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  ةإلي من علمني من ينابيع علمه الواسع
 ةإلي من علمني الثقة وعلمني معني الحيا 

وغير مجري حياتي كلھا وسقاني العلم من 
  بحوره 

  بي الروحي أستاذي ومعلمي و أ إلي
  

  .الدكتور ابراھيم الفقي رحمه '                
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  مين في الحياه معداش بمشاكل كتير

  مين مسابش ناس كتير غالية اوي عليه
  ومين مسابھوش ناس بطريقة مكنش يتخيلھا

 ومين مفضلش يسامح ويسامح ويسامح
  لحد لما حس ان عنده ازمة ثقة

 
 سنة ٢١ثقة ھي مشكلة حياتي انا اسمي امنية وعندي  ازمة

شوفت كتير في حياتي ناس بتيجي في ثانية وناس بتروح برضو في 
 ثانية

  ناس وثقت فيھا وطلعوا ميستاھلوش الثقة دي
 لحد لما بقي عندي ازمة ثقة

 
  امنية انتي كل دا قاعدة في اوضتك لوحدك ليه: ماما 

 
  اعدة علي الفيسعادي يا ماما كنت ق: امنية 
 ھو انتي مش ھترحمي نفسك شوية من الفيس دا: ماما 

 
  مش Cقيه حاجة اعملھا ھقعد اعمل ايه يعني: امنية 

 
 تعالي ساعديني في تنضيف الشقة بدل قعدتك دي: ماما 

 
  بعديين يا ماما بعديين: امنية 



 
  رجعت اوضتي و مكنتش قاعدة علي النت كنت بكلم يونس

 
ه من سنتين في الشركة اللي بيشتغل فيھا كنت نازلة عندھم يونس قابلت

  تدريب تبع الجامعة
  وبدأنا نحب بعض وارتبطنا

  سنة واكتر واحد في الدنيا بثق فيه ٢٥يونس عنده 
اول لما عرفته كنت بخاف منه مش عشان حاجة بس عشان انا عندي 

  ازمة ثقة
 كل ثقتيبس يونس خQني ارجع اثق تاني في الناس واديته 

 
  ايوة يا يونس معاك: امنية 

 
  ايه يا بنتي كل دا: يونس 

 
  معلش كنت بكلم ماما: امنية 

 
  ماشي كنا بنقول ايه بقي: يونس 

 
كنت بقولك انك اكتر واحد في الدنيا بثق فيه وخايفة يجي اليوم : امنية 

  اللي اندم اني اديتك الثقة دي
 

ناس اللي خلوكي تفقدي ثقتك انتي تفتكري اني زي بقيت ال: يونس 
  فيھم



 
C طبعا انا مقصدش كدا انا بس رتبت حياتي علي انك فيھا لحد : امنية 

  ما اموت
  ومش عايزاك تبعد عني انا مصدقت لقيتك

 
متخافيش يا حبيبتي عمري ما ھبعد عنك يوم ما ابعد عنك : يونس 

  ھكون ميت اكيد
 

  بعد الشر عليك ربنا يخليك ليا: امنية 
 

  ربنا يخليك ليا حاف كدا: يونس 
 

  احم بس يا واد بكسف: امنية 
 

 ابو صQح انا ھقفل بقي عشان نازل مع صحابي ماشي يا: يونس 
 

  ماشي يا حبيبي متتاخرش عليا: امنية 
 

  مش كنتي بتكسفي من شوية: يونس 
 

  انت مفيش حاجة عجباك: امنية 
  C فيه انتي عجباني: يونس 

  لما ارجعيQ ھكلمك 
  سQم



 
  سQم: امنية 

 
  امنية بعد ما قفلت بعتت لي يونس رسالة

الحمد X ان ربنا رزقني بيك وعوضني بيك عن كل حاجة وحشة 
  شوفتھا في حياتي

 
  ماما مريم صاحبتي جيالي كمان نص ساعة تقعد معايا شوية: امنية 

 
  ماشي يا امنية تنور: ماما 

 
  لسة مبتكلموشھو انتي وبابا : امنية 

 
  اه لوC وجودك يا امنية انا كنت اطلقت: ماما 

 
  ھو بابا عمل ايه خQكي تبقي عاملة كدا: امنية 

 
قفلي علي الموضوع دا قومي روقي اوضتك صاحبتك زمانھا : ماما 
  جاية

 
  حاضر يا ماما: امنية 

 
ات بابا بيشتغل في السعودية من زمان اوي واحنا بنروح ليه في اCجاز

  مليش عQقة اوي بيه



او زي ما تقولوا كدا مش متعلقة بيه بابا كان اول واحد يخليني افقد الثقة 
  وانا صغيرة

ودا كان بسبب ان وانا صغيرة كنت متعلقة اوي بيه وكنت دايما اقوله 
 خليك جنبي

متبعدش ومكنتش اعرف انام إC لما يجي البيت ويوم لما قالي انه 
  ھيسافر

 جامد واقوله متسبنيش بس ھو سابني وبدأ معايا عقدة الثقةقعدت اعيط 
  اني بخاف اوي اتعلق بحد ويبعد عني والخوف دا تطور لما كبرت

  وبقي خوف من الناس دايما حاسة ان اي حد ھيقرب ھيبعد
  فا عملت حصار علي قلبي ان مفيش حد ھيدخله

  بيبس يونس ومريم اكتر اتنين فكوا الحصار دا واستعمروا قل
 

  امنية امنية: مريم 
 

  مريم انتي جيتي امتي: امنية 
 

  بقالي سنة قاعدة جنبك وانتي سرحانة: مريم 
  سرحانة في ايه يا موزة

 
  كنت بفكر فيكي: امنية 

 
  فيا برضو وC في يونس: مريم 

 
  وطي صوتك C ماما تسمعنا: امنية 



 
  انتي مش ناوية تقوليلھا يا امنية: مريم 

  ع طول اوي كداالموضو
 

  انا خايفة اقولھا تخليني ابعد عنه انتي عارفة انا مصدقت لقيته: امنية 
 

  طب وانتي مش ناوية تفتحيه في موضوع الخطوبة: مريم 
 

  !!خطوبة: امنية 
 

  مال ھتفضلوا مرتبطين طول عمركواواه خطوبة ا: مريم 
 

عايزة ازود C اكيد بس انتي عارفة ظروف يونس وانا مش :امنية 
  عليه

 
  انتي حرة بس انا رأيي Cزم تفاتحيه في الموضوع دا: مريم 

  ومامتك كمان Cزم تعرف حتي لو مش ھتتخطبوا دلوقتي
 

  ھبقي اكلمه في الموضوع دا بس بعديين: امنية 
 

  امنية انتي واثقة ان يونس انسان كويس: مريم 
 

  سان بثق فيه في الدنيااه طبعا انتي عارفة ان يونس اكتر ان: امنية 
 بس انتي ليه بتسألي كدا ھو في حاجة ؟؟



 
  C يا حبيبتي مفيش انا بس بطمن عليكي: مريم 

 
  ((: طول ما يونس معايا اطمني عليا: امنية 

 
  ماشي يا مسھوكة ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض: مريم 

 
  اميين يارب: امنية 

 
  جاي النھاردةانا ھقوم بقي امشي عشان عمرو : مريم 

 
  صحيح حددتوا معاد الفرح وC لسة: امنية 

 
  لسة بدري ربنا يديني ويديكي طولة العمر: مريم 

 
  ربنا يكملكوا علي خير يا حبيبتي واجي البسك الفستان اCبيض: امنية 

 
  اميين يارب: مريم 

لو كلمتي يونس في الموضوع اللي قولتلك عليه ابقي كلميني قوليلي 
 راCخبا

 
  حاضر يQ خدي بالك في نفسك: امنية 

 
  وانتي كمان يQ سQم: مريم 



 
 سQم: امنية 

 
  بعد لما مريم مشيت امنية قعدت تكلم نفسھا

 
اول مرة مريم تكلمني في موضوع الخطوبة يا تري عرفت حاجة عن 

 يونس وحشة ھي ليه بتعمل كدا
 ثقة عمياءوبتخوفني انا مش ناقصة انا مبعرفش اصQ اثق في حد 

  قعدت اكلم نفسي
  انتي مش واثقة في يونس يا امنية

C انا واثقة فيه طبعا بس غصب عني من اللي مريت بيه في حياتي 
  بيجي اوقات عليا وبخاف

 C طبعا مينفعش تخافي منه Cزم بدل بتحبيه تثقي فيه ثقة عمياء
  ايه دا يونس يا امنية فاكرة يونس دا وقف جنبك قد ايه وساعدك قد

يونس اللي عمره ما بيجي عليكي وحتي لو جه في يوم عليكي بيبقي 
 غصب عنه وبيصالحك

 
  انا ھكلمه النھاردة ان شاء هللا وافتح معاه موضوع الخطوبة

   مريم برضو عندھا حق احنا بقالنا سنتين علي اCقل يكلم ماما
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امبارح يونس رجع متأخر مع صحابوا فا طبيعي معرفتش اكلموا في 
  حاجة

  لكن بجد النھاردة Cزم اكلم معاه في موضوع الخطوبة
 انا ھقوم اكلموا اكيد ھيفرح اوي لما اعرض عليه انه يكلم ماما

 
  مساء الفل ياحبيبي حمد هللا علي السQمة: امنية 

 
  هللا يسلمك يا حبيبتي: يونس 

 
 اتغديت ؟: امنية 

 
  اه الحمد X: يونس 

 
  طب رايق وC مش رايق دلوقتي: امنية 

 
  مش سمعت صوتك يبقي Cزم اكون رايق: يونس 

 
  ايوة ثبتني بقي: امنية 

 
  انھا لحقيقة: يونس 

  بس قوليلي بتسألي ليه رايق وC C عايزة ايه
 



  ھمني كداانت علي طول فا: امنية 
 

  اللي ربي خير من اللي اشتري: يونس 
  ھاه يا سيتي عايزة ايه

 
  يونس احنا بقالنا كام سنة مرتبطين: امنية 

 
  يونس صوته اتغير وكأنه فھم انا ھتكلم في ايه

 
  سنتين يا امنية: يونس 

 
  طب ھو مش المفروض تكلم ماما او كدا يعني: امنية 

 
 مني الموضوع دا يا امنية اشمعني دلوقتي انتي اول مرة تطلبي: يونس 

 
عادي حسيت ان الفترة طولت وانا بصراحة مش قادرة اخبي : امنية 

 علي ماما اكتر من كدا
 

بس انتي عارفة ظروفي وعارفة ان لسة قدامي سنة كمان : يونس 
 عقبال ما اكون جاھز

 
  ماشي انا مقولتش حاجة بس علي اCقل ماما تبقي عارفة: امنية 

 
  طب خQص يا حبيبتي ھكلمھا اللي انتي عايزاه: يونس 



 
  بجد يا يونس ھتكلم ماما: امنية وصوتھا كله فرحة 

 
  اه يا حبيبتي شوفي انتي عايزاني اكلمھا امتي وانا ھكلمھا: يونس 

 
  انا ھقوم اقولھا دلوقتي: امنية 

 
  امنية انتي لسة مش عارفة تطمني ليا: يونس 

 
  C طبعا يا يونس ليه بتقول كدا.. C : امنية 

 
 نبرة صوتك في السؤال تدل انك كنتي شاكة اني ممكن موافقش: يونس 

ونبرة صوتك لما قولتلك ھكلم مامتك تدل انك اطمنتي وارتاحتي وكأن 
  كان جبل فوق قلبك

C Cمي صح يا امنية وQك 
 

  C مش كدا انا بس فرحت عشان حبيبي ھيكلم مامتي: امنية 
 

  امنية انا عارفك اكتر من نفسك انتي لسة مبتثقيش فيا: نس يو
 

  انا مبعرفش اثق في حد غيرك اصQ: امنية 
 

  ماشي لو سمحتي ھقفل دلوقتي: يونس 
 



  في ايه يا يونس انا ضايقتك في ايه: امنية 
 

  وC حاجة بس انا عايز اقفل دلوقتي: يونس 
 

واثقة فيك جدا ليه حسيت كدا وهللا يا يونس انا مطمنه معاك و: امنية 
  طيب

 
  امنية لو سمحتي خلينا نقفل انا مودي قفل: يونس 

 
  خQص يا حبيبي اللي يريحك: امنية 

 
  سQم: يونس 

 
  سQم: امنية 

  قعدت اعيط جامد اوي بعد لما كلمته حسيت ھو كمان عنده حق
 ةاحساس انك تتعامل مع حد شاكك فيك دايما ومش قادر يديك الثق

وحش اوي وخصوصا لما يكون شريك حياتك او اCنسان اللي مرتبط 
  بيه

  وانا عارفة يونس تعب معايا لحد لما وثقت فيه
  ووقتھا قالي انا دلوقتي قدمتلك كل حاجة تخليكي تثقي فيا

  لو جيت يوم ولقيتك حسستيني انك مش واثقة فيا ومش مطمنالي
اCنسانة اللي اخترتھا واستأمنتھا ھتوجعيني اوي عشان مينفعش تبقي 

 علي نفسي
  وعلي بيتي وعيالي بعد كدا شاكة فيا



 
  امنية انا ھكلم مريم احكيلھا وھي تقولي اتصرف ازي

 
  الو ازيك يا مريم: امنية 

 
  الحمد X مال صوتك: مريم 

 
  ينفع تجي تقعدي معايا شوية: امنية 

 
  تير Cزم اعملھاطب ما تجيلي انتي ورايا حاجات ك: مريم 

 
  طيب ھقول لي ماما ھشوفھا ھتوافق وC C: امنية 

 
  طب طمنيني طيب مال صوتك: مريم 

 
  لما اشوفك ھحكيلك:امنية 

 
  ماشي خلي بالك من نفسك: مريم 

 
  حاضر سQم: امنية 

 
  سQم: مريم 

 
  ماما ينفع اروح اقعد مع مريم شوية: امنية 



 
  ليھا ھي تجيلكاشمعني يعني ما تخ: ماما 

 
  مش فاضية: امنية 

 
 خQص خليھا وقت تاني انتي عارفة بخاف تنزلي لوحدك: ماما 

 
  معلش يا ماما مش ھتأخر: امنية 

 
 مالك يا امنية انتي معيطة ؟؟: ماما 

 
  C يا ماما ابدا انا يمكن بس مش نايمة كويس: امنية 

 
 ماشي روحي بس متتأخريش: ماما 

 
  حاضر: امنية 

 
  ورجعت اCوضة لبست وكلمت مريم قولتلھا اني ھروحلھا وانا نازلة

 
امنية عايزة اقولك اعتبريني صاحبتك ولو في حاجة مضيقاكي : ماما 

 تعالي احكيلي وانا ھسمعك
 ربنا يخليكي ليا يا ماما انا عارفة: امنية 

انا مش مضايقة انا بس زھقانة ھروح اغير جو عند مريم وارجع 
 كويسة



 
علي فكرة يا امنية انا بحس بيكي بس مش مھم روحي عند مريم : ماما 

  انتي بترتاحي معاھا في الكQم
 

  ربنا يخليكي يا ماما انا ھنزل عشان متأخرش عايزة حاجة: امنية 
 

  خدي بالك من نفسك ولما تروحي عند مريم كلميني: ماما 
 

  حاضر متقلقيش: امنية 
 

اوضتھا اترميت في حضنھا وقعدت  وروحت لمريم اول لما دخلنا
  اعيط

 
  اھدي يا امنية اھدي يا حبيبتي واحكيلي براحة في ايه: مريم 

 
  انا بدمر حياتي بإيدي مبعرفش اثق في حد: امنية 

 دايما خايفة دايما حاسة ان اي حد ھيقرب ھيبعد من تاني عني
  حتي انتي يا مريم خايفة تجوزي وتبعدي عني

