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  "مجموعة قصصيه .. " جثة على قيد الحياة 

  محمد إسماعيل.. لـ 

  محمد إسماعيل: تصميم الغالف 

  

  

  لكونيعص الكتب للنشر األ

https://www.facebook.com/groups/Book.juice  
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  ...إهداء ألغلي مـا لدي على هذه األرض 

  فال أستطع أن أهدي أي شيء لدي ألحد غها 

  .. نت فـ لوآل وجودك ِّـا ُك، العزيزةأمـي 

  ..وأطال َّـ عمرك ، أدامك اهللا علي نعمة 

  ي َّـ عافيتك كوبارك ل

  .... ـــمآ
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  اتاِّـحتوي

  .. رعب ساخر)  ١( 

 شغل عفاريت  
 إيجيبشن زومبي  
 ص كُمشيطان ن  

  .. أدب الرعب)  ٢( 

 بارانويا  
 نزلالهالك م  
 جثة على قيد الحياة 
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 ] شغل عفاريت [
  "جلسة تحضیر " 

  ) !!الفیس بوك ( الفصل االول 

  

  ؟ فینك البحر یاكلب ایھ -

 جھز..  اخرنا اللى ھو یاعم حسین بس اھو الطریق في أنا یاعم= 
  محمود یا نذاكر نقعد آجي ما أول علشان المالزم بقى

  -..  مستنیكم قشطة

..  

)  سید( البحر كلب كالم نسي و توب الالب امام محمود جلس
 یكلم بوك الفیس فتح فى ویبدأ ، متحانإلا لیلة لیست فاللیلة..  لھ

 محدش و حاجبھا رافعة و مین عارف مش مدام و وتیتى میمى
 یحك و یتمایل) عنتر( المدلل قطة بجانبھ یأتى ، الكثیر و عاجبھا

 یقوم ، جوعھ على تدل أصواتا یصدر و) محمود( في الكثیف فروه
 الفیس على إعالن لیجد آخرى مرة ویعود طعامھ لھ یضع محمود

  اسم تحت صفحة عن بوك

 مسرعًا جرى) !!  حبھان غیر من الجان تحضیر طریقة( 
  .. ویتصفحھ بداخلھا ما ویتفحص یفتحھا لكي
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  تیییت..  تییییییییت تیت..  تییییت..  تییییییییت

 ااااه اااااااه..  تك دوم دوم تتكك دوم..  تك دوم دوم تتكك دوم
  تیرارار

 ألصدقائھ یفتح لكي الشقة باب ناحیة یتجھ وھو) محمود( صرخ
  الباب

  مزعجیین یا الكلب دالیاو -

..  ھا ھا ھا جوه ایھ بتعمل كنت..  تفتح علشان ده كل یاض ایھ= 
  ھینفعك مش رنكاإلا اعترف

  برة الجزم اقلعوا و ھو و أنت كلب یا خش..  اتنیل شیخ یا -

  حذیةألا خلع دون الشقة إلى خرآلا تلو واحدا دخل ما سرعان لكن

 و ابتدائي من نشأ أن منذ) محمود( أصدقاء) ولید ، حسین ، سید(
  " . الفساد شلة.. "  علیھم یطلق كما أو العامة الثانویة حتى

..  

  : لعنتر ینظر ھو و) ولید( تحدث

  ... رانبألبا ملوخیة علیھا ونعمل دي الفرخة تذبح ناوي مش -

  .. اشمئزاز نظرة) محمود( لھ نظر

  ذیل غیر من بقرة أنت باهللا أقسم ابني یا -

  .. الحوار في) سید( یتدخل
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 بقت الساعة كلمتیین نذاكرلنا خلونا ھو و أنت ابني یا یال ما -
١١:٣٠  

  خبیثة ابتسامة وجھھ على ویرتسم) محمود( لھ نظر

 شویة لیك وعندي ، ایام ٣ فاضل االمتحان ع لسھ احنا سید یا -
  بتحبھا أنت حاجات

  .. بحبھا اللى صافیناز كلیبات جبت تقول اوعى= 

 كنت ، صح ھیرقصك اللى جایبلك أنا... حیوان یا ایھ صافیناز -
 و الجن عن معلومات فیھا صفحة لقیت الفیس ع بلعب قاعد

 و تحضریھم طریقة فیھا كمان و ال ، كده و الشعوذة و العفاریت
  صرفھم

 بالكاتشب منھم نازل طب ، صرفھم و تحضریھم ھھھھھھھھھ= 
  !؟؟ غیر من الو

 الكالم و موجودة الصفحة اھي واهللا ، المسا ع الخفیفة ابن یا بس -
  ؟ رأیكم ایھ ھا..  حاجة كل و بالصور مشروحة الطرق و مكتوب

  : صائحًا) ولید( ھنا تدخل

 بقى بخور شویة مع غیر ھیحلو ده الكالم یبقى..  بقى كده حیث -
  .. التمام اللفة ملفوفین حشیش وسجارتیین

  .. السجارتین معطفھ جیب من ویخرج

  علیا خش ، غالي یا ولید ابو یا علیك اهللا= 
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 المنشورات كل وسط یبحث ظل و الصفحة) محمود( فتح
  .. أمامھ یجده ما علیھم یلقى و بعینھ الصفحة على المتواجدة

  .. شریر جن تحضیر طریقة -

 و بجد شریر یطلع أحسن كده النبى ع صل ایھ شریر عم یا ال= 
 ، ده الفكسان الشغل و مموتنا و كلنا علینا حاطط یروح نحضره
  الحنین في حاجة شوفلنا

  .. القرین تحضیر طریقة -

 لي ھتجیب بالعافیة مستحملني أنا كان إذا ایھ قرین عم یا ال= 
  عبال مش!!  شبھي تانى واحد

  ، ندوميإلا تحضیر طریقة في استنى خالص -

  ده منك بینقط اللى العسل یاض ایھ= 

  -) .. شمھورس( اسمھا كده حاجة تحضیر طریقة فى طب

  ؟ یعنى ازاى شالموتش= 

  بخاخة براس آدم بنى یا شمھورس -

  حادق الو حلو ده و طب= 

  .. اھي تحضیره طریقة ، نجرب رأیكم ایھ طب
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 أتباعھ و شمھورس لنجد..  خرآلا العالم من بالمشھد ننتقل
  ، مسرعًا الجان أفراد أحد علیھم یدخل..  جالسین وصغاره

  ھیحضروك عیال شویة فى معلم یا إلحق -

  !! ایھ الو مین ھیحضروا عارفین مش ھما..  ایھ بتقول ایھ= 

...  

  الشباب غرفة الى آخرى مرة نعود

  القراءة في) محمود( ویبدأ ، بینا یال واحد صوت فى الجمیع یردد

  ) :شمھورس( تحضیر طریقة

 دایرة رضألا على نرسم و وضةألا ونظلم بخور فیھ موقد نجیب -
 الكلمات و الدایرة جوه دي الرموز نكتب و مننا واحد فیھا یقف و

 یقعد إنھ غیر حاجھ میقولش الدایرة جوه ھیقف اللى و بره من دي
  .. ده الكالم نردد نقعد احنا و ركبھ على

 عن بعید اطلع و أرجون بدون أحضر ترتتون ابن شمھورس" 
 سوا العبو شاتوت شتاتیت نمتیق اشتبس و اترتت و البنطلون
  ... " بالنبوت

 ، جنب على دي الكراسي نشیل قومو لیھ منك حیوان یا یال -
 ، الدایرة بھ ارسم علشان ده بیتمسح اللى السبورة قلم ھات) سید(
  ... الدایرة جوه ھتقف اللى أنت) ولید(
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 و الشمع و الرموز و المراسم تحضیر و ستعدادإلا في منھم كًال بدأ
  .. المتطلبات كل

 یحدث ما یشاھدون و یتابعون ، الجان و بالعفاریت الغرفة امتلئت
  خرآلل أحدھم یھمس.. 

  - ایھ بیعملو دول العبط إلحق ھھھھھھ

 علیھم نعمل و شویة نتسلى تیجي ما ایھ بقولك ، شایف شایف= 
  طلعة

  شویة معاھم نلعب یال ، برضو كده بقول أنا -

 ھیجي) شمھورس( أسوح ینھار،  ضوحك ھنضحك احنا دا= 
  !! بنفسھ

  

******  
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  ) التحضیر مراسم(  الثاني الفصل

  
  .. رضألا على الدائرة رسم فى محمود بدأ

  .. ساخرا) ولید( ضحك

  بیضة الو دي دایرة -

  ایھ الو علیا ھتطلعھا شربتھا اللى السیجارة ھي یاعسل أنت= 

 جواه وحط ده المثلث ارسم كمل كمل..  عم یا جنبك جیت انا -
 و مستریح ابقى عاوز كده حلو بشكل دول رمز الكام و تانیة دایرة

  واقف أنا

  ... خرآلا العالم من للغرفة ننظر و بالرؤیة ننتقل

 شيء على یتفقان أنھما یبدوان و أتباعھ حدأل) شمھورس( یھمس
  ... ! ما

 حط و دول البشریین شكالأل حولھم و عفاریت ٤ لي ھات بص -
 و..  الحمام في صغیر شیطان لي ابعت و..  ركن في واحد كل لي

 یوم ھنعیشھم احنا ده..  التانیة وضةألا جوه عفریت و مارد حط
  ھینسوه مش

  یتجننوا أو فیھا یموتوا ممكن كده العیال معلم یا= 

 و..  بنطلع لما بنعملھا اللى حركتنا في علیھم ھنتقل مش متقلقش -
 أظھر ما أول عاوز علشان الظھور بتاعت البدلة بقى لي جھز یال

  ینبھروا
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 ، كبیر یا معلم یا أجیلك و الشیاطیین مكوجي من أجیبھا ھروح= 
  النھاردة ضوحك ھنضحك كده باین

  واقف أنت و أحرقك ما بدل غور..  یاحیوان تانى ضوحك -

...  

 فب واحدا كل الشقة في نتشارإلبا الجن و العفاریت من كال یبدأ
  ))شمھورس لھ حدده الذي موقعھ

  للشباب أخرى مرة نعود"" 

  اموحود) .. محمود( -

  ؟ ابنى یا ایھ= 

  خایف أنا -

  )ولید( یا حاجة قولنا لسھ احنا ھھھھھ= 

 الحر أنا و دي الدایرة جوه حر الجو إن حاسس الصراحة ھو ما -
 الكالم و الشمع جو و الظلمة ثم و ، حساسیة لي بیجیب علیا غلط
  باهللا أقسم یرعب ده رضألا على حیوان یا كتبتھ أنت اللى

 كال یعطى و ، المكان على الھدوء لیعم ، جمیعا بھم محمود یصیح
  ..سیقرأونھا التعویذة بھا ورقة منھم

 عن بعید اطلع و أرجون بدون أحضر ترتتون ابن شمھورس -
 سوا إلعبوا شاتوت شتاتیت نمتیق اشتبس و اترتت و البنطلون
  .. بالنبوت
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 عن بعید اطلع و أرجون بدون أحضر ترتتون ابن شمھورس -
 سوا إلعبوا شاتوت شتاتیت نمتیق اشتبس و اترتت و البنطلون
  .. بالنبوت

 عن بعید اطلع و أرجون بدون أحضر ترتتون ابن شمھورس -
 سوا إلعبوا شاتوت شتاتیت نمتیق اشتبس و اترتت و البنطلون
  .. بالنبوت

 صوت لنسمع،  خرآلا العالم من للغرفة ننظر و بالرؤیة ننتقل
  .. ضاحكا) شمھورس(

 بتقولوه باللى یحضرني حد أنا العبیطة دالو یا ھھھھھھھھھھھھھھ -
 كاتب اللى مع السلیمة أعمل أروح ابقى) عفرت( یا فكرني..  ده

 الصفحة لھ یقفل مارك خليأل أمى حیاة و..  الفیس على ده الكالم
  ھنظبطھ ریبورت بحملة ھنطلع ، بتاعتھ

) سعید ریھام( حلقة ف یطلع نخلیھولك عاوزنا لو معلم یا= 
  الصراحة جدًا معانا متعاونة الست قشطة الجاي سبوعألا

 ، علیھا خفیف كالمنا یجعل ربنا..  مین) ریھام( یاعم الالالالال -
 شغلنا نشوف خلونا یال و الحیطة من شیطان لي طلع ایھ بقولك

  شویة نضحك خلونا بقى

  ضوحك ھنضحك احنا ده ایوة ھھھھھھ= 

  ھحرقك لك قلت ابنى یا -

  قصدي ما واهللا خالص= 
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 یتحرك و غریبة أصوات تصدر و االھتزاز في اإلضاءة تبدأ
 غریب جسد یخرج و..  توب الالب بجانب المتواجد الكرسي

 رأسھ و سودألا اللون و الشعر جسده على یغلب الحائط من الشكل
 عیناه و القصیرة أذنھ و البارزة بأنیابھ الكلب رأس تشبھ

) سید( ینطق و،،  ذھول في إلیھ منھم كال ینظر...  الحمراوتان
  ..مفزوعًا

  -..  كلب براس آدم بنى أسوووووووووووود ینھار

  الدائرة داخل لولید ینظر ھو و) محمود( علیھ یرد

 ده شربتھولنا اللى الحشیش ایھ اسمھا حیوان یا ایھ شربتنا أنت -
  ؟؟

  الدائرة داخل متَسمرا یقف وھو) ولید( علیھ یرد

 أنا و عادیة سجایر دي حشیش ما ده شربتوه اللى باهللا أقسم -
  ،... واهللا مسطولیین مش حقیقة ده بنشوفھ اللى..  الففھا

  = ؟.. جد بتتكلم أنت أسود ینھار

  الغرفة زاویة تجاه یشیر ھو و) محمود( خلف من) حسین( صرخ

 جنبى وواقف..  ؟ كده الزاویة في وداك اللى ایھ أنت) محمود( -
  !؟ ھناك واقف و ازاى

  وسطھم یقف ھو و) ولید( أیضًا صرخ

 اللى ایھ أنا..  مسطول علیا یقول محدش و سؤال ممكن ھو -
  !؟ ھنا واقف أنا و ھناك وقفني
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  خافت بصوت أیضا) سید( ھمس

 شكلي تصدقوا بس..  ببصلي و..  اھو ھناك واقف أنا إلحقوا -
  !! عفریت أنا و حلو

  رقبتھ على بصفعھ) محمود( علیھ یرد

  حیوان یا ھزار وقت ده -

  خرآلا ھو) حسین( لیفزع

 و شعري من أطول شعره بس شبھي واحد في أنا إلحقوا احیھ -
  بیبصلى و حمرا عینھ و شویة متغیر لونھ

  یاحووووووووووووستنا..  واحد نفس في جمیعا یصرخوا

 في غارقین ھم و أتباعھ و شمھورس اآلخرى الجھة من یظھر
  ... الخطة بقیة إكمال في یبدأ بأن بیده لخادمھ یشیر ھو و الضحك

  

******  
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  ) نوبیسأ(  الثالث الفصل
  

 بأن األنس بشكل ظھروا الذین عفاریت ربعلأل) عفرت( أشار
  الخطة بقیة یكملوا و خافتھمإل یتحركوا

..  

  للشباب نعود

  !! علینا جایین احنا ده إلحق) محموووود( -

 في واحد كل نجري احنا بصوا...  دماغي تاكلش ما أنت واد= 
  یمشوا ما لحد قرآن نقرأ و الشقة في نستخبى و ناحیة

  قرآن حافظ مش اللى و طب -

  ھیجرالھ اللى یستحمل= 

 جوه اللى وضةألا على أجروا) حسین( و أنت) سید( یا یال -
 تضایقھم حاول) ولید( یا أنت و ، الحمام على ھجري أنا و بسرعة

  نخلص و یموتوك و منك یزھقوا ما لحد

 فیك ماطمرش ، میھ شربة في بتبیعني واط یا الكلب ابن یا اه= 
  !! حیوان یا الكبدة ساندوتشات

..  

  



١٩ 
 

 مكانھ في) ولید( یتبقى و) محمود( قال كما ھاربًا منھم كًال فر
 قد الجن أن واضح ، جدوى دون لكن و الدائرة من الخروج یحاول
 الكائن أخذ و ، الخروج من منعھ و فیھا حبسھ و الدائرة علیھ أغلق

 لھ ینظر ھو و) ولید( من اإلقتراب في الكلب تشبھ التي الرأس ذو
  ... الرعب و بالتحدي ملیئة نظرات

 من یرتعد و لھ ینظر و رأسھ رافع ھو و ركبتیھ على ولید یقع
  الخوف

  ، تقتلنیش ما ایدك أبوس -

  ، أنا أموت مینفعش -

 لیصرخ ، أنیابھ عن یكشر و نار جمرة إلى عینیھ الجن یحول
  دامعًا) ولید(

  -*ربیع علي بصوت* أل المصحف و أل المصحف و

..  

  بشدة الكائن فیھ صرخ

  ؟ حضرتوني اللى أنتم -

 علي بصوت* حبیبى یا أنا ما المصحف و ، أنا مش حبیبي یا ال= 
  *ربیع

 لحمك على من جلدك ھشیل و جسمك عن دماغك ھفصل أنا ده -
  عضمك أفكك و
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 من ولید أنا ، فرخة بتكلم أنت حیلك حیلك عمنا یا اییییییییھ= 
  نعرفھالك قالبو بتوع مین تعرفش ما لو و معلم یا قالبو

  ؟ برنس یا قالبو من منین -

  المزلقان بعد شبح یا اللواء أرض من= 

  ؟ ھناك مین تعرف -

  كاریكا شحتھ ، مفك حسن ، كرشة سید تعرف= 

  ؟ دول تعرف أنت -

 بلیة ولید تبع أنا قولھم ده المربع في ھناك ثبتك حد ولو یاشبح اه= 
  عاوزھا أنت حتھ يأل یوصلوك و الصح معاك ھیعملوا ھما و

  طیب علینا حاجة مفیش ، یابا فل -

 مكمرة كنت ده الجیوان خد ، لك داعیة أمك أنت الطالق علیا= 
 یا علیك تغالش ما ، دماغ أحلى تعمل حشیش حتتھ فیھ العیال من
  غالي یا الكالب ابو

  انوبیس أنا ، طاه كلب ماتقولش -

  خاص قطاع الو بقى عام نقل ، ھھھھھھھھھ اتوبیس أنت= 

  ھااااااااااا -

  المصحف و معاك بھزر غالي یا األنابیس ابو یا خالص= 

.  

.  
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 و عینیھ من تخرج النار و یقف شمھورس و خرآلا للعالم ننتقل
  ھدأ حتى) عفرت( في یضرب أخذ و،  غضبًا یثور

..  

 أفالم زي عامل ده عم یا ، ھیضیعنا ده) انوبیس( قولتلك مش -
  ازاي مستحملینھ كانوا الفراعنة أنا عارف مش ، الكارتون

 معاھم ھنلعب و المصیدة دخلوا العیال و ، نغیره خالص كبیر یا= 
 العفاریت و ،) محمود( دخلھ اللى الحمام في الجن ، بقى براحتنا

 ده) ولید( من سیبك و ،) سید( و) حسین( دخلھا اللى األوضة في
  ...الخفیة الكامیرا ده كل یفتكر احتمال و أساسًا ضایع

 نتفرج الحمام في) محمود( على نروح یال طب ، ؟ كده رأیك -
  . فیھ الجني ھیعملھ اللى على

  ضوحك ھنضحك احنا دا... كبیر یا جن یا بینا یال= 

  أمي شیطانة حیاة و ھحرقك قولتلك علیك تعصبنیش ما ابنى یا -

  مرة آخر النعمة و خالص= 

 لنجد...  الحمام داخل من المرة ھذه لكن و أخرى مرة نعود
 ھو و ستحمامإلا حوض ناحیة ینظر و الحمام فوق یجلس) محمود(

  ،...ً خوفا یرتعد

  

******  
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  ) كھرمان(  الرابع الفصل
  

 ایھ... ده) شمھورس( نحضر یعنى زمال كان ده نیلتھ اللى ایھ أنا -
 الدش ھو...  ، أسود ھاااار ، ده ھناك الدش في متعلق اللى

  !!، بالي واخد مش أنا الو بیتحرك

 لھ یأتي بأن) عفرت) ... (شمھورس( یأمر اآلخرى الجھة من
  ... غضبًا یستشیط ھو و) كھرمان( الصغیر بالجن

  )شمھورس( إلى بھ أتى و مسرعًا) عفرت( ذھب

  )كھرمان( لك جبت معلم یا اھو -

 بتتمرجح و الدش في متشعلق ده بتنیلھ اللى ایھ ، حیوان یا تعال= 
  !؟ حضرتك بارك دریم داخل ،

 قالي محدش و ، دخل إنھ بالي أخدتش ما معلم یا واهللا سوري -
  أبدأ

 ، ھتفقعھالي اللى مرارتى یا ،!! أبدأ قالك محدش و ، سوري= 
 ابنى یا...  بسرعة الكھف من الضغط حبایة لي ھات) عفرت(

  الرعب من ینتحر تخلیھ عاوزك اتشقلب ، خوفھ منظر أي إعمل

  ھبھرك أنا و بس فرصتي ادیني ، معلم یا سھلة... كده بس -

 السودا لیلتك في ایھ ھتنیل كھرو عم یا یال نشوف أما!  ھتبھرني= 
  دي
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 في سیفعل فیما یفكر ھو و..  للحمام أخرى مرة) كھرمان( عاد
 جن فھو) .. شمھورس( اختبار في ینجح و یخیفھ لكي) محمود(

 بشري يأل قبل من یظھر لم و العملیة حیاتھ بدایة في صغیر
 یحكي أن و معلمھ إبھار أجل من بوابتھ ھو فمحمود إذا ، خافتھإل
  .. الجن من عشیرتھ أھل عنھ یتحاكى و

) محمود( خلف یجلس و للجن األشكال فظعأل كھرمان یتحول
 ابتسامة مبتسما) كھرمان( لیجد خلفھ) محمود( ینظر... مباشرًة
 و!!  عقل ضروس الجان عند كان إن عنده العقل ضرس تظھر
  فمھ من تخرج أنیابھ

  ازاى أنت... مین أنت... ایھ أنت.... ده اییییھ... ده اییییھ -

  * ) شعیل نبیل بصوت(  أروعك ما= 

  !؟ عفریت أنت!! .. أروعك ما -

  أیوة= 

  بجد ده أسود ھاااار -

  أوریك استنى... بھزار اومال= 

 یضيء و الظالم لیسود...  الحمام لمبة إلى بحوافر كھرمان یشیر
  النیران یشبھ أحمر ضوء طریق عن الحمام

  إلحقووووونى... یالھووووووووى -

  ؟ بجد كابتن یا خوفت أنت= 

  أیووووووة -



٢٤ 
 

  ھنا خاربھا كھرمان الشمارییس ابو یا شایف ، بقى ایووووووا= 

  ذقنھ یحك و لمحمود كھرمان نظر

 تحضر عاوز حیوان یا بقى... علیا إتقل ھكحرتك أنا د لسھ و= 
 في عندنا مین ابن ده تعرفش م أنت ،) شمھورس( بتاعنا المعلم

  ؟ العشیرة

  ؟) شمھورس( مش أنت ھو!! .. بتاعكو المعلم -

  ال= 

  ؟ عنده شغال أنت یعني -

  العشیرة في عنده بتدرب أنا... أیوة= 

  ؟ بقى كام بیدیك و -

 أتكلم بقدرش ما و حقي واكل ده) محمود( یا حاجة بیدینى مش= 
  یحرقني أحسن معاه

  یتحدث ھو و) كھرمان( عین تدمع و

  غلبان جن شكلك تعال تعال... تعیطش ما بس بس -

  یاحودة واهللا اوى= 

 شكلھا و أسبوع بقالھا بطاطس صینیة عندي ؟ اتغدیت أنت -
  ؟ اجیبھالك باظت

  آجي ما قبل أكلتني ماما ال= 
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 مش أنت و ، حكایتك لي احكي و البانیو في نام طیب تعال -
  * ) سعید ریھام بصوت(  ؟ كده و الناس بتخوف و جن إنك ندمان

  بیھ) محمود( یا العیش أكل ؟ نسرق طیب ایھ نعمل= 

 لیستمع) محمود( یجلس و ستحمامإلا حوض داخل) كھرمان( نام
 علیھ سئلةألا طرح في یبدأ و) سعید ریھام( دور یتقمص و لحكایتھ

...  

  

  ... خرآلا للعالم نذھب

 یصرخ و قدمیھ تحت) عفرت( رقبة یضع ھو و) شمھورس( ظھر
  وجھھ في

 و أبدا علیكم یعتمد ما الواحد عمر...  الكلب دالو یا ھتشلوني -
  تشرفوه

  حاًال ھنا) كھرمان( الحیوان لي رجع -

  علیا بیكنسل و بیستجیبش ما و معلم یا لھ ببعت= 

  !! علیك بیكنسل -

  لي یرجع لما لھنفخھ أمي) شیطانة( حیاة و طب= 

 غیر ھیشرفني محدش إن عارف أنا ؟ التانیین الكلبیین فین -
  جوه األوضة في اللى) المارد( و) العفریت(

  رحمة عندھم مفیش و ایدك تربیة دول... معلم یا طبعًا= 
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 لھم نروح تعال و) محمود( مع ده الحیوان سیب یال طب -
 تدیھم جوه ھما و عاوزك... ایھ ھینیلوا نشوفھم التانیة وضةألا

  تخربھا عاوزك بقى بص) عفرت( یا تساعدھم و إشارات

  مممممم......  ھنضحك احنا ، كبیر یا أمرك= 

 ما لحد خالص ھخرسك أنا... ھحرقك كملتھا لو كده قبل قولتلك -
  جوه لك احتاج و دورك یجى

  مممممممم= 

  ؟ ایھ بتقول -

  ...... مممممم ممممم ممممممممممم= 

  ایھ بتقول ، تانى الكالم رجعتلك ادینى -

  الضوحك كتر من اتكلم عارف مش یاكبیر الحقنى بقولك= 

- ...........  

.  
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  ) المارد و العفریت(  الخامس الفصل
  

 لنجد ،) حسین( و) سید( من كال بھا یوجد التي الغرفة داخل نذھب
 خرآلا و ، أحد یدخل ال كي بیده یدفعھ و الباب خلف یقف أحدھم
 ھما و) المارد( و) العفریت( لھما ینظر و...  السریر تحت مختبأ

  .. الحدیث منھما كًال یتبادل و یضحكان

 ایھ قال... الباب ورا واقف منھم واحد عفریت یا إلحق ھھھھھ -
  ندخل ھنعرف مش كده

  ده السریر تحت مستخبي اللى الندل مارد یا یاض المسخرة الو= 

 ولع و وضةألا في طیر و األجنحة ركب أنت بقى الخطة بص -
  نظبطھم و بقى أخرج و بالالدو جوه ھستخبي أنا و... السریر في

  إت دو لیتس... قشطة= 

Gave me five - 

..  

  ...مخیف صوت بصدى الخلف من) شمھورس( صوت ظھر

  ایھ الو ھیعملوھا شكلھم -

!!!  

.  

.  
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 تحت مختبأ نائم ھو و) سید( لنجد الغرفة داخل للشباب نعود
 تلمؤھا تحدب نظرة لھ ینظر ھو و) المارد( بجانبھ یظھر و السریر

 إلى مھروال) سید( یخرج و السریر بإحراق) المارد( یقوم ، الشر
  ،) ....حسین(

..  

  بیولع السریر) حسین( یا إلححححق... إلحق -

 اهللا السریر تحت سجایر شرب وقتھ ده ؟؟ مصیبة یا ایھ عملت= 
  !! یحرقك

 اللى الكابتن ده ، أنا ما باهللا أقسم... كده ظالمني دایما أنت عم یا -
  السریر في ولع اللى ھو و تحت جنبي نایم لقیتھ ده جنبك واقف

  ؟ ده فین!! .. كابتن= 

  وراك اھو -

..  
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 عاقد ھو و خلفھ یقف) المارد( لیجد مسرعًا خلفھ) حسین( نظر
 كما ١١١ ال عالمة ترتسم وجھھ على و تام بثبات یقف و یدیھ

 ھو و) سید( یدي بین لیقفز) حسین( ھرول ،، تكون أن یجب
..  أحد یتوقعھ یكن لم ما یحدث اللحظة تلك في لكن و ،، یصرخ

 ھیئة على) العفریت( منھ یخرج و المالبس خزانة أبواب تفتح
 غریب كائن جسد لیتكون أمامھم یتجمع و اللون أزرق دخان

 نحو ذھب..  الرأس أصلع حمرألا اللون علیھ یغلب اللون شاحب
  .. فیھ صرخ و المارد

 فین األوضة في طیر و الجوانح ركب قولتلك مش ابني یا أنت -
  ثارةإلا فین... الحركة فین... الساسبینس

  سامحني... واهللا جاي أنا و معایا أجیبھم نسیت= 

 تنت... جوانح ھیطلعلك"  بول رید"  أشرب تنساھم لما قولتلك
  - ایھ الو نسیت

  العفاریت ابو یا دي المرة عندي... أخ= 

..  

