
العدد اخلامس والعشرون - االثن ٩ من فبراير٢٠٠٩
WOHÞUŽ q UA mon.no.25   9/2/200914 بدون خطوط حمرا

Á«e¹UŽ

°°l
«— vKO−¹

هـيدور عـليكـي ولو مش فـارقه و ياوب بتـشغـلي وقت فراغه
هيماله بوادة غيرك و هتبقي انتي الكسبانة صدقيني..

كسـبـانة ايه طـبعـا بتـسالي ... هـقولك يـا ستي كـسبـانة انك
مضيعتش وقتك اكتر من كده في انتظار السراب

حسن عبد الله:
زح جـد ... واحيانا جنعل من الـعاطفة اكثر احـيانا يصبح ا

حتكما من العقل
في احلـالــة الـتي امـامـنــا ال اعـتـقـد انه يــوجـد حب بـقـدر مـا
هـــو تــوافـق ومــيـــول شـــكل فـــقـــاعــة مـن احلب فـــاالســتـــسالم

رحلة للعواطف يوصل الى هذه ا
ـاذا لم يتـجرأ عـلى مـقدمـات اخلطـبه مثال لـتسـألي نفـسك 
ـا انك قــطـة وقـمـر ام ان له اخــرى يـعـرفـهــا ونـاوي يـتـقـدم

لها
انــتـي في االســاس مــكــنــتــيش بـــتــحــبــيه واال كــنــتي فــ وهــو

زميلك!! واال انا غلطان
األمـر الــثـاني ان مـســألـة الـعــمـر دلـوقــتي مش حـتــفـرق قـوي

لكن مع مرور الزمن حيحتاج الى وحده صغيره غيرك.
مــســألــة الــوزن والــطــبخ تــذوب مع احلـب الـصــادق الــلـى انـا
شــايــفـه إنه مش مــوجــود فــتــصـــرفى نــظــر افــضل وده احلل

األول.
احلل الـــثـــانى لـــو كــنـــا عـــاوزين نـــخــلـــيه يـــجى راكع أوالً الزم
تختفى شـويت وتبـعدى عنه على يـشتاق ليـكى بعدين كمان
ات تلمحـيله إنك مهتمة بتخفيف الوزن كا الزم من خالل ا
ـطـبخ وهـو نـوع من بـعـديـهـا تــلـمـحـيـله إنك مــهـتـمـة بـشـئــون ا
الـتـحـفـيـز الـتـسـويـقى لـلـجـذب من خالل مـنـاقـشـة مـتـطلـبـاته

وبعدكدة انتى هتعرفى إذا كان جد وال بيتسلى.
ريهام أنسى:

شـاعر اي بنت ده ربـنا يسـامح كل انسان بـيتسـلى وبيـعلب 
اللى اقدر اقوله.

منها بـ٣ أو ٤ سن وتشوف رد فعله إيه?!
ـكن كـمـان تـقـوله إن مـامـا جـابـتـلـهـا عـريس ومش عـارفـة و
تـعـمل إيه وتـتابع تـصـرفـاته هتـكـون إيه وحتـكم علـيه.. كـمان
عاملة معاه يعنى تقعد فترة متخشش على تتقل شوية فى ا

وبايل كام يوم وتشوف هو هيعمل إيه?! النت تقفل ا
:  ميادة حس

الـــــواضح جــــداً إنـه إنــــســـــان مش جــــاد.. واســـــتــــغـل الــــفــــراغ
الــعــاطـــفى الــلى بــتــعـــانى مــنه.. حــاولى تـــبــعــدى عــنه شــويــة
وشـوفى رد فـعـله إيه?! لـو فـعـالً بـيـحـبك هـيـحـاول يـسـتـردك

تانى ويطلب االرتباط بيكى.
آسر مطر :

أنـا شـايـف إنه لـو كـان بــيـحـبــهـا فــعالً مـاكـانـش حـيـهــمه إنـهـا
أصغر منه بعشر شـهور أو إنها مليانة الخ.. ألن اللي بيحب
ـا اللي حـاطط مـواصفـات مـعيـنة حـد بـيقـبـله زي ما هـو إ
ـنزلـية لـواحدة عـايز يـتجـوزها يـروح كارفـور قسم األجـهزة ا
يـقول لـهم طلـباته هـناك وده مـا يـنفـيش كمـان إن فيه بـنات
بـــتــفــكــر كـــده بــرضه يــعــنـي عــايــزة مــثـال واحــد شــبه راغب
عالمـة أو عــنـده عـربـيـة بي إم أو بــيـشـتـغل رقـاصـة الخ.. ده

