
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 وندر  الكـــــتــــــاب: 

 كريم غباش ي   املــــــؤلــــــف: 

 Asmaa silverتصميم الـغـالف:  

 كارولين سامح  التنسيق الداخـلى: 
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 بيانات عن املوقع 

 املوقع االلكتروني: 

https://www.plumabook.com 

 صفحة الفيس بوك: 

https://www.facebook.com/beyond.dbh1/ 

 

 

 

، إذا لم يتم بلوما وبيوند فريق موقع  هذا الكتاب قام بالعمل عليه

 .،فيعتبر إنتهاك لحقوق ملكية املوقع على منصتناتحميله من 
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 يسكُن الظالم تبدأ األشياء الغامضة بالظهور،  
ُ
حيث

تخرج من مخابئها، فالظالم حالك هنا وال أرى ش يء، ال 

أعرف كيف وصلت إلى هنا ، ومن أتي بي، ولكن ما  

 أن هذا الهاتف هو السبب ولكن كيف!...  
ً
أعرفه جيدا

كيف يصبح الهاتف سبب في نقلي من مكان إلى آخر،  

، شكله  عندما ترى الهاتف للوه
ً
لة األولى يبدو طبيعيا

 للنظر 
ً
القديم ذو التصميم الغريب ما يجعله ملفتا

بعض الش يء، األزرار الّصغيرة  ال تبدو مثل الهواتف  

األخرى، ال يوجد به شاشة فهو يعمل مثل جهاز 

الالسلكي، والدي من أهداني إّياه في عيد ميالدي، كنت  

ي حصلت فيها على  سعيًدا للغاية فتلك هي املرة األولى الت

هاتف لم أكن أعلم أنه سيصبح سبب تعاستي!، أنا 

أحدثكم من داخل هذا العالم الغريب، أعلم أنكم لن  

تصدقونني، ولكن هذه هي الحقيقة أنا سجين هذا  

 سنوات، لم أنس ى اليوم الذي أخذُت 
ُ
الهاتف منذ

الهاتف فيه كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل،  



 

 

 مليئ
ً
 بالغموض أخذته وصعدت الدرج وحين  كان يوما

ً
ا

دخلت غرفتي وجدت الستائر ترفرف من شدة الهواء،  

  
ً
كان الوضع غير طبيعي، عرير الصراصير كان عاليا

مسك  
ُ
، لم أكترث لكل ذلك وتدثرت في فراش ي وأنا أ

ً
جدا

بهذا الهاتف كان هناك زر ُرسم عليه رأس جمجمة  

أفعل  أخذني الفضول أن أضغط عليه، واليتني لم

سمعت صوت صرخات تخرج منه وفجأة تغير الصوت 

يبدو لرجل مسن يتكلم بطريقة مقطعة أنا لم أعي ما  

قاله   حتى اختفى الصوت  ثم عاد من جديد ولكن قد 

 للغاية وجدته يقول:
ً
 أصبح اآلن مخيفا

ً
هل   -تغير كثيرا

 تجرأ على إزعاجي يا غبي

  لم أكن أعلم مع من أتحدث ظننُت أنه شخص قد

من أنت يا غبي  -اتصلُت عليه بالخطأ فقلت بسخرية: 

 لكي تنعتني بهذا الوصف 

 



 

 

عُب في قلبي شعرت   سمعت صوته مرة أخرى، دبَّ الرُّ

أنني سأتبول في سروالي، ظل يتحدث فلم أعي من كالمه 

 ما كان لي أن أقترفه،  
ً
ش يء غير أنني قد اقترفت خطأ

 فجأة انطفأت األنوار وعمَّ الظالم الغرفة

 عمدان اإلنارة التي أراها من شرفتي 
ً
بأكملها،وأيضا

طفأت ، ال أعلم كيف! شعرت بخنقه كبيرة كدت أن  
ُ
أ

أفارق الحياة حّتى وجدُت أمامي هذا الش يء الغريب 

لونه أسود، يعلو رأسُه قرنان، يشبه وجه الذئب بعيناه  

 مثل الثعلب القطبي، ظل 
ً
 جدا

ٌ
الحادتان، شعره كثيف

 منه كالذي لدغه  يتحسس جسدي حتّ 
ً
ى انتفضت خوفا

ثعبان، كانت الدماُء تتساقط من فمه ال أعلم دماُء من!  

