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"العالقة السوية هي أنك تتمنى لحبيبك اللي بيتمناه لنفسه من بئر  

بتتمناه ليك؛ ألن جايز جًدا تكونوا ُمختلفين، جايز  األحالم مش اللي  

 كمان دي تكون أنانية منك. 

الناس بتحب الشكوالتة وليكن أن الُحب فيه درجات.  كل مش  

فـ فيه اللي بيكون قابلها، وفيه اللي بيتذوقها عشان نفسه أجبرته  

 عليها. 

 وفيه كمان اللي أخدها كنوع من أنواع )ُمجاملة( لطيفة من حد.

بيتقاسم بيها مع صديقه أو حبيبه. وفيه اللي    

   واألجمل اللي بـ يروح يشتريها بنفسه.

و ملقاش أي نوع هيصبر نفسه بأي مذاق للشكوالتة؛ ألنه بيحب  ول

 كل أنواعها. 

اللي عنده ميول وُحب كبير و وفاء لنوع   واألنقى من كل ده األسمى

ألجل يأكلها بس خلي  الشكوالتة بتاعه، ويلف حوالين نفسه عشانها 

   بالك )عشان الميول البشرية لنوع أكله( أوقات بتكون أدمان.

 

 

 

 

 



 اإلهداء:  

 

إلى صحراء قلبك التي تحتاج إلى مياه لترتوي، مياه بكمية ُمعينة  

منها.  حتى تأخذ احتياجها   

 

القلوب أسرار( القلوب شايله في مخزونها كمية  إلى كل حكاية بقلبك )

حكاية  لكل سر ليها ممكن تكون معقولة أو مش معقولة من األسرار، 

 هتالقي نفسك وسط سطورها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كنتش عارفه أعمل اإلهداء لمين كأول نشر الكتروني ليا، ُكنت  م

ورقي، ولكن كل شيء في الدنيا  بتمنى دايًما أن أول عمل ليا يكون  

 ليه طريق وليه الخير والشر. 

وده اللي أنت هتختاره هنا بنفسك بدون أجبار مني على أي حاجة،  

ليها  بس خلي بالك ) أن الحيطان سر قلبك مش بتسمعه غير ودنك  

 ودان( وهتالقي كل أسرارك هنا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أسطورة  كونها أو  أفالطونية تكون  الُحب قصص أن  البعض  يظن قد"

  صاغية بإذن   لها نستمع  أن هو فعله  علينا الذي كل جًدا قديم   زمن   من

. فقط  ذاكرتنا في ذكرها تُخلد لكي  

"  فقط أوهام بقلبك يدور  ما كل القارئ، عزيزي   أطمئن  

 

  القلوب بيجمع قوي رباط  بينها عام بشكل  الحقيقة العالقات وعلشان

  والقصص الُمبعثرة خواطرك يمس"  أطمئن" كتاب  عملت ببعض

!  هنا قصتك  بينهم  لقيت  إذا متقلقش خيالك،  في ليلة ُكل بتراودك اللي

.يومي  بشكل بتعيشها أو  عشتها أنت حالة أو  

 وبعدها ماالنهاية إلى  بينهم  الحقيقي والُحب بداية   ليها حدوتة لكل

سطورها  وسط نفسك  تالقي جًدا جايز  

 

 

 

 

 

 

 

 



مفهوم الكلمة دي غريب جًدا ولكنه ُمعقد، ُمعقد لدرجة كافية العالقات 

، ياما ناس عاش من غير ما تبني  ما بتسمعهاتخلي قلبك ينقبض أول 

ضلت  أي عالقة سوية مع الغير، يا ما ناس عاشت بعالقات مؤذية وف

فيها بس عشان أحساس الوحدة اللي بتحسه مع كل دمعة بتنزل من  

عينها، مش كل ما نسمع كلمة عالقة تفكيرنا يروح على العالقة بين  

 )الراجل والست(  

ن كل حاجة حواليك حتى لو  ألن مفهوم العالقة هو مفهوم شامل ع

عالقتك بشيء ثابت وغير ُمتحرك)عالقتك بعروستك أو دبدوبك(  

هديِت نفسك بيها عشان  هدية بسيطة من شخص واحد لقلِبك، أو 

يه أو من صغرك وهو معاِك  فموقف ما عملتيه وانبسطي بنفسك 

 مالزمك في كل شيء حتى سريرك.

سواء كانت عالقة أهلية  عالقتك بنفسك، عالقتك بالشيء اللي بتحبه، 

بيك؛ فهي في النهاية  أو عالقة صحاب أو عالقة ُحب أو عالقة 

عالقة، وعالقة يعني الزم يكون فيها القبول أو الرفض الزم يكون  

سهل الحركة مش  الشد،الخيط اللي بيربُط قلُبكم ببعض يكون سهل 

ومش ضعيف عشان ميتمزقش أو   بقوتك، قوي عشان تعرف تشده 

تتقطع جدرانه واللي يفضل منه شعرات  ك أو حتى يتنسل ! يتقطع من 

بسيطة ممكن تدوب وتتقطع مع همسة ريح قوية أو حتى شدك ليها  

 حتى وقت ضعفك. 

الزم قوتك تكون أقل من قوة )الحبل( مقولتش أنك تكون ضعيف، ال  

حمايته لكن مينفعش تطلع كلها  بس متطلعش قوتك عليها، طلعها في  

غلط. تقطع منك يبقى أنت كده استخدمت قوتك في الشد؛ ألنها هت   



من العالقات الُمريحة بالنسبة لنا هي أنك )تحس باألمان( دايًما،  

ل الُمهم واألهم، عالقة ُحب مبنيه على األمان، نجي نسأل السؤا

 الُحب محتاج أيه؟  

الُحب محتاج ُحب وعايز تأكيد على الُحب ده؛ وألن اللي بنحبه غير  

بنعوزه فـ محتاج احتياج وعايز تأكيد على االحتياج ده دايًما. اللي   

في أرض جافة صحراوية بتعدي بيها أغلب العالقات ده إن مكانش  

لمياه، ولكن  وفي اي أرض جافة بـ تحتاج دايًما  ُكل العالقات أصاًل!

ودي   ساقعة متلجةأيه المياه اللي هـ تشربها ُسخنة وال باردة وال 

ُكل شخص مستحمل مياه أيه، واألهم في اي فصل  بتكون على حسب 

 من فصول السنة.  

وفي أي أرض صحراوية الزم تحمي دماغك وجلدك من ِحمل 

( علشان جلدك  الشمس عليها، ومينفعش تكون ماشي) حافي القدمين

مش هيتحمل درجة الحرارة ومش هتقدر تمشي تاني والشيء الُمهم 

ن حد معايا عشان يضلل  اللي هيرد بيه أي عقل بشري، الزم يكو

 عليا ويسندني واسنده. 

كالم جميل ولكن الشيء األبعد عن الخيال؛ أن البيئة الصحراوية أنت  

في  مش هتكون ُمتأقلم عليها، شيء طبيعي جًدا ألنك عايش ُعمرك 

 البيئة الطبيعة بتاعتك. 

هيستحمولها،  وقلبكفأي حاجة غريبك عليك ال عقلك وال جسدك 

تالتة، عشرة لغاية متتعود وتبقى حاجة من   ممكن يوم أتنين، 

من   الحاجتين: مغلوب على أمرك، أو إنك عايز تتحمل عشان تخرج

الجو البشع الغريب عليك ده )تخرج لبر األمان( االمان اللي نفسك  



الضيقة،  توصل لهُ، واألمل اللي بتصبر نفسك بيه وأنت في عز 

يس في العالقة  وعشان ضيقة قلبك توسع، وتقدر تاخد أنفاسك كو

من الصحراء اللي ُكنت فيها سواء كانت يوم قضيت  الزم لما تخرج 

 ُعمرك فيه أو أسبوع، أو شهر أو أتنين أو حتى سنة. 

 الزم تسأل نفسك سؤال ُمهم جًدا. 

 أتعلمت أيه؟  

وغالبًا هيكون تعاليمك ُمهمة وُمفيدة بالنسبالك وضافتك لك شيء ُمهم 

حبة المياه اللي معاك هتستخدمهم لما توصل  حتى مثاًل لو أتعلمت أن 

ألقصى درجة من درجات العطش، ولكن مش ُكل ما بتحس بالعطش  

عشان ميخلصوش وتكون محتاج هتعمل أيه؟ ولو بحثت عن بير هنا  

 هالقي وال ال وده هيعطل مسيرتك في اللي جاي عشانه. 

ى  يعني مثاًل لما بتكون متكل على حبة مياه عارف هتستخدمهم امت 

وليه، غير لما يكون مش معاك خالص مياه وحتى لو حسيت  

بالعطش مش هتصبر نفسك بحبة المياه اللي معاك )هتشربهم وقت ما  

حاجة بتطمن شويه  توصل ألقصى درجة من درجات العطش( 

بسيطة لكن خد بالك للمياه اللي معاك تسخن سخونة ميتحملهاش  

   زورك أصاًل فبتروح ترميها.

لو هسلط  شرية لما بنتعب فيها وبنكون عايزين نمشي في أي عالقة ب 

تك، دايًما بتفكر  عينة( في حيا الضوء مثاًل على )عالقة ُمحددة أو مُ 

نفسك إنك تبُص على الحلو من العالقة، شيء جميل وده بيحصل في 

أي عالقة سوية، إنك تبُص على الحلو دايًما في األوقات الوحشة لكن  

ألن من المواقف الوحشة والبشعة اللي   مينفعش تتكل عليه دايًما؛



هتعدي في العالقة دي ممكن تسخن الحلو لدرجة أن ايدك متتحملش  

تكمل وتتحمل وبين أنك تأذي نفسك  مسكته؛ فـ في فرق كبير بين أنك  

 من المياه الُسخنة اللي في إيدك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "أن تشعر بـ األمان أهم من أنك تشعر بالُحب"  

 

مفهومة، عالقة أحنا مش بنحتاج عالقة ُمريحة، أحنا بنحتاج عالقة 

سوية بسيطة، بسيطة جًدا مش مثالية، الدنيا فيها مش بمبي وال  

الدنيا محدودة، وعميقة وواسعة  وردي وال بتميل لـ األسود حتى، 

متشافه، متشافه بكل وضوح  ا وكبيرة، ورغم عمق المسافات إال أنه 

أنها مدينة كاملة من المخلوقات واألشياء إال أنها متشافه بكل  رغم 

 وضوح واطمئنان وُحب.

 أيه أخرة الراحة ؟  

جايز جًدا تكون محاوط بناس مريحين، مريحين جًدا وعالقتهم  

يها مريحة لكن مش مفهومين بالدرجة الكافية اللي ترتاح معاهم ف

ها ُمريحة. وتقول فعاًل أن   

أغلب العالقات علشان تقوم وتقوى الزم تقوم على شيء اساسي، لما  

وال بـ نبدأ  بـ تتبني البيوت مش بـ تتبني على سواد وال أراضي جافة 

بالطوب، كل مرحلة بناء أساسية ليها مراحل البناء الفرعية  بُناءها 

اللي هتقوم بيتك وحيطان بيتك حتى لو أختلف زوقك في الشكل، 

لون، األساس. ولكن مش هنتخلف أن فيه شيء أساسي الُكل بيتفق  ال

   فيه والُكل بيحبه وهو الُحب.

 

 

 



 التظاهر بالقوة شيء متعب جًدا. 

   األقوياء دائًما مبتسمون.

 

في حاجة كده دايًما بنقولها لنفسنا إن الشخص اللي بيضحك كتير  

 بيكون مهموم وُحزن العالم في قلبه. 

ممكن يكون صحيح وممكن يكون ال؛ ألن ببساطة هو  الكالم ده 

فاهم أيه الُحزن   ين لكنه مشممكن يكون آه عنده مشاكل الدنيا وحز

ده؟ يعني هو الُمفروض يحزن يعني، ويقعد يبكي وال يعدي ويضحك  

زي ما ُكله بيعدي، أعتقد ان ده كله مش مشكلة خالص مع تفكيرك  

هتكون من اللي حواليك.  ونفسك؛ ألن أغلب المشاكل اللي هتضغطك  

:  لـ أنواع والناس دي بتنقسم   

اللي شايفك بتضحك دايًما ومبسوط فبكده حياتك  النوع األول هو  

حلوة وبمبي وجميلة ومفيش زيها وحياة مثالية خالية من المشاكل  

ُحزن. والتعب، فـ هتالقيه بيتمنى يعيشها زيك في حين أن قلبك مليان   

اللي شايفك شخص تافهه مبتحزنش فـ بيلغي شعورك   والنوع التاني: 

ويقول لنفسه وأيه يعني هو بيزعل  بالحزن وبيجي عليك وبيضغطك 

ويحسسك أن حتى لو شافك مضايقك مش هيكلف نفسه أنه  اصاًل؟ 

 يسأل اصاًل، مالك ! 

ويؤسفني أقولك أن النوعين دول سيئين جًدا وغير سوين نفسيًا  

ن األنسان السوي نفسيًا هيفكر ويعرف  ومينفعش تتعامل معاهم؛ أل

لو شايف اللي قدامه بيضحك أغلب الوقت إال أن  ويُدرك أن حتى 



جواه مش الزم يظهره لكل  عنده ُركن في نفسه محتفظ بِه لنفسه  

 الناس!  

يجي يحط سواد الُدنيا  ولكن خد بالك أن في نوع تاني منهم هو اللي 

وبكالمك يس معاه عندك، طالما شايفك أن بتضحك وبتهزر وكو

مبطتمنهوش بس هو اللي  جايز تكون بتطمنه فعاًل أو جايز أصاًل 

نفسيًا؛ ألن بنسبة كبيرة اإلنسان بيتأثر باللي حواليه  بيحب يرهقك  

لو الشخص ده عايش حياة كويسه بس بمجرد التأثر باللي  حتى 

حواليه بيصبح مهموم وبيفكر كتير بتوصل معاه لمرحلة أنه يبقى  

ي ومش قادر يتكلم مع حد بيصبح شخص معندهوش  شخص عصب 

 اي طاقة بعد مكان مصدر الطاقة بالنسبة لناس كتيرة. 

وبيدخل في مرحلة سيئة من العياط والُحزن اللي لو حد شافه بيعيط  

ر  يقوله )إيه ده أنت بتعيط؟( طبيعي أنسان يعني حتى لو بيضحك كتي 

 بيعيط!  

ن بيضحك وبيعدي من  ومش شرط أبًدا تكون شايفه شخص قوي عشا

ممكن يكون هش جًدا جواه ولكنه بيحب يحتفظ بحزنه  المشاكل؟ 

 لنفسه. 

دايًما  رسالتي بقى للشخص اللي بيتظاهر بالقوة، أو بيخفي حزنه 

 ومبين أنه شخص قوي، صلب مفيش حاجة تأثر فيه. 

قسطك  مش هقولك امشي ابكي للناس وتظاهر بالضعف، ولكن خد 

من الزعل بمعنى أن خلي بالك من األشخاص اللي حواليك عشان لما  

هيتعودوا على كده ولما تدخل في هيشوفوك طول الوقت بتضحك 



مرحلة ُمرهقة اللي ُكلنا بندخل فيها هيتسغربوا! وهيعاتبكوا ويتهموك  

 بالتغير. 

 

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

ل طول  عشان هيفض مينفعش تكروت ُحزنك اما بالنسبة لُحزنك 

العُمر يطاردك، ال أحزن، وعيط وأزعل، ده حقك كبني آدم زي ما  

 بتفرح ! 

ومش هقولك أن لما حاجة تحزن أشغل نفسك في حاجات كتيرة  

ن حتى لو اتنسى مؤقتًا فـ احساسك مش  عشان تنسى، ال الحز

 هيتنسى مؤقتًا متبقاش مسحول وكمان حزين !  

تسحل هيهيأ ليك أنك على  ألن العقل البشري في البداية لما يتجي ت 

الطريق الصح وتمام لكن بعدها بفترة من الوقت هتكتشف أنك بقيت  

 مسحول وحزين.

خد وقتك من الُحزن؛ ألن كل شيء بتدخله وكل شعور بتحسه 

بيعلمك شيء لقدامك وبيعلمك تتعامل مع ُحزنك أزاي فيما بعد، ولكن  

ان وقتها  شمتديش وقت كبير للحزن وتقول ما أنا باخد وقتي ! ع

ممكن هو اللي يهجم عليك ويضعيك معاه ويخليك تتعود عليه ويكون  

 ُجزء ال يتجزأ منك. 

   أحزن براحتك بس متتكلش على إنك حزين.

 



   "فيه مشاعر لطيفة جًدا الزم الواحد يحس بيها" 

  بـ  إنك شعورك هو بنحسها،  اللي  الجميلة المشاعر  من  أن  أعتقد°

. اآلخرين قلوب في إستثناء  

  ُركن  ليك كده، فيها تكون بتتمنى واللي منك القُريبة  القلوب في أو

. أوي ُمفرح شعور  أنهُ  أعتقد حد مع فيه تُقارن  ال خاص  

 

  بئر في تحكهولي وتجري ما موقف معها يحصل  صاحبتي وحدة •لما

" تعرفي وحدة أول أنتِ " مثاًل  لي  وتقول يعني الموقف  

. حقيقي  ُمختلف شعُور وليها الوقت نفس  في ومفرحة ُمريحة الُجملة  

 

  أنا وبكون  شغاله موضوع في رأي ياخد بيجي  مني قريب حد °لما

  ببذل  إني  بحس مثاًل، تعرفه وحدة اول أو  أعرفه  اللي الوحيدة

  وأنا مبسوطة وبفضل ُمناسب  لرأي  نوصل علشان  جهدي قصاري

  بحب"ميخلص لغاية خالص أسكت عايزه وببقى  بيتكلم شايفه

" اسمعه  

  شوية بعد  حد أي زي  زيك رأيك ياخد يجي لما  تماًما  بيختلف الشعور

  أنت  رأيك  عايز  هو اللي بلذة بتحس   مش بس رأيك بتدي  آه فـ وقت

 آخذ  بس  بالنسباله مهم أنك جايز آه فبتحس ! معاه هيفرق  ألنه  بالذات

  الطرف  بسبب  بيتحس شعور وده عادي،  شيء بيكون هنا  رأيك

. فراغ من  مش التاني  



 

  الفرح بعد  شكلها لي تبعت وتروح ُمناسبة  في تكون  صاحبتي •لما

. الُمناسبة كانت أيًا  فيها كانت اللي  الخطوبة أو مثاًل   

. منها  أطلب  ما غير من لي تبعت وشعرها، والميكب بالدريس  شكلها  

  الُمناسبة  لو  وحتى بعيده أنتِ  هو اللي أوي  لطيف شعور بحس

. معاكِ  الُمختلف وشكلي  يومي أشارك  حبيت بس  متخصكيش  

. حقيقي اوي جميل شعور  

 

  حياتها  في ُمفرح ما خبر تبلغني جت لما  صاحبتي وحدة °عندي

  وقالتها تقولي، مخصوص عليا  رنت أبًدا شات لي  تكتب مردتش

. كمان الكالم وسط  

  أفرحك حبيت لي قالت ! يعني  شات تقولي ممكن كان ليه   سألتها لما

. قلبك  من لي  بتفرحي  عارفه فرحان وهو صوتك  اسمع حبيت  معايا،  

 

  ُمختلفة  بطرق بس  بيها  بنحس  كلنا أوي  لطيفة لطيفة، مشاعر ُكلها

. ُكلنا مننا وصادقة جميلة  مشاعر أنها  عليه   الُمتفق  

 

 

 ومن أجمل المشاعر اللي الواحد بيحس بيها هي "الحنية"  



"   طرفين  بين  كبير  زعل أو غضب  مرحلة أي  بتنهي  لطيفة كلمة

  وتطبطب قالهالك  اللي قلب تمسك عايز إن  وقتها  بتحس" عليا حقك

. حقيقي دي  بالكلمة تهون  خناقة اي  وإن  عليه،  

 

 بتحسسك فعاًل، السوي الشخص لـ  الخاطر  وبتجبر  لطيفة كلمة هي

الكلمة  حنية  قُصاد يلين  والغصب  الزعل، خناقات كل إن  

 

.جبال  وتتهد بتلين الحنية   قُصاد الحقيقة في  

 

  اعتذار، كلمة أي  من  الطف فهي" قلبي على حقك" دي الكلمة بشوف

. القلب من طالعه حقيقي كانت لو  أعتذار أي  من  اقوى وإنها  

 

  بحس  دي، بالكلمة  مضايقه بكون لما  غضبي بيهد قُدامي اللي  بحس

  بتتقال  لما ان  المهم الغلطان  مين مهم ومش بيرضيني  أيه قد إنه

. وحش  شعور وأي وغضب  وخناق، زعل، أي  بعدها بينسى حقيقي  

 

  عليك  بتهون   بتكون أوقات بل  مثاًل، خناقة أي  في تتقال شرط ومش

  حقك أنا، عليا  بحقك  وينهيها حل مفيهاش ُمشكلة في يسمعك حد لما

. أخف بيكون وقتها  الليل وثقل ِحمل قلبي، على  

 



  وشعورك ويأسك وضيقك وخنقتك،  وغضبك  زعلك حالة في

. بالوحدة  

. عليا  حقك فـ  

  قدام بيتهد سيئ  شعور وأي! ولطيفة وحنينة  رقيقة كلمة هي إيه قد

. الحنية  

 

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

"  نفسك صاحب"  

 

. ُمهمين قصتين  لكم أحكي تعالوا  

 

:  األولى  القصة  

. بيا   الُمحيطة  البيئة أو أصدقائي  بين سوا  كتيرة، ُمشكلتات قابلني  

. لها سماعي أو  

_في بيتلخص منهم بعض   في  

  شوية فكرت لو  حصل، ده كنش ما  قبل من ده شوفت ُكنت بس  لو

. غلطت مكنتش  

!   غلطت مكنتش  وقتها فهمت بس  ُكنت لو  

. النفس  لوم في وبتأتي نفسها الُمشكلة عن  بتكبر  الُمشكلة  



  النفس لوم عندهم دايًما جواهم، عالي  بصوت  بيفكروا دايًما  واللي

. نفسهم األشخاص لوم  من أكتر  

"  جفن لينا يغمض علشان  بنجاهد  أيه قد أحنا"  

. النفس  لوم بسبب  

"  يومنا  في صعوبات  بنواجه  أيه قد"  

. ونومنا  

. كتير بنفكر  علشان  

  مليون  بعده بتاخد  صحيح، وبيعلم بيضرب  الماضي  إن  أقولك خليني

. تداريه  علشان خياطة  

!  بيموتك   مش لكنه  

.أوي  سيئة  دي "  الذات  جلد ترانيدات"  

أنهاردة؟  سطر  علمتني عملتها حاجة على  يوم ُكل نفسي  أجلد ليه  

بُكرة؟  في سطرين  وعلمتني  

. المها تستحمل  أزاي بتعلمك  تنفذ، بتخليك  مش اللي الجروح  

!   شوية كل نفسك  متعقابش  

. آدم بني أنت  

.لسه  وهتغلط  وتغلط، غلط، تكون  أن حقك  

!   تتعلم  بس  

. لماضيك المشانق  يلعقلك لحد ومتسحمش..لنفسك المشانق متعلقش  



  أنت  يخصك  الماضي  نفسك،  وبينك بينك حتى  ماضيك ومتحكيش 

. وبس  

!    بتنضج يوم  ُكل أنت   

  يوم تاني هتصحى مقهور ونمت أمبارح ُمشكلة معاك حصلت  لو 

!  ده؟ حصل اللي كل يستعدى مكنش  نفسك هتحس  

. أسبوع  بعد   

. أعيط الزم  مكنتش   

. شهر بعد   

. كده عملت أني  غبي أنا    

. مثاًل  شهرين بعد   

  حزني أتجاوز أعرف علشان  وأضايق واحزن  اعيط،  الزم كان ال، 

!  كروتهوش ما  

. يطاردك  هيفضل اتكروت لو  الحزن   

. تتعلم بس ...حزنت لو غلطت،  لو أطالقًا، ُمشكلة فمفهاش   

 

:  التانية  القصة  

 بيمشي كله  أن حاسه وحيدة، أني حاسه بيحبني،  حد مفيش أن حاسه"

"  يبفضل حد مافيش  

 



؟  لنفسك بحبك حسيت  

!  لمسته  

!  دوقته  

. ال أكيد  

!  ُحب ومتلقيش  ُحب تقدم لما الُمشكلة أيه  

. بطريقتك  بتحب الناس كل وال تحب،  بتعرف الناس  كل ال  

!!  وحش  أنك كده معنى مش  

.وحش التاني الشخص أن  أبًدا  معناه ومش  

  في وأن  وحش، األرض وجه على شخص مفيش أن تام  أقتناع عندي

.األشخاص كل في حنين  جانب  

. بالنسبالك  وحش هيكون  وحش لو هو  

!   كيمياء مفيش  

...! تصور  

. السبب  ده يكون  جايز  

 

 الُمعظم أن حسيت هزاري، وطريقة نفسي وأحب  احبني،  بدأت لما"

" قبلني  

 



. يعني  الُكل مش وأكيد  

. برضه  بيحبونا   حوالينا اللي  هنحس ونحبها  نفسنا   نتقبل بدأنا   لما ولكن  

. حياتنا في يكون  مينفعش يبقى ناحيته،   بالحب  محسناش فيهم وأن  

. كتيرة حاجات تفوت  هيخليك نفسك هتحب لما شوفت  

. زي  

. صح  التاني الطرف  على تقيل أنك شعورك دايًما مش أنك  

  لو  حتى تحب قادر أنك وهتحس بالُحب فهتحس وتتحب كويس أنك

.رحب بصدر ده هتتقبل ُحب مستقبلتش   

. عواطفهم وأستقبال حواليك، اللي  ُحب على حياتك هتوقف مش  

!  منك يقرب  عايز  جاي حد هترفض مش  

. فيه مرغوب غير أنك  حاسس علشان منك حد هضايق  مش  

  وكلها حلوة بطريقة  هتقولها حد، في مضايقك حاجة تقول  عايز لو"

"ُحب  

. يتقبلها قدامك اللي الشخص هتخلي  

! طايرة بروحك هتحس  

  مقدر مش  غيرك  طالما غيرك على  نفسك تفضل أنك  أنانية  مش

. نفسك  

.الُحب  من  بدالً  راحتك  تختار أنك  أنانية  مش  

! أيه  محتاجة هي وتفهم  وتريحها، نفسك  تحب أنك  أنانية  مش  



  وتكون  هتزيد  سلعتها ساعة وبعد خسارة أنهاردة الخسارة أن  وتفهما

. مكسب  

  تواجه تعرف  علشان واالهم ُمهم عامل  نفسك رضاء  أن هتفهما

!  والناس  الحياة  

" نفسك حب"  

" نفسك صاحب"  

" نفسك أرحم"  

" حواليك اللي حب"  

" صاحبهم"  

" ارحمهم"  

!  تتقابلهم  نفسك،  أتقبل  

. هتحصدها نفسك  في كويس هتزرع  

 

؟  أيه  هنعمل عرفنا  

 

 

 

 



!  القبول هي بتحبه  لشخص تقدمهاأعظم هدية    

 

  فيك،  ما ِبُكل قابلك !  قدامك اللي الشخص إن  تحس  لما جميل احساس

!  ُمتقابلك  بس  ُكلها عيوبك  شايف هو. مميزاتك قبل بعيوبك،   

  إنهُ حد من  تتأكد  علشان كده وغالبًا  قبول، غير  من  مبيكملش الُحب

!  قابلك إنهُ  تعرف  الزم بيحبك  

و  انت  ما  زي يقبلك   قادر مش  بس  بيحبك يكون ممكن هو  

  الرفض بـ  وحاسس  حياتك في ما شخًصا  ُمتقبل تكون  ابًدا  مينفعش  

  جواك غريب  شيء لـ هيتحول عندك القبول إحساس  ساعتها! ِمنهُ 

   ييتقبلك  يقدر  علشان نفسك تغير  بتحاول إنك  فـ نفسي  وصراع

  احسن  بـ يشوفك  عايز يبقى  بيحبك  حد يكون  لما إن  الطبيعي من هو

  احسن  عايزك وبينه بينك حتى  إن  طبيعي مش  اللي  بس!  ليك  صورة

  بنيجي وُكلنا عيوب بـ  ُكلنا  أدمين بني كـ  أحنا  يعني حصلت، حاجة

  إلننا  تجميل اي غير من حقيقين   وبنكون حياتنا  في ُمعين شخص عند

!!  ُمتقبله  إنك  بينه حد لـ بجد ُحبك  تبين  عايز لو  القبول بـ  حاسين

بتحبه   إنك هيتاكد بس سعتها  

  القبول يأذيك، دا  القبول  إن حياتك في شخص قابل إنك  معنى ومش

   بنكم  عظيم  احترام وفي  قدامك اللي  الشخص فاهم إنك بيصاحبه

مشروط غير  بنكم الُحب بيكون قبول في ولو حاجة، ُكل مش الُحب  

القبول""  هي بتحبه شخص لـ  تقدمها هدية أعظم  يكون فعاًل  وقتها  



 "الشعور بالوحدة "  

 

ال يمكن شخص يقدر يحكي عنها بسهولة ابًدا  المشاعر اإلنسانية 

بإن في حاجز بيمنعه أنه يحكي أو يتكلم عن اللي  دايًما بيكون حاسس  

 بيحس بيه. 

