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لوس أنجلوس_1980

جاب املكان جيئًة وذهابًا يحاول البحث عن منفذ ميكنه الهروب منه، 
من ذلك املكان الغامض، ال يعلم كيف وصل إىل هنا، ولكن آخر ما 

يتذكره أنه كان يسري بسيارته عىل الطريق العام، حينام أوقفه أحدهم 
طالبًا منه املساعدة يف أمٍر خطري، فتوقف بسيارته وترجل منها ليكن 

يف مقابل الرجل، كاد أن يستفرس عن طبيعة املساعدة التي ميكن 
أن يقدمها له، ولكن غاممة سوداء طغت -فجأة- عىل عينيه وعقله، 

وعندما أفاق وجد نفسه بذلك املكان، توقف فجأة عندما شعر بتقييد 
قدمه وأنه ال يقوى عىل الحركة، رأى أمامه الرجل ذاته الذي قابله عىل 
الطريق، ولكن هيئته كانت مختلفة عن ذي قبل، كانت له أنياب حادة 

وعيون مرعبة تشبه الدم يف لونهم، انتابته الصدمة وقبل أن يتحدث 
هتف اآلخر: 

_لقد حان الوقت اآلن لتجديد دماء عشريتنا!.
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لوس أنجلوس_2015

هبطت الطائرة القادمة من مدينة »واشنطن« بسالم إىل »لوس 
أنجلوس« والتي تضم بني ركابها عامل الظواهر الخارقة »إيليا روما« 
والذي قد انتابه الفضول عن أسطورة »املنزل رقم 666« من إحدى 

الُصحف القدمية، التي تُظهر بوضوح خطر االقرتاب من املنزل؛ ليقرر 
الذهاب إىل هناك، واكتشاف أرسار وخفايا املنزل املجهول، وإثبات أن 

هذا ليس إال هراء ومجرد أسطورة قدمية، ابتدعها الناس لجهلهم بالعلم 
حينها، حّذره سكان املدينة األصليون من االقرتاب من املنزل ولكنه مل 

يستمع لهم وأرّص عىل قراره.

وصل أخريًا إىل املنزل الذي يبتعد عرشات الكيلومرتات عن أقرب األحياء 
السكنية إليه، للحظة اجتاحته رهبة من ذلك املصري املجهول املقدم 
عليه، ولكن نفض تلك األفكار السوداء عن رأسه، وقرر الدخول ومن 

بعدها كشف رس املنزل والخروج بأمان.

فناء فسيح يحوي بعض األثاث البايل، الذي تغطيه األتربة، تتوسطه 
نجمة المعة عىل أحد الجدران، أسفلها طاولة كبرية موضوع عليها 
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شمعة مشتعلة ال تنطفئ، وبجانبها بعض املجلدات الكبرية التي تضم 
بني ورقاتها أرشس وأقوى التعاويذ السحرية منذ قديم األزل، إىل جانب 

مجلد خاص بالسحر األسود تتوسطهم جميًعا تلك النجمة السداسية 
الالمعة.

اقرتب من الطاولة يفتح أحد املجلدات -التي تعرّف عليها- وهو يشعر 
أنه يف فيلم رعب سخيف ال ميُت للواقع بصلة، ويا ليته مل يقرتب منه؛ 

فبمجرد فتحه اهتز املجلد بني يديه بشدة، أجربته عىل تركه، تبعه 
خروج دخان كثيف أسود تحول إىل شبح عمالق، بإمكانه تدمري أشد 

املنشآت، هتف بصوت مرعب اهتزت له الجدران، وجعل جسد اآلخر 
امللقى أرًضا يرتعد خوفًا:

_ أنا »لوسيفر«.

ُصعق مام يسمعه ويراه فهو يقف أمام »إبليس« بذاته،  لقد بدأ 
بتصديق ما سمعه عن لعنة املنزل، وبخ نفسه عىل عدم اهتاممه -مبا 

عرفه- الذي قد يودي به اآلن، لكن فات أوان شعوره بالندم فقد سبق 
السيف العزل.

