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مجيع احلقوق حمفوظة :للكاتبة رانيا حجاج
ال جيوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو ختزين أي ماد بطريقة االسرتجاع ،أو نقله ،على أي حنو،
أو أبي طريقة سواء كانت إلكرتونية أو ميكانيكية ،أو ابلتصوير ،أو ابلتسجيل أو خالف ذلك،
مقدما.
إال مبوافقة كتابيه من الكاتبة ً
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إىل
قرائي
الداعم األول يل
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هذه الرسالة إىل أان املستقبلية ،اليت سألتقي هبا هنا بعد
عشر سنوات من اآلن ،أي يوم االثنني املوافق الثامن
عشر من يناير لعام ألفني وسمسة عشر .
عليك إجناز ما فشلت يف حتقيقه ساب ًقا .عليك التخلص
منهم.

إن كنت "أان" من يقرأ هذه الرسالة اآلن ،فأرغب بتقدمي
التحية لك ملقدرتك على النجاة حىت اليوم .وأذكرك أبن
عليك تاليف األخطاء السابقة .إهنا فرصتك األخرية.
ويف حال كان قد سبقين إىل قراءهتا شخص آخر ،فكل ما
أستطيع قوله لك اي رجل هو:

"اهرب"
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.1.
أمعن النظر إىل علبة احللوى املعدنية القدمية أمامه ،مث عاد حيدج

كثريا من مغبة
الرسالة امللقاة على األرض بقلق .لقد حذره والده ً
أحياان ليذكره أبنه ليس كلبًا
احلفر يف ابحة املنزل ،يصرخ يف وجهه ً
ليفعل ذلك .خاصةً وأنه ال يفهم السبب احلقيقي وراء فعلته تلك،
انهيك عن املسوغ الواهي الذي خيربه به جو كلما أمسك به ،وهو
حيفر مبجرفته األرض" :أان أحبث عن الكنز" .أي كن ٍز ذاك الذي
مؤخرا،
يضيع من وقت والده ساعات يف ترتيب فوضاه ،اليت ملها ً
فأصبح ُيربه على ترتيبها بنفسه ،انهيك عن منظر الباحة الذي يدل

على وجود خلد يسكنها ،من كثرة احلفر املتناثرة هنا وهناك.
مل مير على وجودهم هنا أكثر من أسبوع ،منذ انتقاهلم حديثًا من
تكساس إىل هنا ،بعد حصول والده على وظيفته اجلديدة .ليضطر
معها جو إىل ترك اصدقائه –على ندرهتم -ابملدرسة ،واالنتقال إىل

شخصا يقبل بصداقته.
مكان جديد عليه أن حيفر فيه ليجد
ً
وها هو اآلن قد وقع يف مشكلة هذه العلبة املعدنية ،وما حتمله من
رسالة تبدو كمزحة ٍ
لولد يف اخلامسة عشر من عمره أكثر من كوهنا
حقيقةً عليه تصديقها .كما أن إخباره لوالديه بقصتها لن ُيلب له
إال املتاعب ،خاصةً بعد أخر حتذير تلقاه من والده خبصوص مسألة

احلفر .كان عليه أن يفعل شيئًا ،لكنه اختار جتاهل الرسالة اليت حدد
رانيا حجاج
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موعدها بعد أسبوع واحد من اآلن .يف النهاية قرر أعادة دفنها

جمددا ،على أمل أن يرى صاحبها الذي سيأيت حبثًا عنها –إن كان
ً

حقيقيًا.-

أهنى عمله يف الباحة ،وعاد للمنزل حىت يتناول طعام العشاء ،مث
قضى بعض الوقت أمام التلفاز ،قبل أن يصعد إىل غرفته للنوم.

حافال يف مدرسته اجلديدة" .لن تكون املدرسة الثانوية
يوما ً
فغ ًدا لديه ً

هنا هبذا السوء" .حدث نفسه يف حماولة ابئسه منه للتفاؤل بعامه

األول يف هذه املرحلة ،اليت ستضعه حتت امليكروسكوب من قبل

والديه .حيث عليه الدراسة جي ًدا ورمبا االخنراط يف نشاط رايضي
يؤهله فيما بعد للحصول على منحة خاصة –كما أيمل والده-

تقيه يف املستقبل عناء البحث عن أي جامعة تقبل استضافة فاشل
مثله ،كما كان يناديه زميله بول يف مدرسته القدمية .وهو املعروف

بتنمره الذي ال يفلت منه طالب يتسم بصفة الفشل- ،اليت خيتار

هو الصاقها مبن يرغب وضعهم يف هذا احليز األكثر ضي ًقا من عقله،
إن كان ميلك واح ًدا.-

متىن لنفسه ليلة سعيدة ،قبل أن يطفئ ضوء املصباح جبواره .لكن

مشغوال بتلك الرسالة .تراوده
عقله على عكس عينيه ،ظل يعمل
ً
بعض األفكار املشوبة مبشاعر تختلطة ما بني اخلوف وحس املغامرة،

يف انتظار ذلك اجملهول القادم قريبًا.
رانيا حجاج
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****
مل يكن اليوم األول ابلنسبة له سيئًا ،بل أشبه بسقوطه يف اجلحيم
حمتجزا يف زاوية غرييب
مبكرا .حيث وجد نفسه دون رغبةً منه،
ً
ً
متذمرا ،أبن األمور ستؤول إىل
األطوار .طمئنته والدته حني أاتها
ً
اخلري ،وأن عليه اعطائها وقتًا لتجد فرصتها للنجاح .مذكرًة أايه أبن

بدال
عليه تقدير كل تلك التضحيات اليت يقوم هبا والده من أجلهمً ،
من افتعال املشاكل ،أو إشعاره بسوء ما أقدم عليه .احتضنته،

وقبلت وجنتيه قبل أن أتمره ابلعودة إىل غرفته الستبدال مالبسه،
لتناول بعض الطعام.
فتح ابب غرفته على اتساعها ،ألقى حقيبته على السرير ،مث أخذ

مهروال
سريعا ،حني تذكر أمر العلبة .ليرتك كل شيء
ً
خبلع جاكته ً
حنو انفذته املطلة على احلديقة ،يتأمل مكان حفرة األمس ،ليجدها
كما هي مل متس" .علي ان أراقب األمر جي ًدا ،فقد يغافلين الرجل

مبجيئه ،فال أراه" .فكر وهو يركض ابحثًا عن منظاره الذي أهداه
له جده وهو يف العاشرة من العمر ،رغبةً منه يف تعليمه طريقة مراقبة

الطيور ،لكن ذلك مل يكتمل لوفاة جده بعدها .فكر فيه قل ًيال ،وهو

يتأمل منظاره امللقى بني العديد من األشياء اليت كان قد نسي

وجودها من األساس.
"رمبا لو كان جدي هنا ،لسعى للقاء الرجل بنفسه" .فكر.
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توجه بعدها إىل النافذة ،ليضع املنظار على حافتها من الداخل ،مث

قام بوضع بعض الوسائد اسفلها على األرض لتمنحه بعض الراحة
أثناء اجللوس .قاطع كل ذلك صوت والدته تناديه لتناول الطعام،
فأكمل خلع ثيابه بسرعه ،اترًكا ثكنته على وضعها حىت يعود.
يف املطبخ ،ألتهم جو طعامه سر ًيعا ،خيفة أن يفوته شيئ ما ،بينما

طعاما ال حيبه .طالعته والدته بنظرة تعجب:
هو ُيلس ها هنا يلوك ً
"أه ،أراك اليوم قد أهنيت طعامك دون تذمر".
جائعا ابلفعل.
"كنت جائع" .مل ُيد
تفسريا أفضل ،كما أنه كان ً
ً
"يبدو أن املكان اجلديد قد أاثر شهيتك".
"رمبا" .قال متهيًأ الفرصة للفرار ألعلى.

ضا" .قالت مستاءة .فمنذ قبوله
"سيتأخر والدك عن العودة الليلة أي ً

كبريا على غري العادة .ساعات
لتلك الوظيفة وهو ميليها
ً
اهتماما ً
كثريه منذ وصوهلم ،أنقضى اغلبها يف املكتب ،وأوقات أكثر مضت

دون أن ُيلس معهما .شعر جو حنوها ببعض الشفقة ،وأقرتب منها

ليحتضنها" :ال تبتأسي اي أمي ،تعلمني أهنا فرتة وستمضي حىت
يستقر وضع أيب يف العمل .كما أين هنا جبوارك ،ألست بكا ٍ
ف؟"
مبتسما ،فمالت إليه تقبله" :لقد كربت ح ًقا اي جو".
نظر إليها
ً
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****
ملدة أسبوع كامل ،مل يفارق جو ثكنته جبانب النافذة ،يتحني الفرصة

بني الوقت واآلخر لكشف غموض تلك الرسالة اليت تقتضي
التخلص من أحدهم .راودته أفكار كثرية عن كينونة صاحب

متسلسال؟ أو إن كان عليه تسليم الرسالة
قاتال
ً
الرسالة ،إن كان ً
شااب –من يدري-
للشرطة؟ أم أن ً
رجال قد كتبها حني كان صبيًا أو ً

ولن يهتم ابلعودة ألخذها؟ أو رمبا قد نسيها كاتبها من األساس.
فعال؟ "سأكون قد ضيعت كل هذا الوقت
ماذا لو كان قد نسيها ً
ٍ
بصوت يشوبه بعض اخليبة من امكانية حدوث ذلك.
هباء" .مهس
ً

تعلقه ابكتشاف صاحب الرسالة ،جعله يدعي املرض يف اليوم

احملدد ،كي ال يذهب إىل املدرسة ،خوفًا من ظهوره وقتها .بيد أن

والدته ارغمته على الذهاب ،بعد اكتشافها زيف دعواه .لتتعلق

عينيه ابلساعة املوضوعه على جدار صفه ،حتسب معها الدقائق اليت
متر ،حىت يغادره.
قليال عن احلضور ،رغم أهنا مل تفعل ذلك قط،
يومها أتخرت والدته ً

لكن هكذا تسري األمور اليت تستعجل حدوثها ،ببطئ ملئه

ابلعقبات .مل يعاتبها بقدر ،ما طلب منها أن تسرع يف طريق العودة.

ليصاب من جديد خبيبة علنيه ،حني ختربه والدته أبهنما سيتناوالن
ٍ
خالف حاد دار
الغداء يف اخلارج برفقة والده ،الذي دعامها له بعد
رانيا حجاج
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بينهما ليلة أمس ،مل يعرف عنه جو شيئًا .حيث اهتمته كاييت بتعمده

إمهاهلما منذ جاائ إىل هنا ،رغم علمه برفضها التام مسب ًقا االنتقال،
ورضوخها لذلك فقط الرضائه .وليعاجل زوجها األمر نسبيًا؛ أخربها
أبنه سيمضي وقت غدائه معهما يف أي ٍ
مطعم ختتاره .وكأنه بذلك

حياول تعويضها عن مجيع األايم اليت انمت فيها مستاءة ،يف انتظار

عودته.

هل كان بيد جو حيلة؟ لقد وجد نفسه أمام أمر واقع ال ميكن

اهلروب منه أو أتجيله .هو يعرف كم يساوي هذا اللقاء ألمه ،اليت

مؤخرا مكدرة البال .عليه فقط اآلن ،قتل الفضول ومتين
أصبحت ً
أن ال يسبقه الرجل إىل العلبة.

مر وقت الغداء أكثر بطئًا من الوقت الذي قضاه ابلصف .هنا يف

هذا املطعم ،ال وجود لساعة ميكنه معها حساب كل تلك الدقائق
الضائعة .تبدو والدته سعيدة ،مشرقة الوجه ،مما أشعره ببعض

انطباعا خاطئًا بعدم
الذنب ،لكثرة سؤاله قل ًقا عن الوقت ،مما أعطى
ً

متأخرا.-
شعوره ابلسعادة هلذا التجمع العائلي –وإن كان قد جاء
ً

يف النهاية طلبت منه والدته أن يتوقف عن سؤاهلا ،مما جعل فمه

خياط مبخيط ومهي ،ال يفتح إال لألكل –الذي كان جي ًدا .-سأله

والده عن انطباعه عن املدرسة ،أومأ له برأسه مع نربة بسيطة "هاه"،
أي ال أبس هبا.
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عال وجه جو ابتسامة صادقة ،عندما رأى والده ينظر يف ساعته.

"لقد حان وقت العودة للعمل" .قال لزوجته اليت انطفئ وجهها
فجأة" .ألتقي ِ
بك يف املنزل .لن أأتخر الليلة ،اي عزيزيت" .قال هلا
طابعا على شفتيها قبلة حارة .لتبقى كاييت بعد ذهابه
قبل أن يغادر ً
تطالع األطباق الفارغة ،إال من بقااي ٍ
طعام ال يذكر.

جزء من ثياهبا" :أمي ألن نعود إىل املنزل؟"
جذب جو ً
دائما من البقاء فيه؟ اآلن
"ما ابلك اليوم واملنزل؟ ألست تتذمر ً
وقعت يف حبه؟" قالت حبنق.
التزم هو الصمت ،ملا المسه من ضي ٍق قد حل بوالدته .وعاد يتأمل

واضعا بعض البطاطس املقلية املغمسة
طبق املعكرونة املنتهي أمامهً ،

شاعرا
ابلكاتشب يف فمه .على أمل أن تقرر والدته املغادرة ملا تراه ً
متأخرا إىل ما بعد فنجان قهوهتا الثاين.
ابمللل ،ليأيت قراراها ذاك ً
****

مل ينتظر جو صف والدته للسيارة ابلكراج ،حىت أسرع ابلنزول

مهروال إىل الباحة ،حيث وجد آاثر تنقيب قد حدثت يف الوضع
ً
أكس ،الذي ميز به مكان العلبة" .إ ًذا الرسالة حقيقية؟" ابتسم

فرحا ،قبل أن يبتئس من ضياع فرصة لقاء صاحبها .كان عليه
ً
أوال ،قبل أن خيتلق نتائج ومهية .توجه حنو غرفة الكراج
التأكد ً
رانيا حجاج
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يتفحصها قبل دخوله ،خيفة أن تراه أمه فتزجره ،حلسن حظه كانت
والدته قد سبقته للمنزل .سحب جمرفته هبدوء ،وعاد هبا إىل احلديقة
حيث أزاح بعض سينتمرتات من الرتاب ،الذي كشف دون شك

عن عملية حفر سابقة ال ختصه .أكمل ما تبقى سر ًيعا ،لينتهي إىل

الالشيء ،لقد أختفت العلبة ،وأختفى أي أمل للوصول إىل

أرضا.
"بئسا" .قال غاضبًا ،يرمي مبجرفته ً
صاحبهاً .

عاد لغرفته ،مرخي الكتفني ،يطالع األرض بنظر ٍ
شغوال
ات سامهه ،م ً
ابلتفكري لدرجة مل ينتبه معها لصوت والدته القادم من املطبخ ،أتمره
إبمتام واجباته .أغلق الباب على نفسه حال الدخول .خلع عنه ثيابه

املتسخة ابلرتاب ،مث جلس حيدق يف املكان أكس من أعلى –حيث
النافذة" .-أمحق!" مهس لنفسه حبنق .األن لن يعرف جو ما قصة

الرسالة وما كان صاحبها –أو صاحبتها -يقصد بكلماته تلك" .أهنا
ساخرا من الوضع برمته ،وهو يلقي جبسده على
مهزلة" .قال
ً
ٍ
ساعات من الالشيء.
السرير ،حيث سقط يف النوم بعد
****

رانيا حجاج
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.2.

يف الصباح ،أستيقظ جو ليجد الساعة قد شارفت على التاسعة.

