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� وزاك إ� ل��



ج�ك

� الحد�ث مع اآلخر، أل�س كذلك؟
 منا �جد صع��ة ��

�
لديَّ ال�ث�� مما أر�د قوله لك، ل�ن ��

� أتحّدث إل�ك كتا�ة. هذا ما �جعل��

، أنا ور����ا. �انت ل�لة مظلمة. و�ان ر عندما أت�نا �ك إ� الب�ت أول مرة من المس�ش��
�
أتذك

� فقط، وكنت . �ان عمرك يوم�� �
ه ط�لة ح�ا��

�
ا لم أقد الس�ارة بهذا الحذر �ل الثلج ي�ساقط. أ�د�

. أما ر����ا ف�انت تغفو نعسة إ� جان�ك. �
� مهدك الصغ�� ع� المقعد الخل��

ا �األحزمة �� مث�ت�
� أمان.

� إ� أنك �� � آلخر ح�� أطم�� � المرآة من ح��
كنت أنظر ��

ا لم �ألف  وح�د�
ً

ا إ� أق� حّد. لقد عشت طف� � كنت خائف� … أال تعرف الس�ب؟ ألن�� � ألن��
 عن طف�� أنا. كنت

ً
األطفال الرّضع ع� اإلطالق. ل�ن، ها أنا اآلن هنا… لقد �ت مسؤو�

ا. وأما أنا فكنت غ�� مستعدٍّ ع� اإلطالق؛ كنت غ�� ا جد� ا إ� حد ال �صدق؛ وكنت ضع�ف� � صغ��
� ا. لم نكن متفق��

�
ا مضح� � أرى سماحهم �� �أخذك من المس�ش�� أمر� مستعدٍّ إ� درجة جعلت��

ا… أنا وأنت… منذ لحظة ال�دا�ة نفسها. �انت ر����ا تحملك �ط��قة طب�ع�ة سهلة �ما لو أنها مع�
َّ � ذرا�� � شعور غ��ب، وكنت أخاف هذا الثقل الهّش ب�� ُوِلدت لك، ال العكس؛ ب�نما �ان ي�تاب��

. لم أستطع فهمك ع� اإلطالق.  وال أستطيع فهم ما ت��دە عندما ت���

ا. ثم… لم يتغ��ّ هذا أ�د�

� لم أعرف إن � عدم توافقنا؛ ل���
، قالت �� ر����ا إن �شابهنا هو الس�ب ��

ً
ت قل�� عندما ك��

ا�… فلطالما كنت آمل أن �كون نص��ك أفضل من ا. آمل أال �كون صح�ح� �ان ما قالته صح�ح�
هذا.

� أنه ال �د �� ء، نحن غ�� قادر�ن ع� ت�ادل الحد�ث. هذا �ع�� �
ل�ن، و��ف النظر عن �ل ��

� ف�ذر�انك.
َّ أن أ�تب لك الحق�قة عن �ل ما حدث �� من محاولة كتا�ة �ل ما أر�د قوله لك. ع��

ة ذات الفستان الغ��ب. � األرض. والفراشات. والبنت الصغ��
� الذي �� مس�� نا�ت. والص��

ا، �طب�عة الحال. والهامس أ�ض�

، كنت أقول لك، مّرات � َّ أن أستهّل ال�تا�ة �اعتذار. فع� مر السن�� ؛ وع��
ً

لن �كون هذا سه�
ء �دعو إ� الخوف. كنت أقول لك إن الوحوش ال وجود لها. �

ة، إن ما من �� كث��

� كذ�ت عل�ك� � أن�� يؤسف��



الجزء األّول

جو��



1
أسوأ كواب�س األب��ن هو إقدام شخص غ��ب ع� اختطاف طفلهما. ل�نَّ حدوث هذا أمر
� للحدِّ األق� من مخاطر ض�� ا، من الناح�ة اإلحصائ�ة. عادة ما �كون األطفال معرَّ غ�� معتاد أ�د�
� اإلساءة واألذى من ق�ل فرد من أفراد األ�ة، خلف األبواب المغلقة. صحيح أن العالم الخار��

� �كون الب�ت � ح��
هم، �� � أ���

مون، �� ا، ل�ن الحق�قة �� أن الغ��اء أشخاص مح�� قد ي�دو مخ�ف�
أخطر األما�ن ع� اإلطالق.

ا هذا األمر تمام اإلدراك.
�
�ان الرجل الذي �الحق خلسة ن�ل سب�� ذا األعوام الستة مدر�

ات. � مسار يوازي مسار ن�ل، ل�ن خلف صف من الشج��
�� �

�ان يتحّرك �خً� هادئة، ف�م��
ا الخطر المحدق �ه. �س��

�
� مراق�ة دائمة. �انت مش�ة ن�ل �طيئة؛ ولم �كن مدر� �ان يراقب الص��

ة من ض�اب ط�شوري أب�ض من حول تفع موجة صغ�� � آلخر ف�� ة من ح�� و�ر�ل األرض المغ��
ا ع� سماع خ�طة قدم ن�ل ا �كث�� قادر� . �ان الرجل الذي �س�� �خطوات أشد حذر� �

حذائه ال��ا��
� �ل مرة. ل�نه لم �كن �صدر أي صوت ع� اإلطالق.

��

ء �حجبها؛ �
ت أشعة الشمس ط�لة اليوم تلفح األرض �عنف من غ�� ��

�
ا. ظل �ان مساء دافئ�

ا. انخفضت الحرارة، وا��سب الهواء مسحة ل�ن الساعة �لغت السادسة فصارت السماء سد�م�
فة أمام الب�ت، وقد � ال��

� �مكن أن تجلس فيها �� ذهب�ة. �انت أمس�ة من تلك األما�� ال��
� إخراج معطف ق�ل أن

ر ��
�
ا أب�ض وتنظر إ� غروب الشمس من غ�� أن تفك ا �ارد�

�
تر�شف ن��ذ

� ذلك.
�خ�م الظالم و�فوت وقت التفك�� ��

� الذي �غسلها. �انت تلك رقعة من
� ذلك الض�اء ال�هرما��

ح�� األرض البور �انت جم�لة ��
ة، و�انت محاذ�ة لق��ة ف�ذر�انك من جهة واحدة؛ وأما إ� الجهة ات صغ�� أرض فيها شج��
األخرى من الق��ة ف�ان هناك مقلع حجارة قد�م غ�� مستخدم. �ان أ��� تلك األرض المتمّوجة
ا أش�ه ة ميتة ع� الرغم من نمو أجمات كث�فة هنا وهناك منحت المنطقة منظر�

ّ
ا جاف أرض�

ا. �المتاهة. �ان أطفال الق��ة �لعبون هنا �عض األح�ان مع أن هذە المنطقة لم تكن آمنة تمام�
ه شد�دة

ّ
ول إ� المقلع ح�ث �انت حواف � ، وقع كث�� منهم تحت إغراء ال�� � فع� مر السن��

ا وعالمات تحذي��ة، ل�ن الرأي العام االنحدار سهلة التفتت والتهاوي. وضع مجلس الق��ة س�اج�
� يرى أن عل�ه فعل ما هو أ��� من ذلك. لقد �ان األطفال قادر�ن ع� إ�جاد طرق لتجاوز

�
المح�

ذلك الس�اج�

و�انوا معتادين تجاهل اإلشارات التحذي��ة.

 مثلما �درس
ً
 متأن�ة

ً
� وأ�ته دراسة �ان الرجل �عرف ال�ث�� عن ن�ل سب��. لقد درس الص��

� التعل�م�ة واالجتماع�ة. و�ان ا من الناحيت�� � المدرسة ضع�ف�
�� � ا. �ان أداء الص�� وع� المرء م��



� �
ا عن

�
� ال�تا�ة والقراءة وال��اض�ات. �ان القسم األ��� من مال�سه موروث

ا عن رفاقه �� � ا كث�� متأخر�
ء… لقد �دأ ي�دي غض�ه واس��اءە �

أوالد أ��� منه. وأما سلوكه، في�دو أ��� من عمرە �عض ال��
ا للمش�الت؛ وأما � ا مث�� ر� ە الناس متنمِّ � معدودة ق�ل أن �عت�� من العالم منذ اآلن. لن تمر إال سن��
ا إ� الحد الذي �جعلهم �صفحون عن سلوكه المّ�ال إ� التخ��ب. � اآلن فقد �ان ال يزال صغ��
� �عت�� فيها �انوا �قولون: «إنه ال �قصد هذا. هذە ل�ست غلطته». لم ي�لغ �عد تلك النقطة ال��

� اتجاە آخر.
 وحدە عن أفعاله. وهكذا �ان الناس مضط��ن إ� النظر ��

ً
مسؤو�

� ب�ت
ا. لم تكن رؤ�ة األمر صع�ة. �ان ن�ل قد أم�� هذا اليوم �� وقد نظر ذلك الرجل أ�ض�

ا. ف�لٌّ منهما مدمن ع� ال�حول. و�ل ا حسن� ە الرجل أمر� أب�ه. أبوە وأمه منفصالن؛ وهذا ما اعت��
�
ا عندما �كون االبن �� � منهما �لعب هذا الدور �درجات مختلفة. و�لٌّ منهما �جد الح�اة أسهل كث��

� إشغاله و�سليته عندما �كون عندە. وع� وجه العموم،
ب�ت اآلخر. و�ل منهما �جد صع��ة ��

ا ل�� �شغل نفسه بنفسه و�دافع عن نفسه بنفسه، ومن الواضح أن هذا �ان �ف�ِّ
�
و� �ان ن�ل م��

ء مضاف إ� ح�اة �
. �ان ن�ل �أنه �� � � رأى الرجل تناميها عند الص�� ا من القسوة ال�� � ا كب�� جزء�

د أنه لم �كن �ح�� �الحب.
�
أب��ه. ومن المؤك

 إ� درجة ال �سمح له �ق�ادة الس�ارة
ً

� تلك الل�لة -لم تكن تلك أول مرة- �ان والد ن�ل ثم�
��

� ا ع� اإلقدام. �ان الص�� �  من أن يرافقه س��
ً

ألخذە إ� ب�ت أمه. ومن الواضح أنه �ان أ��� كس�
ا من غ�� أ�ة مش�لة… من المرجح أن أ�اە ه وح�د�

�
قد قارب السا�عة من العمر، وقد أم�� النهار �ل

� ط��قه إ� ب�ت أمه.
ا �� ر هكذا. واآلن، ن�ل �س�� منفرد�

�
�ان �فك

ا. � لم تكن لد�ه �عد أ�ة فكرة عن أنه س�ذهب إ� ب�ت مختلف كث��

� أحّسها. � أعّدها، وحاول ك�ت الحماسة ال�� � الغرفة ال��
ر ��

�
�ان الرجل �فك

� منتصف الط��ق ع�� األرض البور.
ف ن�ل ��

ّ
توق

 رؤ�ة ما اجتذب ان��اە
ً

ق النظر ع�� األغصان محاو� ف الرجل ع� مق��ة منه، ثم راح �س��
ّ
توق
. � الص��

ا عند واحدة من األجمات. وشاشته الفض�ة ناتئة إ� الخارج، ل�نها جهاز تلف��ون �ان مرم��
سل�مة. وقف الرجل ينظر إ� ن�ل الذي ل�ز الجهاز �قدمه ل�زة استطالع�ة، ل�نه �ان أثقل من
ا من زمن آخر، فقد �انت ف�ه ا آت�� � جسم� ء قد �دا للص�� �

أن تحّر�ه تلك الل�زة. ال �د أن ذلك ال��
فتحات للته��ة وأزرار ومفاتيح أسفل جانب الشاشة؛ ومؤّخرته �حجم ط�ل. ع� الجانب اآلخر
ا إ� ن�ل الذي سار إ� من الدرب، �انت هناك �ضعة حجارة متناثرة. وقف الرجل ينظر مسحور�

ا منها وقذف �ه زجاج الشاشة ��ل عزمه. الحجارة فالتقط واحد�

� ذلك الم�ان الهادئ. لم ي�شظ� الزجاج، ل�ن 
ا ��  صوت اصطدام قوي.   جاء الصوت مرتفع�

ا آخر  �� الحواف. �أنه أثر طلقة رصاص. التقط ن�ل حجر� ا م�� ا ف�ه ثق�� ف�
�
ە مخل الحجر مر ع��

ا؛ ظهر ثقب جد�د. ا ثالث� وكرر المحاولة، ل�نه أخطأ الشاشة. التقط حجر�



� شد�د الش�ه
ا ع� فهم س�ب هذا التدم�� الَعَر�� �دا أن هذە اللع�ة أعجبته. �ان الرجل قادر�

�
� المدرسة. �ان ذلك محاولة من أجل إحداث أثر ��

�� � � �ظهرها الص�� ا�دة ال�� � �العدوان�ة الم��
� أن ُ�الَحظ…

� أن ُيرى… ��
ا إ� وجودە ف�ه. تخ��ب نابع من رغبته �� عالم ي�دو له غ�� من��ه أ�د�

� أن ُ�َحّب.
��

� أعماق نفسه.
�ان هذا �ل ما ي��دە أي طفل، �ل ما ي��دە ��

ا فخ�ج � تلك اللحظات. آلمه قل�ه لتلك الفكرة. تقّدم صامت�
ا �� صار قلب الرجل �خفق ��ع�

، ثم همس �اسمه. � من األجمات ووقف خلف الص��



2
ن�ل. ن�ل. ن�ل. 

طة من حوله ا إ� أصوات عنا� ال�� � األرض البور مصغ��
ا �� تحّرك المحقق ِب�ْت و�ل�س حذر�

� الص�حات، � المفقود. �انت ص�حاتهم تتكّرر �عد فواصل مّتفق عليها. و��� �ص�حون �اسم الص��
� الظلمة

 تلك األصوات تتماوج ��
ً

�ان صمت مطلق �سود الم�ان. رفع ِب�ْت رأسه ونظر متخ��
� تحتها. � مثلما اخت�� ن�ل سب�� من ع� تلك األرض ال��

� سماء الل�ل، تخت��
�� �

هناك وتخت��

ة �حركة مخروط�ة، و�ان ينظر إ� موضع َّ راحت أشعة مص�احه المحمول تمسح األرض المغ��
ت � ش��

، و�� � أزرق، و�وال داخ��
. بنطلون ر�ا�� � ا عن أي أثر �ش�� إ� الص�� قدم�ه و��حث أ�ض�

� أسود، وحقي�ة عسك��ة الطراز، وزجاجة ماء. لقد
عل�ه شعار لع�ة ماين-كرافت، وحذاء ر�ا��

ە ە. �ان تفك�� � تحض��
� لحظة جلس لتناول طعام العشاء الذي تعب �� جاء اإلشعار �اختفاء الص��

د من غ�� أن �مّسه أحد، �جعل معدته تقرقع ا ع� طاولته، و�دأ ي�� � منتظر�
� الطبق الذي ���

��
غاض�ة.

ا قد ضاع، وال �د من العثور عل�ه. � ا صغ�� ل�نَّ ص���

� الظالم، ل�نه يرى أنوار مصاب�حهم وهم ي�حثون
طة اآلخرون غ�� ظاه��ن �� �ان عنا� ال��

؛ . �اد الل�ل ي�ت��
ً

� أنحاء المنطقة. نظر ب�ت إ� ساعته: الثامنة وثالث وخمسون دق�قة ل��
��

ة، إال أن درجة الحرارة قد انخفضت خالل ا �عد الظه�� وع� الرغم من أن الطقس �ان حار�
ا من ب�ته ف��� معطفه، . جعله هواء الل�ل ال�ارد يرتجف. لقد خ�ج م�ع� � ت�� � األخ�� الساعت��
� السادسة

ا�… لقد �ان �� د. عظام قد�مة أ�ض� والقم�ص الذي عل�ه ال ��اد �حم�ه من ال��
� الخارج، خاصة إن

، �عد �ل حساب… ل�ّنها لم تكن ل�لة مناس�ة لوجود أيُّ شخص �� � والخمس��
، ع� األرجح� � ا. إن الص�� �ان وح�د�

 ن�ل. ن�ل. ن�ل.   

أضاف صوته إ� �ق�ة األصوات: «ن�ل».

ء� �
ال ��

� تعقب اختفاء إ�سان �� الساعات األ��� أهم�ة. جرى اإل�الغ � واألر�عون ال��
الساعات الثما��

� دق�قة من ذلك المساء، أي �عد نحو ساعة � الساعة السا�عة و�سع� وثالث��
�� � عن فقدان الص��

�ن � حدود السادسة وع��
� أن �صل إ� الب�ت ��

ونصف الساعة من مغادرته ب�ت والدە. �ان ي����
ا، فلم �عرف أحد � ما �خّص ض�ط توق�ت عودته �ان ضع�ف�

� األب��ن �� دق�قة، ل�ن الت�سيق ب��



�
طة إ� الم�ان �� �اختفاء ن�ل إال �عد أن اتصلت والدته بزوجها السابق. وعند وصول ال��

ا، و�انت أول � � مساء، �انت الظالل قد استطالت كث�� السا�عة والدق�قة الحاد�ة والخمس��
� ثالث

� ساعة قد أوشكتا ع� االنقضاء. واآلن، �ادت تنق�� � واألر�ع��
ة الثما�� � من ف�� ساعت��

ساعات.

� إ� �ان ب�ْت ع� علم �أن األطفال المفقودين �عان ما ُ�ع�� عليهم وتتم إعادتهم سالم��
� الغالب�ة العظ� من تلك الحاالت. وتنقسم تلك الحاالت إ� خمس فئات متمايزة:

أ�هم ��
، وحاالت االختطاف ضمن األ�ة، وحاالت � المطرودون، والهار�ون، والحوادث أو الحظ الس��
� هذە اللحظة إن اختفاء ن�ل

االختطاف من خارج األ�ة. �ان قانون االحتماالت �قول لب�ْت ��
ا. ل�ن ما حدث هو أن قل�ه � ��ع� ون ع� الص�� ا من ن�ع ما، و�نهم س�ع��

�
سب�� س�كون حادث

�ة. إحساس غ�� م��ــــح �ان �حوم من حول � تلك ال��
�ان �قول له عكس ذلك �لما م�� أ��� ��

ء. ل�ست أ��� من �
� أي �� ا �لما ضاع طفل. هذا ال �ع�� قل�ه. ول�ن… إنه �شعر هكذا دائم�

. � � معها بهذا الشعور الس��
ا تطفو اآلن إ� السطح وتأ�� ون عام� ذك��ات سّ�ئة عمرها ع��

. �
ء ف��ّ �

مّر شعاع مص�احه ع� ��

ا ا مرم�� ء. رأى جهاز تلف��ون قد�م� �
ه المص�اح إ� ذلك ال�� ف ب�ْت ع� الفور، ثم وجَّ

ّ
توق

ا قد استخدمها � عدة مواضع �ما لو أن أحد�
ات. �انت شاشته مكسورة �� أسفل إحدى الشج��

. وقف �حّدق فيها لحظة. ا للتمّرن ع� الر��
�
هدف

ا؟». «هل وجدت ش�ئ�

ا إ�اە، ل�نه لم �عرف صاح�ه. صوت صاح مخاط��

ا: «ال». صاح مجي��

ء. �عد أن تركوا �
�لغ آخر تلك األرض البور لحظة �لغها �ق�ة رفاقه. لم �سفر �حثهم عن ��

� نفسه
الظلمة ال�س��ة خلفهم، أحّس ب�ْت �ما لو أن نور مصابيح الشارع األب�ض قد �عث ��

� صمت تلك األرض المقفرة.
ا �� � ح�اة هادئ ل�س موجود� � الهواء طن��

ا �الغث�ان. �ان �� إحساس�

ا آخر �فعله، استدار ع� أعقا�ه وعاد إ� ح�ث �ان. �عد �ضع لحظات، عندما لم �جد ش�ئ�

�
ا صوب حافة تلك األرض �� ە، ل�نه وجد نفسه سائر� ا تمام الثقة من وجهة س�� لم �كن واثق�
�
ا وقت الظالم، فم�� �� � � ذلك الم�ان خط��

اتجاە المقلع القد�م الواقع هناك. �ان التواجد ��
ا ع� �دء عمله. ب�نما

�
� المقلع موش�

اتجاە مجموعة أنوار المصابيح ح�ث �ان ف��ق ال�حث ��
طة �شّقون ط��قهم ع� امتداد الحافة و�صّ��ون أنوار مصاب�حهم ال�اشفة �ان �ق�ة عنا� ال��
� الخرائط

إ� األسفل، إ� الحواّف المنحدرة، و�نادون �اسم ن�ل، �ان الواقفون هنا ينظرون ��
ب. ول الدرب الّصعب المؤّدي إ� األسفل. رفع اثنان رأسيهما ونظرا إل�ه عندما اق�� � و�ستعّدون ل��

� الخدمة هذە الل�لة».
عرفه واحد منهما: «س�دي، لم أ�ن أعرف أنك ��



� الخدمة».
«لست ��

�
ا �� از� رفع ب�ْت أسالك السور وع�� من تحتها ح�� ينضم إليهم. �جب أن �كون اآلن أ��� اح��

� من س�ان الق��ة». اخت�ار موضع خطواته… «إن��

. �� � صوت ال��
«نعم، �ا س�دي». �دا الشك ��

ا كهذا العمل. �انت � عمل مزعج ظاه���
طة للمشاركة �� � مفّ�ش ��

ا أن �أ�� ا معتاد� لم �كن أمر�
طة. وأما الف��ق الموجود ا من دائرة ال��

�
المفّ�شة أماندا ب�ك ت�ّسق س�� التحقيق الذي �دأ انطالق

. � طة العادي�� ە من عنا� ال�� � أ���
ا �� ف�

�
هنا، ف�ان مؤل

ا ضمن مجموعة. هناك أدرك ب�ْت أنه أقدم من أي واحد منهم؛ ل�نه لم �كن هذە الل�لة إال فرد�
ا من أن �� أصغر سن� � أنه ال �د من العثور ع� ذلك الطفل. لعل هذا ال�� طفل ضائع، وهذا �ع��
ا من أن �ستطيع إدراك أن ما من �ن سنة. وأصغر سن� ر ما حدث مع فرانك �ارتر ق�ل ع��

�
يتذك

� ظروف من هذا الن�ع.
� ال�حث ��

� رؤ�ة ب�ْت و�ل�س وقد خ�ج للمشاركة ��
�� � ء مفا�� �

��

ا». «ان��ه إ� خطواتك �ا س�دي. األرض هنا غ�� ثابتة تمام�

.« � �خ�� «إن��

ا. �مكن  عجوز�
ً

ە رج� � لجعله �عت��
�� �ان صغ�� السن إ� الحد ال�ا�� من الواضح أن ذلك ال��

� يزورها طة، تلك الصالة ال�� � قسم ال��
� الصالة ال��اض�ة ��

ا �� اض أنه لم �صادف ب�ْت أ�د� اف��
ا ص�اح �ل يوم ق�ل ذها�ه إ� العمل. ع� الرغم من فارق السن ب�نهما، إال أن ب�ْت �ان مستعد�
� تلك الصالة. فهو ي�ت�ه إ� �ل

للمراهنة �أنه قادر ع� أن �فوق ذلك الشاب أداء ع� �ل آلة ��
� ذلك مراق�ة نفسه- طب�عة ثان�ة ف�ه.

ء -�ما �� �
ء. �انت مراق�ة �ل �� �

��

� أحرص ع� ت�سيق الحركة ا �ا س�دي، إننا موشكون ع� التوّجه إ� األسفل. إن�� «حسن�
فحسب».

«أنا لست المسؤول هنا». أشار ب�ْت �ضوء مص�احه إ� الدرب المنحدر ومسح �ه األرض
ة من ذلك الظالم. لم �كن أسفل المقلع إال ق أشعة المص�اح إال مسافة قص�� الخشنة. لم تخ��

طة ب�ك». ، �ل أمام مف�شة ال��  أما��
ً

ا أسود… «أنت لست مسؤو� � ا كب�� ثق��

«نعم �ا س�دي».

� من � ن�ل سب��. لقد جرى تحد�د المسارات ال��
ا �� ر�

�
واصل ب�ْت النظر إ� األسفل مفك

� قد سل�ها. وقد ف�شوا الشوارع. اتَصلوا �القسم األ��� من أصدقائه. المحتمل أن �كون الص��
� ء. ثم إن رقعة األرض البور تلك �انت خال�ة. إذا �ان اختفاء الص�� �

ل�ن ذلك لم �فض� إ� ��
� الذي قد �كون من

ا عن حادث أو عن سوء حظ ما، فإن المقلع هو الم�ان الوح�د ال�ا�� ناتج�
المعقول العثور عل�ه ف�ه.



ا. ا تمام� � األسفل �ان خال��
ل�نه أحّس �أن ذلك العالم األسود ��

ا من الناح�ة العقل�ة-. ل�ن غ��زته ا من ذلك -لم �كن قادر� ا ع� اعت�ار نفسه واثق� لم �كن قادر�
وا ع� ن�ل سب�� هناك. �انت تقول له إنهم لن �ع��

ا. وا عل�ه أ�د� �ل… ر�ما لن �ع��



3
ر ما قلته لك؟».

�
ة: «هل تتذك سألت الفتاة الصغ��

� وسعه ح�� يتجاهلها. �ان
� تلك اللحظة، �ان ي�ذل �ل ما ��

ر، ل�نه، ��
�
�ان ج�ك يتذك

� الشمس. و�ان �سمع ص�حاتهم
ا؛ إنهم �لعبون �� � الخارج جم�ع�

� نادي 567 ��
األطفال اآلخرون ��

� آلخر. أما هو، وصوت اصطدام كرة القدم �األسفلت. �انت ال�رة تصطدم �جدار المب�� من ح��
ك وحدە ح�� ينجزها. ا أن ُي�� � � الداخل �عمل ع� لوحة يرسمها. �فّضل كث��

ا �� فظّل جالس�

�
ة. هو �حّب اللعب معها، �الطبع. ف�� لم �كن ذلك ألنه ال �حب اللعب مع الفتاة الصغ��

� اللعب معه. وعادة ما �كون شد�د السعادة
� ترغب �� معظم األح�ان، �انت �� الوح�دة ال��

� اللعب. الواقع أنها �انت شد�دة الجد�ة فلم
برؤ�تها. ل�ن تّ�فاتها اليوم ال تو�� �أ�ة رغ�ة ��

�عج�ه ذلك.

ر؟».
�
«أال تتذك

ر».
�
� أتذك «أظّن��

ا». 
�
«قلها إذ

� األب�ض ا ذا خطوط متقاطعة �اللون��
�
د. �انت مرتد�ة فستان نظر إليها، ثم وضع قلمه وتنهَّ

� �دت �ما لو أنها لن ا ع� رؤ�ة أثر السحجة ع� ركبتها ال�� ا. و�ان قادر� واألزرق، كعادتها دائم�
ا ر�طة ، أو م��وط� � ا ع� مستوى ال�تف�� ا، مقصوص� ا، أن�ق� ا. �ان شعر �ل فتاة هنا مرّت�� ُ�ش�� أ�د�
. و�ان � ه إ� أحد الجانب��

�
ا �ل ا، مزاح� � ة �ان م�ع�� مح�مة إ� الخلف، ل�ن شعر تلك الفتاة الصغ��

ي�دو عل�ه أنه لم �عرف الفرشاة منذ زمن �ع�د.

ا
�
ا من التعب�� الذي ار�سم ع� وجهها اآلن أنها لن �س�سلم، فكّرر ما قالته له… «إذ �ان واضح�

تركت ال�اب نصف مفت�ح…».

 ألنه لم ي�ذل أي جهد خاص لجعلها
�
ا حقا ا، لما �ان األمر مفاجئ� ر تلك ال�لمات أ�د�

�
لو لم يتذك

ا أغن�ة ع� ش�كة
�
ء ما �شأن اإل�قاع. �سمع أح�ان �

رها، لس�ب ما. هناك ��
�
� ذهنه. ل�نه تذك

ت��� ��
� رأسه عّدة ساعات. �ان أبوە �دعو هذا األمر «دودة األذن»؛ وهذا

CBBC فتظّل تدور وتدور ��
� رأسه وتزحف داخل عقله.

ما جعل ج�ك يتخّ�ل األصوات تحفر ��

أن� الجملة فأومأت الفتاة برأسها راض�ة. تناول ج�ك قلمه من جد�د.

سألها: «ل�ن، ما مع�� هذا؟».



ا، تحذير إ� حد ما. �ان األطفال �قولون هذا عندما جّعدت أنفها وقالت: «إنه تحذير. حسن�
ة». كنت صغ��

� العالم ال�ث�� من 
 «فهمت، ل�ن ما معناە؟».   قالت: «ل�س أ��� من نص�حة ج�دة. إن ��

ر المرء 
�
، مثلما تعرف، وال�ث�� من األش�اء السّ�ئة. لذلك من األفضل أن يتذك � األشخاص السّ�ئ��

هذا».

� النادي ولد أ��� منه
تجّهم وجه ج�ك، ثم عاد إ� الرسم من جد�د. ناس س�ئون. لقد �ان ��

� الزاو�ة
، ح�ە �ارل �� �

� األسب�ع الما��
ا. �� ا سّ�ئ� ە شخص� ، اسمه �ارل، و�ان ج�ك �عت��

ً
قل��

� قلعة من قطع الل�غو، ثم وقف ع� مق��ة شد�دة منه وصار ينظر إل�ه من األع� ب�نما �ان يب��
. �أنه ظّل كب��

ا ل�� �أخذك من هنا؟». ط�ح �ارل عل�ه هذا � دائم�
«ما الس�ب الذي �جعل أ�اك هو الذي �أ��

السؤال ع� الرغم من أنه �عرف اإلجا�ة… «هل الس�ب هو أن أّمك ميتة؟». لم �ج�ه ج�ك
ء. �

���

ت عليها ميتة؟». «ك�ف �ان ش�لها عندما ع��

�
ا ك�ف �ان األمر عندما ع�� ع� أّمه �� ر أ�د�

�
ء. لم �كن �فك �

ومن جد�د، لم �ج�ه ج�ك ���
ء �

ا. ل�ن ال�� ا، مضط��� � كواب�سه. �ان ذلك �جعل تنّفسه غ����
رە إال ��

�
ذلك اليوم؛ ولم �كن يتذك

ا �ان معرفته �أنها لم تعد موجودة. الذي لم �ستطع الفرار منه أ�د�

ء حدث منذ زمن �ع�د عندما نظر من خلف �اب المطبخ فرآها تقطع ثمرة �
رە هذا ���

�
ذك

� داخلها.
�ع ما �� ، ثم تن�� � ة إ� نصف�� فلفل حمراء كب��

� الجم�ل». ا، أيها الص�� «مرح��

� داخله عندما 
ا. �ان ما �حّسه ��  �ان هذا ما قالته له عندما رأته. هكذا �انت تدعوە دائم�

ء  �
ا �صوت �� … ش�يه� � ا �صوت ثمرة الفلفل عندما قطعتها أمه نصف�� ر أنها ميتة ش�يه�

�
يتذك

ا.   «أحّب رؤ�تك ت��� مثلما ي��� طفل 
�
ه فراغ

�
ا محل

�
ا، تار� ا صوت انفجار خافت� يتمّزق مصدر�

ا �ما لو أن ج�ك ال وجود له. ». قال �ارل هذا، ثم سار مبتعد� صغ��

�
ا �� ا؛ �ما أن ج�ك لم �كن راغ�� ا لط�ف� ا �أشخاص من هذا الن�ع ش�ئ� لم �كن تخّ�ل العالم مليئ�

� أمامه. حقول طاقة من حول أشخاص صغار تصديق هذا. �ان اآلن يرسم دوائر ع� الورقة ال��
ّ يتقاتلون هناك. �الع��

، �ا ج�ك؟». «هل أنت �خ��

� نادي 567. �انت
� تعملن ��

ات اللوا�� رفع رأسه. �انت تلك شارون، واحدة من ال�ساء ال�ب��
� � الناح�ة األخرى من الغرفة، ل�نها أتت إل�ه وانحنت فوقه داّسة كّفيها ب��

تغسل األط�اق ��



ركب�يها.

ا». قال لها: «مرح��

«هذە لوحة جم�لة».

«ل�نها لم ت�تِه �عد».

؟». «وماذا ستكون عندما ت�ت��

ها، مع
�
� �ان يرسمها -معركة تتقاتل فيها األطراف �ل ح لها المعركة ال�� ر ك�ف �مكن أن ���

�
فك

ا عل�ه. - ل�ن ذلك �ان صع�� � � ب�نهم والخ��شات ع� المهزوم�� الخطوط ال��

قال لها: «إنها معركة فحسب».

� الخروج واللعب مع �ق�ة األطفال؟ إنه يوم جم�ل
«هل أنت واثق من أنك غ�� راغب ��

ا». حق�

ا». «ال أر�د. شكر�

ا � من الشمس. وأظّن أن لدينا أ�ض�
نظرت من حولها: «لدينا مقدار احت�ا�� من ال���م الوا��

� م�ان ما».
قّ�عة ��

«أر�د متا�عة الّرسم».

ا ار�سم ع� وجهها. ا لط�ف� � انتص�ت شارون واقفة من جد�د وتنّهدت لنفسها بهدوء، ل�نَّ تعب��
ا ء �دعوها إ� القلق، ل�نه رأى أن ذلك لطف منها، نوع� �

�انت قلقة عل�ه� صحيح أن ما من ��
�
ا، إال �� ا ما �كون أبوە قلق� � عل�ه. غال�� ا ع� معرفة م�� �كون الناس قلق�� ا دائم� ما. �ان ج�ك قادر�

ا، و�قول أش�اء من قب�ل «هذا فقط
�
ە معه. �ان �صيح �ه أح�ان تلك األوقات عندما �فقد ص��

ا عندما ر ف�ه وما �شعر �ه». �ان ذلك مخ�ف�
�
، وأر�د أن أعرف ما تفك � أر�دك أن تتحّدث م�� ألن��

ا. ل�نه ال �عرف ك�ف �ص�� �حدث ألن ج�ك �شعر �ما لو أنه �خّ�ب أمل أب�ه و�جعله ح��ن�
ا عّما هو عل�ه. مختلف�

دوائر ودوائر -حقل طاقة آخر، وخطوط متداخلة-، أو، لعل ذلك �ان بوا�ة ما� بوا�ة �ستطيع
ا، �ذهب إ� � فيها ف�خ�ج من المعركة و�ذهب �ع�د�

� الداخل أن �خت��
ذلك الشخص الصغ�� ��

م�ان أفضل. أدار ج�ك قلم الرصاص و�دأ �محو، �عنا�ة وان��اە، الشخص الذي �ان هناك.

� أمان… حيثما كنت. 
هاك� أنت اآلن ��

ذات مّرة، �عد أن فقد أبوە أعصا�ه، وجد ج�ك رسالة ع� ��رە. رأى ع� ال��ر صورة �ان
ا� وتحت الصورة، كتب أبوە � مع� ا: صورتهما مب�سَم��ْ اف �أنها جم�لة جد� ال �د له من االع��

ال�لمات التال�ة:
ً



ا.  �  منا �حّب اآلخر كث��
ً

�
�
ر، ح�� عندما ن�شاجر، أّن �

�
� آسف� أر�دك أن تتذك إن��

لقد وضع ج�ك تلك الرسالة ضمن «رزمة األش�اء الخاّصة» إ� جانب �ل ما �ان لد�ه من
أش�اء مهّمة �حب االحتفاظ بها.

ا. تحّقق منها اآلن. �انت «الرزمة» أمامه ع� الطاولة، إ� جانب ورقة الرسم تمام�

ة: «سوف ت�تقل عّما ق��ب إ� ب�ت جد�د». قالت له الفتاة الصغ��

ا؟». «هل سأنتقل حق�

«ذهب أبوك اليوم إ� الم�ف».

«أعرف هذا، ل�ّنه �قول إنه غ�� واثق من حدوث األمر. قد ال يوافقون ع� إعطائه ذلك
ء الذي ي��دە». �

ال��

: «إنه القرض العقاري. ل�نهم س�عطونه ذلك القرض». قالت الفتاة �ص��

� أنهم س�عطونه القرض؟». «وك�ف تعرف��

� � اختالق األش�اء». نظرت إ� اللوحة ال��
ا؟ إنه ماهٌر �� ، أل�س هذا صح�ح� «إنه �اتب شه��

ا». �ان يرسمها، ثم اب�سمت لنفسها… «مثلك تمام�

� نفسه عن تلك االب�سامة. �انت اب�سامة غ���ة… �ما لو أنها سع�دة، ل�نها
�ساءل ج�ك ��

ا تجاە االنتقال إ� ب�ت � األمر، وجد أن هذا ما �حّسه هو أ�ض�
ر ��

�
ء ما. عندما فك �

ح��نة ع� ��
ا. إال أنه � الب�ت؛ و�ان �عرف أنها تجعل أ�اە �شعر �البؤس أ�ض�

جد�د. لم �عد �حب حالة األمور ��
ء قد ال �جدر بهما فعله، ح�� و�ن �ان هو من ع�� ع� �

�ظّل �شعر �أن االنتقال إ� ب�ت آخر ��
ا.  � آي�اد والدە عندما �انا ي�حثان مع�

ذلك الب�ت الجد�د ��

قال لها: «سوف أراك �عد أن ن�تقل… ألن أراك؟».

� تلك اللحظة 
». ل�ن الفتاة انحنت ص��ه �� �

� �الطبع. أنت تعرف أنك سوف ترا��
ا��  «س��

ر ما قلته لك. إنه مهّم. عل�ك 
�
ا: «ع� الرغم من ذلك، ومهما حدث، تذك ة أ��� إلحاح� وقالت بن��

� �ذلك �ا ج�ك».   «أعدك، ل�ن ما مع�� ذلك ال�الم؟». 
أن تعد��

� الناح�ة
مّرت لحظة ظّن فيها أنها موشكة ع� تفس�� ال�الم له، ل�ّن صوت الجرس انطلق ��

األخرى من الغرفة.

همست له: «تأّخر الوقت. لقد جاء أبوك».



4
عندما وصلُت، �دا �� أن القسم األ��� من األطفال �انوا �لعبون خارج نادي 567. �دأت
� غا�ة السعادة -أمر عادي

هم ��
�
وقفت الس�ارة،. �دوا �� �ل

�
ا من الضح�ات �عد أن أ أسمع خل�ط�

ا عل�ه ب�نهم.  � أن تع�� تماما- وراحت عيناي ت�نّقالن ب�نهم، لوهلة، ت�حثان عن ج�ك، آملت��

، �الطبع، لم �كن هناك. � ل�ن اب��
ً

� قل�� ء يرسمه. انك� قل�� �
ا ع� �� . �ان منك�� � اتجا��

� الداخل، ظهرە ��
ا �� وجدته جالس�

� تلك اللحظة
عندما رأيته. �ان ج�ك صغ�� الحجم �المقارنة مع سنه. وجعلته وضع�ة جلوسه ��

� الرسم الذي
ي�دو أ��� ض�لة وأ��� هشاشة من أّي وقت آخر. �ان �ما لو أنه �حاول االختفاء ��

أمامه.

ض فمن عساە �ستطيع لومه؟ كنت أعرف أنه �كرە هذا الم�ان، ع� الرغم من أنه لم �كن �ع��
� أحسست �ما لو أنه خ�ار آخر عندي. ا ع� القدوم إل�ه، ولم ي�ِد تذّمرە منه �عد ذلك. ل��� أ�د�
ته أّول مّرة لحالقة شعرە؛

ْ
ة ال �مكن احتمالها منذ أن ماتت ر����ا: عندما أخذ مّرت مناس�ات كث��

� ف هدا�ا ع�د الم�الد ال��
�
 و�� تغل

�ت ث�ا�ه المدرس�ة؛ وعندما �انت أصا��� تتع��ّ وعندما اش��
. قائمة ال نها�ة لها. ل�ّن العطالت المدرس�ة… ا من خالل دمو�� � لم أ�ن أرى جّ�د� جلبتها له ألن��
ء ع� اإلطالق. ف�قدر ما أحّب ج�ك، كنت أجد من �

لس�ب ال أعرفه… �انت أصعب ��
�
� ما �ك�� � �ل يوم. كنت أحّس �ما لو أنه لم يبق م��

ا معه ط�لة اليوم، �� المستح�ل أن أظّل جالس�
� أن أ�ون األب الذي �حتاجه ج�ك،

� كنت أ�رە نف�� لفش�� �� لملء تلك الساعات �لها. ومع أن��
�
. كنت �� ء من الوقت لنف�� �

� حاجة إ� ��
، �عض األح�ان، كنت �� � فقد �انت الحق�قة أن��

ا�دة… ح�� � � ب�ننا… ح�� أتنا� صع��ة التالؤم الم�� حاجة إ� ذلك الوقت ح�� أ�� الهّوة ال��
� ع� تلك الصورة. 

ا أنه لن �دخل الغرفة و�جد��
�
ا ع� االنه�ار وال��اء �عض الوقت عارف أ�ون قادر�

.« � ا، �ا صاح�� «مرح��

. َّ وضعت �دي ع� كتفه. لم يرفع رأسه لينظر إ��

ا، �ا �ا�ا». «مرح��

«ماذا كنَت تفعل؟».

ء». �
«ال ��

ا هناك، ازة من كتفه ال ت�اد ُتَحّس تحت �دي. �دا �ما لو أن جسدە ال ��اد �كون موجود� � اه��
ت الذي �ان يرتد�ه. � ش�� ة ح��ّ من �سيج ال��

ّ
�ما لو أنه أ��� خّفة ورق

ً



 مع أحدهم».
ً

«لع�ت قل��

قلت له: «أحدهم�».

«إنها فتاة».

� يرسم عليها… «وأرى هنا أنك ء لط�ف»… انحن�ت فوقه ونظرت إ� الورقة ال�� �
«هذا ��

ا». ترسم أ�ض�

«هل �عج�ك هذا؟».

ا». � � كث�� ، �عج�� � «�الطبع إنه �عج��

� ذلك الرسم -معركة من ن�ع ما- ع� الرغم
حق�قة األمر أنه لم تكن لدي أّ�ة فكرة عّما رأيته ��

ء �
� تلك المعركة. ال يرسم ج�ك أي ��

ا �� � أو معرفة ما �ان جار�� � الطرف�� � ب�� من استحالة التمي��
�ة ع� الورقة �ح�ث تكون ا. تكون رسومه حّ�ة، �أنها صور متحرِّ � حاالت نادرة جد�

ثا�ت، إال ��
ا � لحظة واحدة، تراها مرصوفة واحد�

ها ��
�
الن��جة النهائ�ة أش�ه �ف�لم �ستطيع رؤ�ة مشاهدە �ل

فوق اآلخر.

. إنها واحدة من أوجه ال�شا�ه ب�ننا: صلة موجودة ب�ننا. � ا… و�ان هذا �عجب�� إال أنه �ان م�دع�
ة شهور، منذ أن ماتت � لم أ�د أ�تب �لمة واحدة منذ ع�� أقول هذا ع� الرغم من حق�قة أن��

ر����ا.

«هل س�نتقل إ� الب�ت الجد�د، �ا �ا�ا؟».

«س�نتقل».

� الم�ف قد اقتنع ��المك؟».
� أن ذلك الشخص الذي �� ا، هل �ع��

�
«إذ

� تمر بوضع � المال�ة ال�� ا ع� نحو مقنع عندما حّدثته عن حال�� � كنت م�دع� «فلنقل إن��
ح�ج».

«ما مع�� ‘وضع ح�ج’؟».

ا، أنه ال �عرف مع�� هذا. لقد قّررنا، منذ زمن �ع�د، أنا ور����ا، أن ، تق���� ا �� �ان مفاجئ�
ح له مع�� أ�ة �لمة ال �عرفها. �ان . وكنا ��� نتحّدث مع ج�ك �أننا نتحّدث مع شخص كب��

ح هذا التعب�� �� �
ا �� � لم أ�ن راغ�� ا ما �خ�ج ب�ت�جة غ���ة آخر األمر. ل��� � ه، وكث��

�
ب ذلك �ل ّ ي���

� تلك اللحظة.
له ��

� الم�ف، ل�نه ال يهمك 
ا نهتم �ه، أنا وذلك الشخص الذي �� قلت له: معناە أن هناك ش�ئ�

أنت»  «م�� سنذهب إ� ذلك الب�ت؟».



� أقرب وقت ممكن».
��»

ء؟». �
«وك�ف سنأخذ معنا �ل ��

ا من الهلع… «أو، � المال فوجدت نف�� أقاوم ش�ئ�
رت ��

�
«سوف �ستأجر س�ارة نقل…». فك

ن
�
، ونقوم �عدة رحالت-. قد ال نتمك � �استخدام الس�ارة -نضع فيها األش�اء ح�� تمت��

ر�ما نكت��
� ألعا�ك وأرى ما تحّب االحتفاظ �ه من ب�نها».

� سأنظر �� ء معنا، ل��� �
من أخذ �ل ��

ها».
�
«أحب أن أحتفظ بها �ل

ا � عنه. ل�ّن قسم�
�

ء ال ت��د التخ� �
 عن أي ��

�
ى، أل�س كذلك؟ ال أر�د أن أجعلك تتخ� «س��

� صغ�� آخر أن �لعب بتلك األلعاب». ا من عمرك. قد �حّب ص�� � ا منها صار اآلن أصغر كث�� � كب��

ا، ل�ن ل�ل لع�ة منها عندە ذكرى � ء. قد تكون تلك األلعاب أصغر من سّنه كث�� �
��� � لم �جب��

� ذلك اللعب معه.
ق �ج�ك، �ما ��

�
� �ل ما يتعل

�� � مرت�طة بها. �انت ر����ا، ع� الدوام، أفضل م��
ال أزال تخّ�ل صورتها را�عة ع� األرض وأصا�عها تتحّرك هنا وهناك. �ان لديها ص�� جم�ل، ال
� فعل ما �شبهها. �انت ألعا�ه أش�اء لمستها

� أجد صع��ة �� نها�ة له… تص�� عل�ه ��ل الطرق ال��
� لحضورها

ا، �ان عليها قدر أ��� من أثر أصا�عها. ترا�م غ�� مر�� ر����ا. �لما �انت اللع�ة أ��� قدم�
� ح�اته.

��

� عنه».
�

ء ال ت��د التخ� �
 عن أي ��

�
«مثلما قلت لك، لن أجعلك تتخ�

� عندە. �انت هنا، ع� الطاولة، إ� جانب ورقة � هذا �ـ«رزمة» األش�اء الخاّصة ال��
ر��

�
ذك

. �ان له سّحاب ممتد ع� ثالثة من � مثل حجم كتاب كب��
ٌئ �� ٌف جلديٌّ مه��

�
الرسم… مغل

ا �مصّنف كب�� � ح�اته السا�قة. �دا �� ش�يه�
ء �� �

جوان�ه. ل�ست لدي أ�ة فكرة عّما �انه ذلك ال��
ا من تلك من غ�� صفحات ف�ه. ل�ْن، الرب وحدە �عرف ما الذي �ان �جعل ر����ا تمتلك واحد�

المصّنفات.

� من الن�ع الذي جلست أستعرض �عض أش�ائها �عد شهور معدودة من موتها. �انت زوج��
ة �حّب جمع األش�اء، ل�نها �انت جامعة أش�اء عملّ�ة؛ و�ان قسم كب�� من ممتل�اتها ال�ب��
ا من تلك الصناديق � يوم من األ�ام، أدخلت عدد�

� مرأب الس�ارة. ��
� صناديق مرصوفة ��

ا ��
�
مخزون

� تلك الصناديق أش�اء من طفولتها، أش�اء ال عالقة
� محت��تها. �انت ��

إ� الب�ت ورحت أنظر ��
ا. �دا �� أن ذلك �مكن أن �جعل األمر أ��� سهولة، ل�نه لم �جعله أ��� ا �ح�اتنا مع� لها أ�د�

� كنت أعرف أن هذە األش�اء
ا)، ل���ّ ا سع�د� � أن تكون زمن�

سهولة� الطفولة زمن سع�د (أو ي����
. �ان ج�ك قد دخل خلّ�ة ال�ال، هذە األش�اء الواعدة، �انت لها نها�ة غ�� سع�دة. �دأت أ���
� لم أستجب له ع� � عندما رأى أن�� ت�� � �ذراع�ه الصغ�� ، ثم طّوق�� �

الغرفة ووضع �دە ع� كت��
ا إ� �عض� من تلك األش�اء، فع�� فيها ع� ما سوف �ص�� الفور. و�عد ذلك، جلسنا ننظر مع�

� إن �ان �ستطيع أخذە. قلت له إنه �ستطيع ذلك، �الطبع. �مكنه أن �أخذ أي «الّرزمة» وسأل��
ء ي��دە. �

��



� فيها مأخوذة � ذلك الوقت، ل�ّنه �دأ �مألها. �انت �عض األش�اء ال��
�انت «الرزمة» فارغة ��

ها ة. �ان فيها رسوم له، أو أش�اء �عت�� ّ صغ�� من حوائج ر����ا. �انت فيها رسائل وصور وح��
ور�ات عملها معها أينما ذه�ت. ا، �أنه ساحرٌة تأخذ �� مهمة. �انت تلك الرزمة ال تفارقه إال نادر�
� تلك الرزمة. ما �ان �� أنظر فيها ح�� إن استطعت

� ما عدا �ضعة أش�اء، لم أ�ن أعرف ما ��
و��

ذلك. إنها أش�اؤە الخاّصة، أش�اؤە هو، وهو صاحب الحّق الوح�د فيها. 

� فلنأخذ أش�اءك ونخ�ج من هنا». � قلت له: «ه�ا، �ا صاح��

� رسمها، فمن � إ�اها ح�� أحملها له. مهما �كن مع�� تلك اللوحة ال�� طوى ورقة الرسم. وناول��
� الرزمة. حمل رزمته بنفسه وسار

الواضح أنه لم �كن يراها مهمة إ� درجة �ستوجب وضعها ��
قة �الخطاف. ضغطت

�
� اتجاە ال�اب ح�ث �انت زجاجة الماء الخاّصة �ه معل

بها، فع�� الغرفة ��
ع� الزر األخ�� ح��ّ أفتح ال�اب، ثم التفت إ� الخلف. �انت شارون م�شغلة �غس�ل األط�اق.

سألت ج�ك: «أال ت��د أن توّدعها؟».

ع أن يودّع شارون، ل�نه لّ�ح ب�دە
ّ
� عت�ة ال�اب و�دا عل�ه الحزن لحظة. كنت أتوق

استدار ��
. صاح �أنه �خاطب تلك الطاولة: «إ� ا إليها عند وصو�� � �ان جالس� �اتجاە الطاولة الخال�ة ال��

� لن أ��». اللقاء. أعدك �أن��

. ا من تحت ذرا�� ء، اجتاز �اب الغرفة خارج� �
� قول أي ��

وق�ل أن أفلح ��
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كنت قد ذه�ت بنف�� إلحضار ج�ك من المدرسة يوم ماتت ر����ا.

� ر����ا إن كنت أستطيع ا لل�تا�ة. وعندما سألت�� ا أن �كون �عد ظهر ذلك اليوم وقت� ض� �ان مف��
 منها لجلب ج�ك، �ان االنزعاج ردة فع�� األول�ة. لم يبق ع� موعد �سل�م ال�تاب

ً
الذهاب �د�

�
� حالة عجز �ا�س عن ال�تا�ة، وكنت ��

الذي أعمل عل�ه غ�� شهور قل�لة. أمض�ت ذلك اليوم ��
� آخر لحظة. ل�ن ر����ا �دت �� شاح�ة مرتجفة، ف�ان ال

� حصول معجزة ��
ذلك الوقت آمل ��
�د �� من الذهاب.

� لم أظفر �أّ�ة
� ط��ق العودة، �ذلت أق� ما أستط�عه ل�� أسأل ج�ك عن نهارە، ل���ّ

و��
�
ر، أو أنه غ�� راغب ��

�
ا. فإما أنه غ�� قادر ع� التذك ا تمام�

�
ا مألوف ن��جة ع� اإلطالق. �ان ذلك أمر�

انه ، الق�� � ال�الم. و�المعتاد، �دا �� األمر �ما لو أنه �فضل االستجا�ة ل�����ا؛ وهذا ما جعل��
ة األمان أ��� من أّي وقت آخر. وصلنا إ� الب�ت،

�
�عجزي المستمّر عن ال�تا�ة، أشعر �القلق وقل

فخ�ج من الس�ارة �لمح ال��. هل �ستطيع أن �ذهب لرؤ�ة ماما؟ قلت له إنه �ستطيع. وكنت
ر أن تخلع حذاءك.

�
ا معها وتذك ا من أنها ستف�ح لهذا… «ل�نها ل�ست ع� ما يرام، فكن لط�ف� واثق�

.« أنت تعرف أنها ال تحب الفو��

ا لشّدة عج� � ا م�� � كنت ح��ن� ، وتعّمدت إطالة الوقت ألن��
ً

أت عند الس�ارة قل��
�
�عد ذلك، تل�

� لم �خلع � المطبخ -الحظت أن اب��
�تها �� � اش�� . دخلت الب�ت ب�طء، ووضعت األش�اء ال�� فش��

ا. � إ� ما أقوله له. �ان الب�ت صامت�
كه هناك مثلما طل�ت منه-. هذا ألنه ال �ص�� حذاءە و���

ء �ان �
� الطابق العلوي، وأن ج�ك قد صعد إليها لرؤ�تها، وأن �ل ��

ا مستلق�ة ��
�
ضت أن ر���� اف��

 . ع� ما يرام. وأن الجميع �خ��

إال أنا�

� إ�
� آخرها عند ال�اب المف��

ا �� عندما دخلت غرفة المع�شة آخر األمر، رأ�ت ج�ك واقف�
ٌم ا أمامه، �أنه منوَّ ء ع� األرض لم أستطع رؤ�ته. �ان سا�ن� �

ا برأسه ينظر إ� ��
�
ق السلم. �ان مطر�

ا � اتجاهه �خطوات �طيئة، الحظت أنه لم �كن سا�ن�
�فعل ما �ان ينظر إل�ه. و��نما �ت ��

ا. راقدة عند أسفل السلم.
�
ا. لقد �ان يرتعد. ثم رأ�ت ر���� ا تام�

�
سكون

� اتصلت وطل�ت س�ارة � أ�عدت ج�ك، وأعرف أن�� ا �عد ذلك. أعرف أن��
�
ء فارغ �

صار �ل ��
ر �ّل تلك األش�اء.

�
� ال أستطيع تذك � فعلت �ل ما �جب فعله، ل�ن�� اإلسعاف. أعرف أن��

ء ع� الرغم من أنه لم �ق�ل �
ر �ل ��

�
ا من أن ج�ك يتذك د�

�
� كنت متأ� � األمر أن��

وأسوأ ما ��
ا أن يتحّدث م�� عن ذلك. أ�د�



؛ و�انت � ا �ان �ل سطح ف�ه مغً� �صحون وفناج�� ا مط�خ� ة شهور، دخلنا مع� �عد ع��
� الغرفة

� متكّ�. �� ة المرئ�ة ع� طاولة المطبخ وسخة عليها �قع وفتات خ�� المساحات الصغ��
ة، م�سّ�ة. ف�عد �ل ما قلته عن ة ع� األرض�ة العار�ة، و�دت م�ع�� األمام�ة، �انت األلعاب من���
ها وأخذنا ما أردناە منها،

�
تص��ف األلعاب ق�ل انتقالنا، �دا �� �ما لو أننا قد استعرضنا مقت��اتنا �ل

ة �ما لو أنها قمامة. لقد مّرت اآلن شهور �ان فيها فوق هذا الب�ت ظّل دائٍم، ثم تركنا ال�ق�ة م�ع��
ظلَّ يزداد قتامة من غ�� انقطاع مثل نهار سائر إ� نهايته. �ان إحسا�� �ما لو أن ب�تنا قد �دأ

ا قلب هذا الب�ت. ك عندما ماتت ر����ا. ل�ن… لقد �انت دائم�
�
يتهاوى و�تف�

� ورقة الرسم، �ا �ا�ا؟». «هل تعطي��

�ان ج�ك قد ركع ع� ركب��ه و�دأ �جمع أقالمه الملّونة من ح�ث تدحرجت هذا الص�اح.

«ما ال�لمة السح��ة؟».

«من فضلك».

�
«صحيح… سأعط�ك إ�اها، �الطبع…». وضعتها ع� األرض إ� جان�ه… «ما رأ�ك ��

سندو��ش �اللحم؟».

 منه؟».
ً

«هل �مكن أن آ�ل حلوى �د�

«ستأ�لها �عدە».

«ال �أس».

� �ال��دة ثم � خ��
�ح��َ أزحت األش�اء المتناثرة فأخل�ت مساحة ع� طاولة المطبخ ودهنت ��

ائح من اللحم. قطعت السندو��ش إ� أر�عة أجزاء. ال �د من محاولة وضعت ب�نهما ثالث ��
. تجاوز هذا اال�تئاب. خطوة. و�عدها خطوة. و�عدها تابع الس��

ا طاولة ع� ح ب�دە مودِّ � نادي 567. ج�ك �ل�ِّ
� ما جرى ��

لم أستطع منع نف�� من التفك�� ��
 �حّب

ً
ا طف� ا أصدقاء خ�اليون من ن�ع ما. لقد �ان دائم� � دائم� خاو�ة. ع� ما أذكر، �ان الب��

ء �دا �ما لو أنه �دفع �ق�ة األطفال إ� �
ء مغلق، منطو� ع� نفسه… �� �

الوحدة. �ان ف�ه ��
ا عن ا، راض�� ا ع� التظاهر �أن هذا ناتج عن كونه سع�د� � األ�ام الطّي�ة، كنت قادر�

االبتعاد عنه. ��
. � � معظم األوقات، فقد �ان هذا �قلق��

� نف�� إن هذا جّ�د. وأما ��
نفسه، وكنت أقول ��

لماذا ال �ستطيع ج�ك أن �كون مثل األطفال اآلخ��ن؟

؟  ا أ��� لماذا ال �ستطيع أن �كون طب�ع��

� حمايته. من
�� � � لم أفكر هكذا إال لشدة رغب��

�انت تلك فكرة �شعة -كنت أعرف هذا- ل���ّ
. لم أ�ن � ا للوحدة مثل اب�� ا مح��

�
ا هادئ ا عندما �كون المرء شخص� الممكن أن �كون العالم قاس��



� سّنه.
أر�دە أن �مر �ما مررت �ه عندما كنت ��

ة ع� الرغم من هذا، �ان أصدقاؤە الخ�اليون �ظهرون ع� استح�اء -ح�� اآلن- أحاد�ث صغ��
� أن الفتاة

ا �� ا من ارت�ا�� لهذا التطّور. لم أ�ن أشك أ�د� � لم أ�ن واثق� ا. ل���
�
�ج��ــها مع نفسه أح�ان

� رأسه. �انت تلك �� المّرة
� �ان يتحّدث معها ط�لة النهار لم تكن موجودة إال �� ة ال�� الصغ��

� هذا ء من هذا الن�ع، و�تحّدث مع شخص ما أمام اآلخ��ن. أخاف�� �
ا، ��� � �قّر فيها علن� األو� ال��

. ً
قل��

، ل�س عل�ك إال أن تدعه �كون هو نفسه». ا أّ�ة مخاوف. «إنه �خ��
�
لم تكن لدى ر����

. ا �فعل ما تقوله �� م دائم� � و�ما أنها تعرف عن معظم األش�اء أ��� مما أعرف، فقد كنت أل��
� حاجة إ� مساعدة حق�ق�ة.

وأما اآلن؟ أ�ساءل اآلن إن �ان ج�ك ��

ه �حاول أن �كون هو نفسه�
�
أو… لعل

� لم أ�ن أعرف
� ال �د �� من تدّبرها؛ ل���ّ ا آخر من تلك األش�اء الطاغ�ة ال�� �ان ذلك واحد�

ا له. ا جّ�د� � أن أفعله، وال ك�ف أ�ون أ��
ء الصحيح الذي ي���� �

ك�ف أفعل ذلك. لم أ�ن أعرف ال��
… أتم�� لو أن ر����ا ال تزال هنا. �ا إل��

اشتقت إل�ك.

ل�ن تلك الفكرة ستجعل دمو�� تنهمر. أوقفتها عند حّدها، وحملت الطبق الذي وضعت ف�ه
� الغرفة.

م بهدوء ��
�
سندو��ش ج�ك. عندما فعلت ذلك، سمعت صوته يت�ل

ء لم أستطع سماعه… «نعم، أعرف».  �
قال: «نعم…». ثم أضاف، �ما لو أنه يرّد ع� ��

� جسدي.
َ�ت رعدة ��

ە. وقفت هناك فحسب… وقفت � لم أع�� �ت �خطوات هادئة ح�� �لغت ال�اب، ل���
� الناح�ة األخرى من

ا. لم أستطع رؤ�ة ج�ك، ل�ن أشعة الشمس القادمة ع�� النافذة �� مصغ��
ه ع� األر�كة: ظل مختلف الش�ل ال �ستطيع المرء التعرف ف�ه ع�

�
الغرفة �انت ترسم ظل

صورة إ�سان. ل�نه �ان يتحّرك �لطف �ما لو أنه يهّز جسمه إ� األمام والخلف وهو جاٍث ع�
ركب��ه.

ر».
�
«أتذك

� قد ح�ست . أدركت أن�� � ات قل��
ّ
مّرت �ضع ثواٍن من الصمت لم أ�ن أسمع فيها غ�� دق

� صوته انزعاج.
ا. �دا �� م من جد�د، �ان صوته أ��� ارتفاع�

�
. عندما ت�ل أنفا��

«ال أر�د أن أقولها».

 الغرفة.
ً

عند تلك اللحظة، خطوت داخ�



ا. ا ع� األرض ح�ث تركته تمام� ا فيها مما سأراە، ل�ن ج�ك �ان جاث�� مرت لحظة لم أ�ن متأ�د�

ء ما وقد أهمل ورقة الرسم. ت�ّ�عت نظرته. �
ا رأسه ينظر إ� �� االختالف الوح�د هو أنه �ان مدير�

�
ا ��

�
� الفارغ. �ان مستغرق ّ � النظر إ� الح��

لم �كن هناك أحد، �الطبع؛ ل�نه �دا شد�د االستغراق ��
� الهواء.

النظر إ� حد �جعل من السهل ع� المرء تخّ�ل وجود حضور ما ��

قلت �صوت منخفض: «ج�ك».

. لم ينظر إ��

«مع من تت�لم؟».

«ال أحد».

م».
�
� سمعتك تت�ل «ل���

«ال أحد».

 ومّد �دە إ� قلمه فالتقطه وعاد يرسم من جد�د. خطوت خطوة أخرى
ً

� قل�� ثم استدار صو��
� اتجاهه.

��

؟ من فضلك». � ع� سؤا�� «هل �مكنك أن تضع القلم من �دك وتجيب��

«لماذا؟».

«ألن األمر مهم».

«لم أ�ن أتحّدث مع أحد».

� قلت لك ذلك؟». � أن تضع القلم من �دك ألن��
«فما رأ�ك ��

ل�نه تابع الرسم. �انت �دە اآلن تتحّرك ��عة محمومة أ��� من ذي ق�ل. و�ان القلم يرسم
� الصورة.

دوائر �ا�سة من حول األشخاص الصغار ��

ها، فأ�رە نف��
�
ا ما أحّس �ما لو أن ج�ك مسألة ال أستطيع حل � تحّول إح�ا�� إ� غضب. كث��

ا �ه ألنه ال � الوقت نفسه، أضيق ذرع�
� عد�م الحول إ� هذا الحّد. و�� � عد�م الفائدة وألن�� ألن��

� منتصف الط��ق. كنت أر�د
ا �� � أ�د� . ال �القي�� �� 

ً
ء �صلح أن �كون دل�� �

� أي �� �عطي��
� قادر ع� فعل ذلك وحدي.  ا أن�� . لم ي�ُد �� أ�د� مساعدته؛ وكنت أر�د التأ�د من أنه �خ��

� ع� الطبق الذي أحمله. � أشد ق�ض�� أدركت أن��

ا». «سندو��شك صار جاهز�

ً



 من ذلك،
ً

ف عن الرسم أم ال. �د�
ّ
وضعت الطبق ع� األر�كة ولم أنتظر ألرى إن �ان س�توق

ا. � ي��ض عن�ف� . لس�ب ما، �ان قل�� َّ � ا إ� المطبخ واس�ندت إ� طاولته وأغمضت عي�� عدت ��ع�

�
ة؛ وأما �� ا. ليتك كنت هنا. أتم��ّ وجودك ألس�اب كث�� � � ر����ا. اشتقت إل�ك كث��

رحت أفكر ��
� ال أستطيع فعل هذا.  � أظّن�� هذە اللحظة، فألن��

� هذا. لم �أِت ج�ك، ألنه يرسم اآلن، أو ألنه �أ�ل سندو��شه، وسوف . ال يهّم�� �دأت أ���
� ال��اء.

ا، ال �أس ��
�
ي؟ إذ � طالما ال وجود هنا ألحد غ��

� هذا �عض الوقت. ولماذا �أ��
�ستمر ��

 حديثه مع أشخاص ال وجود لهم. أستطيع ال��اء إذا �ق�ت
ً

� ف�مكنه أن يواصل قل�� وأما اب��
ا مثله.

�
هادئ

اشتقت إل�ك. 

� تلك الل�لة، حملت ج�ك إ� ��رە، �ما �� العادة. هكذا �ان األمر منذ موت ر����ا. يرفض
��

�
�� . �

� كت��
، و�ح�س أنفاسه، و�دفن وجهه �� � النظر إ� الم�ان الذي رأى ف�ه جثتها، فيتمّسك ��

� حاجة إ� الذهاب إ� المرحاض. كنت أفهم الس�ب، ل�ّنه
� �ل ل�لة، و�لما �ان ��

�ل ص�اح، و��
 أل��� من س�ب.

ً
… ثق�� ّ  ع��

ً
�دأ �ص�� ثق��

ا. آمل أن يتغ��ّ هذا ق����

، وجلست ع� األر�كة مع اآلي�اد و�أس ن��ذ. �دأت �عد أن نام ج�ك، عدت إ� الطابق السف��
ا، ل�ن ع� نت مضّط��� � موقع اإلن��

� النظر إ� الصورة �� حّمل معلومات ب�تنا الجد�د. جعل��
�
أ

مستوى آخر.

ا ع� رؤ�ة جاذب�ته أول األمر. � القول إن ج�ك هو من اختار هذا الب�ت. لم أ�ن قادر� �مكن��
� يو�� مظهرە المتدا�� �ك�خ عتيق. ل�ن، �ان … ب�ت قد�م من طا�ق��

�
ا مستق� � ا صغ�� �ان ب�ت�

ا أن يتخّ�ل المرء ء، ف�ان صع�� �
. �دت مواضع النوافذ ف�ه غ���ة �عض ال��

ً
ء غ��ب قل�� �

ف�ه ��
ا… �دت واجهة الب�ت �أنها منحرفة . ثم إن زاو�ة َمَ�الن السقف �انت غ���ة أ�ض� توز�عه الداخ��
ا أ��� عموم�ة � نف�� إحساس�

ء من الغضب. إال أنه �ان ي�عث �� �
تنظر �فضول، �ل ح�� ���

ا. � هذا الب�ت متوّتر� . عندما نظرت إل�ه أول مرة، جعل�� � مؤخرة رأ��
-تنم�ل ��

ا؛ سحرە ء سحرە تمام� �
� هذا الب�ت ��

إال أن ج�ك أحّ�ه وأّ� عل�ه لحظة رآە أّول مّرة. �ان ��
إ� حد جعله يرفض النظر إ� أي ب�ت آخر.

ا. لم أ�ن � لرؤ�ة الب�ت أول مّرة، �دا �� �ما لو أن ذلك الب�ت قد نّومه مغناط�س�� عندما رافق��
ا. رأ�ت ف�ه خزائن ا أ�ض� ا ال �أس �حجمه من الداخل، ل�نه �ان وسخ� قد اقتنعت �عد. �ان ب�ت�
� الغرفة

ا �� ا من صحف عت�قة، وصناديق من الورق المقّوى، وفراش� وكرا�� �كسوها الغ�ار، وحَزم�
. اعتذرت مال�ته، و�� س�دة تجاوزت أواسط العمر اسمها الس�دة � الطابق السف��

االحت�اط�ة ��
ا عندها. وقالت إنها لن تكون �نغ. قالت إن تلك األش�اء تخّص الشخص الذي �ان مستأجر� ش��

موجودة عندما �ص�� الب�ت لنا.



ا ع� رأ�ه، فاّتفقت مع مال�ة الب�ت ع� الذهاب لرؤ�ته مّرة ثان�ة. لقد ل�ن ج�ك �ان م��
. صحيح أنه ي�دو � � مختلفت�� ذه�ت وحدي هذە المّرة. �ان ذلك عندما �دأت أرى الب�ت �عين��
ا، صار اآلن ا غاض�� � ال�دا�ة مظهر�

ا من سحر غ��ب. وما أحسسته �� ا، ل�ن ذلك �عط�ه نوع� قد�م�
� فصار عل�ك أن ت�ذل

� الما��
ا قد ج�ح ذلك الب�ت �� ا أش�ه �التعب… �ما لو أن أحد� ي�دو �� ش�ئ�

ا ح�� تكسب ثقته. جهد�

إن له شخصّ�ة، ع� ما أعتقد�

� �عد ظهر � حق�قة األمر، �ان جزٌء م��
. و�� � ع� الرغم من هذا، �انت فكرة االنتقال تخ�ف��

� المال�ة � قلتها له عن حال�� � أن �ك�شف مدير الم�ف أمر أنصاف الحقائق ال��
ذلك اليوم �أمل ��

� تلك اللحظة� نظرت
� أحسست �االرت�اح �� اء الب�ت من غ�� ترّدد. إال أن�� فض طلب قرض �� ف��

وكة من ح�اة كنا نع�شها؛ ة المهملة الم�� � غرفة الب�ت األمام�ة فرأ�ت ال�قا�ا المغ��
من حو�� ��

ا منا ال �ستطيع االستمرار ع� تلك الحال. علينا أن نخ�ج من هذا الم�ان و�ن ا أّن أ�� و�ان واضح�
� ع� امتداد الشهور القادمة،

� ت�تظر�� ة. ومهما تكن المشقة ال�� � ت�تظرنا كب�� تكن الصع��ات ال��
� حاجة إ� هذا.

� حاجة إ� هذا. �النا ��
فإن طف�� ��

ا إ� من �حمله ال �د لنا من �دا�ة جد�دة. وال �د لج�ك من م�ان ال �جد نفسه ف�ه محتاج�
� حاجة إ� م�ان �ستطيع ف�ه أن �جد لنفسه أصدقاء

م. إنه ��
�
 ع� ذلك السل

ً
ا ونزو� صعود�

ا تصنعها � �ل زاو�ة من زوا�اە أش�اح�
� حاجة إ� م�ان ال أرى ��

موجودين خارج رأسه. وأنا ��
� نف�� إنه يناس�نا، أنا وج�ك، يناس�نا ع� نحو

. أنظر اآلن إ� الب�ت مرة أخرى فأقول �� � مخ�ل��
� التأقلم مع مح�طه. ورأ�ت أننا سنكون

ا مثلنا- �جد صع��ة �� ا -غ���� ا غ����
�
غ��ب. رأيته م�ان

ا. ا م��ح� ا دافئ� ا. �ل إن اسم الق��ة نفسه �ان اسم� � مع� م�سجم��

… ف�ذر�انك�

. � ا سنع�ش ف�ه آمن��
�
ت�دو �� الق��ة م�ان



6
طة أماندا ب�ك تدرك تمام اإلدراك أهم�ة الساعات ع� غرار ب�ت و�ل�س، �انت مفّ�شة ال��
� تحّري

ة التال�ة �� � ع�� � الساعات االثن��
� األو�. لقد طل�ت من ف��قها أن �م�� � واألر�ع��

الثما��
 عن التحّدث مع أفراد العائلة و�دء

ً
� �حتمل أن �كون ن�ل سب�� قد سل�ها، فض� الطرق ال��

� المفقود. حصلت ع� صور له. وتحّرت القّصص المختلفة. ثم ُعقد مؤتمر إ�شاء ملف للص��
ا لن�ل ولمال�سه. �ان عط�ت وسائل اإلعالم وصف�

�
، وأ � التاسعة من ص�اح اليوم التا��

�� �
صحا��

� أماندا و�سارها ب�نما �انت تد�� �مناشداتها و�شّجع الشهود � إ� �م�� � صامَت��ْ والدا ن�ل جالَس��ْ
� األشخاص الثالثة. �ذلت أماندا قصارى ع� اإلدالء �شهاداتهم. �انت آالت التص��ر ت�نّقل ب��
� إ� �لِّ واحد منهم، جهدها لتجاهل المصور�ن. ل�نها �انت ترى ك�ف ظّل والدا ن�ل من�بَه��

 �لما التقطت لهما صورة �ما لو أن المصور�ن �طعنونهما.
ً

وك�ف �انا �جفالن قل��

� تلك الغرفة: «إننا ندعو الناس إ� تفّقد أّ�ة سقائف أو
�� � قالت أماندا مخاط�ة الجالس��

ا قل�ل
�
ء هادئ �

حظائر أو أ�واخ أو مواقف س�ارات ضمن ممتل�اتهم». حافظت أماندا ع� �ل ��
� تلك للحظة، إ�

الجل�ة… إ� أق� حدٍّ ممكن. �انت تهدئة مخاوف الناس هدفها األول ��
ا، جانب تحد�د م�ان ن�ل سب��… صحيح أنها ما �انت قادرة ع� الجزم �أن ن�ل ل�س مختَطف�
� تلك اللحظة

� التحّ��ات الجار�ة �� ل�نها �انت قادرة -ع� أقل تقدير- ع� جعل موضع ترك��
ا للجميع.  واضح�

ا هو أن �كون حادث من الحوادث قد وقع لن�ل. وع� الرغم قالت: «إن التفس�� األ��� ترج�ح�
� العثور عل�ه �خ��

ة ساعة، فإننا متمّسكون أشد التمسك �األمل �� من أنه مفقود منذ خمس ع��
ا». وعاف�ة… ن��د العثور عل�ه ق����

� قرارة نفسها.
ها ��

�
ل�نها لم تكن واثقة تلك الثقة �ل

* * *

� إعداد
� غرفة العمل�ات �عد انتهاء المؤتمر الصحا��

� فعلتها أماندا �� � األش�اء ال�� �ان من ب��
� تلك المنطقة ح�� �جري

� االعتداءات الج�س�ة ��
قائمة �حفنة من أصحاب السوابق ��

� ما �عد.
استدعاؤهم بهدوء، ثم استجوابهم ع� نحو أ��� علن�ة ��

� ذلك اليوم. تم س�� مقطع من القناة (احتمال مس��عد)؛
جرت توسعة منطقة ذلك ال�حث ��

ات المراق�ة. لقد و�دأت عمل�ة واسعة لسؤال الناس من ب�ت آلخر. جرى تحل�ل ما سّجلته �ام��
� التص��ر، ل�ن

ات. �انت �دا�ة مسار ن�ل ظاهرة �� درست أماندا بنفسها ما صّورته تلك ال�ام��
� أي م�ان �عد انتهاء تلك

أثرە اخت�� ق�ل أن ي�لغ منطقة األرض البور، ولم �ظهر من جد�د ��
. � � النقطت�� � هات�� � م�ان ما ب��

� الصغ�� �� المنطقة. لقد اخت�� الص��



� �
طة منطقة ا من الح�اة. فّ�ش عنا� ال�� ك وجهها لتع�د إل�ه ش�ئ�

�
�انت مرهقة، فراحت تدل

� المقلع.
� ضوء النهار هذە المرة. واستمر ال�حث ��

األرض البور مرة أخرى؛ ل�ن ذلك �ان ��

لم �ظهر أي أثر لن�ل سب�� ح�� اآلن.

� األخ�ار، و�ان
إال أنه ظهر �ش�ل آخر، وازداد ظهورە مع تقدم ساعات النهار. ظهرت صورە ��

 وهو مرتٍد قم�ص كرة
ً

ا اب�سامة خجو� � �ظهر فيها ن�ل مب�سم� ا تلك الصورة ال�� ها ظهور� أ���
� التقار�ر

ا-. وظهرت �� � �ظهر فيها سع�د� القدم -واحدة من الصور القل�لة لدى والد�ه ال��
� المواقع األساس�ة، إضافة إ� مسارات محتملة

اإلخ�ار�ة خرائط �س�طة عليها دوائر حمراء ��
�خطوط صفراء منّقطة.

� ��رها عندما
. تا�عتها أماندا ع� التا�ل�ت �� �

ا مقاطع من المؤتمر الصحا�� ب�ت األخ�ار أ�ض�
� تلك المقاطع أ��� تعاسة مما

عادت إ� ب�تها ذلك المساء. وع� الرغم من ظهور والَدي ن�ل ��
ء من اإلحساس �الذنب. إن لم �

، فقد �ان ي�دو عليهما اآلن �� �
أحّسته أثناء المؤتمر الصحا��

ا �الذنب ح�� اآلن، ف�عان ما س�حّسان �ه… سوف �جعلهم الناس �حّسون �كونا قد أحسَّ
�ن منهم أطفال- نّبهتم � اجتماعها مع أعضاء ف��قها مساء ذلك اليوم -�ان لدى كث��

�الذنب� ��
روف المح�طة ورة التعامل الحّساس الحذر مع أم ن�ل وأب�ه ع� الرغم من أن الظ� أماندا إ� ��
. ل�ن أماندا لم �شّك � ا أنهما ل�سا أب��ن مثالي�� دة. �ان من الواضح تمام�

�
�اختفائه ال تزال غ�� مؤك

ا من الُجنح � سجل األب عدد�
. لقد وجدت �� � � اختفاء الص��

� توّرط م�ا�� ألي منهما ��
ا �� أ�د�

ا من شأنه ه لم �كْن ش�ئ�
�
كر، والشغب، وتحذير من أنه م�ال إ� القتال ل�ن ذلك �ل ال�س�طة السِّ

� �ما
ر حق���

ّ
ا. وأهم من هذا وذاك ما ظهر عليهما من تأث أن يو�� �الخطر. �ان سجل األم نظ�ف�

ل أحدهما اآلخر أّ�ة مسؤول�ة، ع� الرغم من حدث. �ل إنهما لم ي��ادال أّ�ة اتهامات، ولم �حمِّ
صع��ة تخّ�ل ذلك. 

. � � عودة الص��
ا �� �ان �ل منهما راغ��

� � وقت م�كر من الص�اح. خالل ستة وثالث��
ا، ثم عادت إ� مكتبها �� ا مضط��� نامت أماندا نوم�

ر
�
� مكتبها تفك

احة)، ظلت أماندا جالسة �� ساعة انقضت (لم �كن إال عدد محدود منها وقت اس��
، ع� التوّصل إ� � الفئات الخمس من حاالت اختفاء األطفال، فتجد نفسها مرغمة، أ��� فأ���

��
صا منه �ط��قة من الطرق.

�
ن��جة غ�� م��حة. لم تكن تعتقد �أن والَدي ن�ل قد هجراە أو تخل

ض أن �كون قد تم العثور عل�ه و�ذا �ان قد وقع له حادث أثناء عودته إ� الب�ت، فمن المف��
ا �ع�د االحتمال. وع� الرغم من أن اآلن. �دا اختطافه من ق�ل فرد آخر من أفراد العائلة أمر�
�
ا �� ، فقد رفضت أماندا االقتناع �أن ص���

ً
 مستح��

ً
احتمال ه��ه من الب�ت لم �كن احتما�

ها.
�
السادسة من العمر، من غ�� مال وال طعام، �مكن أن يراوغها هذە المّدة �ل

. � الس�نار�و ال�ابو��
رة ��

�
� صورة ن�ل سب�� ع� الجدار مفك

حّدقت ��

… اختطاف من ق�ل شخص غ��ب عن العائلة.



من شأن الجمهور أن ينظر إ� األمر، �ش�ل عام، ع� أنه اختطاف ع� �د شخص غ��ب،
ا. ا ما �ختطف أطفال من هذە الفئة من ق�ل أشخاص ال �عرفونهم أ�د� ة �انت مهّمة. نادر�

ّ
ل�ن الدق

ا �� أن �صادفهم و�غ��ــهم أشخاٌص موجودون ع� هامش ح�اتهم. وهكذا، فالحالة األ��� ظهور�
لت خالل جزء من اليوم المن�م

�
� �ش� � التحّ��ات �فعل الخيوط ال�� فقد تغ��ّ موضع ترك��

ورة إلقاء نظرة أ��� فتقّدمت إ� الواجهة. أصدقاء العائلة. عائالت أولئك األصدقاء. �ل ح�� ��
� الب�ت. عادت أماندا إ� مشاهدة مقاطع

نت �� . تصّفح اإلن�� � ا ع� المعتدين المعروف�� تدق�ق�
� ز ع� المعتدين المحتمل��

�
ك رة، و�دأت تدرسها من زاو�ة مختلفة ف��

ّ
ات المراق�ة المتوف �ام��

� الخلف�ة، ال ع� الف��سة نفسها
الذين قد �ظهرون ��

جرى استجواب والَدي ن�ل مرة أخرى.

ّ ابن�ما عن أي قلق أو مخاوف من اهتمام غ�� مرغوب ف�ه من ق�ل سألتهما أماندا: «هل ع��
ا حاول التقّرب منه؟». � آخ��ن؟ وهل ذكر ل�ما أن أحد� أشخاص �الغ��

ا �التأ��د، �دا ع� والد ن�ل إحساس �الصدمة إزاء تلك الفكرة: «ال� لو حدث هذا لفعلت ش�ئ�
� عنه؟». � كنت سأذكرە لك بنف�� ق�ل أن �سألي�� � أن�� أل�س كذلك؟ ثم… أال تظّن��

�ة.
ّ

اب�سمت أماندا له اب�سامة مهذ

قالت أم ن�ل: «ال�»… ل�نها قالتها �قدر أقل من الجزم.

� �الها أن
� حق�قة األمر. لم �خطر ��

ا �� ر ش�ئ�
�
وعندما ألّحت عليها أماندا، قالت المرأة إنها تتذك

� �الها أن ت�لغ عنه ح�� عندما اخت�� ن�ل؛ وذلك ألنه
� ذلك الوقت، �ل لم �خطر ��

ت�لغ عنه ��
� ذلك الوقت، ف�� ال

ا. ثم، ع� أّ�ة حال، فقد �انت نصف نائمة �� ا جد� ا، غب�� ا جد� ا غ���� �ان أمر�
. ً
ر األمر أص�

�
ت�اد تتذك

� االنقضاض ع� تلك المرأة
�ة و�� تقاوم رغبتها ��

ّ
ومن جد�د، اب�سمت أماندا اب�سامة مهذ

وقطع رأسها.

طة � ال��
، مكتب مديرها، كب�� مف��� �

� الطابق الثا��
�عد ع�� دقائق، صعدت إ� المكتب ��

� اليونز. لعل اإلرهاق هو ما جعلها مضطّرة إ� �ذل جهد ح�� تمنع ساقيها من االرتجاف… كول��
ا. �ان يتابع التحقيق متا�عة وث�قة و�فهم � ألم�

أو، لعله التوّتر. �دا اليونز نفسه �ما لو أنه �عا��
ا أنهم يواجهونه. ع� الرغم من ذلك، لم �كن هذا ح� ا، مثل أماندا، الوضع الذي صار مرجَّ تمام�

ا �حب سماعه. التطّور األخ�� أمر�

ا عن هذا األمر». قال لها اليونز �صوت هادئ: «ال �جوز أن تعرف وسائل اإلعالم ش�ئ�

«�التأ��د، �ا س�دي».



�
ا �� نظر إليها فجأة وقد �دا عل�ه إحساس �الخطر: «وماذا عن األم؟ هل قلت لها أال تقول ش�ئ�

ء ع� اإلطالق؟». �
العلن؟… أي ��

«قلت لها، �ا س�دي».

�التأ��د، قلت لها، �ا س�دي�

� التغط�ة الصحاف�ة
ة �عض ما ورد �� ورة ذلك. لقد �انت ن�� �� �

ل�ّن أماندا �انت �شّك ��
اتهامّ�ة منذ اآلن، و�انت االتهامات قد �دأت توّجه إ� والَدي ن�ل من غ�� حاجة إ� تقد�م أي

� لها.
س�ب إضا��

.«… قال لها اليونز: «جّ�د. هذا ألن… �ا إل��

«أعرف، �ا س�دي».
� ا عم�قة: «هل تعرف�� أسند ظهرە إ� كرس�ه وأغمض عي��ه �ضع ثواٍن وراح �ست�شق أنفاس�

القض�ة؟».

ء مختلف عن معرفتها ع�  �
 رفعت أماندا كتفيها. �عرف الجميع تلك القض�ة. ل�ن هذا ��

ء». �
النحو الذي �عن�ه.   قالت له: «ال أعرف �ل ��

� � أنك ستكون�� � كرس�ه ينظر إ� السقف. قال لها: «هذا �ع��
ا �� فتح اليونز عي��ه وظّل جالس�
ء من المساعدة». �

� حاجة إ� ��
��

 عندما سمعت ذلك. لقد �ذلت أق� ما �ستط�عه من جهد خالل
ً

انق�ض قلب أماندا قل��
، فلم �س�سغ فكرة مشاركة أي شخص آخر التوّصل إ� حلِّ هذە � � المنقضي�� هذين اليوم��

ا: إنه شبح شخص تعرف من �كون. ا آخر �ان هناك أ�ض� القض�ة. ل�نَّ س���

فرانك �ارتر.

 إن 
ً

ا مستح��  الهامس.   اآلن، ستص�� تهدئة مخاوف الناس أ��� صع��ة. �ل ستص�� أمر�
� غا�ة الحرص.

�ّ��ت هذە المعلومة الجد�دة. عليهم أن �كونوا ��

«نعم، �ا س�دي».

رفع اليونز سماعة الهاتف الموجود ع� طاولة مكت�ه.

اب انقضاء األر�ــع � التحقيق من جد�د مع اق��
ا ��

�
هكذا صار المحّقق ب�ْت و�ل�س مشار�

�ن ساعة الحاسمة �عد اختفاء ن�ل سب��. والع��



7
� المشاركة� �انت فلسفة ِب�ْت �س�طة إ� حدٍّ ما؛ وقد صارت

ا �� � هذا أنه �ان راغ�� ال �ع��
ا أ��� من كونها ن��جة تفك�� ا عف���

�
ة فغدت اآلن سلو� مزروعة ف�ه �عد مرور تلك السنوات ال�ث��

: قاعدة صارت ح�اته مب��ة عليها. واع�

 لأل�دي العاطلة. وتعرف األف�ار السّ�ئة ك�ف تع�� ع�
ً

�عرف الش�طان ك�ف �جد عم�
رؤوس فارغة �ستوطنها.

� حالة ا�شغال دائم. �ان االنض�اط والتنظ�م
ا ع� إ�قاء �د�ه وذهنه �� لذا، �ان ب�ْت ح��ص�

� األرض البور عن أّ�ة نتائج، أم�� الشطر األعظم
� لد�ه؛ وعندما لم �سفر ال�حث �� أم��ن مهّم��

� فعله �الض�ط.
ا… �� � فعل ما �ان �فعله دائم�

�ن الماض�ة �� من الساعات األر�ــع والع��

طة منذ ساعة م�كرة من ذلك الص�اح: � مركز ال��
� صالة األلعاب ال��اض�ة ��

لقد �ان ��
، و�� الخلف. �ان �عمل ع� جزء مختلف من � تم��نات رفع األثقال إ� األع�، و�� الجانب��
� والعزلة ك�� جسمه �ل يوم. ولم تكن تلك مسألة هوا�ة أو اهتمام �الصحة، �قدر ما �ان ال��
ا ما تص��ه � ِه�ة م��حة له. ف�عد ثالثة أر�اع الساعة، كث��

�
ل
�
المالزمان ألداء التم��نات ال��اض�ة أ

� ذلك الص�اح،
� معظمه، ع� نحو م��ــــح. ��

ا، ��
�
الدهشة عندما �ك�شف أن ذهنه قد صار فارغ

�
� مكت�ه ��

� ن�ل سب��. و�عد ذلك، أم�� الشطر األ��� من نهارە ��
ا ��

�
� عدم التفك�� إطالق

أفلح ��
رت له ما �لزمه من

ّ
ة مكّدسة ع� مكت�ه، فوف الطابق العلوي ح�ث �انت �م�ة من القضا�ا الصغ��

ح أن يتوق إ� قدر من ا، ل�ان من المرجَّ ا، وأ��� اندفاع�  أصغر سن�
ً

ا�شغال ذهن. لو �ان رج�
� �مكن ا السكينة ال�� � ر كث�� � �عمل عليها. وأما اليوم، فقد قدَّ رە تلك الجرائم ال��

ّ
اإلثارة أ��� مما توف

طة، �ل �� � عمل ال��
ا فحسب �� ا نادر� � هذە التوافه المضجرة. لم تكن اإلثارة أمر�

العثور عليها ��
�
ا قد أصاب ح�اة واحد من الناس. �ان تم��ّ ر� � عادة أن �� ا… ف�� تع�� من األمور السّ�ئة أ�ض�

ا. صار اآلن � أذّ�ة شخص� ما؛ و�ان ب�ْت قد نال أ��� من كفايته من األم��ن مع�
اإلثارة أش�ه بتم��ّ

� حضور جلسات المحا�م
ة من المتاجر، و�� � قضا�ا �قة الس�ارات وال�قات الصغ��

�جد راحة ��
� المدينة؛

ء هادئ �� �
ة ال ح� لها. يتحّدث الناس عن أن �لَّ �� ا وجرائم صغ�� � ت�ناول ُجَنح� ال��
ا. إال أنها قد ال تكون هادئة �ل الهدوء… ل�ن األمر ال �صل حد التهاوي أ�ض�

ا ا �ان أمر� ا تام� ة بتحقيق ن�ل سب��، ل�ن تجّن�ه تجّن�� صحيح أنه لم �كن ع� عالقة م�ا��
� مركز

 ضخمة، و�عان ما �ص�� أبرز قض�ة ��
ً

� ظال�
� صغ�� �ل�� ا. إن فقدان ص��  أ�ض�

ً
مستح��

� الممّرات: أين �مكن أن �كون؛ وما الذي
طة يتحّدثون عنه �� طة. �ان �سمع عنا� ال�� ال��

ا. �ان الحد�ث عن الوالدين �مكن أن �كون قد حدث له؛ و�الطبع… حد�ث عن والد�ه أ�ض�
، فاإلدارة تن� عنها؛ إال أنه ظّل �سمعها ع� أّ�ة حال ِقلة تخمينات ي�ناقلونها �صوٍت منخفض�

ً



�ن  جرى منذ ع��
ً

ا مماث� ر حديث�
�
ا. تذك � صغ�� �عود إ� الب�ت وح�د� المسؤول�ة عند ترك ص��

ا آنذاك. ا لسماع ذلك ال�الم �أ��� مما �ان مستعد� ا، فأ�ع الخ� ألنه ما �ان اآلن مستعد� عام�

� ما
ر ��

�
ا بهدوء خلف طاولة مكت�ه �فك قب�ل الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم، �ان جالس�

�
ا ما �خالط الناس. وهكذا، فقد اعتاد أن �م�� س�فعله ذلك المساء. �ان �ع�ش وحدە؛ ونادر�

ا إ� الطاولة. ا جالس� الوقت مع كتب الطبخ ف�عّد لنفسه وج�ات متَقنة، ثم ي�ناول طعامه وح�د�
ا. ا أو �قرأ كتا�� و�عد ذلك، يتابع ف�لم�

والطقس المعتاد، �طب�عة الحال� الزجاجة، والصورة.

ء، ل�نه أدرك أن ن�ضه �
ا �عض ال�� ا للمغادرة مع أن الوقت ال يزال م�كر� جمع أش�اءە استعداد�

� �ارتر ة: ج�� � الل�لة الماض�ة، عاودە أول مّرة منذ شهور كث��
� �سارع. عاودە ذلك ال�ابوس ��

��
ا � الهاتف «عل�ك أن ��ع». ع� الرغم منه، �ان الهرب التام من ن�ل سب�� أمر�

تهمس له ��
ا إ� السطح مما ي��د. � أن تص�� األف�ار والذك��ات القاتمة أ��� ق��� . وهذا ما �ان �ع��

ً
مستح��

ة عندما ُرن الهاتف ع� طاولته. من ته، ثم لم �شعر �دهشة كب�� وهكذا، فقد ارتدى س��
ا، ل�نه أدرك األمر ع� نحو ما. ا تمام� د�

�
المستح�ل أن �كون متأ�

 عندما رفعت سماعة الهاتف.
ً

ارتعشت �دە قل��

�
�� 

ً
� أدركتك ق�ل ان�افك. أر�د أن أ�لمك قل�� � أن��

� اليونز: «���� جاءە صوت كول��
.« � مكت��

ء ع�� الهاتف، ل�نَّ �
� اليونز. لم �فصح اليونز عن �� دت شكوكه فور دخوله مكتب كول��

�
تأ�

ا… �انت جالسة إ� طاولة المكتب الق���ة من ال�اب المحّققة أماندا ب�ك �انت موجودة أ�ض�
ا � أن هناك س��� � قض�ة واحدة؛ وهذا �ع��

 التحقيق إال ��
�

مديرة ظهرها إل�ه. لم تكن اآلن تتو�
ا الستدعائه. وح�د�

�
� المشهد الذي �ان ��

حاول المحافظة ع� هدوئه وهو �غلق ال�اب. حاول خاّصة أال �فكر ��
ا مضت. �ن عام� ن من ز�ارة ب�ت فرانك �ارتر ق�ل ع��

�
انتظارە عندما تمك

ها.
�
اب�سم له اليونز اب�سامة ع��ضة. �انت له اب�سامة قادرة ع� إنارة الغرفة �ل

«أشكرك ع� مجيئك. اجلس من فضلك».

ا �ا أماندا». جلس ب�ْت إ� جانب المحّققة ب�ك: «أشكرك. مرح��

أومأت أماندا برأسها مجي�ة ع� تحّيته ومنحته اب�سامة ��عة لم تكد تن�� وجهها -اب�سامة
�ن ا إذا ما قورنت �اب�سامة اليونز. لم �كن ب�ت �عرفها معرفة حسنة. إنها تصغرە �ع�� �اهتة جد�
� نفسه

ا. قال �� ا؛ ل�نها �دت اآلن أ��� من سّنها. �انت مس�نَفدة القوى ع� نحو واضح تمام� عام�
� هذا األمر، ومن أن ُ�سحب

ها قلقة من أن تضُعف صالح�اتها ��
�
ا. لعل إنها متوّترة األعصاب أ�ض�



� وسعه أن ي��ــــح �الها من هذە الناح�ة.
القض�ة منها. �ان �سمع عنها أنها امرأة طموحة. و�ان ��

ا إ� ا، ل�نه لن �ح�له أ�د� � إ�عادها عن التحقيق إذا وجد األمر مناس��
ّدد �� صحيح أن اليونز لن ي��

 منها.
ً

ب�ْت �د�

طة ق�له �سنة واحدة، ا، هو واليونز؛ إال أن ب�ْت التحق �مركز ال�� �انا من ج�ل واحد �س���
ته المهن�ة �انت حافلة ب�نجازات أ��� من إنجازات ع� الرغم من تفاوت رت�تيهما اآلن. ثم إن س��
… �ل ر�ما �ان � � عالم مختلف، �ان من شأنهما، أن ي��ادال موضَ�� جلوسهما الحالي��

اليونز. ��
ق�ة ا أن ال��

�
� �انت ب�ْت مدر� � ح��

ا ع� الدوام، �� �جب أن �حدث ذلك. ل�ن اليونز �ان طموح�
م

�
ق السل

�
� م��د من �سل

�� 
ً
� نفسه رغ�ة

� معها �كث�� من الدراما ومن المنازعات، فلم �جد ��
تأ��

� ء ما �الِشّدة ال�� �
ا. فعندما �س� المرء خلف �� . �عرف ب�ْت أن هذا �ضايق اليونز دائم� �

الوظ���
ا من وجود شخص �ان �مكنه مساعدته ع� ء أ��� إزعاج� �

س� بها اليونز، ال �كون هناك ��
تحقيق ذلك �سهولة أ��� لو أنه أرادە.

قال اليونز: «أنت ع� علم �التحقيق الجاري �اختفاء ن�ل سب��».

� الل�لة األو�».
� البور ��

� تفت�ش األرا��
«صحيح، لقد شاركت ��

ا له. � ذلك انتقاد�
حّدق اليونز ف�ه لحظة؛ ولعله رأى ��

� ق��ب من ذلك الم�ان». : «بي��
ً

أضاف ب�ت قائ�

� تلك الل�لة.
ا، ولم �خ�ج مع من خرجوا لتفت�ش الشوارع �� � ذلك ال�� أ�ض�

ل�ن اليونز �ع�ش ��
ا تحمله ع� االهتمام �أ�ة إال أن اليونز أومأ برأسه �عد ثان�ة واحدة، �ان �عرف أن لدى ب�ت أس�ا��

. � قض�ة من قضا�ا األطفال الضائع��

� جرت منذ ذلك الوقت؟». «وهل أنت مّطلع ع� التطّورات ال��

� مّطلع ع� أنه ال وجود ألّ�ة تطّورات. ل�ن من شأن قول هذە الع�ارة أن �ظهر �ما لو نعم إن��
ة ما شاهدە، �ان �عرف أنها تدير

�
أنه انتقاد للمحّققة ب�ك… انتقاد ال �ستحّقه. فع� الرغم من قل

التحقيق إدارة حسنة، وأنها تفعل �لَّ ما �مكنها فعله. واألهم من هذا أنها أمرت عنا�ها �عدم
. لقد أعج�ه ذلك.  � توج�ه أي انتقاد إ� والَدي الص��

ا ع� الرغم من تكث�ف ال�حث والتحّري». قال: «أعرف أن ن�ل ال يزال مفقود�

«وما �� نظ�ّ�تك؟».

