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قصة

رغد عصام



 إهداء..

 ”إىل عائلتي الصغرية أيب وأمي وإخويت

 وإىل صديقايت الاليت مل يرتكن يدي أبًدا

 إىل كُل من آمن مبوهبتي الصغرية وبث ىف روحي اإلميان بها

أشكركُم كثريًا



املقدمة

مل يُكن لدي ما أعتز بِه، أردت فقط َمن يُحبني بصدق من قلبه، دون نفاق

 انتهيت من متشيط خصالت شعري التي ساد عليها اللون األبيض ثم جلست أمام البحر
 ألشاهد الرشوق، هي كانت تحبه، كانت تأيت مِعي إىل ُهنا دامئا لنجلس أمام البحر، كانت

.طوال عمرها ُمختلفة

اتفضيل. 

 أبدأ منني؟

 زي ما أنتي عايزة، تبدأي من األول، من النص، تبدأي من أكرت املواقف املُخذلة اليل 
!اتحطيتي فيها

 هو ممكن كالمي يكون متلخبط عشان أنا ذات نفيس مش فهامين، مش فاهمة أنا إيه
 الىل وصلني لكل ده، أنا بقيت بخاف أنام يا دكتور، خايفة أنام فأصحى عىل فقدان حد،

 أنا مؤمنة جدا بالقدر خريه ورشه بس...بس أنا قلبى تعب من كُرت الفقدان، مش عارفة
 أبتدي منني؟! من أول ما فقدت املكان الىل اتولدت واتربيت فيه ورحت مكان جديد

 مش حبّاه، فقدان ُصحاب ١١سنة، بعديها فقدان جّدي، بعديه جدىت بكام شهر، تعرف
 يادكتور؟ السنة الىل فاتت بس فقدت فيهم صاحبتى الوحيدة وأمى و...والىل كنت

 مرتبطة بيه.

 بابا وماما انفصلوا ملا ماما اكتشفت خيانة بابا ليها، وإنه متجوز عليها بقاله سنتني، بابا
 اتغري، بقيت بخاف منه، وماما بعدت.

 صاحبتى شايفة إين أهملتها وإىن بقيت كئيبة ووحشة، أحمد زهق مني، شافني سهلة
فلام اكتفى مني ِبعد عني



 

 أنا زعالنة وتعبانة أوي، فيه حرقان كبري أوي يف قلبي يادكتور، بقيت خايفة أتكلم مع حد
 فيزهق مني ومن كآبتي، أنا خايفة أكون تقيلة عىل قلب الناس كلها، بس أنا والله غصب

 عني، فقدت حلمي الىل امتنيته سنني، ضاع عليا فرصة ُعمري الىل استنيتها، اترفضت يف
 املنحة الىل قدمت فيها

 نظرت أرًضا ثم تابعت ببكاء : تخيل محدش واساىن، محدش فيهم مثل عليا إىن صعبانة
 عليه حتى! قبل كده كنت بقول لنفيس أنا قد إيه ظاملة، وإنه أكيد أنا بأڤور، وإنه هي

 أكيد فرتة وهتعدى بتفكريها السلبى ده، بس ده مفيش غري شخص واحد بس الىل وقف
 معايا من وسط كتري أوي، حتى هي كامن شاكة فيها، انا بقيت بشك ىف الىل حواليا، أصل

طاملا محدش بيدوم فأكيد فيه سبب لدخولهم حيايت

 رن الجرس ُمعلنا انتهاء الجلسة فابتسمُت له بيشء من اإلحراج : آسفه يادكتور لو
 خنقتك وراكمت فيك طاقه سلبية كتري

 ال أبدا يا رغد والله، أنا مبسوط وأنا بسمعك -

شكرا لحرضتك، عن إذنك

ميعادنا الجاي يوم التالت 

********



”٣١ نوڤمرب“

 تعرف يادكتور، إحسايس النهاردة مختلف عن املرة الىل فاتت، فكرة إين حكيت لحد
 غريب جزء من ذكريايت وطلعت شوية من اليل جوايا مخالين مرتاحة شوية

 .يبقى نحمد ربنا إنه حطني يف طريقك وجعلني سبب لراحتك 

 الحمدلله

طب ها يال كميل 

 هو مفيش حاجة أكملها أوي، بس أنا حبيت أرشح لحرضتك نقطة ومنها أفوق نفيس
 برضه، أنا كامن كنت وحشة زيهم، مكنتش مالك، كان أوقات بيحتاجوين بس أنا كنت

 بطنش وده كان عشان الضغوطات والكآبة اليل كنت فيها، فمكانش يف إيدي حاجة، بس
 ملا باجى أفكر، طب هو إيه وجه اإلميان بالقدر الىل قلت عليه، أنا كنت زي املعرتضة

