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قصة كل يوم !.... 
 تأثير التواصل على العالقات





1 آدم وحنين : من المجني عليه

آدم وحنين .....................
ــة بتتكــرر فــي مصــر فــي آخــر 10 ســنين  250 مــرة  حكاي
فــي اليــوم. اتنيــن شــباب مكملــوش التالتيــن  مــن 
قاضــي  قــدام  متوســطتين  عيلتيــن  مــن  عمرهــم 

محكمــة األســرة واقفيــن
روايــة تتلخــص فــي كام كلمــة: حــب .... ارتبــاط .... 

جــواز ..... مســئوليات .... مشــاكل .... طــالق.
فــي  مختلفــة  قصــص  الروايــة  أطــراف  بيــن  ومــا   
معظــم  المضمــون  فــي  متشــابهة  الشــكل 
جــواز  أولــى  فــى ســنه  الزوجيــه وخاصــة  الخالفــات 

الغالــب. فــى  التاليــة  لألســباب  بتكــون 

1.عــدم القــدرة علــي التكيــف مــع طبيعــة االختــالف 
بيــن الجنســين  

2.فقدان لغة الحوار. 
3.تدخل الغير في العالقة الزوجية.

4.المشاكل االقتصادية وضغوط الحياة.
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بــس فــي الحقيقــة اللــي بيحــرك كل األســباب دي هــي »عــدم القــدرة علــى التواصــل الجيــد مــا بيــن الطرفيــن« كل 
طــرف مبيســمعش غيــر لنفســه، كل طــرف مــش مقتنــع غيــر برأيــه، كل طــرف متأكــد أن هــو المجنــي عليــه، كل طــرف 
ــة .....  ــن وأمني ــا ...... آدم وحني ــة كل بيــت وملخــص حكايتن ــي.... ده ملخــص حكاي مــش قــادر يتكيــف مــع الطــرف الثان

وميــن أمنيــة؟؟!!! 

                  أمنيــة هــي أجمــل أمنيــة يتمناهــا أي أب وأي أم وهــي دايمــا المجنــي 
عليهــا الوحيــدة  هــي دايمــا الشــماعة اللــي بيبنــي عليهــا األب أواألم ســبب 
تعاســتهم .... فهــي الســبب الوحيــد الســتمرار ارتباطهــم علــى وضعهــم 
المأســاوي. أو هــي الســبب الوحيــد أنهــم عاوزيــن ينفصلــوا علشــان البنــت 
متتربــاش فــي بيئــة كلهــا خالفــات. أمنيــة هي النتيجــة الطبيعية لقصة الحب 
وبيحاولــوا  الكليــة  فــي  ابتــدت  اللــي 

ينهوهــا فــي محكمــة األســرة.

المحكمة:

الحكاية بداية نهايتها في محكمة األسرة 

باباهــا ومامتهــا  أمنيــة وداخليــن غرفــة المحكمــة، وكان معاهــا  حنيــن شــايلة 
ــكار. وطبعــا مــع آدم  ــة ان ــى طــول دخــل آدم وهــو فــي حال والمحامــي. ووراهــا عل

جــت مامتــه وبابــاه واألســتاذ حكيــم عــم ادم الكبيــر ومحاميــه فــي نفــس الوقــت.



3 القاضي بدأ الجلسة 

الصدمة

 حنين:
 ابتــدت تتكلــم وكأنهــا بركان 
اللــي  كل  وبيطلــع  انفجــر 
جــواه.... وابتــدت كالمهــا انــا 
مــش عــاوزة بنتــي تتربــى فــي 
بيــت كلــه مشــاكل. يــا فنــدم 
أنــا وآدم بنحــب بعــض مــن 

ــام الكليــة. أي
 أنــا اللــي وقفــت جنبــه لغايــة 
الكليــة.  يخلــص  قــدر  مــا 
وأنــا اللــي خليــت بابــا ومامــا 
الرغــم  علــى  عليــه  يوافقــوا 
أنــه أقــل واحــد فــي اللــي كانــوا متقدمنلــى. وأنــا اللــي ســاعدته 
انــه يالقــي شــغل فــي شــركة كبيــرة بعــد مــا خلــص جيــش. 
ومــش بــس كــده أنــا اللــي شــايلة البنــت والبيــت وشــاياله 
بنفســه  مبيهتمــش  بالبيــت.  اهتمامــه  وقلــة  بعشــوائيته 
ــا فنــدم مبيقــدرش  وبيطالبنــي أكــون علــى ســنجة عشــرة. ي
أي حاجــة بعملهــا ولــو حتــى بكلمــة شــكرا. لســانه حلــو مــع 
ــا. عصبــي جــدا ودايمــا فالبيــت بيزعــق  النــاس كلهــا إال معاي
علــى الصغيــرة قبــل الكبيــرة. مبيراعيــش غيــر شــغله وبــس 
يرجــع يتغــدى وينــزل شــغله التانــي ولمــا يرجــع الزم أكــون 
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يزعــق  يــا  كــده  يــا  جاهزالــه 
علــى  يــوم  وكل  ويتخانــق 
نفــس المنــوال. وهنــا التفــت 
القاضــي آلدم وقالــه إيــه رأيــك 
فــي كالم األســتاذة حنيــن..... 

آدم واضح عليه عالمات  
الذهول وكأنه أول مرة 
بيشوف حنين وبيقول 
لنفسه ..... أنا ؟؟!!!!!!   

استجمع آدم أعصابه وبدأ يتكلم

آدم :
حنيــن  دي   .... دي؟؟!!!  ميــن   .... حنيــن  مــش  دي  فنــدم  يــا 
بلســان مامتهــا . دي مــش حنيــن اللــي حبيتهــا  مــن أول مــا 
عينــي شــافتها واحنــا فــي أول ســنة واحنــا مســتنيين بــاب 
المــدرج يفتــح..... كانــت واقفــة جانبــي بشــعرها المربــوط 
وكأنهــا  وإصــرار  جديــة  كلهــا  مالمحهــا  وكل  حصــان  ديــل 
بتســتعد لمعركــة حربيــة. مكنتــش عــاوز أدخــل الكليــة دي 
بــس كان إصــرار والــدي علشــان مبقــاش أقــل مــن حــد فــي 
عيلتــي. بــس أول مــا شــوفت حنيــن كل حاجــة اتغيــرت.... 
مكنتــش  آه   ... المحاضــرات  أحضــر  بقيــت  الكليــة  حبيــت 
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 بــس علــى الرغــم مــن كل ده ارتبطنــا ببعــض .... وبفــرح متوســط 
كانــت بدايــة تحقيــق الحلــم اللــي ربنــا اكرمنــا مــن بعديــه ببنــت زي 

القمــر، أمنيــة. معرفــش إيــه اللــي حصــل بعديهــا .........

وهنــا القاضــي رفــع الجلســة للمداولــة، وطلــب مــن كل عيلــة اختيــار 
حكــم علشــان يحكمــوا بيــن آدم وحنيــن علــى أن يؤجــل النظــر فــي 

الجلســة بعــد شــهر مــن اآلن.
 آدم اختــار عمــه الكبيــر الرجــل الحكيــم والمحامــي وحنيــن اختــارت 
ــى  ــن مــن المحكمــة وكل حــد فيهــم روح عل والدهــا. وخــرج آدم وحني
بيــت عيلتــه علــى أن تجتمــع لجنــة الحكمــاء تانــي يــوم فــي بيــت آدم 

وحنيــن.

ــر وجهــة نظــري .... فضلــت  ــي أغي ــر فــي حنيــن بــس بجــد خليتن بركــز غي
بالشــكل ده لمــدة تــرم كامــل بحبهــا مــن بعيــد لغايــة مــا لقيــت القــدر 

بيجيبهــا فــي طريقــي .....
 وابتدينــا الحلــم وســاعدتني كتيــر لغايــة مــا اتخرجنــا وكل يــوم حبنــا يكبــر 
وحلمنــا بيكبــر معــاه واتقدمــت علشــان اخطبهــا قبــل مــا ادخــل الجيــش 
وبعــد محــاوالت كثيــرة مــع والدتــي اللــي كانــت رافضــة فكــرة انــي اتجــوز 
االرتبــاط  علــى  إصــراري  قــدام  وافقــت  انهــا  إال  العيلــة  بــرا  مــن  حــد 

بحنيــن.... 