ولكن يبدو  أنني في ورطة كبيرة، وما إن مرت لحظات 

حّتى اختفى وجدت نفس ي في مكان لم أرى مثله قط،  

السماء سوداء اللون، املكان يبدو مثل الّصحراء إن 

ع صخرية أطلقت نظرك لم ترى آخرها، وتوجد بق

محترقة والرمال باللون األحمر الدموي كأنني على كوكب 



 

 

آخر غير الذي ولدُت عليه ، الكتل السائلة تخرج من  

البراكين، كما تطفح من الشقوق على جوانب البركان،  

تبدو مثل التي نشأت من خالل انفجار حدث هنا منذ  

زمن ، سمعت أصوات جماجم تهشم وصرخات مدوية 

م يعذبون ، في بداية األمر ظننت أنه حلم ألناس يبدو أنه

ولكن ال يوجد أحد يحلم لسنوات! علمت أن لهذا  

املكان نواميس البد أن أتبعها وإن بعدت عنها سيكون 

الهالك هو  جزائي، والذين يعذبون هنا من يريدون  

اإلفالت من هذا العالم، ال أعلم كيف سيخرجون من 

ب  هنا ولكن ما أعلمه أن االختباء هو 
ّ
عذ

ُ
ما جعلني لم أ

 حّتى اآلن.. 

 

لم أجد أحد أتعرف عليه الكل مشغول بنفسه تبدو 

 يفر من أخيه ، ال نشعر هنا  
ُ
مثل نهاية العالم، املرأ

بالوقت، البوابة التي أراها بعيني اآلن معلقه في هذه 

السماء الحالكة بالظالم تشبه الفجوة الزمنية التي 



 

 

ل يوم إلى هذا سمعنا عنها,  يهبط منها أشخاص ك 

الجحيم واألغلبية كانوا يموتون إما بالسكتة القلبية أو  

يسقط في الحمم البركانية وسعيُد الحظ من يسقط في 

الغابة فتلتقطه األشجار واملكان هنا آمن بعض الش يء 

والقليل من يصل إلى الغابة، يئست من محاوالتي 

الخروج من هذا املكان اللعين حتى اعتدُت عليه، لكن  

ما كان يشغل تفكيري هو والدي كيف حاله اآلن، حتى  

جاء هذا اليوم الذي سقط فيه هذا الشخص، من 

ُحسن حظه سقط في الغابة وأنا من وجدته شعرت أنني  

أعرفه ولكن هو لم يتعرف علي فقد تغير شكلي كثيًرا  

أشبُه اآلن رجال الكهوف ذو اللحية الكبيرة والشعر  

ممزقه قد أتخذ الدود   الكثيف رائحتي عفنه مالبس ي

، عندما آفاق فزع مني وحاول الفرار  
ً
من أسناني منزال

لكني أمسكت به وحاولُت تهدئته ولكن فقد الوعي، بعد 

  
ً
 ويسارا

ً
خرى وهو ينظر يمينا

ُ
 أ
ً
سويعات قليله أفاق مرة

كالذي يبحث عن ضالته، جلسُت أحاول شرح األمر له،  



 

 

نه لم يصدق ما  كان ينظر إلّي بعينه مستغرًبا شعرُت أ

أقوله له، حتى رأى بأم عينيه البوابة امللعونة تفتح من  

 آخر في هذا الجحيم ولكن 
ً
سقط شخصا

ُ
جديد لت

سقط في قلب البركان، نظر إلّي  بدهشة وهو يقول 

 والرعب يمأل كل جوارحه: 

