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 مقدمة

 .جرب أ ن تراقب طفال يضحك وس تضحك

 .وس تضحك أ ن تراقب نفسك وأ نت تأ لك  جرب

 .وس تضحكتثاؤب رضيع جرب أ ن تراقب 

 ،نضحك أ حياان عىل أ نفس نا

 ،ونضحك أ حياان دون قصد عىل أ خطاء الآخرين

 ،ويضحكنا الصغار برباءهتم

 ،والبعض ينزتع منا الضحك بتلقائية وفن



 

 

 . بعدو  الضحكنصاب أ حياانً قد و 

 .حنن نفتح أ بواب السعادة لتتنفس أ رواحنا؛ عندما نضحك جفأ ة

 يف لك البيوت، س نصف مواقفا نعيشها يف حياتنا اليومية

لزوجية، والكثري من السلوكيات اخلاطئة اليت وبعض احلوارات ا

، وقد أ حياان يف املسجد وأ حياان وحنن نزور الآخرين ال ننتبه لها

 نصفك الآخر.ل  كنتحدث عن اختيار 

يف وأ الم الوطن "، حصاد الغربة"عندما نتحدث عن ولكن....

ا ولكهن اتحمتًا س يكون الضحك ممنوعًا للحظصباح مرشق، 

 !لن تطول

 من فضكل

 احضك معنا فأ س نانك ليست عورة

 "..."ممنوع الضحكوال تصدق أ بدا أ ن
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 ا زاي تبسط مراتك

وأ نت مبتسم  وأ نت تفتح ابب البيت فشلكك أ مجل ابتسم-1"

" 

والد وحاول تكون مهبج يه أ صاًل امعل نفسك متفاجئ ابل )

 (اتعجهنم وأ نت حلقهتم.اكنت ه



 

 

 

يه الش ياكة دي" وحش تيينل لها و ق-2"  ا 

مبارح .. بسه نفس الفس تان بتال)ما تدققش لو لسه  اع أ ول ا 

 اتفهم وتلبس واحد جديد(هقول وخالص ويه 

 

 ."حلد عىل غلطاهتاما تقولش اسرتها و -3"

 لو يف يوم حرقت صينية البطاطس خليك سرت وغطى علهيا 

وافتكر لها طاجن البامية الذليذ بتاع الس نة اليل فاتت وساحمها 

 .ما لكنا حرقنا البطاطس 

 

 ساعدها يف شغل البيت"-4"



 

 

لو لقيت تراب عىل السفرة هات فوطة وملع علشان 

 ..قصديأ أ  تكسفها..

 أ و ارمس عليه قلب وسهم وحرف امسك وامسها وسيب الرتاب 

 .ااتخد ابلهاهيه بعد كده و

مرصوف جتيب بيه اليل نفسها فيه وخصوًصا لو مش دهيا ا-5"

 "بتش تغل .. بيفرح قوي

 ما تناقشهاش( ال )حىت لو جابت بيه جييل كو 

 

 "اكتب لها جواب ولو مرة لك شهر-6"

هنا  )حسن خطك   اتشوفههوحطه يف املطبخ علشان تتأ كد ا 

 أ ول ما تصحى من النوم



 

 

آلك أ أ  ن الرسير عىل املطبخ ا مأ صلها بتقوم فورً   ... علشان تأ

 (قصدي تطبخ 

 

ا بيطبطب عىل بنته ...الست طبطب علهيا زي ال ب م-7"

 "بتحتاج كدة رقيقة

)بس مش ويه بترصخ للعيال .. مش وقته .. طبطب علهيا 

بعد ما تقدم كل صينية الكنافة وختلص شغل البيت وتقعد 

 (تراتح .. ساعهتا بتبقى همدودة فعاًل 

 

  أ هكل"شكر فهيا قدام ا-8"

 )ما جتيبش سرية الرتاب اليل عىل السفرة(

 ويف أ خالقها وطبيخها 



 

 

 )انىس صينية البطاطس(

 وصربها عىل العيال 

 )حاول تنىس صوت رصخيها ويه بتغري البنك(

 وش ياكهتا 

 )بغض النظر عن العباية الربتقاين أ م كرس(

 "ما تقارهناش حبد علشان يه ما تقارنكش حبد-9"

زميلتك يف الشغل البامشهندسة فوزية زم حتيك عن المش 

 وادلكتورة حسنية

عن وتشكر يف خشصيهتا وترغي ويه قاعدة يف البيت منقطعة  

 العامل

وطالع عيهنا ويف الآخر تشكر يف بطموهحا ادلرايس وحضت  

 عناايت ويه قاعدة



 

 

 .عيب ما يصحش 

 احيك لها عن يومك حاجات ميكن ابلنس بة كل بس يطة -11"

 "بتعرفها وتالقيك بتحيك بتحسسها ابل مانبس يه ملا 

الس تات بتحب ال خبار )فراغ( سيهبا تعيش دور احملقق كوانن 

 وجاوب عىل أ س ئلهتا 

 

 "خرهجا مرة لك أ س بوع-11"

 احلبسه يف البيت بتخنق..أ و امسح لها تزور صاحباهتا

 

 ىت لو مش بتحهبم دور فهيم عىل أ يح شكر يف أ هلهاا-12"

 "حاجة حلوة

 



 

 

 " هاتلها ورد-13"

حلوة ..تةالهاتلها شوكو..و الش دابديب دول للمخطوبني بسب

 "املاندولني

 

 "افتكر أ ايم اخلطوبة-14"

ملا تتعب وتسخن ارقهيا وادعي لها وامعل لها ينسون -15"

 "واظهر شوية تعاطف

 )حاول ختيب فرحتك( 

كياس لو خارجني واشرتيتوا حاجه ما تش يلهاش لك ال  -16"

 ".كيسكفاية علهيا 

اكنت فرحانة بيك وعشمها و  ابهلل عليك .. يه أ سرية عندك

 .مفا ختيبش ظهنا وحطها يف عينك واتق هللا، فيك كبري
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 أ فاكر رومانس ية

 ركزي معايهعزيزيت حواء 

 .. عييش مع زوجك حلظة حلوة

بس ما تقفيش عىل سور البلكونة وتقوليهل تعاىل نعمل زي 

 تحرتان يزقك ويقول ، هااتيتانيك

 .مافيش اتيتانيك وأ صال الفيمل متصور يف طشت

 .(بس ممكن تتفريج معاه عىل صور خطوبتمك(

 



 

 

 حب وعطرهيا ابلبارفيوم اليل بيحبه ابعيت هل جواابت

 بس ما تكتبيش عىل ورق )حببك( وتطبقهيم مربعات

علشان وهو بيالك يالقهيا يروح مطلعها وحتطهياهل يف الرز ..

 ها ويفرحراويق

 هيبلعها وتقف يف زوره وأ نت حرة

 ( جنب الطبقعىل السفرة )اكتبهيا يف جواب وحطهيا 

 خريج معاهرتيب أ مورك ونظمي وقتك وا

بس بالش تقوليهل ملا تروحوا مطعم احسب يل الكريس وقعدين 

يبقى  وهيوقعك علشان ال ول ل نه منتظر الفرصة دي من زمان

 بهيزر معايك ومش حارمك من حاجة

 قدامه علشان مايشوفش غريكأ قعدي (



 

 

ونفسه تتسد .. أ أ اا. قصدي علشان يشوف نفسه يف عيونك 

 (. وابتسمي

 

نك فرحانه  بدخلته. ملا يدخل من الباب حسس يه ا 

 وتلبيس اجليبة أ م كرانيش وتتنططي ادلور بس بالش تعييش 

هيتصدم ويقفل  ...ملا يرجع من الشغل وتغين أ هاًل أ هاًل ابلعيد

 الباب اتين وهيتغد  لوحده يف كنتايك.

 (.بطريقة حلوة ورسيح شعركش يك )البيس فس تان 

 

نه غايل عليك  حسس يه ا 



 

 

وتقوليهل وأ نت بتعيطي أ ان حببك ومش  قلبهيا درامابس بالش ت 

يه من غريك أ ان والعيال .. اي اعارفه لو جر  كل حاجة ه معل ا 

 نكدية

 (. سنيكرز...أ نِت مش أ نِت وأ نِت جعانهارضيب واحده )

 

 عىل السفرة  حطي فازة فهيا ورد

بس بالش تقطعي الورد وتعمليهل طريق من ابب الشقة حلد 

بنك اليل بزيحف هيفتكره  الطبلية ... أ أ اا.. قصدي السفرة ا 

 حاجه تتالك وهيالكه وهيجيهل ا سهال

 وأ نت اليل هتسهري بيه ... بالش الورد

يده   (. واميش معاه حلد السفرة)خدي اب 

 



 

 

 الرومانس ية اال ضاءة

بس بالش العشاء عىل أ ضواء الشموع همام معليت مش هتداري 

غلطتك هيعرف ا ن الفرخة لزقت يف الطاسة وأ نت بتحمرهيا 

 .واهترت .. أ لكيه يف النور

 (. )ال ابجورة .. ا ضاءة رومانس ية

 

 تهبره امعليهل مفاجأ ة

 ..بس بالش تفاجئيه وتروحيهل الشغل 

 لو دكتور .. هيقول دي مريضه عندي 

 لو حمايم .. هيقول زبونه ولها قضية 

 لو مدرس .. هيقول وادلة تلميذ فاشل عندي



 

 

 عىل ابنك

 لو همندس .. هيقول لقيهتا يف املوقع حتت العامرة اليل اهتدت 

يك لو ضابط .. هيقول دي جمرمة أ ان قبضت علهيا وهيودي

 السجن

 خلييك يف البيت أ حسن(.(

 

 .بالش تس تخيب ورا الس تارة علشان يقلق ويدور عليك .

 أ وال: هيترِسع

 اثنيا: مش هيدور عليك أ صال وهتفضيل ورا الس تارة .. بالش 

ديهل أ كرب حته يف الفرخة  ا 

 أ لكيه قبل ما اتلكي 



 

 

 غطيه ملا ينام وطبطيب عليه 

 نينةخلييك ح 

 ووطي صوتك 

  وبالش الشبشب أ بو كعب يف البيت. 
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 احرتس من املرأ ة

عندما تراقب زوجتك، س تالحظ أ هنا تكرر بعض العبارات، 

 فال هتملها....واحرتس فأ نت يف خطر...

 ؟كنت فني



 

 

مجةل خاطفة خترهجا الزوجة مبهارة ويه جتلس هبدوء مصطنع 

 عىل كنبة ال نرتيه

وهو واقف مع زميهل بعد تأ خر الزوج وتأ كدها أ نه اكن بيضحك 

 يف الشارع

 ساعة ونص ويه قلقانة

جتاه فوًرا ل حد الغرف مع اصطحاب ال طفال وغلق ال)ننصح اب

 الباب حىت هتدأ (.

 

 اي خبتك

 مجةل حقودة موهجه للزوج

 وهو يس تعد للخروج مع رفاقه ملشاهدة املاتش يف النادي ..

 تكون الزوجة يف حاةل من الغليان حتمل خملوق صغري يرصخ



 

 

آخر بيشد يف هدوهما ونالحظ ضيق العني  مع وجود اكئن أ

الميين واجتاه الفم للناحية اليرس  مع هز الرأ س هبدوء ويه 

 تتلكم

 )ننصح بعدم اخلروج حرًصا عىل سالمة الزوج(.

 

يه من زفته  ؟عاوزين ا 

بناء ...  مجةل موهجه لل 

حتاول فهيا ال م التعبري عن حالهتا بعد يوم طويل من العمل 

 الشاق

 بدون راحة

 ننصح يف هذه احلاةل ابلهروب من البيت

 



 

 

 هااااااااا

 رصخة عالية خترج تلقائيا عند اقتحام رصصار للمجال ال رسي

حتاول الزوجة من خاللها ا خراج ميول ا جرامية وخترج طاقات 

 مكنونة بقتل أ حد أ عداء ال رسة

 )ننصح ابلتصفيق لها وتشجيعها(.

 

 الصمت 

آاثر سلبيةالصمت يشء مقلق و   يس بق العاصفة وتصاحبه أ

 تظهر بوضوح عىل ال بناء

 حمتاجني يس تحموا((

 واملطبخ



 

 

 املواعني ماتغسلتش((

ننصح يف هذه احلاةل ابملسح عىل رأ سها حبرص والطبطبة عىل 

 كتفها حبنان

 والسامح لها ابلباكء

 زم تفصل علشان تقدر تمكل(ال)خالص يه رضبت واكن 

 

براهمي  عاوزه ورد اي ا 

 مجةل تكررها املرأ ة عندما تفتقد الرومانس ية

نسيت امسك يه شافت الفيمل بتاع هند ال )يه مش جمنونة و

 .صربي ..

براهمي(.ال  زم جتيب ورد حىت لو امسك مش ا 



 

 

 

 ربطة النينجا

 يه ربطة للرأ س جتيد الزوجة لفها مبهارة عىل رأ سها

مع عقدها من ال مام عىل شلك فيونكة ونالحظ كبسها عىل 

 اجلبني فتظهر العينان بشلك ضيق

 لكنه يسمح ابلرؤية

)ننصح بتكرار لكمة سالمتك اي حبيبيت لك دقيقتني مع التأ كيد 

 كيسالتة جاالعىل تناول حبايتني اباندول ومج نساكفية وشوكو

 والصرب حلد ما الصداع يروح(.
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 عبارات تسمعيهنا من زوجك

  

 "ان جع"

يطلقه الزوج فور دخوهل البيت ويالحظ تشوش نداء عاطفي 

 .يف الرؤية وظهور عالمات اال رهاق والتأ ثر

)ننصح برسعة الغرف والقيل والتحمري حرًصا عىل سالمة 

 الزوجة  ونبرشمك بعدم انتباهه لغياب امللح يف ال لك ل نه جعان(



 

 

يه رأ يك يف ترسحية شعري  .وما تقوليلوش ساعهتا ا 

 

 "أ ان راحي أ انم "

مجةل حتذيرية قد تظهر بصيغة ا خبارية )بس يه مش كده 

شهار  خالص(  يالحظ فهيا رفع وتقوس احلاجب ال يرس وا 

ا صبع الس بابة أ مام وجه ال طفال لكهنا يف احلقيقة موهجة للزوجة 

.. 

للعيال وطوا صوتمك  علشان تبطيل ترسسعي لك شوية وتقويل(

 اباب انمي( 

 "الشااااي "

 املغربية بعد استيقا  الزوج من النوم رصخة رعدية تسمع عىل

 .العميق



 

 

عداد الشاي وترديد أ ذاكر الننصح اب( جتاه فوًرا ا ىل املطبخ وا 

 املساء(

 "أ ااااه"

حروف مبعرثة خترج عفوايا من مف الزوج مع هز الرأ س وارتعاش 

اجلفن ال مين مع ضيق العني وازرقاق الشفتني عندما تبدأ  

 .يتبعها عاصفة رعدية الزوجة يف الشكو  من أ خواته

 ما تقوليلوش دول اخواته .....هممن اكن ..عيب( (

 وابقي خليص حقك من ا خواته البنات أ ول بأ ول يف ساعهتا

 عىل طول واليل تشد كل شعرك شدي شعرها وخالصني 

 وطبًعا لو ساحميت أ حسن وخيل قلبك كبري.

 

 ؟"مش عاوزة حاجة من برة "



 

 

قد تبدو رومانس ية لكهنا انتقامية حتذيرية تصل   sms رساةل

 عىل هاتفك النقال 

)علشان تبطيل تزنليه اتين جييب البامربز بعد ما طلع السمل اي 

 مفرتية(

 ؟"لييه" 

 سؤال استناكري! اس تفهايم؟

بعد طلب الزوجة ل أ لف جنية علشان جتيب عباية جديدة 

 .لفرح سامية

)يف هذه احلاةل رجاء القبول بأ ي مبلغ وكفاية جتييب طرحة 

 جديدة وطرزي العباية اليل عندك بزراير بيجامته الكحيل( 

 

يه"  "بأ قول كل ا 



 

 

مع مد حرف الياء .. مجةل رائعة تهنيي احلوار جفأ ة وتؤدي ا ىل 

 هرب الزوجة مع سامع صوت جعيب 

هيؤأ أ  مصدرة صواًت لولبًيا... ويه تنسحب من أ مامه   يهءا يهءا 

 ( عارفايك أ ان عارفايك ملا تنوي النكد ايحبيبيتصوتك أ نِت ده (

 

 اللهم طوكل اي روح." !وبعدين بقى"

 ده ملا تطويل يف النكد((

 

 "ااياااه أ خريً "

ل ..ل  ....مش بيقوكل، أ ينعم هو فرحان بس هو أ صاًل ما 

 خدش ابهل ا نك رسحيت ولبس يت شبشب ...



 

 

 ( )ده ال هيل جاب جون

 

 "أ ان حببك"

 " وأ نت أ مجل ست يف ادلنيا وابعيش معاِك أ مجل أ ايم حيايت"

تأ كدي ا ن صينية البس بوسة طلعت ويف احلاةل دي خالص (

يدك  .(حتفة...تسمل ا 

****** 

 

5 

 أ لو ...حببك

 ( كتب الكتاب)قبل اجلواز أ ايم 



 

 

وبتتفرج عىل صور مرسوم علهيا توييت بسه بيجامة صفرا اليه 

 اخلطوبة

بس اليت شريت الربتقاين و بيرشب القاعد يف البلكونة ووهو 

 شاي

 واجلو مجيل

 هو: تررررررن

 يه: أ لوو

  هو: ا زيك اي حبيبيت

  يه: ا زيك اي حيايت

 هو: أ ان جاي الهناردة ....مش مصدق 

أ ان  ...ما تنساش ابحب أ شوفك ابليت شريت ال وراجن ال يه: و

 اليل عليه زرافة



 

 

الفحلقي اليل هل ديل وجناحات هو: اي ريت تلبيس الفس تان 

   .وارفعي شعرك لفوق علشان قفايك يبان

 .يه: بس كده .... حارض من عيوين

 .هو: خالص أ ان راحي أ لبس وجاي حااًل أ هه

 ..ااااليه: وأ ان راحية امعل كل كيكة اجلزر ابلشوكو

هو: طب ايلال اقفيل علشان مش قادر اقفل السكة يف وشك 

 .خايف اقفل عىل مناخريك

 .يه: ل  اقفل أ نت ال ول

 .هو: ل  أ نيت

 .يه: ل  بلزي أ نت

 .هو: خالص أ هه



 

 

 !يه: هللا.. أ نت لسه ما قفلتش!

 هو: هع هع هع

 يه: نياهاهاهاه

  

 بعد اجلواز 

هو ابلقميص طول الهنار وعرقان عرق الس نني وقاعد يف العربية 

 .مستين اال شارة تفتح

 اليل جيهبا مقطوعويه واقفة يف املطبخ ابلبيجامة املقلمة 

 وماسكة املعلقة اخلشب

 وبتقلب ال لك

 .وشايهل ابهنا العسل وهو بيعيط ومناخريه ساحية وبيشد شعرها



 

 

 هو:  تررررررن

 تررررررررررررررن

 يه: )بعد ما حطت املعلقة اخلشب يف شعرها( 

   أ يوه مني

 هو: لك ده علشان تردي كنيت فني؟

 اكون فني يعين يف املطبخيه: ه

حسن ما العلشان يربد شوية  ان يف الطريق اغريف ال لكهو: أ  

 .لكه وهو خسنابعرفش 

 .ل ين ميت من اجلوع وعايز أ انم قبل املاتش

 .وحطييل البيجامة عىل الكريس اليل قدام ابب الشقة

 .والشبشب عىل ابب امحلام ونوري النور



 

 

 .يه: حارض بس أ صل ...

يه  !!هو: بس أ صل ا 

النار وصينية البطاطس فاضل لها يه: لسه الرز بيترشب عىل 

 تكة وتتس بك ...والسلطة أ هه خالاااص

 .ربع كدهال يعين اي دوب ساعة ا  

يه طول الهنار؟  هو: أ مال أ نت كنيت بتعميل ا 

آه ماتنساش جتيب البامربز  يه: ابنك مغلبين ومطلع عيين ..أ

آخر واحدةالحسن هو ال  بس أ

 .تسلخات ورحيته طلعت وأ ان مش راضية أ غري هل وخايفة جييهل

 هو: مش كنت تقويل من بدري

  .اي غليب ايين ...يه: أ ا.. أ لو..قفل السكة يف ويش



 

 

 .ماقفلتش .... أ ان ابحبكوا قويال هو: 

يه: اياااه ...أ خرًيا ...فاكر أ ايم خطو ...ب ...أ أ أ  ...أ لو ....أ نت 

   قفلت السكة

 

 .حص النوم ....اجلواز مس ئولية

***** 
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 س تاترمضان كرمي اي 



 

 

 

 الس تات والبنات -

  رمضان القادميف اليل راحيني يصلوا الرتاوحي

 ا ن شاء هللا 

 بالش علبة الكيك وصنية الكنافة

 .زم اتلكوا بني الصلوات لكوا ملا تروحواالوترمس الشاي مش  

نك شاطرة((  عارفني ا 

  بنتك الصغرية فرحانة بصوهتا

  زي أ صاةل وماجدة الرويم

 وتنط عىل راس البنات وأ نت بتصيلوبتغين يف املسجد 



 

 

وابنك اليل بيسنن خسن و بيرصخ الظاهر س نانه بتالكه  

 .والناس مش بيسمعوا اال مام

)اتفقي مع جارتك أ نت تصيل يف املسجد يوم ويه يوم واقعدوا 

 )د وارمحومهالابلو

مافيش حاجه ا مسها حمجوز ما حتطيش الش نطة جنبك وتربيق 

 للبنات وتقويل حمجوز

 جارتك عىل ابل ما ختلص املواعني وتيجي وتستين 

 )املسجد مش أ وتوبيس(

 ابلنس بة للغلبانة اليل جنبك

زم صباعك الصغري يلزق يف صباعها لو بعيده وبطيل المش  

 .تزغزغهيا



 

 

ومه بعاد قوي عن  كده غلط وشلكها وحش شلكها رجليك 

 .بعض

 اتقعي يف الآخر(هاتس تحميل و همش (

 ما تطلعيش جتري بعد الصالة ابمخلار علشان تلحقي املسلسل 

 .من أ ول املقدمة وتتفريج عىل الرقاصة

يه مرواح املسجد((  فايدته ا 

 تربق ابلرتتر واخلرزو  بالش تلبيس العباية اليل بتلمع

 .ل هنا بتنور يف الضلمة والناس بتتخض 

 )ده مش لولولولييييي فرح(

 بتاع البيتبالش تزنيل تصيل ابال سدال 

 مقاش ته خفيفة وبيبني اجلسم



 

 

  أ لبيس أ حسن عباية عندك

 أ نت مش طالعة تنرشي يف البلكونة اي شلبية((

  بطيل تبحلقي يف البنات

 .وتدوري ال بنك عىل عروسة وتنادي علهيم بصوت عايل

 بيص من حتت ل حتت((

مش عىل طبيعهتا و اليل  الرقيقة وأ وصيك ابلبنات الهادية 

 وبيقعدوا ورا( حاطني مكياج 

 جارمك أ بو أ مين عرف لك حاجة ل نه مسعك يف املسجد

 من ورا الس تارة    

وأ نت بتحيك لصاحبتك عىل مقادير الكنافة ابلقشطة  

 واملكرسات 



 

 

 ا يقول ملراته وحاتعرف رس املهنة وطي صوتك(ه)

 بالش اي بنات الكعب العايل

   .ل نه ملفت ...وبيعمل حاجات وحشة 

ا هواقفني  ملصلنيتريك تراك قدام املسجد واتريك تراك  )

 )يبصوا غصب عهنم ويتفرجوا

 .أ نت راحيه تصيل.و روج وكحل وأ محر خدود  

 ليه!