كيف لوالدته أال تيقظه قبل موعد املدرسة؟ كان غاضبًا ،وهو
يرتدي ثيابه ،فبعد خيبة األمس ،مل يعد حباجة إىل حماضرات والده

جاهزا
عن أمهية مستقبله الذي يضيعه إبمهاله .حسنًا ،لقد كان الرد ً
على السؤال الذي سيسأل عن هوية املسؤول عن هذه الكارثة؟
"أمي" .فكر ،وهو يكمل ارتداء سرواله .فوالدته هي املسؤوله

األوىل–والوحيدة -عن إيقاظه واصطحابه إىل املدرسة .أمسك

مقبض الباب حياول فتحه ،ليجده مغل ًقا ،مما استدعاه للبحث عن
مفتاحه ،الذي وال بد قد وضعه يف ٍ
مكان ما ابألمس .متساء ًال عن
السبب الذي قد يدفع والديه إلمهال وجوده طوال تلك الفرتة،

دون أن خيوضا غمار طرق ابب غرفته كالعادة .مث تذكر وهو يدير

مبكرا ،مما يعطي سببًا
املفتاح ،أن والده قد وعد والدته ابلعودة ً
وجيها النشغاهلما.
ً

هادائ ،كأن اجلميع قد غادره" .ال ميكن أن تكون قد
كان املنزل ً
غادرت بدوين .لعلها ما زالت مستغرقه يف النوم بعد ليلة األمس".
فكر ،رامسًا على وجهه نصف ابتسامة.
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مواراب ،مث
تقدم حنو غرفة نومهما ،وقام بطرق ابهبا برفق ،رغم كونه ً
أقدم على فتحه حينما مل يسمع إجابة .كان والديه ما زاال يف

سريرمها ،مما زاد من غضبه ودفعه للصراخ يف حماولة منه إليقاظهما
–أو إفزاعهما ،-معاتبًا والدته على وقت املدرسة الذي ضيعته
ابستغراقها يف النوم ،وهو يتقدم حنومها.
وما أن أقرتب منهما ،حىت أمسك بطرف اللحاف يزحيه بعي ًدا،

ليخرسه هول ما رآه لربهة ،قبل أن تنتزع من أحباله الصوتية صرخة
مدويه ،تثري الفزع واحلرية.

****
عناصر الشرطة متلئ املكان ،حبثًا عن األدلة أو شيء يوصلهم
هادائ صامتًا
ابلقاتل .كان جو يف حالة صدمة كبريه ،حيث ظل ً
نظرا للحالة
لدرجة ال ميكن معها انتزاع كلمة تفيد أو حىت اعرتاف .و ً

اليت أصابته فور مشاهدته للجثث اليت تنقل إىل سيارة اإلسعاف،

من بكاء هستريي يصاحبه صراخ بكلمات غري مفهومه ،مت نقله إىل

مركز الشرطة.
مت األتصال بعدها خبالته جودي ،يف تكساس وإعالمها مبا حدث،
لتصل بعد عدة ساعات إىل املنزل ،ال تصدق ما جرى ألختها

الوحيدة كاييت .استقبلها الضابط جاك ،املسئول عن التحقيق،

يشرح هلا ما حدث ابلضبط وكيف وجد اجلثتني" :لقد مت ذحبهما
رانيا حجاج
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ومها انئمني .هذا كل ما نعرفه .مل نصل للجاين بعد أو للسبب الذي
يدعو إىل ذلك .الغريب يف األمر أن القاتل مل ميس جو بسوء".
"إىل ماذا تلمح أيها الضابط؟" سألته ابنزعاج.
"ال أقصد شيئًا ،كل ما أريد قوله أن الصيب كان يف حالة صدمة
شديدة ،مل نستطع معها معرفة ما حدث ابلضبط .كما تعلمني ،فهو
الناجي الوحيد هنا .أي أنه قد يصبح بني ٍ
ليلة وضحاها املشتبه به
األول يف هذه اجلرمية".
"أرجوك ال تقل ذلك .جو ولد جيد وال ميكنه فعل شيء فظيع
كهذا".
"إذن ،عليه إخباران مبا حدث تلك الليلة .سأتركك معه لبضع دقائق
لفهم ما جرى".
تبعت جودي الضابط إىل حيث كان جو منكفئًا على نفسه ،بينما

حتاول إحدى ضابطات مكتب التحقيقات تبادل أطراف احلديث

معه .اندته ما أن رآته ،لريكض حنوها كطفل صغري وجد أمه بعد
ٍ
ساعات من الضياع" .خاليت جودي" .سارع ابحتضاهنا" .هل علميت
مبا حدث ألمي وأيب؟" أكمل ابكيًا.
"هذا ابلضبط ما نريد معرفته اي جو؟ ماذا حدث تلك الليلة؟" قاطعه
الضابط.
رانيا حجاج
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معا لبعض الوقت ،فأومأ هلا
أشارت له جودي بلطف أن يرتكهما ً
مواف ًقا ،قبل أن يشري للضابطه أن تتبعه .مبجرد مغادرهتما ،جذبت

قليال" :جو ..هل أنت
جو من ذراعه ،ليجلسا على املقاعد بعيدة ً
خبري؟"

طالعها بعينان حزينتان" :نعم".
أمسكت يده برفق" :أخربين اي جو ،ما الذي حدث ابلضبط؟"
باحا
اخربها الصيب بكل ما يعرفه–كما يظن .-استيقظ
متأخرا ص ً
ً
ليجد سرير والديه مكتسي بلون دمائهما بعدما قطعت اعناقهما.
سرت رعشة يف جسده ،حني تذكر هيئتهما اليت وجدمها عليها.
"وأين كنت ليلتها؟"
مبكرا على ما يبدو".
"كنت بغرفيت ،لقد منت ً
"حسنًا جو ،أريدك أن خترب الضابط بكل ما تعرف،كما تعلم أهنم

مطيعا ،لتسأله على
اآلن حياولون القبض على القاتل" .هز رأسه ً
حني غرة" :هل تشك يف أحدهم اي صغريي؟"
****

ابلطبع مل يصدق أحد قصته عن العلبة املعدنية والرسالة اليت أحتوت

تذكريا للتخلص من أحدهم .الكل عاز األمر للصدمة اليت ال تناسب
ً
رانيا حجاج
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عمره ،على حد قول األخصائية النفسية ابملركز ،حيث أخربت

خالته أبنه حياول اهلرب من احلادثة خبلق أحداث أخرى ،لينخرط

عقله فيها .إال أن جو كان له ر ًأاي آخر ،حيث أصر على أن صاحب

حائرا ما بني اعتقاده أبن
الرسالة هو القاتل .يف حني كان الضابط ً

جو خيتلق هذا احلديث جملرد أنه يعاين من صدمة أو أهنا ح ًقا حيلة
ذكية لتضليل العداله عن كونه القاتل احلقيقي لوالديه ،فلم تكن
هذه القضية الوحيدة من نوعها يف هذا الشأن .يف النهاية فضل أن

أمرا للخالة ابلبقاء
تكشف التحقيقات حقيقة األمر ،بعد أن أعطى ً

معه حىت ينتهي مكتب التحقيقات من هذه القضية.

"لكن ماذا عن دراسيت؟ أان طالبة جامعية وال ميكنين البقاء هنا
كثريا".
ً
"وماذا سيحل جبو؟" سأهلا الضابط.
"سينتقل جو للعيش مع والديت يف تكساس .متمنية أال تؤثر هذه

طويال على حياته القادمة .سأحاول عرض املنزل للبيع،
األزمة ً
ليتسىن له نسيان كل شيء".
"ال ميكنك بيع املنزل حىت ننتهي من التحقيقات .كما أين أصدقك
القول يف صعوبة بيع منزل قد حدثت بداخله جرمية قتل".
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ٍ
عجلة من أمري.
"الناس ستنسى مع الوقت .كما أين لست يف
سأكتفي بعرض املنزل للبيع اآلن".
غادرت جودي برفقة ابن اختها بعدها إىل املنزل ،بغية مجع اغراضه

لالنتقال معها إىل بروكلني ،ولتهيئة املنزل للبيع ،بعد التخلص من
األغراض الغري ضرورية.
"كم سنبقى هناك؟" سأهلا يف الطريق.
"أسبوع فقط".
ِ
"أنت تصدقينين خالة جودي ،أليس كذلك؟"
"ابلطبع عزيزي فأنت لست بقاتل!".
"أقصد ..تصدقني قصة الرسالة؟!"
ما كان جلودي إال أن تصمت ،فال ميكنها أتكيد شيء من املستحيل

اشخاصا ال يعرفهم،
تصديقه .قاتل يعود بعد عشرة أعوام ليقتل
ً
جملرد أنه أوصى نفسه يف رسالة كتبها قبل ذلك .كما أنه يوصي قارئها
ابهلروب" ،ايله من عطوف".فكرت ساخرة.
****
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مفتوحا ،فعازت اخلالة ذلك
عند وصوهلم املنزل ،كان ابب الكراج
ً

لنسياهنا إغالقه مع كل ما حيدث ،على الرغم من أهنا تويل هذه
األمور عناية شديدة .تركها جو تصف السيارة ،وسبقها إىل الداخل،

لكنه تذكر حال وقوفه ابلباب أنه ما عاد ميلك مفاتيحه،فلم ُيد ب ًدا

من انتظار خالته .أثناء ذلك ،مل يستطع منع نفسه من النظر إىل
البقعة ،حيث مكان العلبة الذي على ما يبدو قد سوي ابألرض.

أفاق من شروده على صوت اخلالة تطلب منه الدخول ،ليعود بنظره
إىل مدخل البيت الذي أصبح ٍ
خال اآلن من والديه.
"ميكنين أن أعد لك بعض الطعام ،ال بد أنك جائع" .قالت يف
طريقها للمطبخ.
متاما".
"ليس ً
عادت تلتفت حنوه" :هيا اي جو ،ال تصعب األمر علي أكثر" .مث
ابتسمت بلطف" :كما أين جائعة وحباجه ملن يشاركين الطعام".

لكزته مبرفقها مازحة":هيا اآلن أصعد لتغيري ثيابك ،دقائق حىت
تتذوق أفضل طبق معكرونة ابجلنب".

ابتسم ،أومأ برأسه ،مث أرتقى الدرج ألعلى .كان من الصعب عليه
أن مير بغرفة والديه ،دون أن مينع نفسه من القاء نظرةٍ عليها .كان
احملققني قد وضعوا شريطًا أصفر على الباب ،مينع املتطفلني من
الدخول .يف حني كانت األشياء مبعثرة على األرض هنا وهناك ،من
رانيا حجاج
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آاثر البحث والتقصي .خالف جو إشارة املنع بدخوله ،فلن يوقفه

شريط الصق يف النهاية عن دخول غرفتهما .ومضت الصور كالضوء
يف عينيه ،مستعي ًدا منظر والديه القتيلني.
"جو" .ألتفت خلفه حيث صوت والدته تناديه ،لكن ال أحد .متىن

لو أن هذا الكابوس حيصل على هناية .سرى يف جسده إحساس
ابرد كالثلج ،حني تذكر أن لقاء األمس كان أخر لقاء له مع عائلته.
"ال أحد يصدقين اي أمي .لكين لن أتوقف .سأجد صاحب الرسالة،
سأجد قاتلكما".
****
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.3.

كان التفكري املنطقي الذي حظي به جو ،أن القاتل ال بد وأنه قد

عاش يف هذا املنزل من قبل .وإال ملا اختار هذا املنزل ابلذات؟
ٍ
سنوات من
ووف ًقا لتلك الرسالة ،فإن ذلك قد حدث قبل عشر
اآلن ،لذا كان من املتوقع أن يقوم ابلبحث عن أسم املالك وقتها.

هنض من سريرهُ ،يذب حاسوبه امللقى أسفل قدميه ،ليجري حبثًا
ٍ
لشيء ما.
سريعا على شبكة اإلنرتنت ،على أمل أن يوصله ذلك
ً

فكر دقيقة يف الكلمة املناسبة للبحث "البيت يف املقاطعة
السابعة ...أسم مالكي املنزل يف املقاطعة السابعة ...أمساء املمالك
يف املقاطعة السابعة منذ عشر سنوات".

نفعا لو إستخدم كلمات من احلاضر،
ال بد أن البحث كان سيجدي ً
فلرمبا كان من شأهنا أن تفضي إىل املستقبل .كما اآلن وهو يبحث

عن الصحف اليت تناولت خرب مقتل والديه ،حيث صيغ اخلرب على

أهنا ليست جرمية قتل عادية .لقد شهد املنزل ذاته من قبل جرمية
قتل ،منذ ما ال يقل عن عشر سنوات.
قليال متفاجأً" :جرمية قتل ..هنا".
هنا توقف جو ً
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ضغط أبصابعه كلمات تبحث عما مت كتابته عن جرمية القتل
السابقة .ليجد صورة عائلية لرجل وامرأة يتوسطهما ولد يف الثامنة

عشر من العمر وفتاة يف العاشرة ،يعلوها خرب مذحبة مل ينجو منها
إال الطفل األكرب للعائلة .فرك عينيه غري مصدق ،أن الزمن يعيد

نفسه لكن بطريقة" ...أذًا ،ال بد أن الولد هو القاتل .قتل عائلته

وها هو اآلن قد عاد ليعيد متثيل جرميته" .هذا أخر ما استنتجه جو،
الذي أسرع خيرب خالته مبا وصل إليه.
"ال بد أن تلك الرسالة ختصه .هل صدقتين اآلن؟"
"ال بد من اطالع احملقق على ما وصلت إليه .األمر اآلن قد تعدى

الطبيعي وعلينا أن نكون حذرين فقد يعود لإلجهاز على ما تبقى

من العائلة .ال أصدق! عندما جائتين والدتك لتخربين ابلثمن الذي
دفعه والدك لشراء املنزل ،ظننت أبهنا متزح .اآلن أفهم ملاذا حصل

عليه هبذا السعر الزهيد ،اي إهلي!".
طلبت اخلالة من الصيب االنتظار ،وغدت تبحث عن بطاقة عمل

احملقق ،الذي اعطاها إايه قبل مغادرهتا املركز .حبثت يف احلقيبة ،ويف
جيوب بنطاهلا ،لكن بال فائدة ،فاجتهت للبحث يف السيارة ،علها

قد نسيتها هناك ،رغم عدم امكانية حدوث ذلك.

كانت عينا جو معلقه ابلكلمات املكتوبة يف املقالة ،يقرأها بصمت
يف انتظار عودهتا.
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"جو" .هتادى إىل مسامعه صوت يناديه .التفت خلفه من فوره،
ليجد والدته تشري له خبوف" :أهرب".
فزع جو ،وأنتفض للخلف" :أمي" .لتختفي ،كدخان السجائر حال

نفخه .هرعت اخلالة حال عودهتا ورؤيته على ذلك النحو املرعب
إليه تسأله" :ماذا بك اي جو؟"
"أهنا أمي ..لقد رأيت ..لقد رأيت أمي".
وضعت جودي يدها على مقدمة رأسها" :جو ،ال أعتقد أبن بقائنا
هنا فكرة جيدة".
"ملاذا؟ علينا البحث عن قاتل والدي".
"إن البحث عمل الشرطة فقط .كما أن بقائنا هنا ليس له أثر جيد
عليك".
حالما أو هتيؤات ،كما
"خاليت صدقيين ،لقد رأيت أمي .ليست أ ً
تعتقدين".
"تشعرين ابخلوف عليك أكثر اي جو".
مل حياول حىت بكلمة كاذبة طمئنتها ،فقط جتاهل املوضوع وغري

احلديث بسؤاهلا عن رقم احملقق .أشارت له ابلبطاقة يف يدها" :هيا

بنا،لنتصل به .أرجوك اي جو ،ال ختربه عن ..تعرف ..ما أخربتين إايه
رانيا حجاج
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للتو" .ما كان منه أمام إصرارها إال أن يقسم هلا أال يفعل ،ومشاعر
اخليبة اليت أصابته من عدم تصديقها إايه ،تنكزه.
بعد انتهاء تلك املكاملة ،اليت وعدها فيها احملقق ابلبحث عن بعض

املعلومات اليت ختص القضية السابقة .تناوال طعام العشاء ،وذهبا
للنوم.
****

أفاقت جودي على صوت تكسري آنية زهرية .كان الصوت قريبًا،
فخمنت أن تكون الزهرية املوضوعه جبانب الدرج على طاولة

صغرية .تعرفها جي ًدا ،ألهنا من اهدهتا ألختها قبل انتقاهلم مبناسبة
شرائهم للمنزل اجلديد.

