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املحطة يف حادٌث

«تختخ» حضور يَنتظُرون و«لوزة» و«عاطف» و«نوسة» «محب» األربعة األصدقاء كان
طول أخذت ولهذا الخامس؛ صديقهم بحضور فرًحا أشدَّهم «لوزة» وكانت اليوم، ذلك يف

بذلك! سعيدة أنا كم اليوم، «تختخ» يَحُرض سوف «عاطف»: لشقيقها تقول اليوم
تقولني التي العاِرشة املرة هي هذه فيها: فصاح الصغرية، بأخته «عاطف» وضاق

آخر؟! يشءٍ يف التفكري تَستطيعني أال الكالم، هذا فيها
وهكذا والجْري، اللعب سوى نفعله يشء أيَّ نجد ال بدونه فنحن أستطيع، ال لوزة:
مغامرًة نجد سوف «تختخ» يَِصل عندما ولكن الخمسة»، «املغامرون الجميل اسمنا فقْدنا

الخمسة». «املغامرون اسم لنا يعود وهكذا نحلُّه، لغًزا أو بها، نقوم
«نوسة»: فقالت ُمجتمعني كانوا حيث «عاطف» منزل ملغاَدرة األربعة األصدقاءُ واستعدَّ
يُحبُّه الذي التنكُّر، عىل يُساعده أسود، صغري ذقٌن إنها به، تَليق هدية «تختخ» ل أعددت لقد

ويُجيده.
اسمه عليها كتبت وقد للجيب، ُمفكرٌة إنها هدية، له أعددُت أيًضا وأنا «لوزة»: وقالت

توفيق». خليل «توفيق الكامل
القطار، وصول عند فوصلوا يَسُكنون حيث «املعادي» محطة إىل سريَهم األصدقاء وبدأ
لم ولكنهم لهم، يشري «تختخ» يُشاهدون لعلَّهم القطار، نوافذ إىل لهفٍة يف ينظرون ووقفوا

القطار. يف ليس «تختخ» إن حدث؟! ماذا حزن: يف «لوزة» فقالت يَروه،
ليُفاجئنا. دائًما يفعل أن يحبُّ كما ُمتنكًِّرا يكون قد قال: ثمَّ لحظًة فكر «محب» ولكن
ال إنه يرى: َمن كلَّ يصف و«محب» جميًعا، املسافرين إىل يَنُظُرون األصدقاء وأخذ
ألمي. صديقة فهي السيدة هذه وال الفتاة، هذه وال الطويل، الرجل هذا يكون أن يُمكن



الخفي البيت لغز

الضخم الولد إنه «تختخ» ذا هو ها … «عاطف» … «محب» «لوزة»: رصخت وفجأة
األخرية. العربة من يَنزل الذي الجسم

يتنكَّر لم ولكن هو، إنه نعم، مًعا: وصاحوا «لوزة» أشارت حيث إىل الجميع ونظر
جيدة. بطريقٍة

معه، نتكلَّم أن دون بنا يمر ونرتكه نعرفه، لم بأننا نتظاهر تعالوا «نوسة»: وقالت
املحطة. خارج نفاجئه ثم خدعنا، قد تنكُّره أن فيظن

بأنهم تظاهروا حقيبته، يَحمل وهو الجسم الضخم الولد بهم مرَّ فلما الجميع، ووافق
ألنها ومصافحته؛ خلفه، الجري من نفسها تمنع حتى تُجاهد «لوزة» وكانت يعرفونه، ال

ا. جدٍّ تحبه كانت
تماًما. «فرقع» الشاويش يُقلِّد إنه «نوسة»: وهمست

وأنزل توقف خطواٍت وبعد الجسم، الضخم الولد خلف األربعة األصدقاء وسار
خلفي؟ تسريون وملاذا مني؟ تُريدون ماذا وصاح: إليهم التفت ثم حقيبته،

عنه، عرفوه عما مختلفة بطريقٍة يتحدَّث «تختخ» بأن فوجئوا فقد الجميع، وصمت
أمامي! من فرقعوا فرقعوا، الجسم: الضخم الولد فصاح

«نوسة»: قالت حني يف الضحك، من أنفسهم يَمنعون واألصدقاء سريه، استأنف ثم
وجوهنا. يف صاح عندما خفُت إنني حتى بمهارة، دوره يُمثِّل إنه

حقيبته. حمل يف ونساعده عرفناه، أننا نُخربه تعالوا هذا، يكفي «عاطف»: قال
انتظرنا! «تختخ» … «تختخ» «محب»: صاح

تماًما! دوَرَك أتقنَت لقد قائلة: بيده وأمسكت إليه، «لوزة» وأرسعت
وجوههم: يف وصاح إليهم التفت الجسم الضخم الولد أنَّ جميًعا، لهم مفاجأة وكانت
املنطقة، هذه شاويش هو عمي إن «تختخ»، باسم تُنادونني وملاذا تقولونه؟ الذي هذا ما

فعلتم. بما أخربه فسوف عني، تبتعدوا لم وإذا
إنها هديًة، لك أحرضت لقد انظر تمثيًال، كفاَك «تختخ»، تبتسم: وهي «لوزة» قالت

بنفيس. صنعتها ُمفكرٌة
صياحه عاود ثم املفكرة، فانتزع يده الجسم الضخم الفتى مدَّ جميًعا، ولدهشتهم
أرضبكم؟ أن تحبون هل يُضايقني، من وأرضب الهزار، أحب ال إنني أنذرتكم، لقد قائًال:
«زنجر» عن نبحث تعال اآلن، حتى تمثيًال كفى «تختخ»، منه: يقرتب وهو «محب» قال

املحطة. من األخرى الناحية يف والدتك مع إنه
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املحطة يف حادٌث

من خارًجا وسار حقيبته، حمل ثم جانبًا، «محب» أزاح الجسم الضخم الفتى ولكن
مخالف. اتجاٍه يف ولكن «تختخ»، منزل اتجاه يف يَِرس لم ولدهشتهم، املحطة،

تسلَّل وقد الدهشة، غاية يف وهم الجسم، الضخم الولد خلف األربعة األصدقاء سار
باب يطرق الجسم الضخم الولد وجُدوا أن املفاجآت أكرب وكانت نفوسهم، إىل الشك بعض

مهدًدا. وجوههم يف يده هزَّ أن بعد يدخل، ثم «فرقع» الشاويش منزل
أنه متأكٌد إنني «عاطف»: وقال والدهشة، الذهول غاية يف وهم األربعة األصدقاء وقف

أيًضا! «فرقع» الشاويش منزل يف «تختخ» يفعل ماذا ولكن «تختخ»،
وفجأًة يتحدثون، طريقهم يف ومضوا فاستداروا، الوقوف، يف فائدة األصدقاء يجد ولم
«تختخ» أم كانت «زنجر» ومع مرسوًرا، ينبح وهو مرسًعا إليهم يتجه «زنجر» الكلب وجدوا
«توفيق» النتظار ذاهبٌة إنني الفور، عىل «زنجر» عَرَفكم لقد وقالت: لهم، ابتسمت التي

أيًضا؟ النتظاره ذاهبون أنتم فهل املحطة، عىل
«فرقع»! الشاويش منزل إىل ذهب وقد متنكِّر، إنه فعًال، قابلناه لقد «محب»: ردَّ

تليفونيٍّا بي اتَّصل لقد معقول! غري «فرقع»؟ الشاويش منزل دهشة: يف السيدة قالت
التايل. القطار يف ويأتي ساعة ربع ر سيتأخَّ إنه وقال القاهرة، من

املحطة. إىل السيدة تبعوا ثم دهشة، يف بعٍض إىل بعضهم األصدقاء ونظر
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يصل ختتخ

صاحت وفجأة نوافذه، إىل فنظروا القطار، وصل بلحظاٍت، املحطة إىل وصولهم بعد
هو! إنه … هو إنه … ُمتنكِّر غري … «تختخ» ذا هو ها «لوزة»:

صدره، إىل «زنجر» وقفز برقبته، تتعلَّق «لوزة» فأرسعت الرصيف، إىل «تختخ» ونزل
بوصول ا جدٍّ سعيدة كانت التي األم فقالت واألصدقاء، والدته عىل يُسلِّم «تختخ» وأرسع

ُمتنكًِّرا. وكنَت ساعة، ربع منذ رأوك أنهم أصدقاؤك يل قال لقد ابنها:
اآلن. إالَّ أَِصل لم ترون كما إنني مدهش، «تختخ»: قال

استمع الذي «تختخ» عىل حدث ما يقص «محب» فأخذ املحطة من الجميع وخرج
الشاويش. مع اليوم من جديدة مشكلة سنبدأ أننا ويبدو غريب، يشءٌ قال: ثم إليه

هديتها «لوزة» وتذكَّرت الشاويش، مع مشاكل يف يقع أال ابنها تَنصح األم وأخذت
هدية، لك أعددت لقد «تختخ»، ُمضطِرب: صوٍت يف فقالت الجسم الضخم الولد أخذها التي

مني. أخذها الجسم الضخم الولد ولكن اسمك، عليها جميلة مفكِّرة كانت
منه. أُحرضها وسوف تنزعجي، ال ضاحًكا: «تختخ» فقال

عىل األصدقاء مع اتَّفق أن بعد ووالدته، هو فدخل «تختخ»، منزل إىل الجميع وصل
يجتمعوا. أن األصدقاء اعتاد حيث «عاطف»، منزل حديقة يف قليل بعد يقابلهم أن

فقالت املحطة، يف حدث فيما يتناقشون وأخذوا الحديقة، إىل األربعة األصدقاء ذهب
إذا فعًال؟ «فرقع» الشاويش أخي ابن الجسم الضخم الولد هذا أن تَعتقُدون هل «نوسة»:

الشاويش! وبني بينَنا ستقع حقيقية متاعب فإن صحيًحا، ذلك كان
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عليها مكتوٌب الولد أخذها التي فاملفكِّرة فوًرا، الشاويش يَعرفنا سوف «لوزة»: وقالت
الليل منتصف اللصوص… … «األدلة منها جميل بخطٍّ كتبتها كلمات وفيها «تختخ»، اسم
«الكوخ لغز حللنا كما قبله، سنحله جديًدا لغًزا نَعرف أننا الشاويش سيظنُّ وهكذا «…

املحرتق».
املشاكل، يحب ال إنه أبي، تعرفون وأنتم أهلنا، إىل يَشُكَونا أن املشكلة «عاطف»: قال

قصد. عن الشاويش قريب ضايقنا أننا وسيعتقد
لوالدتنا. حدث ما فنرشح نذهب أن األفضل من «لوزة»: قالت

ولكن لوالدتهما، حدث ما يرشحان وأخذا املنزل، إىل و«لوزة» «عاطف» أرسع وفعًال
الحديقة، إىل عائَدين يجريان فأرسعا «فرقع» الشاويش وصل الحديث، من يَنتهيا أن قبل

غرفتهما. إىل أرسعا ثم حدث، بما و«نوسة» «محب» فأخربا
سيادة يا خدمتك يف إنني قائلة: احرتاٍم يف السيدة استقبلتْه فقد «فرقع» الشاويش أما

الشاويش.
وقال و«لوزة» «عاطف» استدعاء يف أرسل ثم الحديث، إىل األب انضمَّ قليٍل وبعد
الشاويش منِّي طَلب وقد الشاويش، عمه عند اإلجازة ليقَيض «جالل» حرض لقد لهما:
«محب» مع بها تقومون التي املغامرات يف إرشاكه أو «جالل» ل التعرض من أمنعكما أن
تَفهمان هل … الطلب نفس منه وطلب «محب»، والد إىل الشاويش ذهب وقد و«نوسة»،

أريد؟ ما
… ال … وسوف طبًعا، «عاطف»: قال

فهذا واأللغاز، األرسار أعمال يف دخل لكم ليس أعذار، أي أريد ال مقاطًعا، األب قال
واضح؟ هذا هل مغامرة! أيِّ يف «جالل» تُرشكوا وال الرشطة، رجال عمل من

ا. جدٍّ واضح نعم واحد: صوٍت يف و«لوزة» «عاطف» ردَّ
ولكن الحديث، نفس دار حيث «تختخ»، والد منزل إىل واتجه املنزل، الشاويش وغادر
مفتش «سامي» األستاذ أن تعرف أنت له: وقال الشاويش، ألوامر يَستسِلم لم «تختخ»
وسؤاله! تليفونيٍّا اآلن به االتصال استطاعتك ويف ا، جدٍّ الخمسة املغامرين يف يثق املباحث
رجٌل فهو «سامي» األستاذ إلزعاج داعَي ال قائًال: الشاويش وقف املوقف، هذا وأمام
ومغامراتك. اكتشافاتك يف «جالل» أخي ابن إرشاك من أحذرك فقط جئت وقد ا، جدٍّ مشغول

