
 قصة حقيقية لم تحدث أبدا  

 

يل  11    8112أبر



 

"أن تُصدَق أن هذه القصة حدثت فعال ، أو أن األسماء الىاردة بها   

 "ت قضيتيليس  صحيحة؛

 

 - أستّديّ داخه –ميس غريبًا أن يذٍب أحدًٍ   
 ذمك، يحدث امَّاء عنٓ نحن ِ حتٓ .عييق نّو في
 يراعي ِ يعرف فامكه األىر؛ ىع ىتصامحين أصبحنا ِ
في أكحر ىن  يعينّن مساعات طّينةخرين ىحنُ اآل أن

في أيديًَ أكّاب امقَّة  .نيهمقناة، يسعّن بينَا كا
اميصرية امعتيقة، ِ أحيانًا بعض ِ امشاي، ِ امسجائر 

بيا أن  ..مكن .كه ذمك ميستيرِا في امعيه .اميينّعات
 ..آخرنطان؛ يسقط ىعظينا فيُ بين ِقت ِامنّو س

بعض امسنطنة خنف  نّبة تغفيه يختنس فيَا ِ بَا
 .امكاىيرا



في امسابق مً يكن ذمك ىتفشيًا كيا ٍّ اآلن؛ بعد   
اميذيع يرغي فيَا اء امتي يظه انتشار براىج امَّ

ل امنيه أِ طّال امنَار، ساعات طّينة يتداِمّنَا طّ
، ِ نحن خنفَا ٔ فينا حيه نسيع أِ أىاو امكاىيرات

 .نطيق

في امياضي، ىا كان أحٌد يتخيه برناىج ٍّاء أطّل   
نادرة  (ٔيف)كانت كنية  .ىن ساعة ِاحدة

أستخداو، ِ تستدعي إمٓ امذٍن إجراءات ِ 
 كان .تجَيزات كحيرة، ِ طّينة، ِ ىرٍقة إعدادات، ِ

 يستحضرٍا ٔ حيطة ِ حذر ِ بحرص يستقبنَا امكه
 – فامخطأ امتنيفزيّني؛ امعيه أشكال ىن آخر شكه أي
 .بعدٌ تّبة ٔ ..امرِح كطنّع – ٍنا

***** 
امنينة، كان ٍّاء ككه ٍّاء غيرٌ، كه شيء برتابة ِ   

 تفرضُ امعادةظاو غير ىقصّد، فقط رِتينية يتً بانت



في  ..ِ ىنتظً ،عييق..حتٓ جاءنا صّت غطيٍط 
 .نطٕق امبخبه اامنحظات امحاسية ق

ِ  حتٓ أننا نزعنا سياعات امرأس اً ّت قّيامص كان  
رحنا نحينق في بعضنا، جً اندفعت عيّننا تتفقد كه 
شيء ِ تتفحص كه ىن في أستّديّ، ِ منغرابة مً 

ًَّ غريب اميذيعة في ىكانَا  امجييع ىتأٍب، ..يكن ج
تراجع أسكريبت ِ فني امصّت يضبط سياعة أذنَا 

دة ٔ تريد أن تستقر داخه أذنَا امصغيرة امتي كامعا
جييع اميصّرين األربعة ىنتبَين، ِ امحاج  .بسَّمة

مطفي كبير اميصّرين امذي جاء منعيه ىعنا بعد 
تقاعدٌ ىن عينُ في امتنيفزيّن امرسيي، كان كعادتُ 

ًا بحبات امسّداني في يدٌ، كصياٍد ىاٍر ىتحفز
يستعد ميصّبَا نحّ ىن يتيادْ في رحنتُ إمٓ عامً 

خنفنا، كان ضيف امفقرة األِمٓ يجنس عنٓ  .األحٕو
يتظاٍر بأنُ شخص ىًَ، ِ  .كرسي نصف ىريح
 .كأنُ سيقّل شيئًا ذا قيية ..يقنب أِراقًا كحيرة



 –ّديّ أست داخه –بيا أن كه شيء عنٓ ىا يراو   
 ..ٔطيئناننا عدنا

دِن شك، شخص ىا داخه غرفة امتحكً راح في   
بكه أنّاع ٔ بأس، فنطاميا عجت ٍذٌ امغرفة  .امنّو

