
1 
 

 

يا " حسن " علشان كل يوم تجيبنا هنا فى الحته   ُحبك فى المكان ده إيهأنا مش عارف 

المقطوعة دى نلعب ؟! قال " على " هذه العبارة لصديقة " حسن " بينما كان الثالثى " ندا 

" و " ليلى " و " ابراهيم " ينظرون الى " حسن " فى إنتظار الرد ، اال أن " حسن " لم 

، تفت الى " على " وأنطلق عدواً وهو يصيح :: اللى يقدر يمسكنى فيكم يورينى :: يل

وأنطلق األطفال األربعة محاولين اإلمساك به على الرغم من يقينهم التام بأنه ال أحد 

 بأنه األسرع واألمهر . هيستطيع أن يمسك " حسن " الذى يتفاخر دائما بين أصدقائ

وما أن دلفوا   إحدى قرى محافظة الجيزة بقلب " الواقع  وصل األطفال الى منزل " حسن

المنزل حتى استقبلتهم األم بإبتسامتها المعهودة قائلة :: ايه يا والد بتجروا كده  داخل  الى

قولى لـ "  خالتو يشرب ميه " ردت عليها " ندا " قائلة :: يا إوعوا حد ليه وبتنهجوا ! 

البيت المهجور فى اخر البلد علشان أنا بخاف و حسن "  بالش يخلينا نروح نلعب عند 

:: ايه اللى بيوديك يا واد يا " حسن "  : ،، نظرت األم الى " حسن " قائلهكمان " ليلى " :

تلعب هناك ألن المنطقة ماتلعبوا هنا قريب من البيت ، ال يا حبيبى ماترحش  ههناك كد

يرضيك حاجة تخوفهم  " كمان  " ليلىو مقطوعة وإنت معاك بنت خالتك و  هناك هاديه

او حد يضايقهم ؟! :: نظر اليها " حسن " وهو مقطب الحاجبين قائالً :: ومين ده اللى 

هايخوفهم ليه هو أنا مش راجل أنا وأصحابى واال ايه ؟ :: ضحكت األم قائلة :: يا سيدى 

لحكايات راجل وسيد الرجالة إنت وأصحابك بس بالش المكان ده ! إنتوا ماسمعتوش عن ا

 اللى بتتقال على المكان ده ؟! :: بادر " ابراهيم " بالرد قائالً :: قصدك يعنى علشان بيقولوا

:: مش بس كده  كمان علشان  عفاريت وكده ؟! :: ردت األم قائلهمكان مهجور وفيه 

المكان ده طالع عليه إشاعات من زمان إن فيه أثارات ومن وقت للتانى بييجى ناس 

م سالح يدوروا على المساخيط و الكنوز و قبل كده ناس كتير من البلد أغراب ومعاه



2 
 

إختفت وكانوا بيشوفوهم وهما رايحين هناك قبل ما يختفوا :: ،، إقتربت " ندا و ليلى " من 

االم وجلستا الى جوارها وقد بدا عليهن الخوف اال أن األم ربتت عليهن قائلة :: ماتخافوش 

مهم ماتروحوش هناك تانى ، وانت يا " حسن " لو عرفت انك يا بنات دى مجرد حكاوى ال

رحت تلعب هناك هاقول ألبوك وإنت عارف هايمنعك تخرج من البيت من خوفه عليك :: 

نظر اليها " حسن " متجهما وقال :: حاضر يا ماما حاضر ، المهم إحنا جعانين بقى :: ،، 

تاكلوا بس إغسلوا اديكم األول وإنتى  ضحكت األم قائلة :: ياال تعالوا يا والد جوه علشان

يا " ليلى "  روحى خبطى على جدتك  وقوليلها إنك هنا علشان كانت بتسأل عليكى من 

 شوية :: 

توجه األطفال الخمسة الى ساحة الطعام بينما وصل " محمد " والد " حسن " عائداً من 

ً  لمادة اللغة العربي ة وما ان أحست " صفاء " عمله فى إحدى المدارس الحكومية ُمدرسا

:: حمدهللا  ةه و حملت عنه األغراض قائلاألم بقدومه حتى أسرعت اليه لتكون فى استقبال

يجلس على أحد المقاعد  وعلى السالمة يا حبيبى ، إتأخرت ليه كده ؟ :: قال " محمد" وه

األثار عند  القريبة :: هللا يسلمك ، أبداً وقفت أتفرج على الُمعدات اللى جاية تنقب على

البيت المهجور بره البلد ، بيقولوا شركة فرنسية إكتشفت مقبرة كبيرة هاتبقى إكتشاف 

ضخم وجايبه المعدات و الخبراء و بيبنوا أماكن للحراسة اللى هاتحرس الموقع :: نظرت 

ً المكان ده هايتعمر ويبقى فيه ناس دا كان عامل رعب  اليه " صفاء " قائلة :: ياااه أخيرا

هل البلد اللى بيمروا عليه رايحين جايين ، دا انا لسه كنت باحكى للعيال عن اإلشاعات أل

اللى طلعت على المكالن ده من وإحنا صغيرين ومن أيام أهالينا ماكانوا صغيرين ،، قوم 

يا أبو حسن :: نظر اليها " محمد " قائالً :: العيال مين غير هدومك على ما اجهزلك االكل 

الخمسة ؟ :: ، إبتسمت " صفاء " قائلة :: طبعا وهو فيه غيرهم حبايب إبنك و ؟ األصدقاء 

خطيبته بنت أختى :: ضحك " محمد " وهو يقول :: يا ستى وهو يطول دى " ندا " بنوته 
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زى العسل مع إنها مقروضه ومش عايزه تطول زى بقيت أصحابها :: ، إبتسمت " 

سنة رابعة بكره تكبر وتبقى عروسة زى  صفاء" وهى تقول :: يا أخويا لسه صغيرة فى

 القمر :: 

تبادل الزوجان الضحكات ثم توجهت " صفاء " الى المطبخ إلعداد طعام الغداء لزوجها 

بينما بدأ األطفال فى الخروج الى حيث يجلس األب ، الذى سلم عليهم جميعا وقرب اليه " 

صاً ألنها إبنه صديق العمر الذى ليلى " وقبل رأسها فهو يكن لتلك الفتاه الصغيره ُحب خا

ً ما  توفى منذ عامين متأثراً بمرض السرطان ومنذ ذلك الحين وهو يعتبرها إبنته ودائما

أخته و يحميها ،، نظر األب يعاملها مثل يقوم بتوصية " حسن " عليها و يطلب منه أن 

على الناس اللى جات عند البيت  رجالى االطفال قائالً :: هاكل يا والد واخدكم ونطلع نتف

المهجور علشان ينقبوا عن األثار ، دى البلد كلها بتروح تتفرج :: إنتبه " حسن " الى 

حديث والده وقال :: ايه ده ! هما هايهدوا البيت المهجور علشان يدوروا على االثارات ؟ 

ال و صاح " على " قائالً :: رد األب قائالً :: غالباً كده يا أبو على :: تهللت أسارير االطف

 :: أخيراً علشان مانروحش هناك تانى :: 

كانت " صفاء " قد إنتهت من إعداد الطعام و جلست هى و زوجها يتناوالنه بينما جلس 

األطفال فى غرفة " حسن " يتحدثون و يلعبون فى إنتظار ان ينتهى األب من طعام الغداء 

  ليذهبون معه الى حيث البيت المهجور . 

الشاى حتى توجه بصحبة األطفال فى سيارتة  أحتسى وما أن إنتهى األب من الطعام و 

 الصغيرة الى الموقع ليشاهدون العُمال والُمعدات التى سيستخدمونها فى التنقيب 

قالت " ليلى " وهى تنظر الى اللودر الذى يقوم بهدم المنزل المهجور :: عمو البيت ده 

حمد " قائال :: إحنا إتولدنا لقينا البيت ده كده يا حبيبتى ، اللى كان بتاع مين ؟ :: رد " م
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بيقول كان بتاع واحده ست عجوزة كانت عايشة لوحدها و صحيوا من النوم لقوها مش 

موجوده ، واللى بيقول طول عمره فاضى واللى بيقول إنه كان مبنى زمان علشان الناس 

لناس دى إختفت و .... :: نظرت اليه " ليلى " اللى بتنقب عن االثارات يقعدوا فيه وفجأة ا

قائله :: سكت ليه يا عمو ؟ :: اال أنه لم يرد على السؤال بعد ان جذب إنتباهه هذا اللودر 

الكبير الذى تعطل وهو يقوم بهدم المنزل وما هى اال ثواٍن قليلة اال و قد أمسكت النيران 

بتعد " محمد " بالسيارة قليالً وبدأ الحضور اللودر بعد أن قفز السائق وهرول بعيدا ، فأفى 

فى إطفاء النيران التى بدأت تلتهم األدوات والمعدات المتواجده فى المكان وسط حاله من 

الهرج و المرج قبل ان تصل سيارات اإلطفاء وتسيطر على النيران الكثيفة بعد ان أتت 

، و " محمد " و  على محتويات المكان بالكامل وأصابت بعض الحضور باإلختناق

 . بصحبته األطفال يقفون بعيداً يتابعون األحداث 

نظر " ابراهيم " الى " محمد " قائالً :: تفتكر يا عمو فعال المكان ده مسكون واللى عمل 

كده اللى عايشين فيه علشان بيتهم بيتهد :: ،، إبتسم " محمد " قائالً :: ال طبعا يا " ابراهيم 

ريق حصل فى اللوده اللى مليان وقود علشان كده ولع ، ربنا عايز " دا كالم فاضى ! الح

كده :: ثم انطلق بالسيارة عائداً و سؤال " ابراهيم " يتردد فى رأسة فيهز رأسة رافضاً تلك 

 .األفكار 

بتوصيل األطفال الى منازلهم قبل ان يتوجه هو و " حسن " الى المنزل و  " محمد"  قام

  ضحكة يشوبها الخوف  التى إختبأت تحت الغطاء وهى تضحكيقص ما حدث على زوجتة 

 قائلة :: دا شكل الموضوع بجد يا " محمد " :: . 

فى المساء حضرت " صباح " الى منزل شقيقتها " صفاء " وبصحبتها إبنتها " ندا " كما 

جرت العادة وخاصةً فى ليالى األجازة الصيفية حيث تقضى كل واحدة منهن ليلة فى منزل 

مندرة الخرى تتسامرن و تتحدثن بينما يجلس " محمد " مع أصدقائة وبعض األقرباء فى ا
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يلعبون الطاولة التى يتفوق فيها  الحقول الخضراء المنزل ذات الشرفة الكبيرة الُمطلة على 

" محمد " على الجميع كل ليلة و " ندا " مع " حسن " على سطح المنزل فى تلك الليلة 

األرجوحة الخشبية التى صنعها " محمد " إلبنه " حسن " كى يتأرجح القمرية  يلهون ب

 .عليها هو وأصدقائة 

يزيد من سرعتها ف يدفعها بقوة  جلست " ندا " على األرجوحة و قد تعمد " حسن " أن

و يستغرق هو فى الضحك  حتى شعر بأن " ندا "  من الخوف  حتى تصرخ " ندا " 

وحة قائال :: خالص خالص أنا بهزر معاكى ! إنتى ستبكى من فرط الخوف أوقف األرج

وهى تنزل :: وهللا مش العبه معاك تانى ::  وهمت فى عصبية قالت " جبانة كده ليه ؟ :: 

ً وهو يقول :: طيب خالص ماتزعليش مش  بمغادرة السطح اال أنه أمسك بها ضاحكا

" برأسها وصعدت  هاعمل كده تانى أخر مره وهللا مش هازقك جامد :: ، أومأت " ندا

قائالً :: ايه ده إنتي بتصدقينى علطول كده ليه ؟ ::  على االرجوحه مره أخرى فأبتسم

نظرت اليه " فى تحفز قائله :: إوعى تكون ناوى تزقنى جامد تانى ! أنا بصدقك علشان 

عارفه إنك راجل ماتعملش حاجة بقى :: ، نظر اليها " حسن " نظرة طفوليه يملؤها الفخر 

استمر فى دفع األرجوحه ببطىء و قد أسندت رأسها الى ظهر االرجوحة ناظرة الى ثم 

  القمر وعلى وجهها إبتسامة مالئكية 

إستيقظ " حسن " على صوت أمه توقظة فى الصباح قائلة :: إصحى يا حبيبى علشان 

الحق افطرك قبل ما نروح أنا وأبوك نعزى فى بلد جانبينا ، إصحى علشان هانتاخر 

تجوع ، ياال صباح الخير :: ، جلس " حسن " على الفراش وهو يتثائب قائالً :: هاجى وها

:: ال يا حبيبى دا عزا ومش هابقى فاضية وال أبوك كمان ، إنت  معاكم يا ماما :: قالت األم

هاتروح عند خالتك لحد ما نرجع ولو لعبت مع اصحابك ماتروحش بعيد عن البيت ! فاهم 

 ؟ :: رد " حسن " وهو يغادر الفراش قائالً :: حاضر يا ماما :: 
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أمام والدتها  جلس " حسن " فى منزل خالته " صباح " ينظر الى " ندا " وهى جالسة

تصفف شعرها ممسكة بعروستها المفضلة لديها تسترق النظرات الى " حسن " و تبتسم 

حينما تراه ينظر اليهم بإهتمام حتى إنتهت األم من تصفيف شعرها وأنطلق الطفالن الى 

الخارج وكانت " ليلى " فى إنتظارهم فهرولت اليها " ندا " فى سعادة وقال " حسن " :: 

ن نلعب :: إال أنه لم يكد يكمل حديثه وح ننادى على " إبراهيم " و " على " علشاتعالوا نر

حتى رأى " على " و " إبراهيم " قادمين اليهم وهما يتحدثان فى إهتمام  فقال لهم " حسن 

" :: مالكم فيه ايه ؟ :: رد إبراهيم قائالً :: وإحنا جايين سمعنا الناس بتتكلم عن إنهم جابوا 

بيات تانية علشان يهدوا البيت المهجور و يحضروا علشان يدوروا على لودر و عر

االثارات ! :: بدى اإلهتمام على وجه " حسن " وصمت قليالً ثم قال :: أنا هاروح أتفرج 

تيجوا معايا :: ،، قالت " ندا " فى حده :: مامتك قالتلك ايه إمبارح يا حسن ؟ مش قالتلك 

حسن " قائالً ماهو مش هانروح نلعب إحنا هانتفرج زى ماتروحش هناك تانى ؟ :: رد " 

:: قالت " ليلى " :: موافقين بس بشرط ، نتفرج ؟ أى حد و نرجع علطول ، ها قولتوا ايه 

من بعيد ونرجع علطول :: ، إبتسم " حسن " قائالً :: اتفقنا :: ،، وأنطلق األطفال الى حيث 

 ما يحدث .المنزل المهجور على أطراف القرية ليشاهدون 

تلفها الحريق وال وجود ألى وصل األطفال الى المكان فما وجدوا غير المعدات التى أ

فنظر " حسن " الى " إبراهيم " قائالً بغضب :: أمال ايه حكاية  شخص أو معدات جديدة 

دى ؟ سمعتها فين ؟ :: ،، قال " إبراهيم " فى تعجب :: وهللا سمعناها من  والناسالعربيات 

افقه " حسن "  الى " على " الذى أومأ بالمو فنظردية جانبنا حتى إسأل " على " :: ناس مع

 على ما قاله " إبراهيم " .

