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  أجساد فارغة

 

................................. 

 الفصل األول 

 

......... 

 

 ه كانت مهلكةاستيقاظي من نومي في هذا اليوم على أكمل وجه فبدايت لم تكن بداية

 شده تعبي وكأني كنت احمل شيئا ثقيالطرافي ترهقني من فكان جسدي يؤلمني وأ 

الحمام وفتحت  إلىشعر بهما ثم ذهبت وقفت في غرفتي أحرك يداي وقدماي  لعلي أ

 ةلكهرباء لكن كانت الكهرباء منقطعمصباح ا

في الشباك  حد الجيران واقفاأاك الحمام لينير المكان لكن كان فتحت جزءا من شب 

 المقابل لي 

 رىأكاد أقف في ضوء خافت أغلقه وأ أنت راضطر

طويل البنيان طويل  ةبشخص ما خلفي في المرآ ئتفاجأذا بي إبدأت اغسل وجهي و

لم أجد شيئا الشعر وعيناه تكادان تنفجران من احمرارهما  أدرت وجهي مسرعا 

ستعيذ باهلل من الشيطان أ وأناتلفت حولي  يمينا ويسارا أهرعت مسرعا من رعبي 

 الرجيم 

 رأيت من قله الضوء هيأت لي نفسي ما أنهقنعتها  أوهدأت نفسي 
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 الحمام وبدلت مالبسي وخرجت من المنزل  إلىعدت 

ام المصعد يتحدثون اقتربت النزول كان الجيران متجمعين أم إلىفي طريقي  وأنا

 قول :أ وأنامنهم 

 السالم عليكم -

 كملوا كالمهم أحد منهم علي وألم يرد 

 الجيران يقول :وسط كالمهم سمعت احد 

 كدا  ةتقولوه ده من امتى وحد في العماراللي ب ةجماع عيب يا -

 قالت إحداهن ترد على كالمه :

 يبانش عليه أبدا ربنا يهدي. م  -

 عرف عن ماذا يتحدثون وماذا حدث أ أنزاد فضولي 

 شقته إلىصل  تفرقوا وكل شخص ذهب أ أنسألهم لكن قبل اقتربت منهم أل

 إلىال يعمل نظرا النقطاع الكهرباء ونزلت على الساللم   أنهوتذكرت ركبت  المصعد 

 وقفت أمام  أن

 رةأج ةوقف سيارأل ةالعمار

 للسيارات لكن لم يقف لي أحد  يرشأظللت واقفا 
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 كانت معطله وال تعمل  ةيدي لكن الساع ةنظرت لساع

ضا أيتفاجئت  ةجده بحثت عنه كثيرا بال فائدأخرج هاتفي لم وضعت يدي في جيبي أل

 محفظتي ليست معي أن

بحث عن الهاتف أي  شقت إلىخرى ودخلت أوصعدت الساللم مره  ةالعمار إلىعدت 

 جدهمألم  ةوالمحفظ

 .ةابحث لكن بال فائد وأنامر الوقت على ذلك 

 الحائط العرف الوقت لكن كانت هي االخرى معطله ساعة إلىنظرت 

 ما خاطئ في هذا اليوم يئاهناك ش أنشعرت 

لي العمل اليوم إاذهب  أنني لن استطيع أنعرفته  جلست ال اعرف ماذا أفعل كل ما

 بدون محفظتي وهاتفي

 ةنام لكن بال فائدسريري أل إلىخرى ودخلت أبدلت مالبسي مره 

 ذهب النوم من عقلي وجسدي 

 لظالمفتحه وينير المكان بدال من هذا اوقفت وتحركت باتجاه الشباك أل

توقعه يوما شئ أكن ألم  فعلت لقد حدث معي ما ي ماليتندرت ظهري وياأفتحته و

ت ازحف من رعبي خارجا من أني بدأاألرض حتى سقطتني على أرعبني لدرجه أ

 ةالغرف

 نائم  وأنالي إانظر  وأنايتني نائما على سريري أفقد ر
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................ 

 الفصل الثاني 

.............. 

 

 بكل فزع والخوف يملئ عيني وقلبي  ةالغرف خرجت من

ني مستغرق بالنوم العميق وكل هذا من وحي أم أميت اآلن  أناال أعلم ماذا يحدث هل 

 خيالي زادت تساؤالتي وحيرتي 

 ءتحملني وتحركت باتجاه غرفتي ببط انتكاد انتلقاومت نفسي ووقفت على قدماي ال

 شديد

ختلطة فقد هدني كان شعورا ال يصدق مشاعر مشاأشاهد نفسي نائما اقتربت مني أو 

ركاتي كأني شخص آخر راقب تحأأراني من بعيد و أنيام كان حلمي في يوم من األ

 ليإينظر 

 ال  أمأن كنت ستفهمني ال أعلم  

 خر يرانيآتحسسه كأن شخص ألمس وجهي بيدي وأاقتربت مني وكلي رعب بدأت 

نني أفي  ةعطاني الثقألى جانبه اآلخر وهذا بدأ جسدي النائم في التحرك وانقلب ع 

 لست ميت 

 لكن ماذا يحدث  ةأنا على قيد الحيا

  ةجابإي أجد ألم 

 نتظر أنظر وأوأنا لسريري  ةالمقابل ةريكجلست على األ
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 رعبنيأشديد يصدر صوت  ءيفتح ببط ةأن سمعت صوت باب الغرفلي إ

 ومعه صوت نباح كلب  ةصوت رياح شديد هكأن 

جريت مسرعا من رعبي ونزلت تحت  ةيته في المرآأر ذيالباب الكيان ال دخل من

 ةريكاأل

 تنفس أأن أكاد استطيع  

نه يبحث عن شئ أرجائها كأينظر في  ةا الكيان العمالق في منتصف الغرفوقف هذ

 إلىكاد اسمعها أ توجود على السرير وبدأ يصدر أصوااقترب من جسدي الم أن إلى

في حجم الدب من شده سواده يصعب  أنه إالدخل خلفه كلبا ال يوجد وصف له  أن

 رؤيته

 خاف منه وارتعب هذا الكيان وخرج مسرعا واختفى في لمح البصر 

 ةقليال ثم خرج هو اآلخر من الغرفوقف هذا الكلب 

عرف أمسرعا ال  ةخرجت من الغرف أنال إ اعرف ماذا أفعل  لم يكن أمامي وقفت ال

 هب ذأين أ

  ةال سطح العمارإجد أ لم

 مرعوب وقفت في منتصف السطح ال اعرف ماذا أفعل  وأناهرعت إليه 

سمعت صوت الكلب وهو يصعد على الساللم ومعه صوت  أن إلىجمع أفكاري أوقفت 

 لي إهذا الكيان قادم  أنالرياح فهمت 
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لقى بنفسي من السطح أ أنخطر في بالي  ذهب وال ماذا أفعل كل ماأين ألم اعرف 

 ستيقظألعلي 

 سقاط نجمي إو حتى كان أذا كان هذا حلم إ 

 الطريق باألسفل وكلي رعب  إلىر ظنأخائف  وأناوقفت 

قفزت من على سطح  أن إالي باتجاهي مسرعا لم يكن أمامي تفاجئت بالكلب يجر

خرى من رعبي وسط سقوطي أ ةغلقها تارأو ةمغلقا عيناي افتحها تار وأنا ةالعمار

 أغلقت عيناي بشكل كامل وسلمت نفسي للموت 

……………… . 

 

 الفصل الثالث

............... 

ي أخدش ال يوجد جد نفسي ملقا على الطريق لم يصيبني شئ وال حتى فتحت عيني أل

 حساس إي ألم وال أي أحتى في جسدي ال يوجد  ةعالم

 ال منزلي.إي مكان أب ين اذهأجريت من منتصف الطريق ال اعرف 

 كنت أسير وسط الناس ال ينبته لي أحد 

 ال احد يراني واني غير موجود بالنسبه لهم لكن كيف؟!  أنفهمت في ذلك الوقت 

 فيه  أناوال يوجد تفسير لما  بةيت وجسدي نائم ولم ادخل في غيبولست م أنا

 ؟ هل امتلكت قوه خارقة
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 لكن تلك ليست قوه خارقة على اإلطالق. ذلك عذاب وألم لي 

ني اعرف حد ألأكلم أ أنحد الفنادق بالطبع دخلت دون أ إلىذهبت  أنال إلم يكن أمامي 

 خذت مفتاحها وفتحت به الباب ودخلت أندق وغرفه بالف إلىال احد يراني دخلت  أن

 لكن توقفت قليال وسألت نفسي سؤاال 

 ةالتي بالنسبه للمنطق ليست موجودمسك األشياء في يدي أ أنكيف استطيع 

 م ال أموجود  أنا

 حركه بيديأمسكه بالفعل وأي شئ كنت أمسك أ أنجرب أ ةوقفت في الغرف

 وبدأت أأكل واشرب  ةغلقه. فتحت الثالجأفتح التلفاز وأ

 كيف؟! 