وكانــت البدايــة عندهــم فالبيــت لمــا والدهــا رفضنــي بحجــة انــي مــن 
عيلــة متوســطة، علــى الرغــم مــن انهــم برضــو مــن عيلــة متوســطة.... 
والســبب الرئيســي ان والدتهــا كانــت عاوزاهــا تتجــوز مــن واحــد مســتريح 

علشــان متتعبــش .......



6 مراجعة الذات:
 آدم: ساب عيلته واتحرك وهو مذهول من الكالم اللي قالته حنين .... بس هل هي عندها حق؟  وال هو كالم مامتها 

زي ما قال للقاضي؟ 
 قعد يفكر وهو سايق ويفتكر المواقف هو بيحب  حنين وميقدرش على بعادها .... بس برضه علشان هي توصل 

للدرجة دي أكيد في حاجة غلط كبيرة حصلت .... مفيش دخان من غير نار.... بس هو حبه ليها أكبر من 
أي حاجة تانية فاستحالة يعمل حاجة تزعلها. 

وا فتكــر كام مــرة كان بيرجــع البيــت متأخــر 	 
كانــت  ولمــا  لحنيــن  يقــول  مــا  غيــر  مــن 

طالــع  انــا  وزعيــق  بعصبيــة  يقــول  تســأله 
افــك  لمــا  يعنــي  ايــه   .. الشــغل  فــي  عينــي 

نفسي مع صحابي شوية 
 و كام مــرة كان بيطنشــها وهــي بتحكيلــه عــن يومهــا ازاي كان 	 

صعــب أو ازاي كان عندهــا مشــاكل فــي الشــغل. 
وكام مرة فضل صحابه عليها وطلبات اهله. 	 
وكام مرة صغر عقله وعاند معاها في حاجات تافهة. 	 
قــدام 	  احرجتهــا  الطفوليــة  وطريقتــه  غيرتــه  كانــت  مــرة  وكام 

اصحابهــا وكان بيقلــب الخروجــة الــي مســتنياها بفــارغ الصبــر ليــوم 
نكــد بــس عشــان معملتــش الــي هــوا عــاوزه  او لبســت فســتان 
طريقــة  فــي  شــكر  او  مدحهــا  صحابــه  مــن  اوحــد  عاجبــه  مــش 

كالمهــا او افكارهــا 
وكام ومرة وكام مرة ؟؟؟؟ اإلجابات كانت كتير طبعا.	 

????



7 طــب ليــه كنــت بعمــل كــدا؟؟  ســؤال فضــل يــدور فــي دماغــه لغايــة مــا وصــل  للقهــوة اللــي كان متعــود يقعــد فيهــا 
علشــان يهــرب مــن ضغــوط العيشــة وطلــب فنجــان القهــوة المظبوطــة علشــان يعــرف يفكــر.....

وابتــدئ يســرح فــي موبيلــه وقعــد يقلــب فاألخبــار علــى الجريــدة اإللكترونيــة لغايــة مــا لمــح مقــال عــن تأثيــر التواصــل 
علــى العالقــات الزوجيــة... وكانــت المقالــة بتتكلــم عــن ادراك الــذات والرضــا وانــك ازاى تقــدر قيمــة نفســك وان دا الزم 

يتم  بطريقة تخلي اآلخر  يشعر بالرضا عن نفسه وعن إنجازاته ..... 

وهنــا افتكــر آدم أنــه فعــال مكنــش بيحــاول يظهــر لحنيــن 
مــدى امتنانــه لمجهودهــا فالبيــت أو دورهــا فــي تربيــة أمنية 

ألنه كان فاكر انها حاسة بحبه ليها و ان دا كفاية.... 	 
وكمــان إلنــه كان كل مــا يحــاول يشــكرها كانــت دايمــا 	 

بتصــده وبتقلــب بخناقــة وطبعــا بيبقــى مســتغرب مــن 
زعلهــا وخناقهــا وكان بيقــول لنفســه ال كــده عاجــب وال 

كــده عاجــب .... 

لغايــة مــا وصلــت لدرجــة انــه مبقــاش يشــكرها، مــا هــو كــده 
كــده هنتخانــق ... آنــا اختــرت الحــل اللــي افتكرتــه مبيجبــش 
مشــاكل الن دماغــي مــش ناقصــة ..مــش حيبقــى الشــغل 
والبيــت كمــان، بــس واضــح انــه دخلنــي فــي مشــاكل أكبــر ... 
ســوء  يمكــن   مشــاعرنا  عــن  بيهــا  بنعبــر  اللــي  الطريقــة 
بالــكالم أو بالحــركات. فــكان الزم  تفاهــم وده ســواء كان 



8 يفهــم أن طريقتــه فــى التعبيــر عــن شــكره ممكــن يكــون فيهــا خطــأ فالهديــة لوحدهــا مــش كفايــة ....والشــكر 
لوحــده برضــه مــش كفايــه ......وهنــا بــس ابتــدى آدم يهــدى ويعــرف انــه: 

1. الزم يدور جواه على حل لمشاكله 
2. وان عنده مشكلة في توصيل رسايله المختلفة لحنين 

3. وانه الزم يستشير أهل الحكمة والخبرة علشان يعرف يحل إزاي مشكالته لو عاوز فعال يحافظ على حب عمره.
وبعــد تفكيــر كتيــر تعــب وقــرر انــه هيــروح علــى بيتــه وهــو نــاوي انــه يشــوف طريقــة تصلــح الــي اتكســر ويحــارب اي حاجــة  

ممكــن تهــد بيتــه وتبعــده عــن مراتــه الــي بيحبهــا او تــاذي بنتــه اللــى معرفــش قيمــة لنفســه وال لحياتــه اال بعــد ماجــت 
للدنيــا . وفــي غرفــة بنتــه نــام وفــي حضنــه صورتهــم  همــا التالتــة وقــال لنفســه تبــات نــار تصبــح رمــاد .



9 حنيــن : طبعــا وهــي مروحــة فــي طريقهــا ســرحانة فــي إيــه اللــي خلــى الموضــوع 
يوصــل لكــده ... هــي لســه بتحــب آدم وكمــان هــو لســه بيحبها، وطبعــا والدتها 
وهــي فــي وســط ده كلــه ماســكة ودانهــا وبتبكتهــا علــى حالهــا .... أنــا قولتلــك 
خــدي واحــد مســتريح يريحــك بــس انتــي اللــى فقريــة ..  مكونتــش عاوزاكــي 
تكونــي زيــي .... وطبعــا األب عامــل مــش ســامع علشــان بيالعــب اللــي أغلــى 

مــن الِولــد.. ولــد الولــد ..  بيلعــب مــع أمنيــة طــول الطريــق. 

حنيــن فــي وســط كل الدوشــة دي هــي مــش ســامعة وقعــدت هــي كمــان 
تفتكــر ايــه الــي حصــل الدم مــن حبيــب القلــب الرومانســي الــي مكانــش بينــام 
قبــل مايبوســني ..  ويطمــن عليــا .. ولمــا بيســافر كان يبعتلــي قــد ايــه هــو 

بيحنلــي ومشــتاق لــي ومــش عــارف ينــام مــن غيــر مــا يحضنــي .. 
هل ممكن اكون انا السبب؟؟؟؟؟!!!

وبدات تفتكر اد ايه كانت دايما تنتقده قدام الناس ..  
وازاي كانت بتفكره انها فضلته عن ابن خالتها الغني الي عايش في الكويت بقاله سنين .. 

