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 للعوض شعور آخر.   الرواية :
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 "الفصل األول" 

 

الطموح صفة لها سمٍو عالي ولكن إذا كنت في عالٍم يرفض الطموح 

ويحاول منعهُ؛ يُشكل ذلك تحدي لصاحِب الطموح ويجعلهُ يفكر كيف أصل 

 ِلمبتغاه؟ 

 

الهدوء يعم المكان وصوت األمواج وهي تتضارب مع بعضها هو السائد  

والذكريات تتالعب أمام عيني وتجبرني علٰى تذكرها واأللم المحفور في  

 قلبي يزداد ألًما كلما تذكرت؛ تعود ذكرياتي إلٰى عشرين عاًما. 

 

 عودةً إلٰى الماضي: 

 خديجة: يال يا ماما أنا نازلة. 

 بي وجعني يا خديجة حاسة إن في حاجة هتحصل.  األم : قل

 خديجة: أي اللي هيحصل يعني يا ماما سيبني أنزل بقٰى.

 األم: إنزلي يا خديجة وخلي بالك من نفسك.

 خديجة : ماشي يا ماما يال سالم.

 نهاد: سالم. 

 

 "قابلت خديجة أصدقائها في حماٍس". 

 

 خديجة: يال يا بنات علشان نلحق المواصالت.

 : متقلقيش يا خديجة كلنا جايين في الميعاد.نهىٰ 

 خديجة: يال عمو إركب األتوبيس كمل. 

 السواق: ماشي يا حبيبة عمو.
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 بعد دقائق من وصولهم بالقرب من كوبري تحت اإلنشاء. 

 

خديجة: في أي يا عمو العربية مش ماشية صح ليه يا عمو.  عمو: 

 حاسبواااااا. 

 

ال أعلم ماذا يحدث حولي لكنني أسمع أصواتًا متضاربة حتٰى غبُت عن  

 الوعي تماًما.

 

" جرٌي هنا وهناك إلنقاذ اآلخرين وصراخ من أمهات، حزنًا علٰى أوالدهم  

دأ في فتح عينّي ببطئ، أجد أمي  وغرف الطوارئ ُمِلئَٰت بالمصابين وأنا أب

تبكي وهي تتحدث مع الطبيب لكنني ال أفهم ما يقولون، بمجرد فتح عينّي 

 رأتني أمي وأدخلتني في حضنها الذي يسع العالم".

 

 خديجة: ماما أي اللي حصل

األم: األتوبيس اللي كنِت فيه يا خديجة عمل حادثة بس الحمد هلل محدش  

 مات كله إصابات. 

خديجة: الحمد هلل يا ماما إن أصحابي بخير، بس أنا فيا أي يا ماما، فيا أي  

 يا دكتور. 

الدكتور: أنِت قوية يا خديجة والزم تعرفي إن الحادثة أثرت علٰى رجلك 

 الشمال واضطرينا نبترها. 

يجة: حضرتك بتقول أي، دا بجد يا ماما يعني أنا رجلي إنقطعت إزاي خد

ليه ياربي كدا، حياتي كلها باظت وضاعت خالص مبقتش أنفع في أي 

 حاجة.

األم: متقوليش كدا يا بنتي أنا جنبك ومعاِك وهتقدري، صدقيني وهتبقٰى 

 اللي نفسك فيه بإذن هللا.  
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عالة علٰى الكل زي ما بابا كان   خديجة: كله كالم يا ماما خالص أنا هفضل

 بيقولك يا ماما أنا كنت بسمعه وهو بيقولك كدا. 

 األم: إهدي يا حبيبتي وهللا هتتحل من عند ربنا صدقيني.

 الدكتور: معلش يا مدام محتاج أتكلم معاِك في حاجة مهمة  

 األم: حاضر يا دكتور دقائق يا خديجة وجايالك.

 نهاد: خير يا دكتور.  

: كدا خديجة محتاجة علٰى األقل طرف صناعي علشان تقدر تكمل الدكتور

 حياتها عادي علٰى األقل.

األم: طيب يا دكتور معلش في السؤال هو الطرف الصناعي دا هيكون 

 بكام؟ 

 الدكتور: عشر آالف جنية.

 األم: هنجيبهم منين يا دكتور دا شغل أبوها باليوم يدوب يقضنا بالعافية. 

 مش عارف اقدر أساعدك إزاي. الدكتور: أنا آسف 

 األم: وال يهمك يا دكتور هو أنت ذنبك أي. 

 الدكتور: عن إذنك.

 األم: إتفضل. 

