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�إن �أردت اال�ستمرار يف تلك الوظيفة يا بني؛ فال تعب�أ بتلك الأ�صوات
مطل ًقا� ،سوف ت�سمع �أ�صوات الكثريين ينادون با�سمك وي�ستغيثون بك يف
معظم الأوقات فال تن�صاع �أبدً ا لهم ،و�إياك �أن تفتح ذلك القفل الذي
ن�ضعه كل يوم على باب امل�شرحة ليلاً � ،صدقني؛ لقد مررت بالكثري لأقول
لك هذا ،وقد فقدت الكثري � ً
أي�ضا هنا خلف ذلك الباب.
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""1
اً
حماول عدم �سماع
بكاء طفل متوا�صل ،وهناك من ي�ضع يده على �أذنيه
ذلك البكاء الذي يحطم قلبه �إىل قطع �صغرية ،ويبث به الرعب يف � ٍآن
واحد ،وبجانبه رجل عجوز يجل�س يف و�ضعية ُمريحة على كر�سي ُمتهالك،
ٍ
وي�شعل "لفافة تبغ" ،وهو ال يكاد ي�سمع ذلك ال�صوت القادم من خلف باب
مو�ضوع عليه قفل من طراز حديث كبري احلجم.
هل ت�سمع ما �أ�سمع �أم �أنك �أ�صم �أيها العجوز؟
علي يف ما ت�سمعه الآن؛ فقد �أخربتك قبل هذا �أن ال تكرتث
ال تلقى باللوم ّ
ملا يحدث خلف هذا الباب� ،أما عن �س�ؤالك ،فنعم! �أنا �أ�سمع كل �شيء
ول�ست ب�أ�صم ،ولكنني اعتدت على كل تلك اال�صوات من قبل؛ بكاء �أطفال
و�صراخ كبار ،و�أ�صوات عديدة �أخرى �أ�شبه ب�أ�صوات حيوانات مفرت�سة
تُهاجم �أحدهم بالداخل وهو ي�ستغيث� ،أنا كنت على حق يف اعرتا�ضي
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على تعيني �شاب حديث ال�سن مثلك معي يف وظيفة ال ت�صلح لذوى القلوب
ال�ضعيفة.
اعتدل ال�شاب يف جل�سته ونظر �إىل العجوز يف خوف وقال:
 "هل تعتقد �أن هناك طفل يف الداخل ما زال ح ًيا؟".ابت�سم العجوز فك�شف عن �أ�سنان ت�آكلت ،وحتلل معظمها مع الزمن وقال:
حي بالداخل من بني جن�سنا يا بني� ،إمنا هناك �أ�شياء �أخرى
"ال �أحد ّ
حتيا هناك ليلاً  ،ال تهتم ب�أمرهم وال تقلق ما دام نحن هنا وهم هناك
من اجلانب الآخر من هذا الباب".
متاما ،ثم
وقف ال�شاب ونزع يديه من على �أذنيه عندما هد�أ ال�صوت ً
اقرتب من الباب وو�ضع �إحدى �أذنيه كي ي�سمع ما يحدث بالداخل ولكنه
مل يجد �شي ًئا ،ابت�سم و�أدار وجهه �إىل العجوز.
بريبة �أحاطت مالمح وجهه العجوز وهو ينظر �إىل ناحية الباب وقال
ب�صوت خافت:
"�أريد منك �أن تقرتب مني ببطء �شديد ،وال تنظر خلفك �أبدً ا ،وثق
بي ،لن تكون �أحالمك على ما يرام �إذا خالفت ما �أخربك به الآن،
10

ونظرت جتاه الباب ،فهناك من يحاول اخلروج وهذا يحدث ناد ًرا".
ت�ساقط العرق من جبني ال�شاب ،و�أخذ يخطو خطوات قليلة ،وكلما ابتعد
عن الباب خطوة ازداد بكاء الطفل و�صياحه �أكرث� ،أكمل بع�ض اخلطوات
مقرت ًبا من العجوز الذي مد يده �إىل ال�شاب كي مي�سك بها وقبل �أن ي�صل
�إليه دوى �صوت طرق على الباب من الداخل وتقطع ال�ضوء حتى �أظلم
املكان بالكامل ،و�سمعوا وقع خطوات تقرتب من العجوز وال�شاب الذي
فقد كل معانى الأمان يف تلك اللحظة.
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""2
مل يتوقف قلب ال�شاب عن الط ْرق على �أبواب �صدره ،حتى �أم�سك العجوز
بيده ،و�أجل�سه بجانبه و�سط الظالم املعتم ،هم�س ال�شاب وقال:
"من الذي يريد اخلروج �أيها العجوز؟ ما الذي يحدث �أخربين؟".
مل ي�سمع �إجابة تُريحه ،و�أخذ الباب يطرق ب�شدة ك�أن هناك �أح ٌد خلفه
يحمل مطرقة ثقيلة الوزن ،وكلما هوت على الباب �أحدثت �ضجة هوى
معها قلب ال�شاب �إىل قدميه ،وذلك البكاء يثري �أع�صابه حد اجلنون.
متاما ،واختفى �صوت البكاء،
الأ�ضواء تعود من جديد بعد �أن هد�أ الطرق ً
نظر ال�شاب �إىل العجوز ليجده يجل�س بنف�س الطريقة املُريحة التى ال تدل
على خوفه �أو جزعه من �أى �شيء ،ولكن مالمح وجهه كانت تدل على
خوفه؛ مع وجود بعد قطرات العرق املرتا�صة على جبينه.
قال ال�شاب بعد �أن ابتلع ريقه:
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"هل انتهى الأمر �أيها العجوز؟ َمل �أنت �ساكت هكذا؟".
نظر �إليه العجوز بعني زائغة ما زالت متعلقة بالباب احلديدى العمالق
وقال" :ال مل ينته بل هو يف بدايته ،وعلينا �أن نتحرك الآن ،ف�أنا ال �أعلم ما
الذي �سيخرج من خلف هذا الباب بعد ،و�أذكر �أنه مل يفتح هذا الباب �إال
و�أخذ معه �أحد من رفاقى".
جتهم وجهه ال�شاب وازداد �شحو ًبا وا�صفرا ًرا و�أراد �أن يقف لوال �أن منعه
متاما وال ت�صدر �صوتًا".
العجوز وقال" :ال تقف �أبدً ا وافعل كما �أفعل ً
�أ�شار ال�شاب بر�أ�سه دليلاً على املوافقة ،نزل العجوز على الأر�ض يف و�ضع
الزحف و�أخذ يتحرك ناحية باب حديدى جرار بدهان �أبي�ض عتيق يفتح
ويغلق من الداخل فقط ،ثم تبعه ال�شاب الذي مل يعد ميلك من الأع�صاب
ما يتيح له فعل ذلك.
الإ�ضاءة تتقطع من جديد ويزداد الطرق على الباب احلديدى ثانية ولكن
حتول �صوت البكاء تلك املرة لي�صبح بكاء امر�أة متو�سطة ال�سن ولكنه
بكاء حاد ونحيب مما جعل ال�شاب والعجوز يزحفان ب�سرعة ناحية الباب
احلديدى اجلرار الذي يبعد بع�ض الأمتار عن جمل�سهما حتى و�صال �إليه.
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ا�ستند االثنان على الباب اجلرار وهما ينظران �إىل الباب احلديدى
املواجه لهما الذي مل يعد يحمل ذلك القفل ال�ضخم ،عادت الإنارة من
جديد ب�شكل جيد ومنتظم� ،سمع االثنان �صوت فتح الباب احلديدى ببطء
�شديد حمد ًثا �صوت �أزيز يقتل.
م�سرعا داخل جيبه بح ًثا عن املفاتيح فلم يجدها بحث
و�ضع العجوز يده
ً
يف الآخر ومل يعرث عليها نظر �إىل ال�شاب يف خوف فهمها ال�شاب و�أراد �أن
ي�صيح فيه لكنه �سرعان ما و�ضع يده على فم ال�شاب و�أ�شار �إىل املفاتيح
املو�ضوعة على مكتب قريب من الكرا�سى ولكنها قريبة � ً
أي�ضا من الباب
اخلا�ص بامل�شرحة الذي فتح جلزء ب�سيط.
و�ضع ال�شاب يده على وجهه يف حماولة لإنكار الواقع املرعب ثم نزعها
نف�سا وعاد �إىل و�ضعية الزحف واجته ببطء ناحية املكتب ،العرق
و�أخذ ً
يت�صبب من ال�شاب وبد�أت �أ�سنانه ت�صدر �صوت ا�صطدامها ببع�ضها
البع�ض ،مل يكن يعلم هل هو ب�سبب اخلوف �أم ب�سبب الربد الذي ت�سرب
من خلف باب امل�شرحة عندما فتح� ،أخذ يزحف حتى توقفت �إحدى
�أقدامه و�أبت على �أن ت�ستكمل تلك املهمة االنتحارية� ،أخذ يعافر حتى
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�صار �أمام املكتب.
ا�ستند �إىل املكتب الذي هو الآن يف�صل بينه وبني باب امل�شرحة ،ت�سلقه
كقمة جبل �شاهق االرتفاع ،وجد املفاتيح �أمامه على م�سافة لي�ست
بالبعيدة ،مد يده كي يح�صل على ت�صريح خروجه �إىل احلياة من جديد،
�صرخة �أ�صمت �أذنيه وحطمت ما تبقى من �أع�صابه ،نحيب م�ستمر
و�إ�ضاءة متقطعة من جديد ،الباب يفتح من تلقاء نف�سه ب�سرعة كبرية
متاما وي�سمع �صوت زحف
ت�صدمه باحلائط اجلانبى ،ثم تنقطع الإ�ضاءة ً
على االر�ض و�شيء ما حاد يحدث �صوت احتكاكة ب�أر�ضية امل�شرحة.
الإ�ضاءة تتقطع من جديد وي�سمع ال�شاب �صوت بكاء يقرتب ونحيب يزداد
و�صوت تقطع الأنوار يلمح ج�سد يخرج من باب امل�شرحة يف اجتاهه �إىل
اخلارج ،مل يتمكن من معرفة ماهية هذا ال�شيء ولكنه دقق النظر من
خلف املكتب الذي ا�سترت به ليجد "ج�سد امر�أة �شابة تزحف على الأر�ض
وج�سدها يقطر ماء من كل مكان ترتدى ف�ستا ًنا �أبي�ض ً
ملطخا بالدماء
القدمية وال وجود لعني لها �أو هكذا ظن.
جل�س و�أعطى ظهره للمكتب وهو ال يكاد يتنف�س من �سرعة خفقات قلبه
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الذي على و�شك �أن يتوقف ،نظر �إىل العجوز فوجده جال�س مكانه �شاخ�ص
العينني وهو ينظر �إىل ذلك اجل�سد الذي يقرتب من املكتب.
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""3
�صوت �أنفا�سها ونحيبها يقرتب من �أذن ال�شاب الذي دمعت عيناه من
�شدة الرعب والفزع� ،أ�صبحت �أنفا�سه مكتومة و�سط �ضلوعه اله�شة� ،إنها
�آخر حلظات عمره ،ال تفرق بينه وبني هذا الكيان �إال بع�ض ال�سنتيمرتات
وجدار من املكتب اخل�شبى املتهالك� ،أغم�ض عينه وانتظر م�صريه
الغام�ض.
العرق يت�صبب من جبينه بغزارة وقلبه مل يعد يعمل ب�شكل كامل ،ال�صوت
اقرتب ب�شدة والنحيب ازداد ،ظل يتذكر �آخر �أيام ق�ضاها وعن �أحالمه
ال�ضائعة التى مل يحقق منها �شي ًئا ،لعن اليوم الذي قبل فيه تلك الوظيفة
اللعينة ،دمعت عيناه �أكرث وت�ساقطت الدموع رغ ًما عنه� ،شفتاه تتمتم
ب�صوت خافت مبا ال يعيه عقله �إنه يهلو�س من �شدة اخلوف.
ال�صوت بد�أ يف االبتعاد مرو ًرا بجانبه ،لقد اجتازه الكيان ومر ب�سالم،
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فتح عينه بفزع ،ما زالت الأ�ضواء تتقطع و�صوت الكيان يزداد نحي ًبا
وبكا ًء� ،إن تلك الفتاة التى تظهر على فرتات مع الإنارة وتختفى مع
انقطاعها لتنتقل ب�شكل مفاجئ من مكان �إىل �آخر ،اقرتبت ب�شدة من
العجوز الذي �أخذ يزحف بظهره باجتاه الباب اجلرار حتى ا�صطدم
به و�أ�صبح حمتجزً ا �أمام ذلك الكيان املت�شكل بفتاة قبيحة ال�شكل ،هى
تزحف نحوه مبا�شرة وهى ت�صدر �صرخات ت�صم الآذان ،العجوز يحاول
متاما ،الدموع تنهمر من عني العجوز وهو ي�صوب
الفرار ولكنها حتا�صره ً
نظره تارة ناحية ال�شاب م�ستنجدً ا ،ومرة �أخرى نحو الكيان القادم نحوه
ببطء مميت.
حاول الوقوف ولكن قدمه �أبت �أن حتمله فجل�س مكانه مفكك الأو�صال،
متاما ،الهدوء القاتل �سيد املوقف مع
الظالم عم املكان وانقطع ال�صوت ً
االختالط ب�صوت �أنفا�س العجوز املتعالية� ،أح�س ال�شاب �أن الأمور ت�سوء
�أكرث كلما انقطعت الإ�ضاءة ،بحركة ال �إرادية حترك ليدخل حتت املكتب
حت�س ًبا ملا �سيحدث.
العجوز ي�شعر ب�أنفا�س ملتهبة قريبة من وجهه ولكنه ال يرى �شي ًئا ،الظالم
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الدام�س والأجواء قار�سة الربودة ،يحاول التحرك ولكنه �إذا �أحدث حركة
ولو ب�سيطة �سمع �صوت نحيب ب�سيط فيعود �إىل �سكونه ،باب امل�شرحة
احلديدى ي�صدر �ضجة مرعبة ،يتخبط يف اجلدار اجلانبى مرا ًرا وتكرا ًرا
كان هناك عمالق يريد خلعه من مكانه.
�صوت الكهرباء ت�سرى بال�سلوك حمدثة �شرا ًرا ي�ضيء للحظات ويختفى،
مرت دقائق �سكون و�أح�س العجوز �أن ذلك الكيان قد غادر وانتهى �صوت
النحيب" ،نعم لقد انتهى الأمر �أيها ال�شاب انتهى الكابو�س "قالها العجوز
حماولة منه لطمئنة نف�سه وال�شاب وهو ي�صدر �ضحكة كمن جنى من
املوت لتوه.
ال�ضوء عاد من جديد فج�أة ومعه وجه فتاة بال �أعني وبال فم فمكانهما
فارغ ولها �شعر �أ�سود يت�ساقط منة قطرات املاء ال�ساخن مثل �أنفا�سها
امللتهبة ،ذلك الوجه كان على مقربة �شرب من وجه العجوز الذي حتجرت
عينه من هول املنظر ،بينما و�ضع ال�شاب يده على فمه كي يخر�س �صوت
كاد ليخونه ويخرج منه.
حركت الفتاة رقبتها ب�شكل مرعب وغريب ك�أنها ت�ستطلع ما يحدث ثم
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اقرتبت �أكرث من وجه العجوز و�صرخت ب�شدة �أفقدت العجوز اتزانه ووعية
ف�سقط � ً
أر�ضا نائ ًما على ظهره� ،أ�صدرت نحي ًبا �شديدً ا وبكا ًء �أ�شد وعادت
الإ�ضاءة للتقطع مرة �أخرى ،حلظات مرت على ال�شاب وهو ال يعلم ما
م�صري هذا العجوز الذي يجر من ذلك الكيان الذي ي�سحبه �إىل داخل
امل�شرحة عبو ًرا بالباب احلديدى ال�ضخم الذي ما زال ي�صدر �أزيزًا.
ال�شاب يبكى ب�شدة من دون �صوت وهو يرى ج�سد العجوز يجره الكيان
معه �إىل الداخل ،هو ال يدرى هل مات العجوز �أم ما زال ح ّيا ،الأ�ضواء
تتالعب بعقل ال�شاب فكلما �أ�ضاءت وجد �أن هناك �أكرث من �شخ�ص يقف
داخل امل�شرحة يف انتظار الفتاة ومعها العجوز وعندما ينقطع ويعود من
جديد يرى �أج�ساد �أ�شبه بحيوانات مفرت�سة يف انتظار فري�ستها.
مرت دقائق ك�أعوام على ال�شاب الذي بد�أت ت�شيب بع�ض �أجزاء �شعره
وتتحول �إىل الأبي�ض ،هو يرى العجوز الذي كان معه منذ �ساعات يف
طريقه �إىل امل�شرحة وبرفقة فتاة ميتة وهناك عدة كيانات بانتظاره،
ولكن ما �أبكاه ب�شدة �أكرث هو قبل �أن مير العجوز بكامل ج�سده عرب الباب
فتح عينه يف رعب ك�أنه �أفاق ونظر �إىل عني ال�شاب م�ستنجدً ا به ومد
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يده �إليه يف حماولة يائ�سة للخال�ص مما هو مقبل عليه حتى مر ج�سده
بالكامل وابتلعه الظالم و�أغلق الباب بقوة وانقطعت الإ�ضاءة بالكامل من
جديد.
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""4
�صوت النحيب حتول �إىل �ضحكات ه�ستريية قادمة من داخل امل�شرحة،
كلما دوت �ضحكة �أو �صوت عاىل فزع ج�سد ال�شاب وارتع�ش� ،إنه اجلحيم
مت�شكل يف موقف ،دام الظالم لوقت طويل �أح�سه ال�شاب عمر مديد بكى
�أثناءه وانتف�ض ج�سده وفقد رجل عجوز و�سط نحيب وبكاء و�ضحكات
مرعبة.
عادت الإ�ضاءة من جديد وعاد ال�سكون مرة �أخرى ،تتحرك عني ال�شاب
ع�شوائ ًيا يف م�شهد يثبت خلال ما �أ�صاب عقله من هول ما حدث ،عينه
تذهب يف كل اجتاه مت�سح بها كل الطرقات والأبواب بح ًثا عن �شيء ال
وجود له ،خرج من �أ�سفل املكتب اخل�شبى ب�صعوبة حماوال عدم �إحداث
�صوت يندم عليه بعد ذلك ،وجد املفاتيح ف�أخذها وو�ضعها يف جيب له،
نظر �إىل باب امل�شرحة فوجد القفل قد عاد من جديد ،اقرتب ب�صعوبة
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كا ًمتا �أنفا�سه من الباب� ،أح�س ب�أحد ما يتحدث بالداخل ،تردد كث ًريا قبل
�أن ي�ضع �إحدى �أذنيه على الباب احلديدى من جديد� ،إنه �صوت العجوز
ي�ستغيث به ولكن �صوته مكتوم ،هو الآن يحدث �أحد ما حماوال ا�ستعطافه
كي يرتكه يرحل ويخرج� ،صرخة عالية و�صوت ت�أمل العجوز يف الداخل
�أبعد ال�شاب عن الباب ووقع � ً
أر�ضا ،الطرق عاد على الباب من جديد
وب�شدة ،النحيب عاد والبكاء كرث ،لي�س �صوتًا واحدً ا بل عدة �أ�صوات بني
طفل ورجل وامر�أة.
"ملاذا يحدث كل هذا؟" قالها ال�شاب وهو يزحف بظهره ناحية الباب
احلديدى اجلرار،ازدادت �أنفا�سه وعال �صوتها و�أ�صبح ي�صيح بكالم
ه�ستريى حتى ا�صطدم بالباب احلديدى اجلرار.
�سكت الطرق من جديد وانقطعت الإ�ضاءة مرة �أخرى ،وبعد دقيقة عادت
مفتوحا بالكامل ،وقف
الإ�ضاءة ،نظر ال�شاب ناحية باب امل�شرحة فوجده
ً
م�سرعا على قدمه و�أخرج املفاتيح وهو ما زال ينظر ناحية الباب يف
ً
انتظار خروج �أحد �آخر منه ليجره و�سط الظالم داخل امل�شرحة ،يده
ترتع�ش وهو ينظر تارة �إىل املكان املخ�ص�ص لو�ضع املفتاح وتارة �إىل
23

الباب يف توتر.
م�سرعا وهو يبكى حملها و�أخرج
وقعت املفاتيح من يده ،هبط خلفها
ً
املفتاح املخ�ص�ص لذلك الباب احلديدى اجلرار ،وقف على قدمه
فوجد العجوز يقف خلف الباب اجلرار وينظر �إليه يف خوف وتعجب ،ثم
اجته بعينه ناحية ال�سقف وقال" :افتح الباب ببطء �أيها ال�شاب واخرج
وال حتدث �صوتًا ،وال تنظر خلفك �أبدً ا ،ما الذي �أدخلك �إىل هنا من
الأ�سا�س؟".
تبلدت مالمح ال�شاب و�سقطت الدموع �أكرث وقال" :ماذا تعنى مبن
�أدخلنى �إىل هنا ،ما الذي يحدث؟ �أخرب "......قاطعه العجوز ب�إ�شارة
من يده وم�سك يده ثم �أدخل املفتاح يف جمراه وفتح الباب اجلرار و�أخرج
ال�شاب يف بطء و�أغلق اجلرار مرة �أخرى ثم �سحب املفاتيح.
ابتعد ال�شاب عن العجوز فور خروجه من الباب اجلرار وقال" :كيف
هذا؟ �أنت كنت بالداخل وجرك هذا الكيان املت�شبه يف امر�أة" ا�سكته
العجوز مرة �أخرى وقال يف هدوء" :اقرتب وانظر �إىل ما كان ينتظرك
معل ًقا بال�سقف هناك لوال �أن �أخرجتك �أنا".
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اقرتب ال�شاب ببطء فوجد تلك الفتاة تزحف بالقرب من ال�سقف وعندما
وجدتهم ينظرون �إليها من خلف الباب اجلرار �صرخت وانتحبت،
ثم انقطعت الإ�ضاءة من جديد وعاد كل �شيء �إىل ما كان و�أغلق باب
امل�شرحة وعاد القفل مكانه.
جل�س ال�شاب �أمام العجوز بتوتر وقال" :ف�سر ىل ما الذي حدث رجاء
من كان معى �إذا كنت تنكر �أنت هذا؟ "ابت�سم العجوز يف �صمت و�أ�شعل
لفافة تبغ وقال" :فى بداية الوردية �أعطيتك املفاتيح و�أخربتك �أن تذهب
وتتفقد كل الأبواب وتت�أكد من غلقها جيدً ا �أتذكر؟ "�أ�شار ال�شاب مبا يعنى
تذكره ،ف�أكمل العجوز" :بعدها ذهبت �أنا خارج امل�ست�شفى كي �أت�أكد من
الو�ضع باخلارج ثم عدت �إىل غرفة الكامريات حيث يجب �أن نكون طيلة
الليل ،مر وقت لي�س بالقليل ومل تعد اعتقدت �أنك �ضللت طريقك داخل
�أروقة امل�ست�شفى الكبرية لأنه �أول يوم لك ،وبعدها ازداد قلقى وظللت
�أبحث عنك على كل الكامريات فوجدتك ت�سري ببطء وتتحدث �إىل نف�سك
وكنت متجهه وقتها �إىل الق�سم اخلا�ص بامل�شرحة وثالجات املوتى،
اقرتبت بالكامريا �أكرث عليك كي �أ�ستو�ضح ما يحدث فوجدتك حتدث
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�أحدً ا ما ظهر ك�أنه ظل ي�سري بجانبك ،تذكرت �أمر من كانوا قبلك هنا
م�سرعا ولكن انقطعت الإ�ضاءة قبل
وتعر�ضوا ملثل تلك الأمور ،خرجت
ً
�أن �أ�صل �إىل ق�سم امل�شرحة ،ظللت �أقرتب بحذر �أدعو اهلل �أن ينجيك,
وقد حدث ما كنت �أخ�شاه ,لقد ا�ستدرجوك وكادوا �أن يدخلوك امل�شرحة
ولكنك جنوت".
ارتع�ش ج�سد ال�شاب وقال ب�صعوبة" :من الذين ا�ستدرجونى �أيها
العجوز؟".
نف�سا عمي ًقا من اللفافة و�أخرجه على �صورة دخان كثيف ثم
�أخذ العجوز ً
قال�" :س�أخربك يا بني �س�أخربك لأنهم الآن ي�سعون خلفك كما حدث مع
كثري من قبلك وح�صلوا عليهم و�أدخلوهم خلف هذا الباب وهم دائ ًما
ينجحون يف النهاية".

26

""5
بخار يت�صاعد من كوب"�شاى" يت�شبث به ال�شاب يف حماولة منه لتدفئة
�أع�صابه املتجمدة مما ر�أى يف ال�ساعات القليلة املا�ضية ,بينما العجوز
يجل�س بطريقة مريحة ينظر �إىل ال�شا�شات التى تعر�ض كل �أروقة
امل�ست�شفى وما زال ي�سحب �أنفا�س من لفافة التبغ يجعلها ت�سرى داخل
ج�سده لينتزع منها جرعة "النيكوتني" التى يحتاجها لت�سكني ذكرياته
امل�ؤملة يف هذا املكان ثم يرتكها تخرج على �شكل دخان كثيف يحمل همومه
يف الهواء.