� ألن تكون لديَّ نظ��ة».
«لم أتابع التحقيق متا�عة وث�قة إ� الحدِّ ال�ا��

�دت الدهشة ع� اليونز عندما سمع هذا: «أال تتابع التحقيق؟ أظنك قلت إنك خرجت
� الل�لة األو��».

ت�حث عن الف�� ��



«�ان ذلك عندما ظننت أننا سنع�� عل�ه».

«أال تظن اآلن أننا سنع�� عل�ه؟».

«لست أدري. آمل أن نع�� عل�ه».

«�النظر إ� ماض�ك، ظننت أنك ستحرص ع� متا�عة هذە القض�ة�».

ها هو أول ذكر لألمر، ها �� اإللماحة األو��

� أمتنع عن متا�عة األمر». � س�ٌب �جعل��
«لعل ذلك الما��

ا». ا لنا جم�ع� ا عص��� «صحيح، أستطيع فهم هذا. �ان وقت�

ة صوت اليونز متعاطفة، ل�ن ب�ت �ان �عرف أن هذا منبع آخر من منابع النفور �دت ن��
ا مضت. � عام� ب�نهما. �ان ب�ت هو من توّصل إ� حل أ��� قض�ة شهدتها المنطقة خالل خمس��
، �ان التحقيق الجاري � � مختلفت�� � الق�ادة. من ناحيت��

�
ل�ن اليونز هو من انت� �ه األمر إ� تو�

اآلن غ�� م��ــــح ل�ل منهما.

ا أنك الشخص و�ان اليونز هو من جعل تلك الدوامة تصل إ� منتهاها عندما قال: «أفهم أ�ض�
الوح�د الذي س�ق�ل فرانك �ارتر الحد�ث معه».

ها هو األمر�

ا لقد مر زمن غ�� قل�ل منذ أن سمع ب�ْت ذلك االسم �قال �صوت مرتفع، ولعله �ان ح���
ا داخله �صعد إ� ا زاحف� �سماعه أن �جعله �جفل اآلن. لم �جفل… إال أن ذكر �ارتر جعل إحساس�
�ن � ف�ذر�انك وقتلهم منذ ع��

السطح. فرانك �ارتر. الرجل الذي اختطف خمسة ص��ة صغار ��
�
ا ألن يوقظ �� ن ب�ْت آخر األمر من اإلمساك �ه. �ان االسم وحدە �اف��

�
ا. إنه الرجل الذي تمك عام�

ا �أن من غ�� الجائز قول هذا االسم �صوت مسم�ع. �أنه لعنة قادرة ا جعله �شعر دائم� نفسه ذعر�
� أعقا�ك.

ع� جعل وحش �س�� ��

ا ع� فكرة أن وأسوأ من ذلك �ان االسم الذي أطلقته عل�ه الصحف: الهامس. �ان ذلك قائم�
�ارتر �ان �ستم�ل ضحا�اە و�جعلهم أصدقاء له (أطفاٌل ضعفاء مهَملون) ق�ل أن �ختطفهم. �ان
ا لم �سمح ب�ْت لنفسه ا مستعار� � الل�ل من تحت نوافذهم. و�ان ذلك اسم�

يتحدث معهم بهدوء ��
� الخروج من الغرفة.

ا �أن �ستخدمه. صار عل�ه اآلن أن �قاوم رغ�ة جامحة �� أ�د�

مه».   «نعم».
�
«أنت هو الشخص الوح�د الذي س�ق�ل أن ��ل

قال اليونز: «ولماذا تظّن �أنك الشخص الوح�د؟».

.« � «ألنه �ستمتع بتعذي��



� شأن ماذا؟»
��»

ا». � لم أستطع ا��شافها أ�د� � ذلك الوقت. األش�اء ال��
� فعلها �� � شأن األش�اء ال��

��»

ا؟». ك عنها أ�د� «أال �خ��

«ال».

«فلماذا تجّشم نفسك عناء الحد�ث معه؟».

. �ان �خ�� تلك � ة ع� مّر السن��  طرحه ع� نفسه مّرات كث��
ً

تنّهد ب�ت. �ان هذا سؤا�
� غرفة المقا�الت

ما جلس ��
�
� �حّسها �ل ا أن �ك�ت القشع��رة ال�� المقا�الت؛ و�ان عل�ه دائم�

ا، و�ستمّر ذلك ا قدوم �ارتر. و�عد ذلك، �ان �حّس نفسه محّطم� � السجن منتظر�
الخاّصة ��

ا ال �ستطيع
�
ة، �عض األح�ان. �انت تمّر �ه أ�ام يرتجف فيها ارتجاف اإلحساس أسابيع كث��

�
� الل�ل، �ان �ارتر �أت�ه ��

ب أ��� صع��ة. و�� الس�طرة عل�ه، وأمس�ات تص�� فيها مقاومة ال��
ا-. �ان �ّل لقاء مع ذلك الرجل ُ�لحق أحالمه -ظلٌّ مهوٌل مخ�ٌف �جعله �س��قظ من نومه صارخ�

ر. ا من ال�� �ه م��د�

ل�نه ظّل �فعل ذلك… ظّل �ذهب لرؤ�ته.

ء مهم من غ�� �
� يوم من األ�ام ف�فصح عن ��

� آمل أن �خونه لسانه �� ا: «أظن�� س� أجاب مح��
أن �قصد ذلك».

� سم�ث؟». ا من قب�ل الم�ان الذي دفن ف�ه الص�� � ش�ئ� «هل تع��

«أجل».

�كه؟». ا عن �� «… وأن �قول ش�ئ�

ء. �
لم �ج�ه ب�ْت ���

وذلك ألن… ها هو األمر من جد�د.

� ب�ت فرانك
نوا من العثور ع� جثث أر�عة من الص��ة المفقودين ��

�
ا، تمك �ن عام� منذ ع��

ا. لم �كن أحٌد �شّك ع� � سم�ث، لم ُت��شف أ�د�
�ارتر. ل�ن جّثة الضحّ�ة الخامسة، تو��

ا. ل�ن من الصحيح ا؛ ثم إنه لم ينكر ذلك أ�د� � أن �ارتر مسؤول عن قتل الخمسة جم�ع�
اإلطالق ��

ئة الرجل: ء قادر ع� ت�� �
� القض�ة. ما �ان هناك ��

ا أن هناك �عض نقاط الخلل الواضحة �� أ�ض�
ر أن توق�ت دِّ

ُ
� حالة مهلهلة مضط��ة. ق

كت التحقيق �� ت سائ�ة ف��
�
ة ظل مجّرد خيوط صغ��

ة �عينها؛ ل�ن �ارتر �ان لد�ه دل�ل ع� ا ضمن ف�� حدوث واحدة من حاالت االختطاف �ان واقع�
ة. لم �كن ذلك مما �جعل من المستح�ل عل�ه أن � م�ان آخر خالل معظم تلك الف��

وجودە ��
ل من ذلك االحتمال، ع� نحو� ما. و�انت هناك شهادات وصفت (ع�

�
؛ إال أنه قل � �ختطف الص��



�
� ع�� عليها �� � �عض الحاالت. �انت األدلة ال��

ا �� ا مختلف� الرغم من كونها غ�� جازمة) شخص�
� أن �ارتر قد

ب�ت �ارتر دامغة. و�انت لديهم شهادات شد�دة المتانة والموثوق�ة. ل�ن الشّك ��
ا ع� الدوام. �ك ظّل �اق�� أقّدم ع� ارت�اب تلك الجرائم من غ�� ��

ا إن �ان �شارك الناس هذا الشك أم ال، وقد �ان ي�ذل قصارى جهدە -معظم لم �كن ب�ْت واثق�
الوقت- ل�� يتجاهل ذلك االحتمال. ل�ن من الواضح أن هذا س�ب وجودە هنا. وع� غرار أي
رعب ال �د من مواجهته، �ان من األفضل جّرە إ� الضوء واالنتهاء منه. وهكذا قّرر تجاهل سؤال

ة. � الموض�ع م�ا��
مديرە والدخول ��

«هل أستطيع سؤالك عن المقصود من هذا، �ا س�دي؟».

ترّدد اليونز.

«ما س�ناقشه هنا ال �جوز اآلن أن �عرف �ه أحد خارج هذە الغرفة، هل هذا واضح؟».

«�الطبع».

� اتجاە منطقة
� لدينا �أن ن�ل سب�� لم �ذهب �� ات المراق�ة ال�� «تو�� �سج�الت �ام��

ء ح�� اآلن. وقد �
� م�ان ق��ب منها. لم �سفر ال�حث عن أي ��

األرض البور، ل�نه اخت�� ��
تحّققنا من �ل موقع �حتمل أن �كون قد ذهب إل�ه مصادفة. إنه ل�س مع أحد من أصدقائه أو
� االحتماالت األخرى. قو�� ما لد�ك

أقار�ه. ومن الطب��� أن نجد أنفسنا مضط��ن إ� التفك�� ��
أيتها المحّققة ب�ك».

ة دفاع�ة � صوتها ن��
مت �دت ��

�
عادت الح�اة إ� أماندا الجالسة إ� جانب ب�ت. وعندما ت�ل

ء. �
�عض ال��

� تلك االحتماالت األخرى منذ ال�دا�ة. لقد أج��نا تح��اتنا من ب�ت
رنا ��

�
«من الواضح أننا فك

ء». �
� المعتادين. ل�ن هذا لم يوصلنا �عد إ� أي �� إ� ب�ت. وتحّدثنا مع المرشح��

� نفسه، ل�نه سألها: «ول�ن…؟». 
� األمر ما يتجاوز هذا، هكذا قال ب�ت ��

ال �د أن ��

� تحّدثت مع والَد�ه من جد�د. تحّدثت إليهما منذ ساعة
ا: «ل���ّ ا عم�ق� أخذت أماندا ب�ك نفس�

ا. ، عن أي ن�ع من الخيوط. لقد قالت �� أمه ش�ئ� � ء قد �كون فات�� �
فقط. كنت أ�حث عن أي ��

ا». ء من ق�ل ألنها ظّنته سخ�ف� �
لم تذكر ذلك ال��

«وما هو؟».

� ه لم �كن �عرف الص�غة ال��
�
ط�ح عليها هذا السؤال ع� الّرغم من أنه �ان �عرف اإلجا�ة. لعل

ا عنها. خالل ذلك اللقاء، �دأت عنا� �ابوس ا، ل�نه ل�س �ع�د� س�تخذها تلك اإلجا�ة تحد�د�
ل صورة موّحدة.

�
ا ف�ش� جد�د تتجّمع مع�



� صغ�� مفقود. ص��

فرانك �ارتر.

�ك له. ��

واآلن، أضافت أماندا ب�ك الجزء األخ�� من الصورة.

ا تحت نافذته. � منتصف الل�ل. قال لها إنه شاهد وحش�
«منذ �ضعة أسابيع، أ�قظ ن�ل أّمه ��

ا هنا…». ا، ل�نها لم تَر أحد� �انت الستائر مفتوحة، مما يو�� �أنه �ان ينظر إ� الخارج حق�

فت أماندا لحظة.
ّ
توق

«قال إنه �ان يهمس له �أش�اء».



�
الجزءالثا��

أ�لول



8
� ف�ذر�انك؛ أما أنا فلم أشعر

ا عندما استلمنا المفاتيح من وك�ل العقارات �� �ان ج�ك متحّمس�
رە عندما ذه�ت

�
إال �القلق ونحن ذاه�ان �الس�ارة إ� ب�تنا الجد�د. ماذا لو �ان الب�ت غ�� ما أتذك

لرؤ�ته؟ وماذا لو دخلت اآلن فكرهت الم�ان… �ل أسوأ من هذا… ماذا لو كرهه ج�ك؟

ا من غ�� طائل. ه عبث�
�
س�كون هذا �ل

«كّف عن ر�ل المقعد من الخلف، �ا ج�ك».

، ل�نها لم تل�ث أن عادت من جد�د. تنّهدت وأنا �
�ات قدم�ه ع� المقعد من خل�� فت ��

ّ
توق

ا؛ وهذا حدث نادر �حدِّ ذاته. قّررت أن أتجاهل ا مس�ثار� س� أنعطف �الس�ارة. ل�ن… لقد �ان متحمِّ
ء من السعادة. �

األمر. ع� األقل، واحد منا �شعر ���

ا، فقد �ان من المستح�ل إن�ار كون � جان�� . و�ذا وضعنا توتر أعصا�� ً
�ان ذلك اليوم جم��

 تحت ض�اء شمس أواخر الص�ف. �انت تلك ضاح�ة ال ت�عد إال خمسة
ً

ا جم��
�
ف�ذر�انك م�ان

� األسفل، عند
أم�ال عن قلب المدينة الصاخب، ل�ن الم�ان هنا �دا �� أش�ه �منطقة ر�ف�ة. ��

،
ً

ا مرصوفة �الحجارة. و�� الشمال قل��
�
ا وطرق النهر، ع� أطراف الق��ة الجن���ة، رأ�ت أ�واخ�

ع� مسافة من صف واحد من المتاجر، �انت هناك شوارع منحدرة فيها بيوت حج��ة جم�لة،
اء من فوقنا. �انت … أوراقها كث�فة خ�� � و�انت األشجار تحّف �أ��� تلك الشوارع من الجانب��
، نافذة الس�ارة مفتوحة؛ وفاح الهواء من حولنا برائحة العشب المجزوز؛ وسمعت صوت موس���

ا مثل ص�اح مت�اسل. ا �طيئ� ا �دا دافئ�
�
ا، هادئ ء هنا مسالم� �

 �لعبون. �دا �ل ��
ً

ورأ�ت أطفا�

ا �متّد حقل كب�� ع� أحد جان��ه. م��د من
�
ا هادئ ا سكن�� �لغنا شارعنا الجد�د الذي �ان شارع�

ق األوراق وتغسل العشب بنورها. حاولت األشجار عند حواّف الحقل، وأشعة الشمس تخ��
�ن �لمع � القص�� ْ�� ا من ب�تنا وقم�صه ذو ال�مَّ ا هنا وهناك، منطلق� � هذا الم�ان جار��

تخّ�ل ج�ك ��
ا مثلما هو سع�د اآلن. � الشمس. تخ�لته ال يزال سع�د�

��

ب�تنا�

لقد وصلنا.

� المدخل الخاص �الس�ارة. �طب�عة الحال، �ان ش�ل الب�ت ال يزال ع� حاله، ل�ّنه
فت ��

ّ
توق

� العالم �ط��قة مختلفة. عندما رأيته أول مرة، أحسست �ما لو أنه
�دا �� �ما لو أنه �حّدق ��

� المرة الثان�ة، فقد رأ�ت أن له شخص�ة
ا. وأما �� ، تق���� � �ل �ما لو أنه خط�� � و�خ�ف��

�صّد��
وب، � ترت�ب النوافذ العتيق �مظهر وجه م��

ر��
�
خاّصة. واآلن… للحظة واحدة فقط… ذك

ً



ة… جمجمة مصا�ة معوّجة.  فوق وجنة عليها كدمة كب��
ً

ارتفعت إحدى عي��ه إ� األع� قل��
ا. ا �الشؤم ظل �اق�� ت تلك الصورة واختفت. ل�ن إحساس� هززت رأ�� فت�ع��

قلت �صوت هادئ: «ه�ا بنا».

�
� ح�� ل�أننا �� ا. ما من �سمة تحّرك الهواء الدا��

�
ا، هادئ خرجنا من الس�ارة. �ان النهار سا�ن�

�نا من الب�ت؛ غالف من الصمت. ل�ن العالم �ان يهمهم �أصوات منخفضة عندما اق��
ء ال أراە. أدرت المفتاح �

ء خلف زجاجها، �� �
وأحسست �ما لو أن النوافذ تنظر إلينا، أو لعله ��

ا. مّرت لحظة �انت رائحة ذلك الهواء فيها � القفل، وفتحت ال�اب، فانداح الهواء الرا�د خارج�
��

�
ا ��

�
و� ء ظّل م�� �

ا من الحق�قة. �انت �أنها رائحة �� � موح�ة �أن الب�ت مغلق منذ زمن أطول كث��
� ذلك الهواء.

� عبق مواد التنظ�ف �� الشمس �عض الوقت. ثم استطعت تمي��

ها ونطفئها ونفتح ل مع ج�ك نفتح األبواب والخزائن ونجّرب المصابيح فنن�� � � الم��
تجّولت ��

� الم�ان. وأما غ�� ذلك الصدى، فقد �ان الصمت
ّدد �� الستائر ونغلقها. �ان صدى خطواتنا ي��

� ذلك اإلحساس �أننا لسنا نا من غرفة إ� أخرى، لم أستطع أن أنفض ع�� ا. مع س�� مطلق�
ا معنا، ل�نه مختٍف عن األنظار… إحساس ا آخر �ان موجود� وح�دين. إحساس �ما لو أن شخص�
ق النظر إلينا من خلف ال�اب. �ان � اللحظة المناس�ة، أستطيع رؤ�ة وجٍه �س��

، إن التفّت �� � �أن��
ا؛ لم ينُج ج�ك من ذلك اإلحساس� �ان ، ل�نه �ان موجود� �

ا، غ�� عقال�� ا سخ�ف� هذا إحساس�
ة ع� � آلخر- لمحة ح�� � كنت ألتقط -من ح�� ا من غرفة إ� أخرى؛ ل��� ا، يتحّرك ��ع� متحّمس�

ء، ل�نه لم �جدە. �
ع العثور ع� ��

ّ
وجهه �ما لو أنه يتوق

، �ا �ا�ا؟». � «هل هذە غرف��

�
� الطابق األول، مرتفعة عن مستوى األرض ��

� ستص�� غرفة ج�ك واقعة �� �انت الغرفة ال��
� رأيتها تنظر إ� الحقل من � ال�� الخارج مما جعل نافذتها أصغر من �ق�ة النوافذ. إنها تلك الع��

فوق الوجنة المصا�ة.

عبثت أصا��� �شعرە: «صحيح. هل تعج�ك؟».

� أف�ارە.
ا ��

�
ا. �ان يتلّفت من حوله غارق ، فخفضت رأ�� ونظرت إل�ه متوّتر� � لم �جب��

قلت: «ج�ك�».

ا؟».  . قال: «هل صار هذا الب�ت لنا حق� َّ رفع رأسه ونظر إ��

أجبته: «أجل. إنه لنا».

� . �ان �ما لو أن�� �
� أ�اد أفقد تواز�� ا إ� حد جعل�� . �ان ذلك مفاجئ� ّ �

عندها، احتضن ج�ك سا��
 �ستطيع االحتفاظ بها.

ّ
� ح�اته، و�ما لو أنه خائف من احتمال أ�

جعلته يرى أفضل هد�ة رآها ��
� أحسستها شد�دة الوض�ح… وفجأة، صار ا. �انت الراحة ال�� جلست القرفصاء ح�� أعانقه جّ�د�



ا من أجله. ال أهم�ة ا حسن� ا بوجودە هنا. وقد فعلت ش�ئ� � سع�د� . لقد �ان اب�� � ذلك �ل ما يهّم��
� من خلفه. ء غ�� هذا. نظرت من فوق كتفه صوب ال�اب المفت�ح، صوب األرض�ة ال�� �

ألي ��
ا خلف الزاو�ة، فأنا أعرف أن هذا من فعل ا مخت�ئ� ح�� إن كنت ال أزال أحّس �ما لو أن هناك ش�ئ�

� وحدها. مخ�ل��

� هنا. سوف نكون آمَن��ْ

سوف نكون سع�َدْين.

ا… ط�لة األسب�ع األول� وقد كنا كذلك حق�

* * *

. � ا �صنع�� بتها ق�ل قل�ل؛ وكنت معج��
�
� رك ا أمام رفوف ال�تب ال�� � تلك اللحظة، كنت واقف�

��
� كنت أعرف أن هذا أمر تحّب ر����ا أن

� األشغال ال�دو�ة، ل���ّ
ا شد�د المهارة �� لم أ�ن يوم�

قت � من الخلف وقد أسندت صفحة وجهها إ� ظهري وطوَّ أفعله. تخّ�لتها اآلن ملتصقة ��
صدري �ذراعيها. تب�سم لنفسها. «هل رأ�ت؟ أنت قادر ع� فعل هذا». صحيح أن ذلك �ان

� � ة… لقد أعجب�� � اآلونة األخ��
ا �طعم النجاح، ل�نه إحساٌس لم آلفه �� � ا صغ�� إحساس�

ا. � -�الطبع- ال أزال وح�د� لوال أن��

�دأت أضع ال�تب ع� الرفوف.

� ت��د ر����ا فعلها. ومع أن انتقالنا إ� هذا الب�ت ا آخر من األش�اء ال�� … ألن هذا �ان ش�ئ�
� االحتفاء �ما ت��دە ر����ا. لقد

ا ��  �� ولج�ك فقط، فقد كنت ال أزال راغ��
ً

الجد�د �ان انتقا�
 إخراج ال�تب وترت�بها. هذا ن�ع من التأقلم مع الم�ان

�
ا أن تتو� قالت �� مرة: «عل�ك دائم�

ء آخر. و�انت لنا أمس�ات دافئة راض�ة �
الجد�د». �انت سعادتها �القراءة تفوق سعادتها �أي ��

ْ األر�كة: أنا أ�تب ع� �مبيوتري المحمول �أفضل ما �
َ � ع� طر�� ة نجلس فيها متكّوم�� كث��

� �دأت ، ترا�مت لدينا مئات ال�تب ال�� � � روا�ة تلو أخرى. وع� مّر السن��
أستط�عه، و�� غارقة ��

� م�انه.
اآلن إخراجها وترت�بها ووضع �ل واحد منها -�عنا�ة- ��

� � إ� جانب طاولة ال�مبيوتر الخاصة �� . �انت الرفوف ال�� � � األمر إ� ما �خّص��
ثم �أ��

� األر�ــع، إ� جانب ترجماتها المختلفة إ� لغات أخرى. كنت
محجوزة من أجل �سخ من روا�ا��

ا ، و�انت تّ� دائم� � ء من التظاهر. ل�ن ر����ا �انت فخورة �� �
أحّس �أن عرضها هكذا أمر ف�ه ��

ا… �انت هذە إ�ماءة أخرى من أجلها، مثلما �انت األما�ن
�
ع� وضعها ع� تلك الرفوف. إذ

� سأ�تبها. � لم أ�تبها �عد، ل�ن�� � تركتها ع� الرفوف من أجل الروا�ات ال�� الفارغة ال��

نت، لم د من حسن عمل اإلن��
�
ألق�ت ع� ال�مبيوتر نظرة قلق ��عة. فف�ما عدا �شغ�له للتأ�

ا آخر ا منذ سنة �املة. �ان هذا أمر� . لم أ�تب ش�ئ� ا عل�ه خالل األسب�ع األخ�� أ�د أشتغل ش�ئ�
. �دا�ة جد�دة… ّ �جب أن يتغ��



سمعت صوت طقطقة�

ا إ� األع�. �انت غرفة ؛ صوت خطوة واحدة. رفعت رأ�� ناظر� �
ا من فو�� �ان الصوت آت��

� ترك�ب
ا ��

�
� غرفة الجلوس األمام�ة ب�نما كنت منهم�

� تركته �لعب �� ة؛ ل��� � م�ا��
ج�ك فو��

�
ا �� � اتجاە ال�اب ونظرت إ� السلم. لم أر أحد�

� وضع ال�تب عليها. �ت ��
رفوف ال�تب، ثم ��

� تلك اللحظة، �ما لو أنه خاٍل من أّ�ة حركة
ا ��

�
ا هادئ ه �ان سا�ن�

�
الفسحة. والواقع أن الب�ت �ل

. َّ �
� أذ��

� الصمت �� ع� اإلطالق. رن��

� اتجاە األع�: «ج�ك�»
صحت ��

صمت.

«ج�ك�».

«�ا�ا».

�ت من الغرفة ا. اق�� � تمام� � صوته من الغرفة األمام�ة، إ� جان��
. أتا�� �

� م�ا��
كدت أقفز ��

ا � جاثم� � الغرفة. رأ�ت اب��
� النظر إ� فسحة السلم. ألق�ت نظرة ��

ا �� األمام�ة وأنا ال أزال مستمر�
ا. . �ان يرسم ش�ئ� ا ظهرە �� ع� األرض مدير�

سألته: «هل أنت ع� ما يرام؟».

«نعم. لماذا؟».

«أسأل فحسب».

ء �
، ثم نظرت إ� فسحة السلم من جد�د. نظرت إليها عّدة ثواٍن. ال يزال �ل �� � عدت أدرا��

� الم�ان. أحسست مرة أخرى �ما
ا �� ا �احتمال غ��ب صار اآلن موجود� ا هناك، ل�ّن إحساس�

�
هادئ

ا، �الطبع، ألنه ال �مكن ا سخ�ف� ا ح�ث ال أستطيع رؤ�ته. هذا ما �ان أمر� ا واقف� لو أن هناك شخص�
ا. وال �د من �عض الوقت

�
أن �دخل أحد من �اب الب�ت من غ�� أن أالحظه. البيوت تطقطق أح�ان

� األمر.
ق�ل االعت�اد ع� أصواتها، هذا �ل ما ��

ومع ذلك…

� هادئة، و�دي ال��ى مرفوعة إ� األع�،
صعدت السلم �حذر و��طء. �انت خطوا��

ا من تلك الناح�ة. �لغت أع� السلم. � اتجا�� آت��
ء �مكن أن �قفز �� �

مستعّدة للتصدي ألي ��
ا. �ان شعاع مثلث و�الطبع، �انت الفسحة خال�ة. عندما دخلت غرفة ج�ك، وجدتها خال�ة أ�ض�
� الهواء…

قة ��
�
ا ع�� النافذة؛ ورأ�ت حب��ات الغ�ار الض��لة معل ة ممتد� من ض�اء شمس �عد الظه��

ء. �
لم �شّوشها ��

. ً
مجّرد ب�ت عتيق �طقطق قل��



ا مما أحّب اإلقرار � كنت أ��� ارت�اح� ؛ ل��� �
ا �سخافة ظنو�� عدت إ� األسفل بثقة أ��� شاعر�

. � � السلم السفليت�� َّ أن أمر �كومة رسائل ب��د�ة موضوعة ع� درج�� � األسفل، �ان ع��
�ه. و��

� ب�ت جد�د؛
� ال �د من مجيئها عندما �ستقّر المرء �� ة. الوثائق المعتادة ال�� �انت رسائل كث��

ا � وجدت أ�ض�
�ة وتوافه ب��د�ة أخرى. ل���ّ

�
ات اإلعالن�ة لمطاعم محل ة من ال��� ومعها �ّم�ة كب��

ا ع� الرسائل ثالث رسائل حق�قّ�ة موّجهة إ� شخص اسمه دومي��ك �ارن�ت. �ان مطبوع�
ها خاص أو إ� العنوان المقصود فقط. 

�
الثالث �ل

ة. ومن غ�� � كث�� ت تؤّجرە سن��
�
�نغ، قد ظل رت أن المال�ة السا�قة لهذا الب�ت، الس�دة ش��

�
تذك

كة مختّصة لتحص�ل ا من �� ا تفص�ل�� ، فتحت واحدة من تلك الرسائل. وجدت فيها حسا�� تفك��
كة �أ��� من ألف �اوند من ا من �كن دومي��ك �ارن�ت هذا، فهو َمدين لل�� . �ائن� � الديون. غار قل��
ها متماثلة:

�
ّت�ة ع� عقد للهاتف الخليوي. فتحت �ق�ة الرسائل، ف�انت �ل الرسوم المتأّخرة الم��

ة؛ دة. نظرت إ� التفاص�ل متجّهم الوجه. لم تكن م�الغ كب�� إشعارات من أجل ديون غ�� مسدَّ
� نف�� إنها ل�ست مش�لة �ستح�ل تجاوزها

ة تلك الرسائل �انت تهد�د�ة. قلت �� ل�ن ن��
� من تغي�� الب�ت �ان العثور ع�

ت�ب األمور- ل�ن هد�� -ستكون �ضع م�المات هاتف�ة �اف�ة ل��
� �مجموعة جد�دة من

ع �أن تأ��
ّ
. لم أ�ن أتوق نقطة �دا�ة جد�دة، من أجل ج�ك، ومن أج��

ب عليها.
�
� ال �ّد �� من التغل المش�الت ال��

«�ا�ا�».

� إحدى �د�ه «رزمة األش�اء الخاصة»،
. �انت �� � ظهر ج�ك ب�اب الغرفة األمام�ة، إ� جان��

� ال�د األخرى قطعة ورق.
و��

� األع�؟».
� الصعود واللعب �� «هل �مكن��

� صوت الطقطقة الذي سمعته، فوددت لحظة أن أمنعه من الصعود. ول�ن… هذا
رت ��

�
فك

� الوقت نفسه، لم
� غرفته. و��

� األع�؛ ثم إنها غرفته. من حّقه أن �لعب ��
أمر سخ�ف. ال أحد ��

ء من العزلة.  �
� غرفته اآلن ���

� االختفاء ��
� رغبته �� � ذلك اليوم… أشعرت��

ا �� � يَر �ل منا اآلخر كث��

 أن أرى ما رسمته؟».
ً

� أو� قلت له: «أظّن أنك �ستطيع. هل �مكن��

ترّدد ج�ك: «لماذا؟».

� أحبُّ أن أراە». � مهتمٌّ �ه. ألن�� «ألن��

ا منك، �ا ج�ك�  � أحاول أن أ�ون ق���� ألن��

«إنه أمر خاّص».

� لم أس�سغ احتفاظه ام ذلك الحق. ل��� � اح��
ا �� � راغ�� �ان هذا من حّقه. وقد �ان جزٌء م��

� ك�� � أحسست �أنه، إذا لم ي�� � رزمة أش�ائه الخاّصة، ل�ن�� � ع��
. أعرف أنه �خ�� �

ا ع��ّ �أ�ارە �ع�د�



� أن المسافة ب�ننا تزداد. أرى رسومه اآلن، فإن هذا �ع��

�دأت أقول: «ج�ك…».

«أوە، ال �أس».

. � أخذها �عد أن غدت متاحة ��
ا �� ّدد� . �ت م�� � اتجا��

دفع �الورقة ��

� أخذتها من �دە. ل���

� رسم مشاهد واقع�ة، إذ �ان �فّضل عليها معاركه الدوران�ة المتداخلة؛
ا �� لم �كن ج�ك ماهر�

ا، ل�ن من الواضح أنه محاولة لرسم � هذە المرة. �ان الرسم خشن�
ا �� ل�نه حاول أن �كون واقع��

� اجتذ�ت ان��اهه عندما رآها ع� رە من الّصورة األصلّ�ة ال��
�
ا ع� ما يتذك ب�تنا من الخارج اعتماد�

ا الملمح الغ��ب للب�ت. �انت خطوطه المعوّجة الطفولّ�ة نت. لقد استطاع أن �لتقط ج�د� اإلن��
ا غ��ب الش�ل، وتجعل النوافذ متطاولة، �ح�ث صار مظهر الب�ت أ��� تجعل الب�ت ممطوط�

يٍّ مشّوٍە. �دا �� �ما لو أن �اب الب�ت فم ي�ثاءب. ا من أي وقت م�� بوجٍه ��� شبه�

�
� وحدي �� . رسم�� � نافذته ال�م��

�� � . لقد رسم�� ل�ن الطابق العلوي هو ما اجتذب ان��ا��
ة إ� حدٍّ �سمح �ظهور � غرفته، و�انت النافذة هنا كب��

ا �� � الجهة ال��ى، �ان ظاهر�
. و�� � غرف��

� والقم�ص اللذين ه. اب�سامة ع� وجهه، وظل من قلم التل��ن ع� بنطلون الجي��
�
جسدە �ل

يرتديهما اآلن.

ة ذات شعر أسود ُمزاٌح إ� جانب رأسها �حركة ا آخر. فتاة صغ�� و�� جان�ه، رسم ج�ك شخص�
ت�اد تكون حانقة. �انت ع� فستانها �قٌع من لوٍن أزرق، وأما �قيته، فقد تركها ب�ضاء.

ة ع� ركب�يها. سحجات حمراء صغ��

� ع� وجهها.
واب�سامة ع� ش�ل خطٍّ متك�ِّ



9
ا
�
� ذلك المساء، جلست إ� جانب ��رە ح�� �قرأ �ل منا لآلخر. �ان قارئ

�عد حمام ج�ك ��
� ا من كت�� � تلك اللحظة نقرأ كتاب «قّوة الثالثة» لد�انا واين جونز. �ان ذلك واحد�

ا. وكنا �� جّ�د�
�
� عنوانه إال ��

. لم أن��ه إ� المفارقة المخ�فة �� ته من غ�� تفك�� . وقد اخ�� � � طفول��
المفّضلة ��

وقت الحق(1).

وعندما انتهينا من الفصل المخّصص لذلك اليوم، وضعت ال�تاب مع �قّ�ة كت�ه. قلت له:
«تعال أحتضنك».

� �ذراع�ه. � وطوق�� ا فوق ركب�� انزلق من تحت أغطيته من غ�� أن �قول أّ�ة �لمة وجلس جان���
استمتعت بتلك المعانقة أطول وقت ممكن، ثم عاد إ� فراشه.

«أحّ�ك �ا ج�ك».

«ح�� عندما نختلف ونتجادل».

 . � رسمها �� � هذا �الصورة ال��
ر��

�
 «�الطبع� عندما نتجادل خاّصة. تلك أهم اللحظات».   ذك

كنت أعرف أنه قد احتفظ بها. ألق�ت نظرة ع� «رزمة األش�اء الخاّصة». لقد وضعها تحت 
� الصورة 

ر ��
�
� أفك � الل�ل ف�لمسها. ل�ن ذلك جعل��

ة �� ��رە �ح�ث �ستطيع أن �مد ذراعه الصغ��
� ذلك 

� أراها؛ وهكذا لم أسأله عنها �� ا �أن �جعل�� � رسمها ع� هذا اليوم. لم �كن م�ور� ال��
� قادر ع� سؤاله. � غرفته، فقد �دا �� أن��

�� � � الضوء الناعم الدا��
الوقت. وأما اآلن، ��

قلت له: «لقد رسمت اليوم صورة جّ�دة لب�تنا».

ا �ا �ا�ا». «شكر�

� النافذة إ�
ة الظاهرة �� ء فيها. من �� تلك الفتاة الصغ�� �

«ل�ن لدّي فضول لمعرفة ��
جان�ك؟».

. � عّض ع� شفته ولم �جب��

.« �
�� قلت له �لطف: «ال �أس. �مكنك أن تخ��

� الصورة مهما تكن الفتاة
�� � ة ال�� ا أن الفتاة الصغ�� ء. �ان واضح� �

��� � ومن جد�د، لم �جب��
� أن أرى ما رسمه. وهو غ��

� عناها بها- �� الس�ب الذي جعله غ�� راغب اليوم �� الحق�ق�ة ال��
� الحد�ث عنها اآلن. ل�ن، لماذا؟

راغب ��



� �عد ثان�ة واحدة من ذلك. � ذه��
خطرت اإلجا�ة ��

� نادي 567».
� رأيتها �� ة ال�� «هل �� الفتاة الصغ��

، ثم أومأ برأسه.
ً

ترّدد قل��

 إخفاء ما شعرت �ه من إح�اط، �ل ح�� من خي�ة أمل. �ان �ل
ً

� محاو� � جلس��
اعتدلت ��

ا هنا، و�دا أنه يتأقلم . لقد �ان ج�ك سع�د� ء قد �دا ع� أحسن ما يرام خالل األسب�ع األخ�� �
��

ء من الحذر. ل�ن من الواضح أن صد�قته �
��� ،

ً
ا مع الم�ان الجد�د. وقد كنت متفائ� جّ�د�

� الب�ت
 فكرة أننا تركناها خلفنا ��

ً
� تلك الفكرة أرتعش قل�� لة قد لحقت بنا إ� هنا. جعلت�� المتخ�َّ

نت من شق ط��قها ب�طء واجت�از تلك األم�ال الفاصلة ح�� تجدنا.
�
القد�م، ل�ّنها تمك

قلت: «أال تزال تتحّدث معها».

ا. هز ج�ك رأسه نف��

«إنها ل�ست هنا».

ا ا من الضيق. ل�س أمر� ا من ردة فعله أنه ي��د وجودها. ومن جد�د، أحسست قدر� �ان واضح�
� الوقت نفسه، �دا �� ج�ك

ا �ال�س�ة إل�ه أن تظّل أف�ارە مث�تة ع� شخص غ�� موجود، و�� صّح��
� � حرمته من صد�قته. آلم�� � أ�اد أشعر �الذنب ألن�� ا إ� حد جعل�� ا وح�د� � هذە اللحظة ح��ن�

��
ا له. ا أن وجودي معه ل�س �اف�� � دائم� ا -�ما يؤلم�� أ�ض�

ة حذرة: «ال �أس. س��دأ الذهاب إ� المدرسة منذ الغد. وأنا واثق من أنه س�ص�� لك قلت بن��
ا، ب�ت هنا كث�� من األصدقاء الجدد. و�� أن �ص�� لك أصدقاء، فأنا موجود معك. نحن هنا مع�

جد�د، �دا�ة جد�دة».

«هل الم�ان آمن هنا؟».

� هذا السؤال؟: «نعم، إنه آمن، �الطبع». آمن؟… لماذا �سأل��

«وهل ال�اب مقفل؟».

«إنه مقفل».

� . وال أظن ح�� إن��
ً

. لم �كن ال�اب مقف� ا من ف�� خرجت تلك ال�ذ�ة -ال�ذ�ة الب�ضاء- تلقائ��
� أول الل�ل، وأنوار الب�ت مضاءة

وضعت السلسلة. ل�ن ف�ذر�انك ق��ة هادئة. ثم إننا ال نزال ��
ا إ� حّد فتح ال�اب من غ�� اس�ئذان. ها. لن �كون أحد صف�ق�

�
�ل

� �اب الب�ت. ة ب�ننا و��� � أدرك فجأة أن هناك مسافة كب�� ا إ� حدٍّ جعل�� ل�ن ج�ك �دا مذعور�
ل أي شخص

�
ا إلخفاء أي صوت آخر فال أسمعه إذا �سل ألم �كن صوت الماء أثناء استحمامه �اف��

إ� الب�ت وقتها.



� قاطعة… «لن
ة صو�� «ل�س عل�ك أن تقلق من هذە الناح�ة». �ذلت �ل جهدي ح�� ت�دو ن��

ء. لماذا أنت قلق هكذا؟». �
أسمح �أن �حدث لك أي ��

قال: «�جب أن تغلق األبواب».

� بهذا؟». «ماذا تع��

ا». «عل�ك أن تقفلها دائم�

«ج�ك…».

«إذا تركت أحد األبواب نصف مفت�ح، ف�عان ما �سمع صوت الهمس».

ا �مكن أن ا. و�التأ��د، لم تكن تلك الع�ارة ش�ئ� � جسدي. �دا �� ج�ك مذعور�
�ت قشع��رة ��

�ختلقه من عندە.

قلت له: «ما مع�� هذا؟».

«لست أدري».

«أين سمعت هذا ال�الم؟».

� حاجة إ� إجابته.
� لست �� ا أن�� � أدركت ��ع� . ل��� � لم �جب��

ة؟». «أ�� الفتاة الصغ��

ا. ال �مكن أن �كون ج�ك قد سمع هذا ال�الم
�
ا. كنت مرت�� أومأ برأسه، فهززت رأ�� نف��

� شأن نادي 567، وأن الفتاة
ا �� � كنت مخطئ� � هذا أن�� الغ��ب من شخص غ�� موجود. هل �ع��

ا من غ�� أن �درك أنها قد . أال �مكن أن �كون ج�ك قد أشار إليها موّدع� �
ة شخص حق��� الصغ��

. ال �د أنها جملة سمعها من خرجت ق�ل ذلك؟ ل�نه �ان وحدە عند الطاولة لحظة وصو��
ا من تعب�� وجهه اآلن أن محاوالتهم قد أولئك األطفال الذين �انوا �حاولون إخافته. �ان واضح�

نجحت.

، �ا ج�ك. وأنا أعدك بهذا». � أماٍن تامٍّ
«أنت ��

 عن ال�اب».
ً

� لست مسؤو� «ل���

� ما �قوله ء �جب أن �جعلك تقلق. ال يهم�� �
� أن ما من �� قلت: «ال، أنا مسؤول عنه. هذا �ع��

ا». ء أ�د� �
� لما أقوله لك أنا. لن أسمح �أن �حدث لك أي ��

لك أيٌّ �ان. عل�ك أن تص��

. ا من اقتناعه ��ال�� � لم أ�ن واثق� ا إ�� -ع� األقل- ل��� �ان مصغ��



� أحّ�ك. ء؟ ألن�� �
� ال أسمح �أن �حدث لك أي �� «أعدك بهذا. هل تعرف الس�ب الذي �جعل��

ا. ح�� عندما نختلف». � أحّ�ك كث��

ا تظهر ع� وجهه. ة جد� جعلت هذە ال�لمات اب�سامة صغ��

؟». � سألته: «هل تصّدق��

ء من االطمئنان. �
أومأ برأسه وقد �دا عل�ه اآلن ��

.« � ، �ا حبي�� ، ثم نهضت: «جّ�د. هذە �� الحق�قة. تصبح ع� خ��
ً

داع�ت شعرە قل��

، �ا �ا�ا». «تصبح ع� خ��

«سوف أعود وأتفقدك �عد خمس دقائق».

م �خطوات هادئة إ� أق� حد
�
� من الغرفة، ثم نزلت السل أطفأت النور عند خرو��

فت عند �اب الب�ت.
ّ
� فعله، توق

ا ��  من الجلوس ع� األر�كة مثلما كنت راغ��
ً

استطعته. و�د�

إذا تركت ال�اب نصف مفت�ح، ف�عان ما �سمع صوت الهمس. 

. مثلما ت �شغل �ا��
�
هراء� هراء �الطبع، مهما �كن مصدر هذا ال�الم. ل�ن تلك ال�لمات ظل

ص
�
ا اآلن ع� أن أخل ة قد لحقت بنا إ� هذا الم�ان، لم أ�ن قادر� � فكرة أن الفتاة الصغ�� أقلقت��

ا وار�سمت اب�سامة غ���ة ع� � من تصورها جالسة إ� جوارە، وقد أزاحت شعرها جان�� ذه��
� أذنه �أش�اء مخ�فة.

وجهها، و�� تهمس ��

وضعت سلسلة ال�اب من أجل الل�ل.
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ا ع�� أم�� المحّقق ب�ْت و�ل�س عطلة نها�ة األسب�ع ع� مسافة أم�ال من ف�ذر�انك سائر�
ة. �ان يتّفقد حوافَّ ال��ف الق��ب �مّرر عصاە ع�� مجموعات عشوائ�ة من الن�اتات القص��
� � آلخر، عندما تكون الحقول فارغة، �ان �قفز من فوق األس�جة و�ف�ش ب�� الدروب. ومن ح��

ا؛ وحق�قة األمر أنه �ان ع�
�
الن�اتات النام�ة هناك. �ان من الممكن ألي شخص يراق�ه أن يراە م�سك

� هذە الرحالت االستطالع�ة �اعت�ارها
ا �� ر عمد�

�
� هذە األ�ام، �ان �فك

�عت�� نفسه كذلك. ف��
� السن ل�� �مأل

� �لجأ إليها رجل متقّدم �� �ة، أو �اعت�ارها ط��قة من الطرق ال�� ّ � ال��
ًنزهات ��

. �د� � � حالة ترك��
ا منه ال يزال �� ون سنة، �عد �ل حساب. ل�ّن جزء� أوقاته. لقد مضت اآلن ع��

ا عن قطع عظام وعن مزق ب جمال العالم من حوله، �ان �فّ�ش األرض �استمرار �احث� ُّ من ���
ا. � � أزرق. وقم�ص بولو أسود صغ��

قماش… بنطلون ر�ا��

ا. رە دائم�
�
لس�ب ما، �انت المال�س �� ما يتذك

� األمر، فهو لن ي�� ذلك اليوم الذي رأى ف�ه ذلك المشهد
مهما حاول ب�ْت عدم التفك�� ��

� حالة
طة �عد ذلك، �ان ال يزال �� المخ�ف داخل ب�ت فرانك �ارتر. وعندما عاد إ� مركز ال��

تل
ُ
لق. لقد ق � ء من الراحة فور تجاوزە ال�اب الم�� �

ف�ع �عد تلك التج��ة. أحّس، ع� األقل، ���
� تلك اللحظة، فإن الوحش صار له اسم

ا �� أر�عة أطفال صغار. ومع أن �ارتر �ان ال يزال طل�ق�
عته له الصحف. لن �ستطيع ذلك الوغد ز�ادة ، ول�س ذلك االسم الذي اخ�� �

ا اسم حق��� � أخ��
عدد ضحا�اە عن أر�عة.

� تلك اللحظة، �اد �صّدق أن األمر شارف ع� االنتهاء.
��

طة. ال يزال ح�� اآلن � مركز ال��
� ردهة االستق�ال ��

�� � �ندا وأالن سم�ث جالَس��ْ ل�نه رأى م��
تدي �دلته، و�جلس منتصب الظهر وهو ا ع� استعادة صورتهما ��ل وض�ح. �ان أالن�� قادر�
� � ب�� �ندا مدسوست�� � الفراغ وقد ضّم كّف�ه ع� ش�ل قلب ع� ركب��ه. �انت �دا م��

�حّدق ��
� الط��ل ع� صدرە.  شعرها الب��

�
ساقيها، وتت�� ع� زوجها، م��حة رأسها ع� كتفه وقد تد�

� �أنهما شخصان ارتحال مسافة ط��لة وجلسا �ان ذلك قب�ل المساء، ل�نهما �انا ي�دوان مرهَق��ْ
�حاوالن النوم هنا، ل�ن من غ�� نجاح.

. � قد اخت��
�ان ابنهما تو��

ا. � مفقود�
ون سنة مضت منذ ذلك المساء؛ وال يزال تو�� ع��

ا ونصف يوم ق�ل أن �ق�ضوا عل�ه آخر األمر. �انت شاحنته ا يوم� ظل فرانك �ارتر هار��
وا ع� � نقطة ت�عد نحو مئة م�ل عن ف�ذر�انك. و�انوا قد ع��

�� �
فة ع� ط��ق ر���

ّ
ة متوق الصغ��



ا لجثة � تلك الشاحنة؛ ل�نهم لم �جدوا أثر�
ا �� � سم�ث �ان محتَجز�

أدلة واضحة �ش�� إ� أن تو��
، فقد رفض ال�شف عن م�ان جثته. �

اف �ارتر �أنه قتل تو�� . وع� الرغم من اع�� � الص��

� �حتمل أن ا ع� امتداد عدد كب�� من المسالك ال�� ا مكّثف� � تلت ذلك �حث� شهدت األسابيع ال��
� عدد غ��

�كون �ارتر قد اتخذها. ل�ن حمالت ال�حث تلك لم تفض إ� أ�ة ن��جة. شارك ب�ْت ��
�ن ّ ع�� �

قل�ل منها. ثم تضاءل عدد حمالت ال�حث ع� مر الزمن إ� أن صار ب�ْت، �عد م��
�ندا وأالن سم�ث انتقال من الق��ة. صارا � ال�حث. �ل إن م��

سنة، الشخص الوح�د المستمّر ��
ا. �ان �ن عام�  وع��

ً
ا اليوم، ل�ان عمرە س�عة � ح��

ا عن ف�ذر�انك. لو �ان تو�� �ع�شان اآلن �ع�د�
� أعق�ت ذلك، قد � السنوات المضط��ة ال��

� ولدت �� ، ال�� �ندا وأالن، �ل�� ب�ْت �عرف أن ابنة م��
� سم�ث ألنهما أعادا بناء . لم �لَق �أي لوم ع� الزوج�� � ة منذ وقت وج�� �لغت السادسة ع��
� عن األمر

�
� �ق�ت �� أنه لم �ستطع التخ� ح�اتهما �عد ج��مة قتل ابنهما؛ ل�ن الحق�قة ال��

و�س�انه.

� صغ�� مفقود� واآلن… ص��

ّ صغ�� ال �د من العثور عل�ه و�عادته إ� الب�ت. � ص��

* * *

ا. �انت نوافذها منارة � مّر بها م��ح� مع وصول س�ارته إ� ف�ذر�انك، �دا له مظهر البيوت ال��
ة وأحاد�ث تجري خلف تلك النوافذ. � الظلمة، فتخّ�ل سماع ضح�ات صغ��

��

� أن �كونوا.
ا، مثلما ي���� الناس مع�

عند ذلك، أحّس �قدر� من الوحدة، ل�ن المرء قادر ع� العثور ع� المّ�ة حيثما �حث عنها،
؛ أوراقها � دة مثل ح�اته. �انت أشجار ضخمة تحف �الط��ق من الجانب�� � ح�اة متوحِّ

ح�� ��
اء � ف�ه انفجارات صفراء خ��

� الظلمة إال ح�ث �مّسها ضوء مصابيح الشارع فتل��
ضائعة ��

ا، ال ��اد ا، وادعة جد� � ال�س�م العل�ل. �انت ف�ذر�انك هادئة جد�
متداخلة، تتداخل وتتماوج ��

� قام بها فرانك �ارتر. ا لتلك الحوادث الفظ�عة ال�� � يوم من األ�ام م�ح�
المرء �صّدق أنها �انت ��

ة � آخر شارعه (واحدة من ملصقات «مفقود») ال�ث��
�انت ورقة ملصقة ع� عمود اإلنارة ��

� � وضعتها عائلة ن�ل سب�� خالل األسابيع الماض�ة. �انت ع� الملصق صور للص�� ال��
ا ل�� �د�� �ما لد�ه من ومعلومات عن ش�ل مال�سه وألوانها، ومناشدة ل�ل من شاهد ش�ئ�
� � تحت س�اط شمس الص�ف ال�� معلومات. �ان �لٌّ من الصورة والنّص المكتوب قد صارا �اهت��

� موقع حادث س�� قد�م.
رە مرورە بها �الزهور الذا�لة المتغّضنة ال�اق�ة ��

�
ال تعرف الرحمة، فذك

� مرة ثان�ة.
� الصغ�� الذي اخت�� قد �دأ �خت�� �ان الص��

مّر قرا�ة شه��ن منذ اختفاء ن�ل سب��. وع� الرغم من �ل ما أنفق ع� التحّ��ات من موارد،
� �انت طة ال تعرف اآلن أ��� من تلك المعلومات ال�� ا، فإن ال�� ومن عناء للقلوب ولألرواح أ�ض�
ء ع� �

. و�قدر ما �ان ب�ْت �عرف، فقد قامت أماندا ب�ك ��ل ��
ً

تعرفها مساء اختفائه، إال قل��



�
� حسن أدائها هو أن مديرها اليونز (رجل ح��ص

نحو صحيح. والواقع أن مما �دعو إ� الثقة ��
ع� سمعته المهنّ�ة أشّد الحرص) قد وقف إ� جانبها وتركها مسؤولة عن تلك القضّ�ة. عندما
طة آخر مّرة �دت له شد�دة اإلرهاق، فجعله ذلك ي�ساءل ما إذا � مركز ال��

مّر ب�ْت �أماندا ��
� حد ذاته.

�ان ذلك المظهر عق��ة ��

ا ع� إخ�ارها �أن األمر س�ص�� أ��� سهولة. تم��ّ لو �ان قادر�

ها،
�
�عد استدعائه إ� مكتب المدير اليونز، تحّدث ب�ت مع أماندا عن تفاص�ل التحقيق �ل

� القض�ة ظلت سطح�ة. �ان لد�ه ذلك اإلحساس المألوف �الذعر عندما تقّدم
ل�ن مشاركته ��

ا �أنه لع�ة � سجنه. لقد تخ�ل ذلك الوحش الذي يتعامل معه دائم�
�طلب ل��ارة فرانك �ارتر ��

ا، �ساءل إن �ان �ستطيع أن �فعل ذلك �ساءل إن �انت تلك المقا�لة �لعب بها. وكعادته دائم�
ا أنها أ��� مما �طيق. ل�ن لم �كن هناك داع� لخوفه. ذلك ألن طل�ه مقا�لة � هذە المرة س�ث�ت أخ��
� �ستطيع تذكرها. الظاهر أن ذلك الذي �ارتر والحد�ث معه قد ال�� الرفض للمرة األو� ال��

ا. �دعونه «الهامس» قد قّرر ال�قاء صامت�

ا للذهاب إل�ه من جد�د. مع هذا، ال ة ق�ل ذلك. و�ان اآلن مستعد� �ان ب�ْت قد زارە مّرات كث��
�مكنه إن�ار شعورە �االرت�اح لرفض طل�ه. ومع ذلك الشعور أ�� شعور آخر �الذنب والخجل
ا له. -�الطبع- ل�ّنه أقنع نفسه �أن هذە المشاعر ال محّل لها. �ان جلوسه ق�الة فرانك �ارتر تعذي��
ا لصحته. و�ما أّن الصلة الوح�دة �انت ما ذكرت والدة ن�ل أنها رأته وسمعته عند ا س�ئ� �ان أمر�
ا �أي ش�ل من األش�ال. �ان نافذة غرفته، فما من س�ب للظّن �أن ذلك الحد�ث س�كون نافع�

اإلحساس �الراحة هو االستجا�ة الصح�حة.

� س�عّدها � الوج�ة ال��
ر ��

�
وصل إ� الب�ت، وأل�� �مفات�حه ع� طاولة الطعام، و�دأ �فك

�
� س�شاهدها ح�� �مأل الساعات ال�اق�ة ح�� موعد نومه. و�� امج التلف��ون�ة ال�� � ال��

لنفسه، و��
� مسارها

�� �
الغد، س�ذهب إ� الصالة ال��اض�ة، ثم �عمل ع� أوراقه… أعمال إدار�ة. ح�اته تم��

المعتاد.

ه، أدى ب�ْت طقسه المتكّرر.
�
ل�ن، ق�ل ذلك �ل

� �د�ه � �حتفظ بها هناك. أدارها ب�� ة، وأخ�ج زجاجة الفود�ا ال�� فتح خزانة المطبخ الصغ��
� السائل الح��ري ا سما�ة زجاجها. هناك ط�قة واق�ة ق��ة ب�نه و��� ا بوزنها، متحّسس� مستمتع�
ر الفرقعة

�
� داخلها. لقد م�� زمن ط��ل منذ أن فتح زجاجة مثل هذە، ل�نه ال يزال يتذك

الذي ��
� س�سمعها إن أدار سدادة الزجاجة وفتح ختمها. الخف�فة الم��حة ال��

ْرج. ثم جلس إ� طاولة الطعام ووضع الزجاجة والصورة أمامه، وط�ح أخ�ج الصورة من الدُّ
ع� نفسه ذلك السؤال.

هل أر�د أن أفعل هذا؟ 



، ل�نه �ان دائم الحضور -إ� حدٍّ ما-. � � و�ذهب ع� مر السن��
ب �أ�� �ان الدافع إ� ال��

ة قادرة ع� تح��كه؛ ل�ْن، هناك أوقات ي�دو له فيها أن ذلك و�انت هناك أش�اء واضحة كث��
ا ما تكون هذە الزجاجة ا �ما لو أنه �س�� وفق برنامج� غ��ٍب خاصٍّ �ه. غال�� الدافع يتحّرك عشوائ��
� هذە

ا. �� ا والتماع� ميتة عاجزة مثل جهاز هاتف فرغت شحنته؛ ل�نه يرى فيها �عض األح�ان ألق�
رها. والواقع أن الزجاجة �انت تتحّدث معه

�
اللحظة، �ان الدافع أقوى من أّ�ة مّرة �ستطيع تذك

�ن �صوت ال ينفك �ص�� أقوى فأقوى. خالل الشه��ن األخ��

�انت اآلن تقول له: أنت ال تفعل إال تأج�ل ما ال مناص منه.

� هكذا؟
فلماذا تجعل نفسك تعا��

اب من زجاجة نصف فارغة أقّل راحة للنفس من ا. إن صبَّ ال�� زجاجة مألى �ان هذا مهم�
� �

� معرفة أن لد�ك ما �ك��
فتح زجاجة جد�دة مختومة. ت�من الراحة ��

شّدت أصا�عه ع� ختم الزجاجة، برفق، �ان �غوي نفسه. م��د من الضغط فينك� الختم،
وتص�� الزجاجة مفتوحة.

من الممكن أن �س�سلم.

س�جعلك هذا تحّس �أنك ال ق�مة لك، ل�ننا نعرف �النا أن تلك �� حق�قتك. 

ا. �ستطيع أن �ص�� ا �قدر ما هو قادر ع� أن �كون ودود� هذا الصوت قادر ع� أن �كون قاس��
هذا أو ذاك، ��ل سهولة.

أنت ال ق�مة لك. أنت ال نفع لك. 

ا. 
�
فافتح الزجاجة إذ

ا، �ان الصوت صوت أب�ه. لقد مات العجوز منذ زمن �ع�د، ة جد� � مّرات كث��
و�ما �حدث ��

ا خ�� ا ع� تخّ�ل صورته: رجل �دين جالٌس مس�� ا. ل�ن ب�ْت ال يزال قادر� � عام� منذ أ��� من أر�ع��
ة، وع� وجهه نظرة ازدراء. ما �ان � غرفة الب�ت األمام�ة المغ��

ٍّ مهلهل ذي مسندين �� ع� كر��
� نظرە. و�انت ع�ارتا أب�ه «ال ق�مة لك» و«ال نفع لك»

ا �� ٌء مما �مكن أن �فعله ب�ْت �اف�� �
��

ا. � ا وظّل �سمعهما كث�� مهما ب�ْت �ا�ر�
�
� تعل ع�ارت��

� ح�اته، وأن ابنه �ان «ك�س
ء �� �

ا من �ل �� ا محَ�ط� �  صغ��
ً

فهم �عد مرور زمن أن أ�اە �ان رج�
� ذلك

ا. ف�� ر� ا �ستطيع من خالله أن ينّفس عن إح�اطاته. ل�ن ذلك الفهم أ�� متأخِّ مال�مة» مناس��
ا من تركي�ته. �ان �عرف من الناح�ة الوقت، �ان ذهنه قد امتّص الرسالة فصارت جزء�
 ال ق�مة له. ل�نه ظل �حس �أن �الم

ً
ا فاش� الموضوع�ة أن هذا غ�� صحيح، وأنه ل�س شخص�

ت مقنعة له. 
�
أب�ه صحيح. صارت اللع�ة مكشوفة، ل�نها ظل



ة، فخ�ت ألوانها مع الزمن، �ما لو أن � كث�� . �انت صورة مّرت عليها سن�� أمسك �صورة سا��
ا من الورق �حاول امتصاص الصورة المطبوعة عل�ه، والعودة إ� حالته األصلّ�ة عندما �ان خال��
ا. صورة � مع� � تلك الصورة؛ و�ان وجهاهما متالصق��

ء. �انا، هما االثنان، سع�َدْين �� �
أي ��

ا ق� � �ان ب�ْت مض�ِّ � ح��
� الّشمس، ��

ا، مب�سمة �� . �دت سا�� ممتلئة فرح� �
� يوم ص���

ملتقطة ��
ا. ا أ�ض� � الضوء… مب�سم�

عي��ه ��

�ت. هذا ما ستخ�ە إذا ��

ه غ�� صحيح. 
�
هذا ما �جعل األمر �ل

ا، ثم أعاد الزجاجة والصورة و�دأ إعداد عشائه. ا �طيئ� ا �ضع دقائق، ي�نّفس تنّفس� ظّل جالس�
�ن. ولهذا � األخ��  عل�ه فهم الس�ب الذي جعل ذلك الدافع أشّد قوة خالل األسبوع��

ً
�ان سه�

� نفسه:
ا. قال �� ا حسن� ء �عدما رفض �ارتر لقاءە �ان أمر� �

� القض�ة إ� ال ��
فإن انتهاء مشاركته ��

ة. دعه �ع�ش لحظته�… ثم، دعه �موت. � ضوء الحوادث األخ��
دع ذلك الدافع يتوّهج ��



11
، و�لما صدر �� كتاب � زمان م��

ا. �� … �ما �حدث �� دائم�
ً

� النوم ل��
كنت أجد صع��ة ��

� آلخر- للّتوقيع ع� �سخ� من جد�د، كنت أذهب إ� اللقاءات، �ل ح�� كنت أذهب -من ح��
� غرفة فندق غ���ة،

ا �� � �عدها مس��قظ�
. كنت أذهب وحدي أ��� األح�ان، ثم أستل�� � كتا��

. � � النوم عندما ال تكون ر����ا إ� جان��
ا، كنت أجد صع��ة �� . ودائم� �

وأشتاق إ� أ���

، كنت � ما م��
�� . �  أن تكون إ� جان��

ً
ل�ن األمر �ات أ��� صع��ة اآلن �عد أن صار مستح��

ء �
ا ع� األقل، ع� تخّ�لها تفعل ال�� أمد ذرا�� إ� الناح�ة ال�اردة من ��ر الفندق فأ�ون قادر�

ا ع� اإلحساس �ط�ف اآلخر إ� جان�ه. �عد موتها، �ت أمد � الب�ت. �ان �لٌّ منا قادر�
نفسه ��

ء غ�� الخواء ال�ارد ع� مالءة ال��ر �
ذرا�� إ� الناح�ة ال�اردة من الفراش فال أشعر ���

ا. ا ش�ئ� ا من هذا، ل�نهما لم �غ��ّ ا ش�ئ� ا �مكن أن �غ��ِّ ا جد�د� ا و��ر� ا جد�د� المست��ة. ظننت أن ب�ت�

. � ما م��
� ب�تنا القد�م، كنت أعرف ع� األقل، أن ر����ا �انت هناك ��

عندما كنت أمد ذرا�� ��
ا، فقد �ت ا صح�ح� ا إليها. ح�� لو �ان تغي�� الب�ت قرار�

�
، مشتاق

ً
ا ط��� ا زمن� وهكذا �ق�ت صاح��

. �ان تركها هناك � عن ر����ا، مسافة أ��� من أي وقت م�� ا أن مسافة أ��� صارت تفصل��
�
مدر�

� ب�تنا القد�م، أتخّ�لها تنظر من النافذة وت�ساءل أين ذه�ت
ا. ظللت أتخّ�ل روحها �� ا فظ�ع� أمر�

أ�تها.

� رسمها. فعلت ما أستط�عه ح�� ة ال�� � يتخّ�لها. الفتاة الصغ�� � �صد�قة ج�ك ال��
ر��

�
هذا ما ذك

 منها ع� هدوء ف�ذر�انك وسالمها. �ان العالم خارج
ً

زت �د�
�
� من تلك الصورة، ورك أخ�� ذه��

� سكينة تاّمة.
� غارقة �� ا. و�انت البيوت المح�طة �� ا، سا�ن�

�
� هادئ ستائر غرف��

هذا ما أتاح �� أن أغفو، �عد وقت، ع� األقل.

صوت تحّطم زجاج.

أّ�� ت�خ. 

رجل �صيح.

«�ا�ا».

� وأن ا أن ج�ك �ان ينادي�� ا غائم�
�
ا، وأدركت إدرا� ، مشّوش�

ً
اس��قظت من ذلك ال�ابوس مجف�

ا. َّ أن أفعل ش�ئ� ع��

صحت: «انتظر».



ا. � من م�انه. جلست ��ع� تحّرك ظّل عند آخر ��ري فقفز قل��

� �ا إل��

«ج�ك، أهذا أنت؟».

ا �أنه هو، لم أ�ن . مّرت لحظة لم أ�ن فيها مقتنع� � تحّرك الظّل نفسه من م�انه فصار إ� جان��
� لم أستطع رؤ�ة وجهه. � الظل ع� ش�ل شعرە. ل���

� فتعرفت �� ا م�� ا، ثم صار ق���� ا أ�د� مقتنع�
� ظلمة الغرفة.

ا �� ا تمام� �ان غائم�

ا ن��جة ما �حدث اآلن، ون��جة �قا�ا � ي��ض ��ع� ؟». ال يزال قل�� �
«ماذا تفعل هنا، �ا صد���

ا». ال�ابوس الذي اس��َقظت منه… «لم �ِحن وقت االس��قاظ �عد. ال يزال �ع�د�

«هل أستطيع الل�لة أن أنام هنا، معك؟».

«ماذا؟».

� �موقف صارم تجاە هذا ��
�
ا من ق�ل. والحق�قة أننا، أنا ور����ا، ظللنا متمّسك لم �فعل هذا أ�د�

� طرحه فيها. كنا نرى أن التنازل مّرة س�كون �دا�ة منحدر زلق. � المناس�ات القل�لة ال��
األمر ��

«نحن ال نفعل هذا �ا ج�ك. أنت تعرف».

«من فضلك».

� غرفة أخرى �ما لو أن
ا �� أدركت أنه يتعّمد ال�الم �صوت منخفض �ما لو أن هناك شخص�

ا ال ي��دە أن �سمعنا. هناك شخص�

قلت له: «ما األمر؟».

ا». «سمعت صوت�

«صوت؟».

.« �
«هناك وحش تحت نافذ��

ا ب�اب ق�
�
ا ما قاله �� وقت ذها�ه إ� نومه. ل�ن األمر �ان متعل ر�

�
ا، متذك � ال��ر صامت�

جلست ��
� الطابق

� الل�ل. إن غرفت�نا ��
ا أن �كون هناك شخص تحت نافذته �� الب�ت. ثم… ال �مكن أ�د�

� �
الثا��

.« �
«لقد كنت تحلم، �ا صد���

ا. �ت من النافذة فصار أ��� ارتفاع� � ذلك الصوت. اق�� � الظلمة، وقال: «لقد أ�قظ��
هز رأسه ��

.« � � الشد�د منع��
أردت أن أز�ــــح الستائر، ل�ن خو��



: لو أزحت الستائر لرأ�ت الحقل المظلم إ� الناح�ة األخرى من الط��ق… هذا  � نف��
 قلت ��

ا �ّل الجّد، فلم أستطع أن أقول له ذلك. ء.   ل�نه �دا �� جاد� �
�ل ��

ا. ال �أس… فلنذهب ونتحّقق من األمر».
�
خرجت من ال��ر، وقلت له: «ال �أس إذ

«ال تذهب، �ا �ا�ا».

«أنا ال أخ�� الوحوش، �ا ج�ك».

� تركت مص�احها من � أع� السلم. دخلنا غرفته، ل���
� إ� الممر ح�ث أضأت المص�اح �� ت�ع��

�ت من النافذة. غ�� إنارة، واق��

ء ما؟». �
«ماذا لو �ان هناك ��

ء». �
أجبته: «ال يوجد ��

ء؟». �
«ل�ن، ماذا لو �ان هناك ��

«عندها، سأتدبر أمرە».

«هل س�سّدد إ� وجهه ل�مة؟».

ء هنا». �
«�التأ��د� ما من ��

� تلك الستارة
ا �� . أحسست شؤم� �

ل�ن إحسا�� �الثقة واالطمئنان لم �كن �ما �دا صو��
 أن �كون هناك أي شخص.

ً
ا. �ان مستح�� � لم أسمع ش�ئ� المغلقة. أصغ�ت لحظة، ل���

جذ�ت الستارة ففتحتها.

ء. لم أر إال زاو�ة مائلة من الممر والحد�قة، ثم الط��ق الخا�� من خلف الحد�قة، ثم �
ال ��

الظلمة: امتداد ظل�ل من مساحة الحقل، ذاهٌب ح�� ال�ع�د. �ان انع�اس دا�ن لصورة وج��
ا، ه نائم�

�
ا آخر. �دا العالم �ل � لم أر ش�ئ� � داخل الغرفة. ل���

َّ من الزجاج �ما لو أنه ينظر �� ينظر إ��
ا مثلما لم أ�ن أنا. ا، تمام� مسالم�

� صابرة: «هل رأ�ت؟ ما من أحد هناك».
ة صو�� �ذلت أق� الجهد ح�� ت�دو ن��

«ل�نه �ان هناك».

أغلقت الستائر، وركعت أمامه.

ا، ل�نها ل�ست حق�ق�ة. ك�ف �مكن ا أن ت�دو األحالم حق�ق�ة تمام�
�
«ج�ك، من الممكن أح�ان

ه».
�
� الخارج هذا االرتفاع �ل

ألي شخص أن �كون تحت نافذتك ع� الرغم من أنها مرتفعة ��

ق األنبوب».
�
«من الممكن أن �كون قد �سل



� لم أل�ث أن تخّ�لت ش�ل جدار الب�ت من الخارج. لقد �ان أنبوب
أردت أن أجي�ه، ل���ّ

� فكرة سخ�فة. إذا أغلقت �اب الب�ت، ا. مّرت �ذه�� ت��ف م�اە المطر إ� جانب نافذته تمام�
ق األنبوب

�
� لد�ه غ�� �سل

وأقفلته، ووضعت سلسلته ح�� ال �دخل الوحش، فما الخ�ار المت���ّ
ح�� �صل إ� النافذة؟

سخف�

«لم �كن هناك أحد تحت نافذتك، �ا ج�ك».

«هل أستطيع النوم معك هذە الل�لة، �ا �ا�ا… أرجوك؟».

ا � هذە الغرفة؛ إما أن �كون الوقت م�كر�
. من الواضح أنه لن ينام اآلن وحدە �� � نف��

تنّهدت ��
ا. لم أستطع معرفة اإلجا�ة. من األسهل اآلن أن أس�سلم. � هذا، أو أنه متأّخر جد�

ع� مجادلته ��

.« � � ال��ر فتوقظ��
ب ��

�
«ال �أس. ل�ن، ل�لة واحدة فقط. وال �جوز أن تتقل

� الممر… «أعدك �أال أزعجك
�� �

ا، �ا �ا�ا». حمل رزمة أش�ائه الخاّصة، وسار خل�� «شكر�
ا». أ�د�

ها؟».
�
«هذا ما تقوله� ل�ن، ماذا لو �قت األغط�ة �ل

ا». «لن أفعل هذا أ�ض�

ض أن تكون � �ف�� � الناح�ة ال��
� ال��ر. استل�� ج�ك ��

أطفأت مص�اح الممر، ثم استلقينا ��
ناح�ة ر����ا من الفراش.

ا ق�ل ذلك؟». : «�ا�ا، هل كنت ترى �ابوس� قال ��

صوت تحّطم زجاج. 

أّ�� ت�خ؟ 

رجل ��خ. 

ا». قلت له: «صحيح. أظّنه �ان �ابوس�

«ماذا �ان محتواە؟».

، وكنت
ً

ا. كنت طف�  اآلن، ل�نه �ان ذكرى �قدر ما �ان �ابوس�
ً

�ان الحلم نفسه قد خ�ا قل��
� الحلم، �ان

� الب�ت الذي ترعرعت ف�ه. ��
� إ� المطبخ الصغ�� ��

� اتجاە الممر المف��
ا �� سائر�

�
ا �� . كنت قد �ق�ت راقد� � أصوات آت�ة من الطابق السف�� � ساعة متأّخرة؛ وقد أ�قظت��

ذلك ��
� خوف ثق�ل. كنت أحاول التظاهر ، وجثم ع� قل�� ال��ر، وقد جذ�ت األغط�ة إ� ما فوق رأ��
� آخر المطاف، نزلت

� �أن األمر ل�س كذلك. و�� ء ع� ما يرام ع� الّرغم من معرف�� �
�أن �ل ��



ا � كنت مشدود� � أردت أن أرى ما �حدث هناك، �ل ألن�� السلم بهدوء ع� أطراف أصا��� ال ألن��
، مذعور، عاجز. � صغ�� إ� معرفته ع� نحو ال أدركه… كنت أشعر �أن��

 من هناك.
ً
� الممّر المظلم �اتجاە المطبخ الُمنار، وكنت أسمع األصوات أت�ة

� �ت �� ��
ّ
ر أن

�
أتذك

� ا. لقد �انت تحاول تجني�� � ال أزال نائم� ا، ل�نه منخفض، �ما لو أنها تظن�� �ان صوت أّ�� غاض��
، فضاعت ال�لمات � ا، غ�� م�اٍل. �ان صوتاهما متداخل�� رؤ�ة هذا. ل�ن صوت الرجل �ان مرتفع�
�
� أدركت أنه �الٌم قبيٌح، وأن األمر �� � ما �قوله أيٌّ منهما؛ ل��� ولم أفهمها. لم أستطع تمي��

ء �شع. �
� اتجاە ��

ا �� تصاعد… أحسست �أنه �س�� م�سارع�

فتحت �اب المطبخ.

ا وقد شّوهه الغضب وال�رە؛ ورأيته � �ان فيها وجه الرجل محمر� � اللحظة ال��
ا �� سمعت صوت�

�قذف أ�� �ال�أس، �أق� قّوته. رأيتها تجفل وتحاول االبتعاد، ل�نها تأّخرت. سمعت �اخها.

. � �انت تلك آخر مّرة أرى فيها أ��

� آلخر… ال لقد مّر زمن ط��ل ع� ذلك، ل�ن تلك اللحظة ال تزال تطفو إ� السطح من ح��
اب. تزال قادرة ع� شّق ط��قها خارجة من تحت ال��

ك بها ذات يوم. ل�نه �ان مجّرد حلم، ال قلت لج�ك: «إنها أش�اء خاّصة �ال��ار. ر�ما أخ��
ء ع� ما يرام. لقد �انت النها�ة سع�دة». �

. �ل �� أ���

� النها�ة؟».
«ماذا حدث ��

� نها�ة األمر؟».   «أنا؟».
ا… أنت ما أ�� ��  «حسن�

داع�ت شعرە: «نعم. ثم ذه�ت لتنام».

� لحظة ما،
 ظننت معه أنه قد عاد إ� النوم. و��

ً
ا ط��� � زمن� ، ورقدنا صامَت��ْ ّ � أغمضت عي��

ا � نف�� إ� أنه ال يزال موجود� � أطم�� � برفق فوق أغطيته �أن��
ا ووضعت ك��ّ مددت �دي جان��

ة، المجروحة. � الصغ��
ا، نحن االثنان… أ��� هناك… ال نزال مع�

قال ج�ك �صوت خافت: «يهمس».

«ماذا؟».

«يهمس».

� أظّنه �حلم. ا إ� حدٍّ جعل�� ا جد� �دا �� صوته �ع�د�

.« �
«لقد �ان يهمس تحت نافذ��
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«عل�ك أن ��ع».

ا، �ما لو أن ما ا، ملح� � الهاتف. �ان صوتها منخفض�
� �ارتر تهمس لب�ْت �� � الحلم، �انت ج��

��
ه.

�
� العالم �ل

تقوله �ان أ��� األش�اء إثارة للذعر ��

ا� � ل�نها �انت تفعل ذلك، ع� أّ�ة حال… لقد فعلته أخ��

� صدرە. لقد تحّدث مع
�ات قل�ه صاخ�ة �� ا خلف طاولة مكت�ه؛ و�انت �� �ان ب�ْت جالس�

� إ� م�ان عملها، أو �جد نفسه
ة خالل مجرى التحقيق. �ان �أ�� زوجة فرانك �ارتر مّرات كث��

ا إ� جانبها ع� رص�ف مزدحم. ل�نه �ان دائم الحرص ع� عدم الظهور إ� -مصادفة- سائر�
� أي م�ان �مكن أن يراهما ف�ه أحد، ف�سمع زوجها �األمر �ما لو أنه �قوم �محاوالت

جانبها ��
� �� من شهد �أن ا عن الحق�قة. �انت ج�� خفّ�ة لجعلها جاسوسة. �ان �عرف أن هذا ل�س �ع�د�
ا لب�ْت � م�ان آخر وقت وق�ع الج��مة. لقد دافعت عنه. ل�ن، �ان واضح�

ا �� زوجها �ان موجود�
ا ح�� �جعلها � ا كب�� ا)، ف�ذل جهد� ا وجيه� من لقائه بها أنها خائفة من فرانك (رأى أن لخوفها س���
ت�تعد عن ذلك الخوف وتغ��ّ موقفها: ح�� �قنعها �أن الحد�ث معه أمٌر آمٌن. �ان ي��د أن
. سوف أحرص � �� م�� �ا ج��

�
اجع عن شهادتها وتقول لهم الحق�قة عن زوجها: «ت�ل �جعلها ت��

ن فرانك من إ�قاع أي أذى �ك و�ابنك �عد اآلن».
�
 يتمك

ّ
ع� أ�

، خوٌف، � � �ارتر، ع� مّر السن�� � قلب ج��
لقد �دا له اآلن أنها ستفعل ذلك. لقد تجّمع ��

�جعلها -ح�� اآلن- تحرص ع� عدم االتصال �ه إال عندما �كون ذلك الوغد خارج الب�ت. ومع
ا. �ان ب�ْت �عرف أن الجرأة ل�ست �� انتفاء الخوف. الجرأة همس�

ّ
مه إ�

�
ذلك، ال �ستطيع أن ت�ل

ا
�
ا. لذلك، وع� الرغم من فرط حماسته (ح�� عندما صار �حّس �أنه قد صار موش�

�
�ستلزم خوف

ا �جرأة هذا االتصال. ع� حّل القض�ة)، فقد ظّل مقر�

همست له: «سوف أتر�ك تدخل، ل�ن عل�ك أن ��ع. ال أعرف �م �مكن أن �طول غ�ا�ه عن
الب�ت».

ا. فخالل ساعة واحدة، س�مت�� الب�ت ، لن �عود فرانك �ارتر إ� ب�ته أ�د� �
� الواقع الحق���

��
� ة ال�� ، وس��دأ ال�حث عن فرانك �ارتر والشاحنة الصغ�� �

� الّطب الجنا��
طة ومحّق�� برجال ال��

ا �عد اتصالها �ه. لم �ستغرق رحلته إ� ب�تها أ��� من ع�� دقائق. �قودها. ذهب ب�ْت م�ع�
ها. وع� الرغم من وجود قّوة للتدّخل ولمساعدته عند

�
� ح�اته �ل

ل�نها �انت أطول ع�� دقائق ��
� ح�ا�ة خ�ال�ة

الحاجة، فقد أحسَّ بره�ة وخوف عندما وصل إ� الب�ت �ما لو أنه شخص ��
� أّ�ة لحظة.

�ذهب إ� ب�ت �مكن أن �عود إل�ه الوحش ��



� و�� تفتح قفل ال�اب المؤّدي � �ارتر المرتعشَت�� � داخل الب�ت، وقف ينظر إ� �َدّي ج��
و��

ا؛ ل�نه أحّس �ما ه سا�ن�
�
إ� الغرفة الملحقة �الب�ت �المفتاح الذي �قته من زوجها. �ان الب�ت �ل

 �حوم فوقهما.
�

لو أن ظ�

انفتح القفل.

«تراجعا إ� الخلف اآلن، من فضل�ما… �ال�ما».

� وسط المطبخ، وقد اخت�أ ابنها خلف ساقيها، عندما فتح ب�ْت ال�اب
� �ارتر واقفة �� �انت ج��

ا. � وضع فيها قفاز� ب�دە ال��

ال�

ن. أضاء مص�احه � تلك اللحظة نفسها، شم تلك الّرائحة الحاّرة، رائحة اللحم المتعفِّ
��

� تعاقب ��ــــع: المشاهد،
ال�اشف فت�ّدت له الصور. ظهرت له واحدة �عد أخرى، ظهرت ��

� لقطات س�نمائ�ة ��عة.
واألحاس�س، منارة �ما لو أنها تظهر ��

ال�

ل�س �عد�

 من م�انها
ً

ولوهلة، رفع رأسه إ� األع� ونقل دائرة نور المص�اح ال�اشف إ� الجدران �د�
� أسفلها أوراق أعشاب فجة،

األول. �انت الجدران مطلّ�ة �األب�ض، ل�ن �ارتر قد زّ�نها فرسم ��
ا ا مشّوه� ومن فوقها فراشات مرفرفة �أنما رسمتها �د طفل. وع� مق��ة من السقف، رأى ش�ئ�
� ا؛ و�انت عينا الوجه السوداو�ن المي�ت�� أصفر �حا�� الشمس. رسم �ارتر ع� تلك الشمس وجه�

تنظران إ� األسفل، إ� أرض الغرفة.

، وخفض شعاع مص�احه. � ت�ّبع ب�ْت نظرة العين��

ا. صار التنّفس صع��

إنه ي�حث عن أولئك األطفال منذ ثالثة شهور. صحيح أنه �ان يتوقع ن��جة كهذە، ل�نه لم
� هذە الظلمة الدافئة ال�ث�فة. �دت له

�� � ا. وأما اآلن، فها هم أمامه، مستلق�� يتخلَّ عن األمل أ�د�
� وقت واحد. �أنها د� ش�يهة �الواقع ترقد اآلن سا�نة،

األجساد األر�عة حق�ق�ة وغ�� حق�ق�ة ��
محّطمة. �انت مال�سها سل�مة �اس�ثناء قمصانها المرفوعة إ� األع� لتغط�ة وجوهها.

ا ع� تعك�� ، فلم �عد قادر� � ا، ع� توا�� السن��
�
� ذلك ال�ابوس أنه قد صار مألوف

لعّل أسوأ ما ��
. � الص�اح التا��

هة �� ما أ�قظه �� نومه. �انت الساعة المنبِّ

 الحفاظ ع� هدوئه. �انت محاولة تجاهل الذكرى
ً

� فراشه �ضع ثواٍن محاو�
ا �� ظّل مستلق��

ر نفسه �أن تلك ال�واب�س ناتجة عن حوادث مضت
�
أش�ه �محار�ة الض�اب، ل�نه راح �ذك



� الساعة المنّبهة. � مع الزمن. أوقف رن��
وانقضت، و�أنها ذك��ات ستخبو وتخت��

 . � اليو�� � المكتب. اإلدارة. الروت��
� نفسه: الصالة ال��اض�ة ثم العمل ��

قال ��

، ثم ارتدى مال�سه وأعد حقي�ة المستلزمات ال��اض�ة. وعندما نزل إ� األسفل ل�صنع استحمَّ
ە. لقد ا، �ان تأث�� الحلم قد تراجع فاستعاد س�طرة أ��� ع� تفك�� ا خف�ف� لنفسه قهوة و�فطار�
اب من ا أن �كون ن�ش ال�� � -هذا �ل ما حدث-� أمر قا�ل للفهم تمام� أصاب ح�اته انقطاع وج��
� عّما ق��ب. ومن جد�د،

جد�د قد حرر �عض األش�اح المؤذ�ة الحب�سة هناك؛ ل�نها ستخت��
ب. ستعود الح�اة إ� طب�عتها المعتادة. سوف �ضعف ذلك الدافع إ� ال��

لم ير الضوء األحمر الوامض ع� هاتفه الخليوي إال عندما حمل طعامه وذهب �ه إ� الغرفة
األمام�ة. لقد فاتته م�المة. لد�ه رسالة صوت�ة �جب أن �ستمع إليها.

�
ضغط المفتاح، واستمع إ� الرسالة وهو �مضغ طعامه ب�طء. أرغم نفسه ع� ابتالع ما ��

، وافق فرانك �ارتر ع� رؤ�ته. � ص �لعومه. �عد مرور شه��ن �امل��
�
فمه. تقل
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ا. نعم،  أ�ض�

ً
. تحرك قل�� � . ال، إ� �مي��

ً
� قل�� قلت: «أر�د فقط أن تقف عند الجدار. إ� ال�م��

هكذا. اب�سم اآلن». 

ا. � أ��� منه توتر� � تلك المناس�ة �جعل�� � مدرسته الجد�دة. و�ان ترق��
�ان ذلك أول أ�ام ج�ك ��

ا من األدراج ل�� يتأ�د من أن المال�س جاهزة؟ هل وضعت �م مرة �مكن أن �فتح المرء درج�
ة ال �د من ء؟ أين وضعت حقي�ة كت�ه؟ وأين وضعت زجاجة الماء؟ أش�اء كث�� �

اسمه ع� �ل ��
ء �خّصه ع� أحسن حال. �

االهتمام بها. أردت أن �كون �ل ��

«هل أستطيع أن أتحرك، �ا �ا�ا؟». «انتظر لحظة».

ا � غرفته. �ان مرتد��
ا أمام الجدار الخا�� الوح�د �� � أما�� ب�نما �ان ج�ك واقف�

رفعت هات��
ها

�
ة زرقاء �لها جد�دة، و�ل � ا أب�ض، وك�� ا، وقم�ص� ا رماد��

�
مال�سه المدرس�ة الجد�دة: بنطلون

ء �خّصه. �انت اب�سامته عذ�ة، مستح�ة. �دا �
نظ�فة… �الطبع� رقعة تحمل اسمه ع� �ل ��

ا. � مال�سه المدرس�ة، ل�نه ظّل صغ�� الحجم، ضع�ف�
ا �� � كب��

. «انتهينا». � ضغطت ع� الشاشة مرت��

«هل أستطيع رؤ�تها؟».

«�الطبع، �ستطيع رؤ�تها».

� التقطتهما. � اللت�� � وراح ينظر إ� الصورت��
ركعت ع� األرض، فانح�� فوق كت��

ا». �دت عل�ه الدهشة. «ي�دو ش��� حسن�

قلت له: «ت�دو �أنك شخص ذاهب إ� عمله».

ا �ان �خالطها ألن
�
ا. حاولت االستمتاع بتلك اللحظة ع� الرغم من أن حزن وقد �ان كذلك حق�

ا - صور� ا. و�ما �فعل أ��� اآل�اء واألمهات، كنا نلتقط -أنا و�� � أن تكون معنا أ�ض�
ر����ا �ان ي����

، ولم أدرك ما �عن�ه ذلك �
ت هات�� � غ��ّ

� المدرسة؛ ل���ّ
� اليوم األول من �ل سنة جد�دة لج�ك ��

��
ها، ضاعت إ� األ�د. وأسوأ من هذا أن

�
� وقت سابق من هذا األسب�ع. لقد اختفت صوري �ل

إال ��
� أن � غ�� قادر ع� الدخول إل�ه، ع� الرغم من معرف�� هاتف ر����ا �ان ال يزال عندي، ل���
ا حق�قة الوضع ا إ� هاتفها القد�م مواجه� الصّور موجودة ف�ه. ظللت دق�قة �املة أنظر محَ�ط�

ا. � أن تلك الذك��ات قد رحلت أ�ض� الصع�ة: لقد رحلت ر����ا. وهذا �ع��



، و�نه ل�س أ��� من مزحة ثق�لة أخرى من نتائج حاولت القول لنف�� إن هذا غ�� مهمٍّ
. �دا �ما لو أنه � � إ�اها -�ل هو أمر �س�ط ضمن اإلطار العام لألمور-. ل�ن ذلك آلم��

خسار��
. � إخفاق جد�د من جان��

ة أخرى�  ستص�بنا إخفاقات كث��

.« �
«ه�ا، �ا صد���

نت. ا من الصور الجد�دة ع� اإلن�� وق�ل أن نذهب، حفظت �سخ�

ا، �عزله عن الشارع س�اج حد�دي. �ان القسم ا منخفض� � اس» كب�� �ان بناء مدرسة «روز ت��
�ة. و�انت �لمتا : طابق واحد له عدد من السقوف المقبَّ

ً
ا، و�ان جم�� الرئ��� من المدرسة قد�م�

، ل�ن هناك الفتات أحدث � � المنفصل�� � ع� الحجر األسود فوق المدخل�� أوالد و�نات محفورَت��ْ
ا لإلشارة إ� المراحل � صار اآلن مستخدم� � الج�س�� ا �ش�� إ� أن ذلك الفصل الف�كتوري ب�� عهد�
� الداخل،

� تلك المدرسة. ��
� أرى الم�ان ق�ل �سج�ل ج�ك ��

الرئ�س�ة المختلفة. لقد جعلو��
� صالة ذات أرض�ة خش��ة ملمعة تقوم �دور المركز الذي تتوّزع غرف الصفوف من حوله. و���

ة �ألوان مختلفة وضعتها هناك مجموعة أبواب تلك الصفوف، �انت الجدران مغّطاة برسوم كث��
تب تحت �ل واحدة منها التار�ــــخ الذي �ان ف�ه صاحبها من

�
، وقد ك � منتقاة من التالم�ذ السا�ق��

تالم�ذ هذە المدرسة. 

وقفت مع ج�ك عند الس�اج.

«ما رأ�ك؟».

: «لست أدري». قال ��

ه وترّددە. �انت ال�احة خلف ذلك الس�اج مليئة �األطفال مع
�
�ان من الصعب لومه ع� شك

� مجموعات. �ان ذلك أول يوم من السنة الجد�دة، ل�ن الجميع هنا
�� � عدد من أهاليهم الواقف��

؛ وأما أنا وج�ك فسوف � � السا�قت�� ا �عرف �ل منهم اآلخ��ن من الس�ت�� -األطفال وأهلهم أ�ض�
� نظر صاح�ه. �انت مدرسته السا�قة أ���

� نظر الجميع، إال ��
ا �� ندخل ف�كون �ل منا غ����

ا وال �عرف المرء �ل من فيها. أما هنا، فقد �دا الجميع ع� عالقة وث�قة �ح�ث �ان من حجم�
ا أن �ستطيع اال�سجام هنا. … كنت آمل حق� ا. �ا إل�� المستح�ل تخ�ل أننا لن �شعر �الغ��ة دائم�

ضغطت ع� �دە ضغطة خف�فة.

.« � قلت له: «ه�ا بنا، فلنكن شجاع��ْ

، �ا �ا�ا». � �خ�� «إن��

.« � أتحّدث عن نف�� «إن��



كنت أم�ح، ل�نه لم �كن أ��� من نصف مزاح. �ق�ت خمس دقائق ق�ل موعد فتح األبواب.
ا ل�� أتحّدث مع �عض األها�� اآلخ��ن، ول�� أ�دأ إقامة صالت َّ أن أ�ذل جهد� وكنت أعرف أن ع��

 من ذلك، اس�ندت إ� الجدار، وانتظرت.
ً

. �د� � معهم من جان��

ا. نظرت إ� األطفال �جرون هنا � وهو �عّض ع� شفته صامت� ا إ� جان�� ظل ج�ك واقف�
وهناك، وتمّن�ت أن �ذهب ج�ك و�حاول أن �لعب معهم.

كه ع� سجّيته.  : ما عل�ك إال أن ت�� قلت لنف��

، أل�س كذلك؟ �
ا إ� الحّد ال�ا�� ا حسن� � أن �كون ذلك أمر�

ي����

مة ج�ك الجد�دة واقفة
�
تح ال�اب من أجل تالم�ذ المرحلة األو�، و�انت معل

ُ
� النها�ة، ف

و��
عند ال�اب، مب�سمة. �دأ التالم�ذ �صطفون. �انت حقائبهم المدرس�ة تتأرجح. لقد �ان ذلك أول
ا اآلن. ل�ن حقي�ة ج�ك لم تكن فارغة.

�
يوم من أ�ام المدرسة، و�ان أ��� تلك الحقائب فارغ
كعادته، أ� ع� أن �جلب رزمة األش�اء الخاّصة معه.

ناولته الحقي�ة وزجاجة الماء.

«ستهتم �أش�ائك، أل�س كذلك؟».

«سأهتم بها».

… هذا ما كنت آمله. �انت فكرة ض�اع رزمة أش�ائه الخاّصة غ�� محتملة عندي مثلما �ا إل��
ا أن � هذە الرزمة �طان�ة م��حة دافئة. لم �كن ممكن� �� غ�� محتملة عندە. ف�ال�س�ة إل�ه، ت�ا��

ها. �غادر الب�ت من غ��

. � � اتجاە األطفال المصطّف��
�دأ ج�ك الحركة ��

قلت له �صوت خافت: «أحّ�ك، �ا ج�ك».

ا، �ا �ا�ا». «وأنا أحّ�ك أ�ض�

� الداخل. كنت آمل أن �لتفت و�لّ�ح �� ب�دە. ل�نه
ا هناك أنظر إل�ه إ� أن اخت�� �� �ق�ت واقف�

� أرى أنه غ�� خائف من . هذا ما جعل�� � ق ��
�
� التعل

لم �فعل. أظّنها عالمة حسنة… عدم إفراطه ��
� حاجة إ� أن أطمئنه.

� �دايته، وأنه ل�س ��
هذا اليوم الذي ال يزال ��

 . أرجوك، أرجوك، أرجوك… كن �خ��

� جد�د، هاە». «ص��

ا، منذ الص�اح، فقد ا حار� . ع� الرغم من أنه �ان نهار� � استدرت، فوجدت امرأة واقفة إ� جان��
� صقيع

� جي��ه �ما لو أنها تت��
 دا�ن اللون دفنت �ديها ��

ً
ا ط��� �انت تلك المرأة مرتد�ة معطف�



ء من �
ا ��� ا موح�� � � وجهها تعب��

ا أسود. رأ�ت ��
�
الشتاء. �ان شعرها ي�لغ كتفيها و�ان مصبوغ

الف�اهة.

ولد جد�د�

.« � � ج�ك� نعم، إنه اب�� أجبتها: «أوە، أنت تعن��

… أنا واثقة من أنه س�كون ع� ما � ��
ّ
ا� صدق ا. أنت ت�دو قلق� � كنت أعن��ما مع� «الحق�قة أن��

يرام».

.« � اتجا��
«نعم، أنا واثق من أنه س�كون كذلك. ح�� إنه لم �لتفت لينظر ��

� أ�ّف عن الوجود �ال�س�ة إل�ه فور وصولنا ة. والحق�قة أن�� � عن فعل ذلك منذ ف�� «كّف اب��
ء جّ�د �

ء �حّطم القلب أول األمر، ل�نك �عان ما تعتادە. إنه �� �
إ� �احة المدرسة �ل ص�اح. ��

� اسمه آدم». � حق�قة األمر»… هزت كتفيها… «�المناس�ة، اس�� �ار�ن. واب��
��

ها».
�
� لقاؤك. �ار�ن وآدم؟ �جب أن أحفظ هذە األسماء الجد�دة �ل

قلت لها: «وأنا توم. ����

� واثقة من أن ج�ك لن يواجه أّ�ة
ا. ل���ّ قالت المرأة مب�سمة: «سوف �ستغرق األمر وقت�

ا عند االنتقال إ� م�ان جد�د؛ ل�نهم عص�ة جّ�دة من األطفال هنا. لم متاعب. �كون األمر صع��
� منتصف السنة الماض�ة. هذە مدرسة جّ�دة».

ي�دأ آدم الذهاب إ� هذە المدرسة إال ��

. �ار�ن. آدم. لقد �دت امرأة � � �االسم��
� اّتجاە بوا�ة الخروج، فعهدت لذا�ر��

سارت المرأة ��
ء من الجهد هنا. ف��ما -ع� الرغم من �ل ما يو�� �عكس ذلك- �

لط�فة، وال �د �� من �ذل ��
� الذين يتحّدثون مع ا من أولئك األشخاص الراشدين الطب�عي�� ا أن أص�� واحد� ر�ما أستطيع حق�

� �احة المدرسة.
أها�� أطفال آخ��ن ��

ا لمشوار العودة القص�� إ� َّ استعداد� �
� أذ��

�� � � الرأس�ت�� ، ووضعت السّماعت�� �
أخرجت هات��

� الجد�دة عندما ء آخر يث�� توتري. لم أ�ن قد تجاوزت ثلث رواي�� �
� اآلن �� � ذه��

الب�ت. صار ��
، � محاولة للتنا��

� معمعة العمل ��
� �مكن أن ير�� كّتاب آخرون �أنفسهم �� � ح��

ماتت ر����ا. و��
� كنت أعمل عليها ت�دو �� اآلن � لم أنظر إ� ما كت�ته منذ ذلك الوقت. صارت الفكرة ال�� فإن��
� ذا�رة �مبيوتر �ما

ه وتركه يتعّفن ��
�
وع �ل � موشك ع� هجران ذلك الم�� ��

ّ
فارغة؛ وأحسست �أن

لو أنه حماقة غ�� منَجزة.

ا ا جد�د� � تلك الحالة؟ �عد أن عدت إ� الب�ت، شّغلت ال�مبيوتر وفتحت ملف�
فماذا أ�تب ��

� إقراري �أن
ا. ساعد�� لل�تا�ة، ثم حفظته تحت اسم «أف�ار سّ�ئة». هذا ما كنت أ�دأ �ه دائم�

ا من � كنت دائم� . و�عد ذلك (�ما أن�� � التخّفف من �عض الضغط النف��
ا �� الوقت ال يزال م�كر�

ا من تض�يع الوقت)، مض�ت إ� ضون ع� إعداد القهوة �اعت�ارە نوع� األشخاص الذين ال �ع��
المطبخ وشّغلت غال�ة الماء، ثم اس�ندت إ� الطاولة ورحت أنظر إ� حد�قة الب�ت الخلف�ة ع��

ً



�
، و�دا �� أنه �ع�ث �قفل �اب ال�راج �� � اتجا��

ا هناك. �ان ظهرە ��  واقف�
ً

النافذة. رأ�ت رج�
. � حد�ق��

ما هذا، �حق الجح�م؟ 

نقرت ع� زجاج النافذة.

