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 يفقد تصيبك لعنت

 

 مجموعة قصصية

 محمد و اخرونمالك 
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 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

 

 مالك محمد )و اخرون(اسم الكاتب : 

 أنيال تقر اسم الكتاب : 

 

ال يجوز اقتصاص أي جزء من هذا الكتاب بهدف  
إهدار حقوق الملكية الفكرية أو إعادة إنتاجه  

وإال يعرض نفسه للمسائلة  بشكل مادي أو معنوي  
 الق انونية
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 إهداء:

 

إليك يا من تقرأ هذا اآلن , بين يديك لعنة حقيقية أبطالها غير البشريين 

مازالوا على قيد الحياة , جميع القصص هنا مقتبسة عن قصص حقيقية , و 

أرجو أن يستمتعوا بقراءتك لكلماتنا , بعضها كتبت لفك اللعنة عنا نحن , 

 هذا الكتاب ليس لتسليك أنت , لكن لتسليتهم هم.
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 ال تقرأني
 تأليف :مصطفى خليل

 

 

 ال تقرأني

 تصيبك لعنتي فقد
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المظلمة في يدي فنجان القهوة المميز الذي دائماً تصنعه لي أمي , أجلس في غرفتي 

إال من ضوء خفيف منبعث من مصباح القراءة الصغير بجانبي , رشفت رشفتي 

ثم  مقلوباً على طبقه األخيرة من القهوة قبل أن اضع الفنجان بجانبي على المنضدة

تناولت الكتاب الذي بجانبها , قرأت إسمه الذي أثار دهشتي منذ أن رأيته على هذا 

للمترو للمرة العشرون تقريباً , ثم أعدت قرآءة بأحد الشوارع المجاورة )الفرش( 

إسمه مجدداً , بدأت بالعنوان ذي األحرف الكبيرة الواضحة "ال تقرأني" ثم قرأت 

العنوان الصغير أسفل هذه الجملة " فقد تصيبك لعنتي" , فتحت الكتاب ألجد تحذير 

 حدهم"" تحذير: هذا الكتاب عن قصص حقيقية حدثت بالفعل , إحذر أن تكون أ

تجاهلت التحذير فالكثير من ُكتاب الرعب يفعلون هذا لكي يجذب القراء لكتابه , 

فحة فارغة إال منها " ال تنظر صتخطيت صفحتان فارغتان ألجد جملة في وسط 

إلى أخر صفحة قبل أن تقرأ الكتاب كامالً" هذه الجملة ذكرتني بصاحب "الفرشة" 

الذي إبتعت منه الكتاب , فقد قال لي شئ من هذا القبيل , كما أتذكر أيضاً أنه 

أخبرني عن أنني سأجد سؤال يجب أن أكتب إجابته داخل ورقة ثم أضعها في 

ا لمدة ساعة, و عندما أفتح الكتاب لن أجد الورقة و ثرثرة كثيرة لم منتصفه و أتركه

أعره أنتباهاً وقتها , و بدون مقدمات ذهبت مباشرة إلى أخر صفحة , وجدت صورة 

يجلس ممسكاً بكتاب و بجانبه منضدة عليها فنجان مقلوب , و غير مكتملة لشخص 

نه أنا , سقط الكتاب من أخذت الصورة تتضح حتى ظهر وجه هذا الشخص ... نعم إ

يدي فألتقطه مسرعاً و إتجهت ألخر صفحة مباشرة فلم أجد الصورة , بل وجدت 

 جملة واحدة , أال و هي " شكراً لك ... لقد قمت بفك لعنة الكتاب ... أنت األول".

تذكرت التحذير في البداية فقلبت صفحات الكتاب حتى وصلت إلى الصفحة األولى 

 خلها إلى " الفصل االول: كيف قتلت أمي!".التي تبدل ما بدا

 شعرت بنفسى أتهاوى دون أن أستطيع السيطرة على جسدي و غبت عن الوعي .

ملقى على ظهري و بجانبي الكتاب , حاولت  األزقة أستيقظت ألجد نفسي في أحد 

التحامل على نفسي حتى نهضت جالساً ألجد صورتي على الحائط و فوقها كلمة 

مفقود" بخط عريض , فتحت الكتاب بسرعة و قرأت الفصل األول و الوحيد ألجد "

في إخره ملحوظة " لفك لعنتك من الكتاب إحتفظ به و أكتب قصة قصيرة عنه في 

إحدى المجموعات القصصية الشهيرة , بشرط أن تكون قصتك بعنوان الكتاب , و 

 ليكون أول من يقرأها هو ثاني فصول الكتاب.
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منك و لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لفك لعنتي من هذا الكتاب الملعون , أطيب أعتذر 

 األمنيات لك أيها المسكين , و تأكد أنني أدعو لك دائماً"

 تمت

********** 
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 المقبرة السوداء
 تأليف : رحمة بهاء و مالك محمد حسين   

 

 

 المقبرة السوداء
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أبدأ منين ... تمام هبدأ اعرفكوا بنفسي , أنا إسمي احمد عبد السالم , مش عارف 

سنة , في كلية حقوق ... في حاجة تاني المفروض أقولها .... اة اة ...  19عندي 

عايش مع أمي و أختي الصغيرة ناهد , أنا بحب جداً جداً أفالم الرعب , و كنت 

سمع كمان قصص من أكتر من بتفرج على أفالم و بحب أقرا قصص و روايات و ب

مصدر , و بدور عالنت عن قصص حقيقية و بدخل كمان على هاشتاجات 

متخصصة في نشر الكالم دة , بس من فترة و أنا بدور عالنت عن قصص حقيقية 

لقيت أكتر من كتاب مشهورين في الحكايات دي , و إسمهم بيتكرر كتير في 

حر األسود , شمس المعارف الكبرى , الحاجات دي , زي مثالً الطريق األوحد للس

سحر الكهان في تحضير الجان و أسامي كتييير بقى في المجال دة , و لما دورت 

عالكتب دي مطبوعة أو إليكترونية كنت بالقي نسخ مضروبة , و في كتب مكنتش 

بالقيها أصال , بس و أنا بدور لقيت مقال في موقع بيتكلم عن كتاب إسمه "سحر 

ة برضه دورت عليه كتير جداً لحد ما تسخير المردة و الشياطين" و داألولين في 

زهقت , و في يوم واحد إبن جزمـ... قصدي إبن حالل قالي دور في سور األزبكية 

, و فعالً ... تاني يوم خدت بعضي و رحت على سور األزبكية و تقلت جيبي كدة 

ل لحد ما لقيت نفسي عشان سمعت إن الكتب دي بتبقى غالية , فضلت أدور و أسأ

جوة مكتبة صغيرة كدة صاحبها شكله كبير أوي في السن , و دة اللي لفت نظري , 

ألن الراجل برغم طعونه في السن إال أنه كان أبيض ... أشقر , و كان البس جلبيه 

 سودة قصيرة و شعره أو اللي فاضل من شعره كان رمادي فاتح...

سحر و كدة عشان بقدم مشروع في الجامعة  سلمت عليه و سألته في األول عن كتب

عندي و كنت عارف إنه مش هيصدقني بس أهوه شكله صدق عادي مستغربش 

يعني , قالي عايز كتاب معين فقولتله أل و ريني بس إيه اللي عندك , شاورلي على 

رف و قالي كل دي كتب سحر , و شاورلي على رف تاني و قالي دي بقى كتب 

 إبتسامة غريبة و هو بيقولي كدة. تحضير ... و إبتسم

رحت عالرف بتاع التحضير و أول كتاب لقيته كان شمس المعارف , لما سألته عن 

سعره قالي سعر غالي أوي مكانش معايا وقتها , جيه في إيدي أكتر من كتاب بس 

سعرهم كان غالي أوي و مش معايا , لحد ما جيه في إيدي كتاب سحر األولين في 

 المردة و الشياطين, لما سألته عن سعره قالي بخمسين جنية.تسخير 

 هو قاليفقولتله ليه هو مش حقيقي وال إيه ... ضحك ضحكة صفرة و قالي ال 

بصيتله برعب من الجملة األخيرة دي فضحك و قالي أنا بهزر مبيعلكش غير دة , 

 عنها ديمعاك ... الكتاب دة في منه نسخ كتير مش زي باقي الكتب اللي سألت 
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أبتسمت و أن قلقان و طلعت الخمسين جنيه من جيبي و إدتهاله و شكرته , بس و 

بلهجة تحذير أوعى تسيب الكتاب مفتوح ... لفيت و بصيتله فضحك  قالي أنا خارج

 الضحك  فسيبته و مشيت. كتر و قعد يكح مع

سخن  دخلت البيت بالراحة ... حطيت الكتاب تحت البطانية عندي و دخلت اخد دش

عشان يفوقني ... خرجت من الحمام و دخلت أوضتي لقيت ناهد ماسكة الكتاب و 

 بتقلب فيه ...

