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 ليلة مع األشباح 

 ***** 

كنتاكي،      لوالية  طريقي  في  بعل لم  كنت  المتخصص   ) جون   ( دكتور  م  قابلة 

انشئت في   الباراسيكولوجي بخصوص مستشفى قديم ) ويفرلي هيلز (، كانت قد 

ثالثينيات القرن العشرون لعالج مرض السل المتفشي آنذاك، قبل أن تتحول لدار 

في  نهائياً  أغلقت  لألشباح  مرتع  بأنها  السيئة  ولسمعتها  المسنين،  رعاية 

ومقابلتي مع دكتور ) جون (  الثمانينات، بالطبع كنت من المشككين في هذا األمر  

األمور،   بهذا  المدعين  كذبه وكذب  واثبات  األفكار  لدحض هذه  على طريق   كانت 

  خالل   ( السريع، السماء كانت ملبدة بالغيوم منذرة بطقس سيء  8101ديكسي )  

القاد مذياعالساعات  يصدر عن  كئيب  أنثوي  على   السيارة،  مة، صوت  المضبوط 

حذر المسافرين على الطرق السريعة من تقلب الطقس،  ي  احدى المحطات االخبارية

رعد وبرق وأمطار ثلجية ستهطل في أي لحظة، ابتسمت بسخرية لتلك المبالغة،  

الطقس،   نشرات  مقدمي  لمبالغة  يرقى  لن  ولكن  سيحدث،  بشيء  ينذر  الجو  نعم 

يحذر من    نثوي الكئيب منذ يومين عبر اإلذاعةولكن تذكرت آنذاك نفس الصوت األ

الحادي عشر من ديسمبر، وينقل تنبؤ الخبراء بعاصفة رعدية  س يوم االثنين  طق

ستضرب أغلب الواليات ذلك اليوم، مع تحذير شديد اللهجة للمسافرين عبر الطرق  

 السريعة بين الواليات، تفحصت هاتفي، يا للهول إنه اليوم!!! 

يبال   لم  الذي  الوحيد  أنني  أكثر من    يبدو  التحذيرات، مضت  ساعة وأنا على  بتلك 

 ...األرصاد، إال أنا رسيارة عابرة، الجميع عمل بتحذي الطريق ولم أصادف

 . الغبي الوحيد الذي خالف الجميع 
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الجديد علي،هذا ط    باألمر  إنه ليس  العندحقيقةً،   . بعي منذ الصغر، عنيد لمجرد 

تفكير  وبدون  فوراً  كنت  صالحي،  في  يراه  قراراً  يتخذ  كان  عندما  والدي  أتذكر 

بأنني صاحب القرار الصائب وأنني لو اخترت ما اختاره  أختار عكسه إيماناً مني  

 لي، سأكون ضعيف الشخصية.

متوسط،      تعليمه  السن،  في  طاعن  رجل  والدي  بأن  دائماً  األمر  ذلك  أبرر  كنت 

 ثقافته محدودة.

العبقري     المهندس  دراستي،  في  المتفوق  الطالب  وأنا  طريقي،  لي  يختار  كيف 

بأكبر   مهندساً  األن،  هنا  كنت  ما  عبقريتي  لوال  العمل،  في  رؤسائي  يصفني  كما 

شركات االنشاءات بالواليات المتحدة، فقط ألنني لم أتبع الطريق المرسوم من أبي،  

 العند يؤتي ثماره أحياناً.  إذاً 

الراديو، صوت      محطة  بدلت  من شرودي،  الهطول، خرجت  في  األمطار       بدأت 

 ( المفضلة  بأغنيتي  يشدو  العذب   ) أديل   (hello  يستمع كان  المطر  أن  ويبدو   ،)

هطوالً، المطر  ازداد  األغنية  وتيرة  ازدادت  أن  ما  معي،  دواسة    تضغط  لألغنية 

بانتشاء للسيارة،  السرعة  العنان  يدخل هت  األمطار    ألُطلق  الرعد  بقوة، صوت  در 

السماء،عل الخط والبرق يضرب  دت من رحم األغنية  ول  سيمفونية عذبة  ى نفس 

معاً  وتحولت والطبيعة  لحظات  الثلوج    ،  السحيقة،  العصور  من  مرعبة  لسيمفونية 

