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 قصر المعداوى

 

 ،اوىالمعدَّ  قصر فى الثالثة األبناء اجتمع، كفهرم   مساء   فى

 ان  مزد ألنه أو ،بعظمته مهيبًا ليس ،المهيب هالفار   القصر ذلك

 أمارات كل عليه يبدو قصر   ألنه بلفنية، ال اللوحات بأحدث

 ه،فأسق   شققتت  و، جدرانه بعض   تهالكت فقد؛ الق دمواقة العت

 قالطاب إلى المؤدى الخشبى لسلماو ،الطراز قديمة تلك وافذهن

 تللوحا القديمة األ طركذلك  درجاته، بعض تآكلت وقد الثانى

 مقدي لنجف الخافتة الضاءةا، ومعالمها بعض اختفت زيتية

 تنتصب الجرداء الحديقة عن فضال مناراته، بعض فسدت

 منظرها كان..  أوراق بال غصون لكنها ،شموخ فى أشجارها

 . بحق مخيفًا

 بل المقبض، المكان هذا فى العجوز ذاك يعيش كان كيف

 لم   طائلة، ثروةً  األموال من يمتلك كان أنه األمر فى والعجيب  

ر لم    رجالً  المعداوى سالم أكان بسيًطا، ولو اهتماًما منزل ه يع 

 .  ربما! لذلك؟ داع   هناك يجد لم أنه أم!! ؟بخيالً 

 عظامها شاخت خشبية طاولة حول المعداوى أبناء التف  

 ننسري زوجته وبجانبه حامد األكبر االبن: المحامى ينتظرون

 وأم زوجته توفيت لذىاو راجى األوسط واالبن، عاصم بنهاو
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 نةواالب، الثانية وزوجته شادى ابنه وبرفقته عامين قبلولده 

 .   رابح وابنها أحمد زوجها بجوارهاو فاطمة الصغرى

 

 األجواء برودة   و المكان جفاء   يالئم قاسيًا بارًدا الطقس   كان

 هتوارث الجحود حدَّ  وصل فتور   بينهم بات قد فاإلخوة بينهم،

 لىإ تصل قد لفترات حتى بعضهم يرون ال وهم ال ولم   أبناؤهم،

 نإو يسم ونها كما الخاصة وحياتهم بأعمالهم منشغلين عقود

 فى يحدث كما مضض على منهم كل يجلس األمر اضطرهم

 نحو لىع قلقهم تثير كانت والتى الوصية الستماع اللحظة تلك

  وصية؟ إلى الحاجة فما ،الشرعيون الورثة هم كانوا فإن. ما

برز أبامتعاض  حامد سأله التحية، بعد و المحامى وصل 

 :خطوط وجهه العميقة

 بيكت أبونا يخلى اللى إيه نفهم، عايزين طارق أستاذ  -

 لبتط يهلو حنا الورثة الشرعيين مفيش غيرناإو وصية

 حاضرين؟ يكونوا والدنا إن

 حاجة، كل هتفهم حاال ،حامد أستاذ يا شوية مهلك على  -

 يشهدوا الزم األحفاد إن المرحوم طلب كان ده عامة

 .الوصية فتح

 فض   فى شرع و الموضوع صلب إلى المحامى تطرق 

 :بها ما قراءة و الوصية
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 عالمكم عن رحلت قد سأكون فبالتأكيد الوصية تلك فتحتم إن" 

 رثهي لن عظيًما كنًزا خلفى تركت قد سأكون ىكن   ل هذا، الدنىء

 هعلي الحصول أرادوا إن..لكن و. ألحفادى به أوصى بل أبنائى

 دهمبمفر سويا ليعيشوا يأتوا أن وهى وصيتى اتباع فعليهم

 وال منه يخرجوا أال على ليال   وأربع أيام ثالثة مدة بقصرى

 عن يعرض ومن المدة تلك خالل كان من كائنًا زائر يأتيهم

م وصيتى ع نصيبه من ي حر   فىو البقية، على بالتساوى وي وزَّ

 ..الخيرية الجمعيات إلى الثروة ت روح الثالثة رفض حالة

 ال"  الوصية تلك سماعهم بعد واالحتجاجات الهمهمات انطلقت

 شباب ايد لـ تروح بمليارات ثروة يعنى ازاى مستحيل، ده

 هنا أقعد أناو..حق عندك واأي.. معقول مش كالم ده..  مستهتر

 ما انت ياض دى دول ايه..دول مع و أيام 3  ده المكان فى

 .... "نفسك تحترم

 :  قائاًل  المهزلة تلك ليوقف المحامى تدخل حينذاك

 كوالعيال رايحة كده كده الفلوس ليه متضايقين أنتم و  -

 ايه شباب يا موأنت جدهم من أو منكم كانت سواء

 على اعصروا معلش يوم كام هنا تقعدوا مشكلتكم

 "  بقا الوصية أكمل ممكن.. استحملوا و لمونة نفسكوا

 :   المحامى فتابع مضض على راجى له أشار
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 : الثالثة أحفادى إلى أخير تحذير هاك و

 

 العظيم اإلرث هذا إفساد يريد دخياًل  هناك أن تعلمون ال أنتم" 

 هذا من ألنكىاو ،رماد إلى تحويله و منكم وانتزاعه بلعليكم 

 ىف ،يريد بمن يتجسد فهو بأعينكم ترونه لن الدخيل ذاك أن

 كمعلي فقط الجميع، يكون وربما منكم واحًدا يكون قد الحقيقة

 استطعتم وإن حقيقته كشف أردتم إن األحمر الوشم اتباع

 ملك سالمى.   حقكم من الكنز يكون فقط حينئذ منه، الخالص

 . "أحفادى جميعا

 " المعداوى سالم جدكم:   المخلص

 :  بتبجح قائالً  عاصم انتصب   حتى المحامى انتهى إن ما

 السن عوامل.. بيخرف كان شكله جدى جماعة يا طب -

 تشرب و تبلها دى الوصية طارق أستاذ كده، و بقا

 .   تشاو يالال.. ده للكالم فاضى مش أنا.. مايتها

 بنية  ب تمتعي الثانى، العقد منتصف فى مستهتر شاب   عاصم

 سوداأل هشعر   يالئم البدنية، بلياقته ومهتم   الطول فارع   ،قوية  

 ملو الهندسة كلية فى تخرج. المتمردة وجهه قسمات   القصير

 ولالحص فىصعوبة  يوما يجد لم حيث العمل بأمر باله يشغل

 تهلَّ ش على سيطرته بفرض يتمتع أوغيره مال من يريد ما على

 فخال يعكس اتافهً  اكالمً  واألخالقيات األدب له يمثل الفاسدة،
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 خمس قبل كذلك يكن لم. وحقارة دناءة من البشر بداخل ما

 مثابةب كانت والتى الكبرى أخته وفاة بعد حاله تبد ل لكن سنوات

 أيام دام حزن بعد الجميع نسيها لتىاو لهة وصديق وأخت أم

 راهيةالك من كًما بنفسه فول د عاصم يستوعبه لم ما وذلك قالئل

 . به ستهاني   ال الحقد و

 :  اصائحً  والده استوقفه

 .  دى المشكلة فى حل نشوف ما لحد اقعد! عاصم -

 مين ومعرفش أحمر وشم بيقولك بابا يا ايه مشكلة -

 رعب أفالم غاوى كان شكله دىج ،ايه فى بيتجسد

 .  فيه قاعدين اللى المكان حوالينا شوف بص..

 حلال.. ده بيتقال اللى بكل مقتنع مش عمى يا كمان أنا  -

 حةص فى ماكنش جدى أكيد الوصية، فى تطعنوا الوحيد

 .  يعنى كالم أى إنه واضح كتبها لما كويسة

 من ربيعًا لعشريناو األربع فى شاب هو و رابح ذلك كان

 ىقمح غزير، أسود وشعر خفيفة لحية ذو ،القامة طويل العمر،

 ثحي مجتهد والترتيب، النظام حب عليه يبدو مهندم   البشرة،

 رغم الكبرى البنوك أحد فى محاسبا واشتغل دراسته فى تفوق

 رفض لكنه أعمالهما يدير يريدانه كانا ألنهما والديه معارضة

 ألن معه النقاش نايرفض:  نايرفض ما دائما همف؟ ال لم   و

 أحب   من زواج فى مساعدته يرفضان يسمح، ال الثمين وقتهم

 لم. يرفضان و نايرفض و نايرفض ، بآخر تزوجت حتى
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 باألحرى أو_  الوفير بحوزته فكان ايومً  السعادة درب يعرف

 . يدركه وال الكثير إلى يفتقر ذلك مع لكنه_  والديه بحوزة

 

 :  دفاعً  بلهجة هاتفا المحامى اعترض

 فى كان و بلد يوزن كان عقله هللا يرحمه سالم الحاج -

 كمان سجلها و دى الوصية كتب ماة لالعقلي قواه كامل

 ..العقارى الشهر فى

 نشوف و نسمع جماعة يا نستنى رأيى أنا طب  -

  ايه؟ على هيرسى ده الموضوع

 هزيل العشرينات، مقتبل فى شاب هو و  شادى ذلك كان

 أشعث، بنى شعر ذو البشرة، فاتح الطول، متوسط الجسد،

 االختالط عن االنطوائية يفضل الناس، يخشى، خجول مسالم

 كلية فى يدرس مازال وهو يزعم، كما سوى   الغير بالمجتمع

 سلي لم   يتساءال لم و معه بالتحدث ومااه يوالد يهتم لم. الطب

 كان فقد!  هو ينفر ربما أو منه ينفرون ،لماذا أصدقاء لديه

 الف له،تحم    يستطيع ال اعبئً  له مثلي   ددج   أناس على التعرف

 كما الزائدة مثاليته مع ينسجمون هم وال، الناس مع ينسجم

 التى و اإلجتماعي التواصل مواقع أصدقاء من إال يسمونها،

 قعي فال حجاب وراء من الناس مع للتعامل الوحيدة وسيلته تعد

 على معه تفاعلهم خالل من بالبقاء شعريو لخجله فريسة

 هتساعد التى الثقة بعًضا من ذلك فيمنحه ورهصو منشوراته
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 عدب أكثر الفراغ مأله قدو .الخاوية حياته فى االستمرار على

 .أبيه زوجة مع بتاتا سجمين ولم والدته فقد

 إصرار على بناءً  جلس و رضخ ثم بازدراء عاصم رمقه

 . جدوى دون لكن تناقشونيو يتحاورون الجميع ادعو والده،
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 الليلة األولى

 المعد اوى قصر أمام العم أوالد اجتمع التالى، اليوم مساء فى

 الثةث لمدة تكفيه التى وحاجياته مالبسه حقيبة منهم كل يحمل

 هاؤتمل نظرات خفى، بطرف البعض بعضهم إلى ينظرون ،أيام

 وقهمبعر الدم أن حتى واحدة عائلة بأبناء يليق ال غضوب   برودة

 .همنفوس يعترى الذى الجحود ذلك من يتبرأ نافًرا اثائرً  بات

 كان ،هذا الكآبة من موجة فاجتاحتهم القديم القصر إلى دلفوا

 ررتم لو البغيض القصر ذلك نفسك فى يدخله أن يمكن ما أقل

 ىف عاصم فقال بينهم تدور العقل أحاديث من الكثير بقربه،

 : نفسه

 مش هو ما ال ؟!نتكلم الو نقعد مستنيين ، ليه واقفين -

 اي غور..  هتخنقونى بعض مع نعيش مجبورين علشان

 . ليه منك أوضتكلى ع ابنى

 : حاله لسان يقول رابح أما

 وماتستناش بالعرض وال بالطول قضيهم أيام تالت هما  -

 . سبو نفسه فى بيفكر واحد كل حاجة، منهم

 : نفسه فى يقول بتهكم شادى ابتسم
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 عامة دماغكوا، فى بيدور اللى سامع مش إنى متخيلين -

 مش انسي   ، أل الو معاكوا هعيش وكونى، ليا أحسن ده

 هزعج ومش لوحدى مرتاح هبقى كده كده فارقة

 . جنابكوا

مد  أ منذ رهيز   لم أحًدا أن يبدو لذىاو، الثانى الطابق إلى صعدوا

 حشراتال وتجوبه العناكب   أسقفه وتسكن الغبار فيكسوه بعيد

 لبدء ااستعدادً  غرفته إلى منهم كل   دلف .وبصو حدب كل من

 جديد يوم بدءبسرعة و منها اإلنتهاء أمل على األولى الليلة

 ليال األربع تلك لتنتهى عجلة   فى فكانوا ؛اآلخر هو منه لينتهوا

  .السفن تشتهى بما الرياح تأتى ال لكن.. وقت أسرع فى

، عليه بجديد   ليس معتاد بإهمال اأرضً  بحقيبته عاصم ألقى

يبة قحترك ال .فعل وقد رتديهلي ثوبًا مريًحا منها ليخرج وفتحها

 بازدراءمكانها على األرض وجعل يتأمل الغرفة القديمة 

 تابلتال جهاز والتقط نهدتعدم اقتناع بما يفعله، وأخيًرا يحاكي 

 متبرًما يهعل رتمىاو السرير نحو اتجه ثم ذاك بعد خاصته

 !يحدث؟ ماذا ..صدمته كانت ما ولشد  

ة رمشفي  نفسه ليجد تحته من خشاباأل تهشيم صوت سمع 

 ىفو، ة الباليةبفى أحضان ه شام األخشاب والمرت ساقًطاعين 

 بًامرع أزيًزا محدثةً  غرفته نجفة منارات ترتعش اللحظة نفس

 فانتفضالغرفة، مكتسيًا  الظالم وحلَّ تماًما،  انطفأت حتى

 عن يبحث روحهوتذمر يحتالن  بغضب ووثب من مكانه
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التقطه ف" التابلت" االلكترونى حهتذكر لوف اءةلإلض آخر مصدر

 ..أكبر كانت دهشته لكن كشافه ليفتح ثانية

 "آخره على مشحون كان ده ده، زاىإ"  !شحنه انتهى لقد 

 رالقم ضوء يدخل حتى الغرفة نافذة فتح من مجاالً  يجد فلم 

 . تمامه فى بدًرا كان وقد

 بترتي على عزم وقد، غرفته فى شادى كان األثناء تلك فى

 عن ضاءالبي األقمشة برفع البداية فى فقام ؛الدوالب فى مالبسه

 . فنًاك تمثل يراها فلطالما؛ واضح باشمئزاز والدوالب التسريحة

 حتى مالبس قطعة أول ليضع فتحه إن وما الدوالب أمام توقف

 مليصطد أرًضا أسقطه حتى يزاوله منه يخرج ضخم فأر   باغته

 هيوو" حتجاجاو تذمر صيحة فأطلق الدوالب بقدم صبع قدمهإ

 الفرار من الضخم الفأر تمكن بينما"  أوله من نايب يوم هو

 إلى فعاد نفسه تلقاء من بقوة الباب بإغالق بعدها شادى وص دم

 . األرض علىا جالسً  ومازالبجسده  الوراء

 لمصدر كثيرا يكترث فلم شادى صيحة صوت رابح سمع

 تهلتسلي أحضرها التى ك تبه يرتب ومضى سببه أو الصوت

ربما يقضى معه  صديقه ليحادث هاتفه التقط، المكتب على

دم تق، عما يحدث معه فى اآلونة األخيرة ويتحاكىبعض الوقت 

 يتجهل فنهض تغطية هناك يجد لم لكنه عليه جلسنحو الفراش و

 حتى مليقو يكن ولم، إشارة إلتقاط بإمكانه كان لربما النافذة إلى
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.. بصخب مفزع سريره فوق اإلطارالمعلق بسقوط فوجىء

 ار بعينينطحدق فى اإلأخذ ي ،الصدمة منه التنو الدهشة أخذته

 واحدة يةثان قبل يتحرك لم فلو ؛قلب متسارعة دقاتهمتسعتين و

 يمين على المكتب على ووضعه اإلطار أخذ..رأسه تهشم لكان

 .ليغتسل ذهب و السرير

 ماكأن لكنه النوم محاوالً  المتهشم فراشه فى يتململ عاصم أخذ

 وغديو يروح عقله مضى ثمَّ  ومن، قش   كوم فى إبرة عن يبحث

 الإ رأسه عن كلها نفضها فى نجح وجديدة   قديمة   بأحداث رهيذك   

 فى تنبعث كلماتها أخذت التى الوصية تلك وهو واحًدا اأمرً 

 هامس خافت بصوت   أذنيه فى دت رد   وكأنها يسمعها ذاكرته

 العظيم اإلرث هذا إفساد يريد دخياًل  هناك أن تعلمون ال أنتم"

 .." بأعينكم ترونه لن..  عليكم

 يعالجم يكون وقد منكم واحًدا يكون ربما..  يريد بمن يتجسد" 

 . رابح عقل فى اأيضً  يتردد ذلك كان.." 

 هل ارتجف الغرفة نهاية فى أبيض وميض إلى عاصم انتبه

 طهيحي الذى الشىء رؤية محاوالً  يضيقهما بعينيه حدق قلبه،

 . يفعل لم وليته البيضاء الهالة تلك

 خالل من الغرفة من خارجةً  تسير المتوفاة أخته له تتجلَّ  

 متسع مكانه من نتفضاو فزع موصًدا، مازال الذى الباب

 بمطرقة ضلوعه قلبه يطرق مداه أقصى فاه   فاغًرا العينين

 تكون لن الدنيا فارق قد لشخص حبك مقدار كان فمهما حادة،
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 فى طيف   وكأنه الحواجز بين يتسلل هكذا لك ظهر إن اسعيدً 

 .مرعب صرقو حالكة ليلة

 أخد يتمتم بخوف:

 غادة أنت  هنا؟ غادة!  -

ه ويعتقد أحدمضى يعيد نداءه وأخفض صوته لئال يسمعه 

من مجيب؛ فاعتقد أنه يتوهم، ليس  ما ، لكنمجنونًا أو مجذوبًا

 إال.