 لیتقطھا ذھب ،) المارد( جیب من صورة تسقط... حدیثھما أثناء
  أختھ صورة لیجدھا) ... العفریت(

..  

 ایییییھ معاك بتعمل أختي صورة ،) مارد( یا علیییك أسود ینھار -
  حیوووان یا

  ممممممممممم... اااااااا= 
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،  سھوة على قلم ١٠٠ ھلكك أنا دا ،، ھمعدی مش لیلتك أنت ده -
  )المارد( و) عفریتة( أختي

Oh my god - 

  ... بحبھا عفریت یا بحبببببببھا= 

..  

  

) سید( بینھما یتدخل و لیتعاركا) المارد( رقبة فى) العفریت( أمسك
  بینھما للفض) حسین( و

  كده مش جماعة یا النبي على صلوا -

..  

 یأمر و اآلخر العالم في غاضبا آخرى مرة) شمھورس( ظھر
 بنفسھ المھمة یتمم و لھم یظھر لكي یجھز و یستعد بأن) عفرت(

 و شمھورس و) عفرت( من لكال درامي مشھد الخلفیة في لنجد... 
"  موشن سلو"  البطیئة بالحركة معداتھما یجھزان و یستعدان ھما

  ..... السینما كأفالم

  

******  
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  ) النھایة(  السادس الفصل

  
 و الشقة في للظھور) عفرت( الوفي مساعده و) شمھورس( ستعدأ

 عباءتھ و ، المدببة قرونھ و ، الحادة مخالبھ على) شمھورس( یتمم
 كافة و ، األسود باللون لكن و مان السوبر حرملة تشبھ التي

 أثناء سیستخدمھا التي السمعیة و الحراریة و البصریة المؤثرات
  ظھوره

  )عفرت( إلى النھائیة تعلیماتھ ویوجھ

 أظھر ما قبل عاوزك أنا ، معایا ركز بص یال) ... عفرت( -
 في بره كلھم یخرجھم لھ تقول و الشقة في تبعنا واحد لكل تروح

  ... و واحدة دفعة كلھم أخوفھم علشان ، الصالة

  : قائًال سیده حدیث لیقطع عفرت تحدث

 و مكانھ في األول واحد لكل تظھر ریس یا رأیك ایھ طب= 
  .الصالة على یجري ھو یخرج بحیث ترعبھ

 أنت..  ذكیة فكرة كمان و ، فكرة بتعرض كمان و ،!!  بحیث -
  كتیر) عفرت( یا اتغیرت

  نوضحك إننا المھم ، الخدمة في أنا بیھ) شمھورس( یا= 

 غلطان أنا ، كویس كنت أنت ما علیك تعصبنییش ما أنت واد -
  تاني النطق لك رجعت إني أساسًا
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 مش و أتكلم سیبني) شیطانة( أمك حیاة و خالص خالص= 
  تاني ھقولھا

  .... شغل ورانا رغي كفایة یال طیب -

) انوبیس( أمام یجلس) ولید( نجد...  الشباب لشقة آخرى مرة نعود
 و) محمود( و) ولید( من كًال تشبھ التي عفاریت األربعة حولھم و
 و) ولید( یفعلھ ما صمت في یتابعون ھم و) ... حسین( و) سید(
  )انوبیس(

..  

  خنجر ھات طب ، سیف كمان ، سیف ھات -

 =!!  

 قلب ٧ بقى ھات ، اللیالي برنس یا األنوبیسات ابو یا معاك بھزر -
  أحمر

..  

 یبدأ و تتجمع الظالل بعض اللحظة تلك في الحائط على ظھر
 نار تھتز و المكان على الرعب یھیمن و ھتزازإلا في ثاثألا

 من قفز...  الصالة األدخنة تغمر و ، تنطفئ أن تكاد حتى الشمعة
 صوتھ بأعلى یصرخ و الغرفة في) عفرت( یحدث ما كل وسط

...،  

 أوعدك... یوووووة أشكرك ، جااااامد یا) شمھورس( یا خش -
  یووووة
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 بخطوات البطيء التصویر بحركة خلف من) شمھورس( خرج
 و رقبتھ على) عفرت( لیصفع ، الرھبة و الجبروت و بالثقة مفعمة

  أرضًا یطرحھ

 أم بیت ، حیوان یا جامد یا) شمھورس( یا خش لي یتقال أنا -
  دماغك أكل اللى التلفزیون

..  

 لیخفي یسرع و مكانھ من) انوبیس( ینتفض و ، مكانھ) ولید( وقف
) ولید( خبط فى یبدأ و ، سیده علیھ یغضب ال كي ، یفعالنھ كانا ما
  ... لھ یھمس ھو و كتفھ في

  خایف نفسك اعمل ، خایف نفسك اعمل -

..  

 یؤدي كمن یدیھ رافع و الخوف من یرتعد ھو و) ولید( تحدث
  : الجیش في لعقید العسكریة التحیة

 واحد في. الشقة في لوحدي مش أنا حضرتك الجن سیادة یا بص -
 بقى أنا سیبني وضةألا في جوه اتنین في و الحمام في مستخبي

  شیخ یا الصغیریین عفاریتك حیاة و أروح

  

 لیظھر) شمھورس( وجھ على الغلظة و الغضب مالمح حتلتا
 بأن مساعده) عفرت( یأمر و) ولید( خافةإل الوقار و الھیبة بعض
 ھو و) عفرت( الفور على ذھب... ھنا إلى الباقي یحضر و یدخل
  ، تسمعھ ال تكاد منخفض بصوت یھمس
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  یاجدعاااان ضوحك ھنضحك احنا دا... بقى ایووا -

  : قائًال خلفھ من) شمھورس( رد

  ) حلمي أحمد بصوت(  كلب یا سمعتك= 

...  

 اآلخیر ذلك لیجد) كھرمان( و) محمود( على الحمام) عفرت( دخل
 أطباء كأحد بجانبھ یجلس) محمود( و ستحمامإلا حوض داخل نائما

 كالمھ) عفرت( لیوجھ... كثب عن حالتھ یتابع ھو و النفسي الطب
  ، ذیلھ من یرفعھ ھو و) كھرمان( لـ

..  

 بتردش ما ؟ حیوان یا بك بتصل مش الكلب) كھرمان( یا أنت -
  !!! لیھ علیا

  ده للراجل ارتحت أنا أصل) عفرت( یا بقى معلش= 

 ھیعملھ) شمھورس( اللى على اتقل طب!  ده للراجل ارتحت -
  بره فیكم

  بنفسھ جھ) شمھورس( ھو أسود ینھار= 

!!!!!  

  لھ اخرجكم لكم باعتني و بره قاعد ھو و كده بالظبط اییییییون -

 ھینفخني ھینفخني ده لھوي یا لھوي یا لھوي یا لھوي یا= 
  ھینفخني

  بررررر یال -
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 و سیحدث ما یدري ال ھو و) محمود( و) كھرمان( من كًال خرج
 یا بص... كھرمان لھ لیھمس ، لھ یحدث مما ذھول حالة في لكنھ

 ما وقت بتاعتي التعویذة دي خد نخرج ما قبل... حبیتك أنا صدیقي
 بس قدامك تالقیني ما لحد تالتة أو مرتین اقرأھا عاوزني تبقى

  ... الموزة مع خارج ببقى علشان التالت یوم بالش

 إلى ینظر و ، الباب یفتح و خرىآلا الغرفة إلى) عفرت( یذھب
) حسین( و) سید( یقوم و یتقاتالن ھما و) المارد( و) العفریت(

  . بینھما بالفض

..  

 جایین! ؟ یحرقكم اهللا ایھ بتنیلوا أنتم ھو و أنت ابنى یا أنت -
  !! ھنا تتخانقوا

  .. بیدیھ) المارد( یضرب مازال ھو و) العفریت( علیھ یرد

 الكالم یرضیك) عفرت( یا ورایا من أختي مع ماشي) المارد= (
  ؟؟ ده

 بتمشي بقى ، نرجع لما) مارد( یا معاك حسابنا ده الكالم یتحرق -
  ھنفخك أنا د)... عفریتھ( عمي بنت مع

..  

  : بیده یلوح ھو و) المارد( علیھما رد

  صًالأ عازة مالكومش عیلة أنتم -

  



٣٦ 
 

 و... بھم سیفعل بما یفكر ھو و) شمھورس( أمام جمیعًا خرجوا
 ، التفكیر عالمات علیھ یظھر و ذقنھ یحك و بجانبھ یقف) عفرت(
 لیقف... منظم عسكري عرض في أتباعھ مصطفین أمامھ یقف و
 ھو و) كھرمان( یقف و ، بعضھما بجانب) المارد( و) العفریت(

 یقف و ، معھ لیلعب یذھب أن یرید و یلعب ھو و القط عنتر یتابع
 التي الحشیش قطعة یخبئ و) ولید( إلى ینظر ھو و) انوبیس(

 على التام الصمت سیطر) ... شمھورس( ظھور قبل لھ أعطاھا
  ... مفزع بصوت) شمھورس( یصیح ما سرعان لكن و ، المكان

  !؟ تافھة عیال شویة یا تحضروني عاوزین أنتم بقى -

 عند شغال ، یحضروني و یلعبوا یجوا و النت على كلمة كام یالقوا
  ھنفخكم أنا دا ،!!  أنا أبوكم

..  

 من النیران تتصاعدت ، اآلخیرة جملتھ) شمھورس( أنھى أن بعد
  . دماء األسقف أمطرت و بالدخان الغرفة امتلئت و األثاث

 من ذانألا لھا یصم شریرة ضحكات صوت الخلف فى یظھر و
 واحد وقت في كلھا الغرف أبواب تتخبط ، للشقة الداخلیة الغرف

 بالعلو الصراخ أصوات بدأت و الشقة لزجاج تكسیر صوت مع
) شمھورس( إلى) عفرت( نظر..  األصوات تلك مصدر رؤیة دون

  ، ویحدثھ

  خوفت نفسي أنا دا ، دي الحالوة ایھ... كبیر یا اوبا -

  !؟ ھا= 
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 على الرعب ده ھو الدنیا خربت سیادتك ینور اهللا بقولك... ایھ ھا -
  ریاسة یا حق

  .......... أصل= 

 على عملھا) ولید( و علیھ أغمى) محمود( ده معلم یا ایھ أصل -
  ..... و نفسھ

  حدیثھ یقطع و) شمھورس( بھ صرخ

  دى الحاجات عملت اللى أنا مش اسمعني حیوان یا= 

  !!؟ یعنى ازاى ھو اللى ده!!  نعم -

  كده عملت اللى أنا مش... بقولك ما زى أمي حیاة و أیوة= 

- ...............  

 الداخل من مفزع صوت یأتي سریعًا لكن و...  المكان الصمت ساد
 مدمر كإعصار الصالة ناحیة مسرعًا یأتي ما شيء كأن و یزداد و

 و) العفریت( و) عفرت( و) شمھورس( صرخ... الجمیع سیلتھم
  .... واحد صوت فى) الشباب( و) كھرمان(

  مجددي یا رريأجر= 

  

  

 َتمت
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  ] إيجيبشن زومبي [
  )الكارثة ( الفصل االول 

  

 فى اإلذاعات من والكثیر ، اإلنذار أجھزة من الكثیر صوت دوي
  .. الشوارع داخل الصوت مكبرات

 تحت األمریكیة السریة العسكریة األماكن أكبر أحد داخل ننتقل
  .. األرض

 إلى ینظر وھو ، تامة تأھب حالة في) روبیرت( الجینرال وقف
 یملؤھا بنبرة ویتكلم ، یده رآحتي بین وجھھ یضع ثم الضباط ءالھؤ

  .. الیأس

   البالد في خراب من حدث ما كل بعد سادة یا اآلن سنفعل ماذا -

  .. سؤالة لھ ویوجھ أمامة الضباط ألحد ینظر وھو یقولھا

  ؟) جون( یا والمنشآت األرواح في الخسائر حجم عن أخبرني  -

 منذ یدیة بین ظل الذي الملف ویسحب ثبات في واقفًا )جون( بَھ
 الجنیرال على ویلقي صفحاتة بین ویقلب یفتحھ ، الغرفة إلي دخل أن
  .. بالبلد حل الذي والخراب الخسائر كم
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 ولم نتوقعھ كنا ما تعدي الخسائر حجم) روبیرت( جینرال -
 بقیة إخالء علینا یجب ، كبیرة لفترة الوضع علي نسیطر أن نستطیع

   بعد العدوى تصیبھا لم التي یاتالالو

 المواطنیین أصیب ان ارید ال ، یةالو اى نخلي لن ، تقول ماذا -
 وما ، حدث الذي الخراب مدى عن اخبرني لك وقلت ، بالذعر

  .. السابقة ساعات العشر ف إلیة توصلتم

 اصابتھم كالیفورنیا یةالو و تكساس یةالو من كًال سیدى یا -
 التحرك في بدأو أنھم الصناعیة االقمار عبر ورصدنا ، جمیعًا العدوي
   المجاورة یاتالالو نحو كبیرة بسرعة

 یكن ألم ،! ؟ بعد المضاد المصل إلى) حسن( دكتور یتوصل الم -
   الفیروس ذلك اخترع الذي االبلة الدكتور ذلك ھو

 ، بعد للمصل یتوصل لم ولكنھ اخترعة من ھو سیدى یا أجل -
 اآلن طریقة وفي مختبرة من ھرب بأنھ مبدئیة أخبار وصلتني وقد

   بلدة إلي یسافر

  ) ..جون( وجھ في ویصرخ مكانة من واقفًا الجینرال فزع

 سنفعل وماذا.. این وإلي..  ومتي..  كیف..  ھرب..  تقول ماذا -
  ؟ دونة من االن

 األصل مصري) حسن( فالدكتور ، سیدي یا مصر إلي ھرب -
   یاجنرال
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 الكلمات أحد ویلفظ یصرخ وھو ، رأسھ علي یدة الجنرال ضعو
   ذلك نتیجة سیحدث ما عن تعبر التي العربیة

  ... الجالشة معانا ھیتعمل داحنا.. !!  أحیة -

 ، البعض لبعضھم الجنرال أمام الواقفیین الضباط جمیع نظر
 أن ویفكر أحدھم لیھم ،!!  اآلن الجنرال قالھ ما معني فھم یحاولون

 یسأل أن قبل الرد في الجنرال یسبقة ولكن..  قالھ ما معني عن یسألھ
...  

- Shut up .... Take your Pepper, Out...  

 

*****  
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  ] pm ٠٥:٤٠ الساعھ..  كالیفورنیا یةالو[ 

.  

.  

 من الكثیر یتواجد ، المكان الصمت یتلبس ، الشوارع أحدي في
 اصحابھا وكأن منتظمة غیر عشوائیة بطریقة المتراصة السیارات

 جانب على األوراق احد تتطایر ، حاجز یكسر ، وھربو تركوھا
 أنتشار"  بعنوان مانشیت تحمل أجنبیة جریدة ورقة أنھا یبدو ، الطریق
 على الحكومة من تام تكتم مع یاتالالو بین مصدرة مجھول فیروس
 صوت مع ،"  الزومبي أحتالل.. "  آخر خبر األسفل وفى ،"  األخبار
 میواء الصمت ذلك حاجز یكسر ، المتطایرة واالوراق للریاح خافض

 تتحرك ید ظھور المشھد لیتصدر..  ما شئ من فزعت وأنھا یبدو قطھ
 ظھور لیكتمل ، الطریق على المتواجدة المنازل احد من شدید ببطئ
  ..  الشئ ذلك

  

 لونھ ولكن ، كثیرًا یشبھنا أنة..  الشئ ذلك لك أصف دعني
 التى الجروح بعض بوجھھ ، األخضر اللون علیھ یسیطر شاحب
 عینیة ، مغناطیسیا تنویما نوم كمن أمامھ ممدودة یدیة ، الدماء تنزف
 صوت ویخرج خرةال مفتوح فمھ ، تتحرك ال موضعھا في ثابتھ

 بنیة أسنانھ ، النطق فقد ولكنھ شیئًا یقول كمن حنجرتھ من حشرجة
  .. داخلھا المتجمعھ الدماء كثرة من لألحمرار المائل اللون
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 ینظر أن دون ویسارا یمینًا یترنح وھو ببطى الشئ ذلك تحرك
 سرب ذلك بعد لیظھر ، الطریق منتصف إلي وصل حتى ، شئ إلي

 في نحوه وتتحرك مكان كل من تخرج الزومبي من كبیرة بأعداد كبیر
  ... صمت

  

 دھاء في لھم لینظر ، دائري شكل فى حولة من جمیعًا تجمعو
 ، أمامھ الرؤیة لتضح الطریق یفسحو حتى ، بیده ویشیر وصمت
  .. لھ یھمس وھو الشاب الزومبي ذلك منھ یقترب

 واتاكدت كویس المكان على اطمنت أنا ، براحتك ریس یا اتكلم -
   زومبي وبقى العدوي اتنقلة كلھ صاحي لسھ حد مفیش أن

 جیش كونت ما بعد كده بالبلدي بقى بصو ، شباب یا فل -
 اى یعمل منكم ومحدش أوامرى تسمعو زمال..  محتاجھ اللى الزومبي

  .. بیھا علم عندى یكون ما غیر من نھائي حاجھ

  .. الواقفین الشباب أحد حدیثھ یقطع

  یاریس دیمقراطیة مش دي بس -

 زمان ، ھنا مش ھناك عندھا دي الدیمقراطیة!! ..  ایھ دي -
 ، حي الو میت محصل الو انت دلوقتي ، حي ماكنت ایام یاحبیبي

 وبتریل قدامك ایدك رافعلى ماشى لزمھ مالكش تافة دلوقتي انت
 ، عقل عندي ولسھ اوى بالفیروس متأثرتش انا انما ، عقل ومعندكش

   منھ شویھ عندى لسھ بس..  اوى عقل مش ھو نعم اى

- ..........  
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..  األوامر یعطون وھم الحرب قادة تشبھ وقفھ زعیمھم قفو
 تشبة مشیھ یمشي وھو امامھم ویتحرك ظھره خلف یدة ویضع

  .. العسكریة المارشات

 یاتالو معظم تحویل وبعد..  عملنا اللى التقدم بعد احنا -
 أھم على وننزل ، أسرع نتقدم زمال..  األمریكیة المتحدة یاتالالو

  .... االتجاھات كل في ننتشر ھناك ومن العالم في مكان

 االعماق من تخرج حاره تنھیده ویتنھد الفضاء في ینظر ثم
  .. األنثویة الضحكة تلك شرودة من یخرجة ، شىء ال في ویشرد

   ھیھیھیھیھي -

 اللى الزومبي ف بتلعبى یالي یازفتة ، أنتى زومبیایھ یا أنتى -
   جنبك

  !؟ ریس یا انا -

  ؟ أیھ أسمك ،!!  أمى امال أنتي ایوة -

  !! انا!! ..  انا!! ..  انا -

  ؟ أیھ اسمك ، أنجزي...  ھتغني انتى -

  ھیھیھي..  )سلمي( زومبیایھ یا قولي بص بس ، فاكرة مش منا -

  .. سافلة -
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   ، الواقفین الزومبي أحد الحدیث في تدخل

  !؟ دلوقتي فین علي ھننزل معرفناش إحنا یاریس بقولك -

  .. مصر..  یابني الدنیا ام علي ھننزل -

  

******  
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  ) !!قبل حدوث الكارثة ( الفصل الثانى 

  

  ) .. !حسن( دكتور معمل داخل ساعات بعشر الكارثة قبل -

..  

 في األنابیب من الكثیر أمام یقف وھو) حسن( دكتور ظھر
 عن الناتجھ الغازات من یحمیھ كي قناع وجھھ على ویضع ، المعمل

 األخري وبیده األنابیب تلك أحدي وبیده ، اآلن یجریھا التي التفاعالت
 زجاجیة أنبوب یوجد وبداخلھ اإلبرة تشبھ رأس ذو بجھاز ممسك

 السائل بعض ویسحب االنبوب تلك داخل األخیر ذلك ویمرر ، صغیرة
 التجریبیة جرعتھ منتظر القفص داخل القابع الفأر ذاك بھ یحقن كي بھ

 أحد علیة یدخل ، الحسبان في یكن لم ما یحدث ولكن ، االولي
  : یتحدث وھو مساعدیھ

  .. دكتور یا الحقنا) حسن( دكتور -

 إعفاء عن ویعلن ، القفص عن بعیدًا الجھاز ویضع) حسن( فزع 
 معملھ اقتحم الذي للشخص وینظر ، المنتظرة جرعتھ من الفأر ذلك
  .. الحمقاء الطریقة بھذة

  ! .؟) احمد( دكتور یا حصل اللى ایھ -

 فیھ ، حضرتك بتاع المشروع فیھ اللى 3M قطاع یادكتور -
  . غریبة أعراض علیھا ظھر والعینھ مشاكل

 في تحت بیحصل اللى أیھ یادكتور ورینى تعالى...  إزاي -
  . القطاع
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 االنارة الشدید الممر ھذا داخل لدیھم سرعة باقصي اإلثنین سرعأ
 إلى وصلو حتى ، المغلقة الغرف من العدید على یحتوى والذي ،

 ، 3M القطاع زر) حسن( دكتور وضغط ، المصعد ودخلو نھایة
 من بضع ظھرت حتي ، التوتر تعلوھا نظرة لآلخر منھم كال ینظر

 في ینتظره ما یعلم ما نوعًا نھال ،) حسن( وجھ على العرق قطرات
  . توقعاتھ كل یخیب أن اهللا یدعو ولكنھ األسفل

  

 تحت المتواجدة القطاعات أحد ھو 3M القطاع..  أرھقكم ال لكي
 االبحاث انواع جمیع فیھا ویتم ، اإلطالق علي سریة واالكثر األرض

 المتحدة یاتالالو داخل األطباء یحتاجھا التي المعملیة والتجارب
 إلى أخرى مرة نعود..  العالج في جدیدة أسالیب كتشافال ، األمریكیة

  .. القطاع داخل یحدث ما

  

 لكي مسرعًا الباب) حسن( دكتور فتح القطاع إلى المصعد وصل
 ، المنشودة الغرفة إلى أخیرًا وصل ،) أحمد( على خطواتھ في یتقدم
 وانین صراخ صواتال متداخلة كثیرة أصوات سمع الباب خلف من

 شئ على خبط واصوات الھرب یرید كمن الجدران على حفر وصوت
 دكتور ناحیة وینظر للحظات) حسن( دكتور یتوقف ، بھ سیفتك معدني

  : ویسألھ بیدة لھ یشیر وھو ذعر في) أحمد(

  !؟ جوة بیحصل اللى أیة -
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 الباب ویفتح سؤالھ على یجیب أن دون) أحمد( دكتور تحرك
 المجال)  حسن( لدكتور ویفسح یبتعد ثم ، المسرحي العرض بطریقة

 وأیضًا رأى ما ھول من) حسن( یصعق ، كامًال یحدث ما یرى لكي
 في الرجال ءالھؤ ترك قد فإنھ ، االخر ھو ذھول في) أحمد( یقف
 األطوار غریب كان من ھو العامل ذلك فقط وكان ذلك من أفضل حال

 في غریب بشكل ویتحرك جاحظتین وعیناه الدماء فمھ من ویبصق ،
  !! أیضًا ءالھؤ أصاب الذي ما ولكن ، الغرفة

  

 محلھ في شیئًا یوجد ال ، كلیًا مدمر شبة الغرفة في كان ما جمیع
 لزج سائل بھا یوجد األرض ، عشوائیة بطریقة ملقاة االجھزة جمیع.. 

 انھ الواضح من سمرة أكثر لونة ولكن الدماء یشبة الرائحة كریھ
 ، یفعل ماذا یعلم ال وھو) حسن( إلى) أحمد( ینظر ، فمھم من یخرج
 بیدة أمسك و بسرعة للغرفة دخل لقد ، بتصرفھ یفاجئھ) حسن( ولكن
 ال حتي بمعطفة یده ویلف ، أرضًا الملقاة الزجاجیة األنابیب احدي
 إلیھ تنبة ما سرعان ولكن ، داخلھا منھ عینة ویأخذ السائل ذلك یلمس

 نحوة جري ثم بسیطة لوھلة إلیھ نظر ، األطوار غریبى ءالھؤ أحد
 ل یشیر وھو ، الغرفة خارج سریعًا وقفز واقفًا) حسن( ھب ، بسرعة

  .. بسرعة الباب یغلق بأن) أحمد(

 كنت انا..  حاجھ فاھم مش انا دكتور یا ده بیحصل اللى ایھ -
   حصل ده كل لحضرتك جیت ما مسافة ، كویسین سایبھم

 ولكن) .. حسن( إلي إیاھا موجھا) أحمد( من الجملة تلك كانت
 ، المصعد نحو أخرى مرة یذھب وھو إنتباه أي یعیره لم األخیر ذلك

  : منخفض بصوت لھ ویقول
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 لما حاجھ كل ھشرحلك وانا دلوقتي حصل بـ اللي حد متعرفش -
 ما لحد دي االوضھ یدخل حد اى وامنع تانى بتاعى المعمل نوصل
  ... المضاد المصل اعمل

 األخیر ذلك وقف) .. حسن( دكتور معمل إلى منھم كال صعد
 الرموز من والكثیر الكثیر تحتوي اللون بیضاء سبورة أمام

 وقف ، باالسود االخر والبعض باألحمر بعضھا مكتوب والمعادالت
 بصدمة أصیب وكأنھ تام صمت في یفعلھ لما ینظر خلفھ) أحمد(

  .. النطق أفقدتھ عصبیھ

***  

  .. الغرفة إلي اخري مرة نعود اللحظھ نفس في

 ، الداخل من الباب على حاد بشئ خبط ، اآلذان لھ یصم صراخ
 فعًال لینھار ، الخبطات تلك امام انھیارة عن یعلن الباب جالمز بدء

  .. الداخل في كانو من كل ویخرج أخرة على ویفتح الباب وینكر

***  

  ) ...حسن( دكتور معمل داخل

 حدوث عن األخیرة تلك لتعلن اإلنذار اجھزة دوي صوت سمعو
 یجده ولكنھ..  حل یجد ان أمل في لألستاذه) أحمد( ینظر ، الكارثة
  ... !! المكان یغادر لكي یحتاجة ما كل عن اشیائة وسط یبحث

   قوة من أوتي ما بكل صرخ

  !؟...  سنفعل ماذا -

***  
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  )خطة السفر ( الفصل الثالث 

  

 منھم وكال) سلمى( الزومبیایة بجانب) میرنا( الزومبیایة وقفت
 على یجلسان وھما ، أذنھم في فون الھید سلك طرفي إحدى یضع

 الزومبي علیھ یطلقون كما او) بسیوني( الزومبي بجانب الطریق
 وھم ، یسمعون بما تام وتأثر انسجام و ھدوء فى یجلسان ، الریس

 سیسقط انھ تؤكد تكاد انك لدرجة وتأثر ھدوء فى االغنیة مع یدندنون
  ویغنو..  التأثر مدى من دمعة منھم

  

  .. " ھافیھ مش انا فدا كبش متاخدنیش" 

  

 وھم أمامھ تقف كوبرا ثعبان وجد كمن جلستھم من ینتفضون ثم
 غریبة بحركات امامھم یدھم ویحركون اعلى بصوت بالغناء یصیحون

..  

