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  " تحذير "

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

 هذا الكتاب لألشخاص الغير معرضين للتعب النفسي واألقوياء نفسيا  

 "تحذير مرة أخرى "

 الكتاب ال ينصح بقراءته إال لألقوياء نفسيا  

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

 ال أعلم إلى اآلن أنت رجل أم إمرأه

 سأخاطبك بصيغة المذكر 

 لنبدأ  



. 

. 

. 

 ال تقرأ  

 توقف 

 ال تقرأ

 توقف عن القراءة  

 لماذا لو تتوقف بعد  

 ! ما الدافع لك لتستمر في القراءة إلى الآلن

 حسنا الدافع هو الفضول 

ريب محاولة منك للفهم  فضولك يدفعك إلى كل ماهو غ  

 فضولك هو الدافع األقوى الذي يدخلك إلى عوالم وأشياء لم تعلم بها  

ماهو رد فعلك اآلن ؟   18لكن لو قلت لك هذا الكتاب +  

 ما الذي خطر إلى بالك عندما علمت اآلن ؟ 



 هل خطر إلى بالك أني سأحكي لك قصص جنسية أو شيئا من هذا القبيل ؟ 

لى بالك فأنت مخطئ ولو كنت مخطئ فهذا الكتاب لك لو كان هذا ما خطر إ  

 دعني في البداية أعرفك بنفسي  

 ... أنا

 ال يهم من أنا األهم هو من أنت  

 من أنت ؟  

 تكلم معي  

 كم تملك من العمر ؟ 

 تكلم معي 

 وفي أي بلد تكون ؟ 

 تكلم معي 

 ومن أي محافظة أنت ؟ 

 تكلم معي 

 ومن أي بلد تحديدا ؟ 



 تكلم أنا أسمعك  

 قل بصوت أعلى  

 أعلى أكثر  

 توقف 

 ماذا تفعل ؟ 

 لماذا تتكلم مع شخص ال تراه ؟ 

 لماذا تقول معلوماتك لشخص لم يقل لك أي شئ عن نفسه إلى اآلن  

 أنت ال تعرف من أنا وكم أمتلك من العمر ومن أين أنا تحديدا  

 ! من ضمن لك أني بشري من البداية

ون بشري وأن أكون من معشر الجان  فمن الممكن أن ال أك   

 دعنا من كل ذلك الآلن  

 أنا اآلن عرفت من تكون وال يهمني سوا ذلك  

 سأقول لك شيئا ال يعرفه عنك أي شخص سوا نفسك وحاليا أنا  

 أنت ال تحب حياتك الحالية برغم كل مابها  



 هل توافق أن تبدل حياتك بحياة شخص آخر ؟ 

حياتي فتوقف عن القراءة الآلن إن كنت تقول ال أنا راضي عن   

 هذا الكتاب ليس لك وهذا آخر تحذير لك

 أنت مازلت معي ؟ 

 أنت ما زلت تتحدث مع شخص ال تراه وهذا أيضا خاطئ تماما  

 وكلما تتكلم أعرف عنك أشياءا أكثر وأكثر  

 حاول أن ال تجيب عن أسألتي القادمة وامنع نفسك بكل الطرق  

 ال تجاوب في عقلك أيضا وال الصوت الداخلي الموجود بداخلك الذي تقرأ به الآلن  

 حسنا اتفقنا ؟ 

 قلت ال تجيب عن أي سؤال ال تقل اتفقنا  

ث  حسنا لقد فهمت كيف ستسير األمور الآلن بعد أي عالمة إستفهام ال تجيب مهما حد  

 سأقول لك من أنا اآلن بما أننا اتفقنا  

 لكن ليس اآلن  

 ما رأيك لو قلت لك شئ الآلن سيخيفك قليال  



 دعنا نعلو باألدرينالين المخبئ بداخلك  

 باألمس القريب كنت في أحد المكتبات أبحث عن أحد الكتب المثيرة والغامضة  

 لفت كتابي شئ غريب جدا كان هناك كتاب يحمل عنوان 

جان جن  "  " 