ابتعد عنهم  " حسن" مقترباً من المنزل  المهجور فصاحت فيه " ندا " قائله :: رايح فين 

اللى بتعمله على  "  محمد" يا حسن إنت مابتسمعش الكالم ليه وهللا لو ماجيت ألقول لعمو 
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بينما ظل  إهتمامةده ! :: لم يلتفت اليها " حسن " وبدى أن شىء ما قد استحوز على 

اصدقائة يطالبونه بالعوده حتى  نظر اليهم قائالً :: تعالوا بسرعه شوفوا ! :: ، ذهبوا جميعا 

الفضول بالرغم من الخوف المسيطر عليهم وما أن اقتربوا حتى قال "  غلبهم اليه وقد 

سن " :: شوفوا ! اللودر وهو بيحاول يهد البيت كسر الباب الكبير اللى كان أكتر من ح

ربعه مدفون فى التراب ومابيتفتحش ، البيت شكله منور من جوه بصوا !! :: قال " على " 

:: منور ايه يا عم دا شكله مرعب ياال بينا نمشى بقى ! :: ، أمسكت " ندا " بيد " حسن " 

ياال يا حسن نمشى بقى من هنا :: اال أن " حسن " أفلت يده منها واقترب  وجذبته قائله ::

حتى أصبح مالصقاً له وأخذ ينظر فى داخل المنزل فأقترب منه " إبراهيم أكثر من الباب 

أشار " حسن " اليهم فى وفجأة " على استحياء محاوالً أن يرى أى شىء فى الداخل ، 

قطة شكلها جميل قوى جوه وعندها  قطط كتير صغيرين  سعادة قائالً :: تعالوا بسرعة فيه

وملونين تعالوا بصوا أول مره أشوف قطة بااللوان والجمال ده ! :: ، أسرعت " ندا و 

ليلى " ومن قبلهم " على " الى مكان حسن و إبراهيم و أخذ الجميع ينظرون الى داخل 

ار و تناسى الجميع الخوف أمام المنزل على تلك القطة الجميلة التى تعتنى باطفالها الصغ

هذا المشهد الرائع الى إن قال " حسن " :: أنا هادخل اجيب قطة صغيره أربيها عندنا فى 

البيت دى هاتبقى شكلها جميل :: ،، أمسكت " ندا " بذراعه  و " ليلى " بالذراع األخر 

قرصك أو القطة دى بينما بادر " على " قائالً :: تدخل فين إنت مجنون ؟ ال طبعاً  حاجة ت

ال يا عم ياال نمشى بقى وممكن تطلع شرسة وتعورك علشان هاتاخد واحد من والدها ! 

نبقى نقول للواد " أشرف " أهو أكبر مننا ييجى معانا يجيبلنا القطط الحلوه دى ! :: ، نظر 

جر " حسن " اليه قائالً :: وهللا فكره يا على ، أول مره أعرف إنك بتعرف تفكر :: فأنف

" الذى سنالجميع فى الضحك مما جعل " على " يشعر باإلغتياظ فحاول أن يمسك " ح

 اقى االطفال عائدين الى القرية .إنطلق ومن خلفة إنطلق ب
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عاد " حسن " بصحبة " ندا " الى منزل خالته وجلسا اإلثنين على األريكة يشاهدان التلفاز 

سن " قائلة :: هى القطة اللى شكلها حلو ولم تمر بضعة دقائق حتى نظرت " ندا " الى " ح

دى تفتكر جات منين ؟ إحنا عمرنا ماشوفنا قطط بالشكل ده وال باأللوان دى كلها ! :: رد 

عليها " حسن " :: مش عارف يا " ندا " فعال قطة شكلها حلو قوى ، انا هاروح كمان 

صغير نربيه هايطلع شوية لـ " اشرف " وأحكيله علشان ييجى معانا و يدخل يجيبلنا قط 

شكله جميل لما يكبر زى مامته كده :: ،، قامت " ندا " بخفض صوت التلفاز وهى تقول :: 

بالش يا " حسن " علشان حرام ناخد قط صغير من أمه و كمان مين اللى قالك إن أشرف 

لما ياخده هايدهولك ما انت عارفه غلس جداً وكل ما يشوفنى يضايقنى ويقولى يا قصيرة 

" اال انه سرعان ما تظاهر بالغضب بعد ما وجد أن ضحكاته تستفز "  حسنضحك " :: 

ندا " وقال :: انا هاخدلك حقك منه يا " ندوش " بس عندك حق دا لو شاف القطط دى 

هاياخدهم كلهم أصالً النه بيحب يربى الحيوانات و ياما ربى قطط و كالب ! ، أصال 

اب مفتوح واى حد ممكن يدخل ، لو كنتوا سمعتوا زمان اى حد هايشوفهم وياخدهم ما الب

كالمى ودخلنا ! :: قالت " ندا " :: ال يا عم أخاف ادخل ! إنت ماسمعتش ايه اللى بيتقال 

عن البيت ده عاوز تدخل إزاى إنت مش خايف :: ،، قال " حسن " :: ال مش خايف وال 

فنظرت " ندا ل طعام الغذاء حاجه :: ،، قاطع هذا الحديث صوت الخاله وهى تدعوهم لتناو

" الى " حسن " مبتسمه وهى تقول :: ياال االول علشان ناكل وبعدين نبقى نشوف هانعمل 

 ايه فى موضوع القطط ده :: 

حضرت " صفاء " الى منزل شقيقتها قبل المغرب بقليل  و طلبت منها أن تخبر " حسن " 

باله قائالً :: يا مرحب يا ابو على ثم اصطحبته الى المنزل ليجد والده فى إستقبعودتها 

أخبارك ايه عملت إيه النهاردة ؟ :: نظر " حسن " الى أمه قبل ان يقول فى تردد :: 

النهاردة حصل حاجة غريبة يا بابا .. :: وأخذ يقص عليه ما حدث وما أن إنتهى من 
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رجعنا علطول الحديث حتى وجه حديثه الى امه قائالً :: وهللا يا ماما إحنا رحنا نتفرج و

مش علشان نلعب :: ،، إبتسمت " صفاء " وهى تضربة ضربات خفيفة على ذراعة قائلة 

:: مش قلتلك ماتعتبش هناك إنت والعفاريت أصحابك ! وقطة ايه اللى عايز تجيبها مش 

احنا اتكلمنا فى الموضوع ده قبل كده وعرفت انى مابحبش القطط فى البيت ! :: قال " 

يا ماما دى قطط شكلها جميل ، تحفه كده :: ضحكت " صفاء " قائلة ::  حسن "  :: وهللا

تحفة كده ، دى كلمة " ليلى " إوعى يا واد " ندا " هى اللى خطيبتك :: ضحك " محمد " 

على حديث زوجته ثم التفت الى " حسن " قائالً :: على العموم يا " حسن " أنا اجازة بكره 

ولو كده إحنا نجيبلها حكاية القطة ووالدها دى  وهاخدك إنت و اصحابك ونروح نشوف

اكل فى مكانها :: قالت " صفاء " بصيغة اعتراضيه :: وهاتدخل البيت المهجور ! ال وهللا 

ابدا ما يحصل ! بقولك ايه يا " محمد " ماتتعبش قلبى ! :: نظر اليها " محمد " قائالً :: 

 ابو على ده :: خالص مش هادخل على االقل نشوف اللى بيقول عليه 

لم يكد " محمد " ينتهى من حديثه حتى قفز " حسن " من فوق األريكه قائالً :: هاروح 

بكره ونروح نشوف القطط :: ثم انطلق الى الخارج وتابعته "  هاتاخدنا  كأقول للعيال إن

صفاء " بعينيها حتى غادر فالتفتت الى " محمد " قائله :: ايه ده يا محمد بدل ما تخوف 

الواد من المكان ده بتشجعه وهاتاخده وتروح هناك ! :: رد محمد قائال :: انا مش عايز 

بقى راجل ، ماتقلقيش انتى بس ، ياال نغير ابنى يطلع بيخاف من اى حاجة فى الدنيا وي

 هدومنا واعمليلنا كوبايتين شاى وتعالى نشربهم على السطح الجو جميل النهاردة :: 

فى عصر اليوم التالى إصطحب " محمد " األطفال ومعهم " شاكر " زوج " صباح " و 

الى المكان فتقدم ووالد " ندا " الى منطقة المنزل المهجور سيرا على األقدام حتى وصلوا 

هو و " شاكر " الى باب المنزل وبعد دقيقة اشار الى األطفال بالتقدم قائالً :: تعالوا يا والد 

القطط أهيه ، قطط روعه فعال سبحان هللا :: ، إقترب االطفال من الباب وقالت " ليلى " :: 
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فى اى مكان فى  بس القطة الكبيرة مش موجوده يا عمو :: قال " محمد " :: يمكن مستخبيه

البيت إحنا مش شايفين اال المكان اللى فيه القطط بس بقية البيت ضلمة ، لوال فتحة الباب 

دى ماكناش شفناهم ، هما سنهم مش صغير قوى يعنى ممكن يستغنوا عن امهم ، روحوا يا 

والد دوروا حوالين البيت على أى كيس قماش أو شوال ناخد فيه القطط الجميلة دى أنا 

عارف عددهم كام ؟ :: ، إنطلق األطفال يبحثون عن أى شىء يستطيعون وضع  مش

صغير التقطه و توجه مسرعاً الى باب  جوالالقطط الصغيره فيه حتى وجد " ابراهيم " 

المنزل وأعطاه ل " محمد " الذى أخذه ودخل المنزل بال تردد بينما وقف الجميع بما فيهم 

من القطط التى لم تقوم باى رد فعل أو محاوله للهرب  " شاكر " ينظرون اليه وهو يقترب

قطط ووضعهم فى الجوال وأسرع  خمسةمما مكنه أن يلطقتهم  جميعا وكان عددهم 

بالخروج اال أن وجهه كان يحمل بعض تعبيرات التعجب فقال له " شاكر " :: ايه فيه 

لقطط دى إن جسمها حاجة :: نظر اليه " محمد " قائالً :: مش عارف حسيت وانا بمسك ا

زى ماتكون عنيها !!  ساقع جداً عن العادى وكانت بتبصلى بعنيها بشكل برضه غريب

! :: رد " شاكر " قائالً :: طيب ما ترجعهم يا عم وخالص :: ابتسم " محمد  مش عارف 

" قائالً :: ليه يعنى خلى العيال تفرح بيهم ويتعلموا تربية الحيوانات ، تربيه الحيوانات  

 تعلم اإلنسان حاجات كتير :: ب

سار الجميع فى طريق العودة  بينما كان " محمد " يقوم بفتح الجوال بإستمرار لإلطمئنان 

على القطط  التى كانت مستكينه وال تصدر اى صوت كالقطط الصغيرة بل أنها حتى ال 

 تتحرك تلك الحركات الهستيريه التى تقوم بها الحيوانات عادةً عندما تشعر بالخوف ! 

ى المنزل حتى طلب " محمد " من " صفاء " أن تحضر لتشاهد وما ان وصل الجميع ال

القطط الصغيرة الجميلة وبالفعل خرجت الى بلكونة المنزل الكبيرة والقت التحية على 

اال أنها كانت صدمة كبيرة زوج شقيقتها و بدأ " محمد " فى فتح الجوال إلخراج القطط 
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ل وجدها قد ماتت جميعها فألقى عندما نظر الى القطط فى الجواجعلت يداه ترتعشان 

الجوال فى توتر بينما بدى اإلنزعاج على وجوه االطفال فقد كانت القطط على قيد الحياة 

وتنظر اليهم منذ دقيقة واحده فكيف تموت كلها دفعة واحده وخيم الصمت للحظات قبل ان 

ط الجميلة دى وهللا تقول  " صفاء " باكيه :: حرام وهللا ! انا قلتلكم سيبوهم مع أمهم القط

حرام اللى حصل ده :: نظر اليها " محمد " قائال فى عصبية :: حرام ايه ؟  الشوال مفتوح 

تقريبا طول الطريق وبعدين مخروم من كل مكان وكل دقيقه كنت ببص عليهم االقيهم 

عايشين وبيبصولى حتى قبل ما اناديلك كنت لسه باصص عليهم وكانوا كلهم عايشين ! 

موتوا مره واحده كلهم يعنى مش واحد أو اتنين ؟! حاجة غريبة جدا:: ثم نهض إزاى ي

بينما  وذهب " شاكر " بصحبته  حامالً الجوال وهو يقول :: هاروح ادفنهم ورى البيت ::

إستغرقت " ندا " فى الصمت " ليلى " التى إنهمرت فى البكاء بينما صفاء إحتضنت 

 هى االخرى . فقربتها " صفاء " منها واحتضنتها 

جلس األطفال الخمسة فى المساء على سطح منزل " حسن " يتحدثون وقد خيم عليهم 

الحزن و التعجب ، فقال " على " :: انا اللى مجننى إزاى يموتوا كلهم مره واحده !؟ :: رد 

" حسن " قائالً :: خالص بقى اللى حصل ، يا ترى القطة أمهم عملت ايه لما رجعت 

! إحنا برضه كنا قاسيين قوى لما عملنا كده :: نظرت اليه " ندا " قائله ::  مالقتهمش كلهم

ماهى كانت نيتنا خير يعنى كنا هانربيهم بدل ما كانت كده كده أمهم هاتسيبهم كمان كام 

يوم ويتبهدلوا فى الشارع ! :: ، رد " ابراهيم " قائال :: ال الموضوع ده مش طبيعى أنا 

 الحديث  حاسس إنى ...... :: أشار اليه " حسن " بالتوقف عن و خايف جدا من ساعتها 

قائالً :: حد سمع اللى انا سمعته ؟ :: قالت " ليلى " :: سمعت ايه ؟ :: رد قائالً :: سمعت 

، أهوه .. أهوه حد غريب زى مايكون صوت ست بتصرخ أو صوت قطة غريب صوت 

:: أه أنا سمعت صوت زى مايكون  قائلة شديد  سمع  ؟ :: اقتربت " ندا " منه فى خوف



12 
 

! ياال ننزل يا " حسن " :: ، قال " ابراهيم "  بس بتطلع صوت يخوف قوى و غريب قطة 

:: الصوت جاى من هناك :: وأشار الى إتجاه المنزل من الخلف فهرول " حسن " الى 

ه ده ؟ السور ينظر الى األسفل وما كاد ينظر حتى عاد الى الخلف مسرعاً وهو يقول :: اي

أنا ببص لقيت قطة كبيرة عنيها بتنور فى الضلمة وبصالى :: ثم اعاد النظر مره أخرى 

وتبعه باقى األطفال الذين حاولوا الرؤيه فى الظالم الدامس دون جدوى حتى صاح " 

إبراهيم " قائالً :: إيه ده فيه قطة بتحفر فى المكان اللى عمو دفن فيه القطط الصغيرة :: 

ً وقبل أن ينه ً مرعبا جعل  ى حديثه نظرت اليه القطة  بعينين مضيئتين وهى تخرج صوتا

قدميه ال تقويان على حملة فتشبث بالسور حتى ال يسقط على االرض و أسرع اليه " على 

" ليساعدة وقبل ان يصل اليه كانت يداه قد انزلقت الى الخارج فلم يستطع ان يحفظ توازنه 

 وإنطلقت صرخات األطفال مدوية فى سكون الليلالى األسفل  حوسقط من فوق السط

يصعد  جميع من باألسفل وهم مذعورين ويتسائلون عن سبب كل تلك لتملىء المكان ف

من الخوف :: ابراهيم ،  يتلعثمالصرخات فيشير األطفال الى السور ويقول " حسن " وهو 

ابراهيم " غارقاً  وقع وقع تحت :: فيسرع الجميع الى األسف حيث مكان السقوط ليجدوا "

والى جواره ذلك الجوال الصغير الذى كان يحتوى على القطط الصغيره الميته  فى دمائة 

 التى قاما " محمد و شاكر " بدفنهم منذ ساعات قليلة اال انه كان فارغاً . 

إنتشر نبأ موت " ابراهيم " فى بضع لحظات فى كل مكان وتوافد أهل القرية الى مكان 

الحادث وفى مقدمتهم والد ابراهيم ووالدته التى إنكبت فوقه وهى تصرخ فى جنون بينما 

حاول األب أن يتماسك وهو ينظر الى " محمد " قائالً :: إبنى مات إزاى يا " محمد " ؟ :: 

و الدموع تنهمر من عينية قائالً :: العيال كانوا بيلعبوا على السطح  نظر اليه " محمد "

زى العادة وإحنا قاعدين تحت سمعنا صوتهم بيصرخوا طلعنا جرى لقيناهم بيقولوا إنه 

! :: وكأن األب لم يقتنع بتلك الكلمات فنظر الى وقع من فوق السطح ، مع ان السور عالى 
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الزعر  تمكن منهمان بعيداً عن جسمان " إبراهيم " وقد فى أحد األرك لمنكمشين األطفال ا

والخوف وقال لهم بصوت يعلوه النواح :: قولولى يا والد صاحبكم وقع إزاى ؟ حد زقه ؟ 

ماتخافوش لو حد زقه إحنا مش هاناخد حقنا من عيل صغير بيلعب ! صاحبكم وقع إزاى ؟ 

م البكاء والخوف ، :: كنا قاعدين :: ،، إقترب منه " حسن " فى تردد محاوأل التحدث برغ

على السطح بنتكلم وبعدين سمعنا صوت غريب كانه قطة بس صوتها بيخوف ، فجرينا 

على السور نبص عليها لقينا القطة الملونه اللى كانت فى البيت المهجور بتحفر فى المكان 

براهيم " زعق و اللى بابا و عمو " شاكر " دفنوا فيه والدها الصغيرين لما ماتوا ، فـ " ا

هو بيقولنا اهى القطة هناك اهيه بتحفر فى المكان اللى والدها مدفونين فيه وفجأه ايدة 

مالحقناش :: ثم أكمل "  ه مال بره السور حاولنا نلحقه بساتزحلقت وهو واقف وجسم

حسن " بكاءه الحار وحاول بعض الوقوف إبعاد األطفال عن المكان بعد أن إنكب األب 

الملقى على األرض يقبله بينما حاولت بعض النساء إبعاد أمه التى  بنهعلى جسد إالمكلوم 

 أخذت تحسى التراب فوق راسها 

و بدأت القوات تفضل بين فى هذه األثناء وصلت الشرطة و سيارة اإلسعاف الى المكان 

 الواقفين وبين جسمان الطفل حتى يستطيع رجال الشرطة القيام بعملهم .