ها و زعقتلها و زقتها لحد ما خرجت و قفلت الباب وراها , جريت خطفته من إيد

قعدت على السرير ... فتحت الكتاب و بدأت أقرا منه , في البداية عرفت إن اللي 

و إطبع أكتر من مرة  1218بن صقر الحبشي , كتبه سنة مألف الكتاب إسمه مالك إ

, بدأت اقلب في الكتاب  و لقيت طرق  1951و أخر مرة إطبع هنا في مصر سنة 

تحضير و تسخير كتير كلها كانت بتطلب أدوات معينة , أنا أصال مش جايبه عشان 

راحت في  أحضر وال أسخر , أنا جايبه عشان أقراه بس .. بس و أنا بقراه ... عيني

 .النوم

كالعادة ألي واحد قرا حاجة زي دي حلمت بكابوس , حلمت إن ... أيه دة دة مش 

كابوس ... دي مطبعة , مطبعة قديمة , بآالت كاتبة و ورق أصفر , و مرة واحدة 

 ً  اتنقلت لمشهد تاني في الحلم , فالحين ... مشاعل ... و راجل شكله ساحر تقريبا

بعة دة بيتحرق و النار طالعة منه من كل مكان , أنا جوة المكان اللي المفروض مط

المطبعة و هي بتتحرق , و الساحر كمان هنا بس النار ماسكة فيه , أيه دة دة جاي 

ليا و هو بيسحف , بيستنجد بيا ... أنا مش فاهم حاجة... و في وسط كل دة شوفت 

رمي عاألرض و النار الكتاب ..."سحر األولين في تسخير المردة و الشياطين ... م

ماسكة فيه , و أصوات كتير طالعة منه , صريخ , زعيق , أطفال بتضحك و أطفال 

بتعيط , فتحت عيني لقيت نفسي عالسرير في أوضتي , إطمنت شوية بس كنت 

مرعوب برضه و خفت أتحرك أي حركة مش عارف ليه , شوية و عنيا راحت في 

ة و هو بيقولي إوعى تسيب الكتاب مفتوح , النوم تاني , شوفت الراجل بتاع المكتب

د إن إيه دة؟ الكتاب فين؟ ... أنا متأكقومت من النوم بسرعة أبص عالكتاب بس ... 

ألوضة عليه ملقيتوش , الكتاب كان هنا ... أنا متأكد إني نمت و هو جمبي , قلبت ا

بتلعب روحت أوضة ناهد و فتحت الباب على طول من غير ما أخبت فلقيتها قاعدة 

 في الموبايل , و إتنفضت لما شافتني :

 فكرة.ى إيه يا عم إنت مش تخبط دي أوضة بنت عل -

 فين الكتاب؟!!! -
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 كتاب إيه؟ -

 مش عايز إستهبال , الكتاب فين ؟ -

 آة الكتاب بتاع العفاريت دة , ما أنت لسة واخده مني. -

 .هأيوة خدته و قعدت أقرا فيه لحد ما نمت و هو جمبي روحتي إنتي واخدا -

يا سالم , و المفروض إني أصدق إنك خدت الكتاب مني و قريت فيه و نمت  -

 و صحيت في نص ساعة بس.

تلقائي بصيت لساعة الحيطة اللي فوق السرير بتاعها و لقيت فعالً معداش غير نص 

 ساعة 

 أكيد الساعة دي بايظة وال حجارتها خلصت. -

 طب و الموبايل كمان حجارته خلصت. -

رافعة شاشة الموبايل قدام عيني , بس دة مستحيل , عاألقل يكون قالت كدة و هي 

فات ساعتين وال حاجة , سمعت تليفوني بيرن رحت سايبها و راجع أوضتي , لقيت 

 خالد صاحبي فرديت:

 ألو -

 إيه يا معلم الكتاب دة؟! -

 كتاب! كـ كتاب ااايه دة! -

تسخير المردة  الكتاب بتاع العفاريت دة , أل و إسم صادم , سحر األولين في -

 و الشياطين , جيبته منين دة ياض.

 نعم... الكتاب دة جالك إزاي؟ -

 جالي إزاي يعني إيه؟ مش إنت اللي باعتهولي مع قريبك دة . -

 قريبي مين يا خالد. -

 حسيت بخوفه و هو بيقول :

 قريبك األشقر أبو شعر رمادي دة. -

ما أبعتلك حاجة إنت عبيط , و هو واحد زي دة هيبقى قريبي , و بعدين يوم  -

 مع حد هبعتهالك مع راجل عجوز مش قادر يمشي.

 سنة , هو في إيه يا أحمد؟! 22عجوز؟ عجوز إيه يا عم دة كان شاب بتاع  -

 إنت في البيت؟ -

 اة هكون فين يعني! -

 طب خليك عندك أنا جايلك. -
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بعد نص ساعة قابلت خالد على كافيه في الشارع بتاعه إلني خوفت أبقى أنا و هو 

دنا مع الكتاب دة , خدت منه الكتاب و قولتله هرجعه للراجل عشان شكل لواح

 الكتاب دة خطر علينا , قبل ما أمشي قالي شوفت العنوان دة؟! 

 عنوان إيه ؟ -

 في أخر صفحة في عنوان المكان اللي إتطبع في الكتاب دة , أنا بفكر أروح. -

مسكنا اكتاب بس زعقت في وشه و قولتهله تروح فين إنتا مجنون , دة إحنا 

 حصلنا حاجات غريبة عايز تروح المطبعة اللي طبعته كمان !

 أل طبعا مش هروح ... هنروح. -

إنت مجنون يال أنا مبروحش األماكن دي , عايز تروح إنتا غور أنا مش  -

 رايح في حته , أنا هروح أرجع أرجع الكتاب ويا دار ما دخلك شر.

ل تدور على قصص حقيقية و كتب أمال بتحب الرعب إيه و ليل و نهار عما -

 مسحورة , و لما جالك فرصة تعيش جربة قلبت فار.

 أقلب فار عشان خايف أحسن ما أتسخط فار بجد منهم. -

و سيبته و مشيت من غير وال كلمة زيادة , بس و أنا في الطريق للبيت عمال أفتكر 

جعت تاني لدايرة الحلم بتاع المطبعة , كل ما أفكر في أي حاجة تانية أالقي نفسي ر

 الحلم .

في نفس اليوم بليل كان أسوأ ليلة في حياتي , كل ما أنام أحلم بكوابيس, و لما 

, قمت قعدت في البلكونةبس كل  أصحى أفضل خايف و أنا لواحدي في األوضة

شوية ببقى حاسس إن حاجة هتيجي من ورايا , فقولت بكرة أنا الزم أروح للمطبعة 

 دي.

كنت في الطريق للمطبعة  إلي إتضحلي إنها زمان كانت جمب مقابر تاني يوم فعالً 

... لكن دلوقتي هي في وسط مقابر! بعد ما الحكومة خدت األراضي إلي جمب 

المقابر عشان توسعها ... طب و بعدين ؟! معقول هدخل مقابر و في إيدي كتاب 

 سحر! بس أعمل إيه مفيش في إيدي حل تاني غير كدة.

 و سألت السايس أو الحارس عن المطبعة دي فقالي:دخلت المقابر 

أل يا بيه دي كانت مطبعة زمان أوي بس دلوقتي بقت مقبرة لصاحب  -

و كان  المطبعة دي , أصله بعيد عنك كان راجل دجال و ساحر ربنا يجحمه 

بيطبع فيها أستغفر هللا العظيم كتب سحر و جن و دجل و شعوذة بس الناس 
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مسكوا راجل فضلوا يجنوا فيه لحد ما روحه مسكتوش , لموا بعض و 

 طلعت و هدوا المطبعة دي و عملوها حوش و دفنوه فيها.

 قولتله و أنا بديله عشرين جنيه:

 طب تعرف توديني ليها؟ -

 نتش الفلوس و حطها في جيبه و قالي:

 , بس إنتا عايز تروحها يه يا بيه؟ عنيا يا بيه تعالى ورايا -

 اإلجابة اللي قولتها لصاحب المكتبة:ملقيتش إجابة تنفع غير 

 عشان بعمل بحث في الجامعة. -

فضلنا نمشي وسط حارات المقابر لحد ما وقفنا قدام واحدة شكلها مختلفة عن باقي 

 المقابر اللي حواليها .

 المقبرة السودة أهيه يا بيه. -

 المقبرة السودة!!!! -

مالك بن صقر الحبشي ... بصيت عليها لقيت مكتوب المقبرة السوداء ... هنا يرقد 

و في كالم تاني بس مكانش باين عالرخامة اللي محطوطة , واضح إن عدى سنين 

 كتيييرمعرفتش أعمل حاجة فمشيت , و ؟إحنا راجعين لقيته بيقولي:

المقبرة دي يا بيه بقالها كتير أوي , من أيام أبو جدي هللا يرحمه , أصل  -

من يوم ما وعيت عالدنيا و إحنا بنسمع  العيلة عندنا واخدة الشغالنة وراثة ,

أصوات غريبة طالعة منها زي ناس بتصوت و كل يوم من المغرب للفجر 

ناس بتضحك و عيال بطعيط و عيال بتضحك , عشان كدة محدش بيقرب 

 منها الوقت دة خالص .

 طب و إنت بتقولي الكالم دة ليه؟ -

 معملهاش.أصل اللي بييجي يسأل عليها الزم ييجي بليل , محدش  -

 إيه دة هو مش أنا الوحيد اللي ... -

 أل يا بيه في غيرك كتيــــر. -

 طب و بيحصلهم إيه؟ -

 وال حاجة بيمشوا و مبيجوش تاني؟ -
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جاتلي فكرة , معنى كدة إن هيحصل حاجة تخليني أجي بليل , اللي هو الوقت اللي 

أخشها ة هاجي غصب عني , طب ما األصوات دي , طب بما إني كدة كد بيطلع في

 دلوقي أحسن .

 بقولك إيه أنا عايز أنزل المقبرة دي. -

 نتش الخمسين جنيه اللي مديتله إيدي بيها و قالي ما أنا قلت كدة برضه

رجعت معاه المقبرة و لما وقفنا قصادها طلع مادلية مفاتيح من جيبه و قعد شوية 

عشان لما يدور لحد ما مسك مفتاح و فتح باب المقبرة , قالي سجل رقمي عندك 

تطلع ترن عليا أجي أخدك , سجلت الرقم و ولعت الفالش و دخلت ... دخلت و أنا 

مستغرب جرأتي جداً , ساللم كتيييير تحس إن في دورين تحت األرض , إول ما 

الموبايل طار رجلي لمست األرض و مشيت خطوطين إتزحلقت في حاجة وقعت و 

مخبيه , إتعدلت و روحت لحد  من إيدي و الكتاب وقع من البنطلون لما كنت

التليفون و رجعت تاني على نوره اللي فجأة بقى ضعيف عشان أشوف أنا إتزحلقت 

 في إيه و أتفاداه , لقيت لون إسود بيلمع في األرض فوطيت عشان أشوفه فلقيتـ....