و انها رضيت تعيش معاه في شقة صغيرة وايجار كمان ... 
و كانت بتقارنه باصحابه الناجحين ومحسساه انه مقصر في حقها هي وامنية...  

و انها بعد امنية ما جت للدنيا اهتمامها كله راحلها ونسيت نفسها ...  
وكانت على طول عصبية معاه ومهما عمل هو على طول غلطان ومقصر .... 

و كانــت بتقلــل مــن اهتماماتــه وانــه ســاعات بيبقــى تافــه لمــا بيقعــد هــو وصحابــه يلعبــو Playstation او يتفرجــو علــى 
كــرة القــدم 

ومن غير ما تحس وصلت حياتهم لكدا.
وبعد ما وصلت حنين بيت أهلها  وعلى انفراد ابوها أتكلم معاها 



10 االب : يمكــن انــا متكلمتــش قبــل كــده وســايبك تعملــي اللــي فــي دماغــك... بــس بمــا انــك اخترتينــي حكــم عنــك فــالزم 
أقولــك الكلمتيــن اللــي فــي نفســي مــن زمــان.... أي راجــل يابنتــي عامــل زي الطفــل الصغيــر تكســبيه بكلمــة مــن القلــب، 
خلــي عنــدك ذكاء عاطفــي  .... آدم راجــل طيــب وابــن حــالل عمــره مــا غلــط فيكــي وال مــد إيــده عليكــي وعمــره مــا منعــك 

انــك تعملــي حاجــة انتــي عاوزاهــا وال عمــره قالــك أل علــى حاجــة انتــى طالباهــا .... 

وانت عمرك ما شجعتيه بإيجابية.... 

ردت حنين بتلقائية » إزاي يا بابا  ... أنا اللي وصلته للي هو فيه« .... 

هنــا رد األب بأكثــر تلقائيــة » ده كالم أمــك .... إنــت دايمــا موصاللــه 
االحســاس بأنــه مبيعرفــش يعمــل حاجــة وانــه دايمــا بيفكــر غلــط 
أو مبيعرفــش يفكــر، ودايمــا محسســاه انــك بتزقيــه مــش وراه 

بتســنديه« ... 

ردت حنين » وهي تفرق؟؟!!!« .... 

رد األب »طبعــا تفــرق كتييييــر النــك لمــا تزقيــه فانتــي بتشــكلي 
ضغــط زيــادة عليــه فدايمــا بيكــون عنــده احســاس انــه مقصــر فــي 
حقــك وحــق أمنيــة أمــا لمــا تكونــي بتســانديه فإنتــي فــي الحالــة دي 
بتســاعديه .. وبتخففــى الضغــوط مــن عليــه .. ودايمــا ميحســش 
انــك عــبء زيــادة بالعكــس يحــس أنــك الصــدر الحنيــن اللــي بيفــرغ 
عليــه همومــه وحيالقــي اللــي يشــجعه .. مــش أنــه واقــف لوحــده 

قــدام العالــم بمــا فيهــم أنتــى .... تفــرق كتيــر يــا بنتــي ....
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األوالنية هتالقيه بيهرب منك  ومن تأنيبك ليه  

أما التانية فعلى طول هيكون سره معاكي وراحته بين إيديكي ... 

الزم يكــون عنــدك يــا بنتــي ذكاء عاطفــي ) الــذكاء العاطفــى:  يبــدأ بمعرفــة طبيعــة المشــاعر و تحديدهــا .. فنعــرف ايــه 
اللــي بيزعلنــا و ايــه اللــي بيفرحنــا و ايــه بيغضبنــا ... الــخ .. وبعــد مــا نعــرف طبيعــة المشــاعر .. الزم نعــرف ازاى نســيطر 
علــى المشــاعر دى ونتحكــم فيهــا و نوجههــا بشــكل إيجابــي يبنــي العالقــات مــش يهدهــا  ....( الزم تعرفــي امتــى 
تعتــذري ... فاكــرة لمــا تعبــت أمنيــة وجــري هــو بيهــا للدكتــور ولمــا رجــع مرضيتيــش تبصــي فالروشــتة وزعقتيلــه قدامنــا 
إنــه مبيخفــش علــى بنتــه وموديهــا لدكتــور أي كالم، ده ألنــه مودهــاش للدكتــور اللــي أمــك قالــت عليــه، ومهدالكيــش 
بــال غيــر لمــا أخدتوهــا للدكتــور التانــي، وضيعتــي عليــه اجتمــاع مهــم فــي شــغله، وطبعــا الدكتــور مــزودش كلمــة علــى 

كالم الدكتــور األوالنــي.

 ولمــا روحتــي البيــت مرضيتيــش حتــى تبلــي ريــق الراجــل بكلمــة شــكرا أو متأســفة 
أو أي حاجــة، علــى فكــرة هــو ميفرقــش معــاه حاجــة مــن دي ألنــه األهــم عنــده صحــة 
بنتــه اللــي لــو طلبــت يفديهــا بروحــه..... االعتــذار يــا بنتــي شــيمة الكبــار. اإلعتــذار .....

ال يعنــي وقــوع الخطــأ ولكــن هــو ان الواحــد مقــدر قيمــة العالقــة ومخليهــا أعلــى 
مــن كرامتــه.... وعلــى فكــرة لــو كان حاصــل الموضــوع بالعكــس كنتــي قومتــي 
الدنيــا ومقعدتيهــاش لمــدة أســبوع علــى األقــل وهتعايريــه بالموضــوع ده لغايــة 

مــا أمنيــة تبقــى أم.

هنــا كالم األب أ كــد اللــى هــي كانــت بتفكــر فيــه وهــي فــى العربية وبســرعة بدا صوت 
جواهــا طــب ايــه العمــل دلوقتــي اكلمــه ؟ اعتذرلــه ؟ ال ال كرامتــي هــو الراجــل هــو الــي 
يعتــذر ... انــا قلبــي واجعنــي .. ومــن التعــب نامــت وهــي بتــردد تبــات نــار تصبــح رمــاد.

!



12 دور األهل واألصدقاء: 
 

بعد مرور يومين واالعصاب بدأت تهدى ووجع الفراق بدا يزيد ومشاعر االشتياق بدأت تسيطر عليهم.
 

هــم االثنيــن ماســكين الموبيــالت ومــع كل صــوت رســالة او اتصــال القلــب يــدق وكل واحــد يتمنــى انــه يكــون التانــي هــو 
اللــي بيكلمــه.

ابو ادم يخبط على الباب ادم يفتح له : ازيك يا بني عامل ايه ؟
 

يرد ادم بصوت موجوع : الحمد لله.

االب : كلمت ام بنتك؟ اطمنت عليهم ؟ 

ادم : ال ..  واتعصــب ..  اكلمهــم بعــد الــي عملــوه انــت ترضــى ان ابنــك يطلــع ضعيــف ؟ انــت 
ترضــى انــي اروح لهــم بعــد مــا وقفونــا فــي المحكمــة؟ 

سكت االب وبص آلدم بنظرة فيها حنين وعتاب وشفقة وراح واخد ادم في حضنه و انهار ادم في العياط. 

 االب: سامحني يابني ......!!!

ادم في ذهول : على ايه يا بابا ؟!!!!

االب: علــى انــي دلعتــك وخليــت امــك تدلعــك وماتعتمــدش علــى نفســك وكنــا بنســيبك تتعصــب لمــا الحاجــة الــي انــت 
عايزهــا مــا تجليكــش وكنــت بتشــوفني مبســاعادش فــي البيــت ومكنتــش بتكلــم معــاك عــن دور الراجــل فــي بيتــه.

يابنــي الراجــل هــو الــي يســتحمل ويصبــر ويســتوعب ويحاجــي علــى بيتــه ومايتعصبــش اال فــي الحاجة المهمــة .. كرامتك 
مــن كرامــت مراتك 



13 ياابنــي الراجــل فــي بيتــه عامــل زي ســواق العربيــة الــي معــاه نــاس لــو ماحســوش بامــان وطــول الوقــت متوتريــن يبقــى 
ســواق فاشــل. 

