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   ٓالثَِمنْ 

 
 

المؤلف :~كاظم سالم 
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 المقدمة

 
 

 كاذب تظنني ألنك ال تصدق ماتقرإه االن 
 العكس لك وسأثبت

 دلیل بال تصدقھا وال.. رؤیتھا عند مستعدا كن
 ..

.. مجبرة بالنھایة فھي

 خلدون ابن قالھ ما ھذا "..طالسم لیست ھي

 باھض والثمن بالثمن فَلَِعب الغش أحب
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 اقرء بمخیلتك ال بعینیك
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  أرآه ال أنا یرآني ھو
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 تفھم ألن الداعي
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  ئكإیذا یمكنھم ال منھم تخف ال
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  ؟.... نعمة الجنون
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 الالزم من أكثر شجاعاً  تكن ال
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  " محدد یوم في ستموت"

 ...تخف لن بھا آمنت إذا عبارة
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إقرأ بعَد ُمنتصف اللیل لكن ال تتجاوز 
الثالثة وثالث وثالثون دقیقة. 
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   ؟.....ویجا

   ؟......تشارلي

 ؟....اللیل منتصف رجل
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  ،نساءاً  وصغاراً  كباراً   أصدقائي یا أھالً 

  ورجاالً 

 جزء صادفتُ  التي القصة ھذه لكم سأحكي أنا
  حیاتي في منھا

.   ستقرؤه مما تھلعو ال لكن

 سكان من ھو الذي أمیر على  سأُعرفكم أوالً 
 للبلد بالنسبة جمیلة  ،لكنھا إسمھا أقول لن  مدینةٍ 
 البلد في األوضاع فسوء فیھ، یعیش الذي

 لموضوع أتطرق لن ولكن یُعم والفساد ینتشر،
 كتابتھا في ترددتُ  التي قصتھ أحكي فأنا الفساد
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   الباراسایكولوجي  1.
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 ھو الیوم  فھذا ممیز لكنھ العادیة األیام كأحد
 سأفعلھ الذي ما أعلم ال الدراسي العام أیام آخر
 وھو موضوع إستلھمني لكن المدة ھذه في

 ھذه في أیضاً  ، ) السحر  ( الباراسایكولوجي
 عندما  آدم وھو صدیق على تعرفت الفترة
 من أول ھو كان العالم بھذا الدخول أردتُ 

 من خائف لكنھ مزاح الموضوع أن ظن رافقني
 ینم لم فھو بالتعب یشعر أمیر  حقیقة، یكون أن

 أسرهُ  الذي الموضوع ھذا عن یتعلم لكي ألیام
 قد لكني إسمھ ذكرَ  أفضل ال لكتاب قراءتھ منذ

 في لكم أكتبُ  اآلن أنا إسمھ عن بالنھایة أُخبركم
 صباحاً  دقیقة وعشرون وخمسة الرابعة الساعة

 موعد ألنھ بالثالثة أكتبَ  لن لكن اآلن ،سأكتب

 لیست أقول وأنا! تمزح ھل ستقولون الصالة
  ھذا في ذكرتھم إذا یكمن ما إنما عائقاً  الصالة
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 أقول ال أنا تقلق ال  محصناً  لستُ  وأنا الموعد
 ال لكن غیرھا أو المسیحیة أو اإلسالم عن لك

 الثالثة أقصد نعم الوقت ھذا في الكتاب تقرأ
 بعد أقرأه الموعد ھذا قبل أقرأه لكن صباحا

 .   اللیل منتصف

 

  . النجمي اإلسقاط سنتعلم : أمیر

 ! ؟ النجمي اإلسقاط ماھو :آدم

  . الجسد من الخروج ھو :أمیر

 !؟ الجسد من یخرج الذي ما :آدم

  ؟؟ سنموت ھل

 من ستخرج أرواحنا لكن نموت ،لن ال :أمیر
 قد لكن مكانٍ  أي الى الذھاب ویمكننا أجسادنا

 . أخرى مخلوقات أو أمواتا نلتقي
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   ؟؟ ھذا سنفعل وكیف :آدم

 ونم شمعة إحضر اللیل منتصف في :أمیر
  جیداً  وإسترخ بجانبھا

 فستسمع سھالً، لیس األمر بإن أُنبھك أنا
 تحتك من األرض بإن وستشعر مخیفة أصوات

 في صوراً  ستر أیضا األمر تجاھل لكن تھتز،
  . الظالم

  . لألمر مرتاحاً  لستُ  أنا: آدم

  . تفعل ال ترغب ال أذا حسنا :أمیر

 الشجرة عند یقع الذي بیتھ إلى آدم وذھبَ 
  . المھجور المنزل من بالقرب یقع الذي الكبیرة

 یساند بأن الحیرة عالمات آدم على تظھر
 .ال أو صدیقھ
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 وحفیدتھا العجوز.2
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 فراشھ إلى شخص كل ذھب اللیل منتصف عند
 آدم لیقرر بینھما إتصال بعد الشمعة وبجانبھ

  . سیفعلھا بأنھ

 أي آدم مع یحدث لم لكن باألمور وقاما وذھبا
  . عجیب أمرٌ  أمیر مع حدث لكن شيء

 لكن السریر على أنام أنا ھذا السقف أرى :أمیر
 ؟؟ ھذا حدث كیف ھنا أنا

 خارج اآلن أنا األمر،المفاجأة نجحَ  قد صرخ
 !؟ سأفعل ماذا لكن جسدي

 أبیض لباساً  إال شيء أرتدي ال أنا أنظر
 !!!غریب

   نجح؟ ھل ألعرف بآدم سأتصل



21 

 

ا-  شيء أي لمس الیمكنني نسیت  -ووووو
، خفي أآلن فأنا  ھذه كانت " بیتھ إلى ذھبأل إذاً   

