشغول في شغله عنها , مع إن بره 

 "لبنات اللى مش متخلفة مابضيقوش من الكالم دها الفرنجة .. في بالد

وضح وجهة نظري وقلتلها بصوت أقيتها سكتت خفت تكون إضايقت قلت ال

ما البنت بتنجذب أولد بينجذب للبنت عن طريق عينيه يا هبة ال:” هادى 

للولد عن طريق ودانها لما تسمع منه كلمتين حلويين .. عشان كده هو 

هو بيضايق عشان عارف  ..بقى مزة مع إنك شايفاها شياكة بيضايق لما ت

تأثير ده على أي ولد تانى .. زى ما إنتى بتضايقى لما يقول كلمتين حلويين 

مع إن بنت خالته دي كانت و ال يهزر مع بنت أو حتى مع بنت خالته 

خر .. هو شايف إن اآلإنتى فى ودامه من قبلك بسنين و إختارك أمرزوعة 

 كن ده بيضايقك عشان إنتى عارفة تأثيره على البنتل لباقة ..لحلو الكالم ا

ألوضة و من غير امى على أش كالمى و القيت إقتحام تانى من لسه ماكملت

 كلمة بصتلى البصة إياها و ال

 "خر دقيقة.. الموبايل هيفصلآلهبة : " طيب يا هبة تقريبا  دي قلت 

 أصال   نا اللى متصلة بيكىألتلى : " يا بنتى قا

 قلتلها : " هشحن و أكلمك .. سالم

 وقفلت

 

هم تلت حاجات في حن .. الموبايل ده بالنسبالي من أشلت  الموبايل من الشا

دت !!! خالشاحن و الفيشة اللي بيتحط فيها الشاحن  .. الموبايل ..حياتي 

بسرعة الفيسبوك !!!! مم رودي  Check الموبايل من الشاحن وقلت لما أ



In Relationship with  ادعوا لبابا عشان تعبان !!!  أحمد !! بعدها زينة

يالال نخلي   Pageل   Likeصافيناز و   Pageل   Likeبعدها رامي عامل 

ا كبر صفحة في التاريخ في نفس ذات اللحظة !!! و بعدهصفحة الكعبة أ

غنية إليسا س إيدنا ندعيله عامله شير ألبتبواللي كانت باباها تعبان و زينه

على رئيس الوزرا ال   Statusحلى سنين !!! بعدها عمرو كاتب عيشالك أ

Comments   هند اللي معاه في المكتب !!! مم اللي تحتها كلها تظبيط في

مصدومة بجد   listening to!!!! رودي   Singleيه ده .. رودي رجعت إ

ك يومين و .. فيه حاجات بتيجي عشان تفرح  Status!!!!  رودي كتبت 

 isنسيته خالص !!! رودي   listening toتتعبك بقيت العمر !!! رودي 

نا لسه ... ايه ده يا رودي ده أ is engaged... ايه معقول ..رودي 

 ماقومتش من على السرير !!!!! 

خر الشقة " قومي يا .. وم بصراحة !!! لقيت صوت جاية من آقأنا مكسلة أ

لمة زفة و فتة !!! ماما بتحب تدلعني !!! قمت " هي شتيمة كده بتجمع بين ك



 Facebookنا بكتب على ال و أ

 

نا سامعة برا صوت طنط جيجي خرجت من أوضتي !!! أوبااا .. أ -

جارتنا !!! دي لو شافتني مش هنخلص رغي رغي !! ال و طنط جيجي 

ودام التلفزيون قعدتها أ وي .. كترها طريقة في الكالم غريبة بتضحك ألي

 غير لغتها خالص !!! 

وهي واقفة بره بتقولي وهي حاطة إيديها في وسطها " أخيرا   القيت ماما

 نا و طنطك جيجي نسكافيه " !!!قومتي .. إعملي لينا أ

 قلت لماما من غير صوت بحركة شفايف بس : " حاضر ".

 

حدة دخلت الحمام غسلت وشي في السريع ببص في المراية ده منظر وا

نا الزم اظبط نفسي ل .. بحواجب تامر حسني دي!!! ال أجايلها عريس بلي



هاها ) ضحكة الساحرة رفضه نياها هاهاعشان مايرفضنيش ... وأنا اللي أ

 عمل النسكافيه ..( !!! و جريت على المطبخ أي فيلم كارتونالشريرة في أ

. مش القياها ناديت على ماما بصوت عالي : ماما هي علبة النسكافيه فين .

 ؟

ردت ماما : " عندك في برطمان مربة الفراولة "                                                         

من برة بتقول لطنط جيجي كل حاجة أنا فراولة !!!! و سمعاها بعدها المربة 

هتسألني اللبن فين .. و قعدوا و عملها بنفسي .. و لعلمك شوية اللي الزم أ

القي اللبن لوحدي .. مم اللبن اللبن نا الزم ألت ال أيضحكوا و يقهقهوا !!! ق

اللبن اكيد في التالجة هي دي عايزة سؤال !!! فتحت التالجة .. فجأة 

كلها الحاجات اللي فيها مابقتش مفهومة ..وكأني فتحت كابوت عربية .. 

له .. أسال فتح في ده ككياس و حلل !! أوف هو أنا هفضل أعلب مقفولة أ

ني !!! سامعاهم بيتوشوشوا حاسه إنهم بيتكلموا عليا .. مع إ ماما و خالص

بان الخايبة ودام حد غريب .. مش الزم أفينيش أقلت لماما ميت مرة ماتكس

 الغبية اللي ما بتفه..

 " فين النسكافيه يا دينااااااا " 

 " حاال  حاال  يا ماما "

 " القيتي اللبن ؟ " 
 ه القيته " .لكن عزة نفسي منعاني قلتلها " آ ؟ هو فين أل نفسي اقولها

. مفتاح ببص في رف التالجة في لمحة سريعة لقيت .. لقيت مفتاح النجاة .

 تصرف  !!!الحياة .. الجيش بيقولك إ

عملت النسكافيه و دخلت بسرعة لميت شعري و خرجت للصالة !! 

بجاحة طنط جيجي !!! لمواجهة رغي طنط جيجي .. لغة طنط جيجي .. 

 !!!اللي ما بتغيروش  تربون طنط جيجي

 هال بدودو !! طنط جيجي : أهال أ

 تفضلي ) وقدمتلها النيسكافيه (أنا : إزيك يا طنط إ



نتي زينات صدقي ا دينا عايزين نفرح بيكي بدل ما إيه يطنط جيجي : جرا إ

 كده !!!

و كملت حكاية كانت  ه بدأنا الفقرة .. و قامت باصه لماماقلت في سري آ

 جي ..ابتقولها قبل ما

قعدي وي كل شوية أقولها أقعدي عدلي منصور .. أشقية أالبت بنتي  -

و هي تفضل تترامز جالل برضه .. أخرة ما زهقت قلتلها  عدلي منصور

بني اللي دلوقتي ما شاء هللا بقى هجيبلك أحالم اللي بيخوف !!! الواد عمر إ

حلي القميص و مبين تامر من كام يوم و فاتهاني رمزي .. كان خارج 

لميس الحديدي فيه حسه كان  تنرفز و قامحسني .. أبوه كان قاعد جنبي إ

صل الشارع .. قاله شكلك شريف مدكور أوي .. خليك بريل !! أخر جايب آ

يام الخطوبة الحال الفيفي عبده ابدا  !!! ده أنا فاكرة حتى أجوزي مايحبش 

عند الكيم كاردشيان و حلف ما أخرج كده أبدا  يق من كنت البسة بنطلون ض

 !!!! ..أيوة بيهشام الجخصله بيهشام الجخ عليا .. أ

ثرت على = بسمع طنط جيجي و مش مصدقة أد إيه القعدة أودام التلفزيون أ

 لغتها !! القيتها قامت بصالي و قامت باصة لماما و قالت ..

نا جايبة لدينا عريس .. الواحد يا أه قولك .. دسكتي صحيح ده أنا نسيت أإ-

 شيخة بقى عنده محمود بكر !!!

 محمود بكر !! ALسمه قلتلها : يا طنط إ

ه لونها مصطفى يه عينيرميت إفيه و كملت كالمها : عريس إنما إوال كأني 

خالقه مصطفى حسني .. و دمه قمر .. الواد  معاه ساويرس في البنك .. أ

 باسم يوسف !!!

يعني .. عايزة  نتي يا دينا ماتزعليش منيو قايله : بس إ وقامت بصالي

م في أالسبوع مها عملي مها رادميس و يبقى فيه يوه إبدأي إتدرة شوية .. آ

 نتي عايزاه !!!!أحمد كلي اللي إ



طبعا انا كنت في قمة الغيظ من كالمها .. ماما الحظت فقامت مغيرة 

لدوشة اللي كانت في الشارع ا يهار و قالت : صحيح يا جيجي ياختي إالحو

 مبارح بليل دي ؟؟إ

مبارح مسكوا واحد ا ساتر الشارع بقى حاجة تقرف .. إطنط جيجي : ي

في راسه و سابب  بيحمدي الوزير واحدة .. و قام البواب مديله بأحمد السقا

 مه !!!!له مرتضى منصور أ

ستغراب و بعدين طنط جيجي قامت واخدة بق من النسكافيه .. و سأالني با

 يه ؟بتستطعم : النسكافيه ده .. على إ و هي

!! فعملته نسكافيه بميكس ! الصافيناز في التالجةنا ماالقتش قلتلها : ما أ

 ستعارة مكنية !!!! يكس شوكوالتة دي بجد مش إ.. و على فكرة م شوكوالتة

 

 
 

 



تبرق و مة عايزة إيه عمالة تبرق نا ما كنتش فاهماما قامت مبرقالي .. بس أ

يكس نا عملت النيسكافية بممش فاهمة !!! هل هي بتبرق عشان أ ناأ

حرجت طنط جيجي و ال يمكن بتبرق حركة شوكوالتة .. وال بتبرق عشان أ

و ال  Kent قول لنهاردة الصبح .. ال بتبرق عشان أعصبية جديدة جتلها ا

 يمكن بتبرق عشان ...

ك " ده ماما قاطعت تفكيري و د دماغهو انتي مش عندك مشاوير يا دينا ق" 

 هي بتجز على سنانها !!

 د دماغي " رديت بمنتهى الهدوءيا ماما يا حبيبتي عندي مشاوير ق ه" آ

يه " مش عارفة ليه ماما محسساني ذن بقى و نشوف ورانا إأ" طب مش نست

 ني حابة القاعدة بتاعة طنط جيجي !!! إ

يه إنت نفسي على الميزان .. مم هللا ول حاجة عملتها وزأ .. وضتيأدخلت 

ام .. هو نأمبارح قبل ما إنا لسه وازنة نفسي أتنين كيلو !! ده إنا زايدة أده 

 وال بتخن لما بفكر في األكل !!نا نايمة أنا بتخن و أ

 رن الموبايل 
 ختي بتتصل ..ندا أ

 عرووستنا .. ها جاهزة ؟ -
  = ال و هللا يا نودي لسة .

 نا و رامي و العيال كمان نص ساعةهنعدي عليكي أطب بقولك  -
 = ليه ؟

نتي يا بنتي مش عايزة تشتري حاجات لبس و بتاع !! هو هيوصلنا إ -
City stars  وهيقعد بالعيال في ال !! kids zoon!!! 
 نا هجهز حاال ... سالم.= طيب تمام أ

 



بطقم ي ن كل قاعدة مع عريس بطلعلأحلى حاجة في مقابالت العرسان إ

ول و ال حاجة .. بوافق اني اقعد مع أجيب جزمة جديد .. لما ببقى محتاجة أ

 عريس يتقدم !!!

 

 نتي لسة قاعدة .. مالبستيش !!!يشيلك و يحط عليكي .. إ -

 = يا ماما لسة قافلة مع ندا .. هتعدي عليا !!

 طب شهلي يالال .. -

 = حاضر !!

 ..و ماتنسيش تجيبي الجاتوة .. و روحي للكوافيرة -

 يدك على فلوس !!!= طيب إ

 نتي عايزاه من البوك!!!خدي اللي إ -

 كبر من كده.= بوك إيه يا عسل .. الموضوع أ

 ليه .. إن شاء هللا. -

 = هجيب لبس إن شاء هللا.

مم ماشي يا دينا .. بس ياريت توافقي بقى على العريس اللي جايلك ده ..  -

 !!!شتكى طولتي .. الصيني اللي تحت سريرك إعشان 

 = طولت !!

 ؟ده العريس رقم كام يا دينا  -

=هو كان جه حد مناسب و قلت أل يعني ..مش كفاية بوافق على طريقة 

 المعاينة دي !!!

 ليه و هو فيه طريقة تانية و أنا ماعرفهاش؟ -

 ه فيه .= آ

 بوكي سمعك هيعمل فيكي إيه !!!نتي عارفة لو أإ -

.... = 

 حمد إبن خالتك عيبه إيه ؟اللي مابيعجبكيش العجب .. ماله أ ما إنتي -

 = إنه إبن خالتي !!!



 بن إصالح ؟وتامر إ -

 هو بيتكلم!= بيتفتف و

 واللي كان جايبهولك خالك ؟ -

 بتبرز مفاتنه !!!  skinnyبيلبس بنطلونات  =

 .وإيه المشكلة واحدة واحدة هيتغير -

رف تفكير البنات عامل ت مش عان=اه و ماله و هقوله  أنا بغير عليك .. إ

و سمه هيبوظ و هيلبس غصب عنه واسع أكيد بعد الجواز جإزاي !!! وأ

 عبايات !!!

