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   2007 رسائل من الدوحة
 الرسالة األولى

"أبناء الهرم و أبناء الحرم "  
 

:مامي حبيبتي   
هوم " بال  فقد بدأت أشعر،مع ذلك.. مصر من أقل من أسبوعين   إني عدت من األجازة في رغم

 إني  ممكن تقولي..هنيةهو بصراحة حنين ممزوج بصدمة ذ.. لة آلها ائ و للعلك" سيكنس
.يتعدى السنة ساألمر نأعتقد أ آنت ال نيأغم  ر،رقامتي في قطإلفوجئت بمضي سنوات   

 مما يؤهلني لترشيح ، أآثر مما عشت في مصر منذ زواجي و معنى ذلك أني عشت في الغربة
 أو في  عربيةفي منطقة شبه الجزيرة ال" خبيرة غربة " أو " خبيرة اغتراب" قب نفسي لَنيل ل

ية ، الن األولى لها  الجزيرة العربتعبيرو أفضل   استخدام آلمة الخليج ذأحب  ال و لو أني-الخليج
.  تاريخية و حضارية تها في األذهان و الثانية دالل"بترودوالرية "داللة  

.الخليج في أغسطس  يرتجفنسان اإل ما يجعلبرودةال  منفيها" ربة غ" على آل حال آلمة  
  

بيتغربوا يا رجالة" المير دي ديو" بنات مدرسة  
:مامي  

نا  أبصراحة ؟قطرأعيش في أني أتغرب بعيد عن مصر وعنك و من األايام  في يوم تصورتيهل  
. ابداالموضوع هذا تصور أو أتخيل  أآن ألتمل    

 بلدي و  عنًاعيش بعيدالسافر و  للاضطر أني ساني في يوم من األيام  لي تنبأ ، آانمن ما ولو 
ارتباطي  ت قلت عليه مش فاهم طبيعتي و مدىآن.. و تحديدا في قطر و في الخليج ..عن أهلي 

 سنة من صباح حياتي 12أني عشت  خصوصا .. وسعت منه: أو آنت هاقول لتيائبوطني و بع
في جاردن سيتي  " والمير دي دي" في مدرسة فرنسية  

La Mere De Dieu 
 دي يا "مدرسة المير دي ديو"  حكاية ..سان جوزيف في الزمالكو قبلها سنيتن في حضانة 

  أبطالهأصطبح بوجه مجتمع ن انا آنت أو اعتقد انك لسة فاآرة .. لى يدك ما آله آان ع.. مامي 
    سير ماري بير "  يحملون أسماء من نوعية 

soeur Marie Pierre    
و مار سان ميشل "  mere Saint Michelle 

و مار ماري دو ال بروفيدونس   Mere Marie de La Providence 
Soeur Rita   سير ريتاو 

  Soeur Marie Paul و سير ماري بول   
 

   و مدام روزموند..تزوجت دير و المدرسة و ترآت الرهبنة ويتهيالي انك فاآرة انها ترآت الو  
..الصف الثالث في ة الفرنسيللغة مدرسة ا Madame  Rosemonde 

 Adline "دلينومدموازيل أ"     



آل المواد في سنة اولى ابتدائي - تقريبا -لي  درستو هي من    
  في تانية ثانويلي فرنسي  ابتدائي و مدام آوليت درستالصف الثانيماداموازيل فيفيان في  و  
ةالخياطة بتاعة المدرس و مدام اولجا    

  و مار سان فان سون دول بول
Mere Saint Vain San De Paul 

ن عم آمان أذآر و أ.. صل هولندي على ما أذآرأ من " المير سوباريور " وأ لمدرسة اة مدير
من عائلة  مرة و اخبرني انها آانت ي  بواب  المدرسة آان بيدردش مع" الكونسيارج.." فوزي 

.  تنصرت و دخلت الديرللمسيحية و يهودية و لكنها اهتدت   
 و مدموازيل ميراي 

 Mademoiselle Mireille 
) حساب" مات "  بتوع اإلثنين آانوا( و أختها مدموازيل جورجت  

Math 
  

Madame Marie Sabonguie و” مدام ماري سبونجي 
) في أولى ثانوي الجبر و الهندسة( مدرسة االلجبر و الجيومتري   

و مادموازيل مارجوريت    
Marguerite 

  األمورألولياءالمشرفة الخاصة بتسليم البنات  
"االوفراج "و مادموازيل فيكتوريا مدرسة   

Ouvrage 
أو األشغال اليدوية   

Monsieur Galina و موسيو جالينا  
و ده آان بيدرس الفرنسيه آومارسيال   

Francais commercial 
نية ثانوياثفي    

 و موسيوٍ سي يون نو 
Siono 
    ديديهو مسيو

.  موسيو روبير و موسيو موريس و  
"فولتدال"  هي لكن.. أسماء غريبة   

"  هي  األسماء هذهنأ أعتقد آنت  أني وقتهارغم  ، سماءاأل أني أرى اآلن غرابة في هذهالغريبة 
.. آو يعني هي األسماء الطبيعية" الدفولت  

  .. مسيو و أنكل و مدام و تانت: ب.. هم أناديو " أأنكل الناس" و أتذآر إن آان عادي جدا
أنكل طه " لبات للبيت و اقله عم طه اللي آان بيشتري الطمتك مش فاآرة لما آنت بنادي ذطب ب

"!   
 و ..من علية القوم"  أو بالبلدي.. أما زميالتي فكانوا معظمهم من الناس اللي طالعين فيها 

نه من أصل عنى ان غالبيتهم فخور ابم "مخلطين "  وآمان آانوا..بعضهن متعاليين على القوم
" صلأشوية من اليونان على شوية من او ..  نص مش عارف منينترآي و شوية نص لبناني

يعني من .. ورهم من البانيا صل باشاوات و جذأن على مصريين من على شوام على أرم"تالياني 



و .. وين مسلمينب أمنيعني  بعضهن  دينيًا  وآمان مخلطين. اهللا يرحمه"محمد علي"نسل 
 مسلم و ام  من أب  يعني " العنصريناتآريم"يضا أهناك وين مسيحيين و أبمن البعض االخر 

 لكن من ملل مختلفة يعني آاثوليك على انجليك و مسيحية و آان هناك بنات من ابوين مسيحين و
.بروتستانت على ارثوذوآس  

 فكان معانا في المدرسة فئات أخرى من .. يثبت القاعدة و ال ينفيها و ألن لكل قاعدة استثناء 
رغم انها آانت بنت هادية جدا و" عزة"  سمهاأبنت الراقصة فيفي عبده و آان    منهن،المجتمع

على وجودها معنا في ترض اعلكن بعض أولياء األمور، و في حالها "ماشية جنب الحيط "و 
و بنت ) سارة و مي (  و بوسي  في المدرسة بنات نور الشريفأيضًاا نو آان مع.. المدرسة 
 و مريم سليمان بنت أخت الممثلة،و آمان آان معانا إيمان بنت فيروز - ناسية اسمها -عادل إمام

! بل يمكن آان في ترحيب..بس لم نسمع على اعتراض احد على وجودهم بيننا .. نللي و فيروز   
رولين جيرماآيانآا " بصي آانت من صنف.. ألسماء البنات في المدرسة و نيجي    

Caroline Jurmakian  
أختين (  و ميشلين و آرستين داجوبولوس- األولى على الكالس دي آانت- و تريز عبيد- لبنانية-

 و نيهاد بباوي و نانسي  و شادسي ربيع) من اليونان ألب حلواني آبير فاتح محل في وسط البلد 
 و )هولندي على ما اتذآر.. ية و أب أجنبي ألم فلسطين(  شنودة و مرفت ألبير و ميرال بريبارد

ألم فرنسية و أب مصري ( نيهال الدالي و شيرين السرجاني  و) من اصل لبناني(هبة تغليبي 
و دينا أبو الفتوح مذيعة حاليا في قناة النيل لالخبار و قريبة رجل االعمال ) جواهرجري معروف
 عبير طاهر ورين هاشم و رانيا المغربي وو شي) لبنانية(  و آلودين معري ،حسام أبو الفتوح
نعمان : بنت د( نهير عبد الوهاب و غادة نعمان جمعة و) إبنة سفير(دعاء غازي راوية أبو علم و

جمعة رئيس حزب الوفد السابق و أخت دآتورة إيمان جمعة أستاذ اإلعالم و مقدمة البرامج في 
هان رزق، و إشراق أسعد و دينا فهمي و و بري  و داليا خزامو مروة شريف)قناة االي أر تي 

 أحد(  و نوران عزت *إبنة سفير( نسرين نايل يزت سمير و شيرين شرف وس عادل و انجي
).الزوجات السابقات للممثل فاروق الفيشاوي  

"في أي بي" و غيرهم آتييييييييييييير من نوعية البنات الهاي آالس اوي، او ال  
VIP  

:عارفة يا مامي   
و معارفي اسمهم ايه؟  عارفة النهاردة صحباتيانت ..بقت حاجة تانية تيتي اتغيرفعال دن  

أم السعود و ..و ميرال وخدي عندك و آلودين سيبك بقه من آارولين و ميشلين و آريستين  
 و مرام  و شيخة و حصة و موزة و نوف ونورية و عائشة والمياسة و مريم و أم عبد اهللا لولوة

.الدانة  و سديم و غسق و سارة و أم مشعل و غاليةو غنومة و زينة و  
أم محمود و " بقى إسمي" ويسترنايز "  في مدرسة سنة خدمة14 أنا بعد نإو طبعا انتي عارفة 

"أم دانة  
شعر نفس بأ" أم محمود " آل لما اتخيل ان في واحدة من زميالتي في المدرسة هيعرفوا اني بقيت

! الوزةيحملقريبه النبيل شوآت و هو ب حين التقى الناعمة أليديافي فيلم  أحمد مظهر إحساس  
La crème de la crème 

 
 لهم طريقة معينة في الكالم و اللبس و  آانتي في المدرسة عارفة نوعيات  زميالوحضرتك طبعا 
"ال آريم دو ال آريم"واقدر أقلك أنهم آانوا مفهمينا أن احنا مجتمع . التفكير و العيشة  



La crème de la crème 
 ال مريو ال آ آبير فنا الحقا ان آله هجصطبعا عر ..يعني خالصة الخالصة او صفوة الصفوة 

.بسطرمة  
نستبعد ان البرنس روبير دو موناآو أخو البرنسيستين ن لم نكن  أقلك إنكنو بشوية مبالغة مم

 -  اهللا يرحمه برضه-يلي اهللا يرحمها و األمير رونيه آارولين و ستيفاني و ابن االميرة جريس آ
العاثر بقه   لوالآش الحظ  .. المدرسة من بنات ما آناش نستبعد أن يكون من نصيب واحدة 

 هو على فكرة لسة ما -و عموما الجواز ده قسمة و نصيب و ربنا يسهل المير موناآو. .هاهاهها
ربنا ..أزياء  ممشي أموره و  مأضيها عارضات لكن.. عترش على بنت الحالل حتى يومنا هذا 

.يسهله  
 الصفر ن نبتدي مكافح وها الحال و هت حيتضحضر بنا  من في بنتإاو على األقل آنا لما نفكر 

خدوهم فقرا يغنيهم "ساس ،على أحياتهالت بيبدأ ثقبل دبلوماسي ولو حتى سكرتير فدي هتضطر ت
خليجي على أساس ان عربي أو حتى أمير   ثري  منجواز آانش في تفكيرنا ال لكن طبعا ما"ربنا 
حرام البنات دول .. و آمان !!  أمراء بيئة خليجية ما يقدروش يعيشوا مع" ير دي ديوالم"بنات 

.مش حمل حر و رطوبة الخليج  
 ان احنا أحفاد  فاهمين او مفهيمنا.. صاحيين ناييمين..خصوصا ان احنا عايشين قايمين 

و طبعاً .. تسع اآلف سنة.. تمن.. سبع ..، أصحاب حضارة الخمساألهرامات  بناة ..الفراعنة
.و آترة العد تقلل البرآة.. العدد في اللمون   

صالت و زي ما  لطيار الموابينظرآانت زي ما الطيار الحربي ؟ عارفة نظرتنا آانت عاملة زي ايه
.و ال بالش ..  و زي.. لسواق االوتوبيسبينظرطيار المواصالت    

عند بعض او  -استعالء  نظرة هناك فعال آان ،لكن نقول آده بالحرفعا مش آنا بطب..أستغفر اهللا  
- اهللا أعلم-قولي آتير   

فبالبادي  "لو مش بالقول  آان في نبرة استعالء و لغة استعالء و ..و غير نظرة االستعالء 
. ةما تعرفيش بسبب ضيق األفق او ضعف البصر و البصير " !بالسبيرت النجويج" وأ" الندويج
سف و زي ما حضرتك  لأل-خاصة بمجتمع المدرسة فقط بل  لم تكنبع نظرة األستعالء و بالط
يرة في المجتمع المصري  و متعمقة في وجدان و عقل فئات آثآانت فكرة مختمرة  -عارفة

.هاآلمك عنها باستفاضة في رسالة الحقة  
العين فيها شويتين جدا و ط" اليت"المدرسة آانوا  بنات أآيد عارفة حضرتك و زي ما بس فعال 

 هكذا لكن.. لى سبيل التبعيض مش التعميم  آالمي عو نفسي اقول ان ..  شويات3و منشيين
.و اهللا أعلم.. اعتقد  

لعزيز قوم ذ.. المصري   
 

 ازاي لعامة بينظرو أآيد عارفة المجتمع ده آان  آنا مش شايفين غير نفسينا ..و أآتر من آدة
. مغلوطة لكن، يعني مش هاقلك نظرة خاطئة ..ه للخليجين، فما بالك بنظرتالشعب المصري  

يين لمصر، صورة  عارفة آانت نظرتنا ببساطة ألهل الخليج زي نظرة الغرب و األوروبانت 
"نوفو ريش" محدث نعمة  ساذج متخلف لشعب   

Nouveau Riche 
االويل مانمجتمع                                                                              

Oil man  



 فال يعرف آيف .. ذوقللفتقد مرفنا يدلل على الرجل الثري ال في ع هذا هو"االويل مان "و  
في " دزهارو" محل دخل عربي  و آتير سمعنا عن ثري " الخاصة بهوك بالل" يلبس و ال يهتم
 صمم يستلم نهأل" سيل مان ال" عمل مشكلة مع  لكن..ي عشر بدل و دفع ثمنها آاماللندن و اشتر

تكرار و طبعا .  او الجالبية بالمصري ال يرتدي سوى الجاآت على الدشداشةالجاآتات فقط  آونه
سلوب و األأاالتيكت  فتقد للباقة و اللياقة وفنمخ صورة الخليجي اليرسيساعد على تالكالم عذا 
"ماننرجوود " مجتمع ما عندوش يعني .. ئق في التعامل و التصرف الال  

Good Manner 
 –على األقل في محيطي  –منتشرنه أؤآد أن أستطيع أني أ إال ؛و الكالم على قسوته ،جلمف يعني
و أ الذين عاشوا في الخليج مواطن الخليجي من آالم المصريينهذه الصورة عن ال تفقد توارث
عاناة في جعوا بعد مو ر ,لوا هناكعملهم  من معارف اك و لكن سمعواذين لم يقيموا هنحتى من ال

ي الل خصوصا ان المصري خليجغيره، فشوهوا صورة أهل النظام الكفيل والشغل هناك بسبب 
 آان  و اضطر يشتغل عند ناس"لعزيز قوم ذ"  حاسس انهبيسافر للعمل في الخليج بيكون 

 من اسمعته " آسوة الكعبة " قصةو  ..  الكعبةرسلهم آسوةنآنا ب ..رحل بيقول عنهم انهم بدو
 حاشا و ..حاشا هللا  – ش حاسيين انهم بيمنوا و ال حاجة طبعًا م-مصريينعدد ال حصر له من ال

ال زرع فيها ..جرداء ناهيكي عن فكرتي عن بالد الخليج ، فعال آنت فاآرة انها بالد صحراء  -آال 
  .. جمال هي وسيلة المواصالتقاحلة و اِل..و ال ماء

 يوم آنت حاسة فيها اني في 14ت فيها قضيانا .. ا أدراآي ما دبي مامي و متعالي شوفي دبي يا
مموا يعملوا شهر ص.. عروسة لسة جداد عريس و" آابل لبناني"اني سمعت جد  بالغريب .. لبنان
!!تخيلي.. في دبي  العسل  
عرفت انهم آانوا عارفين نظرتنا عنهم،، ..  ان بعد لما عشت مع أهل الجزيرة العربية غربو األ
مكبرين  و مع ذلك ..ارين عليهم النعمة اللي هما فيهثشاعرين بأننا بنحقد عليهم و مستك و

 صعبانين عليهم  إحنايلو بيهيأ. .دماغهم او يمكن مش مهتمين او مش فاضيين للكالم الفاضي ده
.ماديًا و فكريًا و نفسيًا آمان  

عارفة أنا آنت- و خدا بالك من " آنت" دي ؟ ما علينا ..أنا آنت من جيل اللي بيقول عليه عمر 
و بابا ماجد عبد الرازق  اما نجوى و بقلظعلى مجيل تفتح وعيه "شكلها باظت" طاهر في آتابه 

 مصطفى محمود . و آانت الموسيقى المميزة لبرنامج العلم وااليمان مع د..و ماما عفاف الهالوي
الخميس ،"اخترنا لك" األربعاء ..جيدًاا غير مفهومة ، سهرات التلفزيون نعرفه تثير بداخلنا رهبة

مسرحية و الجمعة فيلم أجنبي على القناة الثانية و السبت نادي السينما و اإلثنين تاآسي السهرة 
، يوم الجمعة عالم الحيوان يليه لقاء الشيخ الشعرواي يليه  دقائقو بعدها فكر ثواني و اآسب
حد العالم يغني و آل يوم في التاسعة النصف و يوم األ " حياتي"مبارة او فيلم يليه برنامج 

حتى آخر " و" العمر لحظة" و" بدور"  نافذة على العالم ، و افالم ذآري نصر اآتوبر  برنامج
" الشيماء"ه و "وا اسالما.. "و أفالم المناسبات الدينية " الرصاصة ال تزال في جيبي" و" العمر

مدرسة " و" عش المجانين" دوما مسرحيات  عادو بناء على طلب الجماهير ت"فجر االسالم "و 
".و اال خمسة" و المتزوجون" شاهد ماشافش حاجة"و " المشاغبين  

بهنا بشدة لما  و انتش و محمد فؤاد و ايمان البحر درويجيل تلقف في بداية المراهقة عمرو دياب
المراهقة فتحنا الباب احببنا بتلقائية شديدة حميد الشاعري و مع ازدياد وطأة يقوله محمد منير و

و على سبيل التشجيع " حكيم" اليهاب توفيق و مصطفى قمر و على سبيل الترويش رحبنا ب 
"عبد الحليم نا الحجار و مدحت صالح و فيروز ولكن الحب آان يعني ل.. استمعنا الى عامر منيب  

"ويسترنايز بيبل" ال  



إذا أردنا  لكن.. و لقطة من الصورة ألحقيقة النسبة لجيلي في جزء من ايا مامي بلكالم اللي فات ا
فانا .. هذا الجيل من أخرى فئة  عن حدثكأ  فمن الضروري أن ..  اآثر وضوحاالصورةأن تكون 

يعني .. مثل شريحة مختلفة شويتينأ  لكن..من جيله و بالتالي " عمر طاهر" تقريبا من عمر
د سامعة عن مصطلح آيا..افة الغربيةعني متبني للثقي" ويسترنايز" تقدري تقولي آنا جيل 

و هكذا آانوا يطلقون أ،"ويسترنايز بيبل"  ال اوالمستغربين نا بقه آانوا مسمينااح  ..المستشرقين
و دي آانوا بيقولوا " افاديث بي" ل ر ثآأننصط  آنا لكن ،سمع عمرو ديابفكنا صحيح ن.. علينا

 الحياة  أو .. ال في اون روز" بتها بنفسهاغانيها اللي آتو أجمل أ" أم آلثوم فرنسا" عليها 
. النشيد الوطنيآما لو آانتآنا حفظنها " باللون الوردي   

 
Quand il me prend dans ses bras 

Et me parle tout bas 
 Je vois la vie en rose 

، و يييبه رهيييييييييييييو لحن.. النشيد الوطني الفرنسي.."المارسيلياز"فظين على فكرة آنا حاو 
- و هو بيتقطع- يغنيكرنا بفريد األطرش لما آان  آان بيف"شارل ازنافور" لما آنا بنسمع  

"نو مو آيتو با "    
 Ne me quitte pas 

Il faut oublier 
Toute s’oublier 

Oublier le temps  
Du mal entendu 

Et le temps  perdu 
انيه آانت فيها أغن  بالبرودة و ألشعرسطس نغأترا آان عنده قدرة يخلينا في عز و فرانك سينا

 "فييلنجز"غنية أ و .."سينجينج اين ذو رين"  لما آان بيغني   خصوصًاشتوي"اتموسفار "
  .نسمعها رغم انها آانت من اغاني الستينات آانت مؤثرة جدا وآنا غناها عشرات المطربين و

وي سوت ذاي .. ير ذو ديز ماي فريندز ذوس و" ها  نبكي لما نغني معتجعلناي آانت و ماريا آار
"نيفر اند  

Those were the days my friends  
We thought they never end 

ليونيل ريتشي و اغاني األميرة  و لما و وصلنا لسن المراهقة بدأنا نسمع فريديريك فرنسوا و 
 ..داهاربنا ه وت بطلو لما..ستيفاني لما بدأت تغني آنوع من تمردها على قيود قصر موناآو

  جمعاللي " الدويو "وآل بنات المدرسة تقريبا آانوا حافظين  اونريكو ماسياسرجعنا نسمع 
االغنية آانت آلماتها ) اللي آان بيمثل دور بوبي في داالس(  مع باتريك ديفي  ميراي ماتيو

.لة جدايجم  
You are the night .. I am the day 

You are the  stars that show the way 
 Together will strong 

ألنه  " بتاعتهلصعيدي االآسنت  ننا آنا بنضحك علىآنا غاويين خوليو اجليسياس و لو أو طبعا  
 و آنا نسمع اغاني موريس شوفاليه و شارل ..الفرنسية غانيهأ في ةمتلك لكنة صعيديآان ي

  بنيكوال برآات فيج جدًا لما نتصلنتمزو  آنا .. تريننيه و تينو روسسي في البرنامج األوروبي 
.صدقائناعلشان نطلب اغاني و نهديها أل" سيالقسم الفرن" البرنامج األوروبي   



بالنسبة لنا  و همسة هادئة آانتأ "آارلس ويسبر" غنيته أو  ..اما جورج مايكل فكان حكاية 
. هيوستن  اما القمة فكانت ويتني..بتاعت عبد الحليم" هواكأ" عاملة زي  

آنا من فئة   و"حواء"مجلة ل ن متابعتنا ر مثاآ ..الفرنسبونجور و " ال" آنا متابعين مجالت  
و ذو بولد اند ذو " اب ستيرز داون ستيرز" و" و نوتس النديج" داالس" جيل عايش تمثليات 

و "  و ستيف اوستن"و لوسي"  و ريتش مان بور مان "و مادموازيل دافينيون" بيوتيفل 
.الر جل األخضرو سفينة الحب و آولومبو  "الف بوت"و .. المرأة الخارقة" نبايونج وم"  
  

 و يقلد بروك تشيلز و مادونا و اوليفيا نيوتن جون و بريتني سبيرس و ميشل ليجيل آان 
 و ما يمنعش نشوف عواجيز السينما العالمية آلوديا آاردينال و .. و ميرل ستريب اورنيال موتي

حتى اواخر عهدها و شيريهان و سالي فيلد و اليزابس تيلور   ري هيبورنجولي اندروز و اود
ال أعتقد أن هناك و  .. برنسيس دايانا سبنسر .. األناقةو آان مثلنا األعلى في. .في اوائل عهدها

و ..  بفستان فرحها آما لم أتوقع أن هناك من لم ينبهر هي و االمير تشارلز ، فرحهايتابعمن لم 
رنسيستين آارولين و  سلفتها برنسيس سارة و الب علىوالشاعات التي تطلق عليها نتابع اآنا 

معرفتنا  عند مقتلها رغم -اهللا يرحمها -ميرة ديانا لي األ و بكينا ع.. البرنس اندروستيفاني و
!!بدودي الفايد بعالقتها  

 و إبنه دولونو االن  و بيتر ستراوس و جون ترافوليتا اخبار سلفستر ستالونيآنا متابعين 
ب عج فكنا نت"لي ماآجرو و رايان اونيلأل" قصة حب " الف ستوري " اما فيلم .أونتوان ديلون

اخد أوسكار  انه مفروض ينرىا آنا ننأل..  حسن موسيقى تصويرية فقطأ اوسكار حصل علىانه 
. مؤثرورومانسي آونه .. أحسن فيلم  

يات الكحيتي لمجاويش و العجميالسفر  
النمسا و المانيا وسويسرا ولر فس للتاح لهن ال من النوع اللي ينتظر الصيف  بناته..آنا جيل 

فهيضطروا شقة في باريس،لديهمهله أيتذمر آون عض منا آان البو  .اليونان ايطاليا و قبرص و  
 زيارة باقي دول اوروبا او  من- يا حرام من - لفرنسا و حيتحرموا يسافروا آل سنة-سف لأل-

.امريكا   
 تسافر االسكندرية في العجمي او الغردقة في ،ي ال تتاح لها السفر في الخارجتآانت البنت ال و

.. لها ا يحكول لسماع اخبار زميالتها هي متلهفةازة الكحيتي دي وج و ترجع من األ ..مجاويش
من نها لم تتمكن أل حظها هباب  -يا حرام -و تفضل تتحسر بقه انها اشتروا ماذا  و سافرواأين 

ن احد اقاربها توفى في اخر لحظة قبل أ  من نوعيةعذارو طبعا تضطر الختالق أ ..السفر برة
عمان و آ دول  ترتيبات السفر للخارج، علما بانوا آل لغالسفر و فرآش االجازة النهم اضطروا ي

 آانوا جميع دول أفريقيا -طبعاً  -بال و الهند و نيالسودان واليمن و الكويت و البحرين و قطر و
  ! "برة" أو ليسوا من دول الخارج،في عرفنا

.. الريف في مصرقاليم و مدن األ تطلق علىهذه" البلد"و آلمة .. افروا البلد و آان في بنات يس 
 األهل لزيارة ..مرتينو  في السنة مرة أن ممكن يسافرنفك..  من أعيان الريف  آانوان أهله ألن

!و يرجعوا يتأففوا من الناموس اللي قرصهم .. فرح في العيد او اذا آان في عزاء او   
 

صص للعزف على ح وأ، دارة المدرسة بعناية فائقة، إما باليهآانت نشاطتنا المدرسية منتقاة من إ
."هاند بول"و أ "ت بولكس با"و لعبأالفلوت او البيانو  



 آان في ماتش بين ةو تخيلي مر ..و مباريات بين دوري المدارس االجنبيةأو آانت في ماتشات  
ني شفت بنفسي آذا أ اذا قلتلك أستبعد إنك تصدقينيو .. "ميريكن آولليجاأل" سة مدرستنا و مدر

!!! شكلهم ويسترن و أحلىألنفريق المدرسة األمريكية  عوات من المدرسة بيشجبن  
 المدرسة  اما في" االتاري" و" التيلي بول"و " البيبي فوت"من نوعيةفي البيت و آانت العابنا 

فريرو " طبعا و احنا صغيرين آنا بنغني .. الخاصة– برضه –كانت لينا العابنا الخاصة و أغانينا ف
شينجا ال " و "روزي روزا"و في الفسحة نغني " او آالير دو ال ليون مو امي بيارو" و " جاك
".تحيا األجازة"  سفيفو لي فاآن" و اخر السنة لما نستلم الشهادة نغني "ليتة  

Vive les vacances 
Pas de punitances 

 Les qualliers au feu 
Et les livres au milieux 

 Adieu les analyzes 
 Les verbes et  les dictees 

 Ce sont des betises  
Qui vient nous embetes 

Guai guai  
المعروفة بالعائلة "الجزويت " تنظم عملية تعارف بين مدرستنا و مدرسةحيانا آانت المدرسة  أو 

و ربنا يكون في عون عمر ابنه ألنه بيدرس فيها ألنها  عارفة مدرسة وليد نتأعا طب.. المقدسة 
.مدرسة صعبة في دراستها جدًا   

عا احنا طب.. تعتبر النسخة المذآرة لمدرستنا آونها مدرسة بنيننها إ" الجزويت" و معروف عن
  بوا يمهدولناح.. الثانوي" السوجونداير" دخلنا المرحلةفاحتمال لما  ..  فقطبناتللرسة آنا مد

 طلبة مدرسة  لنا لقاءات ثقافية معا ينظموفكانوا .. نقابله في الجامعةس  ألنناموضوع االختالط 
.الجزويت  

لم نكن نسمع عن  بصراحة ي يعن ..و طبعا لم يكن يدخل في نشاطات المدرسة موضوع الشعر 
 آانت .. " نصوص" آان في حاجة آده اسمهالكن.. أو تجويد قرآن و خطابة أ حاجة اسمها شعر

لكن .. لمادة على نصوص شعريةاقدر اقلك ان احنا تعرفنا في هذه او.. فرع في مادة اللغة العربية 
يعني  أوعرف يعني ايه تجويد قرأن أ  مثال لم أآناأناضيفي لذلك إن ..يها على الشعر لم نتعرف ف
ما الكيش .. مللبس ..  في األسبوع تقريبا  أو مرتينا آنا بناخد حصة دين مرةننمع أ .. ايه احكام

المجموع اال في المدارس خل في دال يطبعا الدين في مصر و  ..فعال آانت حصة تنيم .. 
!!س بتوع الكتاتيب في الفالحين فقطو أصال الحاجات دي آنا فاآرينها للنا ..زهريةاأل  
هالة إيه؟ تخيللي .. هالة .. "هالة" اسمها  في بنت آان"لسوجونديران في المرحلة ا اتذآر لكن

 و آنا ..وقد آان..  تخصيص غرفة نصلي فيها   طلبت من ادارة المدرسةالمهم هالة!  نسيت؟
 بس آنا مبسوطين جدا ان لقينا .. مترين في مترين"حوء"مع انها آانت  .. بنسميها المسجد
"بيسموهها الشابيل"  في الصالة في آنيسة المدرسة قبلها فكرت مرة..مكان نصلي فيه  

Chapelle 
 نرغم انه آا. .تكسفت ايظهر..  تراجعت لكن..  بيوت ربناآلهان أاس على أس  انا فكرت في آده

سي و آان نف.. على فكرة آانت شيك جدا و مهيبة و تحفة معماريةو.. دخول الكنيسة لنا وح ممس
ريفة بس آنت شايفة انها عملية ظ.. يكشفني" بير مون  " خفتلكن" غرفة اإلعتراف " ادخل

له في   يسمعه و ينصت راجل آبير و حكيم و متدينو يفضفض و يالقيجدا ان الواحد يقعد يتكلم 
مهما  يعني.. بعدين امان و ..  و المصايب الي عاملها و يحكيله عن مشاآله و أخطائهمكان هادئ



و يواسيكي و هيخلي الدنيا   بل بالعكس هيَهديكي..السر  مش هيفشي "بيرمون .." الواحد قال 
على فكرة ..حاجة ظريفة جدا..  يعني اآنه دآتور نفساني ببالش..و هيكفي عالخبر وابورحلوة 

".أبونا" يعني " مون بير "  
بداع فيهإال .. ير خالقالجواز عمل غ   

جانب لدى البعض، فكانت  األة مراسلةو آانت هناك نشاطات مشبوهة تتم في الخفاء منها هواي 
 يرحب -ينس من الجن-عناوين لشباب أجنبيب تأتيآانت  " رجبلمياء"  آان اسمها  بنتهناك

!رخأيعني آنا جيل مت .. قبل النت و المسينجر و التشاتهذاطبعا .. بموضوع المراسلة  
.و آان معظمنا مشترك في نوادي الجزيرة و األهلي و الصيد و هليوبوليس  

حلوان أو القناطر للفيوم او   ما تكونو غالبًا ..يوم واحد فقط رحالتنا المدرسية تتم في و آانت
 و تقريبًاسبوع أاحدة فقط تقوم بها المدرسة لمدة و آان في رحلة و.. او ألي نادي من النوادي 

ت  و تكون تح..ألقصر في أجازة نصف السنة لصف األول الثانويآانت هذه الرحلة لبنات ال
و آنا ننتظر هذه الرحلة بفارغ الصبر لتتاح . .حد المدرسين ف احد الراهبات و مشرفة و أاشرا

 بعيد عن غالسة المذاآرة و الحصص الدراسية و نقدر  ان نتعايش مع بعض و نتفسح لنا فرصة
و اتذآر ان في مجموعة بنات .. و نهيص بقه".. اليونيفورم سكولير"نلبس لبس حلو بعيد عن 

 - الي انا ما طلعتهاش بس سمعت على اللي حصل فيها-قصر بتاعة السنة بتاعتيفي رحلة اال
".. الديسكوتك" اللي آانوا نازلين فيه فطلع في مخهم يروحوا" اوبروي"حبوا يهيصوا في فندق  

بيتهيالي خدوا اسبوع رفد .. المناسب  العقاب " البونيتونس "  حكاية و اخدوا قصة وطبعا آانت
. مش فاآرة بالضبط. .من المدرسة   

                                                    
ي اليومين دول ذطبخ و الطبخ طبعا جيلنا آبنات ما آانش ممكن يدخل في نشاطاته موضوع المو
ذآر ان  و ال غيره، ا"منى عامر " و ال " الشيف مارك و ال" مع اسامة أطيب " و ال آان في ..

ال اتذآر فيها ان احنا عملنا حاجة، اال .. نة من السنين مادة اسمها تدبير منزلي اخدنا في ساحنا
لنا ا  البسين المريلة اللي قالو. و نزلنا مرة مطبخ المدرسة ا نشتري مريلة مطبخانهم طلبوا من

 ربس آان في آتاب نظري للتدبي ..و مش بابالغ!!  على الطبيعة آريم آراميلطبخلن عليها 
. فاآرة حتى اسم المدرسةمش فاآرة منه حاجة وال.. المنزلي  

مهنة الدادات و او " ديرتي ورك" يعني عارفة موضوع المطبخ ده آان محطوط في ذهننا انه 
 احنا في و آمان.. و بالتالي ال يصح ان يشغل بال بنت هاي آالس.. نصاف الموهبات شغالنة أ

 كةع"ن المطبخ ده أ آنا فاهمين اإلضافة إلى أنناب ..هو احنا هنذاآر و ال هنطبخ ..ايه وال في ايه
هم حاجة هي المذاآرة أالن  ..  بنت مثقفةتق نشاطات او هوايا يدرج في نطاأن ال ينفع  و"’آبير
.ة المهمالجيوميتري و باقي المواد"و " االلجبر" و  "المات" و"السيونس " و  

.يئة جدًاو هاوضحلك ازاي ممكن يتم غرس سلوآيات سلبية بطريقة بر  
عايزين تطلعوا ايه لما تكبروا؟ : يعني آان مدرس يسألنا   
تريد أن   تقول انها بنت التي تفتقد للطموح و ال صحفية..مهندسة .. دآتورة : فتكون االجابة 

. مدرسة في الجامعة تصبح  
.ست بيت,  أم أآون عايزة اتجوز و: مرة واحدة قالت    

- معناها هيدمن  الفصل آله ضحك وَ قعدها بحرآة الي  ضحك فبالتالمدرس و اللي حصل ان 
او  ..ها بنت هابلة عبيطةأن و تعامل معها آ-ة و ساذجة و قدراتها على قدها اعذروها فهي طيب

. يمكن امكانياتها ضعيفة و ما عندهاش طموح  



و  حميدة ياءأشبناء والعناية بالبيت  والبيت و تربية األجوازفهمنا من دون ما يقول حاجة ان ال ف 
و أي حد ممكن .. و مهارة أو مش محتاجة دراسة .. مش موضوع يعني بار عليها لكن ال غ

.. و شخصية لها مهارات معينةأ  أو تخصصو الموضوع مش علم و مش محتاج دراسة.. يتجوز  
.. و آنا نالحظ ان البنت اللي تقول انها ال تفكر في الزواج و دماغها في الماجستير و الدآتوراه

!ضحكش عليهاتدي بقه يقال عنها انها بنت شاطرة و ما ي  
و نجحوا في أها الدولة لزوجين آافحوا مع بعض  محترمة خصصتيعني عمرك شفتي في جائزة 
ال ما إ !!؟ عرفوا يربوهم صح محترمينشخاصأانجبوا للمجتمع في حياة ناجحة و إلستمرار ا

 األعور سانية تقطع القلبإنها تكون حالة ل عليحصلمثالية و الزم الي تفيش غير جائزة األم ا
 فربيت له سرًا، جوزنه آان متإطلع  طفالها تربيهم وأيا جوزها توفى و ترك لها  .. الحزين

!بالمرة الدهأو  
 يعني -مطالعة في مادة القراءة في العربي  آان درسهذا و اهللا - البنها يتهايا واحدة اعطت آل 

.شافت المر في حياتهايا ست .. مش بألف من عندي  
 و تعايشوا مع او لزوجة و زوج تحملوا مشاآل الحياة و رسمي لألسرةأعي كن تقدير مجتمل 

من تدخل   واجهتملي مع بعض رغم آل الصعوبات العلى اإلستمرار و صمموا تفاصيلها اليومية
خرة هيار االحالم على صإن لضرب الطموحات الشخصية و  .. لعقم، لصعوبات مادية لأه

مواجهة و  ،رنهياة الباقي دون االستسالم لإلو االستمرار في تربي ناءاألبلتحمل وفاة احد  ،الواقع
ة السابعة و و تحمل هرشة السن . .بناء في المراهقة لدى األو السعار الجنسي سعار األسعار

. آل ده ما لوش قيمة و مش مقدر..زمة منتصف العمرأمشاآل   
"يسوبر ستار أسر"  

.. يخصصوها لدعم و تشجيع األسرة تقديرية و مجموعة جوائز أ فعال يفكروا يعملوا جائزة  نفسي
.ه أم و أب و أبناءو يكون أبطال"سوبر ستار أسري "ا يعني يعملو  

  مسؤولة عن أسرة و بيت و زوج ساعة و24 ألنها تعمل  و تعرفي لو أعطوا لألم راتب شهري
مهات بمضاعفة األهتمام بالبيت واألبناء و  خاصة األجع األسر وش أعتقد هذا سي..و أبناء 

و .. تمعبأهمية  دورها لدى المج أو على األقل شعر بقيمة ما تقوم به و بأهميتهو ست. .ألسرةا
. و الست دي امي و هجص في هجص سنويعيدستتأآد أن الموضوع  ليس مجرد آلمتين و   

 
 "الزوجة المثالية"و " الزوج المثاليجائزة " ا آمان يعملو.. ألم المثالية بالاإحتف آما أن هناكو  
". األبن المثالي و  

 و دية مش عارف مين و الراقصة مين و المؤ اليومين دول غير للمغني الفالني جوايزاال ما فيش
للمونولجست  والرقص في دمها و اللي مولودة و.. موهبة التمثيلو اللي عنده .. هزي يا نواعم

.. ؟ آنت هانسى األبطالعارفة آنت هانسى مين..  اه و آنت هانسى..قليد  التلي موهوب فيال
 آنت ... اللي بيهيصلهموم و إتحاداتهم كيههانسى اللعيبة و مدربيهم و مدل آنت.. أبطال الشعب

لي بيحصول  و ال..الذهب لمصراللي بيجيبوا .. مانهم بالمالينث اللي أالرجالة.. األشاوس هانسى 
.ز ئى الجوامن مصر على أغل  

ن البنت الطموحة أفكرة  ترسيخ   ساهم فيون غيرهاد ثقافة منح الجوائز لفئات معينة المهم ان 
 و ما تفكرش .ن البيت و بناء األسرةيبعيد عن تكو الذآية الشاطرة هي اللي تعرف ترسم مستقبلها

.. از بينهي المستقبل لكن الجو.. الن لسة قدامها مستقبل آبير ..  و الكالم الفاضي دهجوازفي ال
..ال ابداع فيها.. آونه بيؤمن حياة رتيبة   



الذي   على ابنهإعترض  حينما"بين القصرين" رواية بطل في  السيد أحمد عبد الجواد و أتذآر
والده  إقناع  من اإلبن فيمحاولةآو . .يعمل بالتدريسلق بكلية دار علوم اتح يتمنى اإللخبره انهأ
: شوقيتابيأ  شطر مني المجتمع قام قالههمية دور المعلم فبأ  

لآاد المعلم ان يكون رسو                                    قم للمعلم ووفه التبجيل  
عمرك شفت تمثال في .. رسول ايه يا ابني : فغضب السيد عبد الجواد و اتنرفز على ابنه وقاله 

رس اللي له وضعه االآاديمي في المجتمع ل في المد و إذا ما آانش حد بسأ!!الدولة اتعمل لمدرس
فما بالك باألم و ..  أخيرًادخل في الكادر الوظيفيو   و له وظيفته و بياخد راتب رمزي من الدولة

مين هيسأل فيها او .. تاخد في سنانها و بكتيره بأ او ست البيت اللي ما بتاخدش غير فوق دماغها
ال و  نهم مهمشينها بعقلهمأ تشعر -ً يقينا - هي.. نلك.. بقلبهم جدًاها بيحبوها حتى أوالد.. يعبرها
.زوم لو شايفينها ست بسيطة زيادة عن ال.. يحترموها آما يجبأو ا يقدروه  

 يساهم  بل..  في تهميش دورها  فقط يساهمال ي عدم تقدير الدولة لفئات معينة صحيح يا مام
مهات أ اؤمن بمقولة ان لدرجة اني ال. .اة و ألدوارهم في الحي في آراهية الناس لوظائفهمأيضًا

.ألمهات اليومين دول هما اللي آولليشينكانأيين و الجيل الماضي هما األمهات الحلو  
 بطرق واضحة او البنات في عقول ووجدان األبناء ون من زرعن هماضيالن أمهات الجيل ال

نأ مستترة   
مش ..علشان الجواز مش مضمون . .يبقى معاآي سالح في ايدك يا بنتي الزم تذاآري و : 

!!!عايزاآي تخيبي خيبتي و تشوفي المر و الذل اللي شفته  
الحياة آلها ضغوط و بكرة رئيسك في العمل يغور في ألف .. يا بنتي استحملي ضغوط الشغل :

!داهية  
 ! انتي هتستحملي لغاية امتى؟؟يا بنتي هو بن اللذين جوزك اللي ما يتسمى ده قارفك آده ليه:

 بتصرفي  ما انت ..تسكتلوشال ما ..ه ده هو اللي مطمعه فيكيما هو صبرك علي.. تخرب ما تعمر
.يهذيك ذ.. ي ما بيصرفذ  
.يا ماما المدير بتاعي غلط فيا و طول لسانه:   
علشان .. ربنا بيمتحنك و..  ابتالءات الحياة مليانة ضغوط ون إالزم تعرفي .. يا حبيبتي :  

.تتصرفي و الزم تتعلمي من آل موقف يشوف ازاي هتعرفي   
يا ماما جوزي لسانه طويل:  

احنا .. يا هبلة يا عبيطة ..انتي اللي مجرأه عليك.. ما هو آله منك .. 70 في 60بن .. بن ال: 
ده انتي تستاهلي احسن .. اجوزك سيد سيده ..ده انتي لو سيبتيه ..  عدل منهعمرنا ما شفنا يوم
.. النهارده  هتصبري عليه لما يطول لسانه..ي اللي يرضى بالظلم يستاهلهيا بنت.. منه مليون مرة

.و رجله.. بكرة هتضطري تصبري لما يطول ايده  
ضاغط عليا في  و و بيعاآسنيالمدير بتاعي مزودها جدا..  خالص مش قادرة اتحمل  يا ماما: 

.و مقرف  الشغل و مطلع عيني  
و بعدين آل ..  تقعي في ضحضيرةا خايفة تطلعي من نقرةان..  روقي.. شوية هدىن.. يا حبيبتي : 

و بعدين  ..انتي اللي مزوداها. د مستريح حو ما فيش.. و الشغل آله آده ... الناس في الهم سواء
!!!تقدري توقفيه عند حده من غير ما تخسري شغلك  

و النتيجة ان آل .. و مقدم الشغل بتاعي على انه هو اللي عامله .. زميلي واآل حقي .. يا ماما : 
!المكافآت و الحوافز بياخدها و انا باخد بمبة آبيرة  

يا في .. هياخده يا في الدنيا .. و آل واحد له حق .. مش عايزاآي تصعدي الموقف.. يا حبيبتي: 
.األخرة و ربنا ما بيضيعش حق حد  

!و ما بيصرفش" إيحة"يا ماما جوزي بخيل و :   



و طبعا انتي اللي ..  امال احنا صابرين عليه و آمان ما بيصرفش..ال يا حبيبتي .. .ن يلع: 
تالقي امه و ابوه واللي جابوه هما .. آله اال الفلوس.. ال يا نونة .. هتتدبسي فيها و اشربي بقه

!!!الموضوع عايز وقفة.. ال ال الال .... هوبا .. اللي ماليين دماغه  
  

"ال ابداع فيه.. الجواز عمل غير خالق"  
:ميما  

 مقولة اخرىهناك ف .. نبناته مهات ووج المعايير بين بعض األزدبخالف حوار الطرشان الم
:ن أو هي ..مزروعة في مفاهيم جيلنا   

لكن وصلنا بشتى الطرق .. بصراحة الكالم ده ما اتقلناش" بداع فيهال .. الجواز عمل غير خالق"
 نهلمعنى الزواج وأهميته  للولد و البنتاعية تشرح ما فيش مادة واحدة عن العالقات اإلجتم.. 

و آيفية التعامل مع الزوج و الزوجة ومع أهل الزوج و الزوجة و .. آافراد و على المجتمع بأسره
ج و أفضل الطرق الستيعاب آيفية التعاطي مع المشكالت الزوجية خاصة في السنوات األولى للزوا

و آيف تتصرفين  قف التي ال يجب السكوت عنهالمواو ما هي ا.. او لتجنبها من األصل  المشاآل
أخدت أسفين محترم من أخت زوجك؟ و ماذا يكون رد فعلك اذا وصل لعلمك ان حماتك مبهدلة  إذا

 على تدخالت يك و آيف تعترضنهل زوج ألوددو آيف تت ليك؟سمعتك في العيلة آلها و مفترية ع
 حماك دون ان تغضبه او تتعدى حدودك معه ؟

خر الحمل او الخاصة بدخل األسرة أسباب تأصية الخاصة برب بلباقة من األسئلة الشخو آيف تته
..الخ  
طرحوا فكرة تعليم الجنس في " ثقافة الزواج " لما بدأوا يفكروا في نشر .. اليومين دولحتى

 مع انهم .. في المدارس و تعليم الجنس تدريس الزواجو أعتقد أنه هناك فرق بين ..المدارس
لكن بالشكل . .طار مفهوم الزواج إ عن تعليم الثقافة الجنسية داخل عوا آل المعلوماتممكن يض
 خارج نطاق عالقة الزواج ، مع ان لدى الشباب   إمكانية ممارسة الجنسخيترستم سيالمطروح 
 ، إطار تعليم الشباب مادة الزواج بكل ما تعنيه الكلمةالقات الزوجية ممكن يدخل ضمنتدريس الع
و ما هو المسموح و الممنوع في وقت الخطبة ..  يخطبمن آيفية اختيار شريك الحياة و من اول

 مرورا بكيفية التعامل مع المشكالت قبل الزواج سواء.. و ما نوعية الهدايا التي يفضل تقديمها ..
وصوال ..  حفظ اسرار البيت هميةأو ..  بعد الزواج والمشاآل.. و بين الطرفين أبين االهل 

لكن الغريب ان وزارة الثقافة واالعالم مرآزة اهتمامها فقط ..  من أرآان البيتهتمام بكل رآنلال
. على رآن الفراش و آانه هو ده الزواج  

هيجي هيجي".. سوونر او ليتر .." الجواز   
 و غير مصرح بها ثقافة معترف بها ضمنًا رضع  اقلك يا مامي ان انا بنت من جيلو بالتالي اقدر 

 ممكن تفكر في الزواج بعد  و ان البنت .. ورة تأخير سن الزواج لدي الشبابمفاداها ضر ..قوًال
رنن تتأ "تتسلح بماجستيرها ووظيفتها و  شهادتها و حصل علىلما تخلص تعليمها و ت

و ما فيش مانع من  ..اللي الزم تشتغل فيها بجد و تعطيها من وقتها و جهدها " بدآتورتها
و بعدين ربنا يسهل بقه و  ..الوجاهة اإلجتماعية ين وو خيرية من باب الدنشاطات اجتماعية 

.الل اذا آان عندها وقت فراغتبتدي تفكر في بن الح  
الزم تكون شافت و قابلت زمالء آثر سواء في الجامعة او في الشغل الفترة هذه  و هي طبعا في 

و أوشكت  ..ت التالتينات باقتدار و طبعا البنت هتكون وصل.. و عقلك في راسك تعرفي خالصك.. 
و .. هيقدر يمال دملغها ..  و مش أي واحد بيعرف يقول آلمتين حلوين ..على مالمسة األربعين

و بناء ..  هو الهدف ليسو عموما الجواز .. تقارن بين اللي اتقدموا لصاحباتها وقريباتها  هتبدأ



ده حتى في مشكلة زيادة نسل في . .تتجوزو المجتمع بناقص واحدة ..  هو الهدفأيضًا ليسالبيت 
.مصر  

سوونر " غ في وظيفتها و شغلها و الجواز  وتنب مكانتهاان البنت تحقق ذاتها و آيانها و المهم  
ما احنا قلنا و مش . .هم موضوع أن في سن معينة لإلنجابو مش م ..هيجي هيجي ".. او ليتر 

. لدان في مشكلة زيادة نسل في الب.. عايزين نكرر  
Pour les pauvres 

 
فالمدرسة آان لها اهتمام آبير بالفئات الفقيرة في  شريحة جيلي، أنشطة أخرى آانت في طريق

و آانت ..  و فقراء الصعيد و المناطق النائية الفقيرةالمجتمع المصري خصوصا مرضى الجزام
 تبرعات تحت شعار سبوعيا تجمع منا أةلذا آانت المدرس ..فينا ضرورة مساعدة الفقراء تغرس

"بور لي بوفر"    
Pour les pauvres 

دارة المدرسة تقوم بشراء إ و آانت ..ولياء األمورذا عدا التبرعات اللي تطلبها من أطبعا ه 
أقمشة آستور و مواد غذائية و تقوم بتوزيعها على الفقراء في المناطق المعدمة و خاصة في 

مور و و آانت تتم دعوة بعض أولياء األ.. الجزام   مرضىهاالمدينة المعزولة التي يعيش في
زمة  بعد توعيتهم باالرشادات الالالطلبة لزيارة المرضى و توزيع الهدايا و المعونات عليهم

.الخاصة بالتعامل مع مرضى الجزام  
 التي آانت تجمع من طالبات -سف آانت هناك السنة خبيثة تروج الن هذه المساعدات و لأل

 ان هذه المساعدات آانت لها أغراض – و توزع من ادارة مدرسة آاثوليكية اغلبهم مسلمات
.أبدًا.. لكن انا عن نفسي لم اصدق هذه االدعاءات .. تبشيرية  

علما بان ..  في المناسبات "اقامة الحفالت" و من امثلة النشاطات التي آنا نمارسها في المدرسة
. في المدرسةآان هناك مناسبتين لهم احتفالية آبيرة عندنا  

..  طبعا المقصود رأس السنة الميالدية–األول احتفال الكريسماس و الثاني احتفال رأس السنة  
و آان .. في نفس الوقت تقريبا احتفال بعيد المدرس  و آان -إنسى االحتفال برأس السنة الهجرية

و . يد المدرس شهر ديسمبر هذا نصفه أجازات و النصف اآلخر التحضير لحفلة الكريسماس و ع
الغناء و .. في هذه الحفالت و آان مسموح لنا..  الحفلة آنا نقوم بالتحضير لها لفترة طويلة  هذه

ى أولياء التزام أدبي عل هناك و طبعا آان. . الرقص الفلكلوري و األجنبي و تقليد المدرسين
 الي يستاهلوا والي ما -رسين القيمة و احيانا الرمزية و آروت المعايدة للمداالمور بتقديم الهدايا 

.-يستهلوش  
 لشجرة عيد "ديشكوريشن" آلها تتزين و نعمل" الكالسات" الفصول"  طبعا آانت و 

.وهيصة آبيرة الميالد  
لكاثوليكية اسمه مهرجان آمان آان في احتفال خيري سنوي آبير بين آل طلبة المدارس األجنبية ا

و فيها يتم عمل مهرجان .. عمال خيريةاريتيه أو أ هذه آلمة يونانية تعني شو" سالكيرما" 
يجتمع فيه آل الطلبة في يوم ترفيهي مع عمل تومبوال و العاب بفلوس و ريع هذه المسابقات و 

.االلعاب يذهب لألغراض الخيرية   
يعني " السونتونار" و أهم احتفال قامت به المدرسة و شحذت له آل امكاناتها آان اإلحتفال اسمه 

عرق أ سن المدرسة و تاريخها في فرنسا رغم ان.. فال بمئوية المدرسة على أرض مصراالحت



و السفير  -اهللا يرحمه-م الرئيس السادات و حضر االحتفال مدام جيهان، حر..من هذا بكثير
.الفرنسي في مصر و السفارة آلها آانت موجودة و بعض الدبلوماسيين و زوجاتهم  

..دزمن ماذر آير إلى هارو  
 طبعا يا مامي احنا اتفقنا – غالبًا من الخارج -لي من المدرسة آانت تأتي بس غالبية بنات جيمال

 احنا  وأما المحالت فكانت.."الخارج دول "  ا من قبل على الدول اللي تعارفنا أن نطلق عليه
و ا" سي اند ايه" وأ" دزهارو" آبرنا آانت سواء من و اما" شيكو "  و "ماذر آير "من صغار 

   في عرفنان تكن في مصر موالت آبيرة ألو طبعا ايامها لم" مارك اند سبنسر" و  "سان مايكل"
المساآين و السوقة وأعامة الشعب الفقراء   دي محالت ر افندي دول مش موالتصيدناوي و عم

  مأ" اصال آل محالت وسط البلد آانت دون المستوى، اللهم اال القليل منها زي..و عابري السبيل 
.الزمالكو شوية بوتيكات في المهندسين و"موباآو " و" أم..  

يسافر آان ،  يسافر لظروف وفاة احد األقارب وال حاجة "نفس "لم تكن عنده  ممن و البعض 
يدفع جنيه واحد علشان  يشتروا طلباتهم في السريع و يخرج من الجمرك من غير ما  لبور سعيد 

.جمرك زي الشعرة من العجينةطبعا عندهم معارف هيخرجوهم من ال  
يامها ما  ألن أ– يا حرام من غالء فاتورة التليفون الدولي –زي ما آانوا اهالي البنات بيشتكوا و 

تقول  ..  و تسبكها آويسكانت البنت اللي عايزة تفبرك االتطهاف..آانش في اختراع الموبايالت 
  و في بنات.. اغسطس بتاعت لندن شهر يوليو و  يعني لحقت تخفيضات"السيل "  لحقت انها

براند "  في فرنسا و اشتروا مالبس "دفليهات" رحضون يتباهين بآانت بتوسع منهم شويتين فك
من امثال يعني مارآات شهيرة" نيمز  

Chanelle   .. Yve Saint Laurant… Crystian Dior. Calvin  
...Jerry Webber..Pierre Cardin.. Nina Richi 

... .,  Oltre.. .Gyvenchy  
 الن .. احد اشهر الشوارع التجارية في فرنسا- الشانزيليزيه- او من بوتيكات صغيرة من  

تدعي ان اهلها اشترولها ..و اللي عايزة ترسم نفسها جامد .. البوتيكات الصغيرة عادة تكون أغلى
" سو آوموند "  مالبسها  

Sous commande 
.بة آبيرةوآذأها بس طبعا آنا بنعرف ان. يعني بالطلب  

همبنات يرجعوا من اجازة فرنسا و معو لما وصلنا لثانوي آانت بعض ال  
 Limoge  أو من ألمانيا و معهم البافاري الخاص بهم"الليموج بتاعهم"  

طقم  ألتين اشهر مارآماه-طبعا  مامي زي ما حضرتك عارفة  يا -ول  د و البافاري والليموج 
  و أألخر في مدينة ألمانية"ليموج"  تحمل نفس اإلسم فرنسيةصيني يصنع في مدينة 

. الف100 و حتى من عشرة االف دوالرو الطقم يباع بالقطعة و تبدا أسعاره    
حضرتك عارفة آام مرة سمعت من واحدة من زميالتي ان عندهم في البيت ..  بالش الليموج 

! حاجة تضحك.. و اهللاه ا..  او غرفة نوم الملكة فريدةالبيانو الخاص بالملكة نازلي  
إرهاب مبكر.. الحجاب في مدرسة المير دي ديو   

لك فلم يكن هناك في المدرسة انا بنت جيل لم تمنع ادارة مدرسته الكاثوليكية الحجاب و مع ذ 
"الكالس " سوى فتاة واحدة محجبة و آانت معايا في نفس الصف ، لكن مش في نفس آلها  

Classe 



، و طبعا آان في استغراب آبير و " إش إش" ، و آان اسمها اشراقانينت في فصل تالنها آا 
اشراق واجهتها مالحظات  طبعا ..  من وجود محجبة في مدرسة آاثوليكية بتاعت راهبات دهشة

يظهر خافوا .. فقط مالحظات .. ية األمر لكن الموضوع لم يصل للمنع دا بمن ادارة المدرسة في
المير دي "أعتقد أن عدد المحجبات في مدرسة و اليوم .  .وال حاجة تتحول إلرهابية  على البنت

- مجرد اعتقاد- اآلن بالعشرات"ديو  
كان عبارة عن مريلة آريمي ف  او الزي المدرسي في الصيف  - تغير اآلن-"اليونيفورم "اما  

عليها " بدج المدرسة  باللون الكحلي " و المريلة آانت مفروض تصل الي الرآبة  .. لكن البعض 
لكن إدارة المدرسة آانت تمنع ان تصل المريلة .. يرفعه عن الرآبة و البعض يطيله عن الرآبة 

. طبعا آان في تجاوزات لكن. .الى القدم، آما آانت تمنع ان تقصر حتى تصل الي األفخاد  
  
" رينبلو ما"و لكن آان عبارة عن مريلة ايضا " اليونيفورم" الزي المدرسي او ،في الشتاء 

  "سانتور"  يعني ياقة اطفال دائرية لونها ابيض و آان في .."آول ب ب" مع  يعني أزرق بحري
و آانت مدام اولجا هي المسئولة عن تفصيل المرايل لكافة "حزام بالونين االزرق و الكريمي

.البنات ، و لم يكن مسموح لنا إال بشرابات قصيرة و لونها بيج  
 اللون البيج او شرابات قصيرة من" سوآيتات" ض األهالي ال يجد والطلب آان صعب و آان بع 

لتلوين الشرابات "نس آافيه "  لوضع الشربات في فناجين بها قهوة اوررنفكانت األمهات يضط
موحد سواء في " يونيفورم"  و هو طبعايالمدرس" باليونيفورم"تلتزم البنات آي . باللون البيج

. فرع األسكندرية او فرع باريس " الميردي ديو"مصر او في مدرسة   
و يصبح  اليونيفورم يتغير ألن نصل للصف الثالث اإلعدادي و آنا آلنا بننتظر بفارغ الصبر ان

" جيب "عبارة عن   
Jupe 

.آحلي يعني تنورة آحلى و قميص أصفر    
  لغاية،و ألن لون القميص اللي بيباع في المدرسة آان فاقع ووحش جدا و آانت قماشته رديئة ل 

" موباآو" من محالت "باستيل "بلون اصفر هادي" بولو"فكانت معظم البنات بتشتري بلوزات 
".سان مايكل" او البعض بيعمل حسابه و يجيب و هو راجع من الخارج بلوزات للمدرسة من   

 طبعا يا مامي انسي ان احنا آنا بنلتزم بالزي المدرسي ، فرغم انه آان ممنوع عمل أي تعديل في
"تجد من يخترقهالالقوانين معمولة " اليونيفورم ، بس انتي عارفة القاعدة   

 فطبعا ممكن تالقي عدد آبير من البنات ..اتوع الممنمنآانوا " االيكالدور"المانيكير و ن فأل 
 لم "الفرنش" ايامها المانيكير و .. ظافرهمأ الوان و مطولين مدوخين المشرفات وراهم و حاطين

.-سفلأليكن معروف   
في شعرهم ده غير " هاي اليت" الن ادارة المدرسة آانت مانعة الصبغة فكانت البنات بيعملوا و

 النها ي الكواليتي بتاعتها اليومين دول اللي ما فيش ف التباهي بالخواتم االلماظسسوارات واالآ
 جايبة خبر ال

4 c   
ل دي هي ا و الفور سي.. بتاعته  

 Cut>> Coulour>> Cirat>>Clarity 
 للبنات .. لبس الذهب دهناما لبس الذهب فكنا مش بنزهد فيه لكن زي ما تقوللي آده شايفين ا 

 جرام ذهب 10 اآثر من ت الي تلبسان البن  عندنا مستترةو آان في نظرية .. البيئة .. البلدي
!تبقى من المدبح  



.. آان مقبول هذا .. ذهب األبيض ض اللهم اال ال قيمة الذهب عندنا آانت في الحضي لكن.. بابالغ 
  و ممكن تلبس خاتم لولو سوليتير-  حوالي قيراط-فكانت تلبس حلق الماظ .. اما البنت الستايل

..ألن آل األميرات تلبس اللولو. .رقيق  
نظرا لزيادة التجاوزات اللي البنات آانوا بيعملوها اضطرت ادارة المدرسة الن تخصص سير  و

يعني " الكور "و دي آانت آل شغلتها انها تمشي في "..  سان ميشلمار"  اسمها مخصوص
.. حوش المدرسة في الفسحة و تشوف اظافر البنات و مدى التزامهم بالزي المدرسي و سلوآهم 

!! طبعا اللبان آان ممنوع  
زي مودرن و آنت اسمع ان  عليه  يعني تقدري تقولي" فيه تخفيف" اتآمان آان زي الراهب 
 عبارة عن فستان من اللون الرمادي  هو اللي صمم للسيرات هذا الزي و هو" ردانبيير آا"

 و هذا "األصة" رب يكشف عن غرة الراس او و االيشا يعني طول شانيل يصل الي بعد الرآبة
و ، ألن األخير بيمنع ظهور أي شعرة من الراس ديرال عن زي الراهبات المقيمين في الزي يختلف

. طويل جدا بيكون  
  سوفوآليسالسوفوآل 

:مامي  
 توفيق الحكيم و جبران خليل جبران و ايليا ابو  انا من جيل آان زي ما آان مطلع على أدب

 خبير باألدب الفرنسي واإلنجليزي و دارس ه أيضًانكل  . . و المنفلوطيماضي و فتحي غانم
بالعربي ا ليه  و آنا بنستغرب جد-سموه سوفكليسي ب–أعمال فولتير و موليار و سوفوآل 

  سوفوآلمع ان اسمه  سوفوآليسمسمينه
Sٍophocle 

 و "لو ماالد ايماجينار" و "البخيل" موليار" و ملهاه " انتيجون"  لسوفوآل رائعتهالمهم درسنا  
 دعينا لكوزيتعايشنا مآساة جون فالجون وو.. . البؤساء"  لي ميزيرابل" فيكتور هيجو "مآساة 

اشعار راسين و آورناي و رانبوه رغم انهم اخبرونا في المدرسة ان ى و اطلعنا عل ..المسكينة
دارة المدرسة إ  تسمحنأآانت بالنسبة لي حاجة غريبة جدا و ..  و العياذ باهللا  شاذ األخير آان

 !دبيةعماله الغير أاألدبية و أعماله لكن يظهر آانوا بيفصلوا بين أ .. بتدريس شعر بني ادم شاذ
!!اتبيمهدولنا فكرة تقبل وجود شواذ لهم مكانتهم في المجتمعو يمكن آانوا أ  
 

 و "بتاجر البندقية" مرورا "الملك لير" من بدءاأدبيات شكسبير  و آنا من جيل مطلع على
و قصة مدينتين أ" ذو تيل اف تو سيتسز" ن لديكنز  و درسنا آما"يوليوس قيصر"و "العاصفة "
. المبسطةيأ" بليفايدالسم" أعمال شكسبير آنا بندرس لكن "  

تناسب مرحلتهم بتدائي مجموعة آتب يعني لإل.. نسية آبيرة لكل مرحلة و آان في مكتبة فر
.عدادي مكتبة خاصة بهم و للثانوي مجموعة أخرى خاصة بهمالعمرية و للصف اإل  

ه و وجدت" ن فرنكمذآرات آ" مسيو جالينا آتاب اسمه  فرشحلي .. مرة المكتبةذهبتو أذآر اني 
 تاثرأو أتذآر أني آنت ابكي و  ..لها ت بنت يهودية عذبها النازي هي و أهعبارة عن مذآرا

 "ن فرنكآ"  و قلبه يتحرق على  معها الزم يتعاطف.. ة دميرذرأي إنسان عنده و  "آن "بالغلبانة 
..لتها و على اليهود آلهمائو ع  

حسان عبد القدوس الن قصصه  مش مفروض نقرأ الهطه حسين و عرفنا ان "أيام"و درسنا  
عماله دب نجيب محفوظ ألن معظم أو لم نضطر لقراءة أ ..  و أخالقيةدبيةيها تجاوزات أف
 و علي أحمد باآاثير و  و المنفلوطي آنا مطلعين على يحي حقيلكننا.. ا في السينمااهدنهش



 بالرحالت و و آتبه الخاصة" مواقف" و أنيس منصور " فكرة" متابعين أعمدة مصطفى امين 
!! آتبه الخاصة بالجن و العفاريتيفضل آان بعض منا ب  

آان طبيعي ان نفضل لذلك ..الغربي  و بالفن العربي والعربي و الغربيآنت من جيل تأثر باألدب 
!"و االنجلو اراب " الفرونكو اراب"غانياأل سماع   

آورنيش النيل و مصر الساحل و  و مصر .. انا يا مامي آنت من جيل عاش مصر جاردن سيتي
. و مصر المهندسين و المنيل و المعادي و مصر الجديدة و الهرم و مدينة نصر و شبراالزمالك  

من دون ان نشعر و من دون الحصول "تقطورنا " اوالدي قد زوجي وو اليوم أجدني انا و 
ها و  و دواراتعلى الجنسية و نعرف شوارع قطر و نعيش مع جيل قطر و نعرف شعاب الدوحة

 و رأس أبو عبود و المعمورة و الدفنة و   أم غويلينابدءا منو أحيائها و آل فريج فيها  موالتها
و مدينة خليفة لسودان و المرخية الهالل و النجمة و وادي السيل و الوعب و ارًا بومرالمنتزة 

و  الجبر  و اللقطة و الدحيل و سوق واقف و الجسرة و العسيري و سوقالشمالية و الجنوبية 
طريق سلوى ل  وصوًالالمنطقة الصناعية و العزيزية و الدائري الثالث و الرابع و شارع النصر و

 و الكورنيش لمعمورةاو   مجلس الشورىو دوار المناعي  ارات رامادا و المجنون وو إش
ديمة البرتقالية القآما رآبت التاآسيات المنقردة بلونها االخضر " آروة" بتاآسياته الحديثة 

آرة رجع مصر باآون لسة فانن ياسر يستغرب لما أو األغرب ...المميزة لغالبية الدول الساحلية 
. الطرق-على االقل-ن انسى أو آانه متوقع .. آل شوارعها   

الخور والشمال  طر من العاصمة الدوحة للميسعيد والوآرة و مدن قآما اننا شاهدنا معظم
.رهاغي والسيليةوالذخيرة و العديد و  

  
برنامج "و يمكن شارك في بعض برامج االطفال و اللي آان منها شاهد من الجيل وألني آنت 

غنية التتر الخاصة بالبرنامج أ فكنا نغني " عصافير الجنة"  
طفال الدنيا أآل   

 بكرة هيخلوا الدنيا
 ضحكة في قلوب الناس

ة فوق الراسموحما  
و الناس تبقى للناس   
"اجة تانية بكرة الدنيا هتبقى ح   
  

الدنيا بقت حاجة تانيةو فعال   
  لكن  و هاحكيلك التفاصيل في رسالتي المقبلة..  حاجة تانية خالص يد.. ة مش بس حاجة تاني

  لديهفكرةال أدنى و  " بابا لينجا " ابني محمود يعرفجعلتقامتنا في قطر  تتخيلي أن إنألكي 
مامي؟هو بابا ماجد لسة عايش يا .. !عن بابا ماجد  

اهللا أحبك يا قطر لكن و مصر هي أمي   
  

 فعال الدنيا بقت حاجة تانية 
 في  هي الدولة الرائدة  هي أم الدنيا و اللي اتغرس فيه ان مصر  الجيل فداليا الحديدي اللي من

يتعرف بسهولة على  ب تالحظ ان ابنها ..  و الثقافة و في آل شيءفي األعالمالوطن العربي 
"تلفزيون تتر" التلفزيون القطري و لما يشوفه يقول بلغته الجميلةب اصالخ" اللوجو"  



الجزيرة و آمان قناة دبي و أول لما يقى الشارة بتاعت قناة العربية ويتنطط لما يسمع موسو 
  !!يعني اقلبي المحطة"   دوس داييا" :تيجي قناة مصرية يقللي

!محمود يا مامي نطق آلمة قطر قبل مصر*    
" غنيةعن حبه ألوطبعا حكيتلك  "حسين الجسمي"شريط بتغيير يا مامي ال يسمح لنا امحمود  *

"  ظلمهم بلواهتغرب في الزمن ها الناس و زاد. .هيا صغر الفرح في جلبي و يا آبر األلم و األ
ش م. . ال يا شيخة ما افتكرش.. يكونش حاسس بالغربة؟ تفتكري. .  سنتين فقطن سنهأرغم 
!معقول  

"مصر هي أمي " ربيت على أغنية عفاف راضيتأنا ا   
نيلها هو دمي   
شمسها في سماري    
شكلها في مالمحي   
حتى لوني قمحي    
   يا مصرلون نيلك 

لعبد المجيد عبد اهللا" أحبك يا قطر"  بيكبر على أغنية بيموت فيها يا مامي اسمها  محمود  
"قطر"و اهللا احبك يا جتر: بتقول  

رقد السما و قد البح   
قد الصحاري الشاسعة   
و قد حبات المطر   

 و اهللا احبك يا قطر 
 و احب هزات النسيم

من دوحتك و اهللا العظيم   
و احب انا شيخك حمد   
و أحب و لي عهدك تميم   

 هال هال حبيبتي
ي من دنيتيديا أغلى عن   
أهديكي جلبي و العيون   
متواضعة هديتي   
"قطر" و اهللا أحبك يا جتر   

! مامي أي علم سيقوم محمود بتحيته يوميًا عندما يذهب للمدرسة؟تحبي تعرفي يا  
 

 مصر أم الدنيا و الخليج أبوها
  

 !؟وضع آلهمن المنه و من نفسي  و.. ةمندهش أم" يتقطور" النه بدأ  ة على محمودفئ خاهل أنا
هم في المزم يكونوا أوراق في آتاب واحد و المسلمين الون آل العرب أنا هنا اتعلمت أعموما 

لما تحدث عن العصبيات و ) ص( و الرسول .. الكتاب ان يكون هادف و له مضمون قوي 
.أو آما قال" دعوها فإنها منتنة"...) : ص( ال فالقوميات   

س غير ونفال اللي اقدر اقوله ان  آللكن .. شعور مش عايزة اقول عداءبس الغريب ان في 
 اقدر أقلك يا ..ارتي لدول مجلس التعاون الست  و زيفبعد اقامتي في الدوحة .. صافية بينا آعرب

و يقبلوا يشوفوا واحد أو يفضلوا .. عم اللي بيكرهوا بعضمامي ان احنا عاملين زي أوالد ال



اهو ده اللي .. لكن واحد من أهلهم يكون أغنى او أآثر تعليما او اآثر ثراء .. غريب أفضل منهم 
!!مرفوض تماما  

 جيل شبع سماع لحكاوي ناس راجعين من دول الخليج بيشتكوا من تعالي و ارجع و اقلك انا من
المعامالت السيئة من أهل الخليج للمصريين سواء بسبب نظام  الخليجيين على المصريين او من

روض ان الواحد ن المفو آأن م. .بين المقيمين بب عدم المساواة بين أهل البلد وو بسأالكفيل 
!ن أوالده اللي من صلبهر مثيفضل أبناء الغير أآ  

.نا من جيل شبع أقاويل هدامة تهدف للوقيعة بين الشعوب و دس الضغينة و الحزازيات بينهم أو   
 ألنه  يندمج او يختلط معه وأنصهر فيه  يفض من جيل مصري قبل العمل في مجتمع لكن راأنا

"بسوبيريوريتي آوبلكس " يشعر  
Superiority complex 

ه لقب المصري حفيد الفراعنة و يطلق على نفس..  يسمي نفسه عربي رافض أنا من شريحة جيل
.. امنحتب حمس و تحتمس وأ اوالد !المصريين ليسوا عرب و لكن فراعنةن ألنه في شرعه أ.. 

؟نفرعول  وصفنقرأألم  ..نا بدي اعرف أ.. فعوهمخليهم ين  
يعملون آانوا  رثمصريين آلمستي بنفسك و سمعتي عن  ك و اعتقد انكقدر اقلأو بالتالي  

 يعطوا ألهل الخليج الدرس األول و أنو لم ينسوا .. لبحرين او الكويت في السعودية او ابالتدريس
هل الخليج ال يسووا و ال يكونوا لوالآش شوية الفلوس أن ألي مفاده ان مصر هي أم الدنيا و ال

!"رغم ان مخكم ضلم.. آمااحنا المصريين اللي علمنو ان  ..الي جاتلهم بسبب البترول   
و معناه ان  "يعطي الحلق للي بال ودان" و يقول - من دون ما يقصد-و البعض بيغلط في ربنا  

!ربنا جاب النفط بالغلط عند ناس ما تستاهلش  
نهم  أل ل عن المجتمعافص اإلمكان على اإلن بقدرونحاوليو  هنا في الخليج أخرين يأتونو 

و ان "  فلوس متيوس معاه" و مضطرين يشتغلوا مع ناس "لذعزيز قوم " شايفين نفسهم
...."مخهم   

 بيحاولوا يثبتوا انهم مش مجرد رجال  هل الخليجأن معظم أاال .. اللفظ على قد ما هو جارح و  
إال أنهم .. يساعدهم ن الحظ لم آلحتى و ان آان حتى ال.. لوا نهضة و بيحاولوا يعم.. نفط

 .. د لما يلمسوا ان في ناس مستكترة عليهم النعمة الي ربنا وهبهالهمبجرح شدي و يشعرون بألم
.خاصة ان الجرح جاي من األهل  

طالما انتم شعب : لهم وا فيقول، و في ناس منهم بترد بقوة على المصريين اذا تجاوزوا حدودهم
 و  ليش جايين تسترزقوا امال.. و بن حضارة مش عارف آام الف سنة و أفذاذ ..جهبذ آده 

!؟يدآمو تمدوا .. تشتغلوا عندنا  
  ...!! سيدييا  حاجة قله...الان آان لك عند .. يا سيدي :  ابناء الهرم يمدوا لسانهم فيقوم

.و يتسفل الحوار بين أبناء الهرم و أبناء الحرم   
 آان طلعان و:  جمال فايزيث مع أحد الصحفيين القطريين هو األستاذو أذآر مرة آنت في حد 

المصريين دول أبناء حضارة " له الكلمتين الخايبين آان لسة بيتكلم مع واحد مصري قانهأل عينه
ما .. انتم مجموعة بدو رحل  .. احنا العراقة.. احنا األصل.. مصر أم الدنيا".. عشر االف سنة 
  احنا االوائل ؟أول.احنا أبناء اقدم حضارة في التاريخ..مصر خيرها على الكل .. لكمش حضارة 

  إلخ إلخخترع و فبركإول من أول من هندس أمن طبب 
ذا أي مصري قالك انه من أبناء الهرمإ: ا استاذ جمالفقلتله ي   
  أبناء الجزيرة العربية هم أبناء الحرم:فقله  
وإذا قالك إن مصر عندها النيل   
قله ان ابناء الجزيرة العربية عندهم زمزم   



ى أرض مصروإذا قالك ان الفراعنة اتولدوا عل   
شبه الجزيرة العربيةعلى أرض   اتولد)ص( الرسول ان:ه  لفقل   

 و إذا حد قالك ان مصر أم الدنيا
!!و الخليج أبوها.. مصر أم الدنيا: فعال : قله   
  

 بين شعوب مصغرين ه نفضل نعزز و نزآي خالفات تافهةو لي..مش فاهمة ليه اإلستفزاز ده 
ده بصلى مش عارف .. وده آلمني وحش ..  زي الساليف نفسهم و عاملين يتشاآلوا مع بعض

و اذا آان من الطبيعي ان .. و مش عايزة تصفى .. و الخالصة ان النفوس مش صافية .. ازاي
 لكن األغرب انهم هما العرب الي بيرآبوهم و بيسيدوهم و ..يرآبهم أي حد عايز يمتطي أي مطية

.لعسل زي اظهرهمعلى هما مبسوطين و على قلبهم و   
و رغم ذلك ارفض فكرة ..  حضارة عريقة و اني شخصية متفتحة غريب ان ادعي اني بنتلو 

فاقبل ذلك لشعب دون .. و اذا قبلت تداول الحضارات و الثروات .. تداول الحضارات و الثروات 
!! شرط ان يكون شعب اجنبي و ليس من أهلي و ديني..اخر  

"العنكبوتة"البنودي في نص جميل آتبه اسمه  يا مامي بكام بيت ل رسالتي لك ساختم  
  

    ملي عشكيا عنكبوتة ل
  الحد حيزيحك وال يهشك

      لمي مهاجرينك
  وثبتي دينك

   اتمطعي وخدينا في وشك
عزةبالد بال   

 ممكن تجيبي أجلها من هزة
  بال ضفه بال غزه
 بال مصر بال أردن

  يا عنكبوتة احنا مش فاضيين
يعوزني الفعلوما تلقينيش ساعة    

....أغش نفسي وعمري ما اغشك  
  واحش روس أهلي وال احشك

  حتعيشي أبد الدهر
 حتوحديها انتي نهر ونهر

  نشي اللي ما قدروش علي نشك
  أنا زى ما بعت السنين الخرس

  ورضيت بربع الربع وخمس الخمس
جاني حاوهب لك عيون القدسًم  

  مين اللي سألك تترآي عرشك
امكطب ده احنا خد   

  في النوم بنوحي لك بأحالمك
  واحنا اللي بنحققها قدامك
  آسف سكوتي ربما داوشك
 فاتربصي بينا وال يهمك



  دمانا فدا دمك
  و تبعترينا و احنا بنلمك

  ولو تحاصرك األمم
 و يكتفوآي بالتهم

  
  احنا سبيلك للخالص في الكون

  لما يضيق الحال
  دايما بيطلع مننا مجنون

   صهيونيهتف يعيش
 ونغش بعضينا وال نغشك
  بالعكس بندلع وبنهشك

  ناآل في بعض فيتملي آرشك
  ثانية يصير قرشكيوقرشنا ف

 
سالمي لوليد و إيمان ..ن شاء اهللا ارسلك رسالة أخرى عن قريب إاترآك في رعاية اهللا يا مامي و

ربنا .. ة جديدة عتاب سنة هجريأن احنا على  أاليا و محتاجة دعواتك بشدة خصوصاعو عمر و
. يا مامي يا حبيبتيربنا يرضى عنك و يرضيك.. يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب  

  
 سالم

 ابنتك داليا الحديدي
  قطر–الدوحة 

17-1-2007  
 

 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
 تمريرها عبر يتم هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.ئل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءأن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رساإلى بنفسي        

 وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة 
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   



فكما هناك ..  من الواقع أبعث بها  ألشخاص و معارففكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 
ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواأوعا لشخصي و العام فكرة مبتكرة نالذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
 و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. وان بريد أي قارئعرف آيف حصلت على عنأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
 فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل الرسائل،

"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
 
 

 رسائل من الدوحة
نيةلثاالرسالة ا  

و قطر  عند الخالف بين مصر  
 من يناصر القرضاوي؟



  
 -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. قد ال تمثل لك هذه الرسائل أهمية آبيرة 

يجعلك تشاهد ساخر فهي البوم اجتماعي ..  فستعني لك الكثير-خاصة لو في الخليج
.و لكن بعيون أخرى..   مصر و الخليج   

 
 أصدقاء على الورق

: حبيبتييناماجدول  
 

 فينك من زمان   ..حد بيناديكي ماجدولينا غيريمتك لسة ذب .. فرحت برسالتك  فوق ما تتصوري
  جامد يا ماجدةالدنيا بتفرق.. ذ أربع سنوات من- اهللا يرحمه–أخر لقاء بيننا آان في عزاء بابي .. 
:لكن  

  قد يجمع اهللا الشتيتين     بعد ان ظنا آل الظن ان ال تالقيا 
ننا أعجبتك و األولى الرسالةاتبسط ان بس بجد .. و ربنا يجمعنا على خير عن قريب ان شاء اهللا

انا . . بس احسن من مفيش..لو  تحولنا ألصدقاء على الورق حتى ..مرة اخرىنرجع نتواصل س
ت نا عايشة على الذآرياأده  .. !؟أل.. ال فاآرة ايام الجامعة و إذا آنتليني بتسأمش عارفة ازاي

.دي  
  

ني ماليش في أو لو . رة دي هاحاول أضحككطب الم.. آانت مؤثرة األولى بتقولي رسالتي
نا آنت أ طبعا .. قطرإلى   يوم عودتنالي في مطار القاهرة  قالهاياسر نكتة بس هاقلك.. الكوميدي
فبيتهيألي .. لجو درامي جدًاو آلنا في المطار بنبكي و ا ..ة آلها ائة مامي و العألني تارآمتضايقة 

رضية فقط المضيفة األ..  ما بتقلش حاجة النكتة..لي النكتة ديل وود النكد فقامحب يكسر  هو 
لمحظوظة والد اأ  السادةعلى:"بتنادي على المسافرين اللي هيترآوا مصر متجهين للخارج بتقول

 .. ضحكت حتى الوجع نكتة لما سمعتها"نية  أن يتجهوا الي البوابة الفال"هنا " اللي طالعين من 
والد أ السادة " مصطلح بس انا ضحكني.  أوجاعهموا علىانتي عارفة المصريين اآتر ناس يضحك

لي طالع من مصر  الأن دول  السنينناس في مصر حاسيينالليه .. فكر أو قعدت "المحظوظة 
متغرب و   ده.. و ال مسافر يروش.. بمزاجهطالع مش رغم انه  ..ها مفقودمولود و الداخل في

و معروف طبعا أن المغترب بيكون مش من هواة  .. افالسه  و مشهر اهله و حاله و محتالهتارك
فمضطر . .زمة في البلدأمة اقتصادية طاحنة و مت أز في بطالة ولكن ألن.. شحططة ال و غربةال

ذرونا ال يحتملوا فراقنا بيحده حتى أهلنا  اللي بيحبونا و.. ده مش بس مضطر . .يرآب الصعب
!تخيللي.. خوفًا علينا من تدني األوضاع في البلد.. من العودة  

 .. متشحططهيعيش  ير من المصريين بيحسدوا المغترب على غربته رغم انه، فكثلكرغم ذ و 
.على أحسن تقدير"نية ثمواطن درجة "ليحصل على لقب   

"!بيحسدوا الميت على موتت يوم الجمعة"  في مثل بيقول..عارفة  
من مصر على  "هجتش " يبقى الزم نبحث للناس اللي لسة ما..  آان الموضوع مش حسد و اذا
." أوالد المحظوظة السادة " يخليهم يطلقوا على المغتربين مصطلح .. او عذرسبب  

 سييبك   مش آده ؟..ةثالثجة الكام؟ درجة  مواطن من الدريعتبر في مصر قيم المصري التفتكري
  ..المهم نتكلم عن االسباب



  الفقر مع األمراض و األوبئة وانتشار الغالء وو يمكن آوآتيلأ  ؟بطالة مثالال السبب يكون  مش
شذوذ و الو و زنى المحارم  زنى أبو ورقة و الزنى  الشفوي"  باشكالهزني و ال النصبالجرائم و

و   أيضًاو المياه الملوصةملوثةالدم الأآياس  و قتلهم و المتاجرة باعضائهم و طفالاألخطف 
ر االقط والتوربيني وو سفاح المعادي -مشروبات روحية هق هق هق هق  -الخمورمخدرات و ال

ن اللي بتغرق و ما السف عليه ومنبرضه ب" اتشقلب "قطار آخر  ولع و اتحرق باللي فيه و اللي
 "..لتعليم و ا..  في البلد الليتهليبال و ..ربَه و صاحب السفينة الُم..ىغرقلي افيش تعويض الهال
آل االجتماعية و  باالضافة للمشا،"اضية ورايقةعالم ف.. جابوا سنة ساتة .. شالوا سنة سادتة 
 وبالتالي رفض او بفهم الواقع.. وبالتالي عدم الشعور باالمان  .. سياسية بالمرةاالقتصادية و ال
. و حياتها في مصرالناس لواقعها  

 
:عارفة يا ماجدة   

 آمان بس فيها ..  و بالوي تيرآوازتهليبب و نهب وئو مصا أزماتا مشاآل و آل دول العالم فيه
.فالموضوع فيه توازن.. على أانجازات على مستوى   

فالوزير .. وزير مصري راح يزور وزير أمريكاني في بيته على العشاء: عارفة النكتة اللي بتقلك 
..ه عند الشباكذخأف؟ ن لك هذامن أي.. المصري انبهر بفخامة بيت نظيره األمريكي و سأله   

..مامكأ شايف الكوبري اللي : قاله  
و لكن لم يتم االنتهاء منه بعد..   نعم: فالوزير المصري قاله  

بت البيت و ها الكوبري و الربع األخر وضبأبني بثالث اربع.. انا عندي ميزانية: الوزير األمريكي
!عملتله الديكوريشن  

و ..  معهواجبال عملب ليقومفاستضافه نظيره المصري .. كي لمصر مريجاء الوزير األ بعد سنة 
من أين لك " األمريكي ببيت الوزير المصري أشد مئة مرة و سأله نفس السؤالالوزير آان انبهار

"؟هذا  
.. شايف الكوبري اللي هناك : ه  لخده عند الشباك و قال  الوزير المصري  
ال مش شايف:  الوزير األمريكي  

  و أعملهتوضب البيأبس انا قلت .. ما هو آان مفروض يكون فيه آوبري : المصري الوزير 
بس لالسف البيت و ..  أعمل الكوبري من الميزانية حاجةوإذا فضلالديكوريشن بالميزانية، 

!! على الصنايعية و التهليب بتاعهميا ساتر..  الجنينة  أخدوا االسقط و اللقط  
!بالستيكعلى طبق   

:ماجدة  
ماهية  طبيعة و و آلنا عارفين .. و آل البيوت فيها دورات مياه.. الدول فيها فساد و قرف آل 

 ما لكن رغم ذلك "..فكاآا" يعني الموضوع مش محتاج ..األشياء الموجودة في دورات المياه
صراحة  و ب..و اخرى رائحتها آريهة و مميتة و قاتلة..  في دورات مياه نظيفة حدش ينكر ان

!مياه في مصر ريحتها فحفحترات الدو  
 

 ..ألف.. تالتة..اتنين ..مشكلة ة  في حاجات محدد عن حصر المشاآلانجز عهوتعرفي المؤسف 
..شوفي مين بقه الي حيحل.. و حتى لو تم الحصر "  بهوأ" ن الموضوع أألننا عارفين   

.ات المجتمعبتحصل في أحسن.. عادي:يقلك .. دة تغتصب في عز الظهر تيجي واح*    
. هو انا مغسل و ضامن جنة..يا جماعة وارد .. ر يتحرقاقط*   
..و ال الهوا..  طيارة تقع و طيارين يروحوا في داهية*  



   ما يلقوش.. ا اهلهم او راجعين من عمرة آاناو جايين يزورو.. ءو ناس فقرا..  سفن تغرق*
. لنساء واألطفال و بقايا المسنين  اسادأجن بعملوا عليهم وليمة معتبرة من  الحيتاو.. قبر يلمهم 
. تهريب الجانيهيصة شوية  ثم يتم.. ومع ذلك  

.يا بختهم.. بس شهداء.. اهللا يرحمهم.. جثث مصريين تيجي من العراق *   
ما هي طالما .. عليها انها انتحرت و يطلعوا..األعمار بيد اهللا.. في إنجلترا"  تتشألط  "ممثلة* 

فالعجلة الزم .. عن الماليين  ي الثمانين و رصيدها في البنك قل تعدوزنها ن وسنها تعدى الخمسي
.و نتاجر بسيرتها ..  هنعملها جنازة مهيبة  لكن.. تدور و مصر والدة  

  و.. لسة محافظين على األرقام الخاصة بوزنهم و سنهم و رصيدهم في البنك نجمو أنجمة * 
دول ثروة مصر .. الزم نحافظ عليهم .. رام بقهال ح..  والدهمأو أهما و " بلوة مسيحة " عملوا 
سيبك .. علمًا بان احنا في مصر بنطلق مصطلح نجم على الممثلين و اللعيبة فقط. . القوميةالفنية

ياه لسة فاآرة  .. "إهتديتم.. لنجوم بأيكم إقتديتم أصحابي آا"  قرن14بقه من األحاديث  اللي من 
.ما نعيش الواقع بقه.. الكالم بتاع القرون الماضية دي   

 و مش عايزين بلبلة  تم السيطرة على الوضع.. ما قلنا..انتشار لفيروس انفلونزا الطيور* 
!للشعب  

 تم توعية الشباب المسافر ما..  مش  إصة بقه؟  ايه الدوشة دي.. اهللا..انتشار حاالت اإليدز*  
..  و يعيشوا حياتهم .. حتياطاتهم  بس هما ياخدوا ا.. آل وسائل الوقايةو وفرنا لهم" شارم" إلى

.اهللا ينور  
عمرك شفتي  نظام بيضع رجال شرطة و أمن و حراسة من أجل حماية الكباريهات و المالهي * 

 شفتي  ؟ الي بيصلي الفجر حاضر في الجامعو عمال يقفش في  الشباب.. الليلية و علب الليل
اوآيه . .تهبب اي مصيبة .. تشذ . .تزني يعني عايز ! ! ة بتشجع على الفضيلة أآتر من آدهدول
هو حماية الشعب من و بعدين ما هو دور الشرطة .. ت بالش تزم.. بس اهللا يرضى عنك .. 
.ال و آله إال اإلرهاب. .ده الرئيس بوش بذات نفسه محذرنا منهم . . و أدعياء الفضيلة"الدقون"  
حصلوا على يماتوا و لم في ناس . .عمرك سمعتي عن بطئ في التقاضي مثل الموجود في مصر* 

 يحيا –بس برضه .. و بيتكلموا عن نزاهة القضاء  .. مش من أبائهم..ميراث لهم من أجدادهم
!العدل  

".. بال أنون" و آله..  في مجلس الشعبموجودينزي ال" ترزية قوانين  "عمرك سمعتي عن * 
!؟ن العجلة تسير علشا..ما الزم ندي فرصة للدماء الجديدة الستالم القيادة  

أغلب من قاموا بترشيح .. الحريات زي اللي موجود في مصرب عمرك سمعتي عن التشدق * 
.أنفسهم لرئاسة الجمهورية اختفوا في أحداث غامضة  

 الرأفة  إستعملوا معاه العجوز اللي فيهم  و-بال أنون برضه  - إثنين منهم مرمين في السجن ( 
!)لى غرفة نومه ال يغادرها اال للذهاب للحمامو منها ع.. فوضع في المستشفى   

 في و آتم هس اسكت خالص إال.. بدون دية عمرك سمعتي عن  عسكري  يتم قتله على الحدود * 
.مصر  

الهاجج من .  .و بعدين ضرائب متنوعة.. ظام المصريعمرك سمعتي عن نظام ضرائب زي الن* 
حتى ..  اسمها ضريبة العمل بالخارج "غربة"يفرضوا عليه ضرائب .. البلد و مطرود منها

غير ..عشان يبقى موت و خراب ديار..  علشان يعكننو على ورثتهمملهم ضرائب أيلولةعاألموات 
.ضريبة المبيعات و غيره  

ة و تحاليل و  الزم داآاتر؟ إالبيخلف بالساهل.. فيش حد متجوز ان ما الحظتي يا ماجدة  * 
الم من نسبة خصوبة في الععلى أ آان بها  مصر اللينأل ..ب طفال انابي أو أعمليات و مناظير 

و هي أعلى نسبة في العالم .. ة  من قلة نسبة الخصوبمن ابنائها % 17اليوم يعاني  ..  سنة 70



شعب مش .. ؟ الدولة تعمل ايه يعني .. دقيقة على قناة المحور90 المعلومة مأخوذة من برنامج و
 الضرورات تبيح ..ال.. يعني نسيبهم يمشوا على مزاجهم.. سل  النراضي يسمع الكالم و يحدد

.مش ده دين برضه.. المحظورات   
 % 12ونسبة البطالة فيها .. عمرك سمعتي عن دولة عندها عجز في الميزانية مش عارفة آام* 

 مديونة للرآب و حالتها و % ..50الفقر تصل إلى  نحو ، و نسبة من يعيش فيها تحت حد 
انها لم يتح . .و بعدين زعالنة جدًا.. ازلة حفالت و مهرجانات  بيتصرف عليها ماليين و ن.. آرب

.يا شيخة اسكتي دي حكومة هجص !لها فرصة استضافة المونديال  
 أن فواآتشاأهله .. شهرأ ستبعد .. عور عملية مصران أالذي أجريت لهطفل المعتي عن  س* 

.إبنهم من غير آلية  
أخذه منه .. ع آليته با فزواج على نفسه في موضوع الاإلعتمادحاول ي قرأتي عن الرجل الذ* 

! البيعةحتة من الكبد آمان فوق  
في مطار القاهرة  يتم إستقبالهم "…و غيرهمأميتاب بتشان و جاآي شان و روبي و هيفا  "* 

. و اإلتيكيت األصولما احنا شعب بيفهم في . .إستقبال الفاتحين  
بعدما سجنوه و حبسوه في و أهله  هربان بدينه القرضاوي ترك مصر يوسف العالمة الشيخ *

  أعلى المناصب و الجوائز ووه في قطرمنحو..  و جاء لقطر فتم تقديره ..جبل الطور في سيناء
و .. ية القطريةإبنه دبلوماسي في الخارج و بناته أساتذة في جامعات قطر ومنح الجنسية القطرية

.. جعله يشتكي لمطار و يلطعوه و يعامل معاملة تيرآنوه في ا..  مصر أهله فيحين يأتي لزيارة 
.أرجاء الدنيا و هو الرجل المكرم في آل  

الشيخ يوسف " قالت لي شيخة قطرية.. سالت عن أشهر الدعاة القطريين..  في قطر أول أيامي*
م قطر اليو.. مصري آان "و قالتفضحكت بإستنكار ..  مصريالرجل:  لهافقلت" القرضاوي

 منحته الجنسية بعدما أهدته لنا مصر على طبق بالستيك!
 

ربنا ما يجيب زعل.. مامي مصر و أنكل سام  
 

ما انتي  ؟ أحمد زويل  قبل منحه جائزة نوبل عن الدآتورم في اإلعالبزمتك عمرك سمعتي* 
..  أسنانه خد ديله في.. و اول فرصة جاتله خارج مصر.. الراجل  بهدلوه في  الجامعة .. عارفة 
 و طبعًا علشان.. عامله الفرخة بكشكو اليومين دول اإلعالم ..   حتى األن إال زائرًايعدو لم ي

 فيكفينا - زي اللي ما تتسمى"آيادة" و آله إال الشماتة من واحدة - فينا أمريكا ما تشمتش
ي جامعات  فو بما انه مصري و أستاذ يدرس .. زويل . النسب لعالم مثل  د بشرف اإلفتخار
مع ان .. بيسرقوا أوالدنا" ناور" و هما اللي عالم. .خيرنا على أمريكا آمان فإحنا نبقى .. أمريكا 

. مجانا و بدون ضرائباحنا اللي مصدرينه  
 

 صدقيني الراجل آان مجهول ؟ بعد وفاتهدآتور جمال حمدان إالالعن   في اإلعالم عمرك سمعتي* 
.. فاته إال بعد و" عبقرية المكان"   سمعت عنه و ال قرأت له نا عن نفسي و ال أمن المجاهيل و

من النوع اللي يقدر  لم يكن  يظهر و الراجل.. عبقري رحل ن عندنا ألما اإلعالم فاق و تذآر 
.حتى وافته المنية" مصر هذا العصرعن "فعزل نفسه ..  مصر غترب عني  

 خبراء هلس
" ة الفنانينحيا"  عن مادة ن للشعب المصري لو الدولة عملت امتحانأمش تتفقي معي * 

و اآثر .. الراقصين  سيرة الممثلين وفي" أستاذ آرسي"  حاصل على درجةحتجدي الشعب آله 



 متى بكوا و متى ضحكوا و ايه المقالب اللي عملوها والطريفة اللي قابلوها في حياتهم المواقف 
  و الجواز آان رسمي ..ي يده العصمة و من آان ف.. و من تزوج من و من طلق من..في بعض 

.يعني أصبحنا خبراء هلس..  وراء الكواليس  و ازاي آانت اخبارهم..و ال من أبو ورقة  
 

.. عارفة يا ماجدة  
 تسكن على سطحة اللي ب البنت المصرية المعدمسانعلى لقاسية جدًاعالء األسواني قال آلمة 

  ! ها نظير عشرة جنيه فقطتحرش بال للسماح لمديرها بتضطر ف"عمارة يعقوبيان"
"مصر بقت قاسية اوي على أوالدها " : قالت البنت   

 "ضينأالمتأر"المقصود مصر .. ال..ألرضقصود مصر التاريخ و الجغرافيا و او طبعا مش الم
 و مكسرين اهبين ثرواتها و مشحططين أوالدهانال.. المبهدلين أرضها و بايعين ترابها.. عليها

.اه.. ه من شوارع مصر يا ماجدة  أ..شوارعها  
عارفة انك عشتي في قطر .. على بلدنا  عشان تتحسريشوارع الدوحةل عارفة ان هارسلك صور

.. لو رايتها اليومين دولانا متأآدة انك لن تتعرفي عليهابس .. فترة  
نت حة آبصرا.. عايزة اسالك سؤال تبادر لذهني .. بس قبل ما أآلمك على  شوارع مصر و قطر 

.حرجتبس أ.. عايزة اسأله لمامي   
مع مامي ..  دآتور زويلفمع من يناصر..مريكا  أا ماجدة لو  نشب خالف بين مصر و تفتكري ي

مع أنكل سام؟مصر و ال   
مع ماما مصر المحروسة و .. فمع من يقف الشيخ القرضاوي.. و لو نشأ نزاع بين مصر و قطر 

  ؟ال مع خالتي قطر
 و رت و ساندت وساهمت و منحتجبت و اال مع األرض اللي أعانت و قًد مع األرض اللي أن

  .آبرت
:ماجدة  
  عارفة انه  طول عمره واقف مع الحق ألتي"  هيقف مع الحق:" أال يكون ردك ارجو

  انا اقصد حاجة تانية خالص و آالمي واضحلكن 
.الطيب أحسن. . سام يجيب نزاع و خالف مع انكلو العموما ربنا ما يجيب زعل بين األخوة   

.مش بس اللي بتخلف..  مش بيقولوا ان األم هي اللي بتربي لكن   
 له و   آيف يمكن النسان ان يساوي بين تقديره لغريب احتواه و حماه ووفر له الحياة الكريمة 

ال يفرض عليه و ..   ووفرله تأمين صحيله و عرضه ماعلى  األمن ..أتاح له حياة آمنةولعائلته 
.. ترمي بأبنائها ب -مأ المفروض –و بين قريب .. رغم آونه غريب ه او جباية او ضرائب اتاو

تبني لب  ضرائ منهن خذو تشغل بناتها راقصات و تأأتبيح التحرش ببناتها تسرق أعضائهم و تس
؟و تعلى األسافل و تدني المحترمين ها مستشفيات ب  
 

و .. ند من يظلموهم و تطرمخ على من يقتلوهم ها في البيت و تسا معمقيمينأم تهين اوالدها ال
 و..  تاخد منهم إتاوة غربةو لما  يهجوا برة البيتتكبر دماغها إذا جالها جثة أوالدها في صناديق 

انا اللي خلفت انا اللي ربيت  ..نا اللي زرعتأ: تفتخر بهم و تنسبهم لها و تقول..  ينجحوا برةلما
.تتبرأ منه و تعامله معاملة الكالبو الفاشل منهم .. انا اللي آبرت  

 و بين أم تسرف في  علمي و جهودي و يقدرنيآيف أساوي بين غريب يدعمني  و يستفيد من
أموال أبنائها و تدعي انها بتشجع اإلستثمار و السياحة ، فتهدر أموالهم في إقامة حفالت و 

 و بعدين يقلك نقص –ًا  مليار جنيه سنوي3 –مهرجانات و صرف مرتبات لمستشارين تصل إلى 
.موارد  



" خليني احكيلك شوية عن آورنيش قطر عشان نغير .. أنا بدأت اتنرفز..   بصي يا ماجدة سيبك 
" الموود   
تقدري تقولي عليه .. من النوع السهل الممتنععن قطعة عمل فنية الكورنيش عبارة .. تخيلي

 آورنيش 
SOUPLE 

 او لمحبي التريضسواء لمشاه العبور او لمشاه  .. للمشاه و ممهدم انظ فيه انسيابية و نظافة و 
عالمة  توجد – تقريبًا - متر500آل  و ..مرقمو ..آيلو متر7 طوله نحو فالكورنيش .. التنزه
في عملية حساب عدد  هواة المشي والمتريضينلمساعدة  - محفورة على األسفلت -رقمية

 -حنفيات   مشيها- صنابير دي  آلمة تقيلة..اه  مي صنابيرآمان في.. الكيلومترات اللي مشوها
 و واسعة وآبيرةخضراء  تجدي سلة قمامة.. متر 10 ل آ بين  و.. آيلو تقريبا2للشرب لكل 

  يعني مش عرضة بتة في األرض ثاو السلة  . منهااقتربتي بالقرف اذا تشعري لن  يعني..نظيفة
 فستجدي أريكة.. لمشي و حبيتي تستريحي من ا و إذا ارهقتي ..ها و يجيبوا داغهالللعيال يكسرو

 و موجودة  سليمة و مش مكسرة و األرائك.. عامود نور ال يضاء سوى ليًال و بجانبها ة جدَانظيف
.   من الكورنيشفي أماآن متفرقة   

" ما في الخليج فبيطلق عليهم أ"الزبالين"  النظافة بيطلق عليهم عمال في مصر الكناسين و*  
و و نيبال  أوهم غالبًا من بنجالجديش..يرتدوا مالبس صفراء نظيفة و قفازاتب "ة رجال نظاف

 نتألك آل سنة ول لك و يق شكلهم يدل على انهم رجال نظافة و بعدين ما تالقيش حد منهم بيبتسم
.طيبة  

 
" يناتآورنيش الدوحة و المنامة و البحرين و الكويت و مسقط عبارة عن حدائق بها زهور ول* 

و ال . .الزهور من الخارجلبًا ما يتم إستيراد هذه الشتل وو غا. .هي النخل الصغير لينة وجمع
.و أو هكذا الحظت.. ولين في الشوارع سوى في السعوديةيوجد متس  

 بطول مواقف سيارات مخصصة  في قطر و في مختلف دول الجزيرة العربية  البلدية*
ممنوع دخول سيارات النقل علمًا بأنه  رات المعاقيين لسياواء للسيارات العادية أوس.. الكورنيش

.لهذه المواقف  
 

 مرتزقة مواقف البارآينج
 

خشي يا ..  اتفضلي يا هانم : غلس يقلك سايسو استحالة تجدي..  المواقف مجانًا  هذهجميع*
.. حااااااااااسبتعالي .. تعالي إآسري شمال.. اقدام.. مدام   

 ال مواضيع الشاي والقهوة والحاجات اللي تعكنن عليكو..  طيبة آل سنة و انت بقهو ما فيش *
 سياس و ال مافيشو ..عربيتك عشان تروحي شغلك  وعايزة ترآنيبتبتديه الصبح نتأو يومك 

. مرتزقة مواقف بارآينج  
و آمان ما فيش العواميد الي بتحطي فيها فلوس او آروت علشان ترآني زي الموجودة في 

لك ان   و يقول"رطسك يأ"نفسهعري ان في حد انتهازي بيضحك عليك وتش لنتالي فل و با..مصر
 و ما فهوش " شحط"ده تالقي الكارت و بعد آ الخاص بالرآن مبلغ من الكارتالمكنة سحبت

 يجعلكان الموضوع ده .. اقف قطر و اهم حاجة في عدم وجود سياس رآن في مو.. س للرآنولف
  !امتكنة على آرئمطم

 



ما .. كيش فلوس او فكة لو ما معيعني - اإلنسان آرامة قبل أي شيئ - يا ماجدة ارفة  ما انتي ع
علشان ما و الجدود األب  واحد هلفوت يبصلك او يزغرلك او يشتمك باألم وتخافيش إن
."هانم.. الشاااااااي  يا ست" دفعتلوش  
تاوة إ" هو -مصرو لو اني اشك ان في حد مش سامع عن الشاي في -  لمن ال يعرف- و الشاي

ليطلك هي " ما في أحدمني ان ئو آمان تتط. رغم أن السايس لن يقوم بعمل أي خدمة لك" رآن 
  و هو بيبصلك انت أصال بيمسح العربية..ك بقشيش منذياخل ..و رفعلك المساحات.. العربية"

دفعي بالذوق  فييسة هتانتي .. أنا عايز أعرف : هانظرة معناهو بيتفحصك ب.. مش بيبص للعربية 
  ..أطول لساني.. و ال ها  ..

ناقصين خيبة.. التجارة باالخالق  
 

 يعني الناس ..التجارة باألخالق و السلوك "  حاجة خايبة هيسبحان اهللا الناس في مصر ابتكروا
.. باخالقهما يتاجرونأصبحو  

.ا يا ستشكر: عي جنيه تحصلي على آلمةيعني تدف*   
" شكرا يا ست الكل" آلمة  عبارة عن"سلعة إحترام"ي على تحصل:  جنيه تدفعي خمسة *   
تقدير و شوية حرآات .. لغاية ما تمشي و آمان يمشي وراآي بالدعوات .. لو دفعتي اآترو * 
سكتك ..  اتفضلي يا مودام ..وسع للهانم يا اسمك ايه .. نحناء ووسع للست منك له لها لهم إ

!!سالك و طريقك فل  
  و تكشيرة نظرة.. فستكون النتيجة فورية.. ي ظرفاعتها انك ما تدفعيش أل لك سر اما لو قد*

 .. لكم ده انا آنت ناوي احترمكم و ابتسم..  حوش يا لمامة ياعارفكم يا عالم"ا  معناهصاخبة
 الدون .. خير تعمل شر تلقى ..و برضه ما فيش فايدة .. وسعتليكم ده انا .. خسارة في جتتكم 
غريبة ان نظرة " يكم لو هوبتم في المنطقة دي تانيربس و ديني الو.. ونره دهيفضل طول عم

! و هذه اإلهاناتواحدة تحمل آل هذا السباب  
و " شلوت " أو يضرب العربية يبصق عليكك و ممكن جه في واهي ربع جنيه يرمأعطيتيهو اذا *

.انتي ماشية   
 االبتسامة دخلت سوق حتى.. سلوكوع التجارة باالخالق و ال فعال الناس في مصر ابتكروا موض

.البورصة  
 اه وحياتك زي ما ..  بالتكشيرة ؟عارفة إزاي..  ازاي"يشتروا نفسهم " بيضطروا  في ناس*

"  تهزرر و إياكآشر ونًظ" اليومين دول بيقلك "  تعش تنتعش  آان زمان يقلك ابتسم..باقلك آده 
.ء خلقو آله سو ..  
  
 2فاستحاتلة تدفع يوميا جنيه أو .. طر تروح شغلها آل يوم  تبقى واحدة عارفة انها هتض*

تديها نظرات قاسية و..  ووز متينتضرب ب .. فتعمل ايه..أصال هو المرتب فيه آام  جنيه.. جنيه
و حسك عينك تعمل أي  مني مليم أسود  ومش هتنول" لبط "انا واحدة.. يا بن الذين  .. معناها
!روح فيك في ستين داهيةهاانا مقطعة البطاقة و.. حرآة   

امعانا في اتقان س ب..  التكشير و ضرب البوزو"الهت  " بيستخدموا اسلوب أنصح فجالةالر*  
و ممكن يسبقوا و .. و يكلموه بنبرة حادة و عنيفة..  السايس شمال جامديخشوا في.. الدور

   . الدور" للم "إلجبار السايس.. بائر ينادوله بشتيمة تدخل في باب الك



 هيعطوا انطباع ان لل ..  مينكلم سيادة اللواء مش عارف بي انهاألنصح من دول واحد يعمل و* 
سيبني من " هجل يقول في نفسفالر.. "ما يبمبكش معاه" السايس و يحجمف.. معارف من الشرطة 
!و يقرر ينتقم من  فئات أخرى" العالم الواصلة دول  

تتم في الشارع  النبرات الحادة والسباب والبذاءات اسية وتبادل النظرات الق.. . على فكرة* 
 و ..اصحابه شايف انه طيب و حساس و حنون.. المصري بدم بارد و ضمير مرآون وقلب

من ترآه  .. ان شر الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة" بالنسبة للحديث النبوي اللي ما معناه
و ممكن تالقي .. تهيطعنه في صح.. ة جدًا بسيط" فحشه و في رواية اتقاء .. الناس إتقاء شره 

 لو آان موجود أيامنا آان غير – عليه الصالة و السالم-صل الرسولأ: و يقلكواحد  يتفلحس 
  "  !!!رأيه

.الحديث صحيح و روته السيدة عائشة و مذآور في البخاري..  بالمناسبة   
 

 المنقبات عايشيين عصرهم الذهبي في الخليج
:عارفة يا ماجدة  

- ما علينا-آتير جدًا" الغريب" ي فيها آلمة الرسالة دي هتجد  
بجانب بيتي و " رأس أبو عبود " آورنيش الدوحة بيبدأ من منطقة اسمها..أه .. آنت باقول ايه

على امشي  يوميًا و آنت شبه..  تقريبا عشرة آيلو إلى7 من  مساحة تمتد– حتى فندق الشيراتون
تمشي  و ناس .. بالتريننجناس بتجري.. شوام على أجانبو ن بل ناس قطريي و أقاالكورنيش

  . بالنقاب رياضة المشينيمارسمنقبات و  .. بالعباءة يتمشوابالدشاديش و سيدات ب
يعني ست قررت تتنقب .. ياهللا حسن الختام .. الغريبة ان آان عندنا فكرة في مصر ان المنقبة دي

و  في بيتها "تتكن"  خالص بقه آفاية عليها آده..بس ما لهاش دعوة بالمجتمع.. هي حرة .. 
 لكن هنا .. سودة في الشارعو ما فيش داعي نشوف خيم.. قينلها في حياتهاااليومين الي بتتلم 

و البلد  .. نشطة اجتماعيةأ و لهم  يروحوا و يجوا و يشتغلوا..المنقبات عايشيين عصرهم الذهبي
و . .في آل مكان والكافيهات وينوك و النوادطاعم و البماآن مخصوص في المأ نله توفر

 نبتليثالنفس ي حالة دفاع عن ما فئبيعي جدًا و مش مضطرين يكونوا دا بشكل طن حياتهنبيمارس
.   غير متطرفن و ان فكرهات ارهابين لسنانه  

 سواء على الكورنيش او في الموالت او نمع اوالدهن  عادي خالص و يتنزهضن يترينالمهم انه
. مكانفي أي  
واحد .. اليه هوب " و مغطي الوجه وننقاب على راسه وال.. الجزم الكاوتش على العباءةن يلبس
  .-عادي جدًا  –..ويمشوا".. اتنين

 لو - ا الستات المسنينهبيلبسو..  -اء بتشديد حرف الط-"ولةُطَب" آمان في حاجة في قطر اسمها 
  -  هتعرفيه.. في رمضانعلى قناة دبين بيجي اللي آا "م خماسأ"  الكارتون بتاعآنتي تابعتي

 انك لو شفتي الستات و اقصد اقول.. نف  عن حاجة لونها ذهبي توضع على األهي عبارة عن
اولد " كلهم  هما ناس ش..ا او يتريضوا مشوممكن تفتكري انهم مش معقول يفكروا ي.. دول 

.وعي الصحي منتشر هنا بس يظهر ال.. غريبة انهم مهتمين بالرياضةو"  فاشون جدا  
 " لعمل رحالتو حدائق الكورنيش تستغل..عائلي ال في التنزه  الدوحةبيستخدم آورنيش  آمان

في الجنينة و  جايبين الشواية.-ال مث-و طبيعي جدًا أنك تجدي اسرة في يوم جمعة" الباربيكيو
م او بيتدحرجوا على وا لحمة و االوالد بيلعبوا جنبه و بيشو الكارو الجميلةفارشين المفارش

.المروج  



و في  ..تهمحمود بعرب باجر ا حامل وأنمشي و أي انا آنت يعن..  في ناس بتمشي مع اوالدها و
  .عايشين حياتهم و الوآمانو معهم زجاجات المياه وا اجانب بيجرو

 
 و طبعا مفهوم ان..  الخريف و بداية الربيعة المشي تمارس في فصول الشتاء ورياض: ملحوظة

بس المؤسف انه ال .. في الصيف استحالة حد عاقل يمشي بسبب حرارة الجو و الرطوبة العالية
. بس قليلموجوديمكن .. يوجد تند   

 ر متعة آبيرة و فرصة لالسترخاء وعلى آورنيشها يعتبو المشي في شوارع قطر و خاصة 
..جمام نفسية الطاقة و عمل سباحة فكرية و استاستعاد  

ميل آورنيش النيل ج. .  ءلسماا طلقي بصرط في ت وفجربي تمشي على الكورنيش في مصر اما* 
صاق و مخاط و روث فتصطدمي بب..  تحتللنظرفتضطري .. اءالزم تشوفي السحابة السود لكن.. 

