
 

1 

 
 



 

2 

 

 

 

 

 

 احلفيد األكرب
 يوسف سامي جاد الكريم

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

عصري الكتب للنشر © مجيع  احلقوق حمفوظة 
 اإللكرتوين

juice.com-http://book 
 

 احلفيد األكرب
 الكرمي : يوسف سامي جاداملؤلف

 2017يوليو  نشر يف :
 حممود حممد تصميم غالف:

 داخلى : عصري الكتب للنشر االلكرتوينتنسيق 
 

 

 

 

http://book-juice.com/


 

4 

 

هـــــــــــــــــــــــــداء.....إ  

 ايل كل من فقد شخص يف حياته

 سواء عزيز عليه أم ال

 فهو روح وجسم انسان رحل عن احلياة وفارق الدنيا ....
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 مقدمة

تى املوت فجأه بدون أى مقدمات حيث يسرق منا الفرحه و السعاده و أي
 يفرق مجعنا وخييم على قلوبنا األحزان ...

عندما يرحل األحبه ال نصدق أهنم لن يصبحوا موجودين ىف حياتنا ال 
نصدق وال نريد أن نصدق أهنم رحلوا و تركوان... فكم هى ظامله هذه احلياه 

 .عندما نفقد أعز الناس 

املوت كلمه حتمل الكثري من املعاىن احلزينه......فاملوت ال يستأذن أحدا  
راً فأان مل أجد شيئاً للتعبري عن فقدان من وال جيامل أحدا وليس له انذار مبك

( رضى هللا على بن أىب طالبأحببته إال هبذا الكالم ىف ذكراهم و  يقول )
 -عنه......  عند املوت :

النفس تبكى على الدنيا و قد علمت أن السعاده فيها ترك ما فيها ال دار 
خبري طاب مسكنه  للمرء بعد املوت اال الىت كان قبل املوت ابنيها فإن بناها

 وإن بناها بشر خاب ابنيها.

 أموالنا لذوى املرياث جنمعها ودوران خلراب الدهر نبنيها 

 أين امللوك الىت كانت مسلطنه حىت سقاها بكأس املوت ساقيها 

 فكم مدائن ىف اآلفاق قد بنيت أمست ترااب و أفىن املوت أهليها
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 يفنينا و يفنيهاالترتكن اىل الدنيا و ما فيها فاملوت ال شك 

 (رضى هللا عنه.على بن أبىطالبو هذا جزٌء من أبياِت شعر )
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كان هناك عائله مثل كل العائالت جيتمعون ىف املناسبات يضحكون 
 يلعبون يفعلون كل ما هو مرح 

 كانوا سكنهم ىف )القاهره(.

بن الثاىن ـ ىف منزل واحد يضم )اجلد ،اجلدهفى منزل واحد ـ االبن األول ـ اال
 االبنه األوىل ـ االبنه الثانيه (.

 كان منزل من مخس أدوار منزل قدمي عريق من أايم الصالبه و املتانه .

 وهو )اجلد ، اجلده (مبنزل أول :ـأنتى 

 )اجلد( امسه:ـ حجى عبد السالم حسن محدى 

 ( عاماً  75يناهزمن العمر )

 انعمكان مخرى الوجه قصري القامه شعره أسود لكنه 

 حيب الوحده واهلدوء و لكنه حيب أحفاده كثرياً 

 )اجلده(امسها :ـ يسريه السيد شعبان خليل 

 ( عاماً  69تناهز من العمر )

 كانت مسراء الوجه شعرها انعم و مييل اىل اللون الُبىن 
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و عيناها عسليتان وكانت ىف طول اجلد و كاان االثنني على املعاش وهى  
 كانت تعشق األحفاد .

******************* 

 املنزل الثاىن :ـ

 :أمسه حممود حجى عبدالسالم  االبن األول

 متزوج:ـ مجيله حمسن عوض هللا 

 عاماً( 44/   الزوجه:ـ)     عاماً( 45الزوج:ـ )

 يعمل ببنك )فيصل االسالمى(    /       ال تعمل

 عندهم أوالد فقط 

ع        1                 ايد:ـ ث   علمى علوم   ممتاز دراسياًإ2:ـ     ايسني
 ممتاز دراسياً 

 )ايسني( أول حفيد ىف العائله

 املنزل الثالث:ـ

 ( ايسر حجى عبد السالم حسناالبنالثاىن)

 متزوج:ـ صفاء أيوب ماهر عبد الرمحن
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 عاماً  38عاماً     /   الزوجه:43الزوج:

 يعمل مبحل خاص به )ادوات كهربيه(/ال تعمل

 -أبنائهم:

 ع      فاشل دراسيا ولكنه حمرتم3           أدم

 ابتدائى   تكره الدراسه لكنها متفوقه 6   خدجيه

************* 

 املنزل الرابع:ـ

 :سحر حجى عبد السالم حسنالبنه األوىل ا

 متزوجه من)حسني جالل حمروس عبد العظيم(

 عاماً 40:ـ   الزوجه(عاما   ) 40(:ـ    )الزوج

 يه    /وهى أيضاً يعمل مدرس لغه عرب

 تزوجوا عن حب شديد جداً 

 أبناءهم:ـ

 ع      جيده دراسياً 2)منال(:ـ    
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 ع     جيده دراسياً 1)منه(:ـ      

 ب    ممتاز دراسياً. 4)وائل(:ـ    

************ 

 املنزل اخلامس :ـ

 مروة حجى حممد عبد السالم االبنه الثانيه:

 متزوجه من:جابر حسن جابر حممود

 سنه 32: الزوجهسنه                37: الزوج 

 حمامى             /    تتدرب ىف مكتب زوجها

 )األبناء (:ـ

 ع          جيد دراسياً 1               مجال 

 ب         فاشل دراسياً 5             أمحد

 

 .هذه العائله عائله مرتابطه اجلميع حيبون بعضهم.

 عائلة حممود حجى عبد السالم. : أفضل العائالت هىأوالً 
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 ابنه سحر حجى منالبن ايسر حجى كان حيب أدم : اثنياً 

: التجمعات العائليه يف بيت اجلد حجى عبد السالم حسن و اجلده اثلثاً 
 يسريه السيد شعبان.
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( يسهرون مع بعض اجلميع على عيد الفطر املباركاليوم أول أايم   )
يعشقون ذلك  و حيبون يوم الوقفه و سهروا حىت جاءت السالمل األحفاد 

 صالة العيد و كلوا صحى

ونزلوا و وصلوا للجامع الرجال  يرتدون اجللباب و االانث العباايت و 
األطفال ترجنات الوقفه ومعهم بعض  من الباللني و األلعاب  و بدأ 

الشيخ الذى أيم الصاله ىف أول تكبريه وبدأ بسورة )األعلى( ىف الركعه 
 البيت االوىل وىف الركعه الثانيه سورة الغاشيه و انتهت الصاله وذهبوا إىل

 لكن ىف شقة اجلد واجلده 

عند الدخول عن فرحة اجلد حجى واجلده يسريه مل يكن هلا مثيل وعند 
الدخول إىل الشقه قالت اجلده بصوت عاىل  : ربنا خيليكوا وحيميكوا  

 قال : ربنا خيليكى لينا اي حبيبكلكوا راح ىف نفس الوقت رد حممود و 

جلسوا مجيعاً وقالتاجلده  مث ذهب ايسر يقبل أيدى األم و األب و
 يسريه: ثواىن و يكون 

على  -براحتكـ  –الفطار جاهز فكلهم ىف زمحه صوتيه و ال يهمك 
 استىن أجى  –مهلك 
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 أساعدك.

و طبعا االطفال كلهم ىف وادى اتىن الفرح و البهجه والسرور و السعاده  
............. 

 ذهب اجلد إىل غرفته 

 و يبتسمون فاألحفاد ينظرون إىل بعضهم

 خرج اجلد من الغرفه  وال كإن حاجه حصلت 

راح عمل زى ىف العاده وقفهم طابور من الكبري إىل الصغري و وزع 
العيديه اجلديده و لكن ىف عدل كله نفس الفلوس و اجلده ىف نفس 

 العاده أيضاً بتعدى على كل واحد و تديله فلوسه ىف إيده.