 ظن مايتعيبش!!!تريقي بقى .. ماله الدكتور اللي أبوكي جابه أنتي بتآه إ -

يادة .. و بليل في المستشفى !!! في الجامعة .. الضهر في الع الصبح =

 نايم بقى وال إيه !!!! تجوزوا و اتفرج عليه هوأ

 صال مابيعجبكيش العجب !!إنتي أ -

 = ال فيه اللي عجبني و مجاش تاني .. عادي نصيب !!!



 
 رن الموبايل كارال صاحبتي بتتصل ....

 متى؟يوم ماجاشي و بتاع .. هم جايين إ حلى= عرووستنا ... لسه أ

 نا عارفة .. على الساعة تمانية باين!!!أ-

 = طب بقولك ..

 قولي -

بتاع هذا هو شكل    Facebookبتاع ال   Application= عارفة ال 

 زوجي المستقلبي ؟

 ممم -

 يه عشان يطلعلي حسن الشافعي ؟= أعمل إ

 تعملي إيه عشان يطلعلك حسن الشافعي !!!-

 ه كل مرة يطلعلي وائل كافوري!!آ =



 طب ما وائل حلو .. حد طايل !! -

تنين نفس الزوج هيبقى إحنا اإله طلع لجودي سمير .. و مش صلأ =

 المستقبلي!!!

 نا نقصاكي !!!بت إنتي هبلة .. هو أ -

 بتاعتك .. حسيتك مضايقة .  Status= يا دن دن بفكك .. قريت ال 

 ه مأنتي فاهمة بقى الضغوط بقى بتاعت اليوم الجميل ده !!!آ -

وال تحطي في دماغك .. خلي عندك ثقة في نفسك .. سرح بخياله وقالك  =

.. قوليله   Kim Kardashianبجسم    Scarlett Johanssonبحب شكل 

برضه عادي !!!! قالك   Kim Kardashianبحب شكل خالد سليم بجسم 

تجوز رائد فضاء !!!! وز دكتورة .. قوليله و أنا كان نفسي أتجكان نفسي أ

 كل مايصعبها عليكي .. خليها مستحيلة عليه !!!

 نتي عسل !!! وهللا إ -

 =ماقولتليش بقى ..

 إيه ؟-

 = يطلعلي حسن الشافعي إزاي؟

 يا بت يالال عشان مستعجلة !!! -

 وي .. مستعجلة خالص !!!= مستعجلة أ

..وأكيد واقفة تحت !!!!  waitingختي على ال سالم بقى عشان نادو أ -

 سالم. ييديكأبوس إ

 

أختار  لبست بسرعة و أنا عمالة بفكر ..هو أنا ليه مش مخيرة حتى في إني

ختار صالونات !! صال في حد مخير يأتجوز حب و ال صالونات .. وهو أ

ات ده إيه غير واحد شغال في الخليج و راجع مصر نوو هو عريس الصال

في الصيف يعاين كام بنت فاإلنجاز.. أو واحد بعد ما عرف بنات و عاش 

هم  !!حياته معاهم صحى من النوم فجأة لقى نفسه عدى التالتين بكام سنة 



مش فاهمين إحساس البنت و هي بتقابل واحد غريب و بتتخيله و هو 

المقابل في بنت تانية قاعدة بيلمسها .. مش حاسين بخوفي فاللحظة دي .. ف

رابيزة قصادي نظرة عنيين حبيبها ليها حضن .. لمسة إيده حلم !! كل على ت

..كأني المسدس اللي عليه  وا من التهمة اللي عندهم في البيتهمهم يخلص

 البصمات ..!!

 

نتي عايزاها يا حبيبتي و هاتي الفلوس اللي إ " خديلقيت ماما بتخبط عليا 

اللي نفسك فيه " وقامت مدياني الموبايل و قاياللي " خالتك عايزاكي .. 

 ردي " 

 = ألو .. يا خالتو.

 عرووستنا. -

 يه ده يا خالتو .. حضرتك عرفتي؟= إ

 ال حاجة ال ماعرفش و -

 دي؟ عرووستنايه أومال ..إ =

قلش لحد إني عارفة إن جايلك عريس الساعة مك نبهت عليا ماأصل أ -

 تمانية.

 ه يا ما شاء هللا على النباهةآ =

 يا حبيبتي في الشغل إبقى عدى على رنوش -

 ليه؟ =

 عشان تاخدي الجزمة الكعب !!! -

 = طيب حاضر

 .بن حالل إيس ياكي تنسي .. و إن شاء هللا يطلع العرإ-

 

 

 

 



ختي .. و زمان جوزها بهدلها .. و نزلت جري ألني كنت متأخرة على أ

مرات البواب بتبتسملي و بتقولي " عروستنا نهارك فل صباح نزلت لقيت 

و ليلك شربات بإذن واحد احد " و لسة هتزغرط .. قلتلها " بس بس .. 

 جبتي الكالم ده منين ؟" 

 ساعدها في ترويق الشقة يا أبلة العروسة "" الحاجة قالتلي أطلع أ

 حنا هنضف يبقى فيه عريس "" وهو معنى إن إ

 نتوا كل مابتروقوا الشقة الصبح .. بيجلكوا شاب بعلبة شكوالتة بليل "" مأ

 " يا سالم على المفهومية "

 " شوفتي إزاي يا أبلة العروسة "

 

مي .. كأن ختي راز ألقيت صوت كالكسات بالهبل جاي من عربية جو

ني جاية .. كان معاهم العيال فريقيا ..شاورتلهم من بعيد إمصر خدت كاس أ

تسع سنين لمض قاعدين ورا في العربية ..موني و تيمو و بيري .. موني 

لمض ..بيري تلت سنين لمضة  .. دخلت العربية و  نربع سني.. تيمو أ

 كأني داخلة أولى تالت ..

 

 صب عني !!!نا : معلش يا جماعة وهللا غأ

 حنا بقالنا ساعة واقفين !!!ندى: يا بنتي إ

ة هو الساعيا أنتي رنيتي علاعة إيه ) طلعت الموبايل ( شوفي إنا : سأ

 ه وهللا !!!هو .. آواحدة و عشرة ..و دلوقتي و نص أ

 رامي : وال يهمك يا عرووستنا !!

 نا : عروسة !!أ

 نا قلتله !!ندى : وهو رامي غريب .. أ

 نتي هتبقى عروسة؟ختي ( : دودو إإبن أموني ) 

 ه ممكن يا موني أنا : آ

 موني : هو جوزك اسمه إيه ؟



 نا : تصدق يا موني ماعرفش !!!أ

نك إزاي ؟ يعني .. يعني ..عرف إزاي إصال عرفك موني : دودو هو أ

 عروسة؟

 رامي : بس يا موني بطل كالم شوية!!!

 

طفال في سئلة..األجواه أ و مش بيتكلم حسيتموني فضل ساكت شوية .. 

نا جيت ير ..زي الوجود؟  ربنا؟..  بابا أالفترة دي بيبقى عندهم أسئلة كت

سئلة كتيرة زي كده .. قام مطلع دماغه بين ف مدكور؟  أإزاي ؟..شري

 بتاع باباه و مامته و قال لباباه ..اللي أودام  الكرسيين 

 

 بابا ممكن أسألك سؤال؟ -

 = إسأل يا حبيبي.

 انت و ماما عرفتوا بعض إزاي؟هو  -

 = يااه يا موني ..صدفة رهيبة ..هييح الجواز ده فعال  نصيب.

 إحكيلي يا بابا. -

نا كنت نازل من عند الدكتور بعدي الشارع هب سمعت أص يا سيدي = ب

ني بعربيتها هب قامت نازلة و في صوت فرملة هب مامتك القيتها بتخبط

 ساندوتش جراله حاجةمهم القلتلها ال كويس؟نت بتسألني إيديها ساندوتش ..إ

.. 

 !!!! ابا ده فيلم كده رضا بتاع حلميب-

 !!كملهولكأما أوي استنى أيا حبيبي فيلم حلو  =

 زاي ؟إيا بابا بجد بقى قولي قابلت ماما  -
 .هييح الجواز ده فعال نصيبرهيبة...صدفة موني..يااه يا  =

  !!باباحكي بقى يا إ -

وماكنش فيه  سمي خالد المصريإقابلت مامتك في شرم الشيخ و كان نا أ =



هربنا رافض جوازنا.. و باباها كان حد في شرم مايعرفش خالد المصري.. 

غنية حبيبي يا عاشق كانت شغاله و ماتقوليش ده فيلم أو قعدنا نجري و

 !!!! شورت و فانله و كاب

 !!!بالش.مش عايز تحكي كاب..ه ده شورت و فانلة و آ -

  !!نصيب.هييح الجواز ده فعال  رهيبة..يااه يا مودي صدفة = 

 بابا!!حكي يا إ -
  !!مامتك كان معاها خريطة لكنز تحت البحر = 

 !!كنزبجد!!! يه ده إ  -

.جاتلي غطاس...و جاتلي هي وواحد اسمه بيبرس كانت محتاجة دهب.. = 

ظن أز و حبتها هناك و .و سافرنا الجزيرة اللي فيها الكنالغطس..علمها أ

 !!!! الشيطانمكنش على أيامك فيلم جزيرة 

 .يوووه خالص يا بابا  -
شافتها و هي نا كنت بدور على واحدة طويلة و عمتك أ.زفت..خالص يا  =

.وخالصة القعدة شوفتها..تفقتلي على معاد و رحت إو عند دكتور السنان 

.بنحب حماقي و البسلة و مشتركة..تنين كان بينا كام حاجة حنا اإلإن إ

!!  إبن الرخمةرتحت يا إتجوزنا !!! إوخدنا باألسباب دي و كريستيانو!!! 

و مفيش فرجة على  اقعد عدل بقى و ماتتكلمش لحد ما نوصل !!تفضل إ

 نا عرفت دلوقتي درجاتك الزفت دي بتجيبها ليه !!!تليفزيونات .. أ

 

 



 
نا .. و بدأنا أ  Kids Zoneي ال . رامي قعد بالعيال ف  City Starsوصلنا 

واللي بعنوان مش بدور على حاجة معينة ..  Shoppingو ندى رحلة ال 

 دخلنا محل كده ...

 

 أنا : مفيش حاجة عدلة .

 ندى :طب شوفي البنطلون ده كده .

 وي.أنا : ال ال ده ضيق أ

 نتي مالك قافلة كده ليه؟ندى : هو إ

 نا : هيكون ليه يعني !!أ

 بنتي و هللا ما فارقة! ندى : يا

 نا : الواحد كان نفسه يعيش قصة حب كده .. مش جو بضاعة و جواري.أ



 جه جنبنا ولد كده عمال يقلب في اللبنطلونات .

نه وسط بنات و جاي يجيب ا : شايفة الرومانسية .. ماهموش إوشوشت ند

 .. بقى بالزمة جوزك يعملك كده ؟ Valentineلحبيبته هدية ال 

 بقولك إيه يا دينا يا بتاعة قصص الحب إنتي؟ندى : 

 نا : إيه ؟أ

ندى : قيس و ليلى .. ليلى ماتت من المرض و قيس مات من الزعل عليها 

تجوزت و خلفت .. جاك إتجمد و رووز إ Titanic!! جاك و رووز بتوع 

!! روميو و جوليت .. روميو مات مسموم و جوليت انتحرت .. واألتنين 

بتقابلي فيه  ة على الصالون اإلبيسون اللي إنتى رسمفي األخر بقوا 

 العرسان !!!

 وبعدين قامت ماسكة بنطلون و قالتلي :طب إيه رأيك في ده ؟

 نا : مش عاجبني.أ

 ندى : الكالم وال البنطلون !!

ن الوالد كترت أنا: مش هلبس أنا أحمر .. بقولك إيه إنتي مش مالحظة إ

 حوالينا؟

 د قرب صوتي !!ندى : بقولك إيه لو ح

 نا : ال ال إحنا ننده على حد من اللي بيشتغلوا في المحل !!أ

 ندي : طب شاوري للواقف هناك ده ... بسرعة !!!

 مرك يا فندم.البياع : تحت أ

نتوا إزاي تسيبوا الوالد يدخلوا قسم البنات كده .. مش عارفين أنا : هو أ

 ناخد راحتنا !!

 صال قسم حريمي !!!!دناش أالبياع : ال يا فندم إحنا ماعن



 
 

ول ما خرجنا ن الضحكة بالعافية من الكسفة.. وأخرجنا من المحل كاتمي

لينا !!! القينا محل مكتوب عليه أحلى كلمة ضحكنا ضحك كان هيغمى ع

ي بنت .. الكلمة اللي بتخلينا كلنا حيوية و نشاط .. الكلمة ممكن تسمعها أ

نها تدخل المحل ( !! الكلمة دي كافية ألي بنت أ Saleاللي كلنا بنستناها ) 

 !!!! ى و لو بيبيع مكن حالقة رجاليده .. حت

 

 .%70ندى : بقولك إيه الحاجات اللي هناك دي عليها 

 وباا تعالي نشوفهم.أنا : أ

 ندى: بصي الكارديجان ده تحفة !!

بتبقى  المقاسات كلها saleال  ..القي مقاسي أنا : مممم .. بس على هللا أ

 صغيرة !!

 و علم غيب !! فبقولك قصة الجواز دي في األول و األخر نصيبندى : 



نا كنت عايزة نصيبي حاجة تفرح ي هو أنا قلت حاجة .. بس أأنا : يا سيت

نتي مكنش حنين .. الحياة هتبقى صعبة أوي و إقلبي كده !! الراجل لو 

 فاهمة .