 نع وحةالل على بناظريه ليستقرمحنَّقًا  فراشه على رابح بتقلَّ 

 يبصرللمرة األولى ل بها تمعَّن قليل، قبل سقطت التى تلك يمينه

 اءدم استنزفوا حتى يتنازعون رجال الثة" ث بوضوح معالمها

 ".. البعض بعضهم

 ،الصورة داخل يتحركون إنهم! ؟ يحدث ماذا!  رباه

 !! مقزز... اآلخر بكبد لتخرج أحدهم يد تمتد!! يتنازعون

 مث بصدمة عينيه على يديه كلتا وضع، اجالسً  رابح انتصب

 ابتةث الصورة ليجد أخرى مرة وفتحهمابتعنيف  يفركهما مضى

 ليجد متسعتين بعينين بها وحدق ثانية عينيه ففرك حراك بال

 سمارت   الذى ذلك فى كانت الصدمة لكن، بحق   توقف قد النزاع

 ...إنه إلهى يا..المتجلطة بالدماء مرافقهم على

 !!وشم
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 !!! " السودة الليلة يادى" 

 من أنه له وتراءى يستفيق كى وجهه اضاربً  رابح قالها 

 الشك دابر ليقطع ثانية إنارته ثم الخافت الضوء إغالق األفضل

 تنفس. وشم الو حراك بال هى كما اللوحة فوجد كان، دقو

 بهقل جنون ليهدأ الفراش على المرتعد بجسده لقىأو الصعداء

 .ولو قلياًل  ضلوعه بين المنتفض

 له وسيلة أفضل هو فالنوم حالك، ظالم فى انائمً  شادى كان

 لم الباطن عقله لكن دائما اعتاد مثلما شىء أى من للهروب

 ثلم الوصية كلمات من ابعضً  برأسه يقذف فظل الحال يعجبه

 يتردد أخذ التى الوحيدة الجملة تلك هى بل "األحمر الوشم"

 ملو أنفاسه تثاقلت وقد استيقظ حتى عقله جدران بين صداها

 تشبه التى الليل حلكة يتأمل وظل فقط عينيه فتح بل يتحرك

 وحرارة أذنيه إلى ينبعث الباب أزيز سمع حتى حياته ظالم

ين، من قطعة باتت وكأنها الغرفة تجتاح كبيرة ج   ارتفع س 

 هخلفهم أحد سير يستشعر كالمحموم يلهث وأخذ أنفاسه صوت

 .. األمر ويتحرى ليتقلب اجريئً  يكن ولم

 بغرفته يتجول كان من بذهاب أحس إن ما بروي ة يهدأ دأب

 هدأ. كان كما موصًدا ليجده الباب على نظرة وألقى فتشجع

 كاد وما الكون من سينفذ الهواء وكأن ويتنفس يتنفس وأخذ قليال

 محجرها فى تدور خذتأو كبرت مقلتاه حتى بالراحة يشعر

قف ي ما شخصبل و الثانية للمرة الباب أزيز صوت سمع حالما
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 اارخً ص يضج   فانتصب المرة تلك خوفه يحتمل لم أيضا، لفهخ

 والذى عاصم أنه ذلك بعد ليتبين اآلخر الطرف صرخ حتى

 : بوجهه صاح

..  الخلف لى قطعت، ايه فيه عم يا ايه بيتك يخرب هللا  -

 !! شبح شفت ايه

 وقت فى هنا جايبك اللى إيه ت، أنال قصدى اا.. أيوا  -

 . ده زى

 حاجة أشوف جيت اتحرقت عندى اللمبة خويا يا مفيش -

 ألقى إن أشك إنى ولو كشاف الو شمعة بيها أنور

 . ده البيت فى كشاف

 عاصم وجه على جليًا الخوف كان فقد ،بارتياب شادى رمقه

 البحث يمكنه كان حال أي وعلى به، االعتراف رفض والذى

 !؟ أحدهما غرفة دلف فلم   بالقصر مكان أى فى

 :  قائالً  عاصم تنحنح

 كل ومش نام خويا يا نام.. هنا شمع مفيش شكله..  احم -

 عاملة عامل اللى زى تترعب منك يقرب حد ما

 . معاك وتصرعنا

 : باستهزاء شادى رد

 . يتسحب الليل نص حد أوضة بيدخل محدش هو ما -
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 طب..  ايه وال ياض حرام شايفنى ليه دى، يتسحب ايه -

 . بقا انخمد

 : بإزدراء يردد الغرفة من يخرج وهو ارتيابا بأنفه نشق

 " قال يتسحب قال" 

 جألي فا لقًاقو أرقًا غرفته من رابح خرج دقائق عشر مرور بعد

 يتبادلون أخذوا ادى،شو عاصم بخروج اللحظة نفس فى

 : قائالً  لصمتدابر ا رابح قطع حتى مغزى ذات نظرات

 . ىطبيع مش ده البيت إن كده متفقين خلينا طيب..  احم -

 : بوقاحة عاصم رد

 كان اللى كان إذا ،طبيعى ده البيت فى إيه فى وهو -

 . طبيعى مش فيه عايش

 : قائال شادى احتج

 . ميت أنه نساشتماو كويس جدك عن كلمات ابنى يا  -

 وجهه التذمر أمارات احتلت وقد مباالة بال بيده عاصم أشاح

 : عاصم وسأل الشك رابحساور ف

 ؟ حاجة شفت أنت  -

 ؟ حاجة شفت أنت.. ال  -

 : األخير فرد مستخبًرا بناظريه شادى طالع ثم.   ال -
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 ! يعنى ايه الهشوف  ال.. اا  -

 : عاصم فأردف كاذبون أنهم نفسه قرارة فى منهم كل يعلم كان

 أنا ، ناموا خشوا.  حاجة مفيش و،هو أنت ابنى يا الالي -

 .  خير على تصبحوا غير ومن أنام داخل
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 اليوم األول

 سبياًل  للنوم وجدوا أنهم وأخشى أوالً، من نومه رابح استيقظ

 إلى بطه حينما صباًحا السابعة تدق الساعة كانت الليلة، تلك في

 المطبخ إلى امتجهً  ارتياح وعدم بملل يتهدج السفلى الطابق

 لىع تطل نافذة وبه الصالة على امفتوحً  ابسيطً  امطبخً  وكان

 المشروبات إعداد أجل من ممص   وقد الخاوية الحديقة

 بساقين أليفاج خاصته النيسكافيه فنجان إعداد فى دأب ،للضيوف

 بحذر نحوها واتجه فجفل ؛الردهة فى األريكة من تتدليان

سرعان ما ندت عنه تنهيدة  لكنمما ينتظره، خشية  امتوجسً 

 رابح ضحكف عميق، نوم فى يغط عاصم هوجد ذإ ارتياح

 : يهمهم

 . ضتهأو فى ينام خاف فينا اللى الفتوة أهو -

 : نائم صوت أتاه حتى يلتفت كاد وما

  ياض؟ إيه بتقول -

 :  قائالً  ورشف من فنجانه، إليه التفت

 .الخير صباح بقول -

 :بصوت نائم قائالً  مرفقيه على متكئًا عاصم نهض
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 . ده فيه احنا اللى المنفى فى منين الخير وهييجى -

 ووضع جلس ثم سجائره علبة الوسادة تحت من خرجأو قالها

 مَّ ث ومن الهابطة الوسادة تلك من آلمته إذ يمرنها رقبته على يده

 نفس بسحب يتلذذ شفتيه بين لثمها سيجارة، شعالإ فى شرع

 : اؤنبً م رابح فأردف السابقة الليلة فى عاشه ما تنسيه منها عميق

 ! كده الريق على سجاير يشرب حد -

 :   بوقاحة عاصم رد 

 .  منى فكك.. ايه بقولك -

 من أفضل وحال نشاط فى يبدو شادي إليهما انضمَّ  حينذاك

 : حديثه بتدراو قبله اليوم

 . الخير صباح -

 الباب قرب ونهض بيده عاصم أشاح بينما رابح عليه رد

 رائحة من يسعل شادي فبدأ الخارجي التراس على طلالم  

 : واستطرد السجائر

 .. و غلط الريق على السجاير فكرة على -

 : اساخطً  عاصم اندفع

 الواعظ ووه دكتور فيها هتعمل لي ،له منك إيه بقولك -

 . أحسن حاله فى يخليه واحد كل ده، الكالم ماينفعنيش
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 المطبخ إلى مضى. " فايدة مفيش"  يعنى بما رأسه شادى هز

 ىعل أيضا تطل نافذة أمام رابح توقف بينما افطاره يعد كى

 مليتأ الساخن مشروبه من رشفثم  والحديقة الخارجى التراس

  كذا،ه مقفرة تصبح أن قبل شكلها كان يفكو الخربة، الحديقة

 هدالمش يتأمل سيجاره دخان ينفث عاصم كان األثناء تلك فى

 اتميً ح امصيرً  يراه فهو اآلن عليه باتت عما يتعجب لم لكنه ذاته

 . وجحوده أحقاده عايشيو اإلنسان كنف فى يعيش ما لكل

 يجر الحديقة فى يحط غراب صوت فجأة انتباههم استرعى

 من أنزفه عنيف صراع جراء ميت لكنه آخر غراب بمنقاريه

 اأيضً  المشهد يرى شادى كان.. جسده لتغطية تكفى ما الدماء

 .. متفرد باهتمام يشاهد منهم واحد كل المطبخ، نافذة من

 هصديق دفن ثم ومن الجرداء األرض فى بالحفر الغراب شرع

 . ثانية عليه ردمثم  ما بصلة يقربه أو أخيه لعله أو

ع قلوبهم نبض كان  منتصف بعد الساعة عقارب كصوت ي سم 

 قابيل بالغرا عل م حين اكثيرً  القصة تلك إلى استمعوا لقد الليل،

 التىك الرهبة بتلك يتخيلوها لم لكنهم هابيل، أخيه يدفن كيف

 سالهواج تقَّ شو التفكير فى منهم كل أغرق قلوبهم، فى ب ثَّت

 بطرف اآلخر إلى منهم كل ينظر فمضى عقولهم إلى طريقها

 هبذات الغراب لها تعجب ثاقبة، بنظرة الغراب يرمقون خفى،

 هكذا، إلى   تنظرون لم  "  بخلده يدور ما أسمع وكأنني

ً  ذنب، به لى ليس عما أتحاسبوننى  صوتى أن تقولون أحيانا
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 ترونى حينما أنه ذلك من واألنكى أسرق، وأننى بشع

 تشاهد لقد..منكم ذلك أتعلم ألم! أخطأت؟ فيما واآلن تتشاءمون

 اوأن عينى بأم شاهدته لقد أعنيه، ما أتدركون أخيه، يقتل اأخً 

 رالش فيكم بدأ لقد اعذروني.. جريمته يدارى كيف أريته من

 " القاسية نظراتكم عن وكف وا تلومونى فال ينتهى ولن

 امرتفعً  حلق الصامت حديثه توجيه من الغراب انتهى أن عدبو

 غرفته إلى منهم كل فاتجه أذهانهم يغادر لم لكنه المكان وغادر

 .مخيف بصمت

 يتساءل ياباإو ذهابا غرفته يذرع عاصم كان الظهيرة، فى

 ،البيت بهذا والعيش المجىء على يوافق جعله الذى ما بحنق،

 اافيً ك يكن لم والديه إصرار أن يعلم السخافة، تلك على وافق لم  

 الوصية كلمات استدرجت هل السهولة، بتلك يخنع لجعله

 . ربما فضوله؟

 ووصيته خرفًا كهاًل  كان العجوز أن للجميع يؤكد أن أراد هل

 .ربما هلوسة؟محض  سوى تكن لم تلك

 لمللا يقتله البيت، ذلك غمد فى أنه اللحظة تلك فى المهم لكن

 أى يوجد الو أعمامه، أوالد مجالسة فى يرغب ال. والسأم

 فال للهواتف تغطية هناك يسلو المنزل، هذا فى للترفيه سبيل

 تلك ىف يفعل عساه ماذا اإلنترنت، وال الهاتفية للمكالمات سبيل

 هفراش على رتمىاو اإللكترونى لوحه التقط! وحيدا؟ الغرفة

 قعي ربما إذ عليه، من انتفض إراديا الو الماضية الليلة فى كما
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 جهازه حتفو عليه وتمدد بارتياح فزفر يحدث، لم لكنه ثانية به

 ففتح .عبثا لكن اإلنترنت، لفتح إشارة يلتقط أن بيأس محاوال

 ذلك لتبديد محاولة ف رعشو عليه الشبابية األلعاب إحدى

 ..غريبًا أمًرا يستشعر بدأ لكنه الملل،

 .عملها ما عمره ده ليه؟ كده بيسخن التاب ده ايه -

 مل ما حدث حتى لعبه واستكمل يهم ال يعنى بما رأسه نفض

 ..أبدا يتوقعه

 .الغرفة خارج إلى يهرع مكانه، من وانتفض بألم صرخ

 ليةللتس مصدر عن يبحث اآلخر هو شادى كان ،األثناء تلك فى

 رجفخ بسلحفاة عجوز، األشبه وقته لتمضية المنزل ذلك فى

 لها،يتأم الخاوية، الغصون بين هيبعين يجول خذأو الفناء إلى

 ماحسب جميلة كانت امؤكدً  الحياة، تفارقها أن قبل كانت كيف

 كانت اليمين على هناك الشجرة تلك وربما صغره فى يذكر

 وتًات تثمر كانت البوابة خلف التى وتلك زاهية، ورودا تخرج

 كريذ الورقية الخضراوات من انوعً  تثمر كانت بجانبها والتى

 كيف يعرف ال هو كل   على كزبرة، أو بقدونس كانت أنها

 ام لكن مخيلته، فى الصورة تكونت هكذا نعم، بينهما يفرق

 أيًضا؟ مخيلته من هو هل اآلن له تراءى

 نشوف نروح أما... بيتهيألى أنا الو هناك حد خيال فيه ده؟ إيه

 .حاجة هنخسر مش
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دون أن يتخطى عتبتها،  امسرعً  تحهافو البوابة ناحية هرول

 :امناديً  فاستوقفه امغادرً  ظهره صرقلل ىولَّ  اشخصً  يجدل

 !أستاذ يا.. أستاذ يا -

 نم نالت ريبة،غو مريبة بهيئة وكان بتؤدة الرجل له التفت

 مقدي طراز ذات الكمون بلون بدلة يرتدى فكان شادى، اندهاش

 سه،رأ على بنية قبعة ويضع ذلك قبل أو ما السبعينات ربما

 .يميزه ما أكثر هذاكان و الزرقة شديدة عيناه

 ابنى؟ يا بتناديلى.. أيوا -

 :قائال شادى تردد

 حد؟ عايز أقصد يعنى..  القصر بتراقب كنت حضرتك -

 يبقى هو مش.. المعداوى سالم الحاج جدك أعرف أنا اه،..اا -

 بردو؟ جدك

 :جابأو أنه نعمب وأومأ بارتياب شادى رمقه

 ازاى؟ حضرتك أساعد أقدر طب..يرحمه هللا -

 المرحوم أصل..أصل ،أهله أعزى جاى كنت أنا الحقيقة فى -

 عليا الىغو زمان من جارى ده كده بس ومش صديقى كان

 ..أوى

 :ستطرداو بألم تنهد ثم
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 يا آسف أنا..اا يرحمه، هللا..لحد باقية مش كده، الدنيا هى -

 .هلل البقاء المواجع، عليك قلبت ابنى

 ...أستاذ يا باهلل عمنو -

 .آدم الصبور عبد -

 مه،باس نطق بعدما الممتلىء الرجل وجه على بسيط تشنج ظهر

 :وقال ااهتمامً  شادى يول  ه لم لكن

 .الصبور عبد أستاذ يا تشرفنا -

 يدعو ما هناك كان فما غريب بشكل الرجل ابتسامة اتسعت

 :وغمغم سريعا تداركها لكنه للتبسم

 .بقا أنا أستأذن..ابنى يا ليا شرفال -

 :تمتم و مترددة بابتسامة شادى رافقه

 .سعيكم هللا شكر..اتفضل -

 مفل االسعافات صندوق عن يبحث امتألمً  هرع فى عاصم نزل

 الخارجية البوابة عند شادى وقوف النافذة من لمح حتى يجده

 امتورايً  جسده فكان يظهر لم لكنه أحدهم مع يتحدث للقصر

 .الجدار خلف

 ببس يدرى ال فاحصتين بعينين يرقبه شادى وظل الرجل غادر

 ىإل ليلدلف واستدار جفل انتابه، الذى المريب الشعور ذلك
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 فوق ىالمتدل الشجرة غصن تتسلق كانت حرباء باغتته، القصر

 السباب ببعض متمتو اذعرً  شادى انتفض القصر، سور

 :امرددً  واالحتجاجات

 .ده فيه قاعد أنا اللى الزواحف بيت ايه ،يووه -

 ىف الجرح منظر من ليهلع شادى دلف حتى بحثه عاصم تابع

 : متسائاًل  نحوه فركض رسغه

  ازاى؟ حصل ده، الجرح ايه -

 هيجيب كان بينما اإلسعافات صندوق إحضار فى شادى أسرع

 : عاصم

 مالقتش التابلت مسكت ،أوى غريبة حاجة عارف مش -

 يسخنب التاب لقيت وفجأة جيم ففتحت نت أفتح شبكة

 وحرقتها ىإيد لسعت جامدة شرارة عمل، رقعفو جامد

 . ده بالشكل

 سمعا حتى ،عاصم جرح تضميد من شادى ينتهى كاد ما

 همابادر لكن ليصعدا فنهضا األعلى فى صرخة صوت االثنان

 ىشاد وتبين اآلخر هو برسغه يمسك األسفل إلى متجًها رابح

 هاته عاصم فسأل، األمر غرابة هتأدهشف بيده الجرح نفس

 : رابح جرح يعالج شادى كان بينما المرة

  كمان؟ أنت ازاى اتجرحت أنت.. أنت -
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 ! كمان؟ أنا بتقول تأنإيه ده  .اا. أنا -

 : فاستطرد عاصم جرح الحظ ماحت   متعجبا قالها

 فى بقرأ كنت أنا جدا، غريب كان حصل اللى بصراحة -

 ... فجأة و كتاب

 ايه؟ فجأة ها:   عاصم

 . هتصدقوا مش نتواأ ما:    رابح 

 : صبر بنفاذ عاصم فقال بتعجب شادى رمقه

 . قول عم يا.. أووف -

 ،كهماس وأنا بيولع لقيته جأةفو الكتاب فى بقرأ كنت:  رابح

 مالو مشكلة هيعمل وكان السرير على فوقع بسرعة رميته

 . شايفين أنتوا ما زى ايدى لى حرق أطفيه حاولت

 لوحده؟ ولع الكتاب إن تقول عايز يعنى: باستهجان عاصم

 .   حصل اللى هد:  قائالً  شفتيه رابح قلب 

 : رابح رسغ حول الشاش يلف وهو شادى، تمتم

 ! غريب فعالً  -

 :شادى إلى به فألقى تساؤالً  عاصم ذهن إلى تبادر

 برة؟ مين بتكلم كنت أنت دكتور،..يااا صحيح -
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 :إليه ينظر أن دون عمله فى امنهمكً  شادى رد

 جار إنه اللىقو القصر أدام واقف لقيته كده واحد ده اه -

 .بس.. يعزينا عايز كان واا يزوره متعود وكان جدى

 ده يعنى؟ ازاى جدك جار: امستنكرً  ورد عاصم جبين تغضن

 .كيلو مسافة على هنا من بيت أقرب

 .قاله اللى ده..معرفش: قائال رأسه شادى هز

 ورابح عاصم مضى بينما رابح جرح تضميد من شادى انتهى

 همايرأس إلى فكرة قفزت وقد لحيرةاو الشك نظرات يتبادالن

ر   لماذا وهى  نفس ىفو غريبتين بحادثتين ورابح عاصم حج 

 الً فض شىء يصبه لم ادىشو اليسرى الذراع رسغ فى المكان

 فى جيران من وما المزعوم الجار عن منطقى الغير كالمه عن

 .المنطقة تلك

 عاصم بغرفة مروره وأثناء ليغتسل غرفته إلى شادى صعد

 يراه،ل فضوله ذلك فثار فراشه على التابلت جهاز انتباهه لفت

 يحدث لم تماًما سليما رآه حينما صدمته انتكو والتقطه فدخل

 ته،بطاري نفذتقد  تكون بمارو يعمل ال فقط أنه غير اشيئً  له

 ةالغرف من فخرج. يستجب ملو تشغيله حاول ألنه اعتقد هكذا

 يأ به ليس ظيفانو مرتبً  سريره ليجد رابح غرفة إلى متجها

 أيًضا. سليًما عليه ملقى كتابالو لحرق آثار
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 يفكر شادى حول الشك نظرات يتبادالن ورابح عاصم كان

 لحص اشمعنا ده، البيت فى حد فى ماثقش المفروض"  عاصم

 يطلع موسى تحسبه اللى هو ما بس، ورابح أنا كده لى

 "فرعون

 عنده كان جدى يمكن ما"  نفسه فى رابح يقول كان كذلك و

 قصدي بس مننا، يخلص عايز دخيل فيه يمكن قاله، اللى فى حق

 مننا يخلص عايز شادى يكون معقول مننا، واحد قال لما إيه

 ...."لوحده ملكه تبقى كلها الثروة علشان

 : مستهجنًا شادى صوت تفكيرهما قطع

 ده؟ إيه ممكن أعرف -

 .الكتاب ىاألخر اليدبو التابلت جهاز بيد   يمسك ليجداه إليه التفتا

 :رابح وابتدر ،شاهداه ما صدمهما

 .اتحرق ما بعد تانى سليم رجع الكتاب ازاى ده إيه -

 :قائالً  جهازه يتفحص بدوره عاصم سارع و

 ماحصلش كأن كده سليم رجع ازاى التاب.. لتاباو -

 ...و دىإي فى فرقع ده حاجة،

 

 :  ادى مستكفيً شا صاح
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 ايه لـ بتدبروا نتواأ وهو، نتأ تحوير كفاية.. بس  -

 .  كده مش منى تخلصوا عايزين بالظبط؟

 :بعصبية رابح هتف

 ليهو! قتلة قتالين شايفنا ليه ابنى، يا اتجننت أنت -

 الجار األول ده، بيحصل اللى ورا أنت ماتبقاش

 اأن وبعدين هنا جيران مفيش إن عارفين حناإو المزعوم

 توأن المكان نفس وفى غريبة بطريقة نتجرح وعاصم

 . ده لنا بيحصل اللى ورا أنت يمكن مش أل،

 :  وأردف بشك   برابح عاصم حدق

 نفسك وجرحت ده، حصل اللى ورا اللى أنت يمكن و -

 كتاب مفيش هو ما فيك، نشكش ما علشان قصد عن

 نالمكا نفس فى تتجرح مانكو سليم رجعيو بيتحرق

 !مقصودة؟ كانت إذا إال دى الصدفة غريبة مش

 :  شادى تدخل

 واحد التانى، على التهمة هيرمى واحد لك بقا، كفاية -

 اللى يوقف ياريت و ده بيحصل اللى عن مسئول مننا

 من نغور ما لحد سالم فى دول أيام 3 الـ ضىونق بيعمله

 . هنا
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 حاول ،المغرب حتى يبرحها ملو غرفته إلى درغاو تركهما