عيديه و هم ىف هبجه و هى أيضاً  ىف ويقوم حممود و ايسر يعطون ألمهم ال
 هبجه بل أكثر منهم 

مث قالت: يال بقى اي والد انتو مش جعانني وال أيه فأخذ اجلميع 
 يضحك مث قاموا إىل األكل فطروا وقام واحد واحد يغسل يده 

بدأ اجلد يقوم بـ تشغيل التليفزيون و أول ما فتح لقى أغنية العيد فرحه 
اي والد العيد كان ليه فرحه بسبب األغنيه دى  سبها وقال هلم تعرفوا

 فاكر  اي حممود وال أل أنت كنت عسل و أنت صغري فابتسم اجلميع
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قال له اجلد: ربنا يباركلك اي بىن و يعوضك خري ىف والدك قاله : ربنا 
 خيليك اي حاج و ميحرمناش  منك أبداً.

حك قامت اجلده وجاءت بطبقني الطبق األول حيمل بعض من الك
 والبيتيفور وبسكوت

والطبق الثاىن حيمل ترمس مث قامت مره أخرى أتتى بطبق أخر فاضى 
لقشر الرتمس مث قالت مروه  : ربنا خيليكى لينا اي ست الكل و هللا اي 

فضحك اجلميع  و قالوا :  األم ☺ماما مبعرفش أعمل  الرتمس دا ه 
 .☺☺☺بقى هى األصل 
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قام وائل ىف صمت و هدوء و ذهب إىل أذن أبيه و مهس ىف أذنه قائاًل : 
 اباب يال ننزل الشقه حتت علشان عايز ألبس اللبس اجلديد 

فراح أبوه قاله : استىن شويه هو أنت شوفت حد نزل؟ راح قاله : ماشى اي 
 اباب  حاضر.

 فبدأ حممود قائاًل :  عايزين حاجه ؟؟؟

ده اي أمى اي حممودأنت حلقت؟ قاهلا :حلو ك راحت األم قالت:متخليك
 ساعات بس 3وهللا انمي 

قالت له :خالص اي حبيىب براحتك انزل انم و اطلع على الغداء زى عاِدتنا 
ايحبيىب.قاهلا: حاضر اي أمى هى دى حاجه تتنسى دا أان هاظبط املنبه يال 

 نزل الباقى سالم عليكم رد اجلميع و عليكم السالم ورمحة هللا و بركاته مث
واحد واحد ليطلعوا على الغداء و بَِقَى اجلد و اجلده ىف الصاله على 

التليفزيون ............... انم اجلميع مث صحيوا على الغدا و تقابلوا ىف 
 شقة اجلد و اجلده مره اُخرى.

شغل اجلد قناة طيور اجلنه و أكرت اتنني كانوا فرحانني وائل و أمحد مث 
 جلسوا لألكل 
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 السفره شهيه مليئه ابملكروانت واللحوم والفراخ 

و مجيع األصناف الشهيه أكل اجلميع و محدوا هللا مث قال ايسر  : ربنا 
 يدميها نعمه علينا و قال اجلميع أمني.......

 مثظلواهناكحتيصالة العشاء صلوا و

 نزل األحفاد كل واحد خرج مع أصحابه  .
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اتىن يوم كل واحد راح حلماته و سأل عليها كالعاده اللى ماشيه كل عيد 
 ويقضوا اليوم هناك. 

اثلث يوم حممود خد أوالده و خرجهم و ذهبوا إىل) درمي ابرك( وجابر خد 
أوالده راحوا )مول العرب( و مطعم )بيتزا هت( و مها راجعني عائلة حممود 

ى الـ خارجني راح ضحك وقاله املرة شافهم أدم فقال لياسني: أيوه اي عم عل
 .☺اجلايه تكون معاان

فأدم كمل طريقه كان رايح يشرتى فينو و كايزر للبيت و بعدين طلع 
علشان ايكلوا و هو على السلم قابل سحر و قاهلا عامله ايه قالتله بصوت 

قاهلا أنت زعالنه مىن قالتله : ال اي أدم  ☺رقيق احلمدهلل املهم أنت فابتسم
بس انت شكلك زعالن مبتكلمنيش خالص قاهلا أنِت شايفه مينفعش 

الناس بتكون قاعده هتكلم أقول أيه عالعموم اي ست أان أسف خالص بقى 
 قالتله:أان أصاًل مش بزعل منك.

 ه ؟؟بعدين قاهلا إنت راحيه فني قالتله عند واحده صاحبىت قاهلا متأخر كد

قالتله دى اللى ساكنه مجىب دى قاهلا: طب متتأخريش علشان مقلقش 
 عليكى وخلى ابلك من نفسك قالتله حاضر بقطرة حب 
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وطلع البيت فرحان و راح ملامته و إداها الفينو و الكايزر و كلوا وقاموا كلهم 
 ىف قعده عائليه اتفرجوا على فيلم ألن أخر أجازة لباابه ىف العيد

 و انموا. ,و اتفرجو

احلب كان حاجه عند أدم ملنال؛ألنه ال حيب غريها ىف احلياه......هى كل 
 أمنيته ىف هذه الدنيا. 

 كان ال يريد أى شئ سواها كان يقول ىف نفسه 

 (إن مل يكن جيد منال فماذا ينال ؟!!)

 لكن أدم  كان دائماً ىف حزن و غم 

إن املفروض جيد منهم كان أدم حيب حمبة الناس و جيدها و لكن املشكله 
 حنيه و حمبه ......لكن مكنش فيه.

 هذا احلزن مبعىن الكالم لكن الأحد يشعربه 

 . حىت منال

 منال حتب أدم لكن مل تستطع أن تظهر له و تعرب عنه.
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 رابع يوم العيد جابر ومروه و أوالدهم و العائله

 .☺☺( و كانوا ىف قمة السعادهبورتو السخنهذهبوا إىل )

 ذهبوا الساعه اخلامسه مساءاً و وصلوا الساعه السابعه مساءاً .

ىف أول وقت من الوصول ينظرون مجيعاً إىل املنظر و روعته و قال مجال 
 وأمحد ىف وقت واحد : هللا

استلموا الفندق و ذهبوا إىل غرفتهم و مجال وأمحد يستكشفون الغرفه و  
كانت األم تضع اهلدوم داخل الدوالب و كانت تضع املالايت على السرير 

 أايم  3فقال جابر: أيه اي مروة انىت هتسكىن هنا و ال أيه دا مها 

 قالتله: برده وال انت َمِبتِحبش النظام اي سيت احملامى.

 للى يرحيك اي حبيبىتقاهلا : ا

 رن هاتف مروه ...قائاًل جابر مني اللى بيتصل 

 قالتله : دى ماما بتسأل علينا اي حبيىب

 قاهلا : طيب ردى 
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 ردت قالت أزيك اي ماما 

 قالتلها : احلمد  هلل أيه فينكوا دلوقىت ؟؟

 ( بورتو السخنهمروه: لسه داخلني حااًل أهو اي ماما ما شاء هللا مجيله أوى )
 اي ماما 

 األم : ربنا يَهنيكوا اي حبيبىت 

 قالتلها : ماان قُلتلك اي ماما تيجى معاان مرضتيش

قالت : أجى فني و أروح فني بس اي بنىت هو أان عاد فيا حيل للكالم ده 
 ...يال اي حبيبىت عايزه حاجه أان بطمن عليكوا بس.

 مروه: شكراً اي ماما ربنا خيليكى ليا مع السالمه

 يال اي مروه خلصى عايزين ننزل انكل بقى  . جابر:

 .☺مروه هبزار : فيه أيه ايحبيىب هى الدنيا هطري 

 ☺☺☺قاهلا : و هللا الوحد جاع من السواقه 

 .☺راحت ضحكت 

 مجال و أمحد قالوا: أيه هنفضل كدا الوقت بيضيع 

 مروه قالت: أحنا حلقنا دا احنا لسه داخلني 
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 دام قالت د احنا لسه داخلني يبقى معاان ربنا.مجال بيقول ألمحد ىف ودنه مَ 

 خلصت مروة ونزلوا كلوا و امتشوا و اتصوروا

ابلليل كده و مجال و أمحد  2ىف املكان الرائع بعد كده طلعوا على الساعه 
 ابلليل . 4بيتفرجوا على التليفزيون اتفرجوا على فيلم و انموا  على الساعه 

.ىف نفس الوقت كان إايد رايح النادى  الظهر كلهم 2صحيوا على الساعه 
 يلعب كوره   

وهو رايح و هو رايح عربيه خبطته  و الناس ىف الشارع اتصلوا بـ أهل إايد  
 و راح

 حممود أبوه نزل بسرعه .