.لحيوانات وبني أدمين  
 

.. إذا مشيتي على آورنيش قطر فلن تصادفي غير األدميين*   
على آورنيش   و قطط و آالب بلدي..إنس و جن و مشعوذينوارد يصادفك .. على آورنيش مصر

آالب أرمنت و لولو وولف و سلوقي و البول دوج و و قطط سيامي و رومي و شيذار ..الوراق
 في مختلف و جمال و طبعًا تصادفي حمير و حصنة و حشرات و ذواحف.. على آورنيش المعادي

  .الشوارع
و مكتوب أ   محطمةأراهنك ستجديها.. ورنيش النيل على آريكة خشبيةأحاولي تستريحي على *

و تجدي أ ريكة آل قذارتها في األ ناس ماسحةأو تفاجئي ان مالبسك قد اتسخت بسبب..  عليها 
عشرات   لتجدي فتقرري استكمال المشي. . بسبب المسامير البارزة من األريكةمالبسك قد تقطعت

، و عات على الرصيفوبال ومطبات وو مأبات، من حفر اء التي تعكنن نزهتك او تريضكاالشي
يحب المناظرالمذرية لشباب   عنناهيك.. و قد تنتهي بمحاولة تحرشمحاوالت معاآسة تبدأ بكلمة 

يعني ال وقت شغل بيمنع وال مواعيد .. وقات و هذه المناظر موجودة في آل األ–كورنيشلى الع
!ذو الحجةو ال حتى بيستحوا في رمضان او .. تكون عائق مدرسة   

 
ول شخص رمي رقم  جواله  احيانُا يحا..  في قطرموضوع المعاآسات مقيد جدًان ألك ل أقاقدر* 
 نأل..بالغ عنهاإلرقام هاتفه تستطيع أو بعض أ السيدة من التقاط رقم سيارته تمكنت فإذا.. 
 لو  و.. بيتم رفده من عمله بفضيحةفلو قطري.. المعاآساتبخصوص موضوع   رادع ونقانال

.ناس ماشيية بأدبها في الشارعالف.. يرحل في نفس اليوم على بلده.. مقيم  
 

 لكن –..  دي عملية بديهيةالن.. طبعا مش محتاجة اقلك ان ما فيش مطبات على الكورنيش * 
الرصيف  بس ما تالقيش-و مطبات في الشوارع الداخلية خاصة لو في تصليحات لالسف في حفر

و يش تحت ستار انه يبيع بيبسي أغرزة على الكورنالقي واحد فاتح  او متضعضر و ال تمكسر
فقط مسموح للصيادين ببيع السمك في منطقة واحدة على  ..مشويو ترمس و ذرة أحاجة صاقعة 

الرابعة عصرًا و حتى احدة ظهراو من الساعة وابعة صباحا و حتى الالكورنيش من الساعة الس
.منتصف الليل  

 
 و ال واحد .. ذية لواحد وواحدة ماشيين مربطين في بعض على الكورنيش ما فيش مناظر مؤو *

 و طبعا قطر . .حاجات دي مش موجودة ال!! مدي وشه للكورنيش و ظهره للشارع و بيسمد 



فال .. إذا وجدت أخطاء بس .. و شايفينها أآيد فيها  سلبيات  .. المدينة الفاضلةمشالخليج آله 
.جاوز عنهاو التأليها ييتم التستر ع  

 
 آورنيش قطر ه صحيح  لكن د"حب تلتهبرضه قصص باللأ آتب على "النيلعلى فيروز بتقول * 

لعالمات  و ا..لمشاهما بيتكتبش عليه غير أرقام الكيلومترات و االشارات الخاصة بالمرور و ا
رمي او التحذير من د  العالمات التي تمنع الصيوأيق الكهراباء من صنادالخاصة بالتحذير 

.القمامة  
"درر" في مصر تجدي السيارات مكتوب عليها *   

  العين صابتني و رب العرش نجاني
 غدارين

 يقيني باهللا يقيني
 يا برآة دعاآي يا امة
 للبيع عشان ترتاحو

 
يعني عالمة " آيدز اون بورد" او عالمة " آلنا قطر " لم ارى في دولة خليجية عبارات سوى* 

.على ظهر السيارات لكن آثيرا ما نرى صور لألمير..تدلل على وجود اطفال  
 

و رغم ذلك ..  في القاموس القطريليست.. شارة و عدم لبس حزام األمان بصى تجاوزات اإل* 
 و موضوع السرعة ده مصيبة في آثير ..نيةو عندهم مميتة ألن مشكلتهم السرعة الجنالحوادث

و المخالفات  دول مجلس التعاون غالية . .رمن دول الخليج خاصة في االمارات و البحرين و قط
. .للغاية من أجل الردع  

 
لتنفيس علشان الناس تكسرها ا ان اإلشارات في مصر معمولة على سبيل ةعارفطبعًا أنت  ا*

 طفل بيخبط وأ ..إشارة يكسرحد لكن هنا صعب جدا تجدي .. لحكومة اوتشعر انها انتقمت من 
.علبة مناديل وبعدين يشتمك لو لم تشتري منهعلى زجاج السيارة او بيرمي لك   

 
و لكن أحيانا تجديهم بسياراتهم .. اقف في اشارة في قطر  تجدي ضابط شرطة ومن النادر أن* 

و .. الدنيا تعاون اما في مصر فالموضوع مشترك و..  ينظموا المرور)الميادين ( في الدوارات
!ف ينظم المرور مع العسكريتالقي واحد نازل من سيارته او راآن عجلته وواق  

ان ممكن تمشي في البلدين  في شوارع لها اسماء ..  المشترك بقه في شوارع قطر و مصر * 
مصر شارع  يو ف.  أبو عبود  و مشيرب في قطر ام غويلنا و رأس " صعب تعرفي بتاعت مين
.نوال و ميدان الظوغلي  

 
 آمان اإلحتفال بفوز العنابي في قطر واجب االحتفال بفوز األهلى او المنتخب ي مصر أجباري و*

.وطني على  قائدي المرآبات  
و غالبًا بسبب السرعة .. لكن في قطر أشنع.. الحوادث في البلدين آثيرة *   
الشباب في البلدين بيسوقوا قبل ما يستخرجوا رخصة*   

!أوالد المحظوظة  



يستخدموه لعمل   آورنيش قطر و.. و أألفراحغريبة ان آورنيش مصر بيستخدم لعمل الزفات * 
 و "مشي و جري" الرجال ..على نطاق عائلي ع العائالت على القيام بالرياضة يوم رياضي لتشجي
 ريال 2000قدر الجائزة الواحدة  . .ديم جوائز للخمسين أألوائلمع تق..  السيادات مشي فقط

ها لمساندة  بيقوموا بم المسيرات اللي الناسو آمان الدولة بتنظ). جنيه3500نحو ( قطري
و .. )ص(  المسيئة للرسولاو مثال لالحتجاج على الرسوم الكاروتونية..الشعب الفلسطيني احيانا 

" م على س ماشية بهدوء  و آمان واخدين اطفالهنا.. دبأفيش ال زعيق و ال سباب و ال قلة ما 
  !ي مين بقه الشعب اللي اوالد محظوظةعرفت.. في المسيرات" البوسات

 
  تتسرقي"إطيتتش" بتبقي عاملة حسابك انك ممكن غريبة انك لو ماشية في آورنيش مصر * 

 وفيها - تخيلي مرة وقعت مني سلسلة المفاتيح الذهب .. جدًاأمان آورنيش قطر لكن.. يعني
طبعا رجعت ابحث .. الكورنيشنا باتمشى الصبح على أو -ة والبيت و صندوق البريدسيارمفاتيح ال

اني يوم قلت ث.. بكيأالمهم رجعت بخفي حنين و انا .. عارفة وقعت في أي منطقةنا مش وأعنها 
 مامي نتا طبعا آله بفضل اهللا و طبعا آ..تخيلي لقيتها..  هاتمشىو انا اصال آده آده..حاول تانيأ
في حد يشوف  ان  اهللا مخي مش قادر يستوعبيعني سبحان بس  ..انا و ياسر بندعي ربناو

ماجدة  .و آمان غريبة جدًا ان اجد ها ثاني يوم! مية في الشارع و يترآهاتيح ذهب مرسلسلة مفا
.اوعي تفتكري اني باسرح بك  

 
اقة و فقط البط.. و لم يكن بها البيزنس آارد الخاص بي ..مرة اخرى نسيت محفظتي في تاآسي

التصال باحد قام سائق التاآسي باف.. بعض الزمالء الصحفيينفلوس و بيزنس آارد الخاص ب
ثم قام السائق باالتصال  .. رقم  الجريدة التي أعمل بهاالذي اعطاه بدوره صحاب هذه الكروت وأ

.و تسلم منه المحفظة بعد أن تأآد انه زوجي.. فذهب ياسر لمقابلته.. بي  
 و هناك سيدة رآبت معي.. ه  لالسائق قال..ياسر آان راآب تاآسي وراجع البيت. .ة أخرىمر* 

.فشافها ياسر و عرف انها تخصني.. نظاراتهانسيت   
 

نيلية بخمسين جنيه لمدة نصف ساعة النزهة مسعرين ال  مراآبيةغريبة انك تالقي في مصر * 
بصرف النظر عن ملته أو ..   أي انسان "خور دبي"و في .. ألجانب جنيه ل300 و بلمصريينل

..فردلل" بنصف ريال" البتيل "   يقدر يرآب المراآب -جنسيته  
 ..جانبأو أآانوا على فكرة المراآبي من دول بيبقى مبسوط جدًا انه عرف يستغل السياح عرب *

و بعدين لو " لبسهم العمةيته عرف يسرق الكحل من العين و ينه بذآائه و ألمعآو بنشوة يشعرو 
ي  و دول فو خصوصا الخليجيين،النه بيتعامل مع األجانب .. جدًاعنده ضمير، فهو مستريح 

و .. فحالل نِعب منهم..  ولقينها بالساهل. .و آرشهم مليان ..  ناس واآلينها والعة..شرعه
  ! الايه؟مش آده و.. الفاضيلى يكب ع.. لمليانا

ن السياح العرب بيكونوا عارفين ان أا هتفرق مع المراآبية دول لو عرفو.. تفتكري يا ماجدة
سان رقهم و مع ذلك بيعطوه الفلوس آنوع من االح و بيس األسعارالمراآبي من دول بيغلي عليهم

.. ناقصين احنا يبقى عندنا ازمة آرامة..  معاهمو ما تفرقشتبقى مصيبة ل.. النه غلبان  
 

 
 رجالة و طول عمر والدك يا بلدنا رجالة



 
آورنيش مصر اما .. معروف ان آورنيش الخليج بيمارس فيه رياضة المشي و التنزه فقط* 

 والشتائم لكل أعضاء جسم اإلنسان ألم ا باألب وهونها السباب أ"ائلفة انواع الرذفيمارس فيه آا
رقة و خناقات نصب و اغتصاب و س..  طالعة بقه نتأو  .. النظرات البجحةوالمعاآسات بالكالم و

و لو من   ردح و تشليق - لو من سيدات- ماشية  نتأ تسمعي طول ما وبمطاوي و قرن غزال 
 مع ذلك  الناس  و- أستغفر اهللا العظيم– الي جابوهابو للبلد ق و لعن لألديان ان طالذآور أيم

 و تكلموا عن شهامة اإلنسان المصري اللي ما بتطلعش غير في المواقف الصعبةمصممين ي
رجالة و " و الزم آلنا نغني..نورش غير في الظالمالن المصري معدنه أصيل ما بي .. المصايب

  ". و غالوتك يا بلدنا و اهللا مش محتاجة قوالة.. نا رجالة طول عمر والدك يا بلد
 

 اقل وطنية من دآتور جمال  انا و غيري من المغتربين  لسناانا مش محتاجة اقلك اني.. يا ماجدة
و .. بس نفسي ممررة جداًُ  يا ماجدة.. و يمكن نقدي الذع ..  و من أي انسان بن مصرحمدان

.على التحديد قاردة لستنا أيسيئ للبلد؟   لكن من.. امش أنا اللي تقصد تسيء لبلده  
 
اللي تجدي فيه .. تشجيع السياحة في مصر ل  اللي يذاع "البيت بيتك"  بتاعاالعالن..عارفة نتأ

و المشهد الثاني  .. البيت بيتك:   و بيقولراعه عالمة ترحيبه بالضيوفعامل في فندق بيفتح ذ
.عندنا راقصات اتفضل البيت بيتك و: االعالن بيقول و..راقصة شبه عارية منظرها مقذذ  

ه ألاح يس  قالتلي ان في واحد زميل زوجها ر.. و تعيش معي هنا في قطر  واحدة صحبتي مصرية
احنا في مصر بنشجع ن أعلى أساس .. دي او أين ترقصفي الشغل عن عنوان الراقصة

الراقصة دي شهيرة : المهم قاله .. مله هذا الرجلو ال تتخيلي مدى الحرج اللي تح.. السياحة
ت تنزل مصر و تروح منطقة اسمها الزاويا الحمرا و تسأل عن الراقصة دي و هما أنفقط .. جدا

.يدلوك عليها  
!يستاهل..  طبعا اخد علقة سخنة .ما رجعش.. عمل بالنصيحة و راح  المهم الراجل   

اوعى الفحت لتقع تحت.. خريطة لمطبات مصر  
 

..  خالدة.. مطبات تاريخية .. راماتهازي أه.. ئب شوارع مصر ان المطبات فيها و أحد غرا* 
 و تبنى السدود و تهدم ..يسافر المسافر و يهاجر المهاجر و يعيش المناضل .. التؤثر فيها السنين

ي اليهود ما هم البدين ز.. قاعدة على قلبنا ,.هي ثابتة في األرض ال تتزعز آما  و هي ..البيوت
.ارضناعلى   

مطب وحفرة او نقرة و للسالمة من آل ..المطبات في مصر معلم و مزار.. يرالمطبات في مصر غ
خدي عندك.. رةأو ربما دحدي  

  
سب المناطق حالقاهرةدليل السالمة من مطبات   

   
  مدينة نصر وصالح سالم

مصر الجديدةالقادم من العباسية الى   ه صالح سالم باتجاارعمطب تحت آوبرى الفنجرى فى ش  
  

 طريق آورنيش المعادى



ت عبارة عن اربع مطبا:منزل آوبرى الملك الصالح باتجاة القادم من وسط البلد متجها للمعادى 
 مفادة األول الحقك الثانى والثالث فتقع فى الرابع ال يفإذا حاولت"عوئر"تم تصميمهم بطريقه 

هم يعادة بتاخد..السرعة بالمناورةدة طبعا لو آان الطريق فاضى وسمح لك الوقت و. محاله
. ايدك وش وضهري وبتبوسة وراضية ساآتياألربعة وانت   

  
 طريق حلوان الزراعى الموازى لكورنيش المعادى

   سوبر مارآت مترو و عند معظم  التقاطعاتدمطب مشهور عن
  

  طريق الهرم - 6 اآتوبر
وخصوصا فى الليل هذا يعتبر مطب نميس   اآتوبر  باتجاة العودة الى القاهرة6عند فتحة مدينة 

 وموضوع بزاويه حادة جهة الطريق اليسرى ألصطياد الراغبين فى العودة الى القاهرة على للغاية
.وشكر خاص لتنظيم األسرة.. اعتبار ان العاصمة مش ناقصه بشر اآتر من آدة   

  
  مطبات طريق الفيوم - الهرم

عبارة عن مطبات صناعية على طريقه جبال ..ايةعند مرتفعات هضبة األهرام ونادى الرم
 – هذه المطبات ..الهيماليا مخصصه ألصطياد السيارات المسرعة والمتوسطة السرعة والبطيئة

.لمانى فى الحرب العالمية الثانيةستخدم لوقف الزحف األت آانت  -غالبا  
  

 مطبات شارع القصر العينى
 الحارة اليسرى من الطريق ناحية محل تسيباس باتجاة القادم الى وسط البلد وخصوصا فى 

على  تخبئة قناصة محترفين لصد العدوانربع خنادق فى األرض تصلح لأعبارة عن .. الحلوانى
 تمنعك من  نميسةتم وضع المطبات بطريقة سادية.. مجلس الشعب اللى موجود فى نفس الشارع

.ف يفلفص منهايعني  ما فيش بن جنية يعر.. تالفى الوقوع فيهم نهائيا  
  

ممكن تنظيم مسابقة لمن يستطيع تجاوز هذة المطبات والجائزة مقدمة من هيئة الطرق و 
.والكبارى عبارة عن طقم مساعدين و عفشة للفائز األول  

و الدولة تحارب من يحاول تغيير .. و طبعا مطبات العتبة و الحسين و شارع الجيش دول تراث 
. معالم الدولة  

و لو واحد  .. المصرية صل في التربةطبات في مصر من النوع العميق المتأالم عارفة و انت
اهللا  تقدري تقولي ان..  في وسط راسه عينه مشعن البلد و ماشي مش واخد خوانة وغريب 

.العربية آلها و الكاويتش و.. المساعدينو عوض عليه في الشكمان بتاعهي   
 نوع  ورسوله يعتقدون ان المطبات في مصرن باهللامعظم سائقى السيارات من المؤمني: ملحوظة 

و زيادة الحسناتأمن تكفير الذنوب    
 فشكرا لمحافظة القاهرة الكبرى

مافيش متسوليين.. في مصر شحاتيين   
أحد معالم شوارع مصر يعتبر  الشحاتين ..  في عهد الرخاء الي احنا عايشيين فيه اليومين دول *

ن  حاسة ا"متسولين"مش قادرة اطلق عليهم ش عارفة ليه م"الشحاتيين" هو "  المحروسة
..ال يستاهلوها.. م آلمة متسوليين فيها مسحة إحترا  

.. مافيافعال ..  تجارة ارباحها مضمونة و طبعا الشحاتة في مصر أصبحت فن و مهنة و مهارة و  



 عرفت .. فيةمرة آنت في مؤتمر صحفي في شيراتون الدوحة و قابلت فيه صح.. عارفة يا ماجدة
و .. فلسطينية هي البنت .. تها في مصر انها لسة راجعة من أجازة أمضفأخبرتني.. اني مصرية 

المهندسين  هي قالت..قة في المهندسينلي انها نزلت مع عائلتها في ش حكتو.. بتحب مصر جدا
 شارع يا رب ما تشتكيش من الشحاتين بتوع: و قعدت اقول في نفسي .. نا سخنت أ.. من هنا 

 عارفة يا داليا انت: قالت.. بس اللي حسبته لقيته..  يا ماجدةدول عصابات.. جامعة الدول العربية
 على شحات  مشوه و قعدت تحكي.. فوني جدابس المتسولين خو.. القاهرة فيها مناطق روعة

!جنيه10هاتي : رقبته و جزء من وجهه فضل ماشي وراها و يقللها  
 

روفة من منظره مش قادرة أيعني م.. مش قادرة أطًلع فيهلكن. . 20 اعطيه  انا آنت عايزة: بتقول
..و هما مرعوبين من منظره.. الفلوس اديهاله فقالت ألختها خدي.. هواجهت  

هي مش بترميها .. لمها يها وأله المصاري على رطبعًا راميت.. عارفة الباقي ما تكمليش: لها قلت
رد عليها أآنت هاعرف و .. مها ريحة قلة أدبو آان في آالل. .علشان تزله لما يوطي و يلمها 

 و البنت عمالة تشكرلي في جمال ..حاجة تكسف !! هي رمتها قرفا من منظرهبس ..أخرسها
ن احد أسباب بس اللي يكسف اآتر انهم  فاآرين ا.  .الجميل.. بها لشعب مصر الطيب مصر و ح

  بيقاسموا مع ضباط الشرطة المتسوليينبهذه الصورة هو انمصر  يانتشار المتسوليين ف
!!تخيلي  ..  لهم بالتمرآز في مناطق بعينهايسمحوال  

و على فكرة في .. اي دولة غير قطر و ال.. الفاضلة  متفقين احنا يا ماجدة ان قطر مش المدينة
بس بصراحة منذ اقامتي في قطر  ..لمجتمع القطري اتسول في قطر بدأ يظهر على استحياء في

الفقر في قطر يسمح  ألن ..و الباقي سماع.. سنوات و حتى األن لم ارى متسولة غير مرتين من 
!بالتعفف أما الفقر في مصر فال يسمح للناس سوى بالتوحش  

طريقة غريبة نشروا عنها في جريدة . . و من أغرب وسائل التسول التي سمعت عنها في قطر 
وألن المكاملة دولية  ..  الموبايل و يقفل الخط  واحد يرن على بتتلخص في ان"ةري القطقالشر

فتجدي .. صال بالرقم المتصل ودة االتافتقومي بمع.. فيدفعك الفضول الن تعرفي من المتصل 
انها و.. نها سامعة عن اهلها الطيبينال رغبتها في زيارتها تخبرك بمدى حبها لقطر وواحدة

 تطلب هذه  و.. صحة و حقيقة طيبة اهلها لتتاآد منها تيجي على قطر دولهانة على قطر و ب
!المتسولة  من صاحب الرقم ان يرسل لها حوالة بالدوالر آي تتمكن من حجز التذآرة  

نشرت تحذير من هذا االسلوب في التسول النه " الشرق"فعال جريدة .. مش قصة اللي باحكيه ده
.بدا ينتشر  

 حيث آنت أعمل و طلب من مدير القسم  جاء لمقر الجريدة..شاهدت رجل مسن ..   مرة أخرى 
األسر " اية هناك عدد من الجمعيات الخيرية في قطر تقوم برع.. لكن في الغالب ..مساعدة
. احراجهممنعًاتوفير طلباتهم في السر ل  المتعففةعن األسرن يعني هما يبحثو" المتعففة  

 
 هيئة ال تكتفي بحفظ  تديرهاتوفي المرجل الايتام ف ..قصرالطفال ألا ب تتعلقةفكرة مبتكر هناك و

روعات التجارية لتنمية اموالهم منعا الهدار والمش رصةوبل تستثمره لهم في الب.. مال القصر
 الشراآهم المضاربة في البورصة باالضافة ناء آيفية هؤالء األب أنهم يقومون بتعليمآما.. موالهما

 قد كالم ال هذاعلى فكرة .. ارة اموالهم الحقاداالدارة لتعليمهم آيفية اب خاصة بيةدورات تدريفي 
  .ءانشا و ليس مجرد .. يذه بالفعلفتم تن

. اللهم ال حسد..مش احنا.. لو ايتام  دول القطريين هما اللي اوالد المحظوظة حتى  



بيحكي عن " ماذا أصابك يا وطن "  اه قبل ما انسى هاختم بنص جميل  لفاروق جويدة اسمه
و لما .. ضاقت به الحال في مصر فسافر يعمل في الخليج  .. مه عم فرج  اسرجل مصري فقير

.فدفن في البحر..  بخلوا عليه بقبر ..عاد في زيارة   
 جدا لكن قلبي معك.. حيح في قارة أخرى أرجوآي خللي بالك من نفسك و تأآدي إني  ص.. ماجدة 

و لو عندك آونتكت . .م آتيرله  إشتقتألنينور و عبد الرحمن  لو أرجوآي ترسلي لي صور ..
.مري و عائلتهأكل يسري و تانت تونيا و داليا و  و سالمي النهارسلي.. لحد من زمايلنا   

 سالم و في رعاية اهللا
 ماذا أصابك يا وطن ؟

 
 أنـا من سنين لـم أره

  .. لـكن شيئا ظـل في قـلـبي زمانا يذآـره
 

  .. عمي فرج
 رجل بسيط الحال
م شـيئالم يعرف من األيا  

 غير صمت المتـعبـين
 آنـا إذا اشـتدت ريـاح الشك

. بين يديه نـلتمس اليقين  
 آـنا إذا غـابت خـيوط الشـمس عن عينـيه

  ويستكين .. شـيء في جوانحنـا يضل
 

 آنـا إذا حامت علي األيام أسراب
  .. من اليأس الجسور نـراه آـنز الحالمين

 
  .. عمي فـرج

  الحزنيوما تقلـب فـوق ظـهر
 أخـرج صفحة صفراء إعالنا بـطـول األرض

 يطلب في بـالد النـفـط بعض العاملين
 

  : همس الحزين وقـال في ألم
  آـيف يا اهللا .. أسافر

  !..  والبنين ؟ .. أحتمل البعاد عن البنية
  فـهل أموت وال أري .. لم ال أحج

  .. خير البرية أجمعين
  ..ـ ا آلـها أوطـانـن .. لم ال أسافر

  .  بيننا نسب ودين .. وألنـنـا في الهم شـرق
 لـكنه وطـني الـذي أدمي فـؤادي من سنين

 
  ..  نـساني .. ما عاد يذآرني

 آـل شيء فيك يامصر الحبـيبة



  .. سوف يـنسي بعد حين
 أنا لـست أول عاشق نـسيته هذي األرض

  .. آم نـسيت ألوف العاشقين
 

  .. عمي فرج
  الرجوع إلي الوطـنقـد حان ميعاد

 الكـل يصرخ فـوق أضواء السفينة
 آـلـما اقـتـربت خيوط الضوءعاودنا الشـجن

  .. أهواك يا وطني
 فال األحزان أنـستني هواك وال الزمن

 
  .. عمي فرج

 وضع القميص علي يديه
  يا أحباب ال تتعجبوا : وصاح

 إني أشم عبير ماء النـيل فوق الباخره
علي آفيهيا احملـوا عيني   

 أآاد اآلن ألمح آل مئذنة
 

  .. تطـوف علي رحاب القاهره
 هيا احملوني

 
  .. آـي أري وجه الوطـن

 دوت وراء األفق فرقـعة
 أطاحت بالقـلوب المستـكينه

 والماء يفتـح ألف باب
 والظـالم يدق أرجاء السفينه

 غاصت جموع العائدين تناثـرت
 في الليل صيحات حزينه

 
  .. عمي فرج

  قام يصرخ تـحت أشـالء السـفينهقـد
 رجل عجوز

 في خريف العمر من منكم يعينه
 رجل عجوز آه يا وطني

 أمد يدي نحوك ثم يقطعها الظـالم
  حرام ..  أنقذنا : وأظل أصرخ فيك

 
  .. وتسابق الموت الجبان

 واسودت الدنيا وقـام الموت
 يروي قصة البسطاء



 
  .. في زمن التـخاذل والتنـطـع والهوان

 وسحابة الموت الكـئيب
 تـلف أرجاء المكـان

 
  .. عمي فرج

 بين الضحايا آان يغمض عينـه
  . والموج يحفر قبره بين الشـعاب

 وعلي يديه تـطل مسبحة ويهمس في عتاب
 اآلن يا وطـني أعود إليك

 
 تـوصد في عيوني آل باب
 لم ضقـت يا وطني بـنـا

د بابـك عن .. قد آـان حلـمي أن يزول الهم عني  
 قد آان حلمي أن أري قبري علي أعتابـك

ي وآان الموج أرحم من عذابـكالملح آفـن  
 

 ورجعت آـي أرتاح يوما في رحابك
 وبخلت يا وطني بقبر يحتويني في ترابك

 فبخلت يوما بالسكن
 واآلن تبخـل بالكفـن

 
؟ماذا أصابك يا وطـن  

  
  داليا الحديدي

  قطر–الدوحة 
26-1-2007  

 
 

 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"تمثل لك قد ال 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

 ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب "رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  



و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. أجدها تصل لي مرة أخرىو األغرب أني آنت 
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

 وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة 
.ا لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليديرسائل و هو م    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. روف منذ زمن بعيدو ان آان فن الرسائل مع
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألتتحياتنا و تناقش و تتحدث و 

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ا عامة أآثر منها خاصةستجده.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..لموجهة  إليهبحسب الشخص ا.. بعض األحيان    

آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" وحةرسائل من الد"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.اعدتي في النشرااللكتروني الخاصة بهم لمس  
و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 

الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل 
"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      

 
 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام

 
 داليا الحديدي

و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   
 

 
 
 
 



 الرسالة الثالثة
"ع اللي جرى.. ع اللي جرى "  

 خاصة لو في -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. قد ال تمثل لك هذه الرسائل أهمية آبيرة 
 لكنو..  ساخر يجعلك تشاهد مصر والخليج  فهي البوم اجتماعي..  فستعني لك الكثير-الخليج

  بعيون أخرى
  

Papi: 
 

استهلكت قوًال و بصراحة " اشتقتلك و وحشتني "و.. حبيبي آلمة قليلة على حضرتك طبعا  
نفسي أبحث لك على آلمات أغلى .. "آلمات ليست آالكلمات".. "آلمات نزارية في منتقاها " 

.. في الكالمال المعاني  أبحث فيبد أن الطيب أقول إيه؟ يظهر  
.. ياااااااااااااااه   
.. فى و آنت حضرتك وقتها في المستش..  أربع سنوات على أخر رسالة أرسلتها لكفاتت أآثر من
.وصلك الرسائلي - اهللا يكرمه-و آان وليد  

و زيارة ..  شوية رسائل و اتصاالت هاتفيةن عالقتنا حترسي علىأهل آنت تتخيل .. بجد..  بجد 
رتها؟أخهي دي ..نوية س  

 حقيقي لكن..تصال  إتصال الروحاني موجود وأقوى من أين اإلأ نفسي عانا باحاول اقن..  شوف
أخد حضن و ألمس بشرتك و. .وجهًا لوجه".. فيس تو فيس" نفسي أشوف حضرتك.. مش آفاية

.آبير و قبلة على جبهتي  
Papi: 

 
 بس اما تيجي و انا احكيلك ع اللي جري

دموعي في منديلك ع اللي جرى و امسح   
  متغربين احنا

  متغربين
 تجري السنين و احنا

 متغربين
  ال حد قال عنا خبر يفرحنا 

  و ال حد جاب منا آلمة تريحنا
 

ي ذبس يعني .. بصراحة  عارفة..  مش عارفة ايه اللي فكرني بكلمات االغنية دي و انا باآتبلك 
.. ما تقول آده  بأستعبط  

.بي و.. قييمك لرسائلي و إعتزازك بهاتقد مراسلتك بشدة و أفتقد تفتقدك و افأ  
.. فيك آما آنت تراني و تصورني و نفسي أشوف نفسي .. نفسي أشوفك  

 
 ما لي عمرنا هيأيو .. إنسان بشكل مختلف تماما عن أي  أوالدهميريام األ األب و فقط.. يتهيألي 
. بنعجزلكن.. لكن..  ما بنكبرش .. لما بنبعد عنكملكن.. بنا بجاننتم  أبنكبر و  



 
فأنا .. و الفراق صعب  و إذا آان البعد.. بداية أنا أسلم بأن فراقنا عن بعض مقدر وغربتنا حكمة 

..  لكن سعيدة به أيضًأبقضاء اهللاراضية  -  فقط-لست  
 حامي ب و سند و ظهر و صديق ومربي و محب وآأ..  فقطافتقدك ي الضرتك عارف انو ح

و حبي لك يبقى .. ده انا ابقى انانية جدا .. قثطسباب هذه األوأعتقد انه لو آنت افتقدك ل..  محامي  
.. جدًا" براجمتك"   

ألم  ، لكن"آفا باهللا وآيال و سندأ" ن أ حضرتك ربتنا على  لكن..و لو انك آنت فعال سند آبير 
 لعامبعمه سيدة خديجة و  ال فيهقد ف لعام الذي-ا  عليه الصالة و السالم-دنا محمد سييسمي
".حزن" سنين نهمول عأق الغربة و البعد و الفراق ممكن إذن؟ الحزن  

 
و اآيد في حكم آثيرة لكن .. ة من ابتعادي عن أغلى الناس عندي في الحكمالتفكيرحاول ألكن 
.. عدك عني آي أستشعر قيمتك أآثر يكون ربنا ب..أخشى  

في ..و لألسف  ..عساآرل تحول الشطرنج آله ادق بيو طقم ..تعرف في غيابك فقدت الوزير
. .معسكر األعداء  

!في غيابك؟" آش ملك"  تحب تعرف إتعملي آام   
مش ما أنا آنت ُمقدراك جدًا و مستشعرة النعمة في وجودك بجانبي إلى درجة .. لي طب  قل

!؟آبيرة؟ تكنش الدرجة دي مش آفاية  
نا أعارف لمن؟؟ .. و بيقولوا آفاية.. صر ت في مبقى اسم حرآة منشقة ظهر" آفاية" على فكرة 

. دول مش ناويين يجيبوها لبر" آفاية" الناس بتوع  مش فاهملواحد ا.. مش مستجرية انطقها
..أحكيلك إيه و ال ايه  

 
 بس اما تيجي و انا احكيلك ع اللي جري
  و امسح دموعي في منديلك ع اللي جرى

  متغربين احنا
  متغربين

و احناتجري السنين   
 جرح السنين

  ال حد قال عنا خبر يفرحنا 
  و ال حد جاب منا آلمة تريحنا

 
  برده االغنية مش راضية تسيب دماغي

 
اللي مكناش و.. تمضربع سنين اللي  اللي جرى في األما تيجي  احكيلك على.. بص  حضرتك 
ء علق بهذه يلك على آل ش حكيأ ..لك على قد ما ذاآرتي تسعفني  احكي.. فيها مع بعض 

لك و أعرف رايك في   احكيلك ايه و ال ايه؟ نفسي احكي..رهقت من أحمالأالذاآرة المنهكة بما 
؟اللي بيحصل حوالي آل  

"نساء اوبرا و نسوان هالة"   
 



لك  و ال احكي.. لك عن العلوج احكي.. طب ما حضرتك عارف .. لك عن  غزو العراق  احكي*
.اصلها ناقصة.. ة في العراق على التقاتل بين السنة و الشيع  

 
. بعض الحكام العرب عملوا حرآة تعجبك.. بس ايه.. د لك عن صدام لما  نحروه ليلة العي احكي*

..اعترضوا على توقيت االعدامآان لهم موقف و  
 

و في نفس ..ا يهدوا في المسجد االقصى و بدأوا بباب المغاربة قرروالك على اليهود اللي  احكي* 
.رب من المحيط للخليج بيحضروا الحتفاالت الفالنيتين الوقت الع  

 
 في نلدآتورة استضافت مومسات مصريات وعرضتها.. لك عن هالة سرحان  و ال تيجي احكي* 

 فتيات ليل و ال فتيات و ال نو بعدين الناس اآتشفت انه.. اناعلى قناة روت" هالة شو" برنامجها
عصر و ال حاجة خالص.. و آله "فبرآة "و البنات متأجرين ل " هالة شو ".. و طظ .. مش 

و نقول ان ما فيش بغاء قي .. ي النعامذسنا  أيعني ندفن ر..  البنات المصريات مشكلة سمعة
.حاشا و آال.. مصر   

رامل أستضافت إاللي لى واأل.. وبرا وينفري و هالة سرحان  في مقال عجبني عمل مقارنة بين ا
 المجتمع هناك لمساعدة افغانستان  إلىسفرن الو قرر..  سبتمبر11زوجهن في أدن امريكيات فق

ه الصحفي سيد علي و و المقال آتب.. استضافت عاهراتو هالة .. ب االرهاب سباأعلى للقضاء 
"وبرا و نسوان هالةأنساء " سماه   

 
 شارون لسة نفسه في الدنيا

 
.. احكيلك عن انتهاء مشكلة هند و احمد *  
..  تها في العملية التجميليةذوفت  بعد الجرعة الزائدة اللي اخلك ان سعاد نصر تالزم اق.. طبعا *

..بس اللي ما يتسمى شارون لسة نفسه في الدنيا   
و ..  خايفة افكرك بخبر الَعَبارة اللي غرقت  بالناس اللي عليها و ممدوح اسماعيل هرب *

.بس وزير المواصالت قاعد..  الحديدو اللي طار فيها رئيس السكة.. القطارات في مصر اتحرقت   
و البرادعي رفع اسم مصر عاليا و  حصل على جائزة نوبل .. و احمد نجاد شغال في النووي 

الف الف ..  ادارة قناة جديدة  مسكت- ست الكل- و رازان-..سالم يا سالم سلم يا -:) للسالم
.مبروك  

!مش أصالة حامل  
 

 بس نضال احمدية !! مش اصالة حامل .. فترة من ه غول بعالم مشاال..  اقلك خبر حلو..ال*  
بكل ما هو هايف و  يولي اهتمامًا بالغا  بل مقصر لمفعالم   اإلأما .. السعيد  بالخبرليست سعيدة
بتتعب .. ربنا معاها .. جديد بتحضر البومها ال- ربنا يكون في عونها-ألن " بهيفا"خصوصًا ب

.اوي  
يظهر اصابتها عين الحسود .. مي حريري انفصلت عن زوجها . .خبر وحش تاني .. معلش * 

 بعد انجابها لبنتها الجميلة
.. افراج ذخ أتامر حسني .. و آفارة *   



 ماجي .حازم امام بن حمادة امام و د"عب آرة القدم ال.. ة اطمنك على الرياضة في مصرو عايز* 
.. طبعا الرقم وهمي .. جنيه 20زمالك ب وقع مع نادي ال"الحلواني عميدة آلية االعالم السابقة 

المسمى ي ما اهل العريس و العروسة بيكتبوا الصداق ذ.. ي ما تقول بيكتبوا أي حاجة ذيعني 
.بئيظهر عشان الضرا.. بيننا   

.و اللمبي افالمه محققة ايرادات اقل من المتوقع*   
اوضات عقدها المطرب إتصالحت مع نصر محروس في جلسة مف" شيرين  أه يا ليل" أخيرًا* 

 دي نصرة !!مليون  2 . .جنيه  تعويض لنصر مليون 2 نحوهاني شاآر في بيته و دفعت شيرين 
.اللهم ال حسد.. صحيح آل انسان له نصيب من اسمه.. آبيرة   

.حوالين الموضوع"ازعرينة "و في .. مرتضى منصور طلع من الزمالك *   
ب واحد شبه  جا"معلش احنا بنتبهدل"  فيلم  اسمهعمل.. مأدحمد أعارف ..المهم يا  بابي *

!ة بالجزمضربناجورج بوش و عمال ي  
 

" آليك"ة و عملت آروت شحن اشكال و الوان وحكيتلك ان موبينيل عملت المكالمة بالثاني*
.بتنافسها  

لسة محتكرة الملعب في قطر و محققة  صافي  - االتصاالت القطرية شرآة–آيوتل قلتلك ان * 
و الناس .. و آله من رغي الشعب و مسيجاته. .  ريال الف700مليار ريال و  السنة دي تايرادا

 تدخل السوق أخرى يسمحوا لشرآة ليهم عشان يخ  ربناتدعي لليلة القدرنتظرة في قطر م
.االحتكار الكيوتلي لسوق الكالم الهاتفيلوقف القطري   

.مر مكتسح الشاشاتو اللون االح.. مش البورصة وقعت في مصر و الخليج*   
 

  دينه فجمال آمل نص
ميرة و ألسة ما فاضلش غير .. تكون موجود آان نفسي .. مش احمد بن تانت ناهد اتجوز *

ب جدا و فاطمة بنت تانت منى اتجوزت  شاب شكله طي" تاتي"آمان .. ربنا يوفقهم .. شريف
..  قطرموجودة فيالفرح آنت  في لكنانا حضرت آتب الكتاب فقط   .. مقيمة في لبنان مع جوزها

..  و اخبروني أنه آان فرح صباحي تحفة بس مامي ووليد و ايمان  حضروا الفرح  
و رنا سيد األهل اتجوزت .. بس لالسف ماحضرتش  .. من فترة قصيرةمحمود بن عمتى اتجوز 

 رل الجواز في مصر و في غير مصاص..  خبر جواز  أيباتبسط جدا لما اسمع.. و خلفت ولد 
. مكلف جداأصبح  

 
.. افرح بقه.. ن آمان ربنا قدره على تكاليف الزواج و يسرهاله من وسع م- حضرتك-عارف * 

اخيرا َفَرح ..  بن الريس .. مش عارف جمال ..  ال و خديجة جم .. نعم يأ ..جمال و خديجة
.  خير سلفخير خلف ل..  التاني لما يبقىفو ان شاء اهللا يكمل النص..  دينهفمصر و آمل نص  

فعال ان اهللا مع .. يا سبحان اهللا . قلتلك ان  صالح بن عمتي خلف اخيرًا.. بمناسبة الخلفة * 
انت طبعا عارف ان الخلفة .. له ربنا يخليها..  سنوات ربنا رزقه  ببنت امورة 9بعدة .. الصابرين

.ا بقتش بالساهل في مصرم  
.. طبعا لم اتمكن من حضور العزاء . . توفىانا عرفت ان انكل محمود الحديدي بن عم حضرتك*

الخبر في نا عرفت أ..مي توفى في رمضان قبل الماضي  انكل عبد القادر سيد األهل بن عم ماآمان
.نفس يوم عودتي في اجازة لمصر و عزيت تاني يوم في الزمالك  



.. م جميعااهللا يرحمه .. ضرتك توفت وانكل حسن عابدين آمان برده  تانت سامية بنت خالة ح
.الغربة تحكمظروف .. السف لم اتمكن من العزاءل  
 

مش قادرة انسى .. مدة البيتعأ انه من تخيل ؟ الراجل ده آنت باشعر..  خالص ..آمان عم طه * 
و مش قادرة انسى  . . بالجالبية المقطعة اللي ما بيرضاش يغيرها مهما جبتله جديد منظره

!  يدخن مع ذلك و و هو فقيرآيف أتعجبو آنت .. لمرض  ان اقعده ااستمراره في العمل الي
أطفال؟تارك بنه آان ميت وإن حفاده ألأحضرتك عارف انه آان بيربي   

!الحياة آمان.. و تخيل..   الموت صعب اوي يا بابي   

 شعب عنده دم
  

م مش بعد ازمة اآياس الد.. اقلك خبر يشرحالحزايني ده و" دالموو"عايزة اطلع حضرتك من  * 
المشكلة .. إطمئن..ال ..  طبعا مشكلة آبيرة..س بدأت تقلل التبرع بالدم النا.. الفاسدة في مصر 

..ت للمحتاجينأعطاخدت من دم عساآر األمن المرآزي و .. الحكومة مشكورة حلتها.. إتحلت  
صحيح ما فيش وزير و ال .. ال آنا هنبقى شعب معندوش دم مثال..  يعني أدي اللي آان ناقص 

..  شباب زي الفل..من المرآزي بس بتوع األ.. جابوه يتبرع .. وآيل وزارة وال حتى مدير عام  
".ما جسروا" وعلى راي اخوانا في قطر.. و سدوا و عملوا الواجب وزيادة  

 
.. في قطر و االماراتماضي وصل الصيف ال  آيلو الخيار– في الدول العربية احكيلك عن الغالء*
 ريال و 4و البطاطس ب .. ريال7 ب جنيه و الفلفل و الكوسة 14حوالي أي .. ريال للكيلو8  ل

 أما لو ريال الكي28 الصغيرة ب "الشيري" ريال  و الطماطم 4وصلت ف الطماطم أمانصف  للكيلو 
 ريال للكيلو 28  الي16من العنب و.. لكيلو  ر يال ا25البرقوق ب  ريال و الخوخ و 5الجزر ب 

أما ..  ريال3لو من لبنان ب و..   قرش65بريال يعني  بجنيه و البقدونس و أو ربطة الجرجير
. ريال الكيلو10الفاصوليا ب  

. جنيه و مش رومي قديم 43 ريال الكيلو يعني حوالي 27 آيلو الجبنة رومي ب  
 مرضهو شراء األدوية بقه يجيب ال.. بص حضرتك..  تحب اديك فكرة عن اسعار األدوية؟

.و البانادول بحوالي عشرين ريال للعلبة..  ريال27بتاعت العين ب القطرة .. للناس  
لو واحدة عايزة تروح تسرح شعرها .. غيظ حضرتك و اقلك اسعار الكوافيرات  في الخليج ايه* ا

و ..   ريال لو شعرها طويل120و .. خن ا السء ريال علشان شوية الهوا80 هتدفع ..بالسيشوار 
لع  ريال و حضرتك طا80سعار مغرية تبدأ من أ الجرائد و بتمألليس وائم القص و الحف و التمق

بشوية مبالغة و .. واحدة مغتربة بتضرب المشط في شعرها والان هي طبعًا النتيجة .. يا بالش.. 
.آله عامل دماغ و ممشيها فرجة على الفضائيات..   

 60 اللحمة في مصر وصل  جنيه تخيل؟ و آيلو6شارية آيلو الثوم ب .. اخر اجازة ليا في مصر
! جنيه و بتتباع بانفلونزتها20 و  15الفرخاية بقت ب.. جنيه   

و ..  جنيه 4آيلو الحليب ب .. ما عدش االهالي بيتحايلوا على اوالدهم علشان يشربوا اللبن
. جنيه 160ان عينهم ألن جرام الذهب أصبح ب األغنياء برده طلع  

 
اقلك على الموظفين اللي بدأوا يرحلوا  في قطر واالمارات وارتفاع اسعار االيجاراتاآلمك عن *

ول و جديد و هما سنهم داخل أزوجاتهم من   عيشة العزاب و يسيبوا اوالدهم واهلهم و يعيشوا
.على الخمسين و الستين  



ها شغله في دبي جوزو .. انكل آامل مقيمة مع جوزها في االمارات عمي دعاء  الحديدي بنت * 
 يوم في  آللعمله يذهبها  جوزو ..  الشارقة الن األسعار في دبي ناروا يسكنوا فيلكن اضطر.. 

ة في دبي  ايجارها السنوي و بتقللي اقل و اصغر شق..  راجعمثلهمساعتين و نصف رايح و 
.. االف ريال شهريا4يعني  حوالي  .. 12اقسم على ..  الف ريال سنويًا45 يقل عن الاصبح   
.يا بالش  

على لسان يصرح  سمأ القطرية " نالوط" انا لسة شايفة خبر في جريدة ..رف حضرتك تع لكن*
.االيجارات بشكل ملموس خالل العام الجاري انه بيتوقع خفض "السهالوي"  

  لمدير إدارة حماية المستهلك و المنوط بها تسهيل  و مريحاسم  سهل..  السهالوي :ملحوظة
..  مش قلت لحضرتك ..ارتفاع األسعار و حمايتهم من غولء عن المواطنين الحياة و رفع األعبا

.آل انسان له نصيب من اسمه  
 

 ده ماسك -موسى صبري يفكرك ب..   ده صحفي مشهور في قطر –" احمد علي"احكيلك على  * 
 يا "ف ايمانات و رافع شعار  و حالو مهلهله.. فر مدير قناة الجزيرةاليومين دول في وضاح خن

ة و اخدها مسأل" ال تفريط في حقوق القطريين.. ال تنازل ..  ال تفاوض ..فنشنييا ي.. أفنشه 
وبعدين .  اعمدة محترمة8.. ال .. تابلويد سبوع  مقال صفحة و نص مش أآل   و فاقعه..مبدأ

 آل سطر عامله ..طلع عين العاملين في االخراج الصحفي، مجننهم يا بابيت بمقاالتهأحمد على 
بس فعال مقاالت .. و شوية يحط خط تحت الكالم ..  يكبره و لما يهدى يصغره  لما يصرخ..فنط 
  .سكر

صحفي على صحفي ما "  ما أصل..ه راضي يرد و سايبه للغيظ يفتك بوال.. وضاح المهم ان 
جالية في قناة بناء بلده ويعرف ليه القطريين اصبحوا أمع ان الراجل آل قصده يدافع عن "يلفش

هو عايز . . نظرائهم من غير القطريينآ فرصتهم  ليأخذوا فيها ن يظهروذا الماو ل.. الجزيرة
القطريين يتم تدريبهم و يبقوا في نفس مستوى مقدمي البرامج اللي بيتم استيرادهم من الدول 

. .العربية  
بيستقتل آده و مسلط لسانه و " مصري.. احمد علي"  تفتكر حضرتك هيجي اليوم و نالقي 

و ال المصريين هيفضلوا طول .. ه و محتاله عشان يدافع عن حقوق المصريين جريدته و حال
.عمرهم مواطنين من الدرجة السبع تاشر في بالدهم  

 
"روي عطش الجماهير" الليوة  

 
Papi 

.. و روى عطش الجماهير .. حقق النصر العظيم" الليوة" مش المنتخب .. آنت هانسي*   
فقد حقق المنتخب االماراتي الباسل انجازًا سطره بكعوب قدميه . .نم مرتاح البال يا والدي العزيز 

و آسب الماتش واحد .. 18ول مرة على آأس خليجي واح التاريخ الرياضي و حصل ألعلى ال
.صفر  

ن في إتنام قرير العين و تنبسط و تعرف  عشان بس وا آام؟ذخأ. . انت عارف على الواحد صفر 
. و المستقبل مبشر ..ل أم  
محمد  العب في  فريق المنتخب االماراتي لكرة القدم حصل على فيال هدية من سمو الشيخ آل* 

-وعدنا يا ربأاللهم -.. مكتوم حاآم امارة دبي راشد بن بن   



ون ريال خالية من الضرائب والمسوك و وسمو الشيخ خليفة بن زايد منح  آل العب نصف ملي*
.الذي منهالجبايات و  

 2آما منح سموه مبلغ ..  المنتخب آله عشرة مالين يقسموها مع بعض حاآم الشارقة اعطي* 
.يظهر آانوا آسبوا برده ماتش.. مليون ريال لفريق آرة التنس   

papi 
و .. و بعدين ما آان نفسه يطلع بتاع آرة و ال أي لعبة  ..مش آنت تخللي وليد يطلع لعيب *

و الكالم اللي ما ..   المستقبلدية و العمل وحضرتك اللي وقفت في طريقه و قلتله المذاآرة و الج
عموما ..  سن لهأحو آان حتى لعب احتياطي حتى آان مش ل ..الواحد يقول ايه بس..بش همه اج

.رزاق و قسمة و نصيبأآلها   
 

!باألنصراف.. مش هيكل استأذن   
 

نسيت أقل لك أن محمد حسنين هيكل  إستأذن في اإلنصراف .. اه بس الخبر له بقية.. هيكل رجع 
تاااااااني  .. بس المرة دي دخل من باب الفضائيات.. و من غير استئذان.. آتب "حتة دين" مقال 

ضرورات معينة بحكم عن م و اتكل.. و قال آالم مؤثر جدا و مقنع .. بتاع صفحتين طوال عراض
آالم آبير  لقارئ ون البد ان يحترم عقلية ا يصل للثماني حينما االنسانمفاداها أن.. و غيرهالسن 

بعض القراء قال ده بيرمي آالم لجيرانه الرؤساء اللي مطلوب منهم يختشوا و ..  جدًاو موزون
..  يعرفوا ان سنهم ال يسمح لهم بمواصله مهامهم الرئاسية  

مرروه نشرتوش و الناس على النت ي ما - بابالغ- المهم هو نشر المقال من هنا و ما فيش جريدة
.. و بعدها هوب.. هيكل استأذن باإلنصراف يا ناس.. هيكل اعتزل يا رجالة.. ة و قصة و رواي

!مع ان العمر ما بيرجعش.. لجزيرة رجع و دخل بدون استئذان من باب قناة ا  
 

مرة يقلك التوربيني و مرة .. عارف مين.. احكيلك على البعبع اللي راعب الناس اليومين دول*
 جماعة او ما أي.. بعدين ما عاديو ..  ماسكين في اإلخوان سفاح المعادي و على طوليقولوا
و طبعا عمال التلفزيون يلم في العلمانيين ! ايه المشكلة يعني؟.. مسك الحكمت اتمنى انهتبحرآة 

.الكبار من امثال مراد وهبة و يديهم مساحة و وقت يهاجموا في االخوان المسلمين  
و ما حدش قدر .. ال احكيلك على االعاصير في امريكا احكيلك عن تسونامي و ماليين الضحايا و *

.يكتم شماته   
ناك و رفع اسم مصر عالياُ ز نوبل و عمل الشوية بتوعه همش حكيم احيا حفل توزيع جوائ* 

"إس إس إس الم عليكم"  مناديًا بالسالمخفاقًا  
و مفيد فوزي  ممدوح الليثي استضافمحمود سعد .. عارف بقه حصل ايه في رمضان اللي فات* 

.مش عيب! ت في الشهر الفضيلمشاجرايعني حبكت ال! بسبب السندريالو اتخنقوا مع بعض   
اال "دول بنات بيقصوا شعرهم .. في الخليج  و خصوصا في البحرين" البويات"أحكيلك عن * 

.علقأمش قادرة .. اقول ايه بس.. ضايات و عاملين قب"جرسون  
. يفك زنقتهربنا.. مش طلعت السادات اعتقل*   

 
 روتانا تقضي على البطالة بطريقة روتينية



روتانا سينما و روتانا العامة و روتانا موسيقى و روتانا . . شفت حضرتك روتانا و فروعها* 
بطالة و هي بذلك تساهم في القضاء على ال.. آليب و روتانا زمان و روتانا طرب و روتانا خليجية

تقديم وا يشتغلوا في الغناء و الرقص و ناس آتير بيفكر!" روتينية"في الوطن العربي بطريقة 
خراج و اإلأعداد بيشتغل في اإل..  تلفزيونية جذابةو اللي ما عندوش لوك حلو و طلة.. البرامج 
. أو يحول على اإلذاعةاو التأليف  

 جويل عاملة سحر ابيض
 تساعد نفسهاطيبة جدا و بنت تحس انها . .لك عن جويل ماردينيان  نسيت احكي.. اه يا بابي* 

..  ام بي سي لى الع" بالصراحة احلى "بتقدم برنامج رهيييييييييييييب اسمه.. الناس بطريقتها
عاملة شغل و.. جويل بتعمل سحر ابيض .. روسةلبس البوصة تبقة ع.. اللي بيقلك عارف المثل

تأيفهم و تمنجههم و توضبهم ب"  َعمرة " هي يعني بتعملهم .. للرجالة و الستات .. اهللا ينور .. 
يعني اللي عايزة مناخير جديدة .. و تغير قطع الغيار بتاعهم .. و تأفلطهم و تعملهم ديكوريشن 

برده .. و اللي عايزة تنفخ خدودها.. ما فيش مشاآل .. اللي عايزة تكبر شفايفها .. تعملها عملية
 المهم ..مش قادرة استفيض.. و تكبر  أ.. تعلي جفنها او تظبط اردافها ترفع ونفسهاممكن و اللي 

.و آله مع جويل قابل للتجديد.. حضرتك آلك مفهومية  
  

لى االسنان لتعطي و طبعا ما ننساش االبتسامة الساحرة اللي ال تكتمل اللي بالتلبيسة الصناعية ع
ير افأني احط الرموش العيريه و األضدلوقتي مش فاضل غير : خر تقلكو في اآلبياضًا براقًا 

باللوك "  حالوتهم" و العدسات العيريه و المكياج و بعدين نشوف العيريه و االآستنشن العيريه 
.لجديد  

 
 نصر اهللا خرب البينة التحتية

 
* احكيلك على حسن نصر اهللا الراجل.. اه و اهللا ده تقدر تقول عليه الراجل..  المهم هو و حزب 

و يعملوه  ..  و تخيل بدل لما يشكروه.. مار في مطلعما خدهاش ح.. اهللا  ضربوا إسرائيلُ علق 
و لحود بيحذر من . ده خرب البنية التحتية بتاعت لبنان: لكل و ليد جمبالط قا.. سوبر ستار

تغذية و اديها .. أصل نصر اهللا شيعي .. طب و اهللا اتقال آده .. "الخط األزرق" التالعب بمعالم
خلوه مخاطر الشيعة في قلبوا النصر و.. المسلمين في الكراهية بين المذاهب وأسفن بين 

.. احنا مش اده.. الخطر االيراني و آالم فخيم جدًاوو ايران تخطط لبسط سيطرتها .. المنطقة
..برضه هما يفهموه اآتر مننا   

تبقى امريكا حلوة و .. هد  بس اللي مش فاهمينه انه لما اسرائيل و امريكا يهدوا في العراق 
و ما ..  بسبب غياب األمن لبلداآي ال تنهاري المرحلة الراهنة من العراق فألة حتميضرورة 

!لعراقل البنية التحتيةحدش يجيب سيرة   
 

خر بهدلة و مطلعة عينهم هي و اللي آالست دي مبهدلة في العرب " وندي لك على آ احكي* 
 مصري مغمور عمل فيلم مخرج.. قوم نموت احنا من الغيظ ال سمح اهللا؟ ال طبعا .. مشغلها بوش

و خلى الممثل ينتقم منها شر .. و شبه آونداليزا .. جاب فيه ممثلة مصرية سمارها غامق .. 
 عرض فيلمه في عندنه أالمخرج بيقول و . . و عرض في الخارج..الفيلم أجازته الرقابة.. انتقام



.. لي بتعملوه في العراق عمل فيلم رومانسي لكن لما شفت الأنا آنت بافكر أ: هم لقال.. الخارج
.سودأقررت اعمل فيلم سياسي آوميدي   

 
 الناس ما بقاش عندها طأطان

 في ورقه و صحابي إطلقوا و الباقي قاعد يحضرمش نص ا.. احكيلك على ايه  و ال على ايه* 
.. الناس ما بقاش عندها طأطان .. ما حدش بقى يستحمل حد. . بيفكر يخلع  

 
 و " حقي برقابتي"نكننة على مراتتها لغاية ما يقولي بقت تتفنن في العاقلك على الرجالة ال* 

 و يرجعوا نو يطلعوا تالتة عين أهله ..  عازيرو يصبحن  و عن آافة شيءنبعد لما يتنازلن يخلع
و لو آان في  .. ن و يبوظوا عفشهنهبهذ نو يبيعوه .. نله  آانوا جايبنهاآل الهدايا او أي حاجة

 نهو غسيل و مكواة و عصر و ينفضنينضفوه.. و ال يحتكموا على حاجة ها أي حاجة وارثين
لى  بقه عو اصرفي انت.. شلوت آبير.. عدين و ب .. ن و أهلهنه.. شفط نتماما و يشفطوه

.كنعيال  
 

اللي طبعا مش .. لك على واحدة صحبتي اختها آانت مخطوبة لواحد من الشبان الغالبة احكي*
وطبعًا مش قادر حتى على .. بالحصة هو مدرس بياخد اجرته .. زف الجواقادر على مصاري
!! وسة ماتت فجأةبعدين العرو..  خطيبته و ممشيها رنات زيارة ال يحاول و.. مصاريف الخطوبة

من غير ما تفرح و تلبس ..من غير ما يجيلها حتى صداع .. من دون مقدمات ..فجأة..  آده 
.. فستان الفرح  
 تعاني من غير ما.. يام طرح و ال شهر عسل و ال سنين بصل أ فرح و ال  يومعيشمن غير ما ت

.. مد بهجتأحي أخت جوز حيزبون دندبيس على رأمن حماة عقربة قرشانة أو   
 في من غير ما تتعك..  من غير ما تشوف غمة نفس الحمل و ال اآلم الطلق و ال فرحة السبوع 

..تين في الفالنشوآوالالمطبخ و ال تاخد وردة و   
 لو غلطوا و تفرحلهم لو نجحوا و تزغرد في عنفهموالدها جدول الضرب و ت ألمع من غير ما ِتَس

.احفادها و تشيل فرحهم  
 

بس اما تيجي و انا احكيلك ع االلي جري   
  و امسح دموعي في منديلك ع اللي جرى

  متغربين احنا
  متغربين

 تجري السنين و احنا
 جرح السنين

خبر يفرحنا  ال حد قال عنا   
  و ال حد جاب منا آلمة تريحنا

..آان حيريحني جدا و آان حيفرق معايا آتير اني اسمع رايك في آل اللي فات و اللي هيجي  
بني أدم مثلما  أنا لم ُأَحب في هذه الدنيا من بصراحة شديدة.. تهونب آانت معك ئ المصا
ك المبالغ فيه اللي آنت باشتكي منه و أفتقد خوفك علي و قلق.. أفتقد طريقة حبك لي ..أحببتني

"أووفر"آنت اراه   زيادة و   
Over 



..آل أووفر آل؟ ده الواحد اليومين دول بيتنشأ على حد يسأل فيه   
  

..احتاج اخد حقي و ال آنت . .لي ألنك آنت بتزعل.. تعرف انا ما آنتش باحتاج ازعل   
ي حقي ل تجيبما ئلكن طلع انك آنت دا.. تسامحةممطلعة على نفسي إني  آنت مش أنا ..  أسكت 

...لي و بيحميني فهتقهر ليه و ال اضايق ليه ؟ ما في حد بيتضايق..   
  

انت نايم حتى و.. و تعرف.. ت بافرح لنفسي لي مليون مرة اآتر ما آن  آنت بتفرحده حضرتك
ما آان ي ذلك حساب ل تعملناس آان ا.. عجز في جسمك % 90تعاني من على فراش المرض و 

تذر عن المقارنة لو عأ -تعرف..  هو متهالك و ماسك منسأتهالجن بيعمل حساب لسيدنا سليمان و
.. ر منه مقارنة ث هو تشبيه للتوضيح اآلكن -فيها تجاوز واستغفر اهللا آمان  

 
هلها صعب أن أو تدعي صحابها في الجامعة أآانت تكذب على ..  مرة سمعت عن بنت يتيمة  انا

خر و الخروج و الدخول ولما تزور صديقاتها تمشي بسرعة متحججة أنعينها من التجدًا و ما
اختالقات آله و.. ن ال والد و ال يحزنون أ.. هابعد فنابعدين عرو.. بلصعابالخوفً  من والدها 

!سري وهميألمناخ   
 

 ني منذخأ تأتيبس أتذآر انك لما آنت ت.. أل.. مش عارفة آنت حكيتلك الموضوع ده  وال
 باباآي جه يا :لي  تقل– الرقم مبالغ فيه شويه –ين واحدة ثالث..  عشرين أجدآنت .. الجامعة
.االقيهم هما اللي يتخضواداليا و  

و ماجدة شافتك ماشي بالعربية . .اجدة و رايحين ملحق هليتون رمسيسومرة آنت خارجة مع م
!انكل.. انكل يا داليا :  بتقللي .. ي قلبها آان هيقفللقيتها هي ال.. احنا رايحيينو  

  ..ما احنا مستاذنين .. امشي عدل و ما تبينيش انك مرعوبة آدةاجمدي و: قلتلها
 آشف هيئة ما لوش الزمة

و قابلوك عن  زاروناو ايمان لما حتى ماجدة .. سكر بس برده .. جديتك آانت تخض .. عارف 
.و ما بقوش يخافوا منك.. بوك جدًا ح..قرب  

آنت لسة خرج مع عبير و ألاذن طلبت منك مرة نا فاآرة اني أ. . اللي حكاية عبير بدوي بقه
و يا ريت .. لي ماتخليها في النادي علشان تتعرف عليها و بعدين قلت.. متعرفة عليها في الجامعة

آشف ا اتضايقت علشان عرفت انك عايز تعمل أنفطبعا .. اهللها يكونوا موجودين و نتعرف عليهم
و طبعا قعدت تسأل باباها بيشتغل ..  في السعوديةمقيمينهلها أهي : و قلتلك .. نتلبعلى اهيئة 

: لكل و آنت اق! سئلتك بصراحة آانت تنرفزأ و مامتها ست بيت و ال بتعمل؟ و ايه؟ و بلدهم ايه؟
.. اصاحب واحدة اني لما راحة آنت اتكسف جدا ي بصنأل..  باباها بيشتغل و ال عاطل..ي ا مال أنو
.أهلها م اسأل عن اصلها و فصلها واقو  

تكون موجود سن حضرتك أا فكرة أعطتهنا آنت أد و لنادي الصبح في الموعحضرت ل المهم هي 
ايه اللي :لها  فقلت..  و فاقعلقيت المكياج بتاعها زيادة جدا. .ما شفتها ول أفالمهم .. و هتقابلها

هنروح في .. ايه لزمته االحراج ده.. بلك  هيقانهألك  مش يا بنتي قلت.. شك ده عماله في وانت
..داهية آده  

.في الضلمة ) بالويم ( صل النور آان مقطوع و حطيت المكياجأ: لي قالت  



ها جه نص وأخفتنضارة شمس فالبنت لبست .. و طبعا ما آانش في وقت تروح تمسح مكياجها 
غطي و ما آانش باين ني من وجهها اتثاال ففالنص..   موطية راسهاجلسةل طول افضلتو.. 

. خالص المكياجحاجة من  
فقعدت . .و بتقصر..صال البنت خجولة جداأو هي ..  المهم انا موصياها ان الكالم يبقى في حدود 

مرسي  ..شكر حضرتكأ.. مظبوط يا عمو .. نكل أفعال  يا "غير.. ع حضرتك ما بتفتحش بقها م
."...و حاجات من دي.. دي فرصة سعيدة جدًا.. خالص   

مع ..  وشها في االرضعلى طول البنت مهذبة جدا وقاعدة "ةجلسخر الآلي في   قلت حضرتك و
. المكياجإخفاءلي انك آنت عارف انها آانت بتحاول  انك قلت  

 
..  مثلك يخاف علي و يختار لي اصدقائي و افتقد نظرتك في تقدير الناس و اهللا افتقد اآلن انسان  

 
تك جديو.. فعًال أفتقد نظامك السويسري ما انا ..  بس طب اقول ايه؟   .. انا عمالة اآرر نفسي

..االطك االنجليزية و شهامتك المصريةاأللمانية و شياآتك الفرنسية و  
 

 ثم -فجرًااقصد -صباحًا افتقد طريقة إفاقتنا بالنداء من غرفتك ثم  فرضك علينا لعب الرياضة * 
" في السيارة و " مونتكارلو"دن في الصباح و راديو  و سماع إذاعة لنتوضيب البيت في السريع
". مع اميجو حكمت وهبة  

.صابعكأ قفازات تكشف عقالت ترتدي أفتقد طريقة قيادتك السريعة وانت   
 وإذا لم يسمع، قبل شروق الشمسالطلبات للفطار  نت تنادي عم طه آي يشتريأأفتقدك و* 

  .را فاقد الوعي و قاطع النفسالرجل مذعوأطلقت رصاصة صيد في الهواء، فيصحو
. مساء"ارلجراي"  صباحًا و بالقرنفلافتقد طلبك لي عمل آوب شاي*   

مستر  إيه يا :قائصراحة آنت باتنرفز لما تقول للس بلكن.. قد احترامك للمواعيد بالثانيةافت*
.  و ثمان دقائق5تبقى عندي الساعة  إتأخرت ليه؟ مش قلت لك .. هلف  

حساس بقيمة إالواحد ما آانش عنده ..مته الكسرايه لز.. و خمسة وربع أ ..ما تقول خمسة 
.  أعرف قيمة الثانية-اآلن-تعرف و اهللا .. همية الوقتأالزمن و   

بتلعب نت  أافتقد صورتك وو..  اإلمكانقدر اهتتابعمحاول أي أنو لو .. فتقد اهتمامك بالرياضة أ*
ومشهد ذهابنا للنادي ... نا ووليدأناه منك ذ اللي اخ" الدانلوب"اسكواش و ماسك المضرب

.ال يفارق خيالي .. بالتريننج سوت زمان  
 

الزم تكون ..  افتقد حرصك على  متابعة تنظيف سيارتك بنفسك حتى لو في حد بيساعد حضرتك*
.. ظافة الصالونالموتور بتاعها في نفس ن.. و في حياتي عمري ما شفت عربية.. واقف على ايده

آنت باشوفه بيلمع .. لما آنت تفتح الكابوت .. و الموتور نفس اللون ..  ذهبي ت فوردآانعربية ال
:)شعاع! زي الشمس  

!! حفلطة– ما فيناش من زعل –بصراحة آنت ايامها باشوف اهتمامك ده   
 

طلعوا شبهي.. عالية و دانة  
بنغير منها آنا ..  حقيقيلكن.. و حنيتك على النباتات.. افتقد اهتمامك بالزرع و النباتات في البيت*

 ناس  ماءسأتك مسمي النباتات في البيت ب حضرأنيامها باتكسف أنا آنت أ ؟"سارة " فاآر.. جدًا



هم و تصبح عليهم علشن نفسيتهم تبقى حلوة و يفتحوا و و باتكسف اآتر انك آنت بتتكلم مع..   
..حسنأسيتنا احنا نت شايفة انك ترآز في سعادتنا ونفيعني آ.. ينبسطوايزهزهوا و  

.النهاردة البيت ما فيهوش زرع و ال نباتات خالص..  تعرف  
 

.. لى فكرةع.. و محمود و دانة . .فيه عمر و عاليا.. البيت في حاجات احلى  ..   ما تزعلشلكن* 
.. يا داليا دي شبهك خالص :لي تقلحتى ايمان .. نها نسخة منيأ يقولوا ..ا آل اللي بيشوفوا عالي

 .. نهم يجاملونيألي  تهيأب..  انية ثلي عاليا بقت داليا ال لويق.. ة واصلني رسالة من وليدو لس
يشوفها و آمان دانة  آل اللي ..  في مصر تمثلني و تفكرآم بي سفيرة ليتارآةة اني سعيدنا لكن أ
..نا باطير من الفرحة أو .. لي دي شبهك جدا  لويق  

 
صورتي في عينك و أفتقد تقديرك لي و ال اعرف ان آنت ستصدق أفتقد .. أفتقد قيمتي في دنيتك *

ي ذ لكن..  مش نزعة ماسوشية .. حتى القاسي منهك ليتعنيف توبيخك و  -حتى-فأنا أفتقد .. هذه 
"مةة اللي تعلم و ما تهينش الكرامالشخط" : جاهينما بيقول  

..أفتقدك مشورتك و نصائحك الي آنت شايفاها أوامر ديكتاتورية  
منها صغيرة و تمردت عليها مراهقة و توائمت مر العسكري التي طالما تزمرت أفتقد لهجة األ 

اشتقت لها و أنا أم؟ و.. معها شابة  
"إعدلي السرير آويبس و شدي المالية مظبوط  و إديني تمام*  

!هو أنا عسكرييك تمام دي؟ دإيه أ.. ياه يا بابي   
لك  أبواب و هاسمعهم3 حفظلمك ساعة ماا*  

 فصول و آل فصل مكون من بتاع عشرين 3ما الباب مكون من .. و ماله بسيطة " في سري " 
:)انا أحسن أذاآر مع مامي ..  صفحة  

.بصى انتي مش فاهمة الناس خالص و عايشة في الوهم*   
. إلى األنعندك حق و.. بصراحة   

آاسيت تلفزيون وو و سندتويتشات و آتب و آاآا.. !دي اوضة دي ..أنت قلبتيها قهوة*  
آل و لما تذاآري رآزي في يا بنتي لما تاآلي رآزي في األ.. وآمبيوتر و آله في وقت واحد

المذاآرة و لما تقرأئي رآزي في القراءة و لما تتفسحي رآزي في الفسحة و ما تفكريش في 
.. حاجتين في وقت واحد   

.ذارأع لنفسي يعطأو عمالة .. ترآيز دهتخيل إلى األن ما ليش في موضوع ال  
 

أنا مش هاعالج.. انا مش هأصلح   
 

..    حنيناآي علينا يا داليا  في المصاريف*  
هيجيلك سل.. اطفي المروحة*   
هتتعمي.. ابعدي عن التلفزيون *   
انتي ما ذآرتيش ببصلة النهاردة.. ذاآري*   
اما نشوف اخرتك إيه*   
هنشوف ؟.. عملتي ايه في االمتحان ..ها*   

هاجزك .. لو سقطي*  ☺ 



انا في حياتي ما شفتش حد عامل مشط و فرشة .. أعدلي الشراشيب بتاعت السجادة آويس* 
!للسجاجيد  

هو انا : تقول.. لما اجي اآل معاك و احب اغلس عليك انا و وليد فنشطب على طبقك بسرعة* 
:)باآل مع مكن  

!شيلي الهباب الي انتي حاطاه في وشك ده *  
!ملي الفوازير السنة ديتفكري تعبأنتي .. اللللللللال.. دهما فيش نزول باللبس *   
هافضالكوا و اوريكوا.. استنوا عليا *   
.هاجيلك.. لو ما سمعتيش آالم مامي : في التليفون لما تكون نبطشي *   

! انتي ليكي عندي علقة.. فكريني..اسمعي*    
!!!!أجيبلك دندورمة.. انيتة  أجيبلك جرتأزمة نفسيًا و ال ايه؟ انتي ممبعجة آده ليه؟ م*   
.انتي بتكلمينيطلعي ايدك من جيبك و*   
!هاعاملك معاملة الزنوج.. زفت لو نتيجتك جت  *  
مش عايز اسمع صوت*  

اطفي الهباب ده و نامي*   
.3شيلي االصة دي من على وشك لحسن اقصلك شعرك نمرة*   

.ئق و اصعب عليكآنت بتلين بعد عشر دقا.. لكن ..  هاوقفك للصبح حصة ادب*    
آلي بالشوآة و السكينة و ما تربعيش ايدك على السفرة*   
ده شيء ما عظيم: لما تعجبك حاجة تقول*   
"اسد علي و في الحروب نعامة" رجع بخفى حنين تقلليأني و لما حد يكسف*   
انك تضيعي وقتك و ما تجبيش مجموع عدل .. اخشى ما اخشاه *   
عالجانا مش ها.. انا مش هاصلح *   
.. غصب عنك يا بنتي ده يظهر..  حاجة تكسريهاآل لما تمسكي.. حنيناآي علينا .. ارجوآي* 

!ايدك فيها الخراب  
.. شدي نفسك.. رفعي راسك أافردي ظهرك و*    
..ما تطاطأيش صوابعك*   
اعدلي الكرسي بعد لما تقومي*   
ياهاملي ازايز الم*   
.بطهيطلع عليكي بط ..  اللي بتاآليه وز وز*   
عايز ابص االيكي ادامي فورا.. انا لما انادي *   

 ناسية اسباب  ربما أآونو ..يا ستار آانت من اآتر الجمل اللي بترعبني "..  قسمًا عظمًا* "
!مغلظة للتعذير معظمة و اتإنها آانت ايمان..  بس فاآرة آويس جدا ..تيمانااأل  
انتي بتبرطمي بتقولي ايه؟*   
!؟أنت عايزة تبقي ذيي.. اانتى بتهوبصي معاي*   
.طبقيه.. بعد لما تقري الجرنال*   
أتذآر حواري معك و  في أي مقابلة عمل و في آل موقف من مواقف الحياة ن وعند آل امتحا* 
ييرة العب في مراجيح النادي األهل بعد طفلة صغأنا  
تعالى مرجحني يا بابي:  
ال، أنت هتعرفي تمرجحي نفسك:  
ال تعالى زقني:  



 هتعرف تتمرجح لوحدها ا الحديديي بعدها أنتى توريني دالو.. فقطص انا هاعطيكي أول زقة خال:
اآتر يا داليا .. د يا داليا أجم.. عومي آويس.. عومي ..  واحد اتنين تالتة.. يا اهللا يا داليا..إزاي

.. ما تخافيش .. انتي تقدري تلفي المرجيحة.. يا اهللا .. طيري يا داليا.. اطلعي لفوق يا داليا  .. 
.إجمدي.. جامد  

همو و يزقهمو باباهم بيمرجح..دوالآل األ..  يا بابيخليك معايا :  
 و مع ذلك بيعرفوا يتمرجحوا ..مش آل األوالد معاهم بابي و مامي.. ال بصي حواليكي آويس:

ة و و بعدين انا بكرة أسافر و بيكون عندي نبطشية و باغيب عنك فتر.. لوحدهم و يعوموا آويس
.عايزك تعرفي تتمرجحي لوحدك سواء آنت معك او آنت غايب عنك  

  
.. امشي في الشارع مكشرة و  خطوتك زي العسكري*  

طب هو ما سمعش ان االبتسامة .. بصراحة الجملة دي آانت بتنرفزني و آنت باقول في نفسي 
..صدقة  

شي المبوز و الخطوة عمري ما فهمت و ال استوعبت و ال اقتنعت بموضوع الم..تخيل حضرتك 
و بافطر مع .. هنا في الدوحة " لو نوتر" آنت قاعدة في آافيه .. العسكرية اال من سنة واحدة

لعدم وجود  فتاة نظرا ن تنضم ليأرالكافيه محمود و بعدين المكان آان مزدحم فطلب مني مدي
ربية و تعيش بدون وجلست معي ووجدتها مغ.. فلم امانع .. آانت لوحدهاو ألن البنت .. طاوالت

ال و " .. و جرسونةأ" ويترس" يعني " نادلة" دي طلعت و تخيل بتشتغل ايه؟.. أهلها في قطر 
 خريجة و آمان!!تخيل.. طيار .. والدها زي حضرتك البنت .. يتهيألي مش هتصدقرب و غاأل
 في اهن" شيليز" تشتغل في واحد من سلسة مطاعم بس فضلت .. قصد آلية األدابأ.. داب أ

و والدها طيار و هي خريجة .. سالها يعني طب ازاي و هي بنت ناسأ اتكسفت بصراحة.. قطر
..آلية محترمة و تعمل جرسونة  

 
..عمالة تفضفضالبنت آانت متأزمة نفسيًا و..لالمهم الكالم جاب بعضه و من غير ما اسأ  

"يفنشها " سبب ضيقها ان مديرها عايزو  
و بعدين هيجيلك الضغط و ..  ربنا يوفقك بعد آده في وظيفة افضل ما يمكن ده احسن و:  فقلتلها

- ماديًا - مش عيب ابدًا بس حتى طبعا الشغل!  على ايه طظ.. قلبك يقف عالشان وظيفة جرسونة
.ان شاء  اهللا تجدي وظيفة براتب أآبر -  

( الفين ريال ما يجيش .. ده ان باخد آالم فاضي .. هو مش مشكلة راتب .. ال مش طظ :  قالتلي
ألني بأحصل أآبر  . بس دخلي أآبر من المدير و هو ده اللي مضايقه مني ).. جنيها3,650نحو 
"شيليز"في " بقشيش" تيبس  

.. بس ما قدرتش..  و حاولت امسك نفسي عشان ما اسألش ..بصراحة هو الفضول وحش 
 هو في حد بيدفع ام؟ول عن أخر هتخدي بقشيش آأهو يعني : و خبث األطفال في عينيفسألتها

.تشمل الخدمة.. طب ما الفاتورة غالبًا.. بقشيش أصًال  
و آلها ..  مش قصدي واهللا لكن..ا عارفة ان اإلستفزاز وحشأن.. عارف قالتلي ايه؟ جمد اعصابك

و بأحصل ..بس بيعطوني سكن.. هو صحيح مرتبي الفين أساسي: عموما البنت قالتلي -رزاقأ
.9 إلى 8بقشيش حوالي من   

 
بس فكرت .. انبهرت بالمبلغ.. يعني عارف.. بتاع اإلعالن " فيدو ديدو "  طبعا رأسي لفت زي

 زبائن هناك وضحتلي إن – مشكورة -فالبنت !  االف ريال؟8إزاي بقشيش يصل في الشهر إلى 



ية بيسموهم لكن في ناس تان..  ريال 100 إلى 20يتراوح في العادي ما بين  بقشيش ندفعوي
!!دول يا والدي العزيز بيدفعوا بالدوالرف.. ء الكرام العمال  
.. حد القواعد األمريكية في قطربأ" شيليز" في فرع تعملنها آانت ألي البنت المغربية  و حكت

و .. في القاعدة مريكي آبير أوطبعا في مجمع مطاعم .. مش فاآرة " العديد " وأ باين في السيلية
التيبس بتاعهم علشان من شيم الكرام  و.. ريكان طلعوا آرام فعالط األمالحقيقة العساآر و الضبا

!!! دوالر500 دوالر إلى 50فبيتراوح من   
.. و الدمعة فارة من عينها ووشها وارم من العياط " لونوتر" آافيه البنت تيجي  طبعا لها حق  
معذرة ليه بيعطوآي بقشيش آبير آدة؟:  المهم سألتها   

لي و بأعامل العمالء بحب و بأخدمهم و أنا بابتسم و باجيب الطلبات ما أنا أصلي بأحب شغ: 
.جري  

صدقة زمااااااااااااااااااااااااان= إذن اإلبتسامة    
  دوالر  تيبس500=   االبتسامة اليوم 

.مش  بتمشي زي العسكري ..  و بعدين البنت بتجري   
papi 

..  تسيبني على عمايا الزم..  حتى لمح وأ.. طب ما آنت توضح.. ويأ ده الواحد مخه طلع تخين 
. االبتسامة هي نوع من اإلسترزاق األنثوي  سنين إناستنتج بعد  

 
 صدقني .. اللي ما بيفهموش قيمة أهلهم اال لما يكبروابناءي األذفهم مني ان و اهللا الواحد خايف ت

تذآر مواقف وافكر فيها يعني أ.. لصورة بتوضح اآتر للبعيديمكن ا.. رثبس األن أآ.. آنت مقدراك 
.ستغرب جدًا أو  

 من النوع لستمع إنك .. و تتبسط.. غلبت وليد تساعدني في لعب الطاولة إذا  أستغرب انك آنت 
 نتأ:لي قلت. . لما استفسرت منك عن سبب انبساطك و مساعدتك ليو.. اللي يفرق بين أوالده

 وليد أقوى منك و مالحظ أننا  أو.. عي أقف مع الصغير و أساعده طبيبنت و أصغر من وليد  و 
و .. آنت وقفت جنبه هو .. و لو هو آان األصغر .. فالزم أقف جنبك .. أآبر و بيلعب أحسن

.اتبسطله هو  
 

 برضه -اهللا يرحمه-اي  برضه آتمت نظرتك السعيدة لما غلبت انكل عاطف ذا أستغرب لما افتكر 
حاولي ما : ي ل  قلتلكن.. ي حاجة حتى لو بسيطةلي في أ نا متأآدة انك بتفرحأو.. في الطاولة

ن إ حز في نفسهمو يأموضوع ده ممكن يضايق الكبار منك ال..  والدك  في سنتغلبيش راجل آبير 
.بختهم وحش حتى في لعب الطاولة مع العيال  

  مع و خصوصا.. استغربك جدا انك آنت حازم لدرجة القسوة و طيب لدرجة الرحمة الشديدة 
ي عشر سنين مش صار ل.. سبحان اهللا.. تمارضفي الفكر احيانأ ن جعلتنالدرجة آانت .. المرضى 

 حتى طباء و قد توطدت عالقتي مع األشفى اصبح سنويدخولي المست.. محتاجة اتمارض 
.أصبحت وثيقة للغاية هاهاهاهها  

 
تك على مداوم تفرق بين غضبك من محامي أفاق و عرف آيف آنتأال ..  نأني الى اآل تخيل

 على و حرصك ..سرتها آلهاأوخطيبها و ة بالمستشفى و تعاطفك مع والدها المريض زيارة ابنته
.ك لزيارة مريضة لم التق بها في حياتي اال على فراش المرضمعاصطحابي   

.ده يبقى اجحاف حقيقي..من المستحيل اختزال تربية سنين في سطور.. تعرف حضرتك  



 سمعناك ماعلمناه مت ماير مث بكثرتعلمنا من اللي شفناك عملته اآااآيد حضرتك عارف ان احنا و
.قلته  

او وال ليك في أي مكيفات .. تدخن لم  نراك نا  الن عدم التدخين صعب على وليدلم يكنف* 
الرياضة و النظام و الشغل و التواصل و صلة الرحم و مساعدة مخدرات  لكن شفناك مداوم على 

.ي مش نظريآل ده شفناه عمل.. الناس  
على وجودك في .. ني لم اشكرك آما يجب على آل شيء أ.. اذا آان ينقصني شيء آبير فهو و 

و على .. لى تَحريك الحالل في تربيتنا ع.. على وضعك لنا في اعلى قمة اولوياتك .. حياتنا بقوة 
افضل من مامي هي اختيار مامي  و على اختيار اسماء حسنة لنا و على حرصك و ثقتك في  ان 

.ستعلمنا  ديننا  
 

اوقات مشاهدتنا للتلفزيون مع بعض و متابعتنا لتمثليات الساعة ..  افتقد  آل ذآرياتي معك
 ..احالم الفتي الطائر .. علي بيه مظهر .. ميزو .. بدًأ من مسلسالت المشربية .. السابعة و الربع 

.. عائلة شلش .. شرارة .. أديب .. ام ياأل .. عائلة الدوغري.. زينب و العرش..حنفي الونش
بابا عبده ..دموع في عيون وقحة .. دآتور محمد و أخواته البنات.. صيام صيام ..دعوني أعيش 

رأفت الهجان و الرجل االخضر و بايوننج ومن  و ستيف اوستن و اوشين .. الشهد و الدموع .. 
لصفراء و صوت الموسيقى و الرولز رويس ا"و ماك جيفر و افالم نادي السينما  يوم السبت 

و ..و نزولك للصالة في الجامع يوم الجمعة و بعدين نروح النادي نتفسح" سيدتي الجملية
.سفرياتنا مع بعض و آل الحياة الحلوة اللي عشناها مع حضرتك  

 
Papi 

وآان قرار .. األولى و التانية.. اول عن أخر محطيتين ..  تعرف  الموضوع زمان آان بسيط  
 المحطة ال يتم بسهولة الننا الزم  نقوم بنفسنا و نغير المحطة و نعمل بتاع تالت اربع تاآات تغيير

يعني حضرتك آنت خايف علينا .. توحشت الفضائيات و الموضوع بقى هيصة .. لكن  النهاردة .. 
ض و عامل ريستريكشن على ايه اللي المفروض نشوفه و نقد لعرو.. من القناة االولى و التانية 

..و الكالم الكبير اوي ده.. غير ذات قيمة   
لنت و ا.. ر ثمحطة و اآألف و الدش فيه بتاع ..  خالص  اآيد حضرتك عارف ان الموضوع فلت

!؟اطب هاعمل ايه مع محمود و دان.. فيها بتاع مليار موقع   
 

هي .. بيحبها جدا "سبيس تون" يقصد" تاتووون" شبط في محطة ي محمود اليومين دول بدأ
لسة .. لغريب بقه انه بيمووووووت في قناة دبيا.. آم العنف اللي فيها شديد جدًانأمشكلتها 

 بصراحة احسن من انه لكن.. خبارمع ان فيها ا.. دلوقتي عمال يقلي اقلب المحطة و اجيب دبي 
. ولو ان االخبار برضه فيها عنف.. يشوف الهلس اللي في باقي القنوات   

 
.ناة دبي؟ بيتهيألي بيحب موسيقى الشارة بتاعتهاتفتكر ليه بيحب ق  

عموما اهي افضل ما نقلب  محطات تانية فتيجي مغنية و ال رقاصة من عينه  روبي او هيفا او 
.نجال و بوسي سمير  

 الموضوع شكله باظ
 

Papi: 



 
ص حضرتك انا بقيت ب.. ، و فلت من ايديهمباظ خالص..  ك الموضوع  شكله باظ عارف حضرت

مع ان في .. تبني الفاعل للمجهول.. اللي لما تيجي تشتكي من وضع معين .. م زي الناساتكل
ده عيني عينك .. ستتر ي لم يعدعموما الفاعل اليومين دول .. للمجهول من يبنى الفعل هو ..اللغة

مش عاجبك .. و عادي تالقي وزير اعالم يقلك .. و على عينك يا شعب و جهارا نهارًا يا حكومة
.و وزير ثقافة يهاجم المحجبات و يساند الموديالت! ب المحطةاقل  

 
!خالق القرية يا عالمأدي    

 
و يقولولك احنا ناس شرقيين و ..  يعني زمان آان الناس صحيح مش مقياسها الدين و ال الشرع 

 اصبح دلوقتي بيقولوا العالم.. ننسى بقه الكالم اللي عفى عليه الزمن .. ال .. في عادات و تقاليد
!طيب هي دي اخالق القرية يا عالم. . قرية صغيرة  

 
المشهد الساخن مؤثر في  .. المخرج عايز آده :  الممثلة من دول تقلك  المهم آان زمان تسمع

و انا ال امثل االغراء الصريح و لكن االغراء المحترم .. و سياق الفيلم يستدعي.. حبكة السيناريو 
.. يعني مصطلح اإلغراء المحترم موجود من أيام هند رستم و فاتن حمامة .. و دول آانوا 

الممثلين بتوع زمان اللي .. و تصدق.. بيتباهوا انهم بيقدروا يقدموا إغراء بالنظرة و بالخطوة
 بتوع - الغير محترم– هما الي بينتقدوا ممثالت اإلغراء - المحترم–آانوا بيقدموا اإلغراء 

!اليومين دول  
"فريندشيب آيس"   

 
اليومين دول الموضوع مش محتاج ال حبكة و ال .. و اهللا حاجة تكسف ..  طب اقول لحضرتك ايه 

لك  مبتدئة تقلتسمع مؤدية او ممثلة او راقصة . .و عادي جدًا .. مخرج عايز آدة و ال أي حاجة
دول بيسلموا على بعضهم في .. و من غير انتشار !ضروري اقدم تنازالت علشان أنتشر.. 
"فريندشيب آيس" و بيسموها .. حضانامج بالقبالت و االالبر  

 
 دعارة موسيقية

 
و سمعتها ..  طب تصدق حضرتك انهم بيطلعوا اشاعات على نفسهم علشان مزيد من الشهرة

يقوم الكليب يعدي في .. المهم عملت آليب مع مغني ما.. ممثلة بدأ نجمها في األفول.. بودني
..ما يصحش.. عيب .. صمت  
ت الست طلعت على نفسها اشاعة ان في قصة حب تجمعها مع المغني اياه  علشان  قام

فتقوم تطلع في الفضائيات و على .. فطبعا هيسألوها .. الصحفيين بيموتوا في االخبار الهايفة دي 
 من  النيل التي تريدو بعدين تكذب االشاعة المغرضة.. اخبارها تمأل الصحف واغلفة المجالت
 و تتوعد انها ستقاضي آل من تسول له نفسه ان يشيع عنها اخيار آاذبة و شرفها و تهدد

!!عجبي  
..ما تصدقوش األقالم المغرضة الغير شريفة.. هم  ل و لما يسألوها تقل  

!مع ان هي الي مطلعة اإلشاعة على نفسها..  ال حول و ال قوة إال باهللا   



 
" استضافت مذيعة برنامج .. ثنين الماضي يوم اإل..  خلينا في الواقع.. سيبك من اإلشاعات * 

المهم .. بس اصلهم  آتروا .. غريبة ناسية  مع انها مشهورة .. اسمها ايه .. ناسف لالزعاج 
مهما اقول لحضرتك اد ايه آان صريح و .. الراجل قال آالم .. استضافت الملحن حلمي بكر

. دي بقت دعارة موسيقية..و قالها بصراحة .. مستميت في الهجوم على أدعياء الفن  
 

!؟م غوانيأمغنيات   
 
" مغنيات أم غواني"  أسمه القطرية"  الشرق" آتبت مقال في جريدةتقريباتخيل انا من سنيتن  

المهم  اعترضوا على العنوان.. جيه حلمي بكر و قالها بالمفتشي..دعارة موسيقية.. و علشان 
حدة طالعة في البانيو و المخرج حاطط رقم لما تشوف في آليب وا: يؤآد آالمه قال ما معناه

ده يبقى اسمه ايه؟.. تليفونها في خلفية المشهد   
سبحان  اهللا راح زمان اللي آان المخرج فيه بيتحايل على المشاهد الخارجة ، فيقوم عامل صوت 

.او اغنية المشاهد و يفصلولها سيناريودلوقتي  بيعمولوا .. رعد و برق   
 
 

دأ يظهر الرعب من سحب البساط من الفن المصري و االعالم المصري بشكل بو بعدين في مصر 
مما جعل الصالحات دول .. و المذيعات اللبنانبات عاملين  صداع مزمن للباقيات الصالحات.. عام
..نكون او ال نكون..  مالبس التقوى و الصالح و قالك الزم ننافس نيخلع  

  
و نفسي تكون اتبسط ..ي باحس و انا باآتبلك اني معاك ما انا اصل.. اعذرني اني طويلت عليك 

ديدو مامود : هو آل شوية يشوف صورتك و يقوللي.. اني سميت محمود على اسمك   
 و تالعبهم و يفخروا بك و عيدي و تربيهم مآان نفسي تشوف اوال.. ياااااااااااااه .. حتى دانة 

انك مغروس في دمهم و محفور في  و ثق..  ان هاربيهم على حبك لكن.. يعتزوا بوجودك
.مالمحهم و عارفينك جدًا و هيعرفوك اآتر آل لما يكبروا  
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 و هيفضلوا يعيشوا ااحفادك عمر و محمود و عليا و دان هتفضل عايش فيا و في وليد و في  
و هافضل .. لكل وان شاء اهللا دعائي يص.. لك طول ما انا عايشة انا هافضل ادعي ..بقيمك 

.و ان شاء اهللا ربنا يوصل عني هداياي.. هاديك في عيد ميالدكا  
 

بادعيلك زي ما آنت ..  ربنا يجمعنا على خير و يقرب البعيد و يرحمك برحمته الواسعة 
و .. ألم  ااشكرك علشان عرفتنا قيمة األب و و ب.. و باشكرك على آل حاجة عملتهالنا.. بتدعيلي

و على آل باب اتقفل بشدة و انا ..  صوت ِعليت على حضرتكعلى آل نبرة.. بالوم نفسي جامد 
.. لك او قلتها في سري   اتقالت لحضرتك حتى لو مكنتش سمعتها "أل"ماشية زعالنة و على آل 

 خالفتك فيه و على آل امر عصيتك فيه أيآل رباندم على .. و باندم على آل برطمة برطمتها 
. .لمجرد العصيان و طلعت حضرتك دايما صح  



. .باندم على الجواب الي عجبك مع انه آان طويل .. ما قضتهاش معاكباندم على آل لحظة 
آل على و..  اغلى كوننفسي آانت ت.. بتك على الهدية اللي عجو.. فتمنيت انه آان يبقى اطول 

 اه لو.. أه لو آان في وقته..  بأندم على أن الندم مش في وقته ..حاجة و أي حاجة ضايقتك فيها 
  . آل واحد يلحق ما يندمش

اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم .. اللهم ارحم والدي برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين 
اللهم أرضني فيه و بلغني رضاه و ..  األعلى بدون سابقة عذاب او حساباللهم ادخله الفردوس,

.. ألحياء و األموات يا رب العالمينآرمين يا رب ايا اآرم األ.. ي السالم و المحبة بلغه مني و عن
.امين.. المسلمين أجمعينو أمهات اللهم و أباء   

 
 ابنتك 

 داليا الحديدي
  قطر-الدوحة
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 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج .. كثير فستعني لك ال-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر ائل  هذه الرسآثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءأن تجمع قريبًا في آتاب على إلى بنفسي        

 وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة 
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك .. و معارف من الواقع أبعث بها  ألشخاص فكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواأبتكرة نوعا لشخصي و العام فكرة مالذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل كنها ال و ل..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها



 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
قع حياة و قد تكون تجربة تدوين لوا ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

آتب بشكل تي قد اوعند الكتابة لصديق.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
سوى أني و ..  على عنوان بريد أي قارئعرف آيف حصلتأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
لرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل ا

"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
========================================= 
 
 
 

 الرسالة الرابعة
لما آان.. حيث أن  

:جدو ختيار  
:أحلى و أطيب أنكل و ديدو  في دنيتي   

:المارون جالسيه .. حماي اللذيذ السكرة  
 

. مكانتك في قلبنا آبيرة جدًارك ؟ طب ما حضرتك طول عمرك هتفضلو ال آده بأآب..  أقلك جدو  
 



سم إننا بناديك بأ شعرعلشان ن" ديدو ختيار "  حضرتك اسمك أنا مفهمة محمود إن.. على فكرة
  :و يقوللمدرسة ل عند ذهابه  ايهو بعدين شوف بقه فرحتك حتبقى. .ما اتندتش بي من حد قبلنا

"محمود ختيار " سميأنا إ ☺ 
 

و مش القي حد .. طبعًا حضرتك عايش عصرك الذهبي من غيرنا.. أما أشوفك ..بجد وحشني 
 لغاية ما -األوالد أنا و-راكو هنقعد نجري و.. لك جاين.. اصبر علينا.. عد لما سافرنايغلس عليك ب

!نرحمك لن..على نفسك و إذا وقعت في إيدنا و تقفل  ..تستخبى منا في األوضة  
 

 من هواة  عارفة انك مش حمل رغي و آمان مشأنا.. نفسي تقرأ رسالتي .. شوف بص أما اقلك
. عشان خاطريبس.. الكمبيوتر و النت   

اقعد أريق ماء وجهي زي  و!ءة رسالتي؟أقرلك ليتحايل عهو انا حأ.. هو ايه اللي عشان خاطري
..  طب د أنا قلت أآتبلك- ًاابد-عشان تيجي تزورنا في الدوحة اتحايل عليك  فيا لما ما بتعمل

ل حماتها و عمالة تراسهي ليه  طول عمرها ما بتعبتليش و: لحسن تزعل مني و تقول  في نفسك
و بعدين أنا عايزة حضرتك تسمع آالمي أقولك .. يعني شوف هأعملهالك جميلة.. تنسى حماها

سي قلب قأ.. ماذا و إال ..حاضر تقوللي .. تيجي قطر.. شمال يبقى شمال.. يمين يبقى يمين 
طب أقول إيه .. لج آده ليهو بعدين أنا مش عارفة حضرتك معص.. محمود و دانة على حضرتك

.. طب يرضيك آده.. مشي حماياألهم مش عارفة ل اقو.. في المجتمعات لناس ل  
 

من ساعة ما حذرتهم من  "بيبمبكوش معايا و ما  " سلسين ازاي أصبحواشوف مامي و تانت 
تانت ما بيمانعوش لما اقلهم وو مامي .. لو ما سمعوش الكالم " آارت األحفاد "سأستخدم ني أ

.مال ليه حضرتك مش راضي تنصاع لطلباتي أ.. يجوا يزورونا في قطر  
.أيه الخيبة بتاعتي دي,, الواحد مش هيعرف يمشى حماه على مزاجه اليومين دول..  اهللا  
☺ 

لك خفت تزعل عشان طول عمري بأآلم تانت  ما أنا قلت.. ما تستغربش إني قلت اآتب لحضرتك 
 أنا لكن.. و دي مش أخالقك..صحيح حضرتك مش من النوع اللي بيقول اشمعنى .. و أراسلها 

انا بأموت في .. شوف آالم في سرك..  و بعدين إحنا نطول نراسلك ..حسيت إني نفسي أآتبلك 
أنا صارحت و.. ما آنتش هتفلت من إيدي.. نونو بصراحة لو آنت شفتك وأنت صغ.. حضرتك

.. رضه ابنك ب.. على آل حال..بس هي افتكرتني بأهزر.. منها تانت إني آنت هأخطف حضرتك 
. بس حضرتك حتة برلنت نادرة و اهللا24هو صحيح عيار ..  من ريحتك  

 
عاملة ايه؟ و صحتها اخبارها  و إزي تانتي.. سكر و الضغط ايهو أخبار ال.. عامل ايه  يا أنكل 

نا نفسي حضرتك أ..و بعدين نقيس السكر نالقيه ضارب.. ايه؟ اوعوا تكونوا ملخبطين في األآل
بيغلوه مع الحلبة و يشربوه على الريق " حرجل سوداني"آتور في عشب اسمه تستشير الد

.. بس رجاء استشارة الطبيب قبل استخدامه.. علشان السكر ينزل  
 عزمت تانت فين في الفالنتين يا أنكل؟

أيام مبارآة   احنا داخلين على شهر مفترج و .. باقول لحضرتك ايه.. ربنا يطمنا عليكم يا رب
.محترم علشان تانت تنبسط منك" آادو" جهز.. مش عايزين تطنيش ..  على األبوابوعيد األم  

 



لها إن   قلت و"آبرت "شكلك.. عزمت تانت  فين في الفالنتين؟.. و اعترف يا أنكل "إر " قللي و
.أنا بافكر اصطاد في الماء العكر و أوقع بينكم.. ها دي أعياد الفرنجة ومالناش دعوة ب  

 
ما :"لها  و قلت.. و يامة قومتها عليك.. إني أسفنت آتير بايناتكم.. لك عايزة أعترفأنا.. بصراحة

.. بس تخيل .. دهههو دافع مهر اد ايه علشان التعب اللي بتتعبي.. تخرب ما تعمر.. تسكتيلوش 
حرام يا دوللينا و تقعد : للي  تقوم تدافع و تحن و تق.. هاجمأو آل لما انا .. هي آانت تضحك

.و اطلع انا الوحشة في اآلخر.. ر لك الحلو آلهتفتك  
في " الفالنتين " آويس ان حضرتك ما عزمتش تانت  في.. و عموما .. خالص نطلع منها إحنا
و ما تفتكرنيش .. و عشان اثبت لحضرتك نوايا الحسنة في جوابي ده.. أي مكان برة البيت

بس قبل ما احكيلك ..  و يعزمهم في الفالنتينهاقلك ايه نهاية اللي بياخد مراته و أوالده.. بأتهكم
:نفسي اقلك" الفالنتين " على مصيراللي بيفسحوا اهلهم في  

 
.. الرهيب الي تانت بتعمله آلو اللمة الحلوة و األ.. البيت وحشني ..وحشني آلكم .. وِحشني أوي

محمود بيحب الجوافة و نقعد نقلك .. الفاآهة الجميلة اللي حضرتك بتجيبها لنا و بتنقيها بنفسكو
فتنزل تشتريه . .محمود نفسه في مش عارف ايه ..  ة  اآبر صندوق جوافلهشتري فتنزل ت.. 

.سم االحفادإمش بأقلك إحنا بنستغلك ب ..جري   
 

و وحشني تجهيز .. المعادي و وحشني المشى الصبح في  ..  و وحشني آلكم.. تاني وحشني 
رض امام و األ.. ستفتح بالقرأن على المحالت و هي بتو وحشاني  الفرجة.. لزيارتكمنفسنا 

.يا اهللا زروطة بزروطة.. ما تفهمش ليه.. اهيالمحالت مرشوشة علشان البياعين دالقين م  
أصل هينضفوا .. أنا بأقعد افتكر منظر الكناسين الصبح و هما ماسكين المقشات  بيأس..  تعرف

 إيه و ال إيه؟
.. و ابنهم في الوسط .. هو مرآب مراته وراه في الموتوسيكل وو أتخيل منظر الموظف من دول 

 ايه؟  باين هو الموتوسيكل العائلي ده اسمه.. و بنتين تالتة مقعدهم في ملحق الموتوسيكل
ها شبه شكل" الند آروزر" ةسيار في أسرتهسرة القطري بيشحن هنا رب األ.. تريسيكل

و " الفريش" الهواء الطلقب بالتمتعلة ائلعح لسمهو التريسكل بيأ.. يا اهللا.. الميكروبصات
.لناس تلتحم بقوى الشعبسمح لاألوتوبيسات برضه بت  

من شهر فات و ال سنة ؟.. من اد إيه آنا هنا   
نية دي في البلكونة  عند وحشاني سماع االغ.. من شهر فات و ال سنة .. من اد ايه آنا هنا 

استنوا شوية : و تانت تقعد تقول.. بعد الغداء  زجاجشرب الشاي في فنجان وحشني  و..حضرتك
ن أل..  واحشني رغيي معك و محاولتي استنطاقك و.. الشاي بياخد الحديد من الجسمعلشان 

 انا بأحب أرغي معك و لكن ..ي بقيت انطوائية جداأنو تخيل مع .. هادي جدا.. صراحة حضرتك ب
انجلترا و شغلك في  إسكندرية و العراق و بأتبسط جدا لما تقعد تحكيلي على أيام  دراستك في 

بين و ذآريات المحاميين النصامانيا و فرنسا و مشاآل العمارة والجزائر و لبنان و سفرياتك ألل
متك ما بتضايقش من نكشي ليك آل شوية ؟ذب.. ياسر و هو صغير  

 
 ..  الدمياطيعيالتابي المخ و الكبدة بتاع الشرقاوي والفول و الطعمية بتاع الشبراوي و وحشن

تاع أمير الجمبري بو السمك و.. رع القصر العيني بس أبو شقرة ف والطرب والكباب بتاع شاآر و
و .. يم بتاع صابراأليس آروالبليلة والعاشورة و.. و الحرية و خريستو اسماك الجندوفلي و



 صالح الدين بتاعت" المقال"السوبر اللي مش باالقي زيه غير في  آشري العمدة واللب األبيض
بيبقى آبير بس مختلف خالص عن ..  اللب هنا في الدوحة بيستوردوه من لبنان".. العبد"و

.المصري  
وا  بيسم.. عارف حضرتك .. الترمس على الكورنيش السوداني و الحمص و"زةأأز" وحشني 

!عارفة أعلق بصراحة مش ..فسدق العبيد..بيسموه.. نا اقلكأ..هنا الفول السوداني ايه؟  
 

 و آمان  و طعمها بقى صعبجدًامع انها بقت تعبانة "  آوك دورمؤمن و"وحشاني سندوتشات 
. بقه غية"الدلفري"ل  اصلكن.. غالية   

االخضر في قهوة الفيشاوي في  و شرب السحلب والشاي" بسمة"بلبن بتاع وحشني الرز 
.الحسين   

-عارف زمان  .. د مكان للرآن نج حتىوحشني طوابير الجمعيات و الفران و اللف و الدوران 
جاي  هو :لها قولو..  لو العسكري جيه ..يقوم يقلنا..  آان لما يرآن صف تاني -بابي اهللا يرحمه

على  للي نناديإحنا انقوم .. ملطوعين في العربيةن زعالنين انه سايبنا  علشا–فانا ووليد .. حاال
ممكن ..  و راآن غلط ..ن فترة و إتاخربابي مشي م.. على فكرة يا أنكل : له العسكري و نقل
.آنا اشرار جدا يا أنكل..  و إحنا نتغاظ.. الغريبة إن الراجل يضحك و ما يكتبهاش.. تاخده مخالفة  

 لقضاءد اذن ساعتين من الشغل  علشان  موضوع ان الواحد ياخ على فكرة انا مش مفتقدة
و ما .. على الموظفين " آعب داير" لففيضيع اليوم آله على ال.. في المجمع و ال غيرهمصلحة 

.يقدرش يرجع الشغل فيتخصم اليوم آله  
!القطريين مناخيرهم متكلفة  

تعرف البخور هنا ..  و البخور ..وحشني المشي في الصاغة والغورية و شرا الكالم الفاضي لكن 
ناخرهم م.. القطرين و اهل الجزيرة العربية آلهم ..موضوع تاني خالص ..  والخليجفي قطر
.. على مناخيرهم  صرف   المهم فعال هنا  بيصرفوا-فية  التعميم غلط بس لزوم اال–متكلفة 

و ثمن جرام العود .. التولة دي بتاع خمسة جرام.. البخور و العود هنا بيتباع بحاجة اسمها التولة
 التولة في  "وهم"سعارها أف.. ما عطور دهن العود هنا أ.. غلىألف ريال و في المعتبر بيصل أل

.. اصلها من آمبوديا و ..  بااللفات.. بيت العود و العنبر و العطور ..محالت عبد الصمد القرشي
.مش أي أي..  ده عطر الشرق  

عود ..أسرار..آشخة..فنار".. العود الملكي" ايعني يسموه.. أما أسماء البارفانات  فتجدها فخيمة 
.سيبك .. هو ايه اللي جاب السيرة .. همالم..العنود..دانات..أمواج.. مكة الملكي   

 
وحشاني الزينة و الفوانيس اللي بتمأل الشوارع من أواخر شعبان لنهاية رمضان في ميدان .. اه

نظر زحمة شوارع القاهرة في وحشني م..االسماعيلية و صالح الدين و الحسين و القلعة وشبرا 
وحشاني  و ل المدفع بخمس دقائق و منظر نفس الشوارع  و هي ساآتة و فاضية قبرمضان

المراآب و و وحشني النيل و المعديات و.. رموحشاني القلعة و اله.. مطبات الشوارع و إشاراتها
.وحشني صوت المترو لما بيمشي و يهز العمارات في مصر الجديدةو  ..الفاليك  

 
"مسيحيين شبرا"وحشني ..بأمانة  

ي تقدر تعرفهم من طريقة الل" سيحيين شبرا م"  وحشني جدا  - بأمانة و من غير تهكم–و 
البسين فساتين سودة و الستات دايما .. لو ماشيين في جاردن سيتي حتى .. حلفانهم ومن شكلهم



المسيح " بأمانة و بعضهم يقول و: و الرجالة بدل لما يحلفوا يقولوا.. بيضأشعرهم قصيرو لونه 
" الحي و العدرا  

 و آبار رجال الدولة لوليمة ضور المفتي و شيخ االزهري عن حوحشني سماع الخبر السنو
العزومة رسخت معاني الوحدة .. خالص بقه..  األنبا شنودة في رمضان قيمهافطار اللي بياإل

.من االهتمام بالشكليات ال ده أنا بأتعجب ..  أوعى تفتكرني بأسخر ..الوطنية بين عنصري األمة  
 

وتخيل .. مسلسالت و البرامج الهايفة بتاعت رمضان على ال- مع العيلة -وحشني الفرجة 
:اللي على وزنالبايخة اللي حفظناها و.. مكررة وحشاني أسئلة المذيعات ال  

ً!يعني هيزعل مثال..ايه شعورك  لما حصلت على جائزة احسن ممثل؟  اين ترعرعت سيدتي؟  
م؟ى آواليس الفيلحكيلنا علممكن ت إبه أآثر موقف محرج تعرضتله و أنت بتصور الفيلم؟  

 إيه هي أسباب غيابك عن جمهور التلفزيون؟
أصل التلفزيون بيحرق الفنان:  تقوم تقول  

هو أنت اتجهتي للتلفزيون بعد : تقوم المذيعة الغلسة تقلها..  و لما الممثلة من دول تعملها تمثلية
..يش تنفعيراحت عليكي و ما بقت.. يعني يا عجوزة يا آرآوبة!.. ؟لما السينما  هجرتك  

 هل تهتمي بالرد على الشائعات؟
.و بعدين الشجرة المثمرة هي اللي بتترمي بالزلط.   ال طبعا  

..او ايه مواصفات فارس احالمك؟  
انا عايزة واحد يخطفني على حصان ابيض..  تقوم قايلة  

و .. عتبقى أنف" آريسيدا "و ال حتى " تويوتا آوروال" بإزمة مش حتة.. فارس إيه و بتاع إيه
.بعدين بنفس ثمن الحصان تقريبا   

 لماذا لم تتزوج بعد؟
 ابحث عن بنت الحالل

 هل الزواج يعوق الفنان؟
 الزواج استقرار للفنان

  و لو الفنانة او الفنان متزوج
  هل ندمت على عدم انجابك؟

  فاالجابات تتراوح بين 
فنياصل الفن  في دمي و أهم من أي شيء و  أنا  أحب أضحي من اجل   

: و لو  الفنانة مخلفة تقول  
 الفن سرق أمومتي 

 و هل ترحب بدخول ابناؤك عالم الفن؟
 انا اترك لهم االختيار

 آيف تتعامل زوجتك مع المعجبات؟
..زوجتي صديقة معجباتي  

  ..المذيعات دول ما بيتكسفوش و هما بيسالوا االسئلة دي.. 
 سعيا القناع المشارآين بمداخالت.. لمذيعينبيهاتوها االي " المهاتية" اه و نسيت أقلك على

ك ن المشارأل.. و الموضوع ده شبه مستحيل .. ون في من التلالتحدثصوت التلفزيون ولخفض 
. . هو بيتكلم في التلفزيونبيكون هيموت علشان يسمع نفسه و  

و و يضيع وقت البرنامج في مهاتية .. عمر ما حد بيسمع الكالم و الزم نسمع صدى الصوتو
.آالم فاضي  



 تعرف هما الزم يكتبوا في ..على الهلس ده  عشان بنتفرج إحنا اللي غلطانين– بصراحة – بس 
.ون هنقفل عليه الخط و ستلغى مشارآتهزيأسفل الشاشة ان المشارك اللي هيعلي التليف  

هو الواحد بقه شرير اوي  آده ليه؟. . فكرة جهنمية   
 

أي برنامج بيبقى صوت أو أي  وش و .. اهو.. القعدة بتبقى حلوةبس .. سيبك انت .. اه يا انكل اه
.لزوم التسالي.. زيطة و السالم   

 
.و الموالت و وسط البلدونات المضروبة  في مصر في روآسي وحشاني االوآازي  

و مفتقدة جدا عزومات ..بيأذن لصالة المغرب بعد المدفعوحشني سماع صوت الشيخ رفعت لما 
.. عيد االشاعات اللي بتطلع في مصر وخصوصا قبل الراديو على الفطار وان  و سماع الرمض

و إشاعة موت عمرو خت وزير سابق أفاآر اشاعة يوم القيامة واشاعة جواز احد الرؤساء من 
!دياب و اإلشاعة بانتشار الحرية و الرخاء الي هتعم مصر مع حلول األلفية الجديدة  

 
و ..  الصبح للصالة في جامع سمير وهبة اللي جنب المطافئوحشاني أيام العيد في مصر و نزولك

 الزيارات العائلية و نشتري البمب و يبدألواحد يلبس لبس العيد و بعدها  الغداء الجماعي و ا
أنا ما آبرتش و .. بأقول لحضرتك إيه .. ن الواحد آبر على العدياتأو لو .. الصواريخ و العديات

..:)ال حاجة  
 

 و هو عبارة عن "الجريجعان"و في الخليج اسمها . .حاجة اسمها الكرنكعوه هنا في قطر في 
هم عطيد بيلفوا على البيوت و الناس تاالوال. احتفال لألطفال  في النص التاني من رمضان

الحلويات " ريال في محالت 200آيلو الكرنكعوه وصل ثمنه  .. مكسرات و حلويات
خلي األوالد ..يا اهللا .. بيكون أغلى " باتشي "و "ا أوبر"و " البتيل"و في "..  السويسرية

.يفرحوا   
 

نا و إحنا مسافرين و أنت  و انت طاير من الفرح و توديعك لواحشني استقبالك لينا في المطار
.ماسك دموعك بالعافية  

 
و وحشتني مصر الجديدة.. وحتشتني مصر آلها  

الشوارع في الصبح و أغنى"ريحة "  و اقعد افتكر  
  الخير يا مصر الجديدةصباح

  صباح الخير يا مصر البعيدة
  صباح الجرح ع المكشوف
  صباح الدبح في المجروح

  صباح ممسوح
 و دموعه نازلة مفتفتة
 شبه فتارين وسط البلد

 وسط الشتا
مش آده يا انكل؟.. شكله آده أحمد فؤاد نجم..  مين اللي آتب النص ده  

..:)اه يا معارض .. جدا " نجم" انا عارفة انك بتحب   
 



مع إن شكله ما يديش انه اتولد في ..   تخيل احمد فؤاد نجم  ده  طلع راجل عجوز جدا 
مكوجي والعب آرة و .. غل في األول شغلنات تعبانة جدًا و اشت" أمي" العشرينات و آمان آان

عيب فيه رض الليس بغانا باتكلم عن أميته .. على فكرة.. و اشتغل آمان في السكة الحديد.. ترزي
الطين بيطلع منه قمح و إن قاع المناجم ..  من حكمة ربنا اللي بيورينا إنأتعجببالعكس د انا .. 

