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 علشان السناره تغمز
 

 
 
 

  أمل زلمودللكاتبة/ 

 

 مقدمة

 

تخصصة يف مفيو خالصة ذباريب وخربيت كإنسانة أو ككاتبة  علشاف السنارة تغمز كتاب حطيت
نات كتَت كل مشكلتهم إهنم مش عارفُت يـو بيجيلي مشاكل من ب العالقات اإلنسانية وإلف كل

عارفُت ياخدوا الحق والباطاؿ مع الرجالة قررت أكتب الكتاب دا عشاف  يتعاملوا ازاي أو مش
 ذبربة عاطفية على األقل 01111ويوفر عليها  يدي كل بنت خربة

ىت الـز كل بنت تعمل بيها لو عايزة تالقيلها حوت درفيل أو ح الكتاب دا عبارة عن قوانُت
والـز كل ست تطبقها يف حياهتا الزوجية لو عايزة تعيش سعيدة  قرموط يشبك يف سنارهتا

 . من أوؿ وجديد وتصطاد جوزىا تاين وتالت

 

 زلمود أمل
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 .. ( ويال بينا نشوفػ صفحات الكتاب ) صفحو صفحو

 
(1) 

  انيت كائن فريد من نوعو أوؿ وأىم نقطة الـز تعريف إف

  سماملكة متوجة صلمة يف ال

 أوي علشاف يوصل لك الـز يتعب أوي أوي

 (بيتهم وإال يّروح)

 بًتمي السنارة وتصطادي آه انيت اللي

 .. لكن ىو الـز يقطع نفسو علشاف يلقط الطعم

 
(2) 

 "حيب نفسك"

 وبالتايل كل الناس حتحبها

  .. حيكًت ومسكك

 
(3) 

  بصي يف ادلراية

  قومي بصي يف ادلراية

 الناس يبقى حيعجبلو اللي انيت شايفاه عاجببك 

  خللي بالك الناس بتشوفك

 بعنيكي انيت
 
 
 
 

إلنك لو حبيتيها ىتخليها األمجل و األصلح و األحسن 
واألذكى واألشطر واألجدع 
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(4) 

 لو اللي انيت شيفاه مش عاجبك

 شعرؾ يبأه الـز تغَتيو زبسي .. تتخٍت تغَتي قصة

 ستايل لبسك .. طريقة حجابك

 ىنا مش التغيَت يف حد ذاتو واذلدؼ

 نفسك لكن التغيَت علشاف انيت تعجيب

  يف نفسك تزيد وبالتايل ثقتك

 
(5) 

 تقوليها لو بتقعدي مع الناس مكسوفة ومش القية حاجة

  معناه إنك الـز تقري يبأة دا

 التلفزيوف تتفرجي على برامج مفيدة يف

 األحداث ادلهمة تتابعي

  أبوس ايدؾ سايري العصر
 

(6) 

  رعةاإلنساف بيتعود على الشكل بس

 وىيب يعٍت لو انيت ىيفاء

 قدامو بتتقليب أبو اذلوؿ لكن بتقعدي

 بيو وبتبئي باردة يبأه كم خروجة وابأه سلملي على جوزؾ يا امساعيل

 أنتيكة زلتاج انسانة ىو مش زلتاج

 يعٍت لو كاف شكلك عادي جدا

 وجذابة لكن شخصيتك دافية

  مارلُت مونرو ىيشوفك

عصر الست أمينة راح بال رجعة ودلوقيت عصر ادلعلومات والفضاء 
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(7) 

 ريس جسمكأنوثتك مش نابعة من تضا

 العاطفي أنوثتك نابعة من ذكائك

 الرد وحنيتك يف التعامل ورقتك يف

 وتعاطفك احلقيقي وقت اللزـو

 القلب وكالمك احللو اللي يلمس

 بيكوف سحرؾ اخلاص وأنوثتك الطاغية كل دا اللي

  يعٍت األنوثة شخصية مش ىز كتاؼ
 
(8) 

 انيت شيفاه يف وشك لو يف أي عيب

 عينيو تبصي يفوسلليكي مش بتعريف 

  عملية ذبميل يبأه يا تعملي

 تتعلمي ازاي زبيب العيب دا بادلكياج يا

 يا تتصاحلي مع نفسك

 وتعريف اف وشوش الناس كلها عيوب

 دبافيهم وشو

 فال تعايرين وال اعايرؾ اذلم طايلٍت وطايلك
 

(9) 

 برحيتك الـز هتتمي جدا

 زيل عرؽعلطوؿ وداديا تاخدي دش وربطي م يعٍت تزيلي الشعر

 تقابلي حد علشاف مايطلعش جيري منك أو شبو قبل ما تفكري

 برحيو وحشة أو ترتبطي يف ذىنو

 سباما وده مش يف مصلحتك
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 مناخَته ادلرة اللي بعدىا تالقيو حاطت مشبك يف مفيش داعي لو جو
 
 

 

(10) 
 عموما مفيش داعي حلواجب اخلط خليل اخلط الـز هتتمي بنضافتك

 اجلدي نوشنب مسًت إكس ودق

 طبق األصل من ايديو ورجليو وإيدين ورجلُت نسخة

 ومتعمليش عم العبيط فامهاين طبعا
 

 

(11) 

جدا لغة العيوف مهمة   

  وسكة داري العيوف داريها

 

 ولو النفس وحشة
ااااااااااااااااالصيبقى تنسي سكة العيوف دي خاا  

  
(12) 

  مش أي نظرة عُت توقع
بالفطرة ده فن يف بنات بتتقنو  

بتبص بسذاجة ويف بنات   

نظرة ىي والوش نازؿ شويةأمجد    

  والعُت بتبص يف عُت اللي أدامها مباشرة
األرض مع ابتسامة خفيفة وإوعي تتكسفي وتبصي يف   

 فيها السحر باين
 العُت مراية النفس حقيقية ألف
ولو النفس حلوة بتباف يف النظرة
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إنك مش واثقة من نفسكحتديلو انطباع   

العزيزة ! يف خانة األخت وىتفضلي   

 
(13) 

 مسعتك ىي رأمسالك

 والـز ربافظي عليها يف أي مكاف
  الدنيا صغَتة وكلو بيتعرؼ مهما حاوليت زبيب
 والريح الوحشة بتطفش السمك النضيف

 "قصة مادي و"النظارة السوداء
"مظهر رلرد قصة ومش دديا بيطلع "أمحد   

من الضياع اللي بينتشل   

لي بيطلع ىو توفيق الدقنعادة الأل ده   

!! وأحلى من الشرؼ مفيش يا آه يا آه   

 
(14) 

 "وعشق الروح ملوش آخر لكن عشق اجلسد فاين"
تتعيب أوي يعٍت ركزي أوي على الروح دي والشخصية اللي الـز   

: اختيارىا أو يف سواء يف  

 تكوينها وتنميتها وتنصيحها
 وجهادىا وتثقيفها وتنقيتها

.و..... وتقوديها   

  عندؾ وقت أكمل ؟؟
 

(15) 

 النجـو داديا ىي اللي بتباف



 

 7 

اجلميع وتبأه زلط أنظار   

الـز تبقي األوىل لو بتدرسي   

 لو بتشتغلي الـز تبئي متفوقة يف شغلك
جوايز لو بتلعيب رياضة الـز تاخدي   

حتكوين حلم حياة كل الرجالة حواليكيكده تضمٌت إنك   

 وزلور اىتمامهم
.. حتك بأهواختاري انيت برا   

 
(16) 

مشًتكة الـز زبتاري واحد تكوف بينك وبينو اىتمامات  

مفتاح العالقة الناجحة علشاف ىو ده   

وادلسلسالت وافتكري القصة ادلشهورة اللي مالية األفالـ   

 ومنبهر جدا بزميلتو يف الشغل
مراتو واللي ساعات بيتجوزىا على   

وبتشاركو اىتماماتواه الهنا فامه   

 
(17) 