 وخد ابنه َوّداه املستشفى 

 حممود قاله: ىف أيه اي دكتور َفِهمىن

 جت سليمه احلمد هلل .راح الدكتور قاله : ال ال متقلقش شوية كدمات ,و 

 حممود: طب يقدر يَروح النهارده؟؟
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الدكتور : أه إن شاء هللا بس نسيبه ساعتني هنا يتعمله الالزم بعد كده 
يروح.........و ىف سط الكالم مجيله اتصلت بيه ىف أيه اي حممود طمىن 

 بسرعه؟؟؟

 حممود:مفيش اي مجيله احلمد هلل كدمات بس.

 

 رب. مجيله :  جبد أمحدك اي

 حممود هبدوء :متام احلمد هلل.

 مجيله : ماما قلقت أوى.

 حممود: مني اللى قاهلا؟؟

 مجيله : أان طبعاً اي حممود دى حاجه يتسكت عليها .

حممود : مش قصدى كده أكيد هتقول لـ جابر ومروه و هريجعوا وكده  
 حرام ملهاش الزمه املوضوع مش مستاهل .

 ا بسرعه مجيله: طب اقفل و هتصل بـ مام

 الحسن أنت كدا عندك حق.

 و بسرعه جداً اتصلت أبمها و قالت وهى بتنهج: ماما 



 

24 

 

 راحت األم بسرعه : ىف أيه اي بنىت فيه أيه؟؟!!

قالت : مفيش و هللا أان بس عايزه أقولك أوعى تقوىل اللى حصل ده جلابر 
 و مروه علشان كده هيجوا علشان خاطرى ايماما 

 هيزعلوا لو معرفنامهشاألم : قالت اي بنىت 

 مجيله:ال اي ماما مش هيزعلوا ابهلل عليكي بقى.

 األم:ماشى اي بنىت اللى حِتبيه.

 مجيله: ماشى اتفقنا سالم.

 األم: سالمــــــ.

 اتصل حممود بـ مجيله و أول ما ردت قاهلا:

 ها َعَملىِت أيه؟؟

 قالتله : متام قولت ملاما . أنتوا لسه ىف املستشفى وال أيه؟؟

 قاهلا : أه

 قالتله: ليه أنت مش قولت كدمات !!!

قاهلا : برياتح بس  شويه وان شاء هللا ساعه و هجيبوا متقلقيش وهللا اي 
 مجيله أان بقولك احلقيقه.
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 مجيله : طيب ربنا جييبكوا ابلسالمه.

 حممود: هللا يسلمك.

..... ودخلوا البيت اجلميع يقول: ألف  7رجع حممود و إايد الساعه 
 سالمه ـ ألف سالمه

 أيه اللى حصل ابلظبط ىف أيه؟؟ -عليك

جابر ومروه ومجال وأمحد راحيني سفارى ىف )بورتو(  7.5كان الساعه 
 وراح بيها  ☺☺ومجال لبس جلبيه نوع من اهلزار 

 واتصورا هناك ومجال أخذ سيلفى مع اخلروف اللى بيتشوى.

 ☺والصوره كل ما يشوفوها يضحكوا 
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 11.5روحوا على الساعه و 

كان ىف نفس الوقت الكل متجمع ىف بيت حممود  ومجيله بيسألوا على إايد 
 وكله بيسأل 

 فيقول : أان كويس و هللا اي مجاعه احلمد هلل.

 قال هلم بـ ضحك :أان بس كل اللى قاهرىن 

 إىن مروحتش ألعب كوره .

 .☺فكلوا ضحك وراح ايسر قال:بعد كل ده

رجعوا جابر و مروه قبل ما يدخلوا شقتهم  راحوا بيت  و مرت األايم و
 اجلده و قعدوا معاها 

 و مجال وأمحد بيجكوا ايه الل حصل .

 وبعد ساعه من الوقت اجلد قال: اه صح اي مروه انزىل اسأىل على إايد 

 مروه: ليه اي اباب ؟؟؟
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 اجلد:عمل حادثه بسيطه .

 ماما؟!؟ مروه:ايه ده جبدوانتوا مقلتوش ليه أيه اي

 اجلده : و هللا اي بنىت مجيله حلفتىن  علشان حرام و خساره تلغوا احلجز.

 مروه: طب ايال اي جابر ننزل نطمن عليه و نشوف ماله.

 جابر: طيب ابألذن بقى اي ماما 

 األم: ماشى اي حبيىب اتفضلوا 

 ؟نزلوا ومروه قالت بقى كده اي مجيله فيه أيه اي إايد اي حبىي مالك ؟؟؟؟؟؟

 مفيش  حاجه اي طنط جت بسيطه احلمدهلل 

 مروه: احلمدهلل اي حبيىب 

 راح جابر قال : يال بقى اي مروه وال أيه 

 معلش و هللا جينا من السفر على ماما و بعدين 

 عليكوا على طول .....فاصلني خالص وهللا

 مرت األايم و اللياىل...... و جاء وقت االدراسه

 .20/9ىف اتريخ 
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واحد سنته اجلديده لكن السنه دى كان كله مهتم بياسني ويدخل كل 
 ومنتظرين جمموعه ألن كان ممتاز جداً ىف الدراسه .

ومتر أايم الدراسه وتيجى أايم االمتحاانت لكن طبعاً ايسني مش معاهم 
علشان كان ىف الثانويه العامه .......كانوا بيمتحنوا وكلوا بيقول احلمدهلل 

دا أدم صعب عليه االمتحان رغم انه مش غىب لكن  االمتحاانت حلوه ما ع
 كان بيحب اللعب.

 و خلصوا االمتحاانت و فرحة اجازة نصف العام ....

 و كان ايسني وال ىف دماغه أى حاجه أهم حاجه مستقبله وبس.

 ايسني كان هادى و غامض ماكنش بيفرق معاه.

 ا ايسني ....وىف يوم اجتمعوا عند اجلد و اجلده وكلوا كان موجود ما عد

 اجلده سألت مجيله  امال ايسني فني؟

 مجيله : معلش بقى اي ماما بيذاكرادعيله والنىب.

اجلده: بدعيله اي بنىت وهللا ربنا يعوض فلوسكوا و مصاريفكوا و صربكوا خري 
 .ايرب أان بس كنت عايزاه يبقى معاان

 مجيله:مره اتنيه ان شاء هللا االايم جايه كتري
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  والد ساكتني ليهاجلده:ايه اي

 ايسر: املوابيالت اي أمى املوابيالت

 راح ضحكوا كلهم خاصًة االحفاد

 حممود ومجيله غمزوا لبعض كداوبعدين حممود قال: ايال اي مجيله و ال ايه .

 اجلده: ايه اي حبايىب ما انتوا قاعدين شويه

 مجيله: معلش بقى اي ماما علشان ايسني بس .

 . اجلده: ماشى اي حبيبىت

ومر اسبوع.......و ظهرت النتيجه وجنح اجلميع, وكالعاده جناح ضئيل 
 جدًاألدم.

 كانت جدته دامياً تدعيله إبصالح حاله دراسياً.

و ايسني مستمر ىف املعاانه مع املذاكره لكن ايسني ال يعتربها معاانه ألنه 
 حيب الدراسه.
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 انتهت اجازة نصف العام وبدأ الرتم التاىن.....

 وعندما بدأت الدراسه زاد احلماس عند ايسني

األمل كان كبري أوى على ايسني اجلميع كان بيقول له اي دكتورايسني من 
 قبل ماخيلص السنه

 شايفني ان لو ايسني مادخلش طب مني هيدخل !

و ماشيه األايم و الدراسه بتعدى يوم بعد يوم عند االبناء و االابء 
 واالمهات فىكل بيت.......

متر االايم  وجدول الثانويه العامه ينزل. و اجلميع يقول لياسني ربنا معاك و 
 شد حيلك وكان خايف لكن ىف نفس الوقت متحمس .

اعدادى لكن مفيش اهتمام ألنه لو دخل اثنويه عامه  3وطبعاً أدم كان 
 هيبقى حمظوظ.

 لكن اهتمامهم بعد ايسني بـ خدجيه ألهنا ىف شهاده ومتفوقه.

اول نزلت خالص والكل مستعد لالمتحاانت وملا خيلصوا ايسني وكل اجلد 
 هيبتدى .
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 و أدم شدوا عليه ىف البيت وذاكرأايم اإلمتحاانت

 علشان حياولوا يدخلوه اثنوي عام و ميبقاش شاذ العائله .

 .☺بقيتاذاكر ايجدعانكتب بوست  على )الفيس بوك( بضحك 

 وجدته الطيبني. بعد دعوات كتري أوى من والده و والدته وجده

و بدأت األمتحاانت و الكل فرحان من احلل حىت أدم كان فرحان علشان 
 ذاكر.

