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يئسووا  حتىأخيًرا تمكنت من االختباء منهم، فتشوا عني مراًرا وتكراًرا  -1

من العثور علي، وعندما هموا باالنصراف، تصاعد رنين المنبه من هواتيي 
أطيئه قبل اختبائي، والذي نبههم أنوي مااالوت مودووًدا  أنالذي كنت نسيت 

 .داخل المكان
 
 
صويير  فوي ترفتوه فموات،  أفعوىتسألوني كيف مات ددي!، لقود لدتتوه  -2

.. أسوف.. نسويت  !الطبيب أو يطلب منا المساعد  إلىتسألوني لما لم يذهب 
، ومشووولول الصوووتي حبوووال أنوووه كووان يعووواني موون تموووا  فووي اأ أخبووركمأن 

 .اأطراف
 
 
كل يووم يورفا ابنوي الوذهاب للمدرسو  أنوه يخواف أن تنقلوب بوه حافلو   -3

ذلك مستحيل الحدوث أن الحافلو  قود  المدرس  في النهر، وكل يوم أقنعه أن
 انقلبت به باليعل منذ خمس سنوات ومات.

 
 
( إسوممكوان أسوطور  النداهو  منتشور  دوًدا فوي قريتوي، وكوان صوديقي   -4

مقتنع بها للياي ، قابلتوه ذات ليلو  عنود الترعو  يمشوي وحيوًدا، هتيوت بوه كوي 
 بأام  قلبي . إصابتهنتسامر سويًا، فخر صريعًا بعد 

 
 
، أنه منذ سوبع سونوات وأثنواء قيوامي السابع اأطيال تحت سن  أحبال  -5

 السووت بووبعا التوصوويمت الكهربائيوو  فووي المنووال، دخوول أبنووي   ميوودو( ذو 
 .أعوام علي ورفع سكين الكهرباء

 
 



 أنذكرت اأم للمربي  أن أبنائها شياطين صيار، فأخبرتهوا فوي سوخريه  -6
شياطين، ليل  واحد  قضتها معهم كانت كالدحيم، خصوًصا أن  اأطيالكل 

ذلك الطيل المدعو  طهطائيول(، كوان ال يكوف عون التحوول لشوعل  نوار كلموا 
 .رآها
 
 
تتحودث  ىكل اأطيال تحادث الدمى ذلوك صوحي ، ولكون لويس كول الودم -7

 .طيلتي كدمي إلى اأطيال 
 
 
هل أخبرني الطبيب أن أعطي المريا نصف سنتيمتر مون هوذا العقوار  -8

رحول والموريا فوي حالوه  قود الطبيوب أن المشوكل  ،!أم خمسه سونتيمترات 
 .حرده، ال يهم.. فلندرب الخمس سنتيمترات

 
 
طوال عشرون عاًما وأنا أبحث عن الذي قتل والدي، اأمر الوذي أتعوب  -9

أرتواد طبيووب نيسووي، والووذي أخبرنووي بعوود  نيسويتي كثيووًرا، لدردوو  أنووي بوودأت
دلس  تنويم ميناطيسي أنني أعاني من انيصام في الشخصي  وأنني أنا قاتل 

 والدي.
 
هنوا  إلوى ىفي ذلك الكهف أخبرني العدوا  توماس( وهو يلهث انه أت -10

فوي  أخبرتوهكي يكتشف سور الووحا الوذي يعويا فوي هوذا المكوان، وعنودما 
سووخري  حووول خلووو الكهووف موون الوحوووا، أشووار فووي رعووب إلووى مووا وراء 

 ظهري.
 