 باهلل عليك أخبرني أنني أحلم -

تمنيت أنا كذلك أن يصبح كل هذا حلم ولكن الحقيقة 

 ت كذلك فقلت له: ليس

 كنت أظن ذلك ولكن تأكدت أني ال  -
ً
أتعلم أنا أيضا

 أحلم أتعلم كم لي من الوقت هنا؟ 

 قال والفضول يمأل رأسه: شهر أو أكثر 

 عشرة أعوام  -قلت له وأنا أعلم أنه لن يصدقني:  

 صعق من هذا الرقم وقال متعجًبا:

 كيف هذا؟  -



 

 

واآلن أنا ابن  أنا سقطت هنا وأنا في التاسعة من عمري  -

 الثامنة عشر 

 أنا لم أتعرف عليك ما اسمك؟  -

 أنا "وليد رجب"  -

 وأين تسكن ؟  -

 في البحيرة قرية أبو حمص -

 

 صعقُت من قوله لي ويبدو أنه قد تعرف علّي : 

أال تعرفني أنا "سمير" صديقك، أنا أعرفك أنت   -

الطفل الذي اختفى منذ سنوات ووالدك قض ى عمره  

 
ً
 على فراقك، حزينا

لم يخبرني أن والدي قد فارق الحياة، كنا أنا وهو  

أصدقاء في الصغر، جلسنا بين هذه األشجار املتشابكة  

ذي اللون األخضر التي تشبه ناطحات السحاب  



 

 

تيُت إلى هنا عن طريق الهاتف 
ُ
نتحدث، أخبرته أنني أ

امللعون، أخبرني  أنه وجد هاتف قديم في الزقاق فحاول 

ه وضغط على الزر الغامض هذا وفجأة سمع أن يعبث ب

مثل ما سمعُت أنا ! ثم فقد الوعي وعندما استيقظ  

وجد نفسه في هذا الجحيم، نفس ما جرى معي، كان  

"سمير" ذو عزيمة جبارة كان كل يوم يخرج من الغابة  

 من هذا الجحيم، أنا أخبرته أن  
ً
ليحاول أن يجد مخرجا

تي ُتوجد في السماء،  املخرج الوحيد هو هذه البوابة ال

ولكن ال أعلم كيف سنصعد إليها، كان "سمير" يظن أنه  

البد وأن يكون هناك مخرج من هذا املكان،  حّتى وجد  

عالمات يبدو أن شخص ما قد حاول هو اآلخر ولكن في 

 ما  
ً
 عفنة يبدو أن أحدا

ً
نهاية هذه العالمات توجد جثة

ِخذت أحشاءه، هذا 
ُ
َق رأسُه نصفين وأ

ُ
ما جعلني  قد ش

أطلب من "سمير" أن نرجع إلى الغابة ، لكنه لم يكن  

يرغب في ذلك، ثم أكمل الطريق حتى وصلنا إلى مكان لم 

أره من قبل، هذا املكان يشبُه املعبد الذي يوجد في  



 

 

"األقصر" ولكن بال نقوش، ُرسم عليه أشخاص ال أعلم 

 منهم أحد، ولكن ما لفت نظري هذه الكلمات 

(お問い合わせ先情報ت ) بدو مثل اللغة

اليابانية ولكن لم يكن أحد منا يجيد ترجمة هذه  

الكلمات،  املعبد من الداخل يشبه املتاهة، وبينما نسير  

انزلقت قدم "سمير" فلم أجده بجواري فقد اختفى!  