!!و إن السجون بتخرج شعراء.. بينتج منها ذهب و ماس  
   

.. قام قابل عمال المطابع..   نجم  لما اشتغل في معسكرات الجيش االنجليزي في فايد ..المهم 
 18وساعدوه في نشر دواوينه اللي إتسببت في سجنه ...نفسه القراءة والكتابةوآان بدأ يعلم 

..سنة من عمره   
حوش "لسة مصمم يسكن في حجرة متواضعة في حارة .. بعد لما بقه نجم..  الغريب ان نجم 

"شعب فقري"ما هو من الشعب الفقري اللي آتب  فيه قصيدة "..قدم  
  ايه اللي جاب سيرة نجم؟

ي آلب األميرذ.. يه ذآلب الست   
له لتانت عشان ما ل عذر تقولك مخرج و جدسأني  ألك  هاحكيلك بقه ليه قلت..  اه افترآت

..خرجتهاش في الفالنتين  
 

الحكاية .. موضوع آده لتحدث في ه في برنامج مستضيف" نجم"  آده شفتأصل أنا من أسبوعين
المهم الراجل ده عنده .. ناسبة الفالنتين  بم- موفمبيك –ائلته في فندق إن آان في  أب عازم ع

بنت صغنونة اسمها حبيبة .. آانت زي القمر.. اللي حصل أنها آانت تلعب في حديقة الفندق.. 
الكالب .. بوغريبأاسة وولف ضخمة من اللي بيعذبوا بها العراقيين في سجن كالب حرب ففوجئت

..ا هقطعتها و شوهت.. طنت علي حبيبة ن  
حكى فيه عن حادثة " آلب الست" علشان هو آان آاتب نص اسمه" نجم"ضاف فالبرنامج است

 من آرامة صحبته  آرامة الكلبنبس أل.. عض مواطن نكرة في الشارعآلب مشهور .. مماثلة
طبعا حضرتك عارف ان ..  العجينةني الشعرة مذ منها - الكلب و صحبته-فطلعوا.. المشهورة

.الكلب آان بتاع الست أم آلثوم  
:رف يا انكلعا  

 عذر جدبا". . نت محمد سرقت لقطعت يدهالو فاطمة ب"  آل لما أفكر في حديث سيدنا محمد
مش أم آلثوم بنت .. سمها أم آلثوم  بنت إبراهيم إألن ..  تعاقب الست أم آلثوم للحكومة إنها لم

.عليه أفضل الصالة و السالم.. محمد  
و .. العزيزت تحت أسنان آالب األمير ترك بن عبد يبقى أن تعرف يا حماي العزيز إن حبيبة وقع

علشان تلبس .. األميرة سماهر بنت ترك في مداخلة هاتفية مع البرنامج و طلعت.. وجهها إتشوه
وآمان طلعت أهل البنت جشعين و طماعين .. و طلعتها هي الغلطانة.. والدة البنت المصيبة

 في للقيام بهالعمليات اللي هتتضطر حبيبة  امصاريف الف دوالر 100الد  حبيبة طلب علشان و
.و المذيعة تالطفها في الكالم و تخاطبها بسمو األميرة .. وجهها   

 
ميرة و هشمت وجهها   لو آانت الكالب دي نهشت سمو األ- يا ترى-عرف أأنا بقه اللي نفسي 

 هتكفيها - الف100 مش – مليون دوالر 100آان هيبقى الوضع ايه؟ و آان .. الملكي السامي
!!تعويض؟  

 



و .. ترآوه .. اللي إذا نهشت فيه آالب األمير وجه طفلة .. ما أصعب العيشة في بلد ..صحيح 
حيوا نواميس أقصد قتلوا الناموسة و أ..  قتلوها..و إذا عضت ناموسة خد األميرة ..غلطوا مامتها

..أخرى تتماشى مع األوضاع األميرية  
 

..  و اه من النخب المثقفة دول"النخب المثقفة" بح يطلق عليهم  طبعا البرنامج استضاف ما أص
 و الزم  آالمهم   .. ماسك الوقار و الجديةيرتدون جدهمو ت..هما على فكرة بيتعرفوا بسهولةو 

"لما آان.. حيث أن " يدخل فيه جمل من عينة  
" هي عودة لألمام..  في الواقع  فإن السيبرناطيقة "  
"ن العولمة و الحداثة هي محاوالت التأصيل لدفع التهميش المرجعي فإ، في حقيقة األمر"  

"التبرير لردم الهوة يدفع للجنوح  نجو التشرزم االثنيإذ ربما  "  
"االبعاد الهرمنطقية في المسألة الجمعية  "  
"   المدمر    وتحّديات االستقطاب اإلقليمية   السيولة"  

"يم المحيطيعودة التأزبين الوثائق االنتقائية و "  
"بلورة التصورات اإلعتالمية الال محدودة"  
 

الناشطة  و تالقي ..يعني يقلك ناشط أو ناشطة.. و بعدين النخب دول بيتم تعريفهم بشكل غريب 
 و - لزوم القالب الجاد–يدها و نضارة آعب آوباية ول البسة بتاع عشر خواتم فضة في من د

الناشط و.. الناشط السياسي .. في منهم يعني.. لينو النشطاء دول مشك.. منظرها صعب جدا 
 انه ناشط فطبعا الزم المشاهد طالماالمهم ..و الناشط التطوعي. .و الناشط الحقوقي ..  االجتماعي

. انه خاملشعري  
  فعزك لن يدوم..ما دمت نفطيًا

 
م و مي  القاسفيصل.  في برامج دضيوفما ئ و دا"مجعلص" النخب تجد آالم هؤالء.. المهم 

.. و زاهي وهبة شدياق و احمد منصور  
اش دخل .. و هاتك يا غل و حقد في النفطيين"النخبجيين دول" استضاف شوية منفالبرنامج 

ليه .. يعني نفرض إن واحد من أمراء الخليج تصرف غلط.. فهمأ نفسي ؟بترول في الموضوع ال
! نفس الشاآلة نلعن النعمة آلها و نحكم على شعوب الخليج آلها إنها على  

:يعني لسان الحال بيقول.. لشماتةو بعدين من غلهم عمالين  يتوعدا با  
 "ما دمت نفطيا فعزك لن يدوم" و دي آلمة قالها شاعر بحريني اسمه عبد الرحمن. ناسية عبد 

.الرحمن ايه  
 

لكن ..  طب هو بيقول آده آنوع من التحذير لدول الخليج من اإلنفاق ببذخ؛ ألن النفط لن يدوم
: و آالمهم آان معناه" النفطيين" النخب المثقفة فشوا غلهم في الخليجيين و خالص سموهم 

.. انتم و آالبكم اللي بتنهش في بناتنا.. تفتقروا يا أمراء يا والد األمرا.. إالهي و انت جاهي
.. ومفي واقعة آلب أم آلث" آلب الست"الغريب بقه إن حتى احمد فؤاد نجم اللي آتب قصيدة 

ة في الوطن فنيمكانتها الل احترامًا ..ل يعني آ..  يجد عذر لكلب الست أم آلثوم اعترف انه ممكن
ي في ذشفت خيبة و تمييز ..  أمير سعوديلكن ال يقبل أن تنتهك طفلة صغيرة من آالب.. العربي

!هد  



راء من زمان و ما تفهمش ليه الشع..  إتقال في النفط و النفطيين- يا أنكل -آالم آتير أوي
!!بيتكسبوا من الشعر و يلعنوا من اآسبهم و ما آسبوا  

  يعني فاروق جويدة تسائل: من قال ان النفط اغلى من دمي؟
  

   ..ما دام يحكمنا الجنون
   سنرى آالب الصيد

   تلتهم األجنة في البطون
   سنرى الصغار على المشانق

ينهشون.. في صالة الفجر جهرًا   
 

 هو نفسه..و مع ذلك .. مش عاجبه أموال النفطيين.. يات فاروق جويدة يا أنكل مؤثرة أوي أب
" السقيا" خليج الست و في دول ال" جرير"في مكتباتمباعة بيتكسب من أموال مبيعات آتبه ال

دار يلة مبيعاته في مكتبات مدبولي و ير من المالليم اللي بيحصلها من حصثر بكثفي لندن اآ
.الشروق في مصر   

 
: اه يا انكل لو سمعت نزار و هو بيقولو  

     هجَم النفُط مثل ذئٍب علينا  فارتمينا قتلى على نعليِه
واقتنعنا.. وقطعنا صالتنا    

  أنَّ مجَد الغنيِّ في رجليه – هو بصراحة قال حاجة تانية غير رجليه
      أمريكا تجّرُب السوَط فينا وتشدُّ الكبيَر من أذنيِه

وألُف جباٍن  بيننا، راآٌع على رآبتيِه.. أمريكا ربٌّ   
   

و يعصتروها  يةبيدخنوا سيجار انجليزي و يشربوا خمور فرنس.. ي الشعراء امثال نزارغريبة او
!!لنا شعر يذم آل ما يمت للغرب بصلةا  ينتجوثم .. ساعات سويسريةيرتدوا في قرائحهم و   

و مفرداته  ..  إن نزار هو سفير الشعر بال منازع..كلأن تعرف يا   
Unique 
فضل شاعر في القرن أ الخاص و الشيخ الكبيسي قال عنه ق الكلمة و له قاموسهليعني بيخت
يظهر آان فاآر ان الخليجين " الحب و البترول"  اهللا يرحمه آتب قصيدة–.. المهم .. العشرين 

: هما  بس سبب الوقعة السودة الي احنا فيها  
َق وحوِل لّذاتْكفو.. تمّرغ يا أميَر النفِط    

فاعصرُه على قَدمي خليالتْك.. لَك البتروُل   
  

قد قتلْت مروءاتْك.. آهوُف الليِل في باريَس    
دفنَت ثاراتْك.. على أقداِم مومسٍة هناَك   

  
بعَت رماَد أمواتْك.. بعَت اهللا.. فبعَت القدَس    

 آأنَّ حراَب إسرائيَل لم ُتجهْض شقيقاتْك
   

.. ُس في دمها وأنَت صريُع شهواتْك تغوُص القد      
   متى تفهْم ؟متى يستيقُظ اإلنساُن في ذاتْك ؟



 
 يا خوفي ال نكون آلنا بنسترزق النعمة و نلعنها ونلعن !؟يا انكلالمتكلف ده شفت الكالم الكبير

.السبب فيها  
والده بدون  قاد سيارة -سنة16-حصل ان شاب .. بيومين " حبيبة "بعد واقعة.. نكل المهم يا أ

فنفس البرنامج استضاف والد هذا .. و هو نفسه إتهشم .. فقتل خمسة.. رخصة وبسرعة جنونية 
توفيق الدقن في فيلم صالح الدين لما حوآم على ب يفكرك.. هم  آسير ذليلمأما أجلسوه و..الشاب 

"إرحمني": خيانته فقالك  
ظمتك و فخامتك وسمو األمير و ال حتى ع.. و طبعا ما فيش بقه .. ربنا الي بيرحم..  ارحم مين
 مقر انه هو الراجل مسلم وو.. وق و تحت الحزام و فين يوجعكو تحقيق و جلد من ف.. حضرتك

بس طبعا لم .. ومستعد يدفع الدية و آل حاجة.. ابنه مخطئين و متحملين المسئولية آاملةو
..و طلعوا فيه القديم و الجديد.. تأخذهم به شفقة و ال رحمة   

  
هو .. نكل تفهم مني إني بأقلل من اللي عمله و ال بأهون من الجريمة اللي ابنه ارتكبها أ اوعى يا 

بس متضايقة من الكيل ..أبدًا .. أنا بأقول إن الراجل مش غلطان هو ابنه أو ما يتعاقبوش ؟
ية المعايير موتي و سمي موضوع ازدواج.. أنا أصلي.. الفقراءكيالين إذا ألمر تعلق باألمراء وبم

  .في التعامل و التحاآم و التظالم و التصالح
  باهللا من السلطان الرجيمذأعو

..قول أمين.. ربنا ما يسلط علينا سلطان يا أنكل.. السالطين أه من األمراء و  
و مرة آتب عن .. يستعيذ باهللا من السلطان الرجيم   آل لما يكتب قصيدة يقوم- بقه-احمد مطر

":آابوس " قصدية اسمهاوجه الحاآم  في  
.. قْم من نومَك.. الكابوس أمامي قائم  

   لست بنائم
   ليس، إذن، آابوسًا هذا
 بل أنت ترى وجه الحاآم

 هو إحنا ليه بنكره حكامنا؟
جد إال به  في شعب عربي بيحب حاآمت انشعريه بنكره حكامنا؟ أنا عمري ما هو احنا ل.. 

  االماراتيين آانوالكن..نوا بيحبوا شارل ديجول برده ين آا و الفرنسي- اهللا يرحمه-الشيخ زايد
.اصله آان ممنجهم عا االخر..بيحبوه الشيخ زايد من قلبهم  

 
 

آار السياسة" دخانيئ"جمال عرف   
:انت عارف حضرتك يا انكل  
 جمال مبارك ناوي يخلف والده الرئيس ول و مقاالت و آالم طالع إنإن في أشاعات اليومين د

لكن ..  و بصرف النظر عن صحة الموضوع من عدمه- بعد عمر طويل إن شاء اهللا-رك مبا
 التعليقات غريبة جدا

:طب و فيها ايه..  مرة سمعت واحد بيقول   
  بنت محمود يسن طلعت زي باباها ممثلة رانية  ما

  و شيرين بنت سهير شلبي طلعت زي مامتها مذيعة



بس برده .. ه وزير علشان بطرس غالي ماخلفش يوسف  غالي بن اخو بطرس غالي طلع لعم و 
!العم والد  

! و بن الكاتب الكسندر ديوما طلع آاتب رده  
  باباه و مامتهو حتى شريف بن عمتي طلع دآتور زيفعال  : له فانا قمت آملت 
اغلب اوالد الدآاترة بيتخرجوا دآاترة و  

 و ياسر طلع مهندس زي حضرتك
د مد اللي ورثها من جدو عبن مهنة تجارة الحديد من جدو محوارثي ا و أوالد عم مامي آلهم آانو

يحتكر الحديد في مصر" أحمد عز" قبل ما القادر  
  و  ابن سعيد عبد الغني طلع ممثل زي والده

"وش الكبرنون ب"يذطلع رئيس امريكا " نوبوش الصغن" و  
ة زي باباهم و شربوا ي في المدرسة طلعوا جواهرجيتيالختها صافي زم أو شيرين السرجاني و

.الصنعة  
  طلعت صيدلية زي باباها- زميلتي برده في المدرسة -و نيهاد بباوي 

والدها رانيا فريد شوقي طلعت ممثلة زي و  
 و حنان مفيد فوزي طلعت صحفية زي باباها

 و احمد اآرامي حارس المرمى ورث الحراسة من والده وحش افريقيا
ه ابو بكر خيرتوالدآ ت طلع موسيقار و عمر خير  

ي والده ذ و ايمن بهجت قمر طلع شاعر   
ي باباه صالح جاهينذ شاعر آمان و بهاء جاهين طلع   

. و طارق أصبح مقرئ آوالده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد  
.هلهمأي ذناصب آبيرة  و اوالد صفوت الشريف و آمال الشاذلي و ابراهيم نافع طلعوا م  

.ي مامتها اللي آانت بتشتغل ماآييراذرة تجميل ويل ماردينيان طلعت خبيو ج  
 و ابن احمد عدوية طلع برده مغني

حمد ماهر طلع لعمه احمد باشا ماهرأو وزير الخارجية السابق   
  سنة من تسلم والدتها نفس التاج30اللقب بعد حصلت على و ملكة جمال فرنسا 

ن أ مصممينهم أنمع .. ريا بعد وفاتهحكم سو"  اربش"تقلد شبله ..و آمان الرئيس الراحل األسد 
.سوريا جمهورية مش ملكية  

.و بنت فضيلة الشيخ الحصري رجعت لمجال الدعوة زي والدها و ترآت الغناء  
  و والدتهاوالدهاآسمير غانم دخلت مجال التمثيل   و بنت 

.والدهآدولون بن االن ديلون طلع ممثل و انطوان   
ها هنري فونداي باباذو جين فوندا طلعت ممثلة   

ي باباهذطلع مغني  و بن خوليو   
يهاذت دادة ام شفيقة برده طلعت دادة و بن  
فزاع آان عامل آليب  .. المهم.. طلع أمير زي  باباه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" فزاع"و 

ناس آتير .. "فخر األجيال" إسمها  راشد محمد بنالشيخ عن قصيدة آاتبها في - يا انكل-يخراف
تالقيها .. قالوا .. دمحمن الشيخ  لما عرفوا إن فزاع هو بلكن -ا منهمأن و- بالقصيدةوانبهرا

ل آده مستكترين زي ما تقو..  ما عندناش ثقة في الكبار بتوعنا  - ألي درجة -شفت.. لهبة مكتو
على يا ساتر..  الشعرربنا يوهبهمفكمان ..  أغنياء و عندهم المال و السلطة عليهم إنهم يبقوا
!األحقاد يا أنكل  



رتوي من إما أآيد شرب الصنعة و ..  باباه ي ذرك يطلع رئيس ر على جمال مباث  طب ليه نستك
..الكار بتاع الوالد"دخانيئ " عرفو.. الرئاسة  

 
"و بن الفقير الزم يطلع فقير..الزم يطلع لواء بن اللواء "   

 
قدر من أتشوفه تالقيه .. جل غلبانر. .فوا في التلفزيون من أسبوعين استضا.. تعرف حضرتك 

تقدر .. ال.. مش معدم.. يعني راجل مش فقير .. جسد الفقر المصري و شظف العيش آما أنزل
و ..  أفراد في مرآب على النيل 9ته المكونة من لائهو عايش مع ع.. العدم نفسه..تقول عليه 

 سايبن الشقة آلها وعايشين في ةلعيلامعقول إنت و": ل الحاجب مام لما سأالمذيعة تفكرك بعادل إ
"األوضة؟  

وادي النيل دي من  (!! النيل آله و عايشين في المرآب واديسايبين: بتقلهم..  المذيعةفقياسًا .. 
)هي قالتلهم سايبين النيل آله .. عندي  

 
"أ أ تن.. أٍت.. أٍت "  

هكم على سارة أسامة  مراسلة أنا غلطت الن آالمي ممكن يتفهم منه إني بأت.. استغفر اهللا .. بس 
عن أسرة هذا خرافي  تقرير - يا أنكل– عملت وبالعكس البنت دي هايلة . ." دقيقة90 "برنامج

بس سؤالها آان .. لمرآبالمهم هي فعال تساءلت اذا آانوا عايشين آلهم في ا.. الرجل الغلبان
..إظهار التعاطفو لالستنكار  
:الموضوع آلهلمة تلخص جل الكحيان ده  قالها آ المهم الرا  

"و بن الفقير الزم  يطلع فقير..بن اللوا  الزم يطلع لوا " يا بنتي:  قالها  
 أوالد الرؤساء ماله لما  و :واحد قالك ايه.. آان غريب جدًا.. التعليق المؤسف اللي انا سمعته

!!! أنبياءورثوا النبوة و صارواطب ما أوالد األنبياء .. يخلفوا أباؤهم  
  على المخ التعبان بتاع الناس دي ؟- يا أنكل–د تقول ايه طب تر

 
: لي فقال..يعني هياخدها .. ده قناعة إن جمال مبارك هيأخدهاواحد صحفي إترسخت عن.. تعرف

أأِت. أٍت أٍت- زي الغضب الساطع -يا داليا جمال   
.م ده جملة و تفصيًالبصراحة أنا ضد الكال.. مش فاهمة ليه التطاول و استباق األحداث ده يا أنكل  

اللي -ي مالهمش الزمة لال-خلليني اسمعك البيتين .. مش أنا اللي هاقول .. طب بص .. اقلك إيه 
 قالهم احمد فؤاد نجم لجمال مبارك بمناسبة زواجه

  
:قام قالهيعني بدل لما يبارآله على جوازه ..   

 مبروك يا عريسنا
 يا أبو شنه ورنه
 يا واخدنا وراثه

 
س الدولةيا عري  

 أفرح وأتهنى



  ح تكمل دينك
 وتطلع دينا

 
..ليه  التعليقات القاسية دي..  طب برده ده اسمه آالم و ال اسمه حتى شعر   

"رؤيتئ و حياتي "  
االم بي  " فيأذيعت االعالنات اللي - حضرتك-شفت " .. الهاي" و على سيرة األمراء و الناس

"  آتاب حياتي عين" عن  طبعا مختلف.. بن طاللالوليد بتاع األمير" حياتي"  عن آتاب"سي
عن آتاب شوية آده و قناة دبي أذاعت إعالنو .. نا اشتريت الكتاب قبل ما يعلنوا عنهأالمهم   

نحن أمام منافسة  فكرية بين .. إذًا ..لألمير الشبخ محمد بن راشد بن مكتوم حاآم دبي" رؤيتي" 
.عملين إبداعيين ألميرين عربيين   

 
بصراحة أنا غاوية قراءة تراجم و مذآرات.. بس مش ناوية اشتري آتاب رؤيتي .. أصله هينزل 

الوليد و اصلي دفعت آتير في آتاب االمير. .نترنت و ممكن ابقى احمله على الكمبيوتر على اإل
.فاآيد شوية و هينزلوا آتاب الشيخ راشد بن مكتوم على النت برده.. بعدين نزل على النت   

حبة سمو إنسانيصا.. هتان  
األولى هي الشاعرة ..وديتينهاحكيلك يا انكل عن لقائي بأميرتين سع.. و ما دمنا في سيرة االمراء

.. أمير سعودي  ألنها أرملة - برده-ة سمو ملكيهي صاحبو األميرة لينا العجاجي وأهتان   
لها في المعاد في رحت..  آنت رايحة اعمل معاها حوار بمناسبة حضورها مهرجان الدوحة الثقافي

نا آل شوية أفشل في اإلحساس إني قاعدة أو.. فاستقبلتني بنفسها..  اليتزالجناح بتاعها في فندق
ال : فقلتلها ..  األشعار بتاعتي- أنا-و تخيل طلبت تسمع مني.. الست بسيطة بشكل.. مع أميرة

و األميرةأصلي مش بأعرف أقول سم: و قلتلها ..و بعدين ضحكت .. لينا في حضرتكخ  
و حاولت تكلمني .. و ال تكتبي حتى سمو في الحديث .. سمو إيه و بتاع ايه..داليا :  فقالتلي

. أنساهاال أستطيع أنر الحوارات اللي ثو عملت معها واحد من اآ..اللهجة المصرية تودداب  
.لكن مع صاحبة سمو إنساني ..  مش قاعدة مع صاحبة سمو ملكي- يا أنكل-ني  أو تأآدت  

علشان اعرف و بدون ذآر أسماء ..   سعودية أخرىأميرة أقامته معرض ةغطيلت ذهبتمرة تانية، 
.ما لوش الزمة" آولكشن ذنوب معتبر"أتكلم براحتي من غير ما أخد   

 والثلج -قعدت مستنية و.. ميرة لسة بتلبساأل: لي السكرتيرة قابلتني قالت.. رحتلها في الموعد
آيد بابالغ أ..قابلتني البسة بتاع آيلو الماظ و بعدين جت -ه ساعاتداب في آاس اللمون بقال

..نا اصلي بارتجل مش آاتبة حاجةأ: لها فقلت.. و طلبت االسئلة ..بس آانت ملعلطةمش آيلو ..  
.. نه ضيع وقته شعر أو الواحد.. لوقت آان بيمر ببطءو ا..  المهم آانت قاعدة غلسة   

ن إو.. آيد خبرتها اقلأ.. ها عذر علشان أعطيفالزم .. ها صغير ميرة آانت سنن األ يمكن أللكن
إذا أحسنت معاملة .. ر من اللقب اللي أخدته بالوراثةثتعرف إنها تقدر تحقق اآ.. ا تكبرشاء اهللا لم

.أو بالدراسة. الناس بالممارسة  
 

:أنكل  
  

نت أ في البلكونة و معكات بأسرح و أتخيل نفسي قاعدةتعرف أنا بأفكر في حضرتك آتير و ساع
.بتخوفني و تعمل انك بترمي محمود  



حضرتك  نبعديو.. وهدوئك وعقليتكبحب طيبتك..هو حضرتك طيب آده ليه؟ تعرف اني بأحبك جدا
.. يكذسف مش طالع متسامح  لأل-بس هو .. ضحكتك حلوة أوي و محمود واخد نفس ضحكتك

. بينتقملك.. مش قادرة اقلك.. ايل و بيعمل في ياسر عم..آل محمود لعبي جدا أ ابصراحة يا  
 نا عموماأ..و يمكن بأطمئن و من غير ما تعمل أي حاجة بأستريح ا.. اشوفكتعرف انا مجرد ما 

و بعدين باشعر .. ئ نعناع دافوباني شربت آو آ  أشعرتقدر تقول.. أشوف ناس طيبينلما ب
من غير ما .. من من أي آابوسأفي سالم و .. در أنام في ثبات عميقو أحس إني اق.. بالسكووون

.. سباب من غير ما أجد ضرورة للبحث عن أعذار أو اختالق مبررات أو ادعاء أ..احتاج للتذئب 
.أضيع وقتي في آالم فارغأو.. مش محتاجة أفسر أو اشرح أواتعب نفسي  

 
لي انك مش من النوع ا فاطمئنيت.. ري ما شفتك اتكلمت وحش على حد أواغتبت حدتعرف أنا عم

...في الوش مرايا  
فباجيلك و انا سعيدة ..  عمري ما شفتك بتستقبل حد بوش مقلوب   

فخلتني أنا اللي أحب انتظر وجودك و ..  حتى آلمة الشكر من أي حد عمري ما حسيتك بتنتظر
.حضورك في آل لحظة من حياتنا  

 
مدح  أو ا حد آويسحد غيرك و لما بأتكلم عنأي عمري ما حسيتك بتتضايق لما أجامل تانت أو 

يمكن عشان آده إحنا اللي .. فعال حتى الكلمة الحلوة ال تنتظرها .. فمش بتأول آالمي غلط .. حد 
.بنسعالك  

 نسيم ربيع الشام
و تصبيرة على هموم الحياة ي حضرتك بأعتبرهم نعمة ذتعرف  الشخصيات اللي   

ذ مساعد عبد العظيم وهو عارف في واحد بيفكرني بحضرتك آان زميل صحفي اسمه األستا..
بخالو هو بيفكرني بحضرتك و .. آر ربناتتذ.. صحفي محترم إلى أقصى درجة و متدين و تشوفه 

 -و بتانت نجوي عمتي و بأنكل نور.. محمد و مامي  و بابا جدو عبد الحميد سيد األهل اهللا يرحمه
.يو بتانت تونيا والدة ماجدة صاحبت..  حماة وليد أخويا-اهللا يرحمه  

 حد و ال بيغل من حد و ال بس عمري ما سمعته بيغتاب..  صحفي بيشتغل تخيل أستاذ مساعد
 يمكن هو آمان لكن.. ه مثلعلى فكرة في ناس آتير ..نضيف جدا عنده موضوع الغيرة و لسانه 

. . يكم  بيفكروني بنسيم ربيع الشامذو بصراحة الناس اللي " حيي جدا" متدين  و  
 

.. الرضا .. السعادة" بيجي في  ذهني  مصطلحات  .  أمثالكا باشوفك و باشوفانا لم.. انكل 
و بأحس إني لما .. "النور..الحلم .. السالم.. ما فيش مشاآل.. الطيبة ..القناعة.. األمان 
.آأني  حضرت بتاع عشر دروس دين من غير ما تتكلم آلمة واحدة.. باجالسك  

 
ا اسمعه افتكركآل لم) ص( عارف في حديث عن الرسول   

" عش في الدنيا آأنك غريب او عابر سبيل "  
النفس الصافية و بنفس .. من عينة حضرتك آده.. آمان مامي ليها صديقة اسمها تانت هدى  

 انك محتاج ريموت آنترول علشان تعللي شعرو لما تقعد معها ت..الهدوء المريح واللسان الطيب
.مش باقلك نسمة.. الصوت شوية  

ما تعرفش إني بأريح نفسي .. ما تتعبيش نفسك: لي  هي تقل.. حب أزورهاأ.. أنزل مصر آل لما 
.لما بأشوفها   



يتي بس أنا بأسعد لما أجد في دن..  على فكرة الخير في الناس آتير جدا و أنا مش أقصد أفاضل 
.سالم.. إطمئنان ..  إني محتجاهم مثل أعلىشعربأ.. ناس زيكم   

 
: ديدو ختيار  

عنيد جدا و مش راضي ناشفة شويتين و..  إال رأس حضرتك اللهمك شخصية سلسة جدا حضرت
.. السن ديوأنا متاآدة إنك حتلين وتجيب تانت و تيجم .. بس حنين.. نت و تيجم تزورنا تجيب تا

.. أحفادكخليها عشان .. لو مش علشنا   
الزم .. ا أقول تيجي تزورنا أم.. و حضرتك الخسران.. سى قلبهم عليكقأنا ممكن أ.. و أنا حذرتك

.أرجوك.. توافق  
ن عالم؟ م.. لك في عيد ميالدك  لك و نرسلها لهابأحاول أحفظ محمود أغنبية علشان نسج أنا  

:يمكن تلين  
  ديدو يا حلو يا اجمل غنوة
  انت يا ديدو مالك م الجنة
  غالي عليا يا ضي عنيا

  يا احلى آلمة نطقها لساني
دو يا ديدودي.. ديدو يا ديدو   

لصخاهاتبسط .. لو جيتلي يا ديدو  
خالص مالص.. أفرحهيص و  و ها  

  مين هيجلنا مين؟
  ديدو

  مين هيجبر بخاطرنا مين؟
  ديدو

  يا ديدو يا ديدو يا اطيب ديدو
حاجة صعبة..هواجس الحمل  

افكر و اقعد .. س من بتوع الحملآان بيجيلي شوية هواج..  أنا لما آنت حامل - يا انكل-تعرف
.. و اقعد اقول في نفسي؟.. اي اقدر احمي ابني زا  

و هيعمل ايه لما .. يا ترى آام محفظة هتتسرق منه لما يكبر و آام بطاقة شخصية هتضيع منه 
 ينسى المفتاح جوة العربية؟

 شرآة رايح يعمل فيها انترفيو اول مرة و أخاف لحسن  هيتصرف ازاي لما يدور على عنوان و
  يدله من غير ما يتوهه؟ا يالقيش حد توه و ميقعد يلف و ي

الكراهية ضد  يها على ماتشات آورة  ترسخ نزعةهيضيع آام ساعة من حياته بيتفرج ف..و أفكر
له اضعاف الساعات دي عشان يحفظ اسامي اللعيبة  و يا ساتر لو ضيع ..شعوب مسلمة و عربية 

.و مارآات جزمهمهم و نمر فنالتهم و أسامي نواديهم و مشاآلهم و خالفات  
 وأفكر هيندم و ال مش هيندم  إذا ضيع فلوسه في آالم فاضي؟

ما  بيصرف فلوسه على عزومات ألصحاب اللي.. هل هيطلع من النوع الفنجري .. و اقعد اخمن
..يستاهلوش   

..الهدايا لناس مش مستعنينه في المسجات و فواتير التليفون و و آام الف جنيه هتيضع منه  
المآلم الغالية و هو بومات القص و اللزق و االقالم و الى شراءألف زيهم هيتفرتكو منه علو آام 
 صغير 



 و لعب ال
Play station 

و  .. في النوادي و شراء الجزم و النظارات السينيه والبارفانات البراند نيمز و هو مراهق 
.ات و هو شابسياراال  

 اتخيل آام ساعة هتضيع منه و هو سرحان و.. لفرصو ندمان لما تضييع منه او اقعد اتخيله و ه
 مش عايز يذاآر قبل االمتحان؟

  أغنى منه؟من هوت جوتزو يالقيها .. ت هيتمنى يخطبها  و آام بن
  و آام فرصة عمل هتفوته و تروح لغيره  ألنه ما عندوش واسطة؟

" آيتشن ماشيين"ء في شرا اللحمة و الخضار و بيتضحك عليه في شرا" م يتَخ" و اتخيله  أب
.وتطلع غالية و بايظة   

: تعرف النهاردة بأفكر بشكل مختلف  
يك؟ذر محمود في يوم من األيام هيبقى تفتك  

 هيعرف يستحمل من غير ما يشتكي؟
  هيقدر يشتغل من غير ما يهمه شكر أو تقدير من حد؟

... ع في الوش مرايا و و ال هيطل.. في الناس و ال يغتابهم" بيزمبقش"  هيطلع لسانه عفيف و ما
و دول عالم ما بيجوش .. و يطلع من النوع الي يقطع في فروة الناس  تحت دعاوي الفضفضة 

...غير بالسك و الزم أديهم لحسن يرآبوني  
ما يقارن بين عيشته و ذهب الدنيا عنده زي ترابها وهيقدر يعيش من غير ..هتبقى نفسه طاهرة 

و بيقدم السبت علشان ينتظر باقي أيام .. نوع الي بينتظروال هيطلع من ال.. و عيشة غيره
 األسبوع؟

هيطلع آسول ؟.. هيطلع حمول.. هيطلع صبور  
هيطلع عصامي؟..  هيطلع حرامي..  هيطلع محامي  

؟و في قطرأ  هيعيش في سالم و ال حيموت من غير دية عالحدود في رفح  
سفين من زميل هيطلع عينيه أيقه؟و أي زة و ال أي ناموسة هتضاهيقدر يفكر بحكمة من غير نرف

.االثنين  
و ال مش هيستريح غير لما يشوف ..بدون حقد .. هيقدر يتعامل مع اللي أفضل منه وضعا و حاًال

..  يشكر ربنا- بلسان حاله–و يقوم هنا بس ..  ناس اقل منه   
 و ال هيقدر -تقدير  باحترام و– فقط  مع اللي اقل منهم – هل هيكون من الناس اللي بيتاعملوا 

آبر منه مكانة و سنا و علمًا و ال هيستكتر على الناس مراآزهم و دول ما أُيكبر من هو 
.الكالم الهلس دهاهلوش و دول واآلينها والعة ويست  

ون عنده ؟ و ال هيكو ال هيصاحب ناس هلس.. وجه اهللا هيسطبر نفسه مع الذين يريدون .. تفتكر 
لى هؤالء و ال إلى هؤالء؟إنسان مذبذب ال يتحول إلجروب متدين و جروب روش و  

 هيبقى آريم  الخلق و سمح  الطباع و طلق الوجه و هاش باش بقى آريم في الفلوس فقط و ال هي
 مع الناس؟

و ال عالقته .. ا و يخاف عليها هيرعاهخته من قلبه وأ محمود هيعرف يحب - حضرتك–تفتكر 
 هيستقوى عليها و - و بضمير مجمد -و بعد آده .. موت ه نوالدبها هتتغير بعد لما أنا و 

و تبقى آلمته معها بحساب و ..  معاملتهبتجهمه و غلظته وتكشيرته و تجاهله و سوء.. يطفشها
.ها مدروسة و آله بحسابهضحكته معها بحساب و بسمته ل  



 بعد لما - بعدين حسن عالقته بينا غير لما يتزوج وو ال هيطلع عينينا و مش هتت.. هيطلع بن بار
نه بيرضينا و أ نالقي عدو مشترك في مراته و يطلع عينها بدعوى -ينناما يبقاش فيه احتكاك ب

.هو طول عمره قارف أهله  
الفلوس و ال هيتمنى البرآة؟" آم" هيفكر في  

المناصب؟هللا و ال هيصاحب أصحاب المعالي وهيسلم امره   
؟ و يتصبر بمال التابعين يحلي بمال الصحابة هيفكر في الحالل و ال هياآل مال النبي و  

ال هيتباهي بمغامراته العاطفية؟و.. يعني إيه عفةهيعرف   
و .. تنفع برده.. نمشيها عصر: و بعد لما يخلص يقول..و ال هيصلي .. النية في العمل هيتذآر 

ه الزم يالقي برد.. اهو.. يعمل اللي على مزاجه و اللي على هواه و بعد آده يفصله نية محترمة 
.مبرر ألعماله علشان يضفي نوع من الشرعية عليها  

 
..من ده على اده. و ال ربنا و الناس مع بعض .. هيسعى لإلخالص   

هيخشع؟ و اذا نوى يعيش في ملك اهللا هيخضع؟..  إذا نوى يصلي الفجر   
و ال باالثنين؟.. هيكون من النوع اللي بيشكر بلسانه و ال بقلبه   

أمامه في آل عمل و ال مش هيشوف غير نفسه؟هيضع ربنا   
ابني هيطلع من النوع اللي بيرضى بقضاء اهللا فعال و ال قوًال؟..  نفسي أعرف يا أنكل   

تفتكر هيبقى وسطي و هيقرأ عن الوسط الذهبي بتاع اإلغريق و هيعرف إن خير االمور الوسط 
   جموح؟كونو ال هي) ص( الرسول  قال ما آ

و هيقدر الفالحين و يساعد المحتاجين و ال مش هيعرف غير الممثلين و .. ين هيهتم بالمهمش
 الرياضيين ؟

كاره الجهنمية ؟و ال رآعتين طلب حاجة في الحسين هيقضوا أف إزاي؟ بهمومه العويصة هيحلها 
 الغرض و يزيلوه آربه و دعوتين في جوف الليل يمحو همه؟

يزين إيه و هيعرف يحدد أهدافه و ال هيهدر عمره هيطلع من نوعية الناس اللي عارفين هما عا
على هوايته و منها يتعرف تر يعإلى أن اللي يجرب في عشرات المهن و يطلع من النوع..هباء 

. على هويته  
و .. الليوة تجيب الغلط على الظروف و اللي ي غاويلال يطلع من نوعية الناس - يا انكل-خايفة 

الظروف أجبرتني و ر أبقى آذا بس أهلى ما فهمونيش وآنت اقديقول أنا آان ممكن أآون آذا و 
 الحظ خانني؟

 
لكن أدعو ربنا انه يكون إنسان صالح و يأخد من حضرتك آل محاسنك و يأخد من ..  مش عارفة

..يا رب أمين.. آل إنسان أحسن ما فيه  
آل لما اقعد " نعالسهل الممت" أنا شايفاك - و لو إني ما باعرفش اختصر - تعرف  باختصار آده
لو بالتلميح دك قدرة على التحمل بدون شكوى وأفكر اد ايه حضرتك عن  

يعني ما باعرفش اشتغل .. لكن مش زي حضرتك.. تعرف انا  ممكن ما اآنش من هواة الشكوى 
..و بيفرق معايا جدا التقدير.. في صمت   

يتنكروا ..  معاملتهم ر الناس الي تفانيت في حسنثجعل اآ.. تعرف علشان ربنا يأدبنيو   
 جعل المعاملة الوحشة تيجي منهم و بدم بارد و بال مبااله

 شوف ربنا بيكشفنا امام نفسنا إزاي؟
لكن .. ابقى ال يهمني حد عاملني آويس أو وحش طالما إني اقصد وجه ربنا.. نا نفسيأيعني 

لكن بأزعل في نفسي.. تخيل باعدي آل حاجة  



عف التجاهلو يتضا..  و أضاعف العطاء   
اال ربنا يقوم . .و ال حد يأخد بخاطري .. يجي يعتذر..  و ما فيش مرة انتظر حد يكون غلط فيا 

.مقسي قلبه عليا جامد  
..ما أنتظرش غير منه و بس..  عايزني افكر فيه هو و بس - سبحانه-عرفت انه ..  فاخيرًا  

ك في حاجات آتير اوييذنفسي أآون .. و نفسي انجح بقه يا أنكل .. ربنا بيمتحنا  
 بس شفت  يا انكل قد ايه ربنا بيغار على قلب عبده

  ربنا طيب اوي يا انكل
 اوي

 مساء 5بأفكر انك آنت بترجع من شغلك آل يوم الساعة .. انت عارف انا بأقعد افكر في ايه آمان
 مع –ي و بعدين تتغدى في السريع و تنزل تاني علشان تاخد دروس في المرآز الثقافي الفرنس

يعني .. والدك ت آل الكورسات علشان تذاآر ألذ  لكن اخ-للغات االجنبيةانك مش من هواة  تعلم ا
.فعال شخصية تقدر   

.. حد االمهات المصريات  لجايزة نوبلأا تذآرتك لما قرأت عن خبر ترشيح عارف ان  
 دي جاتلها رة الستعلى فك.. م بتكريم األهلهتت ناس ..في هذا العالم.. ن هناك أاقصد تذآرت 
.. حتة دين فكرة  

و طرحت فكرة دمج .. باختصار فكرت في االستفادة من اعداد المسنين المقيمين في بيوت ايواء
فمنها ينشغل آبار السن بعمل هام و منها يجد .. بيوت المسنين مع الدور اللي بتعتني بالمعاقين

.هؤالء المعاقين من يعتني بهم  

 
و .. ممكن نعمل اللي ما يعمل.. تعرف حضرتك لو نويت آده ووافقت تيجلنا. .ما تيجي بقه يا انكل

.. إنت عارف .. و آل الفسح دي هتبقة على حسك.. نسافر دول مجلس التعاون آلها بالعربية
و عاملين خدمات هايلة على الطرق و قطر بتعمل مشروع آوبري ..السفر البري ممتع جدا 

.يوصلها بالبحرين  
الوضع .. و بعدين لما الجيران بيزعلوا من بعض ..هاش منفذ بري غير السعودية اصل قطر مال

..فالزم و ال بد و حتمًا من وجود منفذ آخر.. ما بيبقاش مية مية  
 آمان الستات مش بتقدر تسافر بري عن طريق السعودية علشان لسة جماعات األمر بالمعروف 

.. الكوبري تحوا تلكن لما يف.. المرأة للسياراتية مانعين قيادة و النهي عن المنكر في السعود
.طقةالقيادة النسائية ستصل إلي آافة دول المن  

و بعدين في دراسات ..  اصلهم لقوه وجع دماغ ..عارف حضرتك ان البحرين خصخصت المرور 
يارات و الفحص قاموا خصخصوا تعليم قيادة الس..  في حادثة في المنامة قئ دقا9قالت ان آل 

 خطوات في طريق الخصخصة الشاملة و 3يعني .. حوادث التلفيات البسطة ي للمرآبات والفن
 المرتقبة للمرور  في البحرين؟ 

..ما علينا. . عشان موضوع طرق السفر. أه . هو ايه اللي جاب سيرة البحرين و المرور بتاعها  
..يا سعدك يا هناك.. عيد ميالدك مع الرئيس مبارك  

: ديدو ختيار  
و من غرائب الصدف إن حضرتك عيد ميالدك مع عيد ميالد الرئيس مبارك في .. ميالدك قرب عيد

.اللهم ال حسد..أعياد ميالد رئاسية..تك و يا سعدك يا هناك يا أنكل يا بخ.. نفس الشهر المفترج  
. و في ذلكِ حكم..  منه17 مايو و حضرتك 4خيل؟ هو ت.. يعني نفس البرج   



           :خد عندك يا ديدو..دول للريس في عيد ميالده" البقين"  آان آاتب المهم احمد فؤاد نجم
 

 سيدي الرئيس
 في عيد ميالدك الكام وسبعين

واحنا مش طيبين..آل سنة وأنت طيب  
 آل سنة وأنت حاآم
واحنا متهانين..واحنا مظلومين..واحنا محكومين  

 
ينفاآرنا وال احنا خالص منسي..ويا ترى يا حبيب الماليين  

فاآر اللي ماتو محروقين..فاآر المشردين..فاآر الجعانين..فاآر المعتقلين  
 فاآر الغرقانين

  هاتفتكر مين ولال مين-اهللا يكون في عونك 
 في عيد ميالدك الكام وسبعين

 
:اقلك انا إيه في عيد ميالدك و أهاديك بإيه   

":منج" هاآتبلك آلمتين قالهم  حبيبك.. بص عشان اتهرب من الهدية  
 

مفيش لزوم للعـد والحسبنة..      زي النهار ده من آام سنه   
   قال يوم مفلس وخمسه سته عكننة..اصل الحكايه عد عمرك يا جدو

يحيا الفلس والجدعنة..          فلس... فلس ... فلس   
 

مش .. عارف .. أنا نفسي أقلك آلمتين رقيقين زي حضرتك  ..  سيبك من نجم و لسانه الطويل 
تب النص ده عشان  و أآيد آان آا- و انا من هواته على فكرة-القية غير آلمات ايليا ابو ماضي 

:لك في عيد ميالدك عارف اني هأهديه  
 

خرج الناس يشترون هدايا          العيد لألصدقاء و األحباب   
  فتمنيت لو تساعفني الدنيا            فاقضي في العيد بعض رغاب

ن الصبر أرطا       ال للمنشئين و الكتاب آنت اهدي إذن م  
مة أهلها ذوو البابأآل نابغ عبقري                 و الى   

  و الى آل شاعر عربي                 سلة من فواآه األلقاب
  من األحفادجدة                   سلة مشكلةو الى آل جدة و 

لهديةلزوم ا.. العبة فيهأنا خير على فكرة البيت األ   
 

مع الف سالمة.. نوال السعداوي هجيت من مصر   
 

يظهر الست نوال ".. ذوو الباب"على ذآر النوابغ و العباقرة اللي بيبحثوا عن أمة أهلها 
من مصر و من أرض العرب و راحت " فهجيت.. "السعداوي  لم تتحمل عقلية األمة االسالمية 

مع ..ء خسارة في مصر او خسارة على مصر سوا..عموما! أنا خسارة في مصر: كا و قالتأمري



 الست دي فاآرة ان تطاولها على ربنا نوع من اإلبداع اللي تخيل.. لف سالمة و القلب داعيلهاا
.. ييناذش بيفهمه العقليات التعبانة الي م  

بالذمة " .. استقالة اإلله" الدنيا قايمة عليها في مصر علشان مكتبة مدبولى أعدمت نسخ آتابها 
. عنوان محترمده  

عدام طبعا مش مجمع البحوث اإلسالمية هو اللي اعترض على الكتاب و ال هو اللي طالب بإ
ر ما عمل ثو على فكرة الراجل ده من آ"نبيه الوحش"هو مفيش غيره ..النسخ أو تغيير العنوان 

" .محامي التكفير"في مصر بأنه " النخب الثقافية"دعاوي حسبة  سموه  في دوائر   
إلى " هو"عني طالبت بتأنيث ي.. ل إنها اقترحت قراءة سورة اإلخالص بشكل مختلفتخي

والروح مؤنث، لكن .. اهللا روح"و بررت رأيها  بأن " قل هو اهللا أحد"ي مش عجبها يعن"هي"
".اللغة العربية متعصبة للذآورة  

هما سايبنها آده إزاي؟..شفت اإلبداع يا أنكل..  ال حول وال قوة إال باهللا  
 

.. التفكير بيحترموا حرية الرأي و اإلبداع ويكونش علشان في مصر   
.و ال ده مجرد جناس في اللفظ ليس إال.. التكفيرحرية  بين التفكير و إال هو في فرق  

 
 ربنا بيسلط إخوان على أسياد

واهللا..  واحد من بتوع اإلخوان29أممت .. الغريب بقه إن الحكومة ذات نفسها  
  حرية تفكير و إبداع و رأي وال حالل - يا أنكل-ما آنا لسة بنقول..  يا سبحان اهللا.. حاجة غريبة 

.على نوال التفكير ؟؟و حرام على اإلخوان   
أنا مش إخونجية و ال حاجة و حضرتك عارفني ما ليش ال في السياسة و ال - يا انكل -تعرف
"ربنا بيسلط إخوان على أسياد"لكن بأشعر إن  ..الكرة  

حضر الحفلة و أآان نفسي ..  في ديسمبر اللي فاتشفت حفلة افتتاح األسياد..  ا انك يا انكلاه ي* 
و  بيقولوا .. بيقولوا آان منظر رهيب.. أشوف بن األمير حمد و هو طالع على الشعلة بالفرس 

ه  ده غير اللي المواطن العادي في قطر إتكلف..  مليار ريال3 - بتاع-آمان إن قطر آلفت األسياد
!و حسينا ان األسياد خلونا عبيد% .. 300أسعار اإليجارات زادت بتاع .. بسبب األسياد  

المهم يظهر علشان يصالحوا الشعب و يخففوا من ثقل األزمات اللي بيعاني منها المواطنين * 
ممكن ..  طب و اهللا حاجة جميلة..قاموا عملولهم انترنت مجاني في الحدائق العامة و المتنزهات

.ده أبقه أروح اقعد اآتب في الجنينة و محمود و دانة يلعبوابر  
 الدموع خلصت

 
..  دايما المسئولين بُيتهموا انهم بيلعبوا بالشعب و بيتالعبوا بسياسات الدولة - يا انكل-هو ليه* 

.. مش ده برضه افترا عليهم  
 

وم آده اسرائيل تعرف من آام ي.. الناس بقت تشك.. حتى لما الحكومة بتعمل أي موقف عدل
مش من اللي عملته .. الناس شعروا بزل.. تخيل.. 67اذاعت فيلم عرضت فيه عملية قتل أسرى 

.. من موقف الحكومة في مصر.. ال.. إسرائيل   
برضه .. اقطع عالقتي بإسرائيل عشان فيلمأنا لن: ك لاهللا يمسيه بالخير قال–ألن وزير الخارجية 

.ربنا يكمله بعقله.. بيفهم عنا  
 



بس تشوف الدين و العمل والصبر .. مجرد نقيب ..  تخيل عملوا لقاء مع احد هؤالء األسري 
الدموع : ذآر انه قالأتبس .. مش قادرة أوصف هو قال ايهبص حضرتك أنا .. على أصوله

و لم يتعجب من إذاعة ..لكن أآيد هتجيبه األجيال التالية.. و حقنا مش هيجيبه الجيل دهخلصت 
 للشعب يعي يذييعوا الشريط علشان يقولوا سنة ألنه شايف انه طب40لهذا الشريط بعد إسرائيل 

..ال حنا رجالة.. االسرائيلي اللي أخد علقة جامدة من حزب اهللا قي يوليو الماضي  
 

 ايه اللي انا عماله اآتبه ده
لموزونة و الكالم تتوهه آده في السياسة والحرية و الديكتاتورية ا..  بالزمة واحدة بتراسل حماها

.. الفاضي ده  
..خللينا في سيرة الوالد  أحسن  

فاوعى بقه تقعد تقللي .. ييذ على فكرة طلعتلها نغزة في خدها .. تعالى يا انكل عشان تشوف دانة
..ال دي شبهي أنا و نقعد نتخانق  
..هو حضرتك عايز تقش الوالد آلهم..  آفاية ان محمود طلع شبهك   

..بس هيجننوك يا انكل.. ه عشان تشوفهم تعالي بق.  ياهللا  
 تعرف و انا بأنهي الجواب  

"ادم و حنان"   سمعت في التلفزيون أغنية   
 

  أدم ضم الكون بحنان 
 ظهر األخضر في البستان

 هما حكاية آل اتنين
صبحوا أمالنا..  آانوا  ضحكتينا  

  و بقوا  في عز الضلمة شموعنا
  ادم هو و هي حنان

بأحس . آل شوية الكالم يجيب بعضه .. ايزة انهي الجواب  من فترة و مش عارفة انا ع.. بص 
فطولت آالعادة.. اني بأآلمك و انا بأآتب   

.ي الحلى تانت  في الدنيا و  للعيلة آلها اقصد سالم.. وسالمي ل حنان .. على التطويلأسفة جدا   
 

 آل الحب
 ابنتك

 داليا الحديدي
  قطر-الدوحة
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 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  



 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة"الع على أرجو أال تتردد في االط
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. عاملنقل تجمع بين الشخصي و ال  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

عي على هيئة  وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واق
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألياتنا و تناقش و تتحدث و تتح

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. ن إذا تمعنت فيهاوالرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لك    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه..  األحيان بعض   

آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"ذا ما آانت وإ
سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.اللكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشرا  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل 

"رسائل من لدوحة" لى الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا ع     
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 



 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
 

سةالرسالة الخام  
"في ناس و ناس"  

 
 دادة حبيبتي

 
 أحلى دادة فتحية في الدنيا

 
 أظرف أبو الفتوح قابلته في حياتي

 
س؟يا ست النا.. يا قمر.. يا توحة.. ازيك يا دادة   

 
 صوتي ةمعاسب مامي على النت و تتبسطي انك  تقعدي جنفاآرة لما آنت ..  رب رسالتي تصلكيا

فعندي أمل .. فى بيشوفك أحيانًا أمام الحضانة لي إن مصط عموما مامي قالت.. على الكومبيوتر
.لك ن عالم تالقي حد يقرأهاو م.. لك عن طريق مصطفى إنها تطبع رسالتي و ترسلها  

 
 

ول أنا وياكزعلي ط  
 

لكن .. شهرين و بيتصافوا .. يعني الناس بتزعل شهر.. آل ده زعل.. بس بزمتك ده اسمه آالم 
و آئيب و غلس و ما لوش طعم و ال .. و البيت وحش من غيرك.. زعلك طول المرة دي  جدَا

  حس
يعني بابي يتوفى و انا اتغرب و انتي تهجي.. هي ناقصة يا دادة غيابك انتي آمان   

هو وحده الدايم..يا سبحان اهللا   
افتكرك" زعلي طول أنا وياك " آل لما اسمع فيروز بتغني    

 
و ناس تاخد و تنسى.. ناس تدى و تنسى  

بتحبي .. إال" عود" أنا شكلي هغنيلك .. ارجعي بقهان خاطر العشرة و األيام الحلوة طيب عش
؟..على الحجار يا دادة   

في ناس و " اللي غني" خالد عجاج"  زاجك مع و م.. وي أنا عارفة انك ما لكيش فيه أ 
 و "ناس و ناس"غنية أول مرة أآرة اليوم اللي سمعنا فيه مع بعض ، أنا فاتخيلي يا دادة"ناس

و فاآرة دموعك و منظرك و انت .. عةآأنه آان من سا..  فاآراآي في اليوم ده..ك  بكيتي إناتذآر 
.أآثر من مرةآرة انك آان نفسك تسمعي االغنية و فا.. متاثرة جدا و انت بتسمعيها  

 



  هاسمعهالك 
 

  في ناس بتحب تاخد آل حاجة
 

 مع إنها مش محتاجة 
 

 و ناس بترضى بأي حاجة 
 

 في عز ما هي محتاجة 
 

 و ناس تدى و تنسى
 و ناس تاخد و تنسى 

 و ناس تاخد و تقسى  
 

  و ناس تدى وتندم
 و يا ريتها بتدى حاجة 

تدي حاجةيا ريتها ب   
 

 في ناس  اه يا ناس 
لييا ابا ويلي وي.. ويلي   

 
 هو انتي اخدتي ايه من الدنيا يا دادة؟

 
و ال .. وال شهرة و ال تقدير.. و ال شغالنة عليها الطلة ..ال زوج و ال أسرة.. ال مال و ال عيال 

الحلق اللي و أساور 3ال .. هما ما فيش غيرهم..معاش و ال بيت و ال حتى اوضة من غير صالة
الحمد هللاو.. في ودنك و باين في سلسلة  بدالية  

 
المهم راحة "  من نوعية اللي..اقلك آالم الناس اللي ينرفز تصدقي آنت ناوية.. سيبك .. ك ايهاقل

 راحة و  فيو عايش" الحسد و ال حد هيبصله في حاجةما بيخافش من .. يا بخت الفقير " البال
فهيموت نفسه يجيب الفور ويلز وعمل فيزا آارد .. مرسيدس زميله صاحب المش شايل هم 

!عشان يغيظ عديله و يجيب  الهامر زيه  
 

فمطلعين على الفقراء  و ، عشان عايزين يريحوا ضميرهم.. دة اصل الناس المقتدرة يا دا
سعادة و  بيمتلكوا ال الرضا و دايما يقلولولك، الفقرا، ان ربنا منعم عليهم براحة البال، والمعدمين
.الراحة   

 
و مش  .. الزم يكون فرحان و مظأتت جنيه، 80 ، 50يعني واحد فقير معدم مرتبه في الشهر  

بيبقى فعال موت وخراب ديار .. ، و اذا مات له حد مرضالامكانية ترف ه ما عندوش قضية ان
!!و يقولوك راحة بال..  الكفن و العزاءثمني بتستلف تعلى عيلته، ال  



 
ن أل..  لوا حتة الجبنة و اخر سعادة يا بخت الفقرا، بياآ:، بيقولرة سمعت محمود سعدو اهللا م 

ن في حد بقه احسن منه و زميله اللي جاب موبايل شكله ازاي و الكالم دهالفقير ما بيتقهرش أل  
 

 انهم ما عندهمش رغبة في التطور و تحسين مستواهم، – اء طلعوا على الفقر- يا دادة–آمان  
.بيبصوش الي حد احسن منهمو ما   

 
هما ما سمعوش عن التلفزيون و الفضائيات و .. 21بالزمة ده آالم يعقل و احنا في القرن ال  

 االعالنات اللي بتعمل سعار استهالآي و بتخلي آل انسان يحلم في نموذج يكون زيه؟
 

سي ترجعي تنوري بيتكو فعال نف..   لسة زعالنة من أي حد في البيتالمهم أنا بأعتذرلك إذا آنت  
 

 مش و حاجاتأعنها  باعتذرلك إذا آنت زعالنة من حاجات ضايقتك ومش عارفة تعبري 
عشت أحلى أيامي و شهوري و و.. بس أنا متأآدة إنك عارفة أني بأموت فيكي.. مستريحلها 

بيت آله بيحبك يا دادة يا قمرالو .. سنيني معاآي   
 

بس المرة دي طولت.. ت و بعدين دي مش اول مرة تسيبي البي   
 

 آان البيت ال يطاق .. رجعت مصر في األجازة السنة ديأنا لما.. تعرف يا أبو الفتوح يا سكرة انت
معقول؟..انك ما شفتيش بنتي يا دادة و بعدين مش قادرة أتصور..  غيرك من  

 
زي .. ل حاجةآ.. و آان نفسي تحضري آل حاجة ..  معاياكونيا ولدتها في قطر و آان نفسي تأنا

.ما آنت موجودة في عقيقة  محمود و عمر  
 

ض آلها و انا آنت ر بدرتي األ؟ نور اهللا يرحمه يوم سبوع عمرفاآرة عملتي ايه في بيت انكل 
  مكسوفة جدًا

 
ن الجميع يكونوا تحت ألك  و ليكي عليا أضمن..بصي انتي ترجعي البيت و تملي شروطك 
! إن وجدوا–من أتخن واحد للمسلوعين  .. سيطرتك و رهن إشارتك و تحت طوعك  

 
.. يعني بأقول لو في امكانية ..  بالنسبة لموضوع مامي-و ما فيناش من زعل -بس يعني لو ممكن

و أنا فهمتها ان ..ا ستي و بالش الصوت العاليتكشير يمشيها ..تقللي من شخطك و زعقيك لها
حرآة آفاية "يا شيخة دول بتوع  .. رطمة و التبويز و البن حقك التعبير عن سخطك بالتكشير م

. بيقوللوا اللي ما اتقالش " المصري اليوم"و الصحفيين في"   
 

احنا في بيت نشأ و  .. توحةخدى راحتك يا ..  نيجي علي الكام برطمة الي بتقوليها و نعصلج
..الملوخيةع في ظالل الديمأرطية بالكاتشب وترعر  

مش وش  بس برده هي الست آبرت و.. غيرة او حتى الصيرة ن مامي أختك الكبأبس بجد قدري  
.بعد وفاة بابينك زودتيي العيار إخصوصا  ما يرضكيش  تحس .. بهدلة    

 



العبء عليها زاد و ما .. و إنت  ست العارفين ..هي بتصعب عليا جدا لما بتشخطي فيها.. تعرفي 
ما ورهاش غير تحضير .. مان بقتش فاضية خالص و عندها مليون شغالنة و ما عادتش زي ز

.الغداء و المذاآرة لينا و توضيب البيت  .. 
 

 تعرفي لما آنت يعني.. و آلمتك هي اللي ماشية في البيت .. و مع  ذلك قلما تتعصب  عليك 
أبدان "آنت بأقول .. بالعكس.. أبدًا. .أنا ما آنتش بأزعل .. الجنرال اهللا يرحمهبتتعصبي على  

.أبو الفتوححرام عليك  يا .. لكن مامي .. يا شيخةعال  جننتيه فلكن "على أبدان    
 

آبستيه ..فرديتي عليه .. أبو الفتوح: ناداآي مرة .. بابي فاآر   . 
 

لي أبو الفتوح داليا بس اللي تدلعيني و  تقل:  قلتيله   
 

  عمويقدروا يكلموا..  في مجلس الشعب..ستة.. تعرفي لو في منك خمسة .. و اهللا انت سكر
بيتهألي آانوا.. سرور المنشكح و انكل الكبير من غير خوف زيك آده   

 
بس على األقل آان تقرير العبارة ما راحش هدر زي اللي ماتوا فيها.. و ال بال بش !  

 
.. ما عرفوش يشيلوه ولمارت قاعد و أو ..  طلع اونطة" لينوجراد"برده تقرير...على فكرة * 

.للي ما يتسمى شارونهو ارحم من ا.. احسن خليه  
 بييوتس.. ما تجبيش سيرة للجنرال واترجيتك .. ر الغسالة األوتوماتيك إتحرقفاآرة لما  موتو* 

عشان الصدمة ما تكنش قوية..واحدة .. واحدة.. لي الموضوع ده و أنا هاصارحه  
 

ما لكن أول ما الراجل صحي الصبح و قبل .. و أنا صدقت إنك هتمسكي لسانك.. و وعدتيني
الغسالة اتحرقت : ايه باقلك.. أستاذ محمود :  قلتيله صباح الخير، و قبل.. يشرب الشاي أو يفطر 

.... إليداآله إال الغسيل على ..أه .. إيديو الزم تجيب واحدة جديدة عشان أنا مش هأغسل على .. 
اهو.. أنا قلتك   

 
قعد يحجز ما بينكم و ..بس وليد طلعك من الجردل.. يش أنا ما شفتك- بعدها –و طبعا    

 
.. حرقتيها : بابي و هو متعصب و صوته رايح من الزعيق و بيصرخأنا مش قادرة انسي منظر  

 ح ح حرقتيها
 

برضه هتجيب واحدة جديدة عشان مش هأغسل على إيدي : تقوليو انتي عمالة   
 

هي ووليدموقعة المطبخ و حاولت تهدي فيكم و مامي صحيت على صوت   
فاآرة حصل ايه؟.. عليتي صوتك عليه زوج اخته و.. يه قدام أنكل محمود لما آسفتطيب فاآرة  

 
 "لقاء الجبابرة "

 



و آل ما افتكر " رةلقاء الجباب "انه آان حاجة آده.. فصيلبس إيمان حكتلي بالت,, أنا ما شفتش  
مع انها ..  فعال باموت من الضحك.. هي بتحكي على المشاهد اللي انتي عمليتها طريقة ايمان و

 ..ما شافتكيش اال من بعد لما الجيران تدخلوا
 
رفض  الضيفا و..دادة آانت عايزة تثبت الواقعة و قعدت تصرخ و لمت الجيران: ي تللايمان قا 

   يتدخلأ
 

طب الراجل بيفوتلك طولة لسانك  بينك و بينه .. ضيوفأثناء وجود يا دادة في حد يكهرب الجو  
يا مفترية..اه .. ن قدام الضيوف لكن آما.. امناأو قد  
.. سهير البابليو الأنت .. بجد  

 
 في الكوميديا ما لكيش هتبقي سوبر ستارشتغلتي في التمثيل، آنت تعرفي يا دادة إنتي لو آنتي ا

ال بابلي ايه. فشر سهير البابلي بجد .. زي  .. 
 

 و رائدة "الفارس"عال أستاذة في ف..   البابلي وال الباروني  و ال حتى نعيمة الصغير ال تقوليلي
.. و بعدين صوتك مسرحي و جهوري و يَسمع" إيفيهات قوية" عندك في فن آوميديا الموقف و

و ال سيناريو.. اصال مش حتحتاجي مايك ..  
 

لحن واحد و بيرآب عليه آل اغانيه.. انت عاملة زي شعبوال   
 

  عند تحية آاريوآا و نبيلة السيد و حكتيلي انك اشتغلتي. .  مش بعيدة عن الوسطآمان انت 
  اهللا يرحمهم جميعا و آمان اشتغلتي عند عفاف راضي فترة–ابراهيم خان 

 
يا جبايرك يا دادة.. حد يتخانق مع تحية آاريوآا يا توحة   

 
و ال .. وحش عن حد اشتغلتي عنده بالبني فيكي انك عمرك ما اتكلمتي آان بيعج.. تعرفي لكن   

  بالحلو
 

بس طبعا مش من ضمنها انك ممكن تبرقيلي لو ..  بيعجبني فيكي حاجات صعب أني أعدهاال،
 يا دادة هو احنا في ..صفرت او لزقت قدام التلفزيون أو أآلت من وراآي أآتر من المخصص ليا

. اهي ايام و عدت..يا اهللا ..  و عامللنا مقننات" للضباطميس"   
 

وما ..  ما نستقواش على الضعيف يا دودي مامي و يعني حنيناآي على ..نرجع لمرجوعنا  
التلميذ الخايب و  بصراحة ما يصحش توقفيها قصادك زيتجيش على الغلبانة الطيبة دي يعني 
 تحاسبيها على الصغيرة و الكبيرة

 
رجوآي ، فعال هي أ تزعقيلها امام مدرسات و دادات الحضانة و  أرجوآي ما فيش داعيو بعدين  

يس انها وآخصوصا و انت عارفة   معاملتك الصعبة أمام أولياء األمور،ملمش هتقدر تتح
بط و ان آلمتها ي بتحل و بترلهي اليا ما هنا يا ما هناك و انها نها أمفهماهم تحت في الحضانة 

بدا أما بتنزلش االرض   



  2نورمندي .. ها:  تيجي انتي  امام الناس و تقوليلها
توح مش لطيف منك برده يا ابو الف  

  برده أبو الفتوحبس ربنا يسترك يا .. مافيش مشكلة خالص .. ، قدامنا خدي راحتكعارفة 
   عايزةنتألبيت حاسبيها زي ما مام الناس وفي اأنحاول نمسك نفسنا 

 البيت، هقللها هي لنا لما ترجعيو.. نا هاقلها تقصر مع حضرتك و تكبر دماغهاأبس ليكي عليا  
 مؤقت مختوم عملأو بتصريح "بفيزا " خلوش فيه غير تماما و ما يدوإيمان يسيبولك المطبخ

.بموافقتك   
 

 ن شا اهللا إ..فراخ بانيه .. آشري.. قلقاس  ..بسارة .. على راحتك عايزة تأآليهم فول .. تأنو 
  ما فيش مشاآل"دليفري"حتى لو عايزة تاآليهم 

 
 بس فعال البيت من غيرك ما لهوش نكهة و ال صوت 

 ..  يا دادةعارفة 
يعني .. حضرتك ترجعي و تلعلعي زي زمان.. ما بقاش مشكلة.. حتى موضوع الصوت العالي  

.آنت ضبطي صوتك أيام بابي اهللا يرحمه ، لما  هتتحكمي فيه اليومين دول  
 

من إيدك دي إليدك " لويزة الطيبة" فدي زي ما انتي عارفة .. يمانإإذا آان على .. و بعدين  
و عاليا بالش عيني  أيعني عايزة تشخطي في عمر.. بس برضه.. ول و ال هتعيد  ال هتق..دي

ابقى اشخطي فيهم من وراها .. برضه أمهم و تزعل على أوالدها .. عشان ما نستفزهاش..عينك 
.ابقي اقفليها و ريحي دماغك من عاليا خالص.. و الثالجة فيها مفتاح .. ي الشغلو هي ف  

 
وبعدين ده انت اللي مربياه و عمره ما هيكبر .. يعني ما فيش احتكاك.. لليل أما وليد فبيجي اخر ا 

.عليكي  
 

  يا دادة
 

دادة فاطمة تخدمك و مصطفي يبقى تحت واهللا نفسي  يا دادة تيجي و .. ي نفسي أطمن عليك
كي يا أسيستنت ل"  اهو يبقى ..، ودي مش عارف إيهروح هات آذا..و تجيبيه ..  توديه..إيدك
. يساعدكو " دادة  

 
ه و مش متوقع انك  تبلعي و ال هضمتيه ..  عمرك ما حبتيه- مصطفى بالذات-أنا عارفة طبعا إن  

.بس وال يهمك.. جدا..ي اللبنانيين وغلبان جداأمع انه مهضوم آتير و طيوب آتير على ر..   
؟مش عارفة مين اللي فهمك انه جاي يحل محلك  

 
ها الحاجة وهي طالعة و مرزوع تحت على باب و بيشيل معده الولد بيسوق لمامي .. ابدا  

و .. و بابي بنفسه موصي عليه  من ايام المستشفى بعدين ده آان بيخدم الجنرال و..الحضانة
يت، و ما فيش أي داعي لوجوده في البخليه تحت، و.. اه يطلع البيت فوق إذا مش عايزعموما،

اصله جاب موبايل..أو رني عليه  "دآتافون بال"ه لو عايزة حاجة منه اتصلي ب   
 

ةيا داد    "   I MATE ”  



 
اللي في سنه بيحبوا الحجات انتي عارفة هو شاب و .. أرجوآي ما تتنرفزيش.. تالقيه مستعمل 

. او لو مش عايزة تشوفيه خالص.. انت رنيله و هو يطلع أو آلميه و قوليله عايزة ايهبس . .دي
  يرسل الطلبات لحد عندكو هو"جندية "آلمي سوبر مارآت 

  
خليها تحت.. ما فيش مشكلة..  إذا مش عايزة دادة فاطمة تطلع تساعدكو    

 
.لك يا عم  فالموضوع خلي..برده عمرك ما استريحتيله نتأ..عم فاروق مشي من فترة و  
 

  باتونس بيكي و آأنك من دمي..مش عارفة ليه
 

أجيبلك ناس يخدموآيو اهللا أنا لو بإيدي نفسي .. عارفة يا دادة    
 

و ..  سنين ستت عندك أنلي و بدأتي تشتغكتيلي زمان إنكح.. آفاياآي خدمة و تعب و شقاء  
الخدمي " د الفيل" يعني بقالك في" عشان تغسلي الصحون" تابوريه" آانوا بيطلعوآي على آرسي

!! سنة55أعتقد .. ده بتاع  نصف قرن    
 

العافية و تكوني راضية عناربنا يعطيكي الصحة و .. ياااااااه  . 
 

انا بافرج محمود .. أنا باحبك جدا يا دادة و نفسي لو أقدر أجيبك قطر أو اجيبلك عقد عمل هنا 
دادة" على صورتك عشان يعرفك و فعال آل لما يشوف الصورة يقول " 

 
كوني فبادعي ت .. بصراحة مامي قلقتني عليك.. و نفسي أطمئن عليك. .باقعد افتكرك على طول  

  .. مرتاحة و في احسن حال
 

 فترة بفكر فيكي بشكل يومي و شفتك في المنام و باقعد من و .. في دماغيحضرتك عماللي صداع
  ..اتذآرك

 
  ..عارفة 

 
نك من دميأو آباتونس بيكي . مش عارفة ليه   

 
 على راحتي معامكي و آأنك امي 

 
 مش عارفة ليه 

 
لك حاجة مش  بس يمكن مش عايزة اآتب.. ي أنا اللي اخدمكتعرفي انا آنت عايزة اقلك اني نفس

بس تخيلي من . .الن امكانية سفرك ليا هنا شبه مستحيلة .. نه مجرد آالم أهاقدر اعملها، فتقولي



ا ان ال  هيبقى عندك معاش و  خصوص؟ هيخدمك لما تكبري و تعجزيمن: قولأزمان آنت بافكر و
. و ال نقابة و ال اهلمينات و ال مكافئة نهاية خدمةأال ت  

 
نعم المولى و نعم الوآيل. ربنا معاآي يا دادة  .  

 
نت أنا،عشان يشوفنا هنقدر نصبر عليك لما تتعصبي علينا و  ابتالء لجعلكن ربنا إبس حاسة  

.لو هنقول آبرت و مش بتشتغل زي األآبيرة و نتحملك و ال  
يرة جدا و دي آانت رمز الشقاء نا صغ أ و دادة اسمها سعدية آانت بتيجيتعرفي آان زمان عندنا

ر مستنطعي آابأسان من إنآانت متجوزة لي معنى العوز و الحاجة و الغلب، نسانة جسدتإول أو 
عينها طايرة و مرة دلها أخر بهدلة، و هي مرة تيجي و بيضربها و مبه..بنها عاق إوقليوب 

.ذراعها مكسور و مرات متجبسة  
 

هو عندها بن تعيش أ بس -صحيح قلته احسن - عيلة و ابن و زوج عندها..أهو .. بس يعني  
 فرصة الحلم و ما لوش.. ول نموذج اشوفه بيعيش  لغيرهأت آنت فعال أن تربيه ، لكن عشان

.لحياته هو  
 

 ما ه عاوز يتجوزك، بس انتقال لبابي انالموجي السفرجي  بتاع انكل احمد فاآرة لما عبد اهللا  
  .رضتيش

 
والد في السودان، ما انا أول و ايه يعني انه متجوز و عنده آان ممكن واحدة زيك تقتصدقي ،  

بس ربنا يكرمك انك ما وافقتيش على الزواج ..واحدة في سني الزم توافق على أي عريس متجوز
اوعي يا دادة يكون سبب الرفض عنصري.. من انسان متزوج  

 
 هاههاها 

 
!" روبنزباسكن"يس آريم أعلبة مرتبك ما يجبش   

 
ان اآون مطمئنة عليكنفسي ترجعي عش..  بصى انا حاسة بالذنب جدا تجاهك   

 
لها ان مدام نادية خسفت   قالتون بنت اختك اشتكتلها ألي  أنا لما مامي قالت.. تعرفي يا دادة 

و قلت .. ول شط، و تضايقتبصراحة في اال.. بمرتبك االرض و خلته خمسون جنيها فقط ال غير
. حجم عائلي" باسكن روبنز"مرتبك بالشكل ده ما يجبش  ثمن علبة ايس آريم: في نفسي  

 
 - بالمبلغ البسيط دهلما تخليكي توافقي تشتغلي.. حاآيما أآيد هي مري:قلت.. بس لما فكرت  

ما فيش يا دادة اهم .. رثو بصراحة اآ..  انك بتشتري راحتك يبقى معني الكالم ده-بدون اجبار 
يه في اليومين اللي ، ما آله بتوزعمرتبك جنيه من ذتخأعمرك  بعدين ما هو انتو . .من راحتك

.هلكأبتزوري فيهم    
 



طب  جنيه في الشهر، 500نجري اعطاآي و رحتي الي حد فأطب على فرض انك رجعتي عندنا  
هتعملي بالفلوس ايه؟ و انتي مش مستريحة، و!؟هتستفيدي إنتي ايه   

 
  صحخترتأ

 
 في تحسبي و ال ليك ال بتعرفي - أصال- قادرة أقول انك حسبتيها صح  إلنك عارفة، أنا مش 

..القراءة و ال الكتابة و ال الحساب ، لكن اقدر أقول انك اخترتي صح    
نهم هما اللي آانوا أل.. تخسف به األرض و يبقى مالليمن مرتبك يإمفهوم إن  أقاربك يزعلوا 

ازة تصرفي آل مرتبك جو تزوريهم يومين في األ.. هر الشبيستنفعوا منه، النك بتشتغلي طول 
يه بخمسين جنيه ال تقدم و ال تاخر، و خصوصا انهم آانوا إفطبعا يا حرام يعملوا .. عليهم

.متعودين على المئات  
 

نه اآيد انت مستريحة جدا عند مدام نادية، و إال ما إاهم حاجة راحتك يا دادة و المنطق بيقول  
بالمرتب التعبان دهمكنتيش توافقي    

 
 ي ما انتذقيها مخلياآي تردي على التليفون و تال..اآيد مش بتمنعك من فتح الباب ألي حد 

!؟، هو انتي سكرتيرةعايزة و ما بتحاسبكيش اذا نسيت تقوليلها من اتصل، ما ست بتفهم  
 

ي نبيلة السيد اهللا يرحمهاذيها عطياآي نسخة من مفتاح الشقة و تالق   
  تعملي اللي على مزاجك ما عندهاش لستة موانع  و مخلياكو أعتقد 

  هوايتك في تخزين السلع لموسم رمضانآيد مراعيةأو آمان  
"األدول" تعشقي نتأ حكم –دوية أآي   تالقيها هاريا..و شوفي بقه  

 المهم مريحاآي و دي اهم حاجة 
 تعرفي انا بس لو اتاآد انك مستريحة 

  سنة خدمة في البيوت55  الراحة بعدتيجي  منينلكن
 

 حياتك غريبة جدا يا دادة
 

نسة فتحية أحمدأ زلتي تحملين لقب ما.. سنة خدمة55بعد   
على مكافئة نهاية خدمة لم تحصل و لن تحصل..   سنة خدمة في البيوت55بعد     

خرين سنة خدمة و شقاء في تربية  و خدمة اآل55 بعد    
واحدة ملككال يوجد عندك ال بيت و ال حتى غرفة   

 وال يوجد لديك راتب ثابت و ال معاش ثابت 
هلأجد لديك ال زوج و ال أطفال و ال و ال يو   

.و طبعا ال تمتلكين سيارة و ال فيزبة و ال حتى بسكيليتة   
 
لك إنك ما تزغرديش غير في أفراحهم و ما   ُقدر سنة شغل في بيوت الناس و55ضيتي ق

خلفية إذا فكر حد يأخدك  ما يتتعزميش غير في الموائد الو!كريش غير سبوع أوالد أسيادتحض



 تعزمينك بتأضيفة و آ - المفروض- رغم انكفيش مانع تنظفى المطبخي زيارة و ما أمعاه في 
!بلقمتك  

 
مري ما آنت و ال هأآون ألني ع..  و ال بأتحسر على عيشتكمش زعالنة عليك.. هو أنا يا دداة
. من اللي خلقكأرحم عليك  

 
أهلك  اللي آسبتيه اشتريِت بيه جهازك اللي بل حتى آل..  بدون أي عائد  سنة خدمة55 بس 

.آل راتبك بتصرفيه في اليومين اللي بتزوري فيه أهلك.. استخدموه   
، هيحصل إيه و ما فيش اهل و ال اصحاب و  لو مرضت- و ربنا يعطيكي الصحة-ضطب على فر 

 ال حد من الناس؟
 

سرطان يا دادة المسيري أصيب بال.د  
 

بس متأآدة إن في ربنا لن ينسى دادة فتحية.. أنا مش عارفة    
 

..اآيد التسمعى عن دآتور عبد الوهاب  المسيري؟.. بس اقلك حاجة  
سف وقف االدوية النها  و لأل-او اهللا يعزك  بالقطري- ربنا يحفظنا -صيب بالسرطانأ الراجل 

   االف جنيه يا دادة3خد الحقنة ب و هو آان بيضطر يا. غالية و فلوسه خلصت 
 

يب منين؟طبعا هيج..تخيلي؟   
 

.. الناس تطالب بعمل وقف لعالج العلماءجعلالمهم ده  . .وقف العالج الي ان وجد من يساعده  
ربنا . . و ال حاطتهم في باله الخدمما حدش بيفكر في. .ت االناس بتطالب بعالج الجميع إال الداد

كممع  
 

 من سنين من يشارباألبي مغطيض الو للشعر األ..اشتقت لوجهك األبيض الجميل..اشتقتلقك آتير 
. أحمدو صغيرة و  صحوآي على خبر وفاة والدك عمساعة ما خضوآي و انت  

 
  و - بسبب الصداع المزمن-و وحشني منظرك و انتي معصبة دماغك بقماشة شكلها وحش جدا 

. لما تعلني ان المطبخ شطب و ما فيش اآلوحشتني حرآاتك و خصوصا حرآات إيدك المسرحية  
 

 - مش من هواته-مع انيوحشني الكشري بتاعك والقلقاس بالسلق 
عم طه ده من الورث:  بتقولي لمامي فاآرة لما آنت.. وحشتني تعليقاتك  

 و الكالم على -اهو و عم عبد العزيز آانوالي انه  الرجل بنفسه حك!تصدقي آالمك طلع صحيح 
بابا جدو عبد ..  مات ولماسيد األهل آانوا ملك جدي الكبير عبد القادر-طلحاتهلسانه و بمص
! و جدو محمد عم مامي ورث عم عبد العزيز..الحميد ورثه  

 
"والده و المدام بتاعتهأربيت .. هم عشر سنيننا عشت معأ"  



 
 دادة 

 
بدا انا فعال طول أ.." عارفة " لما قلتلك اغنية الحجارغني عليكأنا ما آانش قصدىأانتى عارفة 

آانوا بيفتكروآي ..  بتروحي مع مامي المستشفىن احنا اقارب و دم واحد، لما آنتعمري حاسة ا
ايوة يا عم المدام..اختها و آنتي تتبسطي جدا لما الدآتور يقلك يا مدام  فتحية   

 
 مسجلة فيه  العيلة آلها وور، انا واخدة معايا الشريط اللي مسجلة فيه صبو الفتوحأعارف يا 

 بالفيديو الكلمة اللي قلتيها بعد وفاة بابي
 

عشان محمود يشوفكم على االقل في الصوراخدت الشريط معايا قطر عشان تفضلوا معايا و   
دادة اهيه: و على فكرة آل لما بيشوفك بيقول    

رفة انتي عا.. بأضحك ضحك–لكن لما بأسمع الكلمة اللي انتي سجلتيها في وفاة بابي اهللا يرحمه 
  ايه؟قلت

 
والده و المدام بتاعتهأربيت .. انا عشت معاهم عشر سنين "  ...." 

 هاهاهاه
 
  سنة يا دادة مش عشرة25 عشتي معانا  بتاع نتأ :والأ
 

و .. فاعتقد ما فيش حد فلت من تربيتك " ربيتي والده و المدام بتاعته"بس بالنسبة لموضوع  
 ربنا يجعله في ميزان حسناتك

 
 علمتك الصالة و حفظته الفاتحة و اية الكرسي و االخالص ، و قبلها – هي برضه يا دودي بس 

مش آده وال ايه؟.. ما آناش بنصلي يا توحة   
 

  ..أنا نفسي  تكوني في حياة  محمود و دانا و عمر و عاليا
 

 .نفسي يرتبطوا بيكي و يقدروآي و يعرفوا قيمتك
 

كفعال عرفت قيمت.. اه يا دادة اه    
 

تا تا تا      تا.. انا خارجة : فاآرة لما آنت أخرج و اقلك   
 خليكي انت هنا في الطبيخ و الغسيل و الكنيس 

  تضحكينت أو
 سبحانه الًديان الذي ال يموت 

أولمرت" انا و ياسر حالنا يصعب على  " 
  ..  تعرفي إحنا فات علينا ناس آثير  اشتغلوا معانالكن 

 



دخل البيت أالقي نور الصالة و الصالون و أتخيلي آنت .. لي في المعادي انت بتجيواحدة منهم آ
! مال سايب..يعني تكية .. و بدون سبب.. فتوحآله م..السفرة و غرف النوم  

 
و تمشي تطفي النور ورانا و قبل ما تنامي تطمني على األنبوبة و تتخانقي .. فخناق.. نت أاما  

يعني ما لوش .. إلن لسة موجود طعمية في الثالجة .. مع بابي النه  طلب من عم طه طعمية
!الزمة البعزقة  

 الدادات في قطر متكجولين
 

ن أنت اآبر دليل على ألكن فعال . .بس تخيلي ، انا سمعت آالم وحش آتير عن سكان المنوفية 
. آرمك زيادة شويتين يا دادةنتأبس .. آله هجص و آذب  

 
و .. حتى جهازك آله وزعتيه على أقاربك.. يقة مبالغ فيهالك بتوزعيه بطر يعني آل الي بيجي 

.ربنا يكرمك زي ما بتكرمي آل الناس.. آل دخلك عليهم  
 

تعرفي انا محتفظة بالهدية اللي انتي جيبتهالي في جوازي و آمان محتفظة بالفستان الهندي اللي  
من أصحابي جالها هدية ن  ما فيش وال واحدة ألك و مش عايزة اق. لي في عيد ميالدي هياشترت

!من الدادة بتاعتها إال أنا   
 

 شفتي اياديكي البيضا على الكل ازاي
 

و اه لو جيتي يا .. عارفة أنا لو بإيدي أجيبك هنا  في قطر.. مش عايزة األيام الحلوة دي تخلص 
 دادة

 
 نظام الدادات هنا حاجة رابعة خالص 

 
-الهند او اندونيسيا و رواتبهم يا دادة أو  الفلبينيا من.. سيوية أ جنسيات بصي هما اغلبهن من 

لهم تذآرة سفر و.  ريال1300 ريال في الشهر إلى 600  بتبدأ من –عشان تتنصحي شوية 
.لبلدهم آل سنتين  

 
م يك ما بتغيريش الطقذ مش .. بمظهرهم من الدادت بيهتمواان آتير.. ، الظريفتوحةو بعدين يا  

وخصوصا لو الدادة بتشتغل عند أجانب، فممكن ! ن عشر سنينالكحلي و االيشارب الموف م
! متكجولة وحاجة تشرح..شيك.. وشيك  تالقيها أنيقة جدا  

 
و آان يوم جمعة، " ايلي فرانس" مرة آنت مع ياسر و االوالد  في مطعم اسمه .. يعني تخيلي  

يعني مفتوح فتحة رهيبة و .. فالعائالت بتحب تروح تتغدي في المكان ده النه بيعمل بوفيه مفتوح 
.خصوصا الحلويات. .فعال أآله لذيذ جدا   

 
تخيلي " جابانة& دولشي ا" هم البسة حزام  عائلة أجنبية رايحة و الدادة معلك هناك المهم شفت 

".براند" و الجينز بتاعها آمان آان.. "سيميلر" مش .. أصلي.. أصلي  



 
طعموهم مما أالبسوهم مما تلبسون و )" ص(رسوللجانب بيطبقوا حديث ااأل: فقلت سبحان اهللا 

"تطعمون  
 

.. و بواقي مستعمل.. الدادة بيكون لبسها  باين عليه انه لبس تعبان.. لكن لما بتكون عائلة عربية
.يا إما بيلبسوا يونيفورم الدادات و بيكون لبس مهندم و معقول  

 
بيروحوا مجموعة و " وبراأ "بنات قطريات في آافيهالني ساعات باشوف . بس غلط أني أعمم

!منها يتفسحن و منها يكدحن..بيكونوا واخدين معاهم الدادات بتوعهن معهن  
 

  البيبي سيترسين لما يطلعلنا في المقدر نقابةخلصنا من آادر المدر
 

 ده هنا في قطر في ظاهرة ..يا مغفلة: فياسر قاللي.. قلت طب و اهللا آويس .. المهم يا ابو الفتوح 
بتاعتها تاخذ معها الدادة .. ما تروح الجامعةل..  البنت القطرية من دول أنيعني تجدي. . مضحكة

.القبيلوالسندوتشات و أشياء من هذا"المقلمة "عشان تشيلها الدوسيهات و  
 

..بو الفتوحأبالك يا    
  قلبتيها دندرةده انتي آنت.. ت جيت معايا الجامعة في مصرلو آن

 
يعني الدادة ماشية خلف .. عن مصر شويةامعات بتاعت قطر غريب بس بجد  المنظر في الج

، ة تقلب صفحة في الكتاب فتساعدها، محتاج البنوتة عايزة براية فتناولهلها ال تكون،البنت
!حجات من دي.. تمضغهلها .. ساندوتش   

 
  انتي عارفة؟

 صحيح ام إشاعة، ففي هنا وسواء آان الخبر.. نا بيتهيالي في اتجاه هنا  يعملوا نقابة للدادات أ
و على فكرة .. الشكاوي و ياخدوا للناس حقوقهمبتصلهم عليه. جمعيات للدفاع عن حقوق االنسان

.و فعال تم رفع األجور من بداية هذه السنة. .السفارات هنا طالبت برفع اجورهم الدادت  
 

 العيال في العياط بيطخوا الكالب الضالة
 

و أ في مصر طالب بعمل نقابة للدادات، هيقولوا عليه إما بيهزر  واحدبيتهيالي يا ابو الفتوح لو 
 نتأو .. ة البلد و مادة للسخريةهينزلوا فيه نكت و آاريكاتير و يبقى مهزأاتهف في عقله، و

.عارفة هو ده اللي احنا فالحين فيه  
 

استحالة طبعا ال هو آان حد دمه اخف من المصريين؟    
 ل من اخر لما يطلعلنا فيأوآادر المدرسين اللي مش عارفنله صنا من و بعدين هو احنا  آنا خل

ما بقاش ناقص غير الدادات و يمكن بعد ..ما عالم فاضية صحيحأ.. المقدر حد يجيب سيرة الدادات
للبيبي سيتر"آده يطالبوا بكادر  " 



 
 في تقلدنيب..  اصل برجيت باردو ..و بعدين اصلهم مش فاضيين اليومين دول للفئات المهمشة

رسلت آام خطاب أ ف" البوبيز"اصلها بتحب.. هي صعدت الموضوع لكن .. موضوع الرسائل
و سفط اللبن  المطرية و آفر طهرمس و العياط و الزاوية فيللريس عشان جالها خبر ان العيال 

!بيطخوا الكالب الضالة  
 

فمدام "ب ب بريجيت باردو" نصيرة الكالب متضايقة ألن الريس لم يرد عليها ألنها طالبت  
 في ال آانوا لموا الناس المتشردة..باتخاذ موقف حاسم و اصدار قرار فعال لوقف نزيف الكالب

 دول باعوا البيوت المخصصة .. همعطوهم البيوت المخصصة لمساآن القلعة اللي اتهدت و ال 
..  لناس معاها فلوس  

!ر في الكالب المشردة؟، هل ممكن تفكهل يعقل حكومة سايبة شعبها يتشرديعني   
 

.سيبك انت! ؟ الريس  فاضي عشان يحل مشكلة ممثلة و هوايتها مع الكالبيعني هل     
 

ما تخافيش مش هاطلعك .. مول ال ونفسي تيجي هنا يا دادة و اخدك السيتي سنتر و الند مارك
 و زون جينجل " بس فعال نفسي نتفسح مع بعض و نتبضع وأفرجك على . على السلم الكهربائي

. بنحبها جدا و دانة، أنا و محموددي مالهي لالطفال" سيرآس الند  
  

 ما -حتى -تعرفي انتي .. قق امنيتك و اخليكي تعملي عمرةأحام يقدر في يوم من األأعارفة نفسي 
ن شاء اهللا ربنا هيقدرني و اطلعك إ ..منيتك تعملي عمرةأل آ.. و تفكري في الحجأقدرتيش تحلمي 

.دةعمرة يا دا  
 

لي  قالت..  ها  تنضف، فالمهم آلمتها  بالتليفون عشان اتفق مع هنديةاحكيلك مرة جيبت واحدة
بتحب تزود  ،ي القطرية، بس عشان ظروف الغالء في البلدانها في االصل بتشتغل محاسبة ف

؟ في اليوملتها هتاخد آامأيام االجازات جمعة و سبت،  فسأها ، فبتشتغل في دخل  
 

  ريال20: قالتلي 
 

و ياسر ا أنن أل..  ريال بس حد يساعدنا30  .. 20في داهية : و اهللا يا دادة انا قلت في نفسي 
.والدخصوصا بعد األ. خلصنا خالص  

 
 3ل المهنة بعد  و أعلنت اعتزا.. فيصت مني -سف لأل-بس.. مهم الست جت في الموعد ال

ها مل و خصوصا ان صاحبها اتصل بة تك، و قالتلي انها تعبت و مش قادرساعات فقط ال غير
.على الموبايل  

!صاحبي اتصل و عايزني انزل عشان عازمني على الغدا:و اهللا قالتلي    
  ساعات3 ريال في 20 آل اللي فكرت فيه يعني لكن..  عزول أآونطبعا ما حبتش 

  بيني و بينك استكترتهم  
60فالمهم هي قالتلي ان المبلغ المستحق    

20فقين على تنا مقلتلها مش اح   
  في الساعة20ايوة  : فقالتي  



  في الشهر و بالجنيه المصري50 بتعطيكي - مدام نادية- اللي نتأ مش 
 صحيح على راي عجاج

و ناس.. في ناس     
 

.. هي اصال بتشتغل  دادة في مستشفى حمد.. من بنجالديش جاتلي" ستجادة"واحدة تانية اسمها  
 .. آيلو لو ما آنتش ببالغ30هي بتاع .. يقلها غلبتك  اَلغلب أبو الفتوحدي يا 

 
تها  مشكل..نسانة جدا إينة و أملحمد هللا نظيفة فوق ما تتخيلي  وطيبة ورفيعة بشكل ، بس ا 

نها بس فعال بتصعب عليا أل!  لو نسيتها في المطبخ مش هتطلع منهيعني.. الوحيدة البطء الشديد
.هادية و ما تسمعليهاش صوت   

 
: يا توحةعارفة   

 
اللي في  " مدام علوبة" بتاع " الجيم" و بعدين رحت  .. مرة آنت في مصر قبل ما نسافر قطر 

مصرية ، قلنا نتكلم عشان .. المعادي، و بعدين و أنا باتمرن، لقيت واحدة بتتمرن معايا في الجيم
..التمرين ملل بصراحة  

ها بتشتغلي ايه؟تسألالمهم   
 

  يعني جليسة اطفال يا دادة-رنا بيبي سيتأ: قالتلي 
 

بس آنت متوقعة انها هتحكيلي قصة . أنا طبعا عملت نفسي مش مستغربة و ال أي حاجة  
.مأسوية دفعتها للعمل في البيوت و حجات من دي  

 
فلما دخلت .. تعبانلي  نا بصراحة آان المصروف اللي بابا مخصصهأ: لي لكن البنت قالت 

فلقيت الموضوع ..  ن في بنات بيعملوا بيبي سيتينج  بالساعة أت ، وسمعالجامعة، فكرت اشتغل
.سهل و مجزي  

 
 عارفة يا دادة

 
جنيه في 20  ل10 ، و آانت ساعتها بتاخد من 2000البنت  حكتلي الموضوع ده في سنة  

 الساعة
 

 بس هي آانت نبيهة و شغلت مخها صح 
 

في المعادي " فوليوم وان" ة و في مكتب من الشغل عند المصريين، و راحت في الموالت فسابتها
تليفونها  فيها بياناتها آتبت فيها رقم -ة مجرد علقت ورق-مكتبة خضير و عملت اعالناتو  
 

 و الناس هما اللي آانوا بيتصلوا بيها و آانوا بيدفعولها ثمن المواصالت 
 



 جنيه 400ادفع ال ، لدرجة انها بتسمحلي اني لقيت ان الشغالنة دي مجزية: لي تفالبنت قال 
عربية و اشتريت ..بتاع  مدام علوبة ، و بعد سنتين شغل "الجيم" ثمن االشتراك الشهري في

.موبايل  
 

تها لما تكبر، يمكنى تقدر مهنبتاعها و" الكارير" ش عايزة تغيرنها مأآدت لي إالغريب  ان البنت  
.يهم رحمة و بيقدروهانهم ف التعامل مع االجانب مريح جدا، ألنإلي  ، و قالتتطورها  

 
لي عن واحدة من األمهات، آانت خارجة و مستعجلة عشان جوزها عازمها على  و قعدت تحكي 

.العشاء ، فبتغسل الفراولة قبل ما تمشي  
 

ةساعدال هانها بتطلب منأفت في عينيها ا شالمهم البنت   
 

غسل الفراولةأنا مستعدة أ: لهاالت فق   
 

ان مستعجلن جوزها آفشكرتها جدا أل    
 

   الفراولة مغسولة و آمان عناقيدها متقطعةوجدت..  رجعتصاحبة البيتو لما   . 
 

بس .. ن جنيهنا مزوداآي  خمسيأ: ها لفلما جت تحاسب البنت صاحبتي قبل ما تمشي قالت   
لكن ده محاولة للتعبير عن شكري .. ن ده ثمن تنظيف الفراولة و تقطيعهاإنفسي ما تفهميش مني 

.و سلمت عليها بود..   أسعفتيني  و شعرتي بيألنك لك   
 

نفساليق من ض  
 

 عارفة يا دادة 
 

ال باتضايق.. و بصراحة مش باتكسف .. جانب رحماءعض األجد  بأانا باتضايق جدا لما    
 

 و ما اد ايه انا ساعات ما آنتش ذوق معكباتضايق لما افتكر .. باتضايق من نفسي  
 استحملتكيش آما يجب

 
 تعرفي اني ساعات آتير آنت باحاول احط نفسي مكانك 

 اقلك حاجة يا دادة و تصدقيني
  عندي في المعاديا لما آنتمرة و بعد خناقة من خناقتن 

.. بس بعد آده . .ي اشوف عملت ايه ضايقكأنو طبعا صعب .. تضايق لما اتهزأ  عارفاني انا باانت
قعدت أفكر..  في خلوتي عليتو اقفللما باقعد مع نفسي     

 
 بيت مصري من ساسه لراسه



 
.. أضع نفسي مكانكالزم- فعال -فكرت اني ال .. مش هاقلك فكرت آنت هأعمل ايه لو آنت مكانك    

يعني  قعدت أمخمخ، و فكرت اني اعيش تجربة اني .. و فعال الفكرة بدأت تختمر في نفوخي 
مقطعين، و ها اسود، وايشاربين وي  لونأ اشتريت جلبية وحشة نزلتف..اشتغل دادة عند حد

وقفت امام المراية و.. دهولت نفسي شويتين   
 آان منظري صعب جدا

نقلت طب اعمل ايه عشان اجد زبائ.. المهم  .. 
و اشتغل أي البنت ذعالن إني اعمل أو آمان قلت موضوع . .بيني و بينك خفت اروح عند أي حد 

جانب طيبين مع الدادات و مع آل األ آثير من ن أل..مش هيخلي التجربة واقعية.. عند اجانب 
يعني التعميم غلط..الكائنات  

 
.. عشان األجانب اللي شفتهم في محيطي، آانوا اغلبهم طيبين..  الفكرة الي عندي آده..بس اهو 

!إال شاليفر   
 

مصري من ساسه لراسه.. انا آان نفسي اشتغل في بيت مصري   
 

الست طلعان عينها و مطلعة قرفها ، وو هو داخل البيت" خصبوز ا" بيضرب  فيه الراجل.. بيت 
االوالد ، و و بتمني نفسها في اليوم اللي يطلع فيه على المعاش عشان تشوف نهايتهعلى عيالها

، ال فيه سكن و ال راحةيعني بيت مصري. ..لسانهم طويل و خلقهم ضيق و عايشين الدور   
:فيه   

 
فين االآل؟ *   

 
لي في الزفت   يطلع)الهيل( مش قلت ميت مرة مش عايز الحبهان.. ي القرف يا د..  ايه ده* 

افففففففففف. االآل  
 

ما هو مال سايب..حشوا . .ما طبعا  بتاآلوا في قتة محلولة. يا اوالد االيه *   
 

نهم أ مع ..نته مكان مسياريغلسوا على بعض في  مين يجرج  بتتخانق مع الجيران و بأسرة*
وموا و فاآرين ان مع ذلك بيصلوا و بيصرض الشارع مش جراج بيتهم وأ بيتخانقوا على

. مجرد طبق مهلبية في عاشورةاالحسان للجار    
 

ده علشان بن الذين اللي في .. ال ..بس مش للتشجيع.. ااااااااااد وناس عمالة تصقف تصفيق ح*
!الدور الرابع يقفل أم باب االسانسير  

 
ول و بعدها يتخانقوا لما انقوا مع بعض مين يدخل الحمام األن يتخفرادها جاهزين عشاألة ائع* 

!يالقوا الحمامات ناشعة من جيرانهم اللي فوقهم  
 

و خزان او صهريجأالعليا اللهم اال بموتور  ة المياه ما بتطلعش في االدوارأسر*  
 



ا، ومش والدها و بيته لكن هي اصال مش فاضية أل-متوظفة حتى لو مش  -عيلة الست فيها *
 من ملاصلها بت.. بس خارج البي .. و عايزة تبقى حاجة -رد ربة منزل مج-حاسة بتقدير آونها 

، نفسهم يفلفصوا من ي عندهم شوية دينل و حتى ال- جتهم الهم و البالوي-القعدة مع العيال 
على  و ال ءاو يروحوا درس و اه لو جالهم ضيف على الغدايالهم عشان يخلصوا الورد بتاعهم ع

!هو ده وقته..الفطار في رمضان  
 

لكن . .فالدين آالم..و تالقي البيت مكهرب.. مش شهر عزايم .. ده شهر عبادة و شهر القرآن  
.عند التطبيق اتفرجي على الغم و التكشير و المعاملة المنفرة   

 
نا آان قلبي حاسسأ  

و زيارات إلخواتها .. ن و ترتانعالخبار فالن وأل على أ ماسكة التليفون و عمالة تسأمبيت في * 
.. مو فاآرة انها قاعدة معه.. ق آلهم إال أوالدها و صحباتها و حبايبها و ماشية تحل مشاآل الخل

و من غير أو حد من المحارم  و زنى،ما هو اإلسم ما بتشتغلش و بعدين تفاجأ ان ابنها حشش 
و بعدين ده ..  و آله قدر و مكتوب..و اآفي عالخبر مابور.. المحارم تحرش ببنتها و خدها وش

و .. تها و ال جيرانها أخولى عشان ما تخربش على ألستر و ا.. مش اعتداء .. مجرد تحرش 
  نفسهم يشتغلواهي يا في المطبخ يا على السجادة و مش زي الستات الليما .. بعدين هي قصرت

!نا آان قلبي حاسسأ: ممكن تقولنها إنرفزيو اللي ..  يثبتوا ذاتهمو ال في النادي و عايزين ..  
 إما معنا و إما علينا

اللي  .. بيت مصري بيفرح بالزغاريد و الصوت العالي و بيحزن بالصويت و الصوت الحياني * 
!و مع ذلك مسمينه حياني.. ال هيحي الموتى و ال هينفعهم   

 
ما راحش عزاء القي االخ و بعدين ت..  الي فيه عاشوا مع بعض العمر آله، آلبيت مصري* 

!ن اسمه سقط سهوا من النعياخوه ، أل   
  طول - اهللا يجحمه مطرح ما راح-ده ابن الذين .. سهوا ايه .. ل ل ل  ال.. ت ت ت..  يا خبر 

.. قال يعني لما ما راحش قطع ماء و آهرباء..انا هاوريهم..عمره آان حقود و حاطتني في دماغه
!شفع  و ال ينفعبرضه مش هي.. و حتى لو  نزل استلحاق  

 
مراته بتجهزله في شنطة . لمستشفى ابيت مصري تالقي في الراجل لو مرض و دخل *  

خانة "يتم وضعهم في ل   به و اتصلواه زارومن ماءسألمستشفى آراسة و قلم عشان يكتب ا
 أن إما " نكل بوش حكمة عظيمةأوحديثا اخبرنا " خانة علينا "في المارقين .. و المتغيبين " معنا

"يكونوا معنا أو علينا  
 

االخوات بيقطعوا بعض و يمسكوا السكاآين لبعض و بعد آده يتعشوا عادى خالص امام .. بيت* 
!التلفزيون   

 
 عمل جهده  أوفراح آلملهم البوليس.. لى عيالهبيت ممكن تالقي فيه األب عجز عن السيطرة ع* 

!!ايذالجيش بيربي عماد الصغير إ..مع انه عارف.. نيد عشان يتربوال أوالده التجادخإل  
 



.. في دور السلبية النموذجية و عايشة.. ل اخواته البناتبيت تالقي فيه األم شايفة ابنها مبهد*
.بس برضه أخوهم" اصلهم مش فاهمين بعض" أعمل ايه بس   

 
لوا  هم اللي هيشي ألنهموالد رض فلأل، اما األذهبالبنات فيها ال يرثن سوى ال.. بيت مصري * 

إسم العائلة، و شايلين برضه شعار " اإلسالم هو الحل" لكن  بإستثناء المواريث:ده شقا ابويا و 
! ما متش-والد- اللي خلف .. صحيح..  تعب عمره ، يقوم ياخده جوز اختى مقشر  

 
او م ل ما األأوو  .. على قيد الحياةب و االم متامسكين طول ما األعيلة االوالد فيها ممكن يكونوا* 

 الست الوالدة عمرها ن أصال، ألقطع األرحام و، يبدأ التباعدول ما تموتأ - و خصوصا األم -األب 
حب بعض يا " ،نت مخطئ و ممشياهاأار تواجه المخطئ و تقله في عينه  قرذما قررت تاخ

الست يدفنوا مشاآلهم لغاية ما يدفنوافيفضلوا يطرمخوا و  "ده انتم آلكم  والد بطني.. اوالد
هل قرروا يسكنوها و ما وبئة و االمراض اللي اال و تطلع بعد آده آل الدمامل و األالوالدة

.يعالجوها  
 

 سمهم إ لو يقدروا يغيروا و.. دول أصال ما بيعترفوش باالخوة.. عيلة  لو فيها أخوة غير أشقاء*
 بعض في بيسالوا على..  و الكويسين اللي فيهم..يبقى خير و برآة.. لوح المحفوظ من ال

!المناسبات  
 

عيلة فيها ناس بتدى و تدي*  
 

 .. و ناس بتاخد و تاخد 
 

و ناس.. صحيح ناس    
 

 في ناس بتاخد آل حاجة 
 

 مع انها مش محتاجة 
 

 ناس بترضى بأي حاجة
 

 في عز ما هي محتاجة 
 

 و ناس تدى و تنسى
 

 و ناس تاخد و تنسى 
 

 و ناس تاخد و تقسى 
 

  و ناس تدى وتندم
 



  ريتها بتدى حاجةو يا 
 

 يا ريتها بتدي حاجة 
 

 في ناس  اه يا ناس 
 
 

بدون باودر و ..عيلة بدون رتوش ..مش متزوقة.. في عيلة عادية..  بيت مصري بسيط *
.فاونديشن    

 
لكن مع ذلك هما مستعدين يموتوا من التخمة .. عيلة عارفة ان عندهم اقارب بيموتوا من الجوع *

هنعترض على حكمة . .صل ربنا خلقنا درجاتأما ..  العظم بعد المصمصةيهم غيرو ما يرسلوش ل
  يحرم على ايه؟.. لي يعوزوا البيت و بعدين ده ال.  ما يصحش..ربنا 

! يا دادةشفتي انتي ازاي ست العارفين. .ايوة الجامع    
 

 فيها آان  مرة اتمكيجتخرآو ..  سنة 27للكوافير آان عندها خر مرة راحت فيها آألم ا..عيلة*
 "ايبوالت" قد عرض الباب و مع ذلك  البسة تايور حاطة عليهو تبقى تخينة و.. في فرحها 

!آتافات تخليها عاملة زي العبي الراجبي و البيز بول " 
يظهر ما بيسمعوش عن حاجة اسمها .. ما في البيت فجلبية مقززةأ.. ة هي التايورالغامقألناقفا

!ربنا يحميهم لطرشهم. دوللي شاهيننانسي عجرم و اليسا و روال و   
 

 و تصهين عن الفجر ءتخطف المغرب و تكروت العشا.. ثني مد ..   فروض 5عيلة بتصلي ال *
.و تجمع العصر مع الظهر  

 
سرة لسانهم زفر و بيخانقوا دبان وشهم فراد األأو بعدين "ربك رب قلوب "عيلة مؤمنة بمقولة * 

!ك، هما على يقين ان بينهم و بين ربنا عمااااااااااااااااارو فشلة او بينجحوا بالزق و مع ذل  
 

مناسبات بتحطم ال هذهن ألكرهب من المناسبات االجتماعية عيلة بتخاف من المواسم و بتت*
!ومع ذلك آل فرد فيها عنده موبايل آارت و عمالين يرنوا.. ميزانية األسرة   

 
اال .. عليها  حاجة يتفقوا وجدواخيراأ لكن  عيلة  ساليفهم آارهين بعض و مهلهلين سمعة بعض*

مامتك عملتلك .. ا حبيبتيو ها يا رباطية عليهم، فيعملو- زوجات اوالدههم-و هي تدمير  آناتهم
.والدآمو آله أل.. تغلي عشان تساعدي جوزكو ضروري تش..ايه، و باباآي جابلك ذهب وال  

 
ون يومية بين الراجل و الست بتاعته على حيانا اسبوعية و قد تكأعيلة فيها خناقة شهرية و *

!آلف يا سيد.. بخي يا جارية أطو .. ما آل حاجة زادت .. زم تزودنا و ال.. مصروف البيت   
 

 الدروس الخصوصية وبند للكهربا وبند للألنبوبة و بند الغاز والزبال و بند..بيت مصري في*
.رضا و خلتهم ماديين غصب عن عينهمأبنود جابتهم ..  مصاريف المدرسة يجار وإلاالبواب و   



آله إال أمي    
املتها المتجبرة على مرات ابنها و النتيجة ان الحمأة فيه نموذج آريه بسبب مع.. بيت مصري  *

ها حسبتها غلط،ن أل..مهما توددت الجدة لالحفادو مهم، ال لجداتهم ألإوا ال يستريححفاد اغلب األ  
آله ..  دمي يطظ فيك و ف ..  همل اميإاآرمني و ..لك من دمياشيلك و ادي..هملنى أاآرم امي و 

!!مياال أ  
 

 ، اجرب 3، و اشتغلي ساعتين زل بنفسي و اروح اخبط على البيوتقلت انا ان.. المهم يا دادة 
 الوضع

 
..بس الحقيقة يا دادة   
لالسف يا دادة ، ما قدرتش.. ال صعب..خفت و ما قدراتش  

.آون مكانك و لو ساعة واحدةأن أجزت عن لت في تنفيذ الفكرة و عفش  
 

وف على وصولالضيشهللي   
 

  خالصمختلفةتعرفي الفكرة حاجة و التنفيذ حاجة  
 

يكياللي فادني اني حسيت ب.. ستفدتإ لكن..ا ما آنتش واخدة الموضوع هزارأنو   
ه يطفش و  سنة بتتنقلي من بيت لبيت، د55 صار لك نتأ ده انا خفت ادخل بيت واحد و "و قلت 

!طلع عينك و ده يسوي فيكده يقرف و ده  يشتم و ده يضرب و ده ي  
 

مانأني مش هاقدر اشعر بأت وجدال فعال انا   
 

ي حد او حتى صورة منهاأل وأطي بطاقتي ألسرة أعي ذاو بعدين ا  ؟  
 

مش تحوبل على البنك ..و اخد فلوس يدا بيدو صعب عليا امد ايدي    
 

  انتي في الكنيس و الطبيخ و الغسيلانا خارج و خليك: لي  قولو آمان تخيلت حد بي
 

فتح البابأو أيخرج و مانعني ارد على التليفون حد ب  
 

نام على الكنبة و بالبس لبس أمام الصغير و باآل في المطبخ و بدخل  الحأو تخيلت نفسي  ب 
! او مرقعملبوس و متقطع  

 
  عشتي يا ست هانم:ول أقد يدي و اخد بقشيش و أمو تخيلت نفسي ب

 
  و سمعت حد بيتريأ عليا و يشتكي مني و من صوتي العالي



هق هق هق.مجبر اخاك ال بطل.. لينها محمست:و بيقول   
 

يفةظما الضيوف يجم و البسي حاجة نبل يا اهللا خدي دش بسرعة ق: لي لود بيقو سمعت آمان ح  
 

ضم اللحم عشان فراخ و الرقبة و ع ست البيت تعطيني الجوانح بتاعت النتظرةو تخيلت نفسي م
!نا نازلة اجازة أواخده معايا الهلي   

اللي  ن في حاجة ضاعت في البيتإ و حصل هرج في دماغي لما تصورت اتخضيت فعالو 
!ي طبعا هاآون اول المتهميننأل.. هاشتغل فيه  

 
ها و ، فقررت تفتح خزانتة البيت و هي راجعة من رحلة تسوقو جه في بالي صورة صاحب 

المهم انهم ..  ما جتش ..جت بقه على قياسي ..ام قطعة مالبس من القديم بتاعها تعطيني آ
!شفتي الكرم و األصالة.. متها و من دوالبهاذخرجوا من   

 و مش مع انهم مش ضيوفي..  الضيوف قربوا يجوا..همي.. شهللي : و سمعت صوت شخط  
هاهاههاها.. جايين يزوروني   

 
نت  ألكن ؟د طلب ايدك من بابيلما عبد اهللا السفرجي الي بيشتغل عند انكل احمفاآرة يا دادة 

أنا قابلت سيدات وضعهم ..  اهللا سبحان.. والده في السودانأته و أسرج و زوه متألنرفضتي 
ولى ما فهمتوش و صل مراته األأو بعدين " مع الموضوع آانه فرصة فضل منك و بيتعاملواأ

صحيح في ناس و ناس.. منطق برده! هيروح لغيري.. ين إذا سيبته طيرتوا من ايدها و بعد  
 

و ترآي مدخن " اوزي"و " الموندين" و شفت آاني في حلم ان في عزومة رهيبة فيها جاتوا من
!نا منتظرة الضيوف يروحوا علشان ابدأ اآل فضلة خيرهمأو سومون فيميه، و   

 
! مستعملةايا اللي بتجيلي آلها قديمة وعطو تخيلت آم ال   

 
.و مافيش محمود و دانة.. بدون أسرة و زوج ان ممكن أآونني آأو فكرت   

 
وعايزني آمان استمر في الشغل  بعد .. و آل الي بيتقدمولي عايزني انا أساهم في الجهاز

برده ممكن يتباع  و ..بس أهو .. بتبيض فالصو..  اقصد يعني انا بيضة" أسيت" ما انا .. الجواز
 نستفيد منه

 
و تصورت نفسي في منتصف السيتينات و مصابة بفشل آلوي و ما عنديش ثمن الغسيل و ما  

!حسنأ  بصراحة..آيد مش هينزلي نعي أو ..يش حد رايح معايا المستشفىف  
 

ول أني الوحيدة اللي ممكن تحصل على أ..فلقيتها حصريا.. يزات وظيفتي  و فكرت في اهم مم
! و مفلفلرز من الحلة و هو سخن أمعلقة   

 
 رحموشدول اللي بياخدوا ما بي.. تخيلت نفسي بين ايدي ممرضات ما بياخدوش بقشيش 

!ايه في اللي ما بيدفعشإيعملواب فما بالك.. المريض  
 



 و الزوج يفتكر يوم فرحنا و يبكي ن يصلي عليإبميتة و ما ليش بنت تغسلني و ال تخيلت نفسي  
 عليا و يعيش على ذآرياتنا

 
ده آابوس.. نش حلم يا دادة ده ما آا  

 
  دادة توحة ودادة فايزة

 
؟مخي راح لفين..عارفة آمان  .. 