حاولت   السيارة،  محرك  تعطل  منعدمة،  تكاد  بل  الرؤية  تشوشت  الطريق،  غطت 

فحصت هاتفي، الشبكة كانت ضعيفة للغاية، بحثت  مرراً تشغيله ولكن بال جدوى، ت

تدعى   مدينة  مكان  أقرب  الشاشة،  على  الخريطة  ظهرت  وبالكاد  موقعي  عن 

_    (  Hن يتخذ عالمة )  لويزفيل بوالية كنتاكي، وأقرب مكان على يمين الطريق كا

آنذاك، وتوقف بحثي، لو استمر    _مستشفى لمن ال يعرفهالل  ترمز تعطلت الشبكة 

ما أن أبقى  إ يتي الحتمية، االحتماالت قليلة،  الطقس هكذا لساعة أخرى، ستكون نها

أترجل منها وأحاول الوصول إلى   أوتغمرها المياه وأموت غرقاً،   في السيارة حتى
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هوادة،   بال  يضرب  الذي  والبرق  الطريق  تغمر  التي  المياه  ومع  المشفى،  ذلك 

 . وت صعقاً، إذا سأموت على أيه حالسأم

السيارة       في  البقاء  أقرر  أن  قبل  المخاوف  تلك  بكل  نفسي  الحل  هو  وحدثت 

نفسي   على  تكومت  لحظات،  في  انقلب  كما  لحظات  في  الطقس  يتغير  فقد  األسلم 

نهايتي   يعلم  كان  أنه  يبدو  مجدداً،  أبي  وتذكرت  نهايتي  في  شردت  المقود،  خلف 

 عندما عارض سفري بكل ما أؤتي بقوة.

حدث   ما  أعلم  أتذكال  ما  وأخر  ذلك  في بعد  شرودي  أثناء  غلبني  النعاس  أن  ره، 

ما على تلك العالمة الكئيبة )   ( لتكون أخر ما    Hشاشة الهاتف التي ثبتت نوعاً 

 أراه. 

 

**** 

 

كان الصباح عندما فتحت عيني بصعوبة، كنت مسجي على ظهري فوق عشب     

يبدو أن يبدو مشبعاً بالماء، كانت الشمس ساطعة وحرارتها شديدة، ولكن كيف!!!  

ساعات الليل تغيرت فيها من األمور الكثير، أو أنني مثالً انتقلت مكانياً، يا لسذاجة  

 طعة، سبحان مغير األحوال.الفكرة، عواصف وبرق وأمطار ثلجية ثم شمس سا

و   أعتدل  أن  جسديحاولت  يضرب  بتنميل  شعرت  يأبى،  جسدي  بالكامل،    لكن 

 قاومت واعتدلت جالساً. 

  ؟ ال أراه. نظرت حولي، أين الطريق

قاومت أكثر واعتدلت واقفاً، ودرت كالملهوف أحاول ابصار الطريق، ولكن كأنه     

كان على  بنى الشامخ الذي المفاجأة، ذلك الماختفى وحل مكانه العشب، ولكن كانت 

 . ئمت التحدث لنفسي منذ أن استيقظت بعد خطوات مني، أخيراً لقد س
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النهاية،      رغم أن ما يحيرني هو كيف استيقظت، كنت أعتقد أن ليلة أمس هي 

أدراني   وما  الموت،  غير  بعدها  شيء  الميت  وال  أن  قديماً  سمعت  مت،  أكون  قد 

 ة ويخوض تجارب قد تكون هذه إحداها، ألتأكد من هذا بنفسي. يشعر بأشياء غريب

ركضت تجاه المبنى، ووقفت أمامه، كان شامخاً بحق. مبنى من خمس طوابق،     

يشغل مساحة من األرض شاسعة واجهته تتخذ شكل النصف دائرة، مليئة بالنوافذ  

عليه منقوش  كبيرة  رخامية  الفتة  وفوقه  المنتصف  في  الباب  اسوالشرفات،  م  ا 

 ..هي..( نعم كان بعض الحروف ممحية هكذا.المستشفى ) ويفر

هناك رجل أمن يجلس على مقعد بجوار الباب، ألقيت عليه التحية، ولكنه لم  كان    

المستشفى،   ودخلت  تركته  قلبي،  في  يدب  الرعب  جعلت  نظرة  لي  نظر  بل  يجيب 

بالمستشفى يتحدثون في آن ضوضاء صاخبة، أصوات متكلمة كثيرة، كأن كل من  

أحد أجد  لم  الثاني،    اً واحد،  للطابق  السلم  صعدت  البهو،  وجدت في  توقعت  وكما 