 

ِصْرُت أنظر للمكان وأقول: ضاعت حياتي وضاعت أحالمي،  ِصْرُت  

عبئًا أكثر علٰى أهلي، أقول هذا الكالم وأنا الحزن يمأل قلبي حتى آتٰى ذلك  

انجا رائع وصاحبهُ يمشي في طرقات  الصوت الرائع، صوت عزف كم

المستشفٰى وهو مستمتع بالعزف، ظللت أستمع له حتٰى آتٰى بجانب الباب  

 الخاص بغرفتي وهو يقول: 
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الحظت يا حلوة أنك مركزة مع اللحن علشان كدا دخلت أعرفك بنفسي، أنا  

الدكتور سيف بحب العزف جٕدا وبحب أفرح المرضٰى اللي في المستشفٰى  

 إلحباط وكدا. علشان ا

 أنا خديجة والعزف جميل جًدا يا دكتور.

 سيف: أيوة أيوة ما أنا عارف بهزر معاِك، أنِت بقٰى جيتي هنا ليه  

 خديجة: عملت حادثة ورجلي تم بترها. 

 سيف: علشان أنِت متضايقة، هه برخم طب قوليلي أنِت أي أحالمك أصاًل. 

ير بس دلوقتي هعمل كدا  خديجة: كان نفسي أبقٰى مراسلة وأروح أماكن كت

 إزاي. 

سيف: موضوع المراسل دا بيكون صعب علٰى البنات، أنِت أكيد جواِك 

 أفكار وطموحات تانية.  

خديجة: آه كنت بقول لو منفعتش مراسلة أكون مذيعة بس دلوقتي أي قناة 

 تقبل بواحدة رجليها مقطوعة. 

، أقولك حاجة أي رأيك أعلمك عزف كمانجا سيف: ال ال إحباط مش عايز

 وبكدا تحسي إنك عملتي حاجة حلوة وإنك تقدري حاجات كتير أي رأيك؟  

 خديجة: فكرة حلوة معنديش مشكلة بس هسأل ماما.

 سيف : تمام أنا مستني ردك.

 

 علٰى جانٍب آخر:

 األم: ألو يا إبراهيم.  

 إبراهيم: خير يا نهاد عايزة أي.  

لت حادثة يا راجل وساكت دا كله مفيش حتٰى تليفون تتطمن  نهاد: بنتك عم

 عليها. 

 إبراهيم: أعملك أي يعني يال قولي كنِت عايزة أي مش ناقص صداع.

 نهاد: بنتك محتاجة طرف صناعي بـ عشر آالف جنية. 
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إبراهيم: أي عشر أي عشر عفاريت لما ياخدوكي أنِت وبنتك وش الفقر 

ماغي، أنِت طالق أنا همشي وأسيبلك دي، بصي يا وليه أنِت وجعتي د

 البيت وأنِت بقٰى شيلي الليلة ومن غير سالم.

حسبي هللا ونعم الوكيل فيك يا إبراهيم، أشوف فيك يوم، هعمل أي ياربي 

 ذنبها أي البنت الغلبانة دي.

 _ مالك يا حجة أي اللي مضايقك. 

دي   نهاد: شفت يا أخويا الراجل طلقني وساب بنته وهي في الظروف 

 أعمل أي ياربي.

 _طيب يا حجة بنتك محتاجة كام؟  

 نهاد: عشر آالف علشان الطرف الصناعي. 

 _ بس كدا بسيطة.

 نهاد: أي دا أنت مين وبتكلم معاك ليه أصاًل أنا مش بشحت يا أستاذ. 

_ ومين قال يا حجة إنك بتشحتي أنا واخد بالي من كالمك في التليفون  

بنفسي أنا األستاذ رفعت الهاللي المحامي  وحبيت أساعد أعرفك 

المعروف، بجي كل فترة أساعد أي حد محتاج مساعدة وأشوف األطفال 

 وأحاول أعوض اإلحساس اللي ناقصني بأني أكون أب. 

 نهاد: بعتذر لو كنت قليلة الذوق معاك. 

 رفعت: وال يهمك حقك برضوا وبعد إذنك ينفع أشوف بنتك؟ 

 تفضل، يا خديجة يا حبيتي بتعملي أي. نهاد : أكيد يا أستاذ إ

 خديجة: الدكتور أقترح عليا أنه يعلمني العزف يا ماما ينفع وال ال.

 نهاد: أكيد يا حبيتي مادام هتبقٰى فرحانة أنا معنديش مانع. 

 سيف: أستاذ رفعت إزيك 

 رفعت: الحمد هلل يا دكتور كنت لسه بسأل عليك. 
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سيف: شفت الصدف كلنا إتقابلنا عند خديجة وخالص يا ست البنات ماما  

وافقت وأبدأ أعلمك من بكرة ومادام أستاذ رفعت جه يبقٰى مشاكلك كلها  

 هتتحل هو الساحر الطيب بتاعنا. 