يا عشان دايما حاسس اني شاكة فيه ومش مدياه ويونس اتخانق معا
  الثقة

  انا تعبت يا مريم تعبت
 

انتي اللي حاطة عنيكي علي حاجة فاتت ومش راضية تخرجي : مريم 
 منھا مع ان جاتلك فرص كتير تخليكي تخرجي منھا



اسمعيني يا امنية غلطك الكبير انك بتدي الناس ثقة مطلقة لما بيقربوا 
 انھم ھيفضلوا معاكي لحد اخر نفس في حياتكمنك بتديھم ثقة 

بتعلقي حياتك علي اشخاص رابطة سعادتك بوجودي ووجود يونس 
 وبس ومعندكيش وC ھدف تعلقي حياتك بيه

وعشان كدا يا امنية بتنھاري لما حد بتحبيه يبعد عنك انتي Cزم تثقي 
  في امنية قبل ما تثقي في اي حد تاني

تقدر فيھا تعتمد علي نفسھا مش تعتمد عليا Cزم تبني حياه لي امنية 
 وعلي يونس انتي حتي مفيش قرار بتعرفي تاخديه لوحدك

قافلة حياتك علينا وعلي الفيس وبس Cزم تخرجي تشوفي الناس 
  اشتغلي يا امنية اتعرفي علي ناس

  انتي كويسة اوي بQش تدمري حياتك بإيدك
 

  يبونيطب ھو انتي ويونس ممكن في يوم تس: امنية 
 

  شوفي انا بكلم في ايه وانتي بتكلمي في ايه: مريم 
 

اصل يونس زعل مني عشان حس في صوتي اني شاكة فيه : امنية 
  ومش واثقة فيه

 
ودا حقك يا امنية انك متدھوش مطلق الثقة غير وھو دبلته في : مريم 

  ايديكي
 تقدري تقوليلي لو C قدر هللا انتي ويونس ملكوش نصيب في بعض

 ھتعملي ايه
 



انا اصQ اترعبت من مجرد انھا فكرة بعد الشر يا مريم دا انا : امنية 
  ممكن اموت

 
Cزم تعرفي ان مفيش حد بيموت من غير حد في ناس غالية : مريم 

  علينا اوي فارقتنا
كمان مكنش فراق ليھم ذنب فيه افتكري كدا حد عزيز عليكي اوي 

  مات
ل ازي وانك كنتي حاسة انك مش فكري في زعلك وقتھا كان عام

 ھتعيشي بعده
  واديكي عايشة دلوقتي ويمكن بتفتكريه كل فين وفين

  ھي دي الدنيا C بتقف عند حد وC في حد بيموت من فراق حد
  وعشان كدا Cزم تقوي يا امنية ضعفك دا ھو اللي ھيبعد الناس عنك

  فك فيهوھيبعدك حتي انتي عن نفسك وھيجي اليوم اللي تكرھي ضع
 

  طب اعمل ايه: امنية 
 

حددي ليكي اھداف في حياتك بعيدة عن الناس شوفي نفسك تبقي : مريم 
  ايه

انزلي اشتغلي انزلي جمعيات خيرية اتطوعي فيھا اعرفي ناس 
 ومتعتمديش علي حد

اعتمدي علي امنية وبس عشان لو جه اليوم وبقيتي فيه لوحدك تعرفي 
 تعيشي

  ون فترة مؤقتة وھتعرفي ناس وتحبيھم ويبعدواوالوحدة دي وقتھا ھتك
  وتعرفيي ناس تانية وتفضل في حياتك لحد اخر العمر



 
  ھتساعديني: امنية 

 
  كلم ليه حضرتكتبقالي ساعتين ب: مريم 

 
  ربنا يخليكي ليا انا بحبك اوي: امنية 

 
وانا كمان بحبك اوي وامسحي دموعك دي ونسيت اقولك : مريم 

  يعرف نقطة ضعفك مھما كان ھو مينمتخليش حد 
 

بس دا صعب اوي انا لما بحب حد ببقي معاه علي طبيعي : امنية 
  بضعفي وقوتي بكل حاجة فيا

 
  ((:ما احنا اتفقنا بقي Cزم نتغير: مريم 

 
  ان شاء هللا: امنية 

  انا ھروح بقي عشان ماما متقلقش عليا
 

  خليكي قاعدة معايا شوية: مريم 
 

مش ھينفع معلش بجد شكرا اوي ليكي انا ارتحت اوي لما  :امنية 
  اتكلمت معاكي

 
  بس يا ھبلة مفيش شكر بنا: مريم 



  امنية انتي محكتليش عملتي ايه مع يونس كلمتيه
 

اه كلمته ووافق انه يكلم ماما بس اتخانقنا في اخر المكالمة : امنية 
  عشان حس اني مش واثقة فيه

  ي لما نتصالح ان شاء هللامعرفش لسة ھيكلمھا امت
 

  ممممممم ماشي ربنا يكتبلك الخير يارب: مريم 
 

  امين يارب بس انتي ليه مھتمة اوي بموضوع الخطوبة دا:امنية 
 

  ((:ابدا يا حبيبتي عايزة بس اطمن عليكي وافرح فيكي: مريم 
 

  ان شاء هللا ربنا يسھل: امنية 
 

وقعدت افكر في كQم  ورجعت البيت ودخلت علي اوضتي كالعادة
  مريم فعQ مريم عندھا حق في كل كلمة قالتھا

انا حاسة اني عاملة زي البلونة فاضية اووووي من جواھا انا Cزم 
  انمي نفسي وموقفش حياتي علي حد

انا Cزم اقوي ومخافش من بعد الناس عني انا بخوفي منھم ببعدھم اكتر 
  عني

دلوقتي مش عارفة ليه مبتردش عليا دا من قد ايه يا يونس انا محتجالك 
 ساعة لما عرفنا بعض مھما اتخانقنا كان بيرد

ھو اكيد زعل اوي لما لقاني مش واثقة فيه بصراحة انا Cزم اتغير 
  عشان يونس



  C مريم قالتلي اني Cزم اتغير عشان نفسي مش عشان حد _
  حتي لو الحد يبقي يونس _
  ر بس انا ھتغير اCول عشان نفسييونس اكيد ھيفرح لما اتغي_

  Cزم احبني ويبقي عندي ثقة فيا عشان ھو كمان يحبني _
 

   ((:  انا قررت اتغير وھبدأ من النھاردة
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



                                           -٣ -    
وبعد لما قررت ان اول يوم ھتغير فيه المفروض ھو امبارح قضيت 

 الليل وانا بعيطكل 
يونس مكلمنيش ومش بيرد C علي رسايل وC علي مكلماتي ياتري 

 زعل جامد اوي وC ايييه
 

  اول لما صحيت كلمته والحمد X رد عليا
 

  ايوة يا امنية عايزة ايه: يونس 
 

  طب قول صباح الخير اCول: امنية 
 

  صباح الخير يا امنية عايزة ايه: يونس 
 

انك تزعل مني وهللا اللي وصلك امبارح دا مش قصدي  مقدرش: امنية 
  خالص

  انا بجد خQص قررت اني اتغير يا يونس بس محتجالك جنبي
 

  اتغيري لنفسك متتغريش عشان حد: يونس 
 

  اكيد بس انا كمان نفسي ارضيك واسعدك: امنية 
 

  ان شاء هللا ربنا يسھل: يونس 
 



  وية ولما تبقي رايق نبقي نتكلمطب انا ھسيبك دلوقتي تھدي ش: امنية 
 

  تمام ماشي يQ سQم: يونس 
 

  سQم: امنية 
انا حاسة اني تايھه مش عارفة اتغير ازي ازمة الثقة اللي عندي بقالھا 

  سنة ازي ھقدر اتغلب عليھا ١٥معايا اكتر من 
انا عارفة ان التغير صعب اوي بس انا بجد زھقت من حياتي كدا انا 

  اجةCزم اعمل ح
انا ھروح اتكلم مع ماما ھي قارية كتير في الحاجات دي وطول عمرھا 

  بتحب علم النفس
ماما دايما بتحاول تقرب مني بس انا عمري ما فكرت اني اكون قريبة 

  منھا
  يمكن عشان مفيش تفاھم ما بنا او عشان ھي عصبية وكل حاجة تزعق

حياتھا كتير وليھا  ھي طيبة اوي بس انا عارفة ان اللي ھي شافتوا في
  حق تبقي كدا

  انا ھروح اكلم معاھا
 

  ماما عايزة اكلم معاكي: امنية 
 

  تعالي يا حبيبتي خير: ماما 
 

ماما انا نفسي اتغير ويبقي عندي ثقة في الناس واتعامل معاھم : امنية 
  من غير خوف مش عارفة ابدأ منين ومش عارفة اتغير



 
باباكي في دماغك كل لما تقربي من حد عشان انتي حاطة موقف : ماما 

  تقارني موقف باباكي تخافي
  لحد ما بعدتي عن كل الناس من صغرك ومبقتيش عايزة تعرفي حد

  الناس مش وحشة يا امنية زي ما انتي بتفكري في حلو في وحش
شطارتك لما تعرفي تعاملي الوحش والحلو jنك اكيد مش ھينفع 

  تتعاملي مع الحلو بس
يكون ليكي شخصية وإدراك ووعي عشان تعرفي تفھمي الناس Cزم 

 ومتتخدعيش فيھم
  انتي يا امنية اي حد يقولك كلمتين بتقتنعي بيھم ودا مينفعش

  انتي مبقتيش صغير يعني Cزم يكون ليكي رأيك
  Cزم تعرفي ان مش دايما اللي بيبان من الناس ھو الحقيقة

بيه عليكي وممكن يكونوا  ممكن جدا يكون Cبسيين قناع بيضحكوا
 صادقيين

 
  انتي بتخوفيني اكتر يا ماما: امنية 

 
C مبخوفكيش بس Cزم تعرفي ان مش كل الناس مQيكة وC كل : ماما 

  الناس شياطين
  حلو انك متسلميش للي قدامك بس مش حلو انك تشكي فيه

  عارفة يا امنية اول سبب انك مش واثقة في الناس ايه
 

 يه ؟؟ا: امنية 
 



انك مش واثقة في نفسك لو انتي واثقة في نفسك مش ھيھمك اي : ماما 
  ناس

اللي يجي في حياتك اھQ وسھQ واللي يروح مع السQمة انتي تقدري 
  تجيبي غيرھم

  وھيكونوا احسن منھم بمليون مرة
  متقفليش حياتك علي حد يا امنية مھما كان الشخص دا مين

  اتك علياحتي انا مينفعش تقفلي حي
 

طب انا اتكلمت مع مريم وكان رأيھا اني انزل اشتغل وانزل : امنية 
  جمعية خيرية انتي ايه رأيك

 
حلو جدا بس مش دلوقتي لما تقفي علي رجلك وعلي اCقل تبقي : ماما 

واثقة في نفسك بعد كدا تقدري تنزلي الشغل ووقتھا اضمنلك انك تثقي 
  في الناس

 
  عندي ثقة في نفسي طب ازي يكون: امنية 

 
  اوC Cزم يبقي عندك ثقة باX ثم ثقة في نفسك: ماما 

 Cن نفسك عمرھا ما ھتكون قوية طول ما ھي بعيدة عن ربنا
ثاني حاجة Cزم تشيلي من دماغك موضوع باباكي دا باباكي مأجرمش 

  يا امنية
ظروفنا وقتھا مكنش ينفع انه يفضل في مصر وكان فرصة الشغل 

 الحلوة اللي جاتله في السعودية
وھو عمل كدا عشانك عشان تعيشي كويس وانتي عارفة باباكي بيحبك 



  قد ايه
  بQش تحكمي علي المواقف من بره وانتي معشتيش فيھا

 
لسمنة علي اللي يشوفك وانتي بدافعي عن بابا يحس انكوا زي ا: امنية 

 العسل مش انتي مبتكلمھوش برضو
 

مبكلمھوش دي حاجة خاصة بيني وبينه لكن انتي يا امنية : ماما 
 ھتتبري من ابوكي مثQ عشان موقف عمله زمان مكنش بإرادته

 
  بس انا مش قادرة اتعامل معاه زي زمان واحبه زي زمان: امنية 

 
زي ما انتي حاطة الحاجز انتي اللي حاطة الحاجز دا بينه وبينك : ماما 

  دا بينك وبين الناس
  ماشي كملي كQمك: امنية 

 
Cزم تحبي امنية وتعرفي ان ربنا خلقھا لھدف في الحياه مش انھا : ماما 

 تقعد طول اليوم علي الفيس وبس
Cزم يكون ليكي دور ايجابي Cزم تعمري في اCرض ودا مش ھيجي 

  إC وانتي واثقة في نفسك وليكي ھدف
اكتشفي نفسك ادخلي جوه اعماقك ھتQقي انسانة تانية انتي اھملتي فيھا 

 جامد اوي وھتلقيھا انسانة جميلة تستحق اCھتمام
  شوفي مواطن القوة اللي جواكي ونميھا وطلعيھا واستخدميھا صح

خلي بالك ان في شعرة بين ثقتك بنفسك والغرور دي Cزم تبقي 
  وبتكتشفيھا مدركاھا جدا وانتي بتنمي نفسك



افكارك ھي مخلوق انتي اللي بتتحكمي فيھا فا بالتالي ممكن افكارك دي 
  تخليكي احسن واحدة في الدنيا

وممكن برضو بإفكارك تقعدي تقولي انا مبثقش في حد انا انسانة مليش 
  Cزمة في الحياه انا معرفش ايه

لكن انتي استخدميھا في صالحك وخليھا تصالحك علي نفسك خلي 
  افكارك ايجابية

متفكريش في الماضي دا حاجة خQص خلصت ابدأي من النھاردة 
 واعرفي ان ربنا بيدي كل انسان حاجة بتميزة عن الباقي