إيه دة دة شعر , شعر إنسان لسه مدفون جديد , ملحقش يتحلل , و كمان دة ... دة 

تكفن , وجهت نور الفالش على وشه لقيت... ألأأأأأأ ... ناهد ... ناهد ... مش م

أختي ماتت  ... ماتت بسببي ,رميت التليفون و سحفت على ضهري لورا لحد ما 

خبطت في ... أل خالد ... خالد مات بيسببي , أنا السبب ... أنا اللي قتلت ناهد و 

لوقتي أموت على طول من غير خالد ... يبقى أنا كمان هموت, يا رب لو هموت د

عذاب , يااااارب , فضلت كتير قاعد منكمش مستني أي حاجة تطلع تموتني لكن 

مفيش , جيه في دماغني إني الزم أطلع من هنا , أنا أ:يد مش هموت هنا , فضلت 

أحسس عاألرض لحد ما وصلت ألول درجة في السلم , طلعت أجري عليه و أنا 

بحاجة بتشدني ... أحس إن طاقتي بتخلص , روحي بصرخ بس كل ما أطلع أحس 

 بتتسحب ... أنا بمووو...

  

سبتمبر ... مستغرب لما هو مات أمال مين اللي كان بيتكلم  25مات أحمد عبد السالم يوم 

القصة دي تحذير ألي حد يفكر على لسانه كل دة و بيحكي حكايته بكل التفاصيل دي صح! 

اللي خلقنا خلق بيننا  ...رسالة ليك و لكل اللي عنده فضول ...يتدخل في عالم مش بتاعه 

فاصل عشان عارف لو مفيش فاصل إيه ممكن يحصل ... و إنت عايز تعرف إيه إلى بعد 

 الفاصل دة



17 
 

أنا مين؟! أنا اللي بطلع كل يوم من المغرب للفجر , أنا اللي شايفك و إنتا خايف , خوفك ليه 

ي نفسك مشرفني هنا , في المقبرة السوداء , تاني أنا مين ... ريحة بتشدني , و قريب هتالق

 أنا صاحب المكتبة , مالك بن صقر الحبشي ... صاحب المقبرة السوداء.

  تـمـت

********** 
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 عصاب الضرب
 

عائد من عملي كالعادة , في هذه الليلة الباردة من ليالي ديسمبر الحزين , كانت 

تشغل بالي فكرة واحدة و هي المشتريات التي يجب ان اشتريها للمنزل هذا الشهر , 

وصلت للمتجر و قمت بشراء كل ما أحتاجه و تذكرت أن سكين المطبخ لدي 

واحدة من على أحد الرفوف و أصبحت ال تصلح لإلستخدام اآلدمي , حصلت على 

لفت نظري هذه الفتاة التي تقف أمام من ثم ذهبت ألدفع حساب ما أشتريت , 

الكاشير , بشرتها البيضاء , عيناها الرماديتين , شعرها البني الذي تعقصه للخلف , 

إبتسامتها الصافية و أسنانها ناصعة البياض , إنتهات بدفع ثمن ما قامت بشرائه و 

 ج المتجر فتقدمت أنا لدوري في دفع الحساب.خرجت خار

غادرت المتجر بعد أن دفعت أكثر من نصف راتبي و أنا ألعن يوم الشراء من كل 

شهر , إقتربت من الزقاق الذي أقتن به فتسللت إلى أذني صرخة نسائية تأتي من 

داخل الزقاق , عندما أقتربت أكثر سمعت صرخة أكثر إزعاجاً فشعرت بقبضة في 

بي فأنا لدي عصاب من ضرب أي شخص أمامي , حاولت التنفس بعمق كما قل

حتى جمعت شتات نفسي و قلت لنفسي مهما حصل لن أنظر و أخبرني الطبيب 

سوف أذهب إلى منزلي مباشرة دون أن ألتفت , بمجرد دخولى الزقاق سمعت 

اول توسالت ثم إستغاثة بي , لم أشغل بالي و سرت بسرعة إلى منزلي و أنا أح

رغم عني إتجه نظري إلى هذا الرجل الذي ف سمعت تمزق لمالبسالتنفس بعمق , 

يقف ممسكاً بسالح أبيض و تلك الفتاة التي تقف ملتصقة بالحائط و متمزق بعضاً 

من مالبسها , أنا أعرف هذه الفتاة! إنها الفتاة البيضاء من المتجر , و يبدو أن هذا 

تنفس بعمق بصعوبة تسلق جبل , بدأت أسرع في الرجل يحاول إغتصابها , أصبح ال

خطواتي قبل أن أترك العنان لقدمي لتركض , سمعت لطمة قوية فبدأت أشعر بنوبة 

العصاب , إختطفت نظرة أخرى إليهم ألجده يلكمها بكل قوته فغيرت مسيرتي إليهم 

أمسك  , إلتقطت حجراً كبيراً و رفعته لكن قبل أن أهوي به على رأسه إستدار إلي و

 يبدو أنه سمع صوت خطواتي , بيدي ثم دفعني ألسقط و يسقط معي كل ما أحمله ,

 ج الزقاقفي نفس الوقت الذي ركضت فيه الفتاة خارإنقض علي بسالحه األبيض 

بمالبس نصفها متسخ و األخر ممزق , دفعته عني بقوة فسقط هو األخر , وقفت و 

من ظهري و أسقطني أرضاً , إلتقط  حاولت جاهداً الركض إلى منزلي  فإنقض علي

مطواته وأخذ يقترب مني ببطء و شفتاه يحمالن إبتسامة ساخرة , رفع يده شاهراً 

سكينه في وجهي , لم يراني و أنا أبحث حولي عن أي شيء ألدافه به عن نفسي , 

أخذ يهبط بسكينه في إتجاهي .. ما هذا ! أنه كيس األرز , اللعنة .. تقترب سكينه 

جهي .. هذا اللـ.. تتجه السكين إلى عنقي مباشرة .. نعم ها هي .. أمسكت من و
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بالسكين التي إشتريتها من المتجر للتو و دفعت بها إلى عينه ثم سحبت السكين و 

دفعت بها إلى بطنه . سقط بجانبي على الفور ملقياً سكينه و أخذ يصرخ واضعاً 

مسارها على جسده , خرت قواه تماماً  كلتى يديه على عينه , نافورة من الدماء تتخذ

و تقطعت أنفاسه , قمت و الصدمة ظاهرة على وجهي و الخوف كاد أن يجعلني 

جثة هامدة بجانبه , ركضت بكل ما في من قوة إلى شقتي و غسلت يداي و وجهي 

من آثار الدماء و أنا الزلت غير مصدقاً لما حدث , جلست على أريكتي بعينان 

ا الدهشة و الرعب , أتخيل آالف السيناريوهات , ال أدري كم مر زائغتان يملؤهم

من وقت , قمت و نظرت من شرفتي محاوالً رؤية أي شيء , من الصعب رؤية أي 

شيء على أثر هذا المصباح المهترئ الذي من المفترض أن ينير الزقاق , لكنه لم 

ن لمعت في رأسي فكرة يفعل إال أنه يزيده غموضاً و رعباً , عدت إلى المطبخ بعد أ

صغيرة , أحضرت قفازين و أكياس بالستيكية و هبطت إلى الزقاق فوجدت أن كل 

شئ في مكانه , أقتربت من الجثمان الملقى على األرض فوجدته ساكن تماماً يسبح 

في بركة من الدماء , نزعت السكين التي تحمل بصماتي و دمائه ببطء و وضعتها 

, و تركت كيساً أخر وضعت كل ما إشتريته من المتجر في أحد األكياس , ثم في 

الجثة تسبح في دمائها و عدت لشقتي ألقيت كل ما جمعته في حوض اإلستحمام و 

فتحت صنبور المياة , إلتقطت ساطوراً حاداً و هبطت مرة أخرى حيث الجثة , 

رفعت قدمه بيد و باألخرى رفعت الساطور و لكني أوقفت مسار يدي في أخر 

ة متراجعاً عن فكرتي فأنا لست سفاحاً , أنا مجرد مريض نفسي قتل تحت تأثير لحظ

مرضه , و أيضاً كان دفاعاً عن النفس , قررت أن أعود للمنزل إلخفاء أدوات 

الجريمة و لكن سمعت صوت باب يفتح و صوت جاري العجوز ممسكاً بندقيته 

ة بالساطور فسقطت أمام يسأل من هناك , فبدون وعي ضربت يده الممسكة بالبندقي

صراخه من حلقه متحشرجاً فوضعت حد ساطوري في عينينا , خرج صوت 

منتصف صدره فسقط غارقاً في دمائه , تركته أمام شقته بعد أن إنتزعت الساطور 

من صدره و عدت إلى شقتي , غسلت كل ما صبغته الدماء بلونها الجحيمي و 

 و كأن شئ لم يكن . جلست أمام التلفاز محاوالً تناسي األمر

لم أستطيع النوم هذه الليلة أبداً فظلت الكوابيس تطاردني حتى أشرقت الشمس و    

من ثم تدفقت سيارات الشرطة إلى الزقاق , مر وقت ليس بالقليل قبل أن أسمع طرقاً 

قوياً على الباب , بعثرت شعري و مثلت إنكماش وجهي ألتظاهر أني مستيقظاً للتو 

ب و تراجعت للخلف  بسرعة حتى تعثرت و سقطت أرضاً , فدخل كل , فتحت البا

 من المغتصب و جاري العجوز بدمائهم و فتحات سكيني و ساطوري يتدفق منهم

الدماء , صرخت طالباً النجدة و لكن يد  المغتصب كانت أسرع فكتم فمي و هم قائالً 

 جثتك و التمثيل بها "" إن لم تعترف بما فعلت فسنقوم بتعذيبك و قتلك ثم مضاجعة 
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دخل العجوز إلى المطبخ ثم خرج ممسكاً بيده الوحيدة ساطوري و سكيني فصرخت 

مجدداً بكل ما أوتيت من قوة , , ظهر عند الباب شرطيان و بمجرد رؤيتي لهم 

ركضت نحوهم و إعترفت بكل شئ و أشرت لهم إلى الرجالن أو الجثتان فنظروا 

تعجب و إستنكار و من ثم قيدوني و إصتحبوني إلى نحوهما ثم نظروا لي بعالمات 

سيارة الشرطة , نظرت إلى شرفتي فوجدت العجوز و المغتصب يلوحون لي و 

 على وجوههم إبتسامة ساخرة تسيل عليها الدماء.