 
الجفاف اللي راد يكافئك على آل سنين الخدمة والشغل وشوفي لو ربنا العادل ا: قلت في نفسي 

يا .. االآل يا دادة:  قلكو.. على آل واحد خدمتيه و اتكبر عليك" ُ ِيسيدك"عشتيها ، و لو ربنا حب
.اهللا بسرعة  

 
 دادة 

 
فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز: "في آيه بتقول: عارفة  " 

 
فانا  فايزة.. اذا حسبناها .. طبعا ..  في خدمتكنا دخلني الجنة و خالني دادة لكتخيلي لو رب   

هاهاههاهاها..و تدلعيني زوزة"  دادة فايزة"و تالقيكي هتسميني    
 

ا على أن و لو..لةذار م هي الجنة مش د لكنو حد هيقدر يقول لربنا حاجة.. تصدقي انه مش بعيد 
لى من أي أع تكون درجتك فيها - ان شاء اهللا-نت لما أفتخيلي ..الجنة درجات.. حسب معلوماتي 

النك مش  ..بس فعال فكرت في الموضوع ده.. تفتكري ممكن؟اهللا اعلم.. حد انت اشتغلتي عنده
..مواحدة بتشتغل أي آال  

 
و حبك لربنا عملي مش ..وخبرتك في شغلك آبيرة.. و بعدين اآلك خرافي..نت االمانة نفسهاأده  

هل رة انك  عندك عادة بتدعي دايما ألو انا فاآ..و مش مسرفة و بتخافي على الحاجة  ..آالم
  البيت اللي بتشتغلي عندهم

  جنيه50و آله ب 
 

سب و تلعن اللي مشغلهاتعرفي في ناس بتشتغل و تاخد االفات و ت  
 

و ناس.. صحيح في ناس    
 

 تزعلي ان تانت بتاخهر و توديها لتانت سهير و انت" ايفلتر" فاآرة لما آانت مامي بتعمل 
.الصواني و تروحي تطلبها بنفسك  

انا فاآرة انك آنتي بتموتي في الحفالت اللي آانت بتعملها نبيلة السيد عشان البقشيش ..و طموحة
.  مية ميةفيها آان   

 



و له ناسه.. الكالم سهل بس الفعل صعب..الموضوع طلع صعب . .آون مكانك يا دادةأما قدرتش   
 

 ناس و ناس 
 

صعب اني اضع نفسي في .. صعب اني احط نفسي في وضع  غير مقدر من أي حد بل مستهجن
.ي يعني ايه محطالحمد هللا انك مش هتعرف.. عند آل الناس" محط"، و انا اعلم يقينا انها مهنة  

 
مع اني لما آنت في .. يا دادة ده انا ما قدرتش حتى  اخرج من البيت بهيئة و لبس الدادات

"هبال ماسكي" رسة آان في مرة حفلة المد   
 

حتى ما قدرتش  اشتغل  بيبي سيتر.. تعرفي يا دادة ..آان نفسي البس فيها مالبس الدادات   
 

هل قدرت احسن نفسي معك: يل  لوحدك اللي تقدري تقولينتأبس    
 

  بكأشعرني أرة شغلي في مهنة الخدمة، هو تعرفي انا آل اللي آنت عايزاه من فك 
 

 آشكول لكل مواطن
 

آشكول لكل "تصدقي يا دادة  في مسلسل اسمه  ؟ي آنت باشعر بكأنفيا ترى هل انت حاسة  
ن ربنا مش صحابها أل أل الواحد الزم يرجع الحقوقأنو هي ,فكرته ظريفة..صابرينل "مواطن

عتقد الوضع صعب جداأ، لكن فيما يخصك..هيرضى علينا اال لما صاحب الحق يسامحه االول  
 

   تشديهاطب ما انا آنت بابوس ايدك و انت آنت..لك سامحيني يا دادة او ما تزعليش قدري قلت 
 

يا دودي انتي عايزة ترآبيني ذنوب.. استغفر اهللا : لي و تقولي  
 

تعرفي في ناس جيت ابوس ايدهم .. ن فهمك ان لو حد باس يد حد بيأخد ذنوبهعرف ماموت ا 
فعال ناس و ناس..مدوهالي و ادوني ايدهم التانية  

 
ايه .. لي مسامحة  تخيلي انا اشعر ان ربنا هو اللي بيزعل عشانك، و حتى على فرض انك قلتي

نجيب "  الملياردير االعمالان واحد راح سرق رجل  نفرض :الي يثبت؟اقلك حاجة
ر، لكن و آبيأغتصب من ساويرس مبلغ من المال، قليل إهنا نقدر نقول، ان الحرامي "..يرسساو

و يشترط  رد المال أو يتنازل أن يسامح أما اذا آان يريد ليقرر هليه اساويرس له من القدرة و األ
اوعى تزعل : الته و قالهلكن إذا واحد راح سرق طفل، و بعدين راح جابله شوآو..مقابلة  عفوه
 مني سامحني

 
  احنا اصحابتالص: ه لفالطفل قال 

 
  مدى الظلم اللي وقع عليه او حجم الحق اللي اغتصب منهةعرفم اصال هل الطفل عنده اهليه لهو 



 
و بالهنا و الشفا ..استمرئنا   

 
و احنا استمرئناه  بالهنا و الشفا..و قطع منهأا عمرك تينعطيدادة انتي ا   

 
نك إلك  قدرأنا أف..في غريزة بتدفعني .. خدم دانة او مامي او محمود أا لما أن.. تعرفي يا دادة  

!حبتينا و خدمتينا من غير ما يكون عندك هذه الغريزة  
 

 خليكي -السخيفتحت بند الهزار -خرج  أقلك قبل ماأ آل لما افتكرك وانت بتضحكي لما آنت لكن
! فعال باتضايق من شخصيتي.. و الغسيل نا في الكنيس و الطبيخانتي ه   

 
هزر مع مامي أقدر أني ما آنتش أبس عارفة آمان .. ت متأآدة اني بأضحك معكانا عارفة انك آن

! بالشكل ده- من سنهمنتأ الي –و بابي   
 

 عرق العبي التنس منعش و عرق الفالحين مقرف
 

:تصدقي يا دادة  
 

خدى دوش و تغيري هدومكأت باتحايل عليك انك تانا نفسي ربنا يمحو من ذاآرتي اني آن    
 

تسخ و تشم رائحة الغاز و طبعا واحدة ايديها مش في المطبخ و غير معرضة الن مالبسها ت 
، اآيد الزم تتافف من مالبس دادةالقمامة  

 
قلها آدهأن جروء ألن . .ة عرق من العبة تنسائح رأسوأ شامة مع اني لو  

 
في آخر النهارالعرق على وجه الفالحين    

  ليس هو العرق على وجه العبي التنس
 

 آله عرق
  لكن الفرق آبير في حرية االختيار

 
 عرق العبي التنس منعش 
 و عرق الفالحين مقرف

 
و ضعيفة و مش هتنفعكانا اسفة آلمة قليلة    

 
عذريني الني متأآدة انك اصال ما زعلتيشأانا مش هاقلك     

 



 و ال لى أي حاجة عملتها معكي اقدر اسامح نفسي عجعلنسي أي عذر يجد لنفأفعال باحاول لكن  
و زوجيأو بابنتي او ابني أي أمتفعل بي او باحتمل أنُ   

 
عرك بحبي عمال قبل أشني أنك عارفة و حاسة اني باحبك جدا، و ربنا يقدرني أانا متاآدة يا دادة 

 قوال
 

ا يوفقك فين ما آنتنرب  
انا انكل اللي آانت بتشتغل عند جيراتعطيذآر أتنا أ - في زيك آتير ده-مثالكأيرضى عن و ربنا 

غير عم طه و عم .. وأم رزق محمودأم شفيقة و شفيقة و صابرين و أمحلمي و فاآرة عايدة و
عبد العزيز و عم عبد العال و عم علي و عم محمود و عم محمد و باقي الغفر و اللستة طويلة  و 

.همشكل مهم بشمررنالكن احنا .. شكل جوهرياتنا ب في حيعاشواناس آتير   
هم و ناس بنتجاهلهمالن في ناس بنهتم ب   

 
و ناس..فعال ناس    

 
حنا إه و تشتغلي فيه و بيتنا مفتوح لك ترجعي فيه وقت ما تحبي  و  آل بيت تدخليربنا يعمر  

.ك يا أطيب دادة في الدنياخدم  
 

حتى لو اشتغلتي ببالش.. أهم حاجة راحتك.. كخليكي على راحت..  إذا فعال مستريحة عندكلكن  
 
 

 يظهر مكتوب علينا الشقا طول عمرنا
 

 نعيش اغراب هناك و نموت اغراب هنا
 

هلناأيظهر مكتوب علينا نخاف من   
 

 نتخض من الحرامي
 

  و نترعب من المحامي
 

  و جه اليوم اللي بقينا 
 

 فيه نخاف من نفسنا
   

 
 ابنتك

 
 داليا الحديدي

 



 27 -5-2007 
 

                   قطر-الدوحة
 
 
 

 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة"أرجو أال تتردد في االطالع على 
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. ل تجمع بين الشخصي و العاملنق  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

نها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة  وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب أل
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ائل من ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رس.. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. و ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيهاوالرسائل تبد    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

ة أحيانا و فصحى في فقد تبدو رآيكة نوعا و عامي" رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 
! قد يصل للرآاآةبأسلوب عامي    



 
كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 

سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 
 بإرسال قوائم البريد آما  يقوم البعض.. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر

.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  
و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 

الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل 
"رسائل من لدوحة" ائل التي وردت تعقيبا على الردود و التعليقات و الرس     

 
 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام

 
 داليا الحديدي

و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   
 
 

   

 
 الرسالة السادسة

 
  "آونكان أمريكاني "

  
:عبير  

..  ده يا شيخة عيب الكالم.. استحالة أطنشك أو أتجاهلك.. أوعي تقولي آده! .. أنا مطنشاآي؟
نفس فرحتي لما وصلتني رسالة من ماجدة زميلتي .. أنتي ال تتخيلي فرحتي لما وصلتني رسالتك 

.و من بعدها رجعنا نتواصل بعد سنين آنا ضعنا من بعض.. في الجامعة    
..  فعال دخلتي فيا جامد لكن..  عارفة الدنيا تالهي تأن..  فقدت أثرك - تقريبا -أنا آنت .. يا شيخة
أبدا و .. يا خبر" و عاملة  فيها ست الكاتبة .. أنت آبرت  دماغك ..داليا : "   قلب تقولي جالك
هي آل الحكاية إن مامي أهدتني زيارة جميلة من منتصف شهر يونيو و لألسف سافرت .. اهللا 

!شايفة البخت.. قبل عيد ميالدي  بيوم .. عشرة يوليو..صباح أمس   
 

باآون نفسي ما أغمضش عيني و ما .. تظر مجيئها بفارغ الصبر و أننا نن و طبعا أنتي عارفة
. األوالد ا انشغلت معها ومع ياسر وو طبع. .تفوتني لحظة من غير ما أتأملها   

 أنا بأحاول امسك نفسي عشان فعال طب أقللك إيه؟"  ما أردش عليكيٍِ" أني  تعمدت أما موضوع
 عارفة إن بعد و طبعا أنت.. سف لم أنقل النمر  لألو..يا ستي أنا غيرت الموبايل .. آالمك مهين

الحقيقة أنا ال أقوم بالرد على و.. اتصاالت آثيرةبدأت تصلني رسائل و" رسائل من الدوحة" نشر
خبرني انه أذ وصلني ميل من أحد بخصوص شغل وإ أو بايل سوى على نمر أنا عارفاها المو

أنا فقط انشغلت .. تصال منك أو من أي حد أعرفه لكن استحالة أتجاهل ا.. يحاول يتصل بي للشغل



أقدرهم بشدة منهم األستاذ راجي عنايت و .. لدرجة إني وصلني رسائل من عدد من الكتاب 
ألني بصراحة  ال أريد .. اآلن  و رغم ذلك لم أتمكن من الرد عليهم حتى ..األستاذة إآرام يوسف 

."سيستماتيك"سائلهم القيمة برسالةأن أرد على ر  
. آم سعدت بهذه الرسائلال تتخيلي.. لهم بتمزج نفسي أمخمخلهم شوية و أآتب.. بصراحة  

.. و على العموم.. فربنا يسامحك يا عبير "  عماللي فيها ست الكاتبة أنت"  أما انك تقولي
لدرجة .. ظروفي في الشهرين الماضيين جعلتني أقوم بتأجيل الكتابة حتى إشعار أخر.. اطمئني
 لم  آمات بمقاالتي في المجلة العربية في شهر يونيو واآتفي"  رسائل من الدوحة"  أآتبإني لم

رغم إني آنت مبسوطة جدا لما طلب مني شغل .. أجد وقت لمراسلة إسالم أونالين و ال إيالف
لديهم و حتى للكتابة " المصرييون"وأيضًا  تلقيت عرض آريم من رئيس تحرير جريدة .. إليالف

" ألني لألسف لم أجد وقت خصوصا إني نفسي أرآز نوعا ما في آتابة ..أرسل شيء اآلن لم 
".دوحةرسائل من ال  

  ده؟إيه الهمدان النفسي
و عموما يا  ..الصيف و خصوصا مع األوالد انشغال بسبب الدربكة بتاعت شهور فالموضوع آله

إيه اللي .. مزوداها جدًا..أنا مش عارفة ليه آل االنفعال ده.. بس بجد.. ستي حقك على راسي 
 جرى لك؟

ل مرة أخرى بعد سنين فراق تواصعدنا للننا أطبعا سعيدة جدا  و ..أنا قرأت رسالتك أآثر من مرة
أنا بقيت أنت سافرتي السعودية مع زوجك و. .انقطعنا فيها عن بعض بسبب ظروف الحياة طويلة

.ثم رحلت مع زوجي لإلقامة في قطرفي مصر فترة   
قيقي، رسالتك ح".. بكاءة.. شكاءة.. معدداتية " سبع سنوات تقدر تحولك إلنسانة هي.. لكن 

.الهمدان النفسي اللي باين في تعبيراتكأنا حزنانة عليك وعلى طريقة تفكيرك و..تحزن   
أنا ..على فكرة، أنا خائفة انك تعتقدي أني بأستهين بمعاناتك مع حماك و حماتك وعائلة زوجك 

فأآيد لما االثنين و .. ده بيكون واحد و صعب.. الرأس توجع فما بالك بتوابعهاعارفة ضربتين في 
. محترم " آارتل "طبعا يقدروا يعملوا .. معهم أوالدهم   

ليه . .ليه فالنة حماتها طيبة و أنت ال.. مضايقني انك بتقارنيبس اللي ..  اهللا مقدرة و عارفة و
!يكي بعائلة ما يعلم بها إال هو سبحانه؟أنتي ربنا مبتلعالنة أهل جوزها ناس ذوق و  

..و ليه والليهات و اللولوات صاروا آثير ليه  ؟حياتهم سهلة و أنت حياتك ملعبكة ليه في ناس   
.   الشياطينهمفتح عمل األبالسة وأوالدت" لو "مثلها مثل" ليه"  أنت ست العارفين إنو  

.. منقول من آالم ناس هيلهليين"ستآوبي و بي" لما وجدت آالمك استغربت - يا عبير–أنا   
 

" عذاب جوانتنامو أرحم من اللي أنا فيه"  
:عبير  

؟"أنا حاسة إن عذاب جوانتنامو أرحم من اللي أنا فيه"  يعني إيه   
عالم؟ ما   منثم.. ا من نقوم باختيارابتالءاتنا لسننابس ثقي أن.. أبدا.. بتبالغي أنا مش بأقول  انك 

و . .حماتك إذا صبرت على ابتالئك مع حماك و..ابرين في جوانتانامومكن تأخذي ثواب الصم
؟بعدين من فينا اختار امتحانه  

ل باقي الخلق عليك و أو ربنا مفض.. أصل يا يكون ربنا عادل و مبتلي آل إنسان وفقا لحكمة
ستشعرين إلى أي مدى أنت معطلة عقلك في .. واهللا إذا قدرتي تقولي لنفسك آده!! مستأصدك

.لتدبر مع مشاآلكا  
:يا عبير   



فطبيعي انك .. و ضعيف في اإلمالء و التاريخ. . تخيلي فرضا ابنك شاطر في اإلحصاء و الهندسة
.على المواد الضعيف فيها" تتكي  " اإلمالء و تختبريه في التاريخ وتمتحنيه في  

أما ) .. ء(ى حرف و تعرفي أنا زمان آنت أستاء بشدة من إختبارات اإلمالء خاصة التي ترآز عل
اآلن، فأتمنى لو آانوا ضاعفوا اختبارات اإلمالء التي ترآز على حرف الهمزة بدل ما آل شوية 

"!!الرسائل" يأتيني رسائل من قراء ينتقدون فيها األخطاء اإلمالئية  التي تحتويها   
 

ي بتعانيه مع العذاب اللأآثر من  تستحملي العذاب في سجن جوانتناموانك ممكن  فكونك بتفترضي
..ممكن اسلم بكونه افتراض سليم .. عائلة زوجك  
عت و ال وس..  و ال بتبالغي و ال حاجة- ال يا  قمر- تعبيري إنك بتبالغي - يا ستي -و أنا سحبت

د ن ربنا متأآد انك ممكن تصبري إذا تعاملتي مع ناس هاندرأل ما يمكن  لكن..منك و ال شيء
و على فرض إنك قادرة على تحمل إعتداءتهم عليك صباحا  و..جزارين  .. آفرة% 100برسنت

والدك  باإلضافة للتعذيب الجسدي و نهش الكالب و الصعق أمساء و نفيك بعيد عن عائلتك و 
  فنقدر نقول إن ربنا - آهذا فرض انك ممكن تتحملي موضوع  على–بالكهرباء و المعانة النفسية

.تبيختبرك في منطقة أخرى تتعلق بالمعامال  
 

و أنت ..  عارفة و آل سكان المعمورة عارفين تما أن. .ثم هو أنا اللي هاقلك إن آل إنسان مبتلى 
..."إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه" نفسك اللي آنت دائما تذآرني بآية  

"أحسب الناس أن يترآوا أن يقولوا أمنا و هم ال يفتنون" و أية    
إنما .. ليس العلم آثرة الرواية " عارفة في حديث معناه.. ة بالمعرفة لكن الموضوع طلع ماله صل

  "العلم الخشية
.. و تتكلمي بلهجة الستات اللي مخهم تعبان .. لكن تيجي اليومين دول   

.حاولي تتمعني في رسائل ربنا ..أرجوآي يا عبير .. ال أرجوآي  
  

:تعرفي   
 آنت على ..أو تبحثي عن حل..ك هم من همومأنا لو على يقين انك راسلتيني لتستشيريني في

..  مستشارة اجتماعية و ال متخصصة لستلكن بداية أنا  .. لموضوع مش آبيراألقل شعرت إن ا
اقدر تخصص و إال آنت راسلتي حد مختص وو ال أنت آنت بتحاولي تبحثي عن حل لدى شخص م

.. إسالم أونالين أو غيرهو عناوين لعشرات من االختصاصيين في موقع "  آونتكت"أعطيكي   
. ما اقلكيش هايلة .. آده.. في سيدة فاضلة هناك اسمها سحر طلعت  

على فضفضة على تضيع .. هرتلة.. لكن الموضوع شكله انك متضايقة شويتين و بتدلقي آالم
.وقت  

عامالها نظرية البد لها من إثباتات  ..وآمان شكلك مريحة دماغك أن أهل زوجك ناس  صعب
.ن اللي من غير سوأه إن شاء اهللاطب هو م..   آل سوأتهم  انك تعرفيني تستدعي  

زميلتي في الشغل في مصر .. و ما صدقتش إن عبير.. يا عبير باقلك قرأت رسالتك أآثر من مرة
!!شكلهم عاملني عمل: تقول.. و متيمزة " آرييتف" اللي آانت شخصية    

  يا خبر
.بطللي آفايةاهللا يخليكي .. و بتاع إيهعمل إيه.."حي"  ناقص تقولي .. ده أنت وصلتي بقه  

يضع أمامنا نماذج آثيرة في  نفس و لذلك ربنا . يختلف من شخص ألخرالتعاطي مع االبتالءات ب
.الموقف   

"بيكاتا بالشمبينيو" لما تبقي نفسك تأآلي .. أنتي عارفة   



 - بطعم تالقيها متغرقة بهارات  تأآليها من يد  مدام منى عامر في المطعم بتاعها في المعادي
 ناقصها لكن: رغم انها هتقلك.. اهللا هو ده" :ليتأآليها عند  مامي تقو ..أحيانا ما لهاش الزمة

 حاجة 
بس .. مختلفة خالص .. تقولي يا سالم .. انترآونتيتنل  دبي"  تأآليها من يد الشيف أسامة في 

!روعة  
!!يع: من الناس تقولي " س"تأآليها عند   

 نفس األآلة طعمها مختلف و تجعل آل إنسان له نفس و له طريقة لكن.. مع أنها نفس األآلة
ة و الفهم و عنده اإلراد" ن ممكن يكون الشخص  مبدع  أل..نتائجه مختلفة.. يجعل نفس الموقف

و تجدي شخص آخر يستلذ من معاناته و . .العزم على  النجاح في حياتهو الرغبة في التعلم  و
.و إن ما فيش حد شاف اللي شافه و ال عانى معاناته.. عادة من إشفاق الناس على أحزانهيجد س  

و في اإلنسان العبيط اللي .. في معظم أفالمه" وحيد"  يعني يفكرك بفريد االطرش في أداوره 
لك آل ل شايفة انه ما فيش أمل إطالقا و تقفداوية  و في شخصيات سو..مش عارفة هو عايز إيه

. لو حاولتي تقترحي أي حل المشكلة و تثور عليكو تجديها بتحكي  .. الحلول  
اهللا جاب اهللا خد اهللا .. ما نفعتش. .جت مع الهبل دبليبقى .. نفعت.. ماشيين.. أهو ..  و في ناس
. و شخصيات آأبوبة"بروطة"نوعية من البشر .. عليه العوض  

 
:عبير   

  لكن.. البيت و أنت لوحدك في 7ال.. اتك معهم اياآي تشكي في لحظة أني ال اقدر حجم معان
شك  ألكن.. آل سطر و آل آلمة آتبتيهاأنا متأآدة من صدق آالمك في و..  تذآري إن ربنا معك

  . أو التكيف معهإصالح الوضع - بجدية -في انك حاولتي
 

Monster In Law 
 
:حبيبتي   

شوفى  و.. ميرة دياناعانت منها األ .. تعتبر مشكلة دولية بكل المقاييسلتكشكم أنتي عارفة أن 
) ! سنة36اهللا يرحمها ديانا ماتت ( ..عنها الشمس لما تكون حماتك ملكة دولة ال تغيب   

مد من أخت زوجها في أحدى المجالت إن السيدة أسماء األسد تعبت جا و أتذآر أني قرأت 
ن الملكة أكن معروف ل.. مال يكون هجص مجالت عايزة تنشر وتبيع احتلكن.. الرئيس بشار

لي عن ا أعرف ناس أجانب حكو وتستغربي لو أقلك أني.. ي فريدة طلع عينها من الملكة نازل
.مش والدته فقط .. بالوي من حمواتهم و األغرب أنهم اشتكوا من والد الزوج   

!الحموات ؟ تتخيلي أن األجانب عندهم مشكلة طب بذمتك آنت  
"مونستر إن لوو" اسمه.. خرافة.. لوبيز و جين فوندا  بشع في فيلم عملته جنيفر ..   عارفة  

حتى أني لما ..  في مجتمعنا بحذافيرهاموجودةو فيه نفس المشاآل ال..اجتماعي الفيلم آوميدي 
:شفته تذآرت آلمة لجبران قال فيها معنى غريب  

"بتكارعيوبهم يفتقدون القدرة على اإل ن الناس في أخطائهم وأإن من العجيب  "   
يتفننوا في جوا و يعتمروا و مع ذلك يح إن حماآي وحماتك بيصلوا و -عبيريا - ال تتعجبي 

 إياك..بالسطو على بعض أغراض بيتكثقي إني مصدقة موضوع قيامهم .. و أرجوآي.. أذيتك
.. تفتكري أني بأهون من حجم معاناتك لما أقلك أني سمعت هذا الكالم من عدد آبير من البنات 

!من تأشيط بيوتهمبيشتكوا   



  
  ..أنأح من بعض فيه خمس أخوات بنات وأخين آلهم و اهللا تأثرت جدا أن الموضوع

ليلتها .. يا خبر:  لم ينجبا قلت في نفسي 2لي أن منهم واحدة لم تتزوج  و  عارفة لما قلتي أنت
.. آوبية  

  
!ملوخيتك ساقطة  

 لكن هأحكي.. ني متأآدة إنك عارفة رغم إ.. أنا مش هأقلك في حماوات أصعب من آده..  بصي
هي و .. و عاملتها بأمومة حقيقية..  مالك- وال زالت-حماتها آانت .. بتي لك عن واحدة قري

.جميع زوجات و أزواج أوالدها  
هي في الجامعة و سافرت لفترة مع زوجها في أنها تزوجت و.. آانت تحكي يا عبير.. قريبتي دي

تقول أن حماتها   ف.. ثم تعود لإلقامة مع زوجها..دية االمتحاناتالخليج على أن تنزل لمصر لتأ
.. آانت تحرص على زيارتهم قبل شهر من نزولها لالمتحانات  

 أنتي تدخلي تذاآري وأنا في السريع أعمل طبخة و..  بصي يا بنتي إحنا هنعمل معسكر:و تقولها 
تدخلي أنت المطبخ عشان .. علش م.. يجي - اللي هو ابنها -بس قبل ماجوزك ..  غسلة و أنشر 

 اللي موقفاني في المطبخ و يعملنا فيها خهم صغير و بعدين يفتكر انك أنتالرجالة م..  عارفةأنت
!!!االبن البار  

..المهم الموضوع يقلب بخناق .. تخيلي يا عبير حماة تعمل آده لمرات ابنها  
..ال يا تانت حضرتك ما نتيش داخلة المطبخ :   
 امال انا جاية و ..ه أنت عندك امتحانات  و بعدين د!؟ما بتسمعيش الكالم ليه.. اهللا. .سيبيني :

.ي قلتيذسايبة عمك و العيال عشان أبقى   
هو أنا أطول .. دامينكده إحنا خ.. هو حضرتك جاية عشان نشغلك.. ي قلتك ايه يا تانت ذ:  

.حضرتك بتشتميني آده.. ينيأخدمك بع  
الزوجة عمرها ما خافت ..  بكل تفاصيلها عالقة إنسانية رائعة.. على آده  و قيسي.. و يتخانقوا

يوم أن حماتها تأخذ موقف من آلمة أو تأول تعبير على نحو ما و ال هناك قلق من قيام الحماة 
ضغط على زوجته لتعتذر عما الن على بة ابنها لتسطير موقف غضب لحث اإلباالمتناع من زيار
ت للزيارة و تقديم القرابين و فروض الطاعة أولى أيام العيد أو ألي سبب بدر منها ألنها لم تأ

.آخر  
و جوزها .. على إسم جماتهاتصر على تسمية أولى بناتها المهم يا عبير هذه العالقة جعلت البنت 

أولد " يمكن البنت لما تكبر تتعقد من االسم ألنه لكن.. أنت لن تحبي أمي أآثر مني: "لها يقل
".فاشون  

.. أي اسم أخر تحبهبدلعها ما لكش دعوة و اذا مش عاجبك اإلسم  ابقى : قالتله   
  بس تفتكري ثمن هذه الحماة الطيبة إيه ؟

يكن رغم أنها بدأت معه حياته و لم ..  الراجل تزوج على زوجته بعد أن آبر و اغتنى و أشتهر
!شيء مذآورا  

ع أمه التي تظلم زوجته و تسرق لحاف زوج محب و ضعيف م.. حم أر تفتكري أي االبتالءات 
:البيت والمكواة و آام سرفيس على شوية فوط و بشاآير و تنقرزها بالكالم   

رغم أن الست نفسها تكون عرض عرضين.. ده منظر ده.. الزم تعملي رجيم  تخنتي آده ليه؟*   
إيه اللي أنتي مهبباه في وشك ده*  

انتي بتبرطمي تقولي ايه؟*   



  ايدك مخرومة آده ليه؟نتأالزم تحوشي .. انك بتصرفي آتير انا مالحظة* 
آل يوم و ما تعودهاش  الزم يا حبيبي تقول لمراتك تطبخ ؟طبختي ايه النهارده.. طمنيني.. ها* 

.على الدلع  
انتي ملوخيتك ساقطة آده ليه؟  *   
.. إحنا مش هنخلص من زياراتك ألهلك آل يوم و التاني*   

  أي االبتالئات أهون؟لي هل تقدري تقولي * 
بنها و زوجته و أوالده و تنحشر في آل تفاصيل إل شئون حيزبون تتدخل في آ..  حماه عقربة

حياتهم اليومية مع الحرص أن ال تحصل على لقب حماة و تصر على أن تناديها مرات ابنها بكلمة 
و بعدها االبن  .. طيبة و شفقة  توصي ابنها بمعاملة زوجته بود وأم حماة طيبة حنون.. ماما

!!يتزوج على زوجته  
 الناس من منطلق اللي يشوف مصائب.. اذج أنا خائفة تفتكري أني بأسرد هذه النم..  تخيللي

.تهون عليه مصائبه  
ألن تفكيري متجه لسكة  .. و مش قادرة اختار و أقول أيهم أسهل..  أتساءل فعَال أنالكن أبدا 

تلى فيه و من يهون عليه شيء قلما يمتحن فيهبتخلليني أرى إن من يستصعب شيء يب  
أنا ال اقصد هذا .. ال ..  في ناس مصائبهم أآثر-أني ال اقصد أن شوفي يا حرام..  فبأآد يا عبير

..ب الناس  تهون عليه مصيبتهئاللي يشوف مصا"  و آمان أستسخف مقولة .. المعني   
..لمس عذاباتهم تأآد من معاناة األخرين وال إذا إ يعني هو اإلنسان لن يشعر بالسعادة والرضا   

األمور  ن الواحد المفروض ينبسط لما يرىأأنا أعرف .. قى آائنات معقدة جداإحنا نبده ..  يا خبر 
..جيدة مع نفسه أو مع اآلخرين  

شرب من نفس الكأس ي  الغيرتأآد أنالالروح إال حين  لكن أال يتم استقرار النفس و شفاء 
.لكنها لألسف واقعية .. بقى نزعة شوفينيةده ت.. الحارقة  

 
"لكن"  قيراط 24آلنا عارفين نظرية ال  
!تحاسد الزلنا ن  

:عارفة يا عبير    
قيراط 24ال"إال و وجدته عارف نظرية .. أستغرب ألني عمري ما  تكلمت مع حد  - فعًال– أنا 

 على آام قرياط نجاح و  شوية صحة و شوية جمال..اللي ربنا موزعها بالتساوي بين آل عباده"
نبص لبعض نتحاسد و و مع ذلك  تالقينا ..يرددهادي و المهم آله عارف النظرية .. هم فلوسمثل
و بننظر ألي .. شجعت الناس على المجاهرة بالحسد عيني عينك"  يا بختك.. يا بختك" و آلمة و

"الباآيتج" نعمة ربنا أعطاها لعبد من عباده بمعزل عن باقي  
  

فيه بيت و " آبكتج آامل" لقدرك و نصيبك نطلق أني عارفة انك تقدري تنظري أآلمك من مفانا ب
 - ضروري- شهد و يارة و حسام و فيه مستوى مادي مستور وفيه  فيه عالء و فيه أسرة و

.. ابتالءات  
  :يا ستي.. ك لأآمل

قل الثقيل أو على األحماة من العيار عقد أنها ستكون أالست دي آنت ..  أخرى من المعارفتانت* 
 و رغم أن ابنها لم ينجب من زوجته لمدة ..و أحبت مرات ابنها جدا.. لكنها خيبت ظني .. شديدة

 عشر سنوات تقريبا .. إال انها آانت تقف معه بالمرصاد



ادعي ربنا و روحوا خدوا .. إذا نفسك تخلف.. اسمع ما تجبليش سيرة انك بتفكر تتجوز : 
.اءباألسباب عند األطب  

. أنت تسمع آالم والدك في آل حاجة إال موضوع انك تتجوز على مراتك  
! هتخلف؟.. ك انك إذا تزوجت على مراتك  لو بعدين يا ابني من قال  

خاالتك اللي بيقولولك سيبك من آالم عماتك و.. ن السحر يا ابني الدق على الدماغ أمر م :
.. ن تفتكر لو أنت اللي آان عندك مشاآل صحيةو بعدي.. ربنا مش هيسيبك ..إذا سيبتها ..سيبها

. سليمة" بعدة"آنت تعمل إيه لو مراتك طلبت االنفصال عشان تستبدلك   
ة أآثر هي نفسها  في الخلف.. على مراتك آثير في موضوع األوالد " ما تزنش"يا ابني أرجوك: 

وآمان .. د عن التوترموضوع اإلنجاب محتاج هدوء و راحة بال و بعو ..  إرادة ربنالكن.. منك
ما لوش الزمة .. و آل لما تبقى متضايق آلم ربنا .. يا بني خرجها وهاديها.. محتاج صبر و صالة

.تحسسها بالنقص في حاجة هي مالهاش ذنب فيها  
آنت تتبسط إن جوزها يستبدلها أو حتى يتجوز .. عندها مشاآل صحية  يا ابني لو أختك هي اللي:

عليه  ال يقولوا.. ناسمن باب الشفقة أو خوفا من آالم ال.. مته الواسعةعليها و يترآها على ذ
... وحيزبون ووملعون" دون " ه أنو ال آنت هتقول على جوزها .. ضمخدها لحم و رماها ع  

عال تتزوج و ربنا ممكن فبس الديان ال يموت و..  هو مش حرام انك تتجوز على مراتكيا بني: 
رزقت نفرض انك كن ل.. ده أنت ابني و حتة مني.. ي لن أقاطعكوأنا عن نفسيرزقك بالذرية 

و زوجها يرجعها لك .. ن اإلنجابطلع عندها مشاآل صحية تمنعها مإيه رأيك لو تزوجت و.. ببنت
أصله .. يخليها على ذمته عايشة بلقمتها أو يطلع ابن ناس و.. ضاعة مضروبةلألسف الب :و يقلك
!أصيل  

 ال سمح اهللا - ما أنت ممكن تخلف و يطلع ولد مشوه أو .. ال يموتو الديانيا ابني البر ال يبلى  :
.عاق و يطلع عينكمعاق أو  

! عشر سنوات نحوأنجب بعد أن ابنها  صبر و لم يتزوج و–ير  يا عب–و آانت النتيجة   
: عبير  

  عشر شهور مش عشر سنين لو ما آنتيش خلفتي؟زوجك آان ممكن يصبر عليك.تفتكري*
 حسام و يارة و آنت تقدري تكملي حياتك أو تتصوريها من غير..  نفسكقوليلي أنت.. جدب.. بجد

تتحملي نظرات الناس و تعليقاتهم؟آنت ه  لمدة عشر سنوات؟إنجابشهد و من غير   
و .. و آله بأوانه" معلش"و نفرح بعوضك و" عقبالك" مرة في اليوم 100تقدري تسمعي * 

أهو األذان .. لسة ما فيش حاجة جاية في السكة؟ قولي يا رب .. و يا ترى.. بندعيلك يا حبيبة 
!!سبحان اهللا .. بيدن   

.. طمنينا.. طب إيه األخبار .. حللتوا.. ها : تقدري تمسكي نفسك و ما تغلطيش لما حد يسألك* 
 منك و ال منه؟

ب و مضرو "اوبسوليت  " الشعور بالنقص انك جهازالتنغيص وتقدري تستحملي التقريز و* 
 مش نافع و ال بد من استبداله؟ 

في أمان و أنتي عارفة انك مهددة إن زوجك في أي ..  تقدري تعيشي آام سنة من غير حمل *
أو . .أصلك عقيمة : خناقة ممكن يطلعلك آارت العقم و يرميه في وجهك و وجه أهلك بال رحمة

حتة " ا عرفتيش تجيبي  انك م- مبالغاتي آثرت– آل نصف ساعة -يشعروآيتجدي أهل زوجك 
!انك ممكن تسمعي تعليقات آيدية و استفزازية من ناس هما نفسهم لم ينجبوا.. و األسخف" عيل  

!!طب و اهللا بيحصل  



 تقاومي غريزة األمومة و أنتي رايحة تبارآي لبنت خالتك أو مرات أخوآي  - يا عبير–تقدري * 
 يرضوش أو يتحججوا بأي حجة خائبة ماي السبوع و نفسك تشيلي البيبي و أو أخت زوجك  ف

!ألنهم خائفين من الحسد لتَفأعيهم عين؟  
تقدري تشوفي نظرات الشفقة في عين البواب و البقال و حتى في عيون أهلك و أصحابك؟ *  

جوانتنامو و ال العقم و ال حماآي و حماتك بأوالدهم ؟.. انهي أصعب..  ها يا عبير   
 

ذآري النعمت.. آلما فكرتي في االبتالءات  
:عبير   

لكن ربنا  رزقك بأوالد مقويين وضعك شوية و عادلين الكفة إلي حد . .  صحيح أهل عالء صعب 
ما.. و آمان عالء إنسان طيبك و يحبك..و ربنا رزقك بنعم ال تعد و ال تحصى.. آلما فكرتي في 

 االبتالءات.. تذآري النعم..
. الطالقي البيت و تختاري ما تحاولي تنسف حاولي تصلحي وضعك معهم قبل   

 
"  سايكس بيكو"أحكيلك عن واحدة أردنية  آانت جارتي هنا في قطر متزوجة من شخصية  * 
متجهم و معاملته معها و و آشري و" ربجون بتاع موليرأ" و ال ..  معقد جدا و بخيل بخل رجل

و .. ألب مع نفسه في المريخو ا ..األوالد و األم في الزهرة .. يعني من اآلخر.. مع أوالده مقززة 
..آم آراهية صامتة مزروعة بري بطئ بينهم تكفي لري هكتارات من الضغائن  

  
بصراحة آانت : ها في بيتهم و بتقولجوزجارتي بتحكيلي أنها آانت مقيمة مع حماتها وأخوات 

.ة الحيا هما دول اللي  آانوا مهونين علي ..عصري الذهبيأحلى أيام و آنت عايشة معهم   
ال  مش طايقك و..تك و تتمنين إبادته الحياة مع زوج آريه يتمنى مو.. تفتكري أي االبتالء أسهل

ى أو لك سيولة للزواج بأخرمن أجل األوالد أو ألنه ال يم -  فقط -و عايشين مع بعض .. تمليهتح
من أهل أم تتكدري شويتين ..آرام ين الحماة و أخوات الزوج جوزرغم أن ..لدفع قيمة المؤخر 

..عالء   
آانت دائمة الشكوى إنها في رمضان تضطر  يا عبير تذآرت واحدة من معارفي  و أنا باآتبلك

فتقدري تقولي إنها .. ن والدها ووالدتها آانوا متوفيين اب في أول أيام رمضان لحماتها  ألللذه
.  إلى أن ماتت حماتهاذا الحالهو فضلت على .. جة تقولها لزوجهاآانت تفتقد ح  

هو الحمد هللا أخيرًا سأقضي رمضان في بيتي مع زوجيأ:قالت -ن فمها و القصة م -المهم    
و هي نفسها اللي بتحكي .. زوجها توفى في حادثة  قبل رمضان بخمس شهور ..   و اهللا يا عبير 

و أيضا من .. و لكن أيضا بدون زوجها.. صحيح بدون حماتها ..  أنها قضت رمضان في بيتها 
!!أوالدها ألنهم آانوا مقيمين في أمريكادون   

 ربنا ما سابش حاجة ما خلقهاش
.فكري" عذاب جوانتنامو أفضل " اهللا يخليكي يا عبير قبل ما تنطقي مرة أخرى جملة*   

* فكري في نوعيات االبتالءات اللي ربنا أوجدها يا عبير.. ده ربنا ما سابش حاجة ما خلقهاش و 
 ما ترآش ابتالء ما نزلوش و ال ترك نعمة ما انعمهاش على عباده.

.. فكري يا عبير في األطفال اللي بيعانوا من السرطانات بأنواعها*   
وفة حتى ني مكسأا أنت عارفة طبع.. إال يا عبير مش نحمد ربنا على صحة حسام و شهد و يارة

.نطق أآثر من آدهأمن تلميحاتي و مش قادرة   



 سنوات بسب مرض 3و سنه  فقدت احد أوالدها أنكل أحمدبنت ن جيهان إ و مش محتاجة اقلك 
و .. على فكرة جيجي طول عمرها مقيمة مع والدها و والدتها في بيتهم في الزمالك..السرطان

 رغم ان لها ..في نفس الشقة. .والدها شارط على زوج ابنته أن يقيموا معه.. حتى لما تزوجت 
!!شقة خاصة بها و بزوجها في المعادي  

 
! العين بعد األذن تسمع؟أم.. األذن بعد العين ترىهل   

 
:عمر ما حماها و ال حماتها و ال حتى جوزها يقدر يقلها.. جيجي.. يعني يا عبير   

 أخين – تايواني مضروبين  ياباني مش–و آمان البنت لها جوزين أخوات " سبع السباعة آام " 
 و أصال جيجي ..م على الدفاع عن أختهمشكل أنكل احمد آان مدربه.. أسدين قصر النيل تقوليش

و . .أما  أهل زوجها فناس طيبين جدا و بيحبوها فوق ما تتخيلي .. حاجة آده من الجنة .. مالك 
..لكن آمان ابنها ما بقاش جنبها.. ما يقدروش يقربوا جنبها.. لك حتى لو ما بيحبوهاش ل بأق  

و العائلة أخذت جثة االبن ووضعتها في ..ةو المستشفى وضعت ابنها في الثالج.. مات بن جيهان
  ربنا رزقها بابن آخر الحمد هللالكن.. و صلوا عليه.. نوهو دف.. و انزلوا الخشبة في القبر.. النعش

 تفتكري يا عبير؟ 
هل في ابن يعوض األخر؟ بعد األذن تسمع؟.. وهل العين ..بعد العين ترى.. هل األذن  

 
 طب عارفة  حكاية البنت دي؟

نت بنت مصرية  صغيرة و تعرفت على شاب قطري عندما آان يدرس في أيام بعثته في مصر  آا
..و في اقل من شهرين تزوجته و هي في السادسة عشر..   

حتة دين مقدمة تشبه الديباجات بتاعت الشكاوي اللي ..  شفتي الفقرة اللي آتبتها في األول دي
. في بريد الجمعة-مه اهللا يرح-آانت بيرد عليها عبد الوهاب مطاوع  

 
بس .. ده آان جدها باشا . .و مش ناس فقرا و ال بيبيعوا بناتهم.. البنت آانت من عائلة ..  المهم

لتجد ربنا و قد  حباها . .هي البنت و المهندس القطري أحبوا بعض وانتقلت لإلقامة معه في قطر
يعني ذهب و  -المتمكن ماديا و الدلع -خدي عندك حب و دلع ..  المعمورةبأطيب حماة على وجه

أنا ال .. رجلها على رجلك يا بني ..  و الزم مراتك تسافر معاك سويسرا ..و سياراتألمظات 
و هي يظهر الحماة آانت حنونة جدا و تعاطفت مع هذه .. اطمئن عليك إال بصحبة زوجتك

.. وارد.. ليه ال .. ةلكونها بنت طيب..محتمل.. لكونها  صغيرة..يجوز.. لكونها مغتربة ..الفتاة
.أآيد.. لكون هذا ترتيب ربنا   

 
 نريدها صفوا و قد جبلت على الكدر

 
إال ليطلب من زوجها دعم مادي في صورة ..  ال يزورها ليها بأخلكن  لألسف آان ربنا مبت

أخوها ..  و تخيلي موقف بنت مغتربة ..مشارآة في مشاريع عقارية و إنتاجية أو بيزنسية
.. اضربها.. ااآسره..عمل ما بدالك في أختي أ..و الثمن معروف ..ح يمد يده لزوجها المحترم راي

أوعى ..  إبلعها لكن أوعى .. افرمها .. ابرمها .. أورها . .حمرها .. اشربها..أدبها .. اشتمها 
")و اضربوهن" الراجل خمورجي و مش حافظ من القرآن إال ( ..ترجعها  



..تمويني و تمويلي و نعمل بيزنس حلوتحسن ..  أنا لما أزورك لكن   
..عارفة يا عبير مدى ارتباط هذه السيدة بحماتها  آان غريب جدا  

تها أو زوجة و آانت هذه الحماة لرقتها تضاعف من تدليلها لكن..  آانت عالقة أم و بنتها فعال
..أهلها بعيدة عن والدتها ووابنها ألنها مغتربة   

تزوج . أآرر .. الحياة لما تزوج شريك حياتها بأعز صديقة لهاللي صبرتها علىهي الوحيدة او
!أعز صديقة لها  

 
 ده يرضى و يرضى و يرضى و نص و ثالث أربع و يتبسط آمان

  
مرخصين بناتهم و لسان .. أجارك اهللا.. و على فكرة يا عبير في بنات آثير جدا مبتلين بأهل 

بس يأخدها و ..  عايزين من جوز بنتنا أي حاجةإحنا مش" حالهم و مقالهم  بيقول جهارا نهارًا 
اب بنتنا ومن ناحيتنا هنجماله على حس.. خالص آله تمام.. طالما يحسن معاملتنا احنا. .يغوروا

و ممكن يفهموها أنهم بيعملوا آده .. ت الزم تتحمل على العموم البنو.. بس يشيلهالنا جميلة
!عشان مصلحتها  

اهو يبقى له عين و هو بيتحكم ..  أو قريبته متفرتكة من جوزها و بعضهم بيتبسط لما يجد أخته
ده يرضى و .. هو أنت ترضى بالمعاملة دي ألختك: فما تقدرش تقوله.. في مراته و بيتجبر عليها 

  .يرضى و يرضى و نص و ثالث أربع و يتبسط آمان 
!اتهفمن باب أولى مر.. ما أصل تلك النماذج رأت أمهاتها بتتبهدل و بتضرب   

 
الموازي " سينزو"الست اللي هاحكيلك عنها دي شفتها في السيتي سنتر قاعدة في آافيه  * 

..  محمود  فقطيرحتلها و آان أيامها مع. .فما قدرتش اترآها..لحقيقة لمحتها بتبكيو ا.. لكارفور
ها بس لألسف الحزن محفور في أعصاب وجه.. آله بيعدي.. لها أرجوآي ال تحزني  المهم  قلت
.. بشكل شديد  

..   هنا في قطر بنها في الشرطةإنة ليه؟ ألنها آانت بتفكر تشتكي عارفة يا عبير الست آانت حزي
. ناسية اسمها لكناألم وآبار السن في هيئة بتهتم باألب و.. صل هنا أ  
 

و بصراحة مخي راح .. فطبعا الزم مسوي مصيبة.. نك تشتكيهإ قرتيهو أآيد طالما :  فقلتلها
.. احية انه يكون مدلع زوجته على حسابها ن  

مراته بنت غلبانة و تعبانة معه:  فقالتلي  
.. د الموقفتصع رجتها أال المهم   

لي  و ظلت تحكي.. البناتهيتمادى في إذالل أخوته الصغار و.. ما أنا لو ترآته: لي فالست تقل
لكنه ما أن آبر إال و ..  إلخوتهحياتهم له و قوقه و جفائه معها رغم أنها هي واألب آرسواعلى ع

..عليهما و يعاملهما بتعال و يتجبربدأ بتكبر   
راميله الجريدة بشكل عنيف و  والده في المستشفى و يروح يزوره ربع ساعة و يآان :لي  تقل
تطلب شيء أخر؟.. هيك الجريدة اللي بدك إياها .. يوبا : له يقل  

ماله و:  لها فقلت.. أخد موقعه.. الد  و بعد وفاة الو  
لكن ده يجلس على رأس الطاولة و يعطينا اإلشارة أن نجلس آأنه .. أنا اللي امنحه : فقالتلي 

اسيدن  
  يصرخ في وجهي أمام الخدم و يعطيني األوامر و أنا مش قلت و أنا مش عدت:



بدعوى أنه يؤدبه.. يضربه.. أخوه الصغير  *   
فيعامله .. المتواضع ) خاله ايضًا(أما أخي الفقير.. الغني يحسن استقباله) خاله(أخي الكبير * 

.بازدراء و يتجاهل وجوده و ال يرحب فيه  
 ريال لألآل و الشرب و الكهرباء و الماء و يترك 600هو يكتفي بإعطائي آل أول شهر مبلغ * 

كر في أن يستقدم خادمة و ال يف.. جر أفال بدون لي أوالده الصغار ألقوم بدور جليسة أط
.يعني تاجه.. ي بإآبار مع أني أمهو مع ذلك يستهين بي و ال يعاملن..عدنيتسا  

فقالت .. ا أن تشتكيه في المخفرلكن أآيد لن يهون عليه. .أنا سمعتها و أآدت لها انه مخطئالمهم 
و قد أعطاني من الصالحيات ما استطيع أن أرد ظلمه لي و ألخوته و : و ماذا سأقول لربي: 

 أن أمنعه من الظلم و.. ما أنا دوري أن أربيه و أقومه . .أصله صعب عليا: له هل أقول ..لنفسه
.. و إال فانا أساعده على التفرعن،التجبر و التكبر  

  قدرت تشكتيه؟-يا عبير- تعتقدي 
 

!لضرورات أخوية"..َ طبعت"األم   
 

عتداءات و سيبك يا عبير من مشاهد جوانتامو و فكري في آم االبتالءات المتعلقة باال*  
واحدة .. ينت مدمربنتين" قلبي معك" مرة سمعت في برنامج .. التحرشات الجنسية على األبناء

وجدت أمها تحتضنها و تبكي .. و لما أخبرت والدتها.. إن خالها تحرش بها و هي صغيرة: بتقول
ألب فيقتل هذا ى ال يتهور او أبدت تعاطف آبير معها و لكنها اتفقت معها على أال تخبر والدها  حت

ربما نسيت .. تزوره و يزورهم و  توده،تجامله.. أخاها بشكل طبيعي جدا و عاملت األم .. الخال
! أن تكرهه لما فعل بابنتها  

أن والدتها  .. تبل و تتأآد آلما آبر ساتها التي جعلتها تشعرآاستمرت الفتاة تحكي لماما عبلة مو 
و  ..  و مستقبلهانفسيتها شرف بنتها وحياتها وخوية أهم من مع العدو لضرورات أ"طبعت"

أخبرت الفتاة ماما عبلة أن مشكلتها هي حبها و تعلقها الشديد بوالدتها فهي تحبها لدرجة القداسة 
اهللا أن   و تسامحها من آل قلبها و تدعوا ..ةسيدة رائع أو تريد و تحتاج أن تراها و تراها 

ال تستطيع   -بت بانفصام في الشخصيةلكونها أصي -و لكنها .. نها سيدة طيبة و ربتها يسامحها أل
منع نفسها في أحيان آثيرة من التعصب على أمها آما أنها ال تتقبل منها أي رأي أو نصيحة حتى 

آثرت الجاني على المجني لو صائبة و ال تراها في أعماقها جديرة بلعب دور الناصح األمين آونها 
فال  ..  أنا نفسي أفقد الذاآرة:  و قالت البنت للدآتورة عبلةمائمح على الصقورقوت الو.. عليه

.فأمي في المجمل سيدة فاضلة و لكنها أجرمت في حقي ..  عليأتذآر ألمي سوى أياديها البيضاء  
 

:يا عبير  
 تقوم اسرائيل و امريكا ..فلسطين على انها سيدة كاتير  ناسية اسمه رسم مرةفي رسام آاري

.. رجل فلسطينأاالسالمية بمساعدتهم بفتح بينما تقوم الدول العربية و .. ا عتداء عليهباإل  
 

 قوموا يا بنات راضوا أبوآم
 

البنت لها .. يعني فعال  حاجة صعبة .. بنت أخرى قالت للدآتورة عبلة الكحالوي مشكلة أنأح 
 ..ي على بناتهالمهم بيعتد.. خمورجي وو األب متسلط و فقير .. في عمر الشباب.. بناتأخوات 



عارفة تقلهم إيه لما الراجل يهيج في البيت و يكسره على ..  المهم اشتكوا لوالدتهم !؟أقول إيه 
!اللي فيه؟  
قوموا يا بنات راضوا أبوآم:  تقللهم   

".أونتيجون"  أنا ال اعرف هل أصنف هذا ضمن االبتالءات أم واحدة من مآسي  سوفوآل   
ة عبلة تقلها أنها هي و أخواتها شافوا أمهم زمان بتخون والدهم واحدة أخرى اتصلت بالدآتور* 

!!و في البيت و أمام األبناء.. و مع أخوه مرة.. مع عمه مرة   
: يا عبير   

و عدو .. غريب .. بيكون آافر .. الجالد.. في جوانتناموا    
  و األلم بيكون مميت و الجسم ملطخ بالدم

و عم  فما بالك لما يكون الجالد خال  أ  
  فما بالك لما بيكون الجالد أب أو أم

  نفس الدم؟س اللحم و من نف
  و سيح في نفس اليم األرضيعيش على نفس نفس الدين و عتنقم

  من الفم للدميعتدي على الشرف و ينتهك العرضلكنه 
 ال حول و ال قوة إال باهللا

 لكن ربنا آفيل انه يبتلي بها طب هل تتخيلي يا عبير أن في مشاآل ربما تبدو تافهة للغاية و* 
.. الناس بشكل مؤلم  

بيسمعوهم صوت قطرات الماء . يعني تعرفي أن النازي آان يعذب السجناء بطريقة غريبة جدًا
و .. جن انفراديعلى سجين في سيعني يفتحوا صوت صنبور مياه لمدة أسبوع .. لمدة طويلة 

!صبروااك سجناء  لكن هن.. تخيللي.. حرتكون النتيجة أن السجين ينت  
.. و هنا في قطر و في الخليج آله.. صديقة لي في قطر .. عارفة في واحدة اسمها أم السعود* 

فأم السعود تحكيلك عن .. يقوم بكل تكاليف الزواج.. فتجدي الزوج.. بيمشوا الشرع في الزواج 
ن الشبكة و ثمن الهدايا قام والده و والدته فأعطوه ثمن المهر و ثم.. زوجها لما قرر الزواج منها

 و قاموا بشراء الهدايا لها حينما آانت  و توضيبهو اشتروا له بيت آبير و قاموا بتأثيث البيت
و لكنهما عجزا عن إقامة فرح .. آما قاموا بشراء الهدايا ألهلها في آل مناسبة .. مخطوبة له 

 على قدر ما أوتوا - و لكنهما .. في معظم دول الخليجو.. و هو شيء أساسي هنا في قطر.. آبير 
. إقامة فرح متواضع-من إمكانات   

ل باليوم و ال تتخيلي مدى المعاناة التي تعانيها هي و زوجها آل عام حينما تأتي مناسبة االحتفا
و ال تتخيلي آيف يحرص أبو السعود في إشعار والديه بالذنب ألنهما  - يوم زواجهما-المشئوم

 آما انه دائما يا إقامة حفل زفاف يليق به و بعروسه آباقي أقرانهقصرا في حقه لعجزهم عن 
!!!يعايرهم أنهم اشتروا له بيت في منطقة شعبية  

 
...و مع ذلك.. الشريفة جي جي ليس لها في البصاق  

 ماتت عشان تنفرد بجوزها و - أخيرا -ي آانت مبسوطة إن حماتهاالست اللي حكيتلك عليها الل* 
 تحولت إلى شئ ما ..ها توفي في حادثةجوزلما .. ست ديال.. يد عن والدتهتفطر في رمضان بع

لكن بوسائل .. قررت استقدامهم ..  و ألن أوالدها آانوا مقيمين في أمريكا - على رأي بابي-لعنة 
هي أصال آانت تسافر السفرية في الصيف ألمريكا عند أوالدها تعملها آام مشكلة و .. غير سوية

. طبعا لم تكن تستخدم لفظ إتبصق- أمك إتبصق عليها :تقول البنها   



 المتدنية واألساليب أفي البصاق ليس لها ا بان البنت علم..يضربهال ري على زوجته  فالولد يج
 - بقليله -آانت.. نعيش في عصر الملكية و لو آنا  ما زلنا - تكح الكاد ب البنتيعني –دي مطلقا 

..تأخذ لقب الشريفة جي جي  
و فعال فضلت وراهم لما طلقتهم.. و اهللا أبدا .. يكي  فاآراني بأهزر يا عبير تالق  

.. ها في موقف أشبه باالبتزاز العائلي  ائراض إلستا  لهذه الحماةذهب  ي-جهازو و والدة البنت و 
أنا هاجيبهالك تبوس راسك و أآسر لك ..امسحيها فيا أنا .. معلش صغيرة و غلطت: فأالم تقول
 دماغها

.. دي تربية شغالين.. بنتك عديمة الرباية : قوم تقللهات  
أنا بنتي متربية أحسن تربية: فالراجل جوزها يقول  

  دي مش بنتك أنت جوز أمها: له تقل
 - اهللا يرحمه-لكنه توفى..  آانت متزوجة قبلي من رجل فاضل مراتي ":فالراجل بأدب شديد يقللها
قدر أخليها تصالح  أفهي فعال بنتي وأنا آفيل بها و هي عندها سنتين و انا ربيت جي جي  و

" مكانتك أم و لكنتده أ.. حضرتك   
تمنع البنت من الحصول ودفع باالبن إلى أن يطلق زوجته  فتزيد الست فيها إلى أن تطردهم ثم ت
ي فيها أن البنت و األنكي آانت تريد رفع دعوى تدع.. على أي من محتويات بيتها حتى الذهب

!أخذت األوالد يا عبير.. تأخذ األوالد و فعال أخذتهم ل سمعة سيئة ال  
 

  ألن ابنها يزني مع سيدة متزوجةر سعادتهااظهمن القيام بإ آانت ال تستحي هذه السيدة يا بنتي 
.قلبها يتحرق و تتعلم األدب مراته أحسن عشان : تقولو   

.جة ما خلقهاشربنا ما سابش حا" و أآررها" فعال إن الليالي يلدن آل عجيب  
و .. احكيلك عن آم آبير من السيدات اللي قرروا يستمروا في الحياة مع أزواجهم بدون إنجاب * 

مع شكرا " يقوم يقلها .. الزوجة تبقى في الخمسين و ال الستين بعدين لما الزوج يصل للسبعين و
.!!خلف عشان أخواتي ما يرثوش أأنا مضطر أتزوج و.. السالمة   

!!☺ 
المتصخرين في ازدياد يا عبيرأعداد   

أحكيلك على البنات اللي بيعانوا األمرين من األخوة الذآور اللي بيمنعوهم من الميراث و يكتفوا *
اعرف واحدة باعت .. أخوة في المناسبات فقط.. و تبقى األخوة بعد الزواج .. بإعطائهم المصاغ 

الفين جنيه ايعاه بما يساويي الفدان زراعي بيعن..  فدان ألخوها  برخص التراب 22  
؟ لكن ثمن األخ عند ..الف 100 .. آامهيكون ..  لما هيتمعظم ثمنه-هو الفدان " و المهم تقول 

..لكن تفضل عالقتي حلوة بأخواتي.. و الحمد هللا على القليل .. ربنا اآبر   
 و استمرت تعامل أخوها آالخنساء و استمر يعاملها آصخر .. و ماتت و هي تتخنس و ال يزال 

 يحيا و هو متصخر.. وأعداد المتصخرين في ازدياد يا عبير!
 

و بعد عقدين .. متزوجها على انه البكر الرشيد .. واحدة ربنا مبتليها بزوج من أآابر المخادعين *
 زيجته السابقة لكن لم يجد من الضروري أن يطلعها على.. من الزواج عرفت انه آان متزوج 

! سفاسف األمور يعتبر مناألنه يعتقد أن هذ  
!رسمة على األسفلت  

و ليل نهار يسمعلها ..  لزوج مدعي فقر على زوجته من يوم ما تزوجها نموذج مخادع أخر *
نها عمرها ما اشتكت أوالغريب ..  و المياه ءلتليفون و الكهرباأرقام فواتير إيجار البيت وفواتير ا



بالعكس آانت تنمي .. يعطيها مائة تسعد أيضا  .. و البنت يعطيها جنيه تسعد.. معه من أي بخل
و هو يجيد رسم صورة اإلنسان المكافح الذي .. فيه و تشكره على آرمه معها و تبالغ في مدحه

البنت بدأت تشك .. و بعدين يا عبير .. يأتي على حساب نفسه و يقطع من قوته عشان يعطيها 
ل في وزارة االقتصاد رغم يعمات اآتشفت انه  سنو3فبعد .. عمن آثرة ما وجدته يكذب بدون دا

أنا .. عندي لك خبر هايل:و مرة أخرى قالها .. انه آان مفهمها انه بيعمل في وزارة الزراعة 
ة معي و أنت وراك فواتير آيف تقتسم الزياد.. طبعا البنت ثارت .. راتبي زاد و سأقتسمه معك

عرفت إن راتبه ها ورقة بتفنط مرتب زوجها وحت يدو بعدها ربنا وضع ت..  و اتخانقوا؟بالهبل
ما .. ف تطلب المزيد خا.. و لكنه يظهر خاف من الحسد .. أضعاف ما اخبرها .. زاد أضعاف 
مع ان البنت عمرها .. حب ان يستمر في الظهور بصورة الموظف البسيط المكافح  تعرفيش ليه 

..م تخبره انها تعلم بأآاذيبهالغريب انها لو.. بالعكس .. فت معه على مادياتما اختل  
ليه ما واجهتهوش: سألتها ف  

 .. البة زيادة في المصروف يفتكرني ط أنه خفت و إحتمال أآون ..   يمكن قرفت منه .. قالتلي: 
استمرت تلعب دور الزوجة المطيعة و استمر يؤدي و  .. زهقت من سماع مبررات آاذبةو غالبًا 

 تبقى البنت عاملة آل اللي طالبه و منظفة البيت .. إال على آل قبيحدور الزوج الذبابة الذي ال يقع
 و مهتمة أآثر به و بكل التفاصيل  معتنية باألبناء و مهتمة بنفسهاو غسلة و ناشرة و مريشة و

:الذي يريدها  
و األبيض  ..4 مش 6 و الغسالة شغالة على نظام ما يريد السرير مشدود و الدواليب مقفولة آ

ى درجة الغليان و غسلة واحدة في اليوم و العربية متنضفة و مصلية الوقت بوقته و لوحده عل
منفضة السراير و مولعة البخور اللي بيحبه و ماسحة األرض و آانساها و مهتمة باالجتماعيات 

وعاملة المشاوير اللي بيطلبها منها و ..نيابة عنه ألنه ال يجيدها سوى مع والده ووالدته فقط 
مام باب السلم و أحكمت غلق األدراج و أحكمت أيضا غلق األنبوبة عقب آل استخدام ماسحة أ

أغلقت أبواب دها مفتوحة ويووضعت الكتب في المكتبة آما يحب و فتحت أبواب الغرف الذي ير
و لم تستخدم سائل التنظيف الذي منعها من استخدامه ألنه .. الغرف التي يفضلها مغلقة 

ألنه يريد ما أن "  أو اختفت من أمامهاستخبت" ادلة الستائر آما يحب ثمعو ..  األرض"بيظلمت"
و لكن البنت يا .. أن تختفي من وجهه لمدة ساعة حتى يقوم هو بممارساته اليومية.. يدخل البيت

  ال  و ربما سوداءإال ويتحول لذبابة زرقاء.. فما أن يدخل البيت .. عبير تخشى من لحظة وصوله
.. تقلب ضنكتآل قبيح و الليلة على  إال تقع   

و زعيق و شخط و عكننة.. نسيتي تملي أزايز المياه.. اتفضلي.. أهو :   
 و طبعا اليوم يبوظ ألنه ال يتعامل معها من منطلق إن الحسنات يذهبن السيئات على فرض أن 

.. عدم ملي زجاجات المياه يعتبر سيئة  
و آمان آل شوية .. ل و بيشتغل العب او لعيب عاط..ربنا ابتالها بزوج نطع .. زوجة أخرى* 

األول شرع المشاريع بفلوسه و بعد آده بفلوسها و بعد آده استدان .. يطلعلهم بمشروع يخسر فيه
 راح يجس.. خيلي أن الست لما فلستهل لكي ان تتثم .. و بعد آده سابها تصرف هي و عائلتها

أصبح صعب و بأفكر أتزوج من واحدة عشان أصل الوضع : و بالمفتشي آدة يقلهم.. نبض أهلها
!!اقدر اعمل مشاريع وآله لألوالد و يا ريت تحاولوا تقنعوها  

تخيلي عايز أهلها يقنعوها انه يتزوج عليها عشان يجيبلها واحدة .. ال حول و ال قوة اال باهللا
!!يعني الراجل حتى مش مكسوف من نفسه ..تصرف عليهم آلهم  

:عارفة يا عبير *   
 و لألسف -عامل أسيوي بسيط يعمل في سفلتة األرض في قطر..  فترة حكالي ياسر عن راجل من

فلم يعد .. فسوته باألرض  .. ة آبيرةو هي عبارة عن ترلفقد دهست هذا الرجل مكنة السفلتة  -



في  يلزق  حينما الصرصارآ تمامًا. .فقد أصبح جسده عبارة عن رسمة على األسفلت..  جثةكهنا
..األرض  

و طبعا ال توجد .. و مات ميتة مرسومة على األسفلت.. عامل بسيط مغترب و فقير بل و معدم 
!بتالء له أم لنا؟إلهل هذا ا.. حاجة صعب.. ال أهل يصلون عليهو .. جثة أو دفنة  

 
.و حكام على حكام.. ربنا بيسلط أبدان على أبدان  

 في أطفال و شيوخ و شباب العراق و طب آل الي حكيتهولك يا عبير يجي إيه جنب الي بيتعمل*
 فلسطين؟

خلق اإلنسان في آبد " ربنا لما قال":و أتذآر آلمة لألمير الشاعر سعود بن عبد اهللا..  آلنا مبتلين
"لم يستثن األمراء و الملوك"   

.. دول ابتالءاتهم أقوى وأصعب ..  بالعكس يا عبير   
  ما طبعا الحاآم من دول نائم  قائم و هاجس حفرة صدام يجعله يرى آوابيس سوداء في أحالمه

ة أحسن من اآلخر سيار اشترىو آه لو حد .. طب  تخيلي المنافسات اللي بتكون بين أوالد العم  
فتخيليي لما رئيس دولة يزور أخوه في الرئاسة أو في الزعامة و يتقهر لما .. أو موبايل أو غيره

أآيد طبعا الزعيم .. أآثر تقدم من شعبه الضلم ي و سعيد مع شعب أنضف من شعبه أويجده متهن
!شعب فقري.. من دول بيتحسر أن ربنا مبتليه بشعب رخم   

 
طبعا بيكون راجع و حسرة قلبه مالية .. تخيللي لما أمير دولة عربية يتعزم عند الملكة اليزابث * 

و .. أالف الهكتارات ألف آيلومتر وهي ملكة على 30 .. 20على بتاع  أمير  آونه..يعني.. آيانه 
بيبقى حالته تكسف .. شوفي لما رئيس دولة عربية بذهب لتأدية فروض الطاعة في واشنطن

.ازاي  
..عاملهم حصة أدب .. و تالقي انكلك بوش ..  يا شيخة دول بيبقوا صعبانين عليا جدا  

طيب .. ابقأنتي عرفتي إن بوش أعلن انه آان مرحب بالتعامل مع أيمن نور مرشح الرئاسة الس* 
.زي دهصريح إستفزازي بذمتك مش الريس ممكن يتفرس من ت  

. بيعرفه يوجعه حكامنا و فعال  ربنا بيسلط أبدان على أبدان و حكام على حكام  
  

:عموما يا بيرو  
بس ردود فعال الناس و تعاملهم مع ..  هو ..مش أحيانا تجدي الموقف هو ..  سيبك من الحكام 

. لمسار سلبي أو إيجابيالموقف بيدفع الموقف   
 

في ناس خالقة في تفكيرها و في بحثها عن حلول منهم   ..  عارفة يا عبير  
 استخدمت آل ايهيعني تقدري تقولي عل.. البنت اللي حاحكيلك عليها دي عجبتني جدا .. 

جوارحها  في التعامل مع مشكلتها بكل إمكانيتها و الغريب انها آانت بنت خريجة المدرسة 
لماني و آمان أي يوسياناأل  

 AUCian 
 عارفة أننا استرحنا على فكرة أن الفئات الغير متعلمة اللي عايشة بالسليقة هي اللي ما أنت

بتعرف تعيش و تعشش لكن  بنات العائالت ال يجب عليهم أن يزجوا بأنفسهم في هذه المنطقة 
..الوعرة   
  في الجامعة األمريكيةتان اسمها جيالن و آانت بتشتغل معي أيام ما آنهي آ



ومش " اولد فاشون"امت شريف زوجي ست م.. أنا فهمت من األول أن تانت: لي  و قالت
.. و آلما حاولت أن أصل لها بالترغيب .. أآرههاو ال يعنيها إني أحبها أو.. عايزاني أنا إطالقا

 أني رغم  تستريح للشعورفكانت. .تؤآد لي بشتى الطرق أني لن أصل لها سوى بالترهيب
 آراهيتي لها إال أنها تضطرني الحترامها

و أنتي سيادتك عرفتي آده ازاي؟: فقلتلها  
" أنها تحاول إرسال  تبعها" البادي النجويج " أنا شعرت من.. بصي من غير تريأه:  قالتلي
"غير مرغوب فيها أو أني آشخص اعتبر .. أنني آزوجة إبن.. لي " ميسيج  

Persona Nona Gratta 
و .. ها زاد ضيق.. هل هذه الرسائل السلبية و آلما حاولت أتجا.. و شخص غير مرغوب فيه و أ

"و ال ده آهن ستات .. إيه الغباء ده " آأنها تقول لي  
: فمثال  

و تحرص .. مش ضيفةهي :  أن تجلس معي تقول لهزوجي و طلب منها رتهميازب  قمت إذا" 
"تعالى معايا.. سيبها .  .ي موضوع و أنا عايزاك ف"على أن تسمعني   

..و آانت تمتعض إذا الحظت أن زوجي يغرف لي من الطعام   
وطبعا .. ها زوجي  تسألني عقب أي مناسبة لتعرف نوعية الهدية التي أهداني إيا بالطبع آانتو 

فاتفرجي يا عبير على جيجي .. أهداني خاتم ذهب : لها مرة فقلت.. ية زواجي مغفلة ادآنت في ب
يا حرام الست صوتها حشرج و عينها جحظت و آتمت النفس : تحكي على حماتها بتقولو هي ب

!مالك يا تانت هو الخاتم ما عحبكيش: فقلتلها  ☺ 
 

لضمان علم الوصول" موسوجر"رسائل   
المهم جيالن  ظللت على نصائح والدتها التي آانت تريدها أن تتعامل مع المشكلة و آأنها لم تكن 

..و عامليها آأنها مامتك .. يطةو نظام القضية بس  
ن عذه النظرية عارية  ه"عاملي حماتك مثل والدتك"نظرية ثبت الفشل الذريع ل:  جيجي تقلك 

. فتتمنى الغلط لتجد مبرر لمشاعرها السلبية أما الحماه األم تبلع ألوالدها نأل.. الصحة   
ل السلبية التي تصلها من والدة آانت آلما حاولت تجاهل الرسائ..  و اهللا يمسي جيالن بكل خير

 زوجها ..أمعنت هي في معاودة اإلرسال بشكل" موسوجر"  لضمان علم الوصول!
أهلها و يبة و محسنة مع جارتها وأنا آنت أجد حماتي سيدة ط: لي المهم استوضحتها فتقل

يي تمام و ذ أنا آل أوالدي بيحبوآي ..و اهللا يا حاجة هدي: يعني آانت تقول لجارتها.. بائها أح
.بأعتبر أسامة و أشجان اخوات لشريف  
 لجارتها و ساوت في المكانة بين أوالد جارتها و  آأميعني ببساطة شديدة تنازلت عن مكانتها

علما بأنها حاولت المستحيل لتؤآد لي أني ليست لي مكانة من األصل في حياتي مع ..أوالدها
و هناك .. تبره قبل زرعه في جسم ابني جسم غريب نخ.. و أني خاصة  قبل اإلنجاب زوجي 

و لكن بعد تدبر وجدت أن سبب  ..احتمال آبير الن يكون هذا الجسم غير متوافق و سيتم لفظه
 قلقها أنها تعلم يقينا أني أثانيها في المكانة!!!

 
.. لي أن وضعي في الدرجة الثانية آان يضايقها بشدة  و تبين.. زوجي يثاني مرتبة والديآما أن 

أتاسعها .. أثامنها..ي أسابعها لذا فهي آانت تحاول إثبات أن.. يحتى الدرجة التيرسو لم ترضاها ل
....أو أمائتها.. أعشرينها ..  

 



: عارفة يا عبير ف  
جيالن آانت تؤآد إن حماتها آانت تجامل جارتها بوضعها في مكانتها ألنها عزمت عليها في 

 المكانة  آعزومة مرا آبية .. 
:عبيريا  اه  

 أنا آنت بأفضل أستمع لجيالن دي وأنا منبهرة بكالمها .. ألني الكالم ده عمري ما سمعته في 
الفضائيات و ال في اإلذاعات و ال من أي حد رغم أنها أآدت لي أن طريقة التعامل هذه ال يمكن 

 المفتاح الذي  آيفية تشغيلو لكن آنت بالفعل احترم فيها أنها على األقل حاولت معرفة ..تعميمها 
 يخصها؟

المهم تقلك ايه: بعد لما عرفت أنها تشعر بضيق أآثر إذا لم أتضايق من تعليقاتها الجارحة و تعتقد 
أن السهم اخطأ.. فأصبحت أتلقى الطعنة آاملة بدموعها و أحيانا  أثور ثورة مدروسة، حتى 

.نفوس و تضبط األمورأعطيها فرصة أن تلعب دور السيدة الحكيمة التي تستطيع أن تهدئ ال  
  

 زوجة االبن مدانة حتى تثبت براءتها
أن ابني العبيط اضطر للزواج منك نظرا :  و باختصار شعرت أن السيدة حماتي تريد أن تقول لي

 لن أقف في وجه احتياجات ابني من منطلق إن الضرورات - آأم-و أنا.. الحتياجاته البيولوجية
.تبيح المحظروات  
ال يتكلمون  "الكومبلكس"بير عندها اعتقاد أن اغلب الحموات اللي من النوعيات  و جيالن  يا ع

 المتجهم ثم تبدأ  العبوسالتكشيرات و الوجهون بالنظرات وءلكن يبد.. في األول" دايرآت" شكلب
..خطوات الهمز و اللمز   

 وهذه الفصيلة من الحموات تتعامل مع الكنة.. من منطلق أن زوجة االبن مدانة حتى تثبت براءتها
  عقيمة حتى تثبت خصوبتها..بخيلة حتى تثبت آرمها..و ليس آالمتهم برئ حتى تثبت إدانته

 
.. لكن وجدت أن البنت لديها رؤية للتعامل.. بصراحة  أنا  افتكرت أن جيالن  بتتفزلك شويتين 

.. بصراحة غريبة جدالكن  
 أن و آنت حريصة..  استشاري أسري و رحت ألآثر من.. أنا  أخذت الموضوع جد:  بتقول إيه

لكن آان هناك سؤال البد أن اطرحه على آل من .. أريد استشارتهم أتكلم معهم على إني تعبانة و
.و آان يتعلق بطبيعة عالقته بأصهاره.. أستشيره  

 و إذا وجدت أن هذا المستشار أو األخصائية االجتماعية آانوا يتمتعون بعالقات جيدة و يمدحون 
وأآدت لي جيالن أنها ترآت أخصائيين لهم ..فكانت على الفور تسمعلهم و تثق بهم .. نسائبهمفي  

أسماء آبيرة ألنها لمحت في نبرة صوتهم أو نظرات عينهم أو طريقة آالمهم ما يعطي االنطباع 
نت  آا"اتكلم أو سلموا النمر "مد هللا  الح أويعني ربنا يهديهم: فإذا قال أحدهم.. أن ثمة مشاآل

و البنت آانت تريد االستعانة بتجارب أشخاص ناجحين في .. ساعتها تعرف أن دول ناس فشلة
عاملي حماآي "  استعداد لسماع نظريات من نوعية و لم يكن عندها.. تهم االجتماعيةعالقا

"آوالدك و حماتك آمامتك  
ستوى اجتماعي أو ليس لديهم م ..  اطةبسال غاية في.. لجأت أحيانًا الستشارة سيدات المهم 

..و لكنهم يمتلكوا عائلة سعيدة ..مادي أو تعليمي عال   
  بشكل جيد مع أصهارهم-  بالسليقة-نجحوا في التعامل سيدات هناكفوجدت أن 

.. فكانت تستشيرهم  
!و اهللا جيالن دي حكاية يا عبير  



 و أميل لنموذج ..فوجدت أن حماتها سيدة متعلمة و لكنها ليست واسعة االطالع .. البنت فكرت 
و بدأت تسأل آيف .. بفقدانها لزوجها تكون قد فقدت أهم سند لها بعد والدها السيدة البسيطة و

.تفكر السيدة البسيطة في موضوع زواج االبن   
. جيالن توصلت لبديهيات نحن نتجاهلها عن غباء..  عارفة يا عبير  

بل و يبارآن ..  زواج أوالدهم الذآورتوصلت أن عدد آبير جدا من السيدات يفضلن تأخير سن  *
ابن أختها اللي ما عندوش رائحة الدم  ألنه تزوج و "خالد "هذا الوضع و تفضل األم تشتم في 

 هاهللا يبارآل..  ما شاء اهللا عليه...أما  هشام .. هو ال يزال في مطلع الثالثين و ترك أخواته و أمه
.. درت تضحك على عقله و تلوف عليه و تتجوزهق " هلفوتة"راسي و واعي و ما فيش واحدة .. 

هو ..له شقة و يجوزه ببالش أما حمادة بن أخوها فراجل و عرف يجبر حماه على انه يشتري
و .. راجل و صحة و مية مية.. و هما حيالقوا زي حمادة فين.. الواد حمادة واعي من صغره 

لكن .. بقى شكلها حلو أمام عائلتها البت خطيبته العبيطة آان نفسها يجبلها فستان فرح عشان ي
!حمادة وقفها عند حدها و قالها عايزة فستان اجري و خللي باباآي يجبلك  

بما ) طشم(  الجنةنتصورهما آأبناء بررة سيدخالف..و تظل األم تمجد في نموذج هشام و حمادة 
لعب بذيله .. م لم يزنزنى أ..  صلي أم لم يصل .. أو منع صكها ألنها تحت أقدامها تمتلك منحأنها 

.. بكرة يعقلده سن الشباب و..  مش دي القضية ..أو لعب بالتشات أو بيتفرج على أفالم بورنو 
أما اإلبن  األطيب هو امن يتمكن  .. ذي ال يكلف أهله شيئا في الزواجالمهم أن االبن الحلو هو ال

  أواخرو قد تكون في. .و تجد أن األم  .. من إجبار أهل خطيبته على شيل الموضوع آله
 "مصهينة"مدى احتياج ابنها للزواج و مع ذلك ب ومع علمها يقينا -الخمسينات أو الستينات 

يا ابني أنت : بنهاو تقول إل..صرف على أخواته لغاية ما يسترهمالمهم ما يتجوزش و ي..خالص 
!لي واحدة تبهدلني قبل ما أموت يرضيك تجيب  

  
 في األسبوع ة بنات بيلتقوا مر4معة مكون من ن عملت جروب في الجاجيال.. عارفة يا عبير  * 

 يتباحثوا في آيفية معالجة أي موقف تعرضت له واحدة منهن مع أهل زوجها
و حاولوا يعرفوا ماذا .. جيالن و صاحباتها تجاهلوا نظرة السينما و اإلعالم الكوميدية للحماة * 

.لمعاشات وأمهات صغيرات من أصحاب و صحيبات اسألوا رواد النوادي.. يحدث داخل البيوت   
:استنتجوا من بعض المواقف رؤية معينةو  

فالحماة المثقفة . .توصلوا انه أآيد ال يمكن أن يتم التعاطي مع آل الحماوات بشكل واحد :  أوًال 
 تختلف عن ربة البيت التي ال تخرج من المطبخ و تختلف عمن تعمل و آل اللي فات آوم و نوعية

منها أن أصعب حماة هي ..ثم يا عبير تستوقفك حاجات غريبة جدا..السيدات الناشطات آوم آخر
.فاضيه و الفراغ قاتل.. .. التي عندها وقت فراغ آبير وقليلة المسؤوليات  

"صحيح آما قال الفرنسيين  
Loisire est mere de tout vices! 

المضمونة -أن تعرض معزتها و مكانتها القضية أن السيدة من هذه الفصيلة تكون حريصة على 
بن أول ما يتزوج و عليه أن يثبت إما أن يكون  و تضعهما في محل اختبار لإل-بالقرآن و السنة
 - نقول في العشرينات-يعني.. و طبعا الزوجة.. تشوه صورته أمام العائلة  آلهاف ..قبار أم ابن عا

وبة و التي تريد أن تعلن و تثبت مكانتها أمام  عن تكتيك هذه األم المرع لديهافكرةال أدنى و 
.لذا فهي تضع االختبارات و تختلق المواقف الذي يجب أن يختار فيها االبن .. الجميع  

.  تصدقي يا عبير إلي أي مدى البنت  جلست وفكرت في الموضوع  
 



 جيالن ال تغادر الحظيرة إال بإذن
 

 و ألني أبدا بتقديم أي ضيافة لها أوال  على أن آنت في البداية حريصة:  بتقول..  أآثر من آد
لكن زوجي اخبرني أنها ستفرح أآثر ..  بنفسي" تارت"اعرف أنها تحب الحلويات فكنت أصنع لها

لذا فقمت في احد .. إذا أتيحت لها فرصة النقد و االعتراض و تصحيح األوضاع  على موقف ما 
هو ده األدب اللي " :ان منها إال أن قالت لي أمامهمفما آ.. المرات فبدأت بتقديم الضيافة لسواها

"!علمهولك في الجامعة األمريكية و المدرسة األلماني  
.. ما أخدتش بالي .. أنا عن نفسي مش قادرة أسامح نفسي.. سامحيني يا تانت : فقلتلها   

ده عذر أقبح من ذنبيا بنتي :   
..أآرر االعتذار يا تانت :   
التوابون.. خير الخطائين .. عمومًا يا بنتي :   

أنها تمكنت من تقديم نقد علني أمام الناس مما ثبت موقعها آشخصية لها   فالست أتبسطت جدا
.اطمأنت لكون جيالن شخصية ال تغادر الحظيرة إال بإذن و ..وضعها و مكانتها   

 تفتكري يا عبير جيالن دي بتكذب؟
؟ؤآد ألهل زوجها أنها مش جاية تتنطط عليهممعقول واحدة تخفض من نفسها إلى هذا الدرجة لت   

أقرب ما تكون " آولوآيال"هل تتخيلي يا عبير عن جيالن غيرت لغة خطابها و استخدمت لغة 
قطع آام " "يا أختشي"  بمعنى إنها آانت على سبيل المثال تتعمد استخدام آلمة..للعامية الشعبية

الخاص بها و "  الفوآابيالر"ستعداد تغير و ألفاظ من هذا القبيل و آان عندها ا" يا لهوي"
.. قاموسها آله لتقترب من هذا المجتمع لتشعر أهل زوجها أنها منهم و ليست عليهم  

 
لي أنها آثيرًا ما اتفقت مع زوجها على اختالق مشاآل وهمية لكي  تدي جيالن حك..  يا عبير 

في صالحها  غم انه غالبا لم يكن دورر.. بيت تعطي لحماتها إمكانية لعب دور حمامة السالم في ال
أنا حياتي في .. أنا محتاجة حضرتك بشدة ..أرجوآي يا تانت: ماتها وتقول لهافكانت تذهب لح

.و من غيرك هأضيع.. و محتاجاآي جنبي.. خطر و بيتي هيتخرب  
دبكو حقه انه يؤك أآثر من مرة ما تتأخريش  لألنه قال..  أنتي غلطتي في زوجكلكن: لها فتقل   
 أنا طمعانة إن حضرتك تتدخلي و تطلبي منه انه لكن.. عند حضرتك حق يا تانت: فتستعطفها 

.يسامحني عشان أنا  ما ليش إال حضرتك  
بس تعتذري له : فتقلها  

فضيلة.. االعتراف بالخطأ" طبعا يا تانت :  فالبنت تقول  
ها بل أوجد لها دور في شعر أن زواجه لم يسحب منها دور فحماتها  تبدأ تصفى و تهدأ و ت

 و آمان تبدأ في عمل ..تقوم به و هو اإلصالح مع زوجتهو دور آخر مهم عليها أن .. مستقبله
اتصاالتها مع أقاربها لتتباهى بموقف ابنها الراجل اللي قدرت تساعد في شكم زوجته و 

. بيوت قلبها األبيض هو الذي أجبرها على التسامح عشان هي مش خرابةوالل.. ترويضها  
 

 يعني يا عبير .. أشعرت حماتها إن لها دور هام في قيام البيت أو هدمه .
مشاآلك آثرت و أنا مش " جيالن يا عبير قدرت تتحمل أن تنظر لها حماتها نظرة  معناها* 

 التي ستقوم بجهد جبار يتي عشان أقوم بدور حمامة السالمفاضيالك و مش آل شوية هاسيب ب
يعني مشغلها .. أخطائها و تسوية األزمة البيتوتية و اتصاالتها إلصالح م صالحياتهاباستخدا

!آونداليزا رايس بعد الظهر  



.. جيالن آانت تعرف أن حماتها تريدها أن تتعب في التنظيف و في الطبخ و في شغل البيت  *
اه عنها فكانت تريحها و تخبرها بأنها تقوم بكل ما يأمرها به زوجها و تمتنع عن عمل آل ما ينه

.. فالست تستريح أن األمر و النهي في يد ابنها ".. يعني آرة شراب" زوجها   
ها  ل جيالن يا عبير علمت زوجها قيادة السيارة عشان تبادر لفتح الباب األمامي لحماتها و تقل

.أنا سأجلس في الخلف مع األوالد جنب ابنك و.. مكانك قدام يا تانتحضرتك   
فتح باب السيارة األمامي لحماتها بل حاولت و اجتهدت لفتح  - فقط -تحاول جيالن يا عبير  لم * 

.قلبها من األعماق  
جيالن يا عبير تحملت حتى مواقف زوجها الذي آان أحيانا يسيء فهم أو تأويل ما تقوم به من * 

.اجل تهدئة والدته  
فبادرت بمنح الهدايا . .جيالن تأآدت أن حماتها تخشى من استئثار الزوجة بقلب االبن و جيبه *

و تحملت  " آله من خيرآم يا تانت"الرمزية و شجعت زوجها على االهتمام بأخوته والثمينة و
ي من شوية مش سيادتك  يا عبير بتشتك.. و نظراتها إذا لم تعجبها الهدية .. نقضها الالذع 

.جتك خيبة..هالهيل نقصت من البيت  
 من إهمال زوجها لها آي تطمئن األم أن ابنها غير متعلق جيالن  يا عبير آانت تتعمد أن تشتكي*

 تخيلي تقل.. مرأة ممكن أن تؤثر عليه بجمالها بها بشكل جنوني فال داعي أن تخشي عليه من ا
البنت ..  يا نهار ابيض-ده آان شكلي ما يتبصلوش.. يا تانت ده أنا من غير شوية المكياج: هال

! دي وصلت لكده ازاي؟  
فتوصلت مع الجروب لنتيجة .. البيت  أسرارو  أخباردت من ولع حماتها بمعرفةأآجيالن ت*

 فهذا - هي تختارها مع زوجها-اآل معينةإذا لم تتحدث من وقت ألخر عن مش.. مفاداها إنها
بيدي ال بيد :" سيدفع الحماة الن تنخرب بنفسها لتعرف ما ال يجب معرفته، فكانت جيالن تقول

 و أني أتحمل   سهلة  ليست آلها األمورهدي من مخاوفها و أؤآد لها إنو من ناحية أ" حماتي
علما بأن جيالن في ..بما يحملها ذلك على التعاطف معيفر.. بعض المشاق في الحياة مع زوجي 

نه وارث مزاياه من والده المجمل آانت تشكر في زوجها و في شخصيته و لم تكن أبدا لتنسى ا
.ووالدته  

و مع ذلك آانت .. ب األخبار سيصل لكل بيوت العائلةارفة أن ولع حماتها بتسريو طبعا جيالن ع*
  و إياآياوعي..أرجوآي يا تانت : حريصة على أن تشعر حماتها دوما أنها تخصها باألسرار

 ساعة أو يمكن 12 متأآدة أنها الموضوع سينتشر في و هي.. حد على الموضوع دهتقولي ل
. بسرعة البرق  

قامت .. و إذا حدثت أي مشكلة ..زوجها وسيط بينها و بين عائلتهبير لم تضع جيالن يا ع*
.. ألنها تأآدت أن زوجها لن يكون حريص مثلها على تحسين العالقة. . الموقففأوضحت بنفسها

بل آانت متأآدة أن اغلب العائالت يستخدمون أزواج و زوجات أوالدهم شماعة يضعوا عليها 
.قة ابنهم بهمأسباب أي سوء نتج في عال  

 
جيالن حرصت على تدعيم مرآز زوجها و إظهاره بمظهر الشخص القوي المسيطر الذي يأمر *

ر مكان أي فال يتم تنفيذ أي شيء و ال تغيي.. فيطاع و الذي يتدخل في آل شأن من شئون البيت 
. يربط  فهو الذي يحل و .. ريشة إال بالرجوع له  

أول ما حملت حرصت على : مرنا ما آنا ممكن نأخذ بالنا منهاجيالن يا عبير اهتمت بتفاصيل ع*
أن تكون حماتها أول من يعرف بهذا الخبر السعيد آي تشعرها أنها تؤثرها بأسرارها الصغيرة و 

الكبيرة و آي تجعلها هي من يسرب الخبر لألهل آما أنها آانت تحرص على التأآيد على آل أفراد 
 "هتستفز" و طبعا لما الست , ازام حماتها تجنبا ألي استفزعائلة زوجها أن ال يمدحوها أم



جيالن مش زي ما .. توء توء توء: ستضطر تعمل مجهود مضاعف لتؤآد لكل أفراد العائلة أن 
!انتم فاآرين  

!مطايا و منطات  
حماة لم تنجبها و لم ..  اقتنعت أنها تتعامل مع حماتها و ليست مع أمها- يا عبير-جيالن  * 

 و لم ترى ظهور أول سنة لها و لم تتابع نموها و بلوغها ولم تشارآها حياتها و لم تري ترضعها
..  معها نفس المنشفة و لم تشرب من مطرحهامأي شبه في مالمحها على وجهها و لم تستخد

حماة تخاف من األيام و تقلب األحوال و ال ترى أي سبب يجعل فتاة حديثة عهد أو بنت إمبارح لم 
 -أن ابنها  شقيت و لم تحمل و لم تنجب و لم تكافح ثم تأتي بال أي سبب اللهم سوى تشق آما 

فمضطر يأآلها و ..  و له احتياجات بيولوجية -ن ربنا غفور رحيمإ مع ..عشان مش عايز يغلط 
!يشربها و يلبسها ببالش  

 
بيكون محل انتقاد جيالن يا عبير الحظت أن حماتها ال تنتقدها لشخصها بل إن أي إنسان مكانها *

. فتعاملت مع المشكلة بشكل غير شخصي.. بدليل أنها ال تطيق باقي سالئفها أو أزواج بناتها  
 لن أخبرك يا عبير على عدد المرات اللي جيالن سمعت فيها حماتها بتتكلم بزهو و فخر عن 

 عن تربية مستواها االجتماعي و عن عائلة جيالن الكبيرة و عن مستواهم المادي الميسور و
خ أأن جيالن سمعت في يوم من األيام حتى .. جيالن في أحسن المدارس و أرقى الجامعات 

ألنها دونهم في المستوى ..  مع والدته ألنها رافضة انه يرتبط بفتاة يحبهاو هو يتشاجرزوجها ب
شوف أخوك متجوز واحدة والدها موظف دولي بيشتغل في : له االجتماعي و المادي و قالت

!!و أنت ناوي تتزوج من بنت بيئة.. نظمة دولية آبيرة و له وضعه في المجتمعم  
لتستخدمني مطية أنها آانت تفتخر بمستواي االجتماعي  بصراحة ضايقني: لي  المهم جيالن بتقل
هي عملتني مطية عشان تصعد .. و ماله: ثم فكرت و قلت.. لسلم االجتماعي لصعود ابنها على ا
.و أنا استخدمها مطية للصعود للجنةفي الدنيا السلم االجتماعي   

 
ال تكثر من ذآر اسم والديها و أسرتها أمام عائلة زوجها مطلقا، آما مرنت ير قررت أ جيالن يا عب

:نفسها على تقبل أي نقد يتعلق على سبيل المثال  
..  مش أمك آان المفروض تتصل تعزي في ابن عمتي   

. بس خالص و انتهت القصة..   امسحيها فيا معلش.. إحنا آسفين يا تانت جدا:  
لكن الغريب ان جيالن لم تكن تطلب ال من والدها أو والدتها أن يتحمال هذا الصنف من الحموات 

املة حتى لو زفر األب بل آانت تعطي الكارت األبيض لوالدها ووالدتها ليتعامال معهم بندية آ.. 
فهي آانت تؤمن أن االبتالء .. ر بأنها تذل أهلها ألنها لم تكن لتوافق أن تشع.. بعض زفراته
أنا قلت الزم تتعلمي طريقة "و آانت تتقبل بصدر رحب تعليقات من شاآلة ..يخصها وحدها

مفهوم؟.. الملوخية اللي بالدمعة   
! مش هتنفعكم المقاطعة لما الغسيل تبقى رحته زفت"و برسيلأإيريال "ما تجيبوش غير   
.. تشغل معهم طلعوا حراميةاللي بي و الناس..  طلعت أي آالم ..بتيها لتامر جيالشغالنة اللي أنت

!يا ما تضيعيش مستقبل الولد.. ما أنت يا تالقيله حاجة عدلة  
 شحتطتكم آل يوم و ربنا يتوب عليكم و يشفيها بدل.. هو إحنا مش هنخلص من مرض أمك 

.المستشفياتلى التاني ع  
ةجيالن خفضت جناح الذل من الحكم  

:بصي يا بيرو   



شبيه بالمتصلقين و الوصوليين و خدام ..  انا عارفة انك ممكن تشوفي ان ده أسلوب نفاق صرف
اعتقد أن جيالن ممكن تفكرك " شيكاجو"  عالء األسواني الجديد. و لو قريتي آتاب د.. السلطة

.ين وشتان بين اإلثنتتلطف لآلخرةو هي  .. لكن هو بيتملق للدنيا..بأحمد دنانة   
"  جيالن آانت وجهة نظرها أنها بنت من عائلة محترمة و متربية ووالدها يعمل موظف دولي في

 من 3 لها آما أن .. على قيد الحياةو والدتها سيدة لها مكانتها في المجتمع و ال زاال" األونوروا 
ست بحاجة إلي يما يعني أنها ل. .اني و مستواهم المادي مرتفع نوعااإلخوة ياباني و ليسوا تايو

..أي نفاق و لكنها تتعامل من منطلق االستفادة مما تتعلمه   
:لي واضحة و قالتها  
ال يعقل أن أآون بنت متعلمة و خريجة المدرسة األماني و جامعة أمريكية ومسافرة .. يا داليا 

جي و بعدين تي..  االف آتاب و بأصلي و بأتقرب من ربنا 4نصف بالد المعمورة و قارية بتاع 
سيدة مهزوزة نفسيا تخاف من الغد و تخشى من عدو وهمي في صورة زوجة ابنها ، فأعطيها  

!و تخرب آخرتي..فرصة تهدم بيتي  
..أنا عاملت ربنا في هذا االبتالء بصدق : لي  قات.. جيالن يا عبير*  

 يعني  يا عبير تقدري تقولي أن جيالن قدرت تخفض جناح الذل من الرحمة و أيضا من الحكمة
مه أنهما خرجا للعشاء تز زوجها إذا وصل ألفتري آيف يه.. وآانت جيالن تستخدم مالحظتها  * 
ألنه يخشى .. عليها و يدعي أنهم خرجوا لشراء طلبات البيت وآانت تراه يكذب آثيرا.. الخارج في

بانة دي أختك مريضة و تع.. الفسح اللي على الفاضي ليه البعزقة و.. تمع لموال تأنيبأن يس
يخفي عنها أي اتجاه ايجابي تجاه زوجته أو أقاربها.. فكان تفاديا للتقريع .. وأنت بتتفسح   

و أآثر من ذلك، فقد آانت جيالن تلحظ أن زوجها حريص على أن يخبر والدته انه حماته عزمته 
قبل فكانت جيالن تضاعف العزومات الوهمية من .. فتكافئه بنظرة رضا صامتة .. و لكنه اعتذر 

..لكي تشعره انه بر أمه بإهماله ألهل زوجته.. أهلها لتتيح له فرصة االعتذار عن الحضور   
 فكان ال يذهب معها لعيادة.. لي آيف آان زوجها يريح ضميره معها ت وعارفة يا عبير جيالن حك
لكنه يعطيها مال آي تشتري حلوى و هي داخلة عليها في و.. والدتها المريضة إال نادرا 

 و طبعا لن ينسى أن يتصل ..علما بأنها آانت تحرص على إعطاء هذا المال للبواب..مستشفىال
 ترآت جيالن ..حتى .. أه و اهللا  أنا تعبان .. لي يا ماما  ادعي":بوالدته ليخبرها بصوت متعب

"تذهب وحدها لزيارة مامتها في المستشفى  
.. بس أنا اعتذرت. الساحل الشمالي أهل جيالن عزموني للتصييف معهم أسبوع يا ماما في *   

..على راحتك يا ابني  
"بيج إمعة "   

..  يحرص زوج جيالن على أن يقول لعائلته أنه شكمها و ضربها : و في أي مشكلة تحدث بينهم
و لكنها آانت حريصة على أن تلعب دور الضعيفة حتى تتيح له .. و طبعا هي بتكون ضرباه أيضا 

.جبارالظهور بمظهر شمشون ال  
يصل من تصلهم .. ن والدته ال تحبهم بل حتى أخواله جيالن الحظت أن شريف يقاطع أعمامه أل

 يهادي من تحبه و يعادي من "بيج إمعة " فتأآدت من أن زوجها . .أمه و يقاطع من تقاطعهم 
!لدرجة أن جدته ألمه يناديها تيتة و جدته لوالده يناديها تانت ..تكرهه  

 
: عارفة يا عبير  

 3و نسيت أن جيالن معها ) أس( جيالن  تأآدت أن حماتها تريد أن تتباها أن معها آارت الزوج* 
.من األوالد هم أحفادها ) جواآر( آروت  



:يا عبير  
و حتى  لو لم تلعب دور زينب في الشهد و الدموع فترضع .. لو لم تشتكو حتى ..  األمُ بصلة

فهم ينصتون لتعبيرات وجهها و ينصاعون  ..ها الكراهية و الحقد و الحنق في نفوس أبنائ
.  استغفر اهللا على هذه الحقيقة-لرغباتها أآثر مما ينصاعون ألوامر اهللا  

ل إن ب.. مهم  من الناس ال يطلقون لفظ تيتة أو نانا إال على جداتهم أل و الدليل وجود عدد آبير
اهللا " مامت بابا " قون عليهاأما جدتهم لوالدتهم فيطل.. ميلفظ جدتي يعني عندهم جدتي أل

يا ساتر يا رب ! و المؤدبين يقولوا فقط تيتة أمام والدهم فقط.. يرحمها مطرح ما راحت  
إال .. و عبثا تحاول جيالن أن تقنع شريف زوجها أن يطلق على جدته لوالدته لفظ تيتة بدل تانت 

صة عندما الحظ ان ابنه ينادي خاو لكنها الحظت انه بدأ يعاود و يفكر في الموضوع .. أنه رفض 
!!تانت: جدته   

 
 آل إنسان مسخر لما إبلتي به

 يا عبير
لكنها آان نفسها تطبق ما استفادته من قراءتها لباولو ..    جيالن لم تكن تشعر أنها بنت ضعيفة 

الذي وصف أي إنسان بأنه يستطيع أن يصل لهدفه إذا استمع " الخيميائي"آويلو في رائعته 
 يسخر من كون في الخلقفكل ما .. هيريد شيء و يسعى اليه سعي..  فكل إنسان ..السماءلرسائل 
 ربنا آان قادر يرزق جيالن  ثم أن -سبحان اهللا-ياء و نجدها حولنا ، بدليل أننا نفكر في أشاجله

؟ آانت الحياة هتمشي من دون مشاآليعتقدت لكن  -بدون شغت .. مشفي-بزوج  يتيم   
.آل إنسان مسخر لما ابلتي به.. عارفة يا عبير   

حكتلي هذه  الحكاية و هي في السبعين.. عرف واحدة ست فاضلة جدا أ   
فلما شفت .. مات والد خطيبي ووالدته  في حادثة..  بعد خطبتي بأسبوعين تقريبا :   قالتلي
 .. واتت غلبانة مش حمل شغل الحماربنا عارف أني بن.. الحمد هللا " قلت في نفسي .. الجنازة

ت متزوجة من وزير دفاع و أخته آان.. نعم األهلآانوا .. لكن زوجي آان عنده أخين و أخت
ي الطبخ يطلبت منها تعلمف ..بالعكس آانت تهتم بي..  النوع المتعالي مع ذلك لم تكن منو.. سابق
.. تعلمني بنفسهال تعطي للطباخ أجازة ..هاللما اذهب آو آنت .. فوافقت  

يعني الحماوين ..  عالقة قشطة جدا و ناس آافيار على زبدة أو سمن على عسليعني يا عبير
 متوفين و أخوات الزوج طيبين .. فأين المشكلة و أين المهموز و االبتالء؟

:  أقلك  
ل ليلة من ه آشيل و الست ت"خادمات تخصص "آبير مدمنى عالقات آثمة .. فسه طلع الزوج ن

.داداتعلى واحدة من ال  
 سنة أخوات و 30فوق الو قعد معها   .. أنجباهو زهد زوجته تماما بعدما .. آدة  أآثر من
!أنت الست الوحيدة في الدنيا اللي مش قادر أقربها..  و اهللا غصب عني: يقلها و.. أصدقاء  

 
:يا عبير  

 بتتلعب بأآثر من آوتشينة و بيتوزع "آوتشينة"لعبة .. ي الكونكان األمريكاني ذالموضوع عامل 
أو على األقل " ثيريه " ضعي و على آل الالعب في آل دور ان..  أوراقةلى آل العب عشرع

و واحد بيلعب بورقه و تالقي التاني بيكيده .. ي الورق بيسلم بعضهجدفت "ورقة  مكملة للثيريه
  ..بورقة شبيهة بها



و إمعانا .. من حماتهابنتها بتعاني األمرين .. فطبيعي انك تجدي الحماة المفترية على مرات ابنها 
ربنا يرحملي ..  يمكن إذا عاملت مرات ابني برحمةما: عمرها ما هتفكر و تقول.. في الضالل 

تجدي الشتات مزروع بين  ..  راو اللي مفتري على أخواته الصغ ..ال إنسي تماما.. ال.. بنتي
.أوالده  

و عمر .. بس جايبة داغه" ةسفروت"تالقي ربنا باليه بمديرة ..  و اللي مستقوى على زوجته 
تفكيره ما هيهديه إلى انه إذا حسن معاملته لزوجته .. ربنا سيجعل رئيسته تحسن معاملتها معه.. 

 و آله سلف و دين!
 يعني آل اللي طالباه منك انك تتعلمي تعلبي آونكان امريكاني 

: تعرفي متى تقولي  
 Pass 

.ه على طوللانزال  إل.. إلدخاره و تعرفي متى تسحبي ورق   
  .مع غيرك الورق اللي  قيمةتعرفي تحسبي

.غريمك إلنزال ورق أنت تحتاجينه تعرفي تنزلي ورقة تغري  
. تعرفي تجمعي األسات و تدخريهم لوقت عوزة  

.تعرفي تبدلي ورق بورق  
  . تعرفي قيمة االس و الجوآر و الدام

و تنزلي آل ورقك على طاولة .. ي و تعرفي تختاري اللحظة اللي  تقرري فيها انك تقدري تكنكن
 تقذفي فيها الورق -تراخ -للي حترفعي فيها يدك لفوق عشان اللعب استعدادا للحظة الحاسمة ا

ورق و آأنك بتقذفي فتسمعي دوي ال.. يلسع على الطاولة  في وجه آل اللي لعب بسفالة معك ..
: بصرخة قوية ل اللعيبة و تنطقيهاو تفرقعي ضحكة عالية تخض آ.. قشاط طاولة  

 آونكاااااااااااااااااااااااان
معك ..  ستجدي نفسك  بل ..الطريقة المنحطة مثل هذه أتحداك إن أمثالك يعرف يكنكن بلكن 

جزة عن لكن عا ..و ثريهات أشكال و ألوان على آثرتها االسات بألوانها و ستجدي معك الجواآر
.اإلقدام على تحقيق الفوز  
.غلبوآي في يوم من األيام حاولوا أن ينسف آل من  متمكنة من اآتساح و   

 و تبقي قربتي تلمحي نظرات..  و لحظة الكونكان توشك..يحمى و  الدور كن ما أن يحمى و ل
.إال أن شيء ما سيجعلك غير قادرة على الفتك بالخصوم.. كل المهزومين بالغيظ  هتفرتك   

 و ذهبية فالصوفض أن يحصد نصر حقير  الذي ر"محمد رشوان" ربما ستتذآرين العب الجودو 
  .. وطنه أمام العالمينتبدلها بفضية رفعت اسمه و اسم و اس

من حصد الميدالية  إسم أآثر مما يذآر و متذآر ما فعل محمد رشوانمتذآر إسم يا عبير العالم آله 
! االولمبياد تلكالذهبية في  

" -يا عبير آية  -ربما  ستتذآرين .. لعب آي ال تكملين ال- يا عبير- و ربما تختلقين األعذار
. أننا لسنا مخلوقين آي نعبث أو نلعبدرآين و ت.."؟..أحسبتم أنا خلقناآم عبثا  

 .  هللا انك لم تكوني بحاجة للجواآر او الدامز او االسات و لكنك بحاجة فقطو حينها ستتأآدين
مصير آل من تجرعت على يديه ثم يريك ..   عليك من الصبر ارطاال - سبحانه–بحاجة ان يسدل 

.ابتلعتيها في سبيل اهللا.. جرعات غيظ    
 و ربما تفكرين ألف مرة قبل ما تقررين أن تهزمي من هزمك 

 في الدنيا  و تزهدينهدين في الفوز و اللعبز يجعلك تربما ستبحثين لنفسك عن ألف سببو
..برمتها  



انك ستتالمين للخصم الف مرة اآثر مما ربما ستتوسلين هللا اال يريك  لحظة القصاص  و أعتقد 
و ها انت .. ستتالمين و انت تزورين من طردتك  من بيتها شر طردة امام الناس .. تعانين االن 

االن تعوديها و هي على فراش المرض و قد تساقط شعرها و زبل جمالها و  سلبها السرطان آل 
.. مقومات لحياة و آل مقاوومة   

دون  -تسعى اليك انت .. من حاولت الغدر بك و التفريق بينك و بين زوجك  ها انت ستفاجئين ان 
ان يطلقها و يلفظها  و تستنجد بك لتتوسطين بينها و بين زوجها ومع ذلك يصمم زوجها -خلق اهللا

  ..مهمالت الحياةبها  في سلة 
بينهم شديد وجعل بأسهم قد شرزمهم اهللا .. ستندهشين عندما تجدي من تعصبوا ضدك و تكاتلوا 

.محاآم ضد بعضهم البعضقد تفرقوا شيعا بين ال..  ضدك االخوة الذين وقفوا عصبةحتى ان..   
 

و اعتقد أن شيئا ما سيجعلك تتجهين ألخذ وضعية السجود و تترآين دموعك تنهمر ألنك تعلمين 
! هزًال و أبدًا ليس .. جدًا يا عبير   جد..أن الموضوع طلع جد مش لعب  

 
!! جدا يا عبيرجدلع الموضوع ط  

 
 

بونا  عندما يمنحنا فرصة الفوز على من غًل.. يضاعف االبتالء- أحيانا-طلع صعب ألن ربنا و 
 سابقًا.. فال نتمكن من تحقيق نصر بنفس طريقة أناس سفلة .. ألنهم ببساطة.. ليسوا قدوة لنا.

  
 فقد .."قلبي معك" رنامج  سمعت مشكلتها في نفس الب.. التي ساحكي لك عنها اآلن  يدةالس *

آانت تعاني من زوج آان يجلدها أمام أهله و يكويها بالنار و يتعمد اإلهانة بالبصق و يسبها 
.بأفظع السباب  باألب و األم أمام أوالدها لتهميشها و هز صورة األم أمامهم  

 
ل رباعي  يعني أصيب بشل.. القعدة الكبرى.. أصيب بمرض أقعده.. المهم هذا الرجل لما آبر

..ال يسمع و ال يتكلم و ال يمشي.. فأصبح ال يرى  
أنا آنت اقفل الباب و أفضل أضربه بالشبشب و : للدآتورة عبلة هذه المرأة قالت.. عارفة يا عبير

!يا ما آويتني.. حرام عليك ياما جلدتني : أصرخ فيه  
 أن تخسر أخرتها آما خسرت فهي ال تريد.. لكنها اتصلت بالبرنامج لتعينها الدآتورة على نفسها 

.و ال تريد أن تخسر نفسها آما خسرت زوجها.. دنيتها   
  يعني .. تقدري تقولي .. أنها آنكنت بسفالة.. و عايزة تلعب وقت اضافي!