 لو مافيش اىتمامات مشًتكة وىو عاجبك
تتعىب يبأه زبلقيها مش عايزاه ؟؟ يبأه الـز   

بيحب السينما يبأه تقري يف تاريخ السينمايعٌت مثال لو   

  واهبريو دبعلوماتك وثقافتك
اربويل لدودة كتب علشاف ذباريولو بيحب العلم   

 بيحب ادلوسيقى امسعي
    ادلخدرات اطليب لو البوليسبيحب 

 الزوج اللي سايب الست يف البيت
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(18) 

 اماسب لو ما عندوش اىتمامات أصال يبأه منصحكيش

 مش معقوؿ حتتجوزي ورقة بيضة شللة

 عليها عرضة إلف أي حد شلكن يشخبط

 أو يكتب عليها حجات تودي يف داىية

 عندكيش اىتمامات اال إذا كنيت انيت كماف ما

 الفتة وصباح الناس اللي عايشُت على وش

 
(19) 

 انيت كماف الـز يكوف عندؾ شغلك

 ولو بسيطة  ماماتواىت ولو بسيط
 يف رلاؿ اىتماماتك ك ترمي سنارتكوانصحك ان

 فرصتك حتكوف أكرب يف إنك تالقيو وتلفيت نظره كده

 أشكاذلا تقع وافتكري : اف الطيور على

  فخليكي طَت متاز وشليز

 
(20) 

 ادلعرفة سالح

 دبواضيع كتَت الـز تكوين مثقفة وملمة

 حبيث انو يالقي نفسو قاعد مع معجزة

 ل حاجةوبتتكلم يف ك بتفهم يف كل حاجة

 مش واحدة ىايفة وكالمها فارغ

 موضوع واحد بس أو عادلة بتتكلم يف
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 كده حيزىق منك ولو حصل واذبوزؾ

  اصحابو بره البيت ىو شهر وىيطَت مع

 (22)و (21) 

  الـز تعتزي بكل اصلازاتك

 تقدري اصلازاتو جدا وتشجعيو على التقدـ كماف الـز

 أو شغل دراسة يف حياتو على مجيع ادلستويات سواء

 أو حىت يف عالقاتو االجتماعية

 زي قلتها يعٍت ما تبقيش طيشة زيك

 والـز تصطادي اللي بيقـو بنفس الدور ده معاكي

 . ورا مش اللي جييبك
 

(23) 

 مشهورة واصلة مثقفة غنية

 ادلهم ما تكونيش غاوية منظرة

 دبعلوماتك وقاعدة تتنطيت عليو

 وفلوسك أو بادلعجبُت وعالقاتك

 أوي شكلك بيبأه وحشصدقيٍت 

 وبيحس علطوؿ إف عندؾ نقص

 أو بيخاؼ من ادلستوى وبيطفش

 تعاجلي .... انيت من النوع دا لو
 

 (24) 

 جدا األبراج يف بداية العالقة مهمة

 الـز تذاكري صفات األبراج

 ده علم وصدقيٍت الشخصيات بتكرر
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 ومعرفتك بربجو ىتوفر عليكي كتَت أوي

 عنو كتَت وىتخليكي تعريف حجات

 تسأليو من غَت ما تتعيب أو

 !لكن ده ما دينعش لكل قاعدة شواذ

 (25) 

 اسبرين شوية على معرفة ابراج الناس

 وانيت تقدري تعريف برجو من طريقتو

 تسأليو وبالتايل ومن غَت ما

 صح لو قليت لو انت برجك كذا وطلع

  ىيتكـو منك

 "الربج ده طلع غلط ..... قويل لو "غريبة مع انك تدي

 تروحي قايلة لو أي صفتُت حلوين

  ىيفرح بنفسو ويتكـو برضو ويعديها

 

(26) 

 الفلكي ابتدي يف األزرؽ وعيشي دور شندي

 صح ورصيلو صفات الربج واللي عادة بتطلع

 ىيتثبت وىيطلب منك تقويل كماف

 خشي بتقلك وابعدي عن العيوب

 ادلميزات وركزي يف

ىيقولك " امشعٌت" 

عرفيت برجو ؟ حلو أوي 
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 قدامك كده ىيحس بنفسو أوي وبإنو شفاؼ

 معاؾ ىيدمن الكالـوبإنك جامدة مووت و 

 (27) 

 غروره الصفات احللوة ىتشبع

 الناس وزبليو حيس أنك شليزة عن كل

 الناس مش مقدراىا ألنك انيت اللي قدريت تشويف حقيقتو اجلميلة اللي

 بس وحقيقتو دي شلكن تكوف موجودة يف دماغو ىو

 كماف يعٍت خلي بالك وماتصدقيش انيت

 هالكيثبت اهنا حقيقتو فعال اال دلا

 !!دية أصوؿ اللعبة يا حلوة

(28) 

 ناحية الرجالة ولو جو كالـ عن االرتباط الـز حيس انك عندؾ ال مباالة من

 بالعكس كده حتخليو ينتحر علشاف يقنعك

 برجك وىيبتدي ىو اللي يقرا عن

 وصليت للنقطة دي ؟؟

 ادعيلي بأه يبقى

(29) 

 بتطفش وتتعلمي الذوؽ إلف قلة الذوؽ

 اللزـو يعٍت "شكرا" "لو مسحت""آسفة" وقت

 "قفاؾ مش "ىاتيا مدىوؿ" و"اتفلق" "ووريٍت عرض

  والكبسات اللي قلبك حيبها

ؽويل لو "انا ما بفكرش يف ادلوضوع ده دلوقيت " حىت لو انيت ىتفطسي 

الـز تقرأي عن اإلتيكيت 
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 اال اذا كاف ىو كماف قليل الذوؽ

  مامجع اال وفق ىيبأه ساعتها

(30) 

 حيًتمك الـز ربًتميو علشاف

 عليكي ولو ىو طّوؿ لسانو أو مد ايده

 بتهريج يبقأه ربرجيو بذوؽ

 وتوقفيو عند حده

 والراجل بيتشد أوي للبنت اللي االحًتاـ أساس أي عالقة سوية

 احًتامها بتفرض عليو

  إالإذا كاف ُىزء

  ساعتها تديلو أحلى شلوت ويتوكل

 (31) 

 تعرفيو لغة اجلسد علم مهم جدا الـز

 قدامك علشاف تقدري تقري اللي

 حىت وىو ساكت

 ف زىقاف , بيكدب , عجباهمن حركاتو إف كا فتفهمي
 قعدتو كلو بيباف من حركاتو ونظراتو وطريقة

  وبالتايل تعريف تتصريف صح

 توصلي بيها ويف نفس الوقت علشاف تعريف تدي لغة اجلسد صح واللي

 الرسالة اللي انيت عايزة توصليها
 

 (32) 

 التمثيل عدو أي عالقة ناجحة
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 وكماف سنتُت ؟؟ ىتمثلي دلوقيت طب

 بصراحة على طبيعتك واتكلمي اتعاملي

 اجدعها حيط ده انيت اف كاف عاجبو ولو مش عاجبو يضرب راسو يف
 وراكي ىي دي الثقة بالنفس اللي ىتخليو جيري

  يبأه مش حابب شخصيتك احلقيقية

 طز فيو" مالوش يف الطيب نصيب"

(33) 

 أكًت يف البداية الراجل بيحب يتكلم

  عشاف يعرفك بنفسو ويتمنظر شوية

 بالنسبة لو انيت بنت زي أي بنت

 مشدود ليكي شوية مش أكًت

 "زبليو ينسى نفسو "شوية دورؾ انيت بأه انك

 يسألك عنك ويبتدي

  ولو مسألش يبقى ما تلعبيش دور ادلراية

 قدامو إلف األخ ده مش بيشوؼ يف اللي

 غَت نفسو .....ارمي السنارة تاين

(34) 