 

 تمت
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 كهف إبليس
 تأليف : مصطفى خليل و مالك محمد حسين
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 كهف إبليس

 

 حمل عنوان كهف إبليس:في جريدة )...( ي مقال

منذ قديم الزمان و سكان قرية )...( و القرى المجاورة لها يتداولون    

أسطورة كهف إبليس , الكهف الملعون الذي يقع في شرق هذه القرية , 

عن مرض كل يتداولون الكثير من الحكايات عن إختفاء كل من دخله , و 

سبتمبر , اليوم الملعون الذي  25و عن يوم  من قال أنه خرافة بالجزام ,

يتصاعد منه أصوات أشبه بأصوات الجحيم , صراخ و بكاء و ضحكات و 

أصوات وحوش و حيوانات و غربان و صقور و خليط من أصوات كل 

 صوت منها مرعب , فكيف إذا إجتمعوا كلهم!

أ هناك من يقولون أن هذا الكهف مسكوناً بالجن , و هناك من يقولون 

بداخله عرش إبليس , و آخرون يقولون أن دجال قتل به و روحه تسكن 

المكان , و من يقول أن عصابة تتخذه مخبأ لها و كل من يدخله يقتلوه لكي 

ال يخبرون أحد عنهم , و هناك من يقول أنها مقبرة جماعية لجنود 

 األحتالل اإلنجليزي , و لكن أيهم الصحيح ... ال أحد يعلم .

م هو )عم سيد الحداد( كما يلقبونه , عجوز كان يعمل في شبابه من يعل  

و , في إحدى ليالي "االنُس"  تراهن مع أصدقائه على دخول الكهف  حداداً 

جنيهات من كل فرد منهم , وافق تحت  5قضاء ساعة كامله بداخله مقابل 

تأثير الشجاعة و الخمر و دخل الكهف ليالً و أصدقائه يضحكون و 

لخمر , مر ساعة و لم يحدث شئ فقال أحدهم بصوت عاٍل "لقد ون ابيشر

 خسرت الرهان يا حداد" 

مر نصف ساعة أخرى فقال آخر "أخرج اآلن يا حداد نحن ننتظرك منذ   

وقت طويل" و بعد ساعتين بدأ يستعيد أصدقائه وعيهم و أدركوا حجم 

 المصيبة , ركضوا بإتجاه الكهف فوجدوه ملقى على ظهره خارجه .

منذ ذلك اليوم و )عم سيد الحداد( معروف بإسم )عم سيد المجذوب( و    

قال الناس أنه محظوظ أنه ظهر و مازال على قيد الحياة حتى لو كان فقد 
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عقله , في المقال القادم بعض من هذيان عم سيد و بعض من حديث أهالي 

 القرية عن كهف إبليس ...

 يتبع

 سيدالعصام  \كتبه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقال في جريدة )...( يحمل عنوان الحداد و الكهف الملعون:
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أخبركم عن عم منذ اسبوع أخبرتكم عن كهف إبليس الملعون , و اليوم   

ذهبت لقرية )...( التي يقع الكهف يها و يقع سيد الحداد , منذ ثالثة أيام 

, قومها أناس بسطاء ال يبحثون إال على لقمة العيش , الحداد منزل عم سيد 

 عندما سألت على منزل الحداد قال لي أحدهم : 

 ياه عم سيد المجذوب , و إنت عايزه  في أيه يا بيه دة راجل غلبان. -

 إنت تعرفه؟ -

 إال أعرفه , محدش في الكفر ميعرفوش. -

 إيه بقى حكاية المجذوب دي ؟ -

 تردد قليال ثم قال متلعثماً:

 أصله ... أصله حصلتله حادثة زمان فقام منها عقله خفيف يا بيه. -

 هو كان عادي؟ -

كان عقله يوزن بلد يا بيه و كان يدب إيده في الخرسان يهده بس بعد  -

 اليوم االسود بقى هزالن و ضعيف يا بيه.

 دلني على بيته طيب. -

, سار بي الطفل  و أمره بتوصيلي لمنزل عم سيد أحد االطفالنادى على 

بين بيوت الكفر حتى توقفنا أمام أحدهم , فأخبرني الطفل أنه هو المنزل 

 المراد و أنصرف مسرعاً.

لكي ال أطيل عليكم بما ال أهمية له , جلست على أريكة متهالكة أمام عم 

سيد , رجل عبث الزمن في جسده و أمتد اإلنكماش على جلده و كأنك 

 لهب , حدتيه متسعتان جداً , قلت له :قربت كيساً بالستيكي من 

 عم سيد يا حداد. -

نظر لي بهدوء حتى خيل لي أنه يتفحص معالم وجهي , بصوت تحشرج و 

 كأنه لم يتكلم منذ عقود قال:

 أنا عارفك . -

 بردود الصحفي المحنك أجبته قائالً:
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 و هللا دة شرف ليا يا عم سيد . -

 قاطعني قائالً:

 إزيك يا واد يا جهاد . -

 قليالً قبل أن أقول مسايراً له: صمت

 أنا تمام يا عم سيد إنت إيه إخبارك؟ -

 أغمض عينيه قليالً ثم فتحهما و قال:

 بس إنت مش جهاد , إنت مين يابني؟ -

 هممت بالرد لكنه إستوقفني قائالً :

, إزاي أبوك  بس عرفتك , إنت الواد محمود إبن األسطى مرزوق -

 ياض؟

 سايرته مرة أخرى قائالً:

 باعتلك السالم يا عم سيد و... -

 قاطعني مرة أخرى قائالً:

سنة في ورشة الحاج  16إنت عارف , أنا و أبوك إشتغلنا أكتر من  -

الروح بالروح , أال هو صحته عبد العظيم , أنا و أبوك كنا صحاب 

 عاملة أيه؟

 هو الحمد هلل تمام يا عم سيد , طمني إنتا صحتك عاملة إيه؟ -

 يسمعني قائالً:أكمل و كأنه لم 

هللا يميك بالخير يا مرزوق , طول عمرك كنت إسم على مسمى ,  -

عارف يابني , أبوك دة كان في شئ هلل , كان ربنا بيخرجه من أي 

مصيبة بمنتهى السهولة , و كان بيبعد عن المشاكل بأمر إآلهي , 

ساعة الحريقة اللي حصلت في الورشة أبوك كان بيجيب فطار و 

الناس طفت الحريقة , يوم ما الحكومة طبت  لما رجع كانت
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عالغرزة أبوك مجاش عشان كان مستهوي , و يوم الرهان بتاع 

كهف إبليس أبوك كان في المستشفى مع أمك عشان كانت بتولد 

سحر أختك , و يوم ما البوظة كانت حمضانة و قعدنا كلنا أسبوع 

 في الـ...

 ائالً:لم أستطع تركه يسترسل في الحديث فقاطعته ق

 إيه حكاية كهف إبليس دي يا عم سيد؟ -

إنتبه الرجل لي و كأنه الحظ وجودي تواً , إعتدل في جلسته و نظر لعيني 

 مباشرة قائالً :

 كهف إبليس ... قصدك على كهف بافوميت؟ -

 كهف بافوميت!!!!!! -

 صورته محفورة جوة في كل حتة . -

 هو مين يا عم سيد؟ -

 بافوميت ... ملك من ملوك الجان. -

- ....... 

شكله محفور في دماغي من ساعة ما شوفته , المعزة اللي قرونها  -

شعر إسود , إسود أوي , جسم كبيييرة , النجمة في نص راسها , 

صغير مقرفص , و عينين مشقوقة بالطول , كنت بسحف جوة 

عشان أهرب , حاجة كانت مكتفاني , كسروا العهد معاه , القرابين 

كل مكان , لعنة و حلت عالكل , حد جاي هتكتر , الدم هينتشر في 

يصلح العهد , واحد بس يعرف الحكاية , بافوميت مش هيسيبه , هو 

عارف إنك جاي , عارف أنك عارف بالعهد , عارف إنك ملعون 

في األرض و في العالم السفلي , أبوك خالف العهد و إنت جاي 

يا  هتشوف الويل , لعنة بافوميت هتحل بسببك , أذهبتصلحه , 

لعين , ال مكان لك بيننا , بخرائيت بخرائيت سفلميط سفلميط 

عريقص عرقيص مريقص مريقص بافوميت بافوميت لبي ندائي و 

أجب دعائي يا من فتنت المفتونين و لعنت الملعونين ريشوص 
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لبي ندائي في التو و ريشوص برشيوص برشيوص برشص براكش 

 الحال لبي ندائي في التو و الحال ...