يبقى مش حب
أنـا أنـصح الـصـديـقـة إنـهـا تـشـوف حـد يـسـتـاهـلـهـا ويـستـاهل
ـكـن نـســأل الــفـنــانـة ـوضــوع الــسن  احلب ده وبــالــنـســبــة 
هـيا زورت الـبطـاقة فـ عشـان تتـجوز واحـد أصغـر منـها
بـعـشـر ســنـ واحتـكم عـلــيـهـا بـقــد إيه حـد فـاكــر الـقـضـيـة

دي?
ريهام عامر:

جــمـدي قـلـبك شــويـة عـلــيه و اقـلـبـيـه حـبـتـ وحــسـسـيه انك
مش فاضـيـة له ال ٢٤ سـاعـة وان عنـدك اصـحـاب وشغل و
اهل شـغــلــ تـفــكــيـرك مــتــرديش عـلــيه من اول مــرة اســتـنى
لـتـاني او ثــالت مـرة اقـلــبـيه يـا بــنـتي وقـتــهـا لـو تــفـرقي مـعـاه

 أحمد على عيد:
ببـساطـة شديدة جـداً.. لو عـايزاه يـيجى راكـع سيبـيه.. أيوه
ســيـبـيه.. مــا هـو طـول مـانــتى بـتـجــرى وراه ومـيـتــة عـلـيه هـو

مش حيتحرك
أمــا مــوضـوع الــوزن والــطــبخ ده.. إن مــاكــنــتــيش حــاســة من
نــفـــسك إنك عـــايــزة تـــخـــسى.. أو عــايـــزة تـــعــرفى تـــطـــبــخى
بالش.. ألن لـو علـيه كل مرة حـيطـلع بحـجة.. مـا هو شايف
واحـــدة لـــو قـــالـــهـــا أى حـــاجـــة حــتـــعـــمـــلـــهـــا.. وبـــتـــجــرى وراه
شوار.. ليه يتعب نفسه.. أى حاجة الزم تبقى متبادلة. با

 محمد أبوضيف:
أنـا شـايف إنـها عـنـدهـا فراغ عـاطـفى جـامد أوى.. ألنـهـا لو
بتحـبه مكانـتش فكرت فى شـكله وكده.. واألسـباب اللى هو
ـعـنى أصح إنه مـش بـتـاع جـواز وواخــدك تـسـلـيـة بــيـقـولـهــا 
بس.. وهو لو بـيحبهـا ماكنش عـلق على إنهـا مش رفيعة وال

مبتعرفش تطبخ.
هند الصماد:

ده شـخص مش بيفكـر فى االرتباط بصـورة جدية ألن لو ده
حـقـيقـى ده نيـته وانـتـوا عـرفـتـوا بـعض حـوالى ١٠ شـهور دى
أعـتـقـد فـتـرة تـعـتـبـر مش هـينـة.. لـو هـو عـايـز يـتـمم خـطـوبة
.. لكن أنـا أعـتقـد إن هو عـنـده فراغ عـاطـفى وبيـحاول فـعالً
اله بــعالقــته بــيــهــا.. أمــا لـو هـى عــايـزة تــرتــبط بــيه أوالً:
حتـاول حتسن من احلاجات الـلى هى شايفـاها نقط ضعف
فـــيــهــا.. زى الــطـــبــيخ والــوزن لـــو دى فــعالً اهــتـــمــامــاته الزم
حتـسن نـفـسـهـا فـيـهـا وحتـاول يـبـقى عـنـدهـا ثـقـة فى نـفـسـها
شـويـة.. ولـو هـو بــجـد بـيـفــكـر فـيـهـا ومــعـجب بـيـهــا هـيـتـقـدم

خلطبتها.
 أحمد صبرى:

طب مــا جتـرب تــقــوله: أنــا بــتـعــلم دلــوقــتى الــطـبـخ وكل يـوم
بـروح اجليم علشـان أخس.. وإنها هى معـاه بتحس إنه أكبر
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: دى حــاجــة انت مش هــتــقـدرى تــغــيــريــهـا.. < الــسن.. أوالً
فـلـو دى عقـبـة يبـقى هـتفـضل عـقبـة.. وهـيفـضل هـو بيـفـكر
فى إنه يـستـاهل واحـدة أصغـر.. ليـه? فيه رجـالة بـتـعتـقد
ـا تكون أصغـر منه بكـام سنة هـتبقى حتت طوعه.. إنها 
أو فيه رجـالة تانية بتفـضلها صغيرة علـشان تبقى قليلة
اخلبرة وهـو يعـلمـها كل حـاجة أمـا النـوع التالـت بيحب
يتـحكم.. ونـوع رابع بيـخاف تـعجـز وتكـرمش قبـله وفيه
راجل عايزها أصغـر علشان اخللفة.. أنا فى رأيى إن
الــسن ده مـجــرد رقم.. فـلــو هــو مـتــمـسك أوى بــالـرقم
ونـسى إنك إنسانة وليـكى صفات وحقـوق آدمية يبقى
انت اللى تسيبيه علـشان ده تفكيره أصغر منك بعشر