 لشعورا يغادرك حينما لكن ،قليالً  ولو ينام أنا الفترة تلك خالل

 النوم من بدقائق تحظى أن هى أمانيك أقصى تصبح باألمان

 .  الهادئ
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 الليلة الثانية

قد ضاق عاصم ذرًعا من الحلوس بغرفته فعزم و المساء حلَّ 

 لفازالت أماما جالسً  رابح فوجد ؛السفلى الطابق إلى إلى النزول

 : عاصم فسأله متأففًا

  ليه؟ بتنفخ مالك إيه -

 حتى الواحد تسلى ده البيت فى حاجة القى مش -

 والتليفونات. بايظة قنواته وكل خربان التليفزيون

 . شبكة مافيهاش

  التالت؟ فين أومال..  تخنق حاجة وهللا فعال -

 .ماخرجش ساعتها من أوضته فى قاعد -

 رجخا بعينيه اشاردً  فكان المفاجىء عاصم لشدوه رابح انتبه

 :  بتعجب سألهف؛ بذهول تام المنزل

 برة؟ كده أوى انتباهك الفت اللى هإي -

 !رابح يا واله -

 .شوية ماباحترأنت عاملنى  ابنى يا! واله؟ -

 .برة حد فيه..وقتك مش يا عم -

 بتلجلج: وتململ فى جلسته متسائالً  ارتبك رابح

 مين؟ حد..حد -

 .ده هناك الشجر غصون ورا اللى الخيال شايف.. بص -
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 يروح طيفا رأى حتى التركيز محاوال رابح جبين تغضن

 :عاصم فسأله ويغدو

 فوق؟ شادى إن متأكد أنت -

 .نزلت ما ساعة من ماشفتوش بس..عارف مش -

 .نشوف تعالى طب -

 ياعم؟ فين آجى -

بن وقت مش -  .يالال..برة اللى إيه نشوف الزم ده، ج 

 يصلوا أن وقبل بتوجس، عاصم خلف وتحرك طاهخ   رابح حثَّ 

 ارًخاص رابح فانتفض باالنقطاع الكهرباء باغتتهم الباب إلى

 :الخوف تنهشها بنبرة اهاتفً  عاصم فضربه

 مفيش شادى هو رعب، ناقصين إحنا..ليه بتصرخ بس -

 .الكهرباء سكينة نشوف تعالى..غيره

 يتشبث عاصم خلف رابح يسير طريقهما فى كانا الماحو

 أةفج بالظهور مجهول كائن سيباغتهم أنه عقله له يردد بظهره

 من عاصم شدَّ  الكهرباء لوحة إلى طريقهما فى كان وبينما

 :بعصبية فهتف مالبسه

 ؟إيه فيه القميص، ىل هتقطع ابنى يا إيه -
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 لىاألع إلى بيده وأشار ،بالغة بصعوبة حلقه ماء رابح ابتلع

 ذ أنهاإصدمته  وكانت شادى غرفة ليتبين إشارته عاصم فتتبع

 .الكهرباء عنها ينقطع لم التى الوحيدة

 "يالال"  العودة على يحثه رابح وجذب ذلك رؤيةأذهله 

  ؟ الكهرباء مشكلة هنشوف مش فين؟ على -

  ؟موبايل معاك بيحصل، اللى ايه نعرف الزم بس تعالى -
 . اه -

 . الكشاف شغل طب -

 ينير األول هاتف األخير فأخذ عاصم منه طلب كما رابح فعل

 فسأل أمامها، توقفا حتى شادى غرفة نحو كضارو الطريق به

 : رابح

  ايه؟ هنعمل  -

 . ونشوف هندخل -

 ؟متأكد -

 . الزم -

 يجوب واحدةً  دفعةً  بعنف الباب تحفو عميقًا انفسً  عاصم أخذ

 أثر من ما لكن الثانية من أقل فى بأكملها الغرفة ببصره

 نمو الغرفة عاصم دلف بارتياب، رابح إلى فالتفت لشادى،

 امنعكسً  بالحمام أحدهم خيال انتباههم لفتينئذ ح رابح خلفه

 ينتفض بقلب أمامه وقفاتو صوبه فاتجها بابه، زجاج على
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 الكبرى الصدمة وكانت فجأة الحمام باب عاصم فتح  ا،ذعرً 

 أمام يقف شادى شاهدافقد  التى جعلتهما يتجمدان حيثما يقفان،

المع  حاد نصل ذا اسكينً  اليمنى بيده يمسك الحوض مرآة

 . نفسه ذبح فى ويشرع

 

 كينالس منها أفلت حتى رقبته عن يده وأبعد عاصم عليه انقضَّ 

 لحالته اندهش، مغناطيسيًا منوم   وكأنه يتحرك لم شادى لكن

 اشاهقً  فاستفاق وجهه على بصفعه عاصم فهمَّ  ،ورابح عاصم

ا متسائالً   الحياة فارق كمن أو اشيئً  يعرف ال كمن حدث عم 

 :  ادعو غيبوبة فى لدقائق

 ... و هنا واقفين ليه أنتوا..أنتوا ايه؟ فى -

 اهف وفغر عيناه اتسعت، رقبته على الدماء سيل لخط انتبه

 :   عاصم به فصاح

 دى كمان الو اه.. مصيبة لنا تجيب عايز اتجننت، أنت -

 نتك اللى أنت إنك بيها تنفى علشان أالعيبك من لعبة

 .. الكهرباء قطعت اللى وأنت الجنينة فى تحت

 ايه عن بتتكلم أنت اصال فاهم مش أنا.. بس بس! ايه  -

 ..أهو شغال النور ما اتقطعت اللى ايه هرباءكو

 يتالب فى وقاطع بس أنت أوضتك فى بس شغال النور -

 .كله
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 إنى.. فاكره اللى كل أنا حاجة، أعرف ما وهللاماعة ج يا -

 المراية فى نفسى شفت... جأةفو وشى بغسل كنت

 وضالح على ببص فجأة ،نفسى بدبح و..وة سكين ماسك

 . بنىبتضر أنتو غير بنفسى احستشمو السكينة لقيت

 

 : تصديق بعدم عاصم

 لمفروضاو بقا، ه بل وشنا على مكتوب حناإو وهللا -

 . ده الكالم نصدق

 وأنا هكدب ليه؟ -

تلك أن يؤمن بيجنح إلى تصديقه وفى الوقت ذاته يأبى رد رابح 

 الفكرة:

 شادى.صعب يتصدق يا ده  بتقولهما هو بردو اللى  -

 ساخًطا:رد شادى 

 اللى أنا.. مشكلتكوا دى ماتصدقوش وال تصدقوا وهللا -

 .قولته عندى

 

 ،رابح بعهتو ا،غضبً  يستشيط شادى غرفة من عاصم خرج

 :   بحنق عاصم فهتف االرتياب وجهه على بدا والذى
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  ده؟ قاله اللى مصدق أنت -

 .. عارف مش -

 الكالم يصدق صغير عيل فيه هو كمان أنت إيه عارف مش -

 . ده

 ده تالبي جينا ما ساعة من اننا متفقين، خلينا.. عاصم يا بص -

 ناوشوف هنا يوم مابقالناش إحنا بتحصل، غريبة حاجات فيه و

 الوقت فى أنا بس بيكدب شمو حق على يكون ممكن ،العجب

 . الحقيقة أصدقه قادر مش ده

 :  أردف ثم بتفهم عاصم أومأ

 .أنام هدخل أوى تعبت أنا -

 . خير على تصبح كمان، وأنا -

 انك بينما وردَّ  بكف   كفًا يضرب بتهكم ضاحًكا رأسه عاصم هز

 : غرفته إلى امتوجهً 

 ونالملع البيت لىعو ،علينا غضبان شكله الخير وهللا -

 .ده

 

ً  زافًرا غرفته إلى عاصم دلف   ياب،واالرت الشك به يستبد ،حانقا

 الً فض لكن قليال ليرتاح عينيه غلقأو الفراش على جسد ه مدد

 لرابح بعضها وهناك هنا مشاهد أمامه تندلع بدأت هذا عن
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 الحق، يقول ومن الكاذب منهم من ترى لشادى، واألخرى

 ما صدمه نلك امتأففً  عينيه فتح سبيالً، كينةللس   يجد لم مانيبو

 خياالً  لمح إذ الموارب، الغرفة باب خالل من عيناه عليه وقعت

 نكوَّ  نأ بثل امو قلق فى اجالسً  انتصب بالخارج، خفية يتحرك

 : بتوعد فغمغم الخيال بحصا كنه عن رأسه فى فكرة

 . ألوريك ربناو الكلب شادى يا ماشى -

 حدأ من ما لكن الخيال ذلك ثرأ ليتتبع غرفته من اعً مسر خرج

!  مهاًل . .اأحدً  يجد فلم السفلى الطابق إلى نظرة ألقى الطابق، فى

 القبو!.. إلى طريقة فى إنه ثانية، الخيال رأى لقد

 نفس فسلك به، يمسكلكنه لم  سرعة فى الدرج عاصم هبط

 ةاللعب تلك تنتهى كى الخيال صاحب كشف ابتغاء الطريق

 السرداب ناحية ينظر الدرج أسفل عاصم توقف. السخيفة

 يمينه ذاتخ وقد، نهايته فى الخيال إلى لينتبه القبو إلى المؤدى

 فوجد الدرج عند وصل حتى عاصم ركض لألسفل، الدرج إلى

 شمعة ضوء من هزيل هناك كان كنل المكان، يغطى الظالم

 تىح أثره يقتفى بحذر طريقه فاتخذ الخيال، صاحب يحملها

 عهم ختفىاو الظل صاحب اختفى فقد مظلمة، بؤرة فى توقف

 ةالعود فحاول أمره تقصى عاصم بإمكان يعد ولم الضوء هزيل

 ودرجات الجدران يتحسس ذاكرته على ااعتمادً  أخرى مرة

لوال أن   يسقطأن  كاد ،قدماه وتعثرت ذلك غدره أن إلى السلم

 لم هو ا،مطمئنً  األمر يكن مل. وضعه من وتعدل تسنده ايدً  وجد
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 الظالم فى شمعة يحمل بغتة حدهمأ ظهور لكن فعال يسقط

 ؛والذعر للفزع أدعى اأمرً  بالتأكيد كان مهجور قبو داخل

 خالل من اآلخر وجه تبين إن ما كتمها صيحة عاصم فأطلق

 ! شادى...ذلك وكان الشمعة ضوء

 : واستهجان بتعجب شادى تحدث

 .. هنا جابك اللى ايه أنت  -

 ثبعيو اآلذان يصم قوى أجش صوت إلى الصوت استحال ثم

 : وتابع النفوس فى الرهبة

 خليك !دى الجرأة إيه ورايا، بتدور أنتو خايف مش  -

 وبداية تعرفه إنك من أكبر المستخبى إن عارف

 ! سامع.. هالكك يعنى معرفتك

 هايصيب كادت التى أذنيه على يديه بكلتا يضغط عاصم كان

 خفصر بقوة يهزه اآلخر أخذ حتى بشدة عينيه يطبقم، الصم

 هب يحدق شادى ليجد فزعه من استفاق حتى قوته بعزم عاصم

 : قائال بقلق

  لك؟ بيحصل اللى إيه مالك؟! عاصم. .عاصم -

 لبهق قتلعي   كاد حتى أنفاسه تلهث هلع،و بخوف عاصم به حدق

 ينب من خرجت حتى المتلعثمة كلماته ترتيب يحاول جذوره من

 : المرتجفة شفاهه
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 اللى كل سبب أنت.. أنت  لى؟ بيحصل اللى إيه عارف مش -

 تكن ىازاو كده ولحبيت صوتك ىزاوا مين؟ أنت. لى بيحصل

 . ورايا من جيت لوقتىدو أدامى

 ناأ تصدق ؟إيه بتقول أنت فاهم مش أنا! ابنى يا مجنون أنت -

 . أساعدك جيت إنى غلطان

 ألجم بسؤال عاصم فاستوقفه ااستهجانً  بيديه شاحأو شادى تركه

 :   حركته

  مساعدة؟ محتاج وإنى هنا إنى منين عرفت تأنو -

 

 النوم، رهيز ولم بالملل يشعر بغرفته رابح كان  األثناء تلك فى

 أنه يعلم كانف ،القديمة جده مكتبة يستطلع أن فكرة واتته حينذاك

 ىبشت بالكتب امولعً  رابح كان ولطالما عظيمة مكتبة يمتلك

 ىعل أمره عزمف ذلك، إلى امو لدينةاو لعلميةاو الخيالية أنواعها

 واقالر عبر يساره واتخذ غرفته من خرج المكتبة، تلك تفقد

 نهاية فى اكبيرً  بابًا ليجد يمينا نعطفاثم  نهايته حتى المظلم

 الباب ابدو أمامه توقف. المكتبة تلك باب أنه يتذكر الرواق

 رعشو فتحة حاول. طويل أمد منذ أحد   يفتحه لم كأن الموصد

وق عوت ثغراته تسد األتربة كانت لكن مرات عدة المقبض يدير

 فانفتح بقدمه ىخراأل وضرب ناحيته درفةً  فجذب انزالقه

 الباب، ارتطام صوتن م فزع أحد   يكون أن رابح خشى الباب،
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 ارةاإلن زر عن يبحث هاتفه كشاف ضوء عبر سيره تابع لكنه

 المصابيح تضىء لم حظه، لسوء لكن وجده حتىة بالغرف

ن ممك أو المكتبة كهرباء فى مشكلة فيه شكله:  رابح فغمغم

 . محروقة اللمبات تكون

 ،قليال مضى لكنه القلق طياته بين يحمل عال   بصوت   تنهد

 مرة لكأو انتكو، ليتبينها الغرفة أرجاء فى كشافه ضوء يوزع

 ثالثة إلى سمتفق   العامة، المكتبات اكثيرً  تشبه بالماضى، رآها

 رففأ إلى مقسمة خشبية قوائم بعضها عن يفصلها ممرات

 قمرال شعاع منها يتسلل نافذة الغرفة نهاية وفى الكتب تحمل

 مالك هذا حضرة فى خوفه سىنو ،ابتسامته اتسعت الخافت،

 تفقد فى وشرع األول الممر نحو وانطلق الكتب من الهائل

 يشكل األول القسم فذاك، كشافه كعوبها على يمرر الكتب

 إلى تنتمى أخرى مجموعة ، وتلكالنفس علم كتب من مجموعة

 وجودل رابح تعجبَّ  الذاتية، التنمية لجام فى كتب هى و األولى

 لم كيرهتف لكن بعد، حديثة كتب هىو جده مكتبة فى الكتب تلك

 ..يدم

 هل تراءى حالما افزعً  هاتفه وأسقط فجأة اصارخً  رابح انتفض

 م شعر ضخم أسود جسد اآلخر الجانب فى الكتب بين من

 عينيه من سوى الظالم فى يميزه لم غريبة، بطريقة

 ضاءأف وجهه على هاتفه سقط. اشررً  تتقدان الحمراوتين

 كل فى األعين نفس تنتشر لتبدأ وجوانبها الغرفة سقف الكشاف
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 كاد بذعر عقبيه على الخلف إلى نكص الجحيم، كأنه و مكان

 هعلَّ  ليقف قواه امستجمعً  الصمود حاول رأسه، شعر له يشيب

 خرجلي خطوات ومضى وقف إن وما ،للهرب بفرصة يحظى

 لفت صارت دقو السقفية وحةرالم أبصر حتى الثانى الممر من

 إلى بها ريشة كل تحولت وقد األسفل إلى تتدلى هائلة بسرعة

 ةالمروح تلف الثانية من أقل فى العنق جز   بإمكانهحاد  منشار

 امحيطه من النفاذ بأعجوبة استطاع لكنه افزعً  صرخ باتجاهه

 وقد االهثً  مكانه وقف، مةحط  م   األرض إلى تنزل أن قبل

 ما ثحد اللحظةلك ت ىفو النجدة تطلب قلبه ضربات تسارعت

 -حالي أ على الحسبان فى كان الذى وما -بحسبانه يكن لم

 واآلخر البرودة قاسى أحدهما العاتى الهواء من تياران هاجمه

 تصلب حتى حوله يحومان امحورً  منه اتخذا وقد الحرارة شديد

 امل،بالك أوصاله ل تش   الشيطان، قبضة فى كأنه وتشنج جسده

 استفاق حتى حراك بال صنم أو مومياء كأنه عيناه تسبلت و

 ماثالً  شادى ليجده الالمرئية قيوده تحلَّ  مدوية، صفعة على

 : امذعورً  أمامه

  يه؟ل بتصرخ نتكو هنا جابك اللى إيه مالك؟ ابنى يا إيه -

 كمن هقلب ينتفض الصدمة تأثير تحت مازال وكان رابح يرد لم

 : متميت وأخذ صدره شجَّ  عميقًا انفسً  التقط حتى الحياة يصارع

 . مسكون أكيد ده البيت راء،حم بعيون عفاريت ال.. عفريت -

 . معاك ماتلبشنيش بس إيه عفاريت -
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 يةم هتقطعنى كانت لمروحةاو بعينى شفتهم أنا وهللا صدقنى -

 لش غريب هواء فيه وفجأة تحتها من اتحركت ماكنتش لو حتة

 . كله جسمى

 السقف فى المروحة ما إيه وحةرم بس، ده بتقوله اللى إيه -

 فخفي تالقيك اللى بس أنت حاجة، الو هوا ومفيش أهى سليمة

 . ده كل فاتهيألك مشاكل بتعملك والظلمة شوية

ال  مكانها فى ليمةسو عادية وجدها المروحة إلى رابح نظر

 تاختف وجحيمها بشرارها المخيفة األعين وتلكتحرك ساكنًا، 

 له نفسه يسأل شادى مع رابح خرج ا،جدً  عادية المكتبة وباتت

 أضحى لكنه يعرف ال خياله، يتعدى ال اوهمً  كان رآه ما كل

 جثة أو اعقليً  مختل وهو ماإ ،المنزل هذا سيترك أنه موقنًا

 .ةمذعور

 :قائالً  عاصم إلى ادعو شادى توقف األسفل، فى

 نازل لقيتك جأةفو معاك أتكلم األوضة رايحلك كنت -

 .وراك نزلت بتتسحب،

 :سأله ثم تصديق بعدم األيسر عاصم حاجب تفعار

 ليه؟ األوضة جايلى كنت أنتو -

 :قائالً  عاصم إلى بناظريه عاد ثم المكان أنحاء فى بصره زاغ
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 يكون إن كيتشو دماغى فى كالمك قلبت بصراحة، -

 فىن طمعا يكون جايز كده، بيعمل اللى هو فعال رابح

 إحنا دماغه فى تانية حاجة فى وجايز لوحده الورث

 .عارفينها مش

 :مستنكرا عاصم هجأفا

 فناهش اللى بعد عليه التهمة ترمى ايزعو أنت مايكونش ليه و -

 .شوية من

 ناأ اتجرحت أنت لما الصبح شوية، فيها كرفو ركز ابنى يا -

 ال و جدك جار مع بقا واقف كنت القصر، بوابة عند برة كنت

 كده هعمل ازاى القصر، جوا ماكنتش بس األزرق الجن مع

 مش المكان نفس فى واتجرح طول على بعدك نزل هو وليه

 .يعنى كالم ىأ ده..سليم ويرجع يولع تابكو دى؟ غريبة

 من يعرف ال مازال لكنه شادى، كالم به أثر دقو عاصم ارتبك

 شادى رمق بنفسه، يشك أضحى أنه حتى يصدق، أن عليه

 :للوضع امستهجنً  رأسه هز ثم بريبة

 ليلتين غير مافضلش خالص تقرف، بقت حاجة دى -

 شوفأ عايز ومش هنا من نغور ما لحد هلل رىأمو هستحملهم

 .اوعى..بعدها فيكوا حد وش

 رابح كان الوقت ذلك فى. غرفته إلى ليصعد ادرغو تركه

 :متسائاًل  شادى مع المكتبة من خارجا
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 مكانى؟ عرفت ازاى أنتو -