ش متجوزة رامي عن حب .... نا مخلفة تالتة و حامل و مندي : يا بنتي أ

 هم حاجة في الراجل إيه؟عارفة أ

 ؟نا: إيه أ

 نه يكون راجل !!ندي: أهم حاجة في الراجل إ

 نا : مش القية !!أ

 ندي : المقاس وال الراجل ؟

نا : لما بشوف سارة سمير مع خطيبها و إزاي منسجميين !! ولما يرخموا أ

بحسهم   couplesدمجر بحسهم مشعلى بعض و يموتوني من الضحك 

 نتألقش كده زيهم !!  تجوز واحد وخالص ..و ما!! بقول ليه أدويتوا 

 مور بتهدى .ى : وهللا يا بنتي بعد الجواز األند

 . ه اللي هيهديها يعني أنا : ممم .. و إي

 سمه الدوبامين !!دى : هفهمك .. علميا  فيه هرمون إن
 بلة الحكيمة ؟انا : و ده ماله ده يا أ

طفال األبييفرز عند مثال  ندى : الدوبامين ده هرمون السعادة .. الهرمون ده 

طفال بيضحكوا كده تالقي األ بشكل كبير و بيقل كل ما الواحد كبر .. عشان

 ي حاجة ...على أ

 انا : طب ده إيه عالقته بأمي ؟

ندى : هورمون الدوبامين ده بيفرز بشكل رهيب  في بداية اي عالقة 

خص .. بتبقى فرحتك زي فرحة الطفل بلعبة جديدة .. لكن مع إعجاب  بش

التعود على الشخص ده .. الدوبامين إفرازه بيقل .. زي تأثير المخدرات 

ول .. فبيقل إنبهارك .. سعادتك .. وتبدأ كده .. بعد فترة ما بتأثرش زي األ

رت نها ظهبان العيوب .. العيوب دي موجودة أصال .. لكن إنتي بيتهيألك إت

فجأة .. حتى تالقي المعظم يقولك كان بيمثل في االول .. هو وال مثل وال 



رة بقى الدوبامين بيقل خالص بعد قد الفك ي عامية !!نتي اللي كنتحاجة .. إ

و  وال بعد ماتلبسي و ال بعد سنة مثال؟ سبوع تعارف إيه .. بيقل بعد أول أ

 !!   تتجوزي

نا عايزة هرمون الدبدوبين .. مالي و مال هرمون الدوبامين .. أ ناأنا : أ

 الشوكوالتات و بوكيه الورد .. 

 ندى: تقريبا  كده .. مش هتالقي !!

 نتي قصدك المقاس و ال العريس ؟أنا : إ

 

 

 
!! ندى قالتلي هروح  X-smallنا و ندى عندنا حالة يأس من ال أخرجنا 

بنها زانق جوزها بأسئلته ! إمي و العيال .. طبعا  زمان موني طمن على راأ
 الميكس شرب نسكافيه بدل النسكافيهأ Cafeي في أ قعدا روحقلت أ

 شوكوالتة بتاع طنط جيجي !! 
أحمر .. كله ماسك نفس الدبدوب األحمر  لبس .. كله البس Cafeفي ال 

تقبض من إجليتر .. قلبي ال نفس .. كله بيسبل نفس التسبيلة ..كله عليه



!! ثم إني ماعرفش إزاي كائن  اللهم اجعله خير المنظر الرومانسي ده
بوك و أنفس تبريقة  –بيبرق يعني  –مترهل بكرش و عينيه بتصغرلك ال
 –عايز تشوف إيه اللي ضيوف جايبينه  نتوا عندكوا ضيوف وأومك ليك أ

 يبقى رمز الفالنتين .. ده رمز الهالوين !!! إزاي حيوان الدبدوب ده

نا كريم .. أو قالي " مساء الخير يا فندم ..  waiterقرب مني ال  
 ." ؟ non smokingوال  Smoking areaحضرتك تحبي تقعدي .. 

 ماهو " ..وعيني بتبص على الترابيزات .. طبعا   nonsmokingقلتله " ال 
تنين بيحبوا في إقعد في ترابيزة حلوة جنب أعايزة بما إني هقعد لوحدى 

.. براهيم سمع شوية كالم حب من بتاع محمد إأرمي ودني معاهم أبعض و 
على ترابيزة .. ببص قعد أودامي و بيشاورلي أماشي  waiterكان لسه ال 
 تنين بيتخانقوا..إجنبي القيت 

 نا آسف !! أحبيبتي سالي  - 
 ) ........... ( = 

 نك هتضايقي !! إحبيبتي معلش ماعرفش سالي  -
 .. نتكلم بعدين لو سمحت !!! عمرنا مش قادرة أتكلم دلوقتي يا أ= طيب 

 ن الموضوع هيزعلك !! إعرف أوهللا ما  - 
 قلت بعدين عشان بجد مصدومة فيك  عمر= يا 

 معقول يا حبيبتي نزعل من بعض يوم زي ده !! -
و ميرسي أوي إنك نكدت عليا في  روح لو سمحت ..أنا عايزة أ عمر=  

 .يوم زي ده

نا عايزة حاجة أ..  ليه قعد وسط الخناقة ديأ..خالص  اكواال ال ..مش طالب
وي .. أتنين قاعدين مندمجين إ.. القيت .. حاجة كمانجات كده رومانسي 
 نا هقعد هناك " أو قلت "  waiterشاورت لل 

 "  smoking area" بس دي حضرتك دي قالي 
شرب أبدأ أاللي يجننوا دول " قررت  coupleنا باصه على ال أقلتله و 

" .. قعدت هناك على الترابيزة اللي من ساعة ما غليت سجاير يا كريم



جنبهم ..و رميت ودني في الطفاية اللي في نص ترابيزتهم بالظبط .. يالال 
 سمعوني حاجة حلوة .. 

 حبيبتي الهدية عجبتك !! -
 .. = تحفة يا عمري 

 ) ياخد نفس عميق من السيجارة .. و يخرجة بشويس وهو بيتكلم (
 نا فيه حاجة مهمة الزم اقولهالك !! أحبيبتي  - 

 = قول يا حبيبي ! 
 نا مش .... أ -

 يه يا فندم؟ إكريم مقاطعهم ( تشربوا ) يدخل 
 تنين ليمون !! إتنين ليمون .. إ -

 ختار العص... أنت مادتنيش فرصه إ= حبيبي 
خري زفة عربيات !!! لكن فرح أنا أخر كده مش هعمل فرح .. نا من اآلأ -

نا مش أستغفر هللا العظيم ... أقعد نسقف على أسماء هللا الحسنى بقى .. و ن
 هد... 

 = و نرقص يا بيبي على سامي يوسف 
كرسي الجنية في  200نا مش هدفع أ.. لو سمحتيماتقطعيش كالمي  -

لم عليها سأمد إيدي أاللي بتكرهني اللي كل ماجي لمروة بنت خالتك الزفتة 
ط زوزو عمتك اللي صال  بتسلم !! و ال طنأوهي  تقولي مابسلمش على والد

 لما بيتحولوايه !! وكله كوم و ساعة البوفيه كوم .. إسمي إمش عارفة 
 !!!  ألكلي لحوم الرومي 

 نت بخيل بقى !!! إ= ال ده 
 يه !! إطعتيني مرة تانية مش هقولك هعمل لو قا -
 يه هترميلي الدبلة !!! إ= 
نا مش هعمل فرح ونتصور عند أي إبن أو هلغي عصير الليمون !!!! أ -

د كده عشان يصورنا في أوضاع مخلة و قدفعله أو  photographyلذين 
اليكات على قفايا !!! و مش عايز عنده وياخد  pageيحطها على ال 

على شكل  foundationعبارة عن علبة  make upشوف وشك ب أ
 عروسة !!!



 = وده بقى كالمك وال كالم مامتك !!!  
جنية من ورا ضهرك ؟ و ترميه لمين ؟  1000ليه ترمي بوكيه ورد ب  -

صال  على والد و هي أ سلمشللي بتقولي مابا -لمروة بنت خالتك الزفتة 
نكوا مش إحلفي كده إجئين .. اقال يعني مش متفقين مع بعض و متف -بتسلم 

 حلفي !!! إمتفقين .. 
 يه ؟!! إ= مالها مروة تعباك في 

طقم االيشاربات على دماغهم  downloadمانا بنات خالتي مايبقوش بي  -
ي بتقولي الل - ربع تيام .. و تيجي بنت خالتك مروة الزفتهأتلت ب قبل الفرح
بحتت كتف وال قميص نوم  - صال  بتسلمعلى والد و هي أمابسلمش 
ه و يكون في علمك بعيدا  عن الفرح آعشانها !!!!! الفرح يتقلب سواريه 

سماء فيها إبداع و ألة مرة واحدة .. مش هسمي عيالنا ..عشان تبقى الزع
سم الزهرة اللي كانوا إ علىقولك األسم ده معناة إيه ؟ تقوليلي أعمق .. 

 و هي خارجة اللي بتحط منه شجرة الدر Perfumeبيستخرجوا منها ال 
 !! قال ريتاج قال !!معناه صبغة شعر حتشبسوت  سم ده معناه إيه ؟!! و اال

نا أ!! ال يا ماما  حسنطب ما سمي بنتي األوركيد أ فراحأليه هفتح قاعة 
 بتاعة زم....سماء مدرسين العربي أعبير  هسمي رشا

سمع في أنا إيه اللي هيخليني أال ال إيه وجع الدماغ ده ..  قلت لنفسي 
ودني من خدت خناقهم ... شكل كده فيه حد حسدهم ماعرفش مين !! 

تنين اللي بيتخانقوا في إنا ماشية كان اللي أ!! و و قمتالطفاية اللي عندهم 
 اخلصوش .... لسة شغالين في الخناقة و م -عمر و سالي  – األول

 وهللا العظيم عملتلها اليك من غير قصد !!  -
 !!!!  عمريه دي يا إحلى مني في أعرف أ= ممكن 

 نتي عارفة صوابعي تخينة و عملت اليك لوحدها !! إحبيبتي  سالي -
فهم عشان تعملها اليك أيه نفسي إحلى مني فيه أيوة شيري عادل دي أ= 

 !!!  على صورتها
 
 



 
 
 

بس مكنش   Pinkمحل عجبني فيه شيميز لونه هينا وأخلنا د..ندى جت 
شاحح في السوق .. البنت اللي   mediumفيه مقاسي .. واضح إن ال
مقاسي بس لون تاني .. قالت فيه منه   storeبتشتغل قالت هتشوفلنا في ال

عشان بحب األلوان قلت لها تجيبهم .. مش   .. maroonو ال  tiffanyال
 نا!! و كمل ولد  tiffanyو ال  maroonعرف إيه الأدي .. بس عشان 
 أنا و ندى كالمنا

 
 و علم غيب فبقولك قصة الجواز دي في األول و األخر نصيب-
نتفرج على  ا  و هونأروح نتفاجئ بيه ..أكده   proposalانا نفسي في=

 صورتنا ستاداإلقي بيتذاع على الشاشة بتاعة الأ.. و في إستاد القاهرةماتش 



وهو نازل على ركبته و بيقولي ويترجاني تتجوزيني و صوت الجمهور 
القي شماريخ و أ قوم قايلة موافقةأعمالين يقولوا دينا دينا دينا و يعلى و

رجاء المكان !! وال يعزمني على مطعم شيك كده و أفرحة عارمة تهز 
لص الالقيه داخل عليا بسامو زين بالجيتار و بيغني قربي ليا و بعد ما يخ

 طبعا  قوله .. اقوله أل أبتسم و عيني مليها الدموع .. و أقولي تتجوزيني .. ي
!!! ده هيبقى حتت  .. إيه الغباء ده سامو زين حد يطلب إيد واحدة و جنبه.. 

  !!! بالهبل  viewsفيديو يجيب اليكات و
 ( ماهي دي المشكلة !!قالتبتضحك  ندى ) و 
 اللي هي إيه؟ = 
  !!الفيسبوك-
  .هوه و أزرقأماهو جميل خالص ماله  =
 ال ال متهيألك -

  !!زرقأيه مش إ =
مش    check inستعراضيةإرتباط لعالقة يا بنتي الفيسبوك حول اإل – 

عارفة فين .. صورة سيلفي سوا و هم بيعملوا إيه .. قال يعني فرحانين 
المهم  بس والعشق سيطر على حياتهم .. و الخروجة بتبقى زي الزفت!!

تها المتغاظة منها الصورة تاخد ليكات !! وبالمرة توصل بيها رسالة لصاحب
د .. و تبعت رسالة تانية لصاحبة حمأيه هي مبسوطة مع إد قعشان تثبتلها 

   !!يه أحمد متهنيإد قحمد القديمة أ
ناس بتغيظ في  pictureي كل الناس اللي مغيرة البروفايليا سالم يعن =

 !!بعض
!!   showطبعا  مش الكل بس المعظم .. النوايا بنسب مختلفة فيهاال  - 

و ليه تعمله تاج في  ؟وإال ليه هيقولها بحبك على المأل وهي متلقحة قصاده 
 ماتشتريها ليه !! فيه فرق بين واحد جاب لحبيبته؟ صورة شوكوالتة 

BMW  واحد جاب لحبيبته وBMW  و صورها و نزلها على ال 
instagram   !! لو واحد عزم واحدة على هابي ميل هيعملها تاج و  حناإ

اللي هو تحرش بالحب و  يا عمري !!هي تقوله ربنا مايحرمني منك 
 .  pureلكن الفعل مش حب .. عشان الناس..خالص 



بعض .. و كمان بينهم و بين بعض  يا سيتي ما جايز بيعبروا بينهم و بين =
 و بين الناس.