  

  ااااااه اه..  الفرح طعم ونسیت جوایا من بتقطع انا" 

  ......... " یادنیا یا وانتى
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 قفا على تسقط بشریة مطرقة ، تلك التأثر لحظة علیھم قطع
  : قائًال لھم ینظر وھو) بسیونى( من كالھما

 وانا اغانى تسمعو عمالین انتو ، خضتونى لیھا منك یاحیوانة -
 بیرد ومحدش لمصر نسافر علشان الطیران بشركات اتصل عمال
  علیا

 وثم ، ماتخلص لحد وقتنا بنسلى احنا ، اریس طاه كده لیھ طاب -
 علیك ھترد الطیران شركات ، یعني ذوق قلة فیھا مكنش لو یاریس
  !؟ غیرنا البلد في حد ومفیش ازاى

  

 تعجب نظرة لھا ینظر وھو الزومبي لیقف) میرنا( قالتھا
  ... واندھاش

  ! ؟ دي الحتھ فین منى تاھت..  اللعیبھ یابنت -

  : قائلة وتتحدث) سلمي( الزومبیایة لتتدخل

   ومتزعلش فین منك تاھت اقولك -

   سفلھ یا بس -

  .. لھا ویھمس) میرنا( اذن من یقترب وھو الرئیس قالھا

 النائب تبقى زمال انتى ، زیى وبتفكرى عقل عندك لسھ انتى -
   بتاعتى

  یاریس معاك ، زومبي یا حبیبى -

  ..  اشطھ -
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 بإلقاء وبدء ، الزومبي أفراد كل یجمع وھو واقفًا الرئیس بَھ
  .. صاغیة أذان وكلھم إلیھ وینظرون یتراصون وھم علیھم محاضرة

 والشركات الحكومیة المصالح كل ان اكتشفت انا شباب یا بصو -
 اننا قررت فانا ، موظفین مفیھاش كلھا دى والحاجات والمطارات

 على ونروح ، ھناك من طیارة اى وناخد حاال المطار على نطلع
   مشكلة في بس..  مصر

 ماھیة عن حیرة في البعض لبعضھم وینظرون الجمیع تھامس
  !! الرئیس عنھا یتحدث التى المشكلة

 طیار محتاجھ اكید دى الطیارة ، وھشرحلكو سادة یا الصمت -
 یبقى ما قبل طیار كان مننا حد نشوف زمال احنا فا ، تطیر علشان
 كده قبل طیار كان اللى اتفضلو فا..  مصر على نروح علشان زومبي

   ایده یرفع

  

 لم ، جدوى دون ولكن یدة یرفع من ینتظرون وھم الجمیع صمت
   معا االثنین یدیھ احدھم یرفع االمل فقدان بعد لكن ، یدیھ احد یرفع

  !؟ طیار انت ، ایدك رفعت یابنى انت -

   تانیھ فكرة عندى انا یاریس ال -

  ؟ اتحفنى -

   عارفھا اكید..  یاریس بول رید عن اعالن شوفت انا -

 نشربة ھتخلینا ایھ ،!  طاقة مشروب ده ،! ؟ یعنى مالھا -
  ؟ ایھ الو ھناك لحد جري وناخدھا
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..  یعنى ازاى مصر لحد ھنجري ، یاریس ده الذكاء ایھ -
 ، نشربھ یعنى"  جوانح بیعطیك بول رید.. "  بیقول كان االعالن

   ھناك على طول على طایرین ونروح وتنمو تنبت واالجنحھ

 انا بقى رائیك ایھ طب ، كلھا دى والمفھومیھ الذكاویة یابنى ایھ -
  " ھورس باور"  ھشربك

  ؟ برضو جوانح بیطلع ده ،!!  اشمعنا -

   واركبك حصان ھیخلیك ده ال -

- ! ....  

  

 ، الشاب ذاك من سخریة في منھم بعض ویسقط الجمیع ضحك
 وجھھ الشاب وضع ، جمیعًا امامھم وأحرجھ الرئیس علیھ ألش ان بعد
  تمامًا ویصمت خجال االرض في

 وھو الرئیس لھ نظر ، یدة الزومبي احد برفع الھرج ذلك نتھيأ
  ... یحضروة بأن لھم یشیر

  !؟ طیارة تسوق بتعرف فعًال انت -

  .. طیار مساعد كنت انا باشا یا ال -

  ؟ الو بالطیارة تطیر بتعرف یعنى ، أحیة -

 واقول تسوقھا تعرف واخلیك جنبك ھركب انا یاریس ال -
  اهللا بعون وھتطیر ، تعملھا اللى الحاجات

   میكانیكى صبى كنت انك شاكك لیھ عارف مش -
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   فیا ثق ، علیك عیب -

  ؟ قریبك یبقى رمزى ھانى انت -

  ؟ لیھ..  ال -

   الھبل جینات نفس وعندك الطول نفس اهللا سبحان انت اصل -

   یارب یخلیك ربنا -

- ......  

  

***  
  

 ، طویلة رحلة بعد سریره على بجسده والقي غرفتھ الي دخل
 ما یتذكر وھو تام شرود في غرفتھ سقف إلي ینظر وأخذ جسدة أراح
 أن في فشلة وبعد الكارثھ تلك بعد سیحدث وما ، القطاع في حدث
 الوقت حان قد بأنھ وقرر شروده من أفاق ، اللعین المصل ذلك یصنع

 الخارج في لیعمل ذھب أن منذ طویًال تركة الذي معملة إلي ینزل لكي
 فقط كانت طالما التي الكارثة لتلك حًال یجد بأن أخري مرة ویحاول ،

 حر والزومبي ، حقیقة ھى االن ، التلفاز شاشة على خیاالت مجرد
  للنجاه الوحید العامل ھو والوقت ، الخارج في طلیق

***  
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 العسكریة القاعدة تلك في مكتبة داخل) روبیرت( الجنرال وقف
 یقتحم ، كثب عن األخبار ویتابع تامھ تأھب حالة في ، االرض تحت
  :  بسرعة ویتكلم یھرول وھو الضباط أحد مكتبة علیة

   النجدة ، راحلین ، المطار ، الزومبي -

 بیده ویخبط علیھ یسیطر والغضب مكتبة على من الجنرال قفز
  : المكتب على

 كیف تعلم أال ، االن فعلتھ الذي ھذا وما..  حدث ماذا ، ماذا -
   ؟ الضابط ایھا الجنرال مكتب الى تدخل

   جنرال یا المصابیین -

   بھم حل ماذا -

 سیطرو قد بالفعل منھم وبعض ، المطار إلى یتجھون نالا انھم -
   االن بھا سیقلعون أنھم الواضح ومن الطائرات أحدى على

 فیھ وصرخ الجنرال وجھ على والرعب الفزع عالمات ظھرت
  .. مسرعًا

 واطلقوھا الطائرات مضادات واستخدمو،  أسرع..  الصواریخ -
 بعض خرج فاذا ، المدینة نطاق عن یخرجو تجعلوھم الو علیھم، 

  عقباه نحمد ال ما سیحدث الوضع على نسیطر ان قبل ھنا من منھم

- ..........  

  ! بك ماذا تحدث -
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 الدفاع وسائل كافة وعلى العسكریة المقرات كافة على سیطرو -
 وكل سوانا یبقى الو،  الخارج في من كل َتحول ویعتبر ، االرضي

   االرض تحت القاعدة داخل ھم من

 المصل ذلك صنع في المساعدة منھم طلبنا الذین والعلماء..  تبا -
  ؟ اللعین

 معنا وھم ، ھنا إلى یأتو ان طلبت ان فمنذ..  یاسیدي تقلق ال -
   أذى بأى أحدھم یصاب ولم ، األسفل في

   المصل ذلك إیجاد في یسرعو بأن لھم قل ، جید -

 متن على االن یرحلون من أمر في نفعل وماذا ، یاسیدى علم -
  !؟ الطائرة تلك

..  القاعدة داخل معنا ممن أحد اخسر أن ارید ال..  اتركھم -
 حالة في االن إننا..  نھائیًا الخروج بعدم االوامر جمیعًا الیھم واعطى

  ... حرب

***  
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 لكي الزومبیین من مجموعة) بسیوني( الرئیس الزومبي اختار
 الطائرة داخل القیادة قمرة إلى ذھب ، مصر إلى الرحلة تلك معھ یأتو
 إعطاء في ویبدء ، مكانھ في اختارھم من كل تواجد من تأكد أن بعد

  ..  اإلقالع إشارة

   مصر على بینا أطلع یابنى یال -

  !! ھا -

  یال بالطیارة أطلع بقولك إیھ ھا -

  ... یاریس حاجھ افھمك عاوز انا مھو -

  !! خیر -

  .. علیھ شغال كنت اللى المودیل غیر ده المودیل -

 بینا ھتطیر یعنى بینا ھتطیر فیھ مالیش ایھ مودیل یابنى ، احیھ -
   اجلك واجیب دماغك اخرملك ما بدل

  !؟ یعنى معاك اھزر مینفعش معاك بنھزر یاریس ایھ -

   دي السوده اللیلھ ف بینا اطلع اتنیل یال ، یاخویا ھزر ال -

 ، القیادة بقمرة الخاص الحمام داخل یقع ما شئ صوت صدر
  ... مفاجأة حركة في الباب ویفتح یسرع ، ببطئ) بسیونى( إلیھ یذھب

   السودا اللیلة یادى -

   الحمام جوة) سلمى( یا إیھ بتنیلى -
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  أأأأأأأأأأأأ -

 الطیار إلي سخریة بضحكة تختلط غضب نظرة) بسیونى( وجھ
  .. بشئ ینطق أن قبل الرد حقھال ان اللو بالحدیث َھم و ،

   غلط تفھمنا اوعا -

 دا یاكالب ، الجو في وھنتشعلق سفر على داحنا البوبي دالیاو -
 یازفتة لبر ھتعدیھا مش إنك عارف انا ، ربنا رضا في بتشعبط أحنا

  أنتى الطین

 تتحرش ال حتى ، كرسیھا في یربطھا لكي یدھا من) سلمى( أخذ
 إذاعة كصوت صوت سمع ، جیدا ربطھا من انتھى أن بمجرد ، بأحد

  .. بالطائرة الخاص المیكروفون في القیادة قمرة من كان ولكنھ الرادیو

 القیادة غرفة من یحیكم) سید( القائد..  مین جیركن أند لیدز -
 تاخد واحدة وكل ورا االجرة تلمو ویاریت ، تعیسة رحلة لكم ویتمنى
 علشان،  الو كاملھ ورا اللى الكنبة ان واتاكدو ، رجلھا على عیلھا
   اهللا على نتوكل

  

 ،) بسیونى( الرئیس إلى ینظرون وھم الطائرة في من كل ضحك
 ، ضحك من كل إلي النظرات بعض أطلق ، سمعة مما ًالمذھو وقف
 القمرة نحو مسرعًا ذھب ، بطشھ من خوفًا الضحك عن جمیعًا توقفو
  .. ویھمس) سید( إلي یستحلف وھو

  ... الطیارة من وھحدفك ، حیوان یا ھنفخك دنا -

******  
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  )ُصنع الَمصل المضاد ( الفصل الرابع 

  

 المدعو ذلك في ویلعن یسب وھو خطواتة في الرئیس أسرع
 لیصل مقعد أخر إلى یصل أن وكاد المقاعد جمیع تخطي حتى ،) سید(

 في تعثر لكنة ،) سید( المعتوه ذلك على ویقضي ، القیادة قمرة إلى
 من ضحكات تعالت ، وجھھ على وسقط توازن أفقده ما وشيء مشیتھ

  )سلمى( الزومبیایھ علقت ، الطائرة في معھ

   ریاسة یا علیك أسملھ -

 ان إال النھوض على تساعده حتى ، مقعدھا من تقوم أن كادت
  .. بجانبھا الجالسة) میرنا( ید امسكتھا

 یشرب خلیة یتحرك محدش قالنا ھو مش..  یتحرق انشال سیبیھ -
   بقي

   رورو یا حق عندك -

   حبیبتى ھیھیھیھي -

 لكن ، وغضب أشمئزاز نظرة لھم ینظر وھو الرئیس نھض
  !  أخرى مرة أرضًا طرحة ما شيء سریعًا

  !! نھض كلما ویسقطھ بقدمة یمسك من ھناك وكأن

  

***  



٥٩ 
 

  

 اتصل لكنة ، المصل ذلك صنع قرر ان بعد منزلھ قبو إلي نزل
 ، فعلھ على ینوى ما فى یساعدة حتى النجیب ومساعده عمرة بصدیق
 وأخذ الغبار بعض استنشق ، السلم درجات نزل المكان یمأل الغبار
 من بعض یرى لكنة ، المكان على یھیمن الظالم ، بشدة یسعل

 لزر أخیرًا وصل حتى طریقة یتحسس أخذ ، القبو داخل الموجودات
 القبو اضاء حتى استعراضیة حركة في القبو فأنار ، وضغطھ االنارة
 ، حنین نظرة حولة یوجد ما كل إلي نظر ، بیضاء باضائة كامًال
 االقفاص وبعض الكیمیائیة بالمواد الممتلئة زجاجاتھ ترقد فھناك

 تسیطر التي الكبیرة المنضدة تلك یوجد الغرفة وسط وفي ، الفارغة
 بكافة الزجاجات من الكثیر علیھا یقبع ، المكان مساحة نصف على

 المتصلة األنابیب من والعدید القارورى ومنھا المدرج منھا االشكال
 الضخم المصباح وذلك..  قطرا واالكثر الرفیع منھا الزجاجات بتلك
 الجدران ، بشدة ینیرھا حتى المنضدة فوق الساكن العالیة اإلضاءة ذو

 اللحظات تلك في ، الرصاصي اللون إلیھا فأضاف الغبار لوثھا بیضاء
 أكثر االقدام تلك صوت أقترب ، األعلى فى اقدام حركة صوت صدر
 من وجھھ على بالغبار المختلطة العرق قطرات تكونت ، القبو ناحیة
  .. وحدة ھو یسمعھ یكاد بصوت ھمس ، التوتر شدة

  ؟..  فوق مین -

 تسد وھى العاتیھ الجثھ تلك ظھرت ما سریعًا لكن ، احد یجیبھ لم
 نظارتھ وخلع بشدة) حسن( دكتور لھا نظر ، االعلى ف القبو باب

 طلب الذي) عمرو( دكتور وجد ، أخرى مرة ولبسھا زجاجھا لینظف
   ، أمامھ مساعدتھ
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  ... یسألھ وھو واحتضنھ علیھ وسلم مسرعًا وذھب التوتر تبدد

  !؟ ازاى دخلت -

 فتح محدش الجرس ارن قعدت ، مفتوح الباب لقیت مفیش -
   المعمل نزلت یبقى اكید قولت البیت ف ملقتقش ، دخلت علیك فقلقت

 اقفل ونسیت فعًال دخلت التعب من واضح..  ابیض ینھار -
   ورایا الباب

 وحشنى واهللا تانى من مصر ونورت) حسن( یادكتور ایھ عامل -
   دى التلفون في قولتھالى اللى األخبار وایھ ،

 ونتایج المعلومات كل معایا جایب وانا التفاصیل ھفھمك -
 ونضفھ المعمل نرتب االول تعال بس ، كلھا ھوریھالك التجارب

   شغل نبدء علشان

***  
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 ھذه صامتین وھم رئیسھم في مایحدث یشاھدون جمیعًا جلسو
 المرة ھى فھذه ، التعجب عالمات وجوھھم على ترتسم وبدئت المرة

 ذلك یفعل شئ یوجد الو اخرى مرة أرضًا سقط..  وقف كلما الخامسة
  !! یحدث فما ،

 ما شئ بوجود یشعر فھو اللعین الكرسي ذلك إلى الرئیس نظر
 على نظره ركز..  للسخونة مائلة دافئة ید ، نھض كلما بقدمة یمسك

 العیون ذو االسود القط ذلك شيءال من أمامھ ظھر حتى الكرسى ذلك
  !! الحمراء

  ھش ھش ، ازاى ھنا وجیت ، مین انت...  أأأأأأ -

   اھو قدامك قطھ انا! .. ؟ عبیط إنت أیھ وھش..  أیھ مین أنت -

- ..........  

 البعض بعضھم إلى ینظرون وھم الطائرة في من جمیع صمت
 یتحدث الذي من!! ..  الصوت ذلك أتى أین من ، التعجب من حالة في
  !؟ الرئیس إلى

 الصوت منھ صدر الذي الكرسي حول والتفو اماكنھم من تحركو
  ..  بجانبھ مر أن منذ یتعداه ولم الرئیس بجانبة ویقف

 ، انذار سابق دون وجھھا وتحول القط إلى) سلمى( نظرت
 ،"  البطھ بوء"  یسمونھا كما ام غریبة بطریقة شفتیھا وضمت

 غیر بطریقة تحدثت ، عینھا في البریق وازداد وجنتیھا واحمرت
  ... ویسارا یمینًا رأسھا تھز وھى مفھومة

   یابطھ ازاى ھنا دخلتى انتى ، كوتى كوتى كوتى..  یوغتى -
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 بین یدھا تمرر ان وكادت القط ناحیة ومدتھا یدھا) میرنا( حركت
  الشيء ذلك فیھا صرخ أن إال ، الكثیف شعرة

   یاحیوانھ جنبك ایدك -

 الوالده الست واخلى ، اشقك ممكن دنا..  طاه الغلط لیھ طب -
  یابوالقطاقیط علیك تعیط

 أن یمكننا كان إذا ، بالیأس توحي حركة فى رأسھ القط نكس
  !! الحركة بھذه القطط یأس عن نعبر

 القط حول التفت ، الالشئ من اللون رمادیة غیمة ظھرت..  فجأة
 باالحمر اخري وتارة ، األبیض باللون تارة الرعد یبشة ما بھا ویمر

  . الغیوم تلك داخل تمامًا القط اختفى حتى.. 

 الفتاة تلك خلفة من ظھرت حتى تدریجیًا االختفاء في الغیوم بدئت
 ال الذي السھرة فساتین یشبة الذي االحمر بفستانھا األنوثة المتفجرة

  .. خلفھم من) بسیونى( یھمس ، مفاتنھا من الكثیر یخفي

  .. القشطھ زى مھمھ ھتبقى بینھا دى ، اوبا -

  ) ..میرنا( و) سلمى( تھامست

   ده لبساة مش اللى الفستان) میرنا( یا یابت شایفة -

 كده ازاى حلوة ھى..  خالص اوحرجت انا یحسن بقى بس -
  ! یاختي
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  .. الفتاة من الصادر الصوت ذلك حدیثھم قطع

  ) بسیونى( یا وسمعتك ، فكرة على سمعاكم -

  !؟ قطھ یا اسمى عارفة انتى احم احم -

  ) ..آالء( قولى ، قطھ مسمیش -

 دلوقتي لحد وازاى ایھ انتى وثم..  مؤخذاالو یعنى إزاي عالء -
   بجد اللى البنات شكل انسى بدئت دنا ، كده حلوة

 وفتحتھا اللیجن بنطالھا عروة من المطواه) سلمى( اخرجت
  عین بنصف لھ وتنظر باصابعھا

   امور یا حاجھ بتقول -

 نعرف علشان بس االنسھ رجل بسحب انا الناس ست یا ابدا -
   دى مین

 ، الكالم شھید اخلیك ما قبل) بوس بوس( یا طاه تقول مش -
   كمل یاریس كمل

 مكان إلي وتدخلھا المطواه وتغلق ، یكمل لكى باصابعھا أشارت
 ال انھا تلك نظرتھا من یبدو ، إعجاب بنظرة للفتاة وتنظر اخراجھا

 إلي إیاه موجھًا حدیثھ) بسیونى( یكمل..  أبدا شریفة نیة لھا تنوى
  ) ...آالء(
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 بس واهللا بعاكس مش ،! ؟ طیب ازاى كده حلوة حضرتك ھو -
  ! یعنى شبھنا مش ، حلوة لسھ وازاى منین جیتى انتى

  ... أنس مش انا -

  !! یعنى مثال جن أیھ امال النبى یاصالة -

   نور علیك كده بالظبط ایوة -

   أساسا معانا جابك اللى ایھ وانتى ، احیھ -

  .. مصر على معاكو ھنزل عادى -

 مكانك في خلیكى بصى طب ، احنا رحلة طالعیین..  یاحالوة -
 اللیلة فى ایھ نیل دي المخروبة سایق اللي الكلب اشوف ما لحد ھنا

   دى السودة

  

 الواقفین كل وجھ في بأصبعھ یشیر وھو أخري مرة عاد ثم ذھب
   ، حولھا

  

 ، علیھا ایده ھیمد كلبة او كلب اى ،) آالء( في یلعب حد اوعا -
   الطیارة من ھرمیھ امى وشرف
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 لكن ، القیادة قمرة اتجاة في وذھب) سلمى( عن بنظرة شاح
 مذیاع في تحدث عندما وأوقفھ إلیھا یصل كي الفرصة یعطیھ لم) سید(

  .. أخرى مرة الطائرة

 لوا كابتن الدكتور االستاذ السید ، تالتھ اتنین واحد..  احم احم -
 فى یتلزق واحد كل بقى یاریت جماعھ یا وصلنا ، یحیكم) سید( طیار

 مش والصراحھ ، مخالفھ ناخد یحسن ، الحزام ویشد بتاعھ الكرسي
.  یاجماعھ الدنیا ام وصلنا ، للظابط اكرمشھا علشان فلوس معایا

   تووووووووووووت

  

***  
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  AM ٠٣:٠٠ الساعة.. ] ...  الدولي القاھرة مطار[ 

.  

.  

  

 المتحدة یاتالالو من جایة طیارة في...  كابتن یا الحقنا -
   العمل ایھ..  رقمھا حتى الو ، عندنا متسجل مش ومعادھا ، األمریكیة

..  فاضى المطار كده وكده ، أمریكا من جایھ دى یابنتى عادى -
 جاى وانا بالھبوط اذن ادیھم..  السیاحة یشجعو جایین اكید دول

  .. وراكى

  

***  

   ، النجدة) روبرت( جنرال -

   تحدث!! ..  حدث ماذا -

  .... العلماء -

   لھم حدث ماذا!! ..  ماذا -

  ... جمیعًا تحولو -

***  
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 وبدء ، المعمل وترتیب تنظیف فى أنھكو أن بعد لیستریحو جلسو
 ومن) عمرو( دكتور أمام أوراقھ جمیع طرح في) حسن( دكتور

 لصنع األفكار بعض عنده تتكون بدئت) عمرو( دكتور أن الواضح
 ویكتب المالحظات بعض یسجل وھو واقفًا ھب ، المضاد المصل
 دكتور مع یتناقش وھو أمامھ الورق علي الكیمیائیة المعادالن بعض

  ) حسن(

.  

******  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٨ 
 

  )نشأة الزومبي ( الفصل الخامس 
  

 وبدء ، المعمل وترتیب تنظیف فى أنھكو أن بعد لیستریحو جلسو
 ومن) عمرو( دكتور أمام أوراقھ جمیع طرح في) حسن( دكتور

 لصنع األفكار بعض عنده تتكون بدئت) عمرو( دكتور أن الواضح
 ویكتب المالحظات بعض یسجل وھو واقفًا ھب ، المضاد المصل
 دكتور مع یتناقش وھو أمامھ الورق علي الكیمیائیة المعادالت بعض

  ) ...حسن(

  

 ممكن جدًا قویھ عملتھا حضرتك اللى النظریات) حسن( دكتور -
  .. النھائى للمصل نتوصل نقدر بحیث ، اكتر الفكرة تشرحلى

 البدایة من الموضوع ھشرحلك انا لكن ، للغایة سرى المشروع -
  .. منھ الھدف ایھ وكان

 المعروف االبیض البالستیكي اللوح أمام) حسن( دكتور یقف
 ویبقي ویفتحھ المنضدة على القابع األسود القلم ویلتقط) بالسبورة( لدینا
 أحد على محاضرة سیلقي كمن وقف ، األخرى الید في غطائھ على

  .. السبوره وسط في وكتب یده رفع ، تالمذتھ

  " .. ! نشأ وكیف الزومبي تاریخ" 

  

***  
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 ال بأن الجمیع وأمر ، الجندى ایھا خلفك سأتي وأنا أذھب -
  .. أخرى خسارة ارید ال فانا ، منھم یقتربو

 لھ أتى الذى للجندي بیدة یلوح وھو) روبیرت( الجنرال قالھا
 في سیفعل فیما قلیًال یفكر جلس ، لیذھب قلیل منذ العلماء تحول بخبر
 فقط ھو المصري الدكتور ذلك على یتوقف الوحید أملھ ، الكارثة تلك
 المصل ذلك انتاج یمكن وكیف ، ءالھؤ مع التعامل یتم كیف یعلم من

  ..  أخرى مرة تحولو من جینات وضبط اللعین

 یبحث ، شئ عن یبحث كمن أمامھ الموضوعة الشاشات إلى نظر
 االن معھ المتواجدین الضباط من فریقة وغیر غیره حي كائن عن

 التبغ من لفافة العسكریة بذلتھ جیب من أخرج ، القطاع ذلك داخل
 الغرفة یتأمل وقف ، مرتین محتویاتھا من سحب ، النیران بھا واشعل

  .. البنى باللون المختلط الداكن األخضر بلونھا بھا یجلس التي

 الباب ذلك غیر شبابیك الو منفذ اى على تحتوى ال الغرفھ كانت
 یوجد فقط ، المكان تنیر خافتھ وأضاءة الجدار یتوسط الذي الحدیدي

 الكثیر علیھا تستقر التى والمنضدة ، العرض شاشات من العدید بھا
 تداولت التى العالمیة الصحف من والعدید والتقاریر األوراق من

 اقترب ، ینفذھا أن ھم و فكرة بعقلھ دار اللحظات تلك في ، الكارثة
 الخارج في األصوات تلك أن إال ، لیخرج یفتحھ أن وكاد الباب من

  .. !!  حركة أي دون اوقفتھ و بالفزع أصابتھ

  !؟ الخارج في یحدث الذي ما -

  

***  
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 االزرار في یلعب جالس وھو) سید( على) بسیوني( الرئیس دخل
 على صفعھ ، بوجوده یشعر ال حتى ببطئ منھ اقترب ، أمامھ التى
 التصق ، أمامھ األزرار تحوى التى باللوحة یرتطم وجھھ جعلت قفاه
 من الرئیس أمسكة ، اللوحھ على التي األزرار من بعض جبھتھ فى
  .. قائًال) سید( یتحدث ویسارا یمینا بھ یلوح وھو قمیصھ یاقة

  

  یاریاسھ بحبك حتى دنا ، دى القیمة وقلة ، االید مد طاه كده لیھ -

  ...  صح الطیار االستاذ السید بقى -

 الطیارة فى جو بعمل ، باهللا اقسم ساسبینس شویة بعمل یاریس -
   متزھقش الركاب علشان ، یاكبیر

   یاراجل ال -

   امك وحیاة اه -

  !؟ نعم -

   امى وحیاة بقول -

  ؟ القاھرة ونوصل ایھ قد فاضل -

  ھبوط ونعمل دقایق ١٠ بالظبط بالظبط یاریس -
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 انحنى ، أخرى مرة ھندامھ من یعدل) سید( وترك الرئیس سكت
 رأسھ فوق ویضعھا األرض من الطائرة قائد قبعة یحضر لكي) سید(

 ، الرأس ومرفوع الظھر مفرود وھو یقف ، بأحكام فیھا ویكبسھا
 ویرحل ، ھیبتھ معھا ویسقط أرضا لیسقطھا القبعة بیدة الرئیس یخبط

...  

 ویتفھم) آالء( على لیطمئن فریقھ إلي أخرى مرة الرئیس خرج
 شك بال فھى فریقھ في منھا سیستفید وكیف ، معھم وجودھا سبب

 وذلك ، بعد فیما قدراتھا من سیستفید التي الرابحھ الكروت احد ستكون
  .. یسمع یكاد ال بصوت ھمس ،!  جن فھي الخاصة لطبیعتھا نظرًا

  

  ... علیھم خفیف كالمنا یجعل -

  

 سالحھا تشھر) سلمى( فالزومبیایھ ، یحدث رأه مما صعق لكنھ
) آالء( جسد على بجسدھا ملقاة) میرنا( و ،) آالء( وجھ في األبیض
 طریقة تشبھ بطریقة) سلمى( تحدثت ، فستانھا من تجردھا ان وتحاول
  .. المخدرات تجار تحدث

  

   نصیین أقسمك ما بدل الفستان یابت اقلعي -
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 في یصرخ وھو الخلف من) بسیونى( الرئیس صوت أتى
  ) ..سلمى(

   البت فى ایھ بتعملو انتو..  االتنین انتو یخربیتكو اهللا ایھ تقلع -

  .. الحسرة تملؤھا نظرة) میرنا( الى نظر

 حیوانھ یا  وانتى ، كویسھ علیكى بقولك حتى دنا) میرنا( یا ایھ -
 اى ، بنات الو رجالھ الو كده رحمھ مش انتى ایھ) سلمى( أسمك یالى

  ..  ایدك تحت تقع حاجھ

 الغستان ھاخد كنت انا ، باهللا أقسم غلط فھمت انت یاریاسة -
  ھرجعھولھا وبعدین لفھ منھا

 شذرا لھا ینظر وھو وجھھا على صفعھا ثم الرئیس منھا اقترب
 یتجھ ، أخرى مرة أحد بھ تؤذى ال كى األبیض سالحھھا منھا یأخر.. 