!عىل أمر ربنا ولكن مستخبية ىف جملة »أنا راضية«، بس أنا مكنتش راضية

 أنا كنت وحشة ومازلت، أوقات كتري بوصل لنقطة إين مستاهلش وجودهم، مش عارفة،
 .يُعترب حكيت حاجات كتري مضايقاين، يف حاجات مش هقدر أحكيها، محتاجة وقت

أخفضت رأسها ثم رفعته لتتابع بحزن : دكتور هو أنا ممكن أميش؟

بس أنتي مكملتيش ساعة إال ربع يا رغد 

معلش مش قادرة

طيب األول معلش هسألك سؤال، أنتي بتصيل؟ 

قطبت حاجبيها باستغراب ثم قالت بخجل : والله بحاول بس مش منتظمة أوي



 تحدث بحامس : طيب أنتي معادك معايا التالت الجاي يعنى أسبوع كامل، تصيل فيه
 الفرض بفرضه وتعايل وقوليىل إحساسك بقى إيه يف الفرتة دي، وقلبك بقى متطمن وال

 لسة

حارض

********



”٠٢نوڤمرب“

ها يا آنسة رغد، حاسة بإيه النهاردة؟ -

 زعالنة من نفيس أوي إين مكنتش حاسة بقيمة النعمة اليل ربنا فرضها علينا دي، إزاي=
 مكنتش ثابتة فيها؟! تعرف يا دكتور؟ طول األسبوع حرفيا بنام وأنا مرتاحة، وأنا مش

.خايفة، بالعكس... بنام وأنا مطمنة وبصحى وأنا مطمنة

.يبقى كده احنا وصلنا لسبب املشكلة األسايس -

.مش فاهمة=

 عدم الصالة كانت هي السبب ىف إنك متتوففيش يف اختيارك للناس، فبالتاىل بيبقوا -
 أشخاص غلط، وبرضه هي السبب ىف إنك مرتضيش  بأمر ربنا وتحيس داميًا بثقل عىل

 قلبك، يبقى من هنا ورايح الصالة رقم واحد ىف حياتك، تعرىف؟ مفيش شخص عىل
 مستوى العامل هيكون بيصىل ويحتاج لدكتور نفيس، ألن الصالة هي راحة القلب ودواء

.النفس

.كالم حرضتك حلو أوي يادكتور، حقيقي حفزتنى جدا إىن أعرف أكرت=

 تحرك نحو املكتبة ليختار بعض الكتب ثم قال : هدييك كتابني تقرأيهم وتشويف هيغريوىك
.إزاي، ومعاد الجلسة الجاية تعرفيني غريوا فييك إيه

********



 انتظرها ىف يوم الجلسة التالية ولكنها مل تأِت، ال يعرف لَِم شعر وكأن عقله ُمشتّت،ملَ
 ينتظرها؟! أينتظرها لت لتكمل حديثها أم ألنه اعتاد وجودها وأصبح رؤياها أسبوعيًا

 شيئًا رضوريًا بالنسبة له؟! سأل قلبه إن كان معحبًا ِبها ولكن متى أعجب بها وهو مل يرَها
!إال أياًما قليلة، وإذا مل يُكن ُمعجبًا بها فلامذا يفرح حينام تأيت ويراها؟

 رضب بيده اليُمنى قاصًدا موضع قلبه يسأله ملاذا استوحشها اليوم؟! فهذا دليل أن فؤاده
!األحمق ُمعجب ِبها! بُكل أسٍف هو ُمعجٌب بـرغد

********



”٥ ديسمرب“

دكتور، رغد بره أدخلها؟

تحدث بلهفة : دخليها برسعة

هندم مالبسه وشعره رسيًعا ثم أذن للطارق والذي مل يكن سواها

السالم عليكم يا دكتور

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته يا رغد، إيه؟! كل دي غيبة 

تحدثت بخجل : معلش يا دكتور، بس حصل حاجات كترية أوي منعتني إين آجي

عادي أعرف إيه هي؟ 

ردت وهي ُمبتسمة : كنت جاية عشان أحكيهالك أصال

ابتسم قائال : كُيل لِك آذاٌن صاغية

يا دكتور اسمها كُيل آذان صاغيه بس مفيهاش لِك

التمعت عياه وهو يقول : بحب أقولها كده يا ستي، يال احيك بقى

كان يقصد »كُىل لِك«ود أن يقول لها »أنا كيل لِكوليس فقط أذين وعقيل

 تحدثت بامتنان : الكتابني الىل حرضتك ادتهوميل فهموين حاجات كترية أوي، عرفت إن
 اليل بعمله مع بابا وماما غلط والزم إين أصل الرحم بينهم، وإنه مينفعش أتدخل ىف

