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الأ�صوات  بتلك  تعب�أ  فال  بني؛  ي�  الوظيفة  تلك  يف  ال�صتمرار  اأردت  اإن 

مطلًق�، �صوف ت�صمع اأ�صوات الكثريين ين�دون ب��صمك وي�صتغيثون بك يف 

الذي  القفل  تفتح ذلك  اأن  واإي�ك  لهم،  اأبًدا  تن�ص�ع  الأوق�ت فال  معظم 

ن�صعه كل يوم على ب�ب امل�صرحة لياًل، �صدقني؛ لقد مررت ب�لكثري لأقول 

� هن� خلف ذلك الب�ب. لك هذا، وقد فقدت الكثري اأي�صً
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"1"
بك�ء طفل متوا�صل، وهن�ك من ي�صع يده على اأذنيه حم�وًل عدم �صم�ع 

اآٍن  اإىل قطع �صغرية، ويبث به الرعب يف  ذلك البك�ء الذي يحطم قلبه 

واحٍد، وبج�نبه رجل عجوز يجل�س يف و�صعية ُمريحة على كر�صي ُمته�لك، 

وي�صعل "لف�فة تبغ"، وهو ل يك�د ي�صمع ذلك ال�صوت الق�دم من خلف ب�ب 

مو�صوع عليه قفل من طراز حديث كبري احلجم.

هل ت�صمع م� اأ�صمع اأم اأنك اأ�صم اأيه� العجوز؟

ل تلقى ب�للوم علّي يف م� ت�صمعه الآن؛ فقد اأخربتك قبل هذا اأن ل تكرتث 

�صيء  كل  اأ�صمع  اأن�  فنعم!  �صوؤالك،  اأم� عن  الب�ب،  مل� يحدث خلف هذا 

ول�صت ب�أ�صم، ولكنني اعتدت على كل تلك ال�صوات من قبل؛ بك�ء اأطف�ل 

مفرت�صة  حيوان�ت  ب�أ�صوات  اأ�صبه  اأخرى  عديدة  واأ�صوات  كب�ر،  و�صراخ 

اعرتا�صي  يف  حق  على  كنت  اأن�  ي�صتغيث،  وهو  ب�لداخل  اأحدهم  ُته�جم 
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على تعيني �ص�ب حديث ال�صن مثلك معي يف وظيفة ل ت�صلح لذوى القلوب 

ال�صعيفة.

اعتدل ال�ص�ب يف جل�صته ونظر اإىل العجوز يف خوف وق�ل: 

- "هل تعتقد اأن هن�ك طفل يف الداخل م� زال حًي�؟".

ابت�صم العجوز فك�صف عن اأ�صن�ن ت�آكلت، وحتلل معظمه� مع الزمن وق�ل: 

اأخرى  اأ�صي�ء  اإمن� هن�ك  بني،  ي�  بني جن�صن�  ب�لداخل من  اأحد حّي  "ل 
حتي� هن�ك لياًل، ل تهتم ب�أمرهم ول تقلق م� دام نحن هن� وهم هن�ك 

من اجل�نب الآخر من هذا الب�ب".

ثم  مت�ًم�،  ال�صوت  هداأ  عندم�  اأذنيه  على  من  يديه  ونزع  ال�ص�ب  وقف 

اقرتب من الب�ب وو�صع اإحدى اأذنيه كي ي�صمع م� يحدث ب�لداخل ولكنه 

مل يجد �صيًئ�، ابت�صم واأدار وجهه اإىل العجوز.

وق�ل  الب�ب  ن�حية  اإىل  ينظر  وهو  العجوز  وجهه  مالمح  اأح�طت  بريبة 

ب�صوت خ�فت: 

وثق  اأبًدا،  خلفك  تنظر  ول  �صديد،  ببطء  مني  تقرتب  اأن  منك  "اأريد 
الآن،  به  اأخربك  م�  خ�لفت  اإذا  يرام  م�  على  اأحالمك  تكون  لن  بي، 
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ونظرت جت�ه الب�ب، فهن�ك من يح�ول اخلروج وهذا يحدث ن�دًرا".

ت�ص�قط العرق من جبني ال�ص�ب، واأخذ يخطو خطوات قليلة، وكلم� ابتعد 

عن الب�ب خطوة ازداد بك�ء الطفل و�صي�حه اأكرث، اأكمل بع�س اخلطوات 

مقرتًب� من العجوز الذي مد يده اإىل ال�ص�ب كي مي�صك به� وقبل اأن ي�صل 

اأظلم  ال�صوء حتى  الداخل وتقطع  الب�ب من  اإليه دوى �صوت طرق على 

الذي  وال�ص�ب  العجوز  تقرتب من  وقع خطوات  و�صمعوا  ب�لك�مل،  املك�ن 

فقد كل مع�نى الأم�ن يف تلك اللحظة.
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"2"
مل يتوقف قلب ال�ص�ب عن الطْرق على اأبواب �صدره، حتى اأم�صك العجوز 

بيده، واأجل�صه بج�نبه و�صط الظالم املعتم، هم�س ال�ص�ب وق�ل: 

اأخربين؟". يحدث  الذي  م�  العجوز؟  اأيه�  اخلروج  يريد  الذي  "من 
اأحٌد خلفه  اإج�بة ُتريحه، واأخذ الب�ب يطرق ب�صدة ك�أن هن�ك  مل ي�صمع 

هوى  �صجة  اأحدثت  الب�ب  على  هوت  وكلم�  الوزن،  ثقيلة  مطرقة  يحمل 

معه� قلب ال�ص�ب اإىل قدميه، وذلك البك�ء يثري اأع�ص�به حد اجلنون.

الأ�صواء تعود من جديد بعد اأن هداأ الطرق مت�ًم�، واختفى �صوت البك�ء، 

نظر ال�ص�ب اإىل العجوز ليجده يجل�س بنف�س الطريقة املُريحة التى ل تدل 

على  تدل  ك�نت  وجهه  مالمح  ولكن  �صيء،  اأى  من  جزعه  اأو  خوفه  على 

خوفه؛ مع وجود بعد قطرات العرق املرتا�صة على جبينه.

ق�ل ال�ص�ب بعد اأن ابتلع ريقه: 
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هكذا؟". �ص�كت  اأنت  مَل  العجوز؟  اأيه�  الأمر  انتهى  "هل 
اإليه العجوز بعني زائغة م� زالت متعلقة ب�لب�ب احلديدى العمالق  نظر 

وق�ل: "ل مل ينته بل هو يف بدايته، وعلين� اأن نتحرك الآن، ف�أن� ل اأعلم م� 

الذي �صيخرج من خلف هذا الب�ب بعد، واأذكر اأنه مل يفتح هذا الب�ب اإل 

واأخذ معه اأحد من رف�قى".

جتهم وجهه ال�ص�ب وازداد �صحوًب� وا�صفراًرا واأراد اأن يقف لول اأن منعه 

العجوز وق�ل: "ل تقف اأبًدا وافعل كم� اأفعل مت�ًم� ول ت�صدر �صوًت�".

اأ�ص�ر ال�ص�ب براأ�صه دلياًل على املوافقة، نزل العجوز على الأر�س يف و�صع 

الزحف واأخذ يتحرك ن�حية ب�ب حديدى جرار بده�ن اأبي�س عتيق يفتح 

ويغلق من الداخل فقط، ثم تبعه ال�ص�ب الذي مل يعد ميلك من الأع�ص�ب 

م� يتيح له فعل ذلك.

الإ�ص�ءة تتقطع من جديد ويزداد الطرق على الب�ب احلديدى ث�نية ولكن 

ولكنه  ال�صن  متو�صطة  امراأة  بك�ء  لي�صبح  املرة  تلك  البك�ء  حتول �صوت 

بك�ء ح�د ونحيب مم� جعل ال�ص�ب والعجوز يزحف�ن ب�صرعة ن�حية الب�ب 

احلديدى اجلرار الذي يبعد بع�س الأمت�ر عن جمل�صهم� حتى و�صال اإليه.



14

احلديدى  الب�ب  اإىل  ينظران  وهم�  اجلرار  الب�ب  على  الثن�ن  ا�صتند 

املواجه لهم� الذي مل يعد يحمل ذلك القفل ال�صخم، ع�دت الإن�رة من 

جديد ب�صكل جيد ومنتظم، �صمع الثن�ن �صوت فتح الب�ب احلديدى ببطء 

�صديد حمدًث� �صوت اأزيز يقتل.

و�صع العجوز يده م�صرًع� داخل جيبه بحًث� عن املف�تيح فلم يجده� بحث 

يف الآخر ومل يعرث عليه� نظر اإىل ال�ص�ب يف خوف فهمه� ال�ص�ب واأراد اأن 

ي�صيح فيه لكنه �صرع�ن م� و�صع يده على فم ال�ص�ب واأ�ص�ر اإىل املف�تيح 

� من الب�ب  املو�صوعة على مكتب قريب من الكرا�صى ولكنه� قريبة اأي�صً

اخل��س ب�مل�صرحة الذي فتح جلزء ب�صيط.

الواقع املرعب ثم نزعه�  ال�ص�ب يده على وجهه يف حم�ولة لإنك�ر  و�صع 

واأخذ نف�ًص� وع�د اإىل و�صعية الزحف واجته ببطء ن�حية املكتب، العرق 

ببع�صه�  ا�صطدامه�  �صوت  ت�صدر  اأ�صن�نه  وبداأت  ال�ص�ب  من  يت�صبب 

البع�س، مل يكن يعلم هل هو ب�صبب اخلوف اأم ب�صبب الربد الذي ت�صرب 

اإحدى  توقفت  حتى  يزحف  اأخذ  فتح،  عندم�  امل�صرحة  ب�ب  خلف  من 

حتى  يع�فر  اأخذ  النتح�رية،  املهمة  تلك  ت�صتكمل  اأن  على  واأبت  اأقدامه 



15

�ص�ر اأم�م املكتب.

ا�صتند اإىل املكتب الذي هو الآن يف�صل بينه وبني ب�ب امل�صرحة، ت�صلقه 

لي�صت  م�ص�فة  على  اأم�مه  املف�تيح  وجد  الرتف�ع،  �ص�هق  جبل  كقمة 

ب�لبعيدة، مد يده كي يح�صل على ت�صريح خروجه اإىل احلي�ة من جديد، 

م�صتمر  نحيب  اأع�ص�به،  من  تبقى  م�  وحطمت  اأذنيه  اأ�صمت  �صرخة 

ب�صرعة كبرية  نف�صه  تلق�ء  يفتح من  الب�ب  واإ�ص�ءة متقطعة من جديد، 

ت�صدمه ب�حل�ئط اجل�نبى، ثم تنقطع الإ�ص�ءة مت�ًم� وي�صمع �صوت زحف 

على الر�س و�صيء م� ح�د يحدث �صوت احتك�كة ب�أر�صية امل�صرحة.

الإ�ص�ءة تتقطع من جديد وي�صمع ال�ص�ب �صوت بك�ء يقرتب ونحيب يزداد 

و�صوت تقطع الأنوار يلمح ج�صد يخرج من ب�ب امل�صرحة يف اجت�هه اإىل 

ال�صيء ولكنه دقق النظر من  اخل�رج، مل يتمكن من معرفة م�هية هذا 

خلف املكتب الذي ا�صترت به ليجد "ج�صد امراأة �ص�بة تزحف على الأر�س 

اأبي�س ملطًخ� ب�لدم�ء  وج�صده� يقطر م�ء من كل مك�ن ترتدى ف�صت�ًن� 

القدمية ول وجود لعني له� اأو هكذا ظن.

جل�س واأعطى ظهره للمكتب وهو ل يك�د يتنف�س من �صرعة خفق�ت قلبه 
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الذي على و�صك اأن يتوقف، نظر اإىل العجوز فوجده ج�ل�س مك�نه �ص�خ�س 

العينني وهو ينظر اإىل ذلك اجل�صد الذي يقرتب من املكتب.
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"3"
من  عين�ه  دمعت  الذي  ال�ص�ب  اأذن  من  يقرتب  ونحيبه�  اأنف��صه�  �صوت 

�صدة الرعب والفزع، اأ�صبحت اأنف��صه مكتومة و�صط �صلوعه اله�صة، اإنه� 

اآخر حلظ�ت عمره، ل تفرق بينه وبني هذا الكي�ن اإل بع�س ال�صنتيمرتات 

م�صريه  وانتظر  عينه  اأغم�س  املته�لك،  اخل�صبى  املكتب  من  وجدار 

الغ�م�س.

العرق يت�صبب من جبينه بغزارة وقلبه مل يعد يعمل ب�صكل ك�مل، ال�صوت 

اقرتب ب�صدة والنحيب ازداد، ظل يتذكر اآخر اأي�م ق�ص�ه� وعن اأحالمه 

ال�ص�ئعة التى مل يحقق منه� �صيًئ�، لعن اليوم الذي قبل فيه تلك الوظيفة 

تتمتم  �صفت�ه  عنه،  رغًم�  الدموع  وت�ص�قطت  اأكرث  عين�ه  دمعت  اللعينة، 

ب�صوت خ�فت مب� ل يعيه عقله اإنه يهلو�س من �صدة اخلوف.

ب�صالم،  الكي�ن ومر  لقد اجت�زه  البتع�د مروًرا بج�نبه،  بداأ يف  ال�صوت 
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نحيًب�  يزداد  الكي�ن  و�صوت  تتقطع  الأ�صواء  زالت  م�  بفزع،  عينه  فتح 

مع  وتختفى  الإن�رة  مع  فرتات  على  تظهر  التى  الفت�ة  تلك  اإن  وبك�ًء، 

من  ب�صدة  اقرتبت  اآخر،  اإىل  مك�ن  مف�جئ من  ب�صكل  لتنتقل  انقط�عه� 

ا�صطدم  حتى  اجلرار  الب�ب  ب�جت�ه  بظهره  يزحف  اأخذ  الذي  العجوز 

اأم�م ذلك الكي�ن املت�صكل بفت�ة قبيحة ال�صكل، هى  به واأ�صبح حمتجًزا 

تزحف نحوه مب��صرة وهى ت�صدر �صرخ�ت ت�صم الآذان، العجوز يح�ول 

الفرار ولكنه� حت��صره مت�ًم�، الدموع تنهمر من عني العجوز وهو ي�صوب 

نظره ت�رة ن�حية ال�ص�ب م�صتنجًدا، ومرة اأخرى نحو الكي�ن الق�دم نحوه 

ببطء مميت.

ح�ول الوقوف ولكن قدمه اأبت اأن حتمله فجل�س مك�نه مفكك الأو�ص�ل، 

الظالم عم املك�ن وانقطع ال�صوت مت�ًم�، الهدوء الق�تل �صيد املوقف مع 

الختالط ب�صوت اأنف��س العجوز املتع�لية، اأح�س ال�ص�ب اأن الأمور ت�صوء 

اأكرث كلم� انقطعت الإ�ص�ءة، بحركة ل اإرادية حترك ليدخل حتت املكتب 

حت�صًب� مل� �صيحدث.

العجوز ي�صعر ب�أنف��س ملتهبة قريبة من وجهه ولكنه ل يرى �صيًئ�، الظالم 
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الدام�س والأجواء ق�ر�صة الربودة، يح�ول التحرك ولكنه اإذا اأحدث حركة 

امل�صرحة  ب�ب  �صكونه،  اإىل  فيعود  ب�صيط  نحيب  �صوت  �صمع  ب�صيطة  ولو 

احلديدى ي�صدر �صجة مرعبة، يتخبط يف اجلدار اجل�نبى مراًرا وتكراًرا 

ك�ن هن�ك عمالق يريد خلعه من مك�نه.

�صوت الكهرب�ء ت�صرى ب�ل�صلوك حمدثة �صراًرا ي�صيء للحظ�ت ويختفى، 

مرت دق�ئق �صكون واأح�س العجوز اأن ذلك الكي�ن قد غ�در وانتهى �صوت 

النحيب، "نعم لقد انتهى الأمر اأيه� ال�ص�ب انتهى الك�بو�س "ق�له� العجوز 

من  جنى  كمن  �صحكة  ي�صدر  وهو  وال�ص�ب  نف�صه  لطمئنة  منه  حم�ولة 

املوت لتوه.

ال�صوء ع�د من جديد فج�أة ومعه وجه فت�ة بال اأعني وبال فم فمك�نهم� 

اأنف��صه�  مثل  ال�ص�خن  امل�ء  قطرات  منة  يت�ص�قط  اأ�صود  �صعر  وله�  ف�رغ 

امللتهبة، ذلك الوجه ك�ن على مقربة �صرب من وجه العجوز الذي حتجرت 

عينه من هول املنظر، بينم� و�صع ال�ص�ب يده على فمه كي يخر�س �صوت 

ك�د ليخونه ويخرج منه.

ت�صتطلع م� يحدث ثم  ك�أنه�  ب�صكل مرعب وغريب  الفت�ة رقبته�  حركت 
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اقرتبت اأكرث من وجه العجوز و�صرخت ب�صدة اأفقدت العجوز اتزانه ووعية 

� ن�ئًم� على ظهره، اأ�صدرت نحيًب� �صديًدا وبك�ًء اأ�صد وع�دت  ف�صقط اأر�صً

يعلم م�  ال�ص�ب وهو ل  اأخرى، حلظ�ت مرت على  للتقطع مرة  الإ�ص�ءة 

م�صري هذا العجوز الذي يجر من ذلك الكي�ن الذي ي�صحبه اإىل داخل 

امل�صرحة عبوًرا ب�لب�ب احلديدى ال�صخم الذي م� زال ي�صدر اأزيًزا.

ال�ص�ب يبكى ب�صدة من دون �صوت وهو يرى ج�صد العجوز يجره الكي�ن 

معه اإىل الداخل، هو ل يدرى هل م�ت العجوز اأم م� زال حّي�، الأ�صواء 

تتالعب بعقل ال�ص�ب فكلم� اأ�ص�ءت وجد اأن هن�ك اأكرث من �صخ�س يقف 

داخل امل�صرحة يف انتظ�ر الفت�ة ومعه� العجوز وعندم� ينقطع ويعود من 

جديد يرى اأج�ص�د اأ�صبه بحيوان�ت مفرت�صة يف انتظ�ر فري�صته�.

�صعره  اأجزاء  بع�س  ت�صيب  بداأت  الذي  ال�ص�ب  على  ك�أعوام  دق�ئق  مرت 

يف  �ص�ع�ت  منذ  معه  ك�ن  الذي  العجوز  يرى  هو  الأبي�س،  اإىل  وتتحول 

ب�نتظ�ره،  كي�ن�ت  عدة  وهن�ك  ميتة  فت�ة  وبرفقة  امل�صرحة  اإىل  طريقه 

ولكن م� اأبك�ه ب�صدة اأكرث هو قبل اأن مير العجوز بك�مل ج�صده عرب الب�ب 

ومد  به  م�صتنجًدا  ال�ص�ب  عني  اإىل  ونظر  اأف�ق  ك�أنه  رعب  يف  عينه  فتح 
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يده اإليه يف حم�ولة ي�ئ�صة للخال�س مم� هو مقبل عليه حتى مر ج�صده 

ب�لك�مل وابتلعه الظالم واأغلق الب�ب بقوة وانقطعت الإ�ص�ءة ب�لك�مل من 

جديد.
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"4"
�صوت النحيب حتول اإىل �صحك�ت ه�صتريية ق�دمة من داخل امل�صرحة، 

كلم� دوت �صحكة اأو �صوت ع�ىل فزع ج�صد ال�ص�ب وارتع�س، اإنه اجلحيم 

مت�صكل يف موقف، دام الظالم لوقت طويل اأح�صه ال�ص�ب عمر مديد بكى 

و�صحك�ت  وبك�ء  نحيب  و�صط  عجوز  رجل  وفقد  ج�صده  وانتف�س  اأثن�ءه 

مرعبة.

ع�دت الإ�ص�ءة من جديد وع�د ال�صكون مرة اأخرى، تتحرك عني ال�ص�ب 

اأ�ص�ب عقله من هول م� حدث، عينه  ع�صوائًي� يف م�صهد يثبت خلال م� 

والأبواب بحًث� عن �صيء ل  الطرق�ت  به� كل  تذهب يف كل اجت�ه مت�صح 

وجود له، خرج من اأ�صفل املكتب اخل�صبى ب�صعوبة حم�ول عدم اإحداث 

�صوت يندم عليه بعد ذلك، وجد املف�تيح ف�أخذه� وو�صعه� يف جيب له، 

نظر اإىل ب�ب امل�صرحة فوجد القفل قد ع�د من جديد، اقرتب ب�صعوبة 



23

ك�مًت� اأنف��صه من الب�ب، اأح�س ب�أحد م� يتحدث ب�لداخل، تردد كثرًيا قبل 

اأن ي�صع اإحدى اأذنيه على الب�ب احلديدى من جديد، اإنه �صوت العجوز 

ي�صتغيث به ولكن �صوته مكتوم، هو الآن يحدث اأحد م� حم�ول ا�صتعط�فه 

الداخل  العجوز يف  ت�أمل  و�صوت  ع�لية  ويخرج، �صرخة  يرحل  كي يرتكه 

جديد  من  الب�ب  على  ع�د  الطرق   ،� اأر�صً ووقع  الب�ب  عن  ال�ص�ب  اأبعد 

وب�صدة، النحيب ع�د والبك�ء كرث، لي�س �صوًت� واحًدا بل عدة اأ�صوات بني 

طفل ورجل وامراأة.

الب�ب  ن�حية  بظهره  يزحف  وهو  ال�ص�ب  هذا؟" ق�له�  كل  يحدث  "مل�ذا 
بكالم  ي�صيح  واأ�صبح  �صوته�  وعال  اأنف��صه  اجلرار،ازدادت  احلديدى 

ه�صتريى حتى ا�صطدم ب�لب�ب احلديدى اجلرار.

�صكت الطرق من جديد وانقطعت الإ�ص�ءة مرة اأخرى، وبعد دقيقة ع�دت 

الإ�ص�ءة، نظر ال�ص�ب ن�حية ب�ب امل�صرحة فوجده مفتوًح� ب�لك�مل، وقف 

يف  الب�ب  ن�حية  ينظر  زال  م�  وهو  املف�تيح  واأخرج  قدمه  على  م�صرًع� 

يده  امل�صرحة،  داخل  الظالم  و�صط  ليجره  منه  اآخر  اأحد  خروج  انتظ�ر 

اإىل  وت�رة  املفت�ح  لو�صع  املخ�ص�س  املك�ن  اإىل  ت�رة  ينظر  وهو  ترتع�س 
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الب�ب يف توتر.

واأخرج  حمله�  يبكى  وهو  م�صرًع�  خلفه�  هبط  يده،  من  املف�تيح  وقعت 

قدمه  على  وقف  اجلرار،  احلديدى  الب�ب  لذلك  املخ�ص�س  املفت�ح 

فوجد العجوز يقف خلف الب�ب اجلرار وينظر اإليه يف خوف وتعجب، ثم 

اأيه� ال�ص�ب واخرج  "افتح الب�ب ببطء  اجته بعينه ن�حية ال�صقف وق�ل: 

من  هن�  اإىل  اأدخلك  الذي  م�  اأبًدا،  خلفك  تنظر  ول  �صوًت�،  حتدث  ول 

الأ�ص��س؟".

مبن  تعنى  "م�ذا  وق�ل:  اأكرث  الدموع  و�صقطت  ال�ص�ب  مالمح  تبلدت 

ب�إ�ص�رة  العجوز  اأخرب......" ق�طعه  الذي يحدث؟  اإىل هن�، م�  اأدخلنى 

من يده وم�صك يده ثم اأدخل املفت�ح يف جمراه وفتح الب�ب اجلرار واأخرج 

ال�ص�ب يف بطء واأغلق اجلرار مرة اأخرى ثم �صحب املف�تيح.

"كيف  وق�ل:  اجلرار  الب�ب  من  خروجه  فور  العجوز  عن  ال�ص�ب  ابتعد 

امراأة" ا�صكته  يف  املت�صبه  الكي�ن  هذا  وجرك  ب�لداخل  كنت  اأنت  هذا؟ 

"اقرتب وانظر اإىل م� ك�ن ينتظرك  العجوز مرة اأخرى وق�ل يف هدوء: 

معلًق� ب�ل�صقف هن�ك لول اأن اأخرجتك اأن�".
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اقرتب ال�ص�ب ببطء فوجد تلك الفت�ة تزحف ب�لقرب من ال�صقف وعندم� 

وانتحبت،  �صرخت  اجلرار  الب�ب  خلف  من  اإليه�  ينظرون  وجدتهم 

ب�ب  واأغلق  ك�ن  م�  اإىل  �صيء  كل  وع�د  جديد  من  الإ�ص�ءة  انقطعت  ثم 

امل�صرحة وع�د القفل مك�نه.

رج�ء  حدث  الذي  م�  ىل  "ف�صر  وق�ل:  بتوتر  العجوز  اأم�م  ال�ص�ب  جل�س 

من ك�ن معى اإذا كنت تنكر اأنت هذا؟ "ابت�صم العجوز يف �صمت واأ�صعل 

لف�فة تبغ وق�ل: "فى بداية الوردية اأعطيتك املف�تيح واأخربتك اأن تذهب 

وتتفقد كل الأبواب وتت�أكد من غلقه� جيًدا اأتذكر؟ "اأ�ص�ر ال�ص�ب مب� يعنى 

تذكره، ف�أكمل العجوز: "بعده� ذهبت اأن� خ�رج امل�صت�صفى كي اأت�أكد من 

الو�صع ب�خل�رج ثم عدت اإىل غرفة الك�مريات حيث يجب اأن نكون طيلة 

الليل، مر وقت لي�س ب�لقليل ومل تعد اعتقدت اأنك �صللت طريقك داخل 

وظللت  قلقى  ازداد  وبعده�  لك،  يوم  اأول  لأنه  الكبرية  امل�صت�صفى  اأروقة 

اأبحث عنك على كل الك�مريات فوجدتك ت�صري ببطء وتتحدث اإىل نف�صك 

املوتى،  وثالج�ت  ب�مل�صرحة  اخل��س  الق�صم  اإىل  وقته�  متجهه  وكنت 

حتدث  فوجدتك  يحدث  م�  اأ�صتو�صح  كي  عليك  اأكرث  ب�لك�مريا  اقرتبت 
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اأحًدا م� ظهر ك�أنه ظل ي�صري بج�نبك، تذكرت اأمر من ك�نوا قبلك هن� 

قبل  الإ�ص�ءة  انقطعت  ولكن  الأمور، خرجت م�صرًع�  تلك  ملثل  وتعر�صوا 

ينجيك،  اأن  اأدعو اهلل  بحذر  اأقرتب  امل�صرحة، ظللت  ق�صم  اإىل  اأ�صل  اأن 

وقد حدث م� كنت اأخ�ص�ه، لقد ا�صتدرجوك وك�دوا اأن يدخلوك امل�صرحة 

ولكنك جنوت".

اأيه�  ا�صتدرجونى  الذين  "من  ب�صعوبة:  وق�ل  ال�ص�ب  ج�صد  ارتع�س 

العجوز؟".

اأخذ العجوز نف�ًص� عميًق� من اللف�فة واأخرجه على �صورة دخ�ن كثيف ثم 

ق�ل: "�ص�أخربك ي� بني �ص�أخربك لأنهم الآن ي�صعون خلفك كم� حدث مع 

دائًم�  وهم  الب�ب  واأدخلوهم خلف هذا  عليهم  وح�صلوا  قبلك  كثري من 

ينجحون يف النه�ية".
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"5"
بخ�ر يت�ص�عد من كوب"�ص�ى" يت�صبث به ال�ص�ب يف حم�ولة منه لتدفئة 

القليلة امل��صية، بينم� العجوز  ال�ص�ع�ت  اأع�ص�به املتجمدة مم� راأى يف 

اأروقة  كل  تعر�س  التى  ال�ص��ص�ت  اإىل  ينظر  مريحة  بطريقة  يجل�س 

داخل  ت�صرى  يجعله�  التبغ  لف�فة  من  اأنف��س  ي�صحب  زال  وم�  امل�صت�صفى 

ذكري�ته  لت�صكني  يحت�جه�  "النيكوتني" التى  منه� جرعة  لينتزع  ج�صده 

املوؤملة يف هذا املك�ن ثم يرتكه� تخرج على �صكل دخ�ن كثيف يحمل همومه 

يف الهواء.