 )اي رب اال مام خيشع يف ادلعاء وتعيطي والكحل يس يح(

 يف املسجد البارفان بالش منه

  ا يشمه يقوم حيبك جفأ ةهوعىل فكرة ما فيش واحد 

 وجيري وراك وأ نت طالعة من املسجد علشان خيطبك من اباب 



 

 

 اليل بييجي يف اال عالانت لكه كدب((

لو الفطار اكن فيه فته وخل توم خليك ماكنك ما تتحركيش 

 من البيت وهاتولها هدية 

آميييني  أ

 الرجال اليل يعلوا صوهتم فهيا 

 أ نت صوتك حلو وانمع ومسمسم

  وده مسجد

 وبالش أ وبرا عايدة

  قولهيا بصوت واطي

  علشان ربنا يكرمك

 يف السجود ا دعي يف رسك



 

 

املسجد لكه عرف ا ن ركبك بتوجعك و جوز أ ختك رضهبا 

نك بتدعي عليه   ابلقمل وا 

بطلوا تتعاركوا عىل النور وشوية تطفوه علشان اخلشوع وشوية 

  تنوروه وتدوروا عىل العيال 

ورق يف وما تنسوش تنضفوا املسجد وبالش ترموا مناديل 

 ال رض علشان

 .ده بيت ربنا

 .رمضان وحش ىن

 اللهم بلغنا رمضان

******* 
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 رمضان كرمي للرجال

 

 رمضانمبناس بة 

 اال خوة والش باب اليل راحيني يصلوا يف املسجد 

 ما شاء هللا ربنا يزيد ويبارك

ول ابلرشاب اليل كنت البسه ط املسجدممنوع منعا ابات تروح 

 الهنار

واتعمى تراب وبعدين مسحت عليه واملية والرتاب والهوا معلوا 

 جرمية أ نت كده"طاغية"

 صف اليل وراك وممكن حتصل ا غامءاتبتصيل يف ال  يف انس

ينادوه يف يف ا خرتاع امسه "عطر" و أ حياان يدعى "ابرفان "وب 

اي ريت تس تخدمه علشان تسعد  بعض العائالت "اكلونيا"

 ال حزان. الناس وتداري

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=918321084860493
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=918321084860493
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF?source=feed_text&story_id=918321084860493
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF?source=feed_text&story_id=918321084860493


 

 

عىل ابب املسجد بطريقة  الصنادل والش باشب اليل برتكن

 تكعبل اليل راحي واليل جايو  عشوائية

باشب اليل ش به بعض وأ نمت ويف الآخر تتعاركوا عىل الش  

صوها بنظام ...لك شبشب جنب أ خوه علشان ...ر  مروحني

 الزمحة 

 ولو ما فيش ماكن ممكن الصندل يركن صف اتين

 ش باب يتطوع وينظم املروروممكن حد من ال 

اللبس اليل حرضتك قاعد بيه طوال الهنار )الرتيننج اخملطط( 

بنك حامدة بيه، والشوربة  ومنت بيه، وحصيت بيه، وأ لكت ا 

وقعت عليه وبقعته، ما ينفعش تروح بيه املسجد ل ن رحيته 

لبس أ حسن لبس عندك وأ نت راحي املسجد.  طبيخ وعرق، ا 

الفطار الهناردة، ويف قنابل  لو مدام "شلبية"أ بدعت يف

 ومتفجرات يف احمليش يبقى أ نت "ا رهايب"

نت ممتازة واخلل والتوم والفتنة اكنوا حاكية بالش ، والكوارع اك



 

 

 تزنل

 أ و أ جلهم بعد الرتاوحي رفقا ورمحة ابملصلني

نزل بدري مش الزم تتأ خر عىل ابل ما برانمج املسابقات ا

ام يكون بدأ  الركعة ال وىل خيلص أ و ش ياكابال جييب جون واال م

ودخل يف السورة اليل بعدها، وجتري يف الشارع علشان تلحقه 

 قبل ما يركع، رمضان مش بييجي لك يوم 

 وكده كده مرص مش ها تلعب يف اكس العامل رحيوا نفسمك.

الش باب الصاعد، بالش البنطلون الهابط، والسلسةل 

صورة  وال نس يال، وبالش تلبس ال يت شريت اليل عليه

 مادوان وأ نت راحي تصيل الرتاوحي

أ كيد الزم تركن العربية وتلحق الصالة بس بالش يف وسط 

 الشارع 

الناس ها تدعي عليك، وممكن حامتك تتعب واال سعاف تيجي 

ويكونوا عاوزين يعدوا من الشارع ده حتديدا ال نقاذ حياهتا بعد 



 

 

د أ و ركهنا بعياما رضبت صنية الكنافة لوحدها والسكر عيل، 

نقاذ  روح ميش وما تضايقش الناس وتسد الطريق، وسامه يف ا 

 حامتك.

بعد ما تصيل وحرضتك واقف منتظر املدام مش الزم تبني لها 

نك قلقان علهيا قوي وبتدور علهيا يف وشوش لك الس تات،  ا 

يه ابعرفك من العباية اليل أ نت البساها اي شلبية، ومن  وقال ا 

ف يه مني، يه واحضة جدا شوقك لهيا بتبص علشان بس تعر 

 ابلعباية املشجرة أ م كرس والشبشب الربتقاين

بالش تبحلق وتبص قوي وتدور علهيا يه ها تالقيك ها 

 تالقيك ...وبرتاقبك عىل فكرة 

 علشان ال خوات بتتحرج والزم تغض برصك.

بنك اليل واخده معاك تعلمه الصالة وهو لسه ال يعقل، دخهل  ا 

ان ما جييش يف وسطها ويقول كل امحلام قبل الصالة علش

)عاوز أ روح امحلاااااام( والناس تضحك وتروح طالع من 

صالتك وجتري بيه، وطبطب عليه وفهمه، لو معل دوشه وحد 



 

 

بص كل شذرا وقال كل سكته بالش تديهل ابلبونيه وتزنل فيه 

 ينساجد رضب، وخليه يبطل يزغزغ الناس يف رجلهيا ومه

 تبتسم وخالص. وممكن لو حد قال كل حاجه

الراحة اليل بني الركعات اال مام بيقول نصيحة قصرية لو شفت 

أ س تاذ كامل اليل ساكن يف الشارع اليل ورامك مافيش داعي تنط 

من فوق رقبة اليل قاعدين واتخده ابحلضن وتسأ هل عن سوسن 

يه خالص ا جتوزت وها تودل وأ لف مربوك، وأ قعد ا مسع 

 اال مام.

و طفيه خالص واكمته، وما تطلعوش امعل املوابيل صامت، أ  

بني الركعات وال تبعت رسايل حلد، وبالش  Gamesتلعب 

 يف املسجد، غري الئقة رنة 

 عرشة بدليواي خويف ...اي خويف ... ...لتكون الرنة 

 .ولك س نة وأ نمت طيبني
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 عبقرية الس تات

 ..للطرحةا حنا كس تات عباقرة احلقيقة واخرتعنا أ كرت من لفة 

 احلجاب الفرعوين



 

 

وده عبارة عن شوية طرح فوق بعض عىل شلك هرم وبتظهر 

البنت لو قصرية من أ سفل الطرحة بشلك ملحو  والطرحة 

 .دي ما بتتحركش حىت لو يف رعد وبرق وبتديف يف الش تا

 جحاب مش النس مي

وده جحاب مهبج ويويح ابلسعادة والفرحة ش بة فساتني صفاء 

يةل كده بس لل سف يف أ حيااًن جرس برين يف أ بو السعود اجل 

 ديل الطرحة

آه وهللا جرس وبرين(  )أ

علشان لو أ نت بتحود من عىل الناصية ابلعجةل يه هتز راسها 

 .وترن اجلرس تقوم أ نت تسمعها ما ختبطهاش

 جحاب سوبر مان



 

 

من فوق وشاح زي بتاع سوبر مان وبيثبتوه  وده بريكبوهل

 بدبوسني عىل الراس من عىل اجلنبني

 ا تالقية بيطري وراهاهو 

هنا  )لو مراتك وزهقان مهنا اشرتهيولها وزقها من البلكونة وقول ا 

 اكنت بتقدل سوبر مان(

 جحاب البنت املقموصة

متكربة ما ال زعالنة من حد وال ويه برصاحة مش مقموصة و

  تظلموهاش

يه بس خايفة هتز راسها فوق وحتت وتقول أ هال وسهال ا زي 

حرضتك وما تقدرش تبص ميني ملا تنادي علهيا وتقول أ يوه ل ن 

 بانت ا ه رقبهتا

 .ابلعافية والطرحة اي دوب خنقاها ومدخالها يف رقبة الفس تان



 

 

 احلجاب الفسفوري  

ا لو النور اتقطع وأ نتوا يف الشارع حاتعرف  مراتك وده مفيد جدا

عىل طول وممكن تنشن عىل دماغها وحتدفها بأ ي طوبة وايه 

ي بالش تفرح فرصة وما حدش شايفك .. وأ ول ما النور ييج

 .اتعرفهوتقول هييييه ل هنا 

 جحاب صندوق ادلنيا 

 ا تاليق مفاجأ ة حتت الطرحة علبة مسنة روايبهوهنا 

آيس كرمي فاضية  أ و علبة أ

ا  والنوع ده مفيد جدا

 تش ييل فهيا أ ي حاجةل ن ممكن 

 املوابيل مفاتيح العربية س ندوتشات وممكن كتاكيت

 )كتاكيتو بين(



 

 

 ؟عبقرية دي والال مش عبقرية اي متعلمني اي بتوع املدارس

***** 
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 شايفاك 

 ....يه شايفاك هأ يو 

 .شايفاك وأ نت بتكور الرشاب وترميه حتت الكنبة

قرش اللب شايفاك وأ نت بتعمل نفسك مش واخد ابكل من 

 .اليل وقع يف ال رض



 

 

 ا يقع من بقكفاك وأ نت بتقول لها حببك وال لك هشاي

 زم تقول لها وأ نتوا بتالكوا( المش (

شايفاك ملا رجعت من الشغل وأ نت برتيم القميص وحتدف 

 اجلزمة

 )ها ختبط يف وشها عىل فكرة اكنت واقفة وراك(

 لك الزابدي اليل ابلفراوةلاشايفاك وأ نت بت

 لت كل تأ لكه لبنتك مش أ نت اليل اتلكه()يه قا

شايفاك وأ نت صايح من النوم وشعر راسك مسافر وخدودك 

 وارمة 

 شايفاك وأ نت بتتفرج عىل نرشة ال خبار

 ييجي واتفرج( املذيع )وأ نت مركز مع املذيعة  استين ملا 



 

 

 شايفاك وأ نت بتالك بطيخ 

أ كرت هيمك دي مفرتية وبتعمل ال امعل نفسك مش شايفها و(

 من كده(

شايفاك وأ نت بتجري عىل املوابيل قبل ما يه متسكه علشان 

 تفتح رسايل حصابك

 )بتعايبوا عىل الس تات ليه يف النكت(

 شايفاك وأ نت بتتفرج عىل صور خطوبة نيفني بنت خالتك

 اكنت فاكة احلجاب اريم الصور برسعة((

يف  زميلتك وأ نت بتلكمها ملا زرتومه عيونشايفاك وأ نت بتبص ل 

 البيت

 حاول داميًا تبص للنجفة ملا تلكم ست قدام مراتك((



 

 

شايفاك وأ نت بتتفرج عىل ماتش ال هيل و الزماكل وبتربق 

 للعيال ويه بتعدي من قدام التليفزيون وأ نت بتتفرج

 أ بو تريكة جاب جون((

 شايفاك وأ نت بتعد الفلوس من وراها

 ها هدية(ل )هات 

...أ ااا ...قصدي بتدعي لها بعد شايفاك وأ نت بتدعي علهيا 

 صالتك

شايفاك وأ نت بتداري فرحتك ...أ ااا..قصدي دمعتك ويه 

 عيانة

شايفاك وأ نت بتشاور ملامتك علشان ما اتلكش من البيزتا اليل 

 يه عامالها

 شايفاك وأ نت داخل جبزمتك يف الش تا بعد ما مسحت ال رض



 

 

 شايفاك وأ نت بهترب مهنا ويه بتغسل املواعني

 عاوز تساعدها ليه()مش 

ابنمك اليل ش شايفاك وأ نت عامل نفسك انمي علشان ما تش يل

 طول الليل يعيط

 شايفاك وأ نت بتتاوب وعرفت انك شايل اللوز

 زم تورهيا رضس العقل املسوس عىل فكرة(ال)مش 

 شايفاك وأ نت بتضحك 

  شايفاك ملا حتهبا

 خد ابكل برتاقبك يه والعيال  
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 شايفك

وأ نت بتربيق البنك علشان كب العصري عىل  هو شايفك

 .الرسير

ي عىل س نانك ملا ابنك كتب يف الواجب وشايفك وأ نت بتكز 

 حرف السني معووج وانزل من عىل السطر

 .ايرشيرة((

 وشايفك وأ نت بتخطفي ال لك من العيال

 قلنا هايت كل كيس ش يبيس معامه ولك واحد ايخد نصيبه((



 

 

 التليفون وعوجيت بقك وأ نت وشايفك وأ نت بتلكمي مامتك يف

 بتحيك لها عىل زيزي بنت معك

 )اي حتفة(

 س ندوتش الطعمية الكيوشايفك وأ نت بت

آخر واحد يف ال ربعة(  )أ

 وشايفك وأ نت بتتاويب وفاحتة بقك زي س يد قشطة

 اي س تري اي رب((

وشايفك وأ نت بتدوري عىل القمةل..ق..قصدي عىل التوكة اليل 

   يف شعرك

 رابطه راسك وأ نت بتنضفي الشقةوشايفك وأ نت 

 وبيحاول ينىس((



 

 

 وشايفك وأ نت بتنطقي اال جنلزيي غلط وأ نت بتلكمي رانيا

 وشايفك وأ نت ماسكة الشبشب وبتذاكري للعيال

وشايفك وأ نت بتبحلقي يف ال رض وتدوري عىل دبوس 

 الطرحة اليل وقع منك

 قلنا خدي ابكل واش بكيه يف حاجه تتشاف((

بنتك من شعرها علشان خدت  وشايفك وأ نت بتشدي

الرميوت وقلبت القناة وجابت املسلسل اليل أ نت مش عاوزاه 

 يشوفه علشان البطةل حلوة

 وشايفك وأ نت صاحيه من النوم

 (أ ربعتااارشمقر (

اي رب يفضل مقطوع هيييه وأ ول ما النور بيتقطع بيفرح وبيقول 

 ... 



 

 

 وأ ول ما ييجي هو اليل بيرصخ 

 لكتاب وقاعدة دلوقيت زي ال روبةوشايفك وأ نت ماسكه ا

 اتعديل وابتسمي وحطي رجل عىل رجل((

 عىل فكرة برياقبك

آه وهللا   أ

 .وربنا ما حيرمكوش من بعض

******************* 
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 جرب اخلواطر



 

 

 يف حاجه امسها كده..جرباخلواطر

يعين ملا تاليق جوزك جايب كل هدية بس يطة عىل قد فلوسه 

 عاجبايك..تفرحيه وتبيين ا هنا 

 أ صربي وملا يكون معاه...ها جييب كل كتري()

 

 يعين تعمل لها مفاجأ ة وتتجوز علهيا

 (...أ اا.. قصدي جتيب لها هدية  )

 

يعين ملا تاليق مراتك عامهل كيكة وحرقهتا تعمل نفسك مش 

 واخد ابكل 

يدك اي حيايتواتلكها وأ نت مبتسم وتقول تسمل    ا 



 

 

 ابلع بشاي بلنب بيساعد((

 

يعين ملا تالقهيا ضاربة شعرها يف اخلالط وحاطه اكري علشان 

يه ده هو و  يصفر واشرتت توكة فس تان جديد تفرهحا وتقول لها ا 

 د  الالقمر جه عندان اي و

 )حاول ما تضحكش .. ممكن تبص للنجفة وأ نت بتقول كده( 

 

دة ما تقولهاش يف وشها وجترح اليعين ملا تطخن بعد الو

 انت الزم ختيس اي لكبوزة شعورها

نك بتدور عىل عروسة حاخيسسها النص(  )اتصال من جمهول ا 

 



 

 

يعين ملا يزعكل ويعمل نفسه عيان تساحميه وتعميل نفسك 

 قلقانة وتعدهيا وتفتكري هل اخلري وجتري تعميل هل كامدات 

 )بالش احلقن( 

 

 .يعين لو حابة تتلكم امسع لها

 (وتبطل وتقوم تعمل كل شاي اتتكمتهويه  )ا سأ لها وزهنا اكم

 

وتشاركيه  يغري القناة علشان املاتش تقعدي ساكتةهايعين لو 

 اهامتماته.

ق اليل بيشجعه يف رسك وخدي )ممكن تدعي عىل الفري

 (راحتك

 



 

 

 علشان هو حبيبك.تطبخهيا فورا ... ةين لو طلب أ لكيع

 )زودي السمنة خليه يطخن علشان البنات ما تعاكسوش( 

 

يدك ةتفكريه بأ ول مر يعين   .شفتيه ملا جه يطلب ا 

ا يعمل ه)انيس القميص ال خرض والبنطلون البين هو مش  

  كده اتين(

 

 يعين تفكرها بيوم ما خرجتوا أ ول مرة بعد كتب الكتاب

)معلش انىس اليل حصل يف املطعم اكنت جعانة ما حتكيش 

 اجلزء ده( 

 



 

 

 

 يعين ملا تنادي علهيا تدلعها ابمس مجيل

)لو فتحية قولها لها اي فيفي ...عناايت اي توتو..انرشاح اي شوشو 

 ...أ جشان اي جيجي ...وكده( 

 

د بصوت يسمعه ملا يرجع من الشغل ويفتح اليعين تقويل للو

 الباب اباب حبيبنا القمر جه

خد ابهل  )هو كويس ما تقلقيش حا يضحك بعد شوية هو بس

 من شعرك(

بننىس.جرب اخلواطر سهل...بس ا حنا   

 

 



 

 

*************** 
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 تعريف ا زاي ا ن جوزك بيحبك

 

 عاوز يفرحك( بيتسابق معاكِ  )داميًا

بيرضبك كياس ملا تالقيه وأ نتوا راجعني من اكرفور وشايلني ال  و 

 طلع جيري عىل السمل ...يمقص برجهل و 

 

 بيحبك وعاوزك تدخيل اجلنة((

تصحي عىل صوته وهو بيلطش كل ابل قالم ويقول  مش أ نتِ 

 .كل..قويم صيل قيام الليل



 

 

 

 ملا تطليب حاجة مش بينساها

)معلش هو البريوسول طلع معاه صدفه وهو بيدور عىل مزيل 

 العرق(

 

علشان يبقى وشك أ ّول  ملا يقول كل تس تنيه لك يوم ورا الباب

 حاجه يشوفها ملّا يدخل.

 غصب عنه ... غصب عنه الصغري رجكلصباع يرزعك يف  و)

 (غصب عنك فرميت رجهلما انت كامن 

 

علشان ما  ملايصحى قبكل ومييش عىل طراطيف صوابعه

 يزجعكيش



 

 

 (ا طالقًا هيربمش ب (

 ويغطيك بنفسه ملا ينام بعدك ويطمن عليك

 (أ خرًيا انمت...أ محدك اي رب(

يدك ورك الفرخة  ونزل ملا تالقية جفأ ة وأ نتوا بتالكوا خطف من ا 

 فيه أ لك

هو بس حب ايلك من احلتة اليل أ نت أ لكيت مهنا (

 (...رومانس ية وكدهبشفايفك

يدك كباية العصري  ملا تالقيه هبش من ا 

رشبيت مهنا أ صهل  )عاوز برده يرشب من احلتة اليل أ نتِ 

 بيحبك(

 بيجيب كل طلبات البيت

 اليل طلبتيه( برطامن النوتياّل ماعدا (



 

 

 عىل قلبه ملا خترجوا بيش يل الودل

بتهبدل الطرح والهدوم  والد...الأ نت ال كياس ايحلوة ش ييل(

 (وحافظي عىل ش ياكتك

يده   بيأ لكك اب 

 كؤ يف ركن املطبخ وحيط اللقمة يف ب وبزينق دماغك

 (ال مسح هللا علشان تبطيل رغيا وعي تفتكري ا ن ده )

 بيشكر فيك قدام أ ههل

 لشان ما يشمتوش فيه(علشان بيحبك وهللا مش ع 

 بيجيب كل هدااي

 (..فاكراهلسشوار اليل بيكهربزي ا(

 ...قصدي بيرسح كل شعرك ويعمل كل ضفاير أ أ أ  بيفلييك..



 

 

 )رومانيس(

 بيفسحك ويودييك البحر

 تغريق( مش ذنبه...انت اليل اتكعبليت يف العباية وكنيت ها(

 بيكتب فيك شعر

 احللزونة اي أ ما احللزونة((

   احلب أ هو ده

 شفيت بقى

 ...اللهم ال حسد.كامن وكامن حيببه فيكِ وربنا 

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

 

 



 

 

 

13   

 

 

 حاجات ما تتنسيش 

لك واحد فينا عنده ذكرايت حلوة..وحاجات مجيةل ما 

 تتنسيش..

 .صاحبك الطيب اليل اكن قاعد جنبك يف ابتدايئ

 .كراسة الرمس و ال لوان الشمع 

 وتعمل بقبيقة يف رجكل.جزمة املدرسة اجلديدة اليل بتوجع 

 يوم جتليد الكتب والكراسات.



 

 

 .رحية ال قالم الرصاص اجلديدة

 .الرباية وال ستيكة أ م رحية حلوة

 .كيس الساندويتشات وجرس الفسحة

 .كباية املية اليل بتتفتح وتتقفل ولها غطا

  .حصة ال لعاب والفرحة ابلصفارة

 .رحةل ال هرامات وصورتك عند أ بو الهول مع حصابك

 .شف اخلرايط وتلزيقها يف الكراسات

رحية كحك العيد وقعدتك جنب مامتك ويه بتعمل البسكوت 

 .وملا تديك جعينة وتبوظها وختزبهاكل واتلكها وأ نت فرحان

فانوس رمضان اليل فرحت بيه وطفيت النور علشان تتفرج 

 .عليه مع اخواتك



 

 

 .شلك فلوس العيدية وأ نت بتعدها

 .مراجيح العيد وأ لواهنا

آخر حلظات قبل الفطار يف رمضان وأ نت بتحمل ابملية والعصري  .أ

 .بتفكر يف حلها وتكتهبا صغري وأ نت فوازير رمضان وأ نت

حضكهتم ورنهتا وحاكوي زمان ملة العيةل والسهر وصوت 

 .م وأ نت بتنعس وتنام عىل رجل مامتكهتوذكراي

 .د معك والعراك معامه ورضهبم والغرية الشقيةالاللعب مع و

 خروف العيد وصوته وهو بميأ مأ  

السفر يف العربية أ و القطر وأ نت فاكر ا ن القمر مايش معاك 

 .وبتعد الشجر عىل الطريق والهوا بيخبط يف وشك

املصيف والبحر والشمس ية والطيارات الورق والفريساك 

 .واجلردل واجلاروف وبيوت الرمل



 

 

 اذلرة املشوي وأ نت واقف مستين تشرتي وماسك الفلوس يف

يدك وصوت فرقعته يف النار والبياع بهيوي عىل النار بكرتونة  .ا 

 .حضن تيتة وحضكة جدو

 .مفاجأ ة خالتو وهديهتا

 .طعم الآيس كرمي ولوليتا ابلفراوةل

اكرت عيد ال م اليل كتبته ملامتك وابس تك بوسة كبرية 

 .وحضنتك وفرحت بيه

 صوت مفتاح الشقة ملا ابابك يرجع وجتري أ نت واخواتك عىل

يه  .كيس الفاكهة ا يل معاه علشان تشوفوا فيه ا 

النور ملا يقطع واللعب ابل ايدي قدام نور الشمعة والضحك عىل 

 شلك اخليال عىل احليط

 .ا النور ييجي اتينة هييه ملخالفرحة ورص



 

 

 .وحشتين نفيس وأ ان صغرية

 

 

 

****** 
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  حصاد الغربة

ودموعك، ا هنا حقيبة السفر، وصوت الطائرة، ودموع أ مك، 

بداية الرحةل. تكل اللحظات عندما تغادر أ رض الوطن ويرحل 

فيك الوطن! فتحمهل هنا يف صدرك وتشعر ل ول مرة أ نه 

تقلص فيه لك  ..يوجعك. أ جربك عىل الرحيل بغلق ال بواب



 

 

يشء حىت الرغيف و غاب ال من وال مان.. الآن ترحل، اتراك 

ش تاء الباردة، وبعض خلفك، فصول الربيع احللوة، ونسامت ال 

اذلكرايت. س تجد نفسك يف أ رض أ خر  كنبتة خرضاء اقتعلت 

لهيا، فمتزقت ال طراف ونقلت  جبذورها من أ حب بقاع ال رض ا 

لرتبة أ خر  وسقيت مباء أآخر طعمه خيتلف عن ماء نيلنا 

احلبيب، ذاك اذلي لوثته بقاايان لكننا حنبه، وس نظل نعشق 

نك ستشعر بوحدة. العيد س تعيش.... لك  .طعم مائه العذب

س يكون صوته ابرد عىل الهاتف. رمضان لن تر  زينته يف 

الشوارع، ولن تقف مبتسام وأ نت تراقب تعليق الفوانيس. 

