
 1 

 



 2 

 

 

 اإلهداء:   

 

 

 

   القصة  هذه أُهدي-

 من حدوثها اتوقع لم اشياء بسبب  افتقدتها التي لنفسي

 اصادفهم لم ولو اليوم واتمني عليا  اعزاء كانو  كم أشخاص

 التجربة هذه اخوض أن علي يجب كان ولكن يوما

      ..........شخصيتي بناء  إلعادة 
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     الُمقدمة 

 

 

  هذه قراءة علي تحفزك مقدمة   لك أكتب أن من تنتظر ل 

  يحفزني من اريد التحفيز يريد  من وانا  وكيف ؛ القصة 

 وانا  القصة  هذه لك   اكتب وانا  كيف وواجبي مهمتي إلكمال

 !!  بالنتحار  اشعر

  قصة  أنها تظن إنك اآلن به  تشعر  الذي األولي الشعور أعلم

 العكس ستتيقن قراءتها أتممت أذا  أِعدك لكن وحزينة  كئيبة 

 !هذا  حدث كيف تسألني  ول  تماما  
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 قصة  "ناِدر"   

 

 فتاة  أحب فقد تماما بائسة   حياة يعيش كان  انه  احدهم أخبر

  إلنطوائه  اصدقائه عنه  وابتعد  عنه  وابتعدت لفقره  وتركته 

  يشعر فهو به   يشعر الذي ما  يعلم احد يكن لم عنهم وانعزاله 

  قد  ولكنه  وأمهاتهم آبائهم معهم  فهم وبينهم بينه  بالفارق

 في وهو توفيا  قد فوالديه  تماما  وحيد وهو الحياة أدرك

  فقيرة ولكنها جدته  مع  يعيش اآلن  وهو عمره من الخامسة 

  ان جدته  أرادت فقط يومهم قوت  هو يملكونه  ما يكاد جدا

 به  يهتم  لم ولكن التعليم  ال  فقرهم من يخرجهم  فلن تعلمه 

 الممزق  وحذائه  المقطعه  مالبسه  بسبب ويتجنبونه المعلمين

 عن متميز  كان انه  برغم الطعام  قلة  بسبب الشاحب ووجه 

 ولكن كبيرة   بسرعة  الشياء فهم يستطيع كان فقد  زمالؤه

 من  يوم وفي   بالتعليم مهتم غير  جعله  له  المعلمين اهمال

  تكاليف  له  دفع تستطيع لن أنها  جدته  له  قالت اليام

  تكاليف ألن الكافي المبلغ وجود لعدم العام  هذا المدرسة

 :  لها قال اهتمامه  عدم وبسبب مستمر   تزايد في المعيشة

 الجاية السنة  هيسهلها ربنا  عادي جدتي ي يهمك ول  -
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  كثيرا   وينام للمدرسة يذهب يعد ولم المنزل في يجلس وبدأ

  وبعد النقي الهواء بعض  ليستنشق خرج اليام من يوم وفي

  ول  طوله  من يقع ساعات 3 حوالي استمرت سير   مدة

  أحد يري  ول  العام المستشفي في وهو ال   بنفسه   يشعر

 :  له  ويقول الطبيب مع  يقف عجوز ورجل الطبيب ال  حوله 

   ؟ ماله   الواد طمني دكتور يا ها -

 حاج ي تعالي:   له  وقال عيناي  فتحت قد اني الطبيب لحظ 

  عودة بعد ولكن امامي يخبره  لم  لماذا  أعلم ل ...  برا اقولك

 في والدموع عاد دقائق 10 حوالي بعد وحده العجوز الرجل

 :  له  فقلت  عينيه 

 مين؟  أنت - 

  حصلك ليكون خفت ماشي ونتا وقعت لقيتك انا ابني يا -

   المستشفي جبتك حاجه  من بتعاني تكون او حاجه 

   قدامي؟ مقالش  وليه  اي؟ قالك الدكتور هو-

 امممممممم -

  حاجه عندي انا هو اي قالك-

 ....... نتا.......   نتا-

 ؟  اي  أنا-

 … يبني السرطان عندك نتا-
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 : له وقلت دقائق لبضع ُصدمت