 رفعت: دكتور سيف عنده حق وأنا هبقٰى معاِك ومش هسيبك يا خديجة.  

 

 أن يرزقني بأشخاص يساعدونني في "لقد هدأت النيران في قلبي وأراد هللا

مواجهة صعوبات حياتي الجديدة ولكن الضعف الذي بداخلي يجب قتله 

 وأن يتحول إلى قوةٍ كبيرة، لتحقيق الهدف األساسي وهو النجاح".  

 

تركنا الدكتور سيف وأستاذ رفعت بعد أن تركوا أرقام هواتفهم أِلمي إذا  

 إحتاجت شيء. 

 

 يبارك له يا خديجة قرر يساعدنا ويدفعلك حق نهاد: أستاذ رفعت دا هللا

 الطرف الصناعي يا حبيبتي.

 خديجة: وبابا!!! 

نهاد : بابا سابنا ومشي مش أنِت بس الِل كنِت من وجهة نظره  عبء  

عليه، الجواز من أبوكي كله كان من األول غلط، بس الحمد هلل قدر ولطف  

 وربنا عمره هينسٰى عباده أبًدا.  

 

حمد هلل يا ماما وعمو الدكتور ده دمه خفيف أوي وهيساعدني  خديجة: ال

 أني أنجح في حاجة.

نهاد: أكيد يا حبيبتي هتنجحي وهتبقي حاجة كبيرة أفتخر بيها زي ما أنا  

فخورة بيِك جًدل، يال يا حبيبتي اليوم كان صعب عليِك حاولي تنامي وأنا  

 هنام جنبك هنا. 

 خديجة: حاضر يا ماما هحاول.
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أستطع النوم في تلك الليلة علٰى الرغم من حل مشكلة المال، لكن كنت  "لم 

أريد أبي بجانبي، كنت أريد دعمه لي، كنت أريد حضنهُ، لكن تركني 

وحدي ورحل في ظل التفكير آتٰى الصباح على صوت األطباء يصلون  

وكان من يُأذن ويُقيم الصالة هو الطبيب سيف، حقًا هذا الرجل لطيف 

 جًدا".

 د: عاملة أي يا حبيبتي حاسة بأي.  نها

 خديجة: الحمد هلل يا ماما.

 

" كنت أكذب لم أكن بخير أبًدا ولكنني لدّي الثقة واإليمان أنني سوف يُجبر  

 بخاطري يوُما ما، لكن هنا من قطع أفكاري بلطفه الجميل وهو يقول: 

 سيف: صباح الخير يا حلوة المالمح، صباح الخير يا مدام.

 ح النور يا دكتور. خديجة: صبا

 نهاد: صباح الخير. 

سيف: عاملة أي يا خديجة عارف أنه من جواِك متضايق وأنك بتقولي هو 

 أنا لحقت أكون بخير بس أنا هنا. 

خديجة: بصراحة يا دكتور أنا فعاًل ملحقتش بس أنني أقول حاجة مش  

 أكون بخير.

ٰى العموم سيف: أي دا أنا رغاي أوي كدا مش مشكلة وال يفرق معايا عل

 كنت جاي أبدأ دروس معاِك وال مش عايزة.

 خديجة: ال عايزة طبعًا.  

سيف: طيب ضبطي نفسك كدا وإفطري علشان تكوني فايقة ولما تخلصي  

 نادي عليا. 

 خديجة: حاضر.

 سيف: عن إذنكم.

 خديجة: إتفضل. 
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 بعد ما خرج: 

 نهاد: لي يا خديجة قلة الذوق دي، عيب الراجل عايز يفرحك تكسفيه كدا.

 خديجة: حسيت أني عكيت فعالً لما يجي هعتذر له.

 نهاد: ماشي يا حبيبتي. 

 خديجة: ماما طمنيني علٰى أصحابي. 

 نهاد: كلهم كويسين يا حبيبتي بس لسه اإلصابات بتاعتهم مخفتش.

 خديجة: ربنا يشفينا جميعًا يارب. 

 نهاد: يارب يا حبيبتي يارب

بعتذر أنني قطعت كالمكم أنا الممرضة منار المسئولة عنك يا خديجة  

 وجبتلك فطارك يال يا حبيبتي علشان تفطري ونغير علٰى الجروح.

 خديجة: حاضر.

 

 بعد ساعة: 

 سيف: أنا سبتك براحتك أهو يا خديجة خلصتي كل حاجة.  

 خديجة: آه خلصت يا دكتور.

 يال نبدأ أنا جبت الكامنجا دي ليِك هدية مني. سيف: 

 خديجة بكل سعادة: شكًرا يا دكتور تعبت نفسك.

سيف: ال تعب وال حاجة بالعكس أنا أول مرة أكون مبسوط وأنا بعلم حد 

 العزف.