لي و هو يشير مباشرة إلي و أصبح صوته مزدوجاً , أقسم لكم أن  نظر

 حنجرته كان يخرج منها صوتان في نفس اللحظة و هو يقول: 

يا إبن إسماعيل سقطت عليك لعنة بافوميت , هتشوف الويل ,  -

 هتشوف الويل , هتشوف الويل يا إبن إسماعيل .

ثم هدأ فجأة ... جلس في هدوء و سكون و ظل شارداً , حاولت محداثته 

أكثر من مرة لكنه ظل شارداً , لم يتكلم و لم يلتفت و لم يتحرك حتى , 

 جامداً تماماً 

رحلت في هدوء تاركاً عم سيد و كهف إبليس و القرية بأكملها , و لكن إلى 

إذا كان كالمه حقيقي أم  اليوم أحاول فهم شئ مما قاله عم سيد , ال أعرف

 تراهات مجذوب.

 أذا كان أحد يملك تفسيراً فليرسله لنا على عنوان مقر الجريدة بمدينة 

نصر , أو على حسابنا في وسائل التواصل اإلجتماعي , أو على حسابي 

 الخاص.

 

 يتبع

 سيدالعصام  \كتبه
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 :حمل عنوان ما بعد كهف إبليسمقال في جريدة )...( ي

لرسائل التي وردتنا في موضوع كهف إبليس ال أصدق إلى اآلن كمية ا 

بين مؤيد و معارض و مفسر و ناقد , لكن ما يهم هو ما حدث لي على 

مدار اإلسبوع السابق منذ أن نشرت المقال , الكثير من األحداث الغريبة و 

يس الغير طبيعية التي حدثت و مازالت تحدث إلى اآلن , ناهيكم عن الكواب

التي تراودني كلما أغمضت عيني جميعها تحمل وجه ماعز بقرون كبيرة 

و تتوسط رأسه نجمة خماسية محاطة بدائرة , عندما بحثت في أكثر من 

مصدر عن إسم بافوميت وجدت أنه مشهور جداً في أنحاء العالم , و لكن 

ك هناك فريقين , فريق يقول أنه شيطان كإبليس , و فريق آخر يقول أنه مل

ثبت أو ينفي كالم عم سيد الحداد , لكن على من ملوك الجان , و هذا ال ي

األقل يثبت أن بافوميت هذا موجوداً فعالً , و أنه مخلوق غير بشري , و 

أن له قدرات لم عرفها بعد , بين مؤيد و معارض و أحداث غريبة و آالف 

 عالمات اإلستفهام , يظل كالم عم سيد ... كالم مجذوب !

 

 عصام إسماعيل السيد \بهكت
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(5) 

 فيلم رعب
 تأليف : مالك محمد حسين
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 فيلم رعب

 

أهالً بيكم مرة تانية في برنامج " حدث بالفعل" مع المذيع و الباحث في عالم ما 

وراء الطبيعة " نادر عيسى" , أوالً أحب أعتذر ع الغياب الطويل بس إنا مرينا 

بأحداث كتير خلتنا ننشغل عن تقديم الحلقات في معادها , أحب أعرف نفسي للي 

في عالم الماورائيات , و رئيس فريق "  أول مرة يسمعنا , أنا نادر عيسى , باحث

Paranormal   " للبحث في الخوارق و ما وراء الطبيعة , بيشاركني في الفريق "

سامح عبد الحي" و "رغد سميح" , و البرنامج دة فكرته إننا بنحكيلكوا عن حاجات 

 % ,95حصلت فعالً , و لما بنقول هنا حاجة بنبقى متأكدين منها بنسبة متقلش عن 

أو على عنوان مكتبنا بوسط  Emailمتنسوش تبعتولنا تجاربكوا الشخصية على الـ 

 البلد.

% , و دة ألننا إحنا كنا أبطالها , أنا و "سامح" و 100قصة النهاردة بقى حقيقية 

 "رغد"...

سمعت عن أفالم كتير ملعونة , ممثلين بيموتوا ... أماكن تصوير بتتحرق ... 

سينمات بتولع ... أصوات غريبة بتتسمع وقت التصوير ... و كل ما أتفرج على 

مش أكتر عشان الفيلم يتشهر ,   Showفيلم من دول أعرف إن كل دة بيبقى مجرد 

شافوا حاجات مخيفة و مرعبة بس في فيلم معين ناس كتير دخلته و بعتتلي إنهم 

كتير , و حاجات مش طبيعية أكتر أثناء عرض الفيلم , فقررت أنا و سامح ناخد 

بعضنا و نروح نشوف إيه الغريب إلي بيحصل في الفيلم , أقرب سينما كانت 

بتعرض الفيلم كانت بعيدة شوية , المهم ... روحنا حجزنا التذاكر و دخلنا , لفت 

الناس اللي شغالين في السينما بيتجنبوا يدخلوا القاعة اللي نظري حاجة مهمة , 

معروض فيها الفيلم دة بالذات , محتطشفي دماغي أوي يعني , الفيلم بدأ بعد ما 

الناس دخلت و األنوار إتطفت , الفيلم بدأ بتحذير "هذا الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية 

 " و بدأت أحداث الفيلم 

بنت في سن المراهقة حصلها تلبس من الشيطان او الجن , أو زي ما بنقوا    

بالعامية "إتلبست" بدأت البطلة تعمل حاجات غريبة و حركات أغرب و بتتكلم بلغة 

غريبة مش مفهومة ... آل يعني طلسم , بس عملت حركة غريبة و .. مرعبة .. 

, بيني و بينكوا الفيلم فعالً  تنت ضهرها لورا , وطت بالمقلوب , وطت لورا يعني

كان مرعب , مكانش زي أي فيلم شوفته , من كتر الخوف مكنتش عارف اذا كان 

الفيلم سبب الرعب دة ... وال حاجة تانية ... في الفيلم عيلة سوزان جابت 
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شخصالمفروض إنه يطلع الشيطان من جسد إيميلي , و مع بداية الشخص دة في 

تصرخ و تقول برضه كالم بلغة غير مفهومة ... بس عمل الطقوس بدأت سوزان 

المرة دي ... آآآآآ... في صوت ورايا بيقول نفس اللي إيميلي بتقوله ... ووو جمـ.. 

جمبي ... و فآخر الصف ... و فجأة مجموعة بنات تقريباً من نفس سن سوزان 

اللي سوزان  بدأوا يقوموا واحدة ورا التانية و بدأ صوتهم يعلى و هما بيقولوا نفس

بتقوله و بدأوا يتحركوا يمين و شمال بدون توازن زيها بالظبط و مرة واحدة عملوا 

كلهم حركة إتسببت في كتير من اإلغماءات ... تنوا ضهرهم لورا ... كلهم في نفس 

 الوقت ... و النور قطع .

ا ... أنا و لما النور رجع لقينا البنات فاقدين الوعي و واقعين على األرض ... أن   

كنت خالص هايـــ... و فجأة راجل وقف و قال "برافو برافو , حلو أوي شغل 

الرعب دة , ممكن بقى نكمل الفيلم!" معقول! معقول الناس دي بيعملوا كل ظة 

عشان المشاهدة تزيد , بيلعبوا بأصابنا يعني , لسة هزعق لقيت حاجة مسكتني من 

 دراعي ...

 من دراعي لقيته سامح , إتلفت بسرعة للي مسكني    

 إيه يا عم خضتني. -

 . Showدة مش  -

 قلقت أكتر من جملته و طريقته و هو بيقولها فقولت: 

 أيه بس ما أنت شوفت اللي حصل .  Showمش  -

, لو هو كدة زي ما   Showما أنا عشان شوفت اللي حصل بقولك دة مش  -

وا بعض , لكن دول بتقول كان البنات سبقوا الممثلة أو هي سبقتم أو حتى سبق

 بيتكلموا و بيتحركوا في نفس اللحظة بنفس السرعة.

أيـ ... أيه اللي بتقوله دة يا سامح , يال نمشي أنا أعصابي بــ ... أعصابي  -

 بايظة.

                                   ********* 

روحت و قعدت أتعشى مع مراتي و إبني و قعدنا نتكلم و نهزر لحد ما نسيت 

 وضوع سوزان دة خالص , و دخلنا ننام ...م

أول ما حطيت دماغي عالمخدة و غمضت عيني شوفت جارتي تانية ضهرها لورا , 

بالظبط زي سوزان ... أستغفر هللا العظيم ... أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم , إيه 

اللي أنا شوفته دة , شربت كوباية ماية و حاولت أنام تاني , لما غمضت شوفت 
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وزان ... بتضحكلي , قومت من عالسير مفزوع و قولت مفهاش نوم النهاردة , س

دخلت مكتبي و قعدت أدور في الكتب و المخطوطات على حاجة زي كدة , تعويذة 

 أو لعني ممكن تتعمل في فيلم , لكن ملقيتش حاجة مفيدة .

ع تاني يوم خدت رغد و روحنا الفيلم تاني , ألن رغد أحسن مني في موضو   

اللعنات دة برغم إني مبحبش أعترف بكدة , أول ما دخلنا السينما و قطعنا التذاكر و 

دخلنا صالة العرض لقيت رغد بتقولي " مش واخد بالك إن اللي شغالين في السينما 

و إنهم بيخلوا الناس   Showبيتجنبوا يدخلوا القاعة دي!" ... و هنا إتأكدت إنه 

حتى ما الفيلم يبدأ , المهم , الفيلم بدأ , التحذير إن  يالحظوا كدة عشان يخافوا قبل

الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية , سوزان و هي ملبوسة , الحركات و اللغة الغريبة 

الغير مفهومة , طارد األرواح , و حركة الضهر المرعبة , البنات بدأت تتكلم , 

! رغد مش جمبي ... أو البنات بتقوم , بصيت لرغد بقولها إيه رأيـــ... إيه دة ؟!!