�ألقى العجوز اللفافة بعد �أن انتهى منها على الأر�ض ثم ده�سها بحذائه
القدمي ,اعتدل العجوز يف جل�سته ونظر �إىل ال�شاب الذي انتهى من
كوب"ال�شاى" وجل�س هو الآخر ,قال العجوز" :لقد ا�ستقبلت تلك
امل�شرحة الكثري من اجلثث ،ولكل جثة حكايتها وق�صتها التى تريد �أن
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ترويها ,فهناك من اجلثث من مات حر ًقا �أو غر ًقا �أو قتال ب�أى و�سيلة ,وال
خوف من تلك الأ�صناف التى ذكرتها فجميعها �أق�صى ما ميكن �أن تفعله
هو �أن تريك ما حدث لها وترحل ب�سالم �أما ما يحدث هنا فهو بخالف
متاما و�ستتفاج�أ مما �س�أقوله لك ف�أنت مل ت�سمع به من قبل ومل
ذلك ً
يذكره �أحد �إال ورحل �سري ًعا واختفى".
اقرتب ال�شاب من العجوز باهتمام كبري وبعدها �أكمل العجوز برتدد:
"هناك من ي�أتى هنا منتح ًرا نعم لقد مات ً
قانطا من حياته ويحمل
نوعا �أ�شد
الغل والكره ملن حوله ومن كانوا معه �أثناء حياته ولكن هناك ً
من �صنف املنتحرين وهو الذي انتحر رغ ًما عنه ،لك �أن تتخيل �أن �أحد
�أرغمك على �إنهاء حياتك بيدك ,وهذا ما نواجهه هنا "ارتبك العجوز من
تقطع الإ�ضاءة من جديد وظهور بع�ض اخلياالت على ال�شا�شات بالقرب
من ق�سم امل�شرحة� ,أ�شعل لفافة تبغ وو�ضعها بني �شفتيه �سري ًعا وابتلع ريقه
وقال" :من � 01سنوات �أح�ضرت �سيارة الإ�سعاف ثالث جثامني ,لطفل
ر�ضيع وامر�أة يف العقد الثانى ورجل �ضخم اجل�سد يف العقد الثالث من
عمره ,تداول احلديث حولهم داخل امل�ست�شفى �أنهم ماتوا يف ظروف غري
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معلومة �إال �أن كل املعروف عنهم �أنهم �أ�سرة كانت تعي�ش يف منطقة قريبة
من امل�ست�شفى ب�أحد الأحياء ال�شعبية وكان الرجل يعمل بالتجارة حتى
�ساءت �أحواله املادية ومن هنا انقلب حاله وحال �أ�سرته �إىل الأ�سو�أ ,مرت
الأيام ومل يظهر الرجل �أو زوجتة �أو ي�سمع �أحد �صراخ الطفل حتى اقتحم
اجلريان ال�شقة ليجدوا �أن الثالثة انتحروا �شن ًقا ,وجاء تقرير الطبيب
ال�شرعى �أن الرجل �شنق زوجته ثم ابنه ثم انتحر ,والغريب �أنه مل يجدوا
�أية �أدلة على مقاومة الزوجة قبل �أن ي�شنقها زوجها و بعد عدة �أيام من
وجودهم داخل امل�شرحة وتناوب الطب ال�شرعى عليهم ,بد�أت ظواهر
غريبة حتدث داخل امل�ست�شفى وخا�صة يف الق�سم اخلا�ص بامل�شرحة
وثالجات املوتى ,بد�أت بتبادل �أماكن جثث الرجل وزوجته لعدة مرات
على مر�أى من اجلميع ففى �إحدى الأيام و�ضعوا جثمان الزوج يف ثالجة
حتمل رقم  4والزوجة يف �أخرى حتمل رقم  7وفى اليوم التاىل وجدوهم
متباديل الأماكن� ,أما عن الطفل فقد كان ي�سمع بكاءه يف الكثري من
الأحوال ,وعندما ازدادت الأمور وتكررت احلوادث �أمر مدير امل�ست�شفى
ب�سرعة االنتهاء من الفح�ص ودفنهم �سري ًعا ,وبعد هذا القرار بيوم
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اختفت الثالث جثث من امل�شرحة ومل يعرثوا عليها حتى اليوم ولكن ما
زالت حتدث تلك الظواهر وتتكرر حتى الآن".
نظر ال�شاب �إىل �إحدى ال�شا�شات فوجد �أن هناك طفال يزحف داخل
الق�سم اخلا�ص بامل�شرحة ويبكى ك�أنه يبحث عن �أبويه ,ارتع�ش ج�سده
و�أخذ يتحرك بطريقة ه�ستريية ,نظر العجوز �إىل ما ينظر وقال له:
"ال جتعلهم ي�ؤثرون عليك �أيها ال�شاب ,فهم دائ ًما ما يتناوبون على من
يردونه حتى يتمكنوا منه وي�أخذوه".
جل�س ال�شاب و�أعطى ظهره لل�شا�شات وقال ب�صوت ممزوج باخلوف" :ما
الذي حدث لتلك الأ�سرة �أيها العجوز وما مروا به كي ينتحروا ويفعلون
ذلك بنا؟".
ابت�سم العجوز وقال" :ومن الذي �أخربك �أن تلك الأ�سرة امل�سكينة هى
التى تقوم بكل تلك اال�شياء؟" تعجب ال�شاب ووقال بع�صبية�" :أتتالعب
بي وبعقلى � ,أنت الذي �أخربنى".
م�سح العجوز على وجهه و�أغم�ض عينه وقال" :عندما ميوت االن�سان
تذهب روحه �إىل خالقها ويذهب ج�سده �إىل الرتاب ,ويبقى �شيء �آخر هو
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الذي ي�ستكمل ما كان يحيا من �أجله ذلك االن�سان ,هناك �أبواب مغلقة ال
داعى لطرقها �أيها ال�شاب و�إال �إذا فتحت فلن ن�ستطيع �إغالقها ,فلنرتكها
ب�سالم".
قال ال�شاب وقد ظهرت علية عالمات االرهاق ال�شديد�" :أنت تعلم ما
الذي يحدث هنا جيدً ا� ,أنا �أعلم هذا  ,مل حتاول �أن تخفى حقيقة الأمر
�أيها العجوز؟".
قال العجوز بع�صبية" :بعد عدة �ساعات قليلة �سينتهى الليل وتخرج من
هنا وال تعود �أبدً ا �إىل ذلك املكان� ,أتعى ما �أقوله جيدً ا ,ال حتاول �أن تدخل
يف باب �أنت ال تعلم من خلفه ينتظرك ولن يت�صور عقلك ما �سيحدث بعد
ذلك".
وقف ال�شاب واقرتب من العجوز بع�صبية مفرطة ف�أقعده وقال�" :إن قتلتك
هنا اليوم لن ي�س�أل احد عما حدث لك �أثناء الليل و�ستدخل امل�شرحة التى
تخاف �أن تتحدث حتى عنها� ,أتعى �أنت ما �أقول ,يجب �أن تخربنى بكل ما
تعلمه عن تلك الأ�سرة وما �سرها".
فزع العجوز ونظر �إىل عني ال�شاب املت�أهبة ملا �سيقوله� ,أ�شار �إىل ال�شاب
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�أن يجل�س �أمامه وقال�" :أعتقد �أنه جاء الوقت كي �أنقل ذلك احلمل عنى
و�أريح �ضمريى ,لعلك جتد احلل الذي ف�شلت �أن �أجده طوال تلك ال�سنوات
املا�ضية التى فقدت بها الكثري و�أنا نادم على ذلك".
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""6
جل�س ال�شاب وعاد �إىل هدوءه و�أغلق كل ال�شا�شات حتى ال يرى الق�سم
اخلا�ص بامل�شرحة وثالجات املوتى و يت�شتت مرة �أخرى وي�صيبه اخلوف,
نظر �إىل العجوز وقال�" ،أمتنى �أن تخربنى احلقيقة وال تخفى �شي ًئا تعلمه
عن تلك اجلثث ".
اعتدل العجوز يف جل�ستة وقال" :لو تعلم ما مقدار ال�ضرر الذي �سي�صيبنى
بعد �أن �أخربك ب�أمر ه�ؤالء  ,مل تكن لتطلب منى هذا ,ولكنى �أرهقت من
ثقل ما �أحمل ,و�أعتقد �أنه قد حان الوقت كي �أدفع ثمن ما اخفى من �سر
طوال تلك ال�سنوات".
�أح�س ال�شاب ب�شيء يف كالم العجوز يوحى باخلوف و�أنه متورط بكل ما
يحدث هنا وما حدث طوال � 01سنوات م�ضت� ,أكمل العجوز كلماته بعد
�أن ا�ستن�شق هواء ملأ به �صدره "انظر �إىل تلك العالمة" وك�شف عن �ساقه
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الي�سرى ,فوجد ال�شاب �أن بها عالمة غريبة املنظر حمفورة ثم �أخفاها
من جديد وقال "تلك هى لعنتى� ,إنها حتمينى طوال كل تلك ال�سنوات
من �أذاهم و�شرهم ,فهم يتجنبوننى ب�سببها طوال الوقت ولكننى � ً
أي�ضا ال
�أ�ستطيع ب�سببها اخلروج بعيدً ا عن تلك امل�ست�شفى و�إال تتبعونى".
تعجب ال�شاب من كالم العجوز املبهم فقال مت�سائال" :كيف ح�صلت على
تلك العالمة من الأ�سا�س وكيف حتميك منهم ؟ ومن هم من الأ�سا�س؟".
احتقن جوف العجوز ف�أ�صدر �سعاال قو ًيا وقال�" :س�أخربك بكل
�شيء,عندما �أح�ضرت �سيارة الإ�سعاف تلك اجلثث قبل � 01سنوات ,
�أثار الذي يحدث ف�ضوىل وفى يوم مظلم و�أثناء فرتة حرا�ستى الليلية,
م�سرعا فوجدت ج�سدً ا �ضخ ًما
�أح�س�ست بحركة خارج امل�ست�شفى ,خرجت
ً
مغطى بعباءة �سوداء من ر�أ�سه وحتى �أقدامه مل تكن ظاهرة ,يحمل
بيده حقيبة �سوداء ويحاول الدخول من باب نائى بامل�ست�شفى بعيدً ا عن
�أعني احلرا�س الليليني� ,أح�س�ست بخوف يتملكنى ولكن ف�ضوىل دفعنى
لأن �أتتبعه ,جنح يف الدخول و�أخذ طريقه �إىل ق�سم امل�شرحة ك�أنه يعلم
الأق�سام م�سب ًقا ,تتبعته وقلبى على و�شك �أن ينفجر من �سرعة دقاته
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علي �أن �أراقبه يف كل خطواته ,دخل �إىل ق�سم امل�شرحة
املتتالية ,كان ّ
مفتوحا خلفه,
وجنح يف فتح الباب اخلا�ص بامل�شرحة والثالجات وتركه
ً
�شخ�صا ما يتحدث بلغة غريبة,
اقرتبت بحر�ص و�سمعت �صوتًا غري ًبا ,ك�أن ً
اقرتبت ودخلت امل�شرحة فوجدت ذلك ال�شخ�ص يجل�س � ً
أر�ضا و�سط �شموع
كثرية وجنمة من نار وعلى �أطراف النجمة و�ضع الثالث جثث مطرا�سني
�أفق ًيا بحيث ر�أ�سهم ناحية النجمة و�أرجلهم يف االجتاة الآخر� ,أخذ يتمتم
و�أخرج ثالث لفات من قما�ش و�أدخل لفافة يف فم الرجل و�أخرى يف فم
املر�أة والأخرية يف فم الطفل الر�ضيع ,ثم �أخاط �شفتيهم بحيث ال تخرج
�أبدًا تلك اللفافة ,بعدها ازٍ دادت �أل�سنة النار وحتولت �إىل �أدخنة و�أ�صوات
مل �أ�سمع مثلها من قبل وبد�أ يت�شكل كيان غريب و�سط النجمة ,من هول
امل�شهد �صرخت ووقعت � ً
أر�ضا و�أخذت �أزحف يف ناحية باب اخلروج
على لوال غر�س هذا
من امل�شرحة ولكن الكيان حلق بي وكاد �أن يهجم ّ
ال�شخ�ص الغريب حج ًرا ما بقدمى �صرخت من الأمل و�أخذ اجلرح ينزف
م�سرعا عنى وعاد �إىل داخل النجمة ,اقرتب
كث ًريا ولكنه �أبعد هذا الكيان
ً
منى هذا ال�شخ�ص الغريب وك�شف عن وجهه فلم يظهر منه غري عينه
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املرعبة املنظر فقد بدت �أفقية وال وجود للبيا�ض بها كلها �سوداء عن بكرة
�أبيها� ,أوقفنى وقال" :تلك العالمة لعنتك ومنجيتك منهم ,ما دمت هنا
داخل تلك امل�ست�شفى ف�أنت يف م�أمن و�إن خرجت عرثوا عليك و�أخذوك,
ولكن ال تخرب �أحدً ا مبا حدث فمن �ستخربه �ستظهر عنده تلك العالمة
وتختفى من قدمك و�ستكون وقتها �صيدً ا �سهال لهم ,و�سيلعن بدال منك
ويبقى هنا �إىل الأبد �أو �أن يخرب �أحد غريه فيحدث له ذلك".
ظهرت على معامل ال�شاب عدم ت�صديق العجوز وقال�" :أنت ال تخربنى
احلقيقة ,ولهذا �سوف �أخرب كل ال�صحف يف الغد عما يحدث هنا و�أنك
متواطئ به".
ابت�سم العجوز وقال�" :أعلم �أنك لن ت�صدقنى  ,ولكننى مل �أ�صدق ما يقوله
يوما واحدً ا فقط عن امل�ست�شفى وقد ر�أيت ما
وقتها وحاولت �أن �أبتعد ً
�شاب له �شعرى وعدت مهروال �إىل امل�ست�شفى ومن وقتها و�أنا هنا ,و�إن مل
تكن لت�صدق ما �أقول فلرنى ما حدث" ك�شف العجوز عن قدمه الي�سرى
فلم يجد بها تلك العالمة� ,أح�س ال�شاب بخوف وك�شف عن قدمه الي�سرى
فوجد �أن العالمة انتقلت لها ,نظر �إىل العجوز يف عدم ا�ستيعاب وهم �أن
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يقف ف�أ�شار له العجوز �أن يجل�س وين�صت.
البكاء يقرتب من باب غرفة املراقبة ب�شدة وهناك نحيب لعدة
�أ�شخا�ص�,أ�ضاء ال�شاب ال�شا�شات فوجد �أن هناك املئات من اجلثامني
املغطاة بقما�ش �أبي�ض ملطخ بالدماء ي�سريون يف كل �أروقة امل�ست�شفى
ومنهم من يزحف � ً
أر�ضا وهناك الكثري من الأطفال تبكى يف كل مكان,
بعد دقائق تقطعت اال�ضاءة وازداد النحيب والبكاء فو�ضع ال�شاب يديه
على �أذنيه وهو ي�صرخ بينما �أ�شعل العجوز "لفافة تبغ" �أخرى كانت هى
أنفا�سا منها
الأخرية معه وو�ضعها يف فمه بيد مرتع�شة و�أخذ ي�سحب � ً
بلهفة وعينه تدمع ويت�ساقط منها الدموع بغزارة.
�سكتت اال�صوات فج�أة وانقطعت اال�ضاءة لثوانى ,قال العجوز لل�شاب
الذي نزع �إحدى يديه من على �أذنه "اجن بنف�سك �أيها ال�شاب وال تعود
�إىل هنا �إنه مكان ملعون ,اهرب الآن  ,هي "....عادت اال�ضاءة من جديد
ووجد ال�شاب نف�سه خلف الع�شرات من اجلثث املغطاة ب�أقم�شة ملطخة
بالدماء متجمعة حول العجوز الذي نظر �إىل ال�شاب من بني �سيقانهم
وابت�سم لل�شاب قبل �أن ينقطع ال�ضوء ويعود يف �أقل من ثانية ليجد ال�شاب
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نف�سه وحيدً ا داخل غرفة املراقبة ومل يعد هناك وجود للعجوز �أو للجثث,
نظر �إىل �شا�شات املراقبة فوجدها معطلة تعطى �شا�شة �سوداء� ,أح�س
برهبة ورع�شة ت�سرى بج�سده ,حمل حقيبته وهم �إىل الباب كي يهرب
خارج امل�ست�شفى ,فتح الباب ,وقع � ً
أر�ضا من اخلوف ,لقد كان هناك رجل
�ضخم اجل�سد مغطى بعباءة �سوداء من قدمه حتى ر�أ�سه يف انتظاره,
دخل الرجل �إىل الغرفة وك�شف عن وجهه فوجده مغطى الوجهه ال يظهر
منه �سوى العينني مرعبة املنظر ال وجود لبيا�ض فيها كلها �سوداء اللون ,
اقرتب من ال�شاب وقال. "............
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""7
وقال ب�صوت مل مير على �أذن ال�شاب من قبل ,فال يعرف منه املتحدث
ذكر �أم �أنثى �صوتها غليظ "هل �ستقع فيما وقع به هذا العجوز من قبلك؟
�إنه مل يعط لنف�سه فر�صة �أن يعلم حقيقة الأمر وما كان يواجهه".
م�سرعا و�أخذ يبحث عن خمرج يهرب منه كي يبتعد عن
وقف ال�شاب
ً
ذلك ال�شخ�ص �صاحب اجل�سد العمالق وال�صوت املفزع ,مل يجد ً
منفذا
خ�صي�صا كي تكون مان ًعا ملن يحاول الدخول
�إنها غرفة حمكمة �أعدت
ً
�إليها لذلك هى بال �شبابيك �أو �أبواب �إال واحد للدخول واخلروج ,ولكنها
مل تكن م�صممة كي متنع ه�ؤالء عن الدخول واخلروج يف ملح الب�صر.
الت�صق ظهر ال�شاب ب�أحد اجلدران املتقاربة وهو يحاول �أن يخرج �أى
كلمة توحى مبعنى لكنه عاجز متاما ,لقد جفت كل ال�سوائل بج�سده
وتبخرت كل ذرة �شجاعة ب�صدره وارتخت �أع�صابه وانتهت �صالحية قلبه
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فهو يحت�ضر.
اقرتب ال�شخ�ص ذو اجل�سد ال�ضخم بعباءتة ال�سوداء التى يجرها وراءه
متاما ما مررت
من ال�شاب و�أ�شار له ب�أن يطمئن ويجل�س ثم قال "�أنا �أعى ً
به خالل ال�ساعات القليلة املا�ضية ولكنك جنوت ,واختار العجوز �أن
ينتقل �إىل مرحلة �أخرى ظ ًنا منه �أنه قد نال خال�صه ولكنه الآن يتمنى
لو �أنه مكث داخل تلك الغرفة �إىل �أن ميوت� ,س�أ�شرح لك كل �شيء ولكن
بعدها لن تخرج من هنا �أبدً ا و�أنا ال �أطلب منك هذا بل �أمرك لأنك الآن
تنتمى �إ ّ
ىل بتلك العالمة ولوالها لكنت بجانب العجوز ممدد داخل �إحدى
ثالجات امل�شرحة ومعك رفيق يعلم جيدً ا ما يفعلة يف ذلك الوقت ولن
ي�سع لعقلك هول ما يحدث له الآن".
هز ال�شاب ر�أ�سه �أفق ًيا ور�أ�س ًيا دليال على عدم �شعوره مبا يفعله ولكنه �أراد
جماراة ذلك ال�ضخم قبل �أن يغ�ضب وبجل�سة داخل ثالجة ليبيت فيها
الليلة وقال "�إن كنت �س�أمكث هنا لبقية عمرى فيجب �أن تخربنى بكل ما
حدث منذ قدوم الثالث جثث �إىل هنا حتى تلك اللحظة وتخربنى ما هو
نفعى يف �أن �أبقى هنا".
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�أ�صدر ذلك العمالق �ضحكة ه�شمت قلب ال�شاب �إىل فتات وقال"عليك �أن
تقول �أخربينى ولي�س �أخربنى" ثم �أزاح غطاء ر�أ�سه الأ�سود ومعه غطاء
وجهه الذي يخفيه دائ ًما فظهر وجه �أنثى غريب ,مرعب لكن هناك
ف�ضوال يجذب ال�شاب كي يظل ناظ ًرا �إليه ,لون الب�شرة �شاحب جدً ا لكنه
م�ضيء ,العني �سوداء كاملة ال�سواد ,هناك خد�ش مير فوق و�أ�سفل عينها
الي�سرى ,ابت�سم ذلك الوجه غري املعلوم�.أ�صبح جميل لكنه مليء بالفزع,
ابت�سامة رقيقة حتمل تابوتًا من اخلوف.
ابت�سم ال�شاب ال �إراد ًيا منه ولكنه ما زال خائ ًفا� ,شعر ب�ضيق يف �صدره
كمن �سقط يف نهر وهو ال ي�ستطيع ال�سباحة ويغرق الآن و�أح�س بربودة
باجلو ,لكن هناك دخا ًنا يت�صاعد من تلك الأنثى ال�ضخمة ,تلك العينان
حتيط به.
قالت ب�صوت جهور" :اجل�س الآن لكى �أخربك ب�سر لن تف�صح عنه و�أنت
على قيد احلياة ,و�إن فعلت فهناك مت�سع من ثالجات املوتى يف كل مكان,
�أتعلم ماهية الكيان الذي �أمامك الآن؟" و�أ�شارت �إىل نف�سها.
احتقن حلق ال�شاب وهو يحاول �أن يبتلع ما يف فمه من ماء جف منذ زمن
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وقال ب�صوت متقطع "ال �أعلم ولكننى �أرجح� ,إنك من الج."......
قاطعتة بحدة وحتول لون عينها الأ�سود �إىل �أحمر وعاد �سري ًعا وتغري لون
وجهها �إىل الأ�سود وعاد � ً
أي�ضا "نعم�,صحيح ,ولكننى مل �أكن ال�سبب يف كل
ذلك ,ولن �أكون �أنا م�صدر خوف لك� ,سيكون هو كذلك".
ارتع�ش ال�شاب وقال" :هو,هو من؟ ما الذي حتاولني قوله؟".
اقرتبت �أكرث من ال�شاب وقالت" :من هو؟ ال يجب �أن تعرف عنه �أى �شيء,
يكفى �أن تتجنبه وتن�سى �أمره  ,ولكن الأهم الآن لك �أن تعلم ما الذي
حدث مع تلك الأ�سرة "اقرتبت من وجه ال�شاب حتى كادت �أن تلم�س
ر�أ�سها ر�أ�سه ,ف�أغم�ض عينه و�أح�س بنار تلهب ج�سده ووجهه� ,أ�صدرت
�ضحكة عالية وقالت�" :ضاق بهم احلال وخ�سروا كل ما ميلكون� ,أحد
التجار ا�ستعان بنا كي نحرق له كل خمازنه وقد حدث ,بعدها ا�ستعان
بنا كي نفل�سه ونوقع بينه وبني زوجته كي يتزوجها ذلك التاجر ,متكنا
من �إفال�سه وجعلناه يعانى ب�شدة و�أدين لكل معارفه وكلما حاول النهو�ض
�أحرقنا خمازنه ,لقد ا�ستخدما هذا التاجر جيدً ا وبقوة ,مبرور الوقت كنا
منلك زمام الأمور يف كل �شيء  ,جعلنا حياته �سوداء ,ولكنهم مل يتفرقا,
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ا�شتعل نار التاجر وا�ستعان بكتاب ال يحمل �سوى ا�سم لأحد من عاملنا,
ومل يكن يدرى �أن هذا الذي ا�ستدعاه ال يعمل ل�صالح �أحد �إمنا يعمل
من اجل نف�سه ,وبعد �أن علم بكل �شيء قتل التاجر وتلب�س الرجل ليجعله
يقتل زوجته وابنه ثم يقتل نف�سه ,ومل يكفيه هذا  ,لقد �أراد ان ي�أخذ
اجل�سد معه ,ولكنه علق معهم داخل تلك امل�شرحة ل�سر �سوف تعلمه يف
وقته ,ذلك الكيان الذي �أتى به التاجر ميلك من القوة ما تفوق ن�صف
عاملنا ومن ال�شر ما يكفى لف�ساد كل �أهل الأر�ض ,قتل التاجر بعد �أن �أراه
�أمر العذاب  ,وحمله معه �إىل عاملنا ,و�أراد �أن يفعل ذلك بالثالث جثث
لكنه علق بالداخل ,وال ميكنه اخلروج الآن ,ولكنه اكت�شف خمرج وي�سعى
�إىل ذلك الآن ولك �أن تعلم �إن خرج �ستتحول الأمور من لعنة م�شرحة
وثالجات موتى �إىل لعن ما حول امل�ست�شفى".
دمعت عني ال�شاب ونظر �إىل الأر�ض وا�ضع كفيه فوق ر�أ�سه وقال" :وما
دخلى بكل هذا يا  "....رفع ر�أ�سه ومل يجدها �أمامه ,م�سح عينه  ,وقف
م�سرعا و نظر �إىل ال�شا�شات ومل يجد �شي ًئا� ,أ�صدر زف ًريا و�ألقى بج�سده
ً
م�سرعا كي يغلقه ,التفت ليجدها
على الكر�سى ,تذكر �أمر الباب هرول
ً
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ما زالت داخل الغرفة معه واقرتبت منه بهدوء قاتل وقالت�" :إن �أردت
�أذيتك �أو �أذيت العجوز من قبلك ما و�ضعت لكم تلك العالمة كما و�ضعتها
على �أرجل الثالث جثث يف املا�ضى".