س تغيب راحئة الفول والسهر للسحور. حضن أ مك س يكون 

عىل شاشة احلاسوب لكنك ستشعر بدفء دموعها ل نك 

صديقك، ستبيك.. رمبا س تفاجأ  خبطبة أ ختك، أ و بزفاف 

وسريسلون كل صورة وتعليق. س تضحك أ حياان... لكنك 



 

 

ن ال س تدخر الفرحة حىت تعود وك نك  تراها مالمئة لغربتك. وا 

عدت س يبتعدون قليال ل هنم يظنون أ ن لك أ ايمك اكنت حضك 

وفرح ومرح ونقود ورمبا يبخلون عليك ابالبتسامة. سرياقبون 

هرية اخملطوطة هاتفك اجلديد وساعة يدك وحروف املاراكت الش 

ستشرتي كثريا وك نك تبحث عن يشء  ...عىل سرتتك

يفرحك... وتدخر ماال ستتعب فيه بشدة وس تدفع مثنه من 

معرك وس يفوتك الكثري.. وسيتوقعون أ ضعاف أ ضعافه فأ نت 

)سافرت بالد بره ومعاك فلوس(. سيشككون يف وطنيتك... 

م. رأ يك ولو انقش هتم سيسكتونك ل نك بعيد وال تشعر مبعاانهت

اذلي اكن هاما ويؤخذ به س يكون أ حياان رأ ي فقط يسمع ورمغ 

حصته لن ينفذ ل هنم مسعوه بعد فوات ال وان. أ قرب ال صدقاء 

س ينشغلون عنك، ستبدأ  برسائل وماكملات معيقة وحارة، 

قات احلب العميقة العوس تعتاد ويعتادون عىل غربتك وستبقى 



 

 

ديد، لكنه س يعامكل أ غلهبا ذكرايت حلوة. سرتتبط بوطنك اجل

تش به أ بناءه لكنه سريحب بك ال معامةل الطفل اللقيط فأ نت 

ما دمت تنتج وتعمل.. واحذر فرمبا يلفظك يف حلظة عىل قارعة 

الطريق، فأ نت غريب. رمبا س متل أ حياان من ا جازاتك ل ن اجليع 

س يدخر لك املشالكت طوال العام ليقصها عليك بتفاصيلها 

اتح. مطلوب منك جمامةل اجليع وس ينسون أ نك جئت لرت

خالل زايرتك القصرية حىت لو مر عيل املناس بة شهور طويةل 

ال ولن يشعر أ حد مبرضك وأ نت وحدك يف غربتك. غربة مرة.. 

تكل الوجوه البامسة اليت س تلتقهيا يف املساجد فتعرف ال حتلهيا ا  

فالان وقد أ وجعه وطنه أ يضا يف صدرة فتبدأ  صداقات جديدة 

آخر مل يركض من قبل عىل أ رض وحب يف هللا  من نوع أ

ساحات رايض الطفوةل. عندما مترض مه ال املدارس و

سزيورونك، س تطبخون معا وخترجون معا وتضحكون معا 



 

 

ولك منمك حيمل قصة من ماضيه رمبا يسامرمك هبا يف ليةل. 

س تدلين يف غربتك ورمبا تلتفتني فال جتدين أ مك لكنك 

رية وال خر  املرصية وتكل س تأ لكني من يد صديقتك السو 

الفلسطينية فلككن غريبات. س تكونون أ رسة كبرية، 

وس تجمتعون يف رمضان والعيد س يكون بطعم خمتلف. سرتبتون 

ستتحرر الآن من  .عىل أ كتاف بعضمك وتطيب بعض اجلروح

قيدك... س تضحك من قلبك وس تفرح هنا حيث أ نت.. 

ك ردود س تحب حياتك وتعود لك عام وأ نت أ قو  ولن تؤمل

ال أ فعاهلم ل نك س تفهم... فالوطن يف احلقيقة ليس يف ال رض و

يف العمل، فلكها رموز.... الوطن فيك أ نت.. ال يف احلدود و

آمنا  )أ نت الوطن(.. اللهم رد لك مغرتب لوطنه، واجعهل وطنا أ

 مطمئنا، واحفظ أ حبابنا يف لك بقاع ال رض



 

 

****** 
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 الليةل ال خرية
ته ابب البناية اليت يقطهنا مع أ رس أ وقف س يارته أ مام 

تني،الصغرية،هرول عىل ادلرج مش تاقا ال بنتيه احلبيب   

دوء وسار أ خرج املفتاح من جيب سرتته وأ داره يف الباب هب

 عىل أ طراف أ صابعه،

ليه مههمة منخ فضة قادمة اكن هيّم بدخول غرفته عندما تناهت ا 

،البنات من غرفة  

حدث ا ىل يت اكنت تتكمت أ نفاسه ووقف ينصت لزوجته ال

 شقيقهتا عىل هاتفها النقّال 

: ها...حيث هتفت غاضبةابنتابعد أ ن انمت   

ها أ ربيه وهللا ل ربيه-   



 

 

أ ردفت ويه شعر برجفة جتتاح جسده وازدرد ريقه بعصوبة ف

: تتوعّد  

مش ها أ خليه ايخد نفس حىت يف البيت-  

: ضاقت أ نفاسه وشعر بأ مل شديد يف صدره فأ مكلت  

يه اليل ها امعلهوهل...وأ تعب نفيس ليه!!..اي ر أ لك -  ب ميوت ا 

 مسموم

بصوت  وضع يده عىل معدته وشعر بتقلّص شديد فأ ردفت

: حاد  

  تكررت كتري قدام عييناال مش أ ول مرة دي -

لغاء وضع يده هبدوء يف جيب بنطاهل وأ خرج الهاتف وق ام اب 

ر عة اليت ترثثاة اخللياحملادثة اليت اكنت بينه وبني"ريري" تكل الفت

غزل  معه عىل صفحة الفايس بوك بلك ما فهيا من عبارات

  وحب وغرام

: ومسع زوجته تقول  



 

 

يه...أ صرب...أ صرب ليه وادلنيا خترب وبييت يت-  هبدل...الالالل..أ ان ا 

    الطرقصربت خالص وقلت هايس يبنا لوحده وسهلت هل لك

لهاتفه عاد حّدق يف الظالم وصارت دقّات قلبه كطبول احلرب و 

لغاء الصداقة اليت بينه وبني تكل الفتاة بيامن عادت زوجته  وقام اب 

: هتتف  

موته ها أ ضلمها هل ومش ها أ خيل أ ي حاجه يف البيت....ها أ  - 

 من اجلوع

بتلع ريقه بصعوبة ويه تمكل : ا   

  ل ...وليه أ ستىن....ما أ ان أ قدر عليه لوحدي وال هيمين- 

لهيرب مهنا  حنو ابب البيتبدأ  يرجتف وقرر أ ن يسري ببطء 

: بيامن اكنت تقول براتبة  

خالص ها أ سيبك بقى ل حسن الوقت مر والزم أ قوم-   

:سار خطوتني فقالت  



 

 

دة ل ين طبعا مش ها أ حسس البنات أ ان نميهتم بدري الهنار - 

 خالص نويت هل عىل نية سودة

رتفع صوهتا قا : ئةلأ رسع همروال برعب حنو الباب وقد ا   

آخر ليةل يف حياتهاللية..-   ..الزم تكون أ  

ع الهاتف اكد أ ن يدير مقبض الباب لوال أ هنا ا قرتبت ويه تض

شقيقهتا  عىل أ ذهنا فرأ ته وقالت بعد أ هنت رسيعا املاكملة مع

: وابتسمت  

تأ خرت ليه؟-  حبييب ا   

نقتهل سوا  يف فار دخل املطبخ اتين ...عاوزاك تساعدين علشان

 اي حبييب

: تعشقال حبامس وصوته ير   

وهللا ل دحبه وأ كرس دماغه...هو فني؟-  



 

 

: قالت مبرح  

يه زي لك اقفل املوابيل ال ول وركز معااي وما تقعدش تقلّب ف -

 يوم

: قال بثقة  

.ال ما أ ان خالص ... حرمت اي حيايت-  

 

***** 
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 الش يخة فيفي

 ذات صباح يف بيت هاديء دار احلوار التايل:

 حبيبيت صباح اخلري  -

 



 

 

اس تغفر هللا العظمي أ نت ما تعرفش ا ن صباح اخلري بدعة .. -

 الش يخ عبد الهادي اتلكم عهنا يف كتاب 

 الالكم ال خري يف حمك صباح اخلري  

 

 طب خالص السالم عليمك.- 

 

قولها اكمةل علشان الثواب وعليمك السالم ورمحة هللا وبراكته  -

 زي نصيحة الش يخ عبد السالم يف كتاب

آراء اال ما  لقاء السالمأ   .م يف كيفية ا 

 

 .ودول بتسمعهيم يف الراديو اي فتحية -



 

 

 

 قول يل اي فيفي  -

 

 يه فيفي دي مش بدعة؟  -

 

 طب ما تقولهاش قدام ا خواتك -

 .دول الش يوخ اليل بييجوا يف التليفزيون

 

 .حصيح, كوييت يل القميص والبنطلون -

 



 

 

معلش نسيت أ صيل كنت بصيل قيام ليل وسهرت حلد  -

 .الفجر

 

ما شاء هللا طيب الهنارده امخليس مش هرنوح ل يم ده أ نت  -

 .ما شفتهياش من شهر

 

 د أ ان راحية درس الش يخ هاممالل  روح أ نت وخد الو -

 يف 

 كيفية صةل ال رحام 

 

خالص ملا ترجعي امعيل لنا بس بوسة ابل انانس والكرمي  -

 .حسن أ لكهتا عند واحد صاحيب ونفيس فهياالشأ نتيه 



 

 

 

اس تغفر هللا أ نت ما تعرفش ا ن الكرمي شانتيه فيه ش هبه يف  -

 .مكوانته ا هنا حتتوي عىل ودان اخلزنير

 

 .أ عوذ ابهلل .. بالش .. طب وابلنس به للبس بوسة -

 

 .من ا مسها أ هه )ابس .. بوسة( أ نت ترىض ا ين أ معلها -

 

  .ل  طبعا .. أ قنعتيين الرصاحة ... طيب هنفطر والال بدعة  -

 

يه. هنفطر -  طبعا حتب تفطر ا 



 

 

ال وهللا أ ان جعان جوع الس نني امعيل أ ي حاجه مش بدعة و -

 .حرام وأ ان هالكها

 

 أ صيل الضحى ال ول وارجع كل.ا طب ه -

 

 .ما تتأ خريش -

 

 * * *بعد ساعة ..

 

 تيكيالم تريرين تيكيالم

 )صوت املعلقة وهو بيقلب الشاي ويه داخهل بطرحة الصالة(.



 

 

 

يه اي حبييب أ ن -  ت معلت شاي.ا 

 

 وفطرت كامن اي ست فيفي. -

 

أ ان اي دوب قريت الورد بتاعي. وكنت جايه خالص أ معل  -

 .كل الفطار

 

يهال و -  .هيمك .. بأ قول كل ا 

 

 نعم اي حبييب. -



 

 

 

يه عن تعدد الزوجات؟ -  هو الش يخ هامم قال ا 

 

 هرتوح ملامتك الساعة اكم اي حنفي.   -

 

 

***** 
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ا  حوار دمس جدا

 

 )أ فاكر ملظلظة( 

 دقَّت الساعة معلنة حبذر أ هنا الثالثة عرًصا، 

 حلَّق أ فراد أ رسة ال س تاذ )حنفي( مدير عام مصنع ال انقة للغزل

 .النس يج حول مائدة عامرة مبا ذلَّ وطابو 

اقرتبت زوجته املصون ويه تسري خبطواهتا البطيئة وبني يدهيا 

 .مر واملشمرن احملم طبق كبري تكدس عليه ما ذلَّ وطاب

مالت ال م وشغلت حزًيا كبرًيا من الفراغ، مفال أ بناؤها ميينًا 

يف وسط املائدة  ليفسحوا لها الطريق ليك تضعه ويساًرا

ة هائةل فاهزت املرق واندلق حبياٍء من رجَّ  وجلست ُمْحدثة

 بدالل. السالطني املتأ رحجة



 

 

ا  :ودار حوار دمس جدا

 

 .سم هللا اي أ بو محمدبسم هللا الرمحن الرحمي ...ب -

 

 هللا! رحية برام الرز هايةل اي ماما -

 

 ...ما تتقليش علشان العريس اليل ابلهنا والشفا اي حبيبيت-

 جاي ابلليل

 

أ جابت )نوسة( ويه غاضبة بعد أ ن أ مطرت املائدة حببات 

 ال رز ويه متضغ قطعة



 

 

 :اللحم اليت أ لقت القبض علهيا مدسوسة يف الربام املعمر

 

 .اليل مش عاجبه ما يبصشليه هو أ ان داخهل امتحان .. -

 مث أ ردفت قائةل:ورفعت حاجهبا ال يرس 

 .أ ان كده زي القمر-

 

 أ شار ال س تاذ حنفي ا ىل ابنته بربع الرغيف املتبقي يف يده

الباذجنان  طبق بعد أ ن قىض عىل بقيته وهو ينقنق غارقًا يف

سلمة لنظرات ست ويه م اخمللل اذلي متددت أ صابعه يف خنوع 

 :حنفي املفرتسة وقال

 بيقولوا عنده شقة اي نوسة، بس مش هايقدر يدفع همر كبري-



 

 

اي دوب الش بكة، بس وهللا شاب حمرتم ويعرف ربنا، وكامن 

 .ومعجب بأ خالقك وجحابك ةنوسة أ كرت من مر اي  شافك

محمد رأ سها جفأ ة ونظرت ا ىل اجليع نظرة خاطفة  رفعت أ م

شفطة لولبية حمدثة صواًت بديًعا لعقة من املوشفطت الشوربة 

 :راناًن وقالت

يه يندفع لها همر زي نوال بنت أ خيتاكن نفيس- هو  ...، أ مال ا 

 ؟أ ان بنيت شوية

ابتسمت نوسة بعد معركة جانبية مع ورك الفرخة املأ سوف عىل 

 :ش باهبا وقالت ويه ترفع يدها ممسكة ببقااي ادلبوس قائةل

وعاوزاه يف فندق  ،الناس تتلكم عليهأ ان نفيس يف فرح لك -

يفرقه من النص ويوم ب وعاوزه العريس شعره انمع و  ،كبري

  .فته برتقاين لون فس تاين اليل هايكون بديلااخلطوبة يلبس كر 



 

 

 :ابتسم شقيقها محمد ابتسامة جانبية وقال بصوت خافت

 ؟ديل!!... هو أ نت انقصة-

ة مبارشة لصدر قامت نوسة بتوجي  اهزتتفمحمد، ه رضبة حرَّ

 املائدة، وتبادلت أ صابع الكفتة نظرات الاس تغاثة مع ورك

 ...الفرخة واس متر احلوار

 :ح محدي ابخليارة اليت استشهد نصفها عىل شفتيه وقاللوّ 

 أ ان ابقول ما فيش الزمة لل وتيل والفرح والالكم الفارغ-

وكفاية يمكل شقته وأ هو تلبيس فس تان أ ختك فيفي..طاملا الودل 

 .حل وتقي ويعرف ربناصا

 :وقالت ما يف مفها ورفعت حاجبهيا ابتلعت نوسة

 ....وبعدين أ ان الزم أ خس النص علشان ؟ا مشعىن أ ان اي اباب-



 

 

 !أ لبس فس تان فيفي أ صاًل 

 :انهتز محمد الفرصة وقال

 .بس أ نت خيس وأ ان أ ركبكل ديل .... قصدي للفس تان -

ليه موهجة رضبة ركنية  فاهنارت حةل  يرسده ال  خلالتفتت ا 

آ   مه، وتبادل حنفي مع زوجتهالاحمليش متعاطفة مع أ

 ..النظرات، وهنا قررت ال م أ ن تتناول أ طراف الرغيف 

 ...ترشح لها معليااليك احلديث  أ أ  أ قصد

دارة ادليك الرويم ليكون أ ماهما مبارشة وغرست  فقامت اب 

 السكني فيه وقالت ويه تعض بأ س ناهنا العلوية عىل شفهتا

 :السفىل

 



 

 

 .الزم نصرب عليه حلد ما يس توي، ونوطي النار-

 

 :اول طرف الرغيف الآخر أ ضاف ال ب وهو يتن 

ش فيه امللح ل حسن يهترين وبعدين ما-  ...ويطفش كرتَّ

 :وأ مكلت زوجته

يدينا ويسيب لنا نفسه  وبعد ما يس توي ويبقى يف ا 

ع فيه زي ما احنا عاوزين،  كده، منسكه كده ابلشوكة، ونقطَّ

 كن كامن حنمره أ و نشويهومم

ت بتأ نيب الضمري   سأ لهتا نوسة خبوف بعد أ ن أ حسَّ

 هو مني اي ماما؟-

 :أ جابهتا ببساطة ويه تلوح ابلسكني

 ادليك طبًعا اي نوسة ... -



 

 

اليت رفعهتا أ هما عىل  وتأ ملت قطعة ادليك الرويمارتبكت نوسة 

لهيا حبح ال  طرف ول سكني وأ لقهتا يف طبقها املس تدير .. ونظرت ا 

شديد ... وتذكرت كيف يعود أ بوها من معهل وعالمات اال هجاد 

 .عىل وهجه

 التفتت ا ىل أ خهيا محمد وتذكرت كيف ينام عىل ال ريكة وهومّث 

 يشاهد التلفاز ملدة ربع ساعة ليتستيقظ عىل صوت امللعقة

 ليتجرعها وأ ّمه تقلّب السكر.. ويه تصطدم بكوب الشاي

ليه رول ا  لهي، ويه ساخنةبرسعة  ىل معهل الآخر اذلي جلأ  ا 

 بس يطة مكونة من غرفتني وصاةل قةش ليحاول ا كامل مثن مقدم

آاثر  ليخطب فتاة أ حالمه فأ زاحت الطبق وقامت ويه متسح أ

 :اجلرمية من عىل مفها وقالت

 ابتدي رجيمي من بكرههماما ... أ ان خالص -



 

 

. البس فس تان فيفي ..ه..أ ان موافقة عىل لك حاجة وكامن اباب .

 .بس اي رب أ عرف أ خس

يه الهناردة  ؟محمد اي أ خواي، أ لبس ا 

لهيا حبنان وقال:  رفع محمد رأ سه ونظر ا 

 ... ومش برتقاين ها تبقى حلوة أ ي حاجة من غري ديل-

 .أ نت زي العسلده  وعىل فكرة أ نت مش طخينة قوي

 

  

*************************** 
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 بويس عريس 



 

 

 اي بويس اي بس بوسة -

 أ يوه اي ماما -

طنط هتاين اخلاطبة جت ومعاها صور شوية عرسان وأ نت 

 .تتفريج وتنقي و ختتاري

 ازيك اي تونت  -

أ هاًل اي بويس وهللا تونت طالعة من بقك زي العسل ...خدي -

يه رأ يك يف العريس ده ...همندس برتول  شويف كده عىل طول ا 

 .س نة وامسه اتمر 28ه دوعن

 مل عىل بعض .. مش عاجبين ل  .. ده حواجبه بتس -

 ..طب مايسلموا براحهتم ...مش اخوات- 

 س تة وعرشين  طب بالش خدي ده دكتور أ س نان وعنده

 .س نة وامسه وس مي



 

 

من نص مليل رموشه قصرية وعنده ودن أ كرب ل  ده  -

 ش عاجبين ...مالتانية

تنطقي ... ال لكمي وتات هطيب شويف شويف .. ده بقى مش - 

 رايم ...

مدرس أ لعاب..شعره ساحي أ هه وال وصة عىل جنب أ هه ساحية 

 عىل عنيه 

 .وممكن أ لكمهوكل يفرق كل شعره من النص يوم اخلطوبة

 ل  شلكه بدلي وفالح  -

 !فالح- 

طيب استين شلكك عاوزة عريس كده أ س تاذ وهمندم ...ما 

 فيش غريه

 .هايت اي تونت وأ ان أ نقي لوحدي -



 

 

 .خدي اي ضنااي الصور لكها -

ده كويس أ بو عني خرضة ده حصيح شعره مفلفل شوية بس  -

يه  .مش مشلكة ...امسه ا 

زين ما اخرتيت اي بويس ...امسه جعلص أ بو املناديل ده   -

د ادلنيا وغين ومؤدب وعيلهتم كبرية قوي من ق دكتور بيطري

 .الرشقية

امسه مش عاجبين..أ ان عاوزة  ....مش عاوزه جعلصالالالال  -

 .ده

 .وريين..أ اااه ...معلش اي حبيبيت ده خطب خالص -

يه؟ -  طيب حاطه صورته ليه .... طيب ده امسه ا 

خمتلفة شوية اي بس بوسة  بس ده ال س تاذ حنفي..طلباته -

 .بالش منه



 

 

ا وخدوده كبرية -  .ليه يعين اي توونت؟ ده حىت عادي جدا

عاوز واحدة شعرها أ صفر وعنهيا خرضة وصارخة اجلال -

 ومش ....مممم..وأ نت جامكل هادي ايخيت رة ال نوثةومتفج

 .بيرصخ

يل حواجبه ا خوات ييجي اوافق اتمر الهطيب خالص -

 .ااس تحمل منظرههوأ مري هلل 

 .طيب هايت بقى بياانتك ابلاكمل استين ملا أ طلع النوته -

نا حيرس ين ب امحلد هلل وما شاء هللا عليه ر  اكتيب اي تونت ...أ ان -

 معااي ليسانس وابحرض املاسرت 

اي ساتر اي رب بتحرضي!!! ليه اي بنيت ...اللهم اجعل الكمنا -

 .خفيف علهيم

 .راءة والرمس عىل الزجاجقوابحب ال -



 

 

 .حلو وأ هو تلوين الاكسات والكباايت -

 نت نرت وعندي مدونة عىل اال   -

 .ابكتب خواطري ... وأ اكونت عىل الفايس بوك

طيب بتعريف اي حبيبيت هايت لك اليل نفسك فيه... وماهل  -

   ؟تطبخي

 طبًعا ومتابعة الش يف رشبيين  -

 وكل يف شغل البيت اي بس بوسة؟-

مبارح ملاما س ندويتش جبنة  - ممم ...بدأ ت اي تونت ومعلت ا 

 .بطامطم

 !!...طامطم  -

يه علشان  طب طلباتمك كده يف الش بكة واملهر واحلاجات دي ا 

 .س اتمر سأ للو البامشهند



 

 

ا   -  أ ان متواضعة جدا

حنا   انسهل عليه لك حاجة ... شويف اي تنتوتة هوا 

 عاوزه ش بكة أ ملا  زي رهيام، 

 وهمري مايبقاش أ قل من سوزان، 

 واخلطوبة تكون يف فندق كبري زي هوايدا، 

لهام،   والفرح كامن زي ا 

 وشهر العسل يف تركيا زي عال، 

بتساموعاوزاه عنده عربية زي خطيب   .ا 

 مني لك دول اي بويس؟-

  .بنات معي وخايل-

يه اي بويس؟ -  الال حصيح أ نت امسك احلقيقي ا 



 

 

 زم يعين اي طنط ال-

 أ يون اي حبيبة تونت -

 .ابتعة مصباح الشحات أ بو جنمة -

 ومش عاجبك جعلص....جعيب!-

********************* 
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 سامح

يوم مامته يف سامح شاب طيب وبيدور عىل عروسة ...