األقى العجوز اللف�فة بعد اأن انتهى منه� على الأر�س ثم ده�صه� بحذائه 

من  انتهى  الذي  ال�ص�ب  اإىل  ونظر  جل�صته  يف  العجوز  اعتدل  القدمي، 

تلك  ا�صتقبلت  "لقد  العجوز:  ق�ل  الآخر،  هو  وجل�س  كوب"ال�ص�ى" 

اأن  تريد  التى  وق�صته�  حك�يته�  جثة  ولكل  اجلثث،  من  الكثري  امل�صرحة 
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ترويه�، فهن�ك من اجلثث من م�ت حرًق� اأو غرًق� اأو قتال ب�أى و�صيلة، ول 

خوف من تلك الأ�صن�ف التى ذكرته� فجميعه� اأق�صى م� ميكن اأن تفعله 

هو اأن تريك م� حدث له� وترحل ب�صالم اأم� م� يحدث هن� فهو بخالف 

ومل  قبل  من  به  ت�صمع  مل  ف�أنت  لك  �ص�أقوله  مم�  و�صتتف�ج�أ  مت�ًم�  ذلك 

يذكره اأحد اإل ورحل �صريًع� واختفى".

برتدد:  العجوز  اأكمل  وبعده�  كبري  ب�هتم�م  العجوز  من  ال�ص�ب  اقرتب 

ويحمل  حي�ته  من  ق�نًط�  م�ت  لقد  نعم  منتحًرا  هن�  ي�أتى  من  "هن�ك 
الغل والكره ملن حوله ومن ك�نوا معه اأثن�ء حي�ته ولكن هن�ك نوًع� اأ�صد 

من �صنف املنتحرين وهو الذي انتحر رغًم� عنه، لك اأن تتخيل اأن اأحد 

اأرغمك على اإنه�ء حي�تك بيدك، وهذا م� نواجهه هن� "ارتبك العجوز من 

تقطع الإ�ص�ءة من جديد وظهور بع�س اخلي�لت على ال�ص��ص�ت ب�لقرب 

من ق�صم امل�صرحة، اأ�صعل لف�فة تبغ وو�صعه� بني �صفتيه �صريًع� وابتلع ريقه 

الإ�صع�ف ثالث جث�مني، لطفل  �صي�رة  اأح�صرت  �صنوات  "من 01  وق�ل: 

ر�صيع وامراأة يف العقد الث�نى ورجل �صخم اجل�صد يف العقد الث�لث من 

عمره ،تداول احلديث حولهم داخل امل�صت�صفى اأنهم م�توا يف ظروف غري 
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معلومة اإل اأن كل املعروف عنهم اأنهم اأ�صرة ك�نت تعي�س يف منطقة قريبة 

حتى  ب�لتج�رة  يعمل  الرجل  وك�ن  ال�صعبية  الأحي�ء  ب�أحد  امل�صت�صفى  من 

�ص�ءت اأحواله امل�دية ومن هن� انقلب ح�له وح�ل اأ�صرته اإىل الأ�صواأ، مرت 

الأي�م ومل يظهر الرجل اأو زوجتة اأو ي�صمع اأحد �صراخ الطفل حتى اقتحم 

الطبيب  �صنًق�، وج�ء تقرير  انتحروا  الثالثة  اأن  ليجدوا  ال�صقة  اجلريان 

ال�صرعى اأن الرجل �صنق زوجته ثم ابنه ثم انتحر، والغريب اأنه مل يجدوا 

اأية اأدلة على مق�ومة الزوجة قبل اأن ي�صنقه� زوجه� و بعد عدة اأي�م من 

ظواهر  بداأت  عليهم،  ال�صرعى  الطب  وتن�وب  امل�صرحة  داخل  وجودهم 

ب�مل�صرحة  اخل��س  الق�صم  يف  وخ��صة  امل�صت�صفى  داخل  حتدث  غريبة 

مرات  لعدة  وزوجته  الرجل  اأم�كن جثث  بتب�دل  بداأت  املوتى،  وثالج�ت 

على مراأى من اجلميع ففى اإحدى الأي�م و�صعوا جثم�ن الزوج يف ثالجة 

حتمل رقم 4 والزوجة يف اأخرى حتمل رقم 7 وفى اليوم الت�ىل وجدوهم 

من  الكثري  يف  بك�ءه  ي�صمع  ك�ن  فقد  الطفل  عن  اأم�  الأم�كن،  متب�ديل 

الأحوال، وعندم� ازدادت الأمور وتكررت احلوادث اأمر مدير امل�صت�صفى 

بيوم  القرار  هذا  وبعد  �صريًع�،  ودفنهم  الفح�س  من  النته�ء  ب�صرعة 
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اختفت الثالث جثث من امل�صرحة ومل يعرثوا عليه� حتى اليوم ولكن م� 

زالت حتدث تلك الظواهر وتتكرر حتى الآن".

داخل  يزحف  طفال  هن�ك  اأن  فوجد  ال�ص��ص�ت  اإحدى  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

ج�صده  ارتع�س  اأبويه،  عن  يبحث  ك�أنه  ويبكى  ب�مل�صرحة  اخل��س  الق�صم 

له:  وق�ل  ينظر  م�  اإىل  العجوز  نظر  ه�صتريية،  بطريقة  يتحرك  واأخذ 

اأيه� ال�ص�ب، فهم دائًم� م� يتن�وبون على من  "ل جتعلهم يوؤثرون عليك 
يردونه حتى يتمكنوا منه وي�أخذوه".

جل�س ال�ص�ب واأعطى ظهره لل�ص��ص�ت وق�ل ب�صوت ممزوج ب�خلوف: "م� 

اأيه� العجوز وم� مروا به كي ينتحروا ويفعلون  الذي حدث لتلك الأ�صرة 

ذلك بن�؟".

امل�صكينة هى  الأ�صرة  تلك  اأن  اأخربك  الذي  "ومن  وق�ل:  العجوز  ابت�صم 

التى تقوم بكل تلك ال�صي�ء؟" تعجب ال�ص�ب ووق�ل بع�صبية: "اأتتالعب 

بي وبعقلى ، اأنت الذي اأخربنى".

الن�ص�ن  ميوت  "عندم�  وق�ل:  عينه  واأغم�س  وجهه  على  العجوز  م�صح 

تذهب روحه اإىل خ�لقه� ويذهب ج�صده اإىل الرتاب، ويبقى �صيء اآخر هو 
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الذي ي�صتكمل م� ك�ن يحي� من اأجله ذلك الن�ص�ن، هن�ك اأبواب مغلقة ل 

داعى لطرقه� اأيه� ال�ص�ب واإل اإذا فتحت فلن ن�صتطيع اإغالقه�، فلنرتكه� 

ب�صالم".

م�  تعلم  "اأنت  ال�صديد:  الره�ق  عالم�ت  علية  ظهرت  وقد  ال�ص�ب  ق�ل 

الذي يحدث هن� جيًدا، اأن� اأعلم هذا ، مل حت�ول اأن تخفى حقيقة الأمر 

اأيه� العجوز؟".

ق�ل العجوز بع�صبية: "بعد عدة �ص�ع�ت قليلة �صينتهى الليل وتخرج من 

هن� ول تعود اأبًدا اإىل ذلك املك�ن، اأتعى م� اأقوله جيًدا، ل حت�ول اأن تدخل 

يف ب�ب اأنت ل تعلم من خلفه ينتظرك ولن يت�صور عقلك م� �صيحدث بعد 

ذلك".

وقف ال�ص�ب واقرتب من العجوز بع�صبية مفرطة ف�أقعده وق�ل: "اإن قتلتك 

هن� اليوم لن ي�ص�أل احد عم� حدث لك اأثن�ء الليل و�صتدخل امل�صرحة التى 

تخ�ف اأن تتحدث حتى عنه�، اأتعى اأنت م� اأقول، يجب اأن تخربنى بكل م� 

تعلمه عن تلك الأ�صرة وم� �صره�".

فزع العجوز ونظر اإىل عني ال�ص�ب املت�أهبة مل� �صيقوله، اأ�ص�ر اإىل ال�ص�ب 
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اأن يجل�س اأم�مه وق�ل: "اأعتقد اأنه ج�ء الوقت كي اأنقل ذلك احلمل عنى 

واأريح �صمريى، لعلك جتد احلل الذي ف�صلت اأن اأجده طوال تلك ال�صنوات 

امل��صية التى فقدت به� الكثري واأن� ن�دم على ذلك".
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"6"
الق�صم  يرى  ال�ص��ص�ت حتى ل  واأغلق كل  اإىل هدوءه  وع�د  ال�ص�ب  جل�س 

اخل��س ب�مل�صرحة وثالج�ت املوتى و يت�صتت مرة اأخرى وي�صيبه اخلوف، 

نظر اإىل العجوز وق�ل، "اأمتنى اأن تخربنى احلقيقة ول تخفى �صيًئ� تعلمه 

عن تلك اجلثث ".

اعتدل العجوز يف جل�صتة وق�ل: "لو تعلم م� مقدار ال�صرر الذي �صي�صيبنى 

بعد اأن اأخربك ب�أمر هوؤلء ، مل تكن لتطلب منى هذا، ولكنى اأرهقت من 

ثقل م� اأحمل، واأعتقد اأنه قد ح�ن الوقت كي اأدفع ثمن م� اخفى من �صر 

طوال تلك ال�صنوات".

اأح�س ال�ص�ب ب�صيء يف كالم العجوز يوحى ب�خلوف واأنه متورط بكل م� 

يحدث هن� وم� حدث طوال 01 �صنوات م�صت، اأكمل العجوز كلم�ته بعد 

اأن ا�صتن�صق هواء مالأ به �صدره "انظر اإىل تلك العالمة" وك�صف عن �ص�قه 
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الي�صرى، فوجد ال�ص�ب اأن به� عالمة غريبة املنظر حمفورة ثم اأخف�ه� 

ال�صنوات  تلك  اإنه� حتمينى طوال كل  لعنتى،  "تلك هى  وق�ل  من جديد 

� ل  من اأذاهم و�صرهم، فهم يتجنبوننى ب�صببه� طوال الوقت ولكننى اأي�صً

اأ�صتطيع ب�صببه� اخلروج بعيًدا عن تلك امل�صت�صفى واإل تتبعونى".

تعجب ال�ص�ب من كالم العجوز املبهم فق�ل مت�ص�ئال: "كيف ح�صلت على 

تلك العالمة من الأ�ص��س وكيف حتميك منهم ؟ ومن هم من الأ�ص��س؟".

بكل  "�ص�أخربك  وق�ل:  قوًي�  �صع�ل  ف�أ�صدر  العجوز  جوف  احتقن 

 ، �صنوات   01 قبل  اجلثث  تلك  الإ�صع�ف  �صي�رة  اأح�صرت  �صيء،عندم� 

الليلية،  واأثن�ء فرتة حرا�صتى  يوم مظلم  الذي يحدث ف�صوىل وفى  اأث�ر 

اأح�ص�صت بحركة خ�رج امل�صت�صفى، خرجت م�صرًع� فوجدت ج�صًدا �صخًم� 

يحمل  ظ�هرة،  تكن  مل  اأقدامه  وحتى  راأ�صه  من  �صوداء  بعب�ءة  مغطى 

بيده حقيبة �صوداء ويح�ول الدخول من ب�ب ن�ئى ب�مل�صت�صفى بعيًدا عن 

دفعنى  ف�صوىل  ولكن  يتملكنى  بخوف  اأح�ص�صت  الليليني،  احلرا�س  اأعني 

اأتتبعه، جنح يف الدخول واأخذ طريقه اإىل ق�صم امل�صرحة ك�أنه يعلم  لأن 

دق�ته  �صرعة  من  ينفجر  اأن  و�صك  على  وقلبى  تتبعته  م�صبًق�،  الأق�ص�م 
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امل�صرحة  ق�صم  اإىل  دخل  خطواته،  كل  يف  اأراقبه  اأن  علّي  ك�ن  املتت�لية، 

وجنح يف فتح الب�ب اخل��س ب�مل�صرحة والثالج�ت وتركه مفتوًح� خلفه، 

� م� يتحدث بلغة غريبة،  اقرتبت بحر�س و�صمعت �صوًت� غريًب�، ك�أن �صخ�صً

� و�صط �صموع  اقرتبت ودخلت امل�صرحة فوجدت ذلك ال�صخ�س يجل�س اأر�صً

كثرية وجنمة من ن�ر وعلى اأطراف النجمة و�صع الثالث جثث مطرا�صني 

اأفقًي� بحيث راأ�صهم ن�حية النجمة واأرجلهم يف الجت�ة الآخر، اأخذ يتمتم 

واأخرج ثالث لف�ت من قم��س واأدخل لف�فة يف فم الرجل واأخرى يف فم 

املراأة والأخرية يف فم الطفل الر�صيع، ثم اأخ�ط �صفتيهم بحيث ل تخرج 

اأبًدا تلك اللف�فة، بعده� اٍزدادت األ�صنة الن�ر وحتولت اإىل اأدخنة واأ�صوات 

مل اأ�صمع مثله� من قبل وبداأ يت�صكل كي�ن غريب و�صط النجمة، من هول 

اخلروج  ب�ب  ن�حية  يف  اأزحف  واأخذت   � اأر�صً ووقعت  �صرخت  امل�صهد 

لول غر�س هذا  علّى  يهجم  اأن  وك�د  بي  الكي�ن حلق  ولكن  امل�صرحة  من 

ال�صخ�س الغريب حجًرا م� بقدمى �صرخت من الأمل واأخذ اجلرح ينزف 

كثرًيا ولكنه اأبعد هذا الكي�ن م�صرًع� عنى وع�د اإىل داخل النجمة، اقرتب 

الغريب وك�صف عن وجهه فلم يظهر منه غري عينه  ال�صخ�س  منى هذا 
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املرعبة املنظر فقد بدت اأفقية ول وجود للبي��س به� كله� �صوداء عن بكرة 

اأبيه�، اأوقفنى وق�ل: "تلك العالمة لعنتك ومنجيتك منهم، م� دمت هن� 

داخل تلك امل�صت�صفى ف�أنت يف م�أمن واإن خرجت عرثوا عليك واأخذوك، 

اأحًدا مب� حدث فمن �صتخربه �صتظهر عنده تلك العالمة  ولكن ل تخرب 

وتختفى من قدمك و�صتكون وقته� �صيًدا �صهال لهم، و�صيلعن بدل منك 

ويبقى هن� اإىل الأبد اأو اأن يخرب اأحد غريه فيحدث له ذلك".

"اأنت ل تخربنى  ظهرت على مع�مل ال�ص�ب عدم ت�صديق العجوز وق�ل: 

احلقيقة، ولهذا �صوف اأخرب كل ال�صحف يف الغد عم� يحدث هن� واأنك 

متواطئ به".

ابت�صم العجوز وق�ل: "اأعلم اأنك لن ت�صدقنى ، ولكننى مل اأ�صدق م� يقوله 

م�  راأيت  وقد  امل�صت�صفى  عن  فقط  واحًدا  يوًم�  اأبتعد  اأن  وح�ولت  وقته� 

�ص�ب له �صعرى وعدت مهرول اإىل امل�صت�صفى ومن وقته� واأن� هن�، واإن مل 

تكن لت�صدق م� اأقول فلرنى م� حدث" ك�صف العجوز عن قدمه الي�صرى 

فلم يجد به� تلك العالمة، اأح�س ال�ص�ب بخوف وك�صف عن قدمه الي�صرى 

فوجد اأن العالمة انتقلت له�، نظر اإىل العجوز يف عدم ا�صتيع�ب وهم اأن 
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يقف ف�أ�ص�ر له العجوز اأن يجل�س وين�صت.

لعدة  نحيب  وهن�ك  ب�صدة  املراقبة  غرفة  ب�ب  من  يقرتب  البك�ء 

اجلث�مني  من  املئ�ت  هن�ك  اأن  فوجد  ال�ص��ص�ت  ال�ص�ب  اأ�صخ��س،اأ�ص�ء 

امل�صت�صفى  اأروقة  كل  يف  ي�صريون  ب�لدم�ء  ملطخ  اأبي�س  بقم��س  املغط�ة 

� وهن�ك الكثري من الأطف�ل تبكى يف كل مك�ن،  ومنهم من يزحف اأر�صً

بعد دق�ئق تقطعت ال�ص�ءة وازداد النحيب والبك�ء فو�صع ال�ص�ب يديه 

على اأذنيه وهو ي�صرخ بينم� اأ�صعل العجوز "لف�فة تبغ" اأخرى ك�نت هى 

منه�  اأنف��ًص�  ي�صحب  واأخذ  مرتع�صة  بيد  فمه  يف  وو�صعه�  معه  الأخرية 

بلهفة وعينه تدمع ويت�ص�قط منه� الدموع بغزارة.

لل�ص�ب  العجوز  ق�ل  لثوانى،  ال�ص�ءة  وانقطعت  فج�أة  ال�صوات  �صكتت 

تعود  ال�ص�ب ول  اأيه�  بنف�صك  "اجن  اأذنه  يديه من على  اإحدى  نزع  الذي 

اإىل هن� اإنه مك�ن ملعون، اهرب الآن ، هي...." ع�دت ال�ص�ءة من جديد 

ب�أقم�صة ملطخة  املغط�ة  الع�صرات من اجلثث  نف�صه خلف  ال�ص�ب  ووجد 

�صيق�نهم  بني  من  ال�ص�ب  اإىل  نظر  الذي  العجوز  متجمعة حول  ب�لدم�ء 

وابت�صم لل�ص�ب قبل اأن ينقطع ال�صوء ويعود يف اأقل من ث�نية ليجد ال�ص�ب 
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نف�صه وحيًدا داخل غرفة املراقبة ومل يعد هن�ك وجود للعجوز اأو للجثث، 

اأح�س  �صوداء،  �ص��صة  تعطى  معطلة  فوجده�  املراقبة  �ص��ص�ت  اإىل  نظر 

يهرب  كي  الب�ب  اإىل  وهم  حقيبته  حمل  بج�صده،  ت�صرى  ورع�صة  برهبة 

� من اخلوف، لقد ك�ن هن�ك رجل  خ�رج امل�صت�صفى، فتح الب�ب، وقع اأر�صً

انتظ�ره،  يف  راأ�صه  حتى  قدمه  من  �صوداء  بعب�ءة  مغطى  اجل�صد  �صخم 

دخل الرجل اإىل الغرفة وك�صف عن وجهه فوجده مغطى الوجهه ل يظهر 

منه �صوى العينني مرعبة املنظر ل وجود لبي��س فيه� كله� �صوداء اللون ، 

اقرتب من ال�ص�ب وق�ل............" .
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"7"
وق�ل ب�صوت مل مير على اأذن ال�ص�ب من قبل، فال يعرف منه املتحدث 

ذكر اأم اأنثى �صوته� غليظ "هل �صتقع فيم� وقع به هذا العجوز من قبلك؟ 

اإنه مل يعط لنف�صه فر�صة اأن يعلم حقيقة الأمر وم� ك�ن يواجهه".

عن  يبتعد  كي  منه  يهرب  يبحث عن خمرج  واأخذ  م�صرًع�  ال�ص�ب  وقف 

ذلك ال�صخ�س �ص�حب اجل�صد العمالق وال�صوت املفزع، مل يجد منفًذا 

الدخول  يح�ول  ملن  م�نًع�  تكون  كي   � اأعدت خ�صي�صً اإنه� غرفة حمكمة 

اإليه� لذلك هى بال �صب�بيك اأو اأبواب اإل واحد للدخول واخلروج، ولكنه� 

مل تكن م�صممة كي متنع هوؤلء عن الدخول واخلروج يف ملح الب�صر.

اأى  يخرج  اأن  يح�ول  وهو  املتق�ربة  اجلدران  ب�أحد  ال�ص�ب  ظهر  الت�صق 

بج�صده  ال�صوائل  كل  جفت  لقد  مت�م�،  ع�جز  لكنه  مبعنى  توحى  كلمة 

وتبخرت كل ذرة �صج�عة ب�صدره وارتخت اأع�ص�به وانتهت �صالحية قلبه 
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فهو يحت�صر.

اقرتب ال�صخ�س ذو اجل�صد ال�صخم بعب�ءتة ال�صوداء التى يجره� وراءه 

من ال�ص�ب واأ�ص�ر له ب�أن يطمئن ويجل�س ثم ق�ل "اأن� اأعى مت�ًم� م� مررت 

اأن  العجوز  واخت�ر  جنوت،  ولكنك  امل��صية  القليلة  ال�ص�ع�ت  خالل  به 

اأنه قد ن�ل خال�صه ولكنه الآن يتمنى  ينتقل اإىل مرحلة اأخرى ظًن� منه 

لو اأنه مكث داخل تلك الغرفة اإىل اأن ميوت، �ص�أ�صرح لك كل �صيء ولكن 

بعده� لن تخرج من هن� اأبًدا واأن� ل اأطلب منك هذا بل اأمرك لأنك الآن 

تنتمى اإىّل بتلك العالمة ولوله� لكنت بج�نب العجوز ممدد داخل اإحدى 

ولن  الوقت  يفعلة يف ذلك  م�  يعلم جيًدا  رفيق  ومعك  امل�صرحة  ثالج�ت 

ي�صع لعقلك هول م� يحدث له الآن".

هز ال�ص�ب راأ�صه اأفقًي� وراأ�صًي� دليال على عدم �صعوره مب� يفعله ولكنه اأراد 

فيه�  ليبيت  داخل ثالجة  وبجل�صة  يغ�صب  اأن  قبل  ال�صخم  جم�راة ذلك 

الليلة وق�ل "اإن كنت �ص�أمكث هن� لبقية عمرى فيجب اأن تخربنى بكل م� 

حدث منذ قدوم الثالث جثث اإىل هن� حتى تلك اللحظة وتخربنى م� هو 

نفعى يف اأن اأبقى هن�".
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اأ�صدر ذلك العمالق �صحكة ه�صمت قلب ال�ص�ب اإىل فت�ت وق�ل"عليك اأن 

تقول اأخربينى ولي�س اأخربنى" ثم اأزاح غط�ء راأ�صه الأ�صود ومعه غط�ء 

هن�ك  لكن  مرعب  غريب،  اأنثى  وجه  فظهر  دائًم�  يخفيه  الذي  وجهه 

ف�صول يجذب ال�ص�ب كي يظل ن�ظًرا اإليه، لون الب�صرة �ص�حب جًدا لكنه 

م�صيء، العني �صوداء ك�ملة ال�صواد، هن�ك خد�س مير فوق واأ�صفل عينه� 

الي�صرى، ابت�صم ذلك الوجه غري املعلوم.اأ�صبح جميل لكنه مليء ب�لفزع، 

ابت�ص�مة رقيقة حتمل ت�بوًت� من اخلوف.

اإرادًي� منه ولكنه م� زال خ�ئًف�، �صعر ب�صيق يف �صدره  ابت�صم ال�ص�ب ل 

واأح�س بربودة  الآن  ويغرق  ال�صب�حة  ي�صتطيع  ل  وهو  نهر  �صقط يف  كمن 

ب�جلو، لكن هن�ك دخ�ًن� يت�ص�عد من تلك الأنثى ال�صخمة، تلك العين�ن 

حتيط به.

ق�لت ب�صوت جهور: "اجل�س الآن لكى اأخربك ب�صر لن تف�صح عنه واأنت 

على قيد احلي�ة، واإن فعلت فهن�ك مت�صع من ثالج�ت املوتى يف كل مك�ن، 

اأتعلم م�هية الكي�ن الذي اأم�مك الآن؟" واأ�ص�رت اإىل نف�صه�.

احتقن حلق ال�ص�ب وهو يح�ول اأن يبتلع م� يف فمه من م�ء جف منذ زمن 
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وق�ل ب�صوت متقطع "ل اأعلم ولكننى اأرجح، اإنك من الج......".

ق�طعتة بحدة وحتول لون عينه� الأ�صود اإىل اأحمر وع�د �صريًع� وتغري لون 

� "نعم،�صحيح، ولكننى مل اأكن ال�صبب يف كل  وجهه� اإىل الأ�صود وع�د اأي�صً

ذلك، ولن اأكون اأن� م�صدر خوف لك، �صيكون هو كذلك".

ارتع�س ال�ص�ب وق�ل: "هو،هو من؟ م� الذي حت�ولني قوله؟".

اقرتبت اأكرث من ال�ص�ب وق�لت: "من هو؟ ل يجب اأن تعرف عنه اأى �صيء، 

الذي  م�  تعلم  اأن  لك  الآن  الأهم  ولكن   ، اأمره  وتن�صى  تتجنبه  اأن  يكفى 

تلم�س  اأن  ك�دت  حتى  ال�ص�ب  وجه  من  "اقرتبت  الأ�صرة  تلك  مع  حدث 

اأ�صدرت  ووجهه،  تلهب ج�صده  بن�ر  واأح�س  عينه  ف�أغم�س  راأ�صه،  راأ�صه� 

اأحد  ميلكون،  م�  كل  وخ�صروا  احل�ل  بهم  "�ص�ق  وق�لت:  ع�لية  �صحكة 

ا�صتع�ن  له كل خم�زنه وقد حدث، بعده�  بن� كي نحرق  ا�صتع�ن  التج�ر 

الت�جر، متكن�  يتزوجه� ذلك  بينه وبني زوجته كي  ونوقع  نفل�صه  بن� كي 

من اإفال�صه وجعلن�ه يع�نى ب�صدة واأدين لكل مع�رفه وكلم� ح�ول النهو�س 

اأحرقن� خم�زنه، لقد ا�صتخدم� هذا الت�جر جيًدا وبقوة، مبرور الوقت كن� 

منلك زم�م الأمور يف كل �صيء ، جعلن� حي�ته �صوداء، ولكنهم مل يتفرق�، 
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الت�جر وا�صتع�ن بكت�ب ل يحمل �صوى ا�صم لأحد من ع�ملن�،  ن�ر  ا�صتعل 

يعمل  اإمن�  اأحد  ل�ص�لح  يعمل  ل  ا�صتدع�ه  الذي  هذا  اأن  يدرى  يكن  ومل 

من اجل نف�صه، وبعد اأن علم بكل �صيء قتل الت�جر وتلب�س الرجل ليجعله 

ي�أخذ  ان  اأراد  لقد   ، هذا  يكفيه  ومل  نف�صه،  يقتل  ثم  وابنه  زوجته  يقتل 

اجل�صد معه، ولكنه علق معهم داخل تلك امل�صرحة ل�صر �صوف تعلمه يف 

القوة م� تفوق ن�صف  الت�جر ميلك من  به  اأتى  الذي  الكي�ن  وقته، ذلك 

ع�ملن� ومن ال�صر م� يكفى لف�ص�د كل اأهل الأر�س، قتل الت�جر بعد اأن اأراه 

اأمر العذاب ، وحمله معه اإىل ع�ملن�، واأراد اأن يفعل ذلك ب�لثالث جثث 

لكنه علق ب�لداخل، ول ميكنه اخلروج الآن، ولكنه اكت�صف خمرج وي�صعى 

م�صرحة  لعنة  من  الأمور  �صتتحول  اإن خرج  تعلم  اأن  ولك  الآن  ذلك  اإىل 

وثالج�ت موتى اإىل لعن م� حول امل�صت�صفى".

"وم�  دمعت عني ال�ص�ب ونظر اإىل الأر�س وا�صع كفيه فوق راأ�صه وق�ل: 

دخلى بكل هذا ي� ...." رفع راأ�صه ومل يجده� اأم�مه ،م�صح عينه ، وقف 

م�صرًع� و نظر اإىل ال�ص��ص�ت ومل يجد �صيًئ�، اأ�صدر زفرًيا واألقى بج�صده 

على الكر�صى، تذكر اأمر الب�ب هرول م�صرًع� كي يغلقه، التفت ليجده� 
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اأردت  "اإن  م� زالت داخل الغرفة معه واقرتبت منه بهدوء ق�تل وق�لت: 

اأذيتك اأو اأذيت العجوز من قبلك م� و�صعت لكم تلك العالمة كم� و�صعته� 

على اأرجل الثالث جثث يف امل��صى".