 ما یصیبھا ال حتى ببطئ) آالء( جسد على من تقوم ،) میرنا( نحو
 رأسھا وتخفض الھواء في یدھا ترفع ، قلیل منذ) سلمى( أصاب
  .. لألسفل

  

 وأن محصلش اعتبره ، بتاعتك الحتھ ، یاریس اسفین احنا -
   میتكررش حصل
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 وتخفي فستانھا من تعدل أن فى یساعدھا وھو) آالء( نحو اتجھ
 یتحرش ان وكاد عقلھ في الدم یتدفق وھو ، مفاتنھا من ظھر ما كل
  .. یساعدھا نأب فقط واكتفى ، یراقبھم الجمیع ان تذكر انھ إال ، بھا

 جن مش انتى وثم ، حصل اللى على) آالء( یا جدًا اسف انا -
  ؟ دى العفریتى والحركات كھربتیھم او ، لیھ مختفتیش

 صورتى في انا ما طول أستخدمھا مبقدرش كجنیھ قدراتي انا -
 معاك بقیت انا اللى السبب األھم دلوقتي ده الكالم مھم مش ، المادیة
  .. علشانھ

 كنت اللى عن ھسالك لسھ كنت فعًال ، أفكاري بتقري انتى -
   فیھ عاوزانى

 خالص احنا علشان دول الكلمتین تفھم وحاول كویس اسمعنى -
 ھیكون ھدفك ننزل ما اول ، مصر في ونكون دقایق ٥ من اقل فاضل
 یقدر اللى الوحید العالم ده ھو) حسن( لدكتور تروح بس واحد طریق
  ... اخترعكو اللى أصال ھو نھال ، یقتلكو

  ؟ منین عرفتى وانتى طب -

 واقدر جنیھ انا..  الصبح من ایھ بقول امال! .. ؟ عبیط انت -
  حاجھ اى اعرف

   ھاھاھاھا..  جنیھ نص الو جنیھ -

  تاني متقولھاش بس حلوة ھاھاھا -

  ؟ لیھ بتساعدینا انتى بس..  حاضر -
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 مالوش واحد یطلعلنا شویھ كل البشر جنس من زھقنا الصراحة -
 یعرف عاوز ، مثال یعنى مقززه حاجات مننا ویطلب یحضرنا لزمھ
 لو انا أساسًا معفنھ وھى الو بیخونھا جوزھا تعرف عاوزة ، امھا اسم

 اعموھولھا ، لغیرھا میبصش جوزھا عاوزة واحده ، ھخونھا راجل
  یعني مؤخذاال..  خوف منكو مفیش ھبل زومبي وانتو ، مثًال

   یھمك الو أبدا ال -

  

 سید كابتن..  علیكو سامو احم احم) سید( الكابتن حدیثھم قطع
 الو استاذ الو طیار الو اللو مقولتش!  یاریاسة كده فل ، یحییكم بس

 احنا یحسن ، االمان رباط اربطو كتیر رغى غیر من ، اھو حاجھ
 وكده الھبوط علشان كولكوز یحضر وحد..  ھبوط نعمل زمالو وصلنا

  .. دمك وخفة مرحك وعلى یابوالسید علیك اهللا ھاھاھاھا ،

  

  ..  الطائرة في من كل على الصمت ساد ، المذیاع غلقأ

  !!! الطائرة فى...  - الحقل صرصور صوت -

  

***  
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 بإلقاء وبدء األبیض اللوح ذلك أمام) حسن( دكتور وقف
 حسب) Zombie( الزومبي) .. عمرو( دكتور على محاضرة
 و افریقیا من اجزاء في المنتشرة) Voodoo( الفودو دیانة اعتقادات

 ھو و الحي المیت اسم علیھ نطلق ان یمكن ما ھو الكاریبي البحر
 سرقة تمت شخص ھو او،  الیھ الحیاة اعادة تمت ثم مات شخص
 تم و معینة) عشبیة( طبیة وصفات و خارقة قوى بواسطة روحھ
  .عمیاء طاعة سیده اطاعة على اجباره

 طریق عن الیھ الحیاة اعادة یمكن المیت فأن،  الفودو لعقیدة طبقا
 تحت المیت یبقى و،  االسود السحر استخدام بواسطة و الفودو كھنة

  . االرادة مسلوب یكون حیث للحیاة اعاده الذي سیده سیطرة

..  

  نقاش دون ماترید لك تنفذ بشریھ آلھ تصنع إنك معناة وده -

..  

  ، امریكیة باحثة) ھیوستن( كتبت..  ١٩٣٧ عام في

  

 معتقدات في اكثر التعمق من العلماء تمكن اذا،  الحقیقة في "
 بسریة المحاطة الطبیة االسرار بعض فسیجدون ھاییتي في الفودو
 عملیة في الرئیسي العامل ھي التي و مجھولة التزال التي و كبیرة
 كما بالطبع الخارقة القوى لیس و الزومبي الى الحیاة اعادة او تنشیط
  " .  الفودیین الدین رجال یدعي

..  
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 الى بالسفر) دیفز وید( الفلكلوري الباحث قام ١٩٨٢ عام ففي
 تحویل عملیة ان ادعى فقد،  ابحاثھ و لمشاھداتھ تبعا و،  ھاییتي

 الى یدفعان خاصین مسحوقین طریق عن تتم زومبي الى الشخص
 المسحوق،  الدم مجرى في جرح احداث طریق عن الضحیة جسم

 للضحیة یسبب و، ) coup de poudre( بالفرنسیة یسمى االول
 و) Tetrodotoxin( التیدرودوتاكسین طریق عن الموت تشبھ حالة
 الشلل یسبب سوف منھ جدا ضئیلة كمیة فأستعمال ممیت سم ھو

 الضحیة یفقد ال الوقت نفس في و ایام لعدة للضحیة بالموت الشبیھ
 قوي مخدر ھو و) Hallucinogens( ھو الثاني المسحوق و. وعیھ
 الذي ھو و المشاعر و كاألنفعاالت للضحیة العصبي النظام على یؤثر

 یبدو بحیث الزومبي شخصیة صیاغة او تكوین عملیة في یستعمل
  .  عمیاء طاعة سیده یطیع و ارادة ایة بدون

..  

 نكون نقدر دى بالطریقة اننا..  عندى تتكون الفكرة بدئت وھنا -
   زیرو عنده المشاعر ، حاجھ باى میحسش جیش

  ؟ للطریقة توصل فعًال قدرت انك) حسن( یادكتور قصدك -

  .. حاجھ كل وھتفھم اكمل استنى -

..  
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 لدعم المشاھدات و الدراسات من مجموعة بتقدیم) دیفز( قام قد و
 بھا وجد تحلیلھا عند و المساحیق من مجموعة بجمع قام و،  نظریتھ
 و،  استعمالھا عند بالموت شبیھة حالة تسبب التي الطبیة المواد بعض
 التفسیر انھا على) دیفز( نظریة یؤیدون ممن الناس من الكثیر ھناك

 من الكثیر ھناك و،  ینتقدونھا من ایضا ھناك لكن و للزومبي الوحید
 الیة تبقى ھذا رغم لكن الزومبي تناولت التي االخرى الدراسات

 دیانة ألن ذلك و للعلماء بالنسبة مجھولة زومبي الى الشخص تحویل
 التي و السریة النصوص و الطقوس من الكثیر على تحتوي الفودو
  . علیھا االطالع اجنبي لشخص جدا الصعب من یكون

  

) عمرو( دكتور بجانب الكرسي على إتكأ ذلك كل أنھى ان بعد
  .. أخرى مرة الحدیث في وبدء

  

 للعقاقیر ووصلت) دیفز( لیھ وصل اللى لكل وصلت فعًال انا -
 ناقصھا كان التجارب كل أن مشكلة في كان ولكن المظبوطھ والنسب

  ..  حاجة

  ؟ یادكتور ھى إیھ -

 بالعقار تحقنھ لما علشان حیھ وجینات خالیا ناقصھا كان -
 ومبقدرش بتتوقف كلھا اجھزتھ كانت ، علیھ الموت معالم وتظھر
   تانى ارجعھ

  ؟) حسن( یادكتور ایھ وعملت -
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 فترة وقعدت ، واستخدمتھا منى عینھ سحبت..  منى اخدتھا -
 بیاخدو انھم ، متوقعھ مكنتش اللى حصل بس..  بالفشل حسیت ما لحد

 وكل واالسماء التعامل وطرقة الوراثیة الصفات كل الجینات من كمان
  ! حاجھ

  !؟ مصریین دلوقتي الزومبیین كل ان قصدك -

 بینھم بقى انھ ، األكبر والمشكلة..  زومبي إیجیبشن كده بالظبط -
 یتحول ، الملوث الدم یلمس انھ مجرد بالعدوى بینتشر مرض اى زى

  .. لزومبي

  

 كالمجنون ویصرخ..  أمره من عجلة في) عمرو( دكتور وقف
..  

  

  .. جاتلى فكرة ممكن نصنع منھا المصل المضاد انا -

- .............  

  

******  
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  ) !!نھایة العالم ( السادس الفصل 
  

  ...  الجحیم بحق حدث ماذا -

 التي النافذة عبر ینظر وھو ، فزع في) روبیرت( الجنرال قالھا
 تخرج التي والدماء الباھتة الوجوة تلك ، للغرفة الحدیدي الباب تتوسط

 العسكري الزي یلبس من منھم ، أمامھم الممتدة وایدیھم أفواھھم من
 ما حدث لقد أجل ، بالدماء الملطخ األبیض الروب یلبس من ومنھم
 عقل تجمد ، العسكریة بالقاعدة من كل تحول لقد..  اآلن تتوقعھ

 نبضات ، یھدمھ من ینتظر كصنم وقف ، حركتھ وشلت) روبیرت(
  !! شك بال ھالك أنھ..  ؟ سیفعل ماذا ، تزداد قلبھ

***  
  .. ] الدولي القاھرة مطار[  

...  

) سید( و المراقبة ابراج بین محادثات عدة بعد الطائرة ھبطت
 بكافة أمن ھبوط یھبط ان یستطیع لكى األرض من لھ وتوجیھھم

 یطلب كما اإلحداثیات ویضبط التعلیمات یتبع دائمًا وكان ، الركاب
 ھذه في غریب ما شئ المطار عاملي احد حظال ذلك مع ، كطیار منھ

 أجانب دول"  اإلنتباه یعیره لم لكنة بذلك مدیره أخبر وقد الطائرة
 أھدافھم كل علیھم یلقى حتى فریقة) بسیونى( الرئیس رتب ،"  یابنى
 سكان من تبقى ما تحویل وھو األكبر مخططھم بتنفیذ یقوموا أن قبل
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 من یتخلصو ان یجب ذلك تنفیذ قبل لكن ، زومبیین إلى األرض
 إیقافھم على القادر الوحید فھو) آالء( اخبرتھم كما) حسن( الدكتور

  .. ویسأل حولة الواقفین عن بنظره یشیح لكنھ...  علیھم والقضاء

  ؟ فین) میرنا( و) آالء( و) سلمى( ھى -

  

 ذلك إلى) بسیونى( ینظر..  الطائرة في ما مكان إلى أحدھم أشار
  ! ھناك البقعھ تلك على سیطرتھ یفرض كضباب الكثیف الدخان

  

 لیجد ، ھناك یحدث ما لیرى البقعھ تلك من) بسیونى( أقترب
 تلك اصابعھا بین وتمسك االرض في القرفصاء تجلس) سلمى(

) آالء( من كال و ، بالمرة شرعیة غیر انھا الواضح من التي السیجارة
 ما بفض یقومون ثم ویغلقانھ بالدخان ملئ بكوب یمسكان) میرنا( و

  !! دخان من بھ كان

   غیرى من وكمان ، الطیاره في بتحششو ، الجزمھ دالیاو -

  .. وعتاب لوم نظرة) سلمى( لھ نظرت

 وھما فستك طلعت وكمان ، معایا كانت حتھ اخر دى یاریاسھ -
  دماغى في مأثرتش انا ، علیھا اتسطلو خفیفة دماغھم

 علشان) آالء( فوقیلى قومى ، مصفحھ دماغك مانتى طبعًا -
  ) ..حسن( لدكتور الطریق نعرف ھنحتاجھا
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  ) ..آالء( رد یفاجئھ

  

 فیا ومبیاثرش جن انا ، ده الجو نم وفككو فایقھ انا یاعم -
   ده البشر بتاع الحشیش

 يوھنعد ، ازاى) حسن( لدكتور ھنروح الفایقھ ست یا طیب -
   اإلنتباه لفت غیر من ازاى المطار من

 كامیرا وكام شرط كام على قبعھ كام ھجیبلكو انا یاسیدى بص -
  . وموتھ جنب على خده فیكو یشك واللى ، اجانب فیھا وتعملو كده

   تمام -

 على العسكریة التحیة القي ان بعد القیادة قمرة من) سید( خرج
 باب فتح ، مایرام على شئ وكل ھبوط بانھم واخبرة) بسیونى(

 تلو واحد السلم درجات ینزل واخذ منھا) بسیونى( وخرج الطائرة
 بان للبقیھ بیده اشار ، غدر لحظھ اى ینتظر وھو ترقب في االخر

 لیس حماالت ذو وبادى شورت تلبس وھى) سلمى( خرجت ، یخرجوا
 ال ضحكھ وجھھا على وترتسم ، شئ بھا تخفي ال فھى فائدة اى لھا

 بمالبسھا مازالت وھى) میرنا( مباشرًة خلفھا خرجت ،!  لھا مبرر
 مفاتنھا كل یظھر مازال الذي االحمر بفستانھا) آالء( وبعدھم ، العادیھ
 نظرات في مشیاتھا یراقب وھو مسرعًا خلفھا) سید( خرج ، المثیرة

  ... ! فعًال بھا یتحرش ان وكاد ، رسمى متحرش
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  .. منھا یقترب ان قبل ردھا من صعق انھ اللو

  

   شیفاك -

  یاخطر العفاریت یابو حبیبى -

  )سلمى( اندھلك ما بدل یاعسل اتلم -

  خالص..  دى المزاج قلة طب لیھ -

  

 مع الفریق قیادة) آالء( وتولت الطائرة خارج جمیعًا أصبحو
 العاملین قابلھم ، الطریق على ستدلھم التى ھى نھاال) بسیونى(

 كافة جھزت قد) آالء( كانت ، وصولھم إجراءات ینھو لكى بالمطار
 یالحظ أن دون المطار خارج أخیرًا وصلو..  شئ كل وانھت األوراق

 الصوت ذلك سمعو ، المطار من خروجھم بمجرد ، زومبین انھم احد
  )آالء( یدي بین یقفز بسیونى جعل الذي االجش

  

   بھوات یا تاكسي -

  

***  
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  ) حسن( دكتور انتباه جذب ان بعد حدیثھ) عمرو( دكتور تابع

 االنسان بنحقن اننا شرحت ماحضرتك زى الزومبي فكرة -
 تام شلل فى ویدخلھ جسمھ على السیطرة یفقد یخلیھ معین بعقار العادى

  .. الموت عراضال مشابھ واعراض

  مظبوط -

  ؟ نعالجھم الو ، علیھم نقضى محتاجین احنا دكتور یا طیب -

 نقضى یبقى مفیش لو بس..  تمام لعالجھم امكانیھ في لو واهللا -
 علشان دى الحاجات او للدم اثر اى فى میكونش ان بشرط ، علیھم

   العدوى

 عن ھیكون ده نعالجھم عاوزین اننا حالة فى یادكتور طیب -
 ماتت اللى الخالیا على نقضى بحیث جدیده وخالیا بعقار حقنھم طریق
 ف تنما ، كده فى ھیساعد اللى ھو ده والعقار الجدیده بالخالیا وتتبدل

   ، بالتجمید قتلھم یبقى عالجھم فى الفشل حالة

 ان قبل داخلھ وماحدث المعمل مشھد امامة مر اللحظة تلك في
 ، بالعدوى یصابون معاه یعملون كانو من كل یرى وھو ، یرحل
  .. شرودة من یخرجھ) عمرو( دكتور صوت

   ده حصل اللى ننقذ زمال ، دلوقتي من شغل نبدء یادكتور زمال -

 دكتور مساعدة فى وبدء ، باإلیجاب) حسن( دكتور لھ أشار
  المرعب الكابوس ذاك من ینتھو حتى) عمرو(

***  
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 ماذا یدرى ال تائھ وھو ، الحدیدى الباب عن) روبیرت( بتعدأ
 الحائط على ظھره وضع ، الخارج في المتحولین كل وسط یفعل

 الھروب على یساعده ما عن فیھا یجلس التى الغرفة في بعینھ وبحث
 عین ذات خرطوش بندقیھ..  ضالتھ وجد وأخیرًا ، الجحیم ذلك من

 ، الجوار في خشبى صندوق داخل الطلقات من وشریط واحدة
 وأمن األخر ھو أخذة ، المنضدة على اللون فضى ملي ٩ ومسدس

 أخیرًا وقرر العدوى من نفسھ یقى حتى ، وخوذتھ وقفذاتھ بیادتھ على
 ینتظر یقف ان من بدًال یحاول وھو فلیمت ، المعركة تلك خوض
  .. مصیره

 فتح ، بالبندقیھ یمسك وھو وترقب حذر في الباب من أقترب
 الدماء تلك ، رأى ما ھول من فزع ما سریعًا لكنھ خرج بھدوء الباب

 الملقاة الجثھ تلك جسد من یأكلون الذین االوغاد ءالھؤ مكان كل في
 رؤوسھم نحو البندقیھ ووجھ طلقات بضع اخرج ، األرض على

 الطلقات فوارغ وتسقط ، األرض على منھا ماتبقى وتناثرت وفجرھا
 لحالھ) روبرت( الجنرال وصل ، نشاھدھا التى االكشن كأفالم بجانبة

..  یواجھھ من كل رأس یفجر فأخذ ، جنونیھ بھستریا أصابتھ الھلع من
..  ضالتھ ویقصد اللعین المكان ذاك من الخروج ھو الوحید ھدفة

 لم طلقاتھ كل فرغت ، الكارثھ لتلك حل على لیحصل) حسن( دكتور
 من مسدسة فأخرج ، نحوة یقترب منھم الكثیر..  فائدة لبنقدیتھ یعد

 قبل الغرفة من جمعھ الذى بالرصاص المملؤة الخزن تلك كل وسط
 ھذا رأس یفجر الجھات كل في الطلقات من العدید اطلق ، رحیلھ
 وبیادتھ خوذتھ لطخت مكان كل في الدماء تناثرت..  ھذا ید ویقطع
 جمیعًا منھم أنتھى ، الجحیم ھذا من ترحم لم العسكریة بذلتھ وحتى
 الزومبین احد بھ لیمسك ، االشالء تلك كل وسط المكان الھدوء وعم
   ، الخلف من
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 بمؤخرة لكمھ لھ وسدد سریعا منھ افلت ولكنھ) روبرت( فزع
 فقضى طلقات بضع علیھ اطلق ثم أرضا وأسقطھ بقدمة وركلھ مسدسھ

  .. وجھھ فى یصرخ وھو علیھ

- Son of Bitch  

 ، العرق من انھار یتصبب ووجھھ منھك وھو السطح إلي وصل
 التى الحربیھ طائرتھ انھا...  الطائرة تلك ، لضالتھ وصل حتى

 ، حدث بما المصریھ للقیادات ارسل ان بعد مصر إلي بھا سیسافر
  .... بھا التحلیق فى وبدء محركھا وادار الطائرة ركب

***  
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   خواجھ یا تاكسي -

  

  .. منخفض بصوت الیھ وتحدث) بسیونى( لھ نظر

 ھناك فستان بسھال اللى االموره اخلى ما بدل یاحبیبى امشى -
  .. تاكلك دى

   یاعم سالم ، مصریین انتو ده ایھ -

  

 الى سیصلون كیف منھا یعرف حتى) آالء( نحو) بسیونى( ذھب
  ) ..حسن( دكتور

 فاضي یكون لمكان مانوصل لحد یاریس شویھ ھنمشى احنا -
  .. عنده لحد توصلنا عربیات وھجیبلكو شویھ

   مدلعانا یا یاعفریتھ بقى ایوا -

   جنیھ ماقولنا) بسیونى( یا بس ایھ وزفت ایھ عفریتة -

 كوفتھ ماعملك بدل یاستى علینا متتنتطیش) آالء( یاست طیب -
  باهللا اقسم ھنا

  ؟ یاریس حاجھ بتقول -

  ... الناس یاست ابدا -
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  .. تسمعھ ال حتى بداخلھ ھمس

 عملت كنت ودم لحم ادمھ بنى كنتى لو انتى ، اھللك عمیتشین -
   السورى مازن ابو على وشحنتك ، شورما

   سمعتك -

  !! ده السادسھ الحاسة فیلم شغل ف وبعدین..  احم -

  

 لكى ھادئ مكان عن للبحث طریقھم في وتحركو) آالء( ضحكت
 تبعھا ،) حسن( دكتور الي ستنقلھم التى بالسیارات) آالء( تاتي

) سلمى( ، خیالھا تنتظر كمھرة امامھ تتمایل وھى یراقبھا) بسیونى(
 الزومبي فشرف منھا حذرة یتخذ وھو) سید( بالمدعو تتحرش خلفھم

 بقیة مع تمشى) میرنا( و..  واحده مرة اال یشتعل ال الكبریت عود مثل
 نزولھم قبل الطائرة فى شربوة ما اثر من حولھا بما تدري ال الفریق

..  
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 البشرة سمراء جھھ كل من منتفخھ سیدة) بسیونى( من أقتربت
 علیھا تحمل بیضاء سیارة نحو تجذبھ وأخذت ، أبیض بلطو تلبس
 أسعاف علیھا وكتب عالیھ أصواتًا وتصدر تضى وسرینھ احمر خطى

  ... العینى القصر

 المستشفى فى كتیر اطفال فى ، استاذ یا بالدم اتبرع تعالى -
   دم نقطھ محتاجین

  عاوز مش شكرًا ال -

   كفر وكورة ساعھ وخد تعالى طب -

  ھینفع مش یاسیتى -

   جنیھ عشھ وخد تعالى بص طب..  بس لیھ ھینفع مش -

   زومبي انا یاسیتى -

  !!  زومبي -

   اه -

   میضرش برضو تعال ومالھ طب -

   ملوث ودمى زومبي انا یاولیة ایھ مایضرش -

   وھظبط تعالى..  راضیھ انا یاسیدى ومالو -

 االبیض سالحھا اخرجت وقد الحدیث في) سلمى( تدخلت
  .. الشمطاء السیدة تلك وجھ في واشھرتھ

   دى امك غتاتة ایھ ، عاوز مش ماقلك یاولیھ ایھ جرا -
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 السیارة بجانب مقعدھا الى أخرى مرة وترجع) بسیونى( تترك
 علیھا اضاعت لقد ، الغضب تملؤھا نظرة) سلمى( إلي تنظر وھى

  ) ..سلمى( كتف على یربت وھو یده) بسیونى( یدلك ، جیدة دم صفقة

 كانت دى المفكوكھ بنت ، یاعسل سلومتى یا علیكى عفارم -
   ایدى ھتخلع

  یاشقیق تربیتك احنا ، ریاسة یا الخدمھ فى -

  مجرمھ بكلم باهللا اقسم -

  ؟ یاریس حاجھ بتقول -

  حبیبتى یا ابدا -

 ثم) آالء( أوقفتھم..  ما نوعًا المارة من خالى مكان إلى وصلو
 سیارات ٣ معھا وظھر ظھرت ثم ، الوقت من لبرھھ  اختفت

 أكثر بمالبس مالبسھا غیرت قد وھى ، فامیھ بزجاج سوداء مرسیدس
 أبیض بادى ارتدت فقد ، الجمال مبھرة لمسة علیھا واضفت إثارة

 شكل على األسود وشعرھا أحمر لیجن بنطلون مع باألحمر منقوش
 من األولى السیارة وكانت سیارة مجموعھ كل ركب ، حصان ذیل

 الباقیتین السیارتین على أنفسھم قسمو والبقیة ، وبسیونى) االء( نصیب
..  
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 تقود وھى) آالء( الي ینظر وھو ، جلستھ في) بسیونى( اعتدل
  .. السیارة

  .. مھم سؤال اسئلك عاوز انا -

  ... أسأل -

  !؟ عادى الزومبي من یتجوزو الجن ینفع ھو -

-  ..........  

***  
 في) عمرو( ودكتور) حسن( دكتور تالمحاو كل فشلت أن بعد

 یجدوا ان ویحاولون یستریحو االرض على جلسو ، المصل ذلك إیجاد
 وشرب بجانبھ المتواجده المیاة زجاجة) حسن( فتح ، أخرى طریقة

) عمرو( إلي نظر ، رأسھ على محتویاتھا أفرغ ثم الماء بعض منھا
 قد فیھ من كل وكأن الصمت علیھ عم مكان في واعتذار یأس نظرة

  ... ! حتفھم لقو

***  
 لكي فیھا الھبوط یمكنھ نقطھ أقرب في) روبیرت( طائرة وصلت

 فقط رأسھ في یدور وكان) حسن( المسمى الوغد ذلك إلي یصل
 انھ إما ، االمر وینتھى المصل االبلة ذلك یجد ان اما..  قرارین
 فخذه في المعلق المسدس بذلك رأسة ویفجر المصل صنع في سیفشل
  ... ! الیمنى

***  
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 توقفو ،) حسن( منزل إلي الفریق یقودھا التى السیارات وصلت
  !! الوزراء احد تشریفة او ، للسیارات كعرض بعضھم خلف جمیعًا

 وھو"  موشن سلو"  البطیئة بالحركة) بسیونى( السیارة من خرج
 من كال تتبعھ ثم ، عریق سینمائى عرض في السوداء نظارتة یخلع

 العملیات زي یشبھ الذي االسود زیھم في) سید( و) میرنا( و) سلمى(
) آالء( خرجت..  الفریق باقي الخروج في وتبعھم األمریكیة الخاصة

 وضع ، األیسر بذلتة جیب ناحیة) بسیونى( الى تشیر وھى السیارة من
  ... طویلھ معدنیة ماسورة بھ معدنى شئ لیجد علیھ یده

  !! مسدس -

 نظرة لھا نظر ، إیجاب في رأسھا فھزت..  تعجب في قالھا
 االشارة لھم واعطى لفریقھ اخرى نظرة اعطى ثم ، واعجاب انبھار

 ،) بسیونى( یتقدمھم وكان جمیعًا المنزل دخلو ، جمیعًا یتبعوه بان
 نظرو ، خلفھم السلم على ضجھ صوت سمعو أن اال الدرج صعدو
 لھم نظر ، الدرج على من وقع قد) سید( لیجدو االسفل في جمیعًا
  ... أبتسم ثم بلھاء نظرة

 موصلھاش عیب وقلت نازلھ قطھ لقیت اصل جماعھ یا معلش -
   تحت لحد

 منھا ینتھو ان بدال مھمة فھناك األبلھ لذلك اھتمام اى یعیرو لم
 وجدوه) حسن( شقة باب عند وصلو..  األكبر مخططھم یكملو لكى

 انھا ، ھناك الفتحھ تلك الى) آالء( اشارات ، إلیھا فدخلو مفتوح
  .... األسفل في وھو معملھ الى المؤدي المدخل

***  
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 إلي وینظر) حسن( دكتور منزل إلي) روبیرت( الجنرال وصل
 ویخرج المنزل یدخل ، تعجب نظرة المنزل امام الواقفة السیارات

 الدرج ویصعد ، تأھب حركة في بیده لیمسكة قدمھ جانب من مسدسة
  ... بطیئة بخطى

***  
 نظر ، االعلى في الشقھ داخل حركة صوت) حسن( دكتور سمع

 ینظر مكانھ في ووقف تركھ..  نومة في غارق وجده) عمرو( لدكتور
 یجد حتى حولھ ونظر ارتبك ، الیھ یھبطو من وجد المعمل درج الى
 نزل ما سریعًا لكنة ، السارقین ءالھؤ من بھ نفسھ عن یدافع ما
 رائ ما ھول من سقط ، عینھ الي ونظر فریقھ باقى وخلفة) بسیونى(
  !! الزومبي انھم ،

....  

 نحو وصوبة مسدسھ) بسیونى( اخرج وقد ، مكانھ من یتحرك لم
 فزع في محجرھما من) حسن( دكتور عینا خرجت) حسن( صدر
 التحرك في أصبعھ بدء وقد) بسیونى( لھ نظر ، التام بالشلل اصابة

 صدیقھ یفدي ان وكاد اللحظة تلك في) عمرو( أفاق ، الذناد ذلك على
 أطلق وقد الفعل رد في أسرع كان) بسیونى( ولكن الرصاصھ من

) عمرو( یجرى ، االمر وینتھى) حسن( قلب داخل لتسكن ، رصاصتھ
 ھستیریھ بطریقة والخلف لالمام ویدفعھ یھزه وھو) حسن( جسد على

.  

  ) حسن( دكتور) .. حسن( دكتور) .. حسن( دكتور..  اصححى -
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 لیجد ، الغرفھ في البیضاء االضائة تعیقھ ، ببطئ عیناه فتح
 دكتورة خلفھ وتقف ، األبیض البلطو یرتدى وھو) عمرو( دكتور

 وجھھم على ویرتسم) سید( ودكتور) میرنا( دكتور وبجانبھا) االء(
  ..  الترقب عالمات

  ؟ فین انا -

 مكان قلبھ على یده ویضع جسده یحرك وھو) حسن( قالھا
 اللحظھ تلك في المعمل تدخل) .. بسیونى( علیھ اطلقھا التى الرصاصھ

  ) ..حسن( نحو تتجھ وھى) سلمى( دكتورة..  احد یجیبھ ان قبل

  

 اخد علشان عاوزنى حضرتك ان بلغونى ، یادكتور ایوة -
  !! .. )روبیرت( لجنرالا تعرضھ علىعاوز  حضرتك اللى المشروع

 لذلك مكتبھ إلى نظر فقط ، على ما قالتھ یعقب ولم لھا ینظر لم
  ..  العریض االسود بالخط یتوسطھ الذى المتواجد على مكتبھ الملف

 "Egyptian Zombie Project  .. "  

  

  

  

  

  



٩٤ 
 

 ویذھب ویتركھم الملف أخذ ، شفتاه بطرف خفیفھ ابتسامة بستمأ
  ... الكرسى على الجالس الرجل ذلك إلي المعمل خارج

  

 لو..  تانى المعمل ف عندى جوة اشوفك اوعى) بسیونى( عم -
  .. ھشقك جوه شوفتك

- ........  