 إلى مسرعاً  وذھب " نفسھ مع أمیر محادثة
 إمرأة بھ المھجور البیت إن غریب أدم منزل

 ممتلئ أسود شعر ذات مخیف شكلھا عجوز
 لكن أحداً  تتوسل إنھا سوداوتان وعینان بالشیب

 وھو آدم منزل إلى ذھب ثم رؤیتھ أستطیع ال
 رأى ،  الجدران من والعبور الطیران یستطیع

 .ألمیر حدث ما لھ یحدث لم  لكن آدم

 مرةً  العجوز ورأى المنزل من أمیر ذھب 
 مرعباً  الموضوع كان المرة ھذه لكن أخرى
  مقطعة الوجھ مشوھة كانت فھي الجمود لدرجة
 المنزل إلى وتنظر األخرى بیدھا یدھا وتحمل
 رأى وكأنھ أمیر إستیقظ  تتحرك الید ان إنتظر

 ذھب الصباح أتى أن إلى ینم یجعلھ لم كابوساً 



22 

 

 یرَ  فلم العجوز السیدة لیرى للبیت مسرعاً  أمیر
 األرض على كان الذي الدم وال السیدة من أي

 وال كتابات مع قماش قطعة ھناك لكن الید بسبب

 أمیر ببال دارت  داخلھا مافي أرى أن استطیع
 التي الشجرة على أقفز ثم الجدار أتسلق سأدخل

 الذي المنزل مافي یرى ھو  البیت داخل ھي
 أن فكرة أتتھ الشیوخ ألحد صورة إال بھا لیس

 في یدور وھو الكامیرا شغل فیدیو مقطع یصور
 ،سكن قریبة إنھا كالب صوت سمع لكن المنزل
 إستجمع لكن سیتوقف، الذي أمیر قلب الخوف

 أن بعد القماش قطعة أخذ ونسي وھرب قواه
 إظفر مع لحم وقطعة وحجر تراب ووجد فتحھا

 الذي أمیر إلى نعود ،  بالدم ملطخ اإلظفر لكن
 أین اإلمرأة؟ أین لكن مسرعاً  بیتھ إلى ھرب
 نام ألنھ الحقاً  ذلك سأكتشف تكلمھ كانت الذي
  .  التعب شدة من
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 نفس في نحن قدیم منزل خفیف، ضوء ظالم،
 نسیان یمكن ال أعرفھ القدیم المنزل ذلك الحي
 المھجور البیت إنھ الشجرة مع الرمادیة أبوابھ
 العائلة إن سوى شيء أمیر عنھ یعرف ال الذي
 غریبة أمور من تعاني كانت سكنتھ التي

 على ضربات اللیل، في صراخ فیسمعون
 أمیر یعلم وال الیكفي ھذا لكن كوابیس السقف،

 ذھب ال أو صحیحاً  كان إن الكالم ھذا صحة
 المنزل من القریب المحل صاحب إلى أمیر

   المنزل ھذا قصة لیعرف
 

  «لویس المحل صاحب»

 وحفیدتھا ھي عجوزاً  تسكنھ كانت : لویس
 للبعض مغري ألمر انھ وحیدتان سیدتان الیتیمة
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 سرقة أراد سارق األمر أغرى قلت وكما
 كان الذي المنزل ودخل اللیل في فذھب المنزل

 فھو یھتم لم السارق لكن ومخیف مظلم كالقبر
 الى یتجول راح الداخل في شيء ھناك ان یعلم
 صوت الفتاة سمعت حیث للغرفة وصل أن

   لتفقده وذھبت
 

 

   المكان سأصف -

 مقبول بشكل یضيء مصباح وسطھ في ممراً 
 الطفلة رأت عندما حزیناً  لقاءاً  إلتقیا حیث

 بالدماء ملطخاً  سكینا یحمل كان الذي السارق
 أجزاء إلى المقطعة جدتھا األخرى وبالید

 مكانھما، في لیسا اللتان وعیناھا المشوه ووجھا
 بنبرة" جدتي" وحزین ناعم بصوت الطفلة
 قاتل الى تحول الذي ،والسارق وببكاء حزنٍ 
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 ضربة الفتاة وضرب مسرعاً  ذھب بإبتسامة
 العشر بنت ؛فھي الوعي أفقدتھا رأسھا على
 جدتھا أجزاء مع حفرة في إستیقظت سنین

 حیةً  دفنت أن إلى التراب یرمي والقاتل المقطعة
 ولم وأخرجتاھما الجثتان الشرطة وجدت بعدھا

 یسكن شخص وكل القاتل الشرطة تعرف
 الجمیع أخاف أن إلى غریبة أموراً  یرى المنزل

 أناس ھناك لكن الفترة تلك منذ أحد یسكنھ ولم
 السحر تخص أشیاء یرمون البعض شاھدوا
 وإن سحرا كان وجده الذي إن حینھا أمیر عرف

 .ھناك كانت لماذا لكن الجدة نفسھا ھي العجوز
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 حلم إنھُ 3.
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   المساء في وآدم أمیر إلتقیا  

   شيء یحدث لم : آدم

   ؟؟ أصالً  أنت حاولت وھل : أمیر

 من ونمت النوم غلبني لكن حاولتُ  نعم : آدم
  . أشعر أن دون

 !!  لك حدث ماذا حدثني لكن

 معھ حدث ماذا آلدم أمیر قص

   العجوز عن وحدثھ 

   أكثر ال الكابوس بھذا وحلمت نمت لعلك : آدم

   أستكشف أن عليّ  ذلك، أظن ال : أمیر
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 بھاتفھ صوره الذي الفیدیو بشریط أمیر فكر
 الیوجد إنھ الغریب لكن وشغاله اإلثنان فذھب
 مع عجوز إلمرأة صورة وتوجد كالب صوت
 كتابات وأیضا الجدار في ملتصقة حفیدتھا
  . غریبة

