
https://www.facebook.com/groups/Book.juice/


https://www.facebook.com/groups/Book.juice/


 

 فيصلأول  الرجال من بوالق والنساء من

 معوض إيهاب

 كريم آدم: تصميم الغالف

 799-799-5555-62-5: الترقيم الدولي 

 52561/6156: رقم اإليداع 

 6156سبتمبر : الطبعة األولى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/Book.juice/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنبيه هام
 

 

من بعيد أو  من قريب ...ةصل أييمت ب اسم الكتاب ال

المضمون فإنما و االسمتشابه بين  وأي، مون الكتابلمض

 فيمعارف  أيوليس للمؤلف ، الصدفةهو من قبيل 

 ...فيصلأو  بوالق
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 التاريخ  فيكتاب  ةمقدم أطول

 

 

 ...ةتجرب أيدخل أقبل ما  اآلخريندرس تجارب أمتعود  وأنامن زمان 

 الليدرس التجارب أ بديهيان عمل الكتاب ده كأعلشان كده لما قررت 

الكتب أهم  وبالطبع كان... الزوجيةالخالفات  ةطرح قضي في سبقتني

للكاتب الدكتور جون ( الزهرةالرجال من المريخ والنساء من ) يد

فوًرا  علشان كده بمجرد ما سمعت عن الكتاب نزلت اشتريته... جراي

؟ ...ةفهم منه حاجأ إني.. .كاملين أسبوعينالبيت لمده  فيواعتكفت عليه 

 ...اأبدً 

 النسخةاشتريت إنك  برضه غلطتك هيرجعت وقولت يا واد ما 

فكرت  بصراحة. (..مدارس لغات ينإ ييعنأساس  على) ...العربي

لكن لما ... مسمحتش الميزانيةلألسف  بس نجليزياإل النسخة يشترأ

. ..ةمليون نسخ 52من أكتر  نه باعإقريت على غالف الكتاب من بره 

 ...ةمليون نسخ 52الراجل باع يعني  لنفسي وأقول يتان أتشجعابتديت 

... عدا الفقرأكيد  يجوز دوالرات يبقى دلوقت ةكل نسخ فيلو كسب 

بتمنهم  أسدد ةنسخ 511حتى ولو  كتابيمن  أبيعومحدش عارف يمكن 

كمان كذا  مطولش عليكم قريت الكتاب.. .المهم.. .شهرين الشقة إيجار

هل يا ترى الكتاب ... يكان محيرن الليبس السؤال  ...ا فهمتهلحد م ةمر

وحتى لو بيعرض مشاكل ، وال مشاكلهم هماإحنا  ده بيعرض مشاكلنا

اآلخر  منيعني  ...لشخصياتنا ةقدمها مناسباللي  ترى الحلول يا.. .تمسنا



 فيهقدمه  ياللإيه  وعلى ضوء كده هقرر.. .الكتاب ده مفيد لينا وال أل

عن مدى تأثير  ميدانيعمل بحث أ كالعادةعلشان كده قررت . ..كتابي

 ...االجتماعية .كل المستويات فيالنوع ده من الكتب على الناس 

يعني  فيها تلت سكان مصر إنأساس  بالعشوائيات على يوقررت ابتد

 ...تخيلوا ...ةعشوائي5562 فيآدم عايشين  بنيمليون  65

 ...بلد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا

 

 ةالهجان عزبة نساء على الكتاب تأثير مدى -1

 :ةالهجان بعزبةتعريف  أوًل 
من خالل موقعها  أهميتهاوتنبع ، المصريةالعشوائيات  إحدى هي 

يتوسط  والذي الصحراويالهام على طريق مصر السويس  الجغرافي

 ...نصر وسكان التجمع ةسكان مدين

يزيد  ا وهو ماا شهري ً عين جنيهً هناك فقد يتعدى السب األسرةعن دخل  أما

:  7يتراوح متوسط عددها من  التي األسرةعن احتياجات  األحوالبكل 

جنيه 51كل ويشرب ويلبس ويتعلم باآدم عندهم بي البنييعنى )فرد  55

 ةتجمعات سكني في العشوائيةويعيش سكان هذه !!!. شوفوا البزخ(اشهري ً 

يتم  متالصقةن هياكل ع عبارة يوه. ..(عشش)يطلق عليها مسمى 

بقايا فضالت إلى  من الخشب والطين والصفيح بداية خامة أيتصنيعها ب

مميز  معماريمن الخارج طراز  األبنيةولهذه . ..الجافةالحيوانات 

 فيحيث ال يدخلها الهواء إال .. .الجماعيةتكوينه المقابر  فييشبه  للغاية

مروره بأكوام  نتيجةم والجراثي باألتربة فقط محماًل  القارصالشتاء 

 فيمرات مما يجعل سكانها  ةتعترضه عد والتي ...المتالصقة القمامة

مثل  التعليميةالمستشفيات  ةلطلب دائمة ةعلمي ةعن ماد عبارةمجملهم 

 يالصيف فال يعان فيأما  ...وعين شمس والدمرداش العينيالقصر 

سكان  باقيكغيرهم من  الحارقةالشمس  حرارةهناك من  األهالي

معظم العشش قد صمم سقفها من  نأوذلك بالرغم من .. .الكبرى القاهرة

.. .للداخل الحرارةتساعد على نفاذ  والتي ئالصدبقايا علب الصفيح 

خبراء أحد  يجيب الهجانة عزبة فيصيفًا  وعن سر اعتدال المناخ



 حواري فيالصرف الدائم و يانسياب المجار إن) قائاًل  الجوية األرصاد

حيث تعادل مياه صيفًا  يمنحها هذا المناخ الرائع الذيهو  الهجانة عزبة

البيوت من الداخل  أحيانًاوالشوارع  يتغط التي الصحيالصرف 

 باقيفيه  يتعان يذالالوقت  فيهذا ، الرطوبةفتمنحها  الحرارةدرجات 

ألن تفكر  الحكومةدعا  الذياألمر ، الحرارةمن شده  المجاورةاألحياء 

 العقارية الضريبة يتواز ةترطيبي ضريبة تفرض عليهم نأ يفا جدي ً 

هناك  األهالييتمتع بها  التي للديمقراطيةا ولكن نظرً ، األحياء باقيلدى 

، البرلمان لالعتراض على القانون الجائر فيفقد قاموا بتفويض مندوبهم 

هو قائم على  إنماصيفًا  للعزبةهذا المناخ المميز  نأموضحين 

 فيقضاء حاجتهم  وأثناء -كل على حده  -للسكان  الفرديةالمجهودات 

 والذي، عشش ةتشترك فيها كل مجموع التي الجماعيةدورات المياه 

تسبب  نأغير  ...يمجار ةصور فيالشوارع  فيينساب بدوره بعد ذلك 

من  يسيارات نزح المجار)تأخير عربات الترنشات  في الحكومة

 فيمنها  ةال يعتبر مساهم( همعند صحيالبيوت حيث ال يوجد صرف 

 ...تحقيق هذا المناخ

 ............................................. 

  :جرايكتاب جون  في العزبةسيدات  إحدى أير ثانيًا

 يتعرف ترى ويا، ده ييدإ في اللي الكتاب في رأيكإيه  ةحميد مدام 

 ؟...إيه عنه

 المدعوق بتاع األخضر الكتاب ميعرفش حد فيه هو. ..خويا يا يوهأ 

 ...راح ما مطرح يجحمه هللا، يفالقذا

 جراي لجون.. .خالص يتان كتاب ده فندم يا ال... 

 اللي الراجل وال هما اكانو إذا، بعض من أنيل كلهم هوأ.. .سيدي يا 

 .كلهم تخدهم مصيبة جتهم ...بيحكمنا كان



 عن بيتكلم كتاب ده. ..لبس فيه الموضوع إن واضح.. .متأسف أنا 

 ...الزوجية الخالفات عالج

 بعيد أصلها، عالج مالهاش عندنا الزوجية الخالفات عيني نور يا 

 للدكتور قوليعني  ...البطال المرض عندها السامعين وعن عنك

 ...نفسه ميتعبش بتاعك

 ؟...أصله من الكتاب ةرافض حضرتك إن كده من فهمأ ييعن 

 وسيمه إيمه عليه نباي كتاب حتى ده. ..ليه وهرفضه حبيبي يا أل 

 ...كيلو نص ييجى ويوزن

 بموضوعنا؟؟؟ الوزن عالقة بسإيه  فندم يا 

 الكتاب فيحاجة أهم  عندناإحنا  أصل، األستاذ يس يا معلش 

 نبيعهم نتزنق لما مقامك على هللا اسم علشان.. .وزنهم. ..الجرنالو

 ...راطيسأ ةوالمؤاخذ يعملهم الطعمية بتاع مرزوق للمعلم بالكيلو

 ةبتاع الكتب بتعمل التعليم ةوزار كده علشان يبقى ...فهمت يوهأ 

 ...يعني اتزنقوا لو علشان. ..الوسط وتقطم ةتقيل التالميذ

 فهمت ديكأ ...عليك ةبراو... 

 اللي المواضيع بعض في رأيك أخد حضرتك ياسمحيل طب 

 ...الكتاب بيتناولها

 تفضلا بس.. .إيه بتقول أنت ةفاهم مش يان ولو... 



 جوزها على تفرض إنها المرأة بيحذراألول  الفصل في الكاتب 

 بعدم وبيحسسه بيستفزه ده إن وبيقول، منها يطلبها ما قبل النصيحة

 ؟رأيكإيه  ...قدراته في ثقتها

 ( برعي) المنيل أتجوزت لماأول أنا  أصل. ..بيفهم راجل والنبي

 ةيقحر ياخويا كده لقيته الدنيا دأ عجالتي يصب ساعتها وكان

 وروح أجلك هتجيب اللي السجاير من بقى متسيبك قولتله.. .سجاير

. ..الرحيم عبد شعبان العندليب بيقول ما يز حديد ةشوي العبلك

 يا الطالق عليا) يقايل وراح. ..شرار بتطأ وعنيه يبصلبي لقيته

 في ده المفك دابب ألكون يتان ده البيت في بوقك فتحتي لو وليه

 بطلت ياخويا ساعتها من بقىأنا  (مستديمة عاهة وعاملك يعنيك

 ...نصحهأ

 عنده كان الدكتوريعني  ...عرفهأ عايز كنت اللي ده هو. ..هايل 

 ...ةتاني ةلنقط ننتقل طب ...يد النقطة في حق

 تفضلا... 

 الزوجية المشاكل معظم سبب إن بيقول كتابه في برضه الدكتور 

 ده لمستي يانت ترى اي.. .مالختالفاته الجنسين فهم عدم عن ناتج

 ؟؟؟برعياألستاذ  مع

 ساعة في كدهمرة  لكن ...ملمستوشأنا  ...ةخيب الكدب بصراحة 

 بيني الفرقإيه  هو برعي يا واد يا) وقولتله عليه لتمي   حظ

 الفرق) وقالي ةالجوز من طويل نفس شادد راح ...(وبينك

 لكن جنيه 03 ويوميتي كسيب راجلأنا  ...كبيييييييييييييييييييييير

 ةكوباي ياعمليل بقى قومي.. .ةالزم ستين أي ملكيش وليه يانت

 ( أطفحها ياش



 كتابي في هكتبه اللي بقىأنا  بس منطقي فرق برضه ده ...هايل 

 ...يتعرضله ينسلألسف  الدكتور ألن

 هللا شاء وان.. .والبركة الخير برضه أنت ما ...خويا يا ومالو 

 منه وهاتلنا افتكرنا بقى أنت بس.. .كيلو 2 منأكتر  هيبقى كتابك

 ...ةشوي

 سالم ...شكرألف  ...هانم يا عيني من. 

 

 

 

 

  حشيش أبو عزبة رجالأحد  مع..... .خرآ لقاء -2

 

. ..المصرية العشوائيات كبرأوأهم  من تعد. ..اأيض   حشيش أبو عزبة

 من العشوائيات من غيرها به تتمتع الذي الطابع بنفس العزبة وتتمتع

 تنفرد العشوائية هذه نأ غير. ..الطقس وحاله المعمارية بنيةاأل حيث

 يقول ةالفواعلي وعن ...(ةكفواعلي) العملإلى  سكانها ةغالبي بتوجه

 في للعبيد المصري المرادف هم ةالفواعلي) ...عليه هللا ةرحم ديكارت

 الواحد يستيقظ.. .المجتمع ذاكره من سقطوا أناس وهم الرومان عصر

 الميادينأحد إلى  امتوجه   طعامأو  نقود بال اخاوي   بيته اتارك   افجر   منهم

 النقل سيارات إحدى امنتظر   الرصيف على أقرانه بين ليجلس العامة

 إحدىإلى  السيارة تأخذه حيث، والهدد المباني يمقاولأحد  يمتلكها التي

 ويصعد كتفيه على واألسمنت والرمل الطوب بحمل هناك ليقوم المواقع

 هذا وعلى. ..الطوابق عشراتإلى  تصل قد والتي العليا للطوابق بهم



 جنيهات بضع مقابل هاناتواإل والتوبيخ اإلجهاد بين اليوم طيلة ييقض

 يشيخ نأإلى  حالته على( المنسي) هكذا ويظل امنفرد   وتهق   يتكف ال قد

 ةبقي ليعيش.. .مثال   كالغضروف تقعده التي األمراضأحد  تصيبهأو 

 ..(. التعليمية المستشفيات في تجارب فأرك حياته

 كهربائي ونش جارئباست تقوم ال لماذا) المقاولين ألحد خبيث سؤال وفى

 ده ...ليه ونش باشا يا) أجاب( المالعين فواعليةال هؤالء من بدال  

 وبينك بيني أصل وبعدين، مقطورة ميت يجر اللوري يز منهم الواحد

 وال ...منهم واحد 03 ةيوميعني ي جنيه 033 يدلوقت الونش إيجار

 ...(؟إيه؟

 صفأ أن حاولت فقط ولكن. ..الوصف عليكم أطلت قد كنت إن اعفو  

 ...الزوجية لمشاكلهم حلوال   لهم سنقدم التي البشر شريحة لكم

 

 

 

- :هناك فواعليةالأحد  ...يمرساألستاذ  مع الحوار ليكمإو

 

 الرجال) اسمه كتاب عن كده قبل سمعت ترى ياي، مرس األستاذ 

 ؟( الزهرة من والنساء المريخ من

 طلعوا والنسوان الرجالة هما ...النبي ةصال يا. ..النبي ةصال يا 

 ...المريخ



 العالقات عن بيتكلم لكتاب اسم مجرد ده.. .مقصدش. ..فندم يا ال 

 ...الزوجية

 بس. ..الحجرين هتضيع وكنت.. .يدماغ لفيت.. .كده قول عم يا 

 ...كتب ةعايز ةوالمؤاخذ سريةاأل العالقات هي

 ؟...سؤال حضرتك سألأ ممكن ترى يا طب.. .سفآ أنا 

 باشا يا اسأل عينيا... 

 أكتر  تقديمها ةوطريق الهدية ةفكر بتعشق المرأة إن بيقول ده الكتاب

 ؟...ضده وال ده مع أنت يا ترى المادية وقيمتها الهدية مضمون من

 نإ اعرفه يالل بس ...ضده وال معاه الأنا  ...للحق جيت نإ 

. ..ويجيب يكع الراجل بس المهم. ..ببالشحاجة  أي بتحب النسوان

 ةمؤاخذ وال صلأ. .(.قمان) هتقولك ...المحيط تجيبلها حتى ولو

مرة أنا  ...عندك خد طب ...التراب غير وميملهاش فارغة عنيهم

 نص ييدإوفي  _المصون حرمنا_  حمدأأم  الولية على دخلت

 خدي وقولتلها. ..لقمان عليها وصى اللي منإيه  بس نيفه كيلو

 وتقولي لتحت فوق من بصالي الناقصة الولية تقوم. ..نفسك يبر

 اللي ةحيل يا دول هما !!بس كيلو نص!! المه الغراب جاب ياما)

 اهيكفو وال وأنتأنا  يهيكفون دول والنبي طب.. .عليهم قدرت

 بقىأنا  (...ةجو ةمتألح اللي العاجزة أمك اهيكفو وال التسعة العيال

حاجة  لها مهجيب بالطالق وحلفت اتسدت نفسي. ..والحق ربك

 ...يتان



 ا  ال  وتعملك تشكرك ما بدل ده. ..حمدأأم  الست حق معندهاشطبع 

 وعطلت، االستياء من ةحال عملتلك كدهدي  ...يمعنو دعم

 ...بينكم ييجاباإل االتصال

 هكد قولتلها برضهأنا  ...رأيك على... 

 يا الشخصية  للهدايا ةبالنسب لكن.. .ةالعام للهدايا ةبالنسب ده طب

أو  ...مثال   جوازكم عيدهدية شخصية في  تجيبلهامرة  فكرت ترى

 ؟...الفالنتينفي 

 يد ةالحلو عيادواأل المناسبات بتنسيه الواحد مشاغل ستاذأ يا وهللا ،

 ...رجب ةطلعفي أول  كستور ةجلبي جبتلهامرة أنا  بس

 قال الدكتور، ةالهدي مضمون مهم مش كل   على!! !كستور ةجلبي 

 ؟...إزاي قدمتهلها يا ترى ...ةالطريق المهم

 ياكش يخد وقولتلها وشهافي  رميتها.. .ييعن إزاي هقدمهلها 

 ...يفيك يطمر

 ؟...إيه فعلها رد كانهي  يا ترىو ...ها.. .جديدة ةطريق وهللا طب 

 يعني أنا  هو ...مجايبك وعلى عليك ةلني جتك يوقالتل بيها يحدفتن

 ...ةجلبي ابو يا جلبيتك ةمحتاج كنت

 ابتعاملو انتوجماعة  يا ةبصراح. ..يمنطق ردها برضه وهللا طب 

 كان لو( جراي) الدكتور ان عتقدأ بس ...ةالشياك بمنتهى بعض

 ...الكتابوفي  نفسهفي  ولع كان التعاملدي في  طريقتكم شاف

 ...أحمد أبو اذستأ يا.. .شكرألف 



.................................................... 

النوع ده من في  ةالمطحون ةمن الطبق ةشريح أيده كان باختصار ر

 ...ةالمطحون ةبتطحن الطبقاللي  ةالطبق أيالكتب ناخد بقى ر

  لقاء مع مدام صافيناز

 ده الكتاب يقريتأكيد  يانت.. .صافيناز مدام... 

 ةوالزهر عطارد بتاع ...يوهأ يوهأ... 

 ةوالزهر المريخ بتاع يافندم ال... 

 علشان الموضوعفي  دخلأ المهم. ..كواكب كلها يهآ.. .يسيد يا 

 ...الجيم ةراح

 في  متنسيناش ياريت بس يافندمسالمة  بألف يوتيج يتروح

 .الدعاء

 في  ادخل رجوكأ وبعدين، الجيم ةراح بقوللك.. .إيه دعاء

 ةرايح وبالليل سنان ودكتور جيم، اجد    مزحوم ييومأنا  الموضوع

 ...خاااالص ...ةفاضي مشيعني  ...يالروتار

 تعب كلها ...هانم ست يا كده ةالحياهي  ...العونفي  يكون هللا 

 ...الموضوعفي  وهدخل هعطلك مشأنا  كل   وعلى. ..وشقى

 اتفضل... 

 ضهاعراللي  المشاكلفي  رأيكإيه  سألكأ عايز بس كنت ناأ 

 لمجتمعنا ةمناسب يا ترىو.. .حلها ةوطريق جراي جون بتاع الكتاب

 ؟...يالشرق

 ةشوي وضح رجوكأ.. .ةفاهم مش... 



 صلهأ من الكتاب مقرتيش حضرتك نإ واضح مدام يا... 

 يبالعرب مكتوب صلهأ ...قراهأ معرفتش بسعندي  هو ةبصراح 

 بس يالفرنساو ةالنسخ على كتير ولفيت، يعرب بعرف مش وانا

 ...مالقيتهاش

 ةالنسخ على بادور كنت كمانأنا  صلأ.. .ةبصر... ها... ها 

 عندنا ةالعربي ةالمنطقفي إحنا  نإ واضح ...وملقتهاش ينجليزاإل

 دولأقل  مخلينااللي  السبب ده ويمكن.. .ةالعربي ةاللغ مع مشاكل

 ...ةالقراءفي  العالم

 السبب ده هو.. .فعال   ةيوأ... 

 يوتقوليل الكتاب نقط بعض لحضرتك هشرح أنامشكلة  مش طب 

 ...فيها رأيكإيه 

 (سرور بكل)بليزيير افيك... 

 أي عن لجوزها يبتشك لماالزوجة  نإ بيقول الكتاب.. .مثال   ييعن 

 يحللها نهإ مش. ..معاها ويتفاعل يسمعها نهإ هدفها بيكونحاجة 

 ؟...المواضيع من ده النوع طرحفي  رأيكإيه  ...ةالمشكل

 بكتير كده من عقدأ عندنا الموضوع نإ ةشايفأنا  وهللا... 

 ؟...يعني إزاي 

 انتشراللي  البالد من وغيرها ورباأو مريكاأفي  عندهممثال   يعنى 

 بيعرفوا ما بمجرديعني  ةمختلف ثقافتهم الناس.. .الكتاب فيها



ا  ويكتشفوهاالمشكلة  .. .لحلها خطوات اويخدو بيها بيعترفوافور 

 ...نحلها رافضين بسالمشكلة  عارفين بنبقى. ..اعندنإحنا  لكن

 نحلها مبنقدرش ليه يتفتكر طب... 

 مبنقدرش مش.. .نحلها مبنرضاش بقولك... 

 ؟...إزاي برضه 

 ةوعارف كتير حاجات فيا بيكرهجوزي  نإ ةعارفمثال  أنا  ...هقولك 

 هيتعود نهإل هغيرها ممكن مش بس، يد الحاجاتهي إيه  بالتحديد

 كمان وهو، ةتانيحاجة  غيرأ ينإ يطلب يوم كل فضلوي كده على

في  كتير حاجات علىإني معترضة  عارف، ةالطريق نفس

 هيبقى ده نإ بيعتبر علشان ميغيرهاش مصمم بس تصرفاته

 ...رجولته من وهيقلل ليا انتصار

 منا واحد كل احتفاظفي  السبب هما والعند الكبر نإ يتقصد يوهأ 

 بعيوبه؟؟

 كمان لكسلا ...كده بس مش... 

 ؟؟....إزاي...!!! .الكسل 

 يغيرها ومكسل عليها اتعود بس. .عيوبه عارف ...مننا كتير ييعن 

 يتعودو يستسلم حتىأو  ييبتداللي  هو يالتان الطرف نإ يومستن

ا  بنكره، كده طبيعتناإحنا  صلأ. ..عليها  ...التغييرجد  

 شايل رفط كل ييخليعني  ...بينكم تراكم يعمل ممكن ده بس أل 

 ...وينفجر وقت ييجيب ما لحد ...يالتان الطرف من ومكتوم



 قضايا ةمليان المحاكم ومالأيعني  ...بيحصلاللي فعال   ده مهو طب 

 ؟...ليه طالق

 ةالمشكل نعرف نناإ مش عندناالمشكلة  يعني ...حق عندك... 

ا  واحنا. ..نحلها نقرر نناإ.. .عندنا ةالمشكل  ونتكبر بنكسلطبع 

 ...ةفايد مفيشيعني  ...دونعان

   اتقريب... 

 ا  شاكرأنا  طب  ...حضرتك لوقتجد  

   سالم ...اشكر... 

 

................................... 

 

 

 

  البحث ةنتيج

 

في  ةالزوجي الخالفات معظمفي  السبب هما والجهل الفقر -5

 طريق عن الحل هيكون يمكن وال، ةالبسيطاألحياء  معظم

 حد ةمحتاجدي  الناس، تدريبات حتى أو ةنصيحأو  ةروشت



 كده وبعد، نشوفهم علشان رضاأل فوق ويطلعهم يدهإ يمدلهم

 ...األسرية مشاكلهم حلفي  نفكر ينبتد

الزوجية  الخالفات معظمفي  السبب هما والكسل والعناد الكبر -6

 لما غير هتتحل مشاكلهم يمكن وال، ةالراقياألحياء  معظمفي 

 على ةسرواأل البيت ةمصلح اوويقدم، بعيوبهم يعترفوا

 الدين جواها يتزرع الزمدي  الناس. ..ةالشخصي مصلحتهم

أكتر  مشاكلهم سبب عارفين نهمإل ننصحهم مهم ومش ةوالقناع

 ...مننا

 ...مجتمعنا من% 03 بتمثل هيااللي  ةالمتوسط ةالطبق فاضل -5

 نساعدهم ونحاول مشاكلهم ونعرف وسطهمفي  ندخل الزم

 الكتاب لموضوع بيكم تنقلأ ياسمحول كده علشان حلها على

 ابيمثلو نهمإ اعتبار على وجوزها هند ةقص يهيحك يوالل

 ...بينا يال ...يد ةالطبق
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 يهإتعريف مين هند وحكايتها 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةبنت عادي.. .البنات يخواتإأصغر  يوه ...الكتاب ده ةبطلهي  ...هند

في  حالمها بتصبأبس معظم .. .بتحلم كتير.. .بنت أي يز.. .اجد ً 

عند هند ميبقاش فارس إال األحالم  فارسو.. .حالمفارس األفي  اآلخر

 ...ابن الحالل.. .اساعتها بتسميه فورً  ...إذا دخل البيت من بابه

.. .حبأول  لكن مش.. .هند ةحيافي  ةتجربأول  هو.. .ابن الجيران

بمعنى . ..ةمش اختياري .(..على حد تعبيرها) ...ةجباريإ ةنها تجربإل

نها إما اكتشفت من تفاصيل جسمها واحد تقع عينيها عليه يوم أول  نهإ

 ...ةبقت آنس

 يه)هند  ةحيافي  ول حبأو ...ةتجار ةرابع ةطالب سن مجد بقى هوأ

ومن . ..ةيوم دخلت فيه الجامعأول  احاصرها بعنيه الزرق( بتقول كده

 ةواحد من الدفع أيمفيش يعني  ...عليه ةبقت محسوبوهي  ساعتها

 ...يقدر يهوب نحيتها

نه اختفى وده إل( ندل) مجرد ما اتخرج هند اديتلو لقببأمجد  سفلأل

يوم في أول  اعترفت لنفسهاهي  بس.. .يتانالجامعة  يجيومبقاش ي

راه لسه ذعأنا  طب وهللا) وقالت.. .تتشاف فيه على الكافتيريا لوحدها

هيخليه يربط نفسه بيا من اللي  بقىإيه  ...دامه جيش وكفاح طويلأ

 .(يدلوقت
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وقررت التفرغ لمستقبلها تاني  ا قررت متدخلش تجاربهند من ساعته

 ...يبيتقدمولها كل يوم والتاناللي  واحد من العرسان أيورفض 

واتشال من عليها الجامعة  واتخرجت هند من ...(هوا )عدت السنين 

لكن . ..وابتدت تفكر تشتغل علشان تشغل وقت فراغها.. .آخر غطا

ا  ت وقت طويلخدأعن اللزوم  ةزياد ةنها محترمإل لحد ما لقت جد ً

 ...تصدير واستيراد ةشركفي  ةمناسب ةوظيف

في  قرب واحد ليهاأخو هند الكبير وأو إيهابأم  ابن.. .إيهابنا بقى أ

نا باسمع وبانصح على أو سرارها ومصايبهاأكل  يبتحكيل، الدنيا

 .يهاجموهادايًما  اللي عكس ماما وبابا

. ..ناأ يبسببفهي  حياتهاي ف حصلت لهند ةصدمأكبر  ما بقىأ

 ...لهناك ينقل كل حياتأو ةالغردقفي  شتغلأوبالتحديد يوم ما قررت 

.. .يكانت بتحبنإيه  بتعيط وحسيت أدوهي مرة  وليوميها شفتها أل

هنزل إني  يوميها مرضيتش تسكت غير لما حلفتلها على المصحف

طول كل شهر وكمان هبقى معاها على التليفون والشات  ةالقاهر

 ...الوقت
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 يجاءنا العريس التال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي  بس(... بهند)مرة  ما اتصلتش وال ةمن يوم ما سافرت للغردق

نها خالص وافقت إ يلنهارده علشان تبشرنا يوكلمتن يجدع منأطلعت 

 ...بيتقدمولهااللي  على عريس من

على حد كالمها  نهإل.. .الشغل بس عمرها ما شافتهفي  لهانه زميإ يقالتل

ا  خجول - ن عنده إ ةكانت شايف.. .صحابأحاله ومالوش وفي جد ً

طيب وخجول وخام وعلى نياته صفات عكس يعني  ...ةمميزات هايل

نها بدون ما إألن واضح ... يخوفناللي  وده! !كانت بتحبهاللي  (مجدأ)

 ةنيوالعن تجربتها األحاجة  كلوفي ًما تما تشعر بتختار شاب مختلف

 ...بس ربنا يستر.. .ةحد ذاتها غلطفي  يود، فشلت فيهااللي 

 ...العريس هو اسمهفي  ماكنتش عجباهااللي  ةالوحيد ةالحاج

صول أيا ترى له يعني  ...ةيحاءات غريبإاسم له  ةبصراح.. .(يهنداو)

عليه من  ةخايفوال يمكن الست والدته سمته كده علشان .. .ةهندي

كان البس  اتقدملها علشانمرة أول  هند اتصدمت ...علمأهللا . ..الحسد

ترفضه  ةكانت ناويو ،ةومتكلمش وال كلم ةوضارب لخم، هدوم تضحك

 ةفرص يلنفس يطب ما أد) لكن رجعت وقالت. ..سبقوهاللي  كل يز

 ...حصلاللي فعاًل  وده( من منظرهأهم  يمكن يكون فيه مميزات ةتاني

ا  هاستريحتل ةوالتالت ةالتاني ةالمقابلفي  نهاإل وابتدت تكتشف مميزاته جد ً

دخلت على صفحته على  خالقهأبس برضه علشان تتأكد من ، الكتير

على صفحته اللي  بنت وكل يأل( آد)نه مبيعملش إالفيس بوك واتأكدت 

 ...خناشير



 .................................................. 

واتصلت بيه  يا قفلت مع هند بعد ما باركتلها وطلبت رقم هنداونأ

  -:باركله هو كمانأعلشان 

 ؟؟يهنداواألستاذ  ...آلوو 

 مين معايا؟؟... يهنداواألستاذ  أنا ةيوأ -

  خو هندأ إيهابانا... 

باسمع عن أنا  وهللا ...إيهابستاذ أزيك يا إ ...سهال  و هال  أ -

 ةصل بصراحأ ...زمانشوفك من أ يحضرتك كتير وكان نفس

 .يغير الكالم عليك لحد مزهقتن ةهند ملهاش سير

 اخوات من إحنا  صلأمعلش  ةيوأ( نه مدبإأل واضح !! )زهقتك

 .زمان

 ...حسيت كده برضهنا ام، ةيوأ ةيوأ -

 (يأل ده كمان غب )؟؟يستاذ هنداوأيه يا إحسيت ب 

 .اخوات من زمانيعني  نكمإ ...ما حضرتك بتقول يحسيت ز -

 ( سبحان ، ةالنباهو نفس الذكاء ...نفس دماغ هند ده ...شاء هللاما

 .اجد    ةالمالحظ ين حضرتك قوإواضح ( ال ماوفقإجمع  هللا ما

 ...وقكذلف شكر ده بس من أ -

  يا ريت نبقى على اتصال ببعض. ..يستاذ هنداوأطيب يا.. .

 ...صدقاءأخلينا  ييعن ...ياريت كمان نشيل التكليفو

ا  يد -  ...اجد    يتشرفنحاجة طبع 
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 في  يختأجوز و يتكون صديقإنك  ييا هنداو يكمان يشرفنأنا و

 ...نفس الوقت

يعني  كده(... إيهابستاذ أ) ...ينفع اقول لحضرتكيعني  طب -

 ؟لقابأحاف من غير 

 (نه ضايع خالص إده واضح . ..آه)منتا  ييا حبيب مش فاهم؟؟

- إيهابذ ستاأ-كده  ياسمإني  وال تكنش فاكر ...لقابأحطيت 

 !...!على بعضه

 ن هندإأساس  على ن ده اسمك المركبإمنا كنت فاكر فعال   ةيوأ -

ا  كانت يعني  .. .إيهابستاذ أتقول عليك دايم 

 )وعلى كده  ...حاف إيهابأنا  يال ياسيد ...)اللهم طولك يا روح

 ...هوايات أيانت ليك  يستاذ هنداوأبقى يا 

 ...وهللا أي ...متعدد المواهبأنا  ده.. .اطبع   -

 بقى مواهبكهي إيه  يا ترىو ...يا سالاااااااااااام.... 