وكل يوم فرحانني زى اليوم اللى قبله ومنال كانت فرحانه من احلل لكن 
 منال أصاًل متشائمه

ىف احلياه تعيش اللحظه لكن مكسوره حزينه حساسه بزايده عن اللزوم  
 .يش احلياه و احلياه متقلبه ابلنسبه هلاتتمىن املوت و أحياانً تع

انتهت االمتحاانت  وايسني بيقرب جداً من االمتحاانت و االمل بيزيد يوم 
 ورا التاىن.

النتائج بتظهر يوم ورا التاىن وكله ظهر ما عدا أدم وخدجيه ألهنم شهادات 
لسه كمان يوم ,و النهارده ابلليل نتيجة خدجيه .....عدا الوقت  وخدجيه 

دخلت على النت علشان جتيب الشهاده والنتيجه ظهرت وفرحت  و االب 
 و االم فرحواجداً وهيصوا  وجمموع مجيل والفرحه موجوده ىف بيتهم كله.



 

32 

 

و بعد كده خدجيه طلعت جرى عند جدهتا تفرحها و قالت هلا ألف مربوك 
اي حبيبىت عقبال االعداديه والثانويه العامه وابستها ىف دماغها وحضنتها و 

 قالت ىف سرها عقبالك اي أدم 

 فخدجيه قالت: أيه اي تيته؟؟

 قالت هلا: مفيش اي حبيبىت .

 قالت هلا طيب عايزه حاجه؟

 شويه قالت أل الوقت متأخر بقى مره اتنيه ان شاء هللا. قالت هلا :متعدى

 

 اجلده: ماشى ايحبيبىت سلمى على اباب و ماما

 ☺مع السالمه

 ☺مع السالمه

 نزلت البيت حتت قالت: ماما     ماما

 االم: نعم اي حبيبىت 

 خدجيه: تيته فرحت أوى

 األم : طبعاً اي حبيبىت أمال أيه 



 

33 

 

 ه أوىخدجيه:ماما واان كمان فرحان

 األم :ربنا يفرحك كمان وكمان اي حبيبىت

 .......وجه اليوم اللى بعده وظهرت نتيجة أدم 

 وأخرياً جنح ابجملموع اللى يدخله اثنويه عامه

 زى بقيت العائله.

 فرحأدموأيضاًفرحااألبواألمواجلميعيباركويهنئأدم

 وأكثر َمن َفرَِح هى اجلده

 وقني.حىت يكون أدم مثل مجيع أحفادها املتف

 ومنال فرحت ألدم جداً و فتحت )الفيس بوك( و كتبتله رساله فيها:

ألف ألف مربوك اي أدم و عقبال الثانويه العامه أان فرحنالك أوى من 
 قلىب .

 كان الرد من أدم:

هللا يبارك فيكى اي منال أان اللى فرحان إنك كتبتيلى حاجه زى دى 
 .☺احلاجه البسيطه منك تفرحىن أوى

 ...........وكان اتىن يوم هيبقى امتحاانت ايسني
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 و األعصاب على أخرها .

ساعات فقط وصحى يراجع  3ايسني فضل سهران يذاكر حلد الفجر وانم
 و نزل االمتحان و 

 9هو خايف و ىف نفس الوقت واثق من نفسه وجاء االمتحان الساعه ال
 صباحاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

8 

اللجنه ولكنه بيحل بس كمان اخلوف   بدأ االمتحان و هو قاعد خايف ىف
كان من الناس اللى بتغش خايف حد يغش منه وقلقان ليعمله حاجه لكن 

و خلصت اللجنه على خري و طلع فرحان من احلل و 12جت الساعه 
روح البيت َطِمن أهله على احلل وبدأ يذاكر لإلمتحان اللى بعده و كان ىف 

ن حممود خد قرض من البنك نفس الوقت فيه صوت بني حممود ومجيله أل
علشان مصاريف ايسني ىف الكليه ألن طبعاً كلية الطب مش زى أى كليه 
و القرض ده مش هيقدر يسدده و هى دى املشكله .فجميله بتقول ليه اي 

فقال حممود بزعل حممود جبت القرض كنت خليها على هللا اي حممود
 .ض خدته وخالص:ايسني هو املستقبل مش مشكله أان اي مجيله القر 

 وحل كويس.☺رجع ايسني من اتىن امتحان ليه برده فرحان 

انتهت امتحاانت ايسني واحلمد هلل حلها كلها كويس,وهم ىف انتظار 
 النتيجه على االعصاب كل العائله من الكبري حىت الصغري.

 فات اسبوع.......و لسه برده النتيجه َمَظَهرِتش

وائل و مجال وأمحد و راحوا النادى يلعبوا  ىف يوم نزل ايسني وإايد وأدم و 
كوره مع بعض,و اتبسطوا جداً ىف اليوم ده وروحوا ابلليل بعد تعب  

 كبريطبعاً من لعب الكوره وروحوا وانموا.
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 اتىن يوم اعلن الوزير األوائل وبعدها بيوم النتيجه العامه.

مستىن  فتح نتيجة األوائل ملقاش امسه قلق جداً ومنامش اليوم ده و فضل
 % .99.5النتيجه اليوم اللى بعده وفتح ولقا إنه  جنح وجاب 

و كله يبارك مربوك اي دكتور ألف ألف ، وفرح جداً وجاله طب القاهره
 مربوك 

و الفرحه مفيش بعدها فرحه اليوم ده اجتمعوا كلهم عند اجلد و اجلده من 
حدوث شئ غريب دخول حرامى  9.5الصبح لـ بليل خالص و الساعه 

لبيت حممود أبو ايسني ويدور على اي حاجه ملقاش و هو ماشى ملح خزنه 
 وبدأ ىف فتحها  وسرق منها الفلوس كلها.

 ومها نزليني فرحانني لبيتهم دخلوا غرفة النوم  

 قال حممود بصوت عاىل :ايه دا وبصوت اعلى :مجيله مجيله 

 مجيله:نعم نعم اي حممود ىف ايه صوتك عاىل ليه؟؟

 وطبعاً مينفعش يشك ىف أى حد من العماره . اندهاش: ايه دهمجيله ىف 

كلهم اخوات ىف بعض و كمان كلهم كانوا ىف الوقت دا فوق   أوالً:
متجمعني كل دى أفكار بتدور ىف دماغه و هو ساكت و واقف  ومجيله 

 مجبه, 
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و ايسني و إايد بره عايزين يعرفوا ايه اللى حصل و صوت عاىل من حممود 
.وملا خرج حممود ومجيله ايسني وإايد ىف القرض راح اي مجيله  القرض راح

 صوت واحد فيه ايه فيه ايه؟؟!!

 حممود إبنكسار : اتسرقنا اي ابىن

 ايسني :اتسرقنا !! ازاى؟؟

 حممود: معرفش اي والد اخلزنه مكسوره مفيهاش جنيه.

 سيبوىن لوحدى سيبوىن.

 و هو قاعد لوحده دار ىف رأسه أفكار كتري 

 إزاى هدخل ابىن كلية الطب و مفيش فلوس وهلا أ

 أان دلوقىت مديون ومفيش فلوس اسددها

 أان دلوقىت هعيش إزاى ؟

دمعه سقطت على خده غصب عنه ألنه مش عارف يعمل أيه مهوم قدامه  
 . كتري 
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اتىن يوم الصبح اجلده اتصلت بـ مجيله فبتقول هلا فيه ايه راحت مجيله 
 حكتلها فقالت اجلده وهللا اي بنىت زعلتيىن و هتعملوا أيه دلوقىت 

 مجيله : هنعمل ايه يعىن اي ماما اتسرقنا و خالص 

 االم: معلش اي حبيبىت ربنا يعوضكوا خري إن شاء هللا.

 ص كده كلوا عرف ابحلكايه.وخلصت املكالكمه على كده و خال

 و دى كانت مشكله ىف العيله كلها

 لكنهم ماكنوش يعرفوا ان دا اقل حاجه ىف 

 الدنيا وإن الزم نقول احلمدهلل ............
 حيصل املشكله الكبريه اللى فعاًل تستاهل احلزن  17/7يوم 

 و املشكله هى إن ايسني ينادى على مامته بيقول اي ماما!!؟؟

 وفجأه يقع على االرض و مامته بتقوله ايسني مالك مالك ؟؟ رد عليا 

 مجيله : حممود تعاىل بسرعه 

 حممود: ىف ايه اتىن

 مجيله : ايسني اندى عليا ووقع ومش بريد عليا 
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 اطلب االسعاف أو الدكتور  بسرعه 

 كلم دكتور زميله واستعجله بسرعه جداً 

اخلوف والتوتر و وشه اصفر و  وجه الدكتور و كشف عليه بدأ على وجهه
 حالته غريبه

 حممود : ايه اي دكتور يف أيه 

 الدكتور : بصراحه كده هو هو هو يعىن ايه ايه تعيش انت 

 و إن هلل و إن اليه راجعون خلص الكلمه  و تقع مجيله على االرض 

 وحممود يقول :  وال مال وال بنون!!