اأنتى مل تخربينى مل  ؟  اأنتى  وتبلدت مالحمه وق�ل"من  ف�ه  ال�ص�ب  فتح 

تفعلني كل هذا؟".

جنوت  "اإن  وق�لت:  الأ�صود  غط�ءه�  وارتدت  اأخرى  مرة  وجهه�  غطت 

الليلة وحدك �ص�آتى لك غًدا واأخربك ب�ملزيد، لكنى الآن يجب اأن اأذهب 

اأن  اوؤديه� قبل  اأن  اأكمل مهمتى التى ا�صطرنى ذلك الرجل امل�صكني  كي 

يقتل زوجتة وابنه الر�صيع".

ق�ل ال�ص�ب م�صرًع�: "انتظر........." انقطعت ال�ص�ءة حتى ال�ص��ص�ت 

مل تعد تعمل ،انتظر ال�ص�ب اأن تعود كم� تفعل دائًم� ولكنه� ت�أخرت كثرًيا، 

�صمع خطوات ب�خل�رج خف�س راأ�صه واأخرج ه�تفه اجلوال كي ينري وعرث 

وح�صر  ب�صرعة  فيه  م�  اأفرغ  ال�ص��ص�ت  اأ�صفل  �صغري  خ�صبى  دولب  على 

نف�صه اإىل داخله واأغلقه وترك جزًءا ب�صيًط� ليمر من خالله �صع�ع عينه 

ليب�صر من الق�دم اإليه.
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اأن  ال�ص�ب  ،ح�ول  اأزيز  �صوت  الب�ب  واأ�صدر  ب�خل�رج  اخلطوات  توقفت 

ينظر ولكنه مل يجد �صوى الظالم  و�صوت من يلهث وخطوات تعرب الب�ب 

العرق ت�صبب منه ك�لأمط�ر  تعلم مك�نه م�صبًق�،  ك�أنه�  اإليه  يف طريقه� 

كل  لت�صحب  ا�صتعلت  ن�ر  �صدره  وبداخل  ينتقم  اأن  اأراد  �صت�ء  ف�صل  يف 

اأ�ص�به�  ج�صده  اأطراف  حتى  وتقطعت  اأنف��صه  فتوقفت  رئتيه  اأك�صجني 

اأحدهم� يدق على  اإىل �صطرين  ب�لفعل  انق�صم  قلبه  والت�صنج،  الرتع��س 

فرتات متب�عدة والآخر م�ت وحتلل.
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"8"
م� زالت اخلطوات تقرتب، م� زال �صوت هن�ك �صوت اأحد يلهث ب�صدة، 

اأغلق ال�ص�ب عينيه م�صت�صلًم� للظالم ولنه�يتة التى اقرتبت، كتم انف��صه 

يغلق  اأن  ب��صتط�عته  ولو ك�ن  ب�ب اخلزانة  ب�لي�صرى  واأغلق  اليمنى  بيده 

اأذنه لفعل.

ال�صيء يلهث ب�صدة ك�أنه يبحث  اإن ذلك  توقفت اخلطوات ب�لقرب منه، 

عن �صيء ي�صربه ويروى ظم�أه، حلظ�ت من الفزع مير به� ال�ص�ب الذي 

�ص�ل عرقة اأ�صفل قدم �صيء غريب ينتظره خ�رج اخلزانة.

ابتعدت الأقدام واأ�صبحت تتجول داخل الغرفة ، �صوت حتطيم ال�ص��ص�ت 

والجهزة ، اإنه ينتقم من تلك املعدات ب�هظة الثمن، مر وقت ق�صري وقد 

اجتهت اخلطوات اإىل خ�رج الغرفة وعال �صوت نحيب وبك�ء.

حذاءه  خلع   ، منه�  وخرج  اخلزانة  ال�ص�ب  فتح  الجواء  هداأت  اأن  بعد 
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اتبعه  ق�دم من اخل�رج  ملح �صوء  داخل اخلزانة،  مف�تيحة ج�نًب�  وترك 

يف حذر وريبة، ال�صوء يتحرك يف رواق يوؤدى يف نه�ية اإىل ق�صم امل�صرحة 

كلم�ت  تذكر  ال�صوء،  خلف  وحترك  عميًق�  نف�ًص�  اأخذ  املوتى،  وثالج�ت 

ال�صيدة ال�صخمة �صوداء العني اأنه م� دام يحمل العالمة فهو يف اأم�ن، اإنه 

�صوء �صمعة ق�دم من اأحد م� يحمله.

اأبي�س حمله وارتداه  �صعر ال�ص�ب بربد ك�أنه داخل ثالجة ، وجد معطًف� 

يف �صمت وهو م� زال يخطو بحذر نحو ال�صوء الذي توقف فج�أة، انبطح 

ال�صمعة  يحمل  الذي  ا�صتدار  م�ء،  مربد  بج�نب  وتدارى   � اأر�صً ال�ص�ب 

ليظهر لل�ص�ب وجه �صيدة عجوز ترتدى ف�صت�ًن� اأبي�س ملطًخ� ب�لدم�ء، ل 

وجود للعينني، ب�صرته� بي�ص�ء �ص�حبة وتلهث ب�صدة.

الن��س  رائحة  وتتبع  ك�أنه� ل ترى  رائحة  ت�صتم  ال�ص�ب وهى  اقرتبت من 

واتبعه�  ال�ص�ب  وقف   ، �صريه�  واأكملت  جديد  من  ا�صتدارت  والأم�كن، 

،اقرتبت من رواق امل�صرحة ولكنه� اأخذت طريق اآخر، اتبعه� ال�ص�ب اإىل 

حيث ت�صري وهداأ قلبه بعد ان ابتعد عن ق�صم امل�صرحة وثالج�ت املوتى، 

اأزاحت تلك العجوز ب�ب الق�صم وخلعته من مف��صله بقوة رجل عمالق.
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اتبعه� ال�ص�ب داخل ذلك الق�صم، ك�نت ال�ص�ءة تبتعد �صريًع� ك�ن تلك 

و�صوت  الزج�ج،  يف  ك�صر  �صوت  �صمع  تهرول،  اأ�صبحت  العجوز  ال�صيدة 

زالت  م�  ولكنه�   � اأر�صً ملق�ة  ال�صمعة  وجد  اقرتب  بنهم،  ي�أكل  �صخ�س 

م�صتعلة ، حمله� ودخل ببطء اإىل ب�ب زج�جى حمطم، الطق�س هن� �صديد 

الربودة اأكرث من اخل�رج، ي�صمع �صوت تلك ال�صيدة م� زالت تلهث ولكنه 

� ظهره� لل�ص�ب وك�أنه� ت�أكل  ل يراه�، اتبع ال�صوت فوجده� ج�ل�صة اأر�صً

اأو ت�صرب �صيًئ� بنهم.

منظر تلك العجوز وتلك اجلل�صة الغريبة اأدخل الرعب من جديد يف قلب 

ال�صيدة بوجوده خلفه�،  اأح�صت  اأكرث من ذى قبل،  ال�ص�ب،اأح�س بتهديد 

وقفت واألقت م� بيده� بعد اأن فرغت منه، �صوته� الذي يلهث عال مرة 

اأخرى، �صوت ح�صرجة اأ�صدرته وك�أنه� حيوان مفرت�س.

وقع على ج�نبه  بكر�صى حديدى  ا�صطدم  للخلف،  ال�ص�ب خطوات  رجع 

ال�صيدة  التفتت  املهجورة،  امل�صت�صفى  اأرج�ء  كل  يف  �صمع  �صوًت�  واأ�صدر 

العجوز ن�حية ال�ص�ب، وجد اأن له� عينني و�ص�لت دم�ء من فمه�، �صرخت 

ب�صدة وهرولت نحو ال�ص�ب ك�أنه� حيوان مفرت�س يريد قتل فري�صته.
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الدم�ء ف�رغة مت�ًم�، اتخذ  اأكي��س من  اأ�صفل قدمه� فوجد  ال�ص�ب  نظر 

قراره ب�لفرار والتقط �صيئ� م�، قفز من فوق الزج�ج املحطم وهو م� زال 

يحمل ال�صمعة،اقرتب من ب�ب اخلروج من ذلك الق�صم الذي ل يعلم م� 

هو، ملح من �صوء ال�صمعة الب�صيط كلمة مكتوبة ا�صتط�ع فهمه� اأنه "بنك 

الدم�ء" اخل��س ب�مل�صت�صفى، وك�نت تلك ال�صيدة العجوز ت�صرب منه.

بعد اأن خرج م�صرًع� اجته واختب�أ برواق اآخر ، مل ي�صعر اأنه� ت�صعى خلفه 

اأخذ  الطريق،  اأنه� �صلت  يبدو  فلم يجده�،  الرواق  نظر عرب  الآن،  بعد 

ت�صرب  ال�صيء؟  "م� هذا  لكنه منخف�س  ب�صوت ه�صتريى  ال�ص�ب  يتمتم 

الدم�ء، وتلهث وتعدو خلفى، ل ل اإن كل م� يحدث ك�بو�س علّى اخلروج 

منه".

بحث جيًدا داخل الرواق الذي يف�صله عن غرفة املراقبة قبل اأن مي�صى 

بفعل  يعدو  وهو  اأم�صكه  قد  ك�ن  مبق�س  األقى  اأحًدا  يجد  مل  ب�جت�هه�، 

اأ�صدر �صوًت� ولكنه مل ير �صيئ� يتحرك، اطم�أن للو�صع وخرج  اإرادى،  ل 

اإىل الرواق ولكنه اأح�س اأن هن�ك اأنف��س تتع�ىل خلفه، التفت ليجد تلك 

ال�صيدة العجوز مقبلة عليه ب�صرعة،هبط قلبه بني �صلوعه و�صلت حركته 
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مت�ًم�، األقى ال�صمعة على ال�صيدة ف��صتعل ج�صده� واأ�صبحت ت�صرخ بقوة 

مت�أملة ولكنه� م� زالت حت�ول القرتاب منه، ا�صتط�ع اأن ينجو من هجمته� 

، وقعت  اإليه  اأر�ص� يف مراوغة �صريعة، ملح املق�س من بعيد زحف  ووقع 

� وهى م� زالت حترتق ولكنه� ل ت�أبى اأن ترتك ال�ص�ب  ال�صيدة العجوز اأر�صً

زحفت خلفه.

اأم�صك ال�ص�ب ب�ملق�س واعتدل ليجده� على مقربة منه، اأ�صند ظهره على 

احل�ئط وهو يف و�صعية اجللو�س، اقرتبت منة ب�صدة ومل يفرق بينه� �صوى 

كر�صى حديدى جذبه ال�ص�ب ليعيقه�، تلهث ب�صدة و ت�صرخ وهى حترتق، 

ب�صدة  جذبته  لكنه�  احلديدى  الكر�صى  بهذا  يدفعه�  اأن  ال�ص�ب  ح�ول 

ال�ص�ب  من  بعد خطوتني  على  وهى  م�صتعلة  ووقفت  ال�ص�ب  عن  واأبعدته 

� يف و�صع ل يرثى له. اجل�ل�س اأر�صً
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�صحب ال�ص�ب قدميه والت�صق ب�حل�ئط، نظر اإىل ميينه فلم يجد �صوى 

ممر يوؤدى يف اآخره اإىل غرفة مغلقة، اعتدل وح�ول اأن مير من الي�ص�ر 

فلم ي�صعفه الوقت لقد اقرتبت وهى تلهث وم� زالت م�صتعلة، قطرات الدم 

تنهمر من فمه� م�رة ب�لن�ر امل�صتعلة بج�صده� لت�صل اإىل الأر�س �صوداء 

متفحمة.

نظر اإىل املق�س يف يده بقلة ثقة اأنه �صي�ص�عده يف عبور تلك ال�صيدة العجوز 

الطرف  اأم�صكه من  املق�س،  ا�صتخدام  �صوى  اآخر  امل�صتعلة، مل يجد حل 

احل�د و�صدده ن�حية الوجه كي يكون اأكرث ت�أثرًيا، ك�نت رمية موفقة لكنه� 

قبل اأن ت�صل اإىل الوجه، اأم�صكت به ال�صيدة العجوز ب�صرعة غريبة جعلت 

ثم �صمت  ال�ص�ب  اأ�صم  ع�لًي�  نحيًب�  واأ�صدرت  الأطراف  متجمد  ال�ص�ب 

�، وقفت على  األقته اأر�صً قب�صته� عليه لي�صري جزًءا معدنًي� ل نفع منه، 
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اأربعة اأطراف ك�أنه� حيوان مفرت�س �صينق�س على فري�صته الآن.

نظر ال�ص�ب يف كل الجت�ه�ت ومل يجد مفر ، �صيموت الآن ، دق�ت قلبه 

تخربة اأنه� النه�ية، عقله توقف عن العمل لأول مرة واأ�صدر قراًرا ل�ص�ئر 

عن  توقفت  عينه  حتى  جميًع�،  حركته�  و�صل  ت�صتلم  اأن  اجل�صد  اأع�ص�ء 

احلركة بعد وقت قليل وحتجرت على م�صهد واحد.

�صخ�س مقنع ي�أتى م�صرًع� من خلف ال�صيدة العجوز ويطلق عليه� طلقة 

الن�رية ك�أنه� لكمة  من �صالح ن�رى ثقيل، ا�صتقبلت تلك العجوز الطلقة 

مرة  الرجل  عليه�  اأطلق   ، ببطء  اعتدلت   ،� اأر�صً اأوقعته�  اإل  لي�س  قوية 

اأخرى، مل ت�صبه� ب�صكل مب��صر، اعتدلت �صريًع� وهرولت اإىل ب�ب مغلق 

حطمته ودخلت اإليه م�صدرة �صيحة ونحيًب� �ص�خًب� وبعده� اأتى النحيب 

والبك�ء من كل مك�ن ب�مل�صت�صفى.

اأوقف الرجل ال�ص�ب من دون اأن ي�صتفهم عن �صيء ، جذبه بقوة ورك�ص� 

اأ�صوات تتبعهم،  �صوًي� حتى ب�ب امل�صت�صفى، خرج الثن�ن رك�ص� وهن�ك 

ونظر  الرجل  فتحة  بقفل  مغلق  امل�صت�صفى  اأ�صفل  قدمي  �صرداب  هن�ك 

داخله جيًدا ثم اأ�ص�ر اإىل ال�ص�ب كي يدخل.
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اأن  اأراد  الداخل،  ال�صرداب من  واأغلق  الرجل  تبعه  ال�ص�ب  اأن دخل  بعد 

ي�ص�أل ال�ص�ب عن هوية الرجل ف��صكته ب�إ�ص�رة غري مفهومة ولكنه� ك�نت 

ال�صرداب ومروا بعدة طرق�ت تبدو  اإىل داخل  ك�فية كي ي�صمت، م�صوا 

املعدات  من  الكثري  وبه�  امل�صت�صفى  ب�صي�نة  اخل��صة  الم�كن  وك�أنه� 

بع�س  عليه  مر�صوم  �صخم  حديدى  واحد  ب�ب  له�  غرفة  اأم�م  توقفوا 

العالم�ت والكلم�ت الغريبة، دفع الرجل ال�ص�ب اإىل داخل الغرفة بعنف 

ك�نت  الب�ب  على ظهر  لوحة  علق  ثم  جيًدا  الب�ب  واأغلق  خلفه  ثم دخل 

حتوى بع�س الكلم�ت العربية غري املتن��صقة ثم خلع القن�ع.

اإنه رجل تخطى العقد الرابع من عمره، لديه كلم�ت مكتوبة على كل وجهه 

وعندم� �صمر عن �ص�عده ك�نت هن�ك كلم�ت م�ص�بهة، اإنه رجل �ص�حب 

ج�صد ككت�ب، على كل �صرب من ج�صده مكتوب كالم غري مفهوم وهن�ك 

� بع�س الر�صوم�ت. اأي�صً

نظر الرجل اإىل ال�ص�ب بعني ح�دة مرت ب�لكثري كي تكون نظرته� خميفة 

� مق�بال للب�ب احلديدى ال�صخم واأخذ  هكذا، اأغم�س عينه وجل�س اأر�صً

يتمتم ك�أنه راهب، وقف واقرتب من اللوحة التى علقه� على الب�ب م�صبًق� 
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واأ�ص�ر اإىل ر�صمة به� غري مفهومة ثم ب�إ�صبعه مر على اخلطوط ك�أنه يعيد 

كت�بته� بب�صم�ته.

بعد اأن انتهى الرجل مم� يفعله و�صط ذهول من ال�ص�ب الذي اأكرث �صعره 

اأ�صبح لونه اأبي�س الآن، وقف الرجل والتفت اإىل ال�ص�ب وق�ل "اأنت اأ�صعف 

مم� كنت اأت�صور، الأف�صل اإنهم ك�نوا اأخذوك بدًل من العجوز، لقد ك�ن 

رغم كرب �صنه اأ�صد منك بكثري".

"اإذا كنت تدرى بكل  � ثم تنهد وق�ل:  وقع ال�ص�ب من كرثة اإره�قه اأر�صً

هذا اأين كنت ونحن وحدن� يف و�صط كي�ن�ت ه�ئمة يف كل مك�ن؟".

و�صكت  منه�  بع�س  وجترع  اخلزان�ت  اإحدى  من  زج�جة  الرجل  اأخرج 

لثوانى ثم ق�ل"كنت اأنتظر اأن اأتدخل يف الوقت املن��صب وقد فعلت".

ث�ر ال�ص�ب وق�ل "الوقت املن��صب؟ اأمل ترى م� حدث للعجوز لقد اأخذوه 

واأنت لديك م� ك�ن ميكن اأن يحميه، مل�ذا مل تتدخل وقته�؟".

األقى الرجل ب�لزج�جة اإىل احل�ئط بع�صبية وق�ل: "مل اأتدخل وتركته كم� 

تركنى �ص�بًق� ومل يتدخل، لقد ا�صتنجدت به وقته� ومل يحرك �ص�كنه".

اأقول، كيف  م�  تعى  "اإنه رجل عجوز، هل  وق�ل:  اأكرث  وث�ر  ال�ص�ب  وقف 
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وكيف  كل هذا  تعرف  كي  اأنت  ولكن من  تقوله،  كنت  م�  يفعل  اأن  ميكن 

�ص�هدت م� حدث؟ وم� كل تلك الر�صوم�ت والكت�ب�ت على ج�صدك؟".

اجته الرجل اإىل خزانة ثم فتحه� ليظهر اأن بداخله� عدة �ص��ص�ت مت�صلة 

امل�صرحة،  ق�صم  داخل  حتى  امل�صت�صفى  بق�ع  كل  يف  منت�صرة  بك�مريات 

التفت الرجل اإىل ال�ص�ب وق�ل: "مل يكن عجوًزا وقته� اأيه� ال�ص�ب مل يكن 

عجوًزا، وكنت اأت�بع كل �صيء من هن�، اأم� عن ق�صتى و�صكلى هذا، فهو 

ق�صة طويلة لن ي�صعن� الوقت الآن ل�صرده�".

مرت  �ص�ع�ت  منذ  هن�  اأن�  �صيء،  كل  ىل  ت�صرح  اأن  "يجب  ال�ص�ب:  ق�ل 

ك�أعوام طويلة ل نه�ية له�، كنت �ص�أموت يف مرات عديدة، وفقدت رجال 

عجوًزا وفقدت �صب�بى هن�، كنت �ص�أنتهى على يد عجوز تبتلع الدم�ء يف 

وعالمة  وعهد  كي�ن�ت  ك��صر،  كوح�س  اأم�كنه�  من  الأبواب  وتخلع  نهم 

بقدمى، ثم ظهرت اأنت بكل م� اأنت عليه ونحن الآن حتت امل�صت�صفى داخل 

غرفة حم�طة بر�صوم�ت وكلم�ت ل معنى له�، يجب اأن تخربنى رج�ء".

منتهى  كر�صى  واأقعده على  كتفه  وم�صح على  ال�ص�ب  الرجل من  اقرتب   

خزانة  اإىل  اجته  ثم  جوانبه،  املهتك  ج�صده  خ�رج  اأح�ص�وؤه  ال�صالحية، 
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ع�لية حتوى ثالجة �صغرية فتحه� واأخرج منه� زج�جة م�ء ب�رد واألق�ه� 

لل�ص�ب الذي �صربه� بنهم حتى ارتوى، اأ�ص�ر له اإىل حو�س مي�ه ب�لقرب 

من زاوية مظلمة، بعد اأن فرغ ال�ص�ب من الغت�ص�ل ع�د اإىل مك�نه وجل�س 

كي ي�صتمع اإىل الرجل الذي بكى قبل اأن يبداأ حديثه........".
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"10"
نظر الرجل اإىل ال�ص�ب بعني دامعة وم�ل براأ�صه اإىل الوراء ك�أنه يتذكر 

م� يوؤذيه وق�ل: "اأتعتقد اأنك تعلم اأي �صيء عن معنى الرعب؟" ثم ابت�صم 

واخلوف،  الرعب  بداء  ولد  من  اأم�م  الآن  تقف  "اأنت  واأكمل:  ب�صخرية 

وبعده�  حويل"  يدور  م�  واأعي  فيه�  اأرى  مرة  اأول  منذ  لزمني  لقد 

كي  بقوة  واأفرغه�  به� �صدره  �صهيًق� طويال مالأ  فيه�  اأخذ  لربهة  �صكت 

ي�صتجمع اأع�ص�به.

اأن�  الآن؟  تتحدث  م�ذا  وق�ل"عن  الدامعة  الرجل  عني  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

مررت بفزع �ص�ب له �صعري األ ترى؟ واأنت تتحدث الآن عن رعب يالزمك 

منذ ال�صغر وهل م� يرعبك �صيزول بر�صم كل تلك الر�صوم�ت والكت�ب�ت 

التي تغطى به� ج�صدك وتن�صره� من حولك على كل ح�ئط؟".

احتد وجه الرجل ووقف يف �صمت وخلع �صرتته ليظهر ب�قي ج�صده العلوي 
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مربع�ت  داخل  متن�ثرة  وحروف  مربع�ت  عدة  على  بيده  واأ�ص�ر  لل�ص�ب 

�صغرية وخ�رجه� ب�صكل ع�صوائي ثم ق�ل:

يحميني  م�  اأكمل  كي  ذلك  من  اأكرث  مت�صًع�  ج�صدي  يف  اأجد  مل  "اأن� 
منهم، اإن كنت تعر�صت لن�صف م� راأيته طيلة حي�تي لك�ن مك�نك الآن 

عظ�م و�صط القبور".

تعجب ال�ص�ب من كل تلك الر�صوم�ت واحلروف الغريبة واملربع�ت التي 

تغطى ج�صده وق�ل:

ومع  معك  حدث  م�  كل  يل  ا�صرح  وبعده�  تقول  اأن  تريد  م�  "اأكمل 
العجوز وم� العمل الآن كي نخرج من هن�؟".

 ، عمري  من  مبكر  �صن  وق�ل"يف  مك�نة  اإىل  وع�د  �صرتته  الرجل  ارتدى 

اخل�م�صة على م� اعتقد،  ك�ن يل جلي�س،  اأو جلي�صة اإن �صح القول" نظر 

"�صتعلم م� اأعني  الرجل اإىل ال�ص�ب الذي هم ب�ل�صوؤال ف�أ�ص�ر له واأكمل 

ب�جللي�س يف م�صمون كالمي،  بداأ الأمر وك�أنه� فرد طبيعي يف اأ�صرتي،  

اأفراد  اأخربت  الوقت  ومبرور  اعتي�ديًّ�،   �صيًئ�  واأ�صبحت  يوم  كل  اأراه� 

اأ�صرتي مب� اأراه.
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كذبني البع�س واأخربين اآخرون اأنني طفل �ص�حب خي�ل وا�صع،  وبعده� 

"  بكى ب�صدة ومت�لك نف�صه واأكمل"هل راأيت يف كل  اأ�صبح كل �صيء ك�بو�ًص�

� ينتظرك ويرتب�س بك؟ اأن� كنت اأراه� تنتظرين يف  ظالم يق�بلك �صخ�صً

كل ظالم،  ل مالمح له� ،  ج�صد خميف يحمل راأ�ًص� مبهم املالمح يتدىل 

لتوقظك،   الظالم  يف  اإليك  متتد  �صلبة  واأ�ص�بع  اأ�صود  طويل  �صعر  منه 

ونحيب م�صتمر وبك�ء يدمر كل معنى لل�صع�دة والبهجة ليرتكك بال اأمل 

اأو اأم�ن يف احلي�ة".

امل�صقق  ال�صقف  اأعلى  من  الغب�ر  بع�س  وت�ص�قط  الغرفة  اأرك�ن  اهتزت 

"اأن� هن� هروًب�  ابت�صم الرجل وق�ل:  وارتبكت الإ�ص�ءة قليال ثم ع�دت، 

منه� ولي�س من اجل�ص��صني الذين ي�صعون خلفك ومتكنوا من العجوز".

ارتعد ال�ص�ب عندم� نطق الرجل ب��صمهم لأول مرة و�صرت برودة داخل 

ج�صده وق�ل: "اجل�س، اجل�ص��صون! كيف؟".

نظر الرجل اإىل ر�صمة على احل�ئط ت�صمل بع�س املربع�ت وداخله� حروف 

اأج�ص�م  كثرية متن�ثرة ب�صكل ع�صوائى وكله� حم�طة بر�صمة حتوى عدة 

�صوداء ت�صري اإىل رجل يبدو اأنه على الأر�س وق�ل "تلك احللقة حتميني 
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اأعتقد،  م�  على  الي�صرى  �ص�قك  على  به�  اأ�صبه  �صيء  لديك  واأنت  منهم 

هم لي�صوا اأ�صواأ من �صتق�بلهم هن� ولكنهم خطرون على من يحمل �صعف 

مثلك،  اأم� م� نحن مقبلون عليه الآن ا�صد بكثري من اجل�ص��صني".

انفعل ال�ص�ب وق�ل"اأنت تقول الآن اإن اجل�ص��صني اأو اأي ك�ن م� واجهتم يف 

تلك الليلة �صعف�ء فكيف اأخذوا العجوز؟".

اأعرفه عنهم  اأعلم ولكن كل م�  انفعل الرجل على كالم ال�ص�ب وق�ل"ل 

به�  حتي�  جديدة  اأج�ص�د  امتالك  اإىل  دائم�  ت�صعى  ه�ئمة  اأرواح  اأنهم 

ذلك،   اأجل  من  العجوز  على  ح�صلوا  اأنهم  واعتقد  ق�تليه�  من  وتنتقم 

وثالج�ت  ب�مل�صرحة  اخل��س  الق�صم  ذلك  داخل  منهم  الكثري  فهن�ك 

املوتى،  وقد ق�بلن� هن� قبل قدومك بزمن،  جثث ك�نت تخرج من الق�صم 

نعلمه�، قد �ص�دفت  ل  اأ�صي�ء  بحًث� عن  امل�صت�صفى  اأق�ص�م  وتتجول داخل 

اأنت واحدة منهم منذ �ص�ع�ت قليلة وك�دت ان تقتلك".

ازداد خوف ال�ص�ب وق�ل "اأتق�صد تلك ال�صيدة العجوز؟".

من  ج�صد  على  ح�صل  ج�ص��س  ط�ردك  لقد  "نعم  ب�أ�صى:  الرجل  ق�ل 

امل�صرحة وفى الغد �صتكون اجلثة ح�ملة لطلقة ن�رية مل تكن ب�لأم�س وهذه 
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قيد  على  فهو  العجوز  ذلك  اأم� عن  ب�لكثري،  مررن�  لقد  مرة  اأول  لي�صت 

احلي�ة ول اعلم م� �صيحدث لة وكيف �صي�صتحوذون على ج�صده وهو م�زال 

حيًّ�".