 لفت انتباهي هذا اإلسم الغريب وأخذت الكتاب وعدت إلى البيت 

 ودخلت إلى البيت ألقرأه 

 بدأ يلفت انتباهي األسلوب المثير الذي لفت انتباهي

 في بدايته كان هناك تحذير أن أقرأه 

 وبعدها بدأ ببعض األسئلة عن حياتي وعرف عني بعض المعلومات  

حديدعن إسمي وعمري وأين أعيش بالت  

 جاوبته بدون شعور واستمريت بالقراءة ولم يقل الكاتب أي شئ عن نفسه  

 " إلى أن وصلت لكلمة " جن جان

 وتفاجئت أني أكمل هذا الكتاب وأتحدث معك 

 اهرب  



 

 

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

 لكن كيف ستهرب اآلن  

 لقد فات األوان على ذلك 

 لقد وصلت إلى ما وصلت أنا إليه وأنت اآلن أنا  

 أنت لم تعد أنت  

 ال تحاول تكذيب نفسك وتقول إسمك مرة أخرى وتفكر في تفاصيل حياتك 

 ال تفكر في أي شئ  

 لو فكرت سأجمع عنك الكثير من المعلومات أكثر 

 وهذا سيجعل رجوعك شبه مستحيل 

 ماذا سنفعل اآلن؟ 

 حسنا لن نفعل شئ 

ل شئ ألني أنا من أكتب وكانت تلك مجرد نظرية بسيطة ومن صنع خيالي  أنت لن تفع  

 وال شئ منه حقيقي  



 أنت كما أنت ولم تأخذ حياتي ولم آخذ أنا حياة أحد

 كان كل ذلك من وحي خيالي وليس حقيقيا 

 وستعرف لماذا فعلت ذلك عندما تعلم ما حدث معي 

 دعنا ندخل إلى قصتنا فقد تحدثت كثيرا 

 ..أنا

أقول لك إسمي وال عمري فما حدث قد علمني ذلك  لن   

 فما حدث منذ بضعة أشهر كان بمثابة كابوسا مرعبا أعيش به حقيقتي  

كنت جالسا ممسكا هاتفي أقلب في صفحات التواصل أقرأ بعض القصص المرعبة ومر كثير  

 من الوقت على ذلك  

 وبدأت خوازميات الفيس بوك تفهم أني أحب الرعب  

لي إعالن ممول لبرنامح يدعى ) جن جانوبعدها ظهر  )  