فتح ال�شاب فاه وتبلدت مالحمه وقال"من �أنتى ؟ �أنتى مل تخربينى مل
تفعلني كل هذا؟".
غطت وجهها مرة �أخرى وارتدت غطاءها الأ�سود وقالت�" :إن جنوت
الليلة وحدك �س�آتى لك غدً ا و�أخربك باملزيد ,لكنى الآن يجب �أن �أذهب
كي �أكمل مهمتى التى ا�ضطرنى ذلك الرجل امل�سكني �أن ا�ؤديها قبل �أن
يقتل زوجتة وابنه الر�ضيع".
م�سرعا" :انتظر ".........انقطعت اال�ضاءة حتى ال�شا�شات
قال ال�شاب
ً
مل تعد تعمل ,انتظر ال�شاب �أن تعود كما تفعل دائ ًما ولكنها ت�أخرت كث ًريا,
�سمع خطوات باخلارج خف�ض ر�أ�سه و�أخرج هاتفه اجلوال كي ينري وعرث
على دوالب خ�شبى �صغري �أ�سفل ال�شا�شات �أفرغ ما فيه ب�سرعة وح�شر
نف�سه �إىل داخله و�أغلقه وترك جز ًءا ً
ب�سيطا ليمر من خالله �شعاع عينه
ليب�صر من القادم �إليه.
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توقفت اخلطوات باخلارج و�أ�صدر الباب �صوت �أزيز ,حاول ال�شاب �أن
ينظر ولكنه مل يجد �سوى الظالم و�صوت من يلهث وخطوات تعرب الباب
يف طريقها �إليه ك�أنها تعلم مكانه م�سب ًقا ,العرق ت�صبب منه كالأمطار
يف ف�صل �شتاء �أراد �أن ينتقم وبداخل �صدره نار ا�شتعلت لت�سحب كل
�أك�سجني رئتيه فتوقفت �أنفا�سه وتقطعت حتى �أطراف ج�سده �أ�صابها
االرتعا�ش والت�شنج ,قلبه انق�سم بالفعل �إىل �شطرين �أحدهما يدق على
فرتات متباعدة والآخر مات وحتلل.
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""8
ما زالت اخلطوات تقرتب ,ما زال �صوت هناك �صوت �أحد يلهث ب�شدة,
�أغلق ال�شاب عينيه م�ست�سل ًما للظالم ولنهايتة التى اقرتبت ,كتم انفا�سه
بيده اليمنى و�أغلق بالي�سرى باب اخلزانة ولو كان با�ستطاعته �أن يغلق
�أذنه لفعل.
توقفت اخلطوات بالقرب منه� ,إن ذلك ال�شيء يلهث ب�شدة ك�أنه يبحث
عن �شيء ي�شربه ويروى ظم�أه ,حلظات من الفزع مير بها ال�شاب الذي
�سال عرقة �أ�سفل قدم �شيء غريب ينتظره خارج اخلزانة.
ابتعدت الأقدام و�أ�صبحت تتجول داخل الغرفة � ,صوت حتطيم ال�شا�شات
واالجهزة � ,إنه ينتقم من تلك املعدات باهظة الثمن ,مر وقت ق�صري وقد
اجتهت اخلطوات �إىل خارج الغرفة وعال �صوت نحيب وبكاء.
بعد �أن هد�أت االجواء فتح ال�شاب اخلزانة وخرج منها  ,خلع حذاءه
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وترك مفاتيحة جان ًبا داخل اخلزانة ,ملح �ضوء قادم من اخلارج اتبعه
يف حذر وريبة ,ال�ضوء يتحرك يف رواق ي�ؤدى يف نهاية �إىل ق�سم امل�شرحة
نف�سا عمي ًقا وحترك خلف ال�ضوء ,تذكر كلمات
وثالجات املوتى� ,أخذ ً
ال�سيدة ال�ضخمة �سوداء العني �أنه ما دام يحمل العالمة فهو يف �أمان� ,إنه
�ضوء �شمعة قادم من �أحد ما يحمله.
�شعر ال�شاب بربد ك�أنه داخل ثالجة  ,وجد معط ًفا �أبي�ض حمله وارتداه
يف �صمت وهو ما زال يخطو بحذر نحو ال�ضوء الذي توقف فج�أة ,انبطح
ال�شاب � ً
أر�ضا وتدارى بجانب مربد ماء ,ا�ستدار الذي يحمل ال�شمعة
ليظهر لل�شاب وجه �سيدة عجوز ترتدى ف�ستا ًنا �أبي�ض ً
ملطخا بالدماء ,ال
وجود للعينني ,ب�شرتها بي�ضاء �شاحبة وتلهث ب�شدة.
اقرتبت من ال�شاب وهى ت�شتم رائحة ك�أنها ال ترى وتتبع رائحة النا�س
والأماكن ,ا�ستدارت من جديد و�أكملت �سريها  ,وقف ال�شاب واتبعها
,اقرتبت من رواق امل�شرحة ولكنها �أخذت طريق �آخر ,اتبعها ال�شاب �إىل
حيث ت�سري وهد�أ قلبه بعد ان ابتعد عن ق�سم امل�شرحة وثالجات املوتى,
�أزاحت تلك العجوز باب الق�سم وخلعته من مفا�صله بقوة رجل عمالق.
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اتبعها ال�شاب داخل ذلك الق�سم ,كانت اال�ضاءة تبتعد �سري ًعا كان تلك
ال�سيدة العجوز �أ�صبحت تهرول� ,سمع �صوت ك�سر يف الزجاج ,و�صوت
�شخ�ص ي�أكل بنهم ,اقرتب وجد ال�شمعة ملقاة � ً
أر�ضا ولكنها ما زالت
م�شتعلة  ,حملها ودخل ببطء �إىل باب زجاجى حمطم ,الطق�س هنا �شديد
الربودة �أكرث من اخلارج ,ي�سمع �صوت تلك ال�سيدة ما زالت تلهث ولكنه
ال يراها ,اتبع ال�صوت فوجدها جال�سة � ً
أر�ضا ظهرها لل�شاب وك�أنها ت�أكل
�أو ت�شرب �شي ًئا بنهم.
منظر تلك العجوز وتلك اجلل�سة الغريبة �أدخل الرعب من جديد يف قلب
ال�شاب�,أح�س بتهديد �أكرث من ذى قبل� ,أح�ست ال�سيدة بوجوده خلفها,
وقفت و�ألقت ما بيدها بعد �أن فرغت منه� ,صوتها الذي يلهث عال مرة
�أخرى� ,صوت ح�شرجة �أ�صدرته وك�أنها حيوان مفرت�س.
رجع ال�شاب خطوات للخلف ,ا�صطدم بكر�سى حديدى وقع على جانبه
و�أ�صدر �صوتًا �سمع يف كل �أرجاء امل�ست�شفى املهجورة ,التفتت ال�سيدة
العجوز ناحية ال�شاب ,وجد �أن لها عينني و�سالت دماء من فمها� ,صرخت
ب�شدة وهرولت نحو ال�شاب ك�أنها حيوان مفرت�س يريد قتل فري�سته.
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متاما ,اتخذ
نظر ال�شاب �أ�سفل قدمها فوجد �أكيا�س من الدماء فارغة ً
قراره بالفرار والتقط �شيئا ما ,قفز من فوق الزجاج املحطم وهو ما زال
يحمل ال�شمعة,اقرتب من باب اخلروج من ذلك الق�سم الذي ال يعلم ما
هو ,ملح من �ضوء ال�شمعة الب�سيط كلمة مكتوبة ا�ستطاع فهمها �أنه "بنك
الدماء" اخلا�ص بامل�ست�شفى ,وكانت تلك ال�سيدة العجوز ت�شرب منه.
م�سرعا اجته واختب�أ برواق �آخر  ,مل ي�شعر �أنها ت�سعى خلفه
بعد �أن خرج
ً
بعد الآن ,نظر عرب الرواق فلم يجدها ,يبدو �أنها �ضلت الطريق� ,أخذ
يتمتم ال�شاب ب�صوت ه�ستريى لكنه منخف�ض "ما هذا ال�شيء؟ ت�شرب
على اخلروج
الدماء ,وتلهث وتعدو خلفى ,ال ال �إن كل ما يحدث كابو�س ّ
منه".
بحث جيدًا داخل الرواق الذي يف�صله عن غرفة املراقبة قبل �أن مي�شى
باجتاهها ,مل يجد �أحدً ا �ألقى مبق�ص كان قد �أم�سكه وهو يعدو بفعل
ال �إرادى� ,أ�صدر �صوتًا ولكنه مل ير �شيئا يتحرك ,اطم�أن للو�ضع وخرج
�إىل الرواق ولكنه �أح�س �أن هناك �أنفا�س تتعاىل خلفه ,التفت ليجد تلك
ال�سيدة العجوز مقبلة عليه ب�سرعة,هبط قلبه بني �ضلوعه و�شلت حركته
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متاما� ,ألقى ال�شمعة على ال�سيدة فا�شتعل ج�سدها و�أ�صبحت ت�صرخ بقوة
ً
مت�أملة ولكنها ما زالت حتاول االقرتاب منه ,ا�ستطاع �أن ينجو من هجمتها
ووقع �أر�ضا يف مراوغة �سريعة ,ملح املق�ص من بعيد زحف �إليه  ,وقعت
ال�سيدة العجوز � ً
أر�ضا وهى ما زالت حترتق ولكنها ال ت�أبى �أن ترتك ال�شاب
زحفت خلفه.
�أم�سك ال�شاب باملق�ص واعتدل ليجدها على مقربة منه� ,أ�سند ظهره على
احلائط وهو يف و�ضعية اجللو�س ,اقرتبت منة ب�شدة ومل يفرق بينها �سوى
كر�سى حديدى جذبه ال�شاب ليعيقها ,تلهث ب�شدة و ت�صرخ وهى حترتق,
حاول ال�شاب �أن يدفعها بهذا الكر�سى احلديدى لكنها جذبته ب�شدة
و�أبعدته عن ال�شاب ووقفت م�شتعلة وهى على بعد خطوتني من ال�شاب
اجلال�س � ً
أر�ضا يف و�ضع ال يرثى له.
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""9
�سحب ال�شاب قدميه والت�صق باحلائط ,نظر �إىل ميينه فلم يجد �سوى
ممر ي�ؤدى يف �آخره �إىل غرفة مغلقة ,اعتدل وحاول �أن مير من الي�سار
فلم ي�سعفه الوقت لقد اقرتبت وهى تلهث وما زالت م�شتعلة ,قطرات الدم
تنهمر من فمها مارة بالنار امل�شتعلة بج�سدها لت�صل �إىل الأر�ض �سوداء
متفحمة.
نظر �إىل املق�ص يف يده بقلة ثقة �أنه �سي�ساعده يف عبور تلك ال�سيدة العجوز
امل�شتعلة ,مل يجد حل �آخر �سوى ا�ستخدام املق�ص� ,أم�سكه من الطرف
احلاد و�سدده ناحية الوجه كي يكون �أكرث ت�أث ًريا ,كانت رمية موفقة لكنها
قبل �أن ت�صل �إىل الوجه� ,أم�سكت به ال�سيدة العجوز ب�سرعة غريبة جعلت
ال�شاب متجمد الأطراف و�أ�صدرت نحي ًبا عال ًيا �أ�صم ال�شاب ثم �ضمت
قب�ضتها عليه لي�صري جز ًءا معدن ًيا ال نفع منه� ,ألقته � ً
أر�ضا ,وقفت على
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�أربعة �أطراف ك�أنها حيوان مفرت�س �سينق�ض على فري�سته الآن.
نظر ال�شاب يف كل االجتاهات ومل يجد مفر � ,سيموت الآن  ,دقات قلبه
تخربة �أنها النهاية ,عقله توقف عن العمل لأول مرة و�أ�صدر قرا ًرا ل�سائر
�أع�ضاء اجل�سد �أن ت�ستلم و�شل حركتها جمي ًعا ,حتى عينه توقفت عن
احلركة بعد وقت قليل وحتجرت على م�شهد واحد.
م�سرعا من خلف ال�سيدة العجوز ويطلق عليها طلقة
�شخ�ص مقنع ي�أتى
ً
من �سالح نارى ثقيل ,ا�ستقبلت تلك العجوز الطلقة النارية ك�أنها لكمة
قوية لي�س �إال �أوقعتها � ً
أر�ضا ,اعتدلت ببطء � ,أطلق عليها الرجل مرة
�أخرى ,مل ت�صبها ب�شكل مبا�شر ,اعتدلت �سري ًعا وهرولت �إىل باب مغلق
حطمته ودخلت �إليه م�صدرة �صيحة ونحي ًبا �صاخ ًبا وبعدها �أتى النحيب
والبكاء من كل مكان بامل�ست�شفى.
�أوقف الرجل ال�شاب من دون �أن ي�ستفهم عن �شيء  ,جذبه بقوة ورك�ضا
�سو ًيا حتى باب امل�ست�شفى ,خرج االثنان رك�ضا وهناك �أ�صوات تتبعهم,
هناك �سرداب قدمي �أ�سفل امل�ست�شفى مغلق بقفل فتحة الرجل ونظر
داخله جيدً ا ثم �أ�شار �إىل ال�شاب كي يدخل.
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بعد �أن دخل ال�شاب تبعه الرجل و�أغلق ال�سرداب من الداخل� ,أراد �أن
ي�س�أل ال�شاب عن هوية الرجل فا�سكته ب�إ�شارة غري مفهومة ولكنها كانت
كافية كي ي�صمت ,م�شوا �إىل داخل ال�سرداب ومروا بعدة طرقات تبدو
وك�أنها االماكن اخلا�صة ب�صيانة امل�ست�شفى وبها الكثري من املعدات
توقفوا �أمام غرفة لها باب واحد حديدى �ضخم مر�سوم عليه بع�ض
العالمات والكلمات الغريبة ,دفع الرجل ال�شاب �إىل داخل الغرفة بعنف
ثم دخل خلفه و�أغلق الباب جيدً ا ثم علق لوحة على ظهر الباب كانت
حتوى بع�ض الكلمات العربية غري املتنا�سقة ثم خلع القناع.
�إنه رجل تخطى العقد الرابع من عمره ,لديه كلمات مكتوبة على كل وجهه
وعندما �شمر عن �ساعده كانت هناك كلمات م�شابهة� ,إنه رجل �صاحب
ج�سد ككتاب ,على كل �شرب من ج�سده مكتوب كالم غري مفهوم وهناك
� ً
أي�ضا بع�ض الر�سومات.
نظر الرجل �إىل ال�شاب بعني حادة مرت بالكثري كي تكون نظرتها خميفة
هكذا� ,أغم�ض عينه وجل�س � ً
أر�ضا مقابال للباب احلديدى ال�ضخم و�أخذ
يتمتم ك�أنه راهب ,وقف واقرتب من اللوحة التى علقها على الباب م�سب ًقا
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و�أ�شار �إىل ر�سمة بها غري مفهومة ثم ب�إ�صبعه مر على اخلطوط ك�أنه يعيد
كتابتها بب�صماته.
بعد �أن انتهى الرجل مما يفعله و�سط ذهول من ال�شاب الذي �أكرث �شعره
�أ�صبح لونه �أبي�ض الآن ,وقف الرجل والتفت �إىل ال�شاب وقال "�أنت �أ�ضعف
مما كنت �أت�صور ,الأف�ضل �إنهم كانوا �أخذوك اً
بدل من العجوز ,لقد كان
رغم كرب �سنه �أ�شد منك بكثري".
وقع ال�شاب من كرثة �إرهاقه � ً
أر�ضا ثم تنهد وقال�" :إذا كنت تدرى بكل
هذا �أين كنت ونحن وحدنا يف و�سط كيانات هائمة يف كل مكان؟".
�أخرج الرجل زجاجة من �إحدى اخلزانات وجترع بع�ض منها و�سكت
لثوانى ثم قال"كنت �أنتظر �أن �أتدخل يف الوقت املنا�سب وقد فعلت".
ثار ال�شاب وقال "الوقت املنا�سب؟ �أمل ترى ما حدث للعجوز لقد �أخذوه
و�أنت لديك ما كان ميكن �أن يحميه ,ملاذا مل تتدخل وقتها؟".
�ألقى الرجل بالزجاجة �إىل احلائط بع�صبية وقال" :مل �أتدخل وتركته كما
تركنى �ساب ًقا ومل يتدخل ,لقد ا�ستنجدت به وقتها ومل يحرك �ساكنه".
وقف ال�شاب وثار �أكرث وقال�" :إنه رجل عجوز ,هل تعى ما �أقول ,كيف
54

ميكن �أن يفعل ما كنت تقوله ,ولكن من �أنت كي تعرف كل هذا وكيف
�شاهدت ما حدث؟ وما كل تلك الر�سومات والكتابات على ج�سدك؟".
اجته الرجل �إىل خزانة ثم فتحها ليظهر �أن بداخلها عدة �شا�شات مت�صلة
بكامريات منت�شرة يف كل بقاع امل�ست�شفى حتى داخل ق�سم امل�شرحة,
التفت الرجل �إىل ال�شاب وقال" :مل يكن عجو ًزا وقتها �أيها ال�شاب مل يكن
عجو ًزا ,وكنت �أتابع كل �شيء من هنا� ,أما عن ق�صتى و�شكلى هذا ,فهو
ق�صة طويلة لن ي�سعنا الوقت الآن ل�سردها".
قال ال�شاب" :يجب �أن ت�شرح ىل كل �شيء� ,أنا هنا منذ �ساعات مرت
ك�أعوام طويلة ال نهاية لها ,كنت �س�أموت يف مرات عديدة ,وفقدت رجال
عجو ًزا وفقدت �شبابى هنا ,كنت �س�أنتهى على يد عجوز تبتلع الدماء يف
نهم وتخلع الأبواب من �أماكنها كوح�ش كا�سر ,كيانات وعهد وعالمة
بقدمى ,ثم ظهرت �أنت بكل ما �أنت عليه ونحن الآن حتت امل�ست�شفى داخل
غرفة حماطة بر�سومات وكلمات ال معنى لها ,يجب �أن تخربنى رجاء".
اقرتب الرجل من ال�شاب وم�سح على كتفه و�أقعده على كر�سى منتهى
ال�صالحية� ,أح�شا�ؤه خارج ج�سده املهتك جوانبه ,ثم اجته �إىل خزانة
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عالية حتوى ثالجة �صغرية فتحها و�أخرج منها زجاجة ماء بارد و�ألقاها
لل�شاب الذي �شربها بنهم حتى ارتوى� ,أ�شار له �إىل حو�ض مياه بالقرب
من زاوية مظلمة ,بعد �أن فرغ ال�شاب من االغت�سال عاد �إىل مكانه وجل�س
كي ي�ستمع �إىل الرجل الذي بكى قبل �أن يبد�أ حديثه."........
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""10
نظر الرجل �إىل ال�شاب بعني دامعة ومال بر�أ�سه �إىل الوراء ك�أنه يتذكر
ما ي�ؤذيه وقال�" :أتعتقد �أنك تعلم �أي �شيء عن معنى الرعب؟" ثم ابت�سم
ب�سخرية و�أكمل�" :أنت تقف الآن �أمام من ولد بداء الرعب واخلوف،
لقد الزمني منذ �أول مرة �أرى فيها و�أعي ما يدور حويل" وبعدها
�سكت لربهة �أخذ فيها �شهي ًقا طويال ملأ بها �صدره و�أفرغها بقوة كي
ي�ستجمع �أع�صابه.
نظر ال�شاب �إىل عني الرجل الدامعة وقال"عن ماذا تتحدث الآن؟ �أنا
مررت بفزع �شاب له �شعري �أال ترى؟ و�أنت تتحدث الآن عن رعب يالزمك
منذ ال�صغر وهل ما يرعبك �سيزول بر�سم كل تلك الر�سومات والكتابات
التي تغطى بها ج�سدك وتن�شرها من حولك على كل حائط؟".
احتد وجه الرجل ووقف يف �صمت وخلع �سرتته ليظهر باقي ج�سده العلوي
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لل�شاب و�أ�شار بيده على عدة مربعات وحروف متناثرة داخل مربعات
�صغرية وخارجها ب�شكل ع�شوائي ثم قال:
"�أنا مل �أجد يف ج�سدي مت�س ًعا �أكرث من ذلك كي �أكمل ما يحميني
منهم� ،إن كنت تعر�ضت لن�صف ما ر�أيته طيلة حياتي لكان مكانك الآن
عظام و�سط القبور".
تعجب ال�شاب من كل تلك الر�سومات واحلروف الغريبة واملربعات التي
تغطى ج�سده وقال:
"�أكمل ما تريد �أن تقول وبعدها ا�شرح يل كل ما حدث معك ومع
العجوز وما العمل الآن كي نخرج من هنا؟".
ارتدى الرجل �سرتته وعاد �إىل مكانة وقال"يف �سن مبكر من عمري ،
اخلام�سة على ما اعتقد ،كان يل جلي�س� ،أو جلي�سة �إن �صح القول" نظر
الرجل �إىل ال�شاب الذي هم بال�س�ؤال ف�أ�شار له و�أكمل "�ستعلم ما �أعني
باجللي�س يف م�ضمون كالمي ،بد�أ الأمر وك�أنها فرد طبيعي يف �أ�سرتي،
�أراها كل يوم و�أ�صبحت �شي ًئا اعتياد ًّيا ،ومبرور الوقت �أخربت �أفراد
�أ�سرتي مبا �أراه.
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كذبني البع�ض و�أخربين �آخرون �أنني طفل �صاحب خيال وا�سع ،وبعدها
كابو�سا " بكى ب�شدة ومتالك نف�سه و�أكمل"هل ر�أيت يف كل
�أ�صبح كل �شيء ً
�شخ�صا ينتظرك ويرتب�ص بك؟ �أنا كنت �أراها تنتظرين يف
ظالم يقابلك ً
كل ظالم ،ال مالمح لها  ،ج�سد خميف يحمل ر� ًأ�سا مبهم املالمح يتدىل
منه �شعر طويل �أ�سود و�أ�صابع �صلبة متتد �إليك يف الظالم لتوقظك،
ونحيب م�ستمر وبكاء يدمر كل معنى لل�سعادة والبهجة ليرتكك بال �أمل
�أو �أمان يف احلياة".
اهتزت �أركان الغرفة وت�ساقط بع�ض الغبار من �أعلى ال�سقف امل�شقق
وارتبكت الإ�ضاءة قليال ثم عادت ،ابت�سم الرجل وقال�" :أنا هنا هرو ًبا
منها ولي�س من اجل�سا�سني الذين ي�سعون خلفك ومتكنوا من العجوز".
ارتعد ال�شاب عندما نطق الرجل با�سمهم لأول مرة و�سرت برودة داخل
ج�سده وقال" :اجل�س ،اجل�سا�سون! كيف؟".
نظر الرجل �إىل ر�سمة على احلائط ت�شمل بع�ض املربعات وداخلها حروف
كثرية متناثرة ب�شكل ع�شوائى وكلها حماطة بر�سمة حتوى عدة �أج�سام
�سوداء ت�شري �إىل رجل يبدو �أنه على الأر�ض وقال "تلك احللقة حتميني
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منهم و�أنت لديك �شيء �أ�شبه بها على �ساقك الي�سرى على ما �أعتقد،
هم لي�سوا �أ�سو�أ من �ستقابلهم هنا ولكنهم خطرون على من يحمل �ضعف
مثلك� ،أما ما نحن مقبلون عليه الآن ا�شد بكثري من اجل�سا�سني".
انفعل ال�شاب وقال"�أنت تقول الآن �إن اجل�سا�سني �أو �أي كان ما واجهتم يف
تلك الليلة �ضعفاء فكيف �أخذوا العجوز؟".
انفعل الرجل على كالم ال�شاب وقال"ال �أعلم ولكن كل ما �أعرفه عنهم
�أنهم �أرواح هائمة ت�سعى دائما �إىل امتالك �أج�ساد جديدة حتيا بها
وتنتقم من قاتليها واعتقد �أنهم ح�صلوا على العجوز من �أجل ذلك،
فهناك الكثري منهم داخل ذلك الق�سم اخلا�ص بامل�شرحة وثالجات
املوتى ،وقد قابلنا هنا قبل قدومك بزمن ،جثث كانت تخرج من الق�سم
وتتجول داخل �أق�سام امل�ست�شفى بح ًثا عن �أ�شياء ال نعلمها ،قد �صادفت
�أنت واحدة منهم منذ �ساعات قليلة وكادت ان تقتلك".
ازداد خوف ال�شاب وقال "�أتق�صد تلك ال�سيدة العجوز؟".
قال الرجل ب�أ�سى" :نعم لقد طاردك ج�سا�س ح�صل على ج�سد من
امل�شرحة وفى الغد �ستكون اجلثة حاملة لطلقة نارية مل تكن بالأم�س وهذه
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لي�ست �أول مرة لقد مررنا بالكثري� ،أما عن ذلك العجوز فهو على قيد
احلياة وال اعلم ما �سيحدث لة وكيف �سي�ستحوذون على ج�سده وهو مازال
ح ًّيا".