طبعًا  ..األصّات كأنَا ىحطة ىصر قبه امعيد امكبير
أصّات امغرفة امزجاجية ٔ يسيعَا داخه امبٕتّة إٔ 

مّ أي أنَا من تصه إمٓ اميشاٍدين حتٓ  .اميصّرِن
 .أصيت آذاننا

امغريب أننا فّجئنا بصّت اميخرج عبر سياعات   
 :امرأس يقّل بعد تحاؤب عييق

صحّا ٍذا امنائً داخه  ..نامسادة اميصّري -
 .امبٕتّة

نظرنا إمٓ بعضنا ِ مً يجبُ أحد، مكنُ كرر كٕىُ   
 :فتبرع أحدنا بامقّل

 .امصّت ىن عندك -



 :رد بصّت حاسً  

 .ٔ امصّت ىن امداخه -

 .امصّت امذي أكد كٕىُ ِ استشَد ىَندس    

بامتأكيد ٍناك ىن انتحٓ جانبًا انعزل  ..نظرنا حّمنا  
يا ِ داٍينا امّقت بينيا ٍّ غارق في فيُ عن امدن

 أين؟ ..مكن .األحٕو

بنظرة  ميس ىن امسَه تفحص امبٕتّة جييعُ    
عين؛ فَّ ىنيء بقطع ديكّر ِ اكسسّار، ِ حّائط 
خشبية ىتحركة، ِ أركان ِ زِايا، ِ بعض اميعدات 
غير اميستخدىة، ِ امكحير ىن األخشاب امتي كانت 

كه ذمك، ِ نحن ٔ نرْ  .يّىًا جزءًا ىن ديكّر ىا
ىصدر امغطيط، مكن أحد امييكرِفّنات ينتقطُ 

 .بّضٍّح ىزعج

عبر سياعات يصيح، ىرة  ..رر نداءٌيك أخذ اميخرج  
ر ىكبر امصّت في امرأس نسيعُ، ِ ىرة عب



ٍّ دِن  .أستّديّ، ِ في كه ىرة يزداد صّتُ تّتراً 
ًٌ خنف امكاىيرا، ِ ىعُ حق، مّ  شٍك يظن أن أحدنا نائ
كان أي ىنا ىكانُ، ىا كان ميتصّر غير ذمك، مكن ميس 

 .سيعيامبٕتّة كين  ن داخه  ى  

 ..ّترناجييعنا ت  

حتٓ اميذيعة، بدت عيناٍا تائَتين تحأِن   
اكتشاف امينطقة اميظنية خنف امكاىيرات، مكنَا 
طبعًا من ترْ شيئًا؛ فامضّء اميسنط عنيَا يحدد 
رؤيتَا، ِ يجعنَا ٔ ترْ أبعد ىن حافة امطاِمة امتي 

 .أىاىَا

تبرع امحاج مطفي ميحسً األىر ِ يخرجنا ىن دائرة   
ٍب ينقي نظرة خنف امديكّر، مكنُ مً ذ .أشتباٌ

ِ قرر أن  يجد في ىرىٓ بصرٌ أحدًا، فتحيس أكحر
كان يسير بين حّائط  .يستكشف ىا خنف امديكّر

امديكّر نصف امشفافة ِ ىصادر اإلضاءة امضخية، 



فينقي جسدٌ ظًٕ ضخيًا ىضحكًا عنٓ خنفية اميشَد 
جعننا جييعًا ننخرط في ىّجة ضحك بصٍّت عاٍل 

يت دِن ىقدىات عندىا فاجأنا صّت ىساعد انكت
انطنقت شارة امبرناىج عنٓ  ..اميخرج بامعد امتنازمي

 .امَّاء

ٍرِل امحاج مطفي ىحأًِ امخرِج ىن خنف   
 .امديكّر، مكن صّت اميذيعة داٍيُ؛ فتسير ىكانُ

نبقاء في ىكانُ كيا ٍّ، ِاقفًا عنٓ سيضطر امحاج م  
نَاية تقديية ىشطي قدىيُ، كاتيًا نفسُ حتٓ 

 .امبرناىج

ٔ بأس، بضع دقائق متحية امجيَّر، ِ تِٕة ىنخص   
مّ تحرك أقه حركة  ..ألًٍ األخبار، ِ ميّضّع امحنقة