 األخرى تلو ورقة الملف اوراق یقطع وھو طریقھ في وذھب
  . یضحك وھو الھواء في لتتطایر ویلقیھا

  

  

  متَت

  

  

  

    



٩٥ 
 

  ] مكُ صن شيطان [
نومھ بعد أن یعتدل في جلستھ كسیارة نصف نقل تغیر یصحو من 

جلس على طرف السریر وسط كل تلك الفوضى  ،بتثاقل  من وضعھا
یقع نظره على تلك ل  بعینین ناعستیننظر حولھ ، تمأل الغرفة  يالت

الحائط الممتلئ بالشقوق  وجھ الساعة الصامتة دون حركة على
ثم یعدل ، على سریره  من ینھضمسح عینیھ بظھر یده و، والغبار 

معركة البحث عن  يیبدأ ف و، المھترئة بجامتھ یاقة و من ھندامھ 
ھنا و ھناك بحث ، منشفة وسط كل تلك النفایات الغیر آدمیة بالمرة 

وسط كل تلك المالبس واألشیاء الملقاة على األرض وفي جانب 
ي الت سریره وعلى تلك االریكة ھناك لیجد أحد جواربھ التي تعفنت

، أكاد أؤكد لك أنھا ممتلئة بالغازات السامة الممیتة المحرمة دولیًا 
نظر إلیھ في اندھاش كمن وجد فأر ثم یلقیھ على األرض مرة آخرى 

نھا حقًا جد تلك المنشفة أو ھكذا یسمیھا ألووآخیرًا ، في عدم اكتراث 
ذھب فى طریقة إلى الحمام ، ال تمت بأي صلة إلى فصیلة المناشف 

  .إلى العمل ل وجھھ استعدادًا للخروج لیغس
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قف أمام المرآة و ،الحمام  إلى دخلو ضغط على زر اإلنارة 
 ما لكن سریعًا، !! ینظر إلیھا وكأنھ یتفحص تفاصیل وجھھ ألول مرة 

ُیغَلق باب الحمام بشدة لیحدث صوت عالٍي نتیجة ارتطام الباب 
ینطفئ  ثم!  اختفىنظر بسرعة تجاه المرآة لیجد انعكاسھ قد ، بالحائط 
بدخان قاتم اللون یمتلئ الحمام ، ینتھي األمر بالصمت التام  النور و

خرج من بین الدخان ومیض ساطع تكاد العین ُتعمى منھ ! كلون الدم 
. 

تام یحل على المكان حتى كسر ذلك الصمت صوت  صمٌت
  )أحمد(إنھ ... صیاح شخٌص غاضب 

  زفت  وبعدین في حركاتك دي یا -

  رد علیھ صوت یشبھ الھمس

 ریس ازیك یا، صباح الفل على سید الكل  -

   یملئھ النعاس بصوٍت یائس ) أحمد(رد 

 صباح الزفت علیك یاعم  -
  كبیر قافش لیھ على الصبح ؟ مالك بس یا -
في  / أنا عاوز زمتك، نا مش فاھم أنت شیطان ازاى بس أ -

 !سید الكل ؟ قافش و كبیر و شیطان یقول یا
 بھزر معاك وبتكلم بلغتكو  يیعني أنا غلطان یعني إن -
إیھ لزمة الشویتین دول یعني  و، عم متتزفتش تھزر معایا  یا -

ظلمة ي النور وشغل دخان ول ترزع باب الحمام بعد ما أدخل وتقفل، 
  يوالحركات د و نور
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عمل الشو ده قبل ما أما أنت عارف یا أبوحمید أنا بحب  -
ثم خد ، لك  ُسمعتي بین الشیاطین تبوظ لو معملتش كده یاعم  أطلع

قولي ھنا عملت إیھ فى الخطة اللي قولتلي إنك ھتفكر فیھا الیومین 
 اللى جایین دول ؟

 ! خطة إیھ ؟ -
متجننیش مش احنا اتفقنا آخر أحمد ، لیلتك سودة مھببة ببالك  -

علشان تجھز خطة تفكر لك مھلة  إني ھسیب، لك فیھا  مرة ظھرت
نسیطر بھا على المصریین وقولنا ھنبدأ أول حاجة نجرب في العمارة 
بتاعتك وبعدین نوسع النشاط ونسیطر على المحافظة وبعد كده نسیطر 

 على الدولة كلھا 
 

 ثم رأسھ بیده كمن فقد الذاكرة لوھلة من الزمن) أحمد( ضرب
 :یجیب على الشیطان 

عم تتعوض وكمان  تتعوض یا، شیكو  أخ تصدق نسیت یا -
 ....احنا ممكن نعـ

وتزید درجة الحرارة ، تحول لون الحمام كامًال للون األحمر 
دعني أصف لك ما یراه ، !! المرآة  علىلیظھر انعكاس تلك الصورة 

  ) ..دأحم(

تلك الصورة الغریبة الشكل لشخص ) أحمد(ظھر من المرآة أمام 
لونھ أحمر مع بعض المناطق ، أنفھ طویل ، یشبھھ نوعًا ما ولكن 

یحتل رأسھ تلك القرون القصیرة التي تشبة قرون ، السوداء فى وجھھ 
، عیناه تشبھ عیون القطط ولكنھا أكبر كثیرًا وبارزة للخارج ، الماعز 

شتعال نار ال أعلم ان یخرج منھا ما یشبھ الدخان الناتج عن كا ھأنف
  ..فى المرآة ) أحمد(ولكن ھذا ما رأه ، مصدرھا صراحًة 
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 ي ذلكوبدأ یركز ف، للمرآة والتعجب یغزو مالمحھ ) أحمد(نظر 
  ..یتحدث متسائًال ثم المتواجد أمامھ  االنعكاس

ا ھم، أنت وشك خاسس لیھ كده ، إیھ ده یا شیطان ده  -
  مبیأكلوكش عندكم فى العشیرة تحت وال إیھ 

 يإنجز ھنسیطر على العمارة ازا، وبعدین فى خفة دمك دي  -
  أنا مش فاضي أنا ورایا مسؤولیات برضو ، بني ا یا

فكك مني النھاردة ، طب دلوقتي أنا ورایا شغل یا عسل  -
 ونسطر وقت تاني 

 !!أنت واقف فى الفصل ، إیھ نسطر .. نـ  -
لي على الكلمة كده  أنا مش عارف أنت واقف،  عم نسیطر یا -

 نا حتى بحبك یاعم أنتأ د، لیھ 
أنا وسوست لمرات المدیر بتاعك ، طیب بخصوص شغلك  -

نھا إخالص قررت  يالسكرتیرة وھ) سامیة(وعرفتھا إنھ بیخونھا مع 
 ھتقتلھ النھاردة 

 أدوار  ٦سیدى العمارة كلھا  طیب بص یا، مممممم  -
 جبت إیھ جدید حضرتك ، راجل  ال یا -
یاعم استنى علیا وسیبني أكمل كالمي ومتقطعش حبل  -

في الدور السادس مش ھتعرف تاخد معاھا  يالل) فیفي(أوًال ، أفكاري 
حق وال باطل ألنھا رقاصة وأنت عارف كده كویس ومش الزم 

لھا بھ آخر  أنت وسوست يأفكرك َغلبتك إزاي وعملت أكتر من الل
الدور الخامس وده قاعد  يف يًا وده األھم عم عصام اللثانی، مرة 

لھ وخلیھ  لوحده ومعفن وكائن كده رخم في نفسھ بص ده روح وسوس
 ....ینتحر وتبقى عملت خیر في العمارة كلھا و 
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.. أنا شیطان ، أنا شیطان ، أنا شیطان ، بنى ا خیر إیھ یا -
ى اللى بتاعت ریھام سعید ھ، أنا مش بتاع خیر .. بص قولھا ورایا 

 ...خیر 
ندخل على الدور الرابع و ده اللى فیھ ، خالص یاعم متزقش  -
لھا  ألنك لو عملت، وجوزھا ودي أنا أخاف علیك منھا ) منى(الحجة 

حنا اوأنا ف الدور الثالث و، حاجھ ھتقرأ علیك وھتحرقك وأنت واقف 
) عدیلة(فیھ الست  ةوالتاني ده ساكن، حاجھ  ليصحاب ومش ھتعم

 يحتمال تخلیك ترھن األرض اللالھا صدقني  دي صدقني لو ظھرتو
 ، أنتو قاعدین فیھا فى العالم السفلي تحت وتبقي على الحدیدة 

- ........... 
) حسین(والدور األول أنت جربتھ قبل كده وشوفت عیال عم  -

وراحوا جایبین حبل وربطوك وندھوا ‘ ةلما ركبوك وافتكروك معز
فیلم شمس  يالعیال ف انھم الزم یحلبوك ویقلدوإ ابقیة صحابھم وحلفو

 .......الزناتي و 

ثم تعود اإلضاءة مرًة ، ُیصدر الباب صریرًا نتیجًة لفتحھ قلیًال 
ویختفي كل شيء كأن شیئًا ، وینقشع الدخان نھائیًا ، آخرى كما كانت 

 لم یكن 

طب رد علیا طمني ... یا شو ؟ .. یا شیكو ؟ .. شیطان ؟  -
 ... !طب روحت فین ! .. كویس ؟علیك أنت 

  ...كتراث لیغسل وجھھ ویخرج اصنبور المیاه دون ) أحمد(َیفتح 

  متَت
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 )٢ (  

  .. أدب الرعب
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 ] بــــــارانـــــويـــــــا [
  مقدمة

أفاق من غیبوبتھ تلك وھو یحاول أن یستشعر الموجودات من 
 يفي كرسي خشبلكنھ فوجئ بقیوده التى حول یدیھ وقدمھ ، حولھ 

سلك  قیود من كانتفلكنھا لیست بالقیود العادیھ ، مثبت في األرض 
، وربط في ذلك الكرسي  یدیھ وھى خلف ظھره نحاسى قد أخترق جلد

وبعض من تلك الخیوط تخترق جانبیھ وربطت أیضًا في نفس الكرسي 
وأیضا تم تمریر تلك السلوك بین لحم فخذیھ و جلد قدمیھ وأخرج ، 

كانت كل نقطھ في جسده ،  منھ كي یربط في الكرسي الخشبي بإحكام
یحدث  وال یعلم ما الذيوبعض الدماء قد تجلط على یدیھ  ف الدماءزتن

كانت الرؤیة بالنسبة لھ شبھ الضبابیة التى ال ، ومن فعل فیھ ھذا 
لكنھ حاول ، یستطیع من خاللھا أن یستوعب أو یرى ما الذي یحیط بھ 

  .. جاھدًا أن یرى أى شئ 

.. وھو یحاول أن یرى أین ھو ، حرك عیناه في أرھاق وتعب 
أن یرفع حاول ، ومن صاحب ذلك الظل المتدلي على االرض أمامھ 

أطلقت منھ صرخھ ُتصم لھا األذان من ، رأسھ أكثر لكى یرى المزید 
فقد تم وخزھما ھما ، ھول االلم الذى شعر بھ من مؤخرة رأسھ وأذنیھ 

ھ في أسفل مقعد الكرسي حتى ال یستطیع أن أیضًا بذلك السلك وربط
ھدء من فزعھ وأسقطت منھ دمعھ لم یستطع أن یسیطر ، یرفع رأسھ 

تحرك ذلك الجسد وأقترب منھ أكثر لیراه بوضوح ، من األلم علیھا 
أتسعت عیناه من الفزع والمفاجأه وتحدث بصوت ھامس تكاد .. تام 

  ..تسمعھ 

   .. !!لیھ  -
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  )الفصل االول(

  .. !! "ِمن الحب مـا َقتل " 
ج مفاتیحھ في باب الشقھ لینفتح ویدخل الأل بعد أن عاد من عملة

ھا وألقى بسلسلة مفاتیحھ على السفره التى ، فتح أنوار إلیھا في ھدوء
، أخذ یبحث عنھا في غرفة االطفال ، ثم المطبخ ،  أمامھ مباشرًة

، دخل علیھا  ھجیبلم ُت لكنھا ،) سارة( یكاد ُیسمع بصوت حنون اداھان
غرفة النوم ، وجدھا غارقة في نومھا ، مالك أنزل من السماء لیتجسد 

بجسدھا شبھ العاري المتسلقي على ذلك ،  نائمةفي ھیئة بشر وھي 
، أقترب منھا  السریر ذي االغطیة الحمراء وتلك األضاءة الخافتھ

نظر إلیھا أكثر ، نظر الیھا نظرة تملؤھا الحب والحنان والغیرة وھو ی
في نفس الوقت ، لكن لیس من شخص ما ولكنھ كان ینظر الي تلك 

ق شئ یشعر بدفئ حضنھا غیره ، یطیال الوسادة التي تحتضنھا ، فھو 
نحنى على رأسھا وقبلھا قبلة إیوقظھا ، ال تقدم نحوھا في بطئ حتى 
یزعجھا ، ثم صعد بجانبھا ، سحب ال خفیفھ بطرف شفاھھ كى 

حتضنتھ وھى أحتضنھا وأالوسادة ببطئ شدید ، تقلبت فى نومتھا ، 
بین خصالت  ھصابعأالزالت نائمة ، وضع یدة على رأسھا ، مرر 

شعرھا الناعمة في حب وفرحة تملئ وجھھ ، وصل الى رقبتھا فلم 
..  علیھایستطع أن یقاوم سحر تلك الحوریة التي بین یدیھ فقبلھا 

ستیقظ ھو على أصوت حركتھا جعلھ یشعر بمن حولة مرة أخري ، 
صوتھا الذي یشبة الكمان حین تتألق بین یدى عازف مخضرم ، 

  حضنھ لصغیرة ولم تتحرك مننیھا بیدھا اتكلمت وھى تفرك عی

   انت جیت یاحبیبي -

تحدث إلیھا بصوت ھادئ ، أبتسم إلیھا وھي مازلت بین أحضانھ 
..  

  .. أیوه یاروح حبیبك  -
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  ..لبرھھ من الوقت ، بقى كالھما على ذلك الوضع ولم یتحركا 

لرفیقة حیاتھ ) أحمد(أكاد أكون عاجزًا عن وصف مدى حب 
 ، للھندسة واألنشاءات) سعید(في مكتب أستاذ  منذ أن عمال معًا) سارة(

وعلى الرغم من أنھم خریجى كلیھ  ،سویًا  بدایة حیاتھم العملیھ فكانت
لتقي أحدھم باألخر الدفعة إال أنھم لم ی ذاتھندسة جامعة القاھره ومن 
بالنسبة لھ ھى كل أھلھ بعد ) سارة(فكانت ، إال عن طریق ذلك المكتب 

أخذا قرار زواجھم بعد قصھ حب ، بعدھا والدتھ أن توفى والده ومن 
عمل مھم أیا كان فى المكتب أو في  كان معھم في عایشھا كل من

فقد كانوا كمن ، الخارج وھم یشرفون على أحدى المشروعات بأنفسھم 
  ..   األخر لقو لبعضھم وخلق كًال منھم لیكمل ُخ

دللھا فكم ھى تعشق أن ی، وھو مازال یحتضنھا ) أحمد(أبتسم 
  ..نظرت لھ وتحدث إلیھ بدالل قائلھ ، كصغیرتھ التي لم تأتي بعد 

  ھنفضل كده كتیر.. وبعدین یعنى یا أستاذ  -

  ..ویرد علیھا ، حاجباه في مرح ) أحمد(عقد 

  انا حاسس ان في مانع ؟ -

  ... !مین بس اللى قال ان في مانع ! .. مین ؟ أیھ ؟ -

  !!سمعتك بتقولي كده  يمش عارف حاسس أن -

  .. والنیعمھ منا  -
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، وھو یدیر وجھھ ناحیة الدوالب وھو یغیر مالبسھ ) أحمد(وقف 
) ساره(أخذ یخلع ازرار قمیصھ ثم ألقاه على السریر وھو یتحدث إلى 

..  

حبیبتى مش عاماللى أكل علشان انا میت من .. طیب إیھ بقى  -
  ..الجوع 

لكنھا قامت بھدوء وھي ) أحمد(لكالم أى اھتمام ) ساره(لم ُتعیر 
 تتغیر، !! تمسك بقمیصھ وتضعھ على أنفھا دون أن یلحظ ذلك 

بعدھا مالمح وجھھا وھى تضع القمیص كما كان من قبل حتى ال 
  :وتجیبھ بصوت ھادئ .. ما فعلتھ االن ) أحمد(یلحظ 

  حاضر ھحضرلك الغدا حاًال یاحبیبى  -

ثم غادرت الغرفھ ،  رقھفي  لفالخثم أقتربت منھ وأحتضنتھ من 
  ..وھو یكمل تغیر مالبسھ ، وذھبت للمطبخ 

  

***  
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فتحدث ، !! المطبخ وتكاد ُتجن من ذلك الخائن  ) سارة(دخلت 
أجل الخائن فتلك ھي المرة الثالثة التى تجد فیھا زوجتھ .. نفسھا 

وتفوح رأحتھ أیضًا من جسده ، معطر من النوع األنثوي على قمیصھ 
منذ تلك المره التي وجدت على ھاتفھ المحمول ھذه الصور التى ، ! 

، ! صدیقتھا ) سوزي(ین تلك العاھرة الحمقاء تجمع بین زوجھا وب
، لماذا یتخلى عن حب كل تلك السنین بھذه السھولھ ، فلما فعل ھذا 

ھل السبب أني خضعت ، لماذا یتخلى عنى ویفكر بأمرآة غیري 
لرغباتھ وتركت العمل وأجلس في المنزل بعد أن رزقنا بذلك المولود 

  !لماذا ؟.. شكلى شيء ما ؟ لماذا في ھل تغیر ، ! ؟

الحال لم تتحرك من مكانھا وھي شاردة  ذلكعلى ) سارة(ظلت 
د تسقط من عینھا أحدى الدمعات الحارقھ التى أستطاعت كاالذھن وت

سمعت صوت خطوات ،  الجافھأن تھرب من خلف أسوار جفونھا 
فمسحت سریعًا عینھا بكلتا یدیھا قبل أن ، أتیھ من الخارج ) أحمد(

أفتعلت أنھا منھكھ في تحضیر ، رقة على حبھما یراھا وھى تبكى ح
  ..الغداء ولم تعره أى انتباه 

على كرسي الصالون في الخارج یتابع ما تفعلھ ) أحمد(جلس 
ال یدرى لما كل تلك .. وھو ینظر لھا في أسى ، في المطبخ ) سارة(

ھل بدء ، لما تغیرت حبیبة عمره وزوجتھ معھ ھكذا ، التغیرات 
أم أن وجودھا في المنزل نھارًا یؤثر علي .. ؟ یضایقھا عملھ 

لم أعد افھم ما الذى .. أعصابھا بعد أن تعودت على العمل معى ؟ 
  ..یحدث 
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بسمعھا ) سارة(ألتفتت ، ) أحمد(رن جرس الھاتف الخاص بـ 
أخذ الھاتف ویدخل إلى غرفة ) أحمد(لكن ، لكى تعرف من المتصل 

وذھبت خلفھ في حذر وھدوء حتى ال ما بیدھا ) سارة(تركت ، نومھم 
  ..یشعر بوجودھا 

.. الزم دلوقتى ؟ .. وانتى كمان واهللا .. ى تایوة یاحبیب.. الو  -
  باى .. طیب أنا ھتصرف 

 لقى بحممھاكبراكین من نار ت) سارة(وقعت تلك الكلمات على 
عادت مسرعھ إلى المطبخ ، لتحرق ما تبقى من مشاعرھا  داخل قلبھا
  ..حظ أنھا كانت تراقبھ حتى ال یال

  

بعد أن بدل مالبسھ مرة ، ذھب إلیھا وھو في عجلة من أمره 
أحتضنھا وھو یعتذر لھا عن  أنھ قد أضطر أن یرحل االن ، أخرى 

فقد أتصلو بھ من المكتب ویریدون بعض الرسومات الخاصھ بمشروع 
  ..ما وھى توجد في مكتبھ وال یوجد أحد معھ مفتاحھ غیره 

سوى ) أحمد(صامتھ ولم تعقب على ما قالھ لھا ) ةسار(ظلت 
وأحتضنتھ قبل أن یخرج وقد دق الشیطان أبواب ، بأبتسامھ صفراء 

، عقلھا وقلبھا ونكاد نؤكد أنھ قد تم السیطرة علیھم سیطرة تامھ 
  ..قد ضحى بكل ما ھو نقي وجمیل بیننا وقرر الخیانھ ) أحمد(

  

***  
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) سارة(یستعدي المصعد و أمام باب شقتھ وھو ) أحمد(وقف 
ترتسم على وجھھ الكثیر من ، تقف على الباب تودعھ قبل أن یرحل 

ودعھا بنصف أبتسامھ حتى ال یضایقھا ثم فتح ،  عتذارعالمات األ
  ..باب المصعد وغرق في داخلھ 

، باب الشقھ وجسدھا یكاد یغلي من الغضب ) سارة(أغلقت 
نحو غرفة نومھم وبدلت مالبسھا ھى األخرى ولكنھا كانت  تذھب

  !!تقصد مكانًا أخر 

***  
یخرجھ من جیب بنطالھ لیرى من ، ) أحمد(جرس ھاتف رن 
  " ..سعید / أ " ظھر على شاشھ الھاتف أسم .. المتصل 

حاضر ، انا في الطریق جاى حاًال  )سعید(أیوة یا استاذ ، الو  -
  مع السالمھ ، مش ھتأخر 

وھو یخرج مفاتیح ، أغلق الھاتف ووضعھ مرة أخرى في جیبھ 
  .. !وینطلق بھا نحو المكتب ، سیارتھ 

***  
ونزلت منھا ثم ، بسیارتھا أمام تلك الصیدلیھ ) سارة(وقفت 

، ضغطت زر القفل في جھاز التحكم الخاص بالسیارة القابع بیدھا 
إذا ، لشر أعیرة ا وأنطلقت نحو تلك الصیدلیھ وعیناھا تنطلق منھا كافة

عینھا مباشرًة ستجد أن مقلتى عیناھا  أقتربت منھا ونظرت تجاه
نظرت نحو الالفتھ التى على ، !! ثابتتین كمن وقع تحت تأثیر عقار ما 

  ، " أدفع"الباب وتحمل كلمة 
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دخلت إلى ، دفعت الباب بقوة ال تتناسب مع طبیعتھا كأنثى 
ادوات ، مشرط ( قدمات الصیدلیھ وطلبت من الصیدلى دون أى م

لما تلك المرآة ، عقد الصیدلى حاجبیة فى حیرة ) عقار ُمنبة ، خیاطھ 
أسرعت في تبریر طلباتھا وأخبرتھ بأن لكنھا ، !! تطلب تلك االدوات 

المستشفى التى یقبع فیھا زوجھا ھى من طلبت تلك الطلبات قبل 
تھ وأحضر تغیرت مالمحھ وصدق ما قال، التي سوف یجریھا العملیھ 

إلى  افي طریقھ أخذتھم جمیعًا ورحلت مره أخرى، كل ما طلبتھ 
  ..المنزل 

***  
دخل  )سعید(البرج الذى یوجد فیھ مكتب أستاذ إلى ) أحمد(وصل 

، وصل إلى المكتب ضغط زر الجرس ، المصعد وضغط رقم الطابق 
فدخل المكتب مسرعًا نحو مكتبة الخاص لكى یحضر لھ الساعي  فتح

وشق طریقھ ، في الھاتف ) سعید(االوراق التى طلبھا منھ أستاذ 
بعد أن أحضر تلك االوراق ) سعید(بخطوات سریعھ إلى مكتب أستاذ 

  :قائًال ) سعید(لیجیب أستاذ .. قرع الباب مرتین قبل أن یدخل علیھ .. 

  أدخل  -

  ) .. سعید(ازیك یا أستاذ  -

كتب تاني بعد ما معلش أنى رجعتك الم، ) أحمد(ازیك یا  -
بس زى ما أنت عارف الورق اللى نسیت أطلبھ منك قبل ما ، روحت 

  تروح كان الزم یخلص قبل بكرا 

) سارة(و ، االھم الشغل طبعًا ) سعید(وال یھمك یا أستاذ  -
  متفھمھ ده جدًا 
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من ساعھ ما أتجوزتو وقعدتھا في ، عاملھ ایھ ) سارة(صحیح  -
  ھندسیھ كبیره البیت وأحنا مفتقدین خبرة 

أنھ یحاول أن یطلف ) سعید(وقد الحظ من أستاذ ) أحمد(ضحك 
و العام بعد أن الحظ أن على وجھھ بعض مالمح الضیق بسبب جمن ال

  ..نزولھ من منزلھ األن 

نعمل ایھ البیت والبیبى اللى جاى فى ) سعید(أھو بقى یا أستاذ  -
  ..الطریق وكده 

ویربت على ) أحمد(فرح إلى وھو یبتسم في ) سعید(وقف أستاذ 
  ..كتفھ 

  عاوزین مھندس صغیر كده.. الف مبروك یابوحمید  -

تؤمرني بأى حاجھ تانیھ قبل ما ) سعید(ربنا یخلیك یا أستاذ  -
  امشى ؟

  معادنا بكرا إن شاء اهللا في الموقع ) أحمد(آل شكرًا یا  -

  إن شاء اهللا  -

***  
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  )الفصل الثاني(

  

كانت ، الشقھ وأغلقت الباب خلفھا في شرود تام ) سارة(دخلت 
عمرھا أالن بین أحضان أمرآة  تشتعل بداخلھا نارًا فزوجھا وشریك

، یتفح باب الشقھ ثم یدخل ویحتضنھا ) أحمد(رآت أمامھا ، أخرى 
أحتضنتھ ھي األخرى لكنھا لم تترك الكیس الذي أحضرتھ من 

یس بھدوء كي ال یالحظ حركتھا الكأخرجت المشرط من ، الصیدلیھ 
  ..وجھھا  ماتھ في رقبتھ لتنفجر رقبتھ وتغرق الدغرزثم 

اھدتھ في حلمھا ونظرت فزعت من على كرسي الصالون  مما ش
إلى یدھا وجدت أنھا مازالت تقبض بھا على الكیس الذي أحضرتھ من 

جلست ، قامت وھي تتجھ إلى الحمام ومعھا ذلك الكیس ، الصیدلیھ 
قرفصاء أمام تلك الضلفھ وفتحتھا لتجد الكثیر من زجاجات الجیر ال

فمنذ أن عرفت بخیانة زوجھا ) أكسید الكالسیوم(الحي أو كما یسمونھا 
، خروجھ لكى یقابل تلك العاھره  لھا وھي تعودت أن تخرج بمجرد

! والمواد والعقاقیر الغریبھ تحضر تلك االدوات وتذھب إلى الصیدلیھ ل
  !!الخزآنھ وأغلقتھا ثم خرجت لتحضر العشاء  كیس داخلوضعت ال.. 