 امسعي مشكلو يف البداية حبدود

 ومن باب ادلشاركة والتعاطف

 السبع رجالة لكن تعيشي يف دور

 الصديقة اجلدعة مش أكًت وتنتحري علشاف تساعديو حتتحطي يف بند

  انيت أو العالقة حتتبٍت على اكتافك

 بتحلي وىيتعود على انك انيت اللي

 ويناـ لك يف اخلط
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(35) 

 ادلوقف الراجل بيحب حيس داديا انو سيد

  و ابتسامة حلوة ومجلةفلمايشتكي اديل

 حاجة أقدر اعملها انا واثقة انك ىتعرؼ ربل ادلوقف ده وانا موجودة لويف"

  "ياريت ماتًتددش يف انك تقويل

 كده ىيحس انك شايفاه عنًت زمانو

 ويف نفس الوقت واقفة جنبو
 فلوس ولو كاف نصاب داخل راسم على

 فيخلع ىيعرؼ اف مافيش امل فيكي

 .. خليكي ناصحةمن غَت مايئذيكي .
(36) 

 متوقعة اف يطلع لك السمكة اللي يف بقها خامت ذىب ماترميش السنارة أبدا وانيت

 ياريت تتوقعي اف اللي ىيطلع فردة اجلزمة لكن

 زبسري العكس إلف التوقعات العالية ىتصيبك باإلحباط وزبليكي شلكن إىل أف يثبت

 كده مسكة"بساريا" طيبة وبتحبك فتطلع لك اجلزمة بعد
 خبيالك أوزبليكي تصبغي اللي قدامك

 احلقيقة وباللي تتمنيو فماتشفيش

 !! غَتبعد خراب مالطة

(37) 

 ركزي يف البداية على انك تكوين

"Good company" 

 الرخامة بالش رباويل تزنقيو يعٍت صحبة كويسة بالش نكد بالش

 باط بالعافيةأوطلب لالرت علشاف تطلعي منو كالـ حلو
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 "عريس ونظاـ "أصل جاي يل

 دلوقيت والسكة دي قددية أوي وكل الرجالة عارفينها

 !فهيقولك ألف مربوؾ وبالتوفيق

(38) 

 احلنك ماتقعديش داديا واكلة سد

 وعايشة عبارة عن ودف بتسمع وبس

 كده ىيعتربؾ أخت عزيزة مش أكًت

 يف صمتك بتتكلمي الـز تكوين حىت

 مناسبة للي بتسمعيو وشك مهمة جدا والـز تكوف لغة عنيكي وعضالت

 !! عشاف ما يعتقدش انك ىبلة

 دماغو وبرضو ماتبئيش شللة وراديو واتفتح وىاتك يارغي على

 !!كده مرتُت بالكتَت وىيطفش

(39) 

 تتكلمي اعريف امىت تسمعي وامىت
 حيب حيكي امسعي يعٍت دلا

 ادلبادرة ودلا خيلص خدي انيت

 بتشد الرجالة ضوع يشده أكًت ادلواضيع الليواتكلمي يف مو 

 شغلهم السياسة , الكورة , الدين ورلاؿ

  والـز تنوعي يف توف وطبقة صوتك

  الكالـ بنفس الوتَتة شيء شلل وىتالقيو ناـ منك
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(40) 

 اللي تتحكي ياريت زبتاري احلاجات
 البداية وىو لس مش عارفك خاصة يف

 البسُت و البنطلوف اللي اتقطع يف حفلة اجلامعة يعٍت بالش مغامراتك يف

 ولد اللي كانوا عايزين يصاحبوكي 011واؿ

 حمبار  وبابا ضرب ماما

 مش شلزقة خلي مواضيعك كلها تبُت لو إنك انسانة شليزة

 (41) 

 ادلرة اللي قبلها ل مرة يشوفك سلتلفة عناهلل لو ك

 الطرحة يعٍت أي تغيَت يف طريقة لبسك شعرؾ لوف ولفة

 " جديدة كل يـو كده ىيفتكر إعالف كامو بتاع "وىا أنيت إمرأة

 بعض ستات يف 01وحيس انو كسب 

 !لويف أكًت البحر حيب الزيادة وصباح النيو لوؾ

(42) 

  بتتكلم البنات عادة بتستخدـ ايديها وىي

 عادي وشلكن جدا تلمس اللي أودامها

 سلتلفة وهتزر بايديها عادي برضو خليكي انيت

 ومتاحة للجميع إلف الراجل ساعات بيفهم ده غلط وبيعتقد انك سهلة

 وتبتدي ايديو تسرح إطار انيت مش ىتحبيووبالتايل ىيحطك 

 والرجالة خييت مابتسدؽ ىهههههو
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(43) 
 السنارة االىتماـ ىو سر صلاح أي شيء اال يف رمي 

 ستفزبي يعٍت الـز تباين مش مهتمة سباما إلف ده

 هتتمي أي راجل وخيليو يعمل لك قرد علشاف

 اىتمامك ودلا بيباف انك ليكي العامل بتاعك اللي واخد

 ياخد بيبتدي القرد يتنطط علشاف

  ىو اىتمامك أو حىت يبأه جزء من العاامل ده
 

(44) 

 أوؿ خروجة خليو ىو اللي يقًتح ادلكاف

 ادلفروض اف ىو اللي يعـز إلف

 امكانياتو واللي يف جيبو
 

(45) 

 أوؿ خروجة مفروض تعرضي انك تدفعي يف

 وادلفروض انو يرفض

 لو عمل غَت كده يف رلتمعنا الشرقي ده

 انو حاجة من اتنُت يبأه تعريف

  اما خبيل وبراشوت , يا اما بيطفشكيا 

 الساعتُت ويف احلالتُت مدة معرفتك بيو الـز ما تتعداش

 !اللي انيت دفعيت سبنهم

فخليو خيتار ادلكاف اللي يناسب 
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(46) 

  على نفسها لو عايشة يف دور اللي معتمدة

  نت زي الولد ماىيش كمالة عددوسكة الب

 ياحبيبيت ودفعيت أوؿ مرة يبأه اعريف

 علطوؿ اف انيت اللي ىتفضلي تدفعي بعد كده

 يتدلعش واللي يالقي الدلع وما

  يبأه حراـ عليو

 ألوؿ مرة ده مش معناه انك تتحويل لعروسة مولد راحية تقابليو

 انيت لس مش عارفاه خليكي شيك ومتحفظة يف لبسك

 وكماف علشاف ماتديش انطباع مش كويس

 يف رلتمع شرقي حقيقة مؤكدة : احنا لسو

 وبالش التالتة كيلو ماكياج إلف ادلاكياج

 لتصليح عيوب الوش أو ذبميلو هبدوء

 كليب انيت مش راحية تصوري فيديو

 (47)

اليتحرش بيكي تبقى مصيبة  
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 (48) 

 ربسي اف أوؿ مقابلة صعبة قوي بالش

 تعريف تسيطري على نفسك وتبئي مرعوبة ومتوترة الـز

 متعكيش يف الكالـ وتاخدي ادلوضوع ببساطة علشاف

 بعصبية وتباين ىربانة ـ العباسية وتضحكي
 

(49) 

 الـز ربطي يف دماغك
 زلل اختبار مش انيت اف ىو اللي

  (رأي اللميب وىو اللي يبوس ايده شعر ودقن )على

 يف ايدؾ من أوذلا لوعجبك ووافقيت عليو كده خيوط اللعبة ىتبأه

 ويرّوح يدعي يوصلو وىو اللي ىيتوترواالحساس ده ح

 "ويقوؿ "يارب أكوف عجبتها
 

(50) 