قــوم يابنــي اغســل وشــك وماتســمعش لحــد . كلــم مراتــك قلهــا انــك عازمهــا علــى الســينما وهاتتغــدوا بــرة وعلــى 
حســابي يــا واد انــا عــارف اننــا فــي اخــر الشــهر 

ضحكو االثنين رد ادم : طب والقضية ؟؟  وهي هترضى؟؟
 

رد االب : اه هترضى حنين بتحبك  وطيبة وغلبانة توكل على هللا انت بس وكلمها,..........

في نفس الوقت الباب بيخبط عند حنين ..صحباتها سلمى  وشذى ...
 

حنين :اهال اهال جيتو في وقتكم ... 

سلمى :  ايه يابنتي الي حصل ؟ 

حينين: خالص زهقت كان الزم  احط حد للقرف الي انا عايشة فيه 

ردت شذى بقوة : ايوة خليه يتربى خليه يعرف ان هللا حق ...... 

وعلم الرغم ان الكلمة وجعت حنين اال انها قالت بصوت مخنوق بالعياط : ايوة معاك حق يا شذى ... 
لحقتهــا ســلمى : بــس يــا شــذى بــالش طريقتــك الــي جابتلــك الطــالق وعماللــك مشــاكل فــي شــغلك دي .. مــا 

تســمعيش كالمهــا يــا حنيــن ... 
 

وبعصبيــة شــديدة زعقــت شــذى طــب انــا ســايبلكم البيــت وراحــت ماشــية ... حنيــن حبــت تجــري وراهــا راحــت ســلمى 
ماســكة اديهــا : ســبيها بعديــن نبقــى نصالحهــا المهــم انــت عاملــة ايــه دلوقتــي ؟ 



14 حنيــن : انــا الحمــد للــه وراحــت الدمــوع ماليــه عنيهــا .. وقالــت لهــا ...  تصدقــي لغايـــة دلوقتـــي ماتصلــش وماعبـــرنيش 
؟دا حتــى ماســالش عــن بنتــه...ـ

راحت سلمى ضاحكة وقالت لها : يعني تجرجريه في المحاكم وتهزءيه قدام أهلك واهله ومش عايزاه يزعل ؟!!!

ردت حنيــن بعصبيــة: هــو مــش الراجــل ؟ هــو خــالص مــش يبحبنــي ؟ وبعديــن ماهــو مــن عمايلــه  مانــت عارفــة كل حاجــة 
وكنــت بحكيلــك اول باول.

 
ســلمى : ماهــو دا يــا حبيبتــى غلــط وقولتلــك ميــت مــرة أســرار بيتــك لنفســك وماتحكيــش لحــد حتــى لطنــط انتــم 
بتتخانقــو و تتصالحــو والموضــوع طــول ماهــو بينكــم ســهل تصلحــو بينكــم ويامــا نصحتــك بــالش العنــف مــع ادم 

وبــالش العنــد هــو بيحبــك وطيــب . 

حنين : انت طول عمرك بدافعي عنه وهي من جواها فرحانة الن الكالم دا مريحها ...
 

سلمى : انت عارفة كويس ان اي حاجة بقولها هي لمصلحتك . 
 

حنين : طب اعمل ايه دلوقت ؟ 

سلمى : قومي اغسلي وجهك والبسى احسن حاجة عندك وكلميه .... 

حنيــن : انــاااااا اليمكــن هــو الــي يتصــل وبعديــن ايــه الزمــة انــى البــس احســن حاجــه عنــدى عشــان اكلمــه ؟ مااكلمــه عــادي 
يعني

ــو مــن خــالل التليفــون فــكل مــا كان  ــة النفســية بتنعكــس علــى الحــوار حتــى ول ــا قريــت فــي كتــاب ان الحال ســلمى: ان
ــق وهــو بيتكلــم كل مــاكان الحــوار ســهل ويوصــل لنتيجــة. الواحــد راي

 



15 حنين : طيب يا سلمى خليني اشوف نصايحك هاتوديني لفين ؟ وقامت واخدت دش 
واتشــيكت وقبــل ماتتصــل بيــه راحــت قايلــه » طــب لــو مــاردش ؟ طــب لوكلمنــي بعصبيــة ؟ طــب لــو غلــط فيــا ؟ ال ال 

انــا مــش هتصــل 
في اللحظة دي رن التليفون ادم بيتصل.. من المفاجأة رمت الموبايل لسلمى  ردي انت .

 سلمى: بالش لعب عيال تعالى ردي عليه وربنا يوفقكم. 

البداية الجديدة:

مسكت حنين الموبايل وردت .... 
ادم : الــو .... ثوانــي مــن الصمــت تضاربــت فيهــا مشــاعر مختلفــة ) عتــاب .. شــوق.... غضــب 
..حنيــن ... زعــل ( عاملــة ايــه ؟ وامنيــة ؟ واحشــتني ..... وفــي نفــس اللحظــة وفــي نفــس النفــس 

ــا اســفة... فــي اللحظــة دي الدمــوع نزلــت مــن عنيهــم. ــا اســف.... ان االتنيــن ان
انا عازمك على السينما اعدي عليكي امتى؟ 

ــة و الجامعــة . القلــق ان مامــا  ــام الخطوب ــااااااااااااااه احســاس مــن ســنين ماحســتهوش .. مــن اي حنيــن: )جواهــا(  ي
تعــرف طــب شــكلي هيبقــى ايــه ؟ كرامتــي بســهولة كــدا هيضحــك عليكــي كلهــا افــكار واصــوات جــت فــي بالهــا ضيعــت 

فرحتهــا.

ادام: حنيــن .....انــت ســامعاني ؟؟ انــا عــارف انــك زعالنــة منــي فــي حاجــات ..  وانــا زعــالن منــك فــي حاجــات ..  تعالــي نبــدا 
بدايــة جديــدة تعالــي نتكلــم .. اللــي بينــا يســتاهل اننــا نحــاول.

حنيــن : اخيــرا بــدات تفهمنــي عمومــا انــا مــش هاخســر حاجــة ماتعديــش عليــا انــا هاقبلــك عنــد الســينما وخلينــا نقعــد 
نتكلــم االول .

قفلو الخط وطلعو االثنين جري يلبسو احسن ما عندهم وفي الميعاد بالثانية اتقابلو .
نقعد فين ... حنين بتسال ؟ 



16 ادم : اختــاري انــت . ابتســمت مــن امتــى يعنــي ؟ وبعديــن افتكــرت« بــالش ســخرية » حاضــر يــا ادم خلينــا نقعــد فــي 
الكافيــه دا هــادي وهانعــرف نتكلــم .

ادم : في شياكة سحب الكرسي اتفضلي يا حبيتي ...