بدأ ستة من الشياطني يرتأسهم سابعهم »لوسيفر« بالخروج من 
مخابئهم، استعداًدا للفتك بضحيتهم الجديدة، فاليوم مميز لهم، 

خصيًصا ألنهم سيجددون دماءهم وعهدهم، فمنذ خمسة وثالثني 
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عاًما مل يذهب أحد إىل هناك، واليوم أىت ذلك الشخص الذي ستتجدد 
عشريتهم به، وجاء ذلك تزامًنا مع اكتامل البدر والذي تصبح فيه 

الشياطني أكرث قوة وفتًكا.

هرب صاعًدا إىل الطابق العلوي ليختبئ منهم، ومن ثّم محاولة إيجاد 
طريقة للهرب من ذلك املكان الذي سيقيض عليه حتاًم، وبينام هو 

يفكر تشنج جسده بشدة وسقط عىل األرض فاقًدا الوعي، وهو يتصبب 
عرقًا غزيرًا، ظهر فجأة شخص يقتل نفسه رميًا بالرصاص، وأخرى تُلقي 

بنفسها من الرشفة، وآخر يشنق نفسه دون وعي، وهناك من ينتحر 
بدواء سام وأحدهم يُحرق.

فاق من ذلك الكابوس املميت وهو يلهث كمن كان يركض ألميال دون 
توقف، حتى أدرك أخريًا أن من يدخل أو يسكن هذا املكان يقتل نفسه 

بسبب سيطرة قوى الظالم عليه، اعتدل يف وقفته –وما زال يتلفت 
حولة بني حني وآخر- يحاول فتح نافذة الرشفة، نجح يف ذلك بل وأَيًْضا 

وجد رجل ينظر له من الرشفة املقابلة، حاول اإلشارة له بيده، ولكنه 
ارتعد حينام ظهرت أنيابه الحادة وتغرّي لون عينيه لألحمر، وما زاد من 
هلعه رؤية »لوسيفر« وأتباعه ينحنون له يف وقار، أغلق النافذة رسيًعا 

واستدار عائد للغرفة وقد تيقن مام يفعلونه.

وعىل حني غرة وقف مدهوًشا وهو يرى نفسه يحرق حاله، لريتجف 
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جسده فزًعا ويتصبب وجهه عرقًا غزيرًا، وقد علم أن الشخص الذي رآه 
يف حلمه مل يكن سواه، ظل يرتاجع للخلف حتى اصطدم بيشء صلب 

جعله يسقط فاقًدا الوعي.

استفاق من إغامئه ليجد آخر ما متنى أن يراه، رأى نفسه ممدًدا عىل 
األرض داخل النجمة الالمعة، التي تحددها شموع مضيئة ومحاطًا 

بسبعة من الشياطني، ينتظرون مرور القمر أمام املنزل، ليبدءوا بتقديم 
الضحية إىل ملك الجحيم، فهم ذلك من خالل دراسته السابقة للظواهر 

الخارقة، حاول النهوض واالختباء منهم ونجح يف ذلك، بعدما كاد أن 
يفشل، التقط حقيبته التي تحوي هاتفه وحاسوبه الشخيص، وركض إىل 
إحدى الغرف، أغلق بابها جيًدا يحاول البحث عن وسيلة مساعدة وقد 

متكن من ذلك.

استخدم الحاسوب يف التواصل مع حبيبته »رامونا«  -عرب أحد وسائل 
التواصل االجتامعي- والتي كانت ال تتقبل فكرة أن يذهب إىل هناك 

مبفرده، ولكنه مل يستمع لها بل اتهمها بالخرافة وصغر عقلها، رشح 
لها كل يشء باستفاضة وما املصري الذي سيلقاه إن مل تأِت له بوسيلة 

مساعدة يف الحال... ، وعىل غرة انقطع االتصال قبل أن يُخربها مبكان 
املنزل بالضبط، فهي تعرف أنه يتواجد يف مدينة »لوس أنجلوس« فقط 
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وال تعرف أين بالتحديد، ولكنه حاول إقناع ذاته أنها ستأيت ملساعدته 
بطريقة أو بأخرى.