خارج جسدي وجسدي  وأناعلى أكمل وجه لكن كيف ذلك  ةعيش حياتي الطبيعيأ أنا

 نائم  وال يراني احد 

ودخلت فتاه في الثالثينات من عمرها  ةفتح باب الغرف ةجالس في الغرف وأناذا بي إو

 جسمها  ةزياء من رشاقلقوام حسنه الوجه تشبه عارضات األجميله ا

 قول :أ وأنامن مكاني  ةفجأ وقفت

 ساس تراني من األ نها الأقطعت كالمي وتذكرت  أن إلىآسف. و..  أنامعلش 
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 دخلت هذه الفتاة وأغلقت التلفاز

 خرى أبشكل عفوي مني قمت بتشغيله مره  

 التلفاز بخوف قليال إلىوقفت هي وهي تنظر 

 خرى أبكل عفويه مني أيضا أغلقته مره 

  ةوجرت من الغرف أنارعبتني أ ةصرخت هي صرخ

 رعبتها دون قصد أني قد فعلت ذلك فقد ألوم نفسي أ أناوقفت 

 بعد قليل عادت ومعها المشرف على الفندق وهو يقول :

 كيد بيتهيألكأاهدي بس -

 قالت هي :

 تقفل تاني إ تفتح واألي وال حاجه فعال التليفزيون يتهمش بي-

 وضه دي تاني مش هدخل األ وأنا

 خلفها  ةجمعت حقائبها وخرجت تاركه الغرف ةحاول هو تهدئتها لكن بال فائد

ي شئ أاألخرى وجلست بعيدا حتى ال أفعل  ةرادي مني دخلت خلفها الغرفإبشكل ال 

 يخيفها 
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 خذت بعضهم لالستحمامأت هي تخرج مالبسها من حقائبها وأبد

 سوأ شئ فعلته في حياتي أكرهتها وكرهت نفسي بسببها كانت  فكره تنيأت

نها ال تراني دعنا نختلس أوقفت من مكاني وقلت لنفسي طالما تحكمت بي شهوتي و

 النظر قليال  

 و تشعر بي أجعلها تخاف أب الحمام وفتحته بكل بطء حتى ال اقتربت من با

الباب  إلىنها جالسه على األرض ترتعش تنظر أتفاجئ أذا بي إفتحت الباب قليال و

 نظر للكيان المرعب أ وأنانفس نظرتي 

 ةالمقابل ةنظرت في المرآ أن إلىافتح  وأناالباب والخوف يملئ عيناها  إلىظلت تنظر 

 لباب الحمام 

 نيدهو الكيان المرعب الذي يطار ةجد انعكاسي في المرآأل

 الشيطان نفسه ولم أكن مجرد خارج من جسده أناكنت   

.......................... 

 

 الفصل الرابع 

............... 

 

 على هذه الفتاه لما فعلته بهامسرعا من شده خوفي ورعبي وكلي حزن فة تركت الغر
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 ي شئألم أكن اقصد  أنالكن 

 فكر فيما حدث أخرجت خارج الفندق ووقفت قليال 

كان من تفكيري في هذا الكيان المرعب وهيأ لي  ةرأيته في المرآ ما أنقنعت نفسي أ

 عقلي ذلك وهدأت قليال بعد ذلك

عرف أ جديد ال نفسها من زرع الطمأنينة فيأ أن ريدأفكر في هذه الفتاه ألكن كنت 

 ماذا أفعل 

 حدث معها اذا رى الفتاه ومخرى ألأالفندق مره  إلىعدت  أنال إلم يكن أمامي 

غرفتها وكان باب غرفتها مفتوح وجدت معظم العاملين في الفندق  إلىدخلت 

قنعها أمن خوفها حاول الجميع تهدئتها و متجمعين في المكان والفتاه وسطهم تبكي

السبب في فتح من يسحب الهواء وهو  أنهالشفاط في الحمام من المحتمل  أنأحدهم 

 نه لم يغلق على أكمل وجهأالباب بهذا الشكل و

 الحمام وشغل الشفاط إلىوقف أحدهم ودخل  أن إلىلم تقتنع  

 كد لها نظريته ؤغلق الباب خلفه ليأو

 لكن الباب لم يفتح 

له  وأؤكدطء كما فعلت مع الفتاه الباب بب اأنفتح أتحركت وبدأت  أنلم يكن أمامي إال 

 نظريته 

 الباب بما فيهم الفتاه واقتنعت في ذلك الوقت بنظريه هذا الشخص إلىنظر الجميع  
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 وقل خوفها تدريجيا 

 ين اذهب أوخرجت من الفندق نهائيا ال اعرف هدأت الفتاه  أنهدأت بعد 

 يدي ألعرف كم الوقت اآلن لكنها كانت مازالت معطله  ساعة إلىنظرت 

كانت جميعها  ةفي يد المار ةالساعات الموجود إلىنظر أعرف الوقت أ أنصممت 

 يضا معطله أ

 كانت كل الساعات معطله مما زاد دهشتي واستغرابي

 عرف الوقت أ أنكثر أكثر وأصراري إزاد 

البنك وكانت  ساعةندخل ونتأكد من حد البنوك قلت لنفسي لأقف أمام أنني أوجدت 

 يضا معطله أ ةكل الساعات الموجود أنالمفاجأة 

 م ماذاأفقط  أنافهم مايحدث هل الوقت متوقف معي أ أنال اعرف ماذا أفعل ال استطيع 

ي أشخاص الموجودين حتى ال أفعل حدى استراحات البنك بعيدا عن األإعن  تبحث

 قصدأ أنشئ يخيفهم دون 

 بعيده وجلست عليها  ةستراحاوجدت 

 البنك  ةينزني جالس على مقربة من خنأتفاجئ أ ذا بيإو

 ولم يمر وقت قليل حتى أتى عامالن يحمالن مجموعة من الحقائب وبعدها تفاجئت

 الخزينة  وافتح أنأكثر بعد  
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من  ةمحتويات الخزين إلىنظر أ وأنادخلت خلفهم بكل فضول وهنا كانت دهشتي 

 مجوهرات وكميات من األموال ليس لها عدد هب وذ سبائك

  ةتحرك وافتح الخزائن الموجودأوقفت 

 فكره واحده  إالشاهد محتوياتها ولم تسيطر علي أو

 هب الموجودة ذموال وسبائك الآخد من تلك األ أنالتي تفكر بها اآلن وهي 

ضعهم في مالبسي وجيوبي وكل مكان أهب وذسبائك العض خذ المال  وبآبدأت 

 ضع به المال أ أنستطيع أ

 بداخلها وأناأغلقت علي  ةن خرجا والخزينالعامال أناجئت فلكني ت

بالذهب والمال  ةمملوء ةمحبوس داخل خزين أنالم أعرف ماذا أفعل في ذلك الموقف 

 وال أستطيع الخروج منها 

…… .. 

 

 

 الفصل الخامس 

.............. 

 

  ةمحبوس بداخل الخزين وأنامر الوقت علي ذلك الوضع 

 نفاسي أفي ضربات قلبي وضيق في  ةبدأت أشعر بزياد
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 شيئا ما يسحبني بقوه  أنوجسمي بدأ يؤلمني وشعرت 

 نهض بجسديأوجدتني في غرفتي  ةوفجأ

 خرى وقفت غير مصدق ماحدث أجسدي مره  إلىعدت 

و أكل أأاله إعياء تام حلقي جاف كأني لم لكني وجدت جسدي هزيال كأني مصاب بح

 يام أ ةاشرب منذ عد

شرب كأني لم أوي شئ يقابلني أكل أأ وبدأت ةحركت باتجاه المطبخ وفتحت الثالجت

 اشرب من قبل مستغربا نفسي 

 فكر فيما حدث وهل كل ذلك كان من نسخ خيالي وكل ذلك كان عبارة عن حلم؟ أبدأت 

 شعرت بثقل في حركتي ومالبسي

 دهب في يدي ةتفاجئ بسبيكأذا بي إمددت يدي في جيبي و

 خرى أ ةخر أيضا به سبيكآلوجيبي ا

 بالمال ةمالبسي من الداخل ممتلئ

كل ماحدث لم يكن حلم وكنت بالفعل خارج جسدي كل  أناقشعر بدني من دهشتي من  

 ذلك الوقت وافعل كل تلك األشياء وكله كان حقيقيا 

 وفرحه في نفس الوقت ةالمال بدهش إلىنظرت 
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 ي شئ أستطيع فعل أاآلن  أنااحدث لكن برغم كل م

 ي مكان أريده أدخل أخذ المال من البنوك وآي شئ وأرى واعرف أ أناستطيع 

 صباحا  ةالسابع الساعة أنيدي وجدت  ساعة إلىنظرت 

 ال مجرد دقائق في الواقع إكل ذلك الوقت الذي قضيته لم يكن  أنمعنى ذلك 

من المال في جيبي وخرجت  عضت بذخأعملي بدلت مالبسي و إلىذهب أ أنقررت 

 من شقتي 

 قائال بلهفة : ةاقترب مني بواب العمار

 بيردبخبط عليك من زمان محدش  ؟ انت فين يا بيه كل ده-

 قلت له : 

 سمعتش وهللا  ما-

 قال لي : 

 حمد على سالمتك -

 قلت باستغراب :

 هللا يسلمك-
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مقر  إلىووصلت  ةأجر ةأوقفت سيارمام العمارة أركبت المصعد ونزلت به وخرجت  

 عملي 

 أمامي  ةقلب في األوراق الموجودأوجلست على مكتبي 

 جالس اقترب مني المدير قائال : أنافهمها وبينما لم أ  ةا غريبوراقأكانت 

 انت بتعمل ايه هنا-

 قول :أ وأناسلوبه أوقفت مستغربا من 

 بعمل ايه هنا ازاي -

 قال هو : 

 ل هنا بمزاجك؟ هو انت مفكر الشغ-

 استغربت أكثر منه وقلت :

 حضرتك بتكلمني كدا ليه! -

 قائال : ةضحك هو بسخري

 ترفدت من الشغل؟ إنك إلغك هو محدش ب-

 قلت بصدمه:
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 ترفدت؟ إ-

 قال هو :

ي عذر أتجيش الشغل بدون  شهور ما 6ترفدت ماهو مش معقول تقعد إستاذ أه يا آ-

 وترجع تاني كأن مفيش حاجة حصلت 

 ةرعبتني وجعلتني أقع من وهل الصدمأنزلت علي جملته بصدمه  

 كنت نائما لست شهور مضت

......................... 

 

 الفصل السادس 

................. 