شعوره،  يا ما محدش هيفهمه، ياما هيالقي اللي يتريق عليه وعلى 

حد  فيه دايًما جوه كل واحد فينا ُركن خاص بمشاعره اللي مينفعش 

حد قرب منه بيضطر يهجم عليه ويدافع عنه  يجي ناحيته ولو جه 

   بكل قوته حتى لو ظهر أنه وحش بيحاول الهجوم على فريسته.

وتقريبًا فيه ناس بتشعر بالوحدة ومش بتكون عايزه حد يشاركها  

ون عايز يحس بالونس دايًما، ولكن ظهر بعض  وحدتها وفيه اللي بيك

بالوحدة، ُكله ! أو  من الفئات عبر السوشيال ميديا إن كله حاسس 

 الُمعظم وبشكل شخص كل اللي جاي يقرأ كتابي هنا حاسس بالوحدة. 

الشعور ده خال فئات كتيرة تجري وراها وتبقى "ترنيد" خاصةً لو  

مشهور، فبالتالي   الشخص اللي كاتب الكالم ده أو مشيره شخص

بعد قرأتك للبوست بتحس بالوحدة،   كالمه بيأثر في العقول وتلقائي 

ولو ُكنت حاسس بالوحدة قيراط قبل متقرأه، هتحس بعد قرأتك لهُ بـ  

. قيراط٢٤  

ودي أكيد ليها أسبابها الكتيرة وجايز يكون سبب واحد فيهم بس  

كتير جمبك أو  قرأتهُ هو اللي خالك فجأة تشعر بالوحدة رغم إن فيه 

 حتى بيحاولوا يكونوا جمبك. 



كتبت بوست بسيط عبر الفيس بوك أو اي تواصل اجتماعي "مين   

 حاسس بالوحدة؟"  

مئات األشخاص اللي في العالم اللي أعرفها بشكل شخص وغير  

ا وتقريبًا بل األكيد عبرت عن مشاعرها  شخص عبرت عن مشاعره

وقت فرح.  في وقت تعب وأنهماك تفكير وضغط نفسي مش  

 واألهم.

إن أحنا جايز جًدا منلقيش حد يشاركنا ُكل اهتمامتنا بشكل يومي  

ونظرتنا سطحية في العموم بسبب برضه السوشيال واللي بيحصل  

فيها من الشير والبوستس والصور والميموري اللي كل الناس  

بتشيرها بشكل يومي وتظهر قد أيه أن في أشخاص جمبها طول  

قة ال ُكلنا حاسين أو بنحس بالوحدة.الوقت، وفي الحقي   

وجايز اإلجابة بتلخص في إننا "مش بنالقي اللي نشاركه تفكرينا من  

شعور األمان بالنسبة لينا "منفكرش، منفكرش  غير ما نخاف" 

 الشخص اللي قدامنا شايفين أزاي؟"  

يعني تكون ُمتأكد أنك مهما خرجت جانبك السلبي، وكالمك المبعثر،  

 وصراع ذاتك. 

ُعمر ما هيجي يوم وهتحس مجرد أحساس أن نظرة الشخص اللي  

 بتحكي لهُ بيبصلك نظرة وحشة مثاًل. 

هتحس أكتر من شعور. وقتها   

، الراحة، والُحب. االمتنان، االطمئنان، الونس  



وكتير من المشاعر االنسانية الُمختلفة اللي بالمناسبة هتحببك في  

 الحياة. 

 

للغاية. أنا وحيد، وحيد "  

 لم أجد ما يُشاركني ُشتات نفسي حتى اآلن. 

الُمتناقض.صراعي، تكفيري، وأنا ذات الشخص   

التقيت بِه ذات يوم، لم أشعر بالوحدة حتى برأسي" أنا واثق جًدا أن   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



الحكاية األولى.    

 

 "الست بس اللي بتعيط" 

 

 

 "الراجل مبيعيطش"  

 

  صاحبي  واحد عليا  وغلس المدرسة ميكروباص وراكب  صغير ُكنت

  بغيظ  بصلي   قام عني، أبعده عشان بإيدي   فزقيته يضربني  عاوز  كان

. العربية  قزاز على راسي ورزع  

. بكلمة  نطقت وال متكلمتش  أنا  وقتها  

  من ُركن بياخد" متوحد" عليا بيقولي   وماما بابا  بسمع  ُكنت دايًما

. الناس  من  وبيخاف الناس   

  لما  بصرخ  ودايًما حواليا  زحمة اي  من بخاف  فعاًل  مبقيت لغاية

. أمي حضن على واجري بشوفها  

  اصاًل  بخاف   بقيت  كبرت، لما أكتر  ُمشكلة لي عملت دي الُمشكلة

  الشارع، في امشي

. ليا  الناس  نظرات  من  بخاف  



  الميكروباص   من نزلت  متكلمتش بطبعه  خواف شخص ُكنت وإلني

 الراجل إن " بسمع دايًما  ُكنت ألني دموعي؛ حابس وأنا رهيبة بسرعة

"  مبيعطيش  

  أعيط  مينفعش أعيط، مينفعش  دايًما  فيا بيزعقوا  كانوا بعيط ُكنت لما

   راجل؟ أنا أزاي أبًدا

!  ومعيطش دموعي حبست كده عشان  

. دم فيه لقيت  عليها  إيدي بحط وأنا  دماغي في بدوخة حسيت  

 

  في نكون  منعنا بابا  أصل  جمبي، اللي المدرسة في كانت أختي

. الكبيرة  أكمنها  عليها معتدمتش عشان واحدة مدرسة  

 

  خارجة لسه كانت دمي في بسيح وأنا  أحس ما  غير من عليها  جريت

  بسرعة  عليا جريت تكشيرتي  وشافت مشفتني أول المدرسة  باب من

. حضنها في وخدتني  

. اختي حضن في وأنا   وأعيط أتجرأ مرة أول وكانت  

.مرة في قالي لما المدرسة في ليا   صديق جملة أفتكرت  

 

"  أخت عندك يابختك"  

 



  إيدي فشديت عليها بقلق  حسيت للحظة ولكن  أيه  معنها فاهم مكنتش

. حضنها  على  

 

 وهي الكرسي في جمبها قعدتني مكروباص، وركبنا إيدي من خدتني

  ما غير من  مني وبيقع مصروفي بضيع ُكنت  أنا عشان دفعت اللي

. أحس  

 

  في وباستني الشمس من دماغي وحمت كتفها  على  براسي ميلت

.. راسي  

 

  لي وربطت بسرعة  علينا  جريت  شافتنا وماما البيت  روحنا لما

.راسي  

 

 محموق وكنت  حصل، اللي مني يسمع عشان  الليل في جيه  بابا لما

. بعياط   غير  اتكلم  ومعرفتش أتكلم،  عارف  ومش  

وقالي فيا  زعق  

 

"  الست زي متبقاش مبيعطيش الراجل متعيطش،  متعيطش، "  

 



  على بتلمس   ولقيتها  االوضة على   وأختي أنا  وجريت  أكتر اتحمقت

:  لي  وبتقول بشوشي شعري  

 

  نبكي، الزم أطفال أحنا أنا، لي  عيط تعالى  الدنيا  بيك تضيق  لما"

"  مضايق عشان  بتبكي وأنت  

 

وبقولها  هي حضنها على بجري  الدنيا  بيا مبتضيق  كل وقتها ومن  

 

  حضنك  على بجري  الدنيا بيا بضيق  لما  ولسه شحط بقيت   أديني"

"  أنتِ   

 

 "متعيطيش عشان متبقاش زي الست؟"  

مثال لحاجة مش كويسه بيتاخد بيها عشان مينفعش  هي الست بقيت 

 نعمل زيها؟ 

 مين قال أن الراجل مينفعش يعيط؟ ولو عيطت ميبقاش راجل.

أبنك الصغير مينفعش تكتمه مشاعره  رسالتي بقى لـ اآلباء واألمهات 

من صغره وتخليه ميعيطش ويبكي ويخرج مشاعره ليكم حتى؛ ألن  

اإلنسانية العياط وده شعور بسيط الشخص بيقوم بيه لما  من التعابير 

بيضيق عليه األمر أو يتخنق ويحزن، بيعيط والزم يالقي حد يمسح  

 له دموعه. 



الولد يكبر ويكون راجل كبير عادي جًدا يعيط! هو عشان    حتى لما

 راجل معندهوش مشاعر يعني؟ 

أو عشان تكون بنت أو ست تبقى هي بس اللي يحق لها تعيط ؟ في  

عيوطه( مع أن العياط ده  حين بيقال عنها في أغلب األوقات أنها )

كتير من  مش حاجة هيهنه الواحد يستقل بيها أبًدا؛ ألنه بيكون أفضل 

   الكتمان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحكاية التانية. 

 

 "التنمر من ابشع الشعور اإلنساني"

 

 

 

  من  للتنمر تتعرض  الصغير سنها في ممكن طفلة اي  زي زيي

 متعرفهموش، الشارع في ناس  لو  حتى أهلها، قريبها، صحابها،

.جًدا  سلبي بشكل عليا  بيأثر الموضوع  

 

  بنفهم أحنا  لالسف  ال! أيه هيفهم  يعني"  عيل" ده النهاية  في أن ورغم

  نفضل كبير  بشكل فيا  تأثر وممكن اوي  كويس  والكلمة النظرة

! منكبر  لغاية  فاكرينها  

 

  الموقف لألسف لطيف،  مش موقف حصلي المدرسة في يوم في

! ليا االقرب ويمكن صاحبتي واحدة من حصلي  

  ُكنت  أنا جًدا جميلة بنت   الكرتون، في ببنت  بشبها ُكنت ده الوقت في

. تشبهلها إنها شايفه  



  سمرة دي البنت بس كرتون، في تانية   ببنت وشبهتني ابتسمت هي

. كمان سودة تكون ويمكن جًدا  

! كده قالتلي هي الفحم،  شبه وكأني  بتضحك، وهي قالتها  

 

  وقفت أوي كتير  عيطت وعيطت، البيت  وروحت وأتاثرت زعلت

  علشان  وحشه أنا هو"  لها  وقولت لنفسي وبصيت  المرايا  قُصاد

؟  بالفحم تشبهني   صاحبتي  

 

  السكنية وجبت المطبخ  دخلت اووي  مخنوقة وكنت البيت  روحت

  هيشوفني مش  لربنا روحت لو  اني بفكر  كنت نفسي،  اعور وحاولت

.وحشة  

. مقدرتش نفسي  اعور معرفتش  

.الدم شكل من خوفت  

 دخلت ماما  بس كله هاخده وكنت برشام  شريط وجبت االوضة دخلت

   وسألتني اللحظة  نفس  في عليا 

! ده ضهري  وراه مخبياه  اللي أيه  

 في ارتميت   و عيطت روحت مقدرتش بس   منها اتهرب حاولت

 وحشة وحشة، بأني الجملة  ونهيت حصل، على  وحكتلها حضنها

. وحش وشكلي ومتحبش  ياماما أوي  

. وقالتلي  حضنتني  



. وصفه عن  العادية الناس  يعجز  اللي بالشكل  جميلة أنتِ _  

.سألتها وروحت سكت  

؟   أيه يعني-  

. حنين  بصوت ردت'-  

  ميقدرش العادي الشخص ُمختلف جمال فيكِ  كارما يا  أنتِ  يعني_

.يلمحه  

؟  أيه  معناه ده عارفه  

. بيه  الخاص  جماله ليه فينا واحد ُكل أن معناه  

. حلوة مش أنا  بس -  

  بطولك،   وبلونك، بسنانك،  وبعيونك، بشعرك، بختالفك،  حلوة أنتِ _

. بكلك  

  صاحبتك عيونك  عنك، ُمختلفة وصاحبتك  صاحبتك، عن   ُمختلفة أنتِ 

. جمالك في حقك تديكِ  هتقدر مش  

؟  مقياس  ليه الجمال هو كارما يا  قوليلي  

. ياماما  أيه يعني-  

. التلفزيون على بنتفرج قاعدين  ُكنا'  

؟  كام جمالها تدي  دي البنت مثاًل  يعني_  

. عشرة من عشرة اديها امممم-  

!  كمان  دي في رايك وايه_  



. عشرة من  ونص تسعة  يعني  اديها دي ال اممم-  

.جميل_  

؟   كام تديله ده الولد في رايك وأيه_  

عشرة  من تمانية  اديله اممم  اديله،-  

. ابتسمت'  

.عشرة من الدرجة إن مقولتلكيش أنا بس_  

!  فاهمه مش-  

؟  صح  كام جمالهم تدي  سألتك أنا حبيبتي، يا  بُصي_  

! ليهم تحطيها  نهائية درجة مقولتلكيش   

  حلوة دي  تقوليلي زي لجمالهم، تقدير تقوليلي  مثاًل  ممكن كام يعني

. جميلة ودي كويسه،  ودي أوي،  

  من عشرة  اديها دي  ومتقوليش% ١٠٠ جميلة  دي تقوليلي ممكن كان

.عشرة  

.كام تحطي وحددتي الدرجة، حددتي اللي أنتِ   

. كتفي على درعها لفت'  

 فوقيها درجة نحطله  نهائية  درجة ملهوش  الحقيقي الجمال  ببساطة_

.  ناقصة  ياما  كاملة، ياما  

.محددة للدرجة مقياس  ملهوش  



  هديله مثاًل،  يقولي السؤال  نفس  وسألته تاني حد جبت لو ممكن

. خمسين من خمسين  او أربعين،  من أربعين   

. تشوف  ما عيونه حسب على  

. كارما يا فهماني  

. حضنها  جوه ارتميت'  

؟  جميلة  أنا يعني_  

. نهاية ملهاش لدرجة-  

!  أتحب_  

.  بعده  زيادة ملهوش قلبك جمال درجة يشوف  قلب من -  

. ابتسمت'  

؟   نلعب تيجي_  

. أيه نلعب-  

. إيديها  في اللي  الساعة  على  بصت'  

. ليه متقوليش بس  اللعبة، نفس معاه هنلعب دقيقة كمان هيجي بابا _  

؟  اتفقنا  

؟  ماما  يا غيرك جميل حد يشوف ممكن بابا هو-  

. ماما حبيبة يا  هنشوف_  

 



  وهو بابا مفتاح صوت سمعت  حضنها في قاعدة وأنا بثواني بعدها

. بيفتح  

. األكل له حضرت وماما  هدومه غير دخل تستقبله،  قامت ماما  

  وجيه ايده، غسل قام مخلص أول التلفزيون،  على  بتفرج قاعده ُكنت

. كمان هي جمبي وجت المطبخ في اللي خلصت ماما جمبي، قعد  

. أوي بحبه  حلو  فيلم فتح  

. ووشوشتها ماما من قربت  

. هنلعب مش-  

. ودني من قربت'  

. أساليه يال_  

. لبابا بصيت ورجعت بصتلها '  

!.  نلعب ممكن بابا-  

. كتفي على دراعه لفت'  

. أيه نلعب  حبيبتي، يا   طبعًا=  

. وجاوبني اسئلة شوية هسألك-  

.ضحك'  

!  ده أختبار =  

.كده شبه حاجة امممم-  

. ياستي  قولي=  



. دي البنت في رايك  ايه-  

. التلفزيون على وشاورت'  

!.   ايه ناحية من=  

. فيها رايك   أيه جمالها-  

. كويسه عاديه  يعني=  

. ودي طايب امممم-  

!   صح  عليا وزقاكِ  ماما  من أختبار   ده طايب  أيه في هو=  

.ضحكت'  

. فيها  رايك ايه جاوبني، بابا-  

. برضه كويسه=  

!  وده-  

. حلو=  

. لماما  بصيت'  

. درجات مقالش-  

. لهُ  أسألها  تانية حاجة في وفكرت لي، ابتسمت'  

!  وماما-  

!  مالها=  

!  فيها رايك  أيه-  



. وبصلي وبصلها اتعدل'  

. حلوة مش=  

. اتخضيت'  

!   ايه-  

  في بنت  أحلى ماما حلوة، عليها اقول أني من  بكتير أحلى ماما=

. عنيا   

!  جميلة  يعني-  

. توصفها   كلمة إن من أجمل=  

. ماما على  بصيت'  

. بابا  يا  وأنا -  

. خدي في باسني'  

. قلبي نبض أنتِ  كله،  العالم في بنت أحلى  أنتِ =  

 

  واطي بصوت  بيتكلموا سمعتهم  مكاني من وقومت االتنين  هما بستهم

. كويس قالوه اللي ومسمعتش  

 

  مالمحي احب مرة اول يمكن  المرايا، في وبصيت اوضتي دخلت

!   المرايا في ابص مرة اول مش  إني رغم  

. وابتسمت شعري فكيت  



. الجديد  فُستاني لبست  

. ورددت المرايا قدام وقفت  

  بنت أحلى  أنا يبقى وماما، بابا  عيون في كله العالم  في بنت أحلى أنا "

"العالم في  

  وماما بابا  عليا فدخلوا شويه عالي  بصوت  بتكلم  كنت ابتسمت،

. االوضة  

  بحبها  اللي من  كبيرة شكوالتة  بعلبة  عليا  دخل بابا  وقتها  حضنوني،

.وقالي  

. العالم في بنت ألحلى ودي=  

 

  اللي الصالحين واالب واالم البيئة توفير  هو الطفل  تربية من األهم"

  معاه بتكبر اللي  هي صغره من  نفسيته  إلن نفسيته   فاهمين بيكونوا 

  بطريقة  نفسيته على  الحفاظ االهم! فيه  آثرت كلمة كل فاكر وبيفضل

!" ليه صالحة  

 

 "طفلك أجمل طفل"  

 

ما بين القوسين ده بيوضح أهمية أدوار االهالي في حياة األطفال،  

 أنت مفهم طفلك أنه أيه؟  



اللي بيدور بينك وبين مامته وبيسمعه؟ ُمهم جًدا نقدر أن  أيه الكالم 

يتأثر بأي كلمة تتقال لهُ أو يسمعها، سواء  في طفل بيسمعنا وممكن 

 عنه أو ُمشكلة بين مامته وباباه. 

األهم من إن طفلك بيتعرض لمشاكل في مدرسة، األهم أنه يحكي لما  

يتعرض لمشاكله ما في حياته؛ إلن لو محكاش وقتها هتكون ُمشكلة  

 أكبر. 

ولما يحكي الُمشكلة هتتحل أزاي؟ بشوية كالم وخالص ممكن 

يروحوا مع الوقت أو يروحوا بشوية سلبية يسمعها من أشخاص 

االهل في الحكاية دي؟   حواليه وال بموقف لطيف وبسيط زي موقف

الطفل من صغره الزم يكون واثق من نفسه ومتقولش أنه طفل يعني  

ده عندهم بصيرة كبيرة يقدروا  هيفهم أيه؟ بالعكس االطفال في السن  

يعرفوا اللي قدامهم بيتنمر عليهم بيضايقهم، بيضحكهم، بيزعلهم،  

فالزم طفلك من صغره يكون واثق من نفسه وواثق أن لو الدنيا كلها  

"هيترمي في حضن البيت" مش في حضن بره الدنيا  جت عليه  

  يه قرصة الُدنيا عشان والدنيا تقرصه، أنت بنفسك علمه يعني أ

 ميتفجأش بالناس اللي بره! األساس هو بيته، وحضن االهل ليه.  

 

 

 

 

 



 الحكاية التالتة. 

 

 "لما ُكنت حامل"

 
  تاعب بيكون   طفل أول هو عليا   وتقيلة  صعبة  كانت حملي فترة أثناء

. بقى  البكري أنهُ  معروفه أمه  

  بعدها يعني  تقريًبا اتجوزت ما  أول من  بتمنها ُكنت  دي الفترة ولكن

!   مني حته نونو   عندي يبقى بتنمى ُكنت  بشويه  

 

  فيا بيخلق   ربنا أن  حاسه ُكنت بطني  في بيتكون  وهو األولى الشهور

. نبضي نفس   نبضها بالظبط تشبهلي روحي جوه جديدة روح  

  في كانت اللي  والتجهزايات جوايا اللي الفرحة كمية متصوره مكنتش

. بنت وال  ولد كان إذا أعرف ما قبل من  له أعماله  إني  خيالي  

. ربنا من روح أي  بتمنى ُكنت أنا  

!  رزقني  أنه الحمدهلل  

 

  زي  تالتة حبتين  أو  حبة تخنت  يمكن  يعني  اتغير، شكلي الحمل فترة

. لي بيقولوا  مكانوا  



" كده ليه  بقى شكلك" وشي في بيقولوا  كانوا  

  وطبيعي جوايا تاني وجسم وقلب روح شايله إني ميعرفوش أزاي

. شكلية  تغيرات ليا  يحصل  

. مني القريبين  حتى حواليا  اللي ُكل كالم من  مستلمتش أنا  

! يعني أيه  أعمل عارفه مكنتش  

  أزاي  فيه  هتعب امال شكلية تغيرات  يحصلي وطبيعي حامل أنا ده

"  كبرت لو  حتى بنبضك   بحس مني  حته أنت " اقوله  ويكبر يتولد ولما  

 

  لما غير   دي بالنُقطة محستش غالي الضنى لي بتقول كانت أمي

. بطني في ضنايا  شيلت  

 

  أنا وحش يبقى   وشكلي اكتر، أتخن  عليا  تعدي الشهور ما كل كانت

!  وحشه بقيت   لي قالوا كده، لي  قالوا هما بس  وحشه مش  إني عارفه  

 

  في اللي  النونو وعلى  فيا  بتأثر  كلمة وأي حامل إني فاهمين مش  ليه

. بطني  

  علشانه علشاني  مش  سليمة بنفسية  أكون أقدر  ما قد على بحاول ُكنت

! 

  بيه   بحس أنا  وفرحي، بزعلي  وبيحس بيا  وبيحس جوايا روح هو

. بطني في وهو  



. بيتحرك هو  

. يتنفس  لما  

. يجوع لما  

.يتحرك لما  

 

  قلبي بحركته، حاسه ومكنتش  عليا  ضاق ونفسي قاعدة كنت مرة في

. ومخضوضة  سباق  من طالعه كأني حستني  أوي نبض  نبض،  

. بيضحك وهو شفايفه شوفت ميكون  زي متحرك وأول  

. عليه أتحضيت  ألني فرح  

!"  تُخضني ياحبيبي يعني كده"  

. بتفرحني منك حركة أقل أن  عارف  مش  

 

 ُشغل في مأثرتش أنا   صحتي، على  يحافظ  دايًما بيحاول كان جوزي

.حامل أكون  ما قبل من وأكتر  بعمله  ُكنت بالعكس  بل البيت   

 

. عندك وحياتي  حبيبتي،  يا  نفسك  متعبيش جميلة  يا_  

. أرتاحي  

. لهُ   وبصيت ابتسمت'  



.آدم=  

. عليا  وجري قام لقيته  نفسي، أخد قادره مكنتش  بس   بلهفه قولتها'  

. آدم  وقلب عيون_  

. متقلقش =  

. وباسها بطني  على إيده حط'  

. ليكِ   مش النونو لـ دي_  

. راسي في وباسني راسه رفع'  

. جميلة أحلى  يا  ليكِ  ودي_  

 

  كأنها الوقت نفس  وفي بسرعة عليا  بتعدي  األيام  أولد، قربت ُكنت

. سنة  

  كنت  بنت  وال ولد النونو كان  إذا  واعرف أكشف  عايزه مكنتش

!   ربنا كتبهولي باللي   راضيه راضيه،   

. تقريًبا راضي مكنش  حواليا اللي بس  

. ليا سؤالهم من مسلمتش  

. بنت وال ولد،  

 

  تخنت  أوحش،  بقيت شكلي،  على  سخيفة  تعليقات بسمع  كنت دايًما

! مكرهتني لغاية  



 

. زي  بيعيط  حسيته قلبي جوه وحبيبي بعيط نايمة كنت يوم في فاكرة  

"بحبك  أنا متعيطيش  ياماما"   لي  وبيقول  

 

. النوم في وروحت نفسي  أخدت  بطني   على إيدي  حطيت  

 

  أنا اتضايقت عالمات،  بطني  على ولقيت المرايا في ببص مرة في

!   أزاي هتتشال دي العالمات وصغيرة شبابي عز في لسه  

 

  وكانت كلمة بأقل بتأثر  كنت حامل وأنا  كانت، فيا  بتأثر كلمة أي

.شكلي على  بتبنان   

  تانية  روح شايله  ده!  شويه  وأتخن  أتغير   طبيعي إني قدر محدش

. معايا  

 

  أنا اللي أبني حضني وفي ولدت ما بعد السرير  على  نايمه أنهاردة

. قبل  بطني  في وهو شوفتها حاجة كل عن  هيعوضني أنه  واثقة  

 

. وحضتنه  بُحب  بوستها  قلبي على  صوابعه بيحرك  

. يابيه  بسببك   كتير عانيت=  



  شويه كشر بيحضني،  وكأنه قلبي على  الصغيرة بصوابعه  عليا قفل

. أبتسامتي  شاف ما  أول أبتسم وبعدين  

 

. وبعدين  

 

  لي تقول  عايزكم مكنتش! عني  غصب  أنا أني لهم أقول نفسي كان

. حتى حلوة كلمة  

.حالي  في وتسبوني ترحموني  عايزكم ُكنت  

.مهم مش  بس  

. بالُدنيا عندي عيوني قُدام بيكبر وهو وشي في أبني  ضحكة  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 حواديت آدم وجميلة. 

 
الُحب الحقيقي اللي بيعيش محتاج بساطة، محتاج رباط قوي يجمع 

واحدة، محتاج قبول وشعور قوي يخلي الُحب قلوب االحبه في كفة 

نهاية. يعيش ويكمل للنهاية، اما الُحب الحقيقي ملهوش   

 

الُحب قُبله رقيقة من الخد للخد، ومن الروح للروح، ومن القلب للقلب  

محتاجة  لجسدي وبتتحول لوردة بسيطة بتلمس النبض قبل اللمس ا 

مياه ترويها بس متوتهاش عشان زي ما المياه بتروي النبات برضه  

 ممكن تموته. 

 

 

 

 



 

 الحدوتة األولى.