مش قاعدة جمبي ... رغد واقفة في الطرقة اللي جمبي بتتكلم و بتتحرك زي ... 

زي سوزان ... لسة هقوم أشدها لقيتها تنـ ... تنت ضهرها العكس ... زي سوزان 

 و زي كل البنات اللي واقفين في الطرقة , و هنا أنا فقدت الوعي.

********* 

يا نادر ... فتحت عيني لقيت نفسي في المستشفى و قدامي نادر , يا نادر , فوق 

 الدكتور , و سامح , و ... رغد 

 رغد إإإإ ... إنتي ... إنتي... -

إهدى بس , إنت و رغد و ناس كتير أغمى عليكم في وسط الفيلم و اإلسعاف  -

 جت نقلتكم كلكوا هنا .

 دة كان سامح , أما الدكتور فقال :

صحك متتفرجش على أفالم رعب تاني طالما متقلقش هتبقى كويس بس أن -

 قبلك خفيف كدة.

إستنينا لما خرج الدكتور , لسة سامح هيتكلم رحت مزعق و قايل " الفيلم دة فعالً 

ملعون , رغد نفسها إتأثرت من لعنة الفيلم و عملت زي البنات اللي شوفناها إمبارح 

 يا سامح , الزم ندور ورا الفيلم دة"

 أيه آخر حاجة فاكراها ؟ سكتت شوية و قالت:بص لرغد و سألها 

 سوزان و هي بتتكلم بلغة مش مفهومة. -



34 
 

 بصيت أنا و سامح لبعض و قولنا في نفس الوقت "طلسم" 

طلسم بتقوله سوزان بيسيطر عالبنات اللي بتسمعه , الزم نروح الفيلم تاني و  -

 نسجل الطلسم و نترجمه , قوموا يال.

بليل يعني آخر عرض  2الساعة كام ! الساعة نقوم فين يا نادر إنت عارف  -

للفيلم فاضل ساعة و يخلص , أنا بايت معاك , الالب توب أهوه هنحاول 

 ندور على القصة الحقيقية لسوزان زي ما الفيلم قايل هنا .

 و رغد قالت:

 أنا كمان هبات معاكوا. -

 

********* 

تلها إني بايت برة و لو فتحت تليفوني و كلمت مراتي طمنتها و إطمنت عليها و قول

عازت حاجة تكلمني ,  و بدأت رحلة فريقنا في إننا ندور على قصة سوزان 

 الحقيقية , بعد ساعتين من البحث بدأنا نراجع المعلومات ألي جمعناها ... 

سنة من عمرها حياة  16اإلسم أناليس ميشال , من مقاطعة بافاريا , عاشت أول 

ظهر عليها أعراض غريبة , زي اإلرتجاج الشديد , بدأت ت 16عادية , و عند سن 

عدم السيطرةة على حركات جسمها و بعض أعضاء جسمها , بدأت تسمع أصوات 

و صرخات بتقولها " سوف تحترقي بجهنم" و بدأت ترى أطياف غريبة حواليها , 

شياطين , و لما منفعش العالج  6لما ودوها لطبيب نفسي قالتله إن في جسمها 

حاول أهلها إقناع القساوسة و رجال الدين بعمل جلسات طرد أرواح , و بعد النفسي 

محاوالت كتير من أهل أناليس إقتنه رجال الدين و قروا بعملوا جلسات طرد 

 أرواح.

بدأت حالتها تسوء أكتر و بدأت تشتم أهلها و تعض اللي يقرب منها و ترفض    

تصؤخ بهستيريا و بدأت تاكل الطعام و تقطع هدومها , و تنام على األرض و 

أجزاء من جسمها و تاكل حشرات و حاجات مقرفة أكتر قررنا منكتبهاش , و بعد 

فترة إمتدت لعشر شهور و هي بيتعملها جلسة أو جلستين إسبوعياً إتسجلوا على 

أربعين شريط , ماتت أناليس ميشال , بس سبب الوفاة حسب كالم و تقارير الطب 

ت إسبوعين مبتاكلش , و لما قرر القساوسة إنهم يسمعوا الشرعي هة إنها قعد

الشرايط تاني لقوا في شريط إن في شخصين بيتكلموا من جواها على لسانها 

بصوتين مختلفين واحد فيهم كان بيقول للتاني إنه هيخرج من جسمها , و األصوات 
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يطان , لكن كلها كانت رجولية غليظة , القساوسة إعترفوا إنها كانت متلبسة من الش

دكتورها النفسي قال إنها كانت بتعاني من إضطراب نفسي شديد أدى لكل دة , و 

 لحد اآلن محدش يعرف الصح فين.

بس القصة دي قادتنا لقصة تانية إتعملت فيلم برضه و هي قصة ريجن , الطفلة اللي 

,  حصلها تلبس من الشيطان لحد ما قتلت طارد األرواح اللي كان بيحاول يساعدها

و قادنا دة لفيلم تاني إتعمل عن أناليس , و الفيلم دة قادنا لقصة تالتة و التالتة قادتنا 

لرابعة , لحد ما رجعنا تاني للنقطة األساسية و هي تلبس البنات بالشياطين في 

أعمار مختلفة , و كل القصص دي إتعملت أفالم , و كل األفالم كانت ملعونة , و 

بتاعها شاف الويل عشان يعملوا الفيلم , منهم اللي مات و كل األفالم طقم العمل 

السبب مازال مجهول , منهم اللي إتحرق , منهم اللي إختفى , منهم اللي إتلبس , 

منهم اللي إتقتل , و دايماً في السينمات اللي بيتعرض فيها األفالم دي بيحصل 

 حاجات غريبة .

ا نروح نرتاح و بليل أنا و سامح الصبح طلع علينا و إحنا شغالين ... قررن   

لو  -هنروح السينما تاني و رغد هتستنانا في المكتب لحد ما نبعتلها الطلسم 

 تترجمه. -مجرلهاش حاجة 

دخلت البيت و من غير جتى ما أغير هدومي إترميت عالسرير و نمت ...    

صحيت على مكالمة من سامح عشان أجهز و أقابله و نروح الفيلم , لبست و خدت 

الحاجات اللي ممكن نحتاجها ظو و أنا خارج سمعت صوت "حسن" إبني  فقولت 

متطمن عليه و  هروح أتطمن عليه و أسلم عليه , عشان لو جرالي حاجة أبقى

شوفته ... و أنا بقرب من األوضة صوته وضح , دة .. دة طلسم سوزان ... 

بصوت أبني , دخلت بسرعة و أنا متخيل إني هالقيه تاني ضهره أو بيتحرك يمين 

و شمال بعدم إتزان لكن ... لقيته طبيعي جداً ... قاعد بيلعب باللعب بتاعته و بيقول 

 .الطلسم عادي , كأنه بيغني 

حسن , يا حسن , تعالى يا حبيبي ... حلوة األغنية اللي بتغنيها دي يا حبيبي مين    

علمهالك ... طبعاً أنا بقوله كدة و أنا مرعوب , لقيته بيقوله "صاحبتي دي يا بابا" 

... قال كدة و هو بيشاور ورايا , جسمي كله إتكهرب حرفياً و بقيت مش قادر أبص 

بلعت ريقي بصعوبة و أنا بقوله " شايفا دلوقتي يا حسن!"  ورايا من كتر الخوف ...

و قال آة , سوزان , أكيد سوزان , قولتله شكلها يا حبيبي أو بتعمل إزاي , بدأ 

يوصفها و أنا مستعد إنها تطلع سوزان , بس مكنتش متخيل إنها تطلع ... أناليس!!! 

له هي لسة موجودة؟ بصيت ورايا بسرعة بس مشوفتش حاجة , بصيتله تاني و قولت

 فقالي أيوة .
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قولتله طب إسألها هي عايزة أيه , سكت شوية و راح معيط , إهدى إهدى بس يا    

 حسن , هي قالتلك إيه؟

فقالي زعلت مني و راحت تلعب مع "رغد" ... رغد!!!! جريت بسرعة برة 

األوضة بس إفتكرت حاجة رجعتني ... طلعت موبايلي و ظبطه  على التسجيل و 

 قولتله " قول األغنية تاني يا حسن"

********* 

وصلت أنا و سامح تحت العمارة اللي فيها المكتب و طلعنا جري عالمكتب , 

ظخلنالقينا رغد قاعدة عالكمبيوتر و شكلها طبيعي مفيهوش حاجة , سألتها إنتي 

 كويسة؟

أة كويسة في أيه؟ و بعدين مش المفروض تكونوا في السينما عشان تجيبوا  -

 الطلسم وال مقعديني هنا عالفاضي .

قعدنا و حكينالها عاللي حصل و قعدنا نتحايل عليها تمشي عشان الطلسم ميأثرش 

 عليها بس إصرارها غلبنا.

قعدنا و شغلنا الطلسم على لسان حسن إبني , في أول مرة حسينا بهوا شديد طير كل 

ألرض و المكتب , حاجة , تاني مرة كان في دواير صغيرة بتولع عالحيطة و ا

 سامح قال :

 خالص يا جماعة بالش الموضوع دة و كفاية لحد كدة. -

 بالش إيه , و أناليس اللي جاية تلعب معايا دي , الزم نكمل. -

 قاطعتهم :

 لقيته. -

الصوت دة كان بيتسمع بصوت عالي من أحد المعابد في أمريكا الجنوبية , بعد أكتر 

سحر و تحضير بيحصل داخل المعبد دة و  سنين أهل المدينة عرفوا إن في 3من 

 6سبتمبر حرقوه فعالً و مات  25قرروا يحرقوه بالناس اللي فيه , و في يوم 

سحرة  , أساميهم كانت ) جوني كابيل , ستيف ويلسون , ويليام  6أشخاص , أو 

هتلر , ميشيل تروي , ويليام بيرد , و جورج كيدج( دي األسماء اللي أناليس قالد 

 ور إنها األرواح اللي في جسمها .للدكت
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فجأة النور قطع و حصلت زي عاصفة نار , أنا لقيت نفسي إترميت من عالمكتب 

إتخبطت في الحيطة بعنف شديد , و لما وقعت عاألرض لقيت حاجة ملمسها زي 

الدم عاألرض  , فضلت أحسس حواليا كدة لقيت ... رغد , رغد واقعة عاألرض و 

 نازل منها ... مبتتحركش و دم كتير

سمعت صوت سامح بينده عليا أنا و رغد بس  من الصدمة مقدرتش أرد , فجأة في 

 إيد مسكت إيدي بعنف و سمعت صرخة سامح ... و فقدت الوعي.