 

 وقعت على ركبتي من صدمتي 

 ! شهرأ ةنائم منذ ست أنا

 لكن كيف وكل ماحدث معي لم يستغرق سوا بضع ساعات 

 وال اشعر بذلك  ةنام كل تلك المدأكيف 

 ةاألكل والشرب وكالم بواب العمارذلك يفسر لي ضعف جسدي ورغبتي الشديدة في 
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 رد على مديري وهو ينظر إليأ أنت من مكاني دون فوق

 خرجت من مقر العمل غير مصدق مايحدث لي

صدمتي تفاجئت  كاد استطيع المشي منأ وأناالتي اقطن بها  ةالعمار إلىعدت 

 لي ويقول أحدهم :إينظرون  ةبجيراني في العمار

 خره المشي الوحش. معدتش حاسس بنفسه من اللي بيعمله آهي دي -

و أو يضعني في وضع اتهام أ ي شئ سيئ من قبلأفأنا لم أفعل  لةاستغربت الجم

  ةحد بتلك الصورأيراني 

 قول :أ وأناوقفت  ن مالقيت بجسدي على السرير ولكن سرعاأشقتي و إلىدخلت 

 معدتش هنام تاني  أناال -

 متى.  ىلإي شئ يملئ وقتي لكن أبحثت عن 

 النوم  إلىخلد أنني سأمهما فعلت البد 

  ةفلم تدخلها الشمس منذ فتره طويل فتحت كل شابيك المنزل ليدخلها ضوء الشمس

 ي اهتمام أجلست أمام التلفاز لم اعره 

 ي شئ يشغلني أأمسكت هاتفي وفتحت الفيس بوك 

 حد كبير  إلىلكني وجدت شيئا غريبا 
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 ليس هو  أناكان هناك أحد األشخاص يقول بما معناه 

 وكان يقول نصا :

 مش حقيقي.  وأناشخص تاني عايش جوايا  أنا. أنامش  أنا-

 فين  أنالكن لسه مش فاكر  ةموجود في حته تاني أنا

 منه ومن كالمه ةالتعليقات ساخركانت كل 

بحث كثيرا أعرف باقي قصته ظللت الوحيد الذي شدني كالمه ودفعني أل أنالكن كنت 

 كالفيديو قد تم حذفه من الفيس بو أنأكثر  ئتي شئ وتفاجألم أجد 

 قول لنفسي :أ وأنافكر في كالمه أجلست 

 في اآلخر زي هو بيقول؟  أنامش  أناتفتكر ممكن اطلع -

طلع فعال أو ؟ أناده  نإواحد تاني عايش جوا جسم واحد تاني ومفكر  أنا نإتفتكر 

 ؟ أنامش 

 كدأتت في ذهني فكرة ألأن أت  إلىفكر أفكر وأظللت على هذا الحال 

 راقبه أخارج جسدي و وأناهب لهذا الشخص أذنني سأكد بأتأخرى وأنام مره أ أنالبد 

 ن يعيش أيحتى ال اعرف من هو و أنالكن 
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ي شئ أيده وكل شئ متاح في هذا العالم ورأي شئ أعرف أخارج جسدي س وأنالكن 

 سهل 

  ةتقلب يمينا ويسارا لكن بال فائدأسريري مسرعا هيأت نفسي للنوم  إلىدخلت 

 ته ذخأحضرت منوم وأو ةالصيدلي إلىنزلت مسرعا 

 لكن ال شئ  ةضافيإخذت جرعه أأيضا  ةلكن بال فائد

 خرى لكن بال فائدةأخرى وأخذت أ

 فجأة زادت نبضات قلبي بشكل ال يصدق

 صداع يضرب في رأسي جسدي يتكسر ال أستطيع التحمل أكثر  

  ماذا فعلت بنفسينحاء جسدي ألم في كل يزداد األ

 وقعت على األرض وعينياي تكادان تنخلعان من تعبي وألمي وسط كل ذلك

 كثر عبتني أأرشديدة  ةرأيت باب غرفتي يفتح بسرع

 شخاص من األة م يدخل وحيدا فقد كان معه مجموعدخل الكيان المرعب ولكن ل

 شده سواده  من رى وجههمأكاد أال 

 كان كأنه الملك الخاص بهم وهم العبيد المحاطين به

 تحرك أ أنزاد رعبي أكثر ال أستطيع 

 دخل هذا الكيان واقترب مني اقترب أكثر فأكثر يتكلم بلغه ال افهمها 
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 ستطع حتى الصراخ وأغلقت عيني من شده رعبي وفزعي ألم 

 فتحت عيني تدريجيا  ةاختفى الصوت فجأ

 ي شئ كأنه تبخر هو ومن معه ألم أجد 

 عاد نبضي لطبيعته عاد كل شئ كما كان  ةاختفت آالمي فجأ

 م ال أخرجت كنت  أنعرف السرير أل إلىنظرت 

 ني لم اخرج من جسدي وهذا الواقع ألم أجد جسدي على السرير فهمت 

  فةرجاء الغرأنظر في أوقفت في مكاني 

 المطبخ وقمت بتحضير بعض الطعام إلىذهبت 

 ال اعرف كيف آكل بعد كل ماحدث 

 امتلئت معدتي من الطعام والمياه 

 شعه الشمس ألى إالسماء و إلىنظر أالشباك ووقفت  إلىتوجهت 

مصباح الكهرباء  إلىواتجهت  ةشباك الغرف دأت الشمس تغرب أغلقتمر الوقت وب

 لكن لم تضئ 

 القلق  إلىالكهرباء انقطعت شيئا طبيعيا ال يدعو  أنقلت لنفسي 
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وبضع من المال  شيائي وهاتفيأال يوجد كهربا جمعت  أنهانزل طالما  أنقررت 

 انساهأوساعتي التي كدت 

 نظرت  عرف الوقت لكن ياليتني ماأل الساعة إلىنظرت 

 الكهرباء أيضا  أنخرى وفهمت أمره  ةمتوقف الساعةكانت 

 ني خرجت من جسدي أيعني عا واالثنين م

 لكن مهال 

 ين جسدي ألم أرى جسدي على السرير 

في كل أرجاء المنزل ال يوجد أي  ثر بحثتأبحث ال يوجد أخرى أ ةمر ةالغرف إلىعدت 

 ثرأ

 لقد اختفى جسدي

............................... 

 

 الفصل السابع 

............. 

 

 ؟!امتلئت عيناي بالخوف والرعب. أين ذهب جسدي 
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 ماذا أفعل اآلن ال اعرف حقا ماذا أفعل 

 ين هو أخارج جسدي وال اعرف  أنا

 فكر في ما حدث أخرجت من المنزل بكل خيبه أمل 

  ؟ةهل هذه هي النهاي هو مصيري اآلن  وما

 ني مت ولهذا اختفى جسدي؟ أهل معنى ذلك 

 فكر أخرى وجلست أمره  ةسطح العمار إلىصعدت 

 فزقأ أنت على سور السطح وقررت قفلكن غلبني اليأس وو

سأموت بالفعل وتكون  مأزت هل سأستيقظ فذا قإال اعرف  هل بدون جسدي  أنالكن 

 أنه م أتلك نهايتي 

  ةلسابقرة الن يحدث شئ كالم

 ةرنزلت ووقفت أمام العماو  نزلت من على السور  أن إلى

 ال اعرف أين اذهب  

 سير بينهمأتحرك بين الناس وأبدأت  أن إلى

 يقول لي : أنهاصطدمت بشخص ما لكن تفاجئت 

 عمى أتفتح ياعم وال انت  ما-
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 نظرت له وقلت:

 . …معلش ما اخدتش بالي و-

 قول :أ وأناثم قاطعت كالمي باستغراب شديد 

 ايه ده؟ انت شايفني؟ -

 لي بسخرية وقال :إنظر 

 ومش هشوفك ليه انت شفاف مثال؟ -

 قلت له وكلي فرحه:

 هلل شكرا ليك جدا  الحمد-

 لي باستغراب أكثر وتركني وذهبإنظر 

موجود بالفعل  وأنانني لم اخرج منه أنني موجود بحسدي وأمن فرحتي  أناوقفت 

 موتسأوكنت سألقي بنفسي من على السطح و

 وساعتي ال تعمل  ةلكن كيف ذلك والكهرباء منقطع

 طبيعتي   إلىحدى االستراحات وكلي فرحه لقد عدت إجلست على 

 حد بجواري وجلس يلعب في هاتفه أجلس 
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 قلت له :

  ةصل ساعتي واقفأمعاك كام  الساعةبعد اذنك. -

 علي وكأني غير موجود  لم يرد

 يضاأ ليإخرى لكن لم ينتبه أسألته مره 

  ةوقفت أمامه وسألته لكن بال فائد

 زاد رعبي في ذلك الوقت وقلت بأعلى صوت :

 انت مش شايفني ؟-

 لكن بال فائدة 

 ي شخص لكن لم يراني احد أوقف هرعت مسرعا أل

 ضربهم من عصبيتي أ وغضبي حد كنت من غيظيأال يسمعني 

شجار كبير الجميع  إلىمن يتلقى منهم الصفعة يشتبك مع اآلخر وتحول الطريق 

 يضرب في بعضهم البعض ويتهمون بعض 

 خرىأ ةحزن تارأو ةضحك تارأنظر إليهم أمل أجلست بخيبة 

 يرآني الشخص الذي اصطدمت به وشتمنلكن كيف 
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 خرى أبحث عن هذا الشخص مره أ أنزاد إصراري 

 وكأنه اختفى  ةه كثيرا وكثيرا لم أجده بال فائدبحثت عن

 لم أعرف ماذا أفعل في ذلك الوقت 

شغلني هو ذلك الشخص والشخص اآلخر الذي وجدته على االنترنت يتحدث  لكن ما

 في الفيديو لكن ال اعرف أين أجده وال أين هو 

 وقفهألم ينتهي ال اعرف كيف انهيه وال لكن الشجار 

 أخرجت المال من جيبي وبدأت القيه وسطهم أنال إلم يكن أمامي 

 جري الجميع على المال ولكن زاد الشجار بينهم أكثر بسبب المال الجميع يريده ةفجأ

شخصا ما ساقط على األرض والجميع يدهسه  أنزادت حده ضرباتهم لبعض وجدت 

 وهم غير منتبهين له 

 أفعل شئ أنسيموت هذا الشخص وسطهم ال بد 

 فاقد الوعي  سحبت هذا الشخص من وسطهم بعيدا عنهم وهو أنال إمامي ألم يكن 

 نهلت فوقهم جميعا بالضرب ا وسرعان ما اتجهت إليهم و

نهم يتلقون الضرب وال يرون من يضربهم جروا جميعا أابهم وخوفهم وسط استغر

 وانتهى الشجار على هذا الوضع 



26 
 

 خرجته من وسطهمأهذا الشخص الذي  إلىعدت 

 كثر ووضع الرعب في نفسي أذهلني ألكني تفاجئت بشئ 

  أناكان هذا الشخص هو 

 

.................................. 