ً قليلة كانت تم إستكمال ا إلجراءات فى اليوم التالى وبدأت التحقيقات التى إستمرت أياما

كفيله بغلق ملفات التحقيق وإعتبار الحادث قضاء و قدر بناء على شهادة األطفال و باقى 

الحزن الشديد على  اإلنهيار و  الشهود المتواجدين ، و دخل االطفال األربعة فى حالة من

كما أن األمر لم يتوقف  أظفارهم  يفارقهم ولم يفارقوه منذ نعومةصديقهم الغالى الذى لم 

عند الحزن وحسب بل تخطى ذلك الى حاله من الخوف الدائم من كل شىء حيث إمتنع 

األطفال عن الخروج من منازلهم  وأصبحوا يخشون الظالم  و يفزعون كلما سمعوا صوتاً 

ً أن يذهبالقرب منهم وأستمر هذا الحال أيام وأيام حتى ق بوا فى زيارة رر األهل جميعا
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الى أسرة " ابراهيم " بعد أن عادت األم من المستشفى التى قضت بها كل الفتره  جماعية

السابقة بعد ان إنهارت ووجد األطباء انه من األفضل لها أن تظل فى المستشفى لبعض 

ل " إبراهيم " الذى إصطحبهم الى منز الوقت ، وتجمع أهل االطفال فى منزل " محمد " 

ودق الباب ففتح له الوالد " عبد الرحمن " وقد بدا عليه التعب الشديد وما أن رأهم حتى 

قال لهم :: أهال وسهالً ، إتفضلوا :: ، دخل الجميع وأغلق " شاكر " الباب من خلفه و 

 جلسوا فى إنتظار خروج " عبد الرحمن " الذى دخل إلحضار زوجته وأبنائه من الداخل . 

قف الجميع عندما خرجت األم تتكىء على  أكتاف أبنائها حتى جلست قائلة :: اهال يا و

جماعة ، وأشارت الى األطفال وهى تقول باكية :: تعالوا ابوسكم يا ريحة الغالى حبيب 

قلبى ، فأنطلق األطفال باكين وألقوا بانفسهم  بين احضان االم التى تابعت الحديث :: كان 

د ومابيتكلمش اال عنكم ، ربنا يرحمك يا حبيبى و يعجل باللقى .. :: ، بيحبكم قوى يا وال

قائلة :: يا وأخذت تربت على كتفها  األم  جلست الى جوار من مكانها وقامت " صفاء " 

 له شفيع ليكم يوم القيامة :: حبيبتى ربنا يخليكى لوالدك ، دا مالك فى الجنه ربنا يجع

مت وكانت تلك هى المره األولى التى يتجمعون فيها جلس األطفال خارج المنزل فى ص

، وقطع صوت " حسن " هذا الصمت قائالً ::  و الشمس على وشك الغروب  بعد الحادث

اللى أنا مش فاهمه من ساعتها ونفسى حد يفهمهولى ، إزاى القطة عرفت مكان والدها و 

هم فى خوف وهى تقول :: إزاى أخدتهم من الشوال ومشيت بيهم ؟! :: إقتربت " ليلى " من

جدتى بتقولى إن القطط  اللى بتعيش فى البيت المهجور دى مش بتبقى قطط عاديه ! بتبقى 

بسم هللا الرحمن الرحيم يعنى ، وبتقولى إننا غلطنا غلطه كبيرة إننا اخدنا القطط الصغيره 

كله منك يا " من أمهم ! :: رد " على " قائالً :: مش عارف بس ماما بتقول نفس الكالم ، 

حسن " إنت اللى صممت ناخدهم وخليت باباك يدخل يجيبهم من جوه البيت ! :: نظر اليه 

" حسن " فى ضيق قائالً :: يا عم ايه اللى بتقولوه ده ؟! وبعدين هو انا كنت أعرف يعنى 
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! وبعدين يعنى الـ ..... :: قطع صوت " ندا " حديث " حسن " وهى تشير إن ده هايحصل 

:: بصوا بصوا ، القطة الملونه  يعتريه الخوف مدخل المنزل المقابل قائله فى صوت الى  

دخلت تحت السلم ده انا شوفتها ! :: رد عليها " على " قائالً :: تالقيها أى قطة وإنتى بس 

علشان بتفكرى فيها ! :: قاطعته فى حدة :: ال ال بقولك شفتها ، المدخل نور  لسه وأنا 

: نهض " حسن " واتجه الى المكان الذى اشارت اليه " ندا " وهو يقول :: شايفه كويس ! :

مش شايف حاجة تحت السلم يا " ندا " :: كان يقولها وهو يقترب حتى وصل الى باب 

عندما أمسكت به يد والده من الخلف  من الخوف  المنزل وهم بالدخول اال أنه انتفض 

:: ، تنفس حسن ا " حسن " إنت رايح فين ؟ من روعه قائالً :: ماتخافش ي فأخذ يهدىء

الصعداء عندما راى والده هو الذى يمسك بكتفه وقال ::  مفيش يا بابا كنا بنلعب بس :: 

 ونظر الى أصدقائة وكانما يطلب منهم عدم الوشايه به عند ابيه 

الفراش عاد األطفال الى منازلهم بصحبة األهل و دخل " حسن " الى غرفته واستلقى على 

بعد التفكير فيما قالته " ندا " وأخذ يتسائل هل رأت  و التوتر  وقد بدت عليه عالمات القلق

تلك القطة حقاً أم أنه يخيل اليها  واخذ يقلب نظره فى أرجاء الغرفه اال ان شىء ما  " ندا "

 قد جذب إنتباهه خلف ستارة الشرفه فنهض من الفراش وأخذ يتقدم فى ُخطًى بطيئة

نحو الشرفه حتى وصل اليها وأزاح الستارة فى حرص و خوف وما ان فعل  ردده ومت

ذلك حتى تجمد فى مكانه و أتسعت عيناه من الرعب وقال فى صوت أشبه بحشرجات 

 الموتى :: إبراهيم ؟! :: 

 ــــ

تعالت صرخات " حسن " وأخترقت باب الغرفة وهرع اليه ابوه وأمه لإلطمئنان عليه وما 

بتصرخ كده ليه ؟  يها  منه حتى جذبته أمه فى لهفة  قائلة :: مالك يا حبيبى فيه اان  إقترب

:: ، نظر اليهم مرتعداً و الدموع تنهمر من عينيه مشيرا الى الستارة  وهو يقول فى تلعثم 
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:: " إبراهيم " ، " إبراهيم " يا ماما ! ، كان واقف ورى الستارة يا بابا أنا شوفته ! كان 

شه كله دم وماسك فى ايده قطة صغيره ، بابا أنا شوفته كان واقف هنا قبل ما بيعيط  وو

تدخلوا ! :: إحتضنته االم فى حنان وهى تبكى قائلة :: يا حبيبى تعالى ماتخافش ! إبراهيم 

دلوقت فى الجنة عند ربنا زمانه فرحان و بيلعب  و ..... :: إبتعد " حسن " عن حضنها 

لك يا ماما كان هنا ، أنا شوفته يا بابا ! :: جلس " محمد " على فى عصبية قائالً :: بقو

ركبتيه مقترباً من " حسن " وقد بدت عليه عالمات التوتر و القلق قائالً :: طيب يا حبيبى 

::  قطع صوت " صفاء " حديثه وهى تقول مشيره اهدى بس وتعالى نخرج بره و .... 

ى على الستارة ده ؟ نقطة دم دى واال ايه ؟! :: الى الستارة :: بص يا " محمد " ! بص الل

ً الى الستارة ودقق فى النظر ثم قال لها وهو يعاتبها بعينيه وكأنما يقصد أن  نظر مسرعا

يقول لها لم يكن من الحكمة قول ذلك أمام الولد :: دى تالقيها مكان نموسة أو اى حاجة ، 

بالحديث قائالً :: ال يا بابا دا دم ابراهيم ، شكلها قديم يا " صفاء " :: اال أن " حسن " بادر 

ً على  أنا شوفته بقولكم ! :: وأخذ يصرخ قائالً :: شوفته ، شوفته ... :: حتى خر ساقطا

األرض ، فجلست " صفاء " تصرخ الى جوارى :: إبنى ! " حسن " رد عليا يا حبيبى ، 

حسن " مسرعاً الى سيارته حمل "  ولم يلتفت " محمد " الى صراخها ، فوق يا حبيبى :: 

وقد تجمع الجيران حول باب المنزل بعد أن سمعوا صراخ " صفاء " ووضع " حسن " 

الى مقعد  " محمد "  وقفز  نبة " صفاء " تضع رأس إبنها على ساقها و بجا فى السيارة

القيادة و رِكب " شاكر " الى جواره وهو ال يزال يرتدى جلبابه و أنطلق الى المستشفى 

 . لكبير فى القرية المجاورة ا

بدأ الطبيب يتفحص " حسن " المستلفى على السرير فى المستشفى وبعد ان انتهى وضع له 

بعض العقاقير فى المحلول المعلق ثم نظر الى األب و األم قائالً :: الولد شكله اتعرض 

شوية إن لصدمة عصبية شديدة جداً ، هو الحمد هلل وظائف جسمة الحيوية كلها كويسه و
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شاء هللا وهايفوق ويبقى تمام بس الزم اسباب الصدمة دى يتم تالشيها علشان ماتأثرش 

عليه .. :: ،، قص " محمد " أسباب الصدمة والقصة كامله على مسامع الطبيب الذى نظر 

ً لما تبقى الوفاة  اليه فى اهتمام قائالً :: طبيعى جداً إنه يتأثر بموت صاحبه وخصوصا

ة الصعبة جداً دى على تحمل طفل ، األفضل لما صحته تتحسن إنكم حصلت بالصور

تاخدوه وتسافروا أى مكان لمده أسبوع أو اسبوعين تغيروا جو بعيد عن المكان اللى 

حصل فيه الحادث وياريت لو يكون باقى األطفال معاكم ألنه بيسرى عليهم اللى يسرى 

" محمد " الى االرض فى حزن للضغط العصبى ده ! :: ، نظر  ينعليه وكلهم معرض

قائالً :: إن شاء هللا يا دكتور هانعمل كده ، هاخده هو و أصحابه ونروح لمكان على البحر 

 :: . عافيتهم أحاول انسيهم الموضوع ولو لوقت مؤقت يقدروا يستعيدوا فيه يغيروا جو و

ه وكلما استفاق مرت الليلة الثقيلة و الوالدين جالسين الى جوار " حسن " يتابعان حالت

ً وهو يقول فى وهن ::  هرعت " صفاء " اليه لتطمئن عليه و تقبله فينظر اليها مبتسما

  فى حنان  عليه األم فتردماتقلقيش يا ماما أنا كويس ، هو أحنا مش هانمشى من هنا ؟ :: 

قائلة :: إن شاء هللا يا حبيبى الدكتور هايشوفك الصبح وبعدها هانخرج من المستشفى و 

عندى ليك مفاجأة كمان ، مش إنت بقالك مده عمال تقولى عايز أروح المصيف ، عايز 

أروح البحر ! بابا كلم عمو صاحبه عنده شاليه على البحر أول ما نخرج هانرتب نفسنا 

علطول ونروح نقعد هناك زى ما انت عايز إنشاله شهر وهاناخد معانا أصحابك كمان بس 

ا عن نفسى واثقة فى إننا هاناخد " ندا " معانا  :: ،، قال " حسن المهم أهاليهم يوافقوا ، أن

" وهو يحاول ان يصطنع السعادة :: بجد يا ماما ؟ شكراً يا بابا :: قالها وهو يغمض عينية 

 ليغط فى نوم عميق بسبب العقاقير التى تم وضعها فى المحلول 

:: نامى شوية يا " صفاء " على السرير اللى  الى زوجته فى شفقة قائالً  " محمد " نظر 

جانبه وأنا هاريح على الكنبه دى لحد الصبح طالما " شاكر " روح :: ،، نظرت اليه " 
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صفاء " وقد ظهر عليها اإلرهاق قائلة :: حاضر يا " محمد " أنا هاريح على السرير شوية 

لعالج المهدىء اللى واخده وإنت كمان ريح شوية الممرضة قالت إنه هاينام للصبح بسبب ا

 :: 

فى الصباح إستقل " محمد " السيارة وبصحبته " حسن " و " صفاء " عائدين الى المنزل 

بعد ان سمح الطبيب لهم بالمغادره وما أن وصلوا الى المنزل حتى حمل " محمد " إبنه 

ا تودينى فى وأتجه به الى غرفته اال أن " حسن " إستوقفه قائالً :: ممكن لو سمحت يا باب

أوضيتكم ، مش عايز اروح أوضتى ! :: أومأ األب برأسة و أتجه الى غرفته ووضع " 

حسن " على السرير وتبعته " صفاء " و " شاكر " الذى قال مبتسماً :: " هاروح أناديلك " 

ندا " علشان تطمن عليك هى و مامتها وكمان علشان أفرحها وأقولها على موضوع 

 .ا هاتغير منها :: ثم إنصرف من الغرفة المصيف ولو أن أمه

نظرت " صفاء " الى " حسن " قائلة :: هاقوم أحضرلك االكل بقى زى الدكتور ما قال 

الزم تاكل كويس علشان تخف بسرعه و نعرف نسافر :: وما أن خرجت " صفاء " من 

الغرفة حتى جلس " محمد" الى جوار اإلبن وقال وهو يداعب شعرة :: ها قولى يا ابو 

كل اللى إنت عايزة  يا بطل :: نظر " حسن " الى على محتاج ايه علشان المصيف ؟ قول 

والده وقد إرتسمت على وجهه إبتسامة عريضة قائالً :: عايز عوامة كبيرة و نضارة 

و كورة و ... :: قاطعة األب  الشط غطس من أم ماسوره نتنفس منها دى و أدوات 

اضر يا سيدى وهو انت بتعرف تعوم علشان تغطس كمان ! حضاحكاً :: ايه يا عم كل ده 

كل اللى إنت عايزه هايكون عندك النهاردة  ، ياال بقى كل كويس وابقى تمام علشان نسافر 

بسرعة نبلبط :: ضحك " حسن "  وهو يضم أبيه قائالً ::  ربنا يخليك يا بابا أنا بحبك قوى 

 :: 



19 
 

د " بعد يومين كانا كفيلين بأن يستعيد " حسن " قوته و بعد محاوالت مضنية من " محم

كى يقنع أهل األطفال بان يسمحوا لهم بمصاحبتهم  توجه الجميع ومعهم " صباح " التى لم 

" ندا " تذهب بمفردها ، الى المصيف فى السيارة الكبيرة التى  إبنتها تستطع ترك

 إستاجرها " محمد " كى تستوعب كل هذا العدد و كل تلك األمتعه 

شالية الواقع على شاطىء البحر األحمر وبعد عدة ساعات فى الطريق وصلوا الى ال

الهادىء والذى تحيطة مساحة خضراء كبيرة من جميع اإلتجاهات و يفصل بينه وبين 

، تلك المساحة الخضراء الكبيرة  التى ال  قصيرةافة ليست بالالشاليهات المجاورة مس

و بعض  ة والتى تحتوى على أرجوحه كبير يفصلها عن ماء البحر اال بضعة أمتار قليلة 

الكراسى الموضوعه حول منضدة قديمة تدور حولها بعض الفراشات الُملونه ثم تحط على 

 تلك الشجيرات الصغيرة المتناسقة 

أوشكت الشمس على المغيب وقد دخل الجميع الى الشالية الواسع وتم ترتيب أمور المعيشة 

يد وكان " محمد " و بعد أن قامت " صفاء " و شقيقتها بتنظيم وتنظيف المكان بشكل ج

األطفال فى الخارج يستطلعون الحديقة حول الشاليه و يضعون أرجلهم فى مياة البحر 

 وصولهم الى المصيف تى تُعلن عن ليستشعرون تلك اللمسة األولى ال

استدعت " صفاء " الجميع لتناول الطعام الذى جلبوه معهم من المنزل وقد خيم الليل 

ن الظالم تخترقها بعض المصابيح الموضوعه فى الحديقة و وتحول المشهد الى لوحة م

فى  نتُعلن تلك الومضات البعيده األتيه من السفبعض النجوم المتألأله فى السماء بينما 