 صرختك سمعت المطبخ من مياه الأم رايح كنت أنا..اا -

 منين جاى كان الصوت معرفتش بس ايه فيه أشوف فجريت

 مفتوح المكتبة باب محتلو التانية الصرخة سمعت ما لحد

 .كنت ما زى متخشب واقف لقيتك هنا جيت

 يدهب الفارغة بالزجاجة شارأو الشرقى، الدرج عند شادى توقف

 : قائالً 

 . بقا أمالها هنزل -

 . ماشى تمام -

 صوت سمع امحت طريقه فى رابح ومضى الدرج شادى نزل

 باب أمام بات حتى الرواق خالل ركض خلفه من شىء ارتطام

 نم صوت أتاهحينئذ  الرعب، ماراتأ وجهه على تتجلى غرفته

 صبحأ حتى الغربى الدرج يرتقى عاصم ليجده فانتفض؛ خلفه

 : ستطرداو قبالته

 ليه؟ كده أصفر وشك مالك، ياض إيه -

 . شوية من جحيم فى كنت أنا اسكت -

 لىإ الشك فتسلل شادى حديث ذكرتو، باستخفاف عاصم رمقه

 زمع الوقت، ذلك فى كان أين لكن -الجميع تجاه لب- تجاهه قلبه

 :شىء إلى يصل علَّه الكالم على حث ه على



 45 ياسمين السيد قنديل 

 من أكتر مش أكيد ده، الجحيم بقا هإيو..ده وفراأل عم يا إيه -

 .شفته انا اللى

 ايه؟ شفت.. ش -

 معاك؟ حصل اللى إيه بس قوللى كده، انشف عم يا إيه -

 :متهكما عاصم رد فجاءه دقائق، قبل حدث ما عليه سرد

 يعنى عمى ابن انك بما ده عمى، ابن يا بقا أنصحك..امم -

 بتقرأها لنا اللى الرعب روايات من شوية خف عليك، ومجبر

 ..دى ونهار ليل

 :عاصم فتابع غيظا رأسه رابح هز

 .   المريض خيالك من تهيآت دى كل بس، منى اسمع -

 : اساخطً  بيده رابح أشاح

 شادى؟ زى هتقول نتأ ،يووه -

 راتبنظ ناظريه ليواجه نحوه فالتفت حديثه إلى عاصم انتبه

 : والتعجب الدهشة

  يعنى؟ ازاى شادى نعم؟ -

 .. اللى وهو جه معايا كان شادى هو ما أيوا -
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 معايا كان ده.. ازاى معاك انك ايه؟ بتقول أنت بس، استنى -

 .تحت أنا

 : بغباء رابح رد

  معاك؟ كان.. اللي ده مين -

 فى وقع مغفل، بأنه شعور إليه تسلل وقد ،عاصم وجه تجهم

 رفةغ إلى اندفع فيه، وقعا وقد لهما نصبه قد فخ  شادى، شرك

 رابح تبعه. بصدره الحقد نيران تندلع غاضب بوجه شادى

 يتفاجأل بعنف الغرفة باب عاصم فتح حتى ،اشيئً  يفهم ال حانقًا

 .عميق نوم فى يغط سريره فى بشادى

 الدماء اندفعت. التصديق وعدم الحيرة نظرات االثنان تبادل

 .أعمته حتى العصبية به فاستبدت عاصم رأس إلى

 وجههب ورطمه انبهجب المياه بكأس مسكأو بعصبية نحوه اندفع

 يفيق حتى عاصم يتوان لم بفزع، شاهقًاشادى  فاستيقظ

 هفراش من نزلهأو تالبيبه من به فأمسك يحدث ما ويستوعب

 : صاح ثم امتألمً  شادى فصرخ بعنف ولكمه

 ده؟ بتعمله اللى ايه ،ياعم متخلف أنت -

 :اغضبً  يصيح بعنف عاصم يهزه أخذ

 عايز أنت دى، أالعيبك هتبطل مش أنت! إيه بعمل اللى أنا -

 اللى الطيب الواد وشصدر لنا مية وش، وم لنا البس ؟إيه
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 ةشوي كل بتتلون حرباية شيطان، وأنت المشاكل فى شومال

 قسمأ ليه؟ كده معانا بتعمل ايه؟ وعايز ايه أنت مين؟ أنت بلون،

 . ألقتلك اتكلمت ما لو باهلل

 صمعا أفلت حتى النزاع ليحلا بينهم التدخل يحاول رابح كان

 : حيلة بقلة رابح فقال قبضته نم شادى

 . عاصم يا كده ماتتحلش األمور -

 :به صرخ

 الكورة زى بينا بيلعب ازاى قوللى أنت رد ازاى؟ ومالأ -

 !! ايه؟ له أعمل المفروض لبعض، بيشوطنا

 : صبر بنفاد شادى بهما صرخ

  فى غيري مفيش هو ايه؟ هببت أنا له؟ منك ايه بتقول أنت -

 . عليه بالكوا ترموا ده البيت

 : بسخط عاصم

 ! يااله هتستهبل أنت -

 نطقواا بيحصل، اللى إيه يقوللى حد ليه، تهبلأس! هللا حول يا -

 . بقا

 ثم فالموق لتحليل محاولة فى عيناه تضيق بتعجب رابح رمقه

 : أردف



 48 ياسمين السيد قنديل 

 . غريبة حاجة فيه إن شايف مش نتأ! عاصم عاصم -

 . طبيعية حاجة مفيهوش ده فيه احنا اللى الهبل كل -

 شادى، أوضة دامأ السلم عند واقفين كنا إننا ابنى يا أقصد -

 كقابلت وبعدها تحت نازل وهو بعينى شفته معايا هو كان ولما

 هد الكالم تفسير كان ياأو تحت معاك كان أصال إنه وقولتلى

 فكرة وكمان شوفناه كنا طلع كان لو تحت، من ماطلعش فهو

 ... إذا إال معقولة مش دى الوقت نفس فى ومعاك معايا يبقى إنه

  ايه؟ إذا إال -

 ىف مكانين فى يتواجد يقدر حد مفيش آدم، بنى ماكانش إذا إال -

  .كمان هنا نايم لقيناه جينا احنا أماكن 3 بقوا دول ال الوقت نفس

 شيئا به يفقه ال الذى حديثهما يرقب باندهاش شادى رمقهما

 رابحو عاصم استخرجت الضحك من وبةن انتابتهة وبغت، بغباء

 : باستغراب عاصم فقالا وتحليالتهم نقاشهما من

  ايه؟ على بتضحك أنت -

 : ضحكاته كبت محاوالً  شادى أجابه

 كان اللى ده بقا مين هو.. أال.. بس الموقف بتخيل أبًدا ال -

 !معاكوا؟

 ينب حائر   يجيبه، بم   يعرف ال شدقيه، يلوى اشزرً  عاصم رمقه

 .. أم بالفعل معه شادى كان هل أفكاره
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 فى مايحدث هل لكن الالمنطقية الفكرة تلك يرفض رأسه نفض

 يدهب يمسح بحنق عاصم زفر بصلة، للمنطق يم ت   ظةحالل تلك

 : لشادى حديثه اهً جمو قال ثم بعصبية وجهه على

 اجةح كل ليه طيب فهمنى يعنى وبعدين؟.. امم يعنى؟ وبعدين -

 عنيشماتقن مثال، رابح الو أنا مش ليه سببها أنت بتكون غريبة

 . بيحصل اللى من برىء إنك بقا

 : وثقة بثبات قائال حاجبيه شادى رفع

 ألنى بحاجة، أقنعك أحاول أو أبرر إنى مضطر مش وهللا -

 ..حتى معايا أو معاكوا بيحصل اللى ايه أصال عارف مش

 

 : بعصبية رابح

 يشمف فكده ده تفسر عايز مش أنت لو هو ما يعنى، إيه يعنى -

 ازاى.. كده بتعمل اللى انت إنك وهو واحد معنى غير

 ..معرفش

 :وأضاف عاصم قاطعه

 . نفسك غير ماتلومش قتهاوو هنعرف أكيد بس -

 : حازمة بنبرة وقال ثاقبة حقد بنظرات شادى حدجهما
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 معايا مابياكلش ده التهديد جو وهو، أنت بقا بص طب -

 . أتخمد عايز علشان بقا واتفضلوا

 ازدادت بل شافية إجابة دون غرفته من ورابح عاصم خرج

 واحد كل مضى أجوافهم، ينهش الخوف وبدأ اأضعافً  الحيرة

 .ثةالمستغي عقليهما صرخات ينافى ظاهرى بصمت غرفته إلى
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 اليوم الثانى

 

 يرةالظه قبيل متأخًرا شادى استيقظ ،التالى اليوم صباح فى

 ثم تأففًام ينهض أن قبل بضيق   فراشه فى لمتمل ا،تقريبً  بساعة

 هوو برفق يتحسسها له عاصم لكمة أثر يتفقد المرآة نحو خطا

 ريشع كان بارًدا، حماًما لياخذ ذهب ثم واللعنات السباب يطلق

 فى فكان ،النيران به استوقدت مرجل   وكأنه رأسه يجتاح بلهيب

 ئرةالثا أعصابه وتهدىء لتطفئها الباردة المياه إلى الحاجة أمس

 .الفتاك رأسه وألم

 األسفل الطابق إلى ونزل غرفته من شادى خرح ذلك بعد

 يجلسان ورابح عاصم له تراءى حينذاك المطبخ، إلى متجًها

 عدب تجاهلهما يود كان لمحاه، إن ما بغتة وصمتا يتحدثان سويا

 الخالف تمضية لفضَّ  لكنه السابقة الليلة فى منهما بدر ما

 فألقى جديدة، صفحة ويبدأ األمس فى باألمس كان ما كوتر  

 : القو مباالة بال التحية عليهما

 . معايا لكم أعمل شاى هعمل أنا -

 عاصم لهجة من استشعر ذلك ومع باإليجاب عليه االثنان رد ا

 المشكالت، يثير بأال له رابح وغمزة والريبة الشك ومالمحه

ر فلم  دوبع البوتاجاز على الشاى براد ووضع اهتماما ذلك يع 



 52 ياسمين السيد قنديل 

 عاصم فانطلق فتعجب وا الشاى قدحي لهما قد م دقائق مرور

 : متسائال

  بتاعتك؟ الكوباية فين أومال -

 علشان أفضل نسكافيه أعمل قولتغيرت رأيى،  أنا ما.. ال -

 .  دماغى اظبط

 انك ،الصالة على مفتوحألنه و المطبخ إلى ثانية وعاد تركهما

 الخوف يغمرها بوضوح المتبادلة نظراتهما رؤية بإمكانه

 هتناول على عاصم وحث   فمه إلى قدحه رابح رفع حتى والشك،

.. أخرى رشفة فتناوال به اغريبً  طعما استشعرا لكنهما أيضا،

 ريب،م األمر كال، فالرابعة الثالثة فالرشفة شىء، به ليس ربما

 عاصم إلى رابح نظر..  معتاد غير غريب مذاق ذو الشاى هذا

 الحظهما  األلم، بنفس يشعر عاصم فبدأ معدته آلمته قد و

 : ببرود مستخبرا لقاو حاجبه فارتفع شادى

  ايه؟ الو عاجبكوا مش الشاى مالكوا إيه -

 : مألب عاصم تكلم

 الشاى؟ فى إيه حاطط أنت..أنت  -

 : قال و مباالة بال حاجبية ورفع شفتيه شادى قلب

 .. اا أو سم؟ يمكن ايه؟ وال باين مش إيه -
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 : ذعرب يردد بهياج الخلف إلى ويدفعه يلكمه عاصم عليه انقض  

 .. انطق إيه او ؟إيه وأ -

، وما كان لشادى أن يقاوم ضبغو بفزع يدفعه عاصم ظل

 بالبوتاجاز شادى اصطدم حتىالهزيل،  بجسدهبنيته القوية 

بقوة  عهودف متألما فصرخ الساخن بالبراد األيسر رسغه ليلتصق

 لمياها من إناءً  اليمنى بيده مسكأو عنه بعيًدا ليسقط سر جريحن

 : صارًخا ورابح عاصم بوجه به وقذف

 الباطن عقلكوا.. دى والهواجس الوساوس من بقا فوقوا -

  أهو الشاى أهو.. صدقوهاتو سيناريوهات بيصورلكوا

 . 

 : هتف ثم جرعهماتو بفنجانيهما أمسك

 .بقا جنان بطلوا..حاجة ماحصليش أهو -

 جسديهما يغزو لم ألًما أنكو، حسن  تب ورابح عاصم شعر هنا

 العقل كعلي يفرضها التى القهرية الوساسوس فتأثير. دقائق منذ

 تلره تذكرون علكملو نفسه السم من سمية أكثر تكون أن يمكنها

لحرب العالمية الثانية بوجود ثالثة من ا أثناءحينما علما 

 ل ضابط فىك، همأمر باحتجاز، ماذا فعل؟ الضباط المعارضين

طر مياه تق ماسورةأمامهم  ووضعوا، همووقيد، ن بمفردهجس

ذلك ما هو إال تسريب لغاز سام  بأن تم إعالم الضباطببطء 

وبالفعل وجدوا سوف يودى بحياتهم فى خالل ست ساعات 
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 ،صيب بتشنجاتأأربع ساعات والثالث  بعدمنهم ماتوا  اثنين

 من األساس.عل عقولهم تقتلهم ولم يكن هناك غاز جفقد 

 

 من شادى لحق ل ما رابح و عاصم مالمح على الخجل طغى

 ليحضر هبذو متبرًما شادى تركهما بينما بسببهما، أذى

 ركيت أن رابح عليه اقترح به عاد أن عدبو اإلسعافات صندوق

 هيؤلم الجرح كان فقد مضض على شادى فوافق له المهمة تلك

 مطهرال من القليل عليها ووضع قطنية قطعة رابح التقط. بشدة

 عليهم الصمت ران ،انتهى أن وبعد. جرحه تضميد فى وشرع

 : بتعقل قائالً  رابح قطعه حتى لحظات

 بعض فى بنعمل ليه إحنا فاهم مش أنا جماعة، يا طيب  -

 ياخد محدش بس نشاعل غلطانين كلنا مبدأيا كده،

 مع نقعدهم جايين اللى أيام 3 هما ده بس. عليه كالمى

 قادرين مش بس مغصوبين، إننا عارف آه.. بعض

 ... و يعنى بعض نتحمل

 استرعى وكأنما الالشىء إلى ينظر رأسه ونفض فجأة صمت

 : شادى فسأله أذنيه، ينفض مضى ثم ما أمر انتباهه

  ايه؟ فيه مالك إيه -

 : ليقول عاد ثم باضطراب بعينيه رمش
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 يتالب فى لنا باقى إن أقوله عايز اللى كل.. حاجة مفيش -

 خناق بدون نعديهم أرجوكم بس، ليلتين ليلتين، ده

 . وعصبية

 : حانقا شادى رد

 هللا أمان فى قاعد بكون أنا بتعصب وال بتخانق وال أنا -

 . شك لى تجروا بتيجوا عنكو بعيد

 : عاصم تدخل

 .. يعنى للطاق الباب من كده بنعمل وإحنا سالم يا -

 : صبره نفد وقد رابح

 صخال.  فايدة مفيش وبردو إيه بقول أنا كفاية،.. باااس -

  ؟موافقين هاا.. جديدة صفحة نفتح تعالوا خناق، كفاية

 : وقالوا مضض على النظرات وشادى عاصم تبادل

 .موافقين -

 ... بالمناسبة. كدة أوى تمام -

 قذف مام أذنيه على بيديه نفضيو مريب بشكل حوله يلتفت بدأ

 وسأله فجأةواقفي ن  فانتصبا وشادى عاصم بجوف الخوف

 : عاصم

  ايه؟ فيه ليه؟ كده بتعمل!  أنت رابح -
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 : قائالً  يضحك أن محاوالً  استنكاًرا رأسه رابح هز

  ليه؟ كده خفتوا انتوا !اقعدوا ،جةحا مفيش حاجة مفيش -

 : باندهاش شادى

 بتعمل ابنى يا نفسك شايف مش أنت ليه؟ كده خفنا -

 .. عفريت لبسك يكون ما زى ازاى،

 خوف:ب رابح هتف

 . ياعم إيه عليهم خفيف كالمنا يجعل.. بس بس -

 قال ىحت امتفحصً  برابح يحدق الثاقبتين عينيه عاصم ضيق

 : مرتفع بحاجب

  حصل؟ الى ايه وقول لك أحسن انطق.. رابح يا واله -

 فى ىجبتي بس زنة هى حاجة، مفيش قولتلكوا ما ياعم يهإ -

 االذن فى باين التهاب عارف مش.. وبتروح كده الودان

 أال وكده، دكتور هه بقا، هيعرف اللى شادى أكيد.. الوسطى

  ماتخصصتش؟ لسه وال ايه؟ تخصص أنت صحيح

 ااستغراب متسعة بأعين النظرات يتبادالن وشادى عاصم كان

 يرد مل المارابح ح فتابع ينقطع ال الذى الفارغ الحديث سيل من

 : أحد عليه

 ...بتتخصص صح؟ لسه -
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 :الطاولة على بكفه يضرب بحزم عاصم قاطعه

 دلوقتى؟ معاك حصل اللى إيه سؤال سألتك أنا! بس -

 :قال ثم خفى بطرف رابح رمقه

 ماتقرأش لى وتقول تتريق هتفضل قولت لو أنا ما -

 ...إيه ومعرفش رعب روايات

 :عقب ثم مرة ألول عاصم قهقه

  ى؟د المرة بقا ايه واتهيألك صح، طلعى دماغ فى اللى يعنى -

 فى غريبة بطاقة حاسس أنا صدقونى، تهيآت مش ياجدعان -

 . المكان

 : بتخوف شادى

  فاهم؟ مش غريبة طاقة.. إيه يعنى -

 بتقرب لما تحسها كده طاقة فيه بس لكوا أفسرها عارف مش -

 ىف بينفخ حد بحس لدرجة أنفاس صوت وسامع بتلجمك منك

 . ودنى

 : بهرج عاصم

 . صعبة حالتك أنت ده ال -

 . اتريقكده  اتريق ياخويا أنت خليك: رابح
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 فاكر.. مظبوط رابح كالم إن حاسس أنا بصراحة بس: شادى

 .. بالليل األوضة عليا دخلت لما ليلة أول فى

 . عفريت شفت وكأنك صرخت لما أيواا: عاصم

 سخنء بهوا حاسس كنت.. فعال حصل اللى ده هو ما: شادى

 ما وأول أشوف أقوم خفت بس بيتحرك حد وفيه األوضة فى

 ... دخلت أنت

 روايات وبيقرأ خفيف اللى بس رابح ماطلعش ده آه،: عاصم

  بقا. رعب

 : لشادى وقال رابح ضحك

 جبان واحد أكتر ده، شبح فيها لنا عامل اللى أهو شايف -

 البدروم نزلت لما امبارح نسيت وال.. خياله من وبيتسرع

 . شادى شفت كإن واتهيألك

 : باستهجان عاصم

 لحقنى اللى وهو هقع وكنت معايا كان ده ياعم ايه اتهيألى -

 ... يتكلم وقعد

 : مستنكًرا رابح

 فى معايا كان وهو ازاى معاك كان بتقاوح لسه أنت ابنى يا -

 .. المكتبة
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 الردهة بأرجاء مدوية شادى ضحكة صوتما هاتاججاحت بتر

 ينئلمتسا بغباء به فحدقا الضحك، فرط منأرًضا  اساقطً 

 : فأردف

 أناو فيكوا مين مع كنت أنا بتتخانقوا نكواإ متخيلين أنتوا -

 نفسى على بتخوفزنى وهللا أوضتى فى نايم كنت أصال

 . ياجدعان

. إثره على الضحك فى ورابح عاصم فشرع ضحكه واستكمل

 : رابح قال ثم

 ومش ده المعلب األكل من نشفت معدتى أنا ايه، بقولكوا -

 . للغداء حاجة نعمل نقوم ماتيجوا مستحمله

 . جداا موافق:  شادى

 أساعدكوا ممكن المطبخ، جو مابطيقش أنا معلم يا ال:  عاصم

 . بسيطة حاجات فى

 : بهزر وقال مرتفع بحاجب رابح رمقه

 . طاووس.. نفسه وشايف متكبر هيفضل -

 : مجاكرا كتفه على عاصم ربت

 .. يالال شغلك شوف روح بابا يا يالال طب -
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 القصر ذلك على الغريبة والسعادة الضحك من لحظات ساد