. سن
< شـكـلك: بـعـد اجلـواز الـراجل والـست شـكـلـهم بـيـتـغـيـر..
هـو بيطلع له كرش وبـيترهل.. وهى بتتـخن وبتحمل وتولد
وتـرضع وكده يعنى. كل واحـد من حقه يختـار شريك حياة
يــشــعــر نــاحــيــته بــاالجنــذاب لــكن مش من حق أى حــد إنه

ـشروع تـخرج ويـقعـد يعدل فـيه  يحـول شريك حـياته 
وشمال.. ولـو هو متـخيل إن شكـله مش هيتـغير وإن شكل
مـراته مش هـيـتـغـيـر تبـقى دى تـوقـعـات مش واقـعـيـة وقـلة
عـقل مـنه اعذريـنى يـا مـشمـشـة بس أنـا مش حـاسة إنه

ناضج.
أما بقى موضوع الطبيخ فدى سهلة.. كورس هنا وكتاب

هناك وهتبقى ست بيت درجة أولى.
< أما بقى عن سؤالك األول:

مفـيش حاجـة فى كتاب الـعالقات العـاطفيـة اسمهـا «ييجى
راكـع».. لــكـن فـــيه إنه يـــشـــتـــاق لك وإنه يـ«تـــلـــحـــلح» ويـــاخــد
ـشهـور بـيقـول «الـتـقل صنـعـة».. العبـيه شـوية ـثل ا خطـوة. ا
واخــتــفى شــويــة وبـالش تــكــونى مــتــواجــدة عــلى طــول.. إديــله
مـساحة من الوقت والفـراغ علشان توحـشيه.. وخللى كل وقته

معاكى ضحك وبهجة وبالش نكد و زن ليطفش.
< سؤالك الـتانى: انتى بـس اللى تعـرفى تردى عـليه.. والوقت
كن أقـولك بعض شـاعر.. لكن أنـا  هـو الدلـيل على صـدق ا

النقط اللى هتساعدك تعرفى مشاعرك.
< لـــــسه بـــــتـــــفــــكـــــرى فى الـــــشـــــخص األول الـــــلى قـــــولـــــتى إنه
مايعرفش عنه أى حاجة? لو رجعلك هتعملى إيه? طيب انت
فى قــرارة نـفـسـك عـايـزاه يــرجع? بـتـعــمـلى مــقـارنـات بــيـنـهم?

م بيكسب?
< لـو اتقدمـلك عريس هتـشوفيـه? هتشـوفيه علـشان أهلك وال
عــلــشــان انت فــعالً عــايــزة تـرتــبــطى? هــتــقــولى لــلــولـد ده عــلى
الــعــريس? هــتــقــولــيــله لــيه? عــلــشــان الــصــدق والــصــراحـة وال

وضوع? علشان حتركيه وال علشان تنهى ا
< لـو قـالك إنه بـيـحـبك وإنه عـايز يـتـجـوزك بس الزم تـظـبطى
وزنك هـتــعـمــلى إيه? هــتـفــرحى وتــوافـقى? هــتـحــسى بـاإلهــانـة
وتــوافــقى? هـتــحــسى بــاإلهــانـة وتــرفــضى? هــتـحــسى إنـه تـافه
وحتــمـدى ربـنـا? هــتـفـتــكـرى حـد تـانـى كـان بـيـمــوت فى الـتـراب

اللى بتمشى عليه? هتتمنى راجل تانى?
قـــــة يـــــ قـــــ عـــــرفى حـــــ تـــــ كـــــرى كـــــويـس.. ومع الـــــوقـت هـــــ < فـــــ
مشاعرك لكن لو حتت أى ضغط أو أى إغراء خارجى
يــــتى إنك بــــيب األول حــــســـ ســــواء كـــان عــــريس والـال احلـــ
فــكـرة بــة بـ عــجـ فــسه ومـ تــحـبى احلب نــ بـقى انـت بـ ايــعـة يــ بـ

اجلواز مش بالولد ده كشخص.

كن تبعتوا نستعرض مشكلة مختلفة.. 
وتشاركوا معانا بآرائكم...