حنين : بتضحك مش مصدقة ياه يادم ايه الي حصل رجعك اليام زمان ؟

ادم : ســاعات الواحــد بيحتــاج فرملــة لعجلــة الحيــاة .. واولوياتــه ..  ويعــرف اهمية 
نعــم ربنــا عليــه ويراجــع نفســه ويعــرف اخطاءه

حنين : وعرفت اخطاءك؟

ادم : قبــل مــا اقولــك عرفــت ايــه . انــا محتــاج اســمعلك . ومــش بــس اســمعك 
بودانــي ال اســمعك بقلبــى واحــط نفســي مكانــك

حنين : ايه الكالم الكبير دا كله ؟

ادم : بتتريقــي عليــا ؟!! وبــدا يقفــل ايــده ويكشــر ... وبعديــن افتكــر كالم ابــوه وانــه الزم يصبــر ويســتوعب ويحتــوي .... 
لحقتــه حنيــن : ال وهللا مــش قصــدي انــا اقصــد انــه كالم حلــو كمــل

راح ضاحك : عموما هللا يسامحك يا ستى بس  انا قريت في كتاب ان 

أهم حاجة في الحوار بين طرفين انهم يسمعو بعض بأنصات ومن غير احكام مسبقة 	 
وانهم يحاولو يحطو نفسهم مكان بعض	 
والزم يتفهموا بعض مش الزم يتفقوا بس على االقل يتفهمو بعض ويدوا بعض حق كل واحد في الحوار 	 



17 حنيــن : حــق كل واحــد؟ وايــه هــي الحقــوق والواجبــات فــي الحــوار ؟ ســالت وهــي مهتمــة جــدا ونظرتهــا الدم مليانــه 
اعجــاب مــن نضــج ادم وهــو بيتكلــم

ادم : في منتهى الثقة بالنفس والفرحة ان حنين نظرتها ليه رجعت زي زمان جاوبها 
 

الحقوق: 

1-االحتــرام حتــى لــو مختلفيــن » االحتــرام هــو اصــل العالقــات الصحيــة ..  واالحتــرام مبنــي علــى الثقــة .. والثقــة مبنيــة 
علــى االخــالق والقيــم » والثقــة عاملــة زي حســاب البنــك ممكــن الطرفيــن يــزودا الحســاب ويكبــروه او يســحبوا منــه 

لغايــة مايقفلــوه 
2- السمع بانصات وتعاطف بدون اتهامات او اظهار سؤ النية

3- ماتقطعش الكالم وتسال ان كان خلص وال ال وتعتذر لو نسيت او قاطعت من غير قصد .
4- انك تعبر عن الي جواك سواء كانت عواطف او مشاعر بطريقة ماتجرحش اللى قدامك .

ــه يرســم حــدود للتعامــل مــع  5- لــكل شــخص الحــق فــي ان
بحيــث  منطقيــة  حــدود  تكــون  الزم  دى  والحــدود  االخريــن 
انــه ال يكــون متســاهل جــدا وال منغلــق جــدا و علــى الطــرف 

التانــى احتــرام الحــدود دى.

أما بقى الواجبات: 
     

تبقــى  تتحــول  كحقــوق  الطرفيــن  أحــد  يطلبهــا  حاجــة  كل 
تتعامــل« انــك  ماتحــب  زي  عامــل   « عليــه  واجابــات 

حنين: طب حلو اوي الكالم دا وقريت ايه تاني؟

ادم: قريت ان كل واحد مننا ليه شــخصية مختلفة عن االخر 
والشــخصية دي عاملــة زي جبــل الثلــج فــي حاجــة ظاهــرة ودا 



18 اســمه التصرفــات زي الــكالم وطريقتــه والحــركات وشــكل الواحــد..  ودا يبقــى نتيجــة االفــكار.. األفــكار هــي االصــوات 
الــي جوانــا الــي بتخلينــا نتصــرف.. واالفــكار دي بتطلــع مــن قيــم زي االمانــة والصــدق وحــب العيلــة وغيــره.. والقيــم دي 
بتبقــي نتيجــة معتقــدات..  والمعتقــدات والقيــم بياثــر عليهــا عوامــل كتيــر جــدا اهمهــا: الديــن والتربيــة والتعليــم والحالــة 

االجتماعيــة ونــوع الشــغل والحالــة االقتصاديــة.

حنين: انا مش فاهمه حاجه ؟؟؟
 

ادم: يعنــي مثــال لمــا امنيــة تعبــت مــن فتــرة .. تصرفــى كان جــاى مــن  فكــرة  »خوفــى علــي بنتــي«  ودا خالنــي جريــت علــي 
اقــرب دكتــور اعرفــه علشــان القيمــة اللــي حركــت الفكــرة هــى قيمــة » الحــب« .. والمعتقــد انــى كأب ف أنــا مســئول 

والزم اخــد القــرار.

حنين: اه انا كدا فهمت .. وانا سمعت كمان البيئة والحالة الصحية والنفسية والعمر والجنس.

حنيــن : ) الجنــس ( أقصــد النــوع ....يعنــي الرجالــة مختلفيــن عــن الســتات..... اكيــد مــا 
هــو ربنــا خلقهــم بتكويــن نفســي وهرمونــي مختلــف الراجــل هرمــون التســتيرون هــو 
المســيطر ودا بيخليــه عدوانــي وعصبــي امــا الســت هرمــون االيســتروجن ودا مســؤل 
عــن انوثتهــا وهرمــو األوكســي توســين المســؤل عــن ســعادتها عشــان كــدا فــي ايــام 
الــدورة الشــهرية بيقــى فــي اضصــراب فــي الهرمونــات دا الــي بيخلــي الســت عصبيــة 

ومزاجهــا متقلــب.

ادم : ضحك ضحكة خبيثة.

حنين : ايه في ايه يا شرير وراحت مقموصة 

ادم: ال متقلبيش احنا اول مرة من سنين نتكلم من غير ما نزعق . 
حنين : تفتكر ليه ؟



19
ادم : يمكن علشان بنتكلم في مواضيع عامة ومحدش بيهاجم حد أو بيلومو  أو بيسخر منه 

حنيــن: اه ومافيــش شــحنة عاطفيــة . بابــا قالــي الزم يكــون عنــدي ّ ذكاء عاطفــي فلمــا دورت يعنــي ايــه القيــت ان 
المشــاعر والعواطــف ممكــن التحكــم فيهــا وتطويرهــا والموضــوع بيبــدا ان احنــا نفهــم نفســنا االول ايــه الحاجــات الــي 
بتبســطنا .. اللــي بتزعلنــا ..  اللــي تحمســنا .. الــي بتكبتنــا وبعديــن يــا امــا نبعــد عنهــا او بشــوية تدريــب نتعامــل معاهــا 
ونخليهــا تتحــول لطاقــة ايجابيــة تخلينــا احســن وافضــل فــي البيــت او فــي الشــغل واهــم حاجــة احنــا بنفكــر ازاي فــي 
الحاجــة وبنشــوفها ازاي فممكــن نفــس التصــرف لمــا نشــوفه او نســمعه احساســنا بيــه بيختلــف علــى حســب احنــا 

فكرنــا فيــه ازاي وبنــاءا عليــه تصرفتنــا بتختلــف.) زى مثــل بنتنــا والدكتــور اللــى انــت لســه قايلــه (

أدم : افتكر الحاجات اللى كانت بتضايقه او بتعصبه او بعض االحيان بتخوفه وقالها معاك حق يا حنين
قول لي طيب ايه الحاجات الي كانت بتزعللك مني 

حنين : بس بوعد مش عايزة خناق وال مجادلة 

ادم : وعــد انــي هاســمعك بقلــب مفتــوح وانــا فــي حاجــات 
كتيــرة انــا فكــرت فيها. 

وانــا قريــت عــن طريقــة حــل اســمها العصــى الهنديــة 
ــا  . ودي كانــت عنــد الهنــود الحمــر ان الــي معــاه العصاي
هــو الــي بيتكلــم لغايــة مايخلــص وبعديــن يــدي العصايــة 

للطــرف التانــي وهكــذا 

سلســلة  هانخليهــا  معانــا  عصـــايا  مفيــش  وعلشــان 
االثنيــن ضحكــو   ... المفاتيــح 



20 حنين :
 طيب يا سيدي نلعب سلسة المفاتيح انا معايا 

 السلسلة.... الحاجات الي كانت بدايقني منك :

ــه 	  ــى كنــت بقول عــدم االهتمــام » االهتمــام مابيطلبــش » دا دايمــا الل
لنفســى وعرفــت دلوقتــى انــى غلــط . 

