
 
 

 





 
 

 



































 القصر اهلادي



 
 

 

 



 
 

 

 

   بالعامية املصريةرواية
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 \ الى امى 
اول من شجعتنى واول قارئة لى من اولى 

 ابتدائى ومازالت تشجعنى على االستمرار
 \الى اخواتى 

 داليا ومنه اللى مش دايما بيقراو لى
 \الى زوجى واوالدى

لباتى الكتير صمتى بشكرهم انهم بيتحملوا تق
الرهيب او صراخى المفزع او توحدى مع 

 كتاباتى
 \الى افراد عائلتى الكبيرة

كلهم بحبهم اوي اخوالي وزوجاتهم واوالدهم 
وخالتي وزوجها واوالدها واهداء خاص الي كريم 

 ابن خالتي اقرب حد ليا في العيلة 
 \لى روح جدتى وزوجة خالىا

تصر قلبى من شجعونى كتير وفراقهم مازال يع
 غير ما يبان عليا



 
 

 

 \الى استاذ نبيل خالد
اول من اخذ بيدى من هاوية الى محترفة 

بنشر كتب الكلمات المتقاطعة فى دار النشر 
 خاصته

 \الى احمد محمود
صاحب فكرة نشر قصصى الكترونيا وهو اللى 

أعد الكتاب اللى بتقرأوه حاليا وكتب اخرى 
 وبعتبره مستشارى ومساعدى

 \\ اصدقائى على الفيس \\اء المدونةالى قر
 \\ انَت \\ كل قارئ \\اعضاء بيدج المدونة 

 انِت
 اعتقد ده اطول اهداء فى تاريخ االهداءات 
اسفة انى طولت عليكم والكتاب الجاى اكون 

 افتكرت اللى نسيتهم
                                                               
                              

 دينا عماد 
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  باللیل10 بیتھ حوالى الساعة وصل منیر
 بناتھ مریم وملك بیتفرجوا على التلیفزیون

 ت فى كلیة تجارة سنة وطالبا20مریم وملك توأم 
 معاه... زوجتھ فاطمة موظفة باحد البنوك

 "حمداهللا ع السالمة... بابا"
 "ماما فین... اهللا یسلمكم"

 فاطمة جایة من المطبخ
 "كنت بحضر غدا بكرة... انا ھنا یامنیر"

 "تعالى عایزك"منیر
 جنب البنات... قعدت فاطمة قدام منیر

 وكمل منیر
لبلد وبیقول عمى سعد ابن عمى اتصل بیا من ا"

 "عایزنى ضرورى النھ تعبان وبیموت
 "عایزك لیھ"
معرفش سعد أكد علیا انھ بقالھ یومین بیقولھم "

 "عایز اشوف منیر ووالده
مش انت مقاطعھ من زمان من ساعة ما ضحك "

 "علیك انت واخواتك فى تمن االرض بتاعتكم



 
 

 

الراجل .... خالص یافاطمة عفا اهللا عما سلف"
 " مسامحھبیموت وانا

 "انت حر احنا الحمدهللا مش محتاجین"
 "احنا ھنروح لھم بكرة ان شاءاهللا"

... وسكتت فاطمة وھى بتبص لھ باستغراب
 واتكلمت بتردد

 "انا وبناتى مش ھنروح ھناك... الااا"
 انتبھوا البنات للمناقشة اللى بین مامتھم وباباھم

 ووطوا التلیفزیون
بلد اللى بابا لیھ یاماما منروحش نشوف ال"ملك
 "منھا

 اللى دور وشھ... بصت فاطمة لمنیر
 "ھو انتى زعالنة من حد ھناك"مریم

عندك "منیر رد بعد ما حس ان بناتھ مساندینھ 
 "سبب مقنع یا فاطمة

 "انت عارف انى بخاف اروح البلد ھناك"فاطمة
 وضحكوا البنات 

 "بتخافى من ایھ یاماما"ملك
خلى الجسم یقشعر البلد ھناك تقیلة اوى وت"فاطمة

 "م الرعب
رعب ایھ بس یافاطمة انتى علشان لما "منیر

روحنا ھناك اول مااتجوزنا خفتى شویة یبقى 
 "البلد مخیفة



 
 

 

انا اترعبت وانت ... ایوه انا مخفتش شویة"فاطمة
 "عارف كویس ان مش انا لوحدى اللى بخاف

 منیر بیحاول ینفى كالمھا
یا دلوقتى  سنة الدن20الكالم ده من اكتر من "

 سنة كان الھدوء مع 20اتغیرت وطبیعى من 
وعموما انا بقول ... االرض والضلمة یخوفوا

 "نروح صد رد ونرجع على طول فى نفس الیوم
 مریم وملك

نروح وفرصة احنا فى اجازة ...اه والنبى یاماما "
 "نص السنة ومفیش ورانا جامعة

نرجع بالنھار یعنى نروح بدرى ...بشرط"فاطمة
 "ع بدرىونرج
ھروح الشغل بس ساعة وارجع ...حاضر"منیر

 "تكونوا جاھزین
وافقت فاطمة على مضض وقامت تكمل اللى 

كانت بتعملھ فى المطبخ وقام منیر دخل اوضتھ 
 یغیر ھدومھ

 والبنات كملوا الفیلم االجنبى اللى كانوا بیشوفوه
عال الصوت ... لما علوا صوت التلیفزیون فجأة

 اوى
  بتصرخ فى فیلم رعبوكان مشھد لست

 جت فاطمة تجرى من المطبخ على الصوت
 "حصل ایھ.... ایھ"



 
 

 

 البنات بیضحكوا
 "ھھھھھھھ مفیش یاماما ده الفیلم"

 قعدت االم تاخد نفسھا
انا ... یخربیت االفالم الرعب اللى بتشوفوھا دى"

 "ُمت من الخضة
اطفى التلیفزیون یا ...ھجیبلك كوبایة میاه"مریم
 "ملك

ودقیقة كانت مریم جابت ...  التلیفزیونطفت ملك
 المیاه
انتى بجد مش عایزة ... قولیلى بقى یاماما"مریم

 "تروحى البلد لیھ
بس والنبى ربنا یستر ویعدى الیوم على "فاطمة

 "خیر
فیھ حد یخاف ...انتى مزوداھا اوى یاماما"ملك

 "بطریقتك دى حتى من افالم الرعب
 "انتوا اللى قلبكوا جامد"فاطمة

طیب قولیلنا اللى مخوفك ایھ ومتقلقیش "ریمم
 "احنا مش بنخاف

زمان قبل ماتتولدوا كنت لسھ متجوزة "فاطمة
بقالى كام شھر روحت مع باباكم البلد علشان 

روحنا فى البیت ... اتعرف على اھلھ وعمھ وكده
الكبیر اللى ھو یبقى بیت جد باباكم وھو كبیر 

لبلد یعنى البلد النھ اكتر واحد عنده ارض فى ا



 
 

 

تقدروا تقولوا االرض كلھا بتاعتھ اال حتت قلیلة 
یومھا لقیتھم بیدخلوا بیوتھم من قبل ... اوى

... وبیولعوا بخور كتیر فى البیت... المغرب
ودخلونى االوضة اللى ھنام فیھا وكان ھى كمان 

فقلت لھم ان الدخان بیتعبنى علشان ... فیھا بخور
زم علشان عندى حساسیة فى صدرى قالوا ال

سكتت ولما خرجوا من ... الناموس میجیش
باباكوا ... االوضة وخالص ھنام طفیت البخور

لسھ ھنام سمعت صوت طفل صغیر ... نام قبلى
الصوت كان متواصل وانا عارفة ان ... بیعیط

 او 3الطفل اللى عندھم ابن سعد كان عنده حوالى 
بصیت من ...  سنین انما ده صوت رضیع4

... ضلمة كحل ومشفتش اى حاجة الشباك كان 
بقرب وشى من القزاز بتاع الشباك علشان اشوف 
كویس الن اللى جھ فى دماغى ان یمكن یكون حد 