 خديجة: أنا آسفة لو كنت سخيفة الصبح. 

سيف: ال مفيش آسف خالص، مفيش حاجة حصلت أصإل إحنا بقينا  

 وال عندك رأي تاني. أصحاب 
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خديجة: ال معنديش رأي تاني أصحاب وأحلٰى أصحاب كمان بس عندي  

سؤال ليه مش هيكون ضغط عليك إنك تعلمني خصوًصا إنك عندك شغل  

 كتير.

سيف: أنا بعرف أتأقلم مع الضغط دا أواًل، ثانيًا أنا اللي إقترحت أني 

في العزف  أعلمك، حسيت إنك هتحتاجي تتطلعي كل الطاقة السلبية

 وفرحان بصراحة  يال نبدأ. 

 

كانت كلمات سيف  صديقة لقلبي، تطبطب عليها وتخبرني  بأنني  

سأتخطى كل الصعاب  وسأكون مميزة بأفكاري وأحالمي التي تتميز 

 بوجودها في عالمي العقلي البسيط.

 

 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "الفصل التاني"  

 

أنَّ العزف نابعًا من حزن قلبي ويخرج صراًخا مدفونًا داخلي، ال أعلم  "وك

كيف أستطعت أخرج كم من الحزن من ألحاني؟ لكنني أشعر بأنني أهدأ 

 اآلن". 

 

 

 سيف: براڤو خديجة أنِت مش محتاجة أعلمك طلعتي شاطرة لوحدك. 

خديجة: لما كنت في المدرسة كنت أقعد أعزف علٰى كل اآلالت فضول  

  يا دكتور.بقىٰ 

 سيف: قولنا بالش دكتور وحلو فضولك يا ستي شاطرة 

 خديجة: حاضر.

سيف: أحب أقولك أنك مش هتقعدي هنا كتير هتركبي الطرف الصناعي  

 وتبقٰى زي الفل.

 

 يدق رفعت ونهاد الباب مستأذنين الدخول.

 

 رفعت: أخبارك أي يا خديجة.

 خديجة: بخير يا عمو بس أنت مين.

 سيف: ده أستاذ رفعت يا خديجة راجل محترم أوي وبيحب يساعد الناس.  

رفعت: تسلم يا دكتور وزي ما قولتلك قبل كدا أنني هساعدك ومش هسيبك  

 وكمان جبت لمامتك شغل علشان تجبلك اللي أنِت محتاجاه. 

 خديجة: شكًرا يا عمو. 
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اقًما علٰى ما  " في هذه اللحظة قلبي يبكي من الحزن، ال أريد أن أكون ن

حدث لي، لكنني حزينةً وكنت أتمنٰى أن أستطيع اللعب وأن أعيش طفولتي 

 علٰى األقل جيًدا لكن هذا قدر هللا سوف أرضٰى به.

 

"وفي وسط ما كنت في غرفتي يأتي إلّي طفاًل في مثل عمري وحالتي 

ويخبرني بأنني سأكون بخير وأنَّ ما حدث لي وهو بداية إختبار صعب 

 نجاًحا باهًرا للجميع، أستقيظ من شرود عقلي هل هذا حلم؟ أَْم هي  نهايتهُ 

 إشارةٌ للصبِر علٰى محنتي وأن أكون أقوٰى وأقوٰى".

 

 

 في مكاٍن آخر:  

 كانا يجلسان األستاذ رفعت وأمي في المقهٰى الخاصة بالستشفٰى، ليتحدثان.  

 

بس أنا   رفعت: أنا عارف أن اللي هقولهُ ده غريب وأنه كمان مش وقته

 هقول اللي حاسس بيه وأتمنٰى تفهميني صح.

 

 نهاد: يا ترٰى هو أي اللي حضرتك حاسس بيه.

رفعت: أنا راجل عايش لوحدي مليش حد خالص كنت عايز حد يُؤنس  

 وحدتي.  

 نهاد: وأنا أي يخصني.  

 رفعت: أنا عايز أتجوزك. 

 نهاد: حضرتك بتقول أي.  

لي، أنا هتجوزك علٰى سنة هللا ورسوله دا أواًل، ثانيًا   رفعت: مالك خوفتي

أنا عارف إن جوزك بعتلك ورقتك إمبارح نصبر التالت شهور تكوني  
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عرفتيني وأقنعتي خديجة وبعدها نتجوز وخديجة بقت بنتي خالص، فكري 

يا نهاد أنا مش حابب أشوفك تعبانة ببنتك علشان تجمعي فلوس عالجها،  

وفي رأيك وأنا موجود سواء موافقة أو رافضة عن  فكري وخدي وقتك وش

 إذنك.