حاولي تكتشفيھا وتطوريھا دي ھتخليكي انسانة مميزة وليكي بريقك 
  الخاص ومتقارنيش نفسك بحد

ن فعQ يكون ھمه اقبلي انتقاد الناس ليكي ومتكرھيش اللي بينتقدك ممك
  مصلحتك

بس برضو مش معني كدا ان كل اللي بينتقدك علي حق فا تاخدي 
  اCنتقاد وتفكري فيه كويس جدا وتستفيدي منه

 
  انا كنت فاكرة ان الموضوع اسھل من كدا بكتير: امنية 

 
الموضوع سھل يا امنية ومش صعب وحتي لو صعب ھو في : ماما 

  نجاح بيجي من الھوا
ان نفسك ھي اول طريق للنجاح واول الطريق دا Cزم يبقي فيه اعرفي 

  تعب
 

بجد ربنا يخليكي ليا وانتي دايما برضو قويني ولو بطلت اتغير : امنية 
  شجعيني اني اكمل



 
انا فرحانة بيكي اوي يا امنية انتي عارفة اصعب حاجة ھي انك : ماما 

  تعرفي فيين المشكلة
الحل دا اسھل حاجة وانا واثقة في بينتي انھا بدل عرفتي فيين المشكلة 

  ان شاء هللا ھتبقي واثقة من نفسھا
وھتبقي حاجة كبير قد الدنيا افتخر بيھا قدام الناس كلھا واقول دي تبقي 

  بنتي
 

  ((: وانا مش ھخيب ظنك ان شاء هللا: امنية 
 

ودخلت اوضتي عشان افرح يونس بكQم ماما وقد ايه انا محتاجة منه 
  تشجيع اني اتغير

 
  حبيبي ازيك: امنية 

 
  تمام الحمد X انتي عاملة ايه: يونس 

 
  كويسة اوي الحمد X: امنية 

 
  صوتك فرحان خير فرحيني معاكي: يونس 

 
  اصل انا اتكلمت مع ماما: امنية 

 
  يونس صوته قلب وقالي كأنه مخضوض



 
  !!!اتكلمتي مع مامتك اني ھكلمھا: يونس 

 
  في ايه مالك اتخضيت كدا ليه:  امنية

 
  C متخضتش بس احنا لسة متفقناش ھكلم طنط امتي: يونس 

 
  عنا لسةوانا مكلمتھاش في موض: امنية 

 
  يونس يتنفس الصعداء ويھدي صوته

 
  مال اتكلمتوا في ايه يا حبيبتيواھا ا: يونس 

 
  اتكلمت معاھا عن موضوع الثقة دا: امنية 

 
علي كل كQم ماما ليا وكان فرحان جدا اني ھتغير وبدأت احكيلوا 
  وعمال يشجعني

 
  انا فرحان بيكي اوي يا حبيبتي وواثق فيكي: يونس 

 
  ساعدني بقي عشان اول الطريق ھيبقي صعب اوي: امنية 

 
  اكيد طبعا انا عنيا ليكي: يونس 

 



  ربنا يخليك ليا: امنية 
  طب ھو انت ھتكلم ماما امتي

 
  يا امنية C انا وC انتي جاھزيين للخطوة ديبصي :يونس 

 
 ازي مش جاھزيين للخطوة دي ؟؟: امنية 

 
يعني الخطوة دي ھتكون فيھا مسئولية اكبر عليا وعليكي وانتي : يونس 

 دلوقتي كمان Cزم تركزي في اثبات نفسك وتعيدي الثقة
 وبصراحة كدا مش ھقدر ان اكلم مامتك في اي ارتباط غير لما اتأكد

  انك اتغيرتي
 

 !!! نعم: امنية 
  يعني انا لو مكنتش ھتغير يعني مكنتش ھتتقدملي

 
C يا حبيبي اكيد كنت ھتقدملك انا بس خايف عليكي اوي ومش : يونس 

  عايز اي حد تأثر علي تغيرك
وانتي عارفة الخطوة دي صعبة وممكن يحصل فيھا ليكي مشاكل مع 

 مشكلة دلوقتيمامتك وانا مش عايز تبقي في اي 
وبعديين لما يبقي عندك ثقة في نفسك زيادة ھتقدري تدافعي عن 

  الموضوع مش يمكن مامتك وباباكي يرفضوني
لو اتقدمت دلوقتي ورفضوني انتي مش ھتعرفي تدافعي عن اختيارك 

 لكن لما يبقي عندك ثقة في نفسك ھتقدري تدافعي عن قرارك
  بكلم صح وC غلط



 
جاك تكون قريب مني قدام كل الناس انا حاسة اني بس انا محت: امنية 

  بسرق انا حتي مبعرفش اشوفك
 

طب بصي الموضوع دا مش نافع نكلم فيه في التليفون انا Cزم : يونس 
  اشوفك

 
  ما انت عارف اني صعب انزل: امنية 

 
معلش اتصرفي موضوع مصيري زي دا Cزم اشوفك ونكلم : يونس 

  فيه
 

  طب ھنتقابل فيين وامتي خQص حاضر: امنية 
 

نتقابل بكرة ان شاء هللا بعد شغلي في سيتي ستارز يعني علي : يونس 
  كدا ٥الساعة 

 
 ماشي: امنية 

 
  ايه دا بجد اخيرا ھشوف القمر انا مش مصدق نفسي: يونس 

 
  بطل بكش يا واد: امنية 

 
مان C بجد انتي وحشتيني اوي بقالي كتير مشوفتكيش وبقالنا ك: يونس 



  كام يوم مكناش بنكلم
 

  انت كمان يا حبيبي وحشتني اوي وفرحانة اوي ھشوفك: امنية 
 

طب يQ بقي انا ھدخل انام عشان الوقت يعدي بسرعة وبكرة : يونس 
  يجي واشوفك

 
  وانا كمان ھدخل انام: امنية 

 
  ماشي تصبحي علي خير: يونس 

 
  وانت من اھل الخير: امنية 

 
  وتاني يوم

 
  صباح الخير يا ماما: امنية 

 
  صباح الخير يا حبيبتي: ماما 

 
  ماما انا عايزة اخرج النھاردة شوية: امنية 

 
  مع مين: ماما 

 
 مع مريم بقالي كتير مخرجتش يا ماما وحياتي وافقي: امنية 



 
  ھتخرجي علي الساعة كام: ماما 

 
  كدا ٥يعني علي : امنية 

 
  ماشي بس متتأخريش: ماما 

 
  C ان شاء هللا مش ھتأخر: امنية 

C Cانتي ھتخرجي النھاردة و  
 

  C مش رايحة في حته ھقعد اخلص حاجات في البيت: ماما 
 

  ماشي يا حبيبتي: امنية 
 

  ٥والساعة 
  قابلت يونس

 
  حبيبتي ازيك وحشتيني اوي: يونس 

 
  انت كمان اخيرا شوفتك: امنية 

 
  ارفة اني مأثر معاكيمعلش حقك عليا انا ع: يونس 

 
  وC يھمك يا حبيبي المھم انك معايا: امنية 



 
  وبعد ساعة امنية ويونس قاعديين يكلموا فيھا

 
  امنية غمضي عنيكي وھاتي ايدك: يونس 

 
  لييه: امنية 

 
  اعملي بس زي ما بقولك: يونس 

 
  حاضر اھو: امنية 

 
  وطلع يونس خاتم ولبسھوني

 
دا هللا دا حلو اوووووووووي ربنا يخليك ليا يا حبيبي ايييييييه : امنية 
 يارب

دا حاجة صغيرة اوي وC اعرف اجبلك الدنيا دي كلھا : يونس 
  ھجبھالك وبرضو ھتبقي قليلة عليكي

 
  بجد انت احلي ھدية ربنا بعتھالي ربنا ميحرمنيش منك: امنية 

فرحانة  وبعد شوية كان يونس ماسك ايدي وقاعديين بنكلم بجد كنت
 اوي بالخاتم اللي جايبھولي

  وفجأأأأأة
  ....ماما: امنية 
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وبعد شوية كان يونس ماسك ايدي وقاعديين بنكلم بجد كنت فرحانة 

 اوي بالخاتم اللي جايبھولي
  وفجأأأأأة

 
 .... ماما: امنية 

 
  ........................ :ماما

 
انا ويونس قومنا وقفنا وانا قعدت اعيط جامد وماما مبتكلمش كل اللي 

  ھي عمQه انھا عمالة تبصلنا
 

  دقائق من السكوت ١٠وبعد 
 

  ايه دا ومين دا: ماما 
 

  انا انا وهللا كنت ھحكيلك: امنية 
 

  ماسكة اعصابي بالعافية لو سمحتي قدامي دلوقتي علي البيت انا: ماما 
 

  حاضر: امنية 
 

  طنط ثواني: يونس 
 



  نعم عايز ايه: ماما بكل نرفزة 
 

  ممكن بس حضرتك تقعدي شوية نتكلم: يونس 
 

 تتكلم ؟: ماما 
  تتكلم تقول ايه ان شاء هللا

  انك واحد مش متربي بتضحك علي بنات الناس
 

وكنت مستني ظروفي انا مضحكتش علي حد انا بحب امنية : يونس 
  تسمحلي علشان اجي اتقدملھا

 
ترضي علي اختك تكون في الوضع دا لو شوفت اختك كدا :ماما 

  ھتعمل ايه
 

ھقعد اتكلم معاھا واشوفھا عملت كدا ليه ولو بتحبه : ....... يونس 
 ھسھلھا الموضوع واعرفه كويس

 
  بتضحك عليا وC بتضحك علي نفسك: ماما 

  يQ يا امنية
 
  حاضر: منية وھي منھارة في العياط ا
 

طول ما احنا في الطريق حاطة وشي في اCرض مش قادرة ارفع وشي 
 في وش ماما مش عارفة ھقول ايه لما نروح



  مش عارفة رد فعلھا ھيكون ايه
  واول ما روحنا البيت

 
  انتي يا امنية انتي تعملي كدا سيبتي ايه للبنات اللي مش متربية: ماما 
جد مصدومة فيكي وانا اللي كنت نازلة اجيبلك كتب عن الثقة في انا ب

 النفس عشان اعملھالك مفجأة
اتاريكي عايزة تتغيري عشان تعجبي البيه ليه يا امنية تعملي كدا انا 

  ربيتك علي كدا يا امنية
  ردي عليا يا امنية انا ربيتك علي كدا

 
  C: امنية 

  بس
  بس

 
  تكلميبس ايه يا امنية ا: ماما 

 
انا علي طول لوحدي ويونس الوحيد اللي عرف يقرب مني وھو : امنية 

  كان بيديني اللي اتحرمت منه من بابا
 

  بابا بابا بابا: ماما 
بابا دا الشماعة اللي بتعلقي عليھا غلطاتك وھو المھرب اللي بتھربي 

  منه كل لما يحصلك مصيبة
 انتي راضية عن اللي انتي عملتيه ؟؟؟

 



  C: امنية ووشي في اCرض 
 

  عارفة ان دا يغضب ربنا وC C: ماما 
 

  اه: امنية 
 

ازي تعرفي ان دا يغضب ربنا وتعمليه ازززززي انا مش : ماما 
 مصدقة عنيا انا حاسة اني في كابوس
  وياتري بقي تعرفي البيه بقالك قد ايه

 
  بقالي سنتين: امنية 

 
  يا امنية بقالك سنتين بتستغفليني: ماما 

  وعرفتيه منين ان شاء هللا
 

  فاكرة التدريب اللي نزلته في شركة تبع الجامعة انا قابلته ھناك: امنية 
 

  ومجتيش حكتيلي ليه: ماما 
 

  خوفت: امنية 
 

  ومخوفتيش اشوفك وانتي معاه بالمنظر دا: ماما 
 

  ....... :امنية



 
قيش في نفسك وضعيفة عارفة انا دلوقتي عرفت ليه انتي مبتث: ماما 

  كدا
عشان انتي طول ما انتي بتعملي غلط طول ما انتي ھتبقي خايفة في كل 

  حاجة بتعمليھا
ازي يعني ھيبقي عندك ثقة في نفسك وانتي بتخوني الثقة اللي انا 

  اديتھالك
  وقبل ثقتي انتي بتغضبي ربنا

 
عشان نتفق انا اسفة بس وهللا لما نزلت النھاردة معاه كان : امنية 

 ھيكلمك ويقولك انه عايز يتقدملي
 

C يا شيخة بعد سنتين نازلة تتفقي معاه عشان يكلمني ما تستني : ماما 
 لما كنتوا تحددوا معاد الفرح وبعديين كنتي تقوليلي

 
  انا عارفة اني غلطانة بس وهللا خوفت اقولك: امنية 

 
  بصي يا امنية qول مرة في حياتي ھقولھالك: ماما 

  متكلمنيش يا امنية ماشي ولسانك ميخاطبش لساني
 

ماما عشان خاطري ابوس ايديكي سامحيني وهللا ما ھكلمه تاني : امنية 
  ولو مش عايزاه يجي يتقدم خQص وهللا موافقة

  بس مقدرش اني مكلمكيش انا مليش حد في الدنيا غيرك
 



امنية ابعدي عني يا : ماما وqول مرة اشوفھا وھي بتعيط جامد 
  وسيبيني لوحدي

 
  ابوس رجلك سامحيني وهللا ما ھعمل كدا تاني: امنية 

 
  اثبتلك انه مش راجل وانه مجرد واحد بيتسلي بيكي: ماما 

  روحي كلميه وقوليلوا ماما عايزاك تيجي البيت تقعد تكلم معاك
 

 بجد ؟؟: امنية 
 

  اه كلميه بس قدامي: ماما 
 

  حاضر: امنية 
 

  ألو: يونس 
 

  ايوة يا يونس ماما عايزاك تيجي البيت تقعد تكلم معاھا: امنية 
 

  امتي: يونس 
 

  ماما يجي امتي: امنية 
 

  بكرة: ماما 
 



  حاضر: يونس 
 

  ھتيجي: امنية 
 

  اه اكيد: يونس 
 انتي كويسة

 
  متتأخرش بكرة: امنية 
  سQم
 شوفتي بقي يا ماما اھو طلع راجل اھو وھيجي بكرة: امنية 

 
مش ھيجي وھتشوفي متكلمھوش يا امنية بعد لما ادخل انام : ماما 

  وتقعدي تتحايلي عليه يجي
وC اقولك ليه متكلمھوش انا ھاخد منك الموبايل والQب واعاملك زي 