 ھذه : آدم

 الكالب صوت أین ولكن ماتت، التي اإلمرأة 
 ! ؟

   أعلم ال : ،بحیرة أمیر

 ھنا الكبیر أنا الموضوع إنس لحلم، إنھُ  : آدم
 . حلم ھذا إن لك وأقول

 

 سنین بأربع آدم من أصغر أمیر إن لكم أقل لم *
   سنة عشر ثمانیة أمیر ُعمر وإن
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 العجوز السیدة أمر سأترك حسناً  :أمیر

 "   ویجا" تسمى  مخیفة لعبة لدي لكن 

 ! ؟ تستسلم ألن : آدم

  . خفیفة ابتسامة مع  أبداً، : أمیر

 ! ؟ الویجا ھذه وماھي : آدم

 إستدعاء یتم أحرف علیھ مكتوب لوح ھو : أمیر
  . الویجا بواسطة معھ نتحدث لكي أخر كائن

 !  ؟ ویجا لك أین من ،لكن مرتاحاً  لستُ  أنا : آدم

  . واحدة عن سأبحث : أمیر

  شيء یجد لم لكنھ اللوح عن لیبحث أمیر ذھب

   . االشیاء بھذه یؤمن ال بلد في فھو

 یصنع لشخص ُمصوراً  مقطعاً  رأى إنھ تذكر
 على وكتب كبیرة ورقة أمیر أحضر الویجا
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 والطرف » نعم  « العلوي األیمن الطرف
 الیمین من الوسط في وكتب » ال« االیسر
 أن یرید ألنھ العربیة الھجائیة األحرف للیسار
 فكتب اإلنجلیزیة أما العربیة باللغة یكلمھا

 وتحتھا الیمین إلى الیسار من بالعكس األحرف
 أھم فھي" اللقاء ألى" األرقام وتحت األرقام

 إلى تقول عندما إال اللعبة  ترك تستطیع ال كلمة
 .اللقاء

 ألن منزلھ في بآدم وإلتقى مایرید أمیر صنع 
 ألحد  أمیر والدي والیسمح صغیر أمیر منزل

 آدم منزل في فسیبیت بالمبیت أمیر أصدقاء من
،  مع الیل منتصف بعد الثانیة الساعة في جلسا 

 .مرتفع إطار ذات عدسة وأحضرا اللوح
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   لكاتب مالحظات 4.ا
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 منتصف بعد البقیة اقرأ القارئ  صدیقي اآلن -
 وثالث الثالثة الساعة  تقرأه ال لكن اللیل

 . أحذرك انا دقیقة وثالثین

 إذا لكن أُخیفك أن أرید ال أنا القارئ صدیقي
 ستقول. القراءة عن توقف غریب بشيء شعرت

 شعرت ھل بـ أجیبك وأنا! الغریب الشي ماھو
   البارد الشعور ھذا! خلفك شي بإن

 یكلمك شخص إن أو أذنك في طنین تسمع ان أو
 أترك لك أقول أنا. یكلمك أحد ال أن تعلم وأنت

 . الوقت لبعض القراءه

 .
 .
 .

  .تخف ال لكن  قریبون إنھم
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       ؟!ھنا انت ھل    5.
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 لكن شمعة وأشعال الغرفة في اإلثنان جلسا
 إطفاءا. بالویجا قویة عالقة لھا لیست الشمعة

 إنھ مظلمة شبھ الغرفة فأصبحت األضواء
 بوضع تبدأ التي اللعبة لعبا  اللیل منتصف
 ھل ویجا،... ویجا« ومناداة اللوح على العدسة
 »ال «الـ بإتجاه تحرك إذا! » ؟ اللعب یمكننا

» نعم «الـ بإتجاه تحركَ  ،وإذا فوراً  اللعب أترك
 ویجا "أمیر ونادى العدسة حركا . اللعب أكمل

 العدسة تتحرك لم للكن!" ؟ ھنا انت ھل ویجا...
 جرحت یده ألن متالماً  أدم فیصرخ األمر ،كررا

 األمر لكن بسیطاً  جرحاً  كان نفسھا تلقاء من
 وأیضا طویلة مالبس یرتدي كان ألنھ ُمرعب

 ناما اللعب ترك قرر آدم . شي یلمس لم إنھ
 بالسیدة یفكر ،كان ینم لم أمیر لكن اإلثنان

   العجوز
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 "جیدا یستخدم لم إذا فتاك سالح األنترنت إن "   
 ینام أن قبل رددھا إذا المقولة ھذه أمیر تذكر 

 أن قرر بالحلم فسیأتیھ شخص إسم وذكر
  . العجوز السیدة یستدعي

 

 

 تبدو التي للغرفة ینظر وھو أمیر یفكر -
   األولى للمرة أدم بیت یدخل فھو مألوفھ

 إنھا : ھادئ شبھ بصوت أمیر یصرخ -
  بھا نامئا كان التي الغرفة

 إن حلما یكن لم إنھ یثبت ذلك رأیتھا انا آدم -
  .حقیقة العجوز اإلمرأة
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 استسلم لن.6
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 حفیدتھا غیر یُوجد وال عجوز اإلمراة كانت ذاإِ 
! ؟ المنزل سرقة السارق أراد فلماذا قدیم وبیتھا