�صعيف:  ب�صوت  وق�ل  مهموًم�  فمه  اأم�م  م�صمومة  يده  ال�ص�ب  و�صع 

جلي�صتك؟". عن  "وم�ذا 
ق�ل الرجل وملعت عين�ه:  "لقد ع�نيت منه� اأن� وع�ئلتي ، مل ي�صتطع اأحد 

لهم  تعر�صن�  والل�صو�س  الدج�لني  من  الكثري  حي�تي،  من  يخرجه�  اأن 

واثبتوا  الأطب�ء  من  كثري  اإىل  وذهبن�  بعقلي  خلال  بي  اأن  اأبي  ظن  حتى 

�صحة عقلي وظللت كلعنة اأحي� بني ع�ئلتي حتى حدث م� ل اأريد تذكره"

 دمعت عين�ه من جديد واأكمل"غفوت قبل حلول الليل وا�صتيقظت مفزوًع� 

اأجد  ال�صوت ومل  اإىل م�صدر  م�صرًع�  ونحيب، خرجت  بك�ء  على �صوت 

�صيًئ�، ت�ص�قطت اأمط�ر من الدم�ء من فوق راأ�صي ، نظرت اإىل اأعلى لأجد 

كل اأفراد ع�ئلتي ملت�صقني ب�ل�صقف وب�أج�ص�دهم العديد من قطع احلديد 

امل�رة ب�أج�ص�دهم داخل احل�ئط دخول وخروًج�، لقد ا�صتنجدوا بي بفزع

الظالم يف كل  املنزل فتحته، ك�ن هن�ك  ب�ب  اإىل  ب�صدة وهرولت  بكيت 
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مك�ن، �صعرت به� ووجدته� ب�خل�رج ، مل اأ�صتطع اخلروج؛ بكيت ورجوته� 

بدون ف�ئدة، عدت �صريًع� اإىل مك�ن ع�ئلتي؛ م�ت اإخوتي ومل يعد منهم 

من يتحرك اأ�ص�ر يل اأبي اأن ارك�س نحو الن�فذة واأن اقفز منه�، 

 ، الن�فذة  فتحت  قبل،  من  ي�صدقني  ل  وك�ن  مرة  لأول  راآه�  لقد  نعم 

راأيته� تقتحم البيت وكلم� مرت ب�صوء انقطع وقبل اأن مت�صك بي قفزت 

�صرخت   ، بي  تلحق  اأن  ت�صتطع  ولكنه� مل  قدم�ي  وتك�صرت  الن�فذة  من 

ىل  ويقول  ب�صدة  ي�صرخ  اأبى  �صوت  و�صمعت  البيت  واأظلمت  وانتحبت 

اهرب، نعم مل اأكن وحدي من �صمع �صي�حه" 

اأجه�س ب�لبك�ء وو�صع يده اأم�م عينه مي�صح الدموع التي تخرج من قلبه 

ولي�صت من عينيه.

"فقدت  متنهًدا:  واأكمل  �صرب  املي�ه  بع�س  واأعط�ه  ال�ص�ب  منه  اقرتب 

بجواري  ووجدت  اأفقت  ال�صب�ح  الكثري حويل،  يف  اأن جتمع  بعد  الوعي 

�صديق لوالدي، ك�ن متوتًرا للغ�ية واأخربين اأن كل ع�ئلتي توفت يف حريق 

واأخربين اأن كل م� راأيته هو يعلم به م�صبًق� واأنه ن�صح والدي ب�أن ي�صمع مل� 

اأقوله ويحميه بعدة طرق، 
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واأخذ  مالب�صي  كل  عنى  نزع  ع�د،  ثم  واأغلقه،   الغرفة  ب�ب  اإىل  هرول 

ير�صم على ج�صدي ويتكلم بلغ�ت غري مفهومة لقد راأيت وجوًه� مل اأره� 

من قبل و�صمعت �صرخ�ت مل اأ�صمعه� طوال حي�تي،  اأج�ص�م ه�ئمة تقرتب 

اأفقت وجدت �صديق والدي  وتبتعد وهي ت�صرخ،  فقدت الوعي وعندم� 

� غ�رًق� بدم�ئه ول وجود لكف يده الذي ك�ن يكتب به. ملقى اأر�صً

لقد متكنت منه ، كنت ع�رًي� مت�ًم� ككت�ب يحوى كت�ب�ت ور�صوم�ت كثرية 

ل اأعرفه�،  انقطعت الإ�ص�ءة وحتول الطق�س اإىل برد ق�ر�س ، ارتديت 

مالب�صي ، اجتهت ن�حية الب�ب ببطء، هن�ك �صوء خفيف مير من خ�رج 

امل�صت�صفى اإىل داخله� ينفد من خالل ال�صب�بيك وي�صطدم ب�أقرب ح�ئط 

اإليه،  فتحت الب�ب لأجده� اأم�مي يف الظالم ت�صرخ وتنتحب ب�صدة ومتد 

يده� ال�صلبة نحوى.
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"11"
متر  ح�دة  اأداة  و�صوت  ب�خل�رج  �صيحة  و  بقوة  الغرفة  جدران  اهتزت 

اأزيًزا موؤملً� للقلب،  ال�صوء يتقطع والأتربة  الب�ب احلديدي ت�صدر  على 

تت�ص�قط من �صقف الغرفة، اإنه� تو�صك اأن تتهدم على الرجل املتم��صك 

وال�ص�ب الذي يلتفت حوله يف فزع املم�صو�س.

و�صط  العينني  مغم�س  وهو  مفهومة  غري  بكلم�ت  الرجل  �صوت  عال 

الإ�ص�ءة املتقطعة والغرفة التي تهتز بقوة، ال�ص�ب م�صطرب الأع�ص�ب 

يحدث؟"  الذي  م�  الرجل  اأيه�  اأخربين  يحدث؟  الذي  بقوة"م�  ي�صيح 

اأم�صك الرجل بيد ال�ص�ب بقوة كي ي�صكته حتى هداأت الإ�ص�ءة و�صكنت 

الأ�صوات.

فتح الرجل عينيه وق�ل:

"كنت على و�صك اأن تخرجني من تركيزي،  ولو كنت خرجت منه لك�ن 
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اقتحم الغرفة اأ�صد اأنواعهم فتًك� وفزًع�".

ال�ص�ب يتحرك يف توتر ذه�ًب� واإي�ًب� وهو يتحدث به�صتريي�"هل نحن يف 

اجلحيم؟ م� الذي يحدث؟ م� هذا املك�ن وم� الذي اأتى بي اإىل هن� من 

الأ�صل؟ اأن� يف ك�بو�س يجب اأن اأخرج من هن�" واجته مندفًع� اإىل الب�ب 

كي يفتحه ويخرج.

ح�ول اأن مينعه الرجل ولكنه ك�ن م�صمًم�،  ودفع الرجل بعيًدا ومتكن من 

فتح الب�ب فوجد اأم�مه العجوز ع�ري اجل�صد يقف على ُبعد خطوات من 

الب�ب،  ك�نت نظراته غريبة وعين�ه غ�ئرة اإىل الداخل يف فزع،  مل يتفوه 

بكلمة ولكنة مد يده اإىل ال�ص�ب.

العجوز  جعلت  بطء  يف  اخللف  اإىل  خطوات  "ريقه" ورجع  ال�ص�ب  ابتلع 

ال�ص�ب  وقع  عمره،   مع  تتوافق  ل  �صرعة  ال�ص�ب يف  نحو  ويندفع  ي�صجر 

� و�صط الغرفة وقبل اأن ي�صل العجوز اإىل داخل الغرفة اندفع الرجل  اأر�صً

ب�صرعة واأغلق الب�ب يف وجهه ف��صطدم به واأ�صدر �صجة ع�لية و�صي�ح 

ي�صم الآذان.

نظر ال�ص�ب اإىل الرجل الذي يقف خلف الب�ب موجًه� نظره اإىل ال�ص�ب 
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يف عت�ب وق�ل: "م� الذي حدث للعجوز؟".

واإغالقه جيًدا  الب�ب احلديد  الرجل من و�صع كل احلواجز خلف  ت�أكد 

اأيه�  اأحد اجل�ص��صني متكن منه  "لقد متكنوا منه،   وهو يحدث ال�ص�ب: 

ال�ص�ب، اإنه منهم الآن،  اإنه مل يعد هذا العجوز الذي....."

"اأنت من  بقوة  الب�ب  العجوز من اخل�رج ي�صيح ويطرق   ق�طعه �صوت 

تخلى عني وتركتهم ي�أخذونني بعد كل م� �صحيت به من اأجلك يف امل��صي 

والآن ترف�س اإدخ�يل اأيه� املو�صوم اخل�ئن".

وقف ال�ص�ب ونظر اإىل الرجل م�صرًيا اإىل ن�حية الب�ب مت�ص�ئال م� يعنيه 

كالم العجوز،  فق�ل الرجل:

اإنه  بينن�،   ويفرق  الب�ب  ذلك  يفتح  اأن  يح�ول  الآن  اإنه  اإليه  ت�صتمع  "ل 
لي�س العجوز بعد الآن هو واحد منهم الآن ويتحدثون بل�ص�نه كي يوؤثروا 

علين�،  ل ت�صتمع لهم رج�ء".

احتد وجه ال�ص�ب وق�ل"علين� اخلروج من هن� على كل ح�ل،  كم �صنظل 

هن� براأيك؟".

بعد  اإل  للهروب  جم�ل  فال  الآن!  نخرج  لن  ل  "ل  برتدد:  الرجل  ق�ل 
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بي  تثق  اأن  ب�خل�رج، عليك  الذي يحدث  م�  اأعلم  اأن�  مغ�درتهم جميعً�، 

، اأن� لن اأخرج الآن".

العجوز ي�صيح مرة اأخرى ويعلو �صوته: "خ�ئن وق�تل،  تركني كي اأموت 

اأنت ل تعلم عنه �صيًئ� ،  اأيه� ال�ص�ب،   � والآن �صيقتلك من اأجل بق�ئه حيًّ

من  لك  قلت  كم�  اهرب  امل�صت�صفى،   خ�رج  اهرب  ال�ص�ب،   اأيه�  اخرج 

قبل".

�ص�ح الرجل: "اخر�س اأيه� العجوز...اأنت ل�صت العجوز ويكفى اأن تتحدث 

ب�صوته كي توؤثر علين�،  نحن لن نخرج ولن حت�صل على اأي من�،  ارحل" 

اخل�رج  يف  العجوز  �ص�ح  يتمتم،   واخذ  للب�ب  مواجًه�   � اأر�صً جل�س  ثم 

وهرب بعيًدا وهو يتوعد الرجل.

اجته ال�ص�ب نحو الب�ب وق�ل: "اأن� �ص�أخرج على كل ح�ل و�ص�أهرب خ�رج 

امل�صت�صفى،  هل �صت�أتي معي؟ اأم �صتظل هن� يف �صجنك".

تلك  كل  طوال  هن�  من  اخلروج  اأنوي  اأكن  مل  "اأن�  وق�ل:  الرجل  وقف 

ال�صنوات ولكن اأعتقد اأنه ح�ن الوقت كي اأخرج" 

قلًم�  واأخرج  الأ�صي�ء  بع�س  منه�  اأخرج  ثم  وفتحه�  خزانة  ن�حية  اجته 
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"اإذا كن� �صنخرج من هن� فيجب اأن نتجهز،   واجته ن�حية ال�ص�ب وق�ل: 

انزع مالب�صك".

اإليه الرجل خلع مالب�صه واأخذ الرجل ير�صم على  فهم ال�ص�ب م� يرمي 

انتهى  حتى  يتمتم  وهو  وحروف  واأرق�م  ومربع�ت  ر�صوم�ت  عدة  ج�صده 

وبعده� اأعطى ال�ص�ب �صالًح� ن�ريًّ� وحقيبة حتمل عدة اأ�صي�ء بداخله�.

"يجب  اإىل جدران احلجرة ك�أنه يودعه� وق�ل:  اأخذ الرجل نف�ًص� ونظر 

اأن نرك�س �صريًع� ول تلتفت لأحد خلفك ول ت�صتمع اإليهم، �صنهرب الليلة 

خ�رج اأ�صوار تلك امل�صت�صفى اللعينة".

احلقيبة  حمل  ال�ص�ئع،   الأمل  لجتذاب  منه  حم�ولة  يف  ال�ص�ب  ابت�صم 

فتح  الب�ب،   ن�حية  الثن�ن  اقرتب  الن�ري،   ال�صالح  واأخذ  ظهره  خلف 

الرجل الب�ب يف بطء ونظر خ�رجة لدق�ئق،  الأمور بخري ول وجود لأحد 

يف اخل�رج،  اأ�ص�ر اإىل ال�ص�ب وهرول الثن�ن اإىل اخل�رج.

بعد عدة اأمت�ر... يف ممر �صيق �صمع الثن�ن �صوت العجوز ي�صيح وعدة 

ن�حية  الظالم  يف  م�صرعة  ترك�س  كي�ن�ت  اإنهم  اأخرى،   كثرية  اأ�صوات 

ذلك  اإىل  قوتك  بكل  الآن  "ارك�س  ال�ص�ب:  يف  الرجل  �ص�ح  الثنني،  
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املمر على الي�ص�ر،  اأت�صمعني على الي�ص�ر ول تنظر خلفك" اأ�ص�ر ال�ص�ب 

ب�ملوافقة بوجه اأ�صفر خ�ٍل من الدم�ء.

اأعلى  اإىل  يقود  اأحدهم�  اإىل ممرين  و�صال  اإىل جنب حتى  رك�ص� جنًب� 

اأحد  بهم  حلق  الرجل،   اإليه  اأ�ص�ر  الذي  وهو  مظلم  نفق  اإىل  والآخر 

اإىل  الأمين  الطريق  الرجل  اأخذ  اأربع،   على  تعدو  ك�نت  التي  الكي�ن�ت 

اأعلى بينم� هرول ال�ص�ب اإىل النفق املظلم ومن بعده تتبعه العجوز وكل 

من ك�ن يط�ردونهم.

ال�ص�ب الآن وحده بينم� الرجل يعدو فوق راأ�صه ويفرق بينهم رواق حديد 

به عدة فتح�ت،  نظر ال�ص�ب اإىل الرجل الذي يعدو فوقه وق�ل له: "م�ذا 

اأفعل الآن؟ مَل الكل يعدون خلفي،  بينم� اأنت ل،  واأين يقود هذا املمر؟".

ابت�صم الرجل وق�ل: "هم يعدون خلفك لأنني كتبت لهم الهدف املطلوب 

على ج�صدك،  �ص�حمني اأيه� ال�ص�ب اأن� هن� منذ �صنوات،  طريقي يوؤدى 

فكن  احلديدية  الغرفة  اإىل  بك  يعود  وطريقك  امل�صت�صفى  خ�رج  اإىل 

�صريًع�،  هذا طريقك الوحيد للنج�ة،  �ص�حمني" ثم فتح ب�ًب� يقود اإىل 

خ�رج ال�صرداب وهو ي�صيح: 
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خلفك". واأغلقه�  الغرفة  اإىل  �صريًع�  وارك�س  ال�ص�ب  اأيه�  "�ص�حمني 
ال�ص�ب  �صحب  ب�صدة،   واقرتب  العجوز  به  يعدو،  حلق  وهو  ال�ص�ب  بكى 

الرجل  اعط�ه  لقد  يعمل،   ل  ال�صالح  لكن  عليه  واأطلق  ال�صالح  اأجزاء 

الثقيل على العجوز ف�أبط�أه لبع�س  ال�ص�ب ال�صالح  األقى  �صالًح� ف�رًغ�،  

الوقت ثم اأكمل عدوه حتى و�صل اإىل الغرفة واأغلق الب�ب احلديدي خلفه 

و�صي�ح  احلديدي  الب�ب  على  �صديد  طرق  وب�خل�رج  ب�صدة  يبكى  وهو 

متع�ٍل و�صوت العجوز يقول: "اأخربتك اأن ل تثق به اأيه� ال�ص�ب التعي�س،  

والآن اخرج اإلين�".

فلت�صمتوا  ا�صمت،   العجوز  ايه�  وق�ل"اخر�س  �صدمة  يف  ال�ص�ب  وقف 

جميع�"......
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"12"
راأ�صه  الب�ب احلديدي وي�صدم  ي�صتند بظهره على   � اأر�صً ال�ص�ب ج�ل�س 

من اآن اإىل اآخر يف الب�ب،  وهن�ك العجوز خلف الب�ب م� زال يحدثه ب�أن 

يخرج وي�أتي معه،  لأنه يف كل الأحوال ه�لك،  واأن م� يفعله الآن م� هو اإل 

ت�أخري لقدره املحتم.

بعد وقت ق�صري توقف ال�ص�ب عن احلركة وهمد ج�صده ومل يعد يكرتث مل� 

يقوله العجوز ب�خل�رج،  لقد ارتخى ج�صده وجفت دموعه وتخلل الإره�ق 

مالمح وجهه ون�م.

اإنه �صوت  ب�صدة م�صتغيًث�،   ال�ص�ب مذعوًرا على �صوت من ي�صرخ  اأف�ق 

م�ألوف له،  ولكنه ل يعلم م�صدره.

ق�دم من  ال�صوت  فلم يجد  ي�صتمع،   الب�ب كي  اأذنيه على  اإحدى  اأ�صند 

اخل�رج،  تتبع ال�صوت حتى وجده ق�دًم� من اإحدى اخلزان�ت.
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عدة  به�  اأن  تذكر  ال�صوت،   منه�  الق�دم  اخلزانة  اإىل  مب��صرة  اجته 

�ص��ص�ت تلتقط م� يحدث يف كل مك�ن ب�مل�صت�صفى،  فتح ال�ص�ب اخلزانة 

مذعوًرا من ال�صوت امل�ألوف له،  وجد عدة �ص��ص�ت تلتقط اأم�كن متفرقة 

ال�صوت،   م�صدر  يجد  كي  بذعر  �صريًع�  بعينيه  جتول  امل�صت�صفى،   من 

فوجد اأن هن�ك رجال يعدو يف ممر �صيق يف اجت�هه اإىل ق�صم امل�صرحة 

وهن�ك الع�صرات من الأج�ص�م اله�ئمة تعدو خلفه.

ينظر  الآن  وهو  تتبعوه  لقد  وهرب،   وحيًدا  تركه  الذي  الرجل  نف�س  اإنه 

قول  يريد  اإنه  ب�ل�ص�ب،   وي�صتغيث  حتته�  من  يعرب  التي  الك�مريات  اإىل 

�صيء له،  اأخذ يتتبعه ال�ص�ب مروًرا بكل الك�مريات اإنه يف كل مرة يلتقط 

كلم�ت متقطعة" ممر،  �ص�حمني،  خمرج،  العالمة" مل يتمكن ال�ص�ب 

من معرفة م� يح�ول اأن يقوله.

اأن  حت�ول  م�ذا  تعنيه؟  الذي  "م�  وي�صيح:  براأ�صه  يفرك  ال�ص�ب  اأخذ 

تقول؟" التف حول نف�صه وركل بقدمه اخلزانة بقوة اأوقعت من اأعلى عدة 

كتب مل تكن وا�صحة من اأول وهلة لل�ص�ب.

انحنى ال�ص�ب واأم�صك بهم، عليهم ر�صوم�ت غريبة واأ�صك�ل ل معنى له� 
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ك�لتي ر�صمه� الرجل على ج�صده،  اإنه� كتب حتوى اأ�صك�ًل واأرق�ًم� وتع�ويذ 

تخ�س �ص�حًرا م�،  �صخ�صت عني ال�ص�ب وق�ل: "اإن ذلك الرجل �ص�حر" 

ق�طعه م� ك�ن يفكر به �صرخة اأتت من اإحدى ال�ص��ص�ت.

ا مغلًق� بج�نب  اجته م�صرًع� اإىل م�صدر ال�صوت،  لقد دخل الرجل ممرًّ

اله�ئمة وفى  الأج�ص�د  العديد من  اأول املمر  اإىل  امل�صرحة،  وو�صل  ق�صم 

مقدمتهم اأنثى غريبة ال�صكل والعجوز الع�ري.

نظر الرجل اإىل الك�مريا بعني دامعة واأزاح غط�ء راأ�صه واأ�ص�ر اإىل ال�ص�ب 

ن�حية الر�صم اأعلى راأ�صه وق�ل: "اكتب اأو ار�صم هذا جيًدا هذا م� �صتنجو 

به"

رك�س ال�ص�ب بحًث� عن ورقة وقلم،  واأخذ ير�صم ب�صرعة،  وبعد اأن انتهى 

اأخذ ينظر اإىل العجوز وتلك الأنثى املخيفة وهم يتجهون اإىل الرجل الذي 

نزع مالب�صه عن �صدره ووقف ب�صج�عة يف مواجهتهم.

انفعل ال�ص�ب واخذ مي�صك براأ�صه ويك�د ينزع �صعره ويبكى ب�صدة على ح�ل 

الرجل،  اأغم�س الرجل عينيه بعد اأن نظر اإىل الك�مريا وك�أنه ينظر اإىل 

عني ال�ص�ب مب��صرة وابت�صم،  اأخف�س راأ�صه واأخذ يتمتم،  ازداد �صي�ح 
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تلك الأج�ص�د وفر بع�صهم ولكن تقدم العجوز وتلك ال�صيدة ن�حية الرجل.

اإىل  ال�صيدة  تلك  نظرت  بينم�   � اأر�صً واأوقعه  الرجل  على  العجوز  انق�س 

الك�مريا وه�صمته� ومل يعلم ال�ص�ب م� حل ب�لرجل �صوى اأنه �صمع �صوت 

�صراخه وبك�ءه ال�صديد.

احلديدي  الب�ب  خ�رج  والبك�ء  النحيب  �صوت  وازداد  الإ�ص�ءة  تقطعت 

ب�حلجرة  ركن  يف  ال�ص�ب  جل�س  لآخر،   اآن  من  عليه  يطرق  ك�ن  الذي 

وترم�س  اأو �صرخة حتدث  كل طرقة  مع  وينتف�س  يرتع�س  واأخذ  ال�صيقة 

عين�ه ل اإرادًي�،  لقد دخل يف ح�لة �صدمة ع�صبية.

مر وقت طويل حتى هداأت الأ�صوات،  ع�دت الإ�ص�ءة اإىل طبيعته� واعت�د 

ال�ص�ب على ح�له،  وهداأت نف�صه،  مت�لك اأع�ص�به ووقف ب�صعوبة،  اجته 

ال�صكل،   كت�ًب� غريب  �صيًئ�،  ملح بطرف عينه  فلم يجد  ال�ص��ص�ت  ن�حية 

نظر اإىل كل اخلزان�ت املحيطة به من كل اجت�ه،  قرر اأن يفتحه� جميعه� 

ويفرغ حمتواه�.

مرت �ص�عة وانتهى ال�ص�ب من عمله،  وك�نت احل�صيلة "عدة كتب حتمل 

حتكى  العربية  ب�للغة  الرجل  يد  بخط  وكت�ب�ت  والتع�ويذ  ال�صحر  ط�بع 
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عم� مر به داخل تلك امل�صت�صفى، عدة اأ�صلحة ن�رية وذخرية تكفى لفرتة 

يكفي  و�صراب  طع�م  اأبواب،   له�  ُيعرف  يكن  مل  كثرية  مف�تيح  طويلة،  

ل�صهور".

جديدة  مالب�س  ارتدى  ثم  واغت�صل  ت�أقلمه  و�صرورة  ب�أمل  ال�ص�ب  اأح�س 

ورقة  اأح�صر  قراءته�،   ليبداأ  الكتب  اأحد  وبيده  ال�ص��ص�ت  اأم�م  وجل�س 

واأخذ املذكرات املكتوبة بخط الرجل واأخذ يرتجم م� هو مكتوب ب�لكت�ب 

مق�رنة مب� يف املذكرات حتى فهم كيفية ترجمة تلك الكتب وكيفية ر�صم 

تعويذة وفك رموزه� واأ�صراره�.

يف و�صط اندم�ج ال�ص�ب وتغري مالمح وجهه وبداية ا�صتيع�به م� يحدث 

على  تظهر  �صيدة  من  ه�صتريية  �صحك�ت  ب�صوت  اأفك�ره  حبل  انقطع 

يجل�س  ك�ن  الذي  ب�لكر�صي  وقع  تراه،   ك�أنه�  له  تنظر  ال�ص��ص�ت  اإحدى 

فوقه ف�زدادت �صحك�ته�،  اأيقن ال�ص�ب اأنه� تراه،  بحث عن زر اإغالق 

ال�ص��ص�ت ووجده ثم اأغلقه وجل�س يفكر يف م� هو مقبل عليه.......
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"13"
اأ�صوات اجل�ص��صني تبكي وتنتحب من وقت اإىل اآخر مروًرا خ�رج الغرفة 

املح�صنة بتلك الر�صوم�ت الغريبة التي يبحث عنه� ال�ص�ب يف كل الكتب 

و�صرع�ن  قوتهم  بكل  الثقيل  احلديدي  الب�ب  ي�صطدمون يف  املوجودة،  

اللوحة  تلك  ويعلق  بعده�  ال�ص�ب  ليذهب  بعيًدا،   ويفرون  ي�صرخون  م� 

الغريبة التي حتوى كلم�ت غري مفهومة ولكنه� فع�لة يف حم�ية هذا الب�ب 

واإعط�ئه ثقاًل فوق ثقله،  ثقاًل من نوع خ��س ُيبعد تلك الكي�ن�ت عنه.

متن�ثرة،   كتب  عدة  به  ويحيط  العلوية  �صرتته  خ�لع  وهو  يجل�س  ال�ص�ب 

يلقى  بنهم،   اجل�فة  الأطعمة  بع�س  يتن�ول  وهو  ب�صغف  كت�ًب�  مي�صك 

ويفت�س  يفتحه�  م�  خزانة  اإىل  يتجه  منت�صًب�،   ويقف  يده  من  الطع�م 

داخله� �صريًع�،  ي�صيب اأحد اأ�ص�بعه ب�أحد امل�ص�مري احل�دة،  يده تقطر 

لأول مرة منذ وقت طويل،   يب�صتم وجهه  بحثه غري ع�بئ،   يكمل  دًم�،  
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  ،� ويخرج بقطعة قم��س حتوى ورقة كبرية،  يفتحه� ب�صرعة وي�صعه� اأر�صً

م� زال يبت�صم ل اإرادي�،  اإنه� خريطة كبرية تو�صح كل الطرق واملمرات 

اإنه�  داخل امل�صت�صفى واأبواب اخلروج وكل الأق�ص�م ومواقع الك�مريات،  

ر�ص�لة جددت اأمله يف البق�ء حّي� واأر�صلت اإليه �صعوًرا جديًدا ب�لقت�ل من 

اأجل البق�ء واخلروج.

فوجد  الك�مريات  ب�أم�كن  اخلريطة  يق�رن  وهو  الوقت  من  الكثري  اأخذ 

داخل  وحفره�  الأم�كن  كل  يعلم  اأ�صبح  بتح�صن،   اأ�صعره  كبرًيا   � تط�بًقّ

عقله،  راقب اجل�ص��صون وطرق �صريهم ومعرفة اأم�كن تواجدهم،  لحظ 

ويخرجون يف  م�  �صيء  يبحثون عن  بل هم  يتحركون ع�صوائًي�،   اأنهم ل 

ُيعيد  امل�صهد  وك�أن  وا�صح  �صري  خط  وفى  معلومة  اأوق�ت  يف  جمموع�ت 

نف�صه.

لقد اأ�صبح يعلم معظم اأ�صك�لهم ولكنه مل يكن يعلم حترك�ت لثنني منهم 

امل�صهد  يتزعم�ن  اأنهم�  ال�صكل" اأح�س  املخيفة  وال�صيدة  العجوز  "الرجل 
واأن كل هوؤلء اله�ئمون واجل�ص��صون يعملون حتت اإمرتهم.

مل تكن مراقبتهم ب�لأمر الهني؛ فهو يتتبع العجوز يف بع�س الأوق�ت لي�صل 
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وروحه  قلبه  يف  ويلقي  الب�ب  خلف  من  يحدثه  يجده  م�  و�صرع�ن  عنه 

اخلوف،  ويخربه ب�أن كل م� يفعله ل ف�ئدة منه واأنهم يرونه ويعلمون م� 

يخطط له جيًدا واأنه ل اأحد خرج من تلك امل�صت�صفى حًي� اأبًدا من قبله،  

اإنه قدره املحتم ع�جال  اأم اآجال.