 

" أعتقد إن أمي لن ترفض عرًضا هكذا خصوًصا أنَّها إمراة تركها رجاًل 

وثقت فيه، لكنَّهُ خانها وتركها وحيدةً في ظل شعورها بالضعف، ستحتاج  

لمن يطمئنها، وبالفعل أتت لي، لتخبرني بما قالهُ لها، لم أقدر علٰى الرفض  

م يَُكْن لي أبًا جيًدا حتٰى معي؛ فأخبرتها أنني ال أمانع إذا صار األستاذ  فل

رفعت أبي وأكدت لي اِبتسامة أمي بعد حديثنا أنَّها تشعر بالراحة، وبعد  

يومين أخبرت أمي األستاذ رفعت بأنَّها موافقة علٰى الزواج ولكن بعد أن 

رف الصناعي  أتعافي وأقدر على ممارسة حياتي ولو بعض الشيء بالط

 الجديد".

 

 سيف: الدكتور حسن قالك العملية إمتٰى يا خديجة؟ 

 خديجة: آه بكرة إدعيلي.  

 سيف: أكيد طبعًا الزم أدعيلك إحنا بقينا أصحاب أصاًل.

 خديجة: أكيد بس أنا خايفة شوية. 

معاِك في   سيف محاواًل اطمننان خديجة: متقلقيش كلنا جنبك وأنا هكون

 العمليات.

 خديجة: طب الحمد هلل إنك موجود.  

 سيف: يال يا حبيبتي إرتاحي علشان بكرة يوم طويل تصبحي علٰى خير.

 خديجة: وأنت من أهل الخير بس ماما فين.

 سيف: في األوضة التانية نامت من التعب، يال أنا هسيبك دلوقتي سالم. 

 خديجة: سالم. 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "الفصل الثالث" 

 

 صباح يوم العملية:

 

"لن أُخفي أنني كنت في قمة الرعب من العملية، للتأكيد بأنَّ أوتار قدمّي  

 قادرةً علٰى اإلندماج مع الطرف الصناعي أم ال".

 

تٰى الصباح وكنُت مستقيظةً لم أَنَْم حتٰى آتٰى الطبيب  " إختفٰى الليل وآ

والممرضات وسيف وجهزوا كل شيء وبدأت العملية وكانت أمي واألستاذ 

رفعت في الخارج يدعوا لي، مرت ساعةً، ومرت إثنين وخرجت من 

العمليات وكان الطرف في قدمّي وطلب سيف من أمي أن تتركني، لكي  

اكنًا في جميع أجزاء جسدي، أعطونني بعض أرتاح، األلم يقتلني وهو س

المسكنات، لكي يهدأ األلم وفي هذه األثناء طلبت أمي أن تكون بجانبي  

ودخل معها أيًضا السيد رفعت محاواًل اطمننان قلبي ماسًكا يدّي وألول  

 مرة أشعر بحنان كنت أفتقدهُ كثيًرا، حنان األب الخائف علٰى ابنتِه".  

 

 اما أنا بقيت بخير. خديجة: متخافيش يا م

 نهاد: هتبقٰى بخير علٰى طول يا حبيبتي.

 سيف: حمد هلل علٰى سالمتك يا خديجة.

 خديجة: هللا يسلمك يا دكتور.

 سيف: الدكتور قالي إنك هتبدئي عالج طبيعي كمان يومين.

 خديجة: يعني أقدر أخرج من المستشفٰى. 

 مننا وال أي.سيف بصوت حزين: مش علٰى طول يا خديجة أنِت زهقتي 

 خديجة: مقصدش يا دكتور بس مليت من الحبسة دي.
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 رفعت: متقلقيش خفي بسرعة أنِت وهاخدك في كل مكان. 

خديجة: شكًرا يا عمو أنا فرحانة إنك هتبقٰى بابا الجديد وإنك هتبقٰى مع 

ماما بس ياريت يا عمو متخلهاش تعيط وأنا مش هعمل أي إزعاج علشان  

 متتضايقش. 

كالمك دا يا خديجة أنا بحبك أنِت وماما وأنتوا بقيتوا عائلتي  رفعت: أي

 خالص وكمان األسبوع الجاي نكتب الكتاب أنا وماما أي رأيك. 

 خديجة: أنا موافقة جًدا.

 نهاد: مادام خديجة موافقة يبقٰى أنا موافقة. 

 

"وبالفعل َمرَّ يومين سريعًا وبدأت في مرحلة العالج الطبيعي وِصْرُت 

أتماشٰى جيًدا مع الطرف الصناعي وكل يوم كان على نفس الحال ما بين  

 المستشفى". 