أعداد من البشر مهولة، الطرقة المطلة على الشرفات مشغولة بسرائر مرصوصة 

ثر من خمسون سرير وعليها المرضى الذين تشعر للوهلة األولى  بجوار بعضها، أك

شخص   من  مستنسخون  أفواههم  أنهم  حراك،  بال  نائمون  المالبس،  نفس  واحد، 

الغريب   ولكن  سرير،  كل  بجوار  اكسجين  باسطوانات  موصولة  بكمامات  مغطاة 

الغرف،   في  مكانها  اآلسرة  هذه  أن  المفترض   ، قرروا مكانهم  األطباء  أن  يبدو 

 لغرض عالجي. الل سطوع الشمس لتعريض المرضى ألشعتهااستغ

ن وممرضات يتبعونهم، هناك طفل يبدو أنه في زيارة  ازدحام شديد، أطباء يركضو

غيرها حتى أنه اصطدم بي ولم يشعر،  ألحد المرضى يركض خلف كرة، وال يرى  

قبل أن يتوقف ويضع يده على معدته ويميل ويطأطأ رأسه ويسعل بشدة ويبصق 

 الدم من فمه بغزارة.

   !  ذكية بالفعل ولكن من أين تأتي امرائحة الطع
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طعام،  الطباخ يدفعها ومعه مساعده يوزع ال  زىة خلفها رجل يرتدي  وجدت عرب  

 يبدو أنه ماهراً في عمله، أو أنني أتضور جوعاً. 

ا   حاولت  كلما  أنني  أحالغريب  انتباهه  يقاف  يعيرني  ال  هنا،  يدور  عما  ألسأله  د 

وأخوض  كأنن باألمس  مت  أنني  مجدداً،  علي  الشعور  هذا  سيطر  موجود،  غير  ي 

وإال   الموت  بعد  ما  وذرفت تجربة  ذهني  شرد  هكذا،  الجميع  يتجاهلني  لماذا 

دموعي، وأثناء ذلك يد صغيرة ناعمة تمسك بيدي، التفت ألجد فتاة فائقة الجمال،  

 ترتدي فستان أبيض وينسدل شعرها الناعم على كتفيها. 

على من  رغم  ال  وعلى زرقتها  لتطغى  عروقه  تبرز  شاحباً،  وجهها  كان  جمالها 

 بياض وجهها. 

 رغم خوفي منها، ولكني شعرت بارتياح، أخيراً وجدت أحد يحادثني وأحادثه. 

من   تعالج  بالمستشفى  نزيلة   ،) ماري   ( اسمها  كان  عليها،  تعرفت  البداية  في 

فهذه مثلها  النزالء  كل  أن  منها  عرفت  السل،  خصيصاً    مرض  افتتحت  المصحة 

لعالج مرضى السل، ولكن ما تاه عن عقلي أن مرض السل لم يعد منتشراً، كان  

   ضى خطراً وال يوجد عالج يشفي منه.فيما ما م

 رد بالمضادات الحيوية، سألت ماري؟ ولكن األن أعرف أنه يعالج مثل نزالت الب   

ما   هو  أعرفه  ما  أعرف.  ال  قليالً،  المرضى صمتت  أالف  األن،  بعينك  تشاهده 

ت أن  قبل  ماري،  قالت  اللعين،  المرض  هذا  من  ونصعد يعالجون  يدي  من  جذبني 

 السلم، وصلنا للدور الرابع. 

الغرف،      أمام احدى  األدوار األخرى، وتوقفت  قليالً عن  الغرفة كان هادئاً         كانت 

طلبت مني    502)   الغرفة،  أتذكرها جيداً، دخلت معها  وآخذ قسطاً  (  استريح  أن 

هذا  عن  بخلدي  يدور  ما  وكل  شيئ،  كل  لي  ستشرح  استيقظ  وعندما  النوم  من 

 المكان. 
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خرجت وأغلقت الباب خلفها، الغرفة كانت مظلمة إال من بصيص من نور القمر    

 السرير. كنت منهكاً وجسدي متعب للغاية، ارتميت على المتسلل عبر النافذة،

ي النوم رغم كأبة الغرفة، ورائحة الفراش العطنة، نعم  ال أعرف كيف استغرقت ف

 كان نوماً قلقاً، تتخلله كثير من الكوابيس ولكن أفضل من ال شيء. 