لقیت فى وشى ... ساب عیل صغیر زى االفالم 
.... ورا القزاز شكل واحدة ست مرعبة صرخت 

قام باباكم من النوم وكل البیت جھ على 
ات سعد انھا اول حاجة عملتھا مر... صرختى

ولعت البخور بسرعة وسألونى حصل ایھ حكیت 
اللى حصل واللى شفتھ وسمعتھ وطبعا حاولوا 
یقنعونى ان مفیش حاجة من دى سمعوھا وانى 

 "بیتھیألى



 
 

 

 مریم وملك كانوا مركزین مع حكایتھا اوى
 "وھو ده اللى مخوفك یاماما"مریم
كملى یاماما ...اه طبعا یامریم لھا حق تخاف"ملك
 "ل ایھ بعد كدهحص

مفیش انا فضلت صاحیة للصبح اقرا فى "فاطمة
قران وعیونى مغمضوش واول ما النھار طلع 
رجعنا على طول ومن ساعتھا مروحتش ھناك 

تانى الن بعد كده حصل مشاكل بین باباكم وعمھ 
وحصلت مقاطعة بینھم لحد اللى سمعتوه 

 "النھاردة
 "حلو اوى جو االكشن ده"مریم
ھ وھباب ایھ انا اخرى اتفرج على اكشن ای"ملك

mbc2  وال بانوراما اكشن مش اروح بیت
 "رعب
یبقى ...یعنى ھیطلع لنا عفریت ھناك"مریم

 "یورینى نفسھ
 زعقت فاطمة

اللھم احفظنا محدش ... بسم اهللا الرحمن الرحیم"
اقروا قران وان شاءاهللا .. یجیب السیرة دى كده 

 "عب ھناكنیجى بالنھار الن اللیل ھو اللى مر
 "مابالش"ملك

 "ماھو ده اللى بقولھ"فاطمة



 
 

 

الالال نروح ھیحصل ایھ یعنى ما قرایب "مریم
بابا عایشین ھناك طول عمرھم اھو ومحصلش 

 "حاجة
 "ربنا یستر"فاطمة
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 الصبح بدأت فاطمة تستعد وتصحى تانى یوم
 البنات

لحد ما یرجع منیر من الشغل بعد ساعة زى 
 تفقواماا

فاتت ساعتین ومنیر لسھ مرجعش والبنات بدأوا 
 یزھقوا بعد مالبسوا

وفاطمة اللى شاغلھا ان التأخیر ده ھیعطلعھم فى 
 الرجوع

 اتصلت بیھ فاطمة
احنا البسین من ... ایھ یامنیر انت فین... الو"

 ھنلحق نروح ونرجع 11الساعة بقت ... بدرى
 بدرى ما نأجلھا لبكرة ونروح من... قبل اللیل

لو ... خالص خالص یاال بقى متتأخرش... شویة
النھار ... اتأخرت واهللا ما انا رایحة فى حتة

 وانا مش ھبات 5قصیر والمغرب بتبقى الساعة 
 "سالم..ماشى ھنبقى ننزل ...طیب... ھناك
 "ایھ یاماما لسھ ھیتأخر"ملك

 "بیقول قدامھ نص ساعة بالكتیر"فاطمة



 
 

 

و رجعنا باللیل ماھو وفیھا ایھ یعنى حتى ل"مریم
 "احنا ھنمشى من عندھم قبل اللیل

یابنتى من قبل المغرب محدش بیمشى فى "فاطمة
البلد خالص یعنى لو جت علینا المغربیة ھناك 

 "ھنبقى اتحبسنا فى البیت للصبح
 "بابا قالك ایھ لما قلتیلھ نأجلھا لبكرة"ملك

 "زعق لى"فاطمة
 "مكبرین الموضوع اوى"مریم

وھى متعجبة من موقف مامتھا قامت مریم 
 واختھا

 
 وصل منیر بعربیتھ تحت... بعد نص ساعة

 فِول العربیة... راح محطة البنزین... ونزلوا لھ
  الضھر12وخرجوا من القاھرة حوالى الساعة 
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  وفاطمة مشغلة قرآن فى العربیةطول الطریق

وملك كمان بتمتم فى سرھا ... وبتمتم فى سرھا
  القرآنبقرایة

منیر ومریم یبصوا لبعض فى المرایة ویشاوروا 
على فاطمة وملك ویضحكوا فى سرھم على 

 الرعب اللى ھما فیھ
 

  الضھر2وصل منیر البلد حوالى الساعة 
اتصل بسعد على موبایلھ علشان یعرفھ انھم 

 وصلوا
 وبعد عدة محاوالت

 "الشبكة وحشة اوى ھنا"
 "مفیش شبكة؟"فاطمة
 "فیشتقریبا م"منیر

 "وبعدین"فاطمة
عادى یافاطمة اى واحد ھنسألھ ھیدلنا مش "منیر

 "كیمیا یعنى
 سألھ عن بیت الحاج سعد... وشاف فالح معدى

مشى منیر بالعربیة حسب ... وبعد الوصف
 الوصف



 
 

 

 لحد ما وصلوا عند البیت
بصت فاطمة للبیت وافتكرت اسوأ لیلة عدت 

 علیھا فى حیاتھا
لبیت الكبیر القدیم البیت متغیرش كتیر نفس ا

 المكون من دورین
والبنات بیبصوا حوالیھم ... نزلوا من العربیة

للجو الفالحى وھما مبتسمین فرحانین بالجو 
 الفالحى المحیط

خبط ع الباب ووراه ... نزل منیر من العربیة
 فاطمة ووراھا البنات
 حامل... فتحت الباب فتاة شابة

مى ع... یا اھال وسھال یا اھال وسھال"
 "اتفضل..منیر

 ابتسم لھا منیر وھو مش عارف مین دى
 فھمت البنت 

 "اتفضل یا عمى انا سامیة"
 سلم علیھا منیر

انا مشفتكیش بس ... اهللا اهللا ماشاءاهللا كبرتى"
 "عارف انك بنت سعد الصغیرة

 "اتفضل...صح یاعمى"
فاطمة مراتى وبناتى مریم ...تعالوا یابنات"منیر

 "وملك
 "البلد كلھا نورت... ھالاھال وس"سامیة



 
 

 

 البنت سلمت علیھم كلھم وبترحاب شدید
 البیت من جوه غیر من بره خالص...دخلوا

 البیت مفروش من جوه زى اى بیت فى اى مدینة
وواضح ان البیت متوضب ومفروش جدید مش 

 من زمان
 "امى فوق ھطلع انادى لھا"سامیة

 ظھرت االم من على طرف السلم من فوق
 "نورتونا... اھال وسھال"

 نزلت االم وسلمت علیھم بكل ترحاب
 قعدوا مع بعض

ده احنا مستنیینكم من ... حمداهللا ع السالمة"االم
 "بدرى
 "اومال سعد وعمى فین... اهللا یسلمك"منیر
عمك ربنا یتواله برحمتھ فوق فى سریره "االم

قومى یاسامیة اتصلى ...وسعد ھنتصل بیھ حاال
 "بأبوكى

..  من تلیفون ارضىقامت سامیة اتصلت
 ورجعت بعد دقیقة

 "جاى حاال"سامیة
لحد ما سعد ییجى اكون ... منورین واهللا"االم

 "جھزت الغدا
 "مالوش لزوم نتعبك"فاطمة



 
 

 

ده انتوا منورین ...تعب ایھ بس تعبكم راحة"االم
 "واهللا
 "فین الحمام یا ام سامى"منیر
 "تعالى اتفضل"االم

میة بترحب سا...مشیت االم ومشى وراھا منیر
 بیھم

 "منورین"
ربنا یكملك على خیر ... بنورك یاحبیبتى"فاطمة

 "انتى قربتى وال ایھ
 سامیة وھى بتبص على بطنھا

 "لسھ فى التامن"
انتى عندك ... انتى شكلك صغیرة اوى"فاطمة 

 "كام سنة
 "لسھ مكملتھمش...  سنة19انا عندى "سامیة

 واتفاجئوا مریم وملك
 "انتى مش بتدرسى"
 " انا خلصت الدبلوم واتجوزت على طولما"