  = !!النحية التانية الفيسبوك خلى عالقتها بيه يبقى فيها جموديا بنتي من  - 
 زاي؟إ
   !!غيرهحد نها ممكن تحس إحساس حلو من أتخيلي - 

 ال دي تبقى قليلة االدب =
 وما تبقاش قليلة االدب-
 ازاي بقى إن شاء هللا ؟!!؟=
و ال غيرة صورتها خدت اليك من قريبها اللي كان راسم   statusكتبت- 

خوها في احبتها اللي كانت نفسها تاخدها ألا .. على زميلها .. على صعليه
تكون ى أفكارها و دايما  بتنتقدها !! خت جوزها بتتريق عليها و علأن إظل 

أفعالهم سواء في شكلها في  عندها شخصية جديدة بمعحبين بتستنى ردود
جمهور .. بقى ليها   !! statusفكارها في رأي فيأو في دماغها وأصورة 

بقت نجمة .. كل ده و جوزها و هو وال هنا .. شايفة مراته العادية ألنة بقى 
راءها بتعحب الناس أنية متابع صورها !! النجمة اللي من جماهير واحدة تا

نها صح هتتمسك برأيها بشدة أول نقاش مع جوزها هتبقى واثقة أدي في 
غل هيتمسك برأيه .. مفيش تنازل .. هو كمان نجم شباك لزميلته في الش

   !!النتيجة .. جمووووووووود
   !!ديب بلميس الحديديأو النتيجة عالقة عمرو أ =
 

   tiffanyو الشيميز ال  maroonدخلت البنت معاها الشيميز ال
   Largeغير  maroonنا مالقيتش من الأمعلش يا فندم - 

 هيبقى واسع  Largeأل =
 هيظبط عليكيما هو حضرتك هيكش مع الغسيل و - 

   mediumطب و التاني القيتي منه =
   smallغير ال  tiffanyلألسف يا فندم مالقيتش من ال-
 .وي أال ده هيبقى ضيق =
   !!!ما هو حضرتك هيوسع مع اللبس و هيظبط عليكي-



  !!!ما شاء هللا الشميزات عندك بتفهم اللي البسها= 
 
 
 

 
 
 
 

عشان واضح إننا مش وش  Brand نا و ندا ندخل محل مشأقررنا 
 برندات .. و برضه عشان نفاصل براحتنا بقى 

 
 نسيت أسألك صحيح موني عامل إيه مع رامي ؟ -



حلق من فوق لتحت نا بتزأبوة ليه أنا دخلت عليهم وهو بيسأل أمغلبه ده = 
   !!!نه يتزحلق من تحت لفوقإ.. و كان شبطان 

 هللا يكون في عونما شاء هللا .. ده كان عايز يعكس قانون الجاذبية ..أل  -
 .رامي الحقيقة

 و علم غيب !! فبقولك قصة الجواز دي في األول و األخر نصيب= 
شخصية حد في ساعة واحدة دي صعبة بس قصة إن الواحد يحكم على  -

فلك و وي .. دي عايزة فراسة .. و الواحد يكون دارس علم أبراج و أ
  .كواكب عند كاهن صيني من اللي بيعدي وسط النار وال يتبلش ده

تناشر برج .. إنك تعرفي صفات إسهل من األبراج .. أيا بنتي هو فيه = 
 … بيحب إيه و بيكره إيه و أيامه المفضلة .. ألوانة المفضلة .. أكالته المف

   !!!!!لألتنااااشر -
 ..ألحجار الكريمة المناسبالبرج .. أرقام الحظ .. نوع ا= 
 ..نوع الشايعرف أطب مش عايزاني حجار كريمة !! أختي أنعم يا  -

   !!ال فيفاو  Pes.. طعم الشيبسي .. بيحب يلعب  المفضل
   !!يا جاهلة علم األبراج ده مهم جدا= 
تناشر إحنا مش محتاجين يبقى عندنا إن إنا شايفة أ بصيمهم إيه بس .. -

وي برجين واحد للوالد و واحد للبنات !! برج الوالد ده أبرج !! كفايا 
ودام أ..فاكر نفسه فاهم في كل حاجة .. مثالً نسميه )برج فاكر نفسه( 

سامة أفي العالقات العاطفية فاكر نفسه الماتشات فاكر نفسه مورينيو .. 
نفسه من  منير ..في السياسة فاكر نفسه مصطفى الفقى ..في الدين فاكر

وي و هو بيفتى !! فاكر نفسه دمه خفيف !! فاكر أو بيتكلم بثقة الصحابة 
ول ما ألم بيقولك التوانسة بيموتوا فيه نفسه لو راح في أي حته في العا

يسمعوه بيتكلم مصري !!! من مشاهير البرج رامي صبري عشان فاكر 
ه هو آسمه برج إما البنات فالبرج بتاعهم هيبقى أ نفسه عمرو دياب !!!

ن مفيش بنت في مصر ماقلتش حمت نظرا ألأنا حرة بقى يا أكده و 
حمت إن أنا حرة بقى يا أه هو كده وآبرج  الجمله دي و من مواصفات

كل مواصفاتها قبلها نكدية .. نكدية في الحياة..نكدية فالفيسبوك نكدية في 
مشيتها نكدية في فرحتها بتحب تلعب نكدي كراش .. !!! شكاكة .. 



ة شكاكة في الفيسبوك شكاكة في مشيتها شكاكة في شكاكة في الحيا
فرحتها و بترقص على شيك شك شوك !!! من مشاهير البرج جارتها 

اللي في التالت عشان جوزها جابلها عربية ..وده طبعاً بعد ما قالها 
و ممكن حتى أحمت !!! أنا حرة بقى يا أاتعملي بيها إيه قالتله هو كده وه

ن كلنا حد و نسميه برج المراقبة نظراً ألندمج البرجين في برج وا
مركزين مع بعض وكلنا بنراقب تحركات بعض .. على الفيسبوك 

الناس اللي بتراقبك في العربيات .. كومنتاتنا اليكاتنا .. أو في الشارع 
نت إو نظرة البواب للكيس اللي ألي جنبك على ما اإلشارة تفتح .. ال

مشاهير نت طالع بيتكوا .. كلنا بنراقب تحركات بعض .. من إشايله و 
 ة و مرات البواب !!من الدولأالبرج المراقبة 

 إيه يا دينا الجنان اللي بتقوليه ده = 
 نا نفسي بجد في إيه؟ أعارفة يا ندى  -

  .ه تتجوزي حب .. عارفينها ديآ= 
 أل.. إيه الهيافة دي  -

 أومال؟= 
إحنا بقالنا ساعتين بنلف ماوصلناش لمرحلة دخل بروفة بقى .. أنفسي  -

   !!!البروفا
 

. قلت لندى تعالى جنيه . 300القيت كده شيميز عجبني مكتوب عليه 
 .كام  هخرأنشوف 

 
 خره كام ؟ أ: على فكرة إحنا زباين المحل .. نا أ

 نتوا بس زباين المحلإيا فندم عشان  250الراجل : 
   !!اول مرة نيجي و اكسب زبونبس .. إحنا  200ندى : أل هم   .

 خالص 200الراجل : أل مش هينفع 
 
 لراجل.جنيه و اديتهم ل 200طلعت  
 



 ؟يا فندم  الراجل : ليه كده 
  !!!حمتأنا حرة بقى يا أنا : هو كده وأ 
 
 

 
عيني .... و كنا في طريقنا للكوافير ركبت العربية .. كنت مرهقة جدا 

و رامي و كانت العيال نايمة برضه .. .. صحيت شوية غفلت من التعب 
 ندى كانوا فاكريني لسه نايمة و كانوا بيتكلموا ..

 
 

عامل زي الصندوق  نتي عارفة الكوافير الحريمي ده بالنسباليرامي : إ
نتي عارفة أيام !! إسمع عنه لكن ماعرفش فيه إيه ...األسود كده .. أ
بقى معدي و بتصادف إني ألحظات حياتي اللحظة اللي سعد المراهقة من أ



بلمح على بشوفه أول ما الباب يتوارب .. واحدة داخلة الكوافير .. أووبا 
صفر واللي ماسكة سجارة ..كنت شعرها أو اللي عاملة   cutاللي البسة 

 بحس اني دخلت شقة دعارة !!!
المحترم قضى  ختهاجوز أإيه !! تلم يا رامي .. دينا تسمعك .. تقول ندى : إ

 ودام باب الكوافيرة !!!!مراهقته أ
لما كنت بسهر فكرتيني  : بمناسبة المراهقة ... ) و هو بيضحك ( رامي

قطة بالظبط على الل بيقوم يشربأبويا دايما  .. كان وال حاجةعلى فيلم فيديو 
طول و وناس محروقة  قسم باهلل فيلم حربياللي فيها البوسة .. و يبقى أ

باصصلي من  أبويا يقومو .. واحد عدت مشمرة كمامها الفيلم مفيش حتى 
بقيت بقى أول ما تيجي ف!!!  وإتخمد فوق لتحت و يقولي إقفل الزفت ده

البوسة أعرف إن بابا هيقوم يشرب .. أجري بإزازة المياة عليه قبل ما 
 يطلع من أوضته !!

 ؟: و كان فعال  مش بيقوم تاني) بتضحك (ندى
 رامي ) محبط ( : أل كان بيقوم يدخل الحمام ساعة الرقصة .

 هو ده أخرك يا روميو رقصة .ما ) بترخم عليه ( :  ندى
 كنت مقطع السمكة و ديلها . نا قبل الجوازي ماتعرفيش أاسكتي إنترامي : 
 ما بتعرفش تقشرأنا شوفتك بعد الجواز  ..  ( : أل بنبرة جتك نيالندى ) 
 يا روحي . سمك

نا بور العيال اللي عندنا ده .. ده أرامي : اللل لل للل ال .. و بالنسبة لطا
 ونار !!!فكر اجيبلك هدية الفالنتين جهاز سب

 فين هدية الفالنتين ؟( : صحيح يا بيبي غامز تقامندى )
 .حالوتك يا فايزة ( : بليل يا نونة  بنبرةرامي )

 
قمت قارصة   بعد كده إشتباكات باأليدي!! خفت يحصل.. دخل القيت الزم أ

 .هميلوا تيمو و موني عشان يصحوا و يعيط



رت لرامي إنى ضيعتله .. قلتلهم مش هتأخر اعتذوصلنا عند الكوافير 
الليل كمان  ضيعتلهكون ال من التعب اللي تعبه النهاردة أالنهار كله و إحتم

. 

 

 

 

دخلت عند الكوافيرة كانت زحمة شوية .. بس معظم الزباين عارفاهم من 

قبل كده !! مدام إيمي حوالي 38 سنة منفصلة عن جوزها بس إيه ست مزة 

و دلع أوي تحسها غادة عبد الرازق كده .. مدام صفاء حوالي 50 سنة 

متجوزة و مش طايقة نفسها على طول .. سلمى 29 سنة حامل و أكيد 

متجوزة .. نور 21 سنة مخطوبة و أكيد مش حامل غالبا  يعني .. و أخيرا   

فيروز الكوافيرة اللي ضاربة األوصة أوكسيجين و على طول و هي بتتكلم 

 عاملة إيديها على شكل واحدة بتنشف المونوكير.

 دخلت قعدت .. و كانت مدام سلمى الحامل هي اللي قاعدة بتقص شعرها 

 سلمى الحامل : فيروز أنا عايزة حاجة تمنع تساقط الشعر.

 فيروز : يا مدام سالمة هو الحمل كده.

 نور المخطوبة : أنا كمان شعري بيقع جامد كل ما أغسله.

فيروز : تالقيكي بس متوترة عشان الفرح قرب يا أنسة نور .. هي 

 الخطوبة كده !!

طنط صفاء : طب ما أنا متجوزة بقالي 15 سنة و برضه شعري بيقع كل 

 ما أسرحه .

 فيروز : ال يا مدام صفاء كتمة اإليشارب بتعمل كده .. الشعر الزم يتنفس.

 إيمي المطلقة : طيب أنا مش محجبة و برضه شعري بيقع عادي .

 فيروز : ال يا مدام إيمي تعرضه للشمس كتير بيعمل كده !!



أنا : أنا مش متجوزة وال مخطوبة و ال مطلقة و ال مرتبطة و ال حتى بسلم 

 على والد و شعري بيقع جامد !!

فيروز : ما هو عشان مش متجوزة و ال مخطوبة و ال مطلقة و ال بتسلمي 

 على والد شعرك الزم بيقع جامد. 

فيروز كانت بتقنع الكل و الكل بيقتنع عادي !! فيروز كانت عارفة إن كل 

واحدة فينا عندها هاجس مستخبي وراه وسواس بيسوسلنا إن هو ده سبب 

المشكلة .. فيروز كانت بتواجهنا بالوسواس ده .. فكنا بنقتنع بالسبب 

بسهولة.. فيروز كانت فاهمانا كويس أوي .. عارفة إن كلنا واحد و تقريبا  

 الفرق بينا شعرة.

 طنط صفاء : إال يا سلمى مفيش حاجة في السكة ؟ 

 سلمى الحامل : بالنسبة لبطني اللي قد كده يا طنط؟ 

 طنط صفاء : يعني مفيش حاجة في السكة ؟ 

سلمى الحامل و هي ماسكة بطنها : وهللا ما ماخدة أنا كبرت على اللعبة 

 دي.

 طنط صفاء : يعني مفيش حاجة في السكة ؟ 

سلمى الحامل : وهللا حامل .. ده انا حملت مخصوص عشان السؤال 

 الشهري بتاعك ده يا طنط صفاء.