 "حدوتة ُحب"  
 

   إيدي فوق إيديك  حطي=

! ايه هنعمل_  

   هنلعب=

.  إيده فوق وحطها وسحبها إيدي مسك'  

باميه   كيلو=  

!  ايه_  

   عنيه هيغمي ُمختلفة إيده  هتطلع واللي باميه،   كيلو هنلعب=

   بس  اتنين  أحنا بس_

صاحبنا  فريد هيجي=  

.  فجاه بصلي'  

   بقولك  بس =

  قول_

!  ماشي أنا   إيدي  فوق إيدكِ  هتحطي=  



!  أيه يعني_  

!  ماشي إيديكِ  تحت  يكون  او فوقه، إيديكِ  متحطيش =  

!  يعني اشمعنا اممممم_  

.  لورا  ضفيرتي  من نازله  ُخصله ورجع مني قرب'  

   غيري إيدكِ  يلمس يحقله محدش=

. إحراج بـ بعيد  وبصيت سكت'  

. عليكِ   بغير=  

   أتفقنا؟ =

. أتفقنا  حاضر،_  

 

  ولما سنك، في حد مع العبي حد مع تلعبي لما  بتقولي دايًما أمي

  لما أبويا  او  اخويا عيب، دا علشان يلمسك  ولد أوعي  تلعبي تعوزي

  وكإني جامد لي  يزعقوا كانوا  الشارع   عيال مع بلعب  يشوفوني كان

  ما حاجات شوية فهمتي الفصل بتاعت  الميس بس أجرمت،

  وأنا أخواتي دول إن فهمتني بيهم، أعمل وبقيت البيت، في فهمتهمش

  ناحيتهُ   من أوي ُمتأكده مبقتش بس  دا، اإلساس  على بتعامل وقتها من

!    دي النُقطة من  
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   لسسسساااه= 

!  البوليس   اجيب~   

   وقف  لقيتهُ  فـ استخباه   علشان  بجري وانا  ضحكت' 

!  أيه   على بتضحكي أنتِ =   

   عليه  ضحكت_ 

!  كده تضحكي  خلتك حاجة قال هو=   

..  ااج بيقول كان  اصلهُ  آه_   

. بغيظ  بصلي '   

!  مني اكتر  بيضحكك=   

  بيضحكني بس   عارفه مش ...ع  مش.....ا_ 

   أكتر  بضحكك  أنا بس= 

!  كده يمسكنا  ويجي هيسمعنا_   

   عنك   ربنا لـ  هقول أنا= 

!  أيه  هتقوله_   

 هي عشان  زعالن  وانا  مني  أكتر بيضحكها  فريد إن هقوله= 

  متضحكيش أنتِ  تانية حاجة يقول لما  إن  ِمنهُ  هطلب فـ  بتضحك

   ِمنك  تاني مزعلش  عشان

.  ضحكت'   

!  ليه  مني  وتزعل_   



!  كده مش! أكتر بضحكك أنا   يعني أهو  ضحكتي أنتِ =   

!  ربنا من  ليه تزعل أنتِ  بس عارفه  مش أنا مهو امممم_   

   َبحِبك علشان= 

!  أيه _   

  علشان  معاها بيتخانق  وكان ماما،  لـ إنهارده بيقولها  بابا  سمعت= 

   لهُ تقولها  بطلت

.  بحبك بيقوله حد بيحب اللي  قلها فـ   

.  عيب دا الكالم  إن  مفهماني أمي إلني اتكسف'   

!  برضه بابا  لـ  تقول  رديتش ما  ماما زي بحبك  هتقوليلي  مش=   

!  ليه لهُ تقوله مردتش وهي_   

زعلها  علشان=   

!  ايه في_   

!  حلوة عنها وقال التلفزيون  في بنت  لـ  بص=   

  كانت  البنت  بس  ليه اضايقت هي عارف  مش  انا بس  اضايقت  فهي 

!  حلوة  

. سكت'   

!  هتقولهالي مش=   

   ال_ 

   شبهك حلوة  كانت= 



  علشان  عنا   بعيد  لمكان وصل فريد ملمحت اول بجري  وانا  طلعت' 

.  وميمسكنيش منه اجري  

. شبهي محدش انا  بس _   

 

 حاجة ميعرفوش عيلتين بين   الود بتجمع جميلة تفاصيل كانت ُكلها

  وبقيت  كانت ُكلها  ُشباكنا، على بيطل ُشباكهم إنهم  غير  بعض عن

!  مكانهُ  لـ  ومتحركش كان فعل عند  

 

!  فهمتي_  

ماما يا  °بحاول  

. حواجبها حركة على ضحكت'  

   هنا أقعدي تعالي_

. بضمها  وانا رجلي على اخدتها فـ وقعدت جت'  

!  اوي جميل شعرك إن تعرفي_  

   أنتِ  °زيك

   ربتها  اللي بنتي  أنتِ _

   °عارفة

!  ليه دي القصة  بحكيلك  أنا تعرفي_  



 حاجات وفي ُصغير  مبقاش  سنك اقولك،  إني  كفاية كبرتي أنتِ  أوالً 

  عليه اتربيت انا   اللي وعلشان  تفهميها،   إنكِ  عيب  ومش تفهميها الزم

!  عندي  إجابة بـ  غير نفسك في سؤال هخلي مش فهمهُ  من واتمنعت  

  مينفعش وثالثًا! معاكِ  حدوده يلزم  الزم الجيران أبن   علشان  ثانيًا

!  شويه ُكل كده الُشباك في تطلي  

....  ب أنا   °بس  

  بس   القلم  بـ  تضربني  كانت زمان أُمي لـ  بقولها  ُكنت  لما دي الكلمة_

  إنكِ  فـ عليكِ  كبيرة  دي الكلمة  إن وهقولك كده، هعمل مش  انا

!  تقوليها   

.... و  الناس ُكل وبيحب حلو قلبك أنتِ  علشان! ليه   بتحبيه  إنتِ  عارفه  

اتجوزه  عايزه °أنا   

. رجلي على من بنزلها   وانا ضحكت'  

   دا بتقوليه اللي الكالم على اسمك تنطقي مبتعرفيش  لسه  أنتِ   يابت_

!كده اسمك قولي  

 °نوييي

   بس  بس_

نورلين  اسمك_  

  معاه تعرفي_

تلقائية  حركة فـ  كتفها وحركت فوق بصت'  



  °معرفش

  من تشوف  عيونا مخلي اللي النور  يعني  الضوء يعني نور  نورلين،_

 في وسهولة األمور، في لين  يعني  ولين ضلمة،  هنشوف  غيره

!  كده سميتك  اللي أنا إن  تعرفي الشيء،  

!  ماما  يا  °ليه  

  ومبقتيش ضعتي  ولو بسهوله اشوف  بيخليني  اللي  النور أنتِ  علشان_

!  اشوف هعرف مش انا موجوده  

  البصر، بنعمة  عليه مأنعمش ربنا  كان حد في إن قصة اخدتي مش

!  شايف مكنش علشان  هتخبطة كانت وعربية  وماشي  

  نور  ُشعاع كان إنهُ قالتنا  الميس إيديه،  ومسك جيه طيب واحد °وفي

   ضلمة في

الوقت  ُكل في نوري  ُشعاع وأنتِ  خالص بس_  

  مش اشوف، اعرف انا  علشان  نفسك  على تحافظي  الزم يبقى

!   نورلين  يا   برضه دايًما مفتحة افضل عايزني   

. وحضتني خدي على بوسة طبعت'  

   جميله ياماما  °طبعًا

!  بس ماما_  

. °حاضر  

! ايه هتعملي يبقى_  



! ايه  °اعمل  

!  اشوف  اعرف انا علشان طول على نفسك على هتحافظي_  

 °حاضر

!  تعالجني إتعب  لـ دكتورة تطلعي  علشان دراستك في وتركزي_  

 °حاضر

  مشوفش وتخليني عني تبعدك ممكن حاجة او كالم اي  عن  وتبعدي_

! تاني غيرك  من  

   °حاضر

! جمبك اكون  لما  غير البلكونة في ومتقفيش _  

   °حاضر

!  جميلة ماما  بوسة فين_  

   ماما  احلى يا °حاضر

 

  غير ومن وزعيق  شخط بدون االسرية  االمور في تفاهم في لو  أعتقد

  يكونوا إنهم او معاقدين، او عناديين  هيطلعوا  مش  اطفالنا قيود،

  نورلين  الخساير، في حساب اي غير   من التجربة  يخوضوا  عايزين

  مفتحت سعة ومن  بتولدها، وهي اتوفت امي بنتي،  بس مش أختي

  لغاية  بتساعدني   خالتوا معايا وكانت بتربيتها اهتميت  اللي انا  عيونها 

  العيب  عن  وابعد اربيها اقدر علشان  كتير تعبت ،!مشيت كمان مهي



  من  ُصغيرة وانا  كبير حد اي لسان  على  بيترددوا كانوا  اللي والغلط

!  أفهم ما  غير  

  حتى زعيق غير   من عليها برد  كنت عنه  بتسالني  كانت شيء اي في

  بيه افهمها علشان   قصة قصة، حكتلها!! بتحب  إنها  وقالتلي جت لما

  اقولها ينفع مكنش ! عليه   اترتب هي واللي  بيه،   اتربت دي البنت  اللي

  إني اقولها ينفع مكنش ! سنين ست عندي كان لما  قصتي دي إن

  لما القديم جدتي بيت وسبنا  معزلنا يوم  من" آدم" عن حاجة معرفش

  اطفال لـ  مقنعه مش معاها مناقشتي يكون  جايز! غصب اخدهُ  خالي

  ُكل بوفرلها  ُكنت انا! عني سر  مخبت ُعمرها هي بس   غيرها،  تاني

!! تقولي تخاف ميخلهاش شيء  

 

!  معاها أيه •هتعملي  

   كويس وافهمها اعلمها بحاول  أديني أُمنية يا عارفه مش_

!  هيعلمها بس  الكالم •تفتكري  

!!  أيه فيها يعمل ممكن دا الضرب إن  عارفه  أنتِ !!  الضرب  تفتكري_

  في بدور  اسئلة لـ إجابة  مستنيه  لسه وهتفضل ُعمرها، طول هتفتكرهُ 

 تعمل  عايزها مش  وانا برة  إجابتها على  هتدور متالقهاش ولما  عقلها

! كده  

  رهبتها بس آه  أختي نورلين ! مني  الخوف عدم نبتة  فيها أزرع الزم

  الوقت ُمعظم أبونا! واألخت األم ليها بالنسبة  أنا  فـ ! أمها إني  كـ مني

. ُشغله في ياما  هنا  ومش تعبان   



!  متتهزش  نفسها في وثقتها  السليمة التربية   فيها اربي الزم  

   ليكِ  يحميها  •ربنا

 

  حطوا  حتى او عليها، اتربوا   اللي التقليدية الردود شال بيت  ُكل لو

!  غلط  ليه   دا هيفهم هيكير لما الواحد التقليد،  بـ  وكملوا  تانية ردور

  من سماعها ِلُمجرد دي الكلمة لسانه  على  هتبقى مش! عيب وليه

!! ليه  اصاًل  عارف   مش وهو اآلخرين  

 

   يابنتي   ياجميلة  رافضة وليه-

  متعلقة هي عارف  أنت لوحدها، نورلين  اسيب  هينفع مش انا   يابابا_

!  ازاي  بيها متعلقة  وأنا !  أزاي  بيا   

  بيكم أفرح وعايز  ُكله  العُمر ليكم هعيش  مش أنا يابنتي -

.  راسه فوق وبوست قمت'  

يقع   غيركم ومن البيت ساند اللي  أنت  لينا يخليك   يابابا_  

!  ميترفضش  كويس وعريس صاحبي ابن اسامة-  

  ومسئولية  بيت هيبقالي  ينفع، ُمستحيل دلوقتي، يابابا  هقدر مش_

!  ِمنك بالهُ  يخلي ومين ! لمين نورلين  وهسيب طايب  

.... هم وانا هتكبر مهي! ُصغيرة هتفضل أختك وهي-  



 كده متقلش  ياحبيبي ُعمرك  في لينا يطول خاطري،  علشان  بابا _

   تاني

 

  مغلوب مبيبقى التاني والطرف  طرف  رضا  بـ   بتنتهي مناقشة اي زي

 هو حاجة في معاه واشد كده من اكتر اضايقهُ ينفع مكنش  أمُره، على

! مينفعش إنهُ  شايفه وانا اوافق  اوافق، الزم كان  كده عشان! مقررها  

  من اللي سني وأعيش !! وأتحب أحب نفسي مش إني  قال مين

 المرح حياة أعيش  قلبي، على تقيل حمل شايله  إني  بسمع ُصغري

  انا اللي  المسؤلية  بسبب  هستغربها عشتها لو  انا اللي والخروجات

!  شايلها  

تام  رفض جوايا لو حتى  ليا بابا  طلب على  وافقت كده علشان  

 

  عندي اسامه اسمي  صيانة، ورشة في الضهر وبعد ُمحامي بشتغل  ـــ

  الخير  زوادة اهو  تعرفيني ولو  يعني  تعرفيني  مكنتيش لو  سنة٢٧

! خيرين  

.مجامله ابتسم  اضطريت فـ  األخيره جملتهُ بيقول وهو ضحك'  

!  بنفسك  هتعرفيني مش  ـــ  

  اشتغل  حابه ومش  جميلة، فنون كلية من السنادي،  خريجة جميلة،_

 دلوقتي

!  صح  أبوكِ  علشان ـــ  



!  اسيبهم مينفعش وأنا  محتاجيني  ونورلين  بابا _  

!  تشتغلي  هتفكري نصيب بنا  حصل لو  كده وعلى مفهوم، مفهوم، ـــ  

  احققها يمكن  موهبتي على اشتغل بحاول بس  بشتغل  مش اه  أنا هو_

  يوم في

!  هي واللي ـــ  

  أدق بمعنى  قديمة، خشبية إشكال على رسومات وبرسم بطرز_

   الزمن عليه  طاغ  اللي ولمعانها بريقها  برجع

   تانية  مقابلة  بابا   من هطلب  انا..جميل أه  ــــ

! موافقه  

 

  فيها مكنش القعدة اوافق، ُمضطره بس ال، وال  اوافق عارفه مكنتش

  شريك  هيكون المفروض  من عادية وأسئلة  بسيطة  قعدة غريب، شيء

  مش  يسألها  حد أي أسئلة !! عادية  أسئلة  إنها مضايقني اللي  هو حياة،

  األسئلة  دي وإن معرفنيش لسه إنهُ  جايز بس! ُمختلفة  مش! ُمميزة

!  برها  من يكون نفسي  كان وانا ! الكتالوج جوه اللي  

 

  هادي مكان أختار  الُصبح،  في كانت المرادي بس  أقابلهُ  نزلت

  بـ حاسه القعدة طول ُكنت! شبهي مش  لكنه روقانه  يشبه وجميل

وشمال  يمين  التفت وعماله زمان  من  وطني سايبة  كإني! غربه  

 



   اهو بابا مع هناك  قاعد هو عمو، على  متقلقيش  ـــ

   أختي  على ببُص ُكنت ال_

   اهي هناك واقفه هي__ 

!  كده اوي  بتحبيها_  

   بنتي  دي ـــ

. سكت'  

!  ايه قد سنها  ـــ  

سنين ٨_   

  بعد اتوفت والدتك وإني إيدِك،  على  أتولدت إنها قالي بابا   ـــ

!  سنة١٤  لسه أنتِ  ُكنتِ  ماولدتها،  

. بعيد  وبصيت دمعت'  

لينا  يخليه   ربنا طبعًا  بابا  جانب بـ  حاجة ُكل ليها النسبة  بـ  أنا آه آه_  

   ليكم يخليه ربنا  ـــ

   يتقال  كالم فيه مكنش  إلني سكتنا'

!  اتجوزنا  لو طب  ـــ  

! فاهمه مش_  

! أيه هيحصل نتجوز،  لما  إنشاءهللا  يعني  أقُصد ـــ  

. اصاًل  أتجوز عايزه  مش  إني اقوله ومردتش سكت'  



!    مرة إسبوع ُكل وتزوريهم بُعدهم  على هتقدري  ـــ  

. إبتسمت'  

!  سؤال أسالك ممكن_  

!  أتفضلي ـــ  

!  ليه كده في بيفكر  وأُسرة بيت يبني  بيفكر  لما الواحد هو_  

!!   حياة شريكة ليه عايز   بيكون  ليه يعني،  

   معاه يكون  ُمناسب يكون حد بيختار  فهو الحياة، ُسنة دي  علشان ـــ

. إبتسمت  

!  بعض نكمل خلقنا ربنا  وعلشان ـــ  

!  وبس_  

!  عليا مردتيش وأنتِ  سؤالي  على  جوبتك انا ـــ  

 

  علشان !  واسئلته ردوده متوقعة ُكنت دا، ُكل هيحصل متوقعة ُكنت

  متنقش وهو"  موافقة مش  إني بـ "  اليوم نفس  في بابا  على رديت كده

  مرتحتش، فعاًل  أنا   مرتحتش، إني السبب قولتله بس  تاني، معايا

!  وأختي بابا على  أسئلتة  نفسي، على وخوفني أكتر  رعبني واللي

  ورد شافه مرة اول لما صح  كان قلبي  إن ليا اثبتت اللي وردوه

"  ال"بـ  

 



  كالم اي في هنتقاش  ومش دا الموضوع  قافلين  وأحنا شهور عدت

  نفسي  من مسئولة  إني بحس نفسي،  بالقي وسطهم أنا   تاني،  يُخصهُ 

  ُكله ُعمري أفني مستعدة ُكنت! البيت في روح ُكل من ومسئوله

! ُحب ِبُكل كده بعمل ُكنت  إلني همل وال هتعب ومكنتش معاهم  

 

 الفت موبيلي، وماسكة اكل بعمل  المطبخ في عادتي زي قاعده كنت

  ابُص قررت بس   بفتحها مش  إني مع االزر من مسدج كذا انتباهي

  من  بُص بـ  كنت كتير مسدجات  ولقيت! يستوي االكل ما لغاية  عليهم

  وخلتني مسدج على وقت معيني  لغاية بفتحها،  مكنتش وبس بره

.. وهي افتحها  

"  ؟٢/ ٤ فصل في ُكنت اللي  جميلة  أنتِ "  

 آدم"اسم  بـ  لقيته  البروفيل على دخلت وبعدين المسدج  على بصيت 

"  وسيناريست وروائي كاتب" جمبه ومكتوب" الدين سيف  

  معايا ومكنش! بس  واحد آدم غير معرفش انا ! اإلسم لـ  مش اتخضيت 

!  هو مش  القيتهُ  الصور  على بصيت ! جيراني كان دا! المدرسة في  

!"  كده مش ِجدِتك،  بيت في.....   شارع في ساكنة ُكنتِ "  

 

  رديت

!  حضرتك  مين  هو! ده الفصل في مكنتش بس جميلة،  انا_  

  ممدوح آدم آدم، انا =



!.  ُمختلف بروفيله   اسم إلن إستغربت'  

!  فاكرك انا بس ال وال  تتفكريني  هتقدري عارف   مش! فكراني=  

  وأزاي ! عرفتني أزاي بعض، مشفناش  سنين  لينا  بس..فاكرك_

!!  بروفيلي شوفت  

!  موجود القديم  جدتك بيت =  

اتوفت جدتي ال، لألسف_  

  على  ادور خالني  اللي السبب  دا  هقولك بس ُكنت اسف،  انا =

!  ملقيته  لغاية بروفيلك  

  نفس   ووصفه قديم، بيت في بدور   احداثة قصير،  فيلم كاتب ُكنت=

  وقبل طريقهم، أول في لسه ُممثلين  لـ بيه ُمتبرع  ُكنت جدتك، بيت

 هشيل ُكنت  اللي  وأنا دا، المكان عايز  ُكنت الُمخرج على معرضه

  غريب،  يكون  االمر جايز ُكلها، التكاليف شايل اللي  انا  إلن تكاليفه، 

  ليه  يكون  حد الزم يتشاف  عملهم وعلشان موهبتهم في واثق  انا  بس

  بتحقق   بكتبها اللي األفالم  بس طريقي أول في لسه  برضه  انا اه اسم،

!  النسبالي بـ مرضي لحد  كبيرة فيوز  

 

  تمسكني  معرفتش أنتَ  بس_

  شاهدة وجميله  تلمسني إيدك ما قبل دخلت انا، وال=

استخبوا  وأنتوا تاني هغمي أنا ياجماعة خالص~  

   جميلة  عيون علشان  دا  آدم، يا   خاطرك علشان مش دا  بس



. إيدي بـ  وبشاور  بجري  وانا ضحكت'  

   يافريد اوي ميرسي_

 

!  برضه   بتضحكِ  لسه=  

! ضحكت فـ خاطري  علشان قال هو_  

.جمبها ُكنا  اللي  الجنينة  من وردة خطف'  

  معاك ملعبش وتخليني هتزعقلك، شافتك لو تيتا   أيه، بتعمل أنت_

   تاني

   وردة عايز ُكنت=

   بيتها  من تخطفها  حرام بس_

!  بيتها=  

  هيتوه هتخطفيه لما الورد، بيت  دا وقالتلي كده قبل شافتني تيتا  آه،_

 ويموت

. ضفرتي  من  النازلة  ُخصلتي على وحطها مسكها'  

أجمل بقى شكلك كده=  

.الوردة على  إيدي حطيت'  

   ليكِ   مني هدية دي=

.شعري من خرجتها'  

اوي  حلوة ريحتها هللا_  



!  تاني   تحطيها ممكن=  

. حاضر_  

الُحب عن بتعبر  الهدايا  إن  قالي بابا=  

   شوية ُكل اصورك  علشان  مصور، هتشغل أكبر لما  ياجميله تعرفي

!  كمان  ايه  هبقى وعارفه=  

!  ايه_  

   الفيلم في مشوفت زي  أكتب هتعلم=

!  أيه  الفيلم  في شوفت وأنت_  

  باب  على وبيعلقها حبيبتهُ لـ جوابات بيكتب واحد في إن  شوف=

قرب ميالدها عيد  كان علشان  اوضتها   

!  شهر فضلهُ  ميالدك عيد  مش  أنتِ =  

.....علشان دا الوقت في أتعلم  عايز   أنا  

 

ياجميلة  مسكتك~  

. بتاعي الجاكت من مسكني كان'  

   هغمي  اللي أنا تاني،  كده تمسكها مش  أنت=

جميلة مسكت أنا ال~  

   سيبها  بقولك =



!    دي الوردة ايه ~  

. برجليه عليها وداس بسرعة، شعري من خطفها'  

 

  من نازله دموع بعيني، اشوفها طفولية خناقة آخر لـ قُدامي صورة

  بغضب،  ببصله  ُكنت خالني  فريد من ضحك  وصوت آدم، عيون 

 وفضلت قُدامهم، بالقلم   وضربتني صوتهم،  على  نزلت ماما  ما لغاية

  مبقتش خلص، قلبي في هيتحط اللي العياط مُكل لغاية أعيط أعيط، 

  وفاتها بعد حتى دلوقتي،  لغاية  فات اللي  الوقت  من تاني أعيط 

  وانا أختي  مسئولية شايلة ُكنت لما اعيط   معرفتش! أعيط  معرفتش

  اشوفه ومعرفش وهو انا وشي في يتقفل  باب اول  كان مبلغتش،  لسه

   تاني ارجعله ومعرفش إيدي  بـ  اقفله باب  واخر تاني،

 

  هنا ادخلي''’

.بحرقة  بعياط'  

حاجة معملتش  انا_  

. تاني  القلم بـ ضربتني'  

!  تاني الشارع  في نزول مفيش سامعة أنتِ ! تاني لعب مفيش'' ’’  

. المقص ِمنها أخدت التربيزة   لـ خطوتين  اتحركت'  

  على اشتدت الرحمة، فيها وصحى ُكلها القلوب  صوت  سمع بعياط

.  بحبها  ُكنت حاجة أجمل مني واخدت قسوتها، جفوني  



... شعري...شعري_  

.وصحها  جدتي صوت سمع أكتر  بعياط  

 

   آمنه يا  بس   أيه ×في

  بتقع خصلة  وُكل كتفي، على  نازل  وشعري عليها بسرعة جريت'

. تبلها دموع معاها بتنزل  األرض، على مني  

  بـ دموعي حضنت خوفها، بصوت عليا  وقفلت حضنها، جوه اترميت

. عيوني على  فاضله ُخصلة ونزلت كفوفها،  

. تيتا يا  شعري حلقتلي  ماما..ماما...مام_  

 

  باردة دموع الموبيل، شاشة لـ  باصة وانا  خدي على دموع تلج  نزل

  جوه، من  قلبي غسلت حرقة فيها قلبي،  في معنى اي ملهاش

تانية  مسدج صوت على  وصحتني  

 

  فـ صغيرة  وأنتِ  معاكِ  جدتك صورة شوفت أنا بس  آسف،  انا =

   أنتِ  إنكِ  أتاكدت

بتاعنا  مبقاش  البيت  األسف لـ  بس علشانها،  تتآسف  حاجة مفيش_  

!  يعني ازعاج مفهاش لو  نتقابل،  ممكن أحنا=  

 



  قاله  اللي ُكل علشان  جايز ! وأزاي  لي معرفش الموافقة، بـ  رديت

  وهو وحشني، قديم ُكل علشان جايز  قديم، ذكريات شريط رجع

  في وضاعت هديه،  منهُ  قبلت اللي الوحيد الولد علشان جايز اساسه،

!  جميل شكلي إني قالي اللي الوحيد  هو علشان أو  ليها، قبولي وقت

  السبب دا مش إحساسي ان  االكبر  واألحتمال الفُرصة،   واديته

!  ويكلمني عليا يدور  خاله اللي  الرئيسي  

 

.... مو بعد واستقر  طول على مسافر كان  بابا  إن عارف أنت_  

بفكرك   إني آسف  انا =  

   عظيمة فيلمك فكرة_

!  اوي  ُمهمة حاجة على اقولك=  

اتفضل _  

  وجدتك مامتك روح لـ اإلهداء هعمل=

. وصافية  حقيقة  ابتسامة ابتسمت'  

!  بجد_  

  جًدا=

!  رائيك  أيه  

   طبعًا  اووي  إنبسط_

. بيكتب   وكان جمبه اللي الكشكول ومسك قلم، جيبة  من طلع'  



.دقيقة عدت  

أتفضلي =  

!  دا ايه_  

افتحيها =  

.الورقة اخدت'  

"  غربة  سنين بعد ولو  حتى الوطن ِبحضرِتهم تجد أشخاص هُناكَ "  

... و اووي حلوة_  

ليكِ  مني هدية ..هدية دي=  

 

  تاني  تُعتبر ودي ! علشاني يكتب  نفسه كان  يكتب،  نفسه  زمان كان آدم

قلبي  في بيها  هحتفظ هدية  اول بس يدهاني، هدية  

  تحس تشوفه  ولما مشفتهوش كتير سنين بقالك حد تشوف  لما  عارف

  حاضنة  لسه الوردة كإني ! هو كان دا أهو! إمبارح سايبه  لسه إنك

مامتتش  شعري ُخصالت  

  من شكله معرفش خالني اللي يعني بس،   شكلية حصلت التغيرات ُكل

!  متغير كان بابا   اسم وكمان اوي، تخين كان  صغير  وهو إنه صورة،

 االسم  او! شهرتهُ  واسم الكامل بـ اسمه في اسم اخر دا  إن  قالي بس

!  بيه   اشتهر اللي  

 



  قرأتها،  قصة إنتباهي لفت اقرأ، وبدأت مروحت، اول بروفيل دخلت

   فاتت  اللي السنة قديم، وبتاريخ! بحبها  وال القراية في مليش  رغم
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إيدي فوق إيديك  ُحطي=  

! أيه هنعمل_  

   هنلعب=

 

  بتدور   القصة أحداث كانت ابتسمت،  دول سطور  التلت قريت لما

"  األحمر الشعر ذات الفتاة"  بـ وصفني  كان شبهنا،  اطفال، اتنين حول

  كانت أحداثها! عني  بيتكلم إنهُ  حاسه ُكنت!   بني  كان شعري إن مع

  اللي  المجهولة، البطلة  إلني بيها حسيت..! قلبي خطفت بس  ُمختلفة،

!  الكاتب بطن في الحقيقي  المعنى  وحقيقي! أبًدا هيعرفها محدش  

 

  كان اقراه الفيلم بتاع   اإلسكربيت أداني تقريبًا،  يوم  ُكل نتكلم  بقينا

  الكلمة تحمله  فيما عظيمة قصة كان " الُمبكر الزواج" و"القصرات"عن

 مكان القي مش  وإنهُ  وتصورية الفيلم في نتكلم فضلنا  معنى من

!!  شهر معدا لغاية!  فيه  يصور  

 



   طيبة وأنتِ  سنة ُكل=

  تاريخهُ   حاطه مش إني  مع! ميالدي عيد إني  أزاي  عرفت  دا إيه_

!  السوشيال على  

!  حافظهُ =  

!  سر ِبـ اعترفلك ممكن  

  خالني  اللي  السبب مكنش  دا بس  فيه، اصور   مكان محتاج ُكنت آه  أنا

  هتكذبيني عليكِ   بدور طويلة  فترة بقالي إني  الرئيسي  السبب! اكلمك

  قولتلك  لو  هتكذبيني اخبارنا،  وأنقطعت! مشيت ما سعة من قولتلك  لو

!!  زمان  من مشيتوا  إنكوا  الناس من  وعرفت جدتك بيت روحت إني

!  تاني  الَبكره يرجع خيط  لقيت إن  مصدقت انا  

.  ارد  عارفه مكنتش'  

  فيه، بتعلم لسه  وحتى شهرين، من  أكونت عامله  لسه صحيح   أنا_

  ومازال وبابا أُختي  لـ ُكلهُ  وقتي كان يعني

نورلين  اشوف  نفسي=  

 

  كده، قبل قرأتها اللي  القصة  مشير لقيته  بنتكلم  وأحنا نتكلم،  فضلنا

! ميالدي عيد إنهاردة وأنا!  وشهر سنة من كانت القصة  

 