� الخمس�نات من العمر؛ رجل قص�� ممت��
قفز الرجل وراح يتلفت حوله ��عة. �ان ��

� مال�س
ا �� � برؤوس الره�ان. �ان أ�ض� الجسم، تح�ط برأسه األصلع حلقة من شعر رمادي ذكرت��

أن�قة، �دلة، ومعطف خف�ف رمادي، ووشاح عنق. �دت �� هي�ته �ع�دة �ل ال�عد عن شخص
ا �حاول اقتحام الم�ان. من المحتمل أن �كون لص�

. نظر � �ديَّ
� كررتها هذە المرة بتعاب�� وج�� وحرك��َ كّررت ع�ارة ما هذا، �حق الجح�م؟، ل���

� اتجاە
ا ع�� ممر الس�ارة �� َّ لحظة وقد ظهرت الصدمة ع� وجهه، ثم استدار ماض�� الرجل إ��

واجهة الب�ت. 

ا ع� مواجهته � اتجاە �اب الب�ت مصمم�
� فمض�ت �� ترّددت لحظة، ل�ن ما رأيته أغضب��

ومعرفة ما �ان �فعله هناك.

� ال�اب، ُرن الجرس.
ولحظة �لو��
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ا أمامه وقد ار�سم ع� وجهه تعب�� اعتذار. من هذە فتحت ال�اب ��عة، فوجدت الرجل واقف�

المسافة الق���ة ا��شفت أن الرجل أق� قامة مما �دا �� عندما رأيته ع�� النافذة.

ة رسم�ة م�سجمة مع طراز �دلته القد�م… � أزعجتك». �ان يتحّدث بن�� ا أن�� � � كث�� «يؤسف��
ا». � الب�ت أحد�

«لم أ�ن أظن أن ��

� الب�ت أحد� 
: ق�ع جرس ال�اب واحدة من الطرق الواضحة للتأ�د مما إذا �ان �� � � ذه��

خطر ��

ط��ت ذرا�� ع� صدري: «فهمت. ما الذي أستطيع فعله من أجلك».

ا… إنه طلب غ�� معتاد، إ� حد ما. ال �د �� من اإلقرار بهذا. � وقفته: «حسن�
تململ الرجل ��

ة � كث�� � ترعرعت هنا. هل رأ�ت؟ مّرت اآلن سن�� ل�ن المسألة �� أن… هذا الب�ت. الحق�قة أن��
� هذا الم�ان و…».

-هذا واضح- ل�ن �� ذك��ات ع��زة ��

ف الرجل عن ال�الم.
ّ
توق

ا�…». قلت: «حسن�

ب، �ما لو أنه
ّ
ق ء من ال�� �

ا هناك وقد �دا عل�ه �� ثم انتظرت أن ��مل �المه. ل�ّنه ظّل واقف�
� من المعلومات، و�ما لو أن من الغرا�ة -أو ر�ما من الجالفة- أن أطال�ه ب��مال

� �القدر ال�ا��
د�� زوَّ

�المه.

أدركت ما ي��دە �عد لحظة.

ء من هذا القب�ل؟». �
� أنك ت��د دخول الب�ت والتجول ف�ه، أو �� «هل تع��

ا سماحك �� �فعل � � سأقّدر لك كث�� ا: «أعرف أن هذا عبء مزعج لك، ل��� أومأ برأسه شا�ر�
ذلك. إن لهذا الب�ت ذك��ات خاّصة عندي».

� لم ا ع� الضحك. ل���
�
� موش� ومن جد�د، �انت ط��قة �المه زائدة الرسم�ة إ� حد جعل��

� تتوّتر. لقد �ان حسن المل�س، و�ان � جعلت أعصا�� أضحك ألن فكرة ترك هذا الرجل �دخل بي��
ا ع� الرغم � ر. �دا �� الرجل خط��

�
ا من التنك ه نوع�

�
ا إ� حّد السخف، ف�دا �� األمر �ل ��

ّ
سلوكه مهذ

ا بنصل أو . أستطيع تخ�له وهو �طعن أحد� من وض�ح أنه ال �ش�ل أي خطر جسدي �ال�س�ة إ��
� عي��ه و�تلّمظ وهو �فعل ذلك.

� وهو ينظر �� �سك��

� أن هذا غ�� ممكن». «يؤسف��



ا من وع� الفور، خ�ت هيئة التهذ�ب المخادعة وزحفت لمحة من االنزعاج إ� وجهه. �ائن�
�كن هذا الرجل، فقد رأ�ت بوض�ح أنه قد اعتاد أن �حصل ع� ما ي��دە.

: «�م هذا مؤسف� هل �� أن أسألك عن الس�ب؟». قال ��

� �ل م�ان».
ا. وهناك صناديق �� «الس�ب �س�ط. لقد انتقلنا إ� هذا الب�ت حديث�

� وقت الحق؟».
ا، ر�ما �� ة: «فهمت. حسن� اب�سم اب�سامة صغ��

.« � ا �أن �دخلوا بي�� ا ال أحب أن أسمح ألشخاص غ��اء تمام� � أ�ض� «الحق�قة… ال. ألن��

«هذا أمر… مح�ط».

«لماذا كنت تحاول دخول مرأب الس�ارة؟».

«لم أ�ن أحاول ذلك». تراجع إ� الوراء خطوة وقد �دا عل�ه شعور �اإلهانة… «كنت أحاول
رؤ�ة ما إذا كنت أستطيع العثور عل�ك».

َّ داخل مرأب مقفل؟». «ماذا؟ هل ت��د العثور ع��

«ال أعرف ما تظّن أنك رأيته، ل�ن ال». هز رأسه �حزن… «أرى اآلن أن تلك �انت غلطة
� حق�قة األمر. ل�ن، ر�ما تغ��ّ رأ�ك».

ء مخجل �� �
مؤسفة. ��

ە». «لن أغ��ّ

� أزعجتك». ا… آسف ألن��
�
«إذ

ا. � الممر مبتعد�
استدار و�دأ �س�� ��

� تلقيتها. رت الرسائل ال��
�
لحقت �ه وقد تذك

«هل أنت الس�د �ارن�ت؟».

� م�انه. صار وجهه
ف ��

ّ
. توق تردد عند سماع ذلك السؤال، ثم استدار من جد�د ونظر إ��

� . وع� الرغم من االختالف ال�ب�� ب�� ا تمام االختالف. عيناە خاليتان من أي تعب�� اآلن مختلف�
� هذە اللحظة.

� اتجا�� ��
� سأتراجع إذا خطا خطوة واحدة �� حج�� وحجمه، ظننت أن��

: «لست هو. مع السالمة». قال ��

ا ف�لغ الشارع وسار ف�ه من غ�� أن �قول �لمة أخرى. لحقت �ه من جد�د، ثم ثم سار مبتعد�
� جسدي رعشة

ت �� � الط��ق، أم ال. َ�َ
َّ أن ألحق �ه �� فت عند الرص�ف غ�� واثق إن �ان ع��

ّ
توق

خف�فة ع� الرغم من دفء الشمس.



، ح�� هذە اللحظة، شد�د اال�شغال �الب�ت نفسه، فلم أذهب ح�� اآلن إللقاء � لقد �ان ذه��
د أنه لم �كن الجزء األفضل من الب�ت: �اب أزرق اللون له م�اعان

�
نظرة ع� المرأب. من المؤك

� المنتصف. و�� الجانب، نافذة �شّقق زجاجها. وجدران ب�ضاء
معدن�ان ال ��ادان �لتق�ان ��

� �أن مادة
�� ة، �انت أعشاب ط��لة قد غطت األرض�ة. �ان الوك�ل العقاري قد أخ�� ّ متق��

� حاجة إ� معونة من شخص اختصا�� إذا قررت
�� � � السقف، و�أن��

األس�ستوس مستخدمة ��
� لحظة ما. �دا ذلك الم�ان �أنه

ا ع� السقوط من تلقاء نفسه ��
�
هدم المرأب؛ ل�نه �دا �� موش�

نح�  ي��
ّ

ا ع� قدم�ه. �حاول أ� �� عجوز غ�� قادر ع� الوقوف مستقر�
�
جاثم خلف الب�ت مثل سك

� وهو يتحرك
� مفتاحه. ّ� ال�اب المعد��

�ان ع� ال�اب قفل؛ ل�ن الوك�ل العقاري أعطا��
 وخطوت إ�

ً
ا األرض األسفلت�ة عندما أزلت القفل وفتحت ال�اب. خفضت رأ�� قل�� �اشط�

الداخل.

ا �سقط المتاع. نظرت من حو�� غ�� مصّدق. �ان الم�ان مليئ�

� المرة األو�، وأنها
�� � �نغ قد أفرغت الب�ت �عد مجي�� ض أن تكون الس�دة ش�� كنت أف��

� نفسها من تلك
ص من األثاث القد�م. رأ�ت اآلن أنها فضلت أن تع��

�
كة ما للتخل استعانت ���

ا من ا براحة العفن والغ�ار. رأ�ت أ�وام� ء هنا ح�� صار الم�ان فائح� �
النفقات فوضعت �ل ��

� � األسفل متغّضنة تحت ثقل تلك ال��
� وسط الم�ان. �انت الصناديق ��

الصناديق ال�رتون�ة ��
، مختلطة متداخلة �أنها أحج�ة من � فوقها. طاوالت وكراس� قد�مة مكّدسة ع� أحد الجانب��
ة �دت ، وع� القماش �قع �لون الشاي… �قع كب�� �

خشب. فراش قد�م مس�ند إ� الجدار الخل��
ّ الُمسوّد إ� جانب ال�اب. �

أش�ه �خ��طة طب�ع�ة لعالم غ��ب. شممت رائحة موقد ال��

أ�داس من أوراق الن�اتات الجافة الب��ة عند الجدران. دفعت عل�ة طالء �حركة ق��ة من قد��
ا. من ة ح�ث �ان جاثم� ء قفزة صغ�� �

. قفز ذلك ال�� �
� ح�ا��

فوجدت تحتها أ��� عنكبوت رأيته ��
الواضح أن وجودي لم �س�ب له أي ذعر.

�نغ. ا �ا س�دة ش�� � : ال �أس. أشكرك كث�� � نف��
نظرت من حو�� وقلت ��

ا � اتجاە أ�داس الصناديق وفتحت واحد�
� تقّدمت �� � الم�ان مّ�سع كب�� للحركة، ل���

لم �كن ��
. نظرت فرأ�ت ز�نات ع�د م�الد قد�مة. ا تحت أصا��� � األع�. �ان ال�رتون رط��

�� � من تلك ال��
ء �دا �� أش�ه �

لفافات �اهتة من خيوط �انت المعة، وكرات ت���ن�ة �ادت تزول ألوانها، و��
�الجواهر.

�… طارت واحدة من تلك الجواهر فاصطدمت بوج��

� �ا إل��

. � تحتها. لّوحت �ذرا�� أمام وج�� ، وانزلقت قد�� ع� أوراق الن�اتات ال�� �
كدت أفقد تواز��

ا ق�ل أن �صطدم ا إ� السقف، ثم انقض من جد�د وراح �دور م�ع� ء مرتفع� �
رفرف ذلك ال��

�النافذة الرماد�ة، ثم �كرر اصطدامه بها مّرة �عد مّرة.



تاب، تاب، تاب… اصطدامات ناعمة.

� هذا
�� �

� أعرفها… ع� الرغم من أن معار�� ا أنها فراشة� ل�ست من الفراشات ال�� � أدركت أخ��
� الفراشات الب�ضاء والفراشات الملونة. المجال ال تتجاوز التف��ق ب��

تقّدمت �حذر من النافذة ح�ث �انت الفراشة مستمرة �الرفرفة عند زجاجها. ظللت أنظر
فت وحطت ع� طوار النافذة المّ�سخ

ّ
إليها �ضع لحظات إ� أن وصلتها الرسالة آخر األمر، فتوق

. ل�ن لون العنكبوت �ان �
ة �حجم العنكبوت الذي من خل�� وقد �سطت جناحيها. �انت كب��

ا؛ أما الفراشة ف�انت رائعة األلوان. خطوط متمّوجة من األصفر واألخ�� ع� امتداد ا �شع� رماد��
. فراشة جم�لة� � � الجناح�� � عند حاف��

جناحيها، مع لمحة من لون أرجوا��

عدت إ� الصندوق ونظرت ف�ه من جد�د فرأ�ت ثالث فراشات أخرى مستقّرة عند السطح.
لم تكن تلك الفراشات تتحّرك فظن�تها ميتة. نظرت إ� األسفل فرأ�ت فراشة أخرى ع� جانب

� أسفل ال�ومة. �ان جناحاها يتحر�ان حركة لط�فة �طيئة �ال�س�م.
صندوق ��

لم تكن لدي أد�� فكرة عن الزمن الذي مر ع� وجود تلك الفراشات هنا، أو عن طب�عة دورة
� هذا الم�ان، اللهم إال �اعت�ارها وج�ات

� الح�اة ��
ا �� �  كب��

ً
ح�اتها. ل�ن، لم ي�د �� أن لها أم�

عت قطعة � � ان�� � � تخ��ب ذلك النظام البي��
� رغ�ة �� ت�تظر أن �لتهمها ذلك العنكبوت. داهمت��

 دفع إحدى الفراشات
ً

م��عة رط�ة من ال�رتون من أع� أحد الصناديق. ورحت أل�ح بها محاو�
� � تلك. ج��ت المحاولة مع الفراشة ال��

إ� الخروج من ال�اب. ل�ن الفراشات لم تع�أ �محاوال��
، فقد عند النافذة، ل�نها �انت عن�دة مثل رف�قاتها. ع� الرغم من حجم تلك الفراشات ال�ب��
ا عند �دت �� شد�دة الرهافة عندما نظرت إليها عن قرب، �ما لو أنها �مكن أن �ستح�ل غ�ار�

أد�� لمسة. لم أرد المخاطرة ب��ذائها.

وهكذا، فقد أقلعت عن المحاولة.

: «ال �أس، أيتها الفراشات. لقد � � الجي��
ا ومسحت �دي ب�نطلو�� رم�ت �قطعة ال�رتون جان��

فعلت ما أستطيع فعله».

� ذلك المرأب. إنه ع� ما هو عل�ه. وسوف
ا من الوقت �� � م��د�

لم �كن هناك أي مع�� ل�قا��
. ل�ن هذە ل�ست مهمة عاجلة. �

� ت�تظر�� �ضاف إخالؤە وتنظ�فه إ� قائمة المهّمات الط��لة ال��

ما الذي �مكن أن �كون قد أثار اهتمام زائري بهذا الم�ان؟ من الواضح أن محت��اته أش�اء ال
� من تلك المواجهة- رحت أ�ساءل…

� �دأت أفكر اآلن -�عد أن تراجع األثر المت���ّ ق�مة لها. ل���
. �

ا فهم ما رأيته من نافذ�� � قد أسأت حق�
�

ا، ولع� لعّل ما قاله �� �ان صح�ح�

ا ا الفت� � الداخل من جد�د. �دا �� أمر�
خرجت، وأعدت القفل إ� م�انه، فح�ست الفراشات ��

ها ع� الرغم من أن الم�ان غ�� مناسب لع�شها. وعندما �ت
�
ة �ل ت ح�ة هناك تلك الف��

�
أنها ظل

، فأدركت أن ما جرى � نف��
� ج�ك، و��

رت ��
�
، فك � الممر الذاهب إ� �اب الب�ت األما��

ا �� عائد�
ا �ش�ه حال تلك الفراشات. لنا �ان أمر�



� حق�قة األمر… ل�س لديها خ�ار.
��

وط. � ظّل أق� ال��
� إنه �حاول مواصلة الح�اة ح�� �� ّ هذا ما �فعله �ل �ائن ��
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ا �م�ان ال حدود المتدادە، فقد �ان �ل سطح فيها ة، ل�نها تع�� إحساس� �انت الغرفة صغ��
ا. �ان ب�ت ��

�
ا �األب�ض. م�ان من غ�� جدران. أو لعله م�ان خارج الزمان والم�ان، خارجهما �ل مطل��

ات المراق�ة �ما لو أنه ا أن هذا الم�ان �مكن أن ي�دو لمن ينظر إ� ما �سّجله �ام�� يتخّ�ل دائم�
مشهد من ف�لم خ�ال عل�� ف�ه شخص وح�د جالس ضمن مح�ط فارغ ال نها�ة له… شخٌص ال

� من حوله�
ا�� � بناء مح�طه االف�� يزال يتع��ّ

� تقسم الغرفة من أّولها إ� آخرها. صدر عن تلك مرَّ ب�ص�عه ع� سطح طاولة المكتب ال��
ا. ثم… عادت الغرفة صامتة من م� ا، معقَّ ع� ا، ملمَّ � هذا الم�ان نظ�ف�

الحركة ��ر واٍە. �ان �ل ما ��
جد�د.

ا. ا، منتظر� ظّل جالس�

. س�حدث ً
ء فظيع ال �د من مواجهته، فمن األفضل أن يواجهه المرء حا� �

عند وجود ��
ا إ� تحّمل انتظارە �عد ذلك. �ان ا؛ وع� األقل، فإنك ال تكون مضطر� ا س�ئ� األمر، مهما �كن أمر�
� السنة، ع� األقل، منذ ح�سه هنا. و�ان الرجل

فرانك �ارتر �درك هذا. لقد �ان ب�ْت يزورە مرة ��
� مب�� الزنزانات حادث مختلق ما.

ء من التأخ�� هناك، �� �
ا. سوف �حدث �� �جعله ي�تظر دائم�

ا أنه هو من �قرر � األمر �ح�ث �كون واضح�
م ��

�
� ت��ان أنه المتح�

�انت تلك ط��قة �ارتر ��
� أن تكون حق�قة أن ب�ْت هو من �ستطيع المغادرة �عد انتهاء اللقاء حق�قة

مجرى األمور. ي����
ء �عرضه ع� �ارتر غ�� إلهائه �

� يوم من األ�ام. ما �ان لد�ه ��
مطمِئنة له، ل�ّنها لم تكن كذلك ��

ا ي��دە اآلخر. �ان �ل منهما �عرف هذا. و�سليته. وما �ان إال واحٌد منهما �متلك ش�ئ�

ا مثل أي ولد مطيع. وهكذا ظّل منتظر�

� الناح�ة األخرى من طاولة المكتب ودخل
مّرت �ضع دقائق أخرى، ثم انفتح ال�اب الذي ��

. ل�ن فتحة ال�اب نفسه ظلت خال�ة. �ما � اثنان من حّراس السجن. وقفا عند ال�اب، من الجانب��
� الدخول.

ا، �ان الوحش يتمّهل �� �حدث دائم�

اب تلك اللحظة. �سارعت ن�ضاته. لقد كف منذ زمن أتاە اإلحساس المعتاد �الضيق مع اق��
� ذهنه

�ع�د عن تحض�� أسئلة من أجل هذا اللقاء ألّن ال�لمات �انت، ال محالة، ت��ع�� فو�� ��
، �أنها طيور أجفلت فانطلقت فزعة من شجرتها. ل�نه أرغم وجهه ع� عدم إ�داء أي تعب��
وحاول المحافظة ع� هدوئه إ� أق� حد ممكن. �ان الجزء العلوي من جسدە يؤلمه �عد
� ذلك الص�اح. و�عد ذلك، دخل �ارتر مجال

� الصالة ال��اض�ة ��
� أّداها �� التم��نات العن�فة ال��

نظرە.

ً �



ا؛ وال ا تمام� . ال يزال شعر رأسه حل�ق� � د ال�دين والقدم�� ا، و�ان مق�َّ  أزرق �اهت�
ً

فرو�
�
ا أ �ان مرتد��

ا، سار منخفض الرأس ة الش�يهة �لح�ة ت�س. وكعهدە دائم� ا �لحيته البّ��ة الصغ�� يزال محتفظ�
ا  ضخم�

ً
� حاجة إ� ذلك. �ان �ارتر رج�

 عند دخوله الغرفة ع� الرغم من أنه لم �كن ��
ً

قل��
ا، ووزنه مئة وثمان�ة ك�لوغرامات، ل�نه لم �كن ل�فّوت أّ�ة � � س�ت�م�� طوله مئة وخمسة و�سع��

ا. فرصة ل�� �جعل نفسه ي�دو أ��� حجم�

ت�عه حارسان آخران فرافقاە ح�� ال�ر�� الموض�ع إ� الناح�ة األخرى من الطاولة. و�عدها،
ا مع �ارتر. أحس ب�ت �ما لو أن صوت إغالق ال�اب من � ب�ت وح�د� خ�ج الحراس األر�عة تارك��

� ح�اته �لها.
خلفهم أع� صوت سمعه ��

ا. �ان �ارتر ينظر إل�ه مستمتع�

.« ، �ا بي�� «ص�اح الخ��

� حالة حسنة».
أجا�ه ب�ْت: «فرانك… ت�دو ��

� معصَمْ�ه �صوت خافت…
ا». رّ�ت �ارتر ع� �طنه، فصلصلت السالسل �� «أع�ش ج�د�

ا». � أع�ش ع� نحو جّ�د جد� «الحق�قة أن��

� الع�ش ع� الرغم
ا �ستمر �� أومأ ب�ْت برأسه. �لما زارە، �لما فاجأە أن �ارتر ال ي�دو شخص�

� الشطر
من ح�سه، �ل ي�دو �ما لو أنه مستمتع �ذلك الع�ش أشد استمتاع. الظاهر أنه �م��

� السجن. ع� الرغم من أنه ظّل، من الناح�ة
� صالة التم��نات ال��اض�ة ��

األ��� من وقته ��
�
� أمضاها �� � ال��  مثلما �ان وقت إلقاء الق�ض عل�ه، ل�ن أثر السن��

ً
ا هائ� الجسد�ة، شخص�

ا. ا ال �مكن إن�ارە. لقد �دا مرتاح� ، ع� نحو ما- �ان أمر�
ً

� جعلته أطرى قل�� � ال�� السجن -السن��
، فظهر �ما � ع� مسند ال�ر�� ا ساق�ه، وقد وضع إحدى ذراع�ه الثخي�ت�� ا هناك فارد� �ان جالس�
لو أنه ملٌك مستو� ع� عرشه ينظر إ� واحٍد من أفراد حاش�ته. عندما �ان �ارتر خارج هذە
ا، و�عد أن ا الحرب ع� العالم؛ وأما �عد أن صار حب�س� ا، معلن� ا، حانق� � ا خط��

�
الجدران، �ان حيوان

ا � ا له حفنة من األنصار الذين ي��دون التقّرب منه، فقد وجد لنفسه أخ�� ا مشهور� صار شخص�
خاء ف�ه.  ا �ستطيع االس�� موضع�

ا وتحافظ ع� ل�اقتك. . أرى أنك تأ�ل ج�د� ا، �ا بي�� � حاٍل حسنة أ�ض�
قال �ارتر: «ت�دو �� ��

ك�ف حال أ�تك؟».

قال ب�ت: «لست أدري. ك�ف حال أ�تك أنت؟».

ا أن �قّدم المرء ع� وخز ذلك � �ارتر عندما سمع ذلك. أمر خا�� دائم� � عي��
�ق �� انطفأ ال��

. ال يزال � � سهل�� ا. �انت زوجة �ارتر وابنه هدف�� ا تصعب مقاومته دائم� الرجل، ل�ن هذا �ان ش�ئ�
� المح�مة عن ط��ق دارة تلف��ون�ة مغلقة.

�� � ر تلك النظرة عندما أص�� إ� شهادة ج��
�
ب�ْت يتذك

ال �د أن الرجل تصّور أنها ستكون مذعورة ومحّطمة إ� حدٍّ �منعها من االنقالب عل�ه؛ ل�ّنها
ل، وتراجعت عن شهادتها � انقل�ت عل�ه آخر األمر، وسمحت لب�ْت �دخول الغرفة الملحقة �الم��



� م�ان آخر وقت وق�ع تلك الجرائم.
� أدلت بها ق�ل شهور من ذلك، إلث�ات وجود زوجها �� ال��

ا هنا، ا �التعب�� الذي ظهر ف�ه اآلن. مهما �كن �ارتر مرتاح� � ذلك اليوم ش�يه�
�ان تعب�� وجهه ��

ا. فإن الحقد الذي �كّنه أل�ته لم يهدأ أ�د�

انح�� إ� األمام �حركة مفاجئة.

ا من أ��� األحالم غرا�ة». � رأ�ت الل�لة الماض�ة حلم� قال: «هل تعرف أن��

ق� ب�ْت نفسه ع� االب�سام.

� أر�د معرفته». ا من أن�� … �ا فرانك. أنا لست واثق� ا؟ �ا إل�� ا غ���� «هل رأ�ت حلم�

ا. � مقعدە، ثم ضحك لنفسه… «أنت ت��د معرفته حق�
«أوە، ال… أنت ت��د معرفته». اس�ند ��

ا من أنه هو � سم�ث. عندما �دأ الحلم، لم أ�ن واثق� � �ان ف�ه… هل رأ�ت؟ الص�� وذلك ألن الص��
ا �الغرض. ا، أل�سوا كذلك؟ أي واحد منهم �كون واف�� ألن أولئك األنذال الصغار م�شابهون جم�ع�
ا هكذا أحّب أن �كون األمر. ا �ح�ث �غ�� وجهه فال أستطع رؤ�ته ج�د� ثم إن قم�صه �ان مرفوع�

� �انت عل�ه. هل فهمت؟». � -�ما ترى- أتذكر المال�س ال�� ل�نه هو نفسه. أقول هذا ألن��

 . � أزرق. وقم�ص بولو أسود صغ��
بنطلون ر�ا��

ا. لم �قل ب�ْت ش�ئ�

. لم �كن هو لس�ب واحد هو . ل�نه لم �كن هو الذي ي��� قال �ارتر: «وصوت شخص ي���
ا من م�ان أنه تجاوز اآلن مرحلة ال��اء منذ زمن �ع�د؛ وانت� أمرە. ثم إن ذلك الصوت �ان آت��
�ع�د. أدرت رأ�� فرأيتهما هناك األم واألب. لقد شاهدا ما فعلته �ابنهما. �انا ي�ك�ان �صوت

ها… فانظر ما فعلته بهما». تجّهم وجهه… «ما اسماهما؟».
�
مسم�ع آمالهما وأحالمهما �ل

ومن جد�د، لم �ج�ه ب�ْت.

� ذلك الوقت، أل�س
� المح�مة ��

رت اآلن. �انا ��
�
اندا وآالن»… أومأ �ارتر لنفسه… «تذك «م��

ا معهما». كذلك؟ وأنت كنت جالس�

«صحيح».

. قل لنا أين َّ ة. إنهما ينظران إ�� ا كب�� اندا وآالن ي�ك�ان و�ذرفان دموع� ا، م��
�
«نعم، صحيح. إذ

�
ر��

�
ء، ل�ن �ل ما �فعله ذلك هو أن �ذك �

. أمر محزن �عض ال�� ّ هو� أرأ�ت؟ إنهما يتوّسالن إ��
� مرة أخرى عّما

� ل��ار��
ا و�نه قد �أ�� � نف�� إن بي�� ي��د أن �عرف ذلك أ�ض�

�ك، فأقول ��
� �� أن

ا؟ و����� ، أل�س هذا صح�ح� �
ق��ب»… اب�سم �ارتر من خلف الطاولة… «بي�� صد���

 معرفة الم�ان الذي
ً

� األمر. وهكذا، فقد نظرت من حو�� ��ل ان��اە محاو�
أحاول مساعدته ��

ر هذە النقطة، أل�س كذلك؟». 
�
ا أن أتذك � لم أستطع أ�د� . أقول هذا ألن�� � كنت ف�ه وأين هو الص��



«صحيح».

ا». ء مدهش جد� �
«ثم حدث ��

ا؟». «هل حدث ذلك حق�

ا. هل تعرف ما حدث؟». ء مدهش جد� �
��»

أجا�ه ب�ْت: «اس��قظت من النوم».

ا، �قدر ما استطاع. صلصلت مال �ارتر برأسه إ� الخلف وضحك، ثم صفق ب�د�ه مع�
م من جد�د. عاد صوته إ� مستواە العادي، وعاد ذلك

�
السالسل عندما صّفق. وعندما انت�، ت�ل

�ق المألوف إ� عي��ه. ال��

. نعم، لقد اس��قظت. ل�نه أمر مؤسف، أل�س كذلك؟ � �ا بي��
� أ��� مما ي���� «أنت تعرف��

ا آخر من الزمن». ا مواصلة ال��اء حين� اندا وآالن -وأنت أ�ض� أظن أنه س�كون ع� م��

ل�ن ب�ْت ما �ان ل�لتقط الطعم.

� منامك؟».
ا آخر �� قال له: «هل رأ�ت أحد�

«أحد آخر� مثل من؟».

.«
ً

«لست أدري. أي شخص آخر معك هناك. شخص �ساعدك، مث�

ة. و�المعتاد، راح يراقب ردة فعل ا ال �مكن أن تل�� إجا�ة م�ا�� � ة كث�� �انت تلك محاولة م�ا��
� ما يتعلق �مسألة وجود شخص متعاون معه، �ان �ارتر �لعب

�ارتر ع� السؤال مراق�ة دق�قة. ��
ف � أح�ان أخرى أنه �ضجرە. ل�نه لم �ع��

�ه؛ و��دو ��
�
ا أن األمر �سل

�
ا: ي�دو عل�ه أح�ان اللع�ة ج�د�

� تلك الجرائم. وأما هذە المرة فقد اب�سم
ط معه �� ا، وجود شخص آخر متورِّ ا، ولم ينكر أ�د� أ�د�

� هذە المرة.
ء إضا�� �

لنفسه؛ إال أن ردة فعله �انت مختلفة عن المعتاد. �ان فيها ��

إنه �عرف س�ب وجودي هنا.

� � �عد اختفاء ذلك الص�� � لرؤ���
قال �ارتر: «كنت أ�ساءل �م س�مر من الوقت ق�ل أن تأ��

.« ها. فوجئت �أن ز�ارتك قد تأّخرت إ� هذا الحدِّ
�
، وتلك األش�اء �ل الصغ��

«طل�ت ز�ارتك من ق�ل. ل�نك رفضت».

� �مكن أن ؟»… �دأ �ارتر يتظاهر �الغضب… «و�أن�� � الع��ز بي��
«ماذا؟ أأرفض رؤ�ة صد���

. أخطاء إدار�ة. ��ادون �كونون عد��� النفع هنا». � أفعل هذا� أظّن أن ذلك الطلب لم �صل��

أرغم ب�ْت نفسه ع� هز كتف�ه.



� السجن منذ زمن
ا ذا أول��ة. أنت �� � الحق�قة، لم تكن ز�ارتك أمر�

قال: «ال �أس، �ا فرانك. ��
� هذە القض�ة».

� أن من الممكن القول إنك لست من المش��ه فيهم �� �ع�د. وهذا �ع��

عادت االب�سامة إ� وجه الرجل.

ا، أل�س كذلك؟ ي�ت�� � دائم� ق ��
�
«لست من المش��ه فيهم. وأما �ال�س�ة إل�ك، فإن األمر متعل

ا ح�ث �دأ». األمر دائم�

� هذا؟». «ماذا �ع��

� عنه؟». � ما �عن�ه. فما الذي ت��د أن �سأل�� «إنه �ع��

� الحلم شخص آخر؟».
«أسألك عن حلمك، �ا فرانك… �ما قلت لك. هل �ان ��

ا. أمر مؤسف، أل�س كذلك؟». «ر�ما. أنت تعرف ك�ف تكون األحالم. إنها تزول ��ع�

ا عل�ه أن �عرف �أمر اختفاء ن�ل سب�� نظر ب�ت إ� �ارتر لحظة. �ان يروزە. لن �كون صع��
ء آخر؟ واضح أنه �ستمتع ب�عطاء �

ألن وسائل اإلعالم تحّدثت عنه. ل�ن، هل �عرف �ارتر أي ��
 �كون أ���

ّ
ا أ� � حدِّ ذاته. من الممكن تمام�

ا �� � ش�ئ� ا آخر؛ ل�ن هذا ال �ع�� انط�اع �أنه �عرف ش�ئ�
من لع�ة أخرى من ألعاب القّوة. ط��قة أخرى �ستخدمها ل�� �جعل نفسه ي�دو أ��� وأ��� أهّم�ة

� حق�قة األمر.
مما هو عل�ه ��

ة ُت��. سوء السمعة، ع� س��ل المثال». قال ب�ْت: «هناك أش�اء كث��

«ل�س هنا».

ء عنك». �
. لقد ��� الناس �ل �� � � العالم الخار��

«ل�ن األمر هكذا ��

«أوە، أنا واثق من أن هذا غ�� صحيح».

«أنت تعرف أن الصحف لم تأِت ع� ذكرك منذ زمن غ�� قل�ل. أنت رجل األمس. �ل إنك ال
� الصغ�� مفقود منذ شه��ن، مثلما قلت أنت، فهل تعرف ا إن هذا الص�� ت�اد تكون كذلك أ�ض�

� الذين أتوا ع� ذكر اسمك؟». � الصحافي�� عدد المراسل��

� أنت؟».
�� . فلماذا ال تخ�� «ال أعرف هذا، �ا بي��

«لم �ذكر اسمك أحد».
� � والصحافي�� َّ قبول إجراء مقا�الت مع �ل أولئك األ�اد�مي�� � ع�� � أنه يتع��ّ «هاە� هذا �ع��

� �استمرار�». الذين �طلبون ذلك م��

«قد تفعل هذا».



ة ف�ان عقم هذا الوضع صدمة لب�ْت. إنه �عرض نفسه لهذا األمر من اب�سم اب�سامة صغ��
ا. إنه �عرف حّق ء. وسوف ي�ت�� األمر مثلما �ان ي�ت�� دائم� �

ء. �ارتر ال �عرف أي �� �
أجل ال ��

المعرفة ك�ف ستكون حاله �عد ذلك… �عرف ك�ف يؤّدي حديثه مع �ارتر إ� استعادة ذك��اته
� المطبخ أقوى من أي وقت.

� وقت الحق، ستص�� جاذب�ة تلك الخزانة ��
ها. و��

�
�ل

ا: «نعم، قد �كون عل�ك أن تفعل هذا. مع ا وأدار ظهرە ل�ارتر و�دأ �س�� مبتعد� نهض واقف�
السالمة، �ا فرانك».

� �أمر الهمس». «قد �كونون مهتم��

� ظهرە رعشة، ثم انتقلت إ� ذراع�ه.
ف ب�ْت �عد أن وضع �دە ع� مق�ض ال�اب. �ت ��

ّ
توق

الهمس�

لقد أخ�� ن�ل سب�� أمه عن وحش يهمس له من تحت نافذته. ل�ن هذا الجانب من قّصة
ا أن تكون � لم �كشف عنه ع� المأل، ولم �جد ط��قه إ� األخ�ار. من الممكن تمام� اختفاء الص��
ة المنت� إ� حدٍّ ال �مكن أن �جعل هذە محاولة من �ارتر بهدف اإل�قاع �ه. ل�ن �ارتر قالها بن��

األمر كذلك. قالها �من �لعب الورقة الرا�حة.

استدار ب�ْت �حركة �طيئة.

ا �اإلعجاب �النفس. لقد � كرس�ه، ل�ن وجهه �ان ناطق�
ا �� خ�� ا مس�� �ان �ارتر ال يزال جالس�

ا � �الض�ط ل�� ال �سبح السمكة مبتعدة. وفجأة، صار ب�ْت واثق�
أضاف إ� الصنارة الطعم ال�ا��

. � وب التخم�� ا من �� �� من أن اإلشارة إ� الهمس لم تكن ع� اإلطالق ��

إن هذا الوغد �عرف �األمر، ع� نحو ما.

ل�ن ك�ف؟

ا، أ��� من أي لحظة مضت، �ان عل�ه أن �حافظ ع� هدوئه. � هذە اللحظة تحد�د�
��

� ألن
� حاجة إل�ه؛ ثم إنه أعطاە ما �ك��

سوف يتقّوى �ارتر إذا أحس أن الرجل الواقف ق�الته ��
�شغل ذهنه �ه.

� �الهمس�  قد �كونون مهتم��

«ما الذي عن�ته بهذا، �ا فرانك؟».

ا تحت نافذته، أل�س كذلك؟ و�ان الوحش يتحّدث � الصغ�� وحش� ا، لقد رأى الص�� «حسن�
إل�ه». انح�� �ارتر إ� األمام من جد�د… «�ان يتحّدث… بهدوء شد�د؛ �ان يهمس له».



� داخله. �ان
حاول ب�ْت التخلص من إحساسه �الخي�ة واإلح�اط، ل�ن زو�عة �انت تدور ��

� مفقود. ال �د لهم من العثور عل�ه. ا ما، وهناك ص�� �ارتر �عرف ش�ئ�

قال له: «وك�ف عرفت �أمر الهمس؟».

تك». «آە، سوف �كون لهذا مع�� إذا أخ��

.« �
�� ا، أخ��

�
«إذ

ء لد�ه ي��حه أو �خ�ە عدا إ�الم اآلخ��ن �
اب�سم �ارتر. �انت مالمح وجهه مالمح رجل ال ��

و�زعاجهم.

ا أر�دە». � ش�ئ�  أن تعطي��
ً

ك. ل�ن عل�ك أو� قال: «سوف أخ��

ء؟». �
«وما هو هذا ال��

اس�ند �ارتر إ� ظهر كرس�ه من جد�د، واخت�� المزاح من تعاب�� وجهه. مّرت لحظة �انت
� عي��ه �أنه

ا �� ، ل�ن ال�رە لم �ل�ث أن اشتعل فيهما. �ان ظاهر� � من أي تعب�� عيناە خاللها خاليت��
جمرة ملته�ة.

.« �
قال: «أح�� �� أ���

«أ�تك�».

� خمس دقائق معهما، هما إ� هذا الم�ان، وامنح�� . أح�� «تلك العاهرة وابنها القذر الصغ��
وحدي».

� ذلك الرجل � عي��
� �ارتر. وللحظة، اجتاحه الغضب والجنون المشتعالن ��

حّدق ب�ْت ��
� معصم�ه. ولم �ل�ث

�� � الجالس ق�الته. ثم… مال �ارتر برأسه إ� الخلف وقعقع �السالسل ال��
صمت الغرفة أن تكّ� �له عندما راح �ضحك، و�ضحك، و�ضحك.
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� األمر…

ر ��
�
«هل ي��د أن نعط�ه خمس دقائق وحدە مع أ�ته القد�مة؟»… �انت أماندا تفك

«هل �عقل أن نفعل هذا؟».

� أم�ح، �المناس�ة». � تلك اللحظة. «إن��
ل�نها رأت تعب�� وجه ب�ت ��

«أعرف هذا».

ٍّ ق�الة طاولة مكتبها، ثم أغمض عي��ه. ا ع� كر�� تهاوى جالس�

� لقائهما
ا �المقارنة مع الرجل الذي رأته �� ا، من�مش� نظرت أماندا إل�ه برهة. �دا لها مس�نفد�

األول. لم تكن ع� معرفة جّ�دة �ه -�الطبع- ولم ت�شأ ب�نهما صلة وث�قة خالل الشه��ن
ا، �أنه ماذا؟ �أنه رجل مس�طر ع� مشاعرە وانفعاالته. ا �أنه… حسن� � ، ل�نه فاجأها كث�� � الماضي��
� حالة �دنّ�ة ممتازة �ال�س�ة إ� سّنه. شخص هادئ قدير. لم �كد �قول لها

ومن الواضح أنه ��
ر

ّ
ا لم �ظهر عل�ه أي تأث �لمة واحدة زائدة عندما حّدثها عن القض�ة القد�مة؛ �ل إنه �ان ثابت�

� الُتقطت داخل الغرفة الملحقة ب��ت فرانك �ارتر. �انت مشاهد عندما جعلها ترى الصور ال��
� حق�قة األمر. مشاهد رعب �ان هو أول من رآها. جعلتها تلك الصور قلقة �شأن ك�ف�ة

مخ�فة ��
نها من المحافظة ع� ر�اطة جأشها ح�� اآلن، فك�ف إذا انتهت األمور نها�ة س�ئة؟

�
تمك

لن ت�ت�� نها�ة س�ئة�

ا مديرها طة المنطقيون ال �سمحون للحوادث �التأث�� عليهم. هذا ما �كّررە دائم� رجال ال��
اليونز �انت واثقة من ذلك وهذا ألن تلك �� الط��قة الوح�دة للصعود: أن �كون الثقل الذي
�شّدك إ� األسفل أقل ما �مكن. ق�ل اختفاء ن�ل سب��، �انت أماندا تتخّ�ل أنها ستكون مثل
اليونز، ل�نها لم تعد اآلن واثقة من ذلك تمام الثقة. و�ذا �انت قد ظّنت أول األمر أن ب�ت و�ل�س
شخص هادئ �عرف ك�ف �ْفُصل مشاعرە عّما �حدث، فإن النظر إل�ه اآلن جعلها تع�د تقي�م
� نفسها-

� العالم -هكذا قالت �� � االحتفاظ �مسافة ب�نه و���
ا �� ذلك االنط�اع األول. لقد �ان ماهر�

 �ستطيع التأث�� عل�ه أ��� من معظم الناس.
ً

و�ان فرانك �ارتر رج�

ا ا �النظر إ� التار�ــــخ الذي ي��ط ب�نهما، و�النظر إ� أنه لم يتم العثور أ�د� ا جد� ل�س هذا مفاجئ�
 عن متا�عة

ً
قد عندما �ان ب�ت مسؤو�

ُ
ع� واحد من األطفال الذين �انوا ضحا�ا �ارتر -طفل ف

� ا-. ألقت ع� شاشة �مبيوترها نظرة ��عة فرأت صورة ن�ل سب�� ال�� األمر، ثم ظل مفقود�
 من شه��ن، و�ان

ً
. لقد اخت�� ن�ل منذ أ��� قل�� �

� قم�صه ال��ا��
صارت مألوفة لها، صورته ��

� األمر، فإن شعورها �الفشل
ا لها. مهما حاولت منع نفسها من التفك�� �� ا حق�ق�� ا جسد�� غ�ا�ه ألم�



ا �عد ا مع مرور �ل يوم. لم تكن قادرة ع� تخّ�ل �م �مكن أن �ص�� ذلك الشعور سّ�ئ� يزداد سوء�
�ن سنة. لم تكن ت��د أن ي�ت�� بها األمر مثلما انت� �الرجل الجالس ق�التها اآلن. ع��

لن ي�ت�� األمر هكذا�

�ك متعاون مع �ارتر». � مرة أخرى عن فرض�ة وجود �� قالت له: «حّدث��

ق بهذا األمر. قال أحد الشهود إنه رأى
�
� ما يتعل

فتح ب�ت عي��ه: «ل�س لدينا إال أقل القل�ل ��
� سم�ث؛ وهذا الوصف ال ينطبق ع�

� السن له شعر رمادي يتحّدث مع تو��
ا ��  متقّدم�

ً
رج�

ا �عض الروا�ات المتداخلة �خصوص توق�ت االختطاف. �ارتر. وهناك أ�ض�

«هذە أش�اء واه�ة».

� حق�قة
ا مما �� عل�ه �� � أن تكون األمور أ��� تعق�د�

ا ��
�
«أعرف هذا. يرغب الناس أح�ان

األمر».

ها وحدە. �قول م�دأ أوكهام إن…» (2).
�
«من الممكن أن �كون �ارتر قد ارتكب هذە الجرائم �ل

� شعرە… ال ُت��� من الفرض�ات من
«أعرف ما �قوله م�دأ أوكهام»… مّرر ب�ّت أصابع �دە ��

ها». 
�
ورة… «�جب األخذ �الحل األ��� �ساطة والذي ي�سجم مع الوقائع المعروفة �ل غ�� ��

«�الض�ط».

«وهذا ما نفعله هنا، أل�س كذلك؟ نتوّصل إ� الشخص، ثم ن��ت أنه ارتكب الج��مة. هذا
. � خزانة األرش�ف، ثم نتابع الس��

�اٍف �ال�س�ة إلينا. وهكذا، فإننا نختم التحقيق ونضعه ��
� �عدها». أغلقت القض�ة؛ وتم تنف�ذ المهّمة. فلننطلق إ� المهّمة ال��

م.
�
ق السل

�
� �سل

رت ��
�
� اليونز من جد�د. فك

فكرت ��

� علينا فعله». قالت: «نحن نفعل هذا ألنه ما يتع��ّ

� ت�دو . فاألش�اء ال�� �
ا إ� الحد ال�ا�� � �عض األح�ان، ال �كون ج�د�

هز ب�ت رأسه: «ل�ّنه، ��
ە مادة زائدة ال لزوم � �عض الحاالت، و��ت�� األمر بتض�يع ما نعت��

ا �� �س�طة، تص�� أ��� تعق�د�
لها».

� هذە الحالة �مكن أن �شتمل ع� شخص ارتكب ج��مة قتل ولم
قالت: «والمادة الزائدة ��

نمسك �ه�»

.« � � هذا األمر ع� مر السن��
«من �دري؟ حاولُت عدم التفك�� ��

«أظن أنه تّ�ف حك�م».



«ل�ن لدينا اآلن ن�ل سب��. لدينا قصة الهمس والوحش. ولدينا ذلك الوغد الجالس هناك،
ا عن األمر». فرانك �ارتر؛ وهو �عرف ش�ئ�

ت منتظرة تتّمة ال�الم.
�
ظل

ء. وقد �
نا �ارتر �أي �� � هذا الشأن. لن �خ��

� علينا فعله �� قال ب�ْت: «وأنا ال أعرف ما يتع��ّ
ها. أولئك األشخاص ال شائ�ة عليهم».

�
� صالته المعروفة �ل

قنا مئات المرات ��
ّ
دق

ا �حاول تقل�د �ارتر؟». � �المه، ثم قالت: «أ�مكن أن �كون شخص�
رت أماندا ��

�
فك

� تلك الغرفة. لم تعرف الصحافة �قّصة
ا �� «هذا محتمل. ل�ن �ارتر لم �كن �خّمن تخمين�

ها. فك�ف
�
� يتلّقاها خاضعة للمراق�ة، �ل ي. والمراسالت ال�� الهمس، ل�نه �عرفها. لم يزرە أحد غ��

عرف �األمر؟». 

ب الطاولة ، صار انزعاجه شد�د الوض�ح إ� حدٍّ جعلها �ستغرب أنه لم ��� � ع� نحو مفا��
ا. ع� األقل، أعادە هذا األمر إ� الح�اة �ق�ضة �دە. هز رأسه من جد�د وأشاح بوجهه جان��
ء ج�د -إ� الجح�م بهذا الهدوء- �انت أماندا مؤمنة �

� نفسها. إنه ��
… هكذا قالت أماندا ��

ً
قل��

ء �
� حاجة إ� ��

ا ��
�
 �فكرة أن الغضب حافز حسن… �عرف الرّب أن اإل�سان �كون أح�ان

ً
حق�قة

ا ا من غضب ب�ْت �ان موّجه� � ا كب�� ا لها أن قدر� � الوقت نفسه، �ان واضح�
�دفعه إ� االستمرار. و��

ا. إنها نه من الوصول إ� الحق�قة. �ان هذا غ�� حسن أ�د�
�
إ� داخله. إنه �لوم نفسه ع� عدم تمك

ها. ما
�
� �مكن أن �ستو�� ع� المشاعر �ل ّ ا �الفكرة القائلة إن اإلحساس �الذنب أمر س�� مؤمنة أ�ض�

ا. �ك أ�د� ك اإلحساس �الذنب �ستو�� عل�ك، ح�� يتمّسك �ك فال ي�� إن ت��

ا؛ ل�س عن ط�ب خاطر». قالت له: «لم �كن �ارتر ل�ساعدنا أ�د�

«ال».

� سم�ث…؟».
«وذلك الحلم عن تو��

ه من ق�ل. ال شك 
�
 ل�ح ب�دە �أنه �طرد تلك الفكرة: «هذا ما �فعله عادة. لقد سمعت ذلك �ل

ا. لن  � أنه �عرف �الض�ط أين وضعه. ل�نه لن �قول لنا هذا أ�د�
. و�� �

� أنه قتل تو��
ا �� عندي أ�د�

ا لها اآلن مقدار ما س�بته  � �ه».   صار جل�� ا ع� تعذي�نا �ه… ع� تعذي�� �قوله طالما ظل قادر�
ا عل�ه  ء. ومهما �كن ذلك صع�� �

ز�ارة �ارتر من معاناة لب�ْت. ل�نه ذهب ��ف النظر عن أي ��
. ل�ن �ارتر  � له ال�ث�� � سم�ث �ع��

� تلك المحنة من جد�د ألن العثور ع� تو��
فقد وضع نفسه ��

زوا ع� هذە النقطة. صحيح أنها �انت تفهم
�
وجد اآلن لع�ة جد�دة �لهو بها، وعليهم أن يرك

� سم�ث م�ت منذ زمن �ع�د، ل�ن ن�ل سب��
العناء الذي �لقاە ب�ْت، ل�ن الحق�قة تظّل أن تو��

قد �كون ع� ق�د الح�اة، ح�� اآلن.

�ل هو ال يزال ع� ق�د الح�اة.



ا. قلت �� إنك رت ش�ئ�
�
� تذك

ا، إن لد�ه اآلن نقطة جد�دة ضدنا. ل���ّ قالت أماندا: «حسن�
 ألن يب�ح �المعلومات من غ�� قصد».

ً
تذهب لرؤ�ته ألن هناك احتما�

«صحيح».

ا، أل�س كذلك؟ ال �مكن أن �كون هذا قد حدث «ال �أس… لقد فعل ذلك� إنه �عرف ش�ئ�
� األمر». ا، علينا أن ن�ب��ّ

�
�فعل السحر. إذ

ء. �
ا ولم �جبها ��� � األمر �عد أن ظلَّ صامت�

ل�نها أعادت التفك�� ��

ال زوار. وال مراسالت.

� السجن؟».
قالت: «ماذا عن أصدقائه ��

�ن». «إن له أصدقاء كث��

، من ناح�ة ما. قاتل أطفال، و�ل ذلك». � «هذا أمر مفا��

. ثم إنه ال يزال
ً

� تلك الجرائم أي عن� ج��� ع� اإلطالق؛ وهذا ما �ساعدە قل��
«لم �كن ��

ا من الناح�ة الجسد�ة. وفوق هذا، لد�ه تلك الشهرة �لها -ذلك الهراء عن الهامس-. ا حق�ق�� وحش�
ة الخاّصة �ه». إن لد�ه هناك ممل�ته الصغ��

«هذا جّ�د. فمن هو أقرب أصدقائه؟».

«ال فكرة عندي».

انحنت أماندا إ� األمام: «ل�ّننا �ستطيع معرفة هذا، أل�س كذلك؟ أل�س من الممكن أن تكون
ا من أصدقائه، الصديق �خ�� المعلومات قد وصلته عن ط��ق شخص آخر؟ شخص ما زار واحد�

ك». �ارتر. �ارتر �خ��

�
� هذا، و�عد لحظة من ذلك، ظهر عل�ه االنزعاج من نفسه ألن هذا لم �خطر ��

فكر ب�ت ��
ذهنه.

از �النفس. ل�س �مع�� أنها أرادت إحداث انط�اع جّ�د لد�ه، � ء من االع�� �
أحّست أماندا ���

�الطبع ل�س كذلك� �انت ت��د العثور ع� حافز �دفعه إ� األمام، أو �جعله �كّف عن كونه
ا إ� هذا الحّد. مجروح�

قال لها: «صحيح، هذە فكرة حسنة».

� موقع من �عط�ك أش�اء تفعلها. ل�ن من شأن
… «لست ��

ً
ا، افعل ذلك»… ترّددت قل��

�
«إذ

ا؟… إذا �ان لد�ك وقت». ا �ال�س�ة إلينا، أل�س هذا صح�ح� هذا أن �كون تقّدم�

ف عند ال�اب.
ّ
«لديَّ وقت». ل�ّنه توق



ا… هو �عرف �أمر الهمس، �ط��قة ء آخر. قلت إن �ارتر قد أعطانا ش�ئ� �
قال لها: «هناك ��

ما».

«هذا صحيح».

� مدة شه��ن. لم �حدث هذا من ق�ل. ا. لقد ظل يرفض رؤ��� «ل�ن هناك مسألة التوق�ت أ�ض�
.« �

� ز�ار��
ا �� ثم غ��ّ رأ�ه فجأة وصار راغ��

«ما مع�� هذا؟».

«لست أعرف ع� وجه التأ��د. ل�ن، قد �كون علينا االستعداد الحتمال أن �كون هناك س�ب
لهذا».

ة لم تل�ث �عدها أن التفتت ونظرت إ� صورة ن�ل اقتضاها فهم ما �ش�� إل�ه لحظة قص��
� احتمال أن �كون قد مات.

سب�� غ�� راغ�ة ��

 �
ا� مرَّ شهران من غ�� أي تطّور أو تقّدم �� �   ل�ن ب�ْت �ان محق�  لن �صل األمر إ� هذا الحدِّ

م اآلن: هناك تطور موشك ع� الظهور.
�
القض�ة. ر�ما �كون هناك مع�� لقرار �ارتر �أن يت�ل
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� �احة المدرسة، وراح ينظر إ� �ق�ة

جاء وقت الغداء، فجلس ج�ك وحدە ع� أحد المقاعد ��
ا؛ و�دا الجميع غ�� � تلك الحرارة. �ان الضجيج شد�د�

األطفال �جرون هنا وهناك، و�تعّرقون ��
� صفه �عرف أحدهم اآلخر

� إ� وجودە. �انت هذە سنة مدرس�ة جد�دة، ل�ن التالم�ذ �� من�به��
ا �التعّرف ع� شخص جد�د. � � كث�� ا له ذلك الص�اح أنهم غ�� مهتّم�� منذ زمن ط��ل. صار واضح�
�
؛ ل�ن الجلوس ��

ً
� الداخل يرسم، ل�ان أسعد حا�

ا �� ا له. لو ظّل ج�ك جالس� لم �كن هذا مزعج�
احة. وهكذا، فقد جلس ع� ذلك المقعد إ� جوار �عض � وقت االس��

الداخل غ�� متاح ��
� الجرس. ا رن�� ة. �ان يؤرجح ساق�ه منتظر� ات الصغ�� الشج��

�ن.  ا كث�� ا. أنا واثق من أنك ستجد هناك أصدقاء جدد� س��دأ المدرسة غد�

. ع� الرغم من هذا، فقد �ساءل ج�ك إن ة، لم �كن أبوە �درك �م هو مخ�� � أح�ان كث��
��

ء آخر. �
� قالها أبوە �دت مفعمة �األمل أ��� من أي �� ا ألن تلك الع�ارة ال�� �ان ذلك س�حدث حق�

ا. لو �انت ماما هنا لقالت له إن األمر � أعماقه أن هذا لن �حدث أ�د�
ر�ما �ان �لٌّ منهما �عرف ��

ا. �ان ا. ل�ن ج�ك �ظن اآلن أن �ا�ا يرى األمر مهم� ا �ذلك أ�ض� ، ول�انت جعلته مقتنع� غ�� مهمٍّ
ة الص�اح�ة ع� ا، �عض األح�ان. ع� األقل، مضت الف�� � ا ألب�ه كث�� ا أنه �كون محِ�ط�

�
ج�ك مدر�

ا. ا حسن� ها سهلة، و�ان ذلك أمر�
�
ما يرام. لقد تمّرنوا ع� �عض جداول النحو ال�س�طة، ف�انت �ل

� �ش�ه إشارة الس�� الضوئ�ة؛ و�انت ّ � غرفة الصف نظام من أجل السلوك الس��
�ان لديهم ��

ا؛ ا لط�ف� اء. �ان جورج، مساعد المعلمة، شخص� � المساحة السفل�ة الخ��
أسماء الجميع ظاهرة ��

، �دت شد�دة ال�امة، ولم �كن ج�ك ي��د أن ي�تقل اسمه مة الصف، الس�دة ش���
�
إال أن معل

إ� المساحة الصفراء منذ اليوم األول. ال �ستطيع ا��ساب أصدقاء، ل�نه قادر -ع� األقل- ع�
� المدرسة: أن �فعل ما ُ�قال له، و�كتب

المحافظة ع� حسن السلوك. هذە �� مهمة المرء ��
 يث�� أّ�ة مش�الت من خالل اإل�ثار من ط�ح األسئلة.

ّ
� المساحات الفارغة، وأ�

اإلجا�ات ��

صوت فرقعة.

�
� إ� جوارە. لقد حفظ أسماء زمالئه �� ة ال�� أجفل ج�ك عندما اصطدمت كرة القدم �الشج��

ا من أجل ال�رة، ل�نه �ان ا الستعادة ال�رة. �ان آت�� ا؛ و�ان أو�ن هو من أ�� م�ع� الصف جم�ع�
ا، إال � هذا االتجاە عمد�

ينظر إ� ج�ك ط�لة الوقت، وهذا ما جعل ج�ك �ظن أنه قذف ال�رة ��
ا� إذا �ان أو�ن العب كرة قدم س�ئ�

� آسف». «إن��

«ال �أس».



«صحيح… أعرف أنه ال �أس».

� األغصان �حركة خشنة وهو مستمر �النظر إ� ج�ك �ما لو أنه هو «أخ�ج أو�ن ال�رة من ب��
� هذە

ا. وح�� �� ٌّ حق� � ا ال مع�� له. لعل أو�ن شخص غ�� ا. �ان هذا أمر� ؛ ثم سار مبتعد� المخ��
الحالة، قد �كون من األفضل له أن �غ��ّ م�ان جلوسه.

ا، �ا ج�ك». «مرح��

ة. غمر االرت�اح قل�ه، و�دأ ة را�عة تحت تلك الشج�� «نظر إ� جان�ه فرأى الفتاة الصغ��
ا. ينهض واقف�

وضعت إص�عها ع� شفتيها: «ششش… ال تتحّرك».

ا. أراد أن �قفز فوق ذلك المقعد� رآها مثلما �ان يراها جلس من جد�د. ل�ن ذلك �ان صع��
ه،

�
ا: الفستان نفسه الملون �األزرق واألب�ض، وتلك السحجة ع� ركبتها، والشعر المزاح �ل دائم�

ع� نحو غ��ب، إ� ناح�ة واحدة.

.« ا �ما أنت. ال أر�د أن يراك �ق�ة األطفال وأنت تتحّدث م�� قالت له: «ابَق جالس�

«لم ال؟».

� �� أن أ�ون هنا».
«ألنه ال ي����

«نعم، ألنك ال ترتدين مال�س هذە المدرسة».

� أن أراك من جد�د، �ا ج�ك.
� األمر لحظة… «����

رت ��
�
«هذا أحد األس�اب، صحيح»… فك
؟». لقد اشتقت إل�ك، هل اشتقت إ��

أومأ برأسه �حركة ق��ة، ل�نه لم �ل�ث أن أرغم نفسه ع� أن يهدأ من جد�د. إن �ق�ة األطفال
موجودون من حولهما، وال يزال صوت اصطدام كرة القدم ي��عث هنا وهناك. لم يرد أن �خذل
� الب�ت

ا� الحق�قة أنه �شعر بوحدة شد�دة �� � ا كث�� ا سار� ة. ل�ن رؤ�تها �انت أمر� الفتاة الصغ��
ا �ذلك الجد�د. لقد حاول �ا�ا أن �لعب معه أ��� من مرة، ل�ن من الواضح أنه لم �كن مستمتع�
ء من الراحة ع� �

� حاجة إ� ��
ْ�ه ��

َ
اللعب. �ان �لعب مدة ع�� دقائق، ثم ينهض و�قول إن ساق

ة، ف��  من اللعب. وأما هذە الفتاة الصغ��
ً

ء آخر �د� �
� فعل ��

الرغم من وض�ح أنه راغب ��
ب رؤ�تها ط�لة الوقت منذ

ّ
ق  قدر ما �شاء. لقد �ان ي��

ً
ا ط��� ا للعب معه زمن� مستعدة دائم�

ا. انتقالهما إ� الب�ت الجد�د؛ ل�نها لم تظهر له أ�د�

لم تظهر إال اآلن.

قالت له: «هل أصبح لد�ك أصدقاء جُدد هنا؟».



ا ا ال �أس بهم. أو�ن ل�س لط�ف� � الحق�قة ال. ي�دو �� آدم وجوش وحسن؟؟؟؟ أشخاص�
��»

ا». تمام�

قالت له: «أو�ن ولد قذر».

نظر إليها.

قالت م�عة: «ل�ْن هناك ال�ث�� من األشخاص القذر�ن، أل�س كذلك؟ ول�س �ل من �ظهر
ا». ا حق�ق�� لك الصداقة صد�ق�

.«� � «ل�نِك صد�ق��

«�الطبع، أنا صد�قتك».

� م�� من جد�د؟». � لتلع�� «هل ستأت��

«أحب هذا. ل�ن األمر ل�س بهذە ال�ساطة. أنت تعرف هذا».

ا. �ان ي��د رؤ�تها ط�لة الوقت، ل�ن   غار قلب ج�ك ألنه… ال، �ان �عرف أن األمر ل�س �س�ط�
� هنا. نحن االثنان. ب�ت جد�د، و�دا�ة جد�دة».   أو، ع�  �ا�ا غ�� راض� عن حديثه معها: «إن��
ا مثلما �دت  � � رؤ�تها ط�لة الوقت… عندما ال ت�دو مهمومة أو جادة كث��

ا �� األقل، �ان ج�ك راغ��
� تلك اللحظة.

له ��

متك إ�اها».
�
� عل … قل �� الع�ارة ال�� قالت له: «قل ��

«ال أر�د هذا».

«�ل قلها».

«إذا تركت ال�اب نصف مفت�ح، ف�عان ما س�سمع صوت الهمس».

«وال�ق�ة».

أغمض ج�ك عي��ه.

� الخارج وحدك، ف�عان ما تص�� غ�� قادر ع� العودة إ� الب�ت».
«إذا لع�ت ��

«تابع�». �دت اآلن �أنها غائ�ة.

«و�ذا تركت نافذتك غ�� مقفلة، فسوف �سمعه ينقر ع� زجاجها».

ا؟». «وماذا أ�ض�



ا ح�� ل�أنه ل�س أ��� من �سمة هواء خف�فة. ابتلع قالت ذلك السؤال �صوت خافت جد�
م �صوت شد�د الخفوت، مثل

�
� قول ذلك، ل�نه أرغم نفسه وت�ل

ا �� ج�ك ر�قه. لم �كن راغ��
صوت الفتاة.

� الهامس إل�ك».
ا، فسوف �أ�� ا، مكت��� ا، ح��ن� «إذا كنت وح�د�

ُرنَّ جرس المدرسة.

ا لم ا مع ولدين أ��� سن� � �احة المدرسة أمامه. �ان أو�ن واقف�
فتح ج�ك عي��ه فرأى األطفال ��

ا وقد ار�سم ع� وجهه تعب�� جاّد يرهما ج�ك من ق�ل. �انوا ينظرون إل�ه. �ان جورج معهم أ�ض�
� إل�ه مهتّم. و�عد ثان�ة من ذلك، �دأ األطفال �ضحكون، ثم اتجهوا نحو �اب الدخول ملق��

نظرات ��عة من فوق أ�تافهم.

نظر ج�ك إ� جان�ه.

ة قد اختفت. �انت الفتاة الصغ��

احة؟». «مع من كنت تتحّدث خالل االس��

ا منهم أن �كتبوا �حروف مّتصلة ع� دفاترهم؛ أراد ج�ك أن يتجاهل سؤال أو�ن. �ان مطل���
ز ع� عمله ألن هذا ما ق�ل لهم أن عليهم فعله. �انت ال م�االة أو�ن بتلك المهّمة

�
وقد أراد أن يرك

ا لج�ك أن أو�ن واحد من ا فوق الطاولة ينظر إ� ج�ك. و�ان واضح� ا فقد �ان منحن�� واضحة تمام�
ا أن إخ�ار أو�ن �أمر الفتاة أولئك األوالد الذين ال يهّمهم أن ت�ّ�خهم المعلمة. �ان �عرف أ�ض�
ا ا �الحد�ث معها، ل�ن من غ�� الممكن أ�د� � غا�ة السوء. لم �كن أبوە راض��

ا �� ة س�كون أمر� الصغ��
ا من أن أو�ن س�سخر منه. أن �سخر منه لهذا الس�ب. إال أنه �ان واثق�

هز كتف�ه وقال: «ال أحد».

«كنت تتحّدث مع أحد ما».

ا؟». ا هناك. فهل رأ�ت أحد� «أنا لم أر أحد�

، ثم اس�ند إ� ظهر مقعدە. قال: «لقد �ان هذا مقعد ن�ل». 
ً

فكر أو�ن قل��

«ماذا �ان؟».

. إنه مقعد ن�ل». � � مقعدك �ا غ�� «أع��

ا مما ُ�حتمل أن �كون قد أخطأ ف�ه. � شأن هذا األمر، ل�ن ج�ك لم �كن واثق�
ا �� �دا أو�ن حانق�

� أن �جلس. وهو لم يتعّمد أن
� ذلك الص�اح، أين ي����

لقد قالت الس�دة ش��� ل�ل واحد منهم، ��
��ق مقعد ذلك الشخص الذي اسمه ن�ل.



«من هو ن�ل؟».

ا. واآلن، ا أخذە �ع�د� � السنة الماض�ة. ل�نه لم �عد هنا، ألن أحد�
قال أو�ن: «لقد �ان هنا ��

أنت أت�ت وأخذت مقعدە».

ا. ا خاطئ� � تفك�� أو�ن ش�ئ�
ا أن �� �ان جل��

� أن هذا المقعد لم �كن � الصف األول، السنة الماض�ة… مما �ع��
قال له ج�ك: «لقد كنَت ��

مقعد ن�ل».

«لو لم يؤخذ ن�ل، ل�ان هذا مقعدە».

«و�� أين انتقل؟».

«لم ي�تقل إ� أي م�ان. لقد أخذە أحد ما».

. ك�ف �مكن أن �كون ا من غ�� مع��ً لم �عرف ج�ك ك�ف �فهم هذە الجملة، فقد �انت �الم�
� � الص�� أهل ن�ل قد أخذوە إ� م�ان آخر، ل�نهم لم ي�تقلوا؟ نظر ج�ك إ� أو�ن، فرأى أن عي��

ا ع� قوله لج�ك. � ء دا�ن ال �طيق ص�� �
� ملي�تان �معرفة �� الحانقت��

.« � ّ قال أو�ن: «لقد أخذە رجل س��

«إ� أين أخذە؟».

� مقعدە».
«ال �عرف أحد هذا. ل�نه مّ�ت اآلن؛ وأنت جالس ��

ا. � جالسة ع� المقعد نفسه أ�ض� �انت فتاة اسمها تا��

قالت ألو�ن: «هذا أمر فظيع، فأنت ال تعرف أن ن�ل قد مات. لقد سألت أ�� فقالت إن ل�س
� هذا األمر مع أي إ�سان».

من المستحسن الحد�ث ��

.« � أنك التا�� قال لها أو�ن: «لقد مات»… ثم استدار إ� ج�ك وأشار إ� المقعد… «هذا �ع��

ر ف�ه
�
� هذا ال�الم الذي �قوله؛ لم �فك

ر أو�ن ��
�
. لم �فك ا ل�س له مع�� رأى ج�ك أن هذا -أ�ض�

ا مهما حدث له. وهذا ا. وذلك لس�ب �س�ط… لم �كن ن�ل ل�جلس ع� هذا المقعد تحد�د� أ�د�
ء من هذا القب�ل. �

� أن هذا المقعد ال �حمل لعنة، أو أي �� �ع��

ا، ل�نه لم  �كث�� ل�نه لم يرد قولها. ظّل لحظة صامت�
ً

وفوق هذا، هنالك إم�ان�ة أ��� احتما�
ا، فقرر أن � ر أنه �حّس �الوحدة كث��

�
� الخارج. تذك

ة �� ر ما قالته له الفتاة الصغ��
�
�ل�ث أن تذك

يتعامل مع أو�ن مثلما يتعامل أو�ن معه.

 .« � سأ�ون األخ�� � هذا أن�� قال له: «قد �ع��



ا عي��ه، وقال: «وما مع�� هذا؟». ق� نظر إل�ه أو�ن مض�ِّ

هم
�
ا �عد آخر، ثم �حّل محل � �أخذ الصّف �له، واحد� ّ «من الممكن أن �قوم ذلك الرجل الس��

.« �
� أن الهامس س�أخذك أنت ق�ل أن �أخذ�� هم. هذا �ع�� ا و�ناٍت غ�� أوالد�

� فزعة، ثم انفجرت �ا��ة. شهقت تا��

.« � ت��� ة �اردة: «لقد جعلت تا�� قال أو�ن بن��

� إن الهامس ، قال ج�ك لتا�� � ط��قها إليهم. قال لها أو�ن: «�ا سّ�دة ش���
مة ��

�
�انت المعل

ا». � سوف �قتلها مثلما قتل ن�ل، فخافت كث��

� المدرسة.
� المساحة الصفراء منذ يومه األول ��

هكذا ظهر اسم ج�ك ��

� غا�ة االنزعاج.
سوف �كون أبوە ��
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ّ
انق�� اليوم ع� نحو أفضل مما كنت أتوق

� لم أ�تب ا؛ ل�نها �انت �دا�ة ع� األقل ألن�� ا، �س��� � ا صغ�� قد ت�دو كتا�ة ثمانمئة �لمة أمر�
ا منذ شهور. ش�ئ�

قرأت ما كت�ته مرة �عد مرة.

ر����ا. 

� حدِّ ذاته، وال �دا�ة قّصة مثلما ي�دو
ه عنها، لم �كن قّصة ��

�
� تلك اللحظة �ان ال�الم �ل

��
األمر، �ل �ان ذلك �دا�ة رسالة أ�تبها لها… رسالة تصعب قراءتها. �انت لدي ذك��ات سع�دة
ة أستطيع االعتماد عليها؛ وكنت أعرف أن تلك الذك��ات ستصعد إ� السطح مع استمراري كث��
ا � لم أ�ن قادر� � كنت أحبها وأشتاق إليها �أ��� مما أستطيع قوله، فإن�� � ال�تا�ة. ل�ن، ومع أن��

��
� وحدي مع ج�ك، ووحدة � ألنها تركت�� : غض�� � نف��

� �انت �� ع� إن�ار نواة االس��اء ال���ــهة ال��
ء الذي كنت غ�� قادر �

وك ل�� أتعامل مع األش�اء هو ال�� � م�� . إحسا�� �أن�� ذلك الفراش الخا��
ع� التالؤم معه. لم تكن الغلطة غلطتها، �الطبع؛ ل�ن األ� �ش�ه ط�خة فيها ألف مكّون من

ا.  ا سائغ� � ل�ست �لها طعام� المكّونات ال��

ا عن جزء صغ�� مما أحّسه.
�
ا صادق � �ان ما كت�ته تعب��

ا. صارت لديَّ اآلن فكرة عما أستطيع ال�تا�ة عنه.  تمه�د��
ً

�ان ذلك، من ح�ث األساس، عم�
� ا، فإن�� � هذا األمر مؤلم�

 مثلها. مهما �كن الغوص ��
ً
َقَد امرأًة �س�طة

َ
… ف رجل… رجل ضع�ف مث��

قادر ع� فعله، وقادر ع� االنتقال من ال�شاعة إ� الجمال، وكذلك إ� إحساس أخ�� �القبول
� شفائك. لم أ�ن أعرف إن �ان

ا، تكون ال�تا�ة قادرة ع� المساعدة ��
�
. أح�ان واالستقرار. هذا أم��

� اتجاهه.
ا أستطيع محاولة الس�� ��

�
، ل�نه �ان هدف ّ األمر هكذا �ال�س�ة إ��

حفظت الملف، ثم ذه�ت ل�� آخذ ج�ك من المدرسة.

� عند الجدار. �انوا ي�تظرون. هم مصطّف��
�
عندما وصلت إ� المدرسة، �ان أها�� األطفال �ل

� ما �خص م�ان الوقوف. ل�ن نهاري �ان
ا -و�ن �كن غ�� مفَصح عنه- �� ا صارم�

�
أظّن أن هناك عرف

 أ�ا�� �األمر. رأ�ت �ار�ن واقفة وحدها عند البوا�ة فمض�ت إليها. �ان �عد ظهر
ّ

 فقّررت أ�
ً

ط���
� ت�دو أش�ه � رأ�ت أنها ال تزال مرتد�ة تلك المال�س ال��

ا من ص�احه، ل���ّ ذلك اليوم أ��� دفئ�
ع هطول الثلج.

ّ
�مال�س شخص يتوق

ن من اجت�از اليوم األول �سالم؟».
�
ا من جد�د. هل تظن أنه تمك : «مرح�� قالت ��



� لو لم �كن األمر كذلك». ا من أنهم �انوا س�ّتصلون �� «أنا واثق تمام�

ا� ك�ف �انت ساعات الح��ة � أدعوە يوم� ا… إن�� عه. ك�ف �ان يومك؟ حسن�
ّ
«هذا ما أتوق

الست؟».

� كراجنا الجد�د، فا��شفت أن المال�ة
ا �� � أجبتها: «�ان فيها ما يث�� االهتمام. نظرت أخ��

السا�قة لم ترِم �قا�ا متاعها، �ل خ�أتها هناك».

«آە. هذا مزعج. ل�ن، �ا لها من امرأة ما�رة». 

ا من الضيق عن الرجل الذي جاء ة. لقد أزالت ال�تا�ة ش�ئ� ضحكت، ل�نها �انت ضحكة صغ��
� هذە اللحظة.

�� � إ� المدرسة اآلن، ل�نها لم تل�ث أن عاودت��

ا شخص غ��ب �حوم من حول الب�ت». «و�ان لديَّ أ�ض�

ا». ا غ�� جّ�د تمام� ا، ي�دو هذا أمر� «حسن�

� صّدقت ما ا من أن�� � ذلك الب�ت و�نه ي��د إلقاء نظرة. لست واثق�
«صحيح. قال إنه �شأ ��

قاله».

«ل�نك لم �سمح له �دخول الب�ت، صحيح؟».

، ال». «�ا إل��

«أين �قع ب�ت�م الذي انتقلتم إل�ه؟».

«شارع غارهولت».

أومأت برأسها: «إنه متقاطع مع شارعنا. �المناس�ة، هل هو الب�ت المخ�ف؟».

 .
ً

� قل�� الب�ت المخ�ف� غّص قل��

 �ه».
ً
 خاّصة

ً
� أفضل اعت�ار أن له شخص�ة

«ر�ما. ل���ّ

ا للبيع خالل الص�ف.  �ه. رأيته معروض�
ً
 خاّصة

ً
أومأت برأسها من جد�د: «أوە، إن له شخص�ة

ا». ا ع� اإلطالق؛ ل�ن آدم اعتاد القول إن مظهرە ي�دو غ���� من الواضح أنه ل�س مخ�ف�

ا �� ولج�ك». � أنه الب�ت المناسب تمام� «هذا �ع��

قالت مب�سمة: «هذا غ�� صحيح، أنا واثقة من ذلك»… ثم ابتعدت عن الجدار عندما انفتح
�اب المدرسة… «ها هم. لقد أطلقوا �اح الوحوش».

ا �عد أتت معلمة ج�ك ووقفت عند ال�اب تنظر إ� األها�� وتنادي تالم�ذها �االسم واحد�
� أ�ديهم.

، وتتأرجح حقائبهم المدرس�ة وزجاجات الم�اە �� � ، متتا�ع�� � آخر. �انوا �خرجون م�ع��



م � م ح
فت

ّ
د من أن نظرتها قد توق

�
. �دت صارمة إ� حدٍّ ما. وأنا متأ� رت أن اسمها الس�دة ش���

�
تذك

� والد ج�ك. أ�� إلينا ولد � إخ�ارها �أن��
� ق�ل أن أفلح �� عندي �ضع مرات، ل�ّنها �انت ت�تقل ع��

ضت أنه آدم، فداع�ت �ار�ن شعرە. اف��

ا، �ا ولد؟». «هل �ان يومك حسن�

«نعم، �ا ماما».

ا». ، «أراك غد� � اتجا��
ا، ه�ا بنا»… التفتت ��

�
«إذ

«إ� الغد».

َّ ا أشارت إ�� � ا هناك، وأخ�� � الوح�د الذي ظّل واقف�  �عد ذهابهما إ� أن �دا �� أن��
ً

انتظرت قل��
ا. ب. �ت إليها طائع� السّ�دة ش��� �أن أق��

«هل أنت والد ج�ك؟».

«أنا والدە».

: أوە، �ا � نف��
ا. قلت �� ، من�مش�

ً
. �دا ش�له ض��� � اتجا��

خ�ج ج�ك مطرق الرأس وسار ��
ا.  كه إ� ما �عد خروج األوالد جم�ع� . لقد حدث أمر ما. هذا ما جعلها ت�� إل��

«هل هناك أ�ة مش�لة؟».

� أر�د أن أقول لك �لمة. ج�ك، هل تحّب أن تخ��
ا، ل���ّ � ء كب�� �

: «ال �� قالت الس�دة ش���
والدك عّما حدث؟».

� المنطقة الصفراء، �ا �ا�ا».
«لقد ُوضع اس�� ��

� ماذا؟».
هتفت: «��

ا �ش�ه إشارة الس�� الضوئ�ة. إنها من قالت الس�دة ش��� موضحة: «لدينا ع� الجدار ش�ئ�
أجل الشغب. ون��جة سلوكه اليوم، �ان ج�ك أول طفل ي�تقل اسمه إ� المساحة الصفراء. هذا

ا». � أن يومه األول لم �كن مثال�� �ع��

«وماذا فعل؟».

� إنها ستموت». قال ج�ك: «قلت لتا��

ا». : «قلت هذا ألو�ن أ�ض� أضافت الس�دة ش���

ا». «وألو�ن أ�ض�

ً



ء أ��� منطق�ة �مكن أن أقوله… �
�� �

، ثم لم أستطع التفك�� ��
ً

فت قل��
ّ
ا»… توق قلت: «حسن�
ا».  «سوف نموت جم�ع�

. لم �عجب هذا الس�دة ش���

ا، �ا س�د كي��دي».
�
«هذا ل�س مضح�

«أعرف».

ا � السنة الماض�ة، اسمه ن�ل سب��. لعلك رأ�ت ش�ئ�
: «�ان لدينا ولد �� قالت الس�دة ش���

� األخ�ار».
عنه ��

�دا �� ذلك االسم كصوت جرس مبهم غ��ب.

.« قالت: «لقد اخت��

«أوە، نعم».

ا إ� الب�ت وحدە. ء ما عن أن والد�ه تر�اە �س�� عائد� �
ر اآلن. ��

�
� أتذك إن��

ا»… نظرت السّ�دة ش��� إ� ج�ك، ثم ترّددت ق�ل أن تقول: � ا كث��
�
ا محزن «لقد �ان ذلك أمر�

�
«هذا موض�ع ال �حب أحد الحد�ث عنه. قال ج�ك إن دور ذلك الطفل وتلك الطفلة قد �أ��

�عدە».

� المساحة الصفراء�».
«فهمت، ولهذا فإنه… ��

«إذا انتقل إ� األحمر خالل األسب�ع القادم، فسوف �كون عل�ه أن يرى مديرة المدرسة».

ا، � فكرة وضعه موضع الخزي علن� � حالة بؤس شامل. لم تعجب��
نظرت إ� ج�ك الذي �دا ��

ا. ا حق� ء الذي قاله سّ�ئ� �
ا منه. �ان ذلك ال�� عج� � � الوقت نفسه، كنت م��

ع� الجدار؛ ل�ن… ��
لماذا فعل هذا؟».

ا». � � األمر كث�� � أن أسمع عن سلو�ك هذا �ا ج�ك. لقد أزعج�� ا، يؤسف�� قلت: «فهمت. حسن�

طأطأ رأسه أ��� من ذي ق�ل.

� األمر خالل ط��ق عودتنا».
«س�تحّدث ��

، وقلت لها: «أعدك �أن هذا األمر لن يتكّرر». التفتُّ إ� الس�دة ش���

ا». ء آخر أ�ض� �
«فلنحرص ع� عدم تكرارە. هناك ��

ا ع� سماعها… � �صوت منخفض، ع� الرغم من وض�ح أن ج�ك �ان قادر� مت��
�
� و�ل �ت م�� اق��

� �أن ج�ك �ان
�� . أخ��

ً
احة الغداء. قال إن األمر أثار قلقه قل�� � اس��

� مساعدي أنه رآە ��
�� «أخ��



� � �
م مع نفسه�».

�
يت�ل

ا� ل�س أمام الجميع� … ل�س هذا أ�ض� ا. �ا إل�� � حق� . اآلن، غّص قل�� َّ � أغمضُت عي��

لماذا ال �مكن أن تكون األمور �س�طة؟

لماذا ال �ستطيع اال�سجام هنا؟

قلت لها: «سوف أتحّدث معه».

� ال�الم. ل�ن ج�ك رفض أن ي�ادل��

� �ما حدث؛ �انت محاوالت لط�فة
�� � ط��ق عودتنا إ� الب�ت، حاولت استمالته ل�� �خ��

��
ها �صمت حجري. كنت أعرف أن

�
 �عد أن قا�ل جهودي �ل

ً
� قل�� � فقدت أعصا��

أول األمر، ل���ّ
ا من وضعنا. ا منه هو. كنت غاض�� � لم أ�ن غاض�� من الخطأ أن أفعل ذلك ألن الحق�قة �� أن��
ا ألن صد�قته ا مثلما كنت آمل. وكنت قانط� ا حسن� � ا إ� أن األمور لم �� س�� � عائد� و�ان انزعا��
� شأن ما قد �ظّنه �ه األطفال اآلخرون، وك�ف س�تعاملون معه.

ا �� المتخّ�لة قد عادت. كنت قلق�
� الصمت و�نا متجاور�ن �أننا شخصان غ���ان.

ا، غرقت �� � أخ��

� الب�ت. ع� األقل، ال تزال رزمة أش�ائه الخاّصة موجودة
� حقي�ة كت�ه عندما �نا ��

نظرت ��
: قراءة أش�اء �دت �� سهلة �ال�س�ة إل�ه. ��

� ا واجب م�� هناك. �ان عل�ه أ�ض�

ء، أل�س كذلك؟». �
� أفسد �ل �� قال ج�ك �صوت منخفض: «إن��

ا أ��� من أي وقت ا رأسه. �دا من�مش� ا عند ال�ن�ة، خافض� � الحقي�ة. �ان واقف�
وضعت ال�تب ��

. م��

ا». قلت له: «ال. أنت ال تفسد ش�ئ�

«هذا ما تظّنه أنت».

ا». � � فخور �ك كث�� «أنا ال أظّن هذا، �ا ج�ك. �ل إن��

.« � أ�رە نف�� ا. إن�� � لست فخور�
«ل���ّ

أحسست �أنما تلّق�ت طعنة عندما سمعت ذلك.

ا: «ال تقل هذا». ثم ركعت وحاولت احتضانه. ل�نه لم �ستجب �� ع� قلت له م�ع�
ا أن تقول هذا». اإلطالق… «ال �جوز أ�د�

؟».
ً

: «هل أستطيع أن أرسم قل�� � من غ�� أن �حمل صوته أي تعب�� سأل��

ً



ا إ� النفاذ إل�ه، ل�ن من الواضح أن هذا لن
�
. كنت تواق

ً
ا وابتعدت عنه قل�� ا عم�ق� أخذت نفس�

� وقت الحق. سوف نتحّدث�
�حدث اآلن. �مكننا أن نتحّدث ��

«فل�كن».

 � � أ�رە نف�� . أردت النظر من جد�د إ� ما كت�ته اليوم. إن�� � ذه�ت إ� مكت��

ا � ا، إنها �لمات �ت أقولها لنف�� كث��
�
 �قول هذا. ل�ن، فأل�ن صادق

ّ
قلت له إن عل�ه أ�

ة. واآلن، أحسست هذە ال�لمات من جد�د. لماذا أنا فاشل هكذا؟ ك�ف أ�ون خالل السنة األخ��
ا ما �انت ر����ا تقول �� إن ج�ك � ا إ� هذا الحد عن قول وفعل األش�اء الصح�حة. كث�� عاجز�

 منا �حب اآلخر، ح��
ً

� رأسه اآلن� صحيح أن ��
ا؛ فلعل هذە األف�ار نفسها تدور �� � � كث�� �شبه��

 منا �حّب نفسه�
ً

� أن �� عندما ن�شاجر، ل�ن هذا ال �ع��

م نفسه ل�ن… �الطبع، لم �كن األمر
�
� المدرسة؟ لقد �ان ��ل

ء الفظيع �� �
لماذا قال هذا ال��

� أنها قد وجدتنا
مه، و��

�
ة �انت ت�ل � أن تلك الفتاة الصغ��

ا. لم �كن لدي أّي شك �� كذلك حق�
� هذا الشأن. إذا لم �ستطع ا��ساب أصدقاء

� أن أفعله ��
ا. لم تكن لدّي أّ�ة فكرة عّما ي���� � أخ��

ا أن �عتمد ع� أصدقاء يتخّ�لهم. و�ذا �ان أولئك األصدقاء ، فسوف �كون عل�ه دائم� � حق�قي��
� حاجة إ�

� أنه �� ا �جعله يتّ�ف مثلما تّ�ف اليوم فمن المؤكد أن هذا �ع�� المتخ�لون س���
مساعدة�

 .« «العب م��

رفعت رأ�� عن شاشة ال�مبيوتر.

. � �ات قل�� تلت ذلك لحظة صمت �سارعت فيها ��

ا �صوت ج�ك، ع� اإلطالق. �ان لقد أ�� الصوت من غرفة المع�شة، ل�نه لم ي�د �� ش�يه�
ا. ا، �شع� خشن�

«ال أر�د».

�ت من ال�اب ورحت أستمع �ان��اە.  هذە المّرة، �ان هذا صوت ج�ك.   اق��

 .« «قلت لك أن تلعب م��

«ال».

� �ح�ث � مختلف�� ، فقد �انا صوت�� � � �جب أن �كونا صادر�ن عن اب�� ع� الرغم من أن الصوت��
 آخر معه. ل�ن ذلك الصوت لم ي�د �� صوت طفل؛ لم

ً
�غدو من السهل تصديق أن هناك طف�

، و�ان أ��� من صوت طفل. ألق�ت نظرة إ� �اب الب�ت ي�د كذلك ع� اإلطالق� �ان أجشَّ



. لم أقفله عندما عدنا، ولم أضع عل�ه سلسلته. هل �مكن أن �كون شخص آخر قد � الق��ب م��
� الغرفة المجاورة. لو دخل شخص آخر لسمعته.

دخل الب�ت. ال… لقد كنت ��

 .« «�ل سوف تلعب م��

ذ �فكرة اللعب مع ج�ك.
ّ

�ان ذلك الصوت �أنه يتلذ

.« � قال ج�ك: «أنت تخ�ف��

«أر�د أن أخ�فك». 

� يرسم ا ع� األرض أمام األوراق ال�� ا. �ان ج�ك را�ع� عندما قال ذلك، دخلت الغرفة م�ع�
. � ، مذعورت�� � � مّ�سعت�� َّ �عين�� عليها. نظر إ��

� ب�تنا القد�م، �ان
. ومثلما حدث من ق�ل، �� ا، ل�ن ذلك لم يهّدئ من رو�� ا تمام� �ان وح�د�

ا قد اخت�� عن األنظار ا أو ش�ئ� � تلك الغرفة، �ما لو أن شخص�
ق ��

�
هناك إحساس �حضور معل

ة. قب�ل دخو�� م�ا��

قلت �صوت هادئ: «ج�ك».

ابتلع ر�قه �صع��ة، و�دا �� أنه موشك ع� ال��اء.

«ج�ك، من الذي كنت تتحّدث معه؟».

«ال أحد».

«سمعت صوتك. كنت تتظاهر �أنك شخص آخر. كنت تتظاهر �أنك شخص ي��د اللعب
معك».

� خذلته ع� ا، �ما لو أن�� ا، ال مذعور� ، �دا �� غاض�� � «ال، لم أ�ن أفعل هذا». وع� نحو مفا��
ا». ا. هذا ل�س منصف� نحو ما… «أنت تقول هذا دائم�

، ثم وقفت عد�م الحول ب�نما راح ج�ك �ضع � � إجابته وأدهشت�� رفرفت عيناي وقد فاجأت��
� ا، أل�س كذلك؟ ال �د أنه �عرف �انزعا�� � ال أقول هذا له دائم� � رزمة أش�ائه الخاّصة. إن��

أوراقه ��
� أ�ّرر القول له �أن �كّف عن ذلك. � أن�� - ل�ن ذلك ال �ع�� � من حديثه مع نفسه -إنه أمر �قلق��

ا منه. ت الغرفة وجلست ع� األر�كة، ق���� ع��

«ج�ك…».

.« � «أنا ذاهب إ� غرف��

� قلق عل�ك». «ال تذهب، من فضلك. إن��



ا. أنت ال يهمك أمري ع� اإلطالق». «ال، لسَت قلق�
َّ ا إ� �اب الغرفة. قال �� إحسا�� الغ��زي إن ع�� � مّتجه� «هذا غ�� صحيح». ل�نه ابتعد ع��
ا أن � كنت أر�د أ�ض� � وقت الحق. ل���

أن أتركه �ذهب اآلن، وأن أترك األمور تهدأ، ثم نتحّدث ��
ا عن ال�لمات المناس�ة.  أطمئنه. رحت أفّ�ش جاهد�

ة تعج�ك. وظننت أنك ت��د رؤ�تها من جد�د». قلت له: «كنت أظّن الفتاة الصغ��

.« «لم تكن ��

«فمن الذي �ان؟».

� األرض».
� الذي �� «لقد �ان الص��

. َّ � ثم اجتاز ال�اب واخت�� عن عي��

ء أقوله. �
�� �

ا لحظة غ�� قادر ع� التفك�� �� �ق�ت جالس�

م �ه مع نفسه.
�
رت ذلك الصوت األجّش الذي �ان ج�ك يت�ل

�
� األرض. تذك

� الذي �� الص��
� هذە الحالة،

� أحسست، ح�� ��
و�الطبع، �ان ذلك هو التفس�� الوح�د لما سمعته. ل���ّ

ا �صوته ع� اإلطالق. � جسدي. لم ي�د ذلك الصوت ش�يه�
�قشع��رة �اردة ��ي ��

أر�د أن أخ�فك. 

نظرت إ� األرض عند ذلك. لقد جمع ج�ك معظم أش�ائه، ل�ن ورقة واحدة �ق�ت هناك ومن
، وقرمزي. حولها �ضعة أقالم ملّونة. أصفر، وأخ��

ا، غ�� دقيق، إال أنه �ان من نظرت إ� الرسم. �ان ج�ك يرسم فراشات. �ان الرسم طفول��
� ال�راج هذا الص�اح. ل�ن هذا

� رأيتها �� � تلك الفراشات ع� الفراشات ال��
السهل التعرف ��

ا ع� التقاط الورقة والنظر إليها بتمّعن أ���
�
مستح�ل، ألنه لم �ذهب إ� المرأب. كنت موش�

ا. عندما سمعته ينفجر �ا���

� � فمّر �� ا من مكت�� � تلك اللحظة، ظهر خارج�
ا وج��ت إ� الممّر، ل�نه ظهر �� نهضت واقف�

م إ� غرفته.
�
وصعد السل

«ج�ك…».

� أ�رهك�».  � وحدي� إن�� «اترك��

، وشعرت �العجز و�عدم القدرة ع� موا��ة ما �حدث… �عدم � نظرت إل�ه وهو ي�تعد ع��
القدرة ع� الفهم.

سمعته �غلق �اب غرفته �عنف.



� �خطوات ثق�لة. دخلت مكت��

� كت�تها ل�����ا ظاهرة ع� الشاشة. �انت �لمات تصف وعندها… رأ�ت األش�اء الفظ�عة ال��
� أتعامل وحدي مع � �لومها ألنها تركت�� ا م�� ها، وتقول إن جزء� ا من غ�� ء صار صع�� �

ك�ف أن �ل ��
َ وقد فهمت ما حدث. � � قد قرأ هذە ال�لمات. أغمضت عي�� هذا �له. ال �د أن اب��
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. �ان �جب أن �كون اآلن �

ا إ� طاولة العشاء عندما جاءە االتصال الهات�� �ان ب�ْت جالس�
ا، و�انت غرفة ا، �ارد�  �الطبخ، أو �مشاهدة التلف��ون. ل�ن المطبخ من خلفه ظّل مظلم�

ً
م�شغ�

� الّصورة.
� الزجاجة و��

ا �حّدق �� ا. �ان جالس� المع�شة صامتة أ�ض�

إنه �حّدق فيهما منذ وقت ط��ل.

ا، ل�ن هذا �ان أسوأ لقد �ان هذا اليوم شد�د الثقل عل�ه. إن رؤ�ة �ارتر أمر ثق�ل الوطأة دائم�
�
ا مما هو معتاد. وع� الرغم من تجاهله االحتمال الذي طرحته أماندا، فإن أوصاف القاتل �� � كث��

 �المعتاد» ع� اإلطالق. لقد
ً

� سم�ث قد وصلت إ� ب�ْت لم �كن األمر «عم�
حلم �ارتر عن تو��

. القض�تان ً
� الل�لة الماض�ة أن ي�� أمر ن�ل سب��. ل�ن هذا صار اآلن مستح��

قّرر ��
ا�طتان. وهو ع� صلة �األمر. م��

� استعراض من زاروا أصدقاء �ارتر
ة �عد الظهر �� ل�ن، ما الفائدة المرجّوة منه؟ لقد أم�� ف��

ون ح�� � السجن فلم �صل إ� ن��جة… ح�� اآلن، ع� أقل تقدير. ال يزال لد�ه أشخاص كث��
��

� السجن أ��� من أصدقاء ب�ْت
� أمرهم. �انت الحق�قة المحزنة أن لذلك الوغد أصدقاء ��

ينظر ��
خارج السجن.

ب.  ا، ا��
�
إذ

ا� 
�
ب إذ أنت ال ق�مة لك. أنت ال فائدة منك. فا��

� يوم من األ�ام، ل�نه قادر ع� تجاوز هذا. ف�عد
ا إ� هذا الحّد �� ب ق��� لم �كن الدافع إ� ال��

. ل�ن فكرة إعادة الزجاجة إ� الخزانة من �
� الما��

ن من مقاومة هذا الصوت ��
�
�ل حساب، تمك

ب أمر محتوم ال مفّر ا �القنوط. �دا له �ما لو أن إقدامه ع� ال�� غ�� فتحها سّ��ت له إحساس�
منه.

ك جلد وجهه من حول فمه �حركة �طيئة، ثم نظر إ� صورته
�
ضغط ب�دە ع� ذقنه وراح �دل

. مع سا��

� محاولة لمحار�ة كرە الذات الذي غزاە، شجعته سا�� ع� إ�شاء
ة، و�� منذ سنوات كث��

قائمة: عمودان اثنان، واحد لخصاله اإل�جاب�ة، وواحد لخصاله السلب�ة، �ح�ث �ستطيع أن يرى
ا ح�ث ال ا عم�ق� بنفسه مقدار التوازن ب�نهما. لم �ساعدە هذا األمر. �ان إحساسه �الفشل مزروع�
ا يتجه إ� ا من أجل مساعدته، ل�نه �ان دائم� � ا كب�� �ستطيع ال��اض�ات ت�د�دە. لقد �ذلت جهد�

 من ذلك.
ً

ب �د� ال��
�



ا، ل�ن العالمات واضحة.  منهما ي�دو سع�د�
�

� الصورة. صحيح أن ��
ا ع� رؤ�ة هذا �� �ان قادر�

؛ وأما هو فقد �دا غ�� واثق � الشمس، وجلدها المتأل��
عينا سا�� المفتوحتان ع� ا�ساعهما ��

ا، مثلما أحّبته، ل�ن ا عم�ق� � السماح للضوء �الدخول. �ان �حّبها ح��
ّدٌد �� ا منه م�� �ما لو أن جزء�

ا ذلك الحب، منح الحب وتلق�ه �ان لغة ال �عرف قواعدها. ولشّدة اقتناعه �أنه لم �كن مستحق�
�
. و�ما �ان األمر مع والدە، ساعدە الُ�عد ��

ً
 ال �ستحق ذلك الحّب فع�

ً
ب ح�� صار رج� �دأ ���

ا أفضل عندما ينظر إليها من ا ع� فهم المعارف فهم� ا ما �كون المرء قادر� فهم ذلك �له. غال��
السماء.

ل�ن الوقت قد فات.