توقفت عند اإلعالن ذلك فقد شدني اإلسم وحملت البرنامج بالفعل وظهر في واجهته صوره  

كاميرا ومن خلفها بعض أشكال الجان المرعبة بمعنى أن الكاميرا في التطبيق تظهر الجان  

 على حقيقته 

 ضحكت ساخرا وأمسكت الهاتف وفتحت كاميرا التطبيق  

 وبدأت اتحرك بالهاتف في المنزل أصوره لكن لم يظهر شئ 



 أطفأت البرنامج وجلست ألوم نفسي على تلك السخافة 

 وفتحت الهاتف مرة أخرى ألمسح التطبيق السخيف  

 لكن أعطاني رسالة أن التطبيق ال يمكن إزالته  

 وسط استغرابي ومحاوالتي في حذفه لم أستطع  

ألنام   ألقيت الهاتف ودخلت إلى فراشي  

 نمت بالفعل واستيقظت في اليوم التالي وبدلت مالبسي  

 وخرجت من المنزل إلى الحديقة المقابله له منتظرا أصدقائي للذهاب إلى الجامعة  

 رأيت في ذلك الوقت مجموعة من القطط

كان عددهم سبع قطط متجمعين بشكل دائري كأنهم في إجتماع ما وهناك أمر طارئ يتناقشون  

 فيه  

 خطر لي أن أصورهم وأحتفظ بذلك المشهد على هاتفي  

 فتحت هاتفي ألجد كاميرا البرنامج مفتوحه أمامي 

 استغربت قليال ولكن تجاهلت إستغرابي  

قطط أيضا ولم يتغير شئ وبدأت أصورهم بكاميرا البرنامج لكنهم كانوا   

وسط تسجيلي أدارت القطط جميعها وجههم لي ينظرون إلي بغضب شديد وبدأ يعلو صوتهم  

 المخيف إشارة منهم لي بشئ ما وبعدها جروا بإتجاهي منقضين علي بكل غضب  



 لدرجة أنهم أسقطوني على األرض وبدأت مخالبهم تؤذيني وتجرحني وسط صراخي 

األرضسقط الهاتف من يدي على   

 لكن الكاميرا كانت موجهة بإتجاهي تصور مايحدث  

 جري الجميع بإتجاهي يضربوا القطط يزيلوها من فوقي 

 أزالوها بالفعل ووقفت وسط جروحي التي تملئ وجهي وجسدي ومالبسي المتقطعة  

 ساعدني األشخاص الموجودين أنا أعود إلي بيتي 

 وأعطاني أحدهم هاتفي  

باب خلفي ودخلت إلى الحمام أزلت مالبسي عني ووضعت جسدي دخلت المنزل وأغلقت ال 

 المتهالك تحت الماء وبعدها ارتديت مالبس أخرى وعالجت جروحي

 واتجهت إلى األريكة ألريح جسدي 

نظرت إلى الهاتف و أمسكته في يدي ألرى الفيديو الذي صورته عن طريق البرنامج وأرى  

 ماذا فعلت لتفعل معي القطط ذلك 

فيديو بالفعل وياليتني ما فعلت فتحت ال  

 لقد رأيت أكثر شيء أرعبني في حياتي وجعل جسدي يرتعش والدم توقف في عروقي

ظهر في الفيديو القطط وهي متجمعة وبعدها نظروا إلى لتتحول هيأتهم إلى أشخاص ولكن  

 كانوا طوال القامة شديدي السواد تكاد أسنانهم أن تضئ من شدة بياضهم



المرعب وجروا بإتجاهي متهجمين علي  واحمرار عينهم  

 أمسكت الهاتف ويدي ترتجف من خوفي ورعبي 

وفتحت كاميرا التطبيق وتحركت في أنحاء منزلي أصوره بالتطبيق وحفطت الفيديو وبعدها  

 فتحته

 ألجد في الفيديو أن المنزل ممتلئ من تلك األشخاص التي تشبه القطط بعد تحولهم 

ويقتربون مني  والجميع ينظر إلى بكل غضب   

 ماذا أفعل.؟  

 

 

 

….. ........................................... 

 

 

 الفصل الثاني  

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

 

 

جريت من المنزل مسرعا بكل خوف ورعب ال أعرف أين أذهب كل ما كنت أفعله أني كنت  

 أتلفت حولي من شدة خوفي 

 لم يكن أمامي إال أن أذهب إلى منزل أحد أصدقائي 



 طرقت باب منزله ليفتح لي والده الباب وأنا أسأله عن صديقي الذي لن أقول لك إسمه أيضا  