 ةطيل اللحظة تلك بمثل يحظوا فلم أيًضا وعليهم بل األسود

 فى أنه إال. منهم واحد كل على مختلفًا اوقعً  لها كان حياتهم،

 .سعيًدا وقعًا كان المجمل
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 الليلة الثالثة

 

 : عاصم قال حينما السادسة تمام فى الساعة كانت

 ىل بهدلتوها اللى البهدلة بعد آخد د ش هقوم أنا ،إيه بقولكوا -

 . ملزق إنى حاسس دى، المطبخ فى

 : وقال رابح ضحك

 على األكل رصيت يدوب أنت حاجة، عملت انت ياعم -

 . السفرة

 الشيف، عم يا ماشى: الدرج يرتقى وهو بسخرية اصمعأردف 

 .وساكتين لنا عملته   اللى المعوى التلبك استحملنا ايةفك

 :عال بصوت رابحرد 

 .تشتم بلدك فى كده علموك. اشتم اشتم -

 :اآلخر هو نهض شادى وجد إن ما أضاف ثم

 كمان؟ أنت فين على رايح إيه -

 ىف متأخر بالليل أنام مابعرفش بصراحة أنا شوية، أنام هطلع -

 .ده البيت

 .تمام -
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 كمان؟ انت تنام هتطلع إيه طب -

 برة شوية هوا أشم هطلع ده، الوقت فى أنام مابعرفش أنا ال -

 .الجنينة فى

 :قائال بالخارج الخاوية والغصون المقفرة األرض شادى رمق

 !متأكد؟ -

 :شادى فقال باإليجاب وأومأ بخفة رابح ضحك

 .خير على تصبح طيب -

 .أهله من وأنت -

 ارقهف الذى النوم إلى متوقًا عينيه يفرك غرفته إلى شادى وصل

 رضهاأ ويطأ غرفته باب يفتح كاد وما السابقين اليومين خالل

 حيث بقلب مرتجف الخلف إلىوعاد خطوات  فزعا شهق حتى

 بدلة يرتدى ظهره له اموليً  بفراشه يجلس من هناك أن وجد

 الً محاو شادى أنفاس تالحقت الغبار، يكسوها قديمة رثة سوداء

 الباب ارتطام صوت يسمع أن قبل الغرفة من بظهره الخروج

 ماو ، وأطلق صرخة مدوية،هلعًا فانتفض نفسه تلقاء من لينغلق

 هبقامت ينهض أن السوداء البدلة صاحب يقرر إذ أعظم كان أتى

 عبور باندهاش فغمغم حقيقته ليتبين شادى ويواجه الفارعة

 !!" .جدى"

 :قائالً  اآلخر تحدث
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 ماكنتش اللى دكجيت كده ايه؟ خضمالك ات ياخويا، جدك آه -

 أنا ده بمزاجك جيت وياريتك مات، ما بعد غير فيه بتسأل

 بس الورث، همكوا اللى كل يعنى وصية،الب غصب يبكواجا

 أعز المثل رأى ايه،على هعمل بقا أحفادى. مسامح أنا.. تعرف

 . الولد ولد الولد من

 وأخذ مقلتاه منهما تخرج كادت حتى عينا شادى اتسعت 

 عتتقط أن الصوتية أحباله أوشكت حتى، عال بصوت يصرخ

 عمره من الخمسين فى وكأنه يبدو جده كان. مغيث من ما لكن

ريقه  شادى ابتلع. اعامً  ثمانين يناهز عمر عن مات قد لكنه

 وكأنه ،ذراعيا بكلتا به يتشبث، بالباب بظهره يلوذ بصعوبة

 يخطو دأب الذى جده على مثبتتان عيناه كانت ينفتح، أن يتوسله

 يتحمله لم األذن، على صاخب وقع ذات وئيدة خطوات نحوه

 فى زاد جده منه اقترب كلما أذنيه، على يديه كلتا فوضع شادى

 عدب أخيراً  انفتح حتى بعنف الباب مقبض يدير فأخذ هلعه

 أن دونودخل  عاصم غرفة إلى كضر، يائسة محاوالت

 ىدشا لهيئة عاصم ص دم شعره، يمشط فوجده الباب يطرق

 : فسأله المرعبة

  ليه؟ كده مخطوف وشك مالك؟ ياض إيه -

 :متهدجة بأنفاس قال ثم، يلهث وهو هلعاب ازدرد

 .األوضة فى عندى جدك.. جدك -
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ضع كفه على وثم صوبه  واتجه ،ترك عاصم المشط من يده

 : باستهجان وقالجبهة شادى 

 .. ال مش سخن أومال إيه بقا -

 حدق.به شادى بقلة حيلة فتابع عاصم؛

 أنا. عليك كلف رابح الواد الظاهر.. أنت يامعتوه ايه جدك -

 .. و العفاريت فى كالم لطيب قلت له

  .بنفسك وشوف معايا تعال طب طب.. أنا مابتوهم وهللا ياعم -

 .المعدواى والد يا معاكوا أخرتها نشوف أما ياعم يالال -

 بابها وكان ،األخير غرفة إلى نمتجهي   شادى مع عاصم خرج

 : قائاًل  الداخل إلى فاندفع شادى تركه كما امفتوحً 

 .. بعين شوف -

 غرفةبال يجوس فأخذ أحًدا الغرفة فى يجد لم حيث كلمته رتب ت

  :خلفه يقف وهو عاصم فقال، ذلك من طائل دون لكن بعينيه

  بقا؟ ده جدك فين -

قما  زًعاف عقبيه على يسقط أن قبل الرد ينتوى شادى إليه التفت

 بعاصم ليس بالغرفة معه الذى يجد إذ، يحدث يفوق العقل

 !!جده... وإنما
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 ة،الغرف أرجاء بين صداها يتردد المدوية الضحكة تلك صرعته

 : الساخر جده حديث إلى انتبه ثم

 . هفأ ألبوك طالع أهبل؟ يا جدك من خايف -

 اللى دىج اشوف لما ايه ملأع عايزنى بس هفأ مش أناا.. أنا -

 .أدامى واقف مات

 .مفيش تربية خالص كمان، ودبش ساتر يا -

  ايه؟ عايز حضرتك أقصد ..أنت طب.. طب -

 والد الرباية عدماة وال أنت كان إذا ،إيه منك هعوز خيبة بال -

 أنا عليا، إيه بيقولوا هما عارف مشإنى  مفكر أنت عمك،

 جدك عن بتدافع وأنت عجبتنى بس حاجة كل وشايف سامع

 . فيهم اللى أنت إنك عارف عمرى طول ياض،

 :أضاف ثم بيأس برهة صمت

 وال فيهم مش والعيب وحشين، مش هما بردو، بالك خلى بس -

 . األساس من أنا فيا العيب أهلهم، فى حتى

 والخوف مازال يتملكه:رد شادى 

 . فاهم مش -

 :قائالً  يده من إشارة أطلق
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 مهمة، بحاجة أفكرك جاى بس أنا. هتفهم بعدين.. مهم مش -

 . ودنك فى حلقة حطهم تالت مالهمش كلمتين

 :  متسائالً  رأسه يهز ريقه شادى ابتلع

  هما؟ ايه -

 : جهورى بصوت وقال الجدية مالمحه واحتلت ذقنه جده رفع

 . الشرقى الجناح -

 : ءلفتسا جدوى دون لكن الكلمتين هاتين يتدبر أن شادى حاول

 . فاهم مش ايه جناح -

 : ثانية سمعه على أعاده

 . الشرقى الجناح -

 من حالة فى شادى ليترك الغرفة من اختفى أن لبث وما

 غشيًام سقط حتى بانتفاضة الكلمتان تلك يردد والهلع الرعب

 . عليه

 غرفته حمام من عاصم خرج عاصم غرفة فى األثناء، تلك فى

 إلى انيةث عاد ثم بحقيبته، هينس الذى االستحمام صابون ليجلب

 ر،النو وانطفأ بعنف الباب غلقأ   حتى دلفه أن لبث وما الحمام

 جدوى، دون لكن فتحه محاوالً  الباب إلى اسريعً  استدار

 ىف قلبه نبض أخذ فمه، فى ح شرت صامتة بصرخة فانتفض



 67 ياسمين السيد قنديل 

 سأنفا أصوات منعه، ما هناك لكن نفسه، تهدئة يحاول التسارع

 لكنه نههاك ليتبين بجنون نفسه حول يتلفت ورقبته آذانه تلفح

 على لسانه حثَّ  الدامس، ظالمال ذلك فى دهي يبصر ال حتى

 : يدمدم لجامه فانحلَّ  التحدث

 هنا؟ مين.. م -

 ،يدشد غضب عن تعلن وكأنها تحد    فى األنفاس صوت يتعالى

 : شجاعته كل ارتوخ هلع قلبه

  ..بانج أنت بس.. عليا رد الشجاعة عندك لو هنا؟ اللى مين -

 أبناء فى يشك مازال هل الكالم، هذا يقول كان لمن يعرف ال

 أو ،مجهول لشخص يقولها تلقائية كلمات تلك كانت أم، عمومته

 يكمن فأحيانا عرف، إن سيفعل وماذا ،كنهه يدرك ال شىء

 .الجهل فى الرحمة وتكون اإلدراك فى العذاب

 قوية ةبنفخ يفاجأ إذ بالنفع، عليه تعد لم االستفزازية كلماته

 ىف النيران متضر  فأ   ؛وقاحته على رد   وكأنها نيهأذب عصفت

 يسعل وأخذ ذعًرا عيناه اتسعت اتجاه، كل من به تحيط الحمام

 اللحظة تلك فى عاديًا، دخانا يكن لم الدخان، استنشاقه رإث

 : امستنجدً  قوته بعزم صرخ وكبريائه، شجاعته انهارت

 ...يلحقنى حد! رابح يا! شادى!  الحقونى -
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 ما لظ فى بالنيران يأبه يعد مل لسانه، وانعقد صياحه ابتلع

 !هذا؟ ما خاللها، من له تراءى

 خذأ ا،تمامً  غطاهما حتى قدميه يداعب دافىء لزج أحمر سائل  

 تبعوت الشيطان من مس   ابهصأ كمن الشديد االنتفاض فى جسده

 له فتراءى، مروع بمشهد األمر به لينتهى هاك الدماء سيل

 سدهجو نارية برصاصات جسده ممتلىء أمامه شاخًصا أحدهم

 !!رابح...سوى الشخص ذلك يكن لم الدماء من شالالً  يزرف

 ..من جذورها تقتلعحنجرته أن  أوشكت حتى بشدة صرخ

 كيف يعرف ال جهنمية بقوة يجذبه الباب بمقبض أمسكو

 روكس الباب فتح حتى والفزع، الخوف بها أمده ربما امتلكها

 ينقادرت غير مرتعدتين بساقين مهروالً  وخرج فرماه المقبض

 .حمله على

 ارجبالخ يتسكع رابح كان عاصم، مع حدث ما توقيت نفس فى

 لهواءا بعض استنشاق فقط يريد ن هى، بال يسير فناء،ال فى

 تصبهايغ ىتال السجائر دخان من رئتيه تنقية يريد كما العليل

 باردة، موجة إثر مباغتة رجفة جسده انتاب. رحمة بال عاصم

 طريقةب يزداد البرد لكن للتدفئة محاولة فى بذراعيه نفسه أحاط

 عبدا حتى يلتفت كاد وما الداخل إلى العودة على فعزم غريبة

 حاله لسان يسأل مكانه تسمر! أنثوى صفير  .. صوت مسامعه

 " بيتهيألى؟ وال حقيقي ده سمعته انا اللى هو"
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 يمكنه ما يخشى كان فقد ليبصر يلتفت لم حاله على ظل

 مرة صوت سمعه يصل لم وحالما به الجهل فآثر اكتشافه

 "تهيآت هلل الحمد"  وقال بارتياح زفر أخرى،

 الصوت استوقفه لكن يمكنه ما بأسرع العودة على أمره عزم 

 مكانال ذلك مثل فى هلكنَّ  ا،هادئً  لحنًا يشكل عذب صفير ثانيةً،

. مرعبًا مزيًجا له ليمث    كان هأنَّ  شكَّ  ال القمر، ضوء وعلى

 تىح وئيد ببطىء التفت ليرى، يلتفت أن وقرر هلعاب   ازدرد

 كنهل الخضة ثرأ نم البداية فى له انتفض ،عجيب   أمر   له نتبيَّ 

 . اويدً ر رويًدا الخوف واندثار باالنتشاء سوى يشعر لم بعد فيما

 أميرة وكأنها تبدو ناعمة فتاة حسناء؟ أميرة أم مالك؟ هى هل

 ووجهها ،دفئًا النارى شعرها يعكس الرومانى، العصر من

 ترتدى والغموض، األسرار من الكثير خلفه يحفظ المالئكى

 هذا فى الفتيات موضة طرازه يالئم ال اللون كشميرى فستانا

 تغدول الناعمة هيئتها يكمل واألهم ناعما بسيطا يبدو لكنه الزمن

 غصن من متدليةً  وردةً  دللت   كانت حواء، زهور من كزهرة

 الزهور من خاوية الحديقة تكن ألم مهال، لكن.. الياسمين شجرة

 فى أشباح هيئة على غصون تكن ألم واألوراق، والثمار

 وأ وعى دون يالحظ فقط يتساءل ولم شيئًا يفهم لم! الظالم؟

 يدير وال حوله من العالم عن عزلته عميقة بنظرة يرقبها إدراك

 منزلال ذلك فى رآه ما يكفيه الجميل، الحلم ذلك من يستيقظ أن
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 له هرتظ التى الحورية تلك برؤية قليال فليستمتع اآلن، حتى

 .العدم من

 .كتير كده تبصلى هتفضل أنت -

 فصدر يرد، ولم ابتسم هلكنَّ  آذانه، طرب عذب بصوت قالتها

 :التحدث على أجبرته فاتنة ضحكة عنها

  بجد؟ أنتى.. هو -

 :ةقائل إليه بناظريها عادت ثم السماء إلى تنظر قليال فكرت

 .حسب على.. امم -

 : ببالهة رد

 .مهم مش -

  الحقيقة؟ تعرف عندك مهم مش -

 الوهم هيكون لو عمرى، طول الحقيقة من إيه خدتأ وأنا  -

 . بيه أهال كده، حلو

 . وهتتعبنا وعميق فيلسوف امم -

 : قال ثم ،منها امقتربً  ضحك

 هنا؟ ايه بتعملى ايه؟ واسمك مين بقاأنت  و -

 ى؟د األسئلة كل على أجاوبك بقا إيه وبصفتك حيلك، حيلك -
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 :أجاب ثم بتعجب شفتيه قلب

 .دلوقتى بيتى فى موجودة بصفتك -

 :معقبة الحقته

 .بالظبط بيتك هو ما زى.. بيتى ده غلط، ال -

 واجب صحابأ إحنا بيتك، البيت ماتزعليش، طيب طيب -

 صدقاء،أ تعتبرينا ممكن ستى يا طب..األصول فى وبنفهم بردو

  دى؟ الصفة حلوة

 . نازلى اسمى أنا العموم على.. تمام امم -

 . وجميل كالسيكى اسم! نازلى -

 . متشكرة -

 : فأردفت التساؤالت من كثير يحمل بتعجب رأسه هز

  مالك؟ إيه -

 ازاى هنا ودخلتى مين أنت   أعرف فضول عندى ؟إيه مالى -

  وليه؟

 فجأة، أثمرت التى االشجار عن أما باله مايشغل كل ذلك كان

 أتى، نحي للقصر الخلفية البقعة تلك يشاهد لم أنه إليه فخيل

 : اواضحً  اغرورً  طياته بين يحمل بكبرياء أجابته
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 زمان من.. زمان من ده البيت صاحبة نازلى، أنا قولتلك -

 . الدنيا تيجى ما أنت حتى قبل من أوى

 أوى كبيرك يعنى، سنة كام عندك إن أساس على ده سالم يا -

 . سنة 28

 شجرة وهناك متىذ من أيًضا يعرف ال شجرة من تفاحة قطفت

 :وقالت بتلذذ   منها قضمت ،تفاًحا تطرح

 . م ت   لما سنى كان ده فعال، -

 أذناه، خانته أم صحيح سمعه ما هل لرابح، الصدمة كانت هنا

 الفتاة لكت يرمق مقلتاه وتثبتت جسده بوتصلَّ  لسانه القط ابتلع

 كيف األساس؟ من بشرية ليست أنها ذلك يعنى هل بصدمة،

 ... و يأكل كما وتأكل ودم لحم من أمامه تقف ومن ذلك

  هذا؟ كل ما ذلك؟ يعنى ماذا! لحظة

ت   بتقولى أنت  . .أنت   -   ى؟م 

 . سنة ٠٢١ من امم -

  يعنى؟ ازاى هو اللى!  نعم؟-

 : وقالت سؤاله مستنكرة كتفيها رفعت
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 إن عارفة.. سنة ٠٢١ من مت وأنا بيتى ده.. حصل اللى ده -

 هاوقت فى حاجة كل تفهم مسيرك بس عليك، صعب الموضوع

 . طول على بعض مع ونبقى قريب نتقابل بعيد ومش

 قوليهبت أنت   اللى بس يعنى آسف أنا.. أنا.. فالك وال هللا فال -

 ... كمان ده

 لطةغ وبتكون منها بنهرب دايما اللى الحقيقة، ده بقوله اللى -

  سر؟ على أقولك.. ده القصر يدخل واحد كل

  :فأجابها والتوجس الخوف على يحمل خفيض بصوت قالتها

 . اه.. ال.. اه -

 : قالت ثم عال   بصوت ضحكت

  كده؟ متردد و خايف مالك أنت -

 ... و عفريته يطلعلي يعنى إيه حقى، من مش ازاى ال -

 : حازمة بنبرة قاطعته

 وكانت زيك زيها إنسانة روح.. روح أنا. عفريتة مش أنا -

 ..الدنيا بتحب

 :حزينة حالمة بنبرة تابعت ثم
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 أخ عندى وكان الوحيدة بنتهم وكنت بيحبونى كانوا هلىأو-

 اعندن بقىيو نتجوز بتمنى كنت حبيب، عندى كان و.. واحد

 .. لحد وجميلة بسيطة أسرة

 : تلقائيا وتساءل عينيها فى لىج  ال لحزنها رابح تأثر

  ايه؟ لحد -

 : وقالت بعينيها الدمع ترقرق

 .ده البيت فى..هنا.. أخويا قتلنى ما لحد -

 للموقف تخيله هول من فزًعا عيناه واتسعت بصدمة شهق

 : بتلعثم يردد وأخذ

  ايه؟ وعلشان أخته؟ يقتل أخ ازاى ازاى؟.. اا -

 تصيب العمر طول وهتفضل لعنة.. لعنة دى.. ماتظلمهوش -

 . ده البيت نصيبه من هيكون اللى كل

 عنةل أية! تقصد؟ ماذا ترى كلماتها، يتدبر والهلع الخوف تملكه

 تعثرت بعد، دورهم يأت لم أم بالفعل أصابتهم وهل تلك

 : بتلجلج وسأل لسانه طرف على الكلمات

 . عليها بتتكلمى اللى.. ايه لعنة -

 . األحمر الوشم -
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 الصاعقة، كوقع نيهأذ على وقعهما كان فقط كلمتان كلمتان،

 !!األحمر الوشم أخرى مرة

  ؟إيه قولتى أنت  .. أن -

 زى العموم على مصدق، مش وال فاهم مش هتعمل إيه -

 .. اا بس وقتها فى هتبقا حاجة كل ماقولتلك

  ؟إيه بس -

 . حذرك خد -

 :متسائاًل  الخوف وجهه على بدا

  ؟إيه من -

 كنل األمر، على موتكت   بغموض شفتيها ومطت، كتفيها رفعت

 اآلن، حتى والرعب الخوف ذلك يكفى يعلم، أن له البد

 يتركها أال على عزم يبدو، ما على الهين باألمر ليس المجهول

 ! بيده؟ األمر هل لكن الحكاية أصل يعرف حتى

 قمة فى مازال لكنه أمامه، من اختفت كانت البصر لمح وفى

 فى انك. عبثًا لكن بجنون نفسه حول يستدير عنها يبحث ذهوله

 ىف ونفخت خلفه من جاءت حتى حديثها في يتفكر ذهوله خضم

 يصرخ كان الذى عاصم صوت على شروده من ليخرج أذنه

 يلقى أن يمنعه لم ذلك لكن القصر إلى عائًدا فركض بقوة باسمه

 لتاستحا هاجدلي عندها اواقفً  كان التى البقعة على أخيرة نظرة
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 عنها توارى حتى ثمار وال فيها شجر ال قفراء أرض إلى