 "ھما عوایدھم كده یابنات بیتجوزوا بدرى"فاطمة
 قطع كالمھم صوت الباب بیتفتح

ووراه ...دخل راجل كبیر سنھ مقارب لسن منیر
 شاب فى العشرینات

 "نورتونا... یا مرحب یا مرحب"سعد



 
 

 

وكان منیر .. فاطمة والبنات قاموا یسلموا علیھ
 رجع من الحمام

 عد السالمات ولما عرفھم على ابنھ الكبیر سامىب
تعالى نطلع تسلم على الحاج لحد ام سامى "سعد

 "ما تحضر الغدا
 وطلع منیر وسعد وسامى للدور العلوى
 ودخلت ام سامى المطبخ ومعاھا سامیة
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 العم كان نایم...  منیر لعمھلما طلع

 "كیا حاج منیر جھ یشوف... یا حاج "سعد
 "سیبھ نایم یاسعد متقلقوش"منیر

 فتح العم عینھ وغمضھا تانى
اھو شبھ غایب كده عن الوعى بیقوم یكلمنا "سعد

ھو طلب یشوفك وقال ان لیك ... ویروح تانى
 الف جنیھ فرق فلوس االرض دى حقك انت 100

وھو وصانى بیھم وانا تحت امرك ... واخواتك
 "بس تسامحھ

ا واخواتى ومن غیر حاجة خالص ان"منیر
 "ده عمنا والضفر میطلعش م اللحم..مسامحین 

 خبط سعد على كتف منیر
بص یاسامى روح حضر ... ده العشم برضھ"

 " الف جنیھ لعمك یاخدھم قبل مایمشى100
 ...."بس یا حاج"سامى
 "ایھ فى ایھ"سعد

مفیش فلوس تكمل المبلغ انما ممكن بكرة "سامى
 "الصبح احولھ المبلغ كلھ ع البنك

وبالبنك احسن ... مفیش مشكلة الدار امان "نیرم
 "مش معقول ھمشى بالفلوس كده



 
 

 

 "اللى تشوفھ"سعد
 "طیب ننزل احنا علشان منزعجش الحاج"منیر

ومال منیر على عمھ النایم وباس ... قاموا كلھم
 راسھ وایده قبل ما یمشى من االوضة

 
 نزلوا كانت السفرة جاھزة بما لذ وطاب 

 واالشكالمن جمیع االصناف 
 اتغدوا كلھم وھما قاعدین مع بعض

وام سامى بتعزم وتأكل للتعبیر عن الكرم 
 والترحیب

 ... لما خلصوا الغدا
 وبیغسلوا ایدیھم واحد ورا التانى

 راحت فاطمة جنب منیر ومكنش حد قاعد
 "ھنمشى امتى"

احنا ھنعمل زى الضیف ...كمان شویة"منیر
ى طول عیب نمشى عل... المجنون یاكل ویقوم

 "كده نستنى شویة
 " كفایة كده3الساعة عدت "

 وبعده البنات ومعاھم سامیة وسامى... رجع سعد 
 تبادلوا كلھم موضوعات عامة

ایھ یابنات تحبوا تتفرجوا على االرض "سعد
 "والمزارع بتاعتنا

 ردوا البنتین



 
 

 

 "اه طبعا.. اه یاریت"
معلش احنا الزم نقوم علشان بس منیر "فاطمة

 "یسوق باللیلمش بیحب 
لسھ مش اقل من ... احنا فین واللیل فین"سعد

 "ساعتین على المغربیة
نتفرج شویة ونیجى نمشى على "مریم لمامتھا

 "طول
قوم یا سامى خد بنات عمك اتمشوا شویة "سعد

 "ومتتأخروش
 قام سامى وھو بیبتسم وفرحان وبیبص لمریم

 "اتفضلوا"
 وخرجوا... قاموا البنات معاه

یة مع مامتھا المطبخ وجابت شاى ودخلت سام
یتكلموا ... وفاكھھ ورجعوا وقعدوا كلھم مع بعض

 ویفتكروا ایام الطفولة والشباب
 قامت سامیة.. وبعد حوالى ربع ساعة

بابا انا رایحة بیتى اجیب حاجات قبل اللیل "
 "وراجعة على طول

 "طیب متتأخریش"سعد
 "حاضر"سامیة

 



 
 

 

5
  مع مریم وملكخرج سامى

 "حبوا نتمشى بالعربیة وال على ِرجلینات"
 ملك ماسكة فى اید مریم

 "بالعربیة"ملك
ال طبعا عربیة ایھ خلینا نستمتع بالمنظر "مریم

 "الطبیعى ده ونمشى على ِرجلنا
 سامى انا كمان من رأى مریم

 مریم بصت لھ باستغراب
برافو علیك عرفت الفرق بینى وبین ملك مع ان "

 مش اى حد یفرق
 "بیننا
 "تالقیھ عرفنا من لبسنا... برافو على ایھ"ملك

اقولك انا ... ال طبعا مش من لبسكم"سامى
عرفتكم بلون العین مریم عینیھا عسلى وانتى 

 "عنیكى سودا
 "ده انت ركزت بقى"ملك

سامى ارتبك ... ضحكت ملك وابتسمت مریم
 وغیر الموضوع

 "عمركم شفتوا عجل لسھ مولود"
 "الااء"ردوا االتنین



 
 

 

طیب تعالى النھاردة كان عندنا حالة والدة "مىسا
 "تعالوا اتفرجوا...

 اخدھم سامى لركن فى الزریبة
اتفرجوا مریم وملك وھما فرحانین بالحدث اللى 

 اول مرة یشوفوه
سامى بیراقب رد فعلھم فى صمت وھو عارف 

انھا بالنسبة لھم حاجة غریبة مش متعودین علیھا 
 زى اھل البلد

  رضیع بیعیطوسمعوا صوت طفل
 ظھر الرعب على ملك

 "ایھ الصوت ده"
 "صوت طفل بیعیط"سامى

یبقى ده ... یاالاااا بینا بسرعة من ھنا"ملك
 "الصوت اللى ماما قالت علیھ

 "متخافیش یاملك"سامى
 ومریم وسامى وراھا... ملك جریت بعید

جرى ایھ یاملك صوت بیبى عادى انتى "مریم
 "مالك خایفة كده لیھ

 ھنا الفالحات ھتالقیھم فى كل حتة احنا"سامى
اللى شایلة عیل واللى ماسكة عیل یعنى طبیعى 

واستنى اما اشوف الصوت ... اوى الصوت ده
 "جاى منین واتأكد لك



 
 

 

انا ھروح البیت ھتیجوا ... خالص مش مھم"ملك
 "معایا

 مردش سامى وبص لمریم مستنى رأیھا
 "ال انا عایزة اتفرج على البلد"

ووجھ كالمھ ...عد ما سمع رد مریمابتسم سامى ب
 لملك

 "ھنوصلك البیت ونكمل احنا"
من نفس ...وظھرت فالحة كانت ماشیة من جنبھم

وكانت معاھا طفل ... اتجاه صوت بكاء الطفل
 رضیع

 ورت علیھا مریماش
تعالى نكمل .. كان فیھ حد فعال قریب مننا... اھو"

 "بقى بالش غالسة
الص مش ھقدر الال كفایة انا اتخضیت وخ"ملك

متتاخروش ...انا ھعرف ارجع لوحدى... امشى
 "بس علشان ماما متتضایقش

 
مشیت ملك فى اتجاه ومریم وسامى فى عكس 

 االتجاه
 

قعدوا یتمشوا وسامى بیشرح لمریم كتیر عن 
الحیاة فى الفالحین ونظام حیاتھم وھى بتتفرج 

 ومبسطوظة بالمناظر الطبیعیة



 
 

 