أصبحت بمفردي مجدًدا ، قد تعبت من االختباء طيلة 

خرى، دلفت الباب الذي 
ُ
 أ
ً
هذا الوقت ولن أختبئ مرة

ي فإذا بقدمي تنزلق فأجد نفس ي في فوهة خرطوم  أمام

كبير يشبه الذي يوجد في املالهي املائية، ولكن الفرق 

كبير بين من يعلم أنه في نهاية انزالقه سيقع في مكان 

آمن ومن ال يعلم أين سيقع، املكان حالك بالظالم ال 

أسمع إال هذه الصرخات املدوية تعلو أكثر فأكثر،  

 عن الوعي وفجأة..شعرت بأنني أغيب 

 



 

 

وجدُت "سمير " يجلس بجواري وهو يتفوه بكلمات 

غريبة لم أفهم منه ش يء يبدو أنه قد ُجن، نظر إليَّ  

بغضٍب شديد ومزَّق مالبسه وكأنه يهذي وأخذ برأس ي 

 يهزها وهو يقول:

 أبعد هذا الش يء عني -

 ما ُيمسك به ال أعلم ما 
ً
كان يتعامل معي وكأن أحدا

 الذي جرى له؟

نت أشعر  
ُ
ماء تسيل من جسده بجزارة، ك أشار إليَّ والّدِ

أنه شخص آخر غير الذي أعرفه حتى تأكدت من ذلك، 

هو ليس صديقي الذي دخل معي للتو  بل هو مسٌخ قد 

تجسد بصورته ليوقع بي، اآلن علمت حقيقة هذا  

املكان هو اختبار وال أعلم إن فشلُت أأفقُد حياتي أم  

 ماذا ؟ 

ن يشير إلى غرفة مغلقة ثم استدار وهو  كان هذا الكائ

يضحك ضحكات شريرة متقطعة، لم أكترث له 



 

 

نت أخش ى أن أفتحه، سمعت 
ُ
واقتربُت من الباب ك

صوت طرقات شديدة ما إن اقتربت حّتى سمعُت 

صرخات مدوية كانت وكأنها تصدر من رأس ي ال من 

 خلف الباب! 

 

تح الباب من تلقاء نفسه! فر 
ُ
أْيُت  مرَّت لحظات حّتى ف

نت أراها في  
ُ
نفس ي في منزٍل متهالك يشبه املنازل التي ك

أفالم الرعب القديمة، الحائط باللون األسود غير أن 

األثاث يبدو من التراث القديم مغطى باألقمشة  

البيضاء، توجد ساعة معلقه تبدو أثرية مربعة الشكل  

والعقارب التي بداخلها لم تتخطى بعد العاشرة كانت 

طء شديد، تصدر صوت مزعج، محفوٌر عليها تتمايل بب

(، فتحت النوافذ التي كانت  Nurnberg eggباإلنجليزية )

مغلقه بإحكام يبدو أن الذي قام بإغالقها لم يكن 

يريدها أن ُتفتح مرة أخرى، سمعت شيًئا ما ُيهمهم،  

الصوت يأتي من القبو ، كل ما يدور في رأس ي اآلن هو 



 

 

غير هذا املمر املظلم،  كيف سأخرج من هنا فال يوجد

املياه في األسفل طافحة واملواسير التي قد جار عليه  

الزمان أكلها الصدأ و توجد مادة حمراء ضاربة إلى  

اللون البني تشكلت على سطح املواسير، غير الفأران،  

 وقت طويل، لم 
ُ
يبدو أن هذا املكان لم يدخله أحد منذ

تحركُت نحوه يكن لدي حلٌّ آخر غير أن أدخل إليه ، ف

 يخرج من هذا املمر، لم أرى وجهه 
ً
فوجدت شخصا

ولكن يبدو مثل شخص  أعرفه، عندما اقترب مني ظهر 

تبين لي أنه والدي.... نعم هو والدي! ولكن كيف أتى إلى 

 هنا؟ 

ظلَّ ينادي عليَّ بصوته الحنون لم أستطع أن أتحرك  

 ما بداخلي يخبرني أنه ليس هو،  
ً
من مكاني، شيئا

 ت أنه مثبت في مكانه صحُت فيه وأنا أقول:شعر 

 أنت لست والدي  -



 