 
بعوود وفاتهووا، ربمووا لووو قمووت بوودفنها  حتووىال اسووتطيع نسوويان اودتووي  -11

 .لنسيتها قليًم 
 
 



كنت أظن أن اسم  كااينو الليل( اسًما عاديًوا، ولكنوي اكتشويت أن هوذا  -12
 .الكااينو مخصص للوحوا فقط من المستذئبين والييمن

 
 
منذ الصباح وأنا أكتب في روايتي التي انتهيت منها فدر اليوم التالي،  -13

أحقووا الوورقم القياسووي بكتابوو  روايوو  فووي يوووم واحوود، المشووكل  أن الكهربوواء 
 عت قبل أن أقوم بعملي  الحيظ.انقط
 
 
علووي  60:00بالخطووأ، فظهوورت العبووار   القنبلوو   ضوويطت علووي ار -14

، فقد ثبت المدرم المؤقت في القنبل شاشتها الرقمي ، بعد تسع ثوان انيدرت 
 بالمقلوب. القنبل 

 
 
 
أمسكت الكتاب وبدأت في قراءه التعويذ ، فبدأ ذلك الكيان فوي التدسود  -15

 التعويذ في فراغ اليرف ، أحسست بالخوف وقد كان من الميروا في هذه 
 .ابني أعيده للحيا  ولكنني نسيت سمإبأن أستبدل اسم هذا الكيان 

 
 
أشوورب أخوور درعوو  موواء فووي تلووك القنينوو  وأنووا تائووه فووي الصووحراء،  -16

 وماالت ال أري من حولي إال الرمال
 
 
كان يعواني مون نووعين مون الرهواب، رهواب الخووف مون المرتيعوات،  -17

ورهاب اأماكن الميلق ، أخبره طبيبه المعالج أن وسيل  شوياءه هوي التيلوب 
لخمسووون، وعنوودما بوودأ المصووعد وضوويط ار الوودور ا أسووتقلعلووي خوفووه، 

تير عاديوه، ولكنهوا لوم تلوبس أن  وشداع المصعد في التحرك أحس براحه 
االت عندما توقف المصعد في الدور التاسع واأربعوون وقود انقطعوت عنوه 

 الكهرباء.



 
 
 رآهوواوالكوومبك كلمووا  الدديوود ال اعوورف مووا سوور العووداء بووين صووديقتي  -18

 .كلبي  ريكس( يترادع نحو الخلف منكًسا ايله في خوف
 
 
لمدينوه  التابعو أدبرتني صديقتي علي الدخول معها فوي ترفوه المرايوا  -19

 .المرآ تكون قد الحظت أني ال أظهر في  آالالممهي، أردو 
 
 
 
طيلهوووا قيصوووريًا، ال.. لوووم يكووون خطوووأ مووون  والد اودتوووي ماتوووت أثنووواء  -20

 .الطبيب، الن الطيل ذاته هو من شا بطنها من الداخل حتى يخرج
 
 
، فبوورتم قصور طولهووا إال بوالمر ابنتوي ذات اأربووع أعووام ال تريحنووي  -21

 علي سقف اليرف . هليالطيوأنني أدد دوًما رسومها 
 
 
ذلووك الببيوواء اللعووين الووذي اشووتريته البارحوو  سوويدمر أعصووابي، فطوووال  -22

الليل يردد أسماء ضحاياي الذين قتلوتهم فيموا مضوى، أظون أنوه مون الوادوب 
 أن أتخلص منه حتى ال ينكشف أمري.

 
 
فاعت عندما وددت باب الحمام فوي شوقتي ميلقًوا مون الوداخل بوالرتم  -23

، سوومعت ذلووك بووالقو موون كوووني أعوويا وحيووًدا، وعنوودما حاولووت أن أفتحووه 
 .الصوت تير اآلدمي يطلب مني أن أنتظر

 
 
 



 
 
بصماتي تشير إلى أننوي قاتول ذلوك الشوخص، بوالرتم مون أننوي فقودت  -24

 .في حادث سيار  منذ امن االثنان ذراعاي
 
 
 
كنت أوشك علي الير ، ولكنني تنيسوت الصوعداء عنودما ودودت تلوك  -25

الدالفين تتقدم باتداهي، لم أكن أعرف حينها أن تلك المخلوقوات قود أصوابها 
 .دنون السعار

 
 
أمسكت برسوم القلوب الخواص بوالمريا فوي خووف وأنوا أرتعوا، فوي  -26

مشوكل  مواك كيوف أخبوره أن دهواا رسوم  حين سألني هو إن كوان يعواني مون
 .!القلب يشير أن نبضه صير 

 
 
 .ظلي وظل اودتي دائًما في شدار، بالرتم من أننا متياهمان للياي  -27
 
 
كانت صدفه تريب  أن تتوقف ساع  يد اودتي في نيس اللحظ  التوي  -28

 توقف فيها قلبها عن العمل.
 