 قامت طنط صفاء باصه لنور المخطوبة : مفيش حاجة جاية في السكة؟

في تانية بت يا طنط .. بس لو فيه حاجة جاية طختلمخطوبة : أنا إنور ا

 نا مابحبش أتحسد إال عندك.أ .طبعا  .السكة هقولك 

 قامت طنط صفاء بصالي : مفيش حاجة جاية في السكة؟

  أنا : فيه واحدة ستافت كراست جاية في السكة!!

  إيمي المطلقة : قبل ما تسأليني .. اللي كان جاي في السكة ..  خد سكة.

 



عمري ما فهمت ليه طنط صفاء مهتمة بتفاصيل حياتنا .. تطور عالقاتنا .. 

هيفرق معاها إيه !! ده أسلوب ضغط زي أمريكا كده لما تقولك إحنا بنراقب 

خد لقب طنط هبقى زيها أنا لما أكبر و أهو قيقة واحدة .. إيه ده دالموقف !! 

أل دقيقة واحدة  المونيكير !!! تمين غيرخلف..مين  إتجوز..؟ ههتم بمين 

تانية بقى مأنا بركز في مين عمل اليك لمين .. و إيه ده هم رجعوا لبعض 

جالش  م سافروا ..إيه ده بيلعبوا إسكواش .. إيه ده سمت بنتها .. إيه ده ه

 .الطنطنا في مرحلة يرقة .. إيه ده أ

 

 فيروز كانت لسه بتشتغل في سلمى .. بصتلي و سألتني : هتعملي إيه دينا؟ 

 أنا : حواحب و كده 

 فيروز :حواجب مع رشا و أنا هحطلك ماكياج خفيف كده بعد حمام البخار.

طنط صفاء : ال يا شيخة بالش مياصة .. وال إنتي بتحبي تتعاكسي يا دينا 

دينا : ال وهللا يا طنط ده لو فيه ميزة في االرتباط هو إن يبقى مع الواحدة 

 راجل .

نور المخطوبة )وهي بتضحك( : ساعتها هو اللي هيتحرش بيكي .. صحيح 

تحرشه رومانسي .. بس تحرش .. موضوع بتاع التحرش ده البنت بتخلص 

 منه بعد الجواز.

سلمى الحامل : وال بعد الجواز حتى .. ده الواحدة بتملى و تدور أكتر و 

 تحلو و النظرات الحيوانات تزيد !!

إيمي المطلقة : أنا يا ريت بقى بيتحرشوا بيا بس .. دول بيعاملوني معاملة 

 هيفا في حالوة روح.

 
بضرب بعيني على أجسامهم من أول رشاقة نور المخطوبة لحد مدام سلمى 

الحامل .. و كأني بشوف بالتصوير البطئ مراحل تطور جسم البنت من 

 سارة سالمة لعماد الدين أديب .. يااه ده الجواز و الخلفة بيعملوا فينا كتير.



رئيس الوزرا  السيد قعدت مع رشا تعملي حواجبي .. بعد توصيات ليها من
الم أني في الع بتعصبنيحاجة  عشان أكترنفسه إنها ماترفعهمش أوي !!ب
 حواجبي !! ةعامل بقى عاملة حواجبي وشكليأ
 

 يا رشا إنتي إتجوزتي ؟ أنا : إيه ده
 رشا : اه يا طنط

 أنا : ليه إنتي عندك كام سنة
 سنة  16رشا : 

 نا بصراحة ضد الزواج المبكرأنا : ال يا رشا أ
 رشا : بس إحنا ماتجوزناش الفجر !!!!!

 أنا : مممم
 

 نور كل شوية خطيبها يتصل يسأل عليها .. شكله بيحبها أوى ..
 

 عن حب و ال معارف و كده ؟ أنا : نور هو إنتي إتخطبتي
 نور المخطوبة : أل عادي

 أنا : عادي إزاي يعني .. ده نوع جديد من الجواز؟
 فقافيه تو .. ده زي ده المهم يكوننور : أنا قصدي عادي مش فارقة 

فهمت إنه حب و نور خايفة تتحسد أو يمكن صالونات و مكسوفة تقول 
من عدد ق زادت و بقت أكتر : إنتي عارفة نسبة الطالقلتلهاعشان أوضح 
 !!! على اليو تيوب مشاهدات بشرة خير

.. ده فيه ناس ه وهللا ة : على فكرة الطالق ده نعمة .. آإيمي المطلق
متجوزين و كإنهم مطلقين .. الطالق ده نعمة من عند ربنا لألزواج اللي 

 ماتوا .. الطالق بيبحيهم.
نا كنت قريت مقولة عجبتني أوي لعمر طاهر بتقول : أ نور المخطوبة

الشخص إنت  مش إنك تالقى الشخص المناسب المهم إنك تكون الجواز 
 .المناسب



حتى  نكإو أنك تكونى الشخص المناسب إبصي مش كفاية  سلمى الحامل :

المناسب  نك تالقيه في الوقتإخص المناسب .. المهم التوقيت .. تالقى الش

!! معظم حب اليومين دول بيبقى الشخص الغير مناسب في الوقت المناسب 

.. بمعنى إن الحب غالبا  بيبقى مع شخص لينا عالقة بيه .. بيجي وقت 

بنكون محتاجين إحساس .. صحبة .. ونس ..ضحكة .. محتاجيين أسامة 

منير نفضفضله .. أو حتى النت قاطع و زهقانين .. وألن الشخص ده 

موجود طول الوقت جنبنا .. فبيكون ليه فرصة كبيرة إنه يجي في الوقت 

المناسب .. بيكون طوق النجاه من الغرق في الوحدة فبنتعلق بيه ..فبنحبه .. 

بعيدا  عن إنه مناسب من عدمه .. لحظة الغرق إنتي بتتعلقى بقشاية مش 

 بتركزي فجمال أم القشاية !!!

 أنا : طب و جواز الصالونات ؟

سلمى الحامل : العكس في الصالون .. ممكن أوي يكون شخص مناسب.. 

لكن غالبا بيجي في وقت ضغوط .. أو وقت متعلقين بحد تاني راح .. أو 

حتى مضايقين لسبب عبيط زي النت قاطع برضه .. مش في المود .. فمش 

بنركز في الشخص ده ..  فبتكون روحنا مش مهيئة ألي تعارف مناسب أو 

 حتى مش مناسب .

.. ممكن يبقى في أمنيات  ليستة البنت الزم يكون عندهاإيمي المطلقة : 
كإنها نزلت ماركت  !!مقدمتها الجواز .. لكن ماتفضلش تدور عليه بس 

و تضيع  اليوم   مثال   تشتري حاجات كتير و أول طلب في الليستة كان تفاح
 مش باألولوية منياتك في بقيت الليستةحققي أ !!هي بتدور عليه وعمرها و

و غلطة أكبر لو .. !! غلطة كبيرة لو ضيعتي عمرك في تحقيق أول طلب 
 الطلب الوحيد في الليستة .هو ده كان 
 

تهنينيه و طنط صفاء : الرجالة دول كلهم مايستهلوش .. تفضلي تدعليه و 
 تأكليه زي الخروف .. و أول ما يستقوى ينطحك .



. و عملت حمام البخار .. و فيروز حتطلي الحمد هلل من كل . ضحكنا كلنا
علب الماكياج اللي عندها و نصحتني كالعادة إنها تقصلي األطراف و 

 سرحت معاها و بقيت شبة مدام رجاء الجداوي.

.. لكن الغريب كلهم  الجواز يهم في الرجالة و أهميةكلهم إختلفوا على رأ 
 الرجالة.يعجبوا اللي بتظبطهم عشان إتجمعوا عند الكوافيرة 

******************* 
 

رامي إن إحنا عندنا مشوار محترم .. و  العربية ..  ندى كانت فجأت ركبت
.. هنروح نجيب الجزمة الكعب من عند رنوش بنت المهمة لسة ماخلصتش

الصوت يمكن عشان موني  ىوعل FMرامي شغل ال .. خالتي في الشغل
ر ابن الذين اللي دبستيني فيه يمكن عشان يقول لندا إيه المشواو أمايتكلمش 

 !!نا ماسمعشأو 
ا سؤال تمعينسمكملين معاكوا مس" المذيع كان بيقول و ركزت مع الراديو ..

بعتولنا على صفحتنا إكتر دولة فيها عنوسة ... أيه إالحلقة النهاردة تفتكروا 
 " .حسام حبيب زي األيام دي ..جابة على الفيسبوك...وعلى ماتعرفوا اإل

يام الجامعة .. لما سيف مكنش بينزل عينيه من أفتكرت إمش عارفة ليه 
اللي كان ساكن قصادنا لما كان عمر عليا .. و كان بيحاول يقرب .. وال 

قصى طموحه يقولي أبيستناني عشان نتقابل صدفة عند األسانسير .. كان 
وي أ.. كان ممكن ..تبادل النظرات بيني و بين يونس  الو..  صباح الخير

دي !! تجربة جواز  نا غلطت لما ضيعت الفرصأعيش قصة حب .. يترى أ
الصالونات ممكن تكون سهلة نوعا ما على حد ماجربش يحب قبل كده .. 

وز بالطريقة يتجشكال الحب و أو شكل من أنه داق طعم الحب إكرة لكن ف
نك دقت حاجة و عجبتك تدفع إ!! بس هو معنى مش سهلة دي .. حاجة 

تمنها من عمرك .. تفضل تستنى و تستنى صدفة !! طب ما الصدفة جت 
في  ي تجارب سابقة ليكأيه !! يمكن الحكمة من إقبل كده كنت عملت بيها 

و تعرف قيمة أ .. نك تعرف قيمة اللي جي لو كان اللي راح ظالمإ الحب
هو راح .. ولو ألو اللي راح كان ظالم  وأهو.. اللي راح لو كنت أنت الظالم



تجارب السابقة بتخليك ه الآ. عرفت نفسك .. ديك عرفت .أنت الظالم إكنت 
   !!كتر.. تعرف عيوبك تعرف ميزاتك .. تعرفكأتعرف نفسك 

 
.. يا جماعة لو ولد عجبته بنت جداً كوا مرة تاينة في حلقة جامدة يل رجعنا" 

بيروح يقولها .. بيبعت صاحبتها .. بيطلب إيديها .. بيعرف يتصرف .. 
.. مستنين رأيكوا في الموضوع الجامد ؟يترى لو بنت عجبها ولد تعمل إيه 

 " س و ماتتقلش.ده ..نانسي عجرم حاجات تتح
 

سعى ليه أالحب ممكن يسعى ليه .. أنا كبنت صحيح لو الولد بيدور على 
 تلكك بتليفونات ليهأي هيافة كاتبها .. و ال أعمله اليك على أدخل أزاي !! إ

و على أودامه أني نها مصطنعة ترخصإملهاش مغزى .. دي حاجة لو بانت 
موميتر لو حس بيه إن كل ولد عنده تر؟ زاي إسعى ليه أودام نفسي.. أقل األ

  !!.. يا بيستغلها يا بيبعد عنها ودامه محتاجة ليه وال بترسم عليهأالبنت اللي 
و هو الدعاء ده شوية !! الزم  ....الحيلة ما مملكش إال الدعاء !!نا قليلة أ
يوة دي دعوة محتاج .. أواثقة إن ربنا هيستجيب !!  أنا دعي وأدعى .. أ

.. دعوة مسافر .. مسافر عن الناس .. دعوة مريض .. قلب حنين محتاج 
نا الناس أيوة أمظلوم .. مظلوم من نظرة مجتمع ..مريض بالوحدة .. دعوة 

  .إن شاء هللا لي دي كلها اللي ربنا بيستجيب لها .. ربنا هيستجيب
 
نها راحت قالت إبتقول  ةستمعينا .. سوزان باعتسرجعنا ليكوا مرة تانية م" 

بتقول الوالد كلهم صنف  ةمارينا باعتو نها بتحبه ونفضلها .. إرة لولد م
ترى ممكن ايا معتز .. طب يا جماعة ي نيين خاينيين خاينيينخاي واحد

تتجوزوا من غير حب ؟ مستني ردودكوا و رسايلكوا على صفحتنا على 
 "  .الفيسبوك ..جنات حب جامد

 
الجواز من غير حب .. الجواز من غير حب زي إزاي من غير حب !!

عامل صالة من غير وضوء ..جرب تصلي من غير ما تتوضى .. هتبقى 
 نفسك بتصلي..عامل نفسك بتسجد ..عامل نفسك بس..لكن



!!! الجواز من غير حب  مع ربنامابتصليش..الصالة حالوتها في التواصل 
برضه هتبقى عامل نفسك متجوز .. بتعمل حركات المتجوزين بس .. 

واصل الروحي مع الطرف .. الجواز حالوته في الت من برة بس متجوز
عمري ما هتجوز من غير حب .. بس هسمح للحب نا أيوة وأالتاني !! 

 !!نفسييدخلي بأي طريقة ترضي ربنا و ترضي روحي و ترضي نظرتي ل
 
وسة .. كتر دولة فيها عنأو يبقى سؤال الحلقة األهم إيه .. ي رجعنالكوا تان" 

نه إ بسببو ناس بتقول السعودية .. قتصادية ناس بتقول مصر ألسباب ا
ً مجتمع منغلق .. طيب  عربية فيها عنوسة هي فلسطين و قل دولة أ مبدأيا

وال  قتصاديةإمنية و ال أسباب أرق معاهم صحاب قضية ال فأعشان  ولد
لبنان .. تخيلوا  مش هتتخيلوا ..كتر دولة فيها عنوسة بقى أ !! مهر و شبكة 

الموضوع ملوش عالقة بشكل و  يا جماعة المزز دي مش بتتجوز ..
الحب من غير قيود ..  والتحرر الزايد  المشكلة فياسات الحاجات ..مق

خالص انفرط ..  رمان المجتمع هناك قعد ينفتح ينفتح لحد ما إتفشخ منهم!!
إتلموا بقى تمديت في الغلط وال جولتليش لمني .. إنت إحبك وال همني .. 