شرعت ، دخلت المطبخ وھى تمسك بزجاجھ صغیره في یدھا 
، في تحضیر العشاء الخفیف الذي تعودا علیھ سویًا منذ أن تزوجا 

وفى تلك ، ) أحمد(الذي لم یخلو یومًا من طبق السلطھ التى یعشقھا 
ذلك الطبق من اللیمون المره لم تضع فقط الخضروات وقد حرمت 

من  القطراتلكنھا أضافت معھ بعض ! .. حتى ال یفسد ما تخطط لھ 
  ...  تلك الزجاجھ الصغیره
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إذا نظرت للمشھد لوھلھ لتوقعت أنھا قد دست لزوجھا الُسم لكى 
لكن إذا فكرت في ذلك فدعني .. تنتقم منھ شر أنتقام على خیانتھ تلك 

ألنھا لم تضع ُسم ، یاعزیزى أعترف لك بأنھا قد خیبت ظنونك 
  !!فقد وضعت قطرات ُمخدره ، مطلقھا 

، إلى غرفة نومھا  تذھب، بعد أن أتمت عملھا على أكمل وجھ 
وقفت ، وأخرجت أجمل ثیابھا وأرتدتھ لكنھ لم یخفى من مفاتنھا شيًء 

ألتقطت أحدى زجاجات العطر ، أمام المرآة تنظر لجسدھا وھى تبتسم 
د أمامھا وضغطت بأصبعھا الصغیر على رأس التي تمأل الُكمو

صدرھا تارة على رقبتھا وتارة أخرى على ، الزجاجھ لتخرج رزازھا 
  ..بقیة جسدھا وتكمل على 

سمعت ، بسیارتھ أمام العمارة التي یسكن بھا ) أحمد(وصل 
ذھبت مسرعھ إلى النافذه لكى ، بصوت موتور سیارة زوجھا ) سارة(

) سوزي(وھو ُیقبل ) أحمد(مطلقًا بمشاھدة لكنھا لم تتأثر ، تراه 
، ویحتضنھا قبل أن یتركھا ویرحل لكى یصعد إلى تلك الزوجة البلھاء 

نفسھا بتلك الكلمات وكادت أن تسقط من عینھا دمعھ ) سارة(حدثت 
  ..ساخنھ لكنھا تماسكت ولم تسمح لھا بالسقوط 

 رآةتلك الم، فكر في زوجتھ وھو ُی لمات الُسدرج) أحمد(صعد 
، التي منذ أن تقابال في العمل وھى قد غیرت مجرى حیاتھ  الجمیلھ

لماذا وصل إلى قلبھا كل ھذا الشك ؟ ، ؟ لما دائمًا تفكر في خیانتھ لھا 
أن  یومًا تفھم لما ال، على الرغم من أنھ كان دومًا مخلص لھا ، 
لما تقنع نفسھا بأنني قد ، فقط ھى مجرد زمیلتي فى العمل ) سوزى(
وأنني جعلتھا تترك المكتب فقط حتى آل ترى ، كون على عالقة بھا أ

  ) !!سوزى(ما أفعلھ مع 
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أخرج ، عن التفكیر بعد أن وصل امام باب شقتھ ) أحمد(توقف 
لكنھ تفاجئ بأن الباب قد ُفتح من تلقاء نفسھ ، المفاتیح من جیب بنطالھ 

حل على نظر لھ في أندھاش واالكثر غرابھ ذلك الظالم الذى ی، 
جسدھا من خلف الباب أمام ) سارة(أظھرت ، المكان في الداخل 

تبددت كل مظاھر ، وھى تنظر لھ بأبتسامھ مصتنعھ كالعادة ) أحمد(
طالما كانت ، االندھاش من وجھ ذلك االخیر وتحولت إلى االعجاب 

وقفت أمامھ بذلك الثوب المبھر ذا اللون ، تلك الفتاة متألقھ بجمالھا 
فقط ھى زادت ، لى بشرتھا البیضاء یجعل األمر أكثر جماًال االسود ع

أقترب نحوھا في ، یس العكس من جمال الثوب وھو على جسدھا ول
رقبتھ وأرتفعت عن األرض قلیًال  أحاطت بیدھاھدوء وأحتضنھا وقد 

  ..طبع قبلھ ناعمھ على رقبتھا وھو یھمس لھا ، 

أنا أكدت .. تانى ووعد مش ھتتكرر ، أنا أسف على التأخیر  -
، في الموضوع ده وسبتلھ نسخھ من مفاتیح مكتبى ) سعید(على أستاذ 

  ..علشان میكررھاش تانى 

فقط ظلت بین ، لم تعلق على ما قالھ وكأنھا لم تسمعھ من األصل 
فھو ، أنزلھا بھدوء لكى یدخال إلى منزلھم .. أحضانھ خارج الشقھ 

دخل إلى الشقھ ، ریح جسده حقًا ُمتعب ویرید أن یبدل مالبسھ وُی
  ...وأغلق الباب خلفھ 

  

*******  
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  )الفصل الثالث(
  

بعد أن ذھب إلى غرفة نومھما وقد بدل مالبسھ وجلسا سویًا 
في األكل ) أحمد(صامتھ منذ أن بدء ) سارة(جلست ، ناوالن الطعام تی

  ) ...أحمد(تعجب ، وھى تتابعھ 

  !!مكالتیش حاجھ  إیھ یا حبیبتى مالك من ساعة ما قعدنا -

.. شارده وكأن ھناك ما یشغل بالھا األن ) سارة(لم تجیبھ وظلت 
  ..مرة أخرى ولكن بصوت أعلى ) أحمد(یتحدث 

  ) !!سارة( -

  ..ونظرت لھ  مسرعھ ) .. سارة(فزعت 

  نعم یاحبیبى ؟ -

  !إیھ یابنتى روحتى لحد فین ؟، !! نعم یاحبیبى  -

  ..انا ھنا اھو ، مروحتش واهللا  -

حتى تھرب من تساؤالتھ ، ألقت لھ أحدى أبتسامتھا المصتنعھ 
أكلت ثم ونظرت نحو أحد االطباق ودست بھ طرف ملعقتھا ، تلك 

قامت ، قد أنھى طبق السلطھ كامًال ) أحمد(بعد أن أنتھو كان .. القلیل 
أمسك بیدھا ثم ) أحمد(لكن ، لكى تدخل االطباق إلى المطبخ ) سارة(

شم رائحتھا النفاذه ، تعود أن یداعب صغیرتھ تلك جذبھا نحوه كما 
تحسس عنقھا ، وضع یده على شعرھا أالج بأصابعھ بین خصالتھ 

  .. الناعم طبع علیھا أحدى قبالتھ الخفیفھ 
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شعرت بالحنین نحوه وقد غرقت بین أحضانھ في تلك اللحظھ 
یرن  .. لكن كما توقعت بالضبط، وبدء یظھر علیھ تأثیر ذلك المنوم 
فدومًا ما تتصل تلك ، ) سوزى(جرس الھاتف بأسم تلك العاھره 

لكن اللیلة أنا من ، الخائنھ في ذات الساعھ كل یوم وھو یرد علیھا 
  ..سیرد علیھا 

النائم على الكرسي وذھبت لتأخذ الھاتف ) أحمد(تركت جسد 
  ..وتضغط زر الرد 

  ..الو  -

- ..........  

  معانى انا عارفھ انك س) سوزى(ردى یا  -

- ..........  

  ..ردى یا حیوانھ  -

- ..........  

براحتك عمومًا حسابك معایا بعد ما أخلص ، مش ھتردى  -
  .حسابى مع حبیب القلب 

أغلقت الھاتف فى عصبیھ تكاد ال تصدق أنھا صادرة من تلك 
ألقت الھاتف ، منذ قلیل بوجھھا الباسم ) أحمد(المالك البرئ الذي قابل 

  !! ...الصالون وخرجت مسرعھ تجھز للحفل على كرسي 
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ذھبت للمطبخ وفتحت تلك الخزآنھ وأحضرت منھا كل االدوات 
وأحضرت أیضًا بكرة خیط من ، ا والمواد والعقاقیر التى خزنتھا فیھ

أجل فإذا رأیتھا من مسافھ بعیده نجدھا بكرة خیط عادیھ ، نوع خاص 
كما سمعت ، !! خیط نحاسى  ذا اقتربت منھا أكثر تجدھا أنھا بكرةإو، 

وقبل أن تخرج أخذت تلك ، بالضبط بكرة خیط مصنوعھ من المعدن 
السكین الرفیعھ معھا التى تراھا عند الجزار وھو یفصل بھا اللحم عن 

  ..العظام 

ووضعت كل تلك االشیاء على االرض وحدقت ) سارة(خرجت 
عشرات  أحضرت ھاتفھ وحاولت، في ذلك الجسد النائم على الكرسى 

  ..من ھاتفھا لكنھ كان دائمًا یجیبھا بأن ) سوزى(بـ المرات أن تتصل 

  " !!ھذا الرقم غیر موجود بالخدمھ " 

بعد أن فقدت االمل في أمكانیة أن تأتي بھا إلى ھنا وتنتقم منھا  
أخرجت من أحد االكیاس الموضوعھ على االرض تلك ، ھى األخرى 

بر التى نعرفھا في الخیاطھ لكنھا فھى لیست كاأل، االبرة المنحنیھ 
أدخلت الخیط النحاسى فى االبره وأقتربت ، !! كانت تأخذ شكل قوس 

وعدلت من وضعھ على الكرسى ووضعت یده خلف ) أحمد(من 
  ..أقدام الكرسى الجالس علیھ وقدمیھ بموازاة ، ظھره 

شعر ذلك األخر ، ) أحمد(أمسكت باألبرة ثم غرستھا في لحم 
جعل أعصابھ تنتفض لكنھ لم یصحو من نومھ بعد وقوعھ بوخذ بسیط 

غرست طرف األبره في یده وأخرجتھا من ، تحت تأثیر ذلك المخدر 
ثم غرستھ مره أخرى في ، الناحیة االخرى وشدت الخیط بأحكام 

الجزء المغطى بالقماش في الكرسى كما یوجد فى كراسى السفرة تلك 
  ..یح الجالس علیھا ظھره االجزاء المتواجده خلف الظھر لكي یر
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أدخلت األبره فى عدت مواضع في جسده منھا قدمیھ وعنقھ 
) أحمد(حتى أصبح ، وكتفیھ وجانبیھ وربطتھم جیدًا بالكرسي 

  !!والكرسي شخصًا واحدًا تلون كًال منھم بلون واحد وھو األحمر 

ولكنھا قد أتت بعدھا بالمرحلھ ، أنتھت أخیرًا من تلك المھمھ 
  .. الثانیھ 

الصغیره بعد أن كسرت اللون أحضرت تلك الزجاجھ البنیة 
وأدخلت طرفھا ،  البالستیكیھ السرنجھعنقھا وسحبت ما بداخلھا بتلك 

جلست على الكرسي المقابل وفي ،  في یده وأفرغت محتواھا بداخلھا 
  !!یدھا تلك السكینھ الرفیعھ وبعض من أكیاس الملح 

  

******  
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  )الرابعالفصل (

  

أفاق من غیبوبتھ تلك وھو یحاول أن یستشعر الموجودات من 
لكنھ فوجئ بقیوده التى حول یدیھ وقدمھ في كرسي خشبي ، حولھ 

لكنھا لیست بالقیود العادیھ فكانت قیود من سلك ، مثبت في األرض 
، نحاسى قد أخترق جلد یدیھ وھى خلف ظھره وربط في ذلك الكرسي 

تخترق جانبیھ وربطت أیضًا في نفس الكرسي  وبعض من تلك الخیوط
وأیضا تم تمریر تلك السلوك بین لحم فخذیھ و جلد قدمیھ وأخرج ، 

كانت كل نقطھ في جسده ، منھ كي یربط في الكرسي الخشبي بإحكام 
تنذف الدماء وبعض الدماء قد تجلط على یدیھ وال یعلم ما الذي یحدث 

سبة لھ شبھ الضبابیة التى ال كانت الرؤیة بالن، ومن فعل فیھ ھذا 
لكنھ حاول ، یستطیع من خاللھا أن یستوعب أو یرى ما الذي یحیط بھ 

  .. جاھدًا أن یرى أى شئ 

.. وھو یحاول أن یرى أین ھو ، حرك عیناه في أرھاق وتعب 
حاول أن یرفع ، ومن صاحب ذلك الظل المتدلي على االرض أمامھ 

منھ صرخھ ُتصم لھا األذان من  أطلقت، رأسھ أكثر لكى یرى المزید 
فقد تم وخزھما ھما ، ھول االلم الذى شعر بھ من مؤخرة رأسھ وأذنیھ 

أیضًا بذلك السلك وربطھ في أسفل مقعد الكرسي حتى ال یستطیع أن 
ھدء من فزعھ وأسقطت منھ دمعھ لم یستطع أن یسیطر ، یرفع رأسھ 

ر لیراه بوضوح تحرك ذلك الجسد وأقترب منھ أكث، علیھا من األلم 
أتسعت عیناه من الفزع والمفاجأه وتحدث بصوت ھامس تكاد .. تام 

  ..تسمعھ 

  .. !! لیھ  -
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نظرت لھ في غضب وظھر من طریقة أمساكھا بالسكین 
  ...وحركتھا السریعھ بأنھا في حالة توتر قویھ 

شقھا ذلك ، ساد الصمت على الموقف لبرھھ لیست بالطویلھ 
  ..حزم  الصوت الصادر منھا فى

  !! لیھ ، یا مھندس یاكبیر ) أحمد(لیھ یا أستاذ  -

- ..............  

وھو ال یستطیع أن ) أحمد(قامت من جلستھا تلك ووقفت خلف 
حتى ، یغامر مرة أخرى و یتحرك من تلك الوضعیة التى ثبت علیھا 

ومع كل ھذا جسده یكاد ، ال یشعر بذلك األلم الذى شعر بھ منذ قلیل 
ولما ، حاول أن یرى ما الذى تفعلھ ، النار التى تسري بھ  ینفجر من

وما الذى حدث لكى تفعل ، تلك السكین الرفیعھ وذلك الكیس في یدھا 
ظل یقنع نفسھ بأنھ في أحدى .. لما كل ھذا الجنون ، !! بھ كل ذلك 

كوابیسھ المروعھ وفى أى لحظھ سیصحو من نومھ ویھرب من كل 
  ..ذلك الجحیم 

سمع صوت أنفاسھا الساخنھ وبضع ، ثر من أذنھ أقتربت أك
صرخ من شدة األلم ، قطرات العرق سقطت من وجھھا على كتفھ 

فسقوط قطرة عرق تحمل القلیل من األمالح یجعل من الجروح التي 
  تمأل جسده شیئًا ال یتحملھ بشر 

أغلقت بیدھا فمھ وھى تقترب أكثر من أذنھ وتھمس بھا وفي 
  ..صوتھا نبرة سخریھ 

  براحتك مع صاحبتى القدیمھ یاحبیبى  يعلشان تبقى تخون -
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وكاد أن یرد علیھا لكنھا لم ، شعرت بفمھ یفتح من تحت یدھا 
بعد أن أصابتھ بجرح فى كتفھ بتلك ، تعطھ الفرصھ لكى یقول أى شئ 

وھو ینسال على جسده  دافئشعر بذلك السائل ال، السكین الصغیره 
حدث نفسھ وھو یكاد یجن مما یحدث ،  بعد أن خرج من ذلك الجرح
  !! لما حتى االن لم یغشى علي 

د أعصاب جسده جمیعًا تعلن نفورھا علیھ وتتركھ وترحل من كات
فقد فتحت ذلك الكیس لكنھا لم تكتفي بذلك ، ھول ما یشعر بھ من ألم 

سقط منھ القلیل  جانب قدمھ نظر ، وتفرغ محتویاتھ بین راحتى یدھا 
كتشف ماھیتھ كان قد شعر بنیران تقتحم جسده من الخلف لھ وقبل أن ی

وقد صنعت جرح أخر في كلتا یدیھ ووضعت ذلك الملح علیھم ، 
ومن ثم صنعت جرح أخر على فخذیھ ، لتشتعل النیران في یدیھ أیضًا 

وبعد أن تتدفق الدماء منھما تلقي الكثیر من ذلك الجحیم المسمى بالملح 
  ..ن فیھما علیھم لتشتعل أیضا النیرا

أصبحت تشرح في جسده بطریقھ ھستیریھ وتغزل خیوط الجحیم 
أغرقت االرض تحت قدمھ وقدمیھا بدمائھ نظرت لھا دون ، لھ بیدھا 
نظرت إلى جسدھا بعد أن صبغتھ دمائھ من األبیض إلى ، أكتراث 
  ..األحمر 

أمسكت بزجاجات الجیر الحي وأفرغت جزء من محتویاتھا عند 
صعد دخان كریھ الرائحھ من ، لقت القلیل من الماء أصابع قدمھ وأ

لكنھ لم یعد یستطیع أن یصرخ فقد ، قدمیھ وھى تذوب في تلك الماده 
ثم فعلت تلك العملیھ ، خانھ صوتھ وتركھ ورحل من ھول ما یحدث 

أستسلم أخیرًا ، مرة أخرى على ركبتیھ وصعد ذلك الدخان مره أخرى 
لذي حقنتھ بھ لكنھ قد أغشى علیھ وبات أللمھ وعلى الرغم من العقار ا

  .. !في صمت تام 
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تتأمل ذلك الجسد الملقى على الكرسى في ثبات ) ساره(جلست 
شعرت بالتعب .. إلیھ كأنھ تراه آلول مره في حیاتھا  تنظر، تام 

ثم ذھب إلى غرفة نومھا كأنھ لم یحدث شيء قط وقد ، واالرھاق 
لیھا النوم بعد أنتھاء حفلھا ألقت بجسدھا على السریر وقد سیطر ع

  .الذي أتمتھا على أكمل وجھ 

  

******  
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  )الفصل الخامس ( 
  

من غفوتھا على جرس ) سارة(قامت ، في صباح الیوم التالى 
رأسھا بصعوبھ وھى تتلفت فركت عینھا ثم رفعت ، ھاتف ما بجانبھا 

بجانب ) أحمد(وجدت ھاتف ، حولھا لكى تجد مصدر ذلك الجرس 
مدت یدھا ألسفل كى تلتقطھ لكن بعد أن ، السریر ملقى على االرض 

 تقألھ بجانبھا في عدم أكتراث ثم تترك، ھ قد توقف تجدوأمسكت بھ 
عًا لكن سری، للنوم مرة أخرى  ذاھبةبجسدھا في وضع یشیر إلى أنھا 

تمد یدھا لتمسك بھ لكى ، ما یصدر الھاتف ذلك الرنین مرة أخرى 
لكن بعد أن وجدت ذلك االسم یتوسط شاشة ، تعرف من المتصل االن 

  ..وضغط رز الرد أعتدلت في جلستھا ) ..  سوزى(أنھا ، الھاتف 

  الو  -

  !فین ؟) أحمد(امال ، ازیك ) .. سارة( -

  !!؟) سعید(أستاذ  -

  ھ یابنتى عاملھ ایھ ؟ای.. أیوه  -

سحبت الھاتف من على أذنھا ونظرت مسرعة إلى شاشھ الھاتف 
) سوزى(ولیس ) سعید(لتجد أن أسم المتصل ھو أستاذ ، مرة أخرى 

 !!  

مع أنى  أتاخر لیھ) أحمد(و ، ! أیھ یابنتى روحتى فین ؟) سارة( -
  !! ،  انا مستنیھ فى الموقع من بدرىو..  مأكد علیھ من أمبارح

- ................  
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  !ایھ یابنتى ساكتھ لیھ ؟ -

جالك المكتب أمبارح بلیل ) أحمد(ھو ، ) سعید(مفیش یا أستاذ  -
  ؟

أیوه وحتى سألتھ علیكى وقالى أنك كویسھ وبعتلك معاه السالم  -
  ھو فیھ حاجھ وال ایھ ؟، 

  ھصحیھ وأخلیھ یكلمك على طول.. ھو بس نایم ، الال أبدًا  -

أمسكت الھاتف بكلتا ، الھاتف وھى في شرود تام ) سارة(أغلقت 
لتجد االجابھ ) سوزى(یداھا وھى تفتح سجل الھاتف وتكتب في البحث 

 "No Results Found  !! "  

سقط الھاتف من یدھا بعد أن ظھر لھا على الشاشھ انھ ال یوجد 
لكنھا كیف یمكن لھذا ان یحدث وھى حدثتھا أمس و!! .. نتیجھ للبحث 

  !! لم تجیب 

مدت یدھا مرة أخرى وأمسكت بالھاتف بیدھا المرتعشھ وھى 
تدخل على صور الھاتف و تبحث وسط كل تلك الصور عن صور 

لكن المفاجأة ،  سابقًاكما كانت تراھم ) أحمد(و ) سوزى(تلك المدعوه 
ال توجد صور تجمع بینھم أو صور لتلك الشبح .. كانت أكبر بكثیر 

  .؟ أین ذھبت تلك الحمقاء ) !! .. زىسو(المسمى 

ھل كل ما ، وكادت ان ُتجن وھى تحدث نفسھا ) سارة(وقفت 
أستعادت قدر ، ! ھل أصبت بالجنون ؟، ! كان یحدث مجرد خیال ؟

كافي من وعیھا لكى تتذكر ما حدث باألمس وھى تقف أمام تلك المرآه 
  !! سود وجسدھا مغطى ببقع الدم المجفف الذي مال لونھ إلى اال
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ذھبت مسرعة إلى خارج الغرفھ لتبحث عن نتائج ما فعلتھ أمس 
أقتربت منھ وھى ، مازال على قید الحیاة ) أحمد(على أمل أن تجد ، 

، تضع یدھا على أنفھا من شدة الرائحھ الصادرة من جسد ذلك االخیر 
غرست قدمھا في بركة من الدماء المتكونھ حول الكرسى الجالس علیھ 

أرادت أن یرد علیھا ، بضع خطوات وھى تحاول أن تحدثھ تقدمت ، 
أقتربت من جسده ، أرادت أن یرفع تلك الرأس المشوھھ ویجیبھا ، 

لكنھا فشلت ، أكثر وحاولت ان تفك قیده وتخرجھ من ھذا الجحیم 
وضعت ، وظلت تحرك في جسده وتحرك الكرسى لكى یرد علیھا 

فقدت فارقت ، جدوى  اصابعھا على رقبتھ تتحسس النبض لكن دون
  ..روحھ ذلك الجسد 

أصابتھا حالھ من الھستریا الجنونیھ وصرخت بأعلى صوتھا 
أكاد أؤكد ، جلست بجانبھ في شرود تام ، وھى تنادي بأسمھ وتبكى 

لك بأنھا قد أصابھا الجنون من تلك النظرات والھمسات واالبتسامات 
كأنھا ترى ما ال نراه  المتفرقھ التى تلقیھا في أرجاء وأتجاھات مختفلھ

  !!نحن 

زحفت ، وقعت عینھا على تلك السكین الملقاه بجانبھا وأبتسمت 
ثم ألتقطھا ، قدمھا وسط كل تلك الدماء التى تجلس علیھا ومدت یدھا ب

  ....في صمت وھدوء تام 

  

  متَت
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 ]منزل الهالك  [
خرج الجمیع من السیارة لكي یأتوا بالمساعدة بعد أن تعطلت بھم 
دون سابق إنذار لیكتشفوا أن خزان الوقود قد نفذ رغم مرورھم 

و ،  )عادل(بمحطة البنزین قبل انطالقھم في رحلتھم التي اقترحھا 
تقبلھا الجمیع بصدر رحب و اتفقوا إلى أین ستكون وجھتم و تم اختیار 

و ، عطلة فیھا السكندریة لقضاء یوم إلذھاب إلى ایوم مغادرتھم لل
 .العودة إلى دیارھم في صباح الیوم التالي 

تقترح بأن تبقي أختھا  )یسرا(كان المكان شدید البرودة مما جعل 
ال یلتھم جسدھا الضعیف  حتىداخل السیارة نائمة  )رھف(الصغیرة 

على قارعة الطریق و ھو یلتفت یمنة و  )عادل(برد الطریق ، جلس 
یسرة لعلھ یجد من یقدم لھم ید العون و ھو یعقد ذراعیھ فوق صدره 

لم و  سریعًا الظالم حللعلھ یجد الدفء في أحضان ھذا البرد ، و لكن 
، وكان المكان فارغ  تمر أي سیارة تنجدھم من حیرتھم و ضیاعھم
ًا واسعًا ال تستطیع أن الصحراء التى تحیط بھم من كل جانب كبحر

لتترسم على وجوھھم عالمات التعجب و شيء من  ،تصل إلى أخره 
تصال بأحد أقاربھ أو إلبا )جاسم(مل كذلك بسبب محاوالت ألفقدان ا

تغطیھ فى حتى أصدقاءه لكن جمیع المحاوالت باءت بالفشل فال توجد 
   !!ھذه المنطقھ 
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أختھا التي ترقد لإلطمنان على  )یسرا(ثناء ذھبت ألفي ھذه ا
 بسالم و سكینة المالئكة لتجدھا كما ھي غارقة في أحالمھا البریئة
وھى تتقلب فى فراشھا داخل السیاره وال تعطي أى اھتمام لما یحدث 

م و تعود مرة ألفتغلق باب السیارة بعد أن تقبل أختھا بروح ا،  حولھا
ھذه الورطة  لیفكروا معًا ماذا یمكنھم أن یفعلوا في، صدقائھا ألآخرى 

في حجر صغیر یقابلھا وال تراه حتى كادت ان تسقط ) یسرا(تتعثر ، 
أمضت في طریقھا ، لكنھا أعادت توزانھا ووقفت ثابتھ بضع ثوانى 

نحو اصدقائھا مرة أخرى والغریب في ذلك ان لم یلحظ احد انھا كانت 
وان كًال منھم فى ، ستسقط ولكنھا تذكرت ان الظالم تغطى المكان 

  .دٍي یفكر فیما سنفعل لنخرج من ھذه الورطة وا

  

أحضر كًال منھم صخرة صغیرة و كأنھا ذلك الكرسي الوثیر 
لیجلس كل واحد منھم على جانب الطریق لیرتاحوا من ألم التعب و 
الشعور بالملل فالجو ساكن أكثر مما یجب فال صوت یعلو فوق صوت 

وبعض االصوات التى ال یمكن تمیزیھا اال انھا ، الھواء الباردة 
  .صوت الریاح وبعض الغبار والرمال المتطایره 

بصوت یغمره التوتر و التعب  )عادل(بالحدیث إلى  )یسرا( تبدأ
 :  

الجو برد جدًا ھنا و كمان الدنیا ضلمت ! ھنعمل ایھ دلوقتي ؟ -
ایھ یا  قوي و أنا بدأت أخاف و خایفة أكتر على أختي ، ھنعمل

  !؟ )عادل(
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ح بنظره عنھا اثم ش وتنھد تملؤھا الیأسنظرة  )عادل(نظر إلیھا 
رض غارقا في أفكاره لعلھ یھتدي إلى شيء ما ، تدخل أللینظر إلى ا

  :  )یسرا(ـ جش قائال لألو یقتل ذلك الصمت بصوتھ ا )جاسم(

إن شاء اهللا ھنالقي حل ، أكید أي عربیة ! ایھ یا بنتي مالك  -
  .و ھتاخدنا معاھا  ھتعدي

بنظرة بائسة ملتزمة بالصمت ممسكة بید  )یسرا(إلیھ  تنظر
  .طمئنان إلفي محاولة للشعور با )یاسمین(

بخطوات  نحوھت بشيء ما یسیر خلفھا متقدمًا )یسرا( شعرت
خلفھا في ھلع و تسارع  تنظر، قترب منھا أكثر فأكثر أ ،بطیئة ثقیلة 

االسود قصیر القامة ذو الشعر ذلك الشبح في نبضات قلبھا لتجد 
من ) یسرا(تخرج عینا ، االسود المتطایر على وجھھا لیخفى مالمحھ 

وكأنھ قد أخرسھا قبل أن تراه ، دون ان تقول كلمة واحده ، محجرھما 
أختھا لقد رأت ، لكن تبدد خوفھا عندما نظرت بتركیز أكثر إلیھ ، 

ا نظرة عتاب قد استیقظت من نومھا و تنظر لھ )رھف(الصغیرة 
  .لتركھا لھا وحدھا داخل السیارة 

، حجر أخر حتى تجلس علیھ أختھا بجانبھا ) یسرا(أحضرت 
او حتى تجلس بجانبھا ، ولكنھا لم تعط لھا الفرصھ بأن تتحدث إلیھا 

...  
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بأصابعھا الصغیرة نحو شيء  )یسرا(ختھا أل )رھف( فقد أشارت
 طفلة و إلى أین یشیر إصبعھاما في وسط الظالم لیقف الجمیع ناظرا لل

أعینھم على تلك الالفتة  وقعتصابوا بالذھول حین أ،  !الصغیرة تلك ؟
  !! دة الزرقاء ھناك و ذلك الضوء المتواجد خلفھا بمسافة بعی

  

، حتى كان أن یجن جنونھ   .. !إلیھا بدھشة عارمة  )عادل(نظر 
وتارة أخرى ینظر إلى الالفتة وكأنھ ال ، فتارة ینظر إلى الطفلھ 

  !!یصدق ما تراه عیناه 

بیض الذي یشیر ناحیة ألو ذلك السھم ا) كیلو  ٥سكندریة إلا( 
  !!!الیسار 

  : بصوت عالي لكن یشوبھ الخوف  )عادل( صرخ

یین بالعربیة و مش ھي دي الیافطة اللي شوفناھا و احنا ماش -
  !استغربتوا إننا وصلنا بسرعة كدا یا جماعة ؟

فأصاب الدوار .. نظرو جمیعًا في عدم فھم لما یحدث حولھم 
لكنھا تمالكت نفسھا وأغمضت عینھا ، وكادت أن تسقط ) یاسمین(

  .. لعلھا تفیق من ذاك الحلم أو الكابوس على حد تعبیرھا 

  : حد منھم مسرعة قبل أن یتحدث أي أ )رھف(ترد 

إلحقوا في بیت ورا اھو و طالع منھ نور ، تعالوا نروح عنده  -
  .ونروح أكید في حد ھناك ھیساعدنا 
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نظر الجمیع إلیھا في استغراب شدید من موقفھا و مما قالتھ تلك 
الصغیرة تسائلوا بداخل أنفسھم كیف عرفت أننا بحاجة للمساعدة و قد 

  !!كانت نائمة 

*****  
و تسحبھا خلفھا متجھة بھا  )یسرا(بید أختھا  )رھف( تتمسك

 صدقاءألنحو ذلك الضوء الذي بدا من بعید أنھ منزال لیلحق بھما بقیة ا
تبدأ رحلة سیرھم في داخل الصحراء و كل تفكیرھم ماذا یوجد و  ،

  ! .ھناك و كیف سیساعدونھم أصحاب ھذا المنزل ؟

یسیروا و كأنما بعد سیرھم قرابة النصف ساعة حتى ظنوا أنھم 
 رض تتسع تحت أقدامھم لیتوارى المنزل شیئا فشیئا عن أعینھم ،ألا

ذلك الشبح الذى جرى بجانبھم دون أن یالحظھ أحد ) جاسم(رآى 
ولكنھ لم یخبرھم بشئ وأقتنع في داخلھ أنھ كان مجرد خیال ولم یعطى 

