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خلینا نتفق األول ان موضوع ...سموا كده و خلیكوا معایا واحدة واحدة                
وصعب جدا انكوا تالقوا ..الجواز و العرسان و تأخر الجواز ده موضوع حساس جدا

راحة یا ألن اللي بتتكلم فیھ بص....خصوصا بالنسبة للبنات..حد بیتكلم فیھ بصراحة
یا إما على انھا مسروعة ع الجواز ..إما بیتبصلھا على إنھا قلیلة األدب و ماتربتش 

عشان كده تالقوا بنات كتیر بتقول ..یا إما على انھا بارت و مش القیھ حد یتجوزھا..
انا قاعده في بیت أبویا ...یعني ھم اللي اتجوزوا كانوا خدوا ایھ..جواز ایھ بال نیلة ..

أنا ما بافكرش في ..ایھ اللي یخلیني أروح أتبھدل مع حد ماعرفوش,مة معززة مكر
لما .."و الجملة المستھلكة في كل األفالم العربیة ..الجواز دلوقتي لما أبني مستقبلي 

  مش عارفھ ایھ ذاتھا دي و تحققھا ازاي یعني""...أحقق ذاتي 
  
  

لكن أتحدي ان أي واحدة ..یمكن فیھ بنات كتیر لیھم طموح في دراستھم و في شغلھم 
على األقل ألن دي الطریقة الوحیده ..فیھم مایكونش طموحھا األول انھا تبقى زوجھ 

  اللي تخلیھا تبقى أم
  
  

  عدد البنات في مصر أكبر من عدد الرجالھ....نتفق بقھ على أسس تانیة مھمة 



 على البلوج ده مش دیمقراطي( دي نقطة أساسیة مش عایزة أي حد یناقشني فیھا 
و سیبوكوا بقھ من إحصائیات الحكومة اللي بتقولك عدد اإلتنین زي بعض ) ..فكرة

ألن دي إحصائیات عاملة بالظبط زي درجات الحرارة اللي بیعلنوھا في النشرة ..
و ھما ال یمكن یزودوھا  ..45یعني الناس بتحلف بالطالق ان الحرارة أكید فوق ال ..

  42 قاللي ممنوع یزیعوا ان الحرارة فوق الأنا لیا واحد صاحب بابا..38عن 
  عشان السیاحة ماتنضربش و السیاح مایھربوش

  
  

لیھ بقھ النسبة أكبر؟ ..موضوع نسبة اإلناث للذكور برده فیھا لعب بالطریقة دي
  أقولكم
  
  

یعني فیھ عائالت كتیرة ..موضوع الستات اللي بیقعدوا یخلفوا عشان یجیبوا الولد
و تفضل الست ...و ھكذا.. بنات وولد 6..بنات وولد5..ت وولد بنا4..تالقیھا كده

و ..یجیبوا یعمل بیھ ایھ؟ ماتعرفش ..تخلف تخلف عشان البأف جوزھا یجیلھ الواد
بیجي في اآلخر خایب و نایب و یقعدوا یدلعوا فیھ لما یطلع فسدان و یضیعھلم اللي 

بس أي حد ..موضوع تانيما علینا ده ...وراھم و اللي قدامھم و اللي جنبھم كمان
بیدرس أو درس في أي كلیة في جامعات مصر ھیالحظ ان عدد البنات في أي كلیة 

یعني ..في كلیتي مثال كانوا تلتین العدد بنات و التلت والد ..أكبر من عدد الوالد 
  الضعف

  
  

لھم یقعد( الرجالة بقوا حاسین بنفسھم و بیتكبروا على خلق هللا من البنات ..نقطة تانیة 
الزم تبقى ...و تلقي الراجل قاعد ھو و أمھ یتشرطوا ) في عینھم و عافیتھم یا رب 

هللا یخرب بیوتكم طب بص ..بیضا و شعرھا بني و عینیھا عسلي و شبھ نیللي كریم 
طب بالش بیقولوا الراجل مایعیبوش اال جیبھ ..لنفسك یا خویا في المرایھ األول 

أال أل البعید ھو و امھ ..ك انشاâ علبة ملبس طب شبرقنا كده و ادخل في اید..
یروحوا یشوفوا العروسة الغلبانھ اللي أھلھا صارفین علیھا الشئ الفالني و مكلفین 

و البت مافیھاش أي ..رایحین إید ورا و إید قدام ..قعدة التعارف دي شئ و شویات 
شویة على نجالء دي قالبھ ..أل أصلھا مش شبھ نیللي كریم قوي ..عیب و یقولولكم 

  تقولش حسین فھمي رایح یتقدم للبت..فتحي و انا مابحبش النوع ده 
  
  

زمان كنتوا تشوفوا في األفالم العربي أي بنت تدخل فرح و ..نككككتة..أل و األفراح 
و ما .. یتلموا علیھا الشبان و یبقوا عایزین یاكلوھا ..ھي البسھ شیك كده شویة 

تالقي كل أم ...دلوقتي نفس التجمعات بس بالعكس ..تخرجش م الفرح إال بعریس
إزیك یا ولد ..طارق ...قاعده ھي و بناتھا مراقبین الشباب و یاویلھ اللي یعدي جنبھم



أنا مش طارق یا طنط ...مش تیجي تسلم على بنات خالتك شوف بقوا حلوین إزاي؟..
ب ع النظر صحیح؟ معلش یا حبیبي العت...و أنا متھیألي كده حضرتك مش خالتي 

  یمكن ربنا یحبك و یبقالك نصیب معانا..طب ما تعرفنا على نفسك كده 
  
  

یا إما حد من صحابھ بیاخد بالھ م الكمین اللي وقع ..طبعا الواد یا إما بیطلع یجري 
  فیھ ویجي ینقذه على أساس في حد عایزة و كده

  
شان یبقوا واضحین طبعا ده غیر اللف اللي بیقعدوا البنات یلفوه حوالین العروسة ع

و لما بیقف اللف تالقیھم یزقوا في بعض أو ..لكل اللي في القاعة من كل الجھات 
و یحاولوا ..یعملوا انھم بیعدلوا للعروسة فستانھا أو طرحتھا عشان یطلعوا في الفیدیو

یمكن یعجبوا حد و یتكل على هللا و ینتشلھم ..یطلعوا في أكبر عدد ممكن من الصور 
  آلنساتمن عالم ا
  
  
  

و هللا البنات دول غالبة ..الكالم ده كلھ على فكرة مش المفروض تضحكوا علیھ
زمان ما كانش مطلوب من أي بنت غیر انھا تحترم نفسھا و تقعد في بیت أبوھا و ..

  تستنا العدل اللي بیكون في الغالب من إختیار أھلھا
تشتغل و تروح أفراح و یعني الزم تخرج و ..دلوقتي الكورة بقت في ملعب البنات 

أنا ..تزور أصحابھا ألن مسؤلیة إحضار عریس بقت ملقاه على عاتقھا بالكامل 
أعرف حاالت كتیرة أھل البنات بیتخانقوا معاھم خناقات لرب السما عشان یخرجوا 

و م الجھة التانیة المجتمع في حاالت كتیر و .. و یشتغلوا یا إما عمرھم ما ھیتجوزوا 
لقاھرة و األسكندریة مابیرحمش أي بنت تخرج مع راجل عشان خصوصا خارج ا

ده غیر ان الراجل نفسھ في الغالب ما ..تتعرف علیھ و یمكن یبقى فیھ نصیب 
  بیرضاش بیھا و یقولك عایز واحدة خام ال خرجت و ال اتكلمت مع حد غیري

  
  

تخرج من ده غیر العداد اللي بیعد من أول مات...طب بذمتكوا البنات یعملوا ایھ
یعني البنت تعتبر بدأت تعنس من أول ما یعدي علیھا سنتین أو تالتة ...الجامعھ 

  متخرجھ و لسھ ماتخطبتش
  طب نعمل ایھ.. سنة23أنا شخصیا بدأت أحس اني ھاعنس من أول ما كملت 

  
  

بصراحة المجتمع المنیل اللي احنا عایشین فیھ و اللي بیقیمالبنت بجوازتھا واللي 
و ع الجھة التانیة الراجل ..ة تبقة شاطرة واللي تتأخر یبقى فیھا عیب تتجوز بسرع



و ..من حقھ ینقي و یتشرط و یبقى مقطع السمكة و دیلھا و یتقال علیھ مفتح و مدقدق
   سنة18یبقى معدي األربعین و من حقھ یتجوز في أي وقت انشاâ واحده عندھا 

  
  

ھ و الضغط علیھم بیزید كل یوم والناس و البنات غالب..المجتمع ده ظااالم و مفتري 
  بتحاكمھم على حاجھ مالھمش ید فیھا

  
  

م المرة الجایھ كل بوست ھاحكیلكم على بلوة م البالوي اللي ..خلیكوا معایا بقھ 
  عشان تعرفوا احنا بنستحمل أد إیھ..اتقدمولي 

  
  

  سالم
  
  

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

  األول
أصل الموضوع " ..أمیر اإلنتقام" ماكان انور وجدي بیقول في حلو العنوان كده زي

بس اول موضوع ده كان فیلم ھندي و كومیدي ..كلھ أصال تحس انھ فیلم عربي 
  كمان
  

واحدة صاحبتي كانت لسھ متجوزة قریب و كنت لسھ حاضرة فرحھا من أسبوعین 
أصحابنا جابت كنت لسھ سامعھ خبر ان واحده من ..أتصلت بیا تطمن علیا یعني ..

یعني ..و ده موضوع یضایق قوي على فكرة ..عریس لواحدة تانیة صاحبتنا برضھ 
تفضل الواحده تقول و اشمعنى یعني ماختارتنیش أنا و مش بعید تقاطعھا و 

  ماتكلمھاش تاني أبدا
  

شایفة ,,أنا بأه مسكت صاحبتي اللي كانت طالباني في التلیفون و قعدت أرصلھا 
أمال مجوزینك لیھ؟ مش عشان ..طلعش منك انت حاجھ زي كده ما..الصحبات ؟

و كل شویة صاحبتي دي تحاول ..تشوفیلنا في اصحاب جوزك واال قرایبھ حد ینفع 
لحد ماراحت موقفاني بصرخھ ..تقاطعني و تسدني و انا ابدا منطلقھ زي الصاروخ 

نك كویسة و رقیقة یابت اسكتي بأه جوزي بیسمع م السماعھ التانیة و عایز یتأكد ا..
  عشان جایبلك عریس

  



 درجھ و بقیت أرق من أرق واحده 180و في لحظھ واحده انقلبت طریقة كالمي 
انتي عارفاني رقیقة طول عمري ..انتي صدقتي دانا كنت بھزر معاكي...تعرفوھا 

و اسمع صوت ..دانا أرق م البت اللي طالعھ جدید دي اللي اسمھا منى زكي ..
كتم ضحكة ع السماعة التانیة و ھي حساھا بتجز على سنانھا و ھي جوزھا یحاول ی

  بتقوللي عارفھ عارفھ ھو انتي ھتقولیلي
  

و لما اقول اتفقنا على معاد یمكن تعدي ع الرجالھ سھلة كده ..المھم اتفقنا على معاد
یعني دیتھا ایھ؟ ھیستحمى و ھیخلي أمھ تغسلھ القمیص و البنطلون و أختھ تكویھوملھ 

لكن في بیت العروسة اللي ھیا ..شغل كل اللي خلفوه عشان طلعة أھلھ البھیة و ی
تنضیف للسجاجید ..مسح لألرضیة..غسیل للحیطان ..ھیییصة ..المفروض انا 

و بعد ده كلھ متوقع من ..تنضیف للستایر و الشبابیك ..تلمیع للكاسات ..تسییق للسلم..
تزوق و نخش علیھم حلوة و بتبرق العروسة بعد كل المجھود المقندل ده انھا ت

عموما البنات ھیفھموا ألنھم عارفین موضوع بتبرق دي .. مفھومھ بتبرق دي ..
  ...بتاخد مجھود أد ایھ 

  
باضرب بطرف عیني كده ..ھو دكتور على فكرة ..المھم جھ المحروس ھو و أھلھ 

بسھ على بعضھ زي مایكون لم اللي ع الحبل كلھ و ل..یا سالااام ..لقیتھ البس لبس 
البیھ البس ..و تقریبا كده ماعندھمش مرایا و شكل أمھ و أختھ عندھم عمى ألوان..

و فوق ده كلھ كرافتھ كده الصراحھ ..بلوفر أخضر ..بنطلون أزرق ..قمیص أصفر 
جزمة بني لما اتجعص كده و حط ..أل و استنوا ..مش عارفھ أحدد بالظبط لونھ إیھ
قلت في نفسي مش ..آه و النعمة ...شراب نبیتي رجل على رجل بصیت لقیت ال

و أھو یبقى عریس تكني كلر زي ..مشكلھ بیقولوا الراحل مایعیبوش اال جیبھ 
ھو صحیح ودانھ مخاصمھ راسھ ...مشرق كده و مقبل على الحیاة..التلفیزیون الملون 

ربنا بس خلقة ..خالص و سنانھ بیحبوا بعضھم جدا لدرجة انھم راكبین فوق بعضیھم 
  المھم العقل و الشخصیة..یعني 

  
حلو مؤدب یعني و انطلقت امھ تعرفھ زي مانكون في ..أول ما بابا دخل راح واقف 

و بقلد ...قام ھو مكمل التقدیم و قایل ..عالج طبیعي ..الدكتور سامي ..برنامج
عمل ھو احنا عاملین برنامج مواھب و اال ده جاي ی..إیھ الھبل ده بأااااه ....فنانین

بابا برقلھ كده و قالھ آه أھال و سھال اتفضلوا و بص لماما بصھ ..انترفیو في كباریة
  معناھا إیھ اللي انتوا جایبینھ ده؟

  
أنا قاعده و ماسكھ نفسي م الضحك و ده منطلق بیتكلم على صوالتھ و جوالتھ في 

و فجأة  ..عالم التقلید و احنا قاعدین نبص لبعض و امھ شكلھا منشكح أوي من كالمھ
بابا خاف لیطلبني دلوقت و ھیبقى موقف محرج أول ..بص في الساعة و بص لبابا 

عمي ممكن أسألك حضرتك سؤال و تجاوبني ..لكن ده قالھ ..مرة یتعرضلھ
بابا فوجئ ..قالھ ھو التلفزیون ده شغال ؟..بابا قالھ بخوف كده خیر یا بني؟..بصراحة؟



 الحلیوة ده راح قایم و فاتح التلفزیون و قعد یقلب في فجأه..كده و قاâ آه یابني شغال 
و احنا قاعدین مذھولین و مش ..القنوات لحد ما جاب قناه كانت بتزیع ماتش للزمالك
شوت ..و ھوب و صوتھ علي ..قادرین نعمل حاجھ و امھ قاعده منشكحھ زي ما ھیا

ماما حبت ..قاعدین واحنا ...الحكم ده حمار بن كلب ..یااااه ..أیوة كده ..یا عم 
و هللا یا دكتور انا مش عارفھ انت ازاي بتابع الكورة ..تحرجوا بالذوق كده و قالتلھ 

  ده حتى الزمالك بقالھ مده مش كویس خالص..دي الیومین دول 
  

و عینیھ احمرت لدرجة ان ماما ..الواد فجأة سكت و لف كده لماما بالتصویر البطئ
إال الزمااالك ..بقولك ایییییھ ..الااااا ..ع الجعورة و ده راح راف..كشت في مكانھا 

على امي على أبویا علیا أنا شخصیا لكن الزمالك ..اتكلمي براحتك على أي حد ..
  أنا ال یمكن أدخل بیت الزمالك بیتھان فیھ..قومي یا ماما ..فاھمھ ..ألألأل 

  
 السخافات اللي عمال أكن احنا معدیینلك البالوي اللي انت البسھا و..70 في 60یابن 

كلنا فضلنا متسمرین مكاننا بابا یبص لماما و مش ....تقولھا عشان تبقى أخرتھا كده ؟
قادرین حتى یقوموا من مكانھم وانا األول اتحرق دمي و بعدین وقعت ع األرض من 

  ھم یبكي و ھم یضحك..كتر الضحك
  

تلھا أل طبعا انتي الجمیل بأه ان صاحبتي جایھ تاني یوم تسألني على رأیي قول
لقیتھا بتقول طب و ایھ یعني؟ عادي ماتبقیش ..و حكیتلھا ع اللي حصل..بتستھبلي 

صاحبتي دي قاطعتني و ما ..و لما أصریت ع الرفض..بس تقولیلھ انك أھالویة
  إزاي یعني أرفض عریس لقطة زي ده؟..رفعتش علیا سماعة التلیفون من یومیھا 

  
  صحیح إزاي؟

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

  
  

  أنا مش صفر ع الشمال......كلنا لیلي 
  
  

شفتوا أي تجمع عائلي ..قدیمھ یعني مش جدیده....مجتمعنا الحلو العسل ده بوشین 
عایز تطلع ایھ یا ..موجود فیھ ولد و بنت صغیرین؟؟ اول حاجھ بیقولوھا للولد ایھ 

و اللي عنده وعي شویة یمكن نص العیال المفتریة بتقول ظابط ..حبیبي لما تكبر
كب و البنوتھ ...جیل المستقبل بأه یا سیدي عنعمل ایھ؟..یقولك رئیس جمھوریة 
واال تتجوزي ابیھ ..نجوزك حماده یا سوسو لما تكبري ...الصغیره بیقولولھا ایھ؟؟؟

و الكل یتفتح في الضحك و ..أناھاتجوز بابا ..تبص البت بغباء كده و تقولھم ...خالد؟؟
  لص الموضوع على كدهیخ



  
و ...تسرحھا و تلبسھا الفرحھ و تزفھا ..و تطلع البت من صغرھا یجیبولھا عروسة 

بالمعنى !!! عروسة و عریس ...اي بنت في اي مجتمع تالقي اول لعبھ نفسھا تلعبھا 
  الطفولي مش بتاع الجامعات الخاصة و الورق العرفي

  
  

مبروك عقبال ..نجح في مرحلة ما یقولولھا و تمشي البنت في سلك التعلیم و كل اما ت
و لما تیجي تستشیر حد في الكلیھ اللي ..وعقبال عدلك یا حبیبتي ...مانشرب شرباتك

ھي البنت آخرتھا ایھ غیر ..یا ستي ماتشغلیش بالك ...ھتدخلھا بیبقى الرد الموحد 
  بیت جوزھا

  
  

د المتوقع منھا في و تفضل البنت تتشحن تتشحن طول حیاتھا على ان الشئ الوحی
  طب و لو ماحصلش.....الحیاة انھا تتجوز و تجیب عیال

  
  

  شوفوا معایا التلت حوارات دي
  ھو انت معاكي ایھ دلوقت؟؟:1م

  معایا جوزین غوایش و ماشاءهللا: 2م
  أل یعني معاكي عیال ایھ:1م

  ل انا لسھ ماتجوزتش: 2م
  یا عییییییني: 1م

---------------  
  توى تانيبیئة تانیة و مس

  وانت معاكي ایھ دلوقتي: 1م
  معایا ماجستیر و باحضر في الدكتوراه:2م

  أل قصدي معاكي عیال ایھ؟:1م
  أل انا لسھ ماتجوزتش: 2م

  یا عیییییییني: 1م
---------------  

  بیئة تالتھ و مستوى تالت
  وانت معاكي ایھ دلوقت: 1م
  4*4انا معایا شیروكي : 2م

  ین ایھ؟أل قصدي معاكي تشیلدر: 1م
  أنا لسھ ماتجوزتش..نو :2م
  ھاااانییییي..أوه ماي جود :3م

  



  
وال یوجد اي نجاح في اي مجال یقدر یحل محل ..ھو ھو الحوار في كل المستویات 

طب و اللي مش القیھ و اللي فاتھا القطر و اللي ...الزواج بالنسبة للبنت الشرقیة
  تروح تولع في نفسھا یعني؟؟..زمة یبقى مالھاش ال...بارت على رأي الناس مابتقول 

كل الناس ..ھي غالبا ما بتبقاش مستعده ال نفسیا و ال علمیا و ال اقتصادیا لللحظھ دي 
مابتالقیش حوالیھا .و ساعة لما مایحصلش ..بیقولولھا ھتتجوزي یعني ھتتجوزي 

  غیر نفسھا و بس
  
  

زم كل البنات یحبوا ال..بعد مالنسبة زادت و بقى عدد اللي لسھ قاعدین بالمالیین
نفسھم و یدوروا ع النجاح في كل األماكن و یعیشوا حیاتھم على انھا حیاتھم مش 

  على أساس انھا تتر لمسلسل لسھ مابتداش
  
  

ألنھ وقت الجد مش ..والزم المجتمع یبطل یحصر البنت في دور العروسة و بس 
ن ده الطریق الوحید و ھیقدر یعلھا حاجھ و ھیبقى ھو اللي جنا علیھا ألنھ فھمھا ا

و ھتحس ساعتھا ان مالھاش الزمھ و انھا صفر ع الشمال و ھتیجي ..مافیش غیره
  تعمل بلوج زیي كده و تقعد تشتكیلكم

  
  

لو ماتجوزتش وما جبتش عیال و ماقدرتش اتبع ..لو ماحصلش ..وانا من ھنا بقولھا 
صفر ع ......بدا أنا برضھ لیھ شخصیتي و حیاتي و مش ھابقى أ...خطة المجتمع 

  الشمال
*********************************  

  
  

  الثانـــــــــي
  ما احنا قلنا ھنمشیھا زي أنور وجدي بأه خالص

  
  

بس الصراحھ ..أوال الحكایة دي برضھ من فصیلة ھم یبكي و ھم یضحك ..بصوا بأه 
بما اني فتاه بس بقولكوا ایھ ..ھتشوفوا ..انتوا ھتضحكوا علیا أنا..یعني الصراحھ 

فبلیز بلیز ..ھھھ حلوة مھیضھ دي..و مھیضة الجناح..قصدي رقیقة رقیقة..ركیكة 
  بالش تریقة..