 المراھقيين بقي بدل انتي مينفعش معاكي الثقة
 

  حاضر الموبايل اھو وثواني ھجبلك الQب: امنية 
 

 مي معايا النھاردة في اCوضةماشي وھتنا: ماما 
 

  ليه: امنية 
 

  عادي بقي ما انا مبقتش واثقة فيكي ممكن تكلميه بإي طريقة: ماما 
  وافتكري ان انتي اللي حكمتي علي نفسك بإني اسحب ثقتي فيكي



 
  بس انتي ھتاخدي الموبايل والQب: امنية 

 
ھيحصل ايه  قولت ھتنامي معايا في اCوضة لحد لما نشوف بقي: ماما 

  بكرة ان شاء هللا
 

  )):حاضر: امنية 
 

بعد ساعتين C انا وC ماما عارفيين ننام ومبنتكلمش انا ھموت من 
 جوايا اني وجعت ماما الوجع دا

انا عارفة اني غلطانة مليش عين اتكلم وC اقول اي حاجة بجد مش 
 عارفة اعمل ايه

  تكسفني وتكسر قلبيياتري يا يونس ھتيجي بكرة ان شاء هللا وC ھ
C استحالة طبعا يونس اكييد ھيييجي استحالة يسيبني لوحدي في موقف 

 زي دا
 

   .....وتاني يووم
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  وتاني يوم

 
معرفتش طبعا انام خالص طول الليل واعتقد كمان ان ماما منامتش 

 عيني مبتتشالش من علي الموبايل كانت
خايفة يونس يتصل وC يبعت اي مسج وماما تشوفھا بجد اسوء موقف 

  اتحطيت فيه في حياتي
 

  صباح الخير يا ماما: امنية 
 

 صباح النور: ماما وھي مش بصالي 
 

  وبعد ساعتيين قاعديين C انا بكلم وC ماما بتكلم
 

  اشوفه ھيجي امتي ماما ھو ممكن اتصل بي يونس: امنية 
 

  C: ماما 
 

  حاضر: امنية 
 

علي فكرة مش معني اني بكلم معاكي ان عقابي مش ھنفذه احنا : ماما 
 فعQ مش ھنكلم بس لما اشوف ھيحصل ايه النھاردة

 
ابوس ايديكي يا ماما متعمليش كدا اضربيني اشتميني اعملي اي : امنية 



  حاجة فيا بس بQش موضوع الخصام دا
 
واضربك ليه ھو انتي فاكرة نفسك لسه صغيرة كفاية عليكي : ما ما

 عقاب الخصام
 

وهللا يا ماما دا اشد عندي من الضرب اضربيني زي ما انتي : امنية 
  عايزة انا عارفة اني غلطانة واستاھل

 
بدل غلطانة وتستاھلي يبقي انا اللي اختار العقاب مش انتي : ماما 

  ممكن تسكتي بقي
 

  )):حاضر: امنية 
 

  ٦والساعة 
 

  البيه مجاش وC اتصل يعني جالك كQمي: ماما 
 

لو مكنش ھيجي  ٥اكيد جاي يا ماما ھو بيخلص شغله الساعة : امنية 
 مكنش ھيكلمني امبارح

 
ولو كان ھيجي كان ھيتصل اول لما يخلص شغله او الصبح يأكد : ماما 

  انه جاي
 

  يمكن حصل اي ظروف نستني شوية: امنية 



 
  لما نشوف انا متأكدة من كQمي انتي اللي ھتتصدمي فيه: ماما 

 
  )):C انا متأكدة انه جاي: امنية 

 
  ماشي: ماما 

 
وعدي الوقت كان كل ثانية سنة وكل شوية ابص علي الساعة اشوفھا 

وانا ھموت من الخوف كل دا يونس C  ٨بقت كام لحد لما الساعة جت 
 اتكلم وC جه

ھيسيبني معقول ھيتخلي عني في موقف زي دا معقول معقول يكون 
 مش ھيجي CCCCCCCCCCCCCC استحالة اكيد ھيجي ان شاء هللا

 
  ماما ممكن الموبايل اتصل بيه: امنية 

 
ريحي نفسك مش ھيجي لو كان ھيجي كان اتصل ھو يعني : ماما 

 ميعرفش رقمك
 

  ھشوفه يا ماما عشان خاطري: امنية 
 

  خدي الموبايل اھو: ا مام
 

اخدت الموبايل بلھفة وطلبت رقمه جرس ومحدش بيرد اتصلت تاني 
  وتالت برده مبيردش ماما Cحظت قلبة وشي



 
  طبعا مبيردش صح: ماما 

 
  ھزيت دماغي اه

 
عشان تبقي تسمعي كQمي وتعرفي ان انتي مبقاش عندك ثقة في : ماما 

  حاجات غلط الناس بسبب انك بتختاري غلط وبتعملي
 

جريت علي اوضتي وقعدت اعيييط جامد بعدھا بنص ساعة لقيت 
  الموبايل بيرن رنة المسج جريت علي الموبايل لقيت ماما خدته

 
  اكيد حبيب القلب باعت يثبتك بكلمتين: ماما 

علي العموم خدي انا مش ھقراھا خليكي انتي تقريھا يمكن تفوقي من 
  اللي انتي فيه

 
انا اسف مش قادر اخد الخطوة دي انا ( كانت من يونس بيقولي الرسالة 

مش ھينفع اعلقك بيا وانا معرفش مستقبلي ھيبقي عامل ازي متزعليش 
  (مني

 
  ھاه قالك ايه: ماما 

 
 مقدرتش اقرأ الكQم اديتھا الموبايل تقرا الرسالة

 
  يهبعد سنتين ومش عايز يعلقك بيه اؤمال بقاله سنتين بيعمل ا: ماما 



  عشان تعرفي انه كان بيتسلي وحيوان بيضحك علي بنات الناس
 

كفااااااااية بقي كفاااااااية انا مش قادرة اسمع حاجة مش قادرة : امنية 
  اتكلم في حاجة ارحمووووووووووني

 
  وحسيت الدنيا كلھا سواد ومش شايفة حاجة قدامي

 
 ي هللا ونعم الوكيلامنية بنتتي حسبي هللا ونعم الوكيل فيه حسب: ماما 

  امنية ردي عليا يا امنية
 

وفوقت لقيت ماما وخداني في حضنھا وعمالة تعيط وتتحسبن وانا مش 
  مستوعبة اللي حصل

 
  ماما ھو يونس جه صح: امنية 

 
C مجاش وC ھيجي يا امنية فوقي بقي ابوس ايديكي دا حيوان : ماما 

 وميستاھلكيش
 

 نا بحبه ومعملتلھوش حاجة وحشةطب ھو ليه عمل كدا ا: امنية 
 

عشان مش راجل وحيوان بيلعب ببنات الناس ولما يQقي نفسه : ماما 
  ھيدخل في الجد بيھرب

 
  انا عايزة مريم ممكن الموبايل اكلمھا: امنية 



 
  خدي يا حبيبتي الموبايل اھو: ماما 

 
  الو ايوة يا مريم: امنية 

 
  في ايه صوتك ماله: مريم 

 
  تعاليلي دلوقتي: امنية 

 
مش ھينفع طبعا ماما مش  ٩.٣٠اجيلك فيين يا بنتي الساعة : مريم 

  ھترضي
 

  ماما خدي كلميھا قوليلھا تيجي انا مش قادرة اكلم: امنية 
 

  ايوة يا مريم: ماما 
 

  ازيك يا طنط امنية مالھا: مريم 
 

  ينفع يا حبيبتي تيجي دلوقتي امنية محتجالك اوي: ماما 
 

  طب افھم طيب يا طنط في ايه: مريم 
 

مش ھينفع احكيلك في التليفون ھاتي مامتك اكلمھا حتي انا ممكن : ماما 
  اجي اخدك بس Cزم تيجي



 
  طب ماما معاكي: مريم 

 
  السQم عليكم ازيك يا حاجة:ماما 

 
  وعليكم السQم الحمد X بخير: مامت مريم 

  ازيك انتي وامنية عاملة ايه
 

  لحمد Xا: ماما 
بستأذنك بس انا محتاجة مريم شوية ينفع اجي اخدھا وھرجعھا تاني ان 

  شاء هللا مش ھأخرھا
  معلش انا عارفة الوقت متأخر بس بجد الموضوع ضروري

 
خير يا حاجة ان شاء هللا خليكي انتي مرتاحة وانا ھخلي : مامت مريم 

  اخوھا يجبھا ووقت لما تخلصوا يبقي يجي اخدھا
 

 ربنا يكرمك يارب شكرا: ماما
 

  C شكر علي واجب: مامت مريم 
  ويارب خير ان شاء هللا

 
  يارب ان شاء هللا: ماما 

 
 ه مريم جتوبعد نص ساع



 
  خير يا طنط في ايه انا ھموت من الرعب امنية مالھا فيھا ايه: مريم 

 
  احلقيني يا مريم تعالي شوفي اللي حصلي: امنية 

 
  يا حبيبتي فھميني حصل ايه اھدي طيب: مريم 

 
  احكيلھا يا ماما انا مش قادرة اكلم: امنية 

 
امبارح نزلت اجيب لي امنية كتب وشوفتھا مع يونس طبعا : ماما 

  اتصدمت وبعد لما رجعنا طلبت منھا انه يجي النھاردة البيت
وقولتلھا انه مش ھيجي وھثبتلك انه مش راجل وفعQ مجاش واديكي 

 ا اھي من ساعة لما عرفت انه مش جايشايفة حالتھ
وباعتلھا رسالة يقولھا مش قادر اخد الخطوة دي ومش جاھز ليھا ومش 

  ھينفع اعلقك بيا
 

  ايه انتوا بتكلموا بجد: مريم في حاله زھول 
 

  شوفتي عمل فيا ايه يا مريم ليه طيب انا عملتله ايه: امنية 
 

  حدنا شويةممكن يا طنط ادخل معاھا اCوضة لو: مريم 
 

  اتفضلي يا حبيبتي: ماما 
 



اھدي يا امنية انا في الفترة اCخيرة كنت حاسة انه مش راجل : مريم 
 عشان كدا قولتلك كلمية في موضوع الخطوبة

يعني انا اللي كنت غبية ومش فاھمة انه بيلعب بيا وھو كان : امنية 
  باين

 يعمل كدادا حتي بصي امبارح جابلي الخاتم دا طب ليه كان ب
 

عشان يا عبيطة تھدي عليه في موضوع الخطوبة بحته الخاتم : مريم 
  اللي ھتفرحي بيه

 
انا تعبانة اوي يا مريم وبجد مصدومة فيه انا نفسي اكلمه اسأله : امنية 

  انت عملت كدا ليه
 

تكلمي ميين انتي بتستعبطي انتي اصQ خQص تنسي الموضوع : مريم 
  في حياتك ومتكلميش فيھا تانيدا خالص صفحة واتقفلت 

  ورقمك دا يتغير اصQ واعمليلوا بلوك من علي الفيس
 

  مش ھقدر يمكن يكلم ويرجع: امنية 
C انتي ھبلة رسمي بقي حتي لو رجع اوعي ترجعي تبقي : مريم 

  بترخصي نفسك لو رجعتي
 

  C ما انا ھرجع لو ھو اتقدم رسمي: امنية 
 

ال دايبة انتي ترضي تعيشي مع واحد فعQ متعلقيش نفسك بحب: مريم 
  زي ما قالت طنط مش راجل



 
 بس انا بحبه: امنية 

 
انتي بتحبيه عشان انتي قافلة حياتك ومفيش فيھا حد غيرنا انا : مريم 

عارفة ان الموضوع صعب عليكي بس عايزة اقولك حتي لو اتقدم 
 رسمي وماماتك وافقت

بتخسري نفسك وھيزلك ذل C انتي متوافقيش Cن انتي كدا ھتبقي 
تتخيليه وھيسيبك ويرجع يسيبك ويرجع عشان عارف انه ھيرجع 

 يQقيكي
عارفة اوحش حاجة ان الراجل يعرف انك متقدريش تعيشي من غيره 

ھيعمل كل اللي ھو عايزه وفي اCخر يجي يستسمحك Cنه ھيبقي 
 عارف انك ھتسامحي علي طول

 
  وخبط الباب

 
  ي رقم اي حد من اھلهامنية معاك: ماما 

 
  اه معايا رقم اخوه الكبير ومامته: امنية 

 
  ھاتي رقم مامته: ماما 

 
  ليه: امنية 

 
  ھكلمھا: ماما 



 
  ھتقوليلھا ايه: امنية 

 
  ملكيش دعوة: ماما 

 
ادي الرقم يا امنية لي مامتك ھي اكبر مننا وتعرف تصرف : مريم 
  احسن

 
  حاضر الرقم اھو: امنية 

 
   مت مامت امنية مامت يونسوكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                         -٦ - 
 

  وبعد لما ماما خدت رقم مامت يونس
  بعد نص ساعة روحت انا ومريم نشوف ماما عملت ايه

 
  مالك يا ماما بتعيطي ليه ھي قالتلك حاجة ضايقتك: امنية 

 
  انا مكلمتھاشC يا امنية : ماما

 
  ملكلمتھاش ليه وبتعيطي ليه: امنية 

 
ملكلمتھاش عشان فكرت قولت لو قولتلھا ابنك مش متربي : ماما 

وبيضحك علي بنات الناس ھتقولي طب ما بنتك كمان مش محترمة 
 انھا تكلمه وتخرج معاه

  انتي كسرتيني يا امنية ومبقاش ليا عين ادافع عنك بقلب جامد
 

  اسفة سامحيني وهللا ما ھعمل كدا تانيانا : امنية 
 

طب يا طنط انا اسفة Cزم انزل اخويا تحت ان شاء هللا بكرة : مريم 
  ھاجيلكوا من بدري

 
  ربنا يكرمك يا حبيبتي معلش تعبناكي معانا: ماما 

 
  متقوليش كدا يا طنط انتي عارفة امنية زي اختي: مريم 



 
  وبعد ما مشيت مريم

 
  دخلي نامي بقالك يومين مبتناميشامنية ا: ماما 

 
  حاضر يا ماما: امنية 

 
 تعالي نامي معايا في اCوضة: ماما 

 
وهللا يا ماما مش ھكلمه خQص الموضوع خلص مينفعش اكلمه : امنية 
Qاص  

 
امنية مش بقولك كدا عشان ھتكلميه بقولك كدا عشان ھبقي قلقانة : ماما 

  عليكي
 

  ماماني يا امسمحا: امنية 
 

  المسامح ربنا: ماما 
 

ماما انا بجد مش ھعرف اعيش كدا كفاية الصدمة دي عليا مش : امنية 
  ھستحمل زعلك انتي كمان مني

 
  خايفة ارجع اثق فيكي تكسريني تاني: ماما 

 