و بعد سیر طویل أنھك قواھم ظھر  ،لألمر أھتمامًا أكبر من ذلك 
نزل أمام أعینھم مباشرة و كأنھم قد كانوا في حلم و أفاقوا على الم

   . الواقع

او الظالم  ورلى للمنزل یبدو و كأنھ أتى من عصوألفي النظرة ا
ببوابة عمالقة  ًاضخم منزًال ..فكان المنزل كاألتي  ،العصور الوسط 

بؤرة تحمل أعینھم تحتوي ، تتشبث بھا تماثیل تبدو و كأن الروح فیھا 
إذا نظرت لھا للوھلة االولى تجدھا و أفواھھم  للون االحمر القانيا

و أجسادھا  لكنك إذا نظرت لھا بتركیز أكثر ال تجد شيء!! تقطر دمًا 
ھزیلة و كأن قبور قد أكلت من أجسادھم ، یتوسط الباب مقبض 

وعلى جانبى الباب توجد ، لھ شكل دائري  حدیدالمن  مصنوع عمالق
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وبعض من االشیاء التى تشبة حدوة ، البارزة علیھ  الكثیر من النجوم
   . حفر علیھا بعض النقوشات و الطالسم ، الحصان مثبتة علیھ 

 وقفت . رتباك و القلق على مالمحھم مما یحیط بھمإلظھر ا
و ھي ترتعد خوفا و تنكمش برودة  مباشرًة )جاسم(خلف  )یاسمین(

لتسمع خلف أذنھا ھمسات تنطق باسمھا و كأن شخصا ما یقف خلفھا 
لتجد ال  .. تكاد تغرق في الدموع بحذر وعینھاخلفھا  ت، نظرینادیھا 

   !! شيء

صدقاء لبعضھم البعض و قد بدى علیھم الخوف و التردد ألنظر ا
أى شخص فى ذلك الموقف  وھا قد فعلو ما سیفعلھ،  من إقتحام المكان

ورآى ذلك المكان الموحش الذى یدخل للنفس بعض من الرھبة 
أن یدیر ) جاسم(وكاد  تراجعوا إلى الخلف شیئا فشيء ،والخوف 

وھى ممسكة بیده لیرحل من بعدھا ) یاسمین(ظھره للمنزل ویأخذ 
 فقد، بردة فعلھا ) رھف( فاجأتھم ،ومعھم أختھا ) یسرا(و ) عادل(

بفتح الباب و دخول المنزل لتختفي في  أسرعت )یسرا ( د تركت ی
   . عن أنظارھم

  : سمھا أب صرخت )یسرا(لحقت بھا 

  !إنتي روحتي فین ؟ )رھف( )رھف( -

....  
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حتى دخلت أخرھم ،  واحد تلو االخرصدقاء ألبقیة ا بھا حقل
وھى تبطئ من حركة قدمھا وتراقب ما یوجد حولھا في ) یاسمین(

وما أن دخلوا المنزل جمیعا ) جاسم(كافة االتجاھات وظلت ممسكة بید 
وقفو مزھولین من جمال وحجم المنزل في ، حتى تنغلق أبوابھ بإحكام 

ة فالمنزل یتكون من طابقین في الطابق االول یوجد مساح، الداخل 
فسیحھ بحجم المنزل كلھ فارغھ یقف في منتصفھا عمود ضخم غریب 
الشكل یتكون من عدة الوان یغلب علیھ األحمر واالسود كأنھ أشتعل 

في االعلى ، یصل ھذا العمود حتى الطابق الثانى ، بھ نارًا من قبل 
من الواضح أنھ یوجد غرف مغلقة فأبوابھا یغلب علیھا اللون الذھبى 

   ...تو جمیعًا وھم یتفحصو المكان جیدًا صم، البراق 

تلك الصرخة التي ما إن یسمعھا أحد فال یسعھ سوى  تنطلقأ
السقوط مغشیا علیھ ، لكن من الذي صرخ ؟ سؤاال بدى واضحا على 

  ! )یسرا(إنھا .. جابة أمام أعینھم إلمالمحھم لتظھر لھم ا

وقع علیھم ما ، فزع الجمیع من تلك الصرخة ونظرو نحوھا 
ھرول الجمیع إلیھا كي یروا ما بھا و لما ھي ، رؤوه وقع الصاعقھ 

تجلس ھكذا معلقة في الفراغ تنظر إلیھم بعینان تلونت بلون الدم تتمتم 
 ... بكلمات غریبة و كأن ھناك من یلقنھا

فقط حاول أن یلسمھا حتى یعرف ماذا حل ) جاسم(قترب منھا أ
 ،  معلنة عن نھایة البدایةلتعلو صرخة أخرى في المكان  ،بصدیقتھم 

تنتھي تلك الصرخة بصوت عظام تسحق و أزیز في الصدر و كأنھ و 
ھو ملقى على و )جاسم(قدر ماء یغلي لتنكشف المفاجأة أن ذلك كان 

   . خرین نھایة صدیقھملألقد أحاطت بھ الدماء لتعلن  االرض و
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الذي بدى و كأنھ  )عادل(لتختبئ خلف  ھاربة) یاسمین( فرت
صنم حفر على وجھھ مالمح الفزع بعینان جاحظتان و فما یكاد 
یصرخ لكن التراب یكتمھ ، لما ال و المنزل بال نوافذ ، بال سلما 

   ! للھروب ، بال أبواب و بال أمل للنجاة

نظر األثنین تجاه ساللم الطابق الثاني على أمل أن یجدو ما 
، وتخطت أول درجتان ) یاسمین(جرت .. یخرجھم من ذاك الجحیم 

، بجانبھا فنظرت خلفھا لترى ما الذى أخره ھكذا ) عادل(ولم تجد 
من ، !! یقف في ظالم دامس ) عادل(بمجرد أن نظرت خلفھا وجدت 

لكن ، آل أعلم ! این أتى ذلك الظالم وكیف تغیرت موجودات المنزل ؟
وأن ، ود أن كل شئ قد تلون باالحمر واالس، كل ما أعلمھ االن 

مازالت تجلس وھى تضرب بقوانین الجاذبیھ عرض الحائط ) یسرا(
وما ھذا الذى أمام ، وھى تجلس فى الھواء وقد تغیرت مالمحھا 

فتحة نظرھا إلیھ أكثر لتجد ) یاسمین(ركزت ، !! فى االرض ) عادل(
بصار ألتحتوي لھبًا و دخان أسود یعمي ا،  عمالقة في أرض المنزل

، عیناه جاحظتان ، وجھھ ال یحمل أى تعبیر .. ت وقف عادل صام ،
( وھى تصرخ بأسمھ في فزع ) یاسمین( قطع ذلك المشھد صوت 

شعرت بقلیل من ، من شروده ونظر إلیھا ) عادل(خرج ) .. عاااادل 
أسرع نحوھا وأمسك یدھا واستند ، االطمئنان بأنھ مازال بجانبھا 

      علیھا بعد ما أصابت النیران قدمھ الیمنى

كأنھا تلقي تعازیم او  بھمھمات غیر مفھومة )یسرا(صوت  ارتفع
وھى ) عادل(لتنتھي بكلمة واحدة أفرغت العذاب في أذني  تعویذة ما

عن  و یبقى عاجزًا) بنو شواف ( بصوت خشن  تقول ذلك األسم
) عادل(لم یتحمل  ن مجرد جسد تكاد الروح تخرج منھ ،آلالنطق فھو ا

یده من  سقط في النھایة مفلتًااالعصاب و  كل ذلك العذاب وحرق
   . التي كانت تتشبث بھ كطفلة تخشى رحیل أمھا )یاسمین(
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كأنھا تسع بیاض عیناھا و أأكثر فأكثر و  )یسرا(یعلو صوت 
لھا لدخولھا  ستحوذ علیھا قوة خارجیة تفرغ علیھا أنواع العذاب عقابًاأ

   . المنزل

بما یدور  )یاسمین(س إلى أن یھم )عادل(ثناء حاول ألفي ھذه اف
عشیرة من الجن مأل الحقد  )بنو شواف(ـ في خلده لكن دون فائدة َف

 تصبح ھباءًا البشر وال تتركھا حتى جسادألقلوبھا لتصبح متعطشة 
ولفظ أنفاسھ  حتى بات جثة ھامدة )یاسمین(منثورا ، لم یستطع تحذیر 

  ..االخیرة بین یدیھا 

وكأنھا ، من البكاء والصراخ نوبة ھستیریا ) یاسمین(أصابت 
) یسرا(توقفت ، َجن جنونھا من حول ماحدث في ذلك الوقت القصیر 

نظرة ) یاسمین(نظرت إلي ، عن اللغھ الغریبھ التى كانت تلفظھا 
نظرة ھول كمن رأى مالك الموت أمامھ وسینتزع ، تستنجد بھا 

في مكانھا وتركت جسد ) یاسمین(تجمدت ، روحھ من جسده االن 
فكرت كثیرًا بأن ، ثم توقفت تنظر إلى ما یحدث في خوف ) عادل(

لكنھا لم تستطیع أن ) یسرا(تھرب للطابق الثانى وتكمل الدرج وتترك 
  ..تتخلى عن صدیقتھا 

، نزلت درجھ تلو األخرى وھى تنظر إلى موضع قدمھا في حذر 
وجدتھا قد قفزت ) یسرا(إلى ) یاسمین(وببطئ شدید لكن قبل أن تصل 

ن جلستھا وكأنھا تأخذ االوامر من شئ ما امامھا وھى تحاول أن م
وینتھى االمر بصرخھ من ، تصارع ذلك الشعور بالتقید داخل جسدھا 

  !! ورائحة َعطن مع رائحة شواء مقذذ جدًا ) یسرا(
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أشعرت یوما بألم انتزاع جلدك عن جسدك لترى لحمك یحترق 
ترى نخاع عظمك بعد وتستنشق رائحة شواء نفسك ، وأمام عینك ، 

بعد أن  )یسرا(ـ أن ُتأكل ، ال ترھق نفسك في التفكیر فھذا ما حدث ل
و ھي تنظر إلیھا من أحد تلك الزوایا التي  )یاسمین(قضت نحبھا أمام 

اسماء  ذلك ظھر لھا بعد، ظنت أنھا ستقیھا غضب المردة و الجان 
  .. كتبت بالدم على الجدران معلنة عن اسمائھم 

یسود بعد ذلك ظالم حالك و  ، )یاسمین –عادل  -جاسم  -یسرا (
و حرارة تأكل في جسدھا و نار  )یاسمین(دخان أسود یلوث رئتي 

تنتھي كما انتھى وتحرق عیناھا و صرخات استغاثة دون فائدة 
خرون و یصبح المنزل بما فیھ تراب تعصف بھ الریح و كأنھ لم آلا

  ...یكن و كأنھم لم یخلقوا 

  

......  
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مھًال توجد حركة آتیة من السیارة الواقفة على جانب الطریق 
، التي تنتظر منقذھا لیفتح بابھا و تخرج منھا تلك القدمین الصغیرتین 

ظھر ذلك ، سود الرقیق و الجوارب البیضاء الناعمة ألبذلك الحذاء ا
تحاول فتح عینیھا و تحك رأسھا لكي تفیق من ، الجسد الصغیر 

  :تھمس وھى نعاسھا 

  انتى روحى فین ؟) یسرا( -

.  

.  

  !! رھف ... 

  

  

  

  متَت
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  ] جثة على قيد الحياة [
  

  االولى الجثة

..  
  )!!  الساحر على السحر أنقلب( 

 المشھد على یھیمن تام ھدوء ، !! المكان یغطي حالك ظالم
 الوحیدة ھي ھناك البقعة تلك فقط ، ینبغي مما أكثر معتم الجو ،

 المتراقصة الشمعة ھذِه من صادر خافت ضوء منھا یخرج التي
 تختبئ ، تام خشوع في الجالس الكیان ذلك أمام السكون أنغام على

 ، ھي ما تمیز أن تستطیع فال ، الغرفة عتمة في وجھھ مالمح
 منھ یتصاعد الجمرات بعض بھ فخاري موقد الكیان ذلك بجانب

 ذو البخور أشعال ھى ھنا مھمتھ أن الواضح ومن ، األدخنھ
  ! كریھھ أم طیبة رائحتھ ھل تمیزیھا تستطیع فال ، الغریبھ الرائحة

 في القمر ضوء بدء حتى قلیًال الوضع ھذا على ظل
 القلیل ضوئھ كشف، الغرفة تتوسط التي الشرفھ تلك من السطوع

 تم قد األربعھ الغرفة جدران ، الغرفھ تلك حول الغموض من
 في ھاوتمیز اعتىأستط عدم یفسر ما ھذاو ، األسود باللون ادھانھ
 الرسومات بعض علیھا یوجد بل ،...  فقط ھذا لیس ، البدایة

 ومنھا ، دُوداو نجمة علیھ مرسوم الدائرى منھا ،...  الغریبة
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 أیضًا ومنھا ، والحروف األرقام بعض بداخلھ مرسوم المثلث
 أو فھمھا أستطع لم التي المتداخلة والحروف الكلمات بعض

  ..  أیضًا فقط ھذا لیس ، قراءتھا

 بدأت قد أنھ سنجد قلیل منذ الجالس الكیان تجاه نظرنا فإذا
  الظھور في مالمحھ

 رأسھ على یضع طویلة لحیة ذو مسن رجل ، !! رجل أنھ
 الجذع عار ، بوضوح أراھا أن أستطع ال عمامة أو أسود شال
 یده ویرفع ، تارة رأسھ یھز ، نھمب فیھ یقرأ كتاب فخذیة بین یضع

 الموقد في أخذه بما ویلقي بجانبھ الذي الكیس من القلیل ویسحب
 كل ومع ، أخرى تارة وأكثر أكثر األدخنة للتصاعد الفخاري

 بسكین یمسك تلیھا التي للصفحة یذھب أن قبلو منھا ینتھي صفحة
 لقد ، یتأوه وھو یده في عمیق لكنھ صغیر جرح بھ ویحدث صغیر
 صنعھ الذي الجرح بمكان ھوى ثم فمھ في ووضعھا بقماشھ أمسك

 على ضاغطا مكتوم بصوت لمیتأ وھو الشمعھ لھب على قلیل منذ
  ..  األمر في الغریب ھو ھذا كل لیس ، ضروسھ بین التى القماشھ

 !؟ ومتى ، !؟ ھنا إلى أتیت كیف ، سبق ما كل من األغرب
 ،  !؟ ھكذا مقیده أنا ولما ، !؟ مني الساحر ذلك یریده الذي وما

 بداخلھا أجلس التي الدائرة تلك وما ، !؟ قیود دون من أقید وكیف
  !؟ ماذا أم أحلم أنا ھل ، !؟

 متفرقة ومواضع ھارأس مؤخرة في بسیط بألم شعرت
 حروف بھا المرسوم الدائرة تلك داخل جالسة وھى ھابجسد

 من جزء كل تشمل التى ماآلال مكان یدیھا مررت غریبھ ورموز
 داخل تسري ببرودة وشعرت الموقف ھول من فزعت جسدھا

  !!  ھاجسد
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   !! كاملة ھامالبس من ھاتجرید تم لقد

 أن تمنىت ھىو خوف في ھاصدر إلى اھیقدم بضم أسرعت
 تلك ترى لم لكنھا ، قریبًا ینتھي سوف مقیت كابوس ذلك كل یكون

 على مواضع عدة على المرسومة المتداخلة والكلمات الطالسم
  ! بالدماء العاري جسدھا

 أن أمل على منخفض بصوت القرآن من آیات تقرأ ظلت
 تكن لم ألنھا ببساطھ..  ، ! فائدة دون لكن الجحیم، ذلك من تخرج
 ساحر أنھ ،!!  اإلنس شیاطین من أنھ ، الجن شیاطین أحد تواجھ

 لن ما شيء أجل من یستخدمھا أنھ الواضح ومن ،  محترف اھرم
 األفكار تلك كل ومن شرودھا من أخرجھا ، مطلقا یرضیھا

 أخر من إنتھى أن بعد الرجل ذلك صراخ رأسھا داخل المتصارعة
  اللعین كتابھ یحملھا ورقة

  ...  تفھمھا لم بلغة ویصرخ علىال یدیھ كلتا یرفع وھو واقفًا ھب

  لوخ: شاموش آینو تریساجیون عسالمہ صرفیائیل عسالمہ" 

  أفخارستیا،قودشو،فیرمو،عطرو: لخون

  دعبار زینو مان لھین شلھوبہ أغونو أعونیسو،:  لے

  ....  قتول قثا، فوق،

  لوخ: شاموش آینو تریساجیون عسالمہ صرفیائیل عسالمہ

  أفخارستیا،قودشو،فیرمو،عطرو: لخون

  دعبار زینو مان لھین شلھوبہ أغونو أعونیسو،:  لے
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  ....  قتول قثا، فوق،

  لوخ: شاموش آینو تریساجیون عسالمہ صرفیائیل عسالمہ

  أفخارستیا،قودشو،فیرمو،عطرو: لخون

  دعبار زینو مان لھین شلھوبہ أغونو أعونیسو،:  لے

  ".....  قتول قثا، فوق،

  " !!  أحضر.. "   ، أستوعبتھا فقط واحدة بكلمة تلك كلماتھ أنھى ثم

.....  

 حرارة درجة أرتفعت ، الجنون ذلك كل من انتھى أن بعد
 ، حولي من تتحرك القامة قصیرة كثیرة بخیاالت وشعرت الغرفة
 متداخلة ھامسة أصوات ، الغرفھ على یسیطر خافت أحمر ضوء

 سقف من القطرات بعض تساقط مع ، منھا أى تمییز أستطع لم
 أنھا ایةالبد في توقعت ، المیاه صریر صوت تصدر وھى الغرفة

 عندما كذلك لیست أنھا تأكدت ما سرعان لكن ، الماء من قطرات
 ھذا أمسك ، ! دماء قطرات إنھا..  جبھتي على إحداھا سقطت
 ، اهوقدم یداه یجرح وأخذ أخرى مرة الصغیر بالسكین المعتوه

 أعلى من التساقط في الدماء قطرات زادت كلما جرحًا أحدث كلماو
.  

 تلك توقفت ، الدماء سقوط وقفت ، الھمس توقف قلیل بعد
 أننى البدایة في ظننت ، بالجنون تصیبنى أن كادت التى الخیاالت

 لم ما حدث لكن ، األخر ھو الساحر ذلك یختفي ما سرعانو أحلم
  .. عقباه یحمد
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 یتمتم وھو الجاحظتین بعیناه لي ونظر نحوى وجھھ أدار
 نأ ما ، ينحو بأصبعھ أشار ثم ، منخفض بصوت الكلمات ببعض
 یمسك أراه ال ما وشيء جسدي شملت بسخونة وشعرت لي أشار
 تستجیب ال ياید ، المقاومة أستطع لم ، موضعھما من ویغیر بیدي

  ..   ياقدم وكذلك ، !! لي

 على ممددة وأنا خالف من األربعة أطرافي مدد قد ما شيء
 تلك خارج أطرافي من طرف كل خروج مع األرض على ظھري
 أستطیع لم ، وأكثر أكثر جسدي تحتل النیران كانت ، الدائرة

 بشيء شعرت ، یھالوضع ھذه على ثبیتي تم أن ما ، مطلقًا المقاومة
 حاولت ھبسبب أتنفس أنا أستطیعال  صدري على یقف ثقیل ما

 معو قط صوتى أسمع فلم جدوى دون لكن وتكرارًا مرارًا الصراخ
 وجھى في ینفخ ساخن بھواء أشعر كنت بالصراخ لي محاولة كل

 وجھى في ویتنفس لي وینظر صدري على یجلس حقًا اأحد وكأن
  !!  أراه ال وأنا

 نظري وجھت تمامًا الظالم وأنقشع ساطع نور ظھر فجأة
 في بدء ثم للفراغ وینظر فاه فاغر ھناك لواقفا الرجل نحو

 ھذا من ورجاء بتوسل الحدیث وانتھى أراه لم شيء مع الحدیث
 شيء كل نأل الفرصة لدیھ یكن لم لكن البكاء حد یصل كاد الرجل

 تعد لم قلیل منذ بھا نتك التي الغرفة حّتى،  لحظھ في تغیر
  !! ..  موجودة

  

  

  



١٤٠ 
 

 وضع إلى قلیل منذ علیھا كنت التي من وضعیتى تغیرت
!!  المعتوه ذلك أختفى وقد لغرفةا تلك داخل قیود دون من الوقوف

،   

  ... اآلن بھ أنا الذي المكان لك أصف دعني

ال ،  قلیًال دفيء ھوائھا،  الذھبي باللون مطلیھ أخرى غرفة
.. ذھبي صندوق فوقھا منضده منتصفھا في یوجد،  باب لھا یوجد

 الذھبي الصندوق بجانب وجدت،  فیھ ما ألرى حثیثا أقتربت
 لم،  الشكل غریب قلم علیھا موضوع األوراق من مجموعة

 وھو الحائط على المظلل الخیال بسبب أھتمام أى ذلك لكل أعطى
 أكثر أقتربت ما شيء مني ینتظر وكأنھ تحركت كلما معي یتحرك
 ذلك من خروجى سبیل إلى یدلني لعلھ الصندوق ذلك وفتحت

  !! المنشودة ضالتي وجدت وبداخلھ اللعین الكابوس

*****  

 الغرفة داخل الطبیعي عالمنا إلى وعدنا الفتاة تلك تركنا إذا
 مازال الشریر الساحر ھذا نالوجد سرده سبق ما كل بھا حدث التى

 من،  الغرفة داخل متناثرة أشالء تقطع قد جسده لكن،  !! بداخلھا
 ،!!  البشعة الطریقة بھذه الشریر الساحر ھذا قتل من. . اذھ فعل
 ھناك كنت لو ألنك،  األجوبة انتظار حتىال و لألسئلة وقت ال لكن
 ورائحة الغرفة من تخرج تيال الكریھ الرائحة ھذه من تیلتأذ

  ....  شيء كلو شالءاأل في النیران واشتعال الدخان

*****  

  



١٤١ 
 

 جریدة داخل الحوادث صفحة في الرئیسیة العناوین أحد -
  ... معنونھ التالي الیوم في

 نأ دون لیومین دام أعزب رجل شقة داخل ھائل حریق" 
 ھاصاحب ووفاة ، علیھ السیطرة في المدني الدفاع قوات تستطع
  .. " بداخلھا

*****  

  

  !! تمت

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٢ 
 

 لكن،  تبدأ أن قبل من تمت قد فحكایتنا تتعجبال ،  نعم.... 
 تلك تفعلھ الذي ما نرى دعنا بالجنون تنعتي نتأو ترحل أن قبل

 تشغلال و فقط معھا ركز،  علینا تقصھ أن ترید الذي وما الفتاة
    مثلك قارئ مجرد اآلن من فأنا بي بالك

*****  

 أخرج كیف أیضًا أعلمال و،  !؟ ھنا إلى أتیت كیف أدريال 
ال  لكن،  الخارج في ینتظرنى الذي ما أعلمال و،  الجحیم ذلك من

 بإرادتي ذلك علیك أقصال  فانا ، الكلمات لتلك كتابتي من تتعجب
 أكتب أننى،  السابق في أخبرك كما الكاتب ذلك بإرادة حتى او

 كاتبال اذھو أنت نكوأل،  حدث شيء بكل وسأخبرك عني رغمًا
ال ،  ... ! ٣٩ رقم الجثھ أنتى او فأنت،  اللعبھ من جزء اأصبحتم
  ... مناسبال وقتھ في شيء كل فستعلم..  تتعجب

*****  

 نقیم لكي الشقھ تلك إلى أتینا أن منذ حدث الذي ما أعلمال " 
 أن منھ یقین وعلى اآلن أعلمھ ما كل لكن ، دراستنا فترة أثناء بھا

 الباتط(  الجامعة فترة في تسموننا كما فنحن) سلمى( أسمي
 أن بعد ، العلم في رغبة وأھلنا لبلدتنا تركنا بسبب وذلك)  مغتربات

 أن المستحیل ومن،  القاھرة طب كلیةب األلتحاق التنسیق لنا أتاح
 أنا فأتفقت،  الجامعھ إلي مبكرًا أتي ثم الصعید إلى یومیًا أسافر
 ، )أالء(،  بالكلیة نعلیھ تعرفت الالتي صدیقاتي من وثالثة

 ستأجرن أن على أتفقنا،  مثلي اتمغترب أیًضا  نفھ )نھاد( ، )راندا(
 ، العینى قصر شارع ھو موقع أنسب كان،  الكلیة بجانب لنا شقھ

 یوجد،  العقار صاحب مع وصعدت الشقھ ألعاین بمفردى ذھبت
 بخلدى دار حریق كأثار الخارج من الشقة باب حول داسو أثر



١٤٣ 
 

 لمھمة وتركوني معى) نھاد( أو )راندا( أو )أالء( تأتي لم لماذا
،  األختیار مسئولیة وأتحمل وحدي أذھب بمفردى الشقة معاینة
 الجمال ھذا ما،  حقًا رائعھ ووجدتھا إال الشقھ دخلت أن ما ولكن

 جدیدة الشقھ دھانات وحتى والدیكور االثاث جدید بالشقة شيء كل
 خسالب الثمن بھذا یؤجرھا ثم التجھیزات ھذه بكل المالك قام لماذا ،

  العقد بتوقیع وقمت الفور على وافقت!! ... 

 سكنى بعنوان وأخبرھم أودعھم لكى بلدتي إلى سافرت
  دراستى ألبدأ للكلیة التالى الیوم فى وعودت القاھرةب

*****  

  

 التالي الیوم في أنتقلنا أیضًا أنا وعلي علیك أطیلال  حتى
 وقمنا،  الجدیده شقتنا إلى أغراضنا كل مع الدراسة إنتھاء بعد

 الثالثة قسمنا للنوم نخلد أن قررنا بسیطھال تعدیالتال بعض بإجراء
 المتبقیة والغرفة) أالء( ـل وغرفة وحدي لي غرفة ، علینا غرف
  )  .. نھاد( و) راندا( نصیب من كانت

  

*****  

  

  ... أھربي -

  



١٤٤ 
 

 لم لكني ، قلیل منذ مرات عدة أذني في ھمست الكلمة تلك
 من...  الموقف سید ھو اآلن فالنوم اإلھتمام من الكثیر لھا أعطي

 ٨:  ٧ من للبشر الطبیعى النوم ، قلیلھ تلك النوم ساعات أن قال
 أن القلیلة الساعات تلك في الممكن من أن تدري ھل ، ساعات
 عالم أقصد عذرًا...  األحالم عالم في أخرى حیاة ابھ تعیش

  !! الكوابیس

  ! ..  منافذ بھا یوجدال  ذھبیة غرفة

 ، الذھبي الصندوق ذلك بجانب تجلس المومیاء تشبھ جثة
 كي أكثر الصندوق من أقتربت ، البشري الفضول علي اهللا لعنة

 بأن شعرت كلما أكثر اقتربت كلما ، بداخلھ ما أرى ان أستطیع
 لكى یدي مددت الصندوق إلى وصلت..  حركتي یتابع الشيء ذلك

 بحركة وقف ، اكثیر أسرع كانت الشيء ذلك فعل ردة لكن ، أفتحھ
  الخلف من بیداي فأمسك عیناي تلمحھا لم سریعة

 وضعھ ثم لونھ ویتغیر یتوھج وھو راهأل أمامي یده بكف مر
  ...  جسدي تجتاح والنار جلدي بشواء ألشعر صدري على

 في بھ شعرت قلیل منذ حدث الذي وألم فزع في نھضت
 بأنني فتأكدت شيء أجد فلم جسدى على یديب مررت ، صدرى

  المزعج ھو ذلك فقط یكن لم لكن ، مزعج كابوس داخل كنت

!  اآلن امامي تتحرك أراھا التى الخیاالت تلك حقًا المزعج
 ...  

 صالةال إلي منھا وخرجت غرفتي باب وفتحت مسرعة قمت
  ....  نائم فالجمیع أحد یوجدال  لكن ،



١٤٥ 
 

  

*****  

 بضع وشربت الثالجة باب وفتحت المطبخ إلى دخلت
 رأیتھ ما لكن،  غرفتى إلى أخرى مرة وخرجت اءالم من رشفات

 خطوة أتقدم أن أستطعال  الغرفة باب أمام تصلبأ بأن كفيی كان
 أنا ، سمعت كما نعم ،  !!  السریر على نائمة وجدتني،  داخلھا
 أنا وھناك األن أمامك أقف أنا ھا، !!  أتحرك ولم نائمة مازلت
،  !! أرتدیھا التى نومى مالبس وبنفس موضعى في تنام أخرى

 تلك جسد على غریبھ وطالسم عالمات یوجد بل فقط ھذا لیس
 لىع سكنت حتى نائمھ وھى الفتاة تقلبت،  األحمر باللون الفتاة

 الكابوس في الجثة تلك ید..  رأیت ما ھول من فزعت ، ظھرھا
 الفتاة صدر على مرسومھ عالماتھا صدري على وضعت التي

  !! النائمة

 إلى دخلت الفزع ومن فزعت ، خلفي یقف ما بشيء شعرت
 ذلك فى یرغب كان یطاردنى الذى الشبح أنھ الواضح من - الغرفة

 باب ، جسدي یعتصر ما بشيء شعرت الغرفة داخل بحت -
 الغرفھ ، شدید بأختناق أشعر ، تتمزق مالبسي ، أغلق قد الغرفة

 لم ، األن يتقتلن الغرفة تلك بأن أشعر كادأ وأضیق أضیق أصبحت
  ..  ھذا كل تحمل أستطع

 أستطع ولم أكثر صرخت ، لدى صوت بأعلى صرخت
 جسدي یغرق العرق ، باالرتعاش فبدأ جسدي أعصاب في التحكم

  ... الخوف من رتعدی بصوت أخرى مرة صرخت.. 