ء الوح�د الذي �
ا، ل�نه �ساءل عن م�ان سا�� وعّما تفعله. �ان ال�� ة جد� � كث�� اآلن، مّرت سن��

� م�ان ما. وأن انفصالهما قد أنقذها من ح�اتها
لد�ه هو معرفته �أنها ال �د أن تكون سع�دة ��

ا. � �انت �ستحّقها دائم� معه. �ان �ع�ش و�ستمّر ع� فكرة أنها �ع�دة عنه، تح�ا الح�اة ال��

ب تخ�ە. هذا ما �جعلك ال��

ب. ولهذا ال �ستحق األمر أن ���

ء. إذا �
و�طب�عة الحال، �ان لدى ذلك الصوت رٌد ع� هذا ال�الم مثلما �ان له رٌد ع� �ل ��

ب نفسه هذا العذاب؟
ّ

� ح�اته، فلماذا �عذ
�ان قد خ� �الفعل أروع ما مر �ه ��

وما أهّم�ة األمر؟

نظر إ� الزجاجة. ثم أحّس �ما لو أن الصورة ترتعش وتصطدم �ساقه.

ا من ح�ث �دأ.  ا، أل�س كذلك؟   ي�ت�� دائم� � دائم�  �ال�س�ة إل�ك، فإن األمر ي�ت�� ��

� األرض البور �شعاع مص�احه، و�س�� �خطوات
عادت إل�ه �لمات �ارتر ب�نما �ان ينّقب ��

ب السوء
ّ
ء �عادل الغث�ان وترق �

� الظالم. لم �كن هناك ��
ا إ� قلبها الغارق �� �طيئة حذرة مّتجه�

� قل�ه إال إحساسه �الفشل… إحساسه �حتم�ة الفشل. �دت �لمات �ارتر عارضة مرم�ة
ْين ��

َ
اللذ

�
ء عد�م المع�� �� �

� ذلك الوقت، ل�ّنه �ان �جب أن �كون أ��� ح�مة. ما من ��
ك�فما اتفق، ��

ا لها أال ُتفهم إال � �ان ُمراد� �ل ما �قوله �ارتر أو �فعله. �ان عل�ه أن �درك تلك الرسالة الخفّ�ة ال��
� ما �عد.

��

 �
طة يتحّر�ون �حذر ��  رأى الخ�مة وأنوار المصابيح ال�اشفة أمامه. ورأى أخ�لة عنا� ال��

 �
. � �خطوات حذرة. ق�ل شه��ن من اآلن، �ان ��

الم�ان. اشتّد إحساسه �الغث�ان، و�اد يتع��ّ
ر ما 

�
ا قد ُع�� عل�ه.   تذك �  صغ��

ً
هذا الم�ان ي�حث عن طفل مفقود، وأما اآلن فهو هنا ألن طف�

د ع� طاولة الطعام. وأما الل�لة، فإن  � تلك الل�لة من شهر تموز عندما ترك عشاءە ي��
جرى ��

عه هنا، فسوف �فتحها عندما �عود إ� الب�ت.
ّ
الزجاجة هناك. إذا وجد ما يتوق



� وجود األنوار ال�اشفة الق��ة
�لغ الخ�مة وأطفأ ضوء مص�احه. ال حاجة إ� المص�اح ��

� حاجة إ� هذا الضوء
� الوسط ما �انت ��

ا �� المح�طة �الخ�مة. والواقع أن رؤ�ة ما �ان موضوع�
ا إ� جانب الخ�مة. �ان ا لهذا �عد. أشاح بوجهه فرأى مديرە اليونز واقف� ه. لم �كن مستعد�

�
�ل

� ذلك الوجه نظرة ازدراء
. مّرت لحظة تخّ�ل فيها ب�ْت أنه رأى �� ينظر إل�ه بوجٍه خاٍل من أيِّ تعب��

ا فوقعت عينه ع� �ان عل�ك أن تمنع حدوث هذا -فأشاح بوجهه من جد�د، أشاح بوجهه ��ع�
الشاشة المسّطحة لجهاز التلف��ون. مضت لحظة ق�ل أن �درك أن أماندا واقفة إ� جان�ه. 

قال لها ب�ْت: «هذا هو الم�ان الذي اختطف ف�ه».

«لسنا متأ�دين من ذلك».

� واثق من هذا». قال: «إن��

لمة. �انت شّدة اإلنارة وكثافة الحركة أمامهما تجعالن األرض الواسعة � الظ�
نظرت أماندا ��

المح�طة بهما ت�دو أ��� ظلمة.

ا ح�ث ي�دأ. أل�س هذا ما قاله لك �ارتر؟». قالت أماندا: «ي�ت�� األمر دائم�

َّ أن أستف�د من هذا». «صحيح. �ان ع��

َّ أنا أن أستف�د من هذا. هذە ل�ست غلطتك». «أو… �ان ع��

ا». ا، ف�� ل�ست غلطتك أ�ض�
�
«إذ

� حاجة إ� سماع ذلك». اب�سمت اب�سامة ح��نة: «ر�ما. ل�نك ت�دو أ��� م��

ا ع� رؤ�ة أن هذا غ�� صحيح. لقد �دت له شاح�ة، م��ضة. فخالل الشه��ن ل�نه �ان قادر�
� أنها صاح�ة طم�ح

� عملها. لقد شك ��
، الحظ ما أ�دته أماندا من كفاءة وقدرة �� � الماضي��

تها المهنّ�ة من � س��
� التقّدم ��

� قض�ة من هذا الن�ع فرصة قد �ساعدها ��
ا… ظّن أنها ترى �� أ�ض�

ا  ما قد �كون لها من آثار أخرى. وأما اآلن، فقد أحّس �أن ب�نهما نوع�
ً

ا �ام� غ�� أن تفهم فهم�
ا � ب�ت �ارتر محّطم�

�� � � ت��طهما. لقد تركه العثور ع� جثث األوالد المقتول�� ا من الّصلة ال�� غ����
ا، وأنها �شعر �ن عام� ة من الزمن. و�ان �عرف أن أماندا قد عملت -وأِملت- مثلما فعل ق�ل ع�� ف��

عاتها) �أنها أش�ه �ج�ح مفت�ح.
ّ
اآلن (مهما تكن طب�عة آمالها وتوق

� ط��قك
�� �

ل�ن تلك الّصلة لم تكن من الن�ع الذي �مكن التعب�� عنه �ال�الم. عل�ك أن تم��
وحدك. إما أن تجتازە، و�ما ال.

أطلقت أماندا زفرة �طيئة.

 قالت له: «�ان الوغد �عرف. أل�س كذلك؟».   «صحيح».

ا، ك�ف عرف؟».
�
«السؤال إذ



ء من تلك الناح�ة. ل�ن، ال تزال لدّي �
ا من هذا �عد. فح�� اآلن لم أصل إ� �� «لست واثق�

� السجن ممن �جب أن أتحّرى أمرهم».
قائمة ط��لة من أصدقائه ��

أحّس ترددها. قالت له: «هل ت��د رؤ�ة الجثة؟».

ب عندما تعود إ� الب�ت. �مكنك أن ���

سوف أدعك تفعل ذلك.

قال لها: «أجل».

ا ساق�ه وذراع�ه، �القرب من جهاز التلف��ون ا، فاتح� � راقد� دخال الخ�مة ح�ث �ان جسد الص��
القد�م. �انت حقي�ته الظه��ة موضوعة إ� جوارە ع� األرض. �ذل ب�ْت أق� جهدە ل�� ينظر
� األزرق؛

إ� التفاص�ل �أق� قدر من التجّرد من العواطف. المال�س: البنطلون ال��ا��
� �ح�ث صار الرسم ا ل�غّ�� وجه الص�� �ن الذي �ان مرفوع� � القص�� والقم�ص األب�ض ذو ال�ّم��

ا من الخلف. الذي ع� صدرە مرئ��

ا». قال: «لم نعلن هذا األمر ع� المأل أ�د�

هذە صلة أخرى ت��ط القض�ة ��ارتر.

�
� ع� أ�ة حال أقل مما ي����

»… نظر إ� ما حول الجثة… «أقل مما ي���� «ال يوجد دم كث��
� م�ان آخر».

�ال�س�ة إ� هذە اإلصا�ات. لقد قتل ��

«هذا ما ي�دو».

� رجلنا الجد�د و�ارتر. لقد قتل �ارتر أولئك األطفال ح�ث وجدتهم، ثم «هذا اختالف ب��
ص من الجثث».

�
ا أن يتخل � الب�ت. لم �حاول أ�د�

احتفظ بهم ��

� سم�ث».
«�اس�ثناء تو��

ا من �ان ذلك ق �المال�سات. ثم إن الجميع �عرفه»… أشار إ� ما حوله… «�ائن�
�
«هذا متعل

�
الذي فعل هذا، فمن الواضح أنه أراد أن نع�� ع� الجثة. ومن الواضح أنه أراد أن نع�� عليها ��

ا مثلما قال �� �ارتر». ا. ح�ث �دأ األمر، تمام� هذا الم�ان تحد�د�

ب عندما تعود إ� الب�ت. �مكنك أن ���

� �ان يرتديها عند فقدانه. و��ف النظر عن إصا�اته، ي�دو أنه �ان «هذە �� المال�س ال��
�ل�� عنا�ة معقولة. لم �ص�ه هزال واضح».

ا: «هذا اختالف آخر عن �ارتر». قالت أماند�

«صحيح».
ً



� م�ان ما مدة
ه. لقد جرى احتجاز ن�ل سب�� ��

�
� األمر �ل

 التفك�� ��
ً

أغمض ب�ت عي��ه محاو�
� ما �عد، جرت إعادته إ� الم�ان

ء ما. و�� �
� رعا�ة معقولة. ثم تغ��ّ ��

شه��ن ق�ل قتله، وقد ل��
الذي اختطف منه.

� نفسه.
ه هدّ�ة… هكذا قال ��

ّ
�أن

ه هدّ�ة قّدمت إ� شخص ما، ل�نه قّرر أنه لم �عد ي��دها.
ّ
�أن

فتح عي��ه: «حقي�ته. هل زجاجة الماء فيها؟».

«نعم. سوف أر�ك إ�اها».

ا، ا. فتحت أماندا الحقي�ة ب�دها المرتد�ة قفاز� � تمام� ا من الجثة فصار عند الص�� �� ت�عها مق��
ا أزرق اللون ا آخر، أرن�� فنظر �داخلها. رأى فيها زجاجة مملوءة �الماء إ� منتصفها. رأى فيها ش�ئ�
�
� �أخذها األطفال معهم إ� ال��ر عند النوم. لم يرد ذكر هذا األرنب �� دم�ة من تلك ال��

القائمة.

«هل �ان هذا معه؟».

رّدت أماندا: «نحاول معرفة ذلك من أب��ه. ل�ن، نعم. أظّنه �ان معه، ل�نهما لم �كونا ع�
علم �ه».

� ء عن ن�ل سب��. �ان الص�� �
�حركة �طيئة، أومأ لها ب�ت برأسه. صار اآلن �عرف �ل ��

 أ��� من عمرە، وأ��� صال�ة، مثلما
ً

ا. �ان طف� � المدرسة، و�ان عدوان��
صاحب ميول تخ����ة ��

ء الح�اة إليهم. �حدث للناس عندما ���

. � ا عمرە ست سن�� ة، �ان ال يزال ص��� ل�ن، تحت تلك الق��

ها ذلك أو إ� � يث��  إ� المشاعر ال��
ً

� �ا�
� من غ�� أن �ل�� أرغم نفسه ع� النظر إ� جثة الص��

ا عندما �عود إ� الب�ت. ا�� � وسعه أن ي�ناول ��
� �حّر�ها. إن �� الذك��ات ال��

سوف نوقع �الشخص الذي فعل �ك هذا.

� الظلمة خارج نطاق
ا، وأضاء مص�احه ال�اشف عندما صار �� و�عدها، استدار وسار مبتعد�

ضوء المصابيح.

� هذا األمر، �ا ب�ْت».
� حاجة إ� مساعدة منك ��

نادته أماندا من خلفه: «أنا ��

� ب�ته، و�ان
� تركها ع� طاولة الطعام �� � الزجاجة ال��

ر ��
�
أجابها: «أعرف»… ل�نه �ان �فك

ا… «وسوف أساعدك». �حاول أال �جري إليها ج���



20
� الظلمة.

ا �� وقف الرجل مرتعش�

� تضاد �ارد
ومن فوقه، �انت السماء الزرقاء الدا�نة صاف�ة مرّصعة �النجوم. �ان ذلك الل�ل ��

حاد مع حر النهار الذي س�قه. ل�ن برودة الل�ل لم تكن س�ب ارتجافه. فع� الرغم من رفضه
، �

� ما فعله �عد ظهر ذلك اليوم، فإن أثر أفعاله ظّل يرافقه، غ�� مر��
ا �� � ا م�ا�� � التفك�� تفك��

ا تحت جلدە.
�
مدفون

ا ق�ل هذا اليوم. لم �قتل أحد�

� تلك
ق�ل ذلك، �ان يتخّ�ل أنه قادر ع� هذا الفعل؛ و�ان ال�رە والغضب اللذان أحّسهما ��

� هذا
ا غ�� واثق من مشاعرە. لقد ضحك �� ناە من الق�ام �ه. ل�ن ذلك تركه مضط���

�
اللحظة قد مك

ا بنفسه. � الحمام مبتهج�
ا. هّزە اإلحساس �العار و�كرە النفس، ل�نه رقص �� المساء؛ وقد �� أ�ض�

ا ال �مكن إغالقه، . لقد فتح �ا�� �
ء منط�� �

ا �ستح�ل وصفه. ل�نه فهم أن هذا �� �ان ذلك ش�ئ�
� انطلق � العالم �له. فهذە الرحلة ال��

ة من الناس ��
�
وخاض تج��ة لم �خضها، ولن �خوضها، إال قل

� مسارها. تركه فيها رحلة ال �مكن االستعداد لها، ول�س لها كتاب إرشادي. ما من خ��طة تب��ّ
� �حر من المشاعر ال خرائط له.

ا �� اإلقدام ع� القتل ضائع�

ا. �ان الم�ان شد�د صار اآلن �ست�شق هواء الل�ل ال�ارد ب�طء. ل�ن جسدە ال يزال صاخ��
ا غ�� حركة الهواء �ما لو أن العالم نائم يتمتم �أ�ارە لنفسه. مصابيح الهدوء فلم �سمع ف�ه صوت�
� هذا الم�ان؛ ثم إنه واقف من غ�� حركة

قة، ل�نه شد�د ال�عد عنها ��
�
� ال�ع�د �شّع متأل

الشارع ��
ى من �مر أو س�شعر �ه، ع� �ح�ث �مكن أن �مر أحد ع� مسافة أمتار منه فال يراە. إال أنه س��
� �سبق الفجر، �ان � الساعات ال��

ا، �� � هذە اللحظة تحد�د�
األقل. أحّس �أنه متناغم مع العالم. و��

� ذلك الم�ان.
ا �� ا من أنه وح�د تمام� واثق�

ي�تظر.

ه.
�
ا �ل ي�تظر مرتعش�

� ذلك الوقت، �ان
ا �عد ظهر هذا اليوم. �� ر �م �ان غاض��

�
ا عل�ه اآلن أن يتذك صار صع��

ه ي�تفض �فعل قّوته �أنه
�
ا، إ� أن صار جسدە �ل � صدرە مضطرم�

الغضب قد ابتلعه، واشتعل ��
ر ما

�
ه صار غ�� قادر ع� تذك

�
دم�ة تحّر�ها خيوط. �ان ضوء �ع�� األ�صار قد مأل رأسه؛ ولعل

ء �
فعله، ح�� إن حاول ذلك. أحّس �ما لو أنه قد خ�ج من نفسه برهة؛ و�فعله ذلك، سمح ل��

�ته
�
 عل�ه تخّ�ل أن قوة خارج�ة قد تمل

ً
ا، و�ان سه�  متدين�

ً
آخر �أن �ظهر. لقد �ان رج�



� تلك الدقائق
واستحوذت عل�ه. ل�ن األمر لم �كن كذلك؛ و�ان �عرف أن ما استو� عل�ه ��

الرهي�ة قد أ�� من داخله.

ا ا إ� كهفه. وصار ما أحّسه صوا�� ه ا�سحب عائد�
�
ا عل�ه أو لعل لقد زال عنه اآلن ما �ان مستول��

� ن�ل
� ذلك الوقت �س�ب له اآلن ما هو أ��� �قل�ل من شعور �الذنب، و�الفشل. لقد وجد ��

��
ا �أنه س�فعل ذلك. �ان ي��د � �ه. و�ان مقتنع� � حاجة إ� من ينقذە و�عت��

ا ��  مسكين�
ً

سن�� طف�
مساعدة ن�ل ورعايته. �ان ي��د إيواءە، والعنا�ة �ه.

� إ�ذائه.
ا أّ�ة نّ�ة �� لم تكن لد�ه أ�د�

ا من السالم. �ان وجود � ا كب�� . و�ان الرجل �حّس قدر� � وقد نجح األمر. نجح شه��ن �امل��
ا لنفسه و�قدر ما �ستطيع التذكر، �انت تلك أو مرة � عندە، ورضاە الواضح �ذلك، �لسم� الّص��
ا، �ما لو أن عدوى استوطنت ا أ�ض� ا صح�ح� ا فحسب، �ل عالم� ا ممكن� ي�دو له عالمه فيها، ال عالم�

داخله من زمن �ع�د قد �دأت �ش�� اآلن.

ا. ه وهم�
�
ل�ن، �الطبع، �ان ذلك �ل

ا �أنه سع�د. �ان ن�ل �كذب عل�ه ط�لة الوقت… �ان ي�تظر فرصة، �ل �ان يتظاهر أ�ض�
� لم �كن � الص�� � عي��

ا ع� تقّ�ل أن ب��ق الطي�ة الذي تخّ�له �� ا، وجد الرجل نفسه مرغم� � وأخ��
ا ع� اإلطالق، �ل لم �كن أ��� من خداع واحت�ال. لقد �ان شد�د السذاجة منذ ال�دا�ة، حق�ق��
. والحق أنه قد ّ صغ�� � ا. ل�ن ن�ل سب�� لم �كن إال حّ�ة ترتدي جلد ص�� و�ان شد�د الثقة أ�ض�

ا. ا جد� ا ما جرى له اليوم. �ان قلب الرجل �خفق عن�ف� استحق تمام�

ا و��عد هذە ا منتظم� ، وراح ي�نّفس من جد�د تنّفس�
ً

هز رأسه، ثم أج�� نفسه ع� الهدوء قل��
ا. ل�نه، وع� الرغم من وجود المشاعر ا مقيت� األف�ار عن ذهنه. لقد �ان ما حدث اليوم أمر�
ا ا… ش�ئ� ا فظ�ع� ا �الرضا واال�سجام؛ وهذا ما �ان ش�ئ� ا غ���� ا إحساس� ها، جلب إل�ه أ�ض�

�
األخرى �ل

� شهدته األسابيع الماض�ة، ق �الصفاء ال��
�
 من ذلك، أن يتعل

ً
ا ال �د من مقاومته. عل�ه، �د� خاطئ�

� األمر. �ان ن�ل
ا. لقد أساء االخت�ار؛ هذا �ل ما �� و�ن �ان قد اتضح له أن ذلك الصفاء �ان زائف�

غلطة لن تتكّرر مّرة أخرى.

ا. � الصغ�� التا�� ممتاز� وسوف �كون الّص��
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�ان االس�سالم للنوم أ��� صع��ة من ذي ق�ل.

� ء مع ج�ك �عد ما جرى ب�ننا اليوم. صحيح أن�� �
ن من التوصل إ� حلِّ أي ��

�
لم أتمك

� السا�عة من عمرە
�� � استطعت أن أبّرر لنف�� ما كت�ته ل�����ا، ل�ن من المستح�ل جعل ص��

 �لمات �ستهدف أمه. صار يرفض اإلجا�ة ع� ما أقوله له؛
ّ

� نظرە لم تكن تلك إ�
�فهم ذلك. ف��

. ً
ا أص� ولست أدري إن �ان مصغ��

ا غ�� قادر ع� فعل وعندما جاء وقت النوم رفض أن أح�� له ح�ا�ة، فوقفت لحظة حائر�
� نها�ة

� القنوط وكرە النفس والحاجة الشد�دة إ� جعله �فهم األمر. و�� ا ب��
�
ء، وكنت ممّزق �

��
� أح�ه، ثم تمّن�ت

المطاف، ا�تف�ت �أن ط�عت ق�لة خف�فة ع� رأسه من الخلف، وقلت له إ��
 بهذە

ً
� الص�اح… و�أن األمور �مكن أن تجد لها ح�

 أن يتحّسن الوضع ��
ً

له ل�لة طي�ة آم�
ا أفضل. � أظّن أنه س�كون يوم� ا. ل�ن، ما من س�ب �جعل�� ا جد�د� الط��قة� س�كون الغد يوم�

 أن أهدأ
ً

ب إ� هذا الجانب وذاك محاو�
�
� ورحت أتقل � غرف��

� وقت الحق، استلق�ت ��
و��

ا�د ب�ننا. وأسوأ من هذا، �انت حق�قة أنه ل�ست لدي أّ�ة � وأنام. لم أ�ن أطيق ذلك ال�عد الم��
� الظالم،

ا �� ا. كنت مستلق�� ا�د، ناه�ك عن أن �ص�� الت�اعد تقار�� � فكرة عن ك�ف�ة منعه من ال��
رته.

�
ما تذك

�
ر ذلك الصوت األجّش الذي اصطنعه ج�ك، وأرتجف �ل

�
ا أتذك وكنت أ�ض�

أر�د أن أخ�فك. 

� األرض�
� الذي �� الص��

ه من توّتر أعصاب، فقد �ان رسمه تلك الفراشات هو ما
�
ع� الرغم مما سّ��ه �� ذلك �ل

. وما من ط��قة �سمح لج�ك �أن �دخل ذلك الم�ان من غ��
ً

. �ان �اب المرأب مقفو� � أ��� �قلق��
� نظرت إ� الصورة مرة �عد مرة فلم �عد هناك أي احتمال للخطأ. لقد رأى تلك . ل��� � معرف��
الفراشات، ع� نحو ما. ل�ن ك�ف، وأين؟ �انت تلك مصادفة �الطبع؛ ال �د أن تكون مصادفة.
� المرأب قد أتت من

�� � لعّل تلك الفراشات شائعة الوجود أ��� مما أعرف. وال �ّد أن تلك ال��
� شأن تلك الفراشات

� حاولت أن أتحّدث مع ج�ك �� ًم�ان ما ح�ث �ك�� أمثالها. ومن الطب��� أن��
ب محاو�

�
. وهكذا، رحت أتقل ا. من الطب��� ع� نحو� مماثٍل، أنه رفض اإلجا�ة عن سؤا�� أ�ض�

� �لغها الحد�ث ب�ننا. ل�س أما�� النوم، وأدركت أن �َّ الفراشات قد وصل إ� النقطة نفسها ال��
� الص�اح.

ء غ�� األمل �أن تتحّسن األمور �� �
��

صوت تحّطم زجاج.



أ�� ت�خ. 

رجل �صيح. 

اس��قظ �ا توم. 

اس��قظ اآلن. 

. أحٌد يهّز قد��

� صدري. �انت الغرفة هادئة، حال�ة
� عن�فة �� �ات قل�� � العرق، ��

ا ��
�
، غارق

ً
اس��قظت مجف�

�
ا أسود �� ؛ �ان ش�ح� ا أمام ال��ر، عند قد�� � منتصف الل�ل. �ان ج�ك واقف�

الظلمة ال نزال ��
. َّ � � من خلفه. دعكت عي�� لمة ال�� الظ�

قلت �صوت منخفض: «ج�ك�».

ال إجا�ة.

ال إجا�ة� كنت غ�� قادر ع� رؤ�ة وجهه إال أن النصف العلوي من جسدە �ان يتحّرك بهدوء
� م�انه.

ح ��
ّ
ن  من جانب آلخر. �ان �أنه ي��

ً
مائ�

ا: «هل أنت مس��قظ؟». نظرت إل�ه عا�س�

ومن جد�د، ال إجا�ة�

� نومه،
� فعله اآلن، إذا �ان �س�� �� ء �مكن�� �

 عن أفضل ��
ً

� ال��ر م�سائ�
ا �� است��ت جالس�

َّ لم تلبثا � ا �ح�ث �عود إ� غرفته؟ ل�نَّ عي�� فهل أوقظه �لطف أم أحاول توجيهه وهو ال يزال نائم�
ا. لم �كن شعرە مثل شعر ج�ك. إنه أطول  وصار ذلك الشبح أ��� وضوح�

ً
أن ألفتا الظلمة قل��

ا إ� جانب واحد. ا مما �جب أن �كون. ثم إنه �دا �� ُمزاح� � كث��

ا يهمس. و… سمعت أحد�

ا. ا تمام� إال أن ش�ل اإل�سان الذي �ان عند ��ري ظّل يتما�ل ب�طء من جانب آلخر و�ان صامت�
� الب�ت.

ا من م�ان آخر �� �ان الصوت الذي أسمعه آت��

� ظننت
ا، ل���ّ نظرت إ� �ساري. رأ�ت الممّر المظلم ع�� �اب الغرفة المفت�ح. �ان خال��

� الممّر.
ا من م�ان ما �� الهمس آت��

«ج�ك…».

� نظرت من جد�د فوجدت أن الشبح الواقف عند ال��ر قد اخت�� وأن الغرفة قد صارت
ل���ّ
خال�ة.



� ح�� أز�ل النوم منهما، ثم زلقت نف�� ع�� الناح�ة ال�اردة من ال��ر، و�ت دعكت عي��
� لم أستطع فهم . صحيح أن�� ً

بهدوء فخرجت إ� الممّر. صار صوت الهمس هنا أع� قل��
� : حد�ث جار� �صوٍت منخفض� ب�� � � اثن�� � أسمع صوت�� ال�لمات، ل�ن من الواضح اآلن أن��

م مع
�
، صوت أحدهما أ��� خشونة من اآلخر �قدر� طف�ٍف. لقد �ان ج�ك يت�ل � � اثن�� شخص��

�
� ألق�ت نظرة إ� أسفل السلم فتجمدت ��

� اتجاە غرفته، ل���ّ
ا �� نفسه من جد�د. تحّر�ت غ�����

. �
م�ا��

ثة ضّ�قة من ضوء مص�اح
�
ا عند �اب الب�ت. ورأ�ت مساحة مثل � أسفل السلم جالس�

�� � �ان اب��
. �ان الضوء ي�لغ ج�ك من جانب واحد � � غرفة مكت��

الشارع، الداخل من جانب حافة الستارة ��
ا إ� ال�اب وقد وضع إحدى �د�ه � تحته ورأسه مس�ند� . رأ�ت ساق�ه مط��ت�� ف�ص�غه �لون برتقا��
. �انت ع� � � درج مكت��

� أضعها �� � ال�د األخرى رأ�ت رزمة المفاتيح االحت�اطّ�ة ال��
ع� إطارە، و��

فخذە.

أصغ�ت.

ا». همس ج�ك: «أنا لست واثق�

� �ك. أعدك بهذا». أتت اإلجا�ة �صوت أجش لم أسمع مثله من ق�ل: «سوف أعت��

ا». «أنا لست واثق�

� أدخل، �ا ج�ك». «دع��

� تلك اللحظة إ� أنها �انت
� ع� ال�اب مّتجهة إ� فتحة الرسائل. ان�بهت �� تحّر�ت �د اب��

� عندما رأ�ت تلك األصابع. مفتوحة �فعل ضغط من الخارج. رأ�ت أصابع ممتدة منها. وثب قل��
ا. أر�عة أصابع نح�لة، شاح�ة، ممتدة ع�� ذلك الشق �ح�ث �ظل غطاؤە مفتوح�

� أدخل». «دع��

ة ع� واحد من تلك األصابع، ثم ان�نت أصابع �دە �أنها تداعب ذلك وضع ج�ك �دە الصغ��
اإلصبع.

� أدخل».  «دع��

مد ج�ك �دە إ� سلسلة ال�اب.

�خت: «ال تتحّرك».

. ا�سح�ت األصابع ع� � مثلما هو آٍت من ف�� ا من قل�� ؛ �ان آت�� � من غ�� تفك��
خ�ج صو��

ا ّ وأنا أه�ط السلم ��ع� ا إ�� الفور، وأغلق غطاء الفتحة من خلفها. التفت ج�ك ورفع رأسه ناظر�
عت المفاتيح من �دە. � � األسفل، ان��

� صدري. �ت ��
ب �المطرقة �� ��� � � اّتجاهه. �ان قل��

��



� جلسته تلك، �ان ج�ك �حول دون فتح ال�اب.
��

�خت �ه: «تحّرك، تحّرك». 

. فتحت سلسلة ال�اب، ثم أدرت � ا ع� �د�ه وركب��ه فدخل غرفة مكت�� � زاحف�
ابتعد من ط����

ا �عد أن فتحت ال�اب . خرجت م�ع� � مق�ضه فدار �سهولة �ان ج�ك قد فتح قفل ال�اب اللع��
� ظلمة الل�ل.

� الممر أمام الب�ت. نظرت من حو�� ��
ف�ت ��

� الشارع، ال من هذە الناح�ة، وال من تلك. �ان
�قدر ما استطعت الرؤ�ة، لم �كن هناك أحد ��

� نظرت إ� الناح�ة األخرى
ا. ل���ّ ا. و�ان الرص�ف خال�� ء تحت مصابيح الشارع ض�اب�� �

األلق الم��
ا ع�� الحقل. ش�ل غ�� واضح… � استطعت رؤ�ة شخص �جري م�ع� من الشارع، فظننت أن��

ا. � � الظلمة. لن أستطيع اإلمساك �ه، فقد ابتعد كث��
ساقان م�عتان ��

�
� منتصفه. �انت أنفا�� مرئ�ة ��

فت ��
ّ
� توق

� ذلك الممر، ل���ّ
�فعل الغ��زة، �ت مسافة ��

�
ا �� ا ألذهب وأطارد شخص� هواء الل�ل ال�ارد. ما الذي أفعله هنا؟ ال أستطيع أن أترك الب�ت مفتوح�

. ً
ا، مهَم� ا هنا… وح�د� الحقل. ال أستطيع أن أترك ج�ك وح�د�

� ظلمة الحقل. �ان الشخص قد اخت�� اآلن…
ا هناك �ضع ثواٍن أحّدق �� وهكذا، �ق�ت واقف�

ا هنا �الفعل� � �ل… نعم، لقد �ان موجود�
ً

إن �ان هناك شخص أص�

طة. ا �ضع لحظات أخرى. ثم عدت فدخلت الب�ت، وأقفلت ال�اب، واتصلت �ال�� �ق�ت واقف�
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. و�عد ذلك، � طة إ� بي�� ، وصل -والحق �قال- عن�ا �� �

�عد ع�� دقائق من اتصا�� الهات��
�دأت األمور �سوء.

� ما حدث. �انت الساعة قد �لغت الرا�عة والنصف
� من المسؤول�ة �� َّ أن أتحّمل نصي�� ع��

ا، غ�� قادر ع� التفك�� الواضح. وع� أ�ة حال، فإن ما قلته لهما �ان ا، خائف� ا؛ وكنت مرهق� ص�اح�
� ما جرى.

� لم أجد ط��قة لتفادي التطّرق إ� دور ج�ك ��
ا �التفاص�ل. ل���ّ � فق��

ا عند أسفل السلم وقد ، وجدت ج�ك جالس� �
عندما دخلت الب�ت إلجراء ذلك االتصال الهات��

� ركب��ه. كنت قد هدأت -آخر األمر- إ� حد �سمح �� طّوق ساق�ه �ذراع�ه ودفن وجهه ب��
ا ع� نفسه ع� الناح�ة ا؛ ثم حملته إ� الغرفة األمام�ة ح�ث جلس متجّمع� �محاولة تهدئته أ�ض�

. � م��
�
القصّ�ة من األر�كة. ثم رفض أن ��ل

�
� لم أنجح �� �ذلت أق� جهد استطعته إلخفاء اإلح�اط والذعر اللذين أحسستهما. وأظن أن��

ذلك.

� تلك
طة وانضما إلينا �� � الوضع�ة نفسها ح�� �عد أن وصل عن�ا ال��

ا �� ظّل ج�ك جالس�
ا المسافة الفاصلة

�
� تلك اللحظة، كنت مدر�

الغرفة. جلست إ� جان�ه �حركة غ���ة خرقاء. ح�� ��
ّ ؛ وع�� � ط�ان -رجل وامرأة- مهذَب��ْ ا. �ان ال�� � أ�ض� طي�� ا أنها شد�دة الوض�ح لل�� ب�ننا، وكنت واثق�

� ع� ج�ك نظرات فضول�ة، ف�شأ
ت تل��

�
ط�ة ظل �ن. إال أن ال�� وجهاهما عن اهتمام وتفّهم كب��

ا عّما أقوله لهما. ه ناتج�
�
لدي انط�اع �أن القلق ال�ادي ع� وجهها لم �كن �ل

�
: «هل سبق لج�ك أن سار �� � دّونها وقال �� �� إ� المالحظات ال�� و�عد ذلك، نظر ال��

نومه ق�ل اآلن؟».

ل إ� الطابق � . لم ي�� � ة، ولم �� إال إ� غرف�� . ل�ن ذلك لم �حدث مّرات كث��
ً

أجبته: «قل��
ا». السف�� ق�ل اآلن أ�د�

دت من أنه �ان
�
ا لو تأ� � سأ�ون أ��� ارت�اح� � نومه الل�لة� صحيح أن��

هذا إذا �ان قد سار ��
ا � لست واثق� � أدركت اآلن أن�� � نومه ولم يوشك ع� فتح ال�اب ب�رادة واع�ة منه، ل���

يتحّرك ��
ا؟  � � كث�� � قد صار �كره�� � أن اب�� ا، فهو �ع�� ، لو �ان هذا صح�ح� من األمر. ثم، �ا إل��

�� مالحظة أخرى لد�ه. سّجل ال��

«أال �ستطيع أن تصف لنا الشخص الذي رأيته؟».



ا. لم أستطع رؤ�ته � الحقل عندما فتحت ال�اب؛ و�ان �جري ��ع�
ا �� � «ال. �ان قد ابتعد كث��

ا �س�ب الظالم». جّ�د�

«ش�ل جسمه. مال�سه؟».

� آسف». ا: «ال. إن�� هززت رأ�� نف��

؟».
ً

«هل أنت واثق أنه �ان رج�

«نعم. لقد �ان الصوت الذي سمعته �ال�اب صوت رجل».

ا عن ج�ك؟». «ال أ�مكن أن �كون الصوت صادر�

� وهو �قول ذلك. �� إ� اب�� نظر ال��

� الفراغ �ما لو أنه الشخص الوح�د
� ينظر ��

ا ع� نفسه �القرب م��ّ �ان ج�ك ال يزال متجّمع�
ه.

�
� العالم �ل

��

ا».
�
«يتحّدث األطفال مع أنفسهم أح�ان

ا أحب الخوض ف�ه. لم �كن هذا أمر�

قلت له: «ال. لقد �ان هناك شخص ما… �التأ��د� رأ�ت أصابع رجل ممتدة ع�� فتحة
. و�ان �حاول إقناع ج�ك �أن �فتح له ال�اب… الرسائل. وسمعت صوته. �ان صوت شخص كب��
� لم ا. الرب وحدە �عرف ما �ان �مكن أن �حدث لو أن�� ا ع� فتحه أ�ض�

�
وقد �ان ج�ك موش�

� تلك اللحظة».
أس��قظ ��

�
� تلك اللحظة. فقد رأ�ت المشهد من جد�د، تصّورته ��

� حق�قة الوضع إال �� لم تصدم��
� لم أ�ن هناك، ل�ان ج�ك اآلن قد ضاع. تخّ�لته ا. لو أن�� ، وأدركت �م �ان الخطر داهم� � ذه��
، ل�ن لس�ب مختلف عن س�ب جلوسهما اآلن. � � ق�ال�� � جالس�� طي�� ا. وتخّ�لت هذين ال�� مفقود�
� تلك اللحظة أن أطّوقه

، فقد وددت �� � شعرت �العجز. ع� الرغم من أن سلوك ج�ك قد أغضب��
� ال أستطيع فعل هذا. ا أن��

�
� كنت مدر�

. ل���ّ � ا م�� �ذرا�� ل�� أحم�ه، ول�� أحتضنه وأجعله ق����
� تلك اللحظة.

لن �سمح �� ج�ك �فعله… لم �كن ي��د أن أفعل ذلك ��

«ك�ف حصل ج�ك ع� المفاتيح؟».

… «لن � الواقعة إ� الناح�ة األخرى من الممّر». هززت رأ�� � غرفة مكت��
«تركت المفاتيح ��

أرتكب هذە الغلطة مّرة أخرى».

ا». ا حك�م�
�
«قد �كون امتناعك عن ترك المفاتيح هناك ت�ف



� اتجاە ج�ك، واب�سمت له اب�سامة لط�فة: «وماذا عنك �ا ج�ك؟ هل
ط�ة �� انحنت ال��

ا عّما حدث؟». �ستطيع إخ�ارنا ش�ئ�

ا. هز ج�ك رأسه نف��

ا عند ال�اب، �ا ع��زي؟». «أال �ستطيع ذلك؟ لماذا كنت جالس�

�
. اعتدلت المرأة �� �  ع��

ً
رفع ج�ك كتف�ه �حركة ال ت�اد ترى، ثم �دا �ما لو أنه ابتعد قل��

ء. و�انت تنظر إل�ه نظرة �
 �عض ال��

ً
� النظر إ� ج�ك. �ان رأسها مائ�

جلستها و�� مستمّرة ��
متفّحصة.

ا: «�ان هناك رجل آخر. لقد أ�� إ� الب�ت يوم أمس. �ان يتجّول عند المرأب قلت م�ع�
� نظرة ع� الب�ت».

و�تّ�ف �ط��قة غ���ة. وعندما واجهته، قال إنه �شأ هنا و�حّب أن �ل��

�� عندما سمع ذلك. �دا االهتمام ع� ال��

«ك�ف واجهته؟».

«لقد جاء إ� �اب الب�ت».

ە… «هل �ستطيع وصفه؟». � دف��
«أوە، فهمت»… سّجل مالحظة ��

ا أن ق�ام ذلك الرجل ا من المالحظات. ل�ن، �ان واضح� �� م��د� وصفت الرجل، فدّون ال��
� نقل

� وجدت صع��ة �� . ثم إن�� �� � نظر ال��
�ق�ع جرس ال�اب قد جعل األمر ي�دو أقل أهم�ة ��

ء خط�� من الناح�ة �
� ذلك الرجل أحّسه من ضيق وانزعاج. لم �كن ف�ه �� مقدار ما جعل��

ا، ع� مستوى ما. � الجسد�ة، ل�نه �دا �� خط��

رت فقلت: «ن�ل سب��».
�
تذك

ا، ماذا قلت؟». �� عن ال�تا�ة: «عفو� ف ال��
ّ
توق

، ا آخر قد اخت�� ة. ل�ّن ص��� � ة وج�� «أظّن أن هذا اسمه. لقد انتقلنا إ� هذە الق��ة منذ ف��
� أول الص�ف».

ا؟ اخت�� �� أل�س هذا صح�ح�

ط�ان نظرة ��عة. ت�ادل ال��

: «ماذا تعرف عن ن�ل سب��؟». �� � ال�� سأل��

نت، ل�ن � اإلن��
مت أن أ�حث عن قصته �� � ء. لقد ذكرت معلمة ج�ك اسمه. اع�� �

«ال ��
� فتح موض�ع الجدل الذي

ا �� الوقت �ان… �انت ل�لة حافلة». ومن جد�د، لم أجد نف�� راغ��
� ج�ك… «كنت أعمل». � و��� دار بي��



ا ألن عم�� هو ال�تا�ة، وألن ج�ك قد قرأ ما ا غ�� صحيح أ�ض� ل�ن -�الطبع- �ان قول ذلك ش�ئ�
. �  إ� جان��

ً
كت�ت. أحسست �ه ين�مش قل��

َّ القنوط. استو� ع��

.« � الواقع، أظّن �أن اهتمام�ما �ما حدث �جب أن �كون أ��� مما ي�دو ��
قلت: «��

«�ا س�دي كي��دي…».

.« «ي�دو األمر �ما لو أن�ما ال تصّدقان �ال��

اب�سم الرجل، ل�نها �انت اب�سامة حذرة، محس��ة.
� «ل�ست المسألة أننا ال نصدقك، �ا س�د كي��دي، ل�ننا ال �ستطيع العمل إال ع� ما هو ب��

� اتجاە
�كته تلقيها �� � ال تزال �� ّ لحظة. �انت نظرة متفّحصة �ش�ه النظرة ال�� أ�دينا»… نظر إ��

ا إ� ما ا �ذلك. ل�ن، واس�ناد� � ء ع� محمل الجّد، سوف �سّجل مح�� �
… «إننا نأخذ �ل �� � اب��

قلته لنا، ال أجد أن لدينا اآلن ال�ث�� مما �ستطيع فعله. و�ما قلت لك ق�ل قل�ل، أنصحك �أن
ل�ة. ان��ه إ� ما � ا عن متناول الطفل. واحرص ع� أساس�ات السالمة الم�� تحتفظ �مفات�حك �ع�د�
� أن

� م�ان ال ي����
� االتصال بنا إذا رأ�ت أي شخص آخر �حوم ��

ّدد �� �جري خارج الب�ت. وال ت��
�كون ف�ه».

� �دا �� أن استجا�ة  ا قد حاول أخذ اب�� . ف�النظر إ� ما حدث -�النظر إ� أّن أحد�  هززت رأ��
؛ ولم أستطع االمتناع عن الغضب  ا من نف�� طة ل�ست مناس�ة ع� اإلطالق. كنت غاض�� ال��
ط�ان �عد دق�قة من اآلن، ولن ي��� هنا  ا. كنت أحاول مساعدته� س�ن�ف ال�� ع� ج�ك أ�ض�
ط�ة ��  إال أنا وهو. س���� وحدنا. وما من أحد منا مستعد لمهمة الع�ش مع اآلخر.   قالت ال��
� م�ان 

�صوت لط�ف: «س�د كي��دي� هل تع�شان هنا وحد�ما؟ أنت وج�ك؟ هل تع�ش أّمه ��
آخر؟».

ء من الغضب �
�� � «أّمه ماتت». قلت هذە الع�ارة �ط��قة شد�دة الفجاجة، فقد أفلت م��

. ط�ة قد فوجئت �ط��قة �ال�� الذي كنت أحّسه. �دا �� أن ال��

ا أن أسمع هذا». � � كث�� «أوە، يؤسف��

.« � � هذە الل�لة… لقد أخاف��
. وما حدث �� ، فقط… األمر قاس� � «إن��

� تلك اللحظة. لعل غض�ه هو ما حّر�ه. غض�ه ع� ما كت�ته، وغض�ه
عاد ج�ك إ� الح�اة ��

 عن جلسته المن�مشة، وجلس منتصب
�

� قول إن أمه قد ماتت. تخ�
� الفّجة �� ن��جة ط��ق��

ا، م، �ان صوته أجشَّ غ����
�
� وجهه. وعندما ت�ل

ا، ل�ن من غ�� أي تعب�� �� � َّ أخ�� القامة، ثم نظر إ��
ا. � و�دا أ��� من سنه كث��

قال: «أر�د أن أخ�فك». 
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ا من غ�� حراك، وترك الساعة ترّن إ� هة، ل�ن ب�ْت ظّل لحظة راقد� رن جرس الساعة المنبِّ
ر

�
ء ل�س ع� ما يرام؛ وعل�ه أن �ستعد. ثم اجتاحته موجة ذعر عندما تذك �

جانب ��رە. هناك ��
� األرض البور. ثم عودته إ� الب�ت �عد ذلك

حوادث الل�لة الماض�ة. مشهد جثة ن�ل سب�� ��
� �د�ه. ثم فتح قفل الزجاجة. � للزجاجة ب�� ��عة ت�اد تكون محمومة. والثقل المطم��ِ

ل ض�اؤها الستارة الزرقاء الخف�فة،
�
ا، فتح عي��ه. �انت شمس الص�اح ال�ا�ر ق��ة، يتخل � وأخ��

� وقت ما
و�سقط حزمة منه ع� أغط�ة ال��ر المتجّمعة فوق ركب��ه. ال �د أنه أحّس �الحر ��

ا عن الجزء العلوي من جسدە. أحّس بثقل الغطاء غ�� المعقول من الل�ل، فدفع �األغط�ة �ع�د�
فوق ساق�ه؛ وأحس �ما لو أنه ملتٌف ب�ح�اٍم حول ركب��ه.

ة إ� جانب ��رە. �انت الزجاجة عليها، و�ان الختم أدار رأسه ونظر إ� الطاولة الصغ��
ت ممتلئة إ� أعالها.

�
ا عنها. ل�ن محتوى الزجاجة ظّل �ما هو. ظل وع� � م��

� الل�لة الماض�ة يتأّمل و�صارع ذلك الدافع الملّح وهو �أت�ه
ا �� � جالس�

َر �م من الوقت ���
�
تذك

من هذە الزاو�ة مرة، ومن تلك الزاو�ة مرة أخرى؛ وك�ف ظّل �ل منهما -هو والصوت- يرفض
ا اجع. �ل إنه جلب الزجاجة وال�أس إ� جانب ��رە. �ان ال�اع ال يزال مستمر� االس�سالم أو ال��

ح�� ذلك الوقت.

� نها�ة المطاف. �ى ف�ه ارت�اح غامر. أل�� نظرة إ� ال�أس. ق�ل ذها�ه إ�
إال أنه انت� ��

النوم، وضع صورة سا�� فوق تلك ال�أس. ف�عد �ل ما حدث -�عد أهوال ذلك المساء �لها- �انت
ا. تلك الصورة وتلك الذك��ات �اف�ة إل�قائه نظ�ف�

. �
� ستأ�� � األمس�ات ال��

� اليوم الذي ي�تظرە، أو ��
حاول االمتناع عن التفك�� ��

� اآلن�
هذا �ك��

�
ب، أحّس �أنه منهك إ� حد جعله �فكر �� استحّم، ثم تناول إفطارە. ح�� من غ�� أن ���

ا لوضعهم ا ��ع� إلغاء الذهاب إ� الصالة ال��اض�ة. �ان أول األعمال المقّررة لذلك اليوم اجتماع�
� طرأت ع� القض�ة. و�ان عل�ه أن �ستعّد لهذا، وأن �شغل تفاص�ل � صورة التطّورات ال��

��
ا بها. صحيح أنه حاول التجّرد من ه. ل�ّنه -منذ اآلن- �حّس بنفسه م�شّ�ع�

�
القض�ة ذهنه �ل

مشاعرە إ� أق� حدٍّ ممكن� عندما نظر إ� جثة ن�ل سب��، ل�ن ذلك �ان أش�ه �التص��ر
ا من غ�� النظر ع�� عدستها: �حتفظ ذهنك �الّصورة، ع� الرغم من ذلك. ك�فما �استخدام �ام��
ا ع� العمل �كن األمر اآلن، فإن عل�ه أن �ف�غ ذهنه من �عض تلك األهوال إن أراد أن �كون قادر�

� من اآلن. �كفاءة ومهن�ة �عد ساعت��



وهكذا، فقد ذهب إ� صالة ال��اضة.

ا �عد ذلك، فصعد إ� الطابق العلوي. عّ�ج ع� مكت�ه ح�ث وقف صارت أعصا�ه أ��� هدوء�
� المكّدس، إ� تلك األوراق المسالمة غ�� المؤذ�ة. ثم تناول رزمة لحظة ينظر إ� العمل المكت��
� حاجة إليها، وتوّجه إ� غرفة العمل�ات

� سجل فيها مالحظاته ألنه س�كون �� األوراق المزعجة ال��
� الطابق الذي فوقه.

��

تال�� جزء من هدوئه عندما فتح �اب تلك الغرفة. ال تزال ع�� دقائق �اق�ة ح�� موعد
ا م. �دت له وجوههم جم�ع�

�
ا يت�ل طة. لم �سمع أحد� االجتماع، ل�ن الغرفة �انت مليئة �أفراد ال��

كئ��ة. �ان من الممكن أن �عمل أي رجل أو امرأة منهم ع� هذە القض�ة منذ �دايتها؛ ومهما تكن
ا ما تم العثور ا �األمل. وأما اآلن، فقد عرفوا جم�ع�

�
 منهم سوف �ظّل متمّس�

ً
االحتماالت، فإن ��
عل�ه الل�لة الماض�ة.

. ً
 مقتو�

ً
ق�ل هذا اليوم، �ان هناك طفٌل مفقوٌد. وأما اآلن، فإن لديهم طف�

� �انت مّتجهة إل�ه عندما فعل ذلك. أمر ا إ� أن األع�� � آخر الغرفة من�به�
اس�ند إ� جدار ��

ء، فال �د أنهم �عرفون �
� القض�ة لم تفض� إ� أي ��

مفهوم. فع� الرغم من أن مساهمته األّول�ة ��
� واحد من المقاعد األمام�ة.

ا �� ا أن حضورە اآلن ل�س مصادفة. لمح المدير اليونز جالس� جم�ع�
ا ينظر إل�ه. التقت عيونهما لحظة، وحاول ب�ْت قراءة تعب�� وجه الرجل. إال أن وجهه �ان ملتفت�
� األرض البور. وهذا ما ترك لب�ْت حّ��ة

ا �ما �ان الل�لة الماض�ة �� ، تمام� ا من التعب�� �ان خال��
تخّ�ل ما �شاء تخّ�له. هل �حّس هذا الرجل اآلن بن�ع� غ��ٍب من االنتصار؟ �دا لب�ت أن التفك��

� ء كهذا أمٌرغ�� منصف؛ إال أنه محتمل �التأ��د. فع� الرغم من الت�اين ال�ب�� ب�� �
�� �

��
� منذ ذلك الوقت، �ان ب�ْت �عرف أن اليونز �مقته ع� مستوى ما… �مقته هما المهني�� مساَر�ــْ
� أن � الل�لة الماض�ة �ع��

ن من اإل�قاع �فرانك �ارتر. ل�ن ما استجد ��
�
ألنه الشخص الذي تمك

أس االجتماع الذي قد �كون نها�ة اللع�ة، مما القض�ة القد�مة لم تغلق. وها هو اليونز اآلن ي��
ا. � اجع كث�� � أن م�انة ب�ْت ست�� س�ع��

ا. � األرض… منتظر�
طوى ذراع�ه ع� صدرە، وراح �حّدق ��

ا له، ح�� من تلك اللمحة الجان��ة �انت أماندا �س�� متقّدمة إ� أول القاعة. �ان واضح�
� �انت ترتديها � مال�سها ال��

ها، أنها مستعجلة، وأنها متع�ة. الحظ أنها ال تزال �� ال��عة أثناء س��
 أنها لم تنم

ً
طة، واأل��� احتما� � مركز ال��

� إحدى غرف النوم ��
� الل�لة الماض�ة. لعلها نامت ��

��
ا عليها. ة، �ان مظهر االنكسار واله��مة واضح� ع� اإلطالق. عندما صعدت إ� المنصة الصغ��

ا ي�لغنا قالت أماندا: «نعم… لقد سمعتم �ل�م �ما استجد لدينا. تلّقينا مساء أمس تق��ر�
طة وقاموا . ح�� عنا� ال�� � ل�� � منطقة األرض البور �القرب من غ��

�العثور ع� جثة طفل ��
� انتظار تأ��د ه��ة الضح�ة، ل�ننا نعتقد �أن الطفل هو ن�ل سب��».

� الم�ان. ال نزال �� بتأم��



�ن � الحا��
ت �� َ�َ � ه من ق�ل، ل�ن ب�ْت الحظ حالة الهبوط ال��

�
�ان الجميع ع� علم بهذا �ل

طة ا ع� عنا� ال�� � الصالة قد انخفضت. �ان الصمت مط�ق�
ا. �أن الحرارة االنفعال�ة �� جم�ع�

� هنا، ل�نه �دا اآلن أثقل وطأة. المجتمع��

ة». � الجثة إصا�ات كب��
ا �أن هناك من قتله ألن �� … «نعتقد أ�ض�

. إنها تقسو ع�
ً

ص قل��
�
�اد صوت أماندا ينقطع عند تلك النقطة، ورأى ب�ْت وجهها يتقل

� ظل ظروف مختلفة، من الممكن أن �عت�� هذا عالمة ضعف.
� أن تفعل. ��

نفسها أ��� مما ي����
� الصالة اآلن. رآها �ستجمع قواها من جد�د.

ل�ن ب�ْت لم ير أن تلك الظروف موجودة ��

� هذا الوقت. لقد طّوقنا
… «لدينا تفاص�ل من الواضح أننا لن نجعلها متاحة للصحافة ��

ن من فهم
�
نا ع� جثة. لن �عرفوا أ��� من هذا ق�ل أن نتمك الم�ان، ل�ن الصحافة تعرف أننا ع��

ما �جري».

� � هذە الحركة ردة الفعل ال��
�انت امرأة واقفة عند الجدار تو�� برأسها… لنفسها. عرف ب�ْت ��

ب و�حاول إ�عاد تلك الفكرة اب، عندما �ان يتوق إ� ال�� ا ع� ال�� �انت لد�ه عندما �ان مدمن�
عن ذهنه.

�حها هذا الص�اح. نقّدر أن الوفاة قد … «جرى نقل الجثة من ذلك الم�ان، وسوف يتم ���
اض أن الجثة لن�ل سب��، فقد � الثالثة والخامسة من �عد ظهر يوم أمس. وع� اف�� حدثت ب��
ا ا ذا داللة. نعتقد أ�ض� ا الذي اخت�� ف�ه؛ وهذا ما قد �كون أمر� � الم�ان نفسه -تق����

ع�� عل�ه ��
ن تق��ر الطب

�
ا. نأمل أن يتمك � م�ان آخر؛ وقد �كون ذلك ح�ث �ان محتجز�

�أن ن�ل قتل ��
� انتظار التق��ر، سوف نع�د

� معرفة م�ان ارت�اب الج��مة. و��
�� من تزو�دنا �ما �ساعدنا �� ال��

� لن � الجوار. أقول هذا ألن��
�� � � المنطقة. س�سأل المق�م��

ات المراق�ة �� مشاهدة �سج�الت �ام��
� الق��ة من غ�� أن نعرفه. لن أسمح بهذا».

أق�ل �أن �ظّل الوحش الذي فعل ذلك يتجّول ��

� عي�يها اآلن ب��ٌق ناريٌّ ع� الرغم من التعب واإلح�اط الظاهَ�ْ�ن عليها.
رفعت رأسها. �ان ��

� هذا التحقيق. ومهما استطعنا تمالك
ا ��

�
� هذە القاعة مشار�

«لقد �ان �ل شخص موجود ��
� �ان ي��دها أيٌّ منا. لذا، اسمحوا �� أن � �القوة، فإن هذە ل�ست �الن��جة ال��

�
أنفسنا، والتح�

ف. هل نحن متفقون ع� هذا».
ّ
ا أن نتوق ا: ال �جوز أ�د� أ�ون واضحة تمام�

نظر ب�ْت من حوله مرة أخرى. رأى �ضعة رؤوس تحوم هنا وهناك. �دأت الح�اة تعود إ�
ا ك�ف أل�� �لمة ر أ�ض�

�
ا �الحاجة إليها اآلن. ل�ّنه تذك ا بهذە المشاعر، ومقر� الصالة. �ان معج��

� ذلك الوقت، ل�نه �عرف اآلن أن األمور
ا. �ان �صّدق �لماته �� �ن عام� غاض�ة مثل هذە ق�ل ع��

ت ع� الدوام
�
� م�انها فحسب -سواء أراد المرء ذلك أم لم يردە- �ل إنها ظل

لم تبَق واقفة ��
تالحقه �عد ذلك.

� الوقت المناسب. ل�ننا
قالت أماندا: «فعلنا �ل ما �ستطيع فعله. لم نع�� ع� ن�ل سب�� ��

مون ع� العثور ع� الشخص الذي فعل هذا �ه». مصمِّ



� � �ش�ه عاطفة �انت لد�ه ق�ل سن�� ها ال��
�
�ان ب�ْت يرى أنها مؤمنة �ما تقوله بتلك العاطفة �ل

ة مضت. ل�نَّ هذا أمر ال �د منه. �حدث أمر فظيع أثناء مناو�تك، وال تكون لد�ك وس�لة كث��
� نصابها. عل�ك أن تمسك

لتخف�ف األلم غ�� أن تفعل �ل ما �ستطيع فعله ل�� تضع األمور ��
ا آخر، أو ع� األقل، أن ت�ذل �ل ما �ستط�عه من جهد من �من فعل ذلك ق�ل أن يؤذي شخص�

أجل اإلمساك �ه.

… سوف نمسك �الشخص الذي فعل هذا� 

ا. ان �أمل أن �حدث ذلك حق�
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� عليها فعل

أمر مدهش ك�ف تكون الح�اة قادرة ع� العودة إ� مجراها المعتاد عندما ي����
ذلك�

� أن ال مع�� ألن �حاول أي منا العودة إ� النوم من جد�د. ون��جة طي�� قّررت �عد ذهاب ال��
� غا�ة اإلرهاق. �دأت أح��ّ له فطورە

ا إال وأنا �� ذلك، لم ت�لغ الساعة الثامنة والنصف ص�اح�
� لم ا؛ ل��� ا سخ�ف� ا للذهاب إ� المدرسة. �عد ما حدث، �دا �� هذا أمر� وأش�اءە ح�� �ص�� جاهز�
ا، �عد سلوك ج�ك أمام � �ان راغ�� ا م�� ا فظ�ع� � الب�ت. والحق�قة أن جزء�

� أ�ق�ه �� ا �جعل�� أجد س���
� أال أ�ون ع� مق��ة منه اآلن.

� وقت سابق، ��
�� � طي�� ال��

� المطبخ، وسك�ت
. وقفت �� ا ال�الم م�� جلس ي�ناول حبوب اإلفطار وهو ال يزال رافض�

َّ فعله، وك�ف � ع��
� الحق�قة، لم أ�ن أعرف ما ي����

�ته دفعة واحدة. �� لنف�� كوب ماء ثم ��
. ف�عد مرور �ضع ساعات ع� ما جرى، �دت �� حوادث تلك الل�لة � أن �كون إحسا��

ي����
� ل�ن ال، لقد رأ�ت ذلك. لو

ً
�ع�دة، غ�� واقع�ة. فهل أنا واثق مما رأيته؟ لعّل ذلك �ان خ�ا�

طة �أن �أخذوا �ال�� ع� محمل نت من إقناع ال��
�
ا لتمك ا عاد�� ا أفضل -أو ح�� لو كنت أ�� كنت أ��

� … ل�ان �� ابن قادر ع� رؤ�ة أن�� � ، وال �قّوض ع��م�� � م��
�
ا أفضل ل�ان �� ابن ��ل الجد. لو كنت أ��

� أحاول حمايته. خائف عل�ه، وأن��

اشتّدت ق�ضة �دي ع� ال�أس.

. � رأ��
صوت ر����ا ��

أنت لست مثل أب�ك، �ا توم. 

ا� ال ت�َس هذا أ�د�

� تلك الذكرى ال�شعة ا. عاودت�� � ع� ال�أس شد�د� � �دي. �ان ضغط ق�ض��
نظرت إ� ال�أس ��

� �ش�ل أسوأ ا ق�ل أن تنهار مقاوم�� -صوت تحّطم الزجاج؛ وأ�� ت�خ- فوضعت ال�أس ��ع�
ا. � كث��

ا ، ل�نه ال يزال ممتنع� � � إ� جان��
� اتجاە المدرسة. �ان �م��

ا. �ت مع ج�ك �� التاسعة إال ر�ع�
� إال عندما �لغنا بوا�ة المدرسة. م��

�
. لم ��ل عن ال�الم م��

«من هو ن�ل سب��، �ا �ا�ا؟».



� آخر األمر… «إنه ولٌد م��
�
«لست أدري»… ع� الرغم من موض�ع �المه، فقد ارتحت ألنه �ل

ا عنه. ال �عرف أحد � قرأت ش�ئ� ر أن��
�
� وقت سابق من هذە السنة. أتذك

قد ��
ُ
من ف�ذر�انك. أظّنه ف

ما جرى له».

«�قول أو�ن إنه مات».

اب».
ّ

«ي�دو �� أن أو�ن ولد صغ�� جذ

� ما قاله، ل�نه غ��ّ رأ�ه.
ء آخر �� �

� إضافة ��
ر ��

�
ا أن ج�ك �فك �ان واضح�

� مقعد ن�ل».
� أجلس �� «قال �� إن��

� هذە المدرسة �س�ب فقدان ن�ل. لقد انتقل
«هذا سخف. أنت لم تحصل ع� مقعد ��

� غرفة صف أخرى
… «وع� أ�ة حال، فقد �انوا �� شخص آخر �ان �ع�ش هنا»… تجّهم وج��

ا؟». � السنة الماض�ة، أل�س هذا صح�ح�
��

ون». : «ثمان�ة وع�� ّ ج�ك نظرة غ���ة وقال �� نظر إ��

ون ماذا؟». «ثمان�ة وع��

�ن». ، وفوقهم أنا، صار العدد �سعة وع��
ً

ون طف� قال: «ثمان�ة وع��

� سايرته… «إن لديهم ا، ل��� «�الض�ط». لم تكن لدي أ�ة فكرة عّما إذا �ان ما �قوله صح�ح�
ا». ، مهما �كن من أمر ن�ل، فإن مقعدە ال يزال موجود�

ً
� طف� ا ت�سع لثالث��

�
صفوف

قال ج�ك: «أتظّنه س�عود؟».

دخلنا �احة المدرسة.

.« � «لست أدري �ا صاح��

«هل أستطيع أن أعانقك، �ا �ا�ا؟».

� تعب�� وجهه اآلن أن ما حدث الل�لة الماض�ة وهذا الص�اح قد زال عنه
نظرت إل�ه. رأ�ت ��

� الوقت
ا �� � السا�عة من عمرە فحسب� �انت خالفاتنا ت�ت�� دائم�

ا. ثم إنه �� ه لم �حدث أ�د�
ّ
�أن

ا فلم أستطع إال قبول طل�ه. � هذە اللحظة مرهق�
� كنت �� وطه هو. �ما أن�� الذي �حّددە هو، و���

«��ّل تأ��د».

«ألننا… ح�� عندما نختلف…».

ا». � «… �ظّل �ل منا �حّب اآلخر. �ظّل �ّل منا �حّب اآلخر كث��



� أ���
ا من العزم. �� ركعت أمامه فأحسست �أن تلك المعانقة الق��ة قد أعادت �� ش�ئ�

ا ع� االستمرار. و�عد ذلك، سار فتجاوز � قادر� األح�ان، �كون عناق مثل هذا هو ما �جعل��
 أال تكون لد�ه

ً
ا من بوا�ة المدرسة آم� . عدت خارج� � اتجا��

الس�دة ش��� من غ�� أن �لتفت ��
متاعب أخرى هذا اليوم.

ل�ن، إن �انت لد�ه متاعب…

ا، لقد �انت لد�ه متاعب. حسن�

دعه ع� طب�عته� 

ا». «مرح��

. �انت �س�� م�عة ل�� تصل إ� المدرسة �
استدرت فوجدت �ار�ن ع� مسافة ق���ة خل��

ق�ل ق�ع الجرس.

ا. ك�ف حالك؟». قلت لها: «مرح��

� شوق إ� �ضع ساعات من الهدوء والسالم».
��»

: «ك�ف �ان ج�ك يوم أمس؟». � ت�اطأت خطواتها عندما صارت إ� جان��

أجبتها: «لقد انتقل اسمه إ� المساحة الصفراء».

«ال أعرف مع�� هذا».

ا ال ضة، أمر� حت لها نظام إشارة الس�� الضوئ�ة. �دت �� جدّ�ة األمر، وكذلك خطورته المف�� ��
. � نها�ة �ال��

مع�� له �عد حوادث الل�لة الفائتة، فكدت أضحك ��

ا». ا جد� ا ك��ــه� : «ي�دو �� هذا ش�ئ� قالت ��

ا». «هذا ما أظّنه أ�ض�

� �احة
� نف�� عّما إذا �انت هناك لحظة �قّرر فيها أها�� األطفال الذين �لتقون ��

�ساءلت ��
. � مون مثل �ق�ة الناس العادي��

�
� عن س��ة ما من التظاهر �الوقار والتهذ�ب، فيت�ل

�
المدرسة التخ�

� تجاوزتها. إن �انت هناك لحظة من هذا الن�ع، فأنا م�ور ألن��

ف. سوف �كون موضع ء وسام �� �
قالت: «ع� الرغم من هذا، فمن الممكن اعت�ار هذا ال��

حسد رفاقه. قال �� آدم إنه لم �سنح له فرصة ل�� �لعب معه».

ا: «قال �� ج�ك إن آدم ولد لط�ف». قلت �اذ��

.«
ً

ا إن ج�ك �ان يتحّدث مع نفسه قل�� «وقال آدم أ�ض�



ا. أصدقاء متخ�لون».
�
«صحيح. إنه �فعل هذا أح�ان

� أم�ح، ا. إن�� � متخّ�لون أ�ض�
ا. �عض أفضل أصدقا�� � متعاطفة معه تمام� قالت �ار�ن: «نعم. إن��

� مررت �ه عندما كنت طفلة. لعلك ا من أن�� ا. وأنا واثقة أ�ض� �الطبع� ل�ن آدم مّر بهذا األمر أ�ض�
ا». كنت تفعل ذلك أ�ض�

، عادت �� ذكرى قد�مة. � . وع� نحو مفا��
ً

ع�ست قل��

قلت لها: «مس�� نا�ت».

«ماذا؟».

� شعري، ك�ف �س�ت هذا؟…
…». مّررت أصا��� �� � � هذا منذ سن��

، لم أفكر �� «�ا إل��
�
ا �أ�� ا، كنت أقول أل�� إن هناك شخص� � «نعم، لقد �ان �� أشخاص متخّ�لون. عندما كنت صغ��

. اسمه مس�� نا�ت. هكذا كنت أسم�ه». � � الل�ل و�عانق��
�� � إ� غرف��

ا. ل�ن األطفال �قولون أش�اء مخ�فة ط�لة الوقت. وهناك مواقع «نعم… هذا مخ�ف تمام�
نت». نت �أ�ها مكّرسة لهذا األمر. عل�ك أن تكتب قصتك وتضعها ع� اإلن�� إن��

ة، �ان ج�ك �قول أش�اء غ���ة � اآلونة األخ��
ء آخر… «�� �

��� �
ر��

�
«قد أفعل». ل�ن هذا ذك

ء �
أخرى: إذا تركت ال�اب نصف مفت�ح، ف�عان ما س�سمع صوت الهمس� هل سمعِت هذا ال��

من ق�ل؟».

� م�ان ما.
� سمعت هذا �� ء. ال �د أن�� �

��� �
ر��

�
: «هممم. �أنه �ذك

ً
� األمر قل��

رت �ار�ن ��
�
فك

ا». � �غّنيها األطفال عندما �لعبون مع� � ال��
أظنه واحدة من األغا��

� �احة المدرسة».
«ممكن. لعله سمعها ��

� س�قت يومه � الل�لة ال��
� �احة هذە المدرسة، ألن ج�ك قال هذە الع�ارة ��

ل�نه لم �سمعها ��
ء من �

ه ��
�
� لم أسمع �ه أو لعل ء مما �ان �غّن�ه األطفال، ل��� �

� مدرسته الجد�دة. لعلها ��
األول ��

� وال أهتم �متا�عتها.
� أضعها من أجله ثم أن�ف إ� شؤو�� امج التلف��ون�ة ال�� تلك ال��

� أقلق عل�ه». ا. إن�� تنّهدت وقلت: «آمل أن �كون يومه حسن�

. ما رأي زوجتك؟». ء طب��� �
«هذا ��

ا من مدى تقّ�له هذا األمر وتالؤمه معه. أظّن قلت لها: «لقد ماتت السنة الماض�ة. لست واثق�
� أمر مفهوم».

�أن قل��

ا سماع هذا». � جد� ت �ار�ن صامتة لحظة، ثم قالت: «يؤسف��
�
ظل



ا ا إن كنت أ�� ا… هذە �� الحق�قة. ال أعرف أ�د� ، أنا أ�ض� ا من مدى تالؤ�� «أشكرك. ولست واثق�
ا أم ال. وال أعرف إن كنت أفعل من أجله �ل ما أستطيع فعله». جّ�د�

ا. أنا واثقة من أنك تفعل �ل ما �ستطيع فعله». «هذا أمر طب��� أ�ض�

ا؟». � هو ما إذا �ان �ّل ما أستطيع فعله �اف��
«ولعّل السؤال الحق���

� واثقة من أنه �اٍف». «من جد�د، أقول لك إن��

ا من حركة ق طرق. �ان واضح� � جي�يها. وصلنا إ� مف��
فْت عن الس�� ووضعت �ديها ��

ّ
توق

ا. � أنعطف �مين� � ح��
جسدينا أنها ستواصل الس�� إ� األمام ��

�  من�ما �مّر بوقت عص�ب. ولهذا، فإن��
�

قالت: «ع� أ�ة حال، ي�دو �� أن هذا األمر جعل ��
ا ع� ، ل�ن، إ� الجح�م بهذا- أظن أن عل�ك أال تكون قاس�� � أظن -أعرف أنك لم تطلب سماع رأ��

نفسك إ� هذا الحد».

«ر�ما».

، ع� األقّل».
ً

«ر�ما �ستطيع التخف�ف قل��

«ر�ما».

ه �ما لو أنه
�
«أعرف أن قول هذا أسهل من فعله»… تجّمعت ع� نفسها فصار جسدها �ل

ا». ا طي�� � وقت الحق. أتم��ّ لك يوم�
ي�نّهد… «ع� أ�ة حال… أراك ��

ا». «ولك أ�ض�

ا  � من مسافة الط��ق إ� الب�ت. ر�ما �جب أال أ�ون قاس��
� ذلك ط�لة ما ���

 واصلُت التفك�� ��
 أي 

ّ ا مثلما يتع�� �
ّ � الح�اة متع��

ء من الحق�قة، فأنا أس�� �� �
� هذا ��

ع� نف�� إ� هذا الحد� لعل ��
� عدت إ� الب�ت، ورحت 

ي، أل�س كذلك؟ أحاول أن أ�ذل قصارى جهدي.   ل���ّ شخص غ��
� من  ��

�
. ق�ل هذە اللحظة، كنت أظّن �أن تمك � الطابق السف�� غ�� عارف ما أفعله بنف��

أتجّول ��
� هذا الب�ت الخا�� الصامت

ا. أما اآلن، �� ا حسن� ال�قاء من غ�� ج�ك، �عض الوقت، س�كون أمر�
� إ� أق� حدٍّ ممكن. ا م�� � أن �كون ق����

ة �� ، فقد أحسست برغ�ة كب�� من حو��

� أر�د أن أحم�ه. ألن��

� الل�ل. 
لم أ�ن قد تخّ�لت ذلك الذي حدث ��

� أن أقوم �المهّمة. طة ال ت��د مساعدتنا، فهذا �ع�� جلب �� ذلك لحظة ذعر. إذا �انت ال��
ا ما ع� � الغرف الفارغة، فأحسست بن�ع من القنوط أحسست �حاجة ألن أفعل ش�ئ�

�ت ��
� غرفة المكتب. لقد تركت

� األمر �� � فعله. انت� �� الرغم من أنه لم تكن لدي أ�ة فكرة عما يتع��ّ



� � الشاشة من جد�د وظهرت ال�لمات ال��
ا ط�لة الل�ل. لمسته فد�ت الح�اة �� الالبتوب مفتوح�

عليها.

ر����ا… 

ّ�عة ا. تخّ�لتها جالسة م�� لو �انت هنا لعرفت ع� الفور ك�ف تتّ�ف؛ �انت تعرف ذلك دائم�
� �أّ�ة ألعاب قد تكون ب�نهما. تخّ�لتها جالسة ع� األر�كة ع� األرض مع ج�ك �لع�ان متحّمَس��
� إ� حد ي�دوان معه �أنهما القد�مة، تقرأ له، وقد وضع رأسه تحت ذقنها فصار جسداهما ق��ب��
� اتجاهه، ب�نما ال أزال

 ف�س�� ��
ً

� الل�ل، تكون ر����ا �� من ينهض أو�
ما نادى ��

�
شخص واحد. �ل

ا. أحاول االس��قاظ من النوم. �انت أّمه �� من يناد�ه دائم�

 منها ثالث جمل.
ً

� كت�تها �األمس، وكت�ت �د� حذفت ال�لمات ال��

اشتقت إل�ك.

� فعله.
� أخذل اب�نا؛ وال أعرف ما ي���� أحس �ما لو أن��

� آسف� إن��

� الشاشة لحظة.
حّدقت ��

� هذا.
�ك��

. و�ذا �ان أفضل ما � � �اب�� � أن أعت�� ا، فإن مهم�� ا. �قدر ما قد �كون األمر صع�� � تخ�ط�
كفا��

َّ أن أتحّسن. � أن ع�� أستط�عه غ�� �اٍف له، فهذا �ع��

. سأضع �
ا إ� الحد ال�ا�� عدت إ� �اب الب�ت. �ان له قفل وسلسلة. ل�ن ذلك لم ي�د �� ج�د�

ا �ح�ث ال �ستطيع ج�ك الوصول إل�ه وحدە. سأضع حّساسات ا؛ وسأجعله عال�� ا أ�ض� �  كب��
ً

قف�
ه لن �كون عق�ة �ستح�ل اجت�ازها�

�
ا من هذا �ل للحركة عند أسفل السلم. هذا �له ممكن. ل�نَّ أ��

. هكذا قالت �� هواج��

ء آخر أستطيع فعله ق�ل ذلك. حّولت ان��ا�� إ� كومة الرسائل ع� درجات �
ل�ْن، هناك ��

. �انت هناك رسالتان إضافيتان موجهتان إ� دومي��ك �ارن�ت، �لتاهما من �
السلم من خل��

� � البتو��
، ثم أغلقت برنامج الوورد �� � � إ� مكت�� كة تحص�ل الديون. أخذت الرسالت�� إشعارات ��

نت. وفتحت متصفح اإلن��

فل�� من أنت، �ا دومي��ك �ارن�ت.

ء ف�ه �
نت. ر�ما صفحة ف�سبوك -�� ع ا��شافه عنه من خالل اإلن��

ّ
لم أ�ن أعرف ما كنت أتوق

صورة �مكن أن أعرف منها إن �ان هو نفسه الرجل الذي �ان عند الب�ت يوم أمس- و�ن لم أجد



ء �مكن أن �
. أي �� �

� العالم الحق���
ا ما أستطيع ت�ّ�عه ��

�
صفحة ف�سبوك، فقد أجد عنوان

. � � بي��
� حما�ة ج�ك وفهم ما �جري ��

�� �
�ساعد��

وجدت صورة للرجل منذ أول محاولة �حث. لم �كن دومي��ك �ارن�ت هو زائري الغامض. لقد
� واحد من مواقع التواصل

ا وع� رأسه شعر أسود ط��ل. ل�ن الصورة لم تكن �� �ان أصغر سن�
. االجتما��

� أع� صفحة نتائج ال�حث:
لقد �انت موضوعة إ� جانب مادة إخ�ار�ة ظهرت �� ��

� المنطقة ع� أنه ج��مة قتل. 
طة تتعامل مع موت رجل مق�م �� ال��

� تلك ال�لمات إ� أن �دأت تفقد
. واصلت التحديق �� أحسست �الغرفة تن�مش من حو��

. � �ات قل�� ء غ�� صوت �� �
ا ع� سماع �� ه، ولم أعد قادر�

�
معناها. صمَت الب�ت �ل

وعند ذلك…

طقطقة. 

ا قد نظرت إ� السقف، إنه ذلك الصوت من جد�د، مثلما سمعته من ق�ل، �ما لو أن أحد�
� الل�ل الشخص الذي

رت ما حدث ��
�
� غرفة ج�ك. تنّمل جلدي عندما تذك

سار خطوة واحدة ��
� رسمها ة ال�� ا مثل شعر تلك الفتاة الصغ�� ا عند قد�� ��ري، شعرە المزاح جان�� تخ�لته واقف�

َّ ترتعشان. ج�ك. أحسست �قد��

اس��قظ، �ا توم. 

� نها�ة المطاف، كنت
� �عكس الرجل الذي رأيته عند ال�اب. ف�� ل�ن ذلك �ان من صنع مخّ�ل��

� أعادت أحزان الحا��
ا من �ابوس من الما�� ا �اق�� وقتها نصف نائم. لم �كن ذلك إال أثر�

�شك�له.

� عن ذلك الصوت، وأرغمت نف�� ع� فتح تلك ء. قّررت أن أ�عد ذه�� �
� أي �� � بي��

لم �كن ��
المقالة:

� المنطقة ع� أنه ج��مة قتل
طة تتعامل مع موت رجل مق�م �� ال��

� الغا�ة يوم
طة عن أنها تنظر إ� موت دومي��ك �ارن�ت، الذي ع�� ع� جثته �� كشفت ال��

الثالثاء، �اعت�ارە ج��مة قتل.

� ف�ذر�انك. وقد تّم
� شارع غارهولت ��

ا �ع�ش �� � عام� � وأر�ع�� �ان �ارن�ت ال�الغ من العمر اثن��
� هولينغبيغ وود. ا��شفها أطفال �انوا �لعبون عند

العثور ع� جثته عند ضفة جدول ��
طة اليونز للصحافة اليوم عن أن �ارن�ت مات ن��جة إصا�ات هولي�ب�ك. وقد كشف مدير ال��



� ا��شفت � الرأس. جرى تحّري عدٍد من الدوافع المحتملة لمهاجمته، ل�ن األش�اء ال��
ة» �� «كب��

� تلك الدوافع. � م�ح الج��مة تو�� �أن ال�قة لم تكن من ب��
��

ا
�
ا. لقد �ان الس�د �ارن�ت معروف قال اليونز: «أود اغتنام هذە الفرصة لطمأنة الناس جم�ع�

� المنطقة، �ما أننا �شّجع
طة. ونظّن �أن هذە الحادثة معزولة. ل�ننا عّززنا الدور�ات �� لدى ال��

�ّل من لد�ه معلومات عن األمر ع� تقد�م شهادته ع� الفور».

�
ا من عنوانها أن ما من شك �� . �ان واضح� � داخ��

قرأت المقالة من جد�د وقد تكّثف الذعر ��
� هذا

� هذا الب�ت، ولعله �ان �جلس ��
أن هذا هو دومي��ك �ارن�ت الذي أ�حث عنه. لقد عاش ��

� شهر ن�سان من هذا العام.
� صارت غرفة ج�ك. لقد قتل �� � الغرفة ال��

ا، أو ينام �� الم�ان تمام�

، ونقرت ل�� أعود إ� صفحة ال�حث وأف�ش عن مقاالت �
حاولت المحافظة ع� هدو��

ا اس�نتاج قسم كب�� منها أخرى. ظهرت �� المعلومات نفسها، ل�ن ع� أجزاء متفّرقة. و�ان ممكن�
طة. ص�اغة حذرة، ا لدى عنا� ال��

�
� السطور. �ان الس�د �ارن�ت معروف من خالل قراءة ما ب��

ق �المخدرات؛ وظننت أن
�
ء متعل �

�� �
ا -ع� نحو ما- �� ل�ن معناها �دا �� �ما لو أنه �ان متوّرط�

� قتله. إن هولينغب�ك واقعة إ� الجنوب من
ا وراء الدافع �� ض� َ ا مف�� من الممكن أن �كون ذلك س���

� ذلك الم�ان. تم
ا س�ب وجود �ارن�ت �� ف�ذر�انك، إ� الناح�ة األخرى من النهر. ولم �كن واضح�

ة. � ة وج�� فت �عدها �ف��
ّ
ا��شاف سالح الج��مة �عد أسب�ع من ذلك، ولم تل�ث األخ�ار أن توق

طة لم �ستطع العثور ع� قاتله.  نت، فهمت أن ال�� � اإلن��
مما استطعت العثور عل�ه ��

ا هنا. � أنه ال يزال طل�ق� هذا �ع��

� ع��
� من جد�د. لم أعرف ما ي���� ا �جتاح�� ا غ���� حسُّ إحساس�

�
� إدراك هذە الفكرة أ جعل��

تهم طة من جد�د؟ لم ي�د �� أن ما ا��شفته اآلن �ض�ف ال�ث�� ع� ما أخ�� فعله. هل أتصل �ال��
� حاجة، إ� م��د من

�� �
ا. ل���ّ �ه من ق�ل. قّررت أن أّتصل بهم، ألن �جب أن أفعل ش�ئ�

المعلومات ق�ل ذلك.

اء � احتفظت بها عند �� � األوراق ال��
، فّ�شت �� � ، و��دين مرتعشت�� ء من التفك�� �

�عد ��
. س�كون ع� تداب�� األمان اإلضاف�ة ت ع� العنوان الذي أردته، ثم أخذت مفات��� الب�ت، فع��
ا ع� إخ�اري �الم��د عن دومي��ك أن ت�تظر �عض الوقت. هناك شخص واحد س�كون قادر�

�ارن�ت. رأ�ت أنه قد حان الوقت للحد�ث مع تلك المرأة.



25
� سّجلتها ا ح�ث �دأ. �انت تنظر إ� المواد ال�� � نفسها: ي�ت�� األمر دائم�

قالت أماندا ��
� أنها �انت

ات الموجودة حول منطقة األرض البور فلم �ستطع منع نفسها من التفك�� �� ًال�ام��
� ذلك الوقت، �انت تتفّحصها أم�

تتفّحص صور هذە الشوارع نفسها، ق�ل شه��ن من اآلن. ��
ها تجد صورة شخص

�
� التمكن من رؤ�ة أحد �ختطف ن�ل سب��. وأما اآلن، ف�� تفّ�ش عل

��
ء� �

ت نفسها، ح�� اآلن… ال ��
�
� إ� ذلك الم�ان. ل�ن الن��جة ظل �ع�د جثة الص��

ا � � ذهنها� لقد تأّخر الوقت كث��
� نفسها: األ�ام األو�… ل�ن الفكرة �انت مثل رماد ��

قالت ��
ا، �ال�س�ة إ� ن�ل سب�� نفسه، ع� األقل. ظّل ذهنها �عود إ� مشهد جثته ع� الرغم من جد�
� العثور ع� ن�ل ق�ل

أن العودة إ� المشهد المهول الذي رأته الل�لة الماض�ة -و�� فشلها ��
. � ع� عملها الحا�� ك��  من ذلك هو ال��

ً
ء. ما �ان عليها فعله �د� �

� أي ��
مقتله- لم تكن مف�دًة ��

� آخر المطاف،
� �مكن، �� خطوة �عد أخرى. جزء من المعلومات �عد جزء. تلك �� الط��قة ال��

 . � الصغ�� أن توقع �الوغد الذي فعل هذە األش�اء �الص��

فكرة خاطفة أخرى.

� ا ع� الطاولة ال�� هزت رأسها، ثم نظرت إ� آخر الغرفة ح�ث �ان ب�ت و�ل�س �عمل صامت�
صت له. �عد أن سنحت لها فرصة الجلوس، وجدت نفسها تنظر إل�ه خف�ة، �استمرار. �ان ُخصِّ
ا � آلخر، ثم �جري م�المة. وأما �ق�ة الوقت، ف�ان ان��اهه �له مركز� يرفع سماعة الهاتف من ح��
� تلقاها � ال��ارات ال��

ق ��
ّ
ء �عرفه فرانك �ارتر. �ان ب�ْت �دق �

ع� الصور واألوراق. هناك ��
أصدقاء �ارتر ومعارفه السجناء، و�حاول اس�نتاج إن �ان هناك احتمال ألن �كون أي واحد منهم
 عن تزو�د �ارتر �معلومات من العالم الواقع خارج السجن. ل�ن ب�ْت نفسه هو من �ان

ً
مسؤو�

�سحر أماندا اآلن.

ه؟
�
ا هذا الهدوء �ل

�
ك�ف �ستطيع أن �كون هادئ

رت ك�ف �ان يوم أمس �عد ز�ارة
�
م تحت السطح. تذك

�
ا… يتأل م أ�ض�

�
ل�ّنها �انت تعرف أنه يتأل

�
ا ��

�
� األرض البور الل�لة الماض�ة. إن �ان ي�دو اآلن غارق

رت ك�ف �انت حاله ��
�
فرانك �ارتر، وتذك

ا مثلما �انت  عن عواطفه، فهذا فقط ألنه �شغل نفسه عن تلك المشاعر، تمام�
ً

عمله، منفص�
ا. � تها كث�� � فعله تفوق خ��

ة �� � ذلك، فهذا ألن لد�ه خ��
تحاول فعله. و�ذا �ان ينجح ��

� ذلك.
وّدت أماندا لو �ستطيع سؤاله عن ال�ِّ ��

� من جد�د ع� ال�سج�الت المصّورة ع� الرغم من معرفتها ك�� ل�نها أرغمت نفسها ع� ال��
ا مثلما حدث ق�ل شه��ن من اآلن، عندما عمل ء، تمام� �

� قرارة نفسها �أنها لن �سفر عن ��
��



� الق��ة. �ان
ات المنص��ة �� ا من ال�ام�� ف��قها ع� تحد�د ه��ة �ل شخص ظهر ع� أ�ة �ام��

ا؛ ل�نه عمل ال �د ما صار إحساسك �ما تفعله أ��� سوء�
�
، �ل ما عملت أ���

�
ا. �ل  مح�ط�

ً
ذلك عم�
من إنجازە�

ّ ع�� تلك الصور المشّوشة. صور ثابتة لرجال و�ساء وأطفال. ال �د من مقا�لة �
تا�عت الم��

ا ذا ق�مة. لقد �ان الرجل الذي �انوا ي�حثون ا منهم لم يَر ش�ئ� �ل واحد منهم ع� الرغم من أّن أ��
ا. �ان ق �الس�ارات أ�ض�

�
� ما يتعل

ا من أن �ظهر هنا. وس�كون األمر هو نفسه �� عنه أ��� حذر�
ا ع� ذلك اآلن؛ ل�نها ا، وال يزال جزٌء منها م�� التصم�م الذي أظهرته خالل االجتماع حق�ق��
ا. الحق�قة أن ل�س من الصعب أن �قود المرء س�ارة ا مهم� � قرارة نفسها أن ل�ل منهم دور�

أدركت ��
ها. هذا إن �ان �عرف ما �فعله�

�
ات المراق�ة �ل من حول ف�ذر�انك �ح�ث يتفادى �ام��

سجلت تلك المالحظة ع� الدف�� الصغ�� الموض�ع جانبها.

ات المراق�ة�  معرفة مواقع �ام��

ا �سّجلها من جد�د. التار�ــــخ ل�ّنها سجلت المالحظة نفسها منذ شه��ن. وها �� اآلن أ�ض�
�ع�د نفسه�

ا ح�ث �دأ. ي�ت�� األمر دائم�

ا. أغضبها أنه لم �الحظ ألقت �القلم محَ�طة، ثم نهضت وسارت إ� ح�ث �ان ب�ت جالس�
ا مما فعلته. �انت اآللة الطا�عة ع� طاولة مكت�ه ُتخ�ج سلسلة متواصلة من الصور: لقطات ش�ئ�
� المعلومات ع�

� الصور و��
ات المراق�ة لزوار السجن. �ان ب�ْت ينظر �� ثابتة من �سج�الت �ام��

ا �سخة مطبوعة من الشاشة، و�سجل مالحظاته ع� ظهر �ل صورة. �انت ع� مكت�ه أ�ض�
مقالة صح�فة قد�مة. مالت أماندا برأسها ح�� تقرأ العنوان.

� السجن».
ّوج �� � قرأت: «آ�ل لحوم ال��� من كوكستون ي��

أجفل ب�ت: «ماذا؟».

… �طرق مخ�فة �
«مقالة الصح�فة»… قرأت العنوان من جد�د… «ال �كّف العالم عن مفاجأ��

أ��� األح�ان».

ا. اسمه � �ان �جمعها… «وهؤالء هم زوارە جم�ع� «أوە. نعم»… أشار ب�ْت إ� الصور ال��
ي ا. ألم �كن اسمها م�� �ن عام� ة منذ خمسة وع�� ا صغ�� � فكتور تا�لر. اختطف ب�ت�

الحق���
؟» ف���

رها».
�
قالت أماندا: «أتذك

� لم �ستطع تخّ�ل صورة وجه تلك الفتاة، فقد � ح��
� السن. و��

�� � �ان ب�ْت وأماندا متقارَ���ْ
� الصحف القد�مة. خمسة

� اسمها والقصص المرع�ة والصور المشّوشة �� ر�ط عقلها ��عة ب��



، و�صعب تصديق ك�ف �ذوي ه قد انق��
�
ا. �صعب تصديق أن ذلك الزمن �ل ون عام� وع��

، ثم ي�ساهم العالم. �
� الما��

الناس و�ختفون ��

ا، أل�س كذلك؟». ّوجة اآلن. ال ي�دو هذا صائ�� � ت ح�ة، فلعلها �انت م��
�
قالت أماندا: «لو ظل

«أنت محّقة». تناول ب�ْت صورة أخرى خرجت من الطا�عة ونظر إ� الشاشة نظرة ��عة…
. لم � وج�� � ا ل��ز د�كسون. أمر ال �صدق أنهما ال يزاالن م�� «تزّوج تا�لر منذ خمسة ع�� عام�
ا. إنه األلق الذي �مكن أن

�
� ك�ف �كون األمر أح�ان ا… �الطبع� ل�نك تعرف�� �مض�ا ل�لة واحدة مع�

�ح�ط برجال من هذا الن�ع».

… ال � أومأت أماندا برأسها… �أنما لنفسها. أشخاص مجرمون… �ل ح�� أسوأ أنواع المجرم��
� نظر ن�ع �عينه من ال�ساء، �كون

. ف�� � ة مراسالتهم مع العالم الخار��
�
�شكون -أ��� األح�ان- قل

�ن لالهتمام. «هو لم �فعل ذلك»… إنهن �قنعن أنفسهّن بهذا. أو ، مث�� � أولئك الرجال جذاب��
ن أنفسهّن مخلصات لهم. ومن . و�ذا لم �كن األمر كذلك، فإنهن �عت�� �قلن ألنفسهّن إنه قد تغ��ّ
� نظرها؛ ل�نه

ه أي مع�� ��
�
ا أن تكون �عضهّن ممن �عشقن الخطر. لم �كن لهذا �ل الممكن أ�ض�

� الواقع� 
موجود ��

ا ومد �دە لي�ناول صورة أخرى. ا ع� ظهر الصورة، ثم وضعها جان�� سّجل ب�ْت ش�ئ�

قالت له: «وهل �ارتر من أصدقاء هذا الرجل؟».

ا ع� زواجه». «�ان �ارتر شاهد�

و�جهما… أهو الش�طان � ا، ال �د أنها �انت حفلة زواج لط�فة� من الذي قام ب�� «حسن�
نفسه؟».

ا ع� الصورة ه منص��
�
 من النظر إ� الشاشة، �ان ان��اهه �ل

ً
ء. و�د� �

ل�ن ب�ْت لم �جبها ���
ضت أماندا أنها صورة واحد آخر من زوار تا�لر… ل�ن تلك الصورة � تناولها. اف�� ة ال�� األخ��

ه.
�
استحوذت ع� ان��اهه �ل

«من هذا؟».

� أعرفه». »… رفع ب�ْت رأسه ونظر إليها… «إن�� � «نورمان كولي��

� عنه».
�� «أخ��

�
 من المنطقة جرى استجوا�ه ��

ً
� رج� روى لها ب�ْت األش�اء األساس�ة. �ان نورمان كولي��

ا. لم �ستج��ه �س�ب وجود دل�ل ملموس ضدە، �ل �س�ب �ن عام� س�اق تحقيق جرى منذ ع��
� ا من أولئك األوغاد المفزع�� غرا�ة ت�فاته. ومن الوصف الذي قّدمه ب�ْت، �دا لها الرجل واحد�

طة. �جري تدر�ب � تج��ــها ال�� ا -�عض األح�ان- ع� التحّ��ات ال�� الذين �فرضون أنفسهم فرض�
عون �القرب من

�
طة ع� االن��اە إ� أولئك األشخاص… األشخاص الذين ي�سك عنا� ال��



قون السمع، أو هم �س��
ّ
الجنازات ومن المؤتمرات الصحاف�ة. واألشخاص الذين ي�دون �ما لو أن

ون من ط�ح األسئلة إ� حد يث�� ال���ة. إنهم األشخاص الذين ي�دو عليهم اهتمام شد�د، أو �ك��
ا أو ا م��ض� يتّ�فون �ط��قة غ���ة. صحيح أن الواحد من أولئك الناس �مكن أن �كون شخص�

ا ع� هذا النحو.
�
ا يتّ�فون أح�ان ، إال أن القتلة أ�ض� صاحب سلوك مزعج، ال أ���

� لم �كن كذلك. من الواضح أن كولي��

ء ع� اإلطالق. �
� حق�قة األمر، لم �كن لدينا أي ��

ء ضّدە. �� �
قال ب�ْت: «لم �كن لدينا ��

� �ّل حالة من حاالت الخطف، �ان عندە دل�ل قوي إلث�ات م�ان وجودە. ثم إن ما من صلة
ف��

� آخر المطاف، لم �كن أ��� من
ت��طه �األطفال أو �عائالتهم. ال شائ�ة عل�ه ع� اإلطالق. و��

.« �
� القض�ة ع� نحو هام��

شخص ورد ذكرە ��

رە».
�
«ل�نك تتذك

ا». � أ�د� � الصورة من جد�د. ثم قال: «لم �عجب��
حّدق ب�ْت ��

� بناء آمال �اذ�ة إضاف�ة. ول�ن،
من المرّجح أن هذا أمر ال أهّم�ة له� لم تكن أماندا راغ�ة ��

ا. و�ذا م �العقالن�ة و�منهج عمل صحيح، فإّن للحدس م�انه أ�ض� � عندما �كون ع� المرء أن �ل��
ا خلف ذلك. ر هذا الرجل، فال �د أن هناك ش�ئ�

�
�ان ب�ت ال يزال يتذك

قالت له: «وها هو اآلن �ظهر من جد�د. هل لدينا عنوانه؟».

� الب�ت نفسه».
نقر ب�ْت ع� لوحة المفاتيح: «إنه ال يزال �ع�ش ��

ء -ع� األرجح- ل�ن �مكننا أن نك�شف �
«ال �أس. اذهب وتحّدث معه. لن ي�تج عن ذلك ��

الس�ب الذي جعله يزور فكتور تا�لر».

ا. ظل ب�ْت ينظر إ� الشاشة لحظة أخرى، ثم أومأ برأسه ونهض واقف�

ضتها ق�ل أن تصل إ� طاولتها. � جو�سون اع��
عادت أماندا إ� م�انها. ل�ن المحّققة س��فا��

.« �
«س�د��

� َجّدة من الَجّدات. � أ�دو �ما لو أن�� . إنه �جعل�� �
� هكذا، �ا س��فا�� «من فضلك، ال تخاطبي��

� البيوت؟».
ء عن سؤال الناس �� �

هل توّصلت إ� ��

. إفادات � ء من األها�� القلق�� �
ء ح�� اآلن. ل�ّنك قلت إنك ت��دين معرفة إن أتانا أي �� �

«ال ��
… أش�اء من هذا القب�ل�». � � فضولي�� ع��

�
عن م�سك

� ال�دا�ة. وال ت��د أماندا أن تتكّرر هذە
أومأت أماندا برأسها. لقد أهملت والدة ن�ل هذا األمر ��

الغلطة.



ا �ان عند � ساعة م�كرة هذا الص�اح. اّتصل بنا رجل وقال إن أحد�
: «أت�نا إفادة �� �

قالت س��فا��
� الل�ل».

م مع ابنه ��
�
�اب ب�ته يت�ل

� وأدارت الشاشة ح�� �ستطيع قراءة التفاص�ل. �ان
مدت أماندا �دها من فوق طاولة س��فا��

ض أنه اس. رجل �ان أمام �اب الب�ت؛ و�ف�� � السا�عة من عمرە. مدرسة روز ت��
� المذكور �� الص��

ة. ومن � اآلونة األخ��
� �ان يتّ�ف �ط��قة غ���ة �� ا أن الص�� مه. ل�ن اإلفادة تضّمنت أ�ض�

�
�ان ��ل

طة اللذين ذه�ا إ� ذلك الب�ت لم �كونا ا لها أن عنَ�ّي ال�� � السطور، �ان واضح� قراءة ما ب��
� من أن القّصة حق�ق�ة. واثق��

� األمر.
من الممكن أن تتحّدث معهما ��

� من حولها نظرات حانقة. وقعت عيناها
ت الغرفة و�� تل�� ابتعدت أماندا عن الشاشة، ثم ع��

ا خلف كدس من � �الغرض… �ان الوغد ال�سول جالس�
�� جون دا�سون. إنه ��� ع� ال��

�
� وجهه، سقط هاتفه ��

األوراق، ل�نه �لهو بهاتفه. وعندما سارت إل�ه وفرقعت ب�ص�عيها ��
حضنه.

.« قالت له: «تعاَل م��
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�ت منها ب�تنا � اش�� �نغ ع�� دقائق �الس�ارة. إنها المرأة ال�� �انت المسافة إ� ب�ِت الس�دة ش��

الجد�د.