بيشء. «تختخ» من وعٍد أيِّ عىل يحصل أن دون الشاويش وانرصف
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العمل بداية

بنباٍح ضيوفه «زنجر» واستقبل «تختخ»، عند الخمسة املغامرون اجتمع التايل اليوم ويف
أخرى. مرًة اجتمعنا قد أوالء نحن ها لهم: يقول وكأنه سعيد،

استطاع لقد «محب»: قال الحزن، عليهم يبدو كان الخمسة املغامرين من أربعة ولكن
لغًزا لنا لتجد «تختخ» يا انتظارك يف كنا لقد يبدأ، أن قبل نشاطنا يُوقف أن الشاويش

العمل. من ممنوعني أصبحنا لقد ولكن أدلته، لنكتشف غامًضا،
«جالل»! الولد هذا بسبب ذلك كل «نوسة»: وقالت

عن وسنفتش غامًضا، لغًزا لكم أجد سوف يشء، يُهمكم ال وقال: «تختخ» ضحك
«فرقع»، يعرف أن قبل الحل وأكتشف الرئييس، بالدور أنا أقوم وسوف واملتهمني، األدلة

أفعل. بما دائًما وسأُخربكم
بذلك. وعدنا فقد نشرتك، لن نحن ولكن محب:

إىل يحتاج غامًضا لغًزا هناك بأن وسنتظاهر «فرقع»، عىل بالضحك سنتسىل تختخ:
يضايقه وسوف الشاويش، عمه بإبالغ يرسع سوف وبالطبع بذلك، «جالل» وسنخرب حل،

ا. جدٍّ هذا
ممتعة. إجازًة نقيض أن نَستطيع وبهذا ممتازة، فكرٌة «محب»: صاح

إىل يُشبهني الذي الشخص أرى أن أريد فإنَّني الولد، هذا عن نبحث تعالوا تختخ:
يخدعكم. أن درجة

الطريق، يف «جالل» قابلهم حظهم ولحسن الشاويش، منزل اتجاه يف الجميع وانطلق
إصالح. إىل تحتاج كانت التي عمه دراجة يسحب وهو

«جالل»! ذا هو ها «لوزة»: وصاحت
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شخٌص إنه … أنا هو املخلوق هذا أن تصورتم كيف وقال: ضيٍق يف «تختخ» إليه فنظر
… الشكل بهذا أكون أن ُمستحيٌل … والعبط الغباء عليه يبدو

أنك فقط ظننا لقد هكذا، تَغضب ال «تختخ»: ذراع عىل يَدها تَضع وهي «لوزة» قالت
السبب. هو وهذا متنكر،

الخطأ عن يشء كل عرفت لقد … بكم أهًال وقال: عندهم وصل عندما «جالل» وتوقف
شئونه، يف لون تتدخَّ أنكم عمي أخربني وقد تقصدون، ال بالطبع كنتُم لقد فيه، وقعتم الذي

الخمسة». «املغامرون أنفسكم ون تُسمُّ وأنكم
عمك. مع سعيدة إجازة لك نتمنَّى حاٍل كل عىل «محب»: قال

معكم أشرتك أال أَمَرني وقد األوامر، كثري إنه … عمي يقول: وهو كتفه «جالل» وهزَّ
أُثبت حتى معكم، لالشرتاك استعداٍد عىل فإنني جيًدا لغًزا وجدتم إذا … ولكن عمل، أي يف

ر. يتصوَّ كما غبيٍّا لسُت أنني لعمي
األسماء نحب نحن املناسبة وبهذه «جالل»، يا سهلة مسألٌة هذه «تختخ»: قال
نعثر رسٍّ بأول نُخربك أن «جلجل» يا نعدك ونحن «جلجل»، نُسميك سوف لهذا البسيطة؛
وتثبت وحدك، اللغز تحلُّ نرتُكك فسوف واألرسار، األلغاز حل من منعنا قد عمك وألن عليه،

ذكاءك. ك لعمِّ
هذا إن «تختخ»، يا ا، حقٍّ هذا تقصد هل فصاح: اللطيف الحديث بهذا «جلجل» وفرح

منك. عظيم كرٌم
األدلة، كل لك وسيجمعون أيًضا، أصدقائي يُساعدك وسوف … أقصد طبًعا تختخ:

بذلك؟ تعُدنا هل منا، يَغضب ال حتى معك، اشرتكنا بأننا عمك تخرب أال املهم
مطلًقا! يشءٍ بأي أخربه لن أنني وتأكَّد أعدكم، إنني طبًعا، جلجل:
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«ختتخ» أرسار

الذي الرس معرفة يف رغبًة يزداد يوم كل وكان الخمسة، للُمغامرين صديًقا «جلجل» أصبح
الذي اللغز عن بيشءٍ تُخربوني أن دون أيام بضعة مضت لقد قال: يوم وذات سيَكتشُفه،

عني. شيئًا تُخُفون أنكم أحس بدأت لقد سأحلُّه،
لك قلنا إذا نخىش ولكنَّنا خطري، رسٌّ هناك الحقيقة يف قال: ثم قليًال «تختخ» وتردد

أبًدا. فمك تُغلق أن تستطيع ال أنك الواضح فمن به، عمك وتُخرب تُرسع أن
وأعدك بالرس، تخربني أن أرجوك «تختخ» وقال: «جلجل» وجه عىل اإلثارة وظهرت

اإلطالق. عىل يشءٍ بأي ي عمِّ أُخرب أال — قبًال وعدُت كما —
قال ثم اآلن، حتى ظهر قد لغٍز أو رسٍّ أيُّ هناك يكن فلم برسعة، يُفكر «تختخ» وأخذ

اآلن. أخربك أن أستطيع ال أنني … الحقيقة تردٍد: يف
حل يف فوًرا أشرتك أن أريد إنني يل، قل «تختخ» يا أرجوك لهفة: يف «جلجل» صاح

اللغز.
املفكرة يل ترد أن أرجو «جلجل» يا املناسبة بهذه قائلة: الحديث يف «لوزة» لت وتدخَّ

«تختخ». ل أعددتها فقد لك، ليست إنها أمس، مني أخذتها التي
أود كنت لقد وقال: باملفكرة لها يده يمدُّ وهو «جلجل»، وجه عىل األسف وظهر

شاعر. فإنني شعًرا، فيها ألكتب بها االحتفاظ
تعرفون أال فقال: الشعر معنى عن وسألوه الخمسة األصدقاء وجه عىل ب التعجُّ وظهر
وفؤادي. حبي لك … بالدي … بالدي … بالدي نشيد: مثل املوزون، الكالم ذلك إنه الشعر،

تأليفي. من شعر قطعة اآلن عليكم وسأُلقي
قادم. عمك إن احرتس «محب»: صاح شعره إلقاء يف «جلجل» يبدأ أن قبل ولكن



الخفي البيت لغز

أرسع هيا هؤالء، مع هنا، تقف ملاذا «جلجل»: ب فصاح «فرقع» الشاويش ظهر وهنا
إلصالحها. بالدراجة

مكانه. من يتحرَّك لم ولكنه ذاهب، أنا حارض… «جلجل»: وصاح
ليس أنه يَعلُمون كانوا فقد ضحكهم؛ يكتمون واألصدقاء رأسه، يحك «تختخ» وأخذ
«جلجل». يا قليًال تَنتِظر أن األفضل من يتحدَّث: «تختخ» وعاد اآلن، حتى أرسار هناك

لك أهدتْها التي املفكرة مثل مفكِّرة معي أُحرض وسوف سأنتظر، بأَس ال جلجل:
جيدة؟ فكرة هذه أليست األدلة، فيها ألكتب «لوزة»

فيها. تكتب ماذا لك ألقول املفكِّرة هات فعًال، ُممتازة فكرٌة إنها تختخ:
اسمها قصيدة كتبت لقد أشعاري! من شيئًا تسَمُعوا أن يف رأيكم ما واآلن جلجل:

… فيها أقول العجوز الحصان
القادمة. املرة يف العجوز، الحصان أيها اآلن ليس وقال: ساعته يف نظر «تختخ» ولكن
«عاطف»، حديقة إىل وأرسعوا «زنجر»، وخلَفهم وعادوا «جلجل» األصدقاء وودَّع

«جلجل». ل سيقولونه الذي اللغز يف يُفكِّرون وأخذوا
«محب» فاقرتح «جلجل»، عىل بها ليضحكوا مختلفة أرساًرا يَقرتحون األصدقاء أخذ
تظهر أضواءً «لوزة» واقرتَحت املرسوقة، األشياء عن «نوسة» وتحدثت االختطاف، فكرة
ونصنع مًعا، ها نضمَّ أن األفضل ومن ممتازة، أفكار جميًعا إنها «تختخ»: فقال الليل، يف
… األدلة … امُلعتادة العناوين له وسأكتب املفكِّرة، يحرض«جلجل» سوف ضخًما لغًزا منها
أُخفي وسوف عليها، ليَعثر األدلة بعض له نرتك وسوف … التحقيق خطوات … املتهمون

أنفاسكم. وتُمسكوا أيًضا أنتم تدهشوا حتى عنكم كلها القصة
صعبة. مسألٌة إنها «تختخ»؟! يا أنفاسنا نُمسك كيف لوزة:

أننا يعني هذا إنَّ الطفلة، أيتها بأيدينا أنفاسنا نُمسك لن إننا بغيظ: «عاطف» قال
االنفعال. كثرة من صدورنا يف سنحبُسها

بعد. فيما يلتقوا أن عىل الخمسة األصدقاء وافرتق
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وألغاز أوامر

كاآلتي: «تختخ» رسالة كانت «تختخ»، من هامة رسالة «جلجل» إىل وصلت التايل اليوم يف

هذا يف الحديقة إىل تعاَل ،١٢ الساعة معك أتحدَّث أن يجب «جلجل»، إىل أمٌر
املوعد.

خ. … ت واإلمضاءات
أتتْك أين من له: فقال عمه ورآه انفعاٍل، يف يَقُرؤها وأخذ بالرسالة «جلجل» أمسك

الرسالة؟ هذه
أصدقائي. أحد ِمن إنها جلجل:

الرسالة! هذه أرني به: صاح الشاويش ولكن جيبه، يف يضُعها أرسع ثم
«تختخ»! من ة خاصَّ رسالٌة هذه عمي يا ولكن جلجل:

الرسالة. هاِت فارغ، كالٌم الشاويش:
ماذا وصاح: وجهه احمرَّ ثم وقرأها «جلجل»، جيب من الرسالة وانتزع يده مدَّ ثم

أمر؟ بكلمة يعني
يراني. أن يُريد أنه سوى عمي، يا يشء ال جلجل:

فسوف أخرى، مرًة أالعيبهم إىل سيُعودون األوالد هؤالء كان إذا اسمع، الشاويش:
بذلك. تُخربهم أن أريُدَك إنَّني فهمت؟ هل جلَدهم، أسلخ

عمي. يا حارض جلجل:
الخروج. من عمه يَمنعه أن قبل ويخرج الباب يفتح أرسع ثم

هناك، جميًعا األصدقاء وجد حيث الحديقة، آخر يف «تختخ» غرفة إىل «جلجل» وصل
به؟ أفطرت الذي البيض أعجبك هل «جلجل» أهًال له: قالت «نوسة» رأته وعندما



الخفي البيت لغز

بيًضا؟ أكلت أنني عرفت كيف ُمندهًشا: «جلجل» قال
للمغامر. بالنسبة سهلة مسألٌة نوسة:

عىل البيض صفار أسقط قد «جلجل» كان فقد ضحكهم؛ يُخُفوا أن األصدقاء وحاول
بيًضا. أفطر أنه واضًحا فبدا بذلته،

أقرؤها. وأنا رآني عمي إنَّ ولألسف رسالتك، يت تلقَّ ألنني سعيد إنَّني «جلجل»: قال
اآلخر؟ هو قرأها وهل باهتماٍم: «تختخ» قال

مسألٌة إنها له وقلت بغضبه، أهتمَّ ولم تركتُه، ولكني كثريًا، غضب وقد نعم، جلجل:
فيها. يتدخل أال يجب خاصة

ستحله. الذي الهام الرس تفاصيل إىل لتستمع اجلس واآلن عظيم، تختخ:
للسماع. استعداٍد عىل إنني جلجل:

خارج األخرض التل عىل تظهر غريبة أضواءٌ فهناك استمعوا؛ أيًضا وأنتم تختخ:
«املعادي».