باح ولم يعد  قال لي والده أنه خرج من الص  

 استأذنته ونزلت على الساللم إلى أن سمعت أحد األشخاص ينادي علي بإسمي 

 تلفت حولي أنظر يمينا ويسار لكن ال أرى أحد

 : نادى ذلك الصوت على مرة أخرى وهو يقول

 أنا على السطح إطلع -

 تحركت وصعدت الساللم ظنا مني أنه صديقي وينادي علي ألصعد له 

في منتصف السطح لكني ال أرى أحد  صعدت بالفعل ووقفت  

 لكني شعرت أنه هناك هواء ساخن يمر من جواري

 انتفض جسدي وارتعش خوفا وتجمدت في مكاني من شدة رعبي  

 فجأة وبدون أي مقدمات بدأت أسمع صوت غريب في أذني 

 كان صوت أشبه بصوت اإلرسال عند انقطاعه  

كلتا يداي عليهما ألحاول إيقاف هذا  الصوت يعلو في أذني أكثر وأكثر حتى أني وضعت 

 الصوت  

 لكن بال فائدة 



 اختفى الصوت فجأة وبعدها شعرت بالهواء الساخن يمر من أمامي مرة أخرى 

 أخرجت هاتفي مسرعا من جيبي وفتحت كاميرا التطبيق  

 وبدأت أصور وحفظت فيديو وقمت بتشغيله لكني لم أرى شئ  

يعي والذي صورته بالفعل  ال يوجد أي شئ في الفيديو غير الطب  

 ووجدت رسالة بالتطبيق تفيد بأن فترتي التجريبية انتهت  

 واذا كنت أريد التجديد ال بد أن أشحن 

 وقفت في حيرة أسأل نفسي هل أجدد ذلك البرنامج أم يكفي هذا الحد  

…………………  

 لكن فضولي األحمق دفعني للتجديد وياليتني ما فعلت  

ت الهواتف وقلت له أني أريد تجديد هذا البرنامج وال يوجد معي  نزلت ودخلت إلى أحد محال

 فيزا في الوقت الحالي وأريدك أن تنشطه لي  

 : أمسك الهاتف في يده وهو يقول

 ماشي هجددوا ليك بس ده برنامج ايه ده -

 : قلت له 

 مش مهم تعرف  -



 : قال لي وهو ينظز إلى إسم التطبيق

 اسمه جن جان؟  -

لم أرد عليه وطلبت منه اإلسراع جدد لي اإلشتراك بالفعل ودفعت له المال وخرجت لتأتي لي  

 رسالة أوقفتني أمام المحل من الخارج  

 كان مكتوب بها أنه تم التجديد ولكن كان معها رسالة تحذير 

 تطلب مني عدم الجلوس وحدي في أي مكان  

 استغربت قليال وشردت بذهني قليال أفكر أين أذهب ولماذا جددت هذا البرنامج مرة أخرى 

قاطع تفكيري رجل كبير في السن يمد يده لي ويطلب مني بعض المال أخرجت بعض الفكة من  

 جيبي وأعطيتها له 

 : نظر إلي وسرعان ما صرخ صرخة عالية وهو يقول

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  -

ني يجري والخوف يملئ عيناه  وترك  

…………..  

وقفت في حيرة واستغراب من هذا الرجل ال أعرف لماذا فعل معي ذلك ولماذا عندما رأي  

 وجهي خاف وارتعش كأني أنا الجن؟  

زادت تساؤالتي في رأسي ووقفت في حيرة أكثر إلى أن قطع تفكيري الرجل صاحب المحل  

 : وهو يقول لي



- ل ازاي؟  هو البرنامج ده بيشتغ  

 : نظرت له وقلت باستغراب

 برنامج ايه؟  -

 : قال هو

 برنامج جن جان أنا حملته  -

 :نطرت له بخيبة أمل وقلت له بغضب 

 حملته ليه؟  -

 : قال هو

 الفضول خالني أحمله  -

 أخذت هاتفه منه دون إرادته وحاولت مسح التطبيق من هاتفه لكن بال فائدة 

مامية فتحت دون إرادتي وبدأت في تصويري حاولت إبعاد  تفاجئت أنر كاميرا البرنامج األ

 الكاميرا عني وأغلقت الكاميرا

 لكن الفيديو تم حفظه  

 زاد توتري وخوفي وفتحت الفيديو واقترب مني الرجل 

 صاحب المحل ليشاهد معي الفيديو ويفهم طبيعة عمل البرنامج  



ولكن ماسقط الهاتف من يدي وجرى صاحب المحل من أمامي خوفا وأغلق الباب عليه من  

 الداخل وأنا واقفا في مكاني متجمدا  

 فكانت هيأتي في الفيديو هو نفس هيأة الجان الذي رأيته  

 وكان شكلي أسود اللون طويل الشعر  

ار عيناي ساطع وبياض أسناني  أحمر  

 أنا جان؟  

 

 

 

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

 

 

 الفصل الثالث 

 

 .......... 