 
أهالي البلد  يحوذرون بعضوهم مون حيووان  السولعوه( الوذي يقوف علوي  -29

 ..الفتراسهمويطر  أبواب المناال ليًم  الخليي قوائمه 
 .إليه هو مستذئب وليس سلعوه أتحولأتبياء .. أنني واثا أن ما 

 
 
 



تلوك توظوف عوامًم مصوابًا  الياايو اإلهمال هو ما دعول شورك  الميواه  -30
صانعها، والخوف من الطورد هوو موا دعول ذلوك العامول ال باإليدا في أحد م

الدوري  فوي احودي  إصوبعهعن قطوره الودماء التوي سوقطت مون  الشرك يبلغ 
، وسوء الحوظ هوو موا دعلنوي اشوتري تلوك العبوو  بالوذات الادادي العبوات 

 من ضمن مميين العبوات التي ينتدها المصنع سنويًا.
 
 
بسوبب تسواقط شوعر رأسوي دوًموا فوي الطعوامك  بالمهملو اودي ينعتني  -31

 كيف أخبره أني أصبت بالسرطان !.
 
 
عموووال ذلوووك المياعووول النوووووي نشوووطاء بحوووا، يعرفوووون أنوووه ال مدوووال  -32

بعود أن انيدور ذلوك المياعول منوذ  حتىللتراخي أو الكسل داخل هذا المكان، 
  .سنتين، مااالوا ال يكيون عن العمل

 
 
 القضاء بعد علي مرا الطاعون. في عالمي لم نند  في -33
 
 
أعطاني ذلك العوراف مامواًرا وقوال لوي أنوه الحول للوتخلص مون تواا   -34

، وآالف الردوال البحيور بلدتي، اآلن أنا أعاف عليه في ذلك القارب وسوط 
 .يخوضون إلى داخل الماء كالمسحورين

 
 
فبيضولها  لليايو  ممتواا القوارا تلك  إباد أخبرت اودتي أن شرك   -35

تمكنا من التخلص من اليئران بنداح، حينهوا دخول ابننوا الصويير علينوا وقود 
 .تدلي ايل رمادي اللون من دانب فمه

 
 



أصابها الدنون، لقد أصبحت تهادم أي شخًصا يرتودي داكيتًوا  اأبقار -36
 .دلديًا
 
 
 .إلى أعما داء داخل مخي ولكنها لم تمت عوض االبوصلت تلك  -37
 
 
صعدت و، االنتحارعندما أحسست أني أخطأت في حا  عم( قررت  -38

إلووي سووط  البنايوو  قووافًاا بوودون تيكيوور، لسوووء الحووظ كانووت  عووم( فووي نيووس 
 تمر تحت البناي . اللحظ 

 
 
ال اعرف الخطوب فوي طيلوي الصويير  ميودو( !، لقود وصول إلوى سون  -39

أنهووا  المشووكل ولووم يتحوودث بعوود، واليوووم تحوودث بووأولى كلماتووه، ولكوون  الثالثوو 
 .كانت بمتيني  قديم  وصحيح  مائ  بالمائ 

 
 
 
ابني يصر أن هنواك طيول تريوب الشوكل يسوكن ترفتوه، وذلوك الطيول  -40

تريووب الشووكل يبكووي كلمووا شوواهدنا، ويخبوور أبوواه أننووا كيانووات تسووكن خاانوو  
 .ممبسه

 
 