الغريب في األمر تلك الممرضة _ عرفتها من ثيابها _ كانت تجلس على مقعد أمام  

، حقيقة ال أعرف هل كان كابوس أثناء النوم ،    النافذة، تبكي وتنتحب بصوتً  عال 

 أم حقيقة!!! 

ما بالخارج، وبكاءها    ردة في شيءراقبتها، وقفت فجأة وتسمرت أمام النافذة شا

 يزداد. 

أن   من  قبل  يتدلي  حبل  هناك  كان  حيث  الغرفة،  لمنتصف  وتجره  بالمقعد  تمسك 

لمقعد قبل أن تضع  السقف معقود على شكل المشنقة، نظرت إليه وصعدت على ا

عنقها   طقطقه  صوت  يتبعه  بقوة،  المقعد  بقدميها  وتدفع  عنقها،  حول  الحبل 

وجسدها المتدلي المنتفض بقوة، فزعت وانتفضت جالساً، ألهث من هول المشهد،  

أحد   بها  يوجد  ال  والغرفة  النافذة،  أمام  مكانه  المقعد  شيء،  أجد  لم   ..... ولكن 

لم   كابوس،  كان  أنه  يبدو  بنفس غيري،  تكرر  غفوت  كلما  الليلة،  طوال  يفارقني 

الغرفة   باب  كان  قليالً،  النظر  دققت  مجدداً،  أنام  أال  قررت  مرات،  عدة  تفاصيله 

موارب، وخلفه يظهر ظل ألحد يمسك بمقبضه، يبدو أنني غفوت مجدداً والكابوس  

ناظرة  الباب  على  تقف  فتاة  وظهرت  قليالً،  الباب  فتح  جديدة،  تفاصيل  سيأخذ 

 اهي. تج

 ؟ قالت الفتاة. هل نمت جيداً، أم راودت الكوابيس المزعجة

 شعوري بالفرحة غطى على خوفي، وصرخت فرحاً، ماري. حمداً هلل على عودتك.

وال   الرواق  في  تسير  كانت  وتبعتها،  بسرعة  أتبعها،اعتدلت  أن  بيدها  لي  أشارت 

 تلتفت خلفها. 
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باالستمرار دون أن تنبس، حتى توقفت أمام نافذة ناديتها كثيرا، ولكنها كانت تشير 

 تطل على غرفة ونظرت للداخل نظرة متفحصة، وقفت بجوارها ونظرت للداخل.

وطبيب   بالسرير،  ومكبل  تماماً  عاري  العلوي  نصفه  رجل  عليه  سرير  هناك  كان 

بالمشرط من صدر   اقترب  بجواره،  تقف  اياه ممرضة  ناولته  يمسك بمشرط طبي 

وفتح   يبالي،  الرجل  ال  الطبيب  ولكن  ويتلوي،  يصرخ  والرجل  فتحات،  عدة  فيه 

انتهى الطبيب والرجل كان قد أغشى عليه من هول األلم، دخل الغرفة رجالن، فكوا  

يعودوا   أن  قبل  الغرفة  ينزف من صدره وخرجوا من  والدم  الرجل وحملوه  وثاق 

المش السرير، ويتكرر  تلتقبطفلة صغيرة، ويضعوها على  بعين  هد وفجأة  ي عيني 

وهو يضع المشرط على صدرالفتاة ويشجه، تتسارع    ابتسامة بلهاءيبتسم    الطبيب،

   لم تكن موجودة، أين ذهبت األن !ا نظرت لماري ولكنه دقات قلبي ويرتعد جسدي،

راكضاً،   مكاني  من  قطعتها  تحركت  أمتار  أمام  بضعة  تقف  مجدداً،  وجدتها  حتى 

 نافذة مطلة على غرفة أخرى. 

وال بالصمت  أشارت  بكلمة،  أنبس  أن  وقبل  بجوارها  الغرفة،  وقفت  لداخل  نظر 

نفس   هوله،  من  محجريها  من  تخرج  عيناي  كادت  مشهد  ألجد  للداخل  نظرت 

والممرض ويخرالطبيب  الفتاة  يحمالن  والرجالن  ولكنهم  ات  الغرفة،  من  بها  جان 

 توقفوا فجأة ونظروا للطبيب والممرضات. 