أرتدت روب النوم ،مث تسللت خارج غرفة الضيوف –اليت أقامت

فيها منذ جميئها -ابلطابق األسفل إىل الصالة أمامها ،منها إىل الدرج،

حيث وجدت املزهرية حمطمة .تساءلت يف البداية عن سبب حتطمها
هبذا الشكل ،مث تذكرت جو الذي مل يبدي أي ردة فعل مع صوت
الكسر .فغذت اخلطى حنو غرفته ،تفتح ابهبا يف عجل ٍة من أمرها

ارتياحا ،مث أغلقت الباب هبدوء" :ال
لتجده غاطًا يف النوم .تنهدت ً
بد أنه متعب".
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وقبل أن ختطو بقدمها خطوة واحدة لألسفل ،حملت اختفاء الشريط
الالصق املوضوع على ابب غرفة أختها ،من قِبل احملققني .يف البداية

شكت يف أن جو من أزاله ،رمبا ملا يثريه بداخله من اضطراب ،بتذكر
اهتماما ،لوال أهنا وجدت الباب
ما حدث .كادت أن ال تلقي لألمر
ً

مفتوحا على اتساعه ،وطيف أحدهم منعكس على أرضية الغرفة،
ً
من أثر ضوء قادم من النافذة –على ما يبدو .-فكرت يف أنه لرمبا

أخريا ليكمل ما بدأه .أصاهبا
القاتل ،ال بد أنه قد قرر العودة ً
اضطراب وذعر شديدان ،ماذا عليها أن تفعل اآلن؟ وليس بيدها

ما ميكنها به محاية نفسها أو جو .كان عليها فعل شيء ،لكنها مل
تعرف ماهيته!
جالت بعينيها يف املكان بسرعه ،حبثًا عما ميكن استخدامه لأليقاع

نوعا ما ،ملقاه على األرض جبانب
ابلقاتل .لتتبدى هلا حقيبة طويلة ً
اخلزانة ،حتمل بداخلها عصي الغولف ،الذي أعتاد ماك -زوج

أختها -ممارسته بني احلني واآلخر" .ما الذي أتى هبا إىل هنا؟!"

فكرت .خطت هبدوء حنوها ،مث عجلت جبذب أحدها ،وتوجهت
إىل الغرفة دون إحداث أي ضجة ،لتفاجأه.
اندفعت إىل الداخل بقوة ،كرجال الشرطة حينما يدامهون أحد

ويسارا ،يف الظالم الذي كسى
املنازل ،ولوحت بعصى الغولف ميينًا
ً

الغرفة فجأة ،وهي تصرخ سأقتلك ..سأقتلك .أنري ضوء املصباح

املوضوع جبانب السرير ،وأزاح ماك الغطاء ،يسأهلا عما حيدث؟ وعن
رانيا حجاج
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سبب صراخها؟ بينما تطالعها أختها مستغربة جبانبه" :ماذا هناك اي
ٍ
بشيء ما بدا
جودي؟" .تراجعت جودي للخلف فزعة ،لتتعثر
كحذاء ،مما أبطئ من حركتها لثواين ،قبل أن تطلق قدميها للرايح

وهي تصرخ" :ال..ال..ال".
****
أفاقت جودي ،لتجد نفسها على األريكة ابألسفل ،وجبانبها جو

خائ ًفا يسأهلا عما اصاهبا؟ انتصبت من فورها ،واضعة يدها على
فمها ،مث عجلت اخلطى لألعلى وسط صيحات الصيب هلا .الباب
مغلق ،والشريط الالصق يف مكانه ،وكل شيء يبدو على هيئته .حىت

حقيبة عصي الغولف ،مل تكن موجودة حيث رأهتا ساب ًقا ،وكأهنا
كانت سر ًااب.

"ال ميكن ،هل كنت أحلم؟" تذكرت املزهرية ،فعادت لتفحصها

ابألسفل ،لتجد قطعها متناثرة على األرض" .كيف؟" متتمت يف

تعجب .وهي تقف يف منتصف السلم ،تشري بيد إىل أعلى وأخرى

إىل املزهرية ابألسفل .ال بد أن منظر املزهرية املكسورة قد اعطاها

انطباعا بصدق ما رأت ،لكن كيف ألنصاف احلقائق أن تصنع قصة
ً

كذاب ،ملاذا مل أستيقظ على
كاملة ميكن تصديقها" .إن كان ذلك ً
صوت حتطمها؟" فكرت.

رانيا حجاج
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عادت لواقعها ،على صوت جو يسأهلا ":هل ِ
أنت خبري خالة

جودي؟" متعنت يف عينيه املضطربه ،وتساءلت إن كان عليها إخباره
كابوسا سيئًا وينتهي األمر؟ قاطع تفكريها
مبا حدث ،أم اعتباره
ً
صوت الساعة تدق معلنةً وصول مؤشريها إىل ما بعد منتصف الليل.
"إهنا الساعه الواحدة" .متتمت مرة أخرى" .جو ،هل مسعت صوت
املزهرية يكسر؟" سألته على أمل أن ينصفها.

"يف احلقيقة مل أمسع إال صوت صراخك ِ
أنت".
"هل كان عاليًا هلذه الدرجة؟"
"نعم ..بدا وكأنه كان ابلقرب مين؟"
"أوه" .قالت .مث أشارت للموضوع على أنه جمرد أضغاث أحالم،
جمددا.
وأمرته ابلعودة إىل النوم ً
"ال أعتقد أبين سأستطيع النوم الليلة بعدما حدث" .مهس لنفسه،

وهو يرتقي الدرج ألعلى ،وسط احلرية اليت أصابت خالته على حني
غرة.

مفتوحا على أخر خرب خيص مقتل تلك
يف الغرفة ،كان احلاسوب
ً
العائلة ،تقول التحقيقات أن األم واألب قد ذحبا يف سريرمها ،بينما
مل ُيدوا أي أثر للفتاة الصغرية ،رغم وجود أثر للدماء على سريرها.

وأن الصيب الوحيد الذي يدعى ستيف ،كان مستغرقًا يف النوم ليلتها،
رانيا حجاج
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للدرجة اليت مل يشعر معها بشيء أو يسمع صوت صراخ عائلته.
الولد فوجئ ابألمر صبيحة اليوم التايل" .مثلي ابلضبط" .فكر.

"لكن اي ترى ماذا حدث للفتاة الصغرية؟" سأل نفسه .أكمل قراءة

املقالة اليت عدت اختفاء جثتها ،إىل القاتل الذي وال بد أنه قد نقلها
إىل ٍ
جمهوال.
مكان آخر ،ليصبح املسوغ هلذا العمل ً
ٍ
بكلمات برزت أمامه يف ملف وورد
أغلق صفحة املوقع ،ليفاجأ

مفتوح" :أمل أقل لك ..أهرب" .لقد تعدى األمر حيز اجلنون منذ

وجد تلك الرسالة ،يعرتف بذلك .فأما أن يتصدى له أو أن يهرب.

وجد أصابعه دون أدىن شعور ابخلوف،تطبع مجلة واحدة أبسفل
ردا عليها" :لن أفعل".
السابقة ً
****

رانيا حجاج
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.4.

يف الصباح أعدت جودي طعام الفطور ،بعينني تدالن على عدم
مساس النوم هلما ،قبل ذهاهبا إىل مدرسة الصيب لطلب ملفه بغية
نقله إىل مدرسته القدمية .كان عليها االلتقاء ابملدير ابد األمر؛

لتشرح له األسباب اليت تستدعي انتقاله .لذا طلبت من جو عدم
مغادرة املنزل حىت عودهتا ،مشدده على عدم القيام أبي عمل جنوين

قد يعقد األمور أكثر .تظاهر مبوافقتها ،حىت غادرت سيارهتا املكان.
عندما عاد للداخل ،كان يف انتظاره رسالة صوتية من احملقق ،يسرد
فيها ما توصل إليه جو بنفسه .مل يسرتعي انتباهه إال هنايتها:
" ...أان اآلن أحاول الوصول لستيف ،الشاب يف القضية السابقة.

لقد ترك عمله منذ شهر تقريبًا ،كما مل يقم بدفع إُيار شقته لثالثة

أشهر ،مما دفع بصاحبتها إىل إعادة أتجريها .ابختصار ال أحد يعرف

طريقه .حناول اآلن تتبع بطاقته اإلئتمانية ،على أمل الوصول له.
ِ
حرصا على سالمتك وجو ،عدم اإلقدام على أي فعل ،أو
أرجوك ً
أباي كان .حتيايت ،جاك".
الوثوق ً

اآلن يعرف أبن كل ما حدث ساب ًقا كان تخططًا له ،ال بد وأنه كذلك،

فال تفسري منطقي لكل ما حيدث .إنه سوء حظهم ،الذي دفعهم
رانيا حجاج
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لشراء هذا املنزل يف هذا التوقيت السيء .ملاذا مل يتأخرا قل ًيال يف

مستاء .ما حدث ليلة األمس
اختاذ قرارمها أو تراجعا عنه؟ فكر
ً
تجوال
خلالته جودي ،أاثر قلقة أكثر ،من أن يكون القاتل ميضي م ً
يف األماكن القريبة من املنزل ،أو أنه قد استطاع إُياد طريقه للدخول

نظرا للسنوات اليت قضاها هنا.
إليه ،إن مل يكن يعرف مسب ًقا ذلك ً
قرر استطالع املكان واكتشافه حتسبًا ملا هو قادم ،فقد يسبق القاتل
خبطوة ،إن اكتشف ما ميكن أن يساعده على اإليقاع به .كانت

اخلطوة األوىل هي التعرف على املنزل ،مث التعرف على ماضي القاتل

نفسه.
جال جو الغرف ،وحبث يف كل األماكن احملتمله .فتح كل األبواب
متحراي عن أسهل طريقة للدخول واخلروج من املنزل دون أن يالحظه
ً

أحد .فقط القبو كان مغل ًقا بقفل كبري ،مل يقدر على فتحه ،فتجاهله
مهما يف النهاية ،حيث بدت
حىت عودة خالته .مل يكتشف شيئًا ً
ٍ
لشخص مثله .فما كان منه إال العودة إىل حاسوبه،
األمور طبيعية

مذيال بلقب عائلته
حيث أجرى حبثًا سر ًيعا على اسم ستيف ً
ماهلوين.
كان الولد من حميب لعبة الغولف ،العزف على آلة الكمان ،كما أن

نتائجه ابملدرسة كانت ممتازة .حصل على وسام التميز يف ركوب
اخليل ،وميدالية فضية يف السباحة.
رانيا حجاج
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عجااب ،حىت تبني سخافة ما
"لقد كان هذا الولد أسطورة" .نطقها إ ً

يفعل" .أعجب بقاتل والدي ،هه .مقزز".

بعد وقوع اجلرمية ،توقفت اخباره ،وكأنه أختفى من على وجه

األرض ،حسب أخر مقالة قرأها عنه فإن ستيف قد انتقل للعيش
مع جدته من األم يف أرزوان ،بعدما رفض أفراد عائلة والده تبنيه،

خوفًا من أن يكون هو القاتل احلقيقي.
"من السيء أن تتحول حياة املرء من هانئة مستقرة إىل سيئة بكل
ٍ
بصوت خفيض ،وهو يعد لنفسه سندويتش
املقاييس" .حدث نفسه
زبدة فول سوداين ابملرىب.
صحيحا؟!"
"أليس ذلك
ً
رفع جو رأسه ،لتقع عينيه على شاب بدا يف العشرينات من العمر،

تداي جاكت من اجللد األسود ،وبنطال من اجلينز
يقف أمامه مر ً
األزرق .بعينان مرهقتانٍ ،
ووجه قد سرقت الروح منه ،وحلية خفيفة
مل مير على حالقتها أكثر من أسبوع .قبض جو على سكينه املغطى
بزبدة الفول السوداين ،يلوحها أمام ضيفه الغري مرغوب به ،يهدده

ابلقتل يف حال فكر يف االقرتاب منه.
ٍ
بشيء ما
"مل تفهم رساليت "..نظر لألعلى كاملستغرق يف التفكري
صارخا فيه.
"..من املرة األوىل" .حدجه بنظرة غاضبةً ،
رانيا حجاج
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"عن أي رساله تتحدث؟" جو وهو ما زال ممس ًكا بسكينه البائسة.
"ال بد أنك أمحق! أنت ال تعي ما أنت مقدم عليه ،أليس كذلك؟"
"أنت ستيف!" فاجأه مبالحظته املتأخرة ،اليت أاثرت اضطرابه

وجعلت من هروبه أكثر سهولة ،خاصةً بعد مساع صوت احملرك يطفئ
يف الكراج.

تسمر جو ابملطبخ ،ويده متصلبه ،وكأهنا قد التصقت ابلسكني.
مذعورا كمن
تفاجأت جودي لرؤيته على هذا النحو ،يقف هناك
ً

شبحا أمامه:
رأى ً

"ماذا بك اي جو؟" هزته لالطمئنان عليه.
"لقد كان هنا" .مهس هلا.
****
يف اخلارج كانت دورية الشرطة مرابطة جبانب ابب املنزل حلراستهم،

مسرعا بعد أتصال جودي
يف حني يودعهم احملقق جاك ،الذي أتى
ً

املفاجئ به .بدا القاتل اآلن معروفًا لدى الشرطة ،اليت نشرت رمسًا
ابملالمح اليت وصفها هلم جو .لكن فكرة البقاء يف املنزل بدت أكثر
خطورة من ذي قبل.

رانيا حجاج
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"ال أستطيع املغادرة اآلن ،فالسمسار سيأيت غ ًدا ملعاينة املنزل
ليتسىن له عرضه للبيع .كما أين مل أحصل اليوم على ملف جو

املدرسي بعد .علي االنتظار حىت هناية هذا األسبوع على األقل،
الهناء مجيع املواضيع العالقة".
" ِ
أرجوك ال ترتددي يف االتصال يب يف حال حدوث شيء جديد".
مودعا أايها على عتبة املنزل.
قال جاك ً
تباعا ،مث عادت جلو احلائر بني ما رآه اليوم
أغلقت جودي الباب ً
وما ختيله .مل يظن للحظة أبن ستيف قد حتول إىل هذا الكائن البائس

بعد كل تلك السنوات ،رمبا ظنه سيكون أكثر متاس ًكا وقوة ،ابلنسبة

لولد عرف بذكائه ساب ًقا .شاركته اجللوس؛ لتطلعه على طلب احملقق

جاك منها بتغيري مجيع أقفال املنزل .حينها تذكر قفل القبو الكبري:
"خالة ،هل ِ
لديك مفتاح لقفل القبو؟"

"ال أذكر ح ًقا وجود مفتاح" .استقامت ،وتوجهت حنو عالقة املفاتيح

جبانب الباب ،مث عادت حتمل سلسليت مفاتيح والديه .مدت له
أحدمها" :خذ جرب هذه".
سواي حنو ابب القبوُ ،يرابن كل املفاتيح اليت حبوزهتما ،بيد
توجها ً
أن ال أحد منهم أدى املهمة.

رانيا حجاج
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"مؤكد أن هناك مفتاح آخر أجهله يف ٍ
مكان ما .فكر معي ،أين
ميكن لوالدك وضع مفتاح كهذا؟"
"أيب ال يهتم أبمر كهذا .يف الغالب سيطلب من أمي االهتمام به".
مفتاحا كهذا؟ وملاذا مل
"حسنًا أين ميكن لكاييت –أختها -أن ختبئ
ً
تضعه مع بقية املفاتيح؟"

ساخرا ،يف حني بدت
أصال" .قال جو
"رمبا ألن ال وجود ٍ
ملفتاح ً
ً
الفكرة جلودي عقالنيه ،فهما مل ينتقال إىل املنزل إال منذ بضعة أايم،

وقد يكوان قد أعتقدا أبن مفتاح القبو قد ضاع منهما ،وتناسيا األمر
ملا كاان ينواين استبداله كبقية املفاتيــ..ح.
"جو ،هل غري والداك مفاتيح املنزل فور إقامتهما؟"
"نعم" .أسرع ُييبها ،مث تراجع بعدها" :ال أدري ..لست متأك ًدا.

فقد كنت أقضي أغلب الوقت بغرفيت أتذمر ،فلرمبا قد فعلوا ذلك
أثناء وجودي ابملدرسة .من يدري؟"
قليال ،قبل أن تدرك أهنا ليست ابجلديدة.
تفحصت جودي املفاتيح ً

فإما أن كاييت كانت ستغريها ،أو أهنا انشغلت عن التفكري يف
تغيريها ،لكن كيف ومباذا؟ "

رانيا حجاج
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"حسنًا لقد كانت األوضاع متوترة بعض الشيء مع أمي يف الفرتة
األخرية .رمبا نسيت فعل ذلك".
"ماذا تقصد مبتوترة؟"
كثريا ،تسهم أكثر .عمل والدي الدائم وأتخره كان
"ال تتحدث ً
يشغلها .مل تكن تنام جي ًدا ،كنت أرى ذلك يف عينيها كل صباح.