ا.. .شاعرأنا  أوال  .. .شوف يا سيدى -  يلقاا بكتب شعر وثالث  اب ثاني 

 ...اشعر ورابع  

 ا أكيد  ...طب خالص خالص  ةكفاي. ..ةهتبقى بتاكل شعريرابع 

 ...شعاركأمن حاجة  يتسمعن ياريت بقى.. .الحد ثالث   يوأ

كتبتها علشان هند  ةرومانسي ةقصيد هقولك ييا سيدطب  -

 ...اسمع بقى واتسلطن ...مخصوص

 



 هاتجبها دهب يأو لو غن حتى خشبأو  دبلة صفيح

 حظكو أنتو  يتمشو ةتسحب بيها جاموس

 مش هايخصك ةتطلع قرع ...تطلع حمرا

 بديل أيمبقاش عندك  منتا خالص طبيت يا جميل 

 ن نفسك جنبيهاأو تدف إال إن أنت تولع فيها

 الهبلفي  أو تعمل مجنون

 حتى خشبأو  دبلة صفيح

 إتزفت يتزفيت قصدا أتأكدت و جيه المأذون بقى

 طلعت ست أل طلعت قرد تدربكتاروحت البيت 

 تعلمك األدب ةواحد يهآ تتجوز ولال تفت  ياج

 حتى خشبأو  دبلة صفيح

 إذا جيت تتكلم ع الحبو التانى بقيت أبو عيل

 ومحاضر وبوليس وأداب يت ع األجناب تلقى الشالل

 مش مكسوف وانت بقيت أب تتكلم عالحب إزاي

 قلبت من إسهال لجفاف عفاف في  أحسنلك فكر

 ومخيمر بقى يشرب جاز وعويس أبنك شم تراب

 يقول ياجوازاللي  مجنون البوتوجازفي  وسعاد طلعت



 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لو بس أعرف مين السبب

 بحتى خشأو  دبلة صفيح

 

 

 

ده انت شاعر موهوم .. .يد ةالرومانسيإيه  شاء هللا ده ما

تتم على دي  ةبس وحياتك بالش تسمعها لهند علشان الجواز

 ...خير

 ...ةتاني ةسمعك واحدأ. ..يطب بالش د

ا  بتأثر يصلأ.. .يديك بالشإبوس أأل  بالشعر جد  

يلال بقى تصبح على .. .ةحساسي يده وبيعمل يالرومانس

 ...خير

ملناش  ...يالص يا سيدخ -

 . ..هلهأوانت من  ...نصيب

 

 

 التعليق العام 
هيخليه يعمر مع اللي  وده.. .كويس وعايز يعيش ين هنداوإأل واضح 

 ةحصائيعارفين اإلإحنا  وطبًعا هيحترمها يفبالتال ةومفتريقوية  نهاهند إل

ل بيقو ييعن)بيحترم مراته وبيسمع كالمها اللي  ن الزوجإبتقول اللي 

بيعترض اللي  من الزوج ةسن 21ب أطول  عمره( طيب وحاضر

 ظروففي  بيختفوااللي  زواجاأل ةواضح من كميطبًعا  وده. ..عليها



كمان ده بيأكده . ..بالستيكأكياس  في وبعد كده بيالقوهم متقطعينغامضة 

 ...(قسم الرجال) ياالزدحام الهايل بعنابر الكسور والحروق بالقصر العين

لكن هند ألسع شوية  صحيح هو السع ...يزوج مثالهنداوي يعني  ...طيب

 ...جابوه وهتمشيه على العجين ميلخبطوشاللي  من

 ؟؟..قولهمأممكن .. .بتختار عريسواحدة  يألنصيحة  كامعندي  أنا بس

 ةمقابلأول  مش مهم خالص ومش الزم يعجبك من األوالنياالنطباع -5

وال ورد  ةفاكه ...إيه م جايب معاهوكمان مش مه، بس هيلالمهم تستريح

جنيه  ةعشرفي  يدهإوحتى لو طلع جلياط وطبق ، وال سندوتشات

أو  يمكن يكون خجول ةالتاني ةالمقابل يوشوفشوية  ياستن ...وإدهالك

 ...ةمعندوش خبر

كمان .. .ةسن 51بس ياريت ميزدش عن  ...أوي فرق السن مش مهم-6

طب ما ( طالما بيشحت بكرامته) مشكلة مش يالمستوى المادفي  الفرق

المستوى في  لكن الخوف بقى من الفرق.. .تاكل ةكل الشباب مش القي

 ةدكتورمثاًل  مينفعشيعني  ...مينفعشاللي  ده بقى ...يواالجتماع يالثقاف

( نجار مسلح)ممكن .. .وال العكس( سيارات يسمكر) تتجوزالجامعة  في

نجار  عرفأأنا  ةطب والنعم) ...زيها ةبس يكون معاه دكتورا يماش

 (...مسلح معاه ماجستير

 ن معظم البناتإفمنقدرش ننكر  ةللتجارب والخبرات السابق ةبالنسب-5

اتخطبت كذا أكيد  ةلمحترماللبنت يعني بالنسبة  ...عندهم تجاربدلوقتي 

أما  ...ةكذا مر ياتجوزت عرفأكيد  ةللنصف محترموبالنسبة  ...ةمر

ن كلهم ليهم إيعني  المهم ...آداب ةلص فأكيد مسجلخا ةللمنحرفبالنسبة 

واحدة  أيتجارب على اختالف مستوياتهم وتربيتهم علشان كده بانصح 

 ةعلى مي جديدةال التجربةوتدخل السابقة  أقصدالسافلة  نها تنسى تجاربهاإ

 ةكمان بالش كلكع ...ةوبدون عقد وياريت متحكيش لخطيبها حاج ةبيض

يا نهار اسود ده باين ) ن العريس تخوفها وتقولتبان محاجة  مش كلو

وبعدين هو  ...ةمعقدفعاًل  نها بقتإألن ده دليل على ( قابلهاللي  يعليه ز

 ...جتكم البال صله؟؟أعرسان من  يحد الق

  
 

 



 

 

 

 

 الخطوبة ةيا دبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اشترى.. .دخل نص القفص برجليه خالصهنداوي  ...لف مبروكأ

 ةن الشبكإأساس  على. ..بسيط ياحتفال عائلفي  ا لهندولبسهالدبلة 

 .. .هيكونوا مع الفرح الكبير ن شاء هللاإ ةوكتب الكتاب والدخل

 خطوبةال نإ يفهم الزم والعريس اتغيرت ةاللعب قواعد ةالنهارد من

 العليا للقيادت الحق يبيعط وده. ..وتأهيل عدادإ مركز عنعبارة  عندنا

 ةالجسدي الفحوصات كل جراءإو ةالدوري ةبعبالمتا( بواأل ماأل)

 يالمستقبل دوره داءأل صالحتيه من للتأكد عليهمادية والنفسية وال

 ...كزوج

- :يالتال النحو على ةبدق يفحصوه ابتدوا كده علشان

 

 ...يالطب االختبار -1

 ةجت) البنيان يقو نهإ يلهنداو يالعظم الهيكل من واضح هللا الحمد 

 الصدر عرض.. .فوت الفالت من قليل مع 05 القدم مقاس.. .(يعني 

ا  تشبه اليسرى اليدأصابع  عدد، (ةالمعجز يود) القدم مقاس نفس تمام 

 ةالسباب ماكنأفي  طفيف اختالف مع اليمنى اليدأصابع  عدد

ا  صعب العينين لون.. .والوسطى  ةالدرج هذه ةلندر انظر   تحديدهجد  

 الشعر عنأما  ...(يالكحلق) اللونلى إ يترم يوالت البشر بين ةاللوني

 حيث، انسداله علىدليال   الدنيا كلفي  يسافر فهو المجنون يالغجر

ا  ويندر الجانبين على يكثر  .....( صلعأاآلخر  من ييعن) الوسطفي جد  

 



 ...ةالمادي ةالقدر اختبار-2

.. .ولاأل يقول بس.. .البنت يوشار ومجتهد طموح نهإحاجة أهم  

 ...والمواصالت السجاير بعد المرتب من كام وبيفضلك.. .امك بتقبض

ا   البت ما بدل هوأ. ..راجل يبنشترإحنا  ...مهم مش.. .مفيشطبع 

إحنا  بس. ..( معاهم واشحتوا فقراء خدوهم) المثل أير وعلى. ..تعنس

. .ةمحدود ةلفتر ةالصح هيديل ربنا( الوالد) نإ واضح علشان مطمنين

 هتورثه قصير عمر بعد هللا شاء وان.. .يغنيعني  ...ةخمير على نايم

  ؟؟؟...كده مش ...الوحيد ابنه ألنك

 من وقبضتها ةجمعي عملتإنك  ةمطلع مصادر من عرفناإحنا  كمان

 تقضيها يناو وال تمليك ةشق يتشتر هتكفيكدي  يا ترى شهر كام

 ...ده الكالم بتوع مشإحنا  بالك خد أل ...جديد يجارإ

 هتخدها كده كده وانت لذوقك ترجعحاجة دي  ...ةللشبك بالنسبة ماأ

ا  كيدأو الجواز بعد بيتك معاك  لما ولأ) العسل شهر بعد هتبعهاطبع 

حاجة  أي هات.. .معانا فارق مشإحنا  كده علشان (...يعني  تتزنق

 ةكفاييعني  ...ةقديم ةموض بقى الدهب بالك يخل بس ...ظروفك حسب

ا  ألنها.. .عمها بنت منالزي  ...سوليتير خاتمأوي   منأحسن  مشطبع 

 ...إيه وال ...بنتنا

 خطوبةال عملنا نناإأساس  على، عليك هيكون هللا شاء نإ الكبير الفرح

 خالتها ابن كمان ...ظلمأ يوالباد ةبواحدواحدة  يعني ...البيتفي  عندنا

 ...شاكيراأو  دياب عمرو هتجيب بقى انت خطوبةالفي  غنالك

ا  ليايالموب ( الحلل، المعالق) المطبخ دواتأ هنجيبإحنا  ...بالنصطبع 

 ةالمرتب هنجيبإحنا  ...كمان والرخام المطبخ خشب هتجيب وانت

 والصالون نتريهلأل ةوبالنسب ...(زان خشب) النوم ةوضأ هتجيب وانت



 نناإأساس  على تجيبها ممكن ةبسيط حاجات كلها.. .ةوالمعيش ةوالسفر

 ةجهزباأل ديكايه الوالد نإ مانع ومفيش. ..لسجاجيدوا الستاير يهنشتر

 ...شكلياتدي  وكل.. .راجل يبنشترإحنا  المهم. ..والنجف ةالكهربائي

 

 ...ةالطاع اختبار-0

 ةمانأ يصالإ نخليه وال جنيهألف  133 مؤخر تكتبإنك  مانع عندك 

 ...ةبسيطدي  ...اللومان نوديك بديلك لعبت لويعني  علشان بياض على

ا ط  15 فيها هنكتب.. .الناس كلزي  ...اجد    ةعادي هتبقى ةالقايمبع 

ا  حمام 8و مطبخ 0وأوضة   يبقى علشان شاهد يهيمض بوكأوطبع 

 يألدلوقتي  من نفسك سلم روح انت اقولك وال ...السجنفي  يونسك

 ...دماغ وجع بال.. .واخلص ةشرط مركز

 ...ييديولوجاأل االختبار-4

 ...فيهم( عمرو) نهوأ بتتبعو بالظبط مذهب ينهأ تبع انت ترى ويا 

 وال يحمزاو عمرو وبتتبع يليبرال وال خالد عمرو وبتتبع يوسطيعني 

 متلون وال دياب عمرو وبتتبع يانفتاح وال أديب عمرو وبتتبع متغير

.. .خالص معانا بتفرقدي  الحاجاتإحنا  شوف.. .يموس عمرو وبتتبع

يعني  ...ةسالميإ بقتدلوقتي  البلد الكب وخد. ..يدلوقت من تعترف الزم

. ..مشاكل عايزيين مشدلوقتي  من اخلع يبقى ةعلماني ميول أي ليك لو

 وساب يالوطن مناأل اسمه بقىدلوقتي  ةالدول منأو اتغيرت الدنيا

 ...الثوارفي  يمسك وبقى خواناأل

 ...ةالعباسي ميدان وال التحرير ميدان. ..فيهم مين مع بقى انت



 من واحد) مجرد بقىأكيد  تبقى هااااايل. ..تجاوب عايز مش ضهبر يهإ

 .. .يالليث عمرو تبعيعني ( الناس

 ............................. 

. ..ةالغفل عريسهنداوي األستاذ  بيحبهااللي  كالتاأل نوع وعن

- :ةقائل يوالدت يجابتنأ

 

  !...!شويتين ةبيحأ كالتأ بيحب هو يابن يا بصراحة - 

 قدر ال صدورهاأو  ...الفراخ وراكيعني  يتقصد.. .ماما يا إزاي . 

 ؟هللا

  ...يوالعكاو والكوارع يالمخاص بيحب ده.. .ريت يا يابن يا ال- 

 كيد طلب أو ...آداب بيتمسك يطبخهااللي  كالتأدي  اسود نهار يا

 ؟؟مش كده ةالحلو مفتئ

 !!!طلبهافعال   ده... ؟وانت عرفت منين !!يه دهإ -

 يبس خل. ..ده كورس على بعضه.. .ةصلك مش فاهمأ. .ا ماماال ي 

 ...ادولي    ةألنها محرمدي  كالتاأل يتطبخ يوعإبالك 

كانت دي اللي  هي على كدهيعني  ...ادولي    ةمحرم.. .ييا لهو -

 ...العراقفي  ورعليهادمريكا بتأ

 دي اللي  وهي ...بالظبطدي  هي ...يفهمت يديكأ.. .يوااانأ

نه بتدخلها التحرير إبريل إ 5 ةكرى بتاعنا اتهم حركالمجلس العس



 ...الميداناللي في  (يم بيومأ)عن طريق المسمط الدائم بتاع 

 ...ةرهابيإ ةوعلشان كده صنفوهم بأنهم حرك

 يرهابإختك أيبقى على كده خطيب .. .ةرهابيإ.. .يا نهاراسود -

 ...زيهم

 يرهابإجيب شكله كده ييعني  مش متأكد يا ماما هوأنا  بصراحة 

 ...بو مصعب وبن الدن وصفوت الشريفأوكمان اسمه على وزن 

اللي  ةالفاكهأكياس  يرك وفتشذح يخد يبس انت.. .ليه أليعني 

 ...بيدخل بيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفحص ةنتيج

 

  

 عرسانالقي  حد هو وبعدين.. .حالل وابن كويس العريس بصراحة

 ةوشبك تمليك ةشق. ..وتالبي تدخل تخاف بقت الشبابدي  ...دلوقتي

إيه  ...ةوالقايم المؤخر غير ده وفستان وكوافير وفرح يالنالف   يءبالش

يعني  البنت نإ اوخصوص   البيت ويدخل يخاطر يخليهاللي  بقى

ا م لحد اتناشر وال اتنين وال ةسن هوأ، كافيهات تقضيها مانع معندهاش

ا  اآلخروفي  بعض على ايخدو  البنت كده لشانع.. .بيفلسع العريسطبع 

 يدهاإب فيه تمسك الزم ...جاد عريس يتقدملها لماأول  ةالمحترم

 اويخفو ةرحمشوية  عندهم ايخلو الزم كمانيعني  هلواأل.. .وسنانها

 ...جنبه اويقفو الواد على

 وفصله صلهأ عن ايسألو زمانزي  ايرجعو الزم نهمإ وده ده من همأو

في  عنه اهيسألو ةعيل منو محترم لويعني  ...خالقهأ عن وكمان

 الزم يبقى وضايع صايع لو بقىأما  ...الشغلأو في  بتاعه الشارع

 بيضرب كان إذا ويتأكدوا بيته من ةغرز قربأفي  عنه ايسألو ايروحو

 عليهم أهله من حد هل ويتأكدوا حياتهفي إيه  بينيل وال بيترمل وال

اللي  وعن ريسالع عن نسأل الزماآلخر  منيعني  ...قضاياأو  حكامأ

 ةمحكم. ..ةمسئولي تحمل وعدم استهتاركفاية  بقى افهمتو.. .جابوه

 العريس بنقيم نناإ بسبب مطلقات اتملت والبيوت قضايا اتملت ةسراأل

 .. .عربيته ةبمارك



 

 

 

 

 
 ةالدخل ةليل
 

 

 

 

 

 



 
- :ةقبل المبارا -

 ةليل ةنهاردلا.. .هتموت من الخوف.. .ةخايف.. .بتترعش ةهند قاعد

أنا  ده.. .(بتقول لنفسهاهي ) ممكن يحصلاللي إيه  يا ترى.. .دخلتها

ما طنط زي  ييحصلفعاًل  ويا ترى ممكن ...يد ةعن الليل يسمع بالواب

طب وبعدين مينفعش نأجلها وال حتى .. .يا نهار اسود...يكتللوال ح

 ...وكتبتبها علينادي  ةالدخل ةعملت ليل يليه بس يارب.. .نلغيها

يا * .ةومش عارف يلبس البدلالكرسي  بيته متسمر علىفي  يهنداو

إيه  فيأنا  يا عم - .2 ةهتخلص الكوافير الساع ةالعروس.. .ابنى يالال

 .هللا خليك يحالفي  يبنيس ...إيه في وال

 إيه؟ طب مالك بس خايف من* 

 ةالثانوينتيجة  وهتطلع ةكلها كام ساع يهامش عارف؟ ميعني  - 

وانت .. .هيتفرج يما يشتر يهتبقى بجالجل والل ةوالفضيح ةالعام

 ةكده هضرب لخم يخالص وشكلحاجة  مش مذاكرإني  عارف

 يجيي.. .من الصبح يويا خوف.. .واتوتر وانام جنبها لحد الصبح

مدهول وبيبان أنا وطبًعا  (...خباراألإيه  ...ها) ...اهل ويسألواأل

ليه بس .. .(يا بيهحاجة  ماحصلش.. ).ألمأول  هاعترف من.. .عليا

 ...كنت مستقيم ومش بتاع ستاتإني  يغلطتيعني  ...ييا رب

 

 يلالستعدادات الت يقدمنا لكم الوصف التفصيل.. .يسادت يهكذا سيدات

 ةلليلاألول  طار تصفيات الدورإفي وهنداوي  يجريها كل من هند

 ةالكافي ةالخبرإلى  ن العريس يفتقرإومن الوصف يتضح لنا ... ةالدخل

ولى كما هو الدقائق األفي  حراز هدف الفوزإتمكنه من  لن يوالت

 .. .مطلوب منه

تخشى عدم قدرتها على استقبال فهي  (ةالعروس)المرمى  ةما عن حارسأ

 ...صاباتهدف مباغت قد يسبب لها بعض اإل

  -:التعليق -



: الشهير قائاًل  يالخبير الكرو( يشديد عبد القو)وعلى ذلك يعلق الكابت 

مالهم خايفين كده ليه؟ دا . ..والستات الهلس دول ةيه يا جدعان الرجالإ)

ده غير  يوخمسين عرفحاجة  ةومي يربع مرات رسمأالواحد اتجوز 

إلى  ثم التفت)حاجة  أيومحصلش ، منه يوالمغامرات والذ ةالشقاو

أم  بالخير يا يهللا يمسيك.( .زوجاته واستطرد قائاًل  ىحدإ ةصور

إيه  ...اًل ائمتسأنا  قاطعته ...شهور 9 ييدإفي  لتشمستحم.. .زينهم

 ؟...ماتت

. ..جوز عيال يأأقصد جابتل...فال هللا وال فالك. ..افأجاب مستنكرً  

  ...المنشطات نواعأنوع من  أيوهل كنت تتعاطى .. .خرىأمرة  فسألته

بتساعد الراجل دي  هو برضه الحاجاتايا باشا م ةيوأ ...افأجاب مبتسمً 

 ...مننا

 ؟ ...فسألته وما نوعها

 ومن غير ما تسأل ...ثم واصل ...ياباشا يفياجرا بلد افأجاب مبتسمً 

انت تجيب جوز  يسيد شوف يا.. .هقولكأنا  ؟...يفياجرا بلدإيه  يعني

شوية  الخالط معفي  وبعد كده تضربهم ةالسمنفي  وتحمرهم يحمام بلد

نفسك  يياعم هتالقبس . ..بوقكفي  الطيب وفلفل اسود وتحدفهم ةجوز

 ...حلى شغلأوادخل بقى يا معلم واعمل .. .ةبتطلع دخان من كل حت

 يا ترىطب و.. .يشديد يفتك باألستاذ  ن يجعلأخر كاد آاستفسار وفي 

 ةبنسمع عنها ليلاللي  مشاكل من أيمن زوجاتك واحدة  يحصل أل

ؤال ده الس يطب وهللا لو واحد غيرك سألن.. .-:افأجاب غاضبً .. .ةالدخل

شوف يا .. .عايز تتعلمإنك  بس معلش واضح.. .كنت شقيته نصين

يعني  ...يعلى السمن البلد ةمتربي مؤاخذةالنسوان بتاعتنا وال.. .أستاذ

 بتاعتكم ...على النسوان يالدور والباق.. .ةدخل ةميفرقش معاها مليون ليل

 ...تترعش ةعمالاللي 

 

  ةالنتيج
ر والجمهور يحدفكم بالطوب الزم علشان النتيجه متبقاش صفر صف

 -:يحضرتزي  ا من واحد خبيروخصوصً حاجة  كذا اتفهمو

- :الكالم لهند أواًل  -



ا  الموضوع بسيط. ..ةيا نون يشوف ممكن يعني  ...يوراجع ليكجد ً

لو  ...ةوممكن تعتبريها مع برشلون ةمع غزل المحل ةن المباراإ يتعتبر

 أي ييبقى توقع ةداهيفي  يتودلي ال كالم طنط لوال ونصايحها يهتسمع

كالم حد  يما بقى لو هتسمعأ ...هيجيلككاللي  بسبب االرتباك ةمصيب

بسبب الخمس  ةن ماما خبرإطبًعا  ةعارف يوانت) مامازي  يبيخاف عليك

 نإ. ..اجد ً  ةمهمحاجة  يوالزم تفهم، يبقى مفيش مشاكل( جوازات

 ...يابتن شديد عبد القوعن جيل الكتماًما  كل جيله مختلفزي  هنداوي

 ...نجازإيبقى ده  ةليلأول  وفصايدأيادوبك لو جاب يعني 

- :يالكالم لهنداو ثانيًا -

 إيه؟ وتوترإيه  خوف. ..كت علينا الناسضح  . ..ييه يا عم الفضايح دإ

يا عم اهدى .. .جلكألحد ما جابت  ةفالم ثقافيأشكلك كده كنت مقضيها 

وبعدين .. .ا رزق وفتح من عند ربناالموضوع بسيط وكله. ..ةشوي

 ةالجوازفي إنك  وانا واثق.. .ةبالطيعني  ...متخافش هند زيك بالظبط

 هديكأنا  وعلشان تطمن ...الفل يوز ةهتبقى خبر ةوال التالت ةالتاني

 وانت هتبقى رجوك التزم بيهاأبس .. .ةخطوات تعملها النهارددلوقتي 

 ...يشوف يا سيد، الفلزي 

وراكم طبًعا  البيت واحنا اهتخلص الفرح وتأخدها وتطلعوا طبعً  انت

تعبانين من  اكيد هتكونوأو( يعني وكده ةبيب بيب ودوش) بالعربيات

 ةنصحك بالتريث والحكمأعلشان كده . ..الفرح والرقص والمعازيم

، فالماألزي  متعملش فيها أسديعني  ...(يد ةالتريث والحكمأوي  ةحلو)

 الغضروف منتشر رجوك بالش ألنأ، ةبيها العمار شيلها واطلعأوتقول 

ا  في  وبعد كده خدها.. .ةسيبها تطلع لوحدها وتدخل الشق.. .دلوقتيجد ً

ننا إواضح  يلف مبروك يا حبيبتأ) وقولها حضنك وبوسها على قورتها

 يونأجل باق ةكوتشين ةرأيك نقضيها النهاردإيه  ...اتعبانين ومتوترين جد ً 

ا  هتحترمكهي طبًعا  (ةالمواضيع لبكر وهتقدر حكمتك وخوفك عليها جد ً

 ...بالكفي  خداسيبك منها وال ت! !ياسبع يوهتقولك ماش

 كنتواامأيام  ةذكرياتكم المأندل وافتكروا ةالشقفي  ابتدوا بعد كده اتمشوا

بس احترموا ) ابتدوا خففوا من هدومكمواحدة  ةوواحد ...العفش ابتشترو

 ةبعد كده هات الكوتشين( لواحدهأوضة  في نفسكم وكل واحد يغير



صورتك في  شطرنج لحد ما ربنا ينفخ على السرير العبوا اواطلعو

 يخلهنداوي  اتلم يا)خدت عليك وابتدت تتدلع وتقولك أنها إوتحس 

خدها من ... نها ابتدت تنهارإساعتها اعرف ( على خير يليلتك تعد

 ...يحلها ربنا ةوبكر ...اصيرها ونااااااااااااااااااااام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  المدام مبتعرفش ترقص
 

 

 

 

 

 

 



 
 :يتعريف بالرقص الشرق أواًل 

 بترددات ةتقوم بها الراقص ةبهالوني ةعن حركات انفعاليعبارة  هو

من  ةبداي ةنثوياألوجسدية ذلك مجمل مفاتنها الفي  ةمستخدممختلفة 

بيت )رداف األإلى  سط حتى الوصولالو ةا بمنطقوالنهدين مرورً  ةالرقب

في  ةبيحأو ةمفتعل ةوتخرج منها تلك االهتزازات بصور، (القصيد

أو  ذلك ارتداءهافي  يساعدها ...مكانقدر اإل يالمتلق ةاستثار ةمحاول

 ةمالبسها الداخلي يمما تخفأكثر  تظهر ةدانتيل شفاف ةعدم ارتداءها قطع

 ...والتشويق ةمما يضيف عنصر اللهف

جريت على بعض الراقصات القدامى أ ةتشريحي ةن خالل دراسوم

تنهال التي  ةالمختلف ةالعمالت الورقيهي  ةالنقط) ةالنقط ةن كميأاتضح 

ا مع قدرتها على تحريك تتناسب طردي ً ( ثناء رقصهاأ ةعلى الراقص

في  (جان بول سارتر) ديبهنا قول األ يويحضرن. ..عضاءها ومفاتنهاأ

( ملبن.. .وعهد هللا. ..ملبن) ات شارع الهرم قائاًل حدى راقصوصفه إل

يال . )..ةمسكرأو  ةلينما إ ..اتحدى المعنيإولعله كان يقصد حين ذاك 

 ..؟(ةهلس ومسخر يبقى هللا يرحمه مطرح ما راح كان غاو

والمثقفين فهو يمثل نوع من  ةلدى النخب يما عن مفهوم الرقص الشرقأ

ولكن يتوارى عندنا خلف .. .ةالد الفرنجالشائع لدى بو نواع السربتيزأ

هو أ( يباليه مائ) –( يفن استعراض) -(يفن شعب)مثل مختلفة  مسميات

حدى إردها على في  دينا ةالفنان أيوعلى ر.. .اسم مهذب وخالص أي

خد . (..ةاسمى راقصأنا  –يا عين ماما  ةنا مسميش رقاصأ)المذيعات 

 ...الكلمتينفي  (األلف) بالك من مكان

هاجس  ةنه ثمأعندنا فأظن الشرقي  ما عن مصير الراقصات والرقصأ

له على يد  يوذلك بسبب الغزو الخارج، ياميؤرق العديد منهن تلك األ

الراقص  يمما يهدد تراثنا العرب( الروس)بعض بعض الراقصات 

 ...(ربنا يستر)باالنقراض 

 :تاريخ الرقص ثانيًا



مسئول كبير مهما  أيك تقدر تشتم تخلياللي  ةمصر من الحريفي  عندنا 

 دجرايعلى ال. ..من الوزير لحد الرئيس ةبداي، كانت سلطته وانت مطمن

لكن الراجل بقى . ..اشتم متخافش ...ا لوجهوجهً أو  الفضائياتأو 

يتخطف وهو . ..ةومأندل ةتبقى وقعته سود، ةيشتم رقاصو نفسه ييورين

ن كل إل ةوده ببساط. ..من دولتأ ةتتلفقله قضي. ..يتسجن. ..يماش

لو ده يعني  ...جيبهافي  عندها سبع تمن مسئولين كباردلوقتي  ةرقاص

والموضوع ده بقى ابتدى عندنا من . ..هيخدمها يمخدمهاش التان

، الملك فاروق ةصديق( كاميليا) ةالرقاصأيام  من، زمااااااااااااااااان

د الحكيم عامر وعالقتها بالمشير عب (عبد الحميد يببرلنت)ا ومرورً 

 ةلسامي)بعد كده  ةالراي لحد ما اتسلمت. ..الفاسدين ةوبعض ضباط الثور

.. .(ودينا يبفيف ةونجوى فؤاد نهاي يكاريوكا وزينات صدق ةجمال وتحي

منهم واحدة  كل. ..تكتب بيها تاريخ مصر المعاصراسماء من نور أ

أما  ...هامنهم شكلت وجدان الجيل بتاعواحدة  كل. ..ةمصر شوي( هزت)

راقصات الفيديو كليب والمطلق عليهم  يدإبقى الجيل بتاعنا فاتشكل على 

ول من فتحت لهن الطريق كانت أو( مطربات الفيديو كليب)ا مجازً 

ثم تبعتها . ..عن الطرب ةالمميز -بخلفيتها -( يروب)ة الراقص ةالمطرب

فنانات  ةثم توالت حنفي، اكثر وضوحً األ -بخلفيتها -( ينانس) ةالفنان

فجر  غحتى بز. ..ةظهار خلفيتها الفنيإفي  الفيديو كليب تتسابق كل منهن

 ةمهلبي ةلولبي ةفني ةثقافي ةخلفيأعظم  ةصاحب( الهيفاء)جديد للفن على يد 

 تاريخ العالقات ةعيد كتابأو ةحينها توقفت عقارب الساع.. .التاريخفي 

 ةزوجفي  صيتلخ يصبح حلم كل رجل شرقأف. ..من جديدالزوجية 

دركت الفتيات بفطرتهن ذلك أولقد . ..الهيفاء ةتمتلك ولو نصف خلفي

لحضور حفالت أيًضا  بات يراود الرجال فتسابقن هنالذي  الحلم

اصطياد في  ةرغب، براز خلفيتهنإل ةمحاولفي  الزفاف والرقص

 ...عريس

ن كل البنطلونات إوابتدى يفهم  !!!عندنا الشباب صايعإحنا  لكن برضه

جديد اسمه  يعن اختراع تركعبارة  دي وبترقص ةالجينز المنفوخ

 ةشعر مستعار وشفايف منفوخ. ..كله فشنكيعني  (المتبطن يالبانت)



 ةسوخ ةيا ليل. ..ةمتبطن ةوصدر سيليكون وعينين لينسيز وكمان الخلفي

 ...يمن دول لو استحمت تختف ةالواحديعني  ...يا والد

حيث تملك كل .. .امختلف تمامً تاني  نوعوفيه .. .ده نوع من البنات

لألسف  ولكن.. .ةمن الشعر حتى الخلفيبداية  ةمكانيات الكاملمنهن اإل

بترفض علشان بتتكسف اللي  ؟؟منهم؟جوازهمبيرفضوا يرقصوا أل

، آلدميتها ةهانإبتتكبر وشايفاه اللي  ومنهم، أدب ةالرقص قل ةوشايف

 ةسرلأل راجعلألسف  هود ،صلهأمبتعرفش ترقص من اللي  ومنهم

مفاهيم  ةبنتها من الطفولفي  بتزرعاللي  موبالذات األ ةالتربي ةوطريق

عيب ، ةدام المرايأأو  لنفسك يعيب ترقصيعني  ...دبعن األ ةمغلوط

بصوت  يعيب تضحك، يعيب تتمايص، يعيب تتدلع، روج يتحط

لحد ما .. .عيب عيبحاجة  كل.. .ةليها رن عيب ضحكتك يكون، يعال

 يعرف واحد صاحبأأنا  طب.. .البنت وتحولها لدكر ةنوثأعلى  يبتقض

النور  يبتصمم تطف عيال ولسه مراته 9وعنده  ةسن 55متجوز بقاله 

 ...(ديإيه  ةمصيب يد)بتتكسف  !!يهإقبل ما يناموا مع بعض علشان آل 

ترقصله راحت  ةالدخل ةكمان طلب من مراته ليل يعرف واحد صاحبأو

جابهالك اللي  ةالجاريأنا  ليه هو !!رقصلكأ ...اروح خالتكنعم ي)شتماه 

طلع راجل حمش وحلف عليها بالطالق صديقي  لكن الحمد هللا( بوكأ

راحت . ..دخلتها ةلقت نفسها هتتطلق وتتفضح ليل ةالولي.. .الزم ترقصله

رجوك نأجل أرقص أمبعرفش  يصلأ ييا بيب ةسفآنا أ.. ).وقالتله ةمعيط

في  تعلمأروح أف جنيه الآ 5 يدينإم يوم وانت بس الموضوع ده كا

خدت الفلوس وفعاًل أ (...رجعأوعدك هخليك تتجنن لما أو رقص ةمدرس

دخلت عليه  ةواختفت تلت شهور والراجل قاعد مكانه على السرير وفجأ

 ةوشغلت موسيقى بيت هوفن وقعدت ترقصله باليه بحير ةوضاأل

مستشفى في  من يوميها متألحالراجل اتجنن واهو وفعاًل  !!البجع

 ...ةالخانك

 :يبقى اتصل بيا من كام يوم وقالل يهنداو

 

ا -

 ...!!!!.عليا نصبت هند إيهاب يا يلحقن



 إ

 ؟يهنداو يا ...زايإ

س -

 ردت أل؟؟ وال ترقص بتعرف كانت إذا منتجوز قبل ألتهاس

 ةمتربيواحدة  فيه هو يدود يا يهإ) يوقالتل ةالثق بمنتهى عليا

ا  ناأ (...ترقص مبتعرفش ةعيل منو ناس وبنت  فرحتطبع 

ا  ألف  103 ب مؤخر على ألبوك يمضأ يخالناللي  ودهجد  

 برضهدي  هندفي  ةخسار مش واد يا يلنفس وقلت. ..جنيه

 طلبأ ما كل وانا اتجوزنا ما يوم من لكن.. .ترقص بتعرف

.. .بعض على ناخد لما يوتقول بتتهرب القيهاأ يترقصل منها

 نهاإ ةمعترف راحت ترقص الزم عليها حلفت لما حمبارإ لحد

أنا  يعني ...صلهأ من ترقص مبتعرفش نهاإو عليا كدبت

 ...عليا اتنصب

 ط

 بتعرفتانية  ةبواحد بدلهالكأ.. .يياهنداوإيه  هاعملك وانا بط

 ؟...ترقص

م -

 يصالاإل يتدينما إ الرقص تعلمهاما إ ...اتصرف.. .عرفشم

 ...المؤخر بتاع

 .................................................. 