 مقابلة الـز ربافظي على توازنك أوؿ

 وتعيشي يف دور األراجوز يعٍت ال هتريج زيادة

 وال أتامو وحبلقة فيو

 كأنك بتتفرجي على حيواف خرايف بشنب

 ببساطة وحذر كوين نفسك

 معادلة صعبة لكن مش مستحيلة
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 (51) 

 من أوؿ خروجة تثقي فيو مش

  حىت لو كاف سيماىم يف وجوىهم

 يعٍت مفيش داعي تقويل لو حجات

 انيت شايفاىا أسرار حياتك

 وشلكن تندمي عليها بعد كده

 "ندؿ خاصة "لو طلع

 "ده مش معاد مع "د.خشبة

 رئيس قسم األمراض النفسية و العصبية

 !!كده ىو ؟؟ إوزين
 

(52) 

 يكي الوش اجلبسالقيتيو تنك ومد لو

 أغنية ومشغل يف اخللفية

 "يا واد يا تقيل"

 يبأه تتنكي عليو أكًت

 "انت عمري" وتشغلي لو يف اخللفية "ىو انت تطوؿ ؟" إلنك لو شغليت

 " ىيشغل لك "ىش ىش يا ديك

 (53) 

 وياريت ربرميو يف أوؿ خروجة من النميمة على زمايلك

 والشتيمة يف صاحبتك اللي بتغَت منك

 ربنا فتح عليها وجابت توكتوؾ كده شلكن يفهمك غلط جارتك الليو 
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 "انو قاعد مع "قاسم السماوي وحيس

 فعال لكن لو انيت ىذا الرجل

 يبأه ماربرميهوش ـ احلقيقة

  إلنو ىيعرفها ىيعرفها
 

(54) 

 خروجة يف أوؿ

 اإلجيابية الـز تركزي على جوانبك

 دبميزاتك ويف كالمك ربسسيو

 اإلعالنات بطريقة غَت مباشرة وابعدي عن سكة

 "بتاعت "أنا أحسن وحدة يف الدنيا

 "ويا ناس يا شر كفاية قر"

 "و "خيرب بيت مجايل .. أجنن

 دي والسكة السودة

 (55) 

 : ولو يف أوؿ خروجة سألتي

 مرتبك كاـ ؟

 ؟ عندؾ شقة

 عندؾ أمالؾ ؟

 ؟ عندؾ عربية

 يبأه اضمٍت إنك مش ىتشويف وشو تاين
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 (56) 

 يف أوؿ خروجة تنزيل عليو بالش

 بتها مرة وحدةوتعريف اجا بسيل األسئلة اللي ىتفطسي

 كرسي االعًتاؼ وحدة وحدة على الراجل علشاف ما حيسش انو قاعد على

 يًتسم على وشك شنب يرعب شنبو أوداـ وكيل النيابة وفجأة بقدرة قادر

 

(57) 

 خروجة الـز حيس انك أمينة من أوؿ

 اوعي تكديب عليو يف أي معلومة

 الثقة بتتبٍت يف أوؿ خروجة

  أماف معاكيب ولو ارتاحلك وحس

 يامجيل يبأه السنارة شلكن تغمز

 ناجحة ألف الثقة والراحة مها حجر األساس يف أي عالقة

 األسود للصندوؽ أما بالنسبة

 انيت مش مطالبة بنشر زلتوياتو

 

(58) 

 عنك جة ماتدلقيش معلوماتأوؿ خرو 

 اكتفي بادلانشيتات العريضة

 وخلي التفاصيل داخل العدد

 الغموض شيء من

 بيشد اللي قدامك
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 0111و وخيليو عايز يقابلك تاين وتالت

 علشاف يعرفك أكًت و أكًت

 (59) 

 خروجة ىو عايز يعرفك أوؿ

 حاويل تربوزي نفسك صح

 وزبلي صورة أىلك حلوة

 كانوا أىلك مهما افوالـز تعتزي ب

 ألف اللي بيشتم يف أىلو

 بيدي انطباع زي الزفت للي قدامو

 "ادلصري عارؼ اف "اللي مالوش خَت يف أىلو مالوش خَت يف حد وكل الشعب
 

(60) 

 وسهوكة البنات دي عشاف ربطيلو السكر

 كده ىيكش منك

 وعايشة يف دور ادلداـ وىيحس انك عايزة تدبسيو

 "ىيقوؿ يف عقل بالو "آه من أوذلا كده ؟

  يطلع بيشربو من غَت سكر وديكن

  ماربرجيش نفسك يا قطة

 (61) 

 الالالالالالالالالالالالشبالالالالالالال خفة الدـ مطلوبة لكن االستظراؼ

 لدغتو , يعٍت تًتيقي عليو على طريقة كالمو

اوعي يف اوؿ خروجة تشدي فنجاف الشاي بتاعو 
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 أصحابو , شكلو , لبسو

 وأوؿ مايسيبك وديشي ىيشًتي قلم أمحػػر ده ىيخليو يبهدلك تريقة

  ×ويعمل عليكي أكرب عالمة

(62) 

 معاه يف أوؿ خروجة ال تاكلي شوكوالتة قبل ماتقابليو وال وانيت

 انو يفرز مادة الدوبامُت والعلماء بتساعد ادلخ على إلف الشيكوالتو

 وبتطلعو أثبتوا اف الفارة دلا تتحقن بادلادة دي يف وجود فػػار أودامها بتحبو

 فار فلو عايزة السنارة تغمز أكليو ىو الشيكوالتو 011بعد كده من وسط 

 

(63) 

 مش من أوؿ خروجة تطليب عشا

 ( عيدا عن الكاكاو والتشوكليت كيك)ب

 تديها ىيخاؼ تاكليو بعد كدا لكن ذبوعي أسبوع وتروحي

 

(64) 

 خروجة معظم البنات بيجيلها عسر بلع يف أوؿ

 و حيسمع صوت بلعهاالناس دبا فيهم ى وبتحس اف أكيد كل

  طلبتو وبالتايل ما بًتضاش تشرب اللي

 أصال ده لو طلبت حاجة

 ...ماشربتيش ىيفهم حالتك ويسًتوش نفسو و لو ما طلبتيش أو

 اشريب زلدش ىيسمع أي حاجة

 

(65) 

يعٍت عصَت شلكن أو أي مشروبات 
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 اوعي تطليب منرة تلفونو أبدا

 يديهالك الـز ىو اللي حياوؿ

 يديهالك ويتعب علشاف

 "على مية بيضا ليدي البداية ال"

 (66) 

 بعد أوؿ مقابلة لو ماكلمكيش

 منرتو اديلو يومُت بالكتَت وامسحي

  انيت عشاف ماتضعفيش وتتكلمي

 تقيلة وتبأه خيبتك

 عشاف الراجل ساعات مابيتكلمش

 أكًت شوؼ رد فعلك مشي

 موووووت وريلو انك تنكة

  أصال ومش حطاه يف دماغك

(67) 

  دلا الراجل ىو اللي بيتكلم

 ده معناه اف "الكليك" األوالين حصل

 لو ماتكلمش يبأه ما حصلش

 تعرفيو يت تكلميت ده معناه اف انيت اللي عايزةلو ان

 سهلة بُت سنانو وبتحطي نفسك لقمة

 ويشًتي فيكي كده ىيبيع

 (65)
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 واحتماؿ ينفض ومايردش أصال

 

 ويبأه منظرؾ وححححححححححححححححححححش

(68) 

 ساعات ىو بيكوف طاووس وواثق

 اف زيك زي غَتؾ وأكيد ىتتكلمي

  ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة

 فلما مابتتكلميش انيت كده تكلميت فعال

 "يتقالو يا مشمش ييب مش أي أي وال زيزي وال كل قطوقليت لو " أل فتح ياحب

 ادلطلوب وده
 

(69) 

