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في أخر أيام االختبارات النهائية في الفصل الدراسي 

 الثاني كانت جميع الطالبات في جميع المراحل  

يودعون بعضهم بعضا على أمل اللقاء بعد إجازة  

 الصيف أو الوداع األبدي الذي كانت مليئة بالحزن

والبكاء أو إقامة حفلة صغيرة بحيث كل وحدة توصي  

 سواقها يجلب سندوتشات  

 زا  أو كل وحدة تجيب معها أكلة من صنع يديها أو بيت

وفي احد المدارس المتوسطة للبنات كان الجو كله  

 وداع في وداع وخصوصا مرحلة الثالث االعدادى 

اللي كان الحزن واضح في وجوههم ألن أغلبهم  

 يودعون بعضهم وداع األبدي فهم سينتقلون

ها إلى المرحلة الثانوية فتتفرق كل واحدة عن صديقات

 وقد يحالفهم الحظ في أن ينتقلون إلى  
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بنات سموها  7فهناك شلة مكونة من  مدرسة واحدة 

 شلة االقزام السبع عاجبكم االسم

معروفين بتهورهم وشهرتهم الواسعة بالمقالب  

والتهور والضحك العالى والسخافة وهن: نورة ,  

 سميرة , شذى, فاطمة , أحالم , ريناد , سهى.

خر يوم يتأخرون عن الذهاب إلى  اتفقوا على أن أ

 عصرا ولكن في  4البيت ويجلسون في المدرسة حتى 

الملحق الكبير في المدرسة دون علم أستاذاتهم ألن  

 المدرسات سيتأخرن إلى العصر

فبعد اختباراتهم أخذن بنات حاجيتهم وأكلهم وطلعوا  

 فوق الملحق فهناك مستودعات وأشياء 

كونة الذي يدخل قديمة وباإلضافة إلى أنها مس

 اليخرج. 
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اخذوا البنات يفتحن كل باب فكلها أغراض ففتحوا  

 غرفة لقوا فيها كراسي مرة وسبورة وكتابات  

على الجدران فشافوا أن هذا أنسب مكان فجلسوا  

 وفرشوا السفرة وأخذوا يكركروا ويضحكوا شوية

ثم سمعوا صوت أحد قفل الباب )طااااااااااخ( فقالت  

  الرحمن الرحيم اية دا ؟ شذى :  بسم للا 

فقالت ريناد وهي تضحك : عادي أكيد االبلوات  

شكلهم االبالت تعصبوا من أجوبة البنات ألسئلة 

 االمتحانات

فقالت شذى: وللا ابلة مها للا ال يوفقها جابت أسئلة 

 القواعد زي وجهها  

قالت سميرة: يووه جبنا السيرة اللي يعور الراس وللا  

 بس أتمنى في  المادة إني انجح وبس  
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 وفكونا من السيرة اية رايكم بسبوسة دى من ايد أمي؟

قالت فاطمة : تسلم يد أمك يارب وقولي لها  تسلم  

 ايديكى 

قالت نورة: وللا بسبوسة صراحة حلوة قولى لى  

 سمرتوالطريقة من أمك يا 

قالت سميرة : إن شاء للا يوصل وأنا يا نوير اتصل  

 عليكي وأكلمك واعطيكي الطريقة .

وثم  سمعوا صوت تكسير األطباق جامد) طخ طيخ 

 طروخ( 

قالت شذى : يا بنات أنا عندي أحساس إننا جلسنا في 

 مكان غلط 

أحالم: ياربي  أنتي اللي ترعبيني كلي اقعدى وأنتي 

 بلع ساكتة خليني أعرف أ

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

9 
 

 سهى : أنا مروعبة بدأت  أخاف .

ريناد: يوه ياخوافات انتو خوافين يلال كلوا خلوني 

 أعرف أبلع  

 فضحكووووا  

فخلصوا البنات فجلسوا يتكلموا ثم اتلموا البنات على  

 موبايل شذى يشوفوا بلوتوثات  

 فقامت نورة وسميرة فقالت أحالم : وينكم ؟؟ 

ا وسميرة نروح نورة : ال وال شيء في بينا حساب أن

 ونجيكم  

نورة وسميرة كانوا أكثر من صديقات كأخوات فلما  

 قالت سميرة بأنها تسافر مع والدها
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وتدرس في الخارج حزنوا البنات وبالذات نورة 

حزنت كثير فكانت كل ماتكلمها تبكي نورة لفراق  

 صديقة عمرها 

فذهبت سميرة ونورة إلى واحدة من الغرف المظلمة  

 س كتب مقطعة وخرائط كان كله أكيا

قديمة أكل عليها الدهر وشرب وطاولة وحدة مورة 

 جلست نورة مع سميرة يتكلمن 

عن طرق التواصل مع بعض وإنها حتفتقدها كثير 

 وكل وحدة تعبر عن حزنها لفراقها

وعن الظروف فكان المحادثة امتدت حوالي ربع 

اين رحتى يابت   :ساعة فسألت نورة صديقتها سميرة

وسط كومة من الكتب شخص مغطى بعباءة   فطلع من

سوداء فقال بصوت قوي رح تروح عندى  عندي 

 وتسكن معى
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فاخذ يطلق صوت الصفير مع الضحك فصرخت  

 نورة وسميرة فكان باب 

الغرفة سيقفل إال أن نورة خرجت بسرعة وهي 

 تصرخ فصرخت سميرة التستطيع أن تحرك من 

سميرة مكانها فقد كان مرعبا فسمعن البنات صوت 

 ونورة فقالت سهى: ايش صار ؟؟

فخرجوا البنات فشافوا نورة : ألحقوني شفت وحش  

 شفت وحش .. 

 أحالم: فين دة يا سميرة  

 قالت فاطمة: تضحكوا علينا أكيد مقلب  عملتوه فينا

ريناد: ال صرخة سميرة غير طبيعية فجاووا البنات 

 :سميرة سميرة أفتحي الباب  

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

12 
 

نورة: سميرة سميرة  وحاولوا يفتحوا الباب,, 

 سمييييييييييرة فكي يا سميرة  

سكتت سميرة وال يوجد صوت ضجيج ...ريناد: 

 سميرة أفتحي الباب للا يخليكى سميرة 

 صاحت شذى : آية دة آية اللى حصل شوفوا تحتكم؟؟

 كان تحتهم دم جاء من غرفة اللي فيها سميرة  

فصرخت نورة: آية  عملت فيها ياكلب فيها يا كلب  

اين سميرة سميرة أفتحي سميرة أفتحي ...فأغمى على  

 نورة 

فأخذوها البنات لينزلوا تحت فقفلت األبواب جميعها  

 في وجوههم حتى باب الخروج  
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فصرخوا البنات فقالت أحالم نرجع الفصل دلوقت  

باال بسرعة بسرعة وكان أصوات الصفير يمالء في 

 كل مكان  

 أحد مجيب فأخذن البنات يستنجدن ولكن ال يوجد 

فقالت فاطمة: شذى بسرعة عندك موبيل كلمي أمك  

 وال ابلة خلود اللي معجبة بيها تخبر المديرة عنا ؟

 قالت شذى: ادينى باحاول اتصل أحاول اتصل. 

أما أحالم وسهى وريناد يحاولن يدفئون نورة فغطوها 

 بالعباءة ويشربوها ماء فكانت ترتجف وتبكي  

رة فأحالم تبكي وسهى على اللي حصل لصديقتهم سمي 

 أخذت تحضن نورة وتواسيها وتبكي  

فصاحت شذى: بنات مش قادرة أتصل مش أآآقدر  

 اتصل؟
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فاطمة: لية؟ , شذى : مفيش اى  شبكة في الموبايل  

 ال ال البطارية فضيت أنطفأ موبايلى  أبدا 

فاطمة: كيف ؟ لية ماشحنتيه يا غبية اللي ماتعرفي  

 الشاحنتتصرفي لية ماجبتي 

شذى: أنت كل منك خربتي موبايلى كل شوية ورايا  

 اتصلي اتصلي ماخلتيني أتنفس فخربتيه . 

أحالم قولو يارب كل شيء له حل ال تقعدوا  

 تتخاصموا مش كفاية اللي حصل

فذهبت فاطمة للشباك وتصيح: ياابلة فوزية ياابلة  

راوية ياابلة العنود ياخالة خديجة أفتحوا الباب احنا  

  حق ساعدوووووونا .في مل
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بنات مفيش اى  حل غير نتقاسم وكل : قالت احالم

وحدة تروح غرفة وتشيل معاها حاجة ندور على  

 مخرج وال من سلم الطوارئ حتى.

ريناد: اية يعني السلم يبدأ من الدور الثالث مش من  

 ملحق يعني  ياال نقفز بسرعة زي السوبر مان .  

 أحالم: ايوة هو في حل غير كدا.

شذى :أنا قلت من البداية إني مش مرتاحة من دا  

المكان بس انتم ماتسمعوا الكالم حسبي للا عليكم كل 

  3ياسهى أنتي وأفكارك شوفوا دلوقت الساعة   منك 

واحنا لنا ساعتين محبوسين يعني وآية نعمل  احنا فى  

 مشكلة قولوا لي 

قالت فاطمة: أنا اوافق على فكرة أحالم نجرب  

 ونشوف .
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مت أحالم فريقين فريق األول مكون من أحالم فقس

 وفاطمة والثانية ريناد وشذى  

وسهى جلست مع نورة ألن نورة في حالة صدمة  

 قوية فلم تتوقف عن البكاء وترتجف كثيرا

فراحت أحالم وفاطمة أخذوا يفتحوا الباب لكنه مقفل 

 فرت فاطمة الباب بكرسي فكانت الغرفة مليئة بالغبار 

فأحدثت في الباب فتحة فقالت أحالم : الحول والقوة  

 إال بلله هذة الغرفة ومفيش وال شباك مرة مظلم 

خلينا نشوف غرفة الثانية قالت فاطمة :أصبري أنا 

رة وال لوحة مغطي مش  حدخل وأشوف أكيد ستا

 معقول غرفة  

   مافيها شباك خليني أدخل 
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أحالم : أنتي قدها يا فطوم .. فطوم أنا حقعد برة  

 وأنتي أدخلي.

فاطمة: إذا كان دا الحل الوحيد أنا حدخل وخليني 

 أشوف الغرفة فدخلت فاطمة واختفت في الظالم . 

 خافت أحالم : فطوم .. فتو.. ردي عليا.

 نا هنا .فاطمة: ايوة أ

   أحالم : اية انتى بخير 

 صرخت فاطمة: لقيت الشباك بس مقفلة بلوحة بفكها  

  احالم :أدخل أساعد فتو

 فاطمة: ال خليكي أنتي إذا حسيتي اى شي قوليلي. 

فحاولت تنزل اللوحة فكانت معاها مشرط  أخذت 

 تثقب اللوحة
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   أخذت فاطمة تضحك )هاهاهاهاهاههاها 

 ومة مش وقتوا( هاهاهاهاهها... يا حل

أحالم : آية اللى حصلك اتخبلتى جنيتي تضحكي آية  

 قاعدة تستهبلين قاعدة .

 فاطمة: أنت خالص ال تضحكينى 

 أحالم : بنت مجنونة .

فنزلت اللوحة وطلع ضوء الشمس فصرخت فاطمة 

نجحت نجحت... الخطة نجحت. ولكن كان الغرفة  

 مليئة

خفافيش غطت الغرفة فصرخت أحالم : 

ووووووم اخرجي بسرعة فحاولت تخرج  فطووو

 وهاجموا عليها  
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الخفافيش حتى أنها لم تظهر فصرخت فاطمة: 

 أبعدوها مأقدر احالم ا ساعدوني وخفافيش تهجمها  

تخدشها والدم في كل مكان وفطوم تصرخ والبنات  

تعلو نشوف  ونروح لمكان الصوت أما أحالم فكانت 

 تحاول 

تهرب فمسك خفاش ضخم رجليها وسحبتها إلى 

 الغرفة وجاءت شذى وريناد 

شافوا الغرفة مليئة بالخفافيش فصرخت ريناد: 

 أحالااااااااااام فاطماااااااااااااااااااااااة  

صغيرة ومعها قطعة أذن من أحد البنات  فنطت خفاشه

 فصرخن البنات وركضوا إلى الفصل القديم

 وسدوا الباب بالكراسي وقطع من األثاث القديم القديمة 

 انفجعت سهى : احالم وفاطمة أين هم قولولي 
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لم يجاوبن البنات ينوحون ويبكون فأخذوا يصرخون  

 في الشباك فرأوا ابلة فوزية خارجة من المدرسة

فصرخوا ابلة فوزية ابلة فوزية و يضربن الشباك  

 والخفافيش تحاول أن تدخل حتى هدئت المكان 

ويبكين ويصيحوا وشذى أخذت تفتح الموبايل ولم  

 تستطع فرمته وشافت حجر في األرض فقالت يابنات 

أبعدوا أنا حرمي الحجر على الشباك فرمت الحجر  

خن  ولكنه اتجه بشدة إلى شذى فأنفجر الرأس فصر

 البنات 

فصرخت سهى وأخذت تبكي حول جثة شذى وريناد  

   انصدمت وجلست األرض

 وبعد ساعة من 
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سمعوا صوت صراخ رجل فنطقت نورة: صوت أبو  

سميرة أكيد صوت أبو سميرة فرأت نافذة فرأت والد  

 سميرة  

 وهو غاضب مع الحارس 

فصرخن البنات:أبو سميرة عم مرزوق عم مرزوق 

ب أحد فقامت وأخذت مقص من أبو سميرة ولم يستجي 

 حقيبتها 

واتفاجأت سهى وقالت : اين رايحة ؟ . لم ترد عليها  

 فأخذت تبعد الماصات والكراسي لتستطيع الخروج

فقامت سهى ودفعتها بقوة : أنتي مجنونة منتي صاحية  

 واين تروحين الخفافيش كثيرة واين تروحين .

  نورة: مالكش صالح أروح أجيب سميرة الزم يشوف

 أبوها الشيطان يخدعنا . 
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سهى : تموتين نفسك وتموتينا هلل يخليك أجلسي نفكر 

 مع بعض.

فدفعت نورة سهى ووقعت فحاولوا منعها وخرجت  

 وأخذت تصرخ  

نورة وتنادي: تعال يا جبان واجهني يا جبان تعال إذا  

 أنت تريدنى أكون ضحيتك أنا مستعدة بس  

 رجع سميرة ياحقير . 

 حتموتي خلينا هنا نورة سهى : نورة ارجعي 

فسمعوا صوت نورة هي في غرفة اللي اختفت فيها 

 سميرة ))يا جبان ياحقيرررررررررر (( 

ثم سمعوا صوت صفير وصوت هدير فخفن البنات 

 وجرت سهى وريناد إلى الغرفة وفتحوا الباب  
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وكانت الصدمة الكبرى شافوها معلقة على حبل  

 على الجدار   المشنقة وكل جسمها مقطرة دم ومكتوب

))بقي اثنين ((.. فصرخن البنات وجن جنونهم  

 وذهبوا إلى الفصل وأخذن ينادين 

ويصرخن : ساعدونا .. ساعدونا .. ساعدونا...  

  ساعدونا 

 ولكن هل من مجيب؟؟ .. طبعا ..ال 

في ذلك الوقت كل أهالي البنات يبحثن عنهن وال 

يوجد احد في المدرسة وال في الحارة وال في أي 

 مكان

فأبو سميرة ذهب إلى الشرطة وأما أخوان أحالم 

 يدورون في الشوارع وقرائب فاطمة في كل مكان  
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حتى سائق سهى وأهلها لم يعرفوا أين مكانها وأم  

 شذى قلقت على ابنتها بسبب إغالق موبايلها 

وأبو نورة أيضا ذهب إلى الشرطة وأما أهل ريناد 

 فكانوا مع أبو نورة إلى الشرطة ..

دت الشمس تغرب وبدت سهى وريناد يفكرن .. فب

 فقالت سهى: تدري في ذا الوقت كنت

خالص نمت وصحيت ورحت مع أهلي إلى بيت 

 جدتي وأشوف بنات خالتي ونسولف  

 وأبات عندهم وأقعد ألعب واشبع لعب 

فقالت ريناد: أنا في دي الوقت رحت السوق مع  

 أخواتي عشان أشتري فستان ألن بعد شهر
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فرح أختي .. بس هاذي نهايتي شكلي ال احضر  

الفرح وال شيء ... فدمعت ريناد .. فصمتوا وعاشوا  

 لحظة 

 صمت

 سهى: واين جثة شذى ؟؟؟ 

 ريناد: ايوة نسينا أمرها ادرى اين جثتها ؟؟

 سهى :كانت هنا حتى الدم أختفى

 ريناد: سهى ...شوفي السبورة!!