 !!. وال مال وال بنون 

 لراجعون. ان هلل وان اليه

 الدكتور من نفسه كشف على مجيله ال قاها ىف حالة إغماء.
 عمل  الالزم وقامت وقالت بصوت على جداً 

 اي ايسني اي ايسني 
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كله فتح الباب و نزلوا وبعد  كده إايد فتح الباب و هو بريتعش و قالولوا 
 ىف ايه مردش وكله ينزل ورا بعضه يشوف املنظر يعيط و ييقول ان هلل وان

 . اليه راجعون  البقاء هلل 

 و فيه اللى جاله صدمه  ومبينطقش ومنظر فظيع جداً 

 جابر طلع التليفون و اتصل مبغسل وبيقوله تعاىل حصل كذا وكذا 

 املغسل : حاضر أان جاى حااًل حاضر

و جه املغسل و بدأ التغسيل و مها َبَدؤا يشوفوا حاجات امليتم  ألول مره 
 ه.يشوفوا حاجات زى كد

 كله ىف صدمه كله ىف ذهول 

 .كله بيعيط كله بيموت 

و قعدوا حتت و الناس بدأت تيجى تعزى و كل اللى جاى يالقى مجيله 
 بتكلم نفسها  وتقول:

 سنه وتعيد هذه الكلمه . 19ايسني 

و اللى يعزيها و اللى حيضنها و اللى يطبطب عليها و هى ىف وادى اتىن 
 خالص 
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 ند الرجال و النساء وكل العائله ىف صدمه ع

 العائله مش عارفه تعزي وال ترد على الناس.

 فات اليوم االول 

 وجه اليوم الثاىن  ونفس احلال ال يتغري شيئاً بل 

 اللى بدأ يفوق من الصدمه بيتكلم عن ايسني  

 و اجلد واجلده الوصف ىف كلمه واحده 

 ) أعز الِولد ِولد الِولد(

 خصوصاً أنه االكربوهذا معىن حقيقى جداً و 

 ألن الصدمه و العياط والكالم و كل شئ كان صعب جداً 

 .ومفيش أصعب من املــــــــوت

 وجه اليوم التالت ونفس احلال برده عند الرجال

 حممود بيفكر وهو ساكت و حبزن شديد 

سرقة فلوســى ومــوت ابىن  أان كنت ُمـــت أحســن من كل ده هيحصلى أيه 
 . اتىن

 الدموع تتساقط على اخلد دون علم و وعىو 
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 وهو ىف غياب والعقل أيضاً ىف غياب.

 ينتهى اليوم التالت 

وكل التجمع ىف بيت حممود و مجيله مكنش حد َكل خالص أى حاجه ىف 
 الثالث أايم دول.
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بدأ األكل يتاكل شويه علشان يعملوا األكل عند مجيله واتكل والكل يقف 
 اإلِخَوه بتظهر ىف املواقف دى فعاًل .مجبها 

دخلت مجيله األوضه بتاعت ايسني و بدأت تدور ىف كل حاجه كان 
 .بيعملها 

 وفتحت الدوالب ولقت حاجه غريبه أوى

 ظرف مقفول !!!

احلمدهلل انتوا  )فتحت الظرف لقت فلــــــوس و و رقه  مكتوب فيه : 
خملتونيش عايز حاجه ىف الدنيا الفلوس دى اللى خدهتا ىف حياتى طبعاً 
مش كلها بس معظمها قولت حاجه ليكوا لو عوزتوها و تعملوا حاجه 

 (☺بيها و تبقى مىن 

 طبعاً لو كان عايش كانت هتعيط من الفرحه 

 لكن الظروف ختليها مش تعيط أل تكمل عياط

و فكرت و قالت ايسني كان لوحده علشان كده وقعدت على السرير 
 معملش حاجه ابلفلوس دى لكن أان هخليهيعمل وهو مش موجود
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أان هتربع بيها لدار أيتام أو أى مستشفى و تبقى دى فلوسه و دى هتبقى 
 أحلى وأخر هديه ممكن 

 أقدمها له و اندت على حممود 

صح بس كده ربنا حممود جه حاكتله على اللى حصل قال هلا ماشى انىت 
 بعتلى أان الفلوس دى علشان القرض

 قالت له قرض!!

 قرض أيه  بقولك حاجه البنك اللى مش هتشوفه اتىن 

قاهلا :أان أسف بس أان واقع ىف مشاكل كتري ومضغوط أان أسف و ســاهبا 
 ومشى طلع بره 

 وعدى أسبوع ومشيت  العائله من بيت مجيله وفضل معاها اجلد و اجلده.

 ه قالت هلا أان كويسه أان كويسه اي ماما مجيل

 روحوا انتوا كمان علشان تشوفوا وراكو أيه

 اجلده: أل نسيبك ازاى اي حبيبىت

 لسه خملصه الكلمه راح قالتلها مجيله : اللى حتبيه اي ماما.

 و قالت هلم اثنيه واحده  حممود ممكن تنزل تتربع ابلفلوس دى 
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 قال حممود : حاضر

 أالف جنيه  5فلوس و املبلغ كان نزل اتربع ابل

 ((57357ملستشفى  2.5اتربع بـ 

ملستشفى )جمدى يعقوب ( ورجع لسه داخل حااًل بيخبط جرس  2.5و 
 الباب  فراح فتح لقى 

 البوليس بيقوله أنت حممود حجى عبد السالم 

 قاله : أيوه اي فندم

 قاله: طب اتفضل معااي 

 حممود : طب اتفضل حضرتك 

 وراه وقفل الباب

 مجيله : حرام كده و راحت معيطه و فهمت 

 اجلده و فهم اجلد اللى حصل 

 وصل اإلسم و بيحققوا معاه وبيتكلم ىف النيابه  

اتىن يوم لقى مجيله جتله بيقوهلا هبقى رد سجون ايمجيله ويعيط وهى 
 مردتش  وبدمع 
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 وفهم منه كل حاجه، اتصلت جبابر بسرعه و جاهلم 

  براءه ألما ممكن يتخخف عليك املده.قاله بص ان شاء هللا

بس إن شاء هللا خري هاحاول بكل ما ىف وسعى  اي حممود و الباقى على 
 هللا  يال علشان احملكمه 

 حممود حجى عبد السالم  و قام جابر و بدأ الدفاع وقال : 4القضية رقم 

)سيدى الرئيس حضرات الساده املستاشارين إن هذا املتهم أخذ قرض 
 من البنك كى جيعل وَلده مثااًل للطبيب املثاىل لكن من سوء احلظ 

أن هذا القرض ُسِرَق من منزله ىف وقت ال يوجد فيه ىف املنزل  وال 
يعرف من الذى سرقه و مع ذلك صرب و لكن ال يكتمل أسبوع و مات 

ن هو ىف صدمه ال يفكر ىف القرض ألن أبنه مات و هو ابنه وحىت األ
 عام جيب أن البنك خيفض هذه العقوبه  19يبلغ من العمر 

 ملاذا هذا اهلجوم السريع على املتهم ؟

إن املتهم مل يهرب وهو ىف منزله و إن شاء هللا سـيســدد هذا القرض 
أن تلني  لكن عندما يفيق من هذه الكارسه أرجوا من سيادة املستشارين
قلوهبم لتلك املتهم الضعيف الذى ال ميلك شيئاً األن و شكرًا 

 لسيادتكم.( 
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تكلم املستشار و قال أنت تعلم أيها احملامى أن القرض عقوبته إما السداد 
إال احلجز على ممتلكاته اخلاصه لكن بسبب هذه الظروف العصيبه حنن 

 قرران ختفيف العقوبه احلبس ملدة مثانية أشهر 

ُسِجَن حممود وحزن جابر ألنه أول موقف له ىف احملاماه مع عائلته  وفشل و 
 فيه ولكن ما ابليد شئ القانون ال بد أن أيخذ جمراه 

 عند مساع احلكم  الكل كان ىف احملكمه ما عدا االحفاد طبعاً 

 اهلموم زادت و تغريت املالمح 

اللى حصل احلكم اتنفذ و ،روحوا البيت مش أبيديهم أى حاجه وخالص
 عند دخول  مجيله للبيت مجيله اهنيار ىف العياط ، .حصل 

 وتقول فينك اي ايسني تسندىن مكان أبوك 

 فينك اي ايسني ؟؟!!