ٍٔتز امديكّر خاصة ِ امحاج مطفي ميس خفيف 
 .امّزن عنٓ اإلطٕق



حاِل  أقرب اميصّرين إميُ، األستاذ جرجس كان  
حريص أكحر  –كعادتُ-ىساعدتُ منخرِج، مكن امحاج

امنَاية عامقًا ٍكذا ىن امٕزو، فضه امبقاء حتٓ 
، ىع انتقه حديحًا مييارسة امبانتّىايًكراقص باميُ 

 .امتجاِز عن امحجً طبعًا 

 .فتنفسنا جييعًا امصعداء ؛انتَت امتقديية امحقينة  

تحرك امحاج امذي أراد أن يبدِ كين أنَٓ ىَية   
 :قّىية؛ فقال

 .امديكّرٔ أحد خنف  -

مكن اميخرج اندفع ىن باب امبٕتّة ٍٔحًا، ِ قال ِ   
 :ٍّ يٕحق أنفاسُ بصعّبة

 ..يا جياعة صّت امغطيط ٍذا عاٍل جداً  -
 .ٍتّدِنا في داٍية

 :تساءل ..نا جييعًا نحينق فيُتسير فجأة عندىا ِجد  



ن امنائً إذًا؟ -  !ى 

ّ مً نجبُ، مكننا جييعًا بذمنا ِسعنا، ِ انضً منا فني  
انتشرِا انتشارًا  ..امديكّر، ِ اإلضاءة، ِ امصّت

سريعًا ِ ىكحفًا حتٓ أن بعضًَ صعد فّق ىيرات 
شبكة اإلضاءة ِ فتشَا رغً ضعف احتيال أن يفكر 

 .شخص ىا في امنّو باألعنٓ

شخص نائيًا داخه  احتيال أن يكّن أي   ٔ يّجد "
 "امبٕتّة

 :األستاذ جرجس قال ذمك جً عقب

 "كان عفريتاً إٔ مّ "

كان يبدِ جادًا أكحر  .قال ذمك فابتسينا جييعًا إٔ ٍّ  
 .ىن امٕزو

غادر اميخرج امبٕتّة ِ ٍّ يضرب كفًا بكف، ِ   
 .يحاِل أن يقنع نفسُ أن امصّت اختفٓ



بعضنا مً يعد  ..بامفعه، أصبح امصّت خافتًا جداً   
 .يستطيع تيييزٌ نَائياً 

 ِ انطنق امَّاء  

احت اميذيعة تيتدح ضيفَا امذي مّ صحت كامعادة، ر
كًا أعنٓ، ٍّ فيُ ىدائح أسكريبت، مكان ِميًا أِ ىن  

ىن يرْ احيرار ِجَُ ِ تصنعُ امخجه ٔ يراٌ  ..أيضاً 
قبه امَّاء ِ ٍّ ييني ِ يؤكد عنٓ اميعد أن يذكر 
-جييع أمقابُ ِ ىناصبُ امتي أشك أن يجد شخص

 .في نفس امّقت ِقتًا ميشغنَا جييعاً  -غير سّبرىان

 .اميًَ، ىر ِقٌت بسٕو، ِ سارت األىّر عنٓ ىا يراو  

 اندىج امضيف في تَّيياتُ ِ تحنيٕتُ ِ قصصُ  
حّل ىّضّع ىا، مً أركز كحيرًا في ىحتّاٌ، ربيا كان 
يتكنً في امسياسة، أِ امفن أِ امدين أِ كرة امقدو، ِ 

أِ امحرب، يحتيه أيضًا أنُ تحدث عن  ربيا عن امحب
كنًَ يتحدجّن  ..األبراج ِ امسحر ِ بعض امشعّذة



بعضًَ  .في أحد تنك األىّر، ِ أحيانًا فيَا جييعاً 
ٔ يًَ، كنُ في  .يبدأ بامسياسة ِ ينتَي إمٓ امشعّذة

ّْ ٍّا "امنَاية  ن  ".ى 

عنٓ أي حال، صاحب امغطيط استراح قنيًٕ ِ   
تًا منغاية، به ربيا اختفٓ تياىًا أصبح امصّت خاف