 

" وتَُمُر األيام بين المستشفٰى وبيت السيد رفعت منتظرين إنتهاء فترة العدة 

اج أمي وأبي الجديد وبالفعل  وبالفعل َمرَّ ثالث أشهر علٰى خيٍر وتم زو

كنت في أسعد أيام حياتي، عوضني هللا كثيًرا حتٰى وجدُت الرعاية والحنان  

مع أبي رفعت وكيف أنَّهُ لم يحرمني من شيٍء أبًدا وكأنني ابنتِه ومن  

صلبِه؟ بالفعل ولن أنسٰى أنَّهُ أدخلني مدرسة جديدة مع أشخاًصا طيبون لكن 

، فكانت هناك زميلةً لي تكرهني وبشدة، تسعٰى، لتراني الحلو ال يَُكَمُل دائمً 

حزينةً ومتضررةً، وكم من مراٍت تورطني في مصائب وأنا لم أستطع  

الدفاع عن نفسي؟ وانتهت رحلة المدرسة اإلبتدائية ولم أراها مجددة  

 ولكنني اشتاق لعزف الكمانجا كثيًرا وأريد رؤية الطبيب سيف". 

 

 ايب قلبي. خديجة: صباح الخير يا حب

 رفعت بنبرة ضاحكة: صباح النور يا حبيبتي قوليلي عايزة أي. 

 خديجة: أنت على طول كاشفني يا بابا. 



 

 

17 

 رفعت: هو أنا عندي أغلٰى منك.

 نهاد: وأنا يا سي رفعت.  

 رفعت: أنِت الخير والبركة يا حبيبتي، ها يا خديجة قوليلي عايزة أي. 

 الدكتور سيف والمستشفٰى.  خديجة: عايزة اروح أسلم علىٰ 

 رفعت: موافق علشان أنِت شاطرة ونجحتي في ستة إبتدائي.  

 خديجة: أنت أحسن بابا في الدنيا. 

رفعت: وأنِت أحسن بنت في الدنيا، هكلم السواق ياخدك يوصلك وهبلغ 

 سيف علشان يكون جاهز وهتصل بيه قدامك أهو. 

 _ألو يا دكتور سيف إزيك. 

 = بخير الحمد هلل. 

 خديجة عايزة تشوف المستشفي وتشوفك فهبعتلك._

 = ولي تتعب نفسك أنا جاي أخدها حااًل. 

 _ ماشي أنا مستنيك.  

 

"تعجبُت من لهفة سيف للقائي، لكنني قولت بداخلي األصدقاء يشتاقون  

لبعض ال بأس من بعض اللهفة والشوق ولم يَمر سوٰى نصف ساعٍة وكان 

فتح له أبي وأخذت منه باقة الورد جرس الباب يرن معلنًا وصول سيف، 

وبعض من قوالب الشيكوالتة كأنَّهُ عريس يأتي ليتقدم لحبيبتهٓ وبمجرد 

رؤيتي كان سعيًدا للغاية وأخرج الكامنجا وبدأنا بالعزف أنا وهو وأبي 

 وتمي مستمتعين بالعزف.

 

 رفعت: في تنغانم بينكم. 

 خديجة: أكيد مش المدرس والتلميذة. 

 ميذة بتاعتي أشطر من أي حد وكمان أنا عندي ليها مفاجأة.سيف: أنا التل
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 نهاد: أي هي يا دكتور.

سيف: خديجة شاطرة جًدا في العزف وإتعلمت بسرعة جًدا وعلشان كدا أنا 

 قررت. 

 

 

 خمنوا ما هو القرار في الفصل القادم. 

 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "الفصل الرابع"  

 

لسعادة رزق وكان سيف هو الزرق، دائًما كنُت أبحث عن صديٍق ُكل ما "ا

 يريدهُ في الحياة فقط هي رؤيتي سعيدة". 

 

 _ يا ترٰى أي القرار يا سيف؟ 

= بما إنك شاطرة في العزف ففي ناس مهمة جًدا في دار األوبرا شافت  

 عزفك وطلبت مني أنني أُبلغك إنك هتعزفي معاهم في الحفلة الجاية. 

 _ دا أحلٰى خبر في حياتي ربنا ما يحرمني منك يا سيف. 

 = وال منك يا حبيبتي يال روحي إرتاحي علشان أخدك بكرة الحفلة.

 _ حاضر هروح أنام علٰى طول.

 = وأنا هستأذن أنا.  

 _ إتفضل يا ابني مش عارف أقولك أي علٰى اللي بتعمله معاها دا.