 لم لكن كثیرة نقود تملكُ  المرأة أن یُعقل ھل
! تنفقھن؟

 تُخفیھ؟؟ أمراً  لدیھا أن أو بخیلة أنھا أو

 وھو إِال ینم لم الذي أمیر بال في كان ما ھذا
 ..یفكر

 بعد المحاولة إعادة اإلثنان قرر التالي الیوم في
 نلعب؟؟ ھل :سأل و الشروط نفذ أمیر إصرار

. نعم:أجابت

.. خائفاً  كان آدم لكن ذلك تُصدق لم أمیر نظرات

 أنثى؟ أم ذكر أنت ھل:أمیر سأل

_ أنثى _ألف ألف،نون،ثاء،:أجابت
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! عمرك؟ كم:أمیر

 ٥٦۸۰ -۰۸٦٥:أجابت

. السنین آلآلف یُعمرون فالجن تستغرب ال

! تؤمنین؟ ھل:أمیر

،ال: أجابت   . الملحد الجن من أنا  

 !جمیلة؟ أنتِ  ھل:بسخریة آدم قال

 سریعة كانت االجابة لكن نعم : اجابت

 حقیقة؟ النجمي اإلسقاط في رأیتھ ما ھل:أمیر

. نعم:أجابت
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 أصدقاء؟ نكون أن یمكن ھل:  بقلق آدم

 . ال : أجابت

! ؟  أراكِ  أن یمكن ھل جدید، من آدم

 . نعم : أجابت

 ثم الطلب علیك اللعب عند رؤیتھا أردتَ  إذا
   حولك من العدسة في النظر

 ال الباب جانب رأى یتلفت وھو العدسة آدم حملَ 
 شيء ال العشب على الجالس أمیر خلف شيء،
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 شجرة فوق یره لم الحدیقة في واحد جزء بقي ،
 السیدة بیت بجانب آدم فبیت العجوز السیدة بیت

 . العجوز

 فوق رأھا أنھ الصدمة كانت ینظر بھ إذا
 كبیرة لیست سیدة ، إلیھ تنظر وھي الشجرة

 قرنان یتخللھا أسود وشعر إنسان معالم لدیھا
 سوداء شبھ شفتان ذو بیضاء الحجم متوسطا

.   رعب فلم في كأنھ

 ثم الشجرة على العدسة رمى شدید بخوف آدم
   كسرت

! فعلت؟ ماذا بغضب أمیر

 ! ذلك قبل الرحیل منھا نطلب أن یجب تعلم أال 
 !! سیحدث ماذا یعلم من اآلن

   ! ساعدنا ... یالھي 
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 ؟!مارأیت تر ألم : آدم

  . ھناك واقفة كانت إنھا 

 أیھا الدرجة ھذه إلى لتخاف ھاجمتك ھل : أمیر
! ؟؟  الجبان

 مرعبة كانت فھي ، جبان عني تقول ال : آدم
    إليّ  تنظر وكانت

. حسنا : أمیر

؟ صحیح مارأیت إن قالت  . سمعت ھل  !   

   ستندم وإال العجوز السیدة أمر أترك : آدم

   أندم؟ لماذا ؟ ماذا : أمیر

 یحدث وقد مخیف األمر إن أقصد أنا آآآآآآه : آدم
 . علیھ تندم مخیف أمرٌ 

  قاطعھ أن إلى اإلثنان السكوت عم
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   لديّ  األمور بعض : قائالً   أمیر

 شبح یوجد فال ، تستسلم اآلن إنك تقل ال : آدم
  . العجوز السیدة

  

 شيء یوجد ال معلومة، لك أقول أن أرید : أمیر
 أنواع من نوع وھو القرین یوجد لكن شبح إسمھُ 
 مماتھ، إلى والدتھ منذ اإلنسان مع یعیش الجن

 قد یحزن قرینھ مقتول اإلنسان یموت عندما
 ویكون یتحرر اإلنسان ممات وبعد  لھ، ینتقم
   مات الذي باإلنسان أشبھ

 .  یاصدیقي الرعب ویكیبیدیا مثل انت : آدم

 أن أرید اللیل في ونلتقي أستودعك اآلن : أمیر
 .  ما أمرٍ  عن أبحث

. اللقاء إلى حسناً  : آدم
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 في فترة قبل قرأه كتابٍ   عن یبحثُ  أمیر ذھبَ 
 ، ترید بما  تحلم لكي طریقھ وجد الكتاب ھذا

 یمكنكم أقول وأنا!! الحلم فائدة ما ستقولون
 من والكثیر شخص أي مع طریقھ عن التواصل

 فعل رد فعل لكل أحذركم لكن ، األخرى األمور
 من مجموعة فھو  بالقلیل لیس ھذا فثمنُ 

 فترة بعد ستزول التي والتخیالت الكوابیس
.   قصیرة

   الكتاب وجد أن بعد

 

 یخرجان  الصالة موعد صباحا الثالثة الساعة
 بالحقیقة لكنھما الصالة بحجة وآدم أمیر

 أقول عندما وإني األخرى باألمور ینشغالن
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   العجوز بالسیدة التفكیر أعني أخرى أمورٌ 

 .  تنم أن قبل قلھا الجملة ھذه : أمیر

   قلتھا إذا سیحدث وماذا : آدم

 .  ستموت : أمیر

!!  ؟ ماذا : آدم

 أو تریده أنت بامر ستحلم أمزح أنا : أمیر
 .  بینكم باعدت الظروف لكن تحبھ شخص

!  ؟ شخص أي ماذا ، إنتظر : آدم

.   وسترى قلھا : أمیر

   الكلمات؟ ماھي إنتظر. حسنا : آدم

 نوفنا وغداس یسواد بعدان تماغس : « أمیر
   »غادس

 وداعاً  حسناً  : آدم 
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 نوفنا وغداس یسواد بعدان تماغس : «أمیر
».   غادس

.   العجوز السیدة

.   العجوز السیدة

..   الع السیدة

   قبل من ینم لم وكأنھ عمیق نوم في غط

  

   أمیر لسان على

؟ أنا أین . یؤلمني رأسي"  ال أنا، أرى بالكاد !
  المطعم یشبھ لكنھ المكان ھذا أعرف

 ... سأدخل 
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، واحد رجل فقط خالي، المكان ھذا إن   مالبس 
 في أمریكي محقق كأنھ، غریبة  قبعة . سوداء

   السبعینات

 ھكذا؟ إلي ینظر لماذا یاللغرابة

؟ ال أم أتحدث ھل    " شيء سأقول  

 أنا؟ وأین أنت؟ من أھالً  : أمیر

؟ ترد ال لماذا  ... !  