مبرٍة جً فجأة ٍجً ىتّحشًا بعد أن تحّل إمٓ 
حتٓ امضيف ِ  .شخير قّي منغاية، صدىنا جييعاً 

امياء أىاىَيا  ايذيعة انتفضا في ىكانيَيا، ِ كّبام
بدا امضيف ىتّترًا منغاية، ِ بدأ يتنجنج في  .اٍتزا
ت في حاِمت اميذيعة تدارك اميّقف، استير .حديحُ
مكن صّت امشخير كان يٕحقَا، ىع نَاية  .امحديخ

كه جينة تقّمَا يَدر كأن شخصًا غير ىَذب يبدي 
يبدِ أنَا مً تكن تسيع صّت  .اعتراضُ عنٓ كٕىَا

اميخرج امذي راح يصيح ىن داخه حجرة امتحكً 
طامبًا ىنَا ختً امفقرة ِ امتنّيُ عن فاصه، مكنَا بعد 

 .َا فعه ذمك، ِ فعنتُفترة ِجيزة أدركت أن عني



امضيف  .خرجنا إمٓ امفاصه ِ امذٍّل يعنّنا جييعاً   
 :ينينً أِراقُ، ِ اميذيعة تتساءل بقنق

 !ٍّ فيُ أيُ؟ -

 .اكتفينا بامصيت .مً تكن عند أي ىنا إجابٌة مسؤامَا    
فقط امضيف ِ ٍّ يغادر أستّديّ ِجُ كٕىُ إمينا 

 ".تنك أجَزة تصنت:"ِقال

انتبَنا مكنياتُ؛ فأردف دِن أن يطنب ىنُ   
ب في أستّديّ بتاعكً جَاز أحدًٍ ركَّ :"أحد

تصنت دِن شك، ِ ىا تسيعّنُ ٍّ صّت تداخه 
 ".اميّجات

قال كنياتُ ِ انصرف ىَرًِٔ، بدا كٕىُ مي نّعًا ىن   
، مكن امحاج ىصطفٓ رجح نظرية اميؤاىرة اميبامغة

ٔ، طّل عيرنا في مً :"ٍذٌ، ِ قال بإييان عييق
 ".امعيه اإلعٕىي نعرف أن امحيطان مَا ِدان



نعً، ربيا أنت :"نظرت إميُ ىستغربًا فقال مي ىؤكداً   
ٍناك ىن  ..مً تدرك ٍذٌ األياو مكن جيننا أدرك ذمك
من أخدعك  ..كان يستخدو أجَزة امتسجيه أكحر ىنا

فأقّل مك أنني أعرف ىن يفعه ذمك، ربيا جَات 
 ".نبية، أِ حتٓ أناس ىن امفضاءىحنية أِ أج

قال ىسأمة امفضاء ٍذٌ ِ غيز بعينُ غيزة تقنيدية   
يا حاج إذا :"ٔ ىعنٓ مَا، مكني ضحكت ِ قنت مُ

 !".كنت أنت ٔ تعرف، فين يعرف إذًا؟

ىن عرفّا اختفّا :"اقترب ىني ِ ٍيس في أذني  
بعضًَ مً يظَر ىرة أخرْ، ِ بعضًَ ظَر  ..ىن بيننا

 ".ىرىّقةفي ىناصب 

 ".أراٍنكً أنُ ٍّ ىن ركبَا" -

جاء ذمك امصّت ىن خنفنا، كان ذمك امشيخ   
شيخ "ىصطفٓ، اميصّر امرابع في أستّديّ، ِ ٍّ 

ٔ ييكن اعتبارٌ ىنتزىًا دينيًا بيا تعني  "تنيفزيّني



امكنية، مكنُ يربي محية طّينة، ِ يؤىنا في امصٕة، ِ 
 .منصراحة صّتُ جييه في امتِٕة

 تقصد يا شيخ؟ىن  -
بامتأكيد ٍّ ىدسّس عنينا، ركب  .ذمك امضيف -

أجَزة امتصنت في غفنة ىنا، ِ مكن ألنُ خائب، 
مً يتً عينُ عنٓ أكيه ِجُ، ِ ميا خاف أن 