علــى 	  البيــت  حمــل  وســايب  مبــاالة  والــال  والعصبيــة  التقديــر  عــدم 
البيــت   شــغل  فــي  بتســاعدني  ومــش  اكتافــي 

ومــش بتكبرنــي  قــدام اهلــي وبتعاملهــم بطريقــة وحشــة وخصوصــا 	 
مامــا وبتكــره صحباتــي ومــش بترضــى نخــرج معاهــم فــي المقابــل 
بتزعــل منــي لمــا بزعــل اهلــك او مــش برضــى اخــرج مــع اصحابــك 

ومراتاتهــم اللــى انــا مبحبهمــش أصــال 
مابتقوليــش كلمــة حلــوة ولمــا بحــس انــي محتجــاك مــش بــال قيــك 	 

امنيــة  مــع  كالمــي  وبتكســر  ومــن مشــاعري  منــي  بتســخر  ودايمــا 
علشــان تطلــع انــت الطيــب الحبــوب وانــا الشــريرة دا غيــر انــك مــش 

ــا فاكــراه  ــي ان ــه .... دا الل ــا بعمل ــي ان بتقــدر شــغلي والمجهــود ال

ادم: طبعــا ماســك نفســه بالعافيــة .... بــس هــو وعــد ... وطــول الوقــت بيفكــر فــي كالم 
ابــوه ... وصــورة امنيــة ... وحــب عمــره .... فــوت يــادم .. مــش مهــم الــي فــات ... المهــم الــي جــاي ... مــش مهــم ميــن 

صــح وميــن غلــط .... مــش مهــم ميــن يكســب وميــن يخســر ... هــي مــش معركــة او مســابقة.... 
كل دي اصوات وافكار فى دماغ ادم ... واخيرا جيه الوقت انه يرد : 

ــا كنــت ضاغــط عليكــي ومقــدر حجــم الوجــع الــي ســببتهولك بــس قبــل مــا  ــا دلوقتــى عرفــت قــد ايــه ان ادم: حبيبتــي ان
وعــدك ان كل دا ان شــاء هللا هيتغيــر ممكــن اخــد سلســلة المفاتيــح وتســاليني ايــه الــي مزعلنــي منــك 

حنين : اكيد طبعا دا حقك انا سمعاك
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ادم : 

انا بضايق منك لما بتهمليني ومش بتخليني من اولوياتك 	   
مبقتيش تنبسطى بالحاجات الي بعملها زي زمان 	   
وطول الوقت نكد وانتقاد وندية ومعايرة 	   
ومحسساني دايما بالتقصير وانك مش راضيه 	   
وان دايمــا مــش قــادر أبســطك وأبســط بنتنــا وان دايمــا كل النــاس أحســن 	   

منــي 
وانك مش محتاجاني وان شغلك واصحابك واهلك هم اولوياتك 	   
ومابقتيش تبصي لي بفخر وسعادة وحب ورضا زي زمان  	   
ــة بتجيــب فلــوس وياريــت عاجــب كل دا خالنــي ابعــد 	  وانــي اتحولــت لمجــرد ال  

playstation العــب  وفــي  القهــوة  علــى  واهــرب  معاكــي  اتكلــم  ومحبيــش  اكتــر 

هنــا قعــدو االثنيــن فــي صمــت لمــدة دقايــق كل الــكالم الــي فكــرو فيــه طلــع حقيقــة 
طــب وبعديــن ؟؟؟؟ هاينفــع نتغيــر ؟؟ هاعمــل ايــه ؟ هابــدا منيــن ؟ 

بالصدفــة كان معــدي األســتاذ حكيــم عــم ادم ولمــا شــافهم ســلم عليهــم وهــو 
مبتســم وقالهــم ايــوه كــدا يــاوالد الحــوار هــو الحــل. 

ادم: وهللا ياعمى فعال الحوار هو الحل

حنين: جيت في وقتك يا عمو احنا محتاجين نصايحك وخبرتك..وياريت تتفضل.
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نصايح آلدم:

  
العســل  مــن  بقــرص  أشــبه  الزوجيــة  الســعادة 

تبنيــه نحلتــان،  وكلمــا زاد الجهــد فيــه زادت حــالوة      
الشــهد  فيــه .. ومفيــش شــك  أن مســؤولية الســعادة الزوجيــة 

تقــع علــى الزوجيــن والزم وجــود المحبــة بيــن الزوجيــن. ومش المقصود بالمحبة  الشــعور 
األهــوج اللــى بيلتهــب فجــأة وينطفــئ فجــأة، إنمــا المقصــود هــو  التوافــق الروحــي واإلحســاس 

العاطفــي النبيــل بيــن الزوجيــن.
 

البيــت الســعيد ال يقــف علــى المحبــة بــس، لكــن الزم كمــان روح التســامح بيــن الزوجيــن. 
ــادل حســن الظــن والثقــة بيــن الطرفيــن. والتعــاون  ــر تب والتســامح مــا يجيــش  بغي

عامــل رئيســي فــي تهيئــة البيــت الســعيد، وبغيــره تضعــف قيــم المحبــة والتســامح. 

التعاون له شكلين  تعاون أدبي  أومادي 

التعــاون االدبــي هــو حســن اســتعداد الزوجيــن لحــل مــا يعــرض لألســرة مــن 
مشــكالت  فمعظــم الشــقاق ينشــأ عــن عــدم تقديــر أحــد الزوجيــن لمتاعــب اآلخر، 

أو عــدم إنصــاف حقــوق شــريكه. ومانقــدرش أن نعــدد العوامــل الرئيســة فــي تهيئة 
البيــت الســعيد مــن غيــر مــا نجيــب ســيرة  العفــة بإجــالل وخشــوع، فإنهــا محــور الحياة 

الكريمــة، وأصــل الخيــر فــي عالقــات اإلنســان.أن أفضــل شــعار يمكــن أن يتخــذه األزواج 
لتفــادي الشــقاق، هــو أنــه ال يوجــد حريــق يتعــذر إطفــاؤه عنــد بدء اشــتعاله بفنجان مــن ماء...ذلك ألن أكثر 

الخالفــات الزوجيــة التــي تنتهــي بالطــالق ترجــع إلــى أشــياء تافهــة تتطــور تدريجيًا حتى يتعــذر إصالحها ». وتقع 
المســؤولية فــي خلــق الســعادة البيتيــة علــى الوالديــن، فكثيــرًا مــا يهــدم البيــت لســان الذع، أو طبــع حــاد يســرع 

إلــى الخصــام، وكثيــرًا مــا يهــدم أركان الســعادة البيتيــة حــب التســلط أو عــدم اإلخــالص مــن قبــل أحــد الوالديــن وأمــور 
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فــي  صغيــرة 

المبنــى عظيمــة فــي المعنــى. 

يابنــي هانصحــك شــوية نصايــح اتعلمتهــا مــن خــالل زواجــي ومــن خــالل القضايــا الكتيــر الــي 
: شــوفتها 

نصايح الدم :

1.اوعــى تهيــن مراتــك ابــدا ال قــدام النــاس وال لوحدكــم حتــى ... دى اساســيات مينفعــش تخبــط فيهــا الن مهمــا 
المواقــف عــدت مــش هتتنســى 

2.حــط وقــت مخصــص لمراتــك علشــان تســمعها ... اســالها عملتــى ايــه فــى اليــوم النهــاردة .... خليهــا تطلــع 
اللــى جواهــا واســمعها باهتمــام .... بــالش تســمعها وانــت بتعمــل حاجــه علشــان هيــا اصــال مــش هتكمــل كالم لــو 

محســتش باهتمامــك 
3.مــش الزم مراتــك تكــون بتحــب نفــس اهتماماتــك وهواياتــك لكــن حــاول تخليهــا تشــاركك او تظبطــو انــه فــى 
نفــس التوقيــت اللــى انــت عــاوز تعمــل فيــه هواياتــك وتتبســطت .... هيــا كمــان تبقــى بتعمــل هواياتهــا علشــان 

تحــس بنفــس الســعادة 
4.حســس مراتــك دايمــا انــك الضهــر والســند .... وحتــى لــو قصــرت فتــره ارجــع اعتزرلهــا مــش عيــب ... وحــاول 

متقصــرش 
ــوازن بيــن عالقتــك مــع مراتــك وواجباتــك معاهــا وحــق اهلــك عليــك ..... ســاعد مراتــك يكــون  5.دايمــا حــاول ت
ليهــا طموحــات لحياتهــا وحياتكــم مــع بعــض ... صدقنــى يابنــى دا هيعــود عليكــم فــى االخــر .... ســاعدها تنجــح فــى 

دراســه فــى شــغل فــى هوايــه ....