  !!!يا حمام بتنوح ليه  محمد منير وإتجوزوا .. 
 



 
 

ي .. قالت مش هتعرف تنزل و الزم تنزلها كلمتوصلنا عند شغل رنوش .. 
   .... المهم اتقابلناعشان عندها شغل نا أطلعلها أ

 
  .نتي شغالة معاهم دولإلي يه يا بت كمية الوالد الأنا : إ
  .بس يا هبلة وطي صوتكرنا :
  .كل دول و لسة ماطلعطيش بعريسأنا : 
  .هللا يا خربيتك هتفضحينيرنا :
نا داخلة البنك عندك شفت حتت طويل كده و جايب شعره أال بجد ده و أنا : 

 (.على جنب كده إنما إيه ) صوت مصمصة شفايف
 ه ده شريف .. جتك نيلة فقرية ده بيشتغل بيرد على التليفوانات آه آرنا :



طب غيره ما مم ي مسرحية كده !! أزي ميمي جمال في أول يعني ه آأنا : 
   !!هوهأالخير كتير 

 فين ده يا ختي ؟ رنا :
 سود سايح نايح كده.حتت شعر أ ا : المكتب اللي جنب السلم لمحتأن

 ه ده جلجل .. مش بقولك فقرية ده اللي بيصور.آه آرنا :
 فوتوجرافر يعني زي سيد محمد كده .  وووهأأنا : 
 صال ؟إرحمي أمي !! ومين سيد محمد ده أ بيصور ورقرنا :

حد بيصور رجلين بنات .. محمد !! ده أحسن واأنا : حد مايعرفش سيد 
 حلى من إيزي سويت !!!بيطلعها أ

قعدنا نضحك و بعدين قلتلها : يعني البدل دي كلها مفيش فيها حد أعمى 
 عجبتيه !!

   !!ختهم .. شوفتي الخيبةأالمشكلة هنا شايفيني زي رنا :
 ؟نتي كده حالتك صعبة .. فين األمانة يا عسسسل إال ده أنا : 
  ؟على هللا يعجبك بقىرنا :
 العريس و ال الكعب ؟ أنا : 
 و علم غيب فبقولك قصة الجواز دي في األول و األخر نصيب رنا :

  .نها هتظبط المراديإنا حاسه أ.. بس  
 يا سيتي أنا : 
 يه المواصفات اللي عايزاها يعني ؟ إنتي إرنا :

سكوفيلد  ذكاؤه مزيج من شارلوك هولمز على مم .. عايزاه يبقى :   أنا
.. و شكله  بو تريكة و حازم امامأخالقه مزيج من أبتاع بريزون بريك .. و 

   ..سمه خورىإخر أحد في أي و أحمد سعد أر ياسين و آسمزيج من 
مهرجان القاهرة  فيلسه فيه شخصيات تعرفيها في حياتك هتحطيها رنا :

 ؟ السينيمائي بتاعك ده
 )ضحكت(

جمد حاجة من كل مطعم .. يعني أتخيلي يا دينا كده لو جيبتي رنا :بصي 
بو شقرة .. أ.. ربع مشكل من مثال البطاطس بتاعت ماك جامدة جيبتيها ..



كول سلو  شوربة سي فوود من البرج .. ستافت كراست من بينزا هت ..
 هتعرفي تاكلى األكل ده مع بعضه ؟  .. من كنتاكي

   !!طبعاً .. ده عكأل أنا : 
قل بكتير .. أفي كل مطعم فيهم .. لكن المحصلة حسن حاجة أن ده إمع رنا :

اللي  مش هتعرفي تستطعمي حاجة .. مش هتعرفي تتهني بكل الميزات
 !! كمال اإلنسان اندي .. الكمال هلل وحده .. و النقص بتحبيها

 
.. و بعد ما مشيت بشوية افتكرت  كيس اللي فيه الهاي هيلز و مشيتال خت

رجعت تاني .. ببص تاخد الجزمة .. قولها تعدي عليا بليل أني عايزة إ
و  و ضحكته حلوةالقيتها واقفة مع ولد .. شكله عادي بس وشه مريح 

رنا و عماللي فيها روحلها .. بقى كده يا أتكسفت إ..  عينيها مليانة حيرة
واد عسول وهللا .. البت رنا دي حظها إيه ختهم قال .. بس أشريفة قال زي 

  !!() صوت مصمصة شفايف تاني
 

نها بتقابل والد و بتوسع دايرة إبيفرق مع البنت مش قصة  صحيح الشغل
نها بتحتك بشخصيات جديدة إالبنت اللي بتشتغل ميزتها  لكن !! بس معارفها

يه اللي إسلوب حياتها و أف المطلقة و في حياتها بتعرفهم عن قرب .. بتعر
في جوازها ..  dead line وصلها لكده .. بتعرف التعيسة اللي وصلت لل

 البنت اللي بتشتغل بتشوف مراحل مختلفة في الجواز .. واألهم من ده إن
في تفكريها  قليلو على األقل واخد حيز أحياتها مش بيبقى محورها الجواز 

سفرة و فاشون  CBCمش زي البنت اللي مش بتشتغل اللي مقضايها  !!
ول إكس فاكتور لحد برنامج أو ..و برامج مسابقات و تصويت من ش

كل أبتكون المحصلة عندها طريقة عمل  الراقصة .. بعد فترة بتمل و
ده كله هيخليها ماتفكرش غير .. و عاطفة جياشة .. حب تركي  .. غريب 

  !!!ان ده الفعل الوحيد اللي هتخرج فيها شحناتهافي الجواز .. عش



 
*************** 

 
القصة , أشار لها منير  سرد تبينما كانت روزا  حتلت الدهشة وجة منيرإ

 : بيده كي تتوقف و قال
 ؟إنتي ماخدتيش بالك من حاجة -

بنبرة عيناها و قالت  . اضيقتمرة أخرى له رمقت روزا األوراق ثم نظرت
 : متعجبة

 مش ده محمد بتاع القصة األولى ؟ -

بأصبعية السبابة و الوسطى و كأنه يشير بعالمة النصر و  لها منير اشار
 : هدوءقال في 

و بقصتين األتنين قدموا في المسابقة  محمد و ديناإن  حاجة من األتنين يا -
 دي طبعا  تبقى صدفة مابتحصلش إال بنسبة صفر في المية!!



ستبعاد هذا التعليل , موافقة على ا برأسهاأومأت روزا صمت لبرهة . 
 : أكمل منير  و لكن بنبرة غاضبة

صال  و اللي في إيديك يدور بقاله ساعة على حاجة معانا أيا هاني بااااشا ب -
 و دي بتحصل بنسبة موظف غبي في اللجنة !! أم القصة يبقى بقيت ده

 : قال له ساخرا   ثمتصل بهاني المكتب , إ سطح جذب الهاتف من فوق
 ها يا هاني لقيت بقيت القصة -

 : ثم قال له بحدة مازال يبحثصمت منير و يبدو أن هاني قال له أنه 
إنت تكلم مؤلف القصة دي و تخليه يجي حاال  .. عشر دقايق يكون  -

 عندي.
 : قالت له روزا مستفهمة

 ؟يجي ليه المؤلف  -

 : و هو مازال غاضبا   قال منير
 ؟ نحكم إزاي كده؟عشان نفهم القصة دي واحدة و ال فيه حاجة ضايعة  -

 :سألته روزا 
ده خالص مش فاضل  طيب نكمل قصة البنت على ما المؤلف يجي ؟ -

 كتير.

 أشار برأسه بالموافقة
 

*************** 
 

ألن طبعا  ندى يتغدوا ..معايا ندى و جوزها و العيال طلعوا  ..روحنا البيت 
 التلفزيون على ما تيجي تمانية .تفرج على قلت أ معايا من أول اليوم .. 
..  بواحدةالحظت إن مفيش راجل مكتفي  فزيون ..يبقلب سريعا  في التل

بيتجوز البطلة مصطفى شعبان كل حلقة بيتجوز واحدة .. أحمد عز كل فيلم 
تنين أو بيخون متجوز إافيهوش راجل مش بس برة الفيلم .. مفيش مسلسل م

.. الوحيد اللي مش بيدخل في حوارات أو أوراته أو مرتبط بزميلته م



مواسم تايه و أربع هو يوسف الشريف .. بس يا عيني بقاله تلت  دي الحريم
 زاي الواحدة تقدر تمتلك الكائن ده ..إهو الراجل عايز إيه؟ متوهنا معاه !!! 

 !!!وال ترضيه  عليه سيطرالواحدة تإزاي ده الكائن اللي ملوش ماسكة 

   play stationالقيت موني بيندهلي ألعب معاه

 لعبي معايا إموني : تعالى 
 .نا : مش بعرف يا موني أ

 .موني : تعالي هعلمك رحت مسكت دراع الباليستيشن
 ؟عمل ايه أنا : قول يا سيدي أ

 مشي ورايا بسإق واحد و هنضرب الجيش ده كله .. نتي فريإنا و أموني : 
 قولك إضربي تضربي .و لما أ

  .نت وراياإمشي إمشي وراك ليه .. أنا : أ
.. و ممكن الجيش صال  أنتي مش عارفة الطريق إموني ) متعصب ( : 

 .التاني يموتك
... الراجل بيحب البنت تبقى وراه .. بدقة نا بفكر في كالم موني ألعبنا و 

األول خوفه عليها .. مش تقليل لقيمتها زي ما البنت فاكرة .. ال ده لسببين 
يمكن ده بيخليه دايمأ تحت ضغط  و ..حمايتها مخلوق بمسؤلية  إنهفطرة ب

من واقع بيعتقد ده .. هو ا مش عارفة الصح نهإشايف  هنإ.. السبب التاني 
نها لو عارفة عنه و فاهمة إ البنت الزم تكون عارفة ده .. راته بالحياة خب

تنصحه بس ماتتخطاهوش .. هيقبل هو ..  في حاجة ماتحسسوش إنه حمار
م إمرأة .. وراء .. مش جنب النصيحة و ده اللي خلى وراء كل رجل عظي

   !!ودام .. وراءأو ال 
 بتعرفي تلعبي و عمالة تخسري  شنتي مإيه يا دودو إموني : جري 

 صلها لعبة صعبة يا موني .. ماتغيرها نلعب لعبة تانية أنا : أ
 مش هلعب  ..نا قفلتها كلها و خلصتهاأ: ال نلعب دي .. اللعب التانية  موني

 لعب خلصتها .

لو قفل لعبة بيشوف غيرها وي .. الراجل أهنا موني نبهني لنقطة مهمة 
ن موني بيقولي ماتخليهوش يقفلك .. خلى دايما  في مراحل جديدة إ..حسيت 



.. طول ما هو حاسس إنه ماوصلش لألخر .. صعبي المراحل عليه 
 اللعبة الجديدة  برضه نتيإ. خليكي و لو قفلك . هيفضل مستني لحد األخر!! 

غيري من لون شعرك.. غيري من شكلكطوريها.. غيري من شخصيتك 
 تين !! .. من الروالمكان

 
 

يجي و الفصل  جهز .. العريس قربالساعة جت تمانية .. قمت ألبس و أ
 نا لسه ماقتنعتش بجواز الصالونات !!!التاني قرب يخلص و أ

.. بس ماحسيتوش كده !! فتحت الدوالب لقيت شيميز الشيميز الجديد  طلعت
بحبه !!! قعدت نص ساعة مش عارفة ألبس إيه بس صحيح قديم ..  فوشيا
كون مستنياهم حطيت الشيميزين على السرير متنحة أودامهم زي ما أ !!

 !! بنفسهم يتكلموا معايا يقنعوني
 دخلت عليها لقيتها بتتكلم في التليفون و بتقول أسألها روح لماما قلت أ
 توء توء توء يا ساتر يا رب  ماما : 
 إيه يا ماما فيه إيه خير ؟أنا : 
 أل أل مش ممكن ماما :
 إيه يا ماما خير؟أنا : 

 تكسر ندها طقم كاسات .. كاس منهم وقع إده خالتك كان ع: ماما ردت عليا 
 .حصل خير يعني؟ يه المشكلة طب و إ أنا:

و .. مرات خالك من تلت سنين !!الكاس ده بقى كان عاجب مين ماما : 
 عينها وحشة !!! نهاردة ..لاتكسر إ

 !!إزاييا سالم شوفي نين من تلت سأنا :
 . ليه ؟ الناس جايين .. إجرري يا بتإنتي مالبستيش ماما : 
 

هو ودام الشيميزين .. محتارة ألبس إيه ؟ رجعت تاني أوضتي وقفت أ
ا ألبس نا عاملة في نفسي كده ليه مأالنهاردة يوم الحيرة العالمي وال إيه !! 

 !!  كاننا هقابل أمير أي حاجة هو أ



طنط ...  سىأطات اللي كلها مصمصة و الطنقعدة ودامي صورة جت أ 
. طنط إيمان " قلبي " .  طنط منى " معلش يا حبيبتي... تعموا "" هم إإناس 

ختك في الفرح ال يفتكروه إبنك " ماتشيليش والد أماما صورة عندك " ... 
نا كنت كده " أل وهللا أ  لما فجأة لقيتها إتخطبت صاحبتي ردوى صوت..."