انا اتوجعت اوي يا ماما استحالة اجرب الموضوع دا تاني انا : امنية 
  ندمت جدا عليه

 
  ھي اللي ھتخليني ارجع اثق فيكي تانيتصرفاتك : ماما 

 
مش ھعمل اي حاجة تاني من وراكي ولو عايزة تاخدي : امنية 

  الموبايل خديه والQب انا خQص مبقتش عايزاھم
 

C مش ھاخد حاجة منك الحاجة الوحيدة اللي عايزاكي تعمليھا : ماما 
 انك تغيري رقمك وتشليه من الفيس بوك

 
  حاضر يا ماما: امنية 

 
علي فكرة انا عارفة ان الفترة دي ھتبقي صعبة عليكي اوي : ماما 

  وانتي بنتي مھما غلطتي مش ھقدر اقوي عليكي
  لما تبقي عايزة تكلمي تعالي اتكلمي معايا ھتQقيني سمعاكي

 
  ربنا يخليكي ليا: امنية 

 
 وھنكمل في التغير اللي كنتي عايزة تتغيريه ماشي ؟: ماما 

 
  ر انا محتجالك جنبي اويحاض: امنية 

 
وانا جانبك بس يا امنية بجد لو خسرتي ثقتي تاني فيكي عمرھا : ماما 



  ما ھترجع
 

  عمرك ما ھتخسريھا: امنية 
 

وعلي فكرة برضو لو عايزة تنزلي شغل زي ما انتي عايزة انا : ماما 
  موافقة

 
الشغل ھستني اCول لما افوق ويبقي عندي ثقة في نفسي وانزل : امنية 

 زي ما قولتيلي
 

  ماشي يQ نامي عشان متتعبيش: ماما 
 

  حاضر: امنية 
 

  وتاني يوم
 

كنت فاكرة اني مش ھنام بسبب كتر التفكير بس استغربت اني نمت 
 بسرعة ونمت كتير جدا وكأن بقالي سنين منمتش

وجود ماما جنبي كان مطمني اوي عرفت قد ايه ھي بتحبني وبجد 
  كيلھا علي الكبيرة والصغيرةاخدت قرار اني ھح

  عمر ما في حد ھيخاف عليا قد ما ماما تخاف عليا
 

انا لسة مش قادرة استوعب الصدمة اللي انا خدتھا مش متخيلة ان 
  خQص كل حاجة خلصت موجوعة اوي من يونس



  ومصدومة فيه بس فعQ خQص ميستحقش اني ازعل عليه
 

قعد معاكي وC انتي ھتيجي تقعدي امنية مريم بره اخليھا تدخل ت: ماما 
  معانا

 
  C انا جاية اقعد معاكوا: امنية 

 
  حبيبتي عاملة ايه النھاردة: مريم 

 
  الحمد X تمام: امنية 

 
  يQ بقي عشان انا كمان عايزة اتغير ويبقي عندي ثقة في نفسي: مريم 

  يQ عشان تشجعيني اننا نتغير سوا
 

  ھنعمل ايه: امنية 
 

  الكQم اللي مامتك قالتھولك Cزم نعمله:  مريم
 

  ماشي: امنية 
 

بصي يا امنية انا عارفة ان الفترة دي ھتكون صعبة عليكي اوي : مريم 
 متمثليش انك مفيش حاجة وانتي قوية

انتي ھتبقي قوية لما تخرجي كل طاقة الحزن اللي جواكي عيطي طلعي 
  حزنك بالطريقة اللي تعجبك



ما الفترة دي تخلص متحسيش انك عندك كبت عشان بعد كدا ل
  ومطلعتيش اللي جواكي

  وتبدأي من جديد حياتك عادي خالص وC كأن في حاجة
 

نفسي ھتصعب عليا لو عيطت عشان ھو اصQ ميستھلش اني : امنية 
  اعيط عشانه

 
انتي مش بتعيطي عشانه انتي بتعيطي عشان انتي جواكي وجع : مريم 

  مش شرط بعياط الوجع دا Cزم يطلع
  شوفي اي حاجة بتطلعي فيھا اللي جواكي

 
عايزة ابدأ ادور علي شغل مش عايزة اقعد في البيت وعايزة : امنية 

  حاجة تشغلني
 

مش قولتي ھتستني لما تنمي نفسك شوية عشان تبقي جاھزة انك : مريم 
  تنزلي الشغل

 
شغل ھيكون  مش عايزة اضيع وقت انتي عارفة عقبال ما اCقي: امنية 

  عندي وقت كبير في الوقت دا ھنمي نفسي
 

  خQص وھو كذلك: مريم 
 

  طب ھدور علي شغل فيين: امنية 
 



ھسألك عمر خطيبي عشان حتي تشتغلي في مكان مضمون : مريم 
  نعرفه

 
ربنا يخليكي ليا يارب بجد مش عارفة لوC وجودك انتي وماما : امنية 

  معايا كنت ھعمل ايه
 

  بس يا ھبلة انتي اختي: مريم 
 

 طب يQ بقي عشان نبدأ في تدريبات الثقة بالنفس: امنية 
 

  ايون كدا حلو الحماس دا يQ بينا: مريم 
  ھنعمل ايه

 
  اول تمريين Cزم تطلعوا كل الطاقة السلبية اللي جواكوا: ماما 

 
  ازي نطلع كل الطاقة السلبية اللي جوانا: امنية 
وانا مكبوتة بتبقي في الQشعور بس لyسف بتضغط في احزان ج: ماما 

  علينا من غير ما نحس
الحل عشان نخرجھا انكوا تدخلوا تقعدوا مع نفسكوا في اCوضة 

  وتتخيلوا كل الناس اللي فارقوك
وكل حاجة مضيقاك ومتمنعوش نفسكوا من انكوا تعيطوا وتنفجروا 

  كمان في العياط
وبعدھا ھترتاحوا لما تنفجر الشحنات  الدموع اوقات بيكون فيھا الشفا

  المكبوتة جواكوا



 
  طب وبعد كدا ھنعمل ايه: امنية 

 
 خلينا نمشي خطوة خطوة مع بعض عشان محدش يكسل: ماما 

 
  حاضر: امنية 

 
ويوميھا بليل قعدت مع نفسي في اCوضة افتكرت سفر بابا بتفصيله 

صغيرة اوي ورغم وكأنه لسه بيسبني وبيسافر دلوقتي افتكرت مشاكل 
  انھا صغيرة لكنھا اثرت جامد فيا

وطبعا موضوع يونس كان ليه النصيب اCكبر من التفكير افتكرت كل 
حاجة زي ما تكون بتحصل قدامي حسيت اني اتنزلت عن حاجات كتير 

 اوي
اولھا ثقة ماما فيا وبدأت فعQ انھار واعييط جامد اووووووي وقد ايه 

  كل حاجةكنت موجوعة وانا بفتكر 
وكأنه شريط حياتي شغال قدام عنيا ومش عارفة اوقفه تعبت من كتر 

  العياط خQص مش قادرة افتكر حاجة تاني
ونمت من كتر التعب وكأن النوم حتي مبيرحمنيش من الشريط اللي 

شغال طول ما انا نايمة بشوف اللي بيحصل واللي حصل وكأني عيشاه 
  دلوقتي

يت علي ماما وكان وقت الفجر ماما كانت وكل شوية اقوم مفزوعة جر
  بتصلي واول لما خلصت صQه

 
  امنية في ايه مالك: ماما 



 
تعبانة اوي يا ماما انتي قولتي لو عيطت وافتكرت ھرتاح وانا : امنية 

  اتوجعت اكتر انا تعبانة اوي
 

طب تعالي يا حبيبتي بس صلي الفجر وان شاء هللا ھتبقي كويسة : ماما 
  ا تصلي نقعد نكلم شويةوبعد لم

 
وصليت الفجر وكان بقالي كتير اوي معيطش كدا وانا بصلي بس المرة 

  دي حسيت ان الدموع بتغسلني من ذنوبي
اول مرة كنت اصلي بخشوع كدا من زمان اوي تقريبا من ساعة لما 

 ارتبط بيونس مكنتش بعرف اركز في الصQه
 

  ماما انا خلصت صQه: امنية 
 

ي يا امنية دموعك مش ھتريحك علي طول انتي طبعا Cزم بص: ماما 
  تبقي تعبانة Cن الوجع كان مدفون جواكي

دلوقتي طلع علي السطح يبقي وضع طبيعي انك تتعبي بس بدل طلع 
  ھتعرفي تتداويه

زي مثQ لما يكون الجرح سطحي مجرد مطھر تحطيه عليه ومضاد 
  حيوي ليه ويومين تQتة ويبقي كويس

 
  صح:ة امني

 
ايه دا موبايلك بيرن انتي كنتي ظبطاه منبه الموبايل علي الفجر : ماما 



 وC ايه
 

C يا تري ميين بيرن دلوقتي معتقدش ان مريم ترن عليا في : امنية 
  ت داالوق
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رايحة اجيبه  اول لما سمعت التليفون وشي قلب بطريقة ملحوظة وانا
 سؤال في دماغي ١٠٠مرعوبة ليكون يونس و

  ياتري لو ھو عايز ايه وبيتصل دلوقتي ليه
  وصلت للموبايل واستغربت اكتر مكانش يونس

 
  ميين يا امنية بيكلم دلوقتي: ماما 

 
  ايه دا دا بابا: امنية 

 
  طب ردي عليه قبل ما يقفل: ماما 

 
  الو: امنية 

 
 حبيبتي عاملة ايه وحشتيني اويازيك يا : بابا 

 
  الحمد X كويسة: امنية 

 
  انا صحيتك وC ايه: بابا 

 
  C ابدا انا كنت صاحية بصلي الفجر: امنية 

 
  دعتيلي وC C يا امنية: بابا 



 
سكت ومعرفتش ارد عليه انا مستغربة اوي من طريقة كQمه ومن انه 

علي موبايل ماما وعمره ما يكلمني في الوقت دا بابا علي طول بيكلم 
 كلمني كدا

 
  امنية انتي معايا: بابا 

 
  اه معاك يا بابا.. اه : امنية 

 خير ھو في حاجة ؟؟
 

  اه فيييه انا عاملك مفجأة: بابا 
 

  جأة ايهامف...جأة امف: امنية 
 

  انا نازل مصر: بابا 
 

 ايه دا بجد انت اخدت اجازة ؟: امنية 
 

ر خQص ھستقر ومش ھسافر تاني واسيبك C انا نازل مص:بابا 
  الشركة فتحت فرع في مصر وانا طلبت نقلي ھناك وھما وفقوا

قولت Cزم انتي تعرفي اول واحدة اكيد ھتفرحي اوي حتي مامتك لسه 
  متعرفش

 
رغم ان دا اللي كنت بستناه من زمان بس مش عارفة مفرحتش اوي 



من كتر الوجع اللي  يمكن عشان خQص اتعودت علي غيابه او يمكن
 جوايا مش عارفة افرح

 
  تيجي بالسQمة ان شاء هللا: امنية 

 
  مالك يا امنية انتي مش فرحانة وC ايه: بابا 

 
  C اكيد طبعا فرحانة جدا: امنية 

 
خQص انا ھخلص الورق بأسرع طريقة عشان اجي عشان انتي : بابا 

  وحشتيني اوي
 

  ماشي: امنية 
 

  حاجة اجبھالك معاياعايزة : بابا 
 

  ربنا يخليك: امنية 
 

  ماشي يا حبيبتي خلي بالك من نفسك مع السQمة: بابا 
 

  حاضر مع السQمة: امنية 
 

  ايه يا امنية بابا قالك ايه: ماما 
 



  بابا ھينزل مصر: امنية 
 

 اجازة ؟؟: ماما 
 

  C علي طول: امنية 
 

 ايه ؟؟: ماما 
 

  تانا برضو استغرب:امنية 
 

  قوليلي قالك ايه: ماما 
 

قالي ان الشركة فتحت فرع في مصر وھو عشان خاطري طلب : امنية 
  يتنقل فيھا وكلمني انا قبلك عشان عايز يعملھالي مفجأة

 
انتي عارفة ان دا كان سبب خناقتي معاه وعشان كدا مكنتش : ماما 
  بكلمه

 
  ازي: امنية 

 
عيش معاه وھو كان قدامه فرصة انه عشان ھو كان عايز يبعتلنا ن: ماما 
 ينزل

  انا مستغربة جدا انه نازل
 



  كويس احسن ما كنا احنا نروح نعيش ھناك: امنية 
 

  انتي ليه مش فرحانة يا امنية باباكي عمل كل دا عشانك: ماما 
 

مش عارفة يمكن عشان مستغربة او مش مستوعبة انه خQص : امنية 
  ھيعيش علي طول معانا

 
  انا فرحانة اوي: ماما 

 
  ياااه للدرجادي فرحانة انه راجع: امنية 

 
  C فرحانة اكتر ان عQقتك بيه ھترجع زي اCول: ماما 

 
  وميين قالك ان عQقتي بيه ھترجع زي اCول: امنية 

 
ليه مش انتي غيابه اللي كان مضايقك اھو راجع اھو ايه بقي : ماما 

Cولاللي ھيخليكي مترجعيش معاه زي ا  
 

  عشان انا مبقتش امنية بتاعة زمان ومش فارق معايا حد: امنية 
مش معني ان قولتلك حياتك متبقاش معتمدة علي اشخاص انك : ماما 

ميبقاش فارق معاكي حد لكن اللي كنت اقصده ان حياتك تكون معتمدة 
  علي اھداف اكتر من اشخاص

احسن ليه يفضل  امنية علي فكرة باباكي عمل كل دا عشانك انتي ھو
  في السعودية



 
  ھو لسة فاكر انه سابني يعني دلوقتي: امنية 

 
  مرة كنا في ظروف مكنش ينفع يكون ھنا ١٠٠امنية قولتلك : ماما 

 
  ماشي انا داخلة انام: امنية 

 
  ماشي ابقي فكري في كQمي: ماما 

 
  حاضر: امنية 

 
حياتي كلھا  دخلت اوضتي وانا مش عارفة استوعب اي حاجة حاسة

  متلخبطة رجوع بابا بُعد يونس
منكرش اني محتاجة في الوقت دا بابا كان يبقي جنبي اوي بس فكرة 

  انه راجع ھيبقي معايا علي طول مش عارفة استوعبھا
يمكن خايفة افرح برجوعة ليسيبني ويبعد تاني انا اصQ بقيت اخاف 

  افرح بي اي حاجة في حياتي
  بقي مستنية الحزن اللي ھيجيدايما اول لما افرح ب

  معرفتش انام من كتر التفكير والصبح اول لما ماما صحيت
 

  منمتيش يا امنية: ماما 
 

  C معرفتش انام: امنية 
 



ماما انا فكرت في كQمك انا خايفة افرح برجوع بابا يسيبني : امنية 
تاني ومش بس رجوع بابا انا بخاف من اي فرح عشان بعدييه Cزم 