 

فوجدته اختفى! كنت أعلم انه ليس أبي ، أبي ال 

يستطيع أن يتحرك من األصل فهو قعيد، يبدو أن  

مؤسس هذا املكان يتمتع بالغباء ولم أكمل الكلمة حتى 

 ما ارتطم باألرض ألتفت لم أرى ش يء، 
ً
سمعت، شيئا

ي تشبه بوالدي كان هو االختبار  يبدو أن املسخ الذ

األول ، أصوات نباح شديدة كانت تأتي من الداخل وأنا 

أقف أنتظر ال أعلم ما الذي سيحّل بي اآلن، ظل صوت  

النباح يعلو يقترب أكثر فأكثر فإذا بالعشرات من هذه 

الكالب يهرولون نحوي حاولت اإلفالت منهم ظهر باب  

 من ا
ً
ألصل لجأُت إليه من العدم هو لم يكن موجودا

 مسرًعا فوجدت نفس ي رجعت من حيث دخلت فقلت : 

 أخرى هو نفس املكان الذي كنت  -
ً
ال ال.. ليس مرة

 ما يتالعب بي..هل  
ً
أحاول أن أهرب منه، وكأن أحدا

 أصبحت أداة للهو؟

 



 

 

أثناء دخولي وجدت اثنان مقيدان بالسالسل وُوضع  

 الصق باللون األحمر وعلى األعين  
ٌ
على أفواههم شريط

ُتوجد قطعة من القماش الكثيفة باللون األسود  

 األرض، حاولت أن  
ُ َ
مالبسهم ممزقه، الّدماء تمأل

أساعدهم وأنزع عنهم هذه األشرطة ففزعت من هول 

طت أ ّيِ
ُ
فواههم ،وأعينهم بخيٍط  املوقف... ما هذا قد خ

من املعدن كان منظر مرعب جًدا، لم أفعل لهم ش يء  

غير أنني هرولة خارج الغرفة فاملكان يبدو كاملتاهة!،  

رأيُت امرأة عجوز في الغرفة املجاورة نحيله الجسد  

كانت ُمكبله بالسالسل، وجهها شاحب، هل من املمكن 

 قد أتت إلى هذا العالم كما
ً
أتيت  أن تكون هي أيضا

أنا؟أم جزًءا من هذه اللعبة، فلم أستطع أن  أتركها  

هكذا، اقتربت منها تبين لي من حركات عينيها أنها  

كفيفة، والحظت أن مالبسها مبلله تبدو مثل التي  

خرجت من بركه لتوها، شعرها أبيض اللون مجعد بين  



 

 

حاجبيها توجد عالمة تشبه املثلث يعلوه وجه جنزير 

 م بش يء حاد، علي جبينها قد رس

كانت قدمها تنزف وبشدة .. الدموع تنزل منها بجزارة  

وجسدها كان ينتفض فحاولت تهدئتها، عندما سمعت 

صوتي صرخت كالتي لدغها ثعبان، لم تكن تشعر 

بوجودي، حاولت نزع هذه السالسل فلم أستطع، 

خرجت من الغرفة لكي أبحث عن ش يء ألقطع 

ندما دخلت!  السالسل فوجدت مطرقة لم تكن هنا ع

وكأنها وضعت هنا ألجلها، هرولة إلى املرأة العجوز ألنزع  

تب 
ُ
عنها هذه السالسل فُفتح باٌب أمامي من العدم ك

لت في  
ُ
خرج أو ُتنِقذ العجوز( ق

َ
ا أن ت عليه بالدماء )إمَّ

فلت من هنا أم  
ُ
نفس ي ماذا أفعل أترك العجوز وأ

ال  أحررها، وماذا لو كانت هي  جزء من هذا العالم،

أعلم ماذا سأفعل ولكن لن أتركها في هذه الوضع، قمت  

 بتحطيم السالسل

 