رعب اللوحات ال يمكن أن ينتهي، أنا اشتريت تلك اللوح  التي تظهر  -41

، الشورف التي تمثل   روميو( ينادي  دوليت( من أسويل  الشخصي فيها تلك 
، أحيانًووا أر)   روميووو( فووي الشوورف  باسووتمراراللوحوو  تتبوودل  أنالمشووكل  

نها يستر  قبل  ساخن  من  دوليت(، وأحيانا أري  دوليت( في اأسيل وكأ
تحادثووه، كنووت أراقبهمووا باسووتمتاف، ولكوون فووي تلووك الليلوو  كانووت شخصوويات 
اللوح  تتحدث،  دوليت( تخبر   روميو( أني أراقبها باستمرار، و روميو( 

 عيناه بنيران اليضب. استعرتينظر إلي في تير  ردولي  وقد 



 
كان البد أن أعرف أن السبب في عدم ظهوور صوديقي  الوكوارد( فوي  -42

 الوكارد( هو ذاته  أسمهو كونه مصاص دماء، كان البد أن أفهم أن  المرآ 
 .معكوس  دراكوال( ولكن بصوره  أسم
 
 
شوويء معووروف، بوول أنووي أعوورف أشخاًصووا مهووسووون  بالليوو الهوووس  -43

  باللي  إلى حد الثمال ، ولكن أن يطاردني ذلك الشخص تريب اأطوار بني
بكسر التواء، فوذلك ضورب مون  قتلي أني كتبت كلمه  أنتي( بدال من  أنِت(

 الدنون.
 
بووالرتم موون كوووني أعوويا ي موون المؤكوود ودووود شووب  فووي منالووي، أنوو -44

هناك كتب تختيي من مكتبتوي وتعوود مون تلقواء نيسوها مور  أخوري ، ف وحيًدا
التياضي عن ودود شب  مثقف في منالي، ولكون المشوكل  أن  بإمكانيكان 

 أعدبتوهالتوي  االقتباسواتاأطراف، وقد حودد  مثني ذلك الشب  يردع الكتب 
 باللون اليسيوري.

 
 
البشر اأتبياء يظنون أن طريق  تحضير الدن، تكون بسوكب الحليوب  -45

فووون أنووه ال يعر إنهوومفووي بالوعوو  الحمووام، وتيطيوو  أدسووادهم بالنداسووات، 
( مر  واحد ، لنحضر بسهوله سيخان دينااكلمه   بقراء بإمكانهم تحضيرنا 

 بدون أن يضنوا أنيسهم تعبًا.
 
 
لووم نكوون موون الميووروا أن نيوورح عنوودما قمنووا بووإحرا  ذلووك المخلووو   -46

بقاذفووات اللهووب واختيووى علووي اليووور، كووان البوود أن نيهووم أنووه لووم يمووت وإنمووا 
  .ف المرات عما كانت عليهأصب  خييًا وقوته ذادت اآل



ال اعرف السور وراء ذلوك القيواا، كلموا قموت ببيعوه يعوود الابوون فوي  -47
اليوم التوالي ويردعوه لوي تارًكوا النقوود التوي دفعهوا دون أن يوضو  السوبب، 
كووان البوود لووي موون تدربتووه، اآلن قمووت بارتدائووه، واآلن أفكوور كووم كنووت تبيًووا 

 عندما تركت اودتي حيه كل هذا الوقت.
 
 
مخبًرا إياي  رسال مرت عشر سنوات منذ أن أرسل لي ذلك الشخص  -48

حقًوا، لقود كنوت أصواب  سوخيي  دعابو ، لقد كانوت الرابع بعد  أعياأنني لن 
مسوواًء، اآلن  أوبووالياف كلمووا نظوورت إلووى السوواع  فودوودتها الرابعوو  صووباًحا 

، لوالد ااودتي تلد مولودتنا الدديد ، اسمع صوت بكاء الطيل  داخل ترف  
وأشعر بذلك األم الحار  ينبا صدري، وأستوعب أخيًرا أن الرسوال  كوان 
يقصد بها الطيل  الرابع  وليست الساع  الرابع ، اآلن فهمت، ولكن محاول  

 اليهم تلك داءت متأخًرا.
 