، له سقف مدّ�ب ومدخل مرصوف ع��ض � أوقفت الس�ارة أمام ب�ٍت مستقٍل من طا�ق��
. إن ، أمامه صندوق ب��د أسود ع� عمود قص�� �

 عن الرص�ف �س�اج معد��
ً

للس�ارة. �ان مفصو�
� ذلك الب�ت

� أع�ش فيها اآلن مع ج�ك، �� هذە المنطقة من ف�ذر�انك أ��� ثراء من المنطقة ال��
� ط��لة. �نغ و�انت تؤّجرە سن�� ا للس�دة ش��

�
الذي �ان مل�

أظّن أن دومي��ك �ارن�ت �ان آخر المستأج��ن لديها.

� من داخل الب�ت صوت ن�اح
مددت �دي ع�� الس�اج وفتحت البوا�ة. ولحظة فتحتها، أتا��

غاضب، لم �ل�ث أن اشتد عندما �لغت �اب الب�ت. ضغطت ع� الجرس، وانتظرت. فتحت
ة. َّ ع�� الفرجة الصغ�� ة الثان�ة، ل�نها أ�قت السلسلة ونظرت إ��

ّ
�نغ ال�اب �عد الرن الس�دة ش��

ا. �ان فراؤە � اتجا�� غاض��
ي ي�بح �� �ان ال�لب من خلفها: �لب صغ�� من ن�ع يوركشاير ت��

� مثل هشاشتها.
� مثل عمرها و��

ا �لون رمادي ف�دا �� أنه �� موشح�

«نعم�».

�نغ. اس�� توم كي��دي. لقد ، �ا س�دة ش�� � ����
�
ا. ال أعرف إن كنت تتذك قلت لها: «مرح��

.« � � عندما أت�ت ألراە. كنت مع اب�� �ت ب�تك منذ �ضعة أسابيع. التقينا مرت�� اش��

ة موّجهة إ� ال�لب. «أوە، نعم. �الطبع. اسكت �ا مور�س. تراجع»… �انت ال�لمات األخ��
ا. ما الذي أستطيع فعله � آسفة فهو يتوّتر ��ع� َّ من جد�د… «إن�� مّسدت فستانها والتفتت إ��

من أجلك؟».

.« � ق �الب�ت. هل أستطيع الحد�ث معك عن أحد المستأج��ن السا�ق��
�
«األمر متعل

«فهمت».

ْرت أن ء لم أدركه. قرَّ �
�� �

ا ��
�
عند ذلك، �دا �� �ما لو أنها ارت�كت… �ما لو أن لديها ش�

ت سلسلة
�
�ت الل�اقة ع� أي تحفظ عندها، ففك

�
أنتظرها. و�عد �ضع ثواٍن من الصمت، تغل

ال�اب.

ا، من األفضل أن تدخل».
�
قالت من جد�د: «فهمت. إذ



� الداخل، ف�دت �� مضط��ة إذ راحت تع�ث �مال�سها تارة و�شعرها تارة أخرى
�نا ��

� ما �خص الب�ت، فقد �ان
� حاجة إ� االعتذار ��

. لم تكن �� � حالة فو��
وتعتذر ألن الب�ت ��

� مساحة غرفة الجلوس عندي، ومن خلفها سلم
ا، و�انت ردهة المدخل وحدها �� ا، مرت�� فخم�

�نغ إ� غرفة جلوس م��حة � ع��ض ملتٌف صاعد إ� الطابق األع�. ت�عت الس�دة ش�� خش��
. أر�كتان وكر�� من حول الموقد المفت�ح الذي ب�نما �ان مور�س ي�بح �حماسة أ��� عند قد��
ا. خزائن ع� امتداد الجدار ظاهرة فيها تحف ك��ستال مرّت�ة �عنا�ة خلف ا جد� ا نظ�ف� �ان خال��
� واجهة

�� � زجاجها. لوحات ع� الجدران تمّثل مناظر ر�ف�ة ومناظر ص�د. �انت ع� النافذة ال��
الب�ت ستائر حمراء دا�نة تحجب الشارع.

.«
ً

ا جم�� قلت: «إن لد�ك ب�ت�

� حق�قة األمر خاصة �عد انتقال األوالد ووفاة دي��ك، فلي�ارك الرب
�� ، َّ ا. إنه كب�� ع�� «شكر�

� فتاة �ل عّدة أ�ام
� السن ال أقوى ع� االنتقال إ� ب�ت آخر. تأ��

ة �� � �ت اآلن كب�� روحه� ل���
من أجل تنظ�ف الب�ت. هذە رفاه�ة م�لفة، ل�ن… ما الذي أستطيع فعله غ�� هذا؟ اجلس من

فضلك».

ا». «شكر�

ء من الشاي؟… قهوة؟». �
«هل آت�ك ���

ا». «ال، ال أر�د ش�ئ�

جلست. �انت األر�كة صل�ة، قاس�ة.

� ب�ت�ما الجد�د؟».
: «هل أنتما مرتاحان �� � سألت��

.« «إننا �خ��

� � ذلك الب�ت، وأن��
� ترعرعت �� � سماع هذا. هل تعرف أن��

اب�سمت اب�سامة حلوة: «�سعد��
مة� ابنك اسمه ج�ك… ا أن يؤول آخر األمر إ� شخص لط�ف؟… إ� أ�ة مح�� كنت أتم��ّ دائم�

ر ع� نحو صحيح� ك�ف حاله؟».
�
إن كنت أتذك

«لقد �دأ الذهاب إ� المدرسة».

اس؟». «أ�� مدرسة روز ت��

«أجل».

ا. كنت أذهب إليها عندما كنت طفلة». تلك االب�سامة من جد�د: «إنها مدرسة جّ�دة جد�

«أهما كّفاِك المطبوعان ع� الجدار هناك؟».



ة: «هذا صحيح. كف أحمر، وكف أزرق». � أومأت برأسها مع��

� شارع غارهولت؟».
ء لط�ف. قلِت �� إنك ترعرعت �� �

��»

، � ، احتفظنا �ه -أنا ودي��ك- ل�� �س�ثمرە. �انت تلك فكرة زو�� � وأ�� «صحيح. و�عد موت أ��
ا. لدي ف�ه ذك��ات � حاجة إ� �ذل جهد إلقنا�� بها. لقد أحب�ت ذلك الب�ت دائم�

ل�نه لم �كن ��
؟». � ة، هل تفهم�� كث��

� الرجل الذي أ�� إ� الب�ت، وحاولت حساب الزمن. إنه �صغر الس�دة
رت ��

�
«�الطبع»… فك

ا، ل�ن األمر غ�� مستح�ل. «هل لد�ك أخ أصغر منك؟». � �نغ كث�� ش��

ها تجاە
�
«ال، فقد كنت طفلة وح�دة. لعل هذا هو الس�ب الذي خلق لديَّ تلك العاطفة �ل

ة، … «عندما كنت صغ��
ً

ْت قل�� . لقد أحب�ته»… ك�� ه ��
�
، �ما ترى. �ان �ل � الب�ت. لقد �ان بي��

.«
ً

� �خشون ذلك الب�ت قل��
�ان أصدقا��

«لماذا �انوا �خشونه؟».

ء، أل�س �
ا �عض ال�� «أوە، إنه واحد من تلك البيوت… ع� ما أظن. ي�دو ش�له غ����

كذلك؟».

�نغ ما ء نفسه يوم أمس. كّررت أمام الس�دة ش�� �
«أظّن هذا». �انت �ار�ن قد قالت �� ال��

ا… «أظن له شخص�ة».
�
ا فارغ قلته ل�ار�ن ع� الرغم من أنه -��احة- �دأ ي�دو �� �الم�

ا. ا؛ هذا هو تمام� «�الض�ط�»… �دا عليها ال�ور لسماع هذە الع�ارة… «هذا ما كنت أراە دائم�
� من جد�د». � �دين أمي�ت�� � أراە اآلن ب�� � سع�دة ألن�� وهذا ما �جعل��

ا، ولو من �ع�د. ل�ن، مهما �كن ذلك ابتلعُت تلك الع�ارة… ألن الب�ت لم �كن ي�دو �� آمن�
ا مثلما ظننت وقتها. الرجل الذي أ�� إ� الب�ت، فقد كذب عندما قال �� إنه ترع�ع ف�ه، تمام�

ا ط��قة ص�اغتها تلك الجملة. � أ�ض� فاجأت��

ا إنها أرادت أن � من جد�د. قالت أ�ض� � �دين أمي�ت�� � أراە اآلن ب�� � سع�دة ألن�� وهذا ما �جعل��
يؤول إ� شخص لط�ف آخر األمر.

� أ�د غ�� أمينة؟».
«هل �ان من ق�ل ��

�دا عليها االنزعاج من جد�د.

�
� الحصول ع� أفضل المستأج��ن ��

� لم أ�ن موفقة �� ا. فلنقل فقط إن�� «ال، ل�س تمام�
ا؟ من الممكن ا، أل�س هذا صح�ح� ا أن �صدر المرء أح�ام� . ومع ذلك، فإن من الصعب جد� �

الما��
�
� ع� نحو تام عندما تقا�لهم. ثم إنه لم �كن لدي أي س�ب حق��� أن ي�دو الناس م��ح��

ا…». د� � وقته. و�انوا �عتنون �الب�ت ج�ِّ
للشكوى. �انوا �دفعون اإل�جار ��



لم تنِه �المها �ما لو أنها لم تكن قادرة ع� توضيح ما �انته المش�الت الحق�ق�ة، أو �ما لو
� هذا األمر.

أنها تفّضل عدم الحد�ث ��

. �انت رفاه�ة االمتناع عن ال�الم متاحة لها، ل�نها لم تكن متاحة ��

«ول�ن…؟».

� طردهم.
ء ملموس ضّدهم، و�ال لما ترّددت �� �

ا أي �� «أوە، لست أدري. لم �كن لدي أ�د�
� آلخر». ا آخ��ن �ق�مون معهم من ح�� � أن أشخاص�

. كنت أشّك �� مجّرد شكوك، ال أ���

� الب�ت؟».
ا ��

�
«هل تقصدين أنهم �انوا يؤّجرون غرف

�
��» …

ً
ص وجهها قل��

�
� أن أش�اء غ�� م��حة تحدث هناك»… تقل

ا �� «أجل. وكنت أشّك أ�ض�
ا لك ة، كنت أجد رائحة الب�ت غ���ة عندما أعّ�ج عل�ه ل�ن، �طب�عة الحال، ل�س متاح� مّرات كث��

� حاجة إ� موعد مسبق ح��
فعل ذلك هذە األ�ام من غ�� موعد مسبق. هل تصّدق هذا؟ أنت ��

� ذه�ت � المرة الوح�دة ال��
ا تمل�ه� أو، فلنقل إنذار مسبق. لم �سمح �� �الدخول �� تدخل ب�ت�

فيها من غ�� إعالمه �ذلك».

� عن دومي��ك �ارن�ت؟». «هل تتحّدث��

ا � �ان س�ئ�
ترّددت، ثم قالت: «نعم، إنه هو. ل�ن الذي ق�له لم �كن أحسن منه. أظّن أن ح��

� ما �خّص ذلك الب�ت».
ا �� جد�

 . … الب�ت الذي تّخلصِت منه فصار ��

� ما حدث مع دومي��ك �ارن�ت؟». قلت لها: «هل تعرف��

«أعرف، �الطبع».

ت صامتة لحظة.
�
� حجرها. ظل

� �أناقة ولطف �� أطرقت برأسها ونظرْت إ� �ديها المستقّرت��

� ما �عد أنه �ان يتحّرك
� سمعت �� ا. ال أتم��ّ حدوثه ألي �ان. ل��� «�ان ما حدث له فظ�ع�

ضمن تلك الدوائر».

ة فّجة: «مخّدرات». قلت �ط��قة م�ا��

لحظة صمت أخرى. ثم تنّهدت �ما لو أننا كنا نتحّدث عن �عض وجوە العالم الغ���ة عنها
�ل الغرا�ة.

. ل�ن ما تقوله صحيح� لقد � ا من بي��
�
«لم �كن هناك أي دل�ل ع� أنه ي�يع المخدرات انطالق

�
� كنت قادرة ع� التفت�ش عن مستأجر آخر �عد موته؛ ل���ّ ا. أظن�� ا جد�

�
ا محزن �ان هذا أمر�

� نف�� إن الوقت قد حان لبيع الب�ت و�نهاء
ة السّن، فقررت أال أفعل ذلك. قلت �� �ت كب��

�



ا مع شخص آخر… مع من ا جّ�د� � القد�م حظ� ه. بهذە الط��قة، أستطيع أن أمنح بي��
�
األمر �ل

ة». � اآلونة األخ��
�ستخدمه �ش�ل أفضل مما استخدمته �ه ��

«تقصدين أنا وج�ك».

ا قت عند سماع ذلك… «أنت وولدك الصغ�� اللط�ف� لقد تلّق�ت عروض� «صحيح�»… أ��
� فكرة � لست مهتمة �المال هذە األ�ام؛ وقد رأ�ت أن�ما الشخصان المناس�ان. أعجبت��

أفضل، ل���ّ
ا أل�ة شا�ة، وأن �ص�� ف�ه من جد�د طفل صغ�� آخر �لعب هناك.

�
� القد�م مل� أن �ص�� بي��

ا �األلوان مثلما عرفته عندما ا من جد�د. أردته مليئ� ا وح�� أردت أن أحسَّ �أن الب�ت قد �مت�� نور�
ا سماع أن�ما سع�دان ف�ه». � � كث��

ة. ���� كنت طفلة صغ��

. � � جلس��
تململت ��

ا ع�  � �ان حانق�
ا م��ّ  أنا وج�ك لم نكن سع�دين هناك… �الطبع، لم نكن سع�دين. ثم إن جزء�

� الوقت 
� عن تار�ــــخ ذلك الب�ت ��

�� ا أن تخ�� �نغ. أحسست �أنه �ان من واجبها حق� الّس�دة ش��
ا. كنت  ا ج�د� ا �أنها تظّن �أنها فعلت ش�ئ� ا حق�ق�� ا م�ورة �ور� المناسب. ل�ّنها �دت �� أ�ض�
 من…   وعندها، 

ً
ا ع� فهم الس�ب الذي دفعها إ� اخت�ارنا، أنا وج�ك، ل�� ت��عنا ب�تها �د� قادر�

. تجّهم وج��

اء الب�ت؟». ا أفضل ل�� قلت لها: «هل قلِت �� إنك تلّق�ت عروض�
ا ألن �دفع أ��� � حق�قة األمر. جاء رجل �ان مستعد�

ا، �� � ا أفضل كث�� «أوە، نعم… �انت عروض�
�
ر��

�
ا. لقد ذك � أ�د� �ت أنفها وهّزت رأسها… «ل�ّنه لم �عجب�� »… غضَّ من الثمن المطلوب، �كث��

ا منه. ال � أ��� نفور� ا، وهذا ما جعل��  �أولئك األشخاص اآلخ��ن. �ان شد�د اإللحاح أ�ض�
ً

قل��
� أحد ب�لحاحه». ا أن �ضا�ق�� أحّب أ�د�

ملت ص��ــها.

ا ع� السعر � ا ي��د كث�� � ذلك الب�ت م�لغ�
همم… لقد �ان هناك شخٌص مستعدٌّ ألن �دفع ��

ء منّفر ف�ه� �
�نغ رفضته. �ان شد�د اإللحاح� و�ان هناك �� المطلوب، ل�ن السّ�دة ش��

ا؟ قمة رأسه صلعاء، وله �  قص��
ً

سألتها �حذر: «هذا الرجل. ك�ف �ان ش�له؟ هل �ان رج�
شعر رمادي هناك؟».

. � رأيتها تو�� برأسها م�ّ�دة �ال�� ، ل��� ت إ� رأ�� أ��

ا». ق دائم�
ّ
«ذلك هو، نعم. شخص متأن

� يو�� بها منظرە لم تنطِل عليها مة ال�� ت من جد�د �أنها ت��د القول إن المسحة المح�� ك��ّ
. َّ �أ��� مما انطلت ع��



.« � . نورمان كولي�� � «إنه الس�د كولي��



27
عدت إ� الب�ت. أدخلت الس�ارة ووقفت أنظر إ� الممر. كنت أفكر -أو، ع� األقل- كنت
� رأ��

ات �انت تدّوم طائرة �� . أحسست �ما لو أن المعلومات واألف�ار والتفس�� أحاول التفك��
� لرؤ�تها، ل�نها أ�ع من أن أستطيع اإلمساك بها.

… �طيئة �ما �ك�� �العصاف��

� هذا
ع�ع �� ا لما زعمه، فإنه لم ي��

�
. وخالف � �ان اسم الرجل الذي رأيته يتجّول هنا نورمان كولي��

ائه �سعر أع� من السعر المطلوب ف�ه. من ا ل�� الب�ت. إال أنه -لس�ب أجهله- �ان مستعد�
� الممر

ء؟ ت��عْت نظرا�� �
ا �ال�س�ة إل�ه. ل�ن، ما هو ذلك ال�� � ش�ئ� الواضح أن الب�ت �ان �ع��

 إ� المرأب.
ً

وصو�

� عندما رأيته أّول مّرة. ذلك الم�ان الممت�� �سقط المتاع الذي نقل إل�ه ق�ل هناك �ان كولي��
� هو من . أظّن أن �عض تلك األش�اء �انت من ممتل�ات دومي��ك �ارن�ت. هل �ان كولي�� قدو��
جاء إ� الب�ت الل�لة الماض�ة وحاول إقناع ج�ك �أن �فتح له ال�اب؟ إن �ان األمر هكذا، فلعل

ء ي��دە من الب�ت. �
� �ان ي��د أخذ �� � خطر، ولعل كولي��

ج�ك لم �كن ��

ه �ان ي��د مفتاح المرأب�
�
لعل

� اتجاە
ي لم �ستطع الوصول إ� أ�عد من تلك النقطة. ترّجلت من الس�ارة و�ت �� ل�ّن تفك��

المرأب ففتحت قفله، ثم فتحت أحد م�ا�� ال�اب ووضعت أمامه عل�ة طالء قد�مة ح�� �ظل
ا. مفتوح�

ها ع� حالها: قطع األثاث
�
خطوت إ� الداخل. �الطبع، ال تزال تلك األش�اء القد�مة �ل

� وسط الم�ان. نظرت إ�
القد�مة، والِفراش القذر، والصناديق الرط�ة المكّومة ك�فما اتفق ��

� �سج ش�ا�ه ال�ث�فة، وقد صارت فيها اآلن
، فرأ�ت أن العنكبوت مستمر �� � األسفل، إ� �مي��

� منها ما �ش�ه
ات عالقة أ��� من ذي ق�ل. أظّنها �قا�ا فراشات أ�لها العنكبوت ف��� �قا�ا ح��

ة شاح�ة. عقد خيوط صغ��

�حة . ال تزال إحدى الفراشات واقفة برشاقة ع� النافذة. فراشة أخرى مس�� نظرت من حو��
إ� جانب الصندوق الذي ف�ه ز�نة ع�د الم�الد، ترفع جناحيها ثم تخفضهما �حر�ات رق�قة.
ا �حق�قة أنه ال �مكن أن �كون قد رأى هذە � أ�ض� رت��

�
� رسمها ج�ك ذك � �الفراشة ال�� رت��

�
ذك

ە. ا ع� تفس�� ا، ولم أ�ن قادر� ا غامض� الفراشات هنا. ل�ن ذلك ظّل ��

وماذا عنك أنت، �ا نورمان؟

ما الذي كنت ت�حث عنه هنا؟



ا، ثم أنزلت صندوق ال��نات و�دأت
�
ة �قد�� ح�� أفسح م�ان

ّ
أزحت �عض أوراق الن�اتات الجاف

أقلب محت��اته.

ا �عد اآلخر ها، فقد أفرغتها واحد�
�
مضت نصف ساعة ح�� انته�ت من تفت�ش الصناديق �ل

ودة األرض الحج��ة، � تلك المحت��ات فأحسست ب�� ت محت��اتها ع� األرض. ركعت ب�� و���
� الذي أرتد�ه قد صارت عليهما �قعتان متطاولتان من � بنطلون الجي��

وأحسست �ما لو أن ركب��َ
� الصوت. ل�ن الممر ا وقد أفزع�� � فاستدرت ��ع�

الرط��ة. صدرت قرقعة عن ال�اب من خل��
… دفع ال�اب فجعله �صطدم �عل�ة الطالء. � ا. إنه ال�س�م الدا�� � ض�اء الشمس �ان خال��

الغارق ��
ت عل�ه. عدت فالتفت إ� ما ع��

ها مكونة من أش�اء قد�مة
�
ء� �انت محت��ات الصناديق �ل �

ت عل�ه ال �� وقد �ان ما ع��
� رم�ه. ز�نات

ة إل�ه، ل�نه �ظّل غ�� راغب �� متنوعة من ذلك الن�ع الذي ال �جد المرء حاجة م�ا��
ة من حو�� اآلن… خ�ت ألوانها وفقدت ب��قها ع�د الم�الد؛ وح�ال من خيوط ملونة �انت من���
� توار�خها وط�عاتها ء واضح �جمع ب�� �

ت وصحف من غ�� ��
ّ

�فعل الزمن. �انت هناك مج�
المختلفة. مال�س مط�ّ�ة مصّنفة، فائحة برائحة العفن. �ا�الت كه��ائ�ة قد�مة عالها الغ�ار. لم
ها أش�اء جمعت ك�فما اتفق، ثم

�
ء منها �أنه مخ�أ ع� نحو مقصود �قدر ما �انت �ل �

ي�ح� �� ��
�� أمرها.

ُ
�

حاولت التخلص من شعوري �اإلح�اط. ما من إجا�ات هنا�

ا ع� الفراشات وحدها. �انت خمس أو ست � لم �كن مقت��
إال أن اإلزعاج الذي سّ��ه تفت���

�
� أخرجتها من صناد�قها وقد مدت قرون اس�شعارها، �� فراشات ترفرف فوق تلك األش�اء ال��

� �انت � �انت فراشتان أخ��ان ترفرفان عند النافذة. رحت أنظر إ� واحدة من الفراشات ال�� ح��
� مّتجهة صوب ال�اب المفت�ح، � الهواء، ثم رفرفت مارة ��

فوق الح�ال الملّونة. ارتفعت الفراشة ��
� -تلك الحمقاء- عائدة من جد�د وتحط أما�� ع� األرض. وقفْت ع� إحدى ق�ل أن ت�ث��

ال�الطات القرم�د�ة.

ا �ألوان جناحيها الواضحة الغنّ�ة. دّ�ت الفراشة ع� األرض نظرت إليها لحظة، معج��
� حجارتها. � شق ب��

القرم�د�ة، ثم اختفت ��

� األرض.
حّدقت ��

�
ا �قطع عشوائ�ة من القرم�د المستخدم �� �ان قسم كب�� من أرض ال�راج الممتدة أما�� م�لط�

� فيها شخص
� األرض �مكن أن �ستل��

البناء. مرت لحظة ق�ل أن أدرك ما كنت أنظر إل�ه. حفرة ��
تحت الس�ارة عندما ي��د إصالحها. �انت الحفرة مملوءة �حجارة قرم�د�ة ح�� تص�� ع�

مستوى �ق�ة األرض�ة.

عت القرم�دة من � � �انت الفراشة واقفة عليها. ان�� ، رفعت قطعة القرم�د ال�� ومن غ�� تفك��
ت مّ�ة ع� ال�قاء جاثمة

�
األرض المغطاة �الغ�ار وش�اك العنكبوت القد�مة، ل�ّن الفراشة ظل



ع� جانبها.

ا آخر من
�
� رفعتها، رأ�ت سطح ما �دا �� صندوق � خلفتها قطعة القرم�د ال�� � الحفرة ال��

و��
الورق المقّوى.

� مّرة أخرى.
قرقع �اب المرأب من خل��

� �ا إل��

ا هناك، ل�ن ا هذە المّرة، وخرجت إ� الممّر ح�� أتحّقق من األمر. لم أر أحد� نهضت واقف�
ة، ف�دا الم�ان من حو�� أقل ض�اء الشمس �انت قد اختفت خلف غ�مة خالل الدقائق األخ��
� �دي. رأ�ت �دي

ا �الحجر ��
�
� ال أزال ممس� وأشّد برودة. �ان ال�س�م قد اشتّد. نظرت فرأ�ت أن��

ا. ا خف�ف� ترتعش ارتعاش�

ا، ثم �دأت أز�ــــح الحجارة األخرى فيتكّشف �� عدت إ� المرأب، ووضعت الحجر جان��
�ط ا مثل �ق�ة الصناديق من ح�ث الحجم، ل�نه مغلق ���

�
الصندوق الذي تحتها. �ان صندوق

� �خفق. ا ذا حافة حاّدة. �ان قل�� ت من ب�نها مفتاح� الصق. أخرجت مفات��� واخ��

أهذا ما كنت ت�حث عنه، �ا نورمان؟

� الصندوق � الشّق وجذ�ت حاف��
ة المفتاح ثم أدخلت أصا��� ��

ّ
�ط الالصق �حاف شققت ال��

� داخل الصندوق.
ا فرقعة عند نهايته. نظرت �� ه مصدر�

�
�ط الالصق �ل ا ب�نهما. تمزق ال�� م�اعد�

ا ع� اس��عاب ما . لع�� لم أ�ن قادر� ا ع� قد�� وع� الفور، ارتددت إ� الخلف ف�ت واقف�
� الل�لة الماض�ة عندما �ان

� أف�اري إ� ما قاله ج�ك �� � اس��عا�ه. عادت ��
ا �� رأيته، أو لم أ�ن راغ��

� غرفة الجلوس… أر�د أن أخ�فك.
م مع نفسه ��

�
يت�ل

ة المتخّ�لة قد عادت إ� ح�اتنا. ظننت وقتها أن الفتاة الصغ��
ً

سمعت صوت إغالق �اب. التفت إ� الخلف فرأ�ت س�ارة واقفة عند أول الممر، ورأ�ت رج�
. � اتجا��

�� � وامرأة قادم��

: � لقد قال �� اب��

� المرأة: «س�د كي��دي». � األرض�   خاطبت��
� الذي �� ، إنه الص��  لم تكن ��

. ا إ� الصندوق الذي �ان أما��  من أن أجيبها، نظرت مجدد�
ً

�د�

� ف�ه. نظرت إ� العظام ال��

. � � �انت تحّدق �� ة ال�� نظرت إ� الجمجمة الصغ��



احت عليها، إ� جناحيها � حّطت واس�� ونظرت إ� الفراشة ذات األلوان الجم�لة ال��
ة مثل ن�ضات قلب طفل نائم.

ّ
� برق المتحرك��
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ة. ل�ن، لم �كن لد�ه ما � مناس�ات كث��

�� � � تلك األ�ام، �ان ب�ْت قد قا�ل نورمان كولي��
��

ا
�
�دعوە إ� ز�ارة ب�ت ذلك الرجل. إال أنه �ان �عرف الب�ت: ب�ت ملتصق ب��ت آخر. �ان مل�

ا مع أّمه عدة كه. ف�عد موت والدە، ظل �ع�ش هناك وح�د� � ف�ه ولم ي��
� الذي ��� لوالَدْي كولي��

سنوات؛ ثم ظّل ف�ه �عد موتها.

ء �
� الب�ت نفسه جعلت ب�ت �شعر ���

؛ ل�ن فكرة �قائه �� ء غ�� طب��� �
� ذلك أي ��

لم �كن ��
كوا ب�َت أهلهم و��نوا ح�اتهم الخاّصة ا أن �ك�� األطفال، وأن ي�� من االستغراب. من المتوقع دائم�
ء من العجز عن االستقالل�ة. لعّل ذلك لم �كن �

بهم. وأما فعل غ�� ذلك، فقد �ان يو�� له ���
ا، دائم التعّرق، و�أن ا، رخو� ا ناعم� رە شخص�

�
. �ان يتذك � ا إال عن كون ب�ْت قد تعّرف ع� كولي�� ناجم�

ا. �ان ي�دو له �أنه شخص �مكنك تخّ�ل أنه قد حافظ ع� ء عفن ي��ب منه دائم� �
� داخله ��

��
� ��رها.

� ط��لة، أو أنه صار ينام �� غرفة أّمه �ما �انت ع� امتداد سن��

� نفس ب�ْت، فإنه
ە �� � يث�� ع� الرغم من هذا، وع� الرغم من االنزعاج الذي �ان نورمان كولي��

� جرائمه.
�ك فرانك �ارتر �� لم �كن ��

� اآلن، فإن عينه لم ا من السلوى: مهما �كن من أمر توّرط كولي�� ل�ن ب�ْت وجد لنفسه ش�ئ�
ا من الناح�ة الرسم�ة ع� ا ف�ه أ�د� � ذلك الوقت. صحيح أن الرجل لم �كن مش�ّبه�

تغفل عنه ��
� أما�ن أخرى… إذا

هم تحّققوا من وجودە ��
ّ
اإلطالق، ل�نه �ان موضع شبهة غ�� رسم�ة. إال أن

� ارت�اب جرائمه، فإن من المستح�ل -من الناح�ة
�ان هناك �الفعل شخص قد ساعد �ارتر ��

. � الماد�ة- أن �كون ذلك الشخص نورمان كولي��

� السجن؟
ا، فما الذي �ان �فعله ��

�
إذ

، تل��ّ تلك � ا� ل�ن �ارتر قد تل��ّ معلومات من العالم الخار�� ه لم �كن �فعل ش�ئ�
�
لعل

. � المعلومات ع� نحو ما… أحس ب�ْت �قدر من اإلثارة عندما أوقف س�ارته أمام ب�ت كولي��
� آماله. ل�ن ب�ْت ظّل لد�ه ذلك اإلحساس �أنهم

�طب�عة الحال، فإن من األفضل أال ي�الغ المرء ��
ون ع� الط��ق الصحيح ع� الرغم من عدم اتضاح ما قد �قودهم إل�ه ذلك الط��ق… ح�� �س��

تلك اللحظة.

ا ومألت ا فوض��� ة مهملة نمت ن�اتاتها نمو� ب من الب�ِت. �انت الحد�قة األمام�ة الصغ�� اق��
ة شد�دة ال�ثافة أرضها أ�داس من العشب الذي مات. �انت ع� مق��ة من الب�ت أجمة صغ��
� الجدار ح�� ي�لغ �اب الب�ت. ق�ع � أغصانها و��� ا، والمرور ب�� ا إ� االستدارة جان�� جعلته مضطر�
ا تحت أصا�عه. �ان نصف مت��ل. لقد جرى طالء واجهة ا واه�� ال�اب. أحّس �خشب ال�اب ضع�ف�



رە ذلك الجدار بوجه س�دة عجوز عل�ه
�
، فذك ّ � زمن ما، ل�ن الطالء تق��

الب�ت �اللون األب�ض ��
�قا�ا من موادَّ تجم�ل�ة.

ا ع� ق�ع ال�اب من جد�د عندما سمع حركة من خلفه، انفتح ال�اب، ل�نه لم
�
�ان موش�

� أن ينفتح إال �قدر ما ت��حه السلسلة. لم �سمع ب�ْت صوت وضع السلسلة من الداخل مما �ع��
� ب�ته، ح�� عندما �كون ف�ه. � ح��ص ع� تأم�� كولي��

«ماذا؟».

ا لم تكد تغ��ّ ف�ه ون عام� ا. ع�� رە جّ�د�
�
� وجه ب�ْت، ل�ن ب�ْت �ان يتذك لم �عرف نورمان كولي��

إال القل�ل، عدا شعرە الذي صار رمادي اللون. �انت قّمة رأسه م�ّقعة، محمّرة، �أنها شخص
� ب�ته اآلن، ل�ن

ا �� خ�� ا مس�� ض أن �كون هذا الرجل مرتاح� ا. �ف�� حانق �مكن أن ينفجر غض��
ة أن�قة سوداء. ء: ُصدار و�دلة قص�� �

مال�سه �انت رسم�ة إ� حدٍّ غ��ب �عض ال��

. �� أظهر ب�ْت شارة ال��

، ل�ننا التقينا �ضع مرات منذ �
ر��

�
. أنا المحقق بي�� و�ل�س. لعلك ال تتذك � ا، س�د كولي�� «مرح��

.« � سن��

�� ووجه ب�ْت، ثم غدت مالمح وجهه متوّترة، � شارة ال�� � ت�نّقالن ب�� راحت عينا كولي��
رە اآلن.

�
مشدودة. لقد تذك

«أوە، نعم. �الطبع». وأعاد ب�ْت شارته إ� م�انها.

ا من وقتك». � ا كب�� «هل أستطيع الدخول ل�� نتحّدث؟ سوف أحاول أال �أخذ ذلك قدر�

� وأل�� نظرة ��عة داخل أعماق الب�ت ش�ه المظلمة. رأى ب�ْت قطرات عرق تظهر ترّدد كولي��
ع� جبهة الرجل.

ا. ف�َم ت��د أن نتحّدث؟». «هذا ل�س �الوقت المناسب حق�

.« � � الداخل، �ا س�د كولي��
«أفّضل أن نتحّدث ��

� أن �طول ذلك
ا قص�� القامة؛ و�ان ب�ْت غ�� راغب ��  ممتلئ�

ً
� رج� ا. �ان كولي�� ظّل منتظر�

ا. الصمت إ� أن �ص�� محرج�

� �عد �ضع ثواٍن: «ال �أس». وافق كولي��

� �ان أغلق ال�اب، ثم فتحه �عد أن أزال السلسلة. خطا ب�ْت فدخل الردهة الم�ّ�عة ال�الحة ال��
ا، ل�ْن ف�ه أثر ا، قد�م� ا. �ان هواء الب�ت را�د� ة إ� فسحة غ�� مرئ�ة جّ�د� م صاعد م�ا��

�
فيها سل

� طفولته، عندما �ان يرفع غطاء المقعد،
رە �مقاعد المدرسة القد�مة ��

�
ء حلو. ذك �

من رائحة ��
� �ضعها األطفال هناك. ف�شم رائحة الخشب ومعها رائحة الس�ا�ر ال��



«�َم أستطيع مساعدتك، أيها المحّقق و�ل�س؟».

� تلك الردهة أسفل السلم… م�ان ضّيق، وجد ب�ْت نفسه غ�� مرتاح
�� � �انا ال يزاالن واقف��

� الذي �ان يتعّرق تحت �دلته. أشار إ� ال�اب ف�ه. وع� تلك المسافة الق���ة، شّم رائحة كولي��
ا أنه غرفة المع�شة. المفت�ح المؤّدي إ� ما �ان واضح�

� هذە الغرفة؟».
«أال �ستطيع الجلوس ��

� من جد�د. ترّدد كولي��

� نفسه: ما الذي تخف�ه، �ا نورمان؟ 
�� 

ً
ع�س ب�ْت قائ�

: «�الطبع. تفّضل». � قال كولي��

ع أن �جدها غرفة قذرة �ا�سة، ل�ن الغرفة �دت
ّ
تقّدم ب�ت إ� غرفة المع�شة. �ان ب�ت يتوق

ة ع� أحد عه. شاشة �الزما كب��
ّ
ا مما توق نظ�فة مرت�ة؛ و�ان أثاثها أ��� جّدة وأحدث طراز�

الجدران، وأعمال فن�ة ع� الجدران األخرى، ومعها خزائن عرض ذات واجهات زجاج�ة.

� مطعم.
�ة وقد ضمَّ �د�ه أمامه �أنه نادل ��

�
� وسط الغرفة. �انت وقفته متصل

�� � ف كولي��
ّ
توق

ء أثار قشع��رة ب�ْت. �
� هي�ته الرسم�ة الغ���ة ��

�ان ��

؟». � «هل أنت… ع� ما يرام، �ا س�د كولي��

ة: «أوە، نعم. هل �� أن أسألك من جد�د عن األمر الذي ت��د � برأسه إ�ماءة صغ�� أومأ كولي��
الحد�ث ف�ه؟».

و». � سجن و���
� اسمه تا�لر ��  من شه��ن، ذه�َت ل��ارة سج��

ً
«منذ أ��� قل��

«هذا صحيح».

«ما الهدف من تلك ال��ارة؟».

� األخرى».
«أردت الحد�ث معه. إنه الهدف نفسه الذي �ان ل��ارا��

«هل زرته ق�ل ذلك؟».

ة». «زرته مرات كث��

ا تلك االب�سامة ا من غ�� حركة �ما لو أنه أمام مصّور. ال يزال مب�سم� � ال يزال واقف� �ان كولي��
�ة.

ّ
المهذ

«وهل أستطيع سؤالك عن موض�ع حديثك مع فكتور تا�لر؟».

ا… تحدثنا عن جرائمه». «حسن�



� قتلها�». ة ال�� «الفتاة الصغ��

.« ي ف��� � برأسه: «اسمها م�� أومأ كولي��

«صحيح، أعرف اسمها».

� نظر ب�ْت ذلك الرجل القص�� الغ��ب المفتون
ا �� � ي�دو دائم� إنه غول� هكذا �ان كولي��

ا، �ما لو أنه ا، مب�سم� � ال يزال واقف� ا. �ان كولي�� ا غ����� � ي�تعد عنها اآلخرون ابتعاد� �الظلمة، ال��
ي�تظر �ص�� انتهاء هذا األمر وان�اف ب�ْت؛ ل�ن اب�سامته �انت غ�� طب�ع�ة ع� اإلطالق. أدرك
ا مثله -انعدام مزعج أل�ة ا أنه قد صار سا�ن� ا� أدرك ب�ْت أ�ض� � ش�ئ�

� متوّتر. إنه �خ�� ب�ْت أن كولي��
� وضعها � اتجاە الجدار وراح ينظر إ� �عض اللوحات واألش�اء ال��

� تلك الغرفة- فسار ��
حركة ��

قها هناك.
�
� إطارات وعل

�� � كولي��

ا �م �ان عدد منها طفو�� �انت اللوحات غ���ة. وعند النظر إليها عن قرب، صار واضح�
ا، واأللوان المائ�ة غ�� المتقنة، ثم ا �دائ�� � الشخوص المرسومة رسم� الطابع. تنّقلت عيناە، ب��
ّ أحمر مصن�ع من ال�الس��ك. �

ء غ�� معتاد أ��� من �ل ما سبق: قناع ش�طا�� �
جذب ان��اهه ��

ا � ت�يع مال�س غ���ة الش�ل، ل�ّن هناك س��� � المتاجر الرخ�صة ال��
ا مما قد �جدە المرء �� �ان ش�ئ�

قه ع� جدار الغرفة.
�
� رقيق و�عل � ي�ّبته ع� م��ــع زجا�� جعل كولي��

: «أهوى جمع هذە األش�اء». � جاءە صوت كولي��

� ال�اخ، ل�نه لم
. قاوم ب�ْت رغ�ة جارفة �� � � قد صار إ� جان�ه ع� نحو مفا�� �ان كولي��

�ستطع منع نفسه من االبتعاد عنه خطوة.

«تهوى جمعها؟».

� برأسه: «�الض�ط. لقد استخدم هذا القناع قاتل مشهور عند ارت�اب جرائمه. أومأ كولي��
� ت��ت أصله ة؛ ل�نه قطعة جم�لة؛ �ما أن مصدرە معروف واألوراق ال�� � اقتناؤە ثروة صغ�� ف��

�
�ل

ا وال � تمام�
د لك أن هذا �له قانو��

�
ا ونظر إ� ب�ْت… «أؤك � ��ع� ا»… استدار كولي�� سل�مة تمام�

ء آخر أستطيع مساعدتك ف�ه؟». �
شائ�ة ف�ه. أهناك ��

قة ع�
�
. ثم نظر إ� �عض األش�اء األخرى المعل �  اس��عاب ما قاله كولي��

ً
هز ب�ْت رأسه محاو�

ة تحتوي ع� رسائل وأوراق مكت��ة. ا فحسب. �انت إطارات كث�� الجدار. أدرك أنها لم تكن صور�
� أن �عضها اآلخر مكتوب �خط ال�د ع� � ح��

�ان من الواضح أن �عضها وثائق وتقار�ر رسم�ة، ��
ورق رخ�ص.

ء من العجز عن فهم ما رآە. �
أشار إ� الجدار ب�دە وقد أحّس ���

«و… هذە؟».



ا صور . هناك أ�ض� �
، و�عضها من مقت��ا�� ا: «مراسالت. �عضها شخ�� � م�ور� قال كولي��

لنماذج رسم�ة وأوراق من �عض قضا�ا المحا�م».

� وسط الغرفة. ثم استدار
ا من جد�د. تحّرك هذە المرة ح�� عاد فصار �� خطا ب�ْت مبتعد�

� هذا االتجاە وذاك االتجاە. ومع اس��عا�ه ما �ان يراە، �ان إحساسه �االنزعاج يزداد
وراح ينظر ��

� جلدە �أن الحرارة قد غاضت منه.
ودة �� � داخله. جعله ذلك �شعر ب��

ا و�تضاعف �� عمق�

رسوم، وتذ�ارات، ومراسالت.

آثار محفوظة… آثار الموت والقتل.

� إ� جمع هذە األش�اء المروعة ا م�ال�� � العالم أشخاص�
�ان �عرف ق�ل تلك اللحظة أن ��

نت مكّرسة لهذا األمر. ل�نه لم �قف ق�ل اآلن وسط ا �شطة ع� اإلن��
�
واقتنائها؛ �ل إن هناك سوق

مجموعة من هذا الن�ع. أحّس �ما لو أن الغرفة من حوله قد صارت نا�ضة �الخطر، ألن من
� ط��قة

الواضح أن هذا ل�س مجّرد مجموعة مقت��ات فحسب، �ل هو ن�ع من االحتفاء. �ان ��
عرض هذە األش�اء توق�� و�جالل لها.

ا عند الجدار. �انت االب�سامة قد اختفت عن الرجل � الذي ظّل واقف� نظر إ� نورمان كولي��
� السماح لب�ْت �الدخول. ومن الواضح أنه

�� � ا. لم يرغب كولي�� � ء أ��� غرا�ة وتنف�� �
ها ��

�
وحّل محل

ة زهو ار�سمت � انتهاء الحد�ث من غ�� أن �الحظ ب�ْت هذە الصور والتحف. ل�ن تكش��
أمل ��

ا منه ا، وأن جزء� ا مخ�ف� ر� ا منفِّ ع� وجهه اآلن نظرة تقول إنه �عرف �م �جد ب�ْت مجموعته ش�ئ�
ا منه، ع� نحو ما.

�
ة زهو تقول إنه أع� شأن مستمتع بهذا. تكش��

وعة.  ا، أش�اء م�� د لك إنها أش�اء قانون�ة تمام�
�
أؤك

ء �
 غ�� عارف ما �فعله وغ�� واثق مما إن �ان هناك ��

ً
ا هناك لحظة وهكذا ظّل ب�ْت واقف�

م
�
� وراح يت�ل ا عن كولي�� �ستطيع فعله. ثم… ُرن هاتفه فجعله �جفل. أخرجه واستدار مبتعد�

�صوت منخفض وقد ضغط الهاتف �قوة ع� أذنه.

م».
�
«و�ل�س يت�ل

�انت تلك أماندا.

«ب�ْت؟ أين أنَت؟».

� �حدوث أمر طارئ… «أين � صوتها ما ين��
� ذاهب»… ان�َ�َه إ� أن �� «أنا ح�ث قلت لك إن��

أنَت؟».

نا ع� جثة ثان�ة». � شارع غارهولت. لقد ع��
� ب�ت ��

«أنا ��

«واحدة ثان�ة�».



ا ي�دو أنها مخ�أة هنا منذ زمن ط��ل». ا. ل�ن �قا�اها قد�مة جد� «تمام�

� اس��عاب ما �سمعه.
�ان ب�ت �جد صع��ة ��

ة»… �دت أماندا نفسها مبهورة األنفاس �ما أنها ال تزال � ة وج�� «لقد بيع هذا الب�ت منذ ف��
ا �أنه �ظن � كراج الب�ت. وقد أفاد أ�ض�

تحاول فهم ما �جري… «لقد وجد المالك الجد�د الجّثة ��
، فالظاهر أنه �ان � أن هناك من حاول اختطاف ابنه الل�لة الماض�ة. وأما رجلك، نورمان كولي��
� ع� علم بوجود ل إ� ذلك الب�ت. لقد رآە صاحب الب�ت هناك. وأظن أن كولي��

�
�حاول ال�سل

الجثة».

� قد صار إ� جان�ه ب منه. �ان كولي�� ء �ق�� �
استدار ب�ْت �حركة ��عة وقد أحّس فجأة ���

ا إ� حد جعل ا. و�ان وجهه ق���� ا إ� جانب ب�ْت تمام� من جد�د، �أنما �فعل سحر. �ان اآلن واقف�
ا �الخطر. . �ان الهواء عا�ق� � من أي تعب�� ب�ْت يرى مسامات جلدە وعي��ه الخاليت��

ء آخر، أيها المحّقق و�ل�س؟». �
: «أهناك أي �� � همس كولي��

ا. ابتعد ب�ْت عنه خطوة، وقد راح قل�ه �خفق ��ع�

سمع أماندا تقوله له: «اجل�ه معك».
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�
�� م�� �� � نف�� إن وجود ��

�� 
ً

� الشارع الواقع ق�ل مدرسة ج�ك قائ�
أوقفُت الس�ارة ��

ا. ا مطِمئن� الس�ارة �جب أن �كون أمر�

ا، لم � فجر� ، اللذين أت�ا إ� بي�� � طي�� لقد غض�ت الل�لة الماض�ة عندما أحسست �أن ال��
� لهما.

ا �ما ي����  جّد��
ً

� تعام� يتعامال مع ما قلته لهما عن زائري الل��� الذي حاول اختطاف اب��
� أن هذا �له �حدث � �أّ�ة راحة. لقد �ان �ع�� تغ��ّ ذلك اإلحساس اآلن، ل�ن هذا التغ��ّ لم �أت��

ا. � أن الخطر ع� ج�ك �ان حق�ق�� ا. و�ان �ع�� حق�

�� دا�سون رأسه: «ال نزال هنا�». رفع ال��

«المدرسة خلف تلك الزاو�ة».
� الخمس�نات من العمر، وقد أم��

. �ان دا�سون �� � ج�ب بنطلونه الرس��
دّس هاتفه ��

ء �أنه �
� هاتفه… ��

ء �� �
طة إ� هذا الم�ان وهو صامت �ستمع إ� �� ها من مركز ال��

�
المسافة �ل

صوت شخص مراهق.

ا، �الض�ط. خذ ابنك من المدرسة. ا. أر�د منك أن تتّ�ف مثلما تتّ�ف دائم� : «حسن� قال ��
ء تفعله عادة. ال �ستعجل. سوف أراق�ك ط�لة الوقت، �

، أو أي �� تحّدث مع �ق�ة األها��
� الم�ان».

ا إ� األشخاص اآلخ��ن الموجودين �� وسأ�ون من�به�

� المحّققة ب�ك �أن�م قد اعتقلتم الشخص ت�� وضعت �دي ع� عجلة الق�ادة: «أخ��
المسؤول».

ا من هي�ته أنه ينّفذ أوامر تلقاها، وأنه يّ�بع ا»… �ان واضح� اب�سم دا�سون وقال: «ط�ع�
التعل�مات… «هذا إجراء احت�ا�� فحسب».

� إجراء احت�ا��

ا �عد طة. تحّر�ت األمور ��ع� � مركز ال��
إنه التعب�� الذي استخدمته المحّققة أماندا ب�ك ��

� تلك األثناء، جرى اعتقال نورمان
� و�عد أن جعلتهم يرون ما وجدته. و�� طة إ� بي�� وصول ال��

ا ما �ان �مكن أن �حدث لج�ك ل�لة أمس. من � ذلك أدرك ع� نحو واضح تمام� ، فجعل�� � كولي��
� � � أمان �عد إلقاء الق�ض ع� كولي��

� قد صار �� ض اآلن أن �كون اب�� المف��

؟ �� � هذا ال�� فلماذا يرافق��

، فحسب� إجراء احت�ا��



� أشعر �االطمئنان طة؛ ولم �جعل�� � مركز ال��
� ذلك أشعر �االطمئنان عندما كنت �� لم �جعل��

ا إ� أن � ال زلت أحّس �أن ج�ك لن �كون آمن� ، ل��� �
طة سَند قوي، قادر، واقٌف من خل�� اآلن. ال��

ا ع� العنا�ة �ه. … إ� أن �ص�� ح�ث أ�ون قادر� � �ص�� إ� جان��

�
ا فوق واق�� أن أس�� �� � اتجاە المدرسة، و�دا �� ش�ئ�

ّ عندما �ت �� � اخت�� دا�سون عن عي��
ه �أنه ل�س من هذا العالم. ف�فعل

�
ا �ل . ل�ن هذا اليوم �ان غ���� �

�
� مثل ظ� �� ي��ع�� حما�ة ��

� وجدت �قا�ا جثة التوا�� ال��ــــع للحوادث، كنت ال أزال غ�� قادر ع� اس��عاب حق�قة أن��
. لم أستوعب حق�قة هذا األمر � � بي��

ا أن تكون جثة طفل… وجدتها �� � �ة من المرجح كث�� ���
طة �أعصاب �اردة؛ وسوف أجدها مطبوعة ت�تظر � مركز ال��

�� �
ح�� اآلن. لقد أدل�ت ب�فاد��

توق��� عليها �عد أن آخذ ج�ك. ال فكرة عندي ح�� اآلن عّما �مكن أن �حدث �عد ذلك.

� ظل هذە
ا ��  تمام�

ً
ا مستح�� ؛ ل�ن ذلك �ان طل�� لقد قال �� دا�سون أن أتّ�ف �ش�ل طب���

�
� �لغت �احة المدرسة، فوجدت �ار�ن مس�ندة إ� سورها وقد وضعت �ديها ��

الظروف. ل���ّ
ا. دخلت، ا تمام� ا طب�ع��

�
� نف�� إن الحد�ث معها س�كون ت�ف

، فقلت �� � معطفها ال�ب�� جي��
ا إ� ذلك السور مثلها. ووقفت إ� جانبها مس�ند�

ا. ك�ف �س�� األمور؟». : «مرح�� قالت ��

ا». ا غ���� � «�س�� س��

. ا وقالت… «ل�ن هذە ل�ست نكتة، أل�س كذلك؟ هكذا ي�دو �� َّ مل�� «ها، ها»… ثم نظرت إ��
؟». � أهو يوم س��

ا �ما حدث هذا َّ أال أخ�� أحد� طة �ش�ل واضح إن ع�� أطلقت زفرة �طيئة. لم تقل �� ال��
 من

ً
ء آخر، لم أ�ن أعرف أص� �

� ظننت أن من الح�مة أن أت�ّ�ث. ف�معزل عن �ل ��
اليوم، ل���ّ

أين أ�دأ ال�الم.

�
ا. سوف أح�� لك عنها �� � ون ساعة صع�ة كث�� � أر�ــع وع�� «�مكنك قول ذلك. لقد مّرت ��

وقت ما».

. ال أقصد أ�ة إساءة، ل�نك � آمل أن تكون �خ�� ب حلول ذلك الوقت. ل���
ّ
ا، سوف أترق «حسن�

ا، أل�س ، ثم تا�عت… «إال أن ما قلته اآلن �ظل مس�ئ�
ً

� األمر قل��
رت ��

�
� حالة مزر�ة»… فك

ت�دو ��
ا أش�اء خاطئة. عادة س�ئة». � آسفة. أقول دائم� كذلك؟ إن��

ا الل�لة الماض�ة». «ال �أس. لم أنم ج�د�

«هل حرمك النوَم أصدقاُء ابنك المتخّ�لون؟».

ا. ضحكت… ضحكت حق�

.« � «هذا أقرب إ� الحق�قة مما تظن��



� األرض.
� الذي �� الص��

�
رت ��

�
� �قّمتها المتصّدعة. فك � الجمجمة فارغة العين��

� العظام ال�ال�ة المظهر، و��
فكرت ��

� ال �مكن أن �كون ج�ك قد رآها، ل�ّنه رسمها �ط��قة ما. �قدر ما كنت جمال ألوان الفراشات ال��
ا ء لقرب ظهورە. كنت متوّتر� �

ا �عض ال�� � خروجه هذە اللحظة من المدرسة، كنت متوّتر�
ا �� راغ��

م مع أشخاص
�
� نومه، وأصدقاؤە المتخّ�لون، وك�ف يت�ل

�� �
� الذي �م�� � الحساس، اب�� �س��ه. اب��

ال وجود لهم ف�قولون له أش�اء مفزعة و�حاولون إخافته.

ا. � أنا أ�ض� إنهم �خ�فون��

� وتلتفت من فوق ي، ثم راحت تنظر إ� األها�� الواقف�� انفتح ال�اب، ظهرت الس�دة ش��
ّ وع� �ار�ن. وقالت: «آدم»، ثم انتقلت من كتفها فتنادي هذا الطفل أو ذاك. مّرت عيناها ع��

فورها إ� طفل آخر.

.« � � خانة المشاغب��
قالت �ار�ن: «آە… أوە� ي�دو من جد�د أن�ما اليوم ��

� هذا �عد اليوم الذي مررت �ه». «لن �فاجئ��

، أل�س كذلك؟ ك�ف�ة �المهم معك،
ً

«�مكن أن �جعلك األمر �شعر �ما لو أنك عدت طف�
�عض األح�ان».

� هذا اليوم.
� مزاج �سمح �� بتحّمل حدوث ذلك ��

�� � ا من أن�� � لم أ�ن واثق� . ل��� أومأت برأ��

وصل آدم إلينا، فقالت �ار�ن: «ع� أ�ة حال، ان��ه إ� نفسك».

«سأفعل».
، ثم انتظرت ح�� خرجت �ق�ة األطفال. ع� األقل، �ان دا�سون �ح�� � نظرت إليهما ذاهَب��

� � تلك الفكرة أنظر إ� األها�� الواقف�� ضت. جعلت�� �فرصة جّ�دة ل�� يّتخذ احت�اطاته هكذا اف��
� �ت أعرف وجوە �عضهم، ل�ن الوقت الذي � �احة المدرسة. ل�ن، ما فائدة هذا؟ صحيح أن��

��
�
ا أن أ�دو �� � ا لمعرفة حفنة منهم. ثم إنه من المحتمل كث�� م�� ع� وجودي هنا، لم �كن �اف��

نظرهم شخصّ�ة تث�� ال���ة� 

ا إ� جانبها. � إليها. ظهر ج�ك واقف�
ي �أن آ�� َّ الس�دة ش�� عندما لم يبق إال ج�ك، أشارت إ��

� االندفاع
ا �� � راغ�� ا إ� حد جعل�� ا ضع�ف� ا ينظر إ� األرض. �دا �� هش�

�
ومن جد�د، �ان مطرق

ه
�
ا. أحسست �دفقة حب تجاهه. لعل � حمله وأخذە إ� ح�ث �كون آمن�

ا �� � راغ�� إلنقاذە، جعل��
 من اآلخ��ن. ل�ن، �عد �ل ما

ً
ا، من أن يتالءم و�ص�� مقبو� ا عاد�� أشّد هشاشة من أن �كون ولد�

حدث، ما األمر اآلن؟

قلت لها: «مش�الت جد�دة�».



�
ي اب�سامة ح��نة: «أخ�� أن األمر هكذا. لقد صار اسم ج�ك اليوم �� اب�سمت الس�دة ش��

المنطقة الحمراء. �ان عل�ه أن �ذهب لرؤ�ة اآل�سة واالس، ألم �حدث هذا �ا ج�ك؟».

ا. فقلت: «ماذا حدث؟». أومأ ج�ك برأسه، �ا�س�

� الصف».
ا آخر �� ب ولد� «لقد ��

«أوە».

«�ان أو�ن هو ال�ادئ»… �دا صوت ج�ك �ما لو أنه موشك ع� ال��اء… «�ان �حاول أن
�ه». � رزمة األش�اء الخاّصة، لم أ�ن أر�د �� �أخذ م��

َّ نظرة حاّدة… «لست ي ذراعيها ع� صدرها ونظرت إ�� ا»… طوت الس�دة ش�� «نعم… حسن�
ا». ا مناس�� � سنك �جلب تلك الرزمة معه إ� المدرسة أمر�

ا من أن ق�ام طفل �� واثقة تمام�

ا أن أّتخذ صف � ما هو متفق عل�ه اجتماع��
� أن أقوله. �قت��

لم تكن لديَّ أد�� فكرة عما ي����
� ما قالته عن

مته محّقة ��
�
، و�أن معل � ب أمر س�� َّ إخ�ار ج�ك �أن ال�� � أن ع�� ال��ار؛ وهذا �ع��

ا. نظام اإلشارات ه تافه�
�
، �دا �� األمر �ل � � لم أستطع فعل ذلك. فع� نحو مفا�� رزمته. ل���

ه، فكرة ت��يخ ج�ك ألن
�
� التافه� ورعب الذهاب إ� اآل�سة واالس. وفوق ذلك �ل الضوئ�ة الغ��

ا ع�ث معه فنال -ع� األرجح- ما استحّقه. � ا صغ�� قذر�

ا � الذي �ان منط��� ا ع� نفسه، اب��  من�مش�
ً

� الذي �ان خج� ، اب�� � الواقف أما�� نظرت إ� اب��
ا أن أقوله هو: أحس�ت� لم تكن عندي شجاعة �اف�ة ا أن أوّ�خه. ل�ن ما كنت أر�د حق� منتظر�

ا�  �ته ج�د� � مثل سنك. آمل أن تكون قد ��
لفعل هذا عندما كنت ��

� من قول ما أردت قوله. ل�ن االعت�ارات االجتماع�ة منعت��

قلت: «سوف أتحّدث معه».

«جّ�د. تلك لم تكن �دا�ة حسنة، �ا ج�ك… أل�س كذلك؟».

ها.
�
ي �دها وداع�ت شعرە، فتهاوت االعت�ارات االجتماع�ة �ل مّدت الس�دة ش��

.« � قلت لها: «ال تمّ�� اب��

� آسفة». ة استفهام�ة: «إن�� قالت بن��

ء من الرضا ع� الرغم من �
� ذلك أحّس ��� أ�عدت �دها عن ج�ك �ما لو أنه مكهرب. جعل��

ا -ح�� ولو من �ع�د- مما كنت � لم أ�ن واثق� ، وع� الرغم من أن�� � أتت من غ�� تفك��
أن �لما��

سأقوله �عد ذلك.



قلت لها: «هكذا هو األمر� ال �مكنك وضع اسمه ع� نظام اإلشارات الضوئ�ة الذي
�ستخدمينه، ثم تتظاهري �أنك لط�فة معه. إذا أردِت الصدق، فأنا أرى أن ِفعل هذا ألي طفل

ا، فما �الك �طفل من الواضح أن لد�ه اآلن مش�الت». أمر فظيع حق�

فاجأها �ال�� وأر�كها. قالت: «أّ�ة مش�الت؟ إذا �انت هنالك مش�الت، فعلينا أن نتحّدث
عنها».

ا من الم�ة عندما اتخذت � أحسست ش�ئ�
ا هكذا، ل���ّ ا أن من الغ�اء أن أ�ون حّد��

�
كنت مدر�

ا مما ا �ما لو أنه لم �كن واثق� َّ مستغ��� . نظرت إ� ج�ك مرة أخرى، فوجدته ينظر إ�� � صف اب��
� هذا العالم.

ا �� � أّن له أثر�
� أنه دافع عن نفسه. أسعد��

. اب�سمت له. لقد أسعد�� �
فهمه من تّ���

. ب سلوك خا�� ي من جد�د. قلت لها: «سوف أتحّدث معه، ألن ال�� نظرت إ� الس�دة ش��
وسوف �جري ب�ننا حد�ث ط��ل عن الطرق األمثل من أجل التصّدي لمن �حاول االستقواء

عل�ه».

ا… أمر جّ�د أن أسمع هذا». «حسن�

؟». � «عظ�م. هل أنت مستعد، �ا صاح��

أومأ ج�ك برأسه.

قلت: «جّ�د… أظن أننا لن �ستطيع الذهاب إ� ب�تنا الل�لة».

«لم ال؟».

� األرض.
� الذي �� �س�ب الص��

� �أنه �عرف اإلجا�ة عن سؤاله.
ا �ان ظ��ّ � لم أقل هذا. واألمر الغ��ب حق� ل���

ة لط�فة: «ه�ا بنا». قلت له بن��
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 � �

ه… لقد وجدوا تو��
�
� نفسه: لقد وجدوە�… �عد هذا الزمن �ل

قال ب�ت ��

� تلك اللحظة،
�� . � طة �دخلون إ� ب�ت نورمان كولي�� � س�ارته ينظر إ� أفراد ال��

ا �� �ان جالس�
طة هناك، فإن � الشارع. فع� الرغم من تجّمع أفراد ال��

�انت حركتهم ال�شاط الوح�د الجاري ��
� بيوتهم آنذاك قد �قوا، ح�� تلك اللحظة،

ان الموجودون �� الصحافة لم تصل �عد. و�ان الج��
طة ع� عت�ة ال�اب، ووضع �د�ه خلف رقبته، � عن األنظار. وقف أحد أفراد ال�� محتجب��

وتمّ�.

� المقعد
ا �� ا، ل�نه �ان مقّ�د ال�دين محتجز� ا ينظر إ� ذلك المشهد أ�ض� � جالس� �ان كولي��

� س�ارة ب�ْت.
�� �

الخل��

� �صوت ال تعب�� ف�ه: «ل�س من حّق�م أن تفعلوا هذا». قال كولي��

ا، �ا نورمان». «ابَق صامت�

� المحصور داخل الس�ارة، �ان ب�ْت غ�� قادر ع� تفادي شم رائحة ذلك الرجل؛ ّ ضمن الح��
م ال�الم معه ع� اإلطالق. و�ما أن تطّورات الوضع �انت ال تزال جار�ة، فقد � ل�نه لم �كن �ع��
ا � � الوقت الراهن- بناء ع� شبهة ح�ازته م�وقات؛ وذلك ألن من المحتمل كث��

��- � اعتقل كولي��
� مجموعة

� وجدها �� نوا من إث�ات هذە التهمة عل�ه، �النظر إ� طب�عة �عض القطع ال��
�
أن يتمك

� ح�ازة الم�وقات �منحهم صالح�ة تفت�ش الب�ت. ل�نهم
� ب�ته؛ ثم إن االش��اە ��

المقت��ات ��
� �انت لدى ة األسئلة ال�� �انوا -�طب�عة الحال- ي��دونه ألمر يتجاوز ذلك. و��ف النظر عن ك��
�
� هنا، �� ا تع��ض مسار التحقيق للخطر من خالل استجواب كولي�� م أ�د� � ب�ْت، فإنه لم �كن �ع��

 فال �شوب
ً

ء مسّج� �
طة �ح�ث �كون �ل �� � مركز ال��

هذا الوقت. ال �د من فعل ذلك ��
التحقيق أّ�ة شائ�ة.

ء عندي». �
وا ع� أي �� : «لن �ع�� � قال له كولي��

� �دا ع� صلة �ما وجدوە. ء -�الطبع- وألن كولي�� �
وا ع� �� تجاهله ب�ْت. تجاهله ألنهم ع��

� ع� الدوام شد�د االهتمام ��ارتر لقد جرى العثور ع� �قا�ا قد�مة لجثة طفل. لقد �ان كولي��
� السجن. و�ان �حوم حول الب�ت الذي وجدوا ف�ه الجثة

و�جرائمه؛ وقد زار صديق فرانك �ارتر ��
ا من هذا-. إال أن ما هو أ��� ا بوجود الجثة هناك -و�ان ب�ت واثق�

�
� عارف الثان�ة. لقد �ان كولي��

ا من ا أ�ض� أهم�ة -مع أن التحد�د الرس�� له��ة الجثة س�ستغرق �عض الوقت- هو أنه �ان واثق�
� سم�ث.

أن تلك الجثة �� جثة تو��



ا�  �ن عام� نا عل�ك �عد ع�� لقد ع��

ء من اإلحساس �الراحة ن��جة �
� لهذە التطّورات أن تأت�ه ���

ه، �ان ي����
�
� ضوء هذا �ل

��
� ط�لة ذلك التوّصل إ� إغالق القض�ة المستمّرة منذ زمن ط��ل. فقد �ان ي�حث عن جثة الص��
� عطالت نها�ة

ا ع� منع نفسه من التفك�� �� الوقت. ل�ن اإلحساس �الراحة لم �أِت. لم �كن قادر�
ة عن  كث��

ً
� ال�حث، فمّشط الغا�ة واألجمات ضمن منطقة ت�عد أم�ا�

� أمضاها �� ها ال��
�
األسب�ع �ل

ا مما �مكن أن يتخّ�له أي شخص. � � موضع أقرب كث��
ا �� � ثاو��

� �ان تو�� � ح��
هذا الم�ان. ��

ا. �ن عام� ا قد سها عنه منذ ع�� �ان مع�� هذا أن هناك ش�ئ�

ا ك�ف �حدث ب، اآلن… أل�س غ���� � ال��
� حضنه. أحّس برغ�ة شد�دة ��

نظر إ� التا�ل�ت ��
� سم�ث قد

ا من أهوال العالم. ل�ّن جّثة تو�� ا ما ينظر الناس إ� ال�حول �اعت�ارە واق�� � هذا؟ كث��
ا أن الرجل المسؤول عن قتل ن�ل سب�� قد صار ق�د ا جد� � ا��شفت؛ ومن المحتمل كث��
ب �ان أقوى من أي وقت ة… ل�ن ذلك الدافع الملّح إ� ال�� ا اآلن خلفه م�ا�� االحتجاز، جالس�
�
ب. وما �ان لد�ه إال س�ب واحد حق��� ة تدعو إ� ال�� ا أس�اب كث�� . ل�ْن، هناك دائم� م��

�دعوە إ� االمتناع عنه.

ب قدر ما ت��د. � وقت الحق. �مكنك أن ���
ب �� �مكنك أن ���

�
�� . ب. مهما �كن ما �حّقق هذە الرغ�ة�… األمر �س�ط إ� هذا الحدِّ قِ�َل فكرة أنه س���
� ا، ثم �ع�د تجه�� � متناوله ح�� �خ�ج من المعركة منت��

الحرب، �ستخدم المرء أي سالح �كون ��
� من معارك.

نفسه و�خوض المعركة التال�ة. و�عدها معركة أخرى. و�عدها �ل ما �أ��

مهما �كن ما �حّقق هذە الرغ�ة�

ا». ا خاطئ� ا: «لم أفعل ش�ئ� � ملح� قال كولي��

«أطبق فمك».

نقر ب�ت ع� التا�ل�ت. ال س��ل إ� تفادي هذا األمر: �ان عل�ه أن �عرف ما سها عنه ط�لة
وا ع� �قا�ا � شارع غارهولت ح�ث ع��

، وما جعله �سهو عنه؛ و�ان الب�ت الذي �� � تلك السن��
� عل�ه أن ي�دأ منها.

� ي���� ، هو النقطة ال�� �
جثة تو��

ا المرأة اسمها آن
�
ها. ح�� وقت ق��ب، �ان الب�ت مل�

�
راحت عيناە �ستعرضان المعلومات �ل

. � ، �ل أّجرته ألشخاص مختلف�� � ات السن�� �نغ، لقد ورثته عن أب��ــها، لم �سكن ف�ه منذ ع�� ش��

ض أنه �ستطيع غّض النظر عمن وجد أمامه قائمة ط��لة من المستأج��ن؛ ل�ن ب�ْت اف��
� ذلك

� ارتكب فيها فرانك �ارتر جرائمه. �ان المستأجر �� سكنوە ق�ل سنة 1997، تلك السنة ال��
� الب�ت أر�ــع

� تلك السنة �ان قد م�� ع� وجودە ��
الوقت رجل اسمه جول�ان ثم�سون. و��

، ثم استمرت إقامته ف�ه إ� سنة 2008. فتح ب�ت شاشة جد�دة ع� الجهاز، ثم أجرى � سن��



ا. عاد إ� � عام� � تلك السنة، و�ان عمرە س�ع��
ا فا��شف أن ثم�سون قد مات �ال�طان �� �حث�

� الب�ت
الشاشة السا�قة. �ان المستأجر التا�� للب�ت رجل اسمه دومي��ك �ارن�ت: لقد ظّل ��

ح�� وقت سابق من هذە السنة.

دومي��ك �ارن�ت. 

ها
�
ر المعلومات �ل

�
ا آخر فتذك ا. أجرى �حث� ر ش�ئ�

�
تجهّم وجه ب�ْت. لقد جعله هذا االسم يتذك

� عالم الج��مة،
ع� الرغم من أنه لم يتولَّ تلك القض�ة بنفسه. لقد �ان �ارن�ت شخص�ة ثان��ة ��

ا قل�ل وە شخص� طة، ل�ّنهم اعت�� ا لدى ال��
�
از ومخّدرات. �ان معروف � � قضا�ا اب��

ا �� و�ان متوّرط�
ة… � سّجله أّ�ة إدانة قضائ�ة خالل السنوات الع�� األخ��

الشأن ضمن اللوحة العامة. لم تكن ��
ا؛ ولم �فاجأ أحد عندما ا��شفوا ا مستق�م� ل�ن، �الطبع، ل�س مع�� ذلك أنه �ان قد صار شخص�
�
وا �� مقتله. وجدوا ع� سالح الج��مة -مطرقة- أجزاء من �صمات شخص ما، ل�نهم لم �ع��

� التوّصل إ� أي شخص
قاعدة الب�انات لديهم ع� �صمات مطا�قة. ثم فشلت تحّ��ات الحقة ��

� المنطقة: ع� الرغم
� ارت�ا�ه تلك الج��مة. إال أنهم عمدوا إ� طمأنة الناس ��

�مكن االش��اە ��
طة ب�لقاء الق�ض ع� أحد، فقد �انت ترى أن تلك الج��مة حادثة معزولة من عدم ق�ام ال��
ا ع� اس�نتاج ما هو � السطور �ان قادر� ا. ثم إن �ل من �قرأ ب�� استهدفت ذلك الشخص تحد�د�

�امن خلف هذا. من �عش �الس�ف، �الس�ف �موت�

ض األمر نفسه. ل�نه صار اآلن � ذلك الوقت، فقد اف��
ة اهتمام ب�ْت �القض�ة ��

�
و�النظر إ� قل

� ج��مة القتل تلك. إال أن �ارن�ت
ا �� ر فيها. صحيح أن المخدرات �� الدافع األ��� ترج�ح�

�
�فك

ا �ذلك. فهل
�
 أال �كون �ارن�ت عارف

ً
�ة قد ُخّبئت ف�ه. �دا له مستح�� � ب�ت �انت جثة ���

عاش ��
يو�� هذا بوجود دافع آخر وراء قتله؟

� ينظر ع�� النافذة � المرآة. نظر إل�ه لحظة. �ان كولي��
�� � رفع رأسه ونظر إ� نورمان كولي��

نظرة جامدة إ� ب�ته.

�ان هنالك ثالثة رجال �مكن التفك�� فيهم: جول�ان سم�سون، ودومي��ك �ارن�ت اللذين عاشا
� هؤالء ا �ما هو مخ�أ هناك. فما الذي ي��ط ب��

�
� الذي �ان عارف � هذا الب�ت. ونورمان كولي��

��
� أعق�ت ذلك؟ � ال�� � السن��

�ن سنة، و�� الثالثة. ما الذي حدث منذ ع��

� م�ان حّمل ب�ْت خ��طة ف�ذر�انك ع� الجهاز. �قع شارع غارهولت ع� المسار الطب��� ب��
ة الجنائ�ة

�
دت األدل

�
� ذلك الوقت، أ�

� سم�ث واالتجاە الذي فّر منه فرانك �ارتر. ��
اختطاف تو��

طة قد ف�شت ة. ل�ن… إن �ان أحد قد أخ�� �ارتر أن ال�� � شاحنة �ارتر الصغ��
� �ان ��

أن تو��
� شارع غارهولت ق�ل فرارە. �ان جول�ان سم�سون

�� � � وسعه أن �ضع جثة الص��
ب�ته، فقد �ان ��

� ذلك الب�ت آنذاك.
�ع�ش ��

�
� حاجة إ� العودة إ� ملّف القض�ة ح�� �عرف أن سم�سون لم يرد له ذكر ��

لم �كن ب�ْت ��
هم. ل�ن

�
� معارف �ارتر �ل

� ذلك الوقت. جرى التدقيق، �عنا�ة تامة، ��
ج��ت ��

�
� أ التحق�قات ال��

ا منهم. سم�سون لم �كن واحد�



ول�ن…

� أن سّنه � من عمرە عندما جرت جرائم االختطاف تلك؛ وهذا �ع�� � الخمس��
�ان سم�سون ��

�ك �ارتر� إن �ان كذلك، فال ه �ان ��
�
مطابق للوصف المضطرب الذي قّدمه أحد الشهود. لعل

ة. إال أن ب�ْت لم �ك�شف تلك الصلة. ة غ�� م�ا��
�
، مهما تكن صل � � الرجل�� �د من وجود صلة ب��

ا. �ان إحساسه �الفشل عن�ف�

�ان عل�ك أن تجدە منذ وقت ط��ل� 

مهما �كن ما فعله أو لم �فعله، فإن الغلطة تظّل غلطته. �ان �عرف أنه س�جد ط��قة �لوي
بها األمور �ح�ث �قع اللوم عل�ه. ل�ن ذلك اإلحساس لم �فارقه.

ال ق�مة لك�

ال نفع منك�

� ما �عد. 
ب، �� سوف ���

رن هاتفه إنها أماندا من جد�د.

.«
ً

� ط��ق العودة حا�
. سأ�ون �� � أجاب ع� الهاتف: «و�ل�س. ال أزال عند ب�ت كولي��

«ك�ف �جري التفت�ش؟».

.« «إنه جار�

ا عل�ه. األول��ة اآلن �� � �جب أن �كون منص�� ك�� ا أن ال��
�
� اتجاە الب�ت عارف

أل�� نظرة ��عة ��
�ن ، ول�س التوّصل إ� معرفة ما سها عنه ب�ت -أو لم �سُه عنه- منذ ع�� � إث�ات توّرط كولي��

سنة. �مكن لهذا األمر أن ي�تظر.

� ما
�� �

� حاجة إ� من �ساعد��
ا. إن صاحب الب�ت وابنه عندي. وأنا �� قالت له أماندا: «حسن�

� مأوى لهما لقضاء هذە الل�لة. أش�اء من هذا القب�ل». ق بهما. علينا تأم��
�
يتعل

� أحسن األحوال، ل�ست هذە إال مهمة ثان��ة. �ان ب�ْت
أحّس ب�ْت �قدر� من االس��اء. ف��

. ل�ن، لعّل األمر �كون أفضل �  أماندا التحقيق مع نورمان كولي��
�

�درك مع�� هذا: سوف تتو�
ه ع�

�
� �ظل

ه �كون أ��� «نظافة»� ال ي��دون لتار�خه السابق مع الرجل أن �ل��
�
هكذا… لعل

ا إ� أن �كون الشخص الذي � وقتها، ل�نه ل�س مضطر�
� اإلجا�ات عن أسئلته ��

التحقيق. ستأ��
�ط�ح تلك األسئلة.

� ط��ق العودة».
أدار محّرك الس�ارة وقال ألماندا: «أنا ��

ً



، ثم اذهب إليهما. إنهما
ً

� أو� قالت أماندا: «اسم الرجل توم كي��دي. وابنه ج�ك. اجلب كولي��
احة لدينا». � واحدة من غرف االس��

��

ا لحظة. �انت �دە الحرة ع� مقود الس�ارة. نظر إ� تلك ال�د فالحظ أنها قد ظل ب�ْت صامت�
�دأت ترتعش.

؟». قالت أماندا: «ب�ْت�… هل أنت م��

� ط��ق العودة».
«أجل. أنا ��

 من أن ينطلق �الس�ارة، أوقف محّر�ها وتناول
ً

أغلق الهاتف ورماە ع� المقعد إ� جان�ه. و�د�
: لم ينظر إ� � الحا��

� ي�� التفك�� ��
� الما��

التا�ل�ت من جد�د. لقد جعله استغراقه ��
المعلومات الخاّصة �الرجل الذي هو صاحب الب�ت اآلن.

ا� فاشل… �ما هو دائم�

� نفسه عّما إذا �ان قد أخطأ سماع ما قالته أماندا. ل�ن،
�� 

ً
�حث عن صاحب الب�ت م�سائ�

ا… رجل �عرفه� � ها هو الرجل. توم كي��دي. أخ��



31
وا عل�ه، �ا �ا�ا؟».  � ج�ك: «هل ع�� سأل��

�
ا عودة المحّققة أماندا ب�ك ب�فاد�� ا منتظر� طة، وكنت أذرع الغرفة جيئة وذها�� � مركز ال��

كنا ��
. �

� م�ا��
ف ��

ّ
� أتوق � جعلت�� ح�� أضع توق��� عليها؛ ل�ن �لمات اب��

ا عل�ه. و�ان يؤرجح ساق�ه أرجحة خف�فة، وقد استقرت ع� ا ع� كر�� كب�� جد� �ان جالس�
�� دا�سون قد قّدم إل�ه تلك تقال لم �مّسها �عد. �ان ال�� الطاولة إ� جان�ه عل�ة من عص�� ال��
�ن دق�قة، ولم تظهر �عد العل�ة عقب وصولنا. قالوا إنهم س�جلبون �� قهوة، ل�ننا هنا منذ ع��

أ�ة إشارة إ� وصول تلك القهوة، وال إ� وصول المحّققة ب�ك.

� ج�ك. لم أ�ن أعرف ما أقوله له اآلن. � و��� ه، لم �كد �جري أي �الم بي��
�
خالل ذلك الوقت �ل

� الغرفة محاولة لملء الصمت �قدر ما �ان محاولة لملء الفراغ.
ي �� �ان س��

وا ع� الرجل الذي جاء إ� ب�تنا». «أجل. لقد ع��

«ل�س هو من أسألك عنه».

� األرض. 
� الذي �� الص��

ا ا مدهش� َّ من غ�� أن �ظهر عل�ه أي قلق أو خوف. �ان أمر� � لحظة، ل�نه نظر إ�� � اب��
حّدقت ��

� ا �ما لو أننا نتحّدث عن ص�� � عالمه �ما لو أنه أمر طب��� تمام�
� �ل ما �جري ��

أن �ستطيع تل��ّ
ا � أرض�ة مرأب ب�تنا عدد�

ت مخ�أة ��
�
ي ظل �ان �لعب لع�ة االخت�اء وال�حث، ال عن �قا�ا �ائن ���

ء عنها. �
… �قا�ا �ان من المستح�ل أن �عرف أي �� � ا من السن�� � كب��

طة � قّدمتها إ� ال�� � لنا أن نتحّدث عنه. ل�س هنا� لقد �انت اإلفادة ال��
ا ال ي���� �ان هذا ش�ئ�

ا عن حد�ث � لم أقل لهم ش�ئ� � لم أذكر فيها رسوم الفراشات، وألن�� صادقة، ل�نها ناقصة ألن��
� لم ا المتنا�� عن قول ذلك غ�� حق�قة أن�� � األرض. لم أ�ن أعرف س���

� الذي �� ج�ك مع الص��
� ع� ال��ار تحّمل

ا ي���� ها أمور�
�
. �انت هذە �ل � � أردت حما�ة اب�� ء منه، وأن�� �

أستطع فهم ��
. � أع�ائها، وال عالقة لها �طفل عمرە سبع سن��

.« قلت: «نعم، �ا ج�ك. هذا ما عن�ته �سؤالك. أل�س كذلك؟ هذا خط��

 وقال: «ال �أس».
ً

� األمر قل��
ر ��

�
فك

ا، ا تمام� � أدركت أن ما قلته لم �كن �اف��
ا، ل���ّ � األمر اآلخر». نهضت واقف�

ا �� م الحق�
�
«س�ت�ل

وا عل�ه». … «ل�ن… نعم. لقد ع�� وأن ج�ك �ستحّق أن �عرف أ���



أنا من ع�� عل�ه� 

.«
ً

� قل�� قال ج�ك: «هذا جّ�د. لقد �ان �خفي��

«أعرف هذا».

… «أظّنه �ان �شعر �األلم
ً

…». تجّهم وجه ج�ك قل�� � � ال أظّن أنه �ان ي��د إخاف��
«ل���ّ

� وا عل�ه، وهذا �ع�� ء. ل�نهم ع�� �
� الطبع �عض ال�� ّ والوحدة فحسب، وأن ذلك �ان �جعله س��

� ّ ا ع� العودة إ� ب�ته. ولن �كون س�� أنه لن �شعر �الوحدة �عد اآلن، أل�س كذلك؟ صار قادر�
الطبع».

ه من صنع خ�الك، �ا ج�ك».
�
«�ان ذلك �ل

«ال، ل�س كذلك».

ا � أحاولها دائم� � وقت الحق. هل اتفقنا؟». نظرت إل�ه تلك النظرة ال��
«س�تحّدث عن هذا ��

عندما أر�د وضع نها�ة للحد�ث. عادة، ال تكون لهذە النظرة أ�ة سلطة ع� اإلطالق. وعادة ما
ا، ثم � وجه اآلخر. ل�نه أومأ برأسه موافق�

ي�ت�� األمر، �عد دق�قة من ذلك، �أن ��خ واحد منا ��
ء. �

�ه من غ�� م�االة �أي �� � كرس�ه وتناول العص�� و�دأ ���
استدار ��

� من  فنجان��
ً

�� دا�سون �دخل الغرفة حام� . استدرت فرأ�ت ال�� �
تح ال�اب من خل��

ُ
ف

� �انت آت�ة خلفه ا �أن أسند ظهرە إل�ه ح�� تدخل المحّققة ب�ك ال�� القهوة. أ��� ال�اب مفتوح�
ء تفعله، ل�نها �

: امرأة لديها مليون �� � �دها، و�دا عليها أنها مرهقة مث��
ا ��

�
ة. رأ�ت أوراق م�ا��

ء بنفسها. �
مصّممة ع� فعل �ل ��

� جعلتك ت�تظر. آە… ال �د أن هذا هو ج�ك». ا ألن�� � آسفة حق� : «س�د كي��دي، إن�� قالت ��

. ب العص�� ��� 
ً

� وظّل م�شغ� تجاهلها اب��

ا، من فضلك». قلت له: «ج�ك� هل �مكن أن تقول مرح��

ا». «مرح��

.«
ً

ا ط��� استدرت إ� المحّققة ب�ك: «لقد �ان يوم�

� اتجاهه واضعة
ا. ال �د أن هذا أمر شد�د الغرا�ة �ال�س�ة إل�ه»… انحنت �� «أفهمك تمام�

ء �ما لو أنها غ�� واثقة من ك�ف�ة ال�الم مع طفل… �
�ديها ع� ركب�يها �ط��قة خرقاء �عض ال��

طة من ق�ل، �ا ج�ك؟». «هل دخلت مركز ��

ا. ا، ل�نه لم �قّل لها ش�ئ� هز رأسه نف��



ا»… ضحكت ضحكة مرت�كة، ثم استوت واقفة… «آمل أن تكون هذە أول وآخر مرة. «حسن�
عها. وها

ّ
د منها، وأن توق

�
ع� أ�ة حال، �ا س�د كي��دي، هذە �� إفادتك، أرجو أن تقرأها وأن تتأ�

ا». �� قهوتك أ�ض�

«أشكرك».

� دا�سون القهوة، فرحت أر�شف منها وأنا أقرأ اإلفادة الموضوعة ع� الطاولة. لقد ناول��
�نغ عنه وعن دومي��ك � �ه الس�دة ش�� ت�� ، وما أخ�� � حت فيها ما أعرفه عن نورمان كولي�� ��
� هذا � يهمس لج�ك الل�لة الماض�ة. جعل�� �ارن�ت. �ما تحّدثت عن الرجل الذي �ان عند �اب بي��

ت ع� �قا�ا الجثة. . هكذا ع�� � ه أتحّرى المرأب ح�� أعرف ما ي�حث عنه كولي��
�
�ل

� عل�ة
�� �

� اتجاە ج�ك الذي �ان اآلن �حاول امتصاص آخر ما ���
ألق�ت نظرة ��عة ��

ة. � أسفلها. ثم وضعت توق��� ع� الصفحة األخ��
… �ان السائل �قرقع �� العص��

� أن�ما لن �ستط�عا العودة إ� الب�ت هذە الل�لة». قالت ب�ك: «يؤسف��

«ال �أس».

ا ح�� ل�لة الغد. �طب�عة الحال، �سعدنا أن نرّتب ل�ما «ومن المحتمل أن �ستمّر األمر أ�ض�
ا ع� مق��ة من هنا». ا آمن� ة. إن لدينا ب�ت� � م�ان آخر خالل هذە الف��

إقامة ��

� حاجة إ� ب�ت آمن؟».
فت �دي الممسكة �القلم: «وما الذي �جعلنا ��

ّ
توق

� سأطلب من زم��� ر لدينا. ل���
ّ
قالت ��عة: «لستما �حاجة إ� ب�ت آمن. إنه ب�ت متوف

� أ�ة لحظة. وسوف أتر��ما
� أنتظر وصوله �� ه. إن��

�
ح ل�ما ذلك �ل المحّقق ب�ْت و�ل�س أن ���

عند ذلك… ها هو قد وصل».

تح ال�اب مرة أخرى، ودخل الغرفة رجل جد�د. قالت المحققة ب�ك: «ب�ْت، هذان هما توم
ُ
ف

وج�ك كي��دي».

. لقد مّر زمن ط��ل � العالم قد اخت��
ء آخر �� �

نظرت إ� الرجل فأحسست �ما لو أّن �ّل ��
ها لم تكن قاس�ة عل�ه. ل�ن، ومع أنه صار أ��� رشاقة وعاف�ة

�
� �ل ا؛ والظاهر أن تلك السن�� جد�

� معرفته هّزة ا مما يتغ��ّ األطفال. هزت�� � ون أقل كث�� � عرفته ألن ال��ار يتغ��
رە، ل���ّ

�
مما أتذك

. � رأ��
ها وتفّتحت ��

�
، ثم تلتها ذكرى مدفونة اندفعت �ل � � قل��

أحسستها ��

� من
� �الوقت ال�ا��

� ال �د أنه عرف اس�� ق�ل دخوله وح�� � ا� �الطبع، عرف�� � أ�ض� لقد عرف��
- تخّ�لت أن ما من أحد آخر � رس�� � -�مظهر مه�� ب م�� أجل إعداد نفسه لهذا اللقاء. وعندما اق��

� وجهه.
�مكن أن �الحظ تعب�� األلم ��

صوت تحطم زجاج.



أ�� ت�خ. 

ا، س�د كي��دي». : «مرح�� � قال أ��
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 . � ا إ� حدٍّ كب��

�
� نفسه إن ذلك اليوم �ان م���

�ان ج�ك �قول ��

ر ال�ث�� عن ذلك.
�
� الل�ل، ل�نه لم يتذك

� غا�ة التعب ن��جة ما حدث ��
فمن ناح�ة أو�، �ان ��

ا ع� �ا�ا �س�ب ما كت�ه. وعندما أتت ا جد� � ذلك الوقت. ل�نه ال يزال غاض��
�ان نصف نائم ��

ء قل�ل األهم�ة. لم �
طة أصا�ه غضب شد�د ألن �ا�ا قال لهم إن ماما ميتة �ما لو أن هذا �� ال��

ا، ل�نه لم �ستطع تمالك نفسه. ا حسن� �كن غض�ه أمر�

�
� حّد ذاته. ل�ن… تخت��

ا �� � ّ ا مح�� إال أن ذلك الغضب تناقص خالل النهار؛ و�ان هذا أمر�
� ض�اب الص�اح الذي يراە المرء عند اس��قاظه. إال أنه شعر بوحدة

ا مثلما �خت��
�
الخالفات أح�ان

� أن �عانق �ا�ا و�قول له إنه آسف، و�سمعه �قول له
ا �� � � الصف، ورغب كث��

شد�دة عندما �ان ��
ا. إنه آسف أ�ض�

� ذلك الوقت، أحّس �ما لو أن األمور �مكن أن تتحّسن.
��

ثم فعل أو�ن ما فعله، وكذلك فعل ج�ك، و�انت الن��جة ذها�ه إ� مكتب اآل�سة واالس.
. األول هو أن رزمة � �ن اثن�� � كب�� � حّد ذاته… لوال س�ب��

الحق�قة أن ذلك لم �كن شد�د السوء ��
ا أن تكون قد �ق�ت تحت رحمة � أن من الممكن تمام� � الصف مما �ع��

ت ��
�
األش�اء الخاّصة ظل

ا ال �ستطيع احتمال التفك�� ف�ه. �ر. �ان هذا أمر� أو�ن ال��

، من فضلك؟». �انت اآل�سة واالس مضطّرة إ� تكرار هذا السؤال «هل �مكنك أن تنظر إ��
ا، �ان ، ألن ج�ك لم �ستطع إ�عاد عي��ه عن �اب مكتبها المغلق. وأما الس�ب اآلخر… حسن� � ًمرت��
ا ط��� � أن وقت� � مش�الت جد�دة. وهذا �ع��

عج و�غضب منه ألنه توّرط �� � �عرف أن �ا�ا سي��
ا� � ق�ل أن تتحّسن األمور. ع� هذا المنوال، قد ال تتحّسن األمور أ�د�

س�م��

ا أن �كتب �ا�ا �لمات فظ�عة عنه مثلما كتب ذلك ال�الم عن ماما.  �ل إن من الممكن أ�ض�

ء من الظّن �أن �ا�ا ي��د أن �كتب ذلك ال�الم. �
�ان لد�ه ��

� ذهنه احتمال أن
ل�نه لم �ل�ث أن عاد إ� صفه ووجد رزمته �ما �� لم �مّسها أحد، فخطر ��

ا ب اآلخ��ن. وعندما انتهت المدرسة وجاء �ا�ا ألخذە، لم ي�د عل�ه أ�د� �كون عل�ه اإل�ثار من ��
�نغ� رأى ج�ك أن هذا سلوك جريء، أنه غاضب منه؛ �ل الحق�قة أنه راح �جادل الس�دة ش��
� صفه. رأى ج�ك ذلك ��ل

�التأ��د. ول�ن…� ما �ان أ��� أهم�ة من هذا هو أن �ا�ا قد وقف ��
ة. صحيح أن �ا�ا لم �عانقه، ل�ن ما جرى جعل �ل وض�ح ع� الرغم من أن �ا�ا لم �قله م�ا��

ا �ما لو أنه عانقه �الفعل. ء ي�دو له جّ�د� �
��



طة. � مركز ال��
�� � ثم صارا اآلن جالس��

ا. وقد ّ�ە خاّصة ذلك اللطف الذي ا ال �أس �ه ألنه أثار اهتمامه حق� � ال�دا�ة، �ان ذلك أمر�
��

�� جد�د- � الذهاب. ثم حدث األمر اآلخر -دخول ��
أ�داە الجميع تجاهه. ل�نه اآلن راغب ��

طة ة ن��جة تغ��ّ سلوك �ا�ا. �ان ع� ما يرام مع أفراد ال�� ا و�ثارة للح�� ء أ��� �شّوش� �
فصار �ّل ��

ا… �أن الم�ان صار �ال�س�ة إل�ه غرفة صف، و�أن ا، مذعور� اآلخ��ن، ل�نه صار ي�دو اآلن شاح��
�نغ. �� الجد�د شخص مثل الس�دة ش�� ال��

ط�ة �� الجد�د �دورە �دا له غ�� مرتاح. وعندما خرجت ال�� � األمر فوجد أن ال��
ر ��

�
فك

عها �ا�ا، ثم أغلقت ال�اب من خلفها، أحّس �ما لو أن جو الغرفة قد صار
ّ
� وق حاملة الورقة ال��

� م�انه.
ا ��  قد جعلت �ل واحد ثابت�

ً
شد�د الغرا�ة. �دا له �ما لو أن هناك ماّدًة الصقة

ا منه �خطوات �طيئة، ثم نظر إل�ه. �� �� الجد�د مق�� و�عد ذلك، سار ال��

قال له: «ال �د أنك ج�ك».

«أجل»… �انت هذە إجا�ة صح�حة إ� حدٍّ آمن… «أنا ج�ك».

� غا�ة
ا ع� أن �كون �� اب�سم الرجل، ل�ن اب�سامته �انت غ���ة. �ان له وجه ي�دو قادر�

اللطف؛ إال أن اب�سامته اآلن �انت مضط��ة. و�عد لحظة من ذلك، مد الرجل �دە فصافحها
ة، دافئة… أمسكت �دە �� كب�� ج�ك ألن ذلك هو التّ�ف المهذب الصحيح. �انت �د ال��

�لطف شد�د.

� ب�ْت».
� أن أراك، �ا ج�ك. �مكنك أن تدعو��

���ّ�»

ا. لماذا ال �ستطيع الذهاب إ� ب�تنا؟ قالت � رؤ�تك أ�ض�
ا ب�ْت. �ّ��� أجا�ه ج�ك: «مرح��

ط�ة ل�ا�ا إننا ال �ستطيع الذهاب إ� الب�ت». ال��

� األمر �ٌّ ما. �ادله
، ثم ركع أمامه ونظر إل�ه �ط��قة أوحت له �أنه قد �كون ��

ً
ع�س ب�ْت قل��

ا. ال أ�ار هنا، �ا س�د� � ش�ئ�
ج�ك نظرته ح�� �جعله �عرف أنه ال �خ��

� ب�ت�م».
� غا�ة التعق�د. علينا أن نقوم ب�عض التحّ��ات ��

قال ب�ْت: «األمر ��

� األرض؟».
� الذي �� «وهل ذلك �س�ب الص��

«صحيح».

. ل�ن جو الغرفة � � له ذكر الص��
ر ج�ك أنه ما �ان ي����

�
ل�ن ب�ْت نظر إ� �ا�ا �عد ذلك، فتذك

ا إ� حدٍّ �ص�� معه من السهل أن ي�� المرء أش�اء من هذا القب�ل. -صدقا- �ان غ����

ت عل�ه». ته �ما ع�� قال �ا�ا: «لقد أخ��



؟». � «ل�ن، ك�ف عرفت أنه ص��

� الحركة إ� األمام، أو
ا ع� نحو ما… �ما لو أنه راغب �� � م�انه، ل�نه �دا عالق�

ا �� �ان �ا�ا واقف�
ر �ا�ا

�
إ� الخلف، ل�نه ��� ك�ف �حّرك جسدە. صار لدى ج�ك إحساس مزعج �أنه لو تذك

ا. ك�ف يتحرك �ش�ل صحيح، فسوف يتحّرك إ� األمام… وستكون حركته هجوم�ة أ�ض�

ا»(3).  قال �ا�ا: «لم أعرف هذا. لقد قلت جثة. ال �د أنه لم �سمع ال�لمة ج�د�

ب أي شخص -ع� قال ج�ك ��عة: «هذا صحيح». لم �كن ي��د أن �قّدم �ا�ا ع� ��
ا. ا ع� فعل ذلك حق�

�
�� خاصة- فقد �دا اآلن موش� ب �� ��

ا، فلنتحّدث عن �عض األمور العمل�ة. أل�س لدينا إال نهض ب�ْت �حركة �طيئة: «ال �أس. حسن�
؟». � أنتما االثن��

قال �ا�ا: «نعم، اثنان فقط».

«وماذا عن والدة ج�ك؟».

� السنة الماض�ة». ا: «ماتت زوج�� ال يزال �ا�ا غاض��

� هذا. ال �د أن األمر هذا �ان شد�د القسوة عل��ما». «يؤسف��

.« «نحن �خ��

«أرى هذا».

ا. �دا له اآلن أن ب�ت غ�� قادر ع� النظر إ� �ا�ا. ا� أراد ج�ك أن يهّز رأسه نف�� ء م��ك جد� �
��

ا؟ � أن له سلطة هنا، أل�س هذا صح�ح� ؛ وهذا �ع�� �� ل�ن ب�ْت ��

� ذلك. هل ل�ما أقارب
�� � � م�اٍن إلقامت�ما. ل�ن�ما قد تكونان غ�� راغب�� «�ستطيع تأم��

تفّضلون اإلقامة لديهم؟».

� وأ�� ميتان». قال �ا�ا: «ال. أ��

ا أن أسمع هذا». � أ�ض� ّدد، أو االرت�اك: «فهمت. يؤسف�� ء من ال�� �
ظهر ع� ب�ْت ��

«ال �أس».

وعند ذلك تقدم �ا�ا خطوة إ� األمام. ح�س ج�ك أنفاسه.

ب شخص ما؛ ل�نها رغ�ة فقط�  �� �
� تلك اللحظة �ما لو أنه راغب فقط ��

ل�ن �ا�ا �دا ��

ا». «حدث هذا منذ زمن �ع�د جد�



�
ا عن النظر إ� �ا�ا. �ان �حّدق �� ا، ل�نه ظّل ممتنع� ا عم�ق� «نعم…» است�شق ب�ْت نفس�

ا �كث�� مما �دا له عندما دخل الجدار، فأحّس ج�ك �ما لو أنه قد صار ي�دو فجأة أ��� سن�
� م�ان إلقامت�ما». � هذە الحالة، �مكننا اآلن تأم��

الغرفة… «��

ا… نعم». ا حسن� «س�كون هذا أمر�

� الذهاب مع�ما إ� ب�ت�ما، � حاجة إ� �عض األش�اء من الب�ت. �مكن��
� واثق من أن�ما ��

«ل���ّ
إن أحب�تما الذهاب. وهناك، �ستط�عان أخذ ما �لزم�ما… مال�س احت�اط�ة، وأش�اء أخرى».