«تختخ»؟ يا رأيتها وهل جلجل:
وأخرى للخطف، عصابة األيام؛ هذه تعمالن عصابتني هناك أن تعلم أن املهم تختخ:

للرسقة.
قد «تختخ» أن يعلمون وهم — األصدقاء وحتى «جلجل»، وجه عىل الذهول وظهر
واملهم يتحدَّث: «تختخ» واستمرَّ الدهشة، من أنفسهم منْع يستطيعوا لم — القصة اخرتع
من ممنوعون و«لوزة» و«عاطف» و«نوسة» «محب» أن ولألسف رسيًعا، نكتشفهم أن

«جلجل». يا استدعيتُك لهذا وحدي؛ أعمل أن أستطيع ال وأنا العمل،
أن أستطيع وإنني «تختخ»، يا عيلَّ تعتمَد أن تستطيع هادئ: بصوٍت «جلجل» قال

املوضوع. هذا عن ممتاًزا شعًرا أكتب
مثًال: نقول أن ويُمكن … فعًال تختخ:

مفاجآت، كلها املغامرات
مغامرات. كلها واملفاجآت

مثله. أكتب أن أستطيع ال عظيم، شعٌر هذا «جلجل»: قال
يف املحفوظات أنىس كنت وعندما دقيقة، أيِّ يف الشعر قول أستطيع إنني تختخ:

امُلفكِّرة؟ أحرضت هل املهم فوًرا، للُمدرس تأليفي من شيئًا أقول كنت الفصل،
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وألغاز أوامر

مفكرٌة الشاويش ك عمِّ عند «محب»: فقال أسود غالف ذات مفكِّرًة «جلجل» أخرج
منه؟ أخذتها فهل مثلها،

فأخذتها! مكتبه عىل وجدتُها إنما شيئًا، أحًدا يُعطي ال ألنه طبًعا؛ منه آخذها لم جلجل:
أخرى! واحدًة وسأُعطيك «جلجل»! يا تُعيَدها أن ويجب خطأ، هذا تختخ:

البيت. إىل عودتي عند سأعيُدها حارض، جلجل:
للمشتبه والثانية لألدلة، األوىل الصفحة له: وقال الجديدة املفكرة «تختخ» وناوله

فيهم.
هم؟ ومن فيهم؟ مشتبٌه هناك وهل جلجل:

املناسب. الوقت يف تعرف سوف تختخ:
الشاويش عليهم أطلَّ ثم النافذة، عند شبٌح ظهر عندما املفكرة، يُعدُّ «جلجل» وبدأ
انتظارك! يف أعماٌل هناك فوًرا، اخرج «جالل»، يا هنا تَفعل ماذا أخيه: بابن وصاح «فرقع»

مذعوًرا. بالخروج «جلجل» وأرسع
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التل عىل أضواءٌ

الشاويش يعلم سوف «تختخ»: وقال «جلجل» خرج أن بعد الخمسة» «املغامرون ضحك
… عنها ويبحث حقيقية، عصابة هناك أن وسيظنُّ «جلجل»، طريق عن يشءٍ بكل «فرقع»

غًدا. العمل بدء عىل الخمسة األصدقاء واتفق
عمه مفكرة يُعيد أن حاول املنزل إىل عاد فعندما سيئًا؛ وقتًا قىض فقد «جلجل» أما
من تريد ماذا له: فقال ارتباكه والحظ يراقبه كان «فرقع» الشاويش ولكن املكتب، إىل
منك طلبوا هل فيها؟ ما ليعرفوا بأوراقي، تعبث أن األوالد هؤالء منك طلب هل مكتبي؟

عيلَّ؟ س التجسُّ
مطلًقا! عليك التجسس منِّي يطلبوا لم إنهم عمي، يا أبًدا باضطراب: «جلجل» رد

فرصة ليعطيه نائم، بأنه الشاويش فتظاهر املكتب، حول يُحوم ظلَّ «جلجل» ولكن
هذه ويف مكانها، السوداء املفكرة ليضع ه عمِّ مكتب إىل «جلجل» أرسع وفعًال يريد، ما عمل
يف وقعَت لقد فيها، ما لرتى أيًضا ُمفكِّراتي تأُخذ أنت إذن وصاح: الشاويش ظهر اللحظة

تَعرتف. حتى أتركك ولن يدي،
املوقف هذا من يتخلَّص كيف يُفكِّر وأخذ شديًدا، اضطرابًا «جلجل» واضطرب
شيئًا أعرف ال إنني قائًال: رسيًعا يَعرتف جعلتْه الغاضبة «فرقع» نظرات ولكن الرهيب،

يشء! كل يَعرف إنه الرس، يعرف الذي هو «تختخ» إن عمي، يا
هامة. قضيٌة أنها بد ال فوًرا، تُخربَني أن بدَّ ال ؟ رسٍّ أي ! رسٌّ الشاويش:

غامضة أضواءً هناك أن «تختخ» يل قاله ما كل كثريًا، شيئًا عمي يا أعرف ال جلجل:
األخرض! التل عند

ذلك؟ غري وماذا غامضة! أضواءٌ األخرض! التل رأسه: يحكُّ وهو الشاويش قال



الخفي البيت لغز

تقرأها أن تستطيع يشء، كل فيها كتبُت التي املفكرة هي وهذه يشء، ال جلجل:
فتعرف.

أرسار كل يعرف أن يستطيع ألنه والرضا؛ بالسعادة وشعر املفكِّرة، الشاويش وقرأ
املفكِّرة. هذه من الخمسة املغامرين

البيت. من يخرج أن من «جلجل» وحذَّر لينام، الشاويش وقام
ارتفع وفجأة هادئ، بنوٍم ُمتمتٌِّع ه وعمُّ ف، يترصَّ كيف يفكر حزينًا «جلجل» جلس
أذهب هل «جلجل»: فقال مفزوًعا الشاويش فاستيقظ الباب، عىل عالية طرقاٍت صوت

الطارق؟ من ألرى
«سامي»، املفتش خبطات تشبه إنها ال، مرسًعا: مالبسه يرتدي وهو الشاويش، فرد

هام. موضوٍع يف لزيارتي حرض ولعله
سمينة، عجوز تقفسيدٌة كانت الباب وعىل الباب… يفتح الشاويشمضطربًا وأرسع
و… … بابي أمام القاذورات تَرمي إنها جارتي، ألشكو حرضُت لقد وجهه: يف فصاحت

بها واذهبي الشكوى اكتُبي للشكاوى، مكتبًا ليس بيتي إن بغضب: الشاويش قال
هناك. فيها ق أُحقِّ وسوف الرشطة، نقطة إىل

فأرسع أخرى، مرًة عادت الطرقات ولكن النوم، ليُواصل وعاد بعنف، الباب أغلق ثم
عىل الَقِذر باملاء تُلقي أيًضا إنها العجوز: السيدة فصاحت غاضبًا، أخرى مرًة الباب يفتح

غسييل.
شكوى اكتبي لك قلت اآلن، عنِّي ابعدي ًدا: ُمهدِّ بها فصاح الشاويش جنون جنَّ

املكتب. إىل وأرسليها
«جالل» الشاويش: فقال ثالثة، مرًة عادت الطرقات ولكن الثانية، للمرة الباب أغلق ثمَّ

تَنِرصف. حتى كالم أيَّ لها وقل املجنونة، هذه إىل اذهب
الخارج، إىل تجذبه العجوز وجد الشديدة، ولدهشته وفتَحه، الباب إىل «جلجل» وأرسع

برسعة. واقرأها الرسالة هذه خذ «جلجل» هامس: صوٍت يف له وقالت
السيدة. ثياب يف تنكَّر وقد «تختخ»، صوت الصوت كان فقد … «جلجل» وذهل

انرصيف واآلن عمه: يسمعه بصوٍت صاح ثم يشء، كل فهم فقد بعينه، «جلجل» وغمز
القسم. يف عمي يُقابلك وسوف هيا … هيا هنا، من

نفسه: يف الشاويش فقال أخرى مرًة الباب السيدة تطرق ولم الباب، «جلجل» وأغلق
مشاكله. برغم ُمدِهش ولٌد إنه السيدة، إبعاد «جلجل» استطاع لقد مدهش،
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هذه وفيها «تختخ» بخط كانت عمه، عن بعيًدا الرسالة يقرأ «جلجل» وأرسع
تَختفي أن وعليك األخرض، التلِّ عند الغامضة األضواء راقب … الليلة هذه التعليمات:

غًدا. تقريرك قدم القديمة، الطاحونة يف
ه. لعمِّ عنها شيئًا يذكر أال قرَّر لقد … الرسالة «جلجل» وأخفى
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األخرض التل أرسار

أنه «جلجل» قلق سبب كان وقد ذلك، الحظ عمه أن لدرجة النهار طول قلًقا «جلجل» ظل
فيشك عمه يَسأل أن وخَيش القديمة، الطاحونة مكان يَعرف ال ولكنه األخرض، التل يَعرف

األمر. يف
عمه وتركه ليتنزَّه، خارج إنه ه لعمِّ وقال للخروج، «جلجل» فاستعدَّ املساء، وجاء

يتبعه. أن قرَّر ألنه يخرج
بعيد. من أخيه ابن يَتبع الشاويش خرج بقليل، «جلجل» خرج أن وبعد

و«عاطف» «محب» اتَّجه حني يف فيها، واختفى الطاحونة إىل ذهب فقد «تختخ» أما
ملونة. أضواء تُصِدر بطاريات ومعهما التلِّ إىل

دقائق. بضع كل باألضواء يُشريان و«عاطف» «محب» وبدأ الظالم، هبط
واألرسار األلغاز يف يُفكِّر وهو األضواء، يَرقب الشاويش وأخذ بعيد، مكاٍن يف التلُّ كان
أخرض … أحمر … أصفر أخرض… … أحمر األضواء: يعدُّ وأخذ عليها، سيقع التي امُلثرية

أصفر. …
«تختخ» أما الطاحونة! يف أراه ال إنني اآلن؟ «جلجل» أين لنفسه: الشاويش وقال
صوت سمع وفجأًة أيًضا، «جلجل» يف يُفكِّر الطاحونة، من آخر مكاٍن يف ُمختفيًا فكان

الشاويش. أنفاس كانت بالطبع ولكنها وصل، قد «جلجل» أن فأدرك تَقرتب أنفاٍس
ويف ورحال، بطاريته منهما كلٌّ فأطفأ االنرصاف، و«محب» «عاطف» قرر فرتٍة وبعد
فرخة صوت ثم … بومة صوت فجأة سمع ولكنه يَنرصف أن الشاويش قرَّر اللحظة هذه
أصوات وكأنها الطاحونة األصوات مألت فقد بالرعب؛ الشاويش وأحس بقرة، صوت ثم …

األرض. من تصدر أشباح
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يف منه القريب الشخص أن ظنَّ الذي «تختخ» سوى األصوات هذه مصدر يكن ولم
شجاعته. يخترب أن فأراد «جلجل» هو الظالم

رسيًعا، ويَنِرصف … املسكون املكان هذا يرتك أن وقرر بالخوف، الشاويش أحسَّ
— «تختخ» أقدام صوت بالطبع كانت — خلفه تَميش أقدام صوت سمع ولكنه يميش، فبدأ
قدماه تَستِطع ولم الرعب، من رأسه شعر فوقف خلفه، جرت األقدام ولكن يجري، فأرسع
الظالم لشدة يظنُّه كان الذي «تختخ» عليه فانقضَّ فجأًة، فتوقف حمله، يف االستمرار

«جلجل».
وسمع رصاع، يف القوي الشاويش مع ُمشتبًكا نفَسه يجَد أن «تختخ» ل مفاجأة كانت

مني؟ تريد ماذا أنت؟ َمن املألوف: بصوته يصيح وهو الشاويش صوت
الشاويش وأحسَّ يجري، وأخذ برسعة، نفسه فخلَّص موقفه خطورة «تختخ» أدرك