 
مااالووت أمووي تنظوور لووي فووي تضووب وتقووول أنهووا تيوور راضوويه عوون  -94

 ناديه(، على الرتم من مرور خمس  عشور عاًموا علوي اوادنوا،  ـاوادي ب
 .ومرور عشر  أعوام علي وفا  والدتي نيسها

 
 
مدرسوو   أبنوويلووم أكوون أثووا فووي التعلوويم الحكووومي كثيووًرا لووذلك أدخلووت  -50

خاص ، ولكني بدأت أشك في نظوام التعلويم داخول هوذه المدرسو ، خصوًصوا 
الرسووم  حصوو القديموو ، ويدرسووون فووي  المتينيوو أنهوم يدرسووون المووواد بالليوو  

 ورأس الشيطان. الخماسي  لندم اكييي  رسم 
 
 
تقوول أن مون يخواف مون اأشوباح تظهور لوه، ولكون لوم أعود  اأسطور  -51
أخواف مون اأشوباح وموع ذلوك ظهورت  أكونصد  اأساطير بتاتًا، أني لوم أ

 لي.
 



 
سوف يتحول إلى  أحشائيالعراف  ذكرت لي أن الطيل الذي أحمله في  -52

  مستذئب( في يوم عيود مولوده كول عوام، لهوذا قموت بتسوديله ضومن مواليود 
 .أعوام أربعهال يتحول إال مر  كل  حتىالتاسع والعشرون من فبراير 

 
 
( حين أخبرتنوي أنوي بوداخل قلبهوا، أنوا انتاعوت قلبهوا ولوم تاد كذبت   -53

 .أدد بداخله سوي الدماء.. فقط الدماء
 
 
الكلب أكثر صديا لإلنسان ذلوك صوحي  دون أدنوى شوك، فلووال كلبوي   -54
ستكتشف دثتي، وما كانت سوتعرف أن اودتوي  الشرط ريكس( ما كانت  

 منالنا. حديق هي التي قتلتني ودفنتني في 
 
 
أن مون اسوتطاف التربيوت علوي كلوب أسويل ذقنوه كسوب وده هوي  قاعد  -55

ت علوي ذلوك الكلوب المصواب بالسوعار أسويل قاعد  خاطئ ، أنا واثا أني رب  
مدبًرا علوي تلقوي ذلوك العومج  ىفي ذلك المشي اآلنذقنه، ومع ذلك مودود 

 ضد سعار الكمب.
 
المثوول الووذي يقووول أن اليضووول قتوول القووط، ذلووك حوودث معووي حرفيًووا،  -56

في المطبخ ليعرف ما  اإلناءاليضول هو ما دعل ذلك القط ييت  تطاء ذلك 
أيًضا هوو موا دعلنوي اقتلوه أنوه الوتهم حصوتي مون اللحوم التوي  فيه، وفضوله

 .اليوم طيل كنت أمني بها نيسي 
 
 
أومن بنظري  التطور، أنها تحدث معي، فقد تطورت من نصاب إلوى  -57

 .ضحي سار  إلى قاتل متسلسل قتل ما يربو إلى التسعين 
 
 



 
إنهوووا دار النشووور العشووورون التوووي يمووووت صووواحبها بعووودما أرسووول لوووه  -58

مدموووعتي القصصووي  بيوورا نشوورها، لوويس السووبب بووالطبع كوووني  شووؤم(، 
ولكنووي أنووي أقتووول دميووع أصوووحاب الوودور الووذين يرفضوووون نشوور أعموووالي 

 .ااعمين أني عديم الموهب 
 
 
 لعبووه( لووذلك اشووتريت لووه حكايوو كووان ابنووي مهووووس بيوويلم الكرتووون   -59

ممبس تشبه شخصي   باظ يطير( المودوود  فوي اليويلم، وكوان ذلوك خطوأي 
، الشورف  إفرياوتسلا  الشخصي القاتل، أنه في أثناء تيابي ارتدي ممبس 