  
  
  



ماحكیتھاش ألي حد من أصحابي ..الحكایة دي مایعرفھاش أي حد غیر انا و ماما 
حكایة ..حصریا على بلوجر ...یعني ابقوا اتفشخروا قدام كل أصحابكم باألمتیاز ده ..

  اقرا الحادثة..إقرا الحادثة .. التاني ل عایزة أتجوز العریس
  
  
  
  

عارفین ایھ احساس واحده و ھي ماشیة في الشارع و تحس ان حد ...مقدمة..احمم
أل بیبقى فیھ كده كیمیا زي مابیقولوا األجانب ..مش معاكسھ یعني و كده ..معجب بیھا

یمشي ..واحده في الشارعواحد یشوف ...و على فكرة فیھ جوازات كتیر بتبدأ كده ..
ابن عمي عمل كده و البت ..یعرف ساكنة فین و یسأل علیھا و یخطبھا ..وراھا 

قام ھو اتكیف قوي و قال البت .. أیام 3علم على صداغھ ..لسعتھ حتت قلم على وشة 
ھي صحیح بعد كده اتضح ..آه و النعمة..دي واضح انھا مؤدبة و متربیةوراح خطبھا 

بس و هللا الراجل .. علیھ في كل المواقف مش في الموقف ده بس ان ایدیھا بتطول
واال بالش دي في مقام عمتي ...و بیلعن أبو ..مبسوط و بیحلف بالیوم اللي شافھا فیھ

  برضھ
  
  
حسیت بكیمیا م اللي كنت بقولكم علیھا ..المھم أنا یوم نازلھ من البیت رایحھ الشغل

اتدیرت بسرعھ كده في الخباثة لقیتلكم راجل ..حسیت ان فیھ عین ھتخرم قفایا ..دي 
ماسك ف ایده شنطة سودا و البس بدلھ و كرافتھ و .طول بعرض بارتفاع..انما ایھ 

عامل كده زي العیال اللي كانوا بیطلعوا في إعالنات جمعیة شباب ....نضارة شمس
المھم ..؟فاكرینھم " ھو..ھو ..قوام جینا ..شباب الجیل "المستقبل بتاع جمال مبارك 

استنیت شویة ع المحطھ و بعدین ..الواد كان حلیوة و انا قلبي ھفھفلھ أول مالمحتھ 
قلت الشیاكھ دي كلھا ھتركب مكروباص ..ركبت راح راكب ورایا..جھ المیكروباص

بس كنت ..یا حلولي یا حلولي....و جھ كمان قعد جنبي ..أكید في األمر إنا ..لیھ یعني
باللي ف رجلي و الیھمني ال شباب .. أنا ماعرفش أبویا خایفھ لیعاكس و ساعتھا

بیمیل ..بس القیتھ في نص المسافھ كده ..المستقبل و ال جمال مبارك وال حاجھ أبدا
لو سمحتي ممكن أسأل حضرتك على حاجھ ..علیا و بیقول باسلوب رزین كده 

لھ بس برضھ مش سھ..باتسطل لما حد یقولي حضرتك ... وانتوا ماتعرفونیش..
یعني كنت عایز أسأل بس ...خیر بمناسبة ایھ ؟..صدرت الوش الخشب و قلتلھ ..یعني
واضح انك مش مخطوبة وال متجوزة مافیش دبل في ..ھو حضرتك مرتبطھ ..

حضرتك تاني یا ..(بس اإلرتباط بأه الزم أتأكد منھ من حضرتك ..ایدیكي 
ن انا ماعرفكش و مش متعوده وهللا الكالم ده مایتقالش في مواصالت و بعدی)..حلولي

طب یعني أنا لو معجب بحضرتك و عندي نیھ أتقدم رسمي ..أكلم حد ماعرفوش 
أصلي بصراحھ متابعك من مده بس دي أول مرة أتشجع و أحاول ..أعمل ایھ ..

الزم ..بس برضھ على مین ..ده واقع بأه..یاحالوة یاحالوة متابعني من زمان ..أكلمك 



ھو ..ضرتك متابعني زي مابتقول تبقى عارف بیتي و عارف بابایا و هللا لو ح..أثبت 
لو سمحت ماتحرجنیش اكتر من كده ..الوحید اللي ینفع یتكلم في المواضیع دي 

یاسالم ....الحقیقة انت كده أثبتیلي اني أحسنت اإلختیار...جامده جامده یعني ..
صدیتھ آه بس ..ا صح و میة میة لحد كده األمور كلھ..ھو ده الكالم ..هللا هللا ..یاسالم

  .سیبتلھ سكھ مفتوحھ یعني ..كمان قلتلھ كلم بابا
  
  
  

األجرة یا أبلھ واال ..الواد بأه التباع راح شاخط فیا في اللحظھ دي 
دانا عمالھ أترسم من ساعتھا تبعتر كرامتي كده ..یابن اللذینا ...ھتركبواببالش

خ بأه راح بسرعھ مطلع فلوس و محاسبلي جیت أمد ایدي جوه الشنطھ لقیتلكوا األ...؟
أنا ال یمكن أقبل واحده ھاتقدملھا تدفع و انا موجود ..أل بأه اسمحیلي ..أل مایصحش ..

ھیتقدملي خالص أیوة كده ھو انا صحیح ماعرفش ھو ..وجون وجون وجون ...
ن من بیشتغل ایھ و اال عایش فین واال بیقلد فنانین واال ایھ نظامھ بس الجواب بیبا

  .عنوانھ
  
  
  
  

أنا ..أول ما المكروباص وقف لقیتھ نزل معایا في نفس المحطھ و بصلي و قاللي 
الدم ضرب ...واضح قوي انك ماعاكیش فلوس..حبیت أنقذك یعني في المكروباص 

واضح ان شنطتك فاضیة آخر الشھر ..ولھ انت ھتتمنظر علیا واال ایھ ؟..في نافوخي
مین اللي ..بصتلھ بذھول كده و قلت لھ ..روباص تنفعك بأه یاال وفرتلك أجرة المك

قالي .. جنیھ300انا عمري مامشي بشنطتي فیھا أقل من ..قالك الكالم الفارغ ده 
الدم كان خالص قرب یطلع من نافوخي زي ..الااااماصدقش..باستھزاء كده 

- 100-50أھھ حتى شوف ..رحت مطلعھ كل اللي في المحفظھ موریاھولي ..النافورة
200-220  

و بصلھا كده و عدھا و قاللي آه صحیح انتي معاكي فلوس ..لقیتھ مد ایده اخد الفلوس
  أھھ
  
  

و قاللي انا ھاخلیھم معایا بأه سوفینیر ..و في لحظھ راح مطبقھم و حاطتھم في جیبھ 
ماستوعبتش و قبل ما آخد فرصة أقول كلمھ واحده كان راكب ..لحد لما آجیلكم البیت 

فص ملح و ..على موتوسیكل شكلھ كده كان ماشي ورا المكروباص و ھوا ورا واحد 
  داب
  
  



زي اللي اتدلق علیھ جردل مایھ مش ..أختكوا بأه واقفھ في وسط الشارع ھابالاااااااااه 
فضلت ...مش عارفھ أصوت واال أطلع أجري وراه واال ألطم على وشي ..نضیف

وح فین والعربیات تقعد تزمرلي و واقفھ یجي خمس دقایق في الشارع مش عارفھ ار
لما تالقیني مسھمة تقریبا اللي سایقین یقولوا في نفسھم دي یا اما طارشھ یا اما 

و العیال الصغیرة ... و الناس تعدي تبصلي..مجنونة یا اما م اللي بیبیعوا منادیل 
  بابا بابا ھي الست دي عاملھ كده لیھ؟..یشدوا في ھدوم أھالیھم 

  
  

و على وشي تعبیر كده ..ده لفیت و دخلت المستشفى اللي باشتغل فیھا بعد شویة ك
و فجأه ..قعدت ع المكتب ..دخلت الصیدلیة..زي تعبیر العمده اآللي بتاع زمان 

حد زعلك ...فیھ ایھ؟..مالك ..و العیال زمایلي اتلموا حوالیا..انفجرت في العیاط .....
  حد كلمك؟..

  درتش أقولھم غیر كلمھ واحدهمن بین العیاط و الشحتفھ ما اق
.................................................  

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

  اتسرقت
  عااااااااااااااا

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

  
  

  التــــــــــــالت
  هللا یرحمك یا أنور و هللا لیك وحشة

" حشریة"صحبة ماما طنط ..آه آه نسیت أقولكم ..ھي مین؟...قولكوا ایھبت..المھم 
جابت لي ) حشریة ده النیكنیم اللي صحابھا األنتیخ بینادوھا بیھ ..اسمھا شكریة ..(

  عریس
  راااااجل...عریس ایھ یا براید 

  موتوسیكل؟..أیوة طبعا ماھو الزم یبقى راجل امال ھتجوز ایھ
   عاقل وراسي و بیفھم في كل حاجھأل قصدي ھیبة كده و مركز

  عموما جایز..الصراحة لسھ ماقابلتش النوعیة دي قبل كده ..أشك ..عریس و بیفھم ؟
ھیجیب ..و ده ھییجي أمتى و مع میین؟..قصدي شكریة شكریة ..ماشي یا طنط حشـ

  مامتھ معاه
  یا حبیتشي بقولك راااجل..مامتھ؟ھي ھي ھي

  ما ھو الزم یبقى لھ ام...ابھ لوحده؟؟أیوة یعني أبوه تكاثر ذاتیا و ج
جدا و رأیھ من دماغھ و مابیدیش ودانھ لحد و " مستكل"ال یا براید الزم تفھمي ده 

  معتمد على نفسھ اعتمادا تاما



  انا باموت في النوع ده..و رأیھ من دماغھ و مابیدیش ودانھ لحد " مستكل.."هللا
محمد ریاض ..نیر في لیالي الحلمیةشریف م..أحمد عبد العزیز في المال و البنون 

  )الوحش(في أي حاجھ مثلھا قبل مایتجوز
یا سالم بأه لو سنانھ مزاحمھ ..باموووت في النوعیة دي..الصراحة جسمي قشعر 

بعضھا زي نبیل الحلفاوي و اال ودانھ واقفھ زي حمدي قندیل و اال بلغد زي عمرو 
  موسى

قى لیھم دیفوھات زي دي و ھو ده اللي الرجالة اللي لیھم شخصیة و ھیبھ الزم یب
أنا عایزة واحد وحش مش ..و بعدین انا اتعقدت من الناس اللي شكلھا حلو ..بیمیزھم

  عایزة بتوع لجنة السیاسات خالص
  
  

نضاااافنا الشقة و نفضنا السجاد و غسلنا الستایر اللي كانت لسھ ..و جھ الیوم الموعود
مش في ..بستھ و حطیت مكیاج نص نص مغسولھ من یومین و كویت الطقم و ل

لو طلع من اللي مابیحبوش المیكاب الكتیر و قلب وشھ ..أل في الكوانتیتي .الكوالیتي 
أما ) ..ھو اللي جابھ لنفسھ(أخش أغسل وشي واطلعلھ زي ما ربنا خلقني..و امتعض 

لھ عندي صباع روج بطعم الفراولة ھاخش أك..لو كان من اللي بیحبوا التكني كالر 
  عروسة فول أوبشن أھھ..ما حدش یغلطني بأه ..كلھ 

قاعدین مستنیین سمعنا صوت رجلین ع السلم وھوب رن الجرس رننننة رزییییینة 
  یا سالم الكبیر كبیر برضھ..قووووي

  
یااااسالااام حاجھ كده بتاع مترین و نص طول بعرض و عارفین كل ..دخل م الباب 

یاسالم زي ماتكون أبواب السما كانت ...مرو الدیفوھات بتاع نبیل و حمدي و ع
  سنان ایھ وودان ایھ و لغد عسسسل ماحصلش تحس انھ شایل فیھ الخزین..مفتوحة 

ایھ ده وزیر ..البس بدلة مقلمة تقلیمة خفیفة كده و كرافتھ شیك و نضارة طبیة 
  المواصالت یا خواتي

  
الراجل ھیبھ كده و .نھ قوي وانا فرحا..واحنا كلنا لسھ واقفین ع الباب بنبص لبعض 

یمكن تالقي بنات كتیر تقوللك الزم ..یخض و یحسس الواحده انھا جنبھ وال حاجھ 
كل اما تقلب البنت و تنفضلھا كل اما ..لكن خدوھا مني حكمة ..احس بشخصیتي 

قصدي كل اما تنفض للبنت كل اما ..سوري ..أل أل مش دي الحكمة ...تنفض جیوبك
احنا لسھ واقفین ع الباب و ده مد راسھ من جوة ..وة ایوة ھي دي ای..تقع فیك اكتر

  اتفضلوا..اتفضلوا یا جماعھ واقفین بره كده لیھ..وبصلنا 
  

ایھ اللي انتي ..اتحركنا كاننا تحت التنویم المغناطیسي و بابا بیبصلي نظرة معناھا
  ...عاااااا.ابا بحبھ یا ب..وانا ابصلھ نظرة معناھا ..جایباھولنا یتأنزح علینا ده 

  
  دخل و قعد و حط رجل على رجل و احنا واقفین



  بصلنا و ابتسم ابتسامھ انیقة و ھزلنا راسھ اقعدوا اقعدوا
قعدنا قداموا مبھورین بنبصلوا زي ما مرات عم محمد البواب بتبص لجوزین 

  الغوایش بتوع مرات عم مصطفى المكوجي
قعد یبصلي كده و ..ا قاعده علیھقاعد ھو ع اكرسي اللي في وش الكرسي اللي ان

یبص للفازة اللي ع الترابیزة اللي في وسط الصالون و فجأه بدون مقدمات راح قایم 
  وقاعد تاني..شایل الفازة بالورد اللي فیھا و حاطتھا ع البوفیھ

ملحوظة بابا بیظھر على _ ظھرت على وشة واضحة جلیة 1111بابا بصلھ و ال
بص لبابا و -  العادیة خصوصا لما بیبقى متغاظ زي الناس111 مش 1111وشة 

  ..أصلي مش عارف أشوفھا كویس:ابتسم برضھ اإلبتسامھ األنیقة
  
  

ومش عایزة نباھة ھو كان شایف وشي یبقى كان عایز ..دي طبعا اللي تبقى أنا
و واضح ان بابا كمان وصل للنقطة دي بتفكیرة ألن ...یا نھار اسود ....یشوف

ص قربوا یندمجوا و یبقوا خط واحد طویل فوق مناخیره اللي حواجبوا كانوا خال
  احمرت و بقھ اللي كان مكرمش ألنھ واضح انھ بیجز على سنانھ

  ماما مدت ایدیھا و طبطبت على ایده یعني استنى لما نشوف أخرتھا ایھ
  بابا بصلھا یعني ده واضح انھ بجح و عینھ یندب فیھا رصاصة

  جیل الدش یا سیدي..لرجالة كلھا بقت كده رفعت حواجبھا واتنھدت یعني ا
  
  

كل ده و اختكوا قاعده غرقانة في عرقھا و ھو مركز قوي مش عارفھ في 
  ومش عایزة أعرف...ایھ؟

  ..وفجأة برضھ و بدون مقدمات تاني اتفتح في الكالم 
  وبیشاور..لو سمحتي ممكن أعلق على حاجھ 

و ینط في كرشھ و ماما شایفاھا بابا اتحرك بتحفز عشان یقوم بتصرف أبوي لطیف 
  بدأت تطلع رجلھا من الشوز تحسبا إلحتمال استخدامھا كدعم معنوي بابا یحتاجھ

  
  تعلق على ایھ

  ضوافرك
  ھااه؟

  ضوافرك
  مالھا

  انتي لیھ بتقصیھا مدوره مش عارفھ ان المربعھ ھي الموضھ
  ھي الموضھ في الدھب ایھ دلوقتي األصفر واال األبیض؟

بیض اللي انتوا داھنین بیھ األوضھ ده ھایل و اللون اللي انتوا داھنین بس اللون األ
  بیھ البیت كمان

  ھو البیت ده تملیك واال ایجار؟



  ایجارات الشقق بقت غالیة قوي على فكرة الیومین دول
  الیومین دول ساقعھ شویة باین الشتا داخل بدري السنة دي

 موالید تسعھ و عشرین فبرایر وباحتفل انتوا عارفین ان السنة دي سنة خبیثة أصل انا
  بعید میالدي كل أربع سنین مرةھاھاھا

  مرة واحد جھ یقعد على قھوة قعد على شاي ھاھاھاھا..
  الشاي بتاعي خفیف یا طنط على فكرة و بمعلقة سكر واحده

  
  الشاي خلص من عندنا یا حبیبي..ماما بعد ماتاكدت انھ أھبل صدرتلھ الوش الخشب

  
  طب خالص نخلیھا قھوة ..الشاي خلص

  ھي القھوة اللي تحت البیت دي مش عاماللكوا ازعاج
  اصل ازعاج الناس ده اسوأ حاجھ في الدنیا خصوصا الكالم الكتیر

  ..كتیر قوي المكیاج اللي انتي حطاه یا آنسة
  اإلسم دایما مھم..آنسھ انتي برضھ ماقولتلیش اسمك ایھ 

أصل .. كویس بیخوف الحرمیھ یجوا الناحیة ديالقسم بقھ اللي جنبكوا ده بیحمیكوا
  الناس خالص ھتاكل بعض

  ھو انتوا ھتاكلوا ایھ النھارده انا شامم ریحةملوخیة باألرانب
األرانب بقت سھلة دلوقتي على فكرة الواحد یدخل بمیت جنیھ في البورصة یطلعلوا 

  ملیون یعني.. بأرنب
رف اتأخرت لیھ على ماجابتني ملیون مرة أقول لطنط شكریة عایز عروسة مش عا

  ھنا
  :بابا فرملھ 

  بره...أنا عارف
  

  نعم یا عمي قصدك السفر بره أل انا مش ناوي أصلي
  

  أطلع بره ماعندناش بنات للجواز..بررره
  

  یا جماعھ حد..أمال دي ایھ..بتھزر یا عمي ..ھاھاھا 
  ھاتجوز واحده ماعرفش اسمھا..یقوللي اسمھا ایھ 

  
  دناش بنات للجوازانا قلت بره ماعن

  
  ..بتھزر أكید مقلب.مش فاھم حضرتك بتتكلم بجد

  آه شوفتوا برنامج مقلب دوت كوم
  
  



و ھنا قرائي األعزاء وصل ارتفاع الضغط ببابا حدا لم تشھده البالد من قبل و قام و 
 سنة بحمل البیھ العریس المترین و نص 62 سنتي و عمره 170ھو الذي یبلغ طولھ 

  من الصالون لباب الشقة و زقلھ ع السلم و سمعناهده ھیال بیال 
  بیتدحررررج دحرررجھ رزیییینة جددددا

  
  
  

  و العاقبة عندكم في المسرات
  

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

  أسئلة مجنناني
  بصوا باه انتوا صحابي

   شھور كده4- 3عشرة یعني یجي 
الناموسة اللي دخلت دماغ جاوبوني لو سمحتم على شویة أسئلة بتزن في دماغي زي 

  قارون و قعدوا یضربوه بالجزم على نافوخھ عشان یموتوھا و في اآلخر موتوه ھو
  ھابقى أحكیھولكم بعدین..مش عارفین موضوع الناموسة ده 

  المھم أفھم باه
  ھو لیــــــــھ الزم یبقة فیھ فرق كبیر في السن بین الست و الراجل المتجوزین؟