� أن تكون معنا؟».
«هل ي����

َّ �سج�ل �ل ما تأخذانه منه». � آسف� الب�ت موقع ج��مة� وع�� «أجل. إن��

ا، أل�س كذلك؟». ا. ل�س هذا �األمر الجّ�د تمام� قال �ا�ا: «حسن�

ا، نظر ب�ّت إ� �ا�ا: «أعرف. وأنا آسف». � أخ��

. � هز �ا�ا كتف�ه. ال تزال عيناە المعت��

�
� ترغب �� � األلعاب ال��

ا، فلنقم �ه� هل نذهب؟ ج�ك… عل�ك التفك�� ��
�
«هكذا هو األمر. إذ
أخذها… هل اتفقنا؟».

«اتفقنا».
ً

� -�ا�ا و��ْت- فلم ير أحد منهما يتحّرك… �دا له �� � الرجل�� ل�ن ج�ك راح ينقل عي��ه ب��
ا منهما لن يتحرك إذا لم � فعله �عد ذلك، فاس�نتج ج�ك أن أحد�

ا �ما ي���� منهما غ�� عارف أ�د�
ء ما. وضع عل�ة العص�� الفارغة �حركة قّ��ة، فأصدرت صوت خ�طة �

ي�ادر بنفسه إ� فعل ��
ا. واضح�

ها». قال: «أر�د أن آخذ أش�اء الرسم، �ا �ا�ا. ال أر�د غ��
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� نفسها عندما

� أ�ام صع�ة. عل�ِك أن تتمّس�� بها هكذا قالت أماندا ��
ة �� انتصارات صغ��

� الل�لة الماض�ة،
� رأتها �� . ف�عد األهوال ال�� � � غرفة االستجواب ق�الة نورمان كولي��

جلست ��
و�عد إحساسها �الفشل ألنها لم �ستطع العثور ع� ن�ل سب�� ق�ل قتله، �انت اآلن مستعّدة

ة �� �ل ما �حّققه المرء. ا ما تكون االنتصارات الصغ�� اسة. غال�� ء من ال�� �
ل��

قالت له: «آسفة لهذا االنقطاع، �ا نورمان. فلنتابع».

«�الفعل. فلنصل بهذا األمر إ� نها�ة ��عة�».

�ة: «��ل تأ��د، فلنفعل هذا».
ّ

اب�سمت اب�سامة مهذ

ة ساخرة. لم �فاجئها ذلك. لقد فهمت ا اب�سامة صغ�� � ذراع�ه ع� صدرە مب�سم� طوى كولي��
ا � هذا الرجل ش�ئ�

منذ وقعت عيناها عل�ه، فهمت �الض�ط، ما �ان ب�ْت �عن�ه عندما قال إن ��
ا. �ان من ذلك الن�ع من األشخاص الذين تدفعك غ��زتك إ� اجت�از الشارع ح�� تتفاداە. لم منّفر�
م؛ وب التنكر محاولة للظهور �مظهر مح�� ا من �� �� � هي�ته الرسم�ة الم�الغ فيها إال ��

تر ��
ا من سلوكه أنه يرى نفسه � خلفها. �ان واضح� ء ك��ه مخت�� �

ل�نها هيئة غ�� قادرة ع� إخفاء ��
ا عليهم.

�
ا عن �ق�ة الناس… �ل يرى نفسه متفوق مختلف�

ون دق�قة ع� �دا�ة االستجواب؛ و�ان �ج�ب ع� �ل سؤال تطرحه… ال يزال لد�ه مرت ع��
� تلك اللحظة ومّدت رأسها

� قرعت ال�اب ��
س�ب وج�ه إلحساسه �أنه متفّوق عليها� ل�ن س��فا��

. و�عد ذلك، مّدت �دها
ً

داخل الغرفة، فأشارت أماندا لنورمان �أنها ستوقف االستجواب قل��
فشّغلت آلة ال�سج�ل من جد�د، ثم أعادت استعراض المعلومات األول�ة.

� الجالس أمامها… تنّهد لنفسه �ط��قة م�ح�ة. تنهد كولي��

� أتت بها اآلن معها. س�كون مما �ّ�ها أن تمسح تلك االب�سامة الساخرة نظرت إ� الورقة ال��
. عن وجه هذا التافه الحق��

� ً
ل�ن، ال �د من �عض األمور أو�

� تحّدثنا عنها ق�ل ا إ� �عض األش�اء ال�� ، �غ�ة الوض�ح، فلنعد ��ع� � قالت له: «�ا س�د كولي��
و. ما الغا�ة من تلك � سجن و���

� شهر تموز من هذا العام، قمت ب��ارة فكتور تا�لر ��
قل�ل. ��

ال��ارة؟».



� هذا الم�دان. لقد كنت
ا �� � � خب�� ون�� � �عض الدوائر، �عت��

ا �الجرائم. و�� «إن لديَّ اهتمام�
طة معه خالل ا �الحد�ث مع الس�د تا�لر عما فعله. وأنا واثق من أن ذلك ش��ه �حد�ث ال�� مهتم�

.« � تلك السن��

ا�  ا �ه تمام� � نفسها: لعله ل�س ش�يه�
قالت أماندا ��

وسألته: «هل تطّرق حديث�ما إ� فرانك �ارتر؟».

«لم يتطّرق إ� فرانك �ارتر».

«هل كنت ع� علم �أن تا�لر صديق ل�ارتر؟».

«لم أ�ن أعرف هذا».

� هذە األمور؟».
ا. ألم تقل إنك خب�� �� «ي�دو �� األمر غ����

ء». �
ع أن �عرف المرء �ل ��

ّ
ا: «ال �مكن توق � مب�سم� قال كولي��

� � كولي��  للحد�ث الذي جرى ب��
ً

�انت أماندا واثقة من أنه �اذب. ل�نها لم تكن تملك �سج��
وتا�لر، ولم تكن لديها وس�لة ت��ت بها كذ�ه.

� من تموز من هذا � الثالث��
قالت له: «ال �أس. أين كنت �عد ظهر ومساء يوم األحد الواقع ��

العام، أي ل�لة اختطاف ن�ل سب��؟».

ة ما �عد الظهر. و�عد ذلك، � الب�ت خالل الشطر األ��� من ف��
تك بهذا. كنت �� «لقد أخ��

� مطعم هناك».
�ت وتناولت العشاء �� ا ع� األقدام إ� تاون س�� � ذه�ت س��

ر بهذا الوض�ح».
�
ا ع� التذك «أمٌر حسن أن تكون قادر�

� كتف�ه: «إن �� عادات ثابتة. �ان ذلك يوم أحد. عندما �انت أ�� حّ�ة، كنا نذهب رفع كولي��
ا. وأما اآلن، فأنا أتناول طعا�� وحدي». مع�

� لد�ه إث�ات قوي دە صاحب المطعم. و�ان مع�� ذلك أن كولي��
�
�انت أماندا تعرف هذا فقد أ�

� جرى فيها اختطاف ن�ل سب��. �ان تفت�ش ب�ته ة الزمن�ة ال�� � م�ان آخر خالل الف��
لوجودە ��

ا ، ح�� تلك اللحظة، ع� ما يو�� �أن ن�ل قد �ان محتجز� طة لم تع�� ا، إال أن ال�� ال يزال جار��
� ما �جري. إال أنه ي�دو اآلن

� متوّرط �ل التورط -ع� نحو ما- �� هناك. �انت واثقة من أن كولي��
ا من فعل اختطاف ن�ل سب��. ب��ئ�

� شارع غارهولت».
قالت له: «الب�ت رقم 13 ��

«ماذا عنه؟».

اء ذلك الب�ت». «لقد حاولت ��



ا للبيع. لم تكن لدّي أّ�ة فكرة عن أن هذا األمر �عت�� «هذا صحيح. �ان الب�ت معروض�
ج��مة».

«لم أقل إنه ج��مة».

ا. وقد أحسست �أنه ة ط��لة جد� � الحا�� منذ ف�� � بي��
� السوق. أع�ش ��

ا �� «�ان الب�ت مطروح�
.« �

ا ع� ح�ا�� � دخل تغي��
�
… أن أ � … أع��

ً
َّ قل�� قد حان الوقت ل�� أفرد جنا��

ائه، ذه�ت وحاولت الدخول إل�ه «و�عد ذلك، عندما رفضت صاح�ة الب�ت عرضك ل��
خلسة».

ا». � رأسه: «لم أفعل ذلك أ�د� هز كولي��

«�ّد�� الس�د كي��دي أنك حاولت دخول مرأب ب�ته».

«ب�ساطة، �المه غ�� صحيح».

«إنه المرأب الذي تم ف�ه العثور ع� �قا�ا جثة طفل».

� معرفته
. صحيح أنه لم �كن لديها أي شك �� � ف لنفسها �مهارة كولي�� �ان ع� أماندا أن تع��

ا لها ع� اإلطالق، �ما وجدوە هناك، إال أنه عرف ك�ف يتظاهر �الدهشة. لم �كن تظاهرە مقنع�
ل�ن الدهشة ظهرت عل�ه.

ا». � جد� قال لها: «هذا… مفا��

� أصدقك، �ا نورمان». «لست واثقة من أن��

� �اعت الب�ت؟ … «هل تحدثتم مع المرأة ال��
ً

ا عن ذلك»… ع�س قل�� «لم أ�ن أعرف ش�ئ�
أظن أن عل��م أن �سألوها؟».

� هذە اللحظة، ينصّب اهتما�� ع� الّس�ب الذي جعلك شد�د االهتمام �ذلك الب�ت».   
��» 

«لقد أجبتك عن هذا السؤال: لم أ�ن شد�د االهتمام. وذلك الس�د… كي��دي، أل�س هذا اسمه؟ 
ا». ب من ب�ته أ�د� ، لم أق�� إنه مخ��

حّدقت أماندا ف�ه، فقا�ل نظرتها بنظرة ثابتة. �لمة شخص مقا�ل �لمة شخص آخر� وح��
� أمام كي��دي ضمن مجموعة من األشخاص اآلخ��ن وتمكن كي��دي نوا من عرض كولي��

�
إذا تمك

�ر توج�ه أ�ة تهمة إل�ه. الحق�قة أنهم ا لت�� ا أال �كون هذا �اف�� من التعرف عل�ه، فمن الممكن تمام�
� المرأب. وما

ء عن وجود �قا�ا الجثة �� �
-ح�� هذە اللحظة- غ�� قادر�ن ع� إث�ات معرفته أي ��

�
� وجدوها �� ء لديهم ي��ت عالقته �اختطاف ن�ل سب��. �النظر إ� األش�اء ال�� �

من ��
ا. � هذا أ�ض�

مجموعته قد �ستط�عون اتهامه �ح�ازة م�وقات. ل�ن، ر�ما �فشلون ��

ه.
�
و�ان هذا القذر الوقح �درك ذلك �ل



أو، �ظّن أنه �درك ذلك�

� نتائج مطا�قة �صمات األصابع
� أعطتها إ�اها س��فا�� نظرت أماندا من جد�د إ� الورقة ال��

طة. ع� الرغم من أنها لم �ستطع � عندما وصل إ� مركز ال�� � أخذوها من نورمان كولي�� ال��
ء من ال�شوة واإلثارة. �

ق ب��ل سب��، فقد شعرت ���
�
� ما يتعل

ء عل�ه �� �
اب من إث�ات أي �� االق��

ا معها ل�ستمتع بها إنها تع�ش من أجل لحظات كهذە اللحظة. تمّنت لو أن ب�ْت �ان موجود�
ا. �علم الرب أنه �ستحّق أن �ع�ش هذا اإلحساس. أ�ض�

، هل �ستطيع إخ�اري عن م�ان وجودك مساء يوم الثالثاء، الرابع من � قالت: «�ا س�د كولي��
ن�سان هذا العام؟».

ا، ماذا قلت؟». ، وقال: «عفو� � ّدد ع� كولي�� ظهر ال��

� �دها. لقد جعله هذا السؤال يرت�ك، ع�
�� � � الورقة ال��

انتظرت أماندا وواصلت النظر ��
ه �ان �ظن �أنه

�
ع أسئلة أ��� عّما �ان �فعله يوم اختطاف ن�ل سب��؛ ولعل

ّ
ه �ان يتوق

�
األقل. لعل

آمن من تلك الناح�ة. ل�ن أماندا أدركت اآلن هذا التار�ــــخ الجد�د الذي سألته عنه، �ان حفرة
قاتمة ضخمة انفتحت من تحت قدم�ه.

ر».
�
� ع� التذك

ا من قدر�� ة حذرة: «لست واثق� � بن�� قال كولي��

� أساعدك. هل كنت ع� مق��ة من هولينغ ب�كوود؟». ا، دع��
�
«إذ

«ال أظّن هذا».

ا، لقد �انت أصا�عك هناك، فهل �انت �ق�ة جسدك معها؟». «حسن�

«أنا لست…».

� ذلك
� قتل دومي��ك �ارن�ت ��

� استخدمت �� «وجدنا �صمات أصا�عك ع� المطرقة ال��
الم�ان تلك الل�لة».

. رجل كث�� � رفعت أماندا رأسها مستمتعة برؤ�ة العرق الذي �دأ �ظهر ع� جبهة كولي��
� وقت الجد� �ان ە… ل�ن من السهل اإل�قاع �ه عندما �ح�� ا ع� غ��

�
الجل�ة، �ظّن نفسه متفّوق

ا عن مخ�ج من تلك الورطة، ثم �أت�ه � ذهنه �احث�
ا أن تنظر إل�ه وهو �قلب الخ�ارات �� ا مسل�� أمر�

� مش�لة أ��� مما �ان �ظّن.
ا ذلك اإلدراك �أنه واقع �� �طيئ�

قال لها: «ال تعليق».

ا. و�لما هّزت أماندا رأسها. لقد �ان هذا من حقه -�الطبع- ل�ن تلك الع�ارة تضا�قها دائم�
� هذە اللحظة، أرادت أن

م الصمت� �� � � القول: ل�س من حّقك أن تل��
سمعتها، تجد نفسها راغ�ة ��



� �ما فعله، وأن يتحّمل مسؤوليته، ال أن �حاول التهّرب واالخت�اء. هناك أرواح أخرى �قّر كولي��
� حفظها من الخطر. 

ي����

ء تعرفه، �ا نورمان». اس�ندت إ� الطاولة �ذراعيها،  �
� ��ل ��

�� «إن من مصلحتك اآلن أن تخ��
… «ل�ست �� مصلحتك أنت 

ً
ا مّما �انت تحّسه فع� ة صوتها أ��� تعاطف� وحاولت أن تجعل ن��

� أن  � هذا، فهو �ع��
ا ��

�
وحدك. تقول �� إن ال عالقة لك �اختطاف ن�ل سب��. إن كنت صادق

ا».   «ال تعليق».  ال يزال طل�ق�
ً

لدينا اآلن قات�

«وما لم نع�� ع� القاتل، فسوف ُ�قِدم ع� قتل م��د من األطفال. أظّنك تعرف عن هذا
.« الشخص أ��� مما تقوله ��

 �ذوب أو ينصهر
ً

ا. لم تر أماندا من ق�ل رج� ا تمام� � فيها وقد غدا وجهه شاح�� حّدق كولي��
بهذە ال�عة فيتحول من حالة الثقة الوقحة �النفس إ� حزمة من البؤس ورثاء الذات. لم تَر

ا كهذا.  ��ع�
ً

تحّو�

همس من جد�د: «ال تعليق».

«نورمان…»

ا». «أر�د محام��

ا من غ�� أن تهتم ب�خفاء ا، �مكننا الحصول ع� محاٍم، �التأ��د»… وقفت ��ع� «حسن�
� صوتها… من غ�� أن تهتم ب�خفاء تقّززها… «ر�ما تدرك عند ذلك حجم

الغضب الذي �ان ��
� وضعت نفسك فيها فتعرف أن التعاون معنا هو أفضل فرصة لك». الورطة ال��

«ال تعليق».

«نعم، نعم، سمعتك منذ المّرة األو�».

، من الناح�ة الرسم�ة، بتهمة قتل � ة. ل�ن، و�ما أنها اعتقلت نورمان كولي�� انتصارات صغ��
� �ل ما قالته. إن �ان �قول الحق�قة عندما

ر ��
�
ًدومي��ك �ارن�ت، فقد وجدت أماندا نفسها تفك

� أن طف� ا. وهذا �ع�� � أن قاتل الطفل ال يزال طل�ق� أنكر إقدامه ع� قتل ن�ل سب��، فهذا �ع��
يها تلك القض�ة.

�
ا آخر �مكن أن �موت أثناء تول � صغ��

�ة ل�لة أمس، فاخت�� �ل ما �مكن أن تحّسه عادة � ال��
ا �� عاد ذهنها إ� مشهد ن�ل سب�� ميت�

ه.
�
من غ�طة… اخت�� �ل

ا� ا أ�د� ا�… ل�س هذا الن� الصغ�� �اف�� أ�د�
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�
�� � فت��

ّ
� متوق � عنه. وصلنا فوجدنا س�ارت�� � الب�ت خالل غ�ا��

طة �� ازدادت كثافة تواجد ال��
ا من ف��ق تحّري م�ح طة وأفراد� ة مغلقة. ورأ�ت عنا� �� الخارج، ومعهما شاحنة صغ��
�ط أصفر. �دا �� أن اهتمامهم اآلن ينصب ع� الج��مة �عملون ضمن ممر المدخل المحاط ���
ه. �ان �اب الب�ت

�
� الب�ت �ل � آخ��ن �انا متمرك��ن ع� الرص�ف لتأم�� طي�� المرأب، ل�نَّ ��

ا عندما �عود إ� ب�ته�… مشهد ا ع� م�اع�ه أمر مزعج أن يرى المرء �ا�ه مفتوح� مفتوح�
ا �ش�ه الغزو. ا، وأحسست أن ف�ه ش�ئ� أحسسُته خاطئ�

رت
�
�… ذك � . ل�س أ�� � وتوقفت أما�� � س�ارة أ�� طة. تجاوزت�� ّ ال�� �

َ � خلف س�ار��
أوقفت س�ار��

نف�� بهذا. إنه المحّقق ب�ْت و�ل�س. 

ا؟ و�اس�ثناء ط��قته ا آخر، أل�س هذا صح�ح� � إ� النظر إل�ه �اعت�ارە ش�ئ�
ء �دعو�� �

ما من ��
ء آخر. �

� اإلقرار �أنه ��
� الرك�ع إ� جانب ج�ك والنظر إل�ه، لم أَر أي إشارة تف�د �أنه راغب ��

��
ا أن �كون الوضع هكذا. � تمام� ي��ح��

� تعقب ، ل�ن هذا �ان أقرب إ� لحظات الصمت القل�لة ال��
ً

اآلن، تراجع تأث�� الصدمة قل��
ر

�
ا ع� تذك � �عدها. ال أزال قادر�

وق�ع هّزة أرضّ�ة… لحظات صمت ال �ل�ث ال�اخ أن �أ��
� ع� . لقد وثب ذه�� �

… يرا�� َّ � هناك ينظر إ�� طة، عندما �ان أ�� � مركز ال��
إحسا�� عندما كنا ��

� صغ�� عد�م الحول. كنت ا، عندما رأيته آخر مرة، فأحسست �أن�� الفور، فعاد إ� زمن �ع�د جد�
� أن أن�مش ع� نف��

�� � � انتقلت إ� ذلك الزمان. انتقلت إ� حالة الخوف والقلق. رغب�� �أن��
� ثم جاء االس��اء… � م اب��

�
فال �الحظ وجودي. ل�ن الغضب أ�� �عد ذلك. ل�س من حّقه أن ��ل

… �دا هذا � وضع �منحه سلطة تجا��
، وأنه �� �

االس��اء من اصطدا�� �حق�قة أن له صلة �ح�ا��
ا، فوجدت نف�� ش�ه عاجز عن احتماله.  غ�� منصف أ�د�

«هل أنت ع� ما يرام، �ا �ا�ا؟».

.« � ، �ا صاح�� «أنا �خ��

، و�� الرجل الجالس خلف مقودها. فة أما��
ّ
كنت أنظر إ� الس�ارة المتوق

ء على اإلطالق�  �
ء.   ال �� �

� �� أي �� ر نف�� بهذا: اسمه ب�ْت و�ل�س. وهو ال �ع��
�
 رحت أذك

ا إال إذا أتحُت له ذلك. � ش�ئ� لن �ع��

ا، فلن�ته من هذا األمر». قلت لج�ك: «حسن�



َمنا عند دخول الب�ت من غ�� طة هناك، ثم تقدَّ �ط فأظهر �طاقته ألفراد ال�� القانا عند ال��
� � � حاجة إ� إذن منه ح�� أدخل بي��

�� � � نف�� من جد�د. إن��
ا. توّهج الغضب �� أن �قول ش�ئ�

� طفل عل�ه أن �فعل ما �قال  الب�ت، �ما لو أن��
ً

� �� أن أس�� خلفه داخ� أحسست �أن من المه��
ه.

�
ا �فعل حق�قة أنه �دا غ�� م�اٍل �ذلك �ل له. ثم ازداد ذلك اإلحساس سوء�

� �دە.
ل�ح كتا�ة وقلم �انا ��

� �انت هنا عندما انتقلت إ� هذا الب�ت ولم «�جب أن أعرف ما هو لك وما األش�اء ال��
�ستخدمها».

ها».
�
فت غرف الب�ت �ل �نغ قد نظ� . ثم إن الس�دة ش�� ء �� �

قلت: «�ّل ��

«سوف �سألها عن هذا، فال تقلق».

ا». «لست قلق�

ور�ة لنا: مواد النظافة، ومال�س لج�ك مض�نا من غرفة إ� غرفة فجمعنا �عض اللوازم ال��
ا، ل�ّنه ا شد�د� � لسع� � �ل مرة �لسع�� ، و�ضع ألعاب من غرفته. �ان اضطراري إ� اس�ئذان أ�� و��
� نأخذها، فكففت عن سؤاله آخر األمر. لست � �أن يو�� برأسه و�سجّل األش�اء ال��

�ان �كت��
� اتجا�� ع�

ا. حق�قة األمر �� أنه لم �كد ينظر �� أدري إن �ان ذلك قد أزعجه؛ ل�نه لم �قل ش�ئ�
� أقلعت عن ذلك ألنه… ال ر ف�ه. ل���

�
اإلطالق. �ساءلت عّما قد تكون مشاعرە اآلن، وعّما قد �فك

أهم�ة له�

. � الطابق السف��
�� � � غرفة مكت��

انتهت جولتنا ��

� وقال: «من الذي وجدە � حاجة إ� الالبتوب»… �دأت أقول ذلك، ل�ن ج�ك قاطع��
�� � «إن��

� المرأب؟ هل هو ن�ل سب��؟».
�ا�ا ��

. � �دا االرت�اك ع� أ��

.« ا �كث�� قال له: «ال. �انت تلك ال�قا�ا أقدم عهد�

؟». «لمن ��

� اخت�� منذ زمن � صغ�� آخر. إنه ص�� � و��نك، أظّن أنها قد تكون �قا�ا ص�� ا… بي�� «حسن�
�ع�د».

؟». «منذ م��

ا». �ن عام� «منذ ع��

. � ال�ب�� «واو�»… صمت ج�ك برهة ح�� �ستوعب ذلك االمتداد الزم��



� أ�حث عنه منذ ذلك الوقت». � ألن�� «نعم. آمل أن تكون �قا�ا ذلك الص��

� هذا. لم ا من ن�ع ما. أما أنا فلم �عجب�� � دهشة من ذلك �ما لو أن األمر �ان إنجاز�
�دا ج�ك ��

� نفسه.
أرد أن يث�� هذا الرجل أي اهتمام لد�ه، وال أن �كون له أي أثر ��

قال ج�ك: «لو كنت م�انك الس�سلمت وكففت عن ال�حث».

ا. �جب أن �عود �ل شخص إ� ا مهم� ا أمر� � اب�سامة ح��نة، وقال: «لقد �ان هذا دائم� اب�سم أ��
ب�ته، أال تظن هذا؟».

� أردت � أخذ هذا، أيها المحّقق و�ل�س؟»… �دأت أفصل أسالك الالبتوب ألن�� «هل �مكن��
.« � حاجة إل�ه من أجل عم��

�� � وضع نها�ة لهذا الحد�ث… «إن��

ا عنا… «�ستطيع أن تأخذە، �الطبع». «أجل»… استدار مبتعد�

� �ت. لم �عجب�� � نها�ة تاون س��
لم �كن «الب�ت اآلمن» أ��� من شّقة فوق مكتب و�الة أن�اء ��

� الداخل مع و�ل�س.
 عندما �نا ��

ً
مظهر البناء عندما رأيته من الخارج؛ ثم �دا �� أسوأ حا�

� الشقة غرفة جلوس، وحمام،
سلم صاعد من ال�اب األما�� إ� فسحة فيها أر�عة أبواب. و��

ومطبخ، وغرفة نوم فيها ��ران فرد�ان. �انت الشقة مفروشة ضمن الحدود الدن�ا. أما العالمة
طة �ستخدمها، ول�ست شقة يؤّجرها أصحابها �أ�خس األثمان، � تو�� �أن ال�� الوح�دة ال��
ة � الخارج، وكذلك زر اإلنذار وك��

ا مراق�ة موضوعة �ط��قة خف�ة ع� الجدار �� ف�انت �ام��
األقفال ع� الناح�ة الداخل�ة من ال�اب.

� أن�ما مضطران إ� �شارك غرفة نوم واحدة». «يؤسف��

 �طان�ات ومالءات أ�� بها من الخزانة. وأما أنا فكنت أخ�ج
ً

دخل و�ل�س غرفة النوم حام�
مال�سنا وأضعها فوق طاولة ز�نة خش��ة قد�مة �عد أن مسحت عنها ط�قة رق�قة من الغ�ار. من

ا برائحة الغ�ار. ف الشقة منذ زمن ط��ل. �ان هواؤها عا�ق� ا لم ينظ� الواضح أن أحد�

قلت له: «ال �أس بهذا».

ا من أجل الشهود؛ ل�ن أ��� من �أتون إليها �كونون
�
ة. �ستخدمها أح�ان «أعرف أن الشقة صغ��

ء ما، ل�نه لم �ل�ث أن هز رأسه… «عادة �
من ال�ساء واألطفال»… �دا �� أنه موشك ع� قول ��

� غرفة واحدة».
� النوم ��

ما يرغبون ��

… ع� ما أظن». ��
� «العنف الم��

� أصابته. ظل ما ب�ننا ��� ، وأدركت أن ��
ً

ء، ل�ن توّتر الجو ب�ننا ازداد قل�� �
��� � � أ�� لم �جب��

ا مثلما �مكن أن �حدث للصمت غ�� منطوق، ل�ن صوت ذلك ال�الم غ�� المنطوق ازداد ارتفاع�
ا.

�
أح�ان



قلت من جد�د: «ال �أس. �م س�طول �قاؤنا هنا؟».

ة. علينا أن . �ل ر�ما أقل من ذلك. ل�ن القض�ة كب�� � ع أن �ستمر أ��� من يوم أو اثن��
ّ
«ال أتوق

ء». �
نحرص ع� أال �فوتنا أي ��

«هل تظنون أن الرجل الذي قمتم �اعتقاله هو من قتل ن�ل سب��؟».

� ب�تك تخّص ج��مة مماثلة. �انت
� وجدناها �� «محتمل. مثلما قلت لك، أظّن أن ال�قا�ا ال��

�ك � ذلك الوقت- �ان له ��
ا تخمينات أن فرانك �ارتر -الشخص الذي قتل األطفال �� لدينا دائم�

ا ا �ه من الناح�ة الرسم�ة ع� اإلطالق؛ ل�نه �ان مهتم� � مش�َبه� من ن�ع ما. لم �كن نورمان كولي��
ا، ول�ن…». � ا م�ا�� ا أنه متوّرط فيها توّرط� �القض�ة إ� حد يث�� ال���ة. لم أ�ن أظّن أ�د�

«ل�ن ماذا؟».

ا». «لع�� كنت مخطئ�

ا». «نعم، أظن أنك كنت مخطئ�

� قد جرحته من جد�د؛ ل�نها �انت ء من ال�شوة إلدرا�� أن�� �
ا. أحسست ��� � ش�ئ� لم �قل أ��

ا… مثلما ه اآلن �حّس بنفسه عاجز�
�
، شد�د اإلرهاق. ولعل ة، مخّي�ة. �دا �� غ�� مرتاح� �شوة صغ��

. أحس نف��

«ال �أس».

� الغرفة أر�كة وكر�� وطاولة
ا يرسم. �ان �� عدنا إ� غرفة المع�شة ح�ث �ان ج�ك را�ع�

� ف�ه أدراج ومن خلفه ة لها عجالت، وكذلك جهاز تلف��ون قد�م قائم ع� صندوق خش�� صغ��
ا. حاولت االمتناع عن ودة… �ان �الح� ا �ال�� ه موح��

�
مجموعة �ا�الت م�شا�كة. �ان الم�ان �ل

� تمخض عنها ذلك . مهما تكن المش�الت ال�� �
� ب�تنا الحق���

� ب�تنا… ��
� ما �جري اآلن ��

التفك�� ��
الب�ت، فقد أحسست �أنه جّنة عند مقارنته بهذە الشّقة.

.   وسوف �خ�ج ب�ْت و�ل�س من   ل�نك قادر ع� التعامل مع هذا األمر. �عان ما ينج��
ح�اتك مرة أخرى.

� لقاؤك، �ا ج�ك».
قال لنا: «سوف أتر��ما اآلن. لقد ّ���

� لقاؤك، �ا ب�ْت. أشكرك ع�
قال ج�ك من دون أن يرفع رأسه عن ورقة الرسم: «وأنا ���

هذە الشقة اللط�فة».

 �ك».
ً

أجا�ه �عد ترّدد: «أه�

� إ� غرفة المع�شة. �انت هناك نافذة،
خرجنا إ� فسحة السلم �عد أن أغلقت ال�اب المف��

� الذهاب،
ا. �دا و�ل�س غ�� راغب �� � من النافذة واه��

� �دا�ة المساء، و�ان النور اآل��
ل�ننا �نا ��



لمة الخف�فة. �انت الظالل تلّف وجهه. � تلك الظ�
فوقفنا لحظة ��

ا: «هل لد��ما �ل ما �لزم�ما؟». � قال �� أخ��

«أظن هذا».

ا».  جّ�د�
ً

«ي�دو ج�ك طف�

قلت: «نعم. إنه كذلك».

«إنه م�دع… مثلك».

لمة، � نصف الظ�
ا. و�قدر ما استطعت الرؤ�ة �� لم أج�ه. اآلن، صار الصمت ب�ننا واخز�
ا. ل�نه لم �ل�ث أن أوضح ما قاله. أحسست �أن و�ل�س تم��ّ لو أنه لم �قل ش�ئ�

� ب�تك».
فتها… رأيتها ��

�
� أل «رأ�ت ال�تب ال��

ا.  «ألم تكن تعرف هذا من ق�ل؟»  هز رأسه نف��

ء من هذا �
نت، أو �� � اإلن��

ا… ر�ما �حثت عن اس�� �� قلت له: «ظننت أنك قد تكون مهتم�
القب�ل».

؟». � «وأنت، هل �حثت ع��

«ال… ل�ن هذا أمر مختلف».

ان القوى ب�ننا: � � قلته، فهو إقرار جد�د �م�� كرهت نف�� لحظة قلت هذا. كرهت نف�� ألن��
، ول�س العكس. لم أرد تركه يتخ�ل � ، وأن يهتم �� � ، وأن �فكر �� � فكرة أن من مهمته أن ي�حث ع��

. َّ ء �ال�س�ة إ�� �
ا… فهو غ�� صحيح. إنه ال �� أن هذا قد �كون صح�ح�

�
ا عن ح�اتك. أنا وأّمك قّررنا هذا �� قال: «قّررت منذ زمن �ع�د أن من األفضل �� أن أ��� �ع�د�

ما ب�ننا».

ها». «هذە ط��قة للتعب�� عن األمر… وهناك طرق غ��
ً

ام سه� � مت �القرار. لم �كن االل�� � � التعب�� عن األمر. لقد ال��
�� � «هذا صحيح. وهذە ط��ق��

� هذا. ل�ّنه �ان الحّل األفضل من أجل…».
ر ��

�
ا ما أفك � ا. كث�� دائم�

. لم ��مل جملته؛ و�دا فجأة أضعف من أي وقت م��

� من هذا الرثاء للذات� اعف��

� ش�له،
. لم �كن اآلن �� �

� الما��
، مهما �كن ما فعله �� � قد تغ�� � لم أقلها. من الواضح أن أ��

ل���ّ
� حالة �دن�ة جّ�دة. وع� الرغم من إرهاقه،

� رائحته، ما يو�� �أنه مدمن ع� ال�حول. إنه ��
ًوال ��



م � � �
 منا، أنا وهذا الرجل،

ً
رت نف�� من جد�د �أن ��

�
�انت عل�ه مسحة من الهدوء والسكينة. ذك
�ن. ا. ولسنا عدوَّ ا وابن� غ��ب عن اآلخر. لسنا أ��

ا. لسنا ش�ئ�

� الخارج.
ء �� ا ينظر ع�� النافذة، ينظر إ� ضوء النهار، إ� موته ال��� �ان ملتفت�

� أمك. ماذا جرى لها؟». «سا�� أع��

صوت تحطم زجاج. 

أ�� ت�خ. 

رت ك�ف �ذلْت ما استطاعته من أج�� ع� الرغم من
�
ء حدث �عد ذلك. تذك �

� �ل ��
رت ��

�
فك

. �انت �
� موتها، و�م أخزا�� رت �م آلم��

�
ا وح�دة. تذك � واجهتها عندما صارت أم� �ل الصع��ات ال��

. ة إ� هذا الحدِّ ا خسارة كب�� ، ق�ل أن �ص�� أيٌّ منا مستحق� خذت ق�ل أوانها �كث��
�
مثل ر����ا… أ

قلت له: «لقد ماتت».

ا. ل�نه لم �ل�ث أن استجمع شتات نفسه. م� ا، محطَّ ا. مّرت لحظة �دا فيها مصدوم� ظّل صامت�

؟». «م��

«هذا ل�س من شأنك».

ا هناك �متّص عنف . ظل واقف� � � أ�� ا أنه لم �فا�� . ل�ن، �ان واضح� �
� صو��

� الغضب ��
فاجأ��
�ة. ال��

.« �
قال �صوت خافت: «ال، أظنه ل�س من شأ��

مت من جد�د عندما �لغ
�
. وقفت أنظر إل�ه. ت�ل � � اتجاە ال�اب الخار��

ل السلم �� � ثم �دأ ي��
� ألن �سمعه.

� إ� الحدِّ ال�ا��
منتصف السلم. رفعت صو��

ً
ر �م كنت ثم�

�
� فيها. أتذك � س�قت رح�لنا. آخر مرة رأيت�� ة. الل�لة ال�� ر تلك الل�لة األخ��

�
«أتذك

ر ك�ف
�
ر ك�ف رميتها �ال�أس. وأتذك

�
ر ما فعلته. أتذك

�
ا. أتذك ر �م �ان وجهك محمر�

�
يومها. أتذك
�َخْت».

ا. ف ع� السلم. سكن تمام�
ّ
توق

ه. فك�ف تجرؤ اآلن ع� سؤا�� عنها؟».
�
ر هذا �ل

�
قلت: «أتذك

ء. �
��� � لم �جب��

� الحانقة السق�مة. �ات قل�� ء غ�� �� �
� من غ�� �� ا وترك�� ثم تابع نزوله صامت�



� � � ع م
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ا �عد خروجه من «الب�ت اآلمن» قاد ب�ْت س�ارته ��عة زائدة ع�� الشوارع الخال�ة مّتجه�
ا ل�� �س�سلم لها. اآلن، �عد أن اّتخذ ة إ� ب�ته. �انت خزانة المطبخ تناد�ه، و�ان ذاه�� م�ا��
فة ع� الوصول إ�

ّ
ها متوق

�
قرارە، صار ذلك الدافع أ��� قّوة من أي وقت. �دا له اآلن أن ح�اته �ل

� أقرب وقت ممكن.
الزجاجة ��

ا هناك، ا. �ان واقف� ا، صامت� �لغ الب�ت، وأقفل ال�اب، وأسدل الستائر. �ان الب�ت من حوله سا�ن�
ا، ح�� �عد وصوله� ف�عد �ل حساب، ما الذي �ض�فه إل�ه؟ نظر من حوله إ�

�
ف�دا الب�ت له فارغ

ا، حسن ه هكذا. و�ان �ّل م�ان ف�ه متقشف�
�
� الغرفة األمام�ة. �ان الب�ت �ل

األثاث القل�ل ��
� ب�ت فارغ. �قا�ا واه�ة من ح�اة لم �كد

� ط��لة �� التنظ�م. �انت الحق�قة �� أنه عاش سن��
ا.

�
�ع�شها، من ح�اة حق�ق�ة �ان يتفاداها، من ح�اة لم �جعلها ترت�بها ونظافتها أقل حزن

فارغ. ال مع�� لك. 

ال ق�مة لك.

� م�انه، ي�نّفس ب�طء، و�حّس عنف
ا �� ا �انتصارە. ظّل ب�ْت واقف� �ان ذلك الّصوت فرح�

ا. عندما �كون ة من ق�ل. هكذا �س�� األمر دائم� �ات قل�ه. ل�نه عاش هذە اللحظة مّرات كث�� ��
ء �عمل ع� تع��زە. �مكن ألي حدث، أو فكرة -حسنة �

� أوج قوته، فإن �ل ��
ب �� الدافع إ� ال��

ا معه. له ف�ص�� م�سجم�
�
أو س�ئة- أن �ع�د �ش�

ه �ان كذ�ة.
�
ل�ن ذلك �ل

لقد كنت هنا من ق�ل.

أنت قادر ع� تجاوز هذا.

� حاولها ب�ت. لقد تركه ا الخدعة ال��
�
صمت الحافز الملّح برهة، ثم عاد �جأر داخل رأسه مدر�

�قودە إ� الب�ت من غ�� أن �حاول مقاومته؛ وتركه �عتقد �أنه قد اس�سلم له. ل�نه عاد اآلن
فأمسك بزمام األمور من جد�د.

ا غ�� محتَمل. � صدرە وُ�دّوم. �ان ألم�
راح األلم �دور ��

لقد كنت هنا من ق�ل.

أنت قادر ع� تجاوز هذا. 



ا. و�عد لحظة تردد، فتح الزجاجة الطاولة. الزجاجة والصورة. لقد أضاف إليهما هذە الل�لة �أس�
ب� ل�ست المسألة ب، و�ما أال ��� � من الفود�ا. ألنه… لم ال؟ إما أن ��� وسكب مقدار إص�ع��

ها ع� تلك الط��ق، �ل �� ما إذا �ان س�صل إ� النها�ة. � �س�� �م تكون المسافة ال��

ە فيها �ما جرى خالل استجوابها نورمان � هاتفه. نظر ف�ه فوجد رسالة من أماندا تخ�� اه��
، ع� ما ي�دو، بتهمة قتل دومي��ك �ارن�ت. ل�ن قض�ة ن�ل سب�� ال � . لقد اعتقلوا كولي�� � كولي��

� االستعانة �محاٍم. تزال غامضة. قرر كولي��

�ان توم قد سأله الل�لة: «هل تظن أن الرجل الذي اعتقلتموە هو من قتل ن�ل سب��؟».

� األمر ع� نحو ما. ل�ن، إذا لم
ا أن الرجل متوّرط �� وقد أجا�ه: «هذا محتمل» �ان واضح�

ا. عند هذە الفكرة، ا طل�ق� � أن القاتل ال يزال حر� � هو من اختطف ن�ل وقتله، فهذا �ع�� �كن كولي��
ا عندما �ن عام� … ت�ّخر مثلما ت�خر ارت�احه منذ ع�� � ت�ّخر االرت�اح الذي أحّسه �عد اعتقال كولي��
طة فأدرك أن ال�ابوس ال يزال � مركز ال��

� ردهة االستق�ال ��
�� � �ندا وآالن سم�ث جالس�� رأى م��

ا عن الوصول إ� نهايته. �ع�د�

� � أن �كون هذا األمر مش�لته اآلن. إن توم ابنه ع� الرغم من ال�عد ب�نهما� �ع��
ال ي����

�
� نفسه من المشاركة ��

ا و�ع�� «تضارب المصالح» هذا أن عل�ه أن يتحّدث مع أماندا غد�
ا عندما يتحّرر من الضغط � تلقائ��

ض أن من شأن هذا أن �جعل الراحة تأ�� التحقيق. �ان �ف��
رغم ع� مواجهة �ارتر من جد�د

�
الواقع عل�ه. ل�ن… �عد أن ُجّر إ� أعماق القض�ة �عد أن أ

� متا�عة األمر ح�� نهايته
ا �� �ة الل�لة الماض�ة… صار راغ�� � ال��

وع� النظر إ� جثة ن�ل سب�� ��
ا. مهما �مكن أن �كون ذلك مؤلم�

 تحل�ل شعورە تجاە رؤ�ة توم من جد�د �عد
ً

� ال�أس محاو�
ا، ثم حّدق �� وضع الهاتف جان��

ضه. ل�نه � أن تكون تلك المواجهة قد هّزته من أعماقه. هذا ما اف��
ها. ي����

�
تلك السنوات �ل

� حالة من الخدر،
ا �� ق �كونه أ��

�
� ما يتعل

، صارت مشاعرە �� � �شعر �شعور غ��ب. ع� مر السن��
� ح�اته. �انت ذك��اته عن سا��

� المدرسة، ثم لم �عد له أيَّ أثر ��
مه ��

�
ء تعل �

�ما لو أن ذلك ��
ق �ابنه

�
� ما يتعل

ا �ستطيع احتماله؛ ل�ن إخفاقه �� ضمن الحدود المقبولة لأللم… �ان ذلك ش�ئ�
 تكون

ّ
ا. من األفضل أ� � ذلك أ�د�

ر ��
�
� وسعه ح�� ال �فك

ا، فصار ب�ت �فعل �ل ما �� توم �ان مطلق�
� محاولة تخّ�ل الرجل الذي صارە توم، �ان

ا �� له أّ�ة صلة �ح�اة ابنه� و�لما �ان �جد نفسه متوّرط�
ا أ��� حرارة من أن �ستطيع مّسه. ا. �انت ش�ئ� ي��ــــح تلك األف�ار من رأسه ��ع�

ل�نه صار �عرف اآلن.

� االمتناع عن تقدير الرجل الذي
ا، ل�نه وجد استحالة �� � اعت�ار نفسه أ��

لم �كن لد�ه أيُّ حقٍّ ��
ا… ا عندما �ان ص��� ا دائم� . �الطبع� �ان توم م�دع� التقاە مساء ذلك اليوم. �اتب� إن لهذا مع��
ا �عجز ب�ت عن متا�عتها، أو �مثل س�نار�وات معّقدة �ألعا�ه. وقد �دا له أن ع قصص� �ان �خ��
� مثل سنه: طفل ذ�� حساس. فمن القل�ل الذي سمعه

ج�ك شد�د الش�ه �أب�ه عندما �ان ��



� ة ع� امتداد ح�اته، ل�نه استطاع أن ير�� َ ومشّقات كث�� ا أن توم عا�� م��� ب�ْت، �ان واضح�
ا.  جّ�د�

ً
� أن ابنه قد ك�� فصار رج�

ج�ك وحدە. ال �مكن الشك ��

، وال عد�م النفع�
ً

ا عد�م الق�مة� ل�س فاش� ل�س ابن�

وهذا أمر حسن.

� تجاوز
جعل ب�ت رأس إص�عه �س�� ع� حافة ال�أس. أمر حسن أن �كون توم قد نجح ��

ن من
�
� أعطاە إ�اها. أمر حسن أنه أ�عد نفسه عن ح�اة توم ق�ل أن يتمك الطفولة ال�ا�سة ال��

ه، ال يزال
�
�سم�مها أ��� مما فعل. هذا… ألن من الواضح أنه قد سّممها. فح�� �عد هذا الوقت �ل

ك أثر دائم. � ل��
ا إ� الحد ال�ا�� ر ذلك. �ان أثرە فظ�ع�

�
ابنه يتذك

ة. ر تلك الل�لة األخ��
�
أتذك

� وجه ابنه عندما قال له هذا. حمل ال�أس.
ا ع� رؤ�ة تعب�� ال�رە الذي �ان �� ال يزال ب�ت قادر�

ا، أل�س كذلك؟ لقد استحق ال�رە. �ان ا تمام� وضع ال�أس من جد�د. إال أن هذا ل�س صح�ح�
ا ب �ش�ل ��اد �كون مستمر� ا ل�ّن ال�رە أمر ال �د من ا��سا�ه. �ان ب�ت ��� ا هذا األمر تمام�

�
مدر�

ر
�
� مشّوش. ل�نه يتذك عندما هجرته سا�� آخذة توم معها، و�انت أ�امه ول�ال�ه أش�ه �سد�م ض�ا��
ا غ�� معقول… غ�� صحيح� تلك الل�لة بوض�ح تام. لقد �ان وصف توم ما حدث تلك الل�لة أمر�

هل لهذا أهم�ة؟

رە ابنه غ�� صحيح �حرفيته ع� غرار إحساس ب�ت نفسه
�
ا. إن �ان ما يتذك قد ال �كون مهم�

� تكون لها ا �ما ف�ه ال�فا�ة. هذە �� الحق�قة ال�� اض أنه �ظّل صح�ح� �الفشل، فهو قادر ع� اف��
� آخر المطاف�

أ��� أهم�ة ��

. التقطت هذە الصورة ق�ل أن تحمل سا�� بتوم؛ نظر إ� الصورة المألوفة، صورته مع سا��
� تعب�� وجه

ل�ن ب�ت ظّن أن من الممكن للمرء، إن أراد، أن يرى ملمح المعرفة �األبّوة الوش�كة ��
� مواجهة الشمس. ونصف اب�سامة… اب�سامة �دت

قتان �� ًالشاب الذي �انه. تلك العينان المض�َّ
� الصورة �عرف أنه س�فشل فش�

�أنها موشكة ع� االختفاء. �ان ذلك �ما لو أن الرجل الذي ��
ء. �

ا و�فقد �ل �� � كب��

� الصورة ت�دو سع�دة.
�� � ال تزال سا�� ال��

� م�ان ما
ا، ل�نه حافظ ع� وهم جم�ل �قول له إنها حّ�ة �� لقد فقدها منذ وقت ط��ل جد�

ا لها ا ع� اعتقادە ال�ا�س �أن خسارته �انت مكس�� تع�ش ع�شة راض�ة ملؤها الحب. ظّل محافظ�
�… ماتت� ا� لقد ماتت سا�� ولتوم. ل�نه صار �عرف الحق�قة. ما من مكسب أ�د�

ا بها
�
ء قد مات. حمل ال�أس من جد�د، ل�نه ظل ممس� �

�ان إحساسه �ذلك �ما لو أن �ل ��
اءة  شد�د ال��

ً
هذە المرة، وراح ينظر إ� السائل الح��ري الملتف ع� نفسه داخلها. ي�دو سائ�



� ف�ه. ى ال�خار المخت�� إ� أن �لتّف هكذا �ما الماء الحاّر الذي تحّر�ه ف��

لقد �ان هنا من ق�ل. �ستطيع تجاوز هذا�

ل�ن، لماذا يهتم؟

ء� رجل من هواء� �
نظر إ� الغرفة من حوله وأحّس من جد�د �مدى فراغ وجودە. إنه ال ��

ء �ستحق �
� مستق�له ��

ء حسن �مكن إنقاذە؛ وما �ان �� �
� ماض�ه ��

� ما �ان �� ح�اة من غ�� مع��
إنقاذە.

� ا� إذا �ان مقتل الص�� ا، أل�س كذلك؟ ال يزال قاتل ن�ل سب�� طل�ق� ل�ن ذلك لم �كن صح�ح�
، فإن من مسؤوليته اآلن أن �صّحح غلطته مهما تكن ارتدادات ذلك �

� الما��
قد نجم عن فشله ��

عل�ه من الناح�ة الّشخص�ة. وسواء أعج�ه هذا أو لم �عج�ه، فقد عاد اآلن إ� ال�ابوس نفسه،
� المصالح،

ا. هناك تضارب �� وال �د له من متا�عة األمر إ� آخرە، ح�� لو حّطمه ذلك تحط�م�
�

� أن توم ال ي��د للما��
ا �� ا، فقد ال �عرف أحد �األمر. وما من شك أ�د� نعم… ل�ن، إن �ان حذر�

ا للناس.
�
ال�ع�د أن �ص�� معروف

ا. � �ستوجب �قاءە صاح�� هذا س�ب من األس�اب ال��

ا… وكذلك أ�ض�

ا ع� هذە الشقة اللط�فة� شكر�

ا � وقت سابق من اليوم. �ان غ����
� قالها له ج�ك �� ر هذە ال�لمات ال��

�
اب�سم ب�ْت عندما تذك

ا. إنه طفل ط��ف. طفل لط�ف. إنه م�دع. إن له ا أ�ض� ا ط��ف� أن �قولها؛ ل�ن ذلك �ان أمر�
� تلك األ�ام.

ا مثلما �ان توم �� ا طفل �صعب التعامل معه… تمام� ه أ�ض�
�
شخص�ة. ولعل

ا � توم �ضع لحظات أخرى. استطاع أن يتخّ�ل نفسه جالس�
ر ��

�
سمح ب�ْت لنفسه �أن �فك

… �لعب معه مثلما �ان �مكن -�ل مثلما �ان �جب- أن يتحّدث و�لعب مع توم � يتحّدث مع الص��
� غضون أ�ام قل�لة،

ء هنا� ف�� �
ا. �ان هذا التفك�� حماقة، �الطبع� ما من �� �  صغ��

ً
عندما �ان طف�

ا. ل�ْن، ح�� لو �ان األمر ا أال يراهما �عد ذلك أ�د� سوف ت�ت�� عالقته بهما، ومن المحتمل تمام�
ب. ��� 

ّ
كذلك، فقد قّرر أ�

ل�س الل�لة�

ا أن �فعل المرء هذا. ل�نه نهض � هذە ال�أس… �الطبع� من السهل دائم�
ما أسهل ابتالع ما ��

� الم�ف.
�� �

� المج�. وقف ينظر إ� السائل وهو �خت��
ا وذهب إ� المطبخ فأف�غ �أسه �� واقف�

ٍء لم �حّسه �
� ج�ك من جد�د وأحّس ���

ر ��
�
� قل�ه، فك

ب الذي �� و�موازاة ذلك الدافع إ� ال��
ا. … ل�نه �ان موجود� ء ال س�ب له، وال مع�� �

�� . � منذ سن��

إنه األمل�
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36
ة ل�عة ا �ل الح�� ، عندما أوصلت ج�ك إ� المدرسة، كنت ال أزال حائر� � الص�اح التا��

��
ا من غ�� أّ�ة شكوى � «الب�ت اآلمن»، نام ��ع�

� الل�لة الماض�ة ��
تكّ�فه مع ظروفنا الجد�دة. ��

ا وحدي مع الالبتوب ومع أف�اري. عندما ذه�ت إ� الفراش آخر � غرفة الجلوس ساهر�
�� � وترك��

� أ�ساءل إن �ان قد وجد هنا راحة وطمأن�نة أ��� � وجهه سكينة جعلت��
األمر، نظرت إل�ه فرأ�ت ��

ء. �
ا عما �ان �حلم �ه… إن �ان �حلم ��� � ب�تنا الجد�د. �ساءلت أ�ض�

مما وجدە ��

ا ما أفكر هكذا� � ل�ْن… كث��

ا فقد جعل المح�ط غ�� المألوف االس�سالم للنوم � ا كث�� � كنت متع�� وأما عن نف�� -مع أن��
أ��� صع��ة من المعتاد. وهكذا، أحسست براحة حق�ق�ة عندما وجدت التعامل مع ج�ك أ���

ة. مهما �كن الس�ب، ه �ان يتعامل مع هذا �اعت�ارە مغامرة مث��
�
سهولة عندما جاء الص�اح. لعل

�
ا من قدر�� � متوّترة، وما كنت واثق� ا، و�انت أعصا�� � كنت مس�نَفد� � غا�ة االمتنان ألن��

فقد كنت ��
. �

ع� التعامل مع أي تحدٍّ حق���

ذهبنا �الس�ارة إ� المدرسة، ثم �ت معه فدخلنا �احتها.

؟». � «هل أنت ع� ما يرام، �ا صاح��

، �ا �ا�ا». «أنا �خ��

ا، أمسك هذە»… ناولته زجاجة الماء، ثم حقي�ة ال�تب… «أح�ك �ا ج�ك».
�
«ال �أس إذ

ا». «وأنا أح�ك أ�ض�

م مع
�
� �دە. �انت الس�دة ش��� واقفة هناك. لم أت�ل

� اتجاە ال�اب وحقي�ته تتأرجح ��
انطلق ��

 �جد نفسه
ّ

ج�ك مثلما وعدتها. كنت آمل فقط أن �كون هذا اليوم أ��� سهولة �ال�س�ة إل�ه، وأ�
ب أحد ع� األقل� ا إ� �� مضطر�

� حالة مزر�ة». 
«ال تزال ت�دو ��

� س���� إ� الخروج من بوا�ة المدرسة. ال تزال مرتد�ة معطفها
� �ار�ن، عندما كنت �� لحقت ��
ع� الرغم من دفء ذلك الص�اح.

«�األمس، كنِت قلقة من احتمال شعوري �اإلساءة عند سماع هذا السؤال».



� الص�اح، قّدرت
«صحيح، ل�نك لم �شعر �اإلساءة»… هّزت كتفيها… «عندما اس��قظت ��

أن ذلك لم يزعجك».

.« � أن نومك �ان أحسن من نو�� «هذا �ع��

� تناول
م فعله اآلن؟ ما رأ�ك �� � ّ معطفها… «ما الذي تع�� � � جي��

«هذا واضح»… دفنت �ديها ��
� م�ان آخر؟».

ا واإلحساس �التعب �� القهوة، أم إنك مضطٌر إ� الذهاب م�ع�

� حاجة إ� الالبتوب من أجل العمل، ل�ن
�� � � إن�� ترّددت. لم �كن لدي ما أفعله. لقد قلت أل��

ا. ع� األرجح، لن �كون هذا  جد�
ً

� هذە الحالة �ان ض���
ء �� �

احتمال أن أتمكن من إنجاز أي ��
� الماء �أمل ظهور ال�ا�سة آخر األمر… أي قتل الوقت. نظرُت إ� �ار�ن

اليوم أ��� من خوض ��
� معها. ا من ذها�� � ا لقتل الوقت أسوأ كث��

�
اآلن فأدركت أن هناك طرق

ا». ا. س�كون هذا لط�ف� قلت: «ط�ع�

� فتجاوزنا المتجر الصغ�� عند الزاو�ة ومكتب ا ح�� �لغنا الشارع الرئ��� ح�ث أخذت�� �نا مع�
�ر السع�د». مناظر طب�ع�ة ع� زجاج واجهته، وطاوالت � �د ووصلنا إ� مطعم اسمه «الخ�� ال��

ء �ش�ه مطبخ ب�ت مزرعة. �
� الداخل، ��

خش��ة قد�مة ��

ء من االدعاء والتظاهر. ل�ن �
ق فوقه. قالت: «ف�ه ��

�
فتحت �ار�ن ال�اب فُرن جرس معل

قهوتهم مقبولة».

، ف�� جّ�دة». � «إن �ان فيها �افي��

� انتظارها من غ�� أن
� وقفة مرت�كة �� �انت رائحة القهوة لذ�ذة. طلبنا قهوتنا و�قينا واقف��

م. ثم أخذ �ل منا قهوته وذهبنا إ� إحدى الطاوالت فجلسنا.
�
نت�ل

� أزرق. ففوجئت برؤ�ة مقدار � �لوزة ب�ضاء و�نطلون جي��
خلعت �ار�ن معطفها. �انت ��

�
� نف�� إنه قد �كون كذلك. �ان ��

ا؟ قلت �� رشاقتها المخف�ة تحت ذلك الدرع. هل �ان درع�
� قرقعت �صوت خافت عندما مدت �لتا �ديها فجمعت معصميها عدد من األساور الخش��ة ال��

بهما شعرها ور�طته خلف رأسها.

ا، ما الذي �جري معك؟».
�
: «إذ قالت ��

«هذە قصة ط��لة. ما مقدار ما ت��دين معرفته؟».

ء». �
«أوە، �ل ��

ا �� أن عل�ك ا بها دائم� � كنت مقتنع� � �اتب، فإن من األش�اء ال�� � األمر لحظة. �ما أن��
رت ��

�
فك

أال تتحّدث عن قصصك إ� أن ت�ت�� من كتابتها. إذا فعلت، فإن الدافع إ� كتابتها �ص��



ء �
ء �حملك ع� كتا�ة القصة، ل�ن ضغط ذلك ال�� �

ا، �أن ال �د لك من �� أضعف… تق����
يتضاءل إذا تحّدثت عن القّصة ق�ل ذلك.

ء. �
� هذا- قّررت أن أقول ل�ار�ن �ل ��

ي �� � -ع� الرغم من تفك��
ل���ّ

ا� ء… تق���� �
�ّل ��

� المرأب، وكذلك ب��ارة الرجل الذي اتضح
تها ق�ل ذلك �أمر سقط المتاع الموجود �� لقد أخ��

�
تها �أن ج�ك �ان ع� وشك أن ُ�ختطف �� ؛ ل�نها فزعت عندما أخ�� � أن اسمه نورمان كولي��

� جرت أمس. تها �الحوادث ال�� �نغ، وأخ�� منتصف الل�ل. ثم قلت لها ما عرفته من الس�دة ش��
. � تها عن أ�� � النها�ة، أخ��

ا��شاف الجثة. الب�ت اآلمن. و��

ل لديَّ عن �ار�ن ح�� ذلك الوقت هو أنها خف�فة الطبع: امرأة م�الة
�
�ان االنط�اع الذي �ش�

ا. . صارت جادة تمام� إ� المزاح والسخ��ة اللعوب. ل�ّنها �دت مفزوعة عندما أنه�ت �ال��

ة هادئة… «لم �قّدموا لوسائل اإلعالم أّ�ة معلومات ح�� اآلن. لم �قولوا «خراء�»… قالتها بن��
� أحد البيوت. لم أعرف أن هذا الب�ت هو ب�تك أنت».

ّ�ة �� وا ع� جثة ��� إال أنهم ع��

� القول إنهم �عتقدون �أنها �قا�ا جثة طفل «أظّنهم �حرصون ع� الّ��ة. مما فهمته، �مكن��
ا من األطفال الذين قتلهم مجرم اسمه فرانك �ارتر». � سم�ث. لقد �ان واحد�

اسمه تو��

� أظنهما قد أدر�ا األمر �عد هذا ا�… ل��� ون عام� هّزت �ار�ن رأسها: «أبواە المسكينان… ع��
ا قد �كون راحة لنفسيهما». ه. �ل إن اتضاح األمر و�غالق القض�ة رسم��

�
الزمن الط��ل �ل

. � رت �لمات أ��
�
تذك

قلت لها: «�ستحق �ل شخص أن �عود إ� ب�ته».

� ط�ح م��د من األسئلة، ل�نها غ�� واثقة
ا. �دا �� �أنها راغ�ة �� أشاحت �ار�ن بوجهها جان��

-لس�ب ما- مما إذا �ان �جوز أن تطرحها.

قالت: «وهذا الرجل الذي اعتقلوە؟».

.« � «اسمه نورمان كولي��

. ك�ف عرف �األمر؟». � «صحيح. نورمان كولي��

ا �القض�ة منذ زمن �ع�د»… أخذت رشفة من «لست أدري. ل�نه من الواضح أنه �ان مهتم�
ا ل�ارتر، منذ ذلك الوقت».

�
�� � �ظّن أن من المحتمل أن �كون �� … «والظاهر أن أ�� �

قهو��

ا؟». «أ�ظنه قاتل ن�ل سب�� أ�ض�

ا من هذا». «لست متأ�د�



ء فظيع، ل�نهم س�كونون �
«آمل أن �كون هو»… صّححت جملتها… «أعرف أن قول هذا ��

� الوقت المناسب…».
… لو أنك لم �س��قظ �� قد ألقوا الق�ض ع� الوغد الذي قتله. �ا إل��

ر ف�ه».
�
«أعرف هذا. وال أر�د ح�� أن أفك

ا». ء مخ�ف جد� �
��»

� � أن�� � االمتناع عن التفك�� ف�ه لتع��
�� � ا -و�طب�عة الحال- لم تكن رغب�� ا حق� «لقد �ان مخ�ف�

ا». قادر ع� االمتناع عن ذلك حق�

ء، �
ا �عض ال�� ا ك��ــه� � �ارتر. �ان ذلك أمر� قلت: «قرأت �عض األش�اء عنه الل�لة الماض�ة. أع��

ا». ا حق� ء عنه. الهامس. لقد �ان �عض التفاص�ل مخ�ف� �
� �� معرفة ��

� أحسست �أنه ي���� ل�ن��

أومأت �ار�ن برأسها: «… ‘إذا تركت ال�اب نصف مفت�ح، ف�عان ما س�سمع صوت الهمس’.
ا، . إنها أغن�ة يرّددها �عض األطفال. آدم لم �سمع ��ارتر أ�د� سألت آدم عن هذا �عد أن ذكرَته ��
� لتلك األغن�ة. ثم صار األطفال

� أظن أن قصته �� األصل الحق���
�طب�عة الحال، ل���ّ

ي�ناقلونها».

«تحذير من الغول».

ا». «نعم، صحيح. ل�ن هذا الغول �ان حق�ق��

ة � تلك األغن�ة. لقد سمعها ابنها آدم من غ�� أن �درك معناها. ولعلها أغن�ة من���
رت ��

�
فك

� األطفال؛ وقد �كون واحد من األطفال الذين ا ما ت�تقل هذە األش�اء ب�� � خارج ف�ذر�انك� كث��
� مدرسة ج�ك القد�مة قد قالها أمامه فحفظها.

�انوا ��

ة، ألنها… لم مه إ�اها الفتاة الصغ��
�
ا من هذا القب�ل. لم تعل �الطبع، ال �د أن �كون األمر ش�ئ�

تكن حق�قّ�ة.

� األرض».
ِّ الذي �� � ا �المه عن «الّص�� ل�ن هذا لم �فّ� قّصة الفراشات، لم �فّ� أ�ض�

�دا �ما لو أن �ار�ن تقرأ أف�اري.

«ماذا عن ج�ك؟ ك�ف يتعامل مع هذا �له؟».

ا،
�
� �حركة تو�� �العجز… «لست أدري. أنا وهو… أح�ان

«ال �أس، ع� ما أظّن»… رفعت كت��
.«

ً
 سه�

ً
م أحدنا مع اآلخر. هو ل�س طف�

�
�كون من الصعب علينا أن يت�ل

ء من هذا القب�ل». �
قالت �ار�ن: «ال وجود ل��

ا �سهل التعامل معه». «وأنا لست شخص�



«أ�ّرر ما قلته. ل�ن، ع� الرغم من ذلك، ماذا عنك أنت؟ ال �د أن رؤ�ة أب�ك �عد هذە
ا؟». ا… مقطوعة تمام� ا. هل �انت صلتك �ه مقطوعة حق� ا غ���� ها �انت أمر�

�
� �ل السن��

ا �صعب � معها عندما �لغت األمور ب�نهما حد� «ال صلة ع� اإلطالق. هجرته أّ�� وأخذت��
احتماله».

«حّد �صعب احتماله�؟».

ب. العنف». قلت: «ال��

� التفاص�ل. ل�ن
فت عن ال�الم. �ان تفس�� األمر بتلك الط��قة أسهل من الخوض ��

ّ
� توق

ل���ّ
� أي عنف ا عن ممارسة أ�� ر ش�ئ�

�
ة- لم أ�ن أتذك � -�اس�ثناء ذكرى الل�لة األخ�� الحق�قة �� أن��

�
� لم أفهم األمر �� ب؛ ع� الرغم من أن�� ب… نعم، �ان ��� . ال�� ، أو تجا�� جسدي، تجاە أ��

ا، وأن المال �ان � أ�ام�
ا ع� الدوام، وأنه �خت�� ذلك الوقت. كنت أعرف فقط أنه �كون غاض��

ا إحسا�� �المرارة والغضب اللذين ر أ�ض�
�
� وأ�� �انا ي�شاجران �شّدة. كنت أتذك ا، وأن أ��  جد�

ً
قل��

ا �مكن ا س�ئ� ا �ه �ما لو أن ش�ئ� �شّعهما ذلك اإلحساس �الخطر الذي �كون الهواء من حو�� عا�ق�
. ل�ن أّي حد�ث عن عنف فع�� �مكن أن �كون �

ر خو��
�
� أّ�ة لحظة. كنت أتذك

أن �حدث ��
. � م�الغة من جان��

� سماع هذا». قالت �ار�ن: «يؤسف��

ء من الح�ج. �
� من جد�د وقد شعرت ���

رفعت كت��

� أتذكرە، �الطبع، ل�نه ل�س �ما �ان. ال ي�دو ا. إن�� ا غ���� «أشكرك. ل�ن… نعم، �انت رؤ�ته أمر�
ا». ا. صار أ��� هدوء� ه صار مختلف�

�
�ون. سلوكه �ل ا ممن ��� اآلن واحد�

ون». «الناس يتغ��ّ

ا. نحن اآلن شخصان مختلفان �ل االختالف. أنا ون. وهذا أمر حسن. حسن حق� «إنهم يتغ��ّ
ا. ل�س لألمر أهم�ة ع� اإلطالق». � حق� . وهو ل�س أ��

ً
لم أعد طف�

� أصدقك». «لست واثقة من أن��

ا». ا… ال �مكن أن �كون أي أمر غ�� ما هو حق� «حسن�

� أن «أصّدق هذا»… �انت �ار�ن قد أنهت قهوتها ف�دأت ترتدي معطفها… «واآلن، يؤسف��
َّ أن أذهب اآلن». ع��

� م�ان آخر؟».
«هل أنت ذاه�ة ل�� �شعري �التعب ��

ر هذا؟».
�
ا؛ أال تتذك «ال. لقد نمت ج�د�



�
. لم ت�د �ار�ن مّ�الة إ� إخ�اري بوجهتها اآلن. خطر �� �

� فنجا��
�� �

�ت ما ��� «صحيح»… ��
، فهل أنت � � الحد�ث ع��

ه ��
�
ء عنها. «لقد أمض�نا الوقت �ل �

� ال أ�اد أعرف أي �� � أن�� ذه��
ا». من�بهة إ� هذا؟ ال ي�دو �� هذا منصف�

ء �ستطيع �
، اآلن خاّصة. لعل ما �حدث اآلن �� �

«هذا ألنك شخص يث�� االهتمام أ��� م��ّ
� واحد من كت�ك».

ال�تا�ة عنه ��

«ر�ما».

� � غوغل». �دت عليها لمحة ح�ج عابرة… «إن��
� آسفة. لقد �حثت عن اسمك �� «نعم، إن��

� العثور ع� األش�اء. ال تقل هذا ألحد».
ماهرة ��

� أماٍن».
ِك �� ُّ�»

ا آخر ت��د قوله. ل�نها هّزت رأسها � سماع هذا»… سكتت لحظة �ما لو أن هناك ش�ئ�
���ّ�»

� وقت الحق؟».
ت رأيها… «أأراك �� ا. من الواضح أنها غ��ّ ولم تقل ش�ئ�

. مع السالمة». � �ن�� «س��

�
ا �� رت أ�ض�

�
� تلك اللحظة. فك

 عّما �انت موشكة ع� قوله ��
ً

� �عد ذهابها م�سائ�
أنه�ت قهو��

� غوغل. ما مع�� هذا؟
�� � قولها إنها �حثت ع��

؟ � ا أنه أعجب�� ا خاطئ� � سماع هذا منها… فهل �ان ش�ئ� أعجب��
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«هل انته�ت من هذا، �ا ع��زي؟».

ا � تلك اللحظة غ�� مدرك م�ان وجودە، وغ�� مدرك ما �ان مقصود�
هز الرجل رأسه. �ان ��

�ذلك السؤال. ثم رأى النادلة تب�سم له، ونظر إ� الطاولة أمامه، فأدرك أنه أن� قهوته.

اس�ند إ� ظهر ال�ر�� وقال: «أجل، آسف. كنت ع� مسافة أم�ال من هنا».

اب�سمت النادلة من جد�د و�� تأخذ الفنجان الفارغ.

ء آخر؟». �
� لك ���

«هل آ��

«ر�ما �عد قل�ل».

ء؛ ل�ن… ومع أن الم�ان �ان نصف ممت�� فقط، فقد �ان من �
لم تكن لد�ه ن�ة لطلب أي ��

� أن
ا �� � أن �حرص المرء ع� األدب وع� مراعاة األعراف االجتماع�ة. لم �كن راغ��

المنط��
� طلبها… لم �كن ي��د ب القهوة ال�� ا أطول مما �حتمله �� ا جلس إ� الطاولة زمن� وە شخص� �عت��

رە أحد ع� اإلطالق.
�
أن يتذك

ً
ا �جعلون من ذلك سه� � هذا األمر… ع� الّرغم من حق�قة أن الناس أ�ض�

ا �� وقد �ان ماهر�
� نومهم ع� امتداد

� ضجيج الوجود �أنهم سائرون ��
ا �� عل�ه. �ان كث�� منهم ي�دو له ضائع�

ا �فعل هواتفهم الذك�ة. �انوا � مغناط�س�� م�� � إ� العالم من حولهم. �انوا منوَّ ح�اتهم غ�� من�به��
ء. �

��� � ا متمرك��ن ع� ذواتهم، غ�� مهتّم�� � � إ� الناس الذين �مّرون بهم. �انوا ��� غ�� من�به��
ء ما، فإنك �

ا ��� �� ّ � مح�طهم إال أقل قدر من االهتمام. إذا لم تكن متم��
و�انوا ال يولون ما �جري ��

� الحلم.
ا من أذهانهم مثلما �خت�� � ��ع�

تخت��

� منه. نظر إ� توم كي��دي الجالس ع� مسافة طاولت��

ا ع� التحديق ف�ه إن أراد ذلك. �ان ظهر توم إل�ه. واآلن، �عد أن ان�فت المرأة، صار قادر�

ا �أنه ينظر إ� هاتفه � اتجاهه، فراح ير�شف قهوته متظاهر�
خالل وجودها هنا، �ان وجهها ��

ا �ان��اە ط�لة � الم�ان. ل�نه �ان مصغ��
� ضمن المشهد العام �� ّ ا غ�� متم��  نفسه جزء�

ً
جاع�

الوقت. �الطبع� تتداخل األحاد�ث من حولك، إن سمحت لها �ذلك، وتص�� همهمة مختلطة ال
ها

�
� تلك األحاد�ث �ل � حد�ث من ب�� زت ان��اهك، فأنت قادر ع� تمي��

�
مع�� لها. وأما إذا رك

� �أنك تحّرك إبرة الراديو برفق ح�� تض�طها �ح�ث ك�� ومتا�عته �سهولة. ال حاجة إال إ� ال��
ا. � الضجيج ف�سمع الصوت واضح�

�خت��
�



ا�… هكذا صار �قول لنفسه اآلن.  �م �ان محق�

� الحد�ث مع اآلخر. 
�جد �ل مّنا صع��ة ��

 �سهل التعامل معه.
ً

ل�س طف�

� � أحسن حاٍل تحت رعايته. سوف �منح الص��
ا من أن ج�ك س�كون �� نعم… �ان الرجل واثق�

ا س�شعر �أنه الب�ت الذي �ستحق، و�عط�ه ما �فتقدە من الحب واالهتمام. ثم… هو نفسه أ�ض�
 من جد�د.

ً
، و�أنه قد عاد �ام� �

ُش��

و�ذا لم �حدث هذا…

�
ر ��

�
ا، أن �فك � دة. صار أسهل عل�ه اآلن، أسهل كث��

�
� جعل أحاس�سه مت�ل

�ان للزمن أسل��ه ��
ا ع� � الزمته �عد ذلك، وصار قادر� ما فعله ب��ل سب��. تالشت منذ وقٍت �ع�د تلك الرعشة ال��
ا عن العواطف -والحق�قة أن اإلقدام ع� فعل ذلك التعامل مع تلك الذك��ات ع� نحو أ��� ُ�ْعد�
� قد استحّق ذلك… ألم �ستحّقه؟ إن �انت هناك ا-. هذا ألن الص�� ء من المّ�ة أ�ض� �

�ان ف�ه ��
� أحسن حال،

ء ي�دو �� �
� الشه��ن اللذين س�قا ذلك، عندما �ان �ل ��

لحظات صفاء وسعادة ��
، اليوم الذي �ان ا إحساس �السكينة والرضا عن النفس �عد ذلك اليوم األخ�� فقد �ان لد�ه أ�ض�

ا �ط��قته الخاصة. ا… م��ح� ا للنفس أ�ض� ا م��ح� �دورە يوم�

ل�ن ال�

لن �حدث هذا مّرة أخرى.
ً

� اتجاە ال�اب. نظر الرجل إ� هاتفه وراح ينقر ع� شاشته مت�اس�
نهض توم كي��دي وسار ��

عند مرور توم ع� مق��ة منه.

� أش�اء أخرى سمعها. من عساە �كون نورمان
ا �� ر�

�
ا �ضع لحظات إضاف�ة مفك ظّل الرجل جالس�

ض- ل�ّنه لم ؟ �ان هذا االسم غ�� مألوف لد�ه ع� اإلطالق. واحد من اآلخ��ن -هكذا اف�� � كولي��
ا له، فسوف � اآلن. إال أن هذا األمر �ان مناس�� ا الس�ب الذي جعلهم �عتقلون كولي�� �عرف أ�د�
� هذا أن عل�ه أن �ختار اللحظة ا. �ع�� ا أقل حذر� طة. وقد �ص�� كي��دي أ�ض� ي�شّ�ت ان��اە ال��

ء ع� ما يرام. �
المناس�ة؛ وسوف �س�� �ل ��

ا. نهض واقف�

�لما ازداد الضجيج، �لما �ان من األسهل أن ي�سّل المرء �صمت من غ�� أن ي�ت�ه إل�ه أحد.
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� أ�حث عنك منذ زمن ط��ل.  إن��

�ــــح ، ثم نزل �المصعد إ� القبو ح�ث وحدة ال��� خ�ج ب�ْت من س�ارته ودخل المس�ش��
ا. �ل إنه �دا ة مث�تة ع� أحد جدران المصعد. �دا ش�له حسن� � المدينة. �انت مرآة كب��

�� �
المَر��

فة
�
� داخله محّطمة، ل�نه �دا من الخارج مثلما ت�دو هد�ة مغل

ا. قد تكون األجزاء �� ا أ�ض�
�
هادئ

�عنا�ة… ال تقرقع أجزاؤها المكسورة إال عند هّزها.

ا مما هو اآلن. ر أي وقت �ان ف�ه أ��� ان��اه�
�
ا عن تذك �ان عاجز�

� قرارة نفسه، �ان ب�ْت ي�ساءل إن �ان
�ن سنة. و�� � سم�ث منذ ع��

إنه ي�حث عن تو��
ر له

ّ
� االستمرار إن �ان قد أعطاە ذلك اإلحساس بوجود هدف، ووف

� قد ساعدە �� اختفاء الّص��
ء، لم �كن �

� خلف�ة أف�ارە. ��ف النظر عن �ل ��
ا �� ا �جعله �ستمّر، فقد �ان ذلك خب�ئ� س���

�عت�� أن تلك القضّ�ة قد أغلقت مهما حاول منع نفسه من الّتفك�� فيها.

ا ح�ث تكون القضّ�ة. � وهكذا، �ان عل�ه أن �كون حا��

ا. ال �ستطيع روائح المواد المعّقمة إخفاء رائحة �ــــح هنا… �كرهها دائم� �ان �كرە غرف ال���
الموت من خلفها؛ وال تفعل اإلنارة الشد�دة والسط�ح المعدنّ�ة الصق�لة الالمعة إال إبراز
� هذا الم�ان… معروض، ظاهر. غرف

األجساد المشّوهة المعروضة هنا. إن الموت ملموس ��
� ال��م�اء والبيولوج�ا… �اردة �لها، طبّ�ة. �درك

فيها أوزان وزوا�ا وألواح عليها �عض معلومات ��
� ح�اة اإل�سان -مشاعرە، وشخص�ته، وتجار�ه-

ما زار هذا الم�ان أن األجزاء األ��� أهم�ة ��
�
�ل

تص�� جل�ة �فعل غ�ابها.

� الناح�ة األخرى من الغرفة.
، مع بي�� إ� نقالة �� �

�ــــح المر�� سار ك��س د�ل، طب�ب ال���
� االستدارة ع� عقب�ه

أحّس ب�ْت �الضعف وهو �س�� خلف الرجل؛ و�ان عل�ه أن �قاوم رغبته ��
. والعودة من ح�ث أ��

«ها هو ص�ّينا».

ق
�
فور عندما يتعل طة �مسل�ه الفظ النَّ � مركز ال��

ا ��
�
م �صوت هادئ. و�ان معروف

�
�ان د�ل يت�ل

ا �أنهم «مرضاە». امه لمن �ش�� إليهم دائم� ر اح��
ّ
طة، فهو يوف األمر �التعامل مع ال��

… ص�ّينا�



� حمايته… وأن
ا من ط��قة قول د�ل هذە ال�لمة أن �قا�ا الجثة قد صارت اآلن �� �ان واضح�

� بها. � عانتها قد انتهت اآلن �عد أن وجدت من �عت�� المهانة ال��

� نفسه: ص�ّينا� 
قال ب�ت ��

ا من ك عليها ش�ئ� ، ل�ن الزمن جعلها منفصلة ولم ي�� �انت العظام مرّت�ة ع� هيئة طفل صغ��
ا من الجماجم. وع� نحو ما، �ان النظر إ� تلك الجماجم � ما م�� عدد�

لحمها. لقد رأى ب�ْت ��
� هدوئهم

، ل�نهم -�� � ألنهم �ظلون أش�ه �ال��� أ��� سهولة من النظر إ� أجساد الضحا�ا الميت��
ء شد�د ال�عد عن تجارب الح�اة �

�ة �� ا ع� نحو ما� الجمجمة ال��� � المخ�ف- ل�سوا ���
اليوم�ة، ومن الممكن أن ينظر المرء إليها �قدر أقل من اضّطرام المشاعر. ل�ن حق�قة الواقع ت�لغ
الذهن آخر األمر: حق�قة أن الناس �موتون، ثم �مّر زمن قص�� فال ي��� منهم إال أش�اء… عظام

وكة ح�ث سقطت. ة م�� ل�ست أ��� من أش�اء م�ع��

� وقت
�ــــح ما �عد الوفاة. من المقّرر أن ننجز هذا �� قال د�ل: «ما زال علينا إنجاز إجراءات ���

� حدود السنة
الحق. وأما ما أستطيع قوله لك اآلن فهو أن هذە �قا�ا جثة طفل ذكر �ان ��

ا ل�نه � س�ب الوفاة -قد ال نعرف هذا أ�د� السادسة من العمر وقت وفاته. وال أستطيع اآلن تخم��
م�ت منذ وقت ط��ل».

ا؟». ون عام� «ع��

ا ما عناە ب�ْت �سؤاله، ثم أشار إ� نّقالة ثان�ة
�
ا، عارف ّدد� «هذا ممكن»… قالها د�ل م��

� الم�ان. و�الطبع، ها هو الصندوق
� وجدت �� ا هذە األش�اء اإلضاف�ة ال�� �جوارهما… «لدينا أ�ض�

نفسه. لقد أتوا �ال�قا�ا ف�ه من أجل المحافظة عليها �ش�ل أفضل. �انت المال�س تحت
العظام».

تقّدم ب�ْت خطوة. �انت المال�س قد�مة وقد علتها ش�اك العنكبوت. ل�ن د�ل وف��قه
ه.

�
ت خالل ذلك الزمن �ل

�
استخرجوها �عنا�ة؛ وها �� اآلن موضوعة هنا، مط��ة ب�تقان مثلما ظل

ها ح�� ينظر إليها.
�
� حاجة إ� تح��كها �ل

لم �كن ��

� أزرق. قم�ص بولو صغ�� أسود.
إنه �عرفها: بنطلون ر�ا��

ها، ل�ن
�
ة �ل استدار ونظر إ� العظام من جد�د. لقد استحوذت عل�ه القض�ة ط�لة تلك الف��

� الح�اة الحق�ق�ة. فح�� هذە اللحظة، لم �كن
� يرى فيها توم سم�ث �� هذە �� المرة األو� ال��

،
ً

� الزمان. لو سارت األمور ع� نحو مختلف قل��
… صور تجّمدت �� � ٍّ صغ�� � لد�ه غ�� صور ص��

� الشوارع من غ�� أن
ا �� �ن عام� ل�ان من الممكن أن �مّر ب�ْت اليوم بتوم سم�ث ال�الغ ستة وع��

� يوم ما، �حمل
ّ الصغ�� المحّطم الذي �ان، �� �كون قد سمع �اسمه. نظر إ� اله��ل العظ��
� المستق�ل.

ە �� ي ف�ه �ل ما ف�ه من احتماالت لما �مكن أن �ص�� جسم �ائن ���

ها… فانظر ما فعلته بهما� 
�
… آمالهما وأحالمهما �ل

ً



ً
ا �ضع ثواٍن محاو� � العظام صامت�

ا عن ذهنه وظل �حّدق �� دفع ب�ْت �لمات فرانك �ارتر �ع�د�
ا � سم�ث نفسه ل�س موجود�

ء هنا، وأن تو�� �
اس��عاب جسامة تلك اللحظة. ل�نه أدرك أن ال ��

� المفقود مّدة � ذلك اله��ل العظ�� الفارغ ع� النّقالة. لقد ظل ب�ت حب�س مدار هذا الص��
��

ا، و�انت ح�اته تدور من حول لغز م�ان وجودە. زال اآلن مركز الجاذب�ة الذي �ان ط��لة جد�
� ذلك المدار، ل�ن مسارە ظّل ع� حاله.

�جعله �دور ��

� الصندوق».
ا من هذە �� قال د�ل: «وجدنا عدد�

� جي��ه. �ان ينظر إ� صندوق
ا �د�ه �� ا إ� األمام واضع� التفت ب�ْت فرأى الطب�ب منحن��

ب فرأى أن الرجل ينظر إ� فراشة عالقة � سم�ث. اق��
الورق المقّوى الذي وجدوا ف�ه عظام تو��

ا أن الفراشة ميتة، ل�ن الرسوم الملَونة ع� جناحيها � الصندوق. �ان واضح�
� ش�اك العنكبوت ��

��
ال تزال واضحة، حّ�ة.

قال ب�ت: «إنها فراشة الجثث».

ا. نظر الطب�ب إل�ه مستغ���

ا أنك من هواة الفراشات، أيها المحّقق». «لم أ�ن أظّن أ�د�

امج ا أنه �قرأ و�تابع ال�� ا ذات مرة». هز ب�ْت كتف�ه. �ان �ظّن دائم� ا وثائق�� «رأ�ت برنامج�
ا من المعلومات قد ا عندما وجد أن قسم� � . ل�نه لم �فاجأ كث�� التلف��ون�ة ل�� �قتل الوقت، ال أ���

ء ما». �
ة ال �د �� من ملئها ��� � ذهنه… «إن لديَّ أمس�ات كث��

ا �� � عالق�
���

«أفهم هذا».

� ال�الد
� ذا�رته عن م��د من التفاص�ل. إن وجود هذا الن�ع من الفراشات ��

�حث ب�ْت ��
� األطوار � الذي شاهدە مساَر ف��ق من رجال غ����

نامج الوثائ�� أص�ل، ل�نها نادرة. وقد ت�ّبع ال��
� رؤ�ة هذە الفراشة. لقد وجدوا واحدة منها ون و�ف�شون الحقول واألس�جة محاول�� �انوا �س��
خ تجذب فراشة الجثث. لم ير ب�ْت واحدة منها ق�ل اآلن، آخر األمر. إن رائحة اللحم المتفسِّ
� الدروب ال��ف�ة، وع� امتداد

- ينظر �� �
نامج الوثائ�� ل�نه وجد نفسه -منذ مشاهدة ذلك ال��

 عّما إذا �ان وجود فراشة منها
ً

� عطالت نها�ة األسب�ع م�سائ�
األس�جة، ح�ث �ان �ف�ش ��

� الم�ان الصحيح.
�مكن أن �كون إشارة إ� أنه ينظر ��

ا: «هناك � جي��ه. أخرجه ونظر إل�ه فوجد رسالة من أماندا. قرأ الرسالة ��ع�
� هاتفه �� اه��

� قد أعاد تقي�م موقف «ال � الزنزانة، ي�دو أن نورمان كولي��
� القض�ة». �عد ل�لة قضاها ��

تطّور ��
�
ا للحد�ث معهم. �انت أماندا تطلب من ب�ْت أن �عود �� تعليق» الذي اّتخذە، وصار اآلن مستعد�

أ�ع وقت ممكن.

أ لحظة وقف خاللها ينظر إ� صندوق الورق المقّوى. �ان
�
أعاد الهاتف إ� جي�ه، ل�نه تل�

� آخر: واضح أن هذا الصندوق قد أغلق ثم فتح
�ط ب��ّ ا عل�ه من فوق �� � الصق ملصق� �ط ب�� ��

ُ



. سوف �جري اآلن إرسال الصندوق إ� � تح عدة مرات خالل تلك السن��
ُ
من جد�د. لقد أغلق وف

وحدة تحل�ل األدلة الجنائ�ة �أمل العثور ع� �صمات أصابع. راحت نظرة ب�ت تمسح سطح
ا � �مكن أن تكون قد لمسته. تخّ�ل أشخاص� الصندوق، وراح يتخّ�ل األ�دي غ�� المرئ�ة ال��

ف العظام الموضوعة داخله.
�
�ضعون �صمات أصا�عهم عل�ه، وتخّ�ل أن الورق المقّوى جلٌد �غل

� دوائر جام�� المقت��ات.
… معروف ��

�ساءل لحظة إن �ان لدى ذلك الن�ع من الناس قدرة ع� تخّ�ل ك�ف تكون دقات القلب… أم
ا عندما تغ�ب دقات قلب ما؟ إنهم �شعرون �أنهم �حّققون مجد�
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� �صوت مسم�ع وهو جالس قا�لة أماندا و��ْت. تنّهد محا�� نورمان كولي��

� أ�ة عالقة له �خطف
اف �شأن قتل دومي��ك �ارن�ت، ل�نه ين�� قال: «إن مو��� مستعٌد لالع��

ن�ل سب�� وقتله».

نظرت أماندا إل�ه منتظرة الم��د.

�ة � ما يتعلق �ما �عرفه عن ال�قا�ا ال���
�� مستعدٌّ لإلدالء �شهادة �املة صادقة ��

�
«إال أن مو�

� أن تهدروا الموارد عل�ه، ألن
� شارع غارهولت. ل�ست لد�ه أ�ة رغ�ة ��

� ُع�� عليها �األمس �� ال��
�
 آخ��ن للخطر. وهو �ظن أن ما ي��د قوله �مكن أن �ساعد�م ��

ً
من شأن هذا أن �عّرض أطفا�

ا عن تلك الج��مة». الوصول إ� الشخص المسؤول حق�

ا». � ا كب�� «هذا ما نقّدرە تقدير�

� ال�الم الفارغ عندما �سمعه. ّ �ة ع� الرغم من أنها تم��
ّ

اب�سمت أماندا اب�سامة مهذ

،
ً

ا. �دا متضائ� ا إ� الناح�ة األخرى من الطاولة من غ�� أن �قول ش�ئ� � جالس� �ان كولي��
ا من أجل السجن، فقد مسحت ل�لة احتجاز واحدة تلك الوقاحة  مصنوع�

ً
ا. لم �كن رج� مجروح�

 ألن
ً

ا لل�الم إال قل�� � �انت ظاهرة عل�ه ل�لة أمس. لم �ّ�ها حق�قة أنه صار مستعد� الصلفة ال��
� إنقاذ

من الواضح أن الدافع ال�امن خلف ذلك لم �كن أ��� من مصلحته الشخص�ة ال رغبته ��
� ب�عض

� األمر هو أنه ح��
األرواح. ل�ست لهذا الرجل طب�عة أفضل مما رأته من ق�ل. �ل ما ��

الوقت ح�� �درك أن �المه معهم -وتقد�م روايته للقصة- �مكن أن �حّقق له �عض الفائدة ع�
� صورة أفضل إذا تعاون معهم وظهر �مظهر من ي��د مساعدتهم.

المدى ال�ع�د. سوف ي�دو ��

ا. ا ع� المساعدة حق� ا إلظهار تقّززها. ل�س إن �ان قادر� ل�نَّ الوقت لم �كن مناس��

ا، تحّدث إلينا، �ا نورمان».
�
� مقعدها إ� الخلف وقالت: «إذ

اس�ندت ��

«لست أعرف من أين أ�دأ؟».

� ذلك الب�ت، أل�س كذلك؟ فلن�دأ من هذە
� سم�ث موجودة ��

«كنت تعرف أن �قا�ا جثة تو��
النقطة».

� الطاولة الفاصلة ب�نهم. �ان �ستجمع شتات نفسه.
ا ��

�
ق ا �ضع ثواٍن، محدِّ � صامت� ظل كولي��

� اتجاە ب�ْت الجالس إ� جانبها فرأت أنه �فعل مثلها. �انت قلقة عل�ه
ألقت أماندا نظرة ��عة ��

طة. ا �عد وصوله إ� مركز ال�� ، ولم �كد �قول لها ش�ئ� ا من أي وقت م�� فقد �دا أ��� ضعف�



، � ا عل�ه. لقد عاد ق�ل قل�ل من رؤ�ة ما �عتقدون، ش�ه جازم�� �انت تعرف أن هذا س�كون صع��
ا. وها هو اآلن جالس � الذي ي�حثون عنه منذ زمن ط��ل جد� � سم�ث… الص��

أنه �قا�ا جثة تو��
� جعلته �خشوشن من الخارج، ل�نها لم ة. لعّل السن�� ل�� �سمع حق�قة ما جرى ط�لة تلك الف��

� أن جروحه القد�مة سوف تنفتح اآلن.
� التفك�� ��

تكن راغ�ة ��

.« �
� اهتماما��

� أفهم رأ��م �� � �صوت منخفض: «إن�� قال كولي��

عاد ان��اە أماندا إل�ه.

� شخص � تلك االهتمامات. ل�ن الحق�قة تظّل أن��
ا ما قد يراە كث�� من الناس �� «… وأفهم أ�ض�

� سمعة طي�ة �اعت�اري جامع م ضمن مجال اهتما�� هذا. وقد ا��س�ت خالل السن�� مح��
مقت��ات».

جامع مقت��ات� 

ا ل�نها رأت �عض تفاص�ل ٌم أ�ض� ا ال شائ�ة ف�ه -�ل أمٌر مح�� ا سل�م� لقد جعل ذلك ي�دو أمر�
� أنفق هذە السنوات �لها مجموعته. أي ن�ع من األشخاص �مكن أن ينجذب إ� تلك المواد ال��
نت السفل�ة. � عوالم اإلن��

ا تجري وت�حث ��
�
� والناس الذين مثله جرذان القتنائها؟ تخّ�لت كولي��

� رأى التقّزز �جرون صفقاتهم، و�ضعون خططهم. إنهم ينخرون عظام المجتمع. ال �د أن كولي��
الذي �دا ع� وجهها عندما رفع رأسه ونظر إليها.

ا عن اهتمامات الناس اآلخ��ن. وقد � حق�قة األمر، هذا ل�س مختلف�
ة دفاع�ة: «�� قال بن��

ة منهم تراها منفرة. ل�ن
�
ا، وأن قل �� ّ ا متم�� � أمر� ون هواي�� عرفت منذ زمن ط��ل أن أ��� الناس �عت��

� مما سمح �� � ع� مّر السن�� � هذا الم�ل. وقد برهنُت ع� مصداقي�� هناك من �شاطرون��
�الوصول إ� قطع أ��� أهم�ة مما وصل إل�ه اآلخرون».

«هل أنت جامع مقت��ات جاد؟».

� ما يتعلق �أش�اء جاّدة»… �لل شفت�ه �لسانه… «وع� غرار �ق�ة
«جامع مقت��ات جاد ��

� من هذا الن�ع، هناك منتد�ات مفتوحة، وهناك منتد�ات خاصة. لقد �ان اهتما�� التعامالت ال��
ا ا… ش�ئ� ، عرفت أن هناك ش�ئ� � � المنتد�ات الخاّصة. ومنذ عدة سن��

ا ��
�
�قض�ة الهامس معروف

ا للدفع، �الطبع». . هذا إن كنت مستعد� ا �� �عينه… �مكن أن �كون متاح�

ء؟».  �
«وما هو هذا ال��

� العالم:
نظر إليها برهة، ثم أجاب ع� السؤال �ما لو أن ذلك واحد من أ��� األش�اء طب�ع�ة ��

ا». � سم�ث… ط�ع�
«قضاء �عض الوقت مع تو��

قالت: «ك�ف؟».



ء من خالل تا�لر. �
� السجن. وقد جرى ترت�ب �ل ��

� ال�دا�ة، ق�ل �� أن أزور فكتور تا�لر ��
��»

�ان فرانك �ارتر �عرف �األمر، ل�نه لم �كن ي��د أن تكون له أّ�ة صلة �ه. �ان اإلجراء الذي ي��عه
تا�لور هو التحّقق من الناس الذين �أتون إل�ه. وقد ّ�ته ن��جة ذلك االخت�ار. حصلُت ع�
� أنهم … «لم �فاجئ��

ً
� قل�� العنوان �عد أن استلمْت زوجة تا�لر المال الذي دفعُته»… ك�� كولي��

� إ� جول�ان س�م�سون».
أرسلو��

ا لك؟». «لماذا لم �كن هذا مفاجئ�

ا ا. وهو قل�ل االعتناء بنظافته الشخص�ة. ولم �كن هذا سل�م�
�
ا مس�َساغ «لم �كن شخص�

ا»… نقر ب�ص�عه ع� رأسه عندما قال ذلك… «�ان الناس �سخرون منه. ل�نهم �انوا تمام�
� حق�قة األمر. ب�ته، غ��ب، أال تظنان هذا؟ أتذكر ك�ف �ان األطفال يتحّدى أحدهم

�خشونه ��
ا لهم هناك. وح�� ق�ل ذلك اآلخر للذهاب إ� ذلك الب�ت ودخول حد�قته. �انوا �لتقطون صور�

� الق��ة».
ونه الب�ت المخ�ف ��  �ان الناس �عت��

ً
-عندما كنت طف�

� اتجاە ب�ْت. �انت مالمح وجهه عصّ�ة ع� القراءة،
من جد�د، ألقت أماندا نظرة ��عة ��

� التحقيق
� ذلك الوقت، لم يرد اسم جول�ان س�م�سون ��

ر ف�ه. ��
�
ل�نها استطاعت تخّ�ل ما �فك

ا، وال عن ب�ته ذي المظهر المخ�ف. �ان هذا طة تعرف عن ذلك الرجل ش�ئ� ا. ولم تكن ال�� أ�د�
� صغار السن � �ل م�ان. ال تكون سمعتهم ب��

ا. هناك أشخاص مثل س�م�سون �� ا تمام� ا مفهوم� أمر�
ء ملموس؛ و�التأ��د ال تكون قائمة ع� رأي ال��ار فيهم. �

ورة ع� أي �� قائمة �ال��

ه.
�
ل�ن، و��ف النظر عن هذا �له، �انت تعرف أن ب�ْت س�لوم نفسه ألنه غفل عن هذا �ل

قالت أماندا: «وماذا حدث �عد ذلك؟».

� ا آخر من المال، فجعل�� � شارع غارهولت. أعط�ت س�م�سون م�لغ�
«ذه�ت إ� ذلك الب�ت ��

 من الورق المقّوى.
ً

ا مقف�
�
 صندوق

ً
. و�عد وقت، عاد حام� � الطابق السف��

�� � � الغرفة ال��
أنتظر ��

فتح الصندوق… فرأيته ف�ه».

«من رأ�ت؟ هذا من أجل السجالت �ا نورمان».

� سم�ث».
«رأ�ت تو��

� سم�ث؟».
و�ال�اد، استطاعت أماندا أن �سأله: «ماذا فعلَت ب�قا�ا جثة تو��

ا. أنا � دهشة حق�ق�ة… «ماذا فعلت بها؟ أنا لست وحش� «ماذا فعلت بها؟»… �دت ع� كولي��
ء كهذا، ح�� لو أتيح �� ذلك. ال، لم �

لست مثل �عض اآلخ��ن. وال �مكن أن ألحق األذى ���
� ذلك الجو. قد تجدين

ا ��
�
ا�� للموت. كنت مستغرق ا اح�� ا غ�� الوقوف هناك مظِهر� أفعل ش�ئ�

ها».
�
� �ل

� ح�ا��
� فهم هذا، ل�نها �انت واحدة من أقوى اللحظات ��

صع��ة ��

 � � نفسها: �ا إل��
قالت أماندا ��



ر حّ�ه الضائع.
�
�دا لها �أنه رجل يتذك

 و�ثارة للقرف. �ان
ً

� تخّ�لْتها، �انت إجابته �� األ��� ابتذا� ة ال�� � االحتماالت ال�ث�� فمن ب��
� صغ�� مقتول �ان ير�� عندە إ� مرت�ة تج��ة ا أن الوقت الذي أمضاە مع جثة ص�� واضح�
� صندوق عند

ا �أن له صلة خاّصة بتلك ال�قا�ا الح��نة �� ا هناك مقتنع� إ�مان�ة� تخّ�لْته واقف�
� ذهنها.