 

 

: 
ً
 فسمعت الباب يغلق وصوت ينادي قائال

 كان هذا الباب هو باب الهالك.. وأنت أفلت منه  -

الصوت الذي سمعته هو نفس الصوت الذي نعتني  

، هو من 
ً
 سنوات لم أنس ى صوته أبدا

ُ
بكلمة غبي منذ

 لعالم،أدخلني إلى هذا ا

ألتفت إلى السيدة العجوز فلم أجدها .. يبدو أنها كانت  

 جزء من هذه اللعبة كما ظننت، 

 ظهر باب آخر  وسمعُت هذا اللعين يقول: 

 انتهى اختبارك األول واآلن االختبار الثاني  -

 قلت بصوت عاٍل: 

 ال أريد أن أكمل هذه االختبارات 

 وصحت فيه قائال: 

 أخبرني من أنت؟  -



 

 

سمعته يضحك وفجأة وجدُت نفس ي داخل الباب كيف  

تحركُت من مكاني ال أعلم غير أنني قد دخلت االختبار  

 الثاني عنوه،و ال أعلم ما ينتظرني اآلن... 

 

 من 
َ
ْيُت ِطفل يبُدو في العاشرة

َ
وة لألمام رأ

ْ
ط

ُ
ْمُت خ تقدَّ

ة 
َ
ِسخ

َّ
رس ّي ُمتحرك يرتدي مالبس ُمت

ُ
عمره يجلس علي ك

الدم، ضحكاته ُمريبة َيحِمُل رأس إنسان في  عيناُه  بلون 

ماء تتساقط منها وهو  ُيَهْمِهم بكلمات غريبه،  يده والّدِ

فلتفُت فإذا بامرأة  تبكي بحسرة فلما رفعت ناظريها إليَّ  

ْن أعلم ما الذي يجري حولي
ُ
 استنجدْت بي لم أك

 هل هو ابُنها؟

عل ذلك؟ 
َ
 هل هو من ف

 أم هم من اللعبة.. ال أدري 

 



 

 

 اعتدل الطفل في جلسته فصرخت املرأة وهي تقول :

 أرجوك اذهب من هنا  -

ألقى الطفل الرأس التي كانت في يده والتفت إليَّ ثم همَّ 

ليقترب مني، حاولت اإلمساك به كان سريًعا جًدا فخرج 

 من الغرفة، اقتربت منها ألعلم  ما الذي يجرى هنا؟

ن هذا الطفل  أخبرتني أن هذه الرأس ترجع إلى زوجها وأ

هو من يفعل كل هذا، لم أصدقها كيف لطفٍل صغير 

 مثله أن يكون هو صاحب هذا املكان،

 نظرت إليها وأنا أقول: 

 ماذا تقولين أهذا الطفل مالك املكان -

 أعوام  لم نستطع أن نخرج من هنا  -
ُ
نعم نحن هنا منذ

 بسبب هذا اللعين

 قاطعتها وأنا أقول: 

 كيف أتيتم إلى هنا؟ -



 

 

بسبب هاتف قديم ضغط زوجي على زر ثم اختفى وأنا  -

كنت واقفة بجواره ورأيت ما حدث فلم أستطع أن  

 أتركه فدخلت معه 

 ومن قتل زوجك؟  -

 قالت بحزن شديد:

 هذا الطفل امللعون  -

 ُصعقُت من هذا الحديث فقلت لها وأنا في دهشة:

 كيف لطفل صغير أن يفعل كل هذا؟  -

 و  -
ً
لكن في الحقيقة هو شيطان،  هو يبدو طفال طبيعيا

 زوجي قد تخطى جميع االختبارات عدا هذا االختبار.