 ندهت عليه:



 

 

 

 سامح سامح. -

 أ يوه اي ماما. -

طنط هتاين اخلاطبة جت تعاىل قول لها عىل مواصفات  -

 .العروسة اليل نفسك فهيا

 ا زيك اي طنط. -

بسم هللا ما شاء هللا ا زيك اي سامح وهللا كربت وعاوز  -

 عروسة.

حسن أ ان دخت اليق عروس يت عندك ... الاي رب بقى أ   -

 . العرايس اليل شفهتموتعبت من كرت

اي رب ... ها قول اي حبييب علشان أ كتب .. استىن ملا أ طلع  -

 .القمل والنوته



 

 

 عاوز واحدة متفجرة ال نوثة. -

 نفجارات.الليه بس اي بين ربنا يكفينا رش ا -

   .وعاوزها قنبةل كده ملا تظهر يف أ ي ماكن -

يه ... مايش هأ كتب -  ليه بس ما تعقل اي بين والال ا 

 .أ هه .. أ ون .. ب ... هل 

وعاوزها شعرها حرير وبهيفهف كده عىل خدودها زي  -

الرشارة اليل بتطلع ملا الواد س يكو املياكنييك بيشغل مكنة 

 .اللحام

 .سهةل دي الكرايتني حلها اي سامح .. اليل بعده -

 .تكون عينهيا خرضة وواسعه ومدورة -

عينهيا حلوة  هتحسدك اي بين بالش مدورة دي .. هأ كتب -

 .وخالص



 

 

طيب .. بس اكتيب كامن ا هنا تكون مش قصرية علشان  -

 .ب وكدهالتعرف تنضف النجف وفوق ادلو

 .حاارض ... طويي ... يل ... ة .. زي راس .. ال .. عبد -

   .وبقها صغري وبتعرف حتط روج -

 .ما لكهم بيعرفوا هيالكوه يعين ... بقها ص ..غ ..ي .. ر -

 رفيعة وتكون شايةل اللوز واللحمية ...ومناخريها  -

 .زم تتنازل شوية اي بين الطلب ده كتريالالال ... ال - 

 خالص مش همم .. أ مري هلل. -

يه كامن -  .وا 

وعاوزها رقيقة وبتعرف تتلكم كده ومدردحة وفامهه لك حاجه  -

 .مش قفل



 

 

 .وماهل ... مد .. ر .. دحة -

 .يبة وخامبس حمرتمة وبريئة وما بتطلعش مهنا الع  -

 !مدردحة وخام اي سامح -

آه. -  أ

 !وفامهه لك حاجه وبريئة اي بين -

 أ يوه. -

 !ومتفجرة ال نوثة وبتفرقع اي حبييب -

 .وز اكم مرة يعينا اجتأ يوه اي طنط هو أ ان ه -

 مكل اي سامح. -



 

 

حتاجش أ بص اجتوز ملكة جامل يعين ما ا اعاوز أ حس ا ين ه -

ر مقر ... ماكل اي طنط بتبيص ل ي بنت بعدها .. عاوزها مقر مق

 لوداين ومناخريي ليه؟

أ بدا اي حبييب بتأ مل فيك ويف جامكل ووسامتك ...  -

 خلصت؟

 .كفاية كده أ ان قنوع ويه دي بس طلبايت -

طيب تعلميها، ثقافهتا، دماغها، ا خواهتا، مش عاوز حاجة  -

 .متفجرة كده والال حاجة

 مش همم ... شلكها أ مه حاجة  .ال  -

يه؟  - ماكنياتك ا   طيب ا 

 اي مامااااااا ... -

 مس تعد تدفع اكم همر وش بكة والشقة اكم أ وده؟  -



 

 

 اي مامااااااا ... تعايل طنط عندها أ س ئةل. -

 أ يوه اي هتاين؟  -

فني اي حبيبيت شقة ابنك اليل احملروسة متفجرة ال نوثة  -

ماكنياتمك يف حدود اكم  .هتعمرها وتتفجر فهيا وا 

 ما قالكيش. هو سامح -

 !ل  الرصاحة ... هو ما قاليش -

 

 عاوزين عروسة بنت انس طيبني كده وبيشرتوا راجل. -
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 املالفظ سعد

عملواكده...وخليين أ وصف لمك أ ربع  انس ملا تفضفض معامه ييف

 مواقف:

 (يف أ ايم الامتحاانت)

 اال متحان قرب ونفيس أ ذاكر -

 ا تلحق مافيش وقتهمش  -

 اول أ لقط ميكن ربنا يكرمينهحأ هو  -

 .زم تذاكر من أ ول الس نةالماينفعش أ صاًل اكن  -



 

 

 متحانالأ ان حليت وحش يف ا -

 شفت مش قلتكل طول معرك فاشل -

 أ ان قليب مقبوض -

 .اتسقطهيبقى  -

  أ ان خايف -

 .زم طبعا ختاف مافيش أ ملال -

.... 

 "يف اخلالفات الزوجية"

 وتروح عند أ هلهامرايت مدوخاين ولك شوية تغضب  -

 طلقهاأ  أ ان لو منك  -

 طب ليه بس أ ان حبهبا -



 

 

 .جتوز علهيا زيزي وأ دهباا -

 .....يه بس ساعات بتتغندر عليهالالال  -

ولع لها يف العباية الربتقاين ...واحرق قلهبا عىل الطرح  -

 .الفوسفوري

 يه طيبة مش عاوز أ جرهحا بس املشلكة مامهتا -

بلغ عهنا وقول ا هنا  بص أ ول ما حامتك عيهنا تروح يف النوم -

 .ا رهابية

 يه عارفة ا ن رويح يف العيال وبتس تغل كده -

 .اقتلهم واقهرها علهيم- 

 مش قادر أ عيش من غريمه -

   .انتحر علشان حتسسها ابذلنب -

....... 



 

 

 

 

 )يف املرض(

 أ ان رحت لدلكتور -

  ).......( وحا أ معل معلية علشان لقى عندي

 .ربنا يسرت-

 ماكل بتقولها كده؟ -

 مافيش بس.. ربنا يسرتال  -

يه ال ا يش يلهويل من هده اليل   ).....(طب قول يل هو ا 

 .بطين

 بالش تعرف أ حسن..وربنا يسرت -

يه؟هطب يعين  -  ا أ موت والال ا 



 

 

 .لكنا حامنوت و ربنا يسرت -

 .طب أ ان خايف ومرعوب وركيب بتخبط عىل اجلريان -

 .بالش ختبط علهيم ابلليل وربنا يسرت -

...... 

 )عند شكو  الزوجة من زوهجا(

 حاسة ا ن جوزي متغري من حنييت  -

 .الرقاصة فيفي يبقى ا جتوز عليكِ  -

 بعد الرش..أ ان اليل حاسة ا ين مش زي زمان -

 .أ صكل لظلظيت وبقييت ش به فوزي -

 عندك حق أ ان فعال بقيت غريبة. -



 

 

وبقييت كئيبة كامن وودانك قشفت ورموشك وقعت ومعودك  -

 .الفقري بريقص مااكرينا

 ؟بس ديم خفيف حص  -

 .مش واخدة ابيل قوي -

يه رأ يك ممكن أ قص شعري زي مييس مثال أ و أ رضبة  - طب ا 

 ال يف اخلالط زي ش ياكاب

 .اخلالط احترق -

 امعل رجيمي زي بتوع الراحب ال كرب هطب *

 . طول معرك طخينة اي أ مينةفاحلال راحب وال و -

 .اشرتي لبس اجلديدهطب  -

 !مش ملا ختيس ال ول -



 

 

 احاول أ جدد حيايت وأ لبس هل جيبة بكرانيشهطب  -

 .وجتددهيا ليه مش ملا تعريف ال ول هو اجتوز عليك والال ل   -

 طب هو برده طيب وابن حالل -

 مهتيأ كل ده بيالك الفول ابملعلقة. -

 ذكرايت حلوة مع بعضده احنا لنا  -

بأ مارة ما زعكل من س بع س نني كده وقال كل اي فاشةل ملا  -

 .البامية احترقت

 ؟أ نت بتفكريين ليه -

زم تسييب البيت وتطليب الطالق ده العلشان تفويق أ نت  -

 .مش حاسس بيك

 لناس دي بتبقى عاوزة بس حد يسمعهاا اي طيبني"



 

 

 الكم وبس

 ".مسعومه وقولوا لكمة حلوة، افرحاننيوبيمكلوا حياهتم اتين ومه 

****************** 
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 عروسة املودل

 البنات كده عرايس يف مودل كبري

 من أ ول ما تتودل

س تاذ كامل اليل جاب كل خييل كل وعقبال ما مربوك اي أ  -

 تشوفها عروسة

  علشان تكربي وتلظلظي وتبقي عروسةلكي اي حبيبيت -

 حدوتة احيك كلهبة تيته تعايل حبي  -



 

 

ملا يتجوزوا ويعيشوا يف تبات ال ومش بتكون حلوة وملتوتة ا  

 .ونبات وخيلفوا صبيان وبنات

 وتبدأ  البنات تكرب وترمس

 عروسة املودل((

وتشرتي )عروسة( ابريب وتلبسها وتقلعها وترسح لها وتلون 

 خدودها ابل لوان الفلوماسرت

 .وختلع دراعاهتا وتكرس دماغها

فساتني الزفاف وادلبةل والطرحة وصور وبعدها تتفرج عىل 

 اخملطوبني وحتمل

 واتربجمي اي عناايت عىل كده

 شغلتك يف احلياة تبقي عروسة

 اللبس والتفكري علشان كده واحلمل يف حدوتة واحدة بس



 

 

 واحدة بس

 !مافيش أ ي طموح اتين

  اي بنوتة

 ما ختليش حلمك يف احلياة عريس وبس

هنا حتققهخليك أ نت حمل لك الناس بتمتىن   ا 

نك  آت خيل الناس تعرف ا  اجنحي وامعيل ا جنازات ومفاجأ

 خليك يشء ممزي و  موجودة

 بفراغال احتيس بوجع وهش م وقهتا حىت لو العريس اتأ خر

 اتكوين فاضيةهل نك مش 

 .ل ن يف فرحة اتنية وحمل اتين وجناح لسه بيمكل يف حتة اتنية

 وقلبك معران



 

 

 .مش هايدق عىل الفايض

************ 
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 وجع

نت قاعده جنب جوزها يف البلكونة وشايهل بنهتا القمر اليل اك

نه بيبص لواحده  !ش هبها, رسحت شوية واكتشفت ا 

 جعباك؟ -

 ممم .. برصاحة؟ -

 .أ يوه برصاحة -

 مجيةل قوي. -



 

 

 نفسك فهيا؟ -

 برصاحة .. قوي. -

يه اليل جعبك فهيا أ صال -  !ا 

 .عامهل كده زي القشطة -

يه اليل مأ خرك؟ -  طيب وا 

 .مش جاهز ماداي ... املوضوع موضوع فلوس بس -

 اي سالم! وماكل متأ ثر كده. -

 .خايف واحد غريي خيطفها مين -

 

بنهتا عيطت ... قامت وطبطبت علهيا ونميهتا وغطهتا ورجعت 

يدها يف وسطها وقالت  :هل ... ووقفت وحطت ا 



 

 

 

 لو معاك فلوس ... -

هااستىن حلظة كفايه اليل أ ان فيه ...  من غري ما تمكيل مش -

 واليل شفته من يوم ما اجتوزان

 

 :دمعت شوية وبلعت ريقها ومتاسكت وبصت هل بثبات, وقالت

 ارىض ابليل معاك واشكر ربنا. -

 !!هو أ ان اش تكيت ما أ ان صابر أ هه -

 ربنا يرزقك ال حسن   -

 أ صال ما فيش أ حىل مهنا. -

 !ليه يعين -



 

 

 ال ...أ روع وال أ نضف وال أ حىل وال و -

 كفاية .. كفاية. -

 

يديه  !!ودخلت وغابت شوية ورجعت بش بكهتا وحطهتا بني ا 

 

 خد بيع ش بكيت وخد الفلوس. -

 !لدلرجة دي -

أ يوه أ ان حببك أ كرت من أ ي حاجه يف ادلنيا مش همم ادلهب  -

 .أ ان املهم تكون مبسوط وحتقق اليل نفسك فيهال الفلوس وال و

يق الحبيبيت .. بس بأ قول استىن شوية ميكن أ  تسلمي اي  -

يه  .عربية اتنية موديلها أ ش يك من دي والال ا 



 

 

  .وماهل اي حبييب -

 طب ش ييل الش بكة وهايت شاي. -

 

 حارض. -

 

 

********** 
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 لزواراب أ هاًل أ هاًل 

تقول و  د جتري ويه فرحانةالالوو  عارفني ملا جرس الباب يرن

 ..لشان يف ضيف جايع  هييييه



 

 

 ؛ضيوف تفرح يف

يةل كده ومهبجة ومبتسمة وخفيفة وظريفة وبتيجي معاها مج  

 .الفرحة وتراتح ملا تشوفها وتتلكم معاها

  ؛ويف ضيوف كئيبة

يجي ومتيش تزود مهك وقلبك يتقبض وأ ول ما ميشوا تقول ت 

 ....امحلد هلل

 : حاجات ما بناخدش ابلنا مهنايف؛ عىل فكرة

لكنا -علشان يس تعدوا  حاول تتصل قبل الزايرة وتس تأ ذن

وأ كد علهيم لو الوقت -بنحب يبقى شلكنا حلو قدام الضيوف 

 .مش مناسب يبقى بالش

 مه يفرحوا بيك(ال أ نت تنبسط وال بدل ما تروح ختنقهم و(

 البس حلو وخيل شلكك حلو واحضك



 

 

 .لو يف أ طفال يف البيت فرحهيم ولو ببونبوانية حاحيبويك قوي

 ي غلبانة برده(وهايت ملامهتم شوكوالتة د(

لو راحي لزميكل ما تقفش يف وش الباب علشان لو أ خته احللوة 

 .فتحت ما جترحش البيت

ولو مامته ما تدخلش رقبتك الطويةل وتقول فني محمد اي طنط (

 وتبحلق ميني وشامل(

بالش تبقى زي املغص والصداع النصفي تكبس عىل نفس 

وتكرههم يف الناس وتقعد س بع ساعات وتش تيك من لك حاجة 

 .ادلنيا وأ نت مكرش وقرفان

 بالش تطب عىل الناس جفأ ة ومه مش حمرضين نفسهم 

الغس يل يف الصاةل، الراجل ضارب مراته وعيهنا وارمة، بنهتم (

 جاي لها عريس ومتسشورة(



 

 

ملا حد يقدم كل حاجة ما تتقرفش وتكرمش مناخريك ولك 

 وارشب جرب خواطر.

 ما هو زي الفل( )كرت خريمه وبعدين ماهل السحلب

ما تقعدش يف كريس اكشف البيت اختار ماكن مس تور 

علشان البيوت عورة وأ نت كامن اي حبيبيت بطيل تبيص هنا 

 وهناك

ملا تروح تزور حد مريض خليك خفيف وقرص، دقايق وسيبه 

دراج اليراتح وما اتخدش معاك ابنك اليل بيحب يفتش يف ا

 ا زاي خطبت زيزيوبميوت يف رشب البيبيس وتقعد حتيك هل 

 .سه ينام وخصوًصا لو عامل معلية هو بيكون تعبان ونف 

 



 

 

لها قّصة ما تروحيش جلارتك وترغي معاها الصبح وحتيك 

رسحت شعرها وجوزها ال ويه لسه ما طبختش وحياتك 

يدخل ويه انس ية و قاعدة تتلكم مع حرضتك فيتخض من 

 .منظرها وجتيهل جلطة س يبهيا تطبخ

بتلو الشخصية اليل ب الء بالش نظام ... اي زتورهيا بيهتم فيه ا 

  اي ضناايعيين اي خيت

 هللا يكون يف عونك

 كل كبري معلشمِح 

 ما تزورهياش أ حسن(  مش انقصاكِ (

د الغي الزايرة ل ن أ همم يف الوقت ده اللو يف امتحاانت عند الو

 جتوز علهيا الصدقة



 

 

دول ل نه يف خطر  واي ريت جوزك خيرج مع جوزها اليومني

 .هيمواجلريان لبعض

يف انس مش بتحب حد يدخل بيهتا ابجلزم وبيتأ ذوا جدا جدا 

 بالش تضايقومه واقلعوها ملا تدخلوا جنب الباب

 وخصوصا لو ادلنيا بمتطر وبتحبوا تلعبوا يف املاية((

زم قبل ما الد الناس اليل بزتورومه الدك بيلعبوا مع واللو و

 لعب ويرتبوا املاكنمتيش ختلهيم يلموا ال

 .اتدعي عليك ويه بتلمهم لعبة لعبةهعلشان 

 زم تعلقي عىل لك حاجة يف البيتالمش 

 يه الكنبة دي مش اكنت هناك، أ نت نقليت الرسير هنا ليه؟

 وجبيت السجادة دي امىت وباكم؟

 .أ نت راحية تزورهيا مش حتققي معاها



 

 

 بالش تقولهيا الالكم اليل جيرح ...

 !وشك أ صفر كدهماكل خاسة و 

 !أ نت طخنيت كده ليه

 !ماكل متهبدةل كده

مبارح طبيعي تبقى   ... فظيعةما يه اكنت بتطبخ من ا 

نك زهقيت مهنا ل ن الزايرة  اي فظيعة وأ نت كامن ...عارفة ا 

طولت بس ما فيش داعي ترصيخ كتري وتلطيش يف العيال 

وتشدي شعر بنتك وهتبيش ابنك لك ما يعدي علشان 

نه السبب.  الضيف بيتكسف وبيبقى حاسس ا 

 تعبانة ما تعزميش حد((



 

 

أ حىل حاجة الس تات تقعد مع بعض يف ماكن والرجاةل يف ماكن 

ايخد راحته وملا تضحيك مع صاحباتك زميل اتين علشان لكه 

 . جوزك وجارمك ما يسمعوش حضكتك ويترسعوا

 لو أ نت املعزومة لكي ...

 حمروقلكي حىت لو ال لك 

 حرام عليك اي مفرتية

دي طول الهنار واقفة عىل رجلهيا ونكدت عىل جوزها علشان 

 العزومة وس نيهنا

 وما تعمليش رقيقة ومش قادرة ومعدتيش مليانة

 .ارفينك وفأ سينكع

 وأ خرًيا

 خدوا نية ل ننا بننساها



 

 

 ))عيادة مريض، ا دخال رسور عىل مسمل، حب يف هللا

********** 
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 بنت انس

 دهيا عىل بقهايكهتا ش يك وبتحط ا  حض أ صلها أ رس تقراطية

 مش كرررر هقهقهق ولوزها بترتعش((

 مش بتتلكم ويه بتالك وبمتضغ ويه قافةل بقها 

 ابلشوكة والسكينةبتالك البيزتا 

 انس( )مش بترضهبا مثلثات زي

 لساهنا معووج وبتنطق احلروف برقة



 

 

 .بتقول مش رحت..مش أ لكت ...مش عرفت ...

 بتقول مرييس

 شكرين اي مع احلج(ت مش م (

 اباااي

 يكو(ل وع الممش س(

 وبتقول زي ما بأ قول حلرضتك اي اتاوونت

 بؤكل كده اي طااانط(ي م )مش ز 

 .الكريس وبتسمل بضوافرهابتقعد عىل طراطيف 

يه تقلية وفتة وبرامي وايااي بقى  .مش بتعرف يعين ا 

 بتفطر كورن فليكس

 مش س ندوتشات الفول((



 

 

 مش بتالك رجنة وفس يخ

 فاهتا نص معرها((

 فراخال مسك وال معرها ما نضفت و

 يف دي اي خبهتا((

 لك ش نطها من عند

Abo Nesma 

 ماركة وكده((

 والشوزات من عند

Happy gazma 

 دي جزم فرحانة و بمتيش لوحدها((

 جدها أ صهل تريك وجدهتا جبنة تريك



 

 

 خال مامهتا عنده فيال عىل ترعة احملمودية 

 نش(الويف معدية ...أ اااا ...قصدي (

 دي مواصفات بنات الناس حسب تقيمي الناس

 عىل فكرة

احملجبة احملرتمة املرتبية اليل بمتيش زي املالك وما حتسش بهيا 

 انس برده بنت

 واليل بتغض برصها مش علشانك..علشان ربنا..برده بنت انس

واليل بتغري طريقها ومتيش من طريق أ طول علشان ما تعديش 

 عىل قهوة ...بردة بنت انس

واليل ساكنة يف بيت بس يط ولبسها بس يط وما تعرفش 

 ماراكت ...برده بنت انس

 واليل بتالك فول وطعمية وشاطرة يف التقلية بنت انس



 

 

واليل بتتكعبل يف عبايهتا علشان طويةل وجزمهتا كوتيش ... برده 

 بنت انس

شكرين.. برده ا بتعرفش فرنساوي وبتقول شكرا ومت واليل م

 .بنت انس

 وسالمو عليكو.

  

************** 
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 مش ية الس تات

 للس تات أ كرت من مش ية عارفيهنم؟

 مش ية البطة املرحة

ودي ملا الست من دول بتلبس كعب عايل ويه هالمية حبتني 

سالسل وفيوناكت فيه  وغالبا اجليبة أ و الفس تان حبزام 

زل وبراكني واهزتازات زي عروض فرقة الفنون الوبتحصل ز

 الشعبية كده.

 وأ لف مربوك 

 مش ية العسكري

اتالقوها مندفعة ومايشة هدي بنوتة طيبة بس يه جخوةل جدا 

 بسة كوتيش وما برتجعش لوراالة الكتب وبرسعة وحاضن



 

 

وخمضوضة وبتربق وبتبص حوالهيا كتري زي املدمنني ودي غالبا 

 بتقع وبتتكعبل يف رابط اجلزمة

 .وعندها ا صاابت كتري

 وأ لف سالمة 

 مش ية البجعة

ودي أ عراضها بتظهر ملا البنت بتلبس جزمة البالريينا الفالت 

هنا جبعة من اليل بيغرقوا دي بتاعة البالية ووقهتا بتكون  مقتنعة ا 

يف حبرية البجع ما تقلقوش وسيبوها تعدي الشارع حىت لو عىل 

 .طراطيف صوابعها وملا توصل سقفولها

 وربنا هيدي 

 مش ية الربنسيسة



 

 

...قصدي عندها ا حساس ا هنا من الس ياح أ أ أ  ودي ساحية ...

آاثر فرعونية  وبتتفرج عىل الناس يف الشارع ك هنم حتف وأ

يدهيا قصريةوبت  كعب بتلبس و وتعلقها يف ذراعها،  ش يل ش نطة ا 

عايل جدا ونضارة مشس وعقد كبري أ د كده عىل صدرها وبتعقد 

 الطرحة زي ماجدة يف ال فالم بتاعة زمان

 وربنا يشفي 

 مش ية بنت ادلاخية

مش عارفة ليه بيقولوا عىل الست الوادلة كده رمغ ا ن يه اليل 

  مامهتا داخية مش

رسحانة و بمتيش عىل هملها يف خطوط لولبية غري  ودي أ صاًل 

مس تقمية ورجلهيا بتلف عىل بعضها وبتتفرج عىل لك الفتارين 

 .واحملالت ويف الآخر مش بتشرتي حاجة



 

 

 وربنا عىل الظامل واملفرتي 

 مش ية املثلث

 ودي ثنائية غالبا بيكونوا أ ختني

 أ و بنتني أ حصاب أ وي

 بعض ودي راس املثلثزقني راسهم يف الاتالقهيم ماش يني ه

 وجيباهتم أ و العباايت انزةل عىل واسع ودي قاعدة املثلث

مهنم متشعلقة يف دراع الطويةل ولك شوية يتوشوشو  قرصوال  

 ويضحكوا

 بسني كعب عايل بيعملوا دوشة الولو 

الطويةل مهنم بتتكعبل يف القصرية وبيقعوا  ..بسني فالتالولو 

 سوا 



 

 

 . اعرتيف وقويل أ نت بمتيش ا زاي

********** 
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 الشاويش عطية

هنا مجيةلال عطية وال و عىل فكرة مش شاويش   غفري ...ا 

 وبنوته..