ومووا  المنهائيوو ورمووي بنيسووه نحووو اأسوويل وهووو يقووول فووي طيوليوو    إلووى 
 .)بعدها
 
 
المكالمات من هواتيي وبطاريتوه، وموع ذلوك موااال  شريح قمت بناف  -60

الهوواتف يوود ، وذلووك الشووخص عبوور الهوواتف يخبرنووي أنووه البوود لووي موون توورك 
 .منالي تلك الليل  وإال فسأموت

 
 
 كان البد لي أن أعرف أن ذلك التوافا بين قطتي  مشمشه( وكلبي  -61

انووات أن افهووم أن هنوواك كي البدايوو  شمشووون( تيوور طبيعووي، كووان البوود موون 
 .تلبست بهم وترتب في قتلي

 
 
نصحني ذلك الشيخ أن أترك شقتي أنها تعج باأشباح، وباليعل نيذت  -62

نصيحته وقمت بإحضار عربه نقل لتنقل اأثاث إلى شقتي الدديد ، المشكل  
يخبروننووي أن اختيوواري للشووق  الدديوود   اآلنأنووي أسوومع أصووواتهم فووي أذنووي 

 .موفا أن الشق  القديم  لم تكن تعدبهم
 
 



سألني ذلك الشاب في محادث  الييسبوك إن كنت أفضل الشاب الوسيم،  -63
فأخبرته أن الشكل هوو أخور شويء أهوتم بوه فوي الردوال ، هنوا فوت  الكواميرا 

 به أكتشف أنه مسخ بالمعني الحرفي للكلم . الخاص 
 
 
 بووفالف اإلنسووانكلكووم نعوورف أن الديناصووورات انقرضووت قبوول خلووا  -64

 افتوراسبسوبب كثوره  االنقرااالسنين، ولكن في عالمي أوشك البشر علي 
 الديناصورات لهم.

 
 
ابنتي تقول أنها تخاف من النوم بميردهوا، وأنوا ال أسوتطيع أن اخبرهوا  -65

 .أني أخاف من النوم بدوارها أنها شب 
 
 
علووي تلووك الودبوو  السووريع  التووي طلبتهووا موون ذلووك المطعووم  أحاسووبلووم  -66

بعد أن أقسم لي عامل التوصيل أن التأخير كان بسوبب  حتىبسبب التأخير، 
كونه لم يستطع العثور بسهوله علي لحم طيول مولوود حوديثًا كموا طلبوت فوي 

  اأوردر(.
 
 
في  تيقظتاس  في ليله واحده(  المسما كلما كتبت صيح  في رواياتي  -67

الصباح ووددت الصيحات فارت  كأنها لوم تكتوب، هكوذا فهموت أن الروايو  
 البد أن تكتب في ليل  واحده فعًم.

 
 
اودتي ال تندب إال مصاصين دماء أو مستذئبين، لوذلك البود لوي مون  -68

 .بي أمفيها  المشكل الاواج بأخر)، المشكل  أني ال اعرف إن كانت 
 
 



قال  أنها تيرغ من الشوحن فوي أوقوات تيور مناسوب ، مشكله الهواتف الن -69
بودوود دخيول فوي المنوال، ولكون قبول  أخبورهماآلن أنا أتصل بورقم الندود  

توصوويل المكالموو  أسوومع تلووك الصوويار  الخبيثوو  تعلوون لووي أن البطاريوو  قوود 
 .فرتت

 
 
ابنتي ذات الست سنوات، وددت دني يحقا اأمنيات، وتمنت أن  -70

 .( صييرهربيابتتحول والدتها لدمي   
 
 
الثعلب فهم من الخطوات أن من يدخل عرين  الشهير  القص في  -71

اأسد من الحيوانات ال يخرج منه أنه يلتهمهم، ولكني لم افهم لما كل 
 العدوا  سميث( لم يعودوا ثاني . لايار ديراني الذين ذهبوا 

 
 