 
ال  الست ءتجا.. ا حماتها لغاية عنده أتى لها بفربنا  ..زاد جدا في األخر .. ابتالء جيالن  آمان 

آسيحة و ..  مريضة  بل أتتال .. " تأشط البيت " و و هي بصحتها في الماضيما آانت تزورها آ
  .. و القلب و فشل آلوي و ضعف الرئة و السكرمصابة بالسرطان

؟هل أنا مضطرة أقلك ماذا فعلت جيالن معها  
ألنه يتعلق بتفاصيل بشاشة وجه و نبرة صوت و خفض جناح  و ..  طبعا الموضوع ال يوصف

لكن استوقفني أن جيالن صعب عليها جدا موقف آانت ال تريده أو باألصح .. رضية إمعان في الت
.آانت ال تريد أن تشعر بقسوته على حماتها  



.. سمعت صوت تانت في الصالة :  فقد آان الزوج في العمل و هي آانت في المطبخ و تقول
أنها قد سأمت الجلوس يبدو.. هبت لمشاهدة التلفزيون في الصالةوجدتها بالفعل ذ.. فجريت عليها 
.يا تانت تحبي أعملك عصير لمون أو نعناع :لها  فقالت.. على الفراش  

..أصلي بليت هدومي و األرض و .. اصلي..بس محتجاآي في حاجة.. ال يا جيجي:   
عت قبلة حاضر يا تانت ما فيش أي حاجة يا حبيبتي و أخذتها و حمتها و مسحت األرض و طب : 

 على يدها .. ثم ماتت الحماة بعد أسبوع في حضنها.
 

رك باب لم تحاول ولم تت.. في حلول عملية و فكرت آثير .. بدايةعبت جدا في الجيالن ت..  يا عبير 
 ..مؤازرة و آزرت. .مشارآة و شارآت .. هدايا و هادت. .استضعفتضعف و ..فتحه مع حماتها
.خدمات و قدمت  

و عندما ..  أحبتني - أخيرًا-اهللا عني بالء حماتي عندمالقد أذهب : تقول جيالن .. و في اآلخر 
 في أخر األمر أآثر من تعلقها بأبنائها ألن زوجي في  اجها ليي و إحتبدأت اشعر بتعلقها بي

..و بناتها و أبنائها مع أزواجهم و أوالدهم .. عمله  
توفت.. و عندما بدأت اشعر بتعلقها بي  

 
..  يا عبير   

..و سهلها الفوز و آانت بسهولة ممكن تكنكن .. وم جيالن ربنا آشف آل ورق خص  
 تكنكن على ست عندها فشل آلوي و سرطان

  تغلب ست آسيحة يا ما تجبرت عليها و شوهت سمعتها و جعلتها أحاديث
!و رفضت تلعب بشكل قذر..  جيالن رفضت تكنكن   

 و " شيكاجو" فيانيها عالء األسو ده شخصية آتب " آرم دوس"و نفسي يا عبير تقرئي عن
رواها عالء عاشه دآتور مجدي يعقوب و القصة بعض األطباء يقولون أن هذه القصة هي واقع 

مسيحي مصري عانى من ظلم أستاذ بلبع المسلم الذي رفض رفضا قاطعا أن  رجل عناألسواني 
  -اجاتاللي بيسميهم الخو-ألنه لن يسمح للمسيحيين .. راحةيوافق على أن يدرس آرم دوس الج

.. يصبحوا جراحين في مستشفيات مصرأنب  
و تمر .. و آانت النتيجة أن آرم دوس اضطر يهاجر إلى أمريكا و يترك مصر ليدرس الجراحة 

و في احدي الليالي آان آرم دوس .. السنين و يصبح آرم دوس من أشهر الجراحين في أمريكا 
ت جهاز الفاآسيستعد لمغادرة مكتبه بعد يوم شاق عندما سمع فجأة صو  

:قرأ ما يلي. و عندما نزع الورقة من الجهاز   
: من مكتب وزير التعليم عالي في مصر  

: مستشفى نورث ويسترن شيكاجو... إلى البروفيسير آرم دوس  
برجاء ..  لدينا أستاذ جامعي مريض يحتاج على وجه السرعة إلى إجراء عملية لتغيير الشرايين

.له لديكم في أقرب فرصةاإلفادة إن آان يمكنكم قبو  
!الدآتور عبد الفتاح بلبع:  اسم المريض  

إذن الدآتور بلبع نفسه مريض و يحتاج إلى عملية و يطلب منه هو بالذات من دون جراحين 
 العالم  إنقاذ حياته!!!

المُ يضَطهد ..ما يحدث اآلن عادل و منطقي..  لكنه عاد و فكر ..و بدأ آرم يضحك بصوت عال 
  الم يشعر بأنه ال قيمة له و ال آرامة ؟؟لمالمُ يظ؟

 قضى على مستقبله في مصر و يالرجل الذ..أنت ال تصلح للجراحة ..  يوما  الرجل الذي قال له
الرجل يمرض و يتوسل إليه أن ينقذ حياتهنفس هذا .. حكم عليه بان يعيش حياته آلها منفيًا  



..لية فيجب أن نصفي حسابنا القديمإذا أردتني أن اجري العم..  حسنا يا أستاذ بلبع  
؟ آم مرة يجب أن تعتذر عما فعلت  

و ماذا يفيد االعتذار اآلن؟. .ألف.. مائة مرة   
..فليبحث عن جراح آخر أو فليمت.. لن يجري العملية لبلبع .. ثم اتخذ قراره   

 سوف يعتذر عن إجراء الجراحة و يجب أن يكون اعتذاره باردا و متعاليا ألقصى درجة
  بدا يكتب الخطاب على الكمبيوتر

  فجأة نهض من مكانه و تذآر شيئا ما- يا عبير- لكنه 
 تذآر اهللا

  رآع و اخذ يرتل صلواته بخشوع
"ألن لك الملك و القوة إلى أألبد.. بل آمشيئتك..  ليس آمشيئتي "  

به و يبدأ  ظل آرم مغمض العيني فترة ثم قام و جلس أمام الكمبيوتر ووجد نفسه يمحو ما آت
 بصيغة أخرى

آرم دوس: من  
مكتب وزير التعليم العالي: إلى   

سأبذل آل ما ..  البورفسور عبد الفتاح بلبع آان أستاذي خالل دراستي في آلية الطب عين شمس
.. قرب فرصة أزمة ليأتي إلى هنا في أمريكا في اتخذوا آل اإلجراءات الال.. بوسعي إلنقاذ حياته

 التكاليف ستقتصر على أتعاب المستشفى ألنني متنازل عن أجري عن العملية تقديرا ألستاذي!!
دآتور آرم دوس رأسه وضع ال..  طبع الخطاب و أرسله بالفاآس و عندما اخرج إشعار الوصول 

!أجهش بالبكاءبين يديه و  
 

 آأن  انه ربما لم يجر دآتور آرم عملية قط آتلك التي أجراها للدآتور بلبع و..و يقول مساعدوه
في األيام التالية تابع الدآتور آرم حالة و..  قد ترآز في يديه ذلك الصباحآل ما تعلمه في الجراحة

.في مباراة آرة لو أرادكون بمقدوره االشتراك أستاذه السابق و اخبره انه  سي  
ال أعرف آيف أشكرك يا دآتور : لكن بلبع امسك بيده فجأة وقال بصوت واهن..  و قام لينصرف

 آرم.. أرجوك سامحني.
 

ارتبك آرم قليال ثم امسك بيد أستاذه برفق و آاد أن يقول شيئا لكنه اآتفى بابتسامة مرتبكة و 
.أسرع خارجًا من الحجرة  

 آرم دوس آان نفسه يكنكن يا عبير  .. لوال انه رفع مشيئة اهللا و وضع من مشيئة  نفسه!
   

لك الن أآيد .. ن أو من آرم دوس ي صورة من جيالارجع و أقلك يا عبير أنا  ال أطالبك أن تكون
فإما انك ستستمرين في .. وضعك على هذا النحوتكوني راضية عن  إذا لم لكن.. ظروف مختلفة 
..أو تفكري تتكيفي مع وضعك -  إال الكنكنة-دون ثواب لكن..  لقدر نافذ نافذالشكوى و ا  

 
فلكل وضعه و لكنهن آفتيات .. يقة جيالن  و على فكرة باقي الجروب لم يكن يتعامل بنفس طر

.عوضًا عن استمراء الشكوى..اتفقن على ضرورة السعي للبحث عن حل  
فكانت تتفق مع زوجها على أن يخبر ..  يعني في واحدة عرفت إن حماتها تحترم السلطة بشدة 

خاف من اة تفكانت الحم.. والدته أن حماه يساعده ماديا و يساعده عن طريق عالقاته في العمل 
لتضييق على زوجة ابنها خشية من والدها ألن له أيادي بيضاء  ممكن أن  تتحول لسوداء علي ا

.ابنها و خشية اإلساءة لالبن في عمله  



 
.. صيبت في حادثأشهيرة ذهبت مرة لتعود زميلة لها لمثلة لك عليها آانت   أخر حاجة هاحكي
!!"اتلطش" ي زوجهايعني بالبلد .. دون زوجهافعادت من الزيارة   

 و تخيلي لما تبقى الفضيحة علني و على الفضائيات.. و الجرائد تبارك للعروس الجديدة و 
تطرتش الماء الرآد و تلميحات بجمال العروس الجديد وجاذبيتها التي أطاحت بالزوجة االولى و 

  .. و و و بيتها االزمته
ن هذه الممثلة استطاعت أ  يا عبيريليتتخل لكن ه.. ن غائر و صعب الشفاء منه آااعتقد الجرح 

رتها ضصيبت أ .. و بعد عدد قليل من السنوات.. ت بحقو صبر.. ان تصبر و لم تطلب الطالق
لت الى يومنا هذا سجينة المحبسين بعد ان آانت ملئ االسماع و بمرض أطاح ببؤرة جمالها و ظ

.االنظار  
 أصبحت  تدير واحدة من  مجال عملها حتى أنها فيالزوجة االولى رفع من مكانة و سبحان الذي

 لم يعد يعني لها الكثير  السينمائي في مصر و ألن موضوع زوجها أو ضرتها أآبر شرآات اإلنتاج
 و صرحت انها ستقف بجانبها لتعود إلى عالم ا مداواة جراحهوها بجانب على الوقوف فقد عملت..

!االفن من جديد  
  

 أني سردت هذه داق و اإلعتيياآ أرجوآي ألكناله في أوضاع مختلفة  نماذج مبتأنا حكيتلك على 
لك شوفي بقى في ناس أوضاعهم أسوأ و ابتالءتهم اقويل قأل فقطالحكايات   
قصديم ليس هذا..  ال يا عبير  

بالعقل آده هل ممكن لرب عادل خلق الناس سواسية أن يبتلي ناس ..  و عارفة إن ربنا عادل
  !؟ ناسبابتالءات أآثر من

يحمل آل إنسان على حد طاقته أن ربنا أال تتفقي معي  
يحمل حقيبة مدرسية جعلت جمعيات حقوق اإلنسان تطالب ..  يا عبير الطفل ذو السبع سنوات

!بحمل هذه المصيبة من على آاهل الصغار  
..  أثقل و لكن همومخفيفة و لما يكبروا قد ال يحملوا حقائب .. يعني حتى األطفال يحملون أثقال

.تتماشى مع قدراتهم  
ستجديها تعرق و عالمات التعب ظاهرة عليها .. و هي ترضع راقبتيها إذا ..بنتي إ يا عبير  دانا 

!يعني البنت ترضع بعرق جبينها..   
"رحمأالعذاب في سجن جوانتانامو " متك  أنا مش قادرة أنسى آل  

..يا عبير  
 

  صفوا من األقذار واألآدار        ***     الدنيا جبلت على قدر وأنت تريدها 
 

متطلب في الماء جذوة نار      ***        ومكلف األيام ضد طباعها  
 

: عارفة   
 رياضيال دح فيهم عبد الفتاح نصير آان المفروض يم.. فظاااع.. في بيتين شعر قالهم شوقي

:على ميدالية ذهبية في رفع األثقال فقاله ايه حاصل القديم الذي  
:ي نصير و أنت بر صادققلل   

 أحملت إنسان عليك ثقيل؟
  أحملت لؤم اللئيم إذا اغتنى 



 أو آاشحا باألمس آان خليال؟
  هذه الحياة و هذه أثقالها

 وزن الحديد بها فكان ضئيال
.و إن شاء اهللا نكون دائما على تواصل.. فكري و ردي عليا  
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  قطر- الدوحة

 
 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"تمثل لك قد ال 

لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

 ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب "رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. أجدها تصل لي مرة أخرىو األغرب أني آنت 
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

 وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة 
.ا لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليديرسائل و هو م    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. روف منذ زمن بعيدو ان آان فن الرسائل مع
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألتتحياتنا و تناقش و تتحدث و 

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ا عامة أآثر منها خاصةستجده.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..لموجهة  إليهبحسب الشخص ا.. بعض األحيان    



آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" وحةرسائل من الد"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.اعدتي في النشرااللكتروني الخاصة بهم لمس  
و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 

الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل 
"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      

 
 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
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و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   
 
 
 

 -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- 
 الرسالة السابعة
 حقائب الذآريات

 لويزة الطيبة و ليدو حبيبي
 أخوتي الطيبين

: توأمي روحي وليد و إيمان  
 

 وليد
أين رسالتي؟: أنا متأآدة انك آنت تتسأل.. إياك و اإلنكار..رسالة  أعتقد إنك آنت منتظر هذه ال  

.. لكن بصراحة - مش إشكال على رأي الجنرال-عك أودعيت أن الموضوع مش فارق محتى لو إ
قلت طبعا أنت ستسرها في .. أنا إتكسفت أراسلك قبل إيمان و أحرجت من مراسلة إيمان قبلك 

ايمي " أطنش "علي أن"ما هانش "آمان و..  إليمان قبلك ألف آيف اآتب. .آيف و ألف.. نفسك
يعني البنت .. ما تكتبي عني يا داليا : خصوصا ألنها في آخر مكالمة قالت لي.. الطيبة أو أسوفها 

 حتى يا دودي؟" الورطة"آيف تخرجين من هذه : فتساءلت في نفسي.. لم تلمح  بل صرحت 
..  عارفنينوفر و نختصر و أنت.. و أهو ..  واحدةوجدتها و قررت مراسلتكما معًا في رسالة

و هو أنني ..  آما أن هناك سبب أخر جعلني أقرر أن اآتب لكما معا :) شاطرة جدا في االختصار
ربنا يخليكم لبعض و .. أشعر أنكما آيان واحد آما اشعر أن إيمان أختي آما انك أنت أخي الغالي 

.يا رب أمين.. ليا   
 وليد



  من غيري؟ و آيف الحياة من غير دودي؟ لكن عامل إيه..للي؟ أآيد آيفك؟ إشتقت
هاهاهاه.. انك مضرب عن الطعام و حالتك آرب..يا أخي أنا مفهمة ياسر هنا   

صحيح .. با سبحان اهللا  
بعد أن ظنا آل الظن أن ال تالقيا.. قد يجمع اهللا الشتيتين   

 و
  أن ال شتاتيابعد أن ظنا آل الظن.. قد يفرق الشيطان التوأمين

 
.. و آله من الشيطان و السنين   

.. و بالمناسبة  
 عملت إيه فينا السنين؟

ال…غيرتنا ..ال… فرقتنا   
السنين.. و ال دوبت فينا الحنين   

  ال  الزمان و ال المكان قدروا يخللوا حبنا
يبقى آان.. ده يبقى آان  

  الزمان
و اهللا و اهللا بحبك ..و بحبك و اهللا بحبك  

لعيون السود بحبك قد ا  
م أنت عارف.. و أنت عارف   

  أد إيه آتيرة و جميلة
  العيون السود في بلدنا

  يا ليدو
هااهاها.. أنا سعيدة إني عرفت أغني عليك  
: فاآر زمان لما آنت تقللي غنيلي   

 Comme un enfant au yeux de lumiere 
Qui voit passé au loin les oiseaux 

Comme l’oiseau bleu survolant la terre 
 Voit come le monde .. le monde est beau 

   و أغنية
 Entre l”orient et l’Oxydent,, mon Coeur se promene 
Entre l’orient et l’oxidant ,, il y a les gents que j’aime 

 
  أعتقد إن هذه االغنية آانت ل

Henri Comassias 
  
 

 إيمان
يوم .. أنا ال زلت أذآر أول يوم رأيتك  فيه..عارفة  عمر و عاليا و العائلة آلها؟ عاملة إيه أنتي و
فاآرة استقبال أنكل  ..ال زلت اذآر تفاصيل هذه الليلة و آأنها مرت منذ ساعة.. ما ذهبنا نخطبك
ا أتذآر لما  نفسي أبات عندآم آمآر أن طيبته و بشاشته أشعرتني أنو أتذ.. نور اهللا يرحمه 

.. اتكسفتي و اختفيتي ال اهللا يرحمه طلب يدك علني لوليد و أنت الجنر  



و ..  و لم تكوني بعد محجبة - تايير أخضر مزرآش إلي ما بعد الرآبة– أتذآر انك آنت ترتدين 
طبعا فقعتك عين محترمة هاهاهاه"  آيلو بالكثير38بتاع " بالتأآيد أنا شفتك قمر و رشيقة جدا  

أتذآر أن إحدى زميالتي في العمل استعارته مني و.. تايير أصفر في ابيضفكنت ارتدي .. أما أنا 
 نفسي فيه، ألنه يحمل آما  لم أجرؤ على طلب استرداده،رغم أن. .و حتى اآلن لم تر داع في رده

.ت هذا اليوم التاريخي بالنسبة ليآل ذآريا  
. عارفة الشيخ وجدي غنيم له آلمة جميلة  في موضوع االستعارة  

موافق على أن تقبل يدي: قل له.. إذا واحد استلف منك حاجة : ليقو   
لماذا؟:  فإذا سألك  

.ألنك ستضطرني إلى تقبيل قدميك عند االسترداد:  قلله  
ألني أتذآر حديث ..لم أآن ألتضايق.. نحة ال ترد  عارفة أنا لو آنت أعطيته لها هدية أو م أنت

..استردها منه يكون آالكلب يأآل ما يتقياهدية و أن اإلنسان إذا هادى شخص ه،للرسول معناه  
).ص( أو آما قال  

إحنا سألنا عنكم و آل الناس شكرت في المدام بتاعت حضرتك : لما أنكل نور قال لبابي ًا أذآر أيض
.و بابي انفجر في الضحك.. جدًا و قالوا أنها ست طيبة و مالك   

وأنا حمدت ربنا انه اخذ " على سجيته"تكلم حما وليد راجل طيب جدا و بي: و لما رجع قال لي 
. تعرفي عمر ما الناس الطيبة بتفسر الحديث بمعزل عن الُمحِدث.. تعبيره على محمل طيب  

.بابي آان فرحان بهذا النسب ألقصى درجة ..  تعرفي يا إيمان  
: إيمان  

تخيلي؟ سبحان اهللا..  فاآرة إيناس آانت أيامها في ثالثة إعدادي   
  العام في رابعة ابتدائي و آلها آام سنة و تروحوا تخطبوا له عمر هذا

 
 ☺ بجد واجتهاد☺

اليومين دول ألن األجازة انتهت و لو أني سامعة مامي بتقول " متعكنن"المهم يا إيمي طبعا عمر 
 انه  آان بذاآر في الصيف في
Cahier de vacances 

وليد : لي إال قولي.. صيف و شتاء.. م النكد يعني الزيا شيخة  حرام عليك مذاآرة إيه في الصيف؟
المراقب الشهري على أعتقد انه مكتفي بدور.. شك أبيذاآر له؟ عامل إيه مع عمر في المذاآرة؟

..ضايقه لو نتائجه آانت مش وال بدإياك يكون م.. النتيجة  
ة أتت مع عمر إذا الشهاد" سلس" أنا سأعطيكي وصفة سحرية أو آلمة سر تجعل وليد..   بصي 

ملونة.. آل ما عليك عمله هو أن تترآي عمر يذهب وحده  لوليد و يسلمه الكارنيه في الصالة أو 
....أنا هاذاآر الشهر الجاي بجد و اجتهاد.. يا بابي أنا أسف: يقول لوليدالمطبخ و  

يبقى لك الكالم. .على نفسه من الضحك ساعتها "  ماتشما"  عارفة لو وليد   
 هو بيتكلم مع عمر بخصوص موضوع وليد ما بيعجبهاش و" تون صوت" ما ل: مامي بتقول لي

"لدوريلم ا"و هو على طول .. نظرة ذات مغذى المذاآرة، فهي بدورها ما عليها إال أن تنظر له   
:عارفة يا إيمان   

 و نسلمها للجنرال في شهادتي إلى أن يستلم وليد شهادته الشهرية" رآن" أنا و وليد آنا نقرر 
و منظر الجنرال و هو بيرمي الكارنيهات .. و عكننة في البيتليومين نكد اختصارًا .. واحد يوم

. يمر أمام عيني اآلن- آأنها أطباق طائرة -من أول الصالة ألخرها    



ن أل.. لضحك مع استرجاع شريط الموقف لي توقفت عن الكتابة للحظات للتفرغأن أنت عارفة طبعا
. مع أنه آان قمة التراجيديا زماًن..نآل االمشهد آان آوميدي جدا  

وناس دمهم "أحفاد نكتة "إذا اتفقنا أن المصرين  تعرفي البيت عندنا لم يكن مصري الطابع 
ك آنا نضحك آثيرًا من ، و مع ذلدي آان من النوع المازح أو المرحيعني  ال اذآر أن وال.. شربات

.. و قالتهم مجاملة " مس ست نكت في حياتهابتاع خ"أما مامي فاعتقد أنها قالت .. شدة جديته
 الحقيقة لم نكن  نضحك من  و..أو شيء من هذا القبيلي إذا آان في ضيوف و الجو مكهرب يعن

و إذا آان في شيء .. يعني عارفة البيت آان جد جدا.. لكن من محاولة مامي في التنكيت ..النكتة
"الفرس"ا مضحك فكانت من نوع آوميديا الموقف و ليس آوميدي  

Farse 
 آثرة الضحك تميت القلب

آثرة الضحك تميت القلب" فمامي آانت آلما رأتنا نضحك  تكثر من مقولة  
و الضحك من غير سبب قلة أدب..يضحك آثيرا من يضحك قليال"  و تذآر من أمثال   
هل بلغك انك ستمر على الصراط؟..هل بلغك انك ستقف لحساب "  و أحاديث بمعنى  

نه ما منكم إال ورادها؟ فعالم الضحك؟ هل بلغك ا  
قليلة المرح ..  خصمشرقة خاصة عند استقبال أي ش ..لكن آانت في المجمل دائمة البشاشة 

 الوقت ضيق و ال إذا رايتيها تشعرين أنك ال بد أن تختصري في الكالم ألن..الذآر آثيرة التفكر و
خلصي.. يتسع ألي تفاهات أو رغي يعني من اآلخر  ☺ 

على إيه؟ : يعني و آأنها تقول.. عرفي آان منظرها دائم االندهاش من هؤالء مدمني الضحك و ت
!األول  أن لها أخت آوميديانة من الطراز مع  

لها أنها في أول زواجها أحبت الذهاب لمشاهدة فيلم إلسماعيل يس  تعرفي مرة خالة مامي حكت
ال يضحك سوى من .. ل قانوني صرفوالرج.. مع زوجها اهللا يرحمه أنكل المستشار الموجي

، مرافعة  على شاآلته ، يعني نكتة قانونية، موقف سياسي محرجآتابات آامل الشناوي أو من هم
...  سخيفة   

أن و لك يا  إيمان ..د في مقتبل حياتهم الزوجيةالمهم الرجل ذهب مع زوجته ليجاملها و هم بع
 ثم ينظر لها نظر أنكل الموجي لشاشة العرضان يتتخيلي تيتة فتينة و هي تحكي لمامي آيف آ

لربما وجد ما يضحك  ثم .. ثم يعاود الكرة و ينظر للشاشة ليتأآد.. مندهشا عندما يجدها ضاحكة
.يعود لزوجته بمزيد من االندهاش  

.و طبعا تيتة فتينة غضبت بشدة و قررت عدم اصطحاب زوجها معها لمشاهدة األفالم الكوميدية  
 هذه الواقعة، رغم أني بالفعل لم ألحظها تضحك من أن مامي آانت تذآر آثيرا.. ان المضحك يا إيم

فن في ي آونها أستاذة لكنها آانت تختلف آليًا عن أنكل الموج.. هذه األفالم أو تهتم بهذه النوعية
صوت " و "الرولزرويس الصفراء" ابي  أفالمالمشارآة ولطالما رأيتها تشاهد مع بالمجاملة و

 األفالم مرة اخرى معها    هذهةشاهدبم  يسعدن بابيو غيرها أل"مدافع نافارون "و " قىالموسي
تضحك إذا ضحك و تصمت إذا صمت و تتابع ! حيث أنه آان قد شاهدها في قاعات السينما بلندن

" هو بدوره لم يكن ليهنأ بمسلسل في الصالة و هو يشاهد الفيلم، ومعه إلى أن ينام على الكرسي
يا زيزي: إال إذا شارآته الدموع و ال زلت أذآره و هو يناديها  صارخًا" أوشين  

 و آأنها تؤدي  و يكون عذرها الوحيد أنها آانت تصلي ثم تأتي لمتابعة المسلسل التراجدي معه
..واجب ضروري  

.تعرفي يا إيمي أننا  نندهش من روايات تحكي لنا  حتى لو آنا نحن أبطالها   
  



عتقد انك تستطيعي فكان منفذ الضحك هواألفالم وأ..  سن العبث  آنا في-و ليدوأنا - و بما أننا 
.. مالحظة  طريقة ضحكة وليد و هو يشاهد فيلم إلسماعيل يس  

ة و لها نفس وقع فرقعة ضحكة بابيفيها طفول.. نت تضحكني ضحكته جداو اهللا أنا آا  
الهيئة ظهره الجدي و استعادة سترداد مالرر الرجوع لحالة التجهم والعبوس يق األلذ لما وليد لكن

فيقوم بتغطية و مسح صفحة وجهه ببيده اليمنى من أعلى .. خشية أن يراه أحد ضاحكًا .. الرزينة 
. المعقود الجبهة..  الجامد الرخامي فل  و في ثانية يظهر الوجه الجادألس  

 
 

!!ما أروعك.. ما أظرفك  
  أنتي عارفة يا إيمان
التي لفتت نظري في ياسر انه آان حاضر النكتة و له باع في الطرافة و  من ضمن الحاجات 

 تخيلي آان يعمل 
Faces 

  آي يضحك اآلخرين
:  مرة آنت اقصد أن امدحه فقلت له  

 You are a real clown 
مهرج الذي يعمل على إضحاك مع أني احترم ال..  تصدقي فهمني غلط وقعد متجهم ليومين تقريبا

على وزن ما !ما أظرفك : عتقد أن التعبير خانني و آان من األلطف أن أقول له  لكن أ..الناس
!أروعك   

 ياسر مصري صميم ، يجيد اختالق الفكاهة و رواية النكتة بأآثر من طريقة ،و أنا أغبطه على 
.فن أي نكتة بالحياة من طريقة سردي لها أني أستطيع أن أدذلك خاصة   

يدي  أن الممثل الكوم- يا إيمي-ضحك والسعادة و تجدي ط بين ال لكن الغريب أننا في مصر نرب
، آثيرا ما سمعت عن ممثلين يشعر انه يحمل على عاتقه مسئولية إسعاد جمهوره وأنا شخصيا
ضحكوهم و يسعدوهم على حد دفنوا أبائهم ثم صعدوا إلى خشبة المسرح ليمتعوا جمهورهم و ي

 البرامج الفضائية، واقعة عندما يتم استضافتهم في هذه ال، و بالطبع ال ينسوا أن يذآرواتعبيرهم
رغم أني أشك أنهم  سيذهبون ألداء أي امتحان فيزياء أو هندسة أو آيمياء، و أعتقد أن عذر 

 وفاة الوالد هنا ينهض دليال على وجود مبرر قوي لعدم القدرة على أداء االمتحان.
يجاد أعذار لنا أو لتليمع مواقف حدث إما إل. .نحن نجيد اإلستفادة من الظروف و إستخدامها 

  .نتيحة هذه الظروف
 

؟حقيبة الذآريات فاآر   
:عارف يا وليد   

ألن هذه " حقيبة"أو " شنطة" و"  فاآر"  ستجد في هذه الرسالة  آلمتين تتكرران  بكثرة 
.الرسالة تحوى الكثير من أغراض آنت و ال زالت  أحملها في حقيبة ذآرياتي   

:سبيل المثال ال الحصر على   
و أنت تصمم أن ارآب .. في ليبيا على العجلة الصفراء ألنها بعجلتين فاآر لما آنا نتشاجر * 

 ال" عمي"رغم أن الفرق آله سنتين . األطفال أمثالي جة ذات الثالث عجالت ألنها تناسب الدرا
أآثر و ال أقل.. تعرف أنا آنت أآره منظر هذه الشنطة أو السلة الملحقة بالعجلة ألنها آانت 

! لنا الكثيرآم هي األشياء الصغيرة التي تعني.. "قلة" تشعرني باني صغيرة و  



و فاآر لما آنا ..  آاألحذيةاو آيف آنا نحرص على أن  تكون مارآة تمام.. فاآر شنطة النادي * 
ما السمك الكبير  دئ.اهللا يرحمه و طبعا آان لك الغلبة هاهاهاهشنطة الجنرال "تخانق من يأخذ ن

.بأآل السمك الصغير  
 

عض و نضع  في الشنطة المايوهات والفوط والسندوتشات و فاآر عندما آنا نذهب مع ب *
ة و صممت تعلمني و فاآر لما آنتُ تحرج مني لما أنزل البيسين بالعوام. .و نلعب العصائر لنسبح 

السباحة.. ليس بدافع األخوة و لكن حرصا على " برستيجك الدولي العام أمام أصدقاؤك" حتى ال 
.بجد أنت سكر" . . بيلياتشو"منظرها يقال في النادي،أخت وليد نازلة البيسين بعوامة و  

أآثر من المرح أثناء السباحة .يعني لنا يوم مرح و فرح"شنطة البيسين "تعرف هنا آان تحضير 
.و اللعب  

 
"ربي إني مغلوب فانتصر"   

 
 أحب السباحة بشدة و آان النادي يخصص آنت ال أزال..  الحجاب   تعرف لما آبرت و ارتديت

و اذآر أني أيامها آان تم تعييني آصحفية في وآالة أنباء الشرق .. يام لسباحة السيدات و البنات أ
..األوسط و سعدت بهذا التعيين بشدة ألنه جاء بعد ستة أشهر من التدريب   

لوني بلطف شديد و برفق و أيضا آانوا دائمي اإلشادة  المهم آان آل الزمالء و الزميالت يعام
و هو ما .. ربما بدافع تشجيعي أو تحفيزي لفتاة صغيرة على أعتاب عالم الصحافة و اإلعالم.. بي

، إال أن زميلة واحدة آانت ال تستطيع إخفاء دفعة شديدة لبذل المزيد من الجهدآان يعطيني 
آبر مني  بكثير و محترفة في أن هذه الزميلة آانت أ و رغم امتعاضها من آثرة اإلشادة بي،

 عملها و أنا ال امثل أي تهديد لها في العمل، إال أن آراهيتها آانت صامتة صارخة.
 صباحًا حتى الواحدة 9اذآر أني ذهبت للنادي األهلي حيث آان يخصص أيام األربعاء واألحد من و

الساعة الثانية " شيفت" إلي الوآالة حيث أبدأ ظهرا لسباحة السيدات،  فكنت اذهب للنادي و منه
. ظهرا  

صة بي و باقي أغراضي في الوآالة و  مالبس السباحة الخا وحدث أن نسيت شنطة النادي وبها
بتي أمام الجميع  قد فتحت حقي يوم للعمل وجدت زميلتي الفاضلةحينما عدت ثانيلك أن تتخيل أني 
أنتي نسيتي هذايا داليا : قيبة و قالت ليمن الحأخرجت المايوه و أمامي شخصيا و  

"ايه آان شعورك وقتها؟"  تعرف أنا نفسي في مذيع فاشل يسألني  
رب إني مغلوب فانتصر:  لكني ال اذآر سوى أني لجأت إلي اهللا في هذه اللحظة، و قلت له  

: تعرف  يا ليدو  
هذه .. رك أشك..مدام : ل لها ربنا ربط على  لساني و قلبي و حرآني و جعلني  أذهب إليها و أقو

أنا أمس آنت في يوم السباحة الخاص بالسيداتفعال حقيبتي الخاصة  و  
يظهر وجدت انه ال . .لم اقل لها  عيب و آيف لم أصفعهاصرخ فيها و آيف عرف آيف لم أو ال أ

.علم زميلتي األدب وظيفتي أن أتداع أو ليس من مسؤوليا  
  أآثر تقدير و احتراما و لطفا معي بعد هذه الواقعة المصيبة أن باقي الزمالء صاروا

 أما األغرب أن هذه الزميلة جاءتني في يوم و قالت لي يا داليا أنت شخصية صح و عملت عالمة 
و قالت لي أنا .. و اعتذرت لي عما بدر منها علنا أمام باقي الزمالء .. صح على ورقة بيضاء 

.. لهم آانوا بيقولوا عليك أخالقفقط آنت أريد أن اختبر رد فعلك أصل آ  
  صعب و محرج جدا شنطة النادي في هذا الموقف آانت تمثل لي اختبار تخيل 



  الغريب بل و المؤسف أني أحيانا أنسى دعاء " ربي إني مغلوب فانتصر"  
 

 عزومة سفارة الفاتيكان؟
اللي شايلينها "لباج باك ا" ووقفنا متعبين من اثر الشنط آنا في أحد متاحف إيطاليا فاآر لما* 

لكن ..فقررنا أن نقف مع أول  جروب وجدناه، الن فيه مرشد يشرح بالفرنسية . .على ظهرنا
ته أو يعني باألصح و أوقف الحديث حتى نمشي ألننا السنا ضمن مجموع" غلس"الرجل  طلع 
اإلحراج، فقد  ن الموقف آان أآثر من قدراتك االحتمالية فيما يتعلق بألو بما .. مش دافعين 

:صممت على أن انتقم لمشاعرك المحرجة أو المجروحة و ذهبت للرجل و قلت له أمام الجروب   
 Monsieur, vous avez perdu un grand pourboire 

! أي انك سيدي قد فقدت بقشيش آبيير  
 

ي لم  لكن..أمام مجموعته و الجروب الخاص بهبس تعرف أنا اآلن أندم بشدة على إحراج الرجل 
..اقل له هذه الجملة المهينة إال لنني شعرت انه أحرجك بشدة  

فاآر لما ذهبنا للعشاء في بيت أنكل أحمد عادل سفير مصر . .على ذآر اإلحراج. .ايوة ايوة* 
عتقد انه آان أول أ..آان عشاء صعب و رخم جدًا يا وليد .. أف فعال.. أف.. وقتها في الفاتيكان

و آنت أرتدي جينز و تي شرت و حقيبة  " آاجوال" ا ذهبنا بمالبسعشاء رسمي و أتذآر أنن
و آان الواحد شكله مبهدل جدا و أنت أعصابك تم تدميرها " شنطة البوسطجي" البوست مان "

.في هذه الليلة الطويلة  
ت مكفهر آل لما الشيف  أنا  ال استطيع أن أمحو من مخيلتي منظرك و أن- يا وليد–بصراحة 

. اهللا ال يعيدها عزومة..يقرب منك   
لما نزلنا من الفندق التعبان اللي آانت المياه تنزل من ..  فاآر في نفس يوم عزومة السفارة * 

..في نفس هذا اليوم التقينا بمدرس اللغة الفرنسية الخاص بك.. فاآر . الدوش تكهرب  
ف ظهرك تزيد من تثبيتك و أنت واقف متسمر و الحقيبة خل.. يا وليد روح سلم عليه :  و أنا أقلك

لوما رحتش :فقلت لك.. في األرض و تمنعك من اإلقدام على أي خطوة ألنك آنت مكسوف جدا 
هأروح أنا  هاهاههاها.. تسلم عليه   

  شنطة البوسطجي في عشاء السفارة آان لها مدلول " عدم الخبرة"
. . و ضغط ات و قلق و توتر كل ما تحمله من ثقل أرقام و شهادات وامتحانفاآر شنط المدرسة ب* 

!في تفتيش على الشنط بكرة: و فاآر لما بابي آانت يقللنا  
  امتحان  لديك مرةفاآر لما آان.. المذاآرة في مدرستك  آانت أسوأ شيء في حياتنا 

Sience 
" .. أوتوبيس آومبليه" تعالي نلعب:  و قلت لي  

و االمتحان؟: قلتلك  
 ساعة و نصف بأقعدهم في المدرسة قبل دخول الفصل و عندي ما فيش مشكلة بكرة عندي: قلتلي
حلو جدا.. فكل سؤال سيحتاج مني ربع ساعة .. علي أن أحفظهم.. سؤال فقط 15  
.لحسن عمر يقرأ الرسالة . .و ال بالش ر أنت حصلت على آام آخر الشهر؟فاآ  
الن نظريتك انه . يفاآر لما آنت ترفض تلعب معي اسكواش خشية أن ينخفض مستواك الرياض * 

.من األهمية بمكان اللعب مع من هم أعلى منك في المستوى و ليس مع من هم اقل  
 

"تيجي نبقى أصحاب؟"   



 
 فاآر لما القيامة آانت تقوم لما السيارة؟ و فاآر المسطرة؟ السرير و المكتب و " خنقات"فاآر *

، أعرف آم  تذآر هذه الشنطةآلما! ن المكتب شنطة مدرستي آانت  تلمس الجزء المخصص لك م
! و ال أعرف لماذا أتذآر مشاآل الحدود بين األشقاء العربآنا صغار العقول  

فيها و نشوف فيها إيه؟ " ندعبس" فاآر لما آنا نطلع الشنط الكبيرة من تحت السرير و نفتحها و 
وق الدواليب؟ما آل الناس بتشيل الشنط ف.. إال هما آانوا ليه بيضعوا الحقائب تحت السرير   

 أنها مش  في يأسفاآر لما مامي آانت تعلن.. الشاهد أن هذه الحقائب آانت لها مدلول فضولي لنا
!عارفة تخبي حاجة منا؟  

.. ر و السيارةتقسيم الحدود بالمسطرة في المكتب و السريى فكرة،أنا آنت معتقدة أن موضوع عل
أي العين في  رير جدا واآبر من هذاو رايتهآب.. ر لكن الموضوع طلع  آبي. .عملية من أبداعاتك

ورة تقسم الحدود فيما ما آل الدول تعترف بضر.. و لماذا نذهب بعيدًا . ؟"30القاهرة " تمثلية
خد عندك ، مشاآل حدودية بين اليمن و السعودية و البحرين و اإلمارات و قطر و و .. بينها

وتقريبا آل دول أفريقيا تعاني من نزاعات  -ر غم أنهم على وشك التصالح في رمضان"السعودية 
...حدودية و غيرها   

استحالة آان يعتقد .. آل من آان يرانا و إحنا نتقاتلفاآر  خالفتنا و خناقتنا و معارآنا؟أعتقد أنه* 
!تيجي نبقى أصحاب: و أتذآر جملتك الشهيرة .. أننا نتصالح بعد ربع ساعة من الموقعة   

ب دور شطرنج معك على أن تتغلب حبك للعب معي ، فأساومك على لعأنا اذآر أني آنت أستغل 
.لي  
:وليد  

في واحدة تذل .. أصل بصراحة حاجة تغيظ جدا .. مني حتى يومنا هذا "شايل "أرجو أال تكون 
بصراحة أنا آنت استغل انك .. آي تلعب معه دور شطرنج" يتغلبلها"أخوها و تشترط عليها انه 
.. لعب معهآنت ال تجد احد غيري ت  

 عارف أنا لما آبرت سمعت إن في ناس من آبارات البلد بيلعبوا مع ناس أآبر منهم اسكواش لكن
يبدو أن أي إنسان يستغل حاجة أخيه اإلسان في اللعب ..و يتغلبوا لهم بمزاجهم أو درءا لسلطاتهم

!أو الجد  
لكنه أخ. .يس مجرد صديق على فكرة هو ل: أن ألصدقاء لما يعتزوا ببعض يقولواالغريب يا وليد  

!على فكرة لم يكن مجرد أخ، بل آان صديق:  أما األخوة فيقولوا  
!حاجة غريبة فعًال  

 
"شنطة سفر"   

:وليد  
في الدخيلة و مرسى مطروح و المعمورة و سيدي آرير و . .أيام المصيف  شنط المصيف وفاآر* 

 في المنشية على الكورنيش عند ماما صفية؟
 شنطة السفر و خصوصا شنط المصيف و تصمم  تتبسط جدا من  عملية تحضيرا آنتفاآر لم* 

 على انك تتمم على باقي شنط العائلة و تشيل و تحط و تعيد ترتيب الشنطة من أول و جديد؟
 

أعتقد انك آنت تسعد بتحضير الشنط أآثر . . شنط المصيف آان لها طقوس آبيرة عندك يا آوآو
!آلنا هذاالرجل !من سعادتك بالسفرية نفسها  



 أحد أشهر المقاهي -القهوة التجارية نقعد مع بابي على البحر أو على فاآر يا آوآو لما آنا* 
، ثم ا آل واحد يحمل شنطة فيها بضاعته و الباعة يمروا من أمامن-التروتوار في األسكندرية

ائع من اجل ثم يقوم بابي بفرز البضاعة و تضييع نحو نصف ساعة مع آل ب.. يضعها أمامنا 
 الفصال؟

 على الباعة ذآر انك وقتها آنت تشفق بشدة، وأال آان متعة لدى بابي اهللا يرحمهاعتقد أن الفص 
و بصراحة يا وليد .. أال يرهق هؤالء الباعة الفقراء و أن يعطوهم  بسخاءو آنت تريد من بابي 

ما ..  مع الراجل الغلبان ده هو ليه بيفاصل: أنت تقول لماميا ال استطيع أن أنسى نبرة صوتك وأن
.أنت آنت طيب جدا يا وليد! هو الزم يكسب يا مامي  

فاآر لما .. أنت واقف أمام الباب فاآر لما آنا مسافرين ألمانيا و سوستة حقيبة سفرك قطعت و*
.ار حلم سفركحقيبتك المقطوعة هنا تعني احتمال انهيو آانت . .بكيت  

..  حقائبها مليئة بالحقائب الصغيرةآنا نفاجأ أن و.. جة ايطالياسافر مع تانت نوآنا نفاآر لما * 
 يعني تفتح أول حقيبة تجدها فارغة اللهم سوى من حقيبة أخرى و التي تكون ..تمامًا آشنطة جحا

  !أيضا فارغة إال من حقيبة أخرى
  مسافرة ا تانت نوجة آانت لها سياسة مفاداها انه من غير الداعي اخذ أي مالبس معها بما أنه

!خصيصا للتبضع من الخارج  
 

!هذه الحقيبة آنت أآرهها  
 

تعب من حمل الحقائب معنا و فاآر لما آنا نرآب القطار من فرانكفورت لبون وأنكل محمد فهمي * 
"الحمل و العبء الثقيل" الصرف هو هنا آان معناها  الحقائب..شيل أنت: قالك  

 بابي مكلملنا  ألننا آنا متأآدين أنم نكن أبدا نخشى الجمركلكننا ل..فاآر لما آنا نرجع بشنط آثير* 
! سنة؟15 و 13و مدخلنا من قاعة آبار الزوار رغم أن سننا آان نحو " التشهيالت"الناس في   

ن يدخلنا من قاعة آبار الزوار، و ال أذآر أننا آنا  أننا عمرنا ما شكرناه على انه آا.. يا وليدتخيل
... بالعكس آان نفسنا نقف عادي مع الناس في الطابور ..  يذآرنه عمل أي شيء نشعر أ  
أذآره و أنا أقف ..نازلة مصر في األجازة أذآره بشدةأنا إال أني آل عام و.. ة عن التعبيرأنا عاجز

ؤه الحدة و هو يتفحص األمن بصوت ملفي الطابور مع الناس وأذآره أآثر عندما يسألني رجل 
و جايبة إيه معك؟ متى العودة؟ع من ؟ وتك؟ و جاية مإيه سبب زيار: جواز سفري  
و ال بد وآأن البد أن يكون هناك سبب لزيارة الوطن ، نازلة أجازة  لزيارة عائلتي: بتي فتكون إجا

.من وجود مبرر لمجيئي لبلدي  
و أآيد لن ندخل .. طبعا الواحد و هو راجع مصر اليومين دول ما  زال يخشى الجمارك و رجالها 

.هيه دنيا! قاعة آبار الزوارمن   
أعتقد بابي آان لديه حقيبة صغيرة مخصصها ر شنطة المرض أو حقيبة المستشفى،فاآ* 

أذآر انه . للمستشفى حينما تواترت زياراته للمستشفى بشكل دوري أخر أربع سنوات من عمره
هذه .. اللبة شكوآو و الراديو و عو فوط و بخور و أجندة التليفوناتآان يضع بيجامتين و جالبية 

!الحقيبة آنت أآرهها  
:إيمان  

دي آان مستضيفها أمس .. اسمها إيه دي؟ هذه من أهم أغنيات "شنطة سفر" سمعتي أغنية 
 آل محبي أنغام ..و بالمناسبة.. إسمها أنغام.. تذآرت ..  أيوة .."البيت بيتك" محمود سعد في 

.غنية العربيةتعجبوا من آيفية خلق الشاعر لحالة جديدة في األ  



و الموديل  و الوجه أ..قيل أن هذه نقلة في عالم األغنية" شنطة سفر" عندما غنت أنغام
 طبعا ليدو في نظري لكن..به  في شكله وليد المصاحب ألنغام في آليب األغنية ممثل مشهور يش

.أحلى يا إيمي  
تيجي نحط فلوسك على فلوسي؟"   

:إيمان  
طة سفري حينما بدأت رحلة الغربة منذ ست سنوات إلى قطر؟ فاآرة أول مرة قمت بتحضير شن  

أنت و وليد و عمر معي في هذه الليلة ؟" بتم"فاآرة لما ..   
في يوم و ليلة ، ..  تعرفي الموضوع لم يكن مجرد حزم حقائب السفر، بل إغالق بيتي في المعادي

حاجة آئيبة .. البيت صار مهجور، آل شيء مغطى و بال مالمح  
:  يا ليدو تعرف  

 السفر و يعيش أجمل حاالت التوتر و يوترنا معه حينما يبدأ في ياسر مثلك عاشق لتحضير حقائب
.تحضير حقائب السفر  

و فاآر لما الحصالة آانت تعمر في أيام العيد من " الحصالة "  شنطة الفلوس- يا آوآو–فاآر * 
هاهاها. "..تيجي نحط فلوسك على فلوسي؟" العديات و جملتك الشهيرة   

 
 الشنطة الحلم

اللي آان يستلذ جدا بسرد مختطاته و أحالمه لو وجد هذه " الشنطة الحلم.. فاآر شنطة بابي* 
 حقيبة مليئة بالمال؟

 فيها مليون جنيه و آانت المليون هذه آفيلة ببناء فيلة  يرحمه آان أن يجد حقيبةحلم بابي اهللا 
و بي أم لك يا .. راء سيارة بويك له و آاديالك لماميتجمع آل العائلة و آانت آفيلة أيضًا بش

أخوات مامي، و آان  أن حلمه آان يسع الجميع إخوته وو فيجا شوفورليه لي أنا ، حتى.. وليد
برسم آانت آفيلة "الشنطة "و الغريب أن هذه ، لكل فرد و آنا نتشاجر على القسمةيقررنصيب 

!يب في أحلك األوقاتعلى وجهه الحبابتسامة سعادة ال مثيل لها   
 

 شنطة الشيخ إمام
 

:إيمي  
  حكيتلك يا إيمان عن شنطة أحفاد عم الشيخ إمام؟

 مؤذن في الجامع عند بابا جدو عبد الحميد اهللا يرحمه و آان ال  الشيخ إمام رجل طيب آان بيعمل
.ابنته و زوجته، فأعطاه بابا جدو غرفة فوق السطح يعيش فيها هو ويوجد لديه مأوي  

 وقعتها موجود حتى اآلن لو فتحتي نافذةثر  فقد وقعت من السطح و أ- يا إيمان-أما زوجته  
.البلكونة  

  ثم مات الشيخ إمام اهللا يرحمه بعد أن زوج ابنته لموظف بسيط يعمل في احد المؤسسات 
الحكومية في عابدين و أنجب هذا الموظف من ابنة الشيخ إمام  خمس بنات، والن الخمسون 

و التي هي صافي راتبه بعد مستقطعات الضرائب لم تكف هذا الموظف البسيط، فقد اضطر .. هجني
و ترك زوجته في نفس الغرفة التي ترآها لهم بابا جدو ثم أنكل ..الرجل للسفر للعمل بالسعودية

.يحيا لما اشترى العمارة من بابا جدو ، ثم عاد عم أحمد  



، قاموا ئلة زائرى أحفاد الشيخ أمام  فكلما زار هذه العا و بعودته ، ظهر طقس جديد للضيافة لد
والده حضره األب أللزوار و هذه الحقيبة تحمل آل ما أبإحضار الشنطة أو الحقيبة  آي يفرجوها ل

 قماش و سجاجيد صالة و سبح و مسك و شمسية و ايشاربات (و زوجته من خيرات السعودية
مرسوم عليها سيدة يابانية ترتدي الكيمونو و عطور و مروحة يد " لمبة آلوب"ملونة و شمع و 

...)زيتية من الحرم و بخور  
بفخر، وجدتها شنطة آراآيب، و عرفت ليه الرسول علي الشنطة تعرفي يا إيمان لما فرجوني   

 و تيقنت من آلمة اإلمام علي لما قال نفس "ال تحقرن من المعروف شيء" عناهقال ما م) ص( 
"فإن الفقر أقل.. ن إعطاء القليل ال تستحي م" المعنى  

 العرق دساس
الرجل هو جد ياسر هذا..   قصة شنطة جدو مصطفى سالمأيضًاأعتقد يا إيمان إني لم أحكي لك * 

 رغم انه آان يعمل ..و رفقه و طيبته.. نسان إال و يشيد بأخالقه و آرمهو لم أسمع إ.. لوالده 
.  المنوفية فكان يذهب هناك إلدارة شؤون األرضبالتدريس إال أنه آانت لديه أرض و بيت في  

، و معروف أن الجاموسة هي أحد أهم ثروات الفالح م ما، ماتت جاموسة ألحد الفالحينو في يو
المصري و قد وقعت من الساقية و ماتت و قبل أن تموت، ذبحها الرجل آي يتمكن من بيعها  

م ، الذي اشتري منه، و ظل  جدو مصطفى لتقليل الخسائر، و قام ببيع لحمها لجدو مصطفى سال
يرجو من جميع أصدقاؤه و معارفه أال يفتحوا فمهم ألنهم  حذروه من خداع الرجل الذي باع له 

.لحم الجاموسة رغم أنها ميتة  
و الغريب انه آان يعلم و طلب من أهل بيته أال يستخدموا هذا اللحم و لكن يضعوه في شنطة  ال 

اآياس آي ال يراها أحد أو يعيد استخدمها و ذهب ليال و دفن حقيبة اللحم ، فقد اشترى اللحم 
.دون أن يجرح شعوره بإعطائه المال صدقة. .لمساعدة الرجل لمعاونته على أحد نوائب الدهر   

و معجبة برزانته و حكمته، و حينما سمعت عن والده نا آنت مبهورة بحماي أنكل مختار و اهللا أ
.ساستيقنت أن العرق د..   

 لكن هل أخبرتكم يا إيمان أن اهللا قد أآرم جدو مصطفى في أبناؤه جميعا ، فقد جعل أآبرهم عميد 
و ثانيهم دآتور و طبيب عسكري و ثالثهم حماي الغالي مهندس معادن و رابعهم لكلية الهندسة 

.. مالح بحرى اهللا يرحمه ، أما ابنته الوحيدة فهي أم وسيدة تربوية فاضلة   
أمين.. رحم جدو مصطفى سالم و يبارك في ذريته  اهللا ي  

 
  طالعة من عيني..الماآياجشنطة 

دق و جوز لوز و ياميش و تمر و مكسرات؟ بكل ما تحتويه من فس: شنطة رمضانفاآر *   
رمضانية آل عام للضباط ، و أذآر أيضا إن تانت ناهد  أنا اذآر أن الجيش آان يخصص شنطة 

آل عام شنطة فيها آرآديه و عرقسوس و تمر و فول سوداني و رنجة آانت ترسل لنا من أسوان   
  فاآر؟

خصوصًا لما آان يعود من سفريات في الخارج؟..  فاآر شنط هدايا بابي اهللا يرحمه  
آما ال أنسى انه آان شاري حتة .. أنا ال أنسى شنطة أمريكا، أعتقد أنه اشترى هدايا للعمارة آلها 

و ال  إيه جابلي  ..العة من عيني ، بس آانت من نصيب تانت ميحةدين شنطة ماآياج آانت ط
!فساتين أطفال  

 ليلة الحقائب الكبري
عارفة يا إيمان*   



من هنا في قطر في شرتهم  يمكن أن تتخيلي آم الشنط اللي ، و ال و الشنط  مامي عاشقة للحقائب
ئب اليد أو حقائب السهرة أو  فعال مامي تنظر للحقائب نظرة مختلفة سواء حقا..أخر زيارة لنا
في المول سنتر " جيفنشي"و نفسي  آنت تشوفيها لما دخلت بوتيك !  ما بتخليش-حقائب السفر

فعال أي تعليق  !!!!!!!!!! أالف ريال6: في الدوحة و سألت على حقيبة  يد أعجبتها ، فقالوا لها 
!لن يترجم تعبيرات مالمح وجهها  

ترجع تندم و تقول غالية و آثير و ما لهوش .. الشنطة من دولو المهم بعد لما مامي تشتري 
!الزمة و تقوم موزعاها أو مهادياها لحد  
بعدين مليت من ندن، هي مسكتها شوية و أنا شويتين وأذآر مرة مامي اشترت شنطة آحلي من ل

ص الشنطة فرجعتها لمامي، و استمرت الشنطة تتأرجح بيني و بين مامي و ال نجرؤ على التخل
منها ألنها شديدة الجودة و تتحمل الكثير و تحمل عنا و معنا الكثير آما أن هذه الشنطة تذآرنا 
دوما بقيمة الجودة و بأيام لندن.. حتى أني آلما رايتها في خزانة مامي تذآرت صوت بابي اهللا 

!جودي يا داليا:  يرحمه و هو يقول لي  
امي لشراء الشنط ، إال عشق وليد لشراء األحذية  شيء لحب ماعتقد ال يوازي..صراحة يا إيمان ب

 ، فطبعا ال أتعجب على حرصوآما أن أغلب هدايا وليد لنا هي أحذية إيطالي. االيطالي و األلماني
دتها لك من الدوحة آانت  أعتقد ان أخر هدية أه..من الحقائب للجميعمامي على شراء هدايا 

.حقيبة يد  
من  الجلد و هذه " باج باك" ول هدية أهديتها لياسر آانت حقيبة الحظت أن أ..  تعرفي أنا أيضًا

.. الحقيبة آانت بداخلها هدايا صغيرة   
: وليد  

أيام زواجي و آنت أنقل أغراضي " شنط العزال" فاآر ليلة الحقائب الكبري؟ لما آنت أحضر *
 للمعادي؟
آانت تحمل أيضا  شنط   التي  آسي نقل الشنط و مشي خلف السيارةمامي أجرت تا..  أيامها

!أخرى و آانت بالفعل  ليلة الحقائب الكبرى  
 شنطة الخير

، و قعدت افتح شنطة المطار على المستشفى أنا نزلت من ر أجازة نزلتها قبل وفاة بابي؟فاآر آخ*
.السيارة لفتح الحقائب و استخراج الهدايا الخاصة ببابي اهللا يرحمه  

يا أخي آأن الوفاة .. ذآرى وفاته الخامسة..  لعاشر من رمضان  أنت عارف يا وليد أن اليوم هو ا
!سبحان اهللا.. آانت من يومين   

و لم يسعد بخبر .. 2002 نوفمبر 15توفى  فجر الجمعة العاشر من رمضان  .. سبحان اهللا 
. عاليابمعرفة اسم محمود و لم يلعب معه و لم يران في دانا وحملى و لم يفرح   

و هيطلعوا عليها " لعنة"ربنا بالها بجوزين عيال .. داليا دي" دقاؤهيقول ألو لم اسمعه و هو 
.أمين يا رب. و يحسن إليهرحمه اهللا ي..  لكني ال زلت  معه  ..القديم و الجديد   

، نجده قد مأل  نزور بابا جدو محمد في المنصورة، و لما نيجي ماشيين فاآر يا آوآو لما آنا
. آانت شنطة الخير! يرات الطبيعةالعربية بأقفاص من خشنطة   

 و فراخ.. إيه اللي الراجل داه بيعمله، حد يهادي أوالده و أحفاده :  بصراحة أنا آنت أقول لنفسي 
مش آان يجيب تورتة أحسن ؟! و مش و فول حيراتي ؟حمام وبط و جبنة و خبز و أرز   

أرجع أقول ألصحابي جدي جابلنا بط و بعدين . . لم أآن اعرف قيمة هذه األشياء-فقط - و اهللا أنا 
استحالة طبعًا! و فراخ وفول حيراتي  



 أنا سامعة إن في مصر في مؤسسة خيرية تعلن عن  ذهابها للناس في البيوت لجمع شنط الخير 
.خيرة جدافكرة ..  على المالبس المستعملة و هي عبارة عن حقائب تحتوي  

:إيمان  
 و قلتيو بعدها بسنة وجدتي معي  شبيهتها " لونكوم" شنطة غريبة شوية  فاآرة لما جيبتلك 

سنة يا ايمي و ما بتستخدميش الشنطة ومش عارفة بتاعت !! دي شنطة ماآياج.. ااااه: لي
!ايه؟طب آنت اسألي ☺ 

ألنه لم يكن و فاآرة يا إيمي لما وليد آان راجع من األردن و لم يجرؤ على الخروج من المطار 
 دوالر في لعبة أي آالم ، ألنه متأآد 70ري على السوق الحرة و غرم جاشترى لعمر هدية يعد، ف

و اهللا الشنطة هنا لها معنى .. هو فتح شنطة وليد و السؤال عن هديته عمرأن أول شيء سيفعله
.ترقبي جميل جدا و دافع لإلنسان  

 
  "آسسوارات التعليم العاليأاتفاق جنتل جيرل لشراء "

 
ال  لكن المؤآد أيضا انه لحقائب التي ضاعت مني في حياتياال أذآر عدد أنا .. رفي يا إيمانتع * 

ي  أغالها على قلبي آانت حقيبة يد جامعية ذات جلد جملأذآر أنو ..زال باقي لدى العديد منها
هيلتون "  إحدى بازارات ، و آانت معروضة فيمصبوغة باللون األخضر الغامق واألسود

أآسسوارات "السنة األولى في الجامعة و آنت اهتم بشدة بشراء أما أنا فكنت الزلت في "النيل
لت هذه الحقيبة ، فدخلت البازار و سأو ال أخفي عليك يا إيمي أني وقعت في غرام "التعليم العالي 

ظللت أيام  لي غالية جدا خاصة في هذا الوقت، و جنيها ، و آانت بالنسبة250على ثمنها فكان 
، حتى ر أمام على البازار والمح الحقيبة المحقوبة، و أمنى نفسي بهاو أعود و أماذهب و أروح 

ي بالطبع من آثرة ارتيادي للمكان، و سألته عن إمكانية عمل دخلت على البائع الذي آان يعرفن
و لكي أن تتخيلي يا .. تخفيض لي، فقال لي ال، و لكن ممكن تدفعي جزء مقدم، ثم الباقي بعدين

دفعه حتى انتهيت من دفعه أقساط تحت يدي أي مبلغ ، آنت اذهب و أع ، أني آلما وقأيمان
يب أن الرجل الحقيبة في شهر و نصف تقريبا و آانت أولى معرفتي بالشراء بالتقسيط ، و الغر

اتفاق "و أنا اذهب ألدفع الفلوس مني لنفسي يعني الراجل عمل معي .. آان قد سلمني الشنطة
"جنتل جيرل  

تعرفي يا ايمان.. آانت الشنطة دي تبعث في روح المغامرة على عمل شيء جديد و تحقيق هدف 
 مهما آان صغير و أنا عاشقة لتحقيق األهداف و برمجتها صغيرة آانت أو آبيرة.

 
  آليك3 ..البدوية قبلة

ليدو *    
!رأس البر مرة و فاآر لما آنا بنرقص فالس مع بعض في األفراح ؟فاآر لما أنا تهت في   

أنا ال .. ن بابي آان مانع قص شعرك لي المدرسة وآانوا يفتكروك بنت ألما آنت تجيفاآر ل* 
ممنوع تدخلي المدرسة من غير الزي : أنسى ذهول مدموازيل مارجوريت لما قالت لك 

 أعتقد أن هذا هو سر عدم بقاؤك على شعرك و رغبتك ..ال  ده اخويا: لها و أنا قلت.. المدرسي
!ا تبقى منه أول آل أسبوعينالدفينة في التخلص مم  

فاآر لما آنا نسافر المنصورة عند بابا جدو محمد و أنت آنت تخاف بشدة من استقبال .. آوآو* 
" آليك 3طريقة ال "الحاجة بدوية التي تعمل عنده ألنها آانت تقبل على   



ي آنت نكر أنأنت عارف أنا ال أ..  و آنت تقرف من اثر بلل القبلة البدوية و تصدرني في األمام
.خوفك الشديد من القبلة البدوية آانت بتموتني من الضحكلكن منظرك و.. أستاء  أيضا  

آر لما آنت و فا.. فاآر يا وليد آنت إلي أي درجة آنت مش محتاج تشرح أو تتكلم آي أفهمك * 
ب أنا آنت بأفكر في إيه دلوقتي؟ط:تختبرني  على طريقة  

. من معرفتي ما يدور في ذهنكاللطيف انك آنت دائم االندهاش و  
 

!تشالتبالك لو إ. .ؤجة الكبيرة ال البآله إ  
ضطر تقرأ آل أسبوع آتاب فرنسي لتلخصه لك و أنت بتفطر فاآر لما مامي آانت ت..اه يا ليدو * 

 عليك عمله أن تضع الكتاب في الحقيبة المدرسية و تذهب لمناقشته في الصبح؟ و آان آل ما
.. المرآب الدراسي ن إضافيتين  تحتاجهم بشدة لتسييرائل التحصيلية لدرجتيالسريع  آأحد الوس

" يوسف الغالي. د"  تعرف الموضوع آان عامل زي الطرق الجديدة التي  يجيد وزير المالية
! عن طريق فرض المزيد من الضرائبعلى الشعبابتكارها لتحصيل موارد مالية للدولة  

و ال طلع ؟ أصل أنا من ساعة ما سافرت ، لم .. الوزارة أعتقد لسة دآتور يوسف موجود في  
 اعد اهتم بالتشكيالت الجديدة و من أصبح يحمل الحقائب الوزارية في مصر ، 

  تعرفي يا ايمي؟ 
أنا األول آنت حافظاهم آلهم  بأسمائهم و أسماء  حقائبهم.. لكن سيبك .. المهم أنا  سامعة إن 

الرجل نفسه آان يعلن انه أخر وزراء اإلعالم في .. شيخة معقول؟ يا.. لشريف إتشالصفوت ا
. ال دايم إال وجه الكريم ..سبحانه.. مصر  

 أصل الغربة نستني أسماؤهم اتشال برده ،هو آان اسمه إيه؟.. و التاني اللي آان ماسك السياحة 
.بس  فاآراهم بالشكل..  

 ايوة وآمان بتاع ،ما آنت في مصر الغريبة إن لسة سامح فهمي بتاع البترول موجود من أيام 
.قبل رمضان دقيقة 90استضافهم برنامج .. جودالثقافة مو  

 الحقيقة بعد الغربة الواحد لم يعد في استطاعته أن يتابع حمل و حملة الحقائب الوزارية .. آفاية 
"شالو الضو حطوا شاهين" و بعدين ما هو أصلها ..الحمل اللي الواحد شايلة   

طر متجهين لتقليص الوزارات و استبدالها بهيئات و ما فيش مانع إن رئيس الهيئة بس هنا في ق
 بالك لو "البؤجة الكبيرة"بس آله إال .. و آلها حقائب مليئة باألوزار ..يكون بدرجة وزير 

!اتشالت  
 يااااه

   فاآرة يا إيمان البؤجة بتاعت دادة فتحية؟
 

آل ما تزعل تضع أغراضها في أآياس و تمشي و الست دي عمرها ما آان عندها شنطة و آانت 
 تيجي تاني بالبؤجة ذاتها

فاآرة يا إيمان  شنطة الغضب ، لما آنت أزعل مع ياسر وأجي  عند بابي؟ سبحان اهللا مجرد 
 حقيبة إال أن مجرد رؤية بابي لها آان يعرف آل شئ

  فاآر يا وليد شنطة الفرح لما جهزت أغراضي للسافر مع ياسر لبنان في شهر العسل؟
  عارفين هنا في قطر زي آثير من الدول العربية عاملين شنطة رمضان

 اللي بتعورو الجديدة اللي فاآرين الفوانيس القديمة.. طيبينآل سنة و انتم .. بمناسبة رمضان 
 بتغني؟



تانت نوجة انت ميحة تجمعنا أول يوم رمضان وفاآرين عزومات و والئم رمضان، لما آانت ت
و نسافر لتانت نجوى في المنصورة عشان نفطر هناك يوم تاني .. ا  يوم و تانت سوسو يومتعزمن

ل نور أنكم وو أنكل عالء الموجي يعزمنا يومنا يوم و خالو نجاح يعزمنا يوم و خالو محمد يعز
  . أخرإحنا نعزم آل هؤالء في يومو.. يعزمنا عزومة جبارة يوم

 بيزنس الكرنكعوه
فرغم أنهم يقدسون التجمعات العائلية في .. يختلفوا عنا في أشياء بسيطةب..  هنا في قطر 

رمضان و يقيمون الوالئم العامرة بالثريد و البرياني و المشخول و المضروبة و المكبوس ، و 
عندهم أول ما يسمعوا األذان، و" بوهاش ما بيد" ، إال أنهم يعشقون عصير الفيمتو على اإلفطار

عقب من الحساء ثم  يقومون للصالة ، و على التمر و شرب طبق "الغبجة"ه تقليد اإلفطار اسم
.الرئيسية التراويح يبدءون في وجبة اإلفطار  

 آما أنهم في الخليج آله معروفين باحتفالهم بليلة الكرنكعوه أو القريقعان، الشاهد أن األطفال في 
لشهر الفضيل و يغفر لهم  عليهم اهذه الليلة يحتفلوا بمرور نصف رمضان و يدعون اهللا أن يتمم

، و تجد البيوت القطرية قد أنارت حدائقها و نظفت جراجاتها استعدادا الستقبال أطفال و ألهلهم
فجر الحي من األهل و الجيران، و تظل أبواب البيوت القطرية مفتوحة من بعد أذان المغرب إلي ال

 فيقدمون "بيت اهللا يوديكم..  يعطيكم أعطونا اهللا"  و يغنون حيث  يمر االطفال على البيوت
علما بان سعر حلوى الكرنكعوه .. من المكسرات و الحلويات الهداياب  حقائب صغيرة مليئةلألطفال

!يعني الموضوع دخل فيه بيزنس الكرنكعوه. . ريال أو أآثر 600 ريال إلى 55يبدأ من   
 

 الطلقة آانت مشترآة
:إيمان.. وليد   

تانت هدى وعال أنكل فتحي و.. نلف بيوت الحبايب و زيارات العيد لما نروح  فاآرين لبس العيد؟ 
و اليوم  آان ..و محمود و بعدين نزور باقي العائلة تيتة فتينة و تيتة تقية و خالو نجاح و نلف

 فيه برآة؟
 سنين 10 و 8 فاآر يا وليد لما مامي آانت بتعلمنا الصوم و نحن صغار؟ آان عندنا تقريبا نحو 

 آنا في الصيف و آانت تقعدنا أمام التلفزيون آي ال نشعر بالوقت، واعتقد انك لن تنسى يا وليد و
سميه ما شئت ، إال أني اذآر . أو الصنبور" الحنفية" أننا آنا ندخل الحمام و نشرب المياه من 

!أننا في احد األيام آانت مامي عاملة خشاف ، ثم وجدت اإلبريق ناقص جدا  
أوقفتنا في غرفة نومنا و آان المصحف الكبير موضوع على طرف األيمن من  فاتت بنا و
في واحد منكم افطر في نهار : فأوقفتنا و قالت لنا بنبرة حاسمة و حادة جدا.. الشيفونيرة 

يدآم ستضعونها عي المصحف و ستقسمون باهللا العظيم أنكم إما ، لذا ستقفون اآلن ورمضان
!صائمون أو أفطرتم  

.أشبه بالقسم في قاعات المحاآم األجنبية.. أن الموقف آان شديد الرهبة و اذآر   
و طبعا أنا آنت في اشد لحظات حياتي رعبا و خوفا، فمامي استطاعت بقوة أن تستحضر وجود 

!اهللانا نقف بين يديها و إنما بين يدي اهللا ، فلم نشعر أن  
  ال اعرف ماذا سأقول و آيفمانا و آنتوليد و انك أآثر مني إي و أنا آنت متأآدة انك صائم يا 

ثم انهرت تماما في نوبة ..فوجدتك تزحف نحو المصحف،و وضعت يدك عليه آما أمرتك.. سأقسم
!بكاء آدت تقع مغشيا عليك   

نه  قتل فالن ثم يجد أن الطلقة عني أنت عارف لما واحد يكون فاآر إ، يففوجئت و ذهلت أما أنا 
!ترآين في الجريمة اعترف على نفسه و أعلن انه هو القاتلآانت مشترآة و أن احد المش  



نك اعترفت بالذنب و بأنك أنت المفطر و انك أنت الذي شربت الخشاف ، هذا آان بما أ المهم 
عتقد أني لم أتمكن من و أ!  رحمني من هذا الموقف الرهيبيعني أني لن أقف للقسم ، وأن اهللا قد
 ألنها فعال جعلتنا نشعر بأننا وقفنا بين يدي اهللا و أشعرتنا انه اإلفطار مرة أخرى في نهار رمضان

!!شاهد علينا و ناظر إلينا و أن األمر جلل   
فاآر؟..  آان يومك صعب جدا يا وليد  

!عناثم نتعجب لماذا يبعد الناس   
 ال ، وه الخضار بعد تنظيفه و تقطيع بشنطة تبيع لناالسيدة التي آانت تأتي لمامي؟فاآر أم رزق* 

عرفنا بعدها أن مامي  آانت تبيع بسعر أغلى من السوق ومانع من الفراخ في بعض األحيان، و
تعلم ذلك و لكنها تسعد بدخول أم رزق عليها ثم انه من الطبيعي أن تبيع بسعر أغلى ألنها تأتي 

.بالخضار إلي البيت و تقطعه و تسترزق  
آر في سيدة محترمة جدا آانت تاجرة شنطة، و  طب فاابنة أم رزق اهللا يرحمها ؟فاآر أم محمود 

هذه السيدة آانت لها زبائنها في عدة عمارات، و لكن أنا .. متخصصة في بيع بضائع من بورسعيد
ال اعرف لماذا آانت مامي و خاالتي يشتروا منها بضائع ال يحتاجونها، أعتقد أنهم آانوا يحبون 

!دخلتها عليهم  
شعر أنها  آنت أحبها جدا و أحب حكايتها و أ السيدة أنا شخصيا هذهطة؟ فاآر أم محمود الخيا

و احترم فيها آل شيء ، نظافتها ، هندامها ، آالمها الطيب إشادتها بزوجها، مرة " ليدي"
أخبرتنا أن زوجها  اهللا يرحمه دفع عشرة جنيهات آي يسمح لهما أن يشاهدا فيلم في السينما 

!ا آلهاحينما آان الملك حاجز قاعة السينم  
انه  يشتري بأسعار وهمية .. فاآر عبد النبي السائق الذي آان يشتري الطلبات، ثم فوجئ بابي *

رخيصة و يدفع الباقي من جيبه خوفا من حساب بابي له ، أنا و إن نسيت شكل عبد النبي فلن 
 البيت و أنسى آيف أن بابي استحى منه و لم يتمكن من التعامل معه و اذآر انه ادخله عندنا في

.. و اذآر أن بابي ظل واجم و حزين لفترة .. أقعده في الصالون و تحدث معه   
فإن لم يتمكن من أن .. عنده استعداد لشراء آرامته بأي ثمن يستطيع دفعه.. حتى الفقير الخلوق

يبتعد عن إنسان أساء له  بنبرة صوت حادة أو طرح سؤال بطريقة االستجواب المليئة باالتهام أو 
!يبعد الناس عنا وء الظن أو رمي تعليق يخيب الظن أو أو أو ، ثم نتعجب لماذا س  

 
؟البيت القديمةفاآرة نمرة تليفون   

 
 وليد

وا  اآلن ما شاء اهللا أصبح..فقطآانت ست أرقام .. 951845.. قديمةالبيت الفاآرة نمرة تليفون 
ال بها النمر اللي آنا دائمي االتصثمانية في عين الحسود، و فاآر  

940117 تانت سميحة   
951065 و تانت نوجة   

.. شارع آورنيش النيل1343و فاآر نمرة البيت   
: تعرف   

فأضطر أن اشرح لهم ! آل ده رقم: آانوا يقولوا لي .. و أنا صغيرة آنت أجد دهشة من زميالتي 
!أن آورنيش النيل يمتد من شمال القاهر لجنوبها في خط واحد يعتبر شارع واحد  

666آان اخرها . اآر نمرة سيارة  بابي ف  



واحد اشترى . هنا في قطر و في الخليج آلهم بيهتموا اهتمام جنوني باألرقام المميزة و يشتروها
أنا نزلت خبر !  مليون ريال لكن هذه القيمة ذهبت لألعمال الخيرية10 ب 666666رقم موبايل 

. الموضوع عن هذا" إسالم اونالين"يامها في أ  
أنا ال .. جون آوآالنرجس و جون بير و آلود معري .. آر لما آنت أضحك من أسماء زمالؤكفا* 

اعتقد انه يعمل في الجامعة العربية . رفيق الصبانن دمزلت اذآر مراد مكرم و زيد الصبان ب
.في النيل للمناوعات "اسهر معانا " أما مراد مكرم فعمل آمذيع و مقدم برنامج.. اآلن  

..   من األتوليه الخاص بوالده في الزمالك - عمولة-مامي  شرت لي غرفة السفرة ..  أنت عارف
ألننا " لبسناها"  طلبته وعام مختلفة تماما عمابس لألسف يوم ما استلمناها وجدت طاولة الط

.استلمناها قبل الفرح بيوم و آمان الزم نفرش البيت  
:إيمان  

 آالمنجم آل لما الواحد يجلس معك في يا إيمان أنتتعر.. ك الجميلة وحشتيني جدا و اشتقت لقعدت
.المزايا  والفكرديك المزيد من العطاء و الخصال ويشعر أن ل  

..على رأي الجنرال" مخ "و ..تعرفي أنا أخشى أن احسد نفسي على أني لدي أخت حبيبة مثلك  
! "مخ صحيح..شوفي البنت اللي ما تبنش من األرض دي :" آان يقللي  
 إيمان، آان اهللا يرحمه يحب الحديث معك جدا و يستريح لك إلى أقصى حد و دائما  تخيلي يا

.يوصيني بكي ، و دائم االعتزاز و الفخر بأنكل نور و تانت صالحة   
ً.بصراحة آان يستطيبهم جدا، و يسعد باهتمامهم  و يطمئن لهم جدا..  ياااااااااه  

و ..  سنة على زواجك من وليد12 أو 11ه مر و اعتقد أن.. األيام مرت صاروخ..  سبحان اهللا 
أنا ال زلت اذآر أيام الجهاز و اذآر يوم دادة قالت  لمامي : الزم  تشوفي دوااليب العروسة ألنها 

 خالص نقلت الشنط!
أشوف إيه و أتفرج ..  ما تنطقيش ..اهللا يخليكي اسكتي:  ومامي تحاول تسد في دادة و تقللها

!أنت ما تنفعيش خالص.. ا و دادة تقلله.. على ايه  
 فاآرة يا إيمان؟

اآرة لما بابي آان يأخذك للدآتورأيام حملك في عمر، عارفة آان يقللي ايه؟ف  
 و صوتها شخطت في الدآتور و بهدلته..  صوتإيمان الهادية اللي ما بيطلعالهاش"عارفة يا دود
فاآرة؟..." جاب  التحرير  

و اتصل بوليد ..  اهللا يرحمه هو اللي نقلك على المستشفى لما بابي..  فاآرة  يوم والدتك لعمر 
تعالي، إيمان هتولد قيصري: قاله .. في الشغل   

مش وقت الوالدة" يقصد "بس ده مش وقته :  وليد   
بس الدآتور حجزها عشان الزم تولد ألن  في خطر على البيبي:  بابي  
بس أنا عندي شغل:  وليد  

  اللي جيه جري..السكة في وجه وليد  بابي قعد يزعق و يشتم و قفل 
 فاآرة يا إيمان .. أنت ذهبت إلى المستشفي بدون شنطة الوالدة .. أصال ما آان عندك علم 

!بموضوع الوالدة المفاجئ  
  و آنت راجعة من الجامعة و مامي أخبرتني أنك بتولدي1998 أغسطس 18 آان يوم 

  و نزلنا جري أنا و هي و دادة 
 ولدتي في خمس دقائق و أنا شفت وليد  له و آلهم حضروا و أنتبأنكل نور و قال اتصل  و بابي

أذن و طلبت منه أن احمله فوافقبكي و هو ماسك عمر بعد لما آبر وعلى باب الغرفة ي  
أنا شايف دادة واقفة ، طبعا آان خايف عليه من هوس دادة باألطفال: لي  بس قال  



  لم يصعد للغرفة فوق و اهللا.. العمليات حتى يطمئن عليك فة لكن أنا اتبسط جدا انه لم يترك غر
.أنا أآبرته ساعتها جداإال معك و  

 
ً؟ و موسيو أسعدفاآر مدام نيتسة و جون آوآالنارجس  

:وليد*   
  فاآر

 Pere Nabil 
 Pere fleuri 
.و موسيو أسعد واجتماع أولياء األمور ؟ أآيد فاآر و مادام نيتسة    

 الجندي و أنكل احمد عبد اللطيف و أنكل اللواء المحمودي و أنكل عبد الفتاح فاآر أنكل فكري* 
 طاهر و أنكل احمد رأفت و أوالدهم و عائالتهم و آل أصدقاء الوالد و أبطال مسلسل " العائلة".

ألن الجنرال آان مفهمنا أننا  يوليو 18يد ميالدنا مع بعض يوم فاآر لما آنا نحتفل آل سنة بع* 
 الحقًا من خالو محمود، أنك ولدت يوم ثم عرفنا.. م آي يربطنا دوما ببعض يد  نفس اليومن موال

لكن الجنرال صمم يكتبني في نفس اليوم آي نكون ..  يوليو11 يوليو و أنا  بعدك بعامين يوم 18
آي ال تفرقنا ..لذات السبب . . و آان نفسه نتزوج في نفس السنة و نفس اليوم ..دائما مع بعض

.يام و ال السنيناأل  
 و اه من األيام و السنين
 عملت إيه فينا السنين؟

ال.. فرقتنا؟  
  غيرتنا ؟ ال

السنين.. و ال دوبت فينا الحنين   
  ال  الزمان و ال المكان قدروا يخللوا حبنا

 ده يبقى آان
  الزمان

 و بحبك و اهللا بحبك
  و اهللا و اهللا بحبك

  قد العيون السود بحبك
 

نت و أين أنا؟ أين؟ لكن أين أ  
 أين دفاتري و حقائبي و مريولي و شهاداتي المدرسية؟

 أين طاولتي و سبورتي و طبشورتي و قاهرتي و ساحلية؟
 أين دروبي  و عطوري و قرفة أمي على اللحم و المهلبية؟
 أين صحوة الفجر و جلسة الفصل وقفزة طيش أيام  طفولية؟

مي عشية امتحان الثانوية؟أين ملعبي و مضربي و مكتبي و دعوات أ  
 أين فطوري أين غدوتي و روحتي و أحالم أعابثها فتعبث بيا؟

  آل خطية؟ عثرتي  و أب و أخ يدعو رب يغفر ليأين خطوتي و 
 أين جيراني و أقراني و أعوامي و وآعكة أعياد ميالدي السنوية؟

 أين  شرائطي و ضفيرتي و مرآتي  وأين مالمحي الشرقية؟
شرفتي و أسرتي وأحضان تمحوا آثار آوابيس ليلية؟أين غرفتي و  



 أين مربيتي و معلمتي و مشرفتي و مدربتي  و دروسي الخصوصية؟
 أين مدفع اإلفطار و مراتع األطفال ومالبس العيد و أين أين العيدية؟

 أين جدولي و مختطاتي  و شطحاتي و طموحاتي و ضحكتي الهمجية؟
  و أين انجازاتي الوهمية؟أين إخفاقاتي و نجاحاتي و هفواتي

 أين  بحوري و أنهاري أسبحها فتنهار أحزاني و تغرق فيها همومي األزلية؟
 أين حالوتي و فطائري و أطباق التهمها دون حساب لسعرات حرارية؟
 أين مفاجئاتي و مسراتي و يد تمسح دموعي حتى لو آانت صناعية؟

  نقطفها في طريق اإلسماعيلية؟أين  دروب سفر تعبق بيود األسكندرية و ثمار شهد
 أين سترتي  قياس األربعين و رقم جلوسي الثالثين و أين الفتاة العشرينية؟

 
 ايمان

 
  حبيبتي 

هاعزمكم على : يد قالولة لكم في الهرم و آان يوم جمعة وو أنا باآتبلك تذآرت يوم آنت في زيار
و هو صمم على " العمدة"ها فقلتله طب ما تخلي. .نا آان نفسي في آشري و أ" آنتاآي"
. و لما رجعنا عملتيلنا عشاء آشري"آنتاآي"  
 رغم و..لي آشري  طبختي لي في المطبخ لكنليس لك..في أنا تأثرت جدا انك رغم انك مثلي عر ت

ا لكن فعال تأثرت جد..  الكشري التقليدي اللي بالبصلأنا بأحببالبيض و العدس وانه آشري 
.بسطيني يا سكرةألنك فكرتي ت" جاست"بال  

 ربنا يكرمك يا رب
لشوقي" جدتي" فاآرة لما آتبت عن عمر هذا النص المقتبس و الممنهج عن نص   

لي وليد يعصف بي                  أقصى علي من أبي   
  و آل شيء ابتغي                      يرفض فيه مطلبي
ي ناشدته قبلة من وجنتيه               قال لي هيا اذهب  

  في المطلِبعناق                      ساوم بلؤمو إذا دعوته ل
  هيا اشتري لي                         آرة و ملعب و مضرِب

  و هات لي حلوى و حلة             و حذاء و جورِب
تسعدي            وأمنحك ما ترغب فبنظرة شكر مني   

ضض و مذهِبو اريك وجه ضحوك  آالبدر         بلونيه مف  
 و أهطل عليك بقبالت                 تنشر الريح األطيِب

برق راعد       و سأعصف بك باألثلِبوإال ستعصفين ب  
صغيري          ترفق بأمك يا صبي.. عمير :  ناشدته  
و لست       صغيرك و لست بصبيلست أمي :  بادرني  

وى أخت ألبي أنا عمر بن الوليد                   و ما أنت س  
 

الن وليد  آان يعشق نص احمد شوقي" جدتي" أنا آتبت لعمر على نهج .. تعرفي يا إيمان  
 

  لي جدة ترأف بي        أحنى علي من أبي 
  و آل شيء ابتغي         تذهب فيه مذهبي

لم تغضب..  إن غاضب األهل علي   آلهم   



  مشى ابي لي يوما         مشيئة المؤدب
  هد بالضرب   و ان لم يضرب غضبان قد

  فلم اجد له غير جدتي     من مهربي
  فجعلتني خلفها انجو      بها و الاختبي
  و هي تقول البي         بلهجة المؤنب

  و يح لك ويح               لهذا الولد الطيب
  الم آنت تفعل ما يفعل       إذ أنت صبي

 
و نازلين في فندق  للضباط بمحطة .. ي أجازة نصف السنة أول مرة وليد قرأ فيها هذا النص آنا ف

مل على تلة عالية و طبعا آان معنا بعض الكتب الدراسية ألن األجازة يتبعها امتحانات  فوليد  الر
جدتي " عجبه المعاني التي تحتويها  انه آان في سنة رابعة  وقد أيضًابيذاآر نصوص و أعت آان
.بشكل آبير"   

على نهج جدتي" بن الوليد" السبب الحقيقي الذي دعاني لكتابة  اعتقد هذا هو   
!سبحان اهللا يا ايمان  

و فيه من وليد .. فيه من ايمان ..  عمر  يشبهكما بشكل آبير و يحير من يراه   
روح ايمان.. مالمح وليد .. طبع وليد..  شكل ايمان   
 متأآدة أن عمر لم يكن رغم ذلك، أنت. .يةاألطفال أآثر ما يصهر العالقات اإلنسان..  سبحان اهللا 

لكن مع ذلك اذآر آم آان يوصيني الجنرال . .سبب في قربك مني و مكانتك قبل عمر هي هي بعده
.بك  

 
" مقصرين..محلقين  و األباء .. األمهات "  

  عارفة 
..  أحكيلك حكاية دارت بيني و بين الجنرال  

و طبعا  متخيلة عمر آان و ال يزال يعني لي .. ر  عارفة أنكم اأنجبتم عمر قبل زواجي بشهو أنت
.الكثير و يعني للعائلة آلها معنى جميل ألول حفيد   

عشق وجه الكروي و بياض بشرته الوردية و و أ. طبعا آنت و ال زلت اعشقه عشقالمهم أنا 
! و من ال يعشقها؟..ضحكته المالئكية  

مالك آل يوم شارية هدايا لعمر :  لي و أذآر أن بابي مرة قال و آان طبيعي أن يسحرني   
.عشان عمر يحبني"آليشنكان" شاريه ايه ؟ ده آالم فاضي و شوية لعب .. يا بابي :  قلتله  
  حتى لو أمهيا داليا لو فعال  بتسعي أن عمر يحبك هادي .. مش قلتلك مغفلة و عبيطة: قاللي

حدها من تملك أن تجعله يحبك و ما ألنها هي و.. المهم االهتمام يكون بها هي . .بكالم فاضي 
و يجعل سره في أصغر خلقه.. فيش حد غيرها ☺ 
 عارفة يا إيمان

يعني هو مش هيحبني عشان أنا أخت وليد: و ارتبكت و قلت له..  طبعا صعقت من آالمه  
فال وليد و ال أبو وليد و ..  لو إيمان ما خلتوش يحبهده مش حيحب وليد نفسه..يا مغفلة :  قاللي

ما فيش غير أمه..  أم وليد هينفعوآيال  
بس تصدقي عنده حق.  عارفة آالمه بابي فاجئني  

 تعرفي يا إيمان
  مش " اعتباطا "و لم ينطق عن الهوي سيدنا محمد ( ص) لما قول:" أمك ثم أمك ثم أمك"



باء تعامل مع األمهات معاملة المحلقين و تعامل مع األ) ص(  سيدنا محمد تفتكري ممكن نقول أن 
؟معاملة المقصرين عندما ترحم على المحلقين ثالثًا و على المقصرين مرة واحدة  

أفعال غير مرئية و ال .. ربما ألن اغلب ما تفعله األم أعمال  تندرج تحت مظلة الجندي المجهول 
.يراها سوى الخالق   

هي التي تشم النشادر و تمسح التقيئ و ال تقرف.. هي التي تسهر و تغير   
 تداوي و تدعو و تذاآر و تنظف و توصل و تنتظر و تعيد و تزيد و تسمع و تنصت و التي هي 

تنقد بلطف و تجازي برحمة و تكافئ بسخاء و تلهو بمرح و تمنح من الوقت أعمارًا و من الحب 
أرطاًال و من العتاب قدحا ومن العفو شرحًا و بابها ال يوصد و قسوتها ال توجع و داللها ال يشبع 

هي التي ..هي التي تزرع القمح و ال تجني سوى الذرة..ائها ال ينفذ و دعائها  ال يرفض طو ع
 تروي الزهر و ال تحصد سوى الشوك 

  
: يا ايمان  

، لكن مامي هي اللي تلبسنا، جمل المالبس و أغالها من أمريكا آان بابي اهللا يرحمه يشتري لنا أ
!مثل عبء شديد عليناتمشارآته في عملية ارتدائنا للمالبس و آان   

أسفطي بطنك.. ارفعي يدك لفوق، شدي نفسك  :  
  أما مامي فكانت تعتني بأشياء و تفاصيل  تأسرني حتى هذه اللحظة،

 و و اهللا يا إيمان أنا و إلى "تحت البلوفر"مام القميص تنحشر عبر أن أآ فانا لم أآن استطيع أن أ
ه امسكي طرف الكم و اقبضي علي:"  ذلك و تقول ليأليوم أشعر بجميل  يلجمني آونها آانت تلحظ

 فيمر البلوفر على القميص آانه يتزحلق بلطف عليه دون أن اشعر "بيدك و أنا بالبسك البوفر 
.بهذا الشعور المزعج حينما ينحشر القميص داخل البلوفر  

لمظهر  أما هو فكان يعنيه اال أنسى آيف آانت تمشط شعري برفق، و تقص أظافري بلطف، و 
العام و آان يهتم بتسليك شعري جامد ، و آان ال يرى في ذلك قسوة و إنما  مصلحة  آونه 

.يريدني في أحسن صورة مهما تسبب ذلك في عناء  
جميلة و آان ثمنها واجع وليد،  " فار فورجيه"  طب فاآرة لما اشتريتوا لعمر غرفة نوم جديدة 

من اشترى لعمر الغرفة : م و يومها وليد سأل عمر آنا نقوم بزيارتكن ياسر و أناما أذآره أ
 الجديدة يا حبيبي

مامي: عمر قاله  
اال يا حبيبي أنا اللي اشتريته:  وليد عضه ساعتها عضة و قال له  

ا بالك  مالهم، فمؤهم و يعطوهم من وقتهم و جهدهم وسبحان اهللا ،هذا يحدث مع أباء يعشقون أبنا
 و  و على أبنائهم ينفق عليهم بالمستنطعين الذين وافقوا أن بالك، و مابأباء اآتفوا بدور الممول

.أطفالهم في مالجئ لأليتام أبناؤهم و ما بالك بأباء يضيعوا تنكروا لنسبما بالك بمن  
و جيه زمن رجالة ما تعرف العيبة الهيبةراح زمن رجالة العز و  

 
دت ألنه بدأ سعو "   في بيوتنا الجنة" الرمضاني  خالد في برنامجه  أنا تابعت األستاذ عمرو

إلى واقعة حدثت في إحدى السجون األمريكية حينما قام جميع يرآز على دور األب، مشيرا 
السجناء بإرسال آروت تهنئة ألمهاتهم في عيد األم بينما لم يتم إرسال آارت معايدة واحد ألباء 

!السجناء  
 ياااه يا إيمان على دور األم في حياة الناس



ن نفسي لم أجد أحد استطاع أن يعبر عن دور أمه أو تمكن من إقحامها في آل مراحل  أنا ع
ه آما فعل األبنودينجاح  

سم رغم أن الصعايدة حد و أعطاها مكانتها و ذآرها باإل االبنودي مجد أمه شعريا آما لم يمجدها أ
.عادة ما يجدون صعوبة في ذآر أسماء أمهاتهم  

ان اسمه الحقيقي على خليل، و لما طلب منه اختياراسم فني ، لكسار آإن على ا أنت عارفة 
؟استعار اسم عائلة أمه  

، و علمته السباحة في بحورهارا أن امه هي التي أرضعته الشعربنودي فأعلن مر اما األ  
فاطنة قنديل قالت إيه عن الرجولةاقلك   

ه زمن رجالة ما تعرف العيبةو جي                              راح زمن رجالة العز و الهيبة  
 

: ايمي  
 على أخر رمضان آوآاتلك يا ان أنا خالص جاي آل رمضان وأنت بألف صحة، على فكرة يا ايما

 إن شاء اهللا، يا رب ربنا ييسر و ما فيش حاجة تأخر نزولنا مصر
  اهللا يكرمك قولي لمامي ما تتعبش نفسها و ما تطبخش حاجات آتير 

ينية آوسة بالبشاميل و أرز بالخلطة و حمام محشي و اسكالوب بانيه و  أنا مش طالبة غير ص
مسقعة بالصنوبر و ممكن شوية  دولما مشكلين محشي آرنب وورق عنب ، خالص و آفاية على 

.اتفقنا.. آده   
 يعني ما لوش الزمة تتعبوا نفسكم في  أطباق اآتر من آده أللهم إال إذا صممت تعمل آنافة 

.كسرات بالكريمة و الم  
ففكريها تقطعه .. لي إن لسة في فسيخ من أيام شم النسيم  مامي قالت.. قبل ما أنسى .  بس اه

تمام؟..في طبق عشان اعرف أآله بالشوآة  
فطر و نفسي اقعد في غرفة بابي قاعدة أ.. أغمض وافتح أجد نفسي معكم - يا إيمان-ا نفسي أم

.اهللا يرحمه و أتفرج معكم على التلفزيون  
 

حم اهللا الجينات الشعريةر  
: عارفة يا إيمان  

..  الجماعة بتوع التلفزيون بيتعاملوا مع رمضان تمامَا آما نتعامل مع التحضير لوالئم رمضان 
 تأآلنا أسبوع بعد الوليمة، اإلعالم العربي يعيش على عني زي ما العزومة من دول بتكفيي

!المسلسالت التي تعرض في رمضان لمدة عام آامل  
 مسلسل بيتم عرضهم في رمضان 60 أنا سامعة  من أسامة أنور عكاشة أنهم ..اجة غريبة فعًالح

! مسلسل50و عفاف شعيب بتقول   
ل مرة في حياتي يعجبني و أو" و الفريج" حمادة عزو" و" الملك فاروق"  انا فعال عجبنيلكن

 اإلعالنات، أقصد إعالن "دبي للعطاء " أنت تختار"! 
 

أما .. م حسن السوري الجنسية استطاع أن ينشط النزعة الوطنية عندي آمصرية العجيب ان تي
 و آأنهم ة و عشت معهم أي درجفمش قادرة أقلك عجبوني إلى" ا نونة حمادة عزو و مام"

مع إن ياسر يؤآد أن المسلسل له بعد سياسي..أقاربنا   
  و عجبني آمان  تيترات المسلسل 

مخواعيني عاللي زمان آانوا بيمخ   



  زلزال آانوا بيلخلخوا100و ال 
  دلوقتي شوفوا بقوا بيأنتخوا

..  أآيد أيمن بهجت قمر:  أول ما سمعت التيرات قلت أنا و ياسر   
"العرق دساس" مش قلت لك .. رحم اهللا الجينات الشعرية  

  و قد آان
 

 عندي آنوز من حنان و رحمة        نعيمي أن يغري بهن و يلعبا
يعارفة يا ايم  

أمومتي لعمر و محمود و عليا و .. الحاجة الجميلة اللي ربنا انعم علي بها في الغربة هي األمومة 
 دانا هي أآثر ما اعتز به بعد بنوتي ألمي اعز الناس

  أنا يمكن لم اآتب لمحمود أي نص
  و لكني أقرؤه في آل النصوص و أراه في مجمل األشعار

 
رقيق آتبه الدآاترة زآي مبارك و لكن أجمل ما قرأت عن محمود نص   

تود النجوم الزهر لو آانت دمي                 ليختار منها المترفات و يلعبا   
  و عندي آنوز من حنان و رحمة               نعيمي أن يغري بهن و يلعبا

و في بعض الجور حلو محبب        و لم أر قبل الطفل ظلما محببا..  يجور   
أن يرضى علينا و يغضبا.. و حسبنا            من الصفو..  و يرضى و يغضب أحياناًَ  
و عيدا إذا حبا.. عيدًا إذا خطا                 و عيدًا إذا ناغى: يزف لنا أألعياد  

 
  الكعبة "تراك"محمود  و 

  أنت عارف يا وليد
ت عيد ميالدنا و آلما تذآرت حفال.. مر بشكل غلبان جدامود صعب علي الن يوم عيد ميالده  مح

 ألننا آنا نريد أن يكون آل المدعوين من آنا نتضايق أن بابي يدعو أصدقائهأصحابنا و آيف 
..  ثم انظر لمحمود و ال أجد حوله سوى ياسر و أنا و دودي الصغنن ..أصدقائنا فقط   

.لك عن محمود و دانا في الحرم أنا نفسي أحكي. . سييبك من المشاعر السلبية   
ال تتخيل مدى .. ارف أننا سافرنا عمرة في أغسطس الماضي و محمود انطلق في الحرم انت ع

"!!التراك بتاع الكعبة..  تخيلي آان مسمي صحن الكعبة .. الكعبة"تراك "سعادته في  
ماذر "ام اشتريته مخصوص من أنا آنت رابطاه بحزالجري و يعني هو يراها مكان مالئم للعب و 

.ام منظره مخلي محمود  مش وال بد و طبعا لم نسلم من االنتقادات  لكن لألسف الحز"مكير  
. أما  الشرب من مياه زمزم فكانت هوايته المفضلة   

 أنت عارف أنهم قفلوا المنزل الخاص ببئر زمزم و لم يعد هناك أي فرصة للشرب سوى من 
اسات المياه و يملى ما علينا هو يمسك آ.. الترامس الموضوعة داخل الحرم او الحنفيات خارجه 

استغفر اهللا العظيم..و يكب و يملى و يكب   
و ..  و يعافر آي يهرب من األسر و ينطلقفيصرخ .  رابطاه في الحزام طبعا ساعة الصالة باآون

يا رب أنا في بيتك و ال أريد أن اترك صالتي :أنا في صالني ال املك سوى أن أدعو رب الحرم 
يا رب أمين. فرد علي ابني   



دي يا محمود يا او أظل أن.. بين الناس بحثا عن محمود رإال و تجدني اأدو.   و ما ان يسلم اإلمام 
  محمود أهوووو.. ماميتو :  و أخيرا اجده يلعب مع االوالد  و ما ان يراني حتى يصرخ..محمود

  
 

:ليدو و ايمي  
 ال سيرة له غير عمر و عاليا أنا بأحبكم جدا و محمود..  موعد لقيانا قد أوشك أنا سعيدة جدا أن

قبالتي لكم و سالمي ..  و إن شاء اهللا يلعبوا مع بعض و يفطروا مع بعض و يعيدوا مع بعض
 ال تنسوني من و..  ال السنين و ال غيرها  أمينو يا رب نتجمع دائما و ال تفرقنا..للعائلة آلها

  .صالح دعاؤآم
 

  داليا الحديدي
  العاشر من رمضان

23-09-2007 سبتمبر-23  
قطر-الدوحة   

  
 

 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة"د في االطالع على أرجو أال تترد
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. شخصي و العاملنقل تجمع بين ال  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

 بشكل واقعي على هيئة  وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
. و نشرها الواقع  

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع من واقارب أدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت



ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. خصية و لكن إذا تمعنت فيهاوالرسائل تبدو ألول وهلة ش    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

حى في فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فص" رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!آةبأسلوب عامي قد يصل للرآا    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

 البريد آما  يقوم البعض بإرسال قوائم.. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل 

"رسائل من لدوحة"  تعقيبا على الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت     
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
=================================================== 

         
2007الرسالة الثامنة و األخيرة لعام   

"آفايا حزن يا سنيني..ديسمبريةال ةرسالال"  
 

:ان العوضي إيم  
:رفيقة الجامعة و صديقة العمر  

 
أقابلك أنت و يوسف و نورا  وأزورك آان نفسي.. لك إني فعال محرجة منك جدًا  تصدقيني لو قلت

 ت منحرجلكن ا.. هو مش غاظني  ..  لظروفيو غاظني أآثر أنك آنت متفهمة جدًا.. في األجازة
و ضرب البوز " "قلب الوش" العتاب وم ون يتقنون فن اللوتعرفي لو آنت مثل آخري.. ذوقك
على الناس الطيبين اللي " بيجي"لكن أهو الواحد دائما .. آان الموضوع يكون أهون علي "المتين

.عموما أشكرك جدًا على تفهمك..ممكن يعذروه   
  



األصدقاء في األجازة السنوية حتى  ك تقدري تزوري آل العائلة وتعرفي أصله طلع صعب جدًا إن
.انت شهرلو آ  

.. لكن أنا الزم أقللك أعذاري..  أنت لم تطلب مني توضيح أو مبرر ..صحيح  
:خدي عندك يا ستي  

 دائما نكون مع بعض طوال فترة - الحمد هللا -طبعا لن أضع في الحساب مامي حبيبتي ألننا 
و .. والدهمأربع خاالت بأ و أخوالغير إن أنا عندي ثالث..ا حسبنا وليد وإيمان لكن إذ.. األجازة

اثنان من األعمام بأوالدهم أيضًا متفرقين في شتى أنحاء لجمهورية من أربع عمات بأوالدهم و
.. المنصورة و اإلسكندرية  شماًال و حتى أسوان جنوبًا أما أنكل ناجي عمي فمقيم اآلن في أمريكا

 و هو 2001تصف تخيلي أنكل بدأ رحلة الغربة في من.. لكنه آان متواجد في مصر لألجازة أيضا
بعدها " شعللت" وأمريكا 2001سافر يوليو .. بس حظه آان صعب.. نفس عام سفرنا لقطر 

! حظ يا بنتي ..بثالثة أشهر فيما أصبح يطلق عليه أحداث سبتمبر  
!المرة دي مش محسوبة يا داليا  

 و تانت ..رحمهاما صفية جدتي اهللا يهذا باإلضافة لتيتة فتينة و تيتة تقية و خالو نجاح أخوات ما
قبل الجميع، البد من زيارة بابي اهللا و.. هذا طبعا غير أهل ياسر ..سميحة صالح بنت عمة مامي 

.يرحمه  
فلك أن تتخيلي إني أتحول في آل أجازة إلى مكوك بشري آي أتمكن من رؤية آل هذا العدد و 

" مما يجعل جملة .. ًا بالمرة العائلي و لو مرة واحدة و هو ما ال يجدونه آافي" الجرمأ"زيارة هذا 
هي أخر آوبليه يردد على مسامعي و أنا نازلة على السلم عقب " المرة دي مش محسوبة يا داليا 

 آل زيارة.. و طبعا بأراضي نفسي واقل لها: إن شاء اهللا تكون محسوبة عند ربنا.
 