 .انتهت مهمته وكأن القمر ضوء

 عن اباحثً  كالمجنون الدرج يهبط عاصم ليجد القصر رابح دخل

 ،الشاحب األصفر إلى وجهه لون استحال وقد عمومته أبناء

 :متسائالً  نحوه فركض هيئته من رابح فزع

  حصلت؟ حاجة فيه مالك؟ إيه -

 : بيديه عمه ابن جسد امتفحصً  يقول هو، وعاصم لهث

  كويس؟ أنت.. أنت -

  ؟إيه لى هيحصل وأه كويس ناأ ما  ايه؟ فيه عم يا ايه -

 طيلتق بجسده وانحنى بمرارة يعتصرهما عينيه عاصم أطبق

 : يغمغم وهو أنفاسه

 . رابح يا كابوس.. كابوس -

  نمت؟ لحقت أنت ،إيه وسبكا -

 . باهلل أعوذ اليف، شفته، صاحى وأنا ده ال -

  تانى؟ حاجة شفت إنك... تقصد -

 : فسأله صحيح استنتاجه أن عاصم نظرة من استشفَّ 

  ايه؟ شفت احكيلي طب.. كمان أنا -
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 . عنك بعيد جهنم -

 . رأكت ضحوعلى قدى،  فهمىمعلش  -

 أومال .بتتلبش جتتى ،دى يرةسال بالش إيه مابقولك... شفت -

  شادى؟ فين

 . شوية ينام هيطلع قال -

 نم همشى أنا ده؟ بيحصل اللى بعد نوم هيجيله حد هو! ينام؟ -

 . ده بيحصل اللى من هموت أنا الورث، ويولع حاال دلوقتي هنا

دَّ  نأ لرابح فرصة يدع ولم نهض  بات حتى الدرج وارتقى ير 

 ليجده الباب رقطي أن دون فتحها مث   ومن شادى غرفة أمام

 . وعيه فاقًدا االرض على ممًدا

 ! شادى:  افزعً  صاح

 ةغرف دلف حتى الدرج فركض ؛االسفل الطابق من رابح سمعه

 ىعل ووضعاه ،ملهح   على عاصم فساعد ،بهيئته اجأفلي   شادى

 وجهه على رط   قي   وشرع المياه من اكأسً  رابح حضرأو ،فراشه

 محاولة فى يضيقهما بصعوبة عينيه فتح ،ببطء استفاق حتى

 حوراب عاصم ففزع بغتة، ليصرخ حوله من الصورة لتجميع

 : بهيستريا لرابح يدمدم شادى ومضى

 . ابعده.. عنى ابعده -

 : بقلق رابح
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 . غيرعاصم مفيش مين؟ هو -

 .جدك ده عاصم مش دا.. دا دا دا -

 : بكف كفا يضرب وهو قائالً  عاصم حاجب ارتفع

 . اتجنن الواد اتفضل أهو هللا، حول يا -

 من عاصم مايبقاش وممكن عاصم، مش ده رابح يا صدقنى -

 ... هنا األساس

 : لتهدئته يائسة محاولة فى رابح

 ! وفهمنا بس اهدا طب -

 ،قاعد على سريرى جدك ولقيت األوضة داخل كنت أنا -

 اتحول لقيته ضهواأل عايام جه ولما بعاصم أستنجد جريت

 . لجدك

 امم فجأة ضحك ثم صدمة عيناه تتسع فاه فاغًرا عاصم وقف 

 : وقال ،أثارعجبهم

 ما ختىأ ورحمة بينا، بيلعب جدكوا.. جدى يا اللعيبة ابن يا -

 . واحدة ثانية ده البيت فى قاعد أنا

 عند ماهولقائ مالكه فى فشرد ذهوله قمة فى وهو رابح سمعهم

 وأن البد لهما، عنها شيء أى يذكر ولم الياسمين شجرة
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 عساهم ماذا لكن شيطانية أفعال نماإو طبيعًي، سيل مايحدث

 . الجواب وفيه شافيًا كان عاصم رد لعل   يفعلون،

 وال معايا هييجى حد هنا، من وهمشى هدومى ألم داخل أنا -

 . قاعدين

 : تفكير بدون ىشاد رد

 . حاال هنا من همشى أنا!! فين؟ أقعد -

  رابح؟ يا وأنت:  عاصم

 . شنطتى ضرأح هقوم! لوحدى؟ هقعد يعنى:  رابح

 نأوك لديهم سرعة بأقصى ياتهمجحا نيلملمو سريعا انتشروا

 حقائبهم يحملون غرفهم من خرجوا حتى يسابقهم الزمن

 وه هذا هل أنفسهم فى يتساءلون البعض بعضهم إلى ينظرون

 على أمرهم وعزموا الجواب ينتظروا لم لكنهم الصائب؟ القرار

 .اللعين األسود القصر هذا مغادرة

 نيتبادلو األخيرة وللمرة الخارجية القصر بوابة قرب وصلوا

 كانت ما ولشدَّ  البوابة نحو اقدمً  مضوا ثمة، الحير نظرات

 حتى ،صاعقة زرقاء آشعة البوابة أصدرت حينما صدمتهم

 أزيًزا محدثة الكهرباء عليها تتراقص جانبيها على األسوار

  .حتمم   هالكه بأن واحدة خطوة التقدم ينتوى من تخبر ا،مرعبً 

ر:بأردف شادى    تذم 
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  هنا؟ من نخرج هنعرف مش ايه؟ يعنى  -

 كاذب: بأمل رابحأجابه 

 . منه نخرج تانى مكان أو تانى حل فيه أكيد -

 :  بيأس عاصمرد 

 مصيرنا نواجه علشان بتعاندنا حاجة كل حلول، مفيش -

 مش.. فاهم مش أنا. موت آخرته اللى مصيرنا هنا،

 .ده لبيحص اللى عليه نستحق حياتنا فى إيه عملنا فاهم

  :حكمةب رابحقال 

 فى ونفكر جوا، ندخل يالال ده، الكالم من فايدة مفيش -

 ما زى و دول باقيين اللى وليلة اليوم نقضى ماإ يا ،حل

 . تيجى تيجى

 :  احتج شادى بقوة 

وال فى هنا أبات استعداد عندى أنا فين، ندخل. ال ال ال -  ه 

 . تانى ده األشباح بيت أدخل إنى وال ده

 : وعى بال رابح

  يعنى؟ سالك اللى ده واله   ناس إأس على -

 : متسائاًل  شادى تغضن جبين
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  ايه؟ قصدك -

 . حاجة وال -

 : بإلحاح عاصم

  صح؟ تقولها عايز مش وأنت حصلت حاجة فيه!  رابح -

 خلف السبب يدرى ال أنه رغم موقفه على بإصرار رابح

 :إنكاره

 ...... الل إيه هو حاجة مفيش ياعم -

 بهالينت يده من بإشارة شادى أوقفهما حالما بينهما الجدال استمر

 :  هاتفًا

 ... اسمعوا بس، -

 ما هل جيدا، إليه تواأنص   غريب، صوت   آذانهم إلى تطرق

 !! حقيقى؟ يسمعونه

 ! القصر داخل من نابع جنائزى لحن   عزف

وا عر،ذ   فى النظرات يتبادلون أنفاسهم حبسوا  أقدامهم اجتر 

 ذلك هكن ليتكشفوا القصر صوب يتجهون وئيد ببطء اجتراًرا

 ؟...هل جنائزى؟ زفع ولم   بل.. بعزفه يقوم ومن اللحن

 ىعل نبضاتهم صوت يعلو تداهمهم، السوداوية األفكار صارت

 أمًرا يشاهدون القصر باب أمام باتوا حتى العزف، صوت
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 بغري احتفال ثمة.. لهرجاو الفوضى من حالة توقعه، مستحيل  

  هذا؟ كل ما.. أغرب ألشخاص

 يجلس سوداء بدلة يرتدى سمين رجل القصر، فى يقام حفل  

 أطياف يرقص بينما ،الجنائزي اللحن ويعزف البيانو على

 نهموكأ يبدو ورجال إناث المقطوعة تلك على فرح بكل بشرية

 سراب   وكأنهم البعض بعضهم فى يتداخلون  قديم، عصر من

 الجنون من دربًا إال هذا ليس.. فارغة كئوس من يتجرعون

 . تأكيد بكل

 ال أبصارهم انتزعت بصدمة يحدث ما يشاهدون ثالثتهم وقفوا

 يرونه، ما مصدقين غير أماكنهم فى دواتجمَّ  ،يحركون ساكنًا

 وأخذوا ،صعقهم بعنف   بجذبهم الحفل أصحاب مَّ ه   حتى

 شدة من يصرخون باتوا حتى مىكالد   بهم ويتراقصون يطوفون

 مكانب ليكتمل القصر فى الليلة األمر انتهى ثمَّ  ومن، الغثيان

 . آخر

 مكان فى صلبة أرض على يقف فجأة نفسه عاصم وجد

 اتضحت وريثما الدوار انتهكها التى برأسه أمسك غريب،

 ينظر الضيق اللولبى الممر ذلك يتفحص أخذ أمامه، الرؤية

 تبيني األعلى إلى ناظريه فرفع عليه تضيق بالجدران اذ حوله

 ! االرض سطح هو سقفه إن! اهربَّ .. العجيب السقف ذلك

 هب تضيق ،األرض بجوف اللحظة تلك فى هو ،وارتعد ارتعب

 أخذ ضروسها، بين تطحنه أن قبل يهرب وأن البد، الجدران
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 أين يفكر ،مطاردتهاهاربًا من  بهلع اصارخً  ويركض يركض

 نم بكثير وشعر والديه رتذكَّ  أنه والغريب بل اآلن اعمامه أبناء

 مافرب أخيرة، مرةما رؤيته بإمكانه لو يتمنى حاله، على سىاأل

 . النهاية تكون

 : صوته بعلو يصرخ أخذ

 ! شادى يا! رابح يا -

ة يعيد وأخذ  المكان ذلك فى أحدهما يجد أن أمل على الك رَّ

 هبساقي عالقًا وكان اسمه شادى سمع األثناء كتل فى الموحش،

 ومن دارينقمة جب يثبتهما الثعبانى الممر ذلك ثنيات إحدى فى

  :ويصرخ ىكيب أخذ النيران، فيها تضرم عظيمة هوة تحته

 يا ؟فين أنتوا! عاصم! رابح يا. ناس يا يلحقنى حد! الحقونى -

 !! رابح

 وأ يروح أين من يعرف ال تائًها رابح كان ذلك الوقت، فى

 فحاول باسمه مناديًا مسامعه شادى صوت وصل حتى يغدو

 الصوت اتجاه تكهن حيث ركض الصوت، مصدر مكان معرفة

 : قائالً  فتوقف فجأة أمامه بالظهور حوريته باغتته أن إال

 ! ؟أنت   -

  ايه؟ وال تشوفنى عايز ماكنتش ايه -



 84 ياسمين السيد قنديل 

 أرجوكى ده؟ بيحصل اللى ايه فين؟ عمى وأوالد فين؟ أنا -

 .أرجوكى.فهمينى

 :وقالت ساخر عال   بصوت تضحك أخذت

 بتطمن إنك أو مثال، عليهم خايف إنك ماتقوليش! عمك؟ والد -

 .هصدق مش ألنى. بوجودهم

 .حاجة لك وضحأ إنى مضطر وال تصدقى مهم مش -

 :وقالت استحقار بنظرة رمقته

 .براحتك امم -

 دتابتع لكنها يلمسها كاد فاستوقفها، بالمغادرة وه مت تركته

 :فقال عنه

 ازاى؟ هنا من أخرج قوليلى أرجوكى بس آسفآسف، انا -

 .هتتغير كلها حياتك وبعدها وبس كلمتين هما -

 هما؟ إيه -

 :وهمست أذنيه من اقتربت

 .األحمر الوشم -
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 ىف يدوى ضحكتها صدى ظلَّ  لكن سابقًا فعلت كما اختفت ثم

 استيقظ حتى وتضحك تضحك المرعب المكان ذلك أرجاء

 .ضحكتها رنين بأذنيه يعصف ومازال فزًعا رابح
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 اليوم الثالث

 

 فسهن ليجد تقريبًا عصر الرابعة الساعة وكانت حوله رابح نظر

 كان ده رب، يا ساتر يا" قائال بارتياح فتنهد القصر ردهة فى

 "هنا نيمنى اللى ايه وأنا طب! ايه؟ وال كابوس

 حتى تذكر إن وما الماضية الليلة حدث ما يستذكر حاول

 فأبصرهما وعاصم شادى عن يبحث هلع فى واقفًا انتصب

"  ماهيهزَّ  وأخذ إليهما فهرع ،بقربه األرض على ممدان

 ! "ايه؟ وال ماتت دى العيال أسود خبر يا! عاصم!شادى

 ال فهويئًا، ش بهما فعل يكون ربما أنه األفق فى فكرة له الح

 بعنف يهزهما أضحى غشى، وكيف لهم حدث ماذا يدرى

 .. "يا! شادى يا.. بقا اصحوا ايديكو وسأب"  يصيح

 نفًسا فأخذ يتحركان بدآ نهماأ الحظ حالما الصراخ عن توقف

 حظةالل تلك ىفو، تلقائية حركة فى بيده جبهته مسح عميقًا،

 على الملفوف رباطال انحل   إذ ،غرة حين على لمحه أمر   راعه

 !الفاجعة لتكون كاماًل  يده عن الرباط فنزع يده جرح

 !أسود خبر يا..اسود خبر يا -

 عاصم ارتباك أثار مما محجريها فى تزوغ عيناه أخذت

هما استفاقا نياللذ وشادى  :  متسائلين لتو 
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 . ترد ما ابنى يا أنت...ايه؟ فى -

.. عاديًا جرًحا يعد لم لذىاو الجرح على طوياًل  عيناه تتسمرَّ 

 :   بصدمة رابح تمتم

 . األحمر.. الوشم -

 : صبر نفاذقطب عاصم جبينه وقال ب

 . كمان أنت هتتجنن أنت نفهمها حاجة تقول ما -

 :  رابح رسغ فى يحملق يصرخ بشادى فوجىء لكنه

 . ده بيحصل اللى ايه.. هيتجنن اللى بس هو مش -

 إن ما عينيه من مقلتاه تخرج كادت والذى عاصم منه اقترب

 فمهمهم ؛غريب وشم إلى يتحول رابح يد فى الجرح له تراءى

 !  اللوحة -:  منسيًا أمًرا تذكر كمن رابح

  هاه؟:   بعدم فهم شادى و عاصم

 دفعًامن غرفته ودخل ،الثانى الطابق حتى واثبًا ركض و تركهما

 يجدل ،المكتب على بيديه وضعها التى اللوحة أمام توقف حتى

  ،األيسر الرسغ موشومى رجال ثالث إلى استحالت به الصورة

 ما لكن المنظر هذا على وثبتت تحولت الصورة أن يهمه لم

 ! منهم واحد   وليس موشومون الثالثة أن هو انتباهه استرعى

 : عاصم فسأله راكًضا األسفل الطابق إلى نزل
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 .. و فجأة فين رحت أنت -

 . الضمادة تفكوا الزم انتوا وقته، مش -

 ...قصدك ليه؟ -

 .. كالمى اسمعوا -

 عينيه أغمض يده عن ينزعها أن وقبل الضمادة بفك شادى قام

 ًضاأي أحمر بوشم الثالثة لي صدم رفعها ثم الصعداء تنفس و

 : اصائحً  فزأر الهياج عاصم أصاب الجرح، عن اعوضً 

 ؟تجننونى عايزين انتوا ده ازاى -

 عنه زعنو بقوة عاصم برسغ فأمسك رابح عليه يصبر لم

 كان الوشم أن من الرغم وعلى .الثالث الوشم ليظهر الضمادة

 فى محفورة أنهاكو -غريبةقد تبدو- الشياء رموز عن عبارة

 تحت متجلطة دماء هيئة على بل فال ينز لكنه نازف جرح

 . الجلد

 كان شادى فـ جرحه، على المنقوش الوشم فى واحد كل تمعن

 شرةع الثانية إلى عقاربها تشير رسغه على الساعة وشم يرقب

ها تدق دجلي الحائط ساعة إلى ينظر تلقائيًا نفسه وجدف بالضبط،

 الذى الرمز بذلك مشدوها كان رابح بينما ،الرابعة والنصف

 فتركهم عاصم أما! الشكل؟ حلزونى رمز جرحه، بجوف نقش

 على يفركه جرحه على المياه تحفو المطبخ حوض إلى وهرول
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 فتحدث جدوى دون لكن المسدس، ذلك صورة يمسح أن أمل

 : مستهجنًا رابح

 بجد وشم، وشم ده!.. حبر شوية اهم عم، يا ايه بتعمل أنت -

 . بيخرف الو بيهذى كان وال جدك يعنى

  :يأبى التصديق  بهياج عاصم

 اننا معناه! ايه معناه ده عارف انت بجد؟ اللي ده ايه هو-

 داخل اللى زى، قدها الو عارفينها مش احنا حاجة هنخوض

 تقوللى تقدر جدك، غير ده يعرف محدش أعمى، وهو يحارب

  ازاى؟ دى الورطة من نخلص ممكن

 : بعصبية شادى

 هنا، من يخرجنا حل نشوف الزم احنا بقا، بطلوا هششش -

 . وقت أسرع فى ده المكان نسيب الزم

 يدور كان ما هذا أن رغم، يسمعاه لم وكأنهما االثنان صمت

 : باستغراب وصاح شادى . ارتفع حاجبابخلدهم

ما أنتوا كنتوا هتمشوا امبارح  الورث؟ على خايفين إيه -

تنا لو هتنفعنا فلوس فيشم نفسكوا، على تخافوا األفضل وال . م 

 المغامرة عجبتكوا؟!