فتحت عيني لقيت نفسي في أوضة في مستشفى و متوصل في جسمي أسالك و    

محاليل , و سامح في السرير اللي جمبي نايم و متوصل بجسمه زيي , و إفتكرت 

رغد ... عيطت و صرخت و قعدت أترج في السرير لحد ما التمريض دخلوا 

وش عارفين بسرعة و الدكتور وراهم , إداني الدكتور حقنة مهدئة عشان مكان

يسيطروا عليا , الدكتور قالي متقلقش على أهلك و صحابك , رغد خرجت من 

العمليات و في العناية المركزة , و سامح خد حقنة مهدئة زي اللي إنت خدتها عشان 

عمل زيك لم فاق , مراتك و إبنك روحوا بعد ما جبسنالهم الكسور اللي كانت في 

 جسمهم.

هدئ كان قوي , أو كان مخدر , الكلمة اللي طلعت مني حاولت أتكلم بس شكل الم   

كانت "عملية إيه؟" , قالي كان عندها كسر  في العمود الفقري و جرح كبير في 

 فخدها , العملية نجحت بس لسة محتاجة عالج طبيعي ... و نمت.

 

النهاردة بعد يوم المستشفى بشهرين , رغد في مرحلة العالج الطبيعي و الدكتور 

شهور كمان , مراتي طالبة الطالق , هناخد أجازة فترة من  4إن قدامها  بيقول

برنامج حدث بالفعل عشان أنا و سامح حجزنا تذاكر الطيران و رايحين ... "أمريكا 

 الجنوبية" .

 تتم
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(10) 

 قصص رعب قصيرة جداً 
 تأليف : مالك محمد حسين
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(1) 

 

 

ل , بل طلبت قائالً: " لم أطلب منك أن تصادق أصدقاء أفضأخبره طبيبه النفسي 

 مدة أطول ... كف عن قتلهم بهذه السرعة " منك أن تصادق أصدقائك

 

 ***** 

(2) 

 

أخبرتها ... أخبرتها أنني مريض , لم تقتنع و قالت أنها تراني على ما يرام و لم تر 

في وقت من األوقات لن أخبرتها أنه أنا طبيعي لكن تفكيري مختلف , فعلي شئ , 

تستطيع تحمل إختالفي , إعترضت و قالت أنها مثلي و كل منا يستطيع تحمل اآلخر 

, فأخبرتها أنها مازالت ال تعلم شيئاً ... قالت أنها لن تتركني أبداً مهما حدث , قالت 

ة قالتها لي " جملأننا سنتحمل بعضنا البعض , و قالت أنني حبيبها الوحيد ... و آخر 

أكرهك أيها المريض" قبل أن أقطع عنقها بسكيني الحاد و أتركها مقيدة و بالمقلوب 

 تمأل برميل خمري بدمائها.

 

 ***** 

 

(3) 

 

يسمع إسمه ينادى بصوت غليظ , و عندما سأل عمن يناديه  نتشوشت رؤيته قبل أ

 سمع الصوت يرد قائالً : " أنا ملك الموت , جئت ألقبضك و أعيد روح لبارئها..."

 

 ***** 
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(4) 

الجديدة و منذ دخولي و إبنتها تحدق بي مبتسمة , سألتها عن  يذهبت لزيارة جارت

 سبب تحديقها فقالت " أنت جميلة جدا , جميلة لدرجة أنني أريد أن أنتزع وجهك".

 

 ***** 

(5) 

سألوني لماذا توقفت عن كتابة الرعب , فأخبرتهم  أن القراء توقفوا عن قراءة 

من إخباري بما يحدث لهم بعدها  الطالسم الذي أكتبها في قصصي , فتوقف خادمي

 ألدونه في قصصي التالية...!

 

 

 ***** 

(6) 

 هل تعتقد حقا أن الخيال الذي تراه و أنت تقرأ هذا الكتاب تهيؤات!

 

 ***** 

(7) 

 تعتقد حقاً أنني ال أشعر بك ! ال تكذب شعور أنني أقف خلفك اآلن..!

 ***** 
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(6) 

 قارئة الكف
 مالك محمد حسينتأليف : 
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 قارئة الكف

 

أدخلت المفتاح في المزالج و أدرته لينفتح باب منزلي , دخلت واضعاً ما أحمله 

على الطاولة و جلست ألطقت أنفاسي بعد يوم العمل الشاق , إسترجعت ما مر بي 

من أحداث اليوم فأنتفض قلبي عند نقطة معينة ... قارئة الكف , و أنا ذاهب إلى 

ن على وجهها تجاعيد بعدد سنين عملي قابلت في طريقي سيدة عجوز رسم الزم

عمرها , ترتدي جلباب أسود متسخ و تجلس في الطريق , تخبر كل من يمر بجانبها 

الع و المستخبي فليناولها كفه و ما تجيد به يداه , قلت في \أذا كان يريد معرفة الط

نفسي و ما المانع من تجربة األمر , عدت إليها و ناولتها كفي ممسكاً بخمس 

, أخذت المال و أمسكت كفي تتفحصه بعناية ... و فجأة إتسعت عيناها و  جنيهات

أصبحت تهز رأسها في حركة تدل على عدم التصديق أو اإلستيعاب ثم دفعت يدي 

قائلة : " إبعد يابني , إبعد ربنا يكفينا شرك في فزع و هي تهز رأسها بنفس الطريقة 

بالركض لوال سنها , ظللت واقفاً " و ألقت الخمس جنيهات و أبتعدت مسرعة أشبه 

غير قادر على اإلستيعاب متعجباً من رد فعلها , أكملت طريقي إلى عملي و لم أعر 

 ما حدث إنتباهاً ...

عدت من شرودي و خلعت مالبسي و أستعددت , أخرجت من الحقائب    

م جمجمة بشرية , و كيس دالبالستيكة ما  احضرته , دواية حبراً أحمر , شموع , 

بشري , و بدأت أرسم على األرض مستخدماً  الحبر األحمر نجمة خماسية أحطها 

   جلسة...بدائرة و بدأت بأعداد ال

 سمعت رنين هاتفي فأجبت قائال:  

 هاته و تعالى. -

 

 

أنا أقدم خدمات لألحياء من المتوفين , أنا فقط أقوم ’ ماذا؟ دجال! ال أنا لست دجاالً 

خبرنا ما نريد معرفته , او ما يسمونه باللغة الدارجة " بتحضير قرين المتوفى لي

 فقط ... أخدم الناس ... و الملوك!تحضير الروح" ... أرأيت , أنا لست دجاالً , أنا 

 

 تمت
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(7) 

 قصص رعب قصيرة جداً 
 تأليف : مصطفى خليل
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(1) 

 

أتبين معالم وجهه أنا كاتب رعب أبحث مشاريع ألكتب عنها , فأستوقفني رجل لم 

 قائالً " أنت مشروع نفسك القادم".

 

 ***** 

(2) 

 

بعد أن أنهيت مكالمتي مع حبيبتي أنطفأ هاتفي فجأة , أعدت تشغيله فوجدت رسالة , 

 فتحتها ألجد صورة لحبيبتي مذبوحة و مكتوب عليها "لم تعجبني فكرة اإلرتباط".

 

 ***** 

(3) 

 

ال يصدق , و عندما سألته عن السبب أخبرني  إبني يخاف من الشرفة جداً , بشكل

 أني سأسقط منها و أموت!

 

 ***** 

(4) 

 

ماذا يحدث بحق الجحيم , أنت سابع شخص اليوم يخبرني أن هناك دماء تخرج من 

 عيناي و أنفي و أذني , بالرغم أنك سابع شخص أراه كذلك...!
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 ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

 قط 
 تأليف : مالك محمد حسين
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 قط

 

ن فترة وجيزة , كانت الشقة فخمة جداً من ثالثة غرف و إنتقلت إلى شقتي الجديدة م

و ذات يوم إتصل  , مع زوجتي بشكل طبيعي , عشت بها أيامي األولى صالة كبيرة

بي صديقي "محمود" و أخبرني أنه سيسافر لقضاء العطلة الصيفية بأحد شواطئ 

أثناء سفره لقضاء العطلة الصيفية , في  "مايك" طلب مني اإلعتناء بقطه الغردقة و 

نفس اليوم ليال قابلته فأعطاني صندوق به قطه ذو شعر كثيف أبيض , أخذته و 

عدت إلى شقتي و ما إن رأته زوجتي حتى  فتحت له الصندوق و أخرجته و أخذت 

و هو تلعب معه حتى تعبت , ذهبنا للنوم بعد أن تركنا له طعاماً أذا شعر بالجوع , 

أخذ يشمم في كل جزء في الشقة للتعرف عليها , إستيقظت ليالً ألجد القط يحاول 

يحاول الحفر بكل ما أوتي من قوة و الحفر في إحدى قطع السيراميك بالصالة , 

يشمشم و يحفر و يلف حول هذه النقطة بالذات حسبت أنه يريد التبول فحملته إلى 

قطعة السيراميك مجدداً و أخذ يحفر ,  الحمام , و ما إن تركته حتى ركض إلى

 ظننت أنه يلعب و لم أعره إنتباهاً ...