شكلة باختصار لسيدة ٣٧ سنة ومتزوجة ا
من ١٠ سن وأم لولدين وبنت وبتقول ان

فيه مشاكل كتير بينها وب جوزها ومفيش
تفاهم بينهم وحصل خصام كتير.. واكتر من
مرة سابتله  البيت لكن هى مستحملة كل ده

هم صاحبتنا علشان خاطر األوالد.. ا
اتعرفت على شخص عن طريق الشات على
النت لكن هى بتأكد انها ست محترمة جداً

وعمرها  ما عرفت  حد حتى قبل اجلواز..
وبعد فترة جوزها رجع وصاحلها وبدأ يصلح
كل اخطاءه ومعاملته اتغيرت.. لكن هى

حاسة إن كل حاجة بينهم اتكسرت..
شكلة بالتفصيل وردودكم األسبوع القادم ا

عليها.. استنونا.

: عـايزاه يجـيلى راكع!! إزيك يـا قمـر.. معـلهش أنـا عارفة إنى
ــشـاكــلى وحــكـايــاتى الــغـريــبـة.. بـس أعـمل إيه عــماللك قــلق 
انت الـوحيدة اللى بقـدر أفضفض لها من غـير حرج ومن غير

ما أخبى أى حاجة.
رة دى: شكلة ا ا

إن فـــيه شـــخص كـــنـت أعـــرفه من أيـــام مـــا كـــنت مـــخـــطـــوبــة..
مـعــرفــة عـمل عــاديــة واحـتــرام مــتـبــادل وعــادى جـداً وبــعــد مـا
سبت شغلى األوالنى فضلـنا على اتصال كأصدقاء ومعارف..
ــــوضــــوع بـس هــــو مــــا كـــــنش عــــنـــــده أى عــــلـم عــــلى اإلطـالق 

الشخص األوالنى اللى أنا كنت مرتبطة بيه.
ـهم تــلف الـدنــيـا وتــدور وصـاحــبـنـا ده أالقــيه بــيـكـلــمـنى ا
وبايل كتيييير وتشات على النت.. وشوية شوية على ا
الـــكالم بـــقـى له طـــابع مـــخـــتـــلف زى مـــثالً «ازيـك يــا
قـــطـــة?! عـــامل إيـه يــا قـــمـــر? وأنـــا حـــلـــمت بـــيـــكى
ر ».. وهكذا.. إلخ و وحـلمت إن احنا مـخطوبـ
ــوبــايل وبــعــدين الــوقت وأالقــيه يــكــلــمــنى عــلى ا
ـكن تـطلـبـينى عـلى تـليـفون يـقـولى «لو فـاضـية 
الــبــيت وكـــلــمــته».. ومـن هــنــا بـــقى أقــدر أقــولك
إحساسى أنا إيه.. مش هاكدب عليكى وال على
نــفـسى.. الـولـد عـجــبـنى مـووووت ودخل مـزاجى
عـلى اآلخـر وبـحــبه قـوى ألنه فـيه كل احلـاجـات
.. اسمه اللى بادور عليها.. كله على بعضه يج

وشكله وأخالقه وتدينه..
نيجى له هو:

هـو معجب بـيا جـداً جداً وبـشخصـيتى.. وبـكم احلاجات
ـشتـركة الـلى بيـنا.. انـا مش مـتأكـدة ليه مش عـايز يـاخد ا

خطوة إيجابية?!.. لكن متهيألى إنها األسباب دى:
: هو أكبر مـنى بـ١٠ شهور بس.. وهو عايز واحدة أوالً

أصغر منه بسنت على األقل.
ثـانـيـاً: إنى مش رفـيـعـة «عـارفـة إنه سـبب مش مـقـنع وأنا
صـحـيح وزنـى زيادة شـويـة.. لـكن شـكـلـى كويـس وتـقدرى

.Attractive تقولى
ثالثاً: مابعرفش أطبخ.

األسباب دى أنا استنتجتها من خالل التشات معاه
سؤالى:

«أعـمل إيه بــالـظــبط عــلـشــان يـجــيـلى راكع.. ألنى
بجد بحبه??!!»

وعــايــزاكى كــمــان تــقــولـــيــلى رأيك هــو أنــا فــعالً
بـحـبه وال مـوهـومـة وال بـعانـى من فـراغ عاطـفى

واللى بيخبط على الباب بفتحله وخالص..?!
أنا بـجد بحـبك قوى قوى.. وقـوليـلى نفسك فى

إيه وأنا حادعيلك بيه.. ياال باااااااااى

   رد مروة: 
ـشروع يـا مـشـمـشـة.. مش من حق حـد يـحـول شـريك حـيـاته 
تخـرج ويغير فيه! قـبل ما أرد على األسئلة بـتاعتك أنا عايزة

أعلق على األسباب اللى انت استنتجتيها..

albostagy@gmail.com

فاكس: ٢٧٩٢٧٠٣٨/ ٢٠٢  ☎

مشمشة بتقول