كثريا ما
تبدو كمن تقطع نومه طوال الليل ،فلم حيظى بلحظة هانئةً .

كنت أمسعها تتهامس مع والدي ،الذي ينهي حديثه بعدم جديته يف

االنتقال من هنا .كاان يتوقفان عن احلديث يف كل مرة يرايين فيها،
مؤخرا".
أو على األقل أمي ،اليت كثر مهسها ً
"هل تعتقد أبن كاييت أقصد والدتك كانت متضايقه من املنزل؟"
"رمبا من املنزل أو من االنتقال إىل هنا .حىت أان كنت متضايق ،لكن
ليس لتلك الدرجة".
"ملاذا مل خترب والديك أبمر الرسالة؟" طرأ هلا أن تسأله.
ضا ابفتعال ذلك ،ألين
"تعرفني! أيب لن يصدقين،بل قد يتهمين أي ً
أكره العيش هنا".
تفهما ،وهي تفكر فيما أصاب أختها كاييت يف تلك
هزت رأسها ً
الفرتة .وما فتأت تلوم نفسها على انقطاعها عن االتصال هبا،
رانيا حجاج
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النشغاهلا الدائم ابلدراسة ،وها هي تكتشف أبن أختها كانت أكثر
الناس حاجةً إليها.
"هل سيعود ستيف إىل هنا مرة أخرى؟"
"ستيف!"
****

رانيا حجاج
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بدا هلما أن كسر القفل فكرةً سديدة ،فبحثا يف الكراج عن أداة
تتمم فعل ذلك .حاوال يف البداية كسره مبطرقة ،لكنهما فشال يف

ذلك .حاوال بعدها جتريب عدة أدوات ،لكن شيئًا مل حيدث .مل ينتج

عن تلك اخلبطات أي كسر أو شرخ للقفل ،وكأنه حماط بقوة سحرية
حتميه" .سأطلب عامل األقفال غ ًدا .مؤكد أن لديه طريقة لفتحه أو

كسره".حدثته جودي ،وهي تلقي نظرة على موضع املفتاح يف
مكاان لوضعه.
القفل ،والذي لغرابته مل يكن حيمل ً
"غريب!".
"ماذا هناك؟"
"انظر بنفسك!"

حدق جو يف القفل جي ًدا ،مث أخذ يقلبه يف كل اجتاه .إما أنه ال يفهم
سرا
يف األقفال شيئًا أو أن هذا القفل غري حقيقي" .ال بد أن هناك ً
يف األمر" .مهس لنفسه.

"ال أعتقد أن وجودان هنا فكرة سديدة اي جو .القبو ..القفل ..ال
ندري ماذا بعد؟"
رانيا حجاج
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"لكن خاليت جودي ،الشرطة ابخلارج حترس املنزل ،أي أن مبجرد

مساعهم لصراخنا سيهبون لنجدتنا .هنا أكثر أمنًا من املبيت يف
فندق ،حيث ال شرطة حلمايتنا".

أطرقت جودي رأسها تفكر ،مث استسلمت لفكرة البقاء ،رغم

اإلحساس الذي ُيتاحها بعدم فعل ذلك .أنه شعور غريب ،كلقاء

غريب ال تشعر ابالرتياح حنوه" .حسنًا جو ،أذهب اآلن إىل غرفتك
وال تفكر أبي شيء".

ِ
ميكنك النوم
"هل ستنامني الليلة على األريكة كالبارحة؟ أقصد
بغرفيت".
داعبت رأسه مازحه" :مل أكن انئمة على األريكة .فأان أانم يف غرفة
الضيوف".
ضحك جو ،وهو يرتقي السلم" :نعم ،غرفة الضيوف!"
ولد غريب ،مهست جودي وهي تقطع البهو إىل الغرفة .كانت متعبة

وترغب بشدة يف النوم ،إال أن القلق صار يالزمها أكثر من الالزم

هذه الفرتة .ففي العادة يصيبها هذا الشعور قبيل امتحاانت اجلامعة،
ليحرمها النوم ،لتقضي معه ساعات حتاول استذكار ما حتفظه عن

ظهر قلب .جلست على حافة السرير ،تنفض مجيع األفكار اليت
قد تؤدي هبا إىل اجلنون ،مث استنشقت بعض اهلواء قبل أن تسمح
رانيا حجاج
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حامال كل ما ميكن له أن يقلقها .مث أغمضت
له ابخلروج منهاً ،
عينيها وألقت جبسدها على السرير.
يف الغرفة ابألعلى ،ظل جو مستيقظًا يفكر يف قطع األحجية اليت

حائرا .كان القبو ابلنسبة له هو
أمامه" .هناك شيء انقص" .قال ً
املفتاح ملعرفة ما هو غائب عنه .لكنه مغلق بقفل ال مفتاح له،
ليحافظ عليه حمميًا .لكن من ماذا؟ ما الذي يستحق احلماية داخل

القبو؟

"أنت أمحق اي جو .ستتسبب يف أذيتك .لقد حذرتك اي فىت."..
هتادى إىل مسمعه صوت ستيف ،فانتفض كمن رأى ما يدعوه

مهددا بسيارة الشرطة القابعة أسفل منزهلم ابخلارج ،وأبنه
للخوفً .

إن مل يغادر فسيصرخ طلبًا ملساعدهتم .أخرج ستيف من جيبه ،دون

اهتماما حبديثه ،سكني .أخذ يقذفها يف اهلواء مث يسرع
أن يبدي
ً
ٍ
حماولة منه إلشعار جو ابخلوف" .لو أنك تصمت
ابإلمساك هبا ،يف
لربهة ،لفهمت كل شيء .لكنك كثري الكالم .أنت أمحق صغري اي

جو".
"ملاذا قتلت والدي؟" صرخ.
ويسارا " :مسكني ،ال زلت مل تفهم اللعبة".
هز ستيف رأسه ميينًا
ً

رانيا حجاج
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"لعبة! إن أردت قتلي فبادر بذلك ،مل تعد احلياة بتلك األمهية على
أية حال".
ران الصمت لفرتة قصرية ،ليتبعه صوت قهقهة ستيف األخذ يف
العلو ،حىت انتهى بصرخة.
****
فزعا ،يتحسس جسده ويلقي نظره عليه" :ما زلت حيا".
أفاق ً

حلما ،هذا ما فكر به ،بعدما ترك كرسي مكتبه عائ ًدا
مهس .كان ً

أوال لوجود الشرطة ،بعد رؤيته للضابطني
إىل سريره .طمئن نفسه ً
من النافذة ،مث طالع الباب بوجل فوجده مغل ًقا كما هو .التوتر
واخلوف سيقتالنه ،إن مل يكن اليوم ففي الغد .رمبا كانت خالته
جودي على حق ،رمبا كان من األفضل له ترك املنزل مبا حيمله من

كوابيس وألغاز .القبض على القاتل من اختصاص الشرطة ،وهو
اآلن معروف ،فلماذا اإلصرار على البقاء اآلن؟ يف النهاية اختذ قر ًارا
إبطالع خالته يف الصباح على رغبته تلك .ليرتاجع عن فكرة انتظار
الغد" :ملاذا ال أخربها اآلن؟"
****
يف الطابق األسفل ،كانت جودي مستغرقة يف النوم على عكس ما

توقعته .مل تيقظها إال هزات كف صغرية حتركها "جودي ..جودي
رانيا حجاج
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استيقظي" .أزاحت ذراعه بعي ًدا عنها ،دون أن تلزم عيناها بفتحهما:

"ليس اآلن اي جو .أال ترى أين انئمة؟" تعود اهلزات مرة أخرى يف

إصرار هذه املرة على إيقاظها ،لتستلم ألمر أهنا ستفقد أفضل نوم
قد حظيت به مذ جاءت إىل هنا .أجربت هذه املرة عينيها على إزالة

الستائر عنها ،لتعكس هلا فراغًا ال يوحي بوجود أحد" .أنت متزح!"

قالت مستاءة ،مث عادت تغلقهما من جديد .لكن اهلزات ما فتأت

أن تعود ،حتركها هذه املرة بقوة أكرب .مما اغضبها ،وجعلها تنتفض

صارخة" :دعين وشأين" .لتلتقي عينيها بعينني خاويتني تنظران إليها،
بل أربع ..أربع عيون خاوية تنظر إليها ،بعد متحيص.
صرخت جودي عاليًا ،لتفاجأ أبن ال صوت يعلو على صوت اهلدوء

املخيف املوجود ابلغرفة ،مما أاثر فزعها أكثر .أتضحت مالمح
قليال ،لتبني مالكيها .فتااتن يف العاشرة من العمر نفسه،
العيون ً

يتطابقان يف كل شيء ،املالمح ،املالبس ،واهليكل اجلسماين .مالت

كال منهما إىل اجلهة املعاكسة لألخرى ،إحدامها متيل جهة
رأس ً
اليمني بينما متيل األخرى جهة اليسار .ما زالتا تطالعاهنا بعيوهنن
ٍ
ألطفال يلعبون.
اخلاوية ،قبل أن تتهادى بعض أصوات الضحك
التفتت بسرعه حوهلا ،تشعر بقبضة االختناق تكاد تقضي عليها.
يد خفية متتد إليها من بعيد ،ورسالة مطويه تتمايل منها.
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قطع كل ذلك ،ظهور جو املفاجئ ،حيث مال كل شيء إىل

االختفاء بعي ًدا .ال تعي وجودها على األرض ،إال بعد حماولة ابن

اختها مساعدهتا على اجللوس على األريكة املقابلة .تلتف فزعة ميينًا
ويسارا قبل أن يتضح هلا ،أهنا خارج غرفة الضيوف .تكاد كلمات
ً
جو ال تصل إىل مسامعها ،وقد بدت عيناه امللئتان ابلقلق عليها،

ابئستان.

"ماذا حدث لك؟"
"ما الذي أتى يب إىل هنا؟"
كابوسا؟"
"هل رأييت ً
"ال ..أأان كنت انئمة يف غرفة الضيوف ..مث رأيت."..
"غرفة الضيوف! لكننا ال منلك واحده".
****
ياال .لقد
حلما أو خ ً
أمضت جودي وقتًا تقسم له أبن ما رأته مل يكن ً

رأت فتااتن شاحبتان تقفان أمامها ،كما أهنا قضت ليلتها يف غرفة
الضيوف ،اليت أصبحت لوهلة ما موجودة يف عقلها فقط .وخوفًا
من أن يكون كل شيء قد اختار التواجد يف عقلها فحسب ،راحت

تتأكد من أن عربة الشرطة حقيقية ،وأن جو وهذا املنزل الغريب
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موجود ،ولزايدة التأكد من أن األمر ال يتهيء هلا ،مضت تقرص
ذراعها على حن ٍو متكرر يسرتعي االنتباه.
كان كل شيء حقيقيًا عدا ما رأته ،مما جعلها تظن أن أح ًدا يعبث

معها" .قد يكون ستيف ذاك!" قالت ،وهي تبحث غاضبة عن أي
أداة ثقيلة بنية استخدامها يف كسر القفل .ال يظهر ستيف إال جلو،

متفردا
الذي ود لو يوضح هلا ذلك ،رغم حاجته هو إىل سبب ُيعله ً

يف ذلك.

رمبا يسكن القبو وحنن غافلون عن ذلك ،هذا كل ما فكرت به،

يف طريقها إىل ابب القبو .بضع ضرابت سريعة ،عازمة على االنتهاء
من األمر ،الذي حلسن احلظ انتهى ابنكساره ،أو رمبا لنكن أكثر

حتدي ًدافتحه .نعم ..لقد فتح القفل من تلقاء نفسه ،لكنها مل تلحظ
ذلك النشغاهلا يف حماوالهتا البائسة.

نزوال إىل
أزاحت جودي الباب للخلف ،مث أضاءت املصباح بيدهاً ،

األسفل .كان الظالم حال ًكا يف املكان ،ومليء ابألتربة ،كقرب مومياء
مل يتم اكتشافه بعد .على اليسار كانت خزانة من املعدن قد نصبت

بشكل جيد جعلها صامدة رغم كل تلك السنوات .اقرتبت منه،

تفتح ابهبا ذو القفل املهرت  ،لتنطلق منها صرخة فزعة مع اندفاع

هراب .متسكت جبو ،جتول مبصباحها يف املكان ،الذي
الفئران منه ً
اتضح عدم أهليته للسكن ،أو ألي شيء.
رانيا حجاج
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سبقت الصيب إىل أعلى ،تنفض عنها الرتاب متقززة .ليصرع الباب

حمتجزا جو بداخله .مع ارتفاع
فجأة ،ويعود القفل إىل إحكامه،
ً
صراخه املصاحب لطرقاته العنيفة للباب ،كانت خالته جودي حتاول
كسر قفلة –أو فتحه -مرة أخرى كما حدث قبل نزوهلم ،لكن
احلظ مل حيالفها هذه املرة .فما كان منها إال أهنا طلبت منه أن يهد ،

حىت جتلب له املساعدة .بيد أنه مل يستطع كبح مجاح نفسه ،فاخنرط
ٍ
يف البكاء ٍ
كابوس مزعج.
كطفل صغري استيقظ ًتوا من
اندفعت جودي حنو الباب؛ لطلب املساعدة من دورية الشرطة
املرابطة أمام منزهلا ،فلم جتدها .هل ميكن أن يكونوا قد تركومها ملا

اطمأنوا لسالمة الوضع؟ هل انتهت ساعات خدمتهم؟ أين هم؟
فكرت ابضطراب ،بينما يتهادى إىل مسامعها صوت ابن اختها

اخلائف يبكي؛ طلبًا للمساعده .مل يكن أمامها يف ذلك الوقت غري

االتصال ابحملقق جاك .فأخذت تبحث عن هاتفها يف أرجاء املنزل،
تنبيها بعدم وجود إشارة.
مث ضغطت زر األتصال ،ليعطها اهلاتف ً

وعوضا عن ذلك أفرجت
"هذا ليس يوم سعدي" ودت لو تقول،
ً

عن هلعها" :اي إهلي ،ماذا حيدث؟ رمبا سيصبح هلاتف املنزل فائدة
الليلة" .قالت ،تتجه حنوها وبيدها هاتفها احملمول ،على أمل أن

يكون سببًا يف إنقاذهم ،لكنه خذهلا ككل شيء منذ جاءت إىل هذا

املكان.
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عادت جلو ،الذي هدأ صوته على حن ٍو مفاجئ ،مما أقلقها:
"جو!"
****
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.6.

كان اجلو ملْئًا بنزعات البكاء ،الصراخ ،والرعب ،خاصةً بعدما
أصاب جودي اإلرهاق ،بعد حماوالت عديدة فاشلة لكسر الباب
أمرا
أو الوصول جلو ،خاصةً بعدما أصبح طلب النجدة من اآلخرين ً
حمكوما عليه ابلفشل؛ النغالق مجيع األبواب والنوافذ على ٍ
حد
ً
سواء بدون سبب على حني غرة ،وكأن كالً منهم عليه قفل ثقيل
مينع فتحه .لقد أصبحت اآلن حمتجزة يف صندوق ،ال ميكن النفاذ

منه .رمبا كان ذلك ليصبح هينًا إن كان جو معها ،رمبا كان ليؤازرها

ماحنًا إايها الثقة للبحث عن تخرج .جو ليس هنا اآلن ،هو مسجون

يف قبو ،وهي مسجونه يف منزل ،ال يستطيع أحدمها الوصول لآلخر،

كأن حائطًا قد بين دوهنما.
"سيصبح كل شيء خبري جو ،أعدك" .صرخت.
****
يف القبو ،كان جو بال شعلة ضوء ،تنري هذا القرب الذي وقع فيه.