السبورة)):كيف المغامرة كانت تظهر الكلمات على  

 حلوة؟؟(( 

 فنظروا سهى وريناد مستغربين 

وكتب)) ترى سهى صاحبة الفكرة هي التي اتفقت 

 معايا ؟؟(( 
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فنظرت ريناد لسهى وقالت سهى: ترى كذب .. كذب 

 أنا أول مرة في حياتي اجى هذاالمكان ؟؟

وكتب) سهى التكذبين أنتي طلعت أول وحدة من  

 دي وجهزت لعبة االنتقام اختبار قواعد وطلعت عن

 معاي أنا (. 

فنطقت ريناد: ايوة صح أول مرة تطلعين من اختبار 

 يا سهى بدري  اية عملتى بعدها يابنت . 

فكتب ع السبورة أرادت االنتقام بسبب أنها التحبكم  

 وال تريد منكم الخير.

 سهى : ريناد... تراه مقلب يريد ان يوقعنا  

 ريناد: أسكتي 

بتوصيلكم إلى المنزل بعد الحفلة   كتب: سهى تكفلت

 وهي صاحبة الفكرة ... وهي أرادت االنتقام منكم
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سهى: ريناد التصدقين هذا أكيد فخ يريدة عشان 

 يقتلني .. 

فواصل الكتابة هي التي جلست فترة تعد الخطط وهي  

التي فرقت سميرة عن نورة في األيام األخيرة هي 

 التي 

رون منك أقتليها  عملت مقالب ليكى حتى الناس يسخ

 حتى التقتلك.

ريناد: صح ..األدلة واضحة مثل الشمس كل مواقف  

حللناها بسببك أنتي أنا ماارتحت معاك أنتي إنسانة 

 أنانية 

طول الوقت لما نروح نشوف لنا مخرج تتبررين بأنك 

 تقعدي مع نورة ها شفتي مابقي غير أنا وأنتي وأكيد 

 تجهزين فخ تموتيني وتتخلصين مني..
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سهى: ريناد.. تصدقيهم وتكذبيني.. أنا تغيرت بفضلكم  

 اقسم لك وربي انه فخ.. ريناد تعوذي من 

 إبليس.. أنا صحبتك

ريناد: أنتي منتي صحبتي وال أعرفك يا الخائنة  

 يالندله.. وهذا المقص طعنة علشان سميرة 

وطعنة علشان احالم وفاطمة وطعنة علشان شذى 

 وطعنة علشان نورة وتستاهلين مية طعنة 

 فأخذت تطعن حتى تملى الدم في كل مكان  

ومن ثم سمعت أصوات صفير وأصوات ضحك  

 وكتب على السبورة 

ي سهلة المنال والضحك عليكي قتلت صديقتك )كم أنت

 بأيدك .. هل أنتي ستكونين الناجية الوحيدة

 طبعا ال( 
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فسمعت أصوات الصفير وأصوات الحيوانات فقامت  

 ريناد مذهولة فجاءوا جميع الوحوش وهاجموها 

فصرخت فكانت صرخة ريناد صرخة مدوية سمعها 

  كل الجيران حول المدرسة واتصلوا الجيران على

 الشرطة  

بأنهم سمعوا صرخة فتاة في المدرسة فجاءت الشرطة  

 وجاءوا األهل البنات ودخلوا القوات 

واآلهل ينتظرون خروج بناتهم ولكن تفاجئوا بأن  

الأحد في الملحق سوى حاجات البنات وباقي من  

 الطعام قد  

أكلته النمل وال يوجد جثث وال أثار دماء ورأوا  

استغراب حيث رأو حبل    عبايات البنات وكان األشد

 معلق في 
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المروحة ولم يجدوا سوا ربطة شعر ترتديها نورة  

ورأوا باب موارب ولوحة قد سقطت ولم يجدوا أي 

 أثر سوى 

مشرط فاطمة وحذاء أحالم وموبايل شذى ومقص بها  

 أثار دماء وورقة مكتوب من ريناد

عن أن يوم أخر يوم لها في حياتها ال سيما موت 

قائها وحيدة هي وسهى وعن عدم حضور  صديقاتها وب

 فرح  

أختها فلم يفهموا الشرطة والمحققين معنى الرسالة  

 فأخبروا األهالي بأنهم سيبحثون عنهم 

وانتشر الخبر في الصحف المحلية عن االختفاء 

المجهول للفتيات فحققوا مع الحارس وصاحب 

 المدرسة والمديرة
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ن الساحة  وزميالت الشلة فالمديرة لم تعرف شيئا ال

خلت من البنات بعد الساعة الواحدة وان الملحق 

المدرسي مستودع مقفول وال يوجد وأما الحارس قال  

بأن سائق الطالبة سهى ووالد سميرة أتو المدرسة  

يوجد صوت للبنات أما صاحب  كانت خالية وال 

المدرسة أنكر وان الشقة ممتازة وقد سلمها للحكومة  

لزميالت المقربات من الشلة  ا أما وبعد التحقيق هرب

فقالوا إن خطتهم إقامة حفل في الملحق المدرسي  

 والذهاب الساعة الرابعة عصرا 

 دون ان يتفقون على ذهابهم في أي مكان  

 وبعد اسبوع من االختفاء

جاء عجوز إلى الشرطة فدخل على المحققين وقال :  

 انا سمعت اختفاء بنات في المدرسة .. صح. 
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المحققين : نعم .. عندك شيء بهذا  فقال أحد 

 الخصوص تفضل. 

سنة   30فجلس وأعطى المحققين جريدة تعود إلى 

فقال: هذه صورة أختفاء زوجتى واوالدي في نفس 

 العمارة  

ونفس الملحق ويوم سكننا فيه تركتهم وذهبت إلى 

 عملي و عدت فقال احد الجيران سمع صراخ  

ون ومن ثم ولدي فقلت له: انا دائما أوالدي يصرخ

 يسكتون قال : ال صرخة غير طبيعية  

لم أصدقه وقلت له أكيد زوجتي عاقبته يبدأ بالصراخ  

فشكرته على اهتمامه دخلت البيت ففوجئت باختفاء 

زوجتي واوالدي الخمسة , بحثت عنهم وسألت 

الجيران و اهل زوجتي فجننت وكلمت الشرطة  

 ففتشوا ونشروا 
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عائلتي فمحاوالت باتت في الجريدة خبر أختفاء 

بالفشل في بحثهم ووجدوا مخبرين رسالة من زوجتي  

 تبين أنهم 

مجموعة من األرواح قتلوا أوالدي وعليها بعض 

قطرات من دم ولكن كنا في زمن الناس لم يصدقوا  

الخرافة وأمروا صاحب العمارة بعدم تأجير   هذه

الشقق.. فانتظرت سنيتين فعرفت ان ال أمل لهم في  

 م ظهوره

فأقمت العزاء وفلم أتزوج حتى غصبوني أهلي على  

الزواج فتزوجت واالن القصة هذة عادت إلي  

المحزنة.. ومن واجبي أن أخبركم حتى ال   ذكرياتي

فقال احد المحققين: جزاك للا خير ..  يتكرر األمر .

أنت فعال أثبت بعض األشياء التي كانت مجهولة ف 

 المعرفة ولكنن ننتظر عودة
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لشرطي مسرعا على المحققين والعجوز: فقال  دخل ا

 ساعات 4المخبرين ال شك أنهم اختفوا جلسنا ننتظر 

فقال العجوز: انتبهوا .. يكون االختفاء في النهار  

 انتظروا حتى تغرب الشمس فأنا لما دخلت إلى بيتي

 كان في الليل ولم أختفي

فعرفوا المحققين أن في النهار يكون هناك المجزرة  

 قين لم فتشوا المدرسة كانت في أوقات الليل فالمحق

 فاجتمعوا باألهالي : وحكي لهم نتائج االختفاء 

فكانت النتيجة: بأنهم ميتون غيابيا الن وجدوا أدلة  

سنة في نفس   30ومن ضمن األدلة أدلة حصلت قبل 

 المكان 

مع أهل العجوز وايضا المخبرين أختفوا لما ذهبوا  

 في يدهم ة  المدرسة في الصباح فلم يكن
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إال رحمة للا عليهم فاستقبلوا الخبر كالصاعقة لم  

 يصدقوا الخبر بل جن جنونهم على أختفاء 

بناتهم , فاشتكوا وطالبوا بإعادة تحقيق ولكن فشلوا في  

 البحث عنهم فجاءت فتاة في العشرينات 

تبكي : مش معقول انا جهزت فستان ألختي ريناد  

 ل زفافي كيف؟كيف تموت غيابيا بعد أسبوعين حف

فأعطاها الشرطي رسالة من اختها ريناد فقرأتها 

 فبكت 

 حزنوا الناس على نتيجة التحقيق الموت غيابيا 

فهدموا المدرسة بأمر من الوزارة ونقلها إلى مبني 

حزنا على   جديد سمي كل فصل على أسماء البنات

مااصابهم وأما األهالي فمنهم من أقاموا العزاء ومنهم 

 االنتظار على أمل ان يظهروا بناته   من ارادوا
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في أصعب أيام فصل الشتاء قرر أبي حينما كنت   

صغيرا أن يذهب إلى الريف حيث أحد أعمامي كي  

  يناقشه في أمور هامة، ظل عنده ساعات طويلة 

قضاها معه في مناقشات ال أفهم منها أي شئ حتى  

احتدم األمر بينما ووصل إلى علو الصوت وهنا قرر  

نة حيث أبي مغادرة المكان بل والعودة إلى المدي

نقطن، ولكن الساعة قد أشارت إلى وقت متأخر من  

الليل وعرض عليه عمي أن يبيت عنده هذه الليلة ثم  

يرحل في الصباح ولكن أبي أصر على موقفه األمر  

الذي لم يكن يعمل حسابه هو أنه ال يوجد في هذه 

الساعة ) بل وقبل ذلك بعدة ساعات ( أي وسيلة  

إصرار أبي دبر لنا  مواصالت لالنتقال، ولكن مع 

عمي سيارة )نصف نقل( كي تنقلنا حتى أول الطريق 

العمومي ومن هناك نستطيع تدبر أمرنا.وبدأ أبي  
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باإلشارة للسيارات المارة وما هي إال لحظات حتى 

هذه القصة محكية لي من أحد األصدقاء: في أصعب 

أيام فصل الشتاء قرر أبي حينما كنت صغيرا أن  

يث أحد أعمامي كي يناقشه في يذهب إلى الريف ح

أمور هامة، ظل عنده ساعات طويلة قضاها معه في  

مناقشات ال أفهم منها أي شئ حتى احتدم األمر بينما 

ووصل إلى علو الصوت وهنا قرر أبي مغادرة 

المكان بل والعودة إلى المدينة حيث نقطن، ولكن 

الساعة قد أشارت إلى وقت متأخر من الليل وعرض  

أن يبيت عنده هذه الليلة ثم يرحل في  عليه عمي

الصباح ولكن أبي أصر على موقفه. األمر الذي لم  

يكن يعمل حسابه هو أنه ال يوجد في هذه الساعة ) بل  

وقبل ذلك بعدة ساعات ( أي وسيلة مواصالت 

لالنتقال، ولكن مع إصرار أبي دبر لنا عمي سيارة 
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ي  )نصف نقل( كي تنقلنا حتى أول الطريق العموم

ومن هناك نستطيع تدبر أمرنا. حينما وصلنا إلى  

الطريق الرئيسي شكرنا السائق وبدأ أبي باإلشارة 

للسيارات المارة وما هي إال لحظات حتى توقفت  

أمامنا حافة تابعة إلحدى الشركات صعدناها سويا بعد  

أن سأل أبي رجل ينزل من الباب عن ما إذا كانت  

عم"، جلسنا حوالي ثلث  ذاهبة إلى مدينتنا فأجابه "بن

الساعة وكنت أجلس بجوار النافذة الحظت عندها أننا 

ال نسير في الطريق الصحيح فنبهت أبي إلى ذلك  

الذي انزعج حينها وتوجه مباشرة إلى السائق لماذا  

تخرج عن المسار الرئيسي إلى المدينة فأجابه بأنه 

متوجه إلى مدينة أخرى، فاستعجب أبي وسأله : لقد  

شخصا كان ينزل من الحافلة قبل صعودي إليها   سألت

عن وجهة الحافلة فأخبرني بأنها متوجهة إلى حيث 
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أقصد فكيف يكون ذلك؟ ضحك السائق وقال: أنا لم  

أقف ألنزل أحدا معي ولم ينزل من الحافلة أحد، لقد  

توقفت رأفة بك وبصغيرك حينما أشرت إلّي. تملك  

ذلك السائق  أبي الذهول المختلط بالغضب مما قال

فطلب منه في الحال النزول وأشار إلّي كي أنزل  

معه، توقف السائق بعد أن أخذ يضحك بسخرية من 

أبي وقال له: إذا نزلت لن تعود إلى منزلك الليلة.  

نزلنا من الحافلة وقد أخذ أبي الضجر وأنا قد أخذني  

الرعب ألن الطريق كان حالك للغاية مشوب 

اد نرى بعضنا ، مشينا دقائق  بالضباب حتى أننا ال نك

حتى مررنا بقنطرة صغيرها يتجمع عندها بعض 

القرويين الذين أشعلوا النار بالحطب وأخذوا 

يتسامرون، سلمنا عليهم وسألهم أبي عن الطريق 

فأخبروه بأنه إذا انتهى من ذلك الشارع الذي نحن فيه 
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فسيجد طريقا تمر منه السيارات المتجهة إلى مدينتنا  

اليا فما من سبيل كي يقطع ذلك الشارع إال سيرا  أما ح

على األقدام، سألتهم أنا عن طوله رد علي أحدهم  

وهو يضحك بشكل غريب بأنه أمامنا عشرون من  

الكيلومترات كي نقطعها سيرا. حينها فقط أبصرت  

حمرة في عيني ذلك الرجل تلمع بشكل غريب فالتفت 

الذي   إلى زمالئه فوجدت بهم نفس األعين األمر 

جعلني أحث أبي على الذهاب سريعا. بدأنا في السير  

وأنا قد أصبحت في غاية التعب واإلرهاق الممتزج  

بالرعب من حلكة طريقنا ومع هبوب رياح باردة 

تأتي من خلفنا لها صرير وصفير عاٍت كأنها ألف  

شبح يطاردنا بدأ جسدي يرتجف ليس من البرد  

مسامعي، قد فحسب ولكن من أصوات قد بدأت تطرق 

ميزتها أذناي عن صوت الرياح وبدت لي كأنها 
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صوت ضحكات شامتة من حالنا تصدر من عجوز  

كمثل ضحكات الساحرة الشريرة في أفالم   -خبيثة 

قلت في نفسي من المؤكد أنني أتوهم  -الكرتون  

فسألت أبي عن ما إذا كان يسمع تلك الضحكات مثلي،  

تغير لونه مع شرد بذهنه برهة من الزمن وأحسست ب

ما ظهر من مال محه لي من خالل ضوء السيجارة  

والتي أشعلها قبل ذلك ووضعها في فمه في تلك  

اللحظات، ثم استدرك وكأنه يحاول طرد فكرة رهيبة 

قد دارت في ذهنه موجها إلّي اللوم على أني أعيش 

في الوهم. ومع تكرار تلك الضحكات بين فينة  

أو من أي جهة تطلع  وأخرى والتي ال أعلم مصدرها 

علينا بتلك الهيئة المفزعة، استمرينا في السير وقد  

مضى على سيرنا و قت طويل أكاد أحسبه كسنوات 

عجاف، وفجأة برز من بين الخوص والذي يرتص 
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عن يمين ويسار الطريق حيوان ذي أربعة أطراف  