 الفصل الثامن 

.......... 

 

  أنا أنهابتعدت عن هذا الشخص الذي عرفت 

 الخلف في خوف ورعب يملئ قلبي وعقلي  إلىورجعت 

 كيف يكون جسدي موجود خارج منزلي من األساس ما الذي يحدث! 

 لي إنظر أي شئ غير أني أعل فأال إلي نظر أ وأناابتعدت قليال 

 بعد قليل اقترب بعض األشخاص من جسدي يحاولون إسعافه

 ةبال فائدلكن  عفوهيس أنويحاولون معه 

ين أاعرف  أنخذت جسدي وغادرت مسرعة قبل حتى أاإلسعاف و ةحضرت سيار

 ذهبت من صدمت
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 اإلسعاف ةين ذهبت سيارأين ذهب وألم اعد اعرف 

 أجرى في الطريق خلف السياراتكل مافعلته اني كنت 

 ة  ابحث عن السيارة لكن بال فائد 

 جلست قليال على إحدى االستراحات  أنال إلم يكن أمامي 

 فكر ماذا أفعل في هذا الوضع الغريب أل

  ةكل شئ غريب منذ البداي

 والكيان الذي يطاردني ةخروجي من جسدي في البداي

 ني أيضا ديطار لذيوالكلب ا

 وقفت وقلت بصدمة : أن إلىفكر أفكر وأظللت 

 ازاي جسمي موجود في الشارع من األساس -

 نزلت بجسمي الشارع وكنت بضرب في الناس وهي شايفاني أنا أنمعنى كدا 

 ني كنت بجسمي والشخص اللي شافني فعال شافني أل

 ما اعرفش اني خرجت  وأناوبعدها خرجت منه ووقعت وسطهم 

 ن نفسي و كثيرا من الكالم بيني وبي
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 ي مستشفى قريبه أ إلىوقفت وتحركت وبدأت ادخل 

 حدى المستشفياتإوجدته في  أن إلىابحث عن جسدي 

 وجدته وجلست مطمئنا  أنهدأت قليال بعد 

 ساس في مثل هذا الوضع من األ وأنالكن كيف اطمئن 

 كيف! 

 ال اعرف ماذا أفعل وأناجلست 

مسرعا وكان وحده  ةرى من باب الغرفخأتفاجئت بالكيان المرعب يدخل مره  أن إلى

  ةتلك المر

 ال اعرف كيف  ةلم أخف منه تلك المر

 شئ نييفعله لم يعد يهم واجهه فليفعل بي ماأووقفت لكي 

 غير خائف وقفت أمامه لكنه لم يراني  ةاقتربت منه تلك المر

 وقفت متعجبا منه كيف ال يراني هو أيضا! 

 التي ال افهمها  ةوبدأ يتكلم بنفس اللغ ان من جسدياقترب هذا الكي أن إلى

 رىخأمره  ةخرج من الغرف وسرعان ما

 وال ماذا فعل هو وخرج  ةاف منه هذه المرخأال اعرف كيف لم 
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 جسدي ووقف يقيس له النبض وضغط الجسم  إلىالطبيب وممرضته  دخل

 قال هو :

 يفوق يخرج عادي كل حاجة تمام.هو كويس الوقتي. أول بس ما-

 هي :قالت 

 حاضر يا دكتور -

 وأغلقوا الباب خلفهم  ةصرفوا هم من الغرفنا

 جسدي أنظر إليه  إلىت جهات

 رعبني ألكن ماحدث بعد ذلك كان أكثر شئ 

 كثر من كل حدث معي من بدايته أرعبني أ

 خر آسما المكتوب بجواري لم يكن اسمي وكان كان االسم ا

 هدأت نفسي وقلت انها غلطه شيئا طبيعيا

 لكن.. 

 الكبرى التي جعلتني اسقط على األرض في رعب وخوف  ةكانت هنا الصدم

 لقد استفاق جسدي من نومه ووقف يتحرك
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 ةوخرج من الغرف 

 .......……… 

 

 

 الفصل التاسع 

............. 

 

 كيف! 

 من الفترات ؟  ةعشت بداخله لفتر وأنا ةهذا لم يكن جسدي من البداي

 كنت أعيش داخل جسد ليس لي؟ 

 لكن كيف! 

 فهمال حل واحد ألإلم يكن أمامي 

 أنهبحث عن الشخص الموجود في الفيديو الذي كان يقول أ  أنال يوجد غيره وهو  

 ليس هو 

 بحثت عنه في كل مكان 

 حثت عن صفحته بخرى  وأ ةاإلنترنت مر إلىدخلت 

 وجدت صفحته  أن إلىحاولت كثيرا وكثيرا 
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  ةالصور الخاصة به على الصفح إلى دخلت

  فةله يقف أمام إحدى الشركات المعرووجدت صوره قديمه 

 جدهأوبحثت عنه بالداخل لم  ةتلك الشرك إلىذهبت 

 وجدته ووجدت اسمه وعنوان بيته أن إلى ةودفاتر الشركبحثت في أوراق 

 أجده  أنالعنوان وكلي أمل في  إلىذهبت مسرعا 

 منزله ابحث عنه  إلىدخلت 

 جده نائما في سريره دخلت غرفه النوم أل

 يقظه لكنه كان متعمقا في نومهأ أنحاولت 

 لكن بال فائدة ةبدأت أصدر أصوات كثير

ي أو أي دليل أ ليإابحث في منزله عن أي شئ يرشدني  وقفت أن إاللم يكن أمامي 

 شئ افهم منه

 بأوراق ملصقه عليها ةممتلئجد الحوائط غرفة من المنزل أل إلىدخلت 

 الصور والرسومات  إلىنظر أت فوق

 كانت بها صوره الكيان المرعب ومكتوب بجوارها. الشيطان 
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 وصوره الكلب ومكتوب بجوارها. الخالص 

 توب الخاص به وجدت الالب أن إلىبحث أكثر وأكثر أبعد وظللت لم أفهم 

 كلمه مرور  إلىفتحته لكنه كان يحتاج 

  ةرقام لكن بال فائدالكثير والكثير من الكلمات واألت جرب

  ةفكر لكن بال فائدأفكر وأجلست قليال 

 عقلي كلمه السر  إلىتت أ أن إلى

 فقد كانت أجساد فارغة 

 فتحت الالب توب وسط استغرابي

 وبدأت افتح الفيديوهات والصور 

 فتحت الصور وجدت بها صوره الكيان المرعب 

 انومكتوب فوقها الشيط

 إلىجسد آخر وآخر  إلىوأنه المتحكم في كل ما يحدث وهو السبب في نقل شخص 

 آخر وهكذا 

وحسب الوصف كان يفعل ذلك الن األشخاص الذين فعل لهم ذلك كانوا يطلبون من 

 الشيطان ذلك
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 وهو من يقوم ويشرف على عمليه التبديل بنفسه  

 خرى للكلب األ ةوالصور

 الكلب هو الخالص من تلك اللعنة  أنكانت مكتوب بتفاصيلها 

 خرى أجسدك مره  إلىتترك نفسك لهذا الكلب حتى تستيقظ وتعود  أنوكل ما عليك 

 فتحت احد الفيديوهات لهذا الشخص وكان يقول فيه 

أماكن ال يعرفها وبيت  إلىنه يذهب أن شخص آخر يعيش بداخله وأو وليس ه أنه

 أنهلكنه يقاوم ما يحدث معه وكان يقول خر ليس بيته وحياه أخرى ليست حياته وآ

يبحث عن جسده ويأتي إليه في أسرع وقت وبدأ  أنعلى الشخص الذي يعيش حياته  

 يوصف نفسه الحقيقة وأشياء من حياته 

 لكني تفاجئت بشئ أكثر ذهول عندما بدأ يوصف نفسه الحقيقة 

  أنالقد كان يوصفني 

 سدصاحب هذا الج أنالقد كنت 

 

............... 