!  كمان  ايه  هبقى وعارفه=  

!  ايه_  



   الفيلم في مشوفت زي  أكتب هتعلم=

!  أيه  الفيلم  في شوفت وأنت_  

  باب  على وبيعلقها حبيبتهُ لـ جوابات بيكتب واحد في إن  شوف=

قرب ميالدها عيد  كان علشان  اوضتها   

!  شهر فضلهُ  ميالدك عيد  مش  أنتِ =  

 

نفسي  لـ وقولت سنين من كالمه بفتكر  وانا شرودي من فوقت  

!!  معقول! فاته  سنين من تشوفه  عيوني  تاريخ  اخر كان القصة تاريخ 

!  حبيته  بيني....!! يكون معقول..موجود اإلرتياح إحساس لسه معقول

!  سنين ست عندها طفلة  بتاعت القلب  دقة إحساس هيرجع او  

 

  محكتله، بعد فيه  نعزمه يجي بابا  حدده يوم  على معاه واتفقت  كلمته

  مكنت لحظة  افتكرت الغدا بحضر  وأنا نورلين،  يشوف  إنهُ طلبه  وبعد

  افتكرت!  نلعب ما قبل وادهولوه انزل علشان زيادة ساندوتش بحشي

!  ثواني من  فايته كانت كإنها ثانية  ُكل  

 

   بيغير   الزمن  يابني  يااه-

. ضحكته صوت وسمعت ضحك'  

بس  بسيطة   تغيرات كده اووي  مش=  



. بيفتح   بابا وسمعت رن الباب  جرس'  

!  فين °ماما  

   جميلة  ماما...°ياماما

 

  وهو وصوتها المطبخ  في وافقة  وانا صوتها سمعت نورلين  كانت

  على بسرعة فجريت وشي في ولقتها جوه من خرجت فرحان،

   ُحضني

 

.  ُكراسه وخرجت األرض على  شنطتها سندت  

   كتبتها اللي القصة في كام جبت جميلة  ياماما  °بُصي

   راسها على بوسها  طبعت النهائية   جايبه ولقيتها بصيت'

 سلمي روحي االول  بس  اوي، كبيرة هدية هجبلك ياحبيبتي، شاطره_

   قصتك وريه و  الضيوف، على

 

!  ماما بتقولك=  

    تنطق مبدأت سعة من_

  بلعبه ُكنت  اللي  الشطرنج لعب  بـ  فكرني وعمو نور،  اووي  جميلة=

وبخسر بابا  مع  

.ضحكت'  



 

  بابا  من  وأستأذن أكلنا، ما بعد الشاي   بنشرب  البلكونة في واقفين  ُكنا

شويه  نقف إننا   

 

   عظيمة كاتبة هتطلع نور=

!!  بجد_  

!  ايه   كاتبة هي شوفتي أنتِ =  

   كده وريني_

  وصديقتي حبيبتي إلى مشاقتها، ِعناء  من ربتني التي أُمي إلى"

  أجمعه، العالم شر عن يُطمئني بإنهُ  أشعرُ  الذي  حنانها إلى الوحيدة،

"  ياجميلة كثيًرا أُحبك  

 قُدام اعيط  مرة واول مدة، بعد فيها  اعيط مرة اول وكانت  عيطت'

.حد  

!  دا ُكل كاتبة اللي هي_  

   أختها  زي عظيمة هي شوفِت،=

.ضحكت'  

   ياجميلة  العالم في إمراة  أعظم تبقى   دي التربية  بـ   وتكبر تطلع  اللي=

.بخجل ابتمست'  

   كده اوي مش_



  حاجة  اقولك عايز صحيح   بالمناسبة=

. اتفضل_  

  امشي  ما بعد لكِ  يقول  باباكِ  خلى ال=

  وتطلع كده قمر تكون  بنتوته  في عادمه كانت المروخية  صحيح،  واه

!  عادمه المروخية  

.  بيضحك وهو  الشاي من  بوق اخر أخد ما بعد قالها'  

!  كمان وشيف_  

علمتني  الغربة=  

 

!  دي بالسرعة  أزاي !  إيدي  طلب إنهُ مشي ما بعد  بابا من عرفت

  أزاي هرفض كده؛ زي  المسكين قلبي حق في جريمة يعمل  أزاي

  مرتاح قلبي دي المرة بس الُمشكلة، نفس في لسه!!! بحبه  وأنا

!!  بابا وال! لمين نورلين  هسيب بس وراضي،  

  نورلين  عن بيسأل  دايًما إنهُ أكتر  قلبي خطف واللي كتير بنتكلم ُكنا

  مرة في ما لغاية ويقرأها، وابعتله ال  وال جديدة حاجة كتبت ويسألني

  فضلنا  خطأ، اي  تصحيح  غير  من  عنده،  الفيس على  ليها قصة نزل

!  الكومنتات بنقرأ  بروفيله  على  سهرانين  وبابا  وهي انا   دا اليوم

  عن بيسأل  كان ليه،   االمتنان  غير قلبي في حاجة مكنش شكرتهُ،

  بـ  بيدج  وعملي ُشغلي شاف!  عني وبيسألني دايًما، بابا صحة

عليه  أبدا  وخالني" جميلة نور"أسم  



  القية ُكنت ازاي معرفش معاه،  وكبرت  كبر، ومشروعي شهور عدا

  دي الحاجات ُكل لـ  الُحب بس!! وبينهُ شغُلي وبين بيتي،  بين وقت

!  أكمل إني شغف مديني دايًما كان  

 

   أوي  جميلة كانت_

!  جميلة ياماما كده °شبهك  

.بكلمها وانا  وبضفره شعرها بسرح كنت'  

االتنين  أحنا شبهنا وشبهك،_  

اشوفها  نفسي °كان  

. ماما  لـ صورة وخرجت دوالبي ناحية خطوات واتحركت قمت'  

جميلة ياماما  اووي  حلوة كانت ماما °هللا،  

!  قولتلك مش_  

   معايا مبقتش  ليه °هي

. مني نزلت اللي الدمعة مسحت'  

   نور  يا  جيه يومها  علشان_

   أنتِ  وهي تانية  ماما  عندي  إن الحمدللة بس اوي اشوفها  نفسي °كان

. بلبسها  وانا ضحكت'  

   نزورها  رايحين  °أحنا

  هتسمعك معاها واتكلمي ياحبيبتي، اه_



   أكتر  أنتِ   بحِبك بس   بحبها  انا اوي  كتير معاها °هتكلم

   أكتر بتحِبك وهي_

   بقى  بينا  يال

 

  جدتك بيت على هنعدي راجعين واحنا-

بيتنا   مبقاش تاني دا  البيت ارجع عايزه مش  انا بابا، _  

   دورين نصيبنا،   هيدينا  وخالك  يابنتي صحابه  لـ  رجع الحق-

   منه حاجة عايزه مش  انا_

  اخر وبينه اوي تعبان خالك تعيشي، تقدري علشان ياجميلة سامحي-

   يشوفنا وعايز  ايامه،

   عليها   برد مش اللي وانا بتكلمني  فترة ليها مراته-

!  يانور جدتك بيت  تشوفي  نفسك مش-  

   يابابا اوي  °اوي

 

  مامشيت بعد قلبي،  من فيها اعيط  قدرت اللي المرة دي  تقريبًا

  أُمي على  ُحزني! اليوم نفس  في بعدها  اروح مقدرتش بس  وسابتنا،

  كده علشان! فينا  عملها اللي  السودا  االيام ُكل بـ  وهيفكرني منعني

   أسبوع بعد روحت

 



  شكلها خال الجديد  لمعانها مكان اتغيرت، بيتنا   المحاوطة الشوارع

  فيها  مينفعش أشياء في وكإن قديمة، وهي زمان مكانت  زي حلو مش

  فيها،  عين اي  تلفت  إنها بتفشل بتتجدد  ولما القديمة،  الروح غير

  كإني يحزن؛ ِبشكل جديدة ُكلها  االلوان   فيه، أهملوا  إلنها مات الورد

  قديمة الحطيان فيه  اللي  بيتنا! القديم  بيتنا   عايزه أنا ! جديد بيت شايفه

  من اللي  قلبي روح بتصحي اللي  ريحتهُ على  أتعودت ومتأكلها،

.زمن  

 

  من صوت صوت، مسمعت لغاية  الجنية  في بتماشى ماشيه ُكنت

!  كويس عارفه انا   ورايا  

 

   الرضا  مستني=

. ورايا التفت'  

!  ايه_  

  مني  إلحاح بعد ودا اسمي  بـ وهيتكتب باباكِ  من  التاني الدور هاخد=

   وخالك هو  عليه

!  ليه دا_  

   دايًما معاهم نكون علشان =

!  مين  نكون_  

   والمدام انا  أقُصد آه=



..... ع هتتجوز  أنت_  

  هتجوزك=

. بعيد  بصيت'  

ريحتك  فيه  المكان=  

   ايه  بقولك =

.مردتش'  

إيدي فوق إيديك  ُحطي=  

!  أيه هنعمل_  

.  هنلعب=  

 

 

 

 

 

 

 



 الحدوتة التانية.

 

  "حارة قلب"
 

 

.راجل مفكيش  حارة يا °   

  مفزوعه قمت الصوت سمعت البلكونة، من  قريبة قاعدة ُكنت'

. منها وقربت  

النسوان؟  جمب أيه جيتوا  °  

. بالمرة  قمصان عليكم أوزع وال  

.       حمادة يا  بس   أيه فيه -  

.  بيكلمه محمد عم صوت سمعت'  

  الموضوع  على  مطرمخ مش وكأنك أيه في لي بتقول أيه؟  فيه °

. وساكت بعينك   وشايف  

. دقنك على عيبه  ده هللا، أتقي  ياخي  

.  بكلمك ما  زي بالزوق كلمني حمادة، يا  مسمحكلش أنا -  

.كالمه فكمل متنرفز، محمد عم صوت حسيت'  



.    كده مش  اتلمت الناس  حمادة، يا بس  أيه  في لي قول -  

 قدامي يجي  بشنب راجل بس  فيها  دي الحارة لو  مهو! أيه  في °

... الح القي لمؤاخذة أرجع شوية  أغيب أنا  أنما أيه، في اقوله ويكلمني  

. أيه  في وقول صبري متختبرش  حمادة، -  

.   خوانا  يا  شغله على  يروح واحد كل -  

  بنت جميلة  راجل، مفكيش حارة يا  أشهدي يابا،  فين على  يروحوا °

.شعرها حل على  ودايرة قفانا على لمؤاخذة منيمنا السمكري، موسى  

 حل على  وبتدور قفايا  على  بتختمني خطيبتي هاا خطيبتي جميلة

. العربيات في شعرها  

.يكلمني يجي راجل مخلفتش  منتنه  حارة يا  

  سريره في الراجل منيمين  نسوان،  كلها خلفتك اللي  يا مووسى عم  يا

.... و شعرهم حل على يدروا  ونازلين  

  منهارة وأنا  البلكونة في الستارة وراء  واقفه وأنا كالمه ميكمل قبل'

  من تعبانين   نايمين  اللي أمي وال  أبويا أصحي قادرة ومش العياط  من

.والُشغل اللف   

. للصوت  مخضوضه  وهي" أماني" أختي دخول عياطي صوت قطع  

.الكالم باقي وسمعنا حضنها في وخدتني  عليا جيرت  

  اظاهر لكن  بالذوق؛ بكلمك الُصبح  من  أنا حمادة، يا  عندك  أقف -

والتربية  واألخالق الذوق ياعديم   معاك الذوق من  فايدة مفيش  



  مرضيش أبوها أكمن معفن، يا  زيك عشرة ومن  منك أشرف  دي -

  البنات سمعة تشوه تقوم البرشام  يابتاع  معفن يا إيدك في إيده يحط

.ده بالشكل  

  على راجل تعمل تروح متغور! حارتنا جابك  ايه  أنت وبعدين  -

.    حتتك نسوان  

.  نفوخك  تكسر بلوة جتك داهيه ستين  في غور  

. بس   ده الغلط  ليه هللا، هللا، °  

  عليك أسفخس  هنا، من  ياكلب أمشي النجدة، هتطلبلك  متلمتش وأن  -

.     أمشي  زيك اللي  وعلى  

 ماسك محمد عم ولقيت الستارة، في بسيط خرم من بصيت  قمت هنا'

!  معاه بوقه  يفتح قادر ومش هدومه من ماسكه العو حمادة في  

. وبتخترف ابويا قد أكمنك  عليك، إيدي أمدي عايز   مش أنا °  

.. ك  يا  أخرس -  

. عليه  تشهد  كلها الحارة قلم رزعه وقام نفسه ممسكش محمد عم هنا'  

. بنهم تحجز عليهم ملمومه وقامت  

 

. جوه ودخلنا حضنها في  وخدتني حضني على شدت أماني  

. حمادة يعملها شكل ُمشكلة يوم كل  



  يمكن  وال سجون رد طبعًا  هو بيرفض، كان  بابا  لكن كتير  إيدي  طلب

. زيه بواحد أوافق  

. لها أحكي وبدأت أختي أماني مع قاعدة وأنا  

. مخضوض أنه  باين كان  االوضة  علينا دخل بابا   لقيت  

.  صاحي  لسه أكيد فـ  

 

.     دي الدوشة  ايه •  

.  بابا_   

.   البلكونة  من بص قام  

.    دماغه أكسر انزل  وهللا أيه مننا عايز   هو تاني، حمادة •  

.  دراعه من مسكته'  

.  شيء في ليكِ  أتصدر يكون  اوعي •  

.  هفهمك بابا  يا أقعد'   

      جميلة؟  يا حاجة في •

.  بس أقعد_   

 

  اللي على  ليه أحكي  وبدأت عين وبيقفل عين بيفتح  وهو جمبي قعد

.   حصل  



 

.  كويس بقيت أنت حضرتك، خالص_   

.  مكانه من قام'  

. يعني  أوي  أوي  تعبان تعبان، إني  حاسس أنا  أزاي كويس؟=   

.  عالجيني   

   أفندم؟_ 

. بقولك   وجعني قلبي=   

واجعك؟_   

بإيه؟  حاسس_   

. وجعني وهو شافك ما وقت من=   

نعم؟ _   

. أوي  وجعني=   

.. يا  حضرتك_   

. آدم=   

.  أنشاءهللا وهتخف  كويس ده الدوا  حضرتك_   

. جميلة  يا  غيرك هيروقني محدش=   

. كمان اسمي عرفت_   

. بتناديكِ  صاحبتك  سمعت=   



.ُمسمى على اسم  

. كويس بقيت  أنت ُشغلي اشوف  عايزة حضرتك  طيب اه،_   

. شوفتك ما بعد  بس أزاي  كويس =   

.   أذنك  عن_   

 

  بسرعة  وجريت النبطاشيه  وخلصت شغلي، خلصت ومشيت وسبته

. االتوبيس الحق واجري  التمريض لبس   أغير  

  لقيت ورايا بصيت  الجسر  وعديت المستشفى  من طلعت ما بعد

. ورايا  

. عربية  ومعاه اوي  غني  شكله اصله  

  مدخلت وأول الحارة مدخلت لغاية  ورايا  وماشي قاطرني لقيته 

.ومشي كالكسين ضرب  

.   بتاعتنا  الحارة  أول كان العو حمادة وقتها  

 

. الضكتورة ست °  

  لي بيقول دايًما بس دكتورة مش أن رغم  التانية،  الناحية وشي لفيت'

.عالمه قد على كده  

.حمادة يا  نعم_   

.المؤاخذة فين  ُكنتِ  °  



أيه؟  في يخصك  وده ؟ أفندم_   

.  كمان  أوي ويخصني  يخصني، ال °  

. خطيبتي  أنتِ  علشان  

 

  ضرب العربية  في اللي الشاب  لقيت حبيتن،  عالي صوته كان

.ومعرفش يطلع وبيحاول  ضيق كان  المكان  ألنه تاني  كالكسين  

  روحت وأنا بسرعة  ريحله فقام عليا  عينه  أن وشاف شافوا، حمادة

. ُمشكلة تحصل خوفت جري البيت   

 

. أرتحت وأختي  لبابا  حصل اللي  حكيت ما بعد  

  حصل اللي  قلت أنا أحكيها، إني أخاف غلط حاجة معملتش أنا  هو ما

. صدق بكل  

 

  قادرين  ال بس  سمعتي مبوظلي حمادة وكالعادة كده على خلص اليوم

. باطل وال حق ال معاه ياخد  قادر حد وال نتكلم  

.  معاه مرمطة ِحمل ومش كبير  رجل ابويا   

 

جميلة؟  يا ُشغلك على نازلة~   

. أماني يا   أيوة_   



؟ حاجة محتاجاة  

.نفسك من بالك   ُخدي بس  حبيبتي، يا  ال~   

.حمادة اسمه اللي  ده الزفت يعملها وحشة حاجة عايزين   مش أحنا  

العو؟ حمادة_   

.ضحكت'  

. نكتة  اسمه حتى  ده بزمتك_   

.  فعاًل  نكتة  هو  حقيقي،~   

 

. صاحبتي  دي وبس أختي بحسها  مش أماني  

  أربع يجي  فبركب شعبية حارة في بيتي  وعلشان البيت  من نزلت

.المستشفى أروح علشان  بس  الُصبح  مواصالت  

  منه  باخد اللي  الشارع أول ناصية  وعلى  الحارة من خرجت لما

. وشي في لقيته ميكروباص  

. لي مقال زي آدم،  

. مبنساش فـ شوية  قوية ذاكرتي  أنا  

. شايفاه  مش  نفسي وعملت شوفته  

  بابا  على  وصلت ما لغاية راسي، وريحت الميكروباص على جريت

.المستشفى  

 



. آنسة يا=   

. ورايا لفيت'  

. بقى لقلبي  عالج  هتديني مش=   

.بجد  نعم حضرتك،  نعم هو_   

  قوية أنا  كده وبس  نعم  بقول هو اللي القوية،  شخصيتي فيا  بيعجبني'

. يعني أوي  

.ضحك'  

.عالجي  على أجي اللي  أنا لحسن تاني تضحك أوعى  يخربيتك  

. راضاكِ =   

أيه؟ _   

. عليا شوية قرب'   

. راضاكِ =   

. مني هيقع قلبي  ناس يا  الحقوني'  

. ابتسمت  

فاهمه؟ مش_   

.ضحك'  

  غبية  مش شكلك متتعبنيش  كده  المحه مش  أنك أعرف مكنتش = 

. يعني  

.القذر قصده فهمت'   



 خالص أن  ده القذر تفكيرك فاكر لو ناس   بنت أنا حضرتك  ال  آه،_  

  تبقى ده، بالشكل  الناس كرامة على تدوس  يحقلك  يبقى العربية  ركبت

.خالص  

... ش لكن صحيح غالبة  أحنا  أستاذ يا فوق ال   

  كانت اللي  المساورة ووقف ليا   مبحلق لقيته كالمي هكمل لسه' 

. وشه في هتضرب  

.... عاي  أنا الناس يابت   وشي، في ماسورة ده أيه=     

  أنا أوي الذوق  قليلة ومشيت، وسبت الكالم في وقطعته  وشي لفيت' 

. يستاهل  اللي  هو بس  

  يتغرر  عايز يبقى  قمر وضحكته يعني  حلو اكمنه  قال، راضاكِ  قال 

. ال هستسلمله مش يمكن  ال ال واستسلمله،  بيا؟  

 

  من طلعت ولما  أروح عشان  وروحت بتاعتي، النبطاشية خلصت

.برضه  قصادها واقف  لقيته المستشفى  

خي؟ يا   أمتى بتنام أنت النيلة يادي  

. وأبص هموت إني مع خالص، ورايا باصه   ومش ماشيه  بقيت  

.هلل  منك  ياخي الُمهزأ قلبي على يلهوي  

 

  البيه مدخلت وأول  ناصيتها،  على  واقف حمادة لقيت الحارة دخلت

. كالكسين ادى ده المشاكل جيبلي اللي آدم  



  لسه  آدم عنده،  وراح غيظ بكل ايده من السيجارة وراما شافه حمادة

.حمادة من بتاعته العربية  على  خبط لقي هيلف  

 

. أمك  عين ننوس   يا  أنزلي أنزلي، °  

أيه؟  ننوس =   

  يا ينيلك دي العضالت أيه يخربيتك  يلهوي عربيته،  من  بسرعة نزل'

. وقته ده هو جميلة  

. الشبح مين  هللا °  

. زميلي واحد على أسأل هنا جاي=   

. آه  زميلك °  

. يابا  ده زميلك مين هللا  

... يا حاجة في شوق ليك وأنت=   

  تعرفني،  هنا فيكِ  منطقة  أكبر العو، حمادة محسوبك حمادة، °

. كويس تعرفني  

. تشرفنا =   

  يقدر محدش بحيث  جيرانا واحدة بيت  عند أوي  بعيد واقفه كنت'

.يشوفني  

. قميصه في مسك حمادة لقيت  بيلف  لسه آدم  

. بنيه  شاوحه وقام  



.  العو حمادة يستتغفل اللي كان  وال معاش °  

. يلهوي دمه في ساح ده يلهوي،'  

  حالوتك في مشفتش يخي دمه، في بيمسح وهو قميصه قلع آدم

. كده يخربيت  

. الخناقة بدأت  هنا ومن  ضربه، حتة حمادة وشوح  

  استقبلتني بعيط، وأنا  يشوفني محد قبل بسرعة  فوق على جريت

. الشقة  باب  على  أماني اختي  

 

. جميلة يا  أيه  في~   

. بالعافية   نفسي باخد كنت  

.. و حمادة في ماسك تحت آدم..أماني.. يا  آدم،_   

  تقريبًا  وابتسم وشافني البلكونة   في واقف بابا  لقيت كالمي بكمل لسه

. النجدة وطلب فهم  

  في هتتمرط ياولدي عليك يلهوي  االتنين، هما وخدهم جيه  البوكس

. قذر تفكير فيا تفكر مرة تاني   عشان تستاهل بس االقسام  

 

  الباب لقيت الصبح  يوم  تاني حتى، أيه حصل ومنعرفش عدى  اليوم

 روحت بالعافية   عيني في بفتح وراه وكنت  فتح بابا قام بسرعة  بيخبط 

!  لقيته   



.االدب قليلة دماغك لدرجاتي هو ياخي آدم  

 

  لقيته  جيت ولما  شاي، عملت  روحت بابا  من  أوامر وبـ جوه دخلت

دول؟ فين  رايحين آدم مع ونازل البس  

. بابا وبكلم الشاي ماسكه ُكنت  

.انهاردة الشغل ومرحتش لحد ومنفتحش  جوه أدخل  إني قالي،  فلقيته  

  عشان دي ضحكت داري أرجوك وبيضحك، بيبصلي   ادم ولقيت

.  غرزة ٢٠٠ بعدها تاخد  بوسة ارزعك ماقمش  

 

. مرعوبة  وأنا  قلبي على بيعدي الوقت  

.وآدم هو جه بابا  ولقيت الضهر معاد جيه  

. أيه في واشوف عندهم أدخل عشان جريت  

 

. تاني لكم يقرب  هيقدر مش عمي، يا  اطمن =   

يال؟   عمي اللي مين هو مين عمي عمي،'  

.. آه  آه،=   

. بصوت   بيتألم كان'  

. عليا  بيادي بابا   ولقيت  



ليه. ع جريت  

.      آدم لـ الجرح غيري جميلة، •  

. كمان ده آدم مين  لمين؟   أغير  

. يقطعني  عشاني دمه في سايح  هو صحيح  هللا  

. عنده روحت  

عجبتك؟ =   

أيه؟ _   

  عدم محضر  عليه ووخدلك االقسام في متبهدل يعني  أقصد= 

 ده كل..و قسم ودخلت دمي،  في وسايح  عشانك  ومبطوح تعرض،

. لمراتي ميتعرض عشان  

. خالص تاني حمادة دي ومراتي حمادة الجملة كل واحدة، ثانية  ال_   

. آآه جميلة،  يا  برضه تاني  حمادة=   

. بغيظ  دماغه مسكت'  

. آآآه دماغي جميلة يا  براحه=   

. جميلة  متقوليش_   

. حبيبتي  يا  ماشي=   

. برص حبك_   

. أنشاءهللا برصة=   

أيه؟ _   



. يعني البرصة  أنتِ =   

.آدم_   

. بقى قلبي هتعالجي مش منك، اسمي على  يلهوي=   

  وتقوم بكلمتين عليه   هتضحك غلبان أبويا  عشان  فاكر تكون  أوعى_ 

  حضرتك ال دي دماغك في اللي   بالقذارة  ويرضى قريشين راميله

...  لكن  غالبة  صحيح أحنا  

. شرفاء=   

أيه؟ _   

.كالمك باقي=   

... ال  بقول وأنا _   

. بقى بكابورت كفاية  ياستي=   

. راضاكِ  عايز   أنا  

.البيه  ياسعة بكام  راضايا وهتشتري_   

.خالص اشتريته =   

. بقلبي اشتريته   

أيه؟ _   

... و والجو الُحب سكة من تدخلي أيه،  بقولك  ال  

. أتجوزك أتجوزك،  عايز أتجوزك، عايز بقى ياستي=   

أيه؟ _   



.مني وقرب الكرسي من قام'  

. بقول أتجوزك=   

. متقربش  مكانك خليك_   

.أكتر قرب'  

. هتجوزك أنا  ما=   

. عني أبعد_   

. خالص شبكتك أنا  مش=   

. الحقني يابابا لورا،  برجع أنا  يقرب ما كل كان'  

. وافق اللي  المهزأ مين ده_   

. قلبك=   

أيه؟ _   

بقى؟  قلبي هتعالجي مش=   

. يتعالج  عايز   قلبي اللي أنا ده، وهللا_   

 

" بقلبي فأمسك النجاة؛ أردت إذا"  

 

 

 



 الحدوتة التالتة.