 واجبي وأنا مبسوط بيه سالم. = دا

 _ سالم  

 

" وبالفعل ذهبت إلٰى النوم منتظرة هروب الليل ومجيئ النهار وذهبت إلٰى  

الحفل وكان رائعًا وكنت متمكنٕة من العزف جيًدا وانبهر الجميع بي وكانت 

هذه الحفل بداية إنجازات لي على مدار السنوات وِصْرُت بين دراستي  

لمرحلة الثانوية  واإلنتهاء من اإلمتحانات الخاصة   والحفالت حتٰى وصولي

بها وبعد شهر كان قد آتٰى يوم ميالد سيف الثالثين وكنت سعيدةً جًدا بهذا  

اليوم وارتديت أكثر فستان يحبهُ سيف، للذهاب إلٰى حفل يوم ميالدهُ وعند  

 وصولنا، كان سيف مالمحهُ مرهقةً جًدا من التفكير ". 

 

 _أستاذ رفعت. 
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 ر يا دكتور.= خي

 _خير بإذن هللا بس بصراحة أنا عايز أتجوز خديجة.

 = أنت بتقول أي، أنت عارف أنت أكبر منها بقد أي. 

_ عارف كل حاجة هتقولها بس أنا مش عايز أشوف حياتي مع حد 

غيرها، هي أحلٰى وأجمل حاجة في حياتي أصاًل، أنا عايزك تاخد وقتك في 

 التفكير. 

= بس أنت أكبر منها بكتير جًدا يا سيف أنا عايز خديجة تختار بنفسها  

شريك عمرها هي لسه هتدخل جامعه ونتيجتها هتطلع عن قريب بدون 

تفكير يا سيف أنا مش موافق علٰى طلبك ده أنت بالنسبة لخديجة أخ كبير  

نا  وصديق وأنا مش مستعد أظلمها أبًدا عن إذنك، يال يا خديجة، يال نهاد إح

 هنمشي دلوقتي. 

 _ ليه يا رفعت أي اللي حصل 

 هحكيلك بعدين يال إركبوا.

 

 'لقد رن هاتف أبي رفعت، فقد كان مساعدهُ إتصل كثيًرا".

 

 _ خير يا مصطفي في أي. 

 = مبروك يا رفعت بيه آنسة خديجة نجحت جابت سبعة وتسعون. 

نتيجة  _ بصوٓت ضاحك: بجد يا مصطفي الحمد هلل يارب هي تعبت ودي

 تعبها مبروك يا حبيبتي.  

 = هللا يبارك فيك يا بابا. 

 

" كان يوًما عظيًما وكانا ينظران لي أبي وأمي بنظرات الفخر والحب 

وبالفعل بدأنا التجهيز للجامعة باألوراق المناسبة وأيًضا بالمالبس الجديدة  
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لي  والهدايا من أبي وفي أول يوم جامعة كنت وحيدةً كالعادة لم يَُكْن 

 األصدقاء حتٰى آتٰى من جلس بجانبي وقال:  

 _ حمزة يوسف وأنِت. 

 

 "تركته ورحلت دون التكلم في شيء ولكنَّهُ آتٰى بجانبي وقال: 

 _ علٰى فكرة أنِت هتحتاجيني هنا كتير، أنا عارف الجامعة كلها 

 رديت عليه معلنة استسالمي. 

 = عايزة أروح أشوف المدرج 

_ بس كدا يا جميل تعالي ورايا، وآه أنا مش متحرش بس أنا بحب أتعرف  

 علٰى طول، بس مالك ماشية كدا ليه كأنك برجل واحدة. 

 

 وقفُت صامةً أكاُد أنفجر من الصدمة من اللفظ والبكاء وأخبرتهُ: 

_ربنا ما يوريك حادثة تقطعلك رجلك وتخليك مش عايش علٰى طبيعتك  

 قك.  وعلى العموم شكًرا لذو 

 

" شكرتهُ وأنا قلبي يكاد أن ينفجر من األلم لماذا فعل معي ذلك؟ ليس لي 

 ذنب في ما حدث معي فلماذا أُعاقب عليه؟ 

 

 "في نهاية اليوم شعرت به خلفي يهرول سريعًا، لكي يلحق بي". 

 

 _)بصوت حزين( أنا آسف. 

 = بعد أي، بعد ما جرحتني 

 محيني._ قلة ذوق مني وأعترف بكدا وأتمنٰى تسا
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= تنهدت بضيق وقالت: خالص مش زعالنة بس أتمنٰى متتكلمش معايا  

 تاني وتركتهُ ورحلت. 

 

" لم أستطع تكوين أي صداقات في الجامعة، صارت حياتي ما بين  

حضور وإنصراف من المحاضرات فقط ال غير ولكنني كنت أشعر بحمزة  

ميني حتٰى انتهٰى  في كل مكان أذهب له في الجامعة وكأنَّهُ يراقبني أو يح

الفصل الدراسي األول وتخطيته بتقدير إمتياز ومع بداية الفصل الدراسي  

الثاني وأنا جالسة وحدي أخرجت من حقيبتي الكمان وبدأت العزف وأنا  

مغمضة األعين وفي استمتاع شديد، لكنني عندما انتهيت وجدته تمامي 

 منتبه لعزفي. 