  ازعل وبيكون زعلي بسبب الحاجة اللي فرحت بيھا
 

  وفيين حسن ظنك بربنا: ماما 
انا عند حسن ظن عبدي بي " ربنا سبحانه وتعالي قال في حديث قدسي 

  "إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله
قربي من ربنا يا امنية ومش ھيبقي في اي وجود للخوف جواكي من 

  اي حاجة
يما جنبك ومفيش حاجة تقدر عليكي طول ما ھتبقي مطمنة ان ربنا دا

  ربنا معاكي
 

  عندك حق يا ماما: امنية 
 

  وبعد اسبوع
 

النھاردة معاد وصول بابا اCسبوع اللي فات كلوا كنت مقضياه في 
  تطبيق كQم ماما والحمد X قربت من ربنا وفعQ زي ما ماما قالتلي

رتاحة ومش خايفة من لما تقربي من ربنا ھتطمني وفعQ حاسة اني م
  حاجة وكلت لي ربنا امري وبحاول اقرب اكتر منه

  اييه بقي ھيخوفني ؟؟؟؟
اول مرة في حياتي ابقي حاسة اني زي الريشة C شايلة ھم وC زعQنة 

   وC اي حاجة



 
موضوع يونس لما بفتكره بتوجع بس برجع افكر اقول ھو مكنش خير 

  وع خلص ازي المھم انه خلصليا الحمد X انه بعد مش مھم الموض
مستغربة نفسي قوي وبدأت احب امنية كمان واكتشف فيھا حاجات 
حلوة كتير تستحق اCھتمام بجد القرب من ربنا غيرني اكتر من اي 

  حاجة تانية
 

  عاملة ايه يا امنية النھاردة: ماما 
 

  الحمد X يا ماما: امنية 
 

  ضحكتيحبيبتي ضحكت وحشتني اوي اخيرا : ماما 
 

  ربنا يخليكي ليا يارب ھو بابا ھيجي امتي بقي وحشني اوي: امنية 
 

  ايه دا انتي اللي بتقولي كدا سبحان مغير اCحوال: ماما 
 

  ايوة يا ماما انا: امنية 
انا بحب بابا اوووي وفرحانة اوووي انه جاي النھاردة بعد الساعات 

  عشان اشوفه
 

  باX انتي اتجننتي يا بتC حول وC قوة إC : ماما 
 

  C اتغيرت ونفذت كQمك وحاسة اني مرتاحة اوي وفرحانة: امنية 



 
  الحمد X يارب دايما: ماما 

 
  وبعد ساعتيين جرس الباب رن

 
  دا اكييد بابا: امنية 

 
  براااااااحة يا بنتي ھتقعي: ماما 

 
  بابا ازيك وحشتني اوي: امنية 

 
  حبيبتي وحشتييييني جداااا وانتي كمان يا: بابا 

 
  وبعد لما دخل وارتاح

 
  امنية تعالي نقعد شوية لوحدنا عايز اكلم معاكي: بابا 

 
  حاضر: امنية 

 
انا اسف يا امنية اني زمان وجعتك اني سبتك ومشيتي انا عرفت : بابا 

  من ماما ان الموضوع دا اثر فيكي جامد
  ....بس وهللا

  



 
ا انا مقدرة كل حاجة ومش زعQنة منك المھم انك متكملش يا باب: امنية 

  رجعتلي بالسQمة
 

حبيبتي ربنا يخليكي ليا يارب وان شاء هللا اعوضك عن كل : بابا 
  السنين اللي فاتت

 
  ويخليك ليا يارب: امنية 

 
  طمنيني علي اخبارك بقي: بابا 

 
  انا اتخرجت من الجامعة ودلوقتي بدور علي شغل: امنية 

 
  ايه دا بجد وعايزة تشتغلي ايه:  بابا

 
  انا تخصصي كمبيوتر ساينس مش عارفة بقي ممكن اشتغل ايه: امنية 

 
انتي بنت حQل الشركة عندنا طالبة مھندسين كمبيوتر ايه رأيك : بابا 

 تقدمي عندنا ؟
 

  بس انا عايزة لما ادخل شغل يكون بمجھودي: امنية 
 

  وحد قالك اني ھتوسطلك: بابا 
 



  اؤمال ھقدم ازي: منية ا
 

ھما اليومين دول بيعملوا انترفيوھات قدمي السي في بتاعك عادي : بابا 
  ولو اتقبلتي ھيكلموكي

 
  خQص ان شاء هللا ھجھز السي في بتاعي واقدمه: امنية 

 
  ربنا يوفقك انا فخور جدا بيكي شكلك طموحة: بابا 

 
  ربنا يخليك: امنية 

 
متقدملك عريس وكنت عايز اخد رأيك في  صحيح يا امنية: بابا 

  الموضوع دا وطبعا ليكي كل الحرية
 

  !!عريس ميين وعرفني منين: امنية 
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صحيح يا امنية متقدملك عريس وكنت عايز اخد رأيك في : بابا 
  كل الحريةالموضوع دا وطبعا ليكي 

 
  !!عريس ميين وعرفني منين: امنية 

 
  سنة وملتزم ٢٧دا ابن واحد صاحبي مھندس وعنده : بابا 

 
  طب ھو عرفني منين عشان يتقدملي: امنية 

 
ميعرفكيش عرف بس اني عندي بنت زي القمر وكلمني انكوا : بابا 

  تشوفوا بعض
 

  بس انا مبحبش الطريقة دي: امنية 
 

براحتك اللي يريحك بس انا بصراحة شايف الولد محترم خQص : بابا 
 جدا وبقول تشوفيه وبعد كدا تحكمي ولو مش عايزاه خQص

 
  طب وماما رأيھا ايه: امنية 

 
  قومي اندھيلھا خليھا تيجي تقولك رأيھا بنفسھا: بابا 

 
 ھو انت اصQ قولتلھا علي موضوع العريس دا: امنية 



 
  اكلمك اه قولتلھا قبل ما: بابا 

 
  ماما تعالي اقعدي معانا عايزاكي: امنية 

 
  خير: ماما 

 
  تعالي بس: امنية 

 
  تعالي يا ناھد امنية عايزة تعرف رأيك في موضوع العريس: بابا 

 
انا رأيي انھا تشوفه وتقعد تكلم معاه ولو ارتاحت يبقي خير : ماما 

  مرتاحتش يبقي برضو خير ونقفل الموضوع
 

  رأي ماما انتي بقي ايه رأيكوادي : بابا 
 

  مش عارفة انا اتفجأت ھصلي استخارة وھبقي ارد عليكوا: امنية 
 

  تمام يا حبيبتي ربنا يسھلك امرك: بابا 
  ومتنسيش تجھزي السي في بتاعك بسرعة

 
  يومين بالكتير ويبقي جاھز: امنية 

 
  ماشي: بابا 



 
مكن ربنا عايزني ابدأ دخلت اوضتي قعدت افكر في كQم بابا قولت ما ي

حاجة صح في حياتي ھو انا ھستني احب يعني تاني واشوف بقي حظي 
  يا اتوجع يا الموضوع يكمل

  ورجعت اقول ما انا ممكن احب من غير ما ارتبط
  طب ما ممكن العريس اللي بابا جايبوا دا احبو ويكون كويس _
_ C Cانا محتارة مش عارفة اوافق اقابله و  

  ھقوم اصلي استخارة احسن حل
 

صليت استخارة وقعدت بعدھا ادعي ربنا يقدملي اللي فيه الخير 
  وبرضو لسه محتاره

 X حاسة اني محتاجة افوق اكتر من موضوع يونس اه انا دلوقتي الحمد
  بقيت كويسة

  بس محتاجة اقفل الموضوع خالص من جوايا
واللي فيه الخير ربنا اقابل العريس وC مقابلھوش انا ھسيبھا علي ربنا 

  يقدمه
  ھكلم مريم احكيلھا علي اللي حصل واخد رأيھا

 
  الو ازيك يا مريم وحشتيني: امنية 

 
  الحمد X يا حبيبتي انتي كمان وحشتيني اوي: مريم 

  صوتك مرتاح الحمد X بقالي كتير مسمعتش صوتك مرتاح كدا
 

  اه الحمد X مرتاحة الحمد X: امنية 



 
  يارب دايما يارب: م مري

 
  عايزة اخد رأيك في حاجة: امنية 

 
  قولي: مريم 

 
دلوقتي قعدت مع بابا وقالي انه جايبلي عريس يبقي ابن صاحبه : امنية 

  وبيقولي انه حد ملتزم ومحترم جدا
C ختيار اقابله واتكلم معاه اوCوھما دلوقتي سايبنلي حرية ا  

 
  وانتي عايزة ايه: مريم 

 
مش عارفة انا شوية بقول اشوفه مش ھخسر حاجة وشوية بقول : امنية 

  استني لما افوق خالص من موضوع يونس
 

انا رأيي تشوفيه وتكلمي معاه انتي اصQ بدأتي فعليا تفوقي من : مريم 
  موضوع يونس

يعني C عمرك ھتوافقي عليه علشان تعندي مثQ في يونس او توريله 
  اللي خسركان انتي اتخطبتي وھو 

  اعتقد انه مبقاش يفرق في حياتك صح
 

  ايوة طبعا انا اقصد الفترة اللي انا عشتھا انا مش ھو: امنية 
 



بدل انتي مش ھو يبقي قابلي الولد وشوفي اللي ترتاحيله اعمليه : مريم 
  وكدا او كدا محدش ھيفرض عليكي حاجة

 
  هانا صليت استخارة وبرضو مش عارفة اعمل اي: امنية 

 
  مامتك وباباكي رأيھم ايه: مريم 

 
قالولي براحتك بس رأيھم زي رأيك اني اشوفه واتكلم معاه : امنية 

  ومش ھخسر حاجة
 

  خQص يا بنتي توكلي علي هللا: مريم 
 

نسيت اقولك كمان بابا قالي اجھز السي في بتاعي طالبين في : امنية 
  الشركة عندھم مھندسين كمبيوتر

 
طب حلو اوي حتي تبقي مع باباكي ويبقي مطمنك شوية بجد : مريم 

  احسن ما تشتغلي في مكان متعرفھوش
 

  اه الحمد X انا حاسة ان ربنا بيعوضني: امنية 
 

  الحمد X يا حبيبتي رربنا يفرح قلبك ويسعدك يارب: مريم 
 

  امييين يارب ويفرح قلبك انتي كمان: امنية 
 



سيبك تنامي عشان تتعودي علي الصحيان اميين يارب يQ انا ھ: مريم 
  بدري علشان الشغل

 
  شيفاني خQص اشتغلت دا لسه اCنترفيو: امنية 

 
  انا واثقة في ربنا ثم في قدراتك ھتنجحي ان شاء هللا: مريم 

 
  يااااااارب ماشي يا حبيبتي تصبحي علي خير: امنية 

 
  وانتي من اھله: مريم 

 
ارتياح من زمان اوي منمتش وانا مرتاحة نمت وانا عندي حاله رضا و

  كدا انا فرحانة اوي بموضوع الشغل خصوصا ان بابا ھيكون جنبي
 دا ھيبقي مطمني شوية وھيساعدني اني اخد علي الناس

 
  وتاني يوم الصبح

 
  صباح الخير يا بابا: امنية 

  صباح الخير يا ماما
 

  صباح النور يا حبيبتي: بابا وماما 
 

  يQ تعالي افطري: بابا 
 



  انا فرحانة اوي اني صحيت ولقيتك: امنية 
 

  يا حبيبتي ان شاء هللا مش ھبعد عنك تاني ابدا: بابا 
 

  ايوة بقي مين لقي احبابه نسي اصحابه: ماما 
 

 وانا اقدر برضو دا انتي ست الكل ربنا يخليكوا ليا يارب: امنية 
 

  ويخليكي لينا يارب: ماما 
 

  وبعد الفطار
 

انا فكرت في الموضوع بتاع العريس دا واخدت رأي مريم : امنية 
  وھي رأيھا زيكوا

 
  يعني ھتقابليه: بابا 

 
  ان شاء هللا: امنية 

 
خQص انا ھكلم صاحبي احدد معاه معاد في النادي عشان ميبقاش : بابا 

  في البيت وانتي تبقي واخدة راحتك اكتر ومتبقيش محرجة
 

  لي تشوفهماشي ال: امنية 
 



  استني يا حسن: ماما 
 

  ايه: بابا 
 

  امنية تعالي عايزاكي شوية: ماما 
 

  حاضر: امنية 
 

انتي متأكدة ان الموضوع ملھوش عQقة بيونس وانك عايزة : ماما 
  تقابلي دا عشان تنسي دا بي دا

 
  C يا ماما الموضوع مش كدا خالص: امنية 

 
  ي قبل ما بابا يكلم الناسماشي انا حبيت أأكد عليك: ماما 

 
يونس انتھي من حياتي وانا Cزم اشوف حياتي منكرش ان لسه : امنية 

  جوايا وجع بس عشان نفسي صعبانة عليا مش عشان لسه عايزاه
 

نفسك متصعبش عليكي خQص درس اتعلمتي منه وفترة : ماما 
  وانتھت

 
  صح كدا: امنية 

 
  خQص يا حسن كلم الراجل: ماما 



 
  كنتوا بتقولوا ايه ھاه بقي ليكوا اسرار مع بعض: بابا 

  كQم ستات بقي: امنية 
  ماما بس كانت بتطمن اني مش بقولك كدا احراج منك

 
  علي بركة هللا: بابا 

 
  وكلم بابا صاحبه واتفقوا اننا ھنتقابل بعد بكرة في النادي

 
  امتيبابا صحيح انا خQص جھزت السي في اروح اقدمه : امنية 

 
  روحي بكرة علي طول قبل ما باب التقديم يقفل: بابا 

 
 خQص ماشي ان شاء هللا ھو اCنترفيو ھيبقي برضو بكرة: امنية 

 
  اCتش ار ھيشوفوا السي في لو عجبھم ھتعملي انترفيو: بابا 

 
  يعني اروح بي لبس فورمل: امنية 

 
  اه طبعا تحبي اجي معاكي: بابا 

 
  عشان عايزة احس اكتر اني معتمدة علي نفسي C بQش: امنية 

 
  ماشي اللي يريحك: بابا 



 
وفضلت طول اليوم اجھز في لبسي واجيب اسئلة عامة عشان لو 

  اتسألت اي سؤال اعرف اجاوب عليه
  وبدأت اراجع علي حاجات الكمبيوتر اللي درستھا لحد لما نمت