 ...  یبتسم إنھ

 .  أكثر تتدخل ال : الرجل

 ذلك یكون قد العجوز، السیدة یقصد إنھُ  علمتُ 
  المرة كلم الذي الرجل

!   ؟ لماذا : أمیر

 .  تحبھم أناس ستفقد : الرجل
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 ماھذا!؟ اآلن نزل الذي الصداع ھذا ما : أمیر
! الضوء؟

أ أموت أنا ... یالھي  و ؟ ماذا    

  /// المطبخ في نارا ھناك نار  صراخ///

   غریبة بنظرة ، !!! ماذا : أمیر

. إشتعل الزیت : أمیر والدة

 بھا التي المقالة وحمل المنزل أمیر جار دخل 
 النار اخماد بعد خارجا رماھا ثم الزیت

  . سالمتنا على هللا وحمدنا جاري  من وتشكرت

 لكن السبب؟ ھو یكون أن الممكن من ھل لكن
   جدید، لغز أنھ الرجل بھذا أفكر لم أنا

 شيء یجد لم لكن الكتب بعض یقرأ أمیر ذھب
 بھاتفھ، فلماً  یشاھد جلس اللیل منتصف أصبح

.   رعب فلم بالطبعإانھ
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 أنا!  الغریب؟ الشعور بھذا أشعرت القارئ ایھا
 لشرب إذھب قلیالً،  الكتاب أترك ، بھ شعرتُ 

 .  للقراءة عد ثم الماء

  

  

 أمیر سیلعبھا التي القادمة باللعبة سأخبرك اآلن 
 اللیل منتصف رجل ھیة اللعبة ،

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   اللیل منتصف رجل 9.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 في المنزل یقتحم جني عن أفالم شاھدت ھل
 اللیل؟؟ منتصف

 تدق  أن إلى یختبؤا أن الفلم أبطال وعلى 
 وجدتھم إذا ثانیة وثالثین وثالث الثالثة الساعة

 أمنیة لھم یجدھم لم إذا، مصیرھم الموت فھو
  . غیر ال واحدة

 اللعب على مجبراً  لست أنت صدیقي یا : أمیر
 لن فأنا أخبرني اللعب فب ترغب لم إذا معي

 لعبة أخطر اللعبة ھذه أان أخبرك وأنا أحزن
.   حیاتك في ستراھا

  سأحاول آآآآآآه : آدم

 .  حسناً  : أمیر

 !  الخطیرة اللعبة ماھذه أخبرني لكن : آدم

»   اللیل منتصف رجل لُعبة «تسمى : أمیر
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 تدق أن إلى منزلك تغادر ال أن ،یجب شروطھا
 اللیل منتصف بعد  دقیقة وثالثین وثالث الثالثة

.  ستموت وإال

.   أبداً  یمسكك ال أن علیك ویجب

 ألنھا إنطفاءھا وتمنع ُمشتعلة شمعة تمسك وأن
  إمساكك یستطیع ال ھو ، بك سیمسك إنطفت أذا

   یطفأھا إن فسیحاول

 ال المحدد الوقت إلى تشیر ساعة رأیت وإذا
  الغش، یحب فھو تخرج

 لتشغیلھا ثواني عشرة لدیك الشمعة إنطفأت إذا
 // الملح بواسطة دائرة فإصنع تستطع لم إن

 تخسر والن تفوز الن بالدائرة بقیت إذا لكن
  // یقتلك لم وھو تختبھ لم النك
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 السیدة قاتل معرفة تمني علیك فزت إذا
! ؟  المنزل في ھناك ھي العجوز،ولما

 وتكتب ورقة تحظر أن علیك اللعبة لتلعب
 ثم أبھامك على دمائك من قطرة تضع ثم أسمك
 عند خشبي باب خارج الورقة تضع ثم تبصم

 دقیقة وخمسون وتسعة عشر الحادیة الساعة
 إحدى الخشبي الباب تطرق ، اللیل منتصف قبل

 إذا شمعة إشعل عشر الثانیة عند مرة وعشرون
 ، بسرعة إشعلھا لكن اللعب، بدإت فإنك إنطفأت
 أبداً  القواعد التنسى

 أصبح لقد اللیل منتصف بعد اآلن نحن لكن : آدم
 أن علینا فبرآیر من عشر الثاني الیوم تأریخ
  . بطولھ الیوم ننتظر

  بغرابة!  ؟ متحمس أنت : أمیر

  . جنونك لنثبت بالطبع : آدم
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 أمرٌ  لدي لكن المجنون، ھو من سنرى : أمیر
  . الصباح في أنھیھ واحد

! ؟  ماھو : آدم

 السیدة تعمل كانت ماذا أعرف أن أرید : أمیر
 . العجوز

..   غني كان قتل الذي إبنھا إن سمعت : آدم

! ولماذا؟ كیف !! قُتلَ  : أمیر

 بظروف قُتل نعم االحمق، أیھا تقاطعني ال : آدم
.  غامضھ

 .  الشك عالمات أمیر على ظھرت

 بما لكن المال، إبنتھ وورثت قُتل عندما : آدم
 . علیھا الوصیة جدتھا أصبحت صغیرة إنھا
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 أثار علیھ یبدو أمیر لكن عمیق، نومٌ  اإلثنان نام
. كابوس إنھ ،نعم كابوس

م ىرنل  ا ه و  ... 