 اجلد لـ مجيله اي بنىت اإلنسان مالوش ىف نفسه حاجه .

 إايد:أان موجود أهو اي ماما و هحاول أعوضك وعيط
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 و متر األايم وتروح مجيله وإايد زايره حملمود 
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حممود : أزيك اي مجيله أزيك اي إايد اي ابىن شوفت أبوك بقى ردسجون 
 معدش حد هيتشرف 

 بيا بعد كده 

 مجيله  : أوعى تقول كده أنت جوزى و هتفضل جوزى مهما كان

 إايد    : متقولش كده اي اباب مهما حصل هنفضل نتشرف بيك 

 4خده ىف حضنه  ومتر األايم وزايرات تيجى وتروح و يعدى  راح حممود
 شهور من سجن حممود 

و املده كأهنا مش بتمشى على اللى جوه السجن والربه السجن دنيا و 
 هتتعاش حبلوها و مبرها لألسف برده هتتعاش

كل واحد ظروفه و أايمه أايم سعيده وفجأه تبقى تعيسه و ساقيا دايره بينا 
 (األحوال من حاٍل إىل حال سبحان مغري )

 وىف الشهر السادس حملمود 

مجيله وإايد  زاروه راحوا القوه متعور ىف وشه  و واضحه جداًمن قبل السالم 
 عليكم أول كلمه اتقالت مني اللى عمل فيك كده 

حممود: فكراىن قاعد معاكوا ابكل معاكوا بنام معاكوا اي مجيله جوه بلطجيه 
 خالص راحت ظروىف مسيطره عليا و أان حىت لو فيا قوه
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و عدت األايم و املده خلصت و روح حممود البيت و أول ما َرَوح اتصل 
 مبدير البنك

قاله: وهللا اي حممود أنت لوال احرتامك وظروفك هشغلك لكن أنت عارف 
 إن البنوك مش هتاخد حد رد سجون 

 حممود سكت شويه 

 وبصوت مكسور و حزين ربنا خيليك اي فندم

 له :تقدر تنزل الشغل من بكرهقا

 أول ما راح البنك املدير شافه وشاف وشه قاله 

ايه اللى ىف وشك ده أنت مش هينفع وجهه للبنك أان أسف جداً أنت 
مرفود قاله حممود: طب اديىن فرصىت اي فندم أقدر أعمل عملية جتميل أو 

 أى حاجه أان حمَِلِتيش جنيه 

 هناية اخلدمه. قاله: هديك فلوس اعتربها مكافأة

بعدما طلع من البنك فضل ماشى ىف الشارع مع نفسه بعد كده رجع البيت 
 و حكى اللى حصل إايد قرب من حاله نفسيه

 مجيله:سكتت ماتكلمتش 
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 قالت كلمه واحده بس عليه العوض ومنه العوض.

 حممود اندى مجيله قاهلا عايزك ىف األوضــه 

 ألف جنيه الزم  30قاهلا أان دلوقىت املدير إداىن 

 أعمل بيهم حاجه فيها استثمار دول اللى حيلىت

 ألف جنيه دول يعملوا حاجه  30قالت له هنعمل أيه مها 

 أفراد هللا يرمحك اي ايسني اي حبيىب  3هتقدر تصرف على 

مدمره  حممود: هو أان بقولك علشان تَِعطَِليىِن أكرت ساعديىن أان حياتى
 بصى ىف وشى و ال متبصليــش أان أصاًل بقيت أخِوف

 مجيله:اي حبيىب هو أان قولت كده 

ألف جنيه  25حممود:بصى أان قررت هشرتى اتكسى قسط  بتقدميه 
االف نصرف منهم و هسدد القسط كل شهر واللى يتبقى  5وهنسيب ال

 حالل علينا و ربنا يديىن على قد نيىت 

 ود فكره كويسه  و ربنا معاك اي رب مجيله : ماشى اي حمم

 أعملك تتعشى

 حممود:ال شكراً شبعان
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 أان بس عايز كوابية شاى 

 مجيله : حاضر من عينيا

 إايد   : ماما أان طالع عند تيته شويه 

 مجيله : أيه فيه حاجه وال أيه

 إايد   : ال مفيش هطلع أقعد شويه بس

 مجيله: طب اي حبيىب اطلع بس متتأخرش 

 : حاضر اي ماما   إايد 

 بعد شويه و نزل وانموا كلهم وعدت األايم 

 شهـــــور على مـــوت ايسني 10ويعدى 

 ايسني الذى مل ولن ينسى من مجيع العائله بل ومن مجيع الناس .
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حممود اشرتى التاكسـى ومبسوط ىف الشغالنه ألنه جاله عائد كبري من 
ه بدأت تفك  شويه من الظروف الفلوس و الدنيا بدأت متشى اتىن نفسيت

 اللى كان فيها لكن كان دامياً يقول احلمد هلل  رغم كل الظروف دى
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لكن كان دامياً فيه مشكله بتواجه حممود وهى التعويره اللى ىف وشه مع 
 الناس اللى هرتكب التاكسى تبص له تقوله خالص شكرا.

 وهو كان بيزعل بسبب كدا

  لكن حاول إنه يتعايش مع احلياه

 هيعمل أيه؟؟!!

 و بتعدى االايم و اللياىل و الدنيا ماشيه 

 اإلنسان الزم يتعايش.

و الدنيا بدأت تتحسن من انحية ايسني لكن هو مل ينسى ألنه من أفضل 
 األحفاد بل من أفضل الشباب 

 و أقرتبت الذكرى السنويه على مــــوت ايسني و ربنا يصربهم مجيعاً 

و اجلده من زمان متجمعوش عند اجلد واجلده  جه يوم و اجتمعوا عند اجلد
ودعائهم كان ربنا ميضرانش أبداً مفيش على لساهنم غري الدعاء ده وكانوا 

 بيتمنوا كده من هللا

  17/7وجه يوم الذكرى السنويه لياسني 
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هذا اليوم أدم و هو و انئـم قلقل من النوم و وجد أمه مستيقظه من النوم 
 ماما ايسني وحشىن أوى  و دخل كمل نوم أدم شرب مياه و قال ألمه

األم مردتش عليه و استغربت ودخلت تصحيه علشان  تقوله    انت 
قصدك أيه مل يردعليها بِتَحّرك جسمه و هو على السرير علشان يصحى 

 ولكنه مل يرد 

 قالت له كان نومك خفيف اي أدم أيه اللى جرالك

 اي أدم 

 أدم!!   أدم!!

 ابنها َصِحت ايسر بتقوله :بدأت األم تقلق على 

 قوم اي ايسر ابنك مش راضى يصحى

 قام من على السرير : مش بيصحى ازاى يعىن ؟؟ 

 ايسر أول ما دخل الحظ إن مفيش أى تنفس

 وال  حترك بطن  .

 و ضع أذنه على قلب أدم أمام صفاء زوجته

 اختضت قالتله  بتعمل كدا ليه 
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 ايسر مردش عليها

دكتور َمَرِدش عليه نزل جرى راح املستشفى جاب  دخل جاب موابيله وكلم
 دكتور معاه

 راح البيـــت ومعاه الدكتور

 لقى صفاء بتقول للدكتور : قوىل إغماء

 

 

 

 

 

 

 طمىن اي دكتور إبنكسار إغماء 

 الدكتور : إن شاء هللا مافيش حاجه اي مدام 

 بســـم هللا الرمحن الرحيـــــم

 ايسربدأ الدكتور يكشف على أدم ابن 
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 عرف على طول 

 راح الدكتور قال لياسر لو مسحت 

 اي أستاذ اثنيه واحده 

 و خرج بره قاله فيه أيه اي دكتور ابرتعاش

 الدكتور قاله: إن هلل و إن هلل راجعون

 حاول متسك نفسك اي أستاذ 

 وأنت راجل مسلم ومؤمن ابهلل

 وأطلب من ربنا الصرب السالم عليكم.