  الراجل یعني بیبقى متحكم في الست عشان أكبر منھا؟...ایھ الفكرة یعني؟
  طب ھو مین في مصر بیمشي كلمھ على مراتھ؟

  مستحیل....طب لو أكبر منھ
  مش ممكن...طب لو قده بالظبط

ده حتى سنة .. ال برضھ ولو...طب لو ھو أكبر منھا بشھر أو اتنین أو حتى أربعھ
  بحالھا مش كفایة

  طب لیھ؟؟
 شباب صغیر في السن و شخصیتھ أحسن بكتیر و أقوى من مش ساعات كتیر تشوف

  واحد عدى األربعین
  أصغر منك بعشر سنین و تمشیك ع العجین ماتلخبطوش؟55و ساعات واحده 

  یعني مش مسألة سن
المستمرة في دماغنا كلنا في ..المستقرة ..المتمكنة ..یبقى ایھ الفكرة المتأصلة 

  الموضوع ده
  

  طب حاجة تانیة
  

  بع التالتین ده؟؟ایھ بع



   یبقى لسھ؟29 سنة تبقى عنست و اللي عندھا 30لیھ اللي عندھا 
  اشمعنى یعني الراجل لحد األربعین یبقى صغنتوت و قمر و حبوب

  و البنت تبقى قرشانة و عانس و فاتھا القطر؟؟
  قطر یبقى یشیل اللي یقول كده انشاء هللا

  طب سؤاااال كماااان
  معلش..تقلت علیكم 

  ؟22 سنة عایز یتجوز واحده عندھا 45-40-38أه كل واحد حتى لو عنده لیھ ب
  كخة؟ ...30 و اال حتى 26 و اال 25مالھا اللي عندھا 
  مش ضروري ممكن تبقى قفل..تبقى روشة ...عایزھا صغیرة لیھ یعني 
 14ماتالقیش یا فندم مش مضمونة حتى لو عندھا ...تبقى خام و معرفتش حد قبل كده

  بس برضھ ممكن آه..ن أل ممك.. سنة
  یا أخي ده كلھ بأمر هللا...مش ضروري برضھ ...ھتخلفلك عیال كتیر

  أمال ایھ؟
  ایھ الفكرة في الكالم ده كلھ؟

  فھموني یمكن أفھم معاكوا..انا مش بس باعترض 
 أسامي یعملوه بعدي و ناس یعملوه مجاملة عشان 5كان ممكن أعملھا تاج و أكتب 

  مایحرجونیش
ھي فاكرة نفسھا ایھ یعني تقولي أعمل التاج ..حلف ماھي عاماله و تقول و ناس ت

  ھزلت...أقوم عملھ على طول؟
  

  فمن غیر تاج و ماتاجشي لو سمحتوا جاوبوني و فھموني أسباب الكالم ده ایھ
  و اال ھیبقى مصیري زي مصیر قارون أو شجرة الدر

  
  اإلعدام ضربا بالقباقیب

---------------------------------------------------------------  
  تصحیح

  
الشكر لمصعب الخیر و ..اللي اضرب بالجزم على نافوخھ ھو النمرود مش قارون
  أكتب بالرصاص على التنبیھ

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

  
  الرابــــــــــــــع

  بقیت رخمة أنا و اسئلتي كتیر أنا عارفة...أوال أسألكم سؤال
  انتوا بتعملوا فیا كده لیھ؟.... ھوسؤالي

  ھتبقوا انتوا و الزمن؟
  انا قلت أعمل بلوج و أالقي ناس تفھمني و تصبرني



یا رب ..یقوم كل شویة حد یطلع یقوللي یا رب ماتتجوزي عشان تفضلي تكتبي
  تفضلي كده على طول عشان نفضل نقرالك

  
  لییییھ یا جمااااعھ كده؟

  جوازي یدایقكوا في ایھ؟ھو ..لیھ عایزین توقفوا حالي
  اكونش خدیجة و مش عایزینھا تتجوز جیمي؟

  
  غریبة وهللا؟

  
یمكن دعوات الناس اللي بتقول یا رب تتجوزي تعادل دعوت اللي ..یالال معلش

  بیقولوا یا رب ماتتجوزیش
  ملح+ماء=قلوي+و حمض

  و ملحھ في عین اللي مایصلي ع النبي
....  

  اتكمآخر سؤال و حی...سؤال كمان بأه
  

  افتحوا ورقة األسئلة و امسكوا األقالم
  اذكر خمس أوجھ للتشابھ بین طنط شكریة و تنظیم القاعدة

  
  ایھ؟

  غلب حماركم
  

  أقولكم اللي قدرت اتوصللھ من اوجھ التشابھ دي
  

ممكن على فكرة تتفق مع القاعدة بس طنط (اإلتنین سواء اختلفنا معاھم أو اتفقنا:أوال
اإلتنین نتیجة أفعالھم انفجارات و دمار و غالبا بیبقى فیھ ..نأیا كا)حشریة مستحیل

  طرطشة دم كمان
  

تالتة و یمكن سنة و بعدین یطلعولك بقنبلة ..اتنین..اإلتنین ممكن یغطسولھم شھر:ثانیا
  أكبر من اللي قبلھا

  
  انھم اإلتنین ساعات یبقى التفسیر الوحید لیھم ھو نظریة المؤامرة: ثالثا 

و طنط حشریة ساعات یتھیألي انھا ..ت یتھیألنا انھا من صنع امریكاالقاعدة ساعا
بتعمل اللي بتعملھ ده عشان یمكن زمان كان عینیھا من بابا و دلوقتي فرصة تنتقم 

  منھ و ترفعلھ الضغط
  

  فكروا فیھا انتوا بأه انا بصراحة مافییاش مخ: رابعا و خامسا 



..........  
  

مقطم و قدامي كریم متشحتف و عینیھ حمره زي انا بأه كنت قاعده كده فوق ال
  الطماطمایة من كتر الدموع

  
  أرجوكي یا براید الزم نتجوز انا مش ھاقدر اعیش من غیرك

  مش عارفة أقولك ایھ یا كریم الموضوع خالص خرج من ایدي
  طب انا مش فاھم لیھ باباكي كارھني؟

  فیش فایدهحاولت و هللا حاولت كتیر و ما..اعمل ایھ بس یا كریم 
  طب بس خلیني أقعد معاه و انا اكید ھاقنعھ

  تقنعھ ازاي بس یا كریم انت عارف بابا ماعندوش تفاھم
  طب یعني انا ذنبي ایھ انھ شافني و انا باحضن منة و ھي البسھ القمیص األحمر؟

  ھو بابا بس اللي شافك دي مصر كلھا شافتك
  طب أعمل ایھ بس؟
  ھو فیھ حل واحد

  ایھ ھو؟
.  
.  
.  

  ماتجیبھاش معاك في الفیلم الجاي
  

  یا براید..براید..فجأه المقطم كلھ بیتھز 
  أیوة یا كریم أنا معاك اھھ

  هللا یقطع كریم عبد العزیز اللي ھیجننك ده..كریم مین ؟
  مین اللي بیھز الجبل؟..هللا 

 جایھ..كریة..قومي یا بنت تعالي شوفي طنط حشـ..قومي انا مامتك ..جبل ایھ یا ھانم
  عایزاكي في موضوع

  قمت بتأثیر الصدمة من النوم
  بأه یا ربي أجي من المقطم و أسیب كریم عشان طنط حشریة دي؟

  قومي البسي یاال و طشي وشك بشویة مایة و تعالي قابلیھا..بس یا بت بالش قلة أدب 
  یا فتاح یا علیم یا رزاق یا كریم

.......  
  

  ازیك یا طنننط
  جایبالك حتة عریس..كالم كتیر یا برایدمن غیر ..أھال یا أمورتي

  راجل و رأیھ من دماغھ و أبوه تكاثر ذاتیا و جابھ لوحده..عارفة عارفة 



دا عریس قمممر ..یا بنتي الكالم ده مافیھوش ھزار..ینیلك یا براید ..ھھھھھھھھ
  مافیش في جمالھ اتنین

  ة السیاساتبقولك یا طنط انا مابحبش الحلوین دول من یوم الراجل بتاع لجن
لجنة سیاسات ایھ یا حبیبتي انت لسھ ماصحیتیش واال ..هللا یفضحك..ھشششششش

  ایھ؟
  )دي ماما و ھي بتجز على سنانھا(

قولیلي بأه یا طنط عنده كام سنة العریس ..معلش لسھ مافقتش قوي یعني.آآه..اآآه ..أ..أ
  ده
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  ?كویس و عایش فین
  في دبي یا حبیبتشي بلد الشوبنج ھھھ

  ھیعیش فینو 
  ھناك برده

  مااشي و بیشتغل ایھ باه؟
  ھو یا حبیبتي كان معید في تربیة ریاضیة و من كتر عبقریتھ طلبوه یدرس في ھندسة

  
  نعممممممممممم

  ازاي یعني؟
  ھو انا نمت أد ایھ؟..ماما 

  ھي الدنیا بتتغیر كده في ساعة زمن ؟
  

ه لما تقعدوا مع بعض ابقي اسألیھ و انتوا با..یا حبیبتي أنا بقولك الكالم اللي قالھولي
و هللا ..ھو و أمھ..استفھمي منھ عن اللي انتي عایزاةھما ھییجوا بكرة الساعة سابعة

  أنا حاسھ بتفاؤل المرة دي یا براید یابنتي
  انتي عارفة انا بحبك زي بنتي سوسن بالظبط

  
 دول اال یا طنط صحیح ھو حضرتك لیھ مش بتودي العرسان اللي بتجیبیھوملي

  لسوسن بنتك؟
  

  استنیني..أشوفك بكرة الساعة سابعة بأه یا براید..ھاه...أأ..أ
  

  مش بقولكم نظریة المؤامرة شكلھا شغالة
  

  و مشت طنط حشریة و انا بغني و ماما بترد علیا
  

  حاسس بمصیبة جایالي
  یا لطیف یا لطیف



  
  ھذا كان موجزا ألھم األنباء و التفاصیل في النشرة القادمة

  
  مش ھتأخر و هللا...تزعلوش قوي كدهما

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

  
  

  تابــــــــع الرابــــــــــع
و دقت الساعة دقاتھا المتأنیة التي یختلف إیقاعھا تمام ...و جاء الیوم الموعود

  اإلختالف عن إیقاع دقات قلبي المتسارعة
  تن..تن..تن..تن..تن..تن..تن

  اندقات تھز وجداني و تزلزل كی
  میعادي مع السعادة..یھا قد أتى المیعاد

  ھذا المیعاد الذي أخره القدر كثیرا
  لكني صبرت و صبرت

  و ھاقد أثمر صبري و انتظاري
و ھا أنا أخطو أولى خطواتي الى مملكتي الجدیدة التي ال مكان فیھا للحزن و ال 

  للبكاء
  لقد ارتشفت من كأس التعاسة الكثیر

  كأس الھناء أرتوي منھ الى آخر العمرو اآلن لم یعد ھناك اال 
  ستووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب...

  انتوا صدقتوا واال ایھ؟
  

  الساعة سابعة الیوم الموعود قعدنا نستنى بعد كورس تنضیق البیت اللي انتوا عارفینھ
  و تلت.. تسعة..ونص..تمانیة..و نص..استنینى كتیر؟الساعة جت سبعة 

ا قاعد على آخره بیمارس ھوایتھ المفضلھ في الجز على سنانھ خصوصا لما باب
المھم ) و النبي صعبان علیا سنان الراجل ده ذنبھا في رقبتي(یجیلي عریس من ایاھم 

  عمال یبصلي و ینفخ و انا قاعده في نص ھدومي
قال یعني -ماما خدتھ و طلعوا بره األوضة و سمعت فاصل من الزعیق بالوشوشة

 آه یا بن ستین في سبعین أنا تحطني في الموقف - ان مایجرحوش مشاعريعش
طب و حیاة سنان بابا لو كان لیك في الطیب نصیب الطلعھم على جتتك و جتت ..ده؟

  قول انشاâ..اللي خلفوه 
  

  و أخیرا فیییین الساعة التاسعة و الدقیقة الرابعة و األربعون ضرب الجرس



بس ماما .. لطعھ بلطعھ بأه..ماغھ و ھیلطعھم ع الباب بابا حسیت انھا ھتكبر في د
فیظھر حركة جواة المشاعر األبویة ..بصتلھ و بصتلي و قلبت شفتھا قدامھ بصعبنھ

  و قام فتح الباب..و اتنھد ..فحن
طنط شكریة في فستان مودیل عضة الكلب ووراھا العریس عبارة ..دخلو ورا بعض

  ّ سنة و طالعلھم بني آدم32عن 
  یعني تووثسنة 

  أعرض ابتسامة شوفتھا في حیاتي..آه و هللا 
ال ..جاي متأخر و كمان بیبتسم ..بس طبعا فرست بابا قوي..عجبتني ابتسامتة جدا

 بتوع بابا بدأول یطلعوا بس ماما حطت ایدھا الیمین فوق دراعھ الشمال فاتنھد 1111
  تاني و أذعن لالمر الواقع

أي حاجھ و السالم بعید عن الجواز ..ي أي حاجھ قعدنا كلنا في الصالون بنتكلم ف
  أكنھا قعدة تعارف یعني و خالص..

بیرد على كل األسئلة بابتسامة واسعة أو ضحكة ..آه وسیم فعال ..العریس الوسیم 
مجلجلة و من خالل بقھ الفتوح على آخره تقدر تشوف بوضوح اللوز و البلعوم و لو 

خیر ...بس بشوش كده یعني ووشھ سمح..ظة دققت شویة یمكن توصل لألمعاء الغلی
ده كان اول عریس مایدخلش علیا اید ورا و اید قدام و ..خلصت القاعده و ایھ بأه ..

  اید بابا على قفاه
  كان جایب لفھ صغیرة كده كان نفسي من اول القاعدة أعرف ھي فیھا ایھ

عملین ..للفة من ھنا ھو مشي ھو و طنط شكریة من ھنا و انا و بابا و ماما اتلمینا ع ا
حوالیھا دایرة و مافیش حد عایز یمد ایده زي مانكون بتوع اإلف بي آي و مشتبھین 

  في شنطة واحد من تورا بورا
ألجد فیھا ..الفضول كان ھیقتلني فمدیت ایدي و فتحت اللفة الصغنتوتة دي 

  اییییییییھ؟.....
  

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ھقولكوا في االخر..اصبروا اصبروا

  
  ایھ ده؟:بابا بصلي و قاللي 

  ماعرفش یا بابا زي مانت شایف
یمكن ..ماما قالتلھ ماحنا مانعرفش یا بو براید العرسان بیجیبوا ایھ في المناسبات دي

  ھي دي الموضة
  ....یمكن.. ھز كتفھ بابا وقف یبصلنا شویة و یبص للفة و وبعدین تنھد باستسالم و

  ھتقولولي لیھ ماتكلمتوش في أول مرة و خلصتوا..تاني مرة بأه
الناس بدأوا ..یا جماعة ما ھو مش معقول كل اما حد یجیلي یمشي من أول مرة

  یتكلموا و یقولوا مادام بیمشوا من اول مرة یبقى براید فیھا عیب
كن یقتنعوا اننا ماتفقناش أو احنا كده مم..قولنا بأه نقسم أي قاعده بعد كده على نصین 

  اللي مشیناه و بابا دألجھ ع السلم



لو نزلت بلد بیعبدوا فیھا العجل ..فیھ مثل بیقول ..ھو غباء بس ھنعمل ایھ؟..غباء؟
  ..حش و ادیلھ..
  طنط شكریة اللي قالتھولي..مثل بیئة عارفھ

لتأخیر عدت من غیر بس القاعده األولى المرة دي المفروض انھا مبشرة و باستثناء ا
  خسائر كبیرة

  
احنا مانتظرناش الساعة سابعة زي المرة اللي فاتت ألننا أدركنا ..تاني معاد بقولكم 

  ان العریس باینھ ماشي على توقیت دبي
  فبدأنا نستنى ابتداءا من الساعة تسعة ناس مرنین أھھ و مافیش بعد كده

  
ظر بتاع المرة األوالنیة نفس المن..ضرب الجرس و دخلوا اإلتنین ورا بعض 

  باستثناء ان فستان طنط شكریة المرة دي كان مودیل رفسة الحمار
بس نأبي ..قعدت ابص على ایده یمكن المرة دي جایب حاجة غیر المرة اللي فاتت

  ما علینا) ..أال یعني ایھ نأبي و یعني ایھ شونة دي(طلع على شونة
   أموریا ختي..قعد العریس أبو ابتسامة واسعة ده 

  بابا بیبتدي ھو كمان بابتسامة ازیك یا ابني
  ھھھھھھھ هللا یسلمك یا عمي

  و ازي الحاج و الحاجھ
â ھھھھھھھھھھھھھ بخیر و الحمد  

ماما بابتسامھ واسعة ماكانش لھ لزوم تتعب نفسك و تجیب معاك حاجة المرة اللي 
  فاتت

  حاجة من عندنا..ھھھھھھھھھ دي حاجھ بسیطة یا طنط 
  ھي دبي فیھا حاجات حلوة من دي..دكو من عن

  قصدك الریاض....دبي ایھ یا طنط؟..ھھھھھھھھ دبي؟
  الریاض؟

لفینا كلنا بصینا لطنط شكریة اللي بانت محرجة كده شویة و بعدین ابتسمت ابتسامة 
  عصبیة كده

  ماھو انا أصلي باین ودني مابقتش مظبوطة زي زمان ھھھھھ السن بأه معلش
   ھو قاعد مبتسمرجعنا بصینالھ و

  یعني حضرتك في الریاض:بابا
  عایش و باشتغل ھناك.ھھھھ آه 

  و عامل ایھ ھناك مبسوط
  ھھھھھ جدا جدا

  بیقولوا أھل الریاض متشددین شویة
  ھھھھھھھھھ ال أبدا أبدا دول طیبین جددددا
  و انت عالقتك كویسھ مع السعودیین ھناك

  فش سعودیینھھھھھھ سعودیین سعودیین ایھ یا عمي انا ماعر



  ازاي یعني عایش في السعودیة و ماتعرفش أي سعودیین
  ھھھھھھ سعودیة؟ سعودیة ایھ یا عمي

أسیبكم انا بأه طالما خدتوا ..طنط شكریة بأه في اللحظة دي بتشیل شنطتھا و ماشیة
  ابقوا طمنوني بأه..على بعض

  المرة دي بأه ماما اللي وقفتلھااستني یا حشریة اقعدي رایحة فین؟
  یعني الحق علیا؟..انا ؟انا حشریة؟

عایش في الریاض و ..استني ھنا اما نشوف الحكایة ایھ؟ بتقوللي ایھ بأه یا حبیبي؟
  ماتعرفش السعودیة؟

  ھھھھھ أیوة یا طنط یعني ھاعرفھا منین؟
  ازاي یا بني آدم ما الریاض في السعودیة

  ض اللي في السعودیةآآآآآه انتوا فاكرینني من الریا..ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ
  امال ایھ؟

  الریاض اللي في دمیاط..ال یا جماعة أنا من الریااااض
  الریاض اللي في دمیاط؟ أنا مش فاھمة حاجة

  ھھھھــ...
  فھمني بتقول ایھ..و دیني لو كملت الضحكة دي التكون آخر ضحكة في حیاتك 

  یاطیا طنط الریاض دي قریة في محافظة دم..مش ھاضحك خالص..طیب طیب
  أمال ایھ دبي و شوبنج و مش عارفة ایھ..نعممممممم

فھمني باه بالمرة قبل ما أولع فیك و في البني آدمھ ..طب معلش معلش :بابا اتدخل
  سیادتك بتشتغل ایھ بالظبط؟ معید في تربیة ریاضیة و اال في ھندسة..اللي جایباك 

راه و بابا ماسكھ من العریس اللي قام من مكانھ و بقھ رجل جوه الصالون و رجل ب
  دراعھ و ماما ماسكھ طنط حشریة من قفاھا

أنا كنت في تربیة ریاضیة األول و بعدین بقیت معید ..الصراحة یا عمي الصراحة
  یعني قعدت أعید أعید لحد مارفدوني م الكلیة و بعدین حولت كفاءة انتاجیة...

ن الدماء بیقربوا على بابا و ماما ماسكین اإلتنین و بیقربوا علیھم زي ما مصاصی
ضحایاھم و طالعین بیھم بره الباب و العریس ھوو طنط حشریة مرسوم على وشھم 

  أقسى أمارات الرعب
  و قفنا كلنا ع السلم و ھما اإلتنین بیبصوا لماما و بابا برعب

مدیت رجلي و ادیتھم ھما اإلتنین مقلب حرامیة و بصینا علیھم احنا التالتة ...و فجأه
  دحرجوا مع بعض في مزیج سیریالي بدیعو ھما بیت

  نفضنا ایدینا و قفلنا الباب و طفینا النور
  العین صابتني و رب العرش نجاني.