 ، بخوف شخص یُحدث ھو ھا أمیر مظلم مكان
  جیداً، أسمعھ ال لكن

 ... لنقترب

 !؟ مني ترید ماذا : أمیر

 بصوت غلیظ " اریدك انت "
 الطابق في إنھ الباب من مسرعاً  أمیر یھرب
 وأیضا بالحیوانات ممتلى االول ،الطابق الثاني

 ھذا الخلف في إلّي، ینظرون إنھم غریبة كائنات
  . مخلوقات األمام ومن المخلوق

 ، للخروج بطریقة أمیر فكر

  أمیر بذھن دارت ...النافذة
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 قدمھ من متألم وھو یركض راح النافذة من قفز
  . القفزة بسبب

 أحد یوجد ،ال مكان كل في إنھم ویرى یركض
   إختفوا البشر ،وكأن

   آدم أنھ ھناك، شخص یرى إنھ

  . آدم یا ساعدني : أمیر

 .  خلفي فھم أستطیع ال : آدم

  أن إلى مسرعاً  ھرب ثم اسف، أنا : أمیر
 وقرون إنسان وجھ یمتلك الذي الكائن أمسكھ

 .  فاشلة عسكریة تجربة وكأنھ ثور

 ال لكي آلدم یقل لم لكن بخوف أمیر إستیقظ
.   یخیفھ

 وكأنھم  الكابوس نفس رأى آدم إن الواقع في
  . بالقول احدھم یجرأ لم لكن الحلم نفس في كانا
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 الذي المحل صاحب نفس إلى ذھب الصباح في 
   لویس وإسمھ العجوز السیدة اقرباء أحد یكون

 .  أھالً  : أمیر

.  وسھالً  أھالً  : لویس

 المتعلقة االسئلة بعض اسألك أن أرید أمیر
 .  سمحت لو العجوز بالسیدة

! ماذا؟ أم القاتل تجد أن ترید ھل لماذا؟ : لویس

 السیدتان  قُتلت فقط أم المنزل ُسرق ھل : أمیر
! ؟

.   قتل جریمة فقط یُسرق لم ال، : لویس

   ؟ إذاً  المال ذلك ذھب أین : أمیر

  كما أقرباءھم أحد فأنا أنا ورثتھ لقد : لویس

.   تعرف
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 من السیدة قَتل أنھ یعقل ھل بغرابة، ینظر أمیر
 ھذا یعقل ھل أغنیاء إنھم آدم قال لقد المال أجل

!  ؟

   أمیر افكار مقاطعا لویس

 مسافراً  ُكنت ألني ، القاتل بأني تشك ال: لویس
 أنا ،وأیضا الجریمة حدثت عندما أخر بلدٌ  إلى

 یمكنني فال بھا متعلقاً  وكنت الطفلة أحب كنت
. بشریاً  لیس القاتل أظن وبینك بیني لكن قتلھا،

! ؟  تقصد ماذا : أمیر

 . السحر مستخدمي من كانت الجدة : لویس

 ...   لم إذا : أمیر

  أمیر مقاطعا لویس

 . المحقق  أیھا المزید أقول لن یكفي : لویس
 خفیفة بضحكة
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 خالي الیوم ھذا أمیر بیت اللیل منتصف جاء
 في أقرباءھم بیت لزیارة ذاھبون عائلتھ ألن

 الطریق بسبب أمیر تعذر لقد األخرى المدینة
 كان أقرباءھم فبیت الریف یحب ال وإنھ الطویل

 ،  ریفي بیت

 لیس أمیر ،منزل آدم مع المنزل في أمیر بقي
 لإلختباء كثیرة أماكن بھ یوجد لكن بالكبیر
 بابھ كان الذي آدم بیت عكس خشبي وباب

   معدني

 ألمیر، المنتظرة اللیلة إنھا

 شروط من إنھ أخبركم أن نسیت األنوار أغلقوا 
 . األنوار إطفاء اللعبة

 دقو الباب خارج ووقفوا األوراق بعمل قامو 
 الشموع أشعلوا، مرة وعشرین إحدى الباب
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 دخلوا شيء الیوجد لكن تنطفئ حتى بإنتظارھا
 على الیأس نظرة، تطفئ لم والشموع المنزل

   آدم وجھ  على الفرح ونظرة أمیر وجھ

  ....  أخبرك ألم : آدم

 إنطفأت، الشموع ألن إنھاءھا یستطیع لم
 الشموع، إشعل "،صرخ أدم إعتلى الخوف

  . بسرعة آدم أشعلھا " الشموع إشعل

   للطوارئ الملح نحظر بنا ھیا : آدم

  .الجبان أیھا حسناً  : أمیر

 في یتحركون اآلن وھم الملح أحظروا
  أمسكھم وإال واحد بمكان یقفوا أال المنزل،علیھم

. 