 "ال دهمعرفش ان البلد ھنا بالجم"
كل مكان ولھ جمالھ فیھ ناس كتیر سابت ھنا "

علشان مبھورة بالعیشة فى المدینة فباعوا ارضھم 
 "واتنقلوا من ھنا

 "وانت مش بتحب المدینة"
بحب ارضى وشغلى اكتر انا بشتغل مع بابا من "

وانا لسھ فى االعدادیة باعتبار یعنى انى ابنھ 
رض الوحید علشان كده مبعدتش بدراستى عن اال

دخلت كلیة الزراعة واتخرجت منھا وانا برضھ 
بشتغل فى االرض وعلى فكرة انا بروح مصر 

كتیر اوى الن شغلنا برضھ مش منفصل عن 
انتى تعرفى انى مبسوط اوى بزیارة ... القاھرة

 "النھاردة
 وابتسمت مریم ابتسامة خجولة

 "لیھ"
السباب كتیر اولھم ان بابا وعمى منیر رجعوا "

بعد مقاطعة سنین وطبعا احنا مش ھنتكلم یتكلموا 
فى اسباب المھم انھم رجعوا یبقى بینھم مودة 
تانى اصل صلة الرحم دى مھمة اوى عارفة 
بتدي احساس كده ان الواحد مسنود وانھ مش 
لوحده فى الدنیا حتى لو احساس معنوى بس 
احساس حلو اوى انك تحسى ان لیكى ضھر 

ضھ محتاج صلة وسند مثال كبنت وانا كراجل بر



 
 

 

... احس االحساس ده ان لیا قرایب واھل وعزوة
 "رغیت كتیر صح

 "انا بسمعك وكالمك حلو اوى ... بالعكس"
 "ھتبقوا تكرروا الزیارة"
 "ان شاءاهللا"
.. طیب ممكن رقم تلیفونك ابقى اطمن علیكى"

 "علیكم یعنى لو میضایقكیش
 "ھات اسجلھولك...ال ابدا ایھ اللى یضایقنى"

  مریم تلیفون سامى وسجلت علیھ رقمھاواخدت
 "انا عایزة اسألك على حاجة"
 "اتفضلى"
 "ھى البلد ھنا فیھا حاجة مش طبیعیة"
 "مش طبیعیة ازاى یعنى"

وحكت مریم لسامى الحكایة اللى حصلت لمامتھا 
زمان والبخور اللى بیولعوه من المغرب 
 والصوت اللى سمعتھ والشكل اللى شافتھ

 .. .سكت سامى شویة
 "ایییییھ؟؟ روحت فین"
 "انا بس بفتكر... معاكى"
 "بتفتكر ایھ"
 "بتخافى؟؟"
 "احكى... أل"



 
 

 

بصى یا ستى من یوم ما وعیت ع الدنیا واحنا "
ھنا فى البلد الزم كل واحد یقفل بابھ علیھ من قبل 
المغرب والبخور یبقى فى كل بیت لما بدأت افھم 

سألت امى عن السبب كانت بتخاف وتفضل 
قولى یجعل كالمنا خفیف متتكلمش فى الحاجات ت

وتصدنى ومتجاوبنیش بابا لما كانت اسألھ كان 
 "یتھرب من االجابة مع إلحاحى حكى لى

 "ھو ده اللى عایزة افھمھ..حكى ایھ "
حكى ان من سنین طویلة كان فیھ اسرة فالحین "

غالبة الراجل اتعرف على واحد من اللى بیقولوا 
لجن والكالم ده وقالھ ان بیتھ انھم بیفھموا فى ا

تحتھ آثار ولو لقوھا حالھ ھیتبدل ویبقى اغنى 
واحد وطبعا الفالح الغلبان عینھ زغللت ع 

الفلوس ووافق الراجل وبقى كل یوم یحفروا تحت 
 "البیت ومحدش حاسس بحاجة

 "ولقوا االثار ؟؟"
ال ملقوش حاجة بس الراجل قالھ ان الجن بیدلوه "

بل البلد بشویة وھو ده اللى فیھ على مكان تانى ق
 "االثار

 "وبعدین عملوا ایھ"
قبل عملوا ایھ الراجل ده كان عینھ على مرات "

الفالح وعلشان كده بیضحك علیھم علشان یفضل 
 "معاھم طول الوقت



 
 

 

 "وھى كانت موافقة على كده"
اللى كانوا یعرفوھا بیقولوا انھا اكید كانت "

 "بتصده واال مكنش حصل اللى حصل
 "ایھ اللى حصل"
لما اخدوا المكان التانى بره البلد عملوا ھناك "

عشة صغیرة وبقوا یحفروا جواھا علشان محدش 
كانوا الرجالة بیروحوا باللیل ویرجعوا ... یشوفھم
وفى ... الفالحة ووالدھا مسابتش البلد...الصبح

یوم رجع الراجل من غیر جوزھا وقالھا انھ مات 
ى على ھناك شافت ھى اتصدمت وراحت تجر

جوزھا مدبوح والتانى اعتدى علیھا رجعت البیت 
لقیت ابنھا الرضیع وقع فى الحفرة اللى كانوا 

والراجل كان راجع وراھا ... فاكرین فیھا اثار
برضھ متحملتش كل الصدمات دى حرقت البیت 

 "وھما جواه
 "ماتوا"
اه كلھم ھى والراجل صاحب جوزھا وبنتھا "

 "ان میت قبل الحریقالكبیرة وابنھا ك
وعالقتھا ایھ باللى ... ایھ الحكایة الغریبة دى"

 "بیحصل فى البلد
بیقولوا بقى ان ... قصدك اللى كان بیحصل"

ارواحھم بتطلع باللیل بتبقى بین بیتھم اللى فى 
 "البلد ھنا وبین مكان ما باباھم اتقتل



 
 

 

 "وده اللى بیفسر صوت الطفل؟؟"
نھ كان بیستنجد لما اه بیقولوا الطفل بیعیط ال"

وقع فى الحفرة و روح مامتھ بتلف فى البلد ورا 
 "الصوت الحساسھا بالذنب

 "یعنى اللى ماما شافتھ ده كان حقیقى"
 "تقریبا اه"
 "والبخور"
البخور بیمنع االرواح الشریرة من الدخول "

للبیت علشان كده بیولعوا بخور كتیر علشان 
 "یتاالرواح دى تفضل بره ومتدخلش الب

 "انا خفت"
 "متخافیش الكالم ده انتھى خالص"
 "انتھى ازاى یعنى"
انا نسیت اقولك ان كل ده مكنش حد لقى جثة "

االب اللى كانت جزأین الن القاتل دبحھ وفصل 
راسھ عن جسمھ ولما لقوھم بقى كل الحاجات دى 

 "اختفت
 "ایھ التفسیر المنطقى لكده... ازاى یعنى"
نما انا عشت االحداث تفسیر منطقى معندیش ا"

 "دى واقدر ااكد لك ان كل ده حصل بجد
 "احداث الحریق والقتل"
الالال دول حصلوا قبل مااتولد انا بتكلم عن "

... االرواح اللى كانت بتلف طول اللیل فى البلد



 
 

 

 سنین وبقینا 10بس كل ده خلص من حوالى 
عادى وبخرج باللیل والناس بتسھر فى بیوتھا 

 "ادى جداوبره بیوتھا ع
 "ماما لیھا حق تخاف بجد"
 "خفتى؟؟"
 "بعد اللى انت قلتھ ده كلھ عایزنى مخافش"
 "انا آسف بس انا سألتك االول"
 "وال یھمك"

 بصت مریم فى ساعتھا
یاال بقى نرجع ...یااااااه فات ساعة بسرعة كده"

 "علشان منتأخرش
 "لما انزل القاھرة ممكن ابقى اشوفك"

 ردت مریم بابتسامة خجولة
 "ان شاءاهللا"
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 مریم وسامى للبیت متأخروش كتیر فى رجعوا