 

 الفصل العاشر 

 

......... 
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 قول لنفسي كيف ذلك أ وأناابتعدت عن الالب توب بخوف 

  أناكيف يكون هذا الشخص في الفيديو هو 

 قول لنفسي:أ وأناالجسد النائم  إلىنظر أووقفت  ةدخلت الغرف

 ؟ طب ازاي وكل الفترة اللي فاتت دي كنت عايش في جسم واحد تاني أنايعني ده -

 معدتش فاهم حاجة  أنا

 يكون جسدي  أنبدأ يتقلب هذا الجسد الذي من المفترض 

 بدأ يتقلب في سريره 

 مسرعا  ةبي أرى الكيان المرعب يدخل الغرفذا إو

 شخاص يدخل هو ومجموعة كبيرة من األ

 ه رى وجوههم من شده سوادأال 

  بإبدالهمون يقوم يأشخاص حقيق من معه هم أنتذكرت الفيديو وفهمت 

 وتلك األجساد هي أجساد فارغة  ةويضعهم في أجساد مختلف

 لعملية النقل  ةجاهز
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 يضع شخص ما في جسدي  أنأفعل شئ ما مسرعا قبل  أنلكن علي 

 لم أعرف ماذا أفعل 

 الكلبن الخالص الوحيد هو أخرى وأتذكرت الفيديو مره 

 جدهعثر عليه وأين أألكن كيف 

 مع الجسد وخرجت مسرعا  ةتركت الكيان في الغرف

  ةبحث عن الكلب لكن بال فائدأ

 صرخ بأعلى صوت ليأتي لكن بال فائدةأ

 خرى وال اعرف ماذا أفعل أضيع مره أ أنا

 جسدي سيأخذه شخصا آخر غيري 

 خرى أمره  ةالغرف إلىعدت  أنال إلم يكن أمامي 

مسكني من رقبتي وهو يرفعني من أو ةم هذا الكيان لكنه رآني هذه المرووقفت أما

 اختنق في يديه  وأناعلى األرض 

 ويتكلم بصوته المرعب الذي ال أفهمه 

 : ةكثر وفهمته هذه المرأرعبني أقال بصوت  أن إلى
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 قدامي انت الزم تموت لألبد  ةانت العقبة الوحيد-

 نفاسي األخيرة ألفظ أ وأنازاد الرعب في عيني 

 ةدخل الكلب مسرعا من الغرف

 تركني هذا الكيان من يدي من خوفه  

 تنفسأ أنوجلست أكاد استطيع 

 ربا ويأكل من لحمهإو ويتهجم على هذا الكيان ويقطعه الكلب وه إلىنظر أ وأنا

 قتله الكلب وفجأة اختفى األشخاص الذين كانوا معه

 كلي رعب منه  وأنانظ ر الكلب لي واقترب مني 

 أجرى لكني تذكرت الفيديو  أنحاولت 

 ووقفت أمامه ال اعرف ماذا أفعل

 بدأ ينظر لي وهو يلهث ويقترب مني

 جري مسرعا بأقصى سرعة يقفز علي  أن إلى

 استيقظت في جسدي ووقفت والرعب يسيطر علي كل جزء مني 

 ي شئألم أجد  ةنظرت في أرجاء الغرف
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 لحقيقي وانتهى كل شئجسدي ا إلىفهمت اني عدت 

 طبيعته  إلىكل شئ عاد  أنوقفت أبكي في مكاني وأحمد هللا على 

 كد اني عدتأتوجهي أل إلىنظر أمسرعا  ةالمرآ إلىذهبت 

 تأكدت بالفعل 

 يدي كانت تعمل وكل الساعات في البيت تعمل  ساعة إلىنظرت 

  ةوكانت الكهرباء أيضا موجود

 إلىحياتي وجسدي الحقيقي وانتهت مأساتي  إلىانتهى كل شئ في ذلك اليوم وعدت 

 بداأل

 طبيعتها وكل شئ عاد كمان كان إلىعملي وعادت حياتي  إلىذهبت 

 ال أخاف من شئ  ةحب الحياأبدأت 

 من أعماقي ةعلى وجهي ابتسام وأنامنزلي  إلىعود خرجت من العمل أل

 بها وركبت المصعد عيش أالتي  ةالعمار يلإوعدت 

 خافنيأفت أمام باب شقتي لكني سمعت صوت وق

 رى الكلب يقف أمامي ويلهث أل وجهيدرت أ 
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غلق الباب أمنزلي و إلىم ادخل مسرعا أاعرف ماذا أفعل هل اترك نفسي له وقفت ال 

 خلفي

……… .. 

 

 لحادي عشرالجزء ا

 .......... 

 

 نفسي لهم اترك أدخل منزلي وأغلق الباب خلفي أهل 

 بغير جسدي اآلن.؟  أنالكن هل 

 منزلي مسرعا وتركت الكلب بالخارج إلىدخلت 

 ني موجود بالفعل أنفسي و تأكد منأل ةجربت أمام المرآ

 ةبالفعل رأيت نفسي وجربت مصابيح الكهرباء كانت موجود

 في يدي تعمل وكل ساعات الحائط تعمل ةوالساع

 خرى أ ةلم يحدث لي شئ مر أنههدأت وقل خوفي وجلست أحمد هللا 
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شخاص يخطو وكنت حد األأب ينبح بالخارج وسمعت بعدها صوت سمعت صوت الكل

 اسمع صوت خطواته 

 فتحت الباب قليال ألرى ماذا يحدث بالخارج

 اقترب هذا الشخص من الكلب وبدأ يالعبه ويداعبه

 لكني ال أرى وجه هذا الشخص بعد 

 و اه واعرف من هرفتحت الباب أكثر أل

 خذ الكلب معهألم أرى وجهه ونزل و

 أغلقت الباب ودخلت شقتي ودخلت آلكل بعضا مع الطعام

 فتحه الباب أل إلىرن جرس الباب اتجهت 

 أعطاها لي قائال : كيكم الجديد ومعه بعضا من الوجدت احد الجيران يهنئني بالعا

 ك ويارب تكون سعيدة علي 2020ي ول يوم فأكل عام وانت بخير  بكرا -

 يدخل  أنطلبت منه ابتسمت في وجهه و

 لكنه لم يوافق ورحل 

 جهزت بعض الطعام وأكلت منه حتى امتلئت معدتي 
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 نام استلقيت على سريري غرفتي أل إلىودخلت 

 وبعد فتره قليله استيقظت في رعب

 مما أيقظني من نومي  ةاهتز جسدي بقو دلق

 هذا طبيعي ويحدث مع البشر جميعا  أنجلست على سريري محاوله تهدئه نفسي 

فقد أصبحت عاده عندي للتأكد وبالفعل كانوا  ءضئ الكهرباأالساعة و إلىر ظنأوقفت 

 يعملوا 

 وفتحت التلفاز وجلست آكل وأشاهد  ةالصال إلىخرجت 

 بصفة عامة  ةخبار وما يحدث في الحيااأل

 فه عامه حوال البلد وما يحدث في العالم بصأبدأ المذيع يتحدث عن 

 سمعت صوت الكلب مره أخرى أمام باب منزلي 

خرى أ ةمر الباب مسرعا ووجدت الكلب يقف وأتى الشخص الذي أخذه إلىتوجهت 

 ولكن نظر 

 نظر ته مايويالة لي هذه المرإ

 أمامي وينظر إلي بكل غضب فكيان المرعب هو من أخذ الكلب ويقلقد كان ال

 الخلف  إلىزحف أرعبي  ةمن شد باب مسرعا وسقطت على األرضأغلقت ال
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 صبح المكان يعج بالظالم أا انقطعت الكهرباء ووسرعان م

 فتحه لينير المكان مسكت هاتفي مسرعا ألأ

 وقفت من مكاني وهاتفي في يدي من شده رعبي وفزعي

 سأل نفسي بكل خوف أ

 

 جكون خارأعندما  إلىال أراهم  وأناخرى أف عاد الكلب والكيان المرعب مره كي

 جسدي 

 ساس الكلب والكيان المرعب معاكيف من األ

 أليس الكيان يخاف من الكلب.؟ 

 ساس؟ أليس الكلب قتله من األ

 أليس الكلب هو الخالص من هذا الكيان؟

 كيف سيطر عليه الكيان.؟

 ساس.؟ كيف هو موجود من األ

 كانت الكثير والكثير من األسئلة تخترق عقلي وجسدي معا
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 تفسير كل ذلك ما يحدث وما ةافهم حقيق أنريد أ

 بجسدي  أنالكن 

 خرى وسط مخاوفي والظالم من حولي ال اعرف ماذا أفعل أجلست مره 

 رى أأكاد  وأنافتحت باب المنزل وجريت على الساللم  أنال إمامي ألم يكن 

 ينير المكان هو هاتفي فقط  و كل ما

 في كل مكان الشارع كانت الكهرباء منقطعة أيضا إلىنزلت 

نهم يسمعونني ويروني فهمت اني في أرب من الناس وأتحدث معهم وتأكدت كنت اقت

 جسدي بالفعل ولم اخرج 

 ةكانت كل األماكن مظلم

 حدى  االستراحات بالشارع وسط الناس الموجودة إجلست على 

 ي تفسير أفكر في ما حدث ولم أجد ألكني كنت شارد البال 

 خرى وهلل الناس فرحين بعودتها أعادت الكهرباء مره 

 ين اذهب وال ماذا أفعل أوقفت من مكاني ال اعرف 

 أحد الفنادق  إلىأذهب  أنقررت  أن إلى
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 فكر أالغرف وجلست بها  ىحدإوصلت بالفعل وحجزت 

قاطع تفكيري الكيان المرعب  يقف أمامي كأنه ظهر من العدم يمسكني من  أن إلى

 رقبتي 

 ةالسابق ةالمر اختنق في يده مثلني لم ألكن تفاجئت 

  ةظل يضغط بيده على رقبتي بال فائد

 ال اعرف كيف فعلت ذلك حتى سقط هو على األرض  أنادفعته 

 ال اصدق ما يحدث وأناوقفت انظر إليه 

 كيف يكون هو بهذا الضعف  

 ذا به ينظر لي بحسره لم افهمهاإو

 زال خوفي من كسرته أمامي وفي نفس الوقت ال اعرف ماذا فعلت وماذا يحدث 

 : قال هو بنبرة انكسار 

 انت عملت فيا ايه-

 لم أفهم ماذا يقصد بكالمه هذا

 تفاجئت منه وهو يقف ويقول : أن إلى
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 مش هسيبك -

 لم اعد أراه  ةقالها واختفى فجأ

  معه أنافكر في كالمه وضعفه معي وقوتي أجلست 

 قول :أ وأناوقفت مسرعا  أن إلى

 ؟  أنابقيت الشيطان وهو بقى  أنا-

 

……… ................ 

 

 عشر الثاني فصلال

 ........... 