 !  بالبرد؟ تشعر ھل : أمیر
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 بارد المنزل لكن الصیف منتصف في نحن : آدم
   .كالثلج

 إطفاء یحاول ھو لنتحرك قریب إنھ :آمیر
  .الشموع

   حسناً  : شدید ،بخوف آدم

 !  یصرخ أحدٌ  ھناك : آدم

  . شيء یوجد ال : أمیر

 یصرخ  ما احدٌ  ھناك إن من متأكد أنا : أدم
  .بإسمي

  .أمك صوت أنھ فمك إغلق : أمیر

  .الخارج من یأتي الصوت : آدم

  .النافذة من نرى بنا ھیا : أمیر

 حسناً  : آدم
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 إنھا تفعل ماذا لكن آدم أم إنھا الخارج من نظر
 !!؟ اللیل منتصف بعد الواحدة

 ؟؟ أمي یا تریدین ماذا : آدم

 ھیا مطفأة فاالضواء علیك، قلقة أنا : آدم أم
  .المنزل من أخرج

  حسناً   : آدم

 . الجني إنھا أمك لیست إنھا إنتظر : أمیر

  امي فھي امیر اللفاظك انتبھ : ادم

  .لك سأثبت إنتظر یغش، ھو صدقني : أمیر

 . حسناً  : ادم

 یوم متى لي تقولي أن یمكنك ھل خالتي : أمیر
  .!آدم میالد

 .  تجیب ال آدم أم
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 یوجد ال أخرى مرةً  نظر لك أقل ألم أنظر: أمیر
  .أحد

   أمي؟ ،أین حدث الذي ھذا ما: بخوف آدم

 أحظر أن أرید یغش،اآلن إنھ لك أقل ألم : أمیر
 . والوالعات الملح من المزید

 !؟ نفترق أن تقصد ھل : آدم

 وأنا. الوالعات وأحظر أنت نعم،إذھب : أمیر
   .ھنا وسنلتقي الملح سأحظر

 عالیة الملح علبة للكن الملح لیحظر أمیر ذھب
 الملح لیحظر وصعد الرف على الشمعة وضع

   الرف فوق من

 ،إنطفأت الشمعة یترك أن الیجب إنھ نسي
 یقول مخیف صوت یسمع فبدأ الشمعة
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 نحو جرى ببطئ "... ثالثة . إثنین . واحد " 
 ورمى خدعھ ألنھ إمساك یستطع لم لكن الشمعة
 . بعیداً  الشمعة

 یشعر وھو الملح من دائرة برسم ،بدأ نعم الملح
   سینفجر رأسھ بأن

 الصداع الوسط،ذھب في جلس الدائرة أكمل
   .العد أعاد كأنھ لكن العد، یسمع مازال لكن

  . أدم أمیر ببال خطر

 لصدیقھ مسرعاً  وذھب الشمعة أشعل أسرع
 الجھة من یاتي بادم وإذا األول الباب عبر

  ویقول األخرى

 !؟  مسرع أنت لماذا تفعل؟ ماذا :  آدم

   .آدم یخیف ال لكي شي یقل لم أمیر

   .نحوك فركضت خائفاً  كنت : أمیر
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 .  لك تحدي لدي الجبان أیھا حسناً  : آدم

 !  ؟ ماھو : أمیر

 وبعد یحدث، ماذا ونرى الشمعة تطفئ أن : آدم
   الشمعة إشعل ثانیة عشر خمسة عبور

   .الشعور ھذا أجرب لن ال، : صارخا أمیر

 !؟  الجبان أیھا بك ما : آدم

 !؟  الشموع أحضرت ھل : أمیر

 !؟  شموع أي : آدم

   عنھا اخبرتك التي : امیر

  . شيء أجد لم صحیح، : آدم

 . حسناً  : أمیر

 !؟  أمنیة من نطلب ماذا فزنا إذا : آدم
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  .الجني من یرید ما لھ قال ألنھ بإستغراب أمیر

 إلحضار لنذھب الشك، یتصاعد بدأ : أمیر
   .الشموع

 !؟  بھ نفعل ماذا آآآآآآه : آدم

 .الحقاً  نحتاجھ قد : أمیر

 وأمیر بالخلف آدم یمشیان وھما اإلثنان ذھبا
   باألمام

 بطلین سنكون ھنا من نخرج عندما : أمیر
  اللغز إلكتشاف

  .آدم یجد لم لكن أحد، یرد لم أن بعد أمیر إلتفت

 بھا یضعون الذي المكان إلى مسرعاً  ذھب
  .الشموع
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 بھا قطع سكین ماسكاً  االرض على مستلقي آدم
   .رقبتھ

   .آدم بجانب بالدماء ملطخ الُمطفئ الشمع وكان

  ویقول یصرخ وجلس بجانبھ الشمعة ترك أمیر
 حدث لما معي یلعب أجعلھ لم لو السبب أنا: 

  ...أسف أنا ھذا،

  !ساعدني إلھي یا

 عن لیشغلني معي ویتكلم معي یمشي الجني كان
   صدیقي

 ببطئ.. ثالثة إثنان واحد أسمعھ أنا الصوت

 بسبب تشتعل ال إنھا آدم بدماء إنطفأت الشمعة
   .الدم
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 فیھا وجلس الملح بواسطة الدائرة رسم... الملح
 في ، صدیقھ جثة بجانب الغرفة ظالم في ھناك
   بإتجاھي ینظر شي ھناك الغرفة ركن

 من أخرج ولن عرفتك أنا ترید؟ ماذا : أمیر
 .الدائرة

 .  أمنیتك على تحصل أن ترید أال : الجني

  . وألمنیتك لك تباً  : أمیر

  العجوز السیدة قاتل تعرف أن ترید أال : الجني
 !؟

 ؟؟ عرفت كیف : أمیر

 جداً  یحبك كان صدیقك، أفكار قرأت: الجني
  .شيء عنك أخفى لكنھ

 !؟  ھو ما : أمیر
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 .  الثمن : الجني

   !!الحلم ثمن تقصد: أمیر

 .  نعم : الجني

 ! ؟ دفعھ الذي الثمن ماھو : أمیر

  . والمطاردة الكوابیس: الجني

 ما لكن الكوابیس، تأتیني أیضاً  أنا: أمیر
 ! ؟ ذلك المطاردة موضوع

 ؛ یخبرك لم لكنھ الجن طارده صدیقك :الجني
 ینم لم فھو مثلھ، لك یحدث أن یرید ال ألنھ