 الرجوع
 اول ما دخلوا البیت

 "فین ملك"فاطمة
بصوا ... وارتبكوا سامى ومریم من السؤال

 لبعض بقلق
 "ورجعت... ھى مرضیتش تیجى معانا"سامى
 "رجعت من بدرى"مریم

 وصرخت فاطمة 
 "ننننننننننننننننتىبننننننن"

 وساد جو من التوتر والقلق والرعب والفزع
 "وانت ازاى تسیبھا ترجع لوحدھا"سعد

واهللا قلتلھا اوصلك وھى قالت ھتعرف "سامى
 "لوحدھا

 "كنا قریبیبن من البیت"مریم
 "انا ھروح ادور علیھا یمكن تاھت"منیر

حتى لو تاھت الف مین ھیدلھا ع البیت "ام سامى
 " متخافوش...لو سألت



 
 

 

انا رایح ادور علیھا "سامى قال وھو خارج
 "بالعربیة

 "انا جاى معاك"منیر
 خرجوا وخرج سعد معاھم

 فاطمة بتعیط بانھیار ومریم ھى كمان بتعیط
 تفكیر مریم وفاطمة فى نفس االتجاه

 حصلھا حاجة من الحاجات الغریبة اللى فى البلد
  ساعات10 دقایق فاتوا كأنھم 10فات حوالى 

 وداخلة سامیة... قوا الباب بیتفتحل
 ومعاھا ملك

 "ملك اھى یاماما... ملك"مریم
 ملك وسامیة مستغربین من االستقبال ده

 والخضة والتوتر اللى كل الموجودین فیھا
 وسألوا االتنین

 "فى ایھ"
 "انا كنت ھموت... كنتى فین حرام علیكى"فاطمة

انا كنت راجعة .. بعد الشر علیكى یاماما"ملك
ابلت سامیة خارجة من البیت قالت انھا رایحة ق

بیتھا تجیب حاجات وراجعة على طول فروحت 
 "ھو احنا اتأخرنا؟؟... معاھا
 "احنا قلقنا ... مش موضوع تأخیر"مریم
انا ... انا فعال نسیت اتصل بیكم اعرفكم"ملك
 "اسفة



 
 

 

وانتى مش المفروض تقولى قبل ما "ام سامى
 "تاخدیھا
...  مااعرف انھم ھیقلقوا كدهیاماما واهللا"سامیة

 "حقك علیا یا مرات عمى
 راحت سامیة ناحیة فاطمة وباست راسھا

كلمى ... الحمدهللا انھا رجعت بالسالمة"فاطمة
 "باباكى یامریم یرجع
 واتصلت مریم بمنیر

 "الشبكة وحشة برضھ یاماما"
تعالى نطلع فوق الشبكة بتبقى كویسة "سامیة

 "ساعات من شباك اوضة سامى
 "اطلعى یامریم طمنیھم"فاطمة

 وفتحت اوضة سامى... طلعت مریم مع سامیة
لفتت نظرھا انھا اوضة ... دخلت مریم االوضة

 متبانش انھا فى قریة فى الفالحین
فیھا مكتب وعلیھ الب توب ... اوضة شیك 

 ومكتبة كبیرة منظمة وفیھا كتب فى كل الفروع
 على ده اللى لمحتھ من تقسیم المكتبة المكتوب

 رفوفھا
 واتصلت بمنیر... وقفت مریم عند الشباك

... كویسة واهللا ... ایوه یابابا ملك رجعت... الو"
لما رجعت قابلت سامیة وھى خارجة راحت 

 "مع السالمة... معاھا ورجعوا



 
 

 

 وخرجت من االوضة مع سامیة... خلصت مریم
بعد ما حست ان وجودھا فى اوضة سامى قربھا 

 منھ 
 سمعوا صوت من اوضة تانیة.. .وھما خارجین

ھروح اشوفھ وكویس انھ ... ده جدى صحا "
صحا وانتوا ھنا علشان كان عایز یشوف عمى 

 "منیر
 وربع4كانت ...بصت مریم فى ساعتھا

یاترى لسھ قد ایھ ویمشوا من البلد قبل ... سرحت 
 المغرب

 "انا ھنزل لماما"
 "طیب"

 ودخلت سامیة لجدھا... نزلت مریم لمامتھا
 

  دقایق وصل منیر وسامى وسعد5بعد 
سامیة قالت لسعد ان جدھا صاحى وواعى 

 وبیسأل علیھم
وبعد شویة نادوا على ... طلع سعد ومنیر للجد

 فاطمة والبنات 
 والتوتر بیزید... الوقت بیمر بسرعة

فاطمة وبناتھا خایفین ییجى اللیل وھما لسھ فى 
 البلد



 
 

 

اطمة تسلم قامت ف... اال ربع5لما وصلت الساعة 
على كل الموجودین وده كان بمثابة قرار انھا 

بتنھى الزیارة فى الوقت ده بالظبط وتحاول تنقذ 
ما یمكن انقاذه بالخروج من البلد قبل المغرب 

 ودخول اللیل
وبعد محاوالت فاشلة من سعد ومراتھ بدعوتھم 

 للمبیت
خرجوا فاطمة ومنیر وملك ومریم من البیت 

 وركبوا عربیتھم
 كل بیودعھم من على باب البیتوال
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  دقایق5 من البلد قبل المغرب ب خرجوا

اخدت فاطمة نفسھا وھى مرتاحة انھم مشیوا من 
 البلد

 مریم سرحانة فى كالم سامى عن الحكایة
 استعدادا للنوم... ملك رجعت راسھا لورا 

الحمدهللا اننا مشینا ده انا كنت حاطة ایدى "فاطمة
 "ىعلى قلب

بس سامى بیقول ان البلد بقت عادیة "مریم
 "ومفیش حاجة

ماھما طول عمرھم بیقولوا مفیش حاجة "فاطمة
 "انما عمرى ما ھكدب عینیا ابداااا

كانت مرھقة النھا صاحیة من ... سكتت مریم
 بدرى 

 رجعت راسھا لورا وبصت لملك اللى كانت نایمة
 ونامت... غمضت عینیھا ھى كمان

 
 صحت مریم وملك... ةھزة فى العربی

 "وقفت كده لیھ... فى ایھ یامنیر"فاطمة
 "العربیة وقفت فجأة... مش عارف "منیر



 
 

 

زقھا على جنب فى ... نزل منیر یشوف العربیة
 الطریق

محاوالت فاشلة اخدت منھ نص ساعة فى ان 
 العربیة تدور

 "وبعدین ھتعمل ایھ دلوقتى"فاطمة
ا سامى مفیش غیر انى اتصل بسعد یبعت لن"منیر

ونرجع البلد تانى والصبح یبقى ربنا یحلھا اكون 
 "لقیت حد یصلحھا

ابداااااا واهللا العظیم ما یحصل انى ابات "فاطمة
 "ھناك ابداا

وانتى یعنى عندك حل للزفت اللى "منیر بیزعق
 "احنا فیھ ده

اھو نستنى ونشوف اى عربیة ممكن "فاطمة
د نركب فیھا وندفع اى فلوس المھم مرجعش البل

 "تانى
وعربیة ایھ اللى ھتعدى وتاخدنا احنا "منیر

 "االربعة
 "ھنصبر ونشوف"فاطمة

ومفیش عربیات ... قعدوا االربعة جوا العربیة 
 بتعدى

غیر عربیة واحدة بعد ربع ساعة عدت وكانت 
 نص نقل محِملة خضار

 "ھااا ھنتصرف ازاى"منیر



 
 

 

 "نستنى وھو یعنى مفیش عربیات ھتعدى"فاطمة
ى شایفة مفیش غیر عربیة واحدة ماانت"منیر

 "ویاعالم امتى ھتعدى عربیة تانى
انا خایفة الطریق شكلھ مرعب والدنیا لیل "ملك
 "كده

وبتحاول تتماسك ... مریم قلبھا بیدق من الخوف
 ردت بصوت متقطع على اختھا

 "متخافیش"
... سكوت تام مش بیقطعھ غیر صوت الھوا
 وصوت قطرات مطر خفیف بدأ یتساقط

مبدھاش بقى انا ھتصل بسعد مش ھنفضل "رمنی
 "واقفین ھنا

 ومستناش منیر فاطمة ترد مسك تلیفونھ 
 "حد یجیب موبایلھ... التلیفون فاصل... ایھ ده"