عرض البحر عن وجود البحر فى هذه المنطقة  و بعض الضحكات التى تأتى من بعيد 

هد للمكان يناقض تماماً مشهد نفس لتعلن عن تواجد المزيد من البشر فى هذا المكان ،  مش

المكان منذ قليل قبل أن تخلد الشمس الى النوم ، مشهد تعلوه الرهبه ألول وهله اال أنه 

بمرور الوقت تشعر بأنك جزء منه ، وفى وسط هذه اللوحه جلس الجميع يلتهمون الطعام 
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ت بما يضمن من شدة الجوع بينما يتبادلون الحديث و الضحكات ويخططون لقضاء األوقا

ستغالل كل لحظة من لحظات األجازة اال أن تلك الليلة لم تكن أبداً ضمن الخطط إ

 الموضوعه نظراً لشعور الجميع باإلرهاق والرغبه فى الراحه 

إنتهى الجميع من تناول الطعام و العصائر وجلس " محمد " و " صفاء " على مقربه من 

 موجاتالمنعشه والتى تصنع مع صوت  الشاطىء   يحتسون الشاى فى نسمات الهواء

البحر سينفونية مريحة لألعصاب ، اال أن " صفاء " قررت أن تقتحم هذا المشهد  المريح 

قائلة :: تفتكر يا " محمد " بقعة الدم اللى على الستارة دى جات   بسؤال يفرض التوتر

منين ؟! :: ، إرتشف " محمد " رشفة من الشاى الساخن وهو ينظر الى البحر ثم نظر اليها 

قائالً :: أوالً مين اللى قالك إنها دم ما جايز لون من أى حاجه ، و حتى لو دم جايز تكون 

لصيف عندنا بتبقى الدنيا مليانه حشرات ، ماتشغليش بالك أى حشرة أو حاجة إنتى عارفه ا

يا " صفاء " ومش عايزين أى حاجه تفكر العيال باللى حصل ، عاوزينهم يرجعوا ناسيين 

بقدر اإلمكان ، أنا لو حكم األمر هابيع البيت كله وناخد بيت تانى فى اى مكان المهم عندى 

زوجها فى حنان قائلة :: ربنا يخليك لينا يا إبنى يبقى كويس :: ربتت " صفاء " على كتف 

ومايحرمناش منك أبداً :: ،، أمسك " محمد " بيدها وقبلها قائالً :: ويخليكى لينا يا حبيبى 

أعظم زوجه فى الدنيا ، مش ياال نقوم ننام بقى  علشان نقوم فايقين الصبح بدرى ونلحق 

رفيه :: ،، وافقته الراى واتجها سوياً اليوم من أوله ألنه يظهر إن الليل هنا مفيهوش أى ت

الى الشاليه وأغلق " محمد" الباب جيداً وتاكد من إغالق المصابيح ثم دلفا الى غرفتهم 

 ليخلدا الى النوم .

استيقظ الجميع فى الصباح الباكر وهم مفعمون بالنشاط والحيوية لبداية االجازة الفعلية 

بينما كان " محمد " و االطفال يقومون بتجهيز فطار إعداد طعام اإلوأنهمكت النساء فى 

المعدات والمالبس وينظرون الى البحر فى إشتياق وقد خلى الشاطىء اال من بعض 
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اإلفطار بسرعة و حماس وقد إرتدوا  ن على مرمى البصر ، وتناول الجميعالجيران البعيدي

البحر ومن ورائهم مالبس البحر وما ان إنتهوا من الطعام حتى جرى االطفال فى إتجاه 

ً :: إستنوا يا والد محدش ينزل المية غير لما نيجى :: اال أن  صوت " صباح " صائحا

األطفال لم يلتفتوا الى ذلك األمر وأندفعوا ملقين بأنفسهم على الشاطىء فى حماس وهو 

يضحكون و يقذفون المياه فى وجوه بعضهم البعض ولم يستمر االمر بضع دقائق حتى 

لجميع و هرول " محمد " خلفهم على الشاطىء وحمل " ليلى " متظاهراً بانه لحق بهم ا

سيلقيها فى المياة وبدورها اخذت تصرخ و تطلب منه أن يفلتها بينما الجميع يضحك فى 

 مرح . 

ساعات يملؤها المرح و اللعب على الشاطىء وبين طيات الموجات الهادئة تقطعها بعض 

ناول العصائر و شرب الماء حتى صعدت الشمس الى لحظات الراحه تحت الشمسية لت

قال " محمد " :: ياال يا والد كفاية كده دلوقت علشان الشمس بقت حامية فوجه السماء 

قوى ، نبقى ننزل شوية العصر ، ياال بينا دلوقت نتشطف و نصلى ونرتاح شوية و بعدين  

وفناه وإحنا جايين :: ،، ننزل نتمشى فى المكان نشوف حاجة نشتريها من المحل اللى ش

أن التعب قد أحل بهم وأحسوا أنهم فى حاجة الى  تجاب األطفال الى طلب األب حيث إس

 . الراحة 

مرت الساعات تباعاً والجميع مستمتع بتلك األوقات فى هذا المكان الجميل بالرغم من أن " 

هم فى غرفتهم :: صفاء " كان لها رأى أخر وقد أطلعت " محمد " عليه عندما قالت له و

مش عارفه يا محمد قلبى مقبوض ليه من ساعة ما دخلت الشاليه ده ! حاسه انى مش 

مرتاحة مع ان المكان جميل والمنظر تُحفه ! :: فرد عليها قائالً :: ليه بس يا حبيبتى ايه 

والشط فى  ضيفمستمتعين باللعب والمكان جميل وناللى مخليكى تقولى كده ما العيال 
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! إنتى بس اللى قلقانه على " حسن " وقلقك ده هو اللى بيخليكى تحسى كده  الجمال منتهى 

 :: ! 

الحديقة الخلفية يلعبون الكره  فىكانت الساعة تشير الى الخامسة عندما تجمع االطفال 

فالحظت " ليلى " أن هناك باب خشبى صغير فى نهاية حائط الشالية فأوقفت الكره قائلة 

الباب الخشب القصير اللى هناك ده ! ماخدناش بالنا منه قبل كده ! :: رد  :: بصوا يا عيال

عليها " على " قائالً :: ما هى دى أول مره نلعب فى الجنينة دى ! دا شكله باب أوضه 

 اصغيره ممكن تكون كانت بتاعة كلب أو مكان بيحطوا فيه حاجات مش محتاجينها ! :: بد

واستمر إستمرت فى تمرير الكرة وكأن شىء لم يكن  اإلقتناع على وجه " ليلى " التى

وبدأ الليل يفرد أجنحته على  االطفال على هذا الحال حتى إقتربت الشمس من الغروب

على تلك االشجار  وتعالت أصوات العصافير لتعلن عن عودتها الى أعشاشها المكان 

ى االرض الخضراء استعداداً للمبيت و توقف األطفال عن اللعب و جلسوا عل الكبيرة 

يتحدثون و يضحكون اال ان شىء ما جعل " ندا " تنتفض من مكانها و تتراجع الى الخلف 

وهى تشير الى تلك الشجرة الكبيرة قائلة :: القطة ! القطة الملونه يا " حسن " واقفة هناك 

م ى إنزعاج حتى أنه ل! :: فأستدار " حسن " ف يا " على "  اهيه جانب الشجرة الكبيرة

توازنه ونظر الى حيث تشير " ندا" وهو ساقطاً أرضاً اال انه لم يعقب بل يستطع أن يحفظ 

إنطلق جرياً الى الداخل و من ورائه باقى االطفال حتى استقروا أمام الكرسى الجالس عليه 

األب فى الحديقة األمامية ، فوضع " محمد " الكوب من يده على المنضده وأمسك بكتف " 

  :: ايه يا " حسن " بتجروا كده ليه وتصرخوا فيه ايه ؟ :: حاول " حسن " حسن " قائالً 

ان يلتقط أنفاسه  قائالً :: القطة يا بابا ! القطهة بتاعة البيت المهجور فى البلد شوفناها كلنا 

واقفه جانب الشجرة فى الجنينة اللى ورى ! :: ، اعتدلت " صفاء " وهى تنظر الى " 

سن " قائلة :: إزاى يا " حسن " أكيد قطة شكلها يا حبيبى ! هى ايه صباح " ثم الى " ح
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اللى هايجيبها هنا ؟! :: التقط " محمد " أطراف الحديث قائالً :: اكيد طبعا يا " حسن " ما 

هى ....هى القطط شبه بعضها ! تعالى يا سيدى إنت واصحابك ورونى فين القطة دى ! .. 

! كانت ت " حسن " يمينا و يساراً وهو يقول :: " ليلى " فين " ليلى " يا حسن ؟ :: التف

معانا يا بابا ! ثم نظر الى " على " قائالً فين " ليلى يا " على " :: رد على قائالً :: كانت 

قاعده معانا فى الجنينة وبعدين قومنا جرينا ماخدتش بالى هى .... :: ، لم ينتظر " محمد " 

يعدو ومن ورائة الجميع الى الحديقة الخلفية والكل  حتى ينهى " على " حديثة وانطلق

 ينادى فى صوت واحد :: ليلى ! إنتى فين ، ليلى ، ليلى :: 

ال أثر لـ " ليلى " فى الحديقة الخلفيه ! فأين هى إذاً ، أسرع " محمد " الى حجرته وأحضر 

ً كبيراً ثم خرج مره أخرى قائالً :: هاندور عليها حوالين الشاليه كله خليكوا ورايا  كشافا

وكله ينادى عليها ! هاتكون راحت فيه دى بس ؟! :: وبدات رحلة البحث حول الشالية 

وأتسعت الدائرة لتمتد الى الشاليهات البعيده حيث لم يتركوا أحد حتى سألوه عن الفتاة 

 الصغيرة وقد بدأ الجميع يتوتر وبدأت الدموع تنهمر من أعين االطفال وبالتبعية من أعين

" صفاء و صباح " الممسكين بأيدى األطفال بقوه  و " محمد " يحاول ان يُظهر الثبات 

حتى ال ينهار الجميع وكلما أنهوا دورة البحث يبدأون فى أخرى ، ساعتين من البحث 

المتواصل لم يتركوا حبة رمال اال وبحثوا عن " ليلى " أسفل منها وقد أصيب تفكيرهم 

، فجلسوا فى بهو الشاليه يبكون ويتسائلون   المريب  كان الساكنبالشلل التام فى هذا الم

عن مصير تلك الفتاة المسكينة اليتيمة وقد تعالى صوت بكاء " ندا" اال ان " صفاء " 

وضعت يدها على فم الفتاة الباكية  مشيره اليها بالتوقف عن إصدار الصوت قائلة :: ش 

وت ليلى جاى من شش ، سامعين ، سامعين ! :: قفز " حسن " من مكانه قائالً :: ص

:: ثم انطلق فى اتجاه الصوت والجميع من خلفة  وما أن  بتنادى  الجنينة ! صوت ليلى

شاهدوا عينان تلمعان فى الظالم  ان وصلوا الى الحديقة الُمظلمة حتى تيبست أقدامهم بعد
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فى  أشبه باصوات المعذبين بالنار  خلف الشجرة الكبيرة وكانهم جمرتين من النار وصوت

:: ثم يتكرر ثم يخفو والجميع يمسكون  ، والااادى  يعلو قائالً :: والاااادى ماق األرض أع

، بينما حاول "  عادشديد قد وصل لدى " صباح " الى حد اإلرت فزع ببعضهم البعض فى 

فلم يجدوا شىء فى هذا محمد " أن يتمالك نفسه و أضاء الكشاف فى إتجاه هاتين العينين  

ً عن مصدر الصوت الذى إختفى تماماً المكان فأخذ يجو ب الحديقة بضوء الكشاف باحثا

وال أثر لـ " ليلى " فعادوا مسرعين الى الداخل قبل ان يقرر " محمد " أن يعيد كرة البحث 

مرة أخرى ولكن بمفرده فى هذه المرة خوفاً من وقوع مكروه ألى من االطفال او النساء 

والت المضنيه من " صفاء " و شقيقتها إلثنائة عن وبالفعل خرج من الشاليه رغم المحا

 ثر ان يبقى الجميع بالداخل ا  هذا القرار او الخروج معه اال أنه 

أخذ " محمد " يجوب شرقاً و غرباً وأنضم اليه بعش الجيران الذين أتوا اليه من بعيد وقال 

رد عليه " محمد "  احدهم :: جايز البنت راحت فى اتجاه البحر من غير ما حد يشوفها ! ::

قائالً :: مستحيل دى خوافه جداً مش ممكن تروح ناحية البحر بالليل وبعدين دى كانت مع 

باقى العيال وماسابتهمش ! :: ، واستمر البحث لمده ساعة إضافيه دون جدوى وبدأ اليأس 

" على الجميع وقال احد الجيران :: أنا اتصلت بالشرطة وهما على وصول . :: نظر اليه 

محمد " قائالً  بحزن وإنكسار :: شكراً لحضرتك :: ، ثم توجه الجميع الى الشاليه فى 

إنتظار الشرطة التى حضرت فى غضون نصف الساعة وبدأ رجل الشرطة يوجه األسئلة 

 .الى " محمد " و باقى الحضور حول الواقعه ومالبساتها و حول حالة الفتاة قبل اإلختفاء 

بعد منتصف الليل والجميع جالسون بحضور رجال  الواحدةت من كانت الساعة قد إقترب

المزيد من القوات ورجال الغطس  على ان يعودوا هم والمباحث الذين هموا باإلنصراف 

لتكثيف البحث فى الساعات األولى من النهار فى البر و البحر ، اال أن صوت أشبة 

إنتباه الجميع حتى أن " على " بطرقات الباب يأتى من إتجاة الحديقة الخلفية قد شد 



25 
 

خلف رجال الشرطة نحو الخارج مشعلين  أسرعوا المستلقى على األريكه نائماً قد إنتبه و

الصوت المتصل حتى أشار احد رجال الشرطة الى الباب  درالكشافات باحثين عن مص

ير الخشبى الصغير المتواجد فى نهاية جدار الشالية فهرع الجميع نحو هذا الباب الصغ

الذى تغطى الحشائش  جزء كبيرا منه واخذ " محمد " يطرق على الباب قائالً :: مين اللى 

جوه ؟ إنت مين ؟ إنتي ليلى ؟! :: اال أن رداً لم يأتى بالرغم من إستمرار الطرقات من 

بمعاونة بعض رجال القوة و  فى التنفيذ هذا الباب وبالفعل بدأ الداخل فقرر الضابط كسر 

و نظر الجميع فى الداخل  الخشبى الصلب مد " وأستطاعوا بالفعل كسر الباب معهم " مح

 على ضوء الكشافات لتصرخ " صفاء " قائلة :: ليلى ،، ليلى أهيه :: 

إنحنى أحد رجال الشرطه برأسة وحمل الفتاة الصغيرة و أسرع بها الى الداخل والجميع 

ومالبسها الممزقه  المأساوية حالتها  من خلفه ثم وضعها على األريكة  والجميع ينظر الى