، تخبرني أن الحل إن هادمك هوليودينحن لسنا في فيلم رعب  -72

بهذه  اأمراومبي هو أن تقتله برصاص  في منتصف دبهته، ليت 
 .الوحيد  حتى ولو تحولت لاومبي أبنتك، كيف تقتل السهول 

 
 
تلك اليتاه متدين  دًدا، كلما سمعت صوتي أو رأتني تذكر هللا، أعرف  -73

 .متدين أني دن، ولكن ذلك ال يمنع كونها 
 
 
حافله التبرف بالدم تلك ال تطوف ببلدتي إال ليًم، ذلك تريب فعًم،  -74

واأترب من ذلك هو ذلك الملصا الشبيه بالوطواط الموضوف علي 
 .الحافل 

 
 
، وقطعت أظافرهاوشيه دًدا، حتى بعد أن ناعت دميع مارثا ماس -75

 دًدا، وتطلب مني أن أستمر. سعيد اراعها اأيمن، تخبرني أنها 
 
 
عشقي لبرامج الشات لن ينتهي، خصوًصا بعد عثوري علي ذلك  -76

 .البرنامج الذي اتاح لي التحدث مع المشاهير الموتى بالصوت والصور 
 



 
كنت أرتب في كتابه مقال حول شعور اإلنسان أثناء الموت، لذلك  -77

 المشكل قمت بشرب بعا السم، وبدئت كلمات المقال تحتشد داخل عقلي، 
ينشره من بعدي، أن ذلك السم  حتىأني لن املك اليرص  لكتاب  المقال 

 .أصاب دسدي بالكامل بالشلل
 
 
خمس عمليات في عيناي، إال أنني لم اكف  أدريتبالرتم من أني  -78
 .عن رؤي  اأشباح اآلنحتى 
 
 
كنت أكره أن يدوس أحًدا علي ظلي، ليس السبب بالطبع أني نردسي  -79

 .، ولكن السبب في كون ظلي ينتقم من كل من داس عليهأهانهأعتبر ذلك 
 
 
الكبريت تمأل المنال وكنت أخبرها أنها  رائح اودتي تقول أن  -80

واهم ، في أثناء ذلك كان ذلك الكيان يستعيد قدرته، وكنت أنا مصاب 
 .بالاكام

 
 
اودتي تتأثر بمشاهد  التلياا كثيًرا، تصب  رومانسي  دًدا عندما  -81

، وتتحول لمتدين  عندما تشاهد أحد اأفمم التركي تشاهد المسلسمت 
 أني ,(saw) أفممأمنعها قبل أن تشاهد سلسله  أنبد الديني ، كان ال
وهي تطبا علي مشاهد الييلم  اليرف في تلك  احبيسً وددت نيسي 

 .بحذافيرها
 
 
ذلك القاتل  أنبرامج  التوك شو( تلك تكذب باستمرار، ياعمون  -82

لم اقتل سوي تسع  أنني الثق واثا تمام  وأناالمتسلسل قتل ثمثون ضحي ، 
 .وعشرون فقط

 
 
ذلك اليارس مقطوف الرأس يطاردني دوما طالبا مني رأس مناسب،  -83

 أرضاوقدمتها له، يتيحصها ثم يلقيها  اأشخاصوكلما قطعت رأس احد 
 .سيأر إليمشيرا 

 
 



مااالت النار تعدو خليي في ذلك الممر الضيا المبتل بالكيروسين  -84
 ومااال الطريا يمتد أمامي إلي ما ال نهاي .

 
 
ظننت أن  قصير  وليتر كان الداكيت الذي اشتريته يضيا باستمرار  -85

أنني أنا الذي ال  اكتشيتفي خامته، ولكن في اليوم الخامس فقط  المشكل 
 سريع . أكف عن التمدد وبصور 

 
 
يئس في الحصول علي شهره أو متابعين علي موقع التواصل  -86

 فيسبوك( لذلك قام باالنتحار في فيديو بث مباشر له علي نيس  االدتماعي
مليون متابع ومااال الييديو المشئوم  إلىالموقع، بعد موته وصل حسابه 

 هو أخر منشوراته.
 
 

 

 