"بيرما"حسبة   
لكن مسألة إرضاء الجميع تكون شبه  للعائلة، ات شيء جميل والواحد بيكون مشتاقتعرفي الزيار

أربع مرات تقريبًا و مع ذلك فهي " بتانت نوجة خالتي"أنا التقيت .. يعني تخيلي.. مستحيلة
".يا بنتي هو أنا شفتك األجازة دي خالص:" مصممة  في آل مرة أن تقول  

ي وقت صعب جدا الواحد يكف.. ما تحسبي .. احسبي ..  طبعا الموضوع عامل زي حسبة بيرما 
ضوع فتح البيت في و مو.. خصوصًا مع مسئوليات أألوالد و البيت.. وجهد إلرضاء الجميع

.ما بعدها هدة"هدة "األجازة   
أربع خمس مرات تغيير حفاضات لألوالد ما يعني نحو ندك آل يوم ساعتين رضاعة لدانة و فع

 عمره لسخان انتهىساعة و نصف تقريبا و تسخين مياه مرتين يوميا لحمام األوالد ألن ا
  .سخان لفترة األجازة فقط  و طبعا لن نشتري ..االفتراضي

هم يا " و جري خلفهم علشان " محايلة" و خدي عندك ساعتين تحضير الطعام لألوالد و مثلهم 
أما تحضير الغسلة و نشر و تطبيق المالبس و .. و عندك ساعة وضوء وصالة طول اليوم" جمل

هذا غير النزول لشراء طلبات البيت و "! بالميت"هلك مني ساعتين رصهم في أماآنهم  فيست
ثم أبدأ في االتصال باألهل و .. والمفروض في ساعة مشي يوميا.. ساعة ترتيب البيت في السريع

. أألصدقاء  
.. تحضير مالبس الخروج .. و طوارئ على اآلخر"دربكة "فطبعا بيكون يوم .. أما لو في زيارة 
هذا غير أي طوارئ تستجد من محمود و   - أهو نتنجر شوية -حت للكوافيرل تو ساعات أنز

فسيكون وأعتقد أنه بعد ما سبق  ..مادونا و هي تأخذ الكثير من وقتي لمالحقتهما لتقليل الخسائر
تاآسي "سواني و  لأل" نيران صديقة"  آتابن تصدقي أني قرأت في االجازةمن الصعب عليك أ



.. فكنت باقرأ و أنا بارضع.. لي  بصراحة ياسر اشتراهم..  عيد العتيبةلمانع س" ال "ديوان و"
 هاههها

 
:عارفة يا ايمي  

مسكت محمود أمامها و .. محمود ضيع في هذه األجازة جهازين محمول لمامي، أول واحد ضاع
" هاتك يا شخط و بهدلته أخر بهدلة" عملت مناظر و  
فين الموبايل يا محمود؟: و سألته بتوعد  

"السيباك"رميته هنا في ..  دوللينا تورميته يا مامي: ال ق  
و مامي استعوضت ربنا و طبعا وبختني لطريقتي ..لم نعثر على شيء.. و بعد طول بحث و تنقيب

و هاتك يا دروس في التربية و الزم أتفرج على دآتور .. الغير حضارية في التعامل مع محمود
 و محتاجة اقرأ آتاب مش عارفة اسمه إيه عن تربية "الناس"مين آده يقدم برنامج في قناة 

. األبناء و ما خلصناش  
.. يا حبيبي أنت ضيعت الموبايل : لو آنت قلت لمحمود.. و راضية ذمتك يا إيمان.. يعني بذمتك

بذمتك مش آانت .. آسر و خسر و ال يهمك يا قمر.. فداك الف مرة يا آوآو..فداك يا ميدوس 
!شتتفرس؟ المهم ما عجب  

.و طبعًا رفضت بشدة.. و طبعا ياسر أحرج و طلب من مامي أن تأخذ الموبايل الخاص به   
 ما أصل آان عندها جوزين - محمود يطلب منها الموبايل الثاني فكل ما "ما حرمتش" ماميلكن 

".السيباك"  تعطيه إياه و طبعا ضيعه في نفس األسبوع و رماه من نفس -موبايل  
 70"نوآيا .. فصممت إعطائها موبايلي - وشي منها آان في األرض-مان بيني و بينك يا إي

..آان هدية ياسر في عيد ميالدي.. جديد نوفي "  
و هي .. و رغم ذلك أقسمت أيمانات مغلظة الزم يا مامي تأخذيه" بأتقطع من الداخل" طبعا أنا 

بمنعها من رؤية اضطررت للتهديد .. منها" عصلجة"و بعد تحايل مني و .. رافضة رفض تام
..أحفادها  

و هو ما " آامرتين"أن هذا الجهاز به " إيمي"فانصاعت ألوامري على مضض بعد ما أقنعتها 
.يجعل هناك إمكانية عمل محادثة مرئية مع أحفادها أثناء وجودي في قطر  

.أصلها سيرة تغم.. سيبك من خسائر محمود   
آنت .. ومين في األجازة آانوا حلوين جدا فأول ي.. الصورة ليست بهذه القتامة.. لكن عارفة

.  مقيمة في البيت عند مامي و آان وليد في اإلسكندرية مع العمال لتوضيب شقتهم الجديدة  
مع مامي و " خروجة حريمي صرف" آنت بحاجة ماسة للخروج - يا إيمي -مش عايزة أقل لك 

 عمرها ما آانت -القلعة زور إيمان آان نفسها ت..آان نفسي أفسحهم و أتفسح معهم.. إيمان 
هي من الصعب .. فذهبنا للقلعة و إيمان آانت فعًال فرحانة..  و عمر آان مخطط للمالهي-زارتها

مبسوطة يا ايما؟: فكل شوية استنطقها.. انه يظهر عليها حاجة   
.أوي:   

البس المهم صممت أصورها هي و األوالد بالم.. عليها ابتسامة خجولة فظيعة..  و هي سكرة 
فلم تقتنع، .. الفرعونية، و طبعا عملت اللي ما يعمل عشان أقنعها بارتداء زي جدتنا حتشبسوت

فوجدناها مغلقة و ستفتح عقب العيد، "  دريم بارك"بعدها ذهبنا إلى .. فأجبرتها باستخدام القوة
فسعدت لشعوري أن فكرة .. فاقترحت على مامي نرآب مرآب في النيل، فاستحسنت الفكرة

أصل مامي من النوع اللي صعب جدا تقول .. المرآب في النيل بالفعل راقت لها هي بشكل شخصي
. هي نفسها في إيه  

".لو باشا"  و رآبنا المرآب لمدة نصف ساعة، بعدها عزمتهم على اإلفطار في  سفينة   



 األوالد و المكان عجب" جوني آارينوس" أما ثاني يوم، فخرجنا وعزمتهم أيضا على اإلفطار في 
فمحمود و ".. آيدز ايريا" جدا ألن المطعم آان به مكان مخصص لألطفال" زقطتط"جدا حتى دانا 

عليا و عمر انطلقوا، أما أنا شخصيا فطيرت بالمعنى الحقيقي للكلمة، ألن الكنبة آانت من النوع 
".الكنبة المرجيحة" الطائر   

 بيات خريفي مبكر
ألني .. بيتك بيتك .. بس بعدها.. آانت تنقصك فعال.. ن يا عوضي آانوا يومين حلوين جدا يا إيما

.حدث لي بيات خريفي مبكر اعتقد أني أطلعتك عن سببه  
و أزور و أجول طول و أتفسح "هاهيص " أنتي عارفة أنا آنت عاملة حسابي إني نازلة األجازة و

بعد عن مامي و إيمان و  خصوصًا بعد عناء سنة من الغربة وُ - مش يومين فقط -فترة األجازة 
 أغلبهم فوق ال –وقد أعددت العدة من مالبس و أآسسوار و حقيبة خاصة لألحذية . عمر و عاليا

لكن أنت تريد و أنا أريد و أهللا يفعل .. و حقائب اليد" البووتات"هذا غير "  األنتكة" سم لزوم 10
يوم وقفة العيد الصغير، هذه المفاجأة تحديدا .. 24و إذا بمفاجأة في األجازة من العيار .. ما يريد

 أدراجما جعل مشاريعي في زيارة أآبر عدد ممكن من أفراد العائلة تذهب .. قلبت آل مختطاتي 
.راحت أدراج العواصف"الهنكرة"ح، آما أن مختطاتي للفسح و االري  

و قعدت في البيت.. ال رحت و ال جيت  
ب العالية اللهم سوى مرتين أو ثالث بالعدد، آما لم  و اللي يفرس أني لم أتمكن من ارتداء الكعو

طبعًا لم "  الصاويلساقية" هذه األجازة أن أذهب و آنت أتمنى في.. أتمكن من الذهاب للمالهي 
" رسائل من الدوحة" وآنت أسعى للقاء عدد من الناشرين في مصر آي أتمكن من نشر.. يحدث

ر أي حفل موسيقي لسليم سحاب و يا سالم لو آان و آنت أريد حضو.. لم يحدث..انسى يا إيمان 
لكن ..  لنصير شمة"آونسار"  و آنت هاموت نفسي أحضر ..هيهات هيهات.. آورال األطفال 
مش برده أجدادنا الفراعنة الزم ..  و آم آنت أتوق لزيارة الهرم و سقارة !!دائما هناك لكن

بس و ال رحت و ال " مدبولي " و "دار الشروق"و آان نفسي أعدي على .. عليهم " نشقر"
.و قعدت في البيت.. جيت  

إني قمت بعمل  بعض الزيارات العائلية في نطاق محدود، باإلضافة إلى الكثير :  لكن تقدري تقولي
.أسبوع مع ياسر في مشاوير خاصة به" لفيت"لكن بصراحة .. من الزيارات الهاتفية  

زيارات ..  يتحدثن عن اإلجازة بنفس الطريقةلكن الغريب إن آل صديقاتي المقيمات في قطر
هو .. حجز العودةو الزم تأآدي على .. الوقت سرقك بات و معايدة وهدايا و فجأة تجديوواج
.. البلد أصبحت ال تطاق.. مصر غليت :نفس المفردات.. نفس الشكاوي .. نفس الكالم.. هو

.. األسعار في تصاعد.. طايقة بعضالناس مش.. المرور و قرفه.. الواسطة .. النصب .. الغالء
.. بال شفافية بال هجص.. الخلع.. نسب الطالق ارتفعت..األخالق في هبوط و الرواتب محلك سر

 للغاية يعكس نفوس المصرين سواء ي سودآله آالم تشاؤمي !خربت.. المخدرات.. التحرشات
!مقيمين أو مغتربين  

 
 بحثًا عن شقة العمر

لفينا القاهرة الكبرى شماًال و .. لكن يا إيمان.. م تقييد إقامتي بالقاهرةت.. المهم و آما أخبرتك 
عارفة ليه؟.. شرقًا و غربًا مع ياسر.. جنويًا   

لكن أنت عارفة الغالء و تكاليف الحياة، فإلى ..  أصلنا، صحيح مضى على زواجنا تسع سنوات
ارات قد تضاعفت  أن أسعار العقوجدنا.. و آلما ادخرنا أي مبلغ .. اآلن لم نشتر شقة الزوجية



الحقيقة هذا العام لم يكن في مختطات ياسر البحث عن أي شقة، لكنه فاجأني و.. أضعاف مضاعفة
"!مش عارف ينام" بعد أسبوع من األجازة بأنه يشتكي ويعاني من أرق شديد و  

ليه يا ياسر في إيه؟:  
المقيم في السعودية اشترى شقة في عمرو بن خالي .. أصل آل الناس اشتروا شقق وإحنا لسة:  

و آريم بن أنكل آمال " مدينتي" التجمع الخامس وبن خالي رأفت المقيم في دبي اشترى شقة في 
 حتى صديقي المحاسب المديون الذي طالما " حدائق األهرام"اهللا يرحمه اشترى فيال دوبلكس في 

و مصطفى بن عمي بدل شقته .. ياشتكي من سوء أوضاعه المالية اشترى شقة في زهراء المعاد
. أآتوبر بواحدة اآبر في المقطم6في   

 
و إيه يعني يا حبيبي، ما وليد و  :قلت له" نحررته شوية"أنا رغبة مني في..بيني و بينك يا إيمان

. إيمان آمان اشتروا شقة جديدة للمصيف في إسكندرية  
.و إحنا قاعدين محلك سر.. آمان :   
و منتظرين لما تقرر ..ما إحنا متغربين من شي ست سنين و أآثر.. ر محلك سر فين يا ياس: 

..الوقت المناسب لشراء الشقة و أنا من ناحيتي عمري ما ضغط عليك  
..  بحثًا عن شقة العمر"آعب داير"آلها جديدها و قديمها فكانت النتيجة يا إيمان إننا لفينا القاهرة   

 بس تعرفي .. الظريف إننا أصبنا بشعور جميل و آأننا شابان مخطوبان أو مقبالن على الزواج 
.يقومان سويا بالتنقيب عن عش الزوجية   

How romantic! 
رحت يا .. أهو نشوف: قلت له.. العبور وحشة يا داليا: وليد قال لي..  أول يوم ذهبنا مدينة العبور

". جولف سيتي " إيمان في مدينة اسمها   
:تعرفي يا إيمي  

المكان نموذجي للحياة األسرية ، آل بناية ال تتعدى األربع طوابق و .. المة  عشت سويعات ح
.يلعبوا هنا و هناكيتسنى لفلذات أآبادك أن يرتعوا وأمامها حديقة غناء، تغريك باإلنجاب حيث س  

عني مش واآلين من ي.. صحيح على المحارة لكن المساحات فيها البرآة.. حقيقي روعة..  ال 
من % 30-25 غالبية الشرآات تستقطع من - و بالفعل هذه من أقل النسب %10الشقة سوى 

 آما أن تقسيم الشقة منظم و ال يوجد سوى دورتين  للمياه -مساحة الشقة  للمناور و المساقط 
.   متر180في  الشقة التي آانت مساحتها   

ر لظاهرة اهتمام و ال يوجد تفسي..  دورات للمياه3 متر و بها 130الحقا وجدنا شقق مساحة 
!الشرآات العقارية بالصرف الصحي   

. المهم بعدما عشنا لحيظات الحلم، نزلنا على صخرة الواقع وسألنا على ثمن الشقة و طرق الدفع  
!!!ج ألف 600 جنيه و إجمالي ثمن الشقة فوق ال3000و آانت المفاجأة سعر المتر   
هذا .. آالف شهريا على خمس سنوات6حو  ألف جنيه و الباقي ن100بحيث يجب دفعة مقدم نحو 

..غير دفعة االستالم و دفعة الصيانة و دفعة إتحاد المالك  
و ذهبنا إلى شرآة أخرى تبعد عن الجولف نحو خمسة آيلو، بها شقق " الجولف سيتي"فترآنا 

.و بالطبع ليست في مستوى الجولف و لكنها أيضا رائعة"آومباوند" جميلة أيضا لكنها ليست في  
على شارع، واخدة (  ، وفقا لموقع الشقة 2450 جنيه إلى 1900و يبدأ سعر المتر هناك من 

حاجات من دي) دور ثاني أم خامس.. تطل على حديقة.. ناصية  
 و رغم إن هذه الشقق أقل في المستوى إال أننا وجدناها مالئمة جدا و قررنا نتنازل عن الشقة 

.التي تطل على حديقة أروع و أهوساللي تهوس وة الحلم في الجولف و مش إشكال الفارند  



 إلى 60فوجدنا أننا سنكون مطالبون بدفع  من .. و ذهبنا للسؤال عن ثمن الشقة و طريقة الدفع
 جنيه شهريا لمدة سنتان غير دفعة االستالم و دفعة الصيانة و 5700 ألف جنيه مقدم و نحو 75

"مان في المقدراهللا اعلم هيطلعلنا إيه آ" إتحاد المالك و  
ذهبنا شرقًا، فوجد ياسر انه باقي ..  ترآنا مدينة العبور و قرر ياسر التوجه إلى مدينة الشروق

ساعة على أذان المغرب، و أخبرني انه إذا أوشك المغرب على األذان فلن نستطيع مشاهدة أي 
 نحو ساعة إال ربع و لن نتمكن من العودة، و ألننا ظللنا"الحتة مقطوعة " شقة في الشروق ألن 

فقد الحت في األفق شمس .. نبحث عن عنوان  الشرآة التي آان أحد أصدقاء ياسر قد دله عليها
.األصيل مما يعني أننا يجب أن نسرع للعودة آسندريال بأحد خفيها أو ربما بخفي حنين  

 من شاآر إلى صابر
انت العودة عبر  مصر الجديدة و آ.. و عدنا يا إيمان دون أن نأخذ فكرة عن أي شقة في الشروق

فالمرور من الشروق و حتى مدينة السندباد مخنوق و السيارات تمشي و آأنها تحاول .. صعبة
.الخروج من عنق الزجاجة  

"تحبي تتغدي فين؟: "سألني ياسر   
سندويتشات طعمية من الشبراوي:  قلت له  

إيه رأيك نروح .. نه طعمية رميتها ده بقه حاجة صعب جدا و آخر مرة اشتريت م.. ال ال:.. قال  
.شاآر  

 ما أنا طبعا يا إيمان عارفة إننا عقب العودة من األجازة سيقوم –و إيه لزومه شاآر يا ياسر؟: 
  فوجب علي لعب دور الزوجة الموفرة المدبرة -بتسميع جدول المصروفات التي تمت في مصر

وأيضًا واهللا ما آان لي نفس ال .. في شاآر التي ال تغريها دعوة غذاء على آبابا و آفتة و طرب 
.في آباب و ال طرب و لم أآن أريد سوى الطعمية  

.فطلب ممبار و فراخ مشوية و شوربة آريمة.. المهم صمم على شاآر، فذهبنا إلى هناك  
إيه رأيك تأآلي آباب؟:  و قال  
.و طلبت حمام محشي و شوربة آريمة بالمشروم..ال شكرَا :  قلت له  

إيه رأيك : فتعكر مزاجه لكني فوجئت به يقول.. هم أآلنا و لكن لألسف طعم األآل لم يرق له الم
!في شارع المحكمة؟" صابر"بعد الغدوة الوحشة دي نحلي بأرز بلبن من عند   

و أتذآر أول مرة ذقت عاشورا من عنده ..يا إيمي " صابر"أصل أنا أعشق..بينا على صابر:  قلت
وات و آنا في رحلة سفر لإلسكندرية ووصلنا ليال و آنت نائمة في آان عمري نحو عشر سن

فأيقظوني آي أشارآهم طبق العاشوراء الملغم بقطعة من القشدة فوقها قطعة أبس .. السيارة
".هم يا جمل"محاله برشات من المكسرات المحمصة و " مستكة " آريم  

أسود الشعر ذو زبيبة ..ارة رجل سمين و أتذآر انه آان يقدم لنا الطلبات و نحن جالسون في السي
في اإلبراهيمية آلما "صابر "و ظللت أقوم بالذهاب ل.. سوداء آبيرة على جبهته اسمه عم محمود

" أطباق صابر"ربما القتران .. ذهبت لإلسكندرية رافضة رفض قاطع الذهاب لفرع مصطفى آامل
محمود ألني آنت أعلم أن هذا ،و ربما لتعاطفي مع عم "عم محمود"في مخيلتي بمن يقدمها 

ربما ! الرجل له ابنة قد توفت إال أنه يربي أبنائها ولذا فوجئت بترآه المحل في مطلع هذا العام
دنيا..هيه ...لكبر سنه  

توك.. حدائق األهرام و التوك  
 ..عازمين على تكرار عملية البحث في اليوم التالي.. المهم يا ستي عدنا إلى شقتنا في المعادي

ياسر اشترى لنا فطائر من أحد .. و في الطريق..  أآتوبر6يث قررنا التوجه إلى منطقة الهرم و ح
أنا ال أتذآر اسم الفطاطري ..الشهير بالفطائر"بشبش "م يكن بالمحالت في شارع فيصل، لكنه ل



باحة االصط"ما جعلنا نأمل خيرًا بهذه " فوق الوصف" و لكن أذآر أن الفطائر آانت لذيذة للغاية 
فوجدنا المدينة مقسمة إلى " حدائق األهرام"و توجهنا إلى إحدى الشرآات في مدينة ".. الطعمة

آقرية مارينا في الساحل الشمالي، " آدة" يظهر آل بوابة لها مستوى معين، حاجة -أربع بوابات 
!الخاصة به وتجدي آل من يسكن في مارينا يتباهي برقم البوابة -فهذه أيضا تم تقسيمها لبوابات   

 شقق، و قد وجدنا المساحات جيدة و طبعا على 4ذهبنا إلى إحدى الشرآات و شاهدنا نحو 
-من مساحة الشقة آثير تحت مسمى المناور و المساقط و الكالم ده " واآلين" لكن مش -المحارة

خالص انتهى عهد لمناور و لكننا مازلنا في عهد .. علما بأن و ال عمارة فيها منور واحد
!االسترزاق على حسها  

.و سعر المتر هو األرخص على اإلطالقا إن نظام الدفع فيها مريح نوعا،المهم وجدن  
إيه رأيك؟: سألني ياسر  

.جميل و نظام الدفع مهاود.. حلو :  أجبته  
!تعقييييييييييد.. التجمع الخامس..  اإلمكانات و الطموحات  

على حد تعبيره و " بيئة"بالمرة  ألنه وجدها " امحدائق األهر"  لم تعجبه إجابتي آما لم تعجبه
فكان يود أن يأتي الرفض مني و يعملها لي " توك توك" فيها نظام مستحدث للمواصالت اسمه 

!جميلة ☺ 
"  ما ترآبوش.. توك توك و ال ما توآتتكش .." أي حاجة.. يا ياسر أي حاجة:  المهم قلت له
والمهم نشتري ألن .. بالغ آبيرة في اإليجار الجديد أفضل من استمرارنا في دفع مةلكنها فرص

.أآثر و أآثر وأنت متأآد من ذلك"هتولع "ثمن األرض يتضاعف والعقارات ولعت و   
لكن نعمل إيه؟ من الصعب أن نصل لحل توافقي وسط بين ..  صعب علي- يا ايما- بس تعرفي 

.اإلمكانات و الطموحات  
.ى التجمع الخامسفاقترحت عليه نتفرج عل.. رجع محبط   

  عارفة يا إيمان المضحك، إن أنا من سنتين عرفت إن رنا سيد األهل
- SECOND COUSIN- 

 تزوجت في شقة في منطقة اسمها التجمع الخامس
 محدودي الدخل و محدودي األفق
ي ما ذ-فكنت فاآرها ..  أنا ال  آان عندي فكرة على التجمع الخامس و ال المناطق الجديدة بتاتًا

.. فاستغربت ..  إنها منطقة شعبية أو فيها إسكان شباب أو حاجة لمحدودي الدخل-تقولي آده
!طلعت أنا محدودة األفق.. محدودي الدخل" بتاع "معقول رنا توافق تعيش في التجمع الخامس   

. شكلها أميل للمرفه.. أصل أنا مش حاسة أنها ممكن تليق تكون بنت مكافحة  
.جدا و ربنا يوفقها و يكرمها بما إنها بدأت من الصفر" جدعة"اهللا طب و :  فقلت في نفسي  

. فعلى هذا األساس قلت لياسر نروح نتفرج على منطقة التجمع الخامس  
فين دي؟:  سألني  
.ال يمين و ال شمال.. و نكمل على طول " لكارفور المعادي" بص نمشى آأننا متجهين:  فقلت له  

" إسكان مبارك"د أقامت في هذه المنطقة النائية حاجة اسمها المهم عرفنا إن الدولة آانت ق
في أعينهم و " احلوت.. "لكن بعدما قسموها و خططوها .. للشباب من محدودي الدخل

.دخل" االآسرتا الرج "فباعوها بالمتر ألصحاب " استخسروها في الجماعة محدودي الدخل  
و يا ليتنا ما ذهبنا و ال رحنا وال .. بنتي بالمنظر  فوجئنا يا - يا إيمان- المهم أول ما وصلنا هناك

 جينا
! تعقييييييييييييد  



"سايكو"فعال تعقدنا و أحبطنا و بقينا   
لكن ما شاهدته في التجمع " و ال دريم الند" مدينتي " أنا حتى يومنا هذا لم أرى.. بصراحة

!الخامس بهرني  
 مرورية، ثم إنه فعال ليس طريق دائري أوال الطريق للذهاب هناك، ناعم و ال يوجد اختناقات

فحسب و لكنه طريق سحري أيضًا، يعني بقدرة قادر تكوني في المعادي ثم تجدي نفسك بعد 
!!دقيقتين في مدينة نصر و مصر الجديدة  

.تعالي نأخذ لفة في التجمع : أول حاجة قلت لياسر..المهم  
و برآت أمام منتجع أسمه " العربيةعملتها "ضخم اسمه مرتفعات حاجة ثم " آومباوند "شفنا   

The new Valley” 
  بصراحة لست متذآرة االسم بالضبط ، لكن آان فيه 

Valley 
محاطة .. محاطة بحدائق غناء مليئة بالزرع " فلل " دخلنا الوادي السحري، فوجدناه عبارة عن 

"لمهولةا"حيث البحيرات الصناعية الخالبة و الشالالت أيضا الصناعية  .. بالماء  
! مليون جنيه فقط ال غير تدفع على سنتين6 أصغرها فيال من دول ب -يا ستي - تقف   

ياسر فعال ولد سكرة، ظل يتحدث مع مسئول المبيعات و يسأله عن تفاصيل البيع و الشراء و 
حدائق و هل هناك جراج لكل فيال و اظهر % و آم " الفيال"ُ تبنى %طرق الدفع و على آم في 

المبيعات أنه سيتم بناء فندق  قبول واإلعجاب عندما أخبره مسئول أومأ برأسه مبديًا السعادة و
" الفلل"آما أظهر استياء بالغ عندما تم إخباره بأن جميع .. خمس نجوم قريبا في المرحلة الثانية

آما استفسر عن ضمانات السالمة والصيانة في ! في المرحلة األولى قد بيعت لألسف الشديد
!دي و تأآد بنفسه من أن آل المواصفات عالمية الجودة الوا ☺ 

.خرجنا من الوادي و ال يعلم بحالنا سوى من خلقنا، و ما أن تالقت نظراتنا حتى ضحكنا آاألطفال  
طبعا الجزء الشرير القابع في روحي ظل يراودني آي أظهر ابتسامة قصاص خبيثة  تعني الكثير، 

و ال داع ..  بأنني يجب أن أترك مساحة للحلم في حياتناو لكن بقايا طيبة مصرية أقنعتني
"و لكنه ليس قدوة لنا" إلحراجه، تحت منطلق  

 
حيث السكن آما يجب أن يكون" زيزينيا"   

" الجولف سيتي " ذهبنا بعد ذلك إلى آومباوند المصريون وهي تتبع لنفس الشرآة التي صممت 
و بنفس الثمن تقريبا، " الجولف"ها أقل نوعا من ووجدناها عبارة عن شقق و بنايات رائعة و لكن

ال توجد به أي مساحات لحدائق وهي عبارة عن حي سكني ضيق و" بيةعر" فترآناها و ذهبنا ل 
.رضي و األخرى أخر دورأ في الحي آله سوى شقتين واحدة ومع ذلك لم يتبق  

 فترآنا عربية و توجهنا ..و المساحات آانت ضيقة " آاش" أعتقد المشكلة أنهم آانوا طالبين 
 إلى 

!حيث السكن آما يجب أن يكون" زيزينيا"   
:  آه إيمان  

تقريبا .. أحلى مدينة سكينة في القاهرة رأتها عيناي حتى يومنا هذا.. آان نفسي أسكن في زيزينيا
عبر   قد بيعت، ولكن من الممكن الشراءلكن جميع الشقق..  للمتر 3000األسعار واحدة نحو 

 1700رغم أن البيع نقدا يجعل سعر المتر ينخفض إلى " الكاش" و هنا تظهر مشكلة .. سماسرة
"الكاش" للمتر، إال أننا ال نملك ميزة   



إنا هللا و إنه إليه راجعون اللهم " وترآنا معها أحلى حلم و آل جوارحنا تنطق..  فترآنا زيزينيا
"اؤجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خير منها  

فقد أغمضت عيني و تخيلت محمود يلعب في حديقة البيت مع ..  و ما أروعه خيال ترآنا الخيال
و سرحت مع دانا و هي ترآب العجلة خلفي "البريتش أآاديمي"أوالد الجيران عقب عودته من 

بعد أن قمنا بشراء بعض طلبات البيت ووضعناها في سلة العجلة األمامية، و فكرت آم هو جميل 
واسعة يستطيع أن يقوم بالشواء فيها آل يوم جمعة عقب "فارندة "في أن يتحقق حلم ياسر 

.عودته هو و محمود من صالة الجمعة في الجامع القريب من البيت  
 آه يا إيمان

!اهللا ما أحلى نعمة الحلم  
 أنا في الحلم سلطان
  و في الحياة غلبان 

 أنا مجرد إنسان
  يا من خلقت الحلم  

 لطفا منك بالنائم الحزين
  بارك لعبدك في الرؤى

  فإنها نعيم المعين
 

 بس أعجبك يا إيمي:
..  بعدما انتهينا من اللف و الدوران عن البيت الحلم  

تحبي تتغدي فين؟: سألني ياسر السؤال المعتاد  
يا ياسر" آورتيجيانو" اطلع على: فأجبته بسرعة قاطعة  

 لماذا لم أستمر في لعب دور الزوجة و أنا نفسي ال اعلم".. آورتيجيانو"ما تعرفيش ليه اخترت 
.المدبرة التي ترفض إهدار مال زوجها في غدوة و هو دور أجدت ممارسته منذ تسع سنوات  
!أآان لدينا احتياج أن نعيش في الواقع ساعة علم ما دمنا لن نتمكن من تحقيق شقة الحلم؟  

 
ما خلتش في "و "زر سالدسي" و" سي فوود "و شوربة " استراجنوف" فطلبت..  ذهبنا يا إيمي

. سلطة بحرية و أرز بالجمبري و الكالماري إسكالوبووياسر طلب"! نفسي حاجة ما طلبتهاش  
أعتقد لما نكبر سنتذآر هذه األيام و نضحك حتى ..استحالة تنساها ذاآرتنا.. آانت ساعة حلوة 

.و اهللا من اآلن نضحك.. الرمق األخير  
"من ذقنه و افتله"  

في المعادي و هذه هي " أميريكان بيتشو" أننا مررنا على شرآة إنشاءات اسمها نسيت أحكي لك 
فأنت لن تستلم " من ذقنه و افتله"الشرآة الوحيدة التي تقوم بعمل تشطيبات و لكنها تنتهج مبدأ 

و لكن ألن الشرآة تبيع الشقة مخصوم من مساحتها من .. الشقة آاملة التشطيب هللا في هللا آده
!خشية تشويه واجهة العمارات" الفارندات"مع عدم السماح للمالك باستغالل %   35 إلى 30  

 
أحوال يوسف و لى أخبارك وأخبار المهندس أيمن واستفضت آالعادة يا إيمان و نسيت أسألك ع

.نورا و نسيت أطمئن على صحة تانت مرفت و أنكل إبراهيم و الحاجة و محمد و رنا و سها  
. مبروك على والدة إسماعيل بن محمد و ربنا يطمئنا عليكم يا رب عاملين إيه آلكم؟ ألف  



اشتقتي أليام الكويت يا إيمان؟ فاآرة لما آنت تحكي و إحنا في الجامعة عن الكويت و عن مدى 
أعتقد لو لم تخن الذاآرة فأنت و جميع أخوتك من مواليد الكويت؟.. ارتباطك بالحياة هناك  

الكويت ؟وة في آلية اإلعالم وصدام قام بغز تتذآري لما آنا في سنة ثاني  
 في رحلة ل إبراهيم اضطر يسافر بري للكويتفاآرة لما آنتم أيامها في أجازة في مصر و أنك

؟لتنا ألن آل متعلقاتكم آانت هناكخطرة هو و مجموعة من أصدقائه منهم والد غادة شلبي زمي  
نان على خادمتكم حتى انه قطع لها تذآرة طبعا أنا تأثرت جدا أن أحد أسباب سفره آانت لإلطمئ

يعين فعال رجل محترم  و مسؤل جدا و لم يغفل عن .. سفر بري لالردن و أخرى جوي لسريالنكا
  صحيح يا إيمان أنكل يفكر في العودة لمصر؟..قل فرد من رعيته

ظروف  أنا عارفة إن العمر جري و عارفة إن عودته حتمية في يوم من األيام، و متأآدة إن 
.و مع ذلك مش قادرة أقلك شجعيه للعودة.. مرض تانت تحتم عليه أن يعود إلى مصر  

. هيتعب جدا يا إيمان  
 أنكل رجل أآاديمي و محترم جدًا و حياته بين الجامعة و الكومباوند، و مش حمل بهدلة في 

.مصر، و استحالة يعرف يتعامل مع النصابين واألفاقين  
ه، بس ربنا يوفقه لحل توافقي، لكن أنا مستحرمة أن يترك مكان فيه طبعا آل واحد أدرى بظروف

.   ناس تقدره ألقصى درجة ليعود لمكان فيه ناس سيرهقونه إلى أقسى درجة  
واهللا لما .. أما بخصوص تانت مرفت، فربنا يطمئنا عليها و يصبرها و يصبرك يا رب يا إيمان 

بس ربنا يجعله . تشر بشكل آبير في مصرألن هذا المرض ان.. عرفت بموضوع المرض ذهلت
.أمين يا رب.. رفعة لدرجاتها يا رب و يرزقها الصبر واألجر والعافية   

!!و عملوها الخليجيين  
.. البنايات..الشوارع ..دول الخليج آلها شبه بعض..على فكرة عندك حق في ارتباطك بالكويت

الموالت هي ..  المرور المنظم..غرام الخليجين باللعب في البورصة..خمالتض..األسعار
.. التعاون الست  رائحة العود تشم في دول مجلس..م الكر.. الشعر النبطي.. اللهجات متقاربة..هي

.الهريس و الثريد و المكبوس و البرياني  
 

أآيد سمعتي تعبير " عملوها الخليجين" الذي إنتشر في وسائل اإلعالم بعد أن قاموا في آخر قمة 
حة لمجلس التعاون باإلعالن عن قيام السوق الخليجية المشترآة في يناير عقدت في الدو

آانوا متخيلين أن القمة لن تناقش سوى قضايا .. و الشارع الخليجي فوجئ و سعد جدا.. 2008
..  تتعلق بالنزاع اإليراني مع أمريكا- مفروضة على جدول مناقشات المجلس من أمريكا-سياسية   

و هذا هو اسم العملة الخليجية الموحدة التي من المنتظر أن " درة" ص غيرآدة يا إيمان مش ناق
  2010يتم إصدارها في 

 للخليجين فقط حق التنقل في دول يتاح ألنه لن سعيدالم يدعي إن الشارع الخليجي مطبعا اإلع
ربما الخليج الست بل أيضا حق اإلقامة و العمل و شراء و امتالك العقارات و إلغاء الجمارك و 

إلغاء المصروفات الخاصة بالتحويالت النقدية أو التحويالت الخاصة بالسحب بالكروت االئتمانية 
.يعني شوية مكاسب حلوين.. هذا باإلضافة لخدمات الصحة و التعليم المجانية..   

 أين المقيمين من مكاسب السوق الخليجية؟
 صفحاتها و فضائياتها لتناول موضوع رغم أن آل وسائل اإلعالم أفردت..  لكن تعرفي يا إيمان 

السوق الخليجية المشترآة و عرض مكاسب السوق على المواطنين الخليجيين ، إال أن  الشارع 
ألن أحد لم يبحث عما إذا آان هناك أي فائدة تعود على المقيمين في " مش آله مبسوط"الخليجي 

!الخليج و الذي أعتقد أنهم يعيشون في الشارع الخليجي  



:ثال يا إيمان م  
يتمكن من زيارة باقي دول السوق ..  أن من يحصل على تأشيرة لزيارة فرنسا أآيد عارفة

فهل تعتقدي أن السوق الخليجية المشترآة ستسمح للمقيمين في الخليج أن .. األوروبية المشترآة
؟"خروجية"يتجولوا بين الدول الست دون احتياج لتأشيرة إقامة أو مرور أو   

هيهات و آالف هيهات هيهات   
حاجة .. لم نكن في حسبان القادة عند بحثهم قضايا الخليج..حتى لو آنا عرب ..  فنحن آمقيمين 

!سيئة  
.. سيبك  

 -أنأ قلت لك إن تانت ناريمان عمتي تعاني من نفس مرض تانت مرفت؟ أنا زرتها هذا العام
ادعي لها يا .. عليها بالفعل و أول مرة ألمح مظاهر المرض قد بدت-لألسف مرة واحدة فقط 

.إيمان  
؟"معصلجة" رنا لسة   

في موضع الزواج؟"معصلجة " عاملة إيه ؟ ال تزال  ..اللي نفسي أطمئن عليها أيضًا رنا  
أعتقد إن التأني أفضل من أنها ترآب دماغها و تتزوج أي ..  و اهللا عندها حق تتأنى في االختيار

.واحد يطلع عينها  
تعرفي تنيري لها بصيص نور ناعم و ..  في أن تكوني ضوء في حياتهاأنت آل دورك يقتصر

مريح في الطريق، لكن لو اإلضاءة آانت شديدة القوة ممكن تعميها، آما يقوم قائدي السيارات 
.في عين البعض آنوع من الشجار المروري" الفالشر"بتسليط   

 آثير من  األهل يقعوا في فخ خوفهم من أن يمر العمر و معه قطار الزواج على أبنائهم-  
فيتعاموا عن قصد - عن أي عيوب في عريس المستقبل  تحت مبدأ " ما فيش حد آامل" و أهي 

و بعدين أصله ما فيش "الجواز أصله بطيخة و هي و حظها " و" و آله نصيب" جوازة و السالم 
!حد يظهر على حقيقته إال بعد ما يتقفل عليهم  

عصبي و متشنجفئات أخرى تدخلها أهوج و   
!ما فيش جواز من هيثم يعني ما فيش جواز من هيثم" و*  

"و اضربي دماغك في الحائط * "  
!و على جثتي لو الجوازة دي تمت.. اشربي من البحر *   
.أنت أصلك مش عارفة مصلحتك*   
.إحنا آبار و عندنا خبرة أآثر منك *  
. أبوك و عارف مصلحتك و قلقان عليك*   

 ☺ بابا عنده نظرة*
الحب يطير من الشباك.. الفقر لما يدخل من الباب *   
ما عندناش بنات تحب .. أنتي تتجوزي على مزاجنا  إحنا*   
يا بنتي قلنا لك ما ينفعكيش *  
و الكالم ما بيفتحش بيوت و ال يعمرها.. هو بيضحك عليك بالكالم الحلو *  
!على البهدلة"واخدة " الفقر يسمم الحياة و أنت مش*  

بنتي إحنا مش عايزين إال سعادتك و أنت تستاهلي تعيشي في مستوى أحسن من ده مليون يا * 
!مرة   

!يا بنتي أنت مش وش مرمطة *  



..  أللهم هل بلغنا "يا ريتني و يا ريتني: "ش تقوليما ترجعي.. إحنا حذرناك.. إحنا قلنا لك أهو * 
.اللهم فاشهد  

*و بعدين تتجوز البنت من هيثم..و يقوم األهل بإقامة "عزومة" يجمعوا فيها العائلة للتأآيد بأنهم 
بس هي البنت عنيدة و . .قد حذروا ابنتهم مرارًا و تكرارًا من النهاية المظلمة لقابعة في انتظارها

!تشرب بقه..  و لم تسمع الكالم..رآبت دماغها  
"أنا ال أآذب و لكني أتجمل" و " رد قلبي"   

  أي آالم و أي تحذير ؟ 
 في أي جملة واضحة أو دقيقة أو مفسرة بعضها مما اعتاد األهل  قوله - يا إيمان-تك  بذم

.إال آله آالم عائم و فضفاض..ألبنائهم  
تعرفي، فرق آبير من أباء و أمهات يقولون آل ما فات و بين أب أعرفه آونه زوج إحدى 

و أرادت .. البترول هناالسيدات التي تعرفت عليهن في قطر و يعمل مهندس آبير في احد شرآات 
رد " فسجل لها األب فيلم.. ابنته أن تقترن بإنسان غير مناسب لها اجتماعيًا و ماديًا و ثقافيًا

أنا ال أآذب و لكني "  بشرط أن تشاهد بعده فيلم-وحدها-و طلب منها مشاهدة الفيلم " قلبي
"أتجمل  

معربا عن " كورنيش بفندق الماريوتال"دعاها للعشاء في مطعم ..و بعدما تابعت ابنته الفيلمين
و هناك أخبرها أنه أحضر معه مسجل لتسجيل الحوار الذي ..رغبته في التحدث معها بشأن خالد

.سيدور بينهما  
دي الكاميرا الخفية؟.. ليه؟ إيه النظام داد.. هتسجل آالمنا .. دادي :   
آثر من مرة خاصة عندما أعتقد أنك ستحتاجين أن تسمعي هذا الشريط أ..بدون لف و دوران :

.وربما ستترحمين على والدك أو على نفسك. تحتفلين بعيد  ميالدك األربعين و الخمسين  
..أنا طبعا آنت عارفة أن العشاء في الماريوت آان لبحث أزمتك مع خالد .. دادي :   
!أزمتي مع خالد؟:   
 هو " ليه داد  متنشن آده؟"..هتسجل لي"الموضوع جد و لكن لم أتخيل انك واخد .. أيوة داد: 

 أنا هاجي بعد آده و أآذبك؟
عموما أنا عرفت إنك سهرتي .. عذريني أصل الموضوع يتعلق بمستقبل بنتيأ..طيب! متنشن؟: 

محتاج أعرف رأيك؟.. ها " ..الويك أند" لمشاهدة الفيلمين في  
؟"سو رومانتيك" الفيلمين :   

هدة الفيلمين لتنشيط نزعاتك الرومانسية ؟طلب منك مشا" دادي" تعتقدي أن أيوة لكن :   
؟" التريأة"حضرتك بدأت " دادي بليز ستوب إت: "  

 
:نيهال ..ال .. نتكلم جد .. أعتقد إنك الحظت الفرق الكبير بين الفقر األسطوري الكريم  آما إختلقه 
يوسف السباعي و صوره عز الدين ذو الفقار لقضية التباين الثقافي و االجتماعي و المادي بين 

و بين تصوير إحسان عبد القدوس لواقع الخالف الحتمي و الهوة " رد قلبي"الزوجين في 
"أنا ال أآذب و لكني أتجمل" حمد زآي فيأتي فرقت بين حياة آثار الحكيم و السحيقة ال  

 فإحسان سلط الضوء على الفقر القبيح حتى أن المشاهد آاد ليتقيأ من طريقة حياة التربي بما 
خاصة أن ..وسائل المواصالت التي يضطر إلى استخدامها.. بيته.. عمله. .ها تناوله للطعام في

..الكاميرا عمدت إلظهار التباين بين نمط حياته العاآس لحياة عروسه   
فقاموا بتجميل الفقر و أغرقوه " رد قلب"أما  السباعي و ذو الفقار و طاقم العمل بالكامل في

بالمساحيق.. بل إن جاز التعبير.. غشوا المشاهد بتقديم صورة الجنايني الذي يعيش في بيت من 



آما أن الحديقة .. يصعب على أي برجوازي طموح في يومنا هذا أن يعثر على غرفة فيه،طابقين
المحيطة ببيت الجنايني و التي هي جزء من قصر البرنس تذيب الكثير من الفوارق االجتماعية أو 

.لنقل تجعلها مقبولة  
ندرك أن المخرج تمكن من إضفاء .. إذا أضفنا وسامة شكري سرحان و بياض ببشرته الحنطيةو 

.تناغم مع  وجه مريم فخر الدين المالئكي  
ثم أن يوسف السباعي قد أبرز نجاح شكري سرحان في اقتحام الميدان العسكري أو لنقل إقحامه 

األميرة " أنجي" ما يطمئن المشاهد بأن فيه إذا وضعنا في االعتبار أنه دخل الحربية بالواسطة، م
 ما يعني أن - اللواء برتبة باشا -الجميلة ستكون في يوم من األيام حرم اللواء شكري سرحان

.الجتماعيا لن تسقط منهارة من السلم" األميرة انجي"  
: إيمان  

اعية الموجودة والد نيهال ظل يناظر بين الفيلمين و يستعرض آيفية معالجة الفيلم للفوارق االجتم
و أخوه " على يا ويكا "الشراب التي صورها عز الدين ذو الفقار لحياة ل الطعام وفي طريقة تناو

و شرح "أنا ال اآذب و لكني أتجمل" نيالتي تتناقض تمامًا مع ما قام به مخرج الفيلم التلفزيو
 أو الجنايني لوالد بطل لنيهال آيف آان يوسف السباعي رومانسيا خياليا عندما اختار مهنة الفالح

الفيلم، فهي مهنة لها وضعها في المجتمع المصري الزراعي، بينما آان إحسان أميل للواقعية و 
.لوالد البطل مقابل أستاذ جامعي لوالدة البطلة" تربي" أو" حانوتي" أختار مهنة   

 قرص الميتين و السلسال الذهبي
ألنه اختار أحمد زآي  آشاب "   اآذب و لكني أتجملأنا ال"جابه بمخرج فيلم إع والد نيهال  أبدىو

أو وضع " البولد"شديد سمار البشرة بينه و بين الوسامة  قطيعة رحم، و هي طريقة أقرب لعمل 
خط تحت الكلمة إلظهار التباين الجلي بينه و بين الشابة آثار الحكيم الفتاة الجامعية الجميلة التي 

..  دادة تحضر لها الفطور آل صباح لتتناوله في سرير غرفتهابحي راق  تخدمها" فيال"تسكن في
عندما " قرص الميتين" حتى أدق التفاصيل لم تغب عن ذهن إحسان، فقد أبرز طرق المجاملة 

قدمتها والدة احمد زآي لضيفته أو عروس المستقبل، بينما تعامل السباعي بطريقة حالمة حينما 
.املها بسلسال ذهبيجعل شكري سرحان يهادي محبوبته و يج  

 
! "مخبي ده آله فين يا داد" آنت.. سو آوول.. إيه يا دادي المواهب الدفينة اللي ظهرت دي:   

 Thanks to Khaled! 
 

:عارفة يا إيمان  
ما قام به والدها من أجلها و أعتقد إن .. رغم ردود نيهال الغير واعية إال أنها ستدرك في يوم بعيد

 رنا بحاجة لمن يتحدث معها بالتفاصيل آما تحدث هذا األب مع ابنته..
 أب ينبه صغيرته أنه قد يحدث خالف آبير بين الزوج و زوجته إذا أرادت أن تتناول طعامها على 

.طاولة السرير في غرفتها، ألنه معتاد على تناول الطعام بشكل مختلف  
طعمه و تجربيه لمدة ستة شهر فقط عليك أن تتذوقي .. أب يقول البنته لن أمنعك من تناول العلقم 

.قبل أن تتجرعيه باقي عمرك ثم تلعنين من لم يمنعك من تناوله  
. والد نيهال طلب منها أن يحدث تزاور عائلي بين األسرتين لفترات طويلة  

 
" تفاصيل الاليف ستايل"  



والده  في بيته ، تسمعيه و هو يخاطب أن تعاملي معه و هوأريدك يا نيهال : وقال لها بالحرف
هل .. هل يمزح بالسباب؟؟ هل صوته عال.. تالحظي طريقة تعاطيه معهم و مع غيرهم .. ووالدته

لفالن أو عالن " دوشة و هلليلة"و هل يجاهر بأنه قادر على الشجار و عمل .. يتباهى بأخطائه
 آي يأخذ ما يراه حقه؟

قضيت نصف يوم في بيت أهله؟ أريدك أن تقرري هل ستتمكنين من استخدام الحمام البلدي إذا ما   
  ألن تشعري بالقرف إذا الحظت آيف ينظف بقايا الطعام الموجودة في فمه بالسكين ال بالخلة؟

!با الكالم دهإيه يا"  مفردات أخوه عندما يصيحألن تزعجك:   
ثم .. ألن تتقيئي إذا شممت رائحة العرق من والدته و هي تحتضنك مرحبة و تفضلي بسم اهللا 

  قطعت ورقة من الجريدة التي تضعها بديل للمفرش و تطبقها مثلثات ثم تختل بها؟تجديها
؟"الزنوبة"ألن تستقذري منظر شبشب والده   

المقدم عليه الطعام؟"  هل ستتأقلمين مع نوعية السرفيس  
 و هل ستتمكنين من مالحقته في تدني - حتى البذيء منها-هل ستتجاوبين ضاحكة مع نكاته 

وي و هل ستتحملين سيل الشتائم الذي سيردده على مسامعك العنا أهل الجوار إذا مستواه اللغ
 حدث أي خالف على السلم؟

هل تعلمين أنك ستكونين متهمة بالتعالي إذا لم تأآلي آل ما يقدم لك من طعام آما سيتم انتقادك 
!بتعليق بلدي إذا أآلتي بشهية حتى من باب المجاملة  

عديمة اللياقة إذا ما هاديتيهم بباقة ورد أو تورتة و ممكن تسمعي تعليق هل تعلمين انك ستكونين 
" ده بيتك .. و بعدين ماتجبيش حاجة .. ده احنا بنرمي الحلويات و ما لناش فيها" من نوعية

ماذا و إال  التكشير و .. فستشعرين بضغط أدبي بضرورة تقديم القرابين من فصيلة الهدايا الذهبية
االستقبال؟التبويز و سوء   

أو "وينجز " أو" ميس باريس’هل أنت مدرآة انك ستتهمين باإلسراف و التبذير إذا اشتريت : 
حتى إذا " أو بليجر" سمسارا"أو " بوشوران "أو "  فوآاليز"أو "  بيور بويزن" أو" أدآت"

و "تقريزي " اشتريتها من مالك الخاص أو من راتبك أو مصروفك ؟ وسيتم فتح استجواب 
. عراب عن سفاهة من قامت بشرائها ألنه سيراها مشتريات تافهة و ال لزوم لهااإل  
"مش عايزنيها.. مش محتاجينها  "  
"من قال لك أني بحب العطور"   

ما سيجعلك تضطرين إما .. و ربما يدعي أن هذه المنتجات مصنعة من الخنزير أو بها مواد سامة
 عليه مع إدعاء أنك أصبحت أآثرا نصحًا وشطارة و الستخدام العطور المقلدة أو شراء ما اعتدت

!قمت بشراء عطور تقليد أسعارها لقطة من وآالة البلح أو العتبة  
أنا مقدرة .. عموًا انا عارفة أن  آالمك مجرد قلق ألني سأترآك و أتزوج .. بلح ايه داد ..  دادي :

... .لكن بصراحة حضرتك تتعالي على أنكل معاطي و تانت..شعورك داد  
  الحاجة حماتكو ال مش قادرة تنطقي اسم. .تانت مين .. ما تكملي : 
و أنا عموما بأنادي عليها " وييرد " لكن أصل بصراحة اسمها .. ال دادي مش حكاية مش قادرة: 

"تانت"ب   
.. يا بنتي أنت مش مدرآة أنت مقدمة على إيه" ست أبوها: "يعني مش قادرة تنطقيها و تقولي:  

. أسألك سؤالطب نفسي  
تفضل داد:   
و أحب زوجك أن يسمي ابنته على اسم ..  بنت جميلة إذا أنجبت  في يوم األيام..  لي قولي: 

تعملي إيه؟.. الحاجة ست أبوها .. الغالية  
"!!أوفر ما داد بادي.. نووووووووووو :"     



 
مؤآدا "يف ستايل الال" و استمر الرجل يا إيمان يتحدث مع صغيرته في التفاصيل المتعلقة ب

البنته انه  غير رافض إلتمام الزيجة غير أنه يصر على أن يعطيها فكرة واضحة عما سيؤول 
.عليه حالها  

"آاريتا"و " آروة"   
مش عيب يا نيهال أن تستخدمي المواصالت العامة سواء ميكرو باس أو أوتوبيس عام : فقال لها

اعتي بذلك فأعتقد أنك ستتفهمين رغبتي في آخذ و لبرهنة قن.. تلتحمي فيه التحامًا مع الشعب
الموجودة حديثا في الدوحة " آروة" السيارة منك لمدة ستة أشهر على أن تستخدمي أتوبيسات

رغم أنها لن تجعلك تشعرين بنفس ما يالقيه مستخدمي المواصالت العامة في مصر سواء 
.الميكرو باسات أو األوتوبيسات  

يشوفوني و أنا "النورث اتالنتك " أرآب مع الهنود و زميالتي فيعايزيني..حرام علكي داد: 
!راآبة األوتوبيس؟  

! أهم حيوانات دون البشر؟.. و مالهم الهنود.. ما هذه الطبقية التي ظهرت عليك فجأة يا نوني :   
 آما أخبرها بأنه سيقوم بعمل بروفة لها تمهد لحياتها الزوجية المقبلة، فلن يقوم بشراء شامبو

و هو نوع خاص خال من الرغوة و سيستبدله بنوع آخر عليه عرض موجود في " آاريتا "
آارفور، مؤآدا لها انه من رابع المستحيالت أن تتوقع أن يقوم خالد شهريا بشراء  شامبو و 

".يبقى بوسي يديك وش و ظهر" بيرت بالس" و لو جاب "آاريتا"بلسم   
لى األقل مرة أسبوعيا في تواجد أسرته بحيث يتسنى لها و طلب والد نيهال منها  زيارة خطيبها ع
وأآد عليها أنها يجب أن تكون واقعية و عليها .. أن تتعايش معهم مع عدم إغفال أي شيء

:مناقشة موضوعات عدة حياتية مع خالد منها  
  هل سيفكر مستقبًال في االشتراك في احد النوادي الرياضية ؟

ا للجيم؟آم مرة  في األسبوع سيذهب معه  
 هل يفكر في  مساعدتها  الستكمال دراستها العليا و هل راسل هو أي جامعة  لتحقيق هذا الهدف؟

 و هنا دار جدل بين نيهال ووالدها 
فأنت لست فقط تستبق .. نتكلم بشكل بيزنطي آي ال تتهمني أني و أني ..دادي : و قالت له 

.األحداث بل تريد عرقلة الزواج بشكل واضح   
و هل من مصلحتي أنا آأب أن أعطل زواج ابنتي؟ هل تعتقدين أني أب يغار على : توقفها فاس

 هل تشكين لحظة في أني لم عريس من جهة أمنية؟" فتقمص دور عادل إمام في  فيلمصغيرته 
أحلم منذ يوم والدتك أن أراك أجمل عروس و أسلمك بيدي لزوجك و أنت ترتدين أجمل فستان 

ف ليلة تقام في اآبر فندق و أنت ترتدين أجمل شبكة؟فرج في ليلة من أل  
دادي هذه شكليات ثانوية:   
عظيم يا نيهال وحتى لو فرضنا أنني أتحدث عن شكليات أو رفاهيات أو مجرد تفاهات  :

تستطيعين بسهولة أن تتنازلي عنها، لكني أليس من حقي التأآد أنك لن تندمي يومًا على أن 
فلم يشتر فستان " صهين"فل زفاف حتى بإمكانات ضئيلة، أو أنه على إقامة ح" طنش"زوجك 

الفرح و لم يدفع تكاليف الكوافير و الماآيرا، و اآتفي بثالث أيام عسل في اإلسكندرية لضغط 
.المصروفات أو أنه أشترى شبكة مستعملة بنصف الثمن المتفق عليه  

ألن أي .. نك فقط بعد أن تعي معناهاأسمعها م.. أريد أن أسمع منك أنك على استعداد لشراء رجل
إنسان يقبل أن يتم شراؤه و يرحب بقيام أهل عروسه بتجهيز آل شيء، سيقبل آذلك أن يبيعك في 

..البيععروض حتما سيقبل ..  فمن يقبل مبدأ الشراء ..يوم من األيام  



فتاة صغيرة و ألنها " جهجهوني" أنا آأب لن أآون سعيد عندما أتمم زواج ابنتي بشكل : وتابع 
و لست مضطر الن أخبرك أني الوحيد في هذا الكون الذي سيتألم و .. ساذجة و عديمة الخبرة

يجرح أآثر منك لو حدث لك مكروه؟ حتى أمك قد تتعجل زواجك لتفرح بعرسك و قد يكون لديها 
مئنان بأنك فرح إال بعد سنوات من االطأأما أنا فلن .. ين ممن ارتبط به استعداد لتدفع آي تتزوج

.في أيد أمينة  
 و لن أطمئن من عريس يرتضي أن يقوم أهل خطيبته أو أهله  بعمل و تجهيز آل  شيء ألنهم 
يريدون شراء رجل.. أنا أريد منه هو أن يتكفل بمصروفات الزواج في حدود إمكاناته هو ال في 

..حدود إمكانات أهله أو أهل عروسه  
 

"طوبة فضة و طوبة ذهب "  
 

و فيها إيه لما حضرتك تساعدنا أو أهله يساعدونا ؟.. بصراحة حضرتك عقدت الموضوع.. ال:   
فبابا أو ماما يشتروا له .. فيها أنه إنسان يقبل أن يبدأ حياته على حساب اآلخرين.. فيها آثير : 

 ةشارآبالم زوجته و طبعا متوقع الحقا أن تقوم!  و هو داخل باإلدارةشقة و أهل زوجته يجهزونه
 انا لو .. يا نيهال!"المليان يكب على الفاضي"ارآة و  تحت بند المساعدة و المشفي اإلنفاق 

ال .. لن أآون سعيد عندما أقدم ابنتي على صينية من ذهب .. ملياردير أغني من أوناسيس
و لكن ألنني آأب أريد أن أطمئن أني قد سلمت إبنتي لرجل بكل .. استخسارا فيك أو بخًال معك

.ال إنسان ييحث عن فرصة أو يستغل وضع.. رجل مسئول.. لكلمة معنى ا  
 

أنا ال "و " رد قلبي" لمبدأ المشارآة و بما إن حضرتك سجلت لي فيلم - داد-أنا متحمسة جدا: 
ميلودي "الذي ستعرضه " األيدي الناعمة" فأنا أقترح عليك مشاهدة فيلم ".. أآذب لكني أتجمل

 لقطة  معبرة جدا تصور بن بائع الذرة الذي صار يعمل دبلوماسي ألن الفيلم في.. غدا" أفالم 
الخارجية و يقبل يد والده بعد أن أخبر البرنس شوآت أنه  قد خطب فتاة و قررا بناء عش 

 الزوجية سوياًُ.. "طوبة فضة و طوبة ذهب.. " عجبتك يا دادي و أنا بأتكلم بالنحوي؟
"باألنجلو أراب"ا يكون نص آالمك على األقل أحسن م.. جدًا ما شاء اهللا :   
أنا اقترح عليك أيضا .. و بمناسبة األجنبي .. احمد ربنا داد غيري ما بينطقش حرف بالعربي: 

"مشاهدة فيلم أجنبي اسمه  
The father of the bride Part 1 & 2 

عي هذه أن تسم.. هل تتوقعي إذا  فقدتني بالموت :لكن عندي سؤال .. شفت الفيلمين يا نيهال: 
هل سيتحملك خال أو عم أو حتى أخ و لو آان توأم؟ .. النصائح من أحد   

 حمامة السالم تغري الصقور اللئام
 هل مضطر أخبرك إن الجميع سيتحول إلى حمامة سالم  تغري الصقور اللئام بالهجوم عليك و 

..ابتالعك بما ورثت أو اآتسبت   
عشان " رار في تجرع علقم التنازالت تحت بند هل تشكين أن حتى اهلك سيضغطون عليك لالستم

أعباء؟ش ناقصين هم و مسئولية وتكاليف وأو ألنهم م" البيت ما يتخربش  
هل ستندهشين إذا أخبرتك أن اليوم غير الغد و المشاعر تتقلب وأنك ستجدين منُ يشعرك أنك 

 ضيفة ثقيلة غير مرغوب فيها حتى في بيت أهلك ؟
 



"آل الناس عدوينك إال حبيبك دادي: "انك تقول لي مش ناقص غير .. داد :   
 

فقط األب يا بنتي .. األب هو من يدفع البنته و يدافع عنها وهو أسعد منها بذلك- فقط -يا نيهال:
أما آل ما تبقى لك فسيحبونك .. هو من يشعر أن ابنته نعمة و ليست عبئ و ثقل على آاهله

لرسمية أو بعض الزيارات السنوية أو الرنات أو االتصاالت بأشكال ال تتعدى المعايدة في األعياد ا
.و المبارآة عند الفرح و العزاء عند الطرح"حين و مين "آل   

.. لكن بجد حضرتك رسمت صورة آئيبة لمستقبلي .. أوال ربنا يطول عمرك و يخليك ..  دادي:
 ليه آده؟

"اآسسسواريز "و ال" مانسون" ال  
:د التأآد من عدة أمورو لما ال تعتقدي أني أري:   

" زارا"و " و مانجو " نكست"  أريد تأآيد منك أنك مدرآة أن خالد لن يدفع لك ثمن مالبسك من 
" و "جينيفر" و " ناين ويست"و "ديوون "و " ميالنو" و" و ماسيمو ديوتي" جيري وبر"  و

" ميس سيكستي  
باريس "   ال و" آليرز "و ال "اآسسسواريز "و ال" مانسون"  أريدها  أن أسمعها من فمك ال

بعد اليوم" سيفورا" و ال " جاليري  
! ليل و نهار إنك دافع ثمنهم" ذاللني"اإلآسسوارات اللي حضرتك يا دي المالبس و:   
" ليال"و "داماس"أريدك أن تقسمي انك لن تكوني نادمة و أنت تعلمين انك لن يكن لك عالقة ب :
.إال من خالل مطالعة اإلعالنات"ن السليما"و " طيبة" و" الزوردي"  و  

 أريد أن أتأآد انك مدرآة انك بصدد تغيير نمط حياة  فالموضوع ليس لقاء عابر في عطلة و إنما 
.شراآة حياة و اإلنسان بن بيئته ووليد رحمه   

و " جولوري"ثم أنا عندي ما يكفيني لسنوات من .. آل آالمك عن الماديات.. مش معقول دادي: 
!المال ليس آل شيء مالبس و   

هاي آالس و خلوق و " خالد شاب .. و اهللا ؟ و إنِ  شاء اهللا اجتماعيًا و ثقافيا و خلقيا : 
و أنا ارفض بشدة اعتقادك أنه مختلف عن أهله .. خالد بن بيئته .. ؟ ال فوقي يا حبيبتي "مثقف

.فهو بن هذه البيئة حتى النخاع"  لبلو جينز"حتى لو ارتدى   
اولد "و قد أآون الحظت يا داد أنهم ..ثم أنا سأرتبط بخالد مش عائلته.. لكنه طموح فعًال:  

ثم من قال إني لن .. و نفسه يبقى حاجة " آوول"لكن ثق يا دادي إن خالد " فاشون شويتين
ليه حاضرت .. أعش في نفس المستوى و لن أآل نفس األآل و لن البس نفس اللبس و لن أسافر

" م داون دادآال" متشائم آده؟  
 

أن اسمع منك انك عندك قناعة بعدم أهمية هذه الحياة التي اعتدت عليها و - يا نيهال -آنت أود :  
الزوجات  تتغير قياسات  و بأي مالبس يختارها لك، فمعظم انك قادرة على العيش في آل الظروف

فكيف . .شهرة أمالبسهن بعد أول سنة زواج و إذا ما حدث حمل فسيتغير قياساتها بعد خمس
بس  هل من المتوقع انه سيتفهم احتياجاتك و يقوم بشراء مال؟سيكون موقفك لو دعيت إلي فرح
ما أنا .. يوه يا نيهال إنتي هتبتدي بقه ؟ اقضيها بأي هدمة" سهرة تناسبك أم ستسمعين جملة

"سأحضر ببدلة قديمة  
!نتواياج إيه و زفت إيه  

محمد " و تنظيف  لبشرتك عند " نتواياج" بقيامك بعمل هل تتوقعين منه أن سيرحب .. طيب: 
أن هذا الرجل الذي ال يرآعها و يفطر على سيجارة في ! ؟"جاك دوسونج" أو عند " الصغير 



رمضان و يشاهد المواقع اإلباحية و فاتح حساب توفير في بنك ربوي و مقطع أرحامه إرباً 
روحي نظفي .. عايزة تنظفي ... ن عمل الشيطانده رجز م.. نتواياج إيه و زفت إيه " سيقول لك 

!البيت  
!آفايا آالم عن التافهات " اي بيج يو.. بليز بليز"داد :   
هل تعتقدي انه سيدفعك دفعا .. فتعالي للجد".. سفاسف"إذا آان آل ما سبق آماليات أو لنقل : 

 لتحقيق نجاح عملي أو علمي أم سيضع أمامك العراقيل و العقبات؟
يا نيهال أن أمثال خالد ممكن يساعدوا زوجاتهم إليجاد صيغة توافقية تمكن الزوجة من أتحداك 

أنا نفسي تتفرغي لي وحدي، و ال : ل لكقلم يو أتحداك إن .. ن بيتها و عملهاتحقيق معادلة بي
أألبناء؟ آما أن البيت سيحتاجك وأهم شيء ثم أين ستترآين .. أريدك أن ترهقي نفسك في العمل 

..لحظ أي تقصير في البيت االأ  
آالم معقول.. دادي :   
 و قصر في - و أآله هنيئا مريئا-أليس من المعقول أيضا أن هذا العريس الذي قصر في  مهرك : 

شبكتك و قصر في فرحك و قصر في  شراء بيت وتجهيزه بما يتناسب مع حياتك و سيقصر في 
أليس من المعقول .. ين ذلك بصدر رحب  و أنت تتقبل- لو أعطاك من األصل -لشخصي مصروفك ا

أيضا أن يبدي تفهما لتقصيرك في بعض الجوانب المتعلقة بالبيت و يساعدك في تحقق التوازن 
!بين النجاح في البيت و العمل؟  

انه سيمنعني من استكمال التعليم أو تحقيق النجاح في العمل؟ آل ما تقوله - داد -و لما تعتقد : 
.ى يقين أنها غير سليمةمجرد توقعات أنا عل  

...التغليس..النكد ..التكشير : وسائل الضغط  
.. بالتغليس..بالنكد .. بالتكشير ..  سيكون بالضغط األدبي و الضغط االجتماعي -يا نيهال-المنع :

 آيلو ملوخية و قطفي يا 2 آيلو سمك و نضفي يا نيهال و  3الضغط بشراء .. بكرآبة البيت 
" جبتلك"أما يا نيهال .."و شوية آوسة و قوري يا نيهال..ة و أمعي يا نيهالنيهال و آيسين بامي

أرانب عايزين يتدبحوا و يتحشوا عشان عازم الحاجة ست أم خالد و "فردتين "جوزين حمام و 
"يتغدوا فشهللي  يا ست الكل عشان عايز أتشرف بك"جايين "أخواتي و خالي و مرات عمي   

 الحاجة ست أم خالد قالبة وجها آلما رأتك ألنك لم تزوريها خمس لما تجدي: الضغط يا نيهال 
ست سبع مرات شهريًا بغض النظر إنها لم تقم بدعوتك و لن تقبل أي عذر سواء بانشغالك مع 

..األبناء أو النشغالك في العمل   
آي يغرس فيك شعور دائم " يضرب يقلب" الضغط يا نيهال بالشكوى المستمرة من أن البيت

..أهدافكين خلف إرضاؤه بهجر آل هواياتك وفتلهث.. قصيربالت  
ضغوط آثيرة يا نيهال ستجعل قواك تنهار و تتخلين عن آل ما آنت تحبينه أو تختطين له أو 

. تسعين لتحقيقه  
 : No dad no, you went so far, and I think ..You are exaggerating! 

ك ستظلين تنعمين بخادمتين في البيت و سائق و عم فالن هل متخيلة ان..ال أبالغ .. ال يا نيهال: 
متخصص في شراء طلباتك و آخر معهم لحمل األغراض عقب عودتك و مساعدتك بإحضار 

 المصعد و توصيلك لباب المنزل و سائق يحمل عنك مخاطر الطرق و مشآقها؟
 هل تتخيلين انه سيشارآك الحلم في زيارة أرجاء العالم ؟

ه سيهتم بحياتك العائلية وأسرتك و أصدقائك ؟ هل تتوقعين ان  
سنوات ؟10هل تخيلت مستقبلك الثقافي بعد   



أن أنتظر خمس سنوات آي تدمع عيناي إذا رأيتها وقد تقشفت من آثار .. هل علي آأب.. يداك هذه
و  على إحضار خادمة لك تساعدك أ لن يوافق حتى لو معه أموال الدنيا-أبدا-يف البيت ألنه تنظ
 بدفع ثمنها من باب أن يثبت انه رجل ال يقبل أن -والدك-حتى لو قمت أنا "ديش وشر" اءشر

!رغم ترحيبه أن نقوم بتجهيز منزله من األلف للياء.. يدفع عنه احد أي مليم  
 و هل أنت من البالهة بمكان آي تتصوري أن أمثاله قد يقومون بدفع ألف جنيه لشراء موسوعة 

ما : أال تتوقعي تعليق ساخر منه" سي دي"في آتاب ؟ أو أقل من ذلك في ما أو ربع هذا المبلغ 
هل تخيلت .. و قد يتهمك بالسفه و سوء التدبير و الصرف؟.. صحيح اللي معه فلوس و محيراه

 مستقبلك الثقافي بعد عشر سنوات آيف سيكون؟
 

" ربتة آتف " و دروس األرتيستات  
 

تكمالك لدراساتك الحرة للعزف على الناي؟هل ممكن أصدق انه خالد سيوافق على اس  
.خالد يعشق الموسيقي و يحب عزفي.. أصلك مش عارف ".. شور دادي :"  
عزف إيه و آالم فاضي إيه؟ مش ناقص إال مراتي تأخذ دروس زي .. طب أهي ذقني إما قال لك:

 األرتيستات؟
سوف تظلين الهثة في متاهة  انك بعد فترة قد ال تتعرفين على نفسك؟ ف-يا نيهال - هل متخيلة 

فتمتنعين عن دروس الناي و عن العزف وعن آل هواياتك و عن شراء الكتب .. محاولة إرضاؤه 
و الموسوعات والمالبس، و تستبدلينها بشراء الذهب عله يرى في ذلك أن لك نظرة بعيدة على 

فيه و من أخبرك الذهب ممكن تخسري : أساس أن الذهب زينة و خزينة فستفاجئين به يقول لك
.أني أريد منك شراء الذهب  

 فستحاولين االدخار لشراء عقار آي تحصلين و لو على نظرة إعجاب منه ألنك تمكنت من 
التوقف عن الصرف و التبذير و عملت شيء للمستقبل، لكن مستحيل أن يعترف مطلقًا انك نجحت 

ربتة آتف من أستاذ " حتى ..بل لربما بخل عليك بكلمة تشجيع تسجل نجاحك .. في أي شيء
بل سيتهمك بأنك أسأت التفكير و بأنك و بأنك و بآالف التهم !! لن ينعم عليك بها" لتلميذه النجيب

:منها  
هل تعتقدي .. من قال أني أريدك أن تشتري عقارات؟ نحن بحاجة لسيولة ثم أني لو احتجت أموال

!نيا سواك؟يا زوجتي الحبيبة أني أستطيع االقتراض من احد في الد  
ثم ستفاجئين انه رجولته تحتم عليه أن يقترض منك وحدك آي يبقى رجال في نظر أهله و عليه 
فكل ما يجب أن تقومين به في حياتك هو التدبير و التقطير و عدم اإلسراف لتنجحي في ادخار 

!سيولة تعينه عندما يحتاج لالقتراض منك  
ك قد تحولت لشخص آخر آل وظيفته أن يغير من  فتدرآين أخيرا أن رضاه غاية ال تدرك و ان

..نفسه ليرضي شخص مستحيل اإلرضاء  
رد  .. "تجاهل بصهينة.. آذب بإفتراء .. خبث بلؤم.. ن تعامليه بالمثل و تغيير بتغيير، تبدئين في أ

و ربما تندمين على آل ما أعطيت من .. و هات بخد ومخالب بأنياب"همايوني برد جهجهوني 
و لربما تندمين على سذاجة مشاعرك في يوم من .. و حياة و هبات و عمر أو آلماتوقت و جهد 

لمن سفهك و حط منك .. لمن يضعك في أسفل أولوياته.. األيام آونك منحتيها لمن ال يستحق
و " األب مات و األم رحلت.. فلن تجدي أحد .. عن أي أحد.. وأضاع مالمحك ثم تبحثين عن أحد

فتبدئين .. و األهل ليسوا أهل التخاذ موقف دفاعي .. القريب صار بعيد و " أخ سوري.. األخ
أن خالد هو حب و ليس في اإلمكان أفضل مما آان وبالكذب و اإلدعاء أن آل شيء على ما يرام 



و تستمرين في اإلدعاء و .. يهديك الورود و حافظ للعهود و يفي بالوعود.. العمر و السنين
فتنزوين و .. عاجزة عن الكذب على نفسك و على عمرك و على سنينك ثم تفاجئين أنك .. الكذب

.تذبلين و تبكين و تحزنين و تلعنين األيام و الشهور و السنين  
: هل يجب علي آأب أن أنتظر اليوم الذي أسمع فيه ابنتي صغيرتي تغني فيه  

  يا سنين عمري
 آفايا حزن يا سنيني

 خالص راح اللي يستاهل أحزاني
حك و آفي الدمع يا عيني لمي جرو  

 ردي لي زهرة حياتي و باقي الوانك
 و إش ذآرك بالهوى اللي آان ناسيني؟

 و الحزن ليه بادي في عنواني؟
 و إش ذآرك بالليالي اللي تبكيني؟

و صوت الناي في الحاني؟..  و الجرح األول  
 يا سنين آفي عن الذآرى و خلليني

  أقوى على حزنك و أشجانك-أنا-ما عدت 
  فيني- صدق–حاولت أداري الحزن اللي عايشن 

  في وجه خالني- أنا-و أحاول أضحك
 لكن حزن الليالي باين في عيني
زانيو أقول يا سنيني هذي آخر أح  

يا سنين عمري..  يا سنين عمري  
 آفايا حزن يا سنيني

وظة إن لي أنا فعال محظ..آله" الليرآس"و حافظ ! آمان بتسمع الجسمي .. مش معقول .. داد : 
.. أب روش زي حضرتك   

ممكن تكلميني جد شوية؟.. نيهال:   
.. أآيد سأصاب بخيبة أمل .. بصراحة يا دادي آالمك يخض و إذا حصل من أي إنسان .. حاضر :

؟و أظن ان من حقي أن أجرب.. و لكن لماذا ال نعطيه فرصة ليثبت عكس ذلك  
ثم إنه من الطبيعي إن ينبهر .. ال حياة فأر تجارب بصدد مناقشة مستقبل حياتك- يا نيهال -ألننا :

ليرآز آل "  شباعنة "بك آونك فتاة في فمها معلقة من ذهب، أمثال خالد يبحث باللفظ آده فتاة 
! اهتمامه على عائلته الجائعة  

.ثم حضرتك مسجل الحوار للزمن.. دادي أرجوك بدون تجريح:    
ير خانني و لكني أريدك أن تكوني على دراية تامة ببيئة لن استفيد بتجريح عائلته و عموما التعب:

و أآرر لك أن أمثاله يريد االقتران بزوجة مرفهة ليبرر لنفسه تخليه عن احتياجات زوجته .. خالد 
فهي بنت شبعانة و حتى لو قام بواجباته معها فعلي مضض و في السر و .. أو مسؤوليته عنها

.. وا في بيئة تمارس فيها العائلة ضغط نفسي آبير على اإلبن ألن أمثال خالد عاش"بطلوع الروح"
و آي .. هو الذي يتزوج رغم معرفته بظروف أهله الصعبة" النذل"حيثُ غرس فيه أن الرجل 
 - بعد الزواج-وج على حساب عائلة زوجته و يبدأ يحاول أن يتز.. يثبت لهم أنه ليس هذا النذل

 متعمد المجاهرة بوضعها في آخر أولوياته.. ؤولياته معهابإظهار متعمد إلهمال زوجته و لكل مس
 .. لذا فأرجوك حضري نفسك لحب عرفي!

.فعال دادي روش طحن.. جديدة حب عرفي دي يا داد:  



أنا أبشرك بأنك ستجدين خالد الذي سيتزوجك رسمي .. أنت فقط  عديمة الخبرة ..ال مش جديدة : 
فسيتنصل من  الهدية وسيقسم باهللا العظيم .. داك شيئا و إذا ما أه..يحبك بشكل عرفي أو سري.. 

. لعائلته أنه لم يهاد و لم يعطك مليم و آله من أهلك  
!وطلب مني أال تعلم أخته بذلك" فوالر"تعرف فعال هو من يومين أهداني ..غريبة يا دادي :    

:إيمان  
طب اسمعي اللي جاي ! عمرك سمعتي آالم آهذا  
من حق خالد و أمثاله أن يسعى لالقتران بفتاة مثلك و مفهوم أن يقوم :ئال الرجل وضح لنيهال  قا

فتاة .. شابة مثقفة.. بنت عائلة آريمة.. ومن هم على شاآلته أن تبهرهم الفتاة الجميلة.. هو 
.جابت آثير من دول العالم و تتقن عدة لغات   

ت التي سيراها من حقه حتى غير أنك ال بد أن تدرآين أنه سيسعى ألن يضفي عليك بعض التعديال
.لو شوه بنفسه هذه الصورة التي سعى المتالآها  

 يدعي بأن البنات يغالين في  من مجتمع-حتى لو تحت ضغط أدبي -فطالما قد تنازلت بإرادتك 
".بالمجان" المهور و في طلبات الزواج، فها أنت تجدين دور إيجابي لنفسك بعرضها  

 رغم تغاضيك عن آثير من حقوقك المعنوية و المادية بغية مشارآة  أنك- يا نيهال- إنك ستفاجئين
خالد حياته و الصعود معه السلم خطوة خطوة، سواء بالتنازل عن حقك في المهر و طلبت من 

 الذي شرعًا مطالب هو بتأثيثه، و تنازلت لمهر ليقوموا بتأثيث عش الزوجية أهلك ضعف مبلغ ا
...عن حقك في شبكة غالية  

.. بص هو حضرتك آده من أولها تمن علينا ألنك ستزيد على المهر و تجهز لنا البيت..دادي :
.طب ما أنا لن أحصل على مليم من المهر و مش مكبرة الموضوع.. مش معقول  

أنا إمكانياتي متواضعة لكن أرجوك أنا لن اقبل أن تقوم : يا نيهال هو لو آان قال لي يا أنكل: 
 أنا يا أنكل لن أتمكن من شراء فستان زفاف لكن ..بي و مسؤوليتيبتجهيز بيتي الن هذا واج

 أنا ودي أقدم لنيهال مجوهرات الدنيا لكن إمكاناتي ال تتعدى ..إمكاناتي تقتصر على تأجير فستان
 مبلغ محدد

 مكاسب العرف و حقوق الشرع و صهين
  آنت احترمته جدًا- فقط– تعرفي يا نيهال ساعتها 

و يريد أن يأخذ من العرف آل مكاسبه ومن الشرع آل حقوقه ..  و مستهبل لكن خالد  مستسهل
و هل تتوقعين من أمثاله أن يتهاون في أي حق له؟ أنا أريدك يا نيهال .. على أن يسلبك أي حق

حقه في أال :  بسماع اسطوانات حقوقه الشرعية ،أن تهيئي نفسك بقية عمرك إذا ارتبط به
و أال ترتدي إال الذي يحلو له، و ال تعملي وال تكملي  ال تسافري إال معه،تخرجي إال بإذنه و طبعًا إ

وها قد حان وقت إنجاب األطفال فهو يريد أطفال، فتشرعين في .. تعليمك ألنه ال يرى بد في ذلك
تحمل وحدك أعباء الحمل والوالدة و الرضاعة دون أن يرى ضرورة إلحضار من يساعدك و ها 

 مشاعر األبوة و يريد منك أنت أن تتصرفي لمنع الحمل و ربما أقترح عليك هو اآلن قد اآتفى من
 .. تصرفي إال في حدود ما يسمح لك هذا عدا حقه الشرعي في أن يأمرك في أال.. تعقيم نفسك

!نفصلة التي اقرها اإلسالم للزوجةضاربًا بعرض الحائط حق الذمة المالية الم  
حداث و ترسم صورة مظلمة لحياتي و تتهم خالد بأنه لن مرة أخرى تستبق األ: فقاطعته نيهال

.يقدر لي آل هذه التضحيات  
 

!العربية األصيلة و السيارة الروشة   
 



و لكن ضيق ذات اليد يجعله " بورش"أو " مرسيدس"أي رجل يتمنى شراء سيارة ..يا نيهال  :
"الالدا "أو " فيات"حتما يتجه لل  

 إذا قام صاحبها " المارسيدس"ارة تهافت على امتالك السي فال نستطيع أن نلوم أي شاب إذا 
128بثمن ال " فيات"و عرضها في معرض ال  المغفل  

أن تتأآدي أن من يمتلك ال " فيات"و أرجوك يا نيهال إذا قمت بوضع نفسك في معرض ال
:لكن يشتريها لعدة أسباب معروفة" المرسيدس"ال يعاملها آما يعامل "الدا" أو ال" فيات"  
.يشتريها ألنها رخيصة و تحتمل  *  
.يمتلكها ألن قطع غيارها متوفرة و مهاودة و لن تكلفه الكثير *  
" يمونوا "بنزين و استحالة " تشم" يشعرون براحة آون سياراتهم " فيات"أصحاب ال *

وعليه فتأآدي أن اختياراته المعيشية لن تتناسب " سوبر فول"أو  "92فول تانك "سياراتهم 
.معك  

ما هي الزم .. فيها" هبد "مطالع و منازل و مشاوير و هاتك يا " يهدوها"فيات " أصحاب ال*
.تحتمل   

ل يستخدم ال  واغتنى سيظ-حتى لو ربنا فتحها عليه الحقا-" الدا "أو ال"  فيات"من يمتلك ال *
 و ..بلد لار ويا أو لتوصيل األوالد للنادي أو مشآالذهاب للسوق" النص آمفي المشاوير" فيات"

هو عبيط ..في الشارع دون أن يهتم بوضعها في أي جراج " فيات"بالطبع فسيرمي سيارته ال
..  ستة جنيه في الساعة ليتأآد من سالمتها ..يعاملها آالمرسيدس و يدفع خمسة  

! بفوطة زفرة- لو نظفوها-يقومون بتنظيف سياراتهم "ل الدا ا"و"فيات"أصحاب ال *  
ة، فطبيعي إن مرضت أن تسمعي للصيان" لألجانس" ال يذهبون" الدا" ال و" ال فيات"أصحاب  *

!"احنا مش عايزين دلع بنات"أو اذهبي ألي مستشفى حكومي و " خدي أسبرينة"منه   
يهلكون سياراتهم و يتعمدون شراء مثل هذه السيارات " ال الدا"و " فيات" أصحاب ال *

التوصيلة بأقل مصروفات  يعني يستفيدوا من.. يركلفهم الكثالرخيصة في بداية حياتهم آي ال ت
أو " يرآنوها"هي و بختها إما  يقومون ببيعها روبابكيا و إما ..و بعد ذلك.. حتى إهالك السيارة

و خالص "ترستأ إ" وهنا يكون الرجل قد آون نفسه ولنقل يرموها بعدما تكون رفعت من الخدمة
!نفسي" أمنجهو ي يومين حلوين حقي أعيش ل"ه، و عمل اللي عليه تجاه عائلت  

  فيشتري إيه يا نيهال؟ 
وات افر؟:   
يشتريها عرفي أو.. لشخصين فقط " بورش"أو " جاجوار"لكن يشتري .. ال مش أي حاجة:   
ا تستأهل و ويصرف عليها من وسع و يدفع فيها بسخاء ألنه.. المهم تكون ملكه" آاش " 

 يا "الجاجوار" ألن.. و يدفع تأمين عليها سنويُا بالضمان "  عازيرو ..األجانس" شاريها من
نيهال عمرها ما رخصت نفسها وعمرها ما وضعت نفسها في أجانس "فيات" فسيكون سعيد و 

هو ذاهب" يغسلها بالمكنة" و سيقوم بعمل صيانة آل 5آالف آيلو أما ال"فيات" فلن يكون عنده 
لكن طول ما هي ماشية سيظل .. تماما و وقفتأي استعداد أن يذهب بها للميكانيكي إال إذا عطلت 

و مزود عليها الحمل وإحقاقا للحق وألنه رجل منصف فسيطلق عليها اسم .. يرآبها ويستهلكها
"!عزيزة "العربية األصيلة أو   

" !الروشة"فسيختار لها اسم يناسبها الدلوعة أو " الجاجوار" أما   
راح رغم أنها شاتله ووصلته هو أهله و أوالده و ما هو عنده األصيلة مرآونة أو راميها في الج

!يمكن أحفاده  
"ملكة جمال المجلس"   



 
:تخيليي يا إيمان  

: لكي يدلل هذا األب البنته على واقعية آالمه روي لها قصتين  
لن اختلق رواية خيالية بل سأضع بين يديك قصتين من الواقع الثانية من .. يا نيهال: قال لها

.. ى فتتحاآى بها مصر هذه األيامالخليج أما األول  
! البوفيه قرب يخلصنأل القعدة حلوة بس مش نتعشى األول هي.. اهللا آمان حكايات وقصص :   
ملكة جمال " فقد استفاق المصريين صباح أحد األيام على نبأ استقالة - و آأنه لم يسمعها -: 

و رغم ..  وفة بالعمل االجتماعيالشابة الفاتنة،المتعلمة في الخارج، المثقفة و الشغ"المجلس
آونها من أسرة راقية لكنها لم تكتف بهذه المؤهالت بل عملت بدأب حتى استطاعت أن تستحوذ 

.على ثقة جماهيرية واسعة جعلتها تدخل المجلس من أوسع أبوابه  
!فجاجوار..ففولفو .. فميتسوبيشي.. سيات  

 
 أما سبب استقالة ملكة جمال المجلس، فكان لعقد قرانها على" ملك سوق الحديد" في مصر فيما 

!!عرف بالزيجة الرابعة  
ثم "  ميتسوبيشي "  ثم ربنا فتحها عليه و رآب "سيات "بدأ حياته بال  أي أن الرجل 

توج أسطول ممتلكاته بشراء.. و هوب" لفولفوا"معه فاشترى " زهزهت"  
يها الكثير من تأمين و صيانة و بالضمان و دفع ف" من الفابريكا عازيرو"جديدة "  الجاجوار"

. أعطاها حقها و قدرها تمامًا  
احكي لي الحكاية الثانية.. انا صرفت نظر عن العشاء ..قصصك حلوة  يا دادي :   
عاشق ..  الثانية بطلها أمير خليجي  فارسالقصةو لو أني مش جاي أحكي حكاوي لكن :

آونه شيخ و " بالبورش " أنه بدأ أسطولهو رغم .. للفروسية و يقدر المهرة العربية األصيلة 
إال أنه فاجأهم قبل أن يرثوه و قبيل .. متزوج من أآثر من شيخة خليجية ولديه الكثير من األبناء 

أن يصبح جد.. بنبأ تتويج أسطوله بصاروخ عربي أو مهرة عربية أصيلة فاقتران بأميرة عربية 
و مبروك له وليدته ! ن و جميلة الجميالتبنت ملك و أخت ملك و منسبة وفارسة و صغيرة الس

.  الصغيرة  
و لكن هل تريد لي أن يتم زواجي بهذه الطريقة وفقا لصفقة مربحة يكسب منها الطرفين؟:   
و لكني سأتعامل مع .. أنا متأآد انك لم تقصدين اتهام والدك بالتلميح بأنه نخاس يبيع ابنته: 

فأنا يا ابنتي أريدك .. وضيح المعنى الذي أتمنى أن تعيهتعليقك على أنه رغبة منك في استنطاقي لت
و معروف أن العقل (أن أؤآد على أن هناك تباين آبير بين ما يفكر فيه الناس بعقلهم الباطن

فال تتوقعي ان خالد  .. و بين ما يدعيه البشر لتبرير أفعالهم و نواياهم) الباطن يوصف بأنه فاجر
يعلن أمام نفسه أن اقترانه بك مبنى على انبهار بوضعك و بحياتك التي يأمل أن يقترب منها.. و 

و لكنه يكذب إذا صمم على انه أحب نفسك الطاهرة و .. هو ال يكذب إذا ما قال لك انه أحبك 
ألنك يا نيهال لديك مئات المميزات .. شخصيتك المالئكية و تواضعك و عقلك و مواهبك فحسب 

.األخرى تجعل أي شاب يطمع فيك  
أنت تعتقد أنني لو لم أآن ابنتك و لو لم أآن أحيا هذه الحياة المترفة و لو لم أآن استكمل .. داد : 

لم يكن خالد .. و مشترآة في نادي الدانة و لو لم أآن جبت العالم  " النورث اتالنتك"تعليمي في 
 ليحبني ؟

ة له أو زميلة  في نفس طيبتك، هل تعتقدين انه لم يقابل قريب.. بهر بك على هذا النحونلم يكن لي:
 جمالك، رجاحة عقلك أو تدينك؟



و لكن حضرتك مصمم .. فاألرواح جند مجندة.. ربما لم تحدث أي آيمياء بينهم.. و لو آان قابل :
أحد غيرك الحق في ثق أني لم أآن  ألعطي .. رة داد و على فك.. على انه ال يحبني لشخصي 

.ي حبه ليالتحدث عن خالد أو في التشكيك ف  
 

 أن أضع يواجب الذي تمنحيه لي و لكن ألني أجد أن من الحقأنا ال أتحدثك معك ألني سعيد بهذا :
من واجبي آأب .. الكفاح و التباين االجتماعي و الثقافي يديك ترجمة واقعية لكلمة الفقر وبين 

 ينظر سوى إزاحة أي غشاوة تجعلك تصدقين من يدعي بأنه يريدك لشخصك و يحبك لذاتك و ال
لروحك الشفافة، ألنك مستقبال ستلمسين ضغوط أدبية وأحيانًا ال عالقة لها باألدب لدفعك لمسيرة 

.التنازالت  
!عقد التنازالت  

أنا أريدك نسخة من الحاجة في البيت و لكن خطوة بخطوة و سنة :  فال تتوقعي أن يقولها صراحة
:لتنازالتبسنة قد يطلب تنازل بعقبه تناول و ينفرط عقد ا  

"هو أنا منتظر منك و من شغلك مليم " تنازل عن مستقبلك العملي بدعوى *  
.تنازل عن رغبتك في استكمال تعليمك بدعوى مش محتاجين لمزيد من الشهادات*   
.تناول عن هواياتك و طموحاتك*   
لزوج أو تنازل عن أي احتياج أو رغبة إذا لم يكن هذا االحتياج يتناغم مع صميم احتياجات ا *

ما سيجعلك تنظرين في المرآة في يوم من األيام لتجدي نفسك و قد دفنت ثلثي عمرك .. طموحاته 
 آيلو ترتدي جالبية فضفاضة 130سيدة سمينة تزن .. في المطبخ و قد أصبحت تشبهين حماتك

 ينادونها بالحاجة ست أم خالد ! مسخ إنساني ..حتى انك بالكاد ستتعرفين على بقايا شخصك!!
"فن الوضع و الهبد "   

فأنا سأضع ين يديك .. رفض اقترانك بشاب فقير متواضع الحالأ ال و ألؤآد لك أنني: و أضاف
" فن الوضع و الهبد " حقيقة انه وارد جدا أن تتزوجي شاب غني قد تضعه األيام و هي تجيد

ما أن تدخلين المنزل .. أو قد تقترني بإنسان ثري و لكنه شحيح و مدمن بخل.. فيفتقر بعد ثراء 
و ادخلي على " عشان ما يتوسخش"مشي غيري لبس الخروج إ: تسمعيه يشخط فيك قائال
!المطبخ حضري العشاء  

 
"!!الجيش قال لك تصرف"   

 
"  أوض 6و عايز "إنسان ثراؤه لن يمنعه من مطالبتك بشراء آل مستلزمات بيت الزوجية 

"!مودرن هوم"والعفش عايزه آله من   
بل سيبخل عليك حتى بكلمة ثناء أو .. لن يرحمك بخادمة تعينك.. يضا مهما أؤتي من ثراء و هذا أ

 يشتري - أجارك اهللا -ف شهري ألن البخيل تقدير و ال تتوقعي من أمثاله أن يمنحك أي مصرو
روحي توظفي و اصرفي على نفسك و إن لم "! الجيش قالك تصرف" طلبات البيت مرة شهريًا و

على أن هذه النوعية ال  تتنازل عن أنها رغم أنف الجميع بمائة .. فستلمسينها فعًاليقلها قوًال 
!! رجل و إن آان عاجب   

و إال ستلعنك المالئكة حتى شمال شمال .. عليك أن تسمعي آالمه بأمر الشرع  يمين يمين و
! فالطالق عند هؤالء أوفر.. إما إنفاق و إما طالق.. أما موضوع !  يرضى  
..تزوجين إنسان مثقف ليبرالي متفهم و يدفعك للنجاح لكنه مزدوج يطلع عينكو قد ت  



مزدوج؟ تقصد إيه داد؟:  
!شاذ يا نيهال.. أعتقد أنت فاهمة .. عميل مزدوج :   
طب لحظة .. دي تبقى مصيبة و إيه آمان.. حرام عليك داد "! جاي، هوموساآشيال"اوه داد : 

.سخنألن الكالم " هاجيب أورنج جوس"داد   
و لكن أنا واجبي أن أتقصى و أسال .. آل هذه األمور واردة " أنا جايبك أهذر معك"يا بنتي هو  : 

لكن هناك .. و واجبي أيضا أن تتأآدي أن والدك لن يرضى لك بأي إنسان ثري آان أو فقير 
ع  و أقسم أني ال أريد زوج ثري و لكن أتمنى لك إنسان يناسبك و يتناسب م..اعتبارات أهم

فهل تعتقدي إني أوافق أن تقترني بابن شعبان عبد .. وضعك من الناحية االجتماعية و الثقافية
 و  فقطبالمال و الثراء من جدودك؟ المسألة ال تتعلق الرحيم أو سعد الصغير مع أنهم أغني مني و

  فهل من"أصهار"رض أن يطلق عليهم الحقا لكن بوضع اجتماعي و ثقافي لعائلتين من المفت
هي ممكن تنصهر بنت ! الممكن أن ينصهر الدوم مع المانجو آما ينصهر السمن مع العسل؟

!المهندس مع بن المكوجي؟  
 

!!!!ي لواء مصريساوالعسكري القطري ي  
 

.. أوفر داد.. أوفر .. ال زيادة آده.. حضرتك مش عاجبك حد خالص.. أف أف أف.. أوه داد : 
حضرتك أصلك مش .. شان أحضره و أفصله لكحضرتك عايز عريس نوعه إيه بالضبط ع

!!مش آدة؟..  بأقل من سفير أو لواء ليهترضى  
و قد أغفر لك .. و متوقع من ابنتي أن تعاملني باحترام أشد.. أنا والدك و أعاملك بكل احترام:
لكني لن أغفر لنفسي تقصيري معك .. عل ربنا يغفرها لك ويمحوها من آتابك.. "أف.. أف.. أف"

ثقي إني لست حمل آلمة عتاب من ربنا يوم القيامة إذا وقفت بين يديه و عاتبني أو قال لي و .. 
أنا وهبتك نيهال طفلة و متعتك بها صغيرة وغرست فيك حبها بالغريزة و ليس بإرادتك : سبحانه

و وضعتها في صلبك ووضعتك راع عليها وأنت لم تحتملها مراهقة و لم تحتمل تأففها و قسوت 
.و ترآتها تتزوج ممن ليس آفئ لها.. و لم ترع رعيتك آما يجب عليها   

".. وخداني على أد عقلي" لذلك فقط سأتحمل منك روح الدعابة الثقيلة التي تحدثيني بها و آأنك 
أنا ال أناقش معك مسألة فقر أو ثراء، و لكني بصدد بحث مدى قدرتك .. آرر نفسيأو أرجع و 

خيليها  و ال تتلم تعتديها مع أوضاع اجتماعية أنت  لم تعيشيها و على تحقيق التأقلم و التوافق
و .. بنتي و لكني أبحث عن إنسان يصونهاو ال أريد عريس تفصيل إل.. رغم أنها بيئة ال تناسبك

و ال أبحث عن .. تم بالشكليات على حساب الجوهر بالمناسبة و ألثبت لك أني ال أه
بنتي أن تتزوج بعسكري قطري على أن تقترن بلواء إلأحب أؤآد لك أني قد أفضل ..المناصب
ألن أي عسكري أو حتى شاويش قطري يعيش في مستوى اجتماعي و ثقافي و .. مصري

 يقف في الشارع و أنظري إلى أي عسكري مرور.. حضاري  أآبر بكثير من اللواء في مصر 
قيه العميد أو اللواء في مصر من آالمي فهو يالقي احترام و تقدير أآثر مما يالالقطري لتـتأآدي 

!! 
 

 الصيانة اإلنسانية
 



ي  يا دادلكن أنا متأآدة..  تأثرت بكالمك أنا آده فعال.. حضرتك قلبتها جد آده ليه .. سوري داد:
في " هأشيلك"أنا هأصونك يا نيهال و : هو بنفسه قال لي..مش آالمي .. أن خالد هيصوني 

.أنا عيني دمعت دادو..عيني  
أنا أقلك آيف .. عن مفهومك للصيانة اإلنسانيةبس  ودي أستفسر.. عظيم جدًا .. تدمععينك : 

 يصون الرجل زوجته؟
آم مرة خرجتما سويا و الناس آانوا فاآرين إن هالة أختك الكبيرة أو خالتك .. أنظري إلى والدتك

 الصغيرة و ليست أمك؟
صنتها .. لعملها بعدما أنجبتكم بسنتين هالة عندما أحبت أن تعود .. الصيانة ليست وعد أو آالم 

.. بشراء سيارة لها و صنتها عندما بحثت لها عن أآثر من فرصة عمل آي ال تبخس في الراتب 
ة واستكملنا دراستنا العليا بتقسيم وقت المذاآر.. ثم صنتها عندما فكرت في استكمال دراستها

البيت ثم صنتها حينما استقدمت لها  باءمن أع الة عندما آنت أقوم معها بالكثيرو صنت ه..سويا
صنت آرامتها فلم أضغط عليها أنا صنت زوجتي و.. زاد علينا العبء بعد اإلنجابخادمة  بعدما

صنت زوجتي عندما لم أجبرها بزيارة .. بالتودد لمن يسيئون إليها حتى لو آانوا اقرب الناس لي
شريت لها آل ما كرت في مستقبلها و زوجتي عندما فصنت..من يسيء معاملتها أو يتجاهلها 

.. مالي و أوالدي آما أنها أيضا صانتني في عرضي و..أستطيع شراؤه دون أن تطلب مني 
.. صانتني آونها واضحة و صريحة و مريحة .. غزيرة المشاعر.. صانتني ألنها قليلة الشكوى 

لحزن و حتى عند أي صانتني ألنها تكبر معي و تحاول أن تعدو معي و تفرح لي و تشارآني ا
.تظل تحافظ على صورتي شكوني و ال تهجوني لعائلتي وال ت.. خالف بيننا   

لما ال تتوقع من خالد أن يصونني هو أيضًا إذا تحسنت أوضاعه؟.... دادي :   
هل تعتقدي أن والدته " اتعملهم صيانة ؟"هل هذا منظر أشخاص .. أنظري إلى والده و والدته: 

! في بداية زواجها؟ هل تعتقدي أن والده آان بهذا البؤس؟آانت بهذا المنظر  
.مختلفين تماما.. أنا شفت صور ألنكل و تانت زمان .. ال داد:   

 
ً"أنت تختار"   

و قد تتحسن أوضاع خالد في يوم من األيام و قد .. أنا على يقين أن دوام الحال من المحال :
و قد تفاجئين أنه قد .. ة خارج نطاق أولوياتهيصادف وفرة مالية الحقة و لكن ستبقى أنت آزوج

 لن لكنه..  عجل شهريًا يوزعه على الفقراء والمساآين يبني زاوية أو جامع و يكفل أيتام و يذبح
لمساعدتك و إنسي يا نيهال انك قد " ناني "يفكر في شراء سيارة لك و لن يوافق على استقدام 

ء في قضاء أسبوعين في ماليزيا أو أسبوع في تجرئين على مفاتحته في موضوع رغبة األبنا
في بلطيم عشان "  عشة"لد هيأجر لك أنت و الحاجة ست أم خا "و أخره.."آاناري ايالند"

.. و فرضا لو أردت أنت أن يكون لك أياد بيضاء على أي فقير أو محتاج من عائلتك " المصييف
و مش معقول آده .. ملي حاجة للزمن أنت الزم تع" فلن يستحسن هذا العمل و لن يراه محمدة و 

هل ستتحملين يا نيهال ازدواجية المعايير في التعامل؟"   
 

لذا فلن أعطه .. لكن ال يستطيع أحد أن يرقص التانجو وحده.. لن أحتمل ازدواجية المعايير دادال: 
متها آان شعار حملة خير آبيرة أقا.. لكن موضوع التنازل عن بعض متطلبات الحياة ..  فرصة

آانت أآثر فقرة أعجبتني في آل ما .. و بصراحة يا دادي" أنت تختار" إمارة دبي تحت عنوان
" شدتني أآثر من مسلسل "أنت تختار " لدرجة أن إعالنات .. عرضته الفضائيات في رمضان



أني لذلك يا داد فأنا أشعر"!..  نوناحمادة عزو و ماما"لتيم حسن و مسلسل " الملك فاروق 
. أن أختار و الموضوع ليس قهري آما تعتقدأستطيع  

آما أريد .. ختيار بل هو من سيختار لن تستطيعي ألنك لن تكوني من يقوم باإل" يتهيأ لك" ال : 
أن أعرف لكن هل ستتأقلمين مع بيئة أهل خالد التي ترعب البنت إذا تأخرت في اإلنجاب و تحملها 

 بين أبناؤك و المجاهرة بحب ابنك أآثر من بنتك، هل ستتحملين عقد مقارنات المسؤولية وحدها؟
 أو تفضيل من يشبه خالد أآثر ممن يشبهك؟

للبيت ألنك تحبين الموسيقى، هل تعتقدي أنه " ساوند سيستم" و لنفرض أنك طلبت شراء 
 سيوافق؟ 

ألنه يحب الموسيقى.. أعتقد سيرحب :  
.ضيبل سيرفض بعد اتهامك بأنك آل اللي هامك الكالم الفا:   

التي " حريقة السجائر"أما هو..فسيدعي أنه يجلب السرطان.. يف أما إذا أردت شراء مايكروي
فهذا ما سيجد له ألف مبرر "  تكبير دماغ"الذي يحبه و يشتريه ب"الجانك فوود "يدمنها و

.لالستمرار في شراؤه و تناوله  
 4" او ال " الشاهين"او " انيماتو" العشاء في تناول عيد زواج و تمنيت اإذا مر عليكمو 

و بعدين ما أنا مالي لك .. آله إال أآل المطاعم.. ال ال ال :" ستسمعين.. على سبيل المثال" سيزون
ما ..حتة الفخدة المرمية في الفريزر" تبلتي "و بعدين و ماله لو قمتي .. غيرش البطر.. الثالجة 

"!!أيوووه..  آدههو في إحتفال أحلى من.. ال حد سأل فيهاو ..بقالها شهر  
 أو يشعر بك إذا عانيت -د ل خا- يتفهمأنه من الصعوبة بمكان أن  - يا نيهال- و بعدين أنت مدرآة

" يوبيزيتأ"و أمراض مثل  الأو ما بعد الوالدة أثل أإلآتئاب سواء المصاحب للحمل من أمراض م
توقعي منه أي نوع من فال ت.. و قد يدرجك في مصاف العتوهات .. أو الفصام أو أي مرض نفسي

.. بل قد يخجل من مرضك.. المساندة او الدعم النفسي او المشارآة الواجدانية او حتى التعاطف 
  األمراض بدءًا أنك قد تكوني محظوظة لو أصبت بأي نوع من أنواع- يا نيهال-لكن أعترف لك 

ففي هذه الحالة .. ليف الكبدياو التلألورام السرطانية أو الفشل الكلوي  من النزلة الشعبية وصوًال
بل قد .. حاسيس المشارآة أمام و رجل مفعم بمشاعر الود و ستجدين خالد قد تحول إلى فارس ه

ألن هذه البيئة ال تعترف .. آبر رعاية طبية لك أعي و يعمل آل ما في وسعه لتوفير يسعى آل الس
!!!سوى بأمراض بعينها  

و إذا طلبت أن يدخل أبناؤك مدرسة أجنبية راقية، فستتهمين" بالتفرنج" بينما هو.. ربما يقترح 
" ما آل الوزراء متخرجين من..و ماله التعليم الحكومي: "أن يدخلهم تعليم أزهري و يسمعك

"!األورمان ثانوية بنين "و"الخديوية" و"السعيدية  
تسائالً فر زفرة استهجان قوية مو إذا أراد أبناءك أن يستكملوا دراستهم في الخارج فسيز

خضر و بهدلة العيال و حواالت رايحة و تذاآر عودة و مصاريف باأل" الشحططة"وليه : ستنكارإب
الشهادات اليومين دول .. بالك أنت".. األشية معدن"و ما آلنا أخدنا الدبلون و بعدين .. و اليورو

 و بعدين شكلك ..عنتظرة فاضية  غيرش أنت غاوية..بيشتروها من الهند بالكيلو و ما لهاش لزوم
!؟"هم قطط يا ولية .. عايزة تصربي العيال   

"!!وتش يور يوردز" داد!! ولية:   
فهم يدرسون للحصول على ..  ال قيمة للعلم عندها بدون الشهادات.. هذه الفئات،حبيبتي: 

.لقضية السعي للعلما آانت الشهادات تشتري فال قيمة الشهادات و إذ  
فترآت العمل .. إنك انسجمت و انصهرت في حياتك آما رسمها لك.. وبشكل عام و إذا فرضنًا 

للتفرغ له وهجرت أصحابك ألنه لم يعد لديك الوقت و صرفت نظر عن الماجستير ألن لديه 
أولويات أخرى أبدى في حياته و مكثت نصف عمرك في المطبخ و قد تغير مظهرك فلم تعودي 



المصروف الذي يهدد بمنعه أو  يمنع عنك أنت و أصبحت تتوددين إليه عقب آل خالف آي ال
 أردت أن تشتري هدية لوالدتك في عيد ي ماذا سوف تفعلين إذا مافهل يمكنك أن تخبرين.. منحه

 ميالدها ؟
ترف لألغنياء فقط.. 6ستمارة إ  

 
..  دوالر لشراء هدية لمام300ال إذا وصل الموضوع أني لن يكن في جيبي .. مش عارفة داد: 

!رحم أو أخلعه في هذه الحالةأ الطالق أصل.. ب االنفصالبص دادي أطل  
 

و هل تعتقدي إن واحدة مفلسة ولديها خمسة أطفال مثًال و بدون عمل و طبعا شكلها سيكون :
 هل تعتقدي أن حالة بهذا "آارير علمي"ها متوفين و بدون و قد يكون أهل"مبعجر" و" متفشكل"

ار حل الطالق البغيض؟الوضع سيكون لها ترف اإلقدام على اختي  
أو يعطيك " نا مالي هي أميأ:" إما سيقول لك.. أنت و حظك .. ال أنا أقلك السيناريو الحقيقي

أما إذا اضطررت لمجاملة أحد من .. أبقى انزلي اشتري لها حاجة و تتحسب جميلة عليكفلوس و
و بعدين .. مضضمش هنخلص بقه أو يعطيك على : أو يقول لك" يصهين"عائلتك قد تزوج فإما 

يمر العمر و يذهب الشباب و معه الجمال و الصبا والصحة و يظهر عليك أمارات العجز ..  
فيعطيك استمارة 6  لو لم تكوني أنجبت و المجتمع يعطيه الحق" ما أصله صبر عليها آثير.. لكن 

!متكيترآك في البيت عايشة بلق - فألجل خاطرهم -أو لو آان عندك أوالد " عت عقيمةطل  
!؟ليه مصور ارتباطي بخالد أنه سيجعلني في وضع مهين.. دادي :  

 تجرع اإلهانة يعرفك على الهواااااااان
 ال يضع اإلنسان فقط في وضع مهين بل يجعله يتعرف على - يا نيهال-ألن تكرار تجرع اإلهانة : 

!معنى الهوااااان  
الزم " سمح له أن يشخط في زوجته هوان عندما تعتادين على سماع السباب من إنسان بيئته ت*

"!في رجلي" جزمة"تفهمي إنك   
ثم ترين نظرات .. هوان عندما تتغاضي عن مجاهرته بإهمالك و إهمال عائلتك في أي مناسبة  *

!إلى متى تتحملين و تحملينا فوق طاقتنا: اإلشفاق أو التساؤل  
.. حات ستقابل دائما بالرفضهوان عندما تشعرين إنك بال خيارات وبال قدرة على طرح مقتر*  
تستخدمين نفس .. هوان حينما تشعرين أنك بدأت تشبهين هذه البيئة اللئيمة السقيمة العفنة*

!أساليبهالين بذات طريقتها و تستخدمين نفس مفرادتها و تأآ  
هوان عندما تفقدين آل مقوماتك من جمال و صبا و وظيفة و مال و ممتلكات و أهل و تكوني  *

ف وعند أي خال.. األمراض و توقنين في أعماقك أنه ال فرصة لك الحقا مع أي إنسانحبلي ب
"!!!3 أنت طالق و بال..عايزة إيه ؟ تطلقي: "يصيح فيك  

ألن خالد من .. مرات 6 أم 5.. هوان حينما ال تتذآرين عدد المرات التي أوقع فيها يمين الطالق*
بارك أو إلج! ديق أن يقبل دعوته على سيجارةوسط متمرس على الحلف بالطالق سواء إلجبار ص

على عدم زيارة اهلك أو أو.. ثم سيهيج و يثور.. و بعدها تقومين أنت باالتصال بأي شيخ 
ال طالق في : فيقول لك..  تسمح لك باالستمرار في هذا الحرام فتوة تفصيلالستنطاق 

!! الطالق على أمهعلمًا بأنه سيكون في قمة وعيه بدليل أنه لم يرم يمين!!إغالق  
..انه عصبي و تعبان و من سب دينه بدعوى الدين هوان عندما تتعاملين مع إنسان يسب  *  

!!! مرات سمعت فيهم خالد يسب بالدين 3 فقط هم..ك داد حرام علي:قاطعته   
!!آنت ظالمه.. أشكرك ألنك وضحتي لي الموضوع .. اهللا يطمئن قلبك .. فقط ثالث مرات:   



  
! "ال مؤاخذة" أحفاد فراعنة و أبناء ..المصريون  

 
 تدرك أن التنازالت و  بدأتأنهاتمرار نيهال في الجدل إال أنه قد بدا من صوتها  و رغم اس

و فكرت آثيرًا خاصة عندما قال .. التضحيات ال تتعلق بها وحدها بل ستمتد إلى أبنائها و عائلتها
لها والدها: أرجوك - يا نيهال- ال تتوقعي أن يقدر أبناؤك ما أقدمت عليه من تضحيات ألنهم هم 
من سيدفعون ثمنها.. بل قد تفاجئين بهم يتساءلون: و لما اخترت الطريق الصعب؟ أن الرسول 

!!ما خير بين شيئين إال اختار أيسرهما) ص(  
أنهم أحفاد بشوات و فراعنة و .. بما يشعر به المصريون آل يوم أن يشعر أبنائك هل تتحملين

يعيشون في بلد تعاني من قذارة شوارع و قبح معماري و "  ال مؤاخذة"  جهابذة لكنهم أبناء ناس
لكن ..  و سوء أوضاع سياسية و آارثة تعليميةي و ضياع أسري و فقر اجتماعيتخلف حضار

!! قلبها طيب أضاعتهم و خيبت أملهم؟"عشان"مصر أمهم و أم الدنيا   
  

"!!خالص عرفنا إنك آنت بنت ناس"  
ألن يطلب منك أبناؤك أن تكفي عن الحديث عن حياتك الماضية الرائعة وعن رحالتك المرفهة و *

تينا وقرفتينا في آفايا بقه فإل:" عن األماآن التي آنت ترتاديها و عن وعن؟ و ممكن تسمعي
"!!!عرفنا إنك آنت بنت ناس خالص.. عيشتنا  

ن المفترض أنهم يحملون آلتا جنسيتهما؟ بيت ألن يخجلوا من الهوة التي تفصلهم بين عالمين م *
!عريق و أخر سحيق  

ألن يستفزهم أن أمهم بإساءتها لالختيار قد جعلتهم يعانون يوميا من سوء أوضاع معيشية قل *
  منها بسالم و بدون عقد نفسية؟ أحدمن ينجو

 الصورة بكل تفاصيلها
عارفة يا إيمان لو في أب آهذا الرجل عند " طأطان" لتوضيح الصورة بكل تفاصيلها ألبنائه.. 

..أعتقد أنه آان سيؤدي إلى تراجع جنوح البنات في التشبث بما ليس في مصلحتهن  
مش آانت قلت أيضا؟" أبو ورقة "  تفتكري يا إيمان مش آانت نسبة الزنا العرفي   

هوم هل متصورة مدى طول بال هذا الرجل مع ابنته و سعة صدره معها و محاولته لتصحيح مف
 التوافق الضروري بين المقبلين على الزواج؟

  
بتسريحة ..  الرجل أآد البنته أن خالد أحبها هكذا بمستواها االجتماعي و المادي و الثقافي 

بالسائق الذي يوصلها آل يوم إلى .. الذي لونت به خصالته" بالهاي اليت البالتيني" شعرها و
..الجامعة  

نه سيلمح انه يحب آل شيء طبيعي و ال يحب المساحيق وأراهنك يا نيهال ا: لكنه أضاف  
قد يخبرك أنه يدعي لك بالهداية آما انه .. بالمرة و يريد من زوجته أن تكون بسيطة" المكياج" 
مدمن غيبة و و.. خالد ال يصلي إال على النبي علمًا بأن " تتحجبي أو تلبسي النقاب" يا ريت"و

نهش في أعراض الناس و تنابذ باأللقاب غير أنه يدخن متخصص سخرية و استهزاء بالخلق و 
!الشيشة   

خالد  طلع آل الحجات الوحشة دي .. ؟ لكنكيا داد هو في حد آلمني عن الموضوع الحجاب مثل: 
استنتاج ده؟..  