 يه اي ايسر هو خرجت صفاء بتقول خبوف أ

 الدكتور نزل جيبله حماليل 

 مردش عليها

 قالتله : أنت مبرتدش عليا ليه 

 اي صفاء  17/7قاهلا : النهارده 

 و ابننا َحّصل ايسني ومن غري دموع من
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 ايسر مصدوم لدرجة إن مفيش دموع خترج من عينيه

 صفاء قالتله :

 يعىن أيه؟        يعىن أيه؟

 . وتعيط عياط الصدمــــــه واملــــــــوت 

 دخلت ألدم ايبىن اي حبيبــــى ايسني وحشك

 للدرجه دى أول ما يوحشك تروحله

 طب اصحى قوىل أخر كلمه    امسع منك

 أى حاجه علشان خاطرى ايبىن ايبىن 

 اي أدمـــ 

و ايسر قاعد برده واجلرس رن طبعاً ألن ايسر قال خلدجيه اطلعى على كل 
بيت قوىل هلم اباب ايسر عايزكوا و البنت كانت بتعيط و كله يقول خري و 

كرهت اليوم ده   17/7ينزل للبيت بسرعه و مجيله تقول كرهت يوم 
من  كلأحفادان برتوح حممود قاهلا َوِحدى هللا اي مجيله هى الدنيا كده و)

( راحت اجلده قالت النهارده ايه بقى قولوا ىل موت أدم وال عليها فان
 اثنوية ايسني حد يرد عليا ردوا عليها 
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 منال مصدومه صدمه وعياط و بتكلم نفسها ليه اي أدم خَمَتِنيش معاك لو

مكنتش عايز تعيش ىف الدنيا مقلتليش ليه طب ليه وعدتىن ابحلب أان عارفه 
س برده كنت عرفتىن و قامت من ماكنها  وهى مش قادره إن ده قدر ربنا ب

تقوم  دخلت األوضه ألدم أخر مره هتشوفه فيها و قعدت مجبه هتوحشىن 
اي أدم ىف جنة اخلد إن شاء هللا وبدأ أول يوم ىف امليتم و كأن التاريخ 

( بيعيد نفسه و ىف اليوم دا ابلليل و مها عند ايسر وصفاء اجلده 17/7)
: هو إحنا مش بنموت ليه ؟!! هو إحنا قاعدين وال أيه  بتقول للجد

أحفادان مها اللى بريوحوا ما ترد عليا اي حاج قال هلا: أرد أقول أيه اي يسريه 
أرد أقول أيه مش إبيدينا حاجه ومر الثالث أايم و كأن الثالث أايم ثالث 

 سنني و ىف اليوم الرابع 

عليا علشان أان اللى  عليا الدور منال: اي مجاعه ابهلل عليكوا ما تعيطوا 
( بيتاخد مننا احلفيد األكرب من كل عائله و 17/7األمر واضح قدامنا يوم )

بيموت من غري أى سبب أمتىن انكوا تساحموىن ىف أى حاجه عملتها لكوا 
سحر: يعىن أيه  بنىت  كمان سنه وهرتوح مىن أنِتليه بتقوىل كده اي منال 

جداً وهتستنتجوا ده بعد ما َهِنخَلص كلنا. اجلده: .منال: ماما األمر واضح 
 ال اي حبيبىت 
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متقوليش كده ده أمر هللا بس املشكله إن كالمك صح ربنا خيليكوا لينا اي 
رب ألحسن كفايه كده وهللا. سحر: منال تعاىل راحت سحر واخداها ىف 

حى مىن  حضنها و ابستها ىف دماغها و ىف ابهلا بتقول اي حبيبىت اي بنىت هرتو 
 و دمعتها نزلت من عنيها و الدمعه وقعت على خد منال  كمان سنه

منال : انىت بتعيطى على اللى راح وال اللى لسه هرتوح بصتلها إبنكسار و 
 قالت وهللا َمَنا عارفه اي بنىت 

منال: ال اي ماما على اللى راح فدا كان احسن مىن ده أدم اي ماما عارفه 
 احده من قبل ما يعىن أيه أدم اثنيه و 

 تقوىل أى رد حمدش هيعرف يعىن أيه كلمة أدم غريى أان وبس

 

 

 سحر: اي عيىن عليكى اي بنىت اي عيىن عليك اي أدم اللى نفسكوا فيه 

 خالص وقف من بدرى أوى و  أحالمكوا احتطمت سبحان هللا 

14 

و مرت األايم وقررت سحر إهنا هتعمل أى حاجه ملنال علشان األايم 
بتعدى بســــرعه تلحق تعيش ىف الدنيا يومني حلوين قبل املمات بس 
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شهور على  6لألسف كانت بتقول إهنا مش هتعمل كده غري ملا يعدى 
 مــــوت أدم

 مينفعش تفسحها و خترجها و عندهم ميت 

كانت أى حاجه جوه البيت بتطلبها مش بتقول أل بس منال أصاًل مش 
املوت من زمان كان ىف ابهلا بتقول خالص  عايزه حاجه منال كانت بتتمىن

اي منال استحملى السنه دى اللى فاضله من عمرك و قرىب من ربنا علشان 
 ملا تقابلى ربنا يبقى راضى َعِنك  

ودى احلاجه اجلميله اللى طلعت بيها منال من مــــوت أدم هو القرب من 
ة قت معه العزميرار و ىف النفس الو هللا ودى حاجه حلوه جداً و ده كان ق

 شهور(6وعدت األايم والشهور مر )

بدأت سحر تنفذ اللى قالت عليه و اتخد منال و توديها النادى وتغديها 
 بره و تفسحها ىف أماكن كتريه و ختليها تعيش حياهتا ىف األايم األخريه

فاجلده بتقول لصفاء متزعليش اي صفاء على اللى سحر بتعمله انىت عارفه 
( و قالتلها 17/7ح جه ىف خياهلا شاشه سوداء مكتوب عليها )اللى فيها را 

 ال اي ماما أان مش زعالنه .
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ربنا يفرحهم بس أان بس حبسدها إهنا عرفت تعمل حاجه لبنتها قبل ما 
متوت ألهنا مش هتشوفها اتىن رغم إن بعد كل ده برده عمرها ما تكون 

 شبعت منها 

نفسي أعمل كده مع أدم قبل ما بس برده هتفضل ذكرايت حمفوره فيها كان 
 ميوت لكن معملتش حاجه لألسف أان ندمانه ندم عمرى كله 

اجلده: ال اي حبيبىت هو انىت إيه ذنبك ربنا يصربك. ىف يوم منال مجعت 
االحفاد و قاموا بقراءة سورة البقره و طلوعها على روح أدم  وقروا سورة آل 

 100وس من بعض وطبعوا عمران و طلعوها على روح ايسني و مجعوا فل
نسخة من )جزء عّم (  وزعوا على العائله و وزعوا على األصحاب و على 

اجلوامع و على األطفال القارئه للقرآن صدقه على روح أدم وايسني ىف ميزان 
 حسانتهم وحساانت املــــــــوتى.

 وبتعدى األايم و مفيش تغري الدنيا ماشيه زى ما هى 

 اجلد كان دامياً يقول : الدنيا مش علطول هتضحكلك فالزم تعيشها 

 و ىف  يوم من األايم أخو صفاء اتصل 

من اخلارج و قاهلا انىت ازاى متقوليليش حاجه زى كده رغم كل املشاكل 
 اللى  ما بِنا لكن ده سبب مكنش 
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 ينفع التفكري فيه ابلطريقه دى 

 .بيا ردت صفاء و قالت له :لسه فاكر تتصل 

 شهور 7عارف عدى على أدم قد أيه 

 اي أدم اي أخواي

 شهور 7أدم: أيه 

صفاء: شوفت مشاكلناوصلتنا أليه أصعب حاجه اللى هى املـــوت 
معرفتهاش عذرك الوحيد إنك مسافر بره طول حياتك بس برده لوبتسأل 

 هتعرف كل حاجه بعدين عرفت منني؟

 أدم : أان عرفت عرفت 

 أانعرفت مني اللى قالك؟صفاء:يعىن أيه 

أدم : بصراحه كده ايسر جوزك هو اللى اتصل بيا و عرفىن راحت صفاء 
 قالت له ايسر !!