 ! على فكػػرة

 رسالة ادلوبايل زيها زي ادلكادلة

 واالدييل والفيس بوؾ

 مرفوووووووضة واحلماـ الزاجل وأي وسيلة اتصاؿ

 ياخد اخلطوة األوىل ىو اللي الـز

 !!سامعػػاين ؟؟
(70) 

 رححصل وكلمك ياريت مايالقيش ف

 خاالص يف التلفوف واللي ىو ناقص ترقعيلو زغروتة أل

 التنكة موت عايزاكي البت الكوؿ
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 ومتوقع ادلكادلة دي شيء عادي

 !ماما ؟ ده سحرؾ ادلعتاد ايو اجلديد يا

 ويف نفس الوقت ماتبئيش مقموصة وإسبة

 كده عشاف كنيت مستنياىا بدري عن

 انك تستٍت مكادلتو أصال الـز حيس انك أعظم من

 !!ىو انيت فاضيالو ؟؟
(71) 

 الصيد غريزة متأصلة جوه كل راجل
 الغزاؿ من كاـ قرف كده كاف بيصطاد

 بقييت انيت الغزاؿ علشاف ياكلو دلوقيت

 تالقي واحد حكيم وفاىم القصة زي متقاؿ علشاف كدا

 دوب يقولك : يا غزاؿ يا غزاؿ ده العشق حالؿ دوبتٍت

 ياغزاؿ يبأه الـز تدوبيو

(72) 

 الراجل البدائي كاف ىو اللي الـز يطارد الغزاؿ لكن زبيلي يعٍت

 بأه لو الغزاؿ دلح الراجل فطلع جيري وراه ؟؟؟؟

  أكيد الراجل كاف ىيصاب بذعر ويعتقد اف الغزاؿ ملبوس وىياخد ديلو فسنانو

 ويطلع جيري منو نفس الشيء ىنا

 أبوس ايدؾ ماتلعبيش دور الغزاؿ ادللبوس

(73) 

 لو الراجل مال ايده منك

  أوؿ حاجة حيعملها

 تانية انو ىيفتحها لوحدة

 !!الصيد تثَت فيو غريزة
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 (74) 

 بيصطادؾ خليو داديا حيس انو ىو اللي

 عياؿ 01متجوزاه وعندؾ  حىت لو كنيت

 بيو حيس انو وجودؾ معاه مش أمر مّسلم الـز

 اخلط اللي انيت رمساه لعالقتكم وانو لو طلع عن

 وغالبا حيكوف ىو حد فيكم حيطلع بره البيت

 !جايُت هنّدي النفوس مش أكًت احنا

 (75) 

 نبض ولو اكتفى بانو يبعت لك رسالة بعد أوؿ خروجة يبأه بيجس

 تاين يـو ردي عليو برسالة برضو بس

  بادييل تاين يـو يل يبقى ترديادي

 كـر ىو يبعت رسالة تروحي مكلماه مش جدعنو وال

  !!اوعي

(76) 

 التقل صنعة فعال

 بتكسب والبنت التقيلة ىي اللي

 خرجوبت بنات بتعاكس خاصة يف وجود

 .. وبتعمل أقصى حاجة شلكن تتخيليها

 ! ايوة اللي جو يف دماغك ده بالضبط

 سلتلفة الـز تكوين

(77) 

 لو لقييت إيدؾ اسبدت على وردة
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 اقطعيها ... يف زلل ورد

 الـز ىو اللي جييب لك ورد األوؿ
 :3ما جابش يبقى حاجة من 

 خبيل ومستخصر -0

 ومحار غشيم -2

 مش معجب -3

 األحواؿ رلايبك للورد خسارة فيو ويف كل
 

(78) 

 منك أوؿ ىدية الـز تكوف ليكي مش

 حبماس وانبهار والـز تستقبليها

 اذلدايا فن استقباؿ

 أتقنتهوش ىيبطل جييبلك ىدايا لو ما

 !! يل مش بيجيبوترجعي تقو 

 اذلدية ويف نفس الوقت دلا بيجي الدور عليكي بغض النظر عن

 بلفتها لكن نظاـ كيس احملل وامحد ربنا اين جبتلك ىدية أصال الـز هتتمي جدا

  شوية يبقى حتفضلي يف بيت بابا
 

(79) 

 شلكن مع الوقت لو ماجابش ىدية

 وانيت حتفطسي وذبييب لو حاجة

 ولو حسييت اف يف استجابة منو

 تعملي لو سي دي أو شريط
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 باألغاين اللي انيت بتحبيها

 من باب الصداقة مش أكًت
  وتفهميو دا بذكاء علشاف ماخيدش كلمات

 حببك انك بتقويل لو األغاين على اهنا رسالة منك ويعيش يف دور

 !!وانكم كده ارتبطوا خالص ويرّيح
 

(80) 

 لو ظهرت وحدة تانية

 "يومُت اوعي تعيطي لو وتديها " قاؿ جاين بعد

 "عنك أبدا و "مش حتنازؿ

 عيددور مسَتة س وتعيشي يف

(81) 

 لو حكى لك عن واحدة تانية

 تعريف ماتطلبيش تقابليها من منطلق إنك

 فيها ايو ؟؟ ىو عاجبو

 ورباويل تبئي نسخة منها

 كده ىتبئي انيت الصورة

 طبعا ها ىيختار األصلوساعت

(82) 

 بتعتقد اهنا دلا بتبأه قدامو على طوؿ ساعات البنت

 ظهور واحدة تانية ىي كده بتحميو من

 ولو التانية ظهرت فعال

صدقيٍت مش حيفيد 
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 فالبنت بتتواجد أكًت

 ماىي بنت يف منافسة لكن الواقع اهنا بًتطرط

 وبتضيع فرصتها يف احلصوؿ عليو

(83) 

 صلحتكأحيانا التواجد مابيكنش يف م

 يف وجود واحدة تانية

 شهر خاصة لو العالقة مر عليها كذا

 اطمئناف وجودؾ ادلستمر بيديو

 براحيت وبيخليو يقوؿ : ماىي موجودة ألعب

 !! بتدلعٍت وبتسأؿ عليا أكًت بأه وبالعكس دي كماف

 ىيخسرؾ لكن اختفائك بيديلو إنذار وبيخليو يقارف مابينكم وحيس انو

(84) 

 بتزيد فرصتك

 البعيد بنفتكر شليزاتو وبس ونتحسر عليها إلف عادة اإلنساف

 أو صلري ونركع ربت رجليو

 !!ونطلبو للجواز

 (النقطة دي من بق دصلواف كبَت)
 

(85) 

 : داديا ادلثل دهافتكري 

 ( ابعػػد حّبة تزيػػػد زلبػػة) 

"حبييب وانت بعيد" 
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(86) 

 ادلقارنة يف صاحلك لو
 مربوؾ 0111يبأه خَت وبركة و

 ولو ماكنتش يف صاحلك اديها دمعتُت واربركي

  تضيعيش وقتدوري على غَته وما

 ىتجيبو دا راجل وراح ومطاردتو ماكانتش

 بالتسوؿ وال بالعافية والتباتة إلف احلب ال بيجي
 

(87) 

 " سيب طَتؾ على ىواه .. ييجي وديلو على قفاه "

 بمثل شعيب متجر 
 

 لو خرج معاكي كتَت وعرفك كويس

 مابينطقش وعدى وقت طويل وبرضو

 ارتباط أو جواز وال بيجيب سَتة

  مربوطة جنبو وعندؾ أمل وانيت

 فاربيو انيت يف ادلوضوع واتقدمي

 رد تاخديو غَت ميعاد مع باباكيوأي 

 "ايو يبأه رفض ليكي حىت الصمت ومجلة "مش عارؼ أقوؿ لك

 مستغل كسوفك ده بيتسلى وكاف

 !!زيػػر وراه إكسػػري

 (88)
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 (89) 