عىل الجانب اآلخر  استقلت »رامونا« أول طائرة ذاهبة إىل املدينة، بعد 
وقت قليل وصلت إىل املطار، ذهبت مرسعة إىل أقرب مركز رشطة علّها 
تجد من يساعدها، ولكن مل يُصدقها أحد، لتقرر البحث عن ذلك املنزل 

مبفردها -عرب اإلنرتنت- وتذهب إليه وليحدث ما يحدث.

وجدت أخريًا مكان املنزل بالضبط، بعد محاوالت كادت أن تبوء 
بالفشل،  ظلت تتساءل عن املنزل رقم 666 لتأتيها اإلجابة الصادمة 

والتي جعلتها ترتجف خوفًا ورعبًا من القادم، وهي أال يوجد منزل بهذا 
االسم، وال أحد يعلم عاّم تتحدث، كادت أن تُصاب بالجنون فقد قرأت 
عنه عرب اإلنرتنت وأخربها عنه »إيليا« فكيف ال يوجد منزاًل بهذا االسم 

أليس هذا مثريًا للرعب!.

حسمت أمرها بالذهاب إىل هناك مهام كلّفها األمر.

»املقربة 666« يوجد هنا مدفن سبعة من أقوى وأعتى سحرة القرن 
العرشين امليالدي، ُدفنوا يف يوم السادس من يونيه عام ألف تسعامئة 

وستة وسبعني )6/6/6791(.
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اتسعت جفونها برعب حقيقي ظهر عىل مالمح وجهها، ريثام انتهت 
من قراءة الالفتة املعلقة عىل الحائط، ليبدأ عقلها فوًرا برتجمة ما رأته 

أمامها )666 رقم الشيطان(!.

أما عن »إيليا« كان ينتظر العون واملساعدة حتى متت استعادة االتصال 
عىل حاسوبه، فاتصل بها عىل الفور، أجابته وأخربته أنها تقف عىل أرض 
املنزل، وال يوجد أي أثر ألي منزل حولها، ُصدم كثريًا فهو يف املنزل رقم 

666 كيف لها أال تجده! من الواضح أنها مخطئة، حاولت إقناعه بأن 
ذلك نتيجة لعنة الرش املوجودة بهذا املكان ولكنه رفض تصديق هذا 

الحديث، وأنها فقط أخطأت بالعنوان وستبحث مرة أخرى عن العنوان 
الصحيح و..........

حانت لحظة مرور القمر أمام املنزل لذا بدءوا السبعة شياطني بتجهيز 
قربانهم وتقدميه للجحيم.

بعد عدة ساعات أفاق من غفوته ليجد نفسه يف املشفى وبجانبه 
»رامونا«، تنفس الصعداء فاملنزل رقم 666 مل يكن سوى كابوس مزعج 

أرق راحته، استأذنت »رامونا« لتُحرض الطبيب ليأتيه اتصال هاتفي من 
شخص مجهول قائل بصوت مرعب: 

_ال تظن أنك نجوت أنا يف انتظارك.
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نظر حوله فوجد الغرفة قد تحولت إىل مقربة يف باطن األرض، ومل يلبث 
حتى شعر باختناق أنفاسه وآخر ما رآه كان كبري السحرة ذا األنياب 

الحادة.

اختتمت شقيقته رسد أحداث القصة -كام عرفتها من »رامونا« قائلة 
ودموع الحزن تشق وجنتيها: 

_بالحقيقة هو مل ينُج نجى فقط لعدة ساعات.

ثم التفتت مغادرة وهي تبتسم ابتسامة مخيفة، أظهرت أنيابها الحادة 
وعيناها التي تحولت لألحمر!.

متت بحمد الله
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