صاح ،ركل ،حاول كسر الباب ،لكن هيهات أن ينفتح .اختفى

صوت خالته ،ليصبح مبفرده يصارع أمواج املوت وحي ًدا يف غرفة

تزداد ضي ًقا ،كأنفاسه اآلخذه ابالهنزام .أسند رأسه إىل الباب،
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وقبضة يده قد تراخت من شدة الضرب ،لقد استسلم لقدره .كل

شيء حوله يدعوه للجنون ،قتل والداه ،ستيف ،خالته وكوابيسها
اجملنونه ،حىت حياته اليت ما عاد فيها متسع ألي شيء يدعو للتفاؤل.
ساعات مضت ال يعرف فيها ما عليه فعله ،فقط اجللوس جبانب

الباب كان مأمنه الوحيد ،ضد أي شيء –هكذا اعتقد .-حىت انبلج

وضوحا حىت هبر عيناه فأغلقهما ،وعاد
نور صغري ،أخذ يزداد
ً
يفتحهما روي ًدا روي ًدا ،ليجد الغرفة مضاءة مبصباح معلق أبعلى

سقفها ،تلمع كما لو أهنا قد نظفت منذ قليل ،حتتوي على سرير،
وكرسي ،وتغطي حوائطها صور عديدة.

ساخرا ،ففزع ينظر جبانبه ،ليجد
"أمل أقل لك؟" هتادى الصوت إليه ً

ستيف يشاركه اجللوس.

صرخ" :ماذا تريد مين؟"
"مل يعد هناك "ماذا تريد؟" مقل ًدا صوته" :بل ماذا يريدون؟"
"أاي كان من أنتم؟ ماذا تريدون؟"
ً
"ابلنسبة يل ،فأنت تعرفين .أما هم ،فال أنصحك مبعرفتهم".
"ماذا تقصد؟ مث ماذا حدث للغرفة؟ لقد كانت كالقرب منذ قليل؟"
هامسا" :ال تقل هذه الكلمة".
وضع يده سر ًيعا على فمه يكممها ً
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"أخربين ،ماذا حيدث اآلن؟ أو."..
"أو ماذا؟ هيا ال تكن غبيًا" .انتصب جبسده واق ًفا ،يتأهب النزول.
"ستأيت معي أم ستقضي بقية حياتك أعلى الدرج جبانب الباب؟"

مل ُيد ب ًدا من اتباعه ،لقد كان صادقًا فيما يقول ،فلن يقضي وقته

على الدرج .على األقل سريافقه حىت تعود خالته ابملساعدة ،اليت
من املؤكد أهنا يف طلبها ،رمبا بعض الدقائق لن تضر ،هكذا فكر
وهو ينزل الدرجات الست لألسفل .ألقى ستيف جبسده على

مشريا إليه أبن ُيلس على الكرسي املقابل أو مشاركته
السرير،
ً
اجللوس على السرير لو أراد ،فاختار الكرسي.
"ألن ختربين مبا ُيري هنا؟"
"ليتين أستطيع .ستعرف كل شيء من تلقاء نفسك ككل مرة".
"ماذا تقصد بكل مرة؟"
كثريا وهذا يقلقهم".
"ال تعطي األمر أمهية .أنت تتحدث ً
"يقلق من؟!"
أشار برأسه حنو بقعة مغطاه بفراء دب على األرض .طالع جو البقعة
فلم ُيد أكثر من ذلك ،فهز رأسه" :من؟! الدب!"
رانيا حجاج
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"أمحق! ما يسكن حتت الدب".
دافعا الكرسي يف غضب" :إما أن ختربين أو أقتلك".
انتفض جوً ،
واين حبسره:
قهقه ستيف كمن مسع نكته مضحكة للغاية ،أتبعها بعد ث ٍ
"تقتلين ،ليتك تفعل ذلك".

"رمبا علي فعل ذلك بعد ما فعلته بوالداي".
"مل أقتل والديك ،أقسم لك".
"أذًا من فعل ذلك إن مل يكن أنت؟"
****
ظل جو وستيف تختبئان يف اخلزانة ،طوال الوقت الذي قضته

التوأمتان يف الغرفة ،حيفران حتت فرو الدب .يطالع جو ستيف قل ًقا

هامسا أبهنا حلظات حىت خيرجن من
من أن يرامها ،فطمأنه ستيف ً
هنا .يف ذلك الوقت ،كانت التوأمتان قد حفرات مقدار نصف مرت،
صباحا مث يغادرن ،دون
ليتوقفا مع مساع صوت الساعة تدق الرابعة ً

االلتفات لتلك البقعة اليت عادت مسطحة من جديد.
"ما الذي حدث اآلن؟"

رانيا حجاج

ملعون القبو

50

"إهنن التوأم ،أيتني كل ٍ
مساء هنا للحفر ،مث يغادرن عند الساعة
الرابعة ،اطمئن لن يعدن إال غ ًدا بعد منتصف الليل".
حلما ،أو رمبا
أخذ جو يضرب وجهه" :أرجوك أخربين أبن هذا كان ً

برانجمًا واقعيًا أعلن أين منسحب منه" .صاح.

"اهدا اي جو! سأخربك بكل شيء .لكن عدين أن تنصت دون
مقاطعة".
أقسم من كل قلبه أن ال يفعل ذلك .وأصاخ السمع لستيف ،الذي
بدأ حيكي كمن يقص قصة أطفال.
عاما ،سكن هذا املنزل عائلة من طفلتني وصيب.
"منذ سمسة عشر ً

كان الصيب أكربمها فلنقل بثمان سنوات أي أنه كان يف الثامنة عشر
من عمره ،وهن يف العاشرة"..
"أي يف مثل عمري ،فأان يف اخلامسة عشر"
انزعج ستيف ،وحذره ،فعاد يقسم له بعدم مقاطعته مرة أخرى.
"نعم ،مثلك إن كان هذا ما يرحيك ،سكنوا هذا املنزل املبين حديثًا
وقتها ،وعاشوا بسالم إىل ما يقارب العام .حىت استيقظ الوالدان يف
أحد الليايل ليجدا ولدمها مغطى ابلدماء على ٍ
مقربة منهما .ابلطبع
ً
ذعر الوالدان ،وأسرعا يطمئنان على التوأم ،ليجدامها مشقوقتا
رانيا حجاج
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األعناق على أسرهتم ،وسكني ملقاة جبانبهما .اعرتف الولد بقتلهما
معلال ذلك أبهنما قد سرقتامها –أي والديه -منه
–ابلطبع لوالديهً -

منذ والدهتما .وأنه غري اندم على ما فعل ،فقد كانتا شيطانتني –

كما وصفهما -حتاوالن االستحواذ على كل من يف املنزل .يف
الصباح"....
طرق الباب فجأة ،ليقطع حديثه ،بينما انتصب جو فجأة ينوي

أمال يف أن تكون خالته ،فأمسك ستيف بذراعه مينعه.
التوجه حنوهً ،
مل تكن تلك طرقات ابب ،بل كانت حماوالت لفتحه .مل تكن
التوأمتان لتعودان يف هذا الوقت ،فكر ستيف ،وهو يدفع جو

جمددا يف اخلزانة.
لالختباء ً
عادت الغرفة كهيئتها السابقة ،مظلمة وملئه ابلرتاب ،مما أذهل جو

وأقلق اآلخر" .ال تعود الغرفة إىل وضعها األصلي ،إال يف حضور
غريب" .مهس ستيف عندما سأله عن سبب تغريها.
"أليس هذا يعين أبننا جنوان؟!"
"أنت أمحق! انتظر وأصمت".
"ال بد وأهنا خاليت جودي .أكيد أهنا استطاعت فتح القفل".
"أصمت اي جو! وانـ ..تـ  ..ظر" .قال يكز على اسنانه.
رانيا حجاج
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.7.

"هيا اي بين ،اذهب واغتسل وضع ثيابك يف هذه احلقيبة ،واحرص

على أال تالمس ثيابك شيئًا آخر يف املنزل" .قال الوالد وهو يدفع
به إىل احلمام ،قبل أن يغلق اببه.

"ماذا تفعل؟" األم وجلة ،غري مصدقه ملا حيدث.
"لن أضحي ابلصيبِ ،
عليك فهم ذلك ومساعديت إلخفاء األمر".
حدجته األم بعينني فاغرتني ،تكمم فمها بيدها" :ال أصدق! عليه
حتمل مسؤلية فعلته".
أمسك األب بذراعي زوجته" :إمسعيين لقد خسريت اآلن طفلتني،

ضا؟ لقد أمت ابننا الثامنة عشر من عمره،
فهل ترغبني خبسارة ابنك أي ً

مما يعين أهنم سيأخذونه للسجن ،وقد يعدم ابلكرسي الكهرابئي ،أو
آبخر .هل تريدين له ذلك؟"
"لكنه قتل."...
وضع أصبعه على فمها بلطف" :ال اي مارجريت ..ال .لن أمسح
بذلك ..لن أمسح ِ
لك بفعل ذلك".
رانيا حجاج
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بكت األم يومها أميا بكاء ،وهي تساعد زوجها على لف جثيت

طفلتيها يف بعض األقمشة .يف الوقت الذي انتهى ستيف من أخذ

مناوال والده احلقيبة ،متجنبًا النظر يف عيين والدته.
محامهً ،
"اذهب أنت للنوم يف سريرك .وانسى أن ذلك قد حدث" .أمره
حبزم.
"وماذا سنخرب الناس؟" قاطعته األم بغضب" .هل سنخربهم أبهنما

قد تبخرات أم أهنما قد هربتا مع حبيبيهما؟ لقد كانتا يف العاشرة ،ابهل

جمددا ،بينما يدفع األب ابنه املتسمر
عليك" .مث اخنرطت يف البكاء ً
إىل اخلارج" :لتنفذ ما أمرتك".

صباحا ابلشرطة،
مهددا" :ال تقلقي سأتصل
عاد الرجل إىل زوجته ً
ً

متصنعا الصدمة أين استيقظت ألجد
إلخبارهم بكل شيء ،ساخربهم
ً

زوجيت قد قتلت طفلتيها ،أو رمبا كان من األفضل أن أقتلك اآلن

دفاعا عن النفس كما يقولون ،بعدما وضحت نيتك
وأدعي أنه كان ً

ضا".
يف قتل العائلة ابكملها .وسأجعل الصيب يشهد مبا أقوله أي ً

تراجعت مارجريت مشدوهة ،لريفع زوجها يده مهد ً " :وقد ال
حيدث كل هذا غن ساعدتين وأبلغنا الشرطة بعد ذلك عن فقداهنما.
ختتفي الكثري من الفتيات هذه األايم كما تعرفني ،لن تكون قضية

جديدة .حسنًا اآلن ،إما قصيت أو قصتك؟ فأيهما ختتارين؟"
رانيا حجاج
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"ماذا لو اكتشفت الشرطة خطتك؟ ماذا سيحدث؟"
"ثقي يب ،لن يكتشفوا شيئًا ،طاملا ستلتزمني ابحلديث الذي أخربك

أايه".

ضا" .قالت حبزن.
"أمل تكن هااتن طفلتيك أي ً
"نعم ،لكين اآلن أحاول احلفاظ على الطفل املتبقي .وما حدث قد

حدث ،مث أنك أمه وواجبك محايته مما قد حيدث له" .قال منهيًا
احلديث.
****

صوت خطوات تتهيء للنزول ،قبل أن يرن اهلاتف ،فيعاد إغالق

ضا" :انتظر ،أان هنا".
القبو .أزاح جو ابب اخلزانة بيده ،يصرخ راك ً
بينما يعاود ستيف اجللوس على سريره هبدوء.

"لقد ضيعت فرصة إنقاذي ،إن كنت ترغب يف البقاء هنا ،فلك ما
أردت .لكنك لن ترغمين على ذلك".
"أال تريد مساع بقية القصة؟"
دفع الكرسي حبنق" :مل تفهم أب ًدا ما يعنيه أن تكون حبيس غرفة
كهذه".
رانيا حجاج
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تنهد ستيف" :بل أعرف".
مستسلما" :رمبا ميكنك اآلن اخباري القصة .وال أعين
جلس جو
ً
تلك قصة التوأمتني ،بل قصتك أنت .ما الذي حدث تلك الليلة؟"

"أي ليلة؟!"
"الليلة اليت قتل فيها والداك .هل توصلت بعدها إىل جثة أختك؟"
"يف احلقيقة ،تلك الليلة كانت هناية قصيت ال بدايتها".
"إذًا رمبا عليك إخباري هبا من البداية".
"البداية مشاهبه لقصتك ،انتقلنا إىل هذا املنزل امللعون قبل سمس

كثريا بسبب
سنوات .يف البداية كان األمر ً
عاداي ،كانت أخيت تتذمر ً

كارها له إال أين مل أرغب إبزعاج والداي
هذا االنتقال ،ورغم أين كنت ً

اللذان حصال على منزل أحالمها كما يقوالن .بعد شهر واحد انبت

أخيت بعض الكوابيس ،اليت أخذت تيقظها من نومها كل ليله فزعة.

دائما إىل القبو .اعتقدت أمي أبهنا جمرد
كانت ترى التوأمتان يشريان ً
هلوسات ،ومل أتخذ األمر مبحمل اجلدحىت اطلعتين أخيت على ذلك،

يف إحدى الليايل ،اليت فوجئت هبا تقف جبانيب ،تطالعين وأان انئم،
وبيدها دهبا احملشو.

رانيا حجاج
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كنت أرجع كل ذلك للكوابيس ،لكنها أصبحت ترى أكثر من جمرد

يوما أبهنا تراين أقتلها يف املنام ،أو ابألصح أشق
إشارة ،لقد اخربتين ً

عنقها كانت تبكي ليلتها بشدة ،وما إن علم والداي حىت تضايقا

من أفعاهلا .حسنًا ،لنكن واقعيني ،مل يكوان ليلقيا اللوم على املنزل.

لقد وجداه بعد شق األنفس ،خاصةً وأن املنازل حوله كانت مرتفعة

السعر ،ابختصار كان املنزل يتصف ابلكثري من املميزات منها

الشارع واحلي ،الطبقة اليت يعيش فيها ساكنيه ،وغريها كما تعلم.
منزال ابلتسبب يف ذلك ،لكن ميكنهما
فلم يكن عقالنيًا أن يتهموا ً

إعزاء ذلك إىل ما سببه التنقل ألخيت من غضب ،جعلها تكذب
حدااث إلخافتهم.
وختتلق أ ً
عانت أخيت األمرين ،التوأمان ووالداي اللذان أصبح مزاجهما سيئًا
بسببها ،أمرهتا أال تتحدث مع ٍ
أحد سواي يف هذا األمر ،حىت جند
تخرجا .أصبحت من يومها أراقبها وقت دخوهلا لغرفتها من شق
له ً
مفتوحا .لكين مل أرى أو أمسع شيئًا
الباب الذي اتفقنا على إبقائه
ً
طوال تلك الليايل ،مثلها ابلضبط .أصدقك القول أين شعرت
ابلراحة ،النتهائه عند هذا احلد .وعدان لطبيعتنا تلك الفرتة،

متناسيان كل ما حدث.
حىت جاءت تلك الليلة ،اليت مسعت فيها ما يتم قوله ابلصدفة خالل
متوجها للحمام .لقد رأيتها تستجذيهما أن
مروري جبانب غرفتها،
ً

ال يفعال ذلك .مل أفهم ما هو ذلك الفعل إال بعدما اقتحمت الغرفة،
رانيا حجاج
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فلم أجد غري أخيت ،اليت اخربتين بنيتهما .مل أمن تلك الليلة ،أفكر
فيما علي فعله .كان علي إنقاذها ،لكن كيف؟ مل أد ِر".
****
إنفلتت ذراع الفتاة منهما ،بينما مها حيمالهنا ،مما أغضب الزوج
الذي سارع يصيح هبا أن تنتبه خلطواهتا ،حىت ال تقع اجلثة .وما أن

وصال إىل أسفل القبو ،حىت أسندا اجلثة مستقيمة إىل اجلدار املتهدم،

جبانب أختها .محد الزوج هللا أنه مل ينهي العمل فيه ،وإال كان
صوات ُيذب
عليهما احلفر ابحلديقة ،وقد تسبب أدوات احلفر ً
االنتباه .مث عاد يكمل عمله بعد ذلك سري ًعا ،قبل أن حيدث شيء

مينعه.

يف اليوم التايل ،بلغا الشرطة ابختفائهما ،ومت اإلعالن عن أوصافهما،

مفتوحا،
وبعد حبث طويل ،مل يعثر هلما على أثر .وظل ملف قضيتهما
ً

حىت ترد أدله أخرى.