و الدماء  لو شعرها المقصوص بعشوائية وعيناها المحدقتان تنظرا الى الجميع فى ذهو

من فتحة اال أن " شىء ما  وكأنها تحاول منع  بإحكام  غزيره تنزف من فمها المغلقال

وما أن فتح  م صوتها الزائمحمد " قد قام بفتحه بعد مقاومة شديدة مصحوبة بنوبات من 

وهو يضرب راسة بيديه :: البنت لسانها مقطوع ، حد قطع فمها حتى صاح فى ذهول 

جذب " صفاء " من يدها وقال لها وهو ينتحب :: بصى على البت  بتلقائية لسان ليلى :: و 

شوفى حد عمل فيها حاجه  واال الء :: ،فادار الجميع أبصارهم ولم يستغرق األمر اال 

بضع ثوانى كانت كفيلة أن تجعل " صفاء " تعيد مالبس ليلى الى حالتها وتقول بصوت ال 

 ، ::  يكاد يخرج من فمها :: ال يا محمد محدش لمسها

حمل " محمد " الفتاة و أسرع الى سيارة الشرطة تاركا خلفة االطفال و " صفاء " 

وشقيقتها " صباح " فى حالة من اإلنهيار التام وأنطلقت السيارة الى المستشفى الواقعة 

 من مكانهم على بعد عشرة كيلومترات 
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الحالة ، فالوظائف الحيوية فحص االطباء الفتاة فحصاً دقيقاً وقد بدت عليهم الحيره من تلك 

ال تملك أى رد فعل أو إستجابه الى مؤثرات  هالـ " ليلى " تعمل بشكل طبيعى إال أن

خارجيه ، وال شىء فيها يتحرك سوى عيناها اللتان تدوران فى المكان بشكل مستمر 

وكأنها تعرضت الى صدمة تفوق تحمل البشر ، وبدأ االطباء فى  اإلجراءات الضرورية 

ً فى الخارج وهو يبكى يإل قاف النزيف و التعامل مع الحالة بينما كان " محمد " جالسا

متأثراً بما حدث ونفسة تخاطبة :: أنا أسف يا صاحبى ماقدرتش أحافظ على بنتك ! هاقول 

أيه المها اللى استأمنتنى عليها !؟ ، أنا الزم ارجع باقى األوالد لبيوتهم قبل ما يحصل لحد 

 على " و " ندا "  ::  فيهم حاجه ، "

اال أن تلك الحالة لم تستمر كثيراً بعد أن خرج أحد االطباء متجهاً الى " محمد " وقال له 

 وقد إرتسمت عالمات الحزن على وجهه :: أنا أسف ، البقاء هلل فى بنت حضرتك :: 

جلس  فى مكانه قائالً :: مش أنتوا قولتلولى إن مفيش خطر وضع محمد يده على راسة و 

على حياتها !؟ :: رد الطبيب وهو يربت على كتف " محمد " :: فجأه  بعد ما عملنا 

و كانت  لوقف النزيف وعملنالها نقل دم  اإلجراءات الالزمه لـ لسان البنت المقطوع 

ا بأى طريقة ولكن كان قدر هللا أسرع القلب توقف وحاولنا إننا ننقذه  الحالة مستقره فجأة

 مننا ، شد حيلك يا أستاذ :: 

صباحاً وهو ُمنهك القوى ليجد " صفاء " و " صباح  السادسةعاد " محمد " الى الشالية فى 

، وما   " فى إنتظارة بلهفة شديدة لمعرفة ماذا حدث للفتاة و االطفال نائمون الى جوارهم 

صفاء " صرخة مكتومه إستيقظ األطفال على أثرها  أن علموا بما حدث حتى صرخت "

 .لينخرطوا فى نوبة من البكاء الشديد فور معرفتهم بنبأ وفاة " ليلى " 
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اليهم " حسن " و قال ناحباً :: أنا كنت باحلم بيها ، وهللا كنت لسه باحلم بيها ، كانت  نظر

و  والقطط الصغيرين هى  فى مكان ضلمة واقفه فى النص بتصرخ و القطة بتلف حواليها

فجأة القطة إتحولت لست شكلها مرعب عندها أسنان طويلة وشكلها إسود قربت منها 

قمت على صوت وليلى فضلت تصرخ ،  وفتحت بقها و غرزت سنانها فى لسان " ليلى " 

، ماما .. ، القطة دى هاتموتنا كلنا ؟ صح ؟ مش كده يا ماما ؟ مش كده يا خالتو ؟ :: 

فاء " وهى فى شدة اإلنهيار قائلة :: ال يا حبيبى مفيش حاجه كده ، ماتقولش إحتضنته " ص

كده ! أكيد هانعرف السبب .. هانعرف مين اللى عمل فيها كده ! :: قال " محمد " وهو 

:: العربية هاتيجى دلوقت علشان الزم نفوت على المستشفى و نستلم  " ليلى  دموعةيجفف 

، أنا مخى  لتحقيق شغال لمعرفه السبب فى كل اللى حصل ونشوف ايه االجراءات ألن ا "

هايتشل ! مش عارف إزاى هادخل على امها بيها وهى ميته و متعذبة بالشكل ده ! جدتها 

مش هاتتحمل ! أقولهم أيه ؟! أنا هاروح للناس اللى فى الشاليه  اللى بعدنا وأستسمحهم 

 بخدمة شخصية  والضابط هللا يكرمةييجوا معانا علشان يشهدوا قدام البلد باللى حصل 

وافق ييجى معايا بسيارة الشرطة علشان يصدق على كالمى ألنى متأكد إن محدش 

هايصدق كالمى مهما قلت ، إزاى يصدقوا إننا لقينا البنت فى مكان مقفول بقفل مرت عليه 

سنين لدرجة إن الحشيش و الرمل غطى جزء كبير منه ! ، مش عارف هاتصرف إزاى ! 

:: 

ثم خرج من الشالية المشئوم ليحاول ان يقنع ذاك الرجل الذى كان يساعده فى البحث  

 بالسفر معه الى البلده . 

ال يستطيع أحد ان يصف تلك اللحظات التى استلمت فيها األم جثمان إبنتها الوحيدة وعلمت 

لحظات  بما حدث لها وتلك الحالة الحرجة التى أصابت الجده بعد ان رأت " ليلى " ،،

كئيبة و سوداء عاشتها القرية باكملها فى تلك الليلة التى خرجت فيها عن بكرة ابيها لتشيع 
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جثمان الفتاة الصغيرة ، لحظات من الخوف والترقب تلتها أيام من القيل و القال و إنتشار 

الشائعات واالساطير حول االطفال الخمسة اللذين أصبحوا ثالثة ، وبادرت عائالت 

بالحرص الشديد حيث تم فرض سياج أمنى عائلى من كل أسرة على طفلها  األطفال

ً من حدوث مكروه ما الحدهم حتى ان األيام مرت تباعاً  واحكمت الرقابه ليل نهار خوفا

فى حالة نفسية سيئة للغاية مما أضطر  دخلت دون ان يلتقى " حسن " و " ندا " التى 

والدتها ان تصطحبها فى زيارة الى شقيقتها كى تلتقى بـ " حسن " فى محاولة إلخراجها 

من تلك الحالة النفسية المشئومة ، وجلس الجميع فى بهو المنزل يتبادلون األسئلة عن 

الجمع بل أنهم لم  االحوال وكيف كانت االيام السابقة ولم يحاول االطفال اإلبتعاد عن

مع بعضهم البعض حتى نظر " محمد " الى " ندا " قائالً :: ايه يا حبيبتى يحاولوا التحدث 

أمها فى إشارة بـ ماتدخلى تلعبى إنتى و " حسن " فى االوضه جوه ! :: ، التصقت " ندا " 

لغ الى رفضها اإلنصراف الى أى مكان ، ربتت عليها األم ونظرت الى " محمد " وقد ب

منها الهم مبلغاً وقالت :: أهى كده من يوميها يا أستاذ " محمد " مابتتحركش من جانبى ، 

عاوزانى معاها فى كل مكان حتى هللا يعزك الحمام :: ، إقتربت " صفاء " من " ندا " 

ووضعت راسها على صدرها قائلة :: حبايبى هو اللى شافوه شوية ! يارب خليك معاهم 

 حظة وحشة :: وماتوريناش فيهم ل

هم " محمد " و " شاكر " بالخروج والجلوس خارج المنزل قليالً فتشبث " حسن " بيد 

ً رغبته فى الخروج معهم وبالفعل أخرج األب ثال المنزل  ثة كراسى أمام بابوالده معلنا

الليالى الصيفية فى القرية إنقطعت عادة وجلسوا يتحدثون بينما يتابع " حسن " الحديث وك

 بصبص الشموع الصادر من نوافذ المنازل وأظلم المكان اال من باء الكهر
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يخيم على المكان اال من نباح الكالب الذى يشق الظالم اال أن الوضع لم يستمر هدوء 

،  كثيراً حيث عادت الكهرباء وسط  صيحات االطفال فى المنازل :: هيييه ، النور جه

 نية فالتفت الى مصدر الصوت ... سمعها " حسن "  قريبة من أذ ::  النور جه 

:: ليلى :: !! قالها " حسن " وهو ينتفض من فوق الكرسى فى فزع فتشبث به " محمد " 

" حسن " مرتعداً ::  أجاب   من السقوط قائالً :: ايه يا " حسن " مالك فيه ايه ؟! :: لمنعه

الدم نازل من بقها   ووماسكة قطة صغيرة  جانبى بتضحك  ليلى يا بابا ! ليلى كانت واقفه

!! ، ليلى يا بابا ! ليلى كانت جانبى ، حطت اديها على  يا " حسن "  وبتقول " النور جه

 كتفى :: 

 

 

 

 

 

:: لو الحظتم هاتالقوا إن أى حدث بيحصل بيبقى مرتبط بتجمع االطفال مع بعض زى 

األطفال  ماحكيتولى الموضوع ، يعنى الحادث اللى حصل للطفل إبراهيم حصل لما كان

مجتمعين ، والحادث الغامض اللى حصل للطفى " ليلى " كان واالطفال مجتمعين ، دا 

بيدينا إيحاء إن حدوث الشر أة الحادث الغير محمود بيبقى مرتبط  بتجمع االطفال مع 

بعض فى مكان واحد :: ،، قالها الشيخ " ثروت "  لـ " محمد " و " شاكر " عندما ذهبوا 

لقرى المجاورة و الشيخ " ثروت " هو  أحد الرجال المعروفين بالتقوى و اليه فى إحدى ا

ُحسن السيرة والذى يلجأ اليه أهل القرية والقرى المجاورة فى االمور التى ال يجدون لها 
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تفسير ،، أومأ " محمد " برأسة دليالً على االقتناع ثم نظر الى اليه قائال :: ممكن يكون 

، طيب نعمل ايه ؟ رأى فضيلتك أيه يعنى ؟ :: ،، قال الشيخ عندك حق يا سيدنا الشيخ 

وهو يضع سبحته على المنضدة :: وهللا يا أخ " محمد " األفضل إنكم تحاولوا تبعدوا عن 

بقدر اإلمكان إنتوا و باقى عائالت االطفال ، يعنى تتفرقوا لمدة و تشوفوا الدنيا المكان 

ستقرت يبقى إحنا كده توصلنا للحل ويبقى من األفضل ماشية إزاى ، وهللا لو لقيتوا الحياة إ

عدم التقاء االطفال ببعضهم :: ،، نظر " محمد " الى " شاكر " قائالً :: يظهر مفيش غير 

إنشاله أطلب ‘الحل ده وأنا كنت بفكر إنى ابيع البيت واخد الواد وأمة ونشوفلنا مكان تانى 

رأيك يا " شاكر " ؟ :: قال شاكر وهو مقطب نقلى للقاهرة أو اى مدينة زحمة ، واال ايه 

الحاجبين  :: هاسيب أرضى و أمى الست العجوزة ووالد أخويا األيتام و أروح فين بس ؟! 

:: قال " محمد  " ،، :: خالص يا " شاكر " هو مش الغرض إننا كلنا نمشى ، الغرض إننا 

ى من البلد وإنتوا الزم نبعد العيال عن إنهم يجتمعوا مع بعض ، أنا زى ماقلتلك هامش

ماتخلوش العيال يقابلوا بعض ، والمشكلة بسيطى إنتوا بس هاتمنعوا " ندا " إنها تشوف " 

على " وأعتقد إن الرابط مابينهم هو " حسن " :: ،، نظر " شاكر " الى " محمد " فى 

من  حزن قائالً :: كل ده كان مخبى فين ؟ البت هاتزعل قوى وتكتئب أكتر ماهى مكتئبة

:: ، ربت " محمد " ساعة اللى جرى لصحبتها لما تعرف إن " حسن " هايبعد عن البلد ! 

على يده قائالً :: معلش أهو شوية كده لحد ما نطمن على العيال ، مش احسن من ال قدر 

هللا إننا نفقد حد تانى منهم ! :: ،، ثم نهض اإلثنان والقيا التحية على الشيخ " ثروت " 

 وأنصرفوا . 

بالقرار الذى توصلوا  والدهاإنتابت " ندا " حالة من البكاء الشديد والحزن عندما أخبرها 

و نفس الشعور إنتاب " اليه وبعد أن علمت أن " حسن " سيسافر بعيداً ولن تراه مجدداً 

حسن " اال أن الفضول كان قد تمكن منه بشأن حياته القادمة والى اين سيتوجه هو وعائلتة 
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هذه الحالة حتى موعد الرحيل بعد ان إستقرت األمور بوالده على اإلنتقال الى و ظل على 

مدينة اإلسكندرية حيث اشترى شقة فى المدينة الساحلية ، وكان يوم الرحيل يوٌم صعيب 

وهو ال يعلم على " ندا " حيث حضر اليها " حسن " منذ الصباح الباكر ليراها ويودعها 

سيراها مرة اخرى ؟ وجلست " ندا " وهى ممسكة متى سيراها مرة اخرى أو هل 

بعروستها الُمحببة الى قلبها على األريكة والى جوارها " حسن " الذى يحاول أن يصطنع 

اإلبتسامة على وجهه لكى يخرجها من حالة الُحزن التى ارتسمت على وجهها اال انها قالت 

" حسن " قائالً :: اه طبعا وماما  له :: هانبقى نتكلم فى التليفون طبعا مش كده ؟ :: إبتسم

كمان بتقول هانبقى نيجى كل فترة نزوركم وإنتوا كمان هاتيجوا تزورونا وتصيفوا عندنا و 

.... :: قاطعته " ندا " وهى تبكى قائلة :: ماتضحكش عليا إنت عارف إنكم مسافرين أصال 

" بدوره قائال :: يا  علشان ماينفعش نبقى موجودين فى مكان واحد و ...:: قاطعها " حسن

عبيطه انتي فاهمة غلك المهم حد يبقى معانا ومانبقاش لوحدنا وأكيد لما نيجى نزوركم أو 

 تزورونا هايبقوا معانا علطول ! :: 

لم تهتم " ندا" بحديث " حسن " لشعورها بأن كل ما يقوله غير صحيح وأن هذه ستكون 

ن إحساس بأن شىء ما سيحدث لها أو له كما المرة األخيرة التى ستراه فيها لما ينتابها م

حث لـ " ليلى " و " إبراهيم " ،، ولم يستمر الوضع كثيراً حيث بدأت " صفاء " فى 

استدعاء " حسن " للرحيل فنظرت " ندا " الى  " حسن " والدمع يملؤ عينيها قائلة :: إبقى 

ليه واحتضنته فى برائة " ليلى و ابراهيم " :: ثم أسرعت اإفتكرنى يا " حسن " وإفتكر 

جعلته يفقد السيطرة على نفِسة و ينهمر فى البكاء ولم يكن هو فقط بل إنتقلت تلك المشاعر 

الى جميع الحاضرين حتى ان " صباح " قد إستطاعت بالكاد أن تجذب اليها ابنتها 

وتحتضنها وقد غلب عليها البكاء هى األخرى فأسرع " محمد " بالخروج هو وعائلته فى 

محاولة منه إلنهاء هذا المشهد الصعب ، اال ان هذا المشهد لم يرد أن ينتهى فى الخارج 
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حيث تفاجأ " حسن " بـ " على " يقف أمام السيارة باكياً وما ان وقعت عيناه على " حسن 

" حتى جرى نحوه قائالً :: خليك يا  " حسن " ماتمشيش  أنا ماعنديش أصحاب غيرك 

مهم نلعب مع بعض بس ماتسافرش يا " حسن " :: ،، نظر اليه  دلوقت ، طيب خليك ومش

" حسن " باكياً ولسانه ال يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة ، وحمل والد " على " إبنه بعيداً 