24

نصايح حنين :
 

1.انت الدينامو بتاع البيت يعنى لو انت عاوزه البيت دايما فى سعادة هتقدرى تعملى كدا .... بس اهم 
حاجه متدخليش حد فى حياتك وبيتك ابدا..... ال اهلك وال صحابك ...... فى فرق يا بنتى كبير بين النصيحة 

والسيطرة على الحياه ..... يعنى ارسمى حدودك دايما مع الناس 
2.لما تالقى جوزك لسه راجع من الشغل مش الزم ابدا تقولى المشاكل االول ..... يعنى الزم تخلى المشاكل 

فى وقت تعرفى تقوليهاله فيه .... يعنى وقت مناسب مش اول ما يدخل من باب الشقه.
3.حاولى تشاركى جوزك اهتماماته واسمعيه وبالش تتفهى من اللى بيقوله او اللى بيحبه 

4.ساندى جوزك وساعديه .... ساعديه يقوم بدور االب صح ..... ودوره فى شغله ..... خليكي دايما سند وضهر 
مش آلة ضغط

 
وفي االخر قالهم هم االتنين بصو يا والد الحياة الزوجية مش سهلة ..  وعايزة تفاهم بينكم ..  وكدا كدا هايحصل 
مشاكل.. المهم تتفقوا على آلية وطريقة محترمة تحلوا بيها مشاكلكم من غير ما تدخلو حد بينكم  .. ممكن 

تستشيرو..  ممكن تطلبو النصيحة ..  بس اوعو تشتكوا بعض ألهاليكم انتم هتتصالحوا وهم هايفضلو 
شايلن الن مش هايسمحوا ان حد ياذي ابنهم او بنتهم 

اقروا اكتر واحضروا محاضرات تطور من مهارتكم في التواصل وحل المشاكل وخليكم دايما 
دا مركزين للهدف االسمى بيت مستقر ..  وبنتكم تتربى بينكم .. يا ادم وياحنين لما انتم اتجوزتو 

مش معناه ان حد فيكم اشترى التاني .. الزواج هو شراكة مبنية على التفاهم وعلى االهداف 
المشتركية مش الندية والصراع وان في حد يفرض رايه على التاني ويسيطر عليه ويربيه ويكسر 

مناخيره.
الرحمة والسكن والطمأنينة هم الجواز واالسرة السعيدة

انا هاسبكم تكملو قعدتكم واشوفكم بعدين سالم. ...... شكرا يا عموا جدا وهنبقى نطمنك .



25 وهــم  رهيــب  فــى صمــت  لبعــض  باصيــن  فتــرة  وحنيــن  ادم  قعــد 
حاســين انهــم عكــوا الدنيــا بــس فيــه امــل احنــا عارفيــن احنــا هنعمــل 

ايــه المشــوار طويــل بــس ان شــاء نقــدر
ادم : تعالــي نغيــر جــو تعالــي نخــش فيلــم رومانســي او كوميــدي 

. الــي الزم نعملهــا  ايــه الخطــوات  وبعديــن نتغــدي ونشــوف 

وبعــد الفيلــم والغــدا روحــو االثنيــن وهمــا فــي الطريــق فــي حاجــة 
مافكــروش فيهــا هانعمــل ايــه مــع اهالينــا احنــا الزم نحــط حــدود فــي 
ــا عمــوا الزم نحــل مشــاكلنا مــع  التعامــل الزم نعمــل زي مــا نصحن

نفســنا .

بــس الحلــو المــرة دي ان احنــا متفقيــن علــى حاجــة .. احنــا مبســوطين 
.. احنــا شــايفين الدنيــا بوضوح 

ادم روح حنيــن بيتهــا  وطلــع معاهــا ... امنيــة طلعــت تجــري عليــه 
ــه وبســها . فخدهــا فــي حضن

نصايح لالهل واالصحاب:
 

ابو حنين رحب بيه لكن امها مارديتش تسلم عليه وقالت له ايه الي جابك ؟ احنا بينا المحكمة وبس .
هنــا ادخــل االب فــي حــزم : ام حنيــن خشــي جــوا .... انــا هاقعــد مــع ادم لوحدنــا ... ام حنيــن يعنــي ايــه ؟ ال مــش هنقعــد 
معــاه ... ادخلــت حنيــن : مامــا لــو ســمحتي علشــان خاطــري خلــي بابــا يقعــد مــع ادم .وبغيــظ شــديد دخلــت ام حنيــن 

وهــي متعصبــة الغرفــة .

وبــدات تقــول لبنتهــا : يابنتــي اوعــي تنخــي انــت تســتاهلي ســيد ســيده اوعــي تعملــي زيــي وتضيعــي عمــرك .. انتــى لســه 
صغيــرة .. وكفايــة ان احنــا رضينــا بيــه وظروفــه هــي كانــت غلطــة مــن االول يابنتــي انــت حلــوة ومتعلمــة احســن عــالم 



26 واحنــا ماكنــاش بنتعــب فــي تربيتــك علشــان يجــي ســي ادم يبهدلــك معــاه . 

حنيــن : فــي منتهــى الهــدوء وبصــوت كلــه حنيــة حبيتــي يــا مامــا انــا عارفــة انــت ضحيتــي 
واســتحملتي كتيــر  علشــاننا ومقــدرة خوفــك عليــا وقامــت حضنــت أمهــا ودمعــت 
االم وكأنهــا هــي البنــت وحنيــن هــي االم .. وبــدات حنيــن تطمنهــا ماتخفيــش يــا مامــا 
انــا تربيتــك وادم فعــال بــدا يتغيــر .. وانــا غلطانــة انــي كنــت بنقلــك بــس الجانــب 
ــزة امنيــة تتربــى فــي بيــت  ــا عاي الوحــش مــن ادم .. بــس هــو فيــه مميــزات كتيــر وان
مســتقر زي مــا انتــى عملتــي معانــا .. انــت يامامــا البطلــة بتاعتــى ومثلــي االعلــي وهنــا 
االم اتحولــت مــن نــار ووحــش بيدافــع عــن الــي بيحبهــم لميــاة وحمــل وديــع مســتعد 

يســمع ويســامح.

فــي نفــس الوقــت كان ادم بيتكلــم مــع ابــو حنيــن : عمــي انــا 
جــاي النهــاردة اعتــذر عــن اي اســاءة او الــم ســببته بقصــد او 
مــن غيــر قصــد لحنيــن او لطنــط وبوعــد حضرتــك ان بيتــي 
هيبقــى االمــان والرحمــة والحــب الــي تســتاهلو حنيــن وامنيــة 

وانــا عايــز مســاعدة حضرتــك ومســاعدة طنــط .

ابــو حنيــن بصــوت كلــه تفهــم وحكمــة : انــا فخــور يابنــي بيــك 
وبحنيــن انتــم عقلتــوا وبداتــو تشــوفو الحيــاة الزوجيــة علــى 
حقيقتهــا . وقدرتــو تســتفيدوا مــش بــس مــن اخطاءكــم 
ولكــن مــن اخطاءنــا احنــا كمــان .قولــي أقــدر اســاعدك ازاي ؟

ادم : احنــا عايشــين ببركتكــم وانتــم جــزء مــن حياتنــا ووجودكــم 



27 مــش بــس لــه تأثيــر عليــا انــا وحنيــن دا كمــان ضــروري المنيــة بنتنــا ..
 الي انا طالبو

انكم تكونوا الدرع الي بيحمي عالقتنا 	 
انكم تبنوا معانا ولما نغلط او ننسى او مع ضغط الحياة نضعف تقفوا جنبنا 	 

وتساعدونا اننا نكمل مشوار الحياة 
وتحترموا خصوصية عالقتنا احنا زمانا غير زمانكم وظروفنا غير ظروفكم 	 

والمشاكل والتحديات الي بنقابلها مختلفة وصعبة ومعقدة .