قدم�ه. �ان هذا أ��� فظاعة من �ل ما �مكن أن �خطر ��

 وسأله: «قلَت إنك… لست مثل �عض
ً

ا إ� جانبها. انح�� إ� األمام قل�� �ان ب�ْت جالس�
اآلخ��ن».

ا… �ان ا مرهق� ا ع� ب�ْت، فإنه لم ي�ُد لها اآلن إال شخص� مهما �كن وقع تلك القصة جس�م�
� ذهن أماندا.

ا اس��د �ه التعب ف�لغ روحه. هذا ما جال �� شخص�

«من هم اآلخرون، �ا نورمان؟ وماذا �انوا �فعلون؟».

� ر�قه. ابتلع كولي��

، ل�ن �  دومي��ك �ارن�ت األمر �عد موت جول�ان. أظنهما �انا صد�ق��
�

«�ان هذا �عد أن تو�
افه». ام. لقد تدهورت األمور تحت إ��  �الس��ة نفسها من االح��

�
�ارن�ت لم �كن يتح�

«أهذا هو الس�ب الذي جعلك تقتله؟».

«قتلته ل�� أح�� ما لد�ه. ثم إن �ارن�ت كّف عن السماح �� �الذهاب إل�ه… كّف عن ذلك
.« � � حاجة إ� حماي��

�� �
ة. �ان تو�� �عد المّرة األخ��

نا عن اآلخ��ن، �ا نورمان». ا: «أخ�� سأله ب�ْت صابر�

… «ذه�ت عّدة مّرات خالل تلك
ً

� قل��  �ارن�ت األمور»… ترّدد كولي��
�

«�ان هذا �عد أن تو�
، وأر�د أن أ�ون ا�� . لقد كنت أع�� عن اح�� ّ ا هو نفسه �ال�س�ة إ�� ، ل�ن األمر �ان دائم� � السن��
. ل�ن، و�عد أن جاء �ارن�ت، �دأ أشخاص آخرون يتواجدون هناك. لم �كن أولئك �

وحدي مع تو��
.« امهم مث�� ون عن اح�� األشخاص �ع��ّ

«ما الذي �انوا �فعلونه؟».

ا. وقد رفض �ارن�ت أن �ع�د نقودي. �ل إنه ا. لقد غادرت الم�ان… غادرته متقّزز� «أنا لم أر ش�ئ�
. ل�ن، ما الذي كنت أستطيع فعله؟». � سخر م��

؟». قال ب�ت: «وما الذي أثار تقّززك إ� هذا الحدِّ

ا � ذه�ت فيها، �ان هناك خمسة أشخاص آخ��ن، أو ستة. �انوا جم�ع� ة ال�� � الل�لة األخ��
��»

ا
�
من األشخاص الذين سحرتهم تلك القضّ�ة. مجموعة متنّوعة من الناس -تنّ�ع مدهش، صدق

ة من أجل ذلك. لم �كن أحد منا �عرف و�ان لدي انط�اع مفادە أن �عضهم قد سافر مسافة كب��



اآلخر. ل�ن من الواضح أن أس�اب وجود �عضهم هناك �انت مختلفة عن أس�اب وجودي»…
ا أحمر… ا مص�اح� � الغرفة. وضع أ�ض�

ا �� � ر�قه من جد�د… «لقد وضع �ارن�ت فراش� ابتلع كولي��
لقد �ان ذلك…».

ا؟». ا ج�س�� تطّوعت أماندا ب��مال جملته: «ش�ئ�

� رأسه، ثم نظر إ� الطاولة �ما لو أن هذا األمر �ان «صحيح. هذا ما أظّنه»… هز كولي��
� �ما ف�ه ال�فا�ة. ال ّ � ما ب�نهم. ل�ن هذا س��

يتجاوز قدرته ع� الفهم… «ل�س مع الجثة… �ل ��
ء كهذا». �

ا من �� � أن أ�ون جزء� �مكن��

«هل هذا ما جعلك تغادر؟».

ا، 
�
ا هادئ ، �ان ذلك أش�ه �الذهاب إ� كن�سة. �ان ش�ئ� �

� الما��
 «نعم. عندما كنت أذهب ��

. كنت أحس بوجود الرب. وأما تلك المّرة، مع المص�اح األحمر، ومع أولئك األشخاص…». 
ً

جم��
كّف عن ال�الم من جد�د.   «نورمان؟».

� الجح�م».
ا: «�ان ذلك أش�ه �أن �كون المرء �� � رفع رأسه أخ��

قالت أماندا: «هل تصّدقه؟».

� ا إ� طاولته ينظر ب�معان إ� الصور ال�� �انا قد عادا إ� غرفة المكتب. وقف ب�ْت مس�ند�
. � � السجن ع� امتداد السن��

ات المراق�ة لألشخاص الذين زاروا فكتور تا�لر �� التقطتها �ام��
� تلك الصور. �انت صور رجال و�ساء، ش�اب وك�ار. تنّقلت عينا أماندا ب��

ا». � حق� ء مفا�� �
: «م��ــــج متنّ�ع من الناس. �� � لقد قال لهم كولي��

مت �دە فوق الصور… «وأما هذا…». � لم �قتل ن�ل سب��»… حوَّ «أصّدق أن كولي��

ا. خالل ا عن عدم االقتناع نفسه الذي �انت �شعر �ه أماندا أ�ض� � ّ قال ذلك، ثم سكت مع��
� ألن تص�� قدرة ال��� ع� القسوة عاجزة

ح�اتها المهن�ة، رأت أماندا من األش�اء المهولة ما �ك��
� م�ان وق�ع حادث، ورأت الناس

� م�ح ج��مة أو ��
ة �� عن إدهاشها. لقد �انت مرات كث��

ها، من أجل النظر إ� الضحا�ا. �انت تفهم أن يتجّمعون هناك، أو رأت الس�ارات ت��� س��
الموت �جذب الناس. ل�ن، ل�س هكذا�

� الس�ب الذي جعلهم �دعونه الهامس؟». سألها ب�ت �صوٍت خافٍت: «هل تعرف��

«�س�ب روجر ه�ل».

«هذا صحيح»… أومأ برأسه �حركة �طيئة… «�ان روجر أو� ضحا�ا �ارتر. �انوا �جرون
� ذلك الوقت. وقد قال روجر ألب�ه وأمه، ق�ل اختطافه، إنه �ان �سمع

� ب�ت أ�ته ��
إصالحات ��



� إصالح الب�ت. و�ان
� تعمل �� كة ال�� ا يهمس له من تحت نافذته. �ان �ارتر صاحب ال�� شخص�

هذا ما جعلنا ن�ت�ه إل�ه».

«�ان �ستدرج ضحيته».

«صحيح. لقد سنحت ل�ارتر الفرصة هناك. ل�نَّ األمر الغ��ب، هو أن أها�� األطفال اآلخ��ن
ا. لم تكن هناك أّ�ة صلة واضحة ��ارتر، ا أن أطفالهم �انوا �سمعون الهمس أ�ض� زعموا جم�ع�

هم».
�
ل�نهم سمعوا الهمس �ل

ا». «لعلهم سمعوە حق�

«قد �كون األمر هكذا. أو… قد �كون الس�ب هو أن الصحف قد تداولت ذلك االسم فزرعت
� أذهانهم.

� عقول الناس. من عساە �دري؟ مهما �كن من أمر، فقد علق االسم ��
الفكرة ��

ا». الهامس. لقد كرهت ذلك االسم دائم�

ظلت أماندا منتظرة.

� هذا؟ لم أ�ن أر�د أن �ص�� له لقب. ل�ن � أردت أن ي�ساە الناس. هل تدرك�� «… كرهته ألن��
ا. و�ان الناس -هؤالء ا. هذا ألنه �ان يهمس دائم� ما ي�دو �� اآلن هو أن هذا االسم �الئمه تمام�
الناس- �صغون إ� ذلك الهمس»… فَرَد الصور ب�دە… «وأظن أن أحدهم �ان �سمعه أ��� من

ە». غ��

، �ان � � نفسها إنه محّق. فمن �ّل ما قاله كولي��
نظرت أماندا إ� الصور من جد�د. قالت ��

�
ا غ�� قل�ل من األشخاص الذين ترى صورهم اآلن قد سار مسافة غ�� قل�لة �� ا أن عدد� واضح�

ا من أولئك الذي ا منهم -أن واحد� ء أن �عتقد المرء أن واحد� �
�� �

. لم �كن من الم�الغة �� درب ال��
�ر ە. �ل واحد منهم �� � تلك الدرب مسافة أ��� من غ��

جذبهم همس فرانك �ارتر- قد سار ��
ا. ا؛ ل�ن من ب�نهم شخٌص أسوأ منهم جم�ع� مختل عقل��

إنه تلم�ذ فرانك �ارتر.

� أولئك األشخاص. � م�ان ما ب��
ون ع� قاتل ن�ل سب�� �� � نفسها إنهم س�ع��

قالت ��
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� تلك الل�لة.

� «الب�ت اآلمن» �عد ذهاب ج�ك إ� فراشه ��
� غرفة الجلوس ��

ا �� �ق�ت ساهر�
و�ان أما�� الالبتوب و�أس من الن��ذ األب�ض.

، فقد � � الماضي�� � جرت خالل اليوم�� � الحوادث ال��
� إعادة التفك�� �� ع� الرغم من محاول��

�
� الظروف الراهنة، ل�ن المال ال�ا��

�� 
ً

ا مستح�� َّ أن أ�تب. �دا ذلك أمر� ا أن ع�� ا أ�ض�
�
كنت مدر�

ا من ذلك هو إحسا�� �أهم�ة العمل ع� عندي لن �دوم إ� األ�د. و�ان الدافع األ��� إلحاح�
ا. ال�تا�ة ء ما؛ ل�س فقط ح�� أل�� نف�� عّما �حدث، �ل ألن األمر �ان ع� ذلك النحو دائم� �

��
�� مع�� وجودي. و�� ما ال �د �� من استعادته.

ر����ا. 

� رأ�� عندما كت�ت
� �انت �� حذفت �ق�ة ما �انت قد كت�ته، ونظرت إ� اسمها. الفكرة ال��

� أجد
ا من أن قصة ما ستظهر �� من ذلك الض�اب. ل���ّ ذلك �� أن أ�دأ كتا�ة مشاعري واثق�

ء �س�ط، إ� �لمات. �
� حق�قة مشاعري اآلن، ناه�ك عن محاولة ترجمتها إ� �� � تب��

صع��ة ��

ا �مكنك ال�تا�ة � المق� هذا الص�اح: «قد �كون هذا ش�ئ�
ي إ� ما قالته �ار�ن �� ذهب تفك��

نت. أعرف اآلن ك�ف � اإلن��
�� � � حق�قة أنها �حثت ع��

ا �� � واحد من كت�ك». فكرت أ�ض�
عنه ��

. فهل أنا منجذب � ا من اإلثارة. لقد �انت مهتمة �� � نف�� ش�ئ�
هو شعوري تجاە ذلك ألنه �عث ��

. نظرت إ� اسم ر����ا ع� الشاشة. ت�ّخر ا من أن ذلك جائز �� � لم أ�ن واثق� إليها؟ نعم� ل���
إحسا�� �اإلثارة، وحل محله شعور �الذنب.

ر����ا.

ا: �دأت أ�تب ��ع�
ك كنت ع� الدوام شخصّ�ة عملّ�ة أ���

ّ
� هذا ألن

ا ك�ف �مكن أن �كون رأ�ك �� أعرف تمام�
ا. س�حزنك ذلك -�الطبع- . سوف ت��دين أن أ�ون سع�د� �

� ح�ا��
�� �

. سوف ت��دين أن أم�� � م��
ا  أ�ون غب��

ّ
َّ أ� ا أن تقو�� �� إن ع�� � إن الح�اة هكذا. �ل إن من المحتمل تمام� ل�نك ستقول��

هكذا.

. � �ك تذهب�� � مستعد ل�� ا �عد من أن�� � لست واثق� ل�ن المش�لة أن��

� ال أستحق… ا، و�أن�� ر�ما أ�ون أنا من �شعر �أنه ال �جوز �� أن أ�ون سع�د�

ُرن جرس ال�اب.



� خفت أن يرن الجرس من جد�د ا ألن�� أغلقت الالبتوب ونزلت إ� األسفل. نزلت م�ع�
� لم أصل إ� مرحلة ال��اء. ثم  عند ال�اب. أمر حسن أن��

ً
� قل�� ف�س��قظ ج�ك. دعكت عي��

ا هناك. � واقف� � لم أ�ِك: �ان أ�� فتحت ال�اب فازداد ارت�ا�� ألن��

 أيها المحقق و�ل�س».
ً

قلت له: «أه�

أومأ برأسه: «أأستطيع الدخول».

«ج�ك نائم».

�
م �صوت منخفض. أر�د فقط أن أضعك ��

�
. سأت�ل

ً
عت هذا. ل�ن األمر لن �ستغرق ط���

ّ
«توق

� جرت اليوم». صورة التطّورات ال��

ا وع� أ�ة حال، فهو ا طفول�� � السماح له �الدخول -ل�ن ذلك �ان شعور�
ا �� د� دَّ � م�� �ان جزء م��

ه. ثم إن مظهرە
�
ا إ� رؤ�ته مّرة أخرى �عد أن ي�ت�� هذا �ل ا� لن أ�ون مضطر� ط�� ل�س إال ��

� تلك اللحظة�
� كنت الطرف األقوى، �� ا. أحسست �أن�� � األمر أ�ض�

ا �ان له دور �� � المرَهق كث��

فتحت له ال�اب وقلت: «ال �أس».

� غرفة المع�شة.
� فصعدنا إ� الطابق العلوي وجلسنا ��

سار خل��

ا �ستطيع العودة إل�ه مع ج�ك». ا ص�اح� � ب�تك. غد�
قال: «كدنا ن�ت�� من عملنا ��

؟». � «هذا جّ�د. وماذا عن نورمان كولي��

� الب�ت �� �قا�ا
� �انت �� َف �أن ال�قا�ا ال�� «لقد وّجهنا إل�ه تهمة قتل دومي��ك �ارن�ت. اع��

�
� ذلك الوقت. �ان اسم ذلك الطفل تو��

ا �� � لم نع�� عليها أ�د� جثة ضح�ة فرانك �ارتر ال��
� �عرف �األمر منذ زمن �ع�د». سم�ث. و�ان كولي��

«ك�ف؟».

«إنها قصة ط��لة. ل�ست تفاص�لها مهّمة �ال�س�ة إل�ك».

ا… وماذا عن ن�ل سب��؟ ماذا عن محاولة اختطاف ج�ك؟». «أل�ست مهّمة؟ حسن�

«إننا نعمل ع� هذا».

ا؟». � أال ت��د �أس� �
»… تناولت �أ�� وأخذت منه رشفة… «�ا لسوء تّ��� � ء مطم��ِ �

«هذا ��

ب». «أنا ال أ��

ب». «لقد كنت ���



�ــهم، م ���
�
ب اآلن. هناك أشخاص �ستط�عون التح� «هذا هو س�ب امتنا�� عن ال��

ا ح�� أدرك ذلك. أظّنك واحد ممن �ستط�عون». � األمر زمن�
وأشخاص ال �ستط�عون. اقتضا��

«صحيح».

ا عل�ك. - أن ذلك �ان صع�� � � ضوء �ل ما حدث خالل تلك السن��
ا -�� تنّهد وقال: «أظّن أ�ض�

ة ع� نحو جّ�د. هذا أمر حسن. وأنا م�ور  �ستطيع فعل أش�اء كث��
ً

ل�نك ت�دو �� رج�
�ذلك».

َّ � مقاومة هذا. �لماته نفسها، ول�س مجّرد أنه ل�س من حّقه أن �طلق ع��
�انت عندي رغ�ة ��

� ال أج�د ء ع� نحو حسن، ثم إن�� �
ا ع� فعل أي �� ا لست قادر� ا تمام� ا. لقد �ان مخطئ� أح�ام�

ا أن أسمح ألي ن�ع من الضعف �أن التعامل مع الح�اة ع� اإلطالق. ل�ن، �الطبع، لم �كن ممكن�
ا. … وهكذا، لم أقل ش�ئ� � َّ أمام أ�� �ظهر ع��

رات�- كنت ّ ة لذلك -أس�اب، ال م�� ب. �انت لدي أس�اب كث�� : «نعم، لقد كنت أ�� قال ��
� ذلك الوقت».

ة، �� � أش�اء كث��
أجد صع��ة ��

ا». ا جّ�د� «من ب�نها أن تكون زوج�

«صحيح».

ا». «ومن ب�نها األبّوة أ�ض�

�
ا. ولم أرغب �� ا ك�ف أ�ون أ�� ّت�ة ع� ذلك. لم أعرف أ�د� ا. المسؤول�ة الم�� «هذا صحيح أ�ض�

ت. لقد كنت ع� الدوام ا عندما ك�� � ا ل�نك تحّس�ت كث��  صع��
ً

ا. ثم إنك كنت طف� ذلك أ�د�
� ذلك الوقت».

ا �� ع قصص� ا. كنت تخ�� م�دع�

ا؟». ع قصص� ر ذلك. قلت له: «هل كنت أخ��
�
لم أستطع تذك

.« � ا �ك إ� حدٍّ كب�� ا. ي�دو ج�ك ش�يه� ا حّساس� «نعم. لقد كنت شخص�

«أظن أن ج�ك مفرط الحساس�ة».

ء كهذا». �
� رأسه: «ال وجود ل�� هز أ��

رت �ل األصدقاء الذين لم أصادقهم، أو
�
«�ل هو موجود. إنه �جعل الح�اة صع�ة»… تذك

ا». … «ثم إنك ال تعرف هذا. أنت لم تكن موجود� �
الذين لم �صادقو��

ا. و�ما قلت لك، �ان هذا أفضل». «ال. لم أ�ن موجود�

ء نحن متفقان ف�ه». �
ا، هذا �� «حسن�



ء �مكننا قوله. استدار �ما لو أنه ذاهب، ل�نه ترّدد. �
مع قو�� هذا، �دا �ما لو أنه لم يبق ��

َّ �عد لحظة من ذلك. التفت إ��

� مرآة أمك ق�ل
�� � � الل�لة الماض�ة. قلت �� إنك رأيت��

� ما قلته �� ��
ر ��

�
� كنت أفك

: «ل���ّ قال ��
.« � ذها��

«وماذا؟».

� تلك الل�لة
� الب�ت تلك الل�لة. لقد كنت تم��

. لم �حدث ذلك. لم تكن �� �
قال: «أنت لم تر��

� المدرسة».
عند أحد أصدقائك ��

فت. ترّددت عند ذلك. �ان إحسا�� الغ��زي األول
ّ
� توق ء ما، ل��� �

ا ع� قول ��
�
كنت موش�

ر تلك الل�لة بوض�ح شد�د. ثم إنه لم �كن لدي أّي
�
� أتذك � �كذب… ال �د أنه �كذب ألن�� هو أن أ��

ا ا مفاجئ� � يوم من األ�ام، لم أجد ش�ئ�
�� � ا؟ �النظر إ� ما �انه أ�� أصدقاء. ل�ن، هل حدث ذلك حق�

� اف �ذلك- �� أن أ�� � االع��
ا �� � لم أ�ن راغ�� ا. ل�ن الحق�قة -مع أن�� � احتمال أن �كون اآلن �اذ��

��
� ما �خص خصاله الس�ئة. لعل هذا �ان

قد صارت له هيئة شخص شد�د الصدق مع نفسه ��
. � ا له ع�� تلك السن�� ور�� �� 

ً
تحّو�

. � � ذه��
استعدت تلك الذكرى ��

صوت تحّطم زجاج. 

� �صيح.  أ��

أ�� ت�خ. 

؛ ل�ن… هل من الممكن أن أ�ون � رأ��
ا ع� رؤ�ة تلك الصورة بوض�ح� مطلٍق؛ �� كنت قادر�

، من أي � ا من أّ�ة ذكرى أخرى من ذك��ات طفول�� ا؟ �انت تلك الذكرى عندي أ��� وضوح� مخطئ�
ا أنها صورة ا من الحدِّ المعقول؟ هل �ان ممكن� ء أستطيع استعادته. فهل �انت أ��� وضوح� �

��
ا �عينه

�
ا؟ هل �� تلخ�ص لمشاعري أ��� من كونها حدث ا حق�ق�� ر�

�
انفعال�ة أ��� من كونها تذك

ا؟ جرى حق�

� � �صوت هادئ: «ل�ن الحق�قة أن األمر جرى هكذا، إ� هذا الحدِّ أو ذاك. �خجل�� قال أ��
ا ع� ال�أس نفسها. � كنت غاض�� ّ هو أن�� � ء الغ�� �

� فعلت ذلك. لم أرمها �ال�أس�… فال�� ا أن�� دائم�
ل�ن ما قلته أنت ق��ب من الحق�قة». 

رە».
�
� أتذك «ل�ن��

تك سا�� �ذلك». «لست أدري. ر�ما أخ��



ا. وأنت تعرف هذا، أل�س كذلك؟ ح�� �عد �ل رك �السوء أ�د�
�
ا: «لم تكن تذك هززت رأ�� نف��

ما حدث».

رە �الخسارة
�
ا أنه �عرف، و�صدق �ل ما قلته. وأن هذا ذك اب�سم اب�سامة ح��نة. �ان واضح�

� أصابته. ة ال�� ال�ب��

ا… مهما تكن ق�مته اآلن. ل�س كب�� ء آخر أ�ض� �
� أردت إخ�ارك ��� ا، لست أدري� ل���

�
قال: «إذ

ا». ا لم �كن صح�ح� الق�مة، ول�ن…� قلَت إنها �انت آخر مرة أراك فيها. ذلك أ�ض�

رفعت �دي: «من الواضح أن…».

مُت ء األفضل. لقد اح�� �
� أّمك. و�ان ذلك هو ال�� � أتحّدث عن ذلك الوقت. لقد طردت�� «إن��

� ا، إن أردت الصدق أو، ع� األقل، أحسست أن�� ء من االرت�اح، تق���� �
� شعرت ��� قرارها. �ل إن��

أستحق ذلك. ل�ن، أتت أوقات �عدها، ق�ل أن ت�تقال، �انت فيها سا�� �سمح �� �العودة إ�
ا. ل�نها لم تكن ت��د أن يزعجك ذلك أو �س�ب لك أي �ش��ش. أنا لم الب�ت عندما أ�ون صاح��
ا �عد أن تذهب إ� فراشك. كنت أدخل غرفتك وأنت نائم � دائم�

ا. وهكذا كنت آ�� رد ذلك أ�ض�
�
أ

� كنت أفعل ذلك». ا. ل��� � أّ�ة مّرة. لم تعرف �األمر أ�د�
فأحتضنك. لم �س��قظ ��

ا. ا هناك، صامت� كنت واقف�

ر «مس�� نا�ت» 
�
. كنت أتذك � � �كذب، وألن �لماته هزت�� � لم أ�ن أظّن أن أ�� ا ألن��  كنت صامت�

� وأنا نائم.  � الل�ل ف�حتضن��
�� � � الذي �دخل غرف��

. الرجل الخ�� � � أ�ام طفول��
� المتخّ�ل ��

صد���
ا. واآلن،  � أ�د� ا �خ�ف�� . لم �كن ش�ئ� � نف��

ر �م �ان ذلك �شيع الراحة ��
�
� أتذك واألسوأ من هذا أن��

ا  � فقدت جزء� ، �ت أشتاق إل�ه، �ت أفتقدە، �ما لو أن�� �
�عد أن اخت�� مس�� نا�ت من ح�ا��

� أر�د  � األمر هو أن��
رات. �ل ما �� ّ : «لست أحاول ال�حث عن أعذار وم�� � .   قال أ�� ا من نف�� مهم�

� آسف». ا من ذلك التعق�د. إن�� أن تعرف أن األمور �انت معّقدة. وأنا، كنت جزء�

«ال �أس».

ء آخر ل�� �قال. �
عند ذلك، حق�قة، لم يبَق ��

ء غ�� تركه �
� غ�� قادر ع� فعل �� ا إ� حدٍّ جعل�� م. وأما أنا، فكنت مهزوز�

�
ل السل � � ي�� �دأ أ��

�ذهب.



41
� موعد أ�كر من المعتاد

ا للخروج �� � الص�اح التا�� ع� أن �كون ج�ك مستعد�
حرصت ��

� انتظارنا أمام
�� � �ح�ث �كون لدينا وقت للذهاب إ� ب�تنا ق�ل أن آخذە إ� المدرسة. �ان أ��

� منه. ْ���َ � س�ارته. أنزل زجاج الس�ارة عندما �نا مق��
ا �� الب�ت، جالس�

ا». : «مرح�� � قال أ��

، �ا ب�ْت. ك�ف حالك اليوم؟». ة جّد�ة: «ص�اح الخ�� قال ج�ك بن��

ا.
�
� أح�ان م بها اب��

�
� يت�ل ة الرسم�ة ال��  عندما سمع ذلك. أعجبته تلك الن��

ً
� قل�� ق وجه أ�� أ��

� أحسن حال، أشكرك. ك�ف حالك �ا ج�ك؟».
أجا�ه �ط��قة رسم�ة �ش�ه ط��قته: «أنا ��

� اآلن مشتاق إ� العودة إ� ب�تنا». . �انت إقامتنا هنا مسل�ة. ل�ن�� � �خ�� «إن��

«أفهم هذا».

«ومشتاق إ� الذهاب إ� المدرسة �عد ذلك».

ا». ا. إن المدرسة مهّمة جد� «أستطيع أن أفهم هذا أ�ض�

قال ج�ك: «صحيح، من الواضح أنها مهّمة».

� اتجا�� فكّف عن الضحك. لعله ظّن أن
� �ضحك عندما سمع ذلك، ل�نه أل�� نظرة �� �دأ أ��

ا � � كث�� . ل�ن األمر الغ��ب هو أنه لم �ضا�ق�� � حديثه مع ج�ك بهذە الط��قة �مكن أن �ضا�ق��
� أن

طة. �ان ���� � مركز ال��
� ذلك اليوم األول عندما كنا ��

�� � � مثلما ضا�ق�� اآلن، لم �ضا�ق��
� أشعر �الفخر �ه. أمر سخ�ف أن أفكر بهذە . و�ان هذا �جعل�� � ي�دي الناس إعجابهم �اب��
ا - ل�ن ذلك اإلحساس �ان موجود� �

ا من إنجازا�� � حدِّ ذاته -ول�س إنجاز�
الط��قة. إنه شخص ��

� �ج�ك، �ان اإلحساس أ��� قّوة من المعتاد. لم أ�ن أعرف ق ب�عجاب أ��
�
� ما يتعل

عندي. و��
� ما � إثارة إعجا�ه؟ لم �عجب��

� األبوة، أم �� رغ�ة غ�� واع�ة ��
� أر�د تم��ــــغ وجهه ��

الس�ب. أترا��
. � � ع�� �قوله أيٌّ من هذين االحتمال��

ا عنه… «ه�ا بنا، �ا ج�ك». اك هناك»، استدرت مبتعد� ا، س�� : «حسن� � قلت أل��

ة الص�اح�ة. أم�� ج�ك � زحام الف��
لم تكن رحلتنا ط��لة، ل�ّنها استغرقت �عض الوقت ��

� ير�ل ظهر المقعد الذي أمامه من
� مقعد الس�ارة الخل��

ا �� القسم األ��� من هذا الوقت جالس�
ا � المرآة فأراە ملتفت�

� عل�ه نظرة ��
� آلخر، كنت أل�� غ�� هدف، و�صّفر لنفسه �لحن ما. ومن ح��



ا ينظر ع�� النافذة مثلما �فعل أ��� األح�ان، �ما لو أنه حائر لرؤ�ة العالم الذي هناك من غ�� جان��
أن �كون شد�د االهتمام �ه.

«�ا�ا، لماذا ال تحّب ب�ْت؟».

� � المحّقق و�ل�س»… انعطفت �الس�ارة فدخلت شارعنا… «ل�ست المسألة �� أن�� «أنت تع��
ا من أصدقائنا». ، ول�س واحد� �� ال أحّ�ه. أنا ال أعرفه. إنه ��

.« � «ل�نه شخص لط�ف ودود. إنه �عجب��

ا». «أنت ال تعرفه أ�ض�

 منك؟».
ً

«ل�ن، إذا كنت أنت ال تعرفه، وال تحّ�ه، فلماذا ال أستطيع أن أعرفه وأن أحّ�ه �د�

� هذا التالعب �ال�لمات.
� أ��� من أن أجار�ه �� �ان تع��

� ال أحّ�ه». «لم أقل لك إن��

� هذا األمر. إن األطفال ماهرون
� أّي م��د من ال�الم ��

� ج�ك، ولم تكن لدي رغ�ة �� لم �جب��
� ا له أن�� ه �ان واضح�

�
� أ��� حساس�ة من معظم األطفال. لعل � التقاط الجو العام. ثم إن اب��

��
أ�ذب.

ا؟ لقد احتفظت لنف�� �الحد�ث الذي جرى ب�ننا ل�لة أمس. ول�ن… هل �انت تلك كذ�ة حق�
، وأن أنظر إل�ه ع� أنه رجل � ولهذا الس�ب -ر�ما- صار من األسهل ع�� اآلن أن أقارن نف�� �أ��
ه، فهو لم �عد الرجل

�
. ��ف النظر عن هذا �ل ّ وجد األبوة صع�ة عل�ه مثلما أجدها صع�ة ع��

� تلك األ�ام.
رە إال �قدر ما �ق�ت أنا ذلك الطفل الذي �ان ��

�
الذي أتذك

� الشخص الذي
ّ المرء، و�م ع� المرء أن يتغ��ّ ق�ل أن �خت�� �م من الوقت �لزم ح�� يتغ��

ا آخر. ه شخص جد�د. لقد صار ب�ْت اآلن شخص�
�
تكرهه و�حّل محل

ا ال أعرفه. ا ال أحّ�ه. الحق�قة أنه �ان شخص� لم �كن شخص�

�ط األصفر طة… ح�� ال�� طة أو إ� عمل ال�� ء �ش�� إ� ال�� �
عندما �لغنا ب�تنا، لم نَر أي ��

� انتظارنا:
ا من احتمال وجودە �� ا �الذي كنت قلق� ا كث�ف� ا إعالم�� أز�ل من الم�ان. ولم أجد حضور�

� ما ب�نهم. لم �ظهر عليهم كب�� اهتمام عندما أوقفُت
ة من األشخاص يتحّدثون �� مجموعة صغ��

ا. � مدخل الب�ت. ل�ن ج�ك �ان مهتم�
الس�ارة ��

ا: «هل سنظهر ع� التلف��ون؟». ا متحّمس� قال مس�ثار�

«�التأ��د، ال».

«أوە».



ا. �ان ب�ْت �س�� خلفنا ط�لة الرحلة. أوقف س�ارته خلف س�ارتنا، ثم خ�ج من الس�ارة م�ع�
مهم.

�
ب المراسلون الصحافيون منه. وأما أنا، فقد رحت أنظر إل�ه وهو ��ل اق��

«ما الذي �جري هناك، �ا �ا�ا؟».

«انتظر».

ا.  الرؤ�ة أ�ض�
ً

�ان ج�ك �مّد رأسه محاو�

: «هل هذە…؟». قال ��

أطلقُت ش��مة �ذيئة.

� تجمعْت من ة ال�� � المجموعة الصغ��
� الس�ارة لحظة صمت �عد ذلك. حّدقت ��

ْت ��
�
حل

�ة و�وضح لهم �عض األش�اء، وقد �ان
ّ

ا، أنه يب�سم لهم اب�سامة مهذ ا غائم�
�
ا، إدرا�

�
� مدر� حول أ��

ا ز�
�
ك � يو�� برأسه. ل�ن ان��ا�� �ان م�� ا ما. رأ�ت �عض المراسل�� � ش�ئ�

ا من مظهرە أنه �خ�� واضح�
خاّصة ع� امرأة واقفة ب�نهم.

«لقد قلت �لمة �ذيئة، �ا �ا�ا».

�دا ع� ج�ك اس��اء وَعَجٌب شد�دان.
� وقد حملت دف�� � المراسل�� «صحيح، لقد قلتها…». أشحت بوج�� عن �ار�ن الواقفة ب��

� �دها… «و، نعم، تلك �� والدة آدم».
مالحظات ��

قال ج�ك: «هل سنظهر ع� التلف��ون، �ا ب�ْت؟».

أغلقُت �اب الب�ت من خلفنا، ثم وضعت السلسلة.

«لقد أجبتك عن هذا السؤال، �ا ج�ك. ال، لن نظهر ع� التلف��ون».

� أط�ح هذا السؤال ع� ب�ْت». «إن��

قال ب�ْت: «ال، لن تظهرا ع� التلف��ون، مثلما قال لك أبوك. هذا ما كنت أقوله ألولئك الذين
رهم �أن األمر

�
� كنت أذك

� الخارج؛ إنهم مراسلون صحافيون؛ وهم مهتّمون �ما حدث هنا. ل���ّ
��

ال عالقة له ��ما».

قال ج�ك: «ل�ن له �عض العالقة بنا».

، أو �انت � حق�قته. لو كنتما تعرفان أ���
ا، �عض العالقة فقط. ل�ن األمر ل�س هكذا �� «حسن�

ا». ل�ما عالقة أ��� �الموض�ع، ل�ان األمر مختلف�

ً



ء �
 أن �فهم من تعب�� وج�� أن الوقت غ�� مناسب لقول أي ��

ً
رم�ت ج�ك بنظرة حاّدة، آم�

َّ وأومأ برأسه، ل�نه لم �كن ي��د التخ�� عن � األرض. نظر إ��
� الذي �� ق �الص��

�
� ما يتعل

آخر ��
األمر بهذە السهولة.

قال ج�ك لب�ْت: «�ا�ا هو من ع�� عل�ه». 

قال ب�ْت: «صحيح. ل�ننا ال ن��د أن �عرف أولئك الناس بهذا األمر. ف�قدر معرفتهم، أنتما
ا من القصة. وأظن أن هذە أحسن ط��قة �مكننا التعامل بها اآلن». لستما جزء�

� الب�ت ح�� أرى ما فعلوە
«ال �أس»… �دت خي�ة األمل ع� ج�ك… «هل أستطيع النظر ��

هنا؟».

«�الطبع».

� الطابق العلوي. وأما أنا و��ت ف�قينا منتظَ�ْ�ن عند ال�اب.
اخت�� ج�ك ��

قال �� �عد لحظة: «لقد عن�ُت ما قلته لج�ك. ال حاجة إ� القلق. لن �خاطر الصحافيون
بتع��ض المحا�مة ألّ�ة مخاطر. ال أستطيع منعك من الحد�ث معهم -هذا واضح- ل�ّنهم ال
� ��ما ا غ�� أنه تم العثور ع� �قا�ا الجّثة هنا. وهكذا، ال أظن أنهم س�كونون مهتّم�� �عرفون ش�ئ�

ق �ج�ك».
�
� ما يتعل

ا. ثم إنهم س�كونون شد�دي الحذر �� � كث��

ء من الغث�ان. قد �كون هذا �ل ما تعرفه الصحافة معرفة رسم�ة. �
ا ��� أومأت برأ�� شاعر�

رە
�
� اآلن غ�� قادر ع� تذك ا إ� حدٍّ �جعل�� � ا… �ان كث�� ا جد� � ل�ن ما قلُته ل�ار�ن يوم أمس �ان كث��

� أنا من ع�� ع� �قا�ا ا. إنها تعرف �أمر الزائر الل��� الذي حاول اختطاف ج�ك، وتعرف أن�� تمام�
ا ا تمام� � كنت واثق� . ثم إن�� ّ و�� أ�� ء إ�� � الذي �ان ��� … أ�� � ا أن ب�ت أ�� الجثة. و�� تعرف أ�ض�

رها اآلن.
�
من قو�� أش�اء أخرى ال أستطيع تذك

� ا��شاف األش�اء».
� ماهرة �� لقد قالت �� يوم أمس: «إن��

ء �
� أب�ح ��ل �� ، ولم أدرك أن�� � � صد�ق�� � ذلك الوقت، لم �كن هذا أ��� من حد�ث ب��

��
لمراسلة صحاف�ة ملعونة�

� هذا. آلم��

� لم أعد اآلن ا؛ ل��� ا حق�ق�� � اهتمام� . أحسست وقتها �ما لو أنها مهتّمة �� �
�� �ان عليها أن تخ��

ا من ذلك. واثق�

ومن ناح�ة أو�، لم �كن هناك أي احتمال لمعرفتها �أن �� صلة �القض�ة. وأما من ناح�ة
ء. �

ە ��ل �� � أي وقت خالل حدي�نا إ� أنها شخص ال �جوز أن أخ��
أخرى، فإنها لم ��� ��

؟». ا: «هل أنت �خ�� � عا�س� � أ�� سأل��



.« «أنا �خ��

ر الناجم عما قلته. وأما اآلن، فمن المستح�ل أن ا من مقدار ال�� ل�ن، �جب أن أتحّقق الحق�
� �ذلك. أخ�� أ��

سألته: «هل نحن آمنان هنا؟».

طلق �احه، فقد
�
� وقت ق��ب. وح�� إذا أ

�� � � أمان. لن �طلق �اح نورمان كولي��
«أنتما ��

ء �مكن أن يث�� اهتمامه. ل�س ف�ه ما قد يث�� اهتمام اآلخ��ن �
ا من أي �� صار هذا الب�ت خال��

ا». أ�ض�

«اآلخرون؟».

ّ � إن أها�� ال�� ا أشخاص مهتمون بهذا الب�ت. قال �� كولي�� : «لقد �ان هنالك دائم� � ترّدد أ��
ا اب منه. �انوا �لتقطون صور� ا لالق�� ا. �ان األطفال يتحّدى �عضهم �عض� ا مخ�ف� ونه ب�ت� �انوا �عت��

هنا، وأش�اء من هذا القب�ل».

الب�ت المخ�ف. لقد تع�ت من سماع هذا.

� سم�ث موجودة هنا. هذا ما
قال ب�ْت: «هذە قصص أطفال، ع� أّ�ة حال. لم تعد �قا�ا تو��

ا �ك، وال �ج�ك». ا �ه. لم �كن مهتم� � مهتم� �ان كولي��

�
� رأ�ت فيها ج�ك �� ي ظّل �عود إ� تلك اللحظة ال�� ، وال �ج�ك. ل�ن تفك�� � ا �� لم �كن مهتم�

ر
�
ا ع� تذك مه ع�� فتحة الرسائل، لم أ�ن قادر�

�
� أسفل السلم وذلك الرجل ��ل

ا �� الل�ل واقف�
رە �اٍف ألن أقتنع �أنه �ان �حاول جعل ج�ك �فتح له

�
� سمعتها �الض�ط، ل�ن ما أتذك ال�لمات ال��

ا غ�� الحصول ع� مفاتيح المرأب. ا �أن ذلك الرجل �ان ي��د ش�ئ� ال�اب. لم أ�ن مقتنع�

� �ارت�اب هذە الج��مة؟». قلت: «وماذا عن ن�ل سب��؟ هل جرى اتهام كولي��

، لو � . و… صّدق�� �
ب من معرفة الجا�� ا من المش��ه فيهم. إننا نق�� «ال. ل�ن لدينا اآلن عدد�

كنت أرى أن الب�ت غ�� آمن، لما تركت�ما تعودان إل�ه».

� وسعك من�� من العودة».
«لم �كن ��

� كنت سأحاول د أن��
�
… «ل�ن من المؤك �

� وس�� ذلك»… أشاح بوجهه ع��ّ
«ال، لم �كن ��

إقناعك �األمر، خاصة وأن ج�ك �ع�ش هنا. لقد انتهز من اختطف ن�ل سب�� فرصة سنحت
ا إ� د أن عل�ك أن تظّل من�ّبه�

�
له؛… �ان �س�� وحدە. إنه رجل ال ي��د إثارة االن��اە إل�ه. من المؤك

ا من�ما معرض للخطر». ا لالعتقاد �أن أ�� � ال أجد س��� ج�ك. ل���

� ذهنه �انت اليوم
ا من اإلجا�ة، ل�ن قراءة ما �� ا �ما �قوله؟ لم أ�ن واثق� � مقتنع� هل �دا �� أ��

� حالة جسد�ة
ا عل�ه أنه �� صع�ة. �ان ي�دو شد�د اإلرهاق. عندما رأيته أول مرة، �ان واضح�



� واضح عل�ه.
ج�دة. وأما اليوم، فإن عمرە الحق���

ا». قلت: «ت�دو �� متع��

ء ال أحّ�ه». �
َّ أن أقوم ��� � متعب. وع�� أومأ برأسه: «إن��

«ما هو؟».

َّ أن أقوم �ه». ء المهم هو أن ع�� �
قال ب�ساطة: «ال أهّم�ة لهذا. ال��

ء ف�ه… �
� �ل ��

ا �� ا اآلن… �ان واضح� ا عل�ه. �ان هذا واضح� � ا كب�� � أدركت أن لهذە القض�ة تأث��
َّ أن أقوم �ه.  ء المهّم هو أن ع�� �

ال��

ا ما أشعر � ا و�حاول الصمود أمام هذا العبء. كث�� ة جد�  ينوء �أثقال كث��
ً

رأ�ت أما�� اآلن رج�
� ي�دو فيها اآلن. � حالة �الحالة ال��

�� � �أن��

.« قلت فجأة: «أ��

نظر إ�� وانتظر من غ�� أن �ط�ح أي سؤال.

قلت: «لقد ماتت».

� بهذا». ت�� «أخ��

ا. ال ا ج�د� «قلت �� إنك ت��د معرفة ما حدث. لقد عاشت ح�اة صع�ة، ل�نها �انت شخص�
ا أفضل منها. ماتت �ال�طان. لم تكن �ستحق أن �حدث هذا لها؛ ل�ّنها لم �مكن أن أتم��ّ أم�

ا». ة جد� ا. حدث األمر ��عة كب�� � تعاِن كث��

� أقول له هذا. ا ما جعل�� ا� ولم أ�ن أعرف أ�د� ا مؤلم� ا �طيئ� �انت تلك كذ�ة -لقد ماتت أ�� موت�
َّ أن أجعل األمر أ��� سهولة ع� ب�ْت، وال أن أخّفف أي ألم �حّسه، أو أي ما من واجب �م�� ع��

. ً
اح عنه قل�� � ء من ذلك الثقل ي�� �

ا برؤ�ة �� � �ان م�ور� ا م�� شعور �الذنب. ل�نَّ جزء�

«م�� ماتت؟».

.« � «منذ خمس سن��

� أنها رأت ج�ك؟». «هل �ع��

رها. ل�نها رأته».
�
«لقد رأته. هو ال يتذك

� أنها رأته… ع� األقل».
ا، �سعد�� «حسن�

� وقت واحد، وابتعد �ل منا عن
ا ��  السلم فاستدرنا مع�

ً
ت لحظة صمت. ثم جاء ج�ك ناز�

�
حل

ا ب�ننا قد انقطع. ا متوّتر� اآلخر �ما لو أن خ�ط�



ء �ش�ه ال���ة. �
ء ع� حاله، �ا �ا�ا». �دا ع� ج�ك �� �

«ال يزال �ل ��

ف الم�ان �عد أن ء �عنا�ة، ثم ننظ� �
ا عندما نف�ش �ّل �� قال ب�ت: «نحن نقوم �عملنا ج�د�

.« ن�ت��

«رائع».

استدار ج�ك ودخل غرفة المع�شة.

.« هز ب�ْت رأسه: «إن له شخص�ة، هذا الف��

«صحيح. إنه كذلك».

قال: «سوف أظّل ع� اتصال �ك من أجل إخ�ارك �أّ�ة تطّورات. وأما اآلن، إذا كنت ت��د أي
� موجودة هنا». ء ع� اإلطالق- فإن أرقام االتصال �� �

� أي �� ء -أع�� �
��

ا لك». «شكر�

�ت
�
. قل ً

ا رأسه قل�� � اتجاە الشارع خافض�
� ممر الخروج ��

� وهو �س�� �� وقفت أنظر إ� أ��
� � المتجّمع�� � الصحافي�� � س�ارته، نظرت إ� المراسل��

� �دي. و��نما جلس ��
� �انت �� �طاقته ال��

ا عن �ار�ن. ، �احث� � هم قد ذهب اآلن. رحت أنظر إ� وجوە ال�اق�� خلفها. �ان أ���

ل�نها �انت قد ذه�ت.



42
ق �ه 

�
ا �حاول التعل ر ذلك�   �انت تلك الفكرة ش�ئ�

�
ة. تذك قال ب�ت لنفسه: هذە �� المرة األخ��

ا وصول الوحش. لقد أ��  � السجن منتظر�
� غرفة المقا�لة الب�ضاء ساطعة اإلنارة ��

وهو جالس ��
ا. وأما  ا عن�ف� ؛ وقد هّزته �ل مّرة منها هز� � ا ع� امتداد تلك السن�� ة جد� إ� هذا الم�ان مّرات كث��
 �
� سم�ث مركز اهتمامه ��

�عد هذا اليوم، فلن �كون لد�ه س�ب �حمله ع� العودة. �ان تو��
ز�اراته الماض�ة؛ وقد تم العثور عل�ه. إذا رفض فرانك �ارتر الحد�ث عن الرجل الذي ي�حثون 
عنه اآلن، فإن ب�ْت قد اتخذ قرارە �أن �خ�ج من هذە الغرفة من غ�� أن ينظر خلفه. لن �كون 

� هذا الم�ان.
ا إ� تكرار معاناة اآلثار الثق�لة لوجودە مع �ارتر �� ا أ�د� مضطر�

ة�  هذە �� المرة األخ��

قب والخطر. ا �ال�� . �ان جو الغرفة الصامتة عا�ق�
ً

ساعدته الفكرة، ل�نها لم �ساعدە إال قل��
ا أن من ا �الشؤم. ال �د أن �ارتر �درك أ�ض� � الناح�ة األخرى من الغرفة نا�ض�

و�ان ال�اب المقفل ��
ا ع� جعله ا من أنه س�كون مصّمم� ا أن �كون هذا آخر لقاء ب�نهما؛ و�ان ب�ت واثق� � المحتمل كث��
ا. لم �كن ا وانفعال�� ا ذهن��

�
� نفسه خوف

ا. ح�� هذە اللحظة، �انت هذە المقا�لة تث�� �� �� ّ لقاء متم��
ا �الطاولة الع��ضة الفاصلة ب�نهما ا ق�ل اليوم. وأما اآلن، فقد �ان سع�د� ذلك الخوف جسد��
ا إن �انت تلك الساعات ا بها. �ل إنه �ساءل أ�ض� د� � س�كون ذلك الرجل مق�َّ و�قوة السالسل ال��
ء هذە اللحظة � � صالة التم��نات ال��اض�ة مرحلة استعداد الحتمال م��

� قضاها �� الط��لة ال��
ا. تحد�د�

� م�انه عندما سمع صوت فتح قفل ال�اب.
وثب قل�ه ��

حافظ ع� هدوئك� 

، ثم تمّهل �ارتر ق�ل دخوله. حاول ب�ْت
ً

تال ذلك المسار المألوف للدخول. دخل حارسان أو�
ا ع� الطاولة أمامه. نظر ف الذي أ�� �ه معه و�ان اآلن موضوع�

�
� ع� المغل ك�� ت�ب�ت نفسه �ال��

اب الرجل الضخم وجلوسه بثقل ع� ال�ر�� المقا�ل له. فل�جر�  اق��
ً

إ� المغلف وانتظر متجاه�
ا إ� أن تراجع الحارسان وسمع . ظل ب�ْت صامت� ً

األمر �صورة معكوسة، ولي�تظر �ارتر قل��
صوت إغالق ال�اب. لم يرفع نظرە إ� �ارتر إال �عد ذلك.

ا ينظر إ� المغلف المغلق وقد ظهر االستغراب ع� وجهه. �ان �ارتر أ�ض�

؟». «هل كت�ت �� رسالة، �ا بي��

ء. �
لم �ج�ه ب�ْت ���



ا ما أفكر �أن أ�تب إل�ك رسالة»… رفع �ارتر رأسه واب�سم… «فهل س�عج�ك ذلك؟». � «كث��

� أحّس بها. ثمة احتمال قل�ل ألن �ستطيع �ارتر ا��شاف عنوان ب�ته ك�ت ب�ْت الرعشة ال��
� رسالة منه، ح�� و�ن أتت ع�� جهة أخرى، �انت فكرة ال �ستطيع

ة. ل�ن فكرة تل��ّ �صورة م�ا��
أن �ط�قها.

ا. ومن جد�د، لم �قل ش�ئ�

هز �ارتر رأسه مستاء.

� ، إن مش�لتك… هل تعرف مش�لتك؟ إن�� «لقد قلت لك، منذ المرة الماض�ة، قلت لك �ا بي��
ه ح�� أقول لك أش�اء قد تكون مف�دة

�
أ�ذل هذا الجهد ال�ب�� ل�� أت�لم معك. وأنا أفعل ذلك �ل
َّ ع� اإلطالق». ا �أنك غ�� مصغ� إ��

�
� أحّس أح�ان

لك. ل���ّ

ا ح�ث ي�دأ. أفهم هذا اآلن». قال ب�ْت: «ي�ت�� األمر دائم�

� ما �خص ن�ل سب��».
�� 

ً
«ومع ذلك، فقد تأّخرت قل��

.« «ك�ف عرفت ذلك �ا فرانك؟ هذا ما يث�� اهتما��

� من «�ما قلت لك، هذە �� مش�لتك»… اس�ند �ارتر إ� ظهر كرسّ�ه فجعل ثقله ال�ر�� ي��
؟ �ل إن هذا لم �كن � � أهتم �طفل لع�� � األمر… ما الذي �جعل��

ر ��
�
. فك َّ � إ��

تحته… «أنت ال تص��
ح�� ما حاولت اإلشارة إل�ه».

«ألم �كن كذلك؟».

� أ��� من ذي ق�ل. «ال، ع� اإلطالق»… مال إ� األمام من جد�د وقد �دا عل�ه اهتمام مفا��
ر ما

�
�اد ب�ْت �جفل عند تلك الحركة، ل�نه قاوم ذلك… «اسمع، ها �� إشارة أخرى. هل تتذك

؟». �
� قد �سو�� � العالم الخار��

قلَته �� من أن الناس ��

عاد ب�ْت إ� ذا�رته، ثم أومأ برأسه وقال: «قلت �� إن هذا غ�� صحيح».

تك بهذا. ها ها ها� وأظّنك �ت تفهمه اآلن، أل�س كذلك؟ �ت تدرك �م كنت «لقد أخ��
ا، ل�نك ا حق�ق�� � اهتمام� ت مهتمة ��

�
� ظل ها ال��

�
ا ألن هناك تلك المجموعة �ل ا. كنت مخطئ� مخطئ�

ا». لم تكن تعرف عنها ش�ئ�

� ال �د أن فرانك أحّس بها ع� لمعت عينا �ارتر عندما قال ذلك. تخّ�ل ب�ْت مقدار المّ�ة ال��
، يزورون الب�ت الذي ترك ف�ه جثة � ، من أمثال نورمان كولي�� � � لمعرفته �أن له معَجب�� مر السن��
� سم�ث و�تعاملون مع ذلك الم�ان �ما لو أنه مزار �قصدونه. وأ��� من ذلك، ال �د أنه �ان

تو��
ا أنه �ان �ف�ش من

�
ه، عارف

�
ا عن ب�ْت ط�لة ذلك الزمان �ل شد�د ال�ور �قدرته ع� إ�قاء األمر ��

ً



� �صل إل�ه أولئك األشخاص اآلخرون ��ل � ح��
 العثور ع� الطفل المفقود، ��

ً
غ�� انقطاع محاو�

سهولة.

� واثق من أن مج��ات األمور ا. وأنا أعرف هذا اآلن. إن�� «صحيح، �ا فرانك. لقد كنت مخطئ�
… «ال تزال أسطورتك ح�ة».

ً
ّ قل�� ها �انت ساّرة لك �ل ال�ور. الهامس»… ك��

�
�ل

ا». ة جد� اب�سم �ارتر اب�سامة ع��ضة: «ال تزال حّ�ة �طرق كث��

ا، فلنتحّدث عن �عض أولئك األشخاص اآلخ��ن».
�
«إذ

ف الموض�ع ع� الطاولة، فازدادت
�
ا، ل�نه أل�� نظرة ��عة ع� المغل لم �قل �ارتر ش�ئ�

م عن قاتل ن�ل سب��. �ان ب�ْت �عرف أن
�
ا. لن �ستطيع ب�ْت خداعه وجعله يت�ل اب�سامته ا�ساع�

م
�
� أن عل�ه جعل الرجل يت�ل ا، وأن هذا �ع�� � السطور إن أراد أن �عرف ش�ئ� عل�ه أن �قرأ ما ب��

ا من أن الحد�ث � �عض األمور، فقد �ان ب�ت واثق�
ا. مع أن �ارتر �مكن أن يتعّمد الغموض �� � كث��

ها سوف �سعدە… اآلن ع� األقل، �عد أن صار ذلك
�
� �ل عن زوار ذلك الب�ت خالل تلك السن��

ا.
�
الّ� معروف

قال ب�ت: «ال �أس. لماذا فكتور تا�لر؟».

«آە… فكتور رجل ج�د».

ا هو: لماذا استخدمت . ل�ن، ما أعن�ه حق� � � التعب�� عن األمر تث�� إعجا��
«إن ط��قتك هذە ��

ا من أجل ترت�ب ذلك �له؟». وس�ط�

؟ لو �ان ا لهم؛ أل�س كذلك �ا بي�� ا أن أ�ون ظاهر� � هّز �ارتر رأسه: «لم �كن من المناسب كث��
ا ع� رؤ�ة الرب، ف�م س�كون عدد من يهتمون �الذهاب إ� ال�ن�سة؟ من األفضل �ل إ�سان قادر�

ا. إنه أ��� ّ أ�ض� ء من المسافة الفاصلة� و�الطبع، هذا أفضل �ال�س�ة إ�� �
أن �حافظ المرء ع� ��

؟». � � خالل تلك السن��
ا. أظّنك تحّققت من ز�ارا��

�
أمان

� الشخص الوح�د الذي تراە». «إن��

ا؟». ف العظ�م، أل�س هذا صح�ح� ضحك �ارتر: «�ا لل��

«وماذا عن المال؟».

«ماذا عنه؟».

 لتا�لر -أو لزوجته- ع� األقل. �ان س�م�سون يتقا�� منهم
ً

«�ان أولئك الناس �دفعون ما�
ا». ا، ثم �ارن�ت من �عدە. ل�نك لم تأخذ ش�ئ�  أ�ض�

ً
ما�

� الح�اة
ا �اإلساءة… «»ولماذا أهتم �المال؟ �ل ما أر�دە �� ظهر ع� وجهه ما �ش�ه إحساس�

ا م� �ان سلوك جول�ان حسن� ا هنا. وفكتور -�ما قلت لك- رجل ج�د. إنه رجل مح��
�
متاح �� مجان



ا ا، ولم أ�ن مهتم� ء مقا�ل ذلك. لم أعرف �ارن�ت أ�د� �
ا. ومن المنصف أن �حصال ع� �� م�� أ�ض�

 ل�� يزوروا الم�ان. عليهم أن �دفعوا، �الطبع.
ً

�معرفته. ل�نه أمر حسن أن �دفع أولئك الناس ما�
أنا أستحق هذا، أل�س كذلك؟».

«ال، ال �ستحق».

ا. ، �عد أن تعتقلهم جم�ع� ضحك �ارتر من جد�د: «قد ي�ت�� األمر بهم إ� اإلقامة هنا، م��
س�كون ذلك إثارة حق�ق�ة �ال�س�ة إليهم، أل�س كذلك؟ أراهن ع� أنهم س�ستمتعون بوجودهم

.« م��

� نفسه: ل�س �قدر استمتاعك أنت� 
قال ب�ت ��

� التقطتها ة من الصور الثابتة ال�� � أ�� بها معه: رزمة صغ�� ف، وأخ�ج الصور ال��
�
تناول المغل

� األع� صورة
. �انت �� � ا المراق�ة للزوار الذين استق�لهم فكتور تا�لر خالل تلك السن�� �ام��

. دفعها �حذر ع�� الطاولة ل�� يراها �ارتر. � نورمان كولي��

«هل تعرف هذا الرجل؟».

لم �كد �ارتر ينظر إ� الصورة: «ال».

صورة أخرى: «وماذا عن هذا الرجل؟»

ا… »… فتح �ارتر عي��ه ع� ا�ساعهما مستغ��� ا من هؤالء الناس، �ا بي�� «لست أعرف أحد�
. هل ت��د معرفة هؤالء األشخاص؟… ّ � إ��

� �� أن أقول لك هذا؟ أنت ال تص��
«�م مرة ي����

اذهب واسأل فكتور».

«سوف �سأله».

� حق�قة األمر، �ان ب�ْت قد قا�ل تا�لر، مع أماندا، ق�ل ساعة من اآلن. �ان استمتاع تا�لر
��

ا. رفض التعاون معهما. رأى ا مما ي�دو اآلن ع� صد�قه �ارتر من �ور. �ان غاض�� � �األمر أقل كث��
ب�ْت أن ذلك أمر مفهوم �النظر إ� أن لزوجته عالقة �األمر. ل�ن الصمت لن �ستطيع إنقاذ أّي
ا ا عن الزوار الذين تم التوصل إ� معرفة ه��اتهم (�ان ب�ت واثق� منهما. و�المثل، �ان ال�حث جار��

ون ب�نهم ع� قاتل ن�ل سب��). سوف �صلون إليهم و�ستج��ونهم. من أنهم س�ع��

هم عدا شخص واحد�
�
�ل

���ات، أو � الع��
ا… لعله �� دفع ب�ّت �صورة أخرى ع�� الطاولة. �انت الصورة لرجل أصغر سن�

. لقد � � ي�لغ ال�تف�� � �دا�ة الثالث�ن�ات. متوّسط الطول، متوّسط الوزن. نظارة سوداء. شعر ب��
��

زار هذا الرجل تا�لر عدة مرات، �انت آخرها خالل األسب�ع الذي سبق مقتل ن�ل سب��.

«ماذا عن هذا الرجل؟».



� ب�ْت واب�سم.
لم ينظر �ارتر إ� الصورة. حّدق ��

«هذا هو الشخص الذي يث�� اهتمامك، أل�س كذلك؟».

ء. �
لم �ج�ه ب�ْت ���

، ثم � ا. حاولت تخديري �صورت�� . أنت واضح جد� � ت�فاته، �ا بي�� «أنت شخص �سهل تخم��
. هذا هو الشخص الذي ت��دە، َّ �صورة الشخص الذي يهّمك أمرە ح�� ترى رّدة فع�� دفعت إ��

أل�س كذلك؟ أو… ع� األقل، الشخص الذي تظن أنك ت��دە».

ا، �ا فرانك. هل تعرف هذا الرجل؟». «أنت ذ�� جد�

� الصورة لحظة أخرى. وعندما فعل ذلك، امتّدت �داە المق�دتان فأمسك
عاد �ارتر وحّدق ��

ء منفصل عن جسمه. �
�الصورة وقّ��ــها منه. �انت حركته غ���ة �ما لو أن �د�ه تتحّر�ان �فعل ��

لم يتحّرك رأسه، ولم تتغ�� تعاب�� وجهه.

ثم أطرق برأسه وراح يتأّمل الصورة من جد�د.

قال �صوت منخفض: «آە».
�

�ان ب�ْت ينظر إ� صدر الرجل الضخم �علو و�ــه�ط ع� وقع أنفاسه ال�طيئة وهو يتم�
� أمامه. تفاص�ل الصورة ال��

.« ا عن هذا الرجل، �ا بي�� � ش�ئ�
�� قال �ارتر: «أخ��

ا �ما تعرفه عنه». � أ��� اهتمام� «إن��

ة ع� الصورة � النها�ة رفع �ارتر رأسه ورّ�ت واحد من أصا�عه ال�ب��
انتظر ب�ت إجابته، و��

برفق شد�د.

ا من أجل ال��ارة، ل�نه ا زائف�  من ال�ق�ة، أل�س كذلك؟ لقد استخدم اسم�
ً

«هذا الرجل أذ� قل��
�ان �حمل مس�ندات شخص�ة تدعم ذلك االسم. وأنت ان�بهت إ� هذا األمر فنظرت ف�ه

ا». وعرفت أن االسم لم �كن حق�ق��

� ز�ارة: اسمه ل�ام
ا. لقد �ان الرجل �قدم وث�قة إث�ات الشخص�ة �لما أ�� �� �ان هذا صح�ح�

 من ف�ذر�انك. ذهب عنا�
ً

� م�� ا. �ع�ش مع أب�ه وأمه ع� مسافة ثالث�� ون عام� آدمز. ع��
طة إ� ب�ته منذ الص�اح، ل�نهم اصطدموا �حالة قاتمة من عدم الفهم ثم من الذعر الذي �دا ال��

. � ْ أب��ه… ألن ابنهما مات منذ ع�� سن�� ع� وجَ��

قال ب�ت ل�ارتر: «تابع».



؟ األمر أ�سط �كث�� مما تتخّ�ل. اء وثائق شخص�ة جد�دة، �ا بي�� «هل تعرف مدى سهولة ��
. إذا أردت هذە األ�ام أن ت�عث برسالة إ� شخص ما، فال �د ومثلما قلت لك، هذا الشخص ذ��
ا؟ وهذا الشخص هنا»… خّفض �ارتر صوته… «هذا رجل ا، أل�س هذا صح�ح� أن تكون ذك��

يّتخذ احت�اطاته».

«قل �� الم��د عنه، �ا فرانك».

ل�ن �ارتر لم �ج�ه، �ل نظر إ� الصورة من جد�د، وظّل ينظر إليها عّدة ثواٍن، �ان �درسها.
، ل�ن �ه اآلن فضول لرؤ�ته آخر األمر. ل�ن �ان ذلك �ما لو أنه ينظر إ� شخص سمع عنه ال�ث��

�ارتر �شق �أنفه �صوت مرتفع، وصار فجأة غ�� مهتمٍّ �ما رآە. دفع �الصورة إ� ب�ْت ع��
الطاولة.

«قلت لك �ل ما أعرفه».

«أنا ال أصدقك».

«و�ما قلت لك، �انت تلك �� مش�لتك، ع� الدوام»… اب�سم �ارتر له، ل�ن عي��ه صارتا
.« ، �ا بي�� �

� األمر هو أنك ال تص��
… «�ل ما �� اآلن من غ�� أي تعب��

�
� انتظارە. جلس ��

� الس�ارة ح�ث �انت أماندا ��
ا �� لم ينّفس ب�ْت عن غض�ه إ� أن صار جالس�

� �دە وتناثرت عند قدم�ه.
� �انت �� الس�ارة وأغلق ال�اب فسقطت الصور ال��

«خراء».

انح�� وجمع الصور ع� الرغم من أن واحدة فقط �انت لها أهّم�ة. �عد أن وضع �قّ�ة الصور
� �دە فوضعها فوق ركب��ه. رجل �حمل اسم مراهق م�ت وله

� المغلف، ظلت تلك الصورة ��
��

ا… أو �مكن أن �كون قد تغ��ّ اآلن. � �مكن -��ل �ساطة- أن �كون مستعار�
نظارة سوداء وشعر ب��ّ

ا. ا� وقد �كون هذا الرجل أي شخص… تق���� ء تق���� �
قد �كون سن هذا الرجل أي ��

ا».
�
قالت أماندا: «أظن أن �ارتر لم �كن متعاون

ا». «لقد �ان �ما هو دائم�

� المرة الماض�ة، ل�نه
ا من نفسه. غضب من نفسه �� � شعرە. �ان غاض��

مّرر ب�ْت أصا�عه ��
ا، ع� الرغم من أن �ارتر ن من تجاوز ذلك. خ�ج من الحد�ث خا�� الوفاض �ما �حدث دائم�

�
تمك

ا. �عرف ش�ئ�

قال: «النذل».

.« �
�� قالت أماندا: «أخ��



ظل برهة ر�ثما تمالك نفسه، ثم قّص عليها ما جرى من �الم، ��ل تفاص�له. لم تكن فكرة أنه
� إل�ه. �ان �ّل حد�ث مع �ارتر ي�ّ�ب

� إ� �ارتر أ��� من �الم فارغ. �الطبع… هو �ص��
ال �ص��

ا ا عكس مسلك العرق ف�متّصها جسمه و�ص�� �ارد�
�
إ� داخل نفسه. �انت ال�لمات �سلك مسل�

ا من الداخل. د�ق�

� ما سمعته �عد أن انت� من حديثه.
رت أماندا ��

�
فك

«أتظّن أن �ارتر �عرف ه�ّ�ة هذا الرجل؟».

د أنه �عرف عنه
�
ا من هذا. ر�ما� ل�ن من المؤك � أمامه: «لست واثق� نظر ب�ت إ� الصورة ال��

 إدراك مع�� �ل
ً

� أتخّ�ط هنا وهناك محاو� ا، ل�نه مستمتع برؤ��� ا. أو… لعله ال �عرف ش�ئ� ش�ئ�
�لمة لعينة �قولها». 

«أنت �ستخدم الشتائم أ��� من المعتاد، �ا ب�ْت».

� غاضب». «إن��

� إ� ما أقوله. 
� األمر هو أنك ال تص��

�ل ما ��

� هذە ال��ارة، �ل ه من جد�د. لست أع��
�
ر الحد�ث �ل

�
: «حاول أن تتذك قالت أماندا �ص��

ال��ارة السا�قة. هذا ما قال إنك لم تصغ إل�ه، أل�س كذلك؟».

� ال�الم الذي دار ب�نهما آنذاك.
ر ��

�
، ثم �دأ �فك

ً
تردد ب�ت قل��

�
� تلك األرض البور، وهكذا، فقد �انت ت����

ا ح�ث �دأ� لقد �دأ �� : «ي�ت�� األمر دائم� قال ��
.« إعادة ن�ل سب�� إليها. ل�ن �ارتر قال إنه لم �كن �قصد ذلك المع��

«فما الذي �ان �عن�ه؟».

� عن ذلك الحلم ا… «ثم حّدث�� � أن يرفع �د�ه عاجز�
ا �� «ومن عساە �دري؟»… �ان ب�ت راغ��

.« �
�� � سم�ث. ل�نه لم �كن حق�قة. لقد اختلق ذلك ل�� �ح��ّ

عن تو��

ت أماندا صامتة �ضع لحظات.
�
ظل

قالت له: «ل�ن، إذا �ان األمر هكذا، فال �د أنه قد اختلق القصة �ط��قة معينة. وأنت قلت ��
ء ما من غ�� أن �

ا أن �فصح عن �� بنفسك إن ذلك هو س�ب ز�ارتك له. لقد كنت ترجو دائم�
�قصد ذلك».

ا، فال �د اض ع� �المها… ل�نها �انت محّقة� إذا لم �كن ذلك الحلم حق�ق�� همَّ ب�ْت �االع��
عه بنفسه واختار أن �قّدم ذلك الوصف الذي قّدمه. ومن المحتمل أن �كون أن �ارتر قد اخ��

� تلك القصة.
� الثغرات �� ء من الحق�قة قد �ّ�ب من ب�� �

��



� ذهنه.
�دأ �ع�د األمر ��

.« �
ا من أنه تو�� قال: «لم �كن واثق�

� الحلم؟».
��»

ا �ح�ث �غ�� وجهه، فلم �ستطع � مرفوع� � الحلم. �ان قم�ص الص��
أومأ ب�ت برأسه: «��

ا. قال إنه �ان �حب أن �كون األمر كذلك». رؤ�ته ج�د�

«مثلما وجدنا ن�ل سب��».

«صحيح».

ا �ّطلع ع� هذە المعلومات»… هزت أماندا رأسها قانطة… «لقد �ان �ارتر «لم ندع أحد�
ا. فلماذا ال ي��د رؤ�ة وجوە ضحا�اە؟». ا ساد�� شخص�

�
ا أن يناقش دوافعه. ل�ن، و�� لم تكن لدى ب�ْت إجا�ة عن هذا السؤال. لقد رفض �ارتر دائم�

ا: ها، فقد �ان �ساؤل أماندا محق�
�
� تلك الجرائم �ل

� لم �كن هناك أي عن� ج��� ظاهر �� ح��
ا أنه شخص سادي. وأما عن الس�ب الذي ة، و�ان واضح� لقد ألحق �أولئك األطفال إصا�ات كب��
ات المحتملة. إذا سأل المرء خمسة جعله �غّ�� وجوههم، فإن هنالك ما ال ح� له من التفس��
� -وقد فعلوا ذلك وقت وق�ع الجرائم- فإنه �حصل ع� خمس إجا�ات مختلفة. اء مختلف�� خ��
ه فعل ذلك ألنه �جعل الس�طرة الجسد�ة ع� الضحّ�ة أ��� سهولة. أو لعل ذلك من أجل

�
لعل

كتم الصوت. أو ل�� �جعل الضحّ�ة غ�� مدركة ما �جري حولها. أو ل�� �خ�ف الضحّ�ة. أو ل��
اء � رؤ�ة الضحّ�ة. و�انت إحدى إجا�ات الخ�� �منع الضحّ�ة من رؤ�ته. أو ل�� �حول ب�نه و���
ا ة ل�� �سل�وا نمط� ا أس�اب مختلفة كث�� � لديهم دائم� ا من قب�ل أن المعتدين المختلف��

�
�الما فارغ

ا». �عينه من السلوك. و…»ترّدد ب�ْت. قال �صوت خافت: «أولئك األوغاد متماثلون جم�ع�

«ماذا؟».

ا: «هذا ما قاله �� �ارتر. �انت جملة من هذا القب�ل. عندما �ان يتحّدث عن قال ب�ت عا�س�
ا ا. وأي واحد منهم �كون واف�� � منامه قال: أولئك األوغاد متماثلون جم�ع�

الطفل الذي رآە ��
�الغرض». 

«وماذا �عد؟».

ا � مع�� ذلك. �ان �شعر �أن هناك فهم�
 التفك�� ��

ً
� الصمت من جد�د محاو�

ل�ن ب�ْت غرق ��
ا �الشخص الذي ُ�لحق �ه األذى. وأ��� من � متناول �دە. لم �كن �ارتر مهتم�

ما قد صار فجأة ��
ذلك، لم �كن ي��د رؤ�ة وجوە ضحا�اە ع� اإلطالق. ل�ن، لماذا؟

لمنع نفسه من رؤ�تهم. 



� الصورة
ه �ان �فعل ذلك ألنه �ان ي��د تخ�ل شخص آخر م�ان الضحّ�ة� حّدق ب�ت ��

�
لعل

ر تلك النظرة الغ���ة ع� وجه
�
من جد�د -صورة الرجل الذي �مكن أن �كون أي شخص- وتذك

� الصورة. ومن جد�د، أحّس �أن
�ارتر. ع� الرغم منه، �ان لد�ه فضول لمعرفة الرجل الذي ��

ا �ه منذ زمن �ع�د، ل�ن عينه لم تقع عل�ه إال �ارتر �ان �ما لو أنه ينظر إ� شخص �ان مهتم�
، � � توم خالل تلك السن��

ر ��
�
ء آخر: �م �ان ��افح ح�� ال �فك �

�� �
ر ��

�
اآلن. هذا ما جعل ب�ْت �فك

� ا عن الص�� ر �ه عندما التق�ا… �ان ذلك الرجل مختلف�
�
 �فك

ّ
ل�نه وجد من المستح�ل عل�ه أ�

. � رە، ع� الرغم من �قاء آثار من ذلك الص��
�
الذي يتذك

ا. � ون كث�� هذا ألن األطفال يتغ��

تك ��ل ما أعرف� لقد أخ��

� خلف ا ش�ه جائع �خت�� ا خائف� � ا صغ�� ا آخر، ص��� � ا صغ��  آخر. ص���
ً

ر ب�ْت طف�
�
واآلن… تذك

� أّمه عندما فتح ب�ْت ال�اب ودخل الغرفة الملحقة ب��ت فرانك �ارتر.
سا��

���ات من عمرە. � أواخر الع��
� صغ�� �جب أن �كون اآلن �� ص��

 . . تلك العاهرة، وابنها القذر الصغ�� �
ر ب�ت قول فرانك �ارتر: أح�� �� أ���

�
تذك

ا. � رفع رأسه ونظر إ� أماندا… لقد فهم أخ��

ا إل�ه». «هذا ما لم أ�ن مصغ��
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ء األول �

ة. رفعت رأ�� عن الالبتوب. �ان ال�� سمعت من �دّق ال�اب قب�ل وقت الغداء م�ا��
� غوغل. �ان

الذي فعلته �عد إ�صال ج�ك إ� المدرسة ذلك الص�اح هو ال�حث عن �ار�ن ��
نت  �ما ف�ه ال�فا�ة. ظهر اسم �ار�ن شو إ� جانب مئات المقاالت ع� اإلن��

ً
العثور عليها سه�

ا لتغط�ة تطّورات اختطاف ن�ل � موقع الصح�فة المحل�ة؛ و�ان �عض تلك المقاالت مخّصص�
��

: لم �كن ذلك �
� معد��

ا�د �الغث�ان �� � سب�� وقتله. قرأت �ل واحدة من تلك المقاالت �شعور م��
� كشفتها لها يوم أمس ها ال��

�
ا (تلك التفاص�ل الشخص�ة �ل مجرد خش�ة مما قد تكت�ه الحق�

. لقد سمحت لنف�� � خذلت نف�� ا �أن�� � أحّسست أ�ض� � المق�)، ل���
�� � عندما كنا جالس��

ا… �ما لو أن � كنت غب�� � أحسست اآلن �أن��
ا. ل���ّ ا حق�ق�� � اهتمام� بتخّ�ل أنها قد تكون مهتمة ��

� �ط��قة من الطرق. ا خدع�� أحد�

ّددة �ما لو أن من �ال�اب لم �حسم ات هادئة م��
ّ
ا ع� ال�اب من جد�د: صوت دق

�
سمعت طرق

ا � أعرف من سأجدە واقف� � نف�� إن��
� أن أسمع دقاته أم ال. قلت ��

أمرە �عد، و�قّرر إن �ان ي��د��
ا وذه�ت إ� ال�اب. � عند فتحه. أزحت الالبتوت جان�� أمام �ا��

إنها �ار�ن… واقفة عند العت�ة.

َّ ع� صدري. اس�ندت إ� الجدار وط��ت ذرا��

ء؟». �
قلت لها: «ألد�ك آلة �سج�ل تحت هذا ال��

ت برأ�� إ� معطفها الضخم فأجفلت. أ��

«هل أستطيع الدخول دق�قة واحدة؟».

«لماذا؟».

.«
ً

«أر�د فقط… أر�د أن أوضح األمر. لن �ستغرق هذا ط���

«ال حاجة إ� هذا».

«�ل أظّن أن هناك حاجة إل�ه».

رت ك�ف �انت أ�� تقول �� إن التفس��
�
� تذك ا ل��� �دت �� نادمة -�ل خجلة من نفسها أ�ض�

� إخ�ار �ار�ن �أنها
ا من أجل الشخص الذي �قّدمهما. أحسست برغ�ة �� واالعتذار �كونان دائم�

� تلك
� مسامحة نفسها. ل�ن ضعفها الواضح ��

�ستطيع أن تذهب و�ستخدم وقتها الخاص ��



� لقاءاتنا السابق فلم أستطع قول ذلك. �دت �أنها
اللحظة �ان ع� تناقض فاقع مع حالها ��

تفعل هذا ألن له أهم�ة حق�ق�ة �ال�س�ة إليها.

ابتعدت عن الجدار وقلت: «ال �أس».

 ن��جة حالة الم�ان: الطبق المّ�سخ الذي
ً

ا قل�� � محرج� دخلنا إ� غرفة المع�شة. �ان جزء م��
ة ع� األرض. تناولت ف�ه فطوري ال يزال إ� جانب الالبتوب. وأقالم ج�ك وأوراقه ال تزال م�ع��
. ال أهم�ة لما قد تظّنه، أل�س كذلك؟ م االعتذار من �ار�ن �س�ب هذە الفو�� � � لم أ�ن أع�� ل���
. �

، ل�نه حق��� � ق�ل هذا الص�اح، �ان �مكن أن تكون له أهم�ة… ال مع�� إلن�ار ذلك اآلن. أمر غ��

� دعوتها إ� � آخر الغرفة. ال تزال ملتفة �معطفها ال�ب�� �أنها غ�� واثقة �عد من أن��
فت ��

ّ
توق

الدخول.

اب؟». � لِك ���
«هل آ��

هّزت رأسها: «أردت فقط أن أوضح لك س�ب وجودي هنا هذا الص�اح. أعرف ك�ف �دا األمر
لك».

ا مما �جب أن أظّنه». . ولست واثق� ا من… ك�ف �دا �� ا حق� «لست واثق�

� آسفة. �ان ع�� إخ�ارك». «إن��

«صحيح».

… � ا ص�اح يوم أمس. أع�� ا شد�د� � كنت ألوم نف�� لوم� . ل��� � ك. قد ال تصدق�� «لقد كدت أخ��
ها».

�
� ف�ه بتلك األش�اء �ل

�� � المق�…. ط�لة الوقت الذي كنت تخ��
عندما كنا ��

� أت�لم ع� الرغم من ذلك». «ل�نك تركت��

ة، رأ�ت فيها لمحة � فرصة»… غامرت �اب�سامة صغ�� ا، أستطيع القول إنك لم تمنح�� «حسن�
ا، �دا �� أن هناك

�
� اعتدتها أ��� مما اعتدت هذە المرأة الواقفة أما�� اآلن… «صدق من �ار�ن ال��

� أن أ�ون مف�دة لك. ومع
ال�ث�� ال�ث�� مما ت��د التنف�س عنه. وع� ذلك المستوى، أسعد��

… فأنا صحاف�ة». ا �� ه مؤلم�
�
� إ� ذلك �ل

ذلك، �ان إصغا��

ا؟». ا حق� «هل �ان مؤلم�

ء منه». �
� لن أستطيع استخدام أي �� ا إلدرا�� أن�� «�الطبع. �ان مؤلم�

� ذلك». «أنا واثق من أنك �ستط�ع��

� كنت أستطيع ذلك. ل�ن، لن ا… أظن�� ا رسم�� ا، أستطيع… أستطيع �مع�� أنه ل�س �الم� «حسن�
ق �األخالق الشخص�ة،

�
ا �ال�س�ة إل�ك و�� ج�ك. لن أفعل هذا ل�ما. األمر متعل �كون ذلك منصف�



ال �األخالق المهن�ة».

«صحيح».

� تار�ــــخ
«��احة، هذا أمر مألوف إ� حدٍّ ك��ٍه»… ضحكت ضحكة مرة… «أ��� قصة ��

ت ع� مدخل إليها لم �حظ �ه أحد من ك�ار المنطقة منذ انتقا�� للع�ش فيها. وقد ع��
� غ�� قادرة ع� استخدامه». � هنا. ل��� الصحافي��

ا أنها لم �ستخدم ما سمعته. ع� األقل… لم �ستخدمه �عد. ء. �ان صح�ح� �
لم أجبها ���

�
� وردت �� ت هذا الص�اح. ولم �شتمل إال ع� المعلومات نفسها ال�� �انت آخر مقالة لها قد ُ���

ا شد�د ا من �ل ما هو م�شور، ثم إنه �ان جزء� � �ق�ة وسائل اإلعالم. ما قلته لها �ان أ��� كث��
ء �

ا، ف�� لم تكشف �عد عن أي �� الوض�ح من أس�اب انزعاجها اآلن. ل�ن، ومهما �ان ذلك مغ���
� صدقتها. . فهل أصّدقها اآلن عندما تقول إنها لن تفعل ذلك؟ أظن�� � مما سمعته م��

� آخر؟».
: «هل تحّدثت مع أي صحا�� قالت ��

ا ال مع�� له ء، ل�ن ذلك س�كون كذ�� �
� عن عدم معرفة أي �� ا ع� تكرار جملة أ��

�
كنت موش�

. �انت هناك عدة م�المات هم الم�ان من غ�� تأخ�� � الظروف الراهنة… قلت: «ال، غادر أ���
��

� تجاهلتها». ، ل��� �
هاتف�ة ع� الهاتف األر��

«إنها مزعجة».

.«
ً

� أص�
«أنا ال أج�ب ع� الهاتف األر��

ا». � ا ال أحب الهواتف كث�� ا�… وأنا أ�ض� «حق�

.« � «المسألة �� أن ال أحد يّتصل ��

ما طال.
�
ا �ل � ذلك. �ان حدي�نا يزداد هدوء� لم تكن تلك نكتة حق�قّ�ة، ل�نها اب�سمت. أعجب��

� ذلك � مقدار االرت�اح الذي جعل�� � الغرفة… ت�ّخر اآلن. �اد �دهش��
زال �عض التوتر الذي �ان ��

أحّسه.

� أنهم سيواصلون المحاولة؟». قلت لها: «هل تظن��

� إن من الممكن أن �ستحّق األمر
�� ا إ� خ�� «هذا معتمد ع� ما �حدث. أقول لك اس�ناد�

ورة. الحد�ث مع واحد منهم إذا رأ�ت آخر األمر أنهم ال ي��دون تر�ك وشأنك… ل�س م�� �ال��
.«  �كون حديثك م��

ّ
� �فّضل أ� ا م�� � أن أقول هذا، فإن جزء� والحق�قة… �قدر ما �قتل��

«لماذا؟».

«ألننا صد�قان، �ا توم. هذا �جعل الموضوع�ة أ��� صع��ة. �ما قلت لك، كنت ألوم نف��
� شممت رائحة قصة، ب قهوة ألن�� ح الذهاب ل�� � لم أق�� ا يوم أمس. أنت تعرف أن�� ا شد�د� لوم�



ا؟ �انت قّصتك مفاجأة تاّمة. ك�ف �ان �� أن أعرف؟ ل�ن الفكرة اآلن �� أنك أل�س هذا صح�ح�
ى ما ا، ذات مرة، فسوف ي�ناقص اهتمامهم. مع هذا، عل�ك أن ت�تظر ل�� إذا قلت لهم ش�ئ�

س�حدث».

ا ع� الحد�ث معك». � أظل قادر� � األمر، ثم قلت لها: «ل���
رت ��

�
فك

ا أن نذهب لتناول القهوة ا لط�ف� ا. هل تعرف ماذا؟… �عد �ل ما قلناە اآلن، س�كون أمر� «ط�ع�
� وقت ما، ما رأ�ك؟».

مرة أخرى، ��

ن من ا��شاف �عض أ�ارك».
�
«ر�ما أتمك

ن».
�
اب�سمت: «صحيح. ر�ما تتمك

ء؟». �
ب �� � ال�قاء ل�� «هل أنت واثقة من أنك ال �ستط�ع��

� ال أستطيع، لم �كن ذلك لحفظ ماء � ال�دا�ة إن��
«لألسف، ال أستطيع عندما قلت لك ��

� ذهنها…
ا خطر �� ا»… هّمت �الخروج من الغرفة، ل�ن ش�ئ� ، فأنا مضطّرة إ� العودة حق� وج��

� أستطيع أن أطلب من أ�� ال�قاء مع آدم. �مكننا أن نذهب لتناول � هذە الل�لة؟ أظن��
«ما رأ�ك ��

ء من هذا القب�ل». �
اب، أو �� ��

�كها. أمها�… لل�قاء مع آدم� لم تقل زوجها، أو ��

ا من أن هذا التأ��د قد جاء مصادفة أم ض أنها أم عاز�ة؛ ولم أ�ن اآلن واثق� � كنت أف�� أظّن��
ا ا مدهش� … �م س�كون أمر� ا أن أقول نعم. �ا إل�� � إنها تعّمدته. ��ف النظر عن هذا، أردت كث��
� خرجت فيها. �ل، وأ��� من ة ال�� ر المّرة األخ��

�
اب مع امرأة� لم أستطع تذك إن خرجُت لتناول ��

ا ة الص�اح �لها شاعر� � أمض�ت ف�� ا. عرفُت اآلن أن�� � � أر�د الخروج معها، أر�دە كث�� هذا، أدركت أن��
ا. � أحمق، لس�ب واضح تمام� �الج�ح، و�أن��

ا. ل�ن، �الطبع، لم �كن ذلك ممكن�

.« � � من ي��� مع اب�� � تأم��
� سأجد صع��ة �� قلت لها: «أظن��

� ج�ب معطفها وأخرجت منه �طاقتها…
«صحيح. فهمتك. انتظر لحظة»… مدت �دها ��

، إن � � موجودة �لها هنا. أع�� . معلومات االتصال �� �
«ان�بهت اآلن إ� أنك ال تعرف رقم هات��

أردتها».

«نعم… أر�دها».

.« ا. ل�ست لدي �طاقة �اس�� أخذت ال�طاقة: «شكر�

. ا�عث �� برسالة نّص�ة ح�� �ص�� رقمك عندي». ّ � ء غ�� �
��»

ً



.«
ً

� فع� ء غ�� �
«واضح. ��

فت لحظة عند �اب الب�ت: «ك�ف حال ج�ك اليوم؟».
ّ
توق

ا، ال أعرف س�ب ذلك». � أحسن حال. حق�
قلت: «العج�ب أنه ��

� أعرفه. �ما قلت لك، أنت شد�د القسوة ع� نفسك». «إن��

� �دي.
�� � � الممّر. �ق�ت لحظة أنظر إليها، ثم نظرت إ� �طاقتها ال��

و�عدها، خرجت سائرة ��
� ��ل منهما معّقدة �ط��قتها الخاّصة. � أتلقاها اليوم. �انت عالق�� رت. إنها ال�طاقة الثان�ة ال��

�
فك

ا �فعله الناس ا. �دا ذلك ش�ئ� ا حسن� اب أمر� … س�كون الذهاب مع �ار�ن لتناول �� ل�ن، �ا إل��
ا. ا �ال�س�ة إ�� أ�ض� عادة. و�دا أن فعله �جب أن �كون ممكن�

ه من جد�د.
�
� الوضع �ل

� ووقفت أفكر ��
عدت إ� غرفة الجلوس. تناولت هات��

ّدد. غ�� واثق. م��

 � � النها�ة، لم تكن تلك الرسالة األو� ال��
 ا�عث �� برسالة نّص�ة ح�� �ص�� رقمك عندي.   و��

أ�عث بها.
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طة يواصلون إنجاز ما طة ضاّجة �ال�شاط. أفراد من ال�� � مركز ال��

�انت غرفة العمل�ات ��
�
ا ع� المهّمة الرئ�س�ة المتمّثلة �� ا منهم �ان اآلن منك�� � ا صغ�� � أ�ديهم من أعمال، ل�ّن عدد� ب��
�
تعقب فرا�س�س، ابن فرانك �ارتر. شّدت معرفة ذلك من ع��مة الجميع. �ان تجّدد الطاقة ��

ة ال فائدة منها، �دا لهم
�
� دوائر مغلقة وت�ّبع أدل

ا. ف�عد شه��ن من الحركة �� ا محسوس� الغرفة أمر�
ا قد انفتح أمامهم. ا جد�د� اآلن أن در��

رت أماندا �ه نفسها. من
�
ء… هذا ما ذك �

ل�س مع�� هذا أنه �مكن أن �قودهم إ� أي ��
. األفضل، أال �أمل المرء �ال�ث��

. ا أن �جعل المرء نفسه ال �أمل �ال�ث�� ل�ن من الصعب دائم�

قال ب�ت: «ال».

وضع ورقة جد�دة فوق كومة األوراق ع� المكتب ب�نهما.

أجا�ت: «ال»، وأضافت ورقة من عندها.

� م�ان
�عد محا�مة فرانك �ارتر وصدور الح�م �ح�سه، انتقل فرا�س�س مع أّمه للع�ش ��

آخر. وقد حصال ع� وثائق شخص�ة جد�دة لتجن�بهما العار الناتج عن تلك القض�ة: فرصة ل�دء
ح�اة جد�دة خال�ة من احتمال أن �خّ�م فوقها ظّل ذلك الوحش الذي �انا �ع�شان معه. تغ��ّ
� �اركر؛ وأما فرا�س�س فصار اسمه د�ف�د �اركر. و�عد ذلك، اخت�� � �ارتر فصار ج�� اسم ج��

ض أن � �صعب تحد�دها. و�ف�� هذان االثنان. �ان اسماهما الجد�دان من األسماء الشائعة ال��
� تواجه أماندا و��ت � جعلت االخت�ار �قع عليهما. و�انت المهّمة ال�� هذا واحد من األس�اب ال��
� ال�الد و�حملون االسم

� اآلالف ممن �ع�شون �� اآلن �� العثور ع� د�ف�د �اركر المقصود من ب��
نفسه.

� سنة. ل�ن الّشخص الذي ي�حثان عنه ا وأر�ع�� الورقة التال�ة. �ان عمر د�ف�د �اركر هذا خمس�
�ن. � السا�عة والع��

�جب أن �كون ��

قالت: «ال».

استمر األمر ع� هذا المنوال.

� أمامه، ا ع� األوراق ال�� � معظم الوقت. �ان ان��اە ب�ت منص�� �انا �ستعرضان األسماء صامَت��ْ
ة مع فرانك � �ان وس�لة �ل�� نفسه بها. ال �د أن مقا�لته األخ�� ك�� ضت أماندا أن هذا ال�� فاف��



ا أ��� هذە المرة. �ان ب�ت � ق�لها؛ ل�نها لمست توتر� �ارتر قد هّزته مثلما �انت تهّزە المقا�الت ال��
� حق�قة األمر. و�ح�م

�� � ، لقد أنقذ ذلك الص��
ً

قد رأى ابن �ارتر عندما �ان فرا�س�س طف�
� هذا األمر اآلن. ال �د

� �دأت تتكّون لديها بزم�لها، �ان من السهل تخّ�ل أنه �فكر �� المعرفة ال��
� �ذرة � الص��

� ذلك الوقت قد زرع ��
أنه �ط�ح ع� نفسه أسئلة قاس�ة. ماذا لو أن ما فعله ب�ت ��

نمت فأنتجت هذا الرعب الجد�د؟ وماذا لو أن هذا األمر �ان -ع� نحو ما- ذن�ه هو، ع� الرغم
من حسن نوا�اە.

� األمر».
قالت له: «ال �ستطيع أن نكون ع� ثقة تاّمة من توّرط فرا�س�س ��

«صحيح».

وأضاف ب�ت ورقة جد�دة إ� كومة األوراق ب�نهما.

ء مما �ستطيع قوله اآلن �مكن أن ينقذ ب�ْت من �
تنّهدت أماندا ح��نة لمعرفتها �أن ما من ��

ا. فمهما تكن �شأة فرا�س�س �ارتر فظ�عة؛ ومهما �كن تلك األف�ار. ل�ن ما قالته �ان صح�ح�
�ن ينجون من طفولة قاس�ة مؤذ�ة ا كث�� � عاشها، فقد رأت أماندا أشخاص� حجم المعاناة ال��
ة عدد الناس؛ ة �ك�� . طرق الخروج من الجح�م كث�� � م�� ا راشدين مح�� ون أشخاص� ون ف�ص�� و�ك��

ثم إن أ��� األشخاص يتجاوزون ذلك.

 تلك
�

ء، وأنه تو� �
� أي ��

ا لمعرفة أن ب�ت لم �خ�� �� �ان اطالعها ع� التحقيق األص�� �اف��
� �ارتر إ� أن ا ع� متا�عة ج�� القض�ة �أفضل ش�ل ممكن؛ �ل إنه تجاوز ذلك عندما ظّل م��
ن آخر

�
توصل إ� إقناعها. لقد سار خلف حدسه الداخ�� وركز تح��اته ع� فرانك �ارتر فتمك

� الوقت المناسب، ل�ن إنقاذ
� سم�ث ��

� إنقاذ تو��
األمر من اإل�قاع �ه. صحيح أنه لم �فلح ��

� وقتها.
ا من وق�ع أخطاء ال �مكن أن يراها المرء �� الجميع أمر مستح�ل� ال مفر أ�د�

ق �قض�ة ن�ل سب��. ولم تكن
�
� ما يتعل

ق �ذلك ��
�
ا، أن تتعل �انت تعرف أن عليها، �� أ�ض�

� �سنح له فرصة رؤ�ة أو � �سهو عنها المرء -تلك األش�اء ال�� مستعّدة لالقتناع �أن األش�اء ال��
الق�ام بها- تثقله إ� حد يهّدد ب�غراقه.

� أمامها؛ ومضت تتابع قائمة األشخاص الذين �حملون اسم د�ف�د عاد ان��اهها إ� األوراق ال��
�اركر.

«ال».

األوراق تزداد ب�نهما.

«ال».

ا. ال. ال. ال. ل�نها استعرضت ثالث أوراق متتال�ة
�
�انت تلك ال�لمة تتكّرر ع� نحو صار معروف

. رفعت رأسها �
ة أطول مما ي���� ا ف�� ا من ب�ْت. الحظت أنه ظّل صامت� من غ�� أن �سمع ش�ئ�



� � ع� الطاولة. رأت هاتفه ب�� ف عن النظر إ� األوراق ال��
ّ
ونظرت إل�ه �أمل، ل�نها أدركت أنه توق

�د�ه. �ان ينظر إ� شاشته. 

سألته: «ماذا؟».

ء». �
«ال ��

ا. �دا لها أن ء. �ل إنها لم �ستطع تصديق عي�يها تمام� �
ل�ن من الواضح أن ذلك لم �كن ال ��

ا، ل�نها أدركت ة جد� ا؟ �انت تلك االب�سامة صغ�� ب�ْت يب�سم. هل �مكن أن �كون هذا صح�ح�
ا مثل ا… �ان قاتم� ا، جاد� ا صارم� أنها لم ترە يب�سم بهذا القدر ق�ل اآلن. لقد �ان ع� الدوام شخص�
� هذە اللحظة، ف�دا �ما لو أن غرفة واحدة

ٍل �ّ� صاح�ه ع� رفض إضاءة أي مص�اح. وأما �� � م��
ء مص�احها. اس�نتجت أن رسالة نّص�ة قد وصلته. لعلها رسالة من امرأة� �

ل قد أ�� � من ذلك الم��
ا. إال � آخر المطاف، لم تكن تعرف عن ح�اته الخاّصة إال القل�ل جد�

ها رسالة من رجل… ف��
�
أو لعل

ا بها من التوتر الذي �� احة مرحَّ � وجهه. �ان ذلك اس��
أنها أحّ�ت رؤ�ة هذا التعب�� غ�� المألوف ��

ألفته… التوتر الذي جعلها قلقة عل�ه.

ا. وّدت أن �ستمر هذا المص�اح الجد�د مض�ئ�

ء. �
«ماذا؟»… هذە المّرة، وّجهت إل�ه هذا السؤال �ط��قة مازحة �عض ال��

ء ما»… وضع الهاتف ع� �
� إن �ان لديَّ وقت حر هذا المساء من أجل �� «شخص �سأل��

ا». ا حر� � ال أملك وقت� الطاولة، واختفت اب�سامته… «ل�ن من الواضح أن��

ا». «ال تكن سخ�ف�

نظر ب�ت إليها.

، ول�ست قض�تك � � هذا. من الناح�ة الش�لّ�ة، هذە القض�ة قضي��
� جاّدة �� قالت له: «إن��

أنت. سوف أسهر عليها مهما طال الوقت. ل�ن، استمع… ستذهب إ� ب�تك عند انتهاء وقت
العمل».

«ال».

� ب�تك. سوف أ�لغك �أّ�ة تطورات
«�ل ستذهب. �مكنك أن تفعل ما �حلو لك عندما تص�� ��

تحدث».