 يقوؿ لكساعات الراجل بَتيح و 

 ماىي موجودة طب ليو التعقيد

 ؟؟ واالرتباط الرمسي وادلسئولية

  مانفعتش فالـز زبتفي ولو اخلطة دي

 خطط البنات يبأه خبيث وفاىم
 "أطوؿ ويا إما بيلعب لعبة "مُت نفسو

 

 )ايدؾ سجلي رقم قياسي أبوس(

 
 ..زلبكيش يا إما لألسف

 

(90) 

 خطة بديلة وىي انو حيس يف

 خصوصية انو زي أي حد يف حياتك بال أي

 خروجاتو وتبتدي تعتذري عن

 طوؿ وعلىوعن الرد عليو 

 خارجة أصلي نادية , كنت

 النهاردة "آسفة عيد ميالد "ىند

 مفاجأة وشريف وميزو عاملينو

 (ىيكوف حقيق والـز أروح )وياريت ده
 

(91) 
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 خصوصية لو حياتكم فيها فيس بوؾ مجيل جدا الـز حيس انو مالوش

 صور خروجاتك أوؿ بأوؿ حىت على الفيس بوؾ نزيل

 ليانة بتشاركي بآرائك يف اجلروباتعندؾ قائمة أصدقاء م يالقي

 بتعلقي على صور أصحابك

  كده برضو ىيًتعب ولو قفش عليكي

 !!اآلخر نفضي واستهبلي على
 

(92) 

 يومش واقفة عل دلا الراجل بيحس اف حياتك

 أصحابك ورلتمعك سواء يف شغلك أو يف دراستك وانك عندؾ

 أو يف النادي أو أي حاجة تانية

 فعال بيًتعب ولو حاطط عينو عليكي

 كتيَت مش حيستحمل

 قماش وىتالقي ادلكنة طلعت

 قمشمش قماشينو

 

(93) 

 منطقهاش اوعي تديلو الفرصة إنو يتعامل كإنكوا مرتبطُت مع انو

 ويطلع عينك بعد كده ويطلع عينك ىيفضل يتعامل كده

 بعد كده على ماينطقها ده لو نطقها أصال

 بيكوف شاري فعال أصل الراجل ياحبيبيت دلا

 وصريح من أوذلا بيبأه واضح
 

(94) 
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 فارضو الـز داديا تديلو على أد الوضع اللي ىو

 وؿ حاجة تتمسك عليوويشتغلك من غَت مايق يعٍت بَتمي كالـ ويلوف

 بيستهبل يبأه انساف أي كالـ ويتعامل على إنو زميل

 عريس ماىو الطلع زلًـت وبأه

 صديق وال عارؼ حيّصل

 ده واحد بيعاكس مش أكًت

 

(95) 

 كس دهعايزة اللي بيعا 

 )واف كنت مانصحكيش(

 مايتوقعوش يبأه الـز تديلو رد فعل

  دلا بيلوف على واحدة يعٍت العادي

 بتتبسط وتسلم , يبأه لو عمليت كده

 كسفتيو بئييت زيك زي غَتؾ لكن لو

 يلعب بعيد وحسستيو إنو يروح

 جدا كده تضمٍت إنو ىيلعب قريب

  يف صالوف بيتكم

(96) 

 يف الزمن ده عايز اللي تشيلو مش اللي يشيلها الراجل

 مازبليهوش يبأه زلور حياتك كلها وحيس انو مصدر سعادتك الوحيد يعٍت

 بيخوؼ بعض الرجالة اللي مرعوبُت خلقة من اجلواز إلف ده

 إنك واخده أراجوز يسليكي وانك ىتبقي خنيقة ومحل يف رقبتو تخيلفي
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 (97) 

 وديٍت الـز تكوين معتمدة على نفسك يعٍت سكة تعاىل

 منك روح ىات يل ىتخليو يتخنق

 ادلرأة أحيانا باحتاج آه الراجل بيحب حيس

 !! (بتتعاملي مع )عبده السواؽ بس انيت مش

 زمااااااااااااااف الكالـ ده كاف

 السيػػػد والسوارس أياـ سي
 

 (98) 

 عاجبك اإلنساف اللي قدامكلو لسة طالعة من قصة حب فاشلة و 

 ادلوضوع ده شوية يبقى ياريت تأجلي

  مايعرفك أكًت علشاف مايتخيلش انك واخداه حبة مسكن لغاية

 نكدنا الرجالة اللي بتتحمل

 الديناصورات انقرضت مع

 

(99) 

 فيكي لو فضليت طوؿ الوقت تشتكي من حبيبك اللي فات واللي عملو

 وبدوف مناسبة أو بتفتكريو دبناسبة

 "قدامك ده مش ىيقوؿ :" دي بنت صرحية موووت الراجل اللي قاعد

 "أل ىيقوؿ :" ياليلة جاز دي لسو بتحبو

ويتوقع منك دموع وآىات ومأساويات  
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 حاجة وعموما بالش الشكوى الكتَتة والتذمر من كل

 نفسو كده ىيكرىك ويكره
 (100) 

 :ومابيتقدمش يبأه أكيد بتوفريلو احلاجات دي ارتبطوا واحلياة ظريفة

 بيشوفك وقت مايعوز-0

 بيتكلم معاكي طوؿ اليـو-2

 بيمسك اللي ديسكو عادي-3

 وبتمسكي اللي بتمسكيو-4

 البوس متوفر وبغزارة-5

 األحضاف دي شئ عادي-6

 بتنتحري علشاف تسعديو-7

 يبقى بذمتك يتتقدـ ليػػو؟؟
 

(101) 

 !!ببالش"؟ أشًتي البقرة ليو لو باخد لبنها "

 ناصح مثل أمريكاين
 

(102) 

 حبساب الـز يكوف يف حدود لكل شيء التلفونات حبدود اخلروج

 داعي منها واخلدمة الشاملة مفيش

 ليو أساسا ؟؟ واال يشيل ادلسئولية

 "بتحبيٍت كنيت عمليت ولو اشتغل يف سكة " لو كنيت

 زيابنت احلالؿ انو مش بتاع جوا اعريف

 ده يا اما بيشتغلك يا اما بيستغلك

 ) قلة األصػػل (واالتنُت وجهُت لعملة وحدة
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(103) 

  لو الراجل طلع كويس فعال يبأه الـز تشيليو يف عينيكي وأىم حاجة

  وعلى منظره قداـ الناس انك ربافظي على أسراره

 !! كده ىو كماف ىيشيلك يف عينيو ومش ىيسيب سنارتك أبدا

 قاذلالك أو حصلت لو وحطي نفسك داديا مكانو ايرىوش بأي حاجةوالـز ماتع

 واتصريف باللي ترضيو لنفسك
  

(104) 

 تعيدوا لو ارتبطتوا وبعد كده طلب اف انتوا تاخدوا فًتة بريك

 مؤشر خطر وانو عايز خيلع بذوؽ فيها تقييم العالقة اعريف اف ده

  فقويل لو : أل خلي الربيك على طوؿ ومعطلكش

 يافوزية وارمي السنارة تاين
 

(105) 

 كل حججو صدقيبالش تقعدي توجدي لو يف أعذار أو ت
(106) 

 "أصلو لسو بيكوف نفسو"

  مش عذر كايف الراجل دلا بيحب جبد بيتكلم

 شحات حىت لو كاف

 معضلة أصل دبلتُت مؤقتا مش
 (107) 

 "أصلو خايف من فرؽ ادلستوى"

 بيحب جبد مابيشفش مستويات يف الزمن ده مش عذر الراجل دلا

 بصي حواليكي األمثلة كتيييييَت

 اجل خايف منوودلا ىو الر 
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 انيت بقى مش خايفة ليو ؟؟

 فكك منو واشًتي من أختك
 (108) 

 "خايف بابا مايوافقش عليو"