 

 ؟ أناصبح هو أالشيطان و أناوقفت أسأل نفسي هل أصبحت 

 اآلن إلىي إجابات أالتي ليس لها  ةسئلالكثير والكثير من األ
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كد من شكلي ومن أفي الفندق ألت ةذهبت مسرعا أمام المرآ أنال إلم يكن أمامي 

 وجودي 

 بصوتي بهيأتي لم يتغير شئ  أناكنت 

 ما يمر من خلفي  يئاوجهي ولكن سرعان ما شعرت بأن شدرت أ

 ةهناك من يطرق باب الغرف أنابتعدت في رعب وخرجت خارج الحمام لكني  تفاجئت 

ي أبحث عن من يطرق لم أجد يال أمام الباب ألفتح الباب لم أجد احد تقدمت قلوقفت أل

 شخص 

 خرى أمره  ةالغرف إلىي انتباه ودخلت أعطي ألم 

 خرى أرير ولم تمر ثواني حتى وقفت مره ت على السيقاستل

 ينظرت للخلف وكان جسمي نائما وقد خرجت خارج جسد

 مصير جسدي اآلن  خرى ال اعرف ماذا أفعل وماألقد خرجت من جسدي مره 

يريد االنتقام  نهإخذ روحي في جميع الحاالت أو يألو تركته سيعود الكيان ويأخذه 

 مني يريد لي الهالك ماذا أفعل اآلن 

 وقفت أمام جسدي ال أريد الذهاب وتركه 

 ريد الرجوع لجسديأقلت  أن إلى
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 تفاجئت اني عدت بالفعل واستيقظت بجسدي من على السرير 

 بتلك السهولة؟ وقفت غير مصدق ما حدث هل عدت

 فكر وقلت دعنا نجرب هذا المنطق أجلست 

 ريد الخروج من جسدي أخرى وقلت أاستلقيت على السرير مره 

 غير مصدق  وأناخرجت بالفعل من جسدي ووقفت 

 جسدي  إلى ةريد العودأخرى أقلت مره 

 جسدي بالفعل  إلىعدت 

 حتى لم أعرف ذلك؟  وأناكان األمر بتلك البساطة 

 كثر أكد أكررها كثيرا وكثيرا ألتأظللت 

 كان من أجمل األشياء التي حدثت معي 

بحث عن مكان آخر ي ووقفت بجسدي وخرجت من الفندق ألستمر بجسدأ أنقررت 

 ال يصل إليه الكلب وال الكيان المرعب 

يدلني  أني مكان آخر لم يستطع عقلي مساعدتي في أبحث عن أجت من الفندق خر

 ي مكان أعلى 

 حتى رأيت من بعيد نورا ساطعا تحركت إليه 
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 كان النور في احد الفنادق الفاخرة التي يدخلها األثرياء فقط

 ثرياء ال يدخله غيرهمهو فندق مصمم لأل

 لكني وقتها لم أكن أعرف ذلك 

وقفني رجال األمن بالخارج ومنعوني من الدخول أهذا الفندق  إلىتحركت ووصلت 

 ض ودفعوني ألسقط على األر

 وقفت في مكاني في غضب شديد من رجال األمن 

 فعلهأغير مصدق ما  وأناني وقفت اضربهم ضربا مبرحا أحتى 

 كنت اضربهم ويتساقطون أمامي وهم خائفين مني 

 تخيلها يوماأمتلك قوة كبيرة جدا لم أكن أكنت 

 لي الفندق األول إخرى أ ةدراجي مرأتركتهم وعدت  أن إلىوقفت غير مصدق ذلك 

 ةصوت الكلب ينبح أمام باب الغرفقاطع تفكيري  إلىفكر أوجلست 

 و نباحه أكثر يعلحت الباب وجدته أمامي ينظر إلي ووقفت وفت

 وأغلقت الباب خلفي  ةدخلته الغرفأخف منه وألم كأنه يحدثني 

 يقول لي شئ  أنلي كأنه يريد إجلس الكلب ينظر 

 قول له :أ وأنااآلخر  أناليه إنظرت 
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 تدور عليا؟ انت ب-

 حرك رأسه موافق بمعنى نعم 

 قلت له أيضا :

 انت عايش جوا جسم كلب تاني؟ -

 حرك رأسه مره أخرى بمعنى نعم 

 ظل هو ينبح وعلي صوت نباحه 

يدخل ليأخذ الكلب معتذرا  د احد العاملين بالفندقجفتحت الباب أل ةطرق باب الغرف

 مني

 يخرج أنريده أريد الكلب وال ألكني 

مسكت العامل وقلت له ال اعرف كيف أ أن إلىقلت له اتركه لم يوافق لم يكن أمامي 

 قلتها :

 خرج أ-

 سقط العامل على األرض فاقدا وعيه

روحه تقف خلفي والرعب والفزع يسيطر عليه ويقف مرعوبا  أنتفاجئ أذا بي إو 

 ال يصدق ماذا يحدث  ةلي تارإوينظر ة تارجسده  إلىينظر 
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 يطان بالفعلالش أناكنت 

 

……… .. 

 

 عشر الثالثلفصل ا

 ................ 

 

رض وهو بكل رعب يستنجد ويقول لي جسده الملقي على األ إلىوقف العامل ينظر 

 ماذا فعلت بي أعدني

كون أايحدث ال اعرف كيف حدث ذلك وكيف األخر مرعوبا مصدوما من م أناوقفت 

 بتلك القدرة 

 عيدهأ أنظل العامل يستنجد بي ويتعلق بي 

 عد إلى جسدكقلت  أنال إلم يكن أمامي 

يضا غير أ وأناجسده ووقف ينظر حوله في رعب غير مصدق  إلىخرى أعاد مره 

 مصدق

 خرى :أقلت مره  أنال إيكن أمامي لكنه وقف يصرخ ينادي على باقي األمن لم 
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 خرج أ-

 خرى من جسده وجسده سقط على األرض أخرج مره 

 ةتفاجئت بدفع الباب وامتلئت الغرفعيده لكني خرى ألأيستنجد بي مره  أنحاول 

 ببعض من رجال األمن 

 أنجسد زميلهم الملقى على األرض يسألوني ماذا فعلت به حاول زميلهم  إلىروا ظين

 علي مساكي والقبضإالتفوا جميعا حولي محاولين يحدثهم لم يسمعوه 

 خرجتهم جميعا من أجسادهمأ أنال إلم يكن أمامي 

 على األرض  ةجسادهم الملقاأرواحهم وأب ةوامتلئت الغرف

 لي في رعب إرون ظوقفوا جميعا ين

 على األرض بكل دهشة منهم  ةلي أجسادهم الملقاإينظروا 

 شخصيا : أناخافني أوافق وقلت بصوت أيدهم لكني لم يستنجدوا بي ألع

 انتوا هتفضلوا كدا تايهين ومش هترجعوا تاني -

 وافقأخرى لم أ ةعيدهم مرأسامحهم وأ أنالتفوا جميعا حولي محاوله منهم 

 يسحبونني وسطهم  غضبهمأمما 

 من جسدك جخرأقلت لنفسي 
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نظر إليهم ابتعدوا عني جميعا خوفا وهم ينظروا أخرجت من جسدي ووقفت بروحي 

 مسرعا من شده خوفه واحدا منهم خرج أنإلي حتى 

 اقتربت منهم لكنهم كانوا خائفين والرعب يملئ قلبهم وعيناهم

  إلى جسديالكيان المرعب يحاول الدخول الخلف وجدت  إلىغير مصدقين نظرت 

 جسدي مره أخرى  إلىدفعته بكل قوه مني وعدت 

 جري ويجري الكلب خلفي أ ةرجت من الغرفوخ

 اذهبعرف أين أ جريت بأقصى سرعة ال

 اءلون لماذا أجريستكان الجميع ينظر إلي ي

 ني أجري خوفا من الكلب أظنوا جميعا 

 ني خائف من الكلب أناس وكل من يراني يضحك ظنا منهم علت ضحكات ال

 وصلت أمام الفندق الفاخر  أنلي إجري وأجري أظللت 

 خرىأاضربهم مره  أندخل خوفا أآني رجال األمن تركوني ر

 لي هذا العالم الغريب وهذا الفندق الضخم إانظر  وأنانا توقفت قليال دخلت بالفعل وه

 كان شيئا لم أرى مثله في حياتي كان أشبه بالحلم 
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في هذه الحياة  دئدين كفيال بأن يشعرني بأني شئ ركان شكل األشخاص الموجو

 ليس له قيمة 

 كأني كنت أعيش في قمامة هؤالء األشخاص 

 ن جماله كل شئ من حولي ال يوصف م

 .؟  ةوقفت أسأل نفسي هل هذه هي الجن

األعلى يمينا يسارا كان المكان كأنه مطلي  إلىنظر أتحركت في المكان غير مصدق 

 من الذهب 

 هذا المكان!  ما

 ي شئ ألم اعد أسمع  ةعم الصمت على المكان فجأ

 لي نظره لم ولن أنساها إدرت وجهي ألجد الجميع ينظر أ أنلي إ

 قال أحدهم : أن إلى

 لقد عاد الملك من جديد عاد الشيطان  -

 يركعون أمامي الواحد تلو اآلخر  ةوبدأ الجميع فجأ

 أصدق ما يحدث  أنأقف ال أستطيع  وأنا

  …الشيطان نفسه  أنا
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………… ....... 

 

 عشر الرابع فصلال

 ......... 