 

 "عند بيت الخالة نعيمة"
 

. نعيمة  خالة  يا  نعيمة،  خالة يا  -  

. نعيمة  خالة يا  أفتحي يووه  -  

.   جميلة  يا  خبطي -  

.  بيفتح محدش ماما، يا بخبط  أهو_   

. اومال شدي جميلة،  يا جامد خبطي -  

  يا  اومال خبطي ووقعت، ضغط  نوبة   جالها يكون  لحسن يووه  -

.    جميلة  

. بقى يوه  بيفتح  ومحدش اهه بخبط أنا  ما  ياماما_   

.. و افتحي نعيمة ياخالة  -  

.  فتحت نعيمة الخالة قامت كالمها بتكمل لسه أمي كانت'  

.  ُكحلي نمسيتك نعيمة  يا  أيه أومال -  

هادية  يا  الخير  صباح °  

.     نعيمة   يا  هادية فيها خليتي  أنتِ  يوه،  -  



  اللعبة  بـ   فرحانة الليل طول منيمتنيش  البت امال، متتزربيش °

. ايوب جابلها اللي الجديدة  

 تعمل  شغالة بسببها،   امبارح من منمتش جميلة ده لي،  هتقولي أنتِ  -

  على رايحة وأديني ساعة غير مغفلت والنعمة بيها ودوشة صوت

.  الصحة  

.  هادية يا  النهاردة تريحي ما °  

 ويدفع البيت طلبات  ويشوف البت يأكل ومين  نعيمة،  يا  خيبة  جت -

.. ال  

.دي  األسطوانة حفظت خالص خالص °  

  امبارح من يابت متهدديش  أنتِ  جميلة،  يا  بت يا   خيبة جت يوه  -

.... ل وديني  

. حبيبة  واياه تلعب  هادية يا  سبيها  °  

.    البنات  من بالك خلي قولك  على -  

. البنات أم يا   حاضر °  

.     عرايس  ونشوفهم  ونكبر خالة يا  الصحة يديكِ  -  

كده؟  من أكتر  نكبر  °  

.  هلل  العُمر ياخالة  -  

. متتأخريش عشان الصحة روحي يال طيب  °  

؟  جاية وأنا عسل أجيبلك تحبي  -  



.  حبيبتي  يا  خيرك  كتر °  

. نعيمة يا  بعافية  فوتك  يال الجبلك،  وهللا طب-  

   هادية يا  يعافيكِ  هللا °

 

  وأختي صاحبتي   هي اللي حبيبة، مع البيت  حوش في قعدت دخلت

. وجيراني  

  نعيمة الخالة وعشان فيه، اقعد  بحب  بيتنا، حوش غير واسع حوشهم

  فأمي لي، قالت  ماما ما زي جوزها معاش على وبتعتمد بتشتغل مش

. وبنتها  نعيمة  الخالة مع كله النهار اقعد  تخليني صبح   كل بتنزل  

 

. بتاعتي اللعبة  دي  حبيبة يا  ال_   

. جميلة  يا  عروستي  دي بس~   

. شبهي حتى ياجميلة عروستك  دي أن  قال أيوب عم_   

. العروسة بتمسك وهي إيدي مسكت'  

. زيك وحلوة شبهك فعاًل  هي~   

. تجري  وطلعت  إيدي خطفتهامن'  

. عروستي  سيبي ياحبيبة _   

. عيطت'  

. نعيمة خالة يا   نعيمة، ياخالة _   



. أعيط  وفضلت الركن في قعدت'  

. تجري نعيمة  الخالة جت  

. والد يا  أيه فيه °  

. عروستي خدت حبيبة ..حبي..حب_  

. يابت   جميلة عروسة سيبي حبيبة  يا  بت  ياحبيبة،  بت  يوه، °  

. ينيلك  يووه  فين  أنتِ   

. خبط  الباب قام دموعي بمسح قاعدة كنت'  

. أيوب  عم  أكيد ده °  

  شعري اهندم بسرعة وقُمت دق  قلبي  أيوب، عم كلمة سمعت ما أول'

. وفستانيي وتسريحتي  

  أيوب  عم وأقولها فين  حبيبة  أشوف  علشان  السلم بير عند دخلت

. وصل  

؟  ال وال  أبنه آدم جاب أشوفه السلم عند واقفه فضلت ملقتهاش، بس  

  أنا  معقول انشرح، قلبي بيرموت اللي عربيته  ومعاه داخل لقيته ولما

. عليا  أخص آلدم، مش  للعربية بينشرح قلبي  

فريد؟  فين  أومال °  

  حبيبة ميالد عيد  ايه قل  الناصية،  أول من حلويات بيشتري •

.    أنهاردة  

حبيبة؟  °  



  ما بعد آدم إيد وماسكة بتتسم  وهي وراها نعيمة الخالة  بصت'

. الباب  من ودخل فريد جيه بتقفل  وهي أيوب  عم أستأذنت  

.وبتبتسم مني بتقرب  وهي عليا وشها لفت  

  أيدي وبمد آدم  البتسامة كمان أنا بتسم  بـ  وأنا السلم بير من طلعت

.واسلم  

 

. جميلة يا  أيه  عاملة =   

. ضهري  على  إيدي حطيت'  

. وأنت كويسة،_   

. العروسة اخبار  أيه كويس، =   

. وأنت  كويسة_   

. الفستان  ليها غيرتِ  كويس، =   

. وأنت  كويسة_   

. العربية  ماسك وهو مني قرب'  

. وأنت كويسة اللي أيه هو=   

  إيده من  بتنور  اللي  العربية وشديت منه،  بقرب  وأنا ضحكت'

. برة  على وجريت  

  بيها أجري وطلعت الباب فتحت أنا بس عليا  وبينادي بيزعق سمعت

. فين  حبيبة وأشوف  برة  



  وروحنا  طنشنها بس  بتزعق وهي علينا بتنادي نعيمة الخالة سمعت

. نلعب  

 

  ورايا كان  هو آدم بتاعت العربية إيدي  وفي البيت من طلعت لما

؟  ملقتهوش  فريد على  ببص   بس  سوا، بيها نلعب أننا  وأتفقنا  

  وحبيبة  فريد لقيت جمبي وببص بنلعب، وأحنا  األرض على قعدنا

بيتهم  حوش من  طالعين  

 

. فريد  وصاحبه آدم بيت حوش شبه جًدا واسع حبيبة  بيت  حوش أصل  

  عشان  ايوب عم مع بتبعته  مريضة  وامه متوفي باباه  فريد اصل

  وتيجي عالجها جلسات متخلص عقبال  وآدم وحبيبة أنا   معانا يلعب

.آدم مع النهار   اخر تاخده اخته  

 

. حبيبة _   

. عليها أجري وطلعت األرض في العربية  سبت'  

لعروستك؟  لبستها اللي  السلسلة  جميلة  يا شوفتِ ~   

وفريد؟  هي طلعت أزاي  هي مستغربة  وأنا عليها   بصيت'  

وفريد؟  أنتِ   فين كنتِ  أنتِ _   

. لسانها  ليا طلعت'  



. هقولك مش اممم~   

. ودنه في حاجة وبيقوله آدم على بيجري فريد كان  الوقت نفس في'  

أيه؟  بتعملوا  كنتوا بصراحة،  لي قولي حبيبة،_   

.ضحكت'  

.ميالدي عيد هدية بيديني كان  بقى،  جميلة يا~   

. يعني  فين بيدهالك_   

. تاني ضحكت'  

ميالدك؟  عيد لسه مش  أنتِ _   

. االسبوع  آخر~   

بقى؟   أيه وجبلك_   

. بحبها  عشان  مصاصات علبة~   

. هدومها من مسكتها'  

حبيبة؟   يا مصاصات عشان  نفسك  بتبيعي_   

.ضحكت'  

.االفالم وكالم جميلة  يا  عبط بطلي~   

.لوحدك  معاه تلعبي  عيب_   

.ماشي فكرة على  جوه ماما عند  كنت~   

. هتتحرك ولسه مني زعلت'  



. متزعليش  خالص يوه،_   

. هتجوزه انا   بنلعب  مش احنا ~   

. أنا ضحكت'  

. آدم هتجوز  كمان أنا ما_   

.. ورايا آدم لقيت بضهري فبلف  عالي  بصوت  قولتها'  

جميلة؟  يا مين تتجوزي=   

ها؟ _   

 

  ايه قد عليا بتضحك  حبيبة كانت فيه  سمعني آدم اللي الوقت نفس في

. حبيبة  يا  يكرمك  هللا يعني  حبيبي خير الصحبة  

. الدرس ونحضر ناكل علشان علينا  بتنادي نعيمة  الخالة سمعنا  

 

. تعالوا  يال  ياوالد، °  

. جوه ودخلنا حبيبة أيد شديت'  

  ما وبعد بالسمنة فول وأكلنا الطابلية حوالين  الحصير على قعدنا

. الدرس  تدينا  نعيمة الخالة وبدأت كرارسينا فرشنا اخلصنا   

 

  مصاريف  معانا  مكنش أحنا  أدق بمعنى  أو مدرسة، فيه  مكنش أيامها

. وفريد  وحبيبة أنا  المدرسة نروح  



  الحكومة في موظف  ابوه ألن المدرسة؛  بيروح  كان اللي  الوحيد وآدم

. لنا قالت نعيمة الخالة  ما زي  

 

.    جميلة يا وبعدين  -  

  بتشيل وهي نعيمة،  الخالة بيت  عند  من خدتني مجت بعد أمي قالتها'

.جسمها على  من الطويلة  السودة طرحتها  

.عشرة من  عشرة جبت اللي الوحيدة  وأنا_  

. خدي في باستني'  

.    جميلة  يا  شاطرة -  

بقى؟  السفر  من أمتى هيجي بابا ماما،_   

. راسي بتبوس هي  مني قربت'  

      جميلة؟  يا بتصلي  أنتِ  مش -

. يوم كل_   

.    حبيبة  ابو سعيد وعمك هو بالسالمة يجي  يوم كل صلي  يبقى -  

 

  حبيبة وأبو  وابويا وحبيبة،  أنا  سنين أربع عندنا  كان ما  أيام من

.منهم سمعنها اللي  الحواديت دي  الجيش في يشتغلوا سافروا  



  لزم  خالتي مش  هي نعيمة، والخالة أمي دايًما  كانوا هناك الحرب ايام

  بنطلق  البيت في البيت  القرية في العيش  حكمة بس  امي اخت مش

. القرية  اساسيات دي  يعني، اخوة  القرابه كأن  خالة لقب  

  المطر تحت  وحبيبة أنا  ونبيت نعيمة  الخالة  عند بنبات  كنا  ايامها

.بالسالمة لينا  يجوا  انهم ندعي  

.  وحشاني ولعبه  اوي،  وحشني بابا   

 

. حبيبة يا  جامد أدعي_   

. اهو بدعي ~   

. بالسالمة  اباهتنا هات يارب  

. رب يا  حبيبة، يا  يارب_   

 

  العرايس  وأحنا بتكبر  عرايس المطر،  عليها  بيشتدد غامقة  صورة

. نعيمة  الخالة  وحضن أمي حضن  في بتربى  بتعدي  سنين  

. وحبيبة   

  ما لغاية  نفسي ملزماني وهي  الدنيا على  وعيت ما أول  اللي حبيبة 

. أتخبطت  

  قصة  على شاهدة وأنا صغرنا من  معانا كبر  اللي لفريد اتخبطت

. عروقي بين اتكتب حبهم وتاريخ وعيوني  بنفسي حبهم  



  مرة حياتنا من اختفى وآدم  صالحي في مكنش الحظ  لالسف  بس

آدم فيه  مبقاش واحدة  

 

. بيأس  دبلتها في بتحرك  كتفي على كتفها حاطه جمبي قاعدة  

 

. بس   حبيبة يا مالك_   

. جميلة يا   أوي تعبت  تعبت، ~   

.  تعب يجيب  ما ربنا  بس، أيه  من_   

. ده بنا  اللي الحال من تعبت  جميلة،  يا  فريد~   

  بضيع بنحوشها اللي والفلوس بالمجان، تيجي راضيه  شقة مفيش

. شايفه أنتِ   ما زي والسفر المواصالت على  

.األرض في وحاطة  فيه حاطة بقى خالص وهو  

  طول على رحماني مش أمي وأنا قصاده، حاجة لكل مستسلم بقى

أمتى؟  هتتجوزوا  ها الدايم،  سؤالها  

.  عليها   امالنا كل حاطين كنا اللي راحت دي الشقة حتى أيه؟  اقولها  

. كتفها  على  طبطبت'  

  مفرغين نمشي وأحنا  يسندنا  هو  مينفعش  بس  حبيبة، يا  بيسند   ربك_ 

رب؟  يا  فينك  ونقول قوتنا  



 نستخدمها فالزم ايدينا بين والقوة  العقل  حطلنا اللي هو ما

. ومنستسلمش  

  مايستجيب لغاية  أوي كتير  ندعي  وندعي، عليه، حمولنا كل ونرمي

. برحمته  ويرحمنا  لطالبتنا   

  ورمل تراب  شوية قصاد  ُحبك عن تستغنيش ما حبيبة  يا وأنتِ 

. عينك  هيتعبوا  

أيه؟  يبقى بتحبيه  وأنتِ  بيحبك  فريد فيه امسكي  

.. خدي من وباستني  إيدي مسكت'  

. بحبك  كمان أنا  يبقى~   

 

  بالمجان  بناخدها اللي دروسنا مخلصنا  بعد  شارعنا أول على  نزلنا 

. والخياطة  للبنات مدرسة جديد، فتحت اللي المدرسة في  

. الوقت نفس  في وبنتشغل بنتعلم   

  وعريض طويل شاب لقينا  نعيمة  الخالة  مامتها البيت عن  وصلنا 

. نعيمة الخالة وبيحضن واقف الحكومة بدلة  البس  

. اخص عيالك دور من  واحد مع تمشي خالة  يا  عليكِ  اخص  

. مبلمين  وأحنا  منها  قربنا  

. ليا إيده مد.وابتسم وحبيبة  أنا علينا وبص علييا  بص لقيته   

 



. جميلة  دي=   

.فاكرها لسه  ياواد  يخيبك °  

. ضفيرتها  عن  متهوش=   

. حبيبة  ودي=   

. ليها إيده مد'  

. حبيبة  يا أزيك=   

. مبلمة وهي عليا  بصيت'  

. واد يا   برضه  ضفيرتها  عن متهش °  

. بصلي'  

. وتسريحتها قصتها عن وال=   

  عن  ميتهش  اللي  مين  جماعة يا   متفهومني سرحانة، واقفه كنت'

.ُمغريه  ضفيرتي  لدرجاتي ده ضفيرتي  

. يدخل مرضيش  هو  بس يدخل  عشان  دراعه من شدته  

. فريد اخد أروح يدوبك=   

. حبيبة  على ميلت'  

.أفرحي  عليه، هيتقبض خطيبك  فريد_   

. يامصبتي يلهووي~   

. فضحتينا حبيبة يا  ينيلك '  



  وملهوش  غلبان  ده وهللا أيه عمل  هو الباشا ياسعة  ايه فريد فريد،~ 

  يخليك هللا كال وبغسل جواز وش  وأناعلى الباشا  ياسعة الشمال في

. تسيبه  الباشا ياسعة  

 فول طبق  ضاربه  لسه دأنتِ  كال بتغسل اللي  يايت  دي مين هي_ 

.حمار ميكلهوش  

. إيدي  في قرصتني'  

. هيتحبس اخرسي~   

.ضحك'  

.أذنكم عن خالة، يا  لهم قولي  أبقي  ميعرفونيش، كده اظاهر =   

  ياعم بس  خد ومشي، كابه ومسك وشه على  الشمس النضارة حط'

. باين داب قلبي ده كده  وتتقمص لوحدي متسبنيش  العضالت  

 

. آدم ده والد يا بس  °  

. حاسس  كان قلبي أنا_  

. عنه  تحكي  بدأت نعيمة  الخالة  أمي وجت البيت  دخلنا ما بعد'  

. الجيش  في ظابط  يبقى   نفسه  وكان سنين  من سافر آدم  

. كده بيحلي  الجيش أيه قد  

. قوي سعيد وعم أبويا  وحشني ياااه  



  حياتهم كرسوا أنهم وقالنا الخالة قول حد على  ابهتنا  على طمنا آدم

. الوطن لخدمة  

.الخدمة قد ومبقوش كبروا ألنهم ويجوا سنتين وكلها  

 

. بيضحكوا كان وكلهم الغذا بعد  شاي لهم اعمل المطبخ دخلت  

 

. آدم  تبوس عايزة  كانت  بنتك  جميلة  لما هادية  يا فاكرة °  

. إيدي من البراد  سبت'  

. متربية مش  صغري من  أيه قد!!   أنا ابوسه عايزة كنت أنا  

.      فاكرة لسه أنتِ  نعيمة،  يا  يخيبك -  

. ضحك  منفجرة حبيبة قامت'  

  لباباه ويقول يعيط وقعد الشجرة ورا جيه لما  ماما يا أيوة ايوة،~ 

. بابا  يا  تبوسني عايزة كانت  

. وسكتوا شافوني  الشاي  بقدم  وأنا عليا ضحكوا وقاموا'  

. مكانها من  حبيبه قامت  

جميلة؟  يا  صحيح فين  تبوسيه  عايزة  ُكنتِ ~   

مين؟  أبوس _   

. آدم~   



ابوسه؟  عايزة   ُكنت انا!  أنا _   

.آدب  قلة بطلي  

. ليه بيعيط  كان الواد أومال~   

. قرصته  خنفسة تالقي_   

. بوقك ده~  

  بس  حلو كان صحيح  هو ليه؟ تبوسيه  عايزاه ُكنت جميلة يا بقى قولي

. يعني البوسة على مصممة لسه  لو أحلى دلوقتي  

 

  رب يا   حقيرة دي الذكريات أيه  وقد حبيبة  يا  حقيرة أنتِ  أيه قد

. بقى  وتبلعني  تنشق األرض  

 

  ليهم شقة  وشاف اتوسط  آدم  ان  فريد من عرفنا  وقت شوية بعد

  وشكلي حنين  راجل أنت أيه قد  وفريد  لحبيبة شقة  القد وعلى  صغيرة

. فعاًل  حبيتك أنا  ال هحبك،  

 

. تاني  وهيجي سافر أنه سمعت  

.فتحت قمت بيخبط الباب  وسمعت قاعدة ُكنت يوم في  

!   بابا_   



  والقلب صوره  بشوف  كنت بس  صحيح، صغري  من مشفتهوش  أنا'

. وراه مترجعش يبقى  بحد بيحس لما  

. سنين من  اللي ذكرياتي  ورجعلي حضنه  في أترميت  

. اسمي شبه قلبي  على جميلة ليلة   لطيفة ليلة كانت  

سعيد  عم على  نطمن   نعيمة الخالة  عند بعدها روحنا  

. بتفرح معاك بتتربى  اللي  الصغيرة الذكريات  أيه قد   

 

  اللي  اللحظة  وفريد حبيبة  فرح معاد اتحدد أخيًرا  لما عمري فرحة

.حصاده بزرع  أنا   اليوم ُحبهم فيها اتنبى  

  غصب دمعت عيوني  الفستان،  البسه وهي األوضة عليها دخلت

. عني  

. ايدي على اتربت حبيبة صاحبتي،   بس مش حبيبة   

. طرحتها وظبطت راسها بوست  

 

. نانوس  يا  هتتجوز_   

. راسي على  ضربتني'  

.هيقف  قلبي حاسه حبيبة  يا بقى  بس~   

. يانانوس عليك   اطمن الصباحية   ليلة هاجي_   

. ادب قلة بطلي~   



. رجلي في قرصتني'  

. ويمشي الفرح هيحضر جاي آدم فكرة على ~   

.أحمر روج احط  الحق ياحوستي  يلهوي'  

 

 قمت حبيبة  يستلم  عشان سعيد العم على  أنادي عشان  تحت نزلت

.وشي في لقيته   

. حالوتك من  هيقف قلبي يخربيتك  

 

. بقى لفرحنا  أحمر روج نحط  ناوين  مش=   

. ورايا لفيت'  

أيه؟ _   

كبير؟  وأنا  تبوسيني  عايزه  مش=   

عرفت؟  أنت  يلهوي_   

. متكبر  لغاية تطاردك هتفضل الحقيرة  الذكريات أيه قد'  

. بقى وتبلعني تنشق  االرض يارب  

يبوسني؟  مخلهوش ده القمر  أزاي غبي،  كنت=   

. عادي  موافق دلوقتي أنا  بس  

. ليا بوقه ومد عينه  غمض'  



. ياحقير _   

. ادري ما بدون  وشه على  قلم ضربته  لحظة في'  

. بوقي على ايدي حاطه وأنا  بسرعة  عينه فتح  

. السبب دي  هي دي هي وهللا  اسفه أنا   يلهوي،_   

. تستاهل يبقى   أنا مش االدب قليل اللي  أنت اسفه  مش ال ها،  

. ايدي مسك لقيته  وهمشي بلف  لسه'  

. جزمة يا الحالل في الحالل، في=   

أيه؟ _   

. يال  بوسيني=   

. يقى مكنتش  دي  يووه_   

. شوية مني قرب'  

فاكرة؟  مش أنت  يعني =   

. ال_   

وهللا؟ =   

.. خالص حاجة مافاكرة وهللا_   

.أكتر قرب'  

. بحبك  ُكنت أني فاكرة مش يعني =   

. ال_   



 أيه؟ 

. يعني  ومازالت=   

. وهللا_   

. بحبك  ياعمري وهللا  أه=   

. ضفيرتك عن  متهوش  

. ُمغريه ضفيرتي  أيه قد_   

. وهللا مغرية اللي  أنتِ =   

. عيلي الزاغريط  صوت سمعت'  

. سعيد عم أنده  نسيت  يلهوي_   

. أبوكِ   انده وبالمرة=   

ليه؟  ده ايه _   

. ُعمري يا فرحين يبقى   الفرح عشان =   

. هيقف  قلبي_   

أيه؟ =   

. يوووه  الفرحة من_   

. ودني بتسمعها يووه  أحلى=   

. آدم يا _   

. كده ضفيرتك  وريني=   



 الحدوتة الرابعة.

 

 "قالوا الست زي الراجل" 

 
.  الراجل زي والست ومان  اندبنديت أنا مي، أكسكيوز°   

. الراجل زي  مش الست_   

؟   أيه في عنه   تختلف °  

؟  نظرك وجهة في الراجل زي الست أن نقول وليه _   

. حقوقها دي علشان  °  

أيه؟  هي اللي_   

  وتلبس رأيها عن وتعبر  فلوس، وتجيب تشتغل، زيه،  تكون  °

!   عورة  المرأة صوت  أن يقولوا مش  وتتكلم براحتها،  

. الراجل  زي الست ميخليش  ده ملك  يا  بتقوليه اللي ُكل_   

   جميلة؟ يا الراجل زي  يخليها اللي ايه  أومال °

. زيه  مش هي علشان _   

؟  جميلة يا تشتغلش   ما نظرك وجهة في يعني  °  



. تشتغل_   

متسافرش؟  °  

. عادي  تسافر_   

رأيها؟  عن  متعبرش  °  

. ُمشكلة أي فمهاش عادي  تعبر  برضه _   

أيه؟ في زيه مش يبقى بقى أيه  اومال °  

 تعمل  الست حاجة يعمل لما الراجل الزم نظرك وجهة في أنتِ _ 

. زيه  

. مظبوط  °  

؟   بقى ليه _   

!   ست كونها حقها ده علشان  °  

زيه؟  تعمل هي كويسة مش حاجات عمل الراجل لو يعني_   

!!  ايه  °  

. وخالص بيتقال كالم أي  مش ملك، يا  مبدأ  في يكون الزم_   

. حقوقها عن بدافع  وأنا جميلة  يا  مقهورة المرأة °  

هي؟  اللي_   

!   قولتلك ما جميلة يا  يييه  °  

. عنها مدفعتك في شيء أهم  نسيتِ _   



!  هو أيه  °  

. ست كونها  مش أنسان  هي علشان حقوقها عن  تدافعي أنسان،   أنها_   

ايه؟  °  

 

  اتضريت بس  حد، مبتعجبش ده الموضوع  عن  ُمنقاشتي كالعادة

. أتكلم  

  براس   راسها تحط  أنها في بيتلخص مش  القوية الست مفهوم ألن

. أبًدا الراجل  

 

  بسبب هنتخانق  مرة كل مش ملك يا  خالص جميلة، يا خالص -

.     ده الموضوع  

. آالء يا  غريب أسلوبها اللي هي_   

؟  جميلة يا   برضه أنا °  

. ايوة_   

. عليكِ  ويضحك حد ميجي لغاية  جميلة  يا كده خليكِ  °  

أيه؟  في عليا  هيضحك_   

  علشان الست  يستضعف بيحب  ُمتسلط خاين، أناني، طبعه الراجل °

. غريزته  يرضي  



  تخرج حتى يحبها  وال تشتغل  يحبها  وال رجليه،  تحت خدامة يحبها

  ويتجوز يسبها  ويروح حيطان  أربع بين  المطبخ في بكبيتها  ووتفسح،

. عليها  

وبس  البطاقة في صفة  هيكون إلنه  بقى،  راجل مفهوم نغير_   

 بعض،  زي آدمين  البني ُكل مش  ملك، يا  معلومة لك  أصحح أحب

. ونساء رجال، بند  تحت أصنف  مبحبش علشان آدمين بني بقول  وأنا  

.وأحالم طموح لينا  وكلنا قلب، لينا  كلنا  

أحالمك؟ مين مع فهتحققي مين يحب قلبك هتخلي الفرق  

. األحالم مننا بيسلبوا  °  

.... ولكن_   

. بتشدني اآلء ولقيت كالمي، هكمل لسه ُكنت'  

. ناحيتها وبتسحبني   

.ملك يا خالص جميلة،  يا  بقى خالص -  

.      بقى بعض  هنقطع مش  ياوالد يووه  -  

 

  البنات عارفه مش  تاني، متكلمنش عليا ونبهت ايدي من  شدتني االء

. بالراجل نفسها  تساوي  علشان أيه عقولها في حصل  

.  برضه  ست والست راجل الراجل  



  وتتكرم جنتها في ملكة تعيش أنها  بيها   يليق  لطيف كائن  البنت 

!  متتهنش   

!   ومحبوب أوي  لطيف  مخلوق عموًما البنت   

  معاها لو بس   الست، بيظلم مجتمعنا في أن  يمكن حق عندها هي أيوة

  صورة  تظهرله الزم ليه حقوقها  على وبيحافظ وُمحترم كويس راجل

!   زيه  زيها أنها  

 

  معايا جارتي  االء نمشي،  وقررنا واالء  أنا  واستأنت  جاكتي سحبت

.بالمشاركة حاجة كل بنعمل تقريًبا،  اطفال  ُكنا ما  وقت من زمان من  

. الجامعة  نفس  دخلنا بس   الكلية نفس مدخلناش  صحيح  

.بعض مع نكون ألجل  يوم كل المواصالت في بنترممط كنا  

. المترو  مركبنا  لغاية  أتمشينا   

  بعض جمب قاعدين وواحدنا واحد شوية، فاضية  المترو  عربية كانت

 قدامن 

  مبيملش اللي كتفي هي للحق جيت وأن  االء  كتف على راسي سندت

. أبًدا  

  نايمة  أصلها قدامنا، قاعدين  اللي  والبنت الولد على مركزة عنيا كانت

!   كتفه على  

. دبلة ملقتش  الشمال  ايدها على وقعت وعيني أيدها في أبُص حاولت  

. دبلة مافيش وبرضه  عليه  ايدها  بتضم وهي اليمين  ايدها فردت  



.مخطوب وال متجوز  ال اصاًل  وشكلهم   

!  الُحب بدافع ده بالشكل  واللمس القُرب أوي  بيضايقني   

!   جوزي ميكون  غير من يلمسني  راجل يخلي  اللي  أيه ُحب   

  كأنها غريب بشكل  عليها ايده بيضم  وهو متنحة وأنا باصلهم فضلت

. مثاًل  منه  هتطير  

. حتى افهمه مقدرتش غريب ُحب عيونهم في أن  منكرش  

 

ُسهيلة؟  يا  تشتغلي عايزة أنتِ  يعني =   

  وبصت لفوق راسها رفعت اسمعه، فقدرت شويه عالي كان  صوته'

. له  

ُمشكلة؟ فيها  هيكون أيوة،~   

. أصلي  بس  ال=   

؟  متشتغلش البنت هتقولي كمان أنت~   

. عادي بتشتغل  البنت دي، الفكرة ضد  أني  كويس عارفة أنتِ  ال=   

آدم؟  يا بقى  أيه أومال~   

. هينفع مش الُشغل في والتأخير  قرية في عايشين  أحنا =   

. أوبر هاخد هبقى  متقلقش~   



  وبدأت أوي استفزني  الموضوع بصراحة   عليه، أيدها ضمت'

  شافوني  لما صوتهم  يوطوا وبدأوا ازعجتهم مريبة  بصات   أبصلهم

. معاهم مركزة  

. ودني من وقربت إيدي  على ملست االء  لقيت  

.      ومتبصيش جميلة يا   ده فضولك بطلي -  

  مكنتش بس بيتكلموا  وكانوا عليهم عيني  لسه وأنا راسي رفعت'

.الكالم مفسرة  

!  ده هو أيه  يعني  ادب قلة مدي_   

.بعض  يحضنوا  يقوموا ناقص  

. بقى  االء  يا  بس  

  يعني  أوي، معايا  مركز كان وهو االخيرة، الجملة في علي صوتي'

غيرها؟   على وبيبص ! كده يعمل  أنه نفسه  على قابل كمان  

. معاهم مركزة فضلت  

. بتقول لقيتها   

  ُكل شايل ُكنت  أنت مات أبونا ما  بعد آدم، يا  وأخويا  أبويا  أنت~ 

. دماغك فوق المسؤلية  

. حبيبي يا خيرك كترك  

!  أبونا  قالت هي'  

. بنتي بحسك أنا ُسهلية،  يا أختي  بس  مش أنتِ =   



!  أخته'  

  عجبك أهي، أخته  طلعت اهي داهية، في هيودينا  ده الظن سوء ياخي

.فيهم الظن  وسئتي الناس في شكيتي لما  جميلة يا كده  

. جميلة يا  كده عاجبك  

 في وسحبها حاجبه، ورفعلي بصلي  مكانه، من قام وهو وقف  المترو

. ومشيوا إيده  

. ال وال ده بيغظني   

 

. تاني آالء  كتف  على سندت  

  أنها واثقة أنا  واحدة اكتر ..استحملتني  الكون في واحدة أكتر  آالء

.  بتحبني  

  في ما أجمل من.فيها حببتني اللي  هي دايًما ليا سندتها تقريبًا

. الصداقة  

" القبول"  

. أصاًل  الوقت  وطول دايًما، متقابلني أنها بحس  وأنا  

  ونتعصب ونتخاصم، ونحزن،  نعيط،   أننا  الصداقة مواقف اسمى من

  أكتر ويمكن الدرجة  بنفس صحاب  نفضل  وبرضه بعض قُصاد

.كمان  

 



. مكنجها وأنا  المترو، من نزلنا   

. مثاًل  صدقتنا  أهداف  

.بعض اكل من وناكل بعض، لبس  من نلبس  أننا   

   بعض،  شبه ومخلينا  كريزمتها على طابقة  كرميزتي مخلي وده

. يعني هما بيقولوا  ما  زي أو  

 