يمشي عليها يرتفع عن األرض بمقدار كبير يفتح فكه 

برغم الظالم الذي نعيش  -ع عيناه ويبرز أسنانه وتلم

وبدأ يسير ناحيتنا وكأنه عازما على الشر لنا، ثم  -فيه 

إنه قد سار مرة بجوار أبي تارة أمامنا وتارة بجواري 

وتارة أخرى من خلفنا أخبرني حينها أبي بأنه ذئب  

ولوال اشعاله السيجارة النقض علينا حرص أبي على  

و األخرى دون إطفاء دوام إشعال السجائر الواحدة تل

ألحدها وأمسك بيدي كي ال أبتعد عنه وبعد مطاردة  

ذلك الذئب الشرس لنا لبعض الوقت الذي ليس بالقليل  

ذهب عنا مسرعا وهو ينظر ورائه وكأن شيئا 

يطارده. نظر أبي ناحية ما كان ينظر إليه ذلك الذئب 

وإذا بإمرأة عجوز تنادي على أبي بصوت بحيح 

وم ناحيتها، فتردد أبي للحظة ثم قرر  وتشير له بالقد
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الذهاب إلي ها متعجبا من أمرها، سمعتها تقول له 

امضي في طريقك أنت وولدك من غير االلتفات 

ورائكما وإال سيأخذونكما من غير رجعة وستصل 

بإذن للا إلى نهاية الطريق في وقت قصير، سألها أبي  

 يسأل  من الذين سيأخذوننا ولماذا؟! .. ردت عليه بأال

وأال يحاول ولو للحظة النظر من خلفه وإال وقع  

المحظور ويحدث ما ال يحمد عقباه له ولولده فشكرها  

أبي ثم انصرفنا لنكمل مسيرتنا وبعد دقائق قليلة وفي 

أثناء سيرنا أحسسنا بمن يسرع الخطى ورائنا 

وأصوات أناس تلهث من الجري، هممت بأن ألتفت 

ضغط أبي على كفة  ورائي كي أبصر ماذا يحدث،

يدي بقوة وقال لي ال تلتفت ورائك أما سمعت قول  

العجوز؟ وكأنه قد صدق كالمها. وفعال بعد بضعة  

دقائق معدودات مرت علينا في أثناء سيرنا بعد  
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مقابلتنا لتلك العجوز ونحن نحس بمن يطاردنا من  

خلفنا ونسرع الخطى لذلك بدون االلتفات إ لى الوراء  

ى البصر أضواء تبين لنا فيما فيما وجدنا على مرم

بعد بأنها أضواء للطريق العمومي الذي نربوا إليه  

فحمدنا للا تعالى وبدأنا نحث أقدامنا على اإلسراع  

حتى نبلغ ذلك الطريق ومن حينها بدأ صوت 

المطاردين خلفنا يضمحل شيئا فشيئا بل ويبتعد عنا  

وأصوات أناس تخرج معه كأنها صراخ مشوب  

رة. وصلنا إلى الطريق الرئيسي وأخذنا أنا بالحس

وأبي باإلشارة إلى السيارات المارة حتى توقفت أمامنا  

سيارة )ميكروباص(. نظر إلينا سائقها وهو مذهول 

وي قول ألبي ماذا تفعلون هنا ومن أي طريق 

قدمتهم، أخبره أبي بأنه قادم من ذلك الطريق الذي كنا 

د للا لنا ذلك السائق فيه وال يعلم إلى أين يصير، حم
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وقدم لنا شربة ماء وأخبرنا بأنه ذاهب بالفعل إلى  

مدينتنا، ثم إنه أخبرنا بخبر عجيب وهو أن خروجنا  

من هذا الطريق هو في حد ذاته أعجوبة نظرا ألن  

الطريق مسكونة وكم من الحوادث قد جرت به والتي 

راح ضحيتها عدد كبير من الناس بل وأن تجار  

انوا يجدون في جوانبه ملجأ لهم حتى المخدرات ك

عزفوا عن ذلك نظرا ألنهم كانوا يجدون في صبيحة 

كل يوم واحد منهم ميت وبالذات إذا كان عليه مناوبة 

الغفارة والحراسة لهم ليال وعلى وجهه أمارة الفزع  

أو يختفي أحدهم دون العثور عليه، حتى أفراد 

ري  الشرطة والذين كانوا على علم باتخاذ تاج

الممنوعات جوانب ذلك الطريق مالذ لهم إال أنهم 

كانوا ال يجرؤون على المضي فيه. أخبر أبي السائق 

بأن عليه أال يقول له ذلك أمامي نظرا لكوني طفال  
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حتى ال أفزع، ضحك السائق وقال أن لنا عمر جديد  

نظرا لنجاتنا من ذلك الطريق ومكافأة منه لنا على  

جرة في مقابل إيصالنا إلى  ذلك فإنه لن يأخذ منا أ

مدينتنا. وصلنا بحمد للا تعالى مدينتا في سالم عند  

طلوع الفجر والتي لم أصدق بأننا قد مضينا الليلة  

الماضية في ذلك الرعب المميت وبأننا قد عدنا إلى 

 منزلنا منه في سالم. 

هذه قصه واقعيه واشخاصها واقعين ولكن ليس كل 

ر في احداثها ونغرق الشخصيات فتعالوا معي نبح

بنسيج خيالها وادع قلمي يكتب واطلق العنان لفكري 

ليبحر الى العالم االخر بدت احداث القصه السرتين 

تشقا طريقهما في رحله لمنطقه من مناطق مصر 

القديمة هذه العائله تتكون من االب واالم وابنتين بعمر 

 الزهور 
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 االب : عبدالرحمن ..وهو كريم جدا

 ن االم : فات

 22االبنه الكبرى : جنان وعمرها  

 16واالخرى :حنان وعمرها 

كانت هذه العائله مترابطه وتهنئ بالحب الذي يجمع 

 بين كل فرد في هذه االسره.. 

 العائله الثانيه وهي ايضا عائله بسيطه تتكون من ..

 االب :سعد وهو شخصيه التطاق وبخيل لدرجه

 االم : هيا 

   20االبنه : هبه وعمرها  

فقد شقت العائلتين رحلتهما وعندما اشرفا على المدينه 

صباحا بداوا يجولون    1وصال بوقت متاخر الساعه 
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بشوارعها كاالغراب يبحثون لهم عن سكن ياويهم 

بهذا الوقت.. اقترب سعد بسيارته من عبد الرحمن  

 وقف يخاطبه.. 

 سعد :هاه ياولد عمي وش نسوي هالحين؟

بد الرحمن : كله منك انت السبب لو ماسكين الخط  ع

 زين كان حنا وصلنا هنا بدري بس وش اقول 

 سعد : طيب وش فيك انت هالحين

عبد الرحمن : وش اللي وش فيني هالحين وين 

بنالقي لنا مكان نجلس فيه .. هاه مثل منت شايف  

 شوارع فاضيه والمحالت كلها مقفله والعالم نامت 

 يهمك خل كل شي علي انا بتصرفسعد :خالص وال

وحرك سيارته وعبد الرحمن يمشي وراه وانطلقا 

يجولون مره اخرى .. سعد كان يبحث بناظريه يمين 
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وشمال فجاه راى رجل .. اقترب منه بسيارته وتوقف 

يساله عن شقق مفروشه لاليجار وبدا الرجل يوصف  

 المكان ولخالء مسؤوليته قال هذا سعرها رخيص مره 

 فرح كثير ابتسم :هذا المطلوبسعد 

 الرجل : ولكن ماسالتني ليه 

سعد : لم يهتم اسالك ليه في حد يشوف الزين ويسال  

 ليه انت زين هههههه 

 الرجل : بس 

 سعد : قاطعه ياخوي مشكور.. 

وانطلق بسيارته وانطلق عبد الرحمن اللي كان بعيد  

ويناظر اللي حصل انطلق وراه .. وصال الى الشقق 

المقصوده.. نزل عبد الرحمن من سيارته متجه الى 
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فندق فخم وراقي .. ونزل سعد من سيارته مسرعا 

 وصرخ 

 سعد: هي هي ياخي وين بتروح 

 عبد الرحمن : منت شايف ابدخل 

هديك مو هذا الفندق حنا جينا عشان سعد : ال للا ي

 الشقق اللي بجنب الفندق 

عبداللرحمن ناظر شكلها من بره وحسها متواضعه 

وبعد مبناها قديم.. سعد جر عبد الرحمن وخشوا مبنى 

الشقق عشان يتفقوا مع صاحبها ع العقد بعد دقايق  

 رجعوا بره بشارع.. سعد حس ان عبد الرحمن يفكر 

 سعد : ايش فيك ؟

الرحمن : انت ماشفت كيف مبناها صراحه   عبد

 ماعجبني الوضع احس المكان وسخ 
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سعد :ال وسخ وال شي يتهئ لك وبعدين العقد عجبني 

 مره 

عبد الرحمن : من جدك انت تبينا نترك هذا الفندق 

 ونسكن في دا 

 سعد : اية نعمل بالفندق

عبد الرحمن :اذا على الفلوس التشيل هم خل كل شي  

 سكن هناعلي بس مان

سعد انبسط كثير بس من باب المجامله :افا بس 

ماهقيتها منك بس تبينا نترك هذا المكان الكويس 

 ونسكن بفندق واية نعمل بالفخفخه

عبد الرحمن : بس انا بناتي دلع ماراح يروق لهم  

 الوضع  
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سعد : يابن الحالل واية نعمل بالفندق ياحبك للخساير 

ننام في المكان اللي  شوف الليله ننام في دا وبكره 

 تريدة عبد الرحمن انا هلكان واريد ارتاح  

عبد الرحمن ارحم ولد عمه ورضى بهذاالحل المؤقت  

 نزلوا العائلتين ومعهم حاجاتهم دخلو المبنى  

 سعد : ترا مفيش  اسانسير 

 جنان : ياااي اية دة انا اصعد السلم للدور الرابع  

 فاتن :اية نعمل امرنا هلل  

 دور الرابع.. اوصلوا لل

 حنان : اه يارجليا تعبت 

 البعض دخل الشقه

 هبه تفك الطرحه وهي ع السلم لسه توصل: ااه تعبت 

 جنان واقفه متسمره عند الباب 
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 هبه : اية مالك ادخلي  

 جنان : مش  شايفه اللي اشوفه كيف تريدينى ادخل 

هبه دخلت الشقه وبدت تنظر انحاء المكان.. الصاله  

وسخه الستاير مغبره ومافي اال كنبه وحده يجلس  

عليها شخص واحد ومافي اال تلفزيون قديم وحتى  

مافي رسيفر ..راحت الغرفه شافت فيها ثالث اسرره 

حديد ووسخه شوية لكن تكون افضل من الصاله  

طنه طالع بره والمفارش اللي عليها قديمه وفي واحد ق

ومافيش اغطيه .. راحت الغرفه الثانيه مرتبه وفيها 

سرير كبير لشخصين واكثر وطلت بدورة المياه 

صغيره مره واالرض سمنت وحتى مافي بالط .. 

وراحت الغرفه الثالثه سرير واحد بس حطت يدها ع 

 الطاوله تلمس باصبعها امتال اصبعها غبار 
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حنان: جاءت من وراها هذة شكل ماحد دخلها من  

 سنين  

 هبه: حرام احس بكالمك مبالغة 

 حنان: عقدت حواجبها ..لييه؟

هبه: الن سنين احس ظلم..وتنفض الغبار اللي  

بيدها..قولي اكثر من سنين....فجأة سمعوا صوت 

 جنان وباين انها معصبة

 جنان: وللا تريدونى ان اسكن هنا

يش يابنتي عدي الليلة على خير  عبدالرحمن: معل

 وبكرة خذيها مني بنطلع على طول

جنان: الااا مستحيل ما اقدر انت ماشفت المطبخ كيف  

وسخ وسخ يعع وحتى فيه اشياء مقرفة باالرض)  

 مخلفات حمام..وانتو بكرامة( 

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

56 
 

فاتن: صحيح مش جايز لها الوضع ابدا بس التريد 

الوقت   تعارض النها متفهمه الوضع وخصوصا بهذا

 المتاخر 

جنان:بعصبية..اااف لوادري ان السفرية كذا كان  

 مانزلت من السيارة من اساس 

 سعد:ابعدها عن الباب بيقفلة

جنان:دفعت يده بعصبية وهي تقول بنفسها..كله منك 

 يابخيل 

 سعد:يالاا روحي نامي بالغرفة

جنان:تكفى الوقت بطير انام اصال مش متحركه من 

 لع بأسرع وقت من هنا مكاني لحد الصبح ونط 

فاتن: بنبرة حادة شوية كأنها تحذر الترفعي صوتك  

 على عمك,,جنــان 
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جنان:افهمتها،،طيب ،،حطت يدها على فمها وجلست  

 على الكنبه الوحيده الموجوده بالصاله 

عبد الرحمن وفاتن راحوا يناموا بالغرفه اللي فيها  

ها سرير كبير,,اما هيا وبنتها راحوا الغرفه اللي في

ثالث اسرره..سعد راح الغرفه اللي فيها سرير  

 واحد.. 

حنان: قربت من جنان وجلست على طرف الكنبه  

 على يمين جنان ههههه شفتي عمي اين دخل 

جنان: بعيونها دموع مش جايز لها الوضع ابدا  

 وبصوت خفيف .. ايه شفت 

حنان :غرفه خربانة حتى بابها الخشب اليقفل وحتى 

 ك صوته يخوف اذا تحر
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جنان : مش بس صوته انا احس المكان كله يخوف 

 يمى 

 بالـــغــرفـة 

كان سعد جالس على سرير وبيده قاروره مية بارد 

مثلج شوية شرب شوية وبقى شوية رشه على  

االرض ورمى القاروره باالرض المغبره ورمى  

 جسمه على السرير وبدا يسترخي 

حنان :تريد تجلس كويس ومن دون قصد زحف  

 الكنب

 نان : تقع ياحماره كان دلوقت انقلبتج

حنان : ههههههههههه وللا ماقصد بس وسكتت  

وحركت عينها على االرض وبخوف جنان شوفي 

 شوفي
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جنان :فزت من على الكنبه على طول,, هاااااه   

 اشوف اية

 حنان : ههههههههههه معك الكاميرا الخفيه

اختها  جنان : لسه عالمة الرعب بوجهها نظرت  إلى 

وودها تقتلها بجد ... ياحماره ياحقيره تحسبيني رايقه  

 لك وبدت تكشر

 حنان :بس تضحك وميته من الضحك

جنان : جلست على الكنبه مره ثانيه وهي معصبه ..  

 حيوانه التكلميني ترى بجد مش رايقه

 حنان :هههههه ااااه يادوبك كسرتي عظامي 

 جنان : تنظراليها بغضب تستهبلي 

 يب قومي ننام انا تعبتحنان : ط 
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جنان : بتتكلمى بجد انتي تريدينى انام بهذا القرف انا 

 عبايتي الاريد اقلعها اخاف اتوسخ يااااي  بجد قرف 

حنان : انا بتغطى بالعبايه وبنام الن االغطيه بجد 

 تجيب مرض البد والمرارة

جنان : حست بشوية خوف.. تنامي وتتركيني هنا 

 لوحدي

لى اخت بالدنيا انام هنا بجنبك ) حنان :خالص يااح

وبما ان االختين رفيعين صارت الكنبه على قدهم بس 

 مافي مجال للحركه ابدا ( 

 صباحا ــــــــــاعه 4:00الســــــ 

سعد كان نايم فجاه حس ان في شي يتحرك حس حد  

 يمشي على طول التفت ماشاف حد

 بالصاله 
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ض حنان راحت بسابع نومه عكس جنان ماقدرت تغم

عينها كانت تقاوم النوم فجاه حركت عينها على باب 

غرفة سعد شافت شي واقف وينظر اليها على طول  

 صرخت ..ااااااااه 

حنان :اتنفضت واقفه على رجليها من الصرخه .. اية 

 حصل اية

الكل صحى ماعدا هيا استحاله تصحى نومها ثقيل.. 

 الكل جا الصاله.. اية اللى حصل

 :مرعوبه بسه سوده بسه هنا بالشقه وللا قطة جنان 

سعد : خير باستغراب قطة صرعتينا على الفاضي..  

 وخش ينام مره ثانيه 

 فاتن : تتاوب
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عبد الرحمن : ضم بنته بسم للا عليك فينها القطة للا 

يهديك من وين راح تجي والباب مقفول  وحتى  

 النوافذ 

 المطبخجنان : تبكي وللا كانت هنا وراحت تركض 

عبد الرحمن :يريد يقنعها بعد عنها ومسك يدها ..  

 طيب تعالي معي نشوف اذا فيه وال ال 

 جنان : تمسح دموعها ..الاريد روح لوحدك اخاف 

عبد الرحمن : راح المطبخ وشغل النور ناظر بكل  

انحائه بس ماشاف شي ..رجع لصاله وهو يردد اعوذ  

 باهلل من الشيطان الرجيم..

 فية اية فاتن : اية 

 عبد الرحمن :بهمس.. المطبخ مافيه شي 

 فاتن : بخوف..كييييف 
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 عبد الرحمن : نظراليها يعني اسكتي التخوفي البنات 

 هم مايسمعوا النهم كانوا بعيدين شوية 

 حنان : برعب ..هاااه يابابا شفتها 

عبد الرحمن : التفت عليهم شاف حنان لصقه بهبه 

وباين الخوف على مالمحهم بس جنان خايفه بقوه  

وبعيده عنهم ... ابتسم عشان يطمنهم .. ايه شفتها بس  

 شافتني تخبت بنمليت المطبخ وما تخوف كلها بسه 

جنان: رجعت تجلس على الكنبه وهي تحدق بعيون  

 لها كدا  ابوها عرفت انه هو يكذب قلبها قال

عبد الرحمن : حس من نظرة بنته له ان هي مش  

مصدقه وهالكذبه تمشي على حنان وهبه لكن هي ال  

النها ذكيه وتفهم على الطاير.. يال حبايبي ارجعوا 

 ناموا 
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 هبه : طيب انت تامر ياعمي  

 عبد الرحمن :للا يحفظك ويسعدك

 جنان : بابا انا خايفه 

ا اخذ بيدها .. عبد الرحمن : بكل حنان قرب منه

 قومي نامي عندي  

 حنان : وانا  

 عبد الرحمن :ابتسم .. اكيد حتى انتي مانقدر عليك

 حنان : ههههههه وراحوا مع ابوهم لغرفته  

ورجع السكوت يعم ارجاء الغرفه الظلمه وتناظر امها  

لسه نايمه وماتدري بشي حتى هي غمضت عيونها 

رخي وتو  وبدت تحاول تنام وحست ان جسمها بدا يست

بتدخل بعالم االحالم اال حست باحساس مرعب 

افتحت عيونها بقوه بظلمه حست ان حد يسحب الغطا  
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من عند اخر السرير عند اقدامها وهي من شدة خوفها  

تمسك الغطا بيديها الثنتين وترجع تغطي وجهها 

 وقلبها يدق بقوووووووووة 

هبه : يمه ياترا مييين ..امي نايمه وانا من بعد  

جعت من برا قفلت الباب وماحد دخل بعدي مار

ومافي بالغرفه اال انا وامي..ياترى مين.. وشوية اال  

رجع الغطا ينسحب بشويش هبه امسكته بقووه يمه  

يمه وبدت تبكي وتقرا آيات وتصلى بس صوتها مش  

 راضي يطلع من شدة خوفها 

 ـــــــــاعه صباحــا 7:30الســــــ

كان نظيف وطبعا  عبد الرحمن قام غسل وجهة بم 

الغرفه ظلمه بس الباب مفتوح ومنبعث منه نور  

خفيف،هو اخذ يفرق عينية وبحاول ان يصحح ويفتح 
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عنية ويرى  بظل حد انرسم شكله باالرض لونه اسود 

 بس بشكل انسان وعمالق جدا 

عبد الرحمن : اخذ يصلى  ،وهو يذكر ربه وفيه شوية  

 خوف التفت وراه وماشاف حد.. 

 ـــــــــــاعة صباحا9:00ـــ الســــــ

صحى سعد وهو يحس بخمول وتعب وفوق كذا 

الجوع ضرب فيوزاته ، رجع يغمض عيونه وبدا 

يسمع اصوات ناس كثيره بره الغرفه ناس كثيره  

يتكلمون واصغى السمع بس مافهم اي كلمه من اللي  

يسمعه قام من على السرير اتجه ناحية الباب الخشبي 

مزعج )ززززززززززز( وهنا   دفعه وكان له صوت

الصاقعه وقف مذهول ومثبت عيونه بالصاله اللي  

مافيها نفس انسان وهدوء صامت جمد بمكانه.. وينهم  

هالناس اللي يتكلمون،، بدا يعتريه الخوف اتجه ناحية 
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باب الشقه يريد يطلع مسك مقبض الباب بيفتح مانفتح 

 حاول من جديد يفتح بس مانفتح 

حصل ليكون حد جة وقفل الباب علينا سعد : اية اللى 

من بره.. حاول من جديد يفتحه بقوه بس لالسف  

ورجع يحاول من جديد اال سمع صوت زوجته وبنته  

وعبد الرحمن وزوجته وبنته جالسين يتحدثون واتجه 

 ناحية صوتهم  

 بـالــــغرفه الـــــثانيه 

كانت نايمه على السرير الكبير اميره بالجمال حسنها 

ي وكل شي فيها حلو من راسها لساسها باختصار  طاغ

شكلها على اسمها جنان نامت من بعد ماقاومت النوم  

و من بعد مشوار طويل اقطعته بالسياره من التعب   

تحس براحه والن في حد حواليها تعمقت بالنوم رغم 

الخوف اللي كانت تحس بيه وكانت نايمه على جنبها  
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حط يده على رقبتها اليمين شوية بدت تحس ان ابوها 

باصبعه بطريقه رومانسيه يحرك يده على رقبتها مره 

لتحت شوية يوصل عند كتفها ويرجع يطلع فوق ع 

طول فتحت عيونها ووقفت الحركه قلبها يدق ويدق  

وانفاسها سريعه...معقوله بابا يكون كدا الالال..  

التفتت على ورا اترسمت عالمة تعجب بوجهها؟  

 االغرفه فاضيه تمام

جنان :اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ابعدت الغطا 

 عن جسمها وفزت بسرعه من على السرير 

 الثانيةبالغـــــــــرفه 

سعد : وللا جعلي اموت اني اول ماصحيت سمعت 

 اصوات ناس كثيره تتحدث وبس طلعت ماشفت حد  

هبه :الاصدق يامي ابوي مايكذب انا بعد حسيت ان 

 ا ويسحب عني الغطافي حد جالس عند رجلي
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 حنان :يميييه قوموا قوموا نطلع 

 عبد الرحمن :للا يهديكم بس 

 هيا : كل هالكالم ماخش دماغي ابدا مش مصدقه

جنان : ادخلت ودموع بعيونها جات تركض وجلست 

 بجنب ابوها وحطت راسها على صدره

 عبد الرحمن : اهال وللا بالقمر 

جنان : بصوت مرتجف من الخوف.. ليه تركتوني 

 لوحدي 

عبد الرحمن :ههههه يابنتي انتي كبيره وش فيها اذا 

 نمتي لوحدك 

جنان تنزل دموعها.. ال فيها.. وبداخلها فيها وفيها  

 النك ماتدري وش حصل
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عبد الرحمن : خالص ياروح بابا محنا بتاركينك 

 لوحدك مره ثانيه

 بعد قوموا نطلع بس جنان : ليه فيه ثانيه 

الكل يال مشينا توجهوا لباب الشقه وهنا الصدمه انو  

 الباب مايفتح

 جنان : شلون مايفتح

 هيا : يعني بنجلس هنا بهالقرف

 فاتن : يمكن حد قفله من بره  

عبد الرحمن :انتي ناسيه ان المفتاح معنا وبعد موجود 

 بالباب كيف يجي واحد من بره ويقفله 

 قصه!!!!!  حنان : اجل وش ال
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سعد : انا اللي بفتحه ورفس الباب برجله بس هالباب 

الخشبي القديم بهالحظه صار مثل الحديد وعجزوا هو  

 وعبد الرحمن يفتحوه ال بالقوه وال بالطيب

 هبه : يعني كيف بنجلس محبوسين هنا 

 جنان : كيف بنطلع  

عبد الرحمن : لحظه لحظه ناظر جواله انا جوالي قفل  

 ومافيه شحن 

 حنان : راحت تدور جوالها  

سعد : جواله فيها ثالث شرطات بس يخاف يخسر 

 لذلك سكت 

 فاتن : طيب هنا مافيه تلفون 

هيا :تلتفت يمين وشمال.. وللا ماظن بهالمكان في  

 شي اسمه تلفون المفروض يكون بيجر
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 هبه:ههههههه

 فاتن : تنكتين بعد وحنا في مثل هذا الظرف 

 ا اقول وجهة نظري هيا : اوه اسفه بس ان

فاتن :الياشيخه .. وصدت بشوية نرفزه وهي تفكر 

 كيف بتطلع من هنا  

جنان :بعالم ثاني معهم وكانها مو معهم تفكر باللي 

حصل لها ياربي مو معقوله اللي حصل استحاله انا  

ماني مصدقه جد يده كانها يد بابا حتى بعرضها  

بدت تحس  وبملمس بشرته ياهلل انا جد حسبته بابا 

بالخوف..بس طريقته بلمسي مو عاديه من حركته 

احس فيه شي.. ياهلل وش يصير هنا..اعوذ بكلمات للا  

 التامه من شر ماخلق وبدت تذكر االذكار والمعوذات 

 حنان : يبه مالقيت جوالي شكله ضاع  
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سعد :اخيرا بدا يحس بتأزم الوضع طلع جواله من  

 جيبه .. انا جوالي فيه شحن بس

الرحمن :اااف منك حتى بهالوضع تفكر   عبد

 باالفلوس

 سعد : ايه الفلوس هي روحي  

هبه : تناظر بامها ورجعت تناظر ابوها حدها متفشله 

 من هاالبو البخيل وبعد مايستحي

 عبد الرحمن : طيب عطني ادق بسرعه 

سعد : ايه هاك ال ال اقولك خذ جوالي بس شيل 

الشريحه وركب شريحتك بجهازي بعدها 

 كلم<<<تصدقون جد ودي افقع وجهه قاهرني ههههه 

 عبد الرحمن : اااف،، ان شاهلل مالك اال اللي يرضيك

 سعد : انبسط انه ماراح يخسر حاجه... للا يسلمك
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عبد الرحمن : بدل الشريحه وصار فيه شرطه وحده 

هنا جد حقد على ولد عمه بس مو وقت هواش او  

ذنه وبدا يرن  حتى كالم على طول قرب السماعه من ا

 ثواني اال وصله صوت وبدا يشرح له القصه  

الرجل تفهم الموضوع وقال انه جاي بطريق  

 المساعده 

عبد الرحمن : قفل وهو شبه مرتاح انه راح يطلع من  

هنا اما الكل فرح انهم ماراح يطولوا هنا بدت 

الضحكات واصوات الفرح تعال وتعال وضجيج ومن 

 ب يضحك الفرحه فجاه سمعوا صوت غري

 .......؟. :هههههههههههههههههههههه

الكل فتح عيونه بقوه وسكت لكن قلوبهم مازالت تخفق 

بقو،،ه فجاه هيا لمحت شي اسود وبسرعه اختفى  

خافت وبدت تذكر للا بقلبها فجاه جا كائن غريب 
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انسان له راسين وبال عيون بس شكله مخيف الكل  

تحرك حس راح يركض ناحية الغرة بس سعد ماقدر ي

انه مقيد واقف وفاتح عيونه على االخر وفي حالة  

ذهول الكائن ماكان يمشي صحيح ان له رجلين بس  

كان يطير يمشي بالهوا ناحية سعد وبخطوات سريعه  

وباين انه معصب سعد حس خالص انه راح يموت 

الكل كان يصرخ حتى سعد يصرخ بقوه من اعماق  

فجاه الكائن مسك سعد وطار  قلبه ااااااااااااااااااااااااااااه

بلمح البصر للغرفه اللي نام فيها سعد وتسكر الباب 

بقوه وكان له صوت يهز ارجاء المكان والكل يسمع  

صراخ سعد وبدا وكانه يتالم ويصرخ ويصرخ  

والكائن صوته مسموع كان يلتهم شي هم همه فجاه 

اختفى صوت سعد وحل الهدوء على المكان ومن  

 ناحيه ثانيه  
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 ا : تصرخ وتبكي هي

 جنان :في حالة صده

 هبه :لسه مو مستوعبه الواقع  

 عبد الرحمن : بدا يتلوا القران بصوت مرتفع 

فاتن :تهدي اختها بس ماقدرت الن هي تبي من  

 يهديها  

 حنان : تبي حد يفسر لها اللي حصل

ــ   ص ـــــاعة 9:00الســــــ

 عبد الرحمن: يناظر ساعته

 الرجال فاتن :تاخر 

 هيا : ساكته ومركزه عيونها على نقطه معينه بالجدار 

 جنان :يبه تكفى طلعنا من هنا انا ماعاد اتحمل  
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 حنان :يبه 

 عبد الرحمن :هال 

حنان :تناظر خالتها وترجع تهمس البوها ابسالك  

 الحين عمي وين راح  

 عبد الرحمن :ناظرها بصمت مادري علمي علمك 

 اخذوه اخذوا بابا اهي اهيييهبه :تبكي.. اخذوه 

 جنان :راحت اجلست بجنبها وضمتها وجلسوا يبكون 

عبد الرحمن :المه قلبه وهو يشوف هالمشهد..انا  

 بروح اشوف اذا الباب انفتح والال 

 فاتن : اصرخت وتتركنا هنا؟؟؟

 عبد الرحمن : ايه 

 فاتن :ال استحاله اخليك تطلع 
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زم عبد الرحمن :بنرفزه .. طيب وش اسوي ال

 اتصرف

جنان :ال يابابا ال تتركنا حنا وال شي من دونك..نزلت  

 دموعها

عبد الرحمن :قرب من عندها وجثى على وحده من 

ركبه وحط يديه على خدودها ومسح دموعها باصبعه 

االبهام وبصوت منخفض وعيونه معلقه 

بعيونها..التبكي ياروح بابا انتي..جنان انا اوعدك اني  

 طيب ارجع وماراح اتاخر

 جنان : هزت راسها بتفهم وواثقه بوعده

عبد الرحمن :ابتسم بحزن وبدا ينتقل لهم بنظراته كانه  

يشوفهم الاخر مره وصد اعطاهم ظهره فتح باب  

 الغرفه وسكره عليهم وطلع 
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 حنان :يمه احس اني خايفه  

فاتن :قربت منها ودخلت يدها بين خصل شعرها  

تخافي وان  وضمت بنتها لصدرها.. يابعد عمري ال

 شاهلل بنطلع من هنا 

عبد الرحمن :يمشي وهو يحس بشوية خوف بس 

مقوي قلبه بذكر للا وتوكله عليه.. مشى وعيونه 

تبحث بكل مكان خايف ان حد يطلع من اي جهه..  

وقلبه يدق ويدق بقووووه وصمت سكن اركان جدران  

هالبيت لدرجه انه كان يسمع انفاسه،، قرب من 

فيها الكائن المرعب وسعد ،،تخيل  الغرفه اللي دخل

انه يشوف سعد ويشوف دم حوله او الكائن ينهش 

بلحمه شي يخوف بس قرر يتغلب على خوفه ويمد  

يده المرتجفه وهو بدا يتلو القران انفتح الباب لورا  
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وكان له صوت) زززز( وهو يصارع الخوف حط 

 رجله اليمين 

ى االخر  داخل الغرفة وهو يبلع ريقه وفاتح عيونه عل

شهق شهقة قوية هااااااااااااه من صدمته رجع لورا  

 وصدم ظهره بالباب ماشاف حد 

الغرفة فاضية ماكان صار شي ارجعت مثل ماهي  

مثل مادخلوا هالبيت ماكن حد دخلها ابد،،ضربات 

قلبه سريعة مررة راح يركض متجه ناحية باب الشقه  

على طول حط يده على الباب فتحه وهنا جمد 

 نه،،الباب انفتح ،،الباب انفتح بمكا

 بالغرفــــة،،،،، 

هيا:تسمع صوت افاقها من الحالة الصدمة الذهول  

اللي هي فيها صوت لو ماسمعته هي بأذنها كان 

ماصدقت حد بدت تبحث بنظرها ع هالصوت الخفيف  
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،،على طول طاحت عينها ع اللي واقف بجنبها بس  

 بعيد في بينهم خطوتين  

 هيا ،،هيا سعد: بهمس خفيف 

 هيا: مومصدقه عيونها سعد 

 هبه: انتبهت المها وتناظرها بستغراب

 هيا:وقفت على رجولها خطت خطوة  

 سعد:يبتسم بخبث ويرجع لورا خطوتين 

هيا: متحطمه بشكل،،سعد انته رجعت ،،اهي اهيي 

 سعد ليه تبعد عني 

 جنان وحنان وفاتن:مستغربين

 حنان: شايفه عمي

 جنان: ال مافي حد 
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 حنان: اجل من تكلم خالتي

 جنان: شكلها جنت للا يستر 

 فاتن: تبكي على حال اختها  

 هبه: امسكت امها ودموعها تنزل ،،يمه اذكري للا 

 هيا: شوفي ابوك واقف شوفيه رجع مافيه شي

هبه: اهي اهييي يمه تعوذي من الشيطان ابوي 

 خالص راح وماعاد يرجع 

هذا انا زوجك   سعد: ال ال تتعوذي اتركيها وشوفيني

 قدامك واقف 

هبه: يمه ،، وتهزها من كتفها ،،يمه وش تناظرين  

 وين سرحتي  

 سعد: بهمس ،، تعالي ..ويرجع لورا 

 هيا: الحقته
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 فاتن: امسكتها بقوة مع هبه 

 هيا: تبكي اتركوني ابروح لزوجي 

 سعد: ههههههههه

 فاتن: وينه زوجك ماعاد يرجع  

 سعد: تعالي

شوفوه هذا هو واقف يحتريني اههي هيا: تأشر عليه 

 اهييي اتركوني

 هبه: تبكي ومو راضية تفك يد امها 

 فاتن: بدت تتلو اية الكرسي  

 سعد: بس سمع اعوذ باهلل فر من مكانة

هيا: شافته صرخ وكأنه معصب وطلع بسرعة وكأنه 

يطير صدم بالباب واختفى،،طاحت على رجولها من  
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سكر كيف طلع الذهول وهي تكرر ..طلع والباب م

 كيف والباب مسكر

 فاتن: تقومها من االرض

 هيا: تناظرها ..اقولك طلع والباب مسكر 

فاتن: طيب طيب تعوذي من الشيطان تراه يلعب  

 بعقلك

هيا: كأنها مجنونة ،،بس انا شفته هذا زوجي وشفته 

 وينادي علي بعد 

 فاتن: ان للا وان اليه راجعون  

 ،،،،،،،،،،،بـــــــــــــره الغرفـــــه

عبدالرحمن: لسه بأثر الصدمة ،،ليه مانفتح قبل شوي  

،،مين المسؤول عن هذا كله وش السالفة ابي  

افهم،،بدت البسمة تنرسم على شفايفه خال الباب 
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مفتوح ورجع يركض الهله ،،قوموا قوموا بسرعة  

 الباب انفتح قوموا 

 جنان: يااااي بنطلع

 هبه: يال

 اخيــرا حنان:هاااه  

فاتن: تجر اختها اللي وال كنها بالوجود صارت جثة 

جالسه جرتها وجا عبدالرحمن يساعدها اما جنان  

 والباقي تقدموا ركض لبره ووقفوا بالصالة 

هيا: متركيه على فاتن والجهة الثانية عبدالرحمن  

 وهي بوسطهم وحالتها صعبة  

عبدالرحمن: اش فيكم .ليه ،،ماكمل كالمه اللي شافه  

 بعينه سكته 

 جنان: يابابا الباب مقفل
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 عبدالرحمن: انربط لسانه ،،بس 

 فاتن: وشلون تقول لنا فتحته وهو على حاله ماتغير

  وللا  عبدالرحمن: انا

 هبه: قربت من عند الباب وحاولت تفتحه بس ماقدرت 

عبدالرحمن: يناظرها،، ياجماعة وللا اني قبل شوي 

وهلل قبل دقايق كان فتحته بس الحين ،،وشلون تقفل 

 مفتوح صدقوني انا فتحته 

 جنان: انا مصدقتك يابابا اكيد هم اللي  

عبدالرحمن: عصب،، بس ليه،،وش السبب حنا 

عمرنا ماضرينا حد،، جمع قبضة يده وضرب لجدار  

وحط يده ع خصره زفر زفرة قوية رجع يهدا غمض 

 عيونه،، استغفر للا ،،ناظرهم وش الحل الحين 

 اختها ورجعت الغرفة من جديد بخيبة املفاتن: خذت 
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هبه: راحت تجلس ع الكنبه تحس ان بيصير فيها مثل 

ماصار مع ابوها صمت رهيب طغا عليها كانها 

 تنتظر الموت

جنان: كانت واقفه ومسنده كتفها ع الجدار وباين انها  

 تفكر 

 حنان: بدت تستسلم لالمر الواقع 

 ــــــــة مساء  7الساعـــــ 

من: طلع الجوال من جيبه شاف باقي شرطه  عبدالرح

وحده والجوال كل شوي يطلع صوت انذار لفراغ  

البطارية رجع يدق للمرة االربعين ع هالرجال اللي  

 قال بيجي للمساعدة وال جا 

جنان: بنرفزة تحس انها خالص افقدت صبرها ،،يبه  

 مادامه مايرد ليه مانكسر الباب ونطلع 
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ربعين يدق جــــاري عبدالرحمن: المرة واحد وا

:  االتصال ،،قربة من اذنه اال فز من مكأنه وصرخ 

ماسمع  تعا وينك حنا فوق  الـــــــــــــووووو يابن 

شي بعدها شافه طفا مرة وحده وبعصبية صرخ.. 

 ياااااااللا ساعدنا 

 يجي جنان: وشو ماراح 

 حنان: بنرفزة،، ليه هو لحق يقوله اصال 

جنان: سحبت الجوال من يد ابوها وحاولت تشغله من  

جديد عل وعسى يشتغل حاولت وحاولت بس ماشتغل 

وبقمة عصبيتها رمت الجوال ع الجدار وخصوصا  

النها مانامت زين بس يدوب غمضت ساعة وبعد 

مارتاحت فيها يعني اخالقها قافله ومرهقه وتحس 

اعصابها اتلفت،، راحت الغرفة وسكرت الباب  
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بية وكان له صوت قوي طااااااا،،طفت النور  بعص

 ووقفت تعدل ربطة شعرها الطويل

؟: كان قريب منها مررة شوي ويضمها،، ومعروف 

 انهم من نار

جنان: حست بحرارة قووووية بس ماتدري وش  

القصة ،،راحت متوجهه لسرير فتحت الغطأ ودخلت  

بالفراش غطت رجولها تفريبا نص جسمها بس  

ماسكه الغطأ ومعصبة شوي فجأة  مازالت جالسه و

شافت شي بالظلمة شي اسود كأنه طلع من الجدار  

ودخل الغرفة شي على هيئة ظل انسان نحيففف  

 مررررة وطويل يمشي ناحيتها 

 جنان: منصدمه وتناظر بصمت 

 ؟: تقدم ناحيتها اكثر واكثر 
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جنان: بس شافته صدم بسرير الخشبي اللي هي  

الغطأ ورمت ظهرها ع ورا  جالسه عليه مسكت 

وغطت وجهها بسرعة وهي تررتجف من الخوف  

وع طول دموعها نزلت ع خدها بغزارة وصوتها 

اختفى تحاول تقرا ايه الكرسي تحاول تطلع صوتها 

  بس ماقدرت كأنه انربط وقلبها يدق بقووة

 ؟: صعد ع السرير ونام بجنبها من جهة اليسار ..…

عني ماحست  جنان: حست انه ع طول انسدح ي

برجوله يوم صعد بجنبها كأنه جا من فوق وع طول  

نام بجنبها يعني حسته يطير وحسته نايم ع بطنه  

وفوق كذا اللي بغى قلبها يوقف حست بكتفه لصق  

بكتفها ووجهه بجهتها ومايفصل بينهم اال الغطا  

الخفيف ودموعها سيالن ع خدها وحرارة قوية شبت 

انها بتموت   بجسمها ووجهها ومن خوفها حست
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حاولت تطلع صوتها وهي تقرا سورة الكرسي بس 

ماقدرت ماكان يطلع من صوتها االمجرد كلمات  

 متقطعة وصغيرة فجأة غابت عن الوعي،،

 ـــــــــاعة مساء   9ســـــــــــــ 

 حنان: خلينا نشغل ال تي في 

هبه: تتريق،، تكفين مانبي شور تايم حطي لنا ال اف  

 ام بس هههههههاي

 نان : عن المالقه ح

هبه : بذمتك لما تشغلي تلفزيون كحيان مثل هذا  

 بتعتقدين بتالقين فيه شي 

حنان : راحت بجنب ال تي في..ال بس بحاول يمكن 

 القى فيه شي مليت
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هبه : تناظرها وهي تشغله وماتشوف اال الوشوشه  

 والصوت المزعج 

حنان : بصوت هادي وفيه نبره للجديه والتشائم ..هبه 

 قعي حنا بنطلع من هناتتو

هبه : تنهدت باسى ونزلت عيونها بحضنها وتلعب 

 باصابع يدها.. ماظن

حنان : تقلب بالقنوات الفاضيه واخيرا شافت قناه 

 للقران الكريم

 هبه : هاااه بس بس خليها 

حنان : ابتسمت .. اكيد بخليها اصال مافي شي احسن 

 من هالقناه وهالكالم الطيب 

ها لورا ع الكنبه وغمضت عيونها هبه : سندت راس

 بدت تصغي للقران 
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 حنان : جات وجلست بجنبها بس على االرض 

 هبه : فتحت عيونها شافت جنان تمشي متوجه للمطبخ

حنان : مانتبهت النها تناظر ال تي في وتقرا القران  

 اللي مكتوب بالشاشه وتسمع بعد

 هبه : هاديه مره ..جنان صحت من النوم 

 على هبه تناظرها .. صدق وينها؟  حنان : التفتت

 هبه : راحت تركض المطبخ شكلها جوعانه  

حنان : ااها .. مادام جنان صحت وصار معك وحده  

 عشان ماتجلسين لحالك انا بروح انام 

 هبه : اوكي على راحتك انا بجلس اسمع وبنام هنا بعد 

 حنان : اوكي باي

 هبه : ارجعت سندة راسها وتسمع القران 
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ادخلت الغرفه اللي فيها جنان بس كانت ظلمه  حنان : 

 مرررره

هبه : فجاه شافت جنان ماره بالصاله تسرع ع طول  

 نادتها .. جنان جنان 

لكن اسفهتها ودخلت الغرفه .. ايش فيها هالغبيه ماترد  

.. عقدت حواجبها وهي مستغربه وسندت ظهرها 

 وحاولت تنام

 صباحا  1الســــــــاعه 

بغرفة حنان كانت ع السرير نايمه وكان فيه مصباح  

قديم وصغير مررره مشبوك بالكهرباء مثل الفيشه 

بزر يشتغل ويطلع منه نور ابيض خفيف وبنفس الزر 

يطفي.. كانت نايمه فتحت عيونها وهي نعسانه 

مررره وترجع تغمض تحس انها ماتشوف زين 

فتحت مرره ثانيه شافت الغرفه كلها ظلمه بس 
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غريب ان المصباح والع وحست ان اللي شغله  ال

جالس بجنبه جاها فضول انها تشوف بدت تناظر من 

المصباح لتحت شوي وشوي واكثر لما وصلت  

بنظرها لالرض وبس شوي وبتشوف هالشخص اال  

اعتراها خوف وماحبت تشوف خافت اذا شافته  

والتقت عينها بعينه يجيها النه قريب من سريرها 

م خطوه اال هو عند راسها واقف  مررره بس بينه

تعوذت من ابليس وغطت وجهها ولتفتت للجهه الثانيه  

 ونامت من جديد 

  الثانيه بالغـــــــرفه 

عبد الرحمن كان نايم وبجنبه فاتن ناموا من االرهاق  

اللي حاسين فيه شوي اال تحس فاتن بحركه عند 

 السرير طار النوم من عينها  

 جهها ورفع الغطا.......؟ : قرب من عند و
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فاتن :رجعت مسكت الغطا قبل ينرفع مسكته بحركه  

 سريعه وبقوووه 

 .....؟ : ماستسلم سحبه مرة ثانية

فاتن : انشل لسانها شافت شخص اسود ظل ع هيئة 

 انسان

 ......؟ : تعالي معي 

فاتن :فتحت عيونها بقوه وهي تشوف فمه يتحرك بس  

لعت ريقها كل شي اسود بس فتحت الفم اللي تتحرك ب

 والعرق يتصبب من جسمها

 .........؟ : تعالي انا زوجك 

فاتن : اصرخت .. ال الاا اهي اهيييي .. وتدني ع 

 جنب لما الزقت بعبد الرحمن وصدم كتفها بظهره 
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..........؟ : قرب اكثر ومسك يدها يحاول يسحبها.. 

 تعالي انا زوجك 

ب  فاتن : صرخت .. اااااااااه اتركني اتركني وتضر

 يده وتحاول تفكها 

 .........؟ : تبين تحرقيني هاااا انا اوريك 

 فاتن : اااااااااااااه

عبد الرحمن : صحى مرعوب والتفت بسرعه مسك  

زوجته صار صدره الصق بظهرها ولف وجهها  

 عليه... اش فيك اش فيك 

 فاتن : لسه تصرخ.. اتركني اتركني اااه 

 عبد الرحمن : اهدي اهدي خالص انا معك  

.........؟ :اختفى من اول ماصحى عبد الرحمن بس 

 فاتن خايفه اقصد ميته خوف وتبي االمان 
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 فاتن : اهيي اهييي حست باالمان ولتفتت وضمته 

عبد الرحمن : ضامها ويربت على ظهرها ويمسح ع  

 شعرها

 فاتن : لسه تبكي وبقوووه بعد 

عبد الرحمن : بهمس... اشش اهدي انا معك ال تخافي  

 معك انا 

 صباحا 4الســــاعه 

بالصاله سمعت صوت صحاها من النوم.. هذا  

صوت.. بدت ترتجف بالكالم .. هذا صوت ابوها  

 حست طلع من الغرفه ومر بالصاله  

 ........؟ : يال قومي الغرفه.. وراح الغرفه الثانيه 
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هبه : قلبها دق بقوووووه هذا صوت ابوي ابعدت 

قلوبه القناه الغطا عن وجهها شافت ال تي في م

 وفاضيه بعد

هبه : ياهلل من قلب القناه ياهلل ياربي ابعدهم عني 

ياربي والعرق يتصبب منها من الخوف وقلبها يدق 

بسرعه ودموعها اربع اربع فجاه حست ان الصاله  

فيها ناس فيه عند رجولها وفي ع يسارها بس بعيد  

اربع خطوات كانت خايفه ان يلمسها كانت تحس  

ست تقرا بقلبها حست لسانها انربط  بحركات وجل

وماتقدر تتكلم والشي الوحيد اللي يتحرك دموعها اللي  

تنزل وترجع تصب من جديد تصب من عيونها 

وتنزل على خدها ..يارب ياهلل انا دايم اسمع ان  

الشياطين بس يسمعوا االذان يفروا هاربين يارب  

 ابعدهم عني يارب خله يااذن هالحين
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 : يبغونها تقوم عشان ياخذون راحتهم.............؟  

هبه : تحس جسمها انشل ماتبي اصال مو قادره  

تتحرك من الخوف وقلبها يدق اكثر واكثر الن حست  

 اللي عند رجولها قرب شوي 

هبه : حطت يدها على فمها وبكت بقوه وشدة على 

فمها تكتم صوتها ودموعها انهار وترتجف بقوه ..  

  اكبر..وفجاه سمعت للا اكبر للا 

هبه : حست بحركه دليل انه راح بسرعه حست كل  

شي اختفى اجلست تبكي وتحمد ربها وهي تسمع 

االذان وتصغي له..اشهد ان ال اله اال للا اشهد ان ال  

اله اال للا ..اشهد ان محمد رسول للا اشهد ان محمد  

رسول للا...حي على الصاله حي على الصاله 

لى الفالح...الصالة خير ....حي على الفالح حي ع
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من النوم الصالة خير من النوم...للا اكبر للا اكبر...  

 ال اله اال للا 

 صباحا،،،،،،  8ســـاعة 

هيا منسدحه ع السرير حست بحد حط يديه الثنتين من 

 عند اال قدام ومسكها بقوه ويجرها 

 هيا : صرخت طاحت ع ظهرها 

يجرها ع  .......؟ : مازال ماسكها من رجولها و

 االرض وهو معصب 

هيا : ظهرها المها من السحب وتصرخ بقوه وتبكي  

اااااه اتركني اهييييييييي موشايفه اال شي اسود شفاف  

 بس بملمسه كانه انسان مثلها وهذا خالها ترتعب اكثر
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.......؟ : بعد ماقطع مسافه وهو ساحبها ع االرض  

 وقف ورمى رجولها بسرعه انحنى عليها وطاح فيها

 ضرب بقوه 

هيا :بس تصرخ وتحاول تحمي وجهها من ضربه  

 وتبكي وصرخت اااااااااااااااااااه 

 عبد الرحمن :عطاها كف جامد ع وجهها  

هيا :افتحت عيونها وانفاسها سريعه وقويه شافت عبد 

الرحمن وهبه وفاتن بجنبها حطت يدها ع خدها و  

 تناظر عبد الرحمن وكانها تساله ليه تضربني 

فاتن :انا سمعتك تصرخين رعبتينا وجينا نركض  

حاولت اصحيك مسكتك من كتوفك واهز فيك بس 

عجزت جا عبد الرحمن والحمدهلل بعد الكف صحيتي 

 ع طول  
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 هبه: يمه وش كنتي تحلمين فيه 

هيا :ع طول تذكرت شكله المخيف وجلست تبكي  

 بدون ماتنطق بكلمه

 بالغـــرفه الثانيه،،،،،،،،،، 

ت شافت شي بغى تجيها جلطه شهقت  حنان : صح

بقوه هاااااااا ع طول بدت ترتجف..شافت وحده بشكل 

هبه بس البسه عبايه سوده ومغطيه وجهها وكانها 

هبه بس هي عندها خبر ان هبه نايمه بره واذا جات 

هنا مستحيل تلبس عبايه وهذي شكلها غريب وش 

 عندها واقفه تناظر جنان

نايمه ماتدري عن شي حنان : ناظرت جنان شافتها 

ورجعت تناظر هذي اللي واقفه قريب عند سرير 

اختها.. جاتها الشجاعه وفكرت تقوم تصحي اختها  

 عشان تنقذها ويهربون بس هنا المفاجاه
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حنان : ارفعت ظهرها عن السرير تبي تقوم اال 

حست بحد مسكها من يديها ورجع يخليها تنام على 

...ااااه...حاولت تحرك يديها ظهرها مره ثانيه 

وحست بحد مسك رجولها وثبتها حست انها مربطه 

 بالسرير مو قادره تقوم... اااه ااااه جنان ااااه

 .......؟ : قربت من جنان وتناظرها بغضب

 جنان : نايمه وماتدري عن شي

 حنان : حست ان هالكائن غضبان ع اختها بس ليه ليه 

خذ جسدها زي حست ان هذي بتاذي اختها وبتا 

ماخذوا عمها.. حاولت تصارخ عشان تصحي اختها 

بس حست حد كتمها حط يده ع فمها حاولت تصرخ  

بس صرخه مكتومه كانها بكماء ماتقدر تتكلم حاولت 

تحرك يديها وجسمها تحاول ترفعه عن السرير بس 

 ماتقدر
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 ........؟ : قربت مره وتناظر بوجه جنان

 حنان : ااااااااه اهي اهييي

انفتح باب الغرفه بقوووة دخل عبد الرحمن بسرعه  

 الن سمع كان حد صوته مكتوم

حنان : شافت البنت اختفت وكل شي اختفى اجلست 

على السرير وتبكي وتمسك يدها من ناحية المعصم  

 النها المتها  

عبد الرحمن : جلس ع السرير بجنبها وبخوف  

 عليها.. اش فيك؟؟؟ 

ها الثانيه من االلم  حنان :اهي اهيي ااه وتفرك يد

 ودموعها سيل

عبد الرحمن :يناظرها ونشف الدم بعروقه خايف 

 عليها 
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 حنان : يبه قوم شوف جنان انا مافيني شي 

عبد الرحمن : التفت ناظر السرير اللي بجهة جنان  

وفز وكانه تو يذكرها وراح بسرعه ناحيتها وبعد  

 الغطا عنها 

 جنان : فتحت عيونها بشويش وبتعب 

رحمن : مسكها من كتوفها ورفع ظهرها  عبد ال

 صارت جالسه ع السرير ووجهها قريب من وجهه 

 جنان : صحت بس رجعت طاحت ع ورا 

عبد الرحمن : مسكها وحط يده ورا ظهرها عشان  

 ماترجع تطيح ع الوساده

جنان : بصوت خفيف .. اااه بابا احس اني تعبانه  

 ودموعها متجمعه بوسط عينها 

 ك ايش صارعبد الرحمن :اش في
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 جنان : تذكرت وبدت تبكي 

 عبد الرحمن : جنان ردي علي 

جنان : بصوت مخنوق .. مابي ابي امي .. مابي 

 اجلس هنا

عبد الرحمن : ضاق صدره يوم شاف دموعها ضاقت  

بها الدنيا .. حسبي للا عليك ياسعد لو ماسمعت  

كالمك كان هالحين حنا بخير كله بسبب بخلك اللي  

 دري حنا وين بيودينا بعد شف وين وداك وم

جنان : تبكي مثل االطفال وهي شكلها من اساس ناعم 

 وبريئ جنان ع اسمها .. ابي امي وينها 

عبد الرحمن :طيب ياعمري التبكين ابوديك لها  

ويمسح دموعها بيده ويضمها لصدره ويحط يده تحت  

 ركبها ويشيلها
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جنان : صارت بين يديه واول ماشفت امها بكت بقوه  

 تقول لها اللي صار  وهي

 مساء  1ســـــاعة 

كانوا جالسين كلهم بالصاله ماعدا فاتن وعبد الرحمن  

جالسين بغرفه لوحدهم انفتح باب الغرفه اطلعت فاتن  

 قربت من عندهم شوي

 فاتن :جنان قومي ابوك يبغاك  

 جنان : ليه وش فيه؟ 

 فاتن : اجلست روحي وتعرفي بنفسك

 راحت ادخلت .. هال يبه امرجنان : حاضر يمه .. 

 عبد الرحمن : بشوية جديه 

ماتعودت عليها جنان الن هو دايم حنون ولطيف معها  

 سكري الباب وتعالي ابيك 
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جنان : بدا قلبها يدق شوي خوف منه المهم انصاعت  

 الوامره سكرته وقربت منه 

عبد الرحمن : شافها بتجلس بعيد ..ال تعالي هنا  

 بجنبي 

 دودها بعد ماجلست بجنبه جنان : وردت خ

عبد الرحمن : كان جالس ومشبك يديه ببعض  

 وصمت ومالمح وجهه جامده

 جنان : بدت تخاف من هالصمت

عبد الرحمن : التفت عليها وحط عينه بعينها .. جد 

 اللي سمعته؟ 

جنان : تبلع ريقها معقوله ياماما قلتي له اللي مابيه  

 يعرفه .. خير ان شاهلل وش سمعت؟

 عبد الرحمن : بحده شوي .. وش سوا لك 
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 جنان : تجمعت الدموع بعيونها وماردت عليه  

 عبد الرحمن : صحيح انه نام بجنبك

جنان : بصوت صغير ومنزله عيونها من الحيا  

 وبتموت من الخوف ..ايه 

 عبد الرحمن : كيف شكله؟ 

 جنان : مدري بس هو ظل ظل انسان 

 عبد الرحمن : وش سوا لك  

  جنان : 

 تكلمي ؟  عبد الرحمن : بعصبيه 

 جنان : شوي وتبكي..مادري مادري

 عبد الرحمن : كيف ماتدرين هاه؟

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

111 
 

جنان : مادري ان بس جا بجنبي مادري وش صار 

احس اني نمت على طول كانه اغمى علي بس  

 مادري وش صار بعدها مادري ونزلت دموعها  

ا عبد الرحمن : انا بنام عندك وخليه يجي ابن الكلب ي

 انا ياهو

جنان :خايفه مرره ماتعودت تشوف ابوها او تكلمه  

 وهو معصب ولذلك نزلت دموعها

 مساء   4بالصــــــــــاله 

 حنان : هبوي انا جوعانه

هبه : حتى انا ودي اكل كل االكل حتى اللي ماحبه  

 بصير اكله

 فاتن : انا نفسي بمندي 
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هيا : اسكتوا بس التشهوني اكثر احس اني راح  

 اموت من الجوع 

فجاه سمعوا اصوات غريبه كانه صوت ام وبنتها 

 وفجاه سكتوا وبدا االزعاج  

 حنان : هاااااااا 

 فاتن : بعد خافت وش هالصوت 

 هبه : صوت صحون تطيح ع االرض

 هيا: اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

جنان : جالسه بعيد عنهم وضامه رجولها لصدرها  

ن من ورا ومن قدام  فجاه شافت وحده ع هيئة انسا

مافي ال وجه وال يدين وال رجول وال اي شي يعني  

نص جسم كانه مقسوم بطول مختفي من قدام وباين 

من ورا ارتعبت خافت هالكائن الغريب يرجع وقامت  
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بسرعه وراحت اجلست بجنبهم وكان بجنبها نافذه  

كبيره بس مقفله حطت يدها ع قلبها من بعد اللي  

حد ضرب النافذه اللي بجنبها بيده  شافته شوي اال كان 

بس بقوه وكان صوت اقوى مع الصدى والصمت  

 كان لها اثر قوي ع نفوسهم ورعب قاتل  

 الكل صرخ ااااااااااااااه 

جنان : حساسه مره وماعاد تتحمل اكثر جلست تبكي 

 وتبكي 

 مساء   8ســــــاعة

جنان : شافت واحد ظل انسان طويل مره وعريض 

 رفه شوي مر برا الغ

 ........؟ :كان قصده شوفيني 
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جنان : الزم اقوي قلبي بروح الحقه هم يبوني انا بس  

 وش يبون مني  

 حنان : يامجنونه وين بتروحين

 جنان : بالحقه قومي معي

 حنان : الماني برايحه

 هبه : انا بجي معك

 جنان : ماردت ع طول مشت  

 هبه : الحقتها 

بس  جنان : راحت وراه وشافته دخل المطبخ

 انصدمت الباب مسكر وش لون قدر يدخل

 هبه : مالحقت تشوف اللي شافته جنان 

 جنان : سبحان للا 
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 هبه : اش فيك جمدتي وين راح؟

جنان : ناظرتها وكانها استرجعت قوتها وافتحت باب 

المطبخ وكان ظلمه بس جنان شافته واقف واول  

الباب شافت هالطول كله تكور ع نفسه لما صغر  

وصغر وصار كانه قشرباالرض واختفى 

 هالقشر..ياسبحان للا وهلل في خلقه شؤون

جنان : وقفت مسكت مقبض الباب وترمش بعيونها 

 مو مصدقه مو مستوعبه وتكرر اعوذ باهلل اعوذباهلل

هبه : مو شجاعه جنان كانت واقفه بعيد عنها وبس  

 شافت الوضع عادي قربت .. وش فيك؟

وبعدت عنها مافي شي جنان : تركت المقبض 

 خالص تعالي  
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هبه : شافتها راحت ناظرت المطبخ يمه جنان راحت 

 انا وش يجلسني هنا بعد وراحت تركض تلحقها 

 مســــــاءا 11س

 جنان : انا تعبت ابي انام بس خايفه 

 حنان :الالتنامي

 هبه : نامي هنا

 جنان : بدلع ..له انا تبيني انام ع االرض 

 غرفه بس خلي الباب مفتوح فاتن :قومي نامي بال

 حنان :التنامي تحملي

جنان : وش اتحمل الجوع هلكني وبعدين ليكون 

 عندك خبر متى تطلعي من هنا وانا مدري

 حنان :الماعندي بس بعد اللي شفته خالص مابي انام 
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جنان : اسكتت واتجهت للغرفه ادخلت وكان النور  

نت طافي خلته مثل ماهو عليه وتركت الباب مفتوح كا

الغرفه كلها ظالم والنور يجي بس من فتحت الباب 

اتجهت لسرير انسدحت وتغطت بالغطا قراءة االذكار  

 والمعوذات وغمضت عيونها ونامت

 صباحا  12:30س

فتح عيونه وانقلب ع جنبه الثاني وشاف فاتن نايمه 

 بجنبه بس بعيد شوي ومعطته ظهرها

ص عبد الرحمن : غريبه نايمه هذا اللي تقول خال 

 مابغى انام

 .......؟ :ماردت وال تحركت من اساس

عبد الرحمن : انتي بس اخذ منك كالم دقايق 

 وترجعين عن قرارك 
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 ...؟ : ................ 

عبد الرحمن :خليني اقوم احسن.. ومن حسن الحظ ان  

الباب بجهة عبد الرحمن يعني اذا بيطلع مايشوف 

 وجه اذا التفت لجنب

 ..  ...؟ :.............

بالغرفه كانت غارقه بالنوم تحركت بخفه بس لسه 

نايمه ع ظهرها حركت رجولها بشويش مددتهم  

وحست انها لمست شي عند ساقها اليسار كانت لسه  

مغمضه عيونها والغطا واصل لعند صدرها فتحت 

عيونها بشويش تناظر وش ذا اللي لمسته شافت واحد  

لتفت  جالس عند رجولها ع السرير جهة اليسار وم

 يناظرها بصمت 

جنان:وقتها بعد صارت بحالة صمت وتحس انها مو 

شايفه زين كل اللي شافته انه انسان اسمر او يمكن  
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لونه صار كذا نتيجه لظلمه بس االكيد عيونه خضر  

 ووالعه وشعره مجعد وقصير واصل لعند خدوده  

جنان : ماقدرت تعمل شي غير انها مسكت الغطا  

بها اليمين تبي تبعد شوي  وخبت وجهها ولفت ع جن

عنه صحيح اسلوبها بارد بس من جوا ابدا كان  

العكس وقلبها بهالحظه كان بيوقف لو انها ماذكرت  

ربها وبدت تقرا المعوذات بداخل صدرها النه ماعاد  

تقدر حتى تبكي بس مجرد دموع تنزل مثل المطر  

..اهيي اهييي يارب ساعدني يارب ابعده عني يارب  

 ساعدني يارب احميني منه اهيي اهييي خل حد يجي ي

 بالصـــــــاله  

عبد الرحمن :اول مادخل الصاله جمد بمكانه صار 

بحالة صدمه وعيونه متركزه ع زوجته فاتن وحتى 

مش قادر يعبر من شدة الصدمه ..ف..وبدا يحرك  
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يديه يحاول يشرح الموقف..انا ا ا فاتن انا  

 مين..ويشير على الغرفه اللي لسة طلع منها

 فاتن : مستغربه ..حبيبي واية فيك ؟ 

 ناظرالى  الغرفه..انا..ورجع ينظرعبد الرحمن :

 اليها..مين كنت اكلم؟ 

 فاتن : ليه من كنت تكلم؟ 

 عبد الرحمن : انتي كنتي نايمه بجنبي 

فاتن : بس انا جالسه هنا وماخفتش من الغرفه عشان  

 انام

عبد الرحمن :خاف بالبدايه شوية بس دلوقت فهم اية 

 الموضوع 

بعد بس  فاتن :اية فيك انتمش مصدق ..قربت منه ا

 خليني اشوف مين كنت تكلم 

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

121 
 

 عبد الرحمن : مسك يدها ..الخالص مصدقك خالص 

 فاتن :طيب 

 عبد الرحمن :اال فين جنان 

 هيا :راحت تنام

 عبد الرحمن :بنرفزه..وليه خليتوها تنام لوحدها

 فاتن :هي اللي عايزة كدة

 عبد الرحمن : مانتظرها تكمل وانطلق بسرعه للغرفه 

 دخل...جنان جنان

 جنان :بابا ..وتقوم من سريرها

 عبد الرحمن :فتح يديه وضمها بحنان

جنان :بابا للا يخليك خلينا نطلع من هنا خالص ماقدر 

 اجلس اكثر من كدا 
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عبد الرحمن :مسك بنته وجرها لصاله وكانه ناوي  

 على شي

 بالصــــــــــــاله  

 تماما 1الكل متواجد وكانت الساعه  

لرحمن :خالص جهزوا انفسكم راح نطلع من  عبد ا

 هنا

الكل يناظره وساكت مستغربين من هالقرار وكانه جد  

 واثق من نفسه 

 هيا : شافت كانه يدور على شي وناظرت فاتن

 فاتن :آية اللى بتدور تدور عليه؟

عبد الرحمن :اي شي قوي يكسر الباب فجاه خذ  

تقفل باب  خشب كبير بيكسر قفل الباب توجه ناحية اال 

 الغرفه اللي فيه سعد اختفى بقووووه
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 عبد الرحمن :وقف بمكانه

حنان :صرخت من الخوف وع طول تسكر باب  

 الغرفه الثانيه وع طول الثالثه 

جنان : جالسه باالرض جاثيه ع ركبها وساده اذانها  

 بيديها االثنتين وتبكي 

.؟ :صوت قريب شوية بس عالي ومخيف ..تريد ...

 داع تطلع من غير و

 عبد الرحمن : اتربط لسانه من هالصوت 

هيا :ميته رعب ومع تسكر االبواب حست نفسها  

 بتالقي نفس مصير زوجها

هبه : الصقت بفاتن وفاتن احتوتها من شدة خوفها  

 بقوووووة  
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عبد الرحمن : رمى اللي بيده ع االرض ومن دون  

ماينظره ع طول غمض عيونه وحاول يهدي نفسه  

 للي حواليه ونطق.. أنا جامد عشان يقدر يهدي ا

 ..؟ :هههههههههههههه 

الكل هنا بهذاالحظه بيصاب بصدمه قلبيه اية هذا   

 ويضحك

 عبد الرحمن :بدا يرتجف خوف

..؟ :تطمن ماراح اؤذيكم بس ماراح تطلعوا اال لما  

تعرفوا القصه واكيد انتوا مستغربين ليه انتوا 

 محجوزين عندي

كل مسك يد الكل صمت رهيب ولصقوا ببعض و

 الثاني علشان يلقى االمان عنده
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..؟ :انا كنت راضي تسكنوا في بيتي بس بعد  

 ماستفزني قريبكم اللي اللى اختفى اختفى قررت انتقم 

عبد الرحمن : بصوت مرتجف .. بس حنا ال نريد لك 

 شي

 ..؟ :بصوت عالي شوية...بس قريبكم سوا

 عبد الرحمن :ليه مش سوا 

ل فيه قريبك كان بغرفه لوحده  ......؟ :باول يوم وص

وانا كنت متمدد ورش علي مية مثلجة وبدون مايقول 

بسم للا وفوق كذا يضربني بالقارورة ونام وال كانه 

سوا شي اهانني وقررت انا وجماعتي االنتقام منكم  

كلكم مثل مايقولوا الشر يعم والخير يخص وبديت فيه  

ا  هو باالول عشان اطفي نار غضبي اللي اشعله

 بتكاسله 
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 عبد الرحمن : يعني سعد ماراح يرجع 

 ؟ :هههههههههههههههههههههه......

جنان : حست ان ودها تموت وال تسمع هالضحكه  

 المخيفه وساده اذانها بيديها الثنتين ودموعها تنزل

 ؟ :ماراح يرجع اال باحالمكم .... جنان.....

جنان :حست قلبها بيطلع من جوا ضلوعها يوم 

 اسمعت اسمها ومسكت يد امها 

 ؟ :فاكره البسه اللي شفتيها واقفه تنظرك؟؟؟؟.....

 جنان : ميته خوف 

 ؟ :ينتظر جواب.....

 جنان :ترتجف رعب

 ؟ :ردي علي .....
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 جنان :اهيييي اهييييييييي 

 ؟ :خلوها ترد وال راح تشوفوا شي ماقد شفتوه ....

 فاتن :ردي عليه 

تظهر الخوف بيقتلها لفكرة جنان : معانده ال تريد أن 

 انها ترد على جني

؟ :بدا بظهور على شكله الحقيقي المخيف بس  .....

لسه متخبي ورا الجدار ومن جهه باينه لجنان وهو 

 متعمد هذا الشي 

جنان : شافت ظل شي واقف ورا الجدار بس ظله  

 مرسوم باالرض ...اية دة

 ؟ :هاااه لسه فاكره......

تحاول تسترجع قواها  جنان : بصوت خفيف بس 

 \ورفعت يدها تمسح دموعها..ايووه
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....؟ :البسه اللي شفتيها هذا انا كنت واقف انظرك  

وافكر وانا قلت قبل ماطلع من الغرفه اللي جالس بره 

وانتي شفتك  2مين ماكان هواللي بيكون الضحيه رقم 

 بوجهي 

 جنان :بس انا ماكنت لوحدي بالصاله 

ي صاحيه وشفتيني...عبد  ؟ :بس انتي اللي كنت....

 الرحمن فاكر اللي شفته وانت تصلي

 عبد الرحمن :ايه يعني هذا ماكان خيال  

؟ :الما كان خيال هذا اكبر واحد فينا وكان جاي  .....

 ياذيك 

 عبد الرحمن :ممكن اسالك سؤال؟

 .؟ :اسال ! ...

 عبد الرحمن :ليه ضحكت وانا اللي اعرفه 
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وتردعني عشان ؟ :تقصد اني اهرب واخاف .....

 ماذيك

 عبد الرحمن :ايه 

 عبد الرحمن ينظر اهله وهم ينظرون الية 

 هبه : بخوف يعني بتاذينا 

 ؟ :ال وللا اني اخاف للا والن اؤذي احد منكم  ....

الكل ارتاح شوية بس لسه الخوف من هذا الكائن  

 الغريب العجيب

 هبه : بعصبيه شوية  ليه اخذت ابويا

 ..؟ :مش انا اللي اخذته  

 حنان : بدون شعور.. اجل مين؟

؟ فاكرين باللحظه اللي سعد قال انه سمع اصوات  ....

 بره وطلع من الغرفه وماشاف شي
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 الكل : ايه  

.؟ : هذا احنا كلنا عائله وحده بس فينا    بس  ....

 االغلب  وعيال عمي ثالثه اوالدهم 

 الكل : ساكت ويستمع له 

ا كنا نتحدث معهم النهم يبقون ياذونكم  ؟ :وحن.....

باي طريقه واولهم سعد النه ضرب ولد عمي وانا  

بالبدايه تكلمت باسمه عشان تسمعوا وافهمكم اللي  

حصل وانا حاولت في ولد عمي انه يسامحه وهو 

اقتنع شوية بس كبريائه كان يمنعه بس بعد ماتمادى  

 سعد 

 عبد الرحمن : قاطعه كيف تمادى ؟

:شفت هالباب القديم اللي بس بحركه يطيح انتو   .؟....

 عجزتوا تحركوه او تفتحوه بعد صح
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 عبد الرحمن:صح بس ليه مانفتح؟

من الخروج من باب التسليه ويريد يدب الخوف بقلبكم 

بس لما سعد رفس الباب جات الضربه بولد عمي  

وعصب عليه واصر ان هو ينتقم منه صحيح ان سعد 

قف ومحاصره بس باالولى مايدري ان ولد عمي وا

كان يدري والمفروض يوم انه رمى القاروره يسمي 

بس لالسف واحنا ماقدرنا نمنعه النه عنيد واذا تمرد   

اية اللى هايعملة عشان كدا انتقم من سعد وماعاد  

 يرجع لكم ابدا 

 هيا : بكت وبكت بقوة وبحرقه  

 ؟ : بعدها انتوا حاولتوا تدقوا ع الرسيبشن صح ....

 الرحمن : ايوة عبد 

 ؟ :ورد عليك رجال حصل وال ماحصل ....
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 عبد الرحمن : حصل 

؟ : بس ياخويا حبيت اقولك شي هذا المكان  ....

 مهجور من االف السنين ماحد دخله اال انتوا  

 فاتن :اجل مين اللي كلمنا؟ 

؟ :اللي رد عليكم وقال انه جاي للمساعده هذا  ....

للمساعده وباللحظه  واحد منا  بعد وهو فعال كان جاي 

اللي انت رجعت تفتح الباب وانفتح الن ولد عمي  

ماقدر يوقف بوجهك وانت تقرا كالم للا عشان كذا 

الباب انفتح بس باللحظه اللي جبت اهلك رجع يوقف  

بوجهكم وبكل قوته النك بطلت تقرا واللي صار مع  

هيا مو حقيقي هي شافت ولد عمي الثالث بس بصورة 

ه يصيبها بالجنون بس اخويا منعه سعد وكان قصد

وولد عمي يسمع لكالمه بس من يوم فاتن بدت تقرا 

آيات  صحيح هو فر بس تعصب عليها وقرر ينتقم 
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منها هي بعد النه كانت بتحرقه واللي كان جاي  

لمساعدتك ماكان ياذي حد ويحب الخير للكل بس 

وهو في طريقه لكم مسكوه عيال عمي ومنعوه بالقوه 

ه اللي هبه كانت تتفرج على التلفاز مرة جنان  وباللحظ 

 بالصاله بس

 وانتي ياهبه ناديتيها صح 

 هبه : ايوه بس ماردت علي

جنان : تنظر الى هبه باستغراب وتسمع وتستغرب  

 اكثر وتتسال جواها متى مريت بجنبها  

 ..؟ :بس انتي ناديتي اختي مش جنان 

 هبه : كيف بس انا شفت جنان

بصورة جنان وجنان كانت نايمه  .؟ :ايه اختي ...

 وبعد انا كنت ب.. تو بيقول كلمه وسكت 
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 هبه :مستحيل 

.؟ :ليه انتي مش تعرفي ان احنا نقدر نتشكل باي  ....

شكل نريدة بس بشكل االنسان مش كلنا نقدر بعضنا  

 والبعض يقدر بس يتشكل نصف خلق مش شكل كامل  

 هبه : سكتت وبدت تخاف منه اكثر

حتى انا بنفس الليله كنت نايمه وبس  حنان : طيب 

صحيت شفت نور والع ومع اني متاكده قبل انام كان 

 طافي

 .؟ :كم كانت الساعه بوقتها ؟....

 حنان : تقريبا وحدة 

.؟ :ايه عرفت هذا ولد خالتي النه دايم بهذاالوقت  ..

 يجلس يقرا ويصلى

 حنان :اها 
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 فاتن : بس حتى انا اللي شفته ماكان حلم صح 

..؟ :ايه مش حلم هذا ولد عمي اللي كنتي بتحرقيه 

يوم قريتي اية الكرسي جا عشان ينتقم وياذيك ويقولك 

انا زوجك وكان ماراح يتركك بس اول ماصحى عبد  

الرحمن خاف منه وهرب النه عرف ان عبد الرحمن  

دايم يذكر ربه عشان كذا خاف وهرب وال لو كان  

 انتي بخبر كان عبد الرحمن مثل سعد كان هذاالوقت 

هبه : طيب ابسالك اذا كنتوا مؤمنين ليه طفيتوا  كالم 

 ربنا

؟ :بس ياهبه احنا ماطفيناه عيال عمي هم اللي  ....

قلبوا القناه النهم مايحبوا يسمعوا كالم ربنا وكانوا 

مضايقين منك ويريدونك تطلعي من الصاله بالقوه  

ثالثه  وكانوا يفكروا ياذونك بس اخويا منعهم والنهم 

صاروا اقوى منه بس باللحظه اللي كان بيقرب ولد  
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عمي منك باخر لحظه سمع صوت تسبيح. وفر 

هارب ويمكن بنفس اليوم سمعتوا صوت ام وبنتها 

 وتكسر صحون وضرب نافذه حصل وال محصلش  

 جنان :اال اللى حصل 

 ؟ :اخيرا  ....

 جنان :كيييف؟؟؟  

 الكل صار ينظر الى  بعض

كانه يبتسم..ابدا بس اللي سمعتوه ؟ : يتكلم و.....

صوت زوجة عمي وبنتها وهم مقهورين والغيره  

 بتاكل قلوبهم عشان كدا صاروا يخوفوكم 

 هيا : يغاروا طيب من اية؟

 ..؟ :هههههههههههه من االميره اللي جالسه بينكم  
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البنات صاروا ينظروا الى بعض ايوة اميره سكتوا 

 وماردوا عليه 

 ممكن هذا الوقت تخلينا نطلع؟ عبد الرحمن : طيب

 ...؟ : ! 

 جنان :قاطعته ..ال

 الكل نظر  اليها 

 عبد الرحمن :آية  تقولين انهبلتي انتي 

جنان :البس اتوا كلكم عرفتوا اية اللى حصل معكم  

وانا ماعرفت لو سمحت اريدك تفسر لي كل اللي  

 حصل معي

 ؟ :بس انا ماقدرش؟؟؟؟....

 جنان :ليييه!!!!

 :لحظه؟ ....
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 جنان :اين بتروح ابيك تقولي اول

 .؟ :انا بقولك ....

 الكل تفاجئ الن الصوت تغير 

 جنان : بكل شجاعه ...انت مين؟

 ؟ :انا اخويا اللي كنتي تخاطبيه قبل شوية ....

جنان :طيب ليه انت تقولي.. ليه هو مايتكلم معي 

 ويشرح ويفسر لي مثل مافسر لهم الموقف؟ 

 حكي.؟ : النه يخجل ي....

جنان : اترسمت بوجهها عالمة تعجب كبيره...يخجل 

 مني انا ؟ّ!

؟ :ايه منك انتي وانا دلوقت بفسر لك اللي  ......

 حصل

 جنان : تفضل
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 ..؟ :الثاني ينظرالى اخوه

.؟ :االول ابتسم وهو يسمع صوتها ويشوفها وهي 

 ماتشوفه ..وبدا يتكلم مع عبد الرحمن

غريب من الهمس بصوت  ...؟ :الثاني يتكلم بصوت 

 مايسمعه اال جنان..اخويا اول ماشافك انعجب فيك 

 جنان :كيييف؟؟؟ 

..؟ :فاكره يوم كنتي نايمه وفجاه حسيتي حد يلمسك 

 من رقبتك

جنان :تبلع ريقها بدت تخاف شوية من قصة ها  

 االعجاب...ايوه فاكره وكانت اليد نفس يد بابا 

لمسك وتصور    ..؟ :ايه بس ماهو ابوك هذا اخويا اللي

 بشكل يد ابوك عشان مايخوفك منه

 جنان :اهاااا 
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..؟ :وبعد فاكره يوم انك كنتي معصبه ودخلتي الغرفه  

 وطفيتي النور 

 جنان :ايووه وقفت ازين ربطة شعري

 ..؟ :وبخبث ..وقتها ماحسيتي بشي

 جنان :عالنيه وبكل برائه ..شي مثل اية؟

 ..؟ :شي يعني تذكري 

تها حسيت بحراره قوية وكان نار  جنان :امممم اال وق

 قريبه عند وجهي وجسمي كله

..؟ :اها عليك نور وهذا الحراره اللي تقولي عنها هذا  

 اخويا كان واقف قريب منك  

 جنان :كيف اخوك اخوك اللي يتكلم قبل شوية

 ..؟ :ايه اخوي وهو اللي

 جنان :عالسرير وكتفه بكتفي 
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 ؟ :ايوه....

..اخجلت، خافت، مزيج غريب من  جنان :بس التكمل 

هذة المشاعر واالحاسيس اختلطت وامتزجت مع 

 بعضها لبعض بهذا الوقت 

 ..؟ : والبنت اللي شافتها اختك 

 جنان : لحظه اي بنت 

 حنان : انتبهت لهذة الكلمه ...ايه جنان خليه يكمل 

 جنان :اية القصه اي بنت ؟ 

ك صحت ؟ : انا اقولك انت اساسا كنتي نايمه واخت....

وشافت وحده عليها عبايه وهذي بنت عمي وتريد 

تاذيك وكان بينا وبينها تحدي انك اذا صحيتي بتاذيك 

واذا ظليتي نايمه بتبعد واصال حتى اذا صحيتي اخويا 

 ماراح يسمح لها تاذيك  
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 جنان وحنان : يناظرون بعض وش سر هاالخو  

؟ :وبنت عمي تحاول تاذيك الن هي تحب اخويا  ....

 انه منك  وغير

 جنان : بس ليه تغار مني 

 ؟ : الن اخويا معجب فيك  ....

جنان : بدت تبحث بعيونها بكل مكان ...هو يشوفني 

 هالحين  

 .؟ : ايه يشوفك ويسمعك بعد ...