 

 التعليق 



.. .هايتشل يالراجل يا عين.. .اتنصب عليههنداوي  حتى.. .اتخيلو

دول كتير وطبًعا  ...ترقص بتعرفواحدة  أينه هيخونها مع إوحالف 

ن إ ةوالغريب، من المدخل ده هبتفكر توقع راجل بتدخلواحدة  أيألن 

.. .ةباحواإل ةبيعرفوا يرقصوا وبمنتهى الجرأ النوع ده من الستات كلهم

 .. .(هو المطلوب)و

نا بقى مش فاهم ليه زوجاتنا المصونات المحترمات مبيحاولوش أ

هو  ده ال.. .طب وهللا العظيم .. .بنحب كدهإحنا  يتعلموا الرقص طالما

 ةعالق أيوكمان ملوش ، ةست محترم أيعيب وال حرام وال يهين 

 ...جتماعياالأو  ثقافيبمستواها ال

ن جوزها إنها بكده ضمنت إل ةمن فايدأكثر  الموضوع ده له ةوعلى فكر

البيت لحد لما في  عمره ما هيخونها وال يتجوز عليها وهيفضل البد

 ...جلهأ يييج

 ...ةعيش شريف ةتضمن لها لقم ةمحترم ةشغالن يكمان لما يموت هتالق

 

 

 

 

 



 

 
 مالك يحمات
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ده ( قوا حماتين وانا اشوف العما وال اشوف االتنينحما يب+ حما )

من واحدة  السبعينات ضمنفي  غناها.. .سماعيل يسإل ةغنيأكوبليه من 

 ةكانت بتشاركه البطول يعن الحماوات والل ةفالمه المشهورأ ةمجموع

 ...منيب يمار ةمعظمها الفنانفي 

 :األوالنيالسؤال *

واتروج ليها بالشكل الهايل ده  ةاتعملت بالصدفدي  فالماأل يا ترى 

 ...وال سيكو سيكو، ةني ةبسالم

 :ةجاباإل

سالمة  وال ةصدفهي  اليعني  .....نه سيكو سيكوإشايف أنا  بصراحة 

 ...ده بمنتهى الصدق راجع لسببين يورأي، ةني

 مؤاخذةوالعندي المصري  كتير من الشعبزي  إني :األوالنيالسبب  -

.. .ةالمؤامر ةيا ومؤمن لحد النخاع بنظرييدإصوابع في  وبشك برنويا

عصر بناء أول  بلدنا منفي  بتحصلأو  حصلت ةمصيب أين إوشايف 

ال يمكن تكون . ..حول ماسبيرو ةسالك شائكأهرام لحد عصر بناء األ

 ...ةصدف

الكام في  اتعملتاللي  ةالدراسات االجتماعي ةهو كمي: يالسبب التان -

 ين معظم حاالت الطالق عندنا بتبتدإكدت أواللي  افاتواللي  ةسن

 ...والحماالزوجة  بخالف بين

 يماس كهربائأو  طرف تالتأو  ةمندس ةقلأو  ةخفيأصابع  ا هناكإذً 

 ...حداثوراء تلك األ

 

 :يالسؤال التان*

 بين ةيه هدفه من عمل وقيعإودي  فالمكان بيسوق لألاإلعالم  ليه بقى 

 ؟؟رهوا بعضوليه عايزهم يك.. .وحماتهاالزوجة 

 :ةجاباإل

ا عالمً إ( 6156 الكتاب يوليو ةحتى تاريخ طباع) ألنه كان وال يزال 

 يبشكل خاص والمجتمع العربالمصري  ا هدفه هدم المجتمعمأجورً 



وادينا شفنا األسرة  هياللي  وده عن طريق تفتيت النواه.. .بشكل عام

توافق تتجوز  ةجال يمكن زو.. .افاتواللي  ةالكام سنفي  بعنينا ةالنتيج

ولى عداءها األ ةمن اللحظ علنتأبتكون  يوبالتال... وتقعد مع حماتها

وبكده ممكن .. .حماتها عمرها ما هتنسلها الموقف ده يوبالتال، ليها

 ...ةوالتاني ةالبيت ما بين لحظفي  ةهليأنشوب حرب  ةنتوقع بسهول

واللي  مع حماتهاهند وهخليكوا تسمعوا قصتها  أيباستشهد برأنا  علشان كده

 :يياهند احك ياتفضل، ينظر ةثبات وجهإهعتبرها دليل على 

ننا منسكنش إشرط ليا أول  كانهنداوي  لما اتجوزتأنا  شوف يا هوبه

 ةبوه هللا يرحمه كان سايب له شقأن إرغم  ةنفس العمارفي  مع أمه

 . ..ميراثيعني  خير وتعتبرالدور األفي  سمهاتمليك ب

ببالش وهتوفر  ةنها كانت شقإفش رفضت ليه رغم معر بصراحةنا أ

صريت وقررت أساعتها أنا لألسف  لكن. ..علينا مصاريف وديون كتير

 ...يحمات ةعن شقشوية  ةبعيدتانية  ةضغط عليه لحد ما اشترى شقأ

ا  ا الست زعلتطبعً   باعمل كده ليهأنا  ةده ومكانتش عارف يمن موقفجد ً

ا  ةكانت كويس خطوبةالم أيا بيها ين عالقتإأساس  على كمان وهي جد ً

 .. .بنتها بالظبطزي  يكانت بتعاملن

شقتها في وهنداوي  أنا بعد شهر العسل رحنا علشان نزورها.. .المهم

ياه بس إالخالف  يتعامل معاها بشكل لذيذ علشان أصفأإني  وحاولت

 ...يتصفال ةقادر نهاإكان واضح 

 من موقفك ةزعالن ةلسطبًعا يد أك هي متزعليش) يساعتها قالل يهنداو

 بس( وتبقوا سمن على عسل يكلها هتتنسدي  بس بكره الحاجات

ومعنديش  كمانأنا  منها ةقصد شايلأبدون ما نفسي  لقيتالمشكلة إني 

 يسبب خالف كبير بينطبًعا  وده.. .يل عنها تانأأسأو  زورهاأاستعداد 

، والخالف يزيد وعلى كده فضل الموضوع يكبر يكبر.. .يوبين هنداو

 ان اخواته البنات بطلوإده غير ، يهلأوابتدى هو كمان يرفض يزور 

موقف من  ايخدو اابتدو يهلأوكمان .. .علينا ايسألوأو  ييكلمون

 ...حوليا ةلقيت الدنيا كلها مولع ةوفجأ.. .يهنداو



وسطهم في  وانا. ..من بعض وكل الناس بتكره بعض ةكل الناس زعالن

يوم بفتح التلفزيون لقيت شيخ في  لحد ما جيت، يهإ عملأ ةمش عارف

 ...بيقطعوهااللي  رذالرحم وبيح ةبيتكلم عن صل

في  السبب ينتإوقلت يا بت ما هو برضه نفسي  قعدت مع بصراحةانا 

 طب. ..بعيد عن حماتك يدماغك وتسكن يكان الزم تنشفيعني  ...كل ده

.. .بنتهازي  وبتعاملك ةست طيبهي  ما. ..إيه كانت عملتلكيعني وهي 

 ...لوحدها ونادر لما حد بيزورها ةنها عايشإده غير 

يحصل واللي  زورهاأروح أ وحااًل دلوقتي  ألنزل.. .طب وهللا العظيم

ول لما خبطت على الباب أو. ..نزلت وطلعت عندهاوفعاًل  ...يحصل

هنداوي  نإ ةعلى الباب وفاكر ةواقف ةلقيتها لس، ودخلت يوفتحتل

 ...معايا

 يزورك لوحدأ ةجايأنا  مش معاياهنداوي  ال يا ماما) قولتلهاأنا  رحت

والقيتها  ةمخلصتش الكلمأنا  ...يبس يا سيد. ..(يوحشتين ينتإعلشان 

 ورحت وخداهانفسي  مسكأمقدرتش  بصراحة. ..العياطفي  انفجرت

.. .عرف ليهأكمان من غير ما أنا  ةبعيط بحرقنفسي  ولقيت يحضنفي 

 !!معرفش ...كبرأمكانها لما نفسي  يمكن تخيلت، ساس بالذنبحإيمكن 

مات .. .ةضعيف ةوحيد ةست عجوزواحدة  نفسي تخيلت ةلحظفي  بس

وهجرتها بناتها علشان ، مراته يوهجرها ابنها علشان يرض. ..جوزها

 ...ووالدهم جوازهمأ ايراعو

 ...يسيدالمهم يا  ...ربنا ميوريهوش لحد.. .يااااااه حسيت بشعور رهيب

. ..جرح سببتهولها أيعوضها عن أ ةنا حالفأخرجت من حضنها و

. .فين ينتإ ياتصل بيا وسألنهنداوي  وقضيت معاها ساعات لحد ما

أنا  عندك يخليك يعندها وقالإني  لما عرف ةوكان هيموت من الفرح

فتحتله  ...وكان بيخبط على البابساعة  مفيش ربع ...جايلك حااًل 

من يوم ما اتجوزنا وهو فرحان من مرة  وفه ألولشأعلشان  ةبسرع

 ...قلبه

.. .يرديت جوزتلكن كمان اس يمش بس استرديت حماتإني  وحسيت

، علشان نكون جنبها، معاها ةالعماراللي في  ةقررنا ننقل للشق ةوبسرع



نه يعمل يوم كل إهنداوي  وقررتاني  يوابتدت اخواته البنات يكلمون

 ...ةطويل ةكان مقاطعهم لفتر بعد ما يهلأسبوع نزور أ

 ةوقص يمع حمات يصد حكايتقمع الزمان أ يحكايت إيهاب يادي  هى

وعلى نفسي  وانتصرت فيه على، كلها يحياتفي  فرقاللي  اليوم

 ...يكره حماتأ يكان مخليناللي  الغامض يالشعور الشيطان

................................................... 

تسكن مع  ةبدون مبررات كانت رافضواألول  في هند...ىشوفتوا بق

طريقة علشان أحسن  دي نإ ةكانت فاكرو نفس العمارةفي  حماتها

حصل هو طبًعا اللي  لكن ...صدام معاها أيتتجنب و تستقل بحياتها

معظم زي  جد ًا كتشفت بالتجربة إن حماتها ست طيبةاوتماًما  العكس

، كل أحالمها تشوفه سعيدو، بنهاابتحب أم  إنها مجردو الحماوات

، زوجة ذكية ممكن بسهولة تكسب حماتها أيواثق أن أنا  علشان كده

 نطباع السائد عن الحموات ورواسببس بعد لما تشيل من دماغها اال

 ...الفاسداإلعالم 

 :تكسب حماتها ةكام نصيحة لكل زوجة عايزعندي دلوقتي  و

- :نيةوالالنصيحة األ

 يعيطو حضنهافي  يترمالحظة صفا في و ،المطبخ على حماتك يدخلا

 يالل-جوزي األستاذ  يس ...يا ماما يالحقين): بتقوليلها ينتاو بحرارة

 ...طبخهأأنا مبعرفش و كرنب يطبخله محشأ يعايزن-يعني  هو ابنها

 (.من الضياع يحيات ينقذاو يعلمين يأرجوك

نها إهتحس و لخبيرعلى األقل هتفرح بدور اأو  الست قلبها هايحن اطبعً 

من بينكم بس  ةبكده هتضيع الندية والمنافسو، مسئولة عنك بقت

- :مثاًل زي  بجملة يمتزعليش لو ابتدت معاك

، عليك سمى حدش الو وقعت انت ده ...يابن يا عليك يعين يا -5

 كانت بس ...يمحش صباع تلف ةعارف مش الخايبة مراتك

 .توقعكو عليك تلف ةفالح

في إيه  بتعلمك كانت مكأ المحروسة الأوم ...البال جاتك -6

 ؟؟البيت



 خالته بنت فوزية يتجوز قلتله، يابن النايب الخايب من كله -5

اللي  يوآد (السمينفي  مليش يأصل ،ياماما ال) :يقالل، شلبية

 .المشفية من أخدناه

 تعمل ةالواحد هوآ يوراك جاية اناو المطبخ يادخل يإتأندل -2

ا  .أمكو يانت يفيك يطمر كإيا بس ...البحر ترميهو الخير طبع 

 علشان دباأل بمنتهى حاضر يوهتقول ده الكالم يهتسمع يانت

 ...ـــال عند ليك كان ذاإ) بيقولاللي  بالمثل يعملت بكده يتكون

 (ياماما قوله

 

- :الثانية النصيحة

 منتهية بسبوسة صينية) مثال   قيمة هدية يإيديكوفي  شقتها عليها يدخلا

 ميالدها عيد الويعني  مناسبة بدون تكون الهدية نإ بشرط (الصالحية

 ينتاو دموع ةمليان يعينيكوإيديها  بين الهدية يحط ...األم عيد الو

 شفتو طعمها دوقت لما لكن لماما جايباها كنتدي  الصينية): بتقوليلها

 كانت مهماتاني  حد أي من بيها ولىأإنك  حسيت الصالحية تاريخ

 (غلوته

ا  ييكب هتفرح اطبع    حضنهافي  خدكاهاتو عندها هايعال السكروجد  

 :يد الجمل منواحدة  بتقوللكوهي 

 .ألمه الغراب جاب ياما -5

 يقلب نإ ةفاكر تكونيش اَل و مكأ عين ياإيه  بمناسبة بقىدي  و -6

 .بسبوسة بصينية هايصفالك



 علشان كلهاآ يوعايزان السكرعندي إني  ةعارف يمانت ةأيو -5

 .قلبك على ةقاعد ...عينكب ده لكن، يمن يتخلص

حاجة  ةدافع يكنت يعنيانتي  وهو يبنا فلوس كلها يه ما اطبع   -2

 الهدوء بمنتهى ده الكالم يهتسمع برضه يانت .يأبوك جيب من

 ةالعداو نإ يتضمن علشان كلها ةالصيني تأكليها يهتصمم بس

  .بالخير هتفتكريها كده وبعد، اتمام   يهتنته بينكماللي 

 

 أعرف كذا اأنا شخصي ً و، تعمل بيها ةياريت كل زوج ايحمجرد نصدي  

 .استريحوا خاااااااااااااالص ...الحمد هللو نفذتهمواحدة 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 يبقى نتاو يهنداو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وطلبت منه نتكلم مع  ييوم اتعرفت بهنداوأول أوي  نا فاكر كويسأ

حدد يا ترى هو مناسب لهند وال أقدر أعلى انفراد علشان شوية  بعض

.. .وفتحنا كذا موضوعأوي  يوميها اتكلمنا كتيرإحنا الحقيقة  وفي ،أل

فتحناها موقفه من التكنولوجيا وساعتها اللي  المواضيعأهم  وكان من

لقيت وشه  .(..هنداوي ستاذأعالقتك بالنت يا إيه  يا ترى. )..سألته

 أينه مفيش بينهم إ ترعشوهو بي ياحمر وجاب ميت لون وحلفل

وتوقع  ةشاعات وناس بتحاول تفركش الجوازإكلها دي  نإو. ..ةعالق

 ...بينهم

 نه افتكره اسمإو( نت)ة يسمع كلممرة أول  نهإفهمت على طول أنا  اطبعً 

وحمدت  ةعن ركب الحضار ةنه متأخر ميت سنإواتأكدت . ..ستواحدة 

دلوقتي  ما بيحصلزي  عنهاهتشغله حاجة  نه هيتفرغ لهند ومفيشإربنا 

دلوقتي  هنداوي نإ اتخيلو. ..حواللكن سبحان مغير األ، كتير ةمن رجال

 وتشد ين هند ابتدت تشتكإ ةأل والمصيب ...ون الينأ عايش ليل ونهار

 ..شعرها منهفي 

- :يهإولو مش مصدقين تعالوا اسمعوها بتقول 

قافل على على طول ( يدود .)..استحمل ةنا خالص هنجت مش قادرأ

صحابه أمقضيها شات مع أو  وعايش على الفيس بوك( الروم) نفسه

على .. .ةكزوج ةستين الزم أيمبقاش ليا إني  ةحاسأنا  ...وصحباته

 بتاعه( باد ياآل) نإ ةوبقيت حاس ...من حياته( ايجنور) يلطول عام

من غير ما  يموضوع يسيبن أيفي  كلمهأحاول أإني  مجرد، يمنأهم 

بصباعه كده ( اليك) يليعميعني أوي  ولو اهتم، (كومنت) أييعمل 

 ...وخالص

على ( بابليك)خااااالص بقت ( يبرايفس) أيكمان حياتنا مبقاش فيها  

ولو .. .صحابهأل( يشيرها) حاجة لو حكيت له علىيعني  ...الدنيا كلها

 حتى ...لكل الدنيا( بيست يكوب) يعملها . ..الشغلفي  وهو ةرسال هبعتل

( الديسكاشن بورد) الجروب علىفي  يحطها ةالنهاردإيه  سألته هناكللو 

لو ( ةيا جماع ةالنهاردإيه  نأكل اتفتكرو) ويسألهم ةويطرحها للمناقش

 يخليهم يبعتول ين حد من الجيران عايز يتعرف علينا يقوللإقولتله 

 يولو اتعصبت من كالمه يبصل.. .(آد) عملهمأوانا ( فريند ريكويست)



ولو جيت انتقده ، ةعلى وشه بمنتهى السخري( سمايل فيس) املوهو ع

مع  ةالثور اعملواللي  واحد من شباب الفيس ةمتجوز يانت يحاسب ييقول

  ...الدول مش التحرير ةبينزل جامع يامهاأنه كان إ

 ...تفه سببأبجد خالاااااااااااص حياتنا ابتدت تتدمر وبقينا نتخانق على 

بتاعته راح داخل على  ةخشب للمزرع هيلدأمبارح مرضتش إيعني 

 !!!!!!كده ايرضيكو.. .وسم البهايم يمزرعت

 ...........التعليق............................

هنداوي  تخيل شكلأومبقتش قادر  ...اتصدمت من كالم هند بصراحةانا 

بتاعته ورافع  ةالبيض ةوهو قاعد على الفيس وبيشيت وهو البس الجلبي

 ...اطه بين سنانه ومندمجطرفها وح

ا  يبتدت تعانان هند إالمشكلة  بس من الموضوع ده وابتدت كمان جد ً

البيت بس مش معاها من في  قاعد معاهااللي  تحس بفراغ مع جوزها

 . ..صلهأ

طبًعا  واحنا.. .ده انعكس على عالقتهم ببعض وحسسها بالفراغ كمان

 أيوحاجة  أيبتلتهم . ..ن الست تحس بفراغإحاجة  خطرأن إعارفين 

وبقوله بمنتهى هنداوي  بحذرأنا  علشان كده.. .سكتهافي  حد يقابلها

  -:ةالحد

في  ربنا يوراع.. .يا مان فكك من الحوار الفاكس بتاع الفيس ده

في  علشان ربنا يباركلك يخأقل يا على األ.. .بتاعتك ةالموز

 ...بتاعتك ةالمزرع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يالشهر ةخريف المرأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

... .التصويرأو  ممنوع االقتراب.. .ةللغاي يباب سر.. .باب للكبار فقط

طفال تحت سن على األ....ةسرار حربيأ... .مفرقعات... .كله يستخبى

 ....االكتاب فورً  ةالبلوغ مغادر

ى موسيق... .تاتاتاتاااااااااااااااااااا.. .ةعند المرأ ةالشهري ةالدور

 ...ةمارشات عسكري.. .ةتصويري

.. .ةللمرأ ةالشهري ةتكلم عن الدورأ يعلشان ناودي  ةكل المقدم اتخيلو

.. .إيه كنت هاعمل (ينجلينا جولأل) ثقافيومال لو كنت هعرض فيلم أ

الموضوع ده وشهم  ةما تجيب لهم سيرأول  الناس عندنا.. .مش فاهم

 دب ومش بعيداأل ةوقل ةباحا يتهموك باألوفورً .. .يحمر ويخضر ويزرق

 ...ةالمسطحات المائي ةظابط من شرط يما تخلص معاهم كالم تالقأول 

 ...مستنيك تحت البيت

بتحصل لكل نفسية  ةعضويحاجة  ...وهللا الموضوع بسيطجماعة  يا

وليه الستات .. .كدهفي  يه العيبإو.. .ةالمشكلإيه  ...ستات الدنيا كل شهر

 .. .عار ةبتعتبرها وصم

فريق في  الثانوية العامة كانأيام  يكان ليا واحد صاحبمثاًل أنا  ييعن

يوم من األيام راح مع الفريق علشان وفي  الموسيقى بتاع المدرسة

 .جنبنااللي  مدرسة البناتفي  يقدموا حفلة

كان اللي  فترة الراحة الولد طلع من شنطتة ساندوتش الطعميةفي  و

وهو نازل علشان ميعملش  هديتهولإمه ألي ال الكيس البالستيكفي  مخبيه

 ...ةريح

الولد يادوبك بيطلع الكيس من شنطته لقى  ...مطولش عليكم ...المهم

بنات و و بنات بتعيط ...ستغاثاتاو صريخو زعيق ...المدرسة اتقلبت

لمحة بصر كانت في و مدرسات بتنط من على سور المدرسةو يبتجر

شوية بنات من فريق و يصاحبمش فاضل فيها غير و المدرسة فضيت

 فضلت متماسكةاللي  دول المجموعة الوحيدة ...التايكوندو بتاع المدرسة

 .قررت تتوجه ناحيتهو



في  هو بيطلعو يقالل -رحمة هللا عليه –أنا بأزوره و فى المستشفى بقى

الولد  ...تخيلوا (ولويزأنه كيس إعرف أكنت  ما إيهابوهللا يا )الروح 

 .ه بسبب كيس غامضعز شبابفي  مات

 قررت أعمل الباب ده علشان أحذر الشباب اومن هذا المنطلق أن

اللي  بالذات أودام البناتو الموضوع دهفي  اقوللهم بالش تتكلمواو

التليفزيون في  إعالن من إياهم يكمان ياريت لما تالق. ةبتلعب رياض

 ميلتكز يلما تالقحاجة  يتان ...إيه إوعى تسأل ده بتاعو بالش تركز

تنصحها و يرمضان بالش تعمل فيها داعية إسالمفي  ةالكلية فاطرفي 

 .يصاحبزي  إال هايحصلكو بالصيام

  -:متجوز جديد ومش فاهم ةلساللي  خر نصيحة هأقولها للزوجآو

ا  من الشهر عصبية ةمعينأيام  في المدام يلما تالق يشوف يا سيد جد ً

 العيال ةال طايقو ايقاكمش طوحاجة  عندها فتور من كلو عدوانيةو

لحسن دي  ةالساع يغور من وش): ةتكلمها بترد بعصبي يلما تيجو

علشان دلوقتي  ةحت أيفي  اتألح)أو  (يوشفي  عفاريت الدنيا بتتنطط

 (يمناخيرفي  يروح

في  يوقتلدهي  تخلع من وشها علشانو ساعتها الزم تخليك خفيف

سيكو سيكو إيه  يعني لنيشوياريت متسأ، قبل السيكو سيكواللي  األسبوع

 ...ربيهمأعيال عايز عندي  أنا علشان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عيد جوازنا ةهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ((ساحة المحكمة))

على طول كل الستات ريقهم ( ةهدي)ما قولت كلمه أول  ....شايفين

مام أالماثل  يموكل ةدليل على براءأول  وده يا حضرات القراء. ..يجر

 ...ليهإ ةالموجه ةالتهممن  سيادتكم

 القراء.. .طول على الموضوعفي  دخلأ ستاذأ يا :ةالمحكم*

 ...وقت معندهمش

 وهللا طب.. .بإيه حلفلكمأ ...القراء حضرات يا: يالمحام  

 والعيش ةواإلخو ةالشريف ةوالختم ةوالنعم والمصحف العظيم

 التهم كل من يءبرهنداوي  ةبالتالت الطالق عليا طب والملح

 شكل ده.. .ةمذبال طب.. .عليه يبتفتردي  هند ةوالولي.. .يد

 ...جوازهم عيدهدية  ينسى يتعمد ممكن راجل

 ...يتكلم يتفضل يالمدن بالحق يالمدع: ةالمحكم* 

ا  وماما. ..هند ياسمأنا  :هند - . ..(ةيامفتري) يوتقول يبتدلعندايم 

 وال معاه مشفتش ...سنين تلت من ده المتألح آدم يالبن اتجوزت

 يدهإوفي  عليا دخل ما عمره.. . اتجوزته لماساعة  من حلو يوم

ا وانا.. .المناسباتفي  حتى. ..ةهدي . ..ةعاقل ست أيزي  طبع 

 يمكن.. .ياصبر بت يا. ..ياستحمل بت يا يلنفس باقول كنت

مرة  سنين التلت هدايا وهيجيبلك ةمفاجأ عاملهالك يكون

 يا ده.. .صبرندي ع مبقاش خالص بصراحة لكن.. .ةواحد

 وهو.. .اتخيلو.. .جوازنا عيدهدية  كمان ينسى بقى حضرات

... ؟يينسانأنا  ...بعضها جنب هدايا ةمجموع غيرإيه  الزوج

ا  أل.. .اتجوزنا ما يوم.. .حياتنافي  يوم زفتأهدية  ينسى طبع 

 الراجل منأهم  للستبالنسبة  ةالهديدي  ...كده يستحمل مين



، وفاكرها بيجبها لسه جوزها نإ ثباتإ لقاأل على، أو نفسه

 ...سيادتكم مامأ عترفأ هذا يمنبر ومن هنا وانا، بيها ومهتم

 وممكن صغير عقلها ستواحدة  مجرد.. .ستواحدة  إني

. .ةنكويف وعليها وبتلمع ةملفوفحاجة  أيب عليها يضحك جوزها

 ...جرجير ةحزم كانت لو حتى. .ةزمني ةقنبل كانت ولو حتى

حاجة أكتر  ...ةالرومانسي بنحب. .تآالمفاج بنحب.. .دهكإحنا 

 التفاصيل جملأ ةوالهدي، ةالعالقفي  ةالصغير التفاصيل بتهمنا

 المهم.. .ةكبير تكون الزم مش.. .ةغالي تكون الزم مش.. .يد

. ..عاهامتوق كنشام وياريت ة،مفاجأ نهاإ المهم.. .يفاكرن نهإ

 يتصرف مصمم، يفهمشم مصممهنداوي  ...لمين اهتقولو لكن

اللي  سلوباأل على يدور.. .ةالهديفي  حتى نظره ةوجه من

 افتكر لما فاتتاللي  ةالسنيعني  ...ييناسبناللي  مش ...يناسبه

 يالبس يادخل ياتفضل.. .يقالل. ..جوازنا عيد ةالنهارد نإ اخير  أ

 ؟مانع عندك يا ترى، جوازنا عيد ةبمناسبهدية  ةالنهارد هجيبلك

ا  ، افتكر نهإ المهم. ..ةالسخيف ةالطريق على معلش قولتطبع 

 باحلم وانا معاه ونزلت( يحبيب يا يال) هوقولتل لبست ودخلت

 ةالمنزلي دواتاأل محل لحد.. ــالزي  يسحبن لقيته. ..ةبالمفاجأ

ا أنا  ...ياختار ياتفضل يوقالل الشارعأول  علىاللي  طبع 

ا  يوقال ةبباله ضاحك راح. ..وتنحت اتصدمت  ةمكسوفطبع 

 علب طقم ؟؟؟؟رأيكإيه  ...يوقذ يوشوف هختارلكأنا  طب

 بالمطبخ عالقته يصلح علشانهدية  جايب. ..اتخيلو !!بهارات

 جنيه 233 ياتفضل خالص: يقالل زعلت ولما. ..بيا مش

 ؟؟بس جنيه 233 حرام بجد بجد. ..عايزاه يانتاللي  ياشتر

 ةعايزأنا  ...كبن ةمتجوزأنا  هوإيه  فلوسيعني  صدأق

 ييفتكرن راجل ةمحتاج ناأ ...ةرومانسي ةعايز. ..مشاعر

 ويفكر يتعب جاهامحت. ..يسترجعها ويحب معايا ذكرياته ويفتكر



 ةغسال ييجيبل وال فلوس ييدين مش ييفرحن إزاي ويخطط

 ةوجه من ةوالهدي، الحب هو محتاجاهاللي  كلأنا  ...طباقأ

 يكونأوي كفاية  فلوس معهوش لو وحتى. ..الحبهي  ينظر

( يروح يا ةطيب يوانت ةسن كل) ي ويقول لياع ويدخل يفاكرن

 مليون من غلىأعندي  ده الحضن هوآ. ..حضنهفي  يويخدن

 راجل ةعايز مقولتشأنا  ...يروتين مش. ..يحقيق نهإل ...ةهدي

.. .بهارات طقم ييجيبل يغب راجل وال لماظأ ييجيبل يغن

 .ايهئ. .ايهئ.. .ايهئ

 ...يتكلم المتهم.. .عياطكفاية  طب: ةحكمالم -

 مقصوف العمر. ..يهنداو مرزوقهنداوي  ياسمأنا  :يهنداو 

 نطالب مخلتناش الستات لو هنشوف ةوبكر منتوف والريش

 ...يهنداوأنا  مبقاش.. .ةبالمساوا

 ...الموضوعفي  دخلأ ستاذأ يا :ةالمحكم -

.. .يحال دق على غلبان راجلأنا  ...القراء حضرات يا: يهنداو 

 ةالحكوم منبداية  الدنيا كل كالم وباسمع الحيط جنب يبمش

زي  النهار طول بشتغل. ..هلهاأو المدام لحد الشغلفي  يومدير

 علشان السرير على يجتت يرمأ البيت بالليل رجعأو المرمطون

 فلوس منينأنا  بقى جيبأ.. .الشغل روحأ الصبح صحىأ الحق

 العيال كلآإني  يحلم كلأنا  ...ده الهدايا لموضوع دماغ وال

 روميو تقضيها ةعايز بقى المدام لكن، مدارس وادخلهم

 شوفنامرة أول  عيد. ..ةالسنفي  ةمناسب عشرين. ..وجوليت

. ..ميالدها عيد. ..جوازنا عيد. ..خطوبتنا عيد. ..فيها بعض

 تحرير عيد. ..المستورد الفالنتين عيد...يالمصر الفالنتين عيد



يعني  ...هدايا فيهم جيبأو.. .فتكرهمأ الزم دول كل ...سيناء

أنا  هللا وعهد ...ةوخضر ةحمر دباديب شايل نازل طالع بقىأ

 عياداأل كل نإ عليها حلفأو ةجلبي لبسأو يدقن يربأ عليا هاين

 وزعلتها معاها اتخانقتمرة أنا  ده طب. ..يومعاص بدعدي 

 اظمكزي  عملأ وقلتهدية  جبتلها عليا صعبت ولما

 ةخناق تخترع سبوعأ كلوهي  يوميها مين واهو. ..صالحهاأو

يعني إحنا  واشمعنا طب ...ةهدي لها جيبأو تزعل علشان

 ومن كده علشان، نكع الزماللي  بسإحنا  وال، هدايا مبنطلبش

 ةامرأ لكل رادع بقانون طالبأالزوجية  قفص داخل من هنا

أو  عيد أي رشمفتك جوزها علشان تغضب نهاإ نفسها لها تسول

 لصدور يتمهيد القانون هذا يكون نأ على. ..ةهدي مجبلهاش

 صلهأ من ده الهدايا موضوع ييلغ ةصرامأكثر  خرآ قانون

 يوكل. ..ةالزوجي الخالفات معظم عناألول  المسئول باعتباره

 ...عدالتكمفي  ةثق

 