مبارح و كان جايب بس جه بسرعة .. هو إتقدم إكده هقولك .. الموضوع 
بابا " و  صورة هو جي " ...المعازيم و و  الشبكة الورد ومعاه الجاتوة و

صوت اللي بيعاكس " أموت ..."يوديكي و يجيبك .. أل مفيش نزول مين ه
طبطبة .. زعيق صمصة شفايف .. نظرات أسى .. صعبانيات .. م...." أنا

إلعب غيرها يا ضميري بس .. ألاااااااااااااه أل أل أل ......غط .. حبس .. ض
ميري؟ عايز تقنعني إن خرك يا ضنا هتجوز عشان كده ؟ هو ده أهو أ.. 

أل شوف غيري .. أنا مابخافش إن القطر  !! أتجوز هرب من دولعشان أ
يوصلني  ما حسن أ.. القطر يفوتني .. وال حد هيزقني على القطر يفوتني 

 !!! روحهاأ محطة مش عايزة
 

ودام الشيميزين و قالتلي " ينيلك دخلت ماما عليا و أنا لسة و اقفة متنحة أ
إنتي لسة مالبستيش !! " بصتلها .. قالتلي " الجماعة جم " قلتلها " مش 

تلبسي !!". صح عارفة ألبس إيه ؟" ردت ماما " إلسبي اللي تلبسيه .. المهم 
 هم مايهمش ألبس إيه .. المهم ألبس و خالص.

 و قلت " انا هلبس اللي يريحني ". الفوشيا الشيميزخدت 
 الباب خبط. 



 
 
 

(3)  

 

وزا قد في حين أن ر المغلق مال منير برأسه يمينا  ناحية البابدق الباب , 

رى خمرة  أ , مال منير ناحيتهاانتهت من قراءة األوراق التي بين راحتيها 

: متجاهال  الباب و قال لها  

 إيه كده خلصت؟

: أومأت برأسها , فقال منير في تعجب  

دي أنا مش عارف إيه حكاية القصة اللي بتخلص على إن الباب بيخبط  



وت تذكر منير إنه لم يجب في المرة األولى , قال بصدق الباب مرة  أخرى 

:مرتفع   

 إتفضل 

 منهك, قال هاني بصوت العشرينات شاب في أواخر  خلفهدخل هاني و 

: الشاب إلىمشيرا    

, رحت جبته من بيته يا فندم أستاذ محمد المؤلف  

و  عطاها لهو أ مسك باألوراقنير لمحمد و مد يده لمصافحته ثم أأبتسم م

:قال   
وال  هي قصتك كده يا محمدثانيا  إن إحنا تعبناك معانا سفين إحنا أأوال  -

  ناقص منها حاجة؟

ة  أخرى ثم تعجب و عاود تصفحها مرتصفح محمد في أوراق القصة سريعا  

: ثم قال  

.خر ناقصفيه جزء فصحى في اآل .. ه ناقصةآ-  

و قالت مستفهمة بالجزء المكتوب بالفصحىمدت روزا يدها   

؟ هو ده-  

, تدخل منير  يجابهو مازال في يدها و حرك رأسه باإلنظر له محمد و 

 في هذة اللحظة و قال 

 و ليه تعملها عامية على فصحى ؟

 رد محمد بثقة

 لقصةعمل شخصية راوي اخصية الولد و البنت عامية و قلت أنا كتبت شأ

أدبية وري حضراتكوا إن ليا قدراتشخصية تالتة و قلت بصراحة عشان أ  

مل ثم سأله منير ليك .. لم يفهم محمد ما يجول بخاطر منيرصمت منير 

, أخذ محمد الجرء المتبقى و شرع في قراءته . قراءة الجزء الفصحى  



 

 

 

 

 

**************** 

ال دق الباب .. هى على يقين من أنه هو ... فهى ال تختلط عليها األمور ف
و من يطرق ال حينما يكون هفرق بين دقات قلبها ودقات الباب إن تتستطيع أ

حاوالتها ى مبالفعل فى انتظاره فقد قضت ساعتها السابقة فبابها ... وهى 
شارت قة ... ألتليق بنظرة عينيه العاش بهى صورها للتزين حتى تبدو فى أ

ريقها ة فى طتتراجع فهى من ستجيب الطارق ... أوقفتها مرآلوالدتها بان 
من  قوىقة المرأة بالمرآة ربما تكون أفلم تستطع تجاهلها حتما... فعال

سمها ت بإقاتها ببعض أفراد أسرتها حتى إن أحرفهما متطابقة فربما سميعال
تى لقت نظرة سريعة حها قليال ونطقت بشكل مختلف  ... أوحرفت همزت
ام ى ما يرن كل شىء عل. عدلت هندامها وعندما تاكدت من أيطمئن قلبها ..

اق ... شوألالتى اختفت مالمحها خلف ستائر اعينهم فتحت الباب ... تالقت أ
رف ما الذى ال تدرى ما الذى يحدث لها حينما تراه ... وهو كذلك ال يع

يمة لجزمت ينتابه حينها ... لو أنها كانت تؤمن بتلك األساطير الخرافية القد
يوما أن  رة اليونانية ... فقد قرأتسطوبأنه هو نصفها التى تحدثت عنه األ

احدة و لبداية على هيئةنسان خلق فى اتلك األساطير تقول بأن اإلحدى إ
ة ... ان يشعر باالكتمال والسعادطراف ... وكجسد واحد برأسين وثمانية أ

مرأة إإلى أن غضب عليه كبير اآللهة )زيوس( وشطره إلى نصفين رجل و
ما خر الذى يكمله ... وكلاش كل نصف فيهما يبحث عن نصفه اآل... وع
ال قا إك لم يشعر باكتماله حوهو كذل كملها ...شعرت أنه نصفها الذى أرأته 



قت خل التينها حوائه عندما وجدها ... شعر أنها ضلعه الذى فقده ... شعر أ
جله ...من أ  

.. ق الشديد ... وكأن النوم لم يزر أجفانه منذ أيام .رهاكان يبدو عليه اإل
سود الطويل ...لف ذراعيه حول لم يمنعه ذلك من مداعبة شعرها األن وإ

يبى ... وهمست " حبيبى .. وحشتنى ... إتفضل يا حب متخصرها فابتس
تفضل فى الصالون " إ  

...  ن تعبر من بينهمان ... ال يسمحان حتى لنسمة هواء أجلسا متالصقا
ها ... صامتان ... فقد خلق الصمت لمثل هذه اللحظات ... فقط يتأمل عينا

ت شديد إلى صافى تفاصيل مالمحهما ... يستمع بإن فقط تتأمل عينيه ...تاها
عل ... خبة ... وهى كذلك تفلى دقات قلبها الصانغمات أنفاسها الثائرة ... إ

سات ناعمة وكأنها تطلب نامله لتبحث عن يدها ...تداعبها بلمهربت أ
صابعها موافقتها أوال قبل أن تقبض عليها يده  ... ترك أصابعه تحضتن أ

... إال  باقى أعضاء جسده نعم بنعومة ملمسها فيحسدها... تركها ت ةالرقيق
مة على هذه اليد ن شفتيه لم تكتفى بالحسد فدفعتها غيرتها لتطبع قبلة ناعأ

دل كل شى الزمان والمكان وتتبالتى يعشقها ويعشق صاحبتها ... فيتال
هذا  خر ... فتبدلاألشياء حولهما... فكأنهما ينتقالن إلى عالم آخر وزمن أ

...  شراقا  لىء بالسحر ... مكان أكثر إهما بمكان مالصالون الذى يجمع
 فاصوات الشارع المزعجة أصبحت فى أذنيهما أصوات أمواج تتسابق
ق لتصل إلى الشاطىء ...ورائحة طهى والدتها أصبحت فى أنفاهما رحي

ش حاطتهم بظاللها ... حتى ذاك النيالياسمين ... ونبتت أشجار عالية أ
ه خوص يعدوان لإلختباء داخلنهم كوخ صغير من العيالمزعج بدا فى أ

ء لى شاطىتحول هذا الصالون المدهب القديم إشياء تبدلت ... ...كل األ
. بل .. لجزيرة من جزر اليونان الساحرة ...نعم فالحب يحول الواقع خياال  

اقة تيان بهذا الخيال مسحوبا من يإن شدة الحب  وقوتة قادرة على اإل
الم ع...فليست هناك قوة فى ال اقعا  ن يكون وقميصه عنوة وإجباره على أ

ذنيها ه أبقادرة على ردع خيال عاشقان أو تقيده ... ابتسم إليها وداعب صوت
... هامسا    

نا مش مصدق كلها كام يوم ويجمعنا بيت محمد : أ   



..جابته .ائمة يطل من عينيها بريق العشق وأليه وهى مازالت هنظرت إ  
فتح عينى عليك أ دينا : هو معقول أنا هصحى كل يوم  

ه ... وعاد فطبع قبلة ثانية على يدها التى مازالت محتفظة بموقعها بين يد
 للحديث ثانية ...

تكتب كتابنا محمد : أنا أصال لسه مش مصدق مفجأة إن إحنا إ  
لنا تقابدينا : إنت عارف إن كمان أسبوع هيبقى عدى سنة على أول مرة إ

 فيها 
يه ؟عارفة أحسن حاجة فى الموضوع ده إمحمد : ياااه ... إنتى   
كمل حديثه ...فأجبته بنظرة متسألة فأ  

يعنى مش النتين يا بيبى ...تقابلنا فيه هو نفسه يوم الفإ يومول محمد : أ
ال هدية واحدة هجيب إ  

... فأجابته ضاحكة  
نا دينا : ده كل همك يا البخيل وأ  

ول واحد فقط كان كفيل بأن يحم على لقائهما األول ... عام مر قرابة العا
قط كان ديها ...عام واحد فلى عدم الكف عن تقبيل يتردده فى التحدث إليها إ

مرت األيام  ها التى تزداد نضارة كلمان ينبت فى قلبه شجيرة عشقكفيل بأ
يدق  ن يحوله من ذاك الوحيد المنسى الذى ال... عام واحد فقط كان كفيل بأ

ا الذى لى هذالغيرة منه كلما رأى عاشقان ... إوتتملك ال برقم والداه  هاتفه إ
فرشتها ولونت ب ا  وعشق يحظى باهتمام تلك الفاتنة التى مألت حياته سحرا  

ن ا  على أقادر منطلقا   سعيدا   لوانها المبهجة فجعلته فرحا  حياته الرتيبة بأ
ن ن يكوأ ه وبإصراره علىيتحمل كل سخافات الحياة بل ويقاومها بابتسامت

.... سعيدا    

غرابها ثار فضولها واستكته نوبة من الضحك الهستيرى مما أثم فجأة تمل
 كذلك فسألته ...

يه ؟دينا : مالك يا محمد فيه إ  
فى  صلى افتكرت يوم ما كنت مستنيكىمحمد ) وهو يلتقط أنفاسه ( : أ

 العربية تحت وقومتى ...قومتى راكبة عربية واحد تانى 



ه جابتإلى دينا كذلك قبل أن يكمل كلماته وأ فانتقلت عدوى الضحك
 ضاحكة... 

قلى يت الراجل مبرنا كنت ماسكة الموبايل مش مركزة وركبت ولقدينا : أ
بصلك ... كنت فاكرة إنك بتبصلى عشان إتأخرت فى اللبس .. ومردتش أ

 وفضلت باصه فى الموبايل 
مش عارف حه ( : أنا كنت نازل محمد ) وقد اعتلت عالمات الجد مالم

سلفى ول ما قربت من العربية بتاعت الراجل الأزعقلك وال أزعق للراجل وأ
 ده ... ) ثم عاد للضحك من جديد ( ... القيته عمال يقولك استغفر هللا

 العظيم وبعدين بفتح بابك لقيتك بتبصلى بصه .
ىء تخب نيها فشعرت بالخجل الشديد وحاولت أخبئت دينا وجهها بكف

جابته أضحكتها كذلك و  
لى جنبى ده ؟ ... عفريت ؟؟؟ ... هو فى دينا : ما أنا قولت أومال مين إ

 عفريت بيستغفر !!!
جدية مساك بيديها ثانية ثم قاطعته دينا بوأكمل محمد ضحكه وهو يعاود اإل

 قائلة ..
لنور قطع سناسير وادينا : استنى استنى أنا مش ناسية يوم ما طلعنا فى األ  

حديثها وهو يحاول كتمان ضحكه ..كمل محمد فأ  
سها ياك تلممحمد : وأبوكى قام خارج من الشقة وعمال يقولى أنا شايفك إ  

ب النور قام بابا يا عينى من لخبطته قال أنا نازل أجيدينا ) مكملة حديثه ( :
هوه أ  

ى إيه مبتردوش ليه ؟ ... بقك مشغول فنتوا من الضحك ( : إ محمد) منفجرا  
ب بن الكليا إ  

نا قولتله دى صباح مرات البواب معانا دينا : مهداش إال لما أ  
ت يا ليه يا بمحمد : ساعتها عم سعد البواب قال يا سنة سوخة مبترديش 

يه !!صباح بقك مشغول فى إ  

 عينهم بالدموع ... ليست دموعاستمروا هكذا فى الضحك حتى راجت أ
ينة الفرحة بقدر ما هى دموع االستقرار ... دموع الطمئنينة ... دموع السك



رخيا بحر مستمام الى تلك اللحظة شعور ذلك المستلقى أ... كان يشعر ف
واج موت نجاة المالئكى ممتزجا بصوت األذنيه صيتأمل البحر ويداعب أ

رحلته شاقة  خيرا بعدالعائد إلى بيته أ شعر فى تلك اللحظة بشعور... كان ي
سريره  لىلقى بجسده المتعب عدته إلى صدرها ثم أفى الصحراء فضمته وال
يتها ... نت هى بيته وكان هو بحساس البيت فكاليرتاح ... كانا يشعران بإ