 

 أنا جان؟  

 تحركت مسرعا بكل خوف ورعب أطرق باب المحل الذي اغلقه الرجل عليه لكنه لم يفتح لي  

ى التقت هاتفه على األرض ألشاهد الفيديو مره أخر  

لكن الهاتف كان قد أغلق وطلب مني كلمة السر أو إدخال البصمة حاولت إدخال العديد من  

 كلمات السر لكن بال فائدة 



 طرقت الباب مرة أخرى على صاحب الهاتف لم يفتح  

 وقفت ال أعرف ماذا أفعل وسط خوفي وتعبي  

 شعرت بأن هناك من يمسكني من رقبتي من الخلف  

 أدرت وجهي مسرعا لكن لم يكن هناك أي أحد  

 لم يكن هناك أي شخص في الطريق  

 تذكرت أن البرنامج حذرني أن أكون وحدي 

 جريت مسرعا ألدخل في منتصف المارة وأسير بينهم  

 لكن إلى متى  

 مر الوقت وبدأت الطرقات تقل من المارة 

ناك أي أحد غيري ولم يعد ه  

 شعرت أن هناك من يمسكني من رقبتي مرة أخرى ويضغط عليها بكل قوة 

……………..  

جريت وظللت أجرى أبحث عن أي شخص أقف معه أو أقترب منه لكن كانت الطرقات فارغة  

 تماما  

 لمحت مجموعة من األشخاص جريت بإتحاههم  



 ووققت في منتصفهم والرعب يملئ قلبي وجسدي 

لي جميعا باستغراب  نظروا إ  

 تحركوا وتحركت وسطهم 

 كنت أسير خلفهم كأني واحد منهم  

 : إلى أن توقفوا وقال لي أحدهم

 في إيه وماشي ورانا ليه كأنك واحد مننا -

 : قلت له مصاحب كالمي خوف شديد

 ماينفعش أكون لوحدي  -

 : نظروا لي باستغراب شديد وقال أحدهم

 انت شارب حاجة وال إيه-

 ودفعوني ألسقط على األرض ورحلوا هم وأنا جالسا ال أعرف ماذا أفعل  

 تلك هي الوحدة القاتلة وذلك المعنى الحرفي لها  

…………..  

 كم أكره وحدتي التي أوصلتني لكل ذلك 



 وحدتني هي السبب  

 لقد توفي كال من أبي وأمي وتركوني وحيدا أواجه الدنيا وحدي  

أي أحد في حياتي   أنا فعال وحيدا تعيسا ال يوجد  

كنت أفعل أي شئ وكل شئ يخرجني من وحدتي المسيطرة علي أقرأ الكتب وأشاهد التلفاز  

 واجلس على اإلنترنت  

وكنت أنتظر اليوم الذي سأذهب فيه إلي الجامعة بفارغ الصبر وكنت أكره األجازات كرها  

 شديدا ألني سأكون مضطرا للجلوس وحدي وتذكر وحدتي 

إلي تحميل ذلك التطبيق الذي أدخلني في عالم آخر ال أعرف كيف أخرج منه دفعتني وحدتي   

 لن أدخلك في حياتي أكثر من ذلك  

 أنا اآلن في منتصف الطريق وال أعرف أين أذهب  

 جلست في خيبة أمل ووحدة تقتلني  

 امتدت اليد التي ال أراها على رقبتي مرة أخرى 

ق  أخرجت الهاتف مسرعا وفتحته وفتحت التطبي   

 وفتحت الكاميرا  

 وصورت نفسي من الكاميرا األمامية وحفظت الفيديو  



  .وفتحته وحدث ما لم يتوقعه عقلي أن يحدث وال يتصوره عقل

 ما رأيته في الفيديو أفقدني وعيي وسقطت على الطريق فاقدا الوعي  

 كان في الفيديو هيأتي بهيأة الجان بالفعل 

 صاحب الوجه األسود والشعر الطويل والعيون الحمراء واألسنان البيضاء  

 ومن يخنقني بيده كان أنا بهيأتي وشكلي أنا  

 

 

 

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

 

 

 

 الفصل الرابع  

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

 

 

 