  ةالحكم بعد المداول

 ةن الهديإل. ..مرفوضطلب  ةلغاء الهديإبهنداوي األستاذ  بالطبع طلب

حد العوامل أو، للحب ةالقاطع ةدلاألأحد  زالت وستظل كانت وال

لذا . ..ةبقاء عليها حيا واإلهجديدوتالزوجية  المشاعر ةالستثار ةالحفاز

ن ينسى أ نه ليس من حق المتهمإا كما فال يمكن االستغناء عنها نهائي ً 

تمكنه من التي  ظل وجود التكنولوجيافي  هذه المناسباتأهم  بعض

 نأو ةخاص. ..تسجيل تواريخ هذه المناسبات كالموبايل والحاسوب

ا  ةالرقيقالزوجة  واكتفت بالعناق  ةعفته من الهدايا المكلفأهند قد جد ً

الزوجة أيًضا  ننا ندينأكما (... ةالمالي ةضعف القدر ةحال يف) الدافئ

ه المناسبات كما رد فعلها تجاه نسيان زوجها لبعض هذفي  ةعند المبالغ

بعيد  يحيث نرى أن تكتف كثار من هذه المناسباتاإلفي أيًضا  ندينها



ليكم بعض إو.. .ا تحت حكم العسكرحاليً  نناأتحرير سيناء من منطلق 

  -:على االحتفالالزوجة  صرارإعند  ةالهدايا المقترح

 

 

 

 

 : ةالقوي ةللزوج هدايا - أ

 تجيد الالزوجة  نتكو نأ يفضل) مشيرأ عزفي  النيلفي  ةفلوك -5

 (ةالسباح

 هناك النظام رموز على تتفرج خدها)ة طر سجنفي  ةوذر صميت -6

 (تتعظ يمكن

 بوق على تشربها خليها) ةالملوخي ةشوربفي  ةبندقيأو  مسدس -5

 (واحد

 

 :ةالرومانسي ةللزوج هدايا - ب

 (للفطار ورد ةمرب تعمله وخليها) حلوين كلمتين عليه ورد بوكيه -5

 (تدفع وخليها) شيك تيلوأفي  ةرومانسي ةليل -6

 (قدمها وكسرها) كاظم سيديهات خرآ -5

 

 : ةالمادي ةللزوج هدايا - ت



 (عليه وردبي والبوليس مسروق يكون) سوليتير خاتم -5

 (هتخسر نهاإ متأكد تكون شركه على) ةالبورصفي  سهمأ -6

 بعد غير تتصرف مينفعش) جنيه بمليون استثمار شهادات ةمجموع -5

 (ةسن 123

 ...يبعد كده وادعيل ةمناسب أيما هتفتكر نها عمرها إوعدك أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 تآالرجال ال يحبون المفاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا  فرق كبير في  لما استخبالكأنا  يعني ...ةوبين الصدم أةبين المفاججد ً

 كدهأنا  يبقى... ن عندك القلبإأنا عارف و (بخ)قولك أو ةالضلم



في  جيبلكأوبرضه لما .. .(تاكأهارت )عملتلك أنا  ...ةمعملتلكش مفاجأ

تقوم  إيه؟ قولك حزر فزر فيهاأو ةوجميل ةملفوفهدية  عيد ميالدك

مينفعش .. .وشكفي  تنفجرو ةتفتحها تالقيها قنبل ةني ةحضرتك بسالم

 ةعملتلك عاه يألن. ..ةعملتلك مفاجأإني  قولكأساعتها برضه 

 ...ةمستديم

 ةوعلى فكر.. .ت والصدماتآوهو ده بالتحديد الفرق بين المفاج

.. .ةوردأو  ةسواء كانت قنبل ةبنوع الهدي ةاالختالف بينهم ملوش عالق

 يتقديمها ومدى استعداد الطرف التان ةطريقفي  لكن الموضوع كله

ده وساعات تزعل لما واحد  ةوكتير من الناس مش فاهم، الستقبالها

ن هنفهمه ماللي  وده.. .هعملهالاللي  ةميعبرش عن فرحته بالمفاجأ

  -:يوتقول يبتحكيلوهي  ةموضوع هند النهارد

عند  ةرحت نازل ...مبارح أعمل نيولوكإأول  يدماغفي  طلعت -

 نإ ةعلشان عارف، وضربته أسود يالكوافير غيرت لون شعر

 يشعر ةلقص جديدة ةوعملت فورم، سودبيحب الشعر األهنداوي 

 ...وروج فوشيا ةوحطيت لينسز زرق

 ده على، وروج فوشيا ةد ولينسز زرقشعراسو ...ياستن...ياستن 

 ....يعني نكم هتروحوا السيركإأساس 

 يكلها ولبست بيبدي  المهم عملت الحاجات ...ةبطل رخام يخأيا  -

وضلمت ، خالص ةسود ةوقلت علشان تبقى ليل، سود كمانأدول 

اللي  وطلبت عشا فاخر من المطعم، ركان شمعومليت األ ةالشق

وقعدت على ، وشغلت فيروز، الجوفي  ورشيت بارفان، جنبنا

في  والشمع منور ةدخل الباشا لقى الدنيا ضلم. ..مستنياه ةالسفر

 يقلتله متخافش يا حبيب (اللهم اجعله خير)ركان راح مفزوع وقال األ

، يوحشتنإنك  ةقولتله بمناسب ؟؟ةيه المناسبإو يقالل، بحتفل بيكأنا  ده

ن إمع  ...ةالسفر ةناحي إال ولقيته متجهكالمي  مخلصتش. ..يادوب

 ...اجد   قوية  الشم عنده ةلكن ما شاء هللا حاس ...ةالدنيا كانت ضلم



اآلخر  يف. ..نا باتفرج عليهأو ةعشر دقايق وكان منضف الترابيز

(. ييا حبيبت ييديكإتسلم ) يابتسم وقالل، قدامه ةقاعدإني  بقى اكتشف

 ،راح مولع النور( يياروح قلب يبونا بيت)وقولتله  يجزيت على سنان

ا أنا  البرفان في  ملناش حظمشكلة  قولت مش اتصدمت بسطبع 

خالص بقى . .يتانحاجة في  يمكن يكون لينا حظ. ..والشمع وفيروز

قلت  ...مفييييش، ةحاج أييقول .. .يعلق ...يتكلميعني  النور مولع

ابتسم  ...(ييا عمرحاجة  مش مالحظ) رحت قايالله، ناألفت نظره أ

ا  يوقالل ةهببال مكان  ةمغير يقالل ...قولتله ها ...ةمالحظ يا شقيطبع 

ومخدش  ةالسفر ةتخيل خد باله من مكان ترابيز ...ةالسفر ةترابيز

أنا  ...إيه ةالبسأنا  وال حتى شاف، ولونه يشعر ةباله من قص

الحاجات  ميقدرش كل إزاي ةمش فاهمأنا  ...إحباط يخالص جال

 عملأوكنت كل لما ، عمل فيهاأول اليوم قضيت طاللي  وأنا، يد

 يحساس ده كان بيخليناإل ...تخيل شكله وهو منبهر بيهاأحاجة 

مسيطر على  ةبقاله فتراللي  وأقول علشان أكسر المللأكتر  أعمل

إيه  طب أعمل ...ويدخل ينام يتخيل بعد كل ده يسيبن ...عالقتنا

ومش هحط وال  ةستناه بعد كده بالبيجاماأنا خالص ه ؟؟؟؟؟يتان

بصل  ةيال بقى خليه يقضيها جلبيات وريح، ميكب وال بارفان

 ...وطبيخ

 

.............................................. 

 التعليق

 



 يبذلت مجهود كبير علشان ترضو ةا هند اتصرفت بسالمة نيطبع  

ا  يدو نيتها تجدد حياتها الزوجية توكانهنداوي  ، تشكر عليهاحاجة طبع 

هنداوي  خلوا حتمال ممكن يكونواانها معملتش حساب كذا إلألسف  كنل

 نهإ ةعارفهي  طالماو ،يللمفاجأة الجميلة د اجسدي   ا أو مش جاهز نفسي   

مثال   يعني ،يجيي آت كان واجب عليها تمهدله قبل مابيتخض من المفاج

 يهانحط السيخ المحم ةنهاردلا يلواتأخرت يا بيب): تقول لهو تتصل بيه

 ،ألنه ممكن يكون عنده ظروف؛ كدهحاجة  ييعن (صرصور ودنكفي 

- :مثال  زي 

 .طاقة أيمش فاضل عنده و راجع من خيانة زوجية -5

 .الشغلفي  شريط الحبوب بتاعه ينس -6

 .ةراجع نفسه مسدودو واخد كلمتين من المدير بتاعه -5

يعني  .المشاعر الليمفاويةفي  رتخاءاصوت فيروز بيعمل له  -2

 ؟إيه؟ وال. كدهزي  حاجة حساب تعمل الزم نتكا برضه هند

 

 

 

 
 مبروك جالك بنت وولد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خلفتهم هند بعد صبر اللي  التوأم ...معاذو ةكانت عقيقة خديج النهاردة

 .خمس سنين



راحوا لكذا  ...اإلحباطو ملاألو اليأسو يااااااااه خمس سنين من الصبر

فعاًل و .وا يسيبوها لربناقرراآلخر وفي  كذا دجالو كذا شيخو دكتور

كان و الخليج لقى هند حاملفي  نصو من السفر بعد سنةهنداوي  رجع

 ةالفترفي  ةجازأنزل كذا هنداوي  ةعلى فكر) ةهيموت من الفرح

 (علشان بس ماتفهموش غلط ، ةخيراأل

 يراجع من الغردقة جرطبًعا  أناو بقى عقيقة الوالد النهاردة ...المهم

هو و كلهاممكن يهنداوي  نإواثق  ينالخروف إل ةلحمكل آعلشان ألحق 

نه كان دابح فرختين علشان سأل إالصدمة الكبيرة طبًعا  لكن ...يصاح

 .ن العقيقة الزم تكون بأربع رجولإقال له و الشيخ بتاع الجامع

جوه علشان ندردش بعيد عن دوشة اللي  ةدخلنا األوضوهنداوي  أخدت

- :يتابتدى الحوار اآلو المعازيم

 ؟؟هند على ةصعب كانت ةالوالدهنداوي  يا ماقولتليش 

 ...زمااااان كانت ةالوالد!!!! ةوالددي  هي ...مين ةصعب عم يا -

 فضايح ةعامل كانت يبتخلفنوهي  يمأ ةالحاجدي  طب

 ةبر واقف كان بوياأو الشارع خرآل جايب كان وصوتها

 ...استر يارب.. .استر يارب يقول وعمال ومرعوب ةوضاأل

 ...دول اليومين ةالوالد لكن، شكله على بضحك كنت وانا

في  التاسع الشهر نإ فاكر كنتأنا  يعني ...خالصتانية  حاجة

 ونفضل.. .والقلق الرعب معاه يويبتد ييجيه هند حمل

 لكن.. .إزايو امتى هتولد ترى يا ونقول( الطلق) مستنين

 يتخلف يتحب) ها بيقولها لقيته ةمتابع خرآفي  للدكتور روحنا

 هند عليه ردت( 13 ةالساع التالت يومفي  رأيكإيه  ؟متىإ

 التالت علشان 8 ةالساع الخميس نخليها ريت يا أل) وقالتله

ا أنا  (ةشوي ةمشغول  وفاكرهمحاجة  أي فاهم مش واقفطبع 

 يوم جيه المهم.. .ةحاج وال سينما دخول ميعاد على بيتفقوا

إيه  آل العملياتأوضة  معاها دخلأإني  هند وصممتالوالدة 

ا أنا  ...بالملل متحسش علشان دي  مفهمتش برضهطبع 



 يا قلت ناأ ...بجد سينما ةداخلأكيد  دي أل ؟...إيه ملل.. .كمان

 ودخلت يسور لب كيلو منت   اشتريت رحت مبدهاش واد

 البينش على ةنايم.!!! .بقىإيه  لقيتها العملياتأوضة  عليها

 فيديو اكاميرإيديها  في ةاسكموهي  بيولدوها ةوالدكاتر

 يقالتل ...معاها منفعش البنجأكيد  قلت ناأ ...ةالعملي وبتصور

ا أنا  ...ينصف بنج ةواخدأنا  صلأ يحبيب يا أل  اتنرفزتطبع 

 علشانشوية  يوتركزدي  الكاميرا يمتسيب طب وقولتلها

 يوقالتل عليا ةمتنرفز كمانهي  راحت. ..ةبسرع ينزل العيل

 منها ةكلم المهم.. .انا وال بتخلفاللي  انت هو. ..مالك وانت

 راح.. .ةبمجزر هتقلب وكانت بعضفي  مسكنا.. .يمن ةوكلم

 صوتكم توطوا ريت ويا بقى ةكفاي) وقال لنا مزعق الدكتور

نفسي  من اتكسفت بصراحةأنا  ...(ينزل خايف الطفلشوية 

 واحنامرة أول  يشوفنا الولد بالشحبيبتي  يا) وقولتلها

 بقى ياريت. ..ةسفآأنا  يحبيب يا خالص) يقالتل.. .(بنتخانق

 وانا بيها نتعشىحاجة  أي وتعملنادلوقتي  البيت على تروح

 ةبتاع ةالخلف عم يا يدآ( طول على وراك يواج هخلف

 هند لما ابتدى يالحقيق التعب وبينك يبين لكن. ..دول اليومين

 لماأل من الصخ تنام ةعارف مش يعين يا بقت. ..البيت رجعت

ا  غير ده  تقوم وتعيط تصحى( ةخديج.. ).دوالاأل عياططبع 

.. .وينام ترضعه يعيط( معاذ) يصحى.. .وتنام ترضعها هند

 وكنتأوي  عليا بتصعب كانت بجد. ..الليل طول كده وعلى

 بحبهاإيه  أد حسسهاأ علشان جنبها سهران الليل طول

 ...بأ بقيت بسببهاللي  تعبها ومقدر بيها وحاسس

 ةالجميل يساماأل اخترتم إزاي ةوخديج معاذ اسمأوي  حلو بس 

 ؟؟يد



 بصراحةأنا  ...كده سمتهماللي  هي بقى يسامحها هللا هند يه -

.. .يوام ابويا اسم على.. .وكيداهم حمدان سميهمأنفسي  كان

 هتخليهمدي  يساماأل علشان.. .إيه لآ رفضتهي  بس

 ...يتحسدوا

 مع خباركأإيه  مقولتليش بس.. .حق عندها بصراحة هى 

 ...دول اليومين منه يبتشتك كتير ةرجال نإ عارفأنا  ،البامبرز

 فاشل اختراع ده.. .السوده وسنينه بالبامبرز متفكرنيش يأخ يا -

 مننا العيل كان( ةالكافول)أيام  فين يااااااااااااااه.. .فاشل ابن

 لحد يمكن.. .الفلزي  وتبقى وتتغسلمرة  خمسين فيها يعمل

 ...دول اليومين بتاع البامبرز يتقول مش. ..ةعدادياأل يدخل ما

 بعد ييترم وخالص مرات ربعأ تلت نغسله يادوبكاللي 

 ...كده

 ؟؟؟؟؟؟البامبرز ابتغسلو انتو هو!!!!!! 

يعني  مؤاخذةال عندهم البتأو  الواد لويعني  ...ادايم   مش -

 كل ينرم ربنا ميرضيش. ..برضه ماهو ...بنغسله سهالإ

 طفل من تهور ةلحظ علشان الهوافي  جنيه ةخمسشوية 

 .ةبالمسئولي حاسسإ أي معندوش

 

 

 

 

 

 الحماالتجوزي  ةفنل



 

 

 

 

 

 

 

 
من النوم عنيها  ةهند صاحي.. .ولهأيوم باين عليه صعب من  ةالنهارد

 ةصل النهاردأ.. .يلهنداو ةنها مستحلفإوواضح . ..بتطق شرار

أطول  دي نإل، ةالنهارد نهم بيتخانقواإ يجازتهم وطبيعأيوم .. .ةالجمع

أيام  يعلشان كده ممكن نسم، سبوعبيقعدوها مع بعض طول األ ةفتر



 ةجمعيعني  ...ةالثور ةبتاع ةالجمعأيام  الجمع بتاعتهم على اسم

عتقد من شكل هند كده أبس . ..االنتقام ةجمع. ..الصمود ةجمع. ..ةالكرام

 ...الغضب ةجمع ةن النهاردإ

 ةالماليكزي  ةالجمع ةوراجع من صال ةمش واخد خوانطبًعا  يهنداو

مش اللي  يوكيس اليوستفند، يدإفي  وشايل الجرنال ةبجلبيته البيض

المطبخ وبتحضر في  هند. ..ةيده التانيإفي  بسواحدة  فاضل منه غير

اللي  نه متوقعإالفطار وهو داخل بيتسحب وبيقرا المعوذتين وك

 ...هيحصل

 ةالمذيعلألسف  لكن، علشان يطمن ةوفتح النشر ةلجلبياهنداوي  خلع

 ةوالجنوبي ةعاصير وبراكين وزالزل تجتاح المدن الشماليأ. ..مطمنتوش

 ...الزم ينوبك من الحب جانب. ..ةمفيش فايديعني  ...ةوالغربي ةوالشرقي

دوات أ ةوالسكين ةن الشوكإالفطار وعلى اعتبار إيديها  وفي دخلت هند

 ةصابإتسليح كامل يسمح لها ب ةمسلحدلوقتي  ن هندإتبر ممكن نع ةحاد

 ين الراجل هادإلكن واضح . ..من جسمهمختلفة  ماكنأفي هنداوي 

الحذر ال ) ةوده بيرجع إليمانه الشديد بمقول. ..وبياكل بمنتهى الثبات

 (...القدر يمنع

برضه كالعادة  بس هندكالعادة  ةماسح الصنيهنداوي  خمس دقايق وكان

 ...ةثناء المعركأبتتحرك هي  ةخفيفخفيفة  ش علشان تبقىمكلت

 

 

 

 األولى  ةالجول

 الحماالت ةالفنل من بقى يترحمن يناو مشهنداوي  يا انت هو 

 .البيتفي  طول على يالبسهالدي اللي  بتاعتك

 .شاريها ةلس.. .خالصتانية  ةفنلدي  وهللا. ..يحبيبت ال -

 يعصابأ يخأ يا عليك حرام ...حماالت ةفنل برضههي  ما 

 ...شكلها من تعبت



.. .يجازتأ يوم ةالنهارد مش بسإيه  لبسأ طبحبيبتي  يا -

 وعلى يقبل شقتنا نإ اوخصوص   يحريت على كونأ والمفروض

 .حر طول

 البسأوي  حرانيعني  ولو، ترينينج، ةبيجام البس يخأ يا 

 .وكاب ةوفنل شورت

 مش. ..السقا مدألح تقوليه ده الكالم. ..نفسك ياحترم ماما يا ال -

 ..ده الفارغ الكالمو ةوفلن شورت ألبساللي أنا 

معظم الستات  .يالحماالت دالفنلة  ةحكايإيه  مش فاهم بصراحة

البيت البسها وناكش شعره في  الراجل قاعد يتالقيعني  ..بيشتكوا منها

وال حالقها وال . ..ةوسايب دقنه منبت. ..ومدلدل كرشه قدامه شبرين

تليفون سواء نازل  هلما يجيلأول  ومش طايق نفسه لكن. ..سايبها تتطول

اتنفض ودخل الحمام أخد فوًرا  تالقيه، جايله ضيوفأو  صحابهأمع 

 ...دش وحلق دقنه وسرح شعره

في  ةقاعدوهي  نفسهافي  ةمبهدليعني  ...كده ةما بقى لو مراته عاملأ

 وبيشوفليه عنين اللي  يبقى يومها مش فايت كأنه هو بس. ..البيت

 ...وال بالش ...هجابهالاللي  ةالجاري بقىوهي 

 

 

  ةالثاني ةالجول

 ريحتك.. .استحمى قوم.. .بقىكفاية  عليك حرامهنداوي  يا 

 ريحتك. ..بصل ريحتك يتقولل بس فالح انت وال.. .ةفظيع

 يتكلم ما وقبل دم عنده ييخل الواحدهنداوي  يايعني  ...طبيخ

 ...ريحته يشم الناس ةريح على

 أنا ده.. .يريحت علىتتكلمي  مسمحلكيشأنا  ...فضلك من أل -

 ..خمسات خمس كولونيا يبيشتر الدنيافي  واحدأكتر 



 ابطلودي  ...منيندي  الكولونيا يبتشتر انت بس فهمأنفسي  ناأ 

 ...سنين عشر من ينتجوها

 تخلص يتيج لما وكل، زمان من ةإزازعندي  أنا ما ال -

 . .ةمي زودهااب

...................................... 

ا  ةالراجل مهم ةريح ألن موضوع. .. عندها حقفعاًل  للستات بس جد ً

إحنا  بس.. .ةمعظمهم بيتكسفوا يتكلموا علشان ميجرحوش الرجال

ن إ ةدم ونشيل من دماغنا فكرشوية  عندنا يالزم نخل بصراحة ةكرجال

 ...على طول ةحلو ةربنا خلقنا كده بريح

ن البرفان متعملش علشان نحطه بس واحنا نازلين إم كمان والزم نفه

ن إمن البيت بالعكس ده المفروض يتحط جوا البيت ألن المفروض 

 ...(يا ريهام ةخدم أي) ...من الناس كلهاأهم  يمرات

 

 

 

  ةالتالت ةالجول

 معجون أيب سنانك اغسل قوم ...يديكإ بوسأهنداوي  يا. 

 .فاتتاللي  سبوعاأل غاسلها ةلسحبيبتي  يا وهللا -

 ةالنهارد اغسلها يخاطر علشان طب. ..!!فاتاللي  سبوعاأل 

.. .بواباأل على العيد خالص ده.. .يكرمك ربنا ...كمان

 نإل. ..ده ستخدمهتباللي  الحوائط معجون تغير ريت يا وبعدين

 .اصفر طول على سنانك

 . ..ةاللحم كلأ كتر من كده بقى لونهاهي دي حبيبي  يا ال -

 ةباللحم يوفكرتن المواجع عليا قلبت بس ليه يخأ يا. 



 ...بتطبخيها يوم كل يانت ماحبيبتي  يا ليه -

 يجآ يادوبك، دوقهاأ ةفرص مبتدنيش انت بس.. .يهنداو يا ةيوأ 

 من ةاللحم صيدفي  ستاذأ انت ده. ..اصطدتها القيكأ ةحت خدآ

 ...ةالشورب

في  اعندن ...ةموهبدي  صلأ. ..بقى متكسفنيشحبيبتي  يا -

 سرعأ كان.. .يرحمه هللا بوياأ المرحوم عن واخدها. ..ةالعيل

 .. .ةالشورب من ةاللحم يصطاد واحد

 بالنقرس مات كده علشان هو ما يوهأ... 

 ...منتحر مات ده.. .بالنقرس مماتش أل -

 ؟؟...إزاي ...!..!.مات منتحر 

 ...تفهميها يومش هتقدر ةطويل ةحكاي يد ...أل -

 ؟...معقد الموضوع دي ةللدرج يااااااه 

 ...شويتين غريب هو بس.. .معقد مش أل أل -

 فهمهأ هحاول ناأو يتحكهول ياريت طب... 

 ...يهتعرف مش يصدقني -

 ةدعو وملكش ياحك بس يسيد يا... 

 اتجوز يرحمها هللا يمأ موت بعد بوياأ.. .يست يا ياسمع طب -

 وعندها ةوجميل ةرملأ كانت ةتفيد ةوالحاج(... ةتفيد) ةالحاج

 البت شاف يرحمه هللا يجد راح ...(ةفرحان) اسمها ةشاب نتب



 ،ولد منها خلف شهور 9 وبعد واتجوزها.. .وعجبته ةفرحان

 ساعتها. ..ولد ةتفيد ةالحاج من خلف بوياأ الشهر نفسوفي 

 يقول وقعد ةوضاأل نفسه على وقفل ةعصبي ةحال هجاتل بوياأ

يعني  ...يبنت قاممفي  هياللي مراتي  بنت اتجوز بوياأ دلوقتي)

 مقامفي  يعني، بوياأ مرات بقتمراتي  وبنت يصهر بقى بوياأ

، يخال مقامفي  يعني، بوياأ مرات خوأ بقىدلوقتي  يوابن، يمأ

 هو الوقت نفسوفي  خوياأ بقى خلفته بوياأ مراتاللي  والواد

 مقامفي  يعني ...خوياأ ةجد بقتمراتي  يعني ...يمرات حفيد

أنا  بس. ..يجد هو يجدت جوز يكون روضالمف لكن. ..يجدت

 ...وانتحر..( .يجد بقيتأنا يعني . ..جوزها

 لماهنداوي  يا عقبالك ... غدماااا عيله انتو ده يالنب نور يا 

 .تنتحر

 

 

 

 
 ةجرب نار الغير

 



 

 

 

 

 

 
. ..يجرب واوصفل ...ةجرب نارالغير... اعفوً  ...ةجرب نار الشيش

هللا هللا ياست .. .ك وعيونك نارتحتك شو. ..جرب ليلك يبقى نهار

 ةلوال المالم)زمان لما غنت يعني  ...عصرك ةسابق يوهللا انت.. .(ةورد)

في  رفرفأطير وأو ةاليمامزي  عالهوا يالفرد جناح ةياهوا لوال المالم

بجد .. .من بعديها على طول بكام شهر اخترعوا الطيارات..( .السما

شوف يعني  ...ده ةموضوع الغيري ف وبالذات.. .ةنبوءدي  الست يغانأ



 ةالشريف ةطب والختم.. .يا سالم ...لما تقولك تحتك شوك وعيونك نار

تالقيه على طول تعبان ومهموم ، حد بيغير يألفعاًل  بيحصلاللي  ده

عينيه نار مش  يما قالت تالقزي  على شوك وبرضه يكأنه بجد ماش

 ...يارب يربنا يعافين.. .ةكده الغيرهي  ...عارف ينام

 ...هند ةبس من ناحي.. .ةالغيردي  ةبقى ربنا ابتاله بالمصيب يهنداو

- :يهإهند بتقول  ااسمعو اولو معندكوش مانع تعالو، بتغيراللي  هي يعني

 (الشك عن ةكناي) يعبفي  يلعب ابتدى الفار بصراحة ناأ -

 تصرفات عليه الحظأ ابتديت يألن، يبيخون شكلههنداوي 

. ..ةبتاع الجرامفون أخد فاتتاللي  ةجمعاليعني  ...ةغريب

 طول وقعد ةالبلكون ودخل.. .الكاسيت يسمع مبيحبش صلهأ

 يحفي  ساكن) ةالشهير غنيتهأو( المطلب عبد) يسمع الليل

 لقيته الصبح كده وبعد. ..(الحسينفي  ساكن يوحبيب ةالسيد

 الجاكيت ولبسالعادة  غير على واستحمى يبدر يصاح

 المألم خضراأل البنطلون على بتاعه يالبنفسج الكاروه

 وفلق قميص بدون ةالمشجر ةالعريض ةالكرافت على بالعرض

 يوقالل.. .يالقصر الفتاح عبد ةطريق على. ..النص من شعره

 ...الحسينفي  يصاحب واحد قابلأ علشانحبيبتي  يا نازلأنا 

ا  اتأكدتو المطلب عبد أغنية فتكرتاأنا  اطبع    نازل نهإفور 

 هو ما عليه وحلفت عشته عليه ةمنكد ورحت.. .ةواحد ليقاب

 (...االلتصاق عن ةكناي) رجله على يورجل إال خارج

  :قائاًل هنداوي  خوعلى ذلك يعلق األ

   ةغير يوم كل تطهق ةعيش بقتدي  ...اتخنقتاللي  بجدأنا 

 رايح يتقولل جديدةحاجة  لبسأ. ..سباباأل تفهأ على وشك

 علشان الشغلفي  يزميلت كلمأ. ..الدنيا بتتقل برفان حطأ ؟؟فين

في  كلمتين تديلها التليفون يمن خداوت.. .عليا تنكد سبب أي

 فيلم على تفرجأ قعدت لو. ..التليفزيون حتى ده.. .عضمها



دي  ةمينأمثال   يعني ...تعليق أي عليها وقلت رزق ةألمين

فعال   دي ...التلفزيون تكسر تقوم.. .يسيكسأو  ...ستايل

 ...تجننتا

 

 ..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليق

ا  واضح اطبع    مشيعني  ...المظلوم هوهنداوي  نإ تحيز وبدونجد  

 ةمينأ) بيعتبر وهو جوزها على رتغي ستواحدة  ممكن إزاي فاهم

 ..!! .يوسيكس ستايل( رزق



 رايح مش ةتنكري ةحفل رايح نهإ بتأكددي  بيلبسهالي ال الهدوم وبعدين

 التعبيرفي  هند بتستخدمهااللي  ةالطريق بقىأما  ...خالصواحدة  يقابل

 ...ةقفو هنا بقى ولينا بعينهاالمشكلة  ديفهي  غيرتها عن

 علشان الحب على دليلهي  ةالغير ألن.. .والشك ةالغير بين كبير فرق

 ...عام بشكل بيتها وعلى خاص بشكل زهاجو على ةالواحد خوف بتأكد

 بين ةوالثق ماناأل ةشجر يبيرواللي  الدايم الحب وقودهي الغيرة 

 الحبيبين رفضهي الغيرة  (ده بقولهاللي  الجامد الكالم يهإ) ...الزوجين

 ويموت يفتر الحبالغيرة  وبدون، حقهم وده بينهم تالت لطرف

 ...ويتبلد

 ...ةبالخيان يضمن اتهام هو الشك.. .امام  ت كده عكس فهو الشك بقى ماأ

ودي  ةبالخيان بتهمك يبقىيعني  صدأق.. .دبوسأنا  اإذ   فيك بشكأنا 

 متهم بأنه دايم شعور عندهالزوجة  أو الزوج يبقى لما اتخيلو، ةالكارث

الزوجية  ةالحيا هيكره اإذ  .. .السجن هو البيت نإ هيعتبر اإذ   ةبالخيان

واحدة  ولما.. .وبيحرقه وبيدمره الحب بيقتل الشك، نفسه الحب وهيكره

 موبايله رقامأفي  وردوت تليفوناته على وتتصنت جوزها تراقب

( مدام يا ةسامع) خالصهإ من تتأكد علشان تعاكسهواحدة  عليه وتصلت

ا  ...ةبالخيان بتتهمه تبقى. ..عليه بتغير مشدي  يبقى  لو العكسوطبع 

 يبقى جوزكفي  يبتشك لو روضالمفيعني  ...لمراته راجل من

 خلونا عليكو حرام بقى ةكفاي) تراقبيه مش بشكك طول على تصارحيه

 (...شوية هدوءفي  نخون

 يكلم إزاييعني  ...يعني يزودها الزم مش كمانهنداوي  وبعدين

 ...مراته لمشاعر ةمراعا وعدم استهبال ده بالساعات الشغلفي  زميلته



إيه  ده ...وراها من يكلمهاوتاني  بخط لموباي ييشتر لماإيه  فيها طب

 !!!يد ةالعبيط ةالرجال

 

 

 

 

 

 
 ابقى مستهتر جد ً  يجوز
 



 

 

 

 

 

 

 

 
عن شاب  يبتحك( تشيكوف) ـالعالم كانت لفي  ةقصير ةقصر قصأ

( ةروبي 511ب  ةنقدي ةورق) بحث عن ةرحلفي  عاش طول عمره

كان الشاب سمع عن ضياعها و.. .الشارعفي  يوقعت من واحد غن

 يبيحك ةآخر القصفي لألسف  حالمه لكنأبيحلم يالقيها علشان يحقق 

لكم  يحصأن أ يمكانإا بن عامً ين وبعد ثالثواآل) عن تجربته وبيقول

ألف  عود ثقاب وخمسونألف  عشرونوهي  يرجل غن أيك يثروت

الشاب ده ضيع عمره بيحلم يعني  .(..يوظهر محن.. .ةعقب سيجار

 ...ةالنتيج يدآو يتخليه غن ةبصدف



له طول عمره بيعمل فينا  يبتاعنا بقى مع خالص عدم احتراماإلعالم  -

نعيش عمرنا نحلم  إزاياالستسهال وبيعلمنا  ةبيزرع فينا فكر.. .كده

ن شبابنا يائس ومقهور فكان مضطر إلوطبًعا  ،حظ تعدينا الفقر ةبضرب

السبعينات  مثاًل في يعني (ما ينتحرأحسن  هوآ) ...يعيش على الوهم ده

ويشوفه وهو بيكسب  يالشاب يتفرج على فيلم نجيب الريحان يكنت تالق

أو  ...سبق خيلفي  بيكسب يأحمد رمزأو  ةفجأ ييانصيب وبيغتن ةورق

.. .ةخالص ولذيذ ةحاجات سهل.. .قمار ةلعبفي  يبيغتن يفريد شوق

والكفاح والطموح والكالم الفارغ ووجع  ةسهل بكتير من المذاكرأو

 . ..وقتهفي  ةبطال ةعلى نسبأعلشان كده الجيل ده حقق .. .ماغالد

وظهور الفضائيات الكتير مع احتفاظهم بنفس اإلعالم  لكن مع تطور

وهي ( اليانصيب ةورق) نوع جديد من ااخترعو ةهداف الواطياأل

وغيرها من المسابقات ( مستر كولومبو)زي  ةالمسابقات التلفزيوني

- :مثاًل زي  التعقيدفي  ةفيها غاي ةسئلن األبتكو يوالل ...ةالثقافي

وعندك ثالث .. .مخلوع يمصر ةلرئيس جمهوري ياذكر االسم الثالث

 :اختيارات

 محمد حسنى مبارك -5

  يمحمد على كال-6

 ةبرج الجزير-5

محلول لتربح  أيمن فوًرا  اتصل( مستحيلطبًعا  وده)إذا عرفت الحل 

سعر الدقيقة  ...شهر مارسفي  حج ةرحلأو  ةيطاليإليرا  5111معانا 

 .قرش 551

من  مثالكأانت وساعة  علشان نلطعك على الويتنج نصفوًرا  اتصل

سبوع القادم لنعلن عن اسم الفائز وهو األفي  يبلونان وابقوا قالطموحي

فيه واحد فاز فعاًل  نإولو مش مصدق .. .ةبراهيم محمود من القاهرإ

 وتأكد. ..ور عليهدو ةنفسك القاهريبقى انزل ب.. .براهيم محمودإاسمه 

 ...لو لقيته مش هيطلع واحد شغال معانا من البرنامجإنك 

... وهو ده مصدر رزق الفضائياتدلوقتي  عندنااإلعالم  هو ده دور

 ةبالذم.. .بيقدموه للشباب علشان يجتهدوا وينجحوااللي  وهو ده الحافز

 ..!!!.تكسفحاجة  مش



 ..................................................... 