 وردوا كلھم... وكل واحدة طلعت موبایلھا
 "الموبایل فاصل"

فصل ... انا تلیفونى كان مشحون كویس"منیر
 "ازاى كده

شحون قبل ماننزل وانا تلیفونى كان م"فاطمة
 "الصبح

 ملك ومریم ردوا فى نفس الوقت
 "واحنا "

 وصوت البرق كان بیقطع سكوتھم... زاد المطر



 
 

 

وضوء البرق كان بیقطع الظالم اللى زاد مع 
 دخول اللیل

 كلھم فى العربیة التوتر والخوف مسیطر علیھم
 وال اى تصرف... ومفیش مجال الى كالم

تح الرادیو على ف... حاول منیر یخفف التوتر 
 اذاعة القرآن

رغم انھ كان الصوت بیقطع احیانا او بیشوش 
 احیانا

اال ان صوت القران كان احسن ونس لیھم فى 
 موقف زى ده

وان كان شدة الھوا .... بدأ المطر یخف تدریجیا
 وتحریكھا لفروع الشجر بیزید الجو العام خوف

 فجأة قالت فاطمة
 "بص ھناك كده... منیییییر"

على مسافة ... ورت على مكان على یمینھاوشا
نظراتھم كلھم راحت ... مش بعیدة عن الطریق

 مكان ما شاورت
 "ایھ ده"منیر

اى حاجة ... یمكن بیت یمكن ریست "فاطمة
المھم مكان ممكن یكون فیھ تلیفون نتصل بحد من 

 "اخواتنا یبعتلنا عربیة تاخدنا
 "یاال بینا... مفیش قدامنا اال كده"منیر



 
 

 

ومشیوا كلھم ... زلوا من العربیة وقفلھا منیرون
 فى اتجاه المكان

 ملك ماسكة فى دراع مامتھا وماشیین
 ومریم فى دراع باباھا ووراھم بخطوتین

 لما قربوا شافوا یافطة مكتوب علیھا
 "القصر الھادى"

 ادوار3المبنى قدیم مكون من 
والدور التانى .. اضواء خافتة فى الدور االرضى

ء منھ مضاءة بضوء خافت والدور بعض اجزا
 التالت مظلم تماما

 بیقربوا بخطوات متباطئة مترددة
 صوت الریاح الشدیدة مع حفیف االشجار مخیف

مسكوا االربعة فى ... صوت انفجار دوى بشدة
 بعض

تاله امطار ... قبل ما یكتشفوا انھ ھزیم الرعد
 شدیدة

لمدخل .... جروا كلھم بسرعة.. مع شدة المطر
 ر الھادىالقص
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 ودخلوا...  ما فتحوا الباب الموارباول

 وشبھ فاضى.... شافوا مكان كبیر واااااسع
 مفیش حد خالص... بیبصوا حوالیھم

 منیر بصوت ھادى
 "فى حد ھنا... السالم علیكم "

 وسمعوا صوت اقدام جایة من جنب مظلم 
 االقدام بتقرب... الشكل مش واضح

 "ااتفضلو... اھال وسھال"
البسة ... ظھرت شابة فى نھایة العشرینات

 جالبیة فالحى سودا
 ورابطة راسھا بطرحة سودة

 جمیلة... مالمحھا رغم الفقر اللى باین علیھا
اصل احنا عربیتنا ... فیھ تلیفون لو سمحتى"منیر

عطلت بره ع الطریق وشفنا النور قلنا یمكن 
 "نالقى تلیفون

بس تقدروا ...ال واهللا مفیش تلیفون"الفالحة
 "تطلعوا تناموا وترتاحوا

 ھزت فاطمة راسھا ایجابا... بص منیر لفاطمة 
 "ماشى"منیر



 
 

 

مشیت الفالحة الشابة ووراھا منیر وفاطمة 
 والبنات

 مشیت ُطرقة طویلة ضیقة ...  التانى طلعت الدور
 ومضلمة... على جوانبھا اوض مقفولة

 وصلت الوضة فتحتھا 
 االوضة دى علشان انا اخترت لكم... اتفضلوا"

 "الحمام اھو... قریبة من الحمام
شاورت على الحمام اللى كان على ُبعد اوضتین 

 تانیین
 "شكرا"منیر

 وقفلوا علیھم... دخلوا االوضة
 االوضة فیھا سریرین حدید صغیرین

  كرسى2وترابیزة صغیرة و
 "المالیات زى الزفت... ایھ القرف ده"فاطمة
نا لحد الصبح ھنعمل اھى اوضة مقفولة علی"منیر

 "ایھ یعنى
 "المكان ھنا یخوف اوى... بابا"ملك
 "متخافیش انا معاكم اھو"منیر

 وسمعوا صوت بكاء طفل رضیع
نطت ملك مسكت فى فاطمة اللى صوتھا مطلعش 

 لما حاولت تتكلم
مریم كل اللى قدرت تعملھ انھا فضلت واقفة 

 مكانھا الن رجلیھا مقدروش یتحركوا من مكانھم



 
 

 

اكید حد من الموجودین ... جرى ایھ مالكم"رمنی
 "معاه طفل

الصوت جاى من فوق واحنا لما كنا بره "مریم
 "الدور االخیر كان مضلم خالص

حتى انتى كمان یامریم ھتعملى زیھم انا "منیر
 "اللى بقول علیكى جریئة ومبتخافیش

والصوت بدأ یقل تدریجى لحد ما ... سكتت مریم
 اختفى
وانتى یاملك ... قفین كدهھتفضلوا وا"منیر

مفیش حاجة ... ھتفضلى ماسكة فى اید مامتك كده
 "متكبروش المواضیع

... وقعد منیر على طرف سریر من االتنین
 وراحت مریم قعدت جنبھ

 "تعالى یاملك بقى مش ھنفضل واقفین"فاطمة
 "انا قرفانة"ملك

 "ھنقعد بس مش ھننام"فاطمة
ما قعدت بعد ... وراحت ملك قعدت جنب مامتھا
 تنفض بایدھا فى مكان ماھتقعد
ھى صوت ... صوت تكتكات متتالیة سریعة

 المطر على القزاز
 ضوء البرق بیخطف یزید ضوء االوضة الخافت

 قامت فاطمة تبص من الشباك



 
 

 

مسحت مكان بخار َنَفسھا وقربت وشھا من 
 القزاز علشان تشوف بره

 شھقت فاطمة وصرخت وھى بترجع لورا برعب
 بسرعة یبص مكان ماكانت واقفة وھو قام منیر

 بیقول
 "فى ایھ"

 فاطمة بتعیط
... نفس الست اللى شفتھا زمان لقیتھا ورا القزاز"

شكلھا غریب بعین واحدة وبوء من عینیھا لحد 
 "دقنھا

 منیر وھو بیبص من ورا القزاز
 "مفیش اى حاجة یافاطمة"

مشافتش ... قامت مریم تبص من باب الفضول
 ةحاجة غیر ضلم

 فاطمة وھى لسھ خایفة
 "تعالى نمشى من ھنا یامنیر"

منیر وھو بیجز على اسنانھ من الغیظ وبیتكلم 
 بصوت واطى

على ...نقعد فى الشارع... نمشى نروح فین"
أأمن من ...االقل احنا ھنا فى اوضة مقفولة علینا

 "الشارع
یمكن خیال بس ... مفیش حاجة یاماما واهللا"مریم

 "من الشجر واتھیألك



 
 

 