 أنا أصبحت جان؟  

 والجان أصبح أنا؟  

 من أنا الآلن؟  

 ما الذي يحدث معي؟  



 فتحت عيني ألجد نفسي في غرفة ما في أحد المستشفيات  

فقد أحضرني بعض األشخاص إلى المستشفى بعد فقداني الوعي وأنا ملقى في منتصف  

 الطريق  

 نظرت حولي في الغرفة كانت ممتلئة باألشخاص 

 فمنهم المرضى ومنهم ذويهم وأقاربهم يطمئنون عليهم  

م أحسدهم وأحقد عليهم حتى لو كان ذلك الحقد ليس لي دخل فيه هو شعور موجود بداخلي  ك  

شعوري بالوحدة جعلني أحقد على حياة كل األشخاص اآلخرين وهذا هو أكثر شئ أكرهه في  

 نفسي  

 لكن وحدتي تلك ستكون هي مصدر قوتي الوحيد الذي غيرني  

حت وشيكة  ألقصى درجة وستعرف ذلك في النهاية التي أصب   

 وقفت في الغرفة ألخرج لكني تذكرت الفيديو 

 وتذكرت أني ال ينبغي لي أن أكون وحيدا حتى ال يحدث لي ذلك مرة أخرى 

 عدت إلى السرير مرة أخرى مفتعال تعبي  

 لكن دخل الطبيب ومساعدته وطلب مني الرحيل  

 حتى أوفر السرير لمريض آخر  

أعرف أين أذهب  وافقته بالفعل وخرجت من المستشفى ال   



 أتتني رسالة على هاتفي أخرجت الهاتف من يدي

 فكانت الرسالة من البرنامج تقول 

 أمامك عشر ساعات فقط لتعيش  

 كيف تريد أن تموت.؟  

…………  

 عشر ساعات فقط ألعيش؟  

 ارتعش جسدي وامتلئت عيناي من الخوف والرعب  

 وأنا أنظر إلي الجميع حولي  

 ماذا أفعل  

 كيف سأمنع نفسي من أن أموت؟  

 جريت بأقصى سرعة ممكنة والجميع ينظر إلي  

 ومنهم من جروا خلفي ظنا منهم أني لص  

 زادت سرعتي أكثر حتى أتى إختفيت عن أعينهم 

 وقفت ألستريح حتى رأيت بعض األشخاص مما كانوا يجروا خلفي جريت مرة أخرى  



 لكن لماذا أجرى منهم لماذا أفعل ذلك من األساس 

وكأني يحركني شئ ما بداخلي وكأني أهرب من الناس بإرداتي وكأني أوصف حالتي من  

 الداخل 

 وأوصف وحدتي المسيطرة علي 

رت في ذلكتوقفت فجأة وبشكل مفاجئ بعد أن فك  

 حتى إقترب مني هؤالء األشخاص  

 وأنا واقفا في مكاني  

 : حتى اقترب مني أحدهم وهو يقول لي وهو يستطيع أن يتحدث من انقطاع أنفاسه من الجري

 ايه اللي حصل في إيه -

 : قلت له بكل إستغراب

 مفيش حاجة انتوا اللي بتجروا ورايا ليه  -

 : قال لي أحدهم

- ا احنا قلنا في مصيبة وبنجري وراك علشان نساعدك. ايه اللي حصلك  ياراجل حرام عليك د  