 وما كان هذا االختبار؟  -

 أن يقتل هذا الطفل فلم يستطع فعل ذلك.  -

 من اللعبة صحيح؟  -
ً
 أنتم لستم جزءا



 

 

 منها اآلن.  -
ً
 نعم ولكن أصبحنا جزءا

 كيف ذلك؟ -

 من اللعبةعندما خسرنا في االختبار أصبحنا جزءا  -

 

علمت حينها أن العقاب في هذه اللعبة إن خسرت 

 
ً
 منها ولن تخرج أبدا

ً
 تصبح جزءا

 

اتسعت عين املرأة  وكأنها رأت عفريت ثم التفٌت ألرى 

ماذا يوجد خلفي فإذا بالطفل قد أحضر آلة حادة في  

يده، كان يريد أن يقتلني أمسكت بيده، والعجيب أنه  

سنه فركلني بقدمه الصغيرة  يتمتع بقوة غريبة عن أبناء

سرت اشتعلت ثورة الغضب في  
ُ
د ك

ُ
شعرت وكأن قدمي ق

 قلبي وكنت سأقتله لوال أنه هرب



 

 

لم أعلم أين االختبار  حّتى سمعت الطفل يقول وأنا ال 

 أراه :

 إن قتلتني ستخرج  -

 

كنت أخش ى من هذا فلم أستطع أن أقتله هو طفل 

أنجح في االختبار،  ليس له ذنٌب في ش يء، وال يهمني أن 

ربطت الطفل حتى ال يؤذيني فإذا باب خلف الطفل قد 

 ظهر،

هل سيكون هو كذلك باب من الهالك إن قتلُت الطفل  

 أعذب فيه؟ 

قامت املرأة وأخذت السكينة وطعنته وهي تقول أنا لن  

 من هذا الهالك مرة أخرى ثم طعنت 
ً
أصبح جزءا

سمت وهي  نفسها، كان املنظر مروع، اقتربت منها فتب

 تقول محاولة استجماع كلماتها وهي في الرمق األخير : 



 

 

كان الجميع في هذا االختبار يردون قتل الطفل ولهذا  -

كنت أنا من أقتلهم، ولكن أنت شخٌص طيب وال أريد 

أن أتسبب في قتلك، آن األوان أن أستريح ولن أقتل أحد  

 بعد هذا اليوم

 

لب منها
ُ
وهي من أرادت   علمُت أنها قد فعلت عكس ما ط

 أن ُتنهي حياتها ثم اختفت هي والطفل

 فتح الباب من جديد وسمعُت الصوت القديم يقول: 

 االختبار الثالث  -

 

لم أستطع أن أشكر هذه السيدة هي من جعلت هذا  

، ال أعلم ما الذي ينتظرني وراء هذا    عليَّ
ً

االختبار سهال

الم الباب ولكن ما أعلمه هو أنني لن أبقى في هذا الع 



 

 

خرى، إما أن أحيا في عاملي أو أموت وأنا 
ُ
 أ
ً
ولن اختبأ مرة

 أحاول.

ِنين 
َ
دلفت  الباب فوجدت نفس ي في قبو مظلم، سمعت أ

أحد يتألم تحسست املكان وذهبت ناحية الصوت 

 وجدته )سمير(! 

ب بجواره عقاقير وجهاز صاعق كهربائي مثل  
َّ
كان يعذ

األسالك عنه  الذي يوجد في أفالم التعذيب، حاولت نزع 

ولكن لم أستطع، اقتربت منه الحظت أن لسانه قد  

 نظره نحو الباب املظلم الذي يوجد 
ً
قطع، ظّل مثبتا

 خلفي فلتفت ألري ماذا يوجد  فإذا بعجله مكتوب عليها

)عجلة العقاب( بها أشكال كثيرة من العقاب، تستخدم 

في اختيار وسيلة التعذيب التي سيتم توقيعها على 

أنها لعبة أو مزحة، هل البد أن أحرك هذه  الضحية ك

 العجلة؟



 