 : قراره اتخذ قد و عاصم رد
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 من خايف وال، عليها أخاف حاجة ماعنديش كده كده أنا -

 هنا من بخرج ما بعد إن لى يضمن اللى وايه الموت

 نافأ بيتحدانا، جدك ولو قاعد أنا تانى، حاجة معايا مايحصلش

 . التحدى قبلت

 : فقال رابح صوب بناظريهما تحركا

  ليه؟ كده بتبصولى إيه.. اا -

 : عاصم

 .هتكمل الو هتمشى ايه؟ على نويت -

 :ثوان بعد قال ثم مفكًرا األعلى إلى ينظر بعمق رابح تنهد

 .هكمل -

 :اصائحً  وانطلق جبهته شادى ضرب

 ؟تفهموا عايزين مش ليه!  ازاى؟ بتفكروا انتوا جماعة يا -

 يهمف شفنا ليالى تالت هنا قضينا احنا سهلة، مش دى الحكاية

 مينفاه نتواأ نفسى، هدبح كنت ناأو بعض فى وشك ينا الويل

 كله دا دا..دا معانا بيحصل اللى ايه؟ على داخلين حناإ

 نااح نتجرح ايه عنىي أبداً، طبيعية مش شيطانية تصرفات

 ولعي كتاب ما بعد ايه يعنى و، لوشم تحولت اوحنجر و التالتة

 ...سليم يرجع
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 :  صبر بنفاذ شادى قال حتى طويلة لثوان عليهم الصمت ران

 نىإ افتكروا بس معاكوا ناأو تمام..تكملوا عايزين تواأن ماشى -

 .حذرتكوا

 :معاص فتساءل بوضوح يسمعوها لم كلمات ببعض رابح دمدم

 ايه؟ تقول بتبرطم..ابنى يا أنت -

 وكانت ،ده بالوشم ايه تقصد كانت هى أفكر بحاول: رابح

 ليه طب ايه معناه عارفة وأكيد، لنا هيظهر إنه عارفة

 !ماوضحتليش؟

 :بين حاجبيه مستفسًرا عاصمقطب 

 .ابنى يا دى مين هى-

 فيهما شاهدهاين اللت المرتين فى الفتاة حكاية رابح عليهما قص

 :شادى فصاح

 .جنية مع يدى و ياخد قعد ده ياعم اتفرج -

 !روح -

 مرتفع وحاجب تعجب بنظرة عاصم فرمقه رابح له صحح

 :ساخًرا وقال

 شم أنا..الروح مع آسف..العفريتة مع انسجم البيه! حنين يا -

 ايه؟ هنعمل دلوقتي أعرف عايز أنا فيه، احنا اللى مصدق
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 ده؟ بيحصل اللى كل من الهدف نفهم الزم اعتقد: رابح

 :شادى اعترض

 كلنا يحولنا عايز دخيل نهإ قال جدك معروف الهدف، ال -

 .رمادلـ  كمان والفلوس

 :بغضب عاصم

  خالتك؟ ابن يبقى بقا ده والدخيل شيخ يا ال -

 :عاصم فاستطرد بالصمت الجميع الذ

 وشمال نتبع الزم ده الدخيل من نتخلص عايزين لو قال جدكوا -

 اللى الحاجة على يدور واحد كل إن معناه ده تفتكروا األحمر،

 هنا؟ بتاعه الوشم فى مرسومة

 .كده أفتكر: شادى

 :قال ثم بخيبة رابح رمقهم

 فى ساعة تالقى وسهل،  ساعة ايدك ف أنت طب وهللا ال -

 تالقيه، بردو مكنمو مسدس دكإي ف وأنت، ده زى كبير قصر

 جنينة فى عليه ادور هطلع الو! الحلزون؟ حوار بقا ايه

 .دى برة اللى األشباح

 :قال ثم قليال شادى تدبر
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 حاجة أو حلزون شكل على فنية تحفة تكون يمكن ما طب -

 .بجد حلزون الزم مش يعنى كده زى

 منهم كل نهض ثم اقتناع غير على رابح وأومأ، عاصم وافقه

 .وشمه فى ط لب عما يبحث
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 الليلة الرابعة واألخيرة

 

 مراًرا البحث فيها يعيدون وساعات لساعات البحث استمر

 يجرون النقطة نفس إلى عادوا حتى ،شيئًا يجدوا أن عسى

 :اتباعً  فقالوا الخيبة أذيال

 .حاجة مالقتش -

 : رابح قال حتى يفكرون وجلسوا وغيظ بغضب زفروا

 .غلط وال صح هى عارف مش فكرة عندى أنا بصوا -

 :فاستأنف االسترسال على يحثانه باهتمام اآلخران فيه حدقا

 وده الوشم نتبع بيقول هنالقيه جدكوا كالم فى ركزنا لو -

 ،قنتفر ما بدون بعض مع سوا نتبعه عايزنا هإن نفسره ممكن

 ىيعن حاجة بعد حاجة معناها يكون ممكن"  نتبع"  كلمة وأعتقد

 .  تسلسل فيه

  يعنى؟  فهم: بعدم شادى

 لحد التانى ورا وشم هنتبع إن يقصد يعنى: قائاًل  عاصم له أشار

 . نوصل ما

 . بالظبط:  امبتسمً  رابح هتف
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  األول؟ الوشم هنختار أساس أى على بس أيوا:  شادى

 . لكبيرل الصغير من أعتقد يبقى تسلسل فيها طالما: رابح أجابه

 :   الفكرة تلك ضحية يكون أن يرفض وكأنه شادى

 بله ده األكبر وبعدين األصغر الوشم هنتبع معقولة مش ال ال -

 . يعنى

 : رابح فقال؛ وضحكا النظرات ابحرو عاصم تبادال

 شمالو مش فينا السن فى األصغر أقصد إنى كويس فاهم أنت -

 األصغر.

 : صراحة وقالها فمه شادى زمَّ 

 . بقا بيا تضحوا عايزين نكواإ قولوا آاه -

 : عاصم

 ىهننج اإم يا يعنى بعض مع هنكون إحنا ،أنت عبيط يا يااله -

 . سوا هنموت يا سوا

 :  شادى

 على جدى يا يسامحك ربنا.. وشى فى ماتفولش بس طب -

 .فينا عامله أنت اللى

 : بكمد عاصم
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 ! يسامحه -

 : إسكاته محاولة فى شادى

 . الرحمة غير عليه مايجوزش! ايه.. الحق دار فى الراجل -

 ! اتكلمت ناأو: بغيظ عاصم رمقه

 : رابح تدخل

 الساعة حوار نشوف عالواتو بقا ده الكالم من فككوا طب -

 واحد كل طالما أكيد بصوا.. شادى ايد على مرسومة اللى

 نع يعرف اللى الوحيد هو يبقى معينة حاجة ايده على اترسم

 واحد أقرب كنت أنت تفتكر، شادى يا حاول.. دى الحاجة

 ةالحيط ساعة غير مالقتش دورت لما أنت لوقتىدو مننا، لجدك

 تفتكر حاول.. حاجة ألى هتوصلنا مش شايفين احنا ما زى و

  هنا؟ تانية ساعة أى مفيش

 ... و دى الساعة غير مفيش وهللا ريس يا دورت -

 على يحثه عاصم فقال ما، أمر تذكر كأنه و فجاة صمت

 : التحدث

  بقا؟ هوإي أيوا، -

 .هى أكيد.. افتكرت:  بحماسة شادى

 : امتحمسً  عاصم انطلق
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 . أعصابنا بوظت.. ماتقول ؟ياض دى ايه هى -

 : أردف ثم استهجانًا، رأسه زهو بامتعاض فمه شادى زم

 تعدله ناوى مش ده سكر بينقط اللى لسانك أنت ابنى يا -

  دى؟ ياض ايه! شوية؟

 : بتهكم عاصم 

 . ايه افتكرت وقولنا انجز ،الدكتور عم يا طب -

 .. صغير وأنا زمان مرة إن افتكرت أنا المهم! فايدة مفيش -

 . حياته قصة ويحكى صغير ناأو هيقولك لسه ده يييي-

 . بؤى فى ناطط أنت ابنى يا.. هللا حول يا -

 . ايه يقول عايز نشوفه أما عاصم يا تستنى ما -

 : قال ثم فمه على يدهه عاصم وضع

 . مفيدة حاجة يقول ياك ،هوأ اتخرست أهو -

 : القو ،باشمئزاز شادى رمقه

 كنت سنين، 6 عندى تقريبا وكنت، هنا لجدى زيارة فى كنا -

 استخبى مكان على بدور كنت المو، استغماية الدادا مع بلعب

 مكتب ضةأو فيه اللى للقصر الشرقى الجناح طلعت فيه
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..أيواا الجناح الشرقى،جدك لما طلع لى فى األوضة فضل جدك

 وقتها. فاهموأنا ماكنتش  لىيكررها 

الجناح الشرقى ده وال رابح: طب وايه اللى حصل زمان فى 

 فى أوضة المكتب؟

 أجاب شادى:

 كبير بصندوق كبيرة ساعة قدام واقفجدى  لقيت  -

 خزنة يكون ما زى الصندوق جوا باب وبيفتح

 ىف أستخبى علشان ودخلت طلع ما لحد برة واستخبيت

 اللى الباب أدام ووقفت ،الخارجى بابها فتحت ،الساعة

 ةالساع باب وفجأة بيفتح ومش مقفول لقيته بس جوا

 ما لحد أصرخ وقعدت مفزع بشكل عليا اتقفل الخارجى

 أوى غريبة حاجة قاللى وقتها طلعنى جه جدى

 إيه على مستعجل أنت قاللى النهاردة، لحد مانستهاش

.  جدك زى تندم يمكن وقتها عنك، غصب تدخلها بكرة

 ساعتها نموأوى  خايف وكنت حاجة مافهمتش وقتها

 . ده القصر آجى مابحبش اأنو

 : عاصم قال حتى االرتجاف حد   وعاصم رابح ب دنا اقشعرَّ 

 هندخلها جدكوا قال ما زى تانى، حل أدامنا مفيش لألسف -

 . عننا غصب
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 : تساءل ثم بتفكر ذقنه رابح حكَّ 

 عليه؟ ندم جدكوا اللى ايه ترى يا بس -

 : اساخرً  عاصم ضحك

 .هنعرف كده كده قالك ماهو ايه، على مستعجل -

 : قائالً  رابح لهم أشار

 ناوري يالال شادى.. دى الساعة فين نشوف بينا يالال ما طب -

 !! شااادى.. شادى... طريقها

 ! هاه -

 .   مكانها عارف اللى انت مش  ايه، هاه -

 . عارف.. اه -

 :بحنق عاصم

 ! ابنى يا تخلص ما طب -

 : يدمدم أمامهم وسار شادى تذمرَّ 

 . داهية فى هتودونا..  داهب ع   يا منكوا ينتقم ربنا -

ا اضطرب  فكان سترته ظهر من يمسكه من هناك وجد لم 

 :  تحذيرية بلهجة قال و عاصم

  يااله؟ ايه بتقول -
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 . اوعى ياعم، مابقولش -

 : متوعدا عاصم

 ! هاه تانى، ماتبرطمش طب -

 

 طريقهم فى وساروا الضحك، على رابح مشاحنتهما أجبرت

 يمةقد غرفة أمام شادى توقف حتى للقصر الشرقى الجناح إلى

 عاصم أخذ، مستوطنة منها جعلت وكأنها، العناكب تحرسها

 تحهف فى صعوبة لقوا بعدما بقدمه الباب كلرو ،اعميقً  نفًسا

 ىتدلت الزمن، بعوامل متحجرة أتربة الباب أعلى من تفانكبَّ 

 .العناكب خيوط الباب أعلى من

 : عاصم فقال، حال أي على دخلوا لكنهم باالشمئزاز شعروا

  دى؟ الساعة بقا فين -

 جدو حتى طوال سنوات منذ حدث ما يستذكر قليال شادى تفكر

 أمام توقف، وللباب المقابل الحائط صوب يتحرك نفسه

 ،لعناكباو والحشرات الثقيل الغبار يغزوه عظيم صندوق

 : قال و عليه فأشار

 . مغطيها التراب بس الساعة دى هى -

 حتى الطويل الصندوق ذلك تنظيف فى شرعوا و تقدموا

 الحادية تدق بها الساعة ليجدوا ونظفوها ساعته إلى وصلوا
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 كتل لرؤية ليس الذهول صابهمأ دقيقة، وأربعون وخمس عشرة

 ،بندول به يرمح بصندوق عادية ساعة تبدو ألنها لكن الساعة

 : حراب قال حينئذ. مريب بأمر توحى ال لكن غريب شكلها نعم

  دين؟بعو ها -

 بيهرى كان اللى شادى الدكتور يقولها دى بعدين ال:  عاصم

 اتحاج هيفتكر سنين ست عنده واحد بذمتكوا بقا... شوية من

 . بيحلم كان شكله دلوقتى، لحد دى زى

 

 فتح ة،الساع نحو قدما ومضى السخيفة لتعليقاتهم شادى يأبه لم

 اليوم ذلك يتذكر ضلوعه بين قلبه انتفض لها، الخارجى الباب

  المرة، هاته بمفرده ليس األقل على لكنه بداخلها كان حينما

 طرق ،للحائط المالمس جداره وتحسس الصندوق إلى دلف

 يسل أنه اكتشف حينما صدمته كانتو فحصه فى شرع و عليه

 فى المتمثل الخشبى الجدار ذلك خلف خواء بل حائط هناك

 . المفتاح موضع وأين مفتاحه أين لكن باب،

 : عاصم صوت سمع

 هنتصرف نشوف تعالوا و دى الساعة من ابنى يا هاته -

  ازاى؟

 :   قائالً  رد
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 اهور فيشمو أهو الباب بعينك، شوف وتعالى أنت لبط   طب -

 . ازاى يتفتح ده عارف مش بس حيطة

 وفحصه رابح فدلف؛ سمعا بما مشدوهي ن رابح و عاصم تسمر

 : قائالً 

 .   بجد باب ده -

 : قال ثم اآلخر هو يفحصه وشرع ،عاصم دلف ثم خرج

 ابق مابدهاش ..ازاى؟ هنفتحه حتى كالون مكان مفيش ده بس -

 . كده محاولة معاه هعمل أنا

 ،سرهك محاوال نحوه اندفع ثم الباب من قليل مسافة عاصم ابتعد

 ارتطم وكأنه، األلم من المدوية صرخته كانت النتيجة لكن

  األيمن جسمه نصف فى عضلى بشد صيبأو حاد بفوالذ

 : شادى وقال ،الخروج على وشادى رابح فساعداه

 دى هعملها اللى الحركة.. جماعة يا شوية بحذر نتعامل الزم -

 .   استحمل بس شوية هتوجعك

 الطبيعى وضعها إلى وعادت، عظامه طقطقت واحدة حركةبو

 .   لعضالتاو الفقرات فى اآلالم بعض مخلفة

 : فكيربت رابح قال حينذاك

  حاجة؟ مالحظين مش جماعة يا طب -
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  ؟إيه -

 بالظبط 12 على واقفة فيها العقارب شادى، إيد فى الساعة -

 ... الساعة دلوقتى أما

 : تابع و الساعة إلى التفت

 خلونا دقايق، عشر فاضل عشرة إال 12 دلوقتى الساعة -

 .ده الوقت فى هيحصل اللى ايه شوفنو نستنى

 ليهاع وجلسوا ،الساعة قبالة أريكة عن البيضاء األغطية رفعوا

 واألخرى، الثانية يترقبون الساعة بعقارب أنظارهم تتعلق

 إنها سماعها، على قادرين كانوا عالية اأنغامً  نبضاتهما تطرب

 وال كنهه تدرك ال ما ذلك المجهول، من الخوف الخوف، أنغام

 ما تواجه ربما عليه، مجنى أو جان   تكون ربما سيقودك، إالم

 حسبهات التى البشرية قدراتك من أكبر فيكون مجابهته يمكنك ال

 هو هل تعلم وال ،األخير مثواك إلى ستذهب ربما محدودة،

 .. جحيم أم نعيم

 يةالثان الساعة دقت إن ما تطرف تعد ملو فجأة أعينهم تثبتت

 ارتيابب ونهضوا حلقهم ماء فابتلعوا الليل، منتصف بعد عشرة

جد الذى المزالق ذلك صوت أكثر أخافهم وما ذعر، و  من و 

 كل   فوق بهم، الترحاب علنًام   الداخلى الساعة باب لينفتح العدم

 هل: واحد سؤال أذهانهم إلى تبادر وقد اآلخر إلى ينظر منهم
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 سيواجهون الحالتين وفى يعودون أم الطريق هذا يكملون

 . مصيرهم

  : ربتوتبعيه صإب يحك جبهته، كبير تردد بعد عاصم أردف

 . تانى حل أدامنا مفيش جماعة، يا يالال -

وا ،بسيطة ماءةيبإ مكتفيين ورابح شادى وافقه  أقدامهم وجر 

 ببطىء الباب فعدو شادى تقدمهم الساعة، أمام اأضحو حتى

 الباب خلف الموقف سيد الظالم كان سيلقاه، مما خشية وئيد

 اإلضاءة هووجَّ  شادى منه أخذه هاتفه، بكشاف رابح فزوده

 .. يتوقعونه ماال أمامهم ليظهر

 ما هذا منحنى، بآخره جانبيه يضيق مظلم طويل سرداب

 مكانه شادى رسمَّ ت الهزيل، الكشاف ضوء خالل من لهم تراءى

 ىعل رابح فحث ه بعيدا، ذهنه غادر دوق ،أنملة قيد يتحرك لم و

 الدخيل ربما أو المجهول نحو خطوة أول خطى. ففعل؛ التقدم

 اكانو الثالثة أن لحقيقةاو ابح،رو عاصم تبعه جده، أسماه كما

 سلي التى الشجاعة ببعض يمد هما أن اصمعقرر لكن مرعوبين

 : فقال إياها لديه

 أنا لىا وسعو عادى، ممر ايه، من خايفين جدعان يا ايه -

 . ده الممر ايه فيه هشوف
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 المالظ فى غطوا كلما بل توترهم يقل ملو ،خلفه مشوا و تقدمهم

 نإ ما صارخين انتفضوا قدف. أعظم كان أتى امو خوفهم، يزداد

  ،المزالج وغ لق فجأة خلفهم الباب ارتطامت صو سمعوا

 حاولوا ا،تمامً  أغلق قد ليجدوه الباب نحو وركضوا صرخوا

 . ذلك من طائل دون لكن بلالس   بكل دفعه

 : شادى صرخ

 . هنا هنموت  ايه، هنعمل دلوقتى؟ ايه هنعمل كده عاجبكوا -

 : تهدئته محاوال رابح رد

 فيه أكيد  بس، اهدا.. هيحصل ده نإ نعرف كنا احنا يعنى -

 . حل

 . ده الملعون المكان أم فى ايه حل -

 : عاصم به صرخ

 فايةك متوترين احنا اسكتوا، خالص بقا بس.. فعال ملعون هو -

 . بالعقل نفكر والزم

 قلع دلوقتى، العقل عن بيتكلم مين شوف:   باضطراب شادى

 . هنا هنموت بقولك ايه عقل هاه ايه

 : صبره نفذ قد و رابح
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.. موتن هنتنيل اننا عرفنا خالص بقا دى السيرة كفاية يوووه -

 سبةن فيه عارفين مش مكان فى حناإ طريقة، أى فى نفكر خلونا

 عأسر فى هنا من نطلع الزم ازاى، بنتنفس الو ايه األكسجين

 . وقت

 : عاصم

 لىع يجبرنا علشان اتقفل الباب يكون ممكن مانكو صح أنت -

 . لآلخر الدخول

 : رابح

 مفيش كده كده حاجة، هنخسر مش.. بينا يالال فعال ممكن -

 . دامناأ تانية سكة

 رهمسي ابعواتو الممر، ذلك فى قدما المضى على الثالثة اتفق

 واوكان ،المنعطف ذلك يأتى أن قبل تقريبا دقائق خمس حتى

ه مشارفه، على  الممر ذلك ليتبينوا افالكشَّ  ضوء رابح وجَّ

 من تتشقق كادت اللحظة تلك فى الجدران لكن الجديد،

 أحبالهم أوشكت حتى صرخونيو يصرخون فمضوا صراخهم،

 نبىجا على فـ..  رأوه عما قلياًل  ذلك انكو. تتقطع أن الصوتية

 همأن لهم فتبين بجنازير، محاطة عظمية هياكل تراصت الممر،

 تواما حتى هكذا وظل وا األغالل بتلك دواي   وق  ، أحياًءا ابشرً  كانوا

خيفًاًعا و  ر  م امنظرً  كان وتحللوا،  نوم   هؤالء كانوا نم   ،وم 

 ةالصدم من سقطوا الشنعاء، الجريمة تلك بهم وفعل هناقيد هم 
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 على جديد من الوقوف استطاعوا حتى بأجسادهم يتراجعون

وافو، المرتجفة أقدامهم  واتوقف حتما األدبار موليين عائدين ر 

 يحاولون يلهثون فأخذوا نفاسهمأ سلب الذى الركض فرط من

 : بصدمة عاصم قال حتى بالغة بصعوبة أنفاسهم التقاط

  كده؟ مش بجد ده..ده ده؟ شفناه احنا اللى إيه -

 :   يلهث مازال و رابح

  ؟كده فيهم عمل اللى مين ترى يا.. لألسف -

 : الهثا شادى صرخ

 رنامصي يبقى ممكن إحنا ازاى، تفكروابو ايه بتقولوا نتواأ -

 .  لو فضلنا هنا أكتر من كده.. دى الناس زى

 .. هنا من نطلع الزم فعال بتصميم: رابح

 : بحنق   اهاتفً  مرات عدة بعصبية الجدار ضرب ثم

  ازاى؟ هنطلع.. ازاى هنطلع بس.. الزم الزم -

 : حاسمة بنبرة عاصم قال

 هتستوعبوه مش ده هقوله اللى إن عارف أنا ،بقا منى اسمعوا -

 ااتخضين خالص طريقنا، نكمل الزم حناإ ..الوحيد الحل ده بس

 ام لحد شوية بقا شجاعتنا نلملم نحاول فيها، اللى وعرفنا

 . جرى ناخده شاهلل إن ده الطريق نخلص
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 : شادى به صاح

 ماشفتش أنت.الجثث وسط نمشى عايزنا اتجننت أنت -

 بيحصل كان اللى يكون بعيد شمو ازاى، عامل كان منظرهم

 .  المكان ساكنة اللى أرواحهم من ده لنا

 :   رابح

 هيولع اللى ايه كتاب هو ما حق عندك تصدق ،أسود خبر يا -

 نةالجني فى شوفناه اللى والطيف تانى، سليم يرجع و لوحده

 ... و

صمت مستذكًرا تلك الفتاة التى أخبرته بقتل أخيها لها فى ذلك 

 صر،ترى هل هى إحدى هذه الجثث المقيدة؟!!قال

 اصمعبينما أردف  ،مستبعًدا تلك الفكرة الفظيعةنفض رأسه 

 : بحزم

 مفيش ،أرواح مش شياطين كانت لو هللاو وهو، أنت بس -

ف فنبطل تانى، طريق امناأد  ناحإ ما أكتر نفسنا ونرعب نخو 

 .مرعوبين

 ىعل قلوبهم يحملون ،المميت الطريق ذلك إلى ثانية مرةً  عادوا

 ،مكانهم وقفواتو انتفضوا أخرى مرة وصلوه امحت   أيديهم

 اقً عمي نفًسا ذواأخ ا،مشجعً  عاصم لهما فأومأ يتقدموا أن يخشون
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 تآكلةالم الهياكل تلك إلى النظر يتحاشون الطريق بذلك ومضوا