 نظرت لهم بابتسامة تملئ وجهي ولم أعرف ماذا أقول

 : قال لي أحدهم



 يعني انت كويس ومفيش حاجة؟  -

 : قلت

 أنا كويس وهللا شكرا ليكوا جميعا  -

 تركوني هم ورحلوا بعد أن اطمئنوا علي 

الذي كدت أن أنساه  وسرت أنا حتى وصلت إلي منزلي   

 ودخلت وأغلقت الباب خلفي بابتسامة تملئ وجهي 

 حتى أن نسيت الرسالة من البرنامج  

 وأني سأموت بعد عشر ساعات  

دخلت إلي الحمام ودخلت بجسدي أسفل الماء وارتديت مالبس أخرى وجلست على أريكتي  

 وهنا تذكرت الرسالة  

 ولكني لم أخف  

 شعرت أن هناك من يخنقني بيده في رقبتي  

 لكني لم أخاف تلك المرة أيضا 

 لكن وسط عدم خوفي كانت تقل حدة ضغطاته على رقبتي 

 وبعدها اختفت نهائيا  



كل ذلك وأنا جالسا كأني مسلم نفسي للموت الذي سيكون بعد بضع ساعات أفكر في موتي  

 وكيف سأموت 

للموت وبدأت أفكر في طريقة عديدة   

 وأتتني فكرة أن أقتل نفسي أنا بشكل رحيم وطريقة ال أتعدب بها ويكون موتا سريعا  

إلي أن وقفت من مكاني بشكل سريع واتجهت إلي الحمام مسرعا وأمسكت هاتفي وأغلقت  

 اإلنترنت من الهاتف  

 ووقفت أمام المرآه وفتحت كاميرا البرنامج  

ل ما بين الكاميرا الخلفية واألمامية بشكل سريع  وصورت فيديو لنفسي في المرآه وبدأت أبد

 بحيث أن أصور شكلي في المرآه وشكلي في الواقع أي ليس في اإلنعكاس

 صورت الفيديو بالفعل وفتحته ألجد شيئا لن تتخيله 

 ولم أكن أتخيله يوما وجعلني أضحك ضحكات عالية وساخرة

ك شيئا غريبا  كان في الفيديو هيأتي كما هي في المرآه لكن كان هنا   

 بين تبديلي مابين الكاميرا الخلفية واألمامية  

 كان البرنامج يظهر شعر طويل وبعدها يظهر وجه أسود  

 ويظهر أسنان بيضاء ويظهر عيون حمراء  

بمعنى أن البرنامج لم يستطع إظهار الوجه كامال من سرعة التبديل بين الكاميرتان وعدم  

 وجود انترنت 



زائف وغير حقيقي  معنى ذلك أن كل ذلك   

 كل ذلك كان زيف؟  

 التطبيق كان يريد اقناعي أني حن؟ 

 كان يريد أن يجعلني مجنون أي جان؟ 

 كان يحولني ل جن جان كما هو إسمه؟ 

 كان يريد أن يجعلني أقتل نفسي؟  

 لكن ما تفسير من كان يخنقني؟  

 و ما تفسير الصوت الذي كان في أذني؟  

كان يمر من جواري؟ ما تفسير الهواء الساخن الذي   

 ما تفسير كل تلك األشياء الغير منطقية؟  

 

 

 

 

 ألكون واقعيا معك لم يكن كل شئ مزيف  

 كان البرنامج هو الشئ الوحيد المزيف  

 أما باقي األشياء فقد كانت حقيقة بالفعل  



 شأشرح لك بالتفصيل  

 في البداية عليك أن تعرف أن اإلنترنت يعرف عنك أكثر ما تعرف عن نفسك  

 بعيدا عن أنه يعرف إسمك وعنوانك وسنك ومجال عملك  

 وعن أقاربك بالكامل وعالقاتك ويحفظ كل كلمات المرور الخاصة بك وكل شئ له عالقة بك  

 كل ذلك يعرفه عنك وأكثر مما تتخيل  

د األشخاص وكان سيجن بالفعل بسبب ذلك  سأقول لك عن أغرب شئ حدث ألح  

 كان عندما يتحدث عن شئ ما يجده في إعالن أمامه  

 ذلك يحدث مع الجميع والكل الحظ ذلك  

لكن أن تفكر في شئ في عقلك وتجده في إعالن هذا األمر هو المرعب والذي يستحق الوقوف  

 للفهم  

 قال لي أنه في بداية زواجه 

بالسونار واالطمئنان على صحة الجنين وفي اليوم التالي أخبرته  ظهر له إعالنات عن الكشف 

 زوجته بحملها  

 كيف يعلم اإلنترنت عنا كل ذلك 

 لدرجة أنه يعرف ما يدور في رؤسنا وأصبح يعرف األشياء قبل أن تحدث؟  

 السؤال الذي لم أجد له إجابة مقنعة أبدأ 



…………………..  