ا». � أن أ�ون موجود�
«ي����

� ذلك. ح�� إذا وجدنا د�ف�د �اركر الصحيح، فإننا ال نملك أّ�ة فكرة عن
«�التأ��د، ال ي����

عالقته �األمر، أو ح�� عّما إذا �انت له أّ�ة عالقة �ه. لن �كون ذلك أ��� من حد�ث نج��ه معه.
ك. أعرف ما تعن�ه هذە  إجراء ذلك الحد�ث شخص غ��

�
وأظّن أن من األفضل له ولك إن يتو�



، �ا ب�ت. إن لألش�اء األخرى أهّم�ة �
� الما��

القض�ة �ال�س�ة إل�ك. ل�نك ال �ستطيع الع�ش ��
�
ء عند �اب ب�تك �� �

ك �ل �� ا، �كون عل�ك أن ت��
�
ا»… أشارت برأسها إ� هاتفه… «أح�ان أ�ض�

؟». � نها�ة اليوم. هل تفهم��

ا. اض من جد�د. ل�نه أومأ برأسه موافق� ا �عض الوقت فظّنت أنه موشك ع� االع�� ظّل صامت�

� هذا. �ل أنت محّقة أ��� مما
. أنت محّقة �� �

� الما��
كّرر ع�ارتها: «ال �مكنك أن تع�ش ��

.« � تظن��

� أعرف». � عندما أقول لك إن�� � محّقة. صدق�� «أوە، أعرف أن��

ا، ال �أس».
�
اب�سم لها: «إذ

تناول هاتفه من جد�د و�دأ �كتب رسالة جواب�ة. �ان �كتبها �ط��قة غ���ة �ما لو أنه شخص
� ما �خص هذە الرسالة

ا �� ة ولم �عتد إرسال ردود عليها. أو لعله �ان متوّتر� ال يتل��ّ رسائل كث��
ة من جد�د. أمر �الذات. إال أنها �انت م�ورة من أجله. ظهرت ع� وجهه تلك االب�سامة الصغ��

ء ممكن. �
ا… أن �عرف أن هذا �� حسن أن يراە المرء مب�سم�

… أدركت هذا و�� تنظر إل�ه. هذە �� الحق�قة.  إنه ��

ا� � ء ما… أخ�� �
ع إ� ��

�
 يتطل

ً
�عد �ل ما مر �ه، صار ي�دو اآلن رج�
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� السا�عة مساء. وقد �ان توقيته شد�د الدقة ح�� ظننت أنه

�� �
� ع� أن �أ�� اتفقت مع أ��

� الخارج إ� أن حان الوقت المّتفق عل�ه. لعّل تلك ط��قة �ظهر
وصل أ�كر من الموعد، فجلس ��

� وح�اة ج�ك، فإن عل�ه أن �فعل ذلك وفق
امه �� -فكرة أنه إذا ُسمح له �دخول ح�ا�� بها اح��

� أظّنه يتّ�ف هكذا مع الجميع� رجل شد�د االهتمام ، �الض�ط- ل�ّن الحق�قة أن�� و�� ��
�االنض�اط.

ة. ل�نه �دا � مال�س أن�قة: بنطلون رس�� وقم�ص، �ما لو أنه آت من العمل م�ا��
�ان ��

. �ان �
ء. من الواضح أنه استحّم وغ��ّ مال�سه ق�ل أن �أ�� �

ا �عض ال�� ا، و�ان شعرە رط�� منتعش�
� تحّققت من رائحته من  الب�ت، أدركت أن��

ً
� داخ�

ا. عندما سار خل�� ا برائحة النظافة أ�ض� فائح�
ا � هذا الوقت. ال أزال قادر�

ب �� � أن �كون قد �دأ ال��
ا، في���� � ��

�
. إن �ان ال يزال سك � غ�� و�� م��

ه�
�
ع� إلغاء األمر �ل

ء يرسمه. �
ا فوق �� ا ع� أرض غرفة الجلوس منحن�� �ان ج�ك را�ع�

قلت له: «لقد وصل ب�ْت».

ا ب�ْت». «مرح��

«أال �ستطيع، ع� األقل، أن تتظاهر �أنك تنظر إل�ه».

ا، ل�نه وضع الغطاء ع� القلم الذي �ان �ستخدمه. �انت أصا�عه ملطخة عج� � تنّهد ج�ك م��
. �الح��

ا ب�ْت». قال من جد�د: «مرح��

، �ا ج�ك. أشكرك ألنك سمحت �� برعايتك �عض الوقت هذە : «مساء الخ�� � اب�سم له أ��
الل�لة».

.«
ً

 وسه�
ً

«أه�

.« � ا. لن �طول األمر أ��� من ساعت�� � : «أنا وج�ك نقّدر لك هذا كث�� � قلت أل��

ا». «لك ما �لزمك من الوقت. لقد جل�ت م�� كتا��

� �دە. لم أستطع رؤ�ة
� الذي �ان ��

� اتجاە ال�تاب ال�ب�� ذي الغالف الور��
ألق�ت نظرة ��

� رأ�ت عل�ه صورة �األب�ض واألسود لو�ستون غالفه ع� نحو �سمح �� �قراءة اسمه، ل���



- أحاول إرغام � ما م��
� كنت -�� شل. إنه، �الض�ط، ذلك الن�ع من ال�تب القّ�مة، الثق�لة، ال�� ���

ا، ا وذهن�� � من تغي�� نفسه، جسد�� ن أ��
�
ي. لقد تمك � هذا أدرك تقص�� نف�� ع� إنهائها. جعل��

ء من النقص �
ا للنظر من غ�� صخب. لم أستطع منع نف�� من اإلحساس ���  الفت�

ً
فصار رج�

عند المقارنة �ه.

ل�ن هذا سخف�

أنت شد�د القسوة ع� نفسك� 

� الب�ت؟». � كتا�ه ع� األر�كة: «هل ت���� وضع أ��

«لقد كنت هنا من ق�ل».

قال: «كنت هنا �صفة أخرى. إنه ب�تك. وأفضل أن أسمع ذلك منك».

 إ� األع�».
ً

«ال �أس. ج�ك… سوف نذهب قل��

«نعم، أعرف هذا».

ت له إ� الحمام، ثم إ� � فصعدت السلم. أ�� �ان ج�ك قد �دأ يرسم من جد�د. تقّدمت أ��
غرفة ج�ك.

«عادة ما �ستحّم ق�ل نومه، ل�ننا س�تغا�� الل�لة عن ذلك. �صعد إ� غرفته �عد نصف
ا. ساعة من اآلن، أو نحو ذلك، ل�� ينام. ب�جامته هناك، فوق غطاء ال��ر. وكتا�ه هناك أ�ض�

 من ال�تاب ق�ل إطفاء الضوء. وقد �لغنا نحو منتصف ذلك ال�تاب.
ً

ا فص� عادة ما نقرأ مع�

ه أ��� من 
�
ا: «قوة الثالثة؟».   «نعم. إنه لد�انا واين جونز. لعل � إ� ال�تاب مستفهم�  نظر أ��

؛ ل�ّنه �حّ�ه».
ً

عمرە قل��

«ال �أس بهذا».

.«
ً

«و�ما قلت لك، لن أغ�ب ط���

ء لط�ف؟». �
«هل لد�ك الل�لة ��

ا مع أحد األصدقاء». ا�� ترددت، ثم قلت: «سوف أتناول ��

� أشعر �اللغرا�ة- �ما � أّ�ة تفاص�ل أ��� من ذلك. وذلك ألن األمر جعل��
لم أ�ن أر�د الخوض ��

ا. �طب�عة الحال، ء قد �مكن اعت�ارە لقاء عاطف�� �
� مراهق ال ي��د اإلقرار �أنه ذاهب إ� �� لو أن��

ة الصع�ة من نمّوي. ولهذا، فقد �كون من الطب��� أن أشعر اآلن - بتلك الف�� � لم نمر -أنا وأ��
� هذە األمور، أو �عدم

ا فرصة بناء اللغة المناس�ة ب�ننا لل�الم �� ء من الغرا�ة. لم �سنح لنا أ�د� �
���

ال�الم فيها.



ا». : «أنا واثق من أن ذلك س�كون لط�ف� قال ��

«صحيح».

�
ا. وهذا ما جلب �� شعور مراَهقة آخر: فراشات �� عت أن �كون اللقاء لط�ف�

ّ
ا، توق وأنا أ�ض�

ا، �الطبع� وس�كون من الحماقة أن أذهب إ� تلك األمس�ة ا عاطف�� . لم �كن ذلك موعد� �
معد��

� أنه ال �مكن أن � ب�ته، مما �ع��
 منا لد�ه طفل ��

ً
� الخي�ة� ثم إّن ��

ا أن األمر كذلك. هكذا تأ��
�
ظان

ء ب�ننا. �حق الجح�م، ك�ف يتدّبر الناس أمر هذە األش�اء؟ لم تكن لدي أّ�ة فكرة. لم �
�حدث ��

ا. ا. ولهذا، �مكن اعت�اري مراهق� ا منذ زمن �ع�د جد� أواعد أحد�

فراشات� 

ت محّل اإلثارة لحظة خوف
�
. �عان ما حل � � لم أقفل �اب الب�ت �عد دخول أ�� � هذا �أن��

ذكر��
ة… أمر سخ�ف� صغ��

: «ه�ا بنا. فلنعد إ� األسفل». � قلت أل��
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� األع�. عرف ج�ك أنهما �انا يتحّدثان،

ان �� �ان السقف �طقطق عندما راح �ا�ا و��ْت �س��
� الفراش،

مان عنه، �التأ��د -تعل�مات وضعه ��
�
� ال�لمات. إنهما يت�ل ن من تمي��

�
ل�نه لم يتمك

� أ�ع وقت ممكن.
� هذا. �ان ي��د الذهاب إ� الفراش ��

وأش�اء من هذا القب�ل. ال �أس ��

ا أن ي�ت�� من هذا اليوم. � ي��د كث��

غ��ب أمر النوم�… �أنه �محو األش�اء.

ء. �
المشاجرات، والمخاوف، و�ل ��

ء ما، وقد تظّن أن النوم مستح�ل؛ ل�نه �حدث �
ا ع� �� ا، أو ح��ن� من الممكن أن تكون خائف�

� الص�اح �كون ذلك اإلحساس قد زال عنك، لوهلة، �أنه عاصفة
� لحظة ما. وعندما �س��قظ ��

��
ة. قال له �ا�ا إن مّرت خالل الل�ل. أو لعل ذلك �ش�ه تخدير الناس ق�ل إجراء عمل�ة جراح�ة كب��
� عليهم فعلها… ثم � يتع��ّ ا. �جعلك األط�اء تنام، فال تع�ش األش�اء المرع�ة ال��

�
هذا �حدث أح�ان

� حال أفضل.
�س��قظ �عد ذلك وأنت ��

� هذە اللحظة، فقد �ان ي��د أن ينام ل�� �ذهب الخوف عنه.
وأما ��

ء �
ل�ن الخوف ل�س �ال�لمة الصح�حة للتعب�� عن ذلك. عندما تخاف، �كون خوفك من ��

ا �حّط ف�ه. منذ هذا
�
�عينه -�أن ��خ عل�ك أحد- ل�ن ما أحّسه �ان أش�ه �ط�� ال �جد م�ان

ء. ل�ن، �
ا سوف �حدث؛ ل�نه لم �عرف طب�عة ذلك ال�� ا سّ�ئ� الص�اح، �ان لد�ه شعور �أن ش�ئ�

� هذە اللحظة، فهو أنه ال ي��د أن �خ�ج �ا�ا الل�لة. 
ء �� �

ا من �� إن �ان ج�ك واثق�

ما �ان ذلك
�
� الذهاب إ� النوم، �ل

ما أ�ع ��
�
، ف�ل ا. و�التا�� ل�ن ذلك الشعور لم �كن حق�ق��

� الص�اح، ف�جد �ا�ا
ا -أو مهما �كن اسم ذلك الشعور- فإنه س�س��قظ �� أفضل. سوف �كون خائف�

ء ع� ما يرام. �
قد عاد إ� الب�ت. ومن جد�د، س�كون �ل ��

� إحساسك �الخوف».
«ال، أنت محق ��

أجفل ج�ك.

�
ة جالسة إ� جان�ه، وقد مّدت ساقيها. لم يرها منذ اليوم األول �� �انت الفتاة الصغ��

ا، ا جان�� المدرسة، ل�ن تلك الخدوش ع� ركب�يها ال تزال حمراء �أنها جد�دة. و�ان شعرها ُمزاح�
� مزاج مناسب للعب. �ان

ا، ل�ست �� ا له من وجهها أنها، اآلن أ�ض� ا. �ان واضح� كعادته دائم�
ا منه.

�
ء غ�� م��ــــح. �دت له أ��� خوف �

ا أنها تعرف بوجود �� ا أ�ض� واضح�



� أن �خ�ج من الب�ت».
قالت له: «ال ي����

ة غ�� حق�ق�ة أطرق ج�ك برأسه وعاد ينظر إ� ما �ان يرسمه. �ان �عرف أن الفتاة الصغ��
مثلها مثل ذلك اإلحساس الذي �ان لد�ه. �� غ�� حق�ق�ة، ح�� إن �دت حق�ق�ة… ح�� لو �ان

� أن تكون حق�ق�ة.
شد�د الرغ�ة ��

.« � ّ ء س�� �
همس لها: «لن �حدث أي ��

«�ل س�حدث. أنت تعرف أنه س�حدث». 

� ما يّتصل بهذا األمر ألن �ا�ا معتمد
ا �� � ا وأن �كون كب�� هّز رأسه. من المهم أن �كون منطق��

ا. وهكذا تابع الرسم �ما لو أنها لم تكن موجودة معه. ا جّ�د� ع أن �كون ولد�
ّ
عل�ه، وألنه يتوق

�الطبع… لم تكن موجودة معه�

ا ع� اإلحساس �قنوطها. ع� الرغم من ذلك، �ان قادر�

قالت له: «أنت ال ت��د أن �ذهب لرؤ�تها».

تابع ج�ك الرسم.

«أنت ال ت��د أن تحلَّ امرأة أخرى محل ماما، أل�س كذلك؟».

ف ج�ك عن الرسم.
ّ
توق

ا؟ ل�نه لم �ستطع ال� �الطبع ال�… هو ال ي��د ذلك. ثم إن ذلك لن �حدث، أل�س هذا صح�ح�
� سلوك �ا�ا عندما �ان يتحّدث عما س�حدث الل�لة. ومن جد�د، لم

ا �� ا غ���� إن�ار أنه أحّس ش�ئ�
، �ما لو

ً
 قل��

�
ا، مخت� ء �دا خاطئ� �

ا؛ إال أن �ل �� ا �ح�ث �عرف له اسم� �كن ذلك اإلحساس محّدد�
ا. ا لن �حّل محل ماما. ثم إن �ا�ا ال ي��د ذلك أ�ض� ا لم �جر إخ�ارە �ه. ل�ّن أحد� أن هناك أمر�

� كتبها �ا�ا. ل�نهما تحّدثا عن ذلك… ألم يتحّدثا عنه؟ ذلك لم ر تلك األش�اء ال��
�
إال أنه تذك

ة؛ � اآلونة األخ��
� ال�تب. وفوق هذا، �ان �ا�ا شد�د الحزن ��

�� � ا، مثله مثل األش�اء ال�� �كن حق�ق��
ا. إن ع� ج�ك أن ا مهم� ص من حزنه. �ان ذلك أمر�

�
� التخل

ء �مكن أن �ساعدە �� �
ولعل هذا ��

ا أن �كون ج�ك من جد�د. ك �ا�ا �كون �ا�ا ح�� �ستطيع هو أ�ض� ي��

ا. عل�ه أن �كون شجاع�

ا، عند ا، واخز� ة رأسها ع� كتفه. �ان شعرها قاس�� �عد لحظة من ذلك، وضعت الفتاة الصغ��
رقبته.

كه �ذهب، �ا ج�ك». ا. ال ت�� � قالت له �صوت منخفض: «أنا خائفة كث��

ل السلم. � ء آخر، ل�نه سمع صوت خطوات ثق�لة ت�� �
�انت موشكة ع� قول ��



ة. اختفت الفتاة الصغ��
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� يرسمها. ا ع� األرض عند اللوحة ال�� ، �ان ج�ك ال يزال جالس� عندما عدنا إ� الطابق السف��
� الفراغ. الحق�قة أنه �دا �ما لو أنه

ف عن الرسم اآلن. �ان ينظر ��
ّ
� �دە. ل�نه توق

�ان قلمه ��
موشك ع� ال��اء. ذه�ت إل�ه وجثوت إ� جان�ه.

؟». � ، �ا صاح�� «هل أنت �خ��

� لم أصدقه.
أومأ برأسه، ل���ّ

«ما األمر؟».

ء». �
«ال ��

� شأن هذە
� أصّدقك. هل أنت قلق �� ا من أن��  وقلت: «همم، لست واثق�

ً
ع�ْست قل��

الل�لة؟».

ء». �
ا �عض ال�� ترّدد ثم قال: «قد أ�ون قلق�

ا، هذا أمر مفهوم. ل�ّنك ستكون ع� ما يرام. و�ذا أردت الصدق، فقد كنت أظّن أنك «حسن�
.« ا إ� قضاء �عض الوقت مع شخص آخر… ع� س��ل التغي��

�
ستكون م�شّوق

� � ال أظّن أن��
ا، ل���ّ ا، وال يزال ي�دو ضع�ف� � َّ عند ذلك. صحيح أنه ال يزال ي�دو صغ�� نظر إ��

رأ�ت ق�ل ذلك تعب�� وجهه تص�� هكذا.

� ال أر�د أن أ�ون معك؟». : «هل تعتقد �أن�� قال ��

«أوە، �ا ج�ك. تعال».

، والتصق جسدە الصغ�� �جسدي. � ب م�� َّ وأحتضنه. اق�� � تحّر�ت ح�� أجثو ع� ركب��

«ال أعتقد هذا ع� اإلطالق. لم �كن هذا ما عن�ته».

� منذ موت ر����ا أال أستطيع
ا ما، ع� أ�ة حال. �ان أحد أ��� مخاو�� ل�نه… �ان ما عن�ته. نوع�

� �حّس أنه قد �كون ا عن اآلخر. �ان جزء م��  منا غ����
ً

إقامة صلة معه. خش�ت أن �ص�� ��
� اليوم

� عالم األبوة وعندما دخل المدرسة ��
ة ��

ّ � المتع��
ي ومن غ�� محاوال��  من غ��

ً
أحسن حا�

األول من غ�� أن �لتفت خلفه ظننت أن شعورە �ان هكذا ط�لة الوقت.



� هذە الل�لة جعله �شعر ر تجا�� �الط��قة نفسها. لعّل خرو��
�
� هذا أ�ساءل إن �ان �فك جعل��

� أردت التخلص � جعلته �ذهب إ� نادي 567 ألن�� � أن أ�ون معه. أ�ظن أن��
� غ�� راغب �� �أن��

، ل�نَّ ذلك �ع�د عن الحق�قة �ل ال�عد. � �� � � خاّص�� ّ � حاجة إ� وقت وح��
�� � منه؟ صحيح أن��

. إن لدى �ّل منا اإلحساس نفسه. �حاول �ل منا � نف��
ا… هكذا قلت �� ه ح��ن�

�
�م �ان هذا �ل

� اللقاء�
� منتصف المسافة، ل�ننا نفشل ��

لقاء اآلخر ��

. أعدك بهذا».
ً

ا أر�د أن أ�ون معك. لن أغ�ب ط��� قلت: «وأنا أ�ض�

. ً
؛ اشتدَّ قل�� اشتّد ضغط ذراع�ه من حو��

«هل أنت مضطر للذهاب؟».

ا. ا عم�ق� است�شقت نفس�

� � تركه إن �ان ذها��
ا �� دد� � كنت م��

ا للذهاب؛ ثم إ�� أظّن أن اإلجا�ة �� ال، لم أ�ن مضطر�
ا. � س�حزنه كث��

ء س�كون ع� ما يرام. أعدك بهذا. سوف �
ا للذهاب. ل�ن �ّل �� قلت له: «لست مضطر�

� الب�ت».
�� �

تذهب إ� فراشك �عد قل�ل، وسوف تنام. وعندما �س��قظ ستجد��

ل إ�
�
� ما قلته له ق�ل لحظات. ل�ن قلقه �دا �ما لو أنه ي�سل

ر ��
�
ا. �ان �فك ظل ج�ك صامت�

ا سوف ا س�ئ� ا أو خش�ة مفاجئة من أن أمر�
�
ء ��اد �كون خوف �

ا، ط�لة الوقت. �� نف�� أ�ض�
� ا؛ وما �ان هناك س�ب للتفك�� ع� هذا النحو. ع� الرغم من هذا، فإن�� �حدث. �ان هذا سخف�
، ل�نه أومأ برأسه ق�ل أن �سنح �� � سأ��� ا ع� إخ�ارە �أن��

�
� الب�ت� كنت موش�

قادر ع� ال�قاء ��
فرصة قول ذلك.

: «ال �أس». قال ��

أجبته: «صحيح. جّ�د. أح�ك، �ا ج�ك».

ا، �ا �ا�ا». «وأنا أح�ك أ�ض�

ا عند ال�اب ط�لة ذلك الوقت. �ت إل�ه. � منتظر� ا. �ان أ�� � ونهض واقف�
حّرر نفسه من عنا��

؟». : «هل ج�ك �خ�� � سأل��

� معك».
� حال وجود أ�ة مش�لة، فإن رقم هات��

. سوف يهدأ. وأما �� «نعم، إنه �خ��

�
ء س�كون ع� ما يرام. أظن أن الوضع غ��ب �ال�س�ة إل�ه. هذا �ّل ما �� �

. ل�ن �ل �� «إنه م��
، فما ا م�� ا، �ا ج�ك. وأنت ستكون ج�د� … «ل�ننا سن�سجم تمام�

ً
األمر»… ثم رفع صوته قل��

رأ�ك؟».



ا. �ان ج�ك قد عاد يرسم اآلن. أومأ برأسه موافق�

ز ان��اهه ع� ما يرسمه، فأحسست �موجة
�
نظرت إل�ه لحظة وهو جاثم ع� األرض وقد رك

حب تجاهه ال أستطيع وصفها. ل�ن موجة الحّب تلك لم تل�ث أن تحّولت إ� عزم وتصم�م.

� أحسن حال. أر�د أن أ�ون معه.
ء �� �

سوف نعود إ� المسار الصحيح، أنا وهو. وس�كون �ل ��
� ما ب�ننا، ع� نحو ما، إ� ط��قة لجعل ذلك �حدث.

. وسوف نتوصل �� و���د أن �كون م��

.« � � من جد�د: «ساعتان فقط. لن أغ�ب أ��� من ساعت�� قلت أل��
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�� دا�سون: «كدنا نصل». قال ال��

أجابته أماندا: «أعرف».

لقد جعلت دا�سون �قود الس�ارة ح�� ترغمه ع� ترك هاتفه ساعة من الزمن. إنهما اآلن ع�
ة. انعطفت الس�ارة  من ف�ذر�انك، �مض�ان ع� امتداد سور جامعة كب��

ً
� م�� م�عدة خمس��

�
ها من القرم�د األحمر مصطفة ��

�
ا أنه قلب المدينة الطالب�ة: بيوت �ل فدخلت ما �ان واضح�

ا من ثالثة طوابق، أو أر�عة… بيوت
�
ا �عد ب�ت. �ان �ل ب�ت من تلك البيوت مكّون الشوارع ب�ت�

ا
�
� الواحد منها خمسة أشخاص، أو ستة؛ أو �مكن أن يؤّجرها مال�وها غرف

�مكن أن �ع�ش ��
ون غ��اء ال �عرف أحدهم

�
مستقلة، فتتكّون فيها مجموعات عشوائ�ة من أشخاص غ��اء �ظل

. م�ان منخفض الت�لفة �سهل االختفاء ف�ه. � اآلخر. م�ل م��ــع �امل من ��� �ا�س��

� هذا الم�ان. �انت
ا �فرا�س�س �ارتر- قد اختار أن �ع�ش �� �ان د�ف�د �اركر -المعروف سا�ق�

�
وثائقه الشخص�ة مت�نة: السّن الصحيح، والهيئة العاّمة نفسها للشخص الذي زار فكتور تا�لر ��

طة. أثار هذا قلقها أول األمر، � مركز ال��
وا عل�ه ق�ل ساعة من انتهاء عمل ب�ْت �� سجنه. لقد ع��

فقد خش�ت أن �فسد ما اتفقا عل�ه ق�ل ذلك، وأن �عود ب�ْت إ� إ�ارە ع� المشاركة. �ان
طة � ذلك. إال أنه ا�ت�� �الجلوس والنظر إ� أماندا بهدوء و�� تخ�� ال��

ا لها أنه راغب �� واضح�
المحل�ة �أنها ذاه�ة إ� ذلك العنوان. وعندما حان وقت ان�افه، فعل ذلك من غ�� أي تذّمر:
ا وطلب منها أن تطلعه ع� أّ�ة تطورات تحدث. �عد اتخاذ القرار ا طي�� ا�ت�� �أن تم��ّ لها حظ�

�أنه لن �ذهب، صارت أماندا تظّن أنه قد ارتاح لذلك.

� هذە
� أن �كون ب�ت معها ��

ء نفسه… فقد �انت لديها رغ�ة �� �
ليتها �انت قادرة ع� قول ال��

ا (ل�س لديهم دل�ل ملموس ع� توّرط طة �ظّل صح�ح� � مركز ال��
اللحظة. مع أن �ل ما ق�ل ��

� المقام األول)، فقد
؛ وسوف تكون هذە الرحلة ز�ارة روت�ن�ة ��

ً
� القض�ة أص�

فرا�س�س �ارتر ��
� � منتصف المسافة ب��

ء �� �
� معدتها… ��

ء �ش�ه الدغدغة �� �
�ان إحساسها عكس ذلك. ��

ء ما. و�جب �
ها �أنها ق���ة من الحل… سوف �حدث �� الخوف واإلثارة. �ان هذا اإلحساس �خ��

أن تكون من�بهة، مستعدة له عندما �حدث.

� هذا الشارع أخفض من الب�ت الذي ق�له
� شارع منحِدر. �ان �ل ب�ت ��

قاد دا�سون الس�ارة ��
� �دأ الضوء ا �ش�ه أسنان م�شار أسود ع� خلف�ة السماء ال�� لت سقوف تلك البيوت خط�

�
فش�

� قبو
ينح� عنها. �ان فرا�س�س �ارتر -أو د�ف�د �اركر- قد استأجر شقة من غرفة نوم واحدة ��

. ك كب�� ب�ت مش��

فهل ي�سجم هذا مع ما لديهم من معلومات؟



، ل�نه غ�� مقنع من نواح� أخرى. إن �ان �اركر رجلهما، فمن ا من �عض النوا�� �ان هذا مقنع�
ا أن � الوقت نفسه، هل �مكن حق�

ا له وحدە، من أجل الخصوص�ة. ل�ن، ��
�
المؤكد أنه ي��د م�ان

� من غ�� أن يراە أو �سمعه أحد، أم أن � هذا الم�ان �طفل مدة شه��ن �امل��
�كون قد احتفظ ��

� م�ان آخر؟
ا �� ن�ل �ان محتَجز�

أ�طأت الس�ارة حركتها.

ف دا�سون تحت واحد من مصابيح الشارع �دا نورە القويّ 
ّ
� األمر �عد قل�ل.   توق  ستك�شف��

ا من أر�عة طوابق؛  ف�
�
ا ع� �ل لون آخر. ترّجل االثنان من الس�ارة. �ان المب�� المقصود مؤل طاغ��

. جدار قرم�دي منخفض له  � واجهة المب��
� البناءين المجاور�ن له. ال ضوء �� ا ب�� و�ان محصور�

� الممّر الذي من خلفها. �انت إ� 
بوا�ة معدن�ة صدئة فتحتها أماندا بهدوء ق�ل أن تخطو ��

ة مهملة من �عدها درجات صاعدة إ� المدخل.  … حد�قة صغ�� � حالة فو��
�سارها حد�قة ��

ة، �انت هناك درجات أخرى نازلة تحت مستوى األرض إ� مساحة ال  ل�ن، �عد الحد�قة م�ا��
� تلك الشقة. �جب 

� لوقوف شخص واحد. نظرت أماندا من األع� فرأت نافذة أمام�ة ��
ت�اد تك��

ة. إنه محجوب عن األنظار. � إ� شقة �اركر تحت مدخل البناء م�ا��
أن �كون ال�اب المف��

ها جدار
�
تقّدمت دا�سون ونزلت تلك الدرجات. الحد�قة ترتفع عن �سارها و�حّل محل

ا. �انت � ل ق�� � ه ع� السلم. �ان الهواء هنا أ��� برودة فأحّست �ما لو أنها ت��
�
� �ظل

قرم�دي �ل��
ا أسود اللون امتّدت ش�اك العنكبوت عند زوا�اە. �ان �اب شّقة �اركر ا قذر� النافذة األمام�ة م�ّ�ع�

� الظالل.
ش�ه مختٍف ��

ت ال�اب �قوة، وصاحت: «س�د �اركر؟ د�ف�د �اركر؟».
ّ
دق

ال إجا�ة.

ت ال�اب من جد�د.
ّ
انتظرت �ضع لحظات، ثم دق

صاحت: «د�ف�د �اركر؟ هل أنت هنا؟».

ومن جد�د، لم �جبها غ�� الصمت. �ان دا�سون إ� جانبها. وضع �د�ه فوق عي��ه وحاول
النظر ع�� زجاج النافذة.

ء»… ابتعد عن إطار النافذة المّ�سخ… «ماذا نفعل اآلن؟». �
«ال أستطيع رؤ�ة أي ��

ا صوت ��ر. انفتح ال�اب جّ��ت أماندا إدارة مق�ض ال�اب ففوجئت عندما تحّرك مصدر�
. وع� الفور، هّ�ت من داخل الشّقة رائحة عفونة ثق�لة.

ً
قل��

.« � هذا ال��
ك �ا�ه غ�� مقفل �� ا أن ي�� قال دا�سون: «ل�س آمن�

� نفسها:
� شّمتها أماندا. قالت �� ا �ما ف�ه ال�فا�ة ل�� �شّم الرائحة ال�� قال هذا ألنه لم �كن ق����

� ظالم
غ�� آمن ع� اإلطالق� ل�ن ر�ما ل�س �المع�� الذي �قصدە دا�سون. �انت الغرفة غارقة ��



ا ها �أن هناك ش�ئ� � معدتها أقوى من أّ�ة لحظة مضت. �ان �خ��
دامس؛ و�ان ذلك اإلحساس ��

� الداخل. 
ا ي�تظر �� � خط��

ا». قالت لدا�سون: «ابق متأه��

ثم أخرجت مص�احها ال�اشف وخطت إ� الداخل �حذر �عد أن رفعت �دها فوضعت �م
� أرجاء الغرفة.

معطفها ع� أنفها وفمها لحمايتهما، وراحت ال�د األخرى تحّرك المص�اح ب�طء ��
� شعاع الضوء. رأت لمحات من أش�اء

ا �الغ�ار ف�دا �ما لو أن ذّرات رمل تحوم �� �ان الهواء مش�ع�
ة مرم�ة ع� السجادة العت�قة؛ وأوراق مختلفة: قطع أثاث رماد�ة كس�حة، وقطع مال�س م�ع��
ة ع� السقف والجدران. متناثرة ع� سطح طاولة خش��ة متداع�ة. �انت �قع الرط��ة من���
ورأت زاو�ة مطبخ عند الجدار إ� �مينها. وعندما جرى شعاع الضوء ع� امتداد األط�اق واآلن�ة

. � ة ع� الجدار و�� هار�ة ل�� تخت�� � �ظاللها ال�ب��
القذرة هناك، رأت أماندا أش�اء تتحّرك فتل��

صاحت: «فرا�س�س».

ا. تركه شخص ما، وأغلق ا أن ما من أحد �ع�ش هنا اآلن. لقد صار الم�ان مهجور� �ان واضح�
ال�اب من خلفه من غ�� أن يهتّم ب�قفاله، ثم لم �عد. ضغطت ع� مفتاح النور أ��� من مرة. ال

ا، لسنة �املة. ل�ن من الواضح أن الفوات�� غ�� مدفوعة. ء� �انت أجرة الم�ان مدفوعة مقدم� �
��

.« ف دا�سون إ� جوارها. قال: «�ا إل��
ّ
توق

قالت له: «انتظر هنا».

� آخر الغرفة �ا�ان.
� الغرفة. �ان ��

� تلك األش�اء المتناثرة �� راحت �س�� �خطواٍت حذرة ب��
ا و�� تحاول ا منهما فاتضح أنه �اب الحمام. �دأت تجول �مص�احها جيئة وذها�� فتحت واحد�
� الغرفة األو�. رأت المغسلة عند

ا مما �� �� � منع نفسها من التقيؤ. �انت الرائحة هنا أسوأ كث��
الجدار المقا�ل لل�اب؛ و�انت نصف ممتلئة �ماء قذر وقد تناثرت ع� األرض من حولها مناشف

م�للة علت سطوحها �قع من العفن.

. ال �د أن هذا هو �اب غرفة النوم. استعّدت لما قد �
أغلقت ال�اب وانتقلت إ� ال�اب الثا��

تجدە هناك، ثم أدارت مق�ض ال�اب وفتحته ووجهت ضوء مص�احها إ� داخل الغرفة.

ا؟». «هل وجدت ش�ئ�

تجاهلت السؤال، وخطت �حذر ع�� ذلك ال�اب.

ا، ل�ن من الواضح أن هذە الغرفة لم تتعّرض لذلك القدر من ا �الغ�ار أ�ض� �ان الهواء هنا مش�ع�
� �ق�ة أنحاء الشقة. �انت السجادة ناعمة، و�دت لها أ��� جّدة من �ق�ة

اإلهمال الذي رأته ��
ا، ل�نها رأت آثار قطع األثاث ع� السّجادة: مستط�ل

�
� هذە الغرفة أثاث

قطع األثاث. لم تجد ��
ء لم �ستطع �

ا ل�� ا للدروج، وم��ــع واحد �ان أثر�
�
ل تحت ما �جب أن �كون صندوق

�
كب�� �ش�



ة �انت ة �سمح الت�اعد ب�نها بتصّور أنها آثار قوائم طاولة كب�� معرفته، وأر�عة م��عات صغ��
ا ع�  �ان موضوع�

ً
ا ثق�� موضوعة عند أحد الجدران. �انت تلك الم�ّ�عات عم�قة… ال �د أن ش�ئ�

تلك الطاولة.

ا واضحة �ش�� إ� وجود ��ر. إال أنها لم تجد آثار�

ا فأعادت �سل�ط ضوء المص�اح ع� الجدار. رأت أن طالء ذلك الجدار ثم الحظت ش�ئ�
ء مضاف إ� �

ا فحسب، �ل �ان عل�ه �� ا من طالء �ق�ة الشّقة. لم �كن الجدار مطل�� أحدث عهد�
الطالء. رسوم مضافة �عنا�ة إ� أسفل الجدار. أوراق عشب �دت �أنها نام�ة من األرض، وفيها

أزهار �س�طة متناثرة هنا وهناك، ونحالت، وفراشات تحوم فوق تلك األزهار.

 � � رأتها، صور الغرفة الملحقة ب��ت فرانك �ارتر. أوە، �ا إل�� رت الصور ال��
�
تذك

أدارت ضوء المص�اح �حركة �طيئة.

ت عليها شمس غاض�ة لها عينان سوداوان.
�
ع� مق��ة من السقف، أطل
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ا.  � �ان أبوك �حب هذە ال�تب عندما �ان صغ��

�اد ب�ت �قول هذە الجملة وهو �جثو إ� جانب ��ر ج�ك و��ناول ال�تاب. �ان ضوء غرفة
� تلك

ا وهو مستلٍق تحت أغطيته… أحّس ب�ت �أنه انتقل �� ا جد� � ا، و�دا ج�ك صغ�� النوم خافت�
ا. �انت كتب د�انا � ا صغ�� ر ك�ف �ان �قرأ لتوم عندما �ان ولد�

�
اللحظة فعاد إ� زمان آخر. تذك

� ال�تب المفّضلة لدى ابنه. واين جونز من ب��

«قوة الثالثة». 

 عند
ً

ا. أحّس تنم��
�
لم �ستطع تذكر محت��ات ال�تاب، ل�ن غالفه �دا له ع� الفور مألوف

ئ، ا. حواّف الغالف مت��لة، وكع�ه مه�� أطراف أصا�عه عندما لمسه. �انت تلك ط�عة قد�مة جد�
وعنوانه ش�ه مختٍف خلف الغضون المر�سمة ع� الورق. هل �كون هو نفسه ال�تاب الذي قرأ
ها؟ ال �د أنه ال�تاب نفسه� لقد احتفظ �ه توم؛ وهو اآلن �قرأ منه

�
منه البنه ق�ل تلك السنوات �ل

� البنه. ل�ست القصة وحدها �� ما انتقل ع�� الزمن، من األب إ� االبن، �ل الصفحات نفسها ال��
تحملها.

أحّس ب�ْت �ما لو ذلك �ان أعج��ة.

ا.  � �ان أبوك �حب هذە ال�تب عندما �ان صغ��

 ت��طه مع
ً
ل�نه تمالك نفسه فلم �قل هذە الجملة. لم �كن ج�ك ع� علم �أن هناك قرا�ة

ا. ال �أس � ذلك الموقع أ�د�
� موقع �سمح له �ال�شف عن ذلك… لن �كون ��

ب�ت؛ ولم �كن ب�ت ��
� أسوأ

� ولم �عد ذلك األب الفظيع الموجود �� � هذا. إن �ان �حب الزعم �أنه تغ��ّ ع�� السن��
��

� أمور أحسن من ذلك.
ا غ�� قادر ع� أن يزعم لنفسه الفضل �� ذك��ات توم، فهو أ�ض�

ه رجل جد�د.
�
ه. لقد حّل محل

�
� أن �كون قد ذهب �ل

إن �ان ذلك الرجل قد ذهب، في����

«واآلن…».

ا. ا، لط�ف� جعل ضوء الغرفة الخافت صوته رق�ق�

� ال�تاب؟».
«أين وصلنا ��

� األسفل، وسط الصمت. ح�� هذە اللحظة لم �مس ال�تاب الذي
و�عد ذلك، جلس ب�ْت ��

� األع� قد رافقه إ� غرفة الجلوس. أراد أن �ستمتع �ه
�ه �� ّ أ�� �ه معه. �ان الدفء الذي ���

�عض الوقت.
ُ



له�ات: �ان �ستخدم
ُ
� األ

ح�� هذە اللحظة، �ان قد مر عل�ه زمن ط��ل وهو �دفن نفسه ��
ء �ش�ه أن �طقطق المرء �أصا�عه �

ء أش�ه �طقوس يوم�ة- �� �
ال�تب، والطعام، والتلف��ون -��

عند ناح�ة من ذهنه ح�� �شغله فال �لتفت إ� اتجاهات أ��� خطورة. ل�ن هذا الشعور لم �كن
� هذە اللحظة. الل�لة، لم �كن ذلك الدافع إ�

� تغزوە عادة صامتة �� لد�ه اآلن. �انت األصوات ال��
� إطالق قل�ل من الدخان

ا ع� اإلحساس بوجودە مثلما �ستمّر شمعة �� ا. ال يزال قادر� ب ح�� ال��
�عد إطفائها ع� الرغم من أن النار والضوء قد اختف�ا.

، قّرر � ا. و�عد صفحة أو صفحت�� ا، من�به�
�
� هادئ ا. �ان الص��  جد�

ً
ا جم�� �انت القراءة لج�ك أمر�

ته من المفردات جّ�دة. ة، ل�ن من الواضح أن ذخ��
ّ أن �قرأ بنفسه. صحيح أن قراءته �انت متع��

ر الذي ألحقه . مهما �كن مقدار ال��
ً

ا مستح�� � تلك الغرفة أمر�
�ان عدم اإلحساس �السالم ��

ە. ب�ْت �طفولة توم، فإن ابنه لم ينقل ذلك إ� صغ��

ا هناك لحظة � نوم عميق. ظل واقف�
صعد ب�ْت وتفّقد ج�ك �عد ر�ــع ساعة فوجدە �غط ��

. ا �ذلك الصفاء والهدوء الظاه��ن ع� الصغ�� معج��

ب.  هذا ما تخ�ە عندما ���

ة وهو ينظر إ� صورة سا�� وعقله �دور من حول لقد قال هذە الجملة لنفسه مّرات كث��
� أح�اٍن أخرى. لقد

ا �� ا، معظم األح�ان؛ ل�نه لم �كن �اف�� ذك��ات ح�اة خ�ها. �ان هذا �اف��
ن من المقاومة، ع� نحو ما. غمرته

�
ة حافلة �اخت�ارات قاس�ة. ل�نه تمك �انت هذە األشهر األخ��

ن من تفادي رصاصة لم �كن �عرف أنها
�
ى وهو ينظر إ� ج�ك النائم �ما لو أنه تمك سعادة ك��

ا من المستق�ل، ل�نه �عرف -ع� األقل- أن المستق�ل � اتجاهه. صحيح أنه لم �كن واثق�
قادمة ��
موجود.

ب.  ف عن ال��
ّ
انظر، هذا ما تكس�ه �التوق

� موقد �ارد امتأل � الندم واالنفراج، ب�� ا من سا�قتها. إنه الفارق ب�� � �انت تلك الفكرة أفضل كث��
ه ح�� اآلن، ل�ّنه لم

�
ه لم �ع�� عل�ه �ل

�
� نار ال تزال ح�ة مشتعلة. لم �فقد هذا� لعل ا و��� ا ميت� رماد�

�فقدە.

ە فظّل يتفّقد � ا عن التحقيق �انت �شّوش ترك�� عاد إ� األسفل فقرأ �عض الوقت، ل�نَّ أف�ار�
ا. �جب أن تكون أماندا قد وصلت اآلن. وال �د أنها ا عن أخ�ار من أماندا. لم �جد ش�ئ� هاتفه �حث�
احتجزت فرا�س�س �ارتر أو أنها �ستج��ه. تم��ّ أن �كون هذا ما حدث. ال �د أن شّدة ا�شغالها

ا… اال�شغال هو الوجهة الصح�حة. اآلن ال �سمح لها �أن تكتب له ش�ئ�

فرا�س�س �ارتر.

ا: ا تمام� ا مختلف� � ��ل وض�ح. مع أن فرا�س�س �ارتر صار اآلن شخص� ر فرا�س�س الص��
�
تذك

� إال مرات قل�لة ، ل�نه مختلف عنه. لم �جلس ب�ت مع الص�� � ل من ذلك الص��
�
رجل ناضج �ش�

ا. �ان فرا�س�س ا خاص� طة تلقوا تدر��� � أ��� األح�ان، �ان �قا�له أفراد من ال��
ا. �� �ن عام� منذ ع��



�
 ��لمة

ّ
� وال �ج�ب ع� أ��� األسئلة إ� � مس�لَت��ْ ا ينظر إ� الطاولة �عين�� ا مذعور� ا شاح�� � ًصغ��

ا. �ان طف� واحدة. �انت أ�عاد األذى الذي أصا�ه ن��جة معاناة الع�ش مع أب�ه واضحة تمام�
� جح�م.

ا �ع�ش �� ا هش� ضع�ف�

عادت إل�ه �لمات فرانك �ارتر.

ا. هكذا أحب أن �كون األمر.  �ان قم�صه �غّ�� وجهه فلم أستطع رؤ�ته جّ�د�

� �الغرض� ولم �كن ي��د رؤ�ة
هم سواء عندە… أي واحد منهم �مكن أن ���

�
لقد �ان األطفال �ل

�
� نفسه: هل �مكن أن �كون ذلك ألن �ارتر أراد تخّ�ل ابنه ��

وجوههم. ل�ن، لماذا؟ �ساءل ب�ْت ��
ا ع� إ�ذائه من غ�� إلقاء الق�ض عل�ه، ف�ان ال �د له من � لم �كن قادر� أولئك الضحا�ا؟… ص��

 منه؟
ً

ممارسة غض�ه ع� أطفال آخ��ن �د�

� هدوء تام.
ا �� ظّل ب�ت برهة جالس�

ه �شعر �أّن ال
�
إن �ان األمر هكذا، فك�ف �مكن أن �كون شعور الطفل استجا�ة لذلك؟ لعل

 منه. لعله رغ�ة
ً

ه شعور �الذنب تجاە من ماتوا �د�
�
ا. لعل ق�مة له، وأنه �ستحق الموت أ�ض�

� التع��ض عّما حدث. لعله حافز �دفعه إ� مساعدة األطفال الذين مثله، فلعله
شد�دة ��

�ستطيع أن ي�دأ شفاء نفسه عندما �فعل ذلك�

� الصورة عندما وضعها ب�ت أمامه.   
 هذا رجل حذر�… هذا ما قاله �ارتر عن الرجل الذي رآە ��

لقد اب�سم له.

 � ا، �ا بي�� � ج�د�
� األمر هو أنك ال تص��

�ل ما ��

ها.
�
ة �ل � حال حسنة �عد تلك الف��

، ل�نه �دا �� � لقد استمر احتجاز ن�ل سب�� شه��ن �امل��
� موقع اختطافه

� �جثته ��
ء غ�� مواٍت فُقتل ن�ل وأل�� �

لقد اعت�� �ه شخص ما… إ� أن حدث ��
� األرض البور تلك الل�لة. وقتها، قال

ر ف�ه عندما جرى ا��شاف الجثة ��
�
ر ب�ت ما فك

�
نفسه. تذك

�
ر ��

�
ا فيها ل�ّنه صار اآلن �فك � نفسه إن هذا أمر ش��ه �أن �ع�د شخص ما هد�ة لم �عد راغ��

��
األمر �ط��قة مختلفة.

ا �ش�ه تج��ة فاشلة. لعّل ذلك �ان ش�ئ�

� األع�.
�دأ ج�ك ��خ ��
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ه. لقد عادت السنة الماض�ة

�
ح �� الوضع �ل فتحت �ار�ن عي�يها ع� ا�ساعهما، ثم �دأت ���

� اخت�ارها الع�ش فيها. صحيح أن
� الق��ة الس�ب األول ��

� ف�ذر�انك. و�ان وجود أمها ��
لتع�ش ��

� أحسن أحوالها، ل�ن أّمها تحّب آدم مما جعل �ار�ن ترى أن معونتها
العالقة ب�نهما لم تكن ��

ا لها ر�ثما تقف ع� قدميها من جد�د.  مساعد�
ً

سوف تكون عام�

� المشهد�».
«والد آدم ال �ظهر ��

� المشهد؟». قالت هذا مب�سمة،
ا �� � �مكن أن أخ�ج معك لو �ان موجود� «وهل تظّن �أن��

ا عن اإلجا�ة. َّ عاجز� �
فرفعت كت��

. �
� وشأ�� تركت��

ا أفضل
�
ا ع� آدم، ل�ن هذا �كون أح�ان � المشهد. قد �كون هذا صع��

ا �� «ال، ل�س موجود�
� السابق- لنقل إنه �ان � وقته. لقد �ان براين -هذا اسم زو��

لألطفال، ح�� إن لم �دركوا األمر ��
ة». … �ل من نواح� كث�� مثل أب�ك من �عض النوا��

ا؛ وأحسست �أن تلك �� النقطة تناولت جرعة من �أسها. لم �كن الصمت ب�ننا مزعج�
� لها أن ت�تظر… هذا إذا �ان لها

� ذلك األمر. هناك أحاد�ث ي����
الطب�ع�ة لل�ف عن الحد�ث ��

� الزاو�ة القصّ�ة من الحد�قة.
. وأما اآلن، فقد رحت أنظر إ� األطفال �لعبون ��

ً
أن تكون أص�

� من � األشجار ال��
ات تلمع �� �ان المساء قد �دأ �حّل. صار الهواء أ��� ظلمة. وراحت الح��

حولنا.

ا. ا. ال يزال لط�ف� إال أن الجو ال يزال دافئ�

ا ا جد� . لم أ�ن �ع�د� �
� الداخل�ة اتجاها�� � اتجاە آخر. لقد ا��شفت بوصل��

ول�ن… التفتُّ اآلن ��
ا. ا جد� � � خط مستق�م. ل�ن ال�عد �دا �� كب��

ها �ضع مئات من األمتار فحسب، ��
�
عن ج�ك: لعل

� نف�� إن هذا اإلحساس لم �أِت ن��جة حلول الظالم
نظرت إ� األطفال من جد�د وقلت ��

ه.
�
� غ�� محل

ا، �� ء غ���� �
، ع� نحو ما. �دا �� �ل �� فحسب، �ل ألن الضوء �دا �� غ�� طب���

،
ً

ء. هذا مح�ج قل�� �
رت اآلن. لدي ��

�
� حقي�ة �دها: «أوە، تذك

قالت �ار�ن و�� ت�حث ��
ع �� هذا ال�تاب؟».

ّ
ل�ن… هل توق

� ذلك ا. أصاب�� � رؤ�ته �الوقت الط��ل الذي م�� من غ�� أن أنجز ش�ئ� . ذكرت�� � األخ�� إنه كتا��
�قدر طف�ف من الخوف. ل�ن من الواضح أنها أرادت أن �كون هذا لفتة لط�فة… لفتة فيها �عض

ا». ا… وهكذا أرغمت نف�� ع� االب�سام وقلت: «ط�ع� السخف أ�ض�



ا. فتحت ال�تاب ع� صفحة العنوان الداخل�ة، و�دأت أ�تب. � قلم� ناولت��

إ� �ار�ن.

ء أ�ت�ه �عد ذلك. �
�� �

فت. لم أستطيع التفك�� ��
ّ
توق

ا.  � التقيتك. آمل أال تجدي هذا ال�تاب تافه� ا أن�� � حق�
كت�ت: �سعد��

ا ق�ل قراءة ما كت�ته لهم. ل�ن �ار�ن لم ا من أجل الناس، ي�تظر �عضهم وقت� ع كت��
ّ
عندما توق

تكن من أولئك الناس. ضحكت عندما رأت ما كت�ته لها.

� سأقرأە؟ ا. ع� أ�ة حال، ما الذي �جعلك تظن أن�� ا سّ�ئ� � لن أجدە كتا�� «أنا واثقة من أن��
.« �

نت، �ا صد��� سوف أب�عه ع� الفور ع�� االن��

� التقاعد اآلن». م�� � � ال أظّنك تع��
«ال �أس بهذا، ل���ّ

«ال تقلق».

� فستان
ة �� ازداد الظالم من حولنا. نظرت إ� ملعب األطفال من جد�د، فرأ�ت طفلة صغ��

ء آخر �
اجع �ل �� ا. التقت عيوننا لحظة ف�� َّ أ�ض� مخطط �األزرق واألب�ض. �انت واقفة تنظر إ��

� تلك الحد�قة إ� خلف�ة المشهد. ثم اب�سمت �� وجرت صوب واحد من الجسور المصنوعة
��

ة أخرى ضاحكة. من الح�ال. جرت خلفها طفلة صغ��

. هززت رأ��

؟». � �ار�ن: «هل أنت �خ�� سألت��

.« «أنا �خ��

� أصدقك. هل هو ج�ك؟». «همم. لست متأ�دة من أن��

«أظن هذا».

«هل أنت قلق عل�ه؟».

� ە. إن�� � أخ�ج فيها مساًء من غ�� ا، ل�ّنها المّرة األو� ال�� � هذا ش�ئ� «لست أدري. ر�ما. قد ال �ع��
� أشعر…». ا. ل���

�
ا… صدق ا طّي�� � اآلن وقت�

أم��

«شعور غ��ب مزعج».

.«
ً

«نعم، قل��

� أفهمك»… اب�سمت �� اب�سامة تعاطف… «�ان األمر هكذا �ال�س�ة إ�� عندما �دأت «إن��
ا ي��ط �الب�ت. تخ�ج ف�شعر أنك �شّدە ح�� ��اد ينقطع. تحّس . �أن هناك ش�ئ� أترك آدم مع أ��



ع ج � ع م
� داخلك حاجة إ� العودة.

��

�
ا. �ان �� � ا ع� الرغم من أن إحسا�� �األمر �ان أ��� من ذلك… أ��� كث�� أومأت برأ�� موافق�

ء �
� ذلك ال��

ا �� � ا إ� حد فظيع. ل�ن، ر�ما كنت أ�الغ كث�� ا خاطئ� داخ�� إحساس �أن هناك أمر�
ا. ا دق�ق� الذي وصَفْته �� وصف�

. األ�ام األو�. فلننه �أس�نا ح�� �ستطيع � قالت �ار�ن: «هذا أمر عادي وال �أس ف�ه. صّدق��
اض أنك ت��د الخروج � وقت ما، ع� اف��

ن من فعل هذا من جد�د، ��
�
العودة إ� الب�ت. ر�ما نتمك

.« م��

«أر�د، �التأ��د».

«جّ�د».

، ع� مق��ة من � � مق� ي�عد �ضع شوارع عن بي��
كنت قد اّتفقت مع �ار�ن ع� اللقاء ��

� الق��ة. ب�ساطة، �ان اسمه ف�ذر�انك، فأحسست �قدر
�� �

�
المدرسة. �ان ذلك هو المق� المح�

ة المالصقة غ�� قل�ل من غرا�ة وض�� عندما وصلت. �انت أمس�ة دافئة. و�انت حد�قة الب��
ا ة، رأ�ت أن الزحام داخل المق� �ان شد�د� للشارع غاّصة �الناس. وع�� نوافذ الواجهة ال�ب��
� اليوم األول… أحسست �ما

ا �ما أحسسته عندما دخلت �احة المدرسة �� �دورە. �ان ذلك ش�يه�
ا ال ي�ت�� إ� ذلك ا ح�ث �عرف �ّل شخص األشخاص اآلخ��ن. كنت شخص�

�
� أدخل م�ان لو أن��

ا. ا إل�ه أ�د� الم�ان، ولن �كون منتم��

� من �ل جانب أجساد حاّرة رأ�ت �ار�ن عند ال�ار، فاّتجهت إليها ع�� الزحام. أحاطت ��
� وقم�ص أب�ض. � بنطلون جي��

ا. �انت �� وضح�ات حاّرة. الل�لة، لم �كن معطفها الضخم موجود�
شعرت �م��د من التوّتر عندما �ت إ� جانبها.

ا». � ذلك الضجيج: «مرح��
 أن �علو صو��

ً
قلت لها محاو�

� اتجا�� وقالت… «توقيتك ممتاز. ماذا أطلب لك؟».
، ثم مالت �� ا»… اب�سمت �� «مرح��

اب، . دفعْت ثمن ال�� � ت واحدة منها ال ع� التعي�� ة الق���ة فاخ�� نظرت إ� مضّخات الب��
� اتجاە

، ثم سارت مبتعدة عن ال�ار وأشارت إ�� �أن أت�عها ع�� الزحام. سارت �� � �أ�� وناولت��
ا… �ساءلُت إن � لهذە األمس�ة خاطئة تمام�

عا��
ّ
 إن �انت توق

ً
عمق المق�. �ت خلفها م�سائ�

ناە � لمالقاة مجموعة من أصدقائها. ل�ن، �ان هناك �اب آخر خلف ال�ار فَتَحْتُه فع��
�انت تأخذ��

إ� حد�قة أخرى. �انت حد�قة منعزلة خلف المق� تح�ط بها األشجار من �ل جانب. رأ�ت
ة فيها ا مساحة لعب صغ�� فيها طاوالت خش��ة مدّورة موّزعة ع� األرض المعّش�ة. رأ�ت أ�ض�
�ون ��� � ا منخفضة مصنوعة من الح�ال ب�نما �ان أهلهم جالس�� قون جسور�

�
�ضعة أطفال ي�سل

� �ار�ن إ� طاولة خال�ة ق���ة من آخر ا، فقادت�� ع� مق��ة منهم. �ان الم�ان أقل ازدحام�
الحد�قة.



قلت: «�ان من الممكن أن نجلب طفلينا معنا».

اض أنك لست � �الجنون، نعم»… قالت هذا وجلست… «هذا ع� اف�� «إن كنا مصاب��
نت من العثور ع� من �كون مع

�
� أظّنك قد تمك ا غ�� مسؤول إ� حدٍّ ال �صّدق، فإن�� شخص�

طفلك اآلن».

.« � جلست إ� جانبها وقلت: «نعم. إنه أ��

ا». ا غ���� ، ي�دو هذا أمر� رفرفت عيناها دهشة: «واو� �عد �ل ما قلته ��

ا… ا؛ ل�ن… حسن� � الحالة العاد�ة، ما كنت ألطلب منه ذلك أ�د�
«صحيح. إنه أمر غ��ب. ��

ا». وط� اب. الم�سولون ال �ضعون �� � الخروج لتناول ��
ا �� كنت راغ��

رفعت حاجبيها.

: «أعن�ه هو، ال أنت». احمّر وج��

، ثم أ�قتها عليها �ضع »… وضعت �دها ع� ذرا�� ه �الم غ�� رس��
�
«ها� �المناس�ة، هذا �ل

� أنك استطعت القدوم».
ثواٍن أ��� مما هو مألوف… «ع� أّ�ة حال، ����

ا». � أ�ض�
���ّ�»

� صحتك».
��»

قرعنا �أس�نا.

� ما يتعلق �أب�ك؟».
ا �� � هذا أنك لست قلق� «هل �ع��

ا، ال. ل�س ع� هذا المستوى. لست أدري ك�ف هو
�
ا… «صدق ؟»… هززت رأ�� نف�� � «أ��

� حق�قة
ء �� �

ا. �ل إنه ل�س أي �� ا دائم� إحسا�� تجاە هذا األمر، إذا أردت الصدق. هذا ل�س ش�ئ�
األمر».

� القلق تجاە طب�عة األش�اء.
«صحيح. هذە ط��قة منطق�ة للنظر إ� المسألة. ي�الغ الناس ��

ا أن يتقّ�لها المرء. ماذا عن ج�ك؟».
�
�كون من األفضل أح�ان

.« � � أ��� من إعجا�ه �� «أظّنه معجب �أ��

«أنا واثقة من أن هذا غ�� صحيح».

� أتت �ه � فحاولت مقاومة اإلحساس �الذنب ال�� رت ك�ف �انت حالة ج�ك ق�ل خرو��
�
تذك

تلك الذكرى.

قلت: «ر�ما».



� القسوة ع� نفسك».
ا، أنت مفرط �� «مثلما قلت لك سا�ق�

«قلت من جد�د: «ر�ما».

� أدركت اآلن أن ذلك التوتر ال عالقة له ا، ل��� � متوّتر� . ظل جزء م�� أخذت رشفة من �أ��
� دهشت لمدى االرت�اح الذي أحسسته لوجودي معها، �قضاء الوقت مع �ار�ن. والحق�قة أن��
 مما �كون األصدقاء

ً
ا ع� مق��ة شد�دة منها… أقرب قل�� ا أن أ�ون جالس� ا جد� وألنه �دا طب�ع��

ف عن التفك�� ف�ه، ومن
ّ
ا ع� ج�ك. من الصعب أن أتوق � ال أزال قلق� ا ألن�� عادة. ال، كنت متوتر�

� م�ان آخر، ع�
� ذلك اإلحساس الداخ�� الذي �قول �� إن ع�� أن أ�ون �� الصعب أن أنفض ع��

� ا هنا، فذلك أ��� أهم�ة �� �كث�� � أن أ�ون موجود�
�� � الرغم من رغب��

ا. أخذت رشفة أخرى من �أ�� وقلت لنف�� إن ع�� أال أ�ون غب��

«قلِت �� إن أمك ستكون مع آدم».

«صحيح».

� لحظة لقاء. والمسافة ب�ننا زاخرة �االحتماالت. أدركت أن هذە ��
. عيوننا �� �انت تنظر إ��

� � أستطيع فيها أن أم�ل ص��ــها من أجل ق�لة. إذا ملت ص��ــها، فسوف تم�ل صو�� اللحظة ال��
� شفاهنا؛ وسوف تكون ق�لتنا رق�قة مثل �سمة. كنت

ا. س�غمض �ل منا عي��ه عندما تلت�� أ�ض�
ا. ل�ن � إذا لم أفعل ذلك، فسوف �كون ع� واحد منا أن �حّول عي��ه جان�� ا أن�� أعرف أ�ض�

� وقت ما.
اللحظة ُوجدت، وس�عرف �ل منا أنها وجدت، وسوف تتكّرر من جد�د ��

ل�ن من الممكن أن �حدث ذلك اآلن.

� �دأ يرن.
هممت �فعل ذلك، ل�ن هات��
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� ماما ألخذە من المدرسة

ا من المدرسة مع �ا�ا. عادة ما تأ�� حدث األمر �عد الظهر. �ان عائد�
ا. � العمل. ل�ن ما حدث �ان مختلف�

ض أن �كون أحد أ�ام �ا�ا �� � ذلك اليوم ألن من المف��
��

� المال من كتا�ة القصص؛ و�ان الناس �دفعون له من أجل قراءتها. هذا ما �ان �ان �ا�ا �ج��
ا… نعم، إنه كذلك� فهو

�
. و�ان �ا�ا يوافقه أح�ان �

ا إ� حد اس�ثنا�� �� ّ ا متم�� ا يراە أمر� ج�ك -شخص��
ا إ� ارتداء �دلة رسم�ة والذهاب بها إ� المكتب �ل يوم ح�ث �فعل ما �قال له أن ل�س مضطر�
ا، � األمر أ�ض�

�فعله، مثلما �حدث مع كث�� من اآل�اء واألمهات اآلخ��ن. ل�نه �ان �جد صع��ة ��
� نظر اآلخ��ن.

�� 
ً

ألن هذا العمل ال ي�دو عم�

ا أنه قد سّ�ب ا غائم�
�
ة عن هذا األمر؛ ل�ّنه أدرك إدرا� لم �كن ج�ك �عرف تفاص�ل كث��

� � لحظة ما، فصار �ا�ا �أخذە إ� المدرسة و�ع�دە منها أ��� األح�ان. �ع��
� أب��ه، �� مش�الت ب��

� تأخذە بها ماما من � ز�ادة عدد المّرات ال��
ة. �ان الحل �� ا كث�� هذا أنه لم �كن �كتب قصص�

ض أن �كون هذا اليوم دورها. ل�ن �ا�ا أ�� وقال له إن ماما ال �شعر �أنها المدرسة. و�ان من المف��
 منها.

ً
� �د�

ع� ما يرام ف�ان عل�ه أن �أ��

 منها. 
ً

� �د�
لقد أوضح له األمر بهذە الط��قة: �ان عل�ه أن �أ��

؟». سأله ج�ك: «هل �� �خ��

�
ء من اإلرهاق �عد عودتها من العمل فاستلقت �� �

. ل�نها شعرت ��� قال �ا�ا: «إنها �خ��
ال��ر».

�
ا من المعتاد فخ�� � ل�ن �ا�ا �دا أ��� توتر� … �الطبع، �� �خ�� صدق ج�ك �أن ماما �خ��

، وأن �كون اضطرارە إ�
ّ ا �عض التع�� �

ّ � �كتبها متع�� � القصة ال��
ج�ك أن �كون س�� العمل ��

ا… ك�ف �كون عكس ع�ارة ‘قد جعل ما هو القدوم ح�� �أخذ ج�ك من المدرسة… أمممم� حسن�
حسن أحسن’؟

ا ما �ان ج�ك �شعر �ما لو أنه مش�لة �ال�س�ة إ� �ا�ا… �ما لو أن األمور ستكون أسهل � كث��
�
� الس�ارة، سأله �ا�ا األسئلة المعتادة عن نهارە، وك�ف جرت األمور ��

ا لو أنه غ�� موجود. و�� � كث��
ا، �ذل ج�ك أق� جهدە لتفادي اإلجا�ة. لم �كن لد�ه المدرسة. وما فعله هناك. وكعهدە دائم�

ا. ء مث�� �قوله؛ ثم إنه لم �كن �ظن �أن �ا�ا مهتم �األمر حق� �
��

توقفت الس�ارة أمام الب�ت.

«هل أستطيع الدخول ورؤ�ة ماما؟».



عه هذا -ر�ما يرفض
ّ
ع �أن �قول له أبوە ال، ل�نه لم �كن �عرف س�ب توق

ّ
�ان لد�ه نصف توق

ا أن �فعله، وسوف �قول له ال لمجرد إفساد متعته. ل�ن ذلك �ان ء ي��د ج�ك حق� �
ألن هذا ��

ا ألن �ا�ا ا�ت�� �أن اب�سم وداعب شعرە. غ�� منصف تمام�

ا معها. هل اتفقنا؟». ، عل�ك فقط أن تكون لط�ف� � قال له: «�ا صاح��

ا معها». «سأ�ون لط�ف�

ا ا من غ�� أن �خلع حذاءە. عادة ما �كون هذا ش�ئ� �ان ال�اب غ�� مقفل. دخل ج�ك را�ض�
ا؛ وقد ا، ل�ّن حذاءە لم �كن وسخ� ا مرت�� ت�ّ�خه أمه عندما �فعله ألنها تحب أن �ظّل الب�ت نظ�ف�
ا ودخل غرفة � حال أفضل. ع�� المطبخ را�ض�

ا وأن �حاول جعلها �شعر �أنها �� أراد أن يراها ��ع�
الجلوس.

� م�انه.
ف ��

ّ
… ثم توق

� آخر الغرفة مفتوحة. و�انت أشعة شمس
ا غ�� صحيح. �انت الستائر �� أحّس �أن هناك ش�ئ�

ء �
ا، و�ان �ل �� ا، مسالم� ة تدخل الغرفة بزاو�ة مائلة فتن�� نصفها. �دا ذلك لط�ف� ما �عد الظه��

� أحد منك ح�� ال تراە، فعادًة ما تظّل ا. ل�ن تلك �� المش�لة� ح�� عندما �خت�� ا، صامت� سا�ن�
� الفراغ، وألن

ا �� �� � م�ان ما من حولك ألن الناس �شغلون ح��
ا ع� اإلحساس �أنه موجود �� قادر�

� تلك اللحظة لم �كن كذلك ع� اإلطالق.
ّ الجو ع� نحو ما. ل�ن الب�ت �� هذا �غ��

أحّس �ما لو أن الب�ت خاٍل.

ا �الس�ارة. سار ج�ك �خطوات �طيئة فع�� ق�
�
ا متعل ه �فعل ش�ئ�

�
� الخارج. لعل

�ان �ا�ا ال يزال ��
ا غرفة الجلوس؛ ل�ن ذلك �ان �ما لو أن الغرفة �س�� إ� الخلف ماّرة �ه. �ان الصمت ضخم�

ا. فأحّس �أنه قد �جرحه إذا لم �كن حذر�

ة أسفل السلم. ا. يؤّدي هذا ال�اب إ� فسحة صغ�� �ان ال�اب الذي إ� جانب النافذة مفتوح�
ا من التفاص�ل. ا ع� رؤ�ة م��د� اب ج�ك، صار قادر� ومع اق��

 . �
الزجاج المغ��ّ ع� ال�اب الخل��

� تلك اللحظة.
�ان صوت أنفاسه الصوت الوح�د المسم�ع ��

ورق الجدران األب�ض. 

ب ب�طء شد�د ح�� �أنه ال ��اد يتحّرك من م�انه. �ان �ق��

� المزخرف.  م الخش��
�
دراب��ن السل

نظر إ� األرض.



 ماما…   «�ا�ا�». 

ه تحت الغطاء وصاح من
�
ا، ثم اخت�أ �ل ا أب�ه ح�� ق�ل أن �س��قظ تمام� �خ ج�ك مناد��

� الب�ت القد�م،
ا. لم �أته هذا ال�ابوس منذ �انا �ع�شان �� جد�د. �ان قل�ه الصغ�� ي��ض عن�ف�

ا �عد هذا الغ�اب. � ف�انت صدمته أ��� كث��

� ��رە.
ا �� ظّل منتظر�

د أنه وقت
�
ا من الوقت، أو من الزمن الذي مر عل�ه وهو نائم، ل�ن من المؤك د�

�
لم �كن متأ�

� ألن �كون �ا�ا قد عاد إ� الب�ت. �عد لحظة، سمع صوت خطوات منتظمة
ط��ل إ� الحدِّ ال�ا��

م.
�
تصعد السل

غامر ج�ك ب�خراج رأسه من تحت الغطاء. �ان مص�اح الممّر ال يزال مضاء. امتد ظل ط��ل
ع�� الغرفة عندما دخلها شخص ما.

قال له الرجل �صوت هادئ: «ماذا؟ ما األمر؟».

ا، ل�ن الحق�قة تظل أن ب�ت ل�س �ا�ا، وأن �ا�ا هو ر ج�ك… إنه ب�ْت� �ان �حب ب�ْت حق�
�
تذك

� هذە اللحظة.
الشخص الذي ي��دە و�حتاج إ� دخوله لتفّقدە ��

� ع� األرض إ� جانب ��رە �حركة � السّن، ل�نه جلس متصالب الساق��
ا �� �ان ب�ْت متقّدم�

��عة حاسمة.

قال له: «ما األمر؟».

ا. أين �ا�ا؟». ا س�ئ� «رأ�ت حلم�

«لم �عد �عد. األحالم الس�ئة مخ�فة، أل�س كذلك؟ ماذا �ان هذا الحلم؟».

�
ە �� � ذلك ال�ابوس. لم �كن �عرف إن �ان س�خ��

ا �ما يراە �� هز ج�ك رأسه. لم �خ�� �ا�ا أ�د�
يوم ما.

� ا؟ الحق�قة أن�� ا س�ئة، أنا أ�ض� � أرى أحالم� هز ب�ْت رأسه: «ال �أس. ال �أس. هل تعرف أن��
� أظن أن وجودها ل�س مش�لة».

ا. ل���ّ � أراها كث��

«ك�ف ال �كون مش�لة؟».

� الح�اة الحق�ق�ة، ل�ننا ال ن��د التفك�� فيها. وهكذا فإنها
«ألن هناك أش�اء س�ئة تحدث لنا ��

� رؤوسنا».
تص�� مدفونة عم�قة ��

�ك؟». «مثلما �حدث عندما �ستو�� ع� ذهنك لحن ما فال ي��



� آخر المطاف. قد تكون
«صحيح، أظّن �أن األمر هكذا. ل�ن ع� هذا األف�ار أن تخ�ج ��

األحالم الس�ئة األسلوب الذي �ستخدمه أدمغتنا للتعامل مع هذا األمر. إنها تفتت األف�ار الس�ئة
ء منها». �

ة، ثم إ� قطع أصغر، ح�� ال ي��� �� إ� قطع صغ��

� هذا. لقد أخافه ال�ابوس أ��� من أي وقت م�� �ما لو أن عقله ي�ن�ه و���دە
ر ج�ك ��

�
فك

ا أن يرى ماما ا عند النقطة نفسها ق�ل أن �ستطيع حق�  من أن �فّتته� ل�ن ال�ابوس ي�ت�� دائم�
ً

�د�
ا �ح�ث �عتقد �أن ال �د له من راقدة ع� األرض. لعل ب�ْت محّق� ولعل عقله خائف جد�

االستعداد لرؤ�ة ذلك المشهد ق�ل أن ي�دأ تفت�ته.

قال ب�ْت: «أعرف أن هذا ال �جعل األمر أ��� سهولة. ل�ّنك تفهم هذا. ال �ستطيع ال�ابوس
ء �ستحّق الخوف منه». �

ر. ال �� ا أن �سّ�ب لك أي �� أ�د�

قال ج�ك: «أعرف هذا. ل�ن، أر�د �ا�ا».

ا. أنا متأ�د من هذا». «سوف �عود ق����

�
ة والتحذير الذي سمعه منها �� «أر�دە اآلن»… مع عودة ال�ابوس، وق�له عودة الفتاة الصغ��

ا… «هل �ستطيع ا خاطئ� ا من أن هناك ش�ئ� ا جد� وقت سابق من هذا اليوم، �ان ج�ك واثق�
االتصال �ه لجعله �عود إ� الب�ت؟».

ا لحظة. ظل ب�ْت صامت�

قال ج�ك: «من فضلك� لن يزعجه هذا».

ا: «أعرف أنه لن يزعجه»، ثم أخ�ج هاتفه من جي�ه. قال ب�ْت موافق�

ا وهو �فتح الهاتف و�ضغط ع� شاشته ثم �ضعه ع� أذنه. من ظل ج�ك ينظر إ� ب�ْت قلق�
األسفل، جاء صوت فتح �اب الب�ت.

ا اآلن. هل �ستطيع أن . أظّنك ستكون مرتاح� أل�� ب�ْت الم�المة: «آە… ها هو أبوك قد أ��
� إل�ك؟».

ت��� وحدك لحظة ح�� أنزل وأطلب منه أن �أ��

� نفسه: ال، ال أستطيع� 
قال ج�ك ��

� هذە الظلمة، وحدە. ل�ن �ا�ا، ع� األقل، عاد إ�
لم �كن ي��د أن ي��� هنا ثان�ة واحدة، ��

الب�ت اآلن. أحّس ج�ك �ارت�اح كب�� لهذە الفكرة.

«ال �أس».

ا وخ�ج من الغرفة. سمع ج�ك ��ر درجات السلم تحت وقع خطواته؛ ثم نهض ب�ت واقف�
سمعه ينادي �اسم �ا�ا.



� ��ل
� �ستطيع رؤ�تها من ��رە؛ وراح �ص�� � المساحة المنارة من الممر ال��

حّدق ج�ك ��
ا لم �ستطع فهمه. �ان ا غ�� الصمت. ثم سمع ش�ئ� ان��اە. مرت �ضع ثواٍن لم �سمع فيها ش�ئ�
مون،

�
ذلك حركة من ن�ع ما �ش�ه صوت قطعة أثاث تزاح من م�انها. سمع صوت أشخاص يت�ل

ء ما فيؤّدي �
� فعل ��

ا كب�� �� � �لمات مثلما �حدث عندما ت�ذل جهد� ّ ا ولم �م�� ل�نه سمع أصوات�
ذلك الجهد إ� إصدار ضجيج فحسب.

ء ثق�ل �سقط ع� األرض. ثم خّ�م الصمت من جد�د. �
صوت قوي آخر. ��

ا مثلما �ان ي��ض � صدرە �قوة شد�دة، تمام�
� أن ينادي �ا�ا، ل�ن قل�ه عاد ي��ض ��

ر ج�ك ��
�
فك

ا. إ� درجة أحّس معها �ما لو � أذن�ه شد�د�
� الصمت �� لحظة اس��قاظه من ال�ابوس. �ان رن��

� ب�تهم القد�م.
� داخله… �أنه عاد إ� غرفة الجلوس ��

حلمه قد عاد إل�ه وصار ��

، و��تظر. عاد ينظر إ� الممر الخا��

ا. وقع خطوات ع� السلم من جد�د. شخص �صعد ا جد�د� مرت �ضع ثواٍن، ثم سمع صوت�
السلم، ل�نه يتحّرك ب�طء وحذر �ما لو أنه خائف من الصمت، مثله.

ا يهمس له. ثم سمع شخص�
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� �خطوات ��عة. حاولت أن

ء ع� ما يرام». �انت �ار�ن �س�� خل�� �
«أنا واثقة من أن �ل ��

� رّدة
� أ�الغ �� � أنها �انت محّقة كنت ش�ه متأ�د من أن��

تجعل جملتها خف�فة، مرحة. ال شك ��
. لقد أتت من غ�� أن نناقش � ة تجعلها غ�� قادرة ع� اللحاق �� � أس�� ��عة كب�� ، ومن أن�� فع��
ا أال ا. ألن… صحيٌح أنها محّقة؛ ومن المرجح تمام� ا ج��� ذلك. لو لم تكن م�� اآلن، ل�نت عائد�
ا � سأجد ش�ئ� ا من أن�� . كنت واثق� � � قل��

ا �ان �� ا عم�ق� �كون هناك أي س�ب للقلق؛ ل�ن إحساس�
ا عندما أصل إ� الب�ت. ا جد� سّ�ئ�

� المق�، ل�نه أن�
� عندما كنت �� . لقد اّتصل �� � � وحاولت االتصال �أ��

أخرجت هات��
� حاولت ا �جب أن �كون قد حدث هناك. ل��� � هذا أن ش�ئ� ن من الرد. �ع��

�
االتصال ق�ل أن أتمك

� ح�� اآلن. . لم �جب�� � . ُرن هاتفه مرة �عد مرة، ولم �جب�� � إعادة االتصال �ه فلم �جب��

«اللعنة ع� هذا».

ه غ�� رأ�ه وقّرر
�
� عن ط��ق الخطأ. أو لعل ه اتصل ��

�
. لعل ألغ�ت االتصال ألننا �لغنا �دا�ة شار��

ا �أن أطلب
�
ا هادئ ا -�ور� ا، و�م �دا �� م�ور� رت �م �ان دق�ق�

�
� تذك . ل��� � أن ما من داع� لالتصال ��

ا. لم �كن ليّتصل م�� ا جد�  محدود�
ً

منه رعا�ة ج�ك و�أن أدعه �دخل ح�اتنا، و�ن �كن ذلك دخو�
لو أنه وجد إم�ان�ة لعدم االتصال. ما �ان ليّتصل لو لم �كن لد�ه س�ب مهم.

� تلك اللحظة، ل�ن
ا هناك �� � ظلمة المساء. لم أر أحد�

ا ��
�
� غارق �ان الحقل الممتد إ� �مي��

� قد الظالم ال �سمح �الرؤ�ة ح�� نها�ة الحقل. �دأت أس�� ��عة أ��� ع� الرغم من إدرا�� �أن��
. �

ا غ�� منط�� ، مهما �كن ذعر� � ا. ل�ّن الذعر قد �دأ �ص�ب�� ا تمام�
�
ا مجنون � نظر �ار�ن شخص�

أ�دو ��

هذا أمر أ��� أهم�ة مما قد تظّنه �ار�ن�

ج�ك… 

� إ� الب�ت.
�لغت الممر المف��

ا وقد امتّدت مساحة من الضوء ع�� الممر. �ان �اب الب�ت مفتوح�

إذا تركت ال�اب نصف مفت�ح… 

عندها، �دأت أجري.

فت عند العت�ة. رأ�ت آثار أقدام
ّ
� توق

: «توم…» �لغت ال�اب، ل���ّ �
سمعتها تصيح من خل��

مدماة ع� الدرجات الخش��ة األو�.



صحت داخل الب�ت: «ج�ك».

. �
� أذ��

� تصطخب عن�فة، ��عة، �� ا. خطوت �حذر فدخلت ون�ضات قل�� �ان الب�ت صامت�

� �ار�ن. لحقت ��

.« «ماذا…؟ �ا إل��

ا غ�� مفهوم � هناك مشهد�
، إ� غرفة الجلوس، ف�ان المشهد الذي ي�تظر�� � نظرت إ� �مي��

. و�ان ش�ه متكّور ع� األرض � اتجا��
ا ع� جن�ه. �ان ظهرە �� � مستلق�� ع� اإلطالق. رأ�ت أ��

ا ع� امتداد . رأ�ت دم� ا �الدم. هززت رأ�� عند النافذة �ما لو أنه نائم هناك. ل�نه �ان محاط�
ا مثله غ�� قادر ع� ا. �ق�ت لحظة سا�ن� ا تمام� ا حول رأسه. �ان سا�ن� جسدە. ثم رأيته متجّمع�

اس��عاب ما أراە.

 فرأيتها شاح�ة اللون. �انت
ً

، شهقت �ار�ن شهقة حادة مصدومة. استدرت قل�� � و�� جان��
… ج�ك�  � � ذه��

� وقد غطت فمها ب�دها. قلت �� عيناها م�سعت��

«توم…».

� إ� الحركة. تجاوزتها، � إ� الح�اة ودفع��
� أعاد�� ي �اب�� ا �عد ذلك ألن تفك�� � لم أسمع ش�ئ� ل���

: � نف��
التففت من حولها، وصعدت إ� األع� �أ�ع ما استطعت. كنت أتوسل، أقول ��

أرجوك� 

«ج�ك�».

ا مدماة لحذاء الشخص الذي أقدم ع� ا، �انت آثار� � فسحة السلم العل��ة أ�ض�
رأ�ت الدم ��

… ، ثم صعد إ� األع�، صعد ح�� � � األسفل. شخص ما هاجم أ��
تلك الفعلة الش��عة ��

ا ا �عنا�ة. لم �كن ج�ك هناك. لم أر أحد� ، دخلت الغرفة. �ان غطاء ال��ر مط��� � غرفة اب��
ا ع� جلدي. . أحسست �الرعب وخز� �

� م�ا��
ا �� هناك. وقفت �ضع لحظات متجّمد�

طة. م متوّترة، م�عة. اإلسعاف. ال��
�
� هاتفها، تت�ل

م ��
�
� األسفل، �انت �ار�ن قد �دأت تت�ل

��
� تلك اللحظة. أحسست �أن عق�� س�عجز

حالة طارئة. خل�ط من ال�لمات لم �كن له أي مع�� ��
� �حر غ�� مفهوم من رعب من

�� �
� قد انفتحت فجأة وغرق دما�� عن التفك�� �ما لو أن جمجم��

�ل ش�ل ولون.

تقّدمت من ال��ر.

� ج�ك�
لقد اخت�� ج�ك� ل�ن ذلك مستح�ل… ال �مكن أن �خت��

ال �مكن أن �حدث هذا�



�انت رزمة األش�اء الخاّصة ع� األرض عند ال��ر. عندما انحن�ت والتقطتها أدركت أنه ال
� الواقع ��ّل قّوته. ها، فصدم�� �مكن أن �ذهب ب�رادته إ� أي م�ان من غ��

الرزمة هنا، وج�ك ل�س هنا.

ا. ا. لقد �ان �حدث حق� لم �كن هذا �ابوس�

. � لقد اخت�� اب��

عندها، حاولت أن أ�خ.



الجزء الخامس



53
� تعقب اختفاء طفل �� الساعات األ��� أهم�ة. � واألر�عون ال��

الساعات الثما��

ا لم �عرف �ذلك؛ � �عد اختفائه ألن أحد� ا أول ساعت�� عندما اخت�� ن�ل سب��، ضاعت عبث�
� حالة ج�ك كي��دي، فقد �دأت التحّ��ات �عد دقائق معدودة من وصول أب�ه وصد�قته

وأما ��
،

ً
� م�� طة ع� مسافة خمس�� � مركز ��

� ذلك الوقت، �انت أماندا مع دا�سون ��
إ� الب�ت. ��

عادا �أق� �عة ممكنة.
ً

ة ل�� نظرت أماندا إ� ساعتها عندما وصلت إ� ب�ت توم كي��دي. لم تتجاوز الساعة العا��
� تنطلق عند اختفاء طفل قد �دأت حركتها �الفعل. . �انت �ل آل�ة من آل�ات العمل ال��

ً
إال قل��

ه. �ان �مور �الحركة، وظالل أشخاص تل�ح من خلف
�
و�ان الب�ت ذو المظهر القد�م مضاء �ل

ان. � عند أبواب البيوت يتحّدثون مع الج�� طة واقف�� ستائرە. وع� امتداد الشارع، �ان أفراد ال��
تحّرك ضوء مص�اح �اشف ع�� الحقل الواقع إ� الجهة األخرى من الط��ق. �انوا �أخذون
ات المراق�ة. �دأت فرق ال�حث تفت�ش المنطقة إفادات الناس، و�ستخرجون محت��ات �ام��

المح�طة.

لو �انت الظروف مختلفة، ل�ان ب�ْت نفسه قد خ�ج اآلن مع فرق ال�حث. ل�نه ل�س هنا
اآلن، �الطبع� حاولت أماندا أن تحافظ ع� هدوئها، فأخرجت هاتفها واتصلت �المس�ش��

ل�سأل عن أخ�ارە، ثم استمعت إ� تلك األخ�ار �أق� ما استطاعته من التجّرد. ال يزال ب�ْت
رت �م �انت ب�يته ت�دو ممتازة �ال�س�ة إ� رجل

�
� تذك ا وع�ه، وال تزال حالته حرجة. �ا إل�� فاقد�

ا هذە الل�لة. لعل ان��اهه لم �كن � � سّنه. ل�ن، ع� الرغم من ذلك، لم تفدە ب�يته الق��ة كث��
��

ا أنها حدثت ا، لس�ب ما، فأخذە المهاجم ع� غفلة. لقد أصابته �ضعة جروح، �ان واضح� ز�
�
مرك

ا إ� � جن�ه ورقبته ورأسه. �ان الهجوم عن�ف�
ا عدة طعنات �� أثناء دفاعه عن نفسه، ل�نه تل��ّ أ�ض�

وري. واضح أنه �ان محاولة للقتل. سوف تكشف الساعات القادمة اذا �انت محاولة حدٍّ غ�� ��
�
ن من اجت�از هذە الل�لة. �ان أملها أن �سعفه ل�اقته الجسد�ة ��

�
ناجحة. قالوا إنه س�نجو إذا تمك

� صدِّ الهجوم.
� �عد أن فشلت ��

التعا��

� نفسها: أنت قادر ع� هذا، �ا ب�ت� 
قالت ��

سوف �جتاز هذە المحنة. عل�ه أن �جتازها.

ها تجد تطّورات
�
نت عل ا لملف القض�ة ع� اإلن�� ا ��ع� وضعت الهاتف، ثم أجرت تفّقد�

�
� �انت �� طة إفادات توم كي��دي والمرأة ال�� جد�دة. ال تطّورات ح�� اآلن� لقد أخذ أفراد ال��

�ة
�
الخارج معه. اسمها �ار�ن شو. عرفت أماندا هذا االسم ألن شو �انت مراسلة صحاف�ة محل

. �ان � اب… كصد�ق�� �ألخ�ار الجرائم. �حسب ما قاله �ل من توم و�ار�ن، فقد التق�ا لتناول ��



ا. ل�ّن أماندا � األمر حق�
، فقد �كون هذا �ل ما �� � المدرسة. و�التا��

� السنة نفسها ��
طفالهما ��

� مهنتها؛ اآلن
تمّنت -لمصلحة الجميع- أن تكون شو أ��� جدارة �الثقة من معظم من �عملون ��

خاّصة.

� الب�ت.
ال تزال ح�� اآلن جاهلة س�ب وجود ب�ْت ��

� ذلك
� تلقاها ثم �دأ يرّتب أمورە. �� ا �عد الظهر عندما قرأ الرسالة ال�� رت �م �دا لها منتعش�

�
تذك

ا �ذها�ه إ� ق�
�
� الواقع، فال �د أن ذلك �ان متعل

ا مع امرأة ما. وأما �� الوقت، اعتقدت أن لد�ه موعد�
� القض�ة، وال �جوز له أن

ب�ت توم كي��دي. ك�فما �كن األمر، تظّل حق�قة أن ب�ت مشارك ��
ا لما تقتض�ه المهن�ة.

�
ق �التحقيق. �ان هذا خرق

�
�ذهب إ� ذلك الب�ت إال ألمر متعل

ل�ن ما �ان يزعجها أ��� من ذلك هو معرفتها �أنها �� من دفعه إ� الذهاب. لقد أرادت أن
ا� � ح��

ا. لو لم تضغط عل�ه لما ذهب… ول��� �كون سع�د�

ا�  إنه ال يزال ح��

ء آخر، �ان ع� أماندا اآلن أن تتمّسك �مهن�تها �
ق بهذا. وأ��� من أي ��

�
�ان ال �د لها من التعل

ها. ال �جوز أن تع��ّ عن مشاعرها. اإلحساس �الذنب. الخوف. الغضب�… إذا تراخت، � ك�� و���
ء من هذا عن الس�طرة، و�جر معه �ق�ة األش�اء مثل �الب م��وطة �سلسلة �

فسوف �خ�ج ��
ا ع� اإلطالق. ا حسن� واحدة. لن �كون هذا أمر�

ا. ب�ْت ال يزال ح��

ا. ج�ك كي��دي ال يزال ح��

ق بواحد منهما.
�
� ما يتعل

ء إال �� �
ا منهما. ل�نها غ�� قادرة اآلن ع� فعل أي �� لن تفقد أ��

وهكذا، أغلقت الجهاز آخر األمر، ثم خرجت من الس�ارة.

م. ثم
�
� داخل الب�ت، سارت أماندا �خطوات حذرة فوق �قع الدم الجاف ع� درجات السل

��
�
دخلت �اب الب�ت �الحذر نفسه و�� تعّد نفسها لرؤ�ة المشهد التا�� الذي �انت تعرف أنه ��

انتظارها.

لون،
�
� م�ح الج��مة �عملون هناك… �ق�سون، و�حل

�ان عدد من عنا� التحقيق ��
و�لتقطون الصور. ل�نها أخرجتهم من دائرة ان��اهها وركزت ع� طاولة القهوة المقل��ة وع� (ال
ة فاحت مفر من هذا) الدم المتناثر ع� قطع األثاث والمتجّمع ع� األرض. �انت �م�ة الدم كب��
ا لوجه- ما هو أسوأ من هذا. ل�ّن معرفتها ، جعلها عملها ترى -وجه� � ما م��

� الهواء. ��
رائحتها ��

� أن ما تراە اآلن أمر ال س��ل إ� قبوله. �أن ب�ْت قد تعرض للهجوم هنا، �انت تع��

 �ما لو أنهم
ً

طة لحظة، �ان عملهم ذو طب�عة قاتمة، و�ان شام� نظرت إ� عنا� ال��
يتعاملون مع الغرفة ع� أنها م�ح ج��مة قتل… �ما لو أّن �ّل شخص هنا �عرف حق�قة ال يزال



عليها أن تدركها.

مضت إ� الغرفة اإلضاف�ة. �انت رفوف ال�تب ممتدة ع� الجدران. وال يزال هناك عدد من
� تلك ا ب�� الصناديق ع� األرض لم تفتح �عد. �ان توم كي��دي �ذرع الغرفة جيئة وذها��
� خّط محّدد مثلما �فعل حيوان محبوس. �انت �ار�ن شو جالسة ع�

الصناديق… �ان �س�� ��
كر�� عند طاولة ال�مبيوتر. �انت ممسكة مرفق ذراعها ب�دها وقد وضعت �دها األخرى ع�

فمها و�� تنظر إ� األرض.

الحظ توم دخول أماندا فتوقف. عرفِت التعب�� الذي ع� وجهه. يتعامل الناس مع هذە
، و�ل�� �عضهم اآلخر نفسه �الحركة األوضاع �طرق مختلفة -�حّل ع� �عضهم هدوء غ�� طب���
� �ل حالة من تلك الحاالت، ال �كون الهدف من ذلك السلوك إال إلهاء النفس

وال�شاط- ل�ن، و��
ا، و�ان �حاول الس�طرة ع� � هذە اللحظة، �ان توم كي��دي مذعور�

ونقلها إ� حالة أخرى. ��
� أي اتجاە. �دأ

� حاجة إ� الحركة ��
� اتجاە ابنه، فهو ��

ذعرە. إذا �ان غ�� قادر ع� التحرك ��
. ة الس�� جسمه يرتعش من ك��

� إ� ما
� أر�دك أن تص�� قالت له: «توم، أعرف أن هذا صعب. أعرف أنه مخ�ف لك. ل���

. سوف نع�� ع� ج�ك. أعدك بهذا». � أقوله، وأر�دك أن تصّدق��

ا ال �ستطيع الوفاء �ه. ل�نها �انت ا أنه ال �صّدقها. ولعل ذلك �ان وعد� نظر إليها. �ان واضح�
�
�ــــح، إ� أن تجد ج�ك وتل�� ف، ولن �س��

ّ
� داخلها. لن تتوق

� ما تقول. �ان تصم�مها �غ�� �� تع��
الق�ض ع� الرجل الذي أخذە… الرجل الذي أخذ ن�ل سب�� من ق�له… الرجل الذي ألحق ذلك

األذى �له ب��ْت.

لن أسمح �خسارة طفل آخر. 

ز اآلن
�
ك . ت�� � � أعط�ك �لم�� «نظّن أننا نعرف من أخذە. وسوف نع�� عل�ه. �ما قلت لك، إن��

طة المتوف��ن ع� اإل�قاع بهذا الرجل والعثور ع� ابنك. سوف نع�دە إ� جهود �ّل عنا� ال��
ا». الب�ت سالم�

«من هو؟».

«ال أستطيع إخ�ارك اآلن».

� وح�د معه». «إن اب��

�ٌط من أسوأ ما �مكن تخّ�له ا لها من وجهه أنه يتخّ�ل اآلن �ل احتمال مرعب… �� �ان واضح�
� ذهنه.

من أهوال �ان �جري ��

ر -ع�
�
ا أن تتذك ، أر�دك أ�ض� �

قالت له: «أعرف، �ا توم… أعرف أن هذا شد�د الصع��ة. ل���ّ
اض أنه الرجل نفسه الذي أخذ ن�ل سب��- أن ن�ل تل��ّ معاملة طي�ة أول األمر». اف��



«ثم قتل».

� زارتها ق�ل �ضع رت الشّقة المهجورة ال��
�
لم �كن لديها ما �ستطيع الرد �ه ع� ذلك. تذك

� الغرفة الملحقة ب�يته.
رت ك�ف أعاد فرا�س�س �ارتر رسم ما �ان أبوە قد رسمه ��

�
ساعات؛ وتذك

. الظاهر أنه لم �ستطع أن �فلت من تلك الغرفة
ً

ال �د أنه رأى ما جرى هناك عندما �ان طف�
ا. صحيح أنه اهتّم ب��ل ا فيها، غ�� قادر ع� مغادرتها والتحّرك قدم� ا… لقد ظل جزٌء منه عالق� حق�
� إ� ا �شأ لد�ه �عد ذلك؛ وما من س�ب �جعلها تطم�� ا مظلم� ا من الزمن، ل�ّن دافع� سب�� حين�
ا عل�ه مع ن�ل. �ل أ��� من ا ع� ذلك الدافع مع ج�ك �أ��� مما �ان مس�طر� أنه س�كون مس�طر�

ا�د إ� القتل. � ذلك؛ الحق�قة أنه ما إن ينك� السّد ح�� �ص�� لدى القتلة من هذا الن�ع م�ل م��

� تلك الفكرة اآلن.
ل�نها لم تكن مستعّدة للتأمل ��

ا بتلك الرفاه�ة� وأما توم، فلم �كن متمّتع�

«لماذا ج�ك؟».

.« � «ال نعرف هذا ع� وجه ال�ق��

� مواجهة المأساة والخوف، فمن
ا. عندما �كون المرء ��

�
� صوته مألوف

�ان القنوط الذي ��
ص من

�
… أن �ف�ش عن أس�اب عدم التمكن من درء المأساة والتخل الطب��� أن ي�حث عن تفس��

األلم، أو عن طرق �ان �مكن بها تجّنب تلك األهوال… تفك�� �دفع المرء إ� اإلحساس �الذنب…
ا �ه. من � مهتم� «نعتقد أن المش��ه ف�ه قد �كون لد�ه اهتمام بهذا الب�ت مثلما �ان نورمان كولي��

ا له ن��جة ذلك».
�
ه أتخذە هدف

�
المرجح أنه قد ا��شف أن ابنك �ع�ش هنا؛ ولعل

ە قد ت�ّ�ت عل�ه». � أن تفك�� «أنت تعن��

«صحيح».

�ضع لحظات من الصمت.

قال توم: «ك�ف هو؟».

ظّنت أماندا أنه ال يزال يتحّدث عن ج�ك، ثم أدركت أنه ينظر إ� ما خلفها، إ� �اب الب�ت،
ففهمت أنه �سأل عن ب�ْت.

زة. هذا آخر ما سمعته. ال تزال حالته حرجة. ل�ن… ب�ْت
�
� العنا�ة المرك

قالت له: «إنه ��
مقاتل. إن �ان هناك من �ستطيع اجت�از هذا، فهو ب�ْت».

� نفسه. ال مع�� لهذا ألنه ال ��اد �عرف
ء �� �

أومأ توم برأسه و�أن ما قالته قد تجاوب مع ��
ا �عد الظهر… وك�ف �دا لها فجأة �ما لو أن رت من جد�د �م �ان ب�ت م�ور�

�
. تذك

ً
ب�ْت أص�

الح�اة قد دّ�ت ف�ه.



قالت: «لماذا �ان هنا؟ ال �جوز أن �كون هنا».

.« � «لقد �ان مع ج�ك أثناء غ�ا��

«ل�ن، لماذا ب�ْت؟».

ء �قول لها وأنه �ختار �لماته �
�� �

ر ��
�
ا لها أنه �فك سكت توم. راحت تنظر إل�ه. �ان واضح�

�عنا�ة. ان�بهت فجأة إ� أنها قد رأت هذا من ق�ل: م�الن رأس توم كي��دي، وزاو�ة حنكه. ذلك
� تلك اللحظة وقد أنار المص�اح الذي فوقه وجهه

ا أمامها �� � وجهه. �ان واقف�
التعب�� الجاّد ��

… �دا توم كي��دي شد�د الش�ه ب��ت� الخا�� من التعب��

 � � نفسها: �ا إل��
قالت ��

 فاخت�� ملمح ال�شا�ه ذاك.
ً

ل�نه هّز رأسه وتحّرك قل��

ء. ثم إنه… هو �
� حاجة إ� أي ��

«لقد ترك �� �طاقته. قال �� أن أتصل �ه إذا كنت ��
ا… ج�ك �حّ�ه. �حّب �ل منهما اآلخر». وج�ك… حسن�

ح، ل�ن أماندا واصلت التحديق ف�ه. صحيح أنها لم تعد قادرة ع� رؤ�ة �لغ نها�ة هذا ال��
ا اختلقه عقلها� �انت قادرة � هذە اللحظة، ل�ّنها لم تتخّ�له ولم �كن ش�ئ�

ة �� ال�شا�ه رؤ�ة م�ا��
� ما

� هذە اللحظة. إن �انت محّقة ��
ع� استعادته، ل�نها قّررت أن ذلك غ�� مهم غ�� مهم ��
ظنته، فإن التعامل مع عقاب�ل ذلك �مكن أن ي�تظر اآلن.

ن من الوفاء �العهد الذي
�
� هذە اللحظة، فالحق�قة أن عليها العودة إ� المركز ل�� تتمك

وأما ��
قطعته ع� نفسها �أحسن ما �ستطيع.

� ذاه�ة ل�� أع�� ع� ابنك وأع�دە إ� الب�ت». قالت له: «ال �أس… ما س�حدث اآلن هو أن��

«وأنا، ماذا أفعل؟».

ا من غ�� �الم أن توم ال �ستطيع � اتجاە غرفة الجلