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ٔمزشة ِٓ اؽذ إٌّبصي .. ٔغج١ب ٘بدئخ ِٕطمٗ اٌّزٛعطخ اٌمب٘شح أؽ١بء ِٓ ؽٟ ٞف

ٔغذ .. اٌطبثك ٞٔغذ صالس ؽمك فياٌشاثغ اٌطٛاثك إٌٟ اٌطبثك ٔذخً إٌّضي ٚٔصؼذ ...

 ل١ٍٍٗ ٠ٚفزؼ اٌجبة فزبٖ صٛأٟٚرمَٛ ثشْ اٌغشط .. اٌٛعطٝ اٌؾمخ ثبة أِبَفزبٖ رمف 

 اٌجبة ثزشؽبة ؽذ٠ذ ٚرذػٛ٘ب أِبَ اٌٛالفخ ِزٛعظ اٌؼّش رؾزضٓ اٌفزبٖ ٜف

.. ٔذخً ٚساء اٌفزبٖ .ٌٍذخٛي

 ِٓ ِخزٍفخ أٔٛاع عمف إٌّضي ٚػٍٝ اٌؾٛائظ ٌٕٞغذ ِظب٘ش اؽزفبي ثبٌٛٔبد ِؼٍمٗ ف

 ٚعظ اٌغفشح ٞ وج١شح فح ِٓ اٌؾ٠ٍٛبد ٚرٛسدِخزٍفخ أٔٛاععفشح ػ١ٍٙب  ... اٌض٠ٕخ

 اٌفز١بد إؽذِٜٓ اٌٛاضؼ أٗ ػ١ذ ١ِالد ( ػ١ذ ١ِالد عؼ١ذ ػفبف)ِىزٛة ػ١ٍٙب 

 األػّبس ِزجب١ٕ٠ٓر١بد ف 5 صبٌْٛ إٌّضي اٌّزٛاعذْٚ ف إٌّضي ٞاٌّزٛاعذاد ِؼب ف

 طفً ٚاألخش اٌؼؾش٠ٕبد ٞاصٕبْ ِٓ اٌؾجبة اؽذُ٘ ؽبة ف2سعبي 3ٚٔغبء ٚ 3

 عذ ٚاؽذح ِٕٙٓ رمٛي ٌألخشٜصغ١ش ٔمزشة ِٓ اٌفز١بد ٌٓ

  ط١جٗ ٠ب فٛفٗ ػ١ذ ١ِالد عؼ١ذ ػ١ٍىٝ ٠ب لّش ٚأٔذوً عٕٗ -

  ط١جٗ ٠ب سأذا سثٕب ٠خ١ٍه ١ٌبٚأٔذ-

  ٘ذ٠زه ٞ ػ١ٕه ثمٝ ػؾبْ رخذٞغّض-

  اٌفز١بداؽذٞرشد 

  اٌٙذا٠ب ثؼذ اٌزٛسرٗ أْ ارفمٕب إؽٕبال ٠ب سأذا ِؼ دٌٛلزٝ -

 ٌزمٛي فزبح أخشٞ ِؤ٠ذح ٌؾذ٠ش صذ٠مزٙب 

  افشضٛا اٌزٛسرٗ ِؼغجزٕبػ األٚيا٠ٛح ٔضّٓ ؽمٕب .ا٠ٛح- 

 ٠ضؾه اٌغ١ّغ ػٍٝ ِب لبٌزٗ صذ٠مزُٙ فزمبطؼُٙ ػفبف ِزصٕؼخ اٌؾضْ 

  ف١ٕب اٌٍٟ اٌؼبلٍخ ثمٛي ػ١ٍىٝ ٌٟ ايٚأٔب ٠ب سٔب ٖثمٝ وذ-

  اٌؾ٠ٍٛبد إال وً ؽبعٗ ٞ ػبلٍٗ فأٔبا٠ــــــــــــــٛح -

 فزغ١جٙب فزبٖ لبئٍٗ ثصٛد ػبي ٟٚ٘ ضبؽىخ 

 ٖ وذٚسف١ؼخ ػؾك األوً ٚرؼؾمٟ وً اٌؾ٠ٍٛبد دٜ ثضىٍٝ  ٠ب سٔب ٚاػشفأِٛد- 

 ؟؟؟؟اصااااااااااااٜ

 خّغخ ٚخ١ّغٗ فٟ ػ١ٕه .ٞ ٠ب أِبٟٔ ػ١ٕهٞ فٌٟ ٠ب عبرش ػٍٝ اٌؾمذ اي- 



  دا ؽغذ سٚؽٟدا ِؼ ؽمذ ٠ب - 

 دا ٠ب ؽج١جزٝ ِٓ ؽبعٗ أزٝ ِزغّؼ١ؼ ػٕٙب خبٌص اعّٙب . ِٚٓ ؽش ؽبعذ ارا ؽغذ-

 س٠بضٗ 

 ٚال عب٠ت ٔز١غخ  ٚسا اخ٠ٛب اٌصغ١ش اٌغشٞ ِٕب وً ٠َٛ اٌصجؼ ثٍؼت س٠بضٗ -

 ٌزمٛي ٌٙب ػفبف ضبؽىخ

 عشٜ ثظ ٚوبسار١ٗ وّبْ دا أزٝ ِجٙذٌٗ اٌٛاد -

  ػٍٝ لفب٠ب ٞ ػذٚ ٚٚصت ثؼذ ِب ٠ٍغؼ٠ٍٓؼت ا٠ٛح ٠ب اخزٝ ٚاٌمشد اٌصغ١ش -

 أطٍمذ ضؾىبرٙٓ ثؼذ ِب لبٌزٗ اٌٟ أْ لبطؼُٙ صٛد ٚاٌذ ػفبف ٚ٘ٛ ٠مٛي 

  اٌؾّغ ٔطفٟثٕبد ػؾبْ   ٠ال ٠ب-

 ػفبف ف١ّب ٠زغٗ ؽم١ك ٠ٍزف ؽٌٛٙب اٌغ١ّغ اٌزٟ اٌغفشح إ٠ٌٚٝزٛعْٙٛ ٔٙض اٌغ١ّغ ٞ

 ػ١ذ أغ٠ٚٗ١ٕغٕٝ اٌغ١ّغ فزؼُ اٌغشفخ فٟ اٌظالَ  لبثظ اٌىٙشثبء ٠ٚمَٛ ثغٍمٗ إٌٝ

 صذ٠مٗ ػفبف أعّبء اٌؾّٛع رمَٛ إطفبء ٚلجً ِٓ اٌغٕبءا١ٌّالد ٌؼفبف ٚثؼذ أزٙبئُٙ 

 ِبصؽخ ِغ ػفبف  ثبٌغٕبء اٌّشؽخ

 اٌج١ذ وبْ ٠َٛ اعٛد وبْ ٠َٛ فٟوبْ ٠َٛ اعٛد ٠َٛ ِبع١زٝ ٚاٌّغبسٜ ضشثذ -

 ِب ع١زٝ ٠َٛ اعٛد 

  ٟٚ٘ رمٛي  ضبؽىٗأعّبء إٌٝ ػفبف رؼبٌذ ضؾىبد اٌغ١ّغ ف١ّب ٔظشد

  اٌزٛسرٗ ٞ ٠ب ٔٛٔٗ طت ٍِى١ؼ فٖثمٝ وذ-

  ف١ّب ِٓ اٌغ١ّغاٌغ١ٍّخ ٚاأل١ِٕبد اٌزٙبٟٔ اٌؾّٛع ٚرزٍمٝ ثئطفبء ثؼذ٘ب رمَٛ ػفبف 

 ثغٛاس لطغ ِٓ اٌغبرٛح ِٚٓ ثبإلطجبق لطغ ٚٚضؼٙب إٌٝ ثزمط١غ اٌزٛسرٗ إالَرمَٛ 

 اٌغبص٠خاٌؾ٠ٍٛبد ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌغ١ّغ ث١ّٕب رمَٛ ػفبف ثزٛص٠غ اٌّؾشٚثبد 

 ٚاأللبسة ٚاألَ  ٠ّغه وال ثطجمخ ٠ٚزٛعْٙٛ ٌٍغٍٛط فٟ عّبػبد فبألة .اٌّضٍغخ

 إٌٝػفبف ٚصذ٠مبرٙب ٠زٛعْٙٛ ف١ّب  ٠ٚزؾذصْٛ ٠أوٍْٛ اٌصبٌٗ أرخزٚا عٍغزُٙ فٟ

 اعّبء ِٚب أْ اعزمش ثُٙ اٌّمبَ ؽزٟ لبٌذ  ٚاٌؾذ٠ش ٌألوًاٌصبٌْٛ 

 ع١جب٘ب ١ِٕٓ ٠ب فٛفٗ ، ثظ اٌزٛسرٗ دٜ رؾفٗ ثغذ-

 دٜ ع١ج١ٕٙب ِٓ را و١زؾ١ٕب ؽج١جزٟ،  ٕ٘ب ٚؽفب ٠ب أٌف -



  اػزشفٟ أطمٟ ٘ٗ إ٠ٗدا ِؾً عذ٠ذ ٚال  !!!ٔؼُ خ١ش ااِشٜ -

 ٚإعبثزٙب ٟٚ٘ رضؾه ػفبف لبٌزٙب سأذا فٕظشد ٌٙب 

 ِبِب سثٕب ٠خ١ٍٙبٌٝ أ٠ذ  ػّب٠ً ،ال را و١زؾ١ٕب ٠ؼٕٝ ِٓ ِطجخٕب–

 فضؾىذ سٔب ٚ٘ٝ رمٛي  

 ػفبف ٠ب ٌه   ٠ىشِٙب ٠ٚؾفظٙبسثٕب-

   سٚؽٟ رغ١ٍٍّٝ ٠ب-

 ٚفغأح ٔٙضذ ٚالفخ صذ٠مزٙب أِبٟٔ ٟٚ٘ رمٛي 

صُ اِغه ثؾم١جخ وشر١ٔٛخ ِزٛعطخ اٌؾغُ ػ١ٍٙب )،ٚاالااااااااْ ؽبْ ٚلذ اٌٙذا٠باااااا-

 . وٕزٝ ثزذٚسٜ ػ١ٍـــــٗ إٌٝ اٌىزبة ٘ذ٠زٟ ارفضٍٝ ٠ب لّش (سعُ ٌمٍت وج١ش

 ٟٚ٘ رمٛي اٌىزبة رخشط ٚاٌؾم١جخ ٚاٌغؼبدح رٍّئ ٚعٙٙب ػفبف اخزطفذ 

  لٍجذ ػ١ٍٗ اٌذ١ٔب اِٛٚٚٚٚاٖأٔب ١ٌب دا ٠خ١ٍه ٠ب ثٕذ اال٠ـــــٗ سثٕب -

  لذِذ ٌٙب أعّبء ٘ذ٠زٙب ٟٚ٘ رمٛي 

 ..سأ٠ه ٚدٜ ٘ذ٠زٝ افزؾ١ٙب ٚل١ٌٍٛٝ -

 ِٚٓ فشط اػغبثٙب لبٌذ  ٚأ١ٔمخ ثٍٛصح ع١ٍّٗ  ػفبف  رخشط

  ٚاااااااٚ رؾفـــــٗ صٚله ٠غٕٓ -

 فجبدسرٙب سٔب 

 ٘ذ٠زٟ لجٍٙب ارفضٍٝ اٌٍٟوً عٕٗ ٚأزٝ ط١جٗ ٠ب فٛفٗ ٚوً عٕٗ ِٕٛسح اوزش ِٓ -

 ثذاخٍٙب  اٌّضسوؾخ ػٍجٗ ِٓ اٌىشرْٛ اٌّمٜٛ رّغه ػفبف اٌٙذ٠خ ٚاٌزٟ وبٔذ

 ِغّٛػخ ِٓ ٌفبد اٌشأط اٌٍّٛٔخ  ثأٌٛاْ ٚسعِٛبد سل١مخ ٚع١ٍّٗ  فمبٌذ 

 سٚؽٟثغذ ٠غٕٕٛا ٠غٍُ صٚله ٠ب  هللا هللا هللا -

 ٚ٘ٝ ِؾشعٗٚلبٌذ سأذا  ٔظشد ٌٙب صذ٠مبرٙب

 ٘ذ٠ٗ ػٕذٞ ثظ ١ٌه،  وً عٕٗ ٚأزٝ ط١جٗ ٠ب ػفبف ِؼٍؼ ِؼشفزؼ اعجٍه ٘ذ٠ٗ-

 ٘زغ١ٍه ٘زغ١ٍه



  ؽم١مٟ ٚصذق ربِخ ػفبف ثجشائٗ فأعبثزٙب

  أه رجمٝ ِؼب٠ب٘ذ٠زٟ أٔب ا ٠ب سْٚأ٠ٗ٘ذ٠ٗ -

 ثّشػ ٟٚ٘ رمٛي اِبٔٝ لبطؼزُٙ  

 دٜ اؽزفب١ٌٓ ِىشس ربٌذ ِشح ح االؽزفبي اٌّش-

: ػفبف ثصذق 

 أ٠ٗ؟؟ِؼ فبّ٘ٗ لصذن -

 اِز١بص صبٌش عٕٗ ػٍٝ عجزٟ ٠ب ػفبف اؽزفبي ػ١ذ ١ِالدن ٚاؽزفبي أه ٚاضؾخِٙٝ - 

  ٠ب عٛعٗ اٌزٛاٌٟ

 رضؾه ػفبف ثجشائٗ ٚ٘ٝ رمٛي 

  عٛعٗ سثٕب ٠غّؾه-

 اٌى١ٍخٞ  اٌغب٠ٗ ٚ٘برٝ اِز١بص ػؾبْ رجمٝ ِؼ١ذٖ فاٌغٕخ ٠ال ثمٝ ؽذٜ ؽ١ٍه - 

 (لبٌزٙب سٔب)األِٛس ٠ٚغؾؾٕب ٠ٚظجطٍٕب اٌى١ٍخٞ ا٠ٛٚٚٚٚح ثمٝ ػؾبْ ٠جمٍٕب ؽذ ف- 

 فبٌزفذ ٌٙب أِبٟٔ ٚأِغىذ ثزساػٙب ٚ٘ٝ رمٛي 

 ٌّب سثٕب .اؽُ اؽُ اٌغبلط١ٓ لصذٜ. اٌّؼ١ذ٠ٓ اٚػٟ رٕغ١ٕب،أؽٕب اخٛاره ثشدٖ -

 ٚهللا ؽىٍه ٘زجٍغٝ ػٕب ، ػٕبرجٍغ٠ٟىشِه ٚرجمٝ ِؼ١ذٖ ِؼ 

 لبٌذ سأذا ٟٚ٘ ٔبظشح ٌؼفبف 

  ٠ّٚىٓ ٌّب رجمٝ ِؼ١ذٖ رٕغبٔب ٚرٕفضٍٕب ٚرىجش دِبغٙب ِٕٕب -

 ٔظشد ٌٙب ػفبف ثٕظشٖ ػزبة ٚ٘ٝ رمٛي

 ِٕٝ رؾزبطأزٛا صؾجبرٝ ٚاٜ ٚاؽذٖ ، ٠ب سأذا ٘ضػً ِٕه ثغذٖ وذثزمٌٟٛ ١ٌٗ -

  ػٕٙب أخش ِب ٘ذٞؽبعٗ ػّش

 ضؾىذ سأذا ٚ٘ٝ رمٛي 

 .ٚال أ٠خ  ٘برمٍج١ٙب عذ ن، ثٙضس ِؼبوٝ ٚثٕىؼأٔب ثٕزٟ ٠ب أ٠ٗ -

 َ،ٚ٘ب عبػذن ِؼ١ذٖ ثشدح ٘زاللٛٔٝ ِؼبوٛا ٚٚعطىٛا٠َٛ ِب اثمٟ ؽبء هللا أْال ٚهللا -

 . اٌغؼ ٘جٍغ ػٕىُ فٛساااااا ٞ ف،إالصٜ ِب أزٛا ػبٚص٠ٓ



 ٔظشد أِبٟٔ ٌٙب صُ ٔظشد ٌٍغ١ّغ ٟٚ٘ رمٛي ضبؽىخ 

 . ٠ؾٛفٙب ف اٌؾشة ٠مزٍٙب ٌٟاي.ِؼ لٌٛزٍىُ -

ِشٚس ثؼض اٌٛلذ اعزأرٔذ سٔب ثؼذ رؼبٌٟ اٌضؾه ٚاخزٚا فٟ اٌؾذ٠ش ف١ّب ث١ٕٙٓ ٚ

 اٌزٟ ٚعٙذ  ١ٌزجمٝ ػفبف ٚسأذا أِبٟٔ ٚأعّبء٠ٚزجؼٙب فٟ االٔصشاف ٌزأخش اٌٛلذ 

 ؽذ٠ضٙب ٌألٌٟٚ لبئٍخ 

  ِؾ١ٛا ٠بعبرشسسسس أخ١شا -

  دا ؽزٝ دٚي ػغالدا ٠ب سْٖٚ ١ٌٗ ثظ وذ-

 ثمٟ  ِؾ١ٛا ػؾبْ اد٠ىٝ ٘ذ٠زه أُٔٙ لصذٞ ، أٔب ٠ب فٛفٗلصذٞ ؽبعخ ِؼ أٔب -

  ؟؟؟؟؟ ٘ذ٠زٟ -

ع١جبٌه ؽزٗ ٘ذ٠ٗ ؟ دا أٔب .. ِغجٍى١ؼ ٘ذ٠ٗأٔٝ صؾ١ؼ فبوشٖٜ أذ ، ا٠ٛح ٘ذ٠زه-

 لذُِٙ ػؾبْ ِؾذػ ٠مٛي ػبٚص أطٍؼٙبثظ ِؼ سد٠ذ ،ػغجه ِٛٚٚٚٚٚٚدد٘ب

 . رؼبٌٝ ِؼب٠ب.ص٠ٙب

ٚاٌذح  ٌؼبئٍٗ ػفبف ٚرٕبدٜ ػٍٝ اٌؼبئٍٟ ارغبٖ اٌزغّغ ٞ رز٘ت سأذا ٚث١ذ٘ب ػفبف ف

 ػفبف اٌزٟ رأر١ٙب عش٠ؼب فزغأٌٙب سأذا

  اد٠زٙبٌه ٚلٌٛزٍه خج١ٙب ٌٟ ف١ٓ ٠ب طٕظ اٌؾٕطٗ اي- 

  ٘غجٙبٌهصٛأٟ اٚضزٝ ٞ ؽ١ٍزٙب ف-

 ؽم١جخ وشر١ٔٛخ ِٓ رخشط ٚث١ذ٘بصُ صٛاْ ٌزغ١ت داخٍٙب ٌؼذح  اٌٝ غشفزٙب األَ رزغٗ 

 ٟٚ٘ رمٛي ٘ب ثذٚس٘ب اٌٝ ػفبف دػظأ رزٕبٌٚٙب ٚاٌزٟ٘ذا٠ب رؼط١ٙب اٌٝ سأذا ؽمبئت اي

  وً عٕٗ أزٝ ط١جٗ ٠ب فٛفزـــــــٝ-

  ٌؾم١جخ ٟٚ٘ رمٛي ِب ثذاخً اػفبف  رخشط 

 سٚؽٟ ٚأزٝ ط١جٗ ٠ب -

 فغزبْ رشرذٞ ع١ٍّٗ اٌؾىً أٔضٟ أسٔتػٍٝ ١٘ئٗ ح  دِٟؽم١جخرخشط ػفبف ِٓ اي 

 اٌزص١ُّ رؾٙك ثذ٠ؼخ طشؽٗ صفبف سأعٙبصفبف سااائغ اٌؾىً ٚاٌزص١ُّ ٚػٍٝ 

 ٚسٚػٗ ثبٌذ١ِخة وً اٌؾبضش٠ٓ اػظِّب عؼٍٙب رٕبي أ اٌذ١ِــخػفبف ِٓ عّبي 

 ِّب عؼً ػفبف رٙزف ؽىٍٙب 



 ثغذ رغٕـــــــــــــــــــــــٓ ا  ٠ب سْٚ،رؾفٗ ٚاااااااااااااااااااٚ ثغذ رؾفٗ-

 أعبثزٙب سأذا ٚػٍٝ ٚعٙٙب اثزغبِٗ عؼبدح ثئػغبة ػفبف ثٙذ٠زٙب  

  ػشفزٝ ١ٌٗ ثمٝ وٕذ ِخج١ب٘ب -

 الثغبٖ ثغذ ٠ب سأذا أزٝ أؽٛفهػمجبي ِب ثٕزٟ، ٠ب أ٠ذن ٠ب سأذا رغٍُ أٜٚ ثغذ ع١ٍّٗ -

 ٚػفبف 

ٚعّبي ؽىٍٙب ٚثشاػخ رص١ُّ رٛاٌذ ػجبساد اإلػغبة ِٓ اٌؾبضش٠ٓ ثبٌذ١ِخ 

ِالثغٙب صُ رطشلٛا ثؼذ٘ب إٌٟ أؽبد٠ش عبٔج١خ ِخزٍفخ ثؼض اٌٛلذ صُ ثذا رٛاٌٟ 

أصشاف اٌض١ٛف إٌٟ أْ خٍٟ إٌّضي إال ِٓ لبط١ٕٗ،الزشة ٚاٌذ ػفبف ِٕٙب ٚلجً 

 سأعٙب ٚ٘ٛ ٠مٛي 

 ؽج١جزٟ وً عٕٗ ٚأزٝ ط١جٗ ٠ب -

  ؽج١جٟ ط١ت ٠ب ثبثب ٠ب ٚأٔذ -

 فجبدسرٙب أِٙب 

 ف١ٗ الثغٗ صٜ أؽٛفه ١ٌٍَٛ اٌٝ أػ١ؼ ٠ٚبسة ػ١ٕٟوً عٕٗ أزٝ ط١جٗ ٠ب ٔٛس -

  دٜ ِٚؼ ػبٚصح رغج١ٙب أ٠ذنٞ  اٌٝ فاٌؼشٚعخ

اٌجٕبد وبٔٛا ٘ب٠زغٕٕٛا ػٍٝ اٌزٛسرٗ ،  ػّشنٞ ١ٌب ٠ب عذ اٌىً ٠ٚطٛي ف١ٌه سثٕب ٠خ-

  أز٠ٞٝب لّش

 َ  ٕ٘ب ٚؽفب ػ١ٍُٙ وٍٗأٌف- 

 ٕ٘ب ٚضغ ٚاٌذ٘ب ٠ذٖ ػٍٝ وزف صٚعزٗ ٚ٘ٛ ٠مٛي ٌؼفبف 

 ٠ب فٛفزٟ  ػٍٝ خ١ش رصجؾ٠ٟال ,

 لٍجٟ ٠ب سٚػ أٍ٘ٗ ِٓ َٚأذ- 

ثبغذ ؽم١ك ػفبف اٌغ١ّغ ٚ٘ٛ ٠مفض خٍف ػفبف ٠ٚؾزضٕٙب ثؾذٖ ٠ٚمجً ٚعٕزٙب ٚ٘ٛ 

 ٠مٛي 

  ؽج١جزٟط١جٗ ٠ب ٚأٔذ  وً عٕٗ -

 ؽج١جٟ ط١ت ٠ب ٚأٔذ-



ح،  اٌصجؼ االل١ىٝ ٚاوٍٗ ؽبعٗ ِٓ اٌغبرٛح اٌٝ ثبٌؾ١ىٛالداصؾٟ ػٍٝ هللا - 

 ٘طفؾٌٛه ِباااؽٝ 

 ضؾىذ ػفبف ثؾذح ٚ٘ٝ رمٛي 

  لبدس ٚرؼٍّٙب- 

 . ػٍٝ خ١ش رصجؾٟ- 

 ثمٛح داخً صذس٘ب د١ِزٙبفبف اؽزضٕذ ع.رٛعٗ ٌغشفزٗ لبٌٙب ٚ٘ٛ ٠مجٍٙب صُ 

ٚأضبءد  ٔٛس٘ب ٚعش٠ؼب أثذٌذ خٍفٙب  ٚأغٍمذ ثبثٙب٘ب د اٌٝ غشفزٙب فذخًٚعٙذٚد

 أْ اٌٝ ح ػ١ٍٗ ٚ٘ٝ رؾزضٓ اٌذ١ِـــــدٚرّذدِالثغٙب ثض١بة إٌَٛ صُ رٛعٙذ ٌفشاؽٙب 

 .غٍجٙب عٍطبْ إٌَٛ 

  فمظ ِب ٔؾب٘ذٖ ٠ىْٛ أْ  اٌٝ فأوضش أوضش٠ٚمزشة إٌّظش 

 .ح٘ٛ ٚعٗ اٌذ١ِــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللٌلة نفس يؾ  

 بداخل منزل راندا والذي ال ٌبعد عن منزل صدٌمتها عفاؾ إال  صباحاالثانٌة الساعة
،منزل متواضع حاله حال كثٌر من منازل الطبمة المتوسطة مسٌرة دلابك معدود

مكون من ثالث ؼرؾ وؼرفة استمبال متوسطة الحجم،ولكن الفارق بٌن منزل راندا 
ومنزل صدٌمتها عفاؾ كان كبٌرا من حٌث اللمسة الجمالٌة ففً منزل األخٌرة تشعر 

بالهدوء والسالم النفسً مع األلوان وترتٌب األثاث ولكن فً منزل راندا تشعر 
فهنان مالبس ملماة فً وكؤن المنزل خرج للتو من معركة طاحنة أو حرب ضروس 

كل مكان وكثٌر من األكٌاس الفارؼة لمنتجات متنوعة ملماة على األرض ٌصاحبها 
.بعض لطع الطعام  

كان الجمٌع فً هذا التولٌت ؼارلون فً ثبات عمٌك والدي راندا فً ؼرفتهما 
أما فً ؼرفة راندا فكانت .وكذلن شمٌمٌها الرجال األكبر سنا منها فً ؼرفتهم

أما .شمٌمتها الصؽٌرة ذات األعوام الخمسة تؤكل األرز مع المالبكة فً عالم أحالمها
راندا فلم تكن نابمة بل كانت جالسة فً وضع المرفصاء الشهٌر بٌن فراشها وفراش 

 شمٌمتها    
 منه تمرأ ٌدل مظهرة على انه لدٌم نوعا ما من الحجم المتوسطممسكه بكتاب 

ؼامضة،وبعد انتهاء لرأتها،تضع الكتاب على الفراش  مبهمةبصوت خفٌض كلمات 
وتموم مسرعة وتطوي لطعة السجاد الموجودة بٌن الفراشٌن و تنحٌها جانبا وتمسن 
بدبوس أعدته مسبما وتطعن به طرؾ إبهامها،وتعتصر أصبعها بٌدها بموه لٌخرج 

برة بدمابها على ارض الؽرفة وترسم وبسرعة وإتمان تموم برسم دا.كثٌرا من الدماء
ثم تخرج .بداخل الدابرة النجمة السداسٌة الشهٌرة،نجمة داود ونبً هللا داود منها براء



من جٌب ردابها صورة صؽٌرة تموم بوضعها فً منتصؾ النجمة التً تتوسط 
عفاؾ.. ،تلن الصورة هً صورة صدٌمتها الدابرة  

وبعدما وضعت الصورة تناولت بٌدها الكتاب مرة أخري،وبسرعة كبٌرة تبحث بٌن 
صفحاته عن صفحه بعٌنها،وحٌن فتحتها أخذت فً التمتمة بكلمات ؼٌر مفهومة 

بك وفور انتهابها من التمتمة بتلن الكلمات بسرعة عجٌبة وصوت خفٌض لعدة دلا
تناولت علبة ثماب كانت لد وضعتها مسبما على الفراش وأشعلت واحدا من أعوادها 

ثم أضرمت النٌران فً صوره عفاؾ، وعادت لتتمتم بكلمات أخري والصورة 
بعدها حل الصمت على الؽرفة لعده . إلً أن تحولت إلً رمادتحترق أمام عٌناها

ثوان،أطلمت بعدها راندا تنهٌدة ارتٌاح وارتسمت على وجهها ابتسامة ؼرٌبة ولامت 
بها التً رسمت بها علً مسرعة وأمسكت بمطعه من المماش تزٌل به الرماد ودما

ارض الؽرفة ثم أعادت كل شًء إلً وضعه السابك ومحت كل وأي اثر لما لامت 
به توجهت إلى فراشها وتمددت علٌه وهً تشعر براحه عجٌبة وعلى وجهها 

 ارتسمت ابتسامة 
 ابتسامة شٌطانٌة 

 لم تفارلها حتى بعد أن ؼلبها سلطان النوم 
 

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

 
 ظهٌرة الٌوم التالً

فً منزل عفاؾ كانت األم تمؾ بداخل مطبخ المنزل تموم بؤعداد طعام الؽداء بٌنما 
عفاؾ فً ؼرفتها تإدي فرض صاله الظهر،وكان هاتفها الجوال ال ٌنمطع عن 
الرنٌن حتى انتهت من أداء صالتها،لامت وأمسكت هاتفها فإذا بالرنٌن ٌصمت 
فتنظر للشاشة فإذا به ثالث مكالمات لم ٌتم الرد علٌها من رونا،ولبل أن تعٌد 

 االتصال ٌرتفع صوت الرنٌن فتجٌب المتصل بسرعة وهى تمول بصوت مرح 
أٌوه ٌا رونا-  

  كل ده عشان تردىبنتً ٌا أٌه-
  الظهربصلً كنت وأنا تتصلً بس ما انتى عماله أٌه أعملن-

تمبل هللا ... ألشٌخهماشى ٌا ست -  
انخرطا بعدها فً حدٌث عام لعدة دلابك وفً نهاٌته عرضت عفاؾ على صدٌمتها 

أن تؤتً للمكوس معها بعض الولت عمب صاله العشاء فوعدتها بالمدوم أن 
استطاعت وفور انتهاء المكالمة بٌنهما توجهت عفاؾ من فورها لمساعدة والدتها فً 
الطهً وإعداد الطعام ،وما أن دلفت إلً المطبخ وولعت عٌناها على والدتها حتى 

 لالت لها مازحة 
اى مساعده ٌا ست الكل-  
   علٌا ٌا هانمي بتعزمأنت ٌا سالاااااام -

أنا اعملهولن من عٌونً  وأٌه عاوزة شوفًال وهللا ٌا ماما -  

ثم وبتحول )ٌا نهار ابٌض ٌا ناس على جناح المرع المباشر اللً بموت فٌه ده-



  وراٌا دى ولطفٌها ٌالإلى الملوخٌة ، خدي (مفاجا

 ضحكت عفاؾ من تحول والدتها ولالت 
فجؤة كده نتحول ماشً ٌا ست الكل وبعدٌن ملوخٌة أٌه اللً ألطفها دى ما فً -

 اختراع أسهل اسمه أكٌاس ملوخٌة هو لٌه مش عاوز ٌوصل البٌت ده 
 

 وال مؽسولة ازاى وال معمولة عارفٌن أحنا . تمرض دىإلى إٌه ملوخٌة أكٌاس -
روحً أنا  لطفً روحً الصابحه دى الملوخٌة من أحلى يهو ؾ .... مؽسولةمش 

 عارفه هاتبموا ستات بٌوت أزاي 
من للبها وكذلن والدتها فتمبل عفاؾ رأسها وتموم بفعل ما أمرتها بهتضحن عفاؾ   

 

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

 
  نفس التولٌت تمرٌبا بداخل منزل راندايؾ

ئ ما الً كانت راندا جالسه فً ؼرفتها بعدما انتهت حدٌثها مع عفاؾ سارحة فً ش
 أن تعالً صوت والدتها تنادي علٌها وهى تنهرها لابلة 

  زورني ردى علٌا ردت المٌه ؾبنتً انتى ٌا -

 هبت األخٌرة منتفضة من جلستها على فراشها وهً محتده على والدتها 
  من زفتهإٌه اوووووووؾ نعم خٌر عاوزة -

 ي مرمى ؾإلى الؽسٌل تنشريعوزاكى  ٌا عدله،  ٌعنىأٌه  هكون عاوزة منن-
أمبارح دة من الؽسالة  

 الخدامة مسننٌه منشتهوش انتى لٌه وال أمبارح من الؽسالة يولما هو مرمى ؾ-
تنشره لما بناعتن  

 اعتدلت والدتها فً جلستها وشمرت ذراعٌها وهى تمول 
 ألوم رؼى وانشرٌه بدل ما وبطلً ه، تنشري أنتً عشان هوإلى الخدامة مسننٌه اة -

  ٌا بنت الكلب ٌا واطٌه  على جتتنرجلً ي ؾإلىانسل الشبشب 

 الواحدةامتى ٌا ربى بمى ،  اووووووؾ بمى حاضرررر حااااضرررررررر-
  البٌت دةأمتخلص من 

ارزلها بلى تبمً بٌبان السما مفتوحة ورب   ٌا ٌا موكوسة،من بمن لباب السما-ا
  عاوز لطعه دةإلىبس هاٌجى منٌن بلسانن ... ٌؽورها من هنااااا

ال تجٌبها راندا وتتوجه إلً الحمام حٌث تمبع الؽسالة وتفتح بابها بعنؾ وتخرج ما 
بداخلها من مالبس تضعه فً واحد من األوانً البالستٌكٌة كبٌرة الحجم  وتتوجه 
إلً الشرفة لنشره بٌنما عملها ذهب فً موضوع أخر أكثر أهمٌه بالنسبة لها عملها 

ئ كٌؾ نامت فً راحة فاتصالها بها كان لتطمبن فً عفاؾ وكٌؾ لم ٌحدث لها ش
أن خطتها سارت بنجاح ولكن ردها علٌها أحبط نفسها واثؤر بداخلها الجنون،هل 

،هل أخطؤت فً نطك واحده من الكلمات،كان عملها ٌموج بكثٌر من فعلت شا خطؤ
الفرضٌات واالحتماالت ولذلن من أن انتهت مما كانت تفعله حتى توجهت إلً 
فلم .والدتها تخبرها بؽلظة بانتهاء مهمتها فً نشر المالبس فهل ترٌد منها شًء أخر



تنظر لها والدتها وأشاحت لها بٌدها،فؤخبرتها بؤنها ستدخل ؼرفتها حتى ٌحٌن موعد 
الطعام  فالمتها أمها بسبه وبعض كلمات تنعً فٌها لدرها برزلها بمثل تلن الفتاه،لم 

وأؼلمت بابها خلفها وأمسكت تكترث راندا لما لالته والدتها ودلفت إلً ؼرفتها 
بهاتفها وبحثت بٌن األسماء إلً أن تجد ضالتها فتموم بؤجراء االتصال ،لحظات 

 وٌؤتً صوت من لامت باالتصال به فمالت 
أخبارن إٌه  أٌهاٌوة ٌا  - 

  طمنٌنىاإلخبار إٌهتمام ٌا رندود -

 كلمتها من شوٌه لمتها زى المردة (نعتتها بصفه لذرة) زفت البت بنت الأخبار-
  لها مفٌهاش وال اى حاجه حصلت

 ٌا هً نامت  حاجه ؼلطعملتً ٌا انتى االثنٌنٌبمى حاجه من كده  (.......)بنت ال -
 متحصنة 

 حر و ؟؟؟ ازاى ٌعنى مش فاهمه دى متعرفش حاجه خالص عن السمتحصنة-
 اإلعمال

  المساءأذكار بتمرأ دى بتنام متوضٌه و أكٌد ٌعنى متحصنة. افهمً حمارهٌا -

 مفٌش حل ألشٌخه، طب وبعدٌن عماللى فٌها ست ي مهه بتعمل كدأكٌدااااااااااة -
  إٌه وال

  حل وطرٌمهوبدل الحل ألؾ فًعٌب علٌكى ال طبعا دا -

  بسررررررعهدلٌنًطب -
األول فً طلبات ولبل ما تسؤلٌنً هالولن علٌها . أوىكوٌسطٌب ركزي معاٌا -

وبعد ما تجٌبً الطلبات هالولن على الطرٌمة واعلمهالن عشان صعبة شوٌه بس 
دي   (......)طرٌمة هتجٌب من األخر مع بنت   

لولً بمً سمعاكً -  
 ٌعنً ٌكون كام شعرة مش شعرها وتتاكدى انه شعرها وٌكون الشعر صافىتجٌبً -

 مفٌهوش شعره واحده حتى من شعر حد تانى ؼٌرها 
كملًاااااااااة فهمت -  

جدٌدة لها تكون من كام ٌوم بالكثٌر وصورة -  
نعــــم ؟؟ واجبها ازاى دى-  

و شوٌة من دمها ولبل ما تمعدي تسالً كام نمطه من دمها فً مندٌل . اتصرفى بمى-
تمام.ٌمضوا الؽرض   

تمام-  

ماشى الطرٌمة وهالولن على كلمٌنً المطلوب تحضريلما -  

ماشً جداااااااا-  
أنهت راندا المكالمة وارتسمت السعادة على محٌاها ثم ذهبت بعملها تفكر فً كٌفٌة  

 إحضار المطلوب
 

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

 



 بعد صالة المؽرب بولت للٌل 
فً وضع الكاتب المصري الشهٌر ممسكه بٌن عفاؾ جالسه على فراشها كانت 

ٌدٌها بكتاب هللا تمرأ بعض من آٌات الذكر الحكٌم كما هً عادتها ٌومٌا بٌن صالتً 
فتموم  الذي تصاعد رنٌنه وبجوارها على الفراش هاتفها الجوالالمؽرب والعشاء 
المتصل الذي لم ٌكن سوى راندا التً  وتجٌب لراءتهاوتنهى  عفاؾ بالتصدٌك

بله بادرتها لا  

  جاٌه العد معاكى شوٌه ٌا ستى،أنااٌوة ٌا فوفه ممدرتش على زعلن-

ماتتاخرٌش بمى، خالص مستنٌاكى.ا لٌه ٌا رونٌخلٌنربنا -  
سالم..مسافه السكه -  

 أسرتها إلى وتتجه الؽرفةتؽلك عفاؾ الهاتؾ وتموم من على فراشها وتخرج من 
  المنزل ٌتابعون احد البرامجالمجتمعٌن معا األب واألم وشمٌمها الوحٌد فً صالة

 التلٌفزٌونٌة،فتوجهت الً حٌث ٌجلس والدها وجلست الى جواره وهً تمول 
بابا راندا جٌالى دلولتى تمعد معاٌا شوٌه-  

تنور ٌا حبٌبتى-  
أب وأطٌبربنا ٌخلٌن لٌا ٌا احن -  

 ٌبتسم االب وٌحتضنها بزراعه فٌما ٌنظر لهم شمٌمها وهو ٌمول مازحا 
  تٌرارارارا تٌررا جناح المرع المباشر اشتؽل-

ٌضحن الجمٌع على لوله فٌما تدخل عفاؾ أكثر هً أحضان أبٌها وهً تمول 
 لشمٌمها 

بس خلٌن فاكرها...  ماشى شكراااا أبٌه ٌا كدهبمى -  
  فكرٌنً ابمً ال هنساها -

 تضحن عفاؾ وهى تمول 
علٌها زى كل ترخم  بالش لما راندا تٌجى خاطريبس عشان  .... أبٌه ٌا ماشً-
ة مر  

  ؟؟؟؟ دا اناااااا مسكٌــــــــــنآنا علٌها ؟؟؟ أرخم ؟؟؟ أنا-
 هنا تضحن األم وهً تمول بلهجة ذات مؽزى

اووووووووووى-  

تتعالً ضحكات الجمٌع وتنهض عفاؾ وتعود لؽرفتها لتكمل لرأه المرآن لحٌن 
. حضور صدٌمتها   

 

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

 
  نفس التولٌت يؾ

كانت راندا لد ارتدت مالبسها وخرجت من ؼرفتها متجه لباب المنزل فٌما ٌجلس 
جمٌع أفراد أسرتها كبٌره العدد ٌشاهدون مسلسل تلٌفزٌونٌا ولبل وصولها للباب 

هتؾ بها والدها ٌسؤلها إلً أٌن هً ذاهبة فؤجابته بتؤفؾ داخلً لم ٌظهر فً كلماتها 
 وهً تمول  



  عشان العد معاها شوٌهصحبتً عند عفاؾ هروحمفٌش ٌا بابا -

  ٌا بنت الكلب  البٌتي لاعد ؾأناطرطور ، لبلهاتمولً من ؼٌر ما هكد-
ممكن انزل بمى....  اهوووووألولنجاٌه كنت  منا البسه و-  

 ازازة جٌبلناوانتى نازله عدى على السوبر ماركت . تتؤخري وعلى هللا ؼوري-
  السبتي كبٌرة ونولٌها المن ؾبٌبسً

هات فلوس،طٌب-  

ٌال ما تتنحٌش... هاٌحسبن وهو نازل أبوٌا ، تحتاللًلولٌلى للواد -  

تنظر له وهً تسبه بؤلذع األلفاظ فً داخلها ثم تتجه للباب وتخرج من المنزل وهً 
تصفع الباب خلفها،فٌؤتٌها صوت أبٌها وهو ٌرمٌها بسبه ،فؤكملت طرٌمها وهً تسب 
وتلعن وبعد مضى ثلث الساعة كان كانت تطرق باب منزل عفاؾ فلم تمض لحظات 
إال وكان ٌوسؾ شمٌك عفاؾ ٌفتح الباب وما أن شاهدها حتى أسفح لها الطرٌك وهو 

 ٌمول بصوت مرتفع لتسمعه شمٌمته 
البرنسٌسه راندا وصلت ٌا عفاؾ،  ٌا هال اتفضلى ٌا هانمأهالٌا -  

شكرا ٌا عم ٌوسؾ-  
عم ؟؟؟؟ انتى جاٌه تشترى جبنه-  

جبنا مخروم ههههههههه-  

  على السلم تطلعً السبت بدل ما نزلنالن  كنا تمولً مش كنتى ،ألش رخٌــــص-
لٌه ازازة سفن طلعالكوا-  

  كانت هتبل رٌمنا وتجبلنا طراوةاألللٌارٌت على -
كان والدي عفاؾ ٌتابعان مزاحهما واالبتسامة على وجوههم إلً أن تدخلت والدته 

بله لا   

. بس بطل تؽلس علٌها كدهأبنىٌا -  

 ثم تلفت إلً والدها وتسلم  والده عفاؾ وتسلم علٌها وتمبلهاإلىتذهب تتركه راندا و 
   علٌه تؤتً عفاؾ فً تلن اللحظة  وتمول لشمٌمها وهً تضحن 

  اش حال لو مكنتش محلفانأبٌه بردة ٌا كده-

  الؽالسه علٌها ال تماوم أصل -
ٌضحن الجمٌع ثم تستؤذنهم عفاؾ وتصطحب صدٌمتها إلً ؼرفتها وٌؽٌبان بداخلها 
لٌتبادال األحادٌث العامة ولكن لم تمر أكثر من عشر دلابك وإذا بباب ؼرفة عفاؾ 
ٌمرع وصوت ٌوسؾ ٌستؤذن للدخول فتؤذن له عفاؾ فٌدخل وهو ٌحمل بٌن ٌده 

 صفحه علٌها كؤسان من العصٌر،تحملها عنه شمٌمته وهو ٌمول مازحا  
 

 متنسٌش تحسبٌنى علٌه وانتى (ثم ٌشٌر لراندا) عجب  شوٌه عصٌرأتفضلوا،-
 مروحة

  تضح راندا وهى تجٌبه 
  ماشى وهسٌبلن تبس كمااااان-

لبل ما تبجً وال إٌه انتى سارله محفظه باباكى . كمااااان تٌبس: ٌوسؾ   



بله تضحن راندا ولبل أن تجٌبه تماطعها عفاؾ لا  

بتعناوسبنا بمى عشان نكمل كالم البناتٌت ، أبٌهبطل ؼالسه بمى ٌا -  
 ضحن ٌوسؾ ولال وهو ٌملد لهجة الفنان عبد الفتاح المصري  

  مش شاٌؾ اٌوتها بناتٌت أنابناتٌت ؟؟؟ -

  فٌما تضحن راندا وهً تمول لعفاؾ  وٌؽلك الباب ورابهالؽرفةٌمولها وٌخرج من 
  صبري آخرة اخوكى دة وٌبمى هو ي هدبس ؾاألخر ي ؾشكلًوهللا -

وبعدٌن ،  ٌوسؾ حته سكر اصالااااأبٌهدا ، ٌا نخله انتىتطولًنعم نعم وانتــــــى -
  هوافك اصالاااأنىمٌن لال 

بمى كدة ٌا فوفه مش هتوفمى علٌا اهىء اهىء اهىء-  

  علٌكى لو زعلتٌه أنكد بحبن ومش هعرؾ أنا أصل اٌوة -

تضحكان ثم ٌؽٌران مجرى حدٌثهما عده مرات إلً أن تموم راندا وتتجه إلً فرشاه 
 شعر عفاؾ المتعلك بها كثٌر من شعرها وهً تمول 

  إٌه انتى شعرن بٌمع وال الفرشة ياده ٌا بنتى كل ده شعر ؾ-

إٌه ضعؾ فعال مش عارفه اعمل شعري ا وهللا ٌا روناة-  
 يت تزٌل الشعر العالك ؾأوبد) الفرشة الشعر ده من تشٌلً حبٌبتً حاجه ٌا أول-

. شعرنبالً ٌضر كدهالن  ( الفرشاة  

 وأخذت تدٌر ٌدٌها راحتً وضعته بٌن الفرشاة الشعر من أزاله انتهت من أنوبعد 
 ثم سحبت مندٌال   بٌن ٌدٌها كرة من الشعرأصبح أن إلى برٌةدا حركه يكفٌها ؾ

ورلٌا وضعت فٌه كرة الشعر وتوجهت إلً صندوق للممامة صؽٌر موضوع الى 
جوار فراش عفاؾ وتصنعت الماء المندٌل بٌنما هً فً الحمٌمة اخفت المندٌل فٌها 

 جٌبها واعتدلت تمول لعفاؾ  

 ودلولتً بمً ألولن على أحسن  ٌا ست فوفهالفرشة ي ؾاللً خلصنا من الشعر هكد-
 طرٌمة تموى بها شعرن 

وأخذت تشرح طرٌمتها المواد المستخدمة والمدة الالزمة وما إلً ذلن وبعد أن 
 انتهت صمتت للحظات ولالت كمن تذكرت شٌبا فمالت وهً تخرج هاتفها 

 تعالً  معاكى لدام التورتهأتصور والرؼى نسٌت الزحمة من أمبارحشوفتى -
 نتصور دلولتً 

 أبٌهوال تزعلى نفسن دلولتً مش هاٌنفع عشان أحنا لاعدٌن بلبس البٌت بس -
  كذا صورةأمبارحٌوسؾ لام بالواجب وصورنا كلنا 

 بس على هللا مٌستؽلنٌش بٌهم مروحة وأنا منه أخدهم أبمى...بجــــــــد طب كوٌس -
 وٌمولى نخرج سوا 

 تضحن عفاؾ وهى تمول 
ال بمى دا انتى بتتلككى كدة -  

 فارؼا وفى أصبح الذيس العصٌر أ نفً اتجاهوتحرن ٌدها متعمدة راندا تضحن 
  مكسورااألرضحركه بدت عفوٌه ارتطمت ٌدها بكاس العصٌر لٌسمط على 

عفاؾ أ فتتصنع الذعر وتكثر من االعتذار فٌما تضحن عفاؾ رفعا للحرج عنها وتبد
 تجمٌع المطع المكسورة وتموم راندا بالجلوس على ركبتها تتظاهر بمساعده يؾ



 عفاؾ وتمسن بمطعه من الزجاج المكسور

أصبعها فتتصنع راندا الذعر  أصابت بها سرٌعة وبحركة عفاؾ أصبعوتمربها من 
 الشدٌد وهً تمول 

. ،إٌه اللً بٌحصل ده إٌه فً بجد هو أسفه أسفه،-  
 أصبععلى  لامت بلفها سرٌعا  لطعه من المماشسروالها من جٌب بسرعة وأخرجت
  وهً تمسن ذراعها وتمول لها عفاؾ

بسرعةتعالى نروح الحمام -  

  فتراهم والدة عفاؾ فتهتؾ فً جزع وهً تهرع إلٌهم لحمام مسرعتٌنٌتوجهان ل
إٌه فً ٌا بنات إٌه-  

  وهى بتلم االزازأتعورمفٌش ٌا طنط دا الكاس اتكسر وعفاؾ صبعها -

 تحت الماء إصبعها الحمام وراء ابنتها لتطمبن علٌها وتجدها تضع األمتدخل 
بٌنما راندا ،  فٌطمبن للبهاوسطحً الجرح صؽٌر أنالمتدفك من الصنبور وترى 

  سروالها  جٌبي بدماء عفاؾ ؾالملوثة لطعه المماش تخبا

 الصٌدلٌة لٌطمبن على ما حدث داخل الحمام وٌفتح أتى كان لد الذيٌدخل ٌوسؾ 
 عفاؾ وٌضمد إلىوٌذهب به  ؼالفه ٌخرجه من طبًالموجودة به وٌخرج الصك 

أصبعها وهو ٌمول مازحا به جرح   

عشان  ( راندا إلىوٌنظر )شاء هللا كان حد تانى أن  سالمه علٌكى ٌا فوفه ألؾ-
  صباعه بردة ألفلهكنت 

بله لا عفاؾ تنظر إلى وتضحن راندا  
   بٌتلكن دلولتىإلى شوفتى مٌن -

  ماشى ماشى:تضحن عفاؾ وهً تمول 

 وبعدهم بدلٌمه ٌدخل ٌوسؾ وؾ أخرى ؼرفتها مرة إلى ا عفاؾ ومعها راندعودت
  صؽٌرة وجاروؾٌدوٌة مكنسةٌده 

 ٌلمً به فً  من جمع كل الزجاجٌنتهً أنٌجمع علٌه بماٌا الزجاج المكسور وبعد 
 صندوق الممامة وهو ٌمول 

 الحد دة عندة دم أن اشن  أنً تانى ٌتعور وٌخر دم ولوشاى خدمه عشان محد-
 أساسا 

 تضحن راندا وهً تمل 
  دم وترتاح عندي أنى عشان تصدق نفسًاعورلن -

الال على اٌه هتنزلى اخر شوٌه فاضلٌن -  
، فتنظر راندا الى  وٌؽلك الباب خلفهالؽرفةٌوسؾ من ٌضحن ثالثتهم ثم ٌخرج 

 عفاؾ وهى تمول 

  بجد ٌا فوفا وهللا مكنش لصدىأسفه أنا-

 اٌه عامله موضوع لٌه دا لضاء هللا والحمدهلل على كل شىء والحمدهلل ي ؾاٌا رون-
 دا خربوش صؽٌر

ثم ؼٌرت عفاؾ مجرى الحدٌث عن وصفات الشعر مرة أخرى وبعد مرور ساعة 
تمرٌبا استؤذنت راندا لالنصراؾ لتؤخر الولت وبعد بعض االلحاح من عفاؾ 



بمكوثها بعض الولت واصرار راندا تخرجان متوجهتان لباب المنزل وعند الباب 
تودع راندا اهل عفاؾ وتفتح الباب وتهم باالنصراؾ ثم تتولؾ وكؤنها تذكرت 

فتنظر لٌوسؾ وهى تمول .باشً  

 عشان أمبارحٌوسؾ تبعتلى الصور الى صورتها شوؾ كنت هنسً، ممكن ٌا -
 متصورتش مع فوفا وال صورة
وهو ٌمول  أمامه المنضدة التًٌوسؾ ٌتناول هاتفه من على   

ها هاتدفعى كام،ماشى ٌا برنسٌسه -  

مش لولتلن:  عفاؾ إلىراندا وهى تنظر   
 تضحن عفاؾ وهً تمل موجهه حدٌثها لشمٌمها 

ببالش المرادى عشان خاطرى ٌا ابٌه-  

افتحى البلوتوث بتاعن ٌا برنسٌسه.... عشان خاطرن انتى بس ٌا فوفا -  
 راندا وهى تضؽط على هاتفها

فتحته اهو ٌا فندم....  ثوانى -  

 ثوان ٌظهر االسم التً اسمٌت به البلوتوث الخاص بها فٌضحن ٌوسؾ وهو ٌمول 
شوؾ الكذب ٌا أخً.مسمٌه البلوتوث للب ابٌض للب مالن-   

اٌووووووة ؾ اعتراض وال حاجه -  
- لم ٌكن ٌعرؾ )دا للب نٌجاتٌؾ للب شٌطان .... ال للب ابٌض ال ال وللب مالن 

(كم هو محك    
  للبها ابٌض وحنٌنها وهللا دى رونأبٌهحرام علٌن ٌا -

  للب خساٌه أم الصورة ٌا هوصلت كد.اة للبها للب خساٌه -
 راندا وهى ترسم الحزن على وشها 

ماشى ماشى -  

  المنزل تؽادرتضحن وتودعهم ثم 
 

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

 
الكل نٌام,,,,, عند منتصؾ اللٌل ؾ بٌت راندا   

   نوم عمٌكتؽط فً الصؽٌرة أختها أن من تتؤكد...راندا ؾ ؼرفتها وعلى فراشها 
وما أن أجابتها حتى أسرعت تخبرها  صدٌمتها أٌةتخرج هاتفها الجوال وتتصل ب 

فً فرحه عن استطاعتها أتمام كل المطلوب وبنها حصلت على صورتها الحدٌثة 
فهنؤتها  .تعلى الجوال وسوؾ تذهب فً الؽد لتطبعها فً واحد من االستودٌوها

 صدٌمتها بنجاحها ثم لالت لها 
  هالولهولنإلى ي ؾوركزي أوى كوٌس اسمعٌنً-

حواس راندا إلً ألصى درجه وهً تستمع إلً ما تملٌه علٌها تلن وانتبهت 
.أٌة.الخبٌثة  

********** 



 

 

 

اختفً الكون بكاملة من أمامها وصمتت كل األصوات إال صوت أٌه الذي أصبح 

صوتها ٌملا أذن راندا بما تحمله كلماتها من شرح كافً و وافً لتلن الطرٌمة 

الجهنمٌة السحرٌة التً تموم أالن بتعلٌمها لها وتشرح كل خطوة ٌجب علٌها عملها 

بشكل دلٌك ومفصل واألخٌرة تصؽً كل حرؾ وتهضمه هضما وتطبعه فً 

ذاكرتها كنمش فً حجر ال ٌضٌع ساعة كاملة تملً علٌها أٌه أدق التفاصٌل، وبعد 

أن انتهت وتؤكدت من أنها استوعبت كامل الطرٌمة نبهت علٌها بؤن تلن الطرٌمة 

ٌجب أن تتم فً لٌال لمرٌة وإال انملب السحر على الساحر وضرت هً بدال من 

ولكن أي خٌر ذلن الذي .عدوتها اللدود عفاؾ ثم ودعا بعضهما البعض على خٌر

 . ٌؤتً من للوب أصبح سوادها أشد ظلمه من الظالم نفسه

 

******** 

لبل حلول ظهٌرة استٌمظت راندا فؤسرعت بارتداء مالبسها سرٌعا وؼادرت المنزل 

وما أنت تدلؾ إلٌه متجهه إلً ذلن االستدٌو الشهٌر المابع فً الحً الذي تمطن به 

حتى تحًٌ تلن الفتاه التً تعمل به ثم تخرج من حمٌبتها كارت الذاكرة الخاص 

بهاتفها وتطلب من الفتاه طباعة بعض الصور المحملة علٌه،فتؤخذ منها الفتاه 

الكارت وتتجه إلً جهاز كمبٌوتر حدٌث الطراز وتموم بتوصٌل الكارت به،وما هً 

إال لحظات ٌستؽرلها الجهاز لمراءة البٌانات المحملة على الكارت،تفتح الفتاة الملؾ 

الخاص بالصور وتشٌر إلً راندا فتمترب منها لتحدد لها الصور التً تود طباعتها 

فتشٌر لها األخٌرة علً عده صور فتموم الفتاه بنملها من الكارت إلً الكمبٌوتر ثم 

 .تعٌد الكارت إلى راندا مره أخري التً تسؤلها وهً تتناول منها الكارت 

 ؟.هً الصور هاتبمً واضحة-

ٌعنى هتاللً الصور أفضل كتٌر .الطباعة عندنا ٌا فندم دٌجٌتال بتمنٌة عالٌه جدا-

 من صور الكامٌرا 

 وهاتتكلؾ كام ؟.ممتاز جدا.بجد-

 .ج 7الصورة الواحدة .مش كتٌر ٌا فندم-

https://www.facebook.com/ketabat.7osam.3esa/photos/a.379911352138448/941563375973240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ketabat.7osam.3esa/photos/a.379911352138448/941563375973240/?type=3&theater


 والدر استلمهم أمتً ؟؟-

 بكره بلٌل تاللٌهم جاهزٌن -

 .تمام -

نمدتها راندا جزء من تكالٌؾ الطبع وؼادرت األستودٌو وهً سعٌدة بانجاز أولً 

 .خطواتها

 

  نفس التولٌت تمرٌبا داخل منزل عفاؾ

كانت كال من عفاؾ ووالدتها ٌتناولون إفطارهم وهم ٌشاهدون فٌلما كومٌدٌا علً 

التلفاز وكانت عفاؾ جالسه والً جوارها دمٌتها التً لم تعد تفارلها منذ أهدتها لها 

 راندا وكانت والدتها تحدثها لابله 

 وهللا إسماعٌل ٌس ده الواحد ما بٌشبعش منه أبدا دمه زى العسل على للبً -

 وهللا عندن حك ٌا ماما،مهما شوفتى أفالمه عمرن ما تزهمً منها أبدا-

 ضاحكة ولعت عٌن األم علً الدمٌة المابعة إلى جوار ابنتها فمالت لها 

ٌا فوفه  (: إٌه دى خالص وال العروسة ي لزلتى ؾإٌه ٌا بنتً أنتً- 

 تنظر عفاؾ إلً الدمٌة وهً تمول 

  ٌا ماما بفستانها وطرحتها دىأوى شكلها حلو أصل -

 وفستانها تحسٌه متفصل علٌها ولماشته فعال جٌتى للحك ٌا بنتى شكلها حلو إن -

 تحفه

 حمٌمٌة اة وهللا ٌا ماما تحسٌها -

 تفطرٌنً وتاللٌها بتمولن ما أٌدن يٌعنى ممكن دلولتى تخبطن ؾ (: ؟!!حمٌمٌة -

معاكى ومتبمٌش طفسه 

 تضحن عفاؾ وهً تمول لوالدتها 

 لحظه وسط الشارع لفزا من الشبان ي هتاللٌنى ؾكده لو عملت -

 تضحن والدتها بشده ثم تؽٌر دفه الحدٌث لابلة 

  تجبٌلى شوٌه طلبات من السوقتنزلً عوزاكى فطار تخلصًن شاء هللا بعد ما  أ-

  انتىلمري ٌا عٌونً من كده بس -

ماشى ٌا بكاشه : والده عفاؾ 



 عادا بعدها لمتابعة الفٌلم الكومٌدي وضحكتهما تتعالً 

 

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

 

 فً مساء نفس الٌوم

كان صوت شجار صادر من داخل منزل راندا كعادة من عادت ذلن المنزل وفً 

تلن المرة كان الشجار بٌن راندا وشمٌمتها وصوت شجارهما عالً علً الرؼم من 

جلوس والدتهم أمامهم تشاهد التلفاز فال هم احترموا تواجدها وال هً تكترث بما 

ٌحدث بٌنهما وكان الشجار على ارتداء شمٌمتها لمالبسها دون علمها ودون تنظٌفها 

عند إعادتها وكان الشجار بٌنهما محتدم إلً أن تعال رنٌن هاتؾ راندا التً ما أن 

شاهدت اسم المتصل حتى دفعت شمٌمتها بٌدها بعٌدا عنها وهى تتوعدها بشر إذا ما 

عاودت الكره مرة أخري وأجابت الهاتؾ وصوتها ٌحمل كثٌر من العصبٌة اثر 

 الشجار   

 أٌــــه اٌوة ٌا -

 كده لٌه متعصبة مالن ٌا بنتى -

ا مكان  الحٌوانه اختى بتاخد هدومى تلبسها وحتى ما بتفكرش تؽسله.أٌه مفٌش ٌا -

 عرلها المعفنة 

 تضحن أٌه وهً تجٌبها 

كبرى مخن ٌا رندود بعد ما نخلص حوار ست الشٌخه دى هعملن عمل صؽنن  -

  كلهم تحت رجلنأخواتنخلى ي كده

 وجبت أخري  اتخنمت منهمأنا وامى لحسن أبوٌا ومعاهم بالمرة .ٌارٌت. بجــــــــد -

 معاهم 

  موضوع الصورة ؟؟؟؟ي ؾإٌه بمً عملتً المهم بس كده عٌونً لن ٌا للبً،-

 النهاردة الصبح وهستلم الصور بكرة ا ال تمام متملمٌش روحت االستدٌو-

  من الصورةوألصها صورة لست الشٌخه أوضحوهاشوؾ ..

 أسبوع لٌله لمرٌه بعد أول ومتنسٌش اروبةٌا كده  تمام -

 بالثانٌةحسابها أنسى أذاي ال أنسً ال دا أنا . أنسى

 سالم دلولتى...مام ت طب -

 سالم: راندا 



 

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

 

 

 فً نفس التولٌت تمرٌبا

كان كال من والدي عفاؾ جالسون فً صالة منزلهم وكال منهم بٌده كتاب هللا 

ٌمرءون فٌه ما تٌسر من آٌات الذكر الحكٌم حتى ٌحٌن موعد صاله العشاء بٌنما 

ٌصلى ٌوسؾ صاله المؽرب على ممربه منهم بعد عودته من عمله فٌما تمرأ عفاؾ 

بداخل حجرتها،إلً أن ٌرتفع صوت المإذن بصوته الشجً ٌرفع أذان العشاء 

فٌؽادر المنزل كال من والدها وشمٌمها ألداء الصالة جماعة فً المسجد المرٌب من 

منزلهم فٌما تموم هً ووالدتها األداء الصالة فً المنزل وفور انتهابها من الصالة 

وبعد التحٌة والسالم تسؤلها رنا علً .ارتفع صوت هاتفها فإذا بالمتصلة صدٌمتها رنا

 موعدهم فً الؽد فتجٌبها عفاؾ لابله 

 شاء هللا همبلن بكرة بعد صاله إن من بابا و اإلذنخدت أ أنا.أن شاء هللا نتمابل بكره-

 بعض درس التجوٌد ؾ المسجد العصر على طول ونروح مع

  ربنا ٌبارن فٌكى.أن شاء هللا-

  وٌبارن فٌكى انتى كمان ٌا رب-

 وأمنه هللا رعاٌة ياسٌبن بمى ؾ . الرحمنبإذن خالص على مٌعادنا بكرة -

  هللارعاٌة فً -

ما أن تنهى مكالمتها الهاتفٌة مع صدٌمتها رنا إال وتخرج من حجرتها وتتجه إلً 

 والدتها التً كانت تموم بطً سجاده الصالة فبادرتها عفاؾ لابلة 

 تمبل هللا ٌا ماما-

 تمبل هللا منا ومنن أن شاء هللا ٌا للبً -

  بكرة  علٌا مٌعاد درس التجوٌدبتؤكد رنا كلمتنً دلولتً -

 وعالله متدٌنة صحبتان، ي رنا دى اكتر واحده بحبها ؾأهً. بسم هللا ما شاء هللا -

 ودمها خفٌؾ

  علٌها على طولبتمولً اة وهللا ٌا ماما واى حاجه فٌها خٌر -

 صاحبتن راندا ي عاجبه ؾإلى إٌه أنا لٌوسؾ بس مش عارفه أخدها نفسً ٌاما -

  دىالمجنونة



  فٌها الخٌر ٌا ربللً اختٌاره ربنا ٌوفمه يوهللا ٌا ماما هو حر ؾ-

 ٌارب -

ما أن أنتهً حدٌثهما حتى عادت عفاؾ إلى ؼرلتها بٌنما لامت والدتها بتشؽٌل 

 .التلفاز لمتابعة برامجه 

 

********* 

 فً عصر الٌوم التالً 

وكما هً العادة صوت شجار ٌخرج من بٌت راندا وفً تلن المرة كانت المشاجرة 

 ثالثٌه بٌنها وبٌن شمٌمها ووالدتها 

صوت سباب بؤلفاظ بشعة تخرج من خلؾ باب منزلهم محمله بصوت شمٌمها 

الجهوري ٌصاحبها صوت صرخات راندا مدمج معه صوت أمهما وهى تدعوا 

 .علٌها

ٌنتهً الشجار بخروج شمٌمها من المنزل مؽلما خلفه الباب بموه حتى تشعر أن الباب 

ٌكاد ٌخرج من حلمه وٌؽادر مكانه ،فٌما تدلؾ راندا إلً حجرتها مؽلمه بابها خلفها 

 .  بموه وهً تسب آخها بٌنما األم ما زالت تواصل الدعاء علٌهم 

وفً نفس التولٌت تمرٌبا كانت عفاؾ تمؾ أمام باب بٌتها من الداخل منتظره مرور 

ولم تنتظر رنا طوٌال .صدٌمتها رنا علٌها لٌذهبا سوٌا الً المسجد لحضور الدرس

 حتى حضرت رنا فبادرت لابلة 

  علٌكى ٌا فوفهأتؤخرت اعذرٌنً باهلل علٌكى أنا عارفه أنً-

 ثوانً ٌا دوب ولفت أنا حبٌبتً ال خالص ٌا -

 الشٌخ عن موضوع المس اسؤل الصالة بعد فكرٌنً ابمً إٌهبمولن ، الحمد هلل طب -

 واإلعمال

  دىاألٌام كده هو ؾ حد بٌعمل !! بس ٌا رنــاإٌه وإعمال مس -

  مستوىألعلىالل مستوى من  ، ٌا عفاؾتتصوري فوق ما انتى -

 ؟!!معمولة -

 الشخص باهلل سبحانه وتعالى ما ٌكون للٌل كل إٌمانكل ما صدلٌنً،  معمولة اٌوة -

 والشعوذة والسحر لإلعمالما ٌتوجه 

 ه ناس بتوصل للمستوى دي ؾمعمولة . باهلل سبحانه وتعالى من كل سوءأعوذ -

 أنلدرجه ، كده تخلى الواحد ٌعمل اكتر من اإلٌمانالجهل ولله ،  واكتر ٌا عفاؾ-



 عمل دا ودا معمولة حصله حاجه تمولن دى عٌن دا أو أتكسرلو مثال واحده ابنها 

 ودا

  فعالكده ناس بتعمل أو كده حاالت يبس هو فعال ؾ-

 تفٌدٌوها ابعتلن لٌنكات فكرٌنً لما نروح . ٌووووة كتٌر ٌا عفااااااؾ كتٌـــــــر-

  حاالت بجدكدهلحاالت 

  شولتٌنى ٌا بنت االٌــه انتى-

  والجناإلنس ربنا ٌحفظنا جمٌعا من شر شٌاطٌن -

 ٌارب: عفاؾ 

ٌنتهً حدٌثهم فور وصولهم للمسجد فٌدلفون إلً داخله متجهٌن للركن الذي سوؾ 

 .ٌتلمون فٌه الدرس 

 مع حلول المساء 

تتوجه راندا لالستودٌوا لتستلم الصور والتً نالت على إعجابها فور تسلمها فمد 

كانت الصور واضحة بشكل رابع،فدفعت بالً المبلػ المستحك وؼادرت وهً 

فؤخرجت هاتفها واتصلت فورا برفٌمة الشر أٌه وفور أن استمعت .سعٌدة أٌما سعادة

 إلً صوتها حتى لالت    

  صور محترفٌنأكنها مطلعها األستودٌو اٌوة ٌا اٌوت الصور طلعت تحفــــــــــه -

 واضحةوصورة ست الشٌخه ... طب حلو اووووى -

  جداااااااااااا-

 هانت على ست الشٌخه...  طب تمام اووووووووى -

  بسأفرحن لولت أناٌال سالم دلولتى ... هانت اووووووووى -

 روحً سالم ٌا -

صور عدوتها .سارت بعدها راندا عابدة إلً منزلها وهً سعٌدة بوضوح الصور

 األولً 

 عفاؾ 

 

********* 

 

 التالًصباح الٌوم 



ٌرتفع صوت رنٌن هاتؾ عفاؾ لادما من داخل ؼرفتها فً نفس اللحظة التً أنهت 

فٌها إفطارها مع والدتها فؤسرعت الخطى إلً ؼرفتها وبٌدها تلن الدمٌة التً 

أصبحت ال تفارلها إال بخروجها من المنزل أو فً الصالة ولراءة المرآن،تتناول 

 هاتفها وتجٌب المتصل الذي لم ٌكن سوي صدٌمتها رنا 

  ٌا رنونأزٌن.  السالم علٌكم ورحمه هللا-

ها شوفتى الفٌدٌوهات وال ، على كل حال ٌا فوفهالحمد هلل.وعلٌكم السالم ورحمه هللا-

 لسه

  ؟؟؟بعتٌهم انتى -

  بعد صاله العشاءأمبارح اٌوة بعتهملن -

 شاء أن . نمت على طول بعد ما صلٌت العشاء عشان كنت مرهمه شوٌهأناال .اة -

 أنا ٌوسؾ رجع ونتفرج سوا عشان أبٌه علٌهم ٌكون أتفرجهللا بلٌل بمى 

 وووووىأ(: بخاؾ

  بمىرأٌن لولٌلى وابمً... شاء هللا أن -

  شاء هللاأن -

 السالم علٌكم. ٌال اسٌبن دلولتى بمى-

  وعلٌكم السالم ورحمه هللا وبركاته-

عادت عفاؾ لوالدتها لتساعدها فً أعمال المنزل،وفً المساء وبعده عوده والدها 

وشمٌمها من المسجد،حملت جهاز الكمبٌوتر المحمول الخاص بها فً ٌد وتلن الدمٌة 

التً أصبحت وكؤنها ملتصمة بها فً ٌدها األخرى وتوجهت إلً حٌث ٌجلس أفراد 

 فتستؤذن والدها فً أنها ترٌد أن ٌشاهدوا شٌبا ما أسرتها جمٌعا ٌشاهدون التلفاز

 وترٌد رأٌهم فٌه 

 فسؤلها والدها عما ترٌد أن ٌشاهدوه  فؤجابته لابلة 

 وكده فحبٌت وسحر بعتتهملى رنــا النهاردة عن حاالت مس كده كام فٌدٌو دول-

ممكن ؟ .  معكمأتفرج علٌهم

 فؤجاب ٌوسؾ متحمسا 

 بحب الحاجات دى اوووى اٌوة شؽلً أنا. اٌوة -

 ولكن ظلت عٌناها معلمة بوالدها فؤجابها 

 ٌاخد خبرة عن المواضٌع دى أو الواحد ٌفهم حمٌمً لو دا األلل ممكن ٌا بنتى على -

 نظرت له والدتها وهً تمول 

 ه اللٌل دأخر بس على إٌه وجن إٌه عفارٌت -



 ضحن ٌوسؾ وهو ٌمول لوالدته 

  بنتفرج على فٌلم رعبأكننا هانتفرج ٌا امى أحنا دا -

 أنااسٌبكم .  ؼرلان فٌها دىأنت لً الرعب الأفالم على أتفرج بؤحب أنا وهو -

  العشاء أنا لكم احضر وألومتتفرجوا 

التً تتوسط  الصؽٌرة المنضدةعلى الكمبٌوتر المحمول الخاص بها تضع عفاؾ 

األخرى  الناحٌة من أبٌه وٌنتمل ٌوسؾ لٌجلس بجوار أبٌهاوتجلس بجوار جلستهم 

ومع الدلابك األولً . وعلى الفور تفتح عفاؾ الجهاز وتبدأ بتشتؽل أولً الفٌدٌوهات

 وهم ٌشاهدون تلن المماطع وأبٌهم على وجهه ٌوسؾ وعفاؾ الجدٌةترتسم مالمح 

 يجلس الجمٌع ؾ.  انتهوا من مشاهده جمٌع المماطعأن إلى  المصابٌنأفعالوردود 

  وهو ٌمول  لطع الصمت والد عفاؾأن إلى لمده دلابك معدودة دامصمت 

  فعالحمٌمٌة المماطع دى أنواضح الدي ، عارفٌن ٌا و-

  جداااحمٌمٌة المماطع دى أن لالتهولى رنــا ٌا بابا لً مهو دا ال-

ثانٌا تعبٌرات ...  دى متصورة بموباٌل مش بكامٌرا تصوٌر أوال واضح لكذا سب،-

 أنهم بٌمثلوا  المصابٌن صعبه جدا ومعتمدش وجوه

 ٌجٌبه ٌوسؾ  

 شوفتها لً الاأللم رعب كتٌــــر بس مشوفتش كمٌه أفالم شوفت أنافعال ٌا بابا -

 الناس دى وشعلى وش

 صمت والدهما للحظات مفكرا وكؤنه ٌتخذ لرار ما لبل أن ٌمول 

 واحده لرٌبتنا مش يكان ؾ. صؽٌر شاب وأنا هحكٌلكم على حاجه عشتها زمان أنا -

 ؼرٌبةهالولكم على اسمها عشان متعروفهاش لرٌبتنا دى كان بٌحصل معاها حاجه 

 واحد اتمدملها عشان أولمن كانت بداٌته الموضوع .يــــــــدا بشكل ؼٌر طبٌعًج

 وكانت معظم خطوبات الخطوبة حصل االتفاق وكل حاجه تمام لحد ٌوم ٌحطبها

  زى الممر والمعازٌم ملوا البٌتالعروسة المهم العروسة بٌت يزمان بتحصل ؾ

 بلٌل ال حس وال خبر وتلٌفون بتهم 11 والعرٌس مجاش لحد ٌعديوالولت ابتدى 

 و  كانت كل الناس مشٌت المرٌب والؽرٌب12 الساعةوعلى .محدش بٌرد علٌه

طبعا بعد خنالات وحاجات  عاوزة شبكتهاللً طالع علٌه  وصل العرٌس وكل فجاءه

 معو، مع العرٌس التانىأتكرر الموضوع أنلكن الؽرٌب  . كتٌر خلص الموضوع

 والده لرٌبتنا دى مسكتتش وربنا ولفلها واحده لثالث بعد العرٌس ا.ثالثالعرٌس ال

بجد مش دجال وال مشعوذ  لً العلم الأهلبنت حالل بجد وعرفتها على واحد من 

 لًلما وصله الموضوع طبعا عن طرٌك رؼى الناس وكالمهم عن الالراجل ده .

 هً لرٌبتنا وتخلٌها تٌجى أم تكلم أنهاكلم زوج الست دى ولاله ا بٌحصل مع لرٌبتن

 حصل لًودا ال  البٌت من ؼٌر ما حد خالص ٌعرؾي عندهم ؾووالدتها ووالدها



 لرٌبتنا ومعها لرٌبتنا لبٌت الست دى وجه الراجل ده البٌت بعدٌهم أمفعال راحت 

له دا على   وهادى وتشوفه ترتاحه من عمرة وشه منور كد30لموة شاب ؾ ال

 حضور ي عمل جلسه لمرٌبتنا ؾهالمهم الراجل د وصفهم وكالمهم طبعا

 حددت مكان العمل دة لرٌبتنا لً الأنوبٌمولوا  ها عمل واكتشؾ انه معمول،الجمٌع

 مش الراجل الشاب ده

 وحفروا لموا هوفعال لما راحوا المكان د. كان علٌهالًحددت المكان على لسان ال

 فً منهم لما رجعوا وفتحها ه لموا لفه خدها الشاب دأنهمبٌمولوا  فعال عمل مدفون

وحط فٌه . عنى ماء ممروء علٌه لرءان كرٌمي ماء ممروءمالهطبك ؼسٌل بالستن 

 .لموا إٌه بمً جوه اللفة .  من اذكر الحكٌمآٌات بٌمرأ وابتدى ٌفتحها وهو اللفة

 ومتربطه بخٌوط فٌها عمد ومؽروس فٌها سحلٌة ملفوؾ علٌها أرنبلموا فٌه رجل 

 دبابٌس كتٌر

 كانوا عندهم كانوا عاوزٌن ٌعرفوا لً لرٌبتنا وهى والناس الأمالمهم بعد فن العمل 

 مفضحوش بس أنا ستروا رب العزة لًهم ال ل الراجل لله عمل كدلًمٌن ال

 . هو هاٌفضح نفسهصدلونً

 خطٌبها االوالنى وبٌعتذر وجاٌلها بابهم بٌخبط أننفس الٌوم بلٌل فوجبت لرٌبتنا 

  دلولتى متجوزٌن وعندهم عٌالأنهمالمهم 

 (( تماما مع تؽٌر طفٌؾ ؾ التفاصٌلحمٌمٌة المصة ))ملحوظه *

 صوت واحد  يعفاؾ وٌوسؾ ؾ

 مٌن دى ٌا بابا-

 األب وهو ٌضحن 

 األول ما كنت لولت من أعرفكم لو عاوز أنا ٌعنى -

األم تنادي علٌهم لتناول طعام العشاء فٌنهً والدهما الجلسة وهو ٌماطعهم صوت 

  ٌمول 

 عشان نتعشى أٌدٌنا ٌال نموم نؽسل -

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

 أٌامبعد مرور عده 

بهدوء  وبعد انتصاؾ اللٌل بما ٌمارب الساعتٌن تتسلل راندا لمري ٌوم أولؾ 

وهً تحمل بٌن ٌدها حمٌبة بالستٌكٌة بحرص وحرص شدٌدٌن من داخل منزلها 

وتصعد   وتؽلك الباب خلفها بهدوء شدٌد جدااااااوتؽادرهوتفتح باب المنزل شدٌد 

 تصل أنحتى تصعد على سطح المنزل وما  علً أطراؾ أصابعها درجات السلم

هنا،تتوجه  إلى تتبعها لم ٌشاهدها أحد أو انه لتتؤكد منتنظر خلفها إلى السطح حتى 



 لطعه متوسطه الحجم من البالستٌكٌة الحمٌبة منتصؾ السطح وتخرج من بعدها إلى

 رسم دابرة ي ؾالذي لرأت فٌه مسبما وتبدأالكتاب المدٌم ذلن  وتخرج األحمرالطوب 

 بداخل وأرلام وإشكال أسماء بكتابه وتبدأكبٌرة نسبٌا وبداخلها ترسم نجمه سداسٌه 

 صورة عفاؾ الحمٌبةثم تخرج من   وخارجها وعلى حدود الدابرة من الداخلالنجمة

 علٌها دماء التًلصها وتخرج خصل شعر عفاؾ ولطعه المماش ب التً لامت

 لطعه المماش ثم لامت بداخلثم لامت بتثبٌت شعر عفاؾ على صورتها ، عفاؾ

بلؾ لطعه المماش حول نفسها ولفت علٌها خٌوط كثٌر وثبتت الخٌوط بدبابٌس ثم 

 إلٌهاعندما نستمع . تمرأوفتحت الكتاب وبدبت  وضعتها داخل منتصؾ الدابرة

وتكرر كثٌرا ومرارا  لمضاء حاجته لون الجان وتستعٌن بهم احد إلىنجدها تتذلل 

 أن الحظظلت على هذا الحال حتى ن. كلمات تذلل لنفسها وكلمات تمجٌد لملن الجان

 فٌها تشبوبالفعل   احترلتكؤنها تنٌر للٌال وحواؾ لطعه المماش كؤنهاالدابرة 

من نصؾ لطع المماش ولم ٌتبمى منها سوى لطعه صؽٌر أكثر  أكلت ؼامضةنٌران 

فرددت راندا ،أطرافها احترلت التً ها وخصل شعره عفاؾ  بداخلها صورالتً

 بعدها حتى الرسم شًءواختفى كل   ملن الجانإلى فٌها شكر وتذلل أخرىكلمات 

 الصؽٌرة من المماش بداخلها المطعةعلى مالط السطح اختفى ولم ٌتبمى سوى 

هنا مدت راندا ٌدها والتمطت ما . أطرافها احترلت التً وخصل شعر عفاؾ هصور

 بٌن أصابعهاتبمى 

 ولمعت عٌناها

 شٌطانًببرٌك 

 خبٌثة وهً تمول وابتسمت ابتسامه 

 بمى خلصت ٌا ست الشٌخهه  كد-

 .وانطلمت منها ضحكه شٌطانٌه ؼربٌه

 

********** 

 

 منزلها بنفس إلىعادت  ... شٌطانً راندا ما كانت تفعله من فعل أنهت أنبعد 

 الهدوء والحرص الشدٌدٌن

 أطراؾ على سارت شدٌد وبحرص ورابها وأؼلمتهوفتحت باب منزلها بهدوء 

 دوالبها إلىعندها فمط تنفسن الصعداء ثم توجهت . دخلت حجرتهاأن إلى أصابعها

 إلى فراشها ثم توجهت البالستٌكٌة الحمٌبةتلن  الخاص واخفت فٌه

  عٌناها ووأؼمضت.... ؼامرة تجتاحها من الداخل بسعادة وهى تشعر ٌةوتمددت عل



حتى . نوم عمٌـــــــكي وذهبت ؾمعدودةدلابك .عرٌضةوجهها ترتسم علٌه ابتسامه 

 أخرجت تموم من فراشها أنمن نومها ولبل التالً وما أن استٌمظت  الٌوم ٌرةظه

أٌه وما أن سمعت أٌة صوتها هاتفها من تحت وسادتها ولامت باالتصال بصدٌمتها 

 حتى بادرتها لابلة 

  الجمٌل لاٌم مبسوط وفرحان-

  خطوة لولتٌلى علٌهاأول خلصت بلٌل وأنا.. ومتبسطش لٌــه -

  كل حاجه لولتلن علٌها بالحرؾ الواحدعملتً ...جدا تمام -

وهاتشوفى  ...بالضبط حته المماش بمت زى ما لولتٌلى ، أن واكبر دلٌلبالملً -

 بعنٌكى

 الزم تتم ودي .األخٌرة الخطوة تعرفً عشان ضروري ٌبمى نتمابل النهاردة .تما -

  بعده بالكتٌـــــرأوبكرة 

  امتى وفٌنألبلن -

ومتنسٌش تجٌبً الكتاب . على الكورنٌشإلى الممشى فً بالضبط 6 الساعة نتمابل -

 معاكً 

  هتاللٌنى عندنبالدلٌمة 6.ال مش هنسً-

أنهت راندا المكالمة والفرحة ال تسعها ولفزت تؽادر فراشها وخرجت من حجرتها 

 تبحث عن طعام تتناوله  

..................................................................... 

 منزل رنـــــابداخل  لرٌبات  نفس التولًىؾ

فتاه جمٌله فً عمر الزهور متدٌنة رلٌمة متوسطه الطول وهبها هللا جماال رنـا 

وشمٌمتها  هًتعٌش وأنوثة وعٌنان ٌهٌم بهما الشعراء وشعر طوٌل شدٌد السواد 

الالب  )) أمامجالسه كانت فً تلن اللحظة ;.مع والدتها بعد وفاه والدهااألكبر سنا 

 األعمال عن فن حدث تتالتً مماطع الٌوتٌوب إحدىالخاص بها تشاهد ( (توب 

 صمت ما ي روان تتابع ؾشمٌمتها من خلفها تؤتى.األسود السحر أعمال أو الشٌطانٌة

  فمالت محدثه إٌاها  انتهى ممطع الفٌدٌوأن إلى أختهاتشاهده 

 للب أي عمل وال بؤي مش عارفه الناس دى عاٌشه أنا هللا إالسبحان هللا وال اله -

 انتفضت رنا من المفاجؤة ثم ابتسمت لشمٌمتها وهً تمول  

  ال عندها للب وال عملكده بتعمل إلى الناس أن وهللا ٌا اختى معتمدش -

 أبصارهم الؽضب بٌعمى أو الشهوة أو صح ٌا رنا عشان الناس دى الحمد أنتً -

 وللوبهم وعمولهم

  ربنا سبحانه وتعالى ٌبعد عنا شرهم-

 أمٌن اللهم -



 واحد بتؤذي واحده ؼرٌبة المماطع دى حاجات ين انا شوفت ؾا عارفه ٌا رو-

 بالعافٌة ٌحبها تخلٌه أنهالمجرد 

  عشان تحبه وتجرى وراهلواحدة عمل ٌعملوواحد 

 عشان تفرق بنهم أخوها واحده بتعمل عمل لزوجه ي ٌا رنا ؾه اكتر من كدي ؾ-

 أن تتخٌلًطب . م جحًأخوهاوبتملب حٌاة بتحبها أو مش تستلطفها  مش أنهالمجرد 

 ؟؟؟؟... ابنها بعمل تؤذى أم يؾ

 بس بردة معتمدش. جاٌز وممكن شًء الزمن دة بمى كل ي هو ؾ-

 إلىهحكٌلن على موضوع مشهور شوٌه حكاه واحد من الناس .  بمىاعتمدي ال -

والدته ،لها  عشان ٌتمدمأهله واحد بٌحب واحده جدا وكلم ي كان ؾ.نحسبهم على خٌر

 المهم الولد أختها على البنت دى عشان كانت عنٌها على بنت موافمةمكنتش 

 علٌه وفى وأتوافكلها وأتمدم  لٌه جدا وفعال راح مناسبةشاٌفٌن البنت   كلهاوأسرته

فترة صؽٌرة كانوا متجوزٌن وعملها فرح بسٌط بس جمٌل وطلعوا من الفرح على 

 زى ما بٌمولوا ورجعوا الجنة ي ؾأٌام10 مصر، بره المطار لضوا شهر العسل

نموش وال ا بعض ما بٌتخبموا مش طابمٌن الشمة يبعدها على شمتهم ومن تانى ٌوم ؾ

 مكان ي ٌتجمعوا ؾطاٌمٌنمش .هاوض ي كل حد فٌهم ؾأنبٌعملوا اى حاجه ؼٌر 

 العرٌس بمجرد ما ٌنزل من البٌت وٌروح شؽله ٌبمى أنواحد والؽرٌب والعجٌب 

 مشتاق لزوجته جداااا وكمان زوجته بمجرد خروجه من العمارة

 عدوٌن مش طاٌمٌن بعض أكنهم ما ٌرجع البٌت وٌتمبلوا أول هاتتجنن علٌه لكن تبمى

 إلى شهور وكل طرؾ فٌهم مخبى عن عابلته 3استمر الحال دة كتٌر ؟؟؟ استمر 

 زوجها مبماش طاٌمها أنلها   ٌوم البنت كلمت والدتها واشتكتيلحد ما ؾ،بٌحصل

  هنا لالتاألم لما بتبعد عنه بتبمى هاتتجنن علٌه أنهاوهى كمان مابمتش طٌماه مع 

 لها متملمٌش انا

  شمه بنتها ولالتالعروسة من األصؽر راحت ومعها بنتها األموفعال ...جٌالن حاال 

  كوٌسه كده تفتحأكله ونعمل الشمة ي لبل ما ٌجى الزم نعمل تجدٌد وتؽٌر ؾإحنالها 

 البٌت لحد ي العفش ؾأماكنوفعال ابتدوا ٌؽٌروا  ...بنتًنفسه وربنا ٌهدى سركم ٌا 

 رن حماتها بتتصل األرضً فٌها التلٌفون ٌبدءواما وصلوا الوضه النوم ولبل ما 

 العفش على سبٌل أماكن عندها وبٌؽٌروا وأختها أمها أنوعرفت  بٌها ردت علٌها

 وبنتها األم ت كانه الولت ديلها انا جٌالن حاال ؾ  لالتكده الزوج سمعت أمالتجدٌد 

 وهى بتحرن الدوالب لمت لفه كانت العروسة أمالصؽٌرة بٌحركوا الدوالب 

 فٌها إلى خدتها بتفتحها شافت األم األرض ظهر الدوالب ولعت على يمحشورة ؾ

هدومها ولالت لبنتها رجعى الدوالب  ي وخبتها ؾاللفة ما شفته راحت مطبمه أول

 زى ما اعملًلها  لالت. ؟ لٌهلالت لها حركناه بنتها أننازى مكان ومتمولٌش لحد 

 الحكاٌة حكً اللً  جرى وراحت للراجلاألم بعدٌن افهمكوا ونزلت بالضبطبمولن 



 عرؾ انه عمل معمول اللفة حصل وادتو لً ال له كان جار لهم وحكٌتألنهدى 

  لدر ٌفكه وطبعا مرضاش ٌمول مٌن لكنفضل هللاوب... بٌن الزوجٌن للتفرلة

وبسبب .أختها الزوج بمساعده أم عمل كده لً الأن عرفوا أنهم . هناأةالمفاج

 اختٌار ابنها مش أن لمجرد األمٌعنى  أزواجهم من أطلموا األختٌن هالموضوع د

 .فاألخر نفسها آذت أنها والنتٌجة زوجته وفى حٌاته ي ابنها ؾتؤذى هًعلى هواها 

ئَِك ِحْزُة )) صحٌح صدق رب العزة - ِ ۚ أُولََٰ اْستَْحَىذَ َعلَْيِهُم الشَّْيَطبُن فَأَنَسبهُْم ِذْكَر َّللاَّ

 (19)الشَّْيَطبِن ۚ أَََل إِنَّ ِحْزَة الشَّْيَطبِن هُُم اْلَخبِسُروَن 

  الالب دلولتى وتعالى معاٌا نحضر الؽداءالفلًٌال .  مصدق هللا العظً-

 حبٌبتً ٌال ٌا -

............................................................................................... 

 وفً الموعد المتفك علٌه كانت راندا تجلس علً سور الممشى مساء نفس الٌوم

المطل على نهر النٌل فً أخر الممشى بعٌدا عن األعٌن معطٌه وجهها للنٌل وما 

وبعد . هً إال ثوان للٌله وتجد ٌد توضع على كتفها فتنظر لصاحبتها فإذا هً أٌة

التحٌة والسالم وبعض العبارات المتبادلة تسؤل أٌة عن الكتاب فتخرجه لها 

 فتتناوله منها وتضعه فً حمٌبتها وتخرج لها كتاب أخر وهً تمول لها  .راندا

وتحافظً علٌه بحٌاتن ألنه لو  (ثم بلهجة حازمه وجاده).دا بمً اللً فٌه الخالصة-

 دى الحمٌمة .ضاع هتكون هً تمنه ودا مش تهدٌد

شعرت راندا برجفة تسرى فً أوصالها من كلمات أٌه ومدت ٌدها لتؤخذ الكتاب 

 وهً تمول  

 ؟دىة  للدرج-

 .ممكن ناس تمتل عشان توصلهه  واكتــر ٌا راندا الكتاب د-

بخط من الحجم ) المدٌم ثم ،مكتوب علٌه بخط صؽٌر األثر الكتابإلىراندا تنظر 

 تتعجب من االسم فتسؤل أٌه . السحر األحمر) الكبٌر

 دة ؟؟ األحمر السحر أٌه -

 فتنظر لها أٌة نظرة ؼرٌبة وترتسم على شفاهها ابتسامة ؼامضة وهى تمول 

 خدام استحضار زي. جداكتٌر بٌه حاجات تعملً ممكن ه دأٌدن يؾلً  الكتاب ال-

 والتنجٌم والعرافة الحاجةمن الجن وتسلٌط الجن العاشك وجلب الرزق ولضاء 

  والتوفٌك بٌن شخصٌن وحاجات تانٌه كتٌرالسلطة أصحابوالدخول على  والمحبة

 ٌاااااااااااااا كل ده-

 أوعىبس  (حازمة جادة وبلهجة)تتخٌلً واكتـــر ٌا راندا حاجات فوق ما انتى -

 الن مجرد ألولن حاجه من الكتاب من ؼٌر ما تجربً حتى مجرد تفكٌر انن تفكري

 ي ؾتروحً ممكن أٌدن والكتاب بٌن التجربة ي التفكٌر ؾأو همع الكتاب د التجربة



 هاشربه مً

  نعـــــم مجرد التفكٌر-

هحكٌلن لصه صؽٌرة من لصص كتٌرررر من . اٌوة مجرد التفكٌر ٌا رانداااااا-

 بٌمول كانت. مر علٌهم الكتاب دة واحد اسمه فاٌز من العراقلًتجارب الناس ال

 األحمر بعد منتصؾ اللٌل عندما بدأت بمراءة كتاب السحر 12:00حوالً الساعة 

وكما مذكور فً .و فً الباب الذي ٌخص االتصال بنساء الجن عن طرٌك لواد الجن

شكله جمٌل وهذا ما بدد الخوؾ عندي  (لفاظألعذرا ل)الكتاب أن هذا السمسار 

ٌلفه  وجعلنً أجرب واشبع فضولً حول الجن وكٌفٌة االتصال بهم وعالمهم الذي

 أطفا أن اؼفابة ونسٌت وأخذتنًكنت ولتها فً سرٌري فؽلبنً النعاس .الؽموض

 على صوت تنفس لوي استٌمظت بعد منتصؾ اللٌل 2:00الضوء ثم حوالً الساعة 

 بشخص الرع ذو عٌون وإذا جهة الصوت إلىاألفعى فنظرت   فحٌحكؤنهوعالً 

 كما نسمٌه أوواسعة والمعة وعلى وجهه ابتسامة خبٌثة وكان علٌه لباس 

 حد إلىلصٌرة و كان لباسه لٌس بالطوٌل بل  ذات لون وردي ذو أكمام (الدشداشة)

 لونه كان سماوٌاً ورافعاً إحدى ذراعٌه أفمٌاً بمستوى الكتؾ أنالركبة والؽرٌب 

 ناحٌة الشرفة إلى األمام إلىوكان ٌنظر مباشرة  (بمرجحه)ومدلٌا المرفك 

 مكتبة كتبً من خالله فمد كان ٌمؾ بٌن أرىوالحظت شٌباً انه كنت  (ةكونلالب)

 .السرٌر والكتب

بدأت بالتعوذ والبسملة ولراءة المعوذات إال أنه لم ٌذهب ، التربت منه للتؤكد بؤننً 

، هربت من ؼرفة نومً ولم أنم بها ! ال أحلم لكن اتضح لً بؤنه حمٌمة وأنا صاحً 

 أحرلت والدتً الكتاب لدى معرفتها باألمر وبعد أن أنفترة طوٌلة وذلن بعد   بعدإال

أحضرت صدٌماً لً إلى منزلنا ولراءة المرآن الكرٌم وبعض األدعٌة حٌث طلب 

الطابك العلوي من البٌت حٌث كل ما حدث من أشٌاء   اتركه لوحده فًأنمنً 

 .األموروهلل الحمد تولفت هذه . األعلىؼرٌبة كلها هنان فً الطابك 

  لو كان جربأمال ....التجربةدا مجربش دا خد بس لرار ... ٌا نهاااااااااااار اسود -

  مجرد التفكٌرتفكري أوعى بمولن ه عشان كد-

 وكمان مكتوب علٌه اسمه أٌه ٌا أوى مش لدٌم هبس الكتاب د... حاضر حاضر -

 الطوخً سٌد عبد حعبد الفتا المإلؾ بتاعه المصري

 أخطرهم بس دا ٌعتبر عندي لً الكتب البالً اٌوة الكتاب ده مش لدٌم زى -

  ؟؟أخطرهم -

،اسمه بالكامل عبد الفتاح  على عبد الفتاح الطوخىأعرفن األول .أخطرهم اٌوة -

 كتاب عن كٌفٌة عمل 40 كتب أكثر من لً عبد الفتاح عبده سٌد الطوخً الالطوخً

  والعرافة والتنجٌمنوتسخٌر الجالسحر 

 كان ٌدرس فٌه السحر والكهانة لًسابك لمعهد الفتوح الفلكً بالماهرة ال  مدٌرأشتؽل

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%AE%D9%8A?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%AE%D9%8A?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%AE%D9%8A?epa=HASHTAG


 .والعرافة والتنجٌم والخط على الرمل ولراءة الكؾ والفنجان

 ؟؟ عادىكده الماهرة هنا ي ؾٌدرسوا نعم هو السحر والكالم دة كانوا -

  متعرفٌهاشأوى حاجات كتٌر فً اٌوة ٌا راندا انتى -

  موضعنا بمىي طٌب ماشى خلٌنا ؾ-

تفتح راندا الكتاب على ) هاتشتؽلى فٌهالً الالصفحة بصى انا حطالن ورله عند -

  لدامن دىلً الةشاٌفه الرسم ( المراده الصفحة

  اٌوة-

 دى زى ما لولتلن لبل العروسة. ادٌتهالنلً الالعروسة على صدر بالملً تنملٌها -

 مخنولٌن أطفال من جلد عذراء شابه وشعر معمولة عروسه مش عادٌه دى هكد

 ادتهالن ه تمبل تجسد ملن من ملون الجن جواها عشان كد.رهٌبةلوة  ٌعنى لٌها

( ةتملب راندا الصفح) ة ظهر الصفحي ؾلًعشان تدٌها لست الشٌخه والرسمه ال

 تنملٌها على ظهر

واهم ، تحتهالً رسمه تمرى الطلسم المخصوص بتاعها التخلصً وكل ما العروسة

 . متبمٌش طاهرةه كدتعملًحاجه لما تٌجى 

 أٌه مش اٌامى خالص ٌا وديمبماش طاهرة ازاى ٌعنى ؟  نعــــم -

 اى حاجه ٌا رندود متبمٌش اعملً ( مابعة وبلهجة)ه  مش الزم الموضوع د-

 طاهرة 

 كملً ماشى سافلة، ٌا -

  الرسم ده بالدموترسمً -

 ؟ كله منٌنه الدم دوأجٌب -

 نفسن جرح كبٌر شوٌه بعرض بطن واجرحًهاتى سكٌنه حامٌه ، جدابسٌطة -

  عدى على اى مكتبه هاتىمروحة بٌه وانتى وارسمً طبك ي وصفى الدم ده ؾأٌدن

  الرسمي ؾأوى تساعدنفرشه رسم صؽٌرة 

  تانى من عند عفاؾ ازاىالعروسة هجٌب المشكلة كل دا محلول بس .ماشً-

 مفٌش لدامن ؼٌر النهاردة أن فاكره دى مشكلتن انتى بمى تحلٌها بمعرفتن وخلٌن -

 ستنى شهر كمانت هااالوبكرة و

  انا هتصرؾ النهاردةإٌه ال شهر كمان -

 أمبارح عملتٌها لً اله كل الرسم ولرابه الطالسم هاتخدى المماشتخلصًوبعد ما -

 المماشه بس على تحطً ولبل ما تمولٌلى ازاى انتى العروسة حشو جوهوتحطٌها 

  وهى هاتبلعهالعروسة وءب

 (لالتها راندا بفزع وخوؾ) هاتبلعه ؟؟-

  مش بمولن دى عروسه مش عادٌهإٌه ي اٌوة هاتبلعه ؾ-

 ماشى، ماشى -



  منن الكتابأخد عشان تكلمٌنً تخلصً ما وأول ٌال سالم دلولتى -

  اناأروح طب ما نتمشى مع بعض لحد بٌتن وبعدها .حاضر -

 لوٌه  ثم لالت بلهجة نظرت لها أٌه

 تخصنًٌش عن حاجه ألن متسأساعدن أنى شرطً.كدهالاااا ٌا راندا ولولتلن لبل -

 واضـــــــــــــــح .عابلتً وال بٌتً تعرفً احكٌلن علٌه وبس ال لً الإال

 نتمشى شوٌه مع بعض لصدي انا كان إٌهانتى زعلتى وال . واضح،واضح مفهوم -

ٌعنى 

 نظرت لها أٌة ولالت بلهجة صارمة

  سالم ٌا راندا-

  سالم-

بعد انصراؾ أٌة ؼادرت راندا الممشى متوجهة إلً منزلها وطول الطرٌك كان 

عملها منشؽال بالطرٌمة التً تؤخذ بها الدمٌة من ؼرٌمتها عفاؾ دون أن تثٌر رٌبتها 

وما أن وصلت أمام منزلها إال وكانت لد وجدت الطرٌمة . أو تلفت انتباهها لشًء

فصعدت مسرعة إلً شمتها ودلفت إلٌها وتوجهت إلً الهاتؾ األرضً واتصلت 

بعفاؾ ومن حسن حظها أن أفراد أسرتها كانوا إما نابمٌن أو ؼٌر متواجدٌن 

 لحظات وجاءها صوت ٌوسؾ عبر الهاتؾ   .بالمنزل

 الو-

  ٌا ٌوسؾأزٌن اٌوة -

 مٌن معاٌا ٌا فندمالحمد هلل،  -

  ازعل مننكدهانا .. علٌن أخس.صوتًاده مش عارؾ  : مابعة بلهجة -

 أجاب ٌوسؾ بحده 

  ما تزعلى وال تتفلمى هتمولى مٌن وال الفل السكه-

 بس ما تتعصبش انا راندا ٌا ٌوسؾ، طب بس-

درجه  360ٌوسؾ ٌتحول 

 انن هتنورى تلٌفون البٌت كنت لطعت تمولً ٌا برنسٌسه مش أزٌناهالااااااا -

 السلن من الصبح

  علٌنأخس ٌا ٌوسؾ كده بمى -

 دة بتتصلى على التلٌفون االرضى لٌه موباٌلن اتسرق وال اشهرتى إٌه بس -

 إفالسن

 .جدٌدة واحده أجٌب وهنزل بكرة أخرها الموباٌل جابت بطارٌة.  رخمأنت وربنا -



 ادٌنى فوفه بمى

  ثوانى-

 لحظات وتجٌبها عفاؾ 

 اازٌن ٌا رون-

  انتى ٌا فوفتىأزٌن -

  الحمد هلل-

  منن خدمهه دلولتى عشان عاوزأجٌلن ٌنفع -

 تنوري طبعا ٌنفع -

  عندن سالموأكون دلاٌك 5 -

  سالم-

 إال وكانت راندا جالسه مع عفاؾ فً حجرتها وهً لم ٌمر أكثر من ربع الساعة

 تمول 

  ؼصب عنىصدلٌنً معلش ٌا فوفه انا طالبه منن طلب رخم بس -

 خٌر.. لٌن عٌونًمرٌنى أأ -

 . جبتهالن وعاوزة واحده زٌهاإللى العروسة شافت ستى اختى ٌا -

ها وتعطٌها لش فراال على إلً جوارها الموضوعة عفاؾ بالدمٌة تمسن علً الفور

 وهً تمول 

 امتؽالش علٌها ٌا رون-

 فانا كنت كده واحده بتعمل عراٌس ٌدوى زى دى ي الال انتى فهمتٌنى ؼلط دا ؾ-

بس الموباٌل بطارٌته  وادٌها الصور الموباٌل ناحٌة من كل العروسة  لها هصور

 للست بكرة وبلٌل تكون عندن ٌا فوفتىا ختى تورٌهال العروسة فهاخد .باظت

 تضع فارؼة هداٌا دوالبها وتخرج شنطه إلى وتتوجه من على فراشها تموم عفاؾ

 وهً تمول  راندا إلى عطٌها وتالدمٌةفٌها 

 ا اتفضلى ٌا رون-

  انا بمىأروحالحك ي الكون، فوفه ؾاحلً ربنا ٌخلٌن ٌا -

  راندا حتى باب المنزل وتودعها وتؽلك البابتصطحبعفاؾ 

********** 

 فً الثانٌة صباحـــــــــا

تتسلل راندا من شمتها وتصعد لسطح منزلهم وٌدها الٌسري مربوطة بضمادة تحمل 

وتحمل فً ٌمناها الدمٌة والكتاب وبداخله فرشاه رسم بها بها طبك صؽٌر به دما

جلست على األرض ووضعت كل هذا إلً جوارها .صؽٌرة وكٌس بالستٌكً صؽٌر



ثم امسن الكتاب وفتحته على الصفحة المراده وأمسكت بالدمٌة وبفرشة الرسم التً 

ؼمستها فً الدماء وبدأت بالرسم على الدمٌة إلً أن انتهت من الرسمة 

األولً،فبدأت تتلو الطلسم الذي أسفلة وما أن انتهت منه  حتى تؤلك الطلسم بضوء 

ناري وأصبح وكؤنه منحوت علً جسد الدمٌة،فرحت راندا بذلن وبدأت على الفور 

فؤخرجت .وتؤلك كما تؤلك األولفً رسم الرسمة الثانٌة وتلت بعدها الطلسم الثانً 

لطعة المماش التً لامت أمس بعمل العزٌمة علٌها ولرتها من فم الدمٌة التً ما أن 

أصبح المماش لرٌبا من فمها حتى فتحت الدمٌة فمها وبدون تردد وضعت راندا 

لطعه المماش داخله فابتلعته الدمٌة وسمعت راندا صوت البلع فؤصاب جسدها 

رعشه لوٌة بخاصة بعدما تؤلمت عٌن الدمٌة بنور خاطؾ كؤنه لهب ٌخرج منها ومع 

اختفاء اللهب شعرت راندا بؤلم حارق فً جرح ٌدها الٌسري فمامت مسرعة بفن 

 .   فجرح ٌدها لم ٌعد له اثـــــــر.الضمادة وهنا اتسعت عٌناها عن أخرهما

فارتسمت على شفاها ضحكة شٌطانٌة وهً تمول بصوت خفٌض ولكن تشعر أنه 

 لادم من الجحٌم مباشرة 

  خلصت ٌا ست الشٌخـــــــــــــــهكده خلصت ٌا عفــــــــــــاؾ كده -

 

 

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

بعد أن أنهت راندا فعلتها الشٌطانٌة لامت من جلستها وتوجهت ألحد أركان السطح 

الذي وضع به بماٌا مالط مهشم ورمال وبعض من بماٌا البناء عفا علٌها 

الزمن،وأمسكت بٌن أصابعها ببعض الرمال وضعتها فً طبك الدماء وؼسلته بها 

كثر منه مرة ثم وضعته فً الكٌس البالستٌكً مع الكتاب ولذفت بفرشاة الرسم بعٌدا 

ثم هبطت متوجهة لشمتها بهدوء كما صعدت وما أن أصبحت بداخل حجرتها حتى 

فتحت خزانتها ووضعت الدمٌة إلً جوار مالبسها بحرص شدٌدة وكؤنها تضع لطع 

من األلماس ثم ؼادرت حجرتها وتوجهت للحمام وهً تحمل بٌن طٌات مالبسها 

الطبك البالستٌكً الذي رؼم ؼسله بالرمال ما زال ٌحمل بعض أثار الدماء ولكنها 

أجادت ؼسله جٌدا بالماء الجاري واخفت الدماء ورابحتها ثم أعادته إلى جوار 

كل هذا فً هدوء تام ومن ثم عادت إلً حجرتها لتتمدد .أشمابه علً رؾ المطبخ

 علً فراشها لتذهب فً نوم عمٌك ونفسها الخبٌثة تحمل الكثٌر من الراحة والسعادة 

********** 

انطلك أذان الفجر بصوت المإذن الرخٌم من المسجد المرٌب من بٌت عفاؾ فبدأت 

أستٌمظت والدها من سباته وأٌمظ والدتها التً لامت من .الحٌاة تدب فً منزلها



فورها وتوجهت لؽرؾ أبنابها لتولظهم،وما هً إال بضع دلابك وكان كال من والد 

فٌما .عفاؾ وشمٌمها ٌؽادرن المنزل متوجهان إلً المسجد لصاله الفجر جماعة فٌه

همت هً ووالدتها بصالة الفجر فً المنزل،كانتا تصلٌان بخشوع كبٌر وفً السجود 

 األخٌر وجدت عفاؾ نفسها تدعوا بهذا الدعاء 

 بمدرتن من شر كل حاسد اكفنًاللهم ،  على دٌننللبًللب الملوب ثبت ماللهم ٌا ))

 بمدرتن شر اكفنً اللهم الخربة الضمابر وأصحابوحالد اللهم ابعد عنى المنافمٌن 

 ي ؾالصالة بعمرة لرٌبه و ارزلنً اللهم ظهري ي ؾوٌطعننً وجهً يمن ٌبتسم ؾ

وما أن ختما صالتهن حتى أمسكت كال منهن بكتاب . أمٌن.أمٌن.أمٌنالحرمٌن اللهم 

هللا ٌمربون منه ما تٌسر من آٌات الذكر الحكٌم،إلً أن عاد كال من والدها وشمٌمها 

وما أن سمعت عفاؾ ووالدتها .ٌحمالن على وجوههم الضٌاء والبسمة.من المسجد

فوجدتا السعادة والفرحة .،ولامتا ٌستمبالهماتهماصوت مزالج الباب إال وختمتا لرأ

ئ وجهٌهما فتسابلت األم عن سر تلن الفرحة فارتسمت على وجهٌهما ضحكة تمل

 صافٌة وٌوسؾ ٌجٌبها   

 ووالدتها ثم جلسوا ٌمرءون للٌال من المرءان لحٌن عودة هً عفاؾ صالتها أنهت

  وٌوسؾ من المسجداألب

  مستنٌنه من فترةكده خبر حلو فًبس ..مفٌش ٌا ست الكل -

 (لالتها عفاؾ بلهفة)كده متشولناش اكتر من آبٌه لول بمى ٌا -

ٌمولكم هو اللً  بابا بمى -

 ٌبتسم األب وٌنظر إلً ٌوسؾ وهو ٌمول 

  لسان سبمنأبومتكمل بالمرة ٌا . لٌه بمى -

 (لالها ٌوسؾ وهو ٌضحن)الفرحة من اخبً ممدرتش بصراحة أصل -

 (لالتها األم مازحة) لن  خطبأبون إٌه -

 الجمٌــــــع ٌضحن

  ٌوسؾآمله الفجر ٌا   ٌعنى هخطب-

  انا عارفه بمى ٌا حاج-

 وحٌاتً لول بمى ٌا بابا -

 عٌونً تسلملى حٌاتن ٌا نور -

  البٌتي ؾإلى السوده البطة وأنا نور عٌونن هً اٌوة اٌوة -

  البٌتي ؾإلى األسود العمود أنت الصادق وأنت ال -

 ووالدتها  عفاؾ إلى حدٌثه األبثم ٌوجه 

 أن الشرٌؾ النبوي بفضل هللا تعالى حجزت من شوٌه مع صدٌك لٌا عمرة المولد -

 شاء هللا لٌنا كلنـــا



 ما أن انهً كلماته اال ودبت فً البٌت فرحة كبٌره عارمة واحتضنت والدتها والدها

 وحمد هلل عز وجل، فٌما اعترت الفرحة الشدٌدة الدعاء له وعن   ال ٌكؾولسانها

سجدت سجده شكر هلل العلى العظٌم وعندما لامت احتضنت والدها ؾ للب عفاؾ

 شمٌمها فٌما ٌمول والدها ولبلته وبعدها احتضنت 

 الطلبات عشان إٌهلنا   الجوازات تعرؾأدارة ٌا ٌوسؾ تروح شاء هللا تعالى أن -

 نطلع جوازات سفر

 لحد ما ٌفتحوا المصلحة على باب ألؾ وأروح دا انا هالوم البس حاال -

 ضحن والده على تعلٌمه فٌما تمول عفاؾ 

 عمرة لرٌبه ٌرزلنً ربنا أن صاله الفجر ي ؾبدعً عارؾ ٌا بابا لسه كنت -

 والمنة الحرمٌن اللهم لن الشكر والفضل يوصاله ؾ

 (لالها ٌوسؾ) ٌا حاجه فوفهألولن ٌا ست فوفه وال ن براحتتصلى شاء هللا أن -

  تركب ازاى بس حاجه وفوفه أبٌه طب بزمتن ٌا -

وبعدٌن بابا ربنا ٌكرمه . لو مركبتش نضؽط علٌها وتركب واال مش هانخدها معانا-

 لدر ممكن بؤكبر ٌوم عشان نستمتع 11 ٌوم مش 15حجزلنا عمرة 

 زادت سعادتن أكثر فنظرت األم إلً زوجها وهً تمول 

  رزلن ٌا لادر ٌا كرٌمي ؾالبركة ربنا ٌكرمن ٌا حاج داٌما وٌرزلن -

 األوالد ي فٌكى ٌا حاجه وؾ لً ربنا ٌبارن-

ت عفاؾ ووالدتها إلعداد طعام اإلفطار فٌما وبعد فترة لصٌرة من الحدٌث توجه

توجه ٌوسؾ لؽرفته لتبدٌل مالبسة وكذلن توجه والده لؽرفته وكانت السعادة 

 .ترفرؾ فوق الجمٌع

 

********* 

فً عصر الٌوم التالً وبعد صالة العصر بولت للٌل كانت عفاؾ تسٌر والً 

ئ جوارها صدٌمتها رنا متوجهتان إلً المسجد لحضور الدرس وكانت السعادة تمل

وجه رنا فسؤلتها رنا عن سر سعادتها فلم تخفً عنها عفاؾ الخبر وأخبرتها بكل ما 

حدث وفرحتها بمرب زٌارتها لبٌت هللا الحرام و لبر رسول هللا فتهلل وجه صدٌمتها 

وفرحت لها من للبها وسؤلتها الدعاء لها وألسرتها وأخبرتها أنها سوؾ تحضر لها 

كتابا عن مناسن الحج والعمرة لتعرؾ كل شا عنهما لبل سفرها فتهلل وجه عفاؾ 

 . بالسعادة وسارا ٌتحدثان إلً أن وصلها أمام المسجد،فدخاله



وفور انتهاء صالة المؽرب ؼادرت الصدٌمتان المسجد وتوجهت كال منهما إلً 

فتوجهت عفاؾ منزلها وبعد وصل عفاؾ بولت للٌل ارتفع رنٌن جرس الباب 

 (كما ٌطلمون علٌها)المرٌبة من الباب لفتحه ونظرت لبلها من العٌن السحرٌة 

فوجدت أن من تطرق الباب هً راندا ففتحت الباب سرٌعا لتستمبلها بالتحٌة الطٌبة 

وبادلتها راندا التحٌة فٌما جاء من داخل المنزل صوت األم وهً تستعلم من ابنتها 

 عن من المادم فؤخبرتها بؤنها صدٌمتها راندا ثم لالت لألخٌرة وهً تدعوها لدخول 

 ؟.لٌه كده والفة ما تدخلً ٌا بنتً أنتً -

 أعدىلولت .أوى عشان راٌحه مشوار مهم لماما مستعجلة ٌا فوفه أصلى معلش -

  على طولوأمشى العروسةلن  علٌكى ارجع

  ودا ٌنفع بردة ٌا راندا-

  معلش هبمى اجى بكرة وال بعده نمعد مع بعض شوٌه-

 بس هستناكى تٌجى ونمعد مع بعض، براحتنماشً-

 سالم دلولتى بمى. أكٌد -

  سالم-

ؼادرت راندا المنزل سرٌعا بعد أن تركت الدمٌة لعفاؾ التً أؼلمت خلفها الباب 

فٌما أتت والدتها تسؤل عن الضٌفة فؤجبتها ابنتها أنها ؼادرت فضحكت األم وهً 

 تمول البنتها 

  وهللا البت دى مروشه-

  دى زى العثل ٌا ماما وهللا-

 أنواع عســل ؟؟؟ ماشى مهو العسل -

ضحكت عفاؾ فٌما أكملت والدتها حدٌثها بؤن تتبعها سرٌعا للمطبخ إلعداد كٌن 

البرتمال الذي علما طرٌمته الٌوم من أحد برامج الطهً بالتلٌفزٌون فضحكت لها 

وضمت ابنتها الى صدرها فضحكت األم عفاؾ وأشارت لها بالتحٌة العسكرٌة 

 وسارا معا إلً المطبخ 

 

********* 

 

 لبل انتصاؾ تلن اللٌلة بنصؾ الساعة 

كانت أسرة عفاؾ مجتمعة أمال التلفاز ٌشاهدون جمٌعا فٌلما كومٌدٌا حٌن لامت 

عفاؾ ولد بدا النعاس على محٌاها وحٌت الجمٌع وهً تخبرهم بؤنها ستخلد للنوم 

لحمها والدها بموله بؤنه أٌضا .لعدم استطاعتها السهر أكثر من ذلن،وتوجهت لؽرفتها



سٌخلد للنوم ولام من جلسته لٌتوجه لؽرفته صحبته زوجته أٌضا وهً تسال ابنها 

 هل سوؾ ٌخلد للنوم أم سوؾ ٌكمل السهر فؤجابها 

بس هدخل  .ب على فٌلم رعأتفرج علشان ا ال طبعااااااا دا انا ما بصدق تنامو-

 أحسن علٌه على الالب أتفرجاالوضه 

 لً أنت الواألفالممن كتر الكتب فً ٌوم  انن هاتتلبس ٌا أبنً أنا حاسة وهللا -

  ديتشوفها وتمراهاب

ضحن ٌوسؾ ولام ٌؽلك التلفاز فٌما تتوجه والدته للحاق بوالده فً ؼرفتهما ودخل 

ٌوسؾ ؼرفته ولام بفتح الكمبٌوتر المحمول الخاص به ولام بتشؽٌل واحد من أفالم 

 .الرعب المفضلة لدٌه ولام بتوصٌل سماعات اإلذن وبدا فً متابعه الفٌلم 

أصبح كل من فً البٌت فً سبات .مع دلات الساعة معلنه الثانٌة بعد منتصؾ اللٌل

 على الدمٌة ترلد الً جوار رأسها ونابمةعفاؾ عمٌك وفً ؼرفتها كانت 

وفً ظالم الؽرفة ٌظهر أن هنان ضوء ضعٌؾ ٌخرج من صدر وعٌن .الوسادة

الدمٌة لٌس ضوء فمط، ال أنها تتحرن وٌلتؾ جسدها لٌصبح وجهها مواجها لوجه 

عفاؾ ثم ٌحدث شًء اشد ؼرابة أذ ترفع الدمٌة ٌدها وتمربها من شعر عفاؾ 

ثم .المنسدل على فراشها وتمرر أصابعها على خصالت شعر عفاؾ الناعم كالحرٌر

  علًأصابعههنا تشعر عفاؾ بمن ٌمرر .تهبط لتمرر أصبعها على وجنتها الناعمة

 مواجهتها فتنتفض فزعه وتمتد ٌدها ي ؾالدمٌةتفتح عٌناها مرة واحده فتجد ؾ وجنتها

 الكمود المجاور للفراش وهى أعلى بجواها الموضوعة نور االباجورة لتضًء

 ال تجد عفاؾ شٌبا سوى دمٌتها  إضاءة الؽرفةتستعٌذ باهلل من الشٌطان الرجٌم وعند

 تمولهً تبتسم وفتتنهد بارتٌاح و. الفراشيممدده بجوارها عل

 (:  خضتٌنى ٌا شٌخه منن هلل-

 الناري نوم عمٌك فال تشعر بذلن الكٌان ي وتذهب ؾأخرى دمٌتها مرة وتحضن

ناري بال  وتشكل على هٌبه كٌان الدمٌة رأس السجابر من إحدى خرج كدخان الذي

 . الناعسة  عفاؾإلىجوار الفراش ٌنظر إلً ٌمؾ وؼٌر محدد المالمح حرارة و

 

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

 

 فً ظهٌرة الٌوم التالً 

كانت راندا فً ؼرفتها ٌتملن منها توتر كبٌر فها هً تمطع ؼرفتها ذهابا وإٌابا 

ٌنهشها الملك تفكر فً شًء واحد فمط ولكن عملها ٌخرج لها عدد كبٌر من 

ال تعرؾ ماذا تفعل ألً أن تمع عٌناها على هاتفها الملمً على فراشها .الفرضٌات له



فتنظر له بتردد للٌال لبل أن تحسم أمرها وتمسن به وتتصل برفٌمة شرها أٌة التً 

تجٌبها بعد أكثر من اتصال وما أن تسمع راندا صوتها تحً تمول بصوت ممتلا 

 باللهفة  

 متصلتٌش بٌا لٌه دا انا هموت ي؟و انتى فٌن ٌا بنتكل ده عشان تردى؟.أٌه ٌا إٌه-

من الملك 

 فتجٌبها أٌة بصوت ٌحمل الكثٌر من الثلج

  من الملك لٌهوتموتً -

حصل ..عشان عاوزة اعرؾ الموضع نجح وال منجحش ؟!لٌــــــه دا سإال بردة -

وال محصلش 

 تجٌبها أٌة بنفس نبرة الصوت

  نجح فهو نجحناحٌة من أوال-

 ة وعرفتى منٌن بمى ٌا فالحــــــ-

 تجٌبها أٌة بصوت ٌحمل الكثٌر من الؽموض 

 ي  ثوانــــي خؾ ؾأٌدن هو مش حرج -

تتسع عٌن راندا تعجبا ودهشة وصدمه مما سمعته أالن فمالت بصوت ٌحمل الكثٌر 

 من التساإل  

وعرفتى منٌن انا ممولتلكٌش انه دا حصل ؟؟؟ نعــــــــم -

 تضحن أٌة ضحكة باردة وهً تمول بصوت ٌضفً علٌها كثٌر من الؽموض 

  انا اعرؾ فوق ما انتى نفسن تتخلٌلى-

  أٌه وتسؤل النمطة تلن تصمت راندا للٌال ثم تعبر

  الموضوع نجحه ٌبمى كدي ثواني وٌعنى عشان اٌدى خفت ؾ-

 حصل وال محصلش فدا هاتعرفٌه لوحدن وهاٌجى لحد عندن، بمىثانٌا . طبعااااا -

  ازااااااااااااى-

  الموكل بٌهاادم على ارتباط بالعفاؾ والخبمٌتً انتى نفسن ألنن ببساطه -

 تشعر راندا بالرعب ٌدب فً للبها فتمول بذعر 

 ازاااااااى ده؟ !! انا بمٌت على ارتباط بعفاؾ والخادم -

 دمن ....حبٌبتً بالدم ٌا -

  دمـــى-

 ي ؾوالعروسة .علً العروسة رسمتى بٌه الطلسم لًدمن ال. حبٌبتً اٌوة دمن ٌا -



 خالصوالخادم  بعفاؾ متصلة بمٌتًٌعنى والخادم مرتبط بالعروسة  عفاؾ أٌد

ٌعنى انا دلولتى جواٌا جن ......  ٌا نهاااااااااار اسود -

 تضحن أٌة ضحكه عالٌة وهى تمول 

  بخادم الجن بتاعن متصلة عالمة ال مش جواكى جن جواكى -

 أٌه ٌعنى انا ممكن اتاذى ٌا -

  معاكىوأنا ازاى تتؤذى الال -

  بس هعرؾ ازاى ممولتلٌشي، طمنتٌن-

 تحلمً أو فٌلم بتشوفً أكنن تشوفً منها انن ، الموضوع دة بٌحصل بطرق كتٌر-

  كل خادم وطرٌمتهأو ،أو، أو همس تسمعً أوبلى بٌحصل 

 ما ٌحصل حاجه هالولن أولوانا ، اهاااااا -

 أجابتها أٌة بؽموض وهً تمول 

  هعرؾ بردة لوحدىألنً. حاجة مش هاتحتاجى تمولٌلى -

  اة ما انتى عرفتى موضوع اٌدى لوحدن ٌا واااااااصله-

  هاكلمنلً انا ال(بلهجة حازمه أمره) جدٌدفً دلولتى ولو الفلً ٌال -

بدل من أن تشعر  ورؼم ذلن ولبل أن تجٌبها راندا كانت أٌة لد أنهت المكالمة

داخلها وبدبت ؾ ارتداء مالبسها لتخرج لالحتفال كبٌرة ببراحه  شعرتباألهانة 

 عمل ما ترٌد يبنفسها لنجاحها ؾ

 

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

 

ومع حلول اللٌل كان كل شًء ٌسٌر بشكل طبٌعً طول النهار فراندا خرجت للتنزه 

واالحتفال بنفسها مع نفسها فٌما كانت عفاؾ تموم بما تموم به ٌومٌا مع والدتها 

وحٌنما حل موعد النوم دخلت عفاؾ لؽرفتها وهً .كل شًء طبٌعً.وأسرتها

. محتضنه دمٌتها أو لعنتها وتمددت علً فراشها وسرعان ما ؼابت فً سبات عمٌك

 رأس من ناريٌخرج دخان   بعد منتصؾ اللٌلالثانٌة وع دلات الساعة معلنه تمام

 عفاؾ وهى رأس ولكن تلن المرة ٌمؾ على النارٌة الهٌبة وٌتشكل على تلن الدمٌة

 أٌمظ  من نومها وهى تصرخ صراخ شدٌدمفزوعةثوان للٌله وتموم عفاؾ . نابمة

وفً لمح البصر كان شمٌمها ٌوسؾ إلً جوارها فمد كان .من كان نابما من أسرتها

ساهرا فً حجرته لم ٌنم بعد،تبعه والده ووالدته التً تهرول وتحتضن ابنتها فً 

 فراشها وهً تسالها ما بها وماذا حدث فتجٌبها عفاؾ وهً متهدجة األنفاس  



  واضح انه كابوسالحمد هللمفٌش ٌا ماما -

 باهلل من الشٌطان الرجٌم ستعٌذا.... باهلل من الشٌطان الرجٌم أستعٌذ -

تمولها والدتها وهً تمرر ٌدها على رأس ابنتها فٌما ٌمترب منها والدها وٌربت 

علٌها ثم ٌمبلها بعد أن أطمبن علٌها فٌما ٌجلس شمٌمها ٌوسؾ على طرؾ فراشها 

 وهو ٌمول مازحا 

 صرختً فجاءهكنت بتفرج على فٌلم رعب ومندمج .انتى سرعتٌنى ٌا شٌخه-

 بس وال ٌهمن (:ت، مبمتش عارؾ الصرٌخ من الفٌلم وال من البًانتفضتخلتٌنى 

 كله ٌهون عشانن 

تضحن عفاؾ على الرؼم من اإلرهاق والفزع الذي كان بادٌا على مالمح وجهها 

 فتمول والدتها لوالدها وأبنها  

  حفضل معاها شوٌهوأنا ادخلوا ناموا انتوا -

ٌشٌر لها األب برأسه أن نعم وٌخرج ٌتبعه ولده فٌما تضمها والدتها إلٌها بموه 

وحنان وهً تسؤلها عن ما شاهدته فً كابوسها وأفزعها لكن عفاؾ لم تكن ترؼب 

فً لص ما احتواه كابوسها على والدتها حتى ال تفزعها فكذبت علٌها وأخبرتها أنها 

فربتت علٌها والدتها ولبلت جبٌنها .ال تتذكر شٌبا منه سوى أنها لامت منه فزعه

وجعلتها تتمدد فً فراشها ثم أحكمت الؽطاء علٌها ومع أحكامها الؽطاء ؼطت كذلن 

ثم أخذت أمها بمسح رأس ابنتها وهً تمرأ علٌها .على الدمٌة دون أن تالحظ ذلن

والن الؽطاء علً الدمٌة فلم ٌالحظ أحد أنه منذ بدأت األم .آٌات من الذكر الحكٌم

لٌس هذا فمط بل .بالمراءة بؤن الطالسم التً علً الدمٌة تتوهج بضوء خافت متذبذب

أن فً أحد أركان الؽرفة هنان كٌان دخانً ؼٌر مربً ؼاضب من لراءة األم آلٌات 

 واختفـــً .الذكر الحكٌم وسرعان ما أنسحب من الؽرفة كلها 

 

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

 

 منزلها تشاهد صالة يكانت راندا تجلس وحٌده ؾه اإلحداث بدلٌمة واحدة لبل كل هذ

 اختفت الموجودات من حولها  فجاءهو الفضابٌة تبثها احد المنوات التً األفالماحد 

 من  الفزعصرخة تخرج أن كل ما حولها ظالم فزعت ولكن لبل أنوبدا لها 

 تكبر وتتسع وشاهدت من خاللها ؼرفه عفاؾ وما سوداء بمعه أمامها حلمها،شاهدت

 أنوعرفت   حتى خروج الدخان من ؼرفه عفاؾالناري التجسد أولٌحدث فٌها من 

 اءة ورؼم ؼضبها من لر  سوؾ تعرؾ بها كل ما سٌحدثالتً الطرٌمة هًتلن 

 لمة ي كانت ؾأنها إال الؽرفة جعل الخادم ٌهرب من الذي للمران الكرٌموالده عفاؾ 



  ببدء ما خططت لهالسعادة

 وارتسمت على وجههـــــا

 ابتسامه

 ابتسامه شٌطانٌـــــه

 كبٌرة

  االتساعي ؾأخذت

 أكثر

 وأكثـــــر

 وأكثـــــــــــــر

 

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

حتى الشٌطانٌة  خطتها ي من انجاز ؾإلٌه راندا ال توصؾ بما وصلت سعادةكانت 

 الذي علً  طعامها علىبالً التلفاز ي ؾالذي كانت تتابعه الفٌلم شًء تركت كل أنها

 .أمامها مشروبها الساخن الذي لم تكمله التً الصؽٌرة المابدة

 أن نابمٌن نسٌت أسرتها أن مما حولها من فرط سعادتها نسٌت بشًءلم تعد تشعر 

 شًء نسٌت كل متؤخرالولت 

 دوابر حول نفسها وهى ترفع ي تدور ؾوأخذتترلص مع نفسها هبت والفة و

حتى .وتعالً صوت ضحكتهار وهى تضحن و مستوى كتفها وتدور وتديذراعٌها ؾ

 من ؼرفه نومها إلٌها من نومها على صوت ضحكاتها وخرجت استٌمظت والدتها أن

 ذهول مما ي حتى تولفت ؾرأتها أنولكن ما .هانتهاأ عالده النٌة علً وحتدةوهى م

  وهً متعجبة من فعلها تفعله ابنتها فمالت لها

 نص فً وتضحكً ترلصًلاعدة ، ٌا مجنونه ٌا بنت المجانٌنه تعملٌه دلً الإٌه -

  ٌا بنت الهبله اللٌل ٌا هبله

ضنتها تحاووهرولت فً اتجاهها  راندا التفتت لها. تمامالعادةعلى ؼٌر لكن وو

  وهً تمول بكل لطؾ ولبلتها

 أوى فرحانة.فرحانة أصلى .أسفه معلش ٌا ست الكل انا -

ولم تجد على اتسعت عٌن والدتها وأصٌبت بالذهول من رده فعل ابنتها الؽرٌب 

لسانها سوى 

  لنفسن ٌا لادر ٌا كرٌموٌهدٌن على طول بنتً ربنا ٌفرحن ٌا -



 امواااااااااة ( أمهاثم لامت بتمبٌل )وانتى كمان ربنا ٌخلٌن لٌا -

كانت األم فً تلن اللحظة فً لمة تعجبها من تبدل حال أبنتها ولكنها لم تجد على 

  لسانها سوى أن تمول 

 نامً وادخلً البتاع دة بمى اطفًٌال ، على طولكده وتفضلً بنتًربنا ٌهدٌن ٌا -

  انتىعٌونً ٌا عٌونً من -

كانت والدتها تنظر إلٌها ؼٌر مصدلة لما تراه عٌناها وتسمع إذنها وتود أن تمول هل 

 إما.؟ولكن لم ٌخرج من فمها سوى الدعاء بالهداٌة والسعادة لها !!أنت ابنتً حما

 الى ؼرفتها السعادة من مترنحة وهى ثم توجهت وأؼلمتهراندا فتوجهت للتلفاز 

 ومددت جسدها على الفراش ال ترٌد النوم بل ترٌد االستمتاع بكل لحظه

 انتصــــــــــــــار

  خطتـــــــــــهافً

 ةــــالشٌطــــــــــانٌــــــــ

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

وعندما  رأسها عفاؾ وهى تشعر بصداع رهٌب ٌكاد ٌفجر استٌمظت الصباح فً

نابمة  به ووضعته بجانب فراشها أتت كرسً على نابمة أمهافتحت عٌناها وجدت 

 ولبلت أمهالامت عفاؾ من فراشها والتربت من .وبٌدها المصحؾ الشرٌؾ مفتوح

 على ما تفعله عفاؾ فرفعتها بٌدها واحتضنتها ولبلتها فمامت األمٌداها استٌمظت 

 رأسها فبادرتها أمها لابلة عفاؾ بتمبل 

 ؟؟؟ دلولتىإٌهعلٌن عامله ي طمنٌن. بنتً ربنا ٌخلٌن لٌا ٌا -

 ربً ما ٌحرمنً منن ابدا. وهللا الحمد هلل كوٌسه اهو زى ما انتى شاٌفه-

 تصرخً؟؟ وخالكى كده فزعن بؤٌه حلمتً بمى تمولٌلى مش -

ولكنها  الضٌك إمارات على وجهها فارتسمت رأته ما تتذكر جعلتها كلمات والدتها

 حاولت اخفاء ذلن ولالت لوالدتها 

 . افتكرت همولن على طولبس. ٌا مامافاكرهبجد مش - 

نظرت والدتها لها لبضع ثوان فً صمت ثم ظهر على وجهها ابتسامة خفٌفة وهً 

 تمول 

 المطار على ما احضر وفولً كده وشن اؼسلً خشًٌال بمى . حبٌبتً ماشى ٌا -

 .نفطر سوا

 وهً تمول  على وجهها كذبا البهجة ابتسمت عفاؾ ولامت برسم

 حبٌبتًطٌرااااان ٌا -

 الى المطبخ بٌنما تتوجه عفاؾ األمالنوم تتوجه ؼرفه  من الدتهاوو تخرج عفاؾ 



 الحوض أمامتمؾ وما أن تصبح داخله،تؽلك الباب خلفها و. لتؽتسل الى الحمام

 وتنحنًوتفتح صنبور الماء فٌتدفك الماء ؼزٌرا فتخفؾ عفاؾ من لوة الماء للٌال 

 مواجهه صبح فتأخرى تعتدل مرة تنتهًلتؽسل وجهها بالماء والصابون وعندما 

 بعٌون ال ترى جٌدا بسبب لطرات المرأة الحمام وتفتح عٌناها وتنظر الى لمرآه

 وجهها ولكن لبل ؾ المناشؾ لتجؾإحدى على عٌناها وتمد ٌدها لتلتمط العالمةالمٌاه 

 يطٌؾ اسود خلفها ؾلمرآه  انعكاس ي الى وجهها تلمح بعٌناها ؾالمنشفة تصل أن

 الى أخرى تنظر مرة شًء ولكنها ال تجد بسرعة وتنظر خلفهاتلتؾ  ركن الحمام

 فتخرج مسرعه من الحمام وتمؾ على باب الحمام من أٌضا شًء فال تجد لمرآه

 الحمام وهى أرجاء ي ؾأخرى وتنظر مرة بالمنشفةالخارج وتمسح وجهها جٌدا 

 إرهالها الى رأته معزٌه ما رأسها فتهز .للرٌبة مثٌر شًء خارجه فال تجد اى والفة

 على كتفها وتدخل الى المنشفةفتبتسم وتضع  السابمة اللٌلة يوالى ما حلمت به ؾ

 اإلفطار تجهٌز يالمطبخ لمساعده والدتها ؾ

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

وهى مع حلول ظهٌرة ذلن الٌوم تفتح راندا عٌونها وهً فً فراشها وتتمطى بموه 

 الى الحمام متوجهةفراشها وتخرج من حجرتها تؽادر . ؼامرةوسعادةتشعر بنشوة 

 .وأمها الصؽار أخواتها المنزل المتواجد بها اثنٌن من بصالةفتمر 

 حٌرة أمس، فتزٌدها أبنتها الى راندا بحٌرة ورٌبه من تبدل طباعها لٌله األمتنظر 

 رأسها وهً تمول ورٌبه بان تتمدم منها وتمبل 

  كله  الكوني ؾعسلٌة أحلى العسل على صباح -

 تجٌبها والدتها وبداخلها حٌرة كبٌرة من تبدل طباع أبنتها حتى وأن كانت لألفضل 

 على طولكده  و تفضلً ٌهدٌنربنا . بنتً صباح الخٌر ٌا -

 ٌا لمر انتى للمطار بمى إٌه فً -

 كانت كل كلمة تنطمها أبنتها تزٌد من تعجبها ودهشتها ولكنها أجابتها 

 الثالجة  ي فول وجبنه وفى بٌض ؾفً -

 أنت ٌا صؽنن للبً ٌا لومً ( الصؽٌرة أختهاتوجه حدٌثها الى ثم  ) زى الفل -

 . الجبنه وسخنٌلى الفول على مطلع من الحمام واعمل البٌضطلعً

ولكنها تشٌر لها برأسها أن . منهااألكل ؼٌر مصدله لطرٌمه طلبها أختها إلٌهاتنظر 

 تؽلك الباب حتى ٌسود أنتدخل الى الحمام وتؽلك خلفها الباب وما تتركهم و.نعم 

 وسٌله هً تلن أنالظالم حولها لكن تلن المرة لم تفزع ولم تندهش فمد تعلمت 

 يما حدث لعفاؾ ؾ وشاهدتسوداء  الالرلعة بهدوء اتسعت .األحداث لهاالعرض 

 منتهى ي الحمام وهى ؾي تؽنى ؾفؤخذت.  رأتهفذادت سعادتها بما . الحمام

 حتى وصل صوتها الً والدتها وأخواتها بالخارج فمالت والدتها .السعادة



 كده أتؤكدت أنها أتجننت رسمً ٌا أما أتلبست بجن طٌب ومحترم وأبن ناس .أة -

 .  حٌنما جال ذلن بخاطرها ضحكت فً ال مباالة 

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

ما أن ارتفع صوت ألامة صالة العصر فً المسجد إال وكانت رنا تؽادر منزلها 

 فً رحلتهما الً درس المسجد وبعد امولٌه وجهها شطر منزل عفاؾ لتصطحبه

دلابك للٌلة كانت تمؾ فً مدخل منزل عفاؾ وتعجبت من عدم تواجدها كعادتها 

مرت عشر .منتظرة إٌاها فمامت باالتصال بهاتفها أكثر من مرة لتعجل بهبوطها لها

دلابك ظهرت عفاؾ وهً تهبط على الدرج ولد بدا علٌها اإلعٌاء فهرولت لها رنا 

 وهً تمول 

ي أنن لتًلولردٌتً علٌا و لٌه كنتى نزلتً طب .أوىاده ٌا عفاؾ انتى شكلن تعبانه -

  الدرس ولما نخلص اعدي علٌكى وألولن خدنا إٌه  كنت هروح لوحدىوأنا تعبانه

 أمبارح بس مرهمه شوٌه عشان منمتش كوٌس أنا. ال مش مستهلة.ال-

 .....اطلعً أنتً و لو تعبانه كالمً اسمعً بنتً ٌا -

 لاطعتها عفاؾ 

 ٌال بٌنا.  انا كوٌسهكالمً انتى اسمعً -

بعد ولت للٌل وصلت رنـا وعفاؾ الى المسجد وعند باب المسجد خلعت رنـا نعلٌها 

 ما ٌجذبها للخلؾ شًء أنودخلت المسجد بٌنما عفاؾ تشعر بثمل ؾ جسدها وتشعر 

 بموة خلعت عفاؾ نعلٌها ودخلت اإلحساسوٌمنعها من دخول المسجد لاومت ذلن 

 الحلمة ي حتى وصلت الى حلمه الدرس وجلست ؾبطٌبة وخطوات ثمٌلةالمسجد بمدم 

 تلمى علٌهم درس الٌوم كانت تسمع وال تسمع التً األختمثمله الجفون تستمع الى 

 إالولم تشعر بنفسها  برأسها ٌتخبط وصداع فظٌع ٌمسن رأسهاكانت تشعر بان 

 .ؼلبها النوموق و

 أمامها تضع التً ومعها والدتها منزلها صالة ي ذلن الولت كانت راندا تجلس ؾفً

 الخضروات تموم بتمطٌعها وتجهٌزها للطبخ استعدادا أنواع إحدىطبك كبٌر به 

 واألخرى احدهن تلعب األرض الصؽار على أشمابهالصنع طعام الؽداء بٌنما ٌجلس 

 تعرض فضابح التً السخٌفة تتصفح احد المجالت  هً بٌنمااألمتشاهد التلفاز مع 

 من حولها وشاهدت ما تعانٌه الؽرفة أظلمتالمجتمع مع صور تثٌر الؽرابز وفجاءة 

 سعادة يفابتسمت ؾ. حلمه الدرسفًعفاؾ من دخول المسجد وحتى نومها وهى 

 وشمٌمتٌها أمها عادت الموجودات من حولها فنظرت راندا الى أٌضاؼامرة وفجاءة 

فعادت بهدوء تتصفح .  حاله فٌما ٌفعلهي ال فوجدت كل ؾأملترى هل الحظوا شٌبا 

 .شٌطانً ناري سعادة وعٌناها تبرق ببرٌك أٌما سعٌدة وهى السخٌفةمجالتها 



........................ 

 

مع لرب الؽروب وحلول موعد صاله المؽرب أنهت المعلمة الدرس وتوجهت 

الطالبات للوضوء استعدادا ألداء صالة المؽرب فٌما هرولت رنا التً كانت تجلس 

 فً الجهة الممابلة لعفاؾ الً صدٌمتها لتولظها من نومها وهً تمول 

  ٌا عفاؾاصحً عفاؾ -

 إٌهدة انا نمت وال -

  البٌتيمنا لولتلن لو تعبانه خلٌن ؾ،  نومه ٌا شٌخهسابــــــــع ي ؾروحتً دا انتى -

 بنفسً وهللا وال حسٌت -

  الشٌخه منال شافتن ومرضٌتش تخلى حد ٌصحٌكى-

  هً تمول ومع انتهاء جمله رنــا كانت الشٌخه منال تجلس بجانب عفاؾ

  تعبانه وال حاجهحبٌبتً خٌر ٌا عفاؾ مالن ٌا -

  اإلحراج لمة يعفاؾ وهى ؾأجابتها 

 ي منمتش كوٌس ومعرفش ازاى روحت ؾأمبارحبس .. وهللا ٌا شٌخه منال أسفه -

 كدهالنوم 

عشان  لكن، كان هاٌبمى لٌا معاها كالم تانىن لو واحده ؼٌرحبٌبتً وال ٌهمن ٌا -

 كده والملتزمات هسامحن المرادى بس بعد المجتهداتعارفه انن من الطالبات أنا 

 . عشان صحتن أنتً مرٌضه متثملٌش على نفسن وتٌجىأولو تعبانه 

هللا خٌرا ٌا شٌخه منا  نا جز-

 لاطعتهم رنا لابلة 

 السالم علٌكم ٌا شٌخه منال.أروحن ٌال ٌا عفاؾ عشان -

خلى بالن منها ٌا رنا ووصلٌها لحد باب .. وعلٌكم السالم ورحمه هللا وبركاته -

 شمتها

  توصٌه ٌا شٌخه منالةمش محتاج، طبعاأكٌد -

صحٌح انه زال للٌال .استندت عفاؾ علً زراع رنا فمازلت تشعر بثمل فً جسدها

فور خروجها من المسجد ولكنه ما زال بها فسارت الهوٌنى علً أن صعدت على 

وفور مشاهدة والدتها لها وهً بهذا الحالة جزعت ولكن .شمتها بمعاونه رنا لها

شكرت والده عفاؾ رنا ودعتها للدخول ولكنها اعتذرت .عفاؾ طمؤنتها بؤنها بخٌر

لها ولبل أن تؽادر أخبرت عفاؾ بؤنها سوؾ تتصل بها فً المساء لتطمبن على 

وما أن أؼلمت والدة عفاؾ الباب حتى هرعت البنتها وجلست بجوارها .صحتها

ولكن عفاؾ تخبرها بؤن لٌس بها شًء سوى بعض اإلرهاق كما .تسؤلها عن ما بها



 فمالت لها والدتها  .أنها لم تؤكل جٌدا فً الصباح ولعل ذلن هو ما أثر علٌها

  لدامناألكلثوانــــى وٌكون .روحً ٌا كده بس -

  تسلمٌلى ٌا ست الكل-

 .وعلى الفور تهب والدتها وتتجه للمطبخ إلعداد بعض الطعام البنتها

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

 ي ؾالمزدحمة الربٌسٌة الشوارع إحدى ي ؾسٌر ذلن الولت تمرٌبا كانت راندا تفً

والنزهة أو الجلوس صدٌماتها سٌبات السلون للخروج  طرٌمها لممابله مجموعه من

 ؼادرت أنومنذ   التً تدخنها من خلؾ أسرتهاةفً احدي الكافٌهات لتدخٌن النارجٌل

الرلم  )) الرسالةوكلما اتصلت بها سمعت تلن  أٌهبٌتها وهى تحاول االتصال ب 

 من الرلم المطلوب ثم معاودة االتصال التؤكدرجاء .بالخدمة طلبته ؼٌر موجود الذي

 مجموعتها  لابلتأنالى  الرسالة من مرة وفى كل مرة تسمع نفس أكثرحاولت ( (

 مرتفع فً عارضة الطرٌك معا ٌضحكون بصوت سارواو صدٌمات السوءمن 

 استمر بهن الممام أن الشباب المتواجد الى أنظار إلٌهنوٌمشون بطرٌمه مثٌرة لٌلفتوا 

فجلسوا به ٌتناولون مشروباتهم وٌدخنون نرجٌلتهم التً ٌخرج . الكافٌهاتإحدى يؾ

وصوت مزاحهم ٌزحم .دخانها محمل بعطور صناعٌة ألنواع متعددة من الفاكهة

 . المكان

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

 مرحها وان كان إلٌها الٌوم كانت عفاؾ لد عادت الى طبٌعتها وعاد هذا مساء يؾ

 التلفاز وان أمام أسرتها أفراد معكانت تجلس .بداخلها شعور مملك تخفٌه عن الجمٌع

  حول السفر وإجراءاته فمال شمٌمها  بدل كانوا ٌتنالشون..كانوا ال ٌتابعونه 

 بطالة لماما وعفاؾ مطلوب بالنسبة كل الى مطلوب منكم عشان جوازات السفر -

صور شخصٌه خلفٌه بٌضاء واستمارة طلب الجواز دى بتخدوها 3 والمومًالرلم 

  هنان وتملوهاتالجوازامن 

 نتصورو ا ٌبمى هروح انا وماما بكرة االستدٌوكدهخالص تمام -

مش عندن صورة من صور الكارنٌهات .جدٌدة ال مش محتاجٌن تتصوروا صور -

 الناديبتاعه 

 لالها ٌوسؾ فؤجابته والدته 

 عندي شٌالها النادي منكم من صور بالٌة اٌوة كل الصور الى -

 واحد فاتح كشن ي طب تمام ٌا امى هاتخدوا صورة واحدة لٌكم ولما نروح بكرة ؾ-

  هو بخلفٌه بٌضاء ونمدمهاٌعملهالدام الجوازات ندٌله الصور 

 التكنلوبٌا بتاعتكم نفعت اهى. كوٌس وهللا-

 (لالتها عفاؾ وهً تضحن) ماما بس ٌا إٌه لوبٌا تكن-



لالها ٌوسؾ ممازحا ) ٌا امى ٌا امى اسمها تكنوبامٌه ودلٌه كمان عشان بحبها-

 (والدته

 (لالها والدهم ممازحا إٌاهم) ٌا كالبأمكم بتترٌموا على -

  ماشى ٌا جبانات منن لٌها-

  بموت فٌكى ٌا امى وهللا-

  الى هطلع ؼلطان لوحدىوأنا المباشر اشتؽل العسكري اٌوووووة جناح المرع -

 عٌونً ضى االثنٌندا انتوا .  ال طبعا-

 أٌه ٌعنى ٌا حاجه وال بره بمٌت وأنا ادة -

  سندنا وظهرنا وللبنا ونور حٌاتناأنت دا . مستحٌل طبعا-

  لاعدٌن ٌا حاجهإحنااحم . احم -

 أتلم بس ٌا واد -

 ساري للحاج مش هاتحتاج حاجه الجواز بتاعن لسه بالنسبة ماشى ٌا حاجه -

  الحمد هلل رب العالمٌن-

 شاء هللا أنٌعنى ، باهلل من كلمه انا جهزت المولؾ من التجنٌدستعٌذ بمى واوأنا -

 اإلجراءاتهاخد ماما وعفاؾ الصبح ونروح نخلص 

  انا بمىأنام ألوم...  على بركه هللا -

  معان ٌا حاجخدنً -

 بالش سهر عشان آبٌه كمان ٌا وأنت.بدري اصحً عشان أنام كمان هموم وأنا -

 (:  انا وماما ؾ صحٌاننعٌنً ومٌطلعش بدري تصحًتعرؾ 

ونص 8 اعملوا حسابكم هاننزل على .اماااااشى ذلونا بمى عشان بتصحون. ماشى -

 الزحمة لبل بدري ونرجع بدريبالكتٌر عشان نروح 

 ٌال تصبحوا على خٌـــر. شاء هللاأن -

 على فراشها استعداد للنوم تتمددوعلى الفور الى ؼرفتها ثم توجهت عفاؾ لالتها 

ولكنها لم  أمسلبل النوم مثلما فعلت أ  لم تتوضأنهاة على الفراش د وهى ممدوتتذكر

 تمرٌبا ساعةبعد مرور  ولكن.نوم عمٌك ي جسدها لتذهب ؾفؤرختتستطع المٌام 

 ة الشٌطانٌــــةعلى نوم عفاؾ نرى بجوارها الدمٌــ

 على صدرها وظهرها بتوهج ساطع التًتوهج الطالسم ولد توهجت عٌناها كما 

 أن ونرى الطلسم ٌتوهج نترتدي شٌبا ال وكؤنها ة شفاؾة مالبس الدمًكما أصبحت

 الناري من تحت الطلسم وٌظهر الكٌان أمواجههنان بحر من النٌران تتالطم 

 وٌتشكل الى شكل لرٌبا الى حد ما من التشرٌح الؽرفة منتصؾ ي ؾفجاءه الهالمً

 تحدد نارٌة منطمه إال وجهه ي مالمحه تماما وال ٌظهر ؾتختفً وان كانت اإلنسانً

 .مالمح العٌنان

 ٌتمدد جسد عفاؾ وأمامه الفراش تماما أمام حتى ٌمؾ الناريٌمترب ذلن الكابن 



 الى  التبدلينابما وان بدبت مالمح وجهها ؾ

 االبتسااااااااااام#

وفً تلن اللحظة كانت راندا تتابع بل تشاهد البث الحً الذي ٌنمله لها خادمها 

 .تبتسم ابتسامه جمٌلهالمسلط على عفاؾ التً كانت فً تلن اللحظة 

 وسط مساحه خضراء ي تمؾ ؾأنها ترى فٌما ٌرى النابم اللحظة تلن تبتسم ألنها فً

 ومن خلفها بٌت جمٌل كما وعطره الرابحة المنظر رابعة أزهاركبٌرة تنمو فٌها 

 درجات 10 مكون من صخري تنحدر درجات سلم أمامهاومن   خٌالهايتمنته ؾ

  الناعماألخضر بالعشب الخضراء ٌشمها ممر ممهد المساحة السلم تمتد أمامومن 

 تنكسر علٌه موجات رماله بٌضاء ناعمة شاطا علً رمال الممر والخضرة ٌنتهً

 وتناؼم جمٌل وبصوت رابع ٌرٌح بطًء تبدو مٌاهه وكؤنها شفافة رلرالة فًبحر 

ٌمترب من عفاؾ العشبً  الممر أولظهر شاب على ومن العدم وفجاءة  األعصاب

تولؾ الشاب  المفرطة وكلما الترب من عفاؾ ظهرت لها وسامته بهدوء ورزانة

  استحٌاءي عٌناها ؾفؤنزلت ونظر لها علً مسافة لرٌبة منها

 فمال لها

 احبــــــن

 جال  ختدافعت الدماء الى وجنتٌها فؤصبحت كتفاحتٌن فً تمام النضجؾ

 أخرى مرة الكلمة فؤعاد

 احبـــــــــن#

 فتمدم الشاب خطوه واحده ثم لال .فشعرت بنٌران خجلها تكاد تحرلها

 ي بتتزوجً أنفهل تمبلن ٌمظتً  وأحالمً وفتات أمٌرتً عفاؾ انتى -

ال ترد وال تنطك وٌكاد الدم ٌخرج من  تنظر لألرض فً حٌاء وعفاؾكانت 

 خطوه أخري وهو ٌمول الشاب  فٌتمدم وجنتٌها من فرط خجلها

 .واللحظة التو ي ما تطلبٌن ؾٌؤتٌنوٌكون العالم كله ملن ٌمٌنن . تزوجٌنً -

كان ٌتحدث بصوت ٌجعل للبها ٌدق دلات متسارعة متتالٌة حتى ظنت أنه سوؾ 

 ولكنها .لم تجبه ٌمفز خارجا من لفصها الصدري لٌحتضن دلن الشاب الوسٌم ولكنها

ترفع ٌداها تمدم منها خطوه بخطوه تجد نفسها والشاب يببطء لتنظر إلٌه ترفع عٌناها 

ولكن كلما تمدم الشاب تؽٌرت معالم . لٌحتوٌها بٌن ٌدٌهإلٌه تمهٌدا لتمدمها أمامها

 الشاب أصبح هذا عندما رأت ٌشع منه النٌران بشعومالمح وجهه تؽٌر الى شكل 

  واحده منهاخطوه مسافةعلى 

 باهلل من ستعٌذوهى تردد ا.ولامت فزعه من نومها  مرة واحدهاسحبت عفاؾ ٌده

 .باهلل من الشٌطان الرجٌماستعٌذ الشٌطان الرجٌم 

 كل ما ٌحدث الى رأت التً  الى راندابالنسبة المشاهدة وتولؾ البثهنا انتهت 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D9%85?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%83?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%83?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%83?epa=HASHTAG


 سعٌدة مبتسمةفتمددت بداخل فراشها وهى  الشٌطانً الجهنمً البث ن ذليعفاؾ ؾ

  بانتصارهامنتشٌة

 فاؾع ا عدوتهإٌذاء فً

  نوم عمٌكيوذهبت ؾفتمددت فً فراشها 

 

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

 

وعندما  أسرتها تصرخ فلم ٌشعر بها احد من أنفمامت تلن المرة دون   عفاؾإما

 تنام كؤنهاوبها حر شدٌد   جوها لاتم ولابضالؽرفة أنتنبهت لما حولها شعرت 

 وتوجهت الى شبان ؼرفتها بسرعةفمامت من على فراشها  األفرانداخل احد 

 لكن لم  الحمام هدوء وتوجهت الىيوخرجت من ؼرفتها ؾ همصراعً يوفتحته عل

 االوضوء وعندم ي الحوض وبدبت ؾأماموولفت  تؽلك الباب خلفها مثل كل مرة

 لصالةانتهت من وضوبها خرجت من الحمام وهى تموم بتجفٌؾ جسدها ثم توجهت 

 .راءة الكي وبدبت ؾؼرفتها احد المصاحؾ الموجودة بها ودخلت وأخذتالمنزل 

أما الدمٌة التً لم تالحظها عفاؾ إذ اختفت تحت الؽطاء فمد خؾ توهجها الً أن 

تالشً تماما وعادت مالبسها تظهر من جدٌد وخٌط دخانً رفٌع ٌخرج منها 

 .عندها عادت الؽرفة الً درجه حرارتها الطبٌعٌة .وٌتالشً خارج حدود النافذة

فتذهب .تستمر عفاؾ فً المراءة فً المصحؾ الشرٌؾ الً أن ٌؽلبها سلطان النوم

 .معه الً عالمه والً جوار رأسها تركت عن ؼٌر عمد المصحؾ مفتوح

 

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

 

 التالً صباح الٌوم ة من السابعفً

وخرجت من ؼرفتها وتوجهت الى الحمام وبعد   والده عفاؾ من نومهااستٌمظت 

 ؾبعد مرور نصو. زوجها للذهاب الى عملهوأٌمظتخروجها عادت الى ؼرفتها 

 فمال  كان والد عفاؾ على باب المنزل ٌستعد للخروج للذهاب الى عملهساعة

 لزوجته لبل أن ٌؽادر المنزل 

 هكون خدت كلمونًولما تٌجوا نزلٌن  عشان تلحموا ٌومكم  ٌا حاجهي صحٌهم بك-

 هللا رعاٌة ي ٌال اسٌبكم بمى ؾ. مصلحه الجوازاتي ؾموها لابلن من الشؽل إذن

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81?epa=HASHTAG


 وأمنه

 وٌضع أمرن وٌسٌر لن األبواب وشن كل يربنا ٌفتح ؾ. هللا ٌا حاجرعاٌة يؾ-

  رزلني ؾالبركة

 أمٌن اللهم -

لالها وؼادر المنزل مؽلما بابه خلفه،فتسرع األم وتدخل ؼرفه ابنتها فتجدها نابمة 

 بالمصحؾ وتؽلمه وتمبله وتضعه األمتمسن .والمصحؾ علً الوسادة لً جوارها

 .فراش وتولظ عفاؾالمجاور للعلى الكمود 

 وتنظر إلٌها وهً تمول .التً تستفٌك سرٌعا

  صباح الفل ٌا ست الكل-

 تتوضى وتصلى الصبح عشان كلنا تلحمً عشان لومًٌال .للبً ٌا ورد صباح ال-

  نومه محدش فٌنا لام للفجر10روحنا ؾ 

 ( فراشهاتمولها وهً تؽادر) حاضر ٌا امى -

 مرة أول البٌه اخوكى اصحً ٌال على ما -

 تضحن عفاؾ وهً تمول 

  دلاٌك5 دلاٌك بس 5اٌوة وٌمولن . اٌوة -

 تضحن األم وتتوجه لؽرفه أبنها لتولظه 

 ٌوســـــــؾ. ٌوسؾ-

 صاحً اهو صاحً اٌوة ٌا ماما -

 حبٌبً طب ٌال لوم ٌا -

  دلاٌك بس5حاضر ٌا ماما  حاضر -

 ابنًلوم بمى ٌا .  دول عرفاهمساعة دلاٌك بتوع كل ٌوم الى بٌمعدوا 5 اٌوة ال -

 صحٌنً  تخرجً الحمام ولما ادخلً طب -

  لوم بمىحبٌبً دخلت ٌا -

 أفوق عفاؾ على ما صحً طب -

  صحٌتها ودخلت الحمام-

  صحٌنىابمًطب كوٌس اووووووى لما تخرج بمى : ٌوسؾ منتصرا 

 كدهكنت عارفه انن هتمول :  ضاحكه األم

 خرج الشوٌه دول على ما تأنام سبٌنً خالص بمى -

تضحن والدته وتتركه وتتوجه للمطبخ إلعداد بعض الشطابر لٌتناولوها لبل 

 .خروجهم

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



 

 وٌتوجهون للنزول من البٌت ووالدتهمٌستٌمظ ٌوسؾ وٌرتدى مالبسه وكذلن عفاؾ 

 إفطارهم تناولوا أنبعد 

وهنان ٌجدون والدهم فً انتظارهم بعد أن اخذ إذنا .الى مصلحه الجوازاتمتوجهٌن 

فٌتوجه األب عابدا الً عمله .ٌنهون سرٌعا اإلجراءات.باالنصراؾ لمده ساعتٌن

وكذلن ٌوسؾ فٌما تعود عفاؾ ووالدتها الً منزلهم بعد مرورهم بالسوق لشراء 

ٌمضً الٌوم طبٌعٌا دون أى منؽصات .بعض المستلزمات للبٌت من خضر وفاكهة

ووضعت عفاؾ رأسها .او حوادث ؼرٌبة كل شًء هادئ حتى حان موعد النوم

على وسادتها وؼابت فً عالم األحالم هنا بدأت تري حلمها مرة أخرى وبنفس 

 الشاب    ..... التفاصٌل البٌت األزهار الخضرة والرمال البحر و

  المرة ذادت تفصٌله واحدهفً تلن انه إال

 ترى أن المرة عندما شاهدت عفاؾ وجه الشاب ٌتؽٌر مثل كل مرة لم تنتظر هذه

البٌت الذي خلفها  الى  هرولت ولم تمد ٌدها فمطفً المرة السابمة مالمحه كما حدث 

طرق هادئ ولكنها سمعت الشاب ٌطرق الباب .بابه خلفها ودلفت إلٌه وأؼلمت

أصبح ٌطرق الباب بشده وعنؾ وهو ٌردد جمله . وعندما لم تستجب له وتفتح الباب

 . واحده

 وفى عنؾ شدٌد

 ي لــــــــــينتـــــأ... عفـــــاؾ 

 ي لــــــــــــــينتــــــأ

 يلـــــــــــــــــــــــــ 

ٌا عفاااااااااااااااااااؾ 

 

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

 

هبت عفاؾ من نومها فزعة ترتجؾ ٌؽرق جسدها من شعر رأسها وحتى باطن 

بداخلها هلع كبٌر،حتى الصرخة لم تموى علً .لدمها فً بحر من العرق

ألجمها رعبها مما رأته فً حلمها،جسدا ٌرتعد كؤنها تنام عارٌة فً تلج .أخراجها

فلم تجد سوى دمٌتها،فؤمسكتها .تتلفت حول نفسها وتنظر ٌمٌنا وٌسارا.سٌبٌرٌا

ؼادرت فراشها .وبعد أن هدأ روعها للٌال.واحتضنتها بموه تتلمس من أالمان

تتؤمل وجهها الؽارق فً العرق  المرآةوؼرفتها وتوجهت للحمام وهنان ولفت أمام 

هنا تذكرت أنها .فتحت صنبور الماء.وشعرها المبتل المتناثر على جانبً وجهها



وعلً .مازالت تحتضن دمٌتها،فوضعتها جانبا،وأخذت تؽمر وجهها بالماء البارد

الرؼم منها كانت من خوفها تردد آٌات المران الكرٌم بداخلها حتى تهدأ، ثم أخذت 

فً الوضوء وفور انتهاءها أمسكت بمنشفتها وجففت نفسها وخرج ناسٌة دمٌتها 

 .بالداخل وعادت لؽرفتها وتناولت كتاب هللا تمرأ فٌه حتى ٌحٌن موعد صالة الفجر

هنا أنتهً البث الشٌطانً الذي أصبحت راندا معتادة علٌة تشاهد فٌه بسعادة ؼامرة 

وما أن أنتهً البث إال وتعاظمت سعادة وفرحة .كل ما ٌحدث من سوء لعفاؾ

تمددت بجسدها على . مع كل معاناة تعانٌها صدٌمتها أو عدوتها عفاؾوابتسامة راندا

الفراش تنظر لسمؾ ؼرفتها وعملها ٌفكر فً احتماالت كثٌرة وكلها تسعدها الن كل 

 .موت أو جنون عفاؾ.االحتماالت التً تفكر فٌها نهاٌتها

 ظلت تفكر إلً أن ؼلبها النعاس وؼرلت فً سرادٌبه  

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

ظلت عفاؾ تمرأ المران حتى رفع المإذن أذان الفجر فمامت وصلت مع والدتها 

 .الفجر ثم عادت للنوم من جدٌد

وفً صباح الٌوم التالً استٌمظت وفً عملها ألؾ سإال ما الذي ٌحدث لها ولماذا 

كٌؾ أشعر أن .ٌحدث لها ولما هذا الكابوس ولماذا ٌصر علً أن ٌتوالً وٌتكرر

تتساءل وعملها ال ٌجد إجابات لتلن األسبلة . حمٌمً له ملمس و رابحة وانه والع

 .   فهً ال تعرؾ شٌبا عن عالم الجن والسحر والسحرة وال عن خباٌا تلن العوالم

اعتدلت على فراشها وجلست علٌه نصؾ جلسه .باأللماستٌمظت وجسدها ٌعج 

 مستندة بظهرها على ظهر الفراش

 فجاءه ثم تركتها لوهلة واحتضنتها فؤمسكتهانظرت بجانبها فوجدت دمٌتها بجوارها 

ت ولالت أثم هد. ولم تحضرها معها الحماميؾباألمس  تركتها أنها تتذكروهى 

 .ي جوارإلى فؤعادتها الحمام ي وجدتها ؾي هً منلنفسها لعل والدت

 إلى وتوجهت ؼرفتها ولامت من فراشها تترنح ثم ؼادرت أخرى مرة فؤمسكتها

 أمها وبادرتها لابلة  منزلها حٌث تجلس صالة

 صباح الخٌر ٌا ماما-

 ؟ تعبانهلسه.حبٌبتًمالن ٌا (ثم الحظت إعٌابها) صباح النور ٌا عٌن ماما-

  مرهمه عشان نمت كتٌرتاللٌنً بس مفٌش ٌا ماما منا زى الفل اهو بس -

 احضرلن الفطارحبٌبتً،  سالمه علٌكى ٌا ألؾ -

  لٌاشساندوٌتملٌش نفس دلولتى شوٌه وهموم اعمل ...  ٌا امى أٌدن تسلم -

 ضحكت والدتها وهً تمول 



 (: ونتؽدى سواوصلوا  لصدت شوٌه وابوكى واخوكى ي-

  كام ؟؟؟الساعة هً اده -

 حبٌبتًونص ٌا 2 الساعة -

 وسبتٌنى ناٌمه لٌه كل ده ٌا ماما...  نمت كل ده أنا ٌا -

 (:  دلاٌك بس شكلن اتعدٌتى منه5 صحٌتن كذا مرة وكل مرة تمولٌلى زى اخوكى -

 تضحن عفاؾ وهً تمول 

 جنبً العروسة جبتٌلى إلىصحٌح ٌا ماما هو انتى ... وال حسٌت بكل دة -

 ؟؟؟ وال شوفتها وال جٌت جنبها إٌه عروسه -

 تعجبت عفاؾ من ذلن ووجدت نفسها تمول بصوت مسموع 

 ؼرٌبة -

 إٌه؟فٌه  ...بنتً الشٌطان ٌا إال ما ؼرٌب -

  على السرٌرجنبً صحٌت لمٌتها ي بتوضوأنا الحمام ي ؾأمبارح سبتها أنا أصل -

 تضحن والدتها وتمول 

  تاللى اخوكى ٌوسؾ لماها خدها وحطهالن-

  ٌمكن بردة-

 شتى المواضٌع بٌنما ي الحدٌث ؾأطراؾ ٌتجاذبون وأمها بعدها عفاؾ أخذت

 ٌجهزون طعام الؽداء

 

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

بعد صالة العشاء ارتفع رنٌن هاتؾ عفاؾ وكانت المتصلة رنا التً ما أن سمعت 

 بلةصوت عفاؾ حتى بادرتها لا

 ه؟  النهاردإٌه أخبارن ٌا فوفتى أزٌن -

  تمام وهللا شًء الحمدهلل على كل -

 ؟ وال الكشفتً روحتً.أوى كان شكلن تعبانه أمبارح انتى -

  عنن برحمته  شفان هللا وعفا-

  هللا خٌرا ٌا ربجزآن -

  مش هاتمدري  ٌعنى هتروحى الدرس بكرة وال-

  شاء هللاأن أكٌد -

  الرحمنبؤذن ما انزل من البٌت بكرة أول ي خالص هتصل بٌن-

  شاء هللا تعالىأن -



  هللارعاٌة ي اسٌبن بمى ؾ-

  هللارعاٌة ي ؾ-

  البرامجإحدى لمتابعه أهلها عفاؾ الخط مع رنا ثم توجهت للجلوس مع أؼلمت

 

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

 فً نفس التولٌت 

كانت راندا تؽادر منزلها لتبدأ سهرتها مع صدٌمات السوء كما هً عادتها رؼم أن 

الولت شبه متؤخر لمن هً فً مثل عمرها ولكن حٌث ال رلٌب وال حسٌب فؤنها 

كانت تهبط الدرج وهً تمسن بهاتفها تحاول للمرة األلؾ االتصال بـ .تفعل ما ترٌد

 طلبته ؼٌر موجود الذيالهاتؾ أن ))أٌة ولكن فً كل مرة تجٌبها نفس الرسالة 

ولكنها تعٌد االتصال ((أخرى من الرلم ثم محاوله االتصال مرة التؤكد رجاء بالخدمة

خرجت من منزلها وسارت حتى وصلت إلً الطرٌك .علً أمل أن تجٌبها

ولكن لبل أن تعبر لمحت بطرؾ عٌناها أٌة وهً تسٌر على .الربٌسً،وهمت بعبوره

فنظرت لها بتركٌز لتتؤكد من أنها هً وعندما أصبحت على ٌمٌن من .الجانب األخر

شخصٌتها أخذت تهتؾ باسمها بصوت عالً حتى تنبهت لها أٌة ونظرت لها 

فإذا بـ أٌة تنظر لها بؽضب وهً تنهرها .وتولفت عن السٌر إلً أن أصبحت أمامها

 اعتذرت لها راندا وهً تمول  .علً ندابها علٌها باسمها بصوت علً وسط الطرٌك

حاول اتصل بن من ٌومٌن وكل ما ،أنا بما صدلت شوفتنأنا  بس أسفه بجد أنا -

 اتصل ٌمولى الرلم ؼلط

  عارفه.اٌوة.  اٌوة-

 ؟ عارفه-

 تجٌبها أٌة بحده رؼم صوتها الخفٌض 

 لة انن بتتصلى بٌا  الموباٌل وبٌوصلنى رساي عمالها ؾأنادى خدمه . اٌوووة عارفه-

 ؟؟ طب ومتصلتٌش بٌا لٌه-

 هنا تجٌبها أٌة ببرود وؼطرسة بل وتشعر من حروفها احتمار وهً تمول 

 ابمً أفضى أنا لما لنلولت.،ؼٌرن  حاجه بعملهاألؾ عندي أنا. فضٌالنأناوهو -

 أكلمن

 تنظر لها راندا بتعجب وهً تمول 

 أٌه؟؟؟ لٌه ٌا كده علٌا بترديانتى -

  تجٌبها بنفس الطرٌمة ولكن أضافت لها الحدة وهً تمول



  انن بتتصلى بٌارسالة 400 ٌومٌن ٌجٌلى فوق ال يعشان مش معمول ؾ-

 تطؤطا راندا رأسها وتجٌبها بخنوع 

 مهمة عشان حاجه ن كنت بتصل بأنامهو  -

 وال . نومهاي الخادم بمى بٌظهر لعفاؾ ؾ؟أن.! ٌا ترىالمهمة الحاجة هً بمى وإٌه -

 بٌحصل إلى بتشوفً جابت مفعولها مع عفاؾ وال انن الطرٌمة أنانه كلمها وال 

 وال آٌة المهم ٌا هانم .لحظه بلحظه

كانت الصدمة كبٌرة على راندا حتى أن عٌناها اتسعتا وتدلً فكها للحظات لبل أن 

 تمول 

  كل ده منٌنيانتى عرفت-

 تنظر لها أٌة وتبتسم ابتسامة ؼامضة لبل أن تمول وهً تضؽط على حروؾ كلماتها 

  انتى كمان متعرفٌهوشإلى اعرؾ كل حاجه واعرؾ أنا كده لولتلن لبل أنا-

 شعرت راندا بالخوؾ ٌدب داخلها حتً لتشعر أن حروؾ كلماتها ترتعد 

 اٌوة،اٌوة لولتٌلً لبل كده بس مكنتش متخٌله ابدا أنه للدرجة دى -

 ابتسمت أٌة بجانب فمها فً استهزاء ولالت 

  فاهمـــــــه(ثم بحده) فٌهاألً مرة هسمحلن تسأخر ودى . ٌبمى متسبلٌش تانى-

 تملن الذعر من للب راندا فؤجابت 

 أسفه أناحاضر ،حاضر - 

 عشان دلاٌك وهٌسٌبوكى وٌمشوا، صحباتن الوسخٌنتلحمً عشان امشً ٌال بمى -

 ( لهاأٌهولم تكمل راندا سإالها فلم ٌبرد بعد تحذٌر ).....  ادددده انتــــ -

 بٌا لو حصل اى حاجه هتاللٌنى معاكى من تتصلً ،أوعى مرة همولهالنوألخر -

  فاهمـــهتتصلًؼٌر ما 

فاهمه حاضر ،مههفا-

ظلت راندا جامدة فً مكانها .انصرفت أٌة بعد أن نظرت لها نظره من اعلً ألسفل

هنا خرجت من ذهولها .إلً أن اختفت أٌة عن ناظرها فً أحد الشوارع الجانبٌة

تتصل بواحدة . وتحركت سرٌعا لتلحك بصدٌمات السوء لبل أن ٌنصرفوا وٌتركوها

 منهن حتى تخبرها بمدومها فال ٌنصرفوا  

  دلاٌك وهكون عندكمأنا تتحركوا من مكانكم أوعوا -

  عشان كنا هنسٌبن ونمشىبسرعة طب -

 بسرعة شله مزز لاعدٌن بٌظبطوا معانا نظرات ومالؼٌه تعالى ي عشان ؾأنجزى -



 عشان نظبط ونخرج نتفسح

 ي ماشى ٌا واطٌه منن لٌها على هللا ما ٌطلعوش مزز وٌطلعوا جثث هدٌكى بلى ؾ-

 رجلً

 سالم... ٌال أنجزى ، نمع على جثث بردةإننا تعرفًانتى -

 سالم -

 تنهً المكالمة وتسرع من خطاها حتى تلحك الضٌاع مبكرا 

 

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

مضى الولت سرٌعا بٌن جلسة أسرٌة ٌرفرؾ علٌها الود وتحضٌر .فً بٌت عفاؾ

كل هذا وعٌون والده عفاؾ تتطلع إلٌها بٌن .طعام وتناوله ومتابعة للتلفاز وما ٌمدمه

وفً ؼرفتها .وتفرق الجمٌع كال لؽرفته فمد حان موعد النوم.الحٌن واألخر للما علٌها

كانت عفاؾ بداخلها خوؾ من النوم،تخاؾ أن ٌتكرر كابوسها وٌنؽص علٌها سباتها 

ولكن النوم ؼلبها وأسبلت جفونها ومر بعض الولت فً هدوء ولبٌل منتصؾ اللٌل 

تلن .بساعة أو الل للٌال بدأ كابوسها مرة أخرى ولكن تلن المرة كان مختلفا للٌال

المرة لم ٌبدأ من الحدٌمة الؽناء بل وجدت عفاؾ نفسها  تلن المرة من حٌث انتهت 

وجدت نفسها داخل البٌت تلتصك بظهرها الً الباب تمنع الدخول .فً المرة السابمة

ثم فاجؤتها طرلات جعلتها .منه وعلى وجهها أمارات الرعب والفزع الشدٌد

ولكن تلن المرة كانت طرلات هادبة رلٌمة مصحوبة بصوت هادئ ورلٌك .تنتفض

 ٌتحدث بنعومة وهدوء وهو ٌمول لها 

 عفاؾ ٌاافتحً الباب  . عفاؾ-

الصوت الهادئ العذب والطرلات الرلٌمة جعلت الخوؾ والملك بداخلها ٌمالن ولكن 

 ؟ منىإٌه مٌن و عاوز أنت .ال مش هفتح- مازل حذرها مستٌمظا لذلن لالت  

  واحد بٌحبن ٌا عفاؾأنا -

 !!!ه ما شوفتن لبل كدعمري أزاي وأنابتحبنى -

 أمبارح وأول أمبارح وحتى لما لربت منن .ه عارؾ انن مشوفتنٌش لبل كدأنا -

 تشوفٌنًمدتٌش نفسن فرصه 

  حبنه ومش عاوز.أشوفن هومش عاوز-

  ما شوفتنأول من أوىبحبن ،  بحبنأنا دا . بسه ٌا عفاؾ لٌه كده لٌه كد-

 ن ؟؟ بأتخٌلت حتى ما عمري حتى وأنا شوفتنى فٌن -

  بحبن وعاوزنأنى مش مهم شوفتن فٌن المهم -

  عاوزنى ؟؟؟إٌه ٌعنى -



  الباب ٌا عفاؾ عشان نعرؾ نتكلم سواافتحًطب -

  ال مش هفتح-

  بدأ الصوت ٌحمل بعض من الحدة وهو ٌمول

  وأدخل بالموة  بدل ما اكسر الباببرضان افتحً . ٌا عفاؾافتحً-

 تنفعل عفاؾ وتتحدث بصوت صارخ وهً تمول 

 مش هفتح فاهم مــــــــــــش هفتـــــــح-

 . جبتٌه لنفسنلً ٌبمى انتى ال-

 أن هنان من ٌدفع الباب بجسده دفعات لوٌه تعرؾ عفاؾ أن تشعر عفاؾ فجاءه

 ٌنكسر الباب وتندفع عفاؾ بجسدها األخرىدفعه تلو .أمامها طوٌالالباب لن ٌصمد 

 إلىٌدخل الشاب من الباب بهدوء شدٌد وٌتوجه .األرض وتسمط على األمام إلى

 ٌرفع طفله كؤنه شدٌدةوٌرفعها بكلتى ٌدٌه ببساطه  األرض على المستلمٌةعفاؾ 

 يكانت عٌناها معلمه على وجهه تتفرس ؾ. إلٌه تنظر أمامه والفةتنتصب .صؽٌرة

 وان كانت الوسامة من رعلى لد كان مالمحه بٌنما ٌداه ممسكه بمعصمٌها بموة

 نتٌجة أنها أم بشرته طبٌعة هً كانت تلن أن ال تعلم شدٌدةبشرته تتشرب بحمرة 

 .انفعاله

وظنته عٌبا  طولٌا مشمولةوان كانت عٌنٌه لم تشن ولو للحظه فً أنه بشري مثلها 

 جلدها ٌحترق من أن بمعصمٌها حرارتها عالٌه تكاد تشعر الممسكةوٌدٌه خلك به 

هً وأن كان صوتها لم ٌتحدث حتى استعادت روحها وتحدثت . اثر لبضته علٌه

 ممتلبا بالخوؾ 

 إٌه عاوز منى أنت -

 تحدث الشاب بهدوء تام ولال

  عاوزن انتى ٌا عفاؾ-

 مش عوزاااااااااان مش عوزاااااااااااان وأنا -

 هنا ظهر الؽضب علً الشاب ولال بصوت حاد

  مش بمزاجن ٌا عفاؾ مش بمزاجن-

ما أنت إٌه وزان مش عوزاااااااااااان عـبمولن مش . بمزاجً مش إٌه ٌعنى -

 بتفهمش

 فاهمه ــــــــــا هاتبمى لٌا ٌا عفاؾ هاتبمى لً-

هنا اشتد ضؽط ٌدٌه علً معصمٌها مما جعلها تؤن من األلم وتنظر إلً وجهه فتجد 

فلم تتمالن نفسها بخاصة بعد أن شعرت أن .أن ٌتبدل كثٌرا وٌزداد احتمانا وحمره



جلد ٌدٌها ٌكاد ٌحترق من فرط حرارة ٌده فؤطلمت لحنجرتها العنان وصرخت 

أختفً كل شًء فجاءه ووجدت نفسها تموم من سباتها متهدجة األنفاس .صرخة عالٌة

تتالحك أنفاسها بسرعة رهٌبة وللبها ٌنبض نبضات متالحمة كؤنه فً سباق 

 . ؼٌر لادرة على النطك.ٌؽمرها العرق كلٌا.للعدو

 جسدها المدرة على أت للٌال واستعادده أن إلى دلابك للٌله الوضعٌة على تلن تظل

وكان أول ما فعلته أن نطك لسانها بؤن استعاذت باهلل من الشٌطان الرجٌم .الحركة

وفجؤة تولؾ ٌدها عن .مرات عده متتالٌة وهى ترفع ٌدها وتمسح وجهها بٌدها

هنا انتصب شعر رأسها رعبا وفزعا فؤمام عٌناها شاهدت ٌدها .المسح،وتبعدها للٌال

احمرار شدٌد كؤن هنان .احمرار شدٌد فً كال من معصمٌها.محترلة من المعصم

ذلن .فٌتضخم خوفها.لربت ٌدها أكثر لتشاهد بوضوح. شًء التؾ حول معصمٌها

م  الحلي ٌد الشاب ؾأثار أنها.حول ٌدٌهاتلتؾ  أصابعشكل علً  الحرق ألنها رأت أن

 نفس المكان الذي كان ٌمسكها منه .بكل تؤكٌد

  كٌؾ؟؟ الوالعي ؾحلم أثارهفكٌؾ ٌترن . مستحٌل هذا حلم حلـــــــــــم، مستحٌل

انطلمت صرخاتها تشك صمت اللٌل هنا لم تتحمل أكثر من ذلن و

 

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

ضحكت بهستٌرٌة وبصوت .من انطالق صرخات عفاؾ انطلمت ضحكات راندا

مسموع حتى أن شمٌمتها الصؽرى استٌمظت علً صوت ضحكاتها وسؤلتها عن سر 

الخاص بها  (الالب توب )فاعتذرت لها وهً تشٌر إلً.ضحكاتها فً مثل هذا الولت

    بلة لا

  كنت بتفرج على مماطع على الٌوتٌوب تهلن من الضحنحبٌبتًمعلش ٌا -

  هتصحى بابا وماما وٌبمى ٌوم مهببهكد .ه صوتن مش كدوطً طب -

  خلصت فرجه خالص وهنامأنا ال متخفٌش -

  على خٌرتصبحً طب كوٌس -

  الخٌرأهل وانتى من -

 (ثم محدثه نفسها)

 . بنت اآلٌة فعالجامدة دى طلعت أٌهدا البت السعادة،  أهل من وأنا-

تنزلك فً فراشها وتتدثر بؽطابها وتؽلك عٌناها لتنام ومازالت االبتسامة تحتل 

 . وجهها

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



 

فً اللحظة التً خرجت فٌها صرخات عفاؾ هرول كل من فً المنزل إلً 

وكان أولهم وصوال هً والدتها التً اعتلت فراشها وضمتها إلٌها .ؼرفتها

ووالدها وشمٌمها .وكذلن فعلت عفاؾ التً وجدت فً صدرها مخبؤ من خوفها.بموه

سالتها .ٌسؤلونها عما الم بها،وهً ال تجٌب سوى بمزٌد من البكاء وجسدها ٌنتفض

 .   والدتها وهً تضمها أكثر فً صدرها وتمسح بٌدها على رأسها

 حبٌبتًنفس الحلم بردة ٌا ؟  لٌهه كدوصرختً إٌه ي ؾ بنتً مالن ٌا-

 مش حلم ٌا ماما مش حلم -

 تعجبت والدتها من جوابها 

 . بسبنتً ٌا إٌه أمال مش حلم ؟؟؟ -

 خرجت عفاؾ من حضن والدتها ثم رفعت ذراعٌها أمام وجه والدتها وهً تمول 

 ي ٌا ماما بصيبص -

 و ولعت علٌها تكانت الصدمة من نصٌب عفاؾ نفسها فما أن رفعت ذراعٌها هنا 

فلم ٌكن هنان شًء أو أثر لحروق فً معصمٌها .عٌناها حتى أتسعتها عن أخرهما 

 لم ٌكن هنان أي اثر تمامااااااا..

 اختفى االحتراق

  الشابأصابعر أثا تاختؾ

اختفت تماماااااااااااا 

 لذلن كان من الطبٌعً إال ترى األم شٌبا فمالت 

 .بنتً ٌا إٌه ابص على -

  هنا حرقي وهللا كان ؾ. ٌا ماما هناحرقي  كان ؾ:عفاؾ وهً تشٌر لمعصمها 

 .ي دا تاللٌه حلم  ٌا للب.أهدى اهدي حبٌبتً -

 لما فوق دىيأ شوفت أنا .حمٌمٌة وهللا مكنش حلم كان .ال ٌا ماما ال : عفاؾ بعصبٌه 

 من الكابوس مكنش حلم صدلونى مكنش حلم

 ٌربت والدها على كتفها وهو ٌمول محاوال تهدبتها 

  لدامن سلمٌه اهــــــــىأٌدن أهدي. كان كابوس حبٌبتًكان كابوس ٌا -

  وهللا وهللامحرولة وهللا ٌا بابا مكنش حلم واٌدى كانت -

 أهدى حبٌبتً ٌا أهدى طب -

 أخرى وتحتوٌها داخل صدرها وهً تمول لزوجها بموة مرة ها والدتهاتحتضن

  هفضل مع عفاؾ النهاردةوأنا خالص ٌا حاج خد ٌوسؾ وادخلوا ناموا -

ٌنظر كل من شمٌمها ووالدها لبعضهما البعض وال ٌجدان ما ٌموالنه فٌؽادران 



 الؽرفة فً صمت فٌما تربت علٌها والدتها وهً تمول 

 جنبن اهو متخفٌش  أنا .أهدى حبٌبتً ٌا أهدى -

 جسد األم تمدد أن تؽفو عٌناها وتذهب فً عالم النوم إلى أكثرابنتها  األم تحتضن 

 علٌها المرءان وهى وتمرأ بالمصحؾ وتؤتى الفراش وتضع علٌها الؽطاء يابنتها ؾ

 ما حدث من إلى ٌنظر الذي ي ذلن الكٌان الدخاناألم ترى رأسها والممسكه بممدمه 

 ٌتالشى وعلى وجهه ابتسامهثم  الؽرفة بعد أن بدأت األم فً تالوة المران خارج 

 ابتسامه

 شٌطانٌه

منتصرة 

 

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

 

فوجدها .  ؼرفتها لالطمبنان علٌهاإلىوتوجه والد عفاؾ   الصباحأشرقبعد ساعات 

ففتحت .زوجته بهدوء وأٌمظ الؽرفة داخل إلىفدخل بهدوء نابمة إلً جوار والدتها 

 أن لها أشار أنبالصمت وخرج بعد ٌشٌر لها بالصمت زوجها فشاهدت األم عٌناها 

  وما هً إال لحظات وكانت تمؾ أمامه خارج الؽرفة وهو ٌسؤلها  تتبعه

 ؟؟؟ دلولتىإٌه عامله هًطمنٌنى -

 ناٌمه نفسًاعمل . ناٌمه جنبها وال ال تشوفنً مفزعه تصحًكذا مرة . الحمدهلل -

  وتكمل نومحضنً يتروح داخله ؾ

  بٌحصلها دةلً الأوى ؼرٌبة -

 هلو فضلت سخنه كد، انا هرلٌها النهاردة. وجسمها سخن تاللٌها خدت عٌن. فعال -

 بلٌل هودٌها للدكتور

  اطمن علٌها كل شوٌهوهبمً أتصل شؽلً هنزل دلولتى على أنا طٌب -

  على هللاأنتتوكل . ماشً-

 السالم علٌكم-

 وعلٌكم السالم-

 أن بعد أمه إلى حٌث تمؾ مباشرة وٌتوجهلحظات وٌظهر ٌوسؾ خارجا من ؼرفته 

 ٌمترب من والدته وهو ٌسؤلها.مؽادرته للمنزلٌسلم على والده لبل 

  دلولتى ٌا ماماإٌه عفاؾ عامله -

 أحسن الحمدهلل -

  الشؽل وهبمى اتصل اطمن علٌها كل شوٌهوأروح هلبس أنا.  الحمدهلل-



  ربنا ٌخلٌكم لبعض ٌا حباٌبى-

  وٌخلٌكم لٌنا ٌا رب العالمٌن-

 تمدد أنعفاؾ وتنام بجوارها وبمجرد ؼرفة  إلى األمٌنصرؾ ٌوسؾ وتدخل 

  بجوارهاأمها أن فتتؤكد تفتح عفاؾ عٌناها ابنتهاجسدها بجوار 

  النوم من جدٌدؼٌاهب ي وتسمط ؾأخرىفتؽمض عٌناها مرة 

 

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

 

رؼم مرور الولت إال أن عفاؾ ظلت ؼارلة فً بحر النوم،ونومها الطوٌل هذا اللك 

أسرتها حتى أن والدها استؤذن من عمله واتخذ طرٌمة عودته للمنزل لكً ٌكون إلً 

وفً طرٌك العودة أتصل هاتفٌا بزوجته لٌطمؤن علً حال عفاؾ .جوار ابنته

فؤخبرته بؤنها مازالت نابمة منذ أن تركها وكؤنها سمطت فً ؼٌبوبة،مما زاد .منها

فطلبت منه أن ٌكون .فاخبرها بؤنه سوؾ ٌكون فً المنزل بعد للٌل.من للك األب

وعلً الرؼم من .بإحضار بعض المستلزمات من دكان العطارة لكً تموم برلٌتها

عدم التناع زوجها بذلن إال انه لم ٌجادلها واخبرها بؤنه سوؾ ٌموم بإحضار ما 

 .طلبت وانهً المكالمة 

ما أن أنهت والده عفاؾ حدٌثها مع زوجها إال وعادت مسرعة إلً ؼرفة 

فوجدتها كما هً نابمة فً فراشها والً جوار رأسها على الوسادة كتاب هللا .ابنتها

وضع ٌدها علً رأس أبنتها تستشعر درجة حرارتها فوجدتها .المصحؾ الشرٌؾ

فؤحكمت الؽطاء حول جسدها ثم جلست على الممعد المجاور .طبٌعٌة إلً حد ما

لفراشها وتناولت المصحؾ الشرٌؾ وأخذت فً لراءة آٌات الذكر الحكٌم بصوت 

فختمت .إلً أن حضر زوجها بعد مرور ما ٌمارب الساعة ومعه ما طلبته منه. هادئ

لراءتها وتناولت منه ما ٌحمله وذهبت به إلً المطبخ وفتحت واحد من األدراج 

وأخرجت منه عده لطع صؽٌرة من الفحم وضعتها علً واحده من شعالت 

ثم استدارت وأفرؼت محتوٌات الكٌس البالستٌكً علً . بعد أن أشعلتهزالبوتاجا

رخام المطبخ وكان الكٌس ٌحتوي على عده أنواع من البخور موزعه فً أكٌاس 

أخذت تفتح األكٌاس الواحد تلو األخر ثم استدارت وأخرجت مبخرة .بٌضاء صؽٌرة

نحاسٌة متوسطة الحجم وأمسكت الفحم الذي أصبح مشتعال بماسن معدنً ولامت 

ولامت بخلطهم معا ثم .بوضعه فً المبخرة وأخذت من كل كٌس حفنة صؽٌرة

أخذت فً وضع ذلن الخلٌط فوق الفحم المشتعل فتصاعدت أبخرة عطرٌة جمٌله 

 . تملا سماء المطبخالرابحة 



خرجت مسرعة وأخذت تطوؾ بؤركان المنزل وكلما لل الدخان دفعت بملٌل من 

. كانت تطوؾ البٌت وهً تردد بعض آٌات المران.الخلٌط الذي بٌدها على الفحم

حتى وصلت إلً حجرة ابنتها فطلبت من زوجها فتح الشبان للٌال حتى ال تختنك 

وما أن فتح الشبان إال ووضعت بعض من خلٌط البخور .ابنتها من كثافة الدخان

 . على الفحم المشتعل لتتصاعد سحابة عطرٌة كثٌفة فً الؽرفة

واستمرت والده عفاؾ فً تبخٌر الؽرفة وتردٌد آٌات الذكر الحكٌم ولت طول حتى 

أن الرإٌة فً الؽرفة أصبحت معدومة وكاد زوجها أن ٌطلب منها أن تكؾ عن 

فرفعت .التبخٌر لوال أنه سمع صوت عفاؾ تتنهد بارتٌاح وكذلن سمعت والدتها

ولكن عفاؾ لم .صوتها أكثر بالمراءة والدعاء وأخذت فً أطالق المزٌد من البخور

تتحرن أو حتى تعتدل فً نومتها أو حتى تفتح عٌونها،فمط ظلت على حالتها التً 

 نوم عمٌــــــــــــك .هً بها

وأصاب والدٌها ببعض الراحة،فبعد انمشاع دخان .شًء واحد فمد الذي تؽٌر

فمد ظهرت على محٌا عفاؾ راحة و .شاهدا وجه ابنتهما وكان لد تؽٌر.البخور

أخذوا .بمة بعد أن كان ٌحمل ارهالا واعٌاءابتسامة وعاد وجهها وكؤن هنان طفلة نا

  . فً النظر الٌها للٌال،ثم انسحبوا من الؽرفة بهدوء واؼلما خلفهما الباب

 

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

لبل أذان العصر بعدة دلابك كانت رنا تتصل هاتفٌا بعفاؾ اتصلت عدة مرات 

متتالٌة بال إجابة فؤصابها الملك فمامت باالتصال علً الهاتؾ األرضً لمنزلها وما 

هً إال ثوان وجاءها صوت والد عفاؾ مجٌبا إٌاها فؤخبرته بما كان من اتصال 

بعفاؾ بال إجابة منا فؤخبرها بؤنها مرٌضة بعض الشًء فؤصابها الجزع  على 

صدٌمتها واستؤذنت والدها أن تمر علٌها لالطمبنان بعد أن تنهى درسها فً المسجد 

 .  فرحب بها والد عفاؾ

 دلابك اتصلت رنــا بعفاؾ كما هى العادة بٌنهم حتى 10لبل صاله العصر ب 

 .تعلمها انا سوؾ تصلى العصر وتمر علٌها

أنهت المكالمة وللبها للك على صدٌمتها،تركت هاتفها ولامت لتصلً فرض العصر 

وبعدها أبدلت مالبسها سرٌعا وتوجهت .وأخذت فً الدعاء لصدٌمتها فً كل سجده

وبعد انتهاءه توجهت مسرعة لبٌت عفاؾ،وحٌن لرعت .لحضور الدرس فً المسجد

الجرس كان والدها ووالدتها وشمٌمها معها فً ؼرفتها ومعهم الطبٌب ٌموم بتولٌع 



وحٌن علً صوت الجرس خرج شمٌمها ٌوسؾ لٌرى من .الكشؾ الطبً علٌها

 .الطارق،وحٌن وحدها رنا رحب بها ودعاها للدخول

وما أن جلست علً أحد المماعد إال وخرج الطبٌب من ؼرفه عفاؾ بصحبه والدها 

 الذى كان ٌسؤل الطبٌب 

 ولولً الحمٌمة .ي خٌر ٌا دكتور طمن-

 اإلطالق اى حاجــــه على ش ٌا حاج بنت حضرتن معدهاحمٌمً.  شاء هللاإن خٌر -

 ؟؟ فٌها دىهً إلى الحالة إٌه طب-

 كتبتلها على فٌتامٌنات وفى حمنه زٌادة، أنا إجهاد أو وهللا ممكن ٌكون ضعؾ عام -

 أحسنهاتخدها دلولتى وان شاء هللا على الصبح تبمى 

  ربنا ٌطمنن ٌا دكتور-

  اطمن علٌهاأٌام 3 وان شاء هللا هعدى علٌها كمان -

  جزان هللا خٌرا-

بعد خروج و  ٌاتى لٌرافك الطٌب حتى باب المنزلالذي ٌوسؾ إلى األبثم ٌشٌر 

.  عفاؾإلى وجود رنــا فٌتمدم للترحٌب بها وٌدعوها للدخول األبالطبٌب ٌالحظ 

على الفراش وعٌناها إلً جوارها تجد والدتها تجلس ؾ عفاؾ ؼرفة إلىتدخل رنــــا 

  فتبادرها رنا  بالدموعملٌبة

 أزٌن ٌا ماما . السالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته-

  وسهالأهال حبٌبتً ٌا أتفضلً . وعلٌكم السالم ورحمه هللا وبركاته-

  دلولتىإٌهعفاؾ عامله ، ٌا ماما  ربنا ٌخلٌن-

ٌجٌب والد عفاؾ 

 أو إرهاق بٌمول مفٌهاش اى حاجه وان دى حاله بنتً الدكتور ٌا سمعتًزى ما -

 إجهاد

ٌدخل ٌوسؾ فً تلن اللحظة لٌخبر والده بؤنة سوؾ ٌذهب إلحضار الدواء من 

الصٌدلٌة ولكن هنان مشكلة صؽٌرة من الذي سوؾ ٌموم بإعطاء الحمنة لعفاؾ 

 هنا تجٌبه رنا .فالصٌدلٌة لٌس بها ممرضة

انا ممكن ادهالها دا لو تسمحولى طبعا ، ال متجبش حد-

 فردت والده عفاؾ بسرعة 

 دا كلكم متربٌٌن مع أختندى ال .  ٌا رناأختندى زى .  نسمحلن دىإٌه -

 ة  التانًبنتًوانتى ،بعض

  فعالالحمٌمة ربنا ٌكرمن ٌا امى دى -

 وما تتؤخرش روح انت ٌا ٌوسؾ : االب



 السالم علٌكم.  مسافه الطرٌك-

 وعلٌكم السالم: الجمٌع 

 

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

كانت راندا فً منزلها تمؾ داخل الشرفة وتحدث شخص ما بصوت خفٌض بلهجة 

 وهً تمول مابعة 

  هتشؽل اسطواناتن علٌهاأنت .ه ٌا واد الكالم دإٌه

- :............................... 

  بلٌلأمبارح لسه عرفان أنا ٌا راااااجل دا -

- :............................... 

 إٌه؟ عاوز أنجز.  مااااااشى ٌا عم المتٌم-

- :...............................  

 أهل ملٌش أنالٌه هو ، ال طبعا مستحٌــــــل اعرؾ اخرج معان النهاردة-

- :...............................  

 الى حو مسملً وبس دا الاألسبوع ي بخرج ٌوم واحد ؾأنا. األخر بص هاجبلن من -

 بٌه

- :...............................  

 ؟بس على شرط.  لو عرفت اخرج بعد بكرة هاكلمن. بطل زن بمى-

- :.............................................  

 هزنه علٌهم ؾ البٌت عشان ٌخرجونى إلىحك الزن . ة تفسحنى فسحه جامد-

 -مااااااشى...

.............:  

وتخبره أن والدتها لادمة وتنهً المكالمة ثم تضحن محدثة راندا تفتعل االرتبان 

 نفسها بصوت خفٌض وهى تمول 

 . شبابرأسه عرفت عدد شعر أنىمٌعرفش ...باٌن علٌه عبٌط الواد دة -

 تخرج من فمها ضحكة رلٌعة منخفضة وهً تموم باالتصال بؤحد األشخاص وما ثم

  أن ٌجٌبها من تتصل به إال وتمول بصوت هامس فٌه دالل كبٌر

 حبٌبً اٌــــوة ٌا -

................- 

  البٌتلعده من اختنمت عشان صاحبتً عند واحده رابحه أنى لولتلهم من شوٌه أنا-

......................- 



  فاتتلً نفس المكان بتاع المرة الي ؾساعة بعد نص لبلنً -

.......- 

 عشان اعرؾ اخرج تانىه  كدسرٌعة بس متاخرنٌش فسحه -

.................- 

  ٌال سالم دلولتى-

ثم تخرج  ( عبٌط تانىوادي ٌال ٌا زبااااٌن )لولهً تؼلك راندا الخط وتضحن وت

من الشرفة وتدخل ؼرفتها وتؤخذ حمٌبة صؽٌرة وتتوجه للخروج من المنزل لممابلة 

 .الشاب التً كانت تحدثه منذ للٌل

 

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

 

ومن .األدوٌة المطلوبة شراء المنزل بعد إلى لد عاد ٌوسؾنفس التولٌت كان ي ؾ

 الحمٌبة من األم أخرجت.  االدوٌهحمٌبة والدته وأعطى حجرة عفاؾ إلىدخل فوره 

  رنـــاإلى وأعطتهم البالستٌكًعلبه الحمن والمحمن 

 فهم الذي.ؾ والد عفاإلىت رنـــا المحمن بالسابل ثم نظرت أعبالتً تناولتهم منها و

للٌل ولت بعد . خلفهم  البابوأؼلمواصطحب ٌوسؾ وؼادروا الحجرة أؾ الرسالة

 . وهى تمول لهاخرجت رنــا من الحجرة وبصحبتها والده عفاؾ

  جزان هللا خٌرا ٌا رنـــا-

  ٌا ماما دى اختىه متمولٌش كد-

  ابداااااامكروه الخٌر ٌوم زفافن وما نشوؾ فٌكى ي نردها ؾ-

 بإذن بكرة اطمن علٌها وتكون اعدي شاء هللا تعالى أن .ا ربنا ٌكرمن ٌا مام-

  خٌر حاليالمولى عز وجل ؾ

  شاء هللا تعالىأن -

 حجرة إلى األمبٌنما تعود ،تؽادر رنـــا منزل عفاؾ وٌؽلك ٌوسؾ خلفها باب المنزل

 . الذكر الحكٌمآٌات المنزل لمرابه صالة يؾمع ٌوسؾ  األبوٌجلس  ابنتها

 

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

 

حًٌ أفراد ت كاملة بساعة منزلها لبل منتصؾ اللٌل إلىتعود راندا فً مساء الٌوم 

أسرتها الذٌن ٌردون التحٌة بؤٌدٌهم دون النظر لها فعٌونهم معلمه بالتلفاز ٌتابعون 

 المطبخ وتحضر إلىثم تتوجه   حجرتها وتبدل مالبسهاهً إلىتدخل .فٌلما كومٌدٌا



بعد . ثم تعود لتجلس مع عابلتها تشاهد التلفاز وهى تتناول طعامها. بعض االطعمه

 ولم لد أخذهم سلطان النوم اسري لدٌةسرتها أفراد أمنتصؾ اللٌل بملٌل كان معظم 

 حجرتها إلى وتوجهت تثاءبت سرعان ما التً الصؽٌرة أختهاٌتبمى معها سوى 

 من نوم الجمٌع ثم تؤكدتانتظرت راندا بعض دلابك حتى ,  راندا لتنامع مالمشتركة

تحدثها بصوت   السوءأصدلاء صدٌماتها من بإحدى هاتفها واتصلت أخرجت

 منخفض حتى ال ٌسمعها احد

 بنتً اٌوة ٌا -

-.........   

  النهاردة خرجت مع الواد العبٌط بتاع السٌنماأنا مش اسكتً -

....................- 

  عشان احكٌلنمتصلة منا اصبري -

.............- 

  اعرؾ احكٌلنخلٌنً اخرسً ٌا جزمه -

..................- 

 ودانى سلٌنترو  خرجت معاه النهاردة و-

 ؟..................:صدٌمتها

 ة فٌها صرٌؾ بمى وكده وطلع من المسبلتًعملً اة -

................- 

 اسطوانات ي ونازل هرى ؾي لاعد مسبلالماعدةطول . ه اة وهللا زى ما بمولن كد-

اة وهللا زى ما .  شربتهملًلوكلون لما كان هٌضٌعلى حجرٌن التفاح ال،لوكلون

 هواااااااة صرٌعة  ؼرامه وبمٌت ي ولعت ؾأنى متؤكدوروح وهو ه بمولن كد

................- 

  صاحبه معاه واظبطن معاهواحد عٌب علٌكى المرة الجاٌه هخلٌه ٌجٌب -

.................- 

  سالمنامً روحً طب تمام ٌال بمى -

 للٌال زالتلفاورفعت من صوت األرٌكة  راندا الخط ومددت جسدها على تانؽلك

 األفالموجلست تشاهد احد 

 

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

 

  صباحــــاالثانٌة الساعة



نابمة علً أحد المماعد إلً  المستمر و والدتها النوم حالتها فً على مازالتعفاؾ 

 جوار فراشها  

 يالمنزل كلــــــه ؼارق ؾ أٌضا حجرته نابما يؾكال بٌنما كل من ٌوسؾ ووالده 

 الصمت والنوم

 من ؼرفة الأظلمت هفجاء  راندا كانت تتابع التلفاز وة التً كانتحظللا نفس يؾ

 .أ بدالشٌطانً بثها أنحولها فعلمت 

 اتجاه جزٌرة ؼنــــــــاء ٌحٌطها الماء من كل ي ؾفجاءه تجد نفسها النابمةعفاؾ 

والرابحة مدت ٌدها ولمستها فإذا هً  مرة جمٌله الشكل ألول تراها أزهاروحولها 

 على أمامها وجدت  إلً أن فٌه عفاؾسارت  عشبًومن خلفها ممر . ناعمة الملمس

 تنعكس على مٌاهه مابً متوسط الطول ٌنساب منه شالل ل ؼٌر بعٌده جبمسافة

 خالب وفى السماء وعلى ارتفاع منخفض تطٌر بالمرب مظهر الشمس فتعطٌه أشعه

 األلوان بهٌجة الشكل ؼرٌبةمنها طٌور 

 إلً أن ٌحٌن أجله  ٌعٌش بٌن ربوعهأنمشهد رابـــــــــع ٌذهب العمل وٌتمنى المرء 

 سمعت هفجاء و  النفسهادبة مرحـه ة وهى سعٌدالعشبً عفاؾ على الممر سارت

فوجدت  صوت هامس ناعم ٌنادى اسمها فدارت حول نفسها تبحث عن مٌن ٌنادٌها

  تهربأو تفزع أن ولبل أخرى لرٌبه منها ذلن الشاب الوسٌم مرة مسافةعلى 

 أمامها مباشرة ٌنظر إلً عٌناها بثبات وهو ٌمول وجدت الشاب 

  مش هاذٌكى وال هضرنأنا متجرٌش استنً عفاااؾ -

 عفاؾ صامته وال تتحرن

  ومش هتشوفٌنى تانىهمشً أنا كالمً ولو معجبكٌش اسمعٌنً -

  تجٌبأن صامته دون إلٌهعفاؾ تنظر 

 أٌدن آذٌت أو علٌكى أتعصبت أنى جدا بجد أسؾ .أسؾ أنا حاجه أول -

  من الم فٌتهجم وجههاوأصابها ٌدها أصاب ما تتذكرعفاؾ 

 أبدا ٌا عفاؾ ؼلطه وال ٌمكن تتكرر انسً .انسً -

 صمت لتستمع يبها وتمؾ ؾلصوت الشاب الناعس الخالب جعل عواطؾ عفاؾ تػ

 إلٌه

 أوى عشان حبٌتن وحبٌتن ه عملت كدأنا عفاؾ -

 ؟؟ حبٌتنى ازاى وامتى ولٌه-

 مش للبً فٌها وامتى من كام ٌوم بس ولٌه دا حكم ن لحظه شوفتأول حبٌتن من -

 باٌدى

  عفاؾ تمس كالماته الخالبه اوتار للب

 تطاعً . اامرىتجابً، .ألً اس-



 ؟؟؟ مٌنأنت. إجابته سإال عاوزة اعرؾ أهم -

 ثم ٌجٌب   الشاب لثوانًٌصمت

.  حكمن علٌاي ؾتتسرعًبس مش عاوزن تتخضى وال . مٌنأنا هالولن أنا -

 ؟؟؟اتفمنا

 بالموافمة رأسهاوتهز عفاؾ تصمت 

 أنا..ا ٌمكن ٌكون ؼرٌب على سمعن رؼم انه اسمه عادى جدا عندناسمً أنا -

  شارٌخاسمً

  دةإٌهشارٌخ ؟  نعم -

الشاب مبتسما  

ابن ملن من  (وٌصمت للٌال ثم ٌكمل) شارٌخ ابن اسمً. ه كداسمً -

 الجـــــــــن ونمل

 صدمة كبٌرة ثم تمول بصوت عالً تصدم عفاؾ 

  من الجــــــنإٌهبتمول  ....إٌه -

 لوانٌن أن رؼم أتجوزن عاوز أنا . اى كلمهتمولً اٌوة ٌا عفاؾ من الجن ولبل ما -

بس أنا مستعد .ه بٌعمل كدلً كبٌرة جداااااا على العموبةعالمنا بتحرم دة وبتحدد 

.أتحدى العالمٌن عشانن  

مٌنفعش مٌنفعش .  تتجوزنىإٌه تتجوزنى ؟؟؟؟ تتجوزنى ازااااااااااى وٌعنى -

 ابدااااااااا

 اسمعٌنً البداٌة الوحٌد ولولتلن من طلبًدا  ...للنهاٌة واسمعٌنً ٌا عفاؾ أهدى -

  راضى بٌهأنا ولرارن للنهاٌة

إلٌهمع نبرة صوته تلن تصمت عفاؾ وتستمع   

 بنات وشباب من عالم ي محصلتش بالعكس ؾأو مش بطلب منن حاجه شاذة أنا -

والبنات والشباب وراحة كبٌرة  سعادة يالجن متزوجٌن من عالم البشر وعاٌشٌن ؾ

ٌرٌدوه وما ٌتمنوه رخاء ولهم كل ما يمن عالم البشر عاٌشٌن ؾ  

وٌجعل نبرة  ) بس عشانن . م مش من الجن المسلأنا.  حاجه ٌا عفاؾيوكمان ؾ

 وهعلن اسالمى عالمًبس عشانن ٌا عفاؾ هتحدى كل لوانٌن  (صوته ال تماوم 

رة بوبن ) اسالمى هعلن زواجنا إعالنٌعنى هاتكسبى ثواب رهٌب عند ربنـــا ومع 

  ووافمتى على جوازناوحٌاتً وروحً للبًلو اسعدتى  (رومانسٌه 

عمرن ما تتخٌلٌها أبدا سعادة يهعٌشن ؾ حتى لو للمانه مع لرار اهلن مفٌش اى  

هعملن فرح .  حاجــــــــــه خالصأي انن تمولٌلهم الن محدش فٌهم هٌحس بداعً

 تصدلٌنً عشان ه وهاٌحضرة كل عالم الجـــــــن ومش بس كداألرضٌة هٌلؾ الكور

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86?epa=HASHTAG


 تبمى تحبًهخلٌكى لو . عالم الجن المتجوزٌن من اإلنسٌٌنكمااااااان هاٌحضرة كل 

كل ما   ثانٌه هاتبمى لدامهي ؾإٌفل برج معاوزة تبمى لدا.  بلد هودٌكىيكل ٌوم ؾ

  ؼمضه عٌــــــــنيتتمنٌه هٌكون لدامن ؾ

 فٌهم بهدوء تاااام وبعدها هبمى تفكري لٌالً 3ولبل ما تردى علٌــــا هسٌبن 

.راضــى بمرارن  

 اإلؼراء من كمٌه اإلشكالتصمت عفاؾ تماما ؼٌر لادرة على النطك باى شكل من 

أمامها التً    عملها لول هللا تعالىي ؾٌطفو  فجاءهوثم  

وَل ًق  اِلّل  َل َل اُل وُل ْل  َل اَل  اْل ِل ّل ِل نِل  َل ُل وُل اَل  ِل ِل َل اٍل  ِل اَل  اْل ّل    َل َل َّن ُل  َل اَل  ِل َل اٌل  ِل

 

 صدق هللا العظٌم

 تعب إنما سعادةن اى اتصال بٌن العالمٌن لٌس فٌه رخاء وال بؤ ووجدت نفسها تفكر

  لول هللا تعالىأٌضا اثم طؾ شدٌد

 

ٌْنَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً ۚ  ٌَْها َوَجعََل بَ َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَ

ِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّرونَ   إِنَّ فًِ ذَ 

 شًء من نفس فصٌلتنا ونوعنا واى أزوجناٌعنى ربنا خلمنا وخلك . صدق هللا العظٌم

 هو وبالتالً الكونً وعن الناموس الماعدة الطبٌعٌة الكونٌة  عن ذوذ هو شأخر

  تمول وجدت عفاؾ نفسها بدون وعى وبموة ؼٌر طبٌعٌه تخرج من داخلها محرم

وصراخها )ثم حراااااااااااااااام أتجوزن، الااااااااااااااااا مستحٌل مستحٌـــــــــــــل -

 ااااااهمفااااااااااااااااااااااااا.  ابدامحرمحاجة  مش هوافك على أنا (ٌزٌد

 فلم تتعدى لصٌر المامةجسد نحٌؾ .  كابن بشـــــعإلى الوسٌم شارٌخهنا تحول 

 حد ما إلىولدم تشبه   فمطأصابع 4 تشبه ٌد البشر ولكن ب ٌدهالنصؾ متر لامته 

 ممدمه ي الشكل بمرنٌن صؽٌرٌن ٌنبتان ؾؼرٌبة ورأس. رلدم الماعز لدم ذات حواؾ

 جحٌم ممٌت ارض إلىوتحولت الجزٌرة الؽناء .  بؽضب شدٌدإلٌهاٌنظر . رأسه

 تجرى فٌها حمم لناة حافة على والفة حولها وجدت نفسها متدفمة حممسوداء و

 ناري هواء إلى تحول الذي كان ٌحٌط بهالهواء العلٌل ا.  طرؾ ثوبهاأحرلت ملتهبة

 وهو ٌمول شارٌخ ٌصرخ فٌها بؽضب شدٌد  و. حارق خانك

 أو أنن العذاب أو أنا ملكٌش اختٌاراااااااااات ٌا عفاااااااااؾ ملكٌش اختٌارااااااااات -

 تموتً

 تصرخ عفاؾ بشكل هستٌري وشارٌخ ٌنظر لها نظرة شٌطانه وهو ٌمول 

 مش هاسٌبن ٌا عفاؾ مش هاااااااااااااسٌبن . زى ما انتى عاوزةاصرخً -

  ؼصب عننأوهاتبمى معاٌااااااااا بمزاجن . فاهمــــــــــه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya6.html


 بمزاااااااااااااااااااااجن

  ؼصب عنــــــــــــــــــنأو

 وجدت عفاؾ نفسها تصرخ وتمول  فجاءه

  ٌااااااااااااااااااااارب ٌااااااااااااااااااااارب-

 بصوت ووجدت نفسهااااااا ومع هتافها اختفت كل الموجوداااااااااااات من حولها

 اعلً

 ٌاااااااااااااااارب  -

وهى جالســــــه على فراشهــــــــــا 

 

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

 

انمطع وتولؾ البث   لالت فٌها عفاؾ ٌاااااااااااااااااااااربالتً اللحظة نفس يؾ

  رانداتابعه  كانت تالتً الشٌطانً

 الشٌطانً البث نهاٌة عند أنها إال األمر بما ٌحدث لعدوتها بداٌة يورؼم سعادتها ؾ

تملكها الفزع والرعب .  لشكل شارٌخ على حمٌمتهإٌتها من ر حرفٌاكانت ترتجؾ 

  لهاٌردد سمعت عملها الباطن أنها إال إلٌهاوكاد ضمٌرها ٌعود  مما شاهدته وسمعته

فعاد حمدها  ((إٌه؟؟ مٌن وعملت فٌكى هً ٌصعب علٌكى ٌفمرن انتى نسٌتى لًال))

 ٌرتع بداخلها

 ووجدت نفسها تمول 

 بمى ،اشربً كماااااااااااانه اكتر من كدتستهلً تستهلً، -

 

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

 

رب بصوت فزع   بمولها ٌاصارخةعندما اعتدلت عفاؾ جالسه على فراشها 

 إلىولامت من فورها تمفز  انتفضت والدتها من نومها على صراخ ابنتها مرتعب

  وتحتضن ابنتها تحمٌها من خطر ال تعرؾ ما هوفراشال

وعفاؾ تردد بال انمطاع  



 ٌاااااااااااارب ٌاااااااااااااارب-

خ  اصرمستمرة ؾ الوعفاؾ   تهدبتهاتحاولوالدتها 

 . مش مجنونه اهوووووووو ٌا مامااااااااااااأنااهو ٌا ماماااااااا اهو ٌا ماماااااااااا -

 بها نماط التً طرؾ ثوبها المحترق وعلى لدمٌها إلىكانت تصرخ وهى تشٌر 

 وشاهدت ما تشٌر األمنظرت . الحمم من حولهارزاز  تطاٌر نتٌجة محترلة متفرلة

 صرخاتها بٌوسؾ و مدوٌة جعلت وانطلمت صرخاتها األم ابنتها وهنا فزعت إلٌه

 وما أن شاهدته والدتها حتى صرخت فٌه  عفاؾ فً ؼرفة لحظه واحدهيوالده ؾ

 لابله 

 ألحمنا ٌوسؾ أبو ٌا ألحمنا -

 انطمً إٌه ي ؾ-

 ثٌاب عفاؾ ولدمها ولكن لذهولها اختفت كل الحروق من ثوب ولدم إلىتشٌر بٌدها 

 عفاؾ فكانت تصرخ أما. الوعً ما حدث وسمطت فالدة األمهنا لم تحتمل  عفاؾ

  تردٌد كلمهإال بشًء وال تشعر أمامها شًءبمول ٌااااااااارب ٌااااااااارب وال ترى 

 اربٌااااااااااااااااااااااااا

 وذهبت وراء والدتها  كل ذلنأعصابهافلم تتحمل 

 الوعًفالدة 

 أٌضا

 

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

ما أن المس جسد األم األرض إال وكانت أٌدي زوجها وابنها ٌمسكان بها وٌحمالنها 
وٌصرخ األب .من على األرض وٌذهبان بها إلً ؼرفتها وٌضعونها على الفراش

فهرول ٌوسؾ سرٌعا كما هو حتى أنه لم ٌبدل .فً ولده بؤن ٌسرع بإحضار طبٌب
ثٌابه وؼادر المنزل وبعد مضً ما ٌمارب الساعة عاد ومعه الطبٌب الذي لام 

بالكشؾ على كل من والدته وشمٌمته وأعطى لكال منهن حمنه مهدبة وأخبر والد 
عفاؾ بؤن تلن الحمنة سوؾ تساعدهم علً تهدبه أعصابهم وجسدهم وانصرؾ 

الذي توجه بعد ؼلك الباب خلؾ الطبٌب إلً الجلوس .بعدها حدٌث لصٌر من األب
وبعد عده دلابك تنهد .بجوار ابنه فً صالة المنزل ٌفكر فٌما ٌحدث لهم وما حل بهم

 تنهٌدة لوٌه وهو ٌمول بصوت مسموع 
.هلل األمر من لبل ومن بعد -  

. ثم امسن بكتاب هللا وأخذ فً المراءة فٌه بصوت منخفض   
إما ٌوسؾ الجالس بجوار أبٌة فكان جالس بجسده فمط إما عمله فكان شاردا ٌفكر فً 

ما هم فٌه عمله ٌستعٌد كل ما لالته والدته وما شاهده من رعب وفزع على وجه 
استنتاج أصبح بالنسبة له هو .وتوصل عمله إلً استنتاج واحد فمط. والدته وشمٌمته



مر الولت كؤن من .ولكنه لم ٌجرإ أو ٌتجاسر على أن ٌخبر به والده.عٌن الٌمٌن
تتحكم به سلحفاة إلً أن ارتفع صوت المإذن ٌرفع أذان الفجر مبددا صمتا مطبما 

بك إال وكانا فتحرن ٌوسؾ ووالده ولاما للوضوء ولم تمر عده دلا.على المنزل 
  وٌوسؾ ٌسال والدهٌفتحان باب المنزل فً طرٌمهما للمسجد المرٌب

ه هاننزل ونسٌبهم لوحدهم كدإحنابابا -  
-   هللارعاٌة ي هاننزل نصلى وسٌبنهم ؾإحنا ابنًال طبعا ٌا 

  ٌصحوا وحنا تحتأنهم للمان أنابس . ونعم باهلل-

  استودعناهم رب العالمٌن وهو خٌر الحافظٌنإحنا .ابنًمتملمش ٌا -

. المسجدإلىخرج بعدها ٌوسؾ ووالده من المنزل متوجهٌن   
ٌمؾ فً .كان شارٌخ مازال والفا إلً جوار فراش عفاؾ.بك للٌلةلبل األذان بدلا

صمت تام ٌنظر إلٌها نظرات ال تستطٌع تفسٌرها هل نظرات عاشك أم نظرات 
كان ٌتؤمل وجهها الطفولً الجمٌل ذو المالمح الدلٌمة،وشعرها المنسدل .ؼاضب

إلً أن ارتفع أذان الفجر .جزء منه على جبهتها والبالً ٌتوسد وسادتها فً نعومة
.ومع أول الحروؾ تبخر وأختفً من الؽرفة  

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

 
التً فتحت .فً شروق شمس الصباح كان أول من بدأ فً االستفالة هً والده عفاؾ

و فجاءه تذكر عملها ما حدث فؤنتفض جسدها وهبت مؽادرة . عٌناها وهً تتثاءب
 وعندما فتحته وجدت ؼرفتها باب إلى وهرولت ابنتً .ابنتًفراشها وهً تصرخ 

بلة فبادرتهم لا. ن مسرعًإلٌهازوجها وابنها ٌوسؾ لادمٌن   

عفاؾ فٌن عفاؾ فٌن-  

وناٌمه فً اوضتها . عفاؾ كوٌسهأهدى ٌا حاجه أهدى-  
تحاول األم االندفاع بلوعة إلً ؼرفه ابنتها ولكن زوجها ٌمسن بها بهدوء وهو ٌمول 

 

  وهخلٌكى تدخلٌلهاأهدىعفاؾ كوٌسه وناٌمه ، ٌا حاجهأهدىلولتلن -
أشوفها هادٌه اهو بس أنا-  

طب تعالى-  

 فراشها وتذهب أمامه عفاؾ ٌمفون إلى ؼرؾ زوجته وابنه ٌوسؾ توجه ومن خلفهي
  جوارهاإلى األم

ها ودموعها تنزؾ فً صمت  بٌن خصالت شعرأصابعهاوتطمبن علٌها وتمرر 
ة وترن ؼرؾ زوجته للخروج من الإلى للٌال ثم ٌشٌر األبٌنتظر . على ما هً فٌه

ٌؽادرون جمٌعا الؽرفة ٌعلوا محٌاهم الحزن الشدٌد . حعفاؾ وحدها لتستري
وٌتوجهون للجلوس فً ؼرفة المعٌشة وما أن ٌجلس كال علً ممعده حتى ٌبادر 

 ٌوسؾ بسإال والدته 
  بالظبط؟ حصلللً اإٌهبس ممكن تفهمٌنا .ٌا ماما عارؾ انن تعبانه أنا -

 تصمت والدته للحظات لبل أن تمول 



  ولمتهاأختن جنب لاعدة كنت أنا حصل لً الإٌه مش عارفه نفسً أنا ابنًوهللا ٌا -
 أ لولت الحمدهلل ٌبمى بتحلم حلم كوٌس وهاتبدوتضحن بتبتسم وهً ناٌمة

 وابتدئ بتتحرن بعصبٌه وأٌدٌهابعدها لمٌت وشها بٌتشد ونفسها بٌجرى .،تفوق
 و. لسه كنت هنادى علٌكم لمتها عماله تصرخ وتمول ٌا رب ٌا ربٌنتفضجسمها 
 بتمولً فتحت عنٌها وهى لسه بتصرخ بكلمه ٌا رب وفى عز صرٌخها لمتها فجاءه

لسه هاشٌل الؽطا من علٌها لمتها بتحرن رجلٌها ،بصى ٌا ماما وبتشاور على رجلٌها
 من محرولةلمٌت هدومها ، بصى ٌا ماماتمولً الؽطا وهى عماله هوبتخرجها بر

 مؽلً نمط زٌت أكنها على رجلٌها ومتفرلةتحت وكمان لمٌت بمع حروق صؽٌرة 
 أنا كانت موجودة ابنًوهللا ٌا . اختفىهوعلى ما انتوا دخلتوا كل دا ولعت على رجله

.مش مجنونه وال بٌتهٌبلى  

 وهو  حدٌثها حتى تحدث ٌوسؾاألم منهاء تعم الصمت دلابك على الجمٌع بعد ان
  والدهإلى موجها حدٌثه بادي علٌه التردد

. لن حاجه فكرت فٌها بس خاٌؾ الولهاي ؾأنا بابا -  

ابنً لول ٌا إٌه؟حاجه -  
 تردد ٌوسؾ للٌال ثم أستجمع شجاعته وهو ٌمول

  خاٌؾ تكون حاجه مست عفاؾأنا-

 تشهك والدته بصوت عالً فٌما ٌنظر إلٌه والده وهو ٌمول 
  !! بتموله دا ٌا ٌوسؾ دا كالااااااامأنت لً الإٌه-

 ناس ي ؾأن البرامج يوهللا ٌا بابا دا مش كالم وحضرتن نفسن عارؾ وشوفت ؾ-
  مس من الجانٌصٌبهافعال 

 صمت والده للحظات مفكرا ثم لال 
؟؟ ٌا ٌوسؾه خالن تمول كدلً الإٌه وأنت-  

 تجٌبه زوجته لبل أن ٌتحدث ابنها وهً تمول 
بصراحة أنا شاٌفه  أن ٌوسؾ عنده حك،اللً بٌحصل دا م طبٌعً خالص -  

 فٌكمل ٌوسؾ 
 وماما نفسها أمبارح حصل لً فاتوا وخصوصا اللً حصل لعفاؾ الكام ٌوم اللًال-

  الموضوعي حاجه ؼٌر طبٌعٌه ؾي ؾأنشافته بٌمول 

  ٌا ابنً ؟؟؟إٌه شاٌؾ الحل وأنت-
  دى حد من المعالجٌنباألمور العلم أهل الزم نشوؾ حد من بصراحة-

  دجالٌن ومشعوذٌنأجٌب الزمن أخراستؽفروا هللا العظٌم عاوزنى على -

 بتعالج لً الالمحترمة العلم ٌعنى واحد من الناس أهل بمول من أنا. ال طبعا ٌا بابا-
  الكرٌمبالمران

(لالتها األم)رفه واحده تعرؾ واحد من الناس دىا عأنا اٌوة .اٌوة-  

؟؟ واحده مٌن دى ٌا حاجه-  
بعد تردد تصمت فترة ثم تجٌب االب األم  
  هالولن ٌا حاج بس باهلل علٌن متزعلش منىأنا -

  ٌا حاجه للمتٌنىلولً !! ؟ازعل منن-



  الكبٌرةأختن-

؟؟ الى خالها تعرؾ حد منهمإٌه تعرفه منٌن وال ودي ؟!نعـــــــم -  
فاكر ٌا حاج لما ابنها كان تعبان من سنتٌن ولفوا بٌه على الدكاترة-ا  

  دكتور محترم وتابعوا معاه العالج والولد بمى زى الفلياٌوة فاكر لحد ما ولعوا ؾ-

 أنها وهى وجارتهم أنا ؼٌري مٌعرفوش لً لكن ال.  كل الناس تعرفهلًدا الكالم ال-
 الولد حسد وعمل ي ؾلً الأن لمًراحت لواحد من الناس دى وكشؾ على الولد 

وفضلت متابعه مع . معاه جلستٌن وبس بعدها الولد بمى ٌتحسن لحد ما بمى زى الفل
 الدكتور عشان محدش من الناس ٌعرؾ

هوازااااااى ٌا حاجه متمولٌش لٌا الكالم د:  بعصبٌه األب  

 وممدرش اكسر عهد السر وهى لالتلى عشان أختن امنتنى علٌهم وأمانهدا سر -ا
 كانت خاٌفه تروح لوحدها

فؤكملت زوجته .نظر لها زوجها ولم ٌعلك أمام منطك زوجته وحجتها الموٌة   

  ؼٌرةش تلٌفونه على هللا مٌكونتدٌنً وأخلٌها هكلمها أنا -

(لالها والد عفاؾ بحده وعصبٌة) خااااااالصه مش موافك على الكالم دأنا-  
 لو طلع من الدجالٌن المشعوذٌن بتوع ه هنشوؾ الراجل دإحنا ، بهدوء ٌا بابا-

 أمامل أ نبعد عنه وساعتها هس. والدٌن الٌتٌمالمطلمة والسحلٌة والحجر البٌضة
.المسجد ٌمكن ٌكون ٌعرؾ حد من المعالجٌن المحترمٌن  

ه بنتن فٌه دلً ٌرضٌن ال.باهلل علٌن ٌا حاج نجرب مش هانخسر حاجه-  

  ذكر ما ٌحدث البنته أمام ضعؾ أن بعد األب
  وما ٌؽضب هللاوالشعوذة ماشى موافك بس بعٌد عن الدجل -
  جدااااا الزم نعملهاة حاجه مهمي بس ؾ.ٌا حاج طبعاحاضــــــر -ا

؟؟هً إٌهخٌر -  

دى سمعه البنت .  ه حوالٌنا ٌعرؾ خاااااااالص بالموضوع دلًمش الزم حد من ال-ا
 ممكن بعد فترة ٌتمدملها ابن الحالل وحد ٌموله دى ، عارؾ كالم الناسوأنتٌا حاج 

  عارؾ جهل الناسوأنت ممسوسةكانت ملبوسه وال 

؟؟؟ طب والعمل.  دى ٌا امىيوهللا عندن حك ؾ-  
 حته ي اهى كمان ؾأكتوبر ي ؾلًهانستنى لما عفاؾ تفوق ونروح كلنا على شمتنا ال-

أكتوبر بالً معمرتش زى المنطمةهادٌه ولسه   
  كام ٌومالبلد راٌحٌن إننا ونمول للناس .  ٌا باباأوىكوٌس -

 أسبوع أجازة أخد الشؽل أروح الشنط على ما حضري لومًتمام وانتى ٌا حاجه -ا
أتنٌنوال   
أجازة أخد أحاول الشؽل أروح كمان هالوم البس أنا-  

 

*********** 

 
 ظهٌرة نفس الٌوم فً منزل راندا 



تستٌمظ راندا من نومها وهً تتثاءب وتتمطى ثم تؽادر فراشها وتؽادر ؼرفتها وهً 
تتوجه .تترنح من أثار النوم كانت بداخلها سعٌدة مما شاهدته باألمس ٌحدث لعفاؾ

أن للحمام مرورا بالصالة فتنظر بطرؾ عٌنها إلً الساعة العلمة على الحابط فتجد 
تكمل طرٌمها للحمام فتشاهدا والدتها .عماربها تشٌر الً الواحده والنصؾ ظهرا

 الوالفه فً المطبخ فتبادرها 
؟؟؟صحٌتً انتى .حبٌبتًصباح النور ٌا -  

  لسه الحلمي ؾوأناال لسه ناٌمه ٌا ماما وبصبح علٌكى -

  هتطفش منن العرسانلًاهى خفه دمن دى ال-
.  بس النفس بمىه  دول كدٌطفشوا ؟؟-  

بعد عدة دلابك تخرج من الحمام وتتوجه ثم تكمل طرٌمها للحمام وتدلؾ إلٌه و 
  وتبادرها المطبخيلوالدتها ؾ

؟ النهاردة ٌا ست الكلإٌهطبخلنا -  

باللحمة بتحبٌه وطاجن خضار لً البالشعرٌةرز -  

  ٌا لمر انتىأٌدنتسلم . هللا بمووووت فٌه-
ه بتبمى لمر وانتى هادٌه وعسل كدلًوهللا انتى ال-  

إٌه مجنونه ال أنا ٌا ست انتى هو إٌهلصدن -  

دا انتى الجنان بعٌنه...الال طبعااااا -  
ماااشى ٌا ست الكل هعدٌهالن -  

- بمالها فترة كبٌرة مجتش عندنا؟  إٌه عفاؾ أخبار هً صحٌح   

 داخلها ٌستعر لمجرد ذكر إن تؽٌر معالم وجهها بابتسامه رؼم إخفاء  رانداتحاول
فتمول بال مبااله.اسمها  

  معرفش ٌا ماما مكلمناش بعض من ٌوم عٌد مٌالدها-

طب ما تكلمٌها تطمنى علٌها-  
  هبمى اكلمهاأفضىحاضر بعد الؽدا لما -

  ما انتى فاضٌه اهو ما تتصلى بٌها وتدهانى اسلم علٌها-

تشعر راندا بؽضب وضٌك بسبب أهتمام والدتها بعدوتها ولكن تخفً كل ذلن وهً 
 تمول 

هاروح اجٌب الموباٌل من االوضة واتصل لن بها .حاضر -  

 تحدثها والدتها وهً فً طرٌمها لؽرفتها 
 واحترام والفرض بفرضه أدبوهللا عفاؾ دى بنوته زى السكر من صؽرها -

كان نفسً اشوفن زٌها ٌا بنت ) وبصوت خفٌض بٌنها وبٌن نفسهامتفولةوداٌما 
(بطنً  
 فٌنفجر بداخلها بركان من الؽضب  راندا عبارات مدح عدوتها من فم والدتهاتسمع

ثم .  من شده لبضتها علٌهتكسره أن هاتفها كادت أمسكت عندما أنها حتى األعمى
فال ٌجٌب احد فتعاود عفاؾ وهى تتصل برلم والدتها  إلىتتمالن نفسها وتعود 

 فتحٌها وتسال عن صدٌمتها  فتجٌب والده عفاؾ على الهاتؾأخرىاالتصال مرة 
فتخبرها والدتها أن عفاؾ مرٌضة طرٌحة الفراش نتٌجة إصابتها بنزل برد لوٌه 



فتخبرها راندا باسفها وتمنٌاتها لها بالشفاء ومن ثم تخبرها أن والدتها تود . ألمت بها
 أن تحدثها وتعطى الهاتؾ لوالدتها فتبادر بالحدٌث لابله 

  سالمه على لمرتناألؾ ،ألؾ-

هللا ٌسلمن ٌا رب من كل شر-  

 بمى خلٌها بالسالمةلما تموم . وحشتنً لولت للبت دى تتصل بٌها عشان أناوهللا -
 تجٌلً

ه تٌجى يوانتى بمى مش ناو، لما تموم هخلٌها تعدى علٌكى أكٌدربنا ٌكرمن ٌارب -
 تزورٌنا

أدى على حركتً وأنا رجلً تعب ساعة بس انتى عارفه من نفسًوهللا -  

  واجبها ونٌجى نمعد سوا شوٌهبالسالمة تموم هً ال دى . عنن شفان هللا وعفا-

  اى ولت البٌت بٌتنتنورٌنً وهللا-
ربنا ٌكرمن-  

  لعفاؾأمانه مش هاطول علٌكى بمى والسالم حبٌبتًطٌب ٌا -
  - الرحمنبإذنٌوصل 

 منها الهاتؾ وهى تؤخذ التً ابنتها إلىتؽلك والده راندا الهاتؾ وتعطى الهاتؾ 
  تموم عفاؾ ابدااااإالتدعوا بداخلها 

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

 
ما أن أنهت والده عفاؾ حدٌثها مع والده راندا إال وارتفع رنٌن هاتؾ المنزل 

وسرٌعا أجابت المتصل التً لم تكن سوى شمٌمة زوجها هناء التً ما أن سمعت 
 صوتها حتى لالت 

  دلولتىتتكلمً هاتعرفى حبٌتًاٌوة ٌا -

.  ونتكلم براحتناأمشٌها لولتلن ه عشان كدجارتً عنديانتى لما كلمتٌنى كان . اٌوة -
  صوتن للمنىإٌه ي خٌر ؾ

هناء ٌا كارثة ي ؾأنا-  

؟؟ كفا هللا الشرإٌه كارثة. كارثة-  
 فمصت علٌها والده عفاؾ األمر بالكامل ثم لالت لها

  تجبلنا رلم الشٌخ حسن كده كلمتن عشان-

  هدور على رلمه واتصل بٌه بس على هللا مٌكونش ؼٌر رلمه-
  عندن ما حد ٌعرؾ ابداااااانالؽالًٌ بس وحٌاه . ٌارب ٌا هناء ٌا رب-

 هدور على . جنبً ٌا أم عفاؾ هنسى ولفتن أنا بتمولٌه دا ٌا اختى هو لًعٌب ال-
 الرلم ولو وصلت لحاجه هكلمن

دش ح عشان مأكتوبر على الموباٌل عشان هنروح شمه كلمٌنً ابمً بس .مااااشى-
 من الجٌران ٌاخد باله من حاجه

  علً طول لحاجه هكلمنأوصل ما أول وأنا .ا حاجه عملتٌهأحسن-
  تعباكى معاٌاحبٌبتًمعلش ٌا -

  سالمهبؤلؾ شاء هللا هتموم أن.  بموت فٌهاوأنا بنتً دى عفاؾ .  بتمولٌه دالً الإٌه-



مستنٌه تلٌفونن....ربنا ٌكرمن -  

سالم دلولتى . شاء هللا أن-  
سالم-  

 تجلسه علٌه وانهمرت الدموع من ي الذالكرسً ظهرها على وأسندت والده عفاؾ 
 ولسانها ٌردد الكثٌر نهمركانت دموعها ت،حزنا وخوفا على مستمبل ابنتها ا عٌناه

 دموعها األممسحت ؾ ؾدلابك للٌله ودخل زوجها وبصحبته ابنه ٌوس.ءمن الدعا
فبادرها زوجها لابال . على وجوههم جمٌعاالمخٌمالحزن حتى ال تزٌد   

عفاؾ عامله اٌه دلولتى-ا  
كل شوٌه ادخل اطمن علٌها، من ساعتهاعٌنً ناٌمه ٌا حبه زي ما هً-  

(لالها ٌوسؾ) ؟؟؟؟عمتً كلمتً-  

  اٌوة ولالتلى هتدور على الرلم وتكلمه وترد علٌا والى فٌه الخٌر ٌمدمه ربنا-
(لالها زوجها)؟؟؟... الشنط وحضرتً . أمٌناللهم -  

  ٌا ٌوسؾ شنطتن على سرٌرن جاهزة ومتمفله،وأنتمحضراها جوة -

ربنا ٌكرمن ٌا أمً-  
 عشان ناخد بعضنا ونمشى من ؼٌر ما حد ٌاخد هتعالى نصحً عفاؾ ونفولها كد-

 باله
ومن ثم ٌتوجه الوالدٌن إلى ؼرفة ابنتهما فٌما ٌتوجه ٌوسؾ إلً ؼرفته وٌؤخذ حمٌبته 

فً نفس ثم ٌذهب إلً ؼرفه والدٌها وٌؤخذ حمٌبتهم وٌضعهم إلً جوار باب المنزل 
الولت الذي تستجٌب فٌه عفاؾ إلفالة والدها لها وتستند علٌهما وٌتوجهان للحمام 
وٌتركها والدها مع والدتها وٌؽلك علٌهم الباب ثم ٌنادى على ٌوسؾ لٌحمل حمٌبة 
شمٌمته فٌدخل وٌحمل الحمٌبة وحٌن ٌخرج من الؽرفة ٌجد شمٌمته تؽادر الحمام 

واهنة ومستنده على ٌد والدتها وحٌن تراه تنظر الٌه وتبتسم ابتسامه  مرهمة وتمول 
 بصوت واهن 

  ومٌحرمنٌش منن ابداااآبٌه ربنا ٌخلٌن لٌا ٌا -

 ٌوسؾ وهو ٌمسن دموع عٌنه عن النزول 
انتى شوٌه وهاتبمى زى الفلعٌنً، منن ٌا نور ٌحرمنً وال -  

ثم ٌحمل ٌتحرن مسرعا حتى ال تفٌض عٌناه بالدمع أمامها وٌتوجه لباب المنزل 
وٌحمل الحمابب وٌهبط بها لوضعهم بالسٌارة الخاصة ، بهم فً نفس الولت الذي 
تموم فٌه والدته بتؽٌر ثٌاب شمٌمته التً تسال والدتها عن سر تبدٌلها لمالبسها 

 فتجٌبها االم  
أكتوبرهنروح شمه -  
  ؟؟ لٌه ٌا ماماأكتوبر شمه -

 نفسن دلولتى مش تمسكًبس المهم ..بعدٌن هالولن لما نوصل هنان : االم 
 عاوزٌن حد ٌاخد باله انن تعبانه

  ٌا ماماحاضر: عفاؾ 

 وتخبر  تتولؾأنها إال أمها ذراع إلىة وعفاؾ مستندة لؽرؾٌتوجهون للخروج من ا
والدتها بؤن تحضر دمٌتها فتنظر لها والدتها بمعنى وهل هذا ولتها ولكنها تتركها 



مستنده على الحابط وتذهب سرٌعا لؽرفتها وتحضر دمٌتها وتعود لتعاونها على 
الولوؾ وٌؽادرون المنزل وبمجرد استماللهم للسٌارة ٌنطلك بها ٌوسؾ سرٌعا 

.متوجها لمنزلهم فً السادس من أكتوبر.  
 

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

 
وكانت ألربابها  إحدى لزٌارة الطرٌك يبعد صاله العصر كانت رنـا مع والدتها ؾ

 ماتصلت على هاتؾ المنزل فلؾ من مرة وال مجٌب أكثرتحاول االتصال بعفاؾ 
والدتها بملمها  بتوتر وللك على صدٌمتها عفاؾ وشعرت تشعر. أٌضاٌجٌبها احد

بسالتها عن سببه فؤخبرتها رنا بؤنها للمة على صدٌمتها عفاؾ وأنها حاولت االتصال 
بها على هاتفها وهاتؾ منزلها ولكن بال مجٌب وأنها تشعر بالملك بان ٌكون أصابها 

فؤخبرتها والدتها بؤنهم ما أن ٌنهون زٌارتهم سوؾ ٌمرون على منزل عفاؾ .مكروه 
فشكرتها ابنتها كثٌرا وكانا فً تلن اللحظة لد وصال لوجهتهما .لالطمبنان علٌها

.فصعدا الً حٌث ٌمطن الاربهم   
 

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

 
  دلابك للٌلةلبل

فٌخرجه سؾ، جٌوب سترة ٌوإحدى كان هاتؾ عفاؾ ٌرن باستمرار من داخل 
فسؤله . مرة أخرى جٌبهإلى وٌعٌده المتصل ثم ٌجعله صامتا أسم إلىٌوسؾ وٌنظر 

والده عمن ٌموم باالتصال فاخبره بؤنها صدٌمتها رنا فؤثنت علٌها والده عفاؾ على 
مولفها من مرض عفاؾ وكذلن فعل والدها ورؼما عنهما لارنا بٌن مولفها ومولؾ 
راندا لاطعهم اتصال رنا مرة أخرى فطلبت منه والده أن ٌجٌبها ولكنه اخبرها بؤنه 
سوؾ ٌجٌب علٌها حٌن ٌصلون إلً المنزل فهً تعرؾ أن عفاؾ مرٌضة فكٌؾ 

وأخبرها بؤنه سٌفكر فً . أفضل وتسافر للبلدلٌخبرها بؤنها أصبحت فً سواد اللً
ن احضأ ي ؾنابمةوعفاؾ كل هذا . حجة ممنعه لٌخبرها بها لذلن أجل إجابة اتصالها

شًء للسٌارة ال تدرى شٌبا عن الخلفًوالدتها على الممعد   

 إلى فتخرج الهاتؾ من حمٌبتها وتنظر والدتهادلابك للٌله وٌرن الهاتؾ الجوال ل
  فتجٌب اتصالها بسرعة وهً تمول  هناءأنهاالمتصل فتجد 

؟؟إٌه حبٌبتً عملتًاٌوة ٌا ، الو-  
 15 كان بٌمولى ،الحمد هلل لمٌت رلمه زى ما هو كلمته وخدت منه مٌعاد مستعجل-

. متستحملش فاهٌجى بكرة بعد صاله العشاءالحالة ولولتله زنٌت علٌه أناٌوم بس   
ربنا ٌخلٌن لٌا ومتشوفٌش وحش ابداااا. حبٌبتً ٌا تسلمً-  

 على وأجٌلكم شاء هللا هجٌبه بكرة أن.  بردهبنتً ٌوسؾ دى أم بتمولٌه دا ٌا لً الإٌه-
 أكتوبر

مستنٌنن .  شاء هللاأن-  

حبٌبتًسالم دلولتى ٌا -  



سالم-ا  

وٌحل بعدها علٌهم الصمت . الهاتؾ وتبلػ زوجها وابنها بما لالته هناءاألمتؽلك 
.لحٌن وصولهم للمنزل  

 

************** 
 
 صدٌماتها من صدٌمات بإحدىلبل صاله المؽرب بولت للٌل تتصل راندا 

لتسؤلها أن كانت مرتبطة بؤي شًء الٌوم أم ال ألنها تشعر بضٌك وتود أن .السوء
 فؤخبرتها للتنزه (وفً نفسها مازال حدٌث ومدح والدتها لعفاؾ ٌعصؾ بها)تخرج 

فتنهى المكالمة وتموم . بؤنها سوؾ تنتظرها فً الكافٌة الذي تعودوا علً الجلوس به
بك وكانت تسٌر فً الطرٌك متجه للكافٌة وما هً اال دلا.سرٌعا بتبدٌل مالبسها

وإثناء سٌرها شاهدت أمامها أٌة وبصحبتها فتاه ٌخرجون من أحد المحال فؤسرعت .
الخطى باتجاهها،وكادت تهتؾ باسمها ولكنها تراجعت عن ذلن بعد الدرس الماسً 

ولكن الدهشة أو الصدمة كانت من نصٌبها .فابطات خطواتها.الذي لمنته لها أٌة سابما
كؤنها كانت تعرؾ بوجودها فال اثر للمفاجؤة على ,هً حٌن التفتت لها أٌة وحدثتها 

محٌاها وهً ترحب بها وتسلم علٌها وتعرفها بالفتاة المصاحبة لها وتستؤذنها فً 
 حدٌث لصٌر مع راندا وحٌن تنفرد بها تبادها بمول 

صاحبتن استوت.األخر على مبسوطةطبعا انتى -  

نهاٌتها لربت...اووووووى اووووووى -  

  مع صدٌماتهامن أمام ناظرٌهاثوان واختفت ضحكت أٌة ثم ودعتها وما هً إال 
فؤكملت راندا طرٌمها وهً تفكر فً ؼرابة أطوار أٌة ،ولكنها ما .داخل أحد المحال

.أن وصلت لوجهتها ولابلت صدٌمتها حتى نست كل ما كانت تفكر فٌه  
 

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

 
وبمجرد خروجهم م  نفس التولٌت تمرٌبا خرجت رنـــا ووالدتها من منزل لرٌبتهيؾ
 فبادرته  ٌوسؾوأجابها رنــا هاتفها واتصلت برلم عفاؾ ثوان أخرجتالطرٌك إلى 
 لابله 

  السالم علٌكم ورحمه هللا-

وعلٌكم السالم ورحمه هللا وبركاته-  

  حضرتن أزى-
الحمدلها ٌا رنا-  

  ؟؟؟إٌه عفاؾ فٌن وعامله آمال-

 فروحنابس الدكتور لال الزم تؽٌر جو  ..أحسنوهللا ٌا رنا الحمدهلل عفاؾ : ٌوسؾ 
وأفضل أهدى الجو هنا .أكتوبر يشمتنا ؾ  

  وماما كنا جاٌٌن نطمن علٌهاأنا دا .طب الحمدهلل-

  شاء هللا لما نرجع البٌت هاخلى عفاؾ تكلمنأن .تسلموا ٌارب-



  شاء هللا هكلمكوا اطمن علٌهاأنوبكرة .  شاء هللاأن-

  باذن هللا-
السالم علٌكم-  

وعلٌكم السالم-  

 وهى تشعر ي فراشهاعفاؾ تستٌمظ لتتناول الطعام ؾ، تماماهادئ الٌوم بالًمر 
أخرىبخمول تام ثم تعود لتنام مرة   

. مرو به الذي الٌوم الطوٌل إرهاق المنزل من ينام جمٌع من ؾ.حتى انتصؾ اللٌل
 بجوار الذي تنام على الفراش األمكان ٌوسؾ ٌنام ؾ حجرته ووالده كذلن بٌنما 

 لسابمة وبدون اى ممدمات مثل المرات ا فجاءه بعمك شدٌد وؾ النابمةفراش عفا
 ي تراها ؾالتً مستدٌرة مثل موابد الفنادق مابدةوجدت عفاؾ نفسها تجلس على 

  شارٌخوأمامهاالتلفاز 
  بموه وثبات  لالت بل بالعكس نظر له ترتعبأو عفاؾ لم تخاؾ أنلكن الؽرٌب 

؟؟؟ منىإٌه عاوز أنت-  
 نظر لها شارٌخ وأبتسم فً هدوء ولال

ٌسعدنً شًء منى ودا تخافًمبمتٌش .، تمدم ملحوظ وسرٌعيكوٌس جدااا ؾ-  

  من ربنا وبسإال مش بخاؾ أنا .ن لما خفت منؼلطانةانا كنت ، منن لٌهوأخاؾ-

  من ربىإال كمااااان مش بخاؾ أنا . متفمٌن،جمٌل-
ودى عماٌل واحد بٌخاؾ من ربه.ٌا سالااااااام -  

 شوفتى ربى رحٌم . ارتبط بٌنأنى  لً ربى سمحأنا بس .اٌوة بخاؾ منه جداااااا-
 علٌا ازاى

ه عاوزة دأنت لًربنا عمرة ما حلل ال.. ه بتموله دلً الهبل الإٌه-  

  عاوزة ووافملى كمانأنا ربى رحٌم ولبل بلى أنالكن . ه حرم دلًدا ربن انتى ال-

استؽفر هللا العظٌم؟ !!  وفملنربــــــن-  
  ؼضبه بداخلهوخباهنا تؽٌر وجهه شارٌخ وظهر علٌه الؽضب ولكنه تماسن 

 وعفاؾ تكمل 
 لولتلى انن هتؽٌر أنتوبعدٌن ـ ه عاوزة دأنت لًربنا رب واحد بس وحرم ال-

إٌه دٌانتن أنتدٌانتن وانن مش مسلم   

  ماجوســــــىأنا -
  عابد للنار ٌعنى.ةا-

 شارٌخ بفخر اعظم 
  وهى لوتنا ومنها خلمتاأللوى هً األصل هً -
  ازاى بمى كنت هاتبمى مسلم ؟؟؟ ومعتز بدٌنن ، ماجوسىأنتولما -

 شارٌخ بجدٌه 
عشان . خٌلها حتىت تمتمدرٌش لرابٌن كثٌرة إلٌه ولدمت اإلله روحت دار أنا -

  مسلماأصبح إن منن وعلى زواجًٌوافك على 

(لالتها عفاؾ ساخرة) انن تامن برب النار ي النار ؾأيبتاخد ر-  



  واٌاكى تسخرى من ربىاألرباب رب هًمفٌش للنار من رب -

فتمول شارٌخ حدهمن عفاؾ  تجفل   
هولما تبمى مسلم هاتفضل تعبد النار برد. ي مااش-  

 أجاب طوٌلةوبعد فترة صمت .  مسلما ماجوسٌاأكون ي اناإلله أذن أخذت أنا-
 رجابً

 ٌعنى تحول دٌانتن عشان ؼرض ما لكن ٌفضل .مسلم ماجوسى ؟؟؟ ازاااى ٌعنى-
هالى جوان عباده النار صح كد  

هبالظبط كد-  
 مش هوافك على رابً بردة عند وأنا( ( بها أتت أٌنوبموة حدٌث ال تعرؾ من )ة ا-

 حاجه حرمها ربى

لالها )ؼصب عنن هتوفمى برضاكى هتوفمى.  هتوافمىالنهاٌة ي ؾصدلٌنًهاتوفمى -
(شارٌخ بهدوء ؼرٌب  

وبرضاٌا كمااااان ؟؟؟. أوافكعاوزنى -  

ٌارٌت-  
ألنسى أتحولخالااااص زى ما هاتتحول لمسلم : عفاؾ ساخرة   

 إلٌها وٌنظر فجاءه ٌهدأ بصفعها ولكنهشارٌخ ٌفهم ما تعنٌه بكلماتها فٌؽضب وٌهم 
ة وهو ٌمول وٌبتسم ابتسامه صفراء تحمل ورابها كارث  

 وهاسٌبن فٌهم . ما خلصتشأٌام 3لسه مهله ال .. لسه عند وعدىأناعلى كل حال -

 (ثم تتحول لهجته الى التهدٌد ) ومن ؼٌر ما اضؽط علٌكى كامل حرٌتن، بتفكري

 ثوانٌصمت  )) أو  اورٌكى عٌنه من الى ممكن ٌحصلن انتىأنىبس دا مٌمنعش 

ثم ٌمر بٌده على الظالم المنتشر حولهم فترى . اهـــــــــــلن أو( ( ثم ٌكمل معدودة

 على فراشها وبجوارها على نابمة بكافه تفاصٌلها وترى نفسها ؼرفتهاعفاؾ 

 ٌرتعد للب عفاؾ بداخلها ولكنها ال تظهر ذلن الى .نابمة أمها ترى األخرالفراش 

 وهو ٌمول مستعرضا   لبٌحة بهدوء تام وعلى وجهه ابتسامه إلٌها ٌنظر الذيشارٌخ 

 للبً ورفضتى عرضًنشوؾ عٌنه من الى هاٌحصل لو رفضتى -

.  فزعهأمها من رلبتها وتستٌمظ أمها شٌبا ما ٌرفع أن فترى عفاؾ بإصبعٌهٌطرلع 

 وٌرجع الى الوراء حتى ٌلتصك جسدها بالحابط من خلفها وهى األمٌرتفع جسد 

 أن بمدمٌها وٌدها على رلبتها تحاول الحابطتجاهد للتخلص مما ٌحدث لها وتضرب 

 ظهرها ملتصك بسمؾ األم إلً أن ٌصبح ترتفع أنفاسهاتتخلص مما ٌضٌك علٌها 

 عفاؾ لم تجد أنحتى .الحجرة ولدمٌها تضرب الجدار كل هذا حدث سرٌعااااا جدا

الولت لتصرخ فمط لامت من مكانها تمد ٌدها لتخلٌص امهااااا وتجد نفسها عاجزة 

 . صرخة تنادى فٌها والدتها من حلك عفاؾصرخة هنا تخرج إلٌهاعلى الوصول 

 ضحكات تتردد من حولها لٌست . سمعت عفاؾ ضحكاتشًء كل ٌختفً أنولبل 

 سمعتها أٌن تذكرضحكات شارٌخ لكنها ضحكات بشرٌه ضحكات تعرفها ولكن ال 

ة عفاؾ ودخل منه ٌوسؾ ووالده لحظه واحده شاهد فٌها ؼرؾانفتح باب .لبل ذلن



وبعد لحظه 6 بالسمؾ والحابط على شكل رلم وملتصمة الهواء ي معلمه ؾأمهٌوسؾ 

 من السمؾ على الفراش وفى نفس األم سمطت شًءواحده من فتح الباب انتهى كل 

  انتفضت عفاؾ جالسه على فراشها وهى تصرخاللحظة

 ماااااااماااااااااااااا-

 بٌنما لفزت عفاؾ من فراشها الى األب وورابه بسرعة أمهجرى ٌوسؾ على 

  خطوة واحدهي ؾأمهافراش 

لام . سموطها على وجههانتٌجة شدٌدة وانفها ٌنزؾ بؽزارة الوعً فالدة األمكانت 

 رأسها وإرجاع وضع الجلوس ي ووضعها على الفراش ؾاألم بحمل وأبٌهٌوسؾ 

 منشفه مبلله بالماء ٌمسح بها بإحضارالى الخلؾ وهرول ٌوسؾ الى الحمام ولام 

 و  على صدرهانابمةبٌنما تحتضنها عفاؾ بموة وهى . أمه من انؾ المتدفمةالدماء 

بعد عدة دلابك كان .  ٌشاهد ما ٌحدث وهو ممسن بٌد زوجته ال ٌعلم ماذا ٌفعلوالدها

 أخرى وعفاؾ نامت مرة الوعً فالدة األم زالت لد تولؾ بٌنما ما األمنزٌؾ انؾ 

 واألول ٌخبر  على الفراش الممابلوأخٌهاجلس والدها .الوعً فالدة أمها أحضان فً

 فنظر ٌوسؾ لوالدة ولال  .األخٌر أن ما ٌحدث أصبح كثٌرا وفوق كل احتمال

  دا بسبب الجانأن صدلتنً حضرتن -

  ٌا ٌوسؾبعٌنً لحد دلولتى مش مصدق الى شوفته أنا -

 سٌنمابٌه فٌلم همول دى خدع فً وهللا ٌا بابا لو شوفته أنا وال -

 دى لحد لما ٌجى الى هتجٌبه عمتن بلٌل محدش فٌنا هاٌتحرن من اللحظة من -

 االوضه دى هانفضل جنب بعض

  حاضر ٌا بابا-

 لن  الث  ا  فت ح ا  ألع ا   ظ  ا إاي عف ف    ااته    أ ه    ح س ا   س    

 .ح    

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

 لبل دلابك 
كانت راندا تشاهد كل ما ٌحدث لعفاؾ ومعها وحوارها مع شارٌخ وتهدٌدها وما 

حدث ما والدتها كل هذا أسعدها وأراح نفسها ولكن ما جعلها تحلك فً سماء 
.هو سماعها لصدي ضحكتها وعلمها بوصولها ألذن عفاؾ .السعادة  

 ولتها شعرت بؤن نهاٌة عدوتها أصبح لاب لوسٌن أو أدنً 
 

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

 



استفالت والده عفاؾ واستعادت وعٌها بعد صالة الفجر بما ٌناهز الساعة تمرٌبا وما 
أن أدركت ما حولها وتذكرت ما حدث معها ولها اال وكادت أن تخرج من حلمها 

لوال أنها رأت ابنتها تنام فً أحضانها وتطوق جسدها بذراعٌها ورأسها .صرخة
ونظرت حولها فوجدت .فكتمت صرختها بداخلها لكً ال تفزع ابنتها.علً صدرها

زوجها ٌنام على الفراش المجاور لها وابنها ٌنام جالسا على األرض بٌن الفراشٌن 
فحركت األم جسدها .مستندا بظهره إلً فراش عفاؾ ومادا لدمٌه أسفل فراشها هً
ثم اعتدلت هً .بهدوء وأبعدت ٌد أبنتها من علٌها وأراحت رأسها على الوسادة

فبدأ ٌوسؾ .بهدوء و جلست على طرؾ فراشها ومدت ٌدها تولظ ابنها بهدوء
باالستفالة وحٌن شاهد والدته هم بالحدٌث معها ولكنها أشارت إلٌه بالصمت ثم 

. بمساعدتها علً الخروج من الؽرفة  
عاون ٌوسؾ والدته علً الخروج من الؽرفة حتى وصال إلً ؼرفة المعٌشة 

وتوجه هو إلً المطبخ سرٌعا وعاد إلٌها وهو ٌحمل كوبا كبٌرا به .وأجلسها بها
 بعض العصٌر وأعطاه لوالدته وهو ٌمول لها 

.تزفتٌه لً الدم التعوضًعشان ، دا كلهاشربً العصٌر ٌا ماما خدي-  
تمسن والدته بالكوب وتشربه كامال على رشفات متتالٌة فمد كانت تشعر بظمؤ 

وبعد أن تناولته نظر الً ولدها وهً تمول  .شدٌد  

.ربنا ٌكرمن ٌا ٌوسؾ وتشرب من ماء زمزم -  
ؼرفة وهً تتحدث  بداخل اللد حبستها كانت التًثم تنهمر دموعها   

  شوفتحصلً لً شوفت ٌا ٌوسؾ ال-
 أمسن ٌوسؾ دموعه ولال وهو ٌحتضن والدته وٌمبل ٌدها 

 مش من هطلع الشٌخ حسن ديٌا رب . شاء هللا هانتإن بس .شوفت ٌا امى شوفت-
 الدجالٌن

عاٌشٌن فٌه ده  بمٌنا إحنا لًرب ٌا ٌوسؾ ٌا رب ونخلص من الجحٌم الااااٌاا-  
احتضنها ٌوسؾ بموه ضاما رأسها على صدره واضعا رأسه على رأسها وتدفمت 

 دموع عٌناه
*************** 

 أشرلت شمس الصباح ومر الولت بال أى أحداث تذكر 
ورنا .راندا بٌن النوم والمحادثات الهاتفٌة مع صدٌمات السوء والتنزه مع هذا أو ذان

بمة فً فراشها تولظها وعفاؾ نا.فً منزلها بٌن مساعده والدتها ومذاكرة دروسها
.أمها لتتناول الطعام فً فراشها وتعود للنوم   

حتى جنً اللٌل وعندما أعلنت الساعة تمام العاشرة ارتفع رنٌن جرس المنزل فمام 
 ٌوسؾ وفتح الباب فوجد عمته ومعها رجل فً العمد الخامس من عمره، ممتلا
الجسد إلً حد ما،متوسط المامة لمحً البشرة، له لحٌة متوسطة،لام مخضبه 

ٌمسن فً ٌده حمٌبة .بالحناء،ٌعتمر لبعة لطنٌة بٌضاء وجلباب من نفس اللون 
.جلدٌة  

 وهو  بصحبتهاالذي عمته هناء والرجل أمامتنحى ٌوسؾ جانبا مفسحا الطرٌك 
فباداله التحٌة ولامت شمٌمته بتعرٌفهما .فمام والده مرحبا بهم . الشٌخ حسنالمدعو



 على بعضهما البعض 

أٌدهعلى   تخلصالمشكلةوان شاء هللا ،رجال واصل.ندا بمى الشٌخ حس-  
ن ٌا شٌخ حسنب وسهال أهال-  

  بحضرتنأهال-

  للشٌخ حسن هو ٌشٌر إلً واحد من المماعدبأشارا أل
  ٌا شٌخ حسنأتفضل- 

نظر له الشٌخ ولال بلهجة جادة وعملٌه -  
  ؟؟؟الحالةفٌن . للضٌافةمفٌش ولت -
أتفضل . اوضتهافً. ٌا شٌخ حسن بنتً -  

ولو مش مستورة ٌسترها ، ٌشوفها مستورة وال ال األولحد ٌدخلبس طٌب -
 وٌؽطٌها بؽطاء خفٌؾ

األب الشٌخ حسن ٌسؤل وتدخل حجرة ابنتها بٌنما األمتسرع   

؟؟ الى حصل بالظبطإٌه لولً-  
لص األب على مسامع الشٌخ كل ما ٌعرفه وكل ما حدث دون أن ٌؽفل عن تفصٌله 

فتبسم الشٌخ وهو ٌمول .واحده   

  الواحد المهار كل حاجه هاتخلص النهاردة،بإذن متملموشبسٌطة بسٌطة،ال -
.هللا المستعان -  

  ؼرفة أبنتها وهً تمول من األمهنا خرجت 

أتفضلوا -  

،وٌكون للبه جامدواحد بس الى هٌكون معاٌا-  
(لالها االب).ن  الى هدخل معأنا -  

 أنت اللً ه جوا ال تخاؾ وال تتفزع وال تجرى الن لو عملت كدوإحنا حاجه أهم-
؟؟اتفمنا. أنا ألولن لما إال ادعٌه أو اناة وكمان متمراش اى لر. ممكن تضر  

اتفمنا-ا  

بٌنما جلست والده . الباب خلفهموأؼلما عفاؾ إلً ؼرفة واألبودخل الشٌخ حسن 
عفاؾ مع أبنها وشمٌمة زوجها فً ؼرفة العٌشة ٌدعون هللا أن ٌنتهً ما حل بهم 

.اللٌلة   
 

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

 
ما أن أصبح الشٌخ داخل الؽرفة من والد عفاؾ إال ووضع حمٌبته على الفراش 

بل ما،ثم أخرج المجاور لفراش عفاؾ واخرج منها عدد من الشموع وزجاجة بها سا
من الحمٌبة كتاب لدٌم اصفرت صفحاته تشعر أن صفحاته تكاد تتمزق من 

وزع الشموع فً أرجاء الؽرفة مع إشعالها ثم إطفاء نور الؽرفة بعد أن أشار .وهنها
. إلً والد عفاؾ بالولوؾ فً الركن المصً من الؽرفة بعٌدا عن فراش عفاؾ  

ثم بدأ بتردٌد بعض األدعٌة بصوت عالً لعدة دلابك ثم فتح الكتاب وبدأ بالمراءة 
.منه بصوت خفٌض للؽاٌة،ٌتمتم بكلمات ال ٌسمعها األب  



بدة فً نفس المكان التً فً تلن اللحظة وجدت عفاؾ نفسها جالسة علً نفس الما
كانت جالسه فٌه باألمس،وٌجلس على الممعد المواجهة لها شارٌخ وهو ٌضحن 
بطرٌمة هستٌرٌة،وهو ٌشٌر إلً الشاشة التً صنعها فً للب الظالم فً المرة 

نظرت عفاؾ .السابمة لتشاهد عفاؾ ؼرفتها وما ٌحدث فٌها من تصرفات الشٌخ 
 لشارٌخ وهً حانمة من ضحكاته  

؟؟؟؟؟؟؟؟إٌه بتضحن على أنت -  

  الضحني استمر للٌال ؾأنشارٌخ  بعد 
   ؟؟ ده هاٌعمل حاجهاألهبل فاكره انتى -
عشان عارؾ أنه هٌاذٌن . عشان تبٌن أنن مش خاٌؾ بس  بتضحنهاٌعمل وأكٌد-

.وٌخلصنً منن   
خ إلً الشٌخ وهو ٌمول شاريأشار   

ددددده ؟؟؟؟؟ -  
وبعد لحظات لال لها . ثم انفجر فً نوبة أخري من الضحن  

 بس بعد ما العب معاه . بعٌنن أنه نصاب وأهبل هورٌكىأنا..طعبًو  دا نصاب -
 شوٌه

 كان الشٌخ فً تلن اللحظات ٌتمتم بكلمات مبهمة وفجؤة لال صارخا 
 الملعون ابن لً ،أحضر والشٌوخ والشباباألطفالمى الدٌار ومنجى اٌا ح-

. اى طابك كانيالمالعٌن ؾ  

 من البخور أعواد ؼٌر مفهومه ثم اخرج من حمٌبته أخرىثم عاد ٌتمتم بكلمات 
 عطرٌه رابحةكان البخور ذو . فتطاٌر دخان البخوروأشعلها ه ٌديامسكها كلها ؾ
  على الفراشالنابمة البخور حول جسد عفاؾ بؤعواداخذ ٌطوؾ بٌده .جمٌله ولوٌه

 حجرتها وبالتحدٌد ٌمؾ فوق ي شارٌخ ٌظهر ؾالمابدة على الجالسة عفاؾ رأتهنا 
 أهنا بد. تماما داخل الفراشمختفً جسده بالً نصؾ جسده هو الظاهر بٌنما رأسها

.أخرىالشٌخ حسن ٌصرخ بكلمات   

 الملعون ابن أحضرت هل واألطفالمى الدٌار ومنجى والشٌوخ والشباب اٌا ح-
رفع ٌدها اؾبعد  به تؤتى فارفع ٌدها الٌمنى وان لم أحضرته أن كنت لد. المالعٌن
.الٌسرى  

 الٌمنى فترتفع ٌد عفاؾ الٌمنى على ٌدها عفاؾ شارٌخ ٌضحن بشده وٌرفع رأت
 ظهر الرعب داخل عٌون الشٌخ حسن أذهنا حدث شًء ؼرٌب .  منهاأرادهؼٌر 

 عٌنه ي شارٌخ الرعب ؾرابً وعندما  ولم ٌظهر خوفه والد عفاؾأمامولكنه تماسن 
تماسن الشٌخ . أخرى الى جوارها مرة هاسمطت ٌدوترن ٌد عفاؾ ؾ. انفجر ضاحكا

ل وقهو يحسن و  
انطك ٌا .حسنا فعلتم بإحضار الملعون وإال لكان نالكم منً عماب ألٌمعظٌم ،عظٌم-

.أتٌت ولماذا أنتابن المالعٌن من   
دون أراده منها فوجدت نفسها تتحدث . عفاؾ شارٌخ ٌمس بٌده جبهتهارأتهنا 

  وتمول ولكن بصوت شارٌخ

االـــــــ حأجرب هملبن كلب أنادا ، ٌا كلبأنا  بتسب اهلى أنت-  



  النصاب حسنأوهنا انتفض الشٌخ حسن 

  حدٌثةبٌنما ٌتابع شارٌخ ة  الحرنأوتجمد ؾ مكانه ال ٌموى على الحدٌث 
أنا هورٌن مٌن الملعون دلولتً ٌا كلب المالعٌن  ملعون ٌا ابن المالعٌن أنا -  

أخذ حسن ٌولول كما النساء وٌزحؾ علً .وأخذ ٌكٌل له الضربات المتالحمة
 الذي والد عفاؾ أعٌن أمام األرض ألنه كلما حاول الولوؾ ركله شارٌخ وكل هذا

ظل ٌنظر الى حسن .الحركةحتى انه لم ٌموى على أمامه حدث ي مما الصدمة أخذته
 ال ٌراها والد التً وجسده ٌتلوى من ضربات شارٌخ األرضوهو ٌزحؾ على 

 انفتح باب أن اجتاحه وما الذي ثٌابه من الذعر ي حسن تبول ؾأنعفاؾ حتى 
 الحجرة حتى انطلك حسن ٌجرى خارجا من المنزل كمن تطارده كالب من الجحٌم

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

فً تلن اللحظات كان والده عفاؾ وأبنها ٌوسؾ وعمته هناء ٌجلسون فً ؼرفة 
المعٌشة ٌدعون هللا بؤن ٌمن على عفاؾ بالشفاء وفجؤة سمعوا صوت باب ؼرفة 

وبعد ثانٌة واحده فمط أصابتهم .عفاؾ ٌفتح فتعلك أبصارهم بالردهة المإدٌة لها
الصدمة حٌث شاهدوا حسن ٌخرج فارا مهروال وفتح باب المنزل واختفً 

فهب ٌوسؾ راكضا لؽرفة شمٌمته ومن خلفه والدته وعمته فوجد والده ٌمؾ .خارجة
ملتصما بالحابط تبدوا علٌه إمارات الرعب والفزع فالترب منه فؤمره والده أن 

ثم أمر الجمٌع بالخروج من .ٌضًء الؽرفة وٌطفؤ الشموع وعلى الفور فعل ذلن
الؽرفة فخرجوا دون  أن ٌنبث أحدهم بكلمه وهم ٌنظرون إلً عفاؾ التً هً 

بٌنما هً فً تلن اللحظة كانت جالسه أمام شارٌخ .أمامهم ؼارلة فً سبات عمٌك
 الذي كان ٌضحن بشده وهو ٌنظر لها وٌمول

بس لولً ألهلن .أنا مش بكذب علٌكى ٌا حبٌبتً.صدلتً بمً أنه نصاب-
مٌعملوهاش  تانً ألنً فً الحالة دي هما بٌاذوكً وبالتالً أنا مش همدر أأذٌكى 

.أنتً فهبمً مطر أعالبهم هما   
ثم عاد للضحن مره أخري إلً أن اختفً الظالم فجؤة وشعرت عفاؾ بنفسها ممددة 

. علً فراشها وذهبت دون أراده فً نوم عمٌك  
وفً ؼرفة المعٌشة وبعد أن هدأ والدها للٌال أخذ ٌمص على زوجته وشمٌمته وأبنه 

جلس . ما حدث بداخل الؽرفة وما شاهده بعٌنه وسمعه بؤذنه وبؤن حسن هذا نصاب
.الجمٌع فً صمت مطبك ال ٌعرفون ماذا هم فاعلٌن وبمن بعد هللا ٌستعٌنون   

أما أؼرب ما حدث أن كل هذا لم تراه راندا ولم ٌصلها تلن المرة بث شٌطانً 
!!!!.لألحداث  

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

 
 فً ظهٌرة الٌوم التالً 

نت علٌها فً فراشها بعد أن ذهبت فً نومها بعد أن أطعمت والده عفاؾ أبنتها أطما
توجهت إلً حٌث .دثرتها جٌدا وخرجت من ؼرفتها وأؼلمت خلفها بابها.العمٌك



ٌجلس أبنها وزوجها وشمٌمته فً صمت ٌفكرون فً حل لتلن األزمة التً ٌمرون 
وما هً إال دلابك وارتفع رنٌن هاتؾ عفاؾ الذي بحوزة شمٌمها الذي نظر إلً .بها

اسم المتصل فإذا هً رنا فؤخبره والده بان ٌخبرها بؤن عفاؾ أصبحت أفضل ولكنها 
نابمة من أثر الدواء ولن تستطٌع الرد علٌها فإماء برأسه أن نعم وأجاب اتصالها 

وهو ٌتوجه لؽرفته حابسا دموع حزنه على شمٌمته ولكنه ما أن أجابها بعد أن أصبح 
وحٌدا فً ؼرفته إال واخبرها بكل ما تمر به شمٌمته ودموع عٌناه تتدفك كشالل 

كان ٌتحدث ورنا صامته تماما احتراما لمشاعر ٌوسؾ من جهة ومن جهة .هادر
وظلت على صمتها حتى بعد أن فرغ .أخري كانت الصدمة شدٌدة الولع علٌها

ٌوسؾ من لص كل ما عنده وصمت وطال للٌال الصمت بٌنهما إلً أن لطع 
الصمت ٌوسؾ مره أخري وهو ٌعتذر لها عن بكابه وحدٌثه فماطعته رنا بؤنها تعلم 

 اآلن فعفاؾ لٌست فمط صدٌمه لها بل هً أخت لها بهمن ٌشعر به فهً أٌضا تشعر 
ٌوسؾ بؤن ٌعطها بضع دلابك وسوؾ .ثم ؼلبهم الصمت للحظات حتى أخبرت رنا

جلس بعدها ٌوسؾ ٌفكر كٌؾ لص .وأنهت المكالمة .تعاود االتصال به مرة أخرى
مدد جسده على فراشه وؼرق فً التفكٌر فً .علٌها كل شًء ولماذا لص علٌها

.شمٌمته وما حل بها وعن كٌؾ لص لرنا ما حدث  
لم ٌمر أكثر من ثلث الساعة وأعادت رنا االتصال بٌوسؾ وما أن سمعت صوته 
حتى طلبت منه عنوان منزلهم فً أكتوبر فؤعطاها إٌاه وهو ٌسؤلها عن السبب 

فؤخبرته بؤنها سوؾ تخبره بكل شًء حٌن تؤتٌهم فً الؽد ولكنها أخبرته بؤن ال ٌخبر 
أحدا بؤي شًء عن الحوار الذي دار بٌنهم حتى تحضر إلٌهم فً الؽد عمب صاله 

.     وأن كل ما تستطٌع لوله له اآلن أنها بفضل هللا وجدت الحل .المؽرب  
ما أن سمع ٌوسؾ تلن الكلمة إال ولفز من فراشه والفا من السعادة فمد كان كؽرٌك 

بمة فً المحٌط أمال النجاة فحدثته رنا بؤن ٌكتم فرحته وكما اتفما سوٌا تعلك بمشة ها
فؤنهت المكالمة بٌنهم .فوعدها بذلن.ال ٌخبر أحدا بما دار بٌنهما حتى تحضر لهم

وظل ٌوسؾ والفا فً مكانه وهو ال ٌصدق أن هنان من وجدا حال لما هم فٌه 
.وبصوت خفٌض خرج من للبه كلمة   

 ٌا رب 
 

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

 
 مع ارتفاع صوت المإذن وهو ٌرفع أذان العصر 

كان هنان مفاجؤة سعٌدة فً انتظار الجمٌع فً بٌت عفاؾ،فمد فوجا الجمٌع بخروج 
عفاؾ من ؼرفتها وهً تسٌر بشكل طبٌعً ؼٌر مترنحة ووجهها ال ٌحمل أثر إعٌاء 
أو إرهاق وأن كان جسدها لد فمد بعض الكٌلو جرامات ولكنها خرجت لهم كسابك 

ءتها،أخبرتهم أنها جابعة فؤعدت لها والدتها الكثٌر من الطعام عهدها بمرحها وبرا
كانت تتحدث .وتناولت عفاؾ الطعام بشهٌة مفتوحة .وهً سعٌدة بعوده أبنتها

وتضحن وكؤنها فمدت الذاكرة الخاصة بتلن األٌام الماضٌة فلم ٌتحدث معها احدهم 
ومع مرور .فً شًء مما كان وكانت السعادة هً الطاؼٌة على التجمع األسري



الولت كانت للب والدتها ٌطمبن إلً أنها تعافت،وأخبرتهم عمتها سرا بؤنها على 
ٌمٌن بان الجن خرج منها وتلبس جسن عمابا له  ولكن والدها وشمٌمها كان بداخلهم 

والد .ومع انتصاؾ اللٌل توجه الكل للخلود للنوم.للك كبٌر ولكن لم ٌبح به إحداهما
عفاؾ وولده فً ؼرفة وعمتها فً ؼرفة ووالدتها على الفراش المجاور لعفاؾ فً 

مع دلات الواحده بعد منتصؾ اللٌل كان كل من فً المنزل سابحا فً بحر .ؼرفتها
.سلطان النوم بما فٌهم عفاؾ التً ومع دلات الساعة وجدت نفسها فً   

 بارٌــــــــــــس
ٌجلس على ممربة منها .جالسة علً عشب حدٌمة مواجهة مباشرة لبرج أٌفل الشهٌر

أشخاص من الجنسٌن فرادى ومثنى وجماعات ٌمرحون أو ٌلتمطون صور للبرج أو 
حتى وجدت شارٌخ والفا أمامها .معه أخذت تنظر حولها ؼٌر مستوعبه لما ٌحدث

بشكل زاد من وسامته فمد كان ٌرتدى لمٌص وردي اللون ومن فوله حله بٌضاء 
كان شدٌد الوسامة .اللون وسروال من نفس اللون وشعر رأسه مصفؾ بعناٌة بالؽة

حتى أن أنظار بعض الفتٌات الجالسات لربٌا منهما تعلمت به،ولكن عفاؾ من 
داخلها لم تتؤثر بمظهر فهً تعلم أن ما تشاهده ما هو إال صور ٌخفً بها بشاعة 

كان شارٌخ ٌنظر لها نظرات حالمة رومانسٌة ولال . هٌبته الحمٌمٌة  

هل ٌسمح لً لمر بارٌس المضًء الٌوم أن أكون له خادما -  

 نظرت له عفاؾ ولالت باستهجان 
استؤذن  من ؼٌر اى وبتدخل أحالمً داخل أنتٌعنى لو لولتلن ال هاتمشى ما -  

(ولالها شارٌخ مبتسما وبشًء من الؽموض)  حلم ؟يومٌن لالن انن ؾ-  

 اتسعت عٌنً عفاؾ صدمة ودهشة ولالت
ٌعنً إٌه مش حلم ؟ -  

اللً هو اللً أنتً فٌه دلولتً .عكس حلم،والع -  

 نظر له عفاؾ ولالت بصوت مرتفع 
والــــــــــــــــع-  

نظر لها شارٌخ مبتسما وهو ٌلفت انتباهها إلً أن صوتها العالً سوؾ ٌلفت انتباه 
المحٌطٌن بهما ولكنها أخبرته بحده بؤنها تود أن تعلم كٌؾ أن ذلن والع ولٌس خٌاال 

فً أحالمها فتبسم وهو ٌخبرها بؤن ذلن ٌخصه وحده فمط فال تشؽل عملها الٌوم 
بذلن بل علٌها أن تستمتع فمط ،نظرت له عفاؾ ؼٌر مصدله فملت بجسدها 
وأمسكت العشب فإذا هو عشب حمٌمً ولكن مٌلها كشؾ لها شٌبا أخر لم تكن 

ذلن أنها ترتدي حذاء كالسٌكً من عالمة تجارٌة شهٌرة كذلن .الحظته من لبل
ترتدي ثوب أنٌك محتشم من عالمة تجارٌة كبرى وأن شعرها مؽطً بحجابها الذي 

فضحن شارٌخ وهو ٌمول لها .هو أٌضا من عالمة تجارٌة شهٌرة  

 واؼلً أشٌن لها جبته عشان كدالحشمة بتحب حبٌبتً أن عارؾ أنا-
  طبعا،المحتشمةالمودٌالت

تتسع عٌنً عفاؾ من الدهشة من حدٌثة،ثم تنظر إلً برج إٌفل وتتحرن نحوه ٌتبعها 
ثم تتسع .شارٌخ فً صمت تمترب من البرج إلً أن لمست لاعدته بؤناملها

كانت حتى تلن اللحظة تشن أن كل هذا وهم ولكن ما أن المست البرج حتى .عٌنها



فنظرت له وهً تمول .تٌمنت أنها فً والع حمٌمً وأن شارٌخ لم ٌكذبها المول  

ة به ومتمسنص  خالرابً بس أنا لولتلن-   
 ابتسم لها ابتسامة صافٌة ولال 

ٌا أمٌرتً،والفسحة دي  فمط للمتعة النهاردة ، اى حاجهيالنهاردة مش هانتكلم ؾ-
فؤتمنى تمبلً . اعتذار على تصرفً الفج مع والدتن أمبارح ملوش أي عاللة بمرارن

.اعتذاري  
نظرت لٌه عفاؾ ولم تعلك على حدٌثة ،صعدا الً لمة برج اٌفل،وكانت سعاده 
عفاؾ ال توصؾ وهً تري بارٌس من أعلً لمة بها لضت بعض الولت ثم 

هبطا،واخذت تسٌر فً شوارع بارٌس تشاهد واجهات المحالت ودخلت بعض 
االسواق التجارٌة تشاهد هذا وذان وتشم بٌن الحٌن واألخر بعض العطور الفرنسٌة 
وتشاهد منتجات العناٌة بالبشرة وأحدث صٌحات الموضة العالمٌة وكل هذا وهو 
ٌتبعها فً صمت فمط كلما شعر بؤن شًء ما أعجبها ٌمترب من أذنها وٌمول كلمه 

ثالث ساعات لضتها فً السٌر فً .(ال)وكانت أجابتها دابما  (أشترٌهولن)واحده
شوارع ومحال بارٌس وشارٌخ ٌتبعها كؤنه حارسها الشخصً وكؤنها أمٌرة من 

فمال علٌها وهو ٌمول .حتى شعرت بإلدامها تبن.األمٌرات  
 ومن شرٌعتن واللحوم فٌه مصري شرٌن فٌه ه المطعم د،متهٌبلى تعبتى وجوعتى- 

  على شرٌعتن ٌعنى متملمٌشمذبوحة
 وأشارت إلٌه والجوع فنظرت و اإلنهان شعر بالتعب عفاؾ فمد كانت تإلٌهنظرت 
 كان أن ٌسؤل فتمدم منهم نادل ودلفا إلٌه المطعم م فتوجها مباشرة إلً نعأن برأسها

 الفرنسٌة ي ال تفمه حرفا ؾألنهافنظرت عفاؾ الى شارٌخ بؤسمابهم هنان حجز 
ٌد النادل ولمعت عٌناه ولال بعدها شارٌخ للنادل ب التً المابمةفوجدته ٌنظر الى 

  فرنسٌه رالٌهبلهجة
réservé Au nom de Afaf égyptienne 

 أدب بكل إلٌهم فؤشار.ل، بٌده فوجد الحجز موجود بالفعالتً المابمةفنظر النادل الى 
ممعد من المماعد جذب لام ببد ؾواحده من الموا وصال الى أن الى ٌتبعوه أنواحترام 
 ذهب بعدها . تجلس عفاؾ ثم جلس شارٌخلكً الى الخلؾ للٌال التً حولها

 عما لاله للنادل فاخبرها بؤنه كان ٌسؤل أن كان هنان هنا سبلت عفاؾ شارٌخ.النادل
وضحن وهو .فؤجبته بنعم وعندما وجد الحجز أحضرنا إلً المابدة المخصصة لنا
وبالفعل لحظات .ٌخبرها وبؤنه لادم مرة أخرى لٌمدم لنا لابمة الطعام الخاصة بهم

فتحت عفاؾ الخاصة بها فلم تفمه منها شًء .وكان النادل ٌضع أمامهم لابمتً طعام
 فابتسم شارٌخ وهو ٌمول لها 

 الفرنسٌة الطرٌمة ورز على مشوٌة هطلب لن شرابح لحم بمرى أنا متملمٌش -
  ؟؟ه وسلطات كوٌس كدأوىهاٌعجبن 

. ضفاضٌعبؤكل نفسً أاللى تفهما بدل ما الواحدةاة اهو حاجه -  
ولكنه لم  للٌالاألنظار إلٌهم منه لفتت مهنا انطلك ضحكه عالٌه من شارٌخ على الرغ

ٌهتم بؤحد فٌما ؼضبت عفاؾ من ضحكته وسؤلته عن سببها فاجابها وهو مازال 
 ٌضحن



 طبـك فً بارٌس اؼلًثانٌا الضفاضٌع دى هنا .  اسمها ضفادعأوال .ضفاضٌع -
.ممكن تكلٌه  

الطعام لعفاؾ ولم ٌطلب لنفسه شٌبا وطلب شارٌخ بعد للٌل جاء النادل وطلب منه 
 عفاؾ لماذا لم ٌطلب هتألوعندما سة  من المٌاه الؽازيا كبٌراطعام كوبللها مع ا

بعد للٌل جاء .  تماما أن طعامه ؼٌر طعامها بكل بساطهأخبرها أٌضا طعاما لنفسه
 أن بحرص شدٌد وعندما وجدت تؤكل كانت عفاؾ األمر بداٌةالنادل بالطعام وفى 

 ة ناعسة شارٌخ بنظرإلٌهاالطعام رابع بالفعل كانت تلتهم الطعام التهاما بٌنما ٌنظر 
انصرفت واخذت فً التجول مره أخرى لساعة .أن أنهت عفاؾ طعامهابعد  و هابمة

من الزمن وبعدها شعرت باإلرهاق وأنها تود العودة لمنزلها  فنظرت له وأخبرته 
وفجؤة وجدت نفسها فً فراشها وترتدي . برؼبتها فؤخبرها بؤن أمرها مطاع

أما الذي كان ؼرٌبا وصادما لها أنها وجدت ما كانت ترتدي  فً بارٌس .منامتها
أذا فمد .وأن فً فمها مذاق ما تنازلت من طعام. موضوع بعناٌة على طرؾ فراشها

كانت حما فً بارٌس فابتسمت فً سعادة فهاهً واحدة من أحالمها لد تحمك 
ول تكن تدري أن . وفً سعادة تمددت فً فراشها وذهبت فً نوم عمٌك.بالفعل

الشٌطان شارٌخ كان لابعا فً ركن من أركان الؽرفة ٌرالبها وهو ٌشعر بالسعادة 
فها هً خطته لد نجحت وعرؾ كٌؾ ٌتالعب بمشاعرها وعواطفها ولرٌبا سوؾ 

بإرادتها .... توافك على طلبه   
 

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

 
بدة اإلفطار فً صباح الٌوم التالً فً بٌت عفاؾ وبٌنما الجمٌع ملتفون حول ما

ٌتناولون طعامهم اهتز هاتؾ عفاؾ الذي مازال فً حوزة شمٌمها بداخل جٌب 
منامته فنظر له سرا فوجد أن المتصل رنا فاستؤذنهم لدخول الحمام وأجاب رنا وهو 

متوجه له وبعد التحٌة أخبرته بان موعدهم تؤخر للٌال وسوؾ ٌكون بعد صالة 
العشاء مباشرة وأخبرته بشًء أثار دهشته و تعجبه إذ أخبرته بؤنه سوؾ ٌعرؾ 
بؤنهم لادمون دون أن تخبره ولبل أن ٌصلوا بملٌل وعندما سؤلها عن معنً ذلن 

وتركت ٌوسؾ .أخبرته بؤنه سوؾ ٌفهم كل شًء فً حٌنه،ثم حٌته وأنهت اتصالها
.  فً تعجب وحٌره ولكنه لم ٌملن سوى االنتظار   

 

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

 
كانت عابله عفاؾ مجتمعون فً ؼرفة المعٌشة .بعد صالة العشاء بعده دلابك

ٌتسامرون وتدور بٌنهم أحادٌث مرحة وفجؤة انتفضت عفاؾ والفة وظهر الؽضب 
جلٌا على مالمح وجهها بشكل ؼرٌب ومفزع وتحدثت بصوت بخشن رجولً 

وأخذت بالسب بؤلذع األلفاظ .وتراجعت للخلؾ حتى التصك ظهرها بالحابط 
 وأؼلظها مما دعا أصاب الجمٌع بالصدمة والرعب وهً تكمل لابله 

 وال ابن هً ال أشوفها مش عاوزة أنا.ا،ه دى هنـــ..... بنت الشأٌه الى جاب إٌه-



هالكلب الى معها د  

حدٌث رنا له ونظر إلً باب المنزل ثم إلً عفاؾ التً  ٌوسؾ معنى أدرنهنـا 
بالفاظ ال .أصبحت فً حاله هٌاج شدٌدة،تسب أٌة والمادم معها وتسب الدٌن والدنٌا

ثم بدأت تموم بلؾ رأسها بشكل لاسً ومخٌؾ مهددة إٌاهم .تخطر على عمل احد
على  لام ٌوسؾ ووالده بما ٌشبه االنمضاض. بمتل نفسها اذا سمحوا لها بالدخول
 لوة بدنٌه فجؤة تمتلن ولكن عفاؾ اصبحت عفاؾ ومحاوله السٌطرة علٌها

وهنا أرتفع رنٌن جرس الباب .رهٌبة،جعل السٌطرة علٌها عملٌة ؼاٌة فً الصعوبة
فتوجهت والدتها سرٌعا لتفتح الباب فازداد هٌاج عفاؾ وأخذت فً سبها ونعتها 
بصفات بشعة ولكن والدتها فتحت الباب للطارق فوجدت أمامها رنا ومعها شاب 
طوٌل المامة لمحً البشرة رٌاضً الجسد ٌرتدى مالبس عادٌة سروال ولمٌص 

دعتهم للدخول فدخلت رنا .ٌعلوا جاكت لصٌر ولكن الصالح والتموى تشع من وجه
ٌتبعها الشٌخ وسرٌعا لامت بتعرٌفه لهم بمولها الشٌخ شرٌؾ تمدم شرٌؾ حتى ولؾ 
عند بداٌة ؼرفة المعٌشة ثم أشار إلً والدها وشمٌمها أن ٌتركوها ولال بصوت لوى 

  
  بإذن هللا تعالىصاؼراي نأأت

فنظر لها .صمتت عفاؾ  عن ما كنت تتفوه به ولكنها لم تتحرن من مكانها لٌد أنملة 
لن أكرر ))شرٌؾ وكرر ما لاله فلم تستجب فمال شرٌؾ بصوت لوى وهادر

بصوت لوى (( التً من اآلن ستكون شارٌخ)فجؤة نطمت عفاؾ ( (الثالثة  
ماذا ترٌد-  

أُخرج من هذا الجسد حاالً وبدون أدنى تؤخٌر-  
(لالها شارٌخ ساخرا ولكن بصوت لوى) لن ٌخرجنً أنت وال لبٌلتن كلها-  

وهذا أخر تحذٌر لن وبعده .اخرج بالحسنى إال و وهللا سٌكون بٌنً وبٌنن كتاب هللا -
 أنا بريء من زهك روحن

كل ده كالم فاضً .اعمل اللً تعمله-   

((اءة آٌات من الذكر الحكٌموبدء بمر))أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم -   

(لالها شارٌخ موجها حدٌثة لرنا)أنتً جبتً العبٌط دا منٌن ٌا بنت الكالب -  
المراءة دون أن ٌلتفت لما ٌتفوه به شارٌخ الذي نظر له وه ٌمولشرٌؾ ٌستمر فً   

اللً جابنهللا ٌلعنن وٌلعن – هللا ٌلعن أُمن – هللا ٌلعن أبون -  
 استمر شرٌؾ بالمراءة فترة ثم نظر لشارٌخ وهو ٌمول له 

أنت تعرفنً؟؟-  

........هو أنت مشهور وال حاجة بروح أمن ٌا ابن الز-  
طب بتشتم والدي ووالدتً لٌه دلولتً؟؟؟-  

فهمت ٌا بؽل .ما أحد ٌمدر علٌه اللً شارٌخ  ((شارٌخ))ألن أنا -  

 ابتسم شرٌؾ وهو ٌمول 
وال كداب زى  لوى فعال  أربع مرات ونشوؾ أنتسؤلرأ علٌن سورة البمرة.تمام -

 طبعن

(ال)ٌصرخ شارٌخ بصوت عالً وهو ٌمول له   



ٌبمً تخرج وحــــــــــــاال.ماشً -  

أنا لوي ولن ٌإثر فً ما تفعله-  
 فٌصرخ شارٌخ ولكن شرٌؾ ال ٌلتفت له شرٌؾ ٌمرأ الرلٌة الشرعٌة بصوت عالً
 وٌكمل ٌصرخ وٌصرخ وفً النهاٌة ٌمول 

أنا مربوط فً جسدها-  
تخرج ٌعنى تخرج . ملٌش دخل بلً أنت بتموله ده-  

أنت متخلؾ ألولن مربوط تمول أخرج-  

ستُحرق بكالم هللا ، إنً لن من الناصحٌن-  
(لالها متمطعة بٌن صرخاته) ما تفهمشأنتٌا حمـــــــار -  

لراءة ٌكمل ال شرٌؾ  

  تٌن.إٌه بٌاكلون أنت-
 هنا تمدم منه شارٌخ و ولؾ أمامه فتمدم شرٌؾ ٌمرأ آٌات تختص بؤكل أهل النار

شرٌؾ خطوة فؤصبح مواجها له ال ٌفصل بٌن وجهٌهما إال سنتٌمترات وهو مستمر 
فمال شارٌخ الذي من الواضح أنه ال ٌستطٌع إٌذاء شرٌؾ .فً المراءة وبصوت الوي

  
وهللا لجٌبن فً األرض-  

فؤبتسم شرٌؾ وتولؾ عن المراءة ولال بصوت لوى ٌصٌب الملوب برجفة موجها 
وعلى الفور أطاعه وجلس على األرض فجلس شرٌؾ  (أجلس ارضا)حدٌثة لشارٌخ

فصرخ شارٌخ ولكن شرٌؾ لم ٌلتفت .على الرب ممعد له وهو ٌكمل المراءة
شرٌؾ ٌمرا وشارٌخ ٌصرخ إلً أن وهنت صرخاته فمال بصوت ممهور  .لصراخه

  
 (ثم أبتسم فً سخرٌة)أتحمل مش لادر همإاخذ خالص وولؾ ورفع ٌده ولال ال -

ولام والفا . عن أذنن ٌا شٌخ على طول شوٌه هوا واجىأشمهخرج   
 فنظر له شرٌؾ ولال بصوت لوى

وهل أذنت لن بالمٌام ،أجلـــــــــــــس -  
وعلى الفور جلس شارٌخ وشرٌؾ ٌكمل المراءة وشارٌخ ٌحاول إلهاءه ولكنه ال 

ٌلتفت لما ٌمول وٌكمل وبصوت لوى وبدا شارٌخ ٌصرخ من جدٌد بعد أن فمد األمل 
. ٌصرخ وٌصرخ إلً أن أنتهً شرٌؾ من لراءة الرلٌة الشرعٌة كاملة.فً إلهابه 

 ثم نظر الً شارٌخ ولال بهدوء
  وإال زدت علٌن الرلٌة مرة أخرىأنصرؾ-

وبرده مش هاتمدر وهللا حاولوا لبلن كثٌر ت  بمزاجن أن مش أنصرؾبمزاجًوهللا -
 تخرجنً إال بمزاجً أنا وبس

( ألنً عبٌد مثلن) الذي سٌخرجن ولست أنا  هوهللا-  
فٌصرخ شارٌخ ولبعض .فٌبتسم له شرٌؾ وٌبدأ فً لراءة الرلٌة مرة أخرى بؽتة

 الولت ظل شرٌؾ ٌمرأ وشارٌخ ٌصرخ وبؽته صمت ثم لال لشرٌؾ وهو ٌضحن
أنا بصرخ بس عشان أوهمن بده وكمان عشان الطع .أنت فاكر أنن كده بتعذبنً-

أصبر،ما علٌن ٌا شارٌخ أصبر (ثم بصوت خفٌض للؽاٌة)أحبالها الصوتٌة   



 كل هذا وشرٌؾ مستمر فً المراءة واللعٌن ٌحاول إلهابه
 وٌحتاج لصٌانة بمراءتنٌا فمري حرلت الفندق اللً أنا ساكن فٌه ،قيحر-

ت،أنت مخبً التسجٌل أنت بالع تسجٌل ما تسن (شرٌؾ مستمر فً المراءة)فورٌة
.فً بطنن ٌا لبٌم صح  

 ٌنظر له شرٌؾ وٌمول بهدوء 
.  أتؤدب ألدبن-  

فجؤة ٌموم شارٌخ محاوال الهرب بجسد عفاؾ خارج المنزل ولكن شرٌؾ ٌمول 
 بصرامة ؼٌر طبٌعٌة 

ألـــــــــؾ مكانــــــــــن-  
*********** 

كل هذا ٌحدث بٌن شرٌؾ وشارٌخ وكل من حولهم .ٌعود اللعٌن فً رضوخ وخنوع
كلهم اجتمعوا عند حابط .  وهول ما ٌرونهالصدمةل و مثل التماثٌل من هأصبحوا
وسمعوا اللعٌن ٌمول .وفزع  صمت يٌشاهدون ؾبعٌد   

ما تتؽرش بنفسن أنا لم أهرب خوفاً منن-  
؟؟ ٌا جبانأمال حاولت تهرب لٌه-  

(لالها ساخرا)أشم هوى-  

ألطع عنن الهواء لرٌب إن شاء هللاه-  
  مرات5أكثر من  (ٌس) لراءة لالها وبدأ فً

واللعٌن ٌصرخ فٌه وٌسبه بما ال ٌتحمله بشر وٌوجه له االهانة مرة والسخرٌة منه 
 مرة وشرٌؾ ٌكمل ؼٌر ملتفت له وعلى حٌن ؼرة صمت ولال لشارٌخ 

أٌن السحر الذي ُوكلت به-  
؟ وما أدران أنه سحرانتبه شارٌخ ولال وهو مذهول  

(لالها شرٌؾ بحده ولسوة)أٌن السحر الذي ُربطت به فً هذا الجسد-  

  ال أستطٌع أن أبوح بمكانه-
اللهم أبطل السحر المؤكول-  

بمؤكولشارٌخ ضاحكا لٌس   

اللهم أبطل السحر المشروب-  
  لٌس بمشروبأخرىشارٌخ ضاحكا مرة 

هنا تحدث شرٌؾ بصوت بدا وكؤنه الرعد أرعب كل المتواجدٌن بما فٌهم شارٌخ 
 وهو ٌمول 

ما هو الربط بٌنكما-  

(لالها شارٌخ وهو ٌرتعد حما)طلســـــــــــم..طلسم -  

؟ مكانه؟وأٌن!طلسم -  
(لالها بعند كبٌر)أبــــــــــدامش هالولن مكانــــــه -  

 ٌعٌد شرٌؾ المراءة بعض الولت ثم ٌمول 
(أكثر من مرةكررها )اللهم أبطل السحر -  

 ٌصرخ شارٌخ بموة 



  وكلن علٌها بالطلسمالذيمن -

أمن-  
 ٌمرأ شرٌؾ بصوت لوى فٌصرخ شارٌخ فٌعٌد علٌه السإال فٌجٌبه 

  ٌوسؾ،أخوهاخالاااااااااص هالول -

ثم ٌعٌد المراءة  (كاذب)لول بموة يالذي رنــا وشرٌؾ إالٌنظر الجمٌع الى ٌوسؾ 
فٌصرخ شارٌخ بؤلم شدٌد وشرٌؾ مستمر بالمراءة وفجؤة ٌعٌد علٌه السإال فٌخبره 
بؤنها صدٌمتها رنا فٌصرخ فٌه شرٌؾ كاذب وٌعٌد علٌه السإال ولكنه ٌعاند فٌخبره 

شرٌؾ بؤنه لم ٌترن له مجال وٌبدأ فً لراءة آٌات العذاب بصوت لوى فٌتلوى 
وبعد ولت لصٌر بدا . شارٌخ ألما وٌطلك صرخات تشعر بؤنها تكاد تهدم الجدران

  رأسهوكؤنه سنون ٌنظر له شارٌخ وأنفاسه تكاد تنمطع وٌمول وهو مطؤطؤ

  خالص همول لوولؾ لرابه هاق-
انطك-  

صاحبتهـــا رانداااا-  

علٌه اءة ٌسارع شرٌؾ بالمر، ٌصاب كل الحاضرٌن عند سماعهم اسم راندا بالذهول
فٌنظر شرٌؾ للحاضرٌن فٌجدهم جمٌعا فً .للوعً فالده أرضاٌسمط جسد عفاؾ ؾ

بال صدمة كبٌرة ودهشة فٌحدث بصوت لوى لا  

؟ٌا اى حاجها اسمها راندا دى جبتلها لبس هدلًمش ولت ذهول خالص ال-  
  خرج من صدمته الذيٌوسؾ جٌبه ي
  اٌوووة اٌوة راندا جابتلها عروسه-

  لبل ما ٌفوقبسرعة . بسرعةهاتها -
ٌهرول ٌوسؾ الً ؼرفة شمٌمته فٌؤتً بالدمٌة وٌعود مسرعا وٌعطٌها لشرٌؾ الذي 
ٌمسن بها وٌتفحصها جٌدا ثم ٌحاول خلع مالبسها فٌجدها ملتصمة بها فٌمزق ثٌابها 

 على الثانًٌجد الطلسم ل الدمٌة ب وٌملإلٌه بتركٌز كبٌرفٌنظر . مفٌظهر له الطلس
  بتمعن ثم ٌمولإلٌهٌنظر . الدمٌةظهر 

بٌكدب .  مش ممكن الطالسم دى شٌطانٌه بحته مش ممكن تكون راندا الى عملتهم-
 علٌنا تانى اللعٌن

ما أن أنهً لوله حتً بدأ شارٌخ فً االستفالة وما أن أدرن حتى حاول الهرب 
أخرى وٌمول له بصرامةولكن شرٌؾ ٌعٌده الى مكانه مرة   

كدبت علٌا ٌا لعٌن-  

لولتلن راندا ٌعنى راندا. شااااارٌخ ال ٌكذب-  

ظهره من خلؾ الدمٌةوٌخرج ه،  زى دشٌطانًوازاى راندا جابت طلسم -  

 محاوال انتزاعها من ٌد ٌدهٌمد . للدمٌة إٌته عند ررهٌبةبصدمه شارٌخ ٌصاب 

   بالصراخوٌبدأ الهواء يفتتولؾ ٌد شارٌخ ؾ فٌبدأ األخٌر فً المراءة سرٌعا شرٌؾ

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

 
وما أن علمت أن سرها أنكشؾ أصٌب .كانت راندا تشاهد كل هذا أمام عٌنها

بالجنون،وأن خطتها فشلت والبد من أن انتمامهم منها سوؾ ٌكون رهٌبا بالمعنً 



كانت تجوب .كانت تتمزق وعملها ٌفور كبركان تؽلً فٌه الحمم.الحرفً للكلمة
. ؼرفتها على ؼٌر هدي عمل ٌكاد ٌنفجر من كثره التفكٌر فً حل لما أصبحت فٌه

.أنها أالن تبحث عن لشه تتعلك بها من الؽرق   
 

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

 
وفجؤة تولؾ وسؤل شارٌخ .كان شرٌؾ ٌتابع المراءة  

؟؟إٌه ملتن أنت-  
 من شده العذاب واأللم أصبح شارٌخ ٌجٌب على أسبلة شرٌؾ فورا 

ماجوسً-  

عابد للنار-  
اٌووووووووة-  

اخرج منهاااااااا-  

ت منهاج خرإنسوؾ ٌمتلوننً -  
  ال ٌستطٌعون المرب مننيءوأنا أعلمن ش.أسلم -

ال أرٌد هذا الدٌن-  

لتن هذه ستموتيوبطر. إذاً ال إكراه فً الدٌن-  
أموت وال أكون خاٌب-  

ألعنن بلعنة هللا التامةوإال .اخرج منهااااااااااااا-  

سؤخرج. سؤخرج-  
  الٌسرىلدمأخرج من أصبع ال-

ولكننً معمود فً جسدها-  

أخرى مرة المراءة ي ؾٌبدأثم . ملٌش دعوة بلى بتموله دة اخــــــــــرج-  
  همتلهاااااااااااوإالبطل لرابه ، بطل-

متمدرش-  

همتلها حاالاااااا-  
اتحدااااااااان-  

 وٌنمطع األرضتمع على التً عفاؾ  هنا اتسعت عٌون كل الحاضرٌن خوفا على
 ٌبدأ فً شرٌؾ ولكن متحٌراً خابفاً مذهوالً والكل . عنها النفس وٌسكن جسدها

وجعلنا من بٌن أٌدٌهم سداً ومن خلفهم سداً )) وبسرعة بعد ولوعها ٌهاعلالمراءة 
شل الجن عن الحركة وعدم رإٌته مسارات )بنٌة ( (فؤؼشٌناهم فهم ال ٌبصرون 

هنا ٌصرخ شارٌخ وهو ٌمول  (جسد الفتاة   

أطلب الذي ترٌده فإنً لد عمٌت أرجون – أمرنً-  

لما لم تمتلها-  
وٌبكى...شارٌخ  ال ٌستطٌع الرد   

اخرج حاالاااااااا-  

الن أخرج وأفضل الموت بداخل جسده-  



دا اخر كالم عندن ؟؟؟؟؟-  

 شارٌخ بتحدى اٌـــــــوة
 اآلن ألرأ علٌن السورة بنٌة الحرق والعمى  ٌنظر له وهو ٌمول بهدوءشرٌؾ

  فٌنظر له شارٌخ بؽضب وٌمولوسٌحرلن هللا تعالى

وأبو أمن- لعن هللا أبون - أال ترحمنً هللا ال ٌرحمن -  
لٌس إال (الموت) أنت اختٌارن اآلن هذا .د إلى األبانتهىلٌس لً كالم معن -  

منٌن هللا ٌحرررررلنلً  جٌت أنت-  

صراخ .ى جدا صراخ الملوخ ــــراصشارٌخ ٌطلك ؾ بنٌه الحـــــــرق أٌمرشرٌؾ 
 احتضار

 صرخاته تخفت أن إلىشارٌــخ ٌصرخ وٌصرخ   ولراءتهوٌكرر ٌمرأ  شرٌؾ و
األبد إلى وتختفً  

.  رمادوأصبحت تماما تآكلت بنار من داخلها حتى الدمٌة اشتعلت اللحظة نفس فً
همت والدتها . األرض جسد عفـــــاؾ على وما أن أصبحت رماد إال وسمط

ثم نظر الً رنا وهو ٌمول .بالهرولة إلٌها ولكن شرٌؾ أولفها بإشارة من ٌده  
  لبل ما نٌجً  ادتهالنلً الالزجاجةهاتى -

تخرج رنا زجاجة بالستٌكٌة من حمٌبتها وتعطٌها له فٌؤخذها وهو ٌخبر الجمٌع بؤن 
 ما فً الزجاجة هو ماء ممروء علٌه 

ٌشرب من الزجاجة بعض الماء ثم ٌموم ببخه فً وجه عفاؾ التً ٌهتز جسدها و 
 ببطًء تفتح عٌنها هنا ٌبتسم شرٌؾ ألول مره منذ بداٌة الجلسة وهو ٌمول 

. عفاؾأختحمدهلل على سالمتن ٌا -  
هنا لم تعد والدتها تحمل أكثر من ذلن فهرولت إلٌها تحتضنها بموه وتضمها وهً 
تبكى وتمبل كل جزء فً رأسها ووجهها بٌنما عفاؾ متمسكة بؤمها كتمسن الطفل 

 وهً تسؤلها
أنا آٌة اللً ممعدنً على األرض  .هو إٌه اللً حصل ٌا ماما-  

الترب .تنظر لها والدتها ثم تنظر الً الشٌخ شرٌؾ وهى تخبرها بؤنه لم ٌحدث شًء
ثم أعتدل والفا بموة وحزم ووجه .منها شمٌمها ٌوسؾ ولبل رأسها وأطمبن علٌها

 ٌحمل كثٌرا من الؽضب وهو ٌمول  
  ولت الحســـــــابجه-

ثم باؼت الجمٌع وهرول متجها لباب المنزل فتحة وخرج منه مختفٌا عن أعٌنهم فً 
هنا نظر والد عفاؾ وهو ٌمول له .لمح البصر  

ساعدنً ٌا شٌخ المجنون هاٌمتل راندا-  
 

********* 

 
فً تلن اللحظة كانت عمارب الساعة تمترب من الخامسة صباحا فمد مر ولت طوٌل 

كانت راندا تمسن هاتفها كالمجنونة وهً تحاول االتصال . للؽاٌة فً محاربة شارٌخ
بدة فدابما ما تؤتٌها الجواب بؤنه ؼٌر موجود بالخدمة ولكنها بؤٌة للمرة األلؾ بال فا



فجؤة . تحاول وتحاول كانت كنمرة حبٌسة فً لفص وتعرؾ أن ولت حسابها لد حان
سمعت طرلا خفٌفا على الباب انتفض جسدها رعبا فمد ظنت أنه ٌوسؾ أو أبٌة لد 

ولكن عملها هداها إلً انه من المستحٌل أن ٌكونوا هم، فال ٌمكن أن .حضرا
فالتربت من الباب بحرص وحذر حتى ال ٌسمعها من .ٌحضروا فً مثل تلن السرعة

البٌت وال من ٌمؾ على الباب فالطرق خفٌؾ ضعٌؾ ولكنها تسمعه جٌدا نظرت من 
ففتحت الباب بسرعة ولم تفكر فً كٌؾ عرفت عنوانها .فإذ هً أٌة.العٌن المسحورة

 وال بؤي طابك تمطن فمط أمسكتها من ٌدها وهى تمول    

.فتنكشكل حاجه ا.  كبٌرةمصٌبة ي ؾأنا الحمٌنى أٌهانتى فٌن ٌا -  
لم تعلك أٌة على حدٌثها فمط نظرت لها بهدوء بارد وهً تشٌر لها بؤصبعها وهً 

 تمول 
حصلٌنى على السطح-  

وما أن أصبحها العلٌة .أؼلمت راندا الباب من فورها وتبعت أٌة صعودا إلً السطح
 حتى حدثتها أٌة بصوت هادئ بارد وكؤنه صنع من ثلوج سٌبٌرٌا  

 تمصدي وال أتحرق لصدي . شارٌخ ماتأن تمصدي!!  تمصدٌهالً الالورطة إٌه-
ولرب .  فً الطرٌك لهنا ٌوسؾأن انتى متعرفٌهش لً التمصدي وال نكشفتًانن ا

ٌمتلن..... عشان .ٌوصل   
اال وانتفض جسدها وتراجعت خطوه للخلؾ فً .ما أن سمعت راندا ما لالته أٌة

  رعب وهً تمول 

.بسرعة الزم اهرب أنا؟؟ ٌمتلنً ٌوسؾ جاى عشان إٌه؟؟؟-  
همت راندا باالستدارة والركض ولكن أٌة امسكتها من ذراعها بموة وهى تمول بنفس 

بهاهدو  

انتى .  انتى مش هاتهربى.أوعً تخافً أبدا من مخلوق وأنا معاكً. تخافً أوعى-
.هاتمضى على ٌوسؾ  

  التل ٌوسؾ ؟؟-

بصوت لوى رهٌب ولالت  فنظرت لها أٌه. لالتها راندا مصدومة  
بالعكس دا هٌكون زى اللعبة فً .و بها مش هاٌمدر ٌلمسن . رهٌبةهدٌكى لوة -

.أٌدن وأنتً بتعصري رلبته  

  بصوت مرتعد متردد وتجد نفسها تمولأٌه مرة تفزع راندا من ألول
  ؟؟ وال أنتً آٌة ؟؟ مٌــنأنتً  - 

  راندا  الجحٌم ثم تجٌبأعماق من أنها لادمة ضحكه الل ما توصؾ به أٌهتضحن 
ثم . طول الولت عارفه وبتكدبى على نفسن.  مٌنأنا انتى عارفه ؟ أكٌد مٌنأنا -

  الفخـــــــر معانًبصوت ٌحمل كل 
إبلٌس حامل الضٌاء وعظٌم العظمــــــاء ألبى المفضلة االبنة ؼٌماشه أنا -  

لم تتحمل راندا ما سمعته لتوها فخرت على األرض بعد أن فمد عملها سٌطرته على 
   . تكمل حدٌثهاجسدها بٌنما أٌة أو ؼٌماشه

 كل ي معكم ؾامشً الحسد منكم والٌكم أخرج. ذرع الحمد والؽل بٌن للوبكمواجبً-
أنــــــــــــــا . ما ابتؽٌهإلى تصلون النهاٌة ي ترٌدونه لكنكم ؾأنكمطرٌك تظنون   



لكن ٌكسر .  ٌسود فٌها الصمت الكون كلـــــــــهمعدودةتصمت ؼٌماشه ثوان 
 حافه إلًتموم راندا فزعه وتجرى . رهٌبةالصمت صوت فرامل سٌارة تمؾ بموة 

 راندا ولرهت.  مدخل المنزلإلىترى ٌوسؾ ٌمفزا من سٌارته وٌدخل ؾالسطح 
  وهً تمول هدوء تاااااامي ؾالوالفة ؼٌماشه اهباتج
ٌبمً .ٌعنً أنتً مطلعتٌش أنسٌه وطلعتً شٌطانه و خدعتٌنى عشان تنفذي خطتن-

 الزم تنمذٌنً من الورطة اللً ولعتٌنى فٌها دى
أنتً نسٌتً أنن أنتً (ثم تطلك ضحكة شٌطانٌه وهى تكمل)أنا اللً ولعتن فٌها -

فً لما كنتً لاعدة بتؽلً فً نفسن .اللً جٌتً لحد عندنى ولعدتى تتحاٌلً علٌا
وبتفكري أزاي تخلصً من عفاؾ كل اللى عملته .الكافٌة ؼل ٌحرق المكان بلً فٌه

أنً ظهرت لن فً شكل واحدة لاعدة جنبن وبتتكلم فً السحر وأنها هً اللً بتعمله 
فضلتً تتصنتى علً كالمى لحد ما خلصته وجٌتى .وبتخدم به الناس وبتعلمهم 

وأنا علملتن .جري تمعدى معاٌا وكان نالص ولتها تبوسً رجلً عشان أوافك أعلمن
شوفً بمً مٌن ..تماما .دلولتً بمٌت أنا اللً ولعتن.اللً أنتً بلسانن طلبتً تتعلمٌه

.اللً هاٌساعدن  
شعرت راندا بؤنها فً مازق رهٌب فؤخذت تعتذر لؽٌماشه كثٌرا وتستجدٌها أن 

 تساعدا وهى تمول   
داهٌة ي انمذٌنى هاروح ؾأٌهانمذٌنى ٌا -  

  وتمول فً لوة وهدوءتنظر لها ؼٌماشه
  بعدها ابدااااااأحدا  بها لوة ال ٌمهرنهدٌن أنىلولت لن و. فاهمـــــةاسمً ؼٌماشه -

  ادٌهااااااااااانىبسرعة .بسرعةطب -
  تمنشًء دى لكل بالسرعةمش -

ا دى  فٌـــــــــــــهأنا مصٌبة اللًاى تمن المهم تنجدٌنى من ال-  

موافمةٌعنى -  
  على اى حاجه بس انمذٌنىموافمة-

  احضر المطلوببكدلا-
 

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

 
فً تلن اللحظة كان ٌوسؾ ٌطرق على باب منزل راندا بموه وعنؾ ال مثٌل لهما 

 الذٌن استٌمظوا وسبب هلعا ألصحاب البٌت.حثً أن الباب كاد أن ٌنخلع من مكانه
وفتح واألب الباب فوجد ٌوسؾ أمامه ولبل أن ٌتفوه بحرؾ دفعة ٌوسؾ .مفزوعٌن

 بؽلظة وهو ٌمول صارخا 
فٌــــــــن راندااااااااااااااااااااااااا-  

إٌه؟؟ مٌن وعاوز أنت-  
بمولن فٌٌٌٌٌٌن راندااااااااااااااا-  

(لالتها زوجته) ٌا حاج دا ٌوسؾ اخو عفاؾ صاحبه رانداااااأهدى-  



 فٌنظر لها ٌوسؾ بؽضب شدٌد وهو ٌمول
بنتن فٌن ٌا حاجـــــــــــــه (ثم صارخا). متمولٌــــــــــش صاحبتهــــــــــــــــا-  

 هو  ٌحاول منعـــــــهواألب ٌنتظر االجابــــــه ولتحم الؽرؾ ٌبحث عنها مول
فتمدم والده فً .فً تلن اللحظة وصل والد ٌوسؾ وبصحبته الشٌخ شرٌؾ.شمٌمها

واحتراما لوالدة هدأ ٌوسؾ للٌال فٌما أخذ شرٌؾ .سرعة وأمسن بولده ٌحاول تهدبته
كان ٌتحدث ووالد راندا ٌطؤطا رأسه .ٌشرح باختصار ما تسببت فٌه راندا لعفاؾ

خجال وٌضع ٌداه فوق رأسه فٌما تموم والدتها بلطم خدٌها من ذلن العار الذي لحك 
وبٌنما شرٌؾ ٌتحدث هب والد راندا والفا ثم مهروال باتجاه  المطبخ ؼاب فٌه .بهم

لثوان معدودة وعاد وهو ٌسمن بٌده سكٌن كبٌر الحجم وٌمول بصوت أعماه الؽضب 
    
  السطوحي بنت الكلب دى مستخبٌه ؾأكٌد-

 وٌهرول الى السطح أبٌه ٌتحرن والد راندا كان ٌوسؾ ٌفلت من لبضه أنولبل 
. بٌدهعاره ٌسبمه الى دم ابنته لٌؽسل أنوالد راندا بالسكٌن ٌرٌد ومن خلفه   

########################## 

دلابكعده لبل ذلن ب  

  ثم تموت فٌها راندا من الملك والرعبأن كادت  لنصؾ دلٌمة ؼٌماشهاختفت
  ولالتوفى ٌدها خنجر ؼرٌب الشكل فزعت من شكله رانداظهرت 

؟؟؟إٌه ٌا أٌهانتى هتمتلٌنى وال -  

دا الى هاتدفعى بٌه تمن الموة-  

؟ !!!!ازااااااااى-  
 راندا إلٌهاتنظر . األسفل راندا وتمسن سروالها وتخفضه الى تمترب ؼٌماشه من

تضع ؼٌماشه الخنجر على فخذ راندا .  تفعله ؼٌماشهمدركة وال ماذا ترٌد أنؼٌر 
 نزل معها طبمه من جلد راندا الى لألسفل وكلما نزلت ببطًء األسفلوتحركه الى 

 طبمة من جلد الفخذ،أصبحت وصلت الى لرب ركبتها فرفعت الخنجر ومعه جلد أن
 رلعه من الجلد

لطعً  كؾ راندا بجرح أصابتكتبت علٌها ؼٌماشه سطور بلؽه ؼٌر مفهومه ثم 
 الذيتعرؾ راندا ما تمرأ أو  أنبدون . بسرعة على العمد دة ولعًصؽٌر ولالتها 

  بدمها على العمد المكتوب على جلدهاوبسرعةولعت فورا . تولع علٌه
أعلى لالتوهى ترفع سروالها الى ثم   
اللً لولتً علٌها ؟؟ فٌن بمى الموة -  

رهٌبة ثم تمول ضحكه شٌطانه ؼٌماشه  تضحن   
  أٌتها الؽبٌةلً بتنازلن عن روحن أناالموة حصلت علٌها -

 تصاب راندا بالزعر وهً تسمع جمله بٌع الروح فتمول 
روح آٌة اللً أتنازل عنها أنتً مجنونة . متنزلتش عن وحـــــى لٌكىأنا إٌه بتمولً-
 ؟؟
لى العمد اهـــــــــوعوتولٌعن ال أتنزلنً وحاال عنها -  



خدعتٌنى ٌا ؼٌماااااااااااااااااشه-  

 ال تعٌرها ؼٌماشة أى اهتمام وهى تمول 
 يمبماش ٌوسؾ بس دا كمان بمى ابوكى ؾعشان . مصٌرنوجهًودلولتى -

 صفــــــــه

  ومع اختفاء ضحكاتها للحظات ضحكاتها ولكن ظل صدىواختفتلالتها 
تولؾ ٌوسؾ وهو ٌنظر . مدخل السطح ومن ورابــــــه والد رانداأمامظهر ٌوسؾ 

 ولكن ٌوسؾ ابنته الى من أمامه والتوجه ٌوسؾ أزاحه أبوهاالى راندا وحاول 
  وهو ٌمول  ؼضبهنتٌجة رهٌبةامسكه بموة 

 لٌه انطمً(ثم نظر لها وه ٌمول).ه لٌه عملت كداألولالزم افهم ... ٌا حاج استنً-
ه؟؟ كدعملتً  

 تنظر له راندا وهً منهارة تماما وتنهمر دموع حمٌمٌة على وجنتٌها وهً تمول  
. اٌفٌن أنها هً الكوٌسة وأنا الوحشة بتحبوها وبتكرهونى عشان داٌما شمان كلنشع-

عملت كدا  شوفتى عفاؾ و أبوٌا كمان. ٌا رٌتن زى عفاؾحتً أمً داٌما تمولهالً 
 كان الزم الكوٌسة  أنا ابمًوعشان .داٌما عفاؾ،عفاؾ،عفاااااااااااااااااؾ.سوت كذا

 افلت أةوفج.  ٌشفك علٌها أحدكانت تتحدث ودموعها تنهمر ولكن ال.عفاؾ تختفً 
 شاهدته لادم علٌها حتى جرت أن ما التً من ٌد ٌوسؾ وهرول باتجاه راندا أبوها

. طوابك10 من ارتفاع باألرض مرتطمة تهبطولفزت من فوق سور السطح ل  
 

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

 
أشهربعد مرور عدة   

 مٌناء الماهرة الجــــــــــوى
خلفها وهى تمول  تبتسم وتشٌر الى من التً عفاؾ ومن خلفهموالد عفاؾ ووالدتها   

؟ ٌال مفٌش ولتبسرعة -  

  ٌوسؾ وٌده ؾ ٌد زوجتــــه رنـــــــــاشمٌمهاٌدخل 

 ي على ارض المطار ؾالرالدة بهم الى الطابرة جه المتاألتوبٌسٌركب الجمٌع 
 انتظار المسافرٌن

 لتحملهم الى بٌت هللا الحرام
بؤداءلٌموموا   
 عمـــــرة

النبويالمولد   
 
 
 

 
 
 
 

 



 

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

 تمت

 أتمنى أن تكون الرواية قد نالت علي إعجابكم 

 وأنتظر تعليقاتكم،وأرائكم على صفحة كتاباتي 

   (حسام عيسي)او على الحساب الشخصي  (كتابات حسام عيسي)

 حسام عيسي

 