.         أخته مطلعت لغاية معاهم مركزة فضلتي  -  

!      بالك   خدتي أنتِ  ده أيه _   

        مين؟  من  بالي هاخد منك، بالي مخدتش لو  جميلة،  يا  أكيد -

.      بتثبتني ُعمرك طول_   

.        بحبك  عمري  وطول -  

. آالء_   

.       أرغي -  

.     رقيقة معاملة عامليني سمحتِ  لو_   

.  أحكي -  

    رقيقة؟ كده_ 

.      سنيورينتا  يا  قولي -  

.         سنيورينا _   



.     ريتااااااا  -  

. ريناااا _   

.... ي .ر -  

. بوقها على إيدي حطيت كالمها، تكمل ما قبل'  

.خالص بدري،  بنام أحنا  أيدك أبوس _   

.       أحكي -  

هزعقيلي؟ _   

. ال -  

. احلفي_   

.       صدقيني  -  

. الراجل زي  الست أن  اقتنع بدأت_   

.... يا  نعم -  

.      سيئات هتاخدي تشتمي  أوعي_   

      أفكاره؟ في ملك بيحارب اللي  مين  اومال -

مين؟ _   

.       جميلة يا  أنتِ  -  

.    حق عندها هي_   

. جميلة  يا بُصي -  



  وهيوفر وحبها، لملك  واتقدم راجل  ها كويس،  راجل في لو يعني  -

  كترت مهما الفلوس ألن  ال، فلوس مش محتاجها، كتيرة حاجات ليها

.      اإلحتياج بتسد مش  

 صغيرة لكل ومشاركة ورحمة، وتقدير،  وُحب وأمان،  راحة، أقصد

  بحق ملكة مخليها محترمها، مقدرها، بيهنيها،  ومش وكبيرة،

  ُشغل؟ في هتفكر وقتها  تفتكري.  وحقيقي

. جميلة  يا  بصي  

. غلط وده الراجل براس   راسي أحط أني  بين  فرق في  

!  آدم بني أنا  علشان  حقي اطلب  أن  وبين   

  اشتغل كمان، الراجل من أكتر حقوقي ويمكن حقوق، ليا   آدم بني

  أنا علشان ثماري  واجني وازرع، واحصد  واسافر واحارب واتعب

  أن  مثاًل  حقي مش أنا  واختارها ليا  صالحة بيئة  في أعيش  حقي أنسان

. ست أنا علشان كده أعمل  

   جميلة؟  يا فهمتي

.فهمت_   

. قصب عصير   نشرب تعالي  

.       وهعزمك  

.         حالوة بعقلي بتاكلي كده أنتِ  ايوة  -  

. ُكلها الحالوة أنتِ   ما طاب_   

.                ياحلو  -  



 

  هي صراحةً   قلبي، من  مبينتهيش بحسه  آالء مع بيخلص  اللي اليوم

  يكون علشان   ُصغري من طريقي في حطه ربنا  اللي الحلو قدري

.      بملل  األتنين أحنا منحسش علشان عني يختلف وبرضه .شبهي  

. بيها  ومبحسش معاها بتمر األيام  

  قانون  فاهمين  علشان بعض  من  مملناش ولكننا كتيرة  معاها األيام

. أوي كويس  لينا  بالنسبة  الصداقة  

! تأكيد  بكل للتاني شخص من بيختلف  الصداقة قانون  أصل  

 

  مع ثُقاًل  أخف  بتكون  لكنها بعض شبه بتمر  اللي  االيام  أن رغم

. بتحبه شخص  

 

  على ونزلت هدومي وغيرت البيت روحت ُكلية  طويل يوم وبعد

.شغلي  

  مبيسمحش بابا  علشان  بيتي جمب صغير هدايا محل في بشتغل

. تاني مكان  أي في اتشحطط  

. هيحصل اللي واالستظراف الُمعاكسات من هسلم مش  

 

.    للباب ضهري  ومديه اللعب في بظبط ُكنت  



الخير  مساء=   

.   ببتسم  وأنا بسرعة  وشي لفيت'  

.... مسا_   

. هو ده ياحزني،'  

. ياجميلة نفسك امسكي  

. النور مساء_   

. اتكلم وبعدين  وسكت شوية  بصلي'  

  جميلة  تكون الُمهم السعر مهم مش  بسيطة  تكون  هدية، محتاج= 

.كده زيك  

بيعاكس؟  ده'  

  بيضه  وسنانه  حلوه وعيونه حلو علشان فاكر هو الحقير بيعاكسني

. أيه  وال هسكتله  

. يابا فوق ال  

افندم؟_   

عندك؟ =   

. أيه نوعها  الهدية  عايز  يعني  أعرف ممكن بس فندم، يا اه_   

. فاهم مش=   

... اخت  حبيبتك، مامتك، خطيبتك، يعني،_   

. حبيبتي =   



. ياخي بُرص حبك  بايظ  يا  وشي في وبتقولها'  

. وأختي=   

.الحمدهلل_   

نعم؟ =   

. أقصد عندنا الحمدهلل_   

. دباديب عايز   مش=   

. دباديب معندناش_   

. شامبو عندكم  أيه، عندكم اومال=   

  على  بيبان أن  مشكلتي دي، الخفة  ايه اضحك المفروض هههه،'

!  دلوقتي وشي في ايه  اعمل  مضايقة أني مالمحي  

. اسف =   

.وسكت مردتش'  

 في معايا  مركز لقيته معاه، أختار وبدأت التانية الناحية  وشي لفيت

. تعجبه يمكن حاجة أوربه علشان  بلفها  نظرة كل  

. أوي عالي زوقه الراجل..ال  بس  

  لـ اختياره حتى وقوي، المع نورها  وبتنور بتلف  ثلجية بلورة أختار

. زيه  جميل كان بتاعتها   األلوان  

 قد على  لكنه وجميل بسيط بشكل  لفتهالو وخالني هدايا كارت أخد

. أوي  لطيف  إنه قد على  بساطتهُ   



 

. يوم كل روتيني يشبه  كالعادة طويل يوم بعد  

. ومرهق ومهلك ُمتعب يوم  

ليه؟  بشتغل  أنا هو بفكر  قاعدة البيت، روحت   

وبس؟  فلوس أجيب علشان  بشتغل   

نفسي؟  أبني  علشان بتشغل وال   

. نفسي  أسلي وال   

  بتنزل  اللي الناس كل عكس  جًدا بحبه  أني  إال ُشغلي بساطة  رغم 

.شغلها  

. منه  ومملش يناسبني ُشغل اخترت اشتغل، أخترت  لما   

 

أشوفه؟  إني صدفة هي  

أساًسا؟  صدفة مش وال  

. صعبة  والغير الصعبة اوقاتي كل في ليها بلجأ اللي غيرها مفيش  

. آالء كلمت  

 

. الموضوع معاها افتح قررت االشيء من  كتيرة مواضيع وبعد  

 



. آالء_   

.           نعم -  

        ُمهمة؟ حاجة أحكيلك ينفع _ 

.       جميلة  يا  ُمصيبة -  

.       ظلماني  أنتِ  أبًدا،  وهللا_   

.           خير طيب  -  

.      شوفته_   

       مين؟ هو -

.      المترو  عربية في كان  اللي_   

.     كتير فات ده يااااه، -  

.      أنهاردة شوفته  اديني_   

.      أيه وحصل -  

.     هدية المحل من  اشترى_   

   أيه؟   وال خاطب -

.       ألخته قالي ال،_   

      كالم؟ بنكم  فيه بقى  هو -

...  نوع  أيه  سألته  أنا   ال، ياست_   

.     كمان سألتيه -  



.    فكرة على حد أي  بسأل_   

. اممممم -  

. أخته  بـ  عالقته عجباني  ولكن األول الوضع معجبنيش قد على_   

.       كده معايا يعمل  آالء يا   أخ يكونلي  نفسي كان  

.        حبيبتي يا  جميلة -  

. اممممم_   

  واسمك جميلة، عيلة عندك أنتِ  هنا، وبيوصل هنا  من بيقطع  ربنا -

.      كلها بالدنيا  دانا  يابت  معاكِ  وأنا جميلة، يا  جميلة  

.  عمري  تحويشة  أنتِ _   

.     وهعيط قريبة  ودمعتي غلبانة  أنا   وربنا -  

.ضحكت'  

.    بُكرة تعزميني خالص_   

.   أوي  استغاللية  -  

. معيطش علشان _   

.       جميلة يا  هعيط  ُكنت اللي أنا -  

         واحد؟ مش ايه  وأنتِ  وأنا _ 

.       ال -  

.       يهديكِ  ربنا  آالء  يا نامي_   



 

. قفلنا  

!  منمتش  أنا  بس  

  وال صدفة فعاًل  هي اعرف  وعايزة حاجة كل تحلل بتحب واحدة أنا

!!  صدفة مش  

  طول ما زي فاهماه مش اللي يفهمني  لربنا  وادعي أصلي  فضلت

.كده بعمل ُعمري  

. يكون ما أجمل بحسها  بربنا عالقتي  

. بصلي لما  جًدا برتاح  

. بدعي لما  وبرتاح  

  ُمعظم في حيرتي رغم  الصح اوقاته في بيدخل بشكل، حنين  ده ربنا 

.    األوقات  

 

  ُشغلي على  طول على انزل  واضطريت نومة  عليا وراحت نمت

. الكلية  منزلتش   

  راجعه علشان  المحطة؛ اروحلها  وخلتني بيا اتصلت لقيتها  آالء ولكن

.فعاًل  فروحت تعبانة الكلية  من  

  شوفته مرة أول  عن  ُمختلف مكان أنه رغم القاه  إني أمل على روحت

! ملقتهوش بس  فيها  



. بروحه مكان كل في بتخيله  أنا  

.   معاه لقائي  مرة ُكل وبتخيل تعبني، بشكل بتخيله   

 

.شهر تالتة،   أتنين أسبوع، فات  

. ونص لشهر ووصل  

!  مستنيه  ولسه  

جميلة؟  يا   أيه  مستنيه أنتِ  هو  

     مجهول؟ شخص مستنيه

. معقوله مش  

.كالعادة ُشغلي مكان في قاعدة ُكنت  

   أيه؟ في سرحان عقلي عارفه مش  وحتى  وسرحانة الموبيل وماسكه

. أنثوي  صوت على وشي رفعت  

 

. آدم يا  أوي  حلوة دي~   

!  ولقيتها ولقيته  بهدوء وشي أرفع بدأت'  

  أيه قال بعيد بص  وهو وبصتيلي ابتسمت، لقيتها وشي مرفعت أول

. الُمحترم بيبص  مش يعني  

.  بعيد  وقف وهو مني قربت  



أزيك؟ ~   

   هنا؟ شغالة أنتِ 

. اه اه،  أيه،=   

أيه؟  اسمك~   

ايه؟ =   

. ليا ايدها مدت'  

. أخويا  آدم وده ُسهيلة،  أنا~   

. ابتسمت'  

. جميلة  أنا=   

.سمعت ما  زي فعاًل  جميلة أنتِ ~   

.مكالمة يعمل  طلع وبعدين بعيد  واقف هو كان'  

  مش أو  طلب  ليكِ   عندي  أنا كده، وبصراحة صريحة  أنا بصي~ 

. يعني  بالظبط  

. بيكِ  ُمعجب أخويا  آدم أقصد  أنا،  

  اللي وهو زمان من متوفي  بابا   أنا الموضوع، في أدخل ما وقبل

. البيت شايل  

. كتير شال ألنه تسنده؛ حالل بنت على بندورله وماما أنا  وبصراحة  

. ماما وعلشان علشاني، رافض كان هو الوقت نفس وفي  

مين؟  ويا هتعيش ماما واتجوزت طلعت  لو حتى  أنا  



 في بس  ُشغل القاه وآدم منطقتنا  من كبيرة فترة من  عزلنا كده علشان

  شوية  يريح   يوم ُكل بيجي وأوقات أجازات بيجي وأوقات حتى مكان

. لوحدنا  ميصبناش  ميقدر قد بيحاول ُشغله، على  ويقوم  

  يسكنها  هيتجوزها اللي يتجوز،  لما  أنه  قرر الجديدة،  الشقة اشترى  لما

. أكيد ومعايا أمي مع  

. العمارة نفس  في بس يعني لوحدها بيت  ليها هيكون أكيد  

  باباكِ  رقم أخد أنه رغم  أيه ميتك اشوف اكلمك، خالني كده علشان

. بالفعل  

. ارفض إني وخايفة الريح بتسابق  وكأنها  بسرعة  بتتكلم كانت'  

!  قالتهالي اللي  للظروف أرفض  

ارفض؟ يخليني  ايه!  ده بالشكل  راجل بس  

 تفهم أنها كفيلة  كانت ونظرتي نظراتنا من  بعض بنفهم  كبنات أحنا

!!    وافقت أني  

 

. اكيد  واخته مامته جايب كان اتقدم جيه لما  

. استريحلها  قلبي ماشفتها واول وبشوشة كبيرة ست مامته  

. ألخته  استريح وقلبي  

!  جواز ده أصل  



  عن  بعيد  بس هو بيه   ارتبط اقرر بشخص، ارتبط  اقرر لما  ومينفعش

. اهله  

  غير عنهم مسمعناش عرفناهم ما وقت ومن منه  كبير جزء اهله

. الطيبة السيرة  

 

.متقطعة فترات الخطوبة   فترة في بنتكلم ُكنا  

  صدفة كانت  ألخته هدية ياخد المحل مرة أول جيه  لما أنه  منه عرفت

  في ولف  بيتي   من قريبة  اللي المحطة على يرتاح نازل وكان فعاًل 

. ُصدفة المحل لقي و الشوارع  

. لبعض محتاجين قلبين  يجمع  مصمم القدر كأن  

  بيحاول  فكان فاشلة خطوبة تجربة  من طالعه  كانت أخته  أن عرفت

. حاجة بأي يرضيها   

 

. جًدا بحبها  بأختك عالقتك_   

مبتغيريش؟  ده أيه=   

  أحبكم أكترر أحبك  بتخليني ومامتك  بأختك عالقتك  ده بالعكس،_ 

.قصدي  

أيه؟   قولتي=   

. أحبكم_   



. قبلها اللي دي مش  ال=   

.أرد ومردتش سكت'  

. قبلها مفيش  ال_   

. هعديها=   

  عارف ومش  ومامتك أختك بتحب  ويقول يغير  ممكن كتير  فيه  بس

. أيه  

 مكده بيتك أهل  تحترم أنت  لما يعني  مريضة، عقولها بنات دي_ 

. أنا هتحترمني  

. أنا هيحميني مكده أخته، يحمي  بيعرف راجل مربية  تكون  مامتك لما  

  محسيت عمري أنا  آدم، يا راسي فوق ومامتك أختي،  بعتبرها أختك

.وحشة حاجة ناحيتهم من  

خطبتني؟  مكنتش لوالهم مش  

. بحبك  أنا   جميلة،=   

أيه؟ _   

  يا  أوي  حبتني  علشان بحبك قلبي، فيها بتريحي مرة ُكل في بحبك = 

. األختيار حسنت لما جميلة  

  أنه غيري راجل قلب على وتحرمي جميلة  يا  تتحبي  علشان بحبك

. يحبك  

.ضحكت'  



. غيور   أنا فكرة على =   

وهللا؟ _   

. يلهوووي ده قلبك  مني، حتى  عليكِ  بغير =   

ماله؟ _   

.... و  بس  أتجوزك لما  حضن هحضنه=   

قلبي؟ _   

. أيوة=   

. وهللا ال_   

. وهللا  أه=   

 

  مشفتش بيحترمني،   أكتر بحترمه ما ُكل أكتر  تكبر  بدأت  بآدم عالقتي

. زيه  حياتي في راجل  

. قراراتي  بيحترم كان  

  الصغيرة في رأي وبياخد حياته في حاجة ٌكل بيشاركني كان

. أنا لراسي يرجع  القرار سايب كان الُشغل، من  مبطلتش والكبيرة،  

. سؤال عليا  وبيلح   

الجواز؟  بعد احالمي واحقق  أشتغل هتسبني أنت هو  

. أسأله فقررت  

 



ده؟  الكالم  منين سمعتِ =   

. كده بيقول كله_   

. جميلة  يا  بتخلص احالم  مافيش=   

ايه؟  يعني_   

  ويحقق يحلم  يحقله  جميلة يا  أنسان أنتِ  علشان  وحققي أحلمي يعني = 

. الراجل  براس  راسك وتحطي ست أنتِ  علشان  مش  

. بيعملوها  اللي  الفكرية الحرب ضدد  أنا الستات ضد  مش أنت  

. كمان وأنتوا  لوجودكم وبنحتاج ليكم،  بنحتاج  بالفطرة خلقنا  ربنا   

. لطيفة  مش مواقف  حصلك أو ُشغلك في تعبانة  لقيتِ  مثاًل  لو أنا  بس  

. ده الشغل بالش أقولك فحقي  

!  اتحكم ويحقلي   راجل علشان  مش  

. عليكِ   وخايف بحبك  علشان  

. حياتي  في عظيمة قيمة وجودك!   الزمة ملهوش مش مهم، ووجودك  

. بنعمله لينا  والصح الرأي  وبنشتارك  بشاركك،  أنا ما زي  

. برضه تشاركيني أنك هحب  

 

!  بس  ده القمر  أيه  بحبك  أنا  ده ياخي  

 



. كده قبل مشفتهاش راحة قلبي في وأنا  معاه المكالمة قفلت  

. مبتخلصش معها رط جولة في أدخل فقررت وحشاني آالء  لقيت  

 

اتخطبت؟  ملك  آالء، يا  جد بتتكلمي_   

          جميلة يا  أيوة  -

  قاعدة فكرة وعلى معاه، ومرتاحة بجد،  بيحبها كويس،  راجل لقيت -

!         مبتشغلش البيت في  

  كبيرة شيلة  شايل وهو عليا دخوله:  لي قالت ُمدة من  كلمتها -

.         أنتصار وأعظم بالنسبالي، حلم أعظم ده البيت،  وطلبات  

  نن  في بتشيله  حقوقها وبيحترم وبيقدرها الست، بيحترم لما الراجل

.          عيونها   

.        وهللا آالء يا  عيوني نن   بقي وآدم_   

 

. بيته  في بقيت اخيًرا أخيًرا، اتجوزنا   خطوبة فترة وبعد  

  معظم عني مشغول بيكون كان كمان شهرين  يمكن وال شهر، أول

.الوقت  

.مني أكبر  كان  ومامته بأخته  واهتمامه  

!  وبزعل وبضايق  بتقمص   كنت عني غصب كده علشان  

.ده  الحظ هو بس اقوله بحب  ومكنتش  



 

. برة أنهاردة نتعشى هننزل جميلة يا  حساِبك  أعملي=   

. بيك  استفرد  هعرف أخيًرا ياااه'  

. أكيد معانا وأختي  أمي=   

!!   بتهزر!  آدم يا  االستفراد ده هو'  

  مبشتكيش  علشان ده هو طايب، ادلع جديدة كعروسة حقي أنا  ما

 يعني؟ 

. راسي وهزيت ابتسمت  

. أوضتي ودخلت  

 

  معانا جاين كانوا إذا سألته  مخلصت وبعد البس  قمت الليل،  وقت جيه

. براحتنا نتمشى علشان هناك، على هيسبقونا  فقالي ال وال  

. خيرك كتر ال  

  جوايا اللي الكبت ده معرفش  بنا،  َعم رهيب صمت  في وكان نزلنا 

. أيه وال  

مضايقة  لكن  أكيد طبطبتها  بـ   مبسوطة أيدي ماسك  

!!   ده أيه  

. أيه في هو  

 



. باللين  بـ  برة  من متزين محل قدام ووقفنا  أيدي من بيسحبني   لقيت  

 

ده؟ أيه _   

  غصب  بس  فاتت اللي  الفترة عنك مشغول ُكنت أنا أسف، أنا= 

.جميلة محل بجهز  كنت عني،  

أيه؟ _   

. كدة اليافطة على بُصي=   

" جميلة"مكتوب لقيت عيوني رفعت'  

!!  حلمي كان ده  

. حققهولي اللي حلمي  

 محاالت سلسلة  عندك هيكون  وواثق جميلة  يا  الطريق  بداية  دي= 

.كاملة  

. بيبوسها  وهو المفاتيح ايدي  في وحط. لجوه وسحبني ايدي مسك'  

. وريحته  وشكله المكان  بتنظيم   مبهورة وانا جوه دخلت  

عشاني؟  كله ده  

. راسي وباص مني قرب  

  يكون  جايز أيه، في مشغول عرفتِ  واديكِ  تسامحيني، أتمنى= 

.فرحك هدية دي ياروحي عندي  وحياتك  بس   غلط الوقت  

.ضحكت'  



. آدم يا   منك بزعل  مش أنا _   

. بترد  جوايا اللي جميلة'  

. مقموصة ُكنتِ  علشان هرمونة يا  كدابة وهللا  

. ووقفني لجوه سحبني  

. يتشري جاي حد  وكأني تاني وادخل برة هخرج=   

.بتتسع  اللي  وعيونه جنونه  على ضحكت'  

. قصادي وقف فعاًل  تاني ودخل خرج  

. دباديب عندكوا=   

. شامبو  عندنا ال_   

. هدية  عايز=   

لمين؟ _   

. زيك وقمورة حلوة تكون =   

لمين؟   ايوة_   

. حياتي في هدية ألحلى=   

. بتناكة راسي رفعت'  

... و  وبنتي ومراتي،  لحبيبتي،=   

. يسالم_   

. وجواب=   



. أنتِ  واكتبيلي  

أيه؟  أكتب_   

. أوي  بحبها  أني تكتبي=   

بس؟ _   

. عيوني نن  وفي=   

. وهللا ال_   

. وهللا ياحياتي  أه=   

. وسطي  على ايده ولف مني قرب'  

. بقى  بحبك =   

. يخرابي_   

 

  ُعمرها بتدي  الست، شأن من  التقليل وعدم الُمشاركة بيجتمع لما

. بتديه وهي وميخلصش ُعمرها يستاهل لراجل  

  من يعظم  علشان  حياتها ينسى ما  غير  من  ُحبها سبيل في حياتها بتدي

. حياته  

  ريحتها في وال زيها مفيش وردة وردة، بتكون بتحب  لما البنت 

.ورحمة ومودة، وُحب أهتمام، عايزه   بتكون  

. ُكله ُعمرها تسيقك  ُحب اسقيها  



  مش أنا  ما أيه؟  أعمل جوايا اللي القوية الست ضعفت وحنيته  طيبته

.تجذبني عيون  اي  ومش بالساهل بدوب  

 

  غفلتك في تهدره وال ُعمري  تُقدر طالما  ُعمري  في تشاء  ما لك"

"  قلبك كل من عليه  وتُحافظ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحدوتة الخامسة.

 

 "أجمل حكاية"
 

 

 أحبك أشوفك مرة وكل أتحمل  قادر عشانك أكمل، قادر أنا  عشانك"

"  األول من  تاني  

 

  وعلشان دي، األغنية  غير   ليكِ  مشاعري  توصف  أغنية القي مش  أنا

. ياقلبي قلبي ُكل من ليكِ  فبهديها  عيد أمير  بتحبي   أنك  عارف  

 

  من تقريبًا   ُكلها حياتنا بتوصف ألنها  بودنك، مش بروحك أسمعيها

. معاكِ  طفولتي ُحب  

  بدال ناخدها الزم ُمتبادلة  مشاعر بأي   فيه بنفكر مش  اللي الُحب

. أدينها  



  في ُكله ُحبنا  وبنغذي بنحبه،   اللي مع ونلعب نبتسم  أننا تفكيرنا  ُكل

  اللي حكايتهُ  اللعب، أدوار  ُكل في تميزه  منشوفه، أول اإلبتسامة

. مبتتنهيش  

  بتاعتك  المياة  قزازة من أشرب لي وتسمحي بعض مع األكل تقسيم

.بتحبيني   بدال مني بتقرفي مش  علشان  

  وضوء ليهم الشمس لمعان مع عيونك جوه بالقاه ُكنت ده ُكل وحقيقي

  معنى أعرف كبير  شاب وكأني  كتيرة حاجات فيا  بيصحي اللي  القمر

  وأنا  تعاويرك من وأحميكِ  ُحضني في أخدك فعايز  واإلحتواء الُحضن

  في يتقال مفروض اللي  ده" حلوة ضفيرتك"  أقولك إن وقتها همي ُكل

! طفولتي  سن  

  أتجوزك عشان  بُسرعة  أكبر  عايز  حبتين  ُمراهق طفل ُكنت أنا  أما

  مشاعر بعد  والزم جواز أخرتهُ  الُحب االفالم في بسمع مكنت زي

.أتجوزك ليكِ   شايلها اللي  الكبيرة  الُحب  

 

! جاهل ُكنت  

  ُحب ومفيش اصاًل، الجواز بعد  بتبدأ الحقيقة   المشاعر أن معرفش

!  بالُحب  ُكله ُعمرنا في ِبتكمل ُمشاركة فيه  أبًدا بالجواز بيتنهي  

 

ليه؟  ده الكالم بكتب  

  اللي"  النوتس" وبفتح  توب الالب بفتح  الُصبح صاحي نفسي  لقيت

! وبكتبتلك  اسرارنا ُكل فيها مكتوب  



  نور  وشافوا مفتحوش لسه المخدة على  مغمضين لسه  عيونك سايب

  أخدتي أنتِ  متخفيش بس  ليه،  مؤذية  بتكون كتيرة أوقات اللي  العالم،

. غيرك  من  وأنا بالنقص  أحس علشان  ضلعي  

.وأكملك  تكمليني علشان  مني وأتخلقتي  

   غيرك؟ من أعيش  ممكن ُكنت أنا   تفتكري

   وجودي؟ غير من طايب  أزاي هتيجي ُكنتِ  أنتِ  طاب

 

  وهتمسيكِ  هوائكِ  على  جايز ومش مترتب غير يكون  جايز ده الكالم

!  عليها   وتتخانقي مثاًل  كلمة في لي  

! كده في  متفكريش نكدية  مش أنتِ  ياحبيبتي ال  

  أصح بمعنى  أو حبيتها،  بحبك علشان  وأنا  التفاصيل بتحبي أنتِ 

. أحبها خلتيني   

  اللي سقفهم وميحبش دول الحلوين العيون يشوف  حد يعني أيه هعمل

!  أصاًل  سقف ملهمش  

. قلبي زرعة خرجت اللي هي أرضيتهم ولكن  

 

  ما بعد هقولهالك ُجملة أخر بعد خالص توب  الالب هقفل أنا  دلوقتي

. تصحي  

 مرة ُكل وفي أتحمل قادر علشان أكمل  قادر أنا علشانك" أغنية  على

"  األول  من تاني أحبك أشوفك  



. دي الُجملة في برضه   مبيخلصش تعبي  سنين  وتقريبًا  

!  سامحيني  بس خفيف  نومك  أن  عارف  

. ُمختلفة  بطريقة جوازنا  على سنة مر  إن أقوِلك الزم  

اإلختالف؟  بتحبي   أنتِ  مش  

  حياتنا علشان تقليدي مش  ُمختلف أكون  وعلمتيني ُمختلفة  اصاًل  وأنتِ 

.  تقليدية  متكونش  

. وأقريه أفتحيه  ورق،  فيه  هتالقي عندك درج أول هتفتحي  

  اليوم بداية   على أعصابك  تروق  علشان  هادية موسيقى مشغلة وأنتِ 

. جميلة أجمل يا  

 

  مبعرفش أنا   بيعتصر،  قلبي إني  حاسس ُكنت دي المسدج مكتبت بعد

.حلو كالم أقول  

بحبك؟  أقولك مبعرفش  

  أو  معنوي كان  سوا ُحبها لي  تبين  إنها  في مشاعرها ُكل بتبذل هي

.مادي  

. قلبي في عليه  أبُص رجعت لما ليه  كتبتها  اللي الكالم ُكل ورغم  

!  َبِحبك  ليها مقولتش برضه   إني  أكتشتف  

 

. حياتنا أو  ورق،  على ُكلها حياتي ليها   سايب وأنا  ُشغلي على  نزلت  



. األول من  بدايته هترجع شريط  

. وقفتني اإلشارة وجت العربية   سايق ُكنت  

  مزاجي عليا  وهيعكنن!  رخم يوم  شكله أوي، زحمة الطريق كان

.كده حابب  مش وأنا  معاها رخم وأكون  

. لورا  بضهري رجعت  

. فاتوا سنة  ١٤ لـ  

 بعض  على اتعرفت  لما عائلتنا   سوا، المدرسة بنروح  ُكنا منهم سنين

  إجازة هو اللي الجمعة يوم نخرج بقينا  خالص جيران  بقوا  إنهم ِبُحكم

. األسبوع  

!   ٢٠ال كملت لما  غير بحبك  أقولها مقدرتش  

!   سنة ١٨ كانت وهي  

  عدت ذكرى ُكل بفتح إني  وحاسس عيوني مغمض وأنا نفس خدت

. جوايا  

 