 اللكمتني دول ال وما بينكدش عىل البنات ا  

 كده وأ نت خارجة وحطي يف وشك حاجة حبيبيتلبيس ايا

 ايبصكلهطول ما أ نت عامةل كدة ماحدش 

 ا تتجوزي وقرصي الطرحة ديهومش 

 بقها وقالت لكمةولو البنت فتحت 



 

 

 !يقولوا لها .... خلييك قاعدة وخىل احلجاب ينفعك

 لك الش باب والرجاةل ما بيحبوش املقفةل.. اي مقفةل 

 حمرتميبقى و واملشلكة ا ن يف ش باب بيسمع وبيعمم وخالص 

 ويقول كل أ ان عاوز عروسة فامهة

 بالش املقفةل قوي دي 

  !فامهيهنا  مش يه مش مقفةل أ نتوا اليلال 

هنا بتخرج ابحل مش نقاب قدام الش باب جاب أ و ال معىن ا 

 .الغرب تبقى غفري

 مش خمبية جوز فراخ حتت العباية عىل فكرة ومافيش أ رانب

بسه المش معىن ا ن طرحهتا طويةل ومش بتحط ماكياج و

 .نيت تبقى شاويشاجو 



 

 

مش معىن ا ن طرحهتا عادية ولبسها بس يط تبقى ما عندهاش 

 .أ نوثة

هنا جدعة  .وبتعمتد عىل نفسها تبقى راجل مش معىن ا 

هنا واثقة يف نفسها تبقى غفري  .مش معىن ا 

اليل ماش يني يف  اجلال لو شديت ودهنا حاتسقف زي البنات

 .الشارع 

 اتغينهعىل مناخريها ولو خبطهتا 

 احتط مونوكري هولو كعبلهتا 

 تضحكاهشديهتا من خدودها  ولو

نه بيتحط  أ أ أ  ا اتلكه .... هولو شافت الروج  ...قصدي عارفه ا 

 عىل الشفايف

 بكرانيش وعندها جيبة وهللا وفس تان



 

 

وبترسح شعرها لك س نة مرة امحلد هلل بعد ما تس تحمى يف 

 العيد الكبري 

 الفرق بني البارفان واجلالنس ةعارف

 ا ن البريوسول مش مزيل عرق ةوعارف

 املودة ...أ و املوضة  ةعارف

 بتحب اللون البينك

 )ليه ةبتحبه مش عارف )لك البنات

 بتحب القطط وادلابديب

 ))وبتشرتي ماديليات وسالسل وعقود كتري

 برتمس ورد ويه بتذاكر وخطها منيل

 بتقرأ  شعر



 

 

 (يه مش فاهامه بس بتحاول)

يديك ورقيقة  يدهيا أ صغر من ا   ا 

 زهيا زي البنات الروشني وميكن أ حىل كامن، 

ملا بيكونوا يف  برتقص مع البنات صاحباهتا وبتسقف وتغين بس

 البيت

 نفسها تعيش

يه بس عارفة ا ن نظرة رضا من ربنا أ حسن من 

مليون نظرة ا جعاب من الش باب اليل يف 

 .الشارع

ايزنل هتكون زوجة ساترة نفسها وحمافظة عىل ال مانة ويوم ما 

 .ينور يف البيت و القمر ويغسل املواعني



 

 

نهبار يف الشارعالمش   زم تلبس بنطلون وتعمل لنا ا 

تطلع نص شعرها من الطرحة وترمس  ويه خارجة زمالمش 

 عينهيا زي كيلوابترا علشان تبقى بنوتة

كسسوار اك  المش  ن حنطور مايش يف الشارع زم تلبس ا 

 علشان تلفت نظرك

 هنا مس تورةال  يه ممكن متيش وما حتسش بهيا 

  وهللا بنوتة

 .بالش تظلموها

************************ 
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 غلطة

 بتيجي تدور عىل نصك التاين أ حياان ملا



 

 

 بتحتار شوية

 ساعات بتسأ ل وتعرف عنه غلطة

 تقوم تتعقد من لك البنات أ و لك الش باب

 غلطة!

نسان واحد ب يف انس بتغلط س ما نقدرش نعمم الغلط علشان ا 

( غلط غلطة   )ملزتم ظاهرايا

 وبيالك والعياذ ابهلل ترمس يف الشارع 

 وبيرشب اس تغفر هللا العظمي اي رب فانتا ابلتفاح 

 ال لك جييل كوامنتقبة اس تغفر هللا العظمي بت حمجبة أ و أ و أ خت

 يبقى لك امللزتمني كده. 

 ل  طبًعا

 عىل فكرة بقى 

نه بيطلع نور من ودانه %111مافيش عريس متدين   دلرجة ا 



 

 

  ومافيش عروسة متدينة دلرجة ا ن مناخريها بتنور

 ظر عن ا ن دماغها بينور ابلطرحة الفسفوري ...()بغض الن

 ومش لك شاب بدقن يبقى مالك من السام..

 ممكن يكون بوشني واحد بدقن والتاين ل  

 بس يف مهنم فعال انس زي س يدان يوسف وزي الفل 

 بسة نقاب أ و طرحة طويةل مالك ...الومش لك اليل 

 ممكن تكون رشيرة وبتغتاب الناس.

 )ويف مهنم بنات عسل زي بنات شعيب كده وزي القمر 

 ويف انس مش متدينة بس بتحهبم

 رحية ال التدين مش بيبان قوي ومالوش لون و

 ابلكيلوال التدين مش بيتقاس ابملرت و

 اال ميان ا حساس جواه

 ا تشوفيه ا زاي؟ه



 

 

بس القميص الاكروهات ال خرض وقافل زراير اجلاكيت الوهو 

 النص! البين وفارق شعره من

 اخلشوع جواها 

 ا تتفرج عليه ا زاي من وراء احلجاب!ه

 زم نعرف كده من ال ولاليبقى 

 مافيش حد مثايل

 الغلط مش عام

أ نت مش مالك وكامن هو مش مالك وماحدش بيطري 

 .اخلشوع جوامك جبناحات وقت السحر

 لك واحد فينا جواه خري 

 ونفسه ربنا حيبه

 يف أ ساس يات دي اليل ندور علهيا..

 )طول شعرها مثال ومناخريها صفرة وشعرها أ خرض (



 

 

 وهو فلوسه ومرتبه..كده يعين(

 ..قصدي ...ال ساس ياتأ أ أ  يوووه ....

 احلوار همم مرة واتنني

 واخلطوبة أ صال علشان كده.

 ن حاجه ملا تروح ختطب وملا جييكل عريس تبقى طبيعيحسأ  

 تلكم برصاحة وبوضوحت 

 اليل قدامكوتسأ ل سؤال بريء وتشوف رد فعل 

مش عارف تتلكم قول هل أ ان مش حمرض الكم لو حابب تسأ لين 

 عن أ ي حاجة 

 ولك ما يسأ كل أ و تسأ كل حتاوب وتقول طيب وأ نت ؟

 وتقلب السؤال عليه

 نسان بتفضحه وتس بقه لو اكن صاحل بيتعرف رمغ أ نفه المسعة ا

 ا يشوفوه يف املسجده



 

 

 ومعره ما عاكس ايرة 

نه مش ب   يتفرج عىل تفيدة ويه برتقص وحصابه عارفني ا 

 الا تاليق الناس اكشفاه مثهولو اكن خبيث 

 شافوه وهو بيقزقز لب يف البلكونة 

وكامن شافوه أ كرت من مرة وهو بيرضب س ندوتشات الطعمية 

آاثر اال دمان ابينه عىل خدوده و ووشه.   وخملص فلوسه علهيا وأ

 زم تسأ لوا عليه ال

آن ما ترفضهيوش علشان مش ملتحي رمغ  نه حافظ نصف القرأ ا 

 ومصيل وابر بوادليه.

بسه عباية العادية رمغ ا هنا وما ترفضهاش علشان طرحهتا 

 سعة وبنغطس وندور يف مك العباية علشان نسمل علهياوا

 ال خالق هممة قوي 



 

 

 ادلين لكه خلق مفن فاقك يف اخللق فاقك يف التدين.

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

28 

ا  نوع اندر جدا

 البناتيف نوع اندر من 

 بيبقى عندها ا حساس ا ن أ هل العريس فالحني ومش مودرن

ن أ هلها من طبق  أ رىق ةوا 

 :وبتبقى يه واخواهتا البنات أ و صاحباهتا عاملني كده 

 شفيت بيقولوا عىل البارفيوم ابرفان..ههههه-

 (تنني غلط أ صال امسها كولونيا الأ نتوا ا)



 

 

بومبونرية فضة احلقوا دول جايبني جاتو هو مش املفروض -

 اااالوفهيا شوكو

وتزعل قوي لو خطيهبا مش عارف 

 نتاكور..والش ميزي..والتونيك..والاالب

 .#$@/&&* 

 وتبص هل شذرا لو قال شكرا اي طنط

 ( نتاأ صلها بتقول ملامته مرييس اي توا(

 ال م يوموتنكد عليه لو ما جابش ملامهتا فازة كروازينية يف 

 )صوف وممكن تقتهل لو جابلها شال(

وتقعد تنتقده وتقول هل قول كده وما تقولش كده وهات دي 

 كده وماتعملش مناخريك كده وارشب كده.

يه اي ضنااي أ معلهوكل عىل الغدا   ولو حامهتا سأ لهتا حتيب اتلكي ا 



 

 

 تطلب بياكات ابلشامبينيون وسالزيون وابس تا 

 ويه مش عارفه الالزانيا دي مرمه والال شتمية  

 تعيش يف دور ال مرية واخواهتا ال قزام الس بعةوملا تزورمه ب 

 أ و بنت السلطان اليل جاية من مملكة الكرانيش

 وبمتيش عىل طراطيف صوابعها جوه اجلزمة 

 وبترشب املية ابلشوكة والسكينة

 ايبنات

 ما تصعبوهاش كده وخلهيا سهةل

 دول انس طيبني 

 .وأ ههل دول مه اليل ربوه وكربوه حلد ما جه وخطبك وجعبك

  اجملد للبنات اليل مش بيعملوا كده



 

 

*************** 
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 نصاحئ ل م العريس

 ابنك راحي خيطب أ لف مربوك 

 دي شوية نصاحي من واقع الكم البنات والس تات

 والرصاحة مه أ واريب وبياخدوا ابهلم من حاجات جعيبة 

 شويف 

 قويل ال بنك ما يفرقش شعره من النص 

 وكرمي ومنك هلل اي ظاملةلو هو متابع مسلسل فاطمة 

 .أ نت السبب ليه قلتيهل ا ن شعره انمع ...



 

 

بالش الشعر  رجوهل هالبنات بتحب العريس اليل مظهره في(

 (.املسبسب وبالش يتسشور

 ركزي عىل الرشاب

 لو لقييت الفردتني مش لون واحد

 يبقى ابنك عنده معى أ لوان هاتيهل فردتني لون بعض ...

يق عىل البنطلون الزم يكون الالبنات بتبص للرشاب و

 .والقميص

 الش ياكة هممة((

بس حظاظة وحاطط جل يف شعرة وفاكر نفسه أ محد اللو 

 ..يف الفيمل حلمي

 الش تكسفي نفسك واهريبب

 )استين عليه س نتني حلد ما يعقل ال ول(



 

 

 ا ايلكهمش لكهمم أ و جاتوه  قوليهل ملا يقدموهل كيك

 وابقي هاتيهل وأ نتوا مروحني ...

 ا حتيكها تتفرج عليه و وه البنات بتستىن اللحظة دي(

 (أ واريب  لصاحباهتا يف التليفون..أ واريب

 خليه ما يتفسحش بعنيه يف الصالون والس تارة

 .والرباويز والسجاجيد وهو بيلكمها..عيب ...عيب

 وبطيل أ نت كامن((

 واستنوا ملا يقوموا جييبوا العصري واتفرجوا برسعة 

 زم يقص ضوافرهال

 زم يكون نضيف وظريف ولطيفالل هنم بياخدوا ابهلم مهنا و

 .وحيط ابرفان ويلمع اجلزمة



 

 

 بالش الكوتيش وبالش الصنادل((

 )ا توافقهمش بصباع )ولو لبس شبشب 

يديمك حاجه   خدوا يف ا 

 ته أ و توراتيةالكيلو شوكو..كيس جوافه سبت برتقان

بهيا  ا متسكهاهل وتذهلها تقول عليه خبيل و هلو ما جبتيش (

 )طول معرمه

 ليه يلبس مقيصخ  يه مش انقصة خنقةزم بدةل وكرفتة المش 

 واي ريت يكون مكوي

 وبالش النضارة الشمس 

  .أ نتوا أ صاًل راحيني ابلليل



 

 

ا همش طول ما أ نت قاعدة تشكري فيه كده كده مش 

 .لشان أ نت مامته ما تتعبيش نفسكع  يصدقويك

 )ووفري حصتك وارشيب العصري وأ نت ساكته(

 خدتوا معاد ما تلغهيوشالو 

 تأ جليه ل ن بيكون يف طواريء يف البيتال و

والبنت بتبقى قاعدة ابلهدوم من قبلها بتلت أ ايم واجلزمة بكعب 

 .ا يدعوا عليك وعليههعايل وضيقه 

 اتصيل ابلتليفون قبلها واس تأ ذين بذوق((

نه اكن بينادي عىل سوبر مان من الش باك وهو  بالش تقوليلهم ا 

 صغري

 وما حتكيش عىل اليوم اليل اته فيه يف البحر.

 )يه كامن بتالك املشابك واتهت يف حديقة احليواانت



 

 

ولقوها جنب الزرافة مش لك اذلكرايت تتحيك ل نه بيتحرج و 

 لكنا بنغلط(

 ماتلبسيش لك ادلهب اليل عندك وتس تلفي غوايش أ ختك

ن لو طلبوا حاجه بعد كده وقولتوا الظروف ما تسمحش ال

 فكروك ابلغوايش ويه أ صال مش بتاعتكايه

)ما تتصنعوش وخليكوا عىل طبيعتمك والرصاحة يف املادايت 

 .لشان تبقى عارفه البري وغطاه(ع  أ حسن

مااتخديش معاك حفيدتك بنت بنتك وأ ول أ حفادك ...علشان 

 البنات فاقسني املوضوع ده

يه  عاوزه أ معل بييب اي تيته وأ نت ه( ا ترشب البيبيس وقال ا 

اتقويم ها تقويل أ صل ما بتدخلش امحلام مع حد غريب  و ه

 فامهينك اي أ روبة(..وتتفريج عىل الشقة



 

 

 لو قابلومك كويس والبنت وأ نت ماش ية خدتك ابحلضن

 وابس تك من هنا ومن هناك يبقى دي عالمة اي مارد 

 .ويف قبول

 أ لف مربوك 

****************** 
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 )لظلوظه امللظلظه(

الهنار ىف املطبخ ما بتفكريش غري يف ال لك خليك كده..طول 

 وبس

البطاطس ابللحمة الضاين لطاجن الرز املعمر  واي  ةمن صيني

 جامهل اي حراكته اي تاكته



 

 

 والال البيتش يفور  اليل بتعمليه 

كفاية فرجة عىل قناة الطبيخ وبطيل تدعي وأ نت ساجدة 

 فالنللش يف 

 ينقذ حياتك عىل فكرة. هامش هو اليل 

 تتصليش بيه يف رمضان وتقويل هلما 

 حببك يف هللا ايش يف((

 زم حتيك جلوزك الفرخة بتتنضف ا زاي ...المش 

بالش تقرشي البطاطس وتقمعي البامية وأ نتوا بتتفرجوا عىل 

 التليفزيون

 الصبح وهو يف الشغل اي لظلظامعيل لك حاجة 

محمد جارتمك بتعمل القلقاس بسلق  هو مش عاوز يعرف أ م

 ابلكزبرة اخلرضةوالال 



 

 

حاويل تبيص يف املرايه قبل ما جتييب املسلسل الرتيك وهو 

قاعد وخدي ابكل من املذيعات لو لقتهيا حلوة خدي الرميوت 

 وغريي وقويل زهقنا من الس ياسة 

 بالش أ ول ما يدخل الشقه ترويح رازعاه معلقة مرىب.

 .....خالص كره املرىبييبكرك اي حب علشان سُ  

يكون طبيخك حلو بس مش طبيخك بس اليل زم الحصيح 

 يبقى حلو

ما تسأ لهيوش لك يوم السؤال اليل مدوخ لك الس تات.. أ طبخ 

يه بكرة أ نت صاحبة القرار واي خويف من قراراتك  ا 

 بطيل تس يطري عىل تفكريه حبةل احمليش

 )لك اي خواي ابلهنا والشفا أ نت تش يعيبت طول الهنار(

 ثبيت خشصيتكتعلمي تتلكمي وتقويل رأ يك وت ا



 

 

ما تشوشيش أ فاكره بطبق الفتة و هتميين عىل نظراته حبتة 

 الكنافة

 وبعدين تسأ ليه برباءة وأ نت بتقليب كوابية الشاي

 ( )ماكل ساكت كده اي خواي مش بتلكمين ليه

 هو بيكون سامعك كويس بس ال لك اكبس عىل نفسه

 حا يزهق اي لظلظ  

عىل طبيخ واحدة وحا يكرهك اي حبيبيت وممكن نفسه هتفه 

 اتنية

   نفسه يف شوية رومانس ية

 وأ نت غرقانة يف التقلية 

 حاويل تقري كتاب وتتثقفي شوية واتفريج عىل برامج ا جامتعية



 

 

 ادلنيا مش مطبخ وأ لك وبس

 وعلشان خاطري

 ما تتصليش ابلش يف اليل بيطلع يف التليفزيون .
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 ملا جييكل عريس

ما تس تخبيش ورا املكياج خليه بنوته..ملا ييجي كل عريس...اي 

 يشوفك عىل حقيقتك ويتصدم 

ما و ما تلونيش خدودك  وأ ااا..قصدي يعجب بطبيعتك، 

 تلبسيش حلق أ نت كده بطبيعتك من أ مجل ما خلق 



 

 

 

الشاب الغلبان من دول بيتخيكل يف  ..البيس فس تان أ و عباية

اسع وزي ال مرية مش أ حالمه بفس تان طويل مبيب وديةل و 

 بنطلون بركب

وبعدين ما ينفعش مافهيوش رحية ال نوثة  اليل بركب )البنطلون

 (أ صاًل مع احلجاب

حسن تتكعبيل وأ نت شايهل صينية البالش كعب عايل قوي 

 ا مييشهالعصري ويقع عىل دماغه 

 خليك عىل طبيعتك وبالش تتصنعي الرقة يف الالكم

يه   .امسها )قررت(.بالش أ نت )كررت( تعمل ا 

 س تقرار( الس تكرار( امسه )االوبالش )ا

 (الواقع)ا يتصدم ملا تتلكموا عن )الواكع( قصدي هعلشان 



 

 

   اتلكمي ابلراحة وهبدوء ما حدش بيجري ورايك 

 ك لك ما تضحيكؤ الضحك حبساب وما ختبيش س نانك وب

 ))أ نت مجيةل ولو مش عاجبه مع السالمة

 يلهاش وتكزي عىل س نانكملا تلكمي مامتك قدامه ما تربق 

 ا ايخد ابهل وخياف وهيرب(ه(

 حاويل تسمعي هل

ديهل فرصة يقول لكمتني عىل بعض منك هلل اي رغاية اي ( ا 

 مفرتية(

 ملا تقديم هل حاجة ما تراقبهيوش

س يبيه ايلك وما تركزيش وهو بيبلع..ل حسن يزور وميوت 

 ....عيب



 

 

وتطلعي  لو حرضيت درسني فقه ودرسني جتويد ما تعقدهيوش

 عينه ..مش وقته

نك املفتش كرومبو  ما حتسس هيوش ا 

هو مش جاي حتققي معاه..خليك ذكية يف احلوار مش همم 

 تعريف لك حاجه من أ ول زايرة

 خيل اباب يسأ ل عنه

لو عريس حلو ومتدين وممتاز ما تتغريش ابملظهر ودوري عىل 

..قصدي مافيش حد اكمل أ أ أ  عيب فيه تذليه بيه مس تقباًل ...

..يوووه بقى قصدي ما تنهبريش قوي ويغمن عليك وتنشكحي .

 هفيبان عليك فيكرهك وتطفش ي

 ة)اتقيل أ نت كامن زي الفل..خليك منضبط



 

 

ما تبقيش مغرورة وتتلكمي من طراطيف مناخريك وتتكربي 

 عليه لو هو بس يط 

حامده قدامه استين ملا مييش واجعنيه  بالش تتعاريك مع أ خوكِ 

 مع أ ختك التانية 

بس حظاظة وشعره س باييك ما تمكليش قويم اغسيل الو ل

 املواعني ورويح انيم  

حسلول ما ترفضهيوش مسه حنفي أ و عباس أ و من عيةل أ بو لو ا

 .من قبل ما ييجي ممكن يكون أ حسن من اليل بتحلمي بيه

ما ترفضيش شاب طخني أ و أ صلع أ و بشنب أ و أ مسر أ و صباع 

ه مش قد بعض علشان رجهل الصغري معووج أ و خرمني مناخري 

آدم ميكن ...الالسبب ده بس  زم تقعدي وتتلكمي معاه ل نه بين أ



 

 

يل يسعدك رمغ أ نفه يكون يف قبول ويكون اال نسان ال

 ...قصدي أ نفك 

 ما ترفضيش شاب حمرتم ومتدين علشان

 وصالتني وحامم دورين ضما عندوش شقه مخس أ و 

 أ صال كفاية امحلام ادلورين

 زم عربيةالمش 

يه)ممكن   ؟(يكون عنده عربية وما عندوش أ خالق..ختتاري ا 

 جنوممخس زم تعملوا الفرح يف فندق المش 

ا يقعدوا يعايبوا عىل هالناس ما بيعجهباش همام معليت و (

 .فس تانك ...ماهل بيت اباب وماهل السطوح ده حىت طراوه 

زم تعميل زي حسنية بنت معك ابلظبط لك واحد وهل المش 

 .ياراتهظروفه وجواابته واخت 



 

 

مافيش فارس أ حالم حقيقي زي اليل يف خياكل وما عندوش 

قرص ومافيش حصان أ بيض ومافيش مملكة وغالًبا ما بيحفظوش 

 ..شعر..وما عندوش س يف ومش بيحارب

 اخيطفكهوهللا ما 

آه وهللا آه وهللا أ آه وهللا أ  أ

 

********************** 
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 ست العرايس

 زمالمش 

 فوطة وشزم تشرتي مية ومخسني المش 



 

 

 وأ ربعني طقم رسير

 وعرش كوفرياتت 

 وعرش بطاطني

 .وست حلفة فايرب

 اتس تخديم غري اتنني تالته .هأ صال مش 

 كباية شاي شلك بعض 24زم المش 

 كبابة مية ش به بعض 24و

 والاكسات اليل برتقص يف الضوء لوحدها

 والكباايت أ م حرف دهيب

 والكباايت اليل بقها معووج

 والصينية أ م رجلني



 

 

 وحامل الكنكة !

 وغطاء الطشطشة!