  كح كح كح كح كح كح كح كح كح كح كح كح
  

  ھذه كانت مقدمة واجبة و استھالل البد منھ
  آه و النعمة..صحیح یا جماعة البني آدم ده لسان 

  



 وراه الدستور و موضوع إخوان أون الین و الشھرة اللي بعد النشر في األھرام و من
  مش الناس بأه تباركلي و تھنیني على الكالم ده؟..نزلت على أختكم من غیر میعاد 

  أل ازاي؟
  

  و مصداقا لقول الشاعر الجاھلي القدیم
  

  الكحكة في اید الیتیم عجبة
  

لسریر خالل اإلسبوعین و كانت النتیجة الحتمیة ھو رقودي في ا..النم و القر اشتغل 
  اللي فاتوا بین الحیا و الموت

  جسمي مولع من الحمى و امد ایدي و ھیا بترتعش و أشاور ع الكمبیوتر
  یعني البلوج..أوج..أوج
  بتخترف م الحمى یا عیني..سالمتك یا براید ..ماما تطبطب علیا و تقوللي 

   باâال حول والر قوة اال..ده الكومبیوتر یا حبیبتي مش األورج
  

  أمد ایدي و أشاور تاني
  یعني المدونة...أنة..أنة

  البنت ھتضیع مننا..یا جماعة شوفوا حل ..بابا یصرخ و ھو ماسك دموعة بالعافیة
  

الواد محمود سلوع جارنا اللي في كلیة الطب یعدل النضارة على أرنبة مناخیره زي 
  اونكل فتحي سرور و یقول
  یورأنا شاكك انھا حالة انفلونزا ط

 سنین 3 سنین بنت أماني جارتنا اللي ھیا أصغر مني ب6البت ھند اللي عندھا 
  تتنطط على السریر و تقول..

  ھیییھ ھیییھ طنط براید ھتبیییض
  

  و انا أصرخ فیھا
  مك..تي..سك..وم..اسن..ات..تي

  یعني اسكتي یا بت بدل ما أقوم أھرسك انتي و أمك
  

  انتوا كلتوا فراخ قریب..ایز برضھ یا عمو ج..أماني تشد البنت من قدامي و تقول
  

  یا بنتي من ساعة العید و احنا بناكل في لحمة الخروف
  

  الواد محمود سلوع یقرب من بابا و یحط ایده على كتفھ
  أنا عایزك تفكر كویس یا عمي قبل ماتجاوبني



ن كا...مش فاكر كده حضرتك اذا كان قبل ماتدبحوه..الخروف اللي انتوا دبحتوه ده 
  بیكاكي

امشي روح ..امشي یالھ ..دانا كده اطمنت على مستقبل الطب في البلد..ال ...بیكاكي؟
  امشي..العب بعید 

  الحق علیا یعني كنت عایز أوفرلكوا أجرة الدكتور
  امشي یالة باقولك

  
   اتنقلت المستشفى-اللي ھیا أنا - المھم یا جماعة خلصت الموقعة دي على ان اختكوا

  ده باه مش فاكرة بالظبطحصل ایھ بعد ك
  یتھیألي كده ان طنط حشریة جت تزورني في المستشفى...بس خیر اللھم اجعلھ خیر

  او یمكن ھي اللي كانت محجوزة في السریر اللي جنبي بعد مارجلیھا اتكسرت
  ماتعرفوش مین...بیقولوا فیھ حد دألجھا من ع السلم

  والد الحالل ماخلوش لوالد الحرام حاجة..یالال 
  

انا برضھ مش عایزة أظلم النشر في الھرام او في الدستور في اللي حصللي احتمال 
  النشر في البلكونة ھو السبب؟

  جایز برضھ
  

  سالمة غانمة و ھنبتدي الشغل في البلوج الجدید..و ھا أنا عدت الیكم 
  أه على فكرة

  الوش الزمةم..كل الكالم اللي انتوا قلتوھولي عشان أخللي البلوج عرایس و عرسان 
  كل الحكایات اللي جاتلي بناتي

  و نسیوا ازاي یتكلموا..یظھر الرجالة في البلد دي اتعودوا یسمعوا الستات و بس
  انتظروا قریبا جدا

  حكایات البلوج الجدید
  

  و انتظروا أیضا
  

  الخــــــــــــــــــامس
  
  

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

  الخـــــــــــــامس
  أیمن جھ.. جھأیمن

  



حاجة كده زي تحیا جمھوریة مصر العربیة ..ھي دي إشارة بدأ الیوم عندنا في مكتبنا
  اللي كنا بنبدأ بیھا طابور الصباح زمان

  بعد الكلمة دي ما بتتقال الصبح تحسوا ان عاصفة الصحراء ضربت مكتبنا
 تتربط تاني طرح بتتفك و..مرایات بتتفتح إقالم روج من كل لون و نوع بودرة كحل 

شعور بتتساوى و كل اإلستعدادات األنثویة اللي بتقوم بیھا ست الحسن قبل ما تقابل 
  الشاطر عبد الحمید كانت موجودة في اللحظة دي

  
أیمن ده الموظف الوحید من جنس الرجال اللي ..أیمن مین ..كل ده عشان أیمن

 على وش جواز دي و( صیدالنیة على وش جواز14تخیلوا كده ..موجود في مكتبنا 
  و معاھم أیمن) فیھا قوالن

  
ده أیمن عریض المنكبین قوي الجبھة طویل القامة واسع ..أل و مش أي أیمن 

باختصار كده كل األوصاف اللي نبیل فاروق ..اإلبتسامة عمیق العینین حاد األنف
 موجودة في أیمن ده و بالتالي..بقالھ عشرین سنة مزھقنا في وصف أدھم صبري بیھا

  فھو بصراحة یستحق كل اإلستعدادات دي
المھم بعد عاصفة الصحراء دي دخل أیمن .-باتنھد....دا أنا - أھھھھھھھ

الشعر .. ماحدش قدر یبص بطریقة مباشرة ألن كل شئ فیھ كان بیلمع..المكان
مش ھاتقدر ..الشوز الملمع كان صعب تبصلھ مرة واحدة. الجاكت الجلد و.البسمة .

خلت ..و ریحة البارفان اللي ھبت على المكان) یظة في ھالة زرقانبالغ(تفتح عینیك
اتنین یفقوا النطق و تالتة یفقدوا الوعي وواحدة كان عندھا استعداد تفقد أكتر من كده 

  لو كان حد اداھا فرصة
  

  صباح الخیر یا جماعة
  تمكتنالربیةاللفف

  ھاش الزمةدا إحنا بنرد بكالم غیر مفھوم مع فاصل من الھقھقة اللي مال
  

و ..وقف أیمن یبص كده شویة في المكان و یلف بعنیھ في المكتب و فجأه بصلي
اتسعت ابتسامتة قوي و لمعت في الشمس لدرجة اني أصبت بعمى مؤقت و بعدین 

  طب أروح فین و اال أعمل ایھ؟..یا دي النیلة دا جاي نحیتي.. و بعدین ..
برضھ جاي ناجیتي و ..على مین؟عملت نفسي مشغولھ في الورق اللي قدامي بس 

  الكل بیبص و فجأه جسمي كلھ غرق في عرقھ
  كمیة العرق اللي عرقتھا ساعتھا كان ممكن تحل مشكلة الجفاف في اثیوبیا

 الناس 22وشي بأه أحمر لدرجة اني لو كتبت علیھ ..أما وشي بأه ماحكیلكوش 
  ھتفتكرني أبو تریكة

  میل و سند على مكتبي و قال بصوت واطي
  صباح الخیر

  طیب..آه آه..ایھ؟...ھھ؟



  انا ممكن أتكلم معاكي شویة؟
  قصدي لیھ خیر في حاجة..أ..أ..أ.إحلف..معایا أنا

  أل خیر انشاء هللا
  بخصوص ایھ یعني..قلت و انا بحاول أوقعھ عشان یعترف

  حاجة لیھا عالقة بالمستقبل..بخصوص حاجة كویسة انشاء هللا 
كل ده ..سعد الصغیر بیغني و نوال بترقص .. و شبكةفستان أبیض و زغاریط دبلة 

  مر في خیالي في اللحظة دي
  نوال دي رقاصة مھمة جدا بس انتوا جھلة ماتعرفوھاش..نوال مین؟

  طیب امتى
  بعد الشغل انشاء هللا ممكن
  طبعا ممكن نتكلم بعد الشغل

  دا أنا باعلي صوتي عشان أكید العزال
أنا طول ..أكني عایشة في فیلم عربي بالظبط..خي كان یوم تاری..بقیت الیوم بأه 

  الوقت بابص في األرض و كل البنات عاملین أحزاب و بیرموا علیا كالم
  ھي فاكرة نفسھا ایھ یعني كل ده عشان عایز یكلمھا و ایھ یعني..اتنین ع الیمین

  اتنین ع الشمال بكرة تعملنا فیھا نانسي عجرم و ماحدش یقدر یكلمھا
ین بیصرفوا للمرضى ھو لو یعرفھا على حقیقتھا ما یبصش في وشھا اتنین تانی
  خد یا حاج لما تتعب ابقى نقط من دي في مناخیرك..اسألیني أنا..

  
یعني لو النظرات ..ده غیر الزغر ..و استمر الیوم على كده تلقیح كالم تلقیح كالم 

ت واقفة جنبي في بتعور كان زماني مرمیة في مشرحة زینھم دلوقت الوحیدة اللي كان
على ..ھي الوحیدة اللي كانت مقویاني و بتشد من أزري..الموضوع ده نھى صاحبتي 

ھما دول ..ربنا یكرمك یا نھى یا رب..طول بتبتسم في وشي و تطبطب على دراعي
الصحاب و اال بالش وكل شویة أیمن یبص ناحیتي و یبتسم ابتسامة زي مایكون 

و كل اما عینھ تیجي في عیني على طول أدیر عیني بیقوللي سیبك منھم و ال یھمك 
  .في أي اتجاه

  !!باتكسف..هللا.
  و نھى كمان ماسابتھمش یستفردوا بیا ربنا یخلیكي یا نھى یا رب

  
الناس ..و جھ میعاد اإلنصراف و ألول مرة في تاریخ وزارة الصحة منذ انشاءھا 

  مش عایزة تروح
   و ربع و ماحدش عایز یتحتح من مكانھاتنین و عشرة اتنین..الساعة جت اتنین 

  نھى عایزة تنقذ الموقف
  ایھ یا جماعة انتم مش مروحین النھاردة و اال ایھ

  انا لسھ قدامي شویة شغل
  و انا احتمال بابا یعدي علیا



قصدي اللي عایز یمشي ....انا بأه مالیش مزاج أروح دلوقت اللي عایز یخفى یخفي
  یمشي

.. یا والد ال..و انا قاعدة ھاموت ..این علیھ محرج قويأیمن یبصلي خلسة كده و ب
  الزم تقفوا في زوري كده؟..مانتوا ھتعرفوا ھتعرفوا ..ھو خالص یعني

قلت مابدھاش .. و نص اال خمسة و برضھ ماحدش عایز یتحتح2فضلت مستنیة لحد 
  باه
  

 خدت شنطتي و قمت من مكاني و مش عارفة ایھ الشجاعة اللي نزلت علیا بدون
  مناسبة دي رحت رایحة عند أیمن

  دكتور أیمن
  أیوة..الواد اتفزع

  لوسمحت عایزاك
  و رحت خارجة بره األوضة بسرعة و ھو ماصدق راح جاري ورایا

سامعة أنا بأه دربكة في األوضة كل واحدة بتحاول تقوم من على كرسیھا بسرعة و 
 ھما خارجین من تخرج ورانا تتفرج و غالبا كلھم خبطوا في بعض او اتحشروا و

  الباب خصوصا ان فیھ كام واحدة منھم من الوزن التقیل
وصلت الكافیتریا بتاع المستشفى و بمنتھى الثقة رحت قاعدة على أول ترابیزة و انا 

  مش مصدقة نفسي
الحمد ..یا سالم یا رب ..یا حالولي یا حالولي ھي دي الكافتریا بأه بتاع الراندیفوھات

  أنا كده ممكن أموت و انا مستریحة..ت â كل احالمي اتحقق
  قعد أیمن قدامي و ھو خجالن و باصص في األرض

ال وحیاتك مش وقت كسوف دلوقت زمان فیلق البنات كلھ جاي على ھنا و لو جم قبل 
ماتتكلم ھاقوم أدبح فیھم كلھم و أرمي نفسي م الشباك وال مذبحة القلعة بتاع محمد 

  على كالي
  ماتتكسفش..اتكلم اتكلم ..أیوة یا دكتور أیمن

  الحقیقة ھو الموضوع محرج شویة
  خیر انشاء هللا..یاسالم أیوة كده ھینطق باموت انا في المواضیع المحرجة دي

 سنین متعین ده غیر شغلي في الصیدلیة بره و 7الحقیقة حضرتك عارفة ان انا بقالي 
  الحمدâ یعني احنا مستریحین مادیا

سیبك من بحبك و اال انا ..ي انا عایزة أسمعھ من زمانھو ده الل..أیییییییوة 
  مادام قاللي انھ مستریح مادیا یبقى فیھ أمل الموضوع یتم..معجب

  ربنا یزیدك یا دكتور بس انا ایھ دخلي في الموضوع بالظبط
  كنت بافكر في اإلستقرار..یعني..أنا ..أأ..الحقیقة

  یحیا العدل..یحیا العدل ...ھیییییییھ
  واال اعرف.. لسھ ماستقرتش حقیقيھو حضرتك

ال الحقیقة لسھ و من أول ما اشتغلت معاكوا في المكتب و انا الفكرة بدأت تلح على 
  دماغي قوي



  ھو ده الكالم..یا سالم یا سالم 
  طب وانا دخلي ایھ في الموضوع ده

  ازاي یعني ده حضرتك أھم شخص في الموضوع ده
  لو سمحتواالدنیا بتلف بیا یا جماعة حد یسندني 

  ازاي یعني
  الحقیقة أنا كنت طمعان ان حضرتك

  أیوة
  یعني ان حضرتك

  أییییوة
  تكلمیلي اآلنسة نھى

  نھى مین..نھى ؟
نھى اللي معانا في المكتب أنا الحظت ان حضرتك أقرب واحدة لیھا عشان كده 

  فكرت إنك أنسب واحدة تكلمیھا في الموضوع ده
عمكوا صدام متعلق فیھ الزفت ده و مشنقة زي بتاع ..سواطیر و ضرب رصاص

و انا ماسكة العصایة و تك تتقطع رقبتھم ھما .جنبھ البت التانیة اللي اسمھا نھى دي
  اإلتنین

  انت جایبني ھنا عشان تكلمني على نھى..نھى؟
  الحقیقة مش انا اللي جایب حضرتك ھنا ده حضرتك اللي جایباني

  نعممممم
   تاخد على خاطرھا وتزعلأیوة دانا حتى خایف ان اآلنسة نھى

  انت
  یا بني آدم انت مافیش عندك دم؟ واال مابتفھمش خالص ھا؟

قمت ساعتھا وقفت و عمال الكافتریا بیبصوا علیا كأنھم بیشوفوا مشھد من فیلم كینج 
  كونج

  ..خالص البعید غبي للدرجة دي تجیب واحدة ھنا
  .حضرتك اللي جایباني.

  .ماتتكلمش خالص..بس اسكت .
  .بني مرسال بینكم لیھ ؟جای.

  ماالكش لسان تكلمھا بیھ.
  یا آنسة أنا كان قاصدي بس

  قلت لك ماتتكلمش
في اللحظة دي خدت بالي اني واقفة و في ایدي طفایة السجایر اللي كانت على 
الترابیزة و الواد كاشش في مكانھ و خایف مني و العمال بتوع الكافتریا رافعین 

 األمن یجوا یفضوا الخناقة أو جایز بیكلموا العمال بتوع سماعة التلیفون و بیطلبوا
  المشرحة عشان یبقوا یجوا یشیلوا المیتین

لقیت شكلي مش ظریف قوي خصوصا ان المرضى بدأول یطلعوا من أوضھم عشان 
  یتفرجوا



  رسمت على وشي ابتسامة كبیرة..عدلت ھدومي و طرحتي ..نزلت الطفایة من إیدي
كن تبقى تكلم اآلنسة نھى وجھا لوجھ أحسن المواضیع دي عموما یادكتور انت مم

  مش عایزة واسطةعن إذنك
افتكرت حاجة ..و لفیت و خرجت من الكافتریا و الواد لسھ قاعد متسمر زي ماھو

  فرجعت تاني الواد شافني قام جري استخبى ورا أم طارق بتاعت الكافتریا
  باي بااااي..أوكي ..رح ماتنسوش تعزموني ع الف..آه على فكرة لما تتجوزوا

  
  مش عارفة بالظبط..حصل ایھ بعد كده ؟

  و بیقولوا اتجوز من ھناك..أیمن راح لیبیا ..هللا یمسیھ بالخیر بأه ..أیمن
  ھي الصداقة دي بالساھل..أماااال...نھى دي صاحبتشي و حبیبتشي..نھى

  طبعا أل
  
  

***************************  
.  

  
  س.ن.ا.ع

  اخد السنة كلھا ضحك و اال ایھ؟ھن..ضحكنا كتیر
طبعا الحروف اللي فوق دي بتكون كلمة معروفة و مشھورة و رخمة و بایخة و قلیلة 

  الذوق
  مش قلنا مافیش ضحك؟

في المعجم العربي بتاع عمكوا وائل الصحاح اللي ھو الحفید الثالث و األربعین 
ي قول آخر أنھا الفتاة لجدكوا مختار الصحاح كلمة عانس دي مرادف لكلمة بایرة و ف

  قطر لما یبقى یلھف اللي یقولھا على أي واحدة..التي فاتھا القطر
الصورة اللي كانت بتیجي في بالنا زمان أول مانسمع كلمة عانس ھي صورة زینات 

  صدقي
األتنین على فكرة كانوا في الحقیقة (بعدھا بشویة بقت صورة عائشة الكیالني
  )..متجوزین

إننا ساعات نالقي مزز لسھ ماتجوزتش لبعد التالتین و ساعات و على الرغم من 
  إال ان مافیش أي حد بیسمیھم عوانس أبدا..األربعین

ورغم ..كل دول عدوا األربعین ..أنوشكا..لطیفة..لیلى علوي..یعني مثال 
  ماحصلش..عمركوا سمعتوا حد قال علیھم عوانس؟..كده

  
تأخر واحده في الجواز ھنالقي التعریف ده یعني مھما حاولنا نعرف الكلمة على إنھا 

  غیر صحیح
  فقط الغیر..مجرد إھانة..الكلمة 

  نوع من أنواع التشفي في واحدة تعرفھا أو ماتعرفھاش



  
یاسالااام تبقى كلمة لطیفة جدا و على سبیل الھزار و ..خصوصا لو ماتعرفھاش

  التھییس و حاجة ظریفة تموت م الضحك
  حد إتسرق مرتبھ في األتوبیسبالظبط زي لما تضحك على 

لكن لو حصلت لحد ..لو إنت اللي حصلت فیك الحكایة دي تبقى مصیبة سودة 
  یبقى ھو اللي حمار و مابیفھمش و دغف و عبیط عشان كده إتسرق..تاني

  
طب بص حوالیك في عیلتك في شغلك في جیرانك ..برضھ كلمة عانس نفس الطریقة

لو ھي قریبة منك قلبك .. بتمر بظروف زي دي أكید ھتالقي واحدة قریبة منك و..
  مش ھیطاوعك تقول علیھا عانس

  فھتالقي الكلمة بتجري على لسانك بسالسة و سھولة..أما لو ماتعرفھاش
  

  إنت بتقول الكلمة سوري یعني بجھل و ماتعرفش ھي بتجرح مین
  و ماتعرفش أصال انھا بتجرح

  
لیق في الشات بوكس بتقول اني باتكلم یعني من مدة كده كانت فیھ واحدة سایبالي تع

  بلسانھا و بلسان صحابھا و كده
أم حد برضھ جھ في التعلیقات و قاللي أنا مالحظ ان كل اللي بكتبولك ھنا عوانس 

  ماتغیري اسم البلوج و تخلیھ بیت العوانس
  

لكن قعدت أتخیل إحساس البنت اللي كتبتلي ..ھتكلم عن نفسي بعدین..سیبكوا مني انا 
  لكالم و یمكن رجعت تبص على تعلیقي على كالمھا و شافت تعلیق األخ دها

  ھتھز كتافھا و تنسى الموضوع..تفتكروا ھتضحك 
  لو فكرتوا كده یبقى مافیش حد فیكم عمره فھم نفسیة بنت