؟  الوردة عجبتك _   

. بتخطفها  وهي لي وبصت ابتسمت'  

. جميل شكلها=   

؟   زيك ده_   

. لبعيد وبتبُص عيوني بتاخد ولقيتها أتكسفت'  



.كده بعد مرة  ُكل فيه نجي  ياريت ده المكان حلو=   

. مختاره اللي  أنا _   

إيه؟  في نفسي أنا  عارفه  

!  أيه=   

  أهلنا   ما زي كده للتانية   الفترة  من هنا  نيجي كده ونعجز نكبر لما_ 

. دلوقتي بيعملوا  

؟  لوحدنا =   

. لوحدنا  دلوقتي أحنا  ما_   

.. بس=   

ويتصاحبوا؟   سوا هيكونوا عيالنا مش_   

؟   يتجوزوا  وبعدين  

!   يتجوزوا  عيالنا=   

. ده يعني  أزاي؟  

. عليها برد وأنا  نفسي هندمت فهم، بعدم قالتها'  

أصحاب؟  أحنا  مش_   

.أمممم=   

؟  وأخوات_   

. بعيد  وبصت عليا مردتش'  



يعني؟   أخوات بيكونوا  بعض مع متربين  اللي بيقولوا  ودايًما_   

  عيالنا نخلي  فأحنا هيخلف  يتجوز فينا  واحد وُكل نكبر  لما فأكيد

. ويتجوزوا  يتصحابوا  

. مني بتسمعه للي ومضايقة مكشرة وهي عليها قربت'  

  وأبني أنا  أجي أقوم  ولد أخلف وأنا بنت،   تخلفي أنتِ  مثاًل  يعني_ 

.وكده بنتك  أطلب  

. اهاااا=   

  وحاسس  التانية الناحية  وشها بتودي وهي ُمصطنع بببرود قالتها'

.دموعها  

. بتقولي  مهي زي فعاًل  رخم أنا  بس  

جميلة؟  يا مالك أيه _   

. ماليش=   

نروح؟ ممكن  

. علينا قلقوا أكيد  

. معاكِ  أنا  إني  عارفين _   

. يعني  عليا بيقلقوا  أن  ميمنعش  بس=   

جميلة؟  يا معايا  وأنتِ  مطمنه مش_   

. نروح يال  آدم=   

ديل؟  نعمل متيجي_   



أية؟ =   

  طلب  األب يبقى وبكده يُطلبك،  أبويا وأخلي وأمي أبويا  أجيب أنا _ 

  اللي البنت  وأنتِ  يعني  طلبك وبابكِ  والدتك من يعني  أنا هو اللي  الولد

. شوية من عليها بنتكلم  لسه ُكنا  

  من  عليه بنتكلم  ُكنا اللي  الولد لـ األهل من  البنت أيد طلبنا يبقى وكده

حاجة؟  فاهمه بعض مع بقوا   والولد البنت وبكده شويه  

. شويه سكتت'  

أيه؟  بتقول أنت=   

.. األول من  نعيد_   

. أرجوك ال=   

. عليها قربت'  

. بحبك  يبقى خالص_   

!  أيه=   

 

  كانت العربيات، بتاعت الكالكسات صوت على شرودي من فوقت

. صغيرة لسه  

عامة   ثانوية من خارجة  

.مالمحها بتاكل  تقريبًا المذاكرة  

. أنوثة مالمح مفيش طفلة مالمح مالمحها  



. طفلة ُكلها  

. بنتي  ُكلها أو  

 

  حر كان  الجو إلن  التاكيف  فتحت مكتبي وطلعت لُشغلي وصلت

!  أوي  

.الجاكت قلعت  

.دماغي في اللي  الفيلم  وكملت قهوة طلبت المكتب على وقعدت  

 

!!   آدم يا%  ٧٨=   

!   مزكرتش كأني  

فين؟  راح تعبي  طايب  

بيتهيئلي؟   أنا وال آدم  يا عادل مش ربنا  هو  

. جميلة  يا  ظالم  مش ربنا_   

. ُكله الُمستقبل إيده في اللي  هو ولكن  

.حاجة أفهمك خليني  

  والتالتة سنة، تاني سنة، وأول  عايزها، اللي الُكلية تدخلي لما  تخيلي

أيه؟  عمالنا أحنا كده نبقى  متنجحيش  

. كده مش حاجة أي وال  



 نجحنا؟ 

!  فشلنا ال  

!.فشل اسمها حاجة مفيش  جميلة،  يا حاجة على أقولك  

. جديد شيء بنتعلم فيها بندخل تجربة ُكل  

. أزاي  كريرنا  ونبني  ننظم بنتعلم   

جميلة؟  يا   بنسبة النجاح هو  

  في دايًما تفكري  وبتحبي الحياة  وبتحبي طموحة إنك  عارف   أنا

. ُمستقبلك  

. ولكن  

ربنا؟  بخطة  وال تفكيرك   زي هيمشي ُمستقبلك هو  

. بترد  ومش ساكتة كانت'  

. جاوبيني ال_   

. ربنا  خطة=   

دلوقتي؟  نعرفها  طايب_   

. ال=   

؟  تُضرنا حاجة هيعمل ربنا  هل_   

. ال=   

!  علينا  اللي عملنا  تعبنا،  مش_   



عليه  حياتنا  باقي  يبقى  

. منتولد قبل من  حياتنا راسملنا اللي هو أصاًل  علشان  

؟   مظبوط_   

عسلية؟  يا  عسلية  تاكلي  أيه  بقولك _   

  كنت صغيرة،  وهي أوي بتحبها  كانت عسلية،  جيبي من خرجت'

  وقت من اللي  قلبي عسلية على مصروفي وبصرف  كتير  بتشريلها 

  شيخوختي هقضي واديني معاها وشبابي طفولتي خطفت مظهرت

. معاها  

 

. وفُراقنا خناقنا  أيام حتى  حلوة ايامها كل كانت  

  من  بيروح  مش هو يمكن ولكني دلوقتي ليه  ده ُكل بفتكر معرفش

. مثاًل  أفتكر أحتاج علشان اصاًل  بالي  

 

ليه؟   بيكلمك وهو_   

.آدم  يا  محاضرات عايز  قولتلك  يووه =   

يسالم؟ _   

! مصدقني مش أنت=   

!!  محاضرات يديه  اللي  بقى غيرك   ومفيش_   

ال؟  أقوله  طلب اللي هو=   



!  ال  تقوليله  أيوة_   

مشاعره؟  على  هتخافي أيه  

. همشي أنا آدم=   

 

.ومشيت  حيرتي  مع واقف ده اليوم في سابتني   

! كويس جميلة عارف   أنا  

. ورق  بتديله  معاه واقفه كانت مجرد مش جميلة  

  حسيت كمان، حلو  كالم يقول بيعرف  وأظاهر وحلو  وسيم شكله الواد

!   جايز عيونه  من كده حسيت لهُ  مشدوده إنها  

  وبصاله بنار قلبي في مولعة والهانم وبيضحك ليها باصص

!   وبتضحك  

.بيكدب مكنش  الغيرة نار قال اللي فعاًل  هي  

. البرد عز  في مولع أن حاسس  

! عليها غيرتي من مولع  

! بالظبط  أيه  اعمل وال  دي دماغها أطبق  أروح  

  لكن  أصالحها كتير ماحولت بعد  حتى منتكلمش بعدها  أسبوع  فضلنا

. فايدة مفيش  

! الهانم عليا  بتتمايص  



  أعمل وال  دي شعرها من أجيبها ومايصتها،  دلعها بحب يعني  عادي

. ياربي   أيه  

. ومتكلمنيش كده عليا تقسى متحمل مش  

 

. الخير  صباح_   

  كيس  رميت  نازله، وشي ف  ولقيتها الشقة باب  فتحت لما قولتها'

! القاسية   تحن أو  يعني تضحك  أساس على ليها  ببتسم  وأنا الزبالة   

. النور صباح=   

. ورها نزلت وأنا  الساللم على  ونزلت شقتها باب قفلت'  

يعني؟   كتير كده هتفضلي _   

. بقى  قاسية  يا  هتصالحيني مش  

!  آدم يا  قاسيه  أنا=   

! دي قساوتك ِحمل مش وأنا عليا  قاسي وقلبك قاسية  أيوة_   

. ماشي=   

.معاكِ   يهزر  ميعرفش الواحد عليكِ   ياباي_   

. متهزرش=   

!  الجامعة رايحة_   

. أيوة=   

. جميلة يا  المستشفى زي ناشفه  ناشفه،_   



!!   آدم يا  ناشفه  أنا=   

. أيوه  ده اإلندهاش أيه   ياستي_   

.ماشي قولي_   

. مهقولش=   

. بقى  جميلة يا  عليا  مطريها_   

مرتبة؟  شايفني ليه=   

. عليها قربت'  

. مرتبة أحلى وربنا_   

. خفيفة  أبتسامة أبتسمت'  

. جميلة_   

. نعم=   

حقي؟  من  مش عليكِ  غيران   وُكنت ياستي بحبك ِبحبك، خالص_   

.ِضحكت'  

أيه؟  قولت أنت=   

.. بحبك_   

أغير؟  حقي مش  

. حقك ال=   

...   بس  



  بقالنا  لي  قولتها مرة أول أديك اسمعها، حقي وأنا  مبتقولهاش  أنت

!  سنين  

!اسمعها حقي وأنا وبس  مرة كام غير مقولتهاش  

. غيري قلبك تخطف  لواحدة خايفه  بكون ...وبكون  

  معانها  هتفقد هتتحس،  مش جميلة  يا  كتير  أتقالت  لو  بحبك كلمة_ 

. تتقال لما  قلبك بنبض هتحس ومش  

وكده؟  رمضان محمد=   

. نجاح  هللا في ثقة_   

؟  آدم يا  غيري قلبك تخطف واحدة في يعني =   

أيه؟  وال جميلة ُكلهم وهما_   

.ضحكت'  

كده؟ مش الجامعة رايحة_   

. أيوة=   

. برضه وأنا _   

!   آدم يا بالشبشب=   

. شياكة أخر ده أنتِ  فهمك اش_   

.أفسحك تعالي جامعة، مفيش قُدامي فوتي  

!  بالشبشب=   

. أيه في مضايقك الشبشب  عارف مش أنا _   



. آدم يا  بُصباع  ده=   

هتحبيني؟   ُكنت ُصباع   غير من كان  لو يعني_   

. شاورما مفيش خالص  

   شاورما هتاكلني= 

.خالص بقى  ُكنت_   

. ناكل  يال خالص=   

جميلة؟  يا   بالشبشب_   

. ميرضنيش  ال  

. أيه بيعمل ده الشبشب أنت فهمك أش =   

. حوار مش الشارع أول الراجل يعني  وبعدين  

.كده حلوة وأنتِ  قُدامي فوتي طاب_   

 

قاسية كانت ما  عمرها جميلة عارف   أنا  

  حبيبها من حلوة كلمة تسمع الزم خناقة ُكل بعد  البنت أن  اظاهر

. وعياطها  قلبها نار  تهدي  

!   مقصر ُكنت إني ُمعترف وأنا  

أيه؟   أعمل طايب  أقولها مبعرفش  

. بحبها  وهللا! بحبها  بس  بوابين  ُمصالحة ليها ُمصالحتي يمكن  



 

. قلبي في اتحفرت  اللي األيام   ضمن من  وده سوا اليوم قضينا   

 

  وبتشوف  الورق بتفتح وهي  شكلها بتخيل المكتب على قاعد ُكنت

. عنها مخبيه ُكنت اللي الجوابات  

. وبس ليها اللي الجوابات  

. بتضحك وهي بيحمر وشها  

. بسرعة  بيدق قلبها  

. لورا  ُخصالته  وبتجيب ضهرها على مفرود شعرها  

.روج تحط قامت  

 الُدورج من هديتي بتطلع وهي حلو فُستان  وأختارت الُدالب فتحت

! وشوفتها أمين  مكنتش بصراحة  أنا أصل  

.الركبة فوق اللي األسود الفُستان  بتلبس  

. صاحبتها مع جديد أشترته اللي  

.بصراحة قلبي في بيرشق  زوقها ال  بس  

 

  لقيتها القهوة كوباية على بصيت المكتب  على قاعد وأنا  ببرد حسيت

. خلصت  

. التكايف وهديت تانية  واحدة طلبت روحت  



  أن حسيت علشان وروحت  جاكتي وخدت بعدها أتحمل مقدرتش

!  قلبت معدتي  

. هتهزقني وجميلة هعيا شكلي  

 

  هديتها مجهز كنت الضهر، ٣  الساعة كانت بُسرعة  عربيتي سوقت

. بليل وادهلها العربية  في اسيبها  قررت ولكن جمبي  

!   حتى عيوني  أفتح قادر مكنتش غريب  وصداع  بدوخة حاسس ُكنت  

. الجرس ورنيت الشقة  طلعت البيت،  وصلت أخيًرا  

. أصاًل  شايف مكنتش  الباب،  في المفاتيح   أحط قادر مكنتش  

. مخضوضة  وهي الباب فتحت  

 

!  آدم=   

!   ده أيه  

. ليه بدري جيت  

. بس  شويه تعبت  جميلة  يا  عادي_   

. قالبه معدتي أن  وحاسس البيت  جوه وبدخل بتحرك وأنا  قولتها'  

. مخضوضة  وهي عليا جريت  

. راسي على أيدها حطيت  



!!  سخن  دانت=   

. بس  وجعاني معدتي_   

.بتقول وهي صدري  على إيدها حطت'  

!  مالك  ليه كده عرقان  أنت=   

التاكيف؟  شغلت أنت آدم  

.... جميلة_   

  األرض، على معدتي في اللي  بجيب ولقتني  الكلمة باقية  مكملتش

. وأخضر  أحمر ووشها عليا مخضوضة قامت  

  الوقت  طول ما زي  عليها وسندت مكاني من قومتني دمعت عيونها 

. عليها بسند  

. سوا وصلنا  موصلنا،  لغاية  الصفر  من بدأت معها كبرت  

. لوحدي  مش ومعاها بيها وصلت  

. السرير  على قعدتني االوضة  ودتني  

!!  كده ليه  آدم يا   وتتقل صحتك من  بالك تاخد  قولتلك مش  أنا=   

!  نفسك في تهمل نايمة  ُكنت يعني  علشان  

  الجاكت قلعت طبعًا وأكيد فطار  غير   من ونزلت خفيف  قميص البس

!الشركة في التاكيف وولعت  

. برد اخدت فعاًل  اظاهر!  حامل مكننش وأنا أوي  كتير بتتكلم كانت'  

. مصدع وإني تسكت أنها  لها شاورت  



  على  ونايمتني الجزمة قلعتني شعري، على ومسحت مني قربت

. تقيلة ببطانية  غطتني طفلها،  كأني  السرير  

! وتخف  تعرق  عشان  تتغطى الزم=   

. خاطري  عشان  

النور  وطفت وخرجت غطتني  وهي عيوني، غمضت'  

! يعني  برد دور من  ده ُكل أزاي  عارف مش وهللا  وأنا  

جد؟  اللي أيه برد  أدوار أخدت ياما  

  وشربت  درجة أعلى  ع التاكيف معلي ُكنت  أنا مقالت زي اظاهر بس

.  فاضية معدة على  قهوة كوبيتين  

! حتة  ُكل من بسخونة حاسس  

  وكانت النور  فتحت تاني  عليا  دخلت لقيتها عيوني بغمض  وأنا

.أكل  فيها صنية  جايبلي  

. حبيبي آدم،=   

. لها  بصيت'  

. لقمة  وكلك ده الدوا خد قوم=   

. أنام عايز   جميلة يا  قادر مش_   

. راسي في بستني عليا  قربت'  

. كتفي على طبطبت   

. خاطري عشان =   



عليها وسندت قمت'  

  طول هي بس أكل قادر أنا أني رغم  بوقي في األكل لي بتحط كانت

!  متحمالني عمرها  

.وخرجت النور  وطفت البرشام أديتني   

!! أبنها  كأني معاملة بتعاملني هي جوزها بس  مش  أني بحس  أنا  

!! ياربي ده زي  يوم في يتعب حد  

  ليها كتابه  اللي  والكالم الورق  شافت لما  فعلها ردة أعرف نفسي كان

!  نحس  هفضل اظاهر بس  

. والصداع  التعب من  عيوني غمضت  

. أوي عميق  عميق،  نوم في وروحت  

  ليكون خوفت بسرعة قمت عيوني فتحت أيه قد معرفش وقت بعد

.بيها  ومحتفلتش  عليا التاني  اليوم عدى  

  باب فتحت الدوالب من ترينج  اخدت بهدومي، لسه  لقتني صحيت

! متسمعنيش عشان  بشويش  االوضة  

. دي العربية  في اللي  الهدية اجيب  وأنزل العرق  من دوش اخد واقوم  

. قُصادي لقتها بس  

! فُستانها  والبسه واقفه  

. دوالبها في شوفته اللي  الفُستان   

 



فين؟  رايح=   

. أعجاب بعيون   ليها  بصيت'  

.دوش هاخد_   

. عيان أنت=   

. جمالك من أكتر يعيا وال يخف  يشوفك اللي  وهللا_   

. كتفي في ضربتني'  

. اصحيك  مقدرتش =   

كام؟  الساعة_   

. ونص عشرة=   

  اظبط حتى  ومعرفتش الفُستان وخدت بشويش   األوضة دخلت أنا

... وش  ميكب واحط نفسي  

.... يا  وقت ُكل في مظبط أنت_   

!  بتعاكس تعبان   وأنت حتى=   

. خفيت عادي  أه_   

. بتعبي  اليوم حالوة بوظت  إن  عارف أنا'  

.حاجة أجيب  ثواني هنزل_   

. برد هتاخد ال،=   

. العربية  من دي_   



. جبتها =   

دي؟  أيه هي_   

. هديتي=   

!   هديتك أنها  عرفك  وأش_   

آدم؟  يا  غيري حياتك  في تاني ست في=   

. حياتي  في الناس  ُكل أنتِ _   

  بتاعتي البيجامة سندت للُسفرة وصلنا  ايدي، من وشدتني ضحكت'

. الكنبة على  

. قلبها  بلون متغلفة  هديتي وجمبها األكل محضراه  لقيتها معها قعدت  

ياجميلة؟  ده العصافير  أكل أيه _   

.... تعب أنت علشان=   

.عرفت  هللا وعهد. عرفت_   

.ضحكت'  

.الُكرسي على بتقعد وهي مني وقربت  

. ُمتشكره=   

أيه؟  على_   

.كتبهولي اللي  الجميل الكالم ُكل على =   

. وبوستها ايدها مسكت'  



. ُمتشكر اللي  أنا _   

أيه؟  على ُشكًرا أقولك  

. معايا دايًما  وقفت وال وأنطفائي  وُحزني تعبي  وسط  ليا تحملك على  

. بيكِ   بدأت أنا  جميلة  

!  والطفولة البراءة  ُحب  

!  بتحمل  علشان أنتِ   

.  ومعاكِ  بيكِ  بكمل  

  علشان  جمبي، أنتِ   علشان!   علشانك ده لكل وصلت  أنا   بيِك،  بطمن

معايا  أنتِ   

  الجنية  على  الجنية بيحوش  اللي  الولد أن  يوم  في هتخيل مكنتش

. وشقته  عربيته  عنده ويكون  يوصل  

  بالفلوس  مش ِبحبنا  دي الشركة عملت  أنا صغيرين،  كانوا لو حتى

. صغيرة  لسه لو حتى  

  على ايدي حطيت عليها،  ونامت السفرة على  إيدي فردت لقيتها'

  والزم  غير كده أشوفها متحملتش دي الحركة عاملة وهي وشها

. أحضنها  

. حضني في وخدتها ومسكتها الُسفرة من قومتها  

! وحشتني بس مش  علشان ضلوعها بحضني  كنت  

. أنا ضلوعي دي إن  حاسس  علشان ال  



 

الطفل   زي الدواء  واديتني  طبعًا  بالعافية  واكلتني أكلنا  ما بعد  

. عليها متسند وأنا االوضة دخلت  

  غطتني جت ولبستهاني،  البيجامة جاكته خدت السرير على قعدت

   وبرقتها  بفُستانها  جمبي وجت

  فتحته التلفزيون  ريموت ومسكت قامت عليه، ونامت دراعي فردت

. بحضني  وأتحاوطت شبهها اللي سيندريال كارتون  على  

 

. قلبي حضن في وأنتِ  سنة ُكل_   

.ضحكت'  

؟   أحسن بقيت=   

    أحسن  وميبقاش حضنك  في يبقى حد_

. قلبي على ونامت ضلوعي على  بديها قفلت'  

بنبضي؟  حاساه_   

. ِبُحبك  حاسه=   

. حاجة يعمل عارف  ومش كده ُحضنه  في نايمة تكوني  الواحد وهللا_   

. بتضحك وهي راسها رفعت'  

. بقى  هديتك عجبتني  بس=   



. بتحضك  وهي قالتها'  

. وهديتك_   

شوفتها؟  أنت ده أيه=   

. الفُستان  وشوفت_   

. أوي حرامي=   

. قلبك حرامي_   

. بينبُض  اللي  وقلبك=   

.فايدة مفيش  تعالي  ُحضني في تعالي_   

.ضحكت'  

. فيه محاوطني وأنت  ثانية  ُكل=   

. فيه وأنتِ  بطمن  وأنا _   

 

  نساء  بُكل عيناي  في تبقى ُحبها  في لي تُخلص أحبها  واحدة وأمرأه" 

"األرض  

 

 

 

 



 

 

 

 الحدوتة السادسة.

 

   "طبق فضى"

 
   كويس مستقباله يالقاكِ  يرجع  لما الزم وقليل كتير هيغيب•

. حاضر_  

  أبتسامة بـ  عليه  تهوني  الزم الُدنيا  غضب  وعليه البيت داخل •هيبقى

.حلوة  

. حاضر_  

  ميحب لغاية راحته  على  سبيه فـ يتكلم حابب ومش مكشر •هيجي

.يحكي  

. حاضر_  

... ال بتاع من  كتير  رط مش هدوء عايز ويبقى •هيدخل  



. ياماما  حاضر_  

... علش   متتكلميش ياكل وتسبيه حلوة أكله طابخة •تكوني  

. حفظت وحياتك  حاضر_  

. منهُ سيبك دا االستقبال في والبوس  واالحضان األفالم •ُشغل  

.ماشي_  

  طموحه أقصى هو عايزه،  أنتِ  اللي  أعملي أيه ياكل •متسألهوش

!!  وخالص دسمه أكله ياكل  

!  ياكله  يحب  اللي في رأي مأخدش_  

. عادي  تٌراب كان  لو  حتى مراتهُ  أيد من ياكل بيحب راجل أي  •أيوه،  

. البيوت  بيخرب  دا بيهم دعوة وملكيش ماسخ حريم لكالم •متسمعيش  

!  طايب أيه كالم_  

.. هتقو  واللي بيخونك، هتقولك واللي وراه، دوري هتقول •اللي  

!!  عادي يخوني  أسيبه بيخوني ولو_  

! أحتويه غيرك ملهوش هو مراته  ِلُحضن  ويرجع هيزهق •مسيرهُ   

  تالقيه  وهو ويجيب  ويجيب، بيجيب، جوزي دانا  هتقولك  •واللي

!  الخير صباح كلمة من حرمها  

!  طلبات اي  منهُ مطلبش_  

  عليه  فرض أنهُ ومتبينش  الطلب أطلبُي وناصحة، حكيمة •خليكِ 

. عينه هيقدملك سعته  



. حاضر_  

!  الزن مبتحبش الرجالة  كتير،  •متزنيش   

!  يعني خالص معاه متكلمش_  

  حلوة عيشه  وتعيشي وتشربي تاكلي غير   أيه هتعوزي •وأنتِ 

. تشتكي أوعي ده محصلش  لو وحتى! ومرتاحة  

.وسكت بصتلها '  

  هادي يبقى   علشان وتكسبيهم عيونك جوه تحطيهم  واخواته •امه

. عليكِ   

... هيسمع يعني_  

.الكالم في قطعتني'  

  بعد بالُمعاشرة  بتبان األطباع ! أيه طبعه  وال أيه هو عارف •محدش

. الجواز  

  باب  عليكم  بيتقفل لما  لكن الخطوبة،  في بتبان  اللي بسيطة •نسبة

  اليومية،  تقلباتهُ  بتشوفي جميلة  يا  بساطة  بـ! بيتغير ُكلُهُ  واحد

  ولما الُشغل  من ويجي وياكل وينام ميصحى أول بتشوفيه  ومزاجيتهُ،

  وال  فلتين وإيده ولسانهُ  سليط  راجل! أزاي بيكون حرقية بنكم تقوم

.... ر  

!   عليا أيده يميد  أسيبهُ _  

. عليه   ومترديش ساكته •وتكوني  

!    يهني  أسيبهُ  ياماما أزاي_  



  ُكل يحقلهُ  راجل هو وتسُكتي تستحملي  أيديكِ  بـ  بيتك •هتخربي

!حاجة  

.رد  مني  مستنيه علشان فبصتلي سكت،'  

. ياماما  حاضر حاضر،_  

 

  تقعد  أمها الجواز  قبل البنت الزم ان  بيت أي في موجودة عادات

  الزم بس   ال وال معاهم متفقه كانت  أذا حاجات، شوية وتفهمها معها

  الزم فـ " بيتك هيتخرب"كلمة هتسمع تتناقش،  حاولت وأن  تنفذهم

  معها اللي الراجل لو حتى ! ميتخربش بيتها  أن في طاقتها  ُكل تفني

!  ميستحقهاش  

  وال ُحب مشاعر اي  فيه  مكنش صالونات  عادي، اتخطبنا  وأدم أنا

  ُعمري طول ُكنت  أنا عالقتهم، بداية   في أتنين اي بتاع من أهتمام

!  اكتر  مش  منه ُملزمة أني بحس  

  اي في ومكنش  القد  على بيكون  كان والكالم والهدايا الخروجات

  او  غلط  مشاعري  يفهم فـ زيادة أقدم خوفت كمان  أنا زيادة، تقدمات

! وقرارته مشاعره في جًدا حكيم كان ألنهُ يستغلها؛  

  وكأن ! الُحب في زيهم مش بس مخطوبين  اتنين  أي  زي بنتعامل ُكنا

 هتجوز كده كده والسالم جوازه  أهي بيقولي  طريقته  من بحس أوقات

. غيرك من أحس  أنتِ  فـ  

 

!   ماما يا  دا  كتير مش_  



. قلبنا  دم فيكِ  دافعين أن  يعرف •الزم  

!!  دافعين_  

  علشان  يتجاب المفروض من  أكتر حاجات نجيب  الزم •أيوه

! نضيفة  عيلة  من أنك  ويعرف  بيكِ   ميستقلش  

!  لبس حتى وال  زيادة فرش وال أدوات  شوية من دا هيعرف وهو_  

  لسه علشان بدري  نخلص عايزين كتير  كالم وبالش معايا •همي

. تانية مشاوير  ورانا  

 

  زيادة، ويحمل اكبر  للجيبه   لـ سلعة  عن  عبارة دا  الجواز بحس  دايًما

  متجوزين  تقريبًا  قرايبي  ُكل! العيلة  في الدور عليا جيه  لما وأتاكدت

!  النصايح  نفس مكنش ان  الطريقة بنفس   

  غير   دور أي  ملهاش والست يقع  غيره  من  البيت عمود هو الراجل

  ليه معرفش عيلتي في كتير طالق حصلت!  الحاكم وهو التنفيذ

  دايًما كانوا بس! الخبرة  قلة وال  النصايح بسبب دا هل ومعرفش

  في مش الست في أكيد العيب  أن حد اي  من أسمع أو  لي   يقولوا 

!الراجل  

  يلومني  أنهم من خوفي بقى فـ!   جيبه  سوى  شيء يعيبه ال والراجل

! البيت أُسس أقوم  إني  في تركيزي  من  أكتر فشلي على  

 



  نفتكر  الزم خالص اللي الوقت جوازي، على اسبوعين  فاضل كان

. شيء اي ومننسهاش نجيبها علشان حاجة ُكل  

  كان  بس!البساطة  بحب  ُكنت أني مع بزيادة  حاجات بتجبلي كانت أمي

!  ايه يحب  هو الُمهم  ايه  أحب أنا مهم مش ردها  

  مين وال ليه هي معرفش العروسة بيت في موجودة أساسيات في

!  أصاًل   أساسيات خالها اللي  

  للزينة  ُكلها! فيه  بتتحط اللي واألدوات ومكانهُ النيش مثاًل  زي

  حاجة في مقصرش المطبخ إلن االدمي اإلستخدامي لـ مش وخالص

!  عائالت أكل  يسيع اللي  فيه موجودة بالعكس  

  كمية ليه وغيرهُ  والستاير   السرير أطقم  لـ  ُمعينة اعداد مثاًل  زي

  المصاريف  من  أتقطم أبويا ِوسط بشوف  ُكنت وخاصة!  دي االعداد

. ليه  معرفش زيادة الزم كان بس  ويشيل يكفي موجود اللي  أن رغم  

 

  اللي مانختارش وليه  زمان وتقاليد عادات  على نمشي مثاًل  ليه

  دي! شيء كل في بعض  زي نكون الزم مش! أحنا إيدينا بـ عاوزينهُ

  أتسس اللي  يفرض يطلع تالت شخص ليه شخصين  بين   دايمه حياة

! كده على أتسس  ليه اصاًل  عارف مش وهو  عليه  

 

. ياعروسة  تعالي~  

.أقعدي  



. بس أيه في_  

  أديكِ  حبيت  أنا  فـ  سنين ست  بقالي متجوزة أن  طبعًا  عارفه  أنتِ ~

. خبرتي  عصير   

.مردتش'  

  هيكسرلك جناح ومسكورلك ضعيفة أنك  لهُ تبيني أياكِ  ياستي  بُصي ~

! التاني  

  لو  حتى وخالص ال تقولي حاجة أي على  شخصيتك تفرضي الزم

!  عليها موافقه  

 في يتحكم اللي هو متخلهوش أنتِ  شورتك والشورة كلمتك الكلمة

  أنتِ  يقولك عليكِ  يجي االخر  وفي يما  يغرقوا دول البيت، قرارات

! السبب  

!  وأزعق  يعني عليه  صوتي اعلي_  

. بالظبط ~  

! كالمه مسمعش_  

.ودني في واطي  بصوت وقالت مني قربت'  

!مقامك من  ويقل! ياخايبة  يستضعفك علشان ~  

! طايب أيه أعمل_  

!! كالمي تسمعي~  

.قولي_  



. الُمعارضة بتحب  الرجالة دايًما عارضيه  ونعم، حاضر  متقوليش~  

! وبعدين_  

  لـ الوقت ومن معاكِ  يكون باسورده تراقبيه   دايًما الثقة تديلهُ  أياكِ ~

  وعينها خاين  طبعها الرجالة  يوم كل مكنش  أن  وراه تفتشي التاني

!! أقولك  وال زايغه  

. بصتلها '  

  قاعدة وأنتِ  موبيلك  على  تحركاتهُ  ُكل يفتحلك برنامج  على هعرفك~

  لو  علشان وتسجليها. هتعرفيها الُشغل بتاعت  مكالمته حتى مكانك،

. ضرسك تحت  أيده يبقى   يخون  بس يوم في فكر  

. يعني  هيخوني مش كده وهو بس  دا الشر أيه_  

! منك هيخاف  هيقدر وال~  

!  مني أخوفه_  

القطة  لهُ ادبحي بالظبط   أيوه~  

!  خصوصيتهُ  في تدخل مش كده طاب_  

! واحد مش أيه  جوزك وخصوصيات خصوصياتك وهي مسم~  

. حق عندك_  

. كلمتك  الكلمة هو مش الُمسيطره  أنتِ  أنك   للناس تبيني  الزم~  

. طايب  عيب مش_  



  العيب هينفعك ويهينك يستغلك  لما  وهو خجلك، إال عيب  ما  ياختي~

! 