 .. فجأة و عنهم، الصادرة المقززة الرائحة عن أنوفهم ونيسد  

 رابح كشاف من المنبعث النور انقطع قباه،ع دحم  ي   ال ما حدث

 .كان أمر   ألى يستجيب ال هاتفه لكن أخرى مرة فتحه فحاول

 من هناك أن يتوهمون و يستشعرون دأوابو خوفهم من ذلك زاد

 رابح لقا المستطاع، قدر أنفسهم على السيطرة فحاولوا يلمسهم

 : بفزع

 . تانى موبايل أى معانا مفيش ايه طب جماعة يا -

 : بأسف عاصم فرد

 . ووفأ.. مابيشتغلش بتاعى التابلت -

 ..فين شادى اسود خبر يا..   شادى..  شادى؟ يا وأنت -

 . شادى يا واله:  عاصم اضطرب

 . أهو هنا أنا.. عم يا أيوا -

 : باضطراب رابح به صاح

  ليه؟ طول على مابتردش! ناقصين احنا عم يا -

 . اتلجمت الصدمة من معلش  بتلجلج: شادى
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 ...معاك طب: رابح

تابعوا و ففرحوا ؛ثانية هاتفه أ ضىء كلمته يكمل أن بلقو

 النهاية إلى وصلوا قد هاو أخرى، مرة يفصل أن قبلضهم رك

 .. الحسبان فى تكن لم التى و

 : بسخط عاصم صاح

 ابب رسمى اتحبسنا خالص كده معدية، مش اللى الليلة يادى -

 . هنا من نخرج هنعرف مش يعنى ورا اببو هنا

 بابال ذلك لكن واحد مزالج   يفتحه غريبا خشبيًا بابًا ذلك كان

 لوك األحجام مختلفة مستطيالت إلى مقسم سميك لوح يغطيه

 حين وفى معينة لشيفرة تبعًا ي فت حون مزالًجا يحمل مستطيل

 .فتحه يسهل ثم ومن الباب مزالج تحتهم من يظهر فتحهم

 هاهيفرج أكيد كده هيسيبنا مش ربنا عاصم، يا بس اهدا: رابح

 . رب يا علينا افرجها غيرك، مالناش احنا رب ياا.. علينا

 . هنا من نخرج ساعدنا رب يا.. رب يا:   عاصم ردد

 . ربنا افتكرتوا دلوقتى: امضطربً  شادى هتف

 : قائالً  بسخرية رابح رمقه

 . وقته ده و. ده بتقوله أنت اللى ايه أنت-
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 : قائالً  نجاة بطوق حظى كمن عاصم انطلق

 . ايدك فى الحل! رابح -

 : باستغراب رابح

  يعنى؟ ايه أعمل عايزنى -

 انتك ما زى الوشم، اتباع نسينا احنا ايدك، فى الحل غبى يا -

 للىا هو ايدك فى اللى الوشم أكيد هنا لدخولنا الباب هى الساعة

 . هنا من هيخرجنا

 . معناه فاهم مش مازلت أنا بس أيوا -

 فى ده الوشم طالما بص.. فكر رابح يا حاول: بإصرار عاصم

 شادى ما زى حاجة، عنه تعرف أكيد أنت يبقى أنت دكإي

 . الساعة عن عرف

  بقا؟ المسدس عن ايه تعرف تأنو سالم يا -

 فكر أنت المهم أفهم، يقابلنى لما يمكن بس حاجة أى الو -

 بلغز ده إيدك فى اللى الحلزون يربط ممكن اللى ايه وشوف

 مفيش رابح يا بسرعة فكر. نفتحه ممكن وازاى، ده الباب

 كمحاسب بشغلك عالقة له يكون ده ممكن هل.. وقت أدامنا

 ... مستطيالت ده الباب إن و مثال
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 فأردف ما بشىء هذكرَّ  األخير حديثه أنكو رابح له أشار هنا

 : بالمستطيالت يحدق وهو

 .٠٦.٠٨  الذهبية، لنسبةارمز  !الحلزون.. فهمت -

  ايه؟ يعنى -

 ينهمب النسب تبقى بحيث دى المستطيالت أرتب الزم يعنى -

 حالص مكانه فى هحركه مستطيل كل وبكده الذهبية النسبة هى

 الباب لقف ويظهر كلهم يتفتحوا وبكده تحته اللى القفل هيفتح

 .نفتحه ونقدر

 !ايه مستنى يالال طب:  شادى

 خمس الوقت من ومضى المستطيالت ترتيب فى رابح شرع

 : عاصم فاستعجله دقائق

 . شوية أسرع رابح يا يالال -

 ... عندك اكتب.. أهو بحاول حاضر -

 قوميو التقريبة المستطيالت ابعاد أرقام عليه يملى رابح كان

 عبةل يحل كمن الصحيح المستطيل ليحرك الحسابية بالعملية

 يسمعوا أن قبل أخرى دقائق خمس الوقت من ضىم، اللغز

 فرحواف فرته،يش حل فى رابح نجح بعدما يفتح المزالج صوت

 لم لكنهم  المرعب المكان هذا من سيخرجوا أخيرا وهللوا،

 !ذلك؟ لهم أن ى و بالخارج، ينتظرهم كان ما يتكهنوا
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 موقف فى أنفسهم وجدوا حتى بخارجه خطوا إن وما الباب ف تح

 القمر ينيرها فوقهم من السماء حالكة، عتمة عليه، دحس  ي   ال

 إن وما، صوب و حدب كل من يأتى وضباب براق بشعاع

  !  مقابر.. أنه لهم تراءى حتى به يقفون الذى بالمكان حدقوا

 

 ! دى؟ أموات كلها اللى الليلة ايه هى: بغيظ رابح هتف

 لكنهم. والقلق، الخوف من حملهم تستطيع سيقانهم تعد لم 

 ىف األقل فعلى رأوه، مما البالدة وربما، الشجاعة ببعض تحل وا

 لىع معلقين ليسوا بسالم األرض تحت الجثث ترقد المكان هذا

 انتباه استرعى حتى تحركوا إن وما بالداخل، كما الجدران

 : ئالً قا شادى إليه فالتفت ؛عنهم يتخلف جعله مريب أمر   عاصم

  ؟ دلوقتى خايف ليه، وقفت ايه -

 : أعصابه تماسك محاوالً  القو مرتبًكا عاصم له انتبه

 .عيب حتى ا..داد ازاى أخاف أبدا ال -

فة خب المكان يجوب أبيض طيف بينهما الحديث قطع حينذاك

 مقبرة كل بين منتظمة غير حركات فى هائلة سرعةو

 كنه همل تبين حتى البعض ببعضهم وتشبثوا انكمشوا واألخرى،

 . الفور على ليعرفوه الطيف ذلك
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 ! غادة

 ترتدى لهم ظهرت. لعاصم المتوفاة األخت غادة تلك كانت

 !!   امسدسً  ..المرة هذه تحمل لكنها ذاته االبيض الرداء

 : خافت بصوت رابح ودمدم ،بصعوبة ريقهم ابتلعوا

 ! المسدس! عاصم -

 : المعهود العذب بصوتها غادة قالت

 .. عمى والد يا ازيكوا -

 قلوبهم الخوف ينهش مرعوبين كانوا بل أحد يرد لم

 :فاستطردت

 فخاي معقولة. تعال  .. عاصم يا أوى حشتنىو حبيبى، أخويا -

  منى؟

 : قائالً  منها واقترب ،بعينيه والدموع رأسه هز

 قتب حياتى عارفة مش أنتى أوى، وحشتينى كمان نتىأ !غادة -

 . سيبتينى ما ساعة من ازاى عاملة

 

 كتوبمو مقدر ده. نصيبه بيختار محدش حبييى يا معلش -

 النهاردة بردو لك جيت ،بساعدك عمرى طول كنت ما وزى

 . ده المكان من خرجكأو أساعدك علشان
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  معايا؟ تيجىهو طب -

 ومبسوطة مرتاحة أنا وبعدين.. خالص عاصم، يا ماينفعش -

 . وقت مفيش علشان بقا يالال.. هنا

 : فتساءل بالمسدس له يدها مدت

  ايه؟ بيه هعمل -

 .. هتقتل -

  هقتل؟ -

 :ساخرة بابتسامة أجابته

 علشان الوحيد الحل ده دول، الحلوين عمك والد هتقتل امم، -

 .. إما يا تانى، طبيعية حياتك رجعتو هنا من تخرج

  إيه؟ إما يا -

 .هنا معاهم هتدفن إما يا-

 

 روالذع الخوف ليرى ذهول فى عمومته أبناء إلى عاصم التفت

 شادى انك بينما يفعل بأال رأسه رابح له يهز، بأعينهم نمتجليي  

 من المسدس يأخذ وهو بعاصم أعينهم تقتعلَّ  ،مرعوبًا امصدومً 

 .ابتسامتها عتاتسو أمره زمع وقد ،أخته يد



 116 ياسمين السيد قنديل 

 تارة شادى ناحية يوجهه ناحيتهما المسدس عاصم بوَّ ص 

يستذكر لحظة أن رأى رابح فى  أخرى تارة رابح وناحية

، أخذ المشهد يعصف بذهنه، الحمام تنتهتك جسده طلقات نارية

 ،دهمأح بجسد ستكينيو النارى العيار لينطلق ضرب.. فجأة و

 .رابح وال بشادى ليس لكنه

 

 !!غادة

بس  !غادة؟ ضربت انت..اا: صاح و عملته من رابح تفاجأ

 ازاى وهى أصالً..

 :عاصم فاجأه

 .غادة مش دى -

 ،متخثًرا أسود ادمً  ينزف غادة جسد بدأ غرة حين على و

 يتحول سقطت حتى المسدس طلقات معظم بها عاصم فضرب

 األخيرة أنفاسه يلفظ وهو يقول مرعب، مقزز مسخ إلى جسدها

 : اناآلذ تحتمله الا بشعً  صوتًا ليصبح غادة صوت تغير قد و

 توحدوا..مش هت ..هسيبكم مش -

 اختفى حتى رصاصة بآخر ضربهف يكمل، عاصم يدعه لم

 ادىش جسد سقط اللحظة تلك فى .لم يكن وتالشى كأن نهائيا
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 فصرخ ؛صاحبه عنه سقطهأا رداءً  أو اعً ناق كان وكأنه اأرضً 

 :  اهاتفً  الصدمة من رابح

 .عاصم يا شادى الحق ، ده حصلبي اللى ايه!! شااادى -

 . شادى مش ده: التانية للمرة عاصم فاجأه

 مش ده الشيطان الو المسخ نإ منين رفتوع ايه، بتقول أنت -

 .غادة

 ا.يالال بين .شادى نلحق دلوقتى الزم بعدين، حاجة كل هفهمك -

 يهمعل يجب أنه هو يعرفه ما كل شيئًا، يفهم أن دون رابح تبعه

 .اشيئً  يعرف ، الهو ينأو ماذا نم شادى، إنقاذ

 اعاصفة قوية هوت بهم لفحتهماإذ لكن ما حدث لم يكن متوقعًا 

وقد تضاعف ليظهر لهم الدخيل مرة أخرى ، أرًضاا طفسق

ف الدماء المتخثرة من  حجمه وأضحى منظره أكثر بشاعة، ت نز 

بشراسة نالت يسير صوبهما  و جوفه بل ورأسه،فمه وأنفه 

أخذ يدور حولهما مهدًدا  فأدركوا أنهما ميتان ال محالة. ،منهما

يحمى رابح خلف ظهره وفى الوقت نفسه كان بينما كان عاصم 

أخذ الدخيل يضحك ساخًرا منهما  ،ظهر عاصمرابح يحمى 

جأة سحب عاصم من عنقه فو، تقشعر له األبدان بصوت 

الذى  ختنق مستغيثًا برابحكاد ي ورفعه لتتدلى ساقيه فى الهواء،

 األخير بعدما انتزع قداحة عاصم من جيبه فتسللهاله الموقف، 

شجرة من األشجار الميتة حولهم  بعض غصون وأحضر
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أضرم النيران بالدخيل ليترك عاصم  ثمَّ من و، النار فيهمشعل أو

بصوت  يصرخشرع جسده فى االنصهار وهو  ،أرًضا فيسقط

ا وانسجم مع النيران تمامً  انصهركاد يصيبهما بالصمم حتى 

 ليصبحوا كتلة واحدة.

 لرابح: قائالً عاصم بارتياح واطمئنان د تنه

 بسرعة!ينا يالال ب -

 بجنازيرا مقيدً  شادى وجدا حتى، ذاته المشئوم المكان منعادا 

 على عاصم ربت. للوعى افاقدً  العظمية الهياكل أحد بجانب

 :بفزع رابح فتساءل جدوى، دون لكن ليستفيق وجهه

 ...يعنى.. حاجة جراله هو..هو -

 . ده الجنزير نفك الزم بس، الصدمة أثر من ده ال، ال -

 

 سويا حملوهو فمضوا ؛منهم قليل بعد على عمالقا حجرا وجدوا

 قيد ل واحو حلقاته كسروا حتى مرارا الجنزير به ضربوا و

 إلى العودة طريق فى به ومضى عاصم حمله ث م نمو، شادى

 حتى األمر أرهقه كلما شادى حمل رابح مع يتبادل القصر،

 قدف شيئًا يفعلوا لم المرة تلك لكنهم الساعة، باب أمام أضحوا

 .بهم امرحبً  مفتوحا الباب كان



 119 ياسمين السيد قنديل 

 بفانتص الردهة فى أريكة على اممدً  نفسه ليجد شادى استفاق

 بهفانتا ،عمرو    طويل كابوس من استيقظ كمن منتفًضا اجالسً 

 لتهدئته، محاولة فى ورابح عاصم منه اقترب عظيم، دوار

 واحدة دفعة تجرعه الليمون، عصير من كأًسا رابح وناوله

 :باضطراب شادى أردف ثم. له يتلهف كان جسده وكأن

 النور لما فاكرها حاجة آخر أنا.. ناأ حصل، اللى ايه هو -

 عرفت وقتها الحيطة، فى بجنزير وربطنى هاجمنى حد.. قطع

 بنفسى وماحستش شفناها اللى الجثث مصير هو مصيرى نإ

 .بعدها

 :  رابح تعجب

 بيه؟ ماحسناش ازاى و مين؟ حد ؟ حد -

 .بيه ماحستش تأن -

 :امندهشً  رابح فرد مستنكًرا؛ عاصم صوت ذلك كان

 .اتفهمنىم حاجة، فاهم مش أنا عارف؟ كنت أنت يعنى -

 :قائالً  عاصم ابتسم

 شادى صوت فجأة قطع، النور ما أول.. سيدى يا هفهمك -

 بهلوأسو بعدها نوم ،رد شوية عدبو عليه ننادى وقعدنا اختفى

 دلوقتى"  جملة غير ده األول، زى خايف مابقاش تماًما، اتغير

 خرجنا ما لأوو، شادى شخصية مش دى" ربنا افتكرتوا بس
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 األرض على خيالنا هو ده الموضوع أكدتلى حاجة أول كانت

 .. أل شادى إنما ،خيال لينا كان أنت و أنا القمر ضوء بفعل

 ا:متعجبً  رابحانطلق 

 !غادة؟ و طب..ورانا ووقفت، تنحت كده عشان آااه، -

 الوصية، فى ذكره جدك اللى الدخيل، هى كانت غادة ببساطة -

 كوابتحب و للناس الخير بتحب و طيبة عمرها طول كانت أختى

 لو " جدكوا كالم افتكرت وقتها تلكوا،أق تقوللى هتطلع فمش

 اتجسد نهإ عرفت وقتها"  منه وتتخلصوا حقيقته تكشفوا قدرتوا

 .يوهمنا علشان أختى شكل فى ظهر و شادى فى

 

 :باستغراب شادى

 كده؟ عمل ليه و طب -

 لو المسدس، جابلى لما هتموت،و كنت كده كده ربطك، لما -

 ايو لوحدى أنا تبقىيو رابح هقتل كنت عليه قاللى اللى عملت

 .عمرى طول ندمان أعيش إما يا أنتحر إما

 :رابح

 نفس عاشوا لناس كانت دى الهياكل كل إن تقصد يعنى -

 .تجربتنا
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 .حقيقته ماكشفوش و اتخدعوا هما لألسف بس كده بالظبط -

 :شادى

 هان قاللى كده علشان كده قبل انخدع كمان جدنا إن معناه ده و -

 .ندم

 .كده أفتكر: عاصم

 :وقال مستفهًما شادىتغضن جبين 

 اسمه كان أيا ال و ده المسخ فاهمها، مش حاجة فيه بس -

 .كده بيعمل كان ليه طب الثروة، وال فلوس عايز ماكنش

 

 :قال و رابح ضحك

 احنا،انه هى عايزها، كان اللى الثروة! مافهمتش لسه أنت -

 هى ناعالقت تانى، من وهابيل قابيل خلينايو بعض عن يفرقنا

 يحولها عايز كان ده المسخ اللى و عليه قال جدك اللى الكنز

 .لرماد

 

 :عاصم أضاف

 بيحصل اللى كل سبب إن كمان عرفت أنا كده، بس مش و -

 من كان امتلكه واحد أول ده القصر لعنة، هى ده البيت فى
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 اتنين كانوا والده عنه، ثوهرو والده مات مالو سنة ٠١١

 لوحده حاجة كل يورث علشان التانى قتل منهم واحد رجالة،

 قرايب أو اخوات أى دمرتا صابت القصر ده لعنة بساعته ومن

؛ يًافعل حاجة يعمل مايقدرش وألن المسخ ده ده، القصر بيورثوا

 بعض فى يشككنا انه زى نعمل، اللى احنا بيخليناكان ف

 اي وبالمناسبة..بعض على نخلص ما لحد بعض فى ويكرهنا

 عليها كقالتل اللى واللعنة بتاعتك الجنية حكاية يفسر ده رابح،

 .الطريقة بنفس ماتت ألنها

 وأخواته جدك صابت اللعنة القصر، اشترى جدك أبو لما و

 .أظن ما على

 :باستغراب شادى

 ونخوض نورث اللى احنا نإ وصية كتب جدك وليه طب -

 أهالينا؟ مش دى ربةجالت

 :الرد مهمة رابح تولى

 كان ولألسف ،فيهم فايدة مفيش إن عارف كان إنه أعتقد -

 على ويخلص، بسهولة دى باللعنة عدينخ فيهم حد ممكن

. بس فيه عندى سؤال، أنت إحنا علينا راهن كنهل الباقى،

 عرفت حكاية اللعنة دى منين؟
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يبه جقال موجًها سؤاله لعاصم، فاقترب منهم واخرج من 

يمتلك مفتاح بفخر من مظروفًا يلوح به أمام ناظريهما وأردف 

 السر:

من الجواب ده، لقيته فى خزنة جدك كان كاتب فيه كل  -

حاجة عن اللعنة دى ولقيت شوية جرايد قديمة بتتكلم 

ن م عن القصر ده والحاجات الغريبة اللى بتحصل فيه

واتقال كمان إنه مهما  ،والد جدك يشتريه أصاًل قبل ما 

 اترمم القصر ده، اللعنة دى مابتفارقهوش.

 

 لونيتباد الليلة، تلك لهم حدث فيما يتفكرون قليال صمتوا

 تعالت و ابتسامتهم اتسعت ثم من و مغزى ذات نظرات

 عناق فى البعض بعضهم يحتضنون ونهضوا، ضحكاتهم

 ةتارك الوشم عليها من تفىاخ بعدما أذرعهم به تترابط جماعى

 يراودهم فال الليلة بتلك تذكرهم عالمة لتكون الجرح ندبة

 وأسلوب عالقتهمنمط  تغير على عازمين ذلك، بعد الفراق

 .اليوم ذلك من بداية حياتهم

 

 تمت بحمد هللا. 

 
                                                             