 بحس ومكنتش عادي حياتي عايش كنت انا متأكد  هو -

   خالص بوجع

 يبكي  وهو العجوز يقولها يابني، فعل شاء وما هللا  قدر-

   امتا  من  عندي المرض هو طب-

   ابني ي اسبوع من عندك انه  بيقول-

 !!! اسبوع-

   ابني ي اهلك فين انت-

  فاضل مش  كلهم ماتوا واهلي بس جدتي مع عايش انا-

 اصال؟ فين ؛هيا بس وهيا انا غير

  ول  عنوانك علي تدل حاجه  اي معاك ملقتش  انا ماهو-

 ..  حتى تلفون

  اروح  عايز نا خالص-

  ممكن  اللي الدوية بعض علي كتبلك  الدكتور بس استني-

   بدايته في عندك السرطان لن السرطان تشيل

   جدتي ول  انا ل  فلوس معايا  مش  انا-

  هجيب ونا دقايق 10 بس اقعد  خالص ابني ي خالص-

   عندك لحد العالج
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 لحد اوي خيرك كتر انتا معاي  اتعبك  عايز مش  انا حاج ي-

   كدا

   بس استني-

  أخذته  الدواء  ومعه  دقائق10 بعد  وعاد العجوز خرج

  الصدمة  تتحمل لن جدتي سأخبر  كيف  افكر ونا ورحلت

 وقررت ذهبت  امامها الدواء هذا أخذ وانا لها سأقول وماذا

   ما بشئ  جدتي تشعر ل  حتى الدواء أخذ لن أني

 

   عليكم سالمو-

 بني ي  كده ليه  اتأخرت وبركاته   هللا  ورحمه  السالم وعليكم-

 برا 

   شويه   اتمشيت بقا ستي ي عادي -

  اليوم آلخر الموجود الكل دا هو عشان ُكل تعالي طب-

   انهرده 

   يعني عشا  غير من هنبات-

  ربنا بكرة غيرنا من احسن احنا بني ي هلل الحمد قول-

   يرزقنا

  ل   أم أأخبرها  افكر وانا  معا   الطعام نتناول جلسنا

 بدأت  وحده سيزول والمرض  اخبرها لن أني وقررت......
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  اشعر ل حتي باأليام وانام بالساعات غرفتي في اجلس

 فكنت  بنومي  الحياة من اهرب كنت ؛ مستيقظ  وانا بالتعب

 : جدتي  لي قالت يوم وفي كثيرا    انام

  هللا شاء وان جنيه  500ال ابوك معاش هات روح -

 ده  الشهر هيقضونا

   ستي  ي حاضر-

 ابي  معاش  ألستلم البريد الي طريقي  في وانا وحدي ذهبت

 وذهب شهر من ساعدني الذي الرجل هو انه  العجوز قابلت

 : وقال قابلني المشفي الي بي

   ل  ول  العالج بتاخد بني  ي اي-

 :  له  وقلت الرض  في نظرت

   ل  -

  المرض ؛ العالج مخدتش لو قال الدكتور!!!. بني ي ليه-

  كيماوي تاخد وهتبدأ جسمك في هيزداد 

  جدتي إخبار علي اقدر ل  واني معي حدث ما له  فقصصت

  أخبرته الخبر سماع من لها مكروه حدوث مخافة   باألمر

 نفس في وأفيق الرض علي  ساقطا   اقع وفجأة ابكي وانا

   المشفي

 حاج ي حصل اللي اي-
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 ان بيقول والدكتور  ؛ بتكلمني ونتا بني ي طولك من وقعت-

 كيماوي تاخد  هتبدأ العالج مخدتش ولو يزيد  بدأ المرض 

   الجاي السبوع من

   طيب اي اعمل انا طب-

  بني ي  مدرسة  في  نتا-

   مصاريفها فلوس معناش عشان منها طلعت-

 عايش انا معاي   تقعدوا وستك  انتا تيجي رائيك اي خالص-

   مدرستك هتروح و بس ومراتي انا

   جامد معاي  تعبتك  انا حاج ي  ل  ل -

 ربنا  ،أنا بس  الكالم اسمع عليه؛ بتقول اللي يبني اي  تعب-

  عليه  صابر وانا ابتالء  انه  عارف انا  الخلفة  من حرمني

  ول  هتبناك مش انا وحبيتك شوفتك ما  لحد كتير بقالي وهللا

 ظروفك عشان معاي تعيش هاخدك بس انا متخافش حاجه 

 ...  دي

 استطع لم  ولكني يده ألقبل إليه  هممت ، بحرقة   العجوز بكي

   الطعام قلة  من  جسدي تعب من النهوض

  حاج ي بس-

  ،تعالي كمان ودلوقتي معاي هتيجي نتا  بني ي  مبسش -

   ستك نجيب نروح بس
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 مسح  جدتي غير بي  يهتم  ما أحد بأن  لشعوري بحرقة  بكيت