«جلجل»؟ أين ولكن للهرب، واضطرَّه الشبح، عىل انترص ألنه والفخر؛ بالسعادة
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أخطأ وقد الطاحونة، عن يبحث يزال ما «جلجل» كان تَجري، الحوادث هذه كانت بينما
جدوى، دون الطاحونة إىل يصل أن أمل عىل يسري وظل آخر، اتجاه يف وسار الطريق،
عنه قال مهما يعود أن فقرر والربد، بالتعب «جلجل» وأحس الليل، منتصف الساعة ودقت

الخمسة». «املغامرون
سمع ثم تختفي، ثم تلمع أضواءً رأى أن له ُمفاجأة وكانت ليعود، «جلجل» واستدار
تقدم ثم ع، يتسمَّ «جلجل» فوقف الصوت، واختفى اتجاهه، يف فسار سيارة، كصوت صوتًا
«عشماوي» يا قريبًا سأراك قائًال: آخٍر إىل يتحدَّث ورجٍل تقرتب صوتخطوات فسمع قليًال

اآلن. فانرصف
رسٍّ عىل حَصل قد أنه يف ففكر يفرتقان، وهما الرجلني أقدام صوت «جلجل» سمع

املنزل. إىل فوًرا يعود أن وقرر خطري،
ولحسن الخلفي، الباب من بهدوء وتسلَّل عمه، منزل إىل وصل حتى «جلجل» أرسع

ونام. فراشه إىل ودخل ثيابه، فخلع نائًما، عمه وجد حظه
يُخفي منهما وكلٌّ اإلفطار، مائدة عىل وعمه «جلجل» اْلتقى التايل اليوم صباح ويف

«تختخ». مع أمس صدامه بعد متورًِّما الشاويش وجه وكان اآلخر، عن ه رسَّ
عىل منه يحصل حتى باألوالد ويَلتقي يخرج «جلجل» يرتك أن الشاويش وقرَّر

جديدة. معلوماٍت
له حدث ما لهم فروى «عاطف»، حديقة يف باألصدقاء ولحق «جلجل» خرج وفعًال
اسمه وأحدهما الرجلني، حديث وسمع ضوءًا، رأى ولكنه الطريق، أخطأ وكيف باألمس،

«عشماوي».
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إىل تذهب أن اآلن عليك «تختخ»: فقال روى، فيما صادق «جلجل» أن األصدقاء وشعر
األصدقاء وأخذ «جلجل» وانرصف حاًال، باالنرصاف وعليك األدلة، بعض لنا وتجمع التل
الوقت نفس يف وقرَّروا عمه، بها ليخرب «جلجل» طريق يف سيُلقونها التي األدلة يف يُفكُِّرون

املكان. ذلك يف ليًال يفعل كان وماذا «عشماوي»، هو من معرفة
وصلوا وعندما هناك، املزيفة األدلة بعض إللقاء التلِّ إىل طريقهم يف األصدقاء وخرج

زرار. وبها قماش قطعة الدليل، هذا سأترك «محب»: قال
.٨٠٥٨٠٥ ورقة: عىل تليفون رقم ٢ رقم الدليل «عاطف»: وقال

نادر. نوٍع من سيجارة ُعقب ٣ رقم الدليل «تختخ»: وقال
قديم. حذاء رباط ٤ رقم الدليل «نوسة»: قالت

عليه قديًما منديًال وكان ،٥ رقم بالدليل «لوزة» ألقت الطاحونة من اقرتبوا وعندما
«م». حرف

خطوات بضع سوى يمشوا لم ولكنهم أحد، يقابلهم أن قبل بالعودة، األصدقاء وأرسع
هنا! تفعلون ماذا بهم: فصاح الشاويش، قابلهم حتى

نتنزَّه! كنا لقد بأدب: «تختخ» ورد
التل! هذا من تقرتبوا أال أنصحكم الشاويش:

الشاويش؟ حرضة يا ملاذا ضحكته: كتم يحاول وهو «تختخ» قال
باألشباح. مسكون مكاٌن إنه تعرفوا، ألن داعي ال بغموض: «فرقع» فرد

… فرقعوا … هنا من هيا … هيا فصاح: الشاويش يهاجم «زنجر» انطلق وهنا
فرقعوا.

أخيه بابن اصطدم يتحرَّك أن قبل ولكنه الكلب، من هربًا دراجته يركب وأرسع
دراجته ركب ثم الجميع، يسبُّ وأخذ فثار التل، عند األدلة لجمع حرض الذي «جلجل»

بعيًدا. وانطلق
«عاطف». حديقة إىل وعادوا األدلة، عن يبحث «جلجل» الخمسة» «املغامرون ترك

عندك هل «عاطف»: يسأل قال ثم بُعمٍق، يُفكِّر «تختخ» كان هناك إىل وصلوا وعندما
«املعادي»؟ ملنطقة خريطة

فرتة. منذ أحرضها قد والدي كان واحدة عندنا نعم، «عاطف»: ردَّ
لقد قال: ثم بإصبعه، عليها يَجري «تختخ» أخذ الخريطة، «عاطف» أحرض وعندما
صوت سمع حيث املنطقة هذه إىل تقريبًا ووَصل للتلِّ، اآلخر االتجاه يف «جلجل» سار

الرجلني. بني والحديث السيارة
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مختٍف منزل وجود عن فرتة منذ سمعت لقد يقول: وعاد فرتًة «تختخ» سكت ثمَّ
أننا أشعر وإنني منه، االقرتاب أحٌد يستطيع ال حيث عالية، أشجاٍر بني املنطقة هذه يف

خطري. رسٍّ عىل مقبلون
نتيجة عليه يعثرون قد الذي الجديد، الرس يف يُفكرون وهم جميًعا، األصدقاء وانرصف

القادمة. باملغامرة يَحلُم وهو منهم كلٌّ ونام «جلجل»، عىل لعبوها لعبة
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هامة أدلٌة

سجاد قطعة عىل بالعثور بدأ وقد التل، عىل األدلة يجمع وهو ممتًعا وقتًا «جلجل» قىض
«تختخ» كان لو آه لنفسه: يقول كان السعادة، غاية يف وهو يجمع استمر ثم قديمة،
أن برغم منها، عرشة جمع حتى األدلة يجمع استمر ثم األدلة، جمع يف مهارتي لريى معي
الشاي، من كوبًا لنفسه أعدَّ البيت إىل عاد وعندما فقط، خمسة سوى يرتكوا لم األصدقاء

يكتب: وبدأ األدلة، صفحة عىل مفكرته وفتح

قديم. حذاء رباط (٣) زرار. بها قماش قطعة (٢) سجاد. قطعة (١) األدلة:
قطعة (٧) صدئة. صفيح علبة (٦) خالية. سجاير علبة (٥) سيجارة. عقب (٤)
كربيت علبة (٩) «م». حرف عليه قديم منديل (٨) تليفون. رقم عليها ورق

ا. جدٍّ رصاصصغري قلم (١٠) محرتقة.

اللحظة هذه ويف جيبه، يف وضعها ثم شديد، بإعجاب األدلة يتأمل «جلجل» وأخذ
تفعل ال هكذا تجلس ملاذا فسأله: وحيًدا يجلس فوجده العم ودخل عمه، خطوات سمع

شيئًا؟
اآلن. وعدت وحدي، التلِّ عىل للنزهة ذهبت لقد جلجل:

وأصدقاءك أنك أعلم إنني «جلجل» قال: ثم شكٍّ يف «جلجل» إىل ينظر الشاويش أخذ
تساعدني. أن ويجب أقارب إننا به، تخربني أن وعليك ما، لغٍز حلِّ عن تبحثون الخمسة

شيئًا! أعرف ال إنني عمي؟ يا لغز أيُّ جلجل:
أنكرت إذا ولكن أحبك أنني تعرف أنت رضبتك، وإال تتكلم أن يجب بل الشاويش:

رضبك. يف أتردد فلن
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عصابتنَي هناك إن يقولون أنهم الحقيقة يعرتف: فأرسع بالخوف «جلجل» وأحسَّ
اإلشارات. تبادل يف األضواء يستخدمون وإنهم والرسقة، للخطف

حقيقية، فالقصة األضواء، هذه نفسه هو رأى فقد بشدة، يدقُّ بقلبه الشاويش وشعر
لعله أصدقائه ملقابلة بالخروج «جلجل» ل يسمح أن قرَّر وهكذا خطري، رسٍّ عىل وسيقع

جديدة. بملعوماٍت يعود
بهذه عمه أخرب ألنه بالذنب؛ يشعر وهو «عاطف»، منزل إىل «جلجل» وأرسع

عنه. األدلة إخفاء استطاع ألنه أيًضا بالفخر يشعر كان ولكنه املعلومات،
«لوزة» وكادت شديد، بفخٍر األصدقاء عىل يَعرضها وأخذ األدلة «جلجل» أخرج

ضحكتها. تَكتُم أن بجهٍد استطاعت ولكنها تضحك،
لهم يروي أن إىل النهاية يف دَفَعه مما «جلجل»، بأدلة إعجابهم يُبدون األصدقاء وأخذ

األضواء. بحكاية أخَربَه وكيف الشاويش، عمه مع له حدث ما
أن نرىض ال نحن بالطبع ولكن ك، لعمِّ باالعرتاف «جلجل» يا أخطأت لقد تختخ:
إىل ذهابك أثناء يف الطريق فيها ضللت التي الليلة تلك عن تُخربَنا أن اآلن املهم يرضبك،

«عشماوي»؟ باسم اآلخر عىل نادى الرجلني أحد أن متأكِّد أنت هل التل،
جيًدا. هذا أذكر إنني بالطبع، جلجل:

أستدعيك. حتى منزلك إىل تعود أن اآلن وعليك هامة، معلوماٌت هذه إن عظيم، تختخ:
عىل استلقى عندما النوم يف استغرق إنه حتى متعبًا كان منزله، إىل «جلجل» وعاد

الفراش.
وأخذ يده فمدَّ نائًما، فوجده «جلجل» غرفة ودخل أيًضا، البيت إىل الشاويش عاد
عليها عثر التي األدلة هذه كل عن يقرأ وهو «فرقع» الشاويش وذهل جيبه، من املفكرة
للُمغامرين أُثبت آخر، شخص أيِّ قبل العصابتنَي عىل سأَعثُر نفسه: يف وقال «جلجل»،

يشء. ال أنهم الخمسة
لها. معنى ال األدلة هذه كل أن يعرف الشاويش يكن ولم
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من قريبًا العالية األشجار وراء املختفي البيت عن يبحث أن «تختخ» قرَّر التايل اليوم يف
الرجلني. بني الحوار «جلجل» فيه سمع الذي املكان

أكتشف أن فرصٌة إنها لهم: وقال عزمه، عن وأخربهم األصدقاء، «تختخ» وجمع
املزيَّفة. واألدلة الوهمية، بالعصابات مشغوٌل والشاويش الغامض، املنزل هذا حقيقة

ساعة نحو وبعد الليلة، تلك يف «جلجل» فيه سار الذي الطريق يف مًعا األصدقاء انطلق
خلفها. يَختفي املنزل أن بد وال العالية، األشجار هي هذه انظروا، «لوزة»: صاحت

بني ملتٍو طريٌق فهناك صحيح، ذلك أن يبدو قال: ثم حوله، ينظر «تختخ» وأخذ
سمع التي السيارة فيه تَسري كانت الذي الطريق أنه بد وال أحد، يراه يكاد ال األشجار

«جلجل». صوتها
وكأننا نتحدث أن األفضل من «محب»: فقال امُللتوي، الطريق إىل الجميع وأرسع

االتجاه. وفقدنا نتنزَّه كنا أننا ظنَّ شخص أيُّ َسمَعنا إذا حتى طريقنا، ضللنا
كان الذي «زنجر» نبَح وفجأة العالية، األشجار بني يتحدَّثون األصدقاء سار وفعًال
الحديد، من ضخمة بوابة أمام يقف أنه فوجدوا األصدقاء، إليه فأرسع بمسافٍة يَسبُقهم
وتقدم الغامض، املنزل أمام مبهورين األصدقاء وقف الحجر، من ُمرتفٌع سوٌر بها يحيط

ُمغلقة. كانت ولكنَّها البوابة، يهزُّ وأخذ «تختخ»،
حتى لحظات سوى يمِض ولم الباب، جرس وقرع يده، مدَّ ثم قليًال «تختخ» تردد
يكد ولم رقبته، حول صفارة يضع وكان مالكمة، مباراة يف حكم كأنه ضخم، رجٌل ظهر
هيا! … هيا املكان؟ هذا عىل دلكم الذي من تريدون؟ ماذا بعصبية: صاح حتى األوالد يرى