 .ينكشف أىرٌ قال أعينَا بجيينة

ٍيييً، ٍذٌ نظرية اميؤاىرة ىرة أخرْ تطاردنا، ِ   
ك تبدِ ىقبّمة إمٓ حد بعيد، ِ إٔ فيا تفسير ذم

ىن رابع اميستحيٕت أن يكّن شخص  .امصّت
طبيعي نائيًا بيننا دِن أن نصه إميُ بعد كه ٍذا 

 .امبحخ

 .األستاذ جرجس كان مُ رأي آخر  

 ".شيطان خبيخ ..جني ..ذمك عفريت"  



خبيحًا منعب ٍذٌ امنعبة مكن ىا امذي يدفع شيطانًا "  
 !"؟ين منافاض امشياطين ىعنا، ٍه

خٕص امشيخ ىصطفٓ :"ِ قال ضحك امحاج مطفي  
 ".ٍَََُ ..يعيه منا حجاب

كٍٕيا األستاذ جرجس ِ امشيخ ىصطفٓ أظَرا   
يا  ؟ تراني دجأً ً  م  :"اىتعاضَيا، امشيخ ىصطفٓ قال

أنتً ٔ تعرفّن :"، أىا األستاذ جرجس فقال!"حاج
رأيت امقس يخرج  ..مقد رأيت ذمك بنفسي ..شيئاً 

 ".امشيطان ىن جسد ىنبّس

 .ِ رأيتُ ..رج امشيطان أىاىكِ خ -
 .نعً -

كننا نعرف أن األستاذ جرجس ٔ يذٍب إمٓ امكنيسة   
كحيرًا، ِ ٍذا سر خٕفاتُ امدائية ىع زِجتُ امتي 
تعيه ىعنا بنفس امقناة، مكنُ ٔ يريد أن يجَر بأن 
امقس امذي رآٌ ِ امشيطان امذي خرج كان عنٓ 



نتشرة امتي يّتيّب، ِ ىا رآٌ ميس إٔ امفيديٍّات امي
جييعًا، ِ تصديقَا ىترِك إلييان كه فرد رأيناٍا 

 .بيدْ تفانيَا أِ إتقانَا

 ".اميية تكدب امغطاس"  

يبدِ أن األستاذ جرجس قرر امدخّل إمٓ امتحدي،   
 .سأدعّ امقس إمٓ أستّديّ ِ نرْ :قال

 !!نعً نعً :ٍنا تدخه امشيخ ىصطفٓ ِ قال بحدة  
ِ بعد ذمك تضعّن يدكً عنٓ أستّديّ ِ تفتحٌّ 

 !!عنٓ أقرب دير

ظَر امغضب عنٓ األستاذ جرجس، ِ استأنا جييعًا 
يا سيدخٕن في جّمة ىشادات ألننا أدركنا أنَ

طاميا فعٕ ذمك رغً أنَيا أقرب صديقين  ..جديدة
 ..أنَيا دأبا عنٓ امتناِش كذمك إمٓ بعضَيا بيننا، إٔ

يظٕن ساعات يتصارعان كٕىيًا، ِ بعد أن يقتٕننا 
زي امسين "إجَادًا في ىحاِمة امفصه بينَيا نجدٍيا 



ىا ينّب اميخنص إٔ تقطيع "طبعًا  ِ "عنٓ امعسه
 ".ٍدِىُ

يبدِ أننا مً ننتبُ  ..أنقذنا دخّل اميخرج ىَرًِٔ   
قال بأنفاس  .كان يبدِ ىجَداً  .منداءاتُ
ىفيش فايدة، سنعّد ىن امفاصه جً ننَي :"ىتقطعة

امبرناىج ىباشرة، ِ غدًا إن شاء هللا تكّن اميشكنة 
 ".ُحنت

محظات كان كه شيء انتَٓ، أطفئت اإلضاءة ِ  في  
في طريقنا منخارج  غادرنا أستّديّ، ِ .امكاىيرات

مكن ٍكذا مً نذع أي إعٕنات :"صاح امحاج مطفي
 ".اميّو

إعٕنات أيُ يا حاج، ِ ٍه  :قال اميخرج غير ىبالٍ   
ًَّ  عادت  .خنيَا ىاشية ..دي ىاشية بامبركة .إعٕنات ج

 .ِ انصرفنا

يل  11    أحمد صلاح الدين طه  8112أبر