شهور مضت ،كانت األمور فيها على ما يرام ،حىت بدأت أم إحدى

فتيات اجلريان تذيع بني الناس أن ابنتها تراودها كوابيس عن الفتاتني
املختفيتني .خيرباهنا فيه أبنه قد مت قتلهما ودفنهما ابملنزل .كادت

جمددا ،لوال أهنا مل تقتنع بقول األم بعد علمهم
الشرطة تفتح امللف ً

أبهنا تقوم جبلسات لتحضري األرواح .امرأة تبحث عن الشهرة ،ظن
رانيا حجاج
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اجلميع ،مستائني من أن يصل ابملرء التفكري إىل االستهزاء أبحزان
اآلخرين ،وفجعهم يف اطفاهلم املختفيني.
لكن األب على خالفهم ،كان يشعر ابخلوف من صدق املرأة ،اليت
أصبحت تنظر إليه بتقزز غري مربر .رمبا كانت على حق ،فكما هو

شائع األرواح ال تفارق األرض حىت تنتقم ممن أذاها ،هكذا فكر
قل ًقا .كان عليه البحث عن ٍ
شيء يقوضهما عن أذيته ،وقد كان ترك
املنزل وقتها مدعاةً للشبهة .فأخذ يبحث عن الكتب اليت تتحدث
عن األرواح ،واستدعائها ،ورمبا تقويضها أو التخلص منها .لكن ال

جمددا
شيء ،كان إبمكانه أن ينجح معهما ،خاصةً بعد ظهورمها ً
لفتاة يف مدرستهما ،بدون حديث .فقط أفزعاها ،وما أن صرخت
طالبةً النجدة حىت اختفتا .مل يكن على األب -ما دام مل يستطع
التخلص من روحيهما -أن ُيد طريقة البقائهما داخل املنزل ،وقد

كان.
بعد ٍ
روح داخل مكان،
حبث مضين وجد تعويذة ميكنها حبس أي ٍ
فصنعها بنفسه ،ودفنها يف أرضية القبو مع قالدهتما ،كي ال خيرب

اجلدار .املهم أن تكون يف نفس مكان اجلثة أو جبانب متعلقاهتا ،كما
وضح الكتاب.
كل تلك املدة ،كانت مارجريت متماسكة إىل درجة مل يصدقها

زوجها بل كانت يف أفضل أحواهلا ،كما السابق .حىت أنه ود لو
رانيا حجاج
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يسأهلا عما غري رأيها ،لكنه آثر االبتعاد عن كل ما يذكرها بتلك
الليلة املشؤومة.
بعد بضعة أشهر وجدوا األم مشنوقة يف القبو .يقال أهنا انتحرت ملا

مل تستطع التعايش مع اختفاء التوأمني ،لكن زوجها الوحيد الذي

يعرف أهنا مل تستطع حتمل شعورها ابلذنب الذي انفجر على حني
غرة يف األسابيع األخرية ،لتغدو مكتئبة ،ال تسكنها إال العقاقري.
بعدها غادر األب بصحبة ابنه املكان ،وانتقل إىل مدينة أخرى،
عارضا املنزل للبيع.
ً
****

رانيا حجاج
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.8.

يكمل ستيف..
حاولت إرغام والدي على قضاء الليلة املوعودة ابخلارج ،وذلك عرب

السفر ملدة أسبوع إىل أي مكان ،حىت ينتهي ذلك املوعد .ابلطبع

رفض والدي أي اقرتاح ،حىت بعدما أخربهتما مبا رأيت وشاهدت؛

ألتفاجأ برد فعل عكسي ملا توقعت ،حيث ظنا أبين أان من حرضت
أخيت على فعل ما تفعل ليرتكا املنزل .يبدو أن هذا املنزل كان ميثل

هلما ح ًقا قيمة كبرية ،لدرجة جعلتهما ينبذان أي فكرة إبمكاهنا

دفعهما لرتكه.

يف تلك الليلة مل أمن من شدة التعب والتفكري ،علينا أن هنرب،

أخربت أميي –أخيت الصغرية -لكنها كانت خائفة حد املوت .كانت
كثريا ،وهي ختربين أبهنا لن ترتك أمي تصارع األمر وحدها.
تبكي ً
"ُيب علينا إُياد حل اي ستيف" .إال أن إُياد حل قبل منتصف

مستحيال ،خاصةً وأن والدينا ال يستمعان إىل ما
الليل ،سيكون
ً
نقول .مجعت وقتها كل األدوات احلادة اليت وجدهتا ابملطبخ،
وابلكراج ،يف غرفيت .أستعد ملا هو آ ٍ
ت ،ال يوجد حل غري الدفاع
عنا وعن منزلنا .أما حنن أو مها؟
رانيا حجاج
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الساعات اليت مضت بعدها دون شيء ،أن دلت فستدل على أن

كل ما نعاين منه هو خرافة ،علينا عدم الوقوع يف زواايها املظلمة.

أشرقت مشس اليوم التايل ،ليفيق والدي كعادته للذهاب للعمل،

بينما حتضر والديت الفطور لنا ،يف حني يفرتض بنا حتضري أنفسنا

للذهاب للمدرسة ،كأي يوم طبيعي .نظرت إىل أخيت الغافية على

سريري ،وأان أفرك عيناي تعبًا من قضاء كل تلك الساعات
يقظًا.إ ًذا ،لقد كانت حماولة منهما خلداعنا ،بغية إشعاران ابخلوف،
فكرت .حىت ابغتتين فكرة حدوث األمر مسب ًقا ،ألتساءل ملاذا

تركتاان؟ رمبا أشفقن على أخيت؟! أو رمبا خافتا ملا وجداتين مستيقظًا،
يف انتظارهم.
كان األمر أكثر تعقي ًدا مما اعتقدت ،ولشدة شكي ابألمر ،ظللت

ثالثة أايم بعدها ال أانم ،حىت وجدت نفسي يف غحدى الليايل مغشيًا
علي من التعب .وقد كانت تلك الليلة املنتظرة ،على ما أعتقد،

حيث جائتين أخيت تصرخ ابكية ختربين مبا حدث ألمي وأيب .ألجذب

مسرعا إىل الباب اخلارجي ،دون حىت التأكد من صحة
يدها
ً
حديثها ،وكانت املفاجأة .لقد غادرت أخيت املنزل سامله ،بينما منعين

شيئما من مغادرته ،ليغلق الباب بعدها مباشرةً ،يدفعين شيء بقوة
إىل احلائط ابلداخل.
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صرخت ،ضربت الباب بقدمها تناديين ،أكاد أمسع صوهتا وسط

الضجيج الذي أمل برأسي ،بعد تلك الضربة .مشيت متعر ًجا حنو
الباب ممس ًكا بذراعي األيسر من شدة األمل:

"أهريب من هنا ،وال تعودي هلذا املنزل مهما حدث .اتسمعيين..
مهما حدث" .مث بكيت.
قليال ،حىت
لقد كنت انتظر حتفي ال حماله ،فقط كان علي الرتيث ً

ينتهي كل شيء.

"هلذا مل ُيدوا جثة أختك ،لقد هربت إذًا.لكن ملاذا احتجزاتك
مقاطعا ،عن غري فهم.
ابملنزل غن مل تكوان راغبتني بقتلك؟" جو
ً
أحياان ،خاصةً يف عا ٍمل كهذا،
"ال تصدق كل ما تقرأ .فاحلروف ختدع ً

ميكنك معه نسج كل شيء تريده أن حيدث".
"إذًا ،هل تركتاك حيًا؟ أم ماذا؟"
"أم ماذا؟"

مشدوها:
"مل أعد أفهم شيء .هل يعين ذلك أنك ميت؟" فغر فمه
ً

"وأن ابستطاعيت التحدث مع املوتى".

ضحك ستيف" :ما زلت أمحق اي جو؟"
رانيا حجاج
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هدوء هذه املرة .اختبئ
عاد صوت فتح الباب من جديد ،لكن أكثر ً
جمددا يف اخلزانة ،يتلصصان من الفتحات املتاحة لرؤية القادم.
ً

خطوات أقدام تنزل الدرج ببطئ ،وعلى ما يبدو من الضوء املنبعث

يدواي .بدأت معامل القادم يف
أمام ذلك الشخص ،أنه حيمل
ً
مصباحا ً
الظهور ،ليتضح أهنا اخلالة جودي.

"أان ال أفهم ،ملاذا ال تتدعين أحتدث إليها؟ لقد جاءت لتنقذين".
"أصمت وراقب ،مث قرر بنفسك".
انقما ،مما أخرسه.
هامسا ً
"هيا أين أنت أيها اللعني؟" جاء صوهتا ً
"هل وجديت شيئًا؟" جائها صوت رجل من أعلى.
"ال ،ليس بعد".
كثريا".
"أسرعي ،فأان ال أراتح لوجودان يف هذا املكان ً
"أصمت اآلن ،وراقب الباب يف حال حضر السمسار .أخربين
ٍ
بصوت عال.
أوال" .صرخت
بوصوله ً
ِ
ٍ
بصوت يبتعد.
أرجوك أن تسرعي" .قال
"حاضر ،لكن
"أمحق!" مهست" .اآلن أين أنت؟"
"عن ماذا تبحث خاليت اي ستيف؟"
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"أصمت اآلن".
"هل تعتقد أبهنا تستطيع رؤيتنا؟"
"ما عدت أدري ما هي قادره على فعله".
شخصا ال أعرفه .عليك أن تعلم أبهنا ألطف
"تتحدث عنها وكأهنا
ً

شخص ميكنك لقاءه".

"هه! رمبا! أصمت اآلن حىت تغادر".
ضا أريد أن أغادر معها".
"ماذا؟! تغادر وترتكين هنا .أان أي ً
"مل تفهم حىت اآلن اي جو ما ُيري .ملاذا طال األمر عليك هذه
املرة؟"
مستاء ،وعالمات التعجب ظاهرة على وجهه:
نظر إليه
ً
"أفهم ماذا؟ وما الذي طال؟ هل التقينا ساب ًقا؟"
****

ظلت جودي تبحث يف القبو ،عما ميكنها به إنقاذ نفسها ،ويتيح

هلا بيع املنزل .لقد مل السماسرة من طلبات الرفض اليت أتتيهم من
رانيا حجاج
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مجيع من عرضوا عليهم املنزل لشراءه ،إما ألهنم قد عرفوا بقصته،
أو تركوه بعد قضاء ليلة واحدة فيه –أو أكثر -ألهنم مجي ًعا قد
اتفقوا على رؤيتهم لشبح صيب حيوم ابملنزل ،مما أاثر ذلك الذعر يف
قلوهبم.
بعد حبث طويل ،وجدت جودي أن ال حل هلذه املعضلة ،إال

ابلتخلص من كل أثر لساكنيه السابقني .لكن هذا ما فعلته حني

تسلمت املنزل ساب ًقا ،حيث ختلصت من مالبس عائلة أختها

ومتعلقاهتم ،مث اضطرت إىل تغيري األاثث بعد رفض املشرتيني له ،أو
هروهبم قبل انتهاء مدة السكن املقدمة -من قِبلها -هلم للتأكد من
أن ال شيء يستدعي اخلوف .رمبا استطاعت لوهلة اقناعهم بعدم

وجود أشباح لتجربته ،إال أن من علم بقصة سالسل القتل اليت
حدثت يف املنزل ،مل يقدم على القدوم لرؤيته حىت.
أتففت ،تزيح بعض األغراض املرتبة عن كرسي قدمي:
"لقد ختلصت من كل شيء عداك .أين أنت؟ ملاذا ال تريين نفسك؟"
الصمت فقط يف ذلك القبو ،كان األجابة السامية لكل أسئلتها.

مجيعا ،حىت لو
"مث أين تلك االسطوراتن؟ علي التخلص منكم ً
اضطرين ذلك إىل حرق املنزل" .صرخت.
"عزيزيت ،لقد حضر السمسار" .اندها الصوت من أعلى.
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"أان قادمة" .أجابته" .أمحق!" مهست ،جتول املكان بعينيها مرةً
أخرى.
****

ابألعلى كان السمسار ابنتظارها ،وأمارات الالمباالة ابديه على

قبيحا:
وجهه ،الذي لطاملا رأته جودي ً

مشريا للمنزل-؟ أتعلمني مدى صعوبة
"أح ًقا تريدين بيع هذا اللعنة– ً
بيع املنازل العادية ،ما ابلك ٍ
مبنزل كهذا؟"
"إمسعين ،أان أحبث عن اثنني من خارج املنطقة ،ال يعرفان عن املنزل

سرا حىت نوقع عقد البيع
شيء .وعلينا أن نبقي على هذا األمر ً
والشراء".
"ومن أين سأجد ِ
لك هذين املغفلني؟"
"كما وجدت أخيت وزوجها".
"حسنًا ،هذه فرصتك األخرية ،لقد أضاع هذا املنزل الكثري من
وقيت .لذا أطالب حبصة أكرب ،نظري التزامي ِ
معك منذ عامني ببيعه".
"ال مشكلة ،احبث فقط عن الزوجني املناسبني ،وأخربين".
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عندما غادر السمسار ،أخربت جودي صديقها عن رغبتها يف التأمني
ساخرا:
على املنزل ،ليجيبها ً
"التأمني من ماذا؟ من األشباح".
لتلكزة بكوعها يف جانبه األمين" :هل ترى أين أمزح؟"
"مل نقدر على بيع املنزل اللعني هذا .ورغم ذلك سنقوم ابلتأمني

عليه ،فليحرتق يف اجلحيم".

هنا طالعته جودي وعلى شفاهها ابتسامة غادرة" :اآلن بدأت

تفهمين اي مايكل".

****
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.9.

خرج ستيف من اخلزانة ،يبحث عن ٍ
شيء ما كان قد وضعه يف حقيبة
صغرية ،وخبئه خلفها:
"علينا إُياد حل .فعلى ما يبدو مل تعد نوااي خالتك حسنة".
"ستيف ،عليك أن توضح يل ما ُيري هنا".
أخرج صورة جلو ،وسلمه إايها" :هذا ما تبحث خالتك عنه".
أاثر ذلك اضطرابه أكثر ،مما زاد من رغبته يف ترك هذا اجلنون،
ابلصراخ حىت أتيت خالته إلنقاذه.
"علينا إخراج هذه الصورة من املنزل قبل أن تقوم مبا تنتوي فعله".
"توقف هنا وأخربين ما فائدة هذه الصورة؟"
وضع يده على كتف جو ،ونظر إليه بعطف" :ألن هذه ما تبقيك
حيًا هنا .يف العادة تكون يف هذا الوقت قد اكتشفت كل شيء،
لكن على ما يبدو لن متر األحداث هذه املرة بتلك السالسة".
"أمسع ،أما أن ختربين ،أو أصرخ طالبًا النجدة".
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يف اللحظة اليت أراد إخباره ،ظهرت التوأمتان فجأة على غري

عادهتما ،ليصمت .ارتعد جو ،ووقف خلفه خوفًا .طلب ستيف
منهما االبتعاد عنه وجو ،لكنهما ظلتا تقرتابن وكل ر ٍ
أس منهما مييل
للجهة املعاكسة لألخرى ،بينما يغطي الشعر جهتا الوجه .وبدون

حديث ،أشارات إىل مكان العقد املدفون ابألرض .صاح هبما ،إنه لن

خيرجه أب ًدا ،وأن عليهما االنداثر يف هذا املنزل .ارتفعت زجمراهتما،

واصابعهما ما زالت تشري إىل املكان ،وسط رفض ستيف املتكرر.مث

أغمض عينيه ،وطلب من جو فعل املثل ،فأكمل بوضع يديه على

أذنيه ،يف حماولة ملنع صوت صراخ التوأمتان العايل من أن يذهب
بسمعهما.
أنتهت املأساة بعد دقائق ،وعالمة دائرية كبرية حتيط مبكان القالدة.
وضح ستيف جلو بعد مغادرهتما ،رغبة التوأمان ابخللود ،عرب
استخراج قالدهتما.
ضا".
"ماذا عين؟" سأله جو "أريد أن أغادر هذا املكان أي ً
"واحد فقط اي جو سيغادر .وقد مت اختياري" .قال ِ
أس ًفا.
"ملاذا؟ أعين ما سبب تفضيلهما لك عين؟"
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"ماذا تقصد اي صديقي؟ أنت لديك احلل خلروجك من هنا وقد

أعطيتك إايه .لكن أان ليس أمامي إال حماولة إُياد فرصة للنجاة وإال
سأبقى عال ًقا هنا ،حىت تقوم خالتك بعمل جنوين يقضي علينا".
"أخربين ،كيف لك أن تظل هنا كل تلك السنوات دون أن يتواجد
هنا شيء يربطك ابملنزل ،أليس ذلك غريبًا؟"
"أنت حمق ،لقد حبثت يف كل مكان عن شيء يعود إيل .لكن هذا

املنزل بعد ..تعرف موت والدي ..قد مت جتديده من األلف للياء.
لذا استبعدت وجود شيء خيصين ها هنا" .زفر يف تضايق" :أتعتقد

أنين سعيد بوجودي هنا؟! كل ما رغبت فيه هو عبور الضوء األبيض،

أريد لروحي أن تراتح".