مهموما وقال ب�صوت �ضعيف:
و�ضع ال�شاب يده م�ضمومة �أمام فمه
ً
"وماذا عن جلي�ستك؟".
قال الرجل وملعت عيناه" :لقد عانيت منها �أنا وعائلتي  ،مل ي�ستطع �أحد
�أن يخرجها من حياتي ،الكثري من الدجالني والل�صو�ص تعر�ضنا لهم
حتى ظن �أبي �أن بي خلال بعقلي وذهبنا �إىل كثري من الأطباء واثبتوا
�صحة عقلي وظللت كلعنة �أحيا بني عائلتي حتى حدث ما ال �أريد تذكره"
مفزوعا
دمعت عيناه من جديد و�أكمل"غفوت قبل حلول الليل وا�ستيقظت
ً
م�سرعا �إىل م�صدر ال�صوت ومل �أجد
على �صوت بكاء ونحيب ،خرجت
ً
�شي ًئا ،ت�ساقطت �أمطار من الدماء من فوق ر�أ�سي  ،نظرت �إىل �أعلى لأجد
كل �أفراد عائلتي ملت�صقني بال�سقف وب�أج�سادهم العديد من قطع احلديد
وخروجا ،لقد ا�ستنجدوا بي بفزع
املارة ب�أج�سادهم داخل احلائط دخوال
ً
بكيت ب�شدة وهرولت �إىل باب املنزل فتحته ،كان هناك الظالم يف كل
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مكان� ،شعرت بها ووجدتها باخلارج  ،مل �أ�ستطع اخلروج؛ بكيت ورجوتها
بدون فائدة ،عدت �سري ًعا �إىل مكان عائلتي؛ مات �إخوتي ومل يعد منهم
من يتحرك �أ�شار يل �أبي �أن ارك�ض نحو النافذة و�أن اقفز منها،
نعم لقد ر�آها لأول مرة وكان ال ي�صدقني من قبل ،فتحت النافذة ،
ر�أيتها تقتحم البيت وكلما مرت ب�ضوء انقطع وقبل �أن مت�سك بي قفزت
من النافذة وتك�سرت قدماي ولكنها مل ت�ستطع �أن تلحق بي � ،صرخت
وانتحبت و�أظلمت البيت و�سمعت �صوت �أبى ي�صرخ ب�شدة ويقول ىل
اهرب ،نعم مل �أكن وحدي من �سمع �صياحه"
�أجه�ش بالبكاء وو�ضع يده �أمام عينه مي�سح الدموع التي تخرج من قلبه
ولي�ست من عينيه.
اقرتب منه ال�شاب و�أعطاه بع�ض املياه �شرب و�أكمل متنهدً ا" :فقدت
الوعي بعد �أن جتمع الكثري حويل ،يف ال�صباح �أفقت ووجدت بجواري
�صديق لوالدي ،كان متوت ًرا للغاية و�أخربين �أن كل عائلتي توفت يف حريق
و�أخربين �أن كل ما ر�أيته هو يعلم به م�سب ًقا و�أنه ن�صح والدي ب�أن ي�سمع ملا
�أقوله ويحميه بعدة طرق،
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هرول �إىل باب الغرفة و�أغلقه ،ثم عاد ،نزع عنى كل مالب�سي و�أخذ
ير�سم على ج�سدي ويتكلم بلغات غري مفهومة لقد ر�أيت وجوهً ا مل �أرها
من قبل و�سمعت �صرخات مل �أ�سمعها طوال حياتي� ،أج�سام هائمة تقرتب
وتبتعد وهي ت�صرخ ،فقدت الوعي وعندما �أفقت وجدت �صديق والدي
ملقى � ً
أر�ضا غار ًقا بدمائه وال وجود لكف يده الذي كان يكتب به.
متاما ككتاب يحوى كتابات ور�سومات كثرية
لقد متكنت منه  ،كنت عار ًيا ً
ال �أعرفها ،انقطعت الإ�ضاءة وحتول الطق�س �إىل برد قار�ص  ،ارتديت
مالب�سي  ،اجتهت ناحية الباب ببطء ،هناك �ضوء خفيف مير من خارج
امل�ست�شفى �إىل داخلها ينفد من خالل ال�شبابيك وي�صطدم ب�أقرب حائط
�إليه ،فتحت الباب لأجدها �أمامي يف الظالم ت�صرخ وتنتحب ب�شدة ومتد
يدها ال�صلبة نحوى.
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""11
اهتزت جدران الغرفة بقوة و �صيحة باخلارج و�صوت �أداة حادة متر
على الباب احلديدي ت�صدر �أزيزً ا م�ؤملًا للقلب ،ال�ضوء يتقطع والأتربة
تت�ساقط من �سقف الغرفة� ،إنها تو�شك �أن تتهدم على الرجل املتما�سك
وال�شاب الذي يلتفت حوله يف فزع املم�سو�س.
عال �صوت الرجل بكلمات غري مفهومة وهو مغم�ض العينني و�سط
الإ�ضاءة املتقطعة والغرفة التي تهتز بقوة ،ال�شاب م�ضطرب الأع�صاب
ي�صيح بقوة"ما الذي يحدث؟ �أخربين �أيها الرجل ما الذي يحدث؟"
�أم�سك الرجل بيد ال�شاب بقوة كي ي�سكته حتى هد�أت الإ�ضاءة و�سكنت
الأ�صوات.
فتح الرجل عينيه وقال:
"كنت على و�شك �أن تخرجني من تركيزي ،ولو كنت خرجت منه لكان
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وفزعا".
اقتحم الغرفة �أ�شد �أنواعهم فت ًكا ً
ال�شاب يتحرك يف توتر ذها ًبا و�إيا ًبا وهو يتحدث به�سترييا"هل نحن يف
اجلحيم؟ ما الذي يحدث؟ ما هذا املكان وما الذي �أتى بي �إىل هنا من
الأ�صل؟ �أنا يف كابو�س يجب �أن �أخرج من هنا" واجته مندف ًعا �إىل الباب
كي يفتحه ويخرج.
حاول �أن مينعه الرجل ولكنه كان م�صم ًما ،ودفع الرجل بعيدً ا ومتكن من
فتح الباب فوجد �أمامه العجوز عاري اجل�سد يقف على ُبعد خطوات من
الباب ،كانت نظراته غريبة وعيناه غائرة �إىل الداخل يف فزع ،مل يتفوه
بكلمة ولكنة مد يده �إىل ال�شاب.
ابتلع ال�شاب "ريقه" ورجع خطوات �إىل اخللف يف بطء جعلت العجوز
ي�ضجر ويندفع نحو ال�شاب يف �سرعة ال تتوافق مع عمره ،وقع ال�شاب
� ً
أر�ضا و�سط الغرفة وقبل �أن ي�صل العجوز �إىل داخل الغرفة اندفع الرجل
ب�سرعة و�أغلق الباب يف وجهه فا�صطدم به و�أ�صدر �ضجة عالية و�صياح
ي�صم الآذان.
نظر ال�شاب �إىل الرجل الذي يقف خلف الباب موج ًها نظره �إىل ال�شاب
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يف عتاب وقال" :ما الذي حدث للعجوز؟".
ت�أكد الرجل من و�ضع كل احلواجز خلف الباب احلديد و�إغالقه جيدً ا
وهو يحدث ال�شاب" :لقد متكنوا منه� ،أحد اجل�سا�سني متكن منه �أيها
ال�شاب� ،إنه منهم الآن� ،إنه مل يعد هذا العجوز الذي".....
قاطعه �صوت العجوز من اخلارج ي�صيح ويطرق الباب بقوة "�أنت من
تخلى عني وتركتهم ي�أخذونني بعد كل ما �ضحيت به من �أجلك يف املا�ضي
والآن ترف�ض �إدخايل �أيها املو�شوم اخلائن".
وقف ال�شاب ونظر �إىل الرجل م�ش ًريا �إىل ناحية الباب مت�سائال ما يعنيه
كالم العجوز ،فقال الرجل:
"ال ت�ستمع �إليه �إنه الآن يحاول �أن يفتح ذلك الباب ويفرق بيننا� ،إنه
لي�س العجوز بعد الآن هو واحد منهم الآن ويتحدثون بل�سانه كي ي�ؤثروا
علينا ،ال ت�ستمع لهم رجاء".
احتد وجه ال�شاب وقال"علينا اخلروج من هنا على كل حال ،كم �سنظل
هنا بر�أيك؟".
قال الرجل برتدد" :ال ال لن نخرج الآن! فال جمال للهروب �إال بعد
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مغادرتهم جميع ًا� ،أنا �أعلم ما الذي يحدث باخلارج ،عليك �أن تثق بي
� ،أنا لن �أخرج الآن".
العجوز ي�صيح مرة �أخرى ويعلو �صوته" :خائن وقاتل ،تركني كي �أموت
والآن �سيقتلك من �أجل بقائه ح ًّيا �أيها ال�شاب� ،أنت ال تعلم عنه �شي ًئا ،
اخرج �أيها ال�شاب ،اهرب خارج امل�ست�شفى ،اهرب كما قلت لك من
قبل".
�صاح الرجل" :اخر�س �أيها العجوز�...أنت ل�ست العجوز ويكفى �أن تتحدث
ب�صوته كي ت�ؤثر علينا ،نحن لن نخرج ولن حت�صل على �أي منا ،ارحل"
ثم جل�س � ً
أر�ضا مواج ًها للباب واخذ يتمتم� ،صاح العجوز يف اخلارج
وهرب بعيدً ا وهو يتوعد الرجل.
اجته ال�شاب نحو الباب وقال�" :أنا �س�أخرج على كل حال و�س�أهرب خارج
امل�ست�شفى ،هل �ست�أتي معي؟ �أم �ستظل هنا يف �سجنك".
وقف الرجل وقال�" :أنا مل �أكن �أنوي اخلروج من هنا طوال كل تلك
ال�سنوات ولكن �أعتقد �أنه حان الوقت كي �أخرج"
اجته ناحية خزانة وفتحها ثم �أخرج منها بع�ض الأ�شياء و�أخرج قل ًما
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واجته ناحية ال�شاب وقال�" :إذا كنا �سنخرج من هنا فيجب �أن نتجهز،
انزع مالب�سك".
فهم ال�شاب ما يرمي �إليه الرجل خلع مالب�سه و�أخذ الرجل ير�سم على
ج�سده عدة ر�سومات ومربعات و�أرقام وحروف وهو يتمتم حتى انتهى
�سالحا نار ًّيا وحقيبة حتمل عدة �أ�شياء بداخلها.
وبعدها �أعطى ال�شاب ً
نف�سا ونظر �إىل جدران احلجرة ك�أنه يودعها وقال" :يجب
�أخذ الرجل ً
�أن نرك�ض �سري ًعا وال تلتفت لأحد خلفك وال ت�ستمع �إليهم� ،سنهرب الليلة
خارج �أ�سوار تلك امل�ست�شفى اللعينة".
ابت�سم ال�شاب يف حماولة منه الجتذاب الأمل ال�ضائع ،حمل احلقيبة
خلف ظهره و�أخذ ال�سالح الناري ،اقرتب االثنان ناحية الباب ،فتح
الرجل الباب يف بطء ونظر خارجة لدقائق ،الأمور بخري وال وجود لأحد
يف اخلارج� ،أ�شار �إىل ال�شاب وهرول االثنان �إىل اخلارج.
بعد عدة �أمتار ...يف ممر �ضيق �سمع االثنان �صوت العجوز ي�صيح وعدة
�أ�صوات كثرية �أخرى� ،إنهم كيانات ترك�ض م�سرعة يف الظالم ناحية
االثنني� ،صاح الرجل يف ال�شاب" :ارك�ض الآن بكل قوتك �إىل ذلك
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املمر على الي�سار� ،أت�سمعني على الي�سار وال تنظر خلفك" �أ�شار ال�شاب
خال من الدماء.
باملوافقة بوجه �أ�صفر ٍ
رك�ضا جن ًبا �إىل جنب حتى و�صال �إىل ممرين �أحدهما يقود �إىل �أعلى
والآخر �إىل نفق مظلم وهو الذي �أ�شار �إليه الرجل ،حلق بهم �أحد
الكيانات التي كانت تعدو على �أربع� ،أخذ الرجل الطريق الأمين �إىل
�أعلى بينما هرول ال�شاب �إىل النفق املظلم ومن بعده تتبعه العجوز وكل
من كان يطاردونهم.
ال�شاب الآن وحده بينما الرجل يعدو فوق ر�أ�سه ويفرق بينهم رواق حديد
به عدة فتحات ،نظر ال�شاب �إىل الرجل الذي يعدو فوقه وقال له" :ماذا
�أفعل الآن؟ َمل الكل يعدون خلفي ،بينما �أنت ال ،و�أين يقود هذا املمر؟".
ابت�سم الرجل وقال" :هم يعدون خلفك لأنني كتبت لهم الهدف املطلوب
على ج�سدك� ،ساحمني �أيها ال�شاب �أنا هنا منذ �سنوات ،طريقي ي�ؤدى
�إىل خارج امل�ست�شفى وطريقك يعود بك �إىل الغرفة احلديدية فكن
�سري ًعا ،هذا طريقك الوحيد للنجاة� ،ساحمني" ثم فتح با ًبا يقود �إىل
خارج ال�سرداب وهو ي�صيح:
69

"�ساحمني �أيها ال�شاب وارك�ض �سري ًعا �إىل الغرفة و�أغلقها خلفك".
بكى ال�شاب وهو يعدو ،حلق به العجوز واقرتب ب�شدة� ،سحب ال�شاب
�أجزاء ال�سالح و�أطلق عليه لكن ال�سالح ال يعمل ،لقد اعطاه الرجل
�سالحا ً
فارغا� ،ألقى ال�شاب ال�سالح الثقيل على العجوز ف�أبط�أه لبع�ض
ً
الوقت ثم �أكمل عدوه حتى و�صل �إىل الغرفة و�أغلق الباب احلديدي خلفه
وهو يبكى ب�شدة وباخلارج طرق �شديد على الباب احلديدي و�صياح
متعال و�صوت العجوز يقول�" :أخربتك �أن ال تثق به �أيها ال�شاب التعي�س،
ٍ
والآن اخرج �إلينا".
وقف ال�شاب يف �صدمة وقال"اخر�س ايها العجوز ا�صمت ،فلت�صمتوا
جميعا"......
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""12
ال�شاب جال�س � ً
أر�ضا ي�ستند بظهره على الباب احلديدي وي�صدم ر�أ�سه
من �آن �إىل �آخر يف الباب ،وهناك العجوز خلف الباب ما زال يحدثه ب�أن
يخرج وي�أتي معه ،لأنه يف كل الأحوال هالك ،و�أن ما يفعله الآن ما هو �إال
ت�أخري لقدره املحتم.
بعد وقت ق�صري توقف ال�شاب عن احلركة وهمد ج�سده ومل يعد يكرتث ملا
يقوله العجوز باخلارج ،لقد ارتخى ج�سده وجفت دموعه وتخلل الإرهاق
مالمح وجهه ونام.
�أفاق ال�شاب مذعو ًرا على �صوت من ي�صرخ ب�شدة م�ستغي ًثا� ،إنه �صوت
م�ألوف له ،ولكنه ال يعلم م�صدره.
�أ�سند �إحدى �أذنيه على الباب كي ي�ستمع ،فلم يجد ال�صوت قادم من
قادما من �إحدى اخلزانات.
اخلارج ،تتبع ال�صوت حتى وجده ً
71

اجته مبا�شرة �إىل اخلزانة القادم منها ال�صوت ،تذكر �أن بها عدة
�شا�شات تلتقط ما يحدث يف كل مكان بامل�ست�شفى ،فتح ال�شاب اخلزانة
مذعو ًرا من ال�صوت امل�ألوف له ،وجد عدة �شا�شات تلتقط �أماكن متفرقة
من امل�ست�شفى ،جتول بعينيه �سري ًعا بذعر كي يجد م�صدر ال�صوت،
فوجد �أن هناك رجال يعدو يف ممر �ضيق يف اجتاهه �إىل ق�سم امل�شرحة
وهناك الع�شرات من الأج�سام الهائمة تعدو خلفه.
�إنه نف�س الرجل الذي تركه وحيدًا وهرب ،لقد تتبعوه وهو الآن ينظر
�إىل الكامريات التي يعرب من حتتها وي�ستغيث بال�شاب� ،إنه يريد قول
�شيء له� ،أخذ يتتبعه ال�شاب مرو ًرا بكل الكامريات �إنه يف كل مرة يلتقط
كلمات متقطعة" ممر� ،ساحمني ،خمرج ،العالمة" مل يتمكن ال�شاب
من معرفة ما يحاول �أن يقوله.
�أخذ ال�شاب يفرك بر�أ�سه وي�صيح" :ما الذي تعنيه؟ ماذا حتاول �أن
تقول؟" التف حول نف�سه وركل بقدمه اخلزانة بقوة �أوقعت من �أعلى عدة
كتب مل تكن وا�ضحة من �أول وهلة لل�شاب.
انحنى ال�شاب و�أم�سك بهم ،عليهم ر�سومات غريبة و�أ�شكال ال معنى لها
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كالتي ر�سمها الرجل على ج�سده� ،إنها كتب حتوى �أ�شك ً
أرقاما وتعاويذ
اال و� ً
تخ�ص �ساح ًرا ما� ،شخ�صت عني ال�شاب وقال�" :إن ذلك الرجل �ساحر"
قاطعه ما كان يفكر به �صرخة �أتت من �إحدى ال�شا�شات.
م�سرعا �إىل م�صدر ال�صوت ،لقد دخل الرجل مم ًّرا مغل ًقا بجانب
اجته
ً
ق�سم امل�شرحة ،وو�صل �إىل �أول املمر العديد من الأج�ساد الهائمة وفى
مقدمتهم �أنثى غريبة ال�شكل والعجوز العاري.
نظر الرجل �إىل الكامريا بعني دامعة و�أزاح غطاء ر�أ�سه و�أ�شار �إىل ال�شاب
ناحية الر�سم �أعلى ر�أ�سه وقال" :اكتب �أو ار�سم هذا جيدً ا هذا ما �ستنجو
به"
رك�ض ال�شاب بح ًثا عن ورقة وقلم ،و�أخذ ير�سم ب�سرعة ،وبعد �أن انتهى
�أخذ ينظر �إىل العجوز وتلك الأنثى املخيفة وهم يتجهون �إىل الرجل الذي
نزع مالب�سه عن �صدره ووقف ب�شجاعة يف مواجهتهم.
انفعل ال�شاب واخذ مي�سك بر�أ�سه ويكاد ينزع �شعره ويبكى ب�شدة على حال
الرجل� ،أغم�ض الرجل عينيه بعد �أن نظر �إىل الكامريا وك�أنه ينظر �إىل
عني ال�شاب مبا�شرة وابت�سم� ،أخف�ض ر�أ�سه و�أخذ يتمتم ،ازداد �صياح
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تلك الأج�ساد وفر بع�ضهم ولكن تقدم العجوز وتلك ال�سيدة ناحية الرجل.
انق�ض العجوز على الرجل و�أوقعه � ً
أر�ضا بينما نظرت تلك ال�سيدة �إىل
الكامريا وه�شمتها ومل يعلم ال�شاب ما حل بالرجل �سوى �أنه �سمع �صوت
�صراخه وبكاءه ال�شديد.
تقطعت الإ�ضاءة وازداد �صوت النحيب والبكاء خارج الباب احلديدي
الذي كان يطرق عليه من �آن لآخر ،جل�س ال�شاب يف ركن باحلجرة
ال�ضيقة و�أخذ يرتع�ش وينتف�ض مع كل طرقة �أو �صرخة حتدث وترم�ش
عيناه ال �إراد ًيا ،لقد دخل يف حالة �صدمة ع�صبية.
مر وقت طويل حتى هد�أت الأ�صوات ،عادت الإ�ضاءة �إىل طبيعتها واعتاد
ال�شاب على حاله ،وهد�أت نف�سه ،متالك �أع�صابه ووقف ب�صعوبة ،اجته
ناحية ال�شا�شات فلم يجد �شي ًئا ،ملح بطرف عينه كتا ًبا غريب ال�شكل،
نظر �إىل كل اخلزانات املحيطة به من كل اجتاه ،قرر �أن يفتحها جميعها
ويفرغ حمتواها.
مرت �ساعة وانتهى ال�شاب من عمله ،وكانت احل�صيلة "عدة كتب حتمل
طابع ال�سحر والتعاويذ وكتابات بخط يد الرجل باللغة العربية حتكى
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عما مر به داخل تلك امل�ست�شفى ،عدة �أ�سلحة نارية وذخرية تكفى لفرتة
طويلة ،مفاتيح كثرية مل يكن ُيعرف لها �أبواب ،طعام و�شراب يكفي
ل�شهور".
�أح�س ال�شاب ب�أمل و�ضرورة ت�أقلمه واغت�سل ثم ارتدى مالب�س جديدة
وجل�س �أمام ال�شا�شات وبيده �أحد الكتب ليبد�أ قراءتها� ،أح�ضر ورقة
و�أخذ املذكرات املكتوبة بخط الرجل و�أخذ يرتجم ما هو مكتوب بالكتاب
مقارنة مبا يف املذكرات حتى فهم كيفية ترجمة تلك الكتب وكيفية ر�سم
تعويذة وفك رموزها و�أ�ضرارها.
يف و�سط اندماج ال�شاب وتغري مالمح وجهه وبداية ا�ستيعابه ما يحدث
انقطع حبل �أفكاره ب�صوت �ضحكات ه�ستريية من �سيدة تظهر على
�إحدى ال�شا�شات تنظر له ك�أنها تراه ،وقع بالكر�سي الذي كان يجل�س
فوقه فازدادت �ضحكاتها� ،أيقن ال�شاب �أنها تراه ،بحث عن زر �إغالق
ال�شا�شات ووجده ثم �أغلقه وجل�س يفكر يف ما هو مقبل عليه.......
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""13
�أ�صوات اجل�سا�سني تبكي وتنتحب من وقت �إىل �آخر مرو ًرا خارج الغرفة
املح�صنة بتلك الر�سومات الغريبة التي يبحث عنها ال�شاب يف كل الكتب
املوجودة ،ي�صطدمون يف الباب احلديدي الثقيل بكل قوتهم و�سرعان
ما ي�صرخون ويفرون بعيدً ا ،ليذهب ال�شاب بعدها ويعلق تلك اللوحة
الغريبة التي حتوى كلمات غري مفهومة ولكنها فعالة يف حماية هذا الباب
و�إعطائه ثق ًال فوق ثقله ،ثق ًال من نوع خا�ص ُيبعد تلك الكيانات عنه.
ال�شاب يجل�س وهو خالع �سرتته العلوية ويحيط به عدة كتب متناثرة،
مي�سك كتا ًبا ب�شغف وهو يتناول بع�ض الأطعمة اجلافة بنهم ،يلقى
الطعام من يده ويقف منت�ص ًبا ،يتجه �إىل خزانة ما يفتحها ويفت�ش
داخلها �سري ًعا ،ي�صيب �أحد �أ�صابعه ب�أحد امل�سامري احلادة ،يده تقطر
دما ،يكمل بحثه غري عابئ ،يب�ستم وجهه لأول مرة منذ وقت طويل،
ً
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ويخرج بقطعة قما�ش حتوى ورقة كبرية ،يفتحها ب�سرعة وي�ضعها � ً
أر�ضا،
ما زال يبت�سم ال �إراديا� ،إنها خريطة كبرية تو�ضح كل الطرق واملمرات
داخل امل�ست�شفى و�أبواب اخلروج وكل الأق�سام ومواقع الكامريات� ،إنها
ر�سالة جددت �أمله يف البقاء ح ّيا و�أر�سلت �إليه �شعو ًرا جديدً ا بالقتال من
�أجل البقاء واخلروج.
�أخذ الكثري من الوقت وهو يقارن اخلريطة ب�أماكن الكامريات فوجد
تطاب ًّقا كب ًريا �أ�شعره بتح�سن� ،أ�صبح يعلم كل الأماكن وحفرها داخل
عقله ،راقب اجل�سا�سون وطرق �سريهم ومعرفة �أماكن تواجدهم ،الحظ
�أنهم ال يتحركون ع�شوائ ًيا ،بل هم يبحثون عن �شيء ما ويخرجون يف
جمموعات يف �أوقات معلومة وفى خط �سري وا�ضح وك�أن امل�شهد ُيعيد
نف�سه.
لقد �أ�صبح يعلم معظم �أ�شكالهم ولكنه مل يكن يعلم حتركات الثنني منهم
"الرجل العجوز وال�سيدة املخيفة ال�شكل" �أح�س �أنهما يتزعمان امل�شهد
و�أن كل ه�ؤالء الهائمون واجل�سا�سون يعملون حتت �إمرتهم.
مل تكن مراقبتهم بالأمر الهني؛ فهو يتتبع العجوز يف بع�ض الأوقات لي�ضل
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عنه و�سرعان ما يجده يحدثه من خلف الباب ويلقي يف قلبه وروحه
اخلوف ،ويخربه ب�أن كل ما يفعله ال فائدة منه و�أنهم يرونه ويعلمون ما
يخطط له جيدً ا و�أنه ال �أحد خرج من تلك امل�ست�شفى ح ًيا �أبدً ا من قبله،
�إنه قدره املحتم عاجال �أم �آجال.