: و بعدين تعالي هنا قولي لي.. ال هذا سؤال و تقصي و معلومات وصلت لي عنه يا حبيبتي : 
؟" أسباير" في " جرووف"وال " السلسا" بدأت دروس أنت قلت لخالد إنك  

أممم؟. .داد " أآتشلي: "   
إيه خالص بقينا نستعر من السلسا؟:   
لكن أصل حصل .. الموضوع مش إني أتنكر لحبي لدراسة السالسا ! ..  دي يا داد؟" نستعر"إيه" 

...هاهاهاها.. ألني لما قلت لخالد أني بدأت دروس السلسا " ميس أندرستانديج "   
؟ضحكيني معك.. إيه إيه :  
ى دروس في الطبخ علشان مبدأت تتعل.. يا حبيبتي يا نوني : خالد قال لي.. بصراحة يا داد : 

ت أو خفت طبعا  أحرجية و أنا  مسكت نفسي من الضحك بالعاف..فبيني و بينك داد .. خاطري
"  آالسيزالدانسيج" ست أجن" و حضرتك عارف انه" !! دانسيج" أحرجه و اقله إنها دروس

!!حتى لو آانت دروس خاصة للبنات فقط  
هاهاهاه:  
صراحةنت بتضحك ضحكت الجميلة دي و بأخلينا ننهي المناقشة و.. بص بقه .. أخيرًا ضحكت :  

"السموآد سالمون "فتعالى نلحق حاجة من ".. أي أم ستارفينج  "   
آلي أنت.. ما ليش نفس يا نيهال :   

 ما - يا آاميال–و عشان خاطري " ساليس شيز آيك صغنونة" هاجيبلك ..طب بص .. آده:" 
"تكسفنيش  

!!صحيح رب منصت و القلب في صمم..  ال حول و ال قوة إال باهللا :   
: إيمان  

 أنا أود أن  تتحدثي بهذا األسلوب مع رنا.. نفسي تدخلي معها في عمق التفاصيل .. ألن أنكل 
نت الصديقة و قريبة منها في العمر و نفس البيئة، فيجب إعطاء مسافر و تانت عندها ظروفها وأ

.رنا فرصة لتفكر عن رؤية منطقية عوضا أن تضلل عاطفيا  
 أنا تأثرت جدا بهذا األب ألنه استمر أيام و شهور ال  يكل و ال يمل و يستخدم آل الوسائل ال 

ا تدرك حقيقة ما تقدم عليه فأنار ليثني ابنته عن قبول الزواج من شاب أحبته و لكن للتأآد من أنه
.لها الطريق لتبصر المنعطفات الخفية في دروب مستقبلها  

:بصراحة يا ايمي  
ما لبث أن تحول إلى تأثر مما لمسته من ..آان لمجرد الفضول .. عندما طلبت من هالة الشريط

أنا بكيت يا ..صدق الرجل و قهره على ابنته خاصة عندما أخبرها أنه يخاف من معاتبة ربنا له 
إيمان عندما طلب منها التوقف عن التأفف في وجهه إال أنه يسامحها و ال يسامح نفسه إذا ما 

.قصر معها  
تأثرت عندما آرر نفسه أآثر من مرة ليؤآد لها انه ال يعارض الزيجة بقدر ما يشعر بواجبه أن 

ماج في هذه البيئة الجديدة لتفكر ما إذا آانت قادرة على االند.. يوضح لها ما هي مقدمة عليه
بوسائل مواصالتها و طريقة آالمها ومشاآلها و الوسط االجتماعي المحيط و وسائل المجاملة في 
الفرح و الحزن و حذرها من مشكالت قد تطرأ تكون خارج عن إرادتها آتأخر الحمل ما سيجعلها 

الزم تشوفيلك " أو" دي حتى المغتصبة تلد"دي طلعت عقيمة  " عرضة لتعليقات من شاآلة 
"!عالج لحسن دي بقت حاجة تقرف  

"!ما خالش" الرجل تحدث في آل شيء   



و آنت ..و بعيدا عن انبهاري بوالد نيهال إال أنني آنت أتطلع لمعرفة موقف مدام هالة والدتها 
 أنا آلمتها آثير و هي اللي في دماغها في دماغها و ال أريد" و نظام.. أخشى أن تكون تقليدية 

!!على أوالده اليومين دولهو حد يقدر . . الضغط عليها  
لكن مدام هالة آانت متفقة مع زوجها و مؤيداه لكنها آانت تتظاهر أنها ألين لتتمكن من سماع آل 

.ما في جعبة ابنتها  
: إيمي  

و طلبت نيهال فرصة لمزيد ..  إلى اآلن الموضوع لم يتم و لم ينته و لكنه تم تأجيله إلشعار آخر
:من الوقت للتفكير و أنا عن نفسي عرضت على مدام هالة أن أخذ نيهال في زيارة ألآثر من بيت  

و آانت تتمتع بجمال شرقي ..انت أجمل أخواتها على اإلطالق آ..  زيارة بيت إحدى قريباتي 
أنثوي مع بشرة أوروبية و شعر آستنائي مسترسل طويل ناعم بحرآة تضفي عليه حياة، أما 

والفتاة آانت ابنة لرجل أعمال " نورا"من األخر تشبه الممثلة المعتزلة " شيق ممتلئ جسمها فر
 فرنسا في آبير و ثري و آانت متفوقة في دراستها بشكل ملحوظ و آانت يتاح لها أن تسافر إلى

تزوجت من تاجر دون التحري و..  مات والدها و هي بعد صغيرة إلى أن..الصيف و آانت و آانت
 سوى -يا إيمان- و لم أري قريبتي هذه !سيتحرى و من سيسأ إذا مات راع األسرة؟فمن ..عنه

.. ما آنت ألعرفها.. و اهللا لو آنت قابلتها في أي مكان .. و ال تتخيلي هول ما رأيت.. هذا العام
فقد أجادت األيام معها لعبة الوضع والحط و الهبد .. آل شيء فيها تغير.. تغيرت شكًال و مضمونًا

صار لديها أربع .. إال أنني انهرت عقب خروجي من عندها..  و رغم أنني تماسكت عند لقائها ..
حتى الشكل .. في ظروف معيشية من أصعب ما يكون.. أبناء تعيش معهم في بيت شديد التواضع

!و طبعا القوام لم تعد له قيامة.. حتى األسنان تكسرت.. حتى الشعر راح.. تغير  
. نيهال ترى قريبتي هذه لتعيد حساباتها.. نفسي يا إيمان   

آم أود يا إيمان أن أقوم بترتيب لقاء بين نيهال و إحدى معارفي و هي فتاة مصرية تعيش مع 
هي وعائلتها .. و هذا الزوج  تزوجها ألنها بيضاء و هو شديد السمرة.. زوجها هنا في الدوحة

هي آانت تسكن في .. مدارسال  عائلتهآما أنه لم يدخل أحد منمتعلمين وهو لم يكمل تعلميه 
والدتها موجهة تربوية وهو و هي والدها محاسب ".. السبتية"بينما هو من سكان " الدقي" حي

..والدته ليس لها عالقة بالتربية بينما يعمل والده آسائق  
ا آلمة م في ثاني زيارة للبنت ألسرة زوجها قامت األم بضرب ابنها و زوجته و رمت في وجهه

ا زاراها ثاني أيام العيد و ليس أول يوم و آانت مألنه" السبتية" ي األفظع في قاموس شتائمه
!القطيعة  

 
.. ليستكمل شراء شقة الزوجية " ألفات"اقترض منها قبل الزواج .. أما الزوج فوصولي تطلعي

و عاش  دوالر حتى قلب وجهه أسبوعين 400ما أن علم أن والدها قد منحها .. حتى بعد الزواج 
ما تخديش في .. معلش أصلي متضايق شوية اليومين دول و مزنوق يا حبيبتي" و دور المكتئب

" الرد خسارةالسلف تلف و"خذ المبلغ آامًال و و طبعًا لم يفرد وجهه إال بعد أن أ" هتفرج.. بالك
شهري تب و آله عشان خاطر األوالد، و رغم أن  الرزاق قد من عليه بوظيفة يحصل منها على را

 ريال شهريا 300 إال أنه ال يمنحها سوى -بوساطة من زوجته  -يفوق العشرة آالف ريال 
اه ضروريا و يمتنع عما ال فيشتري ما ير.. آمصروف،و هو المتصرف الوحيد في آل شئون البيت

!!"آفاية إني أنيكي" و  بدمنهيرى   
!رتباطها بخالد ؟ستكمل موضوع ا" أنيكي " لو نيهال سمعت .. تفتكري يا إيمان   

 يحيا الهالل مع الصليب



هربت من أهلها .. آان نفسي يا إيمان أرتب لقاء أخر  لنيهال مع سيدة مسيحية أعرفها 
.. يش معه و أنجبت منه و إلى يومنا هذا تع.. في الصعيد و تزوجت من رجل مسلم أحبته بشدة

فهي ..  هذه المرأة أغرب من األفالمفحياة.. و ثقافيًاأما اجتماعيًا  ..  جيدتعيش في وضع مادي
آما ..  عادت له و ادعت أنها هربت الستكمال تعليمها في الخارج.. بعد أن هربت من والدها 

ادعت أنها تعمل في فرنسا و مقيمة هناك.. و لم يعلم بزواجها غير أخيها الصغير الذي وحده 
..سامحها و لم يترآها  

فرتبت لهم زيارة للصعيد .. ت يوم  مقابلة جدهم المسيحي  ذاأبناء هذه السيدة طلبوا من أمهم
ني أن والدها آان يتعجب  تذآرتها و هي تخبرما آلوال زلت أضحك .. مدعية أنهم أبناء صديقاتها

. األوالد و بينها شدة الشبه الذي يجمع بينمن   
 مسبحتين

 صراع حقيقي مؤلم و تعيش.. هذه السيدة ال زالت في عصمة زوجها المسلم و ال زالت مسيحية
 و الدين يضرب في صميم ..آونهم أبناء زوجين لهما دين مختلف.. يعيش أبنائها صراع أشد 

األم تعيد في شهور ..ة يعيدون في أوقات مختلفلذا فهم .. حياة الناس االجتماعية والثقافية 
  شجرة الكريسماساألم مع األبناء يزينون.. األب مع األبناء وفقا للشهور الهجرية ميالدية و

 وفي رمضان يشترون الفوانيس و في العيد  الصغير الكعك و الغريبة - بامتعاض ظاهر من األب -
األم  تشتري لبناتها قالدات عليها ..و في أعياد الميالد ..  الخروفو في العيد الكبير يذبحون

الصليب أو صورة مرسوم عليها "دالية " شراءصورة الكعبة، بينما يقوم الزوج و األبناء ب
!  العذراء  

 
 هم .. بينما يولي أبنائها وجههم شطر المسجد الحرام في مكة تتجه األم في صالتها نحو القدس

.. داأربعاء و أح يوم و50 أما األم فال تصوم سوى ..يصومون رمضان و اثنين و خميس  
حزنها ألن الكنيسة  الحج إلى مكة و تحدثهم أمهم عن فرحته عقب عودته منيحدثهم والدهم عن 

آما تعرب عن  ..األرثوزوآسية في مصر الزالت ترفض السماح للمسيحيين بالحج إلى القدس
! أسفها أن السعودية تمنعها آمسيحية من دخول مكة لتصاحب زوجها و أبناؤها أثناء الحج  

و أخرى مسبحة وات الخمس آما أنك تجدين في البيت مسبحتين واحدة لمن يسبح عقب الصل
و أنا بنفسي شممت رائحة الزيت المسيحي الذي تشتهر به بيوت األرثوذوآس األقباط ! سيحيةم

آما شممت أيضا رائحة البخور الذي تعبق به حواري الحسين و الذي يحرص األب .. المصريين
.على إشعاله من حين ألخر  

انب سرير صور الكعبة موجودة في أرآان البيت و صورة العذراء تحمل المسيح موجودة بج
!!األم  

 و  بعد أن راح آل الحب!)أي حياة(  آما يحيا الهالل مع الصليب مع زوجهاتحيا هذه السيدة 
 و لم يتبق منها قويطرة واحدة  العظيمةينابيع المشاعر  بال  أمل في العودة و بعدما جفتالوداد 

شياء أخرى آثيرة و  جعلتها تهجر أهلها و أصلها و تاريخها و ألحظة طيشتعيش نادمة على .. 
!جوهرية آانت تود أن تورثها ألبنائها  

:تخيلي يا إيمان  
يا سنين "  و في الغناء بناءفي األ.. هذه السيدة  وزوجها يشترآان في شيئين ال ثالث لهما 

" آفايا حزن يا سنيني.. عمري  
: في يوم من األيام عمرهم ما يغنوا.. و األوالد  رنا و سها و نيهال و آل البنات..نفسي يا إيمان  

آفايا حزن يا سنيني..  يا سنين عمري   



حزانيأاهل خالص راح اللي يست  
  لمي جروحك و آفي الدمع يا عيني
 ردي لي زهرة حياتي و باقي الوانك

 و الحزن ليه بادين في عنواني؟
 و إش ذآرك بالليالي اللي تبكيني؟

و صوت الناي في الحاني؟.. و الجرح األول  
ي عن الذآرى و خللينييا سنين آف  

أشجانك أقوى على حزنك و-أنا-ما عدت   
  فيني- صدق-حزن اللي عايشن حاولت أداري ال

  في وجه خالني- أنا-أحاول أضحكو
 لكن حزن الليالي باين في عيني

أمني نفس يا سنيني و أقول هذي آخر أخزانيو  
يا سنين عمري..  يا سنين عمري  

 آفايا حزن يا سنيني
.قبالتي لنورا و جو و سالمي للعائلة آلها.. و دوشتك.. يا أحلى و أغلى إيمان طولت عليك   

 أختك
 داليا الحديدي
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  قطر-الدوحة
 

 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج .. ر فستعني لك الكثي-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر   هذه الرسائلآثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو 
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
. رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءأن تجمع قريبًا في آتاب على شكلإلى بنفسي        

 وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة 
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك .. عارف من الواقع أبعث بها  ألشخاص و مفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   



إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواأرة نوعا لشخصي و العام فكرة مبتكالذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل ا ال و لكنه..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
حياة و قد تكون تجربة تدوين لواقع  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

آتب بشكل قد اوعند الكتابة لصديقتي .. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. ى عنوان بريد أي قارئعرف آيف حصلت علأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
ائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل الرس

"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
 
 

2008رسائل من الدوحة لعام   
" لْم تـَُعــْد آـَبـِالِديَ"  

" 1"الرسالة   
 

  :مامي
:غاليتي  

..آل عام و أنت حبيبتي  



"أطيب من هيك ما في" و لو أن .. أطيب آل سنة و حضرتك أطيب و  
آان الزم أول رسالة في السنة الجديدة تكون لحضرتك علها تكون سنة حلوة و طيبة ذي المرسلة 

 دون وجودك معنا و وجودنا ادآل هذه األعي تمر  غريب أنلكن ألست معي أنه من ال.. إليها
 من "زعلت"على فكرة أنا ! آريسماس جديد!! عيد أضحى جديد.. يالدي جديدعام م..معك

!نييتي و نس.. العيديةأعطيت محمود و داناحضرتك في عيد الفطر ألنك   
هتفضلي في عيني ت أن:ي وية تقول أن حضرتك آل ش.. و اللي يغيظ  هو أنا آبرت و ال إيه؟

ها ها.. آبرتي.. ساعة العيديةو .. دودي الصغنونة  
اوعي تزعلي مني.. يا مامي أنا باهزر  ☺  

: حبيبتي  
و أحن إليك.. آم أشتاق إليك  

   لخبز أمي  أحن إلى
 و لنساآفيه أمي
  و لبيتزا أمي

  و الحتفاالت أمي
  و لحضن أمي

آتبه شاعر نبطي " اسمه قمة على قمة" نص لكن في.. حضرتك على طول في بالي .. تعرفي 
:أتذآرك خصوصا في األبيات دي" ميحد حمد"آل ما أسمعه بصوت ..أسمه سعيد الفالحي   

هيمن على أرقى الجمال و لمه    
 و جمع ثقافات العالم في تاجه
 قمة على قمة و ذوقه قمة

 ذوق و جمال وغرتين وهاجه
 أهتم من همه و همي همه

جه منهاجهومنهاج قلبي منهي  
 دمه على دمي و دمي دمه

نا طبيب عالجهأوهو الدواء و   
:)أوعي تفتكري أني بأغني عليك يا مامي   

ذهبنا لشراء أبو فروة و الفاآهة و .. د طقوسكيقلحاولنا أمس في ليلة رأس السنة ت.. عارفة
قتك فقررنا عدم يزينها بطري وها يخبزالحلوى و آنا نتوق لتناول البيتزا و لكن هيهات أن نجد من

نتذآر آيف آانت حياتنا و فجلسنا  "..آارفور"أو " اللولو"آما أننا لم نجد أبو فروة في .. الشراء
"!!زمان" ..احتفاالتنا باألعياد في مصر  

"غير"العيد في الغربة   
تحتاج و تصبغ جراحهم بصبغة اليود، لذا فهي .. المغتربين أوجاع ُ تملح  األعياد بعيد عن الوطن

وعادات محاولة التكيف مع أوضاع آما أن . . آبير ليتخطوا هذه األيام بسالممجهود نفسيلى إ
مستجدة في العيد عملية مرهقة .. خاصة بالنسبة ألسر تشعر أنها مضطرة للبعد عن آل ما تحب 

 و من تحب و لسان حالهم يقول: من قال أننا  نغترب لنعيد أو لنفرح؟!
و لألسف فإن نية الفرح مفقودة في قلوب بعض أو آثير من  .. ج لنية يبدو أن العيد عبادة تحتا

المغتربين..أفراد يشعرون أنهم ليسوا في أماآنهم و ليسوا بين أهلهم.. و مع ذلك فعليهم واجب 
أما مشهد شاب وحيد . .آئيبالفرح بينما هم من الداخل على قلب رجل واحد حزين و إظهار 

 مشهد درامي مؤثر ..فهو و بحق"  فود آورت" ا على شيء في أي يتناول فطيرة واقفا أو مستند



من سبب طرده من بالده و .. فيما أو فيمن يفكر؟ ربما يتساءل من دفعه للغربة .. يدفع للتساؤل.. 
أال يستفزه منظر التجمعات العائلية إذا رأي بجانبه أسرة قطرية آاملة تتسامر .. إبعاده عن أحبابه

تمعة؟ أربما يسرح في عالمه القديم حينما آان لديه بيت فسيح و أب وأم و أو تقض وقت طيب مج
ربما؟.. أخوة و عزوة يلمسهم عن قرب  

 
أين النخـيُل وأين دفُء الوادي.. أين وجُه بالدي : آم عشُت أسأُل  

غيُر الظـالمِ وصـورِة الجالد.. ي ال شيء يبدو في السَّماِء أماَم  
 

! لحفظ التوازنات النفسيةيات محاولة أخيرةو تبقى عملية اجترار الذآر  
في  و نحتفل  شم النسيمرمضان و نعيد في العيدين و نجتمع في ل فاآرة يا مامي آيف آنا نحضر

س السنة و الكريسماس؟ليلة رأ  
فاآرة لما آنا نربي الخروف و ننزل نرآب  الخروف؟ فاآرة العيديات والضيوف؟فاآرة الزيارات و

" خالص قتلنا الخروف يا مامي" أخبرك بأننا آنت حينما عليه؟ أذآر غيظك   
ذبحنا الخروف: فيكون ردك  

الكالوي و فطار بالكبدة و اإل والكعك والعيد ومالبس الصواريخاألنوار والبمب و وفاآرة الزينات
؟"ة و الرقاق الفخد"الغذاء   

 و نحن في أجازات آان يمر علينا.. أتذآر ديسمبر المصري و حتى األسبوع األول من يناير
.. األرثوذآس الشرقييند للكاثوليك والبروتستانت وأعياد الميالعيد المدرسين ولألعياد بدأ ب

هيصة أعياد و "فالموضوع آان .. عيد الشرطةواالحتفال برأس السنة الميالدية ووصوًال ل
آل سنة و انتم طيبين وو ".. أجازات  

Happy new year, Merry Christmas, Joyeux Noel, Bon Anne            
".عساآم من عواده" ا هنا في الخليج فنقولأم.. آانت العبارات األآثر تداوًال في هذه المناسبات   
من سيرتدي بابا والتحضير للحفالت بغرض فكان .. وحتى عند ذهابنا للمدرسة في بداية ديسمبر

توزيع الهدايا و الحلويات و   وو للترتيب لتزين شجرة الكريسماس و تزيين الفصول؟ أنويل
.للتحضير للحفل  

درسة و صوت التكبيرات و الكنائس في الملكن  صدى صوت أجراس .. و عدت.. أيام جميلة 
 ! في العيدين ال زال يمأل أذاني و جامع عمرو بن العاصفي ساحة جامع مصطفى محمودالتهليل 

ة هذا العام و لكن بشرط عدم رفع على فكرة تم التصريح إلنشاء أول آنيسة في قطر مع بداي
!!"يعني جت على الصلبان" !الصلبان  

 
َوِعَنـاِدي.. ال تـَْسِتبيُح َآَراَمِتي  ..  أْهفـُو ألْرضٍ ال تـَُساوُم َفْرَحِتي  
َوفْرَحِة األْعياِد.. َصَخِب الجـِياِد  .. أْهفـُو أليـَّامٍ تـَـَواَرى ِسْحُرَها  

 
و الصحف بصحفيها . .مريض شاحب قليل المالمح آ..كنه شديد الهدوء و لد جميل تعرفي هنا العي

و آتابها تضج باالحتجاجات بدعوى أن االحتفاالت بالكريسماس و رأس السنة لدى البعض فاقت 
 و آالم .. نحتفل بأعيادنا على استحياء بينماو نحن نجاهر باالحتفال بأعيادهم.. االحتفال بالعيدين 

. ما علينا .."آوبي و بيست" هو .. هو ..  فكرة آل عام يتكرر نفس النقدعلى.. من هذا القبيل  
 

  ..نت نور عينى أ بحبك و..وبحبك وحشتينى



موت  بحبك .. عينيةنت مطلع أدا و  
  حضنك بيت يلقيت غير فا  م..يه لفيتإلفيت اد 
الصوت  بعلو..نا حنيتألك ل وبقو  

 
  مابيمشيش.. بعدك واقفين الوقت فأوآ

مابعدتيش و .. آنت معايا بعدتىوآأنك   
عيشأبتدى أ ب..آونا أمى وزى م أفى دمى حبيبتى و  

 
  !؟يديهإته ببر غمن اختار.. يهإبعدت وآنت هعمل 

وعاش فيا.. ..لكن حبك ده مانسيتهوش  
ةوقريبة  مغبتيش لحظ....ةسف على الغيبأليه هت  

ةحني  محدش عنده آده طيبه و  
 

تى نور عينىن أبحبك و .. وحشتينى وبحبك  
  بحبك موت..نت مطلعه عينيأ دا و

 
:مامي  

هو و.. المغتربينوطن و إنها أغنية للأحاول أقنعه ..و فين.. غنية من آلمات األبكينا.. أنا و ياسر 
عندي شعور أنها من :قلت لياسر .. و أنا بأسمعها ا في يوم المهم أن..مصمم أنها أغنية عاطفية
. آلمات أيمن بهجت قمر  

فتكسي؟بت:   
! إيه التعليق الشاعري ده يا ياسر:  

  !؟الواحد ما يعرفش يهزر مع مراته.. بأهزر يا دودي: 
 دقيقة يشيد بكلمات أيمن بهجت 90 المهم ليلة رأس السنة سمعت معتز الدرمداش في برنامج 

.. طبعا انتشيت فرحًا.. قمر في أخر أغنية قدمها للجاسمي  
"يتربى في عزو"  أغنية هشام عباس-برده -ما هو آتب" :يقوم ياسر يقول  

لكن استكثرها "  جيبتي التايهة.. برافو عليك .. يا جن.. يا ولد :" و أنا هأموت نفسي يقول لي
يرضيك آده يا مامي؟.. علي  

Is this acceptable? 
 

:حبيبتي مامي  
حدى المعارف أل" أو عقيقة" سبوع"  لحضور ألآثر من مناسبة دعيت.. بعد انتهاء العيدقبل و 

و آخر دعوة آانت لتوديع مقيمة مصرية انتهى عقد .. نسائية" ترويقة" وحفلة. .هنا في الدوحة
. عملها هي و زوجها هنا في قطر و ستنتقل لإلقامة في عمان  

حتة "أقصد أنه آان لكن  -تهويللزوم ال" آلها"-و سبحان اهللا وجدت الجالية المصرية آلها هناك
خرى من فلسطين،سوريا، آانت هناك جنسيات أآما .. جميل في ديسمبردفيءيشعرك ب" دين تجمع
!األطفالب..السودان و قليل من قطرالعراق و  

"أآيد له حكمة.. سبحان اهللا ..لماذا لم يكن هذا التجمع في العيد؟ هذا هو العيد "   
ضت العيد أو  آيف ق للحضوريثم بدأت آل واحدة ترو..  الكثيرات تساؤالت و تعليقات قيلت من

!آيف قضى عليها العيد  



 أربع سطور للتمويه
غازي أتذآر آلمة آتبها المفكر السعودي أجدني ..لمجلسلكن قبل ما أقص عليك ما حدث في هذا ا

:جاء فيهم"للتمويه "ربع سطور أفقد ورد في افتتاحية الكتاب" شقة الحرية"القصيبي في روايته   
 

" آان الكاتب في القاهرة في الفترة التي تتحدث عنها الرواية.. و مع ذلك فجميع أبطال هذه 
هي بدورها، قائع المنسوبة إلى أشخاص حقيقيين الوو. .من نسيج الخيالالرواية و جميع أحداثها 

".مضيعة لوقت القارئ الكريمتكون ..أي محاولة للبحث عن الواقع في الخيال و !من صنع الخيال  
 

: أما أنا  فأقول  
"آانت الكاتبة في الدوحة في الفترة التي تتحدث عنها الرسائل،، و لذلك فجميع أبطال هذه 

إلى أشخاص حقيقيين هي والوقائع المنسوبة .. من صميم الواقعالرسائل و جميع أحداثها 
بدورها، محض واقع! و أي محاولة لتهيؤ الخيال في هذا الواقع .. ستكون مضيعة لوقت الجميع! 

 إال، و ألن هذه الرسائل ليست للتشهير بل للعبرة فقط .. فقد امتنعت عن ذآر األسماء.
 

"أم غويلنيا"بيت   
 آانت حي قديم من أحياء الدوحة التي تبعد خمس دقائق من آورنيش  - يا مامي–"أم غويلينا"

أما اليوم فهي أشبه بالسيدة المسنة التي قامت بعشرات العمليات التجميلية  ..الخليج العربي
حتى أصبحت تعرف بالحي أو  ..الحقن بالكوالجينو" و الليفتينج الفيلينج البوتكس و"باستخدام 

أبراج تطورت ببنايات شاهقة وتزينت ووقد تبرجت " أم غويلينا"نرغم أو! ة المتصابي الحية
ن المستأجريطرد  لشابة يافعةت اجديدة بعد قيام مالك العقارات بهدم قديم المباني و تشييد عمار

واستقبال المستأجرين الجدد القادرين على دفع إيجار شهري يبدأ من خمسة .. فقرهم بالقدامى
 من مظاهر ثراء "أم غويلينا"رغم آل ما استجد على و..  شهريا لشقة غرفتين و صالةالف ريالآ
" غويلينا" إال أنها  عجزت عن تغيير اسمها العتيق الذي ال يعرف أحد من هي ،جمال صناعيو

و أ مظهر من مظاهر العيد  للمسلمين  آما أنها الزالت مفتقرة ألي،هي أمها من  وبالتالي
 و باآستان و النيبالين" البتان"ربما ألن اغلب سكانها من الهنود و  ..  أو حتى السيخالمسيحيين

..  وبعض الشوام و المصرييناألندونيسيين  
صاحبه آل .. فلونزا شديد صحوت أول أيام العيد مصابة بفيروس أن.. في هذا الحي حيث نقيم

ود حتى تذآرت طفولتي في لكن ما أن رأيت محم.. أعراضه من رشح و تكسير و صداع وعطس
تذآرت .. تذآرت يوم الرحيل .. تذآرت أغان العيد .. تذآرت آل ما و من اشتاق إليهم.. العيد 

لترويجية عن السياحة تذآرت اإلعالنات ا.. تذآرت الغالء .. العودة في اإلجازة زائرة آاألغراب 
.في مصر لجذب السائحين في فترة األعياد   

 
َوانـْتَهْت ببَعاِدي.. غاَبْت َوِغْبنـَا     .. اْشتـَقـُْت يْوًما أْن تـَعـُوَد بـِالِدي  

قـَْت ِشيًعا بـِكـُلِّ َمَزادَوتـَفـَـرَّ     ..َهِذي ِبالٌد تـَاَجَرْت فـِي ِعْرِضهـَا  
 

. في الشعور بالعيدنيحق ب  أيضاو تذآرت  
)لم يبدو عليه أي تعبير (..النهاردة العيد.. أنت طيب يا حبيبيآل سنة و:   
تو يا مامي سندويتش لبنةعايزة :   



اليوم العيد و هنأآل لحمة و هتاخد عيديتك.. ال يا ميدوس:   
عيديتك؟:   
العيدية و تلبس الجديدة.. أيوة الفلوس:   
توهات فلوس مامي:   
ميدوس آل سنة و أنت طيب يا تفضل:   
آام دول؟:   

آتييير:    
شان أشيل فلوس عيدية ع"فلة" هات محفظة.. طايب:   
اطلب منه عيديةطيب روح لبابي ياسر و:   
بس هيديني؟.. حاضر ماميتو دوللينا.. اهللا.. آمان :  
  آمانتوأنت لك عيديدة و دانة لها عيديدة و مامي..طبعًا:

جميل يا دوللينا.. اهللا:   
  بس األول البس لبس العيد بسرعة عشان تنزل تصلي العيد مع بابي في الجامع:
ترته من مصر أنت اس.. تومامي جديدة يا دا مس.. ال:  
  
ننا آنا قد اشترينا له مالبس من مصر ه مالبس جديدة في العيد ألالحظ أننا لم نشتر ل" األروبة"

  النزول للصالةو طبعا ألني لم أتمكن من.. العيدفي األجازة و لم نسمح له بارتدائها إلى أن يأتي 
ألن  ..رفض اصطحاب محمود معه لحضور صالة العيد في الجامع  بدوره فياسر.. بسبب مرضي 

و أآيد ..  و تعبير لعبي هو اللفظ المهذب المرادف لحاجة صعب جداً..بصراحة محمود لعبي جدا
.تعليق أو نظرة ضيق من المصلين آما لن يحتمل أي ..لن يحتمل أن يجري خلف محمود  

 ريال 1200ألن أثمان الخرفان وصلت ل ..  فأول يوم مضى دون صالة عيد و دون ذبح 
فغالبية المغتربين يقومون بشراء آوبونات لذبح األضاحي في بالد فقيرة مثل .. للخروف الواحد

 ريال 250خروف من  حيث يتراوح سعر آوبون ال..غينيا و النيجر و فلسطين و السودان و مصر
. ريال600و حتى   

فقضينا أول ثالثة أيام في البيت و .. في اليوم الثاني للعيد انتقلت عدوى المرض لياسر و األوالد 
!! عمرك شفتي ناس تأآل في العيد شوربة خضار..يا لمون و عسل و شوربة خضار" هاتك"  

 المهم رابع يوم العيد قررنا مقاومة هذه االنفلونزة الهدامة و نلحق نعيد في أخر يوم للعيد .. 
اشترينا غذاء و ذهبنا ليوم الذي تاله فذهبنا نشوي في مدينة الخور و فرحنا جدا الحمد هللا و ا

و يوم آخر اشترينا .. لتناوله في إحدى حدائق األطفال في مدينة الوآرة و محمود و دانة فرحوا
".الشيراتون"في حديقة  من مطعم البيت الشامي و أآلناهم فطائر و بيتزا  

..أجر و عافية إن شاء اهللا.. و اهللا ما عرفنا ..  سالمتك يا داليا ألف سالمة-  
 

!سجين قطر " السد"بيت   
 

. به موالت و محالت تجارية و مطاعم و فنادق..شارع تجاري و حيوي نوعا..السد يا مامي   
. الحضورة مصرية آانت إحدىو تسكن هذا الحي صديقو هو يتقاطع مع آخر الدائري الثالث   

؟عملتي إيه في العيد..  ها-  
  العمل عمل ربنا-
  ال بجد ؟-



- أبدًا.. هو آان نفسه نسافر مصر نعيد مع العائلة.. لكن هو غير رأيه بخصوص السفر ألن 
مصروفات ل  لخمسة أفراد و هدايا لعائلتين ومجامالت باإلضافةالميزانية ال تسمح بتذاآر طيران

. و عيديات خصوصًا بعد ارتفاع األسعار بدءًا من رغيف العيش و حتى البنزينفي مصرالعيد   
  و بعدين؟-

- و ال قبلين.. هو فكر و قرر أننا الزم نستغل أجازة العيد الكبير – عشرة أيام- و نسافر اإلمارات 
.بري  

...لكن.. حلويات للسفر ات وعصائر وندوتشو أجهز سافر بري جميل نس .. عظيم:  قلت له-  
! ؟ هي فيها لكن-  

- أصل هو رجع في آالمه.. ألن قطر ليس لديها أي منفذ بري سوى مع السعودية.. حتى المنفذ 
و هذا .. اآلن لسيطرة المملكةبعد خضوعه القديم الذي آان يربط بين اإلمارات و قطر تم إغالقه 

السعودية منعًا لعمليات الحج عبر دية بمنع منح تأشيرات المرور  قامت السعو- على بختنا -العام 
غير المشروع بعد أن لوحظ أن عدد آبير من المقيمين في الخليج يحصلون عل تأشيرات عبور 
لمدة يومين، لكنهم يترآون سياراتهم في الرياض و يرآبون األتوبيسات المتجهة لمكة فيؤدون 

أو يبكون في ..  ريال200مناسك الحج السريع و يعودون من حيث أتوا بعد دفع غرامة قدرها 
و النتيجة انه .. ن دفع الغرامات فيعفوهم م"أبو سمرة"  في ذ العبور عند منفتزلل لرجال األمن

آما  قضاء العيد مع األهل في مصرل   ال هو قادر على السفر جوًا.. قطر سجيناآتئب ألنه شعر انه
ارات؟أربعة أيام لتغير جو في اإلم برًا و لو لسفرأنه ممنوع من ا  

عملتي إيه؟..  ها -  
 ألني متأآدة أنه ال هاآتئابحزنه و قمت أتبل الفخدة وترآته في حالة .. الجو آان مكهرب بصراحة-

 حالة تبدأ..  بمجرد ما رآني في المطبخ لكن" أنت طيبآل سنة و" يريد أن يسمع مني حتى 
!الهياج  

فراخ أنا آنت ناوي نشوى .. أصال.. ن قال لك تتبلي الفخدةم:   
  لبكرة و أنا في ديك الساعة لما نشوى فراخ في العيدده أنا تبلتها.. وال يهمك : 
و بعدين؟:   

قب صالة وى عآلمت ماما أعيد عليها بدري ألني متأآدة أنها  ال تنام س..   فرجت من عند ربنا
التحيات سألتنيو بعد السالمات و.. العيد   

هتعملوا إيه في العيد؟:   
  و مش طايق نفسهه مكتئبأصل.. مفيش: 
طب هاتي أعيد عليه:   
يا ماما ما لوش الزمة:   
...ادهوني بس و ما لكيش دعوة:  
 قالت مراتك.. واقل لك إيهو اهللا مش عارفة أشكرك .. واحشنا جدا.. آل سنة وأنت طيب يا حبيبي:

يا .. ممش حاسين بغربة وأنت جنبه جهدك عشان تسعدهم وامل آللي انك شايلهم في عينك وع
يا سالم الواحد طول عمره آان .. ربنا يخليك لهم و لنا يا رب .. بني ما تجيش على نفسك آده 

عوضني بك و .. ما يعرفوش إن ربنا عوضني.. و الناس آانت بتعايرني .. فاآر أن خلفته بنات
صوتك و لكن آان الزم اسمع ..  مش هأطول عليك عشان الدولي..يا اهللا..  ليا ربنا يخليكم..بهم

.أتشكر لهبني الكبير وأعيد علي ا  
..طب.. يعني.. اهللا و.. يا تانت -  
 نفسي  آانأنا..  في العيدهو أنا آلمتك أنكد عليك.. ليه بس آده.. دموعك غالية ..  ال يا حبيبي -

 أسمع منك آل سنة و أنت طيبة يا تانت



    آل سنة و حضرتك طيبة يا ماما-
 صحيح "عقر"طيبة بس ست  مامتك أما.. ملعوبة : نة ثم صرخنا ساد في المجلس صمت السكي-

؟و حصل إيه..   
   الروح فيهالراجل دبت.. حصل سحر.. صل ح-

..األوالد بسرعة و يا اهللاجهز أنا أأنت لبسي البنت و: و قال لي  
  ها ها و بعدين؟-
و اشترينا خروف لمرآزي وو بعد آدة رحنا السوق ااالآتئاب راح و نزلنا صلينا العيد آلنا .. أبدا -

من عينهم من منظر الخرفان واألضحية وحكيت "بتنط "الفرحة و..األوالد مش مصدقين نفسهم 
خلصنا الذبح على و.. صة سيدنا إبراهيم و آبش الفداء وهم مذهولين على مبسوطين لهم  ق

إيه رأيكم نسافر للخور؟:  فقال ..11الساعة    
.. أآلة لذيذةلطان في الخور و آان يوم جميل وذاء في فندق السعزمنا على الغو طبعا موافقين -

 واألجمل انه آان عنده استعداد يتبسط و يعيد.. أصل الفرحة محتاجة لنية أو الستعداد نفسي !
في مدينة آيوتل لأللعاب رغم آره للذهاب و األوالد لعبوا " للسيتي سنتر "ثاني يوم أخذنا  ..المهم

األعياد ألنها تكون أشبه بزحام البشر أثناء السعي بين الصفا و المروة في  في للمراآز التجارية
.طواف اإلفاضة  

عند وصولنا للشمال  و..أننا سنسافر لمدينة الشمالعد لنا مفاجئة و هو ليوم الثالث اخبرنا انه اوا
ال و ال يوجد بها سوى متنزه لألطف غريب و اوجدنا أنها مدينة شبه خالية من السكان و هدؤوه

 و هناك أخبرني أن الشط ..مرآز تجاري لم يتم االنتهاء من إنشاؤه باإلضافة لميناء الشمال
قالو !! المقابل هو البحرين  

و في حالة إتمام ..  مليار دوالر3البحرين بتكلفة رة في مشروع إنشاء جسر بين قطر وعلى فك: 
.ر في اإلجازات بحريةلن نصبح سجناء في قطر و ستفتح نوافذ السف.. هذا المشروع   

يعني بداية مقلقة لكن ختامها مسك..  و اهللا حلو  -  
يطرت عليه و التي  بصراحة أنا سعدت به و بروحه في العيد و بتغلبه على روح االآتئاب التي س-

.   ن سعادتي بالفسح علينا في العيد أآثر مآادت أن تقضي  
وال مكالمة تانت هو لم يتغلب على روح االآتئاب ل..  ال يا حلوة-  
هو  لكن - تقول وال الهوا مهما- تتكلم و تقول و ماما..  يقل أدبه أو يعاند ممكنما آان..  ال ال ال-
 و الصح معروف ..ما آل الكالم متوفر ..  و تغلب على الطاقة السلبية المدمرةان عنده إرادةآ
ما اآلذان يأذن خمس .. ناهي ماما هتقول أو تعرف تقول أآثر من آالم رب و..الغلط معروفو

.. مرات يوميا و في ناس بتسمعه و آأنها من سكان مالطة و القرآن يختم يوميا على الفضائيات 
قد أفلح من زآاها و قد خاب من  "لكن في نفوس نجت ألنه .. و رب منصت و القلب في صمم

 إن الرجالة بتكون و ما ننساش. . عداها على خير- بفضله و آرمه-والمهم أن ربنا ..." دساها
ونفسهم .. و متحملين غصب عن عينهم.. مضغوطة وعل آخرها في الشغل و متبهدلين آخر بهدلة

!  بل و في عقر ديارهم.. ربنا يعافيهم من ذل الغربة، لكن العدو من أمامهم و الجالد من خلفهم 
...فالزم نقدر و الزم نفوت و الزم نعيش  

 
تـَْبُدو أَماِمي صـُوَرةُ الجــَالِد.. وع بـِالِديِفي آـُلِّ ُرآـْنٍ ِمْن ُربـُ  

َحَملـَْت ِسفـَاًحا فـَاْستَباَح الـَواِدي..  لـََمُحوُه ِمْن َزَمنٍ  يَضاجـُِع أْرَضَها  
 

 



!!بمحض تنكيد.. عيد .. بيت مدينة خليفة الشمالية  
 

و .. ةوأم فلسطيني انيألب لبنهي و هذه هي ثاني مرة ألتقي فيها بهذه السيدة -يا مامي - آانت
المنطقة سكنية جميلة و و.. التجاري" الالند مارك"تقطن بمدينة خليفة الشمالية بجانب مجمع

لقطريين سواء ة لمالبس او العجيب أنها ترتدي مالبس مشابه.. هادئة و بعيدة عن وسط الدوحة
لهجاتها و.. العباءة تضعه تحت .. و النقاب الكامل والجلباب المزرآش عباءة الرأس الخارجية أ

لعود والعنبر والبخور الخليجي خليط بين الفلسطيني و اللبناني و مطعمة بخلطة ا.. شامية محببة
اإلضافة لبعض ض المصطلحات الخليجية في آالمه، ببع، معظمنا بدأ يلحظ  بصراحة يا مامي..

!هنديةعربي بطريقة  أو التحدث بال"رابو هندواأل"الكلمات   
 عام وقبل قطر آانت تعيش مع 12قامتها في قطر منذ  تحكي لنا عن بداية إأت المرأةبد..  المهم

د انتهاء عقد عمل زوجها عائلتها في الكويت و قبلها آانت في السعودية التي ستعود لها قريبا بع
.الترحال هو حال معظم الفلسطينيين ألن هذا لم نندهشو.. عدم تمكنه من نقل آفالتهفي قطر و  

بالفرحة؟.. بأي حال عاد إليك العيد ..  لنا   احكي-  
  بل بمحض تنكيد-
... أول القصيدة-  
الزلمة آان مرضان و متعذب و معذبنا معه.. ما تتخيلوا..  يا اهللا-  
  قلبها نكد؟-
فكلمت الماما .. نام .. وعاد .. ضهر لصالة العيد لحاله وما رضي نضهر معه..  هيك اللي صار-

قالت  .. أسكرقبل ما و.. اشتقتلكم و ينعاد عليكم حوال و آيف األ..عادىو .. من شان أعيد عليها
دها و بع..  سنة وانتم سالمين مرته و آلفعيدت ع خيي و ع .. خيك بيريد يحكي معيك:لي الماما 

!!قامت القيامة  
  ليه؟-
؟تصالل اال و آيف لم أستاذنه قبتحكيعم أد ايش صار لك مع من عم تحكي و  : بدأ االستجواب -  
  خيي و مرته عيد عل الماما و ععم بأ.. دخيلك  يا زلمة-
   و ليش هو ما عم يتلفنلك؟-
إيش فيها؟.. يعيد عليم بأتلفن أعيد عالماما و هو طلب يحكيني تعآنت .. يا اهللا..  يا ربي -  
!ى خيك عا حسابي؟ تعيدي ع و ليش-  
كفيإيش ها الحكي؟ دخيلك بي..  شو حسابك و ما حسابك-  
  ال ما بيكفي-

؟آل ها اإلصة من شان حكيي مع خيي  
فهماني منيح؟..  آل ها الحكي  لتعرفي أن في البيت في ِرجال -  
  و هيك المرجلة و ال الولدنة؟-
 بيكلفه ال درهم و ال ريال و لما كي إال بميل ما عم يتصل علا مخيك اللي..  الولدنة هاي لخيك -

! على حساب إمه أو إخته أو زوج إختهتلفنيله فتكون المعايدةينطرك لما ت.. بده يسمع صوتك  
  هاما بدي أسمع.. دخيلك بيكفي..شو آل ها الحكي من شان إصة  مصاري و ما بعرف شو  -

.يهاي شغلة بيني و بين خي.. االصص  
!بس مو عا حسابي..  اصطفلي مع خييك -  
.. ه  و أفتخر في- عا حسابه إذا بدك -يحب إن خيي يعيط علي و يتصل فبإتعتإد إني ما ..  اليك-

تقول عنه هيك زلمة ت وإذا آنت بتنتإده .. بحياتنا بنختارها باألخير هو خيي و في شغالت ما.. لكن



اهللا انه بخير نحنا بعيد و آتر خير .. و هال.. بمشاعرهنه ما يبخل علي بيعنيني باألخير أأنا .. بخيل
ها الزلمة .. و بدي تعرف شغلة .. الدهلى مرته و عا اوصوته و اتطمنت عليه و عوأني سمعتَ 

 لكن بيضل خيي و عا ..بأزعل منه.. هو خيي و باموت و هو خييي و باعيش وخيي و بيضل خي
و  هاي شغلة بيناتنا ..أو ما يتلفنلي  يتلفنلي ..و ما يتصل في و أنت ما خصك يتصل في أ..راسي

 و شرطبس م.. رجال و بيتلفنلي أحيانًا و بيحكيني خيي .. برآي تروق.. أزيدك من الشعر بيت
  !أعطيك خبرية آل ما يتلفن لي 

نه حاول يتلفنلك و انه عمل اللي عليه من شان ينقال إ ها الزملة بيتلفنلك-  
تلفنله إذا بدك وإله : إلللك شغلة .. طلع خيي من راسك.. لعيد  ا نحنا بأول يوم..روق يا عمي  -

.. لما تقابله و .. ما يصيرلييش عم بتعصب علي؟ .. ن أنت معصيب من خيي  لك..ياهاللي بدك إ
! معهتمكدر تفتحِ و ما بتإ.. تأخده باألحضان  

..اوضربه ..  لكن بدك أوضربه ..  معصب ألنك رضيانة-  
!يبقى ليش شاغل حالك؟ ما خصك.. ما عمري اشتكيت لك .. يانة رض..  على اولك-  
  ضبي أغراضك !!! ما خصني-
  على وين؟-
.. غيري أواعيكي وضبي أغراضك و اضهري..  برة الدار-  
  يا ستار و عملتي إيه؟-
  و اهللا ضهرت -
  رحتي  فين؟.. في العيد-
 و ما "ال االه إال أنت سبحانك إني آنت من الظالمين"  رحت عالمسجد و ضليت ببيت ربي أسبح -

! إال عشيي تلفنلي  
؟ يا خبر و بعدين-  
 هدى شوي و الموضوع مرء و ..لكن حمد اهللا.. عصيب و طق حنك  شوية م آان حمد اهللا-

 اتأسفلي
؟ يعني قضيتي عيد حلو-  

- عادي.. تاني يوم العيد طلعنا على بيت حماي و طبخنا و أآلنا .. عادي.. ما آل عام على ها 
الحال .. المشكلة إنه زوجي من الداخل ما انه سعيد .. ما انه رضيان .. ثائر.. و عرفان منيح أن 

!ما حدا يحتمل ثورته غيري  
 

  َسِئَمْت مـِــَن األْجَداِد َوَمقـَابـِر..َراِحلَق َغيُر صـَُراخِ أمـْسٍ لـَْم يْب
َضاَق الزََّماُن بـِثـَْوَرِتي َوِعَناِدي ..   َشيُء َتكـَسََّر ِفي ُعيونـِي َبْعَدَمـا  

 
"هابسك عليها" ..بيت الدفنة   

 
و المعادي فمنطقة الدفنة ترادف الزمالك أ.. امي ما تجدي أي مصري يعيش في الدفنةنادرًا يا م
 برج شبية 150و منذ عامين قامت في هذه المنطقة طفرة عمرانية بعد بناء نحو .. في مصر

مغنيات مصر و الخليج مذيعات واللبنانيات قد أصبن  فكما أن مغنيات الفيديو الكليب ..بأبراج دبي
للحصول على  بعمليات تجميل ووضعن ذات المساحيق قمنحتى أنهن .. نة مزمبعقدة نقص 

!"الدبيي"فإن معظم دول الخليج تجتهد للحصول على اللوك المعماري ..  اللبناني"اللوك"  



آانت منطقة شبه خالية من السكان و لم يكن بها سوى حي الدبلوماسيين  - يا مامي- "الدفنة"و 
ات الشاهقة آرعامرة بأبراج الش" الدفنة "أما اليوم فقد أصبحت.. فة المختلالمكدس بالسفارات

نب إنشاء  إلى جا و المقيمينو فيلل خاصة للقطريين" آومباوندات"آما أن بها مناطق سكنية 
 نجمة المقامة على الخليج 12آبر المشاريع العقارية االستثمارية المشروع اللؤلؤة و هو من أ

.العربي  
 وإذا آان قد انتشر في الفضائيات العربية أآذوبة أن القطريين يتمتعون بأعلى مستوى دخل في 

 لذلك فقد تتعجبي ..غنى في قطرالطبقة األتترآز " الدفنة" أن في- يا مامي-العالم فلك أن تتخيلي
أن واحدة من الحضور المصريات آانت من سكان "الدفنة" و لكنها آانت تعيش مدفونة بالحياة 

 في هذه "الدفنة" أو هكذا تعتقد:
عمل فيك إيه في العيد؟لوني اتاسأ.. رجوآم ما تسألونيش عملتي إيه في العيد أ-  
  مبشرغيرالكالم ..  يا ساتر -
!!طلقت  الحقيقة و من األخر إ-  
!!  في العيد.. يا خبر-  
د واحد في عائلتي لم يتوقع لي الطالقل بدأ من قبل العيد و يمكن ال يوجاص  هو االنف-  
!؟في العيد" حبكت" لكن -  
  نجاني منه الراجل تجنن و أنا ربنا-
  يا ساتر حصل إيه؟-
ففتح وصلة  ..  من الذبيحة يخصص لي جزءليه و ليه طلبت منه.. من يوم الوقفة بدأ الخالف -

!ردح   
!ما أنا ناقص شغل شحاتين.. عيدية يد للعيد و ما تطلبي لبس جد:   
الذبيحة أو لبس جرمت لما أطلب جزء من أنا أ عيدية؟ هو لما أطلبو فيها إيه ..إيه األلفاظ دي:

!للعيد؟  
!هتوديها ألمك؟.. بيحة ليه بعدين عايزة جزء من الذو .. مش أنا .. ال يا ماما اصحي :   
لكن أنا نفسي أوزع .. ثم أن ماما مش محتاجة حاجة منك.. تكلم عدل  لو سمحت .. إيه أمك دي: 

و ال " ما ينبنيش"نت و ماماتك تدبحوا و توزعوا و اشمعنا أ.. صحابيجزء من الدبيحة على أ
!نسيرة من اللحمة  

و " أنتخي" مبكر و أقلها استريحي و  أطلع أمي معاش عايزاني..ال ده أنت يومك مش معدي: 
! هي اللي هتوزعالهانم الصغيرة  

و بعدين أنا طالبة ..  سنة 90دي الحاجة عندها ! يه؟  معاش مبكر إيه؟فيه إ.. حيلك حيلك : 
مني آلمة أو معنى أني عايزة استأثر بالتوزيع لكن أنت " ما طلعش" أوزعه و جزء.. جزء
!بتتلكك  

!أصلك شكلك جيبتي أخرك..  عايزة اسمعها منك.. قوليها آده باتلكك عشان ايه؟:   
حبتني نت عمرك ماتعرف أ:   
نفسي تقولي لي .. معية ديلأل و الذآاء و اهةيه النباإ.. أخيرا فهمتي .. أخيرًا حسيتي.. ااهيا: 

 سبب يخليني أحبك؟
!!للدرجة دي مليان آراهية.. يا ساتر عليك:   
؟؟مش طباعك .. ؟ مش أخالقك ن اللي مالني آراهيةو م:   
.آل ده من العقد اللي عندك:   
يا ..ريحك أنا ها.. ني معقد عشان مريض و ما باخلفشعايزة تقولي أ. . جيبي من األخر ..بصي: 

استحالة آنت أختار واحدة زيك  تكون أم ..ني قادر على اإلنجابهانم أنا لو آان عندي ذرة شك أ



 و رغم ذلك أنا ما !  محسوبة على اإلنسانية بالغلطأنت.. أنت ما تنفعيش تكوني أم .. ألوالدي
.خبتش عليك أني مريض و فهمتك آل حاجة قبل ما نتجوز  

!؟ان تعذبنيامال اتجوزتني ليه؟ عش:   
ول مرة شفتك فيها آان في فرح وآان معك والدك ووالدتك أنا أ..لك للمرة األلف  تمام و بأقولها:  

"تطلع البنت ألمها" فانا بعبطي  قلت .. أمك ست طيبة و مالك  و.. آلهاعائلتكو أخواتك و  
؟لكن خيبت ظنك:   
يك ى الناس ذبيتكبر علس بطريقتك وا شفت حد بيعامل الناده أنا عمري في حياتي م.. يا ريت : 

و مش .. ال بتسمعي نبرة صوتك و أنت بتتكلمي مع أي حد طيب .. لكن أنت مش حاسة بنفسك..  
!! حتى أمك راآباها و مطلعة عينها ..زدراء وأنت بتعاملي مع الناس بتكبر و اشايفة نفسك  

!؟أنا مطلعة عين ماما :   
نت من النوع اللي مش بيحس بنفسه و لألسف مش بيحس بس فعال أ.. ده أنت مورياها الويل: 

!!!غير بنفسه   
؟مي ما تخصكش طالما أنا طيبة معكعالقتي بأ.. تو أنت مالك أن:   

ما فيش راجل في الدنيا عنده ذرة عقل يعدى الموضوع ده.. ال يا حبيبة ماما:    
عمري ما آنت بأطبخ لحد ..إليدك دي دي ده أنا من إيدك.. يه لك أنت إنا عملتأ.. موضوع إيه: 

عمري ما آنت بأخدم حد و .. ما آنت بأنضف البيت و بانضف بيتك عمري ..  لك و طبخت
 دايما ممشية آالمك.. ذن حد و بأستاذنك عمري ما آنت باستأ.. و بأخدم أهلك بأخدمك بنفسي

!طلقنينت بتتلكك علشان تأ! ؟يه اآتر من آدهعايز إ.. ن طول عمري آالمي من رأسيأرغم   
 

ربنا يعطيني آان نفسي .. أقدر أتحملك ا  آان نفسي أن.. عارفة ..  فاهمة غلط أنت.. باتلكك: 
دك زوج طيب ضعيف أعذب فيك بدل ما يقع في إي.. استمر معك عشان تفضلي تحت إيديالقدرة و

 هل عليك أرجو أفمرمطك آان نفسي أقدر أستحمل عشان أ.. ك تعذبي فيه و تطلعي عليه عقد
غاية ما تموتي و لآان نفسي ربنا يصبرني عليك .. هل قطر والخليج آلهحاديث ألمصر و اخليكي أ

!!هم اغضب عليهالال.. ي غاضب عليها شهدك أن يا رب أ:قول لهقف على قبرك و أأ  
!!؟ليه حرام عليك.. ليه  ليه ..يا ستار:   
 يعطي األمان لست ال ..اجل أي ر..و أنت بمخك هل تفتكري أن ممكن راجل.. حرام علي أنا: 

  انه - و البي اماللي رآبها المرسيدس-ترحم أمها و تعاملها معاملة مذرية و مطلعة على أبوها 
!!يحة و بيطلع بالضالينبخيل و إ  

.. بش سيرة بابا أرجوك ما تجي:   
رجله عمرك قعدتي تحت .. عمرك هديتي والدك هدية .. عمرها رحمت أبوها و الهانم .. و اهللا : 

.. سمعته في العائلة آلهاشتكي منه و مبهدلة مش الراجل ده اللي طول عمرك بت..  أو خدمتيه
!؟دلوقتي بس حلي  

!؟ي فيك ديليه القسوة الإ:  
مك و تشخطي في أأنت عارفة أنا مرة شفتك و أنت ب.. نت مش حاسة بنفسكمش قلت لك أ: 
!!ش آالمكنها ما بتسمعفيها  و رميتي الممسحة في وشها ألبتعن  

مانعها من المسح عشان مريضة الدآتورألن ها تضر نفسها أنا منعتها أن:   
 !؟ عمرك غسلتي عنها الصحون!ي أو آنستي عنها األرض؟عمرك مسحت.. والمريضة دي : 

عمرك بوستي !  و أنت تقعدي ملكة في البيت؟..أنا هاطبخ لك الغداء .. عمرك قلتلها ال يا ماما 
؟ عمرك فكرتي نا دافع ثمنهاأ ما اآنش ي رجليها ؟ عمرك عزمتيها على عشوةايدها؟ عمرك بوست



؟ عمرك قعدتي تحت رجليها و - إال آله من فضلة خيرك-تحوشي و تجيبلها هدية قيمة وغالية 
! بتخاف منك وأنت مش حاسةأمري و أنا أنفذ؟ دي.. تمني قلتيلها ا  

 -جبروتك  ب- ده أنت ..حي، تعالي، جيبي،قومي من هنا، رودي الست بحطة ايدك ،اقعدي هنا 
مام أنت ترآبي في العربية في األ.. رفة نومها و منياماها مع أختك في الغرفة الصغيرة محتلية غ

أنت تشتري ..  أآنها شغالة بتجري وراكأنت تمشي في األمام و هي.. في الخلف رامياها و أمك 
الخفيفة و تترآي ليها الغسيل و النشير و وير أنت تعملي المشا.. لوازمك األول و هي في األخر 

لى نفسك انك المسئولة عن البيت و  مطلعة ع األآادة إنكو.. و العزايم الطبيخ و المسح و الكنس 
!! -يا حرام-على آتفك شايلة آل العبء   

أرجوك:   
وجها أنت فاآرة أني ممكن اقتنع أن في إنسانة ممكن تحب أو تحن أو تحترم ز.. أرجوك إيه : 

مي و حترميني ألنك مجبرة على احترانت اأ..اآتر من أمها أو أبوها؟ ده أنا أبقى راجل عبيط 
هل تتخيلي : قلكلكن تعالي أ.. نك مضطرة مجبرة على تقديري و بتسمعي آالمي ألتيني ألنكقدر

 أني آرجل مش ممكن أخاف أني أمرض في يوم من األيام أو اآبر و اعجز و أتحول لفرصة أمامك
!!بوك أو أهلك آلهم؟و أخوك أو أختك أو أ أو تعامليني ذي ما بتعاملي أمك أي فيهاينته  
!ده أنا شيطانة بقه؟ :   
إال دائما مصغراهم و على ..تكلمتي آلمة عدل على أخوك أو أختك أو أهلك أو أصحابكعمرك إ: 

 حتى أعمامك ..وا منك أما أصحابك فبيغار..طول تدعي انك وارثة الحكمة وحدك و الذآاء بانفراد 
 و خالنك اللي بتتباهي بمراآز و مناصب بعضهم و مهمشة و مبتعدة عن الجزء الفقير منهم و

!!قولي فيهم ما قاله مالك في الخمربت  
! مريض- فعال-تعرف أنت إنسان:   
حجي ما تحجي و .. و أنت إيه؟ أنا نفسي تعرفي حاجة.. حلو جدا.. و هو آذلك، أنا مريض: 

عمرات بعدد شعر راسك و خدي دروس في التجويد على قد ما تقدري و احفظي لك خمس إعملي 
و .. نت عايزة السبع ذي ما أتو احفظي القرآن آله بالقرآست سبع ثمن تسع أجزاء قرآن أ
 روحي من الجامع و تعالي من  قومي صومي و زآي  وو.. اتكلفتي و اتحجبي أو حتى اتنقبي

قلتيها لوالدك ووالدتك " أف"ألن آل ..  مش هيقبل منك حرف-ن شاء اهللا إ- ربنا ..لكن.. الدرس 
 آل نبرة صوت عليت عليهم و آل نظرة حادة صوبتيها لهم وآل.. هتدفعي ثمنها دنيا وآخرة

.. متهالكة..  رزعة باب و آل تطنيش عن تعب أمك و هالآها و هي ست مريضة تصعير خد وآل
تفتكري هينفعوآي؟ .. ايشة حياتك في التليفون مع صحباتك  وخليكي ع..آل ده هتتحاسبي عليه 

ما سمعتيش ان ربنا ما بيدخلش الجنة من آان في .. إال ما حدش قالك ان تصعير الخد يعتبر تكبر 
!!ذرة يا بنتي مش صخرة.. قلبه ذرة من آبر   

 
تغيرت ت عصبية في فترة لكن  أنا يمكن آن-  
إلنك مش .. لكن صعب ..  يا ريت تتغيري .. عايش معكيك اآذبي على حد تاني مش اهللا يخل-

مي مخاوف زوجك و أسباب غضبه صعب إنك تفه.. قادرة  تالحظي إنك بتعاملي الناس بتعالي 
  ..منك

!حسبي اهللا و نعم الوآيل .. و ظالم  أنا مش عارفة أنت شايفني آده ليه؟ أنت مفتري-  
هم نفسهم اشتكوا منك و نفسهم يخلصوا ينك وعذرني ألنهم عارف.. روك لمعلوماتك اللي عاش-

..بتجنب السفهاء ) ص( لكن بيتجنبوك آما أوصى الرسول.. منك   
ناني و عصبي و مزاجي  واضح انك مش حاسس اد إيه أنت أ.. سكت أ. . أرجوك -  



ألنك إنسانة متخيلة إنها وحدها .. لك أنا مضطر أآون آده معاآيقلت ..  يا بني أدمة افهمي -
.. ومعتقدة انه ال ينبغي التعاطف مع أي إنسان إال إذا آان يعاني من نفس مشاآلك.. ر الكونمحو

 آل سوالفك و حكيك مع ..ما في حد يحتاج تعاطف سواك.. ما في إنسان عنده آرب إال أنت 
.هلك شكوى و تضرر و عدم رضا و أكصحبات  

نت بتقوله ده؟ ايه التخريف اللي أ  
.. ني فعال ناوي اطلقك أل.. جدتسمعيني بنا عايزك  أ-  
تحملها نت فاآر أني ممكن أهانات اللي أ ننفصل أحسن مليون مرة من اإل-  
ال الهانم هي اللي تهين و الناس هي  ال طبعا الهانم تتحمل إهانات؟ -يا حرام ازاي - تتحمليها-

الهانم هي اللي تشتكي و الناس هي اللي تسمع.. اللي تتحمل  
؟شتكي أنت سمعتني با-  
مش عارف إيه اللي بيحصل  في بيتي و في الدفنة !  يا حبيبة قلبي أنت فاآراني آيس جوافة ؟-

ده أنت ليل نهار تشتكي مني ألمك و تشكي أخوك ليا و تشتكي أمي و أخواتي  لصحباتك و .. آلها
ش هل تعتقدي أني م. . تشتكي عماتك لخاالتكوتشتكي خاالتك لعماتك ختك لخاالتك وتشتكي أ

 عارف و نايم على ودني؟
تتجسس عليا؟و..ت علي في التليفوناتنصبتت  آمان-  
خايف .. متجوز حية و بأحتاط منها ألتي .. ألتي مضطر..باتجسس و.. ط نباتص..  بيرافو عليك -

  ..ماما و اخواتي البنات و حتى ساليفك مش بيكرهوك هللا في هللا آده..وعلى فكرة  !اتلدغ
!؟رهم فيات اللي مك طبعا أن-  
و .. حاقدين وأهلك و مطلعاهم فاشلين وكاتأنت مهلهلة سمعة أخوأنا آل لما أسمعك و. .تمام - 

.. بأعمل حاجة بسيطة جدا.. آل ما أسمعك و أنت بتغتابي في عماتك عند خاالتك والعكس صحيح 
"!!!هابسك عليها ": ه بلسان حالي باتصل بالحاجة و أخواتي و اقله  

فضفض مش بغرض تشويه مجرد بألكن آالمك مش دقيق أنا .. ما أنا عارفة ؟  و فخور بنفسك-
ألن مش منطقي أن أسيء ألهلي.. سمعة أهلي  

كضة تطلعي أمبدعوى الفضفو..  بالسنين مرتين  لكن.. الشكوى تكون مرة ..يا بنتي -  
شل فيي قلتها و أختك بتغار منك و تقولي أن أخوك فاما بتعرفش تتصرف و ذ  

.. والدك لكن هو اللي خربها نت اللي طالعة ناجحة لانك أم و في الشغل والتعلي  
فيه : لوكعشان يسأ..بدعوى الفضفضة تتصلي بصحباتك و تكسري صوتك عالمة األسى و الحزن

 تبدئي وصلة شكوى تستمر بالساعات  و.. مفيش أصلي في آرب ..ال أبدا: فيكون ردك إيه ؟
  !!  البيتتفشي فيها آل أسرار

  أنت مفتري-
..  قاسيأتمنى يكون لك أبأنا أحيانا آنت .. مش قلت لك مش حاسة بنفسك..  أنا اللي مفتري -

 مشغولة أم مهملة أو آان نفسي يكون من نصيبك.. جالد يصبحك ببصقة و يمسيكي بعلقة 
 أم  من نصيبكو يا سالم لو آان.. ستات بتوع اإلتحاد االشتراآيبتحقيق ذاتها أو من نوعية ال

!!خوة يوسف الزمك أخوات من صنف إ آان تعرفي أنتو.. تسيبك يتنهش في لحمك بثمن بخس  
!! و مريض و مهلهل نفسياسان معقدأنت إن. .  يا أعوذ باهللا منك-  
 لمعلوماتك  و..تالهم بزمرة هذه االبتالءاتو أقلك إن في ناس ربنا اب..  طب أنا هاعقدك أآتر -
ء في منتهى العقوق و مع ذلك بيجاهدوا نفسهم و يتذللوا لهم و بابآفي أوالد ربنا مبتليهم ..

!يخفضوا لهم جناح الذل من الطاعة هللا  
!أهل طيبينده أنت مستكتر على ..  أنت مش سامع نفسك بتقول إيه -  



أنا .. أنا الل يهمني أنت إيه .. أنا ال يعنيني هما إيه! صبحوا طيبين و حلويين؟و اهللا دلوقتي أ -
الحظي ال مباالتك في .. الحظي تجبرك في التعامل مع الخدم  أنت إيه؟؟. . تالحظي نفسك نفسي

 و  بكيهتمحد طيب أي  مع تجاهلك واستعالئكالحظي .. و الفقيرة  أالتعامل مع الفئات المهمشة
الحظي سخطك وعدم قبولك ألي حد يتفوق عليك في أي شيء أو يخالفك في أي .. ل عليك يسأ
.. إنسان شخصيته قويةتتعاملي مع أي الحظي نفسك و أنت جوك  أرو.. رأي  

  هو ده رأيك في؟-
 عمرك انشغلت بمشاآل الناس؟

  آتير-
.. قلتيلي .. حبيت أتصل به .. أنا لما عرفت أن عمك مريض و بيغسل الكلى..  لكن بشكل انتقائي-

!آله أونطة و ال مريض و ال حاجة و بيهول.. سيبك   
! أنت اللي مريض-  
نفسي تعرفي أني  في ذاتك و لذاتك وأنت في منتهى األنانية و متقوقعة.. عمرك ما هتفهمي -

.. رافض أخصص لك نصيب في حياتي   
. أنا عارفة أنت اتجوزتني عشان تثبت للناس انك نجحت في ترويض النمرة-  
رافض مباهاتك .. أنا رافض أخالقك.. و الغريب أني فقدت الرغبة في النجاح ..  و اهللا فشلت -

 مع إنسانة  و عمرأنا رافض أضيع اللي باقي لي من وقت.. خلقها ضيق.. بأنك إنسانة عصبية 
ألني بعد طالقك هاتجوز ..  لكن تأآدي أني مش هأريحك ! مفهومها عن الدين و الحياة خاطئ

ا إنسانة آنت إتجوزتها لكن أنا متأآد أنه.. و لوال أن أختك عندها أخالق و بتحبك .. صاحبتك 
!محترمة و هترفض  

؟  في ألف داهية آلكم لكن بجد أنت فاآر نفسك متدين-  
.. و أصلي الوقت بوقته، لكن مش في الجامع .. أنا مش مربي دقني و مش هاربيها.. ال  شكال-

و  وأهلي  بأآرمهم و لو على حسابي لكن يكفيني أني بأراضي أمي و أخواتي شايلهم فوق راسي 
  و مش بأذى الضعيف و حياتي بين شغلي و بيتي و ما ليش في الحرام و راضي أحترم الكبيرب
و أنت فاآر انك مش عصبي؟-  
!"سمن آلبك يقتلك"ألنك من نوع ..  معاآي عصبي و مضطر أآون -  
لكن تأآد إني مش شيطان وأنت ما قدرتش تحبني و أنا ما .. ني مالك أنا عمري ما ادعيت أ -

ي ما حبيتك و احترمتك و ربنا يمكن عمري ما حبيت حد و احترمته ذا نبالعكس، أقدرتش أآرهك 
.عموما أنت ظلمتني و أرجوك طلقني.. يسامحك  

ربنا ما سمحش لحبك انه يدخل .. أنا غصب عني ما قدرتش احبك .. نت قلتيها بنفسك و اهللا أ -
أسراري بتطلع .. قط لكن الوفاء مش جسد ف.. رغم أني متأآد انك آنت وفية في الفراش .. قلبي 
أترعب  أشوف معامالتك مع الناس أخاف و.. سمعتي و سمعة أهلي بتتخرب على لسانك .. برة 
بس أجازات العيد تنتهي و بينا على .. على الرحب و السعة.. فمن غير رجاء أو استعطاف.. منك 

.السفارة ننهي اإلجراءات  
نت أ..إيه آمية الحقد دي.. ألف سالمة مع. . ليه عو ال يستاهل انك تبكي..  الحمد هللا الحمد هللا-

.استخلفي و ربنا يعوض عليك.. ربنا نجاآي يا شيخة   
ن العيد الحقيقي يوم ما و حسيت أ.. بكل ما فيها.. رحلة دي الحمد هللا تخطيت المانأ..  صدقوني -

..ه و الحياة مستمرة بيه أو من غيرهخلصت من  
لف مبروك طب احنا نقول لك أ-  
.أصلي في آرب.. بس ادعوا لي.. أخد الشر و راح.. يا اهللا .. هللا يبارك فيكم ا-  
 



  يْزهـُــو بـِهـَا أْوالِدي لنَوِحكايٍة.. َما َبيَن ُعْمـرٍ  فـَرَّ ِمنـِّي َهاربـًا
َوَمضى َوَراَء الَماِل واألْمجـَاِد.. َعْن َعاِشقٍ َهَجَر البـِالَد وأْهلـَهـَا  

 
"عراقية" النجمة   

 
آانت مرهقة للجميع حتى أن صوت زفرات الحضور قد " الدفنة" حكاية فتاة - يا مامي-الحقيقة 

 لتلطيف  الحلوياتفقامت صاحبة الدعوة بتقديم القهوة العربي المرة و التمر و..  عال في المجلس
و بدأت بعض المدعوات في تلقي بعض االتصاالت على الجوال و بعد ثلث ساعة تقريبا  ..الجو

القامة تجمع بين صالبة هيفاء .. البشرةعدن إلى الجلسة و جاء دور سيدة عراقية حنطية 
" شبرا مصر" والذي يطلق عليه المصريون"النجمة "تعيش في حي  ..عراقة األصلالمالمح و
و العراقي ..  األغنياء وسطالفقراء يعيشون ..  آل شيء الذي يقع في وسط الدوحة بهفهذا الحي
تنفس في  لها حق الآل الجنسياتو..اليهوديلم قد يزامل الشيعي بل وكويتي و المسقد يجاور ال

 بتوابله الحراقة المطعم الهندي يبيع البرياني" النجمة" آما انك تجدي في" .. النجمة"هواء 
 محل يجاوره... الفالفل المصرية الفول و  الذي يقدم سندويتشات"لرغيف الساخنا" محلبجانب

الشهير بالحوليات " القدس"ع المناقيش والفطائر اللبنانية ويقابله حلوانيذي يبيال" الناعورة"
..الشامية بصناعة فلسطينية  

.. على الفهم  لذا فهي تستعص..هذا الحي عبارة عن لوحة سريالية خلطت الشامي بالمغربي 
ستعملة المالبس المولألثاث  "الحراج " فمحالت.. ألنها ترضي الجميعلكنها سهلة القبول 

األثاث الباآستاني الغالي و دآاآين البقالة الصغيرة التي يستأجرها و يعمل فيها يجاورها محالت 
و .. ر شرآات الفردان للصرافة وشرآات العمادي التجاريةواعمال من الهند و بنجالديش تج

د اهللا الرويشد عبل "أنا دنيا من الوله.. أنا مو ولهان أنا "بيعي أن تسمعي في هذا الشارع أغنية ط
ثم تفاجئ بصوت وردة "  قولي أحبك آي تزيد وسامتي" آاظم السهر و تمشي قليال فتسمعي.. 

آه يا " فإذا دخلت محل رابع  قد تسمعي "وحشتوني  " تغني في المحل الذي يليهماالجزائرية 
 ستسمعييقينا  و ..إليليسا "لو تعرفوا" بصوت محمد عبده أو"األماآن " بصوت شيرين أو"ليل

".الكوزموبوليت"ي هذا الحي ف آل مساء صوت أم آلثوم  
هذه النجمة العراقية و التي بدأت الحديث على هذا النحو..تسكن في هذا الحي و  
أجاوبكملعيد في  قطر؟؟ ا إيش رايج  فيل ما تسألوني و اهللا جب:  

خير؟:   
لون ش. .رتي وأهلي و زوجي ديما آو عيد بعيد عن..  عيد بعيد عن العراق آوما.. شي ماآو : 

 في  و جيران الحي اللي صاير  لديرتي و زوجيافرح و أشتري ألطفالي حلوى و مو عرفانة شو
  ؟األعظمية و أهلي في آربالء

زوجك في العراق؟:  
..ر بعد دخول العلوج للعراقو اهللا جينا على قط:   
؟هاههاها:  

اإلمارات و فسافر توه عا .. الكفالة  و ما جدر يحولعقد زوجي انتهي صار له شهرين لكن : 
.  و هو آل فترة يدفعه الحنين فيدزلي رسالة..ر لحين ما تتحسن األوضاع نحنا ضلينا إيهينه بقط

  
؟ ما يعيدوشلكن األوالد ذنبهم إيه:   



و الحمد اهللا أني التجيت .. فجاعدين يدرسون..  امتحانات ُعُجب أجازة العيد و اهللا أآو دروس و: 
فيكم اليوم.. ألن بيوم م األيام .. آنت آيفكم.. أشتجي من هموم المترفين .. أشتجي من عمتي أم 

و ..الغزو لكن بعد .. زوجي  و آنت أتكدر منها لما تريد تعرف شنو صار و لما تريد تتدخل و و و
  العراقياتو ..األطفال مشردين من دون مأوي بتتهدم و الشيوخ وبعد ما شافت عيني الديار

 ما جابلت حثالة القوم يتبغددوا بعد..  ما دجت الجوع و عرفت شلون مر طعمهبعد.. تصباتمغ
و أنا بعيد عن ي أو أعيد شلون أفرح؟ و اهللا استحي أفرح  أو اشتج.. علينا و إحنا من بغداد

. عراقي اللحظة اللي أطمن فيها على أهلي و أآون يم زوجي و يم عيدي بيكون فيالعراق؟  
!  و اهللا خجلتينا..ش العراق عشت و عا-  

 
للُجوعِ تْصُرُخ ِفي ِحَمي األْسياِد  .. َشاَهْدُت ِمْن َخلـِْف الُحُدوِد َمَواِآبـًا  
َوالـَْحِنيُن يَناِدي.. َوالـُْعْمُر يْبِكي.. آـَانـَْت ُحُشوُد الَمْوِت تـَْمَرُح َحْولـََنا  
 
"الرضا عيد.. "سيدة الوآرة   

 
تحدثت سيدة قطرية تعيش في .. خجلتنا جميعاالتي أ.. ه النجمة العراقية من هذبعد هذا الدرس 

تفصلها عنها ا مدينة ساحلية في جنوب الدوحة وإنم.. و الوآرة ليست حي أو منطقة .. الوآرة
عدد أآبر من ي الدوحة عدد آبير من المقيمين ويعيش ف و..نحو ثلث أو نصف ساعة بالسيارة

التي تعيش في قصر آبير له ملحقاته " عبد الغنيعائلة "على اإلطالق العائالت القطرية أشهرها 
 هو رجل األعمال ذو العقيلة األآثر تجارية في عالم صور الصغيرة و عميد عائلة عبد الغنيمن الق

عبد الغني ن قصر و للعلم فإ" تويوتا" صاحب توآيل شرآة" عبد اهللا عبد الغني"طرية األعمال الق
الدوار .. الجامع المجاور لقصر عبد الغني :" فتجدي الناس يقولون".. وآرة ال"هو أحد معالم 

 فالقصر هو بمثابة  ..."المدرسة المقابلة لقصر عبد الغني و هكذا.. الذي يلي دوار عبد الغني
من قبل أن  - يا مامي-خبرتك وأعتقد أني أ.. هكذا اعتقد نقطة ارتكازها أو أو " الوآرة" عاصمة 

.عندما عاشت في قطر في السبعينات" الوآرة"آانت تقيم في مدينة " سوسو تانت"عمتي   
: قالتوي لنا آيف عاشت العيد هذا العامغير أنه حينما جاء الدور على السيدة القطرية لتر  

ال و و ايش ذنب اليه! ؟ ايش السالفة؟ ليش ها الحزن ..عساآم من عواده ..  يا جماعة الخير 
و اللي .. شين و يوم حياة يوم زينال.. دة في أخواتي و أبيكم تسمعوني زينلعوأنا  ا.. البذورة 

ربي .. و الغربة مو آلها شين.. يبي له يفكر زين و يرضي ربه زين .. يبي فيكم يعيد و يستانس 
لكن ما آانت هتنعدم المشاآل .. و آان جادر يخليكم جنب األهل .. في التدبير و هو الحكيم 

..بالفعل.. مو بالجول " الحمد هللا" و بحكمته و  اهللاضانرضى بج..  
"ملشتي"  الجمعة الماضية صار لي عشرين سنة  على   

؟ مش آدة"الِملكة "   بتسموها حفلة زواجك -  
 و ما اندبح في داري و ال  وراه العيدو يجي العيدو ايش نسوى؟؟ .. يا بعد عمري..  ايه و اهللا- 

 و ..و نتريج أصلي جومأ.. ال عمري يوم جلت و ال اشتكيت و .. آله عند بيت حماي .. دبيحة 
 ..و اللي بده يتغشمر يتغشمر..  ناآلي أبو اليهال من صالة العيد و نطلع على بيت حماي لحينيي

مثبت آله لكن .. و آله عدى.... الليو اللي و!!  اخرطي:و اللي يجولبيلعوذ .. بده يلعوذو اللي 
.. عند ربي  

.. و أنا أحتسب ..هو اللي يحاسب  
  العيد في بيت حماك؟..يعني عشرين سنة -



و عساآم من ..  على بيت بوى و أمي و نضل حتى نتعشىو بعدها نطلع مع اليهال.. أي واهللا-
 ال طلبت يوم عيدية و ال لحمة و ال .. و نرد على الدار..اهللا ما جسرتم  و و..وفديتش.. عواده
.. طلعة  

  عيد؟ ده طب و بتسمي-
و نطلع و .. نجضيه مع اليهال اللي صاروا الحين زينة الشباب..  تاني يوم..حمد ربي و اشكره  أ-

"الرضا عيد"نشتري و ناآل ونشرب و نستانس و نعاود و   
آل سنة و أنت طيبة ..  ربنا يزيدك رضا يا حاجة -    
عساآم من عواده..  مشكورين-  

"سلوى"بيت   
 

أعتقد أن ذاآرتك تعتز برحلة العمرة التي صاحبناك و.. وىا مامي أنك لم تنس طريق سلأعتقد ي
لجمال التي تعيش على اجترار أشعر أني آا..فيها منذ عامين حينما سافرنا للعمرة عن طريق البر

إلى ليبيا حينما ذا آنت لم أنس طريق مصر السلوم الذي آنا نسلكه لنسافر فإ.. يلةمالذآريات الج
فكيف لي أن أنسى .. يين في السبعينات ي تدريب الطيارين الليبثناء عمله فآنا نصاحب بابي أ

سلوى هو الطريق طريق .. و على فكرة.. لحظة من لحظات جمعتنا أثناء السفر معك ألداء العمرة 
بل هو  المستقيم الذي يصل قطر بالسعودية و منها لمصر و الشام أو دول مجلس التعاون الست

و يتشعب  آيلو 2بنحو "رامادا "إشارات و الطريق يبدأ قبل .. المالمنفذ البري الوحيد لقطر بالع
منه عدة طرق عبر دوارات صغيرة وهو في الغالب طريق تجاري يضج بالشرآات و المحالت 

 في قطر علمًا ان "الفرع الوحيد لمكتبة جرير"و يقع فيه  .. المطاعم و مراآز الديكور والتجارية 
رغم آون الشارع تجاري إال أن به بعض  و..ل مجلس التعاون لهذه المكتبة فروع في باقي دو

..البنايات السكنية  
و قد بدأت تروي أيامها ..  عامنحو عشرونو تسكن فيه سيدة مصرية مع زوجها و أبناؤها منذ 

:في العيد على هذا النحو  
و ربنا  مبروكحج و ألف محتاجين تحكي لنا بالتفصيل آيف آان العيد في ال..  دورك يا حاجة-

.يتقبل  
و .. فأنا متزوجة من رجل فاضل يكبرني بكثير..  سي أحكي لكم آيف من اهللا علي بالحج ال، نف-

وفرحت البلد آلها بي يوم زفافي ..  عام بعد أن قاموا بتسنيني15قد زوجني والدي له و عمري 
حتى ..ي مكان في عرف من  يتمنى الهروب من البلد أل.. فقد آان زوجي لقطة في عرف الجميع..

و ربنا يقدرك .. عقبال ما تستر باقي البنات: أن أهل البلد آلهم آانوا يبارآون لوالدي و يقولون له
!ذي أختهم الكبيرة" سقع" و تعرف تجوزهم جوازات  

و هو .. ه حياتهألقف بجانبه، أسانده و أشارآ.. ي غربته فوانتقلت من قريتي  لمصاحبة زوجي 
 غير مسئول عن ه لديه قناعة أنإال أنه يبدو أنه آان..  الماديةه مسؤولياتلبكام يقوم  آانبدوره

يعمل صباحا وحتى الساعة الثانية عصرًا و يصل للبيت في فهو ..  من خالل اإلنفاقالأسرته إ
!!الغدا.. السالم عليكم : النصف ليقولالثانية و  

ويصحو ليقولثم ينام ساعتين ليرتاح قليال   
ين البنطلون ؟فين الشراب؟فين القميص؟ ف:   

فحياته هي العمل .. قضاء السهرة مع أصدقاؤه للخروج ل لزوم التحضير روتينيةسئلة و آلها أ
فين   :ثم.. ينامه حتى صالة الجمعة.. حتى يوم الجمعة ..صباحا و الخروج ليال مع أصحابه 

 الغداء؟



يعطيني ف" ده دورك" :د فما البيت و األوالأ ..السهر معهم الدش والتحضير للخروج و ثم
ب للمدرسة للدفع اذهعلى ال المدرسة السنوية و أنا يعطيني مصروفاتالمصروف الشهري و

لهم للتدريب في وصو أنا أ ..والد في حالة وجود أي مشاآل لأل للمدرسة وحديوحدي أو أذهب
لكنه .. وحدي رادوا الفسحة رج معهم لشراء طلباتهم وحدي وأذهب معهم إذا أخالنادي وحدي و أ

.. ثم يطلب اإلنفراد بنفسه ليستريح وحدهيجتمع معنا في وقت الغداء  
أن اهللا قد قذف في قلبهزوجي إذ أخبرني ..  سنوات استجدت في حياتانا حدث جديدلكن منذ عشر  

- وحده - حب الحج و زيارة بيته الحرام .. فرحبت بذلك أمال في أن يتقرب هللا و ينعكس ذلك 
 علينا.. عل اهللا أن يقذف في قلبه حبنا جميعا سواء أنا زوجته و أوالده .. 

! ظل يحج عشر سنوات وحده ؟و -  
تقضي العيد هذا ها سنأ..  في الصيف الماضي  احد الصديقاتإلى أن أخبرتني.. عشر سنوات -

العام في الحج وسألتني إذا آنت قد أديت الفريضة ؟ فأخبرتها أن زوجي هو الذي يحج أما أنا 
أصبحوا يخرجون وحدهم و أظل أنا في البيت  ألن األوالد آبروا و..في البيت وحدي فأقضي العيد 

..إلى أن نجتمع مساء  
كم األوالدو ليه مش بتحجي مع زوجك ومع: فسألتني  

صله بيحج طيران و الطيران غاليأ..ال :   
د تسافروا بري و هو والما تقترحي عليه انك أنت واأل..  رجالة طول بعرض3نت معك طب ما أ: 

؟يسافر طيران و تتقابلوا هناك   
تفتكري يوافق؟.. فكرة..   اهللا:  

حاولي:   
؟ها و حصل ايه:  

! إيه المصايب دي؟.. حرام عليكم.. و ليه؟  و ناقصين مصاريف" عصلج  شوية " أنه حصل: 
.. ا مش هنضايقك نا يجعلها لك في ميزان حسناتك و احنيعني رب: فقلت له " انتم ورايا  ورايا ..

و بعد ..  فندق هيلتون مكةلوحدك في نسافر بري لوحدنا وأنت لوحدك طيران و والدد أنا و األ
. الحمد هللاوافق..  قيام ليل طول محايلة و شهر  

؟و شعورك إيه وأنت مسافرة لوحدك مع األبناء:  
. و شكر لك يا ربلف حمدأ..منتهي السعادة :   
!ه و أنتم لوحدآم ؟منتهى السعادة و هو لوحد:   

 : مش دي القضية .. ما  أنا على طول وحدي .. المهم أني أديت الفريضة و زرت و طفت 
 قرب والديالسفر البري مع أ.. سبحان اهللاو .. والدي آانوا معايا الكعبة و الحمد هللا أن أو شفت 

.. ما بيننا جدًا  
؟مبسوطة انك مسافرة برينت يران و ينزل في فندق خمس نجوم و أيعني هو يسافر ط:  
أنا لو حسبتها  .. طب أريحكم .. أنتم عايزين تقوموني على الراجل..اهمدوا ..  حرام عليكم :

  ربنا سخريقلت الحمد هللا أن..  مختلفةها بطريقةتحسبلكن أنا ..  ممكن الواحد يتضايقبطريقتكم 
جعله ألف حمد و شكر هللا انه لي إنسانة شجعتني أني أفاتحه في رغبتي في أداء فريضة الحج و 

ج البري ن الحثم أ.. هو في حاجة في الدنيا بالساهل.. لج في األول شويتينيوافق حتى لو عص
.. وبايالت و رنات من غير م آاملة  ساعة 24 ممتع و عمري ما قضيت مع أوالدي و هما شباب

رف على حاجات تعلتني أالدردشة آانت طويلة جدا و خالمحادثة و و فترة .. آلهم آانوا جنبي 
!والديعمري ما عرفتها عن أ  

!! ذي إيهمعقول:   
:لي بيتين شعر مش قادرة أنساهم بني الكبير بيحب الشعر و قالحاجات آتير منها أن ا:   



 
اَعْت ِصَباَها الغـَضَّ لألْوغــَاِد بَ..أْحَبْبتـَُها َحتـَّى الثـَُّمالـَةَ  َبينـََما  

ِحيَن اْشترتـُْه ِعَصاَبةُ اإلفــَْساِد.. ــي فـي غفلـٍةَوطـٌَن َبِخيٌل َباَعن  
 

جنبي و  آان أثناء السفر ..الوسطاني عمل عملة سودة أول مرة اعرف أن ابني .. وا آمانيلتخ: 
 قال لي

أنا مرعوب و نفسي ربنا يقبلني.. يا ماما :   
بتقول آده ؟ ليه .. إن شاء اهللا يقبلك يا حبيبي:   
!أنا إنسان وحش و مرتشي..ش أصلك ما تعرفي:   
.أنت ولد طيب و عارف ربنا و بتصلي فرضك!  إيه؟ بتقوله.. يا خبر:   
لكن مرتشي.. بأصلي أيوة:   
ده وقت هزار؟.. مرتشي إيه :   
.. لكن ما لوش في المذاآرة  ..  صحيح آبيرهفي واحد زميلي في الفصل مخ.. بصراحة يا ماما:  

!الهندسة فراح اشترى من المدرس امتحان   
!اشترى إيه؟:   
اشترى االمتحان يا ماما:   
!!هي االمتحانات بتتباع بالكيلو؟:   
! آالف ريال3و هو اشترى امتحان الهندسة ب .. يا مامابالمادة .. ال :   
؟و أنت إيه دخلك.. أعوذ باهللا :   
 راح متحان وفالولد اخذ اال.. مش أنا قلت لحضرتك أن زميلي مخه آبير وعقليته تجارية فذة : 

و أنا !! أضعاف ثمن اللي دفعه في الشراء في الفصل بألف ريال عشان يلم يبيعه لكل طالب 
.اشتريت  

!اشتريت ايه؟:   
! يا مامااشتريت االمتحان :  
 و اذاي تعمل عملة سودة ذي  و ليه ما قلتليش؟متى ده حصل امتحان إيه ؟ أنت بتقول إيه ؟ إ: 

!دي؟  
نا طالب المغفرة من ربناو أ.. نا رايحين نحج اح.. ما تتعصبيش  .. اهللا يخليكي يا ماما:   
؟لف ريالن أ مني جيبتنتطب و أ:   
  ما أنا اتفقت مع عشرة من ربعي..ال: 
؟ ربعك:   
 أصل .. ريال وأنا اللي اشتري نسخة االمتحان100ت معهم آل واحد يدفع اتفق.. اقصد زمايلي : 

  !فعملنا جمعية.. ألف ريالمش آل واحد في الفصل يقدر يدفع 
يه لما هتعمل إ.. ده أنت لسة صغير .. ليه يا بني الغش والرشوة .. ال حول و ال قوة إال باهللا: 

!؟و بعدين رايح تتعاون على اإلثم ..تكبر  
.أنا ندمان جدًا..  يا ماماأنت قولي لي اعمل إيه:   

مش هاقدر ..يه في الحج ملين معايا إ لكم آانوا عاو قعدنا نتكلم و فتحولي قلبهم و مهما قلت
ووو..نا اللي بنتهم آانوا محاوطين عليا و آأني أ.. أوصف   

؟ إيهو:   
حلى عيد في منى و حجنا و اعتمرنا و آان أوقضينا عيد جميل ..  أحيانًا و آنا بتقابل الحاج:   



 و هو آان لوحده؟
و بعدين هو ما قصرش .. روحه فيهمصل ما أ.. ربنا يسهله .. صحابه ال، ما هو على طول ما أ: 
ظهر إحنا آمان و ي.. بس أصله واخد على الوحدة .. دفع لنا آل المصاريف وآافة شيء .. 

!!!أتعودنا عليها ’ 
عقبال ما تحجي السنة الجايةو .. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء اهللا ..  يا اهللا مبروك يا حاجة-  
.آله بإذن اهللا..  أستغفر اهللا.. استحالة طبعا..  هاهاهاها-  
 

:مامي  
الموضوع .. يااااااااااااه.. سبحان مغير األحوال .. ؟ سبحان اهللاهمش آد..  غريبة أعياد المغتربين 

.. م و هذه الحياة في الغربةيالكن دي ناس فعال عاشت هذه األعياد و هذه األ.. لو هو بيتحكي سه
في البحر، في البر، في الجو، .. رج الوطن خا تبحث عن الوطن في الغربة مع أي حد تحاولناس 

والبعض اغترب في وطنه .. د في المال وطن البعض وج.. في أي مكان خارج الوطن.. في القاع
.. و البعض راض .. و البعض لم يمكنه المال من استساغة التوطن في الغربة .. بسبب الفقر  

والبعض ساخط معتقدًا أنه راض.. فبين من يرى أن ال احد ذاق من ذاقه و بين من ال يعترف بألم 
.. اة تطحن و تدور لينجو منها من رضا و يضيع فيها من آبى و لكن تظل الحي ..سوى إذا ذاقه

و يموت بعضنا هربًا من هذا الوطن على شواطئ العجم و هو يتغنى بقصيدة .. يحن بعضنا للوطن 
:"ِديلْم تـَُعــْد آـَبـِال.. ِذي بـِالٌدهَ"فاروق جويدة   

 
َواْستـَْسلـََمَت ِللـِّصِّ والقـَـوَّاِد ..        آـُلُّ الِحكـَايِة أنَّهـَا َضاقـَْت بـِنـَا  

ُصوَرةُ الجـَــالِد.. َوالنْبُض يْخُبو . .قـَْد آـَاَن آِخَر َما لَمْحُت علـَى الـَْمـَدى  
 
ِتَداِد النَّْهر يْبِكي الــَواِديَوَعلى اْم..   قـَْد آـَاَن يْضَحـُك َوالِعَصاَبُة َحْولـَـُه  

لْم تـَُعــْد آـَبـِالِدي.. َهِذي بـِالٌد..      َوالـَْكِلَماُت تْهَرُب ِمْن فِمي.. َوَصَرْخُت  
 
 

و بحبك و أنت نور عيني.. و بحبك وحشتيني  
بحبك موت .. ده و أنت مطلعة عيني  

؟يديه إته ببر غمن اختار ..يهإبعدت وآنت هعمل   
  وعاش فيا.. ده مانسيتهوشلكن حبك
بةوقرية مغبتيش لحظ.. ةسف على الغيبأليه هت  

ةحني  محدش عنده آده طيبه و  
 
 

و يحفظك من  ليأعياد سعيدة علي أطيب وأغلى أم وعلى العائلة آلها وعلى مصر وربنا يخليك 
فرحوا و ولو أن صعب ت.. و يا رب تكونوا قضيتم في إسكندرية أيام جميلة في العيد .. آل سوء

..:)تعيدوا من دوني  6 
 

حبيبة قلبك.. بنوتيك   
 داليا 
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 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن .. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

ات عامة أآثر منها شخصية أو االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوع
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

 االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة  وقد فكرت في نشرها عبر
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من ففكرت في ابتكار قالب جديد و .. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أتنا  آما ياشخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
      عن سواهارسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " ة رسائل من الدوح"أما لغة الخطاب في 
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
 اإلمعان في التبسط حرص علىأربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يالحك"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 



كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. د االلكترونيفأنا أقوم بجمع عناوين البري.. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
ر آل الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نش

"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

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

2008 من رسائل من الدوحة   ة الرسالة الثاني     

"و بيض زفر.. بيض ممشش "  
 

:ميدوس و دودي  
: الحبايبحبأ  
 

ن على يتأآد من أنكما ستكونان قادرن  ريثماهنتظران مال بد  عقدًا آخر من الزمان أعتقد أن ثمة
. آنه محتواها لفهم لعقد ثالثتحتاجانو ربما  .. لرسالةقراءة هذه ا   

 
 

: و محمود  دانا  
..  تطربني .. تطن في أذني المزعجة..الجميلةا كم صرخاتكما و أصواتهذه أول مرة أراسل

. ى لدقائق معدودة اللتقاط األنفاس أدعوا اهللا أال يحرمني منها سو لكنيو.. ي زعجنت  
 

"وليد و رندة في الفضاء"     
: عارفين يا أوالد  

 ال إال أنه..  الطفولة لصيقة باإلنسان رعاشفم .. في السنا لكمبقربي أني أشعر ن أقسم ألداع  ال 
األحداث التي تدق ناقوس الزمن و ثمة قليل من المواقف  لكنو. .ج هذا االلتصاقعاليسعى ل

 بعد ي لم تعوِد، والضوءالزمن يمضي بسرعة الصوت و.  .يقيفأأ ": يصرخ في أذني لينبهني و
".طفلة صغيرة  



فندرك أن  ..فاجأ بعد فترة أنهم هرموان و أطفال نحن و راهمنقابلهم أو  ن ثمة أشخاص لم
.على الجميعالسنوات ال بد أنها مرت علينا آما مرت عليهم و  

.و العجلة ستدور بنا أو بدوننا..  ليذآرونا أن دورنا أت أت،أباء رحلواتبعهم ..  مضوا ثمة جدود  
..سنا ننادى بألقاب إآبار و نجد أنف،ثم يدور الزمن.. ثمة زمن آنا ننادي فيه الجميع بألقاب   

!و لكنها تشعرنا بالِكَبر  
و قد ظهرت عليه مالمح " بان الصرفيق"السيناريست سبوع شاهدت أحد البرامج تستضيف منذ أ
و هو "خالو وليد " أنه لم يكبر وحده، فقد آنت أراه أحيانا في مدرسة - يا أوالد-درآت، فأزمنال

".زيد  "بنه ايأتي الصطحاب   
لسل ممدوح و سبب متابعتي أن بطل المس" الفريسة و الصياد" ين بدأت أتابع مسلسل و منذ يوم

 ممدوح عبد فلقد آان .. و نحن صغار" خالو وليد" مشاجراتي معإحدىعبد العليم آان سبب 
 خالو "و آان" وليد و رندة في الفضاء"  السبعينات اسمه  أواخر بطل مسلسل أطفال فيالعليم
  !المسلسل ال تحمل اسم دالياتي آون بطل المسلسل يحمل اسمه، بينما بطلة يتعمد إغاظ" وليد 
 بعد  درجة سذاجة أمكما و خالكما في ذلك الوقت آانت تسمح لهما ال أعتقد إنكما تتوقعان أنو

و الذي " سينما األطفال" في برنامجها األسبوعي "عفاف الهالوي"األسماء التي تذآرها ماما 
هو الذي يتم الفائز منا  و آان ..فقرات البرنامج ٌإلهدائهم صر له من األسماءتذآر فيه عدد ال ح

ها آما آنا نسمي"بوسة لبوسة " أو" لةمقابل قبقبلة  "  هي و الجائزة..ذآر اسمه أآثر من أخيه 
.زمان  

 دون سوانا  -راه ممدوح عبد العليم الذي آنا ن الغريب أني رأيت عالمات الزمن قد غيرت مالمح
و آنا متفقين أيضا أن نجيب الريحاني من وجهة نظرنا سامح زخاري  شيبه بجارنافتي صغير  -

!"ماما صفية"يشبه جدو نجاح  شقيق جدتنا   
ذآر أسماؤها ل الدول تتسابق نا لسنا وحدنا بهذه السذاجة بل أنو عرفنا أن -يا محمود  -و آبرنا 

:ت شعارو تح هأآبر، حتى قيل أنفي المحافل الدولية بشكل   
“ We have Budget ” 

 على إنشاء بنية إلكترونية خاصة "األخضر" مليارات من ثالثنحو أجادت قطر من خير خزانتها ب
 مليار هو األقرب إذا ما أردنا  حساب 15  الرقم و ..بإقامة دورة األلعاب األسيوية الخامسة عشر

.اضة الدوليةمجمل ما تكبدته قطر لرفع اسمها خفاقا عاليا في عالم الري  
  التي قضت على جميع مشاآلهم و"برىاللوثة الك ب"فقد أصيبوا.. عنة الفرا.. أما المصريون 

سوا آل الذي حققه األسود على األفيال، ن" النصر الكروي العظيم" مصائبهم وأنستهم في لحظة 
همومهم و أالمهم و احتفلوا بالعرسان و بالعرس الكروي القومي المصري الفرعوني األممي  
الذي رفع اسم مصر بشكل علوي.. فقد أصابهم اإلنجاز الساحق بنعمة "ال زهايمر" 

 نسوا أن آيلو العدس ارتفع لتسع .. نسوا طوابير العيش .. الغالء و أسعاره  مشاآلفنسوا
 نسوا  ..نسوا الفقر و العشوائيات و التحرشات ..ىنسوا ضحايا العبارة و الموت.. جنيهات

 نسوا القطارات و ..نسوا الشباب الذي مات على شواطئ المهجر .. و البطالةقتصادية األزمات اال
 نسوا .. على من فيها التي سقطت بمن فيها و" لوران"  في نسوا عمارات الموت ..الحرائق

".. آفاية" المظاهرات وأآياس الدم الملوثة و نسوا  
 

دربيهم و مدلكيهم و  عريس و م11كنهم تذآروا واجب االحتفال بالعرس الكروي و بالو ل
 في أصاب مرمى الخصم هدف.. هدف ، ما لحظةللشعب المصري فيأجهزتهم التي حققت 

! "يعني لم يكسبوا فريق أوروبي عليه القيمة مثال".. علما بأنه خصم من أدغال أفريقيا ،ماتش  



 تجارة  تخدير الشعب المصري و هو ما عجزت عنهنجحوا في  فرد 11فنستطيع القول أن
ؤاد محي الدين و  ف لمخدرات في مصر آما عجزت عنه الحكومات على تواليها بدءا من حكومة

!حتى حكومة نظيف  
 ضربة آانت من معلم

رياضي ال نجازاإل " معتقدين أنهم تحت مسمى بحالة هوس - يا أوالد- لقد أصيب الشعب المصري
فحنوا ألمجاد زمان و ..  و ليست افتراضية  قد حققوا انتصارا في الواقع و بطولة حقيقية" العظيم

"  و"ضربة آانت من معلم"و " و ما يجيبها إال رجالها" المصريين أهمه" :عادوا يقولون 
 فرحة أن ظن أحتى آدت.. ر عظيماصتنا لالعبون إلى أبطال حققوا و تحول ا"عملوها الرجالة

أو لربما آان ..عاشر من رمضانالمصرين بالفوز بكأس األمم األفريقية فاق فرحتهم بنصر ال
المصريون في أشد الحاجة لمن يعيد وضع اسم مصر في دائرة الضوء من جديد بشكل الئق و 

حتى أن آثير من دول "أم الدنيا "  و لمعبية قد فرحت أن معظم الدول العرطريف وال.. آريم 
 األعراف  رغم أنو"  المصريفرح في العرسانلانقطوا " الخليج قد قامت بما نسمه بالبلدي

دين واجب السداد إال انه يقينا لن ترد الحكومة المصرية هذا الدين إذا ما  النقوط تجمع على أن
لثة للمرة الثا19 بالفوز بخليجي - على ثبيل المثال ال الحصر-قام الفريق اإلماراتي  

. 
 ليت شعري

سيل من الشعارات..أشعارنا آالتصريحات  
ياناتتالل ب ..درب من المهاترات  

و بالليل أنات ..أشعارنا بالصبح صرخات  
 أشعارنا آلها آهات

ال آالدوالرات .. أشعارنا آالجنيهات  
قابعة في الملفات ..أشعارنا آالدراسات  

ليتها آانت رياضات .. غير مجدية  
 ليت شعري

  ملعب أو مسابقات،ليت شعري آرة مدرب
 ليت شعري غنوة، فيلم، رقصة أو استعراضات

سب المليارات تك..تنجح  
 (داليا الحديدي)

 
  ديونتضحياتو ال األم تضحية

 
:ميدي القمر و مادونا البيضة السكرة  

 
 تناغربمن فكل آلمة تصدر منكما تلطف ..  أن تدرآا في يوم ما، ما تعنياه لي و لبابي ياسر تمنى أ
و آم نتلهف على  .. دون سابق إنذار-يا محمود -فكم نعشق الحضن الفجائي الذي نتلقاه منك  ..

ا، فهذا يشعرني بأن الزمن توقف لثمهتقوم به أحيانا فترفع يدي و ت، أما ما  الجميلةقبلة دانة
لما يخاصمني افرح " ذآرني بأغنية ليلي مراد ت دانا لنا ضرباتحتى ..  ليضعني في الجنة..حظةلل

 استطيع وصف سعادتي  و ال !"وماأ" ربما ألننا ننتظر بعدها و نتوقع لحظة مصالحتها و " و 
 " اهرشلي ماميتو" أحضني ماميتو" : و فهمت أنك تقول لي الجميلةحينما فككت شفرة لغتك



.. تعالى صالح محمود ماميتو.. محمود زعالن .. يا اهللا ماييتو" إعمللي آورن فليكس ماميتو"
" !!  و أنت تعيط..يموت تعالى ماميتو لحسن محمود للال .. لاللالال تعالى  

 
 تعب نشعر به، و أحيانا تنتابني مشاعر مختلطة من غافال عن أيتكون  أن - يا محمود -م أودآ

"احنا نشتري لمون.. ص هال.. أنت تعبان ماميتو: "الدهشة و االنزعاج حينما تقول لي  
ع و طاقة جبارة  مجاراتك في آل ما تريد و أنت لك حق مشروعذا لم استطآيف أسامح نفسي إ

.ا يوم ماك مثلهلآنت أم  
أتذآر مامي حين آنا في رحلة إلى ترآيا و آنا مقيمين في فندق في إسطنبول على تلة مرتفعة، و 
آنت ألحظها تحدث نفسها و هي تمشي و تصعد درج التلة.. منهكة.. مقطبة الجبين فتقول: فعال 

!فتاة صغيرةبمن الخطأ زواج إنسان مسن   
جاراتي في الرحلة التي صحبتني فيها خصيصا للتخفيف مل سعىيا محمود آانت تالمالئكية  فجدتك 

.. مشاهدة آل شبر في إسطنبول ل تطلع وأة جداً سعيدة بالسفرو آنت..  عني عقب أحد األزمات
حينما آانت و.. آورنيش الدوحة على ك خلف آما ألهث أنا  على شاطئ البوسفورخلفيوهي تلهث 

!!ههاهة هاهااألم تضحي.. مامي:  داعبهانت أتبرك مني ، آ  
و أعتقد أني هنا ال بد أن أضيف" نعم األم تضحية و التضحيات ديون "و آله سلف و دين حتى 

المشي على الرجلين في اسطنمبول أو في قطر  يا محمود!  لقد حان وقت القصاص يا  محمود و 
 ☺اللهم ال اعتراض

 
:محمود  

: آاظم يغني و والدك و نحن نسمع  أنانفرح آم   
.. عب مَلصغير وِ    

خلينا نروح يا بابا.. على قلبي يلعب  
حتى أبوس خديداته.. ينزل دمعاته  

  حلوة حرآاته يا بابا
  و يغمز لي برمشه ..جنبي و يتمشى

  يحارشني حرشة يا بابا
 

:دانا  
:تهرائعآتب لك آاظم  -يقينا  -ضا ي أأنت  

البنية حلوة البنية    
  بياعاآستب البنية 

  هال هال هال 
يد شوآليتااإل. .د اإلي  
الفم فديته .. الفم و  

باستا و بان آيكا.. والخد  
ال ما بيها.. ئ ش بيها   

 
ال اجري و أحضنها حضنةإ  

 و اقرص تفاحات الوجنة
 هذا الخد ما اشبع منه



  
بأحكيلك أجمل "  عبد الرحمن بن مساعد قد أهداني رائعته الشاعرو آثيرًا ما أتوهم أن األمير

غنيها لك  أل فقط" حكاية  
عن قصة حب و قلبين                باحكيلك أجمل حكاية    

يا أغلى من ضي العين              صارت بك دنياهم أجمل   
نت الدنيا و األيام          أى جيتي و صرتي  أنت األبد  

أنت العذب من األنغام                أنت باآر..أنت الحاضر  
ة و نورفرح تمال الدنيا                 رب يخلي هذه الضحكة  

ك من آل شرورميو يح               رب يسلم  ..   رب يخلي  
 

  بكرة لما الحلوة تكبر                   و القامة تطول شبرين 
ي و دينبعرفتر                و تدرس علم و و لما تمسك قلم و د  

ربي بالخير  و يتمم    اآتر و اآتر             و لما تكبر   
ن و لما نشوف البنت الحلوة              تحكي حكاية عن قلبي  

 
:دودي الصغنونة البيضة الجميلة  

ض عبارات المجاملة التي تقال لي  آنت أضيق ببع.. صغيرة-بعد - حين آنت ..عارفة  يا دودي 
  آلماتربما آنت أسترخص هذا الكالم و أتعجب ممن تصدر منه" يا عسل.. يا بيضة " ل مث
 يكون السبب ربما أو..بدون ثمن لنقل  أو عتبرتها رخيصة رغم أن مثيالتها القيمة بنفس الثمنا

و !! تخيلي.. سوقية ال تمجامالال د من قبيلأن هذه الكلمات تعأخبرني " بابا جدو محمود" أن 
!!آان يناديني أحيانا بالمانجو و المارون جالسيه  

و .. عقب والدتك ارتفعت أثمان البيض في قطر بشكل تضخمي صفك بالبيضة ألن و  لكني أتعمد
 رياالت  بسبع - يا بيضة-ي آرتونة البيض فمنذ عامين تقريبا آنا نشتر.. لم يعد رخيص آما آان

! ريال قطريثالثين ها وصل إلى ثمن ألنتوقفنا عن شرائهاليوم ف، أما افقط  
 

 البيضة الممششة
 و ربما هناك تفسير "سيكوباتي"  لرفضي السابق استخدام آلمة" يا بيضة" للمجاملة.

 ألحد بة ألهلي في زيارة ثمان سنوات، آنت مصاحى يتعد يكن عمري لمحينما يامففي أحد األ
.المعارف  

 إال مقابلة أربعة أشخاص من أصل خمسة لهذه العائلة، بيت هذه الي زائرمعظمو لن يتاح ل
حمامين و راقية تتكون من ثالث غرف وفي شقة يعيشان بنين اسرة مكونة من أب و أم وفاأل

األم و الوسطى لألوالد  فالكبيرة لألب و.. ، أما غرف النومرسيبشن واسع و شرفة آبيرةو مطبخ 
.و هناك غرفة مترين في  مترين ألخت الزوجة  

حيث آانت " البيضة الممششة "   آانت تطلق على أختها الصغرى لقب- يا دانة-ااالزوجة هنو
 بدنيا و نفسيا و  السالم..هم األبناء األصحاءو" بيض سليم" ن آثير من العائالت لديهمترى أ

 ليست له صاب بأي نوع من أنواع اإلعاقة أو ضعيف أو مابن يتعلق بأي "بيض أخر ممشش"
مهارات اجتماعية أو قدرات علمية آبيرة، آمرضى التوحد أو المرضى النفسيين أو مرضى التأخر 

 أو أي مرض يعيق االندماج االجتماعي مصمالشلل أو آالعاقات بدنية مصابون بإالذهني أو ال
.بصورته العادية  



 
:دانة  

أو مصابون بأي تخلف  " مانجوليون "رغم أن  آل ما سيرد في هذه الرسالة ال يتعلق بأشخاص
ة أشخاص ليست لديهم القدرات الكافية للتكيف االجتماعي بسب بوجود أي إعاق بل فقط ذهني،

إال أني أريد أن أضع بين يديك صورة لمجتمع األسياد األقوياء و آيف .. نفسية آانت أو بدنية
 حتى لو ..يتعامل مع مجتمع الضعفاء حتى لو آانوا أخوتهم أو أشقائهم من ذات األب و ذات األم

 آيف !؟ آيف يلفظهم!؟آيف يهمشهم. !؟ آيف ينبذهم..آانوا أبائهم أو أمهاتهم و أحيانا أبنائهم 
!؟آيف يسحقهم.. أحيانًا آثيرة آيف يؤلمهم و!؟يعزلهم  

 
!مواء القطط، الضآلة  

بيضة ممششة " التي وصفت أختها بأنهاسماع تعليق هذه السيدة وري عند   شع- يا دانة -أذآر 
إال أني أتذآر أني لم أجد سوى الثالث سباب التي آان يذخر بها حداثة سني وقتها، و رغم " 

.. حمار"وليد خالو ها في الشجار مع تبادللفترة من العمر و التي آنت امي في هذه اقاموس شتائ
بالغرض ولم تصف ما هذه الكلمات و لكنها لم تكن تفي  لقد تراءت في مخيلتي !"منيل.. آلب

!شعور بالغثيانرغبة في التقيؤ أو  من شعرت به وقتها  
 عن أختها حديثها  مرير آونني شعرت بسخط أأعتقد ، آما  الصائبو التعبيراالحتقار هربما آان 
عقد حاجبين لإلظهار  - حتى -دون رد ساخط أو ..  مرور الكرام  الكبار جميع الحضورمر على

 التي سمعت فيها ردود - يا دانة - أتذآر وقتها انه آانت المرة األولى آماالرفض أو االستنكار 
األفعال أو ردود األقوال على نحو شبيه بأصوات مواء القطط، الضآلة! مجرد أصوات تعني أن هذا 

.. آله بثوابه .. ظروف.. هيه دنيا .. أو بمعنى.. أو ربنا يكون في العون.. موجود في الحياة
 أن واحدة من الحضور أثنت على دقتها في التعبير و آأنها أتت  حتى ..عيشي عديها و

ا!نشده من الحضورالذي آانت تتعاطف ال  السيدةانتشلتو  !!! "بالتايهة"  
  
الحتقار قد رزقت فن التي علمتني الدرس األول في اة وكائن أن هذه ال- يا دانا- علمت،حقاال

 أشكاله، استغالل المواقف و استغالل الناس و استغالل المناصب و استغالل شتىاالستغالل ب
 غيرهم و هم ربة وفكانت تشيع أنها على صلة وثيقة بعلية القوم من عائالت آاألتا.. المعارف 
مصر األباظية و األتاربة  في  علمًا بأن  .. في مصر بعد األباظية تعائالال أآبر أحديمثلون 
القحطانية و المري في  في قطر و  و المهندي و العبيدانن الكوارية  و العمادي و المعاضيديايواز

 روآفلر وآيندي وروزفلت و عائالت آل  في الكويت و الكعبي العوضي  و المنصورو.. السعودية
 العائلة لدىت مدعوة  فيها أنها آانتعاذ أجلسة إال و  ال تمررهذه السيدةفكانت .. في أمريكا
؟ كمإيه رأي.. ألن بن شوشو اتجوز .. على واجب مجاملة.. أوه  تذآرت  :" مثًالتقولف ،الفالنية

 مش هيصدق الولد..  أل  ال.. و احطهوله في بونبونيار آريستال .. يلوحهأعتقد جنيه ذهب 
!!"نفسه  

 
  الداخلية مجتمعبعثة إلى

فتتصل بمعارفها و تزعم عدم قدرتها على .. صال بالمعارف الت فن ا- يا دانة - تداجأآما أنها 
.. إتمام المحادثة ألنها داعية على العشاء الوزير الفالني و حرمه و السفير العالني و أسرته 

 السلطة في جيب ضع ت صورة مزيفة لنفسها لتوحي للجميع أنهافتمكنت مما أرادت و هو رسم



تمتلك هذه السيدة  قدرة و مهارة عالية في استغالل آل .. و باإلضافة الستغالل الناس .. معطفها 
.موقف و تحويله لصالحها  

حدثته عن تربيتها في المدرسة "بابي ياسر  " أنها أول مرة قابلت فيها - يا دانة- وأتذآر
 و جلست أنصت إليها بانبهار حيث إبتعثها والدها لتتعلم آيفية االعتماد على الذات،لية، الداخ

آيف تتمكن من فرض أآاذيبها و أتعجب .. سلبي آبير و أنا أراها و هي تصنع من الفسيخ شربات
 أراد والدها -و ال يعيبها ذلك - الحضور الذين يعلمون ماضيها آونها سليلة أسرة مطلقة على
 ما اضطره .. دون شغت أبناؤه"مشفي" و التي اشترطت عليه أن تتزوجه .. اج من أخرى الزو

 ما تالقيه قت فيها هذه السيدة الالتي.. بنتيه إلى أحدى المدارس الداخلية إلبتعاث إ:أو لنقللترحيل 
معظم الفتيات أبناء األسر المفككة..  بعدما يستخدم فيها األب حقه في الزواج بأخرى واإلنجاب 

من أخرى و ال يفكر وقتها أو بعدها في  واجبه حيال ضرورة قيامه بدور في تطبيع عالقة زوجته 
خوة و  أ..العالقة بين أبناؤهمأن حتى األنبياء فشلوا في تطبيع  علما ب-بأبنائه أو األشقاء باألخوات

-شقاء و أستشهد بأخوة يوسف على سبيل المثالأ  
لمقيمات في مجتمع الداخلية و التي هي أشبه باإلصالحية، فإهمال عاشت هذه السيدة حياة باقي او

و  مشاآل المدارس الداخلية سواء مشاآل نفسية أشتىلهذه الفئة، ناهيك عن األهل حقيقة واقعة 
....وانها وصوال لمشاآل  ألسرقات أو تعلم أشياء سابقة  

 االستغالل فنون
ربها التي قاطعتهم منذ أآثر من عشرين عام أتذآر آيف آانت تستغل هذه السيدة موت أحد أقا

 حقًا، أنها آانت تجاهر بأنها  و الغريب!لتتمكن من أخذ استئذان نصف يوم ألداء واجب العزاء
..تمكنت من استغفال مديرها  

و آانت .. جنبية ما هو إال عميل يتجسس ألحد الدول األ،علما بأنها هي من أشاعت أن مديرها هذا
عن درجة غضبهم عقب غزو و  و مواقفهم الناساتجاهات عن رها و يسألهاتتباهي أنه يستشي

!!!ياس سير: صدام للكويت و آانت تجيبه بكل ما يريد و تختم حديثها ب  
 

الثوب الخلق و لباس الصوف و                ال يغرنك تعويج العنق      
               حنق و هو في الخلوة نتن                   هره  خشوع المرء في ظو 

 
، فقد  حًال جهبذيًا وزير، فقد وجدت لها منصبا لتطلع زوجها في الحصول علي أما استغالله
 ألنه ..مشمأن الوزارة قد عرضت على زوجها لكنه رفض بإباء و  مدعية جميع معارفها اتصلت ب

! ذرة  الق ..العيب السياسةأاسي آونه يريد أن ينأي بنفسه عن زاهد في أي منصب سي  
 فقد آانت تعمل سكرتيرة في مؤسسة أجنبية موهمة الجميع أنها حاصلة على الدآتوراه و أما هي

الجميع خارج هذه المؤسسة ينادونها بالست الدآتورة، رغم أنها لم تكن قد أآملت تعليمها 
. بعد عشر سنوات من تخرج أصغر أبنائها إال-و ال يعيبها ذلك -اإلعدادي   

له للحصول على قد غرست فيه أنها هي التي توسطت م يسلم أيضا من استغاللها، فو هذا األخير ل
ذرته بأنه لو لم  أالف جنيه  مصري، و أعلنت للجميع أنها قد أن7عقد عمل و آان أيامها ب 

دفع اإلتاوة بو بالفعل قام .. رفده من منصبهلمديره دى  البيت فستتوسط ليشارك في مصروف
هو ..و آله لكم يا أوالد في األخر ".. ثاثجديد بيتها و تبيضه و تجديد األمن تفتمكنت .. شهريا
!!" ده الكفن ما لوش جيوب..في القبراخد حاجة معه يفي حد ب  

 ماذا فعلت في -  يا دانة-إذا آانت ترى لها حقا في استنزاف ابنها على هذا النحو فلك أن تتخيليو
و .. آيف استولت على أثاث بيتها و ذهبها و أبناؤهاتطليقها و لو آيف سعت أحدى زوجات ابنيها 



و ..  يا سو و آبري دماغك ..  يا سوسوو ما لوش الزمة.." الكل صامت أو لنقل رافض بصمت
.. مهما آان .. الطيب أحسن..لضغط  و قولونك عصبيانت عند دا أ..  صحتك ..ليه العصبية دي

هي من .. أنت عارفة .. تشويه سمعة البنت و بالش يا ستي موضوع القضية و .. أم أحفادكهي
!! "نفسها مش هتقدر تصرف عليهم و هترجعهم  

  
"باألملة " شهقة إعجاب  

ة في استغالل آل موقف و أي موقف، فقد تزوجت هذه السيدة من يمنموذج أخر لقدرتها الجهن
 في ته بعدهارجل صاحبته في اإلقامة في إحدى مدن األقاليم لفترة تبعًا لظروف عمله ثم صاحب

 أقاربها و  تروي لكل من تقابله آيف آان الدول الغربية الستكمال دراسته العليا، و آانتيحدأ
 آيف آانوا يشيدون بتواضعها وبكيفية تعايشها وزيارتها عند   و بتضحياتهامعارفها ينبهرون بها

، غير مؤهلة في شقة صغيرة ..هاتدتع لم.. صعبة و في ظروف حياة قاسية في مدن األقاليم
 مدعية أن.. سلم من أوله دأت اُلب، عصامية، حينما سافرت للخارج روجت لصورتها آمكافحةو

الجميع آانوا يتعجبون آيف استطاعت أن تتأقلم في مختلف الظروف في بيت يخلو من أشياء 
ضرورية  للغاية، وآانت الدآتورة المزعومة حريصة على أن تروي أي إشادة لها على لسان 

الناس، فالناس هم من انبهروا بها وبقدرتها على الصبر والناس هم من أشادوا بتأقلمها في بيئات 
فال يشكر في ..  عن نفسها حرف واحدبينما هي لم تقل.. و في الغربمختلفة سواء في األقاليم أ

. الشيطان الرجيم و العياذ باهللانفسه إال  
!العفن اإلنساني  

زوجاتهم بعد سفرهم للعمل  حينما آانت تزور أبنائها و المحترمة أن السيدة - يا دانة -الشاهد
رغم التي يعيشون فيها "باألملة " ، آانت ما أن تدخل عليهم حتى تشهق شهقة إعجاببالخارج

 ": حياتهم من الصفر و آانت تقول لهمنودءيب ونهم مغتربينآ في شقق شديدة التواضع تهمماقإ
 .. إش ِإش إش.. يا بختكم ..  مش ناقصكم أي حاجة..ما شاء اهللا.. ا جدفخمبيتكم .. ال ال ال.. اهللا 

فين أيام ما .. ده أنتم بتصرفوا آتير على األآل و مدلعين نفسكم خالص.. دي حاجة عظيمة جدا
 مع أن والدها قد شرا لها "..)القريش( كوتيتج نا عشت أيام على الأ. .آنت زمان بأشقى و اتعب 

 أغلى المدارس و بينما قام زوجها بإدخال األبناء.. يم في مستوى آبير و جعلها تقراقية شقة 
 مع زوجها األآاديمي يات المادية و االجتماعيةمستوأو من أفضل العاشت في أفضل  و..الجامعات

 ما احتاجت عالج أو عمليات فكان زوجها ية و إذاو سافرت  للسياحة في الكثير من دول األجنب
و لم ترآب يوما المواصالت العامة آما استخدمها أبنائها ..  خارج مصر يصر على أن تجري لها

لكنها آانت تخشى أن تمدح أبناؤها أو زوجاتهم أو تشيد بصبرهم على قسوة الحياة .. و زوجاتهم
أو " يتمرعوا"  مخافة أن إستخسارا في اإلشادة بزوجات ابنيها بكلمات مشجعة" في بدايتها  

 ..ون في عونكم ربنا يك :"فلم ُتسمعهم يومًا..  و تقدير أبنائها لزوجاتهم أن يزداد احترامخشية 
 "عضتقديرآم لب  ترابطكم و و سيزداد..لكن بالصبر آل شيء سيأتي.. آلنا بدأنا على هذا النحو 

  و تقول لها -التي آانت تتباهي أن عمها آان وزير سابقو -بل آانت تحفز زوجة ابنها 
.و تشتغليالزم تساعدي جوزك :   
طب يا تانت أترك األوالد فين؟:   
.. بيدفعوا بالساعةعلى فكرة ..في البيت عندك" بيبي سيتر"يه لما تشتغلي و فيها إ.. بسيطة :   
! دوالر في اليوم على الرأس60 تحصليو  ممكن    



ايرها العيب أنها آانت تع آل كن و ل- و ال عيب في ذلك-و بالفعل عملت زوجة ابنها آجليسة أطفال
و تذيع في مصر أن زوجة ابنها !" و أنت نسيت نفسك و ال إيه؟"الحقا بوظيفتها الوضيعة 

اضطرت للعمل آجليسة أطفال لتوضع من شانها في المجتمع المصري الذي ال ينظر لهذه المهنة 
 من وضع أنفها و أنف أهلها في تو لتظهر آيف تمكن..  بها الغربى  يتعاط الطريقة التيذات ب
!ترابال  
 

  أنا ال أتعجب من نموذج هذه السيدة و الذي يمثل مثال صارخ لالنتهازية و -  يا دانة-تعرفي 
نا لم  و لقدرته التسلطية على الناس، فأ و لسطوتهالعفن اإلنساني، و لكن اندهش أآثر لكثرته

لعمل ى ا علبنها زوجة اهاراجبإها بفاخر و ت"بالبيضة الممششة"  فقط  نعتها أختها يستوقفن
!! و معاملة الظلمة آما يعامل الكرامو لكن آنت أسخط من صمت السامعينآجليسة أطفال   

 
 الشياطين الخرس

 مضفين على - الشياطين الخرس- عدد ليس بقليل في هذه الدنيا من نوعية -يا دانة -ستقابلين 
أصوات -انة  يا د-قرار الصمت سمت الحكمة ونعت التأني و آثيرا ما ستسمعين في حياتك 

. القرارات و معاداة الناسذاستنادي بضرورة عدم االستعجال في اتخ  
اتهيه..  هيهات..ليت شعري  

 شعري أبكم
..هيهات.. هيهات  

مجمهوري أص  
..هيهات.. هيهات  

 شعبي يرى يشاهد الدم
 ثم ينام يحلم و ال يهتم

 ليت شعري يجدي يصيب أو يسهم
 (داليا الحديدي)

 
"خالتك ساآسونيا"   

 
 أحدثك و أنا آلي حرج ، فإذا آان مصطلح إال أني" حدث و ال حرج "إذا آان المثل يقول و
ت الفيتو األمريكي اآما يمرر أعضاء مجلس األمن قرارقد مرره الجالسون " ة الممششةالبيض"

!؟"خالتك ساآسونيا" ، فماذا أقول عن مصطلح بكل ما يخص فلسطين و العراق و الدول الضعيفة  
 

حد المرات حكت لنا هذه السيدة على طرفة لتضحك السامعين، فسعيها لالستظراف جعلها  ففي أ
، فلمح خالة االبن و هي تخرج من يومًا أن أحد أصدقاء أبنائها قد زارهم ضورتقص على الح

الحضور  نفجر و اهي خالتك ساآسونيا دي ظروفها إيه؟" غرفتها لتذهب للحمام، فقال لصديقه
!!تخيلي..  "خالة ساآسونياال" بالضحك على   

فقد ذآر آيف تلقى من والدته ..  حينما قرأت مذآرات يحي حقي  - يا دانتي-تذآرت هذه الواقعة
 تحذير لم يستح من ذآرو، صفعة قوية على وجهه حينما وصف سيدة سمينة بوصف غير الئق



صر قامته و أن والدته بان سوء خلقه مع الناس سيجعله يسمع يوما ما تعليق قاس يتعلق بق
!! في فقرة المهرج يمشي على الحبلأحدهم قد يقول له بأنه ال ينفع إال أن يكون العب سيرك  

 
 من سكنت أو ن الفرق بين أم صمتت على خطأ ابنها و مررته ضاحكة أو بررتهدرآيآم أود أن ت

أم و .. "دي زلة لسان.. دي ساعة غضب"  أي مسمى عقيم حكيم أوقسوته مدعية أي إدعاء
وقفت وقفة بل استوقفت ابنها و حذرته و نبهته و هددته و ربته و أخرجت للمجتمع أديب بكل 

!معنى األدب   
 

  عار على عارعار عليه اليوم ضعف و انكسار         ليت شعري آاألمس مجد و فخار و ازدهار
اإليمانلغة ضعاف .. إال أنه اآلن..             ليت شعري آما آان لغة أقوى األديان  

صبرًا، مهًال، لحكمة الحكمة يا أبناء            في بعض األحيان.. ينطق على استحياء   
ءالحكما.. يعلو على صوت ..أنه الشيءإال ...                 ليت شعري يعلوا صوت الحكماء  

 (داليا الحديدي)
 
  الجمال الناقص فينوس و

"  فهي لم تولد أسم جميل " الخالة سكسونيا"  لهذه آان أن أوضح لك انه -يا دانة  -يبقى 
 الثرية هي كنه جمال صامت ألن الشخصية و ل..و شكل أجمل فهي سيدة جميلة و بحق" سكسونيا
و لكن المُ ينحت تمثال ..   و لكنه جمال ناقص..مظهري الحياة و البريق على جمال الالتي تضف

ه شيء ألن الكمال و الجمال هللا نقص أن ي، البدتف للتدليل على أن آل جمالفينوس مقطوع الك
عتبر األمر  قد ا و اآلخرشطرو نقصه ال الجمال ألم يرزق سيدنا يوسف عليه السالم شطر! ؟وحده

!نقيصةال   ..ممدوحة  في حقه  
  

ربما ..  أن الخالة سكسونيا آانت لديها يوما ما عائلة جميلة و أم رائعة الجمال - يا دانة-الشاهد 
 و يقينا أقيمت لها حفلة عقيقة .."تحكي لها أجمل حكاية عن قصة حب و قلبين "ماوم آانت في ي

 أن جميع أصدقاء العائلة و معارفهم جاءوا و مؤآد..  احتفاًال بقدومها للحياة سبوع آبيرة أو
عيون الناس عقب ف عليها الحسد و آان لديها أب يخا و ال أشك أنه..مبارآين و مقدمين الهدايا

آما آانت لها أخت أآبر تلعب معها دون حساب و دون خوف من ..  حفلة عيد ميالدها إقامته
.. المستقبل  

و لكن يبدوا أن هناك من يفرق بين ابن ينتظره والده ليكون سند له في المستقبل و بين ابن يمثل 
!! و شتان الفارق بين االبنين.. في المستقبل والده عن سند له ينتظر أن يبحثعبئ و  

 
 تنحصر أي إعاقة ذهنية، بل آانت إعاقتها لم تكن لديها "ساآسونيا "أن - مادونا -ما أؤآد لك يا آ

 سبب خجل اجتماعي بسيط في  مماتلعثم في النطق إلى  منذ الوالدة، أدى الشديدفي ضعف السمع
الداخلية و البداية، و ألن األب و األم قد انفصال، و لم يتحمل والد هذه البنت سوى نفقات المدرسة 

لكن الرجل ..  علما بأن هذه الحاالت تحتاج لجهد آبير للتأهيل للحياة داخل المجتمعبعض الزيارات
أوالده األحدث و تفرغ أيضا للعمل و دة ويدة مع زوجته الجديدتفرغ لحياته الجاضطر لل

مششوها "  حتىة الجميلة بالكاملاالبنحياة  تدهورفكان من الطبيعي أن ت ديدة، لذامسؤولياته الج
فتضحك .. ذا االسم آما أصبح يحلو لألبناء مناداة خالتهم به" سكسونيال " حولوها حتى".. 