با الموضوع ده بیبقى ھاجس جواھا من أول مایبتدوا صاحباتھا و ألن كل البنات تقری
  اللي حوالیھا یتخطبوا و یتجوزوا و ھي تتأخر حتى لو شویة صغیرین

  
   سنة22الكلمة بتضایقني لو اتقالت قدامي من أول ما كملت ..عن نفسي 

  حتى لما كنت باسمعھا في فیلم أو مسلسل كانت بتخنقني
  

  نرجع للتعریف
اف بتبقى البنت عانس لو عدى على حصولھا على الدبلون سنتینفي األقالیم في األری

 و في 35في القاھرة و اإلسكندریة لحد ال33-32 و دلوقتي بقت25زمان كان لغایة 
  اللي وصلت السن ده و ماعادش بیجیلھا عرسان..كل الحاالت

ي شویة على یبقى لسھ قدام..بالنسبة لكل األرقام دي و بما إني مش معایا دبلون 
  ماحمل اللقب



كل صحفي أو صحفیة كتبوا عن البلوج سواء في الصحافة اإللكترونیة أو ..و مع ذلك
إنھ صرخة من بنت فاتھا قطار "المكتوبة كل اما حد یجیب سیرة البلوجیقول 

إنھا صوت الكثیرات ممن ..إنھا صیحة من فتاة مصریة ضد حالة العنوسة"..الزواج
  حملوا لقب عانس

الزم یحشروا الكلمة دي في تعلیقھم على ..أو غیره..بحسن نیة..ھ ناس كمان منكمو فی
  أي موضوع في البلوج

  
على أي بنت تعرفھا أو ..لو كنت عارف ان الكلمة بتوجع و بتقولھا 

  تبقى مصیبة..ماتعرفھاش
  فالمصیبة أعظم..و لو ماكنتش تعرف إنھا بتوجع

  من فضلكوا یا ریت تقاطعوا الكلمة دي
  مایستاھلش انھ یكون إنسان..لي مایحسش بوجع اللي قدامھ ال

------------------------------------------------------------------------  
  بس..مش عایزة نكد في المدونة ..البوست ده ھیفضل ھنا أسبوع و بعدین ھشیلھ

  یا اموت..بجد كانوا كلمتین محشورین في زوري و یا أقولھم 
  
  

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

  ھابي فالنطین
ھو انا یعني اش عرفني ..متأخرة شویة معلش ..كل سنة وانتوا طیبین یا جماعة 

  بمعاد البتاع ده؟
قلت جایز یا بت ..أنا كل اللي اعرفھ اني مرة ماشیة في الشارع لقیت دبادیب دبادیب

  عید الطفولة
أقول ایھ ده ھو األھلي ..مر في أحمر أمشي في شارع أالقي الناس كلھا البسھ أح

  ربنا یقومك بالسالمة یا أبو تریكة..ھیلعب النھاردة
  أقول دول الزم بتوع حمالت التبرع بالدم..االقي ناس كتیر ماشیة شایلة قلوب حمرا

  
  

دي واحدة صیدالنیة -فین و فییین باه قاعده في امان هللا في الشغل لقیتلكم مدام سندس
ة كلنا بنقولھا یا مدام عشان ھي تقریبا الوحیدة فینا اللي نالت الشرف معانا بس متجوز

  -فاكرینھا طبعا- كانت قاعدة بتحكي لنھى -ده
دخلت یاختي الشقة لقیت النور مقطوع و الراجل منور شمعتین و حاطتھم ع السفرة 

انت البعید أعمى مابتفھمش ازاي ..و عینك ماتشوف اال النور قعدت أصرخ أصرخ
لشمع فوق مفرش السفرة انت مش عارف ده بكام مش كفایة بابا اللي جایبھ تحط ا

لو كنا ..آآآآه مانت واخدني بالرخیص..على حسابھ و اال عشان مادفعتش فیھ حاجة 
  خلیناك كعیت دم قلبك في العفش ماكانش ده اللي جرا



یتلك الراجل یا ختشي وقف كده شویة مذھول و بعدین راح رایح مولع النور ببص لق
رحت أبص ..قال ایھ جایبلي ورد..حاجة حمرا كده على ترابیزة األنتریة "حزمة"ایھ 

 ورداتقلت لھ یا راجل یا مخبول مش ده الورد اللي بیتعمل مربى 10علیھم لقیتلك 
یالال اتفضل قوللي جایبھ منین لما أروح أرجعھ و أجیب بدالھ اتنین تالتة كیلو ..

  ینفعوا مربى للتخزین
رجالھ ... بصلي یا ختشي شویة و قال ایھ راح واخد شنطتھ و رایح على أمھالراجل
بس ...مش عارف اني ھیطلع عیني في عمایل المربى عشان خاطر یطفحھا..غریبة 

ھھ یا أختشي ..انا اللي فارسني و فاقع مرارتي إني نفسي أفھم ھو اتقمص من إیھ
  ماتعرفیش؟؟؟..
قولیلھا حاجة أنا مش ..لل رباعي بصتلي و قالتلي نھى اللي كان باین علیھا ھیجیلھا ش

  قادرة ھاطق منھا
الشابة ماغلطتش المفروض لما یعوز ..ھاتطقي منھا لیھ؟..بصتلھا باستغراب كده 

قصدي یاكل مربى یقوللھا بدل مایشحطتھا تفضل تتخانق مع الراجل بتاع ..یطفـ
  الورد على ماتجیب النوع بتاع المربى

  یا بنتي النھاردة الفاالنتاین"..ي نھى بتلطم و بتصوتد"یا خراااابییییي
  أتاري الدنیا كلھا مدھونة صلصة بررررة؟..یا شیییخة أكنھ النھاردة 

  
المھم فھمنا احنا الباشمھندس شافعي جوز مدام سندس كان بیعمل العمایل الغریبة دي 

ربیة خیخة و طبعا مع فاصل من الدعوات المكن من سندس على أمھ اللي ربتھ ت..لیھ 
  خلتھ یفكر في الكالم الفارغ ده

  
عن نفسي أنا یا جماعة نفسي و منى عیني إن حد یجیبلي انشاâ عود جرجیر و أقعد 

حلوة -أسرح بالیل و انا فاتحة الشباك و نور القمر مدلدق على كل حاجة في األوضة
سمع أغنیة و أقعد أفكر في فارس أحالمي و انا با_رومانسیة مش كده؟..یدلدق دي 

یا سالم علیكي یا شفیقة عندھا شویة أغاني ..رقیقة شجیة رومانسیة من أغاني شفیقة
  رومانسیة جنان

إیھ ..بیحبني..بیحبني مابیحبنیش..بیحبني مابیحبنیش..و أقعد أقطع في ورق الجرجیر
  مش كان نقع العود في شویة خل قبل مایجیبھ..ده دودة دي و اال ایھ؟

  
ماعادش .. أنا حاسة ان ماعادش فیھ رومانسیة زي زمانو بعدین یا جماعة

شوفوا مثال أفالم زمان العاطشفیة الفیلم ده بتاع شادیة و صالح ذو الفقاربتاع ..ینفع
  منااااااااااااااااااااااااا...أحماااااااااااد

كل عقدة الفیلم أنھ سافر في القطر جت ھیا تركب القطر مالحقتھوش قامت سابتلھ 
 محصل القطر قام الراجل مالحقش یوصلھالھ و كانت النتیجة انھم رسالة مع

  ماتجوزوش و قعدوا عشرین سنة یدوروا على بعض
  طب دلوقتي یعملوا فیلم زي ده تاني إزاي ؟



أول ما اإلتنین یتوھوا عن بعض و عشان ھیا فقریة ھتدیلوا رنة ع الموبایل عشان 
عشان ھي " كلمني شكرا"یقوم باعتلھا و عشان ھو جلدة ھتكبر في دماغة و ..یكلمھا 

اللي تتدبس في المكالمةو یا إما البت یا عیني تتدبس و تتصل یا إما تكبر في دماغھا 
  و تحس انھ معفن و میت ع القرش و تعملوا دیلیت من موبایلھا و من حیاتھا

  و تبقى دي قصة الحب التي فرقھا نجیب ساویرس
  

ان شكري سرحان بیقرا جوابات البنت اللي بتحب حبكة الفیلم ..طب فیلم البوستاجي 
الواد و بعدین بتغلط معاه و لما جواب من جواباتھا یتحرق و شكري بیقراه الواد 

  مابیعرفش ان أبوھا ھیقتلھا و ساعتھا البت بتروح فطیس
كان الموضوع ھیخلص على انھ ھیكتشف ان مافیش ینت وال .طب لو بینھم ایمیالت 

  حبة بیھرج معاهحاجة وانھ واحد صا
یا إما كان ھیروح یتقدملھا و كانت القصة العظیمة دي إتفشكلت بسبب مفتاح األنبوبة 

  فین العاطشفیة بأه؟..علیھا واال علیھ
  

مش ھتبقى ھیا ھیاھا لو كل الناس اكتشفوا انھم كل سنة ..حتى فكرة الفالنطین نفسھا
ن و إعدامھ جلوسا على بیحتفلوا بالذكرى العطرة لجلوس أخونا القدیس فالنطی

  الخازوق
  آه و النعمة ھو ده العید

  
  و بعدین أنا بقیت حاسة ان كل الناس بتضحك على بعض

یعني بعد ماخرجت من الشغل قلت أما ألف كده على محالت الھدایا أتفرج من نفسي 
  واقفین بینقوا ھدیة..لقیت بنتین شكلھم كده من أصول ریفیة ..

  
  ؟..القلب و اال الدبدوأجیبلوا ..بقولك یا بھ-

  ؟..إیھ ده راااجن و ھما الرجالھ بیلعبوا بالدبادیـ..دبدو ..جتك نیلة ..أل یا بھ-
  دیھ صغیر قوي..مش ھارشة موضوع القلب دیھ..أصلي مش عارفة یا بھ-

   طب أقوولك ماتجیبیلوا االتنین-
  ھو انا كت ھاتجوزه؟..لیھ یا بھ..االتنین.. یا نایبتي-

  
  لفالنطین و اللي بیحتفلوا بیھأدي یا عم ا

  یا عم فكك بال وجع دماغ
  
  
  

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

  السادس



أنا ..أنا شخصیا ماوحشونیش خاالص..ماتشوفوش وحش..وحشوكوا عرساني؟؟
مرة أحلم ..جاتلي منھم حالة اكتئاب كل أما أنام أحلم بكوابیس مالھاش أول من آخر

مرة أحلم ببتاع لجنة السیاسات معدي بالمكروباص ..بأیمن ماسك صابعین جالش
على الریاض و مرة أحلم باألخ اللي شبھ عمرو موسى ده و أنا واقفة و ماسكالھ 

مرتین تالتھ كمان حلمت بكریم عبد العزیز بس ده مش موضوعنا دلوقتي ..الطفایة
  خااااااااالص

  
  
  

ة محترمة من التجارب و برضھ من آثار اإلكتئاب اللي بیحصل للوحدة بعد كمی
بعدھا مابتبقاش الواحدة عایزة تسمع كلمة ..المحترمة زي اللي انا مریت بیھا دي

یضرب جرس ..طبعا أصال لو لھ ریحة یبقى ماینفعش..عریس أو تشم حتى ریحتھ
یرن التلیفون أقوم أجري و أمسك في اید بابا قبل ..الباب أقوم أستخبى ورا ماما 

  عر في عینیامایرفع السماعة و الذ
  ..حرام علیك ..بالش یا بابا..ال یابابا بالش

  جرالك ایھ..ایھ یابنتي في ایھ 
بالش ترد ع ..لحسن تطلع طنط حشریة یا بابا و جایبالي عریس أرجوك یا حاج

  اعتبرني زي بنتك..التلیفون
  الحقي یاأم براید البت اتھطلت..زي بنتي 

   قافشھ علیھا زي الكابوریاماما تیجي و تسلك اید بابا من ایدي اللي
اھدي یا حبیبتي كده و صلي ع ..معلش یا حبیبتي معلش و هللا نصیبك ھیبقى زي الفل

  النبي
  مش عایزة طنط حشریة دي تاني..آه یا ماما آه..عاااااااااااااااااا

  یا رب یبعدھا عن سكتك..خالص یا بنتي خالص 
  
  
  
 و مش ماما تنقي دعوة حلوة كده زیي یا و الحمد â أبواب السما یومیھا كانت مفتوحة

أل تیجي في حظ طنط حشریة بس كویس برضھ أھو ..رب تتجوزي بكرة الصبح؟
  قضى أخف من قضى

  
  
  
  

أونكل ..ربنا رحمني من طنط حشریة و عوضني عنھا بأونكل دیسكو..قوم ایھ 
 صاحب بابا من زمان بس راجل شیك كده و - و اسمھ األصلي دسوقي-دیسكو ده 



بقولكم صاحب ..أتجوزه ده ایھ؟..أتجوزه؟؟..نعم؟...ور و روش و یبان علیھ العزأم
  خالص یعني مافیش تمییز..بابا

مین ..طاولة؟؟..المھم أونكل دیسكو ده كان دایما یجي عندنا و یقعد یلعب ھو وبابا
بیقعدوا یلعبوا بالي ..قمار في عینك انت و ھو..إمشي ..قمار؟؟..جاب سیرة طاولة؟

  أمال ماھو أونكل دیسكو مش أي كالم..نستیشا
  

یقعد یغلب في بابا یغلب في بابا لحد ماتقوم خناقة و بابا یرزع الجھاز في األرض و 
  یبقى صوتھم مسمع آخر واحد في عنبر الغیبوبة بتاع القصر العیني

  انت راجل ماالكش فیھا
  انت اللي مابتفھمش

بس زي ماشعبان عبد الرحیم بیقھم یا عم روح انت صحیح بتفھم في البالي ستیشان 
  في الطاقة الذریة

  
و نخش نسلك أنا و ماما تنوبني زغدة في جنبي أو بونیة في عیني و بعدین یخلص ..

  الموقف و أونكل دیسكو متشعلق في بابا بیبوس راسھ و
  بابا یقولھ الشیطان شاطر یا حاج دیسكو

  و ھو یقولھ حقك علیا یا بو براید
 كل خمیس زي الساعة لدرجة ان الواد برررق ابن الجیران اللي و تتكرر الحكایة

فرقعة و مطاردات في ..قصادنا بیجیب العیال صحابھ كل خمیس یتفرجوا ع الخناقة 
  أحسن من میت فیلم للسقا ده اللي بیقولوا علیھ..البالكونة و بونیات و شقلبظات 

  
  
  
  

و انا ..لكراسي في البالكونة الخمیس اللي فات بأه بابا مجھز البالي ستیشان و ا
انتھیت من تمارین الضغط و الحدید استعدادا لدوري في التسلیك و ضرب جرس 

الباب رحت افتح لقیت أونكل دیسكو مدخل وشھ من فتحة الباب و بیقوللي بلھجة كده 
  أخبارك ایییییییھ..إزیك یا براااااااااید..ماعجبتنیش 

بیمطوا بیھا الحروف قبل مایقولولكوا انھم اللي الناس ..عارفینھا الطریقة دي 
تطلع كورونا لبني من أم ربع ..جایبنلكوا باكو شیكوالتھ و بعد ماتحلموا بالكادبوري 

  جنیھ
  عرفت ان الموضوع فیھ إنھ..آآآآآآآآه 

  بابا فیییییییییییین
  جاتلھ إعارة سالم..سافر العراق ..مش ھنا یا أونكل

روب حط رجلھ في فتحة الباب و زقھ لما فعصني في و لسھ ھاقفل الباب الراجل األ
  الحیطة و دخل



و هللا دمك زي العسل یا براید من ..ھھھھھھھھ إعارة ایھ یا بنت یا عكروتة إنتي؟
  ساعة ماكنتي قد كده لغایة لما بقیتي عروسة زي القمر

  
  
  
  

 ده من خالل..مش بس كده ..وضحت الرؤیة مادام قاللي انتي عروسة ..آآآآآآه 
أي موضوع تجتمع فیھا كلمة عروسة مع كلمة عكروتة ..خبرتي الحیاتیة الطویلة 

  یبقى أكید ال یبشر بأي خیر
  

اتجھ للبلكونة اللي عارف طریقھا كویس و انا من الصدمة قعدت على أول كرسي 
  قابلني في الصالة انتظارا لوقع القضا المستعجل فوق نافوخي

ابا بینادي ماما ماما طلعت م المطبخ اللي شویة كده و سمعت ضحك و ھقھقة و ب
  مقضیة فیھ نص حیاتھا و متجھھ ناحیة البلكونة
  و انا شفتھا من ھنا و رحت مرمیة على رجلھا

  بالش یا ماما ربنا یخلیكي
  فیھ ایھ یا بنتي ایھ اللي حصل

  ماتدخلیش یا ماما قلبي مش مطمن حاسة انھ كمین
  كمین ازاي یعني؟

  و جایبلي عریسحاسة ان أونكل دیسك
  انتي مش كنتي ھیتقلعلك عین و تتجوزي..طب یا بنتي ربنا یبعت

أنا ..أنا مابیتقدملیش غیر العاھات ..خالص انا عرفت حظي و نصیبي ..ال یا ماما
  خالص یاماما ھاقعد جنبك و ھاسمع الكالم و ھاغسل المواعین

  ھتغسلي المواعین بجد..ایھ ده 
   دهبالش استغالل الظروف..ألألأل

  بس و النبي یا ماما و النبي ماتدخلي..
انت عارفة ان اونكل دیسكو بیفھم و راجل محترم و معارفھ كلھم ..ماتقلقیش یا براید 

  ناس محترمین و لو جایبلك عریس أكید ھیقى محترم
  
  
  

عكروتة بتعمل معایا زي ماكانت ..ذكیة ماما دي ..بصتلھا و الدموع في عینیا 
ایھ دانا كنت في تالتة .....ي المدرسة و انا أجیبلك صباع روجروح..بتقوللي زمان 

  إبتدائي یعني عروسة قد الدنیا
  

برضھ عكروتة و عروسة في جملة واحدة بس على رأي ماما أونكل ..یووووه 
  دیسكو راجل محترم و غیر طنط حشریة



  خالص و لو جابلي عریس ھیبقى راجل محترم
  مش انتوا رأیكوا كده برضھ

   أتصنت علیھم و أحكیلكوا المرة الجایةأما أخش
  ادعولي

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

  
  تـــــــــابع الســـــــــــــادس

  إتأخرت علیكم..أعذروني یا جماعة 
  

  یقبض القلب..كئیب ..حزین..كان عندي ظرف
  

و بقلب یعتصره ..فأنا و من مدونتي ھذه أنعي إلیكم بمزیج من األسى و األسف 
 دقیقة حداد على روح 56و أدعوكم للوقوف ..و بنفس جریحة كسیرة دامعة....األلم

  الفقید
  األصیل الصدیق الصدوق المتحمل المخلص

  
  الھارد بتاع الكومبیوتر بتاعي

  
  ماستحملش یاعیني كل البوستات دي اللي انا باكتیھا و باخزنھا علیھ

  
  فضل یكتم في قلبھ

  
  یكتم في قلبھ

  
  عینيلما طق من جنابھ یا

  
  إھئ إھئ إھئ

  
  مش قادرة یا جماعة مش قادرة

  
  دموعي غرقت الكیبورد وبدأ یطلع شرار

  
  زززززززز

  
  ماتخافوش دي صدمة كھربائیة على خفیف..أي

  



  أنا الزم أبقى قویة و أكفكف دموعي و أبص للمستقبل..المھم
  

  و الحي أبقى من المیت
  
  المسیرة الھارد الجدیدفقد إستلم ..و إذا كان الھارد القدیم سلم النمر

  و ده شكلھ جامد و ھیستحمل البالوي اللي أنا باكتبھا و باخزنھا علیھ
  

  یرجع مرجوعنا لمیییییییییییییین؟
  

  ألونكل دیسكو..أیییییییییوة
  

خمسة و خمیسة علیكم و ف عیني بدل ماحد یجیلوا ..شاطرین و هللا ذاكرتكم حدید
  الزھایمر و یقول براید عینیھا مدورة

  
أختكوا بأه واقفة على باب البالكونة بتلمع في األوكر بكل براءة و سمعت الكلمة 

  ھما الصراحة حرفین إتنین..الموعودة
  

  یییییس
  

  و ده طبعا النص التاني من إسم المأسوف على شبابھ العریس
  

ركبي سابت و دقات قلبي إرتفعت و الدنیا لفت بیا و وشي إصفر و عینیا ...عادیكم
  برقت
  