حتى ركب " حسن " وأسرته السيارة وأنطلقوا ومن خلفهم " على " يصرخ فى ُحرقة :: 

 إرجع يا حسن ... :: حسن ،، حسن ،، 

مد " و أسرته الى شقتهم الجديدة فى أحد أحياء اإلسكندرية الُمطلة على البحر وصل " مح

وبدأ " حسن " فى جولة داخل الشقة الكبيرة ليستكشف المكان وقد بدت عليه عالمات 

الرضا وباألخص عن تلك الغرفة الصغيرة ذات البلكونة الكبيرة  التى تطل على البحر من 

ر الى البحر فى إنبهار ولم يقطع عليه هذا التأمل اال صوت احد الشوارع الجانبية وظل ينظ

والدته تقول له مبتسمه  :: ها ، عجبتك أوضتك يا " حسن " ؟ :: ،، نظر اليها وهو يبادلها 

األبتسامة وقد أمسك بيدها قائالً :: اه جميلة قوى يا ماما ، ومنظر البحر جميل ، بس إنتوا 

ف البحر اال االوضة دى ! :: ، أومأت " صفاء " كده مفيش وال مكان فى الشقة بيشو

برأسها قائلة :: اه يا حبيبى علشان كده إحنا قولنا إنها تبقى أوضتك ، وبعدين بقى ممكن 

تبقى تسمحلنا نبقى نيجى نقعد عندك فى بلكونتك الجميلة :: ،، ابتسم " حسن " ابتسامة 

ء " على كتف " حسن " قائلة :: ياال عريضة قائالً :: طبعا يا حبيبتى .. :: ، ربتت " صفا

 :: يا حبيبى غير هدومك وتعالى علشان نتغدى ، بابا جايبلك األكل اللى بتحبة زمانك جعان 

مرت األيام االولى لـ " حسن " فى عالمة الجديد متشابهة فهو ال يكاد يفارق بلكونة غرفتة 

ويقضى ساعات طويلة من اليوم وهو يتأمل البحر باإلضافة على حرصة اليومى على 

التواصل مع " على " و " ندا " عبر الهاتف اال أن ذلك لم يدم طويالً فالعالقة بين األطفال 

تف فهى غير قائمة على تبادل الحديث إنما هى فى األثاث طاقة من المرح ال يستوعبها ها



33 
 

و اللعب والشعور باأللفة حين اللقاء والتسامر ولذلك فقد بدأ بريق الحديث عبر الهاتف 

يخبت شىء فشىء بعد مرور فترة زمنية حتى أصبح نادراً ، وبمرور الوقت وبدأ العام 

دة تتكون وتنمو ، أصدقاء ُجدد وتطلعات مختلفة الدراسى  أصبح لـ " حسن " حياة جدي

وأصبح الشىء الوحيد الذى يعيد ذكريات حسن فى البلدة و يرسم صورة " ندا " و " على 

" وباقى األصدقاء الذين رحلوا هو البحر فكلما نظر الى البحر وتأمل أمواجه تذكر حياتة 

و بين صورة " ندا " التى ترتسم  السابقة وهو ال يعلم ما هو العامل المشترك بين االمواج

 عليها ُكلما نظر اليها .

وبعد عامين ُرزق " حسن " باخت صغيرة أصر على أن يسميها هو بنفسة وبالفعل سمح 

له والديه  بهذا فأختار لها إسم " هند " وقد حاولت أمه مراراً وتكراراً أن تعرف السبب 

اال أنها لم أسمى شقيقته على إسمها  الذى جعله يختار هذا األسم ومن هى "هند " التى

 تصل الى إجابة فقد كان دائما ما يتهرب من الرد .

بينما كانت " ندا " فى هذا التوقيت تحاول هى األخرى أن تتعايش مع حياتها وقد إنخرطت 

فى الدراسة بالتزامن مع محاولة فك الحصار الذى يفرضه عليها جميع من حولها 

تجاهها حيث كانت تنتهز الفرصة لتقابل " على " وبعض لشعورهم الدائم بالخوف 

االصدقاء الُجدد الذين تعرفوا عليهم عن طريق المدرسة أو مجموعات الدروس 

 الخصوصية 

ومرت األشهر و السنوات  على األطفال الثالثة وعائالتهم فى أمان وقد تحققت رؤية 

ولم يجتمعوا منفردين بعد  الشيخ " ثروت " وأصبح األطفال فى مامن بمجرد ان تفرقوا

 حادثة " ليلى " 



34 
 

شب األطفال الثالثة ُكل فى عالمة وانقطع التواصل بينهم منذ سنوات حتى أن العالقة بين 

الشقيقتين " صباح " و " صفاء " أصبحت عالقة ثنائية  بينهن وبين أزواجهن فقط  فهم 

دائمون التواصل والزيارات من وقت الى أخر اال ان  " حسن " و " ندا " قد خرجوا من 

قد تخرج من كلية " الهندسة " وصارت له اهتماماته وصداقاته " حسن " هذه المعادلة ، فـ 

الكثيرة  بينما تدرس " ندا " فى السنة النهائية فى كلية الصيدلة وال شىء فى حياتها أهم 

من دراستها أما " على " فقد تخرج من كلية اإلعالم ويؤدى مدة الخدمة العسكرية ، و 

بعد ان ن فى الماضى و أعتبروا أن الخطر قد إنتهى نسى الجميع بمرور السنوات ما كا

 كبُر األطفال وصاروا شباباً 

وفى أحد االيام بينما كانت " صفاء " تُعد طعام اإلفطار إذا بهاتفها يُدق فذهب الى حيث 

تضعه ثم عادت بعد دقائق قليلة وقد إرتسم الُحزن على وجهها و أنهمرت الدموع من 

" الجالس الى جوار أبيه وشقيقته على منضدة الطعام فى إنتظار  عينيها ، فقال لها " حسن

اإلفطار :: خير يا ماما مالك ؟ بتعيطى ليه ؟ :: ،، جلست " صفاء " ووضعت وجهها بين 

كفيها قائلة :: عمك " شاكر " تعيش إنت يا " حسن " ، لسه مبلغينى دلوقت من البلد :: ،، 

ال فى ُحزن :: ال حولو ال قوة اال باهلل ، يا حبيبى وضع " محمد " شريحة الُخبز من يده وق

يا " شاكر " ربنا يرحمك و يغفرلك ، اتحملت المرض سنين ربنا يجعل تعبك وصبرك  

فى ميزان حسناتك  :: ثم أستطرد قائالً :: طيب ياال يا " صفاء " علشان نلحق الدفنة و 

دا كان بيحبك زى بنته ، علشان  نبقى جانب أختك وبنتها ، ياال يا " حسن " تعالى معانا

تبقى جانب خالتك وبنت خالتك :: أوماً " حسن " برأسة قائالً :: حاضر يا بابا طبعاً هاجى 

 معاكم أنا و " هند" مش هاينفع نسيبها لوحدها هنا :: 
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منزل " شاكر " المكتظ بأهل القرية و دخلت " صفاء "   وصل " محمد " و األسرة الى

شقيقتها بينما بدأ " محمد " و " حسن " فى إستكمال اإلجراءات و تلقى مكان تواجد الى 

 العزاء

كان يوم حزين على الجميع فـ " شاكر " كان شخص محبوب من الجميع ولطالما كانت له 

مواقف يتحاكى عنها اهل القرية وقد ظهر هذا فى تأثر جميع من حضر المشهد و إكتظاظ 

، وما ان فرغ المنزل من المعزيين حتى قام " محمد " المنزل بالمعزيين حتى وقت متاخر 

بغلق األبواب و جلس الى جوار " حسن " لتخرج عليهم " صباح " مستندة على كتف " 

صفاء " ومن خلفها " ندا " ممسكة بيد " هند " وجلس الجميع فى البهو يخيم عليهم 

و حزن و دموع " ندا " الصمت اال من أنات " صباح " التى تُعبر عما فى صدرها من الم 

 التى ال تتوقف 

قطع هذا المشهد صوت " محمد " قائالً :: وحدوا هللا ، إدعوله بالرحمة والمغفرة ، " شاكر 

" كان و نعم الرجال وهللا واللى يسمع حكايات الناس النهاردة عنه راسة تبقى مرفوعه كده 

اللى صبر عليهم سنين ، ربنا  إنه كان يعرفة ،، ربنا أراد إنه يرحمة من األلم و التعب

يصبرنا كلنا على فراقة ، خدى بالك إنت من ماما يا " ندا " ومن دراستك علشان تحققى 

وكان بيقولى إنه مستنيكى اللى بابا كان نفسة يشوفه ، كان نفسه يشوفك دكتورة قد الدنيا 

" وهى ال تخلصى بس وهايعملك أكبر صيدلية فى المركز كله :: ،، نظرت اليه " ندا 

 تستطيع ان تتمالك نفسها من البكاء :: إن شاء هللا يا عمو :: 

كان الصمت  يخيم على " حسن " وال يفعل شىء سوى أنه ينظر الى " ندا " الجالسة الى 

 جوار والدتها محتضنه " هند " فى حنان 
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بعد مجهود مضنى إستطاعت " صفاء " أن تجعل " صباح " و " ندا " تتناوالن بعض 

للقيمات حيث أنهن لم يتناولن الطعام منذ الصباح الباكر ، بعدها قالت وهى تنظر الى ا

زوجها :: إطلع يا " محمد " إنت و " حسن " ناموا فى االوضه اللى فوق وأنا و هند هننام 

مع الجماعه هنا :: ، بالفعل صعد األب و اإلبن الى الغرفة العلوية ليخلدا الى النوم بعد يوم 

 كين " صفاء " التى عليها عبء محاولة إقناع شقيقتها بالخلود الى النوم شاق تار

، لم تترك " صفاء" شقيقتها لحظة يومان من إستقبال المعزيين الذين جائوا من كل مكان 

واحدة اال وحاولت أن تخفف عنها وعن إبنتها  بينما كان " حسن " يقضى جميع إحتياجات 

زيين ويختلس بين ذلك بعض الوقت القصير يلتقى فيه المنزل و متطلبات إستقبال المع

بصديقه " على " الذى صادف وجوده فى اجازة ليتذكران الماضى و يطلعان على أحوال 

بعضهم البعض  ، حتى كانت المرة األخيرة قبل أن يعود " على " الى خدمتة العسكرية 

ا " حسن " ماتقطعش كده :: ،، قابل فيها " حسن " ليسلم عليه قائالً :: إبقى خلينى أشوفك ي

ربت " حسن " على يديه فى ود قائالً :: إن شاء هللا يا " على " ، خالص من هنا ورايح 

هاتشوفنى وأشوفك كتير إن شاء هللا :: ،، ابتسم " على " قائالً :: على فكرة يا " حسن " 

اياها ، بس انا من يوم إنت ما سفرت زمان ومحدش فينا أنا و " ندا " بقى بيشوف القطة 

شوفتها إمبارح بالليل ، هى بنفس شكلها بتاع زمان يا " حسن " ، كانت الساعة حوالى 

اتناشر وربع وكنت باقفل شباك أوضتى علشان أنام شوفتها واقفه فى الشارع فى ركن 

ضلمة بتبصلى وعنيها منورين زى يوم " إبراهيم " !! فاكر يا " حسن " :: ،، نظر اليه " 

هو يحرك رأسة فى تعجب قائالً :: إنت بتقول ايه يا " على " !! أنا مش مصدق وحسن " 

! :: تعجب " على قائالً :: مش مصدق ايه يا " حسن " ؟ :: رد " حسن " قائالً :: أنا كمان 

فى نفس الوقت ده تحديداً كنت بجيب الفوطة من شباك االوضة اللى فى الدور الثاتى فى 

يرحمة وشوفتها ! ، شفتها واقفه بتبصلى يا " على " و عنيها بيت عمى " شاكر " هللا 
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منورة بنفس النور اللى إنت بتحكى عنه ؟! :: ،، رد " على " قائالً :: يظهر إنكتب علينا 

البُعد يا " حسن " ، المعنى الوحيد للى حصل ده إننا الزم نفضل بعيد عن بعض ، ومؤقتاً 

ً اياه هاقولك أشوف وشك بخير يا  " حسن " ،  :: ،، وأحتضن " حسن " صديقة مودعا

 ووقف متابعاً له حتى إختفى عن األنظار .

عاد " حسن " الى المنزل وهو مذهول مما حدث اال أنه قرر اال يتحدث فى هذا الموضوع 

أما والديه أو أمام " ندا " فيكفيها ما تعانى ، وما ان دخل الى المنزل حتى وجد " ندا " 

هند" على األريكة تمشط لها شعرها فنظر اليها قائالً :: يااه ، كنتي  جالسة الى جوار "

، نظرت اليه " إنتى بتقعدى على نفس الكنبة دى وخالتى تسرحلك شعرك ، فاكره ؟ :: 

ندا" وأومأت برأسها أن بالطبع أتذكر ،، :: عرفت يا أبيه ليه سمتنى " هند " ، على إسم 

قالتها " هند "  فإبتسم " حسن " وهو ينظر الى " ندا  العروسة بتاعة " ندوش " مش كده ::

" وقال :: كده فتنتى عليا يا ندا :: ردت " ندا " قائله :: كان الزم اقولها طبعا أمال ايه :: 

،، وما أن انتهت " ندا " من تمشيط شعر الفتاة حتى إنطلقت الى الخارج لتجلس بجوار 

 أمها تشاهد االطفال وهم يلعبون 

ندا " الى " حسن " قائلة :: حياتك أخبارها ايه يا " حسن " :: ،، عدل " حسن " نظرت " 

من جلسته ثم نظر اليها وقال :: حياة عادية مفيش فيها حاجة ملفته أو تستحق انى أحكيها ، 

مذاكرة و امتحانات وفى الصيف يا قاعد على البحر أنا واصحابى يا قاعد فى بلكونتى 

لموج أشوفك ! :: تعجبت " ندا " قائله :: تشوفنى ؟! أنا ! :: ببص للبحر  وأدقق فى ا

استطرد قائالً :: اه ، غريب جداً إنى من أول ما ُرحت الشقة دى من سنين وأنا كل اما 

ابص لموج البحر وادقق فيه اشوف صورتك ، بس صورة البنت الصغيرة اللى كانت 

سافر ، بس طبعا دلوقت لما مأقرب حد ليا ، كنت بشوف صورتك وإنتى بتعيطى وانا 

اروح أكيد هاشوف صورتك دلوقت ، بعد ما كبرتى وبقيتى زى القمر :: ،، شعرت " ندا 
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" بالخجل من حديث " حسن "  ولم تستطع اال أن تنظر اليه دون ان تتكلم ، نظرات 

ممزوج فيها الحزن على فراق أبيها بالشوق الى هذا الشاب الذى كان صغيراً منذ سنوات 

ت وكأنها لحظات ، حاولت أن تتكلم اال أنها لم تستطع اال ان تترك العنان ألدمعها مر

فتنهمر على وجنتيها لتدخل " هند " فى تلك اللحظات وتجلس الى جوارها تجفف دموعها 

 بكفيها . 