.ة مدوية بصوت عال و قهقهالعائلة جمعاء  



 
!أو أخوة يوسف" أم آليشنكان" أب بشهادة الميالد و  

 
 وبة و تلعثمصعدي ل أن حالة إنسانية لم تكن مصابة سوى بضعف سمعي أ- يا دانتي-هل تتخيلي 

!في النطق، تبعه خجل اجتماعي،  تنهار على هذا النحو؟  
!!؟ من؟ يا دانا من!! ؟؟"سكسونيا"من الذي حولها ل!! ؟"سكسونيا"من الذي جعلها   

يا سبحان اهللا يا دانة، أنا أتعجب ألني أعلم أن حاالت أضعف و أقل من هذه مئات المرات إال أنها 
تلقت رعاية و عناية وعاشت أوضاع أفضل بكثير بفضل اهللا الذي سخر لهم أباء و أمهات و 

أخوان على قدر من المسؤولية و المروءة و اإلنسانية، بل أتذآر إني شاهدت حالة الدآتورة زينب 
و الذي أشاد بجهد أم الدآتورة زينب التي " فرسان اإلرادة"  برنامج - زمان-و التي عرضها 

 و ال صول على الدآتوراه، رغم أن مالمح االبنة غير طبيعيةاستطاعت أن تساعد ابنتها حتى الح
!!أريد أن أوضح أآثر من ذلك  

فهل  تيقنت أن األمر ال يتعلق بخطورة مرض أو صعوبة حالة، بل بظروف أخرى، - يا دانة-و هنا 
أم " أم هناك أب بشهادة الميالد و..  و أم معتبرة و أخوة على قدر من اإلنسانيةحقيقيهناك أب 

ي! أخوة يوسفأو" وريس ..أخ "و" آان شيئ آل  
 

 بعد أن خبطت يدها قالتاضية في أحد األيام و نحن حضور و الدآتورة االفترأذآر ما قامت به 
 ال تأآل من ألنها" مغلباني "فسكسونيا.. محل الكباب   علىالمرورلقد نسيت .. اوه:" على رأسها 

وسط دهشة و "لبيضة الممششة  ل"بابلشراء الكاللحوم سوى الكباب و الكفتة، فخرجنا معها 
أنها   لتثبت للحضور- ثمن آيلو الكباب وقتها-أخرجت بزهو أربعون جنيها ف،  الجميعلنقل ريبة

 آيلو الكباب هذا يوضع في ت من الخادمة أنعلمو ..  وفية مع أختها و عدنا إلي بيتها..سخية 
 سوى نصف أصبع آفتة في اليوم ال أآثر و ال اقل  لمدة شهر حتى يتقدد حيث ال تأآل أختهابرادال

ثم تضع الصينية على .. و تذهب الخادمة لتدق على الباب .. مع معلقة أرز و ثمرة فاآهة رخيصة
 في حالة من خارج الغرفة له مفتاح يتم إغالقه رىخت الصغعلما بأن باب غرفة األ.. األرض

  .وجود ضيوف مهمين
ي البيت فتشارك الخالة سكسونيا الخادمة في استخدام الحمام الصغير  هناك حمامين فن أيضا و أل

الكبير، و نظرا ألن الدآتورة المزعومة الحظت  في استخدام ن و األوالد يتشارآوبينما األب و األم
أن" سكسونيا" تفرط في استخدام الصابون، فوجدت أن الحل األمثل لهذا اإلسراف هو وضع 

 بينما تقوم ..الخادمةو"ساآسونيا " الستخدامات شكل ال رائحة له مربع الصابون غسيل صحون
 أو " لوآس"،"فا"  يظهر صابون،العائلة باستخدام صابون التموين و عند وجود الضيوفوهي 

.في الحمامات" دايل"  
 

:دانة  
 م هيفي يوم من األياآانت قد دخلت .. سجنها أو قبرها الذي ماتت فيه" ساآسونيا"قبل أن تدخل 

 المزعومة للحياة من ذات المدخل و استقرتا في ذات الرحم و خرجتا من نفس  أختها الدآتورةو
 في نفس البيت آأميرتين معززتين - يا دانتي-عاشتا ارتويتا من نفس الضرع و البطن و 

مكرمتين، إلى أن شاءت الظروف أن ينفصل األب عن األم، فاستخدم األب حقه في الزواج 
بأخرى، و ألن عدد من األباء ال يدرآون سوى مسؤوليتهم المادية تجاه أبناؤهم، فقد اآتفى  من 



واجبات األبوة بوضعهما في واحدة من أفضل المدارس الداخلية ، ثم مضت السنون و تباعد 
. مدمرة بل و ساحقة- يا دانة-أهمل الراعي الرعية، فكانت النتيجة البيض عن الرحم و   

 هذه و الذي جاء على لسان "تربة بابا " مرة سمعت فيها القسم بأول ر يا دانة  الزلت أذآ
 السيدة االنتهازية التي أطلقت على أختها " البيضة الممششة" و عاملتها على أنها سم قاتل!

و  .. الذي تقسم بتربته إذا قابلته على الصراط أجال  "  بابالل "ل مع نفسي ماذا ستقول ءتساأو
! ؟ اباآيف ستقف بين يدي رب الب  

  الصغرىان في ذات البيت، واألختترغم أنهما قابع ؟ أو أين المشاعر اآلدميةمشاعر األخوةأين ف
! و ال حول لها و ال قوةضعيفة و مسكينة  

 
 بيضاء ال يعكر صفو هذا  .. رشيقة..آانت فتاة جميلة  أن الخالة سكسونيا هذه - يا دانة- لي قيل

عقب وفاة األب، لم  أنه ليقف عن سبب تدهورها، سألت فالجمال سوى ضعف السمع و التلعثم،
تجمع بين صفتي  وآون هذه األخت ..واجب الماديتشعر األخت بأي واجب تجاه أختها سوى ال

 مصاريف برضه -"كوافيرال"مصفف الشعر أن تذهب أختها للر ضيقهايالبخل، فكان يثونتهازية اال
عن عدم تحملها لمصروفات  ناهيك.. س جديدة مالب أختهاإذا ما طلبتو آان يجن جنونها  -

 شرعت في وضع طالء األظافر، فقد أثار عندماأما ..حد المعارفالتاآسيات إذا ما أرادت الذهاب أل
يضحك عليها و "  بياع سبارس على حد تعبيرها" لديها هاجس أن تتعرف البنت على شخص ما 

"  أن يؤول ميراث أختها"البيضة الزفرة" من رابع المستحيالت أن توافق بالطبعو .. يتزوجها
" فيكفيها أن والدها قد ضحكت عليه سيدة .. استغاللي " هلفوت" إلنسان "البيضة الممششة

ي ميراث والدها قد ما يعني أن نصيبها ف.. تزوجته و أنجبت منه الولد  -على حد تعبيرها " ألعبان
  !ي ي إلصابتها بالقولون العصبهو ما أدتقلص للغاية و

 نحو عشرون عام فيهذي عاشت ال.. "ساآسونيا"فكان قرار اإلغالق أو السجن االنفرادي للخالة 
.أو يزيد إلى أن توفاها اهللا  
، هل  و حتى يومنا هذا ال يعرف من الذي أصدره- يا دانة- إال أن أحدا و القرار على صعوبته،

أم أن البيضة ؟ل هذه المدة النوم طوا أختها في غرفة تحبس وى هي التي سجنتكبراألخت ال
قررت أن تنعزل عن هذا العالم الذي خذلها بمن  هي التي من عنت أختهاي عانت الممششة الت

!؟فيه  
 المؤآد أنه منذ مطلع الثمانيات و حتى وفاة األخت الصغرى منذ عامين تقريبا، لم تخرج لكن

، فاألخت التي آانت تخرج و يانًا أو للشرفة أحلم تخرج إال للحمام.. سكسونيا من غرفتها الضيقة
 و تصمت ثم ألقت بدأت تنزوي..  تزور و تروح و تأتي و تذهب للكوافير و تقابل الناس 

علمًا بأن غرفتها خالية من أي  - ثم شرعت في إغالق الباب عليها فترات طويلة بالسماعات
!شيشالبيضة في التم فبدأت –أجهزة راديو أو تلفاز أو هاتف أو حتى مروحة   

  
   و ليست تحيي الشمس حين تغيب    فليست تحيي الشمس عند شروقها  

غروبديه و إن ال الصبح   ل             و من عصبت عيناه فالوقت آله    
 إذا سقيت زادت ذبوال آأنما           يرش عليها في المياه لهيب

ه آئيب لما صرت إلي)ة(أيا زهرة الوادي الكئيبة إنني            حزين  
 و أآثر خوفي أن تظني بني الورى        سواء وهم مثل النبات ضروب
 أسرك يا أخت الرياحين مفجع          و موتك يا بنت الربيع رهيب

)أبو ماضي(  
 



  خاصة حينما وصل إلى سمعها الضعيف تعليقات أبناء أختها أن للصمت"ساآسونيا "و اتجهت
ألقت و بعد فترة .. سكونثرت الفآ"  الخناشيرةي صوت الرجالذصوتها محشرج و عامل " 

 فقررت المعاملة بالمثل ..ع لها السما ال يريد  أحدًانأ فلقد شعرت ، بحاجة لهمعدت فلم بالسماعات
زهدت و  أجبرت على اختيار العزلة التامة والبعد عن جحيم الحياة  ربماختارت أواو .  .آابرتو 
 آيلو مع طول ال يتجاوز 39زنها ال  يتعدي في أغلب الظن ح وتناول الطعام حتى هزلت و أصب في

. تقريبا سم160بأي شكل   
و إذا رآها أي إنسان، لم يكن ليقول أن هذه هي ذاتها الفتاة الجميلة التي آانت تمأل بيت والدها 

الخالة " فال شك أنه سيعتقد أنه أمام سيدة تستحق و بجدارة لقب . . بهجة و فرح و براءة
رثة .. تمشي مشية مرتعشة..  شعرها مطلقاصففنين، ال تفقد صارت أشبه بالمجا"!!! سكسونيا

 على هذا النحو و أصبحت زفرةت األخت الو قد استراح.. الثياب، ولم تعد تطلب الجديد منها 
اختفت .. تحدث دوي خفيف فية التي آانت تضعها حتى األساور الذهب.. تعطيها مما تلفظه خزانتها

..عصمهاممن تماما   
  مـو بيديهم..نها شيأعـّزت الكلمة عليهم آ
عذبـونا اهللا يهديهم..وآـل ما ضاقت علينا   
 
  ينتظر لو حلم عابـر..مـن زمن والقلب صابر
  ليت ظـلينا نكابـر..ليتنا بس مـا شـكينا

 (صدى الحرمان)
 

ختها المريضة ستغل أنها ليست من النوع الذي يأيضة الزفرة من الترويج لنفسها بو قد تمكنت الب
بل آانت تدعي  .. آشغالةختها أ تستغلنها لن أو عمل أي شيء في البيت بدعوى أالمطبخ في 
دآتورة و بين الحقيقة و بين ادعاء ال ..  حضر لها خصيصا آل ما تحتاج لهتخادمة لبال أتتنها أ

 على أي شيء في فقد منعتها من استخدام المطبخ آليا للسيطرة تماما..  بون شاسعالمزعومة
 بعد أن توصيها بضرورة ذي سيشترىلخادمة بنوعية األآل الالبيت فهي من يصدر األوامر ل

و هي التي تحدد عدد أآواب األرز التي ستطبخ و هي التي تراقب دوالب .. الفصال أيا آان الثمن
ت الحنون التي و أخيرا هي األخ ..  لمنع اإلسرافو الواردمنه الخزين في المطبخ لتعرف الصادر 

. باب غرفة نومهاحتىبل أن الطعام يصلها .. المطبخ ال تستغل أختها في عمل أي شيء في   
 

  استبيحت فلسطين حتى ضاعت آمااستبيحت سكسونيا حتى ماتت
 

ا في أي فرح "سكسوني"الخالة   لم تر،ات و قبل الثماني-  يا دانة-االنفرادي و حتى قبل السجن 
 تقيم أربع احتفاالت سنوية بمناسبة الكبرىلطبع آانت أختها بة اجتماعية، و باأو مأتم أو أي مناس

م تحتفل يوما بعيد ميالد تسأل لماذا لأعياد ميالد أفراد العائلة تدعوا فيها جميع المعارف، و لمُ 
 في "البيض الممشش" منذ متى يستخدم !!تحتفل بسكسونيا" اهو ده اللي ناقص" ! ؟سكسونيا

 و يقينا لم تحضر سكسونيا فرح أي من أبناء أختها الكبرى ألنها !ات وإقامة الحفالت؟صنع الحلوي
ليس " ساآسونيا" أن - دانة -و ثقي يا! لن تشرفها أمام المدعوين من صفوة المجتمع و نخبته

!! عن عشرين عامَالها صورة واحدة لها تجمعها مع هذه األسرة التي عاشت معها ما يزيد  
 



آما استبيحت .. د استبيحت سكسونيا حتى ماتتفق !!ل، بل الكل مقدر الظروفحد يسأأو ال 
 و آم أود لو شاهدت يوم القيامة لقاء األخت الكبرى بوالدها، و آم أحمد !فلسطين حتى ضاعت
.اللعنة غمرني صغيرة مرفوع عني القلم حتى ال تا آنت الزلتمربي أني عندما التقيت به  

، فترزق بزوج و أبناء يرثوها؟ ال أشك  الصغرىى أن تتزوج أختهااألخت الكبرهل آانت تخشى 
ليس .. فإن هذا معناه أن البعض األخر و القائم على شواهد ..  وإذا آان بعض الظن إثم .. في ذلك
..بإثم  

 حظر التجول في الحياة
ث  في الميرا"البيضة الممششة"نصيب  لى  من إحكام السيطرة ع"البيضة الزفرة"فقد تمكنت 

بل بصمتها .. و لم يحتاج األمر منها رفع دعوى حجر  .. سيطرة آاملةرض أو مصاغ أسواء 
 عليها هي أيضا و فرضت ةسيطرال و أحكمت.. على آل األوراق المطلوبة من توآيل و سواه

و لم تعطها الحق سوى في المبيت في غرفة مترين في مترين و .. حظر التجول في الحياةعليها 
.ات الطعام و رث الثيابحق تناول فت  

مفقود.. بصيص أمل   
 أي من نصرة أمل في إمكانية أن تجد صبصي " الخالة سكسونيا" لو آان لدى-يا دانة - ترى

لكن حتى نزواء و السجن االنفرادي،  و االةلعزاختارت الما آانت ما أ..مخلوق على وجه البسيطة 
.بصيص األمل آان مفقودًا  
؟ل سنوات بالم تهدد بالصمت فترة  

؟  الطعام و تأآدت من أن أحدا ال يكترثزهد فيالم تنزوي و ت  
و أمحادثتها  عنيه ألن أحدا ال يا؟استخدامهلمعاودة  تجد من يدعوها بالسماعات و لم يالم تلق
..  فما بالك بتحمل مسؤولية الدفاع عنهاسماعها  
  ؟ ال يريد التواصل معهاأن أحدًا- فعًال - ألم تتأآد
 يوما ضاحكة أو مبتسمة منذ فترة الحبس و لم تر لكل من تقابله ظر غضبًا و شظرًا  ألم تن

إذن فلن تتسول .. و لم يأت أحد ليصالح أو يداوي أو يعالج أو يحب ! االنفرادي و حتى ماتت؟
!!المحبة أو االحتواء من أي آائن آان  

 
رء ليس يحب حتى يفهماالم.. ال تطلبن محبة من جاهل   

 
)يضأبو ما(  

 
 بين  و الباقي.. واألم الرحيمة ماتت و ترآتهافال أخ أنقذها و ال شقيقة رحمتها.. ما من مكترث 

عمل في الداخل من هو مهموم بالبحث عن فرصة ويات المنتخب من هو مشغول في متابعة مبار
 و من هو..  و من هي منشغلة بإقامة الوالئم تستضيف فيها نخبة المجتمع و صفوتهأو الخارج

.مهموم بارتفاع األسعار  
يجهلهم يجرحوني.. تدرين الكل   

من مشاعرهم.. وآل ما أقرب   
  و يبيعونيبقسوة يبعدوني

 من أعاتب ؟؟ وليش أعاتب؟؟
 وأنا أدرى

 مالي في الدنيا



مكان.. سوا قلبك   
أمى.. أمي   
.. آنت معي.. اهللا يرحمك  

زمان.. آنت معي   
)صدى الحرمان(  

 
  شراب و مأوى..طعام 

 إال أنها ..حتى لو لم تكن تنطق هذه األبيات بلسانها الثقيل .. حتى لو لم تدرك ذلك بعقلها الصغير
و راح آل نصير، علما بأن األب من األساس لم  ..بشر يشعر، و قد مات والدها ووالدتها  - يقينا -

رس في األخ يغ  فلم ..ير المادةينصر ابنته و ترآها و لم يعرف أي مسؤولية تجاهها سوى توف
المأوى و ؟ الم توفر لها  الكبرى األختكيف نتجنى علىف.. القوي واجب حماية أخته الضعيفة

!الطعام و الشراب؟  
 

: دانة   
المجتمع آله أعاق أو إعاقة في النطق فحسب، بل قط ة ف بإعاقة سمعي"سكسونيا"يقينا لم تشعر 

  هواية  منها أوتكسب تعليمها مهارة تن فيإنسا  و لم يفكر العيش الكريم الحياة وفيحقها في
حد لم يسع أ ..  ناهيك عن عجزها من األساس في التجرؤ في طرح حلم الزواج..تنمي قدراتها

 في  حقهاحتى أن بقايا السمع لديها تدهورت بعدما اقتصر..  أو تنمية أي مهارة لديها لتطويرها
لم يبال أحد بالسؤال عنها أحد إال  " شراب و مأوى..طعام  ".. على حقوق الحيواناتالحياة

.آسؤال المراآبية  
 دي أمانة ..أه.. حطيها في عينك .. خللي بالك منها..  ربنا يطمنك ..بخير .. آيف أحوال أختك :
..هللا المستعانا ..  

فقد تم التعامل معها على .. ةمتوقعفكانت النهاية .. رحلة استجمام طويلة مرآون و في و الضمير
علمًا بأنها افتقدت أآثر ما آانت في .. يرجى أن ينزاح في القريب و قد آان،آريه.. قيلأنها عبئ ث
أن .. من أقاربها  ..من هم فترض أن تتعكز عليهمللحب مفقد آانت في أمس الحاجة .. حاجة له 

 .. تعالج بحب.. تصاحب من األهل بحب .. تعطى الطعام و الشراب بحب .. يتم سماعها بحب 
!الحبالواجب وشتان بين و  ..تهادى بحب  

 
للشاعرة القطرية المعاقة التي رحلت " خيانة عكاز "ةدي قص– يا دانتي –و آم أود لو قرأت 

 منذ بضعة أعوام" صدى الحرمان" فهي أقدر من يعبر عن آل من عاني من أي إعاقة:
 

هّمه و أنا همـي بقى فين اــك شو إذا آلٍٍ......   ذا خـــانتني رجــلينيإ " يمـــه"ابـــد ال تحــزني  
و إذا عكازتي خافت من أنها تسند إيديني...    و إذا خنجــر صداقتهن غرس حده وســـط قلبي  

 
وآٍل يمــــزع أوراقـــــه وال ظــنه يكـــفيني....    إذا عمــــري غدى دفـتر" يمــــه"وال تبكــين يا   

و إذا ضاع الوفا فيهن وضاعت معهن سنيني...  .ابد ال يجزع إحساسك ال شفتي البعض يجرحني  
 

؟عليه المجني الجانيهيهات أن يعالج   



.. الفرض بنوافله .. لم تكن األخت سوسو شر مطلق، بل آنت أراها تصلي-يا دانة -و لكن تعرفي 
 في الصالة السريعة، إال أنها " الجنيس ريكوردز"حد جوائزأل على صحيح من الممكن أن تحص

آانت تجاهر بكل قرش صدقة آان  و صحيح  و آان لها ورد خاص بها، عنها الفريضةتسقطآانت 
  بالغبألم شعرآون البخيل ي ..محمدةأتلمس لها أي آنت و لكن  تصرفه في وجه الخير  أو زآاة
آما . .م في منح الشهرية التي تخصصها لكفالة احد األيتااستمرارهاقدر لها  أ، فكنت اإلنفاقحالة

إال أن الحج لم ..  أدت فريضة الحج بمصاحبة زوجها و عادت و قد ارتدت الحجاب علمت أنها
 و مع أصدقاء زوجها األجانب و أمامه" الفرندشيب آيس"يمنعها من تبادل القبالت الودية أو 

!برضاه  
، لكن شيئا فشيئا أدرآت أن األمر ال يتعلق هذا األمرفي   ازدواجيةأرى..في حداثة سنيآنت و

و .. آلنا نخطئ و نصيب ..  يوجد شر آامل بصورته التقليديةية في الشخصية ألنه البازدواج
! آلنا نجرم و نثيب-أيضا- أننا - يا دانتي-لسوف تندهشين   

على حسابه التي أمر بعالجها  عشرات الحاالت المرضية  علىياد بيضاء أصدام حسينل ألم يكن*
  !؟الخاص

ها ن لحاالت مرضية يرسلوورين في الدول المسحوقة الديكتات الحكامألم نسمع عن تبني آثير من*
 رغم أن سجون هؤالء الزعماء و على نفقتهم الشخصيةللعالج في الخارج على نفقة الدولة أ

!؟ عامرة بالمعتقلين و المظلومين معاقين و غير معاقين  
اقصات فضليات؟ألم نشاهد موائد الرحمن المخصصة للفقراء والمساآين و التي تنفق عليها ر*  
والتبرع بقيمة ) عري تام(ألم نقرأ عن خبر قيام عارضات األزياء في الواليات المتحدة بالتعري *

 صورهن العارية المنشورة في المجالت لصالح عالج مرضى اإليدز؟
ألم نندهش من تخصيص آبار رجال أعمال مبالغ مهولة للجمعيات الخيرية ثم نكتشف الحقا أنهم *

ال تجارة مخدرات؟من آبار رج  
ذهلت من األرقام الفلكية " لبيل آلينتون" أو جيبفينج" العطاء"  بل أنني حينما قرأت مؤخرا آتاب 

و  - أرقام بالمليارات-عمال الخيريةالسيخ  لأل والملحدين والصهاينةي تبرع بها اليهود والت
!كتابال في هذا  واحدًا مسلماه لم يتم ذآر سوى اسمثر أنآتعجبت أ  

إال ، آغريزة الطعام و الشراب اإلنسان عليها نسانية مجبرإغريزة  إما أن يكون العطاء نأ أدرآت ف
.. و لو آان في أمس الحاجة إليها و يمنعها عمن يكره..ال لمن يستحق ..  لمن يحبمنحهاانه ي  

و لست آما تعتقدون، : يريد أن يدهش الناس و يقول لهم.. و إما أن آل إنسان مهما أجرم 
، و الذآي من يتبعني فيستفيد من منحي و منعأأنا امنح وف.. ي أبدانلن تفهموفستطيع أن أذهلكم أ
.أو هكذا أعتقد يا دانا ..  من يعارضني فأعاقبه بمنعيخاسرال  
 

جازة من أشة و تمكنت من الحصول على  وفاة البيضة الممش البيضة الزفرةو أخيرًا استغلت
!بسبب فقدها لغاليتها الممششةين تاد و حزن عميق حدتيالعمل آونها تعيش حال  

 
  يقل ثمنه ال"يضة الممششةبال"ختها أل قد نشرت نعي "البيضة الزفرة"ن أو المضحك يا ابنتي 

  ! للحفاظ على اسم العائلة على رأس عمود في الجرائدالف جنيهأن عشرة ع
بل لم تكن تجرؤ ..  لم تسمع عنه و لبتة في حياتها ا"سونياكس"طبعا هذا الرقم الفلكي لم تره 

ات ي احد البناي فأقيممانيا آنت لي في احد زياراتي ألأنحتى .. اعات متطورةمعلى المطالبة بس
على إخبار عزمت و.. لصم في صناعة السماعات الطبية ل محل متخصصتطل علىشارع ناصيته ب
تراجعت بعد لكني ف السمع و بالتقدم الموجود في عالم تطوير السماعات لضعا" البيضة الزفرة "

  .كر الجاني في عالج المجني عليه يفه هيهات أن أنأن فكرت



 عمليات جراحية  ال تعلم بوجود سماعات متطورة أو الواسعة بخبرتها الدآتورة المزعومةهلثم 
 أم انتهاء المدة هو ؟الشفاء هو الهدفو لكن هل ! ؟ أختها على الشفاءةدعسامحديثة تستطيع 

.الهدف  
لتنعي البيضة الزففرة اختها التي مششتها بل و نحرتها   بزهوو يزيد تصرفأالف جنيه أ عشرة 

تحكى لها يوم ُ "بعهم لن يصرف على عالج من آانترو أ  هذا المبلغلكن نصف .. ثم نعتها..ثم 
"أوسأ دنياهم صارتألان بها "  ..حكاية عن قصة حب و قلبين  

فقامت .. ت عقب وفاة زوجها جرو واقعة أضة الزفرة بحادثة بيختم قصة الأو أخيرا يا دانة س
الزوجة صباح يوم الوفاة بارتداء المالبس الزاهية و ذهبت للمصرف و حولت آل ما آان في 

 عادت سريعا لبيتها و اتشحت بالسواد ثم..سابها بالتوآيل الذي آان لديها حساب زوجها إلى ح
بنائها على هذا أتصال بال قامت با وعزاء في الفقيد الغالي و لتلقي الاستعدادا الستقبال المعزين

! في وجوههم السماعةمدتغأ.. و تراخ .. أبوآم مات..ألو :النحو   
 ئنها آانت ال تخط أعتقدأ بل ..معها أي تعاطف لمس منيسيدة ال تلو ذهبنا للعزاء و آانت هذه ا

 بسبب وفاة مواساة الجميع لهاة رادت استغالل لحظأف.. تصدر عنيرات االزدراء التي آنت نظ
نها ترتدي عقد من أت في المنام أنها رأ قريبا جدا خاصة نها ستموت أنها تشعرأ اخبرتنأزوجها ف

!معتقدة أن شيئا سيطبق على أنفاسها فستموت.. ثالث طوابق  
 في   ليس لي في الفتوى و ال مع أني -ي تفسير هذا الحلم لهاأني انبريت ف -يا دانة  -الغريب و

و .. ما شاء اهللا ..  طوابقثالثعقد من ":  و لكني وجدتني أقول لها -تفسير األحالم و ال غيره
  ثالثاضربي في.. قد يساوي عشرة سنوات الع..ابشري  .... ال  ال.. من الموت  ذلك خائفة مع

! دآتورةثون عاما أخرى ستعيشينها يا ما يعني أن أمامك ثال.. طوابق  
!!يها فرصة استدرار العطف من الحضورلتفسير الحلم قد سد عف..يظ الكتوم  عليها الغفبدا  

 في األرض ة تسعى و تعيث حيتو ال زال.. عام 16 أآثر من هذه الكابوس على  مضىو قد 
  !!!!!!تخيلي؟.. ..إعاقة

 
يما لشعري إال أن يرثين.. ليت شعري    

إن عشت يهجونيو .. يونأموت فيبك  
شونيستوحا.. و إن هاجرت  
  تجاهلوني..و إن عدت
  رثوني..و إن مت

 و بالدمع بكوني
 ثم ، ثم نسوني
 ليت شعري

 ليت شعري آروت ائتمانية
غير زراعية.. ليت شعري أراض بناء   

 ليت شعري أوراق نقدية
 و أسهم و عقارات و شيكات بنكية

)داليا الحديدي                                                 (  
 
 

عانت من نوع آخر من اإلعاقة و هنا هي األخت الكبرى   لحالة أخرى-يا دانة -ذج آخر نمو
.. ألخواتها و األضعف من حيث لقدرات االجتماعية و التعليمية ، فلم تتمكن من استكمال تعليمها



و لكن األمر آان يتعلق بقدرات شخصية .. رغم أن والديها قد وفرا لها آل سبل الرعاية و األمان 
األم حتى بعد وفاة األب و.. ئلة حنونةو لكنها امتلكت عا حظ من الجمال منحه السيدة لم تو هذ. .

مختلف معهم  تحضرتعيش معهم عيشة آريمة وفهي .. حبها بونحتضاأخوة و أخوات وجدت .. 
 بل و تذهب لتصيف معهم و مع عائلتهم.. رادت ذلك أالمناسبات و تذهب لتصفيف شعرها إذا ما 

ع معارفهم و تجدينها في  مصاحبهم في النزهات و ت..رت معهم أآثر من مرة ألداء العمرةو ساف
ال أحد يخجل .. و صورها تمأل البومات األسرة..  نادي الصيد و مع أوالدهم فى.. آل زيارة معهم
بل إن اسمها ..  أو سم قاتل "ة ممششةبيض" و ال أحد يتعامل معها و آأنها ،منها آأنها عار

. و الجميع ينادونها به ..محببه باسم دلع جميل و ويم قد استبدلالقد  
 

 إال أنها..سيطة و اللسان الثقيل المتلعثمو رغم أنها ال تملك سوى نفس القدرات االجتماعية الب
..ما تكون للطبيعية و تمتلك آل مقومات الحياة الكريمة  بتحيا حياة أقر  

يشعرون  و.. نها تشعر باآلخرينأآما  .. تسجن قطأو غرفتها قط و لم تحبس عليها بابلم يغلق 
أعتقد أنها آانت من الممكن أن تحظي بحياة و ..تفاال بعيد ميالدها حيم لها اأقثيرا ما آو . .بها 

 دانة  يا-ه  ينقصإال أن مجتمعنا.. أي هوايةب شغل تنمهنة أو حرفة أو تعلم أي تأفضل لو أتيح لها 
.. الفئات  لتعليم هذهتوى عال و على مس مؤسسات آبيرة -  

فأنا عن نفسي آنت ..  بهطاتبأرادت االرمن زواج أختهم بالكهربائي الذي  أما لو وافق أخواتها 
ن قدرات ل األبناء أمر يطور مآفتكوين عائلة و االنشغال بمشا.. أرى ذلك سيحسن من وضعها

نسان ليس آفء إأختهم الكبرى من خوة أن يزوجوا  بالطبع لم يوافق اإل.. و لكن هيهات.. الفرد 
 ميزة تجعل هم ال يرون في أختهم أي خوفا عليها فو لكن..  استغالل ميراثهامنال خوفا .. لها

. اللهم سوى طمعا في مالها،بهاقتران رجل يرغب في اال  
 شكرا ألصحابي فلوال حبهم        لم أقترب من عالم الألالء

بهم عقدت على النجوم لوائيبهم اقتحمت العاصفات بمرآبي     و   
 من آان يحلم بالسماء فإنني         في قلب إنسان وجدت سمائي
 يا صحب لم أنسى جميل صنيعكم        حتى تفارق هيكلي حوبائي

)ابو ماضي(  
 

" و اإلعاقة المال و البنون"  
:محمود  

ليلي مراد في أحد ما أن وهبته إال و تخيلت نفسي  انتظرته و ابني البكر الصغير الذي طالما
.. تلف لفتين ف "الكلوش"يجعلها تدور بفستانها   أنور وجدي مخرج الفيلمو تصورت ..أفالمها 

فيوحي للمشاهد أن العمر قد جرى و أن ليلي مراد قد آبرت و آبرت معها ابنتها الصغرى لتصبح 
..هي األخرى ليلي مراد  

رفعني  بابا جدو محمود من ..ا آنت في عمرك فأنا أذآر انني حينم.. أعتقد أن األمر ليس تخيالت
األرض ليرقص معي رقصة التانجو و هو يحملني  و يحتضني و لف معي لفتين و ها أنا ذا قد 

!فقط لفتين و مضت السنوات و مضى الزمن.. تزوجت و أنجبتك  
ي أنك و أآثر ما يدهشن..ك عمرا آنت في م حين خاصة- يا محمود–  آم أتعجب للشبه بينك و بيني

أآاد اسمع صوت ضحكتك الشبيهة بضحكتي و أنت اهد صورتي و أنا صغيرة إال و ما أن تش
!"محمود أهو ":تقول  

 



أراك يوم عرسك تجلس و يدك في يد .. آم أود أن يجري العمر بأسرع ما يجري و في لمح البصر 
.ليلة عرسك في  و سعادة بحبة و أنت تحتضنهاحبيبك العروس  

 و " توم و جري"و" هانتروه"و  "فلة" و" نودي " و " بارني"ي ال يعنيك سوىأراك اليوم أمام
 .. "سيرآس الند" و "جينجل زون"و "  شخبط شخابيط"و.. "شاطر شاطر" و "سبيس توون"

 و آم أود - إذا استثنينا اهللا سبحانه و تعالى-و لكني أعلم أن قانون التغير هو وحده الذي ال يتغير 
.لى مستقبل أبنائي و ترقبي هذا التغير الذي أدعو اهللا أن يكون لألفضل أن تتفهم خشيتي ع  

  .و تفيضعلى آل من تعرف و تعم .. أن تدوم حنيتك و تزيددعو اهللا آم أ
آيف ستراني أنا و بيك  ..آم أود لو أعرف آيف ستذآر طفولتك و صباك و جهلك ومراحك و عبثك

 أو سنواتك األولى في قطر؟ هل ستذآر " تتر " بعد أن نتوارى في خزانة التراب؟ هل ستذآر
آما آان يحلو لك أن تسميه؟ هل " تراك الكعبة" مكة ول سفرتناهل ستذآر.. األجازة في مصر

و ر لهونا و مرحنا في مروج الدوحة وجهي في الصبا ؟ هل ستراني صائبة ؟ هل ستذآستذآر 
تترجم لي ما تريده أختك الصغيرة مراتعها و عبثنا على شواطئ الخور و سواحلها؟ هل ستظل 

:هل ستظل تحنو عليها و تحفظ؟ أم ستقول.. إلعتقادك انك وحدك من تفهمها   
 

حلهو و أمررب شخص عشت معه زمنًا أ  
  لي مسرى و مسرحمكان مر دهر و هوأو 

 الح لي في البعد أجلى منه في القرب و أوضح
!؟.. قد توارىيبقى رسم شيءآيف   

 لست أدري
)يأبو ماض(  

 
.. احد هذه النماذج يتعلق بشخص  .. المجتمعخرى التقيت بها في نماذج أ- يا محمود-سأقص لك

تجاوزت .. رجل أعمال ..  أوائل القرن العشرين القرن التاسع عشر وجده آان بمثابة ساويرس
قرر مد نشاطه لما .. تتغير  بعقليته أن األوضاع في مصر قد ارتأىعندما . .أعماله حدود مصر

خاف من تزايد " هيلياسالسي " إمبراطورها قيل أنتى ح -ً  حالياثيوبياأ -آان يعرف بالحبشة 
.. ب الرجل بنقطة و ال حتى بارتفاع ضغط الدم  و رغم ذلك لم يص..فقام بتأميم ممتلكاته.. نفوذه 

مات في حتى انه .. بل اتجه غربا و راح يستثمر في إيطاليا  باإلضافة ألعماله التجارية في مصر
 "و اإلعاقة .. المال و البنون"و ترك أربع أبناء آلهم بال استثناء رزقوا .. إحدى سفراته العملية

 أما اإلبن األخر ..فأحد أبناء هذا الثري قطعت إحدى قدميه و قضى  نحو الثون عامًا بقدم واحدة
 بل..  يتفوق على والده  و آان ناجحًا في عمله إال انه لم.. شديد الطيبة و الكرم و المروءةكانف

ن إال أ.. ر تأميم عدد من أصدقائه رغم أن الثورة لم تأممه هوأصيب بأزمة قلبية عقب سماعه لخب
" السايبخاف و يمرضأمم فالن ي"القاعدة   

 فقد .. وليات والهموم الذي آان مثقل بالمسؤ الكريم و ترآت هذه األزمة أثرها على صحة الرجل
بناء تزيد عن ثروته المادية إال أن احد أبناؤه مات و هو في السادسة عشر  يمتلك ثروة من األآان

هذه الصدمة و رحل بعده بعامين تارآا عدد من اإلخوة  الرقيق فلم يتحمل قلب الرجل.. من عمره 
... و لكن..و األشقاء  

.. بون شاسع بين األخوة و بين األشقاء  
  .. في دراستهمتعثر ..بن لديه إعاقة ما أ–يا محمود  -آان هناك  .. رجل لبناء هذا ا و من بين ا

 و آان يفضل التزويغ من المدرسة - ربما لضعف قدراته-لم يكن يريد استكمال دراسته.. ل  لنقأو



 رفض األب رفضا ، و في حياة والده..  آما آان اقل مهارة من باقي إخوته..و الذهاب للسينما
و بدأت  .. ةدراسالصمم الولد على ترك ..  عقب الوفاةو لكن.. ترك االبن دراستهقاطعا أن ي

آان .. استمر في مصادقة أشخاص غير أآفاء .. ب للسينمااذه اليفاستمر .. سلسلة التدهور
 آما أن قدراته ..ه و بين أخوتهاتسعت الهوة بين.. و شيئا فشيئا .. يذهب للنادي أحيانا مع إخوته 

و .. من آان يعتني و يهتم و يغتم بشأنه فقد ..د موت والدهاالجتماعية آانت ضعيفة للغاية و بع
و بدأ البعض يعمل و بدأ البعض يتزوج و الكل بدأ .. تخرج باقي األخوة أشقاء و غير أشقاء 

 معها في البيت آون األخو بدأت األخت تتذمر من وجود .. أو يريد أن يستقل بعد الزواج.. يستقل 
  -له في البيت ضعف ما لهارغم أن -ق من وجوده يزوجها يض

.. يستضيفونه و أسرته..  يودونه  بعضهم طيبون للغاية..شقاءر أخوة وأو آان لهذا األخ الصغي
 يسألون ماذا أخذ؟ و آم ..اآلخر نفعيون للغاية و..يسألون عنه و عن أسرته .. يصورنه معهم 

 مشى من عندهم تنفسوا و إذا ما زارهم استقبلوه بدون ترحاب و إذا.. اخذ ؟و آله بحسابه
.الصعداء  

و ماذا نفعل؟.. االقتراحات و بدأت الضغوط و  
  أن هذه الشقة خصصها لها لتكون لهاخبرها دائما ما يو أعلنت األخت أن والدها آان

ازلوا أيضا و تن.. تنازل الجميع عن حقهم في البيت لها.. و شيئا فشيئا " لمستقبللان  ااااأم " 
!"رعن حق أخيهم الصغي  

كنه أعلن رغبته و ل..  فلم يتمكن أيضا من العمل ..و بما أن هذا األخ الصغير لم يستكمل تعليمه
.. و بعدين"  و تذمر الباقي.. و رحب األخوة الطيبون بهذا األمر.. وافقت عليهفي الزواج ممن 
ي للبتاع الو بعدين ا.. ما أآيد طمعانة.. و إن شاء اهللا هتتجوزه على إيه.. الجواز ده هيكلف

.."هيتجوزها دي ال منظر و ال عيلة  
 و  أخوتهبعض اعتراض و تزوج رغم..  أن قضية زواجه قد تم تمريرها - يا محمود- ريبو الغ

لزواج بعد محاوالت إقناع مضنية مع باقي ا له يسرقد  البعض اآلخر إال أن ..عدم ترحيبهم
..اإلخوة  

 بباقي  و المادي مقارنةجتماعياالمستوى حيث التعتبر أقل من خ الصغير األ حياة نأو رغم 
التي يدرس إذا أخدنا في االعتبار مستوى بيته و عدم امتالآه سيارة و مستوى المدارس .. إخوته 

ه فقد باتت ل.. درجة آبيرة بخ  من شخصية هذا األتالزواج قد حسن فرصة إال أن.. فيها أبناؤه 
أصبح  و يعود بهم من المدرسة ولى المدرسةإم  معه يذهب يهتم بهم وبناءأقضية ينشغل بها و

من إعادة إدراج اسمه في النادي الذي خته أو تمكنت  .. يتشاجر و يتصالح معها..لديه زوجة
.. يشترآون فيه   

فهما يريدان إعطائه حقا .. تهو رغم المشاآل التي اشتعلت بين زوجة هذا األخ و بين بعض أخو
و استغاللها المادي و مشكالت بسبب شكوتهم من إسراف زوجته .. تهعينا و ليس نقدا بدافع حماي

.. هذا االستغالل هناك من يتفهمإال أن .. له  
 و يعادل  الميزان زن آفةافاستغالل الزوجة يو..  هذا األخ أسرة ن المحصلة تكون في صالح  أل

ي أفضل بكثير من حياته آما أن استمرار بيته و آيانه العائل..  بعض أخوته النفعيين آفة سيطرة
!بدون زواج و بدون أوالد و زوجة حتى لو آانت مستغلة  

!؟خوتهكيف لها أال تقارن مستوى معيشتها بمستوى معيشة أف  
 و تطالب بحجز مصيف سنوي و تطالب بمالبس العيد و مالبس الشتاء و .. سيارة ب تطالب

 " 2آي جي "ة ألبنائها منذ  الدروس الخصوصي المدارس و مصاريفمالبس الصيف و مصاريف
لسيارة  يدعون أن ااإلخوةو.. شحن الهواتف النقالة لألبناء منذ الصف االبتدائي تو تكاليف آرو



أن  دسيارة آارغم أن عدم امتالآه ل.. حادثة تذهب بروحها قد تتسبب في  ألنه أخيهمخطر علي
.طريق يوما ما، حينما دهسته عجالت أتوبيس و هو يعبر اليودي بحياته  

و رغم ..  في المشاهدة و المقارنةبصرها و استخدمت .. خلت بيوت أخوتهآما أن هذه السيدة د
ي ما هو له نصيب ف .." إشمعنى" :أنها تعيش في مستوى الئق و آريم مع زوجها إال أنها تقول

"!!راحوافين؟.. رث مليون جنيهاو بعدين أنا سامعة إنه و " ! الميراث آذآر مثل حظ األنثيين  
 

دعوة للمساواة.. "إشمعنى"  
: تعرف يا محمود  

و " على الناصية"  في برنامجها  فهميمال آنت استمع أل.. في الثمانينات  احد أيام الجمعة  في
. إال إذا قيل هللا  على دعوة للمساواةألنه يحتوي" اشمعنى" تقول أنها تؤيد و بشدة مصطلحآانت   

ها هذه السيدة ألنه من المهم أن يأتي من يذآرنا تطلقألما  التي طا"اشمعنى"دعوات  تفهمت آم و
يذآرنا .. يذآرنا بحقه في إقامة أعياد ميالد مقارنة بالمثل..   آان أو لئيمًاطيباًً ..اآلخرينبحقوق 

 يذآرنا بحقه في أن يعامل آشخصية اعتبارية و .. آافة المناسبات مقارنة بالمثلبحقه في حضور
 حقه في .. حقه في الترحيب..حقه في التقدير . .ان من أي آائن ما آانليس آشخصية مهمشة ته

التعبير.. حقه في أن يكون له األولوية .. ال أن يكون في ذيل القائمة دائمًا! يذآرنا في حقه أن يتم 
دعوته هو و عائلته و اإللحاح عليه و االتصال به و السؤال عنه و تحريض األبناء على االهتمام 

 به.
 

 أنا اشتريت لك خضار ":حد أخوات هذه الرجل آانت تزوره و تقول لهأن أ..  يا محمودتصدقهل 
 لحمة عشان الثالجة و اشتريت ألوالدك مالبس العيد و اشتريت لكم  جيبت لك فاآهة وجيبت لكو

 مش هتجيب .. الفلوسمسكت لو مراتك ..ا عارفةما أن.. مالبس جديدة  لك آعك العيد و اشتريت
  ."اللي عليك... هتقعد باللبس الوسو .. ةك حاجل
 

بل من أرباح وديعة ترآها له .. و الحقيقة أنها آانت ال تشتري أي شيء له من مالها الخاص 
"  و مع ذلك يأتي من يقول الثري مليم عليه سوى من خير والدهم صرففهذا الرجل لم يت.. والده

 و ستفيدون ي بأوالدهم و أحفادهمء األخوةن جميع هؤالأ مع "جيبت لك و اشتريت لك و عملت لك
التي  التي تشتري و هي و شيئا فشيئا تصدق نفسها أنها هي.. هذا الرجل خير منحتى يومنا هذا 

!!تجيب مع أن آله بالخصم من ميراثه  
 ..لة فليس آل األخوة و األشقاء على نفس الشاآ- يا محمود-ت قاتمة يسو رغم ذلك فالصورة ل

رغم أن إحدى ..  في رمضان و أسرتهأخت غير شقيقة تصر سنويا على دعوتهلهذا الرجل ف
!اهشقيقاته تتذمر إذا ما رأته مدعوًا في أي وليمة مخافة أن ترى زوجته التي تكره  

ة أن تعرف أخته انه حصل خشي  في السر المساعدات له يقدمون بعض أخوته الطيبيننا أ آم
على أي مال إضافي.. رغم أن اهللا أحق أن يخاف - و فرق آبير من  المجاهرة  بإعطاء اإلنسان 
حقه إلثبات حقه االعتباري في أن يحصل على آل ما يحتاج  في العلن و النور .. و بين تمرير 

 فهناك من اإلخوة  -  من الجمركتربة حشيشبتمرير   األمر يتعلقو آأن -هذا الحق في الخفاء 
. .ن رغبتهم في أداء الواجب و خوفهم من إغضاب أحدالطيبون من تراهم مذبذبون و حيارى بي

 ه يره لضموترآي و -ئ في وجه و ال حتى خلف ظهره طخمنت أقول للمخطئ يبدا لن  أ-البعض ف
!عذاراألبل و يختلقون له مئات   



ألنه لوال  .. المجاهر  أآثر من سخطي على النفعي السلبييبطال و آم اسخط يا محمود على
  آما أنه.. الصقورمائم ما توحشتالح

 
فاعرف منك غثي من ثميني                .. ن تكون أخي بصدق أإما ف  

     عدوا أتقيك و تتقيني                      و إما فاطرحني واتخذني
 

.فما بالنا باألخ خاصة لو يمتلك مكانة و تأثير على باق إخوته.. أليس الصديق مرآة صديقه   
لى خلق جميع اإلخوة أسوياء على نفس القدر من القدرات و المهارات  و ألم يكن اهللا قادرا ع

بال ضعف أو إعاقة ذهنية آانت أو اجتماعية أو عملية ؟ ألم يكن اهللا قادرا على خلق .. اإلمكانيات
أم و لكن هل خلقنا اهللا آي ال نحتاج لبعضنا ؟.. ال يحتاج ألحد.. هذا األخ غنيا آوالده أو جده 

قص ليكمل بعضنا بعض؟زودنا بالن  
 

ن أفرق آبير من  أال يوجد.. فرضا  لو قام آل إنسان بأداء واجبه وأعطى آل ذي حق حقه و 
.و بقشيشأو هدية أحة نعطيه حقه آمأن أو بين علنًا نسان حقه ي اإلأعط  
!فحسبقاء بولى تحفظ له آرامته و الثانية تحفظ له ال فاأل  

و لكن األخوة الطيبون آانوا يخشون من أن تؤدي المواجهة إلى صدام يستطيعون تجنبه و الفرار 
منه .. طالما أنهم يستطيعون تمرير الحقوق ألصحابها.. فكانوا يختارون دوما الفرار من 

المواجهة.. يرمون الحق لصاحبه و يفرون من القناص مخافة شدته يوم الحساب .. فيمرر الحق 
.و يظل الوضع قائم إلى أن يحين القضاء.. ة أو إباءليال في الخفاء و يعيش األخ حياة بال عز  

 
 أيها الهارب إن العار في هذا الفرار
 ال صالح في الذي تصنع حتى للقفار

قاتل في غير ثار.. جان أي جان أنت   
  اهللا عن هذا و يعفو؟ أفيرضى

 لست أدري
) أبو  ماضي                                              (   

:محمود  
 معرفة   لتتمكن منرجو أن ترزق استبصارهاأو التي ماذج الموجودة في الحياة آثيرة هي الن 

. منهاهللاحكمة ا  
 انه ال فرق آبير في قدراته الذهنية و أخبركن أيع طاست.. وي لك قصتهأر حتى هذا الرجل الذي س

ن أ لم يفارقه إال بعد معتبر  قد منحه أبن اهللاأإال .. باقي النماذج سالفة الذآرالعقلية بينه و بين 
ه قد جاوز سنرغم أن  -اهللا في عمرهاطال أ -و وهبه اهللا أم  .. عمر االبن منتصف الخطىت

 بالصعوبات التي حافل بشكل منذر بأن مستقبله سيكون و بدا االبن مختلفا عن أخوته.. الستين
ة فذة و آانت األم ذات رعاية  آان ذو عقليبأال أن األ.. ستمثل له إعاقة عن اندماجه في المجتمع

حتى أنهما دفعاه في التعليم رغم .. هلبنهم و توفير حياة طبيعية ا تمكنا من بناء شخصية ..فائقة 
مثيلة لشقة باق أخوته  ا له شقةيصعوبته حتى حصل على دبلوم في السياحة و الفنادق و اشتر

و تعثر في عمله و عمل مرة أخرى فعمل ..   و زوجاه و أعاناه على معوقات الحياةفي المستوى
الدعم مستمر بل آان " آفا " ألم الم يقول األب و ..  أعاقه عائقو و تعثر مرة أخرى و آلما تعثر

دائم مع اإليمان بقدرة اهللا على تحسين وضع االبن و اإليمان بأن اهللا قد وهب آل إنسان و الدفع 



 ..رعاية و عناية و حب و حب و رحمة و حنانقدرات تجعله قادرا على العيش الكريم إذا ما وجد 
مجتمع إنسان سليم فخرج لل.. خ دعما آبيرا من أخوته ماديا و معنويا و عملياآما وهب هذا األ
."سكسونيا"لق عليه و بسهولة لقب طن يأآان من الممكن   

 تقريباة في الساعة ضربلف أ سه في المقعدأ رضرب يذاا طفل آنت ال افهم لمحالة لك آما اذآر 
و لكن فضل اهللا ...ته في غرفيدًا يعيش وح..حد ون هذا الطفل آان مصابا بالتأ  الحقًا عرفتثم

و أراه اليوم و قد تبدل و تحول و قد .. رغم ضعفها الشديدفقد وهبه أم داعمة ..  آان آبيراعليه
.للعملأآمل دراسته و يستعد   

َما َتـبـقَّى اْلُخـْلـُق أْرَقـى      ..           ِقـيـَمـُة اإلْنـَساِن َتـْبـَقى  
ُآـلَّــَما ُيـْنــِتـُج َحــقَّـاً ..                   َوَيـِزيـُد اْلـَمـْرُؤ َشـــْأنـا  

َســِلـيـٌم َيـــَتــَلــقَّى                   َآـْم ُمـَعـاٍق ُمــْنـِتـٍج ِمـْنـُه  
ِبـَما َلـْم ُيـْبـِق َفـْرقا               َعــوََّض اللَّــُه َلـُه الـنَّــْقـَص  

ِعـْنَد أْهـِل اْلَعـْزِم َطـاَقـْهْ ة                   ــاَقـَعَهـَكَذا َتـْغـُدو اإل  
َاَواْعــِتــَبـاًرا َو ِوفـاقـ                    َفـإَذا ُأوُلــوا اْهــِتـَمـاًما  

        َواْخـَتـَرُقـوا الصَّـْعـَب اْخـِتَراَقا            ـَناَحَمُلوا أْقـَسى اْلَع                
)بشير مفتاح                                             (  

 
هم ثم تلتق بهم بعد فترة فترا.. و أخشى يا محمود أن تلتق في يوم من األيام بأشخاص طبيعيين 

معوقين  هم من سحقو لكن قائمة.. ال داع لذآرها  و ألسماء  ال حصر لهااو .. قد تحولوا لمعاقين
  ..  ال حصر لهاياة فحولتهم لمعاقين ثم لمنتحرين معوقات الحو

 من التمكن على عدم او آالهما اجتمع..   المجاهيل المشاهير وو القائمة تضم  أسماء آثيرة من
.هدامين و مدعي طيبة محبطين تغلب على إعاقات الحياة من أشرارال  

 الوحيد الذي حصل مرتين آونه قد مات منتحرا رغم " ارنست هيمنجواي"نأ -يا محمود-لم هل تع
!على جائزة نوبل؟  

لدى أنها أحيت األمل إال " صدى الحرمان "  الشاعرة القطرية  المعاقةرغم موت و هل تعلم أنه 
"يا معتقد بالضعف" مئات المعاقين حينما آتبت لهم  قصيدة   

 
مـــدام عزمــك مــا يخونك مـداده           مـدادكقف عاقة ما توعمر اإل  

نت وفي اجتهادك شهادةأالواصل         ال تفكر عاجز الحيل عادك..ال  
                

أقسى أنواع الغربة.. اإلعاقة  
 

 أننا آلنا معاقون بشكل لكن آم أود أن تعوا يا أبنائي جيدًا.. سماءاألخشي من استمراري في ذآر أ
و لكن ال مكان للمعاق .. و أن عدد اإلعاقات التي ستقابلكم في الحياة ال يمكن حصرها.. خربأأو 

 ..  فالمعاق هو اإلنسان الذي فرضت عليه أقسى أنواع الغربة .. في القلوب أو الوجود
فهو غريب ليس فقط خارج وطنه أو داخله و لكنه غريب بين أهله و عائلته .. آل ما يقوله أو 

ال ..  ضحك أو آالم أو تعامل  أآل أوال يستساغ له طريقة.. دخل في بند الغرائب المستنكرةيفعله ي
يحتاج للحب و يفتقد .. عار على العائلة و بالء يتمنى رفعه.. يقبل منه أي قول أو فعل أو تعليق 



 على قيمته لتقدير الذات، و ال يلقى إال الشعور بعدم الكفاءة والتضخيم من التأثير السلبي إلعاقته
.آإنسان  

 يظهر مكتوب علينا الشقا طول عمرنا
 نعيش أغراب هناك و نموت أغراب هنا
 يظهر مكتوب علينا نخاف من أهلنا

  نترعب من المحامي..الحرامي نتخض من 
اه اليوم اللي بقينا فيه نخاف من نفسنيو ج  

  )داليا الحديدي(                                            
 
:نهقلما نعي أ. .هم بمعاقينه قلما يتذآر األسوياء أنهم يرزقون بضعفائهم أو أل  
 

  الشوك الذي يجرح آفي..قد يقيني الخطر
  في العطر الذي يمأل أنفي..و يكون السم

األفضل في شرعي و عرفي هو ..إنما الورد  
لو تدري.. و هو شرع آله ظلم   

)أبو ماضي(   
 

معاقة زوجة محصنة أم   
 
.عاقة لذهنية اإلمنسان نعاقة البشرية اشد خطورة على اإللك آيف تكون اإل شرحأني و دع   

.. معقبالها نياتها و يتهموحن اإلنجاب، و رزقت بأهل زوج ينغصان عليها عفاعرف سيدة أعيقت 
سوى حصول ابنتها على الطالق و باقي حقوقها المادية من  يعنيها ة ال شديدا رزقت بأم آم

في تستمر ن أسرية أكيف لحياة ف.. فات المرآبةل اآللبخل و آاتهمه هو بالعقم و  تزوجها الذي
!؟ عوقات هذه المظل  

يثني على فال .. هلهأمام أهمالها خاصة إهانتها و إيتعمد .. ، بزوج مهملحالةا رزقت هذه المآ 
مطبخ و و ال يشكو منها إال إذا قصرت في ال  و تنظيفها البيتخهاأي شيء تتميز به سوى طب

 نفسها فوجدت هذه السيدة .. تعمل بلقمتهاها خادمة في البيتأنو يصورها على .. تنظيف البيت
 .. بدأت تدخن.. مير نفسهاتد فشرعت في .. محاطة بسلة إعاقات تصيب النفس و الجسد معًا

 و..  فيما يخص مشاآلها مع زوجها بالتحدث معها تسمح لزمالئهاثم راحت.. هجرت الصالة
ها  زميلإال أن" سيعطيها بالجزمة " ه رغم ان زوجها يهددها بأنه نأهلها أمام أ تتباهي صارت

 احضر لها شبشبا ..صاب قدميها أحينما علم بمرضها الذي ف..اطف معها تعمقدرها والفالني 
للجميع ل  لتقوأهلها ال ب باالتصلزمالئها حثم بدأت تسم.. ووضعه تحت قدميها في المكتبمريحا

فهناك  ..  أو بأهلي و إذا آان زوجي ال يقدرني و ال يعبا بي.. و يقدرني هناك من يهتم بي أن.. 
 أجبرها على  تشعر أنها ال تحترم زوجها آونهو بدأت هذه السيدة.. من  يضع الحذاء تحت قدمي
 فبدأت تشكو من زوجها  للجميع ..ستماع إلى آلمات مجاملة رخيصة أن ترخص نفسها و تقبل اال

..  و إهماله و إذالله لها  العاطفي و بخله الماديتشكو من شحه..   



فازدادت آراهيتها ..  ثم تلقت نصائح ترشدها إلى حقها في األخذ من مال زوجها من خلف ظهره 
..  عدم احترام ذاتها  في أتئا فشيئا بدو شي.. ستخدام وسائل وضيعة طرها لمد يدها بالمن اض

 آما شرعت تعامل الناس بقسوة و بنفس .. صحتها العامةا على نفسيا مما اثر سلبتبرضطفا
ساليب آي تستنفر رجولة زوجها  و جربت مختلف األ..األسلوب الذي تتجرعه من زوجها و أهله

 آونها تجاهر أنه إضطرها لبيع مصاغها،  أو بالقليلإال فهو يتباهي انه ال يصرف عليها ..البخيل
 تهجر أنت رحتى قر..  آريمة حياةعيش ن تأعليها و يعيقها في  ال زال يضيق و.. هلهائها ألدبع

و هي من آانت تأمل أن يحن إليها  ..لهاهأ في بيت  و تئنفترآها ترن.. شعر بغضبهاالبيت عله ي
.فلم يفعل.. و يأتي لمصالحتها  

م  حقها المادي خوفا من هاجس عدضمانفكل ما آان يعنيهم هو .. اهلهأو هناك لم تجد دعما من 
..ن اصدرا حكم الطالق أللذا .. إنجاب ابنتهم   

األهل ضرورة طالق احد   إذا قرر- يا محمود- ختلقسباب ستو مئات األ "ألن"  من عشراتو
  ..أبناؤهم

هي .. بل للتعذير.. قيتطلللفهي لم تهجر بيت الزوجية .. ووجدت االبنة نفسها بين شقي رحى 
. .ياة آريمة ي أن تعيش ح حقها فنها يعيقأ تشعر زوجها أنتريد   

نت أ ما "صالت بدعوىواتحم مع العامة في المتل و يترآها  و ال يستخدمهاهو يرآن سيارته*
 زوجة محصنة و فعًال زوجة معاقة - اسمًا - فأدرآت أنها"تاوتوبيساطول عمرك بترآبي 

 أن يقوم زمالؤها فكان أنها بدأت توافق.. فشريك العمر ليس الحصن المنيع الذي يقيها الشرور..
ثم شرعت  في السماح بإزالة شيء من المسافات بينها و بين ..  بتوصيلها ألقرب مكان من بيتها

.الزمالء حتى سمحت للبعض أن يقترب ليضع الشبشب تحت قدميها   
ا احتياجاتها هي فليست أم.. ال  فيما يراه هو ضروريا إو على البيت أ ال ينفق عليها  *

ن تعمل و أفقد سمح لها ..  حتى وظيفتها "..و مش محتاجينه..  عايزينه و مش" ..ةمشروع
و هي . .آي تحصل على مصروفها بنفسها بتحريض من والدته سعى لها في الحصول على عمل

تعلم يقينا أنها لو آانت هي الراغبة في العمل لكان وضع لها أالف المعوقات و العراقيل في 
!طريقها  

فإذا علم أنها تحب أن .. ألنه فورا سيعمل نقيضه .. الزوج ماذا تحب صارت تخشى أن يعرف * 
امتنع البتة عن استخدامه و ناداها بأسوأ نبرة صوت سمعت فيه اسمها .. تنادى باسم معين 

وإذا قرر .. يحادثها متثائبًا، متثاقًال حينا وأحيانًا ال يرد عليها من األصل .. استهزاءا و احتقارا لها
قاطع آالسيف ليشعرها أنه فاض به  من آثرة مطالبها و ليثنيها .. د أن يكون رد متجهم الرد فال ب

!عن التفكير في إبداء أي رغبة أو مطلب  
  يريد إعاقة حياتها األسرية وبل وجدت من.. لم تجد من يحتضنهاف.. عادت لبيت والدها  *

!! ل آالكالبنها ستعامأال النذير ب إطالق ويحرضها على ال  
 منحهاتها أخ عندما قررت و.. ى لها بالقطارة آي ال تصرفه على الدخانطصار يع.. تى المال ح*

 علىتصرفه بدعوى خشيتها أن .. المالأخفت عنها أمها هذا .. زمتها أيمبلغا شهريا لمساعدتها ف
بعدها ..  و تتربىو مش هتاخد مليم غير لما تتعدل".. و السجائرشحنميل و آروت الجدوات التأ

ن ألم تجد من يلطف جراحها فتيقنت ف .. لتعيد تربيتها من جديدةبن االضيقت على و "أبقى أديها
.. خليه يصرف.. أهو " فعادت لشح الزوج ..  خلفها من بعنتها ممامها و األأالزوج بشحه من 

  "و ال ظل .. و ظل رجل.. و مش هيستحملوني ..هلي اللي ما استحملونيشأآلف أبدل ما 
 

*أعيقت عن الحياة الكريمة في بيت أهلها.. خنقوها آفريسة بأساليب غير مباشرة.. شكوى 
..ضغوط و تنغيص .. شكوى و ضجر منها للغريب و القريب.. مستمرة منها ومن تصرفاتها  



آما أعيقت عن الحياة الكريمة في بيت زوجها الصياد الذي استغل عدم احتواء أهلها لها وأعيقت 
و .. و انعكس ذلك على صحتها البدينة ..حاجتها المادية أو المعنوية لهلأعيقت ونجاب  اإلعن

:و الزوج في ملكوت آخر.. و إجراء عمليات تعطيها أمل في اإلنجاب .. بدأت تطلب العالج   
.. و بعدين ما عملتك عمليات قبل آده آام مرة.. روحي ألي دآتور.. ما عندك التامين الصحي "  

األدوية اللي مش جايبة همها و مش هينوبنا منها غير دفع ليات و قصة العممش هنخلص من
أنا عندي ..  فاضيلك  مش أنا ..  يا ست أنتهو حد قال لك أني بأطبع الفلوس دي.. ألفات مؤلفة

.."و ال أنت هنا .. ديون متلتلة و مصاريف و أنت  
نها في أمس الحاجة  أل منه مساعدتها في العالجو تنتظر لحظة صفاء و تعاود فتطلبفتتحايل 

طب و أنا أساعدك " :مستفسرا أو مستهبًال بسؤال غبي .. مصطنعًافيبدي تعاطفا.. لمساعدته 
.. على الطريقةبس فطميني .. أنا نفسي أساعدك .. طب أعملك إيه؟ ال حقيقي ..لي  قولي!إزاي ؟
عايزة إيه تاني .. ها .. أدوية و اشتريت لك.. عالج و عالجتك.. أجهزة آهربائية و جيبتلك.. ما أنا

"خلصينا..  
 

.. مستفسرًا مريضهسأل الطبيب  
!آيف أداويك؟: قل لي يا مريض  

..نادى الراعي رعيته متوسال  
!آيف أراعيك؟: قولي يا خراف  

 ناشدت األم طفلها مستعطفة
!أربيك؟ آيف: قل لي يا وليدي  

  مستعلمًااستفسر المعلم من تلميذه
! أهديك؟ آيف: بنيقل لي يا  

متوددًافي شعبه خطب الحاآم   
آيف أحميك؟: شعبي الحبيب   

)  الحديديداليا   (                                              
 

تقبل  تريد و ال و دواء لجراحها و ال  مع أنها تريده هو طبيبًا ..فحتى أمل العالج أعيقت عنه
اجه هو آزوج مسئول عنها    تحت-سواه مهما عرض عليها من مساعدات مادية للعالج 

ها و هو و لكن آيف يعالج ..  و تتمنى لو يشعر بمسئوليته عنهالمصاحبتها في آل خطوة عالج
ل من أشكال اإلعاقة؟ أي شك فيستمرارااليريد لها   

 
:محمود  

 هذه أصداء روحي ، فلتكن روحك أذنا
 إن تجد حسنًا فخذه و اطرح ما ليس حسنا

إلصغاء فنافاجعل ا،إن بعض القول فن   
 رب غيم صار لما لمسته الريح مزنا

إال أني بك أغنى..ربما آنت غنية   
)أبو ماضي(   

 
:أحبابي محمود و دانة  



.. مستها في هذه الدنيا ال أصداء حياة و مخاوف حقيقية و لكنها .. آل ما سبق ليس هواجس حمل
 أحيانًا بالسذاجة حتى أدعو  و إذا آنت..تكماو الذي أخشى أن تلوث ضحكتكما و سعادتكما و براء

فأني أعود لصوابي و أعلم أن الحامي و الراعي  .. اهللا أن يبقيني بجانبكما لحمايتكما و رعايتكما
عليه توآلنا و هو نعم المولى و نعم النصير لي و لرعيتي  و .. حسبي ..و الولي هو اهللا  وحده 
.لسائر الخلق أجمعين  

  
تعلم خيري و شري و تعلم جوانب قوتي وضعفي و تعلم أني ال وسري وعالنيتي اللهم انك تعلم 

.حول لي و ال حول ألحد من العالمين و ال قوة إال بك  
.للهم ما  أمي و أمي و أمي  وزوجي وأبنائي و رعيتي   

.اللهم ما أحفظهم من آل شرور و من آل المعوقات  
.للهم ما جمعت فال تفرق   

.للهم ال تباعد بين البيض و الرحم  
.اللهم أحمينا من أنفسنا و من آل نفس فاجرة و من آل بالء  

 عن أوالدي و لكني أستغيث بك أن تعفوو.. بلتها وأنت تعلم  اللهم أني استسغت ابتالءاتك و تق
اللهم و ما في .. و تباعد بينهم وبين إعاقات الدنيا آما باعدت بين المشرق و المغرب تعافيهم 

.عن المسلمين المؤمنين الصالحينعف عني و عنه وأ وًاأحشائي فاجعله سليما معاف  
. ين أعوان الظلمة أآثر من الظالم اللهمأخذي و ..الجبارينعليك بالظلمة واللهم    

. اللهم شدد سخطك على القواد أآثر من الزاني  
.اللهم ال تمهل للصامتين على الجاني   

.ما تشقق على المستبدين أشقق على المتخاذلين في نصرة المستضعفين بأشد  اللهم  
  .اللهم سلط مستغلين على نفعيين و ال تبارك لكليهما

.و أرحم اللهم سواه" بالبيض الزفر" اللهم عليك  
. اللهم عليك بالصياد و آل من افترس فريسة من لحمه و دمه أو من لحم و دم سواه  

من أحرز هدف في لحظة  و ارفع من شأنه أآثر م طوال العمر اللهم ما بارك لمن حرس المرمى 
.من الزمن   

..  اللهم إن آنت ترفع األسعار و تضيق الخناق عقابا لمن همش الضعفاء وأهتم باألقوياء 
.حتى يفيقوا على األقوياء الظلمة  االرتفاع و شدد من تضيق الخناق  اللهمفضاعف  

مهمشين و  و الاللهم بارك لمن حرس و رعى و دافع و ناصر و داوم على  نصرة الضعفاء
. يا رب العالمينأي ملة آانوا وأبارك لهم مسلمين آانوا أو مبشرين  .. المعاقين  

و بلغهم محبتي حية آنت .. اللهم أعنا على تربية أبنائنا و أعنهم على برنا و أصنعهم على عينك 
.أو على قيض المنون  

 
.قبالتي يا أغلى الغاليين  

 
 ماميتو دوللينا

27-2-2008  
  قطر-الدوحة

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



 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك  
ن لك.. فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك تشاهد مصر و الخليج ..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 

 يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو االنترنت من خالل أصدقائي و معارفي ألنهم
.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  

و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى
.أن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألهل و األصدقاءإلى بنفسي        

فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة  وقد 
.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    

   
فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 

تكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من ففكرت في اب.. برامج من الواقع
.الواقع و نشرها   

إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد
فهي .. قع شبه ما يكون ببرامج الواألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا

قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 
هموم بعني فقط ت هي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت

ن آل أ تقتصر على قضية بذاتها بل لنقل  و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ
ضايا بذاتها تختلف عن سواهارسالة للتناول ق      

 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    
و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره

.فئة من المغتربين في الخليج    
     

فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "ي أما لغة الخطاب ف
..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    

وعند الكتابة لصديقتي قد اآتب بشكل .. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أيتي فانا ربأما حينما أخاطب م".. الحكي"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
 

كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
سوى أني و .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. بجمع عناوين البريد االلكترونيفأنا أقوم .. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  



و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
نني بصدد جمع و نشر آل الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إذا آنت ترفض نشر ردك حيث أ

"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
 

 
"سيدة األمنيات األولى"  2008لعام  رسائل من الدوحة"من  الثالثةالرسالة   

 
...دولينا   

  أيمن محمد الجندي لدآتور"رجل األمنيات"قرأت هذا المقال 
 ..  و وجدتنى أفكر في ماما زيزى بعدها

 شوفى آدة حتى
  ياسر

  
 

:ياسر  
  

لي،  خاصة انه " رجل األمنيات " الدآتور أيمن محمد الجندي بشدة على تمرير مقالأشكرك 
سيدة " تذآرت.. نك عقب قرأته  أخبرتني اال تتخيل سعادتي عندماو وصلني في شهر مارس 

أمي"األمنيات األولى   
 

 قريبة أنا أفهم أنه من الطبيعي أن يرى آل إنسان أمه فقط في صورة!!  يا ياسرسبحان اهللا*  
أن يرى األصدقاء واألهل و المعارف و آل .. لكن أن يرى الغير حماته على نفس النحو .. ةمالئكلل

فهذا يؤآد أن الموضوع ليس صورة و لكنه واقع و .. هذا النحوعلى "سيدة األمنيات "من أقابلهم 
.حقيقة  

 
".الخال طارق نصار" استوقفني الشبه الكبير بين مامي و بين بطل المقال أو توأمها *    

 
" تابلو" التي آنت أجدها في حقيبة يدها أو في ات وأو قائمة الطلب" لستة" تذآرتها في * 

.سيارتها   
 

 و التي ال تسامح نفسها حينما تنسي طلب فالن أو عالن رغم أن الموضوع ال تخيلت أجندتها*  
.يعنيها  

 



استوقفني سعيها الختالق المبررات و البحث عن الثواب لتبرر لي أن هذا هو ما يدفعها لعمل * 
فلماذا ال  يسارع في تحصيله إال قلة .. و لو أن عرض الثواب معروض على الجميع.. أي خير

!؟"طارق نصار" و السيد أمثالها هي  
 

تذآرت اختالقها لنيات الناس الحسنة و بحثها عن أي بريق أمل في إمكانية إضفاء لمسة خير *   
.على أفعالهم  

 
و لكنه ..  فالن اشترى من فالن أي شيء أو بيعه حاجة:تذآرت تسريبها ألخبار من نوعية*  

 و ستبقى ..يعترف بهذا الورق و في اآلخر لن .. في ورقتراجع و قال أن آل شيء ورق
.األوضاع آما آانت و ما أعطاه آان مجرد مساعدة و آلنا أخوات   

 
و عالن .. ن بفرح أن أحدهم منح ثانيهم هدية و تنازل له عن مش عارفة إيه هي تعلتذآرتها و * 

ن رغم يقين الجميع انه لن يعمل و ل.. قال انه ناوي إذا ربنا فتحها عليه أن يعمل و يسوي 
و رغم اختالفي معها في إلباس فالن رداء ال يريد ارتداؤه حتى لو آان رداء العطاء إال .. يسوي

.أني آنت و ال زلت  أستريح لرغبتها في البحث عن أي خير في أي شر  
 

 تم تسخينها لقضاء أي مشوار ألي أو سيارة جاهزة" ستناد باي"تذآرت صورتها على هيئة * 
أنا .. على فكرة.. " ة أو عقار ألحدهم  دون أن تشعره أنها تعبت وإنسان سواء للبحث عن شق

 عن  أو عن عروس  لمن سرقه الزمن أو للبحث" عرفت الموضوع صدفة و قلت أقلكم إذا حبيتم
و طبعا تخرج معها لشراء فستان جديد أو للذهاب معها عند عريس ألي مـتأخرة في الزواج 

  .الكوافير
 

 نفسها سعيًا لقضاء أي ملحة ألي إنسان بصرف النظر عن ملته أو تذآرتها و هي تعتصر*  
.درجة القرابة و آأنها لمستفيدة و لو أن الموضوع مصلحة لغيرها  

 
وبعد .. و لم تخبريني بهذا .. تذآرتها عندما علمت بعد عام  آامل أنها دفعت عني مبلغ باأللفات*  

:و تكون النتيجة..   خالل أوراق وقعت في يدك انك اآتشفت األمر من-أنت يا ياسر-أن أخبرتني   
هو انتم خالص ..اهللا .. محمودلدي آانت هدية صغيرة .. انتم مكبرين الحكاية  آده ليه..يا أوالد " 

 حتى الهدايا سرية و تخفيها عنا آي ال "من إهداء أبنائي و أحفادي أي شيءنعني آبرتم عليا و م
.نشعر انك  تكلف  نفسها  

 
 .. شراء محل..زواج ..سفر..عمل "" عن الفرص للناس ا يا ياسر و هي تبحثتذآرته*  

و تغتاظ لضياعها أآثر منهم و ال تهدأ إال  عندما تتذآر  "-عقار أو بيعة رابحة لعالن ... أرض
.قضاء اهللا و مشيئته  

 
مليا  و هذه لم أرها قط على هذه البسيطة ع- السماح ها من لم يطلب منتذآرتها و هي تسامح* 

.أو واقعيًا إال منها   
 

.. تذآرتها و هي تعاتب بلطف بلسمي يحلي الزعل و يزينه و أقف متعجبة و ربما مستاءة  *  
! بالخطأ؟ان يشعروفكيف له أو لها أو لهم أ  



 
و هم اللي ..  اللي أعطوا- صدقوني -هم " تذآرتها يا ياسر و هي تعطي مدعية أن اآلخرين * 

..  هو أنا ممكن اآذب عشان خاطر مش عارف أصالح من على من..صوا جابوا و هم  اللي حر
!"استحالة طبعا؟  

 
تذآرتها و هي تختلق أي دافع آي تثبت لالئمين أن ما تبذله لن يغضب احد و أن العطاء واجب  *

.و أن المهم أن ربنا يتقبل  
 

هد الدآتورة عبلة تذآرتها و أنا أقرا عن توأمها طارق نصار و أتذآرها دومًا و أنا أشا* 
.الكحالوي   

 
تذآرتها و أنا أتمنى في نفسي و أقول متى تغضب ؟ متى تقتص؟ متى تؤنب ؟متى تنتظر؟*   

 
 فوجدت الشبه بينهما في الطهارة و  ..و تمنيتها مثلها ال مثلي" دانتي "تذآرتها و أنا أرى*  

.طزاجة القلب ال مثلي آالمنتجات المحفوظة   
 

فهي تحقق ..  تنظر لحاجة اإلنسان بكبرها أو صغرها و لكن بمدى احتياجه لها تذآرتها و هي ال* 
.ال مطالب و مساعدات فحسب.. خرين اآلأمنيات و أحالم  و هوايات  

 
   !ي ماما زيزي؟ذفسك ال آنت فاآرة ن: تذآرتها حينما قلت لي يا ياسر *  

و مصممة على الفوز في " سيرفال"لكن أرد عليك آالعبة تنس معها ..  المش لدور وأسكت فما
!!بونجوور.. و أنت فاآر نفسك ذي جدو ختيار إن شاء اهللا ؟ أصحا : ماتش الحوار   

.فنضحك آلنا و الموضوع يعدي  
 

فال تود فقط من يودها أو تقاطع من .. تذآرتها و هي تفعل ما تؤمن به  ألنها ليست إمعة * 
يا بنتي المهم " ..:واجب رضي اآلخرون أم غضبواو إنما الواجب .. يجافيها أو يجافي معارفها 

."رضا ربنا  
 

تذآرتها و هي واقفة في المطبخ تصنع طعام سيؤخذ بالطائرة ألن هناك من قرر إقامة مأدبة  *  
أو حفلة سبوع أو عيد ميالد و لكنه يرى أنها ابرع من مني عامر أو أي شيف أو محل في إقامة 

 و ..رغم أن الطبخ عمره ما دخل ضمن هواياتها.. ر طعام البيتو في نفس الوقت تحض.. الوالئم 
و  .. فمن غرائب القدر أن يتصل بها الكثيرون عشان عايزين نشوفك.. ألنها تجيد ما ال تهوى  

بتاعتك أو يا ريت تحضري لنا صينية مكرونة بشاميل و محشي " البيتزا" على فكرة نفسنا في
.دولما و قالب ترايفل  

  
جعلت من يفكرون عمل ريجيم .. أن مهارتها في الطبخ آانت مهارة معقدة نوعا تذآرت * 

يوم التبويظ " ثم أن أخر األسبوع عليها تحضير وجبة "  الدايت"يطالبوها يوميا بتجهيز طعام 
!"العالمي  

 



ق يا مامي أو في زففالن في مأ.. و صاحب الفكرةتذآرتها حينما آنت أآتفي بدور المقترح أ* 
فيكون عليها هي تنفيذ المقترح عمليا بالجهد و المال و ليس ..  ال بد أن نشعره أننا معه سجن و

.يعني هي المخ و العضالت و المصروفات و األفكار.. فقط باألفكار و المقترحات   
 

عن هواية و لتكن الرسم على الزجاج أو على " لجمال بن خالتي "تذآرتها حينما آانت تبحث *  
فيكفيه انه شاب صغير و يشعر بالملل و عنده طاقه ..  حرصها على اختالق أي مبرر و..  الحرير 

و أتذآر أن آل ما آان يشغلني هو هل سيتذآر جمال أنها ..  فالبد من  البحث له عن هواية.. 
هل سيتعلم هو في التفكير لآلخرين و مساعدتهم ؟و آانت تفكر له و عنه و معه في يوم ما ؟  

 
 أنا المس أن آل ما وضع على عاتقها لم يمنعها من الهم و االهتمام  بقضايا اإلسالم تذآرتها و*  

آتابات .. مظاهرات ووقفت بل و مشيت.. منشورات و وزعت . . مقاطعة و قاطعت.. و المسلمين 
.تربية على حب هذا الدين و غرست.. ت دعوات و دع.. معت و تبرعت  جتبرعات و.. و آتبت   

 
إال بعد أسبوع من  لألطفال هي لم تبدأ في تحقيق حلم حياتها في إنشاء حضانة تذآرتها و  *

أني اعتقدت أن ربنا قد أهداها أسبوع أجازة في أسوان مع بابي اهللا يرحمه  حتى ،زواجنا يا ياسر
ثم .. لتعود للتفرغ لحلمها بعد  زواج و عمل األبناء.. يجهازبعد انتهائها من القيام بأعمال 

ألنها تريد أن تشغل أختها في عمل يلهيها عن " الحضانة"و هي تتنازل عن حلم العمر تذآرتها 
و ضروري تترك لها إدارة الحضانة آي تشعر أختها أنها الكل في الكل و . .أزمة مرت بها

.إلعطائها ثقة في نفسها بأنها قادرة على النجاح في الحياة  
 
أصدقاء أو أقارب .. و زوجات و إخوان و أخواتأزواج.. تذآرتها و هي تصالح بين آل الناس * 

في أوقات تتراوح بين الثالثة فجرا و العاشرة مساء و آل همها أن الموضوع يعدي و النفوس 
و .. و مش هنقف للناس على الواحدة .. و آان آالم ساعة زعل ..و آله من الشيطان ".. تصفى 

دي الحياة .. و اهللا انتم مكبرين الموضوع .. ال ال ال .. و ما آانتش تقصد .. ما آانش قصده 
".خلينا نغلب الشيطان.. ما فيش وقت نضيعه في الزعل و الخصام.. قصيرة يا أوالد  

 
البيت المعمور  -حتى  -ثم إن .. تذآرت ضجري من شعوري أن بيتنا هذا ليس البيت المعمور * 

 انه ال بد من وجود خصوصية لبيتنا و .. عودة مثلها و ذهابيسافروا له بتأشيرة و فيزا و تذاآر 
.. جيبي تجيب. .روحي تروحي .. انزلي تنزل .. اطلعي تطلع .. تعالى تيجي !  مش تكية أصلها.. 

من محتاج موبايل تشتريه له بكارت .. من عايز يصيف تبحث له عن شاليه .. سافري تسافر
!!!الو:الشحن و تسلمه مشحون  و جاهز عشان ينطق سيادته و يقول   

 
تهديها و تكلمه و تفوقه .. يخونها و زوجها غضبانة هذه*  .  

 
لتحصيل المؤخر و تبعاته تقف.. هذا ناآر للجميل و قرر الطالق*  .   

 
! آان نزوة وعدتالموضوعو .. فتجتهد للم الشمل من جديد.. هذا قرر الرجوع و العودة *    

 
 ! دور آولومبو و التقصي عنه و عن أخالقهفتكون مطالبة بلعب.. هؤالء قلقين من زوج ابنتهم * 

  



 توزعها -  حكمو إن - اهللا أمة ال اله إالسيرته الذاتية على فتوزع .. هذا محتاج  فرصة عمل * 
.لملل األخرى و تتصل بالمعارف و آله بثوابها على    

 
 أعطوني فقط. .نشوف الموضوع ده . . و ماله:" ب قبل التخرج من الجامعةهذه بحاجة للتدري* 

.يومي تالتة و اتصل بكم ..  
 

.بس نكلمه.. تعرفوا ده فالن يقضيها على طول.. حاضر بسيطة:"هذا محتاج إعفاء من الجيش *   
 

فتقوم بالبحث عن أفضل األطباء في هذا التخصص و تذهب .. يشكو من الم في سمعه  هذا*  
. ثم الذهاب لشراء الدواء الذهاب  للمصاحبة للحجز ثم تعاود  

فتبحث لها عن بيعة و يظل الفستان .. هذه  تم طالقها و تريد بيع فستان فرحها أو شبكتها * 
.مرآون في دوالبها بالسنين  

 
 بدور السائق و توصل األشبال فتقوم.. هذا ال وقت لديه لتوصيل أبناؤه  للنادي ألداء التمرين*  

عايزين عصير و حاجة حلوة تصبيرة :  ثم تعود لتحصيل األبطال من النادي و في الطريقللنادي
 يا مامي زيزي

"نجيب يا حبايبي.. و جعانة جدَا دا حتى أنا عطشانة ..بس آده و ماله":   
 

: ما بتعرفش تذاآر لوحدها - يا حرام-هذه تبحث عمن يسليها و يسمعها و هي تذاآر  ألنها*   
!"انيلي أذ شنفي..  يا اهللا .. معاآي  للصبح ..  و ماله يا حبيبتي"  
؟ و العصير و السندوتشات:   
.حاال يا حبيبتي يكونوا جاهزين:  
 

وي و ووارد جدا أن تجدها  ضليعة في آل مواد الوزارة من ابتدائي لثانلذلك فستجدها يا ياسر 
زياء حدهم أو تكتب  موضوعات تعبير آلخرين أو تشرح باب في مادة الفي الفصول ألتلخص بعض

و اختبارات إمالء بثالث لغات آنوع من امتحان يع النصوص للبعض أأو تقوم بتسمو الطبيعة  أ
. و الكثيراتتجربة للكثيرين  

ني و يواهللا أنتم مكبر و  ":فتذهب و تجامل .. بنهالهذا يريد أن يتشرف بها و هو يخطب * 
."ربنا يخليكم.. عاملين لي قيمة   

مامي " تجد إال إسعاف ا و لن تستنجد بزوجهالمفتاح داخل السيارة  فطبعا لنهذه نسيت * 
بس .. الحمد هللا طلعت بسيطة": و دتها و الذهاب و تخليص الموضوع  فتقوم فورا بنج "زيزي

 ☺ "ما تبقيش تتخضي آده
 و معها ستلحاق وتسافر و تصالحافتنشر . .هؤالء غضوب ألن أسم أحدهم سقط سهوا في النعي* 

! الذي سينشر في األهراموصل اإلستلحاق  
الجندي أو فيكون على عاتقها البحث عن أرقام هواتف الشيخ خالد . . معينة ى يريد فتوهذا* 

!أو الدآتور عبد اهللا المسير  أو الدآتورة سعاد صالح دآتورة عبلة الكحالوي   
في هذه تريد السفر ألداء فريضة الحج و طبعا ال تطمئن على ترك مهجة قلبها و رضيعتها إال * 

.السفرية آلها شهر ال أآثر و ال أقل  و.. امي زيزيأيدي أمينة آأيدي م  
".دي في عنيا.. اوعي تقلقي .. ربنا يكرمك على هذه الثقة الغالية.. اهللا"  :  

 



هؤالء أقارب من سكان األقاليم يريدون ترك أبناؤهم عندها آام سنة  لزوم الدراسة في الجامعة *
"ة رومي و لها أآل مخصوصبس خليي بالك أصل البنت ما بتفطرش غير الجبن:"   

"و البيت مفتوح و يساعي من الحبايب ألف.. بس هي تيجي .. و ماله  ":  
 و هو قاعد عندك عشان عنده فخلي بالك منه. .الولد عايز يدخل الحربية و محتاج دعم معنوي و 

..آشف طبي   
"أنا واثقة في آرم ربنا..  و يبقى لواء أد الدنيا .. إن شاء اهللا ناجح "   

 
آونها متخصصة في مشاوير استخراج الرخص و دفع   "مخلصاتية آبيرة " ثم أنها يا ياسر* 

 و حجز المطاعم أو غرف جوازات السفرالغرامات و تجديد الكارنيهات واستالم البطاقات و تجديد 
و ".. السيديهات"الفنادق أو تذاآر الطيران و طبع األوراق و استالم الصور و النيجاتيف أو 

صمام أمان في حالة ( بحث عن مدارس مناسبة و الذهاب الستالم الشهادات مع األحفاد ال
  و إرجاع أو استبدال بعض المشتريات بناء على طلب البعض و شراء الطلبات)الرسوب ال قدر هللا

 البحث عن آتب و..  دفع الزآاة و الصدقات عن البعض الذي ال يأتمن أحد على هذا األمر غيرهاو
لكن آله إال .. وعات نادرة و تسوية الضرائب و تخليص مشاآل التأمينات و مكاتب العمل أو مطب

.  لت في إجراء أي مفاوضات ناجحة معهمشهؤالء من أعلنت أنها ف.." بتوع الحي اهللا يسامحهم  
 

إذا البد من  تنظيف البيت لهم  فتحضر خادمة أو اثنين و .. وهؤالء عائدين من الغربة  *
و بعدين  :  بنفسها في تنظيف و تهوية و توضيب و فتح البيت و تسلميه على  المفتاحتساعدهما

!يعني الخدمة مش مية مية.. آده يزعلوه.. الفرندات ما اتمسحتش.. بقه  
 

و يتزوج و ينجب ثم ..  العمر و تشتريها له ةفتبحث له عن شق.. هذا يريد أن يكمل نصف دينه * 
:ُيسمعها تعليق من نوعية  

فتبلع  ".. التجمع شقة فيده مراد صاحبي جاله .. طقة شعبيةدي في من.. هي دي شقة دي" 
و أآيد  زلة لسان و ما " : و آأن أحدًا لم يجرحصدمة في صمت و آأن أحدًا لم يهن التعليق ال

!!آانش يقصد  
ية  فالزمُ تخدم و تستريح تمامًا و يجيلها األآل لغا..  حملها عزيز لكن أخيرا حصل هذه* 

..السرير  
  ّ!!و ربنا يكرمها و يخفف عنها الحمل و يتمم لها على خير و يفتح نفسها": 
 

و هذه تشتكي من غدر .. و هذا يشتكي من عقوق أبناؤه.. هذه متأزمة و عندها أمراض نفسية *
و هذا يريد واسطة لنقله من فرع الجامعة في ..  و هذا متوتر من معاملة رئيسه له ..صديقتها

قاليم أإلى فرع القاهرة  و أخر محتاج واسطة أخرى لنقله من مكان عمله في لصعيد إلى بحري اال
و هؤالء ..  شدة العوز المادي الغالء ون و تقلب األحوال و الزمتقلبات و هؤالء حانقون من 

  الجميع يطالبوها بالدعاء و يؤآدون عليها و .. و الدجالينأزمتهم وصلت لالستعانة بالمشعوذين
   أو يملوها ستة الدعوات  فيكونبل و البعض يكتب لها الدعوات في ورقة أو يمليها و هي تكتب

و تهدئ من الروع و تبلسم و تخفف و ..  و تدعو أن تتفهم و تسمع و تنصت و تعطي  عليها
ده .. بس ما تخافوش..و آله هيعدي: تحتوي و تتحمل تجاوزات تصل لقلة األدب أحيانا آثيرة

.احنا علينا نكون مع ربنا  نعم المولى و نعم الوآيل.. الرزاق و آرمه واسع سبحانه   
 



 فيهرع إليها و يهزها هزًا بل و يزلزلها - يا حرام - هذا اتخض و فزع و يده خرت دم أو اتكهرب*
و  .. حتضان و العالجفتختم الصالة و تبدأ في اال.. حتى تخرج من صالتها و تداوي الواوا 

.سالمتك ألف ألف سالمة.. بسيطة ما تخافش خالص .. هياااااااااا .. 
 

 البساط السحري بعد أن تكونتصعد " مكوك و هوب.. "هذه بحاجة لمصاحبة في فترة الوالدة* 
ثم تأتي علما بان هناك .. صرفت آل معاشها إلحضار الهدايا للمشارآة و المصاحبة و التخفيف

!!و  لو سمحت  إياآي تنسي المغات"الب يور سالفه" تحذير علني  بان التعامل هنا  تحول ل  
!و األوالد دمهم خفيف هاهاهها: و الغريب أنها تأخذ الموضوع بضحك  .. 

 
أتذآرها يا ياسر بعد أن بدأت بعد الستين في التفكير في غلق الهواتف بعد العاشرة مساء حيث *  

!ي التاسعة صباحًاسيغلق باب طلبات المساعدة و يقفل خط  النجدة و يعاد فتحه ف  
!فيها إيه لما آانت تنتظر عشرين سنة آمان.. مامي طلعت نفسها معاش المبكر يا ياسر   

 
 "مائدة رحمان"إقامة سي إال أنها ال تن.. تذآرتها يا ياسر و هي تقيم والئم رمضان للضيوف *  

دي ..   ال يا جماعة"و.. بينما سواها يشارك بالمادة فقط .. تطبخها بجهدها و مالها .. للفقراء
.لكن المهم ربنا يتقبل.. دي حاجة على القد آده.. مش مائدة رحمان   

 
ا وقعت مصيبة سيكون أول من إذ" " رجل األمنيات"فعال يا ياسر تذآرتها عندما قرأت في مقال * 

فهي أيضا ".. وفي آل األحوال فهو حاضر دائما عند المصائب، متوافر عند الشدائد.. تفكر فيه
.دائد الشعندتتذآرها في أي مصيبة و هي حاضرة للتخفيف عند الكوارث و متوفرة ول من أ  
 

آما ال أنسى ضيقي عندما حصلت على .. أتذآرها دائما و أبدا ال أنساها  يا ياسر و ال تنسى* 
المرآز الثالث آأم مثالية عن المنطقة من وزارة الشؤون االجتماعية منذ نحو ثالث أعوام  و لم 

ما أصل الزم األم المثالية .. آتر خيرهم إنهم  فكروا يكرموها "ف غليلي إال عندما علمت انه يش
" و أحوالها المادية و المعيشية  ضنك و تحت خط الفقر..تكون واقعة خالص  

 
 اللهم تقبل عن أمي و توأمها طارق نصار ومن هم على شاآلتها إن وجد .

..سابقة عذاب أو حساباللهم ارزقهما  الفردوس  األعلى دون   
.مينأ اللهم.. اللهم أرضى عنهما و أرضهما و بارك في ذريتهما    

.أشكرك مرة أخرى يا ياسر على تمرير هذا المقال و جزاك اهللا عني آل خير  
 

 داليا
 الدوحة
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حينما تكتب عن ُمهّمشين تنحصر سعادتهم في قطعة لحم ال .. أحيانا تصبح الكتابة عمال ال يطاق
حينما تحاول أن تهرب من مشهد الباعة المتجولين يفترشون األرض ببضاعة ال .. تأتي غالبا

هم منّكسة ومالمحهم ذليلة وأجسادهم فتّية تصرخ طالبة وجوه.. يتجاوز رأسمالها بضع جنيهات
 عن فقيرات يلجأن إليه بحثا عن -يعمل في الصباح موظفا-" تاآسي"حينما يحدثك سائق .. الطعام

عمل يقيهن شر السؤال وتحرش اللئام ويطرن فرحا حينما يلحقهن بالعمل في محجر بالوادي 
وحينما أظهر دهشتي من تفاهة األجر ينظر إلّي في .. الجديد مقابل مائة وخمسين جنيها شهريا

 . بنصف هذا األجر– طيلة النهار–غيظ مؤآدا أن هناك من تعمل 
وقتها أتذآر هؤالء الذين تبلغ ثروتهم . هكذا يسألني في ضيق.. أنت عايش فين يا أستاذ؟ -

 . األمرهكذا أترك لخيالك تدبَّر..  ألف مليون–للتذآرة فقط–والمليار .. المليارات
ويجتمع الفقر والمرض والجهل .. مثل ثمرة طماطم ذابلة" مكرمشات"حينما أرى وجوه الفالحات 

 .!أتساءل بصدق لماذا أآتب ولمن أآتب
حينما أآتب .. أحيانا تتحول الكتابة إلى عمل شديد اإلمتاع.. ولكن األمر ليس دائما بهذه المرارة

والحقيقة أنني مارست آثيرا هذا النوع من .. ضلهعن إنسان أحبه أو آتاب قرأته أو طعام أف
األسد " الغزالي"الشيخ .. آان قلبي يمتلئ سعادة حينما أآتب عن نجومي المفضلين.. الكتابة

أعظم " محمد أبو زهرة"اإلمام .. الهصور في ثياب شيخ، والقلب الرهيف تحت عمامة أزهرية
أحمد .. " بتفرده وآبريائه وموسوعيته"عباس العقاد.. "فقهاء العصر الحديث وأقلهم حّظا

األديب اإلنجليزي " سومرست موم.. "بحزنه وظرفه" محمد عفيفي.. "برقته وصوفيته" بهجت
أمي بابتسامتها الوديعة .. أبي القاضي وزهده.. وبطولته" ياسر"أخي المرحوم .. المشوق

 .ومالمحها الحنون
الطعمية .. ثمار الدوم بطعم الطفولة.. اءآتبت أيضا عن ثمار البرتقال المغسولة بحزن الشت

الزالبيا الراقصة في .. حبوب الفول ترتدي العمائم الفاطمية.. الخضراء تسبح في الزيت المقلي
  ..بحيرات البجع

الساحر، " محمد المخزنجي"عالم .. وعرضت آثيرا من الكتب التي شّكلت عالمي وغيرت فكري
المدافع األبدي عن الفقراء " جالل أمين"المرهف، و" تشيكوف"المدهش، و" المنسي قنديل"و

 .والمساآين
ويتحّين الفرص .. آل ذلك آتبته واستمتعت بكتابته مثلما يستلذ العاشق بالحديث عن معشوقته

آرز شفتيها وفضة .. مالمحها حينما تقطب وحينما تضحك.. عن لون عينيها.. ليحكي عن عطرها
ة العفوية حينما تفرح فيفرح معها الشمس والقمروتلك االبتسام.. وجهها وليل شعرها . 

رجل لن تسمع .. عن ذلك الرجل الجميل في عالمي.. واليوم أشعر أنني سأموت لو لم أحدثك عنه
لن .. في العاشرة مساء" منى الشاذلي"لن تقرأ اسمه في الجرائد ولن تشاهده مع .. باسمه أبدا
 لن ترى أبدا يافطة تحمل اسمه ممهورة بفدائه ..في قناة المحور" معتز الدمرداش"يستضيفه 

باختصار رجل عادي.. بالروح والدم . 
لكنني اليوم راغب في أن أحدثك عن .. الموتى منهم بالذات.. اعتدنا أن نتحدث دائما عن المشاهير
لكنه برغم ذلك من أجمل من .. واحد من ماليين الناس.. إنسان لم يزل يدب على ظهر األرض

طارق نصار"إنه خالي .. اتيرأيت في حي ". 
............... 
أشيب الشعر في نهاية الخمسينيات لكنه .. عريض المنكبين، أميل إلى االمتالء.. طويل القامة

يحمل ضميرا نقيا بالتأآيد وإال فلماذا ينام في .. برغم ذلك يحمل وجه طفل ومالمح طفل وقلب طفل
يعلق ابتسامة ساحرة ثم يعلو صوته بالشخير، .. تين؟مقعده إذا آففت عن الحديث معه لمدة دقيق

 .ثم يستيقظ شاعرا بالذنب



على حد قوله يتعامل مع .. مهندس يعمل في صناعة تفريخ الدواجن وبيعها.. عمله مرهق جدا
هؤالء المراوغون المستعدون للجدال من أجل المليم حتى يوم الدين، .. أسوأ الناس طرا؟؟

صناعة ضربت في مقتل بسبب إنفلونزا الطيور .. ن تغمض عينيكوالجاهزون لسرقتك قبل أ
برغم ذلك لم ينحصر الرجل في مشاآله الخاصة .. والقرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة

.. ولكنه تميز بشيء ال نظير له بين الناس، وهو أنه يعتبر إسعاد اآلخرين مهمته األولى في الحياة
سهفهو باختصار رجل ال يحيا لنف . 

وفي آل األحوال فهو حاضر دائما عند المصائب، .. إذا وقعت مصيبة سيكون أول من تفكر فيه
وحتى إذا حاول الهرب فإن المصائب هي التي تبحث عنه.. متوافر عند الشدائد .  

 ذهب فورا إلى 1977حينما أعلنت حالة الطوارئ عام .. تجده دائما متورطا منذ شبابه المبكر
أدار جهاز التلفزيون، وفتح شباك الشرفة فتسرب ..  لشراء ما يلزمه من األطعمةالبقال المجاور

وسرعان ما افترش األرض واضعا الجبن الرومي .. هواء اإلسكندرية المنعش على الفور
لكن حّظه آالمعتاد .. باختصار آل ما يجعل الحياة ممتعة بالنسبة له.. والبسطرمة والحالوة أمامه

صديقه اتصل به طالبا المساعدة في دفن والده الذي أصابته رصاصة .. ةحمل له مصيبة مؤآد
طلب منه الضابط في صرامة البحث عن سيارة فورا واستالم جثة والده .. طائشة أثناء المظاهرات

في هذا الوقت من السبعينيات آان امتالك سيارة شيئا نادرا وآان خالي لسوء .. ودفنها في الحال
وفي لحظات وجد نفسه يخوض الطرقات المظلمة بين دبابات الجيش ونقاط .. الحظ يملك واحدة

وبين الحياة والموت والرعب من انفالت األعصاب، ذهب إلى المشرحة الستالم جثة .. التفتيش
والد صديقه المسجاة على الرخام البارد وسط عشرات الجثث ثم الصالة عليها مع صديقه، ومنها 

مهاود يقبل تعريض نفسه للرصاص" حانوتي" عن إلى المقابر المظلمة باحثا . 
............. 

إذا .. حينما يمرض أحدهم ستجده هناك يحمل ملفا طبيا يدور به على أقاربه وأصدقائه من األطباء
إذا ..  فقل له وسيفعل ما تريد–دون أن تتعب نفسك–وقع صديقك في مأزق وأردت أن تجامله 

لو أردت مساعدته في شراء سيارة لك أو ..  عليه قضية عمرهأردت شريطا نادرا سيعتبر العثور
.. ربطة عنق ذات لون معين أو التنقيب عن سدادة أذن ألن الضوضاء تزعجك ستجده مستعدا

آل هذا يفعله لك دون .. تريد أن تتعلم السباحة أو تعلمها البنك، رآوب الدراجات، قيادة السيارات
 .ضجر

توصيل شيء أو التخلص من ..  رحلة صيد في البحر األحمر..تخطط لفسحة في شرم الشيخ ؟
.. تورط عريسا.. تخطب عروسا.. زئبق أحمر.. رآب النمل.. هدهد أبيض.. عصفور يتيم..شيء

تعثر على آتاب .. تحل مسألة عويصة في الحساب.. تتخلص من إزعاج طفل ألنك حساس جدا
دون أن يعطيك أي .. صنعه لك دون ضجرآل هذا وأآثر سوف ي.. حل الكلمات المتقاطعة.. نادر

 .إحساس بالَمّن
المهمة والتافهة على .. يرآب سيارته منطلقا بها لقضاء حوائج الناس.. يستيقظ في الصباح الباآر

يحمل في جيبه ورقة طويلة جدا لدرجة .. المهم عنده أنها تدخل السرور على قلوبهم.. حد سواء
دون أدنى شعور .. يكتب آل شيء في صبر وإتقان... مضحكة ممتلئة بتلك الطلبات والمهام

يشطب على األمور المنجزة لتمتلئ الورقة من جديد بطلبات .. ثم ينطلق لتحقيق األمنيات.. بالملل
 .جديدة

يعرفهم .. صغيرا أو آبيرا.. يفعل ذلك لكل الناس.. هكذا حياته وتلك سعادته منذ عشرات األعوام
قادرون على إنجاز أعمالهم بأنفسهم أو غير .. ضعفاء أو أقوياء.. نياءفقراء أم أغ.. أو ال يعرفهم

وغالبا ال ينال شكر أحد بعد أن تعّود الكل على خدماته حتى صارت آالحق المكتسب.. قادرين .  
 



يسير دون أن يالحظه .. ووسط جموع الناس يسير بقامته الطويلة ووجهه الطفولي وقلبه الكبير
 أنه يوجد في هذا العصر العجيب على ظهر ذلك الكوآب -وال هو نفسه– أحد، دون أن يدري أحد

رجل األمنيات"الكئيب واحد يمشي وسط الناس يدعى    
 
 

 خاصة -مغترب أو ناوي تغترب لكن لو آنت.. أهمية آبيرة " رسائل من الدوحة"قد ال تمثل لك 
لكن ..  تشاهد مصر و الخليج فهي البوم اجتماع ساخر يجعلك..  فستعني لك الكثير-لو في الخليج
.بعيون أخرى  

   
:األخ القارئ  

 
... بعد التحية  

ففكرة نشر رسائلي فكرة مبتكرة لقالب " رسائل من الدوحة" أرجو أال تتردد في االطالع على
يتم تمريرها عبر  هذه الرسائل آثير منعندما وجدت أن الفكرة و قد واتتني .. جديد في الكتابة 
ل أصدقائي و معارفي ألنهم يجدون فيها موضوعات عامة أآثر منها شخصية أو االنترنت من خال

.. لنقل تجمع بين الشخصي و العام  
و نشرها " رسائل من الدوحة"ما دفعني لكتابة .. و األغرب أني آنت أجدها تصل لي مرة أخرى

.هل و األصدقاءأن تجمع قريبًا في آتاب على شكل رسائل تكتبها إحدى المغتربات لألإلى بنفسي        
 وقد فكرت في نشرها عبر االنترنت قبل جمعها في آتاب ألنها  بذلك تصل بشكل واقعي على هيئة 

.رسائل و هو ما لن يتيحه نشر الكتاب في شكله التقليدي    
   

فكما هناك ..  أبعث بها  ألشخاص و معارف من الواقعفكرة مبتكرة لقالب جديد للكتابة و الرسائل 
ففكرت في ابتكار قالب جديد و واقعي للكتابة عن طريق إرسال رسائل من .. ج من الواقعبرام

.الواقع و نشرها   
إال أن آتابة الرسائل على هذا النحو الواقعي و .. و ان آان فن الرسائل معروف منذ زمن بعيد

فهي .. قع اشبه ما يكون ببرامج الوألشخصي و العام فكرة مبتكرة نوعا الذي يجمع بين الهم ا
قع قارب من واأدقاء و أصنها ترسل لمعارف و أياتنا  آما شخاص من واقع حأتتحدث مع و عن 

هموم بعني فقط  تهي ال..مور الحياة أ آثير منم معهم في ألحياتنا و تناقش و تتحدث و تت
ن آل أنقل  تقتصر على قضية بذاتها بل ل و لكنها ال..نها ال تتجاهلهاأال إتربين و معاناتهم المغ

     رسالة للتناول قضايا بذاتها تختلف عن سواها
 ستجدها عامة أآثر منها خاصة.. والرسائل تبدو ألول وهلة شخصية و لكن إذا تمعنت فيها    

و قد تكون تجربة تدوين لواقع حياة  ..فهي تبدأ من البيت لتخرج إلى الشارع و منه للمجتمع بأثره
.فئة من المغتربين في الخليج    

     
فقد تبدو رآيكة نوعا و عامية أحيانا و فصحى في " رسائل من الدوحة "أما لغة الخطاب في 

..و بحسب سرد األحداث..بحسب الشخص الموجهة  إليه.. بعض األحيان    
آتب بشكل وعند الكتابة لصديقتي قد ا.. فقد اآتب بالفصحى.. يي أو والدتفعندما أراسل والد
حرص على اإلمعان في التبسط أربيتي فانا أما حينما أخاطب م".. يكالح"عفوي أقرب إلى 

!بأسلوب عامي قد يصل للرآاآة    
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كم من قائمة فال تتردد في إخطاري لحذف اسم ..تثير إزعاجك" رسائل من الدوحة"وإذا ما آانت 
و سوى أني .. عرف آيف حصلت على عنوان بريد أي قارئأعلما باني ال ..بريدي االلكتروني 

آما  يقوم البعض بإرسال قوائم البريد .. فأنا أقوم بجمع عناوين البريد االلكتروني.. لسعي للنشر
.االلكتروني الخاصة بهم لمساعدتي في النشر  

و قمت بالرد أو التعليق أو إرسال أي نقد على " لرسائل من لدوحة " أما لو آنت من المتحمسين 
ذا آنت ترفض نشر ردك حيث أنني بصدد جمع و نشر آل الرسائل، فأرجو التكرم بإخطاري عما إ

"رسائل من لدوحة" الردود و التعليقات و الرسائل التي وردت تعقيبا على      
 

 و تفضلوا بقبول فائق  االحترام
 

 داليا الحديدي
و مراسلة صحفية مقيمة في قطرآاتبة   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