 جميعاً تجاهي ويبتسمون ببالهة، ابتلعت ريقي بصعوبة،  قبل أن تتجه أنظارهم 

 وقلت ماري....ماري.

نظرت بجواري لقد اختفت مجدداً، ضربت الحائط بقدمي، وسببت ماري والمشفى  

شيئاً  أرى  ال  تماماً  مظلمة  الغرفة  كانت  مجدداً،  للداخل  نظرت  فيه،  من  وكل 

ا أحاول جاهداً أن أرى سعت حدقتي عيني وأنوبداخلها، ألصقت وجهي بالزجاج و

بالداخل،   الداخل  ما  من  بالزجاج  ملتصق  وجه  وفجأة،  جديد  وال  مرت  لحظات 

راوان تلتقيان بعيني، أفزع من المفاجأة وأعود خطوات للخلف، أتعثر موعينان ح
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بشيء ما على األرض وأسقط، والغريب أن تلك الرأس بعيونها الحمراوين مازالت  

معي،   تسقط  كأنها  بي  مجدداً محدقة  فتحت  عميق،  نفس  وآخذت  عيني  أغمضت 

... لم أجد شيء!!! غير الظالم. اعتدلت ونظرت حولي حتى وجدت ماري،  .ألجد  

تقف على باب احدى الغرف تبعتها، دخلت الغرفة وأنا خلفها، دخلت الغرفة بحذر  

نفسي   سألت  ماري،  أين  شيء،  بها  يوجد  ال  خالية  الغرفة  بداخلها،  ما  أعلم  فال 

 .بحيرة

أين ذهبت؟ النوافذ مغلقة وال يوجد أبواب أخرى، توقفت في منتصف الغرفة تماماً  

شيء،   أجد  لم  بعيني،  الغرفة  أسمعغير  وتفحصت  بكاء  تدريجياً صوت  يزداد  ه 

الصوت يزداد حتى يصبح صراخ   ولكن بالغرفة،  أحد  العدم، ال يوجد  مصدره من 

 ويزداد، ال استطيع تحمل هذا الصوت. 

ويزداد أكثر، أصرخ أنا األخر، أضع يداي على آذني، أشعر بدوار، يزداد هو األخر 

أتبينها  وفجأة   ولكني  مهزوزة  صورتها   ، عال  بصوت  تصرخ  أمامي  ماري  تظهر 

أ يفتح  وفاهها  بقوة  تصرخ  تفعلي،  ماذا  ماري،  غريب،  جيداً،  بشكل  وأكثر  كثر 

وتنشطر رأسها لنصفين من    فاهها تزيد حتى يتقطع وجهها،  صراخها يزداد وفتحة

فكيها، أشعر بالسقوط وكأن األرض تسقط ألسفل وبسرعة كبيرة، أخر ما أتذكره  

 ارتطامي باألرض بقوة.

نظرت حولي، ال أرى عن الوعي، ولكن عندما استيقظت    ال أعلم كم استمر غيابي 

 شيء، الظالم حالك. 

ال فشيء،  يقترب شيئاً  بعيد،  يظهر من  قليالً، ضوء  للحائط  انتظرت  صقت ظهري 

 وانتظرت. 

المكان،   أنار  المكانيبدو أنها سيارة، ضوءها  الى أين   ويبدو أن هذا  نفق، ولكن 

أن أتبع السيارة، اذا شاء القدر ولم يبصرني قائدها، حدث ما  يؤدي، قررت وقتها  

النفق، توقفت   السيارة وأنا خلفها حتى خرجت من  السيارة وترجل  تمنيت عبرت 
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هم نفس الرجالن في الغرفة، السيارة سوداء من ذلك النوع الذي نمنها رجالن، ا

أراقبهم من بعيد، كومة  كنت كان يستخدم قديماً في نقل الموتى، فتحا باب السيارة، 

متكومة منها،  الدم  يسيل  التي  الجثث  السيارة  من  تباعاً  في  الجثث  يجذبان   ،

 . نهاويجراها ببشاعة على األرض، وفي حفرة معده مسبقاً، يلقو

الجثث في   الجثث أحضر أحدهم جركن كبير وأفرغه فوق  أن فرغا من كل  وبعد 

من وأشعل عود  ثقاب  أخرج علبة  بعدها  ببالهة  الحفرة،  وابتسما كالهما  وألقاه  ها 

 مع تصاعد ألسنة اللهب واحتراق الجثث. 