 عرف اإلنترنت كل شئ عني  

 عرف حياتي بأكملها وعرف عني أشياءا لم أقولها حتى أو أكتبها كنت أفكر بها فقط  

 كنت أفكر في الجن وهذا العالم الخفي الذي ال نراه 

وربط حبي لقصص الرعب وأظهر أمامي هذا البرنامج المزيف كان مزيف لكن ما حدث بعده  

 لم يكن مزيف  

وفي منه  تفكيري في الجن وخ  

 جعله يزاولني بالفعل  

 تهيأة نفسي أني أراه جعلته يقترب مني في حقيقة األمر  

 وهذا هو الهواء الساخن الذي كان يمر من جواري 

 وهو من قام بالصوت في أذني 

 وعندما زاد خوفي أكثر وتملك الرعب مني  

 حاول الجن في الحقيقة السيطرة علي سيطرة كاملة  

 وبدأ يشعرني بوجوده ويضع يده حول رقبتي  

 ليتحكم بي أكثر ويرعبني أكثر ويجعلني بال عقل 



 ويسيطر هو علي ويتملكني 

 وكأن البرنامج كان خطته من البداية وهو من صممه 

   كأن الجن هو من يعطي األفكار الموجودة بداخل رأسي لإلنترنت 

 شئ لم أفكر به من قبل  

 الجن أو الشيطان يعرف من يدور في رؤسنا ويعطي تلك المعلومات لإلنترنت؟  

 وكأن اإلنترنت هو الشيطان األكبر وهو إبليس نفسه  

 أصبحت أصدق تلك النظرية نتيجة ما حدث معي  

اعديه من  كلي يقين اآلن أن من يتحكم باإلنترنت والتكنولوجيا حاليا هو الشيطان نفسه ومس 

 البشر  

 الشيطان يحكم العالم من خالل اإلنترنت  

……………  

 عندما أزلت الخوف من نفسي اختفى تحكم الجن بي  

 واختفى من حياتي لألبد ألني لم أعد خائفا  

 حتى لو ظهر أمامي لن أخاف منه ألنه ضعيف  

 ال يتغذى غير على الخوف فقط 



 والخوف هو الشي الوحيد الذي يعطيه القوة

مت في ذلك الوقت أن أستغل وحدتي  صم  

 مرت األيام وانهيت دراستي الجامعية 

 ولم أجد وظيفة كطبيعة الحال  

 لكني استغليت تلك الفترة ووحدتي في التفكير  

 كنت أفكر في مشروع كبير أنفذه 

 وفعال حدث ووصلت إلي فكرة غيرت حياتي وحياة آخرين

 بدأت فكرتي ومشروعي تنتشر بشكل كبير  

حديث الجميع وأصبح الكل يحاول التقرب مني  أصبحت  

 لم أجد وقت حتى ألكون وحيدا فيه

 الجميع حولي في كل مكان 

 تزوجت وأصبح لي أبناء 

 وأصبحت شخصية معروفة جدا في المجتمع  

 ولي إسمي وكياني  



 هل مازلت تريد أن تعرف إسمي؟  

 لن يهم معرفة اسمي  

 المهم أني أشبهك إلي حد كبير  

 أشبهك بكل تجاربك السيئة التي خرجت منها بكل شئ إيجابي  

 بكل لحظات حزنك وبكل لحظات ضعفك التي قوتك فيما بعد  

 عندما توقفت الحياة أمامك وظننت أنها النهاية 

 لكن انتفتح باب آخر أمامك

 خوفك الذي تحول إلي مصدر قوتك

تك تجنب الوقوع فيها مرة أخرى خيياتك المتكررة التي علم  

 أنا وأنت متشابهين حتى ولو إختلفت تفاصيل حياتنا  

.. 

 إلى اللقاء  

………  

 جن جان  



 محمود نوح زناتي  

 تمت والحمدهلل

 

 

 