«حسونة»؟ األستاذ منزل عن نبحث إننا برباءة: «تختخ» رد
معكم! الكلب هذا وخذوا انرصفوا هيا غريه، وال «حسونة» هنا ليس الرجل:
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بالتأكيد. هنا يسكن إنه هنا؟ يسكن ال «حسونة» األستاذ أن متأكٌد أنت هل تختخ:
يسكنُه ال مهجور منزٌل إنه «حسونة»، منزل هذا ليس لكم قلت ضيق: يف الرجل ردَّ
داعي وال فضلكم من هيا باسمه، ترد التي الخطابات ألتسلَّم هنا وأنا متغيب، ومالكه أحد،

إلزعاجي.
منزٌل «تختخ»: وقال خطرية، مغامرٍة عىل ُمقبلون أنهم أحسوا وقد األصدقاء، انرصف
يف سنَدُخل أننا أشعر وأنا غريب، يشءٌ ضخمة، بأسواٍر محاٌط واحد، حارس فيه خاٍل،

رهيبة. مغامرٍة
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ولكن املهجور، املنزل إىل املثرية الرحلة عن «جلجل» ل شيئًا األصدقاء من أحٌد يذكر لم
ممنوعون تعلم كما األصدقاء إن له: وقال األخرض، التل عصابة عن يُحدثه أخذ «تختخ»

«جلجل». يا مساعدتك أريد وأنا األيام، هذه املغامرات يف االشرتاك من
عليها أقيض وسوف العصابات هذه خلف فقط اتركني بحماس، ُموافٌق إنني جلجل:

كلها.
فيها أقول أن تستحقُّ مناَسبٌة إنها «جلجل»: وقال االقرتاح هذا عىل الجميع وافق

شعًرا.
تقول: مثًال طبًعا، «تختخ»: فرد

التالل، يف املختفية املرسوقات
الظالل. يف املختفون واللصوص

يا رائع شعٌر هذا فقال: ا، جدٍّ باألشعار معجبًا بدا الذي «جلجل» إال األوالد وضحك
لكتابته. أجلس كامًال يوًما قضيت ولو أقوله، أن أستطيع ال إنني «تختخ»،

مثًال: الشعر، تَكتب وأنت تقف أن املهم الخطأ، هو هذا تختخ:

واألدلة «جلجل» إن
أذلة، اللصوص ستجعل

املستدير، الزرار
الصغري. والعقب
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عظيمة، كلها أدلة
القيمة. عليها وكلها

رائًعا، ظنَّه الذي الشعر لهذا مذهوًال «جلجل» كان حني يف يضحكون، الجميع واستمر
املرسوقات عىل بالعثور تقوم سوف «جلجل» يا واآلن فقال: الحديث إىل «تختخ» عاد ثم

وحدك.
مرسوقات؟ أي جلجل:

طبًعا. العصابة ستَرسقها التي املرسوقات تختخ:
هذا؟ أعرف كيف ولكن جلجل:

تقرأ وعندما يوم، كل عمك يُحرضها التي الجرائد بقراءة عليك الجرائد، من تختخ:
ك. لعمِّ تقول أن املمكن ومن فوًرا، املرسوقات عن بالبحث عليك رسقٍة، عن

ال! … ال جلجل:
له. تقول أن تستطيع أبًدا، تختخ:

ويقبضعىل املرسوقات سيَكتِشف ألنه السعادة؛ من وجهه احمرَّ وقد «جلجل» وخرج
بعض فيها وكتب «تختخ» فأمسكها السوداء، مفكرته نَيس الحماس لحظة ويف العصابة،

«جلجل». خط مقلًدا «األشعار»،
كتب:

العزيز عمي إىل

الضفدعة، كعينَي عمي عينا
الربدعة، يشبه وظهره
تخني، وعقله غبي وهو

لوبني، أو رشلوك وعامليل
الكبري. كالبالون ورأسه

وخرج. فأخذها «تختخ» له فأعطاها مفكرته، عن يبحث مرسًعا «جلجل» عاد وفجأة
يف يفكرون بدءوا ثم الشعر، هذا يقرأ الشاويش رون يتصوَّ وهم األصدقاء ضحك

الخفي. املنزل داخل القادمة املغامرة
«عشماوي»، هو ليس املنزل يف قابلناه الذي الحارس أن أعتقد إنني «تختخ»: قال

التليفون. دفرت يف هذا «عشماوي» عن نبحث أن وعلينا صوته، «جلجل» سمع الذي
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وأخبار … أشعار

حوله، ون ملتفُّ األصدقاء وباقي يبحث، «تختخ» وبدأ الدفرت بإحضار األصدقاء وأرسع
«عشماوي». باسم تبدأ التي األسماء كل يقرأ وهو

مدرس. … إبراهيم عشماوي –
مطعم. … زينهم عشماوي –

جراج. … راس أبو عشماوي –
أنه عىل منهم واحٍد كل عن نبحث ثم جميًعا، أسماءهم نَكتب أن يجب محب: قال

فيه. مشتبه
يف متنكًرا أذهب أن األفضل ومن الجراج، صاحب إىل أنا وسأذهب مانع، ال تختخ:

«فرقع». الشاويش رأس عىل املشاكل وقعت يشء، حدث فإذا «جلجل»، شكل
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يشء أول كان الصباح، يف «جلجل» استيقظ فعندما التايل، اليوم يف كثرية أشياء حدثت
اليوم يف وقعت قد كبرية رسقة أن وجد عندما دهشتُه كانت وكم الجريدة، قراءة هو فعله

الشاويش. انتباه لفت مما باهتمام، التفاصيل يقرأ فأخذ السابق،
ستَنقل العصابة أن بد وال الرسقة، ووقعت «تختخ» صدق لقد نفسه يف «جلجل» قال

بطًال. وأصبح عليها، وسأعثر الطاحونة، إىل املرسوقات
املنطقة خارج وقعت ألنها الرسقة؛ بخرب يهتمَّ ولم الجريدة، قرأ فقد الشاويش أما

بها. يعمل التي
معلوماٍت عىل للعثور بينهم العمل قسموا قد الخمسة» «املغامرون كان األثناء هذه ويف
وهل الغريب، االسم هذا عن والديهما يسأالن أخذا و«لوزة» «عاطف» «عشماوي». عن
فقد و«نوسة» «محب» أما نتيجة، إىل تؤدِّ لم الطريقة هذه ولكن االسم، بهذا أحًدا يعرفان
أليست «محب»: فقال حرض، حتى املنزل أمام الربيد ساعي انتظرا لقد حظٍّا، أسعد كانا

اليوم؟ أبي باسم خطابات هناك
… «حسان» األستاذ لجاِركم خطاب هناك ولكن ال، الساعي:

املنطقة؟ هذه يف «عشماوي» يُدعى لشخٍص خطابات تصل هل املناسبة بهذه محب:
األستاذ املرحوم حرم وهناك املدرس، «العشماوي» األستاذ هناك نعم، الساعي:
البعيد املنزل صاحب «عشماوي» األستاذ وهناك التجارة، يف يعمل كان الذي «عشماوي»،

وآخر. حنٍي بني تصله الخطابات بعض ولكن البالد، من هاجر وقد املهجور،
لهما وقالت منزله، يف يجداه لم ولكنَّهما «تختخ»، عن للبحث و«نوسة» «محب» أرسع

حجرته. يف فانتظراه وخرج، دراجته ركب إنه الشغالة
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يف «زنجر» أخذ قد تماًما، «جلجل» شكل يف تنكَّر الذي «تختخ» كان األثناء تلك ويف
من العنوان أخذ أن بعد «عشماوي» اسم يحمل الذي الجراج لزيارة وانطلق الدراجة، سلة

التليفونات. دليل
أفضل وكانت إليه، بها يدخل طريقة يف يفكر وأخذ الجراج، قرب «تختخ» وصل
نفذ وفعًال الجراج، يف ينفخها أن يَطلب ثم الهواء، من الدراجة عجلة يخيل أن طريقة

خطته.
ولٍد من فاقرتب بالعمل، مشغولني جميًعا الرجال فوجد الجراج، إىل «تختخ» دخل
نفخ أستطيع هل الخري، صباح له: وقال العربات إحدى يغسل كان تقريبًا، سنه مثل يف

هنا؟ عجلتي
ا. جدٍّ مشغوٌل إنني اآلن، ليس املشغول: الولد ردَّ

فاملدير أستطيع، ال قال: ثم الجراج، يف اإلدارة غرفة إىل صغرية نافذٍة من الولد نظر
عميل. تركُت إذا يغضب وقد هنا،

يطوف وأخذ الولد إىل وأرسع الدراجة من فقفز مأزق، يف «تختخ» أن «زنجر» شعر
فقال سعادة، يف «زنجر» ونبح يحمله: الذي الخرطوم من املاء ببعض الولد فقذفه حوله،

ظريف. كلٌب إنه الولد:
كثريًا تعمل هل املناسبة وبهذه مثلك، الطيبني األوالد يحب وهو فعًال «تختخ»: قال

هنا؟
وهو قاٍس، رجٌل «عشماوي» األستاذ الجراج فصاحب النهار، طول أعمل إنني الولد:

الجراج. ومدير هو النافذة، هذه من يراقبنا
بها ارتفع معركٍة يف «زنجر» مع واشتبك آخر، كلٌب دخل يدور، الحديث هذا وبينما
َمن كلب يحدث، الذي هذا ما وصاح: النافذة، من غاضب رجٍل وجُه أطلَّ وفجأة النباح،

هذا؟
التلميذ! هذا كلب إنه خوف: يف الولد قال

ولد؟ يا اسمك ما «عشماوي»: صاح
يُنادونني وأصدقائي خليل»، «توفيق تنكره: نَيس وقد تفكري دون «تختخ» قال

سيدي؟ يا ُمتضايق أنت هل «تختخ»
هذا شغلت إنك ثم الكالب، أصوات أحب ال فإنني طبًعا، ضيق: يف «عشماوي» رد

منا؟ تُريد ماذا عمله، عن الصبي
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عجلتي؛ أنفخ أن أريد إنني «عشماوي»: يخترب أن قرَّر وقد ثبات، يف «تختخ» ورد
«املعادي»! آخر يف األشجار خلف امُلختفي املنزل أزور أن أريد بعيد، مكاٍن إىل ذاهٌب ألنني

املكان؟ هذا تعرف هل
إىل لونه فتغريَّ وجهه، عىل املفاجأة ظهرت الذي «عشماوي» وجه «تختخ» وراقب
قط، عنه أسمع ولم املكان، هذا أعرف ال … ال وقال: هدوءه استعاد ثم واألصفر، األحمر،

مشغولون. فنحن هنا من ودراجتك كلبك خذ هيا
وعندما مرسًعا، الجراج فرتك عنه، يبحث الذي «عشماوي» عىل عثر أنه «تختخ» أدرك

منزله. إىل عائًدا وانطلق العجلة ونفخ معه، الذي املنفاخ أخرج الشارع، إىل وصل
واتصل التليفون، قرص أدار «تختخ» خرج أن فبعد الجراج، صاحب «عشماوي» أما
الكوخ لغز اكتشاف يف اشرتك الذي الولد تذكر هل له: وقال دراع» «أبو اسمه بشخٍص

«تختخ»؟ وشهرته خليل» «توفيق اسمه يكن ألم امُلحرتق،
تسأل؟ ملاذا ولكن بالذكاء، مشهور ولٌد إنه فعًال، دراع: أبو

التخلص ويجب خطري، ولٌد إنه املختفي، املنزل عن ويسأل اآلن، هنا كان لقد عشماوي:
منه.