شفت برنامج مسابقات محترم كان اسمه  ةمن كام سنبالصدفة  أنا لكن

 والجميل. ..ةمن فرقأكثر  بين ةعن مسابقعبارة  وكان. ..(يالفائز أب)

 ...بهما االبن واأل.. .ن الفريق كان بيتكون من فردينإالموضوع في 

ا  وكان ملحوظ.. .وابنب أبيتكون برضه من تاني  وبينافسوا فريق جد ً

 ...بيكسب هو الفريق المتفاهماللي  ن الفريقإ

فاهمين بعض ومتعودين يلعبوا مع بعض اللي  ب واالبناأل ييعن

 ...اتنين بيفوزواأكتر  هما ةوبيتناقشوا وبينهم مواضيع كتير مشترك

 ةحلق ةاستشهد بالبرنامج ده هو مأسا يوخالنأوي  يلفت نظراللي  لكن

ب وابنه مفيش بينهم أ.. .كدهفعاًل  نهاإل ةوبسميها مأسا.. .ولىاأل ةالتصفي

اشتركوا فيها ظهر  ةلعبأول  من ...ةتصفيأول  خرجوا من، تفاهم أي

 على االبن واتهمه بالفشلمرة  ب اتنرفز كذااأل.. .التباعد الرهيب بينهم

 مرة ولأو بوهأنه مش طايق إواالبن كان واضح  ةالرياضي ةالمسابقفي 

 ...يلعب معاه

 ةالمعقد ةالصعب ةسئلاختبار المعلومات فاألب جاوب على كل األفي  ماأ

جابه على اإلفي  لكن فشل سماء سكان الصين جاوبهأحتى سؤال اذكر 

- :سؤالين اتنين

 .بيحبها ابنكحاجة أكتر  إيه -5 

 .قرب صديق البنكأاذكر اسم  -6 

أما  ...واالبن اتصدم ،بنسؤالين من وجهة نظر االأهم  في ب فشلاأل

اللي  (هند)دي  هي ةوسط الجمهور حزينفي  ظهرتاللي  بقى األم

 ةنذار بمنتهى القوقرر دق جرس اإلأاستشهد بالبرنامج ده و يخلتن

 :تن تن تن تن واسألها ...اجد ً  يوبصوت عال

 ؟..كدهأوي  ةحزين يليه يا هند كنت يانت * 

 ...يد ةارالخسفي  السببأنا  علشان ةكنت حزين - 

 ...ما هو مكنش ينفع تساعديهم.. .يعني إزاي * 

  ...كان ينفع.. .أل - 

 ؟..إزاي * 

- :هحكيلك - 



من عشر سنين كان نموذج رائع للزوج الصبور هنداوي  لما اتجوزت

 ةشقفي  اتجوزنا.. .حالمه واجتهادهأبطموحه و ةكنت منبهر.. .المكافح

ا  ةبسيط كان بيشتغل ليل ونهار .. .قساطهاأفي  سنين ندفع 5وقعدنا جد ً

 ةلحد ما ربنا رزقنا بخديج.. .علشان نسدد ديونا ونقف على رجلينا

خالص مش قادر هنداوي  نإومعاذ وابتدت المسئوليات تزيد وحسيت 

شتغل أابتديت وفعاًل  ...شيل معاهأإني  وقررت.. .يستحمل لوحده

 ةالبدايفي  هو كان رافض بصراحةو. ..مصاريف البيتفي  ساعدهأو

الشغل في واحدة  ةبوردي يقنعته يكتفأومع الوقت . ..صممتأنا  لكن

الوقت نفسه كانت  يف ...ةويستريح شوي يعلشان يرجع البيت بدر

شيل عنه جزء من أإني  يالوالد بتكبر ومسئولياتهم بتزيد وكان طبيع

 ...يعني المدرسيين وكده ةالدروس ومتابع ةمراجعمثاًل زي  مسئولياتهم

مش ) يسنداه ويقولإني  يويحسسن يبيشكرندايًما  كان بصراحةوهو 

نه بمرور الوقت إ ةلكن الغريب. ..(إيه عارف من غيرك كنت عملت

مش . ..يساساأل ين ده واجبإابتدى يتعود على كده ويتعامل معايا على 

من مسئولياته واحدة  ده ابتدى كمان يشيل كل يوم عن كتفه بس كده

.. .يلوحدحاجة  كل ةشايلإني  ةلحد لما اكتشفت فجأ ...ويرميها عليا

وصلهم ألبسهم وأعمل للوالد الفطار وأجد ًا  يصحى من النوم بدرأ

دخل أ.. .ةرجع العصر مهدودأروح الشغل علشان أوبعد كده  ةللمدرس

ستناه أراجع لهم الدروس وبعد كده أ يبتدأجهز الغدا وبعد كده أالمطبخ 

علشان الوالد والشغل  ينام بدرأشى معاه ولما يرجع من الشغل واتع

 ...الصبح

 يتستدعحاجة  باعملإني  مبقاش شايفاألستاذ  ...د كدهقوياريت على 

تنرفز أمثاًل  من كام يوميعني  ...بالتقصير يالشكر ده بالعكس بقى يتهمن

ولياء أروح اجتماع أوملحقتش  ةتعصب علشان راحت عليا نومأو

علشان اشتكيت أوي  بلها برضه بكام يوم زعلوق.. .ةمور بتاع خديجاأل

ولما .. .السببإني  يواتهمن سالساينفي  ةضعيف ةن معاذ جاب درجإله 

( عايزاه يانتاللي  ياعمل. ..ةنا ماليش دعوأ) يطلبت منه يعاقبه قال

ابتدت تنهار  يعصابألما .. .ةيده من كل حاجإوعلى كده بقى شايل 

 يالسرير يتجاهلنفي  نامأتعب وأا لمدلوقتي  وكتير.. .كمان يوجسم



أما  (يبتتدلع ينتإ) يوميفكرش حتى يجيب ليا دكتور وبالكتير يقولتماًما 

كون جنبه وممنوع أالسرير يبقى الزم في  هو بقى لو كان عيان ونايم

 ...ةسيبه لحظأوال حاجة  أيعمل أ

عن معاذ  أوميعرفش عننا واللي  ةالمسابقفي  فشلاللي هنداوي  هو ده

 ... .السببإني  وباعترف ةحزين يخالناللي  وهو ده السبب. ..ةحاج أي

 التعليق 
في  ومعاذهنداوي  ةخسارفي  يساهمتفعاًل  يانت.. .عندك حق يا هند

 خروجفي أكتر  يوساهمت.. .ولىوخروجهم من التصفيات األ ةالمسابق

 يفتوق. ..جنبه ينك بدل ما تقفإل ...ةالزوجي ةالحيا ةمن مسابقهنداوي 

صح بس حاجة  كل يعملت.. .عنه يمعاه شيلت يوبدل ما تشيل. ..قدامه

 ...بشكل متطرف

بكده إنك  يونسيت ةالمكافح ةرملطراء والمدح وتمثيل دور األباإل يفرحت

 ...ةمستهتر ةنانيأ ةدور الزوج وبتحوليه لشخصي يبتلغ

 ألن الراجل... لوم جوزك برغم كل استهتارهأمقدرش أنا  ةوعلى فكر

.. .عليه كل مسئولياته يحد يرم يمجتمعنا مضغوط ونفسه يالقفي 

راجل محترم هنداوي  لكن برضه.. .كده يعملت يبدون ما تقصد يوانت

 يعيد يرجوكأ ...ملأفيه  ةن لسإواثق أنا  علشان كده ةست ذكي يوانت

في  اشركيه. ..بالتدريج يما دخلتزي  بالتدريج يحساباتك وانسحب

ئولياتهم خليه يفرح بنجاحهم ويحزن بفشلهم خليه مشاكل الوالد ومس

 ...مش كصديق بيساعده.. .نثىأو ةكزوجتاني  ييرجع يفكر فيك

عليها كل  يوارمشوية حياتي  عيشأتبقى زيك علشان مراتي  يوادعيل

 .الواحد زهق ...المسئوليات وانطلق بقى
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ا عي الطبي من المفروض ومن ن الراجل يرجع من شغله بعد يوم إجد ً

 ةشعرها وحاط ةعامل. ..ةعريض ةمراته مستنياه بابتسام يطويل يالق

ا وده مش الزم يكون مرتبط نهائي ً . ..ةلذيذحاجة  ةمكياج وبرفان والبس

 ةالزم تكون عامل ةبيحأنيتها أو  ةسواء كانت نيتها سليميعني  ...بنيتها

البيت في  حاجة لمفروض تكون خلصت كلا...حوالكل األفي  كده

جاي  اللي الراجل الغلبان ةومستني ةالسرير وجاهزفي  وربطت العيال

نه تعبان ال سمح إا مطلقً  يتعن تعبان هنا ال ةوكلم. ..(تعبان)من الشغل 

 ن الشارع عندناإل. ..نه تعبان من الشارعأ يلكن تعن، هللا من الشغل



بتتحرك بمنتهى اللي  بسبب المصايببًعا ط وده، ا من الشغلجهادً إأكثر 

من % 71من أكثر  في بتسببواللي  ،والدلع من رصيف لرصيف ةالخف

على  ةوهللا العظيم مصايب ماشي.. .مصااااايب. ..حوادث التصادم عندنا

 ...؟إزاييستحيل تعرف اتلبست  ةبناطيل جينز محزق. ..رضاأل

 . ..على الجسم ةا مدهوننهإكبر لكن االحتمال األ ةباديهات مش ملبوس

دي  ةالمعارك الصامت ةالراجل راجع من الشغل بعد كميطبًعا  ...المهم

 يبس الدور والباق.. .مهما كانت ةحقيقي ةمعرك أيفي  مؤهل للدخول

 ةده وحاس ةمقدرفعاًل  هي يا ترى. ..الهانم.. .يعلى الطرف التان

 هنعرفه من المشهد اللي ده. ..داخل عليها مش طايق نفسهاللي  بالراجل

 ....ياجاللي 

في  معنى كلمه تعبانإلى  ارجع)راجع من الشغل تعبان  يهنداو

ربع أبعد مشوار طويل من الشغل للبيت وبعد تلت ( ولىالسطور األ

بيخبط على الباب ، ةرهيب ةبيطلع على الساللم بسرع، حوادث تصادم

( ةوعزم وهم ةهما حيويأالمصريين ) وهو بيردد نشيد ةبمنتهى اللهف

- :تخبيطساعة  بتفتحله هند بعد نص

 

 ...يتفتح علشان ده كلحبيبتي  يا يهإ -

 (.بتتاوب) وووووووووووووووأ 

 ...النهاردة ةتحف ومكياجك شعرك. ..ده الجمالحبيبتي  ياإيه   -

 يا جديدةال ةالفورم عجبتك بجد( يتان بتتاوب) ووووووووووأ 

 .. ؟؟؟؟يهنداو

 خداه دقايق خمس.. .وووووووووهياهوووو. ..ةتحف. ..ةتحف -

 ...يتنام يوعإ.. .واخرجلك حمام

 (تالت بتتاوب) ووووووووووووأ ...يحبيب يا حاضر. 



---- أقل  أو دقايق خمس بعد --- 

 وقت مش ييديكإ بوسأ أل.. .ينمت هبرض ينتإحبيبتي  يا يهإ -

 ...خااااالص نوم

 ؟...يشعر ةعامل يشايفن مشهنداوي  يا معاك وبعدين 

يعني  متىإ منأنا  هو ؟؟؟ليه استحميتأنا  ومالأحبيبتي  يا هيوأ -

 ..؟؟مناسبة بدون ستحمىاب كنت

 كده يشعر علشان ةالنهارد هينفع مش دماغكاللي في  هو ما ال 

 ...جنيه خمسين للكوافير ةدافع وانا.. .هيبوظ

 ....ياتفضل جنيه الخمسين يوآد.. .يفداكحبيبتي  يا -

 يتعد ليلتك يوخل العيال جنب امن ادخل بقى يال. ..هات طب 

 ...خير على

اللي  د وهو بيتحسر على الخمسين جنيهوالدخل نام مع األهنداوي  اطبعً 

المقهورين استسلم لكونه رقم  ةكتير من الرجالزي  وزيه. ..دفعهم بتهور

عندها كوافير واحدة  نه بيخونها معإمراته ونام وهو بيحلم  ةحيافي  6

 ...تمليك

............................................... 

 بيتكسفعموًما  الراجل سفولأل، ةده موقف بيتكرر مع كتير من الرجال

ا  لرجولته وبيفترض  ةكبير ةهانإمن الموضوع ده وبيعتبره  ييشتكجد ً

. ..بترفضههي  شباعها علشان كدهإأو  متاع مراتهإنه غير قادر على إ

وفي  للراجل بتطلع منه غصب عنهجد ًا غامضة  وده بيفسر تصرفات

ا  يعصبمثاًل  لما مراته تالقيه ...ةوقات معينأ أقل  وبيتنرفز عليها منجد ً

، كده وبدون مبرر يوساعتها بتسأل نفسها هو ليه عصب ...ةحاج

، برودها معاهأو  هو ده بقى سببه تجاهل مراتهآ، ةجابومبتوصلش إل



نها بتقيس ده على ب إلن ده السبإعمرها ما هتتخيل طبًعا  سفولأل

بينام و ببقى ساعات عايزاه وهو مبيخدش بالهأنا  طب ما)نفسها وتقول 

في  ا الراجلوده الغلط ألن علمي ً ( مبتعصبشأنا  اشمعنى، يبنيويس

وقدرته على تحمل ( نه موجبإل)عن الست تماًما  الموضوع ده مختلف

 فوق بإرادتها لكنتأو  منها ةمش فضيلطبًعا  وده، كتير منهاأقل  غريزته

كبر أو.. .حوالكل األفي  ربنا إدهالها علشان تقدر تعصم نفسها ةنعمدي 

المطلقات ممكن يعيشوا من غير راجل أو  راملن األإدليل على كده 

ا  المطلق من الصعبأو  رمللكن الراجل األ، أحيانًا يعيش من غير جد ً

 ...حياته ةبقي ةامرأ

 ...جاهللموضوع التتاني  نرجع.. .المهم

بيكون ليهم مبرراتهم  أحيانًان الستات إعترف أكون محايد الزم أعلشان 

 ...بعضها مقبول وبعضها غير مقبول، أحيانًالعدم تقبل الزوج 

، التعامل معاها يءلما الراجل يس أحيانًاممكن نلتمس ليها العذر  ييعن

 مثاًل  يكون.. .حياتهمفي  بشكل عامأو  الموضوع ده بالذاتفي  سواء

بيتعامل معاها بعنف ويتجاهل .. .يده عليهاإبيمد أو  ...بيهينها

ساعتها الست بتبقى مش ، طبًعا حاجات من النوع دهيعني  ...مشاعرها

لكن برضه الزم نقولها رفضك مش هو الحل  ...متقباله وصعب نجبرها

أما  حقوقه هوتديل يإما تصبريعني  ...طالما هو مش متقبل رفضك

 ...لنفصااال يتطلب

نه إ ةعارفوهي  تنامأو  تتجاهلهأو  ترفض جوزهااللي  ما بقى الستأ

وتبرر . ..ةهو بيتعامل معاها باحترام وحنياللي  الوقتفي  محتاجلها

، ينفس ةمش طايق، ماليش نفس، ةزهقان، ةحران يصلأ)لنفسها وتقول 

 ةمكسل، ده منه ةمش محتاجإني  ةحاس، من شغل البيت والعيال ةمهدود

ظلم وافترى على دي  كل الحاجات( يعلى شعر ةخايف، حمامآخد 

يقع فيها  ةغلط أيفي  له ةنها شريكإالراجل والزم الست تفهم ساعتها 

 ...ربنا يستر.. .ةخراآلفي أما  الدنيافي  وده عقابها

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشغل يسيب يرجوكأ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  هو السبب. ..عليههللا  ةرحم( يالطهطاو ةرفاع.. ).هللا يسامحه بقى

 ...ةفيها النهاردإحنا  اللي كل المشاكل

 طلعهااللي إيه  معرفش بسأنا  ...ةمن نادى بتعليم المرأأول  هو.. .يوهأ

من  ةوالولي ...كانت معدن ةشيالفل واألزي  محنا كنا عايشين. ..دماغهفي 



وتزغط البط والوز والعيال  ةدول كانت تصحى الفجر تحلب الجاموس

نايم اللي  د كده تخبز العيش وتنضف الدار وبعد كده ترجع للباشاوبع

رض علشان يصحى ينزل األ ةجنبه بمنتهى الرقفي  تزغده. ..مأنتخ

عملت الغدا ونزلتله على الغيط تغديه هي  تكونساعة  نصفي  يرويها

نها إل. ..مستنياها علشان تولدها ةالداي يوبعد كده ترجع على الدار تالق

 ةحسب وقت الداي.. .شهور 2شهور وممكن كل  7تظام كل نابتولد ب

 ...وظروفها

 ةسعادفي  والكل عايش ةمنتهى المثاليوفي  ،ةرائع ةياااااااااااااه كانت حيا

 ...والعيال والبهايم ةوسالم الراجل والولي

رجع من بعثته ، ميرضيهوش الكالم ده يالطهطاو ةالحاج رفاعطبًعا  بس

وده كان ( مين للبنات والبنينالمرشد األ) ب اسمهوروبا راح عامل كتاأل

حصلت وفعاًل  ...ةلتعليم المرأ يبصوت عال يوقعد يناد 5991سنه 

 .نيةوالاأل ةالكارث

 تاتاتاتاتاتاااااااااااااااااااا.. .لتعليم البنات ةمدرسأول  سنين اتفتحت 5بعد 

وش ا بنات داخلين وبنات خارجين وكل شاب واقف وملمع الطربطبعً 

بتدت او ...ةتكون نسيت تلبس الياشمك النهاردواحدة  أييعاكس  يومستن

 .قلة األدبو ةاألباح

من فرنسا وابتدى هو ( مينأقاسم )سنين رجع صاحبه  9المهم بعديها ب 

وابتدى يحرضها . ..(ةتحرير المرأ) كتابهفي  ةالمرأ ةبحري يكمان يناد

 ...ل المستبدنها تشتغل علشان تحصل على حريتها من الراجإ

للعمل وابتدت المشاكل  ةونزلت المرأ،  حصلت الكارثة التانيةوفعاًل 

كل . ..رف دهاألفي  ومن يومها واحنا عايشين ...بينها وبين الرجل ةوالندي

الزم أأمن أنا  ...شتغلأ ةعايز. ..ةبنت مفيش على لسانها غير كلم

نها تشتغل إفض ولو جالها عريس ور... يحقق ذاتأالزم أنا  ...يمستقبل

. ..وبيت هادئ ةمستقر ةسرأونفسه يكون  ةعلشان خايف عليها من البهدل

 ...اومتخلف والزم يترفض فورً  يورجع ينانأيبقى راجل 

و نفترض  ...ةالظن بالعريس من البداي ءمش فاهم ليه نسي بصراحةنا أو

 ةمرأن عمل الإليه نعتبر أو  ...البيت علشان يتحكم فيهافي  نه هايقعدهاإ

ن الست تشتغل إمثاًل  عرفأأنا  ...لتحقيق ذاتها ةالوحيد ةهو الطريق



ده . ..لكن تشتغل وخالص.. .ةليها ظروف خاصأو  ...ةعلشان محتاج

 ةكون محايد هقولكم خمس حاالت يحق للمرأأبقى اسمه استهبال وعلشان 

- :نها تشتغلإ

مثال   تصطاد عريس ةعايزو ةوخلصت دراس ةلو لسه آنس -5

 .مصاريف جهازهافي  تساعد ةحتى عايزأو  ها فراغوعند

فلوس علشان  ةومحتاج ةأرملأو  ةلو كانت ال قدر هللا مطلق -6

تسافر بيروت  ةمحتاجأو  دهاأوالعلى أو  تصرف على نفسها

 .نفخو تعمل شفط

تجوز اأو  اتجوزوا وجوزها مشغولأو  ووالدها كبروا ةلو زوج -5

 .طولألنه بيخونها عل مش فاضيلهاأو  عليها

ا  ودخله ضعيف ةتعبانمادية وظروف جوزها ال ةلو زوج -2 جد  

 .تساعده ةومحتاج( الشهرفي  جنيةألف  أقل من خمسين)

 ةبالوحد ةد وحاسأوالربنا مرزقهاش ب ةبس لس ةلو كانت زوج -5

 .والفراغ

وعندها عيال بس  ةراجل محترم وظروفه كويس ةلو متجوز -2

في  ةنه ملوش الزمإوتحسسه شوية  تنكد عليه وتقرفه كل ةعايز

 ولما يقولها  .وقت أيفي  وتقدر تستغنى عنه ةنها مستقلإحياتها و

أحسن  هو انت. ..متقوم انت تحضره) تقوله( الغدا يحضريل)

 )تنين بنشتغلاحنا اال ما ...إيه في منى

 النموذجفهي  دي ةالسادسأما  بس 5نهم قنا إلاخارج اتفدي  2ا رقم طبعً 

راجل  ةومتجوز ةومتعلم ةمحترم ةزوج يد ...تكلم عليهأعايز اللي 

وحب  ةوتربي ةد محتاجين رعايأوالوعندهم  ةمحترم وظروفهم معقول

شغله ونفسه يرجع البيت في  عليهاللي  كمان الراجل بيعمل. ..وحنان



أو  اهتمامات أينه مبيمنعهاش من إورغم . ..مستنياه ةجميل ةزوج ييالق

 .مصممه تشتغلهي  فسح لكن برضهأو  خروجأو  نشاطات

 

نفس الموضوع ياريت في وهنداوي  ده حوار بين هندجاي  اللي و
 تسمعوه

متجوز إني  مبقتش حاسسأنا  ...أوي كدهكفاية  يا هند يرجوكأ 

الحمد  يظروف ةشايف يديكأوبعدين .. .الشغل بقى يالزم تسيب يانت

 ،يضافإدخل  أيهللا اتحسنت وسددنا كل ديونا ومبقناش محتاجين 

 ... ابقينا محتاجينك جد   اللي  والوالدأنا  بصراحةو

أسيب الشغل علشان خالص  يبقى أنت عايزنهنداوي  يااااااااه يا -

 !!!ييه األنانية دإ ...يمبقتش محتاج مساعدتو تحسنتاظروفك 

أحقق و يعلشان أحس بقيمتأصال   شتغلاكنت بإني  أنت الزم تفهم

 .يذات

 ةن الستات كلها حافظإ يبتحسسني د ةالكلم، تحقيق ذاتكإيه  ييعن 

أو ، للشغل ةن الست بتشتغل علشان محتاجإعرف أأنا  ،ةمش فاهم

دي  ذاتك يالشغل علشان تثبت يتنزل ةلكن عايز .عندها ظروف

 ...يعرب ةملهاش ترجماللي  بقى

ساعة  اتطورت من ين شخصيتإانت مش شايف يعني  ..يا سالم -

على كده  يواحد مشجعنول أ وبعدين انت كنت. ..ما نزلت الشغل

 ...قبل الجواز

كان عندك وقت فراغ رهيب وكانت  يقبل الجواز انت ...أوال   

، الشغل يعلشان كده طلبت منك تنزل، زيرو ةالحيافي  خبرتك

الشغل عشان تأخير  يتسيب يضغط عليكأوبعد الجواز مرضتش 

 ةالخلففي  يتفكر يما تقعدأحسن  يهو تشتغلآوقلت ، الحمل



د ومسئولياتهم كل يوم أوالبقى عندك دلوقتي  لكن، اكتئاب ويجيلك

، وخالص ةنانيأهي  مش ده برضه شغل وتحقيق ذات وال ...بتزيد

في  أخدأكيد  خبرة بس يشتغلتيه يمكن إداكاكل يوم  يوبعدين انت

 ...حقوق والدكو يمن حقوقو المقابل من أعصابك

 ةوجاري يالدلو ةتفرغ لكم وابقى مجرد خدامأ يعايزنيعني  هآ -

 ...مش كده .ليك

 ةشايف إزاي يانت. ..يمصدوم فيكأنا  بجد.. .يه المفهوم العقيم دهإ 

 يتخليك وال خدمتك ليا، ةمجرد خدام ين خدمتك لوالدك تخليكإ

إنك  نسانإ يتبنإنك  ةالبشريفي  ةمهمأعظم  دي ييا بنت.. .ةجاري

في  ينسان صالح وناجح يراعيكطفل ويتحول مع الوقت إل يترب

 يتسعدإنك  الدنيافي  حاجةأعظم  ...شيخوختك ويخدم مجتمعه

فكارنا وال أعمرها ما كانت دي  أفكارك. ..عليه يجوزك وتحافظ

سوأ ما فيه أبقينا بناخد من الغرب إحنا  بس. ..اتربينا عليها

 ...وخالص

 ...ناقصكم بساللي إيه  ةوشغال ةعندنا مربيإحنا  طب ماحبيبي  يا -

ست واحدة  مجردفي  البيتفي  دورك يلخصت يانتيعني  آه 

طب ليه متتمرديش على الدور ده كمان ، السريرفي  بتشارك راجل

 يوبكده تبق، جسم غيرك يوتجيبيل( نا مش مجرد جسمأ) يوتقول

ا  ياتفرغت دي  ذاتكدي  فينهي  بس ساعتها هسألك ...لذاتكتمام 

ربنا اللي  الست كل ما بتنفصل عن دورها.. .يا هند. ..يوصفيهالا

شرف أن إ يالزم تفهم يأرجوك ...خلقها علشانه كل ما بتفقد ذاتها

 ...لوالدها وجوزها ةنها تكون خدامإست  يالوجود ألفي  ةمهن

ليه لما يعني . ..مكان عملنافي  كلنا بنخدمإحنا  نإ ةناسي يوال انت



. ..نهى خدمتهأنه خالص إواحد بيتحال على المعاش بيقولوا عنه 

د واللأل ةوالخدم ةللغريب فيها كرام ةضه خدمه وال الخدمبريعني 

 ...ةوالزوج فيها إهان

 بقى ليا عالمإني  انت مش متخيل ...ةأرجوك حس بيا شوي يهنداو -

 ...اتعودت عليها ةصدقاء وحياأوتاني 

 ةنفسك فرص يدإ ينتإ يرجوكأبس  يوهللا يا هند حاسس بيك 

د واللم البيت واألعا ...األوالنيبالعالم  يوتستمتع يتقعد

 يمع الوالد وشوف ياتكلم يارجع، ةسرعالم األ ...ةوالزوج

 يكنتإيه  دأ ةمش فاكر يانت.. .ةحياتهم البسيط يمشاكلهم وعيش

على  يخالص اتعودت يكنت ...ةالرضاع ةجازأ يخدتألما  ةمبسوط

ا  ةمبسوط يالبيت وكنت  ...بعدهاتاني  يوياريتك ما رجعتجد  

نكم مش إو، بيك وبالوالد ةمهتميإني  واثق انت ييا روح قلب -

 ...من كدهأكتر  يمحتاجين من

 ين ده الطبيعإبس هما افتكروا . ..االوالد محتاجينك جد    ...بيتهيألك 

من  ةومضغوط ةومتوتر ةمجهد ةالشغل وراجعفي  طولى علإنك 

علشان كده ، يعني ين ده العادإافتكروا  ...صالتاالمشاكل والمو

ن عندهم إوابتدوا يتعودوا ، ةللضرور غير يوا معاكبطلوا يتكلم

مع دلوقتي  سرارهمأن إ وواثق كمان ...يوانتأنا  (أب)اتنين 

الوالد محتاجين  يياهند افهم ...ةو بالكتير مع الدادأ، صحابهمأ

 ةمتفرغ ةكاملأم  محتاجين، حساسها اهتمامهاإ ...ةموماأل ةلعاطف

في  يتنجح ةمتوقع إزايرب بجد مستغأنا  ...فكارهمأحالمهم وأل

والدك  ةتربيفي  يوكمان تنجحدي  شغلك مع كل الضغوط

أكبر  حاجة كلفي  ألن النجاح؛ ده مستحيل ...بياو واالهتمام بيهم



في قوية  يتبقإنك  مستحيل هقتنعيعني  ...دمآ يبن أيمن قدرات 

ا  نوثتك انتهتأن إشايف أنا  كمان، البيتفي  ةالشغل ورقيق تمام 

 ده ييا بنت، فيه ةموجوداللي  غوط شغلك والصراعاتوسط ض

ساعات باسيب أنا  ده. ..ةوراجع ةرايح يوانت المواصالتكفاية 

شارات وارجع على رجليا مش الشارع من كتر اإلفي  ةالعربي

 يبعد كل ده هتالقإنك  يمستحيل تقنعينيعني  ...يطايق نفس

 يروفظ يوتراع يتراعينو الوالد ومشاكلهم يعصاب تسمعأ

 ...كمانأنا  يوضغوط

طب وانا مين . ..الناس كلها يراعأاللي  المفروضأنا  ييعن -

 ...ييراعين

حد  يحد يراعيك ةضه محتاجبر يمنت ...حق يمعاك ةأيو ةأيو 

حد  ...من الشغل علشان يخفف عنك ةراجع يوانت ييستناك

حد يرفعلك ، بتالقيهااللي  ا عن كل الضغوطيعوضك نفسي   

 دعم ويشكرك يحد يساندك ويديك، شغلك ةسسك بقيممعنوياتك ويح

 ةمحتاج يكده بقيت ينتإبالك  يبس خد.. .علشانه يبتكافحإنك 

 (.ةزوج)