زمة وأ صاًل ما حدش الزم طقم الرشابت اليل مالوش الومش 

 .بيعمل رشابت

زم مجيع مقاسات احللل ال لومنيوم والتيفال والطاسات المش 

والصواين اختاري اليل حا تس تخدميه بس أ نت مش هماجرة 

بقي اشرتي  .ومسافرة موزمبيق ملا حتتايج اتين ا 

 @&&^$# يكس وفزيون وسرياميك وزم حلل ابير المش 

زم الشمعدانني والساعة اليل بيتحطوا عىل النيش من المش 

 .أ ول اجلواز هاتومه حني ميرسة

ساعة احليط اليل بتعمل دينج دوجن مش رضورية عرفوا 

يه ومه جييبوها هدية  .أ حصابمك وقرايبمك حمتاجني ا 



 

 

 أ و أ بو عادي لو ا جتوزتوا من غري ما جتيبوا الاكسيت ادلجييتال

 .سامعات كبرية وامليكرويف

 هزم غرفة ال طفال من البداية وممكن تسيبوا غرفه فاضيالمش 

يه يعين و  ضة لو الضيوف سأ لوا قولوا هلم دي أ و وتقفلوا ابهبا ا 

 .الفريان

ايبيع لمك لك هما تروحيش مع مامتك لبتاع البالستياكت ل نه 

 .أ ولوايتكاحملل واحلاجات مغرية..هايت الرضوري ورتيب 

 زم طقم الصيينالمش 

 ال سايس((

 وال ركوابل

 )ياال حتياط(

 و الطقم الفاميه



 

 

 للمعارف((

 وامليالمني

 (لالس تخدام اليويم)

 .ركزي عىل الصيين وحاجات بس يطة لالس تعامل اليويم

كيلو ابرفان وكرتونة 4زم تشرتي طن مكياج والمش 

كسسوارات وجردل مونوكري ا رمحي اباب وماما شوية  .ا 

 زم تفصيل دس تتني فساتنيالش م

 وتشرتي دس تة بيجامات ش توي

 صيفي ةودس ت

 وش باشب وقباقيب

 وش نط وصنادل وكوتش يات



 

 

 وشوية عباايت

أ صال وزنك حا يزيد ممكن حاجه بس يطة أ و حا ترضيب خالص 

 ف خسارة الهدوم استين شوية.

 .ريبالش طرح كت

 .زمةالبالش مفارش مالهاش 

يف الش بكة وحفةل يف كتب  زم حفةل يف اخلطوبة وحفةلالمش 

الكتاب وحفةل يف الزفاف ...خيل لكه عائيل واحلفةل واجامتع 

 .الناس يوم الزفاف

زم لك الهدوم تبقى جديدة خدي هدومك القدمية معاك المش 

 .حياس بك هاما حدش 



 

 

ب والنيش ولك حاجه والناس تتفرج الزم تفتحي ادلوالمش 

صيات وتعرف لك حاجه عندك وتطلع حتيك بره دي خصو 

 .وعادة سيئة عاوزين نبطل نعملها

 عريف ظروف وادلك املاديةا

 أ و مامتك لو يه اليل بترصف يف حاةل وفاته

 وحطي حدود

 واكتيب ابلورقة والقمل ورتيب ال ولوايت

 .زم تشرتهيا تبقى أ ولوايتاليف حاجات 

 ويف حاجات ممكن تأ جلهيا

 .ويف حاجات ممكن تتلغي خالص

 أ صغر منك.وخصوًصا لو كل ا خوات 



 

 

 ا رمحهيم وخليك عاقةل

وارمحي عريسك برده وتوافقي معاه عىل حاجات الشقة 

ريض ووافقي حسب ظروفة ل ن  واختاروا املتوسط سعره وا 

 وراه حاجات كتري

 *********** 
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 هنا من مروا هؤالء

 

 احلاسوب شاشات تنري أ ن قبل داىفء اكن بيت يف



 

 

 حيدث أ ن قبل السعادة أ طيار علهيا تعشش اكنت بيوت ويف

 ...الآيت

 

 

  هنا من مر

 محمد:يه

 نعم:هو

 التليفزيون عىل معايه تتفرج هاتيجي:يه

 أ هه قريب أ ان ما وبعدين..وجاي اال مييل أ قرأ   بس حارض:هو

 معاكِ  متابع وأ ان واتفريج بس افتحي

يه:يه  رأ يك؟ ا 



 

 

يه يف:هو  ا 

 الس بعاوي فوزية عنه اتلكمت اليل املوضوع يف:يه

 خمترص قولييل...بأ قراه اليل يف مركز كنت معلش:هو

يه)....(..... عن بتتلكم اكنت:يه  رأ يك ا 

آه:هو  حق عندها أ

يه:يه  !أ ليف حيوان أ ان يعين!!!ا 

يه:هو  !كده قلت أ ان ا 

 زي دول البيوت يف قاعدين اليل الس تات ا ن قالت يه ما:يه

آلك ال ليفه احليواانت  وبس وترشب تأ

 الس تات ست انت طبعا ل  : هو

يه؟ بتقرأ   انت هو..خيليك ربنا: يه  ا 



 

 

 جدا ظريفه مواضيع:هو

 شويه أ قرأ   أ هو اال نرتنت عىل أ دخل أ تعمل عاوزه أ ان طيب:.يه

 نفيس وأ سيل

 وقت؟ عندك انت هو...ليه:هو

 ومش ابلنت عين مشغول داميا انت وكامن بأ زهق أ صيل: يه

 معايه بتتلكم

 عىل ا ختالط بالش وبعدين...أ هه معاكِ  أ ان ما بس ليه:هو

 بالوي مليان ده...النت

 ...بس:يه

نرتنت بالش...ل  :هو  ا 

 منذ كتبت  هل صديقة عىل ردا يكتب اكن اللحظة تكل ويف

 :حلظات



 

 

 زوجته اكنت بيامن يكتب وبدأ   عهنا خيفف أ ن أ راد( زهقانة أ ان)

 عالمات وهجها عىل ظهرت وقد التلفاز شاشة أ مام يدهيا تفرك

 واهن بصوت وقالت ال مل

 شويه معايه اتلكم تعاىل...وخمنوقه..زهقانه أ ان...محمد:يه

 همم موضوع يف بأ كتب أ صيل أ خلص بس طيب: هو

...... 

 

 

 هنا من مرت

 حامده اي:يه

  ماما اي أ يوه:حامده



 

 

 ايلال قوم:يه

يه بتعميل...أ هه مقت..ماما اي حارض:حامده  ا 

 وشك اغسل قوم النت عىل بس حاجه بأ كتب: يه

 حارض:حامده

 الوقت ومر

 حاماااااااااااااده:يه

 ايماما أ يوه:حامده

 وشك غسلت:يه

 ساعهتا من ورايك وقاعد وصليت واتوضيت أ يوه:حامده

 دقيقة دي! ساعهتا: يه

  ساعه نص ماما اي ال:حامده



 

 

 جعت؟: يه

 حلظة قلتييل أآلك عاوز مرات أ ربع حلرضتك قلت:حامده

 انحية جتيش ما بس أ هه قاميه أ ان حبييب اي حارض:يه

 الكومبيوتر

 حارض:حامده

 للحاسوب وعادت الطعام هل أ عدت وبرسعة

 حبييب اي خد:يه

 امىت؟ ييجي ها اباب ماما:حامده

 بأ كتب وأ ان تلكمنيش ما..شش: يه

 س تيشن بالي أ لعب ممكن.....حارض:حامده

 روح روح:يه



 

 

  ماما:حامدة

 تس يبين مشغوهل تالقيين ملا قلتكل مش..خري:يه

 املطبخ يف دخان يف:حامده

 احترقت اللحمة..عاااااااااااااااااااااا:يه

 عليه رديتيش ما نشفت اللحمة حةل ا ن كل قلت أ ان ما:حامده

 جاهز أ لك نطلب علشان التليفون هات روح...بس: يه

 اليل الصفحه عاوزه حرضتك هو ماما..لتليفون أ هه:حامده

 دي؟ فهيا بتكتيب

 الكومبيوتر عىل شويه وأ لعب أ قفلها ها أ صيل

يه صفحة: يه  ا 

 زوجك تطيعني وكيف أ بنائك مع تتحاورين كيف: حامدة



 

 

....... 

 

 هنا من مر

 أ سامه اي...تك تك تك:ال م

 ماما اي أ يوه:أ سامة

 انمي الهنار طول..بين اي ا حصي:ال م

 الليل طول سهران كنت أ ان ما ماما اي: أ سامة

 شويه معاان أ قعد قوم طب:ال م

 يعين أ انم حرام....أ انم عاوز ماما اي:أ سامة

 انم...حبييب اي خالص:ال م

 العرص أ ذن



 

 

 أ سامة.. تك تك تك:ال م

 ماما اي أ يوه...يوووه: أ سامة

 قوم... الظهر ضيعت وانت ساعتني من أ ذن العرص بين اي:ال م

 يؤذن املغرب ما قبل العرص احلق

 الشاي بس زامعلييل.حارض حارض:أ سامة

 اجليع انم أ ن بعد أ سامة واستيقط الساعات ومرت

 بعناية ملفوفا طعامه ووجد املطبخ ا ىل ودخل الصلوات لك مجع

 بيضاء بفوطة ومغطى

 وحده أ لك

 وحده الشاي ورشب

 وحده وسهر



 

 

 وحده ابلهنار وانم

 أ صدقائه مع يدردش احلاسوب عىل لكها الليةل قىض أ ن بعد

 برباعة ويتحاور

 واكن طرحه اذلي موضوعة عىل صديقة يشكر أ ن يفته ومل

 (ابلآابء الرب)عن

**** 

 

 هنا من مرت

 ترررررررررررن

 املنبه جرس دق

 الشغل معاد علشان قوم..أ محد...أ محد: يه



 

 

 برسعة القهوة امعلييل...حارض:هو

 عيوين من: يه

 عيونك تسمل: هو

آدي: يه آدي..القهوة أ آدي...كويته القميص وأ  ملعهتا اجلزمة وأ

 اللك ست اي تسلمييل: هو

 ويكرمك رب اي لينا خيليك ربنا:يه

نك حاجه أ حسن زكية اي عارفه: هو  مش...بتش تغيل مش ا 

 ا زاي أ عيش ها كنت بتش تغيل كنيت لو عارف

 ليه: يه

آلكين والغرية..عليكِ  بأ غري: هو نك بأ فكر ملا بتأ  تنرشي واقفه ا 

 أ موت ها...خرجيت لو بقى ختييل...البلكونه يف بس



 

 

 عليك الرش بعد: يه

 انزل أ ان: هو

 شويه النت أ دخل ممكن...ممم:يه

 من بأ زعل أ ان كل وقلت كده قبل اتلكمنا احنا مش: هو

 معينه حاجات

 حاوه مواضيع يف وبأ كتب وبأ س تفيد كتري بأ قرا أ ان صدقين: يه

 موافق مش...ل  :هو

 الهاتف ورن زوهجا وخرج

 تررررررررن

 أ لو:يه

 فني؟ انت:صاحبهتا



 

 

 أ دخل أ قدر ها مش معلش: يه

 موافق؟ مش جوزك ليه؟برده: صاحبهتا

 أ يوه:  يه

 الزم ومش...يعين ابلهنار...موجود مش وهو أ دخيل: صاحبهتا

 البيت يف يكون ملا خالص وبالش..تقوليهل

 تفتكري:يه

 بنلكمهم اليل وبعدين!!! غلط حاجه بنعمل احنا هو:صاحبهتا

 اخواتنا زي ودول متجوزين

 وجاايلمك ثواين...حق عندك:يه

....... 

 تر 



 

 

 يلكمك وهو ابنك وجه يف أ خيت تنظرين مرة مك

 أ قل؟ أ م أ كرب للشاشة نظرتك مرات عدد وهل

 هنا؟ فيه نتحاور يشء أ ي يف زوجتك مع تتحاور مرة ومك

 عىل ختاطهبا اليت ال ش باح مع تتحاور كام معها تتحاور وهل

 الشاشة

 عىل صديقاتك لكامت تتابعني كام زوجك لكامت تتابعني مرة ومك

 املنتدايت

 به تنصحني مبا تعملني وهل

 بين اي جحرتك ابب عن فهيا أ مك رددت اليت املرات عدد ومك

 الشاب أ يخ واي

 عنك لرتىض يكفي ما اللحظات من معرها من بقي وهل

 ننسامه ال دعوان



 

 

 وتذكروين

 فقد

 !هنا من مررت
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 حرتس من املهلبيةا

التواصل املهلبية يه عالقات هالمية جيالتينية عىل ش بكة 

 جامتعيةالا

 وبتالقهيا ملخبطة وفهيا حاجات بمتيش والككيع

ل هنا حصوبية بني اتنني يف شات ورسايل مس تخبية واتلهتم 

 ش يطون اخلناس



 

 

 :وتعالوا نشوف مثال

 هملبية سادة

 جوجو وتييت -

 اليل مه )جابر( و فتحية

ودول بيحبوا بعض من ساكت عىل الفايس بوك وفاكرين ا ن 

 هلماحدش واخد اب

 هو حيط صورته ابلقميص املشجرة ويه

like 

 ويه حتط صورهتا ابلعباية الربتقاين أ م كرس وهو

like. 

 والكومنتات بتس يح خالص ويف رسايل خاصة



 

 

 نرتنت وماما فاكراها بتذاكرالواباب قاعد يدفع فواتري ا

 وبعد الشات اليل لكه حب بيقول لها

 هللاال ا هل ا  ال 

 وبتقول هل

 محمد رسول هللا

 هملبية ابل يس كرمي

 س نة 38فيفي متجوزة وعندها  -

 س نة25ورايم 

 يه تقول هل ايختيش مكيةل وحا اشوف كل عروسة ...(

 .وهعهعهع..ودجيي دجيي دو ...

 عىل فكرة



 

 

 هو مش زي أ خوك الصغري

 ابنكال و

 .وحا تزتحلقي قصدي تزنلقي يف الشات وممكن تتكرس رقبتك

 هملبية ابملكرسات

 شوشو متجوزةحامدة متجوز و  -

والش يطان بزيحلق هنا خالص وممكن حامدة يقعد يكتب 

 ابلساعات

 ل شوشو علشان عندها مشلكة مع جوزها

لك البطيخة مراكب مراكب مش اأ صهل جرح شعورها ل نه بي

عىل املكنسة  ةمكعبات ابلشوكة وبتفضفض محلادة ويه ساند

 .خرض وبتعيط ...اليشارب االورابطة راسها اب

 فيهعلشان بتثق 



 

 

 وحامدة غرقان يف املهلبية وفاكر نفسه اباب ضياء بتاع برانمج

 ماذا تفعل لو كنت ماكين

وقاعدة ابلبيحامة الاكس تور املقلمة وشعره منكوش وبيلكمها 

 عىل الشات وسايب مراته دمعهتا عىل خدها ...

 طب مش تشوف نفس ية مراتك الغلبانة ال ول

 .ل علهيا قدام ربنائا تتس  هواليل 

 صديقيت احلبيبة والغالية:

 تعايل وفضفيض معايه أ ان واخواتك

 محمد وأ م أ محد وأ م سارة وأ م رايم معاان أ م

 وفاضل لنا أ منا الغوةل ونبقى مكلنا الطقم

 وممكن نعمل جروب ونسميه



 

 

 فضفيض براحتك اي حبيبيت

 نينه بردهما تفضفيض لواحدة ست أ يه ح 

 !زم راجلالهو 

 بالش املهلبية

 وخلييك يف الرز بلنب 

 خواتك  الوتعايل فضفيض 

 نرحيويك اي شابة هاا حنا 
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 أ ش ياء تعني عىل غض البرص

 ركزوا كدهون  



 

 

 علشان تقرب من ربنا 

  لآابءا

زم تسأ ل عىل مس تو  ابنك ادلرايس لك يوم وراحي المش 

نك أ ب صاحل  جاي ع املدرسة ...عرفنا ا 

 كفاية 

 ال بةل حلوة وبتحط روج((

 .ومراتك الغلبانة بتحل الواجب وطالع عيهنا

 الش باب

 وأ نت مايش يف الشارع بص عىل جزمتك وعد بالط الرصيف

 وأ نت بتعدي الشارع بسال وما ترفعش راسك ا  



 

 

الناس حا تفتكرك مفكر أ و اكتب وكده وحا تتشهر بعد فرتة 

ذن هللا  .اب 

 )قول اي رب(

 البنات

 وبيص يف ال رض ودوري وحبلقيخلييك جخوةل 

 ميكن ربنا يرزقك وتاليق جنيه هنا والال هناك

 حا ترزيق ا ن شاء هللا 

 املثقفني   

لو أ نت ما شاء هللا مثقف ومتابع النرشة أ و برانمج حواري من 

 دول

 واملذيعة حلوة



 

 

 ركز يف رشيط الرسايل

 مسيل ومجيل وبيحكوا حاكايت

املذيعة وتبص ملراتك  بالش تنقل نظرك مبارشة من عىل وش

 جفأ ة

دهيا فرصهتا دي غلبانة و لسه غاسةل املواعني  ا 

 ونفسيهتا تعبانة

 .بص للنجفة حلد مااملذيعة متيش وأ مرك هلل

 الس تات

ركزي عىل الكرافتة بتاعة املذيع أ و ودان البطل لو متابعة 

 مسلسل

 ودي متارين لذلاكرة ا تعريف مني بيكرر الكرفتاتهوابملتابعة 



 

 

يدين  ا تدويخ هعلشان  املذيع لو متعصبوبالش تركزي مع ا 

 .س مش مشلكةب وممكن تتحويل

 النضارات  

 لو أ نت بتلبس نضارة أ برش

دعييل  اقلع النضارة واتفرج وا 

 .ا تبقى سامع كويس ما تقلقشهاتشوف طشاش بس ه

)اعتربه راديو  أ جدادان اكنوا عايشني من غري تليفزيون واكنوا 

 )زي الفل

 العائالت 

 لل سف مدمن مسلسالت وأ فالم لو املشلكة يف جوزك و 

 خيل حراكتك رسيعة



 

 

 أ ول ما البطةل تيجي ا خطفي النضارة 

وقويل بصوت مصطنع رقيق تصحبه نربات احلنان واحذري من 

 :نظراتك

 هللا اي حبييب 

 ابحب شلكك من غري النضارة

 .ا يفرح بنفسه وينىس البطةله

 مؤقتًا( (

 الرايضيني

 بالش تتابع ال ولميبيكيات 

 أ يون

 وتعمل راييض



 

 

 يف مجباز وبنات ومايوهات

 ا تزيدهوأ نت كنت عارف من ال ول ....يبقى قاصد وسيئاتك 

 .لعاب التانية وبالش ديالاتبع لك ا

لغي القناة وجوزك يف الشغل( وأ نتِ (  ا 

. 

 رابت البيوت

 لو لقييت واحدة من بتوع

آنساتيش ساداتشييي  س يداتيش أ

 ا خطفي الرميوت ما تسكتيش 

 .وهايت س بيس تون للعيال

 القراءة للجميع ...شرتي هل جرايدا



 

 

 وخدي ابكل من جوزك

  ..زم قناة فتافيت طول الهنارالمش 

 ل ن اليل بيفرفتوا ويفتتوا ويتفتفتوا

 بسنيالس تات ومتسشورين و

مبارح   وأ نت مارسحتيش من أ ول ا 

 الزهقانني

بسني البتاعة اكبنت ساممس اليل بالش برامج الرايضة للجميع 

 بيتنططوا ويرتقصواو  اسرتتش دول وبيقفوا صفني

يه متارين للمفاصل ووجع الضهر والرقبة  عيب كده  قال ا 

 اوأ خريً 

 ما تبصش للحرام



 

 

 علشان تعرف تشوف ربنا

 وتفتح عينيك يف احلالل
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  الكم للملكبظني

 أ يون ملكبظني ...

  ركزوا معاية

 ا مىت حاتفضيل حساسة؟حلد 

 !اتزعلهوحلد ا مىت حرضتك 

  سيبك مهنم وحب نفسك وحيب نفسك



 

 

يدك عىل خدك وما  ماهو لو فضلت قاعد يف عزةل وحاطط ا 

 بتقابلش حد

 .اتتوجعهأ نت بس اليل 

 أ نت بس اخلرسان

 .احترم نفسك من احلياة وتفضل منتظر جناح الرجيميه

 !مكسوف من نفسك ليه ...هو الطخن حرام

 من حاجة حرامال تتكسفش ا   ما

  ممنوع الاكتئاب

  ممنوع احلزن

نك تتقمص لو حد قال كل اللبس ده مش مناس بك  ممنوع ا 

  ةوخصوصا لو من عيلتك خدها بروح رايضي



 

 

 احضك معامه

 .ل هنم بيحبوك وفكر يف رأ هيم

 لبس لبس واسع وش يك ا

   عرف ا زاي تداري عيوبكا

  بالش بنطلوانت ضيقة اي طامطم

  القميص والبدةل الضيقة اي بطاطسوبالش 

 عارفني رجاء اجلداوي ....عارفيهنا..حص

 !طول معرها ش يك

هنا تلفت نظران بش ياكهتا ولبسها ولونه   معر ما طخهنا منع ا 

 بتعرف ختيب عيوهبا



 

 

لبيس اليل يناسب جسمك وانبسطي مع البنات ...وعقود بقى ا

شارابت وعييش حياتك  وا 

 .احلجابوملا ختريج حافظي عىل 

 عيش حياتك وبالش تزعل

  عىل فكرة دممك خفيف

  ما اعرفش ليه بس هو كده

 ةالطخان زي العسل وروهحم خفيف

 لو حبيت نفسك وتقبلهتا

 ا ينجح الرجيميه

آه وهللا  أ

 ا يبقى سهل ...ل ن معنوايتك مرتفعةهو 



 

 

  ول نك فرحان ومراتح نفس ياا

 عزمية بقى وا رصار وكده

 أ لكنا علشان حصتك أ صل الصحة نعمةزم برده ننظم الما هو 

  خالص

 زم تضحكالمن الهنارده 

  بص لنفسك يف املراية ولكمها

 قول لها أ ان حببك وحاساعدك

ابتدي رجمي واكيفء نفسك لك أ س بوع مرة.. واكتب لنفسك ملا 

 ختس الكم مجيل

 اميش كتري وس بح واس تغفر وأ نت مايش

 ولو مرة حد خسر منك أ و زعكل كرب دماغك



 

 

 رأ ي املثلوعىل 

 البنت اليل ملهاش خدود ملهاش وجود
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 ا حتفال بريء
ا حد   دار حوار ساخن يف أ حد املصاحل احلكومية حيث دلفت

لفتّان املوظفات بلباسها ال نيق وقواهما الرش يق وعطرها ا

 فأ دارت رؤوس اجليع

اخًطا عىل واكنت هناية اليوم عودة ال س تاذ "منري" ا ىل بيته س

 زوجته 

 اليت ذهب بريقها بسبب امحلل املتكرر 

وصارت كئيبة كام مهس لنفسه وهو يصعد ادلرج 



 

 

 خطوة...خطوة  

: نوعوأ خريا وضع املفتاح يف الباب..وأ داره ليدخل وقال خب   

السالم عليمك ....ماكل اي حبيبيت ؟-   

 

: بأ ملقالت   

القرود من  أ هال اي منري ...ما منتش وال اثنيه اي منري العيال زي-

 ساعة ما انت خرجت ومه عىل دماغي

 

 قال براثء: 

يه    -معلش ربنا يعينك ...ب..بأ قول كل ا 

 

:ردت وأ حد أ بناهئا يتسلق كتفهيا  

أ يوه اي حبييب-   



 

 

 

: قال حبزم  

ا حنا الزم نبدأ  رجيمي من بكره -   

 

ة لكامت ويه حتاول أ ن تكمت رصخات ال مل بعد عدردت هبدوء 

بهنا عىل ظهرها ويه تتحدث : من ا   

وماهل اي حبييب..نبدأ  -  

شديد وقد بدا الربيق يف عينيه:  قال حبامس  

يه رأ يك تقيص شعرك وترضبيه يف اخلالط من-  زمان ما  وا 

 شفتكيش كده 

: اجابت بربود  

زل أ قص حارض من عنيه بعد ما أ خلص تطبيق الغس يل ها أ ن- 

 شعري



 

 

 

نهبار : قال اب   

آخر حاجه.-  ..وحطي وعاوزك كده تلبيس فس تان مجيل مجيل أ

 مونوكري

 

: قالت بصوت مرشوخ  

ي حارض اي حبييب بعد ما أ غسل املواعني ها أ نزل أ شرت - 

ها أ حط مونوكريو فس تان بكرانيش   

 

: قال وهو يرفع حاجبه ال يرس  

وحطي روج-   

 



 

 

: أ جابت يف خفوت  

حارض ها أ كوي مقصانك وأ روح أ حط روج-   

 

: أ ضاف وهو يرفع حاجبه ال مين  

وامعيل حاجة يف دماغك-   

: أ جابت بهبجة مفتعةل  

حارض ها أ ملع النجفة وأ لبس ال ابجورة يف دماغي-   

 

: أ ضاف أ خريا  

وركيب رموش...عاوز رموش..رموش-   

 

بنهتا جتذهبا من شردت ويه جتّز عىل  : عرهاشفتهيا وا   

حارض اي حبييب... رموش رموش-   



 

 

 

بعد أ ذان جفأ ة و ، و واجته ا ىل غرفته حيث انم لساعات طويةل

....ستيقظ عىل رصخة مريعةا املغرب بلحظات  

لك ماكن،  فتح عينيه فا ذا الغرفة مظلمة، وادلخان منترش يف

نهاول أ ن يتحرك من ماك، حوراحئة احلريق متل  أ نفه  

 فا ذا هبا تنقض عليه و متسكه من كتفيه

: رتعدت فرائصهاقال بفزع وقد   

يه.....انت مني؟-  فيه ا   

 

: قالت بدالل  

أ ان اي حبييب-   

 



 

 

: زدرد ريقه بصعوبة وقالا  

يه اال سود اليل حوالهيا ده-  ماهل انت  ...وشعرك؟عينيك مالها وا 

تكهربيت يه ال محر اليل حوالني شفايفك ده. ؟ا  ..والبسه وا 

؟جالبييت البين ليه ومني قطع كامهما كده  

 

: قالت بفرح  

مش انت عاوز رموش وأ سود وأ محر وكرانيش-   

 

: قال وهو يرجتف  

آه اي سوادي قصدي اي حيايت...بس ليه...؟-  أ  

 

: قالت بدالل  

.أ صل الهنارده الهالوين اي حبييب-   



 

 

.... 