منه. أتخلَّص وسوف عيلَّ، املهمة هذه واترك فعًال، دراع: أبو
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دقائق وبعد انتظاره، يف األربعة أصدقاءه فوجد تنكره، وأزال «منزله» إىل «تختخ» عاد
«جلجل» يدري أن دون الجراج يف مغامرته يروي «تختخ» وأخذ «جلجل»، إليهم انضم

عنه. يتحدث عما شيئًا
إىل الليل منتصف يف يذهب أن «جلجل» من طلب روايته، من «تختخ» انتهى أن وبعد

العصابة. عىل القبض ذلك بعد يُمكن حتى املرسوقات، عن للبحث الطاحونة
يغالبه النوم وكان املوعد، يُضيِّع ال حتى ينام ال ساهًرا وظل منزله، إىل «جلجل» عاد

«تختخ». نصحه كما واقًفا الشعر تأليف يف الوقت يقيض أن فقرر
مناسبة بدايٍة عىل يَعثُر كيف … ويفكر يفكر وأخذ حجرته وسط يف وقف وفعًال

بداية: عىل عثر وأخريًا

األزهار. بني الرجل وقف

الوقت: طول البيت نفس يردد وظل فائدة، دون ولكن آخر، بيٍت يف وفكر

األزهار. بني الرجل وقف

شعره، فيها ليكتب املائدة عىل ووضعها مفكرته، أخرج ثم … ويفكر يُفكر وأخذ
آخر. ببيٍت عليه هللا يفتح أن دون ولكن

األزهار. بني الرجل وقف
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عىل فزًعا «الشاويش» فاستيقظ الشعر، من البيت هذا يقول وهو صوته وارتفع
الليل. منتصف يف املرتفع الصوت

يف تفعل ماذا «جالل»، الولد: أفزع بصوٍت وصاح «جلجل» غرفة إىل الشاويش أرسع
الليل؟ منتصف

له: فقال الخروج، مالبس لبَس قد «جلجل» وجد أن للشاويش ثانية مفاجأة وكانت
الكاملة؟ مالبسك تلبس وملاذا

واقف وأنا األشعار كتابة أفضل فقط إنني عمي، يا يشء ال اضطراب: يف «جلجل» ردَّ
الليل. منتصف يف … الكاملة مالبيس يف …

وأخذها، يده فمدَّ املكتب عىل املفكرة وشاهد «جلجل»، كالم الشاويش يُصدِّق لم
أقرأ أن أريد فقط إنني تخف، ال فيه: صاح الشاويش ولكن عمه، يمنع أن «جلجل» حاول

أشعارك!
كان وكم يقرأ، غرفته إىل وعاد عليه، «جلجل» باب أغلق ثم املفكرة، الشاويش أخذ
ثم … والربدعة … بالضفدعة فيه وشبَّهه عنه، «تختخ» كتبه الذي الشعر قرأ عندما غضبه
املرسوقات أغسطس، ٣٠ يوم الرسقة حدثت لقد السطور: هذه عند ووقف الصفحة قلب

املرسوقات. يجد أن «جلجل» عىل … الطاحونة يف مخبأة
األوالد عرف كيف نفسه، يحدث وأخذ هذا، كل يقرأ وهو بالذهول الشاويش أُصيب

املرسوقات؟ مكان عرفوا وكيف … بالرسقة
تكتب كيف به: فصاح واقًفا يزال ما فوجده «جلجل»، غرفة إىل عائًدا الشاويش أرسع

عمك؟ أنا … عني الوقح الشعر هذا
مطلًقا! شعًرا عنك أكتب لم إنني عمي؟ يا شعر أي جلجل:

الشعر فوجد الصفحات، «جلجل» ففتح أخيه، ابن وجه يف باملفكرة الشاويش ألقى
كان مرة كل ويف مرات، سبع وقرأه أعجبه، فقد الشعر وقاحة وبرغم «تختخ»، كتبه الذي
قال ثم يوٍم، أي يف كتبه أنه يذكر لم أنه برغم «كتبه»، ألنه بالفخر وشعر به، إعجابًا يزداد

العباقرة. يَفعله ما وهذا نائم، وأنا كتبته قد أنا أكون ربما لنفسه:
رضبتك. وإال البيت من تخرج أن وأحذرك سأتركك، واآلن الشاويش: قال

أتعبه، قد السهر كان الذي «جلجل»، عىل األبواب أغلق أن بعد الشاويش وخرج
للنوم. فاستسلم

عظيم، رسٍّ عىل وقع بأنه شعر وقد املرسوقات، عن باحثًا الطاحونة إىل الشاويش ذهب
«سامي». املفتش من مكافأة أخذ وربما ترقيته، يف سببًا سيكون
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الظالم، سوى هناك يكن ولم فيها، ويدور يلف وأخذ الظالم، يف الطاحونة دخل
أن فاعتقد كبرية، صفيحٍة يف الشاويش تعثَّر وفجأة املرسوقات؟ ذهبت أين والفرئان،
كانت وكم انفتحت، حتى الحائط يف يرضبها فأخذ مغلقة الصفيحة كانت فيها، املرسوقات
تطري وأخذت جسمه، عىل زحفت التي الرصاصري، بآالف ممتلئة وجدها عندما مفاجأته
ابتعد حتى الظالم يف ويقع يجري وأرسع والرعب، بالذهول فأصيب وجهه، عىل وتسقط

عليه. ويضحك ليُضلَِّله، القصة هذه كل اخرتع «تختخ» أن أدرك وقد الطاحونة، عن
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ويُحرض الطاحونة، إىل يذهب لم ألنه له؛ واالعتذار «تختخ» ملقابلة الصباح يف «جلجل» أرسع
الشعر موضوع خاصًة حدث، ما كلَّ لها فروى «لوزة» سوى أحًدا يجد لم ولكنه املرسوقات،
هذا كتبت ألنني ا جدٍّ سعيٌد إنني «لوزة»: ل قال إنه حتى ا، جدٍّ به فخوًرا كان الذي الوقح

أبًدا. كتبتُه أنني أذكر ال أنني برغم «لوزة»، يا الشعر
«تختخ» من تطلب أن وقررت املقلب، هذا يف وقع «جلجل» ألن «لوزة» وتألَّمت

االعرتاف.
كتابة ليُكمَل قليًال يتنزه أن قرر ولكنه منزله، إىل عائًدا وخرج «لوزة» «جلجل» ودَّع
البيت. عن بعيًدا ُممكن وقت أطول ليُمَيض بعيًدا طريًقا فاختار أمس، بدأه الذي الشعر

فوقف خلفه، ُمقبلة سيارة صوت سمع عندما أفكاره، يف ُمستغرًقا يسري «جلجل» كان
هناك كان السيارة، يف َمن «جلجل» وشاهد السيارة مرت تمر، حتى الطريق جانب عىل
السيارة. بإيقاف السائق أمر ثم ة، بحدَّ «جلجل» إىل يَنظر أخذ بجواره آخر ورجٌل السائق،
من وسأله: النافذة السائق ففتح السيارة، إىل وصل حتى السري «جلجل» استأنف

الربيد؟ مكتب إىل الطريق تعرف هل بُني، يا فضلك
واحدة! مرًة شماًال تدور أن بعد الطريق، هذا آخر يف إنه نعم جلجل:

عىل لك مكافأة العرشة القروش وهذه معنا، فتعاَل طريقنا يف دمت ما السائق:
إرشادنا.

عىل يحصل ثم مثلها، فاخرة سيارًة يركب أن أسعده وقد السيارة، إىل «جلجل» قفز
بيديه أمسكها جريدٍة يف يقرأ السيارة يف الذي اآلخر الرجل وكان أيًضا، قروش عرشة

وجهه. بها وأخفى
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الربيد، مكتب إىل لتصل شماًال تستدير أن من وبدًال طريقها، يف السيارة مضت
املساكن. عن خارجة كبرية رسعٍة يف مضت ثم يمينًا استدارت

مكتب طريق ليس هذا ذاهبون؟! أنتم أين إىل السائق: سأل ثم دقائق «جلجل» انتظر
إننا نذهب، أين ترى سوف قائًال: الجريدة يف وجهه يخفي كان الذي الرجُل ردَّ الربيد!

شئونهم. غري يف لون يتدخَّ الذين األوالد فيه يختفي الذي املكان إىل سنَأُخذُك
شئونكم؟ يف تدخلُت وهل تقصد، ماذا جلجل:

إىل حرض الذي «تختخ» ب الشهري خليل» «توفيق أنت ألسَت حاًال، ستعرف الرجل:
ذكي؟ أنك تظنُّ هل «عشماوي»؟ عن يسأل الجراج

الذي «تختخ» يقصد الرجل كان وبالطبع الرجل، قاله مما شيئًا «جلجل» يفهم لم
… الجراج إىل «جلجل» شكل يف متنكًرا ذهب

وعمي «جلجل» وشهرتي «جالل» أنا خليل»، «توفيق لسُت ولكنِّي «جلجل»: قال
املنطقة! هذه يف الرشطة شاويش

يشءٍ. كل نفهم إننا أطفال؟ أننا تظن هل أيًضا؟ علينا تضحك هل الرجل: قال
حديث تذكَّر ذهنه يف االختطاف كلمة جاءت وعندما اختُطف، قد أنه «جلجل» وأدرك

عليه. ُقَيض قد أنه وأحسَّ وارتَعَش … االختطاف عصابة عن «تختخ»
«عشماوي». يَملكه آخر جراٍج إىل السيارة وصلت

به وألقيا بابها فتحا ثم الجراج، داخل صغرية غرفٍة إىل «جلجل» الرجالن وحمل
الطعام لك فسنُقدِّم عاقًال ولًدا كنَت وإذا كله، النهار هنا ستَقيض «عشماوي»: وقال فيها

بك! سنفعل ماذا نُقرِّر حتى آخر، مكاٍن إىل ننقلك سوف الليل ويف والرشاب،
واحدة، نافذة الغرفة يف يكن ولم قذرة، ضيقة غرفٍة يف وحيًدا نفسه «جلجل» وجد

السقف. يف صغرية فتحٍة من يأتي كان يدخل الذي القليل والضوء
وهو يه، خدَّ عىل تتساقط دموُعه وأخذَت فبكى، والخوف، بالوحدة «جلجل» أحسَّ
يحصل أن فيه يفكر ما كل وأصبح بالجوع أحس فقد البكاء؛ عن كفَّ فرتٍة وبعد يرتعش،

لقمة. عىل
رغيًفا إليه حملت يٌد وامتدت يُفتح، الباب صوت سمع تقريبًا الثانية الساعة ويف
مفتوحة، بنفٍس فتناوله الطعام إىل «جلجل» أرسع ماء، بها وزجاجة الجبن، من وقطعة

فنام. التعب غلبه لحظات وبعد
اخرج! له: يقول صوتًا وسمع هبط، قد الظالم كان «جلجل» استيقظ عندما
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أين؟ إىل متسائًال: «جلجل» قال
الكريس يف كان لحظاٍت وبعد الغرفة، خارج جذبتاه يدان امتدَّت بل أحد، عليه يرد لم

الظالم. يف به انطلقت التي للسيارة الخلفي
كيف اآلن؟ أفعل ماذا يفكر: فأخذ تفكريه، استعادة عىل «جلجل» ساعد قد النوم كان

يل! حدث بما األصدقاء أخرب
يلقيها أن استطاع أنه لو وفكَّر التل، من جمعها التي العرشة األدلة «جلجل» تذكَّر
عن ويستطيعون يَعرفونها، جميًعا وهم األصدقاء، من أحٌد عليها يعثر فقد الطريق، يف

إليه. الوصول طريقها
وسط يف تميض السيارة كانت النافذة، من ينظر وأخذ بهدوء، رأسه «جلجل» رفع

«عاطف». منزل مشاهدة استطاع إنه حتى «املعادي»
الرجالن يشعر أن دون السيارة زجاج يفتح وأخذ شديد، هدوءٍ يف يده «جلجل» مدَّ

الطريق. إىل اآلخر وراء واحًدا يُلقيها وأخذ جيبه، من األدلة وأخرج بيشء،
حتى بدليٍل مسافة كل يرمي وظل … السيجارة عقب … القماش قطعة … الزرار

كلها. انتهت
استطاع فقد سعيًدا، ظهره عىل استلقى ثم بهدوء، النافذة زجاج إغالق «جلجل» أعاد
الطريق ويعرفون أكثر، أو دليًال الخمسة املغامرين أحد يجد وسوف ا، هامٍّ شيئًا يصنع أن

العربة. فيه سارت الذي
وشعر سعادة، يف وابتسم االختطاف، نَيس إنه حتى بنفسه، باإلعجاب «جلجل» أحس
توقفت، ثم مرصوف، غري ضيق طريٍق يف سارت ثم املعادي، من خرجت وقد بالعربة
من وبدًال أحد، ينزل ولم ووقفت، قليًال العربة سارت ثم تُفتح حديد بوابات صوت وسمع
مصعًدا وكأن … األرض يف تنزل … أسفل إىل تنزل بها شعر أخرى مرًة العربة تسري أن