 !!!!!!!!نعم -

محتاجاها بعد  يانتاللي  ألن كل الحاجات ةزوج ةمحتاج ةيوأ 

، ةنوثأفيها ، ةرقيق ةرجوعك من الشغل مش هتوفرهالك غير زوج

 يوبالليل تديك، بيتعمليهاللي  ةبقيم وتحسسك يتطبطب عليك، ةحنين

كفاحك  يتكمل يتعرف يتخليكاللي  ةوالمتع ةثارواإل ةمن الرومانسي

 يمشاعردي  يه. ..لألسف يا هند ...يومتاني  الشغل يوتروح

واحد  يبقيت يانتيعني  ...ةمحتاج زوج ...دلوقتي يواحتياجات



فقد أ يالنخ يواستقاللك الماد.. قتلت مشاعرنا ةالندي ...يصاحب

 يوانت، نوثتكأب يحساسإفقدت  يوبالتال، باحتياجك ليا يحساسإ

حس أو يكره شغلأفابتديت . تقدير أيب يتحسسين يبالطبع بطلت

 ...هميتهأبعدم 

ساهم أتقلل من ساعات شغلك وانا إنك  عرضت عليكأنا  طب ما -

 ...بس انت رفضت، مصاريف البيتفي  معاك

ا  أه  إيه  عارف ينوإل، يجل بحترم نفسرا ينمستحيل هقبل إلطبع 

 ...يا هند ينتإمحتاجك  – ةمحتاج زوجأنا  – يحتياجاتاهي 

 كل الحاجات ةفاهمو بيك وبحبك وبحب الوالد ةوحاس ةوهللا مقدر -

 ييعن) يبس برضه برجع وأقول لنفس.. .يبتقول عليها داللي 

وفي  شغلكدي في  ةكل الخبر يوتحققدي  كل السنين يتدرس

 .ده مش حرام ييعن (البيتفي  يوتقعدحاجة  كل يبتسياآلخر 

 في ةأستاذ يشتغلا يلو قلتلك تعالأنا يعني  ...كده يا هند يليه بتقول 

جيل مش ساعتها هطلب منك كل  يوتعلم يعلشان تربالجامعة 

 ؟؟؟؟؟؟؟يالدراسات والخبرات د

 !!!!!!!!!!!!اطبع   -

ن إ ةشايفمش  ينتايعني  ...والدنافي  كل ده ةطب ليه مستخسر 

، حياتكفي  تعلمتيهااحاجة  ذن هللا هيستفيدوا من كلإوالدنا ب

 يعني ،مكانياتكإمعندهاش تانية  واحدة وهيطلعوا أفضل من والد

، المكان المناسبفي  بس األهم نستثمره.. .حققتيه مهماللي  كل

 ؟...إيه وال، وأكيد مفيش مكان أفضل من والدنا نستثمر فيهم



بدون  ةأجاز ةهاحاول آخد كمان سنأنا  طب خالص ...يهنداو -

 ...أنت بتقولهاللي  مرتب يمكن أتعود على البيت وأقدر أعمل

 ؟؟؟؟إيه؟ يهتعمل ةألجازا يالشغل يدوكفي  طب ولو رفضوا 

 ستريحت؟؟اخالااااااص  ...يوجوز يووالد يساعتها هختار بيت -

جنيه سلف لحسن  033بقى  يستريحت هاتاالحمدهلل كده خالص  

  ...خلص يمرتب
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 نإمصر في  وبالذات عندناالشرقي  مجتمعنافي  من المعترف بيه

- :حالتينفي  ممكن تتخنق من جوزها وتبقى مش طايقاهالزوجة 

 ...لما يتحال على المعاش ويتقاعد من شغله -:ولىاأل

في  ويقعد ةخمستاشر سن ةعشر ةلما يرجع من السفر بعد غرب -:ةالتاني

 ...البيت

البيت في  ن الراجل بيقعدإبيربطهم عامل مشترك هو طبًعا  والحالتين

 ةعنده كمي يساعتها بيالقوطبًعا  ،ةوال مشغل ةبشكل دايم بدون شغل

اللي  ةوالوحيد جديدةال ةن البيت هو الهوايإ أةيكتشف فجو، ةرهيب فراغ



 سواء. ..ةوصغير ةكل كبيرفي  يتدخل يبيبتد يوبالتال، ممكن يمارسها

.. .دوالواألالزوجة  ةحيافي  حتىأو  دارتهإ ةشئون البيت وطريقفي 

اتعودت على اللي الزوجة  هياللي التاني  الطرف يومن هنا بنالق

اللي  المعارك بينهم يوتبتد، بتنفجر وتعترضحاجة  كلفي  ةاالستقاللي

لعب ي ةعلى القهوما إ بانتصارها وانسحاب الزوج للشارع يا بتنتهغالبً 

ده لو كان ) على الكافيه بيلعب جيمزما إ (ده لو كان فقير) ةطاول

 .. .(يغن

بداية  منأصاًل  الراجلطبيعة  دي بقى لو كانت ةالكبير ةالمصيب

الزوجة  طبًعا ساعتهاحاجة  كلفي  متعود يتدخليعني  ...الجواز

 ةللسكر والضغط والقولون وقرحشهري  خد عالجاتما إ يا ةمضطر

أو  ...تستسلم وتتعود على كدهما إ يا، طفالر وشلل األاالثنى عش

أو  ةعلى القهو ةتنسحب من البيت وتنزل تلعب طاول: حتمال الثالثاال

 ...ةجيمز على الكافيه حسب ظروفها المادي

ده . ..(جوزي مناخير)سم الباب االكالم ده ب ةعالقإيه  بس. ..طب كويس

في  (مناخير) ةن كلمإل ةمحدد ةجابإملوش لألسف  بس ...سؤال وجيه

 ...عن مفهومها عند عموم الناستماًما  مختلفالزوجة  مفهوم

مجرد يعني  (نفأ) يعند الناس بتعن( مناخير) ةن كلمإوضح أبمعنى 

منتصف الوجه وظيفته بتقتصر على التنفس في  بارز يجزء غضروف

 .. .والشم

خالص ني تا يبقى بتقصد معنى( يمناخير جوز)لما بتقول الزوجة  لكن

 ...النهاردةهنفهمه من مكالمة هند ليا اللي  وده

 مش... .وقرفت وتعبت زهقت خالصأنا  إيهاب ياأيوة  ...آلو -

 ..بتنهار خالص يعصابأ.. .ستحملأ ةقادر

 ؟هند يا مالكإيه  فيه 

 ..تطاق الحاجة  بقى خالص هنداوي -

 ؟....ماله ليه 



 ...البيتفي  حاجة كلفي  مناخيره يحشر بقى -

 ..ةطويل مناخيرهدي  ةللدرج اااااااهياااا 

في  حاجة كلفي  بيتدخل نهإيعني  صدأقأنا  ...مقصدش يخأ يا -

 كلفي  يحشرهااللي  الراجل محبش بقى وانا، البيت شئون

 ...فيها ييشاركن حد ومينفعش ...ناأ يمملكتدي  نإل.. .ةحاج

 هايخليه ده بالعكس ...البيتفي  يساعدك لماالمشكلة إيه  طب 

 .أصحابه مع خروجه يقللوأكتر  بالبيتو يبيك بطيرت

من الشغل  ييجيب ده، يد ةالخنيئ ةللدرج مش بس. ..معاك ناأ -

 يليه عملت. ..ةكل حاجفي  يفتش.. .بهدومه ويدخل على المطبخ

أل . ..ةمسرف يانت ةكبيردي  ةالكمي ...ليه معملتيش كده.. .كده

 ياسلق.. .يد ةحلال يغير.. .العيال يومش هتكفقليلة  ةالمكرون

كده  ةمزحومدي  ةالتالج. ..(ةوبعد كده يفتح التالج) ...ةاللحم

... ةملهاش الزماللي  الحاجات يارم يحرام عليك ييا بنت.. .ليه

وعلى . ..الحوضفي  مواعيندي  كل ...شكلها باظت ةالتون

قوله أ. ..نه يتحشر وخالصإتدخل المهم  أي.. .كالم أي.. .كده

 ةلحد الصال ييمش. ..(وغير هدومك.. .يلبادخل يا روح ق)

.. .من هنادي  ةنا مش قلت نشيل السجادأ ...موضوع جديد يويبتد

 ةمش عارف يانت ...ةبيا شوي يحس.. .العيال هروها يحرام عليك

بعد كده ياخد حمام ويخرج يتعشى  ؟؟إزاي يبتيجدي  الفلوس

 يمه يلليقو، قوله طب متحط ملحأ ...ةدلع ةالشوربتاني  يويبتد

 ...يكمل .ةعلى البامي ةقوله طب متحط الشوربأ.. .ةحادق ةالبامي

يعني هي المشكلة  يهإوحبيبي  طب يا) ليه؟ ةبايتدي  ةالمكرون

زرار  يمتنسيش تخيط ...(ةمفروش ةشقفي  مع واحد ةكانت بايت



طب وليه  ...(خالص خيطته الصبححبيبي  يا) ...زرقالقميص األ

.. .كنت قاطعه علشان الحسدأنا  ،يقوليلمن غير متحاجة  يتعمل

طب .. .(أل) ؟الوالد ناموا... يرجع يسأل ...(ييا حبيب ةسفآنا أ)

 يا. )..الصبح ةمش عندهم زفت مدرسدلوقتي  وليه صاحيين لحد

طب وليه يناموا من  ...(مش أل صاحيين، بقولك أل ناموحبيبي 

البيت في  ةخالص ماليش الزمأنا  وال، بوهمأغير ميسلموا على 

 ةالمي ةإزاز ...(بقىكفاية  يورمت صدعتندماغي  يا سيدى... )ده

هي  ما ييا سيد.. .يلو سمحت ةالمي يهند هات يتبقى جنبه ويقولل

 ....جنبك انت مكسل

 ةغالي ييقولل يلوحدحاجة  السوبر ماركت لو اشتريتفي  حتى 

ات بحاج يمعايا يقوم يملى الترول ييجيلكن لما ب ةوملهاش الزم

 .. .العسلزي  جنيه وتبقى على قلبهألف  ويدفع، ةالزم أيملهاش 

علشان  يجيبييعني  ...يوكله كوووم ودوالب هدومه كوم تان

. ..ويرجع يزعق.. .يسحب القميص يقوم يهد رصة الدوالب كله

 مناخيره هو على كده علطول حاشرآ ...ليه الدوالب مش مترتب

تضايقه يقعد حاجة  عملأا لمإني  كمان ةوالمصيب، ةكل حاجفي 

 عملألكن لما .. .يويحرق دم يطول اليوم يعيد ويزيد فيها ويأنبن

وبعدين ... اشكر   ةبكلم يتعجبه ميتكلمش وال حتى يعبرنحاجة 

 مووووووووووت  منه يبتزعلندي  ياماألحاجة  بيعمل بقى

 ؟؟؟؟؟ييه تانإ 

ط حأ ةواحدواحدة  يالعشا وابتد روح أحضر لهأساعات  ييعن -

قعد أنور المطبخ علشان  يوعقبال ماطف.. .ةكل على السفراأل



أما  ...صال  أده لو مكنش خلص  ...اتعشى معاه يكون ابتدى أكل

 !!!لواحده ةبقى موضوعه مع الريموت فده مصيب

 ؟..الريموتفي  يه بيدخل مناخيره كمانإ 

، يا دوبك يخلص عشا ويطلع على السرير يمسك الريموت ...ةيوأ -

وات من هنا القنفي  يفضل يقلب.. .بقى يقدر يخده منهوالجدع 

يجيب .. .ميعجبوش. ..جنبه يجيب فيلم ةقاعد يوال كأن، لهنا

 ةالحكومفي  يقعد يشتم. ...ةيجيب النشر.. .ميعجبوش. ..مسلسل

يفضل كده لحد . ..ويحول ةاللعيبفي  ويحول على الماتش يشتم

يروح متمسمر وسايب .. .يربنا ما يرزقه بكليب لهيفاء وال نانس

له وكان  يرشحناللي  محمود صاحبهفي  الريموت ويقعد يشتم

 ...ننا نتعرف على بعضإفي  السبب

بس ليه . ..حق يليك بصراحة.. .عونكفي  ال بجد هللا يكون -

 يبتضايقك بدل ما تكتمدي  ن الحاجاتإنظره  يمتحاوليش تلفت

 يزار وحاولخديها بهيعني  ...كدهواحدة  مرة ينفسك وتنفجرفي 

  ...ةواحدواحدة  تفهميه

 بقىإيه  عملأطب صاحي  لمناخيره وهوبالنسبة  دهماشي  طب -

 ...مناخيره وهو نايمفي 

 ..!! .هو بيحشرها كمان وهو نايم. ..يه دهإ 

 ةشكمان عربي ...إيهابتخيل يا .. .البيه بيشخر وهو نايم... .أل -

.. .الليل منفرد ومتواصل طول يعزف سيمفون.. .ةبمقطور يلور

كالسيكيات موتزارت وباخ أول  يقاع مننواع الموسيقى واإلأكل 

نام مع أدخل أ.. .مبيجليش نوم خالص جنبه.. .ةلحد شعبيات عدوي



المطبخ برضه الصوت بيخترق في  نامأ.. .د برضه سامعاهوالاأل

ن إ ةقنعتهم بالعافيأمن صوته و اده حتى الجيران اشتكو. .الحوائط

من  اوقهم لموذوالناس من ، ةالبايظ ةلغسالده صوت موتور ا

 ...حل يشوفل.. .إيه عملأ.. .جديدة ةغسال يبعض فلوس واشترول

 

 
  -:الموضوع بسيط وله كذا حل ييا ست يشوف 

نه إ يوبكده هتضمن، على وشه وهو نايم كذا مخده يتحطمثال   ممكن .5

 ....صوت خااااااااااالص أيمش هيطلع 

 ةعلى اللحمي اذن وتكشفوأنف وأدكتور عند  اممكن تخديه وتروحو .6

.. .ولو الدكتور فشل معاه. ..السببأكيد  نهاإل. ..ةنفيوالجيوب األ

 ...شكمانات ييبقى وديه عند سمكر

ا  ده سهل يعلى شخيره وصدقين يتتعود  .5 بس محتاج شوية جد  

جارتنا كان جوزها بيشخر كده واحدة  عرفأفعال   وانا.. .صبر

كمان تشخر هي  اتعودت على شخيره وابتدتبرضه لكن مع الوقت 

كله بقى  ين الحإ ةرائع لدرج يمع بعض عزف ثنائ اوبقوا يعملو

 هتستغربيلواللي  ...ينام الصبح ويصحى بالليل علشان يسمع عزفهم

مبقتش تعرف تنام غير على صوت شخيره وبقى دي  ن الستإ

خير يبات بره واضطرت تسجله شريط شأو  رق لما يسافرأيجيلها 

 ...علشان تنام عليه وهو غايب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 بقى سايلنت يجوز



 

 

 

 

 

 
 ...حلم واحدفي  على مدار كل العصور بيشتركوا ةن كل الرجالإأعتقد 

ليها زرار  ييعن (السايالنت) نهم يالقوا زوجة عندها خاصيةإوهو 

 .يتبطل رغو يدوسوا عليه تقوم تسكت

كلهم عايزين راجل  ...امً أما الستات بقى فعندهم حلم مختلف تما

من الشغل يقعد مع مراته  يييج ...راجل مابيبطلش كالم ...يارغ

حصلت بداية من نزوله الصبح لحد رجوعه حاجة  يحكيلها عن كل



يسمع لكل حكاويها بداية من  ييبتد يوبعد لما يخلص حكاو ...بالليل

 .طفولتها لحد برضه رجوعه من الشغل

 ختالف بين الجنسيناأهم  ن دهإبيعتبروا علشان كده علماء األرصاد 

 :يجاية داللي  كده للعواملفي  بيرجعوا السببو

 :بالنسبة للراجل: أواًل 

 الحواراتو يالرغ مابين الشغلفي  النهار طول هو اطبع   -5

 شوية ييالق البيت يرجع نفسهو الصراعو المشاكلو

 .هدوووووء

ا  الراجل -6  على متعود نهإل ؛للكالم الكالم فكرة مبيحبشعموم 

 .خراآل من يجيب بيحبيعني  ...القرارات أخدو المشاكل حل

ا  :للست بالنسبة: ثاني 

 مش حيطان ربعأ بين البيتفي  النهار طول ةقاعدهي  اطبع   -5

 أهلها على الموبايل رصيد كل خلصتو تكلمه حد القية

 الشغل من جوزها رجوع الصبر بفارغ مستنيةو صحابهاأو

 .ودانه كلات علشان

ا  ستال -6 ا  عندهاعموم   ،جوزها ناحية من بالقلق شعوردايم 

ا   ةلس يا ترى ؟؟بيا متمسك ةلس يا ترى :نفسها بتسألودايم 

ا  كده علشان ؟؟يبيحبن  يتكلم محتاجاهو بيخوفها سكوتهدايم 

 .بيها تمسكه يأكدو باألمان يحسسها علشان

ا  الست -5  أي منأهم  عندها دهو غزلو حب كالم ةمحتاجدايم 

ا  الراجل لألسفو تانية حاجة  طريقة أفضل أن شايفدايم 

 لها يوفر علشان الكفاحو الشغل هو لمراته حبه عن لتعبيره

 . األمان



 

 تعالواأكتر  المشكلة من نقرب علشانو المتوقعه األسباب بعض يد

 وهنداوي  هند بين ده الحوار نسمع بقى

 

 .سرحان أنتو باتكلمساعة بقالي  انأهنداوي  يا -

 .مبارحإ ده الموضوع يحكيتيل أصلكيبتي حب يا 

 جديدةحاجة  محصلش النهاردة صلأ ...إيه عملأ طب -

 .مبارحإ حصلاللي  بحكيلك كده علشان

أنا  شوية يسكتا يست يا ؟؟خالصو يتحك الزم يانت هو يعنى 

 .النشرة أسمع عايزو تعبان الشغل من راجع

 سكتم تقعد كنت لما الخطوبةأيام  يرحم هللا!! !النشرة -

 لدرجة هزارو ضحكو يحكاوو ييارغ هاتكو يودان

 .بتاعك الصداع من البنادول دمنتأإني 

 مصاريفو شقة قسط عندنا مكانش الخطوبةأيام  ماما يا 

 .... .و ماركت سوبرو جزارو الوالد مدارس

فعال   ناأ ...يتان هاتكلم مش، ةسفآأنا  خالص خالص -

 مش كده بعد أنا ...مواضيع معاك بفتحإني  ةغلطان

 يكلمتن انت لو حتىو نفسك تكلم هاسيبكو هعبرك

 .....لو حتىو عليك هأرد مش

 .شوية يسكتا يدكإ بوسأ ...ةكفااااااااااي 



 ةالمكالمو صاحبه على بيردوهنداوي  بيرن البيت تليفون)

 (ةساع نص بتستمر

 البربنطزي  بقيتو عالتليفون رديتدلوقتي  اطبع   -

ا  مش الكالم من تعبت انعلش تنام عايزدلوقتي  وطبع 

 ؟؟كده

 .طلباتك كل لك هأنفذ اناوإيه  عايزه يقوليل يياست طيب 

زي  ترجع عايزاك أنا، طلبات معنديشأنا هنداوي  يا -

 يتحكيلو حضنكفي  يخدنات يجر الشغل من زمان

تاني  نرجع ...شتكيلكاو يتشتكيل ...احكيلكو

 حتى ده. ..كلمة يل طايق مش بقيت انت. ..أصحاب

 عايز بتبقى الشغلفي  انتو كلمتك لو بايلالمو

حاجة  عن حكيلكأ ما مجردو .ةبسرع تقفلو تختصر

ا  يتاعبان  الحل ةعايز مشإني  مع الحللي  تقدمفور 

 .معاك تكلمأ ةعايزأنا 

 بقت كلها مواضيعك زعل غير منو بصراحة أصلحبيبتي  يا 

 مع ةخناقأما  يا صاحبتك يسوز من شكوىأما  يايعني  ةعبيط

 كلهايعني . ..قرايبك من حد مع مشكلةأما  يا جارتنا ناهد

 .تعصبو ةرخم حاجات

 ةالمهم مواضيعك انت ياحكيل ...يياسيد خالص -

 حالة لكن ...حياتكو هتماماتكا في معاك يواشركن

 هقدر مشدي  ليها وصلنااللي  يالزوج الخرس

 .أستحملها



 .زمانزي  أصدعك هارجعأنا حبيبتي  يا خالص 

 ؟؟إيه؟ هاتعمل يقولل طب ...يبيبح يا بجد -

 ينرغ نقعدو الشغل منجاي  اناو يزمايل كل معايا هاجيب 

 ...يماتصدع لحد أودامك

 

 

 

 

 
 يبيخون يجوز
 

 



 

 

 
 ؟؟؟ةالزوجي ةبين المنديل والخيانعالقة  هل هناك

- :التوقف عند بعض النقاط يعلى هذا السؤال ينبغ ةجابولإل

- :تعريف المنديل أوًل 

بشكل  ةنسان تجاه النظافلإل يقديم يؤكد الميل الفطر يع بشرهو اخترا

 .عام والمنظره بشكل خاص

- :تاريخ المنديل ثانيًا

من استخدم أول أيًضا  وهو يبناء العصر البدائأأحد  هو (طرزان)

 جدران كهف التاميراأحد  على ةمنحوت ةالمنديل وقد وجدت له جداري

 صنوع من جلد الديناصورتصوره وهو يستخدم منديل م ةمبابإفي 

 ...ةكافور عمالق ةسفل شجرأينظف به مؤخرته بعد قضاء حاجته 

- :ا تطور المنديلثالثً 

في  يالقرن الماضإلى  ولقد تطور المنديل عده مرات حتى وصل

يضعها أو  ةتربقماش يستخدمها الرجل لمسح العرق واأل ةقطع ةصور

إلى  هميتهاأيمانه بإ ثم اتسع، ا على نظافتهالقميص حفاظً  ةخلف ياق

 ةا على نظافته الدائمتأكيدً  يجيب الجاكيت العلوفي  نه وضعهاأ ةدرج

 .ةناقرمز لألإلى  ثم تحولت مع الوقت



 يتناد يهذا القرن ظهرت دعاو ةفمع نهاي.. .لكن دوام الحال من المحال

يقودها  ةمظاهرات سلميإلى  تحولت بعد ذلك.. .لغاء المنديل القماشإب

 ...ابإسقاطه وتحريمه نهائي ً  يالشرفاء تناد لمن الرجا ةخبالن ضبع

إلى  دعت هؤالء الرجالالتي  سبابا باألكن حتى وقت قصير ملم ً ألم 

هللا  ةرحم يجدلي  حتى قص ةهذه الدرجإلى  رفض المنديل القماش

 :مر قائاًل عليه األ

 يعني ،راحوا بسببه ةرجال وياما، ةالمنديل القماش ده كان لعن يياابن))

عارف اللي  وانا الوحيدغامضة  ظروففي  اتقتلوا يصدقائأ ةليا تالتأنا 

جيبه منديل في  مراته ظبطت األوالنيمثاًل  عندك ...نهم اتقتلوا بسببهإ

، كيس بالستيكفي  ةيوم لقوا جثته متقطع يحمر شفايف وتانأعليه 

دش جارتها ومن يوميها مح ةشقفي  مراته لقت منديلهالتاني  يوصديق

منديله على  ينتحر من نفسه لما نسابقى التالت فأما  ،ةيعرف عنه حاج

 ، ((الشغلفي  مكتب زميلته

فخر به هو أعصر في أنا  واختفى المنديل القماش وولدت يومات جد

بعد  ةالقمامفي  انلقيه سريعً الذي  ذلك( الكلينكس) المنديل الورق عصر

 ...يوال من شاف وال من در.. .ةزوجي ةخيان أي

 ...بعد اختراع الكلينيكس بخمس سنوات قام العالمان -:ةتاريخي ةمعلوم

 ...باكتشاف ورق التواليت( يكيكى بيبو براز بول)

صبح يخون بمنتهى أوطويلة  وهكذا استعاد الرجل حريته لسنوات 

 حتى ين زوجته لن تتمكن من الحصول على دليل مادأا من واثقً  ةالجرأ

من المنديل على  ةقدرأكثر  مخلوق عجيب (عفرتو)ظهر على السطح 

وهو الجهاز اللعين والمسمى بالموبايل ذلك الزوجية  كشف الخيانات

ا  ةوسريع ةفعال ةوسيل ةاعتبرته المرأالذي  الكائن خيانة  اكتشاففي جد ً

 سباب الخالفاتأ ةمتابع منا ي  أمكان إوب. ..زوجها حتى قبل حدوثها

ن هذا أليدرك  ةعشر سنوات الماضيالفي  وحاالت الطالقالزوجية 

اللي  ةفالم الفترأراجع كل ) ...هللا عليه ةلعن. ..االمخلوق وراءهم جميعً 

عبد الوهاب  يوجوزها فتح يوموقف منى زك يفاتت بالذات سهر الليال

 ...(اتكشف إزايو



بعد  ةوخاص ةالقادم ةالفترفي  ةللزياد ةمرشح ةن هذه النسبإغير 

 ... .يطرأ على المحمول كل يوم مثل الذي التطور المذهل

(Google earth) ،(g. p s) 

 وضع  أيوفي لحظة  أيفي  وبذلك تستطيع زوجتك تحديد مكانك !!