اأو  العجوز  اأخرى غري ع�بئ بكالم  واأنهى عدة كتب   � اأر�صً ال�ص�ب  جل�س 

الوقت الذي ل يتحرك فيه.

ومتالأ  ج�صده  تغطى  التي  والر�صوم�ت  اللغة  تلك  تعلمه  ب�صرورة  اأح�س 

اجلدران والكتب فت�بع قراءته،  اأح�س ب�لتعب وامللل وعدم و�صوله ل�صيء،  

وهو  يق�بله  م�  كل  بقدمه  ويركل  ي�صرخ  فوقف  داخله،   الإحب�ط  ت�صلل 

يبكى.

ت�صغيل  اأع�د  �صوته،   يعرف  اإنه  للرجل،   جديد  من  �صراخ  �صوت  �صمع 

يعدو وخلفه  واأنه  الهرب،   اأنه متكن من  يبدو  ليبحث عنه،   الك�مريات 

�،  مير اأ�صفل كل ك�مريا خم�طًب� ال�ص�ب  الكثري من اله�ئمني والعجوز اأي�صً

اأن يخرج م�صرًع� ومعه اأ�صلحة كي ي�ص�عده،  هو الآن يخرج م�صرًع� من 

يت�أمل  اله�ئمني ومي�صك بقدمه،   امل�صرحة ويتعرث ثم يلحق به احد  ممر 



79

الرجل ويركله بوجهه ثم يقف وي�صرع وهو مت�أثر بقدمه،  ينظر اإىل اإحدى 

الك�مريات ويقول: "احمل �صالح� وق�بلني يف املمر اخل�م�س واأنقذين" ثم 

وقف ونظر اإىل الك�مريا بعني م�صتعطفة.

نظر ال�ص�ب اإليه من خلف الك�مريا،  اأ�صرع وحمل �صالًح� وذخرية كثرية 

الرابع  اإىل املمر  اأن يرتدى �صرتته،  هرول  الب�ب وخرج حتى قبل  وفتح 

الذي يتق�طع مع املمر اخل�م�س يف نقطة م�،  وقبل اأن ي�صل اأت�ه �صوت 

اإنهم  الأبله،   اأيه�  جمدًدا  الداخل  اإىل  "اهرب  ق�ئال:  بعيد  من  الرجل 

اأُوقف  اأن  اأ�صتطيع  لن  اأن�  ب�صرعة،   ارجع  تتعظ،   ل  اأنت  منى،   متكنوا 

من بداخلي اأكرث من ذلك، اهرب،  اأنت تعلم اأنه ل اأحد ميكنه الهروب 

منهم"

 ثم تغري �صوته وق�ل" اأنقذين ول تهرب" 

وقف ال�ص�ب وتذكر اأن املمر اخل�م�س م� هو اإل م�صيدة ملن يف داخله فهو 

اأبواب يخرج منه� اله�ئمون م�صرعني،   يف منت�صف اخلريطة ومنه عدة 

وتذكر اأن عني ذلك الرجل ل ت�صتعطف اأحًدا اأبًدا فهو ق��س.

ك�أنه  بطء  يف  ال�ص�ب  من  يقرتب  ع�رًي�  الرجل  وظهر  الأ�صوات  هداأت 
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نظر  احلركة،   على  يجربه  والآخر  التوقف  يريد  احدهم�  عقلني  يحمل 

اإىل ال�ص�ب بعني تتغري من وقت اإىل اآخر نظرة ا�صتعط�ف والأخرى ح�دة،  

اأحدهم يقول: "اهرب واأن� �ص�أح�ول منعه،  والآخر يقول اأنقذين" وميد 

يده اإليه.

واأعده  �صالحه  ذخر  الرجل،   ح�ل  على  ب�ل�صفقة  واأح�س  ال�ص�ب  بكى 

وق�ل:  يبكى  وهو  ابت�صم  ثم  الرجل  راأ�س  نحو  ال�صالح  وجه  لالإطالق،  

وق�ل"اأ�ص�حمك"  يبكي  وهو  الرجل  اإليه  نظر  الرجل"  اأيه�  "�ص�حمني 
  ،� ف�أطلق ال�ص�ب على راأ�صه لتنفجر اإىل قطع �صغرية وي�صقط اجل�صد اأر�صً

نحو  وهرول  الظالم  و�صط  من  العجوز  وظهر  مك�ن  كل  يف  دوى  �صراخ 

ال�ص�ب و�صرع�ن م� توقف عندم� وجد ال�ص�ب متم��صًك� مل يهرول و�صحب 

وهو  الظالم  اإىل  اأدراجه  فع�د  اآخر،   راأ�س  لتفجري  اأخرى ج�هزة  طلقة 

يقول: "لن تكون موؤهال اأبًدا للمق�ومة،  لأنه ل اأحد متكن من فعل ذلك".

التفت ال�ص�ب واجته اإىل الغرفة ببطء و كلم� ق�بله اأحد اأطلق على راأ�صه 

طلقة اأودت به� دون اأن تطرف له عني اأو ي�صعر ب�صيء،  ع�د اإىل غرفته 

واأغلق خلفه ب�به�،  وجل�س اأم�م ال�ص��ص�ت ينظر اإىل تلك الأج�ص�د التي 
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اأطلق عليه� الن�ر وهى تقف على قدمه� من جديد وتعود له� راأ�صه� حتى 

ذلك الرجل الذي مل يعد هو،  وقف على قدمه ونظر اإىل الك�مريا وابت�صم 

ثم اختفى داخل املمر اخل�م�س يف الظالم.

وجهه  على  وم�صح  امله�صمة  الكرا�صي  اأحد  على  وجل�س  ال�ص�ب  اغت�صل 

واأح�س اأن به �صيًئ� تغري اإىل الأف�صل،  اإنه مل يعد يه�بهم،  ولكن ردعهم 

لن يكون هيًن�،  اإن لديهم من اخلطط م� ل ميكن اأن يتوقع.

 "ل بد من طريقة،  ل بد من طريقة" 

ظل يحدث نف�صه حتى توقف فج�أة واجته اإىل اخلزان�ت واأخرج كت�ًب� ك�ن 

ينتمي اإىل الرجل،  واأخرج الذخرية ب�لك�مل واأح�صر الكثري من الأوراق 

واأخذ ينقل عليه� التع�ويذ ويكتبه� بورق �صغري ويل�صقه ب�لطلق�ت وظل 

هكذا ل�ص�ع�ت.

بعد اأن فرغ،  اجته اإىل خزانة املالب�س وارتدى بنط�ًل اأ�صود به الكثري من 

� اأبي�س نظيًف� وحذاًء  اجليوب،  و�صرتة حتمى �صدره وارتدى فوقه� قمي�صً

�صخًم� وجده من��صًب� لقدمه ثم اأح�صر حقيبة ظهر وو�صع داخله� الكثري 

من الذخرية املعدة لال�صتخدام والنفج�ر،  وحمله� خلف ظهره واخت�ر 
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فوقه  وجل�س  كر�صًي�  و�صحب  لالأ�صلحة  اأعده�  التي  اخلزانة  من  �صالًح� 

واقرتب من ال�ص��ص�ت وا�صتخدم مكرب ال�صوت لأول مرة وق�ل:

�صيًئ� جديًدا"....... اأخترب  اإليكم كي  �ص�أخرج  اأنني  اأخربكم  اأن  "اأردت 
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"14"
اأث�رت اآخر كلم�ت األق�ه� ال�ص�ب عرب مكرب ال�صوت جلبة كبرية واأ�صوات 

واجل�ص��صون  مك�ن  كل  يف  اله�ئمون  امل�صت�صفى،    اأروقة  كل  يف  كثرية 

يخربون كل �صيء اأم�مهم من اإ�ص�ءة وتلك ال�صيدة متر عرب الأروقة تنظر 

اإىل الك�مريات ب�بت�ص�مة خميفة وته�صمه� جميًع�،  بداأ اخلوف يت�صلل اإىل 

قلب ونف�س ال�ص�ب من جديد،  يبدو اأنهم اأكرث بكثري مم� ك�ن يعتقد واأن 

حتديهم مل يكن ب�لأمر الهني.

ي�صت�أذن  من  هن�ك  ك�أن  مهذبة،   طرق�ت  ثالث  �صوت  الب�ب  اأ�صدر 

للدخول،  بعده� ج�ء �صوت العجوز:

تلك  لك  اأتت  اأين  من  حلظة،   ولكن  ال�ص�ب،   اأيه�  املف�ج�آت  اأحب  "اأن� 
اجلراأة كي تخرج اإلين� ومعك مف�ج�أة؟"

 ثم �صكت لي�صود ال�صمت املك�ن واأكمل: 

اأ�صبت  انك  اأو  منن�،   تتخل�س  كي  عظيم  حلل  تو�صلت  انك  "يبدو 
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ب�لَبَله كي تخترب علين� �صيًئ� مثلم� فعل الأبله الآخر وهو الآن بني اأيدين� 

ي�صتغيث،  اأعتقد انك ن�صيته،  ذلك الرجل الذي اأطلقت عليه الن�ر"

وركل  ب�صدة  تع�صب  اإج�بة،   لكالمه  يجد  اأخرى ومل  العجوز مرة  �صكت 

الب�ب احلديدي بقدمه ف�نفتح ببطء حُمدًث� �صوًت� مزعًج�.

ظهرت عالمة ال�صتغراب على وجه العجوز،   نظر اإىل داخل الغرفة فلم 

يجد اإل الظالم،   ابت�صم وق�ل: "الظالم،  الظالم هو اأبين� اأيه� ال�ص�ب،  

لقد ترعرعن� داخل الظالم،  نحن ل َنَه�َبه،  ويجب عليك اأن ته�به الآن،  

لأنن� منلكه".

يتقدم  اأن  اأراد  وجهه،   على مالمح  القلق  ازداد  رّدا،    العجوز  يجد  مل 

ا له،  اأدخل راأ�صه اإىل الظالم واأخذ  خطوة لكنه اأح�س اأن هن�ك �صرًك� معدٌّ

ينظر بتمعن وم� زال ج�صده خ�رج الغرفة،  ل اأثر لل�ص�ب،  �صمع خطوات 

خلفه،  اأغم�س عينيه والتفت ببطء ليجد ال�ص�ب مغطى الوجه ول يربز 

منه �صوى عينيه فقط،  ابت�صم واأراد اأن يتحدث،  اأزاح ال�ص�ب الغط�ء من 

على وجهه لتظهر مربع�ت وكلم�ت غري متن��صقة،  �صرخ العجوز وو�صع 

يده اأم�م عينيه التي حتولت بك�مله� اإىل الأ�صود.
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اقرتب ال�ص�ب خطوات من العجوز،  وهو يعطى ج�نب وجهه الأي�صر قليال 

في�صيح العجوز ويظهر خده الأمين فيرتاجع العجوز اإىل داخل الظالم 

ال�ص�ب،   املر�صومة على ج�نبي وجه  الكلم�ت  تلك  يدارى عن وجهه  وهو 

ذخر ال�ص�ب ال�صالح الن�ري بطلق�ت ووجه ال�صالح اإىل راأ�س العجوز.

ابت�صم العجوز وق�ل وهو م� زال يدارى وجهه:

املحدودة"  امل�دية  الطرق  بتلك  منوت  ل  "نحن 
يداريه�  الذي  العجوز  اإىل عني  ال�ص�ب  نظر  اأ�صدر �صحكة مفزعة،   ثم 

ثم �صوب ال�صالح اإىل �صدره واأطلق علية طلقة دفعته اإىل داخل الظالم 

وهمد �صوته.

�صمع ال�ص�ب �صوت اأقدام تعدو م�صرعة يف اجت�ه الغرفة،   دخل م�صرًع� 

اأنف��س يف الظالم  واأغلق الب�ب خلفه وعلق لوحة غريبة ال�صكل،  �صوت 

وعني ملعت خلف ال�ص�ب،  ا�صتدار ال�ص�ب ببطء ليجد عينني ك�لربق تظهر 

يف الظالم وتختفي من جديد و�صوت العجوز ينتحب ويقول:

اأنك  ال�صج�ع،  لقد خ�ب ظني بك،  ظننت  ال�ص�ب  اأيه�  "حم�ولة جيدة 
�صتحي� اأكرث واأن تكون اأكرث �صالبة وذك�ء،  م� الذي فعلته بنف�صك؟" 
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ثم هرول ن�حيته لي�صيح وينتحب ويبكى ب�صدة وهو يقع اأر�ص� مت�أملً�.

� حول  � ملتفًّ فتح ال�ص�ب الإ�ص�ءة ليجد العجوز ع�ري اجل�صد ُمْلقى اأر�صً

نف�صه وهو ن�ئم و�صط ر�صمة غريبة لعدة جنوم مت�ص�بكة مع مربع مكتوب 

و�صطهم عدة كلم�ت غري مفهومة.

اجته ال�ص�ب اإىل اإحدى اخلزان�ت واأخرج منه� زج�جة حتوي �صراًب� م�،  

� و�صالحه ج�نًب�،  جل�س  واأح�صر كر�صيًّ� وخلع �صرتته واألقى بحقيبته اأر�صً

على الكر�صي وفتح الزج�جة واخذ يتجرع منه� ثم نظر اإىل العجوز امللقى 

� وهو م�زال يبكي وينتحب وق�ل: اأر�صً

قف�س ل ميكنك اخلروج  داخل  الآن  اأنت  تعتقد هذا �صحيح؟  تكن  "مل 
منه،  كم� فعلت ب�لعجوز واحتجزته داخل ج�صده يف �صجنك".

على  عالم�ت  بع�س  وظهرت  ب�صدة  �صرخ  ولكنه  العجوز  يعتدل  اأن  اأراد 

نظر  املق�ومة،   ح�ول  كلم�  ج�صده  يف  يوؤثر  ب�صيء  ُي�صرب  ك�أنه  ج�صده 

ب�حمرار  ممزوجة  �صوداء  وبعني  اأ�ص�بعه  خلف  من  ال�ص�ب  اإىل  العجوز 

وق�ل:

اآجال  اأم  ع�جال  لنف�صك؟  اإثب�ته  حت�ول  الذي  وم�  تريده؟  الذي  "م� 
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�صنتمكن منك و�صتموت".

اأنهى ال�ص�ب �صرابه واألقى ب�لزج�جة يف احل�ئط لتتك�صر ويتن�ثر زج�جه� 

� وق�ل: ويرتعد ج�صد العجوز امللقى اأر�صً

اإثب�ته فهو  اأفعله،  واأم� م� اأح�ول  اأريده فكثري و�صتخربين كيف  "اأم� م� 
واأم�  عنكم،   ب�لرغم  والرجل  العجوز  وا�صتع�دة  بقتلك  و�صينتهي  اأكرث 

عن املوت ف�صيحدث ولكن لكم قبلي".

�صحك العجوز ب�صخرية وهو يرتع�س وق�ل:

الآن م� يحدث هن� وهذا جيد وي�صب يف طريقن�،   "اأنت ل تدرك حتى 
�صلبن�  قد  لأحد  رجوع  ول  قط،   هن�  من  خروج  ل  امل�صكني  ال�ص�ب  اأيه� 

منه روحه،  ونحن ل منوت بتلك الطرق اأو مل مُيت اأحد من� ب�أي طريقة 

من هذه من قبل".

وقف ال�ص�ب بع�صبية وق�ل:

لأول  حمتجز  هن�  اأنت  الآن،   يعي  ل  من  اأنت  ولكنك  جيًدا  اأعي  "اأن� 
واإن  به من قبل،   والعجوز،  وهذا مل متر  اأن�  اثنني،   مرة وحيًدا و�صط 

اأردت التدقيق،  اأن� احتجزتك بطريقة اأو ب�أخرى لكنه� فع�لة واإن اأردت 
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اأن اأ�صل اإىل كيفية قتلك لفعلت كم� و�صلت لطريقة احتج�زك".

غ�صب العجوز ب�صدة وعظم �صوته وق�ل:

اأنت  لك،   �صيحدث  م�  ع�قبة  وم�  هن�،   تتع�مل  من  مع  تعلم  ل  "اأنت 
اأيه�  ن�ره�  اإخم�د  ت�صتطيع  ولن  بيدك  الآن  اجلحيم  من  حفرة  تفتح 

ال�ص�ب".

ارتعد ال�ص�ب من �صوته ومن قوله ولكنه مت�لك نف�صه قليال وق�ل ب�صخرية:

الكلم�ت  تلك  كل  وكت�بة  ر�صم  كيفية  علمت  حّق�  ولكنني  اأعتذر  "اأن� 
�ص�أح�ول  �ص�عدتني  اإذا  اأعدك  ولكنني  �ص�حمني،   فكه�،   اأجهل  ولكنني 

اأن اأ�ص�عدك واأبحث عن حل".

اجته ال�ص�ب اإىل م�صدر للم�ء ثم مالأ زج�جة �صف�فة وع�د به� اإىل الكر�صي 

وجل�س اأم�م العجوز الذي ينظر بخوف اإىل م� يفعله ال�ص�ب وق�ل:

"هل تعتقد اأن امل�ء �صيوؤثر بي اأيه� ال�ص�ب،  اإن ثق�فتكم تنق�صه� اأ�صي�ء 
كبرية".

نظر ال�ص�ب اإىل الزج�جة وق�ل:

بح�جة  اأن�  واأرتوي،   اأ�صرب  كي  اأح�صرته�  اأن�  تتحدث؟؟!!  م�ذا  "عن 
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اإىل املي�ه كي اأبداأ"

 �  ثم �صرب وو�صعه� ج�نًب� واأح�صر كت�ًب� وجل�س اأم�م العجوز امللقى اأر�صً

وق�ل:

الكلم�ت و�صرنى م� ردة فعلك،  فعليك  تلك  � من  "�ص�أجرب عليك بع�صً
اأن تكون متع�وًن� معي رج�ء".

العجوز  واأردف يقراأ �صطًرا منه ف�صرخ  الكت�ب  ال�ص�ب �صفحة من  فتح 

وانتحب وبكى ب�صدة وهو يتو�صل اإىل ال�ص�ب كي يكف عن القراءة،  نظر 

ال�ص�ب اإىل العجوز وق�ل وهو مي�صك بورقة وقلم وي�صجل به� م� قراأ:

جديًدا". �صيًئ�  لنجرب  ب�ل�صيئ،   لي�س  ت�أثريه�  اأن  اأعتقد  "ح�صًن�! 
فتح �صفحة اأخرى واأخذ يقراأ،  اأ�صدر العجوز �صراًخ� اأعلى وتو�صل ب�صدة 

اإىل العجوز وح�له  ال�ص�ب  ك�أنه يحت�صر وبداأت عين�ه تقطر دًم�،   نظر 

وق�ل:

امل�ص�ر  يف  ن�صري  نحن  جيد  �ص�بقته�،   من  اأقوى  تلك  اأن  "اأعتقد 
ن يف ورقته التي مي�صك به�. ال�صحيح" وَدوَّ

تنتحب  وهي  ب�خل�رج  لأنثى  و�صي�ح  عنيف،   طرق  �صوت  الب�ب  اأ�صدر 
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وتتوعد ال�ص�ب ثم حتول �صوته� ولغته� اإىل كالم غري مفهوم ورد عليه� 

العجوز بنف�س اللهجة ثم ابتعد ال�صوت منتحًب�.

نظر ال�ص�ب اإىل العجوز وق�ل:

يل" ا  جدًّ ومفيد  ثمني  �صيد  اأنك  "يبدو 
لل�صوت  م�صجل  جه�ز  ليظهر  وفتحه�  اخلزان�ت  اإحدى  اإىل  اجته  ثم   

وال�صورة داخل الغرفة وق�ل:

ل  التي  املوارد  من  عنده  ك�ن  عبقري�؟  ك�ن  الرجل  ذلك  اأن  تعلم  "هل 
حدث  م�  للتو  �صجل  اجله�ز،   ذلك  اإىل  معي  انظر  عدده�،   ى  ُيح�صَ

كل  اأ�صمعه� يف  بلغة غري مفهومة،   دار  الذي  وذلك احلديث  الغرفة  يف 

ممرات امل�صت�صفى ول اأفهمه�،  �صنعمل �صوًي� على اإع�دة الت�صجيل وندر�س 

تلك الكلم�ت،  اأعتقد اأن به� اإف�دة يل،  كي اأعلم فيَم تتحدثون".

والعجوز  ال�صيدة  بني  حدثت  التي  الكلم�ت  لُيعيد  الت�صجيل  ال�ص�ب  اأدار 

وهو مت�أهب ل�صم�ع ومعرفة م� ق�لوه من العجوز كي يعلمه تلك اللغة واإل 

التي  الكتب  اأ�ص�ليَب كثرية م� زالت حمتجزة داخل مئ�ت  ا�صتخدم معه 

متالأُ الغرفة احل�صينة............
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"15"
وقف الت�صجيل عن احلديث للمرة الث�لثة بعد اأن اأذاع عدة كلم�ت ل معنى 

له� ب�لن�صبة لل�ص�ب ولكنه دون م� ا�صتط�ع اأن تلتقطه اأذنه من كلم�ت مل 

ي�صتطع فهمه� و يبدو اأن العجوز على دراية ك�ملة بكل م� قيل.

ال�ص�ب ج�ل�س يف و�صعية مريحةعلى كر�صى مته�لك ومن اأم�مه العجوز 

ال�ص�ب  من  وجهه  يدارى  زال  م�  وهو   � اأر�صً الر�صمة  و�صط  ار�ص�  ملقى 

املحدق به.

"اأخربنى مبعنى كل حرف �صمعن�ه الآن على هذا امل�صجل" ق�له� ال�ص�ب 
رد  نف�صه،  يف  انكم��ًص�  ازداد  الذي  العجوز  افزعت  وع�صبية  بحدة 

بعده� بكلم�ت غري مفهومة من ذلك النوع الذي �صمعوه.

عند  توقف  ثم  يفتحه  واأخذ  اأ�صود  بغالف  قدمًي�  كت�ًب�  ال�ص�ب  اأح�صر 

العجوز  ت�أمل  �صطور،  عدة  منه�  يقراأ  واأخذ  بعالمة  يعرفه�  ك�ن  �صفحة 
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عينيه  من  ب�حمرار  املختلطة  ال�صوداء  الدم�ء  من  الكثري  ونزف  ب�صدة 

واأذنه وفمه وهو ي�صيح ويت�أمل وي�صتغيث.

العذاب  اأمر  اأذاق العجوز فيه�  ال�ص�ب على هذا احل�ل لعدة دق�ئق  ظل 

حتى ترج�ه اأن ي�صمت ويتوقف و�صيخربه بكل �صيء، اأغلق ال�ص�ب الكت�ب 

القدمي واأم�صك ب�لورقة املدون به� الكلم�ت الغريبة ونظر اإىل العجوز يف 

اإ�ص�رة منه اأن يبداأ.

الغريبة  الكلم�ت  تلك  مبع�نى  يخربه  وهو  ينتحب  والعجوز  دق�ئق  مرت 

حتى ا�صتط�ع اأن يق�رن بينه� وبني الت�صجيل ال�صوتى ومتكن من معرفة 

م� تعنيه معظم كلم�تهم.

يخربوه  الذي  وم�  ب�لت�صجيل  ك�ن  م�  جممل  معرفة  من  انتهى  اأن  بعد 

تعلمه  م�  وبني  بينه  يق�رن  وبداأ  القدمي  الكت�ب  فتح  البع�س  لبع�صهم 

فوجده بنف�س اللغة تقريًب�.

يفهم  اأن  واأخذ يح�ول  اأخرى  الت�صجيل مرة  اإذا، راجع  اإنة �صالح جديد 

ببع�س  واإلق�ئه�  فهمه�  يف  اللغة  اأتقن  م�ص�عدة،  دون  ومن  بنف�صه  به  م� 

ال�صحة، جرب اأن يحفظ بع�س الكلم�ت عن ظهر قلب ومتكن من ذلك.
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اأراد ال�ص�ب اأن يطلق �صراح العجوز ولكن انت�به اأنه هن� بني يديه اأف�صل له 

اأن يكون طليًق� بكل قوته واأهميته التى يتمتع به� خ�رج تلك الر�صمة ولكنه 

راودته فكرة اأف�صل من ذلك بكثري، �صيكون هذا العجوز فًخ� لالآخرين.

اأ�صرع ال�ص�ب اإىل اخلزان�ت واأخرج منه� الكثري من الأقم�صة التى تغطى 

كل فرا�س ب�مل�صت�صفى"املالية" واأخذ ير�صم على كل واحدة منه� م� ي�صبه 

تلك الر�صمة التى ين�م يف اأو�صطه� العجوز وهو مت�أمل.

انتهى ال�ص�ب من الر�صم وكت�بة الرموز عليه� بدقة ومه�رة اكت�صبه� بعد 

اأن عرف م� تعنيه كل تلك الكلم�ت الأ�صبه بقف�س مل يقف و�صطه�، اأعد 

حقيبة وو�صع به� الغراء وعدة م�ص�مري ومطرقة، ذخر �صالح ن�رى ثقيل 

اأن  بعد  القبيل، حمل احلقيبة  كلم�ت من هذا  به�  بعدة طلق�ت حمفور 

و�صع به� الأقم�صة واأغلق الإ�ص�ءة.

وعينني  ر�صمة م�صيئة  و�صط   � اأر�صً ملقى  العجوز   ، املك�ن  ي�صود  الظالم 

ببطء ويخرج  يفتح  ب�ب احلجرة  ال�ص�ب،  تبحث عن  الظالم  تلمع�ن يف 

ال�ص�ب ت�رًك� العجوز ي�صيح وي�صتغيث ب�أتب�عه.

تعدو يف الظالم يف اجت�ه  املمرات  وبك�ء و�صراخ يف كل  تنتحب  اأ�صوات 
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ال�ص�ب  ينقذوه، وقف  ين�دى عليهم كي  العجوز  فيه�  يقبع  التى  احلجرة 

اأم�م ب�ب الغرفة وهو مغطى وجهه ويحمل ال�صالح املذخر وحقيبة ملق�ه 

� ف�رغة مت�ًم�. اأر�صً

الكثري من اجل�ص��صني واله�ئمني يركدون ن�حيته يف �صرا�صة وهو يقف ل 

يهتز له طرف غري اأن قلبه اأ�صبح حط�ًم� من اخلوف، ب�لقرب منه وقعت 

عدة اأج�ص�د اأر�ص� ت�صرخ وتت�أمل مثله� كمثل العجوز ب�لداخل، يحدث هذا 

كثرًيا مييًن� وي�ص�ًرا وال�ص�ب يقف يف الو�صط ينظر اإليهم يف ر�ص�، وكل من 

� يت�أمل. اقرتب منه اأكرث مم� اأعد اأطلق عليه الن�ر لريديه اأر�صً

جيًدا  وثبته�  الأر�س  على  عليه�  املر�صوم  الأقم�صة"املالي�ت"  و�صع  لقد 

من  العديد  به�  وقع  وم�صيدة  فخ  من  اأكرث  لي�صنع  وامل�ص�مري  ب�لغراء 

اجل�ص��صني واله�ئمني.

اأخذ يتنقل ال�ص�ب بينهم وينظر اإليهم كي يت�أكد من ح�لهم، اأعد اأكرث من 

خم�صني فًخ� ووقع اأكرث من ثالثني ج�ص��ًص� فيه ح�لهم كح�ل العجوز الذي 

م� زال ينتحب ويتفوه بعدة كلم�ت بداأ يعيه� ال�ص�ب جيًدا.

واأ�ص�ء  اللوحة  وعلق  احلديدى  الب�ب  اأغلق  ثم  الغرفة  اىل  ال�ص�ب  دخل 
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� يف خوف وق�ل"اأعتقد اأن هذا مل  النور وجل�س اأم�م العجوز امللقى اأر�صً

و�صتكون  ث�بتة  خطوات  يف  اأ�صري  اأننى  واأعتقد  قبل  من  اأحد  مع  يحدث 

النه�ية يف �ص�حلى".