جل�س ال�شاب � ً
أر�ضا و�أنهى عدة كتب �أخرى غري عابئ بكالم العجوز �أو
الوقت الذي ال يتحرك فيه.
�أح�س ب�ضرورة تعلمه تلك اللغة والر�سومات التي تغطى ج�سده ومتلأ
اجلدران والكتب فتابع قراءته� ،أح�س بالتعب وامللل وعدم و�صوله ل�شيء،
ت�سلل الإحباط داخله ،فوقف ي�صرخ ويركل بقدمه كل ما يقابله وهو
يبكى.
�سمع �صوت �صراخ من جديد للرجل� ،إنه يعرف �صوته� ،أعاد ت�شغيل
الكامريات ليبحث عنه ،يبدو �أنه متكن من الهرب ،و�أنه يعدو وخلفه
الكثري من الهائمني والعجوز � ً
أي�ضا ،مير �أ�سفل كل كامريا خماط ًبا ال�شاب
م�سرعا من
م�سرعا ومعه �أ�سلحة كي ي�ساعده ،هو الآن يخرج
�أن يخرج
ً
ً
ممر امل�شرحة ويتعرث ثم يلحق به احد الهائمني ومي�سك بقدمه ،يت�أمل
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الرجل ويركله بوجهه ثم يقف وي�سرع وهو مت�أثر بقدمه ،ينظر �إىل �إحدى
الكامريات ويقول" :احمل �سالحا وقابلني يف املمر اخلام�س و�أنقذين" ثم
وقف ونظر �إىل الكامريا بعني م�ستعطفة.
�سالحا وذخرية كثرية
نظر ال�شاب �إليه من خلف الكامريا� ،أ�سرع وحمل ً
وفتح الباب وخرج حتى قبل �أن يرتدى �سرتته ،هرول �إىل املمر الرابع
الذي يتقاطع مع املمر اخلام�س يف نقطة ما ،وقبل �أن ي�صل �أتاه �صوت
الرجل من بعيد قائال" :اهرب �إىل الداخل جمددًا �أيها الأبله� ،إنهم
متكنوا منى� ،أنت ال تتعظ ،ارجع ب�سرعة� ،أنا لن �أ�ستطيع �أن �أُوقف
من بداخلي �أكرث من ذلك ،اهرب� ،أنت تعلم �أنه ال �أحد ميكنه الهروب
منهم"
ثم تغري �صوته وقال" �أنقذين وال تهرب"
وقف ال�شاب وتذكر �أن املمر اخلام�س ما هو �إال م�صيدة ملن يف داخله فهو
يف منت�صف اخلريطة ومنه عدة �أبواب يخرج منها الهائمون م�سرعني،
وتذكر �أن عني ذلك الرجل ال ت�ستعطف �أحدً ا �أبدً ا فهو قا�س.
هد�أت الأ�صوات وظهر الرجل عار ًيا يقرتب من ال�شاب يف بطء ك�أنه
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يحمل عقلني احدهما يريد التوقف والآخر يجربه على احلركة ،نظر
�إىل ال�شاب بعني تتغري من وقت �إىل �آخر نظرة ا�ستعطاف والأخرى حادة،
�أحدهم يقول" :اهرب و�أنا �س�أحاول منعه ،والآخر يقول �أنقذين" وميد
يده �إليه.
بكى ال�شاب و�أح�س بال�شفقة على حال الرجل ،ذخر �سالحه و�أعده
للإطالق ،وجه ال�سالح نحو ر�أ�س الرجل ثم ابت�سم وهو يبكى وقال:
"�ساحمني �أيها الرجل" نظر �إليه الرجل وهو يبكي وقال"�أ�ساحمك"
ف�أطلق ال�شاب على ر�أ�سه لتنفجر �إىل قطع �صغرية وي�سقط اجل�سد � ً
أر�ضا،
�صراخ دوى يف كل مكان وظهر العجوز من و�سط الظالم وهرول نحو
ال�شاب و�سرعان ما توقف عندما وجد ال�شاب متما�س ًكا مل يهرول و�سحب
طلقة �أخرى جاهزة لتفجري ر�أ�س �آخر ،فعاد �أدراجه �إىل الظالم وهو
يقول" :لن تكون م�ؤهال �أبدً ا للمقاومة ،لأنه ال �أحد متكن من فعل ذلك".
التفت ال�شاب واجته �إىل الغرفة ببطء و كلما قابله �أحد �أطلق على ر�أ�سه
طلقة �أودت بها دون �أن تطرف له عني �أو ي�شعر ب�شيء ،عاد �إىل غرفته
و�أغلق خلفه بابها ،وجل�س �أمام ال�شا�شات ينظر �إىل تلك الأج�ساد التي
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�أطلق عليها النار وهى تقف على قدمها من جديد وتعود لها ر�أ�سها حتى
ذلك الرجل الذي مل يعد هو ،وقف على قدمه ونظر �إىل الكامريا وابت�سم
ثم اختفى داخل املمر اخلام�س يف الظالم.
اغت�سل ال�شاب وجل�س على �أحد الكرا�سي امله�شمة وم�سح على وجهه
و�أح�س �أن به �شي ًئا تغري �إىل الأف�ضل� ،إنه مل يعد يهابهم ،ولكن ردعهم
لن يكون هي ًنا� ،إن لديهم من اخلطط ما ال ميكن �أن يتوقع.
"ال بد من طريقة ،ال بد من طريقة"
ظل يحدث نف�سه حتى توقف فج�أة واجته �إىل اخلزانات و�أخرج كتا ًبا كان
ينتمي �إىل الرجل ،و�أخرج الذخرية بالكامل و�أح�ضر الكثري من الأوراق
و�أخذ ينقل عليها التعاويذ ويكتبها بورق �صغري ويل�صقه بالطلقات وظل
هكذا ل�ساعات.
بعد �أن فرغ ،اجته �إىل خزانة املالب�س وارتدى بنط ً
اال �أ�سود به الكثري من
قمي�صا �أبي�ض نظي ًفا وحذا ًء
اجليوب ،و�سرتة حتمى �صدره وارتدى فوقها ً
�ضخ ًما وجده منا�س ًبا لقدمه ثم �أح�ضر حقيبة ظهر وو�ضع داخلها الكثري
من الذخرية املعدة لال�ستخدام واالنفجار ،وحملها خلف ظهره واختار
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�سالحا من اخلزانة التي �أعدها للأ�سلحة و�سحب كر�س ًيا وجل�س فوقه
ً
واقرتب من ال�شا�شات وا�ستخدم مكرب ال�صوت لأول مرة وقال:
"�أردت �أن �أخربكم �أنني �س�أخرج �إليكم كي �أخترب �شي ًئا جديدً ا".......
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""14
�أثارت �آخر كلمات �ألقاها ال�شاب عرب مكرب ال�صوت جلبة كبرية و�أ�صوات
كثرية يف كل �أروقة امل�ست�شفى ،الهائمون يف كل مكان واجل�سا�سون
يخربون كل �شيء �أمامهم من �إ�ضاءة وتلك ال�سيدة متر عرب الأروقة تنظر
�إىل الكامريات بابت�سامة خميفة وته�شمها جمي ًعا ،بد�أ اخلوف يت�سلل �إىل
قلب ونف�س ال�شاب من جديد ،يبدو �أنهم �أكرث بكثري مما كان يعتقد و�أن
حتديهم مل يكن بالأمر الهني.
�أ�صدر الباب �صوت ثالث طرقات مهذبة ،ك�أن هناك من ي�ست�أذن
للدخول ،بعدها جاء �صوت العجوز:
"�أنا �أحب املفاج�آت �أيها ال�شاب ،ولكن حلظة ،من �أين �أتت لك تلك
اجلر�أة كي تخرج �إلينا ومعك مفاج�أة؟"
ثم �سكت لي�سود ال�صمت املكان و�أكمل:
"يبدو انك تو�صلت حلل عظيم كي تتخل�ص مننا� ،أو انك �أ�صبت
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بال َب َله كي تخترب علينا �شي ًئا مثلما فعل الأبله الآخر وهو الآن بني �أيدينا
ي�ستغيث� ،أعتقد انك ن�سيته ،ذلك الرجل الذي �أطلقت عليه النار"
�سكت العجوز مرة �أخرى ومل يجد لكالمه �إجابة ،تع�صب ب�شدة وركل
مزعجا.
الباب احلديدي بقدمه فانفتح ببطء محُ د ًثا �صوتًا
ً
ظهرت عالمة اال�ستغراب على وجه العجوز ،نظر �إىل داخل الغرفة فلم
يجد �إال الظالم ،ابت�سم وقال" :الظالم ،الظالم هو �أبينا �أيها ال�شاب،
لقد ترعرعنا داخل الظالم ،نحن ال َن َها َبه ،ويجب عليك �أن تهابه الآن،
لأننا منلكه".
مل يجد العجوز ر ّدا ،ازداد القلق على مالمح وجهه� ،أراد �أن يتقدم
خطوة لكنه �أح�س �أن هناك �شر ًكا معدٌّا له� ،أدخل ر�أ�سه �إىل الظالم و�أخذ
ينظر بتمعن وما زال ج�سده خارج الغرفة ،ال �أثر لل�شاب� ،سمع خطوات
خلفه� ،أغم�ض عينيه والتفت ببطء ليجد ال�شاب مغطى الوجه وال يربز
منه �سوى عينيه فقط ،ابت�سم و�أراد �أن يتحدث� ،أزاح ال�شاب الغطاء من
على وجهه لتظهر مربعات وكلمات غري متنا�سقة� ،صرخ العجوز وو�ضع
يده �أمام عينيه التي حتولت بكاملها �إىل الأ�سود.
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اقرتب ال�شاب خطوات من العجوز ،وهو يعطى جانب وجهه الأي�سر قليال
في�صيح العجوز ويظهر خده الأمين فيرتاجع العجوز �إىل داخل الظالم
وهو يدارى عن وجهه تلك الكلمات املر�سومة على جانبي وجه ال�شاب،
ذخر ال�شاب ال�سالح الناري بطلقات ووجه ال�سالح �إىل ر�أ�س العجوز.
ابت�سم العجوز وقال وهو ما زال يدارى وجهه:
"نحن ال منوت بتلك الطرق املادية املحدودة"
ثم �أ�صدر �ضحكة مفزعة ،نظر ال�شاب �إىل عني العجوز الذي يداريها
ثم �صوب ال�سالح �إىل �صدره و�أطلق علية طلقة دفعته �إىل داخل الظالم
وهمد �صوته.
م�سرعا
�سمع ال�شاب �صوت �أقدام تعدو م�سرعة يف اجتاه الغرفة ،دخل
ً
و�أغلق الباب خلفه وعلق لوحة غريبة ال�شكل� ،صوت �أنفا�س يف الظالم
وعني ملعت خلف ال�شاب ،ا�ستدار ال�شاب ببطء ليجد عينني كالربق تظهر
يف الظالم وتختفي من جديد و�صوت العجوز ينتحب ويقول:
"حماولة جيدة �أيها ال�شاب ال�شجاع ،لقد خاب ظني بك ،ظننت �أنك
�ستحيا �أكرث و�أن تكون �أكرث �صالبة وذكاء ،ما الذي فعلته بنف�سك؟"
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ثم هرول ناحيته لي�صيح وينتحب ويبكى ب�شدة وهو يقع �أر�ضا مت�أملًا.
فتح ال�شاب الإ�ضاءة ليجد العجوز عاري اجل�سد ُم ْلقى � ً
أر�ضا ملت ًّفا حول
نف�سه وهو نائم و�سط ر�سمة غريبة لعدة جنوم مت�شابكة مع مربع مكتوب
و�سطهم عدة كلمات غري مفهومة.
اجته ال�شاب �إىل �إحدى اخلزانات و�أخرج منها زجاجة حتوي �شرا ًبا ما،
و�أح�ضر كر�س ًّيا وخلع �سرتته و�ألقى بحقيبته � ً
أر�ضا و�سالحه جان ًبا ،جل�س
على الكر�سي وفتح الزجاجة واخذ يتجرع منها ثم نظر �إىل العجوز امللقى
� ً
أر�ضا وهو مازال يبكي وينتحب وقال:
"مل تكن تعتقد هذا �صحيح؟ �أنت الآن داخل قف�ص ال ميكنك اخلروج
منه ،كما فعلت بالعجوز واحتجزته داخل ج�سده يف �سجنك".
�أراد �أن يعتدل العجوز ولكنه �صرخ ب�شدة وظهرت بع�ض عالمات على
ج�سده ك�أنه ُي�ضرب ب�شيء ي�ؤثر يف ج�سده كلما حاول املقاومة ،نظر
العجوز �إىل ال�شاب من خلف �أ�صابعه وبعني �سوداء ممزوجة باحمرار
وقال:
"ما الذي تريده؟ وما الذي حتاول �إثباته لنف�سك؟ عاجال �أم �آجال
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�سنتمكن منك و�ستموت".
�أنهى ال�شاب �شرابه و�ألقى بالزجاجة يف احلائط لتتك�سر ويتناثر زجاجها
ويرتعد ج�سد العجوز امللقى � ً
أر�ضا وقال:
"�أما ما �أريده فكثري و�ستخربين كيف �أفعله ،و�أما ما �أحاول �إثباته فهو
�أكرث و�سينتهي بقتلك وا�ستعادة العجوز والرجل بالرغم عنكم ،و�أما
عن املوت ف�سيحدث ولكن لكم قبلي".
�ضحك العجوز ب�سخرية وهو يرتع�ش وقال:
"�أنت ال تدرك حتى الآن ما يحدث هنا وهذا جيد وي�صب يف طريقنا،
�أيها ال�شاب امل�سكني ال خروج من هنا قط ،وال رجوع لأحد قد �سلبنا
منه روحه ،ونحن ال منوت بتلك الطرق �أو مل ُميت �أحد منا ب�أي طريقة
من هذه من قبل".
وقف ال�شاب بع�صبية وقال:
"�أنا �أعي جيدً ا ولكنك �أنت من ال يعي الآن� ،أنت هنا حمتجز لأول
مرة وحيدً ا و�سط اثنني� ،أنا والعجوز ،وهذا مل متر به من قبل ،و�إن
�أردت التدقيق� ،أنا احتجزتك بطريقة �أو ب�أخرى لكنها فعالة و�إن �أردت
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�أن �أ�صل �إىل كيفية قتلك لفعلت كما و�صلت لطريقة احتجازك".
غ�ضب العجوز ب�شدة وعظم �صوته وقال:
"�أنت ال تعلم مع من تتعامل هنا ،وما عاقبة ما �سيحدث لك� ،أنت
تفتح حفرة من اجلحيم الآن بيدك ولن ت�ستطيع �إخماد نارها �أيها
ال�شاب".
ارتعد ال�شاب من �صوته ومن قوله ولكنه متالك نف�سه قليال وقال ب�سخرية:
"�أنا �أعتذر ولكنني ح ّقا علمت كيفية ر�سم وكتابة كل تلك الكلمات
ولكنني �أجهل فكها� ،ساحمني ،ولكنني �أعدك �إذا �ساعدتني �س�أحاول
�أن �أ�ساعدك و�أبحث عن حل".
اجته ال�شاب �إىل م�صدر للماء ثم ملأ زجاجة �شفافة وعاد بها �إىل الكر�سي
وجل�س �أمام العجوز الذي ينظر بخوف �إىل ما يفعله ال�شاب وقال:
"هل تعتقد �أن املاء �سي�ؤثر بي �أيها ال�شاب� ،إن ثقافتكم تنق�صها �أ�شياء
كبرية".
نظر ال�شاب �إىل الزجاجة وقال:
"عن ماذا تتحدث؟؟!! �أنا �أح�ضرتها كي �أ�شرب و�أرتوي� ،أنا بحاجة
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�إىل املياه كي �أبد�أ"
ثم �شرب وو�ضعها جان ًبا و�أح�ضر كتا ًبا وجل�س �أمام العجوز امللقى � ً
أر�ضا
وقال:
"�س�أجرب عليك ً
بع�ضا من تلك الكلمات و�سرنى ما ردة فعلك ،فعليك
�أن تكون متعاو ًنا معي رجاء".
فتح ال�شاب �صفحة من الكتاب و�أردف يقر�أ �سط ًرا منه ف�صرخ العجوز
وانتحب وبكى ب�شدة وهو يتو�سل �إىل ال�شاب كي يكف عن القراءة ،نظر
ال�شاب �إىل العجوز وقال وهو مي�سك بورقة وقلم وي�سجل بها ما قر�أ:
"ح�س ًنا! �أعتقد �أن ت�أثريها لي�س بال�سيئ ،لنجرب �شي ًئا جديدً ا".
ً
�صراخا �أعلى وتو�سل ب�شدة
فتح �صفحة �أخرى و�أخذ يقر�أ� ،أ�صدر العجوز
دما ،نظر ال�شاب �إىل العجوز وحاله
ك�أنه يحت�ضر وبد�أت عيناه تقطر ً
وقال:
"�أعتقد �أن تلك �أقوى من �سابقتها ،جيد نحن ن�سري يف امل�سار
ال�صحيح" و َد َّون يف ورقته التي مي�سك بها.
�أ�صدر الباب �صوت طرق عنيف ،و�صياح لأنثى باخلارج وهي تنتحب
89

وتتوعد ال�شاب ثم حتول �صوتها ولغتها �إىل كالم غري مفهوم ورد عليها
العجوز بنف�س اللهجة ثم ابتعد ال�صوت منتح ًبا.
نظر ال�شاب �إىل العجوز وقال:
"يبدو �أنك �صيد ثمني ومفيد جدًّا يل"
ثم اجته �إىل �إحدى اخلزانات وفتحها ليظهر جهاز م�سجل لل�صوت
وال�صورة داخل الغرفة وقال:
"هل تعلم �أن ذلك الرجل كان عبقريا؟ كان عنده من املوارد التي ال
ح�صى عددها ،انظر معي �إىل ذلك اجلهاز� ،سجل للتو ما حدث
ُي َ
يف الغرفة وذلك احلديث الذي دار بلغة غري مفهومة� ،أ�سمعها يف كل
ممرات امل�ست�شفى وال �أفهمها� ،سنعمل �سو ًيا على �إعادة الت�سجيل وندر�س
فيم تتحدثون".
تلك الكلمات� ،أعتقد �أن بها �إفادة يل ،كي �أعلم َ
�أدار ال�شاب الت�سجيل ل ُيعيد الكلمات التي حدثت بني ال�سيدة والعجوز
وهو مت�أهب ل�سماع ومعرفة ما قالوه من العجوز كي يعلمه تلك اللغة و�إال
أ�ساليب كثرية ما زالت حمتجزة داخل مئات الكتب التي
ا�ستخدم معه � َ
متلأُ الغرفة احل�صينة............
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""15
وقف الت�سجيل عن احلديث للمرة الثالثة بعد �أن �أذاع عدة كلمات ال معنى
لها بالن�سبة لل�شاب ولكنه دون ما ا�ستطاع �أن تلتقطه �أذنه من كلمات مل
ي�ستطع فهمها و يبدو �أن العجوز على دراية كاملة بكل ما قيل.
ال�شاب جال�س يف و�ضعية مريحةعلى كر�سى متهالك ومن �أمامه العجوز
ملقى ار�ضا و�سط الر�سمة � ً
أر�ضا وهو ما زال يدارى وجهه من ال�شاب
املحدق به.
"�أخربنى مبعنى كل حرف �سمعناه الآن على هذا امل�سجل" قالها ال�شاب
ً
انكما�شا يف نف�سه ،رد
بحدة وع�صبية افزعت العجوز الذي ازداد
بعدها بكلمات غري مفهومة من ذلك النوع الذي �سمعوه.
�أح�ضر ال�شاب كتا ًبا قد ًميا بغالف �أ�سود و�أخذ يفتحه ثم توقف عند
�صفحة كان يعرفها بعالمة و�أخذ يقر�أ منها عدة �سطور ,ت�أمل العجوز
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ب�شدة ونزف الكثري من الدماء ال�سوداء املختلطة باحمرار من عينيه
و�أذنه وفمه وهو ي�صيح ويت�أمل وي�ستغيث.
ظل ال�شاب على هذا احلال لعدة دقائق �أذاق العجوز فيها �أمر العذاب
حتى ترجاه �أن ي�صمت ويتوقف و�سيخربه بكل �شيء� ,أغلق ال�شاب الكتاب
القدمي و�أم�سك بالورقة املدون بها الكلمات الغريبة ونظر �إىل العجوز يف
�إ�شارة منه �أن يبد�أ.
مرت دقائق والعجوز ينتحب وهو يخربه مبعانى تلك الكلمات الغريبة
حتى ا�ستطاع �أن يقارن بينها وبني الت�سجيل ال�صوتى ومتكن من معرفة
ما تعنيه معظم كلماتهم.
بعد �أن انتهى من معرفة جممل ما كان بالت�سجيل وما الذي يخربوه
لبع�ضهم البع�ض فتح الكتاب القدمي وبد�أ يقارن بينه وبني ما تعلمه
فوجده بنف�س اللغة تقري ًبا.
�إنة �سالح جديد �إذا ,راجع الت�سجيل مرة �أخرى و�أخذ يحاول �أن يفهم
ما به بنف�سه ومن دون م�ساعدة� ,أتقن اللغة يف فهمها و�إلقائها ببع�ض
ال�صحة ,جرب �أن يحفظ بع�ض الكلمات عن ظهر قلب ومتكن من ذلك.
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�أراد ال�شاب �أن يطلق �سراح العجوز ولكن انتابه �أنه هنا بني يديه �أف�ضل له
�أن يكون طلي ًقا بكل قوته و�أهميته التى يتمتع بها خارج تلك الر�سمة ولكنه
راودته فكرة �أف�ضل من ذلك بكثري� ,سيكون هذا العجوز ً
فخا للآخرين.
�أ�سرع ال�شاب �إىل اخلزانات و�أخرج منها الكثري من الأقم�شة التى تغطى
كل فرا�ش بامل�ست�شفى"املالية" و�أخذ ير�سم على كل واحدة منها ما ي�شبه
تلك الر�سمة التى ينام يف �أو�سطها العجوز وهو مت�أمل.
انتهى ال�شاب من الر�سم وكتابة الرموز عليها بدقة ومهارة اكت�سبها بعد
�أن عرف ما تعنيه كل تلك الكلمات الأ�شبه بقف�ص مل يقف و�سطها� ,أعد
حقيبة وو�ضع بها الغراء وعدة م�سامري ومطرقة ,ذخر �سالح نارى ثقيل
بعدة طلقات حمفور بها كلمات من هذا القبيل ,حمل احلقيبة بعد �أن
و�ضع بها الأقم�شة و�أغلق الإ�ضاءة.
الظالم ي�سود املكان  ,العجوز ملقى � ً
أر�ضا و�سط ر�سمة م�ضيئة وعينني
تلمعان يف الظالم تبحث عن ال�شاب ,باب احلجرة يفتح ببطء ويخرج
ال�شاب تار ًكا العجوز ي�صيح وي�ستغيث ب�أتباعه.
�أ�صوات تنتحب وبكاء و�صراخ يف كل املمرات تعدو يف الظالم يف اجتاه
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احلجرة التى يقبع فيها العجوز ينادى عليهم كي ينقذوه ,وقف ال�شاب
�أمام باب الغرفة وهو مغطى وجهه ويحمل ال�سالح املذخر وحقيبة ملقاه
� ً
متاما.
أر�ضا فارغة ً
الكثري من اجل�سا�سني والهائمني يركدون ناحيته يف �شرا�سة وهو يقف ال
حطاما من اخلوف ,بالقرب منه وقعت
يهتز له طرف غري �أن قلبه �أ�صبح
ً
عدة �أج�ساد �أر�ضا ت�صرخ وتت�أمل مثلها كمثل العجوز بالداخل ,يحدث هذا
كث ًريا ميي ًنا وي�سا ًرا وال�شاب يقف يف الو�سط ينظر �إليهم يف ر�ضا ,وكل من
اقرتب منه �أكرث مما �أعد �أطلق عليه النار لريديه � ً
أر�ضا يت�أمل.
لقد و�ضع الأقم�شة"املاليات" املر�سوم عليها على الأر�ض وثبتها جيدً ا
بالغراء وامل�سامري لي�صنع �أكرث من فخ وم�صيدة وقع بها العديد من
اجل�سا�سني والهائمني.
�أخذ يتنقل ال�شاب بينهم وينظر �إليهم كي يت�أكد من حالهم� ,أعد �أكرث من
خم�سني ً
ج�سا�سا فيه حالهم كحال العجوز الذي
فخا ووقع �أكرث من ثالثني
ً
ما زال ينتحب ويتفوه بعدة كلمات بد�أ يعيها ال�شاب جيدً ا.
دخل ال�شاب اىل الغرفة ثم �أغلق الباب احلديدى وعلق اللوحة و�أ�ضاء
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النور وجل�س �أمام العجوز امللقى � ً
أر�ضا يف خوف وقال"�أعتقد �أن هذا مل
يحدث مع �أحد من قبل و�أعتقد �أننى �أ�سري يف خطوات ثابتة و�ستكون
النهاية يف �صاحلى".
نظر العجوز من خلف �أ�صابعه وقال ب�صوت جهور"�أنت �أغ�ضبته ب�شدة,
يجب عليك �أن تتح�ضر مل�صريك الذي مل يواجهه �أحد من قبل ,هني ًئا لك
مقابلته� ,أيها ال�شاب الأبله".