  عاھة تانیة واال ایھ؟..آآآآآه یا براید آآ
  

  ماما خرجت من البلكونة و لقتني مربعة على األرض رجلي مش شایالني
  

  وواخدانا في حضنھا::جامدة ماما و متأسسھ..راحت رافعاني بإید واحدة
  

  و بوسة من ھنا و بوسة من ھنا
  

  مبروك مقدما یا بربر
  

  فیھ إیھ یا ماما بس؟
  

  ك عریسأونكل دیسكو جایبل



  
  و فجأة ماما مالقتنیش قدامھا

  وقعت من وسط دراعتھا و ربعت تاني ع األرض
  

  یاااادي النیلة
  

  نیلة إیھ بس یا بربر یا حبیبتي
  

  شالتني من ع األرض تاني.. و ھووب
  

  ده عریس بأه محترم محترم و الحكومة كلھا وافقت علیھ قبلنا
  

و النبي ..و رجع لعقلھ و ھیخطبني الحكومة كلھا؟؟لیھ؟؟ یكونش جیمي فرقع خدیجة 
أوجھ نشاطي الخیري كلھ لألطفال ضحایا ... یا ماما ده أنا أبقى حتة سیدة أولى ؟

و اال أقولك لسواقین المكروباص ضحایا الحزام و اال ..التلفزیون المصري 
  الستات ضحایا عملیات الشفط..أقولك

  
إیھ؟؟ده جایبلك عریس أھم من ایھ یا بنتي حیلك حیلك جیمي مین و خدیجة دي تطلع 

  كده بكتیر
  
  ؟؟...سیادة الـ....أھم من كده؟؟قصدك

إیھ أول حاجة تخطر على ..بصي طرطقیلي ودانك كده..یا بنتي ھتودینا في داھیة 
  ظابط شرطة...بالك لما أقولك

  
  بوكس و قسم و عصایة مقشة

  
  عصایة مقشة؟؟ یا بنتي باقولك ظااابط مش كناس

  
ا انتي طیبھ ماعادتش فارقة دلوقت األدوات دي بقت بتستعمل في و النبي یا مام

  المھنتین
  

ظابط و من ..بقولك أونكل دیسكو جایبلك عریس مایترفضش..یا بت بالش غلبة بأه
  عیلة و متربي تربیة عالیة

  
  یا سالم

  
  و هللا یا براید یا حبیبتي شكلھا كده ھتمشي المرة دي



  
  و ھییجي إمتى..ربنا یستر

  
   یوم اإلتنین الجايھییجي

  
  و نبتــــــــــــدي كورس التنضیف..یشرف و یآنس

  
و طبعا بعد كورس النضافة و التلمیع بقى البیت بیبرق من بره و من جوه جت 

  الساعة الموعوده
  

  دقت الساعة و معاھا جرس الباب
  

یما كان عندي دا..باحب انا الناس الملتزمة بمواعیدھا دي ..أمال إیھ..دقة و نظام 
یمكن ألن أنا مواعیدي بالظبط ..أمنیة دفینة إني أتجوز واحد دقیق في مواعیده 

  غیر موثوق فیھا على اإلطالق..بالظبط زي مواعید السكة الحدید
  

دخل من الباب و قعدت أبحلق أبحلق من ورا الستارة اللي دابت من كتر ما ببحلق من 
  وراھا
  

عنده ..ي عرض في إرتفاع في عمق عریض المنكبین ریاضي قوي الشكیمة طول ق
  كاریزما كده باینھ حتى من قفاه

  
أبقى مرات ظابط بأه و أدخل على أي لجنة و أقول ..ھو ده الكالم ..هللا یا براید هللا 

أنا ...إنت یا بني آدم مش عارف بتكلم مین...الكلمة اللي طول عمري باحلم أقولھا
  مدام اللوا فالن الفالني ماتعرفوش

  
  

  شكلك كده سرك باتع یا أونكل دیسكو یا جمیل.الاااااااام السلطة حلوة و هللایا س
واقفة انا ورا الستارة و سرحانة في اللجنة و البرستیج و باضرب بعیني كده لقیت .

  یا ماما..لكوا عینھ راشقھ في الستارة و أنا من وراھا 
طب كویس ..طولدا غالبا بیبص للواحد كده یقر و یعترف على ..جوز عیون إیھ؟

بس ..مش محتاج یعني أدوات الكناسین وال السمكریة و ال حاجة من دي خالص
دا لو بصلي بصة ..و انا ھاخنصر مصروف البیت إزاي إنشاء هللا..برضھ مشكلة 

مش مشكلة مش مشكلة مش ھاغلب یعني ..واحدة ھجیب كل اللي عندي على طول
  أكید ھحلھا

  
  



و ..مؤدب و هللا ..ة و دخلت بیھا قام وقف على طول ماما جابت لي الصینیة الموعود
بعد ما ..و مالھ الطول ھیبھ برضھ .. سنتي و نص و یخبط في السقف3كان فاضلھ 

أنا طبعا راسمة الھدوء و باصة في األرض و كل شویة ..قاعدنا بأه بدأت المعاینة 
قدام الستارة أحلى ال و هللا شكلھ من ..أضرب بجنب عیني كده و ألمحھ ثانیة أو إتنین 

بس مالمح رجالي كده علیھا مسحة وسامة ..مش حلو حلو یعني ..من وراھا بكتیر
  معقولة

كل أما حد یتكلم یتعدلھ كده و یبصلھ بصة ..ھو بأه راشق عینھ في وشوشنا كلنا 
ماما جت تتكلم إدیر بصلھا لقیتھا فصلت في وسط الكالم و قامت ..عمییییییقة أوي 

  لة عاملةجري كأنھا عام
فضل و ھو بیتكلم باصص للعریس و ..مش بقولكم بطل بالي ستیشان..بابا بأه جامد 

بس ..إدیلوا نظرات خلیھ یخاف..برافو یا بابا ..ده یبص و ده یبص .ھو باصصلھ 
شویة و فصل زي ..مین بابا یا عیني ماقدرش یكمل ماتش البص الدولي ده 

و ..جامد جامد یعني .. قوي بأخینا ده بابا صعب علیا صحیح بس برضھ فرحت..ماما
حاجة كده الواحدة تتسند ..هللا كویس ھي دي الحیطة اللي كنت بادور علیھا من زمان 

في ..ھو ده الـ..یا سالم ھوده الكالم ..علیھا و تدخل في أي مشكلة و ھیا قلبھا جامد 
أروح طب ..و هللا حسیت إن وشي وجعني ..أي..اللحظة دي رشقت عیونھ في وشي

الزم تثبتیلھ ..بس قلت عیب یا بت..قلت أقوم أجري ورا ماما ..فین و اال اعمل إیھ
أنا كنت طول عمري ..أنا مش بتاعت الكالم ده "برضھ إن إنتي بنت جامدة

  بس بس مش طالبة أغاني ھو ده وقتھ""..جامدة
  و ألول مرة من أول ما قعد فتح بقھ و إتكلم..بصلي و فضل باصصلي 

  
  

  یھإسمك إ
  براید
  ثالثي
  ھھ؟

  إسمك ثالثي مش فاكرة إسمك واال إیھ؟
  ماترد إنت..أونكل دیسكو..إیھ؟..إسمیییي؟..إسمییییي..فاكراة فاكراة

یا بنت یا عكروتة مش عارفة ..أونكل دیسكو مات على روحھ من الضحك 
  إسمھا یا سیدي..إسمك؟

  رفع إیده في وش أونكل دیسكو و خاله بلع بقیت الكالم
  و المفروض ھیا اللي ترد علیا..ألتھا ھیاأنا س

  
  

و لسھ ھافتح بقي لقیتھ ..مش عارفة أتكلم ..إیھ الدھولة اللي أنا فیھا دي..یا دي النیلة 
یا سالم ..خاتم ده واال إسورة ..یا حلولي یا حلولي ..مطلع حاجة بتلمع كده من جیبھ 



مسكھا ..حاجة دھبراجل ذوق برضھ الناس الشیك دایما الزم تدخل في إیدیھا 
  بطراطیف صوابعة و إدھالي

  إیھ رأیك؟..
  مدیت إیدي ألحقھا قبل مایغیر رأیھ و یرجعھا في جیبھ تاني

  أول مامسكتھا في إیدي إتذھلت
  دي والعة..إیھ ده

  عجبتك؟..حلوة؟..آه 
  بس أنا مابادخنش

  شوف كده یا عمي؟..عجبتك؟..أنا بس بافرجھالك ..عارف عارف 
  آه كویسة..د بابا بص من بعی

   قیراط24أل إمسكھا كده شوف تقیلة و اال خفیفة دي دھب 
  بابا مسكھا و قلبھا في إیده شویة و قالھ

  یس أنا برضھ مابادخنش
  ممكن تنادي طنط تتفرج علیھا..كویس و هللا أحسن حاجة عملتھا 

  خالص یا إبني و هللا مصدقین إنھا دھب
  معلش معلش نادیلھا برضھ

  لناخالص یا إبني ق
  من فضضضضلك نادیلللھا

بكره ..معلش یا براید..الجملة األخیرة دي قالھا بأسلوب خلال الدم یتجمد في عروقي 
مش عایزین نفركش الموضوع من أول ..تبقي تعلمیھ یبقى حنین شویة في الكالم

  معلش یا بابا ماھو بكرة یبقى نسیبك و ماحادش ھیقدر یكلمك..قاعدة
  شكلھا كانت خایفة و بصت على الوالعة..ه علیھا و دخلت و ماما جت بعد ما بابا ند

  حلوة قوي تعیش و تجیب
  قام جري و أخدھا من إیدھا

  أنا بس كنت عایزكم تتفرجوا علیھا..دي بتاعتي..ال 
  أونكل دیسكو قام و قالھ

  ممكن أشوفھا..
  مش الزم إنت یا أونكل..أل

  
  

   و إتجھ ناحیة البابو مسك الوالعة بطراطیف صوابعة و حطھا جوه جیبھ
إنشاء هللا ھابقى أتفق مع أونكل و ..أنا سعید جدا إن أنا إتعرفت بیكم..أنا ھاستأذن بأه 

  عن إذنكم..ھو ھیقولكم على المیعاد الجاي
و أحنا واقفین مش فاھمین ..و ھوب لف و خرج من الصالون و فتح الباب و مشي

  حاجة خالص
  بابا بص ألونكل دیسكو

  



  
  إیھ النظام ده؟..حاج دیسكو

  أونكل دیسكو و ھو بیضحك
و مادام قال انھ ..ده راجل لیھ ھیبھ و مالوش في الدلع..خیر یا أبو براید خیر..ھھھھ

  ھیتفق معایا یبقى ماتقلقش مبروك مقدما
  و ھوب لف ھو كمان و خرج

  
  
  

  ماما یاعیني أعصابھا ماستحملتش و إترمت على الكرسي و ھیا بتنھج
  ده إیھ الرعب ده..یا لھوي ..فق على الجوازة دي أبداأنا ال یمكن أوا

  تكونیش ھربانھ من حاجة و خایفة تتقفشي؟..جرى إیھ یا ماما و إنتي خایفة من إیھ
یا بنتي ده ممكن في أي خناقة یجرك ع ..یعني بتدافعي عنھ..إمشي یا مھروشة إنتي 

  المعتقل إنتي ماشفتیش كان بیبصلنا إزاي
  سیا ماما حمش شویة ب

یا بنتي ده بیفكرني بأحمد زكي في ..بكرة لو إتجوزك ده یكسر دماغك..حمش ؟؟
  زوجة رجل مھم

بالش نوقف إحنا المراكب السایرة و ..یا أم براید أدینا ھانستنا لما نشوف أخرتھ إیھ 
  خلینا ورا الكداب لباب الدار

أنا عایزة ..مش كل یوم ھامشي عریس ..شكلھ مش عاھة قوي...ھو ده الكالم یا بابا
  أخلص بأه

  أما نشوف أخرتھا معاكي إیھ..یا سالم یاختي؟؟
  
  
  

طبعا أنا لیلتھا ماجالیش نوم عمالھ أحلم بالظابط و اللجنة و النجوم اللي علي كتفھ و 
و من كتر التفكیر مانمتش غیر بعد الفجر ..أنا و انا بمرمط في خلقاâ وانا مسنودة بأه

فرت ربنا و قلت خالص یا رب مش ھامرمط في حد بعد ماقمت صلیت الفجر و استغ
بس طبعا نتیجة السھر ..و ال ھاكسر أي إشارة و ھاكون مواطنة مثالیة تلتزم بالقانون

ماقدرتش أروح الشغل تاني یوم و قعدت في البیت و طول النھار ماما تبصلي و 
  زي ماتكون بتقوللي اما نشوف ھاتودینا فین وراكي..تتنھد 

  
  

أول مادخلت من باب المستشفى عم ..على كده و تاني یوم رحت الشغل عدى الیوم 
محمد األشكیف البواب بتاعنا اللي كل یوم بیستقبلني بتالت أربع دعوات أول 

یظھر المدام صبحتھ بخناقة ..خیر اللھم أجعلة خیر ..ماشافني دیر وشھ الواحده التانیة
  نا مش ھاقف أقرره و یشكیلي حالھماعلینا ما..أو مستھ على أنغام الشبشب أبو وردة



  قلت أطلع على شغلي أحسن قابلتني مدام عواطف على السلم
  دكتورة براید

  أیوة یا مدام عواطف فیھ حاجة
  أیوة یا دكتورة لو سمحتي عایزاكي في مكتبي شویة

  دلوقت؟
  یا ریت

رحت معاھا على مكتبھا في شؤون العاملین و كل أما أعدي على موظف یبصلي و 
   راسھیھز

  كلكم نایمین على أنغام الشبشب أبو وردة واال إیھ؟..فیھ إیھ یا جماعة ؟
  أیوة یا مدام عواطف خیر

  لو سمحتوا شویة كده..أستاذ فتوح ..أستاذ حسین 
طب لو إختلست حاجة كانوا حولوني ..ده الموضوع خطیر بأه..إیھ القلق ده بأاااه 

  الشؤون القانونیة لكن شؤون العاملین
  إنتي عندك مشاكل في حیاتك و اال حاجة؟..ي یا دكتورةقولیل

  مشاكل زي إیھ یعني؟
  باباكي بیصرف علیكوا كویس..یعني حالتكوا المادیة كویسة 

مانتي عندك ملفي و عارفة بابایا ..في إیھ یا مدام عواطف إیھ األسئلة العجیبة دي
  بیشتغل إیھ

تك مشیھا بطال و حبت تجر حد من صاحبا..صارحیني..أنا زي والدتك ..طب معلش 
  رجلك معاھا

  إیھ أنتي إتجنیتي یا ست إنتي واال إیھ؟
  أمال بس المخبر بتاع اآلداب ده كان ماشي یسأل علیكي في المستشفى إمبارح لیھ

  أنا ماعرفش حد بتاع آداب..آداب إیھ یا ست إنتي ..آداب؟..آداب؟
  أمال یا دكتورة یعني بیسأل علیكي لیھ

  یخرب بیییییییتك یاللي في بالي...آداب؟..مخبر ؟
  
  
  

  ماقدرتش أستحمل و اال أفكر جالي شلل في مخي أخدت شنطتي و طیران ع البیت
أنا إتبھدلت بھدلة ...،أنا إتدمرت..أنا ضعت ..شوفي المصیبة ..إلحقیني یا ماما

  الزمالك في الدوري یا ماما
  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
  
  
  



ا لما عرفت رقعت بالصوت و اتصلت ببابا و جابتھ على ملى وشھ و لما طبعا مام
حكتلھ نزل عشان یجیب أونكل دیسكو من قفاه وأونكل دیسكو بعد ماخد دش محترم 

  من بابا قرر عمل مؤتمر قمة و بعت جاب سیادة وزیر الداخلیة مستقبال
طول لوح تلج قابلتوه الحدیث كلھ بیدور بیننا و احنا مولعین و بینھ و ھو أسقع من أ

  في حیاتكم
  
  
  

  إیھ یا بني آدم اللي انت عملتھ ده
  إیھ عملت إیھ

  إنت باعت واحد من اآلداب یسأل على بنتي في شغلھا
  عادي أمال یعني ھانزل أسأل بنفسي أمال المخبرین دول الزمتھم إیھ

 و بعدین ماالقیتش غیر مخبر من اآلداب..ھو انت بتتحرى عن مجرم دي عروسة 
  یسأل علیھا و في شغلھا

المخبر بتاع حضرتك ..طبعا ماھم مخبرین اآلداب دول خبرة في السؤال عن البنات
  بأه من قسم المخدرات

یا سالم سلم إنت كمان بعت مخبر یسأل علیا شویة شویة تقوللي إنك بعت مخبر یسأل 
  على مراتي

  بس ده بأه تبع التموین..طبعا
  إنت فضحتنا كلنا..إنت یا بني آدم إنت بتستھبل 

  یا عمي النار ماتحرقش مؤمن
یا عیني یا عیني ع العقل و الحكمة و انشاء هللا التحریات اللي انت جمعتھا دي 

  أثبتتلك إن إحنا مجرمین یعني ھتیجي تجرنا ع القسم إمتى إنشاء هللا
ان التحریات أثبتت إنكم ماشاء هللا ال غبار علیكم خالص و الفیش كم.. ال یا عمي ال

  جاي نضیف خالص
  إنت إستخرجت الفیش بتاعنا و فتشت علیھ..فیش؟؟..أفندم؟

أنا عملتلكم .. شھور3أنت عارف ان الفیش الزم یتجدد كل ..ال یا فندم و دي تیجي
  واحد جدید

  خدرتنا یعني..یا سالم و انشاء هللا أخدتنا نعمل فیش و احنا مانعرفش 
  ال یا عمي مانا عندي بصامتكم

  
  
  
  

   لبعضبصینا
  بصامتنا؟

  من ع الوالعة..أه



  
  
  
  

  یا خراااااااااااااااااااااابي
مافیش داعي أقولكم ع الباقي كفایا تعرفوا إن لوال وساطة أونكل ..دا أنا بصوت 

  دیسكو كنا إترمینا كلنا في المعتقل بتھمة إھانة ظابط أثناء تأدیة وظیفتة
  كانت إیھ وظیفتھ؟

  
  
  

و أونكل .....إحنا التالتة.. أشخاص4 مكونة من جمع تحریات عن خلیة إرھابیة
  دیسكو

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

  
  حب أل...حب آه

  
  یا ریت تفیدوني برأیكم فیھ..النھاردة یا جماعة أنا عایزة أتكلم عن موضوع محیرني 

 من موضوع العرسان دول آخر - تایم أوت شویة-أنا ھاخد..ال مش عریس...عریس؟
قررت اني آخد أجازة شویة ..رفین كان ھیودیني ورا الشمس عریس ده انتوا عا

  عشان ماتالقوش خبر في یوم في الجراید اني رمیت نفسي من فوق البرج واال حاجة
  
  

اوال یا جماعة الزم تعرفوا ان الشعب الصیدالني غیر بقیة شعوب األرض المحبة 
  للسالم

ألن في كلیة .. بقیة الكلیاتفي دفعتنا كان نظام الكابلز غیر معترف بیھ رسمیا زي
الوالد فیھا بیدوا البنات بالكتف و الكوع و مقالب الحرامیة عشان یدخلوا قبلھم 

و في معامل الكلیة اللي لو اتلفتت ..المدرجات مش معقول یبقى فیھ أي رومانسیة
البنت یمین او شمال ممكن ماتالقیش الكرسي بتاعھا و تالقي حاجتھا مرمیة ع 

فیھ واحد من شباب مصر الواعي قرر انھ یطبق مبدأ األرض عشان 
مایتھیألیش ان ممكن تبدأ أي قصص حب ناعمة أو قویة او فیھا ریحة ..المساواة

  الحنیة
  

دفعتنا و الدفعة .. كابلز في التالت دفع اللي كنا بنتتبع اخبارھا 6فھما كانوا بالظبط 
لشلتنا اللي كنت انا بال فخر صوت احنا بقة بالنسبة ..اللي قبلنا و الدفعة اللي بعدنا

  فضلت الشلة بتاعنا..الضمیر بتاعھا



"male free"  
زي ماكنا مسمینھا نتیجة لنصایح الست الوالدة اللي كنت باطبقھا علیھم بمنتھى 

  القسوة
  
  

  كنت بتعملي ایھ ھناك؟..عال
  مافیش ده سامح كان بیطلبمني كشكول المحاضرات

  انتي اتجننتي؟..نعممممممممم
  فیھ ایھ؟..یھ ل

  انت مش عارفة دفتر المحاضرات ده فیھ إیھ؟
  فیھ محاضرات ھیكون فیھ فیھ ایھ یعني

  فیھ ورق یا ھانم ورق
  و دي فیھا ایھ

ورق یعني وسیلة من وسائل المراسلة شویة شویة یسیبلك جواب بعدھا تالقیھ كاتبلك 
  قصیدة شویة شویة یقولك نتجوز عرفي

  ش واخده باليدانا ماكنت..یا نھار أبیض 
  اتفضلي یا ھانم و ھاتي الكشكول حاال

  
و تجري عال جري و تشد الكشكول من اید الواد و ھو واقف وسط أصحابھ و ھیا 

  أنا مش بتاع الكالم ده یا أستاذ..ھات انت فاكرني عبیطة و اال ایھ ..بتقولھ 
  

كتر و و طبعا فضیحة الواد تبقى بجالجل على أساس انھ كان بیعاكس أو یمكن أ
  یتعمل علیھ مقاطعة من نص شلل البنات في الكلیة و انا أبص لعال بانتصار

  بالش قلة حیا" میل فري"الشلة دي ھتفضل طول عمرھا ..ھو فاكرنا ایھ ..أیوة كده 
  
  

مره عبیر كانت قاعدة جنبي في سیكشان المایكروبیولوجي و جنبھا قاعد عمر 
لمحتھ بیتدیر ..ھ أمل انھ یطلع بني آدم عدلممدوح الطالب الوحید في دفعتنا اللي فی

  ..نحیتھا و یسألھا
  ھو المفروض نسخن العینة األول واال نحط الصبغة

.  
لمحتھا بتحاول تفتح بقھا عشان ترد و فجاة الحظت ان انا بازغرلھا بطرف .