 حنان : طيب كمل،،ساعتها مين اللي مسكني؟؟ 

..؟ : انا واهلي مسكناك عشان ماتصحي جنان 

ا بنت عمي  بصراخك وتصحى مفزوعة وبعدها تاذيه

وهي متعمده تخليك تشوفيها عشان حنا نخسر التحدي 

 النك اكيد بتخافي وبتخوفي اختك معك 
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 حنان :اهاااا 

 جنان : وبعد اللي كان جالس بجنبي قبل 

 لحظات هو صح  

 ..؟ : ايه صحيح

 جنان : طيب ليه  

 ..؟ : عشان يحميك  

 جنان : من اية 

 ..؟ : من كل شي 

 جنان : مافهمت بس ماناقشت 

 ..؟ : بهمس تعالي الغرفه 

 جنان : لييييييييييييه 

 ...؟ : انتي ماتريدين تطلعين من هنا مع اهلك  
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 جنان : اال ابي اطلع والحين بعد

 .؟ :خالص تعالي هذا شرط اخويا وال ماتطلعون  

جنان : توعدني ماتاذيني انت واخوك او حتى عيال  

 عمك 

باهلل اني احميك حتى من اخوي  ..؟ : اوعدك واحلف

 نفسه  

 جنان : طيب اي غرفه 

 .؟ : اي غرفه انتي روحي وهو بيجيك 

 جنان : قامت متوجهه القرب غرفه

 عبد الرحمن : واين رايحه 

 جنان : اجيب عبايتي وبرجع  

 فاتن : بسرعه التتاخري
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هبه : ميته من الخوف.. جيبي عبايتي معك مش قادر 

 اقوم 

ودخلت الغرفه شافتها فاضيه خذت جنان : طيب .. 

عبايتها وعباية هبه ولتفت لورا شافت شاب نظرته  

 من تحت لفوق شافته طويل القامه

وعليه ثياب بيضا، وابيض البشره, جميل الصورة  

وسيم جدا جدا، ووجهه احمر شوي، عيونه سودا 

وواسعه، شعره حرير واسود وسيم لدرجه وفوق كدا 

ا من هذة الصدمه وجماله  يبتسم لها وقع اللي بيده

 وسحره 

 .؟ : قرب منها بشويش ومد لها يده بيصافحها  

 جنان : في حالة ذهول ونزلت عيونها تنظر يده  
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..؟ :ابتسم وهو ينظرها وبصوت لطيف.. جنان اية 

 سلمي

 جنان : مدت يدها ومتردده تلمس يده وال ال 

 ..؟ : اختصر عليها خوفها ولمس يدها صافحها

 قت من الخوف بخفه ونعومه ..هااااااا جنان : اشه

 ..؟ : كيفك 

 جنان : ت تمام 

 ...؟ :  آية  خايفه 

 جنان : الال مش خايفه بس.. وتنظر تحت  

 ..؟ : فهم وترك يدها  

 جنان : انت اللي  
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..؟ : ايه انا واسمي فا يذ وانا ولد امير وكل المكان  

طلوع  اللي انتي شايفتاة  قدام مش مكاني احنا مع 

النهار كل شي يتغير ويتحول الى قصر بس انتو 

ماتشوفوا هذاالشي وانا اقدر اخذك معي واخليك  

 تشوفي قصري هاه تيجة 

 جنان : الال اريد

 فايذ: لسه خايفه مني 

 جنان : تهز راسها بنفي وبنعومه 

فايذ : جنان انا ..ونزل راسه باالرض ...انا اسف اذا  

ك بس كنت اريد خوفتك من قبل ماكنت اقصد اخوف

 ابقى بجنبك واريدك تحسي بوجودي 

 جنان : ساكته

 فايذ: ناظرها وسكت..وش فيك تبتسمين 
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 جنان : هذا شكلك الحقيقي 

 فايذ :ههههههه ايه هذا شكلي ليه ماعجبك 

جنان : بتسرع وبعفويه..بالعكس...انكسفت ونزلت 

 راسها من الحيا 

 فايذ: بسعاده.. ههههههههههههههه 

 خدودها  جنان :حمرة

فايذ:بس انتي احلى بكثير مني وانا امير وانتى مفيش  

 مثلك اميره  

 جنان :ناظرته وتتسال اية قصدك من نظرتها

فايذ : قرب منها كثير كثير ومايفصل بينهم االشي 

 بسيط..جنان اذا تقدمت لك توافقي

 جنان : مصدومه وتناظره بصمت
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فايذ :اكيد متخوفه مني وحياتك بتكون غير اقصد  

 عالمك واعرف انك بترفضيني بس انا حبيتك 

جنان :وانا ماراح انساك او انسى هاللحظه طول  

 عمري 

 فايذ: يعني بترفضيني 

 جنان : بدون زعل 

 فايذ : اكيد في حد يزعل من القمر

 جنان :ايه ارفض بس استحاله انساك 

ساك واحتمال نلتقي من فايذ:وانا طول عمري ماحن

 جديد  

 جنان : تناظر بعيونه الجميله

 فايذ: قرب وطبع بوسه ع جبينها

 جنان : نزلت عيونها وبعدت عنه
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فايذ: انحنى شوية  وشال العبايه ومد يده عشان 

 تاخذها 

 جنان : مدت يدها واخذتها بكل رقه

فايذ : مسك يدها قبل ما تبعد وظل ماسكها وعيونهم 

 ببعض معلقه 

جنان خالص بتروح بس فايذ ماسكها وبعد دقايق قال 

 كلمه حايره بشفاهة 

 فايذا :احبك  

 جنان : ابتسمت وسحبت يدها وطلعت تركض

ماكان عايذ يتركها وال عايذ هذة اللحظه تنتهي  

ابـــــد..لكن الكل طلع من هذاالمكان وعدا اليوم على  

سالم ورجعوا لديارهم ومررررررررررت االيام  

 فجاه دق الباب بيت عبد الرحمنو
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هيا:مين..مين..لكن الجواب افتحت الباب اال واحد  

 طويل ومعطيها ظهره 

 هيا : خير اخويا ماذا تريد

 .؟ : التفت ناظرها ...

هيا :طلت من ورا الباب ،، شافت هالطول مش 

غريب بس مش متاكده وتاكدت بهذة الحظة جمدت 

 بمكانها

الجديد انه بال عيون  سعد :نفس هيئته ماتغيرت بس

 قال ..جيت اخذك  

 هيا والكل: صرخ ااااااااااااااااااه

  ؟ :هههههههههههههههههههه ضحكه شيطانيه ...
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 البارت الثالت
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 البيت المسكون 

لقد سمعنا كثيًرا عن البيوت المسكونة وحتى  

األشخاص المسكونين باألرواح الشريرة ، ولكن هل  

يمكن أن يكون هناك أشياء غير حية مسكونة مثل  

األساس أو الحيوانات المحنطة أو الساعات ؟ يعتقد 

البعض أن المباني أو األثاث الذي يكون مهًما لشخص 

رة كبيرة في في حياته أو ملك لشخص عانى من خسا

حياته يظل هذا الشخص متعلق بتلك الممتلكات حتى  

بعد وفاته ، وهناك الكثير من األشخاص الذين ادعوا  

أن هناك أشياء اشتروها أو ورثوها كانت مسكونة ، 

وهناك مجموعة كبيرة من تلك العناصر المحفوظة  

في متحف جون زافيس للخوارق ، ومن قصص 

ة سرير الطفل ستايل . األثاث األساس المسكون ، قص 

قصة السرير المسكون : كان الطفل ستايل البالغ من  

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

154 
 

عاًما يعيش مع أسرته في منزل مبني من  11العمر  

الطوب اللبن تم بناؤه في أوائل القرن العشرين ،  

وكان الستايل إخوة أكبر منه ،وعندما اشترى والدهم  

مراتب جديدة ألسرة النوم ، أصبحت أحد المراتب  

مة من نصيب ستايل . ولم يكن ستايل سمع أبًدا القدي

من شقيقه الذي كان ينام على نفس المرتبة قبله أي  

شكوى ، ولكن ستايل وجد أنها مرتبة مريحة ، ومع 

ذلك وبسبب تلك المرتبة ظل ستايل بال نوم لعدة أيام ،  

يقول الطفل أنه في تلك الليلة الغريبة كان مستلقي في 

اق في النوم وكان يضع الغطاء  سريره يحاول االستغر

على وجهه عندما شعر أن هناك أيادي تتحرك فوق 

الغطاء ، وألن الغطاء كان رقيقًا استطاع ستايل أن  

يالحظ شكل الشخص الواقف أمام سريره ، لقد كان 

شخًصا قصيًرا ، ويحاول أن يرفع الغطاء من فوق  
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ستايل . وكانت هذه هي البداية ، فقد استغرق ستايل  

لذي كان يشعر بالخوف في النوم ، وفي حوالي  ا

الساعة الثانية مساًءا شعر أن هناك مجموعة من  

األيادي تخرج من مرتبة السرير وتشده ، شعر ستايل  

بالرعب وبدأ في تالوة أدعية ، وفي نفس الوقت رأى  

شقيقه الذي يشاطره نفس الغرفة يضحك بصوت 

لشقيقه   مرتفع وهو نائم ، ولكن صوت الضحك لم يكن

ويقول ستايل أنه في صباح تلك الليلة شعر بألم شديد 

في أضالعه في األماكن التي كانت األيادي تشده منها  

وحتى اآلن ال يجد ستايل أي تفسير لما حدث له في  

تلك الليلة ! البيانو المسكون : تقول فيكي أنها كانت 

طوال حياتها تريد أن تمتلك بيانو ، وقد تحققت  

ين أحضر لها ابنها بيانو عثر عليه أثناء رغبتها ح

عمله في خدمات التنظيف وجمع األثاث القديم ، 
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فرحت فيكي بالبيانو ووضعته في الشرفة األمامية  

لمنزلها بعد تنظيفه وصقله ، وسرعان ما تحول  

البيانو ألحد ممتلكاتها الثمينة . وقد مرت بالفعل عدة  

ام بينما سنوات دون وقوع حوادث ، وفي أحد األي

كانت فيكي تلعب مع حفيدتها ، سمعت صوت البيانو 

كانت أصواًت عشوائية تخرج من البيانو وظلت 

دقيقة ، فخرت فيكي إلى   15تتردد لمدة ال تقل عن 

الشرفة لترى مصدر األصوات ، ولكن عندما فتحت  

الباب توقفت األصوات ، فقالت فيكي في نفسها إنها 

عدة أسابيع وفي أحد الليالي الفئران بالتأكيد ! . مرت  

في حوالي الساعة الثانية صباًحا ، استيقظت فيكي  

على صوت عزف البيانو ، فشكت في الفئران مرة  

أخرى ، ولكنها هذه المرة الحظت أنصوت العزف  

منظم ، وقد توقف وعاد عدة مرات ، وكأن هناك  
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شخص يعزف لحن منظم . تكررت تلك الظاهرة 

عت ابنة فيكي نفس األصوات بشكل منتظم ، حتى سم

فقالت لها والدتها أنها تسمع تلك األصوات منذ عدة 

أشهر وأنها تكاد تبكي حين تسمعها ، وحتى زوجة 

ابن فيكي سمعت نفس العزف على البيانو في أحد  

المرات . وفي النهاية قررت فيكي أن تلقي بالبيانو 

خارج منزلها ، مع وضع عالمة “مجاني” عليه ،  

مازالت تتساءل عن سر هذا العزف المجهول   ولكنها

إن الجن من مخلوقات للا وهم يعيشون في عالمهم ،  

ولكن من حكمة للا سبحانه وتعالي أن وضع بيننا  

وبينهم حجاب فال نراهم ولكنهم يروننا ، ولكن بعض 

البشر الخبثاء يحاولون كسر هذا الحجاب والتواصل  

آخرين ، مع الجن بهدف تسخيرهم في أذى بشر 

والبعض يدفعه الفضول فقط لفعل ذلك ، وهناك الكثير 

https://larewaia.blogspot.com/?m=1
https://larewaia.blogspot.com/?m=1


https://larewaia.blogspot.com/?m=1 

158 
 

جًدا من الحكايات عن أناس من البشر قاموا بعمل  

طقوس لالتصال بالجن وكانت النتيجة أن سببوا 

ألنفسهم أذى كبير . ومن بين تلك الحكايات ، قصة 

الشاب علي من الغرب ، والذي يقول أنه منذ صغره 

والعفاريت ، وربما    كان يهوى سماع قصص الجن

يكون السبب في ذلك أنه كان يعمل في هذا المجال  

حيث كان يدعي أنه يخرج الجن من األجسام  

الممسوسة ، وكان علي دائًما ما يراقبه ويسترق  

النظر إليه وهو يحاول فعل ذلك ، حتى أصبح شغوفًا 

بفكرة االتصال بالجن . وقد أخبر والده ذات مرة أنه 

ثل عمه ، ويتعلم كل شيء عن  يريد أن يصبح م

الجن،ولكن والده نهره بشدة ، وقال له إياك أن تفكر  

في االقتراب من هذا العالم حتى ال تؤذي نفسك ، 

وكان والده على حق ، ولكن علي الذي لم يكن حينها 
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يتخطى ثالثة عشر عاًما من عمره ، لم يستمع 

لنصيحة والده . فقد دفعه الفضول لشراء أحد الكتب 

ن الجن والبحث كثيًرا عبر صفحات اإلنترنت عن ع

هذا العالم ، حتى توصل أخيًرا ألحد المنتديات التي  

يحكى فيها عن طريقة يمكن لإلنسان بها أن يتصل 

بقرينه ، ولكن على في ذلك الوقت لم يكن مستعد 

لممارسة تلك الطقوس . ولكن في أحد األيام بعد أن  

، وبعد أن استغرق في قرأ في كتابه ، ذهب إلى النوم 

النوم ، رأي في المنام كأن له أخ توأم يشبهه تماًما ، 

لكن هذا التوأم كان يبدو مغروًرا وينظر إلى علي  

بنظرات غريبة وشيطانية ، جعلته يستيقظ من النوم 

وهو يشعر بالفزع الشديد ، وشعر علي أنه ما رآه في  

هاية منامه هو شيطان رجيم ، ولكنه قال لنفسه في الن

هذا مجرد حلم تافه ال معنى له . وبعد عدة أيام دخل 
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علي مرة أخرى إلى موقع اإلنترنت الذي يشرح 

طقوس االتصال بالقرين ، وكان الفضول يقتله ،لذلك  

قرر في تلك المرة أن يجرب تنفيذ الخطوات التي  

قرآها ، ولكن يا ليته ما فعلها . كانت الطقوس تتضمن  

إضاءة خفيفة ويكتب بعض  أن يجلس في حجرة ذات 

الكلمات والنقوش على مرآة بطريقة مقلوبة ، وأن 

يظل ينظر في المرآة لفترة طويلة ، وهو ما فعله علي  

بالضبط ، ولكنه كان يشعر بالخوف والقلق . ولكن  

القلق والخوف كان ممزوج أيًضا بسعادة داخلية لدى 

ي ، الفتى المراهق الذي أراد أن يختبر هذا العالم الخف

مرت خمس دقائق ثقيلة ولم يحدث شيء ، ففكر علي 

أن ما قرأه كان مجرد هراء ، وبينما هو ينظر نحو  

المرآة بغضب ، وجد شيء غريب يحدث ، فقد بدأت  

مالمح وجهه تتغير . شعر علي برعب شديد ، وأراد  
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أن يهرب ولكن جسده تسمر في مكانه ، وظل ينظر  

في حلمه منذ عدة  في المرآة ، فرأي توأمه الذي رآه

سنوات ، وقال له شبيهه في المرأة ، أال تريد رؤية  

وجهي الحقيقي . هنا فقد علي الوعي من شدة الخوف  

وعندما استيقظ ونظر في المرآة فلم يجد شيء ، فحمد 

للا على أن شيئًا لم يحدث ، وقرر عدم تكرار تلك  

الفعلة ، وذهب ليتناول الفطور مع أسرته ، ثم دخل 

الحمام ليحلق ذقنه . وأثناء نظره في المرآة مرة  إلى

أخرى ، وجد مالمح وجهه تتغير مرة أخرى ، فأدرك  

أنههو نفسه قرينه ، ولكن تلك المرة سمع صوت يقول 

له لن أتركك حتى تجن أو تموت ، وكان علي  

مرعوبًا ويشعر بالندم والحسرة على فعلته ، ولكنه لم  

د من الشيوخ  يعرف كيف يتصرف ، وقد ذهب لعد

وأيًضا األطباء النفسيين ، ومع ذلك ظلت تلك  
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الصورة تطارده كلما نظر في المرآة . وقد نصحه 

أحد الشيوخ بعدم النظر في المرآة مرة أخرى وأصبح  

علي كلما رأى أمامه مرآة يركض كالمجنون ، وهو  

بالفعل نادم بشدة على تلك الفعلة الحمقاء التي حولت  

 حياته إلى جحيم .
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 تعريف بالكاتبة 

 فرح   مارتينا عماد

 سنة ١٣السن 

 فى الصف األول االعدادى 

 اصدقاء وزمالئي  الى اهداء  
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