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""16
اهتزاز باالر�ض وت�ساقط الأتربة وتقطع بالإ�ضاءة و�أ�صوات ت�صرخ بعد
تلك الكلمات التى قالها العجوز ,ابت�سم العجوز وظهرت معامل الفرح على
وجهه وقال" :لقد خرج �إليك بالفعل� ,أنت ال قدرة لك به".
م�سرعا وجل�س عليه ي�شاهد ما تر�صده
ارتعد ال�شاب و �سحب الكر�سى
ً
الكامريات,ال وجود ملن وقعوا بال�شرك وال �أثر للج�سا�سني �أو الهائمني,
الإ�ضاءة تتقطع فال يرى �شي ًئا ولكن هناك �صوتًا جهو ًرا تلتقطه االجهزة
يدوى داخل عقل ال�شاب� ,صراخ �شديد ونحيب �أقوى� ,أطفال تبكى يف كل
مكان ,ال�صوت يقرتب من الغرفة ب�شدة ويبدو �أنه قد و�صل �إىل الغرفة.
�صوت طرق على الباب قوى يت�ساقط له طالء الغرفة و�أتربة ال�سقف,
�صوت حيوان يعوى ب�شدة والطرق ما زال م�ستمر ويزداد� ,صدى �أ�صوات
للعجوز وللرجل داخل عقل ال�شاب يخربه بالهروب الآن قبل �أن يلحق به.
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همدت الأ�صوات وانقطعت الإ�ضاءة و�أ�صبحت الغرفة ظالم داخل ظالم
امل�ست�شفى ,الطرق توقف والعجوز �سكتت �أنفا�سه ,حترك ال�شاب ببطء
ناحية ال�سالح النارى كي يحمله ويدافع به عن نف�سة ,فهو اعتاد مع كل
�سكون وانقطاع للإ�ضاءة حتدث كارثة بعد ذلك ,هو الآن يف و�سط الغرفة
ويتجه ناحية احلقيبة وال�سالح رجعوا بظهره ,يتعرث ويقع �أر�ضا ,يريد
الوقوف من جديد لكن هناك من مي�سكه من اخللف وي�ضع يده حول
رقبته خلنقه� ,إنه قوى وال يقوى ال�شاب على نزع يده �أو التحدث.
ت�أتى اال�ضاءة من جديد ويجد ال�شاب نف�سه متع ًرثا داخل الر�سمة
والعجوز مم�سك به من رقبته ومت�شبث بج�سده لي�شل حركته ويخنقه� ,إنه
قوى ح ًّقا رغم كرب �سنه.
حاول ال�شاب �أن ينزع يده ولكن بال فائدة� ,إن العجوز ي�صيح وهو يطبق
على �أنفا�س ال�شاب وهو يقول"�أنت �ستموت الآن ,لقد وقعت يف فخى �أنا,
ولن �أ�ضيع الفر�صة فوجودك خطر مدهم ومل ي�سبقك �أحد يف ذلك".
الكتاب عال بقرب من الر�سمة ولكنه خارجها ببع�ض اخلطوات ,نظر
�إليه ال�شاب وبحث عن ال�سالح فوجده �أبعد ,زحف على بطنه ومن فوقه
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العجوز مت�شبث ب�أيديه و�أرجله يف ال�شاب وهو ي�ضحك ويخنقه ,ا�ستطاع
ال�شاب �أن ي�صل ب�أطراف �أ�صابعه �إىل غالف الكتاب وجذبه وهو يحت�ضر
ثم �أم�سك به ول�صقه يف وجه العجوز الذي �صاح وقام بغر�س �أنيابه يف
رقبة ال�شاب  ,ت�أمل ال�شاب واعتدل ب�صعوبة وركل العجوز بقدمه وا�ستطاع
�أن يخرج خارج الر�سمة و�أخذ يقر�أ من الكتاب ب�سرعة وب�صوت م�سموع.
العجوز يت�أمل ويخرج من ج�سده دخا ًنا كثي ًفا وهو ي�ستغيث وت�سيل الدماء
من عينه وفمه ,مل يتوقف ال�شاب عن القراءة حتى وقع العجوز � ً
أر�ضا
وهمد �صوته.
هرول ال�شاب ونظر �إىل املر�آة كي يرى مدى �إ�صابته فوجد �أن مكان
�أنيابه ما زال ينزف اغت�سل وو�ضع ل�صقة طبية على مكان اجلرح� ,سمع
�صوت العجوز يقول"�أرجوك �أيها ال�شاب �أخرجنى من هنا� ,إنه ما زال
حمتجزنى وال ي�سمح ىل باخلروج" ثم بكى ب�شدة و�أكمل "�أنا �أعذب يف
الداخل وال �أقوى على جمابهته".
م�سرعا على الأر�ض واقرتب من الر�سمة ونظر �إىل العجوز
جل�س ال�شاب
ً
وقال" :ما الذي يحدث هنا ؟�أخربنى �أيها العجوز رجاء ,هل �أنا يف كابو�س
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�أم كل هذا حقيقى؟ �أنا مررت بفزع هنا ,كيف �أخرج؟".
نظر �إليه العجوز يف �ضعف و�أ�سى وقال" :حتى الآن مل تفهم ما �أنت فيه
�أيها ال�شاب ,لن تخرج من هنا ولن يخرج �أحد من هنا �إال باملوت ,اقتلنى
الآن رجاء ,خل�صنى من كل تلك الآالم,اقتلنى".
�سقطت دموع ال�شاب ونظر �أر� ًضا ,ثم اعتدل ووقف ,توجه �إىل ال�سالح
وذخره ثم �سحب �أجزاءه  ,اجته �إىل العجوز فوجده مبت�س ًما وقال " :ال
عليك �أيها ال�شاب فهناك �ألف عامل �آخر �سيكون �أجمل من هذا العامل� ,أن
حتاول �أن تنجو فهو �أمر جيد ,لكن كن دائ ًما على ا�ستعداد للفرار النهائى
قبل �أن يلحقوا بك وي�ضعوك داخل �سجن �أبدى� ,أطلق على ر�أ�سى و�أنت
تقر�أ من ذلك الكتاب حتى تتاكد �أنه لن يعود".
نظر ال�شاب �إىل الرجل بعني دامعة ثم م�سحها بثيابه وقال" :قبل �أن
�أقتلك و�أحررك ,يجب �أن تخربنى ما الذي يحدث هنا ,و�ساعدنى ب�أى
�أمل �أفر به من هنا".
قال العجوز" :ح�س ًنا �س�أخربك ب�سر مل �أكن �أقوى على قوله ،نعم �أيها
ال�شاب هناك طريق واحد للخروج ,واحد فقط".
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""17
جل�س ال�شاب � ً
أر�ضا ي�ستمع اىل العجوز وو�ضع ال�سالح بجانبه ا�ستعدادًا
لرجوع الآخر � ,س�أل العجوز يف ريبة بعد �أن اعتدل من نومه وغطى نف�سه
مبالب�س يدارى بها ج�سده"هل لديك �سجائر �أيها ال�شاب؟ �أنا مل �أحظ
بنف�س منذ وقت طويل".
م�سرعا �إىل �إحدى اخلزانات وبحث بداخلها جيدً ا حتى
اجته ال�شاب
ً
وجد �أكرث من علبة �سجائر وعاد بواحدة منها� ,أخرج واحدة و�ألقاها �إىل
العجوز الذي ا�ستقبلها ببهجة� ,أعطى ال�شاب للعجوز قداحة كي ي�شعل
�سيجارته وي�سحب منها بع�ض الأنفا�س.
بعد �أن فرغ العجوز من �أخذ �أنفا�س جتولت داخل عقله ورئته و�أخرجها
ب�سعال �شديد قال:
"�أنت ال تالحظ �شي ًئا غري ًبا هنا يف هذا املكان �ألي�س كذلك؟".
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ابت�سم ال�شاب و�ضحك بح�سرة وقال" :كل �شيء غريب هنا �أيها العجوز,
ما الذي حتاول �إخبارى بي؟".
ابت�سم العجوز و�أخرج دخا ًنا من فمه وقال" :الزمن ,الزمن هنا �أيها
ال�شاب ال وجود له ,هم يتحكمون به يف الليل� ,أما يف النهار فهو ي�سري
ب�شكل طبيعى".
نظر ال�شاب حوله ك�أنه تذكر �شي ًئا وقال" :نعم �أيها العجوز� ,أنا �أ�شعر �أننى
هنا منذ �أيام طوال ولكننى مل �أحلظ هذا ب�سبب الرعب والفزع يطيل كل
�شيء ويجعل ال�ساعة ك�سنة كاملة".
�أ�شار العجوز �إىل ال�شاب كي يقرتب ,اقرتب ال�شاب �إىل العجوز يف حظر
وجعل بينهم ً
خطا ليكون العجوز داخل الر�سمة وال�شاب خارجها ,قال
العجوز" :من �سنني طوال و�أنا هنا �أخدم يف تلك امل�ست�شفى ليلاً كما
تعلم ,وفى كل مرة ي�أتى م�ساعد ىل يف غفرة الليل يختفى قبل ال�صباح
مرو ًرا ب�أ�شياء كالتى حدثت معك ,ي�أتى املديرون يف ال�صباح ف�أخربهم
�أن امل�ساعد اجلديد مل يحتمل وهرب �أثناء الليل ,ومتر الأيام وي�أتون
�إ ّ
ىل بجديد وحتدث تلك الأمور من جديد حتى يتمكنوا منه وهكذا� ,أما
101

يف حالة �أننى وحيد ال يحدث �شيء ,كل من خدم معى هنا �أيها ال�شاب
ح�صلوا عليه و�أ�صبح منهم �إال انت والرجل املو�شوم الذي ا�ستطاع �أن
يهرب منهم ل�سنوات يف تلك الغرفة فاقدً ا للزمن ,و�أنت �أتيت و�أحدثت
جلبة وحتد ًيا كب ًريا معهم وهذا مل يحدث م�سب ًقا".
احتد وجه ال�شاب وقال�" :أنت تعنى �أن تلك الليلة لن تنتهى �إال ب�أن
علي �أو �أن �أهرب؟".
يح�صلوا ّ
قال العجوز وهو يهز ر�أ�سه دليال على املوافقة" :نعم� ,إما �أن يح�صلوا
عليك كما حدث مع من قبلك �أو تهرب وهذا مل يحدث قبل ذلك �أبدً ا
ولكننى �أعلم طريقة �أيها ال�شاب".
ابت�سم ال�شاب وقال يف عجلة�" :أخربنى �أيها العجوز رجاء ,كيف �أهرب
من هنا؟".
نظر العجوز �إىل الأر�ض ثم بد�أت مالمح وجهه بالتغري وعيناه بد�أت تتحول
م�سرعا وقال�" :أخربنى �أيها
�إىل الأ�سود وهو ي�صدر نحي ًبا ,وقف ال�شاب
ً
العجوز وال جتعله ي�ؤثر عليك من جديد ,رجاء �أيها العجوز".
على النار �أيها ال�شاب
�أ�صدر العجوز �صوتًا ك�أنه ي�ستغيث ثم قال�" :أطلق ّ
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� ,سوف يتمكن منى ولكنه لي�س الهائم ال�سابق � ,إنه هائم �أقوى بكثري تلك
خ�صي�صا� ,أنا �أ�شعر بغ�ضبه وقوته� ,أطلق النار ب�سرعة على
املرة و�أتى لك
ً
ر�أ�سى و�أنت تقر�أ من ذلك الكتاب ,اقتلنى" ثم حتول وجهه �إىل �أ�سو�أ مما
�سبق وحترك ناحية ال�شاب خمرت ًقا حدود الر�سمة بقوة حتمل مل ي�سبق
�أن ر�آها ال�شاب على �أى من الهائمني �أو اجل�سا�سني.
حمل ال�شاب ال�سالح ووجهه �إىل ر�أ�س العجوز ودمعت عيناه وقال" :ح�س ًنا
� ,سوف �أخل�صك و�س�أجد طريقى بنف�سى ,الوداع �أيها العجوز".
قبل �أن ي�سحب ال�شاب زناد الإطالق عاد وجه العجوز �إىل طبيعته وقال:
"طريق الهروب الوحيد هو �أن تذهب �إىل امل�شرحة وتفتح القفل وتدخل
�إليهم� ,ستجد هناك الطريق �إىل اخلروج  ,ال تخف وترتدد كما فعلت �أنا
منذ �سنوات طوال" ثم �أغم�ض عينيه ليتلقى طلقة يف و�سط جبينه تتطاير
بعدها �أجزاء عقلة ور�أ�سه لتتحول �إىل �سراب وقطع �صغرية مرتامية.
وقع ال�سالح من يد ال�شاب وجثا على ركبتيه يبكى بحرقة وي�صيح بكلمات
غري مفهومة وهو ينظر �إىل العجوز به�سترييا وحزن �شديد.
�أح�ضر ال�شاب قطعة قما�ش كبرية مكتوب عليها بع�ض احلروف ولف بها
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ج�سد العجوز وو�ضعه خارج الغرفة على بعد خطوات حتى يفكر فيما يفعل
ثم �أح�ضر دلو به ماء وم�سح مكان الدماء وهو يبكى على حال العجوز.
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""18
ال�شاب يبكى ك�أنه فقد �أبيه ,مي�سح دموعه التى تنهمر ال �إراد ّيا ,يتمتم
بكلمات ه�ستريية وهو حمتد الوجه� ,أنفا�سه تخرج �ساخنة ك�أنها تخرج
من فوهة بركان على و�شك االنفجار ,يده مت�سح ج�سده ك�أنه ي�شعر بربد
ويحاول �أن يدفئ نف�سه بتلك احلركات املريبة.
ا�ستند �إىل احلائط وجل�س � ً
أر�ضا وعيناه على ال�شا�شات التى تعر�ض
التحركات يف اخلارج ,هناك ظل �أ�سود يحوم يف �أرجاء املمرات بح ًثا عن
�شيء مفقود� ,صياح يتعاىل من الهائمني لف�شلهم يف جر جثمان العجوز
امللقى � ً
أر�ضا ملفو ًفا بقما�ش مكتوب عليه بع�ض الكلمات.
الربد يعم املكان وهناك دخان يخرج من فم و�أنف ال�شاب ك�أنه يف ف�صل
�شتاء قار�س ,وقف ال�شاب متعج ًبا ونظر �إىل �أجواء الغرفة التى عمها
ال�ضباب ,نقرات على الباب احلديدى خفيفة و�صوت خطوات باخلارج.
نظر ال�شاب �إىل ال�شا�شة اخلا�صة بذلك املكان فوجد �أن هناك ظال �أ�سود
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ال مالمح له يطرق الباب وهو م�ستند بر�أ�سه على الباب احلديدى غري
عابئ بتلك اللوحة املعلقة خلفه� ,إنه يتحمل الأمل �أكرث بكثري من الهائمني
�أو اجل�سا�سني.
اقرتب ال�شاب من الباب وو�ضع يده عليه لي�شعر بربودة الباب ك�أنه لوح
من الثلج� ,ضحكات تعالت باخلارج وجاء �صوت خمتنق يقول"�أنا مل
�أخرج �إىل �أحد من قبل كما خرجت لك �أيها ال�شاب ,كلهم ي�أتوننى يف
النهاية ,ولكن يبدو �أنك خمتلف ,لقد �أيقظتنى رغم كل �شيء" ثم �سكت
وابتعد ال�شاب بعد �سماع تلك الكلمات بفزع� ,أكمل ال�صوت ال�ضعيف
املختنق"�أنت تت�ساءل عما يحدث هنا ومررت ب�أ�شياء كثرية �أنا �أعلم,
ولكنك جتهل حقيقة الأمر �صدقنى ,ففى نهاية املطاف �س�أنال منك و�إن
ظللت هنا �إىل الأبد� ,أنا ال يفر �أحد من قب�ضتنى و�أنت الآن بني �أ�صابعى"
ثم ابتعد ال�صوت.
قال ال�شاب يف غ�ضب وب�صوت جهور مت�سائال" :من �أنت؟ �أين �أنا ؟" مل
ي�سمع �سوى �صوت بعيد يخربه بثقة�" :أنا املوت �أيها التعي�س".
العرق يت�صبب من ال�شاب بعد �أن ابتعد الظل وعادت حرارة الغرفة كما
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هى من جديد ,اجته ال�شاب �إىل املكتبة التى �أعدها لت�ضم كل الكتب
اخلا�صة بالرجل املو�شوم و�أخذ يت�صفحها بح ًثا عن ماهية ذلك الظل.
بعد م�ضى فرتة من القراءة امل�ستمرة والبحث ال�شاق متكن ال�شاب من
جمع معلومات عن الظل الأ�سود الذي وجده داخل الكثري من الكتب ,د ّون
ما ر�آه منا�س ًبا ور�سم فكرة كاملة عن الظل الذي علم �أنه"ما هو �إال ر�سول
ي�أتى �إىل �ضحايا �سيده كي يجمعهم له ,وهو ال يتحرك �إال �إذا ف�شل �أتباعه
و�أعوانه يف ذلك وناد ًرا ما يحدث هذا".
نظر ال�شاب �إىل الر�سومات التى ت�شبه ب�شكل كبري ما �شاهده على
الكامريات و�صاح بغ�ضب"حتى هذا له �سيدة ,ما كل تلك املتاهة؟ ,ما
الذي �أتى بي �إىل هنا؟ هل �ضاقت كل ال�سبل ورمى بي حظى �إىل هنا� ,إىل
هذا املكان الأ�شبه باجلحيم؟ ما الذي يحدث؟".
انتبه ال�شاب �إىل �شيء يحدث داخل املمر اخلام�س ,كل الهائمني يخرجون
عرب فتحة يف باطن املمر ويغلقونها خلفهم بغطاء حديدى ,ويحدث هذا
متاما
كل ب�ضع �ساعات حددها ال�شاب بدقة ويبقى املمر رقم خم�سة خاىل ً
من �أى خطر ملدة ن�صف �ساعة تقري ًبا� ,إنه الطريق الوحيد الذي ي�ؤدى
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�إىل امل�شرحة مبا�شرة ففيه �سلم يقود �إىل الدور العلوى ومنه �إىل غرفة
بجانب امل�شرحة.
كلمات العجوز ما زالت تهمم�س داخل عقل ال�شاب"طريق الهروب الوحيد
هو �أن تذهب �إىل امل�شرحة وتفتح القفل وتدخل �إليهم� ,ستجد هناك
الطريق �إىل اخلروج ,ال تخف وترتدد كما فعلت �أنا منذ �سنوات طوال ".
نظر ال�شاب �إىل ال�شا�شة التى تعر�ض الق�سم اخلا�ص بامل�شرحة
وقال"كيف هذا �أيها العجوز؟ كيف هذا وكل تلك الكتابات مل تدم كث ًريا
وال �أعتقد �أنها �ستمنحنى القوة كي �أعرب �إىل داخل امل�شرحة ولن �أكون
م�ؤهال ملواجهة من بالداخل".
خطر ببال ال�شاب �شيء مل يكن يتوقعه منذ البداية ,تلك اللوحة التى
اعتاد �أن يعلقها الرجل على الباب احلديدى كي حتميه من �أى �أحد ,نعم
�إنها بكل ت�أكيد �أكرث الكتابات والتعاويذ قوة ً
ونفاذا و�إال مل يكن ليمكث
داخلها كل تلك ال�سنوات.
اجته ال�شاب �إىل اللوحة و�أح�ضر �أوراق وقل ًما كي يدون ما بها ويحاول فك
طال�سمها القوية التى �ست�ساعده يف خطته املقبلة.
108

""19
"�إنها لي�ست لوحة عادية" قالها ال�شاب بتعجب وهو يتفح�ص حمتواها
املكون من عدة ر�سومات لأ�شخا�ص مر�سومني بدقة عالية ومتداخلني يف
بع�ض الأماكن ليكونوا ر�سمة جديدة ,وتلك الكلمات حتتوى على �أكرث من
تعويذة مكتوبة بتلك الطريقة التى �أتقنها ال�شاب و�إحداهم حتوى كلمات
غري مفهومة و�أخرى وا�ضحة املعانى مثل"�أغالل ,ظل الظالم� ,أوجاع".
نقل ال�شاب كل تلك التعاويذ والكلمات غري املفهومة ولكنها تعنى الكثري
يف ذلك املكان ,نقل الر�سومات فوجد بها ت�شاب ًها بني الظل وال�سيدة
العجوز والهائمني والعجوز وحتى الرجل املو�شوم ولكن كان هناك ر�سمتان
ل�شخ�صني ال يعرفهما ولكنه توقعهما ,ر�سمتان ل�شاب مو�شوم يحمل كتا ًبا
و�آخر �ضخم اجل�سد ب�شع الهيئة يقع � ً
أر�ضا.
هام�سا لنف�سه" :يبدو �أن الرجل كان يعلم ما هى بداية الق�صة
قال ال�شاب ً
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ونهايتها ولكنة احتفظ لنف�سه بذلك ال�سر داخل تلك اللوحة التى حتمل
الرواية كاملة بالكلمات والر�سومات".
خلع ال�شاب مالب�سه و�أ�ضاف �إىل ج�سده العديد من الر�سومات والكتابات
متاما يف كل �شيء� ,أعاد اللوحة �إىل
اجلديدة ,لقد �أ�صبح مثل الرجل ً
مكانها قبل �أن ين�سخ منها عدد كبري ,اغت�سل وارتدى ثيابه ,ح�ضر حقيبة
حتتوى على كل ما يحتاج  ,راجع الكامريات وحدد الوقت املنا�سب للخروج
مع خطة للرجوع �إذا �ساءت الأحوال ,حدد وجهته وطريقة الذهاب �إىل
امل�شرحة وكيفية العودة.
حدد �ساعة االنطالق وحمل حقيبة وهو ينظر �إىل املمرات برتكيز � ,أم�سك
بال�سالح النارى وقبل �أن ينزع عينيه من على ال�شا�شات وجد فتاة تهرول
وهى تقع � ً
أر�ضا وتققف يف فزع ويتبعها ظل �أ�سود وعدد من الهائمني,
اقرتب بالكامريات �إىل مالمح وجهها فعلم �أنها طبيعية ولكنه مل يرها
من قبل ,هرول �إىل اخلارج كي ينقذ الفتاة التى تبكى والتى ظهرت من
العدم.
م�سرعا وترك حقيبته � ً
أر�ضا وحمل معه ال�سالح يف
فتح ال�شاب الباب
ً
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أر�ضا من ا�صطدامه بج�سد العجوز امللقى � ً
عجلة ,وقع � ً
أر�ضا  ,وقف ال�شاب
ونظر �إىل العجوز يف �أ�سى الذي خرج بن�صف ج�سده خارج الغطاء و�أثر
الطلقة النارية يف منت�صف را�سه ,دمعت عيناه ولكنه �سمع �صراخ الفتاة
وهى ت�ستغيث.
هرول �إىل املمر التى كانت تعدو داخله ,لقد �أم�سكوا بها ويجرها ج�سد
�ضخم ويعدو بها يف اجتاه امل�شرحة ,هرول ال�شاب خلفه و�أ�صابه بطلقة
اخرتقت ر�أ�سه من اخللف ,نظرت �إليه الفتاة يف خوف من منظره املو�شوم
يف وجهه ,اجته �إليها وطم�أنها� ,أوقفها و�أخربها �أن تعدو �أمامه يف اجتاة
املمر الذي ي�ؤدى �إىل غرفة حم�صنة كما �أخربها.
هربت الفتاة كما �أخربها وت�صدى ال�شاب لعدد كبري من الهائمني
واجل�سا�سني� ,أخذ يطلق عليهم النار وهو يعدو خلف الفتاة� ,أحاط بهم
عدد كبري من الهائمني بكل االجتاهات� ,إنها م�صيدة ,يبدو �أن تلك الفتاة
�إحداهم.
على �أن �أعرف �أنهم
نظر ال�شاب �إىل الفتاة يف حقد وقال"كان يجب ّ
خادعون وفى كل مرة يحدث هذا" اقرتبت منه الفتاة وحتامت به
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وقال"ما الذي يحدث �أخربنى رجاء �أيها ال�شاب� ,أنا هنا وال �أعلم كيف
�أتيت".
ا�ستعاد ال�شاب تركيزه الذي فقدة من قول الفتاة و�أخذ يطلق النريان يف
كل االجتاهات حتى فتح ممر �ضيق بينهم ا�ستطاع �أن يهرب هو والفتاة
منهم واجته ناحية الغرفة.
�سمع �صوت �صراخ حاد وهناك �صوت �أحد يختنق ويقول"اهربوا كما
ت�شاءون ,فهناك دائ ًما وقت لفعل كل �شيء" نظر ال�شاب خلفة ليجد ذلك
الظل يقف وهو ينظر �إليه بعني المعة ت�شبه القطط وال مالمح له �أو هيئة
جل�سده.
ا�ستطاع ال�شاب �أن ي�ضع لوحة مر�سومة على �أحد اجلدران فلم يتمكن
�أحد من تخطيها وازداد النحيب وال�صراخ ,نظر ال�شاب �إىل الفتاة التى
ظهر عليها عالمات الفزع وقال"ال تقلقى ,ابقى يقظة و�س�أخربك بكل
�شيء و�ستخربينى كيف �أتيتى �إىل هنا".