مساحة  زوجتك الضغط واملس ئولية ويه ها تاليق"خفف عن 

 وهتمت بنفسها من غري ما تطلب"
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 حقك عليه

  من قلب بيحب جبدال لكمتني ما بيطلعوش ا  

 قلب نضيف، بيبقى جاي يصاحل ل نه مصاحل نفسه

 رشيك حياتكساعات تتخانق مع 

 ... زوجتك زوجكِ 



 

 

يه )لكك( التاين ما  نصفك التاين زي ما بيقولوا...وال حص

حته واحده  واش نصني بتبقو خالص بعد اجلواز واحلب مابتبق

 .علشان كده بتتوجع قوي ملا بزتعل منه

 بزتعل وتبعد وتسكت وتفكر وتفكر

نك بتتحرق  .وحتس ا 

ل نك هتشوف الكمه ال ولو حد حاول هيديك مش هتسمعه و

 ..بتبقى عاوز حتيك بس اليل بيوجعك 

  .عاوز حد يسمعك

وهمام بكيت؛ ل نك مش  ش هرتاتح همام اتلكمتموعىل فكرة 

 .ا تتلكم مع اليل أ نت أ صال زعالن منهملال هرتاتح ا  

 الش يطان مش هيسيبك وهيفكرك بلك غلطة ولك هفوة



 

 

وممكن حاجات أ نت وقهتا اترصفت حبمكة وعديهتا وأ خدت 

 ..ثواب

بليس اتغا  وعاوز حيبط كل ثوابك ومش هيسيبك  .بس ا 

 :بتقول لنفسك وللناسوهتالقيك 

 )أ ان( معلت مرة

 و)أ ان( ساحمت مرتني

 و)أ ان( ما رديتش يف اليوم الفالين

 ومش كفاية ا ن )أ ان( اس تحملت كذا وكذا

 د ا مىت؟وحل !طب وبعدين

  فاكر........؟

 ركز .. وافتكر..ا رحت ختطهبا ، ملأ ول مرة فاكر ملا شفهتا



 

 

سيت ح  أ ول دقة قلب يف صدرك ...ل   ،مش قصدي أ ول نظرة

 أ نت بتتلكم معاها وعرفت ا ن يه دي، و بهيا 

 ..خطفه كده يف روحك 

يدك عىل قلبك علشان متسكها قبل ما هترب  بتبقى عاوز حتط ا 

 من فرحتك ...

 بزتعلها ليه بقى ... دي حبيبتك 

 ...سامح وعدهيا.ب مش بتساحمها ليهيط 

 فاكرة......؟

طايرة يف السام وسط السحاب  فاكره ملا كنيت بتحيس ا نك

وعاوزه حتضين لك الناس وتتنططي من الفرحة علشان هو 

 اتصل بيك وقال كل حببك ...

 ..مش ده جوزك حبيبك 



 

 

 ؟بزتعليه ليه 

 ؟هل املره دي ليه طب مش بتعدهيا

 ما تقولوش كرامه

 حصيح مسافات ة، يفاحلب بني الزوجني مافهيوش كرام "

ا برتوح ختبط عىل ابب بيهتا ، ملاجلوازوزوااي بتتظبط من قبل 

يه، ب وختتارها حص  )أ صول( نت الطيبني ومرتبية وعارفه يعين ا 

ساعهتا ، مش منظر وبس ملا بتوافقي عليه ل نه عىل خلق ودينو 

الكم ، و مواقف تتشال عىل الرأ س، و بيبقى يف رصيد قدمي

 مايتنسيش

 ".حاجات حلوة كامن كتري، و الكم حلو



 

 

افتكر السكينة اليل ، فرحت مع )لكك( التاينافتكر اكم مرة 

مش هرتاتح عىل ه، نت مفتقدها دلوقت وأ نت زعالن معاأ  

 .ملا تتصاحل معاه ... لكنا كدهال فكرة ا  

 زم تفضل يف لك بيت ولك قلباليف مساحة ود ورمحة 

 عندها بتنىس كرامتك وتقلع التاج اليل عىل راسك ومتيش حايف

 ما حدش أ حسن من حد

 كأ نت وزوجت

 وأ نت وزوجك

نك تقول أ ان أ سفال مش عيب و  حرام ا 

 )حقك عليه(

 اتشجع وقولها وأ نت اثبت وخد نية



 

 

 خدها هلل

  قول حلبيبك ... حقك عليه 

 .واي خبت اليل يس بق ويأ خذ الثواب وال جر

 اللهم أ نزل السكينة عىل بيوتنا مجيعا وبيوت املسلمني

 .واسعد لك زوجني

* * * 
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  مم تيالكتيكييالم تيالك
 

استيقظت عىل صوت جرس هاتفها النقال، واكن هو املتصل، 

أ خربها حبنان أ نه يف الطريق ا ىل البيت وطلب مهنا أ ن ترتدي 

مالبسها وتتأ نق يه وال والد، فرحت وقفزت من فراشها فهيي 

فعال حتتاج للخروج فال س بوع لكه اكن جضيج، اختبارات 

اس تعدادا لرمضان، غسل السجاجيد  ال والد، وتنظيف الشقة

 وأ ش ياء أ خر .

 فووووم فوووم، فررررووووم

 وصل يف موعده اببتسامته الساحرة وس يارته العجيبة 

واكنت يف منهتيى ال انقة، العباءة والطرحة واحلقيبة الفاخرة 

 واحلذاء الالمع، وركبوا معه.

مروا أ واًل عىل بيت أ هما فصعدت وحدها وسلمهتا ال بناء، 

نزلت برسعة ويه تطري اكلفراشة، اس تقبلها اببتسامة هامئة و 

 وقاد س يارته بهتور وك نه شاب مراهق!



 

 

 بدأ  يضحك ويغين وهيمهم و حيدث نفسه ...

 مل تفهم منه شيئًا. 

 سأ لته ويه تتعجب:

 هو ا حنا راحيني فني اي حبييب؟

بتسامة ماكرة:  أ جاهبا وهو يبتسم ا 

  مفاجأ ة. 

 ذت تفتش يف ذاكرهتا عن اترخي اليوم تسارعت دقات قلهبا وأ خ

 هل هو يوم ميالدها ....ال

 هل يه اذلكر  الس نوية لزواهجام..

 ال الال 

 ا راتبت قليال وابتلعت ريقها بصعوبة فهيي لن حتمتل 

  رمبا يه فعال املفاجأ ة اليت تنتظرها منذ س نوات

وجبة غذاء أ نيقة، يف مطعم فاخر، عىل مائدة مس تديرة، علهيا 

 ووردة محراء، و بطريقة رومانس ية س يقول لها مشوع، 



 

 

 (.حبيبيت أ نتِ  )زوجيت، زوجيت، أ نتِ 

ليه وقالت بدالل وبضحكة جخوةل لطيفة:  التفتت ا 

 عرفت اي شليب حا تغديين يف مطعم حستوت ...حص؟

ذاعة أ جاهبا وهو يدير زر الراديو ابحثً غضن حاجبيه و  ا عن ا 

 الرشق ال وسط 

 وقال بصوت خمنوق:

شلبية ...اكرفور عامل عرض عىل زيت اكالال عىل لك ال اي 

 ا زازتني كيلو رز هدية

آخدك ابملرة جنيب لوازم البيت قبل زمحة رمضان.  قلت أ

 لك س نة وأ نمت طيبني.

**** 
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 الوردة امحلراء 

آها ...اوأ خريً  شعر حبنني، ودّق قلبه، وتذكر أ ول مّرة  رأ

وردة وهو يف طريقه ا ىل  ابلفس تان الوردي، قرر أ ن يشرتي لها

 البيت،

أ رسع يقود س يارته ا ىل حمل الزهور املشهور اذلي يقع قريبا من 

 بيهتم،

 :وترجل من س يارته وهو يغيّن 

 اس بقين اي قليب اس بقين



 

 

 تريا رااا

 عىل اجلنة احللوة اس بقين

فانتقاها بعناية وقبّلها  قرر أ ن تكون الوردة محراء رمزا حلبّه لها  

 وهو يضعها جبواره وهو يقود س يارته متجهًا ا ىل البيت.

 هرول عىل ادلرج وفتح الباب 

 هنا وهناك ا يبحث عهنا وانطلق مش تاقً 

 أ ين أ نِت اي أ مرييت؟

 أ خريا وجدها يف املطبخ

 :قرتب حبنان ومهس يف أ ذهناا

 حبيبيت أ ان جبت كل ورده-

 :أ جابته مبرح

 ة قوي اي حبييبهللا...حلو -

مث ازاحت بلطف دموعها اليت سالت من تقطيع البصل 

  ...بأ طراف أ انملها

وحبركة خاطفة ...مسحت أ نفها بمك جلباهبا بعد أ ن شهقت 



 

 

 شهقة معيقة فوق حةل امللوخية 

 : مث أ شارت ا ىل صدره ابلسكني وقالت بهتدج

 خامة اي حبييب حلد ما أ خلص التقلية وأ انحطها هناك عىل الرُ 

 ها أ مشها بعدين،

يدك طبق املمبار والفتّة وحطهم عىل السفرة  وخد يف ا 

وخليك قاعد حلد ما أآيج كل الحسن العيال يكبوا الشوربة 

 ...عىل ال رض

 وقبل ما متيش حط الوردة يف شوية ميه.

 :قال براثء

 اي حيايت.  الوردة خالص ماتت-

...... 

 وبس" "جشعي زوجك يعرب عن مشاعرة...احلياة مش مطبخ
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 اديهيف الركن البعيد ال  

 اختاري ماكن هادي يف البيت

 كرس يني وترابزية

 هايت ورقة وقمل

 اندي جوزك وقعديه

 هزي اللمبة

 وبرريق  



 

 

خدي نفس معيق واسأ ليه ال س ئةل دي وخليه خيتار ا جابة من 

 :التالتة

 السؤال ال ول

 لو أ ان مت بعد الرش عليا اي حبييب -

يه؟ه  اتعمل ا 

 افرح  وأ جتوز واحدة اتنية.هطبعا -1

 اجتوز اتين.هافضل حزين طول معري  ومش ه-2

اضطر اجتوز ...علشان هازعل شوية وبعدين لل سف ه-3

 العيال 

 

 لو اختار اال جابة التانية يبقى بيخاف منك



 

 

 وأ نت خشصيتك قوية

 طول ما فيك روح((

 اينثالسؤال ال 

 تكتب يل لك أ مالكك ابمسيطلبت  لو*

يه؟اتعمل ه  ا 

 ارميك من البلكونةه-1

 اسيبك جنب ال نبوبةه-2

 اقتكلها -3

 لو ا ختار أ ي ا جابة من التالتة

 يبقى رصحي ...رصحي ...رصحي

 وعرفيت ختتاري 



 

 

 ثالثالسؤال ال 

 معرك فكرت تتجوز واحدة اتنية؟*

 أ يون-1

 طبًعا-2

آه-3  أ

 لو اختار أ ي حاجة

 يبقى صادق اي حبيبيت صادق

 ومش بيحب الكذب 

 شاء هللا عليهما 

 السؤال الرابع

 أ نت لسه بتحبين زي زمان؟*



 

 

 ل  -1

 أ نت مني أ صاًل -2

 أ عرفكال و-3

 

 معلش اي حبيبيت أ نت فاجئتيه ابلسؤال 

 نك سأ ليتاك  ال و

 عدي عىل اليل بعده  

 السؤال اخلامس

يه أ كرت حاجه بتعجبك فيا؟*  ا 

 بتفكريين بربنا لك ما أ شوفك-1

 ابس تغفر ربنا كتري وأ ان معاك-2



 

 

 الناس بطلت حتسدين-3

 شفيت ....طول معرك متدينة

  .وقربتيه من ربنا

 السؤال السادس

يه رأ يك يف خشصييت؟*  ا 

 يه فني -1

 طب ورهيايل ال ول -2

يه خشصية -3  ؟يعين ا 

 معلش اي حبيبيت

 ما يقدرش جياوب عىل حاجه ماشافهاش

نسان أ مني أ مني ...  ا 



 

 

 طول معره أ مني 

 خلصنا كده 

 اطلعي بقى فوق

قري ال س ئةل الس تة دي اتين  وا 

وعي ا وعي   تسأ لهيا جلوزكوا 

 اا أ بدً أ بدً 

 مش لك الالكم يتقال.

 ******** 
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 املرحبية ابلفندقوش

 أ ان: أ ان اشرتيت املرحبية ابلفندقوش.

يه املرحبية ابلفندقوش دي اي   خالتو؟أ نمت: ا 

 ةلأ ان: حاجة كده مجي

طعمها زي ، و لكها ملفلح، ش قوي جدا خالص خالص

 ورحيهتا حتفه زي املهابيخ ، الرساريش

 حلوة مع الشاي بلنب.، و وعلهيا من فوق دحاليج

 اي خالتو أ كيد حلوة ... شلكك فرحان..أ نمت: هللا!



 

 

 ؟أ لكيت اكم حتة اي تر  ابلشوكوالتة دي والال الكرمية أ نتِ 

 دوق وكده.ون طب عاوزين نأ لك  

 بقى وحينن عليمك بنا يرزقمكر أ ان: يف انس كتري أ لكهتا  

  .اي عيين اي مساكني

يه  ؟أ نمت: اي تر  شلكها ا 

يه الرساريش دي  ؟وا 

 ؟ومني ادلحاليج دو

 

 وروحوا وانموا واحلموا وافتحوا التليفزيون

واتفرجوا عىل اال عالانت وال غاين وال فالم وامسعوا اكم بيت 

 .شعر يف وصفها وقصة قصرية ورواية عن شعورك وأ نت بتأ لكها



 

 

منمك هيتخيلها حلوايت, والتاين حوادق, والتالت  يف جزء

 .هيشوفها فطرية والرابع برامي برامي

 وارفع سقف التوقعات لفوووق حلد ما رجليك تطري يف الهوا

 واحمل أ حالم وردية وخيالية

 واحمل معاية ببكرة جاي ولو ما جاش ا حنا جنيبه بنفس نا 

يه بقى ملا تيجي تأ لكها  هنا حلوة -قوم ا  خيالف ال جدا ومبا ورمغ ا 

يه ده   -رشع هللا  تقول ا 

 أ ان كنت فاكرها أ حىل من كده

 وجييكل ا حباط

 وممكن تدعي عليّه  

 أ هو ده اليل بيحصل مع احلب واجلواز



 

 

ا هترينا يف ال فالم واملسلسالت وأ غاين أ م لكثوم وعبد احللمي 

 الكم يف احلب وسرية احلب وس نني احلب وعذاب احلب

 يه العريس الوس مي الشاطر ولك بنت قاعدة مس تن 

 (الشاطر حسن)

 ييجي بسالمته راكب حصان أ بيض

وخيطفها من أ بوها وتعيش يف قرص كبري وتلبس فس تان واسع 

 .وتغيظ امللكة

 أ و يكتب فهيا شعر ويتشعبط عىل املواسري

ويطلع لها من البلكونة ويقع فتنكرس رقبته ويتجوزوا يف 

 .املستشفى

نه   هيتجوز س ندريالوالشاب من دول فاكر ا 



 

 

وهريجع الظهر ياليق ال قزام الس بعة خلصوا شغل البيت 

وغسلوا املواعني ويه ال مرية النامئة وهيصحهيا بقبةل رقيقة عىل 

 جبيهنا

 بسة جزمة.الوهتقوم من النوم متسشورة وحاطة روج و

وسقف التوقعات بريتفع لفوق أ كرت ملا بتتكتب قصص احلب 

 لكهم حلووالكم احلب مع صورة اتنني ش 

 بسه ومتأ نتكه وهو حاطط جل يف شعره و شايلهاالويه 

أ و ماسك مناخريها مسكة س يناميئية ويه حاضناه وماسكة 

 ودانه.

 وبيبص لها حبنان وبتبص هل بدالل

 )مع الاعتذار دلالل(



 

 

وروحوا وانموا واحلموا وافتحوا التليفزيون واتفرجوا عىل 

م بيت شعر يف وصف اال عالانت وال غاين وال فالم وامسعوا اك

 .احلب وقصة قصرية ورواية عن شعورك وأ نت بتحب

 وتعاىل اجتوز

 وتعايل ا جتوزي

اال نسان اليل ا خرتتيه وفرحانه بيه وطبعا اليل لسه عايش يف 

ال حالم ومتوقع يشء خيايل وساب نفسه للمؤثرات املرئية 

 والكم الناس

زي اليل والرغي والفيت الكتري ونيس الواقع هيكون شعوره كده 

 أ لك املرحبية ابلفندقوش ولقاها مش حلوة وزي ما اكن فاكر ...

هنا حلوة وزي العسل  .رمغ ا 

 افهموها حص



 

 

منوذج متفرد لك ال "احلب بني الزوجني ليس هل قالب واحد و

زوجني هلام حاةل خاصة من الاندماج والتفامه واحلب ختتلف 

 عن الآخرين

فال تطبق جتارب  والسعادة مذاقها خمتلف من خشصية ل خر 

 .الآخرين عىل نفس"

 .احلب مش حمتاج أ مرية وأ مري وملكة جامل وفارس الفرسان

احلب يعين حتهبا بعد اجلواز حىت ويه حامل ووشها مورم 

 .وخدودها منفخة

 .يعين لو بقى أ صلع وبكرش يفضل فارس أ حالمك

يعين مش حمتاج يكتب شعر كفاية كفه اليل بتطبطب عىل 

 .ترمجة لكمة حببكظهرك ما يه دي 

 .يعين يه مجيةل ل نك بتحهبا حىت لو يه مش مجيةل



 

 

 يعين لك حلظة متر عليمك مع بعض بتعيشوا جوا بعض.

نفرادي  .يعين أ نت مسجون يف روهحا حبس ا 

يعين أ ي بنت حلوة مش هتلفت نظرك؛ ل ن قلبك ش بعان 

 .حببك لزوجتك

 

  

 

  

***** 
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 مفاجأ ة

ترجتف ويه قلقة عىل زوهجا احلنون، يف بيت دائف اكنت 

 تتنقل بني انفذة غرفهتا والباب ويف يدها الهاتف

 ..وجفأ ة ...

 مساء اخلري اي حبيبيت -

تأ خرت ليه أ ان قلقت عليك؟ -  مساء الفل اي حبييب ا 

 أ ن أ ن أ ااااا مفاجأ ة -

يه ده هدية..مش معقوةل -  !ا 

 .مش مصدقة نفيس



 

 

ييييه - منا ا  آه وهللا شفيت ...حاجة بقى ا   .أ

  .طب وريين كده -

 .افتحها علشان ما تبوظيش العلبةهستين أ ان اليل ال   -

 .طب هات بس ما ختافش -

 زم أ ان ... ده أ ان دافع فهيا دم قليب القلت كل ل  -

   .طيب برسعة افتحها أ ان فرحانة ربنا خيليك اي حبييب اي رب -

 .أ هه ...شفيت خامت دهب عيار أ ربعة وعرشين - 

 

يدك أ ان قصرية مش شايفة ...هات بقى. -  مش شايفة نزل ا 

يدك حتة ... مربوك عليك -  .ايااه حا ايلك من ا 

 .ربنا خيليك اي رب -



 

 

 .بس ما تغسليش بيه املواعني بقى -

 .حارض -

 .حسن يتهبدل واللمعان يروحالوخليه للخروج بس  -

 .حارض -

 .وش يليه يف علبته -

  .حارض -

 .وفرجيه ملامتك وكده -

 حارض  -

  وبعد أ س بوع ... 

لبيس بقى وما تنسيش اخلامت اليل  - ايلال بينا نروح ملاما ا 

 .جبهتوكل اال س بوع اليل فات



 

 

 .حااارض -

اي رب ال لك الهنارده يطلع حلو زي ال لك اليل طبختهيويل  -

 .يوم ما جبت كل اخلامت

 .ايرب -

 شهر ..... وبعد

ها اي حبييب كده لبيس حلو والعباية والطرحة..شوف  -

 كده..واجلزمة والش نطة..أ ان حلوة؟

طبعا فاضل بس تلبيس اخلامت اليل جبهتوكل الشهر اليل فات  -

 .....ده فرح أ ختك وكده

 .حااااارض -

   وبعد س نة ...

 .دادادادااااااا شفت لون شعري -



 

 

 .يق عىل لون اخلامتالحلو جدا و -

يه -  !خامت ا 

 .اليل جبهتوكل الس نة اليل فاتت -

 أ ااااه حصيح. -

  وبعد س تني س نة ... 

 اي جح. يف أ ودة النوم ةترشحيطقم ش نانك عىل ال  -

أ شيل بأ دور عىل اخلاتشم اليل جبتشهوكل قبل ما تودلي  -

ابمش علشان أ ملعه وتلبش يه اي حبيبتيش يف فرح شارة بنت 

 .شعاد

 .طوةل العمر اي جح ربنا خيليك ويديك -



 

 

بش اكن خامش تشحفه ومعري ما تعييش اي حبيبتيش .... -

 .يهز شفت 

 وال أ ان اي جح شفت اتين.-
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 خليك يف هاكل!

 يف انس ما هيمهاش غري نفسها وبس...مثال لو قلت هلم:

 .يف واحد داخ ووقع يف الشارع تعاىل نفوقه ونوصهل بيته-

 .هالوه اي همييمالناش دعوة لك واهيد يف -



 

 

السمل مش نضيف ومافيش بواب يف العامرة تيجوا لك واحد -

 .مننا ينضفه يوم

 .مالناش دعوة لك واهيد يف هالوه اي هنفي-

 

الست اليل يف الشارع اليل جنبنا حايطردوها علشان مش -

 .بتدفع اال جيار من يوم ما جوزها مات

 .مالناش دعوة لك واهيد يف هالوة اي هوس ين-

تعبانة وخسنة واملطبخ بقى ش به جبالية القرود ما تيجي  ماما-

 .نقوم ننضفه علشان نفرهحا

 .مالناش دعوة لك واهيد يف هالوه اي هليب-

متحان قرب تعاىل نزوره ونصور هل الأ سامة تعبان وا-

 .احملارضات



 

 

 .مالناش دعوة ولك واهيد يف هاهل اي فهتيي-

 .نوزعه علهيميف انس غالبة جعانة كتري تعاىل نعمل أ لك و -

 .مالناش دعوة لك واهيد يف هالوه اي هنفي-

دها سافروا وبقالها أ س بوع مش ابينة ما تيجوا خنبط الجارتنا و-

 .علهيا وانخد لها كيلو برتقان ونزورها ميكن عيانة

 .مالناش دعوة لك واهيد يف هالوه اي صهبيي-

املسجد عاوز يتنضف تعالوا نكنسه وننضفه ونعطره كده -

 .فهل ونغسل امحلامات قبل يوم اجلعةوخنليه 

 .مالناش دعوة لك واهيد يف هالوه اي صاهيب-  

 ؟عارفيهنم الناس دول

 مهنم هلل



 

 

 

 

***** 
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 عش احلب

 جاء الصباح وشقشقت العصافري 

وغردت البالبل واهزتت ال جشار وطارت الفراشات وعشش 

 احلب يف بيت سعيد 

 

 صباح اخلري. -

 



 

 

 أ مجل زوج يف ادلنيا.* صباح الفل اي 

 

يه اي حبيبيت قويم امعلييل الشاي وس ندوتش  - بأ قول كل ا 

تأ خرت عىل الشغل  .جبنة بطامطم عىل ابل ما أ لبس علشان ا 

 

مش قادرة اي مجيل أ صيل اكن عندي أ رق وتعبت ابلليل اي   

 .حبييب

 

  .هو لك يوم أ رق! ... أ لف سالمه  -

 

عىل النار وامعل  * روح أ نت اي عسول حط الرباد ال مور

 الشاي .