 

 كثر أبالفعل وسط ذهولي منهم ومن نفسي ركع الجميع أمامي كأني ملكا 

 كانوا يلقبوني بالملك 

 لم افهمها  ةالجميع يهلل بصوت غريب ولغة غريببدأ 

 خرج من هذا المكان الغريب باب الخروج أل إلىتوجهت مسرعا 

 لكني وجدت أرواح العاملين بالفندق اآلخر تنتظرني بالخارج 

رجين من الفندق خلفي يمسكوهم اقترب مني أحدهم وجدت بعض األشخاص خا

 ن عليهم وضبويق

 تساءل كيف يراهم األشخاص من الفندق من األساس أوقفت في حيره 
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 وقفت وقلت لنفسي :

 ؟ في الفندق دول أرواح خارج جسمهم يعني كل اللي-

 كانوا بالفعل أرواح خارج جسدهم كانوا جميعا هكذا لكن كيف؟ 

 هذا الفندق كيف يعقل ذلك  ةطبيع ما

 أحد األشخاص وهو يقول لي: يإلأتى 

 تفضل سيادتكإ-

 أسير خلفه أناألمام بمعنى  إلىقالها وتقدم 

 كنت أسير خلفه والجميع يبتسم لي ويركع أمامي

 مكان كان أشبه بغرفة الحكم  إلىصعد بي  أن إلى

 كان هناك كرسي ضخم في منتصف المكان 

 هب الخالصذوكان كل شئ موجود مصنوع من ال

 الموجودة حتى الكرسي  ةحتى األبواب والنجف وكل الزين

دخلت وتقدمت قليال ألجد مجموعة من األشخاص كانوا أكبر قامة من اآلخرين 

 الموجودين في الفندق
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 غير مصدق  وأنانظرت لهم 

 كانوا جميعا بنفس هيأه الكيان المرعب

كانوا جميعا بنفس شكله وهيأته كانت عيناهم كأنها تضئ من شده احمرارها  وطول 

 لالنتباهشعرهم الملفت 

وغير طبيعيه مقارنه  ةإلي من األسفل كانت نظراته مريب ظرلكن كان هناك أحدهم ين

 بغيره من اآلخرين 

 األرض خوفا مني  إلىنظر  أن إلىنظرت له 

 الكرسي وجلست عليه  إلىوصلت 

 بدأ الجميع يركع ويتكلمون بلغه لم افهمها

 وخرجوا جميعا بعدها 

 أفكر في كل هذا الجنون الذي ال يصدقه عقل  وأناوجلست 

 شخاص يطلب مني الخروج حد األأقاطع تفكيري  أن إلىفكر أظللت جالسا 

عيده جدا عن باقي ببعض األشخاص جالسين في غرفة ب تفاجئخرجت معه أل

 نهم موجودين لكي يبيعوا روحهم لي بما اني الشيطان أاألشخاص وفهمت 
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كل الموجودين بالفندق باعوا أرواحهم  أنوقفت مستغربا غير مصدق معنى هذا 

المختلفة عن  ةالفندق في هذا الثراء وهذه الحياللشيطان ولهذا هم موجودين داخل 

 باقي العالم 

 ركع هؤالء األشخاص أمامي يطالبوني بإخراجهم من جسدهم 

 ويتنازلوا عن جسدهم لي بملئ إرادتهم 

وهنأني بالعام  كيكحضر لي الأفي وسطهم جاري الذي   أنانتباهي أكثر لفت  لكن ما

 الجديد 

 هنا من األساس  إلىليه مستغربا ماذا يفعل هنا وما الذي أتى به إنظر أظللت واقفا 

 ليإهو يرفع رأسه يسترق بعض النظرات ظل راكعا أمامي ورأيته و

تهم وتنازلهم عن امضاءإميع لية البيع وبدأ العاملين بتجبدأ يجهز العاملين لعم

 رواحهم في هذا الفندق وهذا الثراءأيعيشوا ب أنأجسادهم وبيع أرواحهم مقابل 

 مضى الجميع ووقع على هذا العقد 

 دخلوهم كل فرد على حدا أخرجوهم وأ

خذه ويأتي مجموعه أحد العاملين يأخرج منه روحه ويدخل أكان كل شخص يدخل 

 من العمال يأخذون الجسد 

 تى دور جاريأ أن إلىظللت على هذا الحال مع الجميع 
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 األرض إلىنظر إليه لكنه كان ناظرا أ وأنادخل 

 نظر إليه أ أنخرج من جسدك دون أقلت 

الكيان المرعب الذي يطاردني هو من يخرج من  أنوياليتني ما قلتها لقد تفاجئت 

ي عنه لكن كانت بعد نفسأ أنجسده ويقترب مني بأقصى سرعة متهجما علي حاولت 

 قوتي ليست على أكمل وجه 

 قال لي بصوته المرعب:

 وصلت هنا فقوتي رجعت ليا وانت الوقتي رجعت ضعيف  أنالطالما -

  ةخرى بال فائدأالجسد مره  إلىعيده أ أنحاولت 

 قال هو : أن إلى

 خرج من جسدك أ-

 سقط جسدي على األرض ووقفت بروحي في المكان يسيطر الرعب على قلبي

 وعقلي ال اعرف ماذا أفعل

 المكان اهتز من صوته وهو يقول أنوقف يقول بصوت ضخم شعرت 

 لقد عاد الملك الحقيقي عاد ملككم-

 كان الجميع يردد من الخارج 
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 عاش الملك عاش الملك 

 رددوهاوظلوا ي

 لي جسدي برعب أكثر إبرعب و إليهنظر أوقفت 

 شخاص يأخذون جسدي وجسد جاري أيضا دخل مجموعه من األ أن إلى

 ودخل أشخاص آخرون مقتربين مني ليأخذوني 

 جريت منهم مسرعا خارج هذه الغرفة ال اعرف أين اذهب 

 وصلت إلحدى الغرف أن إلىجريت 

 درت وجهي ألرى شيئا لم ولن يخرج من رأسي أ

 بأجساد أشخاص تتعدى المئات  ةممتلئ ةالغرف تكان

 أجساد فارغةكل تلك األجساد 

 

…… ................. 
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 عشر الخامس فصلال

 

...    ....... 

 

 تلك األجساد الفارغة غير مصدق  إلىنظر أوقفت 

 كل تلك األجساد  ما

نها أجساد األشخاص الموجودين بهذا الفندق الذين باعوا روحهم للشيطان أفهمت 

 وكان ذلك بمثابة مخزن لتلك األجساد الفارغة 

 فكيري بعض األشخاص يدخلون ومعهم جسدي و جسد جاري قاطع ت

 يلقونهم وسط كل تلك األجساد 

 أختبئ وسط تلك األجساد حتى ال يروني  أنال إلم يكن أمامي 

 يروني  أنخرجوا بالفعل دون 
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 عود لهأ أنريد أجسدي  إلىذهبت مسرعا 

 أيضا ةحاولت كثيرا وكثيرا بال فائد ةفائدحاولت الرجوع إليه لكن بال 

 جسدي  إلىبحث عن طريقه ما أعود بها أخرج من هذا المكان أل أنقررت 

 الفندق وكنت قد نسيت أمره  إلىلقد تذكرت الكلب لم يدخل معي  ةلكني توقفت فجأ

 ةمن هذا الوضع كما حدث في البداي الكلب هو الخالص

 أجد الكلب  أنال بد 

 خرجت من هذا الفندق الملعون  أن إلى اخرجت من هذه الغرفة أتلفت يمينا ويسار

 وإذا بي أجد الكلب أمامي كان ينتظرني بالخارج كل تلك المدة 

 أن إلىعرف أين يأخذني أوجريت خلفه ال  يأسير خلفه جر أنتحرك الكلب بمعنى 

 منزلي إلىوصل بي 

 هنا  إلىعدتني أخرى لكن وقفت أتساءل لماذا أمنزلي مره  إلىعدت 

 خلع في البالط الموجودأينبش في األرض تحركت إليه وبدأت وقف هو 

 وإذا بي أجد خاتم كان اسود اللون غليظ الحجم  

 وقفت من مكاني مستغربا منه والخاتم في يدي 

 لبسه أ أناد إصراره على زظل يضرب بقدمه أقوى و
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 ألبسه أنال إلم يكن أمامي 

 موجود فى من أمامي لم يعدالكلب اخت أنتفاجئت  أن إلى

صر الكلب أهذا الخاتم ولماذا  ةطبيع وقفت ال اعرف ماذا أفعل أين اختفى الكلب وما

 لبسهأ أنعلى 

سرعة يقفز علي وجدت الكلب يأتي مسرعا بأقصى  أن إلىظللت على هذا الحال قليال 

 خرى أوبعدها اختفى مره 

 زادت وتسارعت أنفاسي بشكل ال أستطيع تفسيره

 الخلف  إلىكأني يسحبني شئ  أنهت زادت أكثر وأكثر وشعر

 تفاجئت اني استيقظت في جسدي أن إلى

  ةجساد الفارغخرى في الغرفة الممتلئة باألأجسدي مره  إلىلقد عدت 

 غير مصدق  ةاألجساد من فوقي ووقفت في الغرف وقفت ادفع بعض

 !جسدي وماذا فعل الكلب  إلىكيف عدت 

 يدي لم أجد الخاتم ليس له أي أثر  إلىنظرت 

 خرى أهنا مره  إلىلماذا عدت 

 خرى لسببا ما أالكلب أعادني مره  أنلكن فهمت 
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 الباب ألفتحه لكنه لم يكن يفتح إلىاتجهت 

  ةحاولت كثيرا وكثيرا بال فائد

 حاليا محبوس داخل الغرفة وال أستطيع الخروج أناوقفت ال اعرف ماذا أفعل 

 رت الساعات والساعات بدأ جسدي يرهقنيمر الوقت وم

 األكل والشرب  إلىشعرت بجفاف حلقي وحاجتي 

 مرت ساعات أكثر أوشكت على النهاية 

الباب يفتح من الخارج ويدخل أحد األفراد ينظر إلي وبعدها علت صرخاته  أنتفاجئت 

الكيان المرعب الذي كان يركع لي ويختلس النظر يأتي ويقتل ذلك  أنتفاجئت  أن إلى

 بكل غضب  إلىالشخص ويدخل لي ويقترب مني ينظر 

 سيقتلني اآلن أنهال بد 

 

…… .................. 

 

 

 عشر  السادس لفصلا

 واألخير  
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 ...............… .. 