 
  وتاني يوم

 
  ترفيوصباح الخير ايه جاھزة لyن: بابا 

 
  مش لما يوفقوا اCول علي السي في: امنية 

 
  وريھوني كدا: بابا 

 
  اھو: امنية 

 
  وقعد بابا يشوف السي في بتاعي

 
  ما شاء هللا حلو جدا ھيقبلوكي انا واثق: بابا 

 
  كQم بابا اداني اكتر ثقة في نفسي وطمني كتير

 
  يQ افطري وانزلي عشان متتأخريش: بابا 

 
  حاضر :امنية 



 
فطرت ولبست ونزلت وروحت الشركة كنت خايفة بس مش زي زمان 

C خوف طبيعي ان اول مرة اعمل انترفيو لكني مطمنة انه لو خير 
  ھشتغل

X ص ويبقي الحمدQلو مش خير خ  
 

  وفي الشركة
 

السQم عليكم لو سمحت انا عايزة اقدم السي في لyتش ار : امنية 
  ين كمبيوترعرفت انھم طلبين مھندس

 
طب حضرتك افضلي ارتاحي وانا ھدخلھم السي في : اCستعQمات 

  يشوفه لو اتقبل ھتعملي انترفيو النھاردة
 

  ماشي اتفضل: امنية 
 

  وبعد نص ساعة
 

اتفضلي حضرتك السي في اتقبل عندك انترفيو دلوقتي : اCستعQمات 
  جاھزة وC محتاجة وقت تجھزي

 
   جاھزةC ان شاء هللا: امنية 

 
ودخلت وعملت اCنترفيو وكان باين علي وش اCتش ار انھم معجبين 



بي اجاباتي ودا اداني ثقة اكتر حتي اCسئلة اللي معرفھاش كنت بجاوب 
  عليھا بثقة

  مستغربة اوي الثقة اللي جاتلي دي حاسة اني واحدة تانية
 

  وبعد لما خرجت من اCنترفيو لقيت مريم بتكلمني
 

  عملتي ايه طمنيني عليكي :مريم 
 

انا لسه ھخرج اھو من الشركة ولسه مخلصة انترفيو لسه : امنية 
  معرفتش نتيجتھا بس قالولي

 
  قالولك ايييييه قولي بسرعة انا قاعدة علي اعصابي من الصبح: مريم 

 
  !!!يونس: امنية 

 
  يونس ايه دلوقتي بقولك عملتي ايه: مريم 

 
  !!!!!!قدام الشركةيونس واقف : امنية 

 
  ايه عايز ايه ؟؟؟؟؟؟؟: مريم 
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اول لما شوفت يونس بقيت عمالة اقول ھو وC مش ھو وكأني نسيت 

  اصQ شكله مش مصدقة اني شوفته وفيين قدام الشركة ھنا
مريم التليفون ومشيت بسرعة عشان ھو بيراقبني وC ايه قفلت مع 

  اوقف تاكسي قبل ما يكلمني بس لyسف برضو جه واتكلم
 

  امنية ازيك عاملة ايه وحشتيني اوي: يونس 
 

عملت نفسي وC كأني سمعاه ومودية وشي الناحية التانية بدور علي 
  تاكسي اركبه

 
 امنية ردي عليا انا عارف انك زعQنة مني بس ردي عليا: يونس 

  خليني اشرحلك موقفي
 

لو سمحت امشي انا C عايزة افھم موقفك وC عايزة منك حاجة : امنية 
  تاني لو سمحت تمشي بدل ما اعملك مشكلة

 
  امنية انا لسه بحبك صدقيني: يونس 

 
  تحبني وC تكرھني دي حاجة ليك انا مليش دعوة بيھا: امنية 

 
الواقفة مع يونس ركبت وانا مش ولقيت تاكسي قدامي وكأنه انقذني من 

  متخيلة اني قويت كدا عليه ومدتلھوش فرصة حتي يكلم
  بس انا حاسة ان دا الصح ودا اللي كان Cزم يحصل



 بس ياتري ھو ايه اللي جابه عند الشركة ھو بيراقبني ؟؟
دا اول مرة انزل فيھا من البيت لوحدي من ساعة الموضوع بتاعه 

  !!!معقول يكون بيراقبني
 

  دخلت البيت وانا مزھولة من اللي حصل ومخضوضة في نفس الوقت
 

  ايه يا امنية عملتي ايه: بابا 
 

عملت انترفيو وقالولي ھيكلموني كمان اسبوع يقلولي اتقبلت : امنية 
C Cو 

 
  خير ان شاء هللا تتقبلي: بابا 

 
  ان شاء هللا: امنية 

 
  مالك يا امنية وشك مخطوف ليه: ماما 

 
  C مفيش تعالي بس ثواني اCوضة عايزاكي: امنية 

 
  انتو مبتكلموش قدامي ليه ھو في بنكوا اسرار انا معرفھاش: بابا 

 
C يا حبيبي C اسرار وC حاجة انا بس ھاخد رأيھا في حاجة : امنية 
  عندي

 



  ماشي يا حبيبتي انا بھزر معاكي حلو انك اسرارك مع مامتك: بابا 
 

  ة وماما جت وراياودخلت اCوض
 

  مالك يا امنية في ايه حصل: ماما 
 

  يونس: امنية 
 

ايه اللي خQكي تجيبي سيرته تاني مش كنا خلصنا من : ماما 
 الموضوع دا

 
  وانا خارجة من الشركة لقيته في وشي وجه كلمني: امنية 

 
  ايه ازي: ماما 

 
مرة انزل فيھا معرفش انا قولت يمكن بيراقبني عشان دي اول : امنية 

  لوحدي من ساعة الموضوع
 

  قالك ايه وانتي عملتي ايه: ماما 
 

  حكيت لي ماما كل اللي حصل بالتفصيل وعجبھا موقفي
 

لو ضايقك تاني وانتي رايحة الشركة ادخلي لي امن الشركة : ماما 
  وقوليلھم انك بنت حسن عبد المطلب وقوليلھم ان دا شخص بيضايقك



 
  يفة يعملي شوشرةانا خا: امنية 

 
متخافيش لو اتقبلتي ان شاء هللا ھيبقي مرواحك ومجيك مع : ماما 

  باباكي
 

  طب افرضي جه كلمني قدام بابا ھقول ايه لي بابا: امنية 
 

  ميقدرش طبعا يخاف: ماما 
 

  ماشي: امنية 
 

  خلصت كQم مع ماما لقيت مريم بتتصل
 

 انتي بجد شوفتي يونس: مريم 
 

  يوةا: امنية 
 

حكتلھا علي اللي حصل وحكتلھا علي كQم ماما وھي كمان كأنت مع 
  رأي ماما

 
ھو جاي يظھر دلوقتي وانا رايحة اقابل عريس بكرة بعد لما : امنية 

  رتبت نفسي انه خرج من حياتي ليه كل لما اجي افوق يظھرلي تاني
 



ايه  وC يأثر فيكي انتي خليكي علي نفس موقفك حتي لو عملك: مريم 
ھو بس بدأ يحس انه ضيعك مع ايده واللي زي دا مبيحبش حاجة تروح 

 من ايده غصب عنه
 Cمش راجل و Qلو رجعتيله ھيضيعك تاني من ايده وبعديين دا اص

متربي عشان يأثر فيكي وتفضلي علي امل انه ممكن يرجع يبقي 
  يلخبطك ليه بقي

 
  مش كدا بس حاسة ان جرحي اتفتح تاني: امنية 

 
بس اثر انك شوفتيه لكن افتكري ھو عمل اي وقوي نفسك : مريم 

وكويس انك موقفتيش تسمعي ھو عمل كدا ليه عشان اكيد كان ھيقولك 
 مبررات تضعفك

 
  الحمد X: امنية 

 
  سيبك بقي من يونس جھزتي ھتلبسي ايه بكرة ان شاء هللا: مريم 

 
ھلبس حاجة معينة  اه جھزت اللبس انا ھروح بلبسي العادي مش: امنية 
 يعني

 
كويس خليكي علي طبيعتك خالص وخروجة عادية جدا ومفيش : مريم 

  اي حاجة ان شاء هللا خير
 

  يارب: امنية 



 
يQ روحي اتغدي واعملي ماسك وC حاجة علي وشك ونامي : مريم 

  بدري عشان وشك يبقي حلو
 

  حاضر: امنية 
 

  يQ سQم: مريم 
 

  سQم: امنية 
 

بقييت اليوم عادي وقبل ما انام قعدت افكر يا تري يونس فعQ وعدي 
بيراقبني طب ھو عايز ايه مني دا حتي محاولش يكلمني علي الموبايل 

  من وقت الموضوع دا
يعني ھو ھيراقبني وميكلمنيش علي الموبايل يمكن خاف ماما تشوف 

  الموبايل وترد عليه
  برر مينفعش اني ارجعم ١٠٠بس خQص انا Cزم اقوي حتي لو قالي 

  ونمت من غير ما اCقي وC اجابة علي اCسئلة اللي في دماغي
 

  وتاني يوم
 

  امنية يQ قومي ھنتأخر: ماما 
 

  الساعة كام: امنية 
 



  ٢والمفروض نكون في النادي الساعة  ١٢الساعة : ماما 
 

  حاضر قايمة اھو: امنية 
 

  ست ونزلت مع ماما وباباوقومت وصليت استخارة قبل ما انزل ولب
 

  ايه الجمال دا يا امنية: بابا 
 

  ربنا يخليك يا بابا: امنية 
 

بصي انا عايزك تبقي علي طبيعتك خالص وC تخافي وC تكسفي : بابا 
  عادي خروجة زي اي خروجة

 
  بس انا مكسوفة جدا: امنية 

 
جة زي اي بQش مياصة البنات دي يا امنية ما باباكي قالك خرو: ماما 

  خروجة
 

  ماشي: امنية 
 

  ووصلنا النادي وصاحب بابا ھناك ھو ومراته وابنھم وقعدنا معاھم
 

  وعرفونا عليھم وبابا عرفھم عليا
 



سنة وشغال في شركة ھندسية وفعQ  ٢٧الولد اسمه محمود وعنده 
  شكلھم ناس محترمة جدا وراقية زي ما بابا قال عليھم

قاعدة وكQمي كان قليل اوي معاھم بس الولد ما كنت مكسوفة جدا وانا 
  شاء هللا اجتماعي وقعد يكلم مع بابا

شكله مثقف وعقليته متفتحة واذن العصر روحنا نصلي وبعد لما رجعنا 
 صاحب بابا طلب غدا شكله يعرف بابا من زمان اوي

بابا كان مندمج اوي من صاحبه في الكQم وماما بتكلم مراته وانا قاعدة 
  كته لقيت محمود بيكلمنيسا
 

  وانتي بقي يا امنية عايزة تعملي ايه بعد لما خلصتي دراسة: محمود 
 

انا امبارح كان عندي انترفيو في : امنية وانا مكسوفة جدا وانا بكلم 
فرع الشركة اللي بابا كان بيشتغل فيھا بس لسه ھيردوا عليا كمان 

  اسبوع
 

الشركة دي محترمة جدا وكويسة طب كويس جدا ما شاء هللا : محمود 
  ومستقبلھا حلو

 
  اه الحمد X: امنية 

 
انا بقي نفسي افتح مكتب ھندسي يبقي بتاعي بس دا طبعا : محمود 

  محتاج خبرة كبيرة قبل ما افتحه
 

  اكيد ربنا يوفقك يارب: امنية 



 
  يارب: محمود 

 
  وصلينا المغرب وروحنا واول لما روحنا

 
  امنية اCخبارايه يا : ماما 

 
ھو الولد كويس ومحترم بس انا برضو خايفة وحاسة اني : امنية 

  معرفھوش
 

ھھھھھھھه يا حبيبتي ھو حد قالك ھنخطبلك بكرة مش مطلوب : ماما 
منك موافقة دلوقتي خالص لسه ھتقعدوا مع بعض مرة واتنين وتQتة 

  تتعرفوا
 عاه وC Cبس اقصد مبدأيا يعني في قبول مبدأي انك تقعدي م

 
  اه في قبول الحمد X وبرضو ھصلي استخارة تاني: امنية 

 
  ربنا يكتبلك اللي فيه الخير يارب: بابا 

 
وفات يومين ولقيت موبايلي رقم غريب بيرن اديت الموبايل لي ماما 

  ترد وبعد لما ماما خلصت
 

 مبروووك يا حبيبتي اتقبلتي في الشركة ومن بكرة ان شاء هللا: ماما 
  ھتنزلي تدريب لي اول الشھر



 
  بجد: امنية 

 
  اه يا حبيبتي بجد مبروووووك: ماما 

 
هللا يبارك فيكي الحمد X انا حاسة ان الشغل ھيساعدني اوي في : امنية 
 حياتي

 
  مبروك يا امنية يا حبيبتي ربنا يوفقك يارب: بابا 

 
  هللا يبارك فيك يا بابا: امنية 

 
  في حد شافك وانتي في الشركة غير بتوع اCتش ارامنية انتي : بابا 

 
  C ليه: امنية 

 
في واحد اسمه يونس كلمني بيقول انه شغال في قسم الكمبيوتر في : بابا 

  الشركة عندنا وشافك يوم لما روحتي عملتي اCنترفيو
  وسأل عليكي قالولوا انك بنتي واخد الرقم وكلمني

 
  يونس: امنية 

  كلمك ؟؟؟
 

 عايز ايه ؟؟: ا مام



 
  عايز يتقدم لي امنية: بابا 

 
 ايه ؟؟؟؟؟؟: انا وماما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
                                         -١٠- 

بعد لما بابا قالي ان يونس كلمه وطلب انه يتقدملي فھمت ان يونس 
  شغال في الشركة اللي انا كنت رايحة اعمل فيھا انترفيو

  وماما نبص لي بعض مش مصدقة اللي بيحصلبدأت انا 
 

  انتي اتكلمتي مع حد تاني في الشركة يا امنية غير بتوع اCتش ار: بابا 
 

C انا روحت لبتوع اCستعQمات اديتھم السي في وھما دخلوه : امنية 
  اCتش ار وقعدت بره نص ساعة ودخلت اعمل انترفيو

 
  غريبة دي: بابا 

 
  من حدة الموضوعماما بتحاول تخفف 

 
عادي يا حسن ممكن حد شافھا اعجب بيھا من بعيد وسأل عليھا : ماما 

  انت عارف بنتك الف مين يتمناھا
 

  اه طبعا اكيد: بابا 
  طب انتي ايه رأيك يا امنية

 
  رأي في ايه ھو مش المفروض ان موضوع محمود لسه شغال: امنية 

 
ان الولد في من ناحيته قبول  اه وعلي فكرة باباه كلمني وقالي: بابا 



 وسألني عنك قولتله لسه بتصلي استخارة
 

  ربنا يقدم اللي فيه الخير: امنية 
 

  طب ويونس ارد عليه اقولوا انك مش موافقة يعني: بابا 
 

انا مقولتش مش موافقة وC قولت موافقة C علي يونس وC علي : امنية 
  محمود انا عايزة اقعد لوحدي ممكن