نظر العجوز من خلف اأ�ص�بعه وق�ل ب�صوت جهور"اأنت اأغ�صبته ب�صدة، 

يجب عليك اأن تتح�صر مل�صريك الذي مل يواجهه اأحد من قبل، هنيًئ� لك 

مق�بلته، اأيه� ال�ص�ب الأبله".
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"16"
بعد  واأ�صوات ت�صرخ  ب�لإ�ص�ءة  وتقطع  الأتربة  وت�ص�قط  ب�لر�س  اهتزاز 

تلك الكلم�ت التى ق�له� العجوز، ابت�صم العجوز وظهرت مع�مل الفرح على 

وجهه وق�ل: "لقد خرج اإليك ب�لفعل، اأنت ل قدرة لك به".

تر�صده  م�  ي�ص�هد  عليه  وجل�س  م�صرًع�  الكر�صى  �صحب  و  ال�ص�ب  ارتعد 

اله�ئمني،  اأو  للج�ص��صني  اأثر  ول  ب�ل�صرك  وقعوا  ملن  وجود  الك�مريات،ل 

الإ�ص�ءة تتقطع فال يرى �صيًئ� ولكن هن�ك �صوًت� جهوًرا تلتقطه الجهزة 

يدوى داخل عقل ال�ص�ب، �صراخ �صديد ونحيب اأقوى، اأطف�ل تبكى يف كل 

مك�ن، ال�صوت يقرتب من الغرفة ب�صدة ويبدو اأنه قد و�صل اإىل الغرفة.

ال�صقف،  واأتربة  الغرفة  طالء  له  يت�ص�قط  قوى  الب�ب  على  طرق  �صوت 

�صوت حيوان يعوى ب�صدة والطرق م� زال م�صتمر ويزداد، �صدى اأ�صوات 

للعجوز وللرجل داخل عقل ال�ص�ب يخربه ب�لهروب الآن قبل اأن يلحق به.
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همدت الأ�صوات وانقطعت الإ�ص�ءة واأ�صبحت الغرفة ظالم داخل ظالم 

ببطء  ال�ص�ب  اأنف��صه، حترك  �صكتت  والعجوز  توقف  الطرق  امل�صت�صفى، 

ن�حية ال�صالح الن�رى كي يحمله ويدافع به عن نف�صة، فهو اعت�د مع كل 

�صكون وانقط�ع لالإ�ص�ءة حتدث ك�رثة بعد ذلك، هو الآن يف و�صط الغرفة 

يريد  اأر�ص�،  ويقع  يتعرث  بظهره،  رجعوا  وال�صالح  احلقيبة  ن�حية  ويتجه 

حول  يده  وي�صع  اخللف  من  مي�صكه  من  هن�ك  لكن  جديد  من  الوقوف 

رقبته خلنقه، اإنه قوى ول يقوى ال�ص�ب على نزع يده اأو التحدث.

الر�صمة  داخل  متعرًثا  نف�صه  ال�ص�ب  ويجد  جديد  من  ال�ص�ءة  ت�أتى 

والعجوز مم�صك به من رقبته ومت�صبث بج�صده لي�صل حركته ويخنقه، اإنه 

� رغم كرب �صنه. قوى حقًّ

ح�ول ال�ص�ب اأن ينزع يده ولكن بال ف�ئدة، اإن العجوز ي�صيح وهو يطبق 

على اأنف��س ال�ص�ب وهو يقول"اأنت �صتموت الآن، لقد وقعت يف فخى اأن�، 

ولن اأ�صيع الفر�صة فوجودك خطر مدهم ومل ي�صبقك اأحد يف ذلك".

نظر  اخلطوات،  ببع�س  خ�رجه�  ولكنه  الر�صمة  من  بقرب  عال  الكت�ب 

اإليه ال�ص�ب وبحث عن ال�صالح فوجده اأبعد، زحف على بطنه ومن فوقه 
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العجوز مت�صبث ب�أيديه واأرجله يف ال�ص�ب وهو ي�صحك ويخنقه، ا�صتط�ع 

ال�ص�ب اأن ي�صل ب�أطراف اأ�ص�بعه اإىل غالف الكت�ب وجذبه وهو يحت�صر 

اأني�به يف  اأم�صك به ول�صقه يف وجه العجوز الذي �ص�ح وق�م بغر�س  ثم 

رقبة ال�ص�ب ، ت�أمل ال�ص�ب واعتدل ب�صعوبة وركل العجوز بقدمه وا�صتط�ع 

اأن يخرج خ�رج الر�صمة واأخذ يقراأ من الكت�ب ب�صرعة وب�صوت م�صموع.

العجوز يت�أمل ويخرج من ج�صده دخ�ًن� كثيًف� وهو ي�صتغيث وت�صيل الدم�ء 

 � اأر�صً العجوز  وقع  حتى  القراءة  عن  ال�ص�ب  يتوقف  مل  وفمه،  عينه  من 

وهمد �صوته.

مك�ن  اأن  فوجد  اإ�ص�بته  مدى  يرى  كي  املراآة  اإىل  ونظر  ال�ص�ب  هرول 

اأني�به م� زال ينزف اغت�صل وو�صع ل�صقة طبية على مك�ن اجلرح، �صمع 

زال  م�  اإنه  هن�،  اأخرجنى من  ال�ص�ب  اأيه�  يقول"اأرجوك  العجوز  �صوت 

اأعذب يف  "اأن�  حمتجزنى ول ي�صمح ىل ب�خلروج" ثم بكى ب�صدة واأكمل 

الداخل ول اأقوى على جم�بهته".

جل�س ال�ص�ب م�صرًع� على الأر�س واقرتب من الر�صمة ونظر اإىل العجوز 

وق�ل: "م� الذي يحدث هن� ؟اأخربنى اأيه� العجوز رج�ء ،هل اأن� يف ك�بو�س 
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اأم كل هذا حقيقى؟ اأن� مررت بفزع هن�، كيف اأخرج؟".

نظر اإليه العجوز يف �صعف واأ�صى وق�ل: "حتى الآن مل تفهم م� اأنت فيه 

اأيه� ال�ص�ب، لن تخرج من هن� ولن يخرج اأحد من هن� اإل ب�ملوت، اقتلنى 

الآن رج�ء، خل�صنى من كل تلك الآلم،اقتلنى".

ال�صالح  اإىل  توجه  اعتدل ووقف،  ثم  اأر�صً�،  ونظر  ال�ص�ب  �صقطت دموع 

" ل  وذخره ثم �صحب اأجزاءه ، اجته اإىل العجوز فوجده مبت�صًم� وق�ل: 

عليك اأيه� ال�ص�ب فهن�ك األف ع�مل اآخر �صيكون اأجمل من هذا الع�مل، اأن 

حت�ول اأن تنجو فهو اأمر جيد، لكن كن دائًم� على ا�صتعداد للفرار النه�ئى 

اأبدى، اأطلق على راأ�صى واأنت  قبل اأن يلحقوا بك وي�صعوك داخل �صجن 

تقراأ من ذلك الكت�ب حتى تت�كد اأنه لن يعود".

اأن  "قبل  وق�ل:  بثي�به  م�صحه�  ثم  دامعة  بعني  الرجل  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

ب�أى  و�ص�عدنى  الذي يحدث هن�،  م�  اأن تخربنى  واأحررك، يجب  اأقتلك 

اأمل اأفر به من هن�".

اأيه�  نعم  قوله،  على  اأقوى  اأكن  مل  ب�صر  �ص�أخربك  "ح�صًن�  العجوز:  ق�ل 

ال�ص�ب هن�ك طريق واحد للخروج، واحد فقط".
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"17"
� ي�صتمع اىل العجوز وو�صع ال�صالح بج�نبه ا�صتعداًدا  اأر�صً ال�ص�ب  جل�س 

لرجوع الآخر ، �ص�أل العجوز يف ريبة بعد اأن اعتدل من نومه وغطى نف�صه 

اأحظ  اأن� مل  ال�ص�ب؟  اأيه�  به� ج�صده"هل لديك �صج�ئر  مبالب�س يدارى 

بنف�س منذ وقت طويل".

حتى  جيًدا  بداخله�  وبحث  اخلزان�ت  اإحدى  اإىل  م�صرًع�  ال�ص�ب  اجته 

وجد اأكرث من علبة �صج�ئر وع�د بواحدة منه�، اأخرج واحدة واألق�ه� اإىل 

ي�صعل  كي  قداحة  للعجوز  ال�ص�ب  اأعطى  ببهجة،  ا�صتقبله�  الذي  العجوز 

�صيج�رته وي�صحب منه� بع�س الأنف��س.

بعد اأن فرغ العجوز من اأخذ اأنف��س جتولت داخل عقله ورئته واأخرجه� 

ب�صع�ل �صديد ق�ل:

 "اأنت ل تالحظ �صيًئ� غريًب� هن� يف هذا املك�ن األي�س كذلك؟".
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ابت�صم ال�ص�ب و�صحك بح�صرة وق�ل: "كل �صيء غريب هن� اأيه� العجوز، 

م� الذي حت�ول اإخب�رى بي؟".

اأيه�  هن�  الزمن  "الزمن،  وق�ل:  فمه  من  دخ�ًن�  واأخرج  العجوز  ابت�صم 

ي�صري  فهو  النه�ر  اأم� يف  الليل،  به يف  يتحكمون  له، هم  ال�ص�ب ل وجود 

ب�صكل طبيعى".

نظر ال�ص�ب حوله ك�أنه تذكر �صيًئ� وق�ل: "نعم اأيه� العجوز، اأن� اأ�صعر اأننى 

هن� منذ اأي�م طوال ولكننى مل اأحلظ هذا ب�صبب الرعب والفزع يطيل كل 

�صيء ويجعل ال�ص�عة ك�صنة ك�ملة".

اأ�ص�ر العجوز اإىل ال�ص�ب كي يقرتب، اقرتب ال�ص�ب اإىل العجوز يف حظر 

ق�ل  خ�رجه�،  وال�ص�ب  الر�صمة  داخل  العجوز  ليكون  خًط�  بينهم  وجعل 

كم�  لياًل  امل�صت�صفى  تلك  يف  اأخدم  هن�  واأن�  طوال  �صنني  "من  العجوز: 

تعلم، وفى كل مرة ي�أتى م�ص�عد ىل يف غفرة الليل يختفى قبل ال�صب�ح 

ي�أتى املديرون يف ال�صب�ح ف�أخربهم  ب�أ�صي�ء ك�لتى حدثت معك،  مروًرا 

وي�أتون  الأي�م  ومتر  الليل،  اأثن�ء  وهرب  يحتمل  مل  اجلديد  امل�ص�عد  اأن 

اإىّل بجديد وحتدث تلك الأمور من جديد حتى يتمكنوا منه وهكذا، اأم� 
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اأيه� ال�ص�ب  اأننى وحيد ل يحدث �صيء، كل من خدم معى هن�  يف ح�لة 

اأن  ا�صتط�ع  الذي  املو�صوم  والرجل  انت  اإل  منهم  واأ�صبح  عليه  ح�صلوا 

واأحدثت  اأتيت  واأنت  الغرفة ف�قًدا للزمن،  ل�صنوات يف تلك  يهرب منهم 

جلبة وحتدًي� كبرًيا معهم وهذا مل يحدث م�صبًق�".

ب�أن  اإل  تنتهى  لن  الليلة  تلك  اأن  تعنى  "اأنت  وق�ل:  ال�ص�ب  وجه  احتد 

يح�صلوا علّي اأو اأن اأهرب؟".

يح�صلوا  اأن  اإم�  "نعم،  املوافقة:  على  دليال  راأ�صه  يهز  وهو  العجوز  ق�ل 

اأبًدا  قبل ذلك  تهرب وهذا مل يحدث  اأو  قبلك  عليك كم� حدث مع من 

ولكننى اأعلم طريقة اأيه� ال�ص�ب".

اأيه� العجوز رج�ء، كيف اأهرب  "اأخربنى  ابت�صم ال�ص�ب وق�ل يف عجلة: 

من هن�؟".

نظر العجوز اإىل الأر�س ثم بداأت مالمح وجهه ب�لتغري وعين�ه بداأت تتحول 

اإىل الأ�صود وهو ي�صدر نحيًب�، وقف ال�ص�ب م�صرًع� وق�ل: "اأخربنى اأيه� 

العجوز ول جتعله يوؤثر عليك من جديد، رج�ء اأيه� العجوز".

اأ�صدر العجوز �صوًت� ك�أنه ي�صتغيث ثم ق�ل: "اأطلق علّى الن�ر اأيه� ال�ص�ب 
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، �صوف يتمكن منى ولكنه لي�س اله�ئم ال�ص�بق ، اإنه ه�ئم اأقوى بكثري تلك 

�، اأن� اأ�صعر بغ�صبه وقوته، اأطلق الن�ر ب�صرعة على  املرة واأتى لك خ�صي�صً

راأ�صى واأنت تقراأ من ذلك الكت�ب، اقتلنى" ثم حتول وجهه اإىل اأ�صواأ مم� 

�صبق وحترك ن�حية ال�ص�ب خمرتًق� حدود الر�صمة بقوة حتمل مل ي�صبق 

اأن راآه� ال�ص�ب على اأى من اله�ئمني اأو اجل�ص��صني.

حمل ال�ص�ب ال�صالح ووجهه اإىل راأ�س العجوز ودمعت عين�ه وق�ل: "ح�صًن� 

، �صوف اأخل�صك و�ص�أجد طريقى بنف�صى، الوداع اأيه� العجوز".

قبل اأن ي�صحب ال�ص�ب زن�د الإطالق ع�د وجه العجوز اإىل طبيعته وق�ل: 

"طريق الهروب الوحيد هو اأن تذهب اإىل امل�صرحة وتفتح القفل وتدخل 
اإليهم، �صتجد هن�ك الطريق اإىل اخلروج ، ل تخف وترتدد كم� فعلت اأن� 

منذ �صنوات طوال" ثم اأغم�س عينيه ليتلقى طلقة يف و�صط جبينه تتط�ير 

بعده� اأجزاء عقلة وراأ�صه لتتحول اإىل �صراب وقطع �صغرية مرتامية.

وقع ال�صالح من يد ال�ص�ب وجث� على ركبتيه يبكى بحرقة وي�صيح بكلم�ت 

غري مفهومة وهو ينظر اإىل العجوز به�صتريي� وحزن �صديد.

اأح�صر ال�ص�ب قطعة قم��س كبرية مكتوب عليه� بع�س احلروف ولف به� 
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ج�صد العجوز وو�صعه خ�رج الغرفة على بعد خطوات حتى يفكر فيم� يفعل 

ثم اأح�صر دلو به م�ء وم�صح مك�ن الدم�ء وهو يبكى على ح�ل العجوز.
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"18"
يتمتم  اإرادّي�،  التى تنهمر ل  اأبيه، مي�صح دموعه  ك�أنه فقد  ال�ص�ب يبكى 

ك�أنه� تخرج  اأنف��صه تخرج �ص�خنة  الوجه،  بكلم�ت ه�صتريية وهو حمتد 

من فوهة برك�ن على و�صك النفج�ر، يده مت�صح ج�صده ك�أنه ي�صعر بربد 

ويح�ول اأن يدفئ نف�صه بتلك احلرك�ت املريبة.

تعر�س  التى  ال�ص��ص�ت  على  وعين�ه   � اأر�صً وجل�س  احل�ئط  اإىل  ا�صتند 

التحرك�ت يف اخل�رج، هن�ك ظل اأ�صود يحوم يف اأرج�ء املمرات بحًث� عن 

�صيء مفقود، �صي�ح يتع�ىل من اله�ئمني لف�صلهم يف جر جثم�ن العجوز 

� ملفوًف� بقم��س مكتوب عليه بع�س الكلم�ت. امللقى اأر�صً

الربد يعم املك�ن وهن�ك دخ�ن يخرج من فم واأنف ال�ص�ب ك�أنه يف ف�صل 

عمه�  التى  الغرفة  اأجواء  اإىل  ونظر  متعجًب�  ال�ص�ب  وقف  ق�ر�س،  �صت�ء 

ال�صب�ب، نقرات على الب�ب احلديدى خفيفة و�صوت خطوات ب�خل�رج.

نظر ال�ص�ب اإىل ال�ص��صة اخل��صة بذلك املك�ن فوجد اأن هن�ك ظال اأ�صود 
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ل مالمح له يطرق الب�ب وهو م�صتند براأ�صه على الب�ب احلديدى غري 

ع�بئ بتلك اللوحة املعلقة خلفه، اإنه يتحمل الأمل اأكرث بكثري من اله�ئمني 

اأو اجل�ص��صني.

اقرتب ال�ص�ب من الب�ب وو�صع يده عليه لي�صعر بربودة الب�ب ك�أنه لوح 

مل  يقول"اأن�  خمتنق  �صوت  وج�ء  ب�خل�رج  تع�لت  �صحك�ت  الثلج،  من 

ي�أتوننى يف  كلهم  ال�ص�ب،  اأيه�  لك  قبل كم� خرجت  اأحد من  اإىل  اأخرج 

النه�ية، ولكن يبدو اأنك خمتلف، لقد اأيقظتنى رغم كل �صيء" ثم �صكت 

ال�صعيف  ال�صوت  اأكمل  بفزع،  الكلم�ت  تلك  �صم�ع  بعد  ال�ص�ب  وابتعد 

اأعلم،  اأن�  كثرية  ب�أ�صي�ء  ومررت  هن�  يحدث  عم�  تت�ص�ءل  املختنق"اأنت 

ولكنك جتهل حقيقة الأمر �صدقنى، ففى نه�ية املط�ف �ص�أن�ل منك واإن 

ظللت هن� اإىل الأبد، اأن� ل يفر اأحد من قب�صتنى واأنت الآن بني اأ�ص�بعى" 

ثم ابتعد ال�صوت.

ق�ل ال�ص�ب يف غ�صب وب�صوت جهور مت�ص�ئال: "من اأنت؟ اأين اأن� ؟" مل 

ي�صمع �صوى �صوت بعيد يخربه بثقة: "اأن� املوت اأيه� التعي�س".

العرق يت�صبب من ال�ص�ب بعد اأن ابتعد الظل وع�دت حرارة الغرفة كم� 
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الكتب  كل  لت�صم  اأعده�  التى  املكتبة  اإىل  ال�ص�ب  اجته  جديد،  من  هى 

اخل��صة ب�لرجل املو�صوم واأخذ يت�صفحه� بحًث� عن م�هية ذلك الظل.

ال�ص�ب من  ال�ص�ق متكن  امل�صتمرة والبحث  القراءة  بعد م�صى فرتة من 

جمع معلوم�ت عن الظل الأ�صود الذي وجده داخل الكثري من الكتب، دّون 

م� راآه من��صًب� ور�صم فكرة ك�ملة عن الظل الذي علم اأنه"م� هو اإل ر�صول 

ي�أتى اإىل �صح�ي� �صيده كي يجمعهم له، وهو ل يتحرك اإل اإذا ف�صل اأتب�عه 

واأعوانه يف ذلك ون�دًرا م� يحدث هذا".

على  �ص�هده  م�  كبري  ب�صكل  ت�صبه  التى  الر�صوم�ت  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

م�  املت�هة؟،  تلك  كل  م�  �صيدة،  له  هذا  بغ�صب"حتى  و�ص�ح  الك�مريات 

الذي اأتى بي اإىل هن�؟ هل �ص�قت كل ال�صبل ورمى بي حظى اإىل هن�، اإىل 

هذا املك�ن الأ�صبه ب�جلحيم؟ م� الذي يحدث؟".

 انتبه ال�ص�ب اإىل �صيء يحدث داخل املمر اخل�م�س، كل اله�ئمني يخرجون 

عرب فتحة يف ب�طن املمر ويغلقونه� خلفهم بغط�ء حديدى، ويحدث هذا 

كل ب�صع �ص�ع�ت حدده� ال�ص�ب بدقة ويبقى املمر رقم خم�صة خ�ىل مت�ًم� 

يوؤدى  الوحيد الذي  اإنه الطريق  اأى خطر ملدة ن�صف �ص�عة تقريًب�،  من 
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اإىل امل�صرحة مب��صرة ففيه �صلم يقود اإىل الدور العلوى ومنه اإىل غرفة 

بج�نب امل�صرحة.

كلم�ت العجوز م� زالت تهمم�س داخل عقل ال�ص�ب"طريق الهروب الوحيد 

هن�ك  �صتجد  اإليهم،  وتدخل  القفل  وتفتح  امل�صرحة  اإىل  تذهب  اأن  هو 

الطريق اإىل اخلروج ،ل تخف وترتدد كم� فعلت اأن� منذ �صنوات طوال ".

ب�مل�صرحة  اخل��س  الق�صم  تعر�س  التى  ال�ص��صة  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

وق�ل"كيف هذا اأيه� العجوز؟ كيف هذا وكل تلك الكت�ب�ت مل تدم كثرًيا 

اأكون  ولن  امل�صرحة  داخل  اإىل  اأعرب  القوة كي  �صتمنحنى  اأنه�  اأعتقد  ول 

موؤهال ملواجهة من ب�لداخل".

التى  اللوحة  تلك  البداية،  منذ  يتوقعه  يكن  مل  �صيء  ال�ص�ب  بب�ل  خطر 

اعت�د اأن يعلقه� الرجل على الب�ب احلديدى كي حتميه من اأى اأحد، نعم 

ليمكث  يكن  واإل مل  ونف�ًذا  قوة  والتع�ويذ  الكت�ب�ت  اأكرث  ت�أكيد  بكل  اإنه� 

داخله� كل تلك ال�صنوات.

اجته ال�ص�ب اإىل اللوحة واأح�صر اأوراق وقلًم� كي يدون م� به� ويح�ول فك 

طال�صمه� القوية التى �صت�ص�عده يف خطته املقبلة. 
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"19"
يتفح�س حمتواه�  وهو  بتعجب  ال�ص�ب  ع�دية" ق�له�  لوحة  لي�صت  "اإنه� 
املكون من عدة ر�صوم�ت لأ�صخ��س مر�صومني بدقة ع�لية ومتداخلني يف 

بع�س الأم�كن ليكونوا ر�صمة جديدة، وتلك الكلم�ت حتتوى على اأكرث من 

تعويذة مكتوبة بتلك الطريقة التى اأتقنه� ال�ص�ب واإحداهم حتوى كلم�ت 

غري مفهومة واأخرى وا�صحة املع�نى مثل"اأغالل، ظل الظالم، اأوج�ع".

نقل ال�ص�ب كل تلك التع�ويذ والكلم�ت غري املفهومة ولكنه� تعنى الكثري 

وال�صيدة  الظل  بني  ت�ص�بًه�  به�  فوجد  الر�صوم�ت  نقل  املك�ن،  ذلك  يف 

العجوز واله�ئمني والعجوز وحتى الرجل املو�صوم ولكن ك�ن هن�ك ر�صمت�ن 

ل�صخ�صني ل يعرفهم� ولكنه توقعهم�، ر�صمت�ن ل�ص�ب مو�صوم يحمل كت�ًب� 

.� واآخر �صخم اجل�صد ب�صع الهيئة يقع اأر�صً

ق�ل ال�ص�ب ه�م�ًص� لنف�صه: "يبدو اأن الرجل ك�ن يعلم م� هى بداية الق�صة 
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ونه�يته� ولكنة احتفظ لنف�صه بذلك ال�صر داخل تلك اللوحة التى حتمل 

الرواية ك�ملة ب�لكلم�ت والر�صوم�ت".

خلع ال�ص�ب مالب�صه واأ�ص�ف اإىل ج�صده العديد من الر�صوم�ت والكت�ب�ت 

اإىل  اللوحة  اأع�د  �صيء،  كل  يف  مت�ًم�  الرجل  مثل  اأ�صبح  لقد  اجلديدة، 

مك�نه� قبل اأن ين�صخ منه� عدد كبري، اغت�صل وارتدى ثي�به، ح�صر حقيبة 

حتتوى على كل م� يحت�ج ، راجع الك�مريات وحدد الوقت املن��صب للخروج 

اإذا �ص�ءت الأحوال، حدد وجهته وطريقة الذه�ب اإىل  مع خطة للرجوع 

امل�صرحة وكيفية العودة. 

حدد �ص�عة النطالق وحمل حقيبة وهو ينظر اإىل املمرات برتكيز ، اأم�صك 

ب�ل�صالح الن�رى وقبل اأن ينزع عينيه من على ال�ص��ص�ت وجد فت�ة تهرول 

اله�ئمني،  من  وعدد  اأ�صود  ظل  ويتبعه�  فزع  يف  وتققف   � اأر�صً تقع  وهى 

اأنه� طبيعية ولكنه مل يره�  اقرتب ب�لك�مريات اإىل مالمح وجهه� فعلم 

من قبل، هرول اإىل اخل�رج كي ينقذ الفت�ة التى تبكى والتى ظهرت من 

العدم.

يف  ال�صالح  معه  وحمل   � اأر�صً حقيبته  وترك  م�صرًع�  الب�ب  ال�ص�ب  فتح 
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� ، وقف ال�ص�ب  � من ا�صطدامه بج�صد العجوز امللقى اأر�صً عجلة، وقع اأر�صً

ونظر اإىل العجوز يف اأ�صى الذي خرج بن�صف ج�صده خ�رج الغط�ء واأثر 

الطلقة الن�رية يف منت�صف را�صه، دمعت عين�ه ولكنه �صمع �صراخ الفت�ة 

وهى ت�صتغيث.

اأم�صكوا به� ويجره� ج�صد  هرول اإىل املمر التى ك�نت تعدو داخله، لقد 

�صخم ويعدو به� يف اجت�ه امل�صرحة، هرول ال�ص�ب خلفه واأ�ص�به بطلقة 

اخرتقت راأ�صه من اخللف، نظرت اإليه الفت�ة يف خوف من منظره املو�صوم 

يف وجهه، اجته اإليه� وطم�أنه�، اأوقفه� واأخربه� اأن تعدو اأم�مه يف اجت�ة 

املمر الذي يوؤدى اإىل غرفة حم�صنة كم� اأخربه�.

اله�ئمني  من  كبري  لعدد  ال�ص�ب  وت�صدى  اأخربه�  كم�  الفت�ة  هربت 

واجل�ص��صني، اأخذ يطلق عليهم الن�ر وهو يعدو خلف الفت�ة، اأح�ط بهم 

عدد كبري من اله�ئمني بكل الجت�ه�ت، اإنه� م�صيدة، يبدو اأن تلك الفت�ة 

اإحداهم.

اأنهم  اأعرف  اأن  علّى  يجب  وق�ل"ك�ن  حقد  يف  الفت�ة  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

به  وحت�مت  الفت�ة  منه  اقرتبت  هذا"  يحدث  مرة  كل  وفى  خ�دعون 
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وق�ل"م� الذي يحدث اأخربنى رج�ء اأيه� ال�ص�ب، اأن� هن� ول اأعلم كيف 

اأتيت".

ا�صتع�د ال�ص�ب تركيزه الذي فقدة من قول الفت�ة واأخذ يطلق النريان يف 

كل الجت�ه�ت حتى فتح ممر �صيق بينهم ا�صتط�ع اأن يهرب هو والفت�ة 

منهم واجته ن�حية الغرفة.

كم�  ويقول"اهربوا  يختنق  اأحد  �صوت  وهن�ك  ح�د  �صراخ  �صوت  �صمع 

ت�ص�ءون، فهن�ك دائًم� وقت لفعل كل �صيء" نظر ال�ص�ب خلفة ليجد ذلك 

الظل يقف وهو ينظر اإليه بعني لمعة ت�صبه القطط ول مالمح له اأو هيئة 

جل�صده.

يتمكن  فلم  اأحد اجلدران  على  مر�صومة  لوحة  ي�صع  اأن  ال�ص�ب  ا�صتط�ع 

اأحد من تخطيه� وازداد النحيب وال�صراخ، نظر ال�ص�ب اإىل الفت�ة التى 

بكل  و�ص�أخربك  يقظة  ابقى  تقلقى،  وق�ل"ل  الفزع  عالم�ت  عليه�  ظهر 

�صيء و�صتخربينى كيف اأتيتى اإىل هن�".

ممر  كل  نه�ية  يف  يعلق  زال  م�  وهو  الغرفة  من  والفت�ة  ال�ص�ب  اقرتب 

كي  الغرفة  اإىل  الفت�ة  اإىل  ال�ص�ب  اأ�ص�ر  ن�صخه�،  التى  اللوح�ت  اإحدى 



113

تدخل ولكنه� توقفت عن عتبة الب�ب و�صرخت ب�صدة.