 مشاكلهم ومهام حصل هم بابا وماما، والحمد لله صالحت بابا، وسافرت ملاما وصالحتها

وقعدت عندها فرتة، كانت وحشاين أوي يادكتور، كان واحشني ُحضنها وابتسامتها اليل

بتديف القلب

ابتسمت بخجل لتتابع : معرفش ليه ملا جيت حرضتك أول واحد قلت الزم تعرف



  وأحكيلك، كنت متأكدة إنك أكرت واحد هتفرحيل وهتشجعني، بابا وماما دلوقتي بقوا
بيتعاملوا مع بعض كويس، وبابا شغال ىف محاولة الُصلح مع ماما،تفتكر هيتصالحوا؟

 تحدث بحب : اليل بيحب هيشوف ىف عيون اليل بيحبه إنه الزم يصالحه ويتسامحوا، وأنا
متأكد إنهم هيتصالحوا

 !يارب يارب يادكتور، صحيح يادكتور يف حاجة كده نفيس أعملها أوي=

إيه هي؟

 إيه رأيك أكون أنا الدكتورة وحرضتك املريض، وتتكلم تقول الىل مضايفك أو الىل عايز=
تقوله بس مش عارف تقوله ملني؟

أويك يال 

 تحركت بسعادة وجلست مبقعده ليبدأ هو الحديث

بيص يا دكتورة 

 نظر لعينيها يتابع : هي جميلة، مشفتش يف جامل قلبها وطيبته قبل كده، أول مرة شفتها
 كانت عيونها حزينة، كنت بحاول أنتشلها من كل الحزن الىل ُمحاط بيها وفيها بس

 عشان أشوف جامل عينيها الحقيقي، وكل مرة كنت بشوفها كنت بشوف نسبة من جامل
عينيها، النهاردة شوفت عينيها وهي صافية، عيونها جميلة بشكل

 أمسكت حقيبتها بارتباك تلهي بها ذاتها، شعر هو بها وهي تريد أن تختلق أحاديثًا أخرى
غري ذلك ليتحدث بها فقال : رغد

ن...نعم

ممكن رقم والدك؟ 

********



”٠٣ديسمرب“

 عرُسهام اليوم،مل يدعوا أحد سوى من يُحبونهم فقط، كلام نظر لعينيها ورأى فرحتها شعر
 .وكأنه يحلق يف السامء

مبسوطة يا حبيبتي؟ -

 .مبسوطة بس! أنا طايرة من الفرحة=

 .وأنا طاير ألنك قدامي وشايفك -

.خايفة أفقدك يا ُعمر=

قال ُمحذًرا : ها... احنا اتفقنا عىل إيه؟

 .ضحكت : خالص خالص بهزر

 نظر لعينيها بحنان قائال : عاملك مفاجأة زي القمر، متأكد إنها هتعجبك جدا وهتحبيها
 .خالص

!إيه هي إيه هي؟=

 .غمز لها : هتعريف بعدين

.بعد انتهاء الُعرس مبارشة أخدها وسافرا لألسكندرية

 هرنوح إسكندرية صح؟

 أومأ برأسه لها فرفعت ذراعيها بفرحة : تعرف إين بحب إسكندرية أوي، وبحب أقف
 بالليل عالبحر، طيب تعرف إين بحب السفر بالليل، أنا بحبك أوي أوي يا عمر، أنا بحبك

.أوي فعال



وأنا بحبك جامد يا رغودة، فرحانة بجد؟ 

 فرحانة بس، هموت من الفرحة

 وصلت السيارة ملكانها فأرسعت لتقف عىل الرِمال أمام البحر، نظرت لعينه ثم بدأت 
 بالغناء »شايف البحر شو كبري«، فأمسك بيديها وأخربها بحبه قائال : أنا بحبك وبحب

 وجودك، مش متخيل أبدا عدم وجودك يف حيايت ممكن يكون عامل إزاي، اوعى تبعدي
 .عني أبدا

 قالت بحنان : عمري ما هبعد عنك أبدا

 أفاق عىل صوت تغريد العصافري التى تجّمعت يف السامء ونظر للبحر وترك العنان
 .لدموعه قائاًل : بعديت يا رغد وموفتيش بوعدك



الخامتة

 ال يوجد ما يُزيل شوائب القلب من كُل أمل وخذالن تعرض له ِسوى الُحب، فهو َمنارة
 القلب حني ال يوجد غري ظالم القسوة، وهذا ماحدث مع بطلنا وبطلتنا تحديًدا

 من فتاة تعلقت بُحب الُدنيا فابتالها الله لتعود إليه بصالتها يك تشعر بفرق البُعد
 واالقرتاب منه، فرزقها بالُحب، شعرت بُحب أبيها وأمها، فأعطتهام حقهام من قلبها

 الصغري

أمتنى أن تنال القصة إعجابكم، وأن ال يوجد بها ما يُعكر ذهنكم

متت