ملك ساكتة ماسكة بس فى مامتھا وبتطبطب 
 علیھا وتحاول تھدیھا

واشوف عندھم اى ... انا ھروح الحمام"منیر
 "حاجة تتاكل

 "استنى انا كمان عایزة اروح الحمام"فاطمة
 "طیب قومى"منیر
 "ھنستناكم ھنا"مریم

 ملك ھزت راسھا موافقة على كالم مریم
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 ... ضة منیر وفاطمة من االوخرج



 
 

 

 الطرقة مضلمة اوى ومفیش اى ضوء غیر بعید
مشیت فاطمة ماسكة فى اید منیر لحد ما وصلوا 

 للحمام
لقوا طرقة مربعة ومنھا ... فتحوا باب الحمام

 اتنین حمام قصاد بعض
 "ھو مفیش نور ھنا یا منیر"
 "اكید فیھ"

 واتحسس منیر الحیطة اللى جنب الباب 
 "لقیت مفتاح النور...اھو"
 نور مھزوز متقطع بیروح وییجى... ح النورفت
 "ھو النور مالھ بیعمل كده لیھ...ایھ ده "
انا ... اكید اللمبة بایظة علشان كده كانوا طفینھا"

 "ھدخل الحمام ده وادخلى انتى ھنا
 ودخل كل واحد فیھم حمام

 
 3الحمام كبیر وواسع ومدور ولھ ... فاطمة
 ابواب

 وفیھ حوض واحد
 ...  صغیرین  ابواب3وجواه 

... فتحت فاطمة بحذر واحد من االبواب الصغیرة
 لقیت اخیرا الحمام

 طلعت تغسل ایدیھا... بعد ماخلصت



 
 

 

ھى بتغسل ایدیھا ... الضوء بیروح وبییجى
 بسرعة 
 بصت حوالیھا ... خلصت

 "یاترى اخرج من اى باب فیھم؟؟"
احتارت وھى مش عارفة تخرج من اى باب من 

 3االبواب ال
انھا تفتح كل باب وتشوف لو لقت الباب فكرت 

 قدامھ حمام تانى یبقى ھو ده اللى دخلت منھ
الباب بیزَیق ... فتحت اول باب بحذر وبطء

 وصوتھ بیقطع الصمت
اطمنت ان ... شافت باب الحمام التانى قصادھا

 ھو ده الباب اللى دخلت منھ
ووقفت فى الطرقة الصغیرة اللى بین ... خرجت

  منیرالبابین تستنى
 ھو مش متعود یتأخر كده فى الحمام... استنت 

 قلقت... اتأخر ... استنت تانى
 خبطت على الباب بصوت یتناسب مع الصمت

 "منیییییر... منیر"
 مفیش رد وال صوت میاه یدل انھ لسھ جوه

 "كده یامنیر تسیبنى وترجع"
وقررت انھا ترجع االوضة ...قالت لنفسھا كده

 تانى
  على ُبعد اوضتیندى المسافة یدوب



 
 

 

 
 حمام2الخارجى لل ... لما خرجت من الباب

بصت لقت منظر تانى خاااالص غیر الطرقة اللى 
 فیھا االوضة بتاعتھم

رجعت تانى علشان تخرج من باب تانى من 
  للحمام3االبواب ال

 الباب مقفول ... الباب مش بیتفتح
 ُمجبرة...التفتت تانى للمكان اللى اصبحت فیھ

ھا فى اوضة مربعة مساحتھا ال تتجاوز لقیت نفس
  متر20

راحت بسرعة على الباب ... ولھا باب واحد
الوحید اللى ھیخرجھا من المكان المغلق اللى ھى 

 فیھ
 وبمجرد ما فتح الباب... فتحت الباب

 شافت نفس الشكل اللى بتشوفھ كل مرة
 بس المرة دى معاھا سیف طویل
 وبحركة سریعة افقیة على رقبتھا

 دم.... نت االوضة وحوائطھا كلھاكا

10 



 ...  دخل من باب الحماممنیر



 
 

 

  حمام2وھو عبارة عن حوض و
 غسل ایده وخرج... بعد ما خلص

 وھو واقف یستنى فاطمة
بتعیط وماشیة ... شاف بنت صغیرة من ضھرھا 

 لوحدھا فى الطرقة المضلمة
 تبعد عنھ... وكل ما یقرب منھا... قرب منھا

 "اطرةمالك یا ش"
وبتقول بصوت ... البنت بتعیط وبتفرك فى عینیھا

 واطى
 "ماماااا... مامااا"

 منیر ماشى وراھا زى المسحور
 طلع وراھا... طلعت سلم ضیق 

 وھو بیطلع.. بتطلع
 كتیر...ساللم كتیر

 لحد ما وصلوا للقصر من فوق
 لیل مظلم رغم توقف المطر.... فوقھ السما

طلعت وقفت . ..البنت مشیت لحد سور السطح
 على السور

 جرى منیر علیھا
 "ھتقعى... استنى ھنا"

شاف الشكل المرعب اللى ... التفتت البنت لمنیر
 وصفتھ فاطمة



 
 

 

وش بعین واحدة وبوء كبیر مفتوح من عینھا 
 لدقنھا

قام بسرعة ... رجع منیر لورا ووقع من الخضة
 وھوبیقول

 "فاطمة"
 خاف علیھم... افتكر فاطمة والبنات

وكمان دور ... نزل الدور التالت... جرىنزل ی
 لحد ماوصل الدور التانى

 بیجرى ناحیة الحمام واالوضة اللى فیھا البنات
اھتز جزء من االرض ... مع سرعتھ

 الخشبیةالمھترئة
مكان مظلم والضوء الوحید ھو .. ووقع منیر

 الضوء الخافت الظاھر من الفتحة اللى وقع منھا
 كان اللى ھو فیھقام یحاول الخروج من الم

مشى على جنب وایده على ... مش باین اى حاجة
 الحیطة یتلمسھا 

 وبدون تردد فتحھ... وصلت ایده لمقبض باب
لقى نفسھ فى المدخل الرئیسى للمكان اللى دخل 

 منھ
 كل شئ یبدو طبیعى وھادى

 طلع للدور التانى .. اتجھ للسلم
 مشى الطرقة الطویلة وقبل ما یوصل لالوضة

 صوت انین واھاتسمع 



 
 

 

الصوت خارج من اوضة ... مشى ناحیة الصوت
 مقفولة

 فتح الباب فجأة... قرب ببطء
شاف راس فاطمة متعلقة فى نص االوضة 

 لوحدھا
 واالوضة كلھا ملطخة بالدم

 لف بسرعة علشان یخرج... خاف
 كان فیھ سیف اسرع منھ بیفصل رقبتھ عن جسمھ
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 فى االوضة



 
 

 

 "با اتأخروا اوى یا مریمماما وبا"
 "یكونوا راحوا فین كل ده... فعال "
 "انا خایفة"
 "طیب استنى ھنا واروح كده ابص علیھم واجى"
 "الالال متسیبینیش انا خایفة"
 "طیب تعالى ندور علیھم مع بعض"

 وخرجوا مریم وملك من االوضة
االتنین ماسكین فى ...الطرقة ضوءھا خافت

 بعض
 بطوا على البابخ... وصلوا للحمام

مفیش صوت نھائى لدرجة انھم نادوا على باباھم 
 ومامتھم بصوت اشبھ بالھمس

 "شكلھم مش جوه"
 ردت مریم...قالتھا ملك بقلق

 "تعالى نسأل الست اللى ھنا یمكن شافتھم"
 مشیوا وھما بیتلفتوا حوالیھم

 وضلمة نسبیة... ھدوء تام
 دور واتنین... نزلوا على السلم

 لمكان اللى دخلوا فیھ اول ما وصلوامش ھو ده ا
 ده برضھ طرقة طویلة فیھا اوض

 "مریم مش احنا نزلنا دورین"
 "اه"
 "بس ده دور شبھ اللى كنا فیھ"



 
 

 

... یمكن واحنا طالعین اتلخبطنا فى عد االدوار"
 "لسھ السلم مكمل لتحت

 دور واتنین والسلم مبیخلصش... ونزلوا لتحت
 فى اید بعضشبكوا ایدیھم ... بصوا لبعض

 وطلعوا على السلم تانى بسرعة وبدون كالم
االتنین انفاسھم بتتالحق من ...  ادوار4طلعوا 