اأن  ليجد  بج�نبه�  ووقف  الب�ب  اإىل  وهرول  �صراخه�  اإىل  ال�ص�ب  انتبة 

العجوز يجل�س على الكر�صى داخل الغرفة يف و�صعية مريحة وهو ع�رى 

"ثم  ال�ص�ب  اأيه�  افتقدتنى  يقول"هل  راأ�صه وهو  ولديه فجوة يف  اجل�صد 

نظر اإىل الفت�ة وق�ل مبت�صًم�: "يبدو اأن لدين� �صيفة جديدة، عظيم". 
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"20"
اأم�مهم،  اجل�ل�س  امل�صخ  ذلك  من  به  ال�ص�ب حتتمى  الفت�ة خلف  وقفت 

عجوز بداأ ج�صده ب�لتحلل ولديه فجوة و�صط راأ�صه تعلو عينه ليظهر لك 

احل�ئط من خلفه من تلك الفجوة، وقف العجوز مرتنًح� ف�قد ال�صيطرة 

قدميه  اإحدى  ال�صعيف،  جلده  من  تخرج  �صلوعه  امله�صم،  ج�صده  على 

ابت�ص�مة  تر�صم  �صفت�ه  زالت  وم�  ترتع�س  يده  به�،  ي�صري  ولكنه  مك�صورة 

�ص�خرة.

�، ظل يزحف  تقدم العجوز ن�حية ال�ص�ب ومن خلفه الفت�ة ولكنه وقع اأر�صً

حتى و�صل اإىل قدم ال�ص�ب الذي وقف �ص�مًدا وينظر له يف ثقة كي يطمئن 

الفت�ة من خلفه ويطمئن نف�صه.

� اإىل ال�ص�ب وق�ل"لقد تغريت حّق� عن اأول مرة  نظر العجوز امللقى اأر�صً

اأراك فيه� تدخل اإىل هن�، ازدادت ثقتك وقوتك اأي�ص�، مل تعد ته�بن�، بل 
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اأن تخرج  � فوق ذلك، لديك الآن الختي�ر  اأي�صً � خلفك  اأ�صخ��صً وحتمى 

من هن� اأو على الأقل تظل �ص�ملً�".

نظر ال�ص�ب اإىل العجوز وق�ل"م�ذا تق�صد بذلك،عن اأى فر�صة تتحدث" 

ثم ركله بقدمه كي يبعده، اأ�صدر العجوز �صع�ل ح�ّدا خرج مع الدم�ء من 

فمه، ابت�صم واأكمل زحفه اإىل خ�رج الغرفة وهو يقول"اأنت اأذكى من هذا 

واأ�صدر  ح�دة  بعني  الفت�ة  اإىل  نظر  كذلك" ثم  اأنك  اعلم  ال�ص�ب،  اأيه� 

�صحكة وخرج زاحًف� اإىل الظالم.

اأغلق ال�ص�ب الب�ب وعلق تلك اللوحة ثم نظر اإىل الفت�ة امل�صدومة مم� 

و�صع  نف�صه� يف  تخ�طب  وهى  تنهمر  ودموعه�  ب�صدة  ترجتف  وهى  راأت 

ه�صتريى يذكر ال�ص�ب مب� مر به م�صبًق�.

اقرتب ال�ص�ب من الفت�ة واأ�صدر �صوًت� كي تلتفت له، نظرت له الفت�ة وهى 

اإىل  واأعط�ه  ثقيال  غط�ًء  واأخرج  اخلزان�ت  اإحدى  ن�حية  اجته  ترتع�س، 

الفت�ة التى التقطته يف عجلة والتفت به وهى ت�صكر ال�ص�ب ق�ئلة: "�صكًرا 

لك على م� فعلته، م� الذي يحدث هن�؟".

نظر اإليه� ال�ص�ب يف ريبة وق�ل ب�صوت جهور: "م� الذي اأتى بك اإىل هن�، 
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كيف اأتيتى اإىل هن� من الأ�ص��س؟ من اأنتى؟".

اأمر  خوف"كنت  يف  وق�لت  وع�صبيته  ال�ص�ب  �صوت  من  الفت�ة  ارتعدت 

�صغرية  فت�ة  وجدت  اأكرث،  اأو  �ص�عة  ن�صف  منذ  امل�صت�صفى  من  ب�لقرب 

ت�صرخ يف الداخل وت�صري اإىّل، مل اأجد و�صيلة لفتح الب�ب ومل اأجد اأحًدا 

يف الداخل لينجد الفت�ة ال�صغرية وهى ت�صتغيث، قفزت من فوق ال�صور 

م�صرعة، وجدت الفت�ة تعدو اإىل داخل امل�صت�صفى وهن�ك من يط�رده�، 

وقت  مر  كله�،  امل�صت�صفى  بداخل  اأحًدا  اأجد  مل  ولكننى  خلفهم  هرولت 

ال�صلم يف  وتعدو خلفى، وجدت  اأج�ص�م غريبة تط�ردنى  ق�صري ووجدت 

اأن  وك�دوا  امل�صت�صفى  حتت  املك�ن  ذلك  اإىل  بي  اأتى  الذي  وهو  طريقى 

مي�صكوا بي لول ظهرت اأنت من العدم، م� الذي يحدث هن�؟".

نظر ال�ص�ب اإىل عني الفت�ة مب��صرة ليت�كد من �صدقه� فهو مر ب�لكثري 

اأ�ص�ر  انهمرت دموعه� من جديد،  املك�ن،  الأعني اخل�دعة يف ذلك  من 

ال�ص�ب اإىل مك�ن الغت�ص�ل واأعط�ه� مالب�س جديدة ت�صلح للرج�ل فقط 

وحمل �صالحه واحلقيبة وخرج اإىل املمرات ومعه بع�س اللوح�ت املر�صومة 

اأث�ر  م�  الوقت،  لبع�س  اله�ئمني  اأو  اجل�ص��صني  قدوم  يوؤخر  كي  يعلقه� 
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ف�صول ال�ص�ب وا�صتغرابه اأنه كلم� ق�بل اأحد من اله�ئمني اأو اجل�ص��صني 

مل يقرتبوا منه اأو يه�جموه ك�أنهم م�أمورون ب�أن ل يتعر�صوا له.

بعد  ج�ل�صة  الفت�ة  ووجد  جديد  من  املح�صنة  الغرفة  اإىل  ال�ص�ب  ع�د 

تقراأه  بكت�ب  الو�صع وك�نت مت�صك  تفهم  وبداأت يف  اأع�ص�به�  اأن هداأت 

بتمعن، جل�س ال�ص�ب بعد اأن و�صع احلقيبة وال�صالح ج�نًب� وعلق اللوحة 

تفعلينه؟"  الذي  "م�  مت�ص�ئال:  ال�ص�ب  ق�ل  خلفه،  وجل�س  الب�ب  على 

نظرت له يف عدم اهتم�م ثم اأكملت م� تقراأه وهو اإحدى الكتب التى ك�نت 

تخ�س الرجل املو�صوم.

وق�ل  اإليه  ونظر  الكت�ب  منه�  نزع  اجت�هه�  يف  وذهب  ال�ص�ب  وقف 

بع�صبية"هل ت�صتطيعني قراءة م� يف هذا الكت�ب وترجمته؟".

نظرت له وق�لت" ب�لطبع ، اإنه� لغة �صري�نية قدمية وقد در�صته� واأعى م� 

يف هذ الكت�ب الن�در من ع�صور قدمية، كيف ح�صلت عليه؟، لقد قراأت 

اأنه تلك الأنواع من الكتب قد اأحرقت منذ زمن كبري يتعدى مئ�ت الأعوام، 

لقد  اأعم�ل وحت�صين�ت وغريه�،  وتع�ويذ  وق�ية  تع�ويذ  كتب حتمل  اإنه� 

بحثت يف ذلك كثرًيا واأعلم عنه الكثري".
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نظر ال�ص�ب اإىل الفت�ة وق�ل بلهفة"هل ميكنك فهم كل كلمة وترجمته� 

ىل داخل تلك الكتب كله�" وذهب اإىل اإحدى اخلزان�ت وفتحه� ليجد اأن 

العديد من الكتب القدمية �صري�نية اللغة مرتا�صة بج�نب بع�صه� البع�س.

وقفت الفت�ة يف انده��س وق�لت "من اأين لك بكل هذه الكتب، اإنه� تعود 

مئ�ت  منذ  حدث  قد  واحد  مو�صوع  يف  وت�صب  تقريًب�  الزمن  نف�س  اإىل 

ال�صنني ومل يحظ اأحد ب�إج�بة مل� حدث يف ذلك الع�صر حتى الآن".

ق�ل ال�ص�ب مت�ص�ئال"م� الذي تق�صدينه حتديًدا؟ و�صحى ىل رج�ًء".

هن� يف  واأنت  الوقت  عليك من  مر  وق�لت"كم  ال�ص�ب  اإىل  الفت�ة  نظرت 

اأن  دون  هن�  اأنت  �صيء،  كل  يف�صر  ف�أكملت" هذا  يجب  املك�ن؟"مل  هذا 

تعلم م� حدث لك ومعك كل الأجوبة ول ميكنك قراءته�، واأن� اأتيت اإىل 

هن� م�ص�دفة، ل اأعتقد ذلك، اأعتقد اأنه قدر م� اأتى بي اإىل هن� معك"مل 

جتد اأى تعبري يدل على فهم ال�ص�ب ف�أكلمت"اح�صر معى كل تلك الكتب 

و�ص�أ�صرح لك كل �صيء ونحن نفرغ حمتواه� �صوًي�، �ص�أريك".
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"21"
را�صية"  واإم�  ق�نتة  اإم�  �صوًي�  وحتي�  املوت  بعد  م�  يف  تتالقى  "الأرواح 
اإنه  وق�لت  هى  اخت�رته  كت�ب  من  �صطر  اأول  ترتجم  وهى  الفت�ة  ق�لته� 

اأقدم كت�ب و�صط املوجودين وفيه البداية لكل �صيء يحدث هن�.

اأرواح؟"  الفت�ة وق�ل"م� معنى هذا؟لهل هذه ال�صي�ء  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

�صوؤاله  يعيد  ال�ص�ب  �صوت  على  لتعود  قليال  و�صردت  الفت�ة  وجهه  جتهم 

ب�صيغة اأخرى"م� يط�ردن� هم اأ�صب�ح واأرواح؟".

اأنه  اأعتقد  اأن هن�ك حلقة مفقودة فيم� يحدث،  نظرت له وق�لت"اأ�صعر 

اأتى بك وبى اإىل هن�، �صنكمل م� هو مكتوب لنعلم  اأكرث من جمرد قدر 

اأتت  اإىل من وكيف  الكتب تنتمى  اأخربنى كل تلك  م� يحدث هن�، ولكن 

اإىل هن�؟".

ق�ل ال�ص�ب"ك�ن هن� رجل مو�صوم على ك�مل ج�صده بر�صوم�ت تلك التى 
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يف الكت�ب وعلى وجهى ، ا�صتط�ع اأن يهرب ويختبئ هن� ل�صنوات على حد 

قوله، وكل تلك الكتب تخ�صه ومعظمه� كتب بخط يده".

اأ�ص�رت الفت�ة براأ�صه� بفهم م� يقوله ال�ص�ب ثم نظرت اإىل الكت�ب واأكملت 

وهى تقراأ بلغة غريبة ثم ترتجم لل�ص�ب وهو يدون"وتت�ص�دم الرواح بعد 

الالموت يف حم�ولة للنج�ة والعودة اإىل احلي�ة يف اأج�ص�د اأخرى اإذا م� 

ت�صررت اأج�ص�دهم، وذلك ن�در الوجود فمعظم الأرواح تعرب ب�صالم".

م�  اأو  اأ�صود  ظل  عن  مذكور  �صيء  اأى  هن�ك  "هل  مق�طًع�  ال�ص�ب  ق�ل 

�ص�به؟".

من  حتمله  وم�  ال�صفح�ت  و�صط  ق�ل  عم�  بحًث�  �صريًع�  الفت�ة  تنقلت 

عن�وين رئي�صية حتى وجدت كلمة جمرد نطقه� بتلك اللهجة اأحدث رجة 

بكل املك�ن وتع�لت اأ�صوات ال�صراخ وبك�ء الن�ص�ء والطف�ل ونب�ح كالب 

وخبط كثري على الب�ب احلديدى، �صكتت الفت�ة من اخلوف وق�لت"يبدو 

اأو �صيد  اأن ذلك ال�صم يعنى الكثري وهو يعنى بلغتن�: اله�رب من املوت 

الظالم: وو�صفة غريب، اكتب م� �ص�أقوله "نظرت اإىل ال�ص�ب فت�أهب ثم 

اأكملت "اإنه �ص�حر يف الع�صور الو�صطى متكن من ا�صتخدام جميع اأنواع 
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اأن  بعد  م�ت  وجود،  من  له�  ي�صبق  مل  تعويذة  اإمت�م  من  ومتكن  ال�صحر 

حكم عليه اأحد امللوك اأنه من ال�صحرة وك�ن العق�ب يف ذلك الوقت هو 

على  وحرقه  عق�به  مت  وقد  ال�صحرة،  من  اأنه  الكني�صة  تثبت  ملن  احلرق 

روؤية وم�صمع من كل الن��س، تعويذة ك�ن الغر�س منه� اأن يتحمل ج�صده 

م� ميكن اأن مييت اأى ب�صر، وقد ك�نت لعنة عليه فهو حتمل اأمل مل يتحمله 

ب�صر من قبله فهو م�ت بعد اأن اأكلت الن�ر كل اأع�ص�ء ج�صده حتى و�صلت 

اأحد من  به  ي�صعر  ب�أمل مل  �صعر  يزال حّي�،  اإىل عظ�مه وفحمته� وهو ل 

قبل، م�ت وهو متم�صك ب�حلي�ة واخللود، عبوره اإىل النه�ية مل يكن هيًن� 

ذلك  اإىل  دخل  من  اأول  هو  به�،  الك�من  واأمله  املظلمة  روحه  وعلى  عليه 

الع�مل امل�صمى ب�لأموت وظل م�كًث� داخله حتى الآن ينتظر من يدخل اإليه 

ممن يرف�صون املوت وينتقم منهم، هو ع�ر الآن و�صط الظالم يف ذلك 

البعد ومل ي�صف غليله حتى الآن فهو يف انتظ�ر �صيئني اإم� العبور ب�صالم 

وهو لن ين�له اأو الرجوع يف ج�صد اآخر لينتقم".

يف  اأنه  وق�ل"لو  ال�ص�ب  وجه  على  وال�صتغراب  ال�صتفه�م  مالمح  ب�نت 

بعد اآخر عن بعدن� م�صمى الالموت كم� تقوىل وكم� كتب الرجل املو�صوم، 
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فكيف هو يتنقل بني ع�ملن� الآن و يتمكن به هكذا؟".

ق�لت الفت�ة وهى يف حرية"ل اأعلم لكنه بكل ت�أكيد روح مل تنعم ب�لراحة 

يف الدني� ولديه� الكثري من الطرق واخلربات، ل بد اأنه وجد طريقة م� 

عرب امل�صرحة اأو تعويذة م� متكنه من الدخول اإىل ع�ملن� والت�أثري فيه ولكن 

اأعتقد اأنه لي�س يف كل الأوق�ت".

اأن   � اأي�صً ميكنه  فهل  �صحيًح�،  كالمك  ك�ن  "اإذا  مت�ص�ئال  ال�ص�ب  ق�ل 

يتحكم ب�لوقت كم� يحدث الآن؟".

فق�لت"دعن�  متوقفة  فوجدته�  يده�  يف  ال�ص�عة  تلك  اإىل  الفت�ة  نظرت 

نكمل م� هو مكتوب، ميكن اأن جند م� يفيدن� اأكرث فيم� نواجهه".

اأ�ص�ر ال�ص�ب ب�ملوافقة، اأم�صكت الفت�ة الكت�ب من جديد وبداأت يف القراءة 

بتلك اللهجة الغريبة من جديد ليوقفه� �صوت من يطرق على الب�ب وبعده 

�صوت ل�صيدة تقول"اأمتنى اأن تكونى �صعيدة معن� هن� اأيته� الفت�ة، ف�أنت 

�صيفة لن� حتى تن�صمي اإىل الع�ئلة ع�جال اأم اآجال".
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"22"
�صوته  رفع من  ال�صوت جيًدا" ثم  اأعلم ذلك  "اأن�  فزع:  ال�ص�ب يف  ق�ل 

وق�ل: "اأمل ت�أتى اإىّل من قبل وت�صعى تلك العالمة على قدمى وقلتى اإنه� 

�صتحمينى منهم ولن يقرتب اأحد منى واأنك �صتعودين اإىّل من جديد اإذا 

جنوت من تلك الليلة التى ل تنتهى؟".

�ص�د ال�صكون املك�ن ثم ع�د �صوته� من جديد وق�لت"اقرتبت الليلة على 

اإليك يف كل حلظة  اأنظر  اأن�  ك�هلك،  ال�صع�ب على  وازدادت  الكتم�ل، 

واأنتظر خال�صك، ا�صرب وكن قوّي� ف�لق�دم هو اأ�صعب م� يف الأمر، �ص�أظل 

وبك�ء  �صراخ  �صوت  ليظهر  واختفى  كثرًيا  ال�صوت  ابتعد  ثم  اأراقبك" 

اأطف�ل يف كل مك�ن.

من  ق�بلته�  اأنت  هذه؟  خوف"من  يف  وق�لت  ال�ص�ب  اإىل  الفت�ة  نظرت 

قبل؟".
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اأنقذتنى مرة وو�صعت عالمة بقدمى، وقد ك�نت  "لقد  رد ال�ص�ب وق�ل: 

قوية  لكنه�  تكون،  وم�ذا  اأعى من هى  ل  اأن�  العجوز،  قبل على قدم  من 

ويوجد خلفه� لغز حمري".

ق�لت الفت�ة مت�ص�ءلة: "هل راأيته�؟ هل تعرف موا�صف�ته�؟".

ق�ل ال�ص�ب"نعم ، اإنه� طويلة اجل�صد، �ص�حبة وجه جذاب ولديه� ندبة م� 

ب�لقرب من اإحدى عينيه�، ق�لت اإنه� �ص�عدت الكثري حتى ل يقعوا بيده 

ولكنهم يف النه�ية يقعون يف يد الظل".

هرولت الفت�ة بعد �صم�ع املوا�صف�ت اإىل اإحدى الكتب واأخذت تقلب فيه� 

وق�لت: "لقد وجدته�، ا�صمه� ..ل ميكن اأن ننطقه لأنه� من الع�مل الآخر، 

اأمرية له� قوته� ومك�نته� ولكنه� وقعت يف فخ �ص�حر قوى، ا�صتخدمه� يف 

فتح فجوة بني الع�ملني،اأعتقد اأنه� اأحبته ولكنه ا�صتغله� يف ال�صر التع�ويذ 

واأ�ص�ليب ال�صحر الن�در، وعندم� هرب واختب�أ داخل الظالم ظلت حتبه 

حتى تلك اللحظة، هى ل ت�صتطيع اأذيته ولكنه� حت�ول اأن تنقذ من بني 

اأيديه على قدر م� ت�صتطيع ودائًم� م� تف�صل، اأق�صى م� ميكنه� فعله هى 

و�صع عالمة هكذا" ثم وجهت الكت�ب اإىل ال�ص�ب لريى العالمة فوجده� 
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مم�ثلة لتلك التى ك�ن يحمله� العجوز وحمله� هو الآن".

ق�ل ال�ص�ب"ح�صًن� م� العمل الآن كي نخرج من هن�؟".

ق�لت الفت�ة يف اأ�صى"ل اأعتقد هذا ، ف�أن� اأعلم جيًدا اأن هن�ك ب�ًب� للخروج 

ولكنه ل يت�صع اإل لواحد هو الأجدر كي ي�صتكمل حي�ته وم� زال لديه مهمة 

كي ينجزه�".

يتحكم  اأن  ميكن  كيف  هو  اأ�صتغربه  م�  اأكرث  "اأن�  حرية:  يف  ال�ص�ب  ق�ل 

هكذا يف ع�ملن� ولديه القوة الن�فذة يف التحكم يف الزمن ومن حوله من 

ه�ئمني وج�ص��صني".

هن�  نواجهه  م�  هل  اله�ئمون؟،  خوف"اجل�ص��صون،  يف  الفت�ة  ق�لت 

ج�ص��صون وه�ئمون؟".

ق�ل ال�ص�ب يف تعجب: "نعم، وم� الغريب يف ذلك كي تتعجبى؟ اأمل تكونى 

تعلمني م�هية م� نواجهه مع معرفتك بكل �صيء يحدث؟".

ق�لت وقد دمعت عين�ه�: "اأنت ل تفهم م� يحدث، ل يعقل اأن يكون هذا 

م� نحن فيه".

تع�صب ال�ص�ب وق�ل ب�صوت قوى: "م� الذي يحدث؟ مل�ذا ل يخربنى اأحد 
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بكل م� يحدث، م� هى تلك اللعنة التى تتحكم بن� كلن� هكذا؟".

لأطف�ل  وبك�ء  �صحك�ت  واأ�صوات  اأر�صية  هزات  وتوالت  املك�ن  اأظلم 

مف��صله  من  ينتزعه  م�  اأحًدا  ك�أن  يئن  وهو  الب�ب  حديد  �صوت  ون�ص�ء، 

بقوة كبرية اأرهقت ذهن ال�ص�ب من تخيل قوة من خلفه، الفت�ة مت�صكت 

بظهر ال�ص�ب وهى تقول: "اإنه هو تلك املرة".

الدموع  تذرف  التى  الفت�ة  خلفه  ومن  احل�ئط  اجت�ه  يف  ال�ص�ب  تراجع 

لن  ب�صيء  اأخربك  اأن  "اأريد  ال�ص�ب:  اأذن  يف  تهم�س  وهى  وق�لت  ب�صدة 

ت�صدقه ولكنه حقيقى، عليك اأن تعى حقيقة م� يحدث".

اأ�صم  �صي�ح  �صوت  اأ�صكتهم  تعنيه؟"،  الذي  الآخر"م�  هو  ال�ص�ب  هم�س 

اآذانهم اأتى من خلف الب�ب احلديدى الذي فج�أة خلع من مك�نه وظهر 

لثور  راأ�س  لديه  اجل�صد  �صخم  �صخ�س  خلي�ل  م�صتعل  ج�صد  خلفه  من 

بقرون عظيمة.

�صرخت الفت�ة وجذبت ال�ص�ب اإىل احل�ئط، وقع الثن�ن داخل �صندوق 

يد  ال�ص�ب  وجد  للمعدات،  م�صعد  ي�صتعمل  ك�ن  احل�ئط  داخل  حديدى 

فجذبه� لي�صحبه امل�صعد لأعلى و�صط �صي�ح ذلك اجل�صد امللتهب.
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توقف امل�صعد يف الدور العلوى وهو و�صط رواق داخل امل�صت�صفى ب�لقرب 

الفت�ة  خلفه  ومن  ال�ص�ب  وهرول  م�صرعني  خرجوا  امل�صرحة،  ق�صم  من 

مت�صبثة يف ثي�به اإىل غرفة الك�مريات التى خطف منه� العجوز.

و�صط  عليهم�  الب�ب  واأغلق  الك�مريات  غرفة  اإىل  والفت�ة  ال�ص�ب  و�صل 

الظالم، اأخرج ال�ص�ب م�صب�ًح� واأخذ ير�صم ر�صوم�ت حوله ب�صرعة كي 

حتميهم من اأى �صر ووقفوا بداخله� يرتعدون والدموع تت�ص�قط من الفت�ة 

وهن�ك �صوت �صراخ يتع�ىل يف اخل�رج. 
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"23"
للخروج  واحًدا  طريًق�  هن�ك  اأن  الخرية  العجوز  كلم�ت  ال�ص�ب  تذكر 

وهو داخل تلك امل�صرحة، الأو�ص�ع يف اخل�رج غري جيدة ب�ملرة، ال�صراخ 

اأ�صوات  مك�ن،  كل  يف  ي�صرخون  اأطف�ل  احل�د،  البك�ء  وكذلك  يتزايد 

زج�ج يتحطم ويحطم معة قلوب الثنني.

جل�س ال�ص�ب ومن خلفه الفت�ة مم�صكة به بقوة ويرتع�ص�ن داخل الر�صمة 

الغريبة ال�صكل، الهواء �صديد مير �صريًع� يف كل مك�ن حمدًث� �صرًرا يف 

ت�صدر  املراقبة  �ص��ص�ت  امل�صت�صفى،  داخل  الأق�ص�م  واأبواب  �صب�بيك 

ثوانى  اإىل ح�رق يف  ينقلب  الربودة  �صديد  واأوجه غريبة، طق�س  ت�صو�ًص� 

معدودة والعك�س.

ق�لت الفت�ة ه�م�صة يف اأذن ال�ص�ب: "عليك اأن ت�صمعنى الآن قبل اأن يفوت 

الأوان".
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ق�ل ال�ص�ب بنف�س درجة الهم�س: "م� الأمر، اأخربينى رج�ء، لقد ت�صتت 

عقلي".

ب�صرعة من  تتحرك  التى  الظالل  اإىل  تنظر  وهى  الفت�ة يف خوف  ق�لت 

حولهم�: "اأنت اأقوى مم� ك�نوا يعتقدونه ولذلك اأنت ل�صت ب�أيديهم الآن، 

اأعتقد اأنن� ل�صن� يف ع�ملن� بعد اأن دخلن� اإىل هن� ب�صبب اأو ب�آخر".

ل�صت  اأن�  تق�صدينه،  الذي  "م�  حوله:  يلتفت  وهو  بع�صبية  ال�ص�ب  ق�ل 

موؤهال حلل الألغ�ز الآن؟".

اأنن� ل�صن�......" اأ�صدرت �صرخة من يد مدت  "اأن� مت�كدة  ق�لت بفزع: 

الأ�صبه  الراأ�س  �ص�حب  اخلي�ل  لذلك  تنتمى  ك�نت  قدمه�  من  لتم�صكه� 

بثور، وهو يجره� خ�رج الر�صمة وهو ي�صيح من الأمل.

ال�ص�ب  ن�حية  يده�  ومتد  ت�صرخ  وهى  حوله�  ذراعيه  واأح�ط  اأم�صكه� 

وت�صتغيث، ح�ول ال�ص�ب القرتاب واخلروج من الر�صمة فوجد الكثري من 

اله�ئمني واجل�ص��صني حوله وهو اأعزل لي�س معه �صالح.

نظرت له الفت�ة يف خوف وق�ل بحزن: "م� كنت اأريد قوله لك، اإنن� اأموات 

ول�صن� على قيد احلي�ة، نحن هن� اأموات بال حي�ة واأج�ص�دن� ترقد هن�ك 

يف امل�صرحة يف مك�ن م�، ح�ول اأن تتذكر م� حدث لك قبل اأن ت�أتى اإىل 
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هن� و�صتعلم، لقد تذكرت كل �صيء" ثم �صرخت وهى تبتعد رغم عنه� مع 

ذلك الظل.

هداأت المور من جديد وع�د ال�ص�ب وحيًدا مرة اأخرى يبحث داخل عقله 

اخلرب عن �صيء ي�صدقه مم� قيل له، العجوز يقول �صيًئ� والرجل املو�صوم 

يقول اآخر والفت�ة تخربه اأنهم اأموات.

وراأ�صه  تهتز  اأطرافه  ت�صطرب،  واأع�ص�به  تت�ص�رع  ال�ص�ب  قلب  �صرب�ت 

� وي�ص�هد ح�دًث� يدور اأم�مه ك�أنه فيلم ثالثى الأبع�د،  تدور به ليقع اأر�صً

هو م�ص�رك بنف�صه وهن�ك الرجل العجوز يظهر ولكنه اأ�صغر �صّن� قليال 

املو�صوم  الرجل  املبت�صمة �ص�حبة املظهر اجلذاب وبج�نبه�  الفت�ة  وتلك 

خلف"نظ�رة  وجهه  يخفى  رجل  هن�ك  وو�صطهم  الكلم�ت،  بع�س  يقراأ 

الأ�صبه مبفجر عن  الأجهزة  اإحدى  للراأ�س"ك�ب" وبيده  �صم�س" وغط�ء 

بعد.