 

 

 حارض. -

 

 بعد شوية ..

 

 .أ ان انزل -

 

يه الش ياكة دي ... أ نور وجدي اي خوايت .. مع السالمة. -  ا 

 

 وبعد الظهر ...

 

 السالم عليمك. -



 

 

 

 .وعليمك السالم اي أ مجل زوج يف ادلنيا لكها -

 

 .فني ال لك؟ أ ان ميت من اجلوع -

 

 نزل هات لناا طب قبل ما تغري هدومك اي سكر -

 كيلو طامطم محره زي خدودك 

 وكيلو بطاطس مقطقطة زي مناخريك 

 وكيلو بصل عسول زي ودانك 

 وكيلو بدجنان ا سود زي عيونك 

  .وعلبة مسنة نونو كده وصغننه



 

 

 ؟وماقلتيش ليه الصبح وأ ان انزل -

 .أ نت من يوم ما مامتك بطلت تبعت أ لك ماطبختيش

 

 .مارضيتش أ قلقك اي مجيل وقلت ملا ترجع -

 

آلك يف البيت -  .طب مافيش أ ي حاجه تتأ

 

يف تونه صغنونه روح برجليك ال مورة هتالقهيا يف املطبخ  -

 العسول

واي ريت تغسل املواعني علشان أ ان حطيت كل لون املونوكري 

 .اليل بتحبه



 

 

 

 طب تعايل لكي معايه. -

 

لك أ نت ابلهنا والشفا اي مجيل .. أ ان أ لكت ساندويتش  -

 نشون عسوووولال

  

 

 ....ابلليل 

 

 هو فني القميص ال خرض؟ -

 



 

 

 .يف الغس يل اي حيايت-

 

 والبنطلون الاكيك؟ -

 

 .حرقته وأ ان ابكويه اي رويح -

 

 ورشاابيت لكها فني؟   -

 

 .منورين يف امحلام اي نور عيين -

 

 .طب وهتغسيل ا مىت -



 

 

 

ساعدين وحطهم يف الغساةل اجليةل املربعة اي عسل وشغلها -

 .عىل ابل ما أ معل كل الشاي اي مقر

 

 اتين يوم ...

 

 تك تك تك ...

 

 ؟مييني -

 

 أ ان أ مك العسوةل اي ننوسة -



 

 

 ةجاية ومعايه أ بوك القمر اي س توت

 علشان انخدك عىل بيتنا احملندق عىل دماغك اي توته

 اي أ مورةل ن جوزك احملروس طلقك 

 .حرضي ش نطتك املقطقطة اي نور عيين

 

************************ 
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لكرتوين  عريس ا 

يف بيت دائف وبيامن تقف ال م بني ال خبرة املتصاعدة من ال واين 

اخملتلفة لتتعانق يف حنان وحب وحتلق فوق هذا البيت الهادئ 

 ..دخلت أ مرية عىل أ هما ويه تصيح ...



 

 

  عريسأ ماه لقد جاءين -

 امحلد هلل اي ابنيت لقد هرمنا يف انتظار العريس املطلوب -

 نعم أ خرًيا اي أ يم مك أ ان سعيدة -

ثنتني العريس اذلي رفضتيه الوهللا لقد طلع من عيين ا -

 .ال س بوع املايض

 حتزين اي أ ماه، فهذا أ فضل منه ال -

   ويقول أ نه معجب بشخصييت املنظمة وتفكريي املرتب

تنييل عىل عينيك اي ابنيت احلبيبة واذهيب أ واًل ورتيب غرفتك  -

 ومشطي شعر رأ سك 

حارض اي أ يم  كفاك صياًحا اي غالية أ ين احملروس بسالمته -

 أ يخ؟

 .وأ ين س يكون مثاًل! عىل ال ريكة يف غرفته يشاهد التلفاز -



 

 

سأ ذهب ل شاهد معه برانمج )العرب هلم مواهب( فأ ان أ جشع -

 يغيناملشرتك اذلي 

 )ابال جنلزيية( 

يغين بلغته ال اي خيبتك الثقيةل أ ي موهبة عربية تكل وهو -

 !ال م

 .ل نه يتمي ...أ ا أ قصد ...صوته الرائع هو املهم -

 جاءهتم س تون خيبة أ ين الهوية العربية يف املواهب! -

موجودة اي أ يم فاحلفةل يف بدل عريب ...العامل تغري اي أ ماه حنن -

 .يف عرص اال نرتنت

ليته ما تغري .. حىت امس الربانمج مكتوب ابال جنلزيية وامس  -

القناة اليت تعرض احللقات ابحلروف اال جنلزيية واملواهب 

 .نعم يعين  yesأ مريكية .. والتصويت ب



 

 

آراااااااااااء اي أ يم- آرااااء أ هنا أ   .ا 

اي فرحيت بك وبش بابك اي روح وادلتك ابيق أ س بوع عىل  -

  .ري شيئًاالامتحاانت ومل تذاك

  .ختايف سأ جنح ل نين أ نشن جيًدا اي أ يمال -

  ..غدا جنلس جبوار احلائط ونس متع ا ىل الزيطة -

 .أ خربيين اي أ ذيك ا خوتك .

 العريس كيف عرفتيه؟

من الش بكة العنكبوتية اي أ يم يف صفحة )كتاب الوجه( أ رسل -

 .يل )طلب صداقة( وحتدثنا مًعا

لهيي صداقة ...اي فضيحتك اي -  .سنية اي ا 

ترتيك دماغك ليذهب بعيًدا فأ ان حاورته فقط ال اي أ يم  - 

 .داخل صندوق الرسائل



 

 

 !وامصيبتاه .... داخل صندوق -

لكرتونية مكتوبة -  .اي أ يم أ قصد رساةل ا 

 ?وماذا قليت هل اي فاحلة  -

سأ لين عن معري ودراس يت وامس أ يب وعنوان معهل وعنك -

 .....ا خل ا خل

...اي هنارك اذلي لن يفوت ... وأ خربتيه اي وقعتك السوداء   -

 .لك يشء

 اي أ يم طبًعا ولكن أ رسلت صوريت فقط ال -

حس نًا حس نًا ...واي خرب بنقود غًدا س يكون جمااًن، ومىت  -

 س يأ يت اي فذلة كبدي؟

 أ عرفال  -     

 هل عنده شقة؟  -



 

 

 أ عرفال  -

؟ -  هل هو مس تعد مادايا

 أ عرفال  -

 مك معره؟ -

 أ عرفال  -

 وماذا يعمل؟ -

 أ عرف .... لكنه انشط س يايس ال  -

 اي حساااااااااااام -

 نعم اي أ يم -

وعصاة املكنسة من خلف ابب حبة الضغط من ادلرج الثاين  -

 .اي ودلي الغايلاملطبخ 



 

 

 .حااًل اي غالية -

 النجدددددددة -

************************ 
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 منهتيى احلب

 عاوز أ تلكم معاِك شوية ممكن؟-

 انرش بس مقصانك علشان يلحقوا ينشفواهطبًعا حااًل *

طيب ابملرة اغسيل البنطلون الكحيل وملعي يل اجلزمة علشان -

 .انزل ابلليل

 .حارض من عيوين -



 

 

اكوي وأ نت بتلكمين القميص اللبين اليل كنت هايال جيت أ هه -

 .بسه أ ول يوم يف شهر العسل ...فاكرال

 خلصيت؟ -

 أ ان جيت أ هه خري؟ -

 قويم رضعي الودل ونمييه علشان مش عاوز دوشة ل  -

   خالص انم خري اي حبييب .. عسول وهو انمي وش هبك خالص -

 ...جرس البابتررررن

 ؟ممكن تفتح -

 الباب أ نتِ  رجيل ممنةل ... افتحيال  -

 .اخد احلاجات من البواب وراجعة كلهثواين  -

 .ين القهوةوأ نت راحية هايت يل املوابيل وطفي املروحة وانولي -



 

 

 .حارض -

 .وأ نت انزل بكرهحبييب أ ان خلصت ممكن توديين ملاما  -

 ل   -

 ليه بس  -

 كفاية مرة لك أ س بوعني -

 طيب ممكن حسر تيجي تزورين  -

 ل   -

 ليه  -

نك ما مكلتيش هل هنا  - اتقعد حتيك كل عىل اللكية وتزعيل ا 

حنا قلنا مش   .اتمكيل خالص دراسة علشان البيت والوالدهوا 

 ؟طيب عاوزة مرصوف ممكن -



 

 

يه أ نت مش بتخريج وأ ان ابجيب لك حاجةه -  .اتعميل بيه ا 

آخد توتو أ مش يه  - اكن نفيس يف جمةل كده أ جيهبا من املكتبة وأ

 .شوية يف عربيته الصبح يعين

 زمة ...بالش مصاريفالمالهاش  -

 .طيب ممكن خترج معااي -

 انروح فني؟هه -

 نزور أ ي حد أ و نمتىش -

 لبدل فهيا حاجة ترتاحيه ا -

 وديين احلتت اليل برتوهحا لك يوم -

 مش وقته ...راحية فني أ ان عاوز أ تلكم معايك -

 أ ان جيت أ هه؛ خري اي حبييب؟ -



 

 

 اخد رأ يك يف حاجه مايشه -

اتفضل ....بس غريبة أ ول مرة تسأ لين رأ يي يف حاجة؟ اي تر   -

يه؟  ا 

 حرامال حاجة من حقي ومش عيب و -

 ييبخري اي حب  -

 أ ان عاوز أ جتوز زوجة اتنية -

يه -  !ا 

 

 ********************** 
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 حامتك

 

 ما تزعليش

 من حامتك لو بصت كل كتري

 وحبلقت يوم ما جت ختطبك

بهنا اليل قالها بيص اي ماما معايه ل نه بيتكسف  ا 

 .مش قصدها تبص كده

 

 ما تزعلش

 لو حامتك قابلت )جوز أ خت مراتك( برتحاب أ كرت



 

 

يكون دخل العيةل قبكل بست س نني وواخدين عليه ممكن 

 أ كرت

 وميكن أ كرب س نا

ميكن أ نت أ حسن فبرياضوه نفس يا وميكن علشان حاجات 

 ..بتفوت عليك 

 خد ابكل

 

 ما تزعليش

 لو حامتك ما أ لكتش الكيك اليل مامتك قدمته

 الكيك حلو بس يه مكسوفة

 طيبة عىل فكرة .. سيبك من اليل حصل يف املسلسل



 

 

 

 تزعلشما 

 لو مرة حامتك قالت لكمة زعلتك

 فوهتا .. ما يه اليل علمت مراتك الفاحتة والصالة

وابنك الكبري حفظها من أ مه يعين لك جسدة من ابنك يف 

 مزيان حس نات حامتك

 وبيدعي كل فهيا .. شفت بقى  .

 

 ما تزعليش

لو حامتك حكت كل عن مشلكة بنهتا مع خطيهبا مش قصدها 

 عىل خطوبتمك عىل فكرة يه بتفضفض تعمل ا سقاط س يايس



 

 

 .ت قاصدة طنيشوحىت لو اكن

 

 ما تزعلش

 ملا حامتك زعلت منك وتقول كل أ نت مش مدلع بنيت ...

 .. أ صلها ما شافتش الفرحة يف عنهيا كويس

 شافتمك وأ نمت تعبانني بس

بينوها شوية ورايض زوجتك وطبطب علهيا وسط أ هلها 

 .معاك ويعقلوهاعلشان يوم ما يه تش تيك يقفوا 

 

 ما تزعليش



 

 

ا ن حامتك بتتلكم عىل ابهنا كتري وبتشكر فيه ... أ صلها شالته 

 عىل قلهبا تسع شهور وبتحبه قوي

 زي مامتك ما بمتوت يف أ خوك

بنك كده   ..وزي ما بتحيب ا 

 .يعين حته مهنا

 

 ما تزعليش

يه يعين ..  لو قالت كل الفراخ اهترت والبامية مش حلوة ... ا 

قوليلها هو أ ان هعرف أ طبخ زيك اي ست اللك علميين ... 

وامعيل نفسك هممتة واكتيب أ ي حاجه واتصيل بهيا مرة والال 

اتنني واسأ يل عىل أ لكة حىت لو ما معلتهياش وشويف هتحبك 

 .ا زاي



 

 

 

 ما تزعلش

 ..من حامتك ملا بتلومك 

 .صلها متعشمه فيك خري ومنتظره لكمة حارض ..أ  

 ميكن الكهما غلط

 وميكن رأ هيا مش حص

 بس أ نت تقدر تطيب خاطرها

 .بلكمتني وابلعقل وتعمل اليل أ نت شايفه حص

 

 ما تزعليش

 ..لو ما حبتكيش زي بنهتا 



 

 

آه وهللا  أ صل برصاحة كامن مش بتحبهيا زي مامتك ... أ

 خيل لك حاجه يف ماكهنا

 حدش هيحبك حهبا ومش هتتعوض.أ مك ما 

 

 ما تزعلش

بهنا اليل من محلها ودهما .  .لو ما حبتكش زي ا 

 

آدمه وكربت وجعزت وتعبت وحضت  عىل فكرة دي بين أ

 مش العدو الدلود

 زم حترتم وحترتيم مشاعرهاال



 

 

)خدوا ابلمك قوي من اختالف الفكر والتعلمي والثقافة والبساطة 

دراكها   وس هنا(.وعاملها عىل قد ا 

ما ختلهياش حتس ا هنا خالص راحت علهيا وهتش يلها يف 

 الصندرة

 هتحطها يف كرتونة عىل الرف

 وتبص علهيا لك أ س بوع مرة

 ويف العيد تطلعها وتلمعها

ويوم ال م جتيب لها ش نطة وحتطها املسكينة جنب الش نطة 

 والش نطة

 سهلوها واتفقوا مع بعض

 هات خطيبتك أ و مراتك واتفقوا اتفاق

 قول ملامتك ايهأ  



 

 

 )ماما(

 وهتقويل ل يم اي

 )ماما( 

 هنرِبمه سوا ونسهل عىل بعض

ويف حضور أ يم هاراضهيا عىل حسابك معلش ساعديين 

 بلكمتني .. أ شكري معايه فهيا ويف تربيهتا ونضافهتا وأ لكها

 ..وخلهيا حتس ا هنا ملكة 

 وبالش نش تيك من بعض .. خلينا نش تيك لبعض مننا 

 نرجع اي زوجيت أ نت امللكةويف بيتنا ملا 

 و املكل.ه واي ريت قبلها يكون يف البيت

***** 
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 الكم يف احلب

ن اخلطوبة أ مجل فرتة ، و بيقولوا احلب بعد اجلواز مش موجود ا 

 ىف احلياة

ن ن ...وا  ن..وا   وا 

 ل ..طبًعا

 تة وورد وبنت حلوةالشوكوو  احلب مش وردة وقلب وغنوة

ميكن مش بتشوفوها .. بس احلب بيترتمج ل فعال ا جيابية 

 هاحتسوها

  بالش أ انمتطب ... قولوا أ ن



 

 

اباب و ماما طول الهنار قداممك حص؟ فاكرين يوم ما اباب اتأ خر ملا 

 اكن مسافر ماما وقفت ا زا  تستناه راحية جاية ؟

 بصيتوا لوشها؟

 شفتوا اخلوف والقلق والفزع؟

 مسعتوا دقات قلهبا و يه خايفة؟

 ما هو ده احلب

نك    ختاف عىل حبيبك من اخلطرا 

 شفتوا اباب و هو شايل ش نطة سفر

 ومعاد الطيارة بعد ساعة

وقلبه بيتقطع و هو بيبوس رأ س ماما وبمييش و دموعه بتجر  

 عىل خده .. أ ول مرة تشوف اباب بيعيط

 ؟حص



 

 

 ما هو ده احلب

نك تكره فراق حبيبك   ا 

 علشان غايل عليك قوي وبقى حتة من جواك

اكنت عيانة وحرارهتا عالية واباب واقف ىف املطبخ  فاكر ملا ماما

 بيطبخ بدالها وهو رامس عىل وشه ابتسامة حنان

 ابتسامة موجوعة

 وخمنوقة بأ مل

 ما هو ده احلب

نك تتأ مل ل مل حبيبك ل نك مش عاوزه يتوجع  ا 

يه اكنت ماما واقف معاه  هشفىت اباب ملا مر بظروف صعبة أ د ا 

 واس تحملت حاجات كتري



 

 

 ده احلبما هو 

 عىل احللوة و املرة ...

وساعات من حالوة احلب املرارة برتوح وتاليق احلبيب رايض 

 حبال حبيبه حىت لو بيشحت

علشان صالة الفجر  تصحى اباب ةفاكر ملا ماما فضلت واقف

 ت بتقع وفضلت حلد ما قام وصىلنوراسها اك

 ما هو ده برده احلب

نك ختاف عىل حبيبك من انر هجمن  .ا 

 ون سبب ىف دخوهل انر هجمنمش تك

 يبقى احلب مش رغبة جسدية فقط

 نكرهان ب  شوم



 

 

 وديننا امحلد هلل بيوجه الغرائز حص

، اًل موجود جواان فعو  احلب ...حنان ومودة ورمحة مع بعض"

 ."س لك يشء بأ وانا ن شاء هللا، ب ايطلعهايطلع ه

 

 

 

************** 
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  ممنوع الضحك

استيقظت عىل صوت املنبه فقمت بنشاط، صباح مرشق...

 أ اكد أ مسع صوت مفاصيل اخلش نة وركيب ويه تسمل عىل أ حياانً 

 بعضها، أ حاول تعديل ا س تقامة معودي )الفأ ري( 



 

 

بد أ ن السبب هو اللنب الرائع اذلي أ تناوهل  الوأ تأ مل قلياًل، 

بطعمه اجليل بعد أ ن تزيل الرشكة لك ما فيه من فائدة مرات 

 جبين شلك العلبة !ومرات..يع 

فتحت صنبور املياه وغسلت وهجيي مباء النيل العكر ال صفر 

 اجليل 

ومسحت يدي مبلواثته الرائعة واس متتعت بطعم املاء العجيب 

 الصد ء وأ ان أ متضمض..

تناولت ا صبعا من املوز املرسطن وتناولته مث ضغطت زر 

يًدا وصنعت الغالية ل نتقم مهنا وأ بدأ  يويم بقوة، ا ختذت قراًرا مف 

لنفيس كواًب من الشاي ابللنب املمزوج مبياه النيل املفسفتة اليت 

رمبا لو نطق الفلرت للطم وحسنب وحوقل مما فلرته مهنا، وأ خاهل 

 س يدعو علينا لك يوم لكام اس تخدمناه.

اقرتبت من النافذة واس متتعت ابلضوضاء اللطيفة فالشارع رائع 

 من مرة ومجيل أ ن والس يارات تتوقف فيه من روعته أ كرث

تتأ مل وجوه الراكب املكفهرة ومه يس متتعون ابلزحام واحلر وعىل 



 

 

 وجوههم تتل ل  وتصطف قطرات العرق اململح.

أ نىس أ بًدا ال أ مايم بعيًدا مدرسة ابين اجليةل والكبرية واملشهورة 

راحئة حامماهتا املنعشة وأ صوات املدرسني واملدرسات ومه 

 ال لفا  ،يتابعون أ والدان بأ رىق 

 وبأ صوات رحمية من حناجرمه املباركة. 

لهيا وأ ان أ سري  وأ كوام القاممة املبدعة املتكتةل يف الطريق اجلانيب ا 

 مع ابين رمغ ريق املنطقة!

راقبت مرة رجاًل وامرأ ة، يفتشان يف القاممة حبثا عن الكنوز 

اليت خبأ هتا الليةل هلام يف طيات ال كياس العبقرية السوداء، 

ان ال كياس، وينرشون الهبجة أ مام املدرسة، ويعرب من فوقها ميزق

 املارة حبنان.

تذكرت جتمع ال همات لك يوم، قبل موعد انرصاف التالميذ ومك 

هو مبدع همرجان ال زايء اذلي أ راه لك يوم أ تردد فيه عىل بوابة 

املدرسة، أ لوان بديعة، وبناطيل متعددة ال شاكل مع طرح 

افر ال خرض املتناسق مع الطبيعة مزركشة، وطالء ال ظ



 

 

 واحلقائب البديعة ....حصوة دينية ومنظر خالب 

ولفت نظري اجلو العكر بسحره، والغبار اجليل املنترش يف لك 

 ماكن.

رأ يت ال جشار اخلرضاء، واليت بدت يل كعجوز لطيفة، يف 

فت الالس تني وقفت هبوان وعلهيا مسحة من اجلال الغري 

 قطت أ وراقها النرضة.للنظر، بعد أ ن تسا

 مك أ نت مجيةل اي بدلي احلبيبة، ال أ دري ملاذا يشكون منك!

 تر  هل سنس تطيع اذلهاب ا ىل املصيف هذا العام؟

تساءلت يف نفيس.. فمك أ ش تاق للسري عىل الرمال اخملتلطة 

 ابلقاممة 

وأ قف وأ ان أ راقب الشاطيء اجليل وأ مواجة حتمل لنا زجاجات 

أ لقاها الناس فيه وبعض ال كياس واملناديل  املياه الفارغة اليت

 الورقية.

فتحت موقع الفيس بوك وقلبت فيه، وقرأ ت مزجًيا من ال خبار 

اخلفيفة بني فيديو لصحفي فقد نصف وزنه ورأ يت كيف حتلقت 



 

 

فليهتم بعد دخوهل السجن لفرتة طويةل عيناه ابلسواد ووهن 

 يعتقلون لك من يزيد وزنه عن الس بعني..

ات مصور ماهر ال حد  القر  لريينا طبيعة ساكهنا وبني لقط

اجليةل والعملية فقد اس تغنوا عن لك يشء من أ اثث وطعام 

 وخيتبئون يف أ ش ياء تش به الكهوف الرائعة.

تعمل أ ين زوهجا حىت الان فقد رأ ته ال وخرب من هنا عن زوجة 

آخر مرة من تسعة أ شهر عىل شاشة التلفاز ...يبدو أ ن هناك  أ

ليه.من يتعمد ا    خفاء أ خباره عهنا لتش تاق ا 

ذن هللا الوخرب من هناك عن شاب يبتسم وعرفت أ نه ا ن اب 

 مشغول بعرسه يف السامء.

 بقرب عودة التوقيت الصيفي الرائع! جًدا سعدت 

 وسعدت أ كرث بفرحة صديقايت به! 

قرأ ت مقاالت واس متتعت ببعض التشبهيات اللفظية، 

 واال س تعارات املكنية،



 

 

والتصويرية، والمتثيلية، والتنوين والكثري من اال بداعات وخاصة  

 يف احلوارات الس ياس ية اخلالفية، أ لفا  بديعة هنا وهناك..

بداع ...  ا 

جعاب احلب املنترش بني أ فراد الشعب، وأ   حظ زايدة الأ اتبع اب 

تساع مساحات التنامغ بني التيارات اخملتلفة.  الوعي، وا 

ا فنحن نتغري لل فضلمتفائالواقع مهبج، وأ ان  ، اللّك ةل جدا

 يضحك...ويضحك، راقبوا الوجوه جيًدا أ هيا السادة.

 الكثري من ادلعوات تتصاعد يومياا، ومعظمها يف السجود، 

، أ رجومك توقفوا قلياًل عدوان وأ سعدوان بأ فعاهلم الرائعةللك من يس

 الضحك.   هذا النوع من فقد مغرتنا السعادة، ولمتنعوا

****  

 د.حنان الشني

 أ م البنني
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