 

 سيقتلني اقترب مني أكثر  أنهبكل غضب البد  إلىاقترب هذا الكيان مني ينظر 

 يمد يده إلي ويقول : أنهوجدت  أن إلىكلي رعب منه  وأنا

 ساعدكأجاي علشان  أناماتخافش -

 استغربت منه ومددت يدي إليه بخوف ويدي ترتجف من شدي رعبي 

 قال لي :

 تتحركش هرجع تاني خليك هنا ما-

 غير مصدق وأناخرج هو وتركني وسط رعبي وخوفي 

 كيف يساعدني من األساس وهو أيضا شيطانا 

 معه زجاجة ماء وبعض من الطعام  خرىأت الدقائق وإذا به يأتي إلي مره مر

 أفكر  أنخذت منه الماء  و الطعام بلهفه دون أ

 لي إكلت وارتوى جسدي وهو ينظر أو

 كبررة أخرى ويدخل الكيان المرعب األالباب يفتح م أنتفاجئت  أن إلى
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 ان المرعب األكبر ينظر لي بغضب وينظر إليه بغضب أكبردخل الكي

 قال لي الكيان الذي ساعدني :

 اهرب-

 أمسكه الكيان األكبر من رقبته يقتله واآلخر بين يديه يموت 

 قتله وجري خلفي  أنتركه بعد  أن إلىمسرعا  أناجريت 

 مساكي إأسرع والجميع يجري خلفي محاولين جريت 

 ي مكان أ ختبئ فيأ أنلم أعرف ماذا أفعل غير 

 رآني أحدهم وهو يصرخ ليأتي اآلخرين  أن إلىإختبئت  

  ةوقفت قليال وهدأ خوفي فجأ

 بداخل جسدي  وأناراهم من األساس أكيف 

 داخل جسدي  وأناكيف أراهم وهم خارج جسدهم 

 ال عندما أمتلك القوة أو عندما أكون خارج جسديإراهم أال  أنا

 امتلك القوة من جديد  أناذا إبداخل جسدي اآلن  أنالكن 
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من مخبأي وأمسكت أحدهم في يدي بدأ يختنق في يدي جري اآلخرين  ةوقفت فجأ

 إلي خوفا وهم ينظروا

 اقترب مني الكيان األكبر أن إلىوقفت غير خائفا 

 وهو يقول لي :

 انت فاكر لما تاخد قوته كدا هتقدر عليا؟ -

 يقصد أني أخذت قوه الكيان الذي قتله  أنهفهمت 

 يموت  أنأعطاها لي قبل 

 أناسقطني على األرض وقفت أقتله لكنه دفعني بعيدا وأ أناقتربت منه محاولة 

 ألخرج من الفندق مسرعا 

 تفاجئ بالكلب يقف بالخارج أخرجت بالفعل وإذا بي 

 ويقف خلفه عشرات الكالب تشبهه 

دخل الكلب ومعه الكالب األخرى خلفه  أن إلىوقفت أمامهم غير مصدق هذا المنظر 

 الفندق بأقصى سرعة  إلى

 دخلت خلفهم ألجدهم يقتلون كل من يقابلهم 

 ربا يجري الجميع منهم خوفا ورعباإ يقطعونه
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 يختبؤن في كل مكان 

ويغلق الباب  ةلي الغرفإالمرعب يجري هو أيضا خائفا يجري رأيت الكيان  أن إلى

 خلفه 

 روا جميعا باتجاهها ليدخلوا إليهالتي دخل بها وج ةالغرف إلىنظرت الكالب 

 ال يوجد أي مدخل له  قامغل بابكانت ال

 كسره بعد عدة محاوالت فتحته بالفعل ودفعت الباب أل أناتقدمت  أن إلى

لكثير والكثير عليه لكنه كان أقوى منهم يقتل منهم ا ةدخلت الكالب مسرعة متهجم

 دراجها للخلف خوفا أبدأت الكالب تعود 

خرى وضربته بعض أسقطني تهجمت مره أمتهجما عليه دفعني و أناتقدمت  أن إلى

 الضربات 

 سقطني على األرض فاقدا الوعي أبرحني هو ضربا مؤلما أ أنلي إ

بعضهم البعض  إلىبعض الكالب ونظروا جميعا  إلىقليال ونظرت  ياستعدت وعي

 أنهم يتحدثوا ك

عددا كبيرا منهم يجروا باتجاهي بأقصى سرعة ممكنه يقفزون  أنتفاجئت  أنلي إ

 علي 

لي الكيان المرعب بدأ هو إمتجها  ةجأووقفت من مكاني ف ةتفاجئت أنهم اختفوا فجأ 

 يضربني 
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 ي أثر بي ألكن لم تكن ضرباته تترك 

 خنقه بيدي أاألعلى  إلىمن رقبته ورفعته  أنامسكته أ

 مات في يدي أن إلىضغطت أكثر وأكثر 

 ربا وبدأت باقي الكالب تأكله إلم اكتفي بذلك وقطعته 

 ساسلم يعد له أي وجود من األ

 انتهى هذا الكيان ومات ولم يعد له أي أثر لن يعود مرة أخرى 

 وقفت جميع الكالب تنظر لي 

  ةاألجساد الفارغ ةدخل غرفأل أناووقفت 

 أقول : وأناوقفت أمامهم 

 جسدكم  إلىعودوا -

 وقف منهم من وقف وبقيتهم كانوا أمواتا

ويجري مسرعا من هذا المكان خوفا  إلىكان من يقف منهم يستغرب نفسه وينظر 

 غير مصدق ما يحدث 

 خرجوا من الفندق واختفوا بعدها  أن إلىالكالب وهم ينظرون  إلىوقفت أنظر 
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 فقد سيطرتي على نفسي شيئا فشيئا أخارج الفندق وتفاجئت أني  إلىخرجت 

 بدأت قوتي تضعف حتى أنها تبخرت وعاد جسدي كما كان

 لوفو غير مأأي شئ خارق أإنسانا طبيعيا بال 

 كتب كل ماحدث معي جمله وتفصيالأمنزلي وبدأت  إلىعدت  أنال إلم يكن أمامي 

 النهاية  إلى ةماحدث من البداي ي طريقه فهذا كلولو وصلك هذا الكتاب بأ

 شيئا مهما وضروري لكأقول  أنريد أأنهى  أنلكن قبل 

 

 كان كل ما حدث إسقاطا لكنه لم يكن إسقاطا نجمي" 

 وإنما كان إسقاطا حقيقي

فعال وفي  فخروجي من جسدي كان إسقاطا على رغبتي الشديدة في الخروج منه

 غييرها عنها وكنت أتمنى ت تغيير حياتي وعم رضاي

أعيش حياة أي شخص آخر لكن كل شخص وعنده حياته التي يكرهها  أنكنت أتمنى 

 أيضا 

 ريد المال حتى ولو بالسرقةأكنت أريد تغييرها وكنت 

 ولهذا كنت أريد الفتاة في الفندق  ةوكنت أريد الشه
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 كنت أريد القوه كنت أريد كل شئ مهما كلفني

 الحياة وقوانينهاكان خروج روحي هو خروجي عن مبادئ 

 من المجتمع  ةثابة عالم الفساد والطبقة الفاسدكان الفندق بم

والكيان المرعب هو قائدهم الذي يخاف منه الجميع وهو المتحكم بهم وفي قراراتهم 

 وكل ما يحدث معهم 

يخضع لهذا القائد  وقوانينه ويترك عقله  أنوكل من يريد الثراء والنعيم كان ال بد 

 ب اإلرادة يفعل ما يؤمر به دون تفكير ويكون مسلو

  ةو الضمير في هذه الحياأو الجانب اإليجابي أوكان الكلب هو الصديق الوفي 

تفكيرك الصائب مهما غيرتك  إلىالذي يحذرك ويجعلك ال تتغير مهما حدث ويعيدك 

 بك خرجت أسوأ ماأو ةالحيا

األمل في التغيير وعدم وهي ة كانت هي النور الموجود في الحياوكل تلك الكالب 

 السكوت عن مايحدث 

 كان كل شيئا إسقاطا على الواقع ولكنه بطابع الخيال 

 كان كل شيئا مصطنعا وغير حقيقي

 العالم الخاص بهذا العالم الفاسد  أنهوكان الفندق كما قلت 

القمة لكن لم  إلىكان الكيان المرعب الذي ساعدني كان شخصي مثلي أراد الوصول 

 يعد يحب ذلك وأراد الخالص من كل هذا ولهذا أخذت منصبه وأخذت قوته 
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صبح هدفي أصبحت مثله وأتها من الشيطان كانت بمثابة اني وقوتي التي اكتسب

 خرى أضعيفا مره  أنامكانته وعدت  إلىعاد هو  أن إلىي شخص يقابلني أإفساد 

 كان بمثابة اتحاد قوتي مع قوتهموهجوم الكالب علي وإعطائي كل تلك القوة 

 والخاتم كان بمثابة انها آخر فرصة أمامي وبعدها لن يكون هناك أي فرص أخرى 

 دمر حياتهمأح اآلخرين كان يعني اني أفسدهم وإخراجي ألروا

 عطائي فرصه أخرى لهمإكان بمثابة  ةواح في غرفة األجساد الفارغعادتي لألرإ

 م ومن مات منهم كان يعني سجنه 

 الفندق وهذا العالم الفاسد  إلىكان تمهيدا لي ألصل  ةفعله من أفعاال خاطئأكنت  كل ما

 ي شئ غير انها أالتي ال تفكر وال تفعل  ةعالم األجساد الفارغ

 "أجساد فارغة 

……… .. 

 تمت بحمد هللا 

 شكرا جزيال لكل من قرأ واهتم 

 وشكرا لمن قرأ ولم يهتم 

 على االستمرار والعودة للكتابة مرة أخرىشكرا جزيال لمن شجعني 
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 ونصيحتي لكم ال تكونوا أجسادا فارغ
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