تسرب صوت رنين المنبه إلى أذني , فتحت عيني ببطء ألجد القط واقفاً مباشرة     

أمامي في وضع أستعداد و عيناه مضيئتان بألصفر , فزعت و أنتفضت و ما إن 

صعداء و لعنته عدة مرات و تى ركض خارجاً من الغرفة , تنفست الحرآني 

أعتدلت ألستفيق , رأيته عاد راكضاً مجدداً و توقف بجانبي ناظراً لي , و ما إن 

نظرت له حتى ركض خارجاً من الغرفة , لحظات و عاد مجدداً و أخذ يلف و 

يصدر صوتاً أقرب بالصياح , و أنا متجنب أن أنظر إليه , إقترب مني و ضرب 

خرج كررها و توقف ناظراً لي ... , ما إن نظرت له حتى  رأسه بقدمي ثم تراجع و

 . راكضاً مرة أخرى

نهضت مترنحاً ذاهباً إلى الحمام , في طريقي وجده يركض بإتجاهي , نظرت له    

في تثاقل فركض إلى الصالة , تتبعته بعيني حتى وصل إلى قطعة السيراميك و أخذ 

ولة الحفر , دب الشك في قلبي , يحفر بعنف و يتوقف ناظراً لي ثم يعاود محا

أحضرت مفكاً و جاكوش و حاولت أن أزيل قطعة السيراميك لكني تراجعت عن 

الفكرة , إننا في شقة مؤجرة و سيحدث الكثير من المشاكل إذا شوهت شيئاً فيها , 

ألقيت المفك و الجاكوش في ملل فلفت نظري شيئاً , صدى الجاكوش على 

هذه القطعة , و كأن تحتها فارغ , عدت ألضرب عليها  السيراميك غير صداه على
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, أمسكت الجاكوش و المفك و ضربت عدة  بيدي حتى أصبح ال مفر من الحفر

 ضربات و أزلت السيراميك ووجدت.....

وجدت لفافة سوداء مثلثة الشكل , في حجم كف اليد , أمسكتها و أنفي تلتقط    

رف القماشة السوداء المهترئة و حاولت رائحة غريبة , حاولت فضها بأن أمسكت ط

 أزالتها ... فأنقطعت الكهرباء .

و من ثم رأيت عيون القط مضاءة بلونها األصفر , يبدوا أنه واقفاً أمامي ينظر    

لي , لم أرى جسده لكن أقسم أنه ينظر لي نظرة تحدى , سمعت مواءه لكن ... لكن 

الكهربي للحظات قبل أنقطاعه مرة أخرى  .. لكن ليس مواء قط مطلقاً ... عاد التيار

, كان كافياً الرى أن القط تحول ... أقصد كبر في الحجم , نبتت فوق رأسه قرنان 

قصيران , شعره األبيض صبغ باللون األسود , عيناه أصبحتان مشقوقتان بالطول , 

أظافره طويلة جداً , و يجلس وضع القرفصاء , فجأة سمعت صوت قط محمود 

إلى مصدر الصوت ألجد عيناه المضيئتان بجانبي و لكني إستشعرت فيهم فنظرت 

و بدون مقدماء بدأ مواء هذا الكائن يعلو و بدأ يخرج من أكثر من مصدر الخوف , 

و العيون الطولية أخذت تضئ في أكثر من مكان بالصالة , شعرت بأظافر إخترقت 

 ظهري , ففقدت الوعي ...

 

 تمت
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(9) 

 سادي
 تأليف : مالك محمد حسين
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 سادي

 

ار يدفعه لقتل دكان يعشقني بقدر عشقه للدماء ... نعم أعرف أنه سادي ... ليس بمق

أي دم , حتى نفس وال لجرح شخص ... لكني كنت أرى لمعة عينيه عندما يسيل 

جداً ... مه أو ينزف إخر من أنفه ... لكني كنت أخاف الدماء عندما يجرح أحدهم أما

أخافها حتى من قبل أن أتعرف إليه بكثير , نحن مرتبطان منذ أكثر من سنتين , 

يعرف أنني أخاف حتى من ذكر الدماء أمامي , ال يعرف أنني أعرف أنه سادي , 

فقد الحظتها في نظراته , في إبتسامته التي يجاهد كي يخفيها أمامي , من تعلق 

ر أنه في أحد األيام تركني في وسط الشارع و بصره بأي دم حتى و لو قطرة , أتذك

ذهب عندما جرحني شوك وردة أهداني إياها , لم يستطع التمتع بمنظر دمائي , 

خائف على من شهوات تفكيره المريض , لهذا أعشقه فهو كان يخاف علي حتى من 

 نفسه ... رحمه هللا.

 

في شقتنا المستقبلية  و كنامنذ أشهر ,  ماذا؟ ما الذي حدث؟ نعم نعم ,  كنا قد خطبنا

عة زجاج صغيرة نلقي نظرة أخيرة و نضيف بعض اللمسات , الحظ أن هناك قط

 من العمال أثناء عملهم بالشقة ,أنها من بقايا الزجاج الناتج  على األرض , فخمنا

ت حادة جداً إنحنى و ألتقطها من األرض و إتجه إلى الشرفة ليلقي بها و لكنها كان

جرحته فتساقطت منه عدة قطرات على األرض و مات بعدها بحادث أنها  لدرجة

 بشع ...

 احم ... ذكرت لكم أنني أخاف الدماء صحيح ! 

 أذكرت لماذا؟

 ال!

يد الحرص , حسناً حسناً , أنا أخاف من الدماء ألنني لست مثله , هو كان سادياً شد

 أتحكم بنفسي عندما أرى الدماء. أما أنا فال أستطيع أن

 

 تمت
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القرين مش موجود في المراية , القرين موجود في جسمك نفسه , و مكانه  -4

 األساسي رجلك الشمال.

 

 

 مأمور بتتبعك .لو حاسس بحاجة دلوقتي يبقى غالباً في جن  -5

 

 (7متقراش رقم ) -6

 

قريئص قريئص بريخر بريخز قهرائيل قهرائيل يا موكل بيوم األحد " -7

قهرائيل قهرائيل يا أيها الملك العلوي بريخز بريخز عستفيط عستفيط 

لقين لقين  عسفص عسفص قريئص قريئص مخين مخين مهرياء مهرياء

عهد المأخوذ عند الهيكل الكبير ببابل و هو لقلنهود قلنهود أقسمت عليكم با

بالعشاقش مهراقش أقش مقش شقموهنش شقموهنيش أن تأتوني مسرعين و 

تقذف شمهامير بريخز األرض بكم ترجف و السماء فوقكم لعزيمتي سامعين 

 عستفيط عستفيط" بريخز

 

 , إذاً فهذه الخاتمة. 7قبلك جامد و قريت رقم  -8
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 إهداء:

 

(1) 

 إلى أقرب الناس إلى قلبي و أوالهم بحبي ... 

 من وسعتني رحمتها صغيرة , و أسعدتني صحبتها كبيرة

 إلى أمي الكريمة

 

(2) 

 يز الوجود ر درب هذا العمل حتى وصل به إلى حإلى من أنا

 إلى صديقي العزيز )مالك(

 

 رحمة
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  :ءإهدا

 

(1) 

 أتذكر كلمتك "إلى من كتب و لم يكتب"

 ً  أخي القصير , صديق السوء سابقاً و صديق الخير و مرشده حاليا

 نجاحي لن يصير بدونك

 

(2) 

 إلى من إبتالني بها ربي فأحببت البالء 

 أختى الحبيبة , ستظلي مع أخاكي إلى آخر الدرب

 

(3) 

 إلى كل من حازت لقب " أختي"

 لي معي في كل األمور , و يتضح من األفعال أنكن أجمل ما حدث كنتن

 

 

 مصطفى خليل
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 :إهداء 

 

 (1) 

إهداء إلى أبي , الذي كان يحلم دوماً أن أصبح وكيل نيابة , آسف أني خيبت ظنك و 

أصبحت الكثير من الشخصيات الناجحة األخري , لكني حاولت تحقيق حلمك بقدر 

 اإلمكان.

 

(2) 

  "مي عالءإلى ملهمتي "

 كبير في كل شئ دون أن تشعرين. لوالكي لما ظهر هذا العمل للنور , لكي فضل

 

(3) 

 إلى مصطفى خليل 

 كل ما وصلت إليه في جميع المجاالت من نجاح كنت سبباً رئيسي فيه

 و أيضاً كل ما وصلت إليه من فشل "إيموشن ضفدع"

 

(4) 

 إلى وليد مصطفى 

 هو إلى وليد مصطفى بس مش هكتب حاجة تاني

 األهداء  أة يا عم لما أشوفك هقولك

 لو كتبتلك إهداء محتاج كتاب لواحدهعشان 

 .إبسط يا عم

 حمد حسينم  مالك
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 ً  قريبا

 رواية البديل / مالك محمد حسين 

 مش كئيب " خواطر" / مالك محمد حسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 الفهرس:

 

 5 ..................................................................... ال تقرأني

 8 .............................................................. السوداءالمقبرة 

 16 ............................................................. عصاب الضرب

 20 .................................................................. كهف إبليس

 28.................................................. فيلم رعب ..................

 28 .................................................. قصص رعب قصيرة جداً 

 36 .................................................................. ة الكفقارئ

 39...  .......................................... (2قصص رعب قصيرة جداً )

  41 ............................................................................ قط

 46 ......................................................................... سادي

 49 ....................................................................... الخاتمة

 50إهداء ......................................................................... 

 54الفهرس ...................................................................... 

  

 