 

يبدو أنه خسر في اللعبة ولذلك أصبح هو اآلخر جزًءا  

 منها؟

 

الساعة التي علي الحائط قد تم توصلها عن طريق  

سلك كهربائي صغير تم توصيلة إلى لوحة الكهرباء 

ووضع خرطوم كبير موصل بجسده به مادة تغلي من 

 لهيبها

 العجلة وكنت أتمني أن تقف علي كلمةحركت 

 )ُمفرج عنه(

 ولكن لسوء حظه وقفت علي

 )العقاب الكبير (! 

 ما هو العقاب الكبير هذا؟ 

جاء الرد في وقتها اشتعلت الكهرباء وأضاء املكان فرأيت  

الصاعق الكهربائي يصعق أعضائه التناسلية كانت  



 

 

العقاقير تسري في جسده وهو يغلى سقطت أحشاءه  

الكرس ي لم أستطع أن أنظر إليه أغمضت عيني   أسفل

اختفى الصوت فجأة فوجدت نفس ي أجلس علي كرس ي  

 متهالك! 

 سمعت هذا الصوت الغريب يقول لي: 

 ملا لم تنقذه؟  -

 :
ً
 صحت فيه قائال

 لم أستطع إنقاذه. -

 ولَم؟  -

 لم تفعل بي كل هذا؟ -

 رد عليَّ قائال:

 .أنت من حركت العجلة ولهذا أصبحت قاتله -

 وماذا عساي أن افعل؟ -



 

 

 تنقذه  -

 كنت أريد إنقاذه.  -

 ومن قال لك أن صديقك حي من األصل.  -

 لم أفهم ماذا يقصد حتى سمعته يقول: 

 أنتم جميعا أموات هنا  وهذه )لعبتي( -

 ماذا تقول؟  -

 أقول إنكم أموات من البداية أال تصدقني -

 أنت تكذب -

 أعوام كثيرة ووا -
ُ
لدك قد دفنك حتى  نعم أنت ميٌت منذ

 تعفنت جثتك 

 أنت تكذب عليَّ أصمت  -

ا  -
ً
 فلتنظر إذ



 

 

 قد وضع  أمامي فاشتعل من نفسه  
ً
وجدت تلفازا قديما

علي فيديو ألبي وهو يجلس بجوار جثتي يبكي حتى أتت  

اإلسعاف وأخذوني إلى املشفى كان الجميع يبكي ورأيتهم 

 يدفنون جسدي في القبر 

 صحت قائال: 

 تفعلون أنا لم أمت أرجوك توقفواماذا  -

 اختفى التلفاز وسمعته يضحك وهو يقول: 

عرفت أنني ال أكذب أنت من أردت االختبار وحصلت   -

 عليه

:
ً
 فقاطعه قائال

ولكن أنا لم أفشل في االختبار ألصبح جزًءا من لعبتك  

 هذه 

 بل أصبحت -



 

 

لن أكون ذليال لك، أنت الخائف اآلن لدرجة أنك ال   -

 تستطيع أن تظهر نفسك 

 قال بصوت جهور: 

 لك ما تريد -
ً
 حسنا

 ظهر أمامي الطفل الذي قتل كان يضحك وهو يقول: 

 أنا مالك هذا العالم أنا هو )ويندر( وأنت لعبتي اآلن  -

.. ولكن كيف؟ -
ً
 كان كالم املرأة صحيحا

لم استطع أن أتحرك حتى وجدت قدمي ويدي قد تم 

 يقول:ربطهم بسالسل من حديد وهو 

 اآلن أنت جزءا من لعبتي -

ا في االختبارات التي دخلتها بل كانت لعبة 
ً
لم يكن صادق

ومن يدخلها  لن يخرج منها أبدا، ما علمته؛ إما أن 

 تصبح جزًءا من لعبته وإما أن تموت. 

 تمت