 عذر أقبح من ذنب طب ىو كاف جرب أصال ؟؟

  ش اجملازفةيولو شايف انك ماتستهل

 أساسو يبأه مايستهلش يقابل بابا من
 (109) 

 "كتَت-بيسافر-أصلو"

 !ادلشكلة؟-وايو-ماشي

 ماتتجوزش؟؟-بتسافر-اللي-الناس-اف-قانوف-يف-ىو

 الدنيا-آخر-حبيبتو-ورا-بَتوح-بيحب-دلا-ده-بيسافر-اللي-بالعكس

(110) 

 "وقتو-كل-واخد-شغلو"

 زوجة؟-لكن-سكرتَتة-تشوفيلو-ده

 عنده؟-وقت-ماذلاش-وىي-يوا-بيها-يعمل

 ..نفسو-فضى-كاف-فعال-بيحبك-كاف-لو

 باباكي-فيها-يقابل-ساعة-نص

 ادلستحيل-وبيعمل-الوقت-بيخلق-جبد-دلاحيب-الراجل

(111) 

 "دبعرفتهم-جيوزوه-عايزين-أىلو-أصل"

 :-واحد-رد-غَت-مالوش-بأه-ده

 ا(مام-جنب-خليك-يانونو)

 مصاصة-لو-واشًتي-جبميلة-وخليها
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 بيحبها-اللي-علشاف-العامل-بيحارب-جبد-بيحب-اللي-لراجلا

 ........... دي-حبيبتو-كانت-ولو-حىت

 (مكسوفة أقوذلا)

(112) 

 "اجلواز-من-بيخاؼ-أصلو"

 ايػػو؟؟-والنيب

 ةاخلض-طاسة-لو-ىايت

 جبد-بيحب-دلا-الراجل

 الدنيا-يف-حاجة-أي-من-مابيخفش

 النار-يف-نفسو-يرمي-وشلكن

 حبيبتو-جنب-يكوف-انو-سبيل-يف
 (113) 

 "التسرع-بيحب-مش-أصلو"

 العمر-طولة-ويديكي-يدينا-ربنا-طيب

 ربيعا-الستُت ع-فرحك-دعوة-ومستنُت

 ىدايا-لكم-وىنجيب-اهلل-شاء-اف

 -عضاضي-أطقم

 بيجري-العمر-يابنيت

 كماف-انيت-اجري

 يكاكي-ده-البطة-الراجل-وسييب

(114) 

 "قوي-كويس-انساف-أصلو"
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 أوذلا-من-معاكي-واضح-بأه-كاف-فعال-كدا-كاف-لو
 الناس-ببنات-مابيلعبش-الكويس-اإلنساف

 بيحبك-مش-بس-يسولوكو 

 فايدتو؟؟-ايو-يبأه

 ليكي-مش-ياحبيبيت-لنفسو-كويس

 ع الشناكل-تلعبو-تعرؼ-غَتؾ-تانية-لواحده-أو

 (115) 

 "حببػػو-أصلي"
 (منو-أشوؼ-مهما-سكة)أحبو-ياحبييبيت-بصي

 خااالص-ماتنفش-دي
 البهدلة-بتحيب-كنيت-إذا-إال

 منرة-ىديكي-وانا-كلميٍت-دي-احلالة-ويف
 -جلستُت-مهوو -كويس-د.خشبة

(116) 

 "غَته-مالقيش-خايفة-أصلي"

 "رجالة-يف-مابقاش-أصل"

 ىتفضلي-يبأه-كده-بتفكري-ماانيت-طوؿ

 سكتك-يف-تقابليها-زبالة-بأي-ترضي

 معاكي-اللي-التهمة-من-اخلصي-انيت-بس-يشيل-مُت-قفا-على-الرجالة

 (شارد-غزاؿ-وال-يسليٍت-)قرد-وقصة

وىتبقي-زي-الفل 
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 --فاشلة-دي

 غزاؿ؟؟-يف-كاف-إذا-ليو-بالقرد-أرضى-طب
 
 

(117) 

 "عيالو-يشرد-عايز-ومش-متجوز-أصلو"

 ياحلوة-بأه-انيت-بوالده-وملتـز-متجوز-ىو-واما-طب

 فػحياتو؟؟-ايو-بتعملي

 بتسليو؟؟
 ونقصو؟؟-غروره-بتشبعي

 ادلداـ؟؟-من-ياخده-عارؼ-مش-اللي-منك-بياخد-ولال
 (البيوت-ده)خرابة-اللقب-تاخدي1وبالش-يستغلك-حد-مازبليش

 وآخرة-دنيا-أسوء_لقب-ألنو

  (118) 

 "الشجرة-على-01-من-خَت-اليد-يف-عصفور"

 بومة-مش-عصفور-يكوف-انو-حالة-يف-ده

 ..صح-ادلثل-افهمي-ايدؾ-أبوس
  (119) 

 -خايبة-بقصة-نفسك-رابطة-انيت-ما-طوؿ

 ببساطة-إلنك-تانية-رجالة-ىتالقي-مش

 غَته-شايفة-ومش-نفسك-معمية-اللي-انيت

 دماغك-من-النهاردةوشيلتيو-نفضتيلو-لو-صدقيٍت-لكن
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 يتمناكي-واحد0111-حتالقي-ده-كرةىوب-اللي-بكرة

 ياكغومبو-والفيستوؾ-عصرالنت-يف-احنا-يابنيت
(120) 

 لو-بتدوري-داديا-بيو-عالقتك-يف-خيليكي-اللي-اإلنساف
 زلبكيش-انو-الوحيد-عذره-يبأه-أعػػػذار-على

(121) 

 .............احلب

 اإلنساف-حياة-يف-مجيلة-إضافة-يايكوف

 -داىية-61-يف-يغور-إما-يا

 حب-مايبآش-ساعتها-إلنو

 وبرضو-النفس-تعذيب-حب-أو

(122) 

 األوؿ-احلب-قصة-انسي-ايدؾ-وابوس

 وبس-األفالـ-يف-علينا-بيها-بيضحكوا-دي

 كارثة-بيكوف-األوؿ-احلب-عادة-وبالعكس

 (عادة-)أنابقوؿ-تقابليو-شلكن-حب-أسوء
 خربة-أو-ذبربة-أدىن-بال-بيكوف-الواحد-ساعتها-إلف 

 -فكتَت-أساسها-على-خيتار

 داديا-مش-يعٍت-سودة-مصايب-يف-يقعب

كلميٍت-وىديكي-منرة-دكتور-خشبة 

بيبأه-نوع-من-الوسواس-القهري 



 

 44 

 !!اخلالية-الوسادة-يف-عبداحلليم-بيبأه

(123) 

 صح-تغمز-السنارة-وعلشاف

 زبلصي-األوؿ-الـز-يبأه

 -فيها-عايشة-انيت-اللي-التعيسة-القصة-من

 بأه-الصفحة-واقليب-دايبة-حبباؿ-وماتتعلقيش
 

 (124) 

 وعقل-قلب-من-نابع-يكوف-الـز-احلب

 ناقص-حب-يبأه-عقل-غَت-من-حب-لكن

 النمو-مكتمل-غَت-مشوه

 كتَت-ىيعيش-مش-ـ.اآلخر-يعٍت

 بأه-دماغنا-وماتوجعيش

(125) 

 وقلبك-عقلك-بُت-سالـ-معاىدة-يعقد-الـز-احلب

 النهار-طوؿ-يتخانقوا-خيليهم-لكن

 العباسية-مصَتؾ-يبأه

(126) 

 أمل-غَت-من-احلب

 اذلبل-أنواع-من-نوع-ىو

 أمل-على-بتدوري-يبأه-ده-الكتاب-بتقري-ولو

 أمل-من-بأه-اشًتي

 يديهولك-تاين-إنساف-على-ودوري
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 مقطوعة-قربة-يف-ماتنفخييش