مر أسبوع على وجود " حسن " فى قريته الى جوار " ندا " دارت خالله احاديث كثيرة 

بين إسترجاعاً لذكريات الماضى و إستشرافاً للمستقبل ، أعادت تلك الُمده  بين اإلثنين ، ما

ً جديداً من المشاعر التى  البسيطة الكثير من الموده بين الطرفين بل انها نسجت نوعا

تتناسب مع المرحلة العُمرية الجديدة حيث لم يعد حسن و ندا هما الطفل و الطفلة اللذان 

االن شاب و فتاة فى ريعان الشباب ، وقد بدأت " ندا " تعتاد تفرقا منذ سنوات بل أصبحا 

على وجود " حسن " مرة أخرى فى مشهدها اليومى بالرغم من علمها التام بأن ذلك لن 

ممسكاً بحقيبته جالساً فى يطول وبالفعل فى اليوم الثامن إستيقظت " ندا " لتجد " حسن " 

يا حسن ؟ :: رد عليها قائالً ، :: راجع  بهو المنزل فأقتربت منه قائله :: رايح فين

إسكندرية علشان أستلم ُشغلى الجديد ، كان نفسى أقعد أكتر من كده وهللا بس غصب عنى 

ُحزن يخيم على مالمحها ثم نظرت اليه قائلة :: طيب إبقى تعالى ! :: ،، جلست " ندا " وال

زورنا يا " حسن " إحنا أهل برضه وماينفعش الصلة بينا تنقطع زى السنين اللى فاتت ::  

نظر " حسن " فى عينيها قائالً :: أكيد يا " ندا " اللى جاى عمره ماهايكون زى اللى فات 

علطول وبعدين دلوقت معانا الواتس بتاع بعض و  ، وأنا هانتهز أى فرصة وأنزل البلد

الفيسبوك وهانبقى على اتصال علطول ان شاء هللا ، مش كده ؟ :: ،، قالت " ندا" وهى 

تستعد لتوديعه :: اه طبعا يا " حسن " بس المهم ماتزهقش مننا ! :: إبتسم " حسن " 

برضة ! :: ، همت " ندا " ومازالت عيناه معلقتان بها قائالً :: حد يزهق من الجمال ده 
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بالرد عليه اال أن دخول والدتها جعلها تلتزم الصمت وقد بدى عليها الخجل ، نظرت " 

صباح " الى " حسن " قائلة :: خالص ماشى يا حبيب خالتك ، ماتبقاش تنسانا إحنا مالناش 

::  حد دلوقت غيركم يسأل علينا :: ،، إقترب منها " حسن " وأحتضنها فى حنان قائالً 

طبعا يا خالتى هاتالقينى عندك هنا كل كام يوم ماتقلقيش ولو ُعزتى أى حاجة كلمينى 

علطول وهاتالقينى تحت امرك ، وبابا و ماما هايقعدوا لسه معاكم كام يوم إن شاء هللا :: 

 ووقف الجميع أمام الباب فى وداع " حسن " الذى كان يشير اليهم بعد ُكل خطوة يخطوها 

وأغلقت الباب خلفها " ندا " الى حجرتها  دخلت ما ان اختفى " حسن " عن األنظار حتى 

وأنهمرت فى البكاء ، فقد بدأت تشعر األن وكأن والدها قد تُفى فى هذه اللحظة ! كم كان 

وجود " حسن " يمنحها الصبر و القوة على تحمل هذا الفراق وقد اصبحت الدنيا فارغة 

ب " حسن " وتركها وحيدة ، اال أن " هند " قد طرقت عليها الباب من حولها بعد أن ذه

تستأذن فى الدخول فأسرعت بتجفيف دموعها وهى تجيب :: ادخلى يا " هند " ، تعالى يا 

حبيبتى .. :: ،، فور أن دخلت " هند " توجهت الى األريكة التى تجلس عليها " ندا " 

ه هو أنتى بتحبى أبيه " حسن " للدرجادى يا " وجلست الى جوارها تنظر اليها قائلة :: ياا

ندوش " معلش أنا أسفة بقولك ندوش بس انتى اللى طلبتى منى ! :: ،، وضعت " ندا " 

يدها على كتب : هند : وقربتها اليها فى حنان قائلة :: أصل أنا و " حسن " إتربينا مع 

مع بعض وماكناش بعض من وإحنا لسه أطفال صغيرين يا دوب بنعرف نمشى و كبرنا 

بنسيب بعض ساعة واحدة ، بنلعب و نضحك و ناكل ونشرب حتى كنا بننضرب مع بعض 

! ، ولما رجع وشوفته حسيت إنى رجعت صغيرة تانى ونفسى يفضل جانبى زى زمان ، 

بس الدنيا بقى يا حبيبتى مش بتدينا كل اللى بنبقى عايزينه ، وبعدين دلوقت بقى ليا أخت 

، هو انتى ممكن تفضلى معايا يا " هند " ؟ .. أه صحيح الدراسة  صغيرة جميلة زيك

والزم ترجعى المدرسة ! طيب ممكن فى األجازة تيجى تقعدى معايا ؟ :: ،، نظرت اليها " 
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هند " فى رقة قائلة :: ياريت وهللا يا ندوش إنتي بس قولى لماما و بابا وأنا موافقة :: ،، 

 هاكلمهم يا " هند " ويارب يوافقوا . إحتضنتها " ندا" فى حب وقالت ::

 

التحق " حسن " بالعمل الجديد فى فرع من فروع إحدى الشركات الُكبرى بالبحر األحمر 

مما أضطره أن يغيب عن المنزل لفترات طويلة كان يحاول ان يقتنص منها بعض 

الفنرة  الساعات المعدودة لكى يعود فى أجازة لإلطمئنان على والديه ، وقد ساعدته تلك

على إستعادة عالقتة مع " ندا" بشكل كبير فقد كان دائم التواصل معها على وسائل 

ً على مدار الساعة بعد أن ينتهى "  التواصل المختلفة حتى أنهما كانا يقضيان اليوم معا

حسن " من ساعات العمل الرسمية ، و بدءا يتشاركان الحياة والمستقبل تارة وتارة اخرى 

 ضى يتذكران الما

خمسة  أشهر لم يلتقيا منذ أن غادر " حسن " القرية مودعاً " ندا " كانت كفيلة بان تنسج 

بين اإلثنين كثيراً من الخيوط التى كانت قد تقطعت بفعل البُعد لسنوات كثيرة حتى جاء 

اجازة لمدة أسبوعين وسيقضى منهم عدة  ذلك اليوم الذى أخبرها فيه بأنه سيحصل على

ية سيفاتح فيهم خالته فى أمر الزواج ، ففرحت " ندا " وتهللت أساريرها فقد أيام فى القر

كان هذا هو حلمها الذى كثيرا ما باتت ليلها تحلم به حتى عندما كانا بعيدين عن بعضهما 

ً لها ألنها ترى انه قادر على  كما أنها تعرف كم أن أمها تُحب " حسن " وتتمناه زوجا

 حمايتها وإسعادها 

أليام ويحصل " حسن " على اإلجازة ومن ثم يصطحب والدية لزيارة خالتة فى وتمر ا

البلدة بعد أن فاتحكم فى األمر وفرحا كثيرا بالرغم من بعض التحفظ لدى " صفاء " على 
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خلفية األحداث التى دارت على مر السنوات اال أنها لم تستطع اال ان تُخفى هذه التحفظات 

 لبادية عليه أمام رغبة إبنها وسعادته ا

ً إلتمام " حسوصل  ن " ووالدية الى منزل خالته " صباح " ووجد األرض ممهدة تماما

األمر وكأنه أمر بديهى فـ " ندا " لـ " حسن " منذ نعومة أظافرهم ، وبالفعل قام الجميع 

ق المتالئم مع طبيعتها بقراءة الفاتحة فى حضور األهل و جلست " ندا " بفستانها المنس

ئة وقد بدت عليها السعادة المختلطة ببعض الدموع التى فسرتها األم على أنها قد الهاد

تذكرت أباها فتمنت لو كان حاضراً فى مثل هذا اليوم اال ان الجميع قد أدرك أنه لن يزيل 

عنها هذا الشعور اال  وجود " حسن " الى جانبها فقاموا بالخروج من الغرفة كى يسمحوا 

ً لبعض الوقت فأقترب " حسن " منها وجلس الى جوارها وهو  للحبيبان أن يتحدثا سويا

ينظر الى عينيها اللتان تحاوالن النظر الى عينية اال أن الخجل يمنعهما وقال لها :: طبعاً 

إنتى أكيد عارفة أنا فرحان قد أيه ألنك عارفة إنى بحبك من زمان من وإحنا صغيرين بس 

حتى شكلها ايه ! وبحمد ربنا إزاى على إنك بقيتى بالرغم من كده صدقينى ماتعرفيش فر

ليا :: حاولت " ندا " أن تتحدث اال أن خجلها قد منعها من الحديث وأكتفت بالنظر الى " 

حسن " وقد عبرت عينيها كما ال تستطيع األحرف أن تُعبر ، فأستطرد " حسن " قائالً :: 

ك على السطوح إنك بتثقى فيا فاكرة لما قلتيلى زمان وإحنا صغيرين لما كنت بمرجح

علشان عارفه إنى راجل ومش هازعلك ! فى اليوم ده حسيت أد ايه إنتى بتحبينى واتعلقت 

بيكى أكتر وأكتر و طول السنين اللى فاتت وأنا قاعد فى بلكونتى ببص على البحر 

 وأشوفك فى الموج األبيض كنت بأسمع صوتك بتقولى نفس الجملة :: ، نظرت اليه قائلة

أنا من ساعة ما فتحت عنيا على الدنيا وأنا جانبك و مفيش حد غيرك بحس وأنا معاه :: 

باألمان زى ما انت عارف مليش أخوات ووحيدة زيك بالظبط وحتى أصحابنا اللى كنا 

بنلعب معاهم زمان ماكنتش بحس مع حد باللى بحسة لما تبقى إنت موجود و السنين اللى 
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ش تسأل عنى وإحنا بنكبر يوم ورى يوم برصه ماكنتش عارفه فاتت دى كلها وإنت مافكرت

أشوف حد تانى كنت بتابعك من كالم ماما وأشوف صورك والكام مرة اللى اتكلمنا فيها فى 

التليفون على مدار السنين صوتك فيهم ماكانش بيفارقنى ، كل ده وأنا حاسة إنه فى يوم 

ت خايفة جداً من اليوم ده ألنه كان هاصحى الصبح على خبر إنك خطبت و هاتتجوز و كن

بالنسبالى هايبقى نهاية لعمر طويل و .... :: ،، وضع " حسن " يده على فم " ندا " قائالً 

:: كنت بخاف أكلمك أحس إنك إتغيرتى وإنى مابقتش بالنسبالك " حسن " بتاع زمان  

صورك  فقررت أفضل عايش على صورتنا القديمة وبالرغم من إنى كمان كنت بشوف

وإنتى بتكبرى وبتحلوى بس لما جيت هنا وشوفتك رغم إنى شوفتك فى ظروف صعبة 

وإنتى منهارة اال إنى لقيتك أجمل وأرق مما كنت أتخيل وشوفت روحك بمجرد ما عنيكى 

بصتلى عرفت إنى لسه " حسن " بتاع زمان بالنسبالك .. :: وإقترب " حسن " منها الى 

فرط الخجل اال انه إبتعد عنها فجأة بعد ان سمع بقدوم  حد جعلها تنظر الى األرض من

 أحدهم  

فى اليوم التالى إستقبل " حسن " صديقة " على " الذى جاء اليه ليهنئة على الخطبة 

وسوف يلتحق بإحدى المواقع الصحفية للتدريب ويخبره بأنه قد أنهى الخدمة العسكرية 

 يلتقيا فى أقرب وقت . خالل األيام المقبلة وأتفق الصديقان على أن 

إنتهت أجازة " حسن " وعاد الى مقر عملة من جديد و مرت األيام تباعاً ال جديد فيها فهو 

 بالعمل فى فترة النهار و بصحبة " ندا " على مواقع التواصل حتى منتصف الليل 

"  مر عام على خطبة " حسن و ندا " كانا يلتقيان كل بضعة أشهر عندما تُتاح الفرصة لدى

حسن " ويستطيع الحصول على أجازة وفى خالل هذا العام كان " حسن " قد قام بتجهيز 

ُعش الزوجية الى جوار مقر عملة بالبحر األحمر بالإلضافة الى ما قام به أبيه من إعداد 

مقر له ولزوجتة فى شقتهما الكبيرة باالسكندرية وقد قامت " صباح " بالحصول على حقها 
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لميراث الذى تركة زوجها وقامت بشراء شقة صغيرة  بالقرب من شقيقتها وحق إبنتها من ا

 القديم بالقرية باالسكندرية اال أنها لم تفرط فى بيتها 

ُكل شىء مجهز إلعالن الفرحة الُكبرى وعقد قران العروسين وقد قرر " حسن " أن يكون 

عقد القران والعُرس فى البلدة وسط األقرباء واألصدقاء ثم ينطلق بعروسة الى أحد الفنادق 

الكبرى باألسكندرية لقضاء شهر العسل الذى تم إختزاله فى أسبوع بسبب ظروف العمل و 

إستحسان الجميع وقد كان " على " مسئول عن تنظيم هذه الليلة التى بدت نالت تلك الفكرة 

 يعتبرها بمثابة األخت له . عليه السعادة لزواج صديق العُمر من الفتاة التى 

قام " على " بإعداد المكان و أشرف على جميع التفاصيل من ديكورات و مقاعد و مسرح 

الحفل الزواج وبدا المكان بفضل " على "  و فقرات فنية و مستوى الوجبات الُمقدمة فى

وكأنه حفل من حفالت النجوم الخمس ، وبينما يتفقد المكان و يتأكد من كفاءة الشادر و 

األحبال إذا بفتاة صغيرة تمسك بيده وهى تقول :: " على ،، على " :: فأستدار اليها وهو 

ال أن أوصالة تجمدت بمجرد يبتسم معتقداً أنها إحدى فتايات الحفل ستطلب بعض الحلوى ا

او وقعت عيناة على تلك الفتاة وقال بصوت ال يكاد يخرج من حلقه :: ليلى !! :: ،، 

ثم تركت يده و ذابت وسط إبتسامة جعلت الرعب يدب فى قلب " على "  إبتسمت الفتاة

 الحضور كما يذوب الِملح فى الماء ! 

ً عن تلك ً ويساراً بحثا الفتاة وهو يخاطب نفسة بصوت مرتعد   أخذ " على " ينظر يمينا

قائالً  :: هى ليلى ! مش هاتوه عنها .. أو يمكن بنت شكلها !! مش للدرجادى ! هى ليلى أنا 

 متأكد ، راحت فين البنت دى ؟ :: 

استمر " على " فى اإللتفات حولة فى كل مكان ولم يوقفة اال صوت " حسن " يقول له 

" على " عمال أنادى عليك ، مابتردش ليه ؟ :: ،، إنتفض  وهو يربت على كتفة :: إيه يا 
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" على " وكأن شىء ما قد أيقظة من ثبات عميق مما جعل " حسن " يتعجب قائالً :: إيه ! 

أيه مالك يا " على " إيه اللى خضك قوى كده ؟ :: ،، نظر اليه " على " بعينان مشتتتان 

وفت " ليلى " فاكرها ؟! ليلى البنت اللى قائالً :: عارف يا " حسن " أنا شوفت مين ؟ ش

كانت صاحبتنا زمان وإحنا صغيرين اللى مانعرفش لحد النهاردة إيه اللى حصلها وهى 

معانا فى المصيف ! :: نظر اليه " حسن " متعجباً وقال :: شوفتها إزاى يعنى يا " على " 

نت شكلك مرهق معلش أنا ؟ " ليلى " هللا يرحمها من زمان يا صاحبى ! مالك يا " على " إ

أسف تعبتك معايا ! :: قاطعة " على " قائال فى حدة :: تعب ايه بس يا " حسن " بقولك 

شوفتها وهللا شوفتها و كانت ماسكة ايدى وبتضحك  ! :: هنا أشار " حسن " اليه بالصمت 

نى يا " ثم بدا وكأنة يتذكر شىء قد مضى عليه وقت طويل ثم نظر اليه فجأة قائالً :: فكرت

على " باليوم اللى الطهربه قطعت فيه وأول ما النور رجه شوفتها واقفة جانبى بتضحك و 

، أكيد بيتهيئلنا يا " على " ، بقولك أيه مش وقته خالص أنا عايز أروح بتخبط على كتفى ! 