أدم : وهللا فيه اخلري قاىل مفيش وقت أحسن من كده تقف فيه مجب 
 أختك و تصاحلها

 صفاء : أه 
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أدم : عايزه حاجه مىن أان إن شاء هللا شهرين و انزل مصر اقعد معاكوا 
 زه طويله أجا

 صفاء : تيجى تنور

 أدم : مع السالمه 

 صفاء : مع السالمه 

 أول ما  قفلت السماعه راحت لياسر ليه اي ايسر قولت ألدم ليه؟

 ايسر : أيه ده مني اللى قالك 

 صفاء : ضغط عليه وعرفت منه و هو اللى قال ىل 

قد أيه و ايسر : اي حبيبيت كان الزم أقوله انِت عارفه هو كان بيحب ايسر 
هو مسميه على أمسه و مفيش وقت أحسن من ده تتصلحوا فيه أِديكى 
شايفه الدنيا الناس عماله متوت ابىن نفسه مات صدقيين اللى عملته ده 

 أكرب صح اي صفاء امسعى كالمى اكسىب اخرتك 

 صفاء : ماشى اي حبيىب اللى أنت شايفه فعاًل كالمك صح شكراً اي ايسر 

  صفاء اي حبيبىتايسر : على أيه اي
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و َعّدت األايم و عّدوا الشهرين و أدم نزل مصر و راح عند أخته وأول ما 
صفاء شافته حضنته و قعدت تعيط وتقوله أدم أول أسم منكوا مات  

 فاضل أدم واحد وهو أنت ربنا خيليك ايرب و يديك الصحه 

وأنزل أدم: وحشتيىن أوى اي صفاء وحشتيىن أوى كان نفسي أوى نتصاحل 
 أشوف أدم و هو عايش لكن احلمد هلل...احلمدهلل

 صفاء : بس إيه ده أنت لسه متجوزتش أان قولت هتجيب مراتك معاك

 أدم: ال وهللا لسه متجوزتش كل دماغى ىف الشغل وبس 

 صفاء: يال ربنا يرزقك ببنت احلالل 

 ايسر خرج من األوضه: محد هلل على السالمه اي كبري .

 مك اي ايسر أنت عامل أيه أدم : هللا يسل

 ايسر : احلمد هلل متام وهللا    حنمد ربنا

أدم : أزيك اي خدجيه عامله أيه أان أخو ماما خالك اي حبيبىت بس أان كنت 
 مسافر بره أزيك

 خدجيه: احلمد هلل 

 صفاء : أدخل بقى اراتح شويه من السفر زمانك
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 تعبان.

 أدم: أه و هللا أان مش قادر فعالً 

 تعاىل اسرتيح ىف أوضة أدم هللا يرمحه صفاء: 

 أدم : هللا يرمحه

 صفاء:تعاىل أدخل شوفت دوالب أدم وده سريره

 .و دى حاجته ساهبا و مشى

 أدم: هللا يرمحه مش مبزاجه حمدش ليه ىف نفسه حاجه كلنا هنموت 

 صفاء : ونعم ابهلل 

 أدم : و هللا زمان اي صفاء فاكره أايمنا 

عاًل عندك حق يال أسيبك أان تنام تصبح على خري و صفاء : أه وهللا ف
 راحت خارجه و قفلت الباب وراها.

( وهو قال مفيش 17/7وبعد ما صحى حكتله صفاء على حكاية العائله )
 حاجه امسها كده طبعاً 

 دى ساعه بتيجى لإلنسان ايه اللى انتوا بتقولوه
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ده أنتوا جمتمع خراىف هو علشان نفس اليوم هيحصل كده ىف الباقى ال دى 
 خرافات 

 ايسر: ال ىف حاجه امسها كده اي أدم و هى دى عائلتنا و هو ده النظام 

 أدم: أيه اللى بتقوله ده اي ايسر حىت انت

 ايسر مردش عليه 

  راحت خدجيه قالت: ال اي خالو فيه كده لو كنت عايش هنا كنت عرفت
 كل حاجه كل الكبار بيموتوا وإحنا ال

أدم قال: ده كالم يعقل حىت البنت الصغريه بوظتوا تفكريها اي حول هللا اي 
 رب.
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و بتعدى األايم و سحر ميته من اخلوف فاضل شهر واحد على يوم 
( قلبها اتقبض و بيدق بسرعه 17/6( سحر بتقطع النتيجه لقتها )17/7)

جداً وىف سرها و هى ماسكه الورقه بتقول اي حبيبىت اي بنىت هتوحشيىن أوى 
 أوى ىف جنة اخللد إن شاء هللا 

 ))الصرب مجيل((      بصت ىف الورقه لقت مكتوب حتت النتيجه  

وكله  16/7مفيش حد كان انمي من يوم  17/7عدى شهر و جه يوم 
جمتمع عند اجلد و اجلده  صلوا الفجر و قعدوا منال قالت اي مجاعه ممكن  
كل واحد يقوىل كلمه و يقوىل إنه مساحمىن من أى حاجه و يعاتبىن و لو 

ا لو مسحتوا أان بـَتَـَرجاكوا  روحى ربنا َخدها و أان قاعده معاكوا ساحموىن كلكو 
 كلكم يال نِبتدى كل واحد كلمته 

اتفضل اي جدو.  اجلد: خالص اي بنىت مساحمك من كل قلىب و ختمت 
 القرآن ليكى ودعيت ربنا ليكى ربنا جيعله ىف ميزان حسناتك اي منال اي بنىت 

منال : شكراً ايجدي ربنا خيليك ىف الدنيا دى علشان حىت بعد ما أموت 
 تملى القرآن اتىنخت

اجلد: تعاىل اي منال تعاىل ىف حضن جدك حبيبك راحت منال وقالت له 
 هتوحشىن أوى اي جدو و حضنتوا و الدمعه ىف عيوهنم



 

67 

 

و أنِت اي تيته:أان اي حبيبىت مش عارفه أقولك أيه و هللا ما عارفه أان بس كل 
 راسها  اللى عايزه أقوله إىن مسمحاكى من كل قلىب وراحت بيساها ىف

منال : اي تيته اي حبيبىت متقوليش حاجه ده قدر اتكتب على عائله )حجى 
عبد السالم ( هنعمل أيه الزم نستسلم للقدر ربنا عايز كده اللهم  ال 

 اعرتاض .

نوال: أمى مش عايزاكى تقوىل حاجه بس بتمىن إنك متعمليش ىف نَفِسك  
 كده )كُل نفٍس ذائقُة املوت( وال أيه اي ماما 

 أدم :أان أسف ممكن حمدش يتكلم ممكن اتكلم أان 

 منال : اتفضل اي عمو 

 أدم:رغم إنه كان خايف من جواه لكن برده اتكلم

و قال : ىف أيه  -و واجه عائلة حجى عبد السالم كامله و بدأ كالمه:
ايمجاعه هى منال راحه تفجر نفسها و خالص أكيد هتموت  أنتوا 

ىف نفسه حاجه و دى ساعه بتيجى للبىن أدم  تفكريكم غلط جداً حمدش ليه 
إن شاء هللا منال مش هتموت وحىت لو ماتت برده دى الساعه بتاعتها  

 صدقوىن كالمكم غلط  فكروا كويس 

 حمدش صدقوا و حمدش رد عليه
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صباحاً بدأ الرعب يزيد جداً عند مجيع العائله حىت عند  8وجت الساعه 
 أدم 

بب الرعب اللى عايش فيه مع العائله منال لكن أدم بسبب اجلو العام بس
خايفه جداً جداً و قلبها ضعف أوى و مش قادره ىف سرها بتقول دا أان 

أموت أحسن من الرعب دا خلصت كالمها و وقعت على األرض كله قال 
 منال منال

و بدأوا يعملوا الالزم للميت وكل اللى عملوه مع ايسني و أدم و هى 
 ملياه الساخنه بتتغسل  و بيغسلوها اب

فاِقت منال و قالت أان فني و اللي بيغسلها قال ال إله إال هللا     ال إله إال 
 هللا

أحلقوان اي انس امليت فاق امليت فاق جرى حسني على جوه و لقى منال 
 صاحيه فعاًل و قام خبلع عبايته لبسها هلا و طلعها بره و قال:

بتقول من حزن الفرح اي بنىت صحيت اي انس كان إغماء و بس و سحر 
 حبيبىت اي بنىت راح اجلد قال ألدم تعاىل اي ابىن 

اجلد:اي مجاعه امسعوىن أدم طلع عنده حق ىف كل كلمه قاهلا وخرجت من 
 لسانه
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 مهما مات انس ىف اليوم ده ... ده ضعف إميان 

 مننا ىف الدين مفيش حاجه امسها كده 

 و صفقأدم: َبص لعم حجى وابتسم ابتسامه خفيفه 

 من هنا نقول تعددت االسباب واملـــوت واحد

 و نقول إن املوت املفاجئ يهاجم االنسان ىف كل وقت وكل مكان 

 فلماذا أنت لست جاهزاً ملقابلة هللا .....؟

 فأمِلك من الدنيا ما شئت و لكنك ستعود كما جئت 

 

 آَلٌنِهآيّـــــــــة
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