ابــو حنيــن : انــا عــارف يــا حبيبــي واعذرنــا لــو كان خوفنــا علــى بنتنــا هــو الــي خالنــا نمشــي فــي 
طريــق المحاكــم كل الــي احنــا عايزينــه اننــا نتطمــن علــى بنتنــا وعلــى حياتهــا اوعــدك اننــا مــش 
هندخــل فــي حياتكــم غيــر بالنصيحــة االيجابيــة دايمــا ومــش هيكــون فــي ســؤ نيــة مــن طرفنــا 
بــل بالعكــس هنحــاول نكــون فــي ضهــرك ونعقــل حنيــن لمــا تزعــل ونحتــرم الحــدود اللــي انتــم 
هاتحطوهــا وبالنســبة الم حنيــن خليهــا عليــا وهاتعلــم منــك الطريقــة الــي انــت عملتهــا مــع حنيــن 

ــى بيتــك  علشــان تحافــظ عل

وراح قام ينادي على ام حنين وحنين 

لمــا دخــل الغرفــة : راح بايــس علــى دمــاغ ام حنيــن وقالهــا يــا ام حنيــن يــا اصــل الحنــان وبنــت االصول يالي اســتحملتيني 
الســنين الــي فاتــت كلهــا محتاجــك جنبــي مــرة تانيــة علشــان نحمــي بيــت بنتنــا ونوقــف جمبهــا ونقــوم بواجبنــا ونرجــع 

بنتنــا لبيتهــا ولجوزهــا الــي بيحبهــا ابننــا ادم ابــو امنيــة قــرة عيننــا .

ام حنيــن وحنيــن فــي ذهــول شــديد وام حنيــن وشــها احمــر مــن الخجــل وحنيــن ماليهــا شــعور بالفخــر بابوهــا وبــادم  
االثيــن فــي نفــس واحــد: هــو ايــه الــي حصلــك ؟ هــو ادام قلــك ايــه ؟ 



28  ابو حنين : الواد طلع راجل مش بس فاق دا فوقني انا كمان . اعتقد المرة دي هو فعال بدا يتغير . 

االم فــى نظــرة حائــرة بيــن حنيــن وبيــن ابوهــا وفــي شــك : انــا مــش عارفــة اقولكــم ايــه .... افلــح ان صــدق !!!! عمومــا دي 
حياتــك يابنتــي ودي بنتــك يــا ابــو حنيــن ومــش هاطلــع انــا الشــريرة ... 

رد ابو حنين وحنين في نفس اللحظة : انت ست الكل واحنا من غيرك وال حاجة ... 

قامــت معاهــم ودخلــوا كلهــم علــى ادم ... قــام ادم بــاس علــى راس ام حنيــن وبــاس حنيــن ... فــي ضحكــة صافــي يالبــن 
... ردوا كلهــم : حليــب ياقشــطة . 

ام حنين : طب بيتوا معانا النهاردة ... ادم : بس بشرط !! ام حنين: خير- بتكشيره- ؟



29 ادم : ال ماتزعليــش انــا عايــز اكل مــن ايديــك زي زمــان وبكــرة هاعزمكــم وبابــا ومامــا وعمــي كلكــم علــى الغــدا فــي مــكان 
تختــاروه ... ضحكــت ام حنيــن وابوهــا وحنيــن : ماشــي ياعــم موافقــة .....وكلــم ادم ابــوه وامــه وبشــرهم ان المشــكلة 

اتحلــت وانــه هايخــد حنيــن وامنيــة فــي حضنــه....
ودي كانت اول ليلة من سنين يعم السالم على عيلة ادم الصغيرة والكبيرة ..

النهايات السعيدة محتاجة مجهودات كبيرة من كل األطراف:
قصــة ادم وحنيــن قصــة بيــوت كتيــر ومــش دايمــا النهايــة بتبقــى ســعيدة فــي قصــص كتيــر بعضهــا انتهــى 

نهايــات ماســاوية بتدمــر فيهــا البيــوت 
ويتشــرد فيهــا االطفــال وبيطلــع جيــل مالهــوش والء وال انتمــاء ألي حاجــة .. جيــل مايعرفــش الحنــان وال احتــرام 	 

الكبيــر وال البــر والرحمــة ..
وكارهيــن فكــرة الجــواز وتكويــن االســر ماليهــم الخــوف والشــك والغضــب مــن اباءهــم وامهاتهــم وجدودهــم 	 

وجدتاهــم ... جيــل مالهــوش ذنــب فــي مشــاكل عائلتهــم فاقديــن الهويــة والقــدوة ...   

النهايــات الســعيدة محتاجــة مــن كل افــراد االســرة واصدقاءهــا مجهــودات عظيمــة ... اولهــا فــي تنحيــة تجاربهــم 
شــخصية وفشــلهم ومخاوفهــم وشــكوكهم وظنونهــم الســيئة وعــدم اســقاط كل دا علــى حيــاة الزوجيــن . وابعــاد 
الكبــر والغــرور واالنانيــة وحــب الظهــور والرغبــة فــي الســيطرة علــى الطــرف االخــر . التضحيــة واالعتــذار مــش ضعــف دا 

قمة القوة وخصوصا ان التمن هو حياة سعيدة واسر مستقرة ..

أســاليب الحوار الســليمة ووضوح الرؤية ووضع حدود معقولة واالحترام 
وحســن النيــة هــي أســس لعالقــات ســليمة ومثمــرة حتــى ال نــورث مشــاكلنا 
الجيــال ورا اجيــال ويبقــى مجتمعنــا كلــه مجتمــع ســليم نفســيا النــه مبنــي علــى 
ــة. الموضــوع مــش ســهل وبســيط ومحتــاج مجهــود مســتمر بــس  اســر قوي

الجائــزة تســتحق مافيــش حاجــة اعظــم مــن حيــاة ســعيدة مســتقرة.



تـــم إعـــداد المحتوى العلمى لهـــذا الكتيب تحت مظلة برنامـــج »القضاء على العنف ضد النســـاء والفتيات 
وإتاحـــة خدمـــات أساســـية عاليـــة الجـــودة« الذي أطلقتـــه هيئة األمـــم المتحدة للمـــرأة فى مصر، عـــام 2015، 
بالشـــراكة مـــع المجلـــس القومى للمـــرأة وبدعم مـــن الوكالة األمريكيـــة للتنميـــة الدولية. وهو إحـــدى البرامج 
التأسيســـية لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة فـــى إطـــار المبـــادرة العالميـــة حول »منـــع العنف ضد النســـاء 
والفتيات والحصول على الخدمات األساســـية إلنهائه «. ويســـاهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس 
مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة: »تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن جميع النســـاء والفتيات 
«، وال ســـيما الغايـــة 5,2 التـــي تســـعى إلى »القضاء على جميع أشـــكال العنف ضد النســـاء والفتيات في 

المجاليـــن العـــام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشـــر واالســـتغالل الجنســـي«.
تـــم تصميـــم هـــذا الكتيـــب بدعم مـــن االتحـــاد األوروبـــي تحت مظلـــة برنامـــج »تمكين المـــرأة والشـــمول المالي 

واالقتصـــادي فـــي ريف مصـــر: االســـتجابة لكوفيد19
تنويه:

محتـــوى هـــذا الكتيـــب هـــو مســـؤولية المجلـــس القومـــى للمـــرأة وال يمكـــن بـــأي حـــال أن يعتبر انعكاًســـا لـــرؤي االتحاد 
األوروبـــي أو هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة أو األمـــم المتحـــدة أو أي مـــن المنظمـــات أو الهيئـــات التابعـــة لها.
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