ضا ،فهل هذا يعين أين كذلك؟"
روحا ،وهن أي ً
"انتظر! إن كنت ً
متأخرا اي جو! أسف لذلك .كل عام تصيبك حالة من
"لقد فهمتها ً
فقدان الذاكرة يف ذكرى ..تعلم احلادثة".

"تقصد مقتل أيب وأمي".
مجيعا".
"أقصد مقتلكم ً
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وضع جو يده على صدره ،وغرورقت عيناه ابلدموع" :أتقصد أنــ..

لكن من...؟ أقصد هل قتلت...؟ كيف ليأال أذكر ذلك؟ ماذا
حدث ليلتها؟ هل قتلنا على يد األختني؟ أجبين أرجوك".
أمسك بذراعيه بلطف:
حال هلروبك من
"ستتذكر كل شيء ،ال تقلق .املهم اآلن أن جند ً
هنا".
"سأطلب من خاليت جودي املساعده".
"انسى أمر خالتك جودي".
قبال كان ومهًا؟"
"ملاذا؟ مث انتظر هل كل ما عايشته ً
ُيااب" :خيلقه عقلك كل مرة ،أنت غري قادر على تقبل
هز رأسه إ ً
احلقيقة".
"حقيقة ماذا؟ أخربين" .صرخ يف وجهه.
****

"السمسار األمحق ال ُييب على اتصااليت" .قالت غاضبة ،تقذف
اهلاتف على األريكة.
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"هل تعتقدين أنه قد تراجع عن مساعدتنا؟" سأهلا مايكل الغارق يف
تناول اجلعة.
شخصا ىخر ملساعدتنا".
"علينا أن جند
ً
"من ابعتقادك؟ اجلميع هنا يعرف القصة .ولن ختفى عليه أالعيبك

تلك".

اياب ،تفكر يف ٍ
حل ملعضلتها .عليها
ذهااب وإ ً
قطعت جودي املكان ً

التخلص من املنزل ،لكن كيف؟ مل تعد تطيق االنتظار ،أصبح املكان
يدخل على قلبها الرعب كما أن تلك األشباح ال تفارقها أب ًدا،

ويشهد على ذلك استيقاظها فزعة كل ليلة من كابوسها ،الذي يصر
على تكرار نفسه كل مساء.
القرار اآلن أصبح بيدها أما بيعه أو حرقة؟ مل يعد هناك وقت أكثر

للتحمل .من اجليد أهنا قامت ابلتأمني عليه ،هناية األسبوع املاضي

مسسارا -يشهد معها
كل شيء سيبدو طبيعيًا ،إن وجدت
ً
شخصا – ً
أبن نيتها صادقة ببيعه" .لكن ملاذا ترغبني بتأمينه إن كن ِ
ت مقدمة
على بيعه؟" سأهلا موظف التأمني .كادت تسقط يف فخه ،لوال أن

نوعا ما" :بعد حماولة بعض
أسعفها ذكائها إبجابة بدت له مرضيه ً
الشباب اقتحامه ،حبثًا عن األشباح ارأتيت التأمني عليه؛ خوفًا من

أي عواقب .على األقل حىت أمتكن من بيعه بسعر مناسب" .مؤكدة
يف النهاية ،على أن األمر شكلي ،جملرد ضمان عدم حدوث شيء.
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هل كانت شركة التأمني لتصدق قصتها؟ أن أشتعل املنزل بعد يوم

واحد من أتمينها عليه .ال ابلطبع ،وقد كانت على ثقة من ذلك.

لذا فكرت يف تضييع بعض الوقت مع السماسرة ،حىت جتد الوقت

املناسب هلدم كل شيء .بيد أن صربها كان قد نفذ يوم واتتها

أبداي ،وقد كرهت ذلك .حىت أهنا
الفكرة ،وبدا ارتباطها هبذا املكان ً
طلبت من مايكل القدوم ملساعدهتا يف البحث عن القطعة اليت

جعلت من روح جو ،عالقة على ما يبدو من قصص الذين أرادو

شراء املنزل .مل يستطع االعرتاض لعلمه أبن ذلك سيغضبها ال حماله.

جمبورا إىل القبو ،الذي استقبله حبفنه من
فما كان منه إال أن نزل ً
األتربة ،اليت جعلته ال يكف عن السعال طوال عملية البحث
الفاشلة.
صممت جودي بعدها على استدعاء عمال لرفع كل تلك املتعلقات

ابألسفل ورميها ابلقمامة .وهبذا ال يصبح أمر إُياد تلك القطعة

إلزاميًا ،كوهنا سرتمى بعي ًدا ،مما سيجعل البيت أكثر أما ًان ،ملن
يدرسون عملية شرائه.

يف صباح اليوم التايل ،جائها عامالن مع شاحنة كبرية ،وبدأو

ببطئينقلون األمتعة إىل اخلارج ،ممتعضني من كثرة اتساخها .مما

اضطرها لدفع مقابل أعلى لتضمن إجنازمها املهمة ألخرها إبلقاء كل
تلك األغراض يف مكب القمامة يف هناية املدينة .وضع الرجل املال

يف جيبه ،مومئًا اببتسامة رفعت الغطاء عن جمموعة من األسنان
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تياحا،
املصفرة القذرة قبل أن ينطلق بعي ًدا .بينما تنهدت جودي ار ً
وذهبت لتلقي نظرة أخرية على القبو الفارغ من كل شيء.

جالت بعينيها املكان يف سعادة خفية:
"اآلن ختلصت منك ،على األقل حىت اآلن".
****

كان العمال يرفعون اخلزانة من مكاهنا ،بينما حياول ستيف وجو

التماسك بداخلها .كانت الطريقة الوحيدة خلروجهم من املنزل بعي ًدا

مؤخرا
عن نظر التوأمتان ،اللتان مل تتواجدا كعادهتما يف النهار-إال ً
وملرة واحدة مل يستطع ستيف فهمها .-فلعنتهما معلقة ابلليل،
ٍ
وبوقت معني منه ،يبث فيهما احلياة من جديد ،ليبحثا عن طرائدمها.
هكذا صبت اللعنة عليهما ،وهكذا ظلتا مسجونتني هبما طوال هذه
السنوات.
"من اجليد ما فعلته خالتك ،فلقد سهلت لنا طري ًقا آمن للخروج".
"أان خائف اي ستيف".
"إن كنت تشعر ابخلوف ،أغلق عينيك ،حىت نصبح ابخلارج".
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بعد تسع دقائق من حترك اخلزانة من الداخل ،ووضعها ابلشاحنة،

بدأ جو بفتح عينيه ،لريى إىل ما قد وصال إليه .تلمس الصورة يف

سريعا ،ليجدها على وضعها .مث حرك رأسه سعي ًدا حنو ستيف،
جيبه ً

ليسأله عما ينوي فعله ،فلم ُيده .انداه ،ظنًا منه أبنه يتجول يف
ضا حنو الشارع،
الشاحنه ،فلم ُيبه .فهرع خيرج من اخلزانة ،راك ً
ٍ
بصوت أكثر قوة "ستيف" .ال ميكن أن يكون قد تركه وحي ًدا،
يناديه
بعدما ضمن خروجه .هل ميكن أن يفعل به ذلك؟ هل يعين ذلك

مراتاب من
أهنما قد افرتقا وأن عليه اآلن املضي وحده؟ هكذا فكر ً

كل شيء.

"لكنه مل يكن ليمضي دون وداع" .مهس لنفسه ،قبل أن يعاود

مناداته ابلقرب من البوابة ،اليت حرص على عدم دخوهلا ،لكن ما
من إجابه.
ختطاه العمال أبغراض أخرى ،وهم يتأففون من هذا العمل القذر،
وجودي هناك تتابعهم عن بعد.
"خاليت جودي" .متتم يف ٍ
شوق ،وبداخله رغبة يف الذهاب والتحدث

إليها ،لكن مع كل حتذيرات ستيف له ،كان عليه أن يراتب يف كل

شيء حىت يعرف احلقيقة .يف وسط جعجعة األفكار بداخله ،مسع

ضئيال أييت من النافذة اخلاصة ابلقبو .أنه ستيف ،ما زال
صوات ً
ً
مراتعا عما يفعله هناك ،ليخربه أبنه من
حمتجزا هناك .سأله جو ً
ً
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املؤكد أن التوأمتني قد دبرات سجنه هنا لألبد ،عرب متلكامها لقطعة
عائده له أو ما شابه ،وإال ملاذا هو ابلذات ما زال هنا؟
حال" .صرخ جو.
"سأجد ً
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متىن جو لو أن ما مضى كله كان حقيقيًا ،وأنه اآلن يلهو ابخلارج
بعد جناته من هذا املنزل امللعون .إال أنه ما كان ليفعل بعدما دبر

ستيف بقائه هناك ،بسرقة الصورة من جيبه ،بعدما كان قد أعطاه
إايها ليضمن اطمئنانه إليه .وها هو خيفيها يف ٍ
مكان ال يعرفه سواه،

جمددا عدم حصوله عليها هذه املرة" .ملاذا فعلت هذا اي
ليضمن ً
ستيف؟" مهس لنفسه بعد اكتشافه احلقيقة" .من هنا اجلاين ومن

اجملين عليه؟ سأجن!" عاد حيدث نفسه ،جتول عيناه املكان غري
مصدق ذاك الفراغ الذي حييطه بذراعني من حديد.
اآلن ابب القبو مغلق ،وال أمل لديه يف أي شيء.
مضى الوقت بطيئًا يف قبوة الصغري ،لكنه كان أسرع ابلنسبة
للتوأمتني اللتني عاودات الظهور .مل يكن هناك خزانة هذه املرة
لالختباء فيها ،فقط هواء الغرفة اخلاوية ما يفصل بينهما.

"مل أعد خائ ًفا ،ميكنكما فعل ما تريدانه يب" .قال دون أن حيرك

ساكنًا.
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معا ،حتدقان يف وجهه الذي اكتسى على حني غرة مالمح
تقدمتا منه ً
كال منهما من ٍ
أذن
الرعب ،اليت حاول جاه ًدا إخفائها .مث اقرتبت ً
له يهمسن" :وملاذا نفعل ذلك؟ لقد خانك ستيف كما فعل بنا".

جتمدت الدماء يف عروقه لربهة ،قبل أن يتذكر أمر السلسلة .رأمها

ُيلسان أمامه ،حيدقن يف وجهه بعينيهما اخلاويتني على ما يبدو.

مرتددا إن كاان ينواين أذيته ،ليهزا رأسهما نفيًا" :مل تفهم بعد
سأهلما ً
اي جو! لقد خاننا ستيف".

ضا .وها أان عالق معكما ،كما يبدو إىل
"أعلم أعلم ،لقد خانين أي ً

األبد .على األقل استطاع أن ينجو".

ٍ
بصوت واحد.
"إن جناته هذه ستجلب الكثري من املصائب" .قالتا
"ملاذا؟ يف النهاية قد ترك قاتلتني حتومان ابملنزل حىت وصول طرائدمها
اجلديدة ،أو قد حترق خاليت جودي املنزل وينتهي أمران".
تقابل وجهيهما ،كما لو أهنما يتبادالن النظر فيما بينهما:
"أي قاتلتني!"
"أعلم أبمركما ،فال داعي الدعاء الغباء .كما أين مل أعد خائ ًفا

قليال قبل أن يكمل يف أسى":لعله اآلن يبحث عن
منكما" .صمت ً
شخصا ما يهتم به".
أخته الضائعة ،على األقل لديه
ً
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"لكننا أختاه! فعن أي ٍ
أخت يبحث؟"
نفض جو رأسه ،يطالعهم بنظرات ملؤها الريبة" :ماذا تقصدان

أبختاه؟"

"سنخربك بكل شيء".
****

يف ٍ
مكان آخر من املنزل ،كانت جودي تنفض يديها بعد انتهاء
األمر .تنتظر عودة مايكل ليقلها بعي ًدا ،إىل حيث قررا قضاء هناية

األسبوع .اتصلت يف ذلك الوقت بسمسار جديد ،كانت قد
تعاقدت معه على بيع املنزل ،لتخربه أبهنا ستمر على مكتبه لتسليمه

املفاتيح قبل مغادرهتا .وما أن أهنت اتصاهلا ،حىت جائها آخر من

مايكل خيربها بتأخره لبعض الوقت ،وأن إبمكاهنا العودة لشقتهما

وانتظاره هناك حىت يفرغ.أخربته أبهنا ستتأكد من إغالق األبوب،

وترتيب بعض األشياء ،قبل مرورها على السمسار من أجل املفاتيح،

فمن يعلم؟ فقد ينجح األخري جبذب بعض الزابئن .ضحك
لضحكها ،مث أهنى املكاملة بقبلة.

ٍ
خبطوات كسله إىل
انتصبت جودي من على األريكة ،وتقدمت

األعلى حيث حتققت من كل شيء ،قبل ترك املفاتيح أببواب
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قليال أمام غرفة جو،
الغرف ،بعد تراجعها عن إغالقهم .توقفت ً
أتملتها لبعض الوقت قبل أن توارب ابهبا .ألقت نظرة سريعة خلفها
قبل أن تنزل الدرج ،تطالع ساعتها بقلق .كان عليها االنتهاء من

مبكرا لوال انتظارها ملايكل .أطفئت األنوار ،مث ذهبت لتحضر
ذلك ً

حقيبتها من على الطاولة الصغرية املقاربة للباب .ما أن رأهتا حىت

سحبتها بقوة ،مما تسبب يف إسقاط املزهرية القابعة خلفها.