تحت. إىل فوق من يحملها
واآلن له: يقول وهو «عشماوي» صوت سمع ثم أخرى، مرًة بالخوف «جلجل» شعر
أنك لو حاًال ستتمنَّى ولكنك عنه، تبحث كنَت الذي املكان إىل وصلت لقد «تختخ»، يا اخرج

الخفي. الغامض املنزل يف بك مرحبًا … حياتك يف باسمه تسمع لم
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عن لهم حكت التي «لوزة» إىل يستمعون وأخذوا كامُلعتاد، الخمسة» «املغامرون اجتمع
يف «تختخ» كتبه الذي الشعر قرأ عندما للشاويش حدث وما الصباح، يف «جلجل» زيارة

«جلجل». مفكرة
فقال الشعر كتب الذي هو أنه للشاويش يعرتف أن «تختخ» من «لوزة» وطلبت
يخرب ألنه له عقابًا عمه، غضب ل يتحمَّ أن «جلجل» عىل ولكن يوًما، سأعرتف نعم «تختخ»:

عنا. يشء بكل عمه
وحده للغداء اضطرَّ يَُعد لم فلما الغداء، ساعة «جلجل» ينتظر ظل فقد الشاويش أما
الشاويش فأحسَّ بعد، عاد قد «جلجل» يكن ولم مساءً، السادسة يف واستيقظ نام، ثم

شديًدا. عقابًا التأخري هذا عىل «جلجل» يعاقب أن وأقسم بالقلق،
هبط أن بعد فخرج الشكاوى، إحدى يف للتحقيق يذهب أن يجب أنه الشاويش تذكر
بطاريته أشعل «عاطف» مسكن وقرَب يفكر، رأسه أحنى وقد يسري، وأخذ بقليل، الظالم
من األزرار جمع كان وملا يلمع، زرٍّا شاهد البطارية ضوء وعىل نوًعا، مظلم املكان ألن
الفور عىل تذكَّر قماش قطعة به وجد أن دهشته كانت وكم وأخذه، انحنى فقد هواياته،
بطاريته يُسلِّط الشاويش استمرَّ أخيه. ابن «جالل» مع كانت التي األدلة ضمن رآها أنه
«جلجل» أن فأدرك الرصاص، القلم قطعة ثم النادرة، السيجارة عقب فرأى األرض عىل
الشاويش، رأس مألت الشكوك ولكن األدلة، كل عىل يَعثُر لم كان وإن املكان، هذا يف كان
لتدبري طريقه يف األدلة ويضعون أخرى، مرًة عليه يضحُكون الخمسة املغامرين أن فظن

والديه. إىل ويشكوه القريب «عاطف» منزل عىل يمرَّ أن فقرَّر جديد، مقلب
خرجا، قد الوالدين أن الشغالة من علم ولكنه «عاطف»، منزل إىل الشاويش اتجه

البيت. يف الخمسة» «املغامرون كان وإن
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عليها عثر التي باألدلة وألقى األصدقاء، اجتمع حيث الغرفة إىل الشاويش ودخل
لعب هذا إن … طريقي يف األشياء هذه تضعون حيلكم، من أخرى حيلٌة هذه قائًال: أمامهم

طفًال! لست وأنا أطفال،
حرضة يا «جلجل» أين ولكن الشاويش: سأل ثم يده يف يُقلِّبها باألدلة «تختخ» أمسك

اليوم. طول نره لم إننا الشاويش؟
ما مكاٍن يف أخفيتُموه أنكم متأكٌد وأنا أره، لم أيًضا إنني بغضب: الشاويش قال

وحريتي. قلقي لتُثريوا
وقابل حرض لقد النهار، طول فعًال نره لم أننا الشاويش حرضة يا صدقنا تختخ:

أخرى. مرًة نَره ولم البيت، إىل ليعود انرصف ثم «لوزة»
أخرى: مرًة «تختخ» وسأله بالحرية، وشعر الصدق، يقول «تختخ» الشاويشأن أحس

األدلة؟ هذه عىل عثرَت فأين «جلجل»، عن البحث يف تساعدنا أن نرُجوه ما كل
وسوف القلق، منتهى يف إنني «عاطف»، منزل بجوار «األزهار» شارع يف الشاويش:

عليه. قسوت ألنني هَرَب قد يكون فقد «جالل»، بأم تليفونيٍّا باالتصال أرسع
يف األدلة بقية عن ألبحث «زنجر» مع وحدي سأخرج هنا، جميًعا ابقوا «تختخ»: قال

«األزهار». شارع
عليها، عثر حتى األدلة بقية عن باحثًا يسري وظل بطاريته، وأضاء «تختخ»، وخرج

هرب؟ هل «جلجل» ذهب أين ترى بعمق: نفسه يسأل فوقف
امتأل وقد يفكر، الصباح حتى ساهًرا الشاويش وظل الليل، طول «جلجل» يَُعد لم

كيف؟ … غامضة؟ بطريقٍة اختفى هل «جلجل»؟ هرب هل السوداء، باألفكار رأسه
«جلجل»؟ عاد هل يسأل: «تختخ» وكان التليفون، جرس دقَّ وفجأًة

جديد؟ يشءٌ هناك هل يعد، لم … ال الشاويش: فرد
له. حدث قد خطريًا شيئًا أن بد ال ولكن أدري، ال تختخ:

ا، جدٍّ «جلجل» أحب إنني «تختخ»، أستاذ يا أفعل ماذا أدري ال بحزٍن: الشاويش قال
عليه. قسوُت ألنني آسف وأنا

هرب. وربما حبك، عنه أخفيَت لقد تختخ:
صلة له «جلجل» غياب أن تعتقد وهل «سامي»، املفتش أخرب أن ترى هل الشاويش:

األخرية؟ الرسقة بحوادث
فإذا تنفيذها، سأحاول فكرة عندي إن أخرى، ليلًة انتظر اآلن، املفتش تُخرب ال تختخ:

املفتش. أخربنا أنجح لم
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بي. تتصل حتى وسأنتظر «تختخ»، أستاذ يا كذلك وهو بتواُضع: الشاويش قال
يشء. أي عىل عثرت إذا بك وسأتصل اتفقنا، تختخ:

وشاهدت األدلة، بقية عىل عثرت لقد لهم: فقال قليٍل بعد باألصدقاء «تختخ» التقى
هناك. «جلجل» أن وأعتقد امُلختفي، املنزل مكان إىل متجهة سيارة عجالت آثار

«تختخ»؛ يا أنت أنه عىل «جلجل» اختطف «عشماوي» أن أعتقد فجأًة: «لوزة» قالت
شيئًا تعرف أنك «عشماوي» اعتقد وربما «جلجل»، شكل يف متنكِّر وأنت الجراج زرت ألنك

السبب. لهذا — «جلجل» أقصد — فاختطفك عنه، خطريًا
فعًال وصاح: بيده املائدة خبط وفجأة وعمق، برسعٍة وفكَّر «لوزة»، إىل «تختخ» ونظر

الخمسة. املغامرين يف واحدة أذكى إنك الصحيح، الحل هو هذا «لوزة» يا
«تختخ»: وقال فخٍر، يف األصدقاء بقية إىل تنظر وأخذت املديح، لهذا «لوزة» ت ُرسَّ

طريقه. عىل يدلنا أن «جلجل» أراد لقد الطريق، عىل امللقاة األدلة رسَّ اآلن فهمت لقد
«جلجل». من ممتازة فكرٌة إنها نوسة:

«جلجل»؟ عليك مرَّ متى «لوزة»، يا وأخربيني فعًال، تختخ:
صباًحا. والنصف العارشة حوايل لوزة:

«جلجل». عىل أعثر أن بد وال األبحاث، ببعض ألقوم حاًال سأخرج تختخ:
يقوم وهو «سامي» املفتش تخرب ال ملاذا «تختخ»، يا خطرية املسألة ولكن عاطف:

بالعمل؟
ألجأ أن قبل أخرية، محاولة أعمل أن أريد ولكنِّي ذلك، يف ُمخطئًا كنُت ربما تختخ:
إىل ذاهبان والديَّ ألنَّ والنصف الثامنة يف املساء هذا أخرج وسوف «سامي»، املفتش إىل

السينما.
والنصف؟ الثامنة يف محب:

السور. تسلق ألستطيع الحبال، من سلًما نُعدَّ أن اآلن وعلينا نعم، تختخ:
«تختخ» جيب يف شيكوالتة قطعة «لوزة» ووضعت السلم، بتجهيز املغامرون أرسع
يشءٍ عىل يتفقان وكأنهما النظرات، تباَدال فقد و«عاطف» «محب» أما جاع، إذا ليأكلها

مًعا. سيُنفذانه
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«تختخ» وسار معه، يأخذه لم ألنه «زنجر» وغضب والنصف، الثامنة يف «تختخ» خرج
املنزل إىل الطريق يف الخالء، إىل ووصل «املعادي» من خرج حتى الطرقات عرب بهدوءٍ
وفجأة فرتة، السري يف استمر ثم فدهش، يَتبعه ما شخًصا أن «تختخ» وشعر الخفي،
فصاح تتجاوزه ثم بجانبه، تمر تتبعه التي األقدام صوت فسمع شجرة خلف اختفى

أنت؟ َمن فجأة:
لتقديم تبعاه وقد و«عاطف» «محب» الضوء عىل فرأى بطاريته، ضوء أطلق ثم
لم «محب»: وقال الثالثة، األصدقاء بني عاطفية لحظة كانت إليهما، احتاج إذا املساعدة

الخمسة»؟ «املغامرون جميًعا ألْسنا وحدك، تذهب نرتكك أن معقوًال يكن
أضاء خافتًا ضوءًا يرسل القمر وكان املنزل، من اقرتبوا حتى صمٍت يف الثالثة سار

هنا! من سنَقفز وقال: ُمناسبًا مكانًا «تختخ» فاختار املكان، لهم
«تختخ» قذفها ثم السلم، طرف يف ربطوها الطوب من كبرية قطعة «محب» أحرض
حيث معها، السلم طرف تسحب وهي األخرى الناحية إىل السور فتجاوزت قوة، بكل
وبرسعة والحائط، األرض بني مشدوًدا الحبال سلم أصبح وهكذا السور، يف بربوز تعلقت
إىل وصلُوا حتى بشدة، تَخِفق وقلوبهم الظالم يف ساروا ثم السور وعربوا الثالثة، صعد
الباب أمام الثالثة وقف ُمغَلق، باٍب إىل فأوصلتهم عليها صعدوا ضخمة، حجرية ساللَم
اآلن متأكٌد وأنا املنزل، هذا يف يحدث مريبًا شيئًا هناك إن هامس: صوٍت يف «تختخ» وقال

هنا. «جلجل» أن
ضوء أو طريق هناك يكن لم ولكن مدخل، أيِّ عن يبحثون املنزل حول األصدقاء دار

مطلًقا. املنزل يف حياة وجود عىل يدل
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صاحبه؟! يفعل وماذا الغريب؟ املكان هذا ما «عاطف»: همس
… ما صوٌت هناك س … س هس… «تختخ»: ردَّ

األرض. تحت من يأتي كأنه خافتًا صوتًا فسمعوا صمت، يف الثالثة واستمع
هنا؟ يحدث ماذا ضخمة، آلٌة إنها تسمعون؟ هل محب:

الهواء كان مفتوح، جراٍج إىل وصلوا حتى الصوت مصدر يتبعون األصدقاء انطلق
الجراج. إىل ندخل تعالوا مفتوح، الباب هذا «تختخ»: فقال ببابه يلعب

الذي الصوت اختفى كما شيئًا، يروا فلم مظلًما املكان وكان الثالثة، األصدقاء دخل
جزء الضوء عىل بدا وفجأة األرض، عىل بطاريته ضوء «تختخ» وأطلق يسمعونه، كانوا
من شديد قرٍب عىل األصدقاء كان هادئ، صوٍت يف أسفل إىل ينزلق ثم يتحرك، األرض من

معها. لنزلوا واحدة خطوًة تقدموا ولو هبطت، التي األرض
رأيت؟ هل قائًال: خوف يف «محب» وجذبه بطاريته، «تختخ» وأطفأ

خلف نَختفي تعالوا آلية، بطريقٍة وتصعد تنزل إنها تتحرك، األرض نعم؟ تختخ:
ذلك. بعد سيحدث ما نرى حتى الرباميل هذه