اقرتب ال�شاب والفتاة من الغرفة وهو ما زال يعلق يف نهاية كل ممر
�إحدى اللوحات التى ن�سخها� ,أ�شار ال�شاب �إىل الفتاة �إىل الغرفة كي
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تدخل ولكنها توقفت عن عتبة الباب و�صرخت ب�شدة.
انتبة ال�شاب �إىل �صراخها وهرول �إىل الباب ووقف بجانبها ليجد �أن
العجوز يجل�س على الكر�سى داخل الغرفة يف و�ضعية مريحة وهو عارى
اجل�سد ولديه فجوة يف ر�أ�سه وهو يقول"هل افتقدتنى �أيها ال�شاب "ثم
نظر �إىل الفتاة وقال مبت�س ًما" :يبدو �أن لدينا �ضيفة جديدة ,عظيم".
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""20
وقفت الفتاة خلف ال�شاب حتتمى به من ذلك امل�سخ اجلال�س �أمامهم,
عجوز بد�أ ج�سده بالتحلل ولديه فجوة و�سط ر�أ�سه تعلو عينه ليظهر لك
مرتنحا فاقد ال�سيطرة
احلائط من خلفه من تلك الفجوة ,وقف العجوز
ً
على ج�سده امله�شم� ,ضلوعه تخرج من جلده ال�ضعيف� ,إحدى قدميه
مك�سورة ولكنه ي�سري بها ,يده ترتع�ش وما زالت �شفتاه تر�سم ابت�سامة
�ساخرة.
تقدم العجوز ناحية ال�شاب ومن خلفه الفتاة ولكنه وقع � ً
أر�ضا ,ظل يزحف
حتى و�صل �إىل قدم ال�شاب الذي وقف �صامدً ا وينظر له يف ثقة كي يطمئن
الفتاة من خلفه ويطمئن نف�سه.
نظر العجوز امللقى � ً
أر�ضا �إىل ال�شاب وقال"لقد تغريت ح ّقا عن �أول مرة
�أراك فيها تدخل �إىل هنا ,ازدادت ثقتك وقوتك �أي�ضا ,مل تعد تهابنا ,بل
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أ�شخا�صا خلفك � ً
أي�ضا فوق ذلك ,لديك الآن االختيار �أن تخرج
وحتمى �
ً
من هنا �أو على الأقل تظل �ساملًا".
نظر ال�شاب �إىل العجوز وقال"ماذا تق�صد بذلك,عن �أى فر�صة تتحدث"
ثم ركله بقدمه كي يبعده� ,أ�صدر العجوز �سعاال حا ّدا خرج مع الدماء من
فمه ,ابت�سم و�أكمل زحفه �إىل خارج الغرفة وهو يقول"�أنت �أذكى من هذا
�أيها ال�شاب ,اعلم �أنك كذلك" ثم نظر �إىل الفتاة بعني حادة و�أ�صدر
�ضحكة وخرج زاح ًفا �إىل الظالم.
�أغلق ال�شاب الباب وعلق تلك اللوحة ثم نظر �إىل الفتاة امل�صدومة مما
ر�أت وهى ترجتف ب�شدة ودموعها تنهمر وهى تخاطب نف�سها يف و�ضع
ه�ستريى يذكر ال�شاب مبا مر به م�سب ًقا.
اقرتب ال�شاب من الفتاة و�أ�صدر �صوتًا كي تلتفت له ,نظرت له الفتاة وهى
ترتع�ش ,اجته ناحية �إحدى اخلزانات و�أخرج غطا ًء ثقيال و�أعطاه �إىل
الفتاة التى التقطته يف عجلة والتفت به وهى ت�شكر ال�شاب قائلة�" :شك ًرا
لك على ما فعلته ,ما الذي يحدث هنا؟".
نظر �إليها ال�شاب يف ريبة وقال ب�صوت جهور" :ما الذي �أتى بك �إىل هنا,
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كيف �أتيتى �إىل هنا من الأ�سا�س؟ من �أنتى؟".
ارتعدت الفتاة من �صوت ال�شاب وع�صبيته وقالت يف خوف"كنت �أمر
بالقرب من امل�ست�شفى منذ ن�صف �ساعة �أو �أكرث ,وجدت فتاة �صغرية
ت�صرخ يف الداخل وت�شري �إ ّ
ىل ,مل �أجد و�سيلة لفتح الباب ومل �أجد �أحدً ا
يف الداخل لينجد الفتاة ال�صغرية وهى ت�ستغيث ,قفزت من فوق ال�سور
م�سرعة ,وجدت الفتاة تعدو �إىل داخل امل�ست�شفى وهناك من يطاردها,
هرولت خلفهم ولكننى مل �أجد �أحدً ا بداخل امل�ست�شفى كلها ,مر وقت
ق�صري ووجدت �أج�سام غريبة تطاردنى وتعدو خلفى ,وجدت ال�سلم يف
طريقى وهو الذي �أتى بي �إىل ذلك املكان حتت امل�ست�شفى وكادوا �أن
مي�سكوا بي لوال ظهرت �أنت من العدم ,ما الذي يحدث هنا؟".
نظر ال�شاب �إىل عني الفتاة مبا�شرة ليتاكد من �صدقها فهو مر بالكثري
من الأعني اخلادعة يف ذلك املكان ,انهمرت دموعها من جديد� ,أ�شار
ال�شاب �إىل مكان االغت�سال و�أعطاها مالب�س جديدة ت�صلح للرجال فقط
وحمل �سالحه واحلقيبة وخرج �إىل املمرات ومعه بع�ض اللوحات املر�سومة
يعلقها كي ي�ؤخر قدوم اجل�سا�سني �أو الهائمني لبع�ض الوقت ,ما �أثار
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ف�ضول ال�شاب وا�ستغرابه �أنه كلما قابل �أحد من الهائمني �أو اجل�سا�سني
مل يقرتبوا منه �أو يهاجموه ك�أنهم م�أمورون ب�أن ال يتعر�ضوا له.
عاد ال�شاب �إىل الغرفة املح�صنة من جديد ووجد الفتاة جال�سة بعد
�أن هد�أت �أع�صابها وبد�أت يف تفهم الو�ضع وكانت مت�سك بكتاب تقر�أه
بتمعن ,جل�س ال�شاب بعد �أن و�ضع احلقيبة وال�سالح جان ًبا وعلق اللوحة
على الباب وجل�س خلفه ,قال ال�شاب مت�سائال" :ما الذي تفعلينه؟"
نظرت له يف عدم اهتمام ثم �أكملت ما تقر�أه وهو �إحدى الكتب التى كانت
تخ�ص الرجل املو�شوم.
وقف ال�شاب وذهب يف اجتاهها نزع منها الكتاب ونظر �إليه وقال
بع�صبية"هل ت�ستطيعني قراءة ما يف هذا الكتاب وترجمته؟".
نظرت له وقالت" بالطبع � ,إنها لغة �سريانية قدمية وقد در�ستها و�أعى ما
يف هذ الكتاب النادر من ع�صور قدمية ,كيف ح�صلت عليه؟ ,لقد قر�أت
�أنه تلك الأنواع من الكتب قد �أحرقت منذ زمن كبري يتعدى مئات الأعوام,
�إنها كتب حتمل تعاويذ وقاية وتعاويذ �أعمال وحت�صينات وغريها ,لقد
بحثت يف ذلك كث ًريا و�أعلم عنه الكثري".
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نظر ال�شاب �إىل الفتاة وقال بلهفة"هل ميكنك فهم كل كلمة وترجمتها
ىل داخل تلك الكتب كلها" وذهب �إىل �إحدى اخلزانات وفتحها ليجد �أن
العديد من الكتب القدمية �سريانية اللغة مرتا�صة بجانب بع�ضها البع�ض.
وقفت الفتاة يف اندها�ش وقالت "من �أين لك بكل هذه الكتب� ,إنها تعود
�إىل نف�س الزمن تقري ًبا وت�صب يف مو�ضوع واحد قد حدث منذ مئات
ال�سنني ومل يحظ �أحد ب�إجابة ملا حدث يف ذلك الع�صر حتى الآن".
قال ال�شاب مت�سائال"ما الذي تق�صدينه حتديدً ا؟ و�ضحى ىل رجا ًء".
نظرت الفتاة �إىل ال�شاب وقالت"كم مر عليك من الوقت و�أنت هنا يف
هذا املكان؟"مل يجب ف�أكملت" هذا يف�سر كل �شيء� ,أنت هنا دون �أن
تعلم ما حدث لك ومعك كل الأجوبة وال ميكنك قراءتها ,و�أنا �أتيت �إىل
هنا م�صادفة ,ال �أعتقد ذلك� ,أعتقد �أنه قدر ما �أتى بي �إىل هنا معك"مل
جتد �أى تعبري يدل على فهم ال�شاب ف�أكلمت"اح�ضر معى كل تلك الكتب
و�س�أ�شرح لك كل �شيء ونحن نفرغ حمتواها �سو ًيا� ,س�أريك".
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""21
"الأرواح تتالقى يف ما بعد املوت وحتيا �سو ًيا �إما قانتة و�إما را�ضية"
قالتها الفتاة وهى ترتجم �أول �سطر من كتاب اختارته هى وقالت �إنه
�أقدم كتاب و�سط املوجودين وفيه البداية لكل �شيء يحدث هنا.
نظر ال�شاب �إىل الفتاة وقال"ما معنى هذا؟الهل هذه اال�شياء �أرواح؟"
جتهم وجهه الفتاة و�شردت قليال لتعود على �صوت ال�شاب يعيد �س�ؤاله
ب�صيغة �أخرى"ما يطاردنا هم �أ�شباح و�أرواح؟".
نظرت له وقالت"�أ�شعر �أن هناك حلقة مفقودة فيما يحدث� ,أعتقد �أنه
�أكرث من جمرد قدر �أتى بك وبى �إىل هنا� ,سنكمل ما هو مكتوب لنعلم
ما يحدث هنا ,ولكن �أخربنى كل تلك الكتب تنتمى �إىل من وكيف �أتت
�إىل هنا؟".
قال ال�شاب"كان هنا رجل مو�شوم على كامل ج�سده بر�سومات تلك التى
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يف الكتاب وعلى وجهى  ,ا�ستطاع �أن يهرب ويختبئ هنا ل�سنوات على حد
قوله ,وكل تلك الكتب تخ�صه ومعظمها كتب بخط يده".
�أ�شارت الفتاة بر�أ�سها بفهم ما يقوله ال�شاب ثم نظرت �إىل الكتاب و�أكملت
وهى تقر�أ بلغة غريبة ثم ترتجم لل�شاب وهو يدون"وتت�صادم االرواح بعد
الالموت يف حماولة للنجاة والعودة �إىل احلياة يف �أج�ساد �أخرى �إذا ما
ت�ضررت �أج�سادهم ,وذلك نادر الوجود فمعظم الأرواح تعرب ب�سالم".
قال ال�شاب مقاط ًعا "هل هناك �أى �شيء مذكور عن ظل �أ�سود �أو ما
�شابه؟".
تنقلت الفتاة �سري ًعا بح ًثا عما قال و�سط ال�صفحات وما حتمله من
عناوين رئي�سية حتى وجدت كلمة جمرد نطقها بتلك اللهجة �أحدث رجة
بكل املكان وتعالت �أ�صوات ال�صراخ وبكاء الن�ساء واالطفال ونباح كالب
وخبط كثري على الباب احلديدى� ,سكتت الفتاة من اخلوف وقالت"يبدو
�أن ذلك اال�سم يعنى الكثري وهو يعنى بلغتنا :الهارب من املوت �أو �سيد
الظالم :وو�صفة غريب ,اكتب ما �س�أقوله "نظرت �إىل ال�شاب فت�أهب ثم
�أكملت "�إنه �ساحر يف الع�صور الو�سطى متكن من ا�ستخدام جميع �أنواع
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ال�سحر ومتكن من �إمتام تعويذة مل ي�سبق لها من وجود ,مات بعد �أن
حكم عليه �أحد امللوك �أنه من ال�سحرة وكان العقاب يف ذلك الوقت هو
احلرق ملن تثبت الكني�سة �أنه من ال�سحرة ,وقد مت عقابه وحرقه على
ر�ؤية وم�سمع من كل النا�س ,تعويذة كان الغر�ض منها �أن يتحمل ج�سده
ما ميكن �أن مييت �أى ب�شر ,وقد كانت لعنة عليه فهو حتمل �أمل مل يتحمله
ب�شر من قبله فهو مات بعد �أن �أكلت النار كل �أع�ضاء ج�سده حتى و�صلت
�إىل عظامه وفحمتها وهو ال يزال ح ّيا� ,شعر ب�أمل مل ي�شعر به �أحد من
قبل ,مات وهو متم�سك باحلياة واخللود ,عبوره �إىل النهاية مل يكن هي ًنا
عليه وعلى روحه املظلمة و�أمله الكامن بها ,هو �أول من دخل �إىل ذلك
العامل امل�سمى بالأموت وظل ماك ًثا داخله حتى الآن ينتظر من يدخل �إليه
ممن يرف�ضون املوت وينتقم منهم ,هو عار الآن و�سط الظالم يف ذلك
البعد ومل ي�شف غليله حتى الآن فهو يف انتظار �شيئني �إما العبور ب�سالم
وهو لن يناله �أو الرجوع يف ج�سد �آخر لينتقم".
بانت مالمح اال�ستفهام واال�ستغراب على وجه ال�شاب وقال"لو �أنه يف
بعد �آخر عن بعدنا م�سمى الالموت كما تقوىل وكما كتب الرجل املو�شوم,
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فكيف هو يتنقل بني عاملنا الآن و يتمكن به هكذا؟".
قالت الفتاة وهى يف حرية"ال �أعلم لكنه بكل ت�أكيد روح مل تنعم بالراحة
يف الدنيا ولديها الكثري من الطرق واخلربات ,ال بد �أنه وجد طريقة ما
عرب امل�شرحة �أو تعويذة ما متكنه من الدخول �إىل عاملنا والت�أثري فيه ولكن
�أعتقد �أنه لي�س يف كل الأوقات".
�صحيحا ,فهل ميكنه � ً
أي�ضا �أن
قال ال�شاب مت�سائال "�إذا كان كالمك
ً
يتحكم بالوقت كما يحدث الآن؟".
نظرت الفتاة �إىل تلك ال�ساعة يف يدها فوجدتها متوقفة فقالت"دعنا
نكمل ما هو مكتوب ,ميكن �أن جند ما يفيدنا �أكرث فيما نواجهه".
�أ�شار ال�شاب باملوافقة� ,أم�سكت الفتاة الكتاب من جديد وبد�أت يف القراءة
بتلك اللهجة الغريبة من جديد ليوقفها �صوت من يطرق على الباب وبعده
�صوت ل�سيدة تقول"�أمتنى �أن تكونى �سعيدة معنا هنا �أيتها الفتاة ,ف�أنت
�ضيفة لنا حتى تن�ضمي �إىل العائلة عاجال �أم �آجال".
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""22
قال ال�شاب يف فزع�" :أنا �أعلم ذلك ال�صوت جيدً ا" ثم رفع من �صوته
وقال�" :أمل ت�أتى �إ ّ
ىل من قبل وت�ضعى تلك العالمة على قدمى وقلتى �إنها
�ستحمينى منهم ولن يقرتب �أحد منى و�أنك �ستعودين �إ ّ
ىل من جديد �إذا
جنوت من تلك الليلة التى ال تنتهى؟".
�ساد ال�سكون املكان ثم عاد �صوتها من جديد وقالت"اقرتبت الليلة على
االكتمال ,وازدادت ال�صعاب على كاهلك� ,أنا �أنظر �إليك يف كل حلظة
و�أنتظر خال�صك ,ا�صرب وكن قو ّيا فالقادم هو �أ�صعب ما يف الأمر� ,س�أظل
�أراقبك" ثم ابتعد ال�صوت كث ًريا واختفى ليظهر �صوت �صراخ وبكاء
�أطفال يف كل مكان.
نظرت الفتاة �إىل ال�شاب وقالت يف خوف"من هذه؟ �أنت قابلتها من
قبل؟".
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رد ال�شاب وقال" :لقد �أنقذتنى مرة وو�ضعت عالمة بقدمى ,وقد كانت
من قبل على قدم العجوز� ,أنا ال �أعى من هى وماذا تكون ,لكنها قوية
ويوجد خلفها لغز حمري".
قالت الفتاة مت�ساءلة" :هل ر�أيتها؟ هل تعرف موا�صفاتها؟".
قال ال�شاب"نعم � ,إنها طويلة اجل�سد� ,صاحبة وجه جذاب ولديها ندبة ما
بالقرب من �إحدى عينيها ,قالت �إنها �ساعدت الكثري حتى ال يقعوا بيده
ولكنهم يف النهاية يقعون يف يد الظل".
هرولت الفتاة بعد �سماع املوا�صفات �إىل �إحدى الكتب و�أخذت تقلب فيها
وقالت" :لقد وجدتها ,ا�سمها ..ال ميكن �أن ننطقه لأنها من العامل الآخر,
�أمرية لها قوتها ومكانتها ولكنها وقعت يف فخ �ساحر قوى ,ا�ستخدمها يف
فتح فجوة بني العاملني�,أعتقد �أنها �أحبته ولكنه ا�ستغلها يف ال�شر التعاويذ
و�أ�ساليب ال�سحر النادر ,وعندما هرب واختب�أ داخل الظالم ظلت حتبه
حتى تلك اللحظة ,هى ال ت�ستطيع �أذيته ولكنها حتاول �أن تنقذ من بني
�أيديه على قدر ما ت�ستطيع ودائ ًما ما تف�شل� ,أق�صى ما ميكنها فعله هى
و�ضع عالمة هكذا" ثم وجهت الكتاب �إىل ال�شاب لريى العالمة فوجدها
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مماثلة لتلك التى كان يحملها العجوز وحملها هو الآن".
قال ال�شاب"ح�س ًنا ما العمل الآن كي نخرج من هنا؟".
قالت الفتاة يف �أ�سى"ال �أعتقد هذا  ,ف�أنا �أعلم جيدً ا �أن هناك با ًبا للخروج
ولكنه ال يت�سع �إال لواحد هو الأجدر كي ي�ستكمل حياته وما زال لديه مهمة
كي ينجزها".
قال ال�شاب يف حرية�" :أنا �أكرث ما �أ�ستغربه هو كيف ميكن �أن يتحكم
هكذا يف عاملنا ولديه القوة النافذة يف التحكم يف الزمن ومن حوله من
هائمني وج�سا�سني".
قالت الفتاة يف خوف"اجل�سا�سون ,الهائمون؟ ,هل ما نواجهه هنا
ج�سا�سون وهائمون؟".
قال ال�شاب يف تعجب" :نعم ,وما الغريب يف ذلك كي تتعجبى؟ �أمل تكونى
تعلمني ماهية ما نواجهه مع معرفتك بكل �شيء يحدث؟".
قالت وقد دمعت عيناها�" :أنت ال تفهم ما يحدث ,ال يعقل �أن يكون هذا
ما نحن فيه".
تع�صب ال�شاب وقال ب�صوت قوى" :ما الذي يحدث؟ ملاذا ال يخربنى �أحد
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بكل ما يحدث ,ما هى تلك اللعنة التى تتحكم بنا كلنا هكذا؟".
�أظلم املكان وتوالت هزات �أر�ضية و�أ�صوات �ضحكات وبكاء لأطفال
ون�ساء� ,صوت حديد الباب وهو يئن ك�أن �أحدً ا ما ينتزعه من مفا�صله
بقوة كبرية �أرهقت ذهن ال�شاب من تخيل قوة من خلفه ,الفتاة مت�سكت
بظهر ال�شاب وهى تقول�" :إنه هو تلك املرة".
تراجع ال�شاب يف اجتاه احلائط ومن خلفه الفتاة التى تذرف الدموع
ب�شدة وقالت وهى تهم�س يف �أذن ال�شاب�" :أريد �أن �أخربك ب�شيء لن
ت�صدقه ولكنه حقيقى ,عليك �أن تعى حقيقة ما يحدث".
هم�س ال�شاب هو الآخر"ما الذي تعنيه؟"� ,أ�سكتهم �صوت �صياح �أ�صم
�آذانهم �أتى من خلف الباب احلديدى الذي فج�أة خلع من مكانه وظهر
من خلفه ج�سد م�شتعل خليال �شخ�ص �ضخم اجل�سد لديه ر�أ�س لثور
بقرون عظيمة.
�صرخت الفتاة وجذبت ال�شاب �إىل احلائط ,وقع االثنان داخل �صندوق
حديدى داخل احلائط كان ي�ستعمل م�صعد للمعدات ,وجد ال�شاب يد
فجذبها لي�سحبه امل�صعد لأعلى و�سط �صياح ذلك اجل�سد امللتهب.
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توقف امل�صعد يف الدور العلوى وهو و�سط رواق داخل امل�ست�شفى بالقرب
من ق�سم امل�شرحة ,خرجوا م�سرعني وهرول ال�شاب ومن خلفه الفتاة
مت�شبثة يف ثيابه �إىل غرفة الكامريات التى خطف منها العجوز.
و�صل ال�شاب والفتاة �إىل غرفة الكامريات و�أغلق الباب عليهما و�سط
م�صباحا و�أخذ ير�سم ر�سومات حوله ب�سرعة كي
الظالم� ,أخرج ال�شاب
ً
حتميهم من �أى �شر ووقفوا بداخلها يرتعدون والدموع تت�ساقط من الفتاة
وهناك �صوت �صراخ يتعاىل يف اخلارج.
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""23
تذكر ال�شاب كلمات العجوز االخرية �أن هناك طري ًقا واحدً ا للخروج
وهو داخل تلك امل�شرحة ,الأو�ضاع يف اخلارج غري جيدة باملرة ,ال�صراخ
يتزايد وكذلك البكاء احلاد� ,أطفال ي�صرخون يف كل مكان� ,أ�صوات
زجاج يتحطم ويحطم معة قلوب االثنني.
جل�س ال�شاب ومن خلفه الفتاة مم�سكة به بقوة ويرتع�شان داخل الر�سمة
الغريبة ال�شكل ,الهواء �شديد مير �سري ًعا يف كل مكان حمد ًثا �ضر ًرا يف
�شبابيك و�أبواب الأق�سام داخل امل�ست�شفى� ,شا�شات املراقبة ت�صدر
ً
ت�شو�شا و�أوجه غريبة ,طق�س �شديد الربودة ينقلب �إىل حارق يف ثوانى
معدودة والعك�س.
قالت الفتاة هام�سة يف �أذن ال�شاب" :عليك �أن ت�سمعنى الآن قبل �أن يفوت
الأوان".
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قال ال�شاب بنف�س درجة الهم�س" :ما الأمر� ,أخربينى رجاء ,لقد ت�شتت
عقلي".
قالت الفتاة يف خوف وهى تنظر �إىل الظالل التى تتحرك ب�سرعة من
حولهما�" :أنت �أقوى مما كانوا يعتقدونه ولذلك �أنت ل�ست ب�أيديهم الآن,
�أعتقد �أننا ل�سنا يف عاملنا بعد �أن دخلنا �إىل هنا ب�سبب �أو ب�آخر".
قال ال�شاب بع�صبية وهو يلتفت حوله" :ما الذي تق�صدينه� ,أنا ل�ست
م�ؤهال حلل الألغاز الآن؟".
قالت بفزع�" :أنا متاكدة �أننا ل�سنا� "......أ�صدرت �صرخة من يد مدت
لتم�سكها من قدمها كانت تنتمى لذلك اخليال �صاحب الر�أ�س الأ�شبه
بثور ,وهو يجرها خارج الر�سمة وهو ي�صيح من الأمل.
�أم�سكها و�أحاط ذراعيه حولها وهى ت�صرخ ومتد يدها ناحية ال�شاب
وت�ستغيث ,حاول ال�شاب االقرتاب واخلروج من الر�سمة فوجد الكثري من
الهائمني واجل�سا�سني حوله وهو �أعزل لي�س معه �سالح.
نظرت له الفتاة يف خوف وقال بحزن" :ما كنت �أريد قوله لك� ,إننا �أموات
ول�سنا على قيد احلياة ,نحن هنا �أموات بال حياة و�أج�سادنا ترقد هناك
�129أتى �إىل
يف امل�شرحة يف مكان ما ,حاول �أن تتذكر ما حدث لك قبل �أن ت

هنا و�ستعلم ,لقد تذكرت كل �شيء" ثم �صرخت وهى تبتعد رغم عنها مع
ذلك الظل.
هد�أت االمور من جديد وعاد ال�شاب وحيدً ا مرة �أخرى يبحث داخل عقله
اخلرب عن �شيء ي�صدقه مما قيل له ,العجوز يقول �شي ًئا والرجل املو�شوم
يقول �آخر والفتاة تخربه �أنهم �أموات.
�ضربات قلب ال�شاب تت�سارع و�أع�صابه ت�ضطرب� ,أطرافه تهتز ور�أ�سه
تدور به ليقع � ً
أر�ضا وي�شاهد حاد ًثا يدور �أمامه ك�أنه فيلم ثالثى الأبعاد,
هو م�شارك بنف�سه وهناك الرجل العجوز يظهر ولكنه �أ�صغر �س ّنا قليال
وتلك الفتاة املبت�سمة �صاحبة املظهر اجلذاب وبجانبها الرجل املو�شوم
يقر�أ بع�ض الكلمات ,وو�سطهم هناك رجل يخفى وجهه خلف"نظارة
�شم�س" وغطاء للر�أ�س"كاب" وبيده �إحدى الأجهزة الأ�شبه مبفجر عن
بعد.