 الجرى والخوف
ال فیھ حد وال ... ایھ ده یا مریم"ملك وھى بتنھج

 ..."فیھ باب و ل
حطت صباعھا على بؤھا فى ... وقاطعتھا مریم
 اشارة للسكوت

 عنى اسمعىوبایدھا التانیة شاورت على ودنھا بم
 وشاورت على واحدة من االوض الموجودین
قربوا البنتین من باب االوضة اللى كان فیھا 

 صوت ھادى
وسمعوا حوار رغم ان االوضة مش باین اى 

 ضوء منھا 
  اسمع كالمى بس دى حاجة سھلة اوى–" 

وافرض ملقیناش حاجة زى ما طلع الحفر  -
 ھنا ع الفاضى

 دالمرة دى متأك... مین قالك بقى -
 بس فین المكان ده -



 
 

 

قبل البلد بشویة ومتقلقش احنا ھنروح  -
باللیل ومحدش ھیاخد بالھ وال یعرف 
حاجة ولما نالقى المصلحة وتبقى من 

اصحاب المالیین شوف بقى حیاتك وحیاة 
 والدك ھتبقى ازاى

 الشاى) صوت نسائى( -
احضرینا یاستى ... تسلم ایدك یا ام كامل -

 وشوفى جوزك ده
 "اللى یشوفھ ابو كامل) الصوت النسائى( -

مریم سرحت وافتكرت وھى قاعدة مع سامى 
 وبیحكى لھا

 
وجروا ... شدت مریم ملك بعد اللى سمعتھ

 بعید
 "بتجرى لیھ مش یمكن الناس دول یساعدونا"
 "انتى مش فاھمة حاجة... یساعدوا ایھ بس"
 "فھمینى طیب"
 ...."مش ھینف"

وقالت بصوت ھامس وھما ... وقاطعتھا ملك
 عید عن االوضة االوالنیةب
سامعة االوضة دى كمان باین علیھا فیھا "

 "حد
 وسمعوا... وقربوا البنتین من باب االوضة



 
 

 

 المرة دى كان الصوت اعلى شویة
  انت جیت لوحدك لیھ فین جوزى-"
 ا  ا  اصل الحكایة  -
 جوزى فین..اصل ایھ وفصل ایھ  -
 شدى حیلك  -
 ھاشد حیلى یعنى ایھ؟؟؟ انا عایزة اشوف -
 قضاء وقدر وقع علیھ الفاس واحنا بنحفر  -
 وھو فین -
 "ھناك بره البلد تعالى معایا -
 
 "یاال یا ملك احنا الزم نخرج من ھنا"
وانتى لیھ خایفة كده ... نخرج منین وال ازاى"

 "بدل ما تطمنى من ان فیھ ناس معانا ھنا
 شدتھا مریم وجریت على السلم 

 یدھامریم نازلة تجرى وبالتبعیة ملك فى ا
مش لما نشوف ماما وبابا ... استنى یا مریم"

 "فین
احنا ھنا فى مكان مش طبیعى ابدا یا ملك "

 "والزم نخرج منھ
 "وھو احنا القیین اى مخَرج"
 "ان شاءاهللا ھنالقى"

مع كل دور ینزلوه یدوروا على اى مخرج 
 منھ مش القیین



 
 

 

 سمعوا صوت صراخ جاى من اوضة 
 والول مرة اوضة مفتوحة

مفیش قدامھم اى ... ا لبعض بخوفبصو
 اختیار تانى

 غیر یشوفوا مصدر الصوت ده ایھ
 قربوا من االوضة المفتوحة ومن على ُبعد

شافوا جثة فى االرض لرجل مفصول راسھ 
 عن جسمھ

وراجل تاتى بیشدھا ... وست بتصوت وتلطم
 وبیتھجم علیھا

 
 ملك ومریم خافوا اكتر راحوا ناحیة السلم

اخیرا شافوا الباب اللى دخلوا نزلوا بسرعة و
 منھ بس كان بعید شویة

 
 قبل ما یوصلوا للباب

شافوا نفس الست اللى كانت فوق بتعیط على 
 جوزھا

وجنبھا نفس ... شایلة جثة طفل وبتعیط
 الراجل اللى كان معاھا

 قاعد بیولع سیجارة وبھدوء وبرود اعصاب
... حطت الست جثة الطفل على االرض 

فضت الجاز ... ھ وابور جازوراحت لركن فی



 
 

 

على الراجل اللى اشتعل بسرعة الن 
 السیجارة كانت فى ایده

 وامتدت لیھا النار... والباقى على ھدومھا
 

وبسرعة البرق وصلوا مریم ... النار بتزید
 وملك للباب

شافوا قصادھم الشكل ... واول ما فتحوه
 المرعب اللى وصفتھ فاطمة
  عینیھا لدقنھاست بعین واحدة وبوء كبیر من

رفعتھ وبحركة افقیة قطع .... وف ایدھا سیف
 ...السیف رقبة 
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 صوت قریب

 "مریم ... مریم "
 فتحت مریم عینیھا ببطء

 وحست بألم شدید فى رقبتھا
 مسكت رقبتھا قبل ما تتبین مین بیكلمھا

 "ماما؟؟؟"



 
 

 

 "قومى وصلنا..انتى نعسانة للدرجة دى ... ایوه"
 ھى لسھ فى عربیة باباھا... الیھابصت مریم حو

 بصت شمالھا شافت ملك واقفة بره العربیة 
ومامتھا بعد ما صحتھا سابت الباب الیمین مفتوح 

 علشان تنزل
 وبتاخد شنطتھا من على الكرسى اللى قدام

 باباھا واقف بیكلم بواب العمارة 
 "یاال انزلى"ملك بتشارولھا 

 ى ملكوراحت عل... نزلت مریم من العربیة
 "ایھ مالك یا بنتى مسھمة كده لیھ"
 "رقبتى بتوجعنى اوى"
اصل انتى طول الطریق نایمة وھى معووجة "

 "اكید اتلوحت
سكتت مریم بعد ما فھمت ان كل اللى مر بیھم ده 

 كابوس... 
 

 اول ما دخلوا شقتھم
 فاطمة ومنیر دخلوا اوضتھم یغیروا ھدومھم

 مھممریم وملك دخلوا اوضتھم یغیروا ھدو
ردت مریم على التلیفون ... رن موبایل مریم

 بابتسامة



 
 

 

ال مش ... اه لسھ واصلین...الحمدهللا... الو"
ساعة كده ... اوك ابعت االیمیل فى مسدج... ھنام

 "سالم...ان شاءاهللا
 قفلت مریم الموبایل ومازالت مبتسمة

 "اییییییییھ"
 "ایھ یاملك خضتینى"
 "كلمى مینكنتى بت... ایھ النحنحة دى یابت"
 "سامى"
سامى؟؟ سامى اللى ھو سامى اللى لسھ عارفینھ "

 "النھاردة
 "ایوه"
اااااه كده ... وموبایالت وایمیالت وحركات"

فھمت ابن االروبة ده اخد بالھ من لون عینینا 
 "االخ معجب... ازاى

ضحكت مریم وراحت على دوالبھا اخدت فوطة 
 وھدوم

 "رایحة فین"
نھاردة كان یوم غیر محتاجة ُدش علشان ال"

 "عادى
 "طبعا طبعا"

 .. قالتھا ملك وھى بتمسك قلبھا
 ابتسمت مریم وھى بتخبطھا بحنیة بالفوطة

 "ال یاختى مش علشان كده"



 
 

 

 "اومال لیھ"
بصى ھاخد ُدش واجى اترمى فى حضن "

سریرى واحكیلك كل حاجة بما فیھا القصر 
 "الھادى

 "فیلم رعب... ایھ القصر الھادى ده"
 "وانتى الصادقة ده حلم رعبال "
 









 
 

 