 بيت الي وذهبنا  أخذناها جدتي الي وذهبنا العجوز دموعي

  تعرفنا كانت  كأنها  حارا   استقبال زوجته  استقبلتنا  العجوز

  جداا كريمان كانا أمي كأنها  ألشعر وحضنتني قبل من

  فبدأت خياطة ترزي يعمل العجوز كان  توصف ل   لدرجة 

  فائدة بدون جلوسي من بدل  منه  واتعلم  العمل  معه  انزل

 الدواء أخذ وبدأت عمله  طبيعة  حول شئ كل اتعلم بدأت

 نأكل وبدأنا وجدتي انا متعشيين ونحن ننام  وبدأنا بإنتظام

  يأتي وكان جداا كريم العجوز كان  يومي بشكل اللحوم

 . لي بالعالج

 فذهبت   سريره في وظل العجوز مرض   اليام من يوم في 

  ماكينة  علي جلست منه  بدل   لعمل  المفاتيح واخذت انا

  المحل  وازدحم بالمجئ الناس وهمت هللا بسم وقلت الخياطة 

 والزبائن الناس وأحبني طويلة   لمدة اعمل وكأنني بالزبائن

 من  افاق عندما  العجوز ذُهل جنيه 500 اليوم ذلك وربحت

 ظن واحد يوم في جنيه  500  ومعي أمامه  ووجدني نومه 

 سرقتهم  قد اني

 

  يبني؟ دي الفلوس منين جبت ده اي-

   انهرده مكانك المحل وفتحت رحت  انا-
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  مجهود متبذلش لزم انك قال الدكتور   مينفعش يبني  ل  اي-

   اتعبك عايز مش وانا

 ، بقا اي اقول  انا اومال كدا بتقول  اللي انت!!!  تتعبني-

 معايا  تعبك من جداا بسيطة  حاجه  دي

  كدا واحد يوم في ده بالرقم واشتغلت بعت  ازاي انت بس-

 كنت  انا  اي ول  بس بتفرج جنبك كنت انا وهو عليك عيب-

 عندي هيجوا وقالولي تحت  جدااا حبوني والناس بتعلم

 علطول 

 : وقال العجوز بكي

  بني ي يخليك ربنا -

  الن منه   بدل  يعمل من يوجد ل   يمرض عندما كان فهو ،

   يزداد بدأ ورزقه  منه  بدل  يعمل جميل ولد يوجد

 

   اي اسمك انت ده كل بني ي صح  مسالتكش  انا-

   يده يقبل وهو ،قالها نادر حاج ي نادر-

   دلوقتي  كدا زيك   حد مفيش فعال نادر  نتا-

  اضعاف رزقه يزداد وبدا والعمل الذهاب علي نادر اعتاد

 وهو ويراه معه  ينزل  وبدأ العجوز وُشفي يوم كل  اضعاف

  ُحرم قد العجوز كان حرمان نظرة  له زينظر  ويبتسم يعمل
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  أن القدير وشاء العمل في يساعده  بجانبه  ولد وجود من

  حدث ما ويحدث الشارع في الولد ذلك  يصادف

 

 نادر؟ يا منها  طلعت لما المدرسة  في  كام  سنة  في كنت انتا-

 ليه؟ .. اعدادي 2 في كنت-

   اي بتعمل  نتا شوف كمل حاجه  مفيش  ل  ل -

 فيها  كان التي المدرسة  نفس  في لنادر وقدم العجوز ذهب

 العجوز مرض عند ولكن اخري مرة  التعليم الي نادر ليعود

 فهو جدا متفوقا كان ليعمل ويذهب المدرسة  الي يذهب ل 

 يكون الن بدأ المر بداية  في عليه  كان ما  غير الن

  السنوات  ومرت نادر نجح وزمالئه  اصدقائه  بين محبوب

 الثانوي  الثالث الصف في الن واصبح

 ذلك في كثيرا العجوز زوجة  مرضت المشئوم  اليوم ويأتي 

 كثيرا  العجوز عليها حزن الحياة روحها فارقت حتي اليوم

  الدنيا له  كانت  الحياة له   كانت يملك  ما كل كانت فهي

  في وبقي ومرض الصدمة  تحمل الحاج يستطع  لم بأكملها

   نادر  عليه  دخل سريره

 