   الحقوني) .... راندا( ،) أالء( ،) نھاد( -



١٤٦ 
 

 یرتطم بجسدي وشعرت بالدوار أصبت ، أحد یجب لم
 من تصحو النائمة الفتاة تلك رأیت اللحظھ تلك في ، باألرض
 ولم يعل أغشي ،!!  لتنھض األرض في قدمیھا وأنزلت غفوتھا

  ... شيء كل وصمت عیناي وأغلقت حولي بما أشعر أعد

*****  

 ، جسدي من تنزع تكاد روحي ، المكان یملئ تام سكون
 األسود اللون سوى..  شيء أي أرىال  ، العتمة علیھ تغلب مكانال

 ھل..  شيء أرىال و شيء سمعأال  ، األفق في أحلق بأنني وأشعر
  ! ؟ ماذا أم تُم

 جسدي یحرك ما بشيء وشعرت اإلجابة أتت سریعًا لكن
 وكلمات أصوات سمعت ، الظالم ذلك من ینتزعني ما شيء ، بشده

 عیناي فتح حاولت..  حدث ما أتذكرال  ، تمیزھا ستطعأ لم متداخلة
 الضباب أنقشع ، بوضوح أرىال  ضبابیة البدایة في الرؤیة كانت

) أالء( إلى حدیثي وجھت..  حولي من جالسین جمیعًا ورأیتھم
  ... منخفض بصوت مباشرة

  ؟؟) أالء( یا حصل اللى ایھ -

  : قائلة وردت) أالء( لي نظرت

   كابوس شوفتى شكلك حبیبتي یا أبدا -

  

*****  

  



١٤٧ 
 

 تلقي وھى شدید ببطء جلستھا في وأعتدلت) سلمى( نھضت
 على ووضعتھا یدھا رفعت ، الغرفة أرجاء في متفرقة نظرات
 وتركت یدھا الجثة تلك فیھ عتوض الذي المكان تتحسس صدرھا

 كان حدث ما أن حینھا فتأكدت!! ..  شيء أى تجد فلم ، بھا آثارًا
  ..  أكثرال  مفزع كابوس مجرد

  ....... و..  إنتھى واآلن

*****  

 ذلك داخل كنت من أنا ، ؟؟ قلیًال تصمت أن الممكن من ھل
 كل معي حدث من أنا ، أعوام بضعة قبل ھنا كنت من أنا ، الجحیم

 اآلن أنت ، صمت في إلي وأستمع یاعزیزي جانبًا فتنحى ، ھذا
 يدعن ...قلت كما تبدأ أن قبل إنتھت أنت فقصتك ، أنا قصتي داخل

   غیري أحد یراه لم ما لك أصف دعني و ، عزیزي یا كملأ

 وأنا) أالء( بجانب جالسھ فیھا كنت التي اللحظة تلك في
..  أكثر بوضوح أو علیھا من يامقلت تتحرك ولم) نھاد( نحو انظر
 یقف كان ،!!  تام صمت في خلفھا الواقف الشيء ذلك أتابع كنت

 موجھة تھانظر كانت ولكن لي ینظرال  ، ما شيء ینتظر وكأنھ
 األحمر اللون علیة یغلب جسده نار من جمرتان عیناه ،) أالء( نحو

 دعابتھا بإحدى الصمت ذلك كسر حاولت) راندا( لكن ، الداكن
  ..  أخر إلى حین من قیھاتل كانت التي

 الشقھ ، ایھال و علینا ھیطلع الناس في بنعملھ اللى ھو -
  .......  الو مسكونھ
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 خلف الواقف الكیان ذلك وأختفى جملتھا) راندا( تكمل لم
 الشقة عن الكھرباء أنقطعت اللحظة تلك في ،!!  قلیل منذ) نھاد(

  !! اللعبة بدأت قد وھا

 ونروح) نھاد( خد ھا أنا ، بقى دي الكھربا في وبعدین -
  .. شمعة نجیب المطبخ

 ھمست فقط..  أعقب لم ،) أالء( من الجملة تلك كانت
 مرت..  بجانبي تجلسل تأتي لكي) راندا( على منخفض بصوت
 الخارج من الخافت األحمر الضوء ذلك یظھر أن قبل قلیلة لحظات

) أالء( كذلك یكن لم لكن ، الشمعة من آت أنھ البدایة في توقعت ،
 لجسد خیال مباشرة أمامي من تحرك ، بعد یأتوا لم) نھاد( و

) نھاد( صراخ صوت ، القماش من بلفافات مغطى رأسھ ..عاري
 ، الخیال ذلك مع أركز لكى حتى الفرصة یعطني لم المطبخ من

 في المطبخ نحو ناذھب ، خلفي من) راندا( و السریر على من قفزت
  .. حذر

 و) أالء( على نادیت ، الظالم وسط في المطبخ وصلنا
 بكاء و أنین صوت سوى یوجدال  ،!!  یجیب أحدال ) .. نھاد(

 مسرعة) راندا( أشعلت ، المطبخ أركان أحد من صادر مكتوم
 ، المكان عن تمامًا الظالم أنقشع..  یحدث الذي ما نرى لكي شمعة
 وجھت ، الفزع عالمات وجھھا وعلى ترتعش وھى) نھاد( رأینا

  ..  خائف بصوت سؤال) نھاد( إلى) راندا(

  ؟) .. أالء( فین -

  

*****  
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 اوتحتضنھ صدرھا إلى قدمیھا تضم وھى) نھاد( تعقب لم
) نھاد( تجب لم ، أخرى مرة السؤال) راندا( اعادت..  صمت في

 ما شبحك لي بدا الذي المعتم الظالم ذلك نحو بأصبعھا أشارت لكنھا
 رأیت ما ھول من فزعت لكني اھتمام أي لھ أعطي لم !! یتحرك

  ... الحائط على

) نھاد( نحوه أشارت ما تجاه الشمعة لھب) راندا( وجھت
  .. أكثر الرؤیة تتضح لكي

 منھ یسیل الحائط على مرسوم ، الجسد یشبھ ما شيء ھناك
 ،!!  جسد دون من األرض على ساكنة) أالء( ورأس ، الدماء

  .. ذاتھ الجحیم رأت قد كأنھا مفزع بشكل للخارج بارزة وعیناھا

 قتلھا ومن ، ؟ ھنا حدث الذي ما..  خانق بتوتر الجو ُشحن
 منھ تبقى وما أختفى ھل ، ؟ جسدھا أین و ،!  البشعھ الطریقة بتلك

 رأسي على واحدة دفعة ھوت قد األسئلة تلك كل! .. ؟ فقط لرأسا
 شعوري بدأ ، اآلن األسئلة تلك على لإلجابة الوقت یسمح لم لكن.. 

 التي الشمعة لھب إنطفأ ، حولي من تدور األرض ، یزداد بالغثیان
 نداء) ... راندا( إلیھا نداءي وجھت، !!  فجأه) راندا( بھا تمسك
  : االجابة وكانت)  راندا( أخر

 أیوة -
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) راندا( من األجابة تلك تكن فلم،  نفسى أتمالك أن أستطع لم
،  اإلطالق على بشري صوت یكن لم أنھ، !!  صوتھا ھو ھذا وال

 ھي) راندا( وأین یحدث ما ألرى بصري أركز أن جاھده حاولت
 بجانب سریعة ھمسات صوت،  تزداد قلبي ضربات،  األخرى

 مغشي سقطت،  ھذا من أكثر تحمل أعصابي تستطع لم،  أذني
  . يعل

*****  

 عدة بعد أم دقائق عدة بعد ھل،  أعلمھا ال فترة بعد أفقت
 مازاال والظالم اللیل أن،  األن أعلمھ ما كل لكن،  ساعات

 كانت،  ویسارًا یمینًا رقبتي حركت، !!  المكان على یسیطران
  ....  و حقًا تؤلمني

 وحاولت نھضت أن بعد، !  ھنا إلى بي أتى الذي ما،  أنتظر
 تشبھ ال لكنھا،  میاه دورة داخل أنني وجدت حولي ونظرت جاھدة

 بى أتى ومن ھنا إلى أتیت كیف لكن،   أطالقًا شقتنا في كانت التي
  !؟... 

 ترى أن علیك لكن،  حینھ في شيء كل ستعلم تتعجل ال
 مائلة كانت الحوائط،  الموحش المكان ذلك داخل یوجد ما معي

 غیر الرؤیة،  للغایة مقذذه المكان رائحة،  حریق وأثار للسواد
  .. المقیت الظالم ذلك داخل تمامًا واضحة

 ما أرى ال حتى فعلت ما لیتني یا و،  أكثر نظري ركزت
  .. رأیتھ
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 الجثة تلك تفعل ماذا لكن..  المیاة دورات كل كمثل المكان
 جثث معھا یأتي المیاة دورات بأن أتصور ال، !!  الحوض بجانب

  ... ھكذا وغامضة مرعبة لمسة المكان على تضفي حتى

 قلبي ضربات كادت،  األدرنالین من جرعات بجسدى تدفقت
 الخوف من ھاربًا ویفر ضلوعي بین من یقفز تجعلھ أن المتسارعھ

 كیف..  فقط تبتسم، !!  تبتسم  وھى نحوي رأسھا الجثة رفعت، 
 أن لي یمكن كیف،  الحد لھذا قاتلة أداة تكون أن لالبتسامة یمكن

  .. اللحیة ذو القبیح الوجھ ذلك بشاعة لك أصف

 ھذا یبدد نور أى یضيء أن دون،  فجأة أتضحت الرؤیة
 الظالم ذلك على عیناي اعتیاد ذلك سبب ھل أعلم ال،  الظالم

 الجثھ أن األن أعلمھ ما كل،  حقًا أعلم ال،  أوضح أرى وأصبحت
 أشعر بدأت أنني، !!  قط تتحرك ولم موضعھا إلى عادت قد

  ..  ؟ أخرى تخیالت أم أخر كابوس ھذا كل ھل،  بالجنون

.. الفضول..  المقیتة البشریة الغریزة حینھا داخلي تحرك
 صرخت،  یحدث ھذا كل لماذا،  یحدث الذي ما أعلم أن أردت
  .. لدي صوت بأعلى

 !!  أنا؟ واشمعنى ؟ أیھ مني وعاوز  ؟ مین أنت -
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 قطع حتى..  القاتل الصمت ذلك في طویلة لفترة واقفة ظللت
 كل تسقط أین من،  أعلى من كثیرة أوراق سقوط صوت الصمت

 قد األوراق تلك جمیع أن أعلمھ ما كل..  أعلم ال..  األوراق  ھذه
 سكنت  فقط واحده ، واحده ورقة إال یبق ولم لحظات فى أختفت

 من ولكن لي أتت قد اإلجابة وكأن..  ھناك الجثة تلك قدم على
 إذا.. "  لي یقول وھو وتحداني،  قوتي یختبر أن أراد أرسلھا
  !! "  بھا وأتي أذھبي..  ھناك فھي ھذا لكي،  اإلجابة أردتي

 الفضول عزیزي یا تعلم كما لكن،  أذھب ال بأن ملیًا فكرت
 تعثرت لكن،  تام وھدوء ببطء أقتربت،  األحیان بعض في قاتل

 على وسقطت،  ھنا إلى أتیت أن منذ أراه لم ما شيء في قدماي
 علي یداي وضعت بأننى شعرت لكني یداى على سندت..  وجھي
 طویًال أنتظر لم..  أین من لكن...  دم، !!  قلیًال دافيء لزج سائل
 ولكنھا واحده قطعة تكن لم،  جانبى تجلس االجابھ وجدت حتى
) أالء( رأس وجدت لوال صاحبتھا من أعلم ال مقطعة أشالء كانت

 القوه لي أتت أین من أعلم ال) .. أالء( لجثة األشالء ھذه إذا، !! 
  .. اللعینھ الورقة تلك أللتقط وأذھب حولى ما أتناسى أن

 الملطخة لیداى أھتمامًا أعطى ولم أخرى مرة نھضت
 یفعل من أعلم أن أرید فقط،  حولي من شيء ألي وال،  بالدماء

 شدید ببطء یدي مددت،  مباشرًة الجثة بجانب وصلت بھدوء،  ھذا
 تنظر الرأس تلك،  أخرى مرة أفاجئ ال حتى الجثھ إلي أنظر أنا و

 بضع للوراء وعدت بسرعة الورقة ألتقطت،  !! مباشرة لي
 أفھم ال كلمات علیھا مكتوب الورقة ... المفاجأة وكانت،  خطوات
  ...معناھا
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  لوخ: شاموش آینو تریساجیون عسالمہ صرفیائیل عسالمہ" 

  أفخارستیا،قودشو،فیرمو،عطرو: لخون

  دعبار زینو مان لھین شلھوبہ أغونو أعونیسو،:  لے

  ....  قتول قثا، فوق،

  لوخ: شاموش آینو تریساجیون عسالمہ صرفیائیل عسالمہ

  أفخارستیا،قودشو،فیرمو،عطرو: لخون

  دعبار زینو مان لھین شلھوبہ أغونو أعونیسو،:  لے

  ....  قتول قثا، فوق،

  لوخ: شاموش آینو تریساجیون عسالمہ صرفیائیل عسالمہ

  أفخارستیا،قودشو،فیرمو،عطرو: لخون

  دعبار زینو مان لھین شلھوبہ أغونو أعونیسو،:  لے

  ".....  قتول قثا، فوق،

 أصبحت و،  عیني أمام الكلمات تلك تبدلت ما سرعان لكن
   جیدًا أفھمھا

  ..   علیھا مكتوب الورقة إن

،  لخدمتك ھنا،  االن ھنا أنا ھا،  ترید ما لك صرفیائیل" 
 عذراء فتاة روح،  مجاب تریده ما كل،  سیدي یا أنت لك االن ھنا
..  لك الطاعة فكامل،  أحضر،  ألجلك وجسدى روحي أعذب،  لك

  "،  أجبنى
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 ھذا صرفیائیل ھو ومن كتبھا ومن الغامضھ الكلمات ھذه ما
  ..   والمسكنھ الذل بھذا اللحیة ذو الرجل الیھ یتودد ولماذا ،

 تتبدل الورقة على المدونھ الكلمات إن یحدث ماذا الھى یا
  ... االن وتتغیر

 نجمة...  غریبھ رموز محلھا وحل بھا كان ما محى لقد
 ومنھا!  والحروف االرقام بعض بداخلھ مكتوب مثلث..  داُود
  قراءتھا أستطع لم التي المتداخلة حرفواأل الكلمات بعض أیضًا

  !! فھمھا أو

 مفتاح أنھ،  الخارج من أت صراخ اللحظة تلك في سمعت
 ھا..  ھنا من الخروج باب عن البدایة من أبحث لم لماذا،  النجاة

   ھناك ھو

 تعلق لم لو أصل كدت،  الباب نحو حذره بخطوات سرت
 وتسقطني حركتي تشل أن تحاول وھي قدماي حول ألتفت یدین بي

 یقف وجدتھ،  المرآة على نظري وقع حینھا لكن صرخت،  أرضًا
  !!  البغیضھ االبتسامھ نفس وجھھ وعلى مباشرة خلفي

  .. شفتاه تتحرك أن دون أذني في ھمس

 ... قربت نھایتك،  متقاومیش -

،  عیني على یدي وضعت،  جنونیة بھستریا حینھا أصبت
 قریب فالموت،  قبل من أصرخ لم كما صرخت بشدة وصرخت

 لم لكن،  ویقتلنى علي ینقض أن أنتظار في كنت،  منھ مفر وال
  !!  شيء یحدث
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 على عیني بطرف ونظرت عینى على من یدي رفعت
،  أختفت قد بجثتة وإذا،  خلفي فنظرت، لھ أثر أجده لم،  المرآة
  .. والھروب الفرار وقت آن قد بأنھ یخبرني ما شيء

 لي یستجب لم،  بشدة المقبض سحبت،  الباب نحو أسرعت
 ال..  وتكرارًا مرارًا حاولت،  الخارج من یشدة شىء وكأن أطالقًا

 زادت،  یقترب ما شيء،  خلفي یتحرك ما بشيء شعرت،  یستجب
 حتى،  عزم من لى بقى وما قوتى بكل المقبض وسحبت سرعتي

   مسرعھ وخرجت..  أنفتح

 نصف،  الممزقة بمالبسھا،  مباشرًة أمامي )راندا( فوجدت
 ال! .. ؟ أكثر أم لي حدث ما لھا حدث ھل،  الحروق یملؤه وجھھا
  .... األن األسئلة لتلك داعي

  ..  أیضًا فقط ھذا لیس ،

 لم،  أخیرًا ووجدتھا أمھا تفتقد كانت كمن بھا تمسكت أن بعد
 ھنا نشب قد حریق عن الناتج السواد ذلك سوى الصالة یمیز یكن
 بعض علیھا ،والمرسوم السوداء الجدران سوى شيء ال،  قبل من

 ، دُوداو نجمة علیھ مرسوم الدائرى منھا ،...  الغریبة الرسومات
 ومنھا ، والحروف األرقام بعض بداخلھ مكتوب المثلث ومنھا
 أو فھمھا أستطع لم التي المتداخلة والحروف الكلمات بعض أیضًا

  ، قبل من المیاه دورة داخل رأیتھا التي مثل قراءتھا أو قراءتھا

  !! المتفحم األثاث ھذا ما

 الشقة لمعاینة بمفردى أتیت عندما األثاث ھذا ھناك یكن لم
  !! .. الملعونھ
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  )راندا( وجدت أن بعد قلیًال الخوف تبدد

 لكن،  وحیده أموت أن من كثیرًا أفضل،  معًا فلنمت.. إذا
 في بالتحرك الجدار على والطالسم الرموز تلك بدأت ما سرعان

 ھذا كل) راندا( تلحظ لم، !!  الدماء منھا تقطر وھى منتظم شكل
 یحدث لما أنبھھا أن أرد ولم فزع في لي تنظر كانت النھا وذلك
 تمیزه أستطع لم شكال الرموز كونت،  أكثر بالفزع تصاب ال حتى
 ھو،  فقط الحظتھ ما كل،  العارمھ الفوضى تلك كل وسط نھائیًا

 العدم من دائرة ظھرت واألشكال الرموز تلك أكتملت بعد أن
 ال حتى عیناي أغمضت منھا سوداء ھالة خرجت،  بھا وأحاطت

  یحدث ما أشاھد

 الخوف یشوبھ ال ھادئ بصوت إلي) راندا( تحدثت ھنا لكن
:  

 تعالي ھي ما زي سلیمھ) أالء( أوضة) سلمى( -
  مخرج نالقي یمكن ندخلھا

 ناحیة ومتبصیش طول على ورایا خلیكى..  طیب -
 ... أبدًا الحیطھ

 السیر بدأت،  قولتھ ما على موافقًة رأسھا) راندا( ھزت
 أجن أكاد و) أالء( غرفة باب على سوى أنظر وال ھادئة بخطواط

 وما، !!  بأذى تصاب لما التي الوحیدة ھي) أالء( غرفة لماذا، 
 صوت االفكار تلك قطع..  االن ھي وأین) نھاد( مع حدث الذى
  .. أجش نداء

 )راندا( -
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 وجدتھا، !!  تتبعني) راندا( أجد لم،  مسرعة خلفي نظرت
..  الشيء بعض وھادئة ثابتة بخطوات الحائط من تقترب ھناك

  : بھا صرخت

 .. ھنا تعالى بنتي یا فین رایحھ) راندا( -

 لكنني، !!  االساس من صراخي تسمع لم وكأنھا تجیبني لم
   أخرى مرة بھا صرخت

 .. أرجعي..  أرجعي مجنونھ متبقیش فوقي) راندا( -

 المره ھذه إلي ونظرت  ألتفتت ولكنھا أخرى مرة تجیبني لم
 تغیرت عینھا،  كلیًا مالمحھا تغیرت،  لھا حدث الذي ما الھول یا، 

 مالمح،  قلیًال لألحمر مائل أصبح وجھھا،  القاني األحمر للون
 جسدھا على السیطرة فقدت وكأنھا تعبیر أى تحمل ال وجھھا
  !! علیھ یسیطر أخر شخص وھناك

 ال شيء الجدار من یخرج ما شيء رأیت اللحظات تلك في
 التي النیران تلك ھي أصفھ أن أستطیع ما كل،  وصفھ یمكنني
 رأسھ تتوسط التي الكبیره القرون،  البارزه واالسنان،  بھ تحیط

 نحو ھاربة وفررت،  قدمي على السیطرة أستطع لم،  أعلى من
 ما شيء أحتراق صوت سمعت فقط،  خلفي أنظر ولم) أالء( غرفة

 الجرأة لدي یكن لم،  نار موقد داخل لحم قطعة ألقاء كصوت
  . خلفي ألنظر الكافیھ
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 على یدي وضعت اللعین الباب لذلك وصلت وأخیرًا
 فال ، الغریبھ الرائحة ذو البخور رائحة ظھرت حینھا،  المقبض
 االنتباه أعیرھا لم،  ! كریھھ أم طیبة رائحتھ ھل تمیزیھا تستطیع

 على ضغطت أنني االن أعلمھ ما كل،  أتت أین من أعلم وال
 خلفي الباب وأغلقت،  الغرفة داخل بي والقیت،  بشده المقبض

 من وتعجبت لیدي نظرت،  جسدي مع تتناسب ال بقوة ودفعتھ بشدة
 لم الباب أغلق من أن ذلك بعد تأكدت لكنني،  ؟ القوة تلك كل أین
  !! أنا تكن

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

 تكن ولم،  الباب تغلق لم) سلمى( فـ كثیرًا تتعجب ال،  نعم
 رفضت لكنھا قبل من أخبرك أن حاولت،  قبل من ذكرت كما تحُلم

،  مسبقًا معھا حدث ما كل في صادقة كانت لكنھا،  أتحدث أن
  .. دوري وجاء األن أنتھى دورھا

 ستعرفھا فاألجابة..  تتعجل ال،  إلیك أتحدث ولما أنا من
 وغرفتك،  غرفتي في عزیزى یا بك أرحب دعني لكن..  قریبًا
 كثیرًا تتعجب أن أریدك ال..  غرفتك سمعت كما نعم،  أیضًا أنت

  .. معًا حكایتنا بدایة في أالن فنحن بعد یأتي لم التعجب فوقت

،  للوقت أختصرًا لكن) سلمى( مع حدث ما لك أكمل دعني
  ... ؟ لك سأحكي كما الغرفة وتتفقد رجاًء تقم ھل

 سریعًا لكن..  مظلمة كانت،  الغرفھ) سلمى( دخلت ما بعد
 وقفت،  كثیرًا عقلك تشغل ال،  ضوء دون من الظالم ذلك تبدد ما
  ..  الغرفھ داخل تراه ما أمام ذھول في) سلمى(
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   الذھبي باللون مطلیھ غرفة

 منتصفھا في یوجد،  باب لھا یوجدال ،  قلیًال دفيء ھوائھا
 وجدت،  فیھ ما ألرى حثیثا أقتربت.. ذھبي صندوق فوقھا منضده
 قلم علیھا موضوع األوراق من مجموعة الذھبي الصندوق بجانب
 المظلل الخیال بسبب أھتمام أى ذلك لكل أعطى لم،  الشكل غریب

 مني ینتظر وكأنھ تحركت كلما معي یتحرك وھو الحائط على
 إلى یدلني لعلھ الصندوق ذلك وفتحت أكثر أقتربت،  ما شيء
 ضالتي وجدت وبداخلھ اللعین الكابوس ذلك من خروجى سبیل

  !! المنشودة

  

 وأقتحم الشریر الساحر ذلك فعل كما، !!  منزلي داخل أنھا
 الغرباء بالزوار أرحب ال لكنني معي عھد أقامة وحاول منزلي

 جلب في كثیرًا ساعدني الشریر ذلك لكن،  فیھم المرغوب غیر
  .. لي المقدمة واألرواح الضحایا من الكثیر

) راندا( ثم) نھاد( وتبعتھا،  قبل من ھنا) أالء( كانت كما
..  ٣٩ رقم الجثة فأنت..  االن وأنت،  والكثیر) سلمى( وبعدھما

 قید على زلتم ما ولكنكم جثث فجمیعكم،  قبلك ٣٨ على قضیت نعم
  ..   الحیاة

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

 لما وعلمت،  شيء كل وعلمت،  القراءة من أنتھیت أن بعد
 األوراق تلك كل تركت، ..  ھذا كل معي یحدث ولماذا األن ھنا أنا
 یجبرني ما شيء،  الصندوق داخل أخرى مرة ووضعتھا یدي من

 وقراءتھ رأیتھ ما كل بعد بشيء أشعر ال كیف أعلم ال..  ذلك على
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 بأن یخبرني ما شيء،  تنتظرني فارغة واحده ورقة بقیت،  ؟؟
 أن لي یقول،  أذني في یحدثني ما شيء،  لي حدث ما بھا أسجل
،  بجسدي التحكم أستطع لم،  بعدي سیأتي لمن بھا شيء كل أكتب
 بالقلم أمسكت،  المنضدة على من الورقة وتناولت یدي مددت
  .. حدث ما كل كتابة في وبدأت

 كیف أیضًا أعلمال و،  !؟ ھنا إلى أتیت كیف أدريال  "
،  الخارج في ینتظرنى الذي ما أعلمال و،  الجحیم ذلك من أخرج

 ذلك علیك أقصال  فانا ، الكلمات لتلك كتابتي من تتعجبال  لكن
 أننى السابق في أخبرك كما الكاتب ذلك بإرادة حتى او بإرادتي

  " حدث شيء بكل وسأخبرك عني رغمًا أكتب

،  ترتفع الغرفة حرارة بدرجة شعرت،  أنتھیت أن بعد
  !! ..  خلفي یقف ما بشيء شعرت

 .... أنتھي حتي ینتظرني وجدتھ،  عجالة في خلفي نظرت

  

  

 َتمت
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  كر خاصٌش

ساعدني ولم يبخل علّي  شكٌر لكل من ساندني و، شكٌر لكل من دعمني 

  شكرًا بحجم الكون.. تشجيع ، نصيحة ، بمعلومه 

...  

  أم رزق علي/ أ .. أستاذي الغالي وُمعلمي 

  محمد عصمت / أ .. أخي الكب وأستاذي والكاتب اِّـبدع 

  نسمة الجمل/ أ .. أختي الغالية والكتابة صاحبة األحساس الرائع 

  شريف عبد الهادي/ أ .. القلب الرائع  بالكاتب صاح

  نور عزام/ أ ..  رقيقة الكاتبة والصحفية ال

  فاطمة طالل / أ .. الكاتبة 

  



١٦٢ 
 

  شكٌر خاٌص ألصدقائي االعزاء 

  .. تشجيعكم اِّـتواصل لي و شكرًا  لكم جميعًا على متابعتكم 

  ندى محمد                                                                           رغدة طارق 

  دينا علي/ الكاتبة )                                                          منكش .. ( أمانى 

  راندا خالد/ الكاتبة            سلمى                                                                

  اآلء متولي / الكاتبة                                                          ه الحمدنهاد شيب

  عمر عودة                                                          عماد اِّـصري / الكاتب 

  رضوي اِّـصري                                                                          إسراء فرجاني

  إسالم الوكيل                                                                        فاطمه

  "شكر خاص لكل أصدقائي على الفيس بوك " 

كم كل الشكر على متابعت،  صفحتي اِّـحمي  ًا لكل متابعيشكر

  أكون عند حسن ظنكم ديمًا .. ودعمكم و إن شاء اهللا 



١٦٣ 
 

  ب َّـ سطوركاتال

 ١٩٩٢روائي شاب من مواليد الجيزة .. د الحميد بإسماعيل ع محمد

  مصمم جرافيك ..  ٢٠١٤خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

  .. اِّـركز الثاني بشارك َّـ مسابقة ناشرون للقصة القصة وفاز 

  ..حلمنا  األصدار الثاني  مجلة شارك َّـ

  ، جثة على قيد الحياة 

  ..أول عمل يجمع به معظم أعماله القصصيه َّـ كتاب واحد 

  ..للتواصل مع الكاتب 

) الوفايل الشخصي ( 

https://www.facebook.com/Lawyer.Mohamed.Ismail 

  ) ة الشخصيةالصفح( 

https://www.facebook.com/Writer.Mohamed.Ismail 