 ، ممتاز أي رايك نبقٰى صحاب. قال لي: ممتاز جميلة ومبدعة ومتفوقة

 = يعني أنت عايز تقولي إنك معندكش صحاب.

_عندي بس مش كلهم أنِت وأنا عايزك أنِت اللي تبقٰى صحبتي مش هما 

 موافقة.  

 

ال أعلم لماذا أتفق قلبي وعقلي معًا ألول مرة وقال أنني يجب أن أوافق، 

ا نعلم كل شيء عن وبالفعل وافقت وصارت عالقتنا أقوٰى بكثير حتى ِصْرنَ

 بعضنا. 

 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "الفصل الخامس" 

 

 _ خديجة. 

 = الورد أحلٰى وال البحر؟

 _أي العالقة. 

 = أقصد أي اللي يفرحك فيهم أكتر. 

 _ اإلتنين. 

 = خالص في فرحنا نعملهم، أتجوز علٰى البحر وأجبلك ورد. 

 _ إستنٰى بس مين اللي قالك أنني هتجوزك.

 = أنِت إحنا بنحب بعض أصاًل صح وال ال.

 _ صح.

لي اللماضة دي من األول وعلٰى العموم أنا روحت لوالدك   = أومال

 الصبح وطلبت إيدك يا ستي وهو وافق وهنتجوز.

 _ جواز من غير خطوبة.

= وهنحتاج الخطوبة في أي، إحنا هنتجوز ونخلص دراسة مع بعض  

 ونحقق أحالمنا. 

 

"لم يمر الكثير من الوقت وتم الزواج وكان حمزة خير زوج وأبًا وصديق 

ما أملك، لم أرٰى منه سوٰى السعادة والفرح واإلحتواء لقلبي الحزين   وكل

ْت السنوات وصار عمري ثالثين عاًما.   وَمرَّ

 

 _ صباح الخير يا نن عيني.  

 = صباح النور يا حبيبي.

 _ مين كبر سنة.
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 = بصوت ضاحك: أنا يا حبيبي. 

 _ أنا عاملك مفاجآت كتير جًدا يارب بس تعجبك.

 ها هتعجبني، كفاية أنها منك يا حبيبي وسندي. = أنا عارفة أن

 _حضري نفسك يال وبطلي كسل يا ست الصحفية والعازفة.

 = كل شوية تقولي الكلمتين دول.  

 _فخور بيِك بقٰى أعمل أي.  

 

"وكالعادة يأخذني إلٰى البحر، لكي أتأمل فيه ولتبقٰى الذكريات هنا محفورة 

رمال البحر ووجدت عائلتي حولي وهذا يُكفيني ولكنني تركتهم  علىٰ 

وذهبت للجلوس أمامهُ، ألخبره لم أتوقع أنَّ السنين تَُمُر، كنُت أظن أنَّها  

ستقف عندما رحل أبي وأن ال أحد سيعوضني عنهُ ولكن من يظن أنَّ  

شخًصا لم أكن من صلبِه كان سببًا في أن يجعلني شخصيةً ناجحةً قويةً  

ادرةً علٰى التخطي وأن يجعل أمي إمرأةً سعيدةً بعد عناء وتعب من رجل  ق

لم يُقدرها وكانت بالنسبة له أداةٍ للمال فقٰط، وفي أثناء شرودي أخذت 

الدفتر الخاص بي وفتحتهُ علٰى نص كنُت قد كتبتهُ في المستشفٰى وأنا  

ال أحسد   صغيرة، كان يُعبر عن حالتي وقتها، أَتعلم؟ أنا اآلن في مرحلة

عليها، كأنني أصعُد الُسلم وأنا أحمل على ظهري أطناٍن من األشياء،  

ولكنني أقوم ويراني الجميع من األمام ويسخرون وكأنني لم أُعاني أبًدا، 

بأي حق تتكلمون، لم أراكم في حزٍن أو قهٍر أو معاناةٍ لّي، لكنني أراكم  

علّي، اللعنةُ علٰى الحقد وزمان فقْط في الفرح وحتٰى ذلك تعتقدون أنَّهُ كثيًرا 

الثعالب، كم أريد أن أستطيع قتلكم جميعًا، لكن اطمئن أن الحق عند هللا ال  

 يذهب وهذا يجعلني راضيَّةً مرضية دائًما". 
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بالفعل الحق ال يذهب واآلن قد أخذته من العالم، حقًا للعوض شعوٍر آخر   

 سيفعلها مهما صارت األمور.  يرضٰى صاحبهُ كثيًرا ويجعلهُ مطمئن أنَّهُ 

 

 تمت.

 _ لـ/فاطمة ممدوح  

 