 
 اكيد اتفضلي:  بابا

 
ودخلت اوضتي وانا مش عارفة افكر يونس يتقدم بعد اللي عمله دا 
  طب ليه راجع دلوقتي بعد لما اتخلي عني في اكتر وقت احتاجته فيه

انا دلوقتي محطوطة قدام اختياريين ومحدش في الدنيا ھيتحمل نتيجة 
  اختياري دا غير انا وبس

 
  امنية: ماما 

 
  مانعم يا ما: امنية 

 
ايه اتخضيتي كدا ليه دا انا بقالي ساعة واقفة جنبك انتي :ماما 

  محستيش
 

 C محستش:امنية 



  شوفتي يا ماما اللي حصل
 

  اه وانتي بتفكري في ايه: ماما 
 

  معرفش يا ماما خايفة احن لي يونس تاني واختاره: امنية 
 

  اCختيار ليكي بس انا رأيي بQش يونس تاني: ماما 
 

  ليه يا ماما: امنية 
 

  فكري براحتك وبعديين ھبقي اقولك رأيي: ماما 
 

  وفجأة الموبايل رن
 

  ماما دا يونس: امنية 
 

  اكيد ھيقولك مبررات انه سابك ويحاول يضعفك عشان توافقي: ماما 
 

 ارد ؟؟: امنية 
 

عايزة تردي ردي بس حطي في دماغك قبل ما تردي ان ھو : ماما 
  يضعفك متمعلھوش يا امنية اللي ھو عايزهبيكلم يبرر و

 
  عايزة اشوفه ھيقول ايه: امنية 



 
  خQص ھقعد جنبك وردي: ماما 

 
  ماشي: امنية 

 
  الو: يونس 

 
  ايوة: امنية 

 
لو سمحتي يا امنية انا عايزة اتكلم معاكي ضروري لو سمحتي : يونس 

  متقفليش
 

  اللي عندك لو كنت ھقفل مكنتش رديت اتفضل قول: امنية 
 

  ....امنية انا بحبك وعمري ما حبيت حد قد: يونس 
 

لو سمحت قبل ما تكمل كQمك يبقي من غير الكQم دا انت مش : امنية 
  من حقك تقولھولي يا تكلم من غيره يا اما ھقفل

 
  خQص حاضر: يونس 

بس اللي انا بتصل اقولھولك اني لما مجتش تاني يوم لما مامتك شفتنا 
  بسبب ان انا حسيت ان شغلي وقتھا ميكفيش اني اصرف عليكيكان 

وانك ھتتعبي اوي في حياتك معايا لو كملتي عشان كدا مجتش كنت 
  عايز ادخل بيتك وانا مستوايا احسن من كدا



وعشان كدا من تاني يوم دورت علي شغل احسن وكل الوقت دا كنت 
اللي بشتغل  بدور علي شغل لحد لما واحد صاحبي شغال في الشركة

 فيھا دلوقتي
قالي انھم محتاجين مھندسين كمبيوتر رحت قدمت واتقبلت واول لما 

  اتقبلت قولت ھاجي اتقدملك رسمي علي طول
 

اه عشان تتقدم بمستوي احسن تتخلي عني في اكتر يوم كان : امنية 
  المفروض تبقي جنبي فيه

 
ر خوفي انا عارف اني اتصرفت بغباء بس دا كان من كت: يونس 

  عليكي انا مش عايز اتعبك وعايزك اعيشك في نفس مستواكي
 

كان ممكن تيجي تشرح كل ظروفك دي لي ماما وھي مكنتش : امنية 
  عايزاك تيجي تخطب ھي بس كانت بتثبتلي انك مجرد واحد بيتسلي

 
انا لو كنت بتسلي مكنتش كلمت باباكي علي طول تاني كنت : يونس 

اط صدقيني انا غلطت وندمان اوي علي اللي حاولت ارجع ليكي ارتب
 انا عملته

  بس من كتر الضغط اللي كنت فيه مقدرتش اجي
 

  خلصت كQمك: امنية 
 

  اه: يونس 
 



  ماشي انا ھقفل: امنية 
 

  طب انتي رأيك ايه في الكQم: يونس 
 

  رأيي ھتعرفه لما بابا يرد عليك مش انت كلمته ھو خد الرد منه: امنية 
 

انتي قويتي عليا كدا ليه يا امنية انتي عمرك ما قلبك كان قاسي :  يونس
  كدا انا غلطت وبطلب منك تسامحيني

 
  لو سمحت الكQم خلص ورأيي ھتعرفه من بابا: امنية 

 
ماشي وانا بتمني انك تكوني ليا ومش عايز في الدنيا حد : يونس 
  غيرك

 
  يQ سQم: امنية 

 
كتر ومش عارفة افكر اوافق علي يونس وھو قفلت وانا محتارة اكتر وا

  فعQ ممكن يكون كان غصب عنه وغلطة وخQص مش ھتكرر
ما ھو ممكن يكون بيضحك عليا وانا اصدق تاني ومن تاني يسيبني  _

 ويبعني
لو كان بيضحك عليا كان جه كلمني انه يرتبط بيا مش انه يكلم بابا  _

  علي طول
  ساعدنيانا مش عارفة اعمل ايه يارب  _
 



مش عايزة اعرف قالك ايه بس ھقولك كQم خليه في دماغك : ماما 
  وانتي بتفكري

مرة خصوصا لو رجعلك  ١٠٠اللي كسرك يا امنية ممكن يكسرك  _
  بعد لما كسرك

عشان ھيبقي عارف انك خQص مبتستغنيش عنه ھيبقي عارف انه 
  مھما عمل فيكي

  ل كل اللي عايزهھيجي ينزلك دمعتين وتسامحيه وخQص ويعم
وصدقيني حتي لو اتجوزتوا الشرخ دا ھيفضل بنكوا طول العمر وانتي 

  عمرك ما ھتأمنيله ودايما وانتي معاه ھتبقي خايفة يسيبك
انتي باباكي لما سافر شوفي قعدتي كام سنة مضايقة انه سابك ورغم انه 

  كان ليه ظروف مبالك بقي اللي المفروض ھتكملي معاه حياتك
اتخلي عنك يا امنية في اكتر وقت كان المفروض يبقي جنبك فيه  يونس

  تفتكري دا واحد قد المسئولية
  تفتكري دا ممكن تشيليه مسئوليتك ومسئولية وCدك
  فكري كويس يا امنية ومحدش ليه دخل في اختيارك

  حتي لو كان اختيارك ھو
 

  حاضر: امنية 
 

لوحدي واصلي استخارة ھكلم مريم اعرف ايه رأيھا وبعديين افكر 
  واخد قرار

 
  الو ازيك يا مريم وحشتيني اوي:امنية 

 



  وانتي كمان وحشتيني جدا: مريم 
  عندي ليكي مفجأأاة كنت لسة ھكلمك

 
  خييير: امنية 

 
  فرحي اتحدد ان شاء هللا كمان شھر بالظبط: مريم 

 
 يا حبيبتي مبروك الف مبروك فرحتيني اوي: امنية 

 
عقبال ما افرح بيكي كدا قريب يارب وتيجي فرحي وانتي : مريم 

  مخطوبة ان شاء هللا
 

  يارب ان شاء هللا: امنية 
 

  ايه في اخبار جديدة في موضوع محمود: مريم 
 

  باباه بيقول انه حاسس بقبول ناحيتي: امنية 
 

  طب وانتي: مريم 
 

  يونس كلم بابا طلب ايدي يا مريم: امنية 
 

  ي ازيبتھزر: مريم 
 



 وحكيت لي مريم كل حاجة حصلت ومكالمة يونس وكQم ماما
 

مش عارفة افكر حاسة اني متلخبطة جامد بصي رغم اني : امنية 
  معرفش لسه محمود اوي بس مطمناله اكتر من يونس

وفي نفس الوقت بقول يمكن يونس كان فعQ كان في ضغط وخQص 
  موقف وعدي

 
لمتني حاجة ليه ابدأ في عQقة كان كلھا بصي يا امنية الدنيا ع: مريم 

  مشاكل وفي كسر حصل بين الطرفيين
  لما ممكن ابدأ عQقة سليمة مفيھاش وC شرخ وC كسر

 
  طب ما برضو اللي مكسرنيش ممكن يجي يوم ويكسرني: امنية 

 
علي اCقل مش ھتكسري بنفس الطريقة Cنك ھتكوني اتعلمتي : مريم 

  من اللي حصل قبل كدا
لكن الغباء اننا نكسر كذا مرة بنفس الطريقة واننا ندي لنفس الشخص 

  الثقة مرتين
 

  عندك حق: امنية 
 

  ھتعملي ايه دلوقتي: مريم 
 

  ھقوم اصلي استخارة واللي فيه الخير ربنا يقدمه: امنية 
 



  ماشي يا حبيبتي ربنا يريح قلبك: مريم 
 

  يارب: امنية 
 

  سQم: مريم 
 

  سQم: امنية 
 

قعدت افكر في كل الكQم وصليت استخارة كل لما افكر في يونس احس 
  ان في حواجز كتير بنا وبحس اني مخنوقة وخايفة منه جدا

قعدت يومين بفكر في كل حاجة وفي حياتي بعد لما اتغيرت حسيت اني 
  لو رجعت لي يونس ھبقي خسرت نفسي

ان اول لما يونس واتنازلت عن كل حاجة اتغيرت فيھا انا عارفة 
  ھيحس انه ھيمتلكني ھيكسرني تاني

طب ليه ارجع لي نقطة البداية تاني وانا ربنا اداني فرصة اني ابدأ من 
  جديد

 
  بابا ماما: امنية 

 
  خير يا امنية: بابا 

 
  ايه يا امنية في ايه: ماما 

 
 انا قررت اني ھقابل محمود تاني ان شاء هللا واقعد معاه مرة: امنية 



  واتنين وتQتة لحد لما ارتاح واطمن ليه
  وموضوع يونس ياريت يا بابا تقفله انا مش عايزاه

 
  انتي متأكدة من قرارك: ماما 

 
انا عمري ما كنت متأكدة من قرار في حياتي قد ما انا متأكدة : امنية 

  من القرار دا
 

  ربنا يقدملك اللي فيه الخير: بابا 
عازمنا علي الغدا عندھم بس انا قولتله  صاحبي كلمني امبارح وكان

  انك مشغولة شوية
  عشان مكنتش عايز اضغطك في التفكير

 
C كلمه خQص الحمد X انا مش مشغولة وC مضغوطة من : امنية 

  التفكير
وبجد شكرا ان محدش فيكوا فرض عليا حاجة وخلتوني اخد قراري 

  بنفسي
 

تختاري حد طول عمرك ھتبقي Cن لو كنا فرضنا عليكي انك : ماما 
  تعبانة معاه حتي لو ھو مQك

 
  ربنا يخليكوا: امنية 

 
بابا رفض يونس وحسيت براحة كبيرة اوي بعدھا حسيت ان دلوقتي 



  بجد اقدر اقول اني اتغيرت
  يونس حاول يكلمني كتير بس طبعا مكنتش برد وغيرت رقمي خالص

 
طلب من بابا انه يخطبني اخدت مرات وبعدھا  ٣اما بقي محمود اتقابلنا 

  وقت في التفكير رغم اني كنت مرتاحة
  بس مكنتش عايزة اتسرع في قرار حياه ووافقت علي محمود واتخطبنا
وبعد ما اتخطبنا حسيت انه ھدية ربنا ليا وان دا تعويض ربنا ليا عن 

  كل حاجة حصلت
لحمد X محمود حنين جدا انسان مثقف ومتدين قربني من ربنا جامد وا

  اني فعQ اتخطبتله
خطوبتي لي محمود ساعدتني كتير اوي اتغير خصوصا انه كان دايما 

 بيشجعني اني ابقي احسن
  واحقق ذاتي وابقي انسانة ناجحة في شغلي وفي حياتي وفي كل حاجة

واكتر حاجة بجد مفرحاني معاه ھي ان انا ليا كيان مستقل وھو ليه 
ا مرتبطين يبقي من حقي ان انا اتحكم كيان مستقل مش معني ان احن

  فيه
 واخليه يتغير علي مزاجي وC من حقه انه يخليني اتغير علي مزاجه

بنا شئ مشترك اللي ھو ارتباطنا بس ارتباطنا C يعني قيد او سجن حد 
  فينا

ورغم اني كنت دايما بقول مش ھتجوز صالونات وھتجوز عن حب 
انا كنت بفكر كلھا وسائل  وبس بس لقيت ان الموضوع مش زي ما
  تعارف وربنا وحده اللي يعلم النصيب فين

بس ھي نقطة اھم حاجة في الجواز سواء صالونات او حب وھي 
التفاھم واCحترام بين الطرفين قبل الحب كمان و مش معني اني بحب 



اتنازل عن اCحترام و التفاھم Cنھم ھما عواميد الحياه الزوجية اللي 
  اي بيت بيقوم عليھا

 
مريم اتجوزت وروحت فرحھا انا ومحمود ودا كان اول فرح نحضره 

  سوا كانت عروسة زي القمر
 

والمفجأة اني بشتغل في نفس المكتب اللي يونس بيشتغل فيه ودا كان 
 اكبر تحدي لنفسي انه مبقاش يفرق معايا خالص

Cني ببساطة قبل ما اتخطب لي محمود اتأكدت ان يونس كان غلطة 
 لي قد ما ندمت اني غلطتھا علي قد ما اتعلمتھا منھاع

بس بعدھا بقي زيه زي اي حد بالنسبالي والشغل دا كان فرصة كبيرة 
 اوي اكبر فيھا ومستقبله حلو

  ومكنتش مستعدة اخسر حاجة تاني بسبب يونس
 

  اخر حاجة عايزين تعرفوا انا اتغيرت كدا ازي
 

Xاول حاجة استعنت با  
  خدت قرار اني ھتغير وكان عندي عزيمة وإراة اني اتغيرثاني حاجة ا

ثالث حاجة اني اتغيرت علشان امنية امنية وبس مش عشان اي حد 
 تاني

Cني اتعلمت اني لو اتغيرت عشان خاطر حد اول لما يروح ھرجع زي 
  اCول ويمكن اوحش

  



 
  اما بقي عن ثقتي بالناس

ربنا وتثقي في نفسك عمرك  فعQ زي ما ماما قالتلي اول لما تقربي من
  ما ھتخافي من الناس

Cن ببساطة محدش يقدر يعملي حاجة طول ما انا معايا ربنا وعندي ثقة 
  في نفسي ان حتي لو عمل

  حاجة ھعرف اخد حقي كويس جدا
 

X دلوقتي بس اقدر اقول اني مبقاش عندي ازمة ثقة والحمد 
 
 

  
 

 بحمد هللا وفضله تمت                                                