 ، مك�ن  كل  من  تت�ص�عد  النريان  ب�لتغري،  �صيء  كل  وبداأ  مرت  حلظ�ت 

الأر�س تهتز وال�صقف يقع على اأن��س ي�صحقهم ، والنريان تلتهم الج�ص�د 

� وبج�نبه العجوز يحت�صر والفت�ة  القريبة، وفر من فر ووقع ال�ص�ب اأر�صً
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تنزف من راأ�صه� والرجل املو�صوم متعلق بكت�ب ومم�صك به ك�أنه كنزه، 

وهن�ك ذلك الرجل الذي ك�ن مم�صًك� ب�ملفجر يهرب بعيًدا خمتفى و�صط 

 � اجلمع الذي يح�ول امل�ص�عدة، ثم اأظلمت ليجد ال�ص�ب نف�صه ملقى اأر�صً

اأم�م ب�ب امل�صرحة املو�صد بقفل حديدى كبري والأ�صواء تتقطع.
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"24"
الب�ب  واأم�  امل�صرحة  ق�صم  داخل  تدور  وراأ�صه  ب�صعوبة  ال�ص�ب  وقف 

على  يطرق  اأحدهم  الكبري مينع خروج  القفل  ذلك  العمالق،  احلديدى 

الب�ب من الداخل، وهن�ك ا�صتغ�ثة اأطف�ل و�صوت العجوز والفت�ة والرجل 

املو�صوم يخربونه ب�لهرب.

�صوت العجوز يزداد داخل عقله "خال�صك ب�لدخول اإىل امل�صرحة، هن�ك 

طريق للخروج".

�صوت الفت�ة "نحن اأموات، اأج�ص�دن� يف مك�ن م� داخل امل�صرحة".

وترك  الهروب  من  متكنه  عدم  عن  يعتذر  وهو  املو�صوم  الرجل  �صوت 

ال�ص�ب وحيًدا.

عبية  يف  ال�ص�ب  ق�له�  خال�صى"  اإىل  واأدخل  الب�ب  اأفتح  اأن  بد  "ل 
انتهى  الب�ب  على  الطرق  حتى   ، جميًع�  ب�لداخل  الأ�صوات  اأ�صكتت 
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جه�ز  من  امل�ء  قطرات  و�صوت  املرتددة  ال�ص�ب  خطوات  �صوى  �صيء  ول 

اإطف�ء احلرائق و�صرارة الكهرب�ء.

بج�نب  وجده�  مبطرقة  عليه  يطرق  واأخذ  القفل  ن�حية  ال�ص�ب  توجه 

املكتب اخل�صبى القدمي، عدة طرق�ت ك�نت كفيلة كي تفتح القفل الذي 

� حمدثة رجة قوية و�صوت نحيب خلف الب�ب. تط�يرت اأجزاوؤه اأر�صً

ال�ص�ب يده مت�أملً�  اأبعد  اأ�صبح م�صتحيال،  واإم�ص�كه  الب�ب ملتهب  مقب�س 

واأم�صك بقطعة قم��س ر�صم عليه� بع�س الطال�صم وو�صعه� على املقب�س 

وفتح الب�ب احلديدي الثقيل.

� وخرج  دفعة قوية اأتت من خلف الب�ب قذفت ب�ل�ص�ب لب�صع خطوات اأر�صً

معه� �صوت زئري حليوان مفرت�س وبرودة غطت املك�ن بك�مله، �صحك�ت 

م�صتهزئة وبك�ء لأطف�ل يعم املك�ن.

ال�ص�ءة انقطعت ومل يبق اإل �صوء ال�صوارع املت�صلل بني �صب�بيك امل�صت�صفى 

املته�صمة النوافذ، برودة وظالم خمتلط ب�صوء مميت، بك�ء اأطف�ل من 

داخل امل�صرحة ونحيب من الظالم.

خطوات وابتلع الظالم ج�صد ال�ص�ب واأغلق الب�ب خلفه بقوة ت�رًك� ذيال 
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لقطعة القم��س داخل امل�صرحة، خي�لت حتوم حول ال�ص�ب من كل مك�ن 

وج�ص��صون  احل�دة  ب�أظ�فرهم  ويجرحونه  ال�ص�ب  يالم�صون  وه�ئمون 

يهم�صون ب�أذنه بكالم غري مفهوم ولكنة يوؤثر يف عزميته.

�صحكة  ي�صدر  طويلة  قرون  له  ثور  براأ�س  عمالق  جل�صد  اخلي�ل  ذلك 

اإىل مك�نك ال�صحيح، على  اأتيت  ا�صتهزاء رجت قلب ال�ص�ب وق�ل"الآن 

فتوقع�تى  بك،  ظنى  خيبت  ولكنك  اعتقدت  كم�  خمتلف  اأنك  يبدو  م� 

اأنك خمتلف مل تكن اإل يف اإح�ص�رك اإىل هن� اختالفك ك�ن يف قدومك 

املو�صوم  والرجل  الفت�ة  بج�نب  مقيًدا  العجوز  ال�ص�ب  ملح  بنف�صك" 

اأكمل   ، اأفواههم  �صوداء" مكممة  "م�دة  هن�ك  ولكن  التحدث  ويريدون 

من  بنف�صى  اأن�ص�أته  الذي  ع�ملى  من  اأحد  فر  اأن  يحدث  الظل كالمه"مل 

� بج�نب  اأر�صً الآن ملقى  اآخرهم ظل لفرتة طويلة خمتبًئ� وه� هو  قبل، 

اأ�صدق�ئك، �ص�أخربك حقيقة م� يحدث حقيقة �صكلى" �صكت ال�ص�ب واأرد 

اأن يتكلم ف�أ�ص�ر له اأن هذا خط�أ واأكمل: "غري �صحيح اأن تتكلم يف وجودى، 

اأن  الإرادة  ، هن� ميكن ملن ميلك  �صكلى  اإىل  انظر  املك�ن،  �صيد هذا  اأن� 

لنف�صى  اأن� اخرتت  ويحكم،  اأقوى ميلك  اإرادة  لديه  يريد، ومن  م�  يفعل 
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�صكلى وقوتى واأنت اخرتت لنف�صك ذلك املوقف الآن، اأن� هن� اأيه� ال�ص�ب 

اأمث�لكم واأحتكم بكل �صيء، والآن انظر  اله�ئمة  اأحب�س الأرواح  امل�صكني 

اإىل اأ�صدق�ئك وهم ينتقلون ب�صكل ك�مل اإىل ع�ملى بعيًدا عن اأج�ص�دهم".

"اخرت  ال�ص�ب:  اإىل  املقيدين وق�ل وهو ينظر  الثالثة  اأم�م  الظل  حترك 

بنف�صك مبن يجب اأن ابداأ" ومرر يده اأم�م رق�ب العجوز والرجل املو�صوم 

والفت�ة التى انه�رت بك�ء.

نظر اخلي�ل اإىل الفت�ة وق�ل: "اأن� ع�دل يف حكمى هن� وقبل اأن اأنتقل اإىل 

يتحدث  �ص�أتركه  اإىل ج�صده  الرجوع  اأحدهم يف  اأمل  اأنهى  اأن  قبل  هن�، 

معك، اأعتقد اأن هذه الفت�ة اجلميلة تريد قول �صيء" .

اأن  "ميكنك  وق�لت:  �صريًع�  تكلمت  التى  الفت�ة  فم  عن  امل�دة  تلك  اأزال 

تنجو بنف�صك اإن امتلكت الإرادة، هو لي�س بقوتك، اأن� اأثق بك، نحن انتهى 

اأمرن� هن� واأنت لديك من امله�م يف حي�تك يجب اأن تكمله�، اإنه قدر قد 

اإىل  وه�صمه�  الفت�ة  برقبة  الظل  اأم�صك  هن�  تكمل"  اأن  وقدرك  جمعن� 

اأجزاء �صغرية.

�صرخ ال�ص�ب واأراد اأن يتحرك ولكن اجل�ص��صني منعوه، حترك الظل اإىل 
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الرجل املو�صوم ووقف اأم�مه وق�ل: "اأعتقد اأن الدور على هذا العنيد واأزال 

تلك امل�دة من على فمه ف�أخذ يتمتم ببع�س الكلم�ت ا�صت�ص�ط غ�صًب� له� 

الظل وق�ل: "اأتعتقد اأنك اأقوى من ميتلك الكلم�ت انظر اإىل ذلك" اأخذ 

يتمتم على حبل حتى تلون وبرزت عليه بع�س احلروف ولفه حول الرجل 

املو�صوم ف�لت�صق به وخنقه حتى همد ج�صده.

دمعت عني ال�ص�ب وق�ل: "انتظر ، مل ل تقتلنى اأن�، اأن� اأم�مك هن�؟".

ق�ل الظل وهو يتوجه اإىل العجوز: "اأنت م� زلت ل تعى اأنت ميت ب�لفعل 

،اأن� ل اأقتل، اأن� اأنهى على رابطك بج�صدك واأنهى على اأمل رجوعك كم� 

اأخربتك  وق�ل" اأن�  نطق  الذي  العجوز  يكمم  م�  اأزال  " ثم  دائًم�  اأفعل 

ي�  ا�صت�صلم  هذا؟  اأتتذكر   ، هن�  من  اخلروج  ت�صتطيع  ل  اأنك  قبل  من 

بنى، واذهب اإىل خلف تلك املن�صدة واقتل نف�صك بذلك ال�صكني غريب 

ال�صكل، فدائًم� م� ك�ن ميتلكه الظل ليتحكم يف كل �صيء" علم الظل م� 

يرمى اإليه العجوز وانق�س عليه واأدخل قرنه امل�صتعل يف راأ�صه حتى خرج 

من اآخر راأ�صه.

اأبعدت عنه اجلميع  الكلم�ت  ببع�س  اأن متتم  بعد  م�صرًع�  ال�ص�ب  هرول 
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داخل  بغر�صه  وبداأ  ب�ل�صكني  اأ�صبه  ب�صيء  واأم�صك  املن�صدة  خلف  وقفز 

�صدر كل من يق�بله فيتبخر م�صدر �صرخة حتى و�صل اأم�م الظل الذي 

�ص�ح غ��صًب� وق�ل حتى هذا ل ميكنه م�ص�عدتك اأن� ل�صت مثلهم، و�صع 

 � ال�ص�ب ال�صكني يف �صدر الظل من دون �ص�بق اإنذار ف�صرخ وارمتى اأر�صً

ه�مًدا.

 � هن�ك �صوء اأبي�س و�صوت لأن��س تقول: "كيف م�ت هوؤلء بحق، وخ�صو�صً

هذا ال�ص�ب" علم اأنه خمرجه هرول �صريًع� واأم�صك املقب�س وبداأ يف فتح 

ال�ص�ب،  فت�أمل  بقوة  اأظ�فره  وغر�س  قدمه  يف  الظل  اأم�صك  هن�  الب�ب، 

اأم�صك ال�ص�ب بذيل قطعة القم��س وجذبه� لتخرج يف يده وو�صعه� على 

يقطع  اأن  �صوى  ال�ص�ب  يجد  ، مل  ت�أمل ومل يرتك قدمه  الذي  الظل  وجه 

قدمه ويخرج من الب�ب.

اأخذ ميرر ال�صكني على ك�حله وهو يبكى وي�صرخ من الأمل حتى قطعه� 

وزحف م�صرًع� اإىل اخل�رج واأغلق الب�ب خلفه  يف وجه الظل الذي انتحب 

� وبداأ يفقد الوعى  و�صرخ ب�صدة، خرج ال�ص�ب و�صرخ من المل ووقع اأر�صً

وهو يقول: "اجندونى اأن� اأ�صمع اأ�صواتكم ".
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"25"
فى ال�صب�ح الب�كر اجته الغفري م�صرًع� كي يفتح ب�ب امل�صت�صفى احلديدى 

ال�صدئ اإىل �صي�رات الطب�ء واملديرين، اإنه يوم جديد ح�فل ب�لأحداث 

اإىل  وجث�مينه�  احلوادث  نقل  عن  تتوقف  ل  التى  ال�صع�ف  و�صي�رات 

امل�صرحة.

اجل�صد  بدين  وع�مل  املخ�صرمني  املمر�صني  من   2 ومعه  �ص�ب  طبيب 

كي  الع�مل  اإىل  الطبيب  اأ�ص�ر   ، ب�مل�صرحة  اخل��س  الق�صم  اإىل  يتجهون 

يفتح ذلك الب�ب احلديدى اجلرار الذي يف�صل ق�صم امل�صرحة عن ب�قى 

اإىل  الب�ب ثم يتجه  الع�مل يف فتح  ب�مل�صت�صفى، ي�صرع  الأق�ص�م اخل��صة 

الب�ب اخل��س ب�مل�صرحة ويفتح قفال �صخًم� من على ب�ب حديدى ثقيل 

لي�صدر �صوت اأزيز يرهق الآذان.

دخل الطبيب اإىل امل�صرحة برفقة املمر�صني واأخربهم اأن يخرجوا الأربعة 
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اأم�س كي يكتب تقرير يف ح�لتهم وي�صرح  اأتوا يف ح�دثة  جث�مني الذين 

لهم ب�لدفن ملن لي�س لديه �صبهة جن�ئية.

 "11" رقم  الثالجة  وفتحوا  ال�صخمة  الثالج�ت  اإىل  املمر�صون  اجته 

وداخله� "رجل عجوز اأ�صن�نه مت�آكلة ومت�صررة من كرثة �صرب ال�صج�ئر، 

اإثر عي�ر ن�رى مر بو�صط جبهته ومل ي�صتدل  راأ�صه  لديه فجوة يف و�صط 

على الف�عل" حملوه اإىل من�صدة حديدية ثم و�صعوه واأزاحوا عنه الغط�ء 

ليظهر بع�س ال�صلوع وقدم مك�صورة.

بعده� اجتهوا اإىل الثالجة رقم"7" وداخله� "رجل مو�صوم من راأ�صه اإىل 

رقبته  على  غليظ  حبل  واآث�ر  وجهه  يف  الزرق�ن  بع�س  ولديه  رجله  قدم 

اإىل  اأو م�صنوًق� يف نف�س مك�ن احل�دث"و�صعوه  اأنه م�ت خمنوًق�  يبدو   ،

من�صدة حديدية اأخرى بج�نب العجوز وان�صرفوا عنه اإىل ثالجة اأخرى.

ثالجة حتمل رقم"6" وداخله�"فت�ة �ص�بة يف مقتبل العمر وب�لنظر اإىل 

و�صعية رقبته� فيدل على اأنه� م�تت بك�صر يف الرقبة بطريقة اأو ب�أخرى 

متفرقة من ج�صده�"  اأم�كن  اآلت ح�دة يف  بعدة  بع�س اجلروح  ولديه� 

بج�نب  اأخرى  حديدية  من�صدة  على  الأخرى  هى  وو�صعوه�  حملوه� 
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العجوز والرجل املو�صوم.

يع�ن  ومل  العمر  مقتبل  يف  رقم"4" وداخله�"�ص�ب  الثالجة  اإىل  اجتهوا 

من اأية اأ�صرار ظ�هرة، يبدو اأنه م�ت قدًرا ول عالقة له ب�حل�دثة ، لديه 

بع�س اجلروح فقط وقدم مقطوعة من الك�حل" حملوه اإىل من�صدة اأخرى 

وتركوه بج�نب العجوز والرجل املو�صوم والفت�ة وحملوا معه قدمه املبتورة 

بطريقة غريبة ك�ن حيواًن� مفرت�ًص� مزقه� وف�صله� عن ج�صد ال�ص�ب.

اأطب�ء   "4" املجموع  لي�صبح  اآخرون  اأطب�ء  ثالثة  امل�صرحة  اإىل  ح�صر 

من بينهم طبيبة لفح�س ج�صد الفت�ة واثنني من املمر�صني امل�ص�عدين 

وع�مل ينتظر ب�خل�رج.

بداأ الطب�ء الفح�س ال�ص�مل جلميع اجلثث وكت�بة املالحظ�ت وت�صريح 

ال�ص�ب  الطبيب  ن�صيب  وقع من  اجلن�ئية،  ال�صبه�ت  التى حتمل  اجلثث 

جثم�ن ال�ص�ب مبتور القدم، ل يبدو عليه اأية �صبه جن�ئية �صوى تلك القدم 

الداخلية  الع�صوية  الأخرين"الجهزة  جثث  الثالث  عك�س  على  املبتورة 

اإثر  الق�ر�صة  الربودة  تلك  بخالف  جيدة  بح�لة  العظ�م  مت�ًم�،  �صليمة 

و�صعه� داخل الثالجة ليوم ك�مل من وقت احل�دث، هو فقط لديه قدم 
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مزق  م�  مفرت�س  حيوان  خملب  بل  اأداة  لي�س  ولكنه  ح�د  ب�صيء  مبتورة 

الذي  ال�ص�ب  الطبيب  ق�له�  حّق�" هكذا  حمري  ي�أكله�،"�صيء  ومل  قدمه 

اجتة اإىل التقرير وكتب فيه"ح�لة وف�ة طبيعية ل يوجد به� �صبهة جن�ئية 

�صوى تلك القدم املبتورة، �صتوؤخذ عينة للفح�س وي�صلم اجلثم�ن اإىل اأهل 

املتوفى وي�صرح بدفنة يف الغد الب�كر".

�ص�ع�ت من العمل ال�ص�ق والفح�س الدقيق والت�صريح بعن�ية يف الثالثة 

يفيد،  م�  الطب�ء  يجد  ومل  املو�صوم"  والرجل  والفت�ة  جث�مني"العجوز 

هن�ك اأدوات غريبة واأ�ص�ليب ا�صتخدمت يف القتل مل يعهدوه� من قبل، 

ذلك العجوز وتلك الفجوة يف راأ�صه حتمل �صيًئ� غريًب�، ذلك العي�ر الن�رى 

ك�ن يثقب ويكوى يف اآن واحد وهذا ل يحدث، عي�ر ن�رى يثقب الراأ�س ومل 

الرجل  اأم� عن ذلك  ثقب فقط،  وك�أنه  الدم�ء  الكثري من  يفقد اجل�صم 

برقبته حتمل  التى حتيط  العالم�ت  تلك  الغرابة،  فهو يف غ�ية  املو�صوم 

ر�صوم�ت وو�صم بلون خمتلف عن تلك الأو�صمة التى يحمله� ج�صده، ك�أنه 

خنق بحبل وو�صم مب� ك�ن مطبوع عليه، اأم� عن تلك الفت�ة فكل فقرات 

رقبته� مه�صمة وهذا ل يحدث اأبًدا يف ح�لت ك�صر الرقبة ف�ب�لك�د ينك�صر 
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فقرة اأو اثنني تكون كفيلة مبوت الن�ص�ن اأم� عنه� فكل الفقرات مه�صمة 

واأ�صبه ببودرة عظ�م وغ�ص�ريف.

اجتمع الطب�ء وجل�صوا �صوًي� كي يح�ولوا تف�صري تلك ال�صبه�ت اجلن�ئية 

ومل  قبل  من  هذا  يعهدوا  مل  اأنهم  اإل  اجلثث  مبئ�ت  مروا  اأنهم  فربغم 

التقرير مل  الت�صريح،  ي�ص�دفوا ح�دثة ينتج عنه� تلك العقد الغريبة يف 

يكتمل بعد.

الألواح  تلك  فوق  هن�ك  الق�بعة  اجلثث  اأحد  من  يتع�ىل  اأنف��س  �صوت 

احلديدية، �صخ�س م� يريد اأن يدفئ ج�صده وتت�صنج كل اأطرافه، �صوت 

مكتوم يقول"اجندونى، رج�ء،اجندونى".

وقف الطب�ء م�صرعني والت�صقوا ببع�صهم البع�س وهرول املمر�صون اإىل 

اخل�رج وهم ي�صتعيذون وي�صرخون، ميت اأف�ق من موته وبعد و�صعه يوم 

ك�مل داخل ثالجة ك�نت كفيلة وحده� مبوته.

ال�صوت ي�صدر من جديد والآن حتول اإىل ا�صتغثة وت�أمل"رج�ء �ص�عدونى، 

اأن� على قيد احلي�ة، اأزيحوا هذا الغط�ء عنى ل اأ�صتطيع التنف�س ، اأ�صعر 

ب�أمل يف قدمى".
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اقرتب الطبيب ال�ص�ب وتبعه الثالثة الآخرون بحذر، اأزاح الغط�ء ورجع 

للخلف م�صرًع�، ظهرت مالمح ال�ص�ب وهو �ص�مم ذراعه حول ج�صده من 

اأثر الربد وعينه ل تك�د تفتح وك�أنه ع�د من املوت.

هرول الطبيب ال�ص�ب �صريًع� واأح�صر معه ممر�صني و�صريًرا وو�صعوا به 

ال�ص�ب واجتهوا به اإىل غرفة العن�ية املركزة وعلقوا له بع�س املح�ليل كي 

ي�صتعيد ج�صده ن�ص�طه.

تن�وب عليه  ولكنه م�صدوم،  ال�صحية  ال�ص�ب  اأي�م وحت�صنت ح�لة  مرت 

الكثري من رج�ل ال�صرطة والني�بة لأخذ اأقواله عن احل�دثة وم� �ص�هده 

قبل احل�دثة واأخربهم ، وته�فت علية الكثري من العالمني لكى يح�صلوا 

منه على ت�صريح لأول �صخ�س ع�د من املوت بعد يوم ك�مل داخل ثالجة 

املوتى ولكنهم مل يح�صلوا منه على �صيء.

اأن يرى الأ�صخ��س الذين ك�نوا  ال�ص�ب طلب من الطب�ء  اأن يخرج  قبل 

معه يف احل�دثة ودخلوا معة امل�صرحة ولكنهم مل يخرجوا وخرج هو، يف 

لكى  �صّرا  �ص�عده  ال�ص�ب  الطبيب  ولكن  امل�صت�صفى  مدير  رف�س  البداية 

ي�ص�عده على تخطى تلك الأزمة .
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من  بدل  ا�صطن�عية  قدم  له  ومركب  عك�ز  على  م�صتنًدا  ال�ص�ب  و�صل   

ونظر  ال�ص�ب  تنهد   ، ال�ص�ب  الطبيب  وبج�نبه  امل�صرحة  اإىل  املفقودة 

نظرات  و�صط  املك�ن  يتفح�س  واأخذ  ودخل  والقفل  الب�ب احلديدى  اإىل 

واأزاح  به�  املو�صوعني  الثالج�ت  الطبيب  فتح  الطبيب،  من  ا�صتغراب 

الغط�ء عن وجوههم.

م� اإن راأى ال�ص�ب "العجوز والفت�ة والرجل املو�صوم" حتى اأخذت دموعه 

� لول حلق به الطبيب و�ص�أله"مل  تنهمر وهو ينتحب وك�د اأن ي�صقط اأر�صً

تبكى هكذا عليهم؟، هل كنت تعلمهم من قبل؟".

الثالثة  اإىل  نظره  وجه  ثم  دامعة  بعني  الطبيب  اإىل  ال�ص�ب  نظر 

بـت�أمل"لقد �صحوا من  والفت�ة"  وق�ل  املو�صوم  والرجل  جث�مني"العجوز 

اأجلى، هم �صبب خروجى من تلك امل�صرحة اأيه� الطبيب"،

نظر له الطبيب وعلى وجهه مالمح ال�صتعج�ب ال�صديد وق�ل"كيف هذا 

اأيه� ال�ص�ب".

نظر له ال�ص�ب وق�ل"ل تكرتث مل� اأقول ف�أن� حتت �صغط ع�صبى �صديد، 

رج�ء �ص�عدنى على اخلروج اإىل خ�رج امل�صت�صفى".
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التى  امل�صت�صفى  جدران  اإىل  ينظر  واأخذ  الطبيب  على  ال�ص�ب  ا�صتند 

يحفظه� عن ظهر قلب حتى خرج اإىل الب�ب اخل�رجى للم�صت�صفى، الليل 

خمتلف تلك املرة، ا�صتن�صق ال�ص�ب هواء مليء به �صدره وابت�صم وهو دامع 

العينني.

اأ�ص�ر الطبيب اإىل الغفري كي يوقف "ت�ك�صى" لل�ص�ب وفعل هذا م�صرًع� 

واأخذ ي�ص�عد ال�ص�ب يف ركوب ال�صي�رة ، �صلم ال�ص�ب على الطبيب وودعه 

و�صكر الغفري.

�ص�رت ال�صي�رة بج�نب �صور امل�صت�صفى وملح ال�ص�ب ظال اأ�صود يهرول داخل 

اأروقة امل�صت�صفى ، اأخرب ال�ص�ئق اأن يتمهل قليال ويتوقف، ت�ص�ءل ال�ص�ئق 

عن ال�صبب ولكن ال�ص�ب مل يجب، نظر اإىل اإحدى الغرف املظلمة فلمعت 

عين�ن يف الظالم ارتعد له� قلب ال�ص�ب وابتلع ريقه وق�ل"ل �صيء اأعتقد 

اأننى ن�صيت �صيًئ� ب�لداخل، ولكننى لن اأعود اإىل هن�ك اأبًدا، هي� بن�".

ع�د ال�ص�ب اإىل �صقته ال�صيقة يف حى �صعبى ب�صيط، فتح الب�ب ب�صعوبة 

ب�صدة  ت�أفف  ت�صتجب،  فلم  ال�صواء  فتح  ودخل،  عك�زه  على  ي�صتند  وهو 

وذهب بذاكرته اإىل مك�ن يحوى بع�س ال�صموع، توجه ب�لفعل وح�صل على 
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اأن  اأمه قبل  "انتيك�" ورثه عن  اأ�صعله� وو�صعه� ب�صمعدان ف�صى  واحدة، 

تتوفى هى ووالده يف حريق يف ذلك املنزل و�صط ظروف غ�م�صة حدثت 

اأن��س حرًق� على مر  عدة مرات يف ذلك املك�ن وفى كل مرة ميوت هن� 

الزم�ن ولكنه� كل م� ميلك.

جل�س على فرا�صه ب�صعوبة بعد اأن و�صع ال�صمعدان على من�صدة ب�لقرب 

من الفرا�س، الإره�ق ظهر على وجهه ال�ص�ب من فقدان قدمه وهو يف فى 

مقتبل العمر ويجب اأن يعت�د على العك�ز لبقية عمرة، ازداد توهج ال�صمع 

لثوانى وع�دت من جديد.

فزع ال�ص�ب من �صوت اأنثوى يعلمه ولكنه جعل الدموع تت�ص�قط ل اإرادًي� 

من عينه "اأرى اأنك متكنت من البق�ء والهروب من ذلك الظالم وخرجت 

�ص�ملً� واأن� عند وعدى لك".

الذي يحدث حتى  الواقع  لإنك�ر  منه  ببطء حم�ولة  وجهه  ال�ص�ب  حرك 

راأت عين�ه ذلك الوجه النثوى اجلذاب الذي ينتمى جل�صد امراأة عمالقة 

بتلك الندمة حول اإحدى عينيه� ولكنه� ل تنتمى لع�مل الن�س، هز راأ�صه 

مييًن� وي�ص�ًرا دليال على عدم ت�صديقه م� يحدث ويريد اأن يطرد م� يراه 
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من حي�تة فق�لت ب�صوت اأنثوى رقيق مل يعتد عليه منه� "كم� ميكننى اأن� 

الو�صول اإليك واأنت على قيد احلي�ة �صيتمكن هو كذلك، لذلك اأتيت اإليك 

كي اأحميك داخل تلك ال�صقة الكئيبة التى اأرى به� ه�ئمني يف كل مك�ن 

من حولك واأعتقد اأنهم م�توا بطريقة �صنيعة فيم� م�صى".

و�صع ال�ص�ب يده على وجهه وهو متدىل الراأ�س لريفعه� �صريًع� على �صوت 

طرق�ت على ب�ب ال�صقة وبك�ء طفل خمتلط ب�صراخ الكثري من الن�ص�ء.

متت 
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الكاتب يف سطور
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