ومنعتني من  كدت أن أصرخ من هول ما رأيت لوال تلك اليد القوية التي كتمت فمي  

 الصراخ، يدك، شكراً لك النقاذي.

نحن  ال عليك، ليست تلك المرة األولى التي أنقذ فيها أحد من هذا المشفي اللعين،  

قال  هنا لسنا بمأمن إذا أردت النجاة عليك أن تتبعني حتى نخرج من هنا بسالم،  

 الرجل.

 

 ***** 

 

ى المستشفى_ توقف أمام تبعته في الظالم بضع دقائق، كنا خلف المبنى_ مبن    

باب خشبي بال  ودفعه للداخل برفق، دخل وأشار لي بالدخول، وبعدما دخلت تجول  

 أغلق الباب. ثم  ، ينيه في الخارج خشية أن يكون تبعنا أحدبع

الغرفة      تنيركانت  أن  قبل  خطواته،  صوت  سمعت  تماما،  كان   مظلمة  الغرفة، 

عل موضوعة  قديمة  أباجورة  عن  صادر  الغرفة الضوء  منتصف  في  منضدة  ى 

 حولها مقعدين، جلس وأذن لي بالجلوس. 
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 من أنت ؟ قلت له.  

 ....كوالباراسي أنا دكتور ) جون ( باحث في علم

اصفة وتتعطل  قبل أن تحدث الع  قاطعته، نعم أعرفك، لقد كنت في طريقي لمقابلتك

 سيارتي.... 

 قاطعني هو، أنت المهندس حازم، أليس كذلك؟ 

 أجبته. نعم، 

يا للقدر، قبل أن تأتي لهنا كنت تريد اثبات صدق أحاديثي، اعتقد أنك لن تجد اثبات 

أكثر من ذلك، لقد دخلت المستشفى ورأيت بأم عينك ما يحدث، قال الدكتور بفخر 

 وثقة. 

 حقيقةً، لم أجد ما اقوله، لقد افحمني وبالفعل ال احتاج أدله أكثر مما رأيت. 

 زلنا في المستشفى، لماذا ال نهرب ونبتعد، قلت. أعتقد أننا ما 

 في الصباح، ذاك أفضل ال نعلم ما يخبئ الليل لنا، قال الدكتور. 

 حسناً، أعتقد أنني احتاج للراحة، هل لي أن أغفو قليالً ؟ قلت له وأنا أتثاءب. 

 بالطبع تفضل، وأنا مثلك سأغفو قليال. قالها الدكتور باسماً. 

الطامد قدمي على  لم  دت  الغرفة مجدداً،  لتظلم  النور،  وأطفأ  أيضاً،  هو  وفعل  ولة 

 تمر لحظات وكنت قد غفوت. 

 

**** 

     

 



 

 
11 

في (،   استيقظت  جون   ( الدكتور  وبجواري  ظهري،  على  ممداً  كنت  الصباح، 

الطريق،   جانب  كنا على  أننا  يقفان  والغريب  هناك سيارة شرطة وضابطان  كانت 

لم أشعر بها منذ أن وطأت هذا الطريق اللعين،  بجوارنا يتحدثون، شعرت بطمأنينة  

بال   ولكن  مجدداً  وحاولت  تململت  مشلول،  كأنه  جسدي  ولكن  اعتدل  أن  حاولت 

 جدوى، الضابط يرفع الالسلكي بالقرب من فمه ويتحدث بصوت أسمعه جيداً...

يا سيدي   العاصفة، سيارتين  نعم  أثناء  ارتطما ببعضهم بقوة، ولسوء  حادث سير 

 تصاالت كانت مقطوعة أثناء العاصفة، ولم نصل إال األن... الحظ اال

نعم، توفي قائدي السيارتين، رجل يبلغ الخمسون يدعى ) جون ميسولي ( استاذ 

 جامعي وباحث، واألخر ...

 شعرت برجفة في جسدي، يبدو أنه سيقول ... 

 ازم ياسين ( مهندس من أصول مصرية، قال الضابط. األخر، يدعى ) ح

ه مجرد كابوس من كوابيس  أظلمت الدنيا من حولي، وعقلي يرفض فكرة موتي، ان

 ينتهي كل شيء. ستيقظ وأاألمس، س

 

 ***** 

 

 تمت بحمد هللا  

 س محمد النحا

 

 