مما اضطرها إىل وضع حقيبتها جانبًا ،ليتسىن هلا جتميع قطعها
املكسورة .تتذكر هذه املزهرية جي ًدا ،فقد أهدهتا ألختها وقت
انتقاهلم حديثًا إىل هنا.
وداعا كاييت" .أفلتت
"اآلن مل يعد هناك ما خيصين يف هذا املنزلً ،

استعدادا للمغادرة .لتجد
رضا ،ومحلت حقيبتها
قطع املزهرية أ ً
ً
منيقرتب منها يناديها" :خاليت جودي" .لتلتفت مراتعة للخلف:
"جو!"
****

يف اخلارج كان ستيف ينتظر خروجها–املتأخر -من املنزل ،فلم يكن
ليجازف بدخوله حىت لو على جثته .أاثر ذلك لبعض الوقت سخريته

حني تذكر أبنه ابلفعل شبح جلثة ،إن مل يكن يف احلقيقة اجلثة نفسها
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تتحرك .انطفأت األنوار بعد عدة ساعات من االنتظار .كان ذلك
ٍ
مبشرا ،فقط كان عليه الرتوي حىت اللحظة املناسبة واليت
إىل حد ما ً
أتت بعدها كما توقع ،حىت مسع صوت ٍ
مل ِ
شيء يكسر ،تبعه صرخة
مكتومة.
"ال بد وأن هناك ما أاثر فزعها" .متتم ،وهو يفكر فيما قد يكون

سبب ذلك ،حني خبطت رأسه املغفل فكرة حدوث ما حرص على
عدم حدوثه" :هل ميكن؟!"
هل كان سيجازف بدخوله للمنزل ملعرفة ما ُيري ،ماذا لو علق مرة
أخرى يف تلك اللعنة؟ كان عليه أن ُيد طريقة الستبدال روح بروح،

وقد جنح يف ذلك ،فكيف له أن يضيع كل ذلك الصرب خالل كل

تلك السنوات من أجل حلظة ميلؤها الفضول؟ حىت لو أن ما خيشاه

قد حدث ،لن يغري ذلك من الوضع احلايل شيئًا .فهو اآلن حر
طليق ،قادر على فعل ما يريد ،وهذا كل ما يهم" .بعض الوقت ال
يضر" .مهس لنفسه ،يفرك يديه.
****
رغما عنها ما
يف الداخل كانت جودي تكتم صرختها ،اليت انطلقت ً

أن رأت جو وخلفه التوأمتان .ال بد من أهنا حتلم ،هذا أول ما فكرت

به ،لكن ما استمر يف احلدوث جعلها تتيقن أبن هذا ال ميت لألحالم
بصله بل للكوابيس .أخذت وقتًا حىت هدأت ،وبدأ عقلها
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ابستيعاب ما حيدثفما سرده جو عليها كان أشبه بقصص األفالم،
اليت ال طائل منها –يف نظرها .-متنت لو أهنا خدعة من أحدهم،

لكن كان عليها جماهبة الواقع ،وأمنا حيدث ال عالقة له ابخلدع.
اآلن توضح هلا كل شيء ،ستيف هو اجلاين ،لكن من ستيف؟ شرح

هلا جو كل شيء ،كيف قتل أختيه ،وكيف ساعداه والداه على إخفاء
اجلرمية ،كيف زيف انتحار والدته؟ وتلك اللعنة اليت صبها عليه

والده حني عرف ابألمر،وعن الطريقة اليت عرف هبا حاجته ملبادلة

روحه أبخرى حىت يستطيع اخلروج بعدها .وبكى وهو خيربها
مجيعا ليلتها.
ابللحظات اليت أقدم فيها على قتلهم ً
"ملاذا اآلن؟" سألت جودي.
"ال أدري .إنه خيطط لعمليات جديدة ،وال أعرف على ما ينتوي".
"وماذا علينا أن نفعل اآلن؟"
"علينا التخلص منه".
"كيف؟"
"علينا إعادته للمنزل ،وإحراقه معه .فنحن ال ندري ح ًقا ،أين أخفى
والده اللعنة اليت حتمل أثره يف هذا املنزل؟"
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"لكين بذلك سأفقد التأمني ،فسيعرفون ال حماله أبن احلادث
مفتعل".
اقرتب منها" :خاليت ،ال نعرف اآلن ما ميكن لستيف أن يقدم عليه.
رمبا سيقوم إبيذائك ،أو حىت التخلص ِ
تنس ِ
منك .ال ِ
أنت الرابط
الوحيد له هبذا املنزل .والتخلص ِ
منك يعين التخلص من املنزل
واللعنة لألبد".
"اي رجل لقد ختطى األمر حدود املعقول".
"حياتك أو املنزل" .كرر.
ضا أبنك ستفىن لألبد ،أنت...وو."...
"أال ترى أن ذلك يعين أي ً
أشارت للتوأمتني "وهاتني".
"خاليت ،لقد فنينا وانتهى األمر ،أان خائف ِ
عليك اآلن .ستيف ليس

كما كنت أعتقد ،ال ميكن معرفة قدراته الكاملة بعد .لقد استطاع
اللعب بعقلي وخلق سيناريو بدا حقيقيًا لدرجة جعلتين أصدقه".
أوال من
"حسنًا ،سأفعل ذلك" .قالت على مضض" .لكن أخربين ً
الذي قتل ستيف؟"

****
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أتخرها مل يعين له إال شيء واحد من أمرين ،إما أهنا يف انتظار صديقها
املختل ،أو أن جو قد وجد طريقه للتحدث إليها .أفقده القلق

صوابه ،حىت أوشك على الدخول ،لوال أن قاطعه حضور مايكل

قليال ،ظنًا منه أبن كل ذلك الوقت ما كان إال
املفاجئ .لرياتح ً
نتظارا لصديقها .فكر يف دخول سيارة مايكل والبقاء فيها حىت
ا ً

يعود بصحبتها .لن يكون األمر أسهل من ذلك ،حادث سري بسيط

ضا إىل
وينتهي كل شيء وهبذا ال شيء سيقيده حني ينهي املنزل أي ً
األبد.

كل تلك األفكار كانت تراوده ،حني برزت فكرة شيطانية جعلته

يشعر ابلفخر المتالكه كل ذلك الذكاء .ملاذا عليه االنتظار أكثر يف

حني ميكنه التخلص منهم مج ًيعا دفعةً واحده .حىت وإن تطلب ذلك
دخوله للمنزل للمرة األخرية.

****
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توجهت جودي إىل دوالب صغري ،جبانب التلفاز ،كانت قد وضعت

كتااب نصحها به عامل مكتبة ،حني أخربته عن شبحها الذي
فيه ً
ترغب بطرده يف حماولة إلقناع جو بقدرهتا على التخلص من روح
نظرا حملاوالهتا الفاشلة ساب ًقا.
ستيف لألبد ،لكنه مل يوافقها الرأي ً
"لقد كنت أحاول طرد شبح ال أعرفه ،ظننتها روحك يف البداية وأن

كثريا عن شيء من متعلقات
علي مساعدتك للعبور ،لكين حبثت ً
كما أوصى الكتاب فلم أجد ما يفيد ،خاصةً بعدما ختلصت من

متعلقاتكم فور وصويل .لذا فكرت ابلتخلص من كل شيء ابلقبو،

وعلى ما يبدو كان ذلك قر ًار خاطئًا".
"ليس ذنبك خاليت ،األمر تعدى كل قدرات العقل".
قاطع احلديث دخول مايكل املفاجئ ،يناديها من املدخل" :عزيزيت،
هل ِ
أنت هنا؟ عدت للمنزل ومل أجدك".
"أان هنا اي مايكل ،بغرفة املعيشة".
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ملوحا بيده" :هيا اآلن ،سنتأخر عن موع ــ"...
تقدم حنو الغرفة ً
أخرسه رؤية جو ،كما أفزعه رؤية األختني" .ابتعدي اي جودي..
أهريب" .صرخ هبا.
"انتظر اي مايكل .ليس كما تعتقد ،دعين أشرح لك".
****

يف تلك األوقات كان ستيف يتسلل من اخللف حنو ابب املطبخ.

كان عليه نزع أنبوب الغاز ،قبل أن يشعل فتيل النهاية .كان من
السهل عليه إمتام ذلك ،رغم شعوره الغري مريح ،بعودته مرة أخرى

إىل هناك .تسلل إىل املطبخ من الباب اخللفي ،وهبدوء أقرتب من
الباب األخر –املطل على ردهة املنزل -ليعرف ما يدبرونه له .كان
اجلميع وقتها جمتمعني يف غرفة املعيشة ،ومل يكن من السهل مساع ما

يقولونه إال ابالقرتاب أكثر ،وهو ما وجده فكرة سيئة للغاية .يف
النهاية هو ال يرغب مبعرفة أي شيء ،لكن كان عليه التأكد من

مجيعا.
وجودهم ً
تقدم خبطوات بطيئة إىل الداخل ،ليجد جودي تتحدث مع مايكل
بينما يقف جو والتوأمان يف الزاوية ابلقرب منها ،وجبانبها كتاب

مفتوح .مل يكن عصيًا عليه فهم ما ُيري ،لذا وجد أن اإلسراع يف
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تنفيذ خطته مطلوب .حاول مجع تلك القوة اليت أخذ حياول
لسنوات السيطرة عليها ،وحبركة واحدة أغلق مجيع أقفال األبواب

والنوافذ دون أن يشعر أحد .ما زال ضعي ًفا ،فكر يف طريقه إىل
املطبخ.

****

جمنوان ليشاركهم ما يرغبون فعله.
كان مايكل أمح ًقا ،لكنه مل يكن ً

لذا أخربها برغبته يف املغادرة ،ورمبا االنفصال من يدري .ما الذي
قد ُيربه على حتدي روح شريرة قتلها والدها قبل انتحاره ،كي مينع

سلسال الدم من االستمرار.
"ال أحد سيقدر على روح كهذه .ستقضني على نفسك".
"ال ميكنين أن أتركه يكمل ما حاول والده إهنائه ،كما أين لن أخسر
جو مرة أخرى".
"ال ميكن خسارة ما خسرته ابلفعل ،ال تدعي عواطفك تقودك إىل
ما ال ميكن حسبانه".
"لكن علي مساعدهتم"..
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"أنت ال تفهم ،فقد يسعى خلفها للتخلص منها ،عليك مساعدهتا
لفعل ما تنوي عليه ،إنه األفضل للجميع" .قاطعه جو.
"استمع إيل ،لن أنصت إىل نصائح شبح" .مث عاود النظر جلودي:
"إستمعي إيلِ ،
عليك ترك هذا اجلنون ،دعينا هنرب من هذا املنزل
اللعني".
هزت رأسه يف حزن" :أان آسفه اي مايكل .ال أستطيع فعل ذلك".
حرك رأسه ،ز ًاما شفتيه عن غري رضا" :حسنًا ،يبدو أنين سأغادر
وحي ًدا".
للمرة األوىل تشعر جودي ابضطراب شديد ،مينعها من اختاذ قرار
سليم .احلل املوضوع أمامها بدا غري منطقي ابملرة ،فهل سترتك جو

يواجه األمر وحده؟ وهل كان ستيف ليرتكها وشأهنا إن كانت تناست

األمر؟ رؤيته ملايكل يغادر الغرفة جعلها تصاب ابليأس وبشعور
مسرعا ليخربها أبن الباب
مفاجئ أبهنا رمبا على خطأ لكن عودته
ً

مغلق ،أاثرت بداخلها حالة من التوجس.

"لقد قام ستيف بتحريك حجر جديد يف اللعبة،إنه متقدم علينا

مجيعا".
خبطوات ،خاليت علينا فعل شي ٍئ ما ،قبل أن يقضي علينا ً
"اي إهلي ،لقد أصبحت عال ًقا معكم".
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مجعت جودي قواها ،تقلب صفحات الكتاب حبثًا عن التعويذة:
"أصمت اي مايكل".
إرمتى مايكل على األريكة متأف ًفا ،بينما حتلق التوأمان جبانب جودي

أخريا ضالتهابعد البحث يف مئات
الغارقه يف البحث ،حىت وجدت ً

من الصفحات.فكرت لبعض الوقت يف األشياء املطلوبة ،مث اجتهت
إىل العلية ،حيث تركت بعض األغراض اليت أحضرهتا ساب ًقا لنفس

السبب .جذبت الصندوق حنوها ،وأخذت خترج ما يف جوفه ،واضعه
كل ما قد يفيد على اجلانب األيسر منها .وما أن انتهت حىت
ضمتهم إىل حضنها ،متوجهه لألسفل حيث اجلميع.
أزاحت مبساعدة مايكل السجادة من على األرض ،مث أخذت ترسم
ادا
األشكال املتواجدة ابلكتاب ،وضعت بعض الشموع-استعد ً

سواي يف وعاء
إلشعاهلا فيما بعد ،-وقامت بطحن بعض املكوانت ً
حناسي -كانت قد اشرتته يومها من ذات احملل الذي جلبت منه

األغراض -قبل أن تنثرها حول الدائرة .كان كل شيء جاهز تقريبًا،
فتحت الكتاب على مصرعيه ،لتلقي التعويذة لوال أهنا تذكرت عدم
إضائتها للشموع ،فسألت مايكل أن يذهب للمطبخ حبثًا عن كربيت

أو أي شيء ميكن استخدامه إلشعاهلا .أتفف مرة أخرى ،وهو يربطم
غري مصدق هذا اجلنون الذي أوقع نفسه فيه.
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طلبت جودي من جو والتوأمني اجللوس جبانبها ،ودعت أن جتري
األمور كما تريد.
"خاليت جودي أتذكرين تلك القداحة اليت اعتادت والديت وضعها

هنا ابلدرج ،كلما أضاعها والدي ،ميكنك البحث عنها ،لإلسراع يف
إضاءة الشموع".
"أي درج! لقد أزلت كل ما كان ابألدراج كلها ،ومل أرى تلك
القداحة".
مشريا إىل الطاولة الصغرية
"أنه الدرج الصغري أسفل تلك الطاولة"ً .

جبانب الباب.

"أؤكد لك أنين مل أرى أي درج صغري أو قداحة" .قالت وهي حتث
جو على أن يتبعها.
يوما جودي ،والذي حلسن احلظ
أشار جو إىل درج صغري مل تلحظه ً
كان حيتوي على أغراض أخرى صغرية ج ًدا ،منها القداحة.

"لقد اعتادت أمي وضع األغراض املهمة ،ذات األحجام الصغرية
هنا ،ليسهإلُيادها".
"أحسنت ،هيا لنشعل الشموع إذن .مايكل تعال ،لقد وجدان
ٍ
بصوت عال.
قداحة" .اندته
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****

يف املطبخ كان مايكل يعبث ابألدراج دون جدوى ،حني الحظ

وجود رائحة غريبة ،دفعته للبحث عن مصدرها ،الذي اكتشفه

مؤخرا مع صيحات جودي تناديه.
ً

"لقد وجدت قداحة ..قداحة ...ال" .مهس لنفسه قبل أن يصرخ
هبا" :جودي ،ال ،انتظري".
****
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.12.

اقرتبت املذيعة من الكامريا ،تضبط هيئتها قبل إعطاء إشارة البث

املباشر،وما أن أضيء اللون األمحر ،حىت بدأت يف قراءة ما يوضع
أمامها على الشاشة الصغرية لألخبار.

"تعرض منزل مساء أمس حلريق كبري ،سارع رجال اإلطفاء إىل إسمادة

قبل أن يتسبب يف خسائر كبرية ،وقد وضح الضابط القائم على
التحقيق ،أن سبب احلريق غري معروف بعد .على الرغم من تواجد

بعض الشكوك أبن احلادث متعمد ،خاصةً بعد ما توارد للشرطة من

معلومات عن قيام صاحبة املنزل بتأمينه قبل وقت من وقوع
احلادث.
وحىت اآلن مل تتأكد أخبار لدى مراسلينا عن وقوع ضحااي ،وما زال
جاراي عنهم ،إن وجدوا .فعلى حسب املعلومات الواردة
البحث ً
إلينا ،املنزل معروض للبيع وال يقطنه أحد ،وقد أكدت مراسلتنا

هناك أبن صاحبة املنزل مل تظهر حىت اآلن لإلدالء ابقواهلا ،على
الرغم من اتصال الشرطة املتكرر هبا ،مما يشري إىل أهنا قد تكون
اجلانية وراء ما حدث .وما زالت الشرطة يف انتظار احلصول على

النتائج اليت تؤكد ذلك كما وضحنا ساب ًقا.
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واآلن ميكننا االنتقال إىل اخلرب الذي يليه"......

****
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النهاية
أهنى الكاتب سطره األخري يف روايته ،وذيل توقيعه أسفل الصفحة

"جو ماك" .أغلق ملف الوورد ،رفعه يف رسالة بربيده اإللكرتوين ،مث

أخريا عمل بنصيحة طبيبه ،الذي طلب
ضغط زر اإلرسال إىل انشرهً .
منه كتابة كوابيسه على األوراق" ،الكتابة ستساعد يف حتريرك" .هذه
كانت كلماته ،وقد متىن لو حيدث ذلك.
شادا قبضته .أزاح كرسي مكتبه بقدمه،
انتصب بعدها ميد ذراعيهً ،
وتقدم حنو سريره .جلس على احلافة ،ينظر إىل علب األدوية امللونه

كال منها ابلرتتيب ،بغية أخذ حبه واحدة
أمامه ،والتيوجب عليه فتح ً

من كل علبة ،كما أمره طبيبه النفسي املعاجل ،لكن الكثري من حبات
املهد  ،ومضادات االكتئاب ،ومضادات اهللوسه صبت يف يده.

أتملها لربهة ،قبل أن يضعها كلها يف فمه ،يتبعها جرعات كبرية من
املاء ،ليساعدها على االنزالق بسهوله.
أرخى بعدها جسده على السرير ،حىت مضى الوقت الكايف إلعطاء

ضا ،بينما تطالع مقلتاه التوأمتني الواقفتني
جفنيه اإلذن ابالرختاء أي ً
جبانبه ،تنظران إليه بعي ٍ
ون خاوية.

متت
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ننتظر رأيكم على صفحة الرواية ع اجلودريدز
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