حلظات مرت وبد�أ كل �شيء بالتغري ,النريان تت�صاعد من كل مكان ,
الأر�ض تهتز وال�سقف يقع على �أنا�س ي�سحقهم  ,والنريان تلتهم االج�ساد
القريبة ,وفر من فر ووقع ال�شاب � ً
أر�ضا وبجانبه العجوز يحت�ضر والفتاة
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تنزف من ر�أ�سها والرجل املو�شوم متعلق بكتاب ومم�سك به ك�أنه كنزه,
وهناك ذلك الرجل الذي كان مم�س ًكا باملفجر يهرب بعيدً ا خمتفى و�سط
اجلمع الذي يحاول امل�ساعدة ,ثم �أظلمت ليجد ال�شاب نف�سه ملقى � ً
أر�ضا
�أمام باب امل�شرحة املو�صد بقفل حديدى كبري والأ�ضواء تتقطع.
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""24
وقف ال�شاب ب�صعوبة ور�أ�سه تدور داخل ق�سم امل�شرحة و�أما الباب
احلديدى العمالق ,ذلك القفل الكبري مينع خروج �أحدهم يطرق على
الباب من الداخل ,وهناك ا�ستغاثة �أطفال و�صوت العجوز والفتاة والرجل
املو�شوم يخربونه بالهرب.
�صوت العجوز يزداد داخل عقله "خال�صك بالدخول �إىل امل�شرحة ,هناك
طريق للخروج".
�صوت الفتاة "نحن �أموات� ,أج�سادنا يف مكان ما داخل امل�شرحة".
�صوت الرجل املو�شوم وهو يعتذر عن عدم متكنه من الهروب وترك
ال�شاب وحيدً ا.
"ال بد �أن �أفتح الباب و�أدخل �إىل خال�صى" قالها ال�شاب يف عبية
�أ�سكتت الأ�صوات بالداخل جمي ًعا  ,حتى الطرق على الباب انتهى
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وال �شيء �سوى خطوات ال�شاب املرتددة و�صوت قطرات املاء من جهاز
�إطفاء احلرائق و�شرارة الكهرباء.
توجه ال�شاب ناحية القفل و�أخذ يطرق عليه مبطرقة وجدها بجانب
املكتب اخل�شبى القدمي ,عدة طرقات كانت كفيلة كي تفتح القفل الذي
تطايرت �أجزا�ؤه � ً
أر�ضا حمدثة رجة قوية و�صوت نحيب خلف الباب.
مقب�ض الباب ملتهب و�إم�ساكه �أ�صبح م�ستحيال� ,أبعد ال�شاب يده مت�أملًا
و�أم�سك بقطعة قما�ش ر�سم عليها بع�ض الطال�سم وو�ضعها على املقب�ض
وفتح الباب احلديدي الثقيل.
دفعة قوية �أتت من خلف الباب قذفت بال�شاب لب�ضع خطوات � ً
أر�ضا وخرج
معها �صوت زئري حليوان مفرت�س وبرودة غطت املكان بكامله� ,ضحكات
م�ستهزئة وبكاء لأطفال يعم املكان.
اال�ضاءة انقطعت ومل يبق �إال �ضوء ال�شوارع املت�سلل بني �شبابيك امل�ست�شفى
املته�شمة النوافذ ,برودة وظالم خمتلط ب�ضوء مميت ,بكاء �أطفال من
داخل امل�شرحة ونحيب من الظالم.
خطوات وابتلع الظالم ج�سد ال�شاب و�أغلق الباب خلفه بقوة تار ًكا ذيال
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لقطعة القما�ش داخل امل�شرحة ,خياالت حتوم حول ال�شاب من كل مكان
وهائمون يالم�سون ال�شاب ويجرحونه ب�أظافرهم احلادة وج�سا�سون
يهم�سون ب�أذنه بكالم غري مفهوم ولكنة ي�ؤثر يف عزميته.
ذلك اخليال جل�سد عمالق بر�أ�س ثور له قرون طويلة ي�صدر �ضحكة
ا�ستهزاء رجت قلب ال�شاب وقال"الآن �أتيت �إىل مكانك ال�صحيح ,على
ما يبدو �أنك خمتلف كما اعتقدت ولكنك خيبت ظنى بك ,فتوقعاتى
�أنك خمتلف مل تكن �إال يف �إح�ضارك �إىل هنا اختالفك كان يف قدومك
بنف�سك" ملح ال�شاب العجوز مقيدً ا بجانب الفتاة والرجل املو�شوم
ويريدون التحدث ولكن هناك "مادة �سوداء" مكممة �أفواههم � ,أكمل
الظل كالمه"مل يحدث �أن فر �أحد من عاملى الذي �أن�ش�أته بنف�سى من
قبل� ,آخرهم ظل لفرتة طويلة خمتب ًئا وها هو الآن ملقى � ً
أر�ضا بجانب
�أ�صدقائك� ,س�أخربك حقيقة ما يحدث حقيقة �شكلى" �سكت ال�شاب و�أرد
�أن يتكلم ف�أ�شار له �أن هذا خط�أ و�أكمل" :غري �صحيح �أن تتكلم يف وجودى,
�أنا �سيد هذا املكان ,انظر �إىل �شكلى  ,هنا ميكن ملن ميلك الإرادة �أن
يفعل ما يريد ,ومن لديه �إرادة �أقوى ميلك ويحكم� ,أنا اخرتت لنف�سى
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�شكلى وقوتى و�أنت اخرتت لنف�سك ذلك املوقف الآن� ,أنا هنا �أيها ال�شاب
امل�سكني �أحب�س الأرواح الهائمة �أمثالكم و�أحتكم بكل �شيء ,والآن انظر
�إىل �أ�صدقائك وهم ينتقلون ب�شكل كامل �إىل عاملى بعيدً ا عن �أج�سادهم".
حترك الظل �أمام الثالثة املقيدين وقال وهو ينظر �إىل ال�شاب" :اخرت
بنف�سك مبن يجب �أن ابد�أ" ومرر يده �أمام رقاب العجوز والرجل املو�شوم
والفتاة التى انهارت بكاء.
نظر اخليال �إىل الفتاة وقال�" :أنا عادل يف حكمى هنا وقبل �أن �أنتقل �إىل
هنا ,قبل �أن �أنهى �أمل �أحدهم يف الرجوع �إىل ج�سده �س�أتركه يتحدث
معك� ,أعتقد �أن هذه الفتاة اجلميلة تريد قول �شيء" .
�أزال تلك املادة عن فم الفتاة التى تكلمت �سري ًعا وقالت" :ميكنك �أن
تنجو بنف�سك �إن امتلكت الإرادة ,هو لي�س بقوتك� ,أنا �أثق بك ,نحن انتهى
�أمرنا هنا و�أنت لديك من املهام يف حياتك يجب �أن تكملها� ,إنه قدر قد
جمعنا وقدرك �أن تكمل" هنا �أم�سك الظل برقبة الفتاة وه�شمها �إىل
�أجزاء �صغرية.
�صرخ ال�شاب و�أراد �أن يتحرك ولكن اجل�سا�سني منعوه ,حترك الظل �إىل
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الرجل املو�شوم ووقف �أمامه وقال�" :أعتقد �أن الدور على هذا العنيد و�أزال
تلك املادة من على فمه ف�أخذ يتمتم ببع�ض الكلمات ا�ست�شاط غ�ض ًبا لها
الظل وقال�" :أتعتقد �أنك �أقوى من ميتلك الكلمات انظر �إىل ذلك" �أخذ
يتمتم على حبل حتى تلون وبرزت عليه بع�ض احلروف ولفه حول الرجل
املو�شوم فالت�صق به وخنقه حتى همد ج�سده.
دمعت عني ال�شاب وقال" :انتظر  ,مل ال تقتلنى �أنا� ,أنا �أمامك هنا؟".
قال الظل وهو يتوجه �إىل العجوز�" :أنت ما زلت ال تعى �أنت ميت بالفعل
�,أنا ال �أقتل� ,أنا �أنهى على رابطك بج�سدك و�أنهى على �أمل رجوعك كما
�أفعل دائ ًما " ثم �أزال ما يكمم العجوز الذي نطق وقال" �أنا �أخربتك
من قبل �أنك ال ت�ستطيع اخلروج من هنا � ,أتتذكر هذا؟ ا�ست�سلم يا
بنى ,واذهب �إىل خلف تلك املن�ضدة واقتل نف�سك بذلك ال�سكني غريب
ال�شكل ,فدائ ًما ما كان ميتلكه الظل ليتحكم يف كل �شيء" علم الظل ما
يرمى �إليه العجوز وانق�ض عليه و�أدخل قرنه امل�شتعل يف ر�أ�سه حتى خرج
من �آخر ر�أ�سه.
م�سرعا بعد �أن متتم ببع�ض الكلمات �أبعدت عنه اجلميع
هرول ال�شاب
ً
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وقفز خلف املن�ضدة و�أم�سك ب�شيء �أ�شبه بال�سكني وبد�أ بغر�سه داخل
�صدر كل من يقابله فيتبخر م�صدر �صرخة حتى و�صل �أمام الظل الذي
�صاح غا�ض ًبا وقال حتى هذا ال ميكنه م�ساعدتك �أنا ل�ست مثلهم ,و�ضع
ال�شاب ال�سكني يف �صدر الظل من دون �سابق �إنذار ف�صرخ وارمتى � ً
أر�ضا
هامدً ا.
وخ�صو�صا
هناك �ضوء �أبي�ض و�صوت لأنا�س تقول" :كيف مات ه�ؤالء بحق,
ً
هذا ال�شاب" علم �أنه خمرجه هرول �سري ًعا و�أم�سك املقب�ض وبد�أ يف فتح
الباب ,هنا �أم�سك الظل يف قدمه وغر�س �أظافره بقوة فت�أمل ال�شاب,
�أم�سك ال�شاب بذيل قطعة القما�ش وجذبها لتخرج يف يده وو�ضعها على
وجه الظل الذي ت�أمل ومل يرتك قدمه  ,مل يجد ال�شاب �سوى �أن يقطع
قدمه ويخرج من الباب.
�أخذ ميرر ال�سكني على كاحله وهو يبكى وي�صرخ من الأمل حتى قطعها
م�سرعا �إىل اخلارج و�أغلق الباب خلفه يف وجه الظل الذي انتحب
وزحف
ً
و�صرخ ب�شدة ,خرج ال�شاب و�صرخ من االمل ووقع � ً
أر�ضا وبد�أ يفقد الوعى
وهو يقول" :اجندونى �أنا �أ�سمع �أ�صواتكم ".
137

""25
م�سرعا كي يفتح باب امل�ست�شفى احلديدى
فى ال�صباح الباكر اجته الغفري
ً
ال�صدئ �إىل �سيارات االطباء واملديرين� ,إنه يوم جديد حافل بالأحداث
و�سيارات اال�سعاف التى ال تتوقف عن نقل احلوادث وجثامينها �إىل
امل�شرحة.
طبيب �شاب ومعه  2من املمر�ضني املخ�ضرمني وعامل بدين اجل�سد
يتجهون �إىل الق�سم اخلا�ص بامل�شرحة � ,أ�شار الطبيب �إىل العامل كي
يفتح ذلك الباب احلديدى اجلرار الذي يف�صل ق�سم امل�شرحة عن باقى
الأق�سام اخلا�صة بامل�ست�شفى ,ي�سرع العامل يف فتح الباب ثم يتجه �إىل
الباب اخلا�ص بامل�شرحة ويفتح قفال �ضخ ًما من على باب حديدى ثقيل
لي�صدر �صوت �أزيز يرهق الآذان.
دخل الطبيب �إىل امل�شرحة برفقة املمر�ضني و�أخربهم �أن يخرجوا الأربعة
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جثامني الذين �أتوا يف حادثة �أم�س كي يكتب تقرير يف حالتهم وي�صرح
لهم بالدفن ملن لي�س لديه �شبهة جنائية.
اجته املمر�ضون �إىل الثالجات ال�ضخمة وفتحوا الثالجة رقم ""11
وداخلها "رجل عجوز �أ�سنانه مت�آكلة ومت�ضررة من كرثة �شرب ال�سجائر,
لديه فجوة يف و�سط ر�أ�سه �إثر عيار نارى مر بو�سط جبهته ومل ي�ستدل
على الفاعل" حملوه �إىل من�ضدة حديدية ثم و�ضعوه و�أزاحوا عنه الغطاء
ليظهر بع�ض ال�ضلوع وقدم مك�سورة.
بعدها اجتهوا �إىل الثالجة رقم" "7وداخلها "رجل مو�شوم من ر�أ�سه �إىل
قدم رجله ولديه بع�ض الزرقان يف وجهه و�آثار حبل غليظ على رقبته
 ,يبدو �أنه مات خمنو ًقا �أو م�شنو ًقا يف نف�س مكان احلادث"و�ضعوه �إىل
من�ضدة حديدية �أخرى بجانب العجوز وان�صرفوا عنه �إىل ثالجة �أخرى.
ثالجة حتمل رقم" "6وداخلها"فتاة �شابة يف مقتبل العمر وبالنظر �إىل
و�ضعية رقبتها فيدل على �أنها ماتت بك�سر يف الرقبة بطريقة �أو ب�أخرى
ولديها بع�ض اجلروح بعدة �آالت حادة يف �أماكن متفرقة من ج�سدها"
حملوها وو�ضعوها هى الأخرى على من�ضدة حديدية �أخرى بجانب
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العجوز والرجل املو�شوم.
اجتهوا �إىل الثالجة رقم" "4وداخلها"�شاب يف مقتبل العمر ومل يعان
من �أية �أ�ضرار ظاهرة ,يبدو �أنه مات قد ًرا وال عالقة له باحلادثة  ,لديه
بع�ض اجلروح فقط وقدم مقطوعة من الكاحل" حملوه �إىل من�ضدة �أخرى
وتركوه بجانب العجوز والرجل املو�شوم والفتاة وحملوا معه قدمه املبتورة
مفرت�سا مزقها وف�صلها عن ج�سد ال�شاب.
بطريقة غريبة كان حيوا ًنا
ً
ح�ضر �إىل امل�شرحة ثالثة �أطباء �آخرون لي�صبح املجموع "� "4أطباء
من بينهم طبيبة لفح�ص ج�سد الفتاة واثنني من املمر�ضني امل�ساعدين
وعامل ينتظر باخلارج.
بد�أ االطباء الفح�ص ال�شامل جلميع اجلثث وكتابة املالحظات وت�شريح
اجلثث التى حتمل ال�شبهات اجلنائية ,وقع من ن�صيب الطبيب ال�شاب
جثمان ال�شاب مبتور القدم ,ال يبدو عليه �أية �شبه جنائية �سوى تلك القدم
املبتورة على عك�س الثالث جثث الأخرين"االجهزة الع�ضوية الداخلية
متاما ,العظام بحالة جيدة بخالف تلك الربودة القار�سة �إثر
�سليمة ً
و�ضعها داخل الثالجة ليوم كامل من وقت احلادث ,هو فقط لديه قدم
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مبتورة ب�شيء حاد ولكنه لي�س �أداة بل خملب حيوان مفرت�س ما مزق
قدمه ومل ي�أكلها�",شيء حمري ح ّقا" هكذا قالها الطبيب ال�شاب الذي
اجتة �إىل التقرير وكتب فيه"حالة وفاة طبيعية ال يوجد بها �شبهة جنائية
�سوى تلك القدم املبتورة� ,ست�ؤخذ عينة للفح�ص وي�سلم اجلثمان �إىل �أهل
املتوفى وي�صرح بدفنة يف الغد الباكر".
�ساعات من العمل ال�شاق والفح�ص الدقيق والت�شريح بعناية يف الثالثة
جثامني"العجوز والفتاة والرجل املو�شوم" ومل يجد االطباء ما يفيد,
هناك �أدوات غريبة و�أ�ساليب ا�ستخدمت يف القتل مل يعهدوها من قبل,
ذلك العجوز وتلك الفجوة يف ر�أ�سه حتمل �شي ًئا غري ًبا ,ذلك العيار النارى
كان يثقب ويكوى يف �آن واحد وهذا ال يحدث ,عيار نارى يثقب الر�أ�س ومل
يفقد اجل�سم الكثري من الدماء وك�أنه ثقب فقط� ,أما عن ذلك الرجل
املو�شوم فهو يف غاية الغرابة ,تلك العالمات التى حتيط برقبته حتمل
ر�سومات وو�شم بلون خمتلف عن تلك الأو�شمة التى يحملها ج�سده ,ك�أنه
خنق بحبل وو�شم مبا كان مطبوع عليه� ,أما عن تلك الفتاة فكل فقرات
رقبتها مه�شمة وهذا ال يحدث �أبدً ا يف حاالت ك�سر الرقبة فابالكاد ينك�سر
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فقرة �أو اثنني تكون كفيلة مبوت االن�سان �أما عنها فكل الفقرات مه�شمة
و�أ�شبه ببودرة عظام وغ�ضاريف.
اجتمع االطباء وجل�سوا �سو ًيا كي يحاولوا تف�سري تلك ال�شبهات اجلنائية
فربغم �أنهم مروا مبئات اجلثث �إال �أنهم مل يعهدوا هذا من قبل ومل
ي�صادفوا حادثة ينتج عنها تلك العقد الغريبة يف الت�شريح ,التقرير مل
يكتمل بعد.
�صوت �أنفا�س يتعاىل من �أحد اجلثث القابعة هناك فوق تلك الألواح
احلديدية� ,شخ�ص ما يريد �أن يدفئ ج�سده وتت�شنج كل �أطرافه� ,صوت
مكتوم يقول"اجندونى ,رجاء,اجندونى".
وقف االطباء م�سرعني والت�صقوا ببع�ضهم البع�ض وهرول املمر�ضون �إىل
اخلارج وهم ي�ستعيذون وي�صرخون ,ميت �أفاق من موته وبعد و�ضعه يوم
كامل داخل ثالجة كانت كفيلة وحدها مبوته.
ال�صوت ي�صدر من جديد والآن حتول �إىل ا�ستغثة وت�أمل"رجاء �ساعدونى,
�أنا على قيد احلياة� ,أزيحوا هذا الغطاء عنى ال �أ�ستطيع التنف�س � ,أ�شعر
ب�أمل يف قدمى".
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اقرتب الطبيب ال�شاب وتبعه الثالثة الآخرون بحذر� ,أزاح الغطاء ورجع
م�سرعا ,ظهرت مالمح ال�شاب وهو �ضامم ذراعه حول ج�سده من
للخلف
ً
�أثر الربد وعينه ال تكاد تفتح وك�أنه عاد من املوت.
هرول الطبيب ال�شاب �سري ًعا و�أح�ضر معه ممر�ضني و�سري ًرا وو�ضعوا به
ال�شاب واجتهوا به �إىل غرفة العناية املركزة وعلقوا له بع�ض املحاليل كي
ي�ستعيد ج�سده ن�شاطه.
مرت �أيام وحت�سنت حالة ال�شاب ال�صحية ولكنه م�صدوم ,تناوب عليه
الكثري من رجال ال�شرطة والنيابة لأخذ �أقواله عن احلادثة وما �شاهده
قبل احلادثة و�أخربهم  ,وتهافت علية الكثري من االعالمني لكى يح�صلوا
منه على ت�صريح لأول �شخ�ص عاد من املوت بعد يوم كامل داخل ثالجة
املوتى ولكنهم مل يح�صلوا منه على �شيء.
قبل �أن يخرج ال�شاب طلب من االطباء �أن يرى الأ�شخا�ص الذين كانوا
معه يف احلادثة ودخلوا معة امل�شرحة ولكنهم مل يخرجوا وخرج هو ,يف
البداية رف�ض مدير امل�شت�شفى ولكن الطبيب ال�شاب �ساعده �س ّرا لكى
ي�ساعده على تخطى تلك الأزمة .
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و�صل ال�شاب م�ستندً ا على عكاز ومركب له قدم ا�صطناعية بدال من
املفقودة �إىل امل�شرحة وبجانبه الطبيب ال�شاب  ,تنهد ال�شاب ونظر
�إىل الباب احلديدى والقفل ودخل و�أخذ يتفح�ص املكان و�سط نظرات
ا�ستغراب من الطبيب ,فتح الطبيب الثالجات املو�ضوعني بها و�أزاح
الغطاء عن وجوههم.
ما �إن ر�أى ال�شاب "العجوز والفتاة والرجل املو�شوم" حتى �أخذت دموعه
تنهمر وهو ينتحب وكاد �أن ي�سقط � ً
أر�ضا لوال حلق به الطبيب و�س�أله"مل
تبكى هكذا عليهم؟ ,هل كنت تعلمهم من قبل؟".
نظر ال�شاب �إىل الطبيب بعني دامعة ثم وجه نظره �إىل الثالثة
جثامني"العجوز والرجل املو�شوم والفتاة" وقال بـت�أمل"لقد �ضحوا من
�أجلى ,هم �سبب خروجى من تلك امل�شرحة �أيها الطبيب",
نظر له الطبيب وعلى وجهه مالمح اال�ستعجاب ال�شديد وقال"كيف هذا
�أيها ال�شاب".
نظر له ال�شاب وقال"ال تكرتث ملا �أقول ف�أنا حتت �ضغط ع�صبى �شديد,
رجاء �ساعدنى على اخلروج �إىل خارج امل�ست�شفى".
144

ا�ستند ال�شاب على الطبيب و�أخذ ينظر �إىل جدران امل�ست�شفى التى
يحفظها عن ظهر قلب حتى خرج �إىل الباب اخلارجى للم�ست�شفى ,الليل
خمتلف تلك املرة ,ا�ستن�شق ال�شاب هواء مليء به �صدره وابت�سم وهو دامع
العينني.
م�سرعا
�أ�شار الطبيب �إىل الغفري كي يوقف "تاك�سى" لل�شاب وفعل هذا
ً
و�أخذ ي�ساعد ال�شاب يف ركوب ال�سيارة � ,سلم ال�شاب على الطبيب وودعه
و�شكر الغفري.
�سارت ال�سيارة بجانب �سور امل�ست�شفى وملح ال�شاب ظال �أ�سود يهرول داخل
�أروقة امل�ست�شفى � ,أخرب ال�سائق �أن يتمهل قليال ويتوقف ,ت�ساءل ال�سائق
عن ال�سبب ولكن ال�شاب مل يجب ,نظر �إىل �إحدى الغرف املظلمة فلمعت
عينان يف الظالم ارتعد لها قلب ال�شاب وابتلع ريقه وقال"ال �شيء �أعتقد
�أننى ن�سيت �شي ًئا بالداخل ,ولكننى لن �أعود �إىل هناك �أبدً ا ,هيا بنا".
عاد ال�شاب �إىل �شقته ال�ضيقة يف حى �شعبى ب�سيط ,فتح الباب ب�صعوبة
وهو ي�ستند على عكازه ودخل ,فتح اال�ضواء فلم ت�ستجب ,ت�أفف ب�شدة
وذهب بذاكرته �إىل مكان يحوى بع�ض ال�شموع ,توجه بالفعل وح�صل على
145

واحدة� ,أ�شعلها وو�ضعها ب�شمعدان ف�ضى "انتيكا" ورثه عن �أمه قبل �أن
تتوفى هى ووالده يف حريق يف ذلك املنزل و�سط ظروف غام�ضة حدثت
عدة مرات يف ذلك املكان وفى كل مرة ميوت هنا �أنا�س حر ًقا على مر
الزمان ولكنها كل ما ميلك.
جل�س على فرا�شه ب�صعوبة بعد �أن و�ضع ال�شمعدان على من�ضدة بالقرب
من الفرا�ش ,الإرهاق ظهر على وجهه ال�شاب من فقدان قدمه وهو يف فى
مقتبل العمر ويجب �أن يعتاد على العكاز لبقية عمرة ,ازداد توهج ال�شمع
لثوانى وعادت من جديد.
فزع ال�شاب من �صوت �أنثوى يعلمه ولكنه جعل الدموع تت�ساقط ال �إراد ًيا
من عينه "�أرى �أنك متكنت من البقاء والهروب من ذلك الظالم وخرجت
�ساملًا و�أنا عند وعدى لك".
حرك ال�شاب وجهه ببطء حماولة منه لإنكار الواقع الذي يحدث حتى
ر�أت عيناه ذلك الوجه االنثوى اجلذاب الذي ينتمى جل�سد امر�أة عمالقة
بتلك الندمة حول �إحدى عينيها ولكنها ال تنتمى لعامل االن�س ,هز ر�أ�سه
ميي ًنا وي�سا ًرا دليال على عدم ت�صديقه ما يحدث ويريد �أن يطرد ما يراه
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من حياتة فقالت ب�صوت �أنثوى رقيق مل يعتد عليه منها "كما ميكننى �أنا
الو�صول �إليك و�أنت على قيد احلياة �سيتمكن هو كذلك ,لذلك �أتيت �إليك
كي �أحميك داخل تلك ال�شقة الكئيبة التى �أرى بها هائمني يف كل مكان
من حولك و�أعتقد �أنهم ماتوا بطريقة �شنيعة فيما م�ضى".
و�ضع ال�شاب يده على وجهه وهو متدىل الر�أ�س لريفعها �سري ًعا على �صوت
طرقات على باب ال�شقة وبكاء طفل خمتلط ب�صراخ الكثري من الن�ساء.
متت
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