 ةثانيفي  بيفتح لواحدهيعني  ن الموبايل كمان بقى تاتشإ والمصيبة

مكاننا نحن معشر إولكن اليوم هل ب.. .هتخون ةوانت يادوبك لس

ال .. .نا الشرفاءؤباأا الموبيل كما فعل قديمً  بسقوط ين ننادأالرجال 

ا شخصي ً أنا  ييعن)نسان نفسه من اإلأهم  يلافلقد صار الموب. ..ظنأ

لكن لو موبايلها ضاع هتقلب . ..مش هتسأل عليامراتي  لو اختفيت

يل اسقاط الموبإنه ليس هناك جدوى من محاوله إ ةوالنتيج. ..(الدنيا

التعامل مع في  ةوحيط ةحنكأكثر  يكونن أطالب الرجل بأ يننإلذا ف

دعو كل أكما ، ةا على حياته الزوجيهذا الجهاز الرهيب حفاظً 

الراجل المسطول ميشلش ) تحمل شعار ةمليونيإلى  الرجال الشرفاء

 ( محمول

وبين  يدار بين يحوار تليفونفي  نكدشوية  قدم لكمأن أ ين اسمحولواآل

- :لهاهنداوي خيانة  هند بعدما اكتشف

 .مبتكلمنيشطويلة  فترة فين بقالك ينتإ ...زيكإيا هند  ةيوأ ...لوآ 

  ؟إيهابعليك يا  يانت طمن ...ةكويسأنا  حاجة ال وال -

 .ةمش كويساللي  يانتإنك  كويس بس واضحأنا  ييا ست 

 ...انشغالشوية  تعب علىشوية  يعني أل -

 !!ةكبيرحاجة في  نإالاااااااااا واضح  

 ...ايهئ... .ايهئ -

 ؟حصلاللي إيه  مالك !!يبتعيط ييا هند انتيه إ  

 .ايهئ ايهئ !يبيخونهنداوي  يجوز -



 ؟وال مجرد شك ةمتأكديعني  ...جد يبتتكلم 

 ..كان مجرد شك لكن من كام يوم اتأكدت ...يوهأ -

 ...ولالموضوع من األ يأل احكيل 

 ةكل تصرفاته غريب. ..ينه مش طبيعإ ةوانا حاس ةسن يمن حوال -

 ...علطول مهتم بنفسه وبيرجع متأخر. ..نه مشغولطول تليفوى عل

حياته كلها بقت لبس  ...ا مش طايق الوالددايم   ...ا شارددايم  

ا  ...وبرفانات وسهر   ةدرج 183اتقلب  ...فياحاجة  كل ينتقددايم 

 ...مش دليل على خيانتهدي  بس برضه كل الحاجات يماش 

 ...ةال منا بعد كده عرفت كل حاج -

 ؟إزاي 

وبعد كده لقيت صوت الكاسيت  ةالعربيفي  جانبه ةاكبكنت ر -

بتاعه هيرن منتا عارف أو  يالموبايل بتاعأكيد  قلت، بيغلويش

ن إ ةلكن الغريب.. .رسال على الكاسيت بسبب الموبايلاإل ةشوشر

.. .من غير ما الموبايل بتاع حد فينا يرنمرة  الموضوع اتكرر كذا

 ياتصلت بدينا صاحبت ...تخلص المشوار ورجعنا البي. ..المهم

الغالب وفي  ،يوردو ةالعربي يإنزل ةيا عبيط يقالتل ...وحكيت ليها

 ..نزلت واكتشفتوفعال   ...معمول سايلنتتاني  موبايل يهتالق

 هاديتل ...من سبع سنين جوازأكتر  ...الخاين الكداب.. ايهئ ..ايهئ

 في قصرت معاها م يعمر، يواهتمام يوشباب يحب، ةكل حاج

 ايهئ . ..الكداب. ..الكداب ...ةه حاجما خليته ناقص   يعمر ...ةحاج



وبعدين ... سمعكأعرف أ يمن فضلك خلين يهدا ...يهداطيب  

 ؟إيه؟ يعملت

ومعليهوش حاجة  أيمعرفش عنه تاني  بخطتاني  موبايلفعال   لقيت -

، يا اتصلت بالرقم ده من خططبع   ...اغير رقم واحد بس بيكلمه دايم  

ا  نهاإواضح ، ةمايعواحدة  ياردت عل  يسألتها انت ...ياهمإمن طبع 

 وبقيت ...ةوشها السكفي  قفلت. ..مين؟اللي  يانت يقالتل. ..؟مين

 ...إيه عملأ ةمش عارف ةالمجنونزي 

 ؟...ده مالكال هقولتيل ينتاطيب و 

 ...ةلس -

 حاجة؟ يوهو مش مالحظ عليك 

ا  ا مالحظطبع   - بس خالص مش ، مفيش مالك وبقوله ...يبيسألنودايم 

روح أودي  عرف عنوان الستأإني  فكرت. ..انفجر ةوعايز ةدراق

في  صرخأواجهه وأإني  فكرت.. .حتى اترجاهاأو  هددهاأقتلها وال أ

بنا في  مش كان. إزاي. ..يد ةبعد العشر يتخون إزايقوله أوشه و

انت  إيهاب ؟؟؟...إيه نا عملتلكأ ...ليه خونته ...عهد على الوفاء

الخيانة  ناأ ..ةواحد أينا غير أ ...إيه يعنيعندي  ةعارف الخيان

عشت معاه كل اللي  ده انهيار للراجل. ..مش انهيار للحب بسعندي 

، كان نموذج رائع بحترمه ده ...انكسار لصورته قدامى ...يعمر

إيه  يعني انت عارف ...مبقتش بحترمهو نهاراخالص  ةالنهارد

عارف لما بشوفه .. .نفسها ةقرارفي  متحترمش جوزهاواحدة 

إني  بحس عريان نهإالشغل بحس في  كنتأنا  يبيكدب عليا ويقولل

يا  ...ممكن يكون بينهماللي إيه  ةمش متخيلأنا  ...سمعهأ ةمش طايق

واحدة  يلمسجوزي  تخيل ممكن ...يا ترى جنس ...ترى حب



 ينفس ...ينا مش طايقاه يلمسنأ. ..تخيل. ..و يقوللها بحبكأ ...يغير

 ... نا مش عايزاكأ ...يقوله طلقنأانفجر و

دي  موراأل يرجوكأبس ، ومقدر مشاعرك يحاسس بيكأنا  هند 

 ةمن نوع العالقاألول  الزم نتأكد، تسرعأو  مينفعش فيها انفعال

 ...ةوبعد كده نتصرف بحكم

 !؟...ةحكم ةمحتاجحاجة دي  يه ...إيهابيا إيه  حكمه -

 ةقوى عاصفأدي  يا هند ...ةحكم ةمحتاجحاجة أكتر  يد ...اطبع   

اختبار  ...اشخصي   انتي  يكبر اختبار ليكأو، ممكن تجتاح البيوت

 ،صرارك على االحتفاظ ببيتك ووالدكإنفسك وفي  رادتك وثقتكإل

 ةاعتبريها معرك يرجوكأ ...بهدوء يوتفكر يالزم تهدانتي 

 ...فاتي الل وعمرك. ..حياتك. ..جوزك. ..السترداد كل ممتلكاتك

 عن كل يتتنازلدي  ةنك مش ممكن بالبساطالزم تكسبيها إل ةمعرك

 ...يد ةللست التانيحاجة 

. ..رجوكأ. ..يعلشان خاطر هقولأ؟ ...إيه عملأ ييعنى عايزن -

 ...سيبها

ا ال   ...صلهأمن  يعرفتإنك  همش الزم تقوليلانتي  طبع 

 ...!!!نعم -

بيعتذر ويعلن ندمه لحد  ماإ ...يد ةالحالفي  ألن الراجل ...يصدقين 

أما  يا ...كترأر ذبح ةسامحتيه وبعد كده يواصل العالقإنك  يتأكدا م

عليه  يبتراقبيه وبتجسسإنك  ويلومك ةبجح ةبيتحول لشخصي

ما إ دي ةالحالوفي  -جبك اذا كان عإكده وأنا  -وساعتها ممكن يقولك



ين والحالت ...مر الواقعباأل يوترض يتستمرأو  الطالق يهتطلب

 ...أسوأ من بعض

 ؟إيه؟ عملأ يعايزن ييعن -

، يعرفتإنك  مش الزم يعرف أوال  ... نفكر بعقل يتعال ...هو كدهآ 

ألن بزيارتك دي  للست يتروحإنك  ةمن دماغك فكر يكمان تشيل

وفي  ن الموضوع بقى صراعإوتحس ، كترأليها هتخليها تتمسك بيه 

، يدزي  واحدة امنفسك قد يوبعدين مينفعش تهين، الغالب هتقوله

 ...ن المفاتيح عندك وعند جوزك مش من عندهاإ يوالزم تفهم

 ؟؟يعندإيه  ييعن -

يا  ؟إيه يفيك ايا ترى سبع سنين جواز غيرو... نفسك يلأسا ييعن 

بجوزك وال بقى رقم  ييا ترى لسه بتهتم. ..بنفسك يترى لسه بتهتم

عجاب وال إوكالم حب  هيا ترى لسه بتقوليل ...بعد البيت والوالد 0

 ....طول بالتقصيرى يقول وبتتهميه علاللي  بس هو ةمستني

ا  أل - حاجة  وبعمل علشانه كل ...اجد    يبنفسة مهتم أوال  ، يألنطبع 

ا ...ةحاج أي ةنه مش ناقصإ ةوواثق قوله كالم حب أإيه  يعني ثاني 

 بيقول؟؟اللي  عجاب هو المفروض مينإواهتمام و

ا  ةنها مهتمإ ةسك فكل ست شايفالهتمامك بنفبالنسبة  يشوف  جد  

انها بتلبس إبنفسها لمجرد   ...ماكياجشوية  تحطأو  لبس مثير أحيان 

للكالم بالنسبة أما  ...لكن كل ده مش دليل على اهتمام الست بجوزها

ا  يعني من حياتهدي  ةالمرحلفي  ن الراجلإ يالزم تعرف، الحلو تقريب 

ا  اجربعين بيكون محتيدخل سن األا قبل م نه إتحسسه ب ةلواحدجد  

 تمدح رجولته وتأكد ثقتهواحدة  ،نه لسه جذابإو، لسه مرغوب فيه



سف كل الزوجات ولأل ...شغلهفي  نجاحهو تمدح وقاره... نفسهفي 

 وتنسى هو محتاج محتجاهاهي اللي  ةمبتخدش بالها وبتتشغل بالحاج

 ...يد ةالمرحلفي  وبالذاتإيه 

 ؟؟...يجاتطيب وانا مين يشوف احتيا -

لحد متسترديه شوية  بيه يانشغل يرجوكأ ...ةنفس المشكل ...يشوفت 

الزم دلوقتي  المهم.. .تخليه يشوف احتياجاتك إزايوبعد كده هعلمك 

 ...ةالمسابق يدتبت

 ؟إيه؟ ةمسابق -

 ...ملكه جمال البيت ةمسابق 

 ...عمل كدهأ يعصاب تخلينأفيا أنا  تفتكر -

عايزين كالم حلو . ..صرارإو ةعصاب وإرادأ يالزم يكون فيك 

نه إا مؤقت   يتنس يالزم تحاولاألول  بس. ..ةوحني ةواهتمام زياد

هنحرك إحنا  ده ...بالعكس ...ةومش الزم يالحظ حاج، بيخونك

 يعايزين مكياج وبرفانات وبيب ...وقت واحدفي  ضميره ومشاعره

غله د ناحيته ونشوالعايزين نحرك األ ...ةثارإو ةعايزين حني، دولز

تهم ابنجاح ...بيعملوها مش العكساللي  ةبالحاجات الحلوو بيهم

وبالذات البنت ، بوهم واهتمامهم بيهوالتزامهم وضحكهم وحبهم أل

 ...صلتيها عليه بدلعها وطفولتها ةالصغير

 ؟؟...ةتفتكر ده كفاي -

في أكبر  ةشقمثال   تشتروا ...مشروع مشتركفي  ممكن كمان نفكر 

أو  ةسكندريأفي  حاجة اشتروافلوس  ممعاك و لوأ ...يمكان تان



أو خليه  ...رض للمستقبلأ ااشترو يأو يا ست ...ةالسخنأو  الساحل

تخليه يحس بدوره ويلفت نظره حاجة  أي ...للعيال ةيعمل وديع

 ...من حياتكم ياللج

 ...ةسالك على حاجأ ةبس عايز.. .هحاولأنا  إيهاب -

 ...ياتفضل 

 ؟....ه وليهمتى الراجل بيخون مراتإهو  -

ا  وارد ...يشوف  بالصدفة  حياتهفي  حصلت ةنها تكون نزوإجد  

 أو ...واتعلق بيها ةقابلته صدفواحدة  مثال   يعني ...احتياج أيبدون و

في  ةممكن زميل وأ ...يكان يعرفها من زمان واتقابلوا تانواحدة 

، بإرادته ةتكون تجرب نهاإووارد كمان  ...اتطورت ةالشغل والعالق

 في نقص يبقى عندهدي  ةالحالوفي  ...ةقرر يعرف واحدعني ي

 .للراجل ةربعمن االحتياجات األواحدة 

 ؟؟هي وايه -

 بسبب تقصير ةوهو احتياج للغريز.. .(ياالحتياج الجسد) -5

أو أوي  تخنتمثال  يعني . ..نوثتهاأفي  همالهاإوالزوجة 

و ممكن مبقتش تحسسه أ، نفسهافي  أهملتأو  شكلها اتلخبط

بالموضوع أصال   بسبب عدم اهتمامها يشباع الجنساإلب

مع  ييجيباللي  ةالعالقفي  بقى بسبب الفتورأما  يا... ده

عند  ةزايد ةواالحتمال التالت ممكن يكون بسبب طاق، الوقت

ربعين وبتكون بسبب مدخل األفي  يا بتيجغالب  ودي  الراجل

حساس إبسبب تانية  ةومن ناحي، ةمن ناحي ةاكتمال الرجول

 نه خالص داخل على الخمسين وهيبقى عجوزإالراجل ب



بتكون  يلال الوقت، في قدراتهفي  حاجة خرآوعايز يلحق 

 ةومش قادر يالجنس وءالهد ةعلى مرحل ةالست داخل

 .تسايره

 ...مش كدهأنا  بس -

بتكلم على أنا  بس ...مختلفة نه فيه ستات كتيرإ ...نا عارفأ 

 ...الغالب

 ...ةغير الجسدي ةربعاحتياجات الراجل األ ةبقيإيه  ،طب كمل -

 

والحب  ةاحتياج الراجل للعاطف يوه (...ةالعاطفي)  -6

حتى أو  ينه رومانسإعايز يرجع يحس يعني ، ةوالمغامر

ا هبرضودي  ةالمتأخر ةوبيسموها المراهق، مراهق  أحيان 

 والحب والهيام ةبتعتبر الرومانسياللي الزوجة  سببها بتكون

ور دالراجل بي يوبالتال، ةملهاش الزمأو  بالسن ده عيفي 

ا  ،عليها بره منه بكتير أصغر  ور على بنتدتالقيه بيودايم 

  ةللرومانسيأكتر  علشان تكون عندها استعداد

مع النضوج  ييجيالغالب ده ب يوف ...(ياالحتياج العقل) -5

بيكون محتاج لعقل يساعده ويعمل لحياته  الكامل للراجل لما

فعال   وده ...ةعاطفي ةصح سكرتاريأمعنى بيعني ، ةجدول

مع عالقة  عمال يعملوامعظم رجال األ يبيخلاللي 

عماله أفكاره وأبتنظمله حياته وتهتم باللي  ةالسكرتير

  .ونجاحاته



اسمها حاجة  من ييجيوده ب( ياالحتياج الروح)خير بقى هو األ -2

ينفع يتكلم  ةمفيش زوج ...صدقاءأمفيش يعني  يالفراغ الروح

والراجل  ...ةحاج أيفي  مع بعض اوتسمعه ويتناقشو. ..معاها

وممكن تكون  ةشبه بالصداقأبتالقيه بيعمل عالقات  اده غالب  

 .. .الموبايلمثال  أو  على الشات

الزوجة  المفروضواللي  ةربعاحتياجات الراجل األ يهما دول يا ست

 ....تحاول تحققهم بقدر استطاعتها

 ؟ حاجة؟ وبشن بتعرف تعمل كلأفول واحدة  ةعايز ةيعنى كل الرجال -

 بس منهمواحدة  ةضعفه ناحي ةالغالب بيكون نقطفي  لكن ...معظمهم 

ضعف واحتياج جوزها  ةتعرف نقطاللي  هي ةالعاقل ةوالزوج

حاجة  خرآو... بسببهاعالقة  في الغالب بيقعفي  نهإل، وتلعب عليها

 يأل يبالش تحك كمان ...ينفسك وبالش تنهار يامسك.. .هقولهالك

ا، سرار بيتكألخيانة  أوال  نها هلك ألحد بالذات أل هتولع  ثاني 

ا  يءنها هتسيب أثر سإهم ا وده األثالث  ، كترأالموضوع  هلك أعند جد  

اللي انتي  وده بقى، جوزك مع الوقت وهيفقدوا احترامهم ليه ةناحي

قتي دلو هسيبك ...إن شاء هللاالمشكلة  تزولا منه بعد م يهتعان

، قولتلك عليه ومتنسيش الدعاءاللي  يتعملي هتحاولإنك  يواوعدين

كلمتين بس مش هخليه  هديلأحاول أودلوقتي  وانا برضه هطلبه

 ...ةعن حاج ةفكر أيعندي إني  يعرف

 ...علطول تعباك معايا إيهابيا  ةنا متشكرأ -

على  يتصبح ...ربنا يهديهولك ويصلح بيتكمحبيبتي  متقوليش كده يا 

  .رخي

 .... .هلهأوانت من  -



 

............................................... 

 ..أخباركإيه  هنداوي ...آلو 

 ...فينك ياعم إيهابيا  ةيوأ -

عليك وعلى  يأنت طمن، ةفتربقالي  كنت مشغولحبيبي  معلش يا 

 ..دوالهند واأل

 ...مال صوتك ةيا هوب يبس قولل. ..الفلزي  الحمد هلل -

 ..أوي انفسي    يتعبانمشكلة  بس حصلت ...ألوهللا 

 حصل؟؟اللي إيه  جعله خيرااللهم  -

الشغل كان هيقتل مراته إمبارح والجيران في  يأل أصل واحد صاحب 

 ..كتشف خيانتهااوفيه كالم إنه ، وها منهذنقأ

 تخون جوزهاواحدة  إزاي ...يأخ هتقوم يا ةالقيام يد ...أعوذ باهلل -

ستات دي  ييا أخ. ..رضه وبيته ووالدهمأتمنها على شرفه وعاللي 

 ...الحرق ةعايز

 يلفت نظراللي  نإهنداوي  بس تعرف يا. ..زيك مصدومأنا  وهللا 

حد أحكيله  يبتحصل ألاللي  االستياء ةهو حال، الموضوعفي 

اللي الزوجية  كتير عن الخيانات يبحكإني  مع، الموضوع ده

 الراجلخيانة  ما يكوني ز ،ومبالقيش نفس االستياء ةبيعملها الرجال

 ...عند الناس ةومعتاد ةعاديحاجة 

 الست؟؟؟؟؟ ةخيان الراجل غيرخيانة  ألن..!! .يطبيع -



 ؟؟؟؟هنداويإيه الفرق يا 

 لكن، ومفيش وراها مصايب، ضعفأو  ةالراجل بتبقى نزو ةخيان -

الراجل  يبيجيب والد حرام ويخل يالل ...الزنىهي  الستخيانة 

 ...ةمصيبيعني . ..سمه ويورثوهايشيلوا ، يربى والد مش والده

نها بتجيب إالمرأة  خيانة فيالمشكلة  نإأنت عايز تقول يعني  ...هآ 

دي  ةالحالفي  ينفع ...رأيك لو الست مبتخلفشإيه  طب ...والد حرام

 ؟؟؟تخون جوزها

 ...ياعم ده شرفها والزم تحافظ عليه ...برضه أل -

 ...عليه رف يحافظعايز تقول أن الراجل معندوش ش ييعن 

 ؟؟إيه؟ أنت عايز تقول إيهابيه يا عم إ -

شرف خيانة  يد ...فرق بين الخيانتين أيأل عايز أقول أن مفيش  

تكلم عن الزنا احتى الدين لما  ...زيها ةوالتاني ...ةهدار للثقإو ةوأمان

وال )وقال عنه بشكل مطلق  العقابفي  ةوالزاني يساوى بين الزان

ألن ، من غير ما يحدد (وساء سبيال   ةكان فاحش نهإتقربوا الزنا 

إحنا  ليه ...بين الراجل والست ةمشترك ةالمشرع بيتكلم عن عملي

 ...بقى نفرق

 ؟إيه؟ وال أيه ياباشا أنت عايز تحلل زنا الستات -

، ما ربنا قالزي  وأساويه بزنا الستات ةأل عايز أحرم زنا الرجال 

أكيد  وأنت، ء بسيطيأنه ش علشان المجتمع يبطل يتعامل معاه على

ا  فاهم أنه سهل  ةنسائي ةيجيلك واحد صاحبك يحكيلك عن مغامرجد  

أننا بنعتبره فالنتينو راجل  ةوالغريب، يوأوهو متجوز ويبقى فخور 



 ةمتجوزواحدة  أيلكن لو سمعت عن  ...يعني وديلها ةمقطع السمك

ا  بتعتبرها ةليها مغامر نفسك تروح  ويبقى ةوواطي ةبيتش وحقيرفور 

 ؟؟صح وال أل ...جوزها المسكينأوي  ويصعب عليك، تخنقها

 ؟؟عندك حق بس تفتكر ليه المفهوم ده جوانا -

مكانيات وليه كل ألن الراجل كائن مغرور عنده كل اإل ةببساط 

ممكن . ..ةحتى الزوج، يحاسبه حد أيومش من حق ، الحقوق

ا  يطلقها  ةنفس الحيا في مع أنهم شركا ...لو قررت تحاسبهفور 

لكن هو  ...تجوزواامن يوم ما  ةمانواأل ةبالعف يتفاق ضمناوبينهم 

أغلى ما في  أن ممكن العقاب يجيله يوناس ...ستخدام حقوقهابيسيء 

 ...حاجات مينفعش بعدها الندم ...فلوسه ...صحته ...والده، يملك

 ...ده ربنا غفور رحيم ...ياعم وحد هللا -

 ةمر ...بيستريعني  ...وكمان ستير. ..يمربنا غفور رح ...معاك حق 

بس لما بنعاند ونتمادى ، ةللرجوع والتوب ةويدينا فرص ةواتنين وتالت

شديد  -المنتقم  ...سماءهأ ةبيظهر بقي. ..ونفتكر أن ملناش رادع

 .وال انتا مش معايا برضه ...يعني كده، العذاب

 .هاجوزها ليخيانة  في ساعات بتكون الست سبب إيهاببس يا  -

راجل بيستخبى ، ةعن راجل ملوش إراد يأنت بتكلمن، ده كالم فارغ 

راجل  إزاييعني . ..مبرر وبيحمل مراته حتى أخطاءه أيورا 

 معاه ةمقصر، أو حياتهفي  يخسر دنيته وآخرته علشان مراته تعباه

واتنين مرة  ليه ميحاولش معاهايعني . ..بنفسها ةحتى مش مهتمأو 

وبعد ، ويعلمها علشان يحافظ على بيته ووالدهويلفت نظرها  ةوتالت

مش ده أرحم ، حتى يتجوز عليهاأو  كده لو فشل يبقى ينفصل عنها



مال أو يخأيا  ...ةما يدمر نفسه وبيته وحياته تحت مبرارات تافه

 ؟؟إزاي ةنبقى رجال

 ةمحرم) ةكاملعالقة  لما بتخون بتعمل ةطب بس مش كل الرجال -

 (!!!يعني

 ...هنداوييا نة خيا سمهاابرضه  

وبيحس  أحيان اغير مراته واحدة  لو راجل بيتكلم معيعني  يخأيا  -

 .إيهاببو أيا أوي  بالش تكلكعهايعني . ..إيه المانع ...ةمعاها بالراح

ن هند تتكلم مع واحد إمترضاش  أوال  ألنك ، ةمش كلكعدي  بس 

ا ...ةصل بحس معاه بالراحأغيرك وتقولك  ن إمتقدرش تنكر  ثاني 

االغالب بيتطور لحب وفي  النوع ده من العالقات كتر بيتطور أل أحيان 

 ...امن الحب وانت فاهم طبع  

 مش هتطور؟؟ ةن العالقإطب لو الراجل ضمن  -

 ةخيان ...مشاعر ةخيان ...هنداوييا خيانة  برضه ...ةبرضه خيان 

حاجة أكتر  دي ييا أخ ...عهد بينك وبين مراتك ةخيان ...ةمانأ

 ...الجسمخيانة  منأكتر  ده يمكن ...المشاعرخيانة  ةأتجرح المر

 المشاعر بتهمهايعني  ...منناأكتر  ةبطبيعتها رومانسي ن الستإل

ست بتتخيل أن جوزها ممكن يحس  أيو، ةتانيحاجة  أيمن أكتر 

 ده بيدمرها ويهدم كل بحبك ةكلم يقولهاو ،غيرهاواحدة  مع ةبالراح

نها أحياته انتهى وفي  دورها نإبتحس  وساعتها ...فيهاحاجة 

وساعتها بتكره ، ما بيقولوازي  العيالأو أم  ةاتحولت لمجرد زوج

ن مراتك إ ةتخيل للحظ يانت نفسك يا أخ ...حياتها وبتتمنى الموت



باهلل عليك ساعتها هتفرق معاك إذا ، واحد غيرك يأل بتقول بحبك

 ...مشاعرخيانة  جسم والخيانة  كانت

 ...شغل يعلشان جالدلوقتي  طرأقفل معاكهضأنا  طب إيهاب -

دردش معاه أطولت عليك بس كنت محتاج حد هنداوي  سف ياآأنا  

 ..رأيك يوانت بالذات بعتبرك نموذج للزوج المحترم ويهمن

 ...سالم ...دلوقتيقفل أالزم  إيهابسف يا آأنا  -

 ............................................. 

نه بيظلم إ ةوالحقيق. ..ةايا النه مقدرش يواجه الحقيققفل معهنداوي  اطبعً 

عتقد أو. ..واحد هيدفع التمنأول  نهإل.. .نفسه قبل ما يظلم مراته ووالده

اللي  يخاف على النعم الكتير يهيعيد حساباته وهيبتددي  ةنه بعد المكالمإ

 ...هدهالإربنا 

 ؟؟؟؟ ؟صح ...فحمتهأنا  رأيكمإيه  بس
 

 

 

 جوز علياعايز يت هنداوي
 



 

 

 

 
عمل كتاب أوقررت  ةمجنون ةفكردماغي  في كده طلعت ةمن كام سن

 يبس يا سيد( يبرضه هاتجوز تان)وسميته .. .عن تعدد الزوجات

 ةهليأيادوبك نزل المكتبات ولقيت حرب .. .وعينك ما تشوف إال النور

 .. .البلدفي  قامت

وناس ، يعدامإناس بتطالب ب.. .حزاب وميليشياتأجمعيات ومنظمات و

 ةخليف يوناس بتتطالب بتنصيب، يسماوناس بتهتف ب، يغتيالابتهدد ب

كل البرامج في  مقابالت. ..ةمش فاهم حاجطبًعا  ناأو. ..للمسلمين

كل المجالت في  منشتتات.. .حاديث على كل الفضائياتأو ةالتلفزيوني



واسم  يسماصفحات على الفيس بوك ب، ةوالمعارض ةوالصحف القومي

 ...م مراتب واألباأل ةوشتيممرة  تاب ومدحالك

تانية  وناس، تتصور معايا ةناس بتبتسم وعايز يالقأالشارع في  يمشأ

وانا . ..كبرأبتهتف هللا وهي  بالطوب يوتحدفن يهلأبتلعن سلسفيل 

 ...ةحاج يابرضه مش فاهم آآآآآآ

مع أبوها ولما رجعت وسمعت  ةالعمرفي  يامها كانتأ يمرات

وعزمت كل .. .نزلت الشارع وعملت صوان كبيييييير. ..الموضوع

 على. ..علشان تاخد العزاء فياإيه  لآ.. .هلهاأصحباتها وجيرانها و

سبوع نفس األوفي  ...زيي يمن راجل واطكفاية  ن الطالق مشإأساس 

 ةسرداق كبير ضم معظم الطوائف الديني اتعمل قدام مقرمجلس الشعب

 ةوعلى رأسهم جمعيات حقوق المرأ ةالمختلف ةوالتيارات السياسي

المرأة  وجمعيات ةالمستبد ةوجمعيات المرأ ةوجمعيات تحرير المرأ

ا باستصدار حكم جميعً  اوطالبو. ..ةالمتحد ةالعلماني ةوالجبه. ..ةالمتوحش

لما إني  ةبس الغريب،  صدروفعاًل  ...من البلد يبطرد يعسكر يقضائ

أول  وبكده كنت.. .وع من السفرممنإني  المطارفي  يسافر قالولأجيت 

 ...نفس الوقتفي  حقه حكم بالطرد والمنع من السفرفي  يصدر يمصر

في  ...خرجأدخل وال أيعني ، روح فينأساعتها مكنتش عارف طبًعا أنا 

المطار لحد ما في  باتأو ةخيم يشترأإني  ةلفكر يربنا هداناآلخر 

 ادرجوأنهم إ ةجنبيد األجرايالفي  يوم قريتتاني  ...يرسوا على حل

بو مصعب أو يين مع بن الدن والظواهريرهابعلى قوائم اإل ياسم

 الشلة يوباق

 انتحر واخلصحاجة  كده وطالما مش فاهم يقوكفاية  نا قلت يا وادأ

غلط حاجة  عملتأكيد  لو دخلت النار يبقى!! هتشوف ةخراآلوفي 

 عملتأكيد  ولو دخلت الجنه يبقى.. .كلها صح وعندها حقدي  والناس

مسكت وفعاًل  ...سبعينفي  والد ستين ةكلها كفردي  صح والناسحاجة 

في  ةولسه هاشرب لقيتلك صوت دوش.. .ةالشوربفي  المسدس وحطيته

 ةالبلد قامت فيها ثور يقالول( حصلاللي جماعة  يه ياإ)سألت .. .المطار

لحمد هللا لكن ا. ..كل ده بسبب الكتاب.. .قلت يا نهار اسود. ..يناير 65

الثوار كاتبين اسمه  كانوا، خااااالصتاني  نه بسبب كتابإاتضح بعد كده 



 الشوارع والميادين الكتاب كان اسمهفي  على يفط كبيره وماشيين بيها

ن الكتاب ده كان ممنوع إوعرفت  .(ةاجتماعي ةعدال – ةحري -عيش )

 .ةوتالتين سنحاجة  من النشر من

كان مانع اللي  ب بتاعهم نجح وخلعوا الراجلالحمد هللا الكتا. ..المهم

البلد  يومسك المجلس العسكر. ..صلهأمن  انه مبيعرفش يقرإل نشره

 واتعمل االستفتاء على كتاب. ..والناس نزلت واتصورت مع الدبابات

نه إنها كانت بتحب الجيش وشايالله جميل لكن الناس إل.. .خالصتاني 

الكتاب طلع مكتوب لألسف  لكن. ..اشترت الكتاب.. .ةوقف مع الثور

ال الشعب عرف يقراه وال المجلس عرف يطبقه يعني  ةالالوندي ةباللغ

اتصورتها مع اللي  والناس قطعت الصور. ..ةوحصلت الخناق

ن الشعب سالميين إلوفاز اإل ةواتعملت االنتخابات البرلماني. ..الدبابات

ده قرر ينتخب علشان ك. ..مبتعرفش ربنااللي  كان زهق من الناس

.. .ةعليهم زمان ويوعدوهم بالجن ةكانوا بيهونوا العيشاللي  الناس

.. .المعتقالت يالقرآن وخريج ةواتشكل البرلمان من الدقون وحفظ

 ةبس المر ...ةيحلموا من جديد بالجن اوابتدو ةوراهن عليهم الناس الغالب

 .ةخراآلفي  رض مشعلى األدي 

الهتافات زادت دي  ةبس المر. ..ينتا يوابتدى يرجع موضوع كتاب 

 ...التعددفي  ةبطالب بتطبيق السنإني  وقالوا يلصالح

- :الشارعفي  وبقول للناسحاجة  العشرين مش فاهم ةللمرنفسي  ولقيت

ده إذا كان  - ةطالب بتطبيق السنأمش رجل دين علشان جماعة أنا  يا

الحظر عن  بس كنت بطالب المجتمع يرفعأنا  -صله أمن  ةالتعدد سن

 ...تعددإيه  يعني تعرف ةن الناس محتاجإل.. .الموضوع دهفي  الكالم

متى إمتى يبقى لصالح المجتمع وإ. ..متى يبقى غلطإمتى يبقى صح وإو

وال  ةيا ترى هو سن يموقفه الشرعإيه  تفهم ةالناس محتاج. ..يبقى ضده

طبقه بتخاف ت ناس كتير. ..فرض وال مستحب وال مكروه وال حتى مباح

. ..وناس كتير بتطبقه غلط رغم عدم احتياجها له. ..رغم احتياجها ليه

 ةالكتب السلفيفي  ن الموضوع غامض ومش بيتناقش غير بسكل ده إل

ا  مؤمنينأصاًل  همااللي  مش بيقراها غير السلفييناللي  بالتعدد جد ً

 ...يللكتب دأصاًل  مش محتاجينيعني  ...وبيطبقوه



 يوهو ده كمان هدف. ..الموضوع دهفي  الكالم من يهو ده كان هدف

 يوبين. ..ةوبين هند مر يدارت بيندي اللي  ةمن عرض المكالمدلوقتي 

- :معايا تسمعوا بنفسكم اياريت تتفضلو.. .ةتانيمرة  وبين جوزها

ن بجد إل ؛هقلبها جدإني  يوتسامحونأوي  بس يا ريت تركزوا معايا

وخدوا بالكم ، ير والزم نحسمهناس كت ةحيافي  يالموضوع ده مصير

وبعد كده مش هتسمعوا غير ، هنداويهتسمعوا هند ومرة  آخردي  كمان

 .يلال بينا ...نفسكم



 ...إيهابأزيك يا ...آلو -

 ؟؟....خباركأإيه  زيك يا هندإ ...ةيوأ 

 ...ةرجوك الزم ترجع بسرعأ... .أوي محتجالك إيهاب -

 ؟؟؟...أوي ةكبيرحاجة  ن فيهإواضح من صوتك  ؟...إيه في خير 

 ؟..خالص انتهتحاجة  كل يه ...مفيش -

 ؟؟...انتهتدي اللي إيه  هى 

 ....هنداويمع .. .يحيات -

 ؟؟حصلاللي  يبس واحكيل يطب اهد 

والزم اتطلق  يخدت قرارأخالص أنا  ،يمش وقت حكاو إيهاب -

 ...منه

دي  ةللدرج ...يد ةبالحرق يمشفتك بتتكلم يعمرأنا  يااااااااه 

 ؟؟...رالموضوع كبي

، معاه يعلى كل يوم ضيعته من عمر ةوانا حزين، يده إنسان أنان -

 ....النهاردةمنه  يرجوك الزم ترجع وتطلقنأ

ن الموضوع لو يستاهل إوانا أوعدك ، يهإعمل  يقوليل طب بس 

 ...اهنزل فور  

 ...ايهئ ...ايهئ.. .البيه عايز يتجوز عليا -

 يعرفت يواحكيلعياط  ينفسك وبطل يامسك يرجوكأ ...طب بهدوء 

 ؟؟..إزاي



 ؟؟....يهو بنفسه قالل -

 ...!!!.ةواحدمرة  كده!! !...قاللك عايز اتجوز 

 ...ةوبيتكلم بمنتهى الثق، معاه ةخالص مبقتش فارقاألستاذ  ةيوأ -

 ؟؟مش كده ...هو نفس الموضوع القديمأكيد  يبقى 

 ...صد موضوع تالتقأ ...يده موضوع تان ...سف أللأل -

من  يأصلك مكنتيش بتحكيل ...إياهاالمشكلة  بعدحاجة  ليه هو حصل 

وربنا هداه ورجع  الموضوع انتهىأكيد  وانا قلت خالص، بعديها

 ...لعقله

 يانت قولتهولاللي  وانا نفذت كل، حصل ساعتهااللي  دهفعال   هو -

في  وكتمت ...بتاعه يالموبايل السر صارحه بموضوعأومرضتش 

 ...ينفسسمع كالمك وأغير من أوحاولت  يقلب

 ؟؟؟...نفعت معاهدي الطريقة  ويا ترى 

وابتديت المح من تصرفاته شعور ، وقتها نفعت يف ...فعال   ةيوأ -

معاه  جديدةال يا مع معاملتوخصوص  ، بالندم وتأنيب الضمير

 ....واهتمام الوالد بيه يبنفس يواهتمام

 ؟؟؟...وقتهادي  نه ساب البنتإ يحسيت يا ترىبس  

 ....يوه سابهاأ -

 ؟؟...إزاي يتعرف 

 ....يهو اعترفل -



 ...!!!.نعم 

ن إ ةوانا كنت حاس، كام يوم حزين ومهموماألول  قعد، ياعترفل ةيوأ -

لحد مهو جيه بنفسه ، سألهأمضيقاه بس مرضتش حاجة  فيه

الشغل في  زميلته ةواحد ....ةحياته نزوفي  ن كانإ يواعترفل

نها إتشف اك ةلكن فجأ ،وابتدى يحبها ...وابتدت عالقتهم تتطور

نفس الوقت ولما واجهها اتعاملت في  وبتتكلم مع كذا واحد ةمستهتر

 .األدب ةمعاه بمنتهى قل

 !!!حكالك كل ده؟؟ ةمعقول 

وأقف جنبه لحد  ...سامحهأإني  يكمان وطلب من يواعتذرل ةيوأ -

تاني عالقة  أيفي  نه مش هيخاطر بالدخولإ يووعدن ...ينساهاام

حسن ويهتم بيا يتغير لألفعال   وابتدى، ةحتى لو كانت صداق

 ةشق يوطلبت منه نشتر ةنا ساعتها انتهزتها فرصأو ...وبالوالد

ن الوالد بتكبر كل يوم إأساس  على جديدةمصر الفي  ةكبير

 ....وسعأ ةومحتاجين شق

 ؟؟...ووافق 

معانا مقدم ليها اللي  وبالفعل دفعنا كل الفلوس، ورحب كمان، اجد    -

بس .. .ننا هنستلمها بعد سنتينإأساس  على، يوابتدينا نقسط الباق

 يهآمشكلة  انا قلت مشو، القسط كان واخد معظم دخلنا بصراحة

 ...تشغله وخالصحاجة 

 .....ها وبعدين 

شم أابتديت  ةلكن فجأ ...سبع شهور يفضلنا على كده حوال....مفيش -

 القيهأ ...الكالمفي  يسرح ويتوهتاني  رجع ...ةالقديم ةنفس الريح



تاني  وابتدى ...مشدود ومكتئب ةوشوي، ةمبسوط بدون مناسبوية ش

 يلفت نظر يوالل ...االهتمام بنفسهفي  لبس كتير ويبالغ ييشتر

ا  الجيم وكانفي  نه صبغ شعره واشتركإأكتر  من أوي  متضايقدايم 

نه إكبير و ةن قسط الشقإ يكمان ابتدى يشتك.. .موضوع كرشه

 ...ةيأجل الموضوع شويأو ر أصغ ةشق يبيفكر يتراجع ويشتر

 ؟؟إيه؟ يعملت يوانت 

لحد ما ، يتان ةسببها نزودي  عراضن األإ ةكنت حاسأنا  اطبع   -

طريق في  ستواحدة  ةالعربيفي  شافت جنبه يصاحبت( منال)