 كدا  بالسالمه  وقوملنا يال حاج ي اي-
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   يبني  نادر ي تعالي-

   أؤمرني حاج ي اي-

  خالص اني حاسس نا  بص يبني هلل األمر-

 احسن وهتكون بالسالمه  هتقوم انتا حاج ي اي خالص-

   كمان مرة 100 الول من

   بني  ي بس اسمعني-

   سامعك حاج ي حاضر-

  بعد  نتا بسببك اللي فروع 5ال بتاعتنا المحالت دلوقتي-

  الحارة في صغير محل عندي  كان ما  بعد زادوا  ربنا

 احسن اماكن وفي فروع لينا  بقا  ؛ دي تحت اللي  الضيقة 

  بسببك  كله  وده كمان هنا من

  انا بتاعتك دي المحالت وبعدين حاج ي  بس اي بسببي-

  صاحبها وهتفضل صاحبها  انت اكتر  مش بس شغال

   وقته  مش بني  ي بس اسمعني-

  اتفضل-

  باسمك كلها المحالت كتبت  انا -

   ل   مينفعش طبعا ل  اي بتقول انت اي-
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  وفاة بعد ليا كنت اللي بس  انتا  قرايب مليش  انا بس اسمع-

  مراتي

   ل   مينفعش حاج يا ل -

 وهتكون اكتر اكتر المحالت وكبر وانجح بني ي ذاكر  نادر-

   جداا عظيمة  حاجه  اليام من يوم في

  كله  ده استحمل هقدر مش  انا موجود ونتا  هيحصل ده كل-

 ووراها جدتي ووراها امي زي  كانت اللي مراتك  بعضه  ورا

   هينفع مش  ل  ل   نتا

    بني  ي ربنا امر  ده-

  ل   يااارب عليك باهلل ل   واكتر والدي  زي ليا كنت انت  ل  ل -

  ياارب هستحمل مش  انا  ياارب

 الرض علي ساجدا  نادر ويخر  الحياة العجوز روح وتفارق

 احن  مفارقة   علي ويصبره  يعينه  ان ربه   ينادي وهو باكيا  

  الحياة   هذة في له  كان انسان

 

 المحالت ينزل  وبدأ ومدرسته  دروسه  ترك  في نادر وبدأ

  كانت فتاة حب قد وكان الخر تلو واحد الفروع وتزداد 

 طلب العجوز وفاة من سنوات  5 مرور  وبعد بجواره تسكن

 الدولة انحاء في فرع  25 لديه  اصبح بعدما  خطبتها نادر
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  ونجح الدراسة  الي عاد  وبعدما طائله  ثروة  يملك واصبح

 في الن وهو جراحة  تخصص الطب  كلية  ودخل الثانويه  في

  نادر تخرج سنوات ثالث  وبعد الكليه  في له   الرابعة  السنة 

 محالت   سلسله  اكبر ويملك العمال رجال من الن واصبح

 للعالج خاص مستشفي  وافتتح دولته  في اقمشة  بيع

   المرضى لجميع بالمجان

 احدي في وهو اليوم المرآه  في لنفسه  ينظر نادر هو هذا

  العالم حول فروعه  اكبر من  واحد لفتتاح  األوربية  البالد

 : ويقول ويبكي لنفسه  ينظر

 عشاء بدون  ينام اليام  من يوم في كان اللي نادر ده هو 

  الحمد يارب  هلل الحمد ؛ صحابه   من يُهان كان الذي نادر هذا

 في  ووقعت السرطان جالي إن لول  السرطان جالي إن هلل

 ول بيته   دخلت ول  قابلته  مكنتش محمد   عم قدام الشارع

 انك هلل الحمد اصال عايش زماني كان ول  المدرسه  رجعت

  دلوقتي  فينها.  صغري في بحبها  كنت الي البنت بعدت

  الحمد فلوس معاه مش عشان  سابته  زمان اللي  تشوفني؛

  والبكا والحزن المرض علي هلل الحمد شئ كل علي هلل

  شئ  وكل والفرح

 .. وكفى هلل الحمد
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 تتقلب إلى منحة   محنه  من  كم" 

  ثراء الي يتحول شقاء من وكم  

  كنت حيث بالخير يأتي هللا ف   

     "تراه  ل  كنت وإن      
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