. األوضة باب عند ووقفت قُدامي من  خطوتين مشيت'  

. تكسبي  وأنتِ  بس كالمي أسمعي~  

. واطي بصوت وقولت قُدامي اللي  للمرايه   بصيت'  

. حاضر حاضر،_  

 

  الرجالة  هي عارفه مش دلوقتي  وأنا  حريم، كالم مسمعش قالتلي أمي

!  الهدوء وال الدوشة! الواطي  وال العالي  الصوت بالظبط ايه بتحب

!  الُحكم  وال التنفيذ  

. تليفوني  رنة  صوت شرودي قطع  

 

. وحشتيني=  

. ومردتش ابتسمت'  

! خالص  أغيره الصالة  لون  على عليكِ  بأكد=  

!  أيه شايف أنت_  

 كده شايفه  أنتِ  طالما بس  االلوان في مليش أنا بصراحة بُصي =

.خالص نغيره  يبقى   عاجبك ومش  



  أعرف   مكنتش بس  جًدا عجبني  كان هو عاجبني  مش فكرة مش_

. كئيبة وخالها خالص الشقة  غمق كده هيطلع  

.ضحك'  

!  أيه على  بتضحك أنت_  

. ناحيتها من وأحساسك الشقة شكل في بتفكري أنك  حلو  يعني=  

. ُكله العُمر فيها هنعيش  دي أكيد_  

! يعني  تفقنا  ما زي أخليها خالص طاب=  

 

  وحشتيني،  كلمة فيها  يقولي اللي  تقريبًا  التالتة المرة دي فاكرة مش

  رضايا وحابب  بزعلي مبيرضاش بحسهُ   بس  قليل صحيح كالمه

. شويه  مريحيني شيء كان  ودا دايًما  

  واألشياء الشقة  تجهيزات عن كالمنا ُكل كانت األخيرة  الفترة في

!  فيها والقلب العين  لـ  الُمريحة  

  كانت  أُمي! فيه  شقتي أفرش هروح اللي  الفرش   يوم وجيه  األيام عدت

  شقتي أنها مع أزاي معرفش معاهم افرش  اروح أنا   أني معارضه

!  بنفسي  فيها حاجة كل أعرف والزم ُعمري  طول فيها  هعيش اللي  

 

  الشقة  مفاتيح هيجبلي أنهُ يقولي علشان   كلمني بيوم  الفرش يوم قبل

  لنا  هيبعت الفرش، في راحتنا  ناخد  علشان  موجود هيكون مش وهو

. هيجي مش هو بس اليوم تعب  علشان أكل بس  



 

! وادهلكم أوصلكم أجي وال الُمفتاح  أديكِ  عليكم أقُصد عليكِ  أعدي=  

.شويه سكت'  

. نفسك متتعبش  فاضي ومش ُشغل عندك  لو يعني  يريحك اللي_  

. وحشتيني أشوفك عايز ُكنت=  

.ضحكت'  

. كده بعد يوم  ُكل تشوفني هتبقى_  

. مستنيه =  

. سكتنا'  

!اوصلكم وال  أدهولك أعدي الُمهم=  

...... ُمم_  

. المشوار بدال أوصلكم هاجي أنا خالص طايب=  

 

  أنا  وصلنا جيه معايا،  كانوا  عيلتي بنات   ُمعظم تقريبًا  دا اليوم في

  البيت مطلعش  ورانا، جوه فـ عربيات  حاجزين كانوا وهما وأهلي

  العفشة موصلين  ُكنا أحنا، وطلعنا المفاتيح  وأدانا عربيتهُ  ركن يدوب

. فيها ُركن ُكل هفرش وأنهاردة الوقت علشان  بيوم قبلها  

 



  النصايح  من خايفه ُكنت قلبي، بيضرب دايًما  كان الخوف أحساس

!  متلغبطة  منا  اكتر  أتلغبط ويخلوني دماغي فوق هتترص  اللي  

 بسمعهُ   وأنا بحس  ُكنت اللي وااليجابي السلبي  منه  الكالم من مسلمتش

!  تانية   روح وبين بيني ُمشاركة حياة مش حرب داخله أني  

 

.كتير بيهون ياجميلة الُحضن  الُحضن، -  

.كده تقوليلي وحدة أول أنتِ  ياعليا   ياااه_  

!قالك محدش-  

. ال لألسف_  

  أكتر بعض متعرفوا ُكل هتكتر دي ياجميلة  هتقل مش المشاكل-

  لـ  وتقدريكم الُمتبادل أحترامكم  بس أكتر، واحد سقف تحت  وتعيشوا

. هتحصل اللي  التقلبات عليكم هيهون  اللي هو بعض  

! تقلبات هيحصلنا  هو_  

  كره مش دا  معاِك، يتكلم  طايق ميبقاش مثاًل  يوم في هيجي! طبعًا-

. اليوم روتين لـ  كره دا ليكِ   

  ُحب قلة علشان   مش بيه هيقل أهتمامك يوم في هتيجي ياجميلة وأنتِ 

.بتزهق الُمعتادة الحاجة علشان  ال منك  

..... أني  حاسه مش أنا!! ُحب_  

. الجواز بعد الحلوة مشاعركم ُكل هيجي،-  



! مجاش وأن_  

. ياجميلة األحداث متسبقيش-  

. علياء  يا  أوي  خايفه_  

. هتاخدي يبقى   بتُحطي  طالما-  

! أيه يعني_  

. وأكتر زيه  بتقدمي أنت عارفه  وأنتِ  غير الشيء  متطلبيش يعني-  

  الِكبر  لغاية بعض  هيشلوا اللي الطرفين،   على تهوين   الزوجية  الحياة-

  تتقبلوا  فالزم بعض غير  ليكم هيكون  مش اللقمة بعض وهيقاسموا

 في وتتدفوا الهواء  لسعات سوا  وتعدوا حال اي في بعض  وتتحملوا

 مشاكل حد إلي تحكي  أوعاكِ !  بره  مش ياجميلة  بيتكم  بيتكم، ُحضن

  بالضبة  عليها   تقفلوه وأنتم والحيطان  البالط سترها يُ  بيتكم مشاكل لكم،

. والُمفتاح  

 

  كل أنا! أنا  راحتي مش بيتكلم، وحد براحة  أحس مرة أول ُكنت

  فيها الزم معركة داخله وكأني ورهبة  خوف  بزيد دا من كالم مبسمع

  بااللم  جوفها تعبئة  رغم! بتتكلم وهي قلبها راحة بس! الطرفين فوز

" كتير بيهون   الُحضن"لي قالت لما  أحساسها وصلني بس   بتتكلم وهي  

 

  أنا   نكون  علشان  حياته وازحم بالعيال بيته  عليه   امال ان  قالي كتير

. أولوياتهُ  وبس وهما  



  كنت كتير !! خلفة  من بالك فما هو مسؤليتهُ  من خايفه  ُكنت ولكني

!  أفُك علشان  بيه   يقتنعوا بأسباب غير ينفع مكنش  بس أفك بفكر  

 

  النم من  مسلمتش وطبعًا  الفرش، يوم  موجودين وأهلهُ قرايبه كانوا

!  يوجعني بكالم  بدني وسم جيبها، حاجة ُكل مكنش  أن حاجاتي على

  لفجأه  حسيت! بنا   قوي ُحب مفيش ان رغم دا ُكل استحمل مخليني أيه

. واقع أنهُ  عليا  أتفرض اللي االمر لـ  ُمستسلمة ُمستسلمة، اني  

 

  أتفرش  البيت ما  أول بس سجن، في كاني قلبي  على مرت ساعات

  بصيت   مخلصنا، أول دقاتهُ  زادت اللي لقلبي ُمطمنئة  براحة حسيت

  صور  هنبقى ومش يوم ُكلها خالص وابتسمت، المتعلقة  صورنا على

!! بعض حضنين ولحم شحم هنبقى الحيطان  على متعلقة  

 

  لغاية بتكبر،  مسافتها شوية وُكل شيء، ُكل في ُممتازة  دايًما البدايات

  من الكلمة  تحمله ما ِبُكل ُمختلفة بدايتي  كانت! النهاية لـ  ماتقرب

 األكل لحظات  بنتشارك ويدوب  جوزنا على شهور تلت  عدى معنى،

  ُكنت  عليا، فُرض وكأنهُ  ممل بروتين حاسه ُكنت  والصحيان، والنوم

  من اسلم مكنتش  ليا، ونصايحها دايًما  ودني في أمي صوت بسمع

  أنهُ رغم اللي  واخواته أمه كالم وغير بتكتر  اللي  النصايح في جيتها

  ُكنت! منهُ اشتكي مكنت وُعمري عليه،  برد مكنتش  وأني إال  بيتعبني

   مضايقني حاجة أي بشاركه ومكنتش  وساكته  قلبي في شايله



 

  مرة فاكره يضايقني، كالم تقول  وبطلت تحبني أبتدت أمه كده ورغم

 ُكل في وقتها  مفكرتش تعبانه،  امي  وقالي بيا وأتصل تعبانة كانت

  أقصى في لها  اروح أزاي فكرت ما قد ضايقتني أتعملت حاجة

  فـ  أطفال ومعاهم شويه عنها  بعيد متجوزين  أخواته  ألن وفعاًل  ُسرعة

  وأخدت بالدكتور لها  وأتصلت فعاًل  روحت شويه، بعافيه حركتهم

  أوالدها، ويجيوا بليل، يخدني  ميجي لغاية  تصحى، واسنيتها الدواء

  كتر "وقالتلي أيدي  على  طبطبت جمبها ولقتني مصحيت أول فاكره

"  يابنتي خيرك  

 

 باقي معايا  يتكلم وفضل راسي  وباس شكرني آدم مروحنا  أول اليوم

. اليوم  

 

. أختار  عرفت أنا   عظيمة  ست أنتِ =  

. كتفه في وضربته  ابتسمت'  

!! برضه أنت_  

.ضحك'  

. أهه حلو أختيارها  برضه أُمي ما=  

. ُكله الحلو أنتِ  وطلعتِ   

. الكالم على  ياوال_  



. أيه فاكره أنتِ  أومال  أيوه=  

. منه قربت'  

. فاكره مكنتش  أنا  بصراحة  ال_  

. ودلوقتي=  

.عرفت_  

! أيه عرفتي=  

  وشدني  كتفي على  أيده ولف  أكتر مني قرب فـ أرد ومردتش سكت'

. ُحضني  لـ  

!  كده مش  بحبك  أني=  

. يده  على  طبطبت'  

. وصحتك بروحك ليا  وجودك يديم  ربنا=  

 

  الكويسه آدم معاملة رغم روحي  من  بيسرق  بحسه ُكنت بيمر يوم ُكل

   ليا

  مليش  يُعتبر   اصاًل  أنا علشان  كويس بيعاملني ليه دايًما بفكر ُكنت

  بيقلل كان  فدا طول على ونعم حاضر  بقول  علشان وال صوت،

  من يخلو  بيت مفيش وأن  غلطانة  طلعت أظاهر بس المشاكل،

  بُكل ماشيه  ُكنت وأنا  القواعد،  بُكل ماشين  فيه اللي  لو حتى المشاكل

! مسلمتش كده ورغم  اُمي  من لي أتقالت  اللي القواعد  



 

. هنا  حاطه ُكنت  قولتلك=  

.الُشغل في نسيتهُ  تكون ممكن صدقني، مشفتهوش  وانا_  

. جبته وال نسيتهُ  ُكنت  إذا  هعرف مش مثاًل  عبيط أنا  يعني=  

. يعلى ابتدا  صوته'  

....   بس قصدي مش  أنا_  

. بتنضفي  هنا شايفك  ُكنت  أنا بس أيه  بس =  

. أسبوع من  كان دا  بس_  

  وسط ضاع أكيد مهو كركبة والدنيا مترب  المكان كمان  يعني=

. ياهانم الكركبة  

.االرض في راسي وحطيت ارد ومردتش سكت'  

! نفسي مع أنابح هتسبيني=  

. عليه أدورلك طاب_  

. مبتفهميش أنتِ  وملقتهوش دورت بقولك  هللا حول ال=  

. دموعي أكتم وابتديت العالي صوته من لورا رجعت'  

..... و  تاني ندور ممكن خالص طايب_  

. بإستغراب  وبصلي يده  على سقف'  

...... ي  ياجميلة  متجمعش لو  الورق=  



. بيترعش كان جسمي'  

. متقلقش  هالقاه أنشاءهللا هالقاه وهللا_  

. قُدامي  خطوتين أتحرك مكشر، وهو بصلي'  

... و ُمهم ورق دا أتصرفي عليه لي   تدوري=  

  االوضه  من وبيخرج عني  بيبعد  كان  ألنهُ  كالمه بقيت سامعه مكنتش'

. علوه  من قلبي جرح عالي صوته كان  الباب، ناحية   وبيتحرك  

  دقات ويدق يتنفض  قلبي خاله خارج وهو  الباب رزعة سمعت

.سريعة  

 

  حاولت اتصرف  عارفه  مكنتش أعيط، وفضلت األرض على قعدت

  خمس فضلت! ملقتهوش بس  عليه أدور واقوم أنهياري، من اهدي

  بصيت   خالص، متكركب لغاية فيه،  بللي  البيت  قلبت ادور ساعات

  روحي كانت ويوصل، معادهُ  على  ساعة فاضل كان  الوقت على

 لمكانها حاجة ُكل لملمت راخي، وجسمي تدور  عايزه مني  بتجري

.االكل  أحضر بُسرعة ودخلت  

  خطري  على واخده كنت الباب، بيفتح وهو مفاتيحه صوته سمعت

  يغير  دخل لمحته! أهملتش ما إني رغم أهمالي  لـ  واتهامه زعقيه  من

السفرة على أحطهُ  وبدأت األكل فكملت هدومه  

 



  فقررت ملقتهوش اقوله أني  من أكتر منه خايفه  ُكنت  بنتكلم مكناش

  طبق أخر حطيت وقعدت، السفرة من ُكرسي وسحب اتحرك أسكت،

  من جري والدم خوفت ناحيتهُ،  وشدني إيدي مسك فلقيته  عليها

. بُسرعة  ايدي وسحبت عروقي  

 

. لقيتهُ  أنا =  

.فهم بعدم بصتله '  

الورق =  

...   وال دورت أنا   أنا،_  

. لورا ُكرسي سحبلي'  

.أقعدي=  

. قلبي على حقك  

. مني نزلت فالدموع اتحمل قادرة مكنتش'  

! تسامحيني ممكن=  

. التانية الناحية  بصيت فـ راسي وباس مني قرب'  

. طايب عليا حقك=  

. اتكلم  ابتديت'  

. آدم يا  بفهم مش  أنا_  

. العاقلين ست أنتِ   آدم ياحبيب ال=  



. سكت'  

. بيقلقني سكوتك=  

. األرض في باصه وانا  اتكلمت'  

! ليه_  

. وتقتليني خطة لي تحضر  خايف =  

. طريقته على ابتسمت'  

. تزعلك  حاجة أعمل مقدرش_  

.لعيونهُ  وشي ورفع دقني مسك'  

. بقى ليه  دا=  

  يزعلها، اللي ومبتحبش  الواطي الصوت بتحب الرجالة علشان_

. بيتي مخربش  وعلشان  

. حاجبه ورفع بأستغراب  بصلي'  

. دول الرجالة مين=  

.. أنت..أنتوا _  

.ضحك'  

!  دا الكالم قالك  مين=  

.أُمي_  

.مني قرب'  



. بقى تاني أيه   وقالتلك=  

.ونعم حاضر  اقولك الزم أن  لي قالت_  

. راسه على أيده حط'  

!حاجة اي  في بتجادلني مش كده علشان =  

. ارد مردتش'  

! كده حابب مش أنا  بس =  

! أيه_  

  ُمشاركة الحياة احركها، اللي أنا  عروسة مع اعيش  حابب مش=

.وخالص بتهوديني كده أنتِ  بتشاركيني مش كده وأنتِ   

. بقى  تاني  أيه لكِ  وقالوا  

! مين هما_  

.. الباقي=  

. القُطة  أدبحلك  لي   قالوا_  

.ضحك'  

. قالوا اللي هما_  

. كمان وأيه =  

..... وإن_  

. جامد مني بيقرب لقيته  إلن سكت'  



  تكون  روح عاوز انا أحب ما وقت أحركها  لعبة عايز  مش أنا =

  البنات كل وال بعض  زي الرجالة كل مش! دايًما ومشاركني ملزماني

  الزم عليها نمشي واحدة وقعدة اساس  ليها البيوت كل وال ! بعض زي

  تريح  اللي مش  وحبيبه هو تريحه اللي  بالطريقة  بيته  يمشي واحد كل

  كتالوج مش هو علشان بينهم ُمشاركة تكون واالهم والزم! الناس 

  اتهدمت عالقات في مكنش  صحيح  كتالوج كان لو  ُكلنا عليه هنمشي

  والُمشاركة، واالحترام واالستقرار التفاهم البنية  أساس!  متتبني قبل

! والفرح  الُحزن في شيء ُكل أساس الُمشاركة  

! ياجميلة فهماني=  

.. آه_  

. دا بكل  عملتي  وأنتِ   طايب=  

. حاجبي ورفعت بصتله '  

. منك اسمع عايز =  

 بعمل بقيت   بزعق ومش واطي بصوت  بكلمك لما  بتهدا  لقيتك لما_

  بقيت  ُمنظم البيت  وتالقي بره  من بترجع لما  بتنبسط لقيتك لما كده،

.... ول نضافتهُ، في طاقتي بفني  

. بتشاركيني ومش  بتقوليلي مش  بتضايقي ولما=  

. التانية  الناحية  بصيت'  

! جميلة=  



  علشان  مخلوق أنا ضيقتي،  وتحتوي  تسمعيني عايزك   ما زي أنا

. بوجودي  وأطمنك أحتويِك،  

.مطمني_  

. بقى  أزاي=  

  وطبطبت وغطتني  النوم من صحيت  ولقيتك بردانة ُكنت مرة في_

  قُمت شنقانه ُكنت مرة وفي بيك،  حسيت أنا راسي، في وبوستني عليا 

. ايدي  وبوست ولفتهاني  الماية كوباية  مليت  

. بسيطة حاجة دي بس =  

  بيها  وبيستهونوا  البيوت في موجودة مش  دي الحاجات! بطمن  بس_

.ُمشتركة روح بتبني  بس ُمهمة وُمش  بسيطة  وبيقولوا  

!   هنتشارك=  

.راسي هزيت'  

!  بقى   تاني أيه  بتحب الرجالة  وقالولك=  

. حاجبه رافع وهو اسلوبه  على ضحكت'  

.  برد االكل_  

. قلبي زي=  

!! ايه_  

. ُحضنك في بتبرد  قلبي ُسخنة=  

. خفيفة  ابتسامة ابتسمت'  



. ايه  بيحب آدم لكِ   يقولوا نسيوا =  

. خدي على ايدي وحطيت منه قربت'  

!!  أيه  بيحب_  

. أنتِ  بيحبك =  

 

  معارك تُحارب قوية قلوب   تصنع أن  الُممكن من  البسيطة  األشياء"

"  القائدة  هي وتبقى جنوده وتهزم الُحب  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وفي النهاية لو أنت وصلت للنهاية، فأنا بشكرك من ُكل قلبي على  

أنك قرأت كتابي األول، أنا ممتنة جًدا لكل اللي وصل للحظة دي و  

أسيب عالمات مقفولة في قلبك بدون جروح   اتمنى أكون قدرت

أكون ضفت لك شيء جديد في حياتك زي ما أنت ضفت لي  واتمنى 

 كتير أوي؛ ألنك وصلت هنا. 

وحابه أقول أن هيكون للكتاب ده ذكرى عظيمة في قلبي ملهاش  

أعتذر عن   نهاية وبدايتها ُمشرفه جًدا؛ ألنك أنت هنا بنفسك، وحابه 

عني شوفته هنا؛ ألني قمت بالكتاب لوحدي بكرم  أي خطأ غصب  

ربنا وفضله، من تنسيق وتدقيق، فأي شيء مش محسوب هنا هيكون  

 غصب عني. 

أوصل رسالتي اللي في النهاية وجايز جًدا ربنا   األهم من كل ده وألن

يكرمني وأعمل جزء تاني اللي ُمتأكدة هيكون أفضل وأفضل في كل  

. ليامرة بكرم ربنا   

. مثالية  مش إنك تعرفي  الزم المراية في لنفسك  تبُصي لو  

  عاجبك،  مش  الشيء طالما  تثوري  وحقك تعيطي وحقك تغلطي حقك

  مش  لو وتمشي تبعدي وحقك نفسك  عن تدافعي وحقك  ال تقولي حقك

  اللي بالطرق  نفسك عن  تعبري  وحقك تضحكي وحقك مرتاحة

. تريحك  

 

. المراية  في لنفسك تبُص لما  



  تأكد  عليه، بيقولوا  وعقلك  قلبك اللي بتعمل ناضج  شخص أنك  تأكد

  شغل من بيه   بتحلم  للي موصلتش دلوقتي جايز  وأن  تتحب  أنك

  تقدر  أنك تأكد بس   تعمله عايز  اللي   موصلتش وحياة  وبيت وكرارير

.جديد من  نفسك تصنع   

. بيها  ينبهر الكل  شخصيه لنفسك وتخلق نفسك تشكل تقدر  

 

  معتقداتي وأعتقد الفرح  أو الحزن في سواء غريبة  الناس  ُمعتقدات

.ده  البوست  بيقرأ شخص كل عن  ُمختلفة  

 

. أنتي  أو  أنت، سوا  

. فيها  اللي الحلوة  الجوانب وتبرزوا  نفسكم  تصنعوا  تقدروا فـ  

 

  في ويرميمها يكسرها يقدر  كتيرة كراكيب جواه شخص كل أن  بؤمن

  والكل برؤيته  يفتخر الكل عظيم  أثاث منها يصنع كمان ويقدر  الزبالة 

. بالظبط عملته اللي  زي  عايز يبقى   وراك يجري  

. دي النقاط  كل في شيء أهم  

 

. أنت  أنك  على  لنفسك تبص  

  وال حادقة تكون  الطبخة بيحب ده بتحبه   اللي الشخص متفكرش  يعني

بالظبط؟  أيه  وشخصيتك  ايه  بتحب أنت  فكر ملح مفهاش  



  شخصيات وسط تتوه وال شخص عشان  هويتك متغيرش عشان

. غيرك  

 

  نفسه  عارف هنا بيقرأ اللي  أكيد تتحب، تستاهل  أنك هقولك مش  أنا

. أيه  يتساهل  هو كفاية  

  أمشي بقيمتك   مستقلين ولو  الناس، وسط  قيمتك بتصنع اللي أنت وإنك

. دايًما لنفسك نظرتك متبقاش  دي عشان  فوًرا وسيبهم  

 

  تبقى مينفعش  يومي بشكل عليك بتأثر بيك الُمحيطة  البيئة   أن تأكد

  مش جديد مشروع تصنع وتروح سلبية كبيرة  طاقات واخد لسه

!  هتقدر  

. فيها يكرهوك أو  الدنيا  في يحببوك  جًدا قادرين حواليك  اللي  الناس   

  ألن  ومتكملهوش؛ البوست أقفل عليهم وبتعتمد كده في بتفكر لو

. يضايقك ممكن كالمي  

 

  اللي  الناس " لحتة  ووصلت جًدا  بيه واقتنعت ده كالمي كل قريت لو

"  فيها يكرهوك  أو الدنيا  في يحببوك جًدا قادرين  حواليك  

  فوق اللي كالمي مفهمتش لسه  يبقى  وأييأدتها الجملة وحبيت

!   بيه ومقتنعتش   

 



فيها.  ما أسعد أنت تكون  سعيدة حياة أتمنالك   

 

كم من الزعل والوحدة والوقت اللي بنضعيه في التفكير بيضيع علينا  

تتحسب لُمستقبلنا بشكل كبير، الغلط  حاجات كتيرة ُمهمة في حياتنا وه

هتتعلم منه متغلطهوش تاني وحسابتك هتكبر  ممكن ميتصلحش؛ لكن 

جوه عقلك، غير أنك هتنضج بشكل أنت لو رجعت سنتين لوراه  

ي عملتها وتقعد تحاسب نفسك أزاي عملت كده؟  هتندم على أفعالك الل

العقول ويرهقها  بس الندم مبيأذيش غير صاحبه ومبيتعبش غير 

وياخد من وقتك، انتبه لحالك من دلوقتي أنت ابن اللحظة دي مش  

 ابن امبارح، أنت ابن التوقيت ده اللي بتقرأ كالمي فيه. 

نهي سطور؟  ابقى عرف نفسك أواًل لقيت نفسك هنا في أوبالمناسبة   
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