م من اآلن فقط أدرك المعنى الحقيقى لآلية الكريمة ) ومن آيته أن خلق لك
ا( وتسأل ليها ( ... كانت توقفه دائما كلمة )تسكنوسكنوا إلت زواجا  أنفسكم أ

شوا لتهنئوا ؟؟ لماذا لم يقل لتعيلماذا استخدم رب العالمين لفظ السكن تحديدا  
جابة ... حوا لتتعايشوا لتسعدوا؟؟ ... واآلن أدرك المعنى وتوصل لإللترتا

لنبيلة ى اتوجد كل تلك المعان فالمرأة حقا هى السكن وفى طيات هذا السكن
خرى ....األ  

غب كثيرا ا محمد ... لم تذهبت دينا لتحضر بعضا من الشيكوال الذى يفضله
غابت فيها  تته بعد لحظات قليلة ... ولكن تلك اللحظات القليلة التى... بل أ

س شيطانى ليها ... فخطربباله هاجعن عينيه كانت كفيلة بأن تجعله يشتاق إ
أن نفقدها  نى عندما تتملكنا السعادة فنخافأتيمزعج ... تلك الهواجس التى ت

و يحدث لنا شىء سىء ... فدائما نسىء الظن بهذه الحياة ... فعندما أ
ن مرارة ا أع قطعة السكر فى فمنا لتمهد لنتضحك لنا هكذا نشعر وكأنها تض

؟؟ ...  الصبار قادمة ال محالة ... يتسأل هل هذا ما تخططه له الحياة حقا  
 هذا الهاجس السخيف ويطمئن ذاته بأنه تناولرأسه من  ولكنه ينفض
رمه من ... ويدعوا ربه أال يح ن يتناوله ثانية  وليس من العدل أ والالصبار أ

... ال يحرمه من دينا يوما  تلك السعادة أ  
لى ق الظمئان الذى قارب عتسير نحوه فى دالل فيتمألها بنظرة المشتا

بسمة ثغره هو تقريبا ال تفارق اليبتسم ف لى مائه الذى يريدها ...الوصول إ
حتل ه لتثناء وجوده معها .... فكلما رأها تخرج البسمة من بين ثنايا وجهأ

ن تتزحزح عن مقعدها ... موقعها على شفتيه وتأبى أ  
 وبينما تناوله الشيكوال تسأله 

 دينا : بالنسبة لشهر العسل هنروح فين بقى ؟



زر المالديف ن شاء هللا هيبقى فى جمحمد: إ  
حنا هنكسب فى المسابقة دينا )ضاحكة( : إنت لسه مقتنع إن إ  

( : طبعا متأكد محمد )واثقا    
جمل قصة رومانسية دينا : يا أبنى دى مسابقة أ  

( : طب ما إحنا قصتنا رومانسية ... مش معنى إن إحنا محمد )مستنكرا  
نها متبقاش رومانسية اتقابلنا فى الصالون إ  

... نية  كمل محمد حديثه ثاينا بنظرة الغير مقتنع بالحديث فأجابته دفأ  
إحاسسهم  تنين بيبقى فى بينهم تزامن فىإ كتر منفيه رومانسية أ محمد :

ارفة كل نتى عى أكتر ما بتكلم ... إنا بسكت معاكحالمهم ... أ...تطابق فى أ
نا مفيش تيعننا نكون على طبالكالم إلى متقلش ... فى رومانسية أكتر من إ 

حنا كده وال مش كده يا دينا ؟تكلف مفيش تمثيل ... إ  
....مداعبةحتوائه فقالت رت دينا بضيقه فحاولت إوشع  

؟ ...  ... مين شاهنده دلعه دى احبيب قلبيحماده يدينا : بس تعالى هنا يا 
جى معاك البنك ..إنت شكلك هتخلينى أ  

يثها ...كملت هى حدادت الضحكة ثانية لتشرق وجهه ثم أفع  
فة لى كتبته بتاع ... الجزمة الكعب ... تحدينا : عجبنى أوى المشهد إ  

 ايعة... وص طلعتى كاتبة شاطرة جدا  نتى الى محمد )متحمس( : على فكرة إ
وى حركة السكرين شوتس دى أ  

 دينا ) متفاخرة ( : بجد ؟
حالم مست مست مسسسغت ... مين ؟ده إنتى عديتى أ ه وهللامحمد : آ  

مى الم مستغانمى .. مستغانمى وحياة أحدينا )ضاحكة( : أ  
ات ... فأبسط األشياء مع من نحب تضحكنا حتى وإن بد ضحكا كثيرا  

خرين سخيفة ...لأل  
... طب إنت ناوى تعمل النهاية إيه ؟؟ثم عادت تقول   

 محمد : لسه مش عارف 
فالنتين يومين على البنى ده معاد المسابقة كمان كام يوم ..فاضل دينا : يا إ

!! 



هلل  دخلها السنة اللي فاتت .. بس الحمدمحمد :المسابقة دي كنت هموت و أ
 هدخلها السنادي و هنكسب

لحد ماخبط  إنت وقفتدينا : إن شاء هللا يا حبيبي .. بس برضه ماجوبتنيش 
نا وقفت عند نفس الحتة .. هتنهيها إزاى؟على الباب و أ  

لى كانت بينا ؟يها على المقابلة إمحمد: طب إنتى رأيك ننه  
وى ومتوقعة ية أدينا : بس دى هتبقى نهاية تقليد  

بطت يه الى حصل بعد ما خمحمد : بس أكيد القارىء هيبقى نفسه يعرف إ
 على الباب 

يه يعنى ؟دينا : يعنى هيحصل إ  
حنا عارفين بعض ومش ده كفاية يا بنتى منظرك ومنظرى وإمحمد : 

.س الوقت عارفين بعض فى نف  
ايزة فتك كنت ع: يومها أول ماشو  ) تنظر إلى أعلى ثم تنظر إليه ( دينا
قولك إنت إيه اللي جابك هنا .أ  

بصوت واطي محمد : أل إنتي قلتي كده فعال  
!!: دي زي بقى و ال إيه عندك كده  ) ضاحكة ( دينا  

. و .نا شوفتك قبل كده أنا أول ما قعدت معاكي كنت عايز أقولك أمحمد : 
 خفت ال تفتكريه جو رخيص

 بس بجد يا محمد إنت أول ما قعدت معايا أنا كنت عارفة أنها مشدينا : 
 هتبقى أخر مرة.

إنتي عارفة إن فيه حاجة فصوتك أول ما سمعته حسيتهامحمد :   
 دينا ) مستغربة ( : حاجة إيه ؟

د بع ماعرفش إيه بس يومها كل الضغوط اللي عليا إختفت و حتىمحمد : 
 كده كل ما بقى شايل هم .. صوتك بقى يشيلوا عني.

 
شيئا   ه العذب ثم انتفضت فهي تذكرتتفكر في كالم صمتت دينا و هي  

صحيح انت سميت القصة وال لسه ؟ إال قوليدينا :   
 محمد : بفكر اسميها )رب صدفة (

.وى عن قصتنا دينا : تصدق حلو... بس مش معبر أ  



.نا فى اسم تانى متردد فيه محمد :أ  
نت كنت متردد تقابلنى ام متردد يبقى هيطلع حلو ... ما إدينا : مد  
يه رايك فى )اتفضل فى الصالون ( ؟محمد : إ  

تاب ... على اسم الكلم يستقر محمد بعد على النهاية .. ولم يستقر كذلك 
دينا .هم من ذلك بكثير ... استقر على ولكنه استقر أخيرا على األ  

.. حبته ؟ .ل األهم ... ماذا حدث ؟ ... كيف أحبها ؟ ... كيف أويبقى السؤا
ى االولى التى جمعتهما ف ثناء تلك المقابلةث ذلك؟ ... هل حدث أمتى حد

خر مصادفة فى المنزل أم حدث قبل تلك لحظة  وقت أن رأى أحدهما اآل
 البنك وهما ال يعرفان بعضهما ؟ 

  ماذا حدث ؟ ما السر ؟
... هل السر فى المفاجأة !! ... أن تنتظر شىء ما  فتجد ما هو درى ال أ
رنا ... ير مشاعجمل فى انتظارك ... ما لم تتوقعه ...ربما .. فالمفأجات تثأ

هى  خص نفسه هو المفاجأة !!! ... ال أدرى هلن كان الشتأسرنا ... فكيف أ
متاح لك  صبح.. وأرغبة تكونت إلحساسك بأن هناك شيئا إمتالكه مستبعد 

!!! 
 ماذا حدث وما السر ؟

؟ .. ال أستطيع الجزم  ولى..هل حقا هناك حب من النظرة األ  درىال أ
عينه منذ لف تجاه شخص بحساس مختبوجوده ولكنى أستطيع الجزم بوجود إ

ن ولى فقد رأت العيفهذه حتما لم تكن نظرة العين األ ولى ..اللحظة األ
أول نظرة يصاحبها هذا اإلحساس ...  لكنها قطعا  الكثير من الجميالت 

خر آ لة هذه النظرة األولى إلىطاراحة .. الطمئنينة .. الرغبة فى إحساس الإ
 نظرة في العمر !!!

 ماذا حدث وما السر ؟ 
ت هذا نك تخيل... أ درى ... هل السر فى )الديجافو ( بمعنى معد مسبقا  ال أ

. وكأنك خانة الحبيب ..فوضعته فى  الشخص ولو للحظات قليلة ملكك ...
!!! امل وعيك ... ربما هذا ساعد قليال  نت بكحلمت به وأ  



لقدر شارات ... تلك العالمات التى يرسلها لنا اأعلم ... هل السر فى اإلال 
ف معينه ائل فى مواقذا كان القدر يرسل لنا رس... هل تؤثر فى توجهاتنا ؟ إ

همها ع استيعابها وهل نستطيع قرأتها وفغنية... هل نستطي... كلمة .. أ
 بشكل صحيح !! 

ك)دلق القهوة خير ( مثال ... دلق القهوة هى رسالة القدر ... خير هى 
نا .. ة لما ما بداخلالرسالة ... هل ترجماتنا صحيحة أم أنها مرآ ترجمتنا لهذه

 لما نتمناه )دلق القهوة مش خير .. ده بيبقع !!!( 
 
 
 

********** 
 
هى محمد من األوراق التي بيده ثم قال مصدوما  :نتإ  
!!  ه ده ؟ ناقص ورقةإي - 

لكنه لم  الورقة التائهة وعن  سطح المكتب باحثا   سريعا   بعينيهمنير مسح 
كان يحرك فمحمد  . أماأسفل مقعدها  هي األخرى .. بحثت روزايجدها 

 عيناه في جميع األنحاء حتى سمعوا صوت هاني فرحا  
هي اهي القيتها أ القيتها-  

 تناولها منير ثم قرأها في صمت ثم ضحك و قال لمحمد 
 هتجيبلي إيه من المالديف؟-

نها أم أ هل هو الفائز.. عجبت منير حقا  ضحك محمد و هو لم يفهم هل أ
.. فرح ليس ألنه سيسافر بل ألن روايته فعال  تستحق أن تكون  مجاملة

 رومانسية.

و هو مبتسم على في القصة بصوت مرتفع بدأ منير في قراءة أخر صفحة 
 غير عادته

*************** 



 ماذا حدث ؟ 
 

ادة نها حقيقة السعم أختيار .. أقة الحب إنك صاحب اإلعلم ... هل حقيال أ
كن !! ... ربما .. فمن المم ن لك مطلق الحرية لست مقيدا  أفى حد ذاتها ... 

يل معى ختيار لمجرد إحساسك بإنك مجبر عليه !! ... تخأن ترفض نفس اإل
.. عام سوى نوع واحد فقط .حد المطاعم فال تجد فى قائمة الطأن تدخل أ
.. اره نت تختلديك  لن تشعر بالراحة التامة وأ ن كان المفضلفحتى وإ

خرى !!!ضمن العديد من اإلختيارات األ بعكس لو كان  
يار!!!ختاإلختيار حتى وإن أخطأت اإل عم فالسعادة تكمن فى حريتك فىن  

ى محيطه نسان مخير ففاهلل خير اإلنسان عن المالئكة  باإلختيار... نعم فاإل
 ... مسير بوجوده فى ذلك المحيط بالتحديد !!!

 
لو رنا : أ  

 مامت محمد : السالمو عليكوا 
سماعيل زميلة محمد فى البنك رنا : أيوة يا طنط ... أنا رنا جمال إ  

زيك يا حبيبة قلبى ؟إ هال  مت محمد : أهال  أما  
نا جايبة لمحمد عروسة رنا : طنط أ  

 مامت محمد : بجد وهللا ... مين يا حبيبتى ؟
 رنا : بنت خالتى .. دينا ... حساهم اليقين على بعض كده 

 فهنتى عارنتشرف ... يا خبر ... قوليله بس إحنا ده إ مامت محمد : وهللا
 حماده مابيعجبوش العجب ومغلبنا .

يوة يا طنط وعشان عارفاه هنغير الطريقة بقى رنا : أ  
زاى يا حبيبتى ؟مامت محمد : إ  

..  %1 رنا : هنخلى محمد يشوف دينا قبل ما يشوفها ويختارها ولو بنسبة

وي .إختيار حر هيفرق معانا كتير أ %1 ال  

 مامت محمد : طب هنعمل ايه ؟
ل لى كان شغابا محمد هيكلمه يقوله إنه قابل واحد صاحبه إا : عمو بارن

 معاه فى الكويت و ....



 
 تمت 

 
 

 محمد محسن 
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