الفتحة وكانت بطاريته، «تختخ» فأضاء يشء، يحدث أن دون فرتًة األصدقاء وانتظر
بدأت فجأة ولكن الفتحة، داخل يحدث ماذا لينظر فتقدم موجودة، زالت األرضما يف التي
األرض عادت وعندما األصوات، بعض ارتفعت وقد أخرى، مرًة مكانها إىل تعود األرض
فوق تقف سيارات ثالث الشديدة، لدهشتهم الثالثة األصدقاء شاهد مكانها، إىل تماًما

املتحركة. األرض
خرجت لحظات وبعد منه، خرجت حتى األوىل السيارة وسارت الجراج، باب وُفتح

الثالثة. ثم الثانية، السيارة
يحدث يشء كل إن تحت، إىل ننزل أن بد ال و«محب»: و«عاطف» «تختخ» تهامس

هناك.
األرض، يف موجودة فتحٍة من أنزله ثم عمود، يف وربطه متني، بسلٍك «تختخ» وأمسك
املختفي املخبأ من ُمظِلم جانٍب يف أنفسهم وجدوا لحظاٍت وبعد السلك، عىل الثالثة ونزل
والسيارات تعمل، اآلالت وكانت ضخمة، ميكانيكية ورشة شاهدوا مكانهم ومن األرض، يف
تُدهن وسيارات الدهان، عليها من يُزال وسيارات قطع، إىل تَُفك سيارات فيها املكان، تمأل

جديد. من
املكان؟ هذا ما هنا؟ يحدث ماذا ومندهًشا: هامًسا «تختخ» قال
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الغامض الرس قلب يف

وتغيري أجزائها، لتغيري هنا تأتي املرسوقة، للسيارات ورشة أنه أعتقد «محب»: ردَّ
سيارات. سلخانة إنها أخرى، مرًة بيعها ثم لونها

جميًعا أنها بد وال أخريًا، زادت قد السيارات رسقات أن قرأت لقد «عاطف»: وقال
أخرى. مرًة بيعها ثم شكلها لتغيري هنا إىل تأتي
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حتتاألرض لقاءٌ

فإن الرئيس، أنه يبدو السلم، عىل ينزل الذي الرجل إىل انظر «تختخ» فجأة: «محب» قال
له. يقفون الجميع

شكل يف ُمتنكًِّرا كنُت عندما قابلته الذي الجراج صاحب «عشماوي» إنه تختخ:
«جلجل».

وأصبحت «عشماوي» خرج ثم خارجني، فتفرقوا الرجال إىل أمًرا «عشماوي» وأصدر
خالية. الورشة

قد الرجال أن ويبدو فرصتنا، إنها برسعة، «جلجل» عن نبحث هيا «تختخ»: قال
لألكل. ذهبوا

يُفتَح فقد خائفني، وكانوا الجانبني، من مغلقة أبواٌب به طويل، ممرٍّ يف األصدقاء سار
جميًعا. عليهم ويُقبَض فجأة، األبواب أحد

األبواب؟ هذه كل نفتح هل وبعد، يائًسا: «محب» قال
«عاطف» فقال جيًدا، يعرفونها ة كحَّ صوت سمعوا حتى جملته من ينتهي يكد ولم

هنا. من قريب فهو «جلجل» كحة إنها الحال: يف
«جلجل» إن الغرفة، هذه من الكحة صدرت لقد وقال: الغرف إحدى إىل «تختخ» أشار

بداخلها.



الخفي البيت لغز

فأخذوا الخارج، من ُمعلَّق واملفتاح مغلًقا، بابها فوجدوا الغرفة، من األصدقاء اقرتب
الغرفة، من جانٍب يف ُمستلقيًا «جلجل» كان الغرفة، داخل ونظروا الباب، وفتحوا املفتاح،

نفسه. يحدث وهو الشعر مفكرة وبجانبه
«جلجل». «تختخ»: همس

متأكًدا كنت لقد «تختخ»، قائًال: أصدقاءه يحتضن وأخذ قفز ثم فوًرا، «جلجل» جلس
طويًال، عذبوني فقد جئت أنك هلل الحمد السيارة، من رميتها التي األدلة وراء ستأتي أنك

عنها. اإلجابة أعرف ال التي األسئلة من كثريًا وسألوني
عمل منك مطلوٌب «جلجل» يا وأنت «محب»، يا الباب وراقب اذهب «تختخ»: قال
أخذناك إذا ولكن «سامي»، املفتش أُخِطر أن وأريد خطري، حادث قلب يف إننا آخر، بطويل
فرتًة مكانك يف تبقى أن أرجوك لهذا رسها؛ كشفنا بأننا العصابة تشعر فسوف معنا،

الرشطة. رجال نحرض حتى أخرى،
مثيل، املسجون شعور تتصور ال إنك «تختخ»، يا أستطيع ال يبكي: وهو «جلجل» رد

الشعر. أكتب أن أستطيع ال حتى إنني
أخرى. ليلة التحمل وتستطيع بطل، أنك أعتقد إنني «جلجل» تختخ:

… عظيم مغامٌر ألنك ولكن شجاع، ألنني ال «تختخ»، يا أبقى سوف جلجل:
أبطاًال. فنصبح نخافه، ما نفعل أن املهم نخاف، جميًعا إننا تختخ:

عىل باملفتاح الباب وأغلقوا تسللوا، ثم سعيًدا، حظٍّا «جلجل» ل األصدقاء وتمنى
أخرى. مرًة «جلجل»

أن ويجب الليل، منتصف بعد الواحدة اآلن الساعة قال: ثم ساعته يف «تختخ» نظر
«سامي». املفتش إىل برسعٍة نصل

فقد أخرى، مرة يخرجون كيف يعرفوا فلم مصيدة، يف كانوا الثالثة األصدقاء ولكن
املكان. تمأل والخفافيش مظلًما، صامتًا، حولهم، يشء كل كان

أن الورشة إىل عادوا إذا وخشوا للخروج، طريٍق إىل يهتدوا أن دون وساروا … ساروا
الورشة. إىل فاتجهوا آخر حالٍّ أمامهم يجدوا لم النهاية يف ولكنهم أحد، يراهم

يف يديه وضع وقد يقف «عشماوي» وكان أخرى، مرًة العمل إىل عادوا قد الرجال كان
ينتهي، لعله العمل يراقبون املظلم مخبئهم يف واقفني األصدقاء ظل العمل، يراقب جيوبه
يستطيعون ال أنهم الثالثة شعر حتى … أخرى ساعة ثم … ساعة مستمرٍّا ظل العمل ولكن

النوم. مقاومة
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األرض تحت لقاءٌ

اللحظة، تلك ويف صباًحا، السابعة الساعة كانت ساعته، يف «تختخ» ونظر الوقت، ومر
السائق ذهب الحظ ولحسن املتحركة، األرض عىل للخروج تستعد نقل سيارة وقفت
الخلفي السيارة صندوق إىل وتسللوا الثالثة، األصدقاء فأرسع «عشماوي»، إىل ليتحدث

أحد. يَلحظهم أن دون
حيث الخارجية البوابة إىل وصلت حتى العربة سارت ثم فوق، إىل األرض وتحركت

الشارع. إىل ومنه الضيق، الطريق إىل خارجة فانطلقت الباب، الحارس فتح
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يتدخل املفتشسامي

تليفون انتظار يف الصباح حتى ساهًرا ظل فقد للشاويش، بالنسبة مفزًعا صباًحا كان
لم الذين األطفال أهايل من بمكاملاٍت مشغوًال تليفونه ظلَّ هذا، من بدًال ولكن «تختخ» من

الليل. طول منازلهم إىل يعودوا
واتصل فقام «سامي»، باملفتش يتصل أن إال للمشكلة حلٌّ الشاويش أمام يَُعد لم
ثم أوًال، «جلجل» واختفاء … واألدلة … األضواء … كلها القصة عليه وقص تليفونيٍّا، به

و«عاطف». و«محب» «تختخ» اختفاء
اآلن، األربعة األوالد أين ُمهِمل، شاويٌش إنك إذًا؟ تفعل وماذا غاضبًا: املفتش صاح

لهم! حدث وماذا
ُمنتهى يف وهم الشاويش، منزل من اقرتبوا قد الثالثة األصدقاء كان األثناء تلك ويف

الطويل. الطريق هذا ومشوا السيارة، من قفزوا أن بعد التعب
«سامي». باملفتش نتصل ثم «جلجل»، عىل الشاويش لنُطمنئ سنذهب «تختخ»: قال
القصة منه ليسمع الشاويش منزل إىل بعربته أرسع قد «سامي» املفتش وكان
منزل عىل مقبلون وهم الثالثة األوالد شاهد حتى قليًال، يجلس يكد ولم بالتفصيل،

التعب. شدة من جرٍّا أرجلهم يجرون الشاويش،
ليس «جلجل» ولكن الثالثة، األوالد أوالء هم ها الشاويش، أيها انظر املفتش: صاح

معهم.
املفتش، أيها الخري صباح «تختخ»: املفتشصاح شاهدوا فلما البيت إىل الثالثة ووصل

اآلن. أراه أن أتمنَّى الذي الشخص إنك



الخفي البيت لغز

أستمع حتى الشاويش، أيها وشايًا إفطاًرا لهم أعدَّ التعب، غاية يف إنكم املفتش: قال
ألطمئنهم. بآبائهم أتصل ثم كاملة، قصتهم إىل

«تختخ»؟ يا «جلجل» عىل االطمئنان أستطيع هل الشاويش: سأل
اآلن. بخرٍي إنه الشاويش، حرضة يا بالطبع تختخ:
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اللغز هناية

إىل سنَحتاج املفتش، أيها التليفون إىل حاجٍة يف فأنت اآلن، بأرسنا تتَّصلوا ال «تختخ»: قال
هام. ولغٌز خطري، رسٌّ فهناك الرشطة، رجال من كبرية قوٍة

امللونة. األضواء لغز إنه أعرفه إنني الشاويش:
و«عاطف»، «محب» صنعها األضواء هذه إن امُلحرتَم، الشاويش أيها قليًال اصرب تختخ:

مقلب. مجرد كلها والحكاية
أخذ حني يف لألوالد، والشاي اإلفطار إلعداد أرسع ثم وسكت، الشاويش، وجه احمرَّ

«سامي». للمفتش كلها القصة يروي «تختخ»
يخفي الذي املكان عن نبحث وكنا «عشماوي»، يف فعًال نشكُّ كنا لقد مدهش املفتش:

إليه. الوصول نستطع لم ولكننا العربات، فيه
فعًال شجاًعا أليس «جلجل»، شجاعة وبفضل باملصادفة، يشء كل تمَّ لقد تختخ:

سيدي؟ يا
شاويش؟ يا كذلك أليس بطل إنه فعًال، املفتش:
أخي؟ ابن هو أليس سيدي، يا فعًال الشاويش:

سيارات إىلست أوامره أصدر ثم الرشطة، قسم وطلب التليفون املفتشبسماعة أمسك
وحدك تذهب نرتكك لن «تختخ»: فقال املختفي، املنزل إىل فوًرا بالتحرك بالرجال محملة

اكتشفناه. الذي اللغز نهاية نرى أن حقنا ومن املفتش، أيها
سيارتي. يف معي وسآخذكم حقكم، هذا وقال: مقاطًعا املفتش وافَق

الثالثة واألصدقاء «املعادي»، ُطرقات يف املرسعة الرشطة سيارات صفارات دوَّت
ثم جهة، كل من وحاَرصته املنزل إىل السيارات ووصَلت املفتِّش، بجانب بفخٍر يَجلسون
كلِّ عىل قبُضوا حيث املنزل، إىل الثالثة واألصدقاء املفتش رأسهم وعىل الرشطة رجال دخل



الخفي البيت لغز

فقال ليصافحهم واقًفا قفز الذي «جلجل» فيها كان التي الغرفة إىل دخلوا ثم فيه، من
عمك يف كتبتَه الذي الشعر أسمع أن وأرجو «جلجل»، يا بطل إنك بإعجاب: املفتش له

الشاويش.
ما آلبائهم وروى منزله، إىل واحًدا واحًدا املفتش فأوصلهم عائدة، العربات وسارت
وهو سعيًدا، ر يُصفِّ املطبخ دخل فقد الشاويش أما بطًال، أنجب أنه أبٍّ كل فشعر حدث،

أخيه. البن شهيٍّا غداءً يعد
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