 عمرؾ-سنُت-أحلى-وتضيعي

 وعبط-وآىات-عياط-يف

(127) 

 اللي بيشيل قربة مقطوعة بتخر على دماغو

  ادلخرومة اهنا بتوقع الشعر وأوؿ حاجة بتعملها القربة

 شعرؾ يعٍت وال اجدعها شامبو ىيحافظ لك على

 تقع وتكرمشي بدري وتقصري واحتماؿ سنانك

 وحدة صاحبيت ما تعرفيهاشفكرتيٍت ب
 (128) 

 الصداقة أىم شيء يف احلب
 وىي اللي بتضمن استمراريتو

(129) 

 من احلب التفاىم أىم

  يعٍت التفاىم شلكن يؤدي إىل احلب

  لكن عدـ التفاىم بيوصل احلب النعكاس الكلمة على ادلراية

 بػػػػح ( )

(130) 

 : العالقة الناجحة ىي

 السعادة على طوؿ العالقة اللي بتحققلك

 خناؽ مش شهر آه وشهرين

  يـو آه وعشرة متخاصمُت

 نفسنا خروجة آه وتالتة مش طايقُت

  يبأه ما تعتربيش السنارة غمزت عالقتك من النوع دا ؟

 ذنب وبالش جواز علشاف ما ذبنيش على أطفاؿ بال
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 فيكم حيطفش ألف عاجال أـ آجال حد

(131) 

 سنارتك ىو التكافؤ خلي داديا حبر

 وادلادي والثقايف واالنساين والديٍت ىو دا أساس االجتماعي

  نفسية العالقة الناجحة وخلي بالك العالقة الفاشلة بتؤدي ألمراض

 تعوض الصحة نعمة ال

  حضرتك لكن الرجالة بًتوح وبتيجي

(132) 

  الغَتة مطلوبة طبعا لكن حبدود

  وال تسيبيلو احلبل ع الغارب

 قد انك مش بتحبيوفيعت

  وانو مش فارؽ معاكي

  ويعيش حياتو بقى

  وترجعي انيت اللي تعيطي
 (133) 

 الطبيعي اف ىو كماف يغَت عليكي

 لكن يف فرؽ بُت الغَتة الصحية ادلربرة

 احلب لي سببهاوال

  منطقية والغَتة ادلرضية الغَت

  وعدـ ثقة اللي بسبب شعور بالنقص

ال زبنقيو وزبايف من ىالوس  

وبالتايل جسدية ألهنا بتضعف جهاز ادلناعة 
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  ومصَتؾ العباسية النوع دا متعب جدا

  تتقوقعي وتنامي ربت الكنبة أو انك

 (احلالقة) والشخصية دي حلها الوحيد ىو
(134) 

 مساحة الـز تسيبيلو مساحة من احلرية انا بقوؿ

  بتعتمد على الشخص نفسو وزلددتش مساحتها إلهنا

 لو ىيستغل ادلساحة دي يف ىواية مفيدة يعٍت

 يقعد يف رياضة مثال يف انو ياخد كورسات أو حىت

  تشجعيو وتبحبحيها مع أصدقاء كويسُت يبأه

(135) 

 إدماف و ىو ىيستغل احلرية يف أصدقاء سوء ولكن ل

 و دي أو جري ورا دي

 أوي أوي أوي يبأه تبحبحيها

 استمارة ستة ياحبيبيت وتديلو

 عمرؾ ما حتقدري ربَّلقي على راجل طوؿ الوقت

  فيا يكوف كويس من أوذلا

 أصال يا إما بالىا

(136) 

 احذري العيوب اللي مابتتغَتش

 إلف السنارة اللي بتجيبلك مسكة قرش

 تبأه ماغمزتش

 وعمر مامسك القرش بيقلب مسك موسى
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 ولو حاسة إنك مش مرتاحة لو

 أبوس ايدؾ امشي ورا احساسك

  وارمي السمكة يف البحر
(137) 

 ىتعرفك الـز هتتمي بأدؽ التفاصيل إلف ىي دي اللي

 بالنسبة لو  وكماف ىتخليكي شليزة عيوبو وشليزاتو
  مابيهتمش بالتفاصيل فبيحس بأنوثة إلف الراجل

 البنت من خالؿ اىتمامها بالتفاصيل

 بيتها  نفسها أو فيو أو يفسواء يف

 هنا بشنب زيو بالظبطأماحصلش بيحس  فيما بعد ولو ده
(138) 

 : العيوب اللي ما بتتغَتش

 العُت الزايغة -األنانية  -البخل 

  العنف -العصبية  -اإلدماف 

  الدـ التقيل -النكد وحب ادلأساويات 

 اإلمهاؿ - عدـ النظافة

  بيتغَت واألسهل لو صفاتو مضايقاكي أقوؿ لك مفيش حد

  انك تغَتيو بواحد تاين

 (139) 

  قدامك شروة على بعضها ويارببيو بعيوبو الليالـز تاخدي الراجل 

 ورباويل ربسٍت فيها مش أكًت
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  يا اما ماتظلمهوش وتسيبيو لوحدة تانية تستوعب العيوب دي

 كماف وديكن تشوفها شليزات

 (وأقوؿ اخيو وبالش نظاـ )عيٍت فيو

(140) 

  الـز زلاولتك لتحسُت عيوبو تكوف بطريقة مباشرة

 والتلقيح اللي من ربت لتحت مش كل الرجالة بتفهم التلميح

 بتاعنا احنا و بس ده

 تقدري أوي صفاتو الكويسة وكل احلاجات الكويسة اللي كماف الـز

 فيو بيعملها علشانك أو علشاف عالقتكم وتشعري

  علشاف يرضيكي خليو يتفاىن دادياده حي

 حلوين ويسمع كلمتُت

(141) 

 نفس الشيء لو حاجة مدايقاكي

 تقوليها بذوؽ وبطريقة واضحة عشاف يفهمها ولو اتكررت

 ي بعدىايبأه ننقل ع ادلرحلة الل

(142) 

 مرحلة العقاب ودي الـز تكوف متنوعة

 وعلى قد اخلطأ ال أكثر وال أقل

 تعوديو وعلى رأي ادلثل : جوزؾ على ما تربيو وابنك على ما
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  عكستش ادلثل أل انا ما

  احلقيقة ىيا دي

(143) 

 ضيقو يعٍت ما تقعديش تزين فوؽ دماغو علشاف تعريف سبب

 يتكلم ويشتكي زينا غَت دلا يهدى الراجل مش بيعرؼ

 حاجة أو خيرج يتمشى لغاية ما يهدى وبيفضل انو يشتغل أو يصل

   البحروبعدين يتكلم اديلو فرصتو علشاف ما يرمكيش انيت يف

(144) 

  مهم قوي انك زي ما بتدي تاخدي

 تدي وزي ما بتاخدي

 اف طرؼ واحد بيدي العالقة اللي بتتبٍت على

  بياخد وبس والتاين

 ي بيدياف طرؼ واحد ىو الل بتنتهي برضو على

  باجلزمة بس
 

 (145) 
 الكيمياء اإلذلية دى مهمة جدا

 ربنا خلق أجسامنا بتفرز مع العرؽ
 أجساـ غَت مرئية بتتنقل عن طريق اذلوا

 ويستقبلها خرمُت صغَتين جداً 
 ناخَت اللى أودامنا, وبالتاىل بتَنشطىف م

احًتمي صمتو دلا يكوف متدايق 
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 مواد ىف ادلخ زبّلى اللى أودامنا حيبنا
 وىى دى إحدى األسباب ىف الكيمياء
 بُت البشر, يعٌت قلب الراجل ماطلعش

 ىف معدتو, ده طلع ىف مناخَته.
 

 وأبقى ادعيلى دلا السناره تغمز .. ,,