بصت لي برعب و رجعت بصت لعمر و ظھرت علیھا الحیرة حاولت تفتح ..عیني
لحد لما فجاة راحت ..زغر اكتر و تحاول و ازغر و تحاول و أزغربقھا تاني و انا أ

  منفجرة في العیاط و رامیة العینة على البنش و خرجت تجري بره المعمل
یا سالاااااام ھي دي التربیة من كتر احساسھا بالذنب عشان فكرت تكلمھ انفجرت ..

  برافو یا عبیر برافو..في العیاط



  عیط لیھ؟عمر التفت لي و قاللي ھیا بت
  بصتلھ و دیرت وشي الناحیة التانیة

  ھو فاكرني ھاكلمھ واال ایھ؟
  ھزلت
  

كنت كفیلة بصد أي حد یتجرأ و یفكر ..أنا شخصیا بقة ماكنتش محتاجة رقابة من حد 
  انھ یكلمني

  
  لو سمحتي یا دكتورة

  نعم
  ممكن أقولك حاجة

  بخصوص الكیمیا الصیدلیة
  أل

  الكیمیا العضویة
  أل
  حیویةالكیمیا ال
  أل

  السموم
  أل

  یبقى سوري مافیش كالم بیننا
و أرفع راسي بمنتھى الفخر و اإلباء و انا سایباه واقف فاتح بقھ زي عم عبدربھ 

  البواب و ھو بیتفرج ع المسلسل الكوري
  
  

و فضلنا ماشیین الخمس سنین على ھذا األساس و عیشناھم في سالم و امان و منتھى 
 بیعكر صفو حیاتنا غیر اننا نسمع عن خبر اتنین من التصالح مع النفس وماكانش

  الكابلز بتوع الكلیة اتخطبوا
فاطمة عضوة الشلة بتاعنا كانت في األیام دي بتبقى على وشك انھیار عصبي و 

بتجیلھا حالة قرقضة ضوافر و عض ع الصوابع من الدرجة التالتة و مابتھداش و 
 بیبو فرقع جیجي او جیجي فرقعت تتطمن اال لما بتعرف ان الموضوع اتفركش و

 سنین مدبلرین مع بعض و 5بیبو أو باباھا فرقع فیھم اإلتنین بعد ماعرف انھم بقالھم 
  مقرطسینھ

  
  

و طوال كل السنوات دي كل اما أشوف فیلم عربي من اللي بتالقي فیھم شلة من 
تالتة دول تالت بنات و شلة من تالت والد و یقعدوا یحبوا في بعض و آخر الفیلم ال



الناس دي ماتربیتش ..كالم فارغ و قلة أدب..بیتجوزوا التالتة دول أقول في نفسي
  واال ایھ؟

  
  

و كل اما اأشوف فیلم او تمثیلیة من اللي الطلبة بتوع الجامعة بیضحكوا ع البنات و 
أقول في نفسي أیوة كده ال یصح اال ..یتجوزوھم عرفي و بعدین یدوھم استمارة ستة 

  و أثبت أكتر على مبدأيالصحیح 
  
  

و عریس داخل و عریس ..و بعدین اتخرجنا و بدأت مأساة جواز الصالونات
و بدأ العذاب اللي لسھ مستمر في حیاتي حتى كتابة ھذه ..و ساعات خارج بس..خارج

  إذا بمرة من المرات و طنط فادیة عمتي قاعدة معایا نشكي ھمنا لبعض..السطور
  ن زمایلك في الكلیة مش كنا خلصنابس لو كنتي ارتبطي بحد م

  نعمممممممممم
  قمت من مكاني مفزوعة كأني اتكھربت

  قصدك ایھ؟
  بیحبوا بعض یعني و كده..یعني ما فیھ بنات كتیر بیتجوزوا زمایلھم في الكلیة 

  دي قلة أدب وانا ایش ضمني زمیلي ده غرضھ ایھ؟..ازاي یعني ..بعض؟..یحبوا ایھ؟
  رضھ شریف و ھیدخل البیوت من أبوابھا مش كنا خلصناعادي یا ستي اذا كان غ

  
  أن أن أن أاااااااااااان

عارفین المشاھد العبیطة في أفالم أبیض و أسود لما بیبقى البطل فاقد الذاكرة لمدة 
 سنة و بعدین یتزحلق في قشرة موز و یخبط في عمود فترجعلھ الذاكرة و یمر 25

  لشویة دوایر بتلف جوا بعضیھاشریط حیاتھ أدام عینیھ مع صورة كده 
  أھي دي حالتي وقتھا

  وقفت أبص لھا و انا مش فاھمة و مش مستوعبة
  

یعني كل األفالم بتاعة سعاد ..یعني كل الكالم اللي اھالینا بیحشولنا دماغنا بیھ غلط؟
  حسني و حسن یوسف دي كانت صح واال ایھ؟

  
   ضھره و یبقى نفسھ نكسر الكالم؟هللا یعني كل المجتمع بیقوللنا حاجة و بعدین یدینا

  
فین القواعد اللي الواحد یمشي ..طب الواحد یصدق مین بالظبط و فین المنطق بأه 

  علیھا
  



طب انا ..طب فین الصح و فین الغلط .. مش عارفة یا جماعة الموضوع ملخبطني 
ة أعرف منین باه الغلط الغلط و الغلط اللي الناس بتخوفني بیھ بس ھما في الحقیق

  شایفینھ صح
  

  مجتمعنا بوشین و اال ھي دي أسس التربیة
  

  یعني انا كنت صح و اال كنت معقدة واال ایھ النظام
بس ماكنتش باسمح بالكالم یتعدى ..أنا كنت باتكلم مع زمایلي عادي في حدود الدراسة

أو یمكن انا اللي كنت خایفة ..یمكن ماكانش أصال فیھ حد یوحي بالثقة ..الحدود دي
  مش عارفة بالظبط..

  
من ...بس ادوني انتوا رأیكم ..عموما كده كده خالص الجامعة عدت بحلوھا و مرھا

  أجل األجیال القادمة
**************************  

  
  

  عن الرقة و األنوثة
  

  ال طبعا مش الناصر...فاكرین فیلم غصن الزیتون؟ بتاع أحمد مظھر و سعاد حسني
  سعاد حسني؟صالح الدین ھو ده كان فیھ 

  
  

في الفیلم ده كان أحمد مظھر المدرس بتاع سعاد حسني و حبھا و اتجوزھا بس كان 
شاكك ان فیھ عالقة بینھا و بین عمر الحریري اللي كان مدرس في نفس 

  ھقولكم اصبروا بس..طب ایھ عالقة ده بأي حاجة یعني؟؟؟..المدرسة
  

 فیھا شویة مدرسین زمایلھ في مشھد من الفیلم ده كان عمر الحریري داخل قھوة
  قاموا

  قالولھ ایھ الكولونیا الجمیلة اللي انت حاطتھا دي إسمھا إیھ
السخیف جدا لكولونیا أو بارفان ..أل..و بغض النظر عن اإلسم السخیف...قالھم أنوثة

  فدي كانت المرة األولى في حیاتي اللي أسمع فیھا الكلمة دي..رجالي
  

  أنوثة
  
  



تعلقة في ذھني بشكل عمر الحریري لمدة طویلة لحد لما كبرت و فضلت الكلمة دي م
ھند ..شویة و لقیت الناس بیستخدموھا لوصف ناس تانیین مع األخ عمر الحریري

  لیلى علوي و غیرھم و بدات أدور حوالیا في. مارلین مونرو .رستم
  بصراحة مالقیتش..المحیط بتاعي على حد یتوصف بالكلمة دي

  
  
  
  
  

طنط ..مامتي طول النھار في المطبخ ..األنوثة اللي بیقولوا علیھا ديفین یا جماعة 
سھیر جارتنا طول النھار و اللیل بتغسل و تنشر الغسیل و الغسیل ینقط ع البلكونة 

فطنط أمال بتتخانق مع طنط سھیر عشان الغسیل اللي بینقط و ..بتاعت طنط أمال
  واجب الحساببتتخانق مع ابنھا عشان بیلعب في الشارع و سایب 

  
  
  

خش ع اللي بعده منال بنت خالتي اللي أكبر مني بخمس ..طب سیبكوا من الجیل ده 
طیب یا منال انتي طول عمرك ..سنین و دخلت دنیا 4أو ست سنین ربنا كرمھا من 

بعد الجواز بكام شھر ھوب دخلنا ع ..حلوة كده و دلوعة ورینا األنوثة بعد الجواز
و اذ بمنال اللي كنا ..ما علینا بكره تولد و تفوق.. كل اتجاه الحمل كعبرت و بقللت من

بنضرب بیھا المثل في الرقة و الروقان بقت شبھ الستات اللي بیطلعوا في إعالنات 
السمنة و مساحیق الغسیل تصحى طول اللیل عشان الواد بیعیط و طول النھار عشان 

 كلھ ع البارفانات و المكیاج أبو الواد عایز یاكل و یشرب و مرتبھا اللي كان ضایع
و طبعا نتیجة الصحیان ..بامبرز ثم بامبرز ثم بامبرز..بقة بیروح في ثالث إتجاھات

 ساعة في الیوم واضحة جلیة على مالمح وشھا و راسھا یادوب تلمس أي 24لمدة 
  حیطة في أي مكان و نسمع شخیرھا من الفضاء الخارجي

  
  
  

 في مفھوم تاني برضھ غریب عن المرأة المصریة خللینا..طب سیبنا من المفھوم ده 
  و

  ھو مفھوم الرقة
  
  
  
  
  



البنت الرقیقة اللي تكلمھا تبص في األرض و تحس ان الھوا ممكن یجرحھا و اللي 
یخطبھا ..تبقى حاسس انھا بسكوتة ممكن لومشت شویة على رجلیھا تتكسر نصین

صوتھا .ریشة..نسمة..عرواحد من دول و یفضل كل اما یروح في حتھ یقول علیھا ش
  و یعملھا رنة ع الموبایل..زقزقة عصافیر و كل اما تسمع غنوة حلوة تفكره بیھا 

  
  بیقول أھات..لما النسیم بیعدي بین شعرك حبیبتي باسمعھ 

  و عطورك الھادیة اللي دایبھ فیكي كل ماتلمسك بتقول أھات
  
  
  
  
  

لیة تزعل منھ و تقولھ انت لیھ یجیبلھا ھدیة غا..یعزمھا عالغدا ماتاكلش غیر سلطة 
  و ھكذا تستمر الحیاة كحلم جمیل یصحى منھ إمتى؟..مكلف نفسك

  
حسب حظھ و نصیبھ و تبدأ المطالب و یبدأ .. أسابیع أو اسبوع 4بعد الجواز ب 

   درجة180و فجأه یالقي الحالة اتقلبت ..التغییر
  
  
  
  

.. اعة بعید عن كل الناسألن واحدة بالمواصفات دي تبقى الزم كانت عایشة في فق
عمرھا ما اتعاكست و اضطرت ترد على واحد قلیل ..عمرھا ما ركبت مواصالت 

عمرھا ما اضطرت ..عمرھا ماتعكاملت مع حد في شغلھا ..األدب و توقفھ عند حده
عمرھا مانزلت ..تاخد موقف و تتخانق علشان تاخد حقھا أو توقف ظلم وقع علیھا

د عمرھا ماطبختھ فأكید بعد الجواز لو بدأت تعمل السوق تشترى الخضار و اكی
  ال یمكن تفضل نفس البنت الرقیقة..الحاجات دي كلھا 

  و اال مش ھتقدر تعیش..البسكوتة اللي بتنجرح من الھوا
  
  
  
  
  

طبعا الحالة بتزید اكترو أكتر مع وجود األوالد و اللي غالبا عبء تربیتھم بالكامل 
یا ..فیا إما تبقى شخصیة قویة و تخوف العیال وأبوھم ..بیبقى على كتافھا ھي و بس 

  إما العیال ھتبوظ و تفسد و ساعتھا كل الناس ھیلوموھا ھي و بس
  



  
  
  

  مافیش..ماتزعلش لو عروستك اتقلبت لشخص تاني بعد الجواز ..فیا عزیزي الزوج
  قتما ھو انت لو بذلت شویة مجھود و ساعدتھا یبقى عندھا شویة و..قدامھا غیر كده

  تفوق لنفسھا
  
  
  
  
  

و یا عزیزي العریس دور ع التربیة و األخالق و التدین أوال ماتركزش بس على 
  الرقة

  ألن األیام بتغیر ھذه الحاالت الطارئة..و األنوثة 
  
  
  
  
  

یسأل على إزازة كولونیا من بتوع عمر ...و اللي محتاج أنوثة تدوم معھ مدى الحیاة
  الحریري

  
  
  
  

  تكرش لسھ بینتجوھاماف..بس حتى دي ..
  
  

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

  السابع
ألن المنافسة مشتعلة و مش قادرة -من أسوأ األجزاء..أل ..أسوأ جزء من أجزاء یومي

رحلتي من ... المھم و بفارق ضئیل یتصدر القائمة - احدد أي جزء أسوأ من التاني
  و بالعكس.باب الشقة الى بوابة العمارة 

  لرحلة الیومیة دي غالبا بقابل كل فرد من أفراد جیراني األعزاءألني في ا



الجیران عموما ممكن یشكلوا جزء كبیر من حیاتك و ممكن یكونوا مالھمش أي 
  أھمیة
  
  
  

ناس ال ..باختصار یعني..المواسي..المھتم..الحنین..العشري..أنا بأه جیراني من النوع 
  تطاق

..  
  
  

 تفاصیل حیاتي و بیحققولي توازن كبیر في حیاتي بیحبوا یعرفوا و یتدخلوا في كل
ألن مافیش انسان طبیعي بیعیش حیاتھ في -ایھ ده مین اللي فتح التلفیزیون؟- الیومیة

 الزم یبقى فیھ - فیھ حاجة؟..أیوة أنا متفاءلة ..ایھ؟- حالة مستمرة من التفاؤل و السرور
فاضي یوازن نص الكبایة جزء كده نكد مطعم بحرق الدم و الزم یبقى فیھ نص كبایة 

واال ...الملیان و اال الكبایة ممكن تتدلق علیك وتغرقك و الناس تفتكرك عملت
  نرجع لموضوعنا..بالش

  
  
  

الرحلة اللي ممكن تستغرق دقیقة واحدة من باب الشقة للسلم ممكن تمتد كل یوم لحد 
ة على مراوحي و تمر الدقایق ببطء و أحس ان فیھ حاجة تقیلة كابس..ربع ساعة كاملة

الستات ...و مش قادرة أتنفس زي ماكون باتفرج على معتز الدمرداش واال تامر أمین
  یوقفوني و یفضلوا یبوسوا فیا و یمصمصوا شفایفھم

  
  

  ربنا یعدلھالك یا حبیبتشي
  معلش مابیقعدش غیر بنات الناس

  ھو انتي لسھ
  لسھ برضھ

  مافیش أخبار؟
  لسھ؟
  لسھ؟
  
  
  

 اللي مش فاكرة فیھا كام - حروف باكرھھم في اللغة العربیة3طبعا مفھوم ان أكتر 
   ھما الالم و السین و الھاء-حرف



  
  

  و انا أأمن..و یدعععععوا...و انا أأمن..الرجالة بأه بیصمموا یوقفوني و یدععععوا 
  
  
  

  یارب یرزقك بالزوج الصالح
  آآآآآآمییییین

  یارب یفرح أھلك بیكي
  آآآآآآآآمیییییییییین

  القیلنا للواد علبتین لبن من المدعمیارب ت
  منننننیییییین؟؟

  
  
  

أماني اللي ھي أصغر ..أفكركوا..فاكرینھا؟..أسوأ أیام حیاتي بأه ھو یوم مابقابل أماني
اتجوزت و ھي ..أیوة أیوة .. سنیت6سنین و اللي تبقى أم ھند اللي عندھا 3مني ب 
قول عبیطة دي واال و انا كنت عمالة أضضضضحك علیھا و أ.. سنة19عندھا 

تفھم ایھ دي في جواز واال مسؤولیة في السن ده و اال حتى تعرف تختار ..ایھ؟
لوالك یا لساني مانسكیت یا ..و مرت األیام و ثبتت الحكمة اللي بتقول...ازاي

دي طنط مامة أماني كانت بتقولھ مرة وانا نازلة من ع ..مش انا اللي باقول ..قفایا
 عشان قلت أل على أخو جوز أماني و بعبعت كده یعني بكلمتین بتتشفى فیا..السلم 

و دارت ..مالھومش الزمة عن اإلختیار الصحیح و السن المناسب و الكالم الفارغ ده
األیام و الشھور و السنین و ثبت بالدلیل القاطع ان كالمي یصنف تحت فئة الخیال 

ع وصولھ بین أي لحظة و العلمي و أماني أھیھ عندھا ھند و في بطنھا مؤمن متوق
  التانیة
  
  

و عشان األمور تبقى واضحة أكتر الزم تفھموا ان اماني و جوزھا األستاذ 
یعتبروا فولة و انقسمت نصین و لو معیار التوافق من " تقریبا اسمھ عبد الفتاح"فوفو
مشكلة حیاتھم بس ھي الخناقة على المصروف ..و نص12 دول یاخدوا 10 لـ1

مصروف لماكیاجھ - مصروف الماكیاج.  مصروف مدرسة البنت.مصروف البیت..
ھیا عاملة زي الربع ..بالنسبة لشخصیاتھم فھي واضحة جدا-و مصروف لماكیاجھا

و ھو عامل زي العشرة صاغ ..جنیھ المخروم بتلمع لكن فاضیة من جوة
  موجود آه بس زي قلتھ و ماحادش بیدیلھ أي أھمیھ,..الورق

  
  



 طراطیف صوابعي عشان ماحدش یحس بیا و ھوووب یومیھا لسھ بانزل على
لغایة " سكي"اتفتح باب شقتھم و عقلي قاللي یا بتت اركبي الدرابزین و اعملي ..

أنا دكتورة محترمة و لو حد شافني أعمل ایھ ان شاء ..أل..أل..أل..بس ..البوابة
 قدامھا بطنھا المھم حصل اللي كنت خایفة منھ و لقیت أماني جره في ایدھا ھند و..هللا

فیھا مؤمن واضح انھ نایم جوه باطنھا على ضھرة و حاطت رجل على رجل ألن 
  بطنھا كانت واخده شكل شبھ المنحرف

  
  

  هللا براید ازیك یا حبیبتي..ھالقیھا منك واال من اخوكي..امشي یا بنت بأه جننتیني
  أھال یا أماني عاملة ایھ

مافیش عندك ..على سیرة التحجیر..نزلالبنت مجنناني و الواد محجر و مش راضي ی
  أخبار جدیدة؟

  ماعندیش وقت أخش في حوارات..بلعت اإلھانة بمزاجي
  عن إذنك..ربنا یسھل یا أماني

مش كان ..ماھو لو ماكنتیش نشفتي راسك و كنت وافقتي على أخو فوفو..استني بس
  زمانك زیي كده دلوقت

  ھنعمل ایھ؟..نصیب یا اماني بأه 
زي مانتي عایزاه ..ھا في غیرھا فوفو لسھ مكلمني على واحد انما ایھعلى رأیك خیر

  بالظبط
  ماظنش

ھو فوفو ماكانش ..ده ایھ أخالق و دین و مابیفوتش فرض..یا بنتي بس خلیكي متفاءلة
  بس أنا ضغطت علیھ..موافق في األول عشان موضوع زمان
  بصیت لمنظرھا

  ضغطتي علیھ؟ و لسھ عایش..
كویس ..ایھ رأیك الخمیس كویس ؟..راید دمك خفیف یا مضروبةیوه یا ب..ھھھھھھھ

أنا قلت ..و انتي ابقي البسي حاجة حلوة كده و بالش مكیاج..أنا ھاجیبھ ھو و العیلة 
  لك ده متدین

یاریت برضھ لو انتي و األستاذ فوفو جایین انتوا اإلتنین كمان تخللوا بالكوا من 
  موضوع الماكیاج ده

س باقوك ایھ ماشي أمورك بأي یا حبیبتي مش عایزین حد ب..ماشي ماشي..ھھ؟
  یشمت فیكي أكتر من كده

  أكتر من ایھ؟
  الناس مابترحامش..ھھھھھ..ماتشغلیش بالك

  ازي مامتك؟..على سیرة الناس اللي مابترحمش 
  بتسلم علیكي..حلوة حلوة..ھھ؟

  هللا بیسلمھا و یدیھا على أد نیتھا
  باقوللك ایھ شیلیلي بأه البنت لحد البوابة..یر یا حبیبتيوربنا یقدملك الخ..ان شاء هللا



  ھانبتدي حاجة قصاد حاجة..آآآه
و تقولي ألخوة ..و ماتنسیش تبقي تسلمیلي ع األستاذ فوفو..یا أماني..حاضضضضر

  یاریت مایبقاش لسھ زعالن
  ده لولو ده عسل و قلبھ أبیییض مابیشلش جوه قلبھ خالص..لولو؟

  وزتیھ كان زمانك عایشة في سعادة مابعدھا سعادةده انتي لو كنت اتج
  و ھو صحیح عمل ایھ في قضیة الشیكات بتاعتھ؟

  خیر ان شاء هللا
  و محضر السكر؟

  ربنا یسھل
  وقضیة التحرش؟
  ربنا یزیح عنھ

  وقضیة الخلع اللي مراتھ رافعاھا
نا بأه بس باقوللك ایھ ماھو ممكن برضھ لو خلعتھ یبقى فیھ نصیب و رب..ربنا ینصره 

  یبقى قاسمكم لبعض
  تفتكري؟

  و لیھ أل.آه و هللا ممكن
  
  

  سؤال وجیھ فعال
  
  
  

مانا ..عموما من خبرتي الحیاتیة الطویلة ماحكمش على العریس من خالل الواسطة 
طنط حشریة و أونكل ..طول عمري بیجیلي عرسان عاھات عن طریق ناس زي الفل

  دیسكو و غیرھم
  ...مش ھتخسري حاجة..ما تقاطعیش یا بت یا براید

.....  
..  
  
  
  
  

  یمكن
  

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



  تابع السابع
  

  تصبح بالخیر مالیانة..شقااااانا# *#@#..یا أرضنا العطشااااانة نرویھا بدماااااانا
  

ھي أغنیة ..لقیت نفسي الیوم الموعود بادندن األغنیة الرومانسیة دي في دماغي
و ده خالني .دا بس اللي ضایقني إني ناسیة كلماتھارومانسیة و حنونة ج

حاولت أدور جوه مخي على مطلع أغنیة تانیة رومانسیة من بتوع مطربتي ..أتشائم
  ما أسعفتنیش الذاكرة..المفضلة الساحرة الرقیقة شفیقة

  المھم في اآلخر استقرت في خالیا المخ الرمادیة بتاعتي أغنیة رومانسیة رقیقة
  

  دقیقة حداااااااد..قیقة حدادد..دقیقةحداد
  

  ارتحت للریتم الشجي ده و ابتدیت أستعد للیوم الموعود
  خرجت ھدومي كلھا من الدوالب و بدأت أدور على حاجة ألبسھا

  
ده یبقى اسمھ غش ..الیمممممممممكن أغیر نظامي عشان خاطر حد..أنا مش منافقة

ا على أرض محایدة مش ھنخسر حاجة لو وقفن.بس یعععععني..تدلیس نفاق كذب
و بعدین لحسن یطلع ..إخصصص أحمر و العیاذ باâ الالال..شدیییت الطقم األحمر..

  زمالكاوي زي البیھ األوالني و بعدین دول بدأوا یكتروا في البلد الیومین دول
  

  ده اسمھ لوحده ممكن یخلیھ یقیم علیا الحد..ال واال فوشیة ایھ ...طب الطقم الفوشیا
  

  بالشھ..لون خلیع األصفر ده..الالال..ألصفرطب نخلیھ ا
  و فضلت أطلع لون ورا لون و طقم ورا طقم بس مارتحتش نفسیا ألي حاجة منھم

  
دي یا إما ..آآه..لقیت في أرضیة الدوالب حاجة كده بیضھ منفوشة..و أخیرا..آآآآه

ن اللي می..النموسیة بتاعة جدتي یا إما الباراشوت اللي عمي نط بیھ في حرب أكتوبر
ھو ..انتوا ھتفھموا أكتر من عمي؟..بیقول ماكانش فیھ باراشوتات في حرب أكتوبر؟

 و مادام قاللي كده یبقى 74 أكتوبر 6بنفسھ أكدلي انھ نزل بالباراشوت في سینا في 
مرت علیا لحظة من الفخر بعمي و بطوالتھ اللي ..الزم أصدقھ أمال ھیشتغلني یعني؟

و قررت .. جیم بیلعب بیھا بابا وأونكل دیسكو كل أسبوعواحدة منھم اتعملت فیدیو
اني بشویة دبابیس على حبة غرز ھیكون ده ھو الزي المناسب اللي أدخل بیھ ع 

لون حیادي و بعیدن فیھ فرصة كبیرة ان ..العریس المنتظر أبیض في أبیض
 الموضوع یمشي ألن الباراشوت ده زي ماعمي قاللي جالب للحظ و اللي یلبسھ ال

 اسرائیلین كانوا 4یمكن یجرالھ حاجھ وحشة زي ماحصلھ و ھو نازل ع الحدود و 
بینشنوا علیھ و قعد یرقص في الرصاص یرقص في الرصاص و نزل سالم غانم 

  فوق السطوح



  
مدیت إیدي على علبة الماكیاج و بعدین سحبتھا أسرع ماباسحب المرتب من إید 

ده .. نصیحة أماني و ماحطش ماكیاج و قررت أعمل ب..األستاذ رزق أول كل شھر
  قرار صعب جدا لواحدة زیي ال یمكن تخرج من أوضتھا من غیرالتظبیط الیومي

بس یعععععني یوم واحد من غیر ..زي ماقلت أنا ال یممممممممكن أغیر نظامي
  ماكیاج على األقل ھیریح بشرتي شویة

و في نص الصالة ..خرجت من أوضتي عشان أبدأ في موال التنضیف بتاع كل مرة
  لقیت بابا اللي كان شایل في ایده كبایة شاي و جرنال

  
  صباح الخیر
  صباح النور

  فیھ حاجة جدیدة في الجراید؟
  انتي مستنیة حد؟..أكید فیھ

  أل عادي
  أمال رایحة فین ؟

  رایحة أنضف مع ماما
  إیھ ده ھي مامتك ھناكمان؟

  أمال ھتروح فین؟
  و ناویین تقعدوا معانا كتیر

  دي مبادئ الزھایمر واال ایھ؟..فیھ ایھ؟..اباب
  بابا مین؟..بابا

  و قربلي و دقق قوي في وشي
  انتي مین؟

  مش عارفني..انا براید..بابا
انتي حاطھ ماكیاج واال ..ایھ اللي انتي عاماله في نفسك ده؟..آآه براید..براید؟..براید؟

  شكلك غریب قوي..ایھ؟
  آه معلش أصلي باجرب نوع جدید

  
â ان العریس ده ماشافنیش قبل كده ربنا بس یستر و أماني و فوفو مایفتحوش الحمد

  بقھم
  

و بعد كورس التنضیف و تظبیط الباراشوت البطولي على مقاسي مع ترك خطوطھ 
بابا فتح الباب و لقا قدامھ شخصین ..ضرب جرس الباب..األساسیة ووسعھ زي ماھو

  مایعرفھومش
اقتنع بابا أخیرا ان دول اماني و فوفو و ..اوالت إقناع بعد شویة مقاومة و انكار و مح

  ھز راسھ و ھو بیقول
  انا الزم أغیر النضارة..مش عارف الناس شكلھا بیتغیر كده لیھ؟



  
  دخلت الصالون معایا صینیة الجاتوه المعتاده و قعدت أبص ع اللي قاعدین

  
وا مستغربین شكلي بس غالبا آه أنا عرفتھم من الھدوم ھما كان..اماني و فوفو دول؟

  مش أد استغرابي لشكلھم و خصوصا فوفو
ده طلع شبھ الرجالة أھھ ده حتى فیھ مبادئ شنب یحاول جاھدا إثبات ..یا حالوة

و بین فوفو و أماني ..لكنھ لألسف الشنب المناسب في المكان غیر المناسب..ذاتھ
 بنظرة عجیبة كأنھا لمحت ھند الصغیرة بتنقل عینیھا في رعب بین مامتھا و باباھا

مسكینة .طائر من طیور البطریق نام في القطب الشمالي و صحي لقھ نفسھ في بنھا
صعبت علیا ..البنت أكید جاتلھا صدمة عصبیة و تالقیھا فاكرة انھا مخطوفة

  المضروبة
  

و ھي الحركة ..خلینا في المھم وطیت راسي و بصیت في األرض..مش وقتھ یا بربر
أوال ..انا عمري ماوطیت راسي لحد .ات باتدرب علیھا ساع3اللي بقالي 

أنا ..ثانیا ألني أحب أبص في عین اللي قدامي وانا باكلمھ..عمري مادخل قسم ..ألني
  بس یععععني كان نفسي من زمان أدقق في لون السجادة بتاعنا.. ماباغیرش نظامي

  
أل ده مش عنوانا ...48.ب.ص..طب و هللا سجادة حلوة یاجماعة فیھا أزرق و أحمر و

صندل بني ..ده اللي العریس كان البسھ في رجلھ..البریدي مكتوب على السجادة 
صندل یا ...جاتلي قفلة في النفسیة متمركزه في العمق العاطفي..آآآآه..48شكلھ مقاس 

أنا في ..مش حنھبكھا بأه..بس أل..تتجوزي واحد البس صندل..ھي حصلت؟..براید؟
جوز أي كائن متعدد الخالیا مادام ھینشلني من فترینة المرحلة دي مستعدة أت

نبقى نغیرھولھ مش مشكلة ھما صحیح بیقولوا ..مش مششششكلة الصندل ..الجواز
لكن ده طبعا كلھ كالم قدیم وأنا الیمكن أعملھ اعتبار ..الراجل بیبان من جزمتھ 

كویس ..فوقطلعت بنظري لفوق لفوق ل..خصوصا في ھذه المرحلھ اإلنتقالیة الحرجة
انا مممكن اتغاضى عن أشیاء ..راسھ فین؟؟..بس فین راسھ؟؟؟؟..البس بدلة و كرافتھ

قعدت أدقق قوي أدقق قوي و فجأه .لكن یاربي أتجوز عریس من غیر راس..كتیر
آه و هللا عنین شخص بتلعب ...یاسالاام دي عنین شخص...لمحت حاجة بتلعب كده

دماغ العریس كانت ... المناخیر مش شایفاھمالفم و..بس فین بقیت األجزاء..أھھ؟
شعره بحواجبھ بدقنھ بشنبھ كلھا ..عبارة عن كورة كبیرة من الشعر طالعلھا عینین

عبارة عن شریط واحد سمیك من الشعر ملفوف باحكام عجیب حوالین 
لدرجة اني تخیلت ..یفكرك باإلنسان البدائي اللي كانوا بیدرسھولنا في التاریخ..دماغھ

بسسسسس یا ...ھیقوم یشدني من شعري و یسحبني منھ وراه ع الكھفانھ 
اعقلي كده وارسي ..دقن ایھ و شنب ایھ اللي ھیبوظوا جوازه؟..اھمدي و اتھدي..براید

بس بس ماتبقیش خایبة ..و بعدین و مالوا یعني الشعر الغزیرمش أحسن من العكس؟
اجة من اجل تكوین شركة مانتي قدامك أماني أھھ مثل عظیم عن التنازل عن كل ح

  ھي دي قمة التضحیة من أجل األجیال القادمة..لتربیة العیال



  
على جانبي العریس لقیتھ جایب اتنین من اخواتھ واحده منشكحة ع اآلخر صفین 

بتبصلي بغل كأني ..اسنان طالعلھم واحده ست و التانیة واضح انھا جایة غصب عاھا
یا إما لسھ ماتجوزتش و .. أنا عارفة النوعیة ديآآآه..لسھ مسلماھا فاتورة التلیفون

بتفكرني بحد -شایفھ ان أي جوازة بتحصل على وجھ الخلیقة إھانة شخصیة في حقھا
 یا إما متجوزة جوازة تعیسة و مستخسره أخوھا الحیلة في أي - بس مش مركزة مین

  واحدة یسعدھا
ألي حاجة تبوظ الجوازة أنا ال یمممكن أسمح ..دع الخلق للخالق..أنا مالي و مالھا

  كفایة بأه..دي
  

  العریس ابتدى یتكلم من مكان ما في منتصف نص وشھ اللي تحت
  

و احنا سمعنا كالم كتیر ..احنا ناس نحب ندخل البیوت من أبوابھا ..بص یا عمي
  كویس عنكم من األستاذ عبد الفتاح

  من مین؟
  األستاذ عبد الفتاح

  مین األستاذ عبد الفتاح
  ده

   على فوفو اللي للحظة بص وراهو شاور
  أنا..أنا..مین ؟آه

أحنا طبعا مانعرفوش بطریقة مباشرة لكن األخ عماد صدیقھ یبقى ابن عمي و سمعھ 
  و انا عن نفسي مستعد لكل طلباتكم ان شاء هللا..بیشكر فیكوا جدا

  
  ماما اتدخلت

  مش األول تقعد معاھا و تعرفھا..على طول كده
  إییییییییھ؟

ئي المرح بیصرخ في صوت واحد و ھما بیخبطوا على قفصھم الصدري اللي ده الثنا
  قرب یتكسر

  أنا قصدي یعني عشان التعارف وكده..أ..أ
  

  یا حاجة احنا مانعرفش الحاجات دي احنا اھم حاجة عندنا األصل
  

من غیر قعاد بأه و كالم مالوش الزمة و بص تاني في ..اتكیفت انا من الكلمتین دول
   رقبتي ھتتكسراألرض لما

  یمكن ھو ده اللي یجیب فایده..عمیاني كده 
  



یعني احنا مش من الناس اللي ..أیوه بس األول نتعرف أكتر على شخصیة حضرتك
  بتحب التزمت قوي

  و مین یحبھ؟
  یعني من ناحیة شغلھا

  دي مھنة سامیة مافیھاش أي مشكلة
  )واال كنت اعرف(

  زیارتھا ألھلھا
  طبعا دي صلة رحم

  فسحخروج و
  طبعا أنا عن نفسي أحب الخروج طالما في اماكن محترمة

  التلفزیون و النت
  طالما أنا واثق في عقلھا اللي سمعت عنھ كتیر یبقى أكید ھاثق في اختیاراتھا

  )ده عریس فول أوبشان یا جدعان..ایھ الحالوة دي ( 
  طب و بالنسبة یعني للمادیات

  یسیبشان كبیر و جاھزة من كل شئ أوض ور4أنا و الحمدâ عندي شقة كبیرة 
یعني حاجات بسیطة بس اللي .. یعني ان شاء هللا لو فیھ قبول..ده شئ كویس جدا

  ھتتشرى
  ال ال القبول مضون ان شاء هللا

  )یاواد یا ثقة(
  و ان شاء هللا مافیش أي شئ ھنحتاج نشتریھ

  أیوة بس یعني العفش و األجھزة
  كل شئالشقة فیھا ..و ال حتى دول..الاااا

  
ھنطلب ..األستاذ واضح انھ شاري كل حاجة جدید في جدید ..ماخالص بأه یا أم براید

  بعد القبول ان شاء هللا..ایھ أكتر من كده
  القبول مضمون ان شاء هللا..ال ال

  )ثقة ال تزعزع(
  و األجھزة مش جدیدة قوي یعني

  
  ماما ابتدت تزوم

  
  جات بسیطة استعمال بسیطیعني عازب بأه و كده و استعمل حا..آه عادي 

  الحقیقة المسألھ مش كده..ال 
  انت شاري كل حاجة مستعملھ..أمال ایھ یعني

  انا برضھ اعمل في بنات الناس كده؟..حاشى هللا..ال ال 
  أمال ایھ یعني الموضوع

  في اللحظة دي سمعنا صوت انذار عربیة



  دي تقریبا عربیتي ممكن أطلع البلكونة أطفي اإلنذار
   اتفضلآه طبعا

  
و طلع العریس و معاه بابا وراه جري فوفو و أماني جریین وراھم ھند عایزین 

یطقسوا و یشوفوا نوع العربیة ماما قامت تجیب حاجة ساقعة و فضلت أنا و األختین 
  الحلوین في الصالون لوحدنا

  
و فجأه أختھ اللي كانت منشكحة قوي دي ابتسامتھا راحت في لمح البصر و بصتلي 

الجماعة - انا كشیت في مكاني و ارتعدت فرائصي..البصة بتاع أختھا التانیھنفس 
 قاموا األتنین و جم -بتوع النحوي لو سمحتوا یبقوا یقولولي فرائصي دي اللي ھي ایھ

  نحیتي
  

قاموا قعدوا جنبي زي أسدین قصر النیل واحدة ع الیمین و التانیة ع ..یا ماماااااا
   ودن و وطت على ودني عشان تقرمھاالشمال وكل واحدة استلمتلھا

  
  أل أل ماعضونیش بس ھمسو في ودني بصوت واطیییییي

  بالش الجوازة دي أحسن لك
  مش ھاترتاحي إحنا عایزین مصلحتك

  تیبھ مش زي تیبك و مش ھتتفقوا
  ده غیر ان احنا ال یمكن نسمحلھ یتجوز دكتورة
  انتي عایزة تیجي تعملیلنا فیھا بنت بارم دیلھ

   بابایا مالوش دیلبص أنا
  وطي صوتك..ھش

  مخك في راسك تعرفي خالصك
  في اللحظة دي دخلوا الباقیین و انقلب الھمس ألحضان و بوس

  یا حبیبتش أنا حبیتك قوي
  و هللا دانتي ھتبقي عروسة تجنن
  داحنا ھنشیلك على كفوف الراحة

  
ھا عن طریق الكلمة األخرانیة دي ماعجبیتش ماما اللي كانت شایفاني باستغیث بی

  التخاطر العقلي األثیري
  

  ھو انت شقة حضرتك في بیت العیلة؟..ایھ ده ؟
  أنا شقتي بعیدة عن بیت العیلة انا عارف الموضوع ده حساس لناس كتیر..ال ال ال

ده الراجل شكلھ من عیلة محترمة و ..یا أم براید و ایھ یعني حتى لو في بیت العیلة
  أصل طیب حتى باین ع اآلنسات

   عیال3آنسات مین دي كل واحده فیھم عندھا ..نساتآ



  آه انا آسف یاسیدي قصدي المدامات
  ان شاء هللا مع األیام نتعرف بیھم واال ایھ؟

  طبعا ماحنا الزم نتعرف مش احنا و بنتكوا ھنعیش في شقة واحدة
أمال ازاي ..انت مش قلت شقتك بعید عن بیت العیلة..ازاي یعني..نعمممممممم

  عیشوا معاكاخواتك ی
  انتوا فاكرین دول إخواتي؟

  أمال ؟
و دي أمل مراتي التانیة أنا ماشي حسب الشرع ال ..دي تھاني مراتي األوالنیة..الاااااا

أماااال كلھ حسب ..یمممكن أتجوز واحدة غیر لما یكونوا اللي قبلھا موافقین علیھا
  الشرع

  
عا ماتعرفوش و ھي تایتانك أل طب..عارفین شعور تایتانك لما خبطت في جبل الجلید

  بس یعني تخیلوا حاجة زي كده..كان لیھا شعور؟
  

  حتى ماقدرناش نزعق وال نعترض وال ندألج حد من ع السلم
  احنا ماعندناش بنات للجواز.. روح في حالك ..امشي ..امشي یابني 

  
  یعني مافیش جواز؟

  أل
  و النبي صحیح
  قلت لك مافیش

  وليلولولولولولولولولولولولولول
  لولولولولولولولولولولولولولولي

  
  و دي كانت أول مرة تدوي فیھا الزغاریط في صالوننا المتواضع

  
  
  
  

  و العاقبة عندكم في المسرات
  
  

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



.  

.  
  ...آه نسیت أقولكم اللفة اللي العریس كان جایبھا معاه في أول مرة كان فیھا ایھ؟

.  

.  

.  
   صوابع جالش3و ............شبك و نص كیلو بسبوسة على ھریسةقرص م

  
  
  

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