 ...صالح سالم

 ..!!.واجهتيهدي  ةا المرطبع   

 ...ةمعنديش كراميعني  خالصأنا  هو ...مرة ا مهو مش كلطبع   -

 ؟؟...إيه كوقالل 

نه إو، غيرهتاني  منال اتخيلت بواحدأكيد  وقاللى إن ...نكرأا طبع   -

نا ساعتها رجعت لمنال أ ...صلهأمن  ةالقاهرفي  يوميها مكنش

اترددت هي  وال أل؟ بسجوزي  نه كانإ ةلتها إذا كانت متأكدأوس

 ةنها مش عايزإ ةكنت واثقأنا  بس ...أوي ةنها مش متأكدإ يوقالتل

ا  ...بيتتخرب ال بس . ..صدقهأسكت وأإني  غير يدامأمكنش وطبع 

كدب أوعلى كده قعدت  ...حياتهفي  ن فيه حدإمن جوايا  ةكنت واثق

من  يشيفاه حواليا لحد مجالاللي  صدق كلأإني  رفضأونفسي  على

 ...مكان لوحدينا بره البيتفي  شهرين وطلب نقعد مع بعض

 ؟؟...إيه هيقوللك يتوقعتانتي  اطبع   



 يعني ،فاتتاللي  ةالمرزي  ن الموضوعإ ةبس كنت فاكر ...اتقريب   -

لألسف  لكن ...سامحهأإني  ويعلن ندمه ويطلب ةبنزو يهيعترفل

 ...من كده بكتيرأكبر  الموضوع طلع

 .؟؟....يطلب يتجوز عليك 

خد اصاحبته وبيواحدة  كونأما زي  ...!!.ةبمنتهى البجاح ...ةيوأ -

ا  قولتله ...موضوع خاص بيهفي  رأيها منال شافتها اللي  البنتطبع 

بس هو  ...ةواحدأصال   نه مفيشإو، ين مش هإ يحلفل ...معاك

؟؟ ...إيه في معاك ةقولتله طب وانا مقصر.. .ةتاني ةمحتاج لزوج

ا  ينه بيحبنإو ...يبيكعالقة  أيالموضوع مالوش  يقالل  ينإوجد  

نه إو، ياجه هواحتفي المشكلة  لكن ...عيب أيومفيش  ةست مكتمل

 ...يرجع لشرع ربنا ويتجوز هنإحسن له أو، الغلطفي  خايف يقع

 ؟...إيه وردك كان 

مكان عام كنت صرخت في  ننا كناإولوال ، نا كنت بتقطع من جواياأ -

 ...عمل بنصيحتك واتعامل بهدوءأبس قلت .. .ولميت الدنيا عليا

ما كان أحسن  ينه بيعترفلإ ةمبسوط ينإو ةمش زعالنإني  قلتله

لكن طلبت .. .بيه ةحاسإني  وقولتله كمان.. .من وراياحاجة  يعمل

يمكن يكون  ...ةشهرين تالت ةيشيل الموضوع من دماغه لمد منه

 ةمعينواحدة  وقلتله طالما مفيش ...احتياج مؤقتأو  مجرد هاجس

 ن الراجل المتجوزإحياتك يبقى نسيبها للظروف وفهمته كمان في 

ترضى واحدة  يهيالق ةالسن ده مش بسهولي وف عنده عيالاللي 

ا  هو ...ةنفس الوقت تكون ليها مواصفات كويس يوف ...بيه طبع 

 ...عندك حق يوقاللكالمي  اتبسط من



( ممكن ترضى بيا وانا داخل على األربعيندي اللي  مينهي )

 يبس طلب من ...نه هيحاول يشيل الموضوع من دماغهإ يووعدن

 ...يالموضوع تانفي  فكرمزعلش لو فشل واضطر ي

 جد؟؟اللي  يه بقىإ ...لحد كده كويس طيب 

معايا والهدايا  جديدةا بعد معاملته الكده وخصوص   ةكنت فاهمأنا  ما -

 .خطوبةالأيام  حاجات معملهاش من، والفسح والكالم الحلو

 ...ربنا هداه وشال الموضوع من دماغه ييعن 

 ...مبارحإزيك لحد  ةمنا بقولك كنت فاكر  -

 ؟حصلاللي إيه  ....!!.مبارحإ 

 ...أوي ينه بيحبنإ يحضنه وقاللفي  يخدنأ ...رجع من الشغل -

 ...وبعد كده رجع ودخل الحمام ...ودخل المطبخ ...وسكت شويه

 هند) يوقالل يدامأووقف تاني  وبعد كده رجع، ةالشقفي  وقعد يلف

ه قلتل( تجوزأنا حاولت كتير بس مش قادر والزم أ ...متأسفأنا 

 ...؟عملتهااللي إيه  توالامحيعني  ...مكملناش شهرإحنا  إزاي

الشارع في  وردتنزل ت يوال ناو هتتجوز مين ةوبعدين مش فاهم

ا  ناأ ...منا خالص لقيتها ...أل.. .قاللى ...تتجوزكواحدة  على طبع 

كده  ةدقيق ةقعدت ساكت ...بحلم يرض بتلف بيا وكأنن األإحسيت 

 ولقيتها فين) ...بتموتواحدة  ةقلتله بابتسامونفسي  وبعدين مسكت

 ةواحد ...ةالشركفي  عندنا ةعميلي د ...اأبد   يقالل (...؟متىإودي 

يعني  ...خالص ةومش حلو ةوعندها طفل ةرملأ ...كده على أد حالها

 ...وخالصواحدة 

 ؟إيه؟ يعملت.. .ها 



 ...دلوقتي يرجوك تسيبنأقولتله  ...إيه هعمل ...اأبد   -

 !؟سمعتيهاللي  كده بعد كل يتتماسك يقدرتإنك  مصدق نا مشأ 

 ةمش عارف يالذهول خالن ...سكامتأقدرت  إزايمعرفش أنا  فعال   -

بتتحدف من فوق إنك  طب انت عمرك حسيت، تكلمأفكر وال أال 

من واحدة  سياخ حديد ومتوقع كلأوشايف تحتيك  ءبرج ونازل ببط

أكبر  ها الموت بيبقىساعت !!!جسمك انت عارففي  دول هتدخل فين

بتبقى دي  ةالبشع ةانتظارك للموت بالطريقلحظة  نإل.. .حالمكأ

ن حتت من جسمك إتحس إيه  يعني انت عارف... ةسنين طويل

وبعد ، واحد بيقطع قلبك ويرميهيعني  ...يبتتسرق منك وانت صاح

هو شعور صعب .. .معرفش ...وبعد كده الكبد ةيشيل الرئ كده

طب فين  ...قلب يعمل فيا كده هجال إزاي ةش متخيلمأنا  ،شرحهولكأ

 ...عشناها مع بعضاللي  ةفين السنين الصعب ...ةفين العشر ...الحب

 يمشأحياته والزم في  كنت ضيف ينإك ...فيها ةمكنتش شريك ينإك

على حاجة  خد كلاتي تيجواحدة  ...ةتاني ةوسع لواحدأعلشان 

إني دلوقتي  والمفروض. ..يوجوز يوحيات يخد شبابات ...الجاهز

يال استمتع  ...اتفضل ربنا يوفقك قولهأنسحب بمنتهى الحب وأ

 طالما فيه ...ةداهيفي  ناأ ...ناأمش مهم  ...وعيش شبابك من جديد

الوالد  ...النجاح خالص وحققته.. .يإيه لزمت ...جديدةواحدة 

نسحب مش أالزم  ...ييه بقى دورإ ...وكبروا. وخالص خلفتهم

 ...ةتقيل ةبقى ضيفأيعني  الزم

 ...يرجوكأ ةكفاي ...يا هند ةكفاي 

 يمشأو ةكون مؤدبأوال الزم ، تكلم كمانأ يمش من حق ...ليه ةكفاي -

عدام بيسألوه محكوم عليه باإلاللي  ده المذنب يخأيا  ...ةنا ساكتأو



محكوم عليا و نا بقى مأذنبتشأ ...إيه في نفسك ةمن باب الرحم

 ينفس ...تكلمأ ينفس ...إيه فينفسي  قولأ يمش عايزنو عدامباإل

 بالحب يوعدتن. ..كدبت عليا. ..انت كداب قولهأ ينفس ...صرخأ

ونشيخ مع بعض ونفرح . ..ننا هنكبر مع بعضإ يوعدتن ...ةالحياو

هنموت جنب اآلخر وفي  نشيل والدهم مع بعضو بالوالد مع بعض

ن متحسش ممتش قبليك علشا يوحلفتن. ..بعض على نفس السرير

. ..بتحكم عليا باالتنين مع بعضدلوقتي  ليه ...يمن غير ةبالوحد

 ....انت كدبت عليا ...قنااده ماكنش اتف ...أل ...ةالوحدو الموت

هتكلم أنا  نفسكفي  كده يبالش تعمل ...هند خالص من فضلك 

 ...معاه

. ..خدت القرارأنا خالص أ ...رجوك من غير ما تتكلم معاهأ إيهاب -

 ....ولاأل يبس يطلقن. ..تجوزخليه ي

بس  ...عايزاهانتي  اللي هعمل كلإني  وعدكأنا أ. ..طب يا هند 

 يتمسك يوحاولدلوقتي  سالم.. .رجعلكأوبعد كده األول  هكلمه

 ...نفسك

 
 .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ...إيه خباركأ ...هنداويزيك يا إ ...لوآ 

 ؟..عليك يطمن ...انتو ويسنا كأ ...الحمد هلل -

 كويس؟؟إنك  المهم انت متأكد ...نا كويسأ 

 ؟؟ن هند حكيتلكإواضح  ...هآ -

 ؟؟ينها حكتلإيه زعالن إ 

 يتحكو نها تحكيلكإ يده طبيع. ..مش زعالن خالص ...ال بالعكس -

كيد كلكم أو مش هتستخبىحاجة دي  نإل ...عمو كمانو لطنط

 .هتعرفوا

 ...سألك سؤالأبس ممكن  ...ةلكل حاجياااه ده انت عامل حسابك  

 !!اتفضل -

شافتها معاك اللي  نفس الست يه. ..انت عايز تتجوزهااللي  الست 

 منال مش كده؟؟

 ينإل ة؛عليك حاج يخبأانت بالذات مينفعش . ..إيهابشوف يا  -

 .ومش الزم مهما حصل نخسر بعض. ..خويا الكبيرأبعتبرك 

ا  ال  ما  يعمر يقل كأصدقاء ألنعلى األ .عمرنا ماهنخسر بعضطبع 

ا  كنت ...ختأاتعاملت معاك كجوز  أنا  بس، صديقو خأشايفك دايم 

 ...استخدمتها مع هنداللي الطريقة  زعالن من

 ؟؟ةطريق ينهأ -



وانت بتجهز طويلة  فترة حياتك مندي في  ن البنتإواضح  ييعن 

 ...للجواز منها بس خدعت هند

 ...لهابس ياريت متكنش قلت. ..يده حقيق ةيوأ -

 ...ةمتحطم يمهأكتر  حطمهاأمينفعش  ينإل ...اال طبع   

 ما تخيلت يوعمر، يرادتإعن  ةخارجحاجة دي  إيهابصدقنى يا  -

 بس هعمل ...تجوز على هندأإني  لو مجرد تفكيرو فكرأممكن إني 

اإيه   إيه؟ هشرحلكأنا  بس ...من قدراتكأكبر  بيكون الموضوع أحيان 

 ...كدهزي  ةا ممكن يحس بحاجالدنيفي  واحدأكتر  منتا

 ؟؟..ناأشمعنى إيعني  ليه 

خير لما عملت كتابك األالتاني  بالجواز يكنت بتنادإنك  انت نسيت -

 (.يبرضه هتجوز تان)

تروح  ةمكنتش بطلب من الرجالأنا  بس ...يمش ناسهنداوي  ال يا 

 نا كنت بطلب من المجتمع يشيل الحظرأ ...تتجوز على ستاتها

تضطره اللي  علشان الراجل ...عامله حوالين التعددي الل التجريمو

يضطر يلجأ أو  غلطحاجة  نه بيعملإميحسش التاني  ظروفه للجواز

 ...ةالمحرم ةللعالق

 ...يتجوز تانأمضطر أنا  طب ما -

 الفلزي  مراتك ست ...يعني ةناحي ينهأمن . مضطرإيه  ييعن 

باين عليها من  مشو نوثتهاأو ،برشاقتها ةنفسها ولسه محتفظ ةشايفو

 بالبنت وبالوالد ست بيتو مهتميه بيك، نها عدت التالتينإصله أ



 ةفراغهي  وال ...يتانإيه  عايز ...ربنا ةعارف ...مجتمع ةسيدو

 ...عين

فكارك لما الموضوع بقى يمس أانت غيرت  ...انت متحيز إيهاب -

 "الزم تعترف بكده"ختك أ ...قرب الناس ليكأ

وال حتى ، يختأن هند مش إانت عارف  ...بالش تستهبل هنداوي 

لشخصيات  ةسماء وهميأنكم مجرد إفاهم كويس و ،انت جوزها

 .خليتها تتكلمو اخترعتهاأنا  وهميه

بنتكلم إحنا  يبقى" ةننا شخصيات وهميإطيب لما انت بتعترف  -

 ....انت بتناقض نفسك وكتابكيعني . ..وانا بالذات بلسانك

أنا  ،وال علشانك يده علشان لتش الكتابنا معمأ. ..دم افهمآ ييا بن 

وشفت عواقب ده  ...خفت على جزء من الدين ليضيع ينعملته إل

( يبن عل) عهد المخلوعفي  تونسزي  ةشفت بالد مسلم ...بعنيا

زي  ةبتتنقل من بلد للتاني وشفتها عدوى، تحلل الزناو بتحرم التعدد

نفسه اللي  اجلخفت على الر ...ةالمغرب وغيرها من الدول المسلم

، بقى وزنها فوق الميت كيلوو هملت نفسهاأو هملتهأن مراته يعدد إل

 شفت الراجل ده ...نوثتهاأال و حساس برجولتهإ أيومبقاش عندها 

 ةهو مليان طاقو يعصم نفسهوتاني  نفسه يتجوزو هو بيتقطعو

 ...ره وبيهددهذالمجتمع بيحو هلها رافضينألكن مراته و ...شبابو

 مستقبلهاو حالمهاأعنه ب ةمراته مشغولاللي  ن على الراجلخفت كما

هو بيدور على و حياتها شفتهفي  13هو رقم و شفته، طموحاتهاو

 على، البيتفي  ةالسخن ةعلى اللقم ...ةالزوجو البيت والسكن

، يغلطأو  نه يصاحبإحل غير القي  هو مشو شفته، نثىاألالزوجة 

عليه  ةاته لسانها طويل ومنكدمراللي  على الراجلهنداوي  خفت يا



المطلقات والعوانس و خفت على األرامل، حلالقي  هو مشو عيشته

ست واحدة  المانع تشاركواإيه  وقلتلهم .ميلقوش شباب يتجوزوهم

عملت  ...جوزها بس بإرادتها مش غصب عنهافي  عندها دين

 دام عينهاأيام يوم من األفي  الكتاب ده علشان التعدد ميتحرمش

تحيز أوال علشان  يمعملتوش علشانك وال علشان ...نا يسألنا عنهربو

 ةمرهونو ةمسموح ةعملته علشان يفضل التعدد رخص .للراجل

صلها أيقول و مينفعش حد يحرمها ...القصر ةصالزي  ،سبابباأل

هنداوي  يا معملتشوش ...ظروفهاو ن ليها وقتهاإوينسى ، ةمش كامل

 ور على مبرر تستخبى وراهدتو عتتدل ةعايزاللي  ةعلشان الرجال

 ةور على زوجدنها بتإتصاحبها وتقول و تتعرف كل يوم على بنتو

وفي  يعرفواحدة  وال عملته علشان راجل يتجوز كل يوم. ..ةتاني

 السر وبعد كده يطلقها ويتجوز غيرها بعد ما يسرق شبابها

 ...هنداويفهمت يا  ...حقوقهاو

 الجواز ةمحتاج ةحال، كتير ةلرجافي  ةمتكرر ةحالأنا  بس ةيوأ -

 عارفإنك  رغم، انت خايف تعترف بيهاو، يحتياج جسدالالتاني 

 ...حاسس بيهأنا  اللي

عايز ، عنك ةتكلم بالنيابأإني  تحب كمان. ..؟إيه؟ عارف عايز تقول 

 ةحياو شباب ةطاقو ةرغب ةطاقو مشاعر ةن جواك طاقإتقول 

خر آدي  نإحاسس و لالحالفي  ةعندك حنين لنزو .تمردو جنونو

ن قدراتك إتعبان  ...خالص بيودعاللي  تلحق بيها شبابك ةفرص

ن المتهم إوواثق  ...قوى من كدهأإنك  وحاسس يبتصدو بتتالشى

المرأة  نفس .التكرارو المللو الرتابههي دي  حالتكفي  يالحقيق

 ...يه.. .يهحاجة  كل .حساساإلو نفس الصوتو بنفس الجسم

 ...بتروح ةالمتعو ةاللذو بتقل ةحماس بيقل والرغبال ...مفيش جديد

ترجعلك و فيكحاجة  كل يهتصحاللي  هي جديدةالالمرأة  نإحاسس 



. ..عنفوانك ةقمفي  ةلسإنك  تحسسكو ،ةمستخبياللي  كل قدرتك

 ...وال غلطهنداوي  صح يا

 .ن كلنا نفس الراجلإعرفت بقى  ...صح ةيوأ -

محدش فينا عايز يدفع  ...ينانألبس كلنا نفس الراجل الكداب ا ةيوأ 

يسدد لمراته تمن شبابها و ةالقديم ةال عايز يدفع الفاتور ...الفواتير

وال حتى  ...ةتمن جرحها وانهيارها النهاردو مبارحإووقوفها جنبه 

 ةزوجي ةويوفرلها حيا جديدةللست ال جديدةال ةعايز يدفع الفاتور

وال تاني  وال مصاريف تاني ةكلنا مش عايزين مسئولييعني ، ةكامل

نروح  ...لينا ةمتفرغواحدة  ،الحاللفي  ةعايزين عشيق...يعيال تان

واحدة  عايزين...متى تعوزناإهي  ليها وقت محنا عايزين ومش مهم

. ..ةوال حتى ضمانات تحميها من بكر ةوال شق ةببالش بدون تكلف

. ..هقهنزوفترة  يمه، ةحتى لوكاندأو  يجار جديدإ ةشق عليها ةكفاي

. ..مسئوليات أيمش عايزين ، مش عايزين منها عيال وال مشاكل

 ...مش عايزين وجع دماغ ...ةنيوالوال ضغوط منها وال من األ

رقص  ةنتفرج على حفل جديدةعند ال ينجر ةعايزين وقت الرغب

البيت في  ةبالفضيل ينحل ةونرجع بسرع ةونتخلص من الرغب ةخاص

 ...عايزينهإحنا  اللياوي هند مش هو ده يا ...األوالني

 .ورهذانت كده دمرت التعدد من ج، بس انت ليه اعترفت ...فعال   -

ربنا اللي التاني  مش ده الجواز، صل مش ده التعددأهنداوي  أل يا 

زي  ويكون مضطر، يكون راجل بجدتاني  يتجوزاللي  الزم .شرعه

ين مأراجل بجد ، حل غير كده أينه يتجوز ألن معندوش إماقولتلك 

 يمش ناو ...واثق إنه قادر على دفع الفوتير كلها، على بيته ووالده



من المسئوليات  يهرب يمش ناو، عنه ةحد يدفعها بالنياب ييخل

 .هنداويصح يا  ...بس ةبالمتع يويكتف

 

يعني . ..عدل بينهمأو نا هتجوزأ ...تاهت ولقيناها، طب خالص -

 .راجل بجدإني  ورليكأهدفع الفواتير و

مقومات  أيانت معندكش و ده جواز، مش حرب يمه ...ييا ابن 

معندكش وقت بسبب ساعات يعني  ...يتساعدك على الجواز التان

ده غير ، مش تعرف تفتح بيتينو دخلك الضعيفو ةشغلك الطويل

ناهيك عن عالقتك ، اومحتاجينلك جد    ةصعب ةمرحلفي  ن والدكإ

 كمل معاكبسببها مستحيل هتقبل تواللي  بهند ةالرومانسي

 .هتصمم على الطالقو

 ...يقرارها مش قراردي  ةالحالفي  يبقى خالص -

ومراتك ووالدك مبقاش ...بيتك بقى سهل عليكدي  ةياااه للدرج 

علشان حاجة  انت بتضيع كلهنداوي  يا ...عندك ةقيم أيليهم 

 .ةنزو

 ...ةمش نزو ...إيهابيا  ةمش نزو -

 ييستهلش تضحبرضه م.. .يحتى ولو كانت حب حقيق يخأيا  

وهللا . ..هتندم يصدقن. ..حققته طول حياتكاللي  علشانها بكل

احلفلك و استحملو اصبرو علشان بيتك يرجوك ضحأ.. .هتندم

 ...وهتشوف. ..40 ـبعد سن ال يهتنتهدي  ةن الحالإ



أوي  ةكفاي .ينا هعيش علشان نفسأ ...خدت القرارأأنا  إيهاب -

 ...علشانهم يضيعت عمرأنا  عليهم كده

 ةالتين)كان اسمه  ةالمدرسفي  زمان خدناها ةبقصيد يياااه فكرتن 

 وقالت، قررت تعيش لنفسها بسهنداوي  شجره تين يا، (الحمقاء

 ،الظل والثمر يبل لغيرلي  فوق طاقتها وليسنفسي  كم ذا أكلف)

، فال يكون به طول وال قصر يعلى جسد يظل ةمفصلإني 

 لكن (طير وال بشر يينتأفال ي يإال على ساق ةولست مثمر

صبحت وتد أمقدرش يستحمل شكلها بعد ما  يالبستانلألسف 

دفا بخشبها توقال يقطعها وي ملوش ورق وال فروع وال حتى ثمر

 ...كدهدلوقتي  شايفكأنا  (النار تستعرفي  جتسها فهوتاف) أحسن

راجع  ةمن بكرأنا و ...انت عايزهاللي  اعملهنداوي  خالص يا

 .سالم ...يالموضوع بنفس هخلصو ةالقاهر

 

 .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خ الضالاأل ةعود



كون جنبك أو من زمان يجآكان الزم . ..يمتأسف سامحينأنا  هند 

اللي  ينسوا كلو اخوات كتير بيعيشوا لنفسهمزي  أنالألسف  بس

تاني  مش هسافرإني  وعدكأو ...يسامحين يرجوكأ، حواليهم

ا  هاكونو  ...جانبكدايم 

بجد كنت  ...أوي يوحشتن ...إيهابيا  ةحمدهللا على السالم -

لكن  ...على طول يكنت بتكلمنإنك  ورغم ...أوي محتجالك

 ...مانباأل يبجد حسسن يوجودك جنب

 ...أوي بيتك جميل ةعلى فكر 

 ...يكان بيتاللي  تقصد -

 ؟؟...إيه ييعن 

 ...خالص قررت اتطلقأنا  إيهاب -

 موضوع الطالق ده مش سهل ولو .يتان يفكر يرجوكأهند  

 هو عايزهاللي  يبقى سيبيه يعمل. ..مصمم يتجوزهنداوي 

 .هيرجع ندمان ةن بكرإحلفلك أو، لوالدك يعيشو

واحدة  هو عايش معو فضل على ذمتهأيعني  ...إيه انت بتقول -

 ؟ ؟ةتاني

 إنك وانا واثق. ..دكأوالبس علشان خاطر ، نه صعبإنا عارف أ 

 .يهتسترديه تان

 ؟يعصابأو يفين مشاعر ...انا فينو طب ...يوالدإيه  يعنى -



 يالزم تفهمفعال  انتي  بس. ..بقولك الكالم دهإني  متأسفأنا  هند 

كمان ، يتان يتتجوز ييمكن هتفكر ربعين والعلى األ ةداخلانتي 

 يوال هتستحمل ...من غير جوزك ةالحيا يعمرك مهتسحمل

وال  ةالطمعان ةنظرات الرجال وال ةمطلقكليكي  نظرات الناس

لوحدك  ةالحيا يصعب تواجه ...صعب يا هند. ..الحاقدين ةشمات

 ...يدخل على والدكأو  يلمسكتاني  ن راجلإ يومستحيل هتقبل

ن والدك يعيشوا بدون إصعب و ذكرياتك يكمان صعب تنس

ما يكون  يام من غيريوم من األفي  وبنتك تتجوز.. .بوهمأ

تخليهم يحتاروا يعيشوا مع مين و صعب تحطميهم ...جنبها

 ...بس نفسكفي  يتفكرو جوزكزي  متعمليش يرجوكأ ...فيكم

 .وبسنفسي  هعيش علشانأنا  خدت القرارأأنا  إيهاب -

 كلنا نفس -، كالمه معاياهنداوي  ختم بيهااللي  ةيااااااه نفس الجمل 

انتي  لكن، ابتدىو ظلماللي  ن هوإوبرغم . ..-حمقاءال ةالتين

 نانيين مبتفكروش غيرأانتم االتنين ، بسو نفسك يبرضه اخترت

 مانخلفتوا عيال ووعدتوهم باألاألول  طب ليه من.. .نفسكم في 

 .هفكركم ةبكرو جوزك هتندمواو ييا هند انت يصدقين، ةالسعادو

سرع أالموضوع ده ب يننه ةمحتاجأنا  بقى ةرجوك كفايأ إيهاب -

 هوو تخليه يجيب المأذون معاهو مهوياريت تكل ...ما يمكن

 ...ياج

 .ةشوي يتفكرنفسي  كانأنا  بس ...هاكلمه ...حاضر يا هند 

علشان التليفون بيرن  يلو سمحت استنى ثوان إيهابطب يا  -

 .يارجعلك تانو رد عليهأهدخل 



 ...ياتفضل 

 .............................. 

 

 ...ده إزايحصل  ...ال مش ممكن ...مين معايا ...ةيوأ. ..لوآ -

 .حاال   ةجايأنا  طب ...يارب استر ...يا رب استر

 .ليه كده يوبتعيطإيه  يف ...يه يا هندإ 

نقلوه وجاي  وهو ةعمل حادث يمعاذ ابن، إيهابيا  يالحقن -

 .خر الشارعآعلى اللي  ةالمستشفى الخاص

 انا هكلمو ةبسرع يالبس ...ةشاء هللا تكون بسيط نإ ...يطب اهد 

 .حصلنايهنداوي 

 

 المستشفى يف

 

 .لسه مكلمه من ساعتينأنا  إيهابده حصل يا  إزاي -:هنداوي

 .جيت على هناو جبت هندو نا سمعت الخبر زيكأ ...معرفش -:إيهاب

 .ةيارب جيب العواقب سليم -هند

يه إ ...كيد هيطمناأوجاي  هو دكتور طارقآ ...يا هند ياستن -:إيهاب

 .يرجوك طمنأخبار يا دكتور األ

 ةمش سهلفعاًل  ةبس الحال إيهابيا إيه  قولكأمش عارف أنا  -:طارق/ د

 ...ربنا معاه... وال ألحاجة  عملأمش عارف هقدر 



 ...رجوكأأل يا دكتور  ...يممكن يروح من يابنيعني  ...إيه يعني -:هند

 . يبس رجعهول يخد عمر. ..يارب ...يارب ...ةحاج أياعمل 

 ده كل ...ةطريق أيرق حاول تنقذه برجوك يا دكتور طاأ -:هنداوي

كل ما وحياتي  بيعأممكن أنا  دا ...مطلعتش من الدنيا غير بيهحياتي 

 ...شوفه واقف على رجلهأملك بس أ

في  نإو، عندكحاجة  غلىأن حياتك مش إهنداوي  شوفت يا -:إيهاب

 ...يا هندانتي و ...احتياجاتكو غلى من رغباتكأ ...غلى منهاأناس 

حياتنا ناس ممكن في  ن فيهإ يفات عرفتاللي  عمرك ةمقي يعرفت

 .علشانهم ينضح

 ؟؟إيه؟ عرفنا بس بعد إيهابيا أيوة  -:هنداويو هند

 ةلحسن دول هيموتوا من الخض إيهابخالص بقى يا  -:دكتور طارق

 .بقىالحقيقة  قولهم

انتي  يا هانم ياتفضل ...خالص يا دكتور طارق علشان خاطرك -:إيهاب

نا بس قررت أ ...ةمحصلوش حاج، سليم، البيتفي  ابنكم ...جوزكو

ننا نعلمكم درس إاتفقت مع دكتور طارق و ،يكم فيلم عربفي عملأ

 .عمركم ما هتنسوه

 . مفيش حادثة وال حاجة ومعاذ سليم بجدإيه  يعني -:هنداويو هند

الدافي يا هند  بيتكم، ارجعوا بيتكم ااتفضلو ...ةمفيش حادثأيوة  -:إيهاب

بوسوا كل ركن في  ...الحيطانو الوالد ااحضنووهنداوي  يا ييتكم الدافب

 اهما بيكبروو بوالدكم اافرحو، فيها شجرة حب جديدة االشقة وازرعو

خر الرحلة آفي و ...والدهم اتشيلو ااحلموو ...دام عنيكم يوم بعد يومأ

 آآآآآخر نفس من الدنيا مع اوخدو، ويأبعض  ااضحكوا واحضنو

 ....سالم ...أوي توحشونيه ...بعض

.................... 

وياما جوا البيوت ، كل بيت عندناحكاية  ،هنداويهند وحكاية  دي

مش يعني ، ةومتكرر ةمتشابهحكاية  نهاإيفهم اللي  يبس الذك، حكايات

ومش ، يه مازي  يستمتع بيهااللي  والشاطر، عايشهااللي  هو بس

يهرب ويسيب أو  نه ييأسإلعيب بس ا، حسنأنه يحاول يخليها إعيب 

 ..............رادته وناس وافقوا يدخلوها معاهإاختار يدخلها بحكاية  وراه
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 جرير  ةمكتب جرايجون /د ةالنساء من الزهر الرجال من المريخ

 جرير  ةمكتب جرايجون /د بداألإلى  امعً  ةالمريخ والزهر

 جرير  ةمكتب فيليب ماكجرو/د ارمن االنهيالزوجية  كيف تنقذ عالقتك

 جرير  ةمكتب يسمول يجار/د كيف تسعد زوجتك قبل فوات األوان

 جرير  ةمكتب مايكل اتش ما كان الزواج ةدارإساسيات أ

 جرير  ةمكتب جوتمانأم  جون/نجاح الزواج دإل ةساسياأل ةالمبادئ السبع

 بيروت ةالثقافي ةالمكتب فان فلد/د ياج المثالوالز

 دب بيروت دار األ يحالم مستغمانأ دوت كومنسيان 

 دار طويق الرياض عبد المطلب حمد عثمان شهر العسلفي  ةمواقف محرج

 دار اليقين  يمحمد السيد الخولالزوجية  ةالحيافي  ةسرار الخفياأل

  ةدار الحضار ةنعيم الناعس ةسامأ بالمعروف بين الزوجين ةالعشر

 دار الحدث الرياض  سحاقإمحمد صالح  انت السبب يزوج

 دار الطرفين الطائف  عالفحمد األأعبد هللا /دالزوجية  ةالسعادإلى  الطرق

 دار ابن الهيثم  يسيد عبد العاط ةهب كل عروسينإلى  ةهدي

 دار الكتب يعبد هللا حامد البحير/ د يوميات اتنين مخطوبين

  ةدار الصحو يجمال ماض ةالجنفي  زوجان

  ةدار الصحو اعب الزواجمت عادل صادق/د ةمجموع

 ةدار الصحو الزواج ةروع 

 ةدار الصحو من يشكوأول  الزوج 



 ةدار الصحو محنفي  ةامرأ 

 ةعلى المواقع المختلف يمقاالت دكتور محمد المهد ةمجموع يجمالإ
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