اجيب " ندا " من الكوافير هاتيجى معايا مش كده ؟ :: ، ربت " على " على كتفه محاوالً 

يصطنع اإلبتسامة قائالً :: طبعا يا صاحبى دا أنا مجهزلك عربية اخر شياكة وهاسوقلك أن 

بنفسى :: ،، إحتضنة " حسن " فى ود قائالً :: يا رب أتعبلك يوم فرحك يا " على " قريب 

 إن شاء هللا ياال نقى يا عم بنات كتير زى القمر قاعدين أهوه .. :: 

نه بالورود ومن خلفهم بعض سيارات االصدقاء إنطلق الصديقان فى السيارة المزي

واألقارب  حتى وصلوا الى المكان الذى تتواجد فيه " ندا " مع بعض صديقاتها المقربات 

وقاموا بعمل زفة للعروسان ثم استقلوا السيارات عائدين الى مقر حفل الزواج ، كانت 

ة بجمالها الفاتن بينما نظرات " حسن " الى " ندا " تشير الى مدى إشتياقه لها وإعجاب

يختلس " على " النظر اليهم فى المرا ة ويداعبهم ببعض الكلمات التى تزيد من خجل " ندا 

،، اال ان " حسن " قال له :: بتجرى كده ليه يا " على " العربيات اللى معانا كلها إختفت " 
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ق :: ايه اللى استنى علشان يحصلونا ! :: ،، قال " على " وهو ينظر بتركيز الى الطري

هناك ده الطريق مقطوع بشجرة كبيرة ماكانتش موجوده وإحنا رايحين ، كده هانضطر 

ندخل من الطريق القديم ، على العموم أنا هادخل وهما أكيد لما يالقوا الطريق مقطوع 

هايدخلوا ورايا :: أشار اليه " حسن " باإللطاء وهو يخرج هاتفه ويجرى مكالمة تليفونية 

ها قائالً :: ماشى أدخل وهما هايحصلونا ألن الطريق زحمة ورى :: فأنطلق " على ثم انها

" فى الطريق القديم الُمظلم الذى يسير الى جانب الترعة وبدأ يسير ببطىء نظرا لعدم 

جودة الطريق اال أنه بعد بضعة كيلومترات قليلة صاح قائالً ::  يا ساتر يارب ! عربية 

ل وال قوة اال باهلل ، الطريق فاضى محدش هايلحقهم ! :: ،، توقف مقلوبة فى الترعة ال حو

" على " فى جانب الطريق ونزل من السيارة وهو ينظر الى السيارة المقلوبة فى الترعة و 

 أصوات أطفال تستغيث  ال تزال بعض اجزاء منها تطفوا على السطح و ينبعث من داخلها 

السيارة بدوره وقال له :: أنا الزم أنزل احاول نظر " على " الى " حسن " الذى نزل من 

أنقذ أى حد يا " حسن " :: وافقة " حسن " الرأى بل وبدأ هو األخر فى نزع بدلة العُرس 

و وضعها فى السيارة الى جوار " ندا " التى بدا عليها التوتر والخوف وهى تقول :: مش 

" خد بالك من نفسك إنت وهاقدر أقولك الء يا " حسن " دا واجب بس علشان خاطرى 

 ! ::  "  على

فى تلك األثناء كانت السيارات المرافقة لسيارة " حسن " قد وصلت الى القرية وتوجه 

اليهم " محمد " وهو ينظر فى كل مكان قائالً "" أمال فين " حسن " و عروستة يا شباب 

ئالً ، :: ال يا عمى مش إنتوا حصلتوهم فى الطريق القديم ؟ :: ،، نظر اليه أح الشباب قا

إحنا بعد ما " حسن " إتصل بينا وصلنا للمكان اللى قالنا عليه إن الطريق مقطوع فيه لقينا 

الطريق ماشى عادى فجينا علطول على أساس إنه إتحرك على هنا ! ليه هو ماوصلش لحد 

م ، دلوقت ؟! :: قال األب فى حده ! :: إزاى بس تسيبوهم كده وتيجوا مش تخليكوا معاه
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حد يرجع يدور عليهم هللا يكرمكم ! :: فى تلك األثناء حضرت " صفاء " على صوت 

زوجها وتسائلت :: فيه أيه يا " محمد " ؟ :: ، نظر اليها قائالً :: العربيات وصلت ولسه 

العربية اللى فيها حسن و ندا و على  ماوصلتش و .... :: بدا وكأن شىء ما استوقف " 

عن الحديث مما جعل " صفاء " تسأل فى توتر :: أيه يا " محمد "  محمد " وجعله ينقطع

مالك سكت ليه ؟ :: رد  عليها فى تردد :: حسن و ندا و على مع بعض فى مكان واحد ! 

لوحدهم ! :: ثم صاح وهو يركب إحدى السيارات قائالً :: يا شباب إركبوا الزم ندور 

منه وأنا و عربية كمان هاندور فى الطريق عليهم ، اتنين يدوروا فى الطريق اللى جيتوا 

القديم بسرعة :: ،، تشبثت به " صفاء " وقد بدأ الخوف يسيطر عليها قائلة :: قصدك أيه يا 

:: ثم دلفت مسرعة الى داخل السيارة " محمد " !! أنا جايه معاكم أدور على أبنى ! 

 وأنطلق الجميع 

لى " ندا " ثم أسرع الى حيث يقف " أكمل " حسن " نزع  مالبس حفل الزواج زنظر ا

على " على ضفاف الترعة وما أن رأه حتى بدأ يتحسس قاع الترعة بقدمة ببطىء متجها 

الى السيارة التى إقتربت من الغرق الى منتصف النوافذ  و " حسن " ال يزال يستجمع 

نا بدأ " قوته فى الخارج وينظر الى " على " الذى إقترب من السيارة وأمسك بسقفها وه

حسن " يضع قدمة فى الترعة لكى يلحق بصاحبة اال أن " على " أشار اليه وهو يصرخ 

قائالً :: خليك يا " حسن " إطلع بره الميه ، فيه حاجة بتشدنى لتحت إوعى تقرب :: كان " 

على " يقولها وهو يصرخ من الخوف ولكن  " حسن " لم يعط لما قاله أهمية وأسرع فى 

اال أنه تراجع مزعوراً عندما رأى وجهان لطفالن ينظران اليه اإلمساء بيده  إتجاهة محاوالً 

من نافذة السيارة مبتسمين وقد أمسكت أيديهم الصغيرة بزراع " على " يجذبونه الى 

األسفل وهم يصرخان بصوٍت مخيف له صدٍى  :: ماتخافش يا " على " أنا " إبراهيم " ، 

... ::  و " على " ينظر  الى الخلف حيث يقف " حسن " ماتخافش يا " على " أنا " ليلى 
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وبالفعل إستطاع الذى إستجمع قوته وأتجه ناحيته مرة أخرى حتى أمسك به محاوالً إنقاذه 

ان يفلته من أيدى األطفال وفى تلك اللحظة بدأت السيارة فى الغرق بشكل كامل بينما 

وعى اال أن شىء ما أمسك بأقدام " يحاول " حسن " جاهداً أن يجر " على " الذى فقد ال

ً بيده عن شىء يستطيع أن يتشبث به على  ً النجدة باحثا حسن " الذى أخذ يصرخ طالبا

ضفاف الترعة وممسكاً بـ " على " بيده األخرى حتى إصطدمت يده بأحد جذوع األشجار 

متجهاً الى قاع فأمسك به بقوه محاوالً النجاة اال أن قوته لم تسعفه فأنفلت " على " من يده 

الترعة وأمسك الجذع بيده األخرى وهو يصرخ :: على ... على سامحنى غصب عنى يا 

 على .. :: 

ن كان ممسكاً بها  إستطاع " حسن " أن يخرج من الترعة زاحفاً بعد تحررت قدمية من م 

ً قد جذب إنتباهة على  ً خافتا والقى بنفسة على البر وهو يبكى وقدمية تؤلمة اال أن ضوئا

ثم تراجع الى الخلف البر األخر من الترعة فأخذ يدقق النظر جيداً فى ذلك الظالم الحالك 

ديد عندما وجد تلك الِقطة تنظر اليه من بعيد بعينيها المضيئتين وهى فجأة فى زعر ش

تطلق نفس الصيحة القديمة التى اطلقتها ليلة أن فُقدت " ليلى " .. :: والدى ... والدى .. 

:: ،، حاول " حسن " الوقوف على قدمية وهو يلهث من فرط التعب و الخوف وينظر الى 

، ثم هرول ناحيتها وهو يصرخ :: ندا ،، ندا .. :: وما ان السيارة التى تجلس بها " ندا " 

وصل الى السيارة حتى وضع يده على راسة فى هلع قائالً :: ندا راحت فين ! ندا .... :: 

اال أن هذا السؤال لم يتردد كثيرا بينه وبين نفسة إذ سمع  صوت صرخات " ندا " أتياً من 

إتجاة صوت الصرخات التى ال تنقطع وكلما  بين الحقول الُمظلمة فأسرع وهو يتكفأ فى

إقترب خطوة إرتفع الصوت حتى إستطاع أن يصل الي مكانها حيث كانت تقف بفستان 

الزفاف مستندة الى إحدى األشجار الضخمة وما أن رأت " حسن " حتى أشارت اليه بأال 

جابك هنا ؟  يقترب أكثر اال أنه إنقض فى إتجاهها وأمسك بكتفها وهو يصيح :: ايه اللى
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:: اال انها لم تنطق ببنت شفة  وقد إختلطت دموعها نزلتى من العربية ليه ؟ ردى عليا .. 

بمساحيق التجميل وهى تنظر فى كل مكان وهى ترتعد مزعورة ،، فجذبها " حسن " اليه 

بقوه وهو يقول :: مالك يا " ندا " إتكلمى ... :: اال أنها صرخت صرخة مدوية وقد تعلقت 

اها بشىء ما خلف " حسن " مما جعلة يلتفت فى زعر شديد ليجد " على "  يتجة نحوه عين

ً ليلى بإحدى اليدين و إبراهيم باليد األخرى وهم يضحكون ضحكات  مرعبة تكاد ممسكا

أشجار الحقل ترتعد منها خوفاً ، فأمسك بيد " ندا " محاوالً العدو بعيداً اال أن  الِقطة ذات 

ن قد قفزت من بعيد وأوقعته أرضاً و أستقرت على صدرة تنظر فى عينية العينين المضيئتي

بينما أحاط على و األطفال بـ " ندا " وبدت ُمجبرة على السير معهم وهى تصرخ :: حسن 

.. الحقنى يا حسن :: اال أن " حسن " ال يستطيع أن يتحرك وكأنما أصيب جسده بالشلل 

ترجع الى الخلف شىء فشىء مع تالشى صوت " ندا التام وهو ينظر الى القطة التى بدأت 

" حتى إختفت فجأة مع إختفاء الصوت فأنطلق كالمجنون يبحث عن " ندا " فى كل مكان 

فى ظلمات الحقل وهو ينادى عليها لعلها ترد فيعرف مكانها اال انه لم يلقى إجابة اال 

ل الى والده حتى سقط اللذين وصلوا الى مكان السيارة وما ان وصصوت أبيه وأصدقائة 

على األرض وهو فى تلك الحالة التى يرثى لها فأنكبت علية " صفاء " وهى تصرخ قائلة 

:: فيه ايه يا " حسن " ايه اللى عمل فيك كده ؟ مين اللى قلعك هدومك ، فين " ندا " فين " 

عميق  على " يا حسن " رد عليا !! :: اال أن " حسن " لم يستطع الرد فقد غاب فى ثبات

فاقداً الوعى فحمله أصدقائة الى السيارة وقبل أن يهموا بالتحرك أشار أحدهم الى الترعة 

وهو يصيح قائالً :: بصوا هناك ! الطرحة بتاعة العروسة على المية ! مش دى الطرحة ؟! 

:: ، ما أن نظرت " صفاء " الى حيث يشير الشاب حتى بدأت فى صراخ هيستيرى وهى 

ليهم كلهم يا " محمد " ! خلصت على العيال كلهم ، قلتلك بينى وبينك انا تردد :: خلصت ع

خايفة يا " محمد " بالش الجوازة دى علشانهم ، علشان سالمتهم ! :: ، أخذ " محمد " 
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ً :: بسرعة حد يبلغ الشرطة يمكن نقدر نلحقهم ! ، أنا هاطلع على المستشفى  يصيح باكيا

 بس بسرعة اتصلوا .. ::  علشان " حسن " وإنتوا خليكم هنا

كانت " صباح " تحاول اإلتصال كل دقيقتين على هاتف شقيقتها اال أن األخيرة ال تستطيع 

فاغلقت هاتفها وهى تقوم بتدليك صدر " حسن " فى محاولة منها إلفاقته حتى وصلوا الرد 

 الى المستشفى 

ً ثم قرروا وضعة فى العناية ً سريعا المركزة وإعطائة  فحص االطباء " حسن " فحصا

بعض العقاقير فى محاولة منهم إلسترداده من الغيبوبة التى دخل فيها وجلست " صفاء " 

تبكى فى الخارج بعد ان تركها " محمد " عائداً الى حيث المكان الذى وجدوا فيه السيارة 

بعد ان إتصل به أحد الشاب وقال له ان الشرطة قد حضرت وبصحبتها رجال اإلنقاذ 

وما أن وصل الى الموقع حتى إستقبلته " صباح " بالصفعات  وأدوات اإلضائة  داتوالمع

والعويل وهى تقول :: وديتوا بنتى فين ؟! إنت السبب إنت وإبنك فى كل اللى حصلنا طول 

 السنين دى كلها ، بنتى فين يا " محمد " ! :: و تكرر نفس المشهد من قِبل أهل " على " 

يل والصرخات حتى أعلن رجال اإلنقاذ عن العثور على جثة نصف ساعة مرت وسط العو

صرخات األهل و األصدقاء " على " و " ندا " وقاموا بإخراجهم من الترعة وسط 

وأقتربت " صباح " من " ندا " الملقاة على األرض وبدات تتحدث اليها :: ندا ، حبيبتى .. 

رض ، قومى يا قلبى دا قومى يا بنت عمرى وقلبى ، قومى فستانك هايتوسخ من األ

النهاردة فرحك ، يا ريتك كنتى رحتى منى وإنتى صغيرة زى صاحبتك ، ندا قومى يا قلب 

أمك أنا مابقاش ليا حد فى الدنيا ... ندا :: ثم أطلقت صرخة مدوية إهتز لها المكان 

 وسقطت الى جوار إبنتها مغشياً عليها . 
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ً فى غيبوبتة و أمه ال مر شهر على تلك الكارثة و " حسن " يرقد ف ى المستشفى غارقا

تفارقة وقد إنضمت اليها خالته بعد أن سلمت أمرها الى هللا وأستودعت إبنتها لديه وباتت 

بإبنتها ، بينما أصبح " محمد " تدعوا هللا ليل نهار ان يشفى " حسن " فهو من سيذكرها 

ن يقضون ُجل وقتهم بالمسجد بين الصالة والدعاء   من م 

ً بال  طفت مرة أخرى قصة األطفال الخمسة الذين يواجهون قوة خفية إنتقمت منهم جميعا

رحمة فقتلت منهم أربعة وغيبت الخامس عن الوجود وهو ال يزال على قيد الحياة وبدأ 

أهل القرية والجيل الجديد الذى لم يشهد القصة من بدايتها ينسجون االساطير حول  

 األصدقاء 

اعوام من الغيبوبة  مات خاللها " محمد " متأثراً بحزنه على  ثالثة ، مر العام تلو العام

ولده و جلست األم " صفاء " فى منزلها بعد أن دب فى قلبها اليأس من عودة إبنها الى 

يتبقى لها و لشقيقتها  الحياة مرة أخرى  فجعلت كل إهتماماها بإبنتها " هند " التى لم 

لرعاية وخاصاً بعد أن بدأ الناس يبتعدون من حولهم رويدا سواها فأعطياها كل اإلهتمام وا

 رويدا متأثرين بمخاوفهم 

وكانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندما دق هاتف " هند " فقامت بالرد قائلة :: مين 

حضرتك ؟ أه أنا أخته ! بتقول ايه ! بجد ! طيب انا هاصحى ماما و هانيجى حاالً :: ، ثم 

" و طرقت على باب غرفة والدتها ثم على باب غرفة خالتها وهى تصيح ::  انطلقت " هند

إصحوا إصحوا :: فخرجت " صفاء " مزعورة ومن ورائها " صباح " وقالتا لها :: فيه 

ايه يا " هند " ؟ ،، نظرت اليهم فى فرحة وقالت "" المستشفى كلمونى دلوقت وبيقولوا إن 

:: ،، لم تتمالك " صفاء " نفسها فجلس على األريكة " حسن " إسترد وعيه وبيتكلم معاهم 

وهى تقول :: بجد يا بنتى ؟ اللهم لك الحمد ، اللهم لك الحمد ، لبسينى يا بنتى أى حاجه 

 بسرعة وأتصلى على األسطى " ممدوح " ييجى يوصلنا بسرعة :: 
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نتظروا حتى كانت الفرحة كبيرة لدى الجميع بعد علمهم بهذا النبأ السعيد وقرروا اال ي

الصباح وبالفعل توجهوا صوب المستشفى لإلطمئنان على " حسن " .. اال أن شىء ما كان 

حريصاً على اال يسبقه أحد الى غرفة " حسن " فى أخر الممر الُمظلم بالمستشفى اال من 

 عينين مضيئتين إخترقتا الباب ليُسمع بعدها صوت صفير االجهزة . 

 إنتهى 

 