 !! ؟؟ ستخسر تخرج أن ترید أال واآلن ، بسببھم

 وإثنان الثالثة إنھا ھاتفھ ساعة إلى أمیر نظر
 دقیقة وثالثین
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 بمالبسھ نظفھا التي الشمعة لیشعل فرصة لدیھ
  .الدائرة من خرج ثم

 ! أحمق أنت : الجني

 .فزت أنا : أمیر

 .  ثمن ھناك تنسى ال لكن تمنى، : الجني

 آدم؟ معالجة أیمكنك : أمیر

  . ال : الجني

  العجوز السیدة قاتل من أعرف أن أرید إذاً  : آدم
 !؟

 اآلن المنزل في العجوز السیدة قاتل : الجني
 .ینتظرك وھو

 ؟؟ اآلن : أمیر

  .ثمن شيء لكل تنسى وال نعم، : الجني
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 الخارج نحو مسرعا أمیر ذھب ثم الجني إختفى
 مرتعب أمیر. العجوز السیدة منزل إلى لیذھب

،    المنزل ذلك فوق أشخاص ھناك أرى ماذا 

 أیضاً  المنزل وذلك ظل إنھ

 شخص خلفھ یستطع لم لكن یعود، أن أمیر أراد
  .ما شيء أو

 ھذه في المھجور المنزل نحو مسرعاً  ذھب
 إنھ عجوز رجل قبل من اإلبالغ تم األوقات

 منزل إلى یدخل بالدماء ملطخاً  شاباً  راى
  .مھجور

 المرة تلك في الباب من الدخول أمیر یستطع لم
  .مفتوح ھو اآلن لكن مقفالً، كان ألنھ
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 یموت إما فھو بموتھ مھتم غیر وھو أمیر دخل
 قتل جني أن یقول عندما سیصدقھ فمن یسجن أو

  ! صدیقھ

 داخلھ في المخیف، المنزل داخل ینظر أمیر
 .  المطعم في الرجل نفس إنھ رجل

   تستسلم؟ ألم : الرجل

   أنت؟ من :أمیر

 وحفیدتھا العجوز اإلمرأة قتلت الذي أنا : الرجل
 .....  وأنا حلمك في ظھرت الذي وأنا

   الرجل مقاطع أمیر

 في كلمتھ عندما المحل صاحب نفسھ أنت : أمیر
 یكن لم األخیرة المرة لكن أنت، كان األمر بادئ
 ألحد یمكن ال تفاصیل لي قال إنھ والدلیل أنت،
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 األولى للمرة أتیتھ إني ظن أیضاً  وھو یعلمھا أم
. 

 .  ذكي ولد أنت : الرجل

 ! ؟ لماذا أعرف أن أرید : أمیر

   .ھذا كل بعد تفھم لم إنك لي تقل ال : الرجل

 ! ؟ ماذا أفھم : أمیر

  . أعمالھا ثمن دفعت العجوز إن : الرجل

 !؟  أعمال أيُ : أمیر

 أن طلبت لكنھا ساحرة اإلمرأة ھذه إن : الرجل
   .بثمن لكن أخرى وأمور وزوجتھ إبنھا أقتل

 ! الثمن؟ ماھو و : أمیر

  . تفعل لم لكنھا عائلة نسل قطع : الرجل

 !  وحفیدتھا ھي تقتلھا أن الثمن فكان : أمیر
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  .نعم : الرجل

 من ھو المحل صاحب عن ماذا لكن : أمیر
   !اقربائھم

 أجل من كذب أقربائھم، من لیس إنھ : الرجل
   .النقود

   الشرطة صوت أمیر وسمع الرجل إختفى

   .النفسي الطب لمستشفى أمیر أخذو

  .وأسمعھم بھم أحلم أزآل ال : أمیر

   ؟ ھم من : الطبیب

 .والعجوز والرجل آدم : أمیر

 

 

 



77 

 

 : الخاتمة..

.. ال أو صدقت

.. أحالمك في ویداھمك ویغش یكرھك

 محدد یوم في ستموت

.. الزمن ، الطریقة تقبل یتغیر لن

 ستراھا ستحدث غریبة أمور ، تخف ال

.. یصدقھا أّال  اإلنسان طبیعة لكن

: نصیحتي

 تستحق أشیاء فھناك تضعھ الذي للثمن انتبھ
.... ثمنھا
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  ...أمیر أو آدم أصف ال ناإ

 وصفتھم من أنت ألّنك
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 ...النھایة
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 .. فھرست

  الباراسایكولوجي......         االول الجزء

  وحفیدتھا العجوز......        الثاني الجزء

  حلم إنھ......        الثالث الجزء

  كاتب مالحظات.......        الرابع الجزء

  ھنا؟ أنت ھل.....      الخامس الجزء

  أستسلم لن.......      سادس الجزء

  الكتاب........     السابع الجزء

  الحلم.......      الثامن الجزء

  الیل منصف رجل........     التاسع الجزء

  الحقیقة........      العاشر الجزء
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  ساعدوني الذین ألصدقائي شكرأ

  األمور من غیره أو بتشجیع
 

 

ا . ع . ب )  )   

 

 سالم كاظم:  للمولف

 اسمائھم بذكر لي یسمحو لم من اشكر 

 یعجبھم لم للذین لیس كتبتھا أنا

  .سیعجبھم للذین بل 
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  مراسلتي تنسى ال 

 

  
 

  

 

  

  

 Instagram :-kzm.2003  

Facebook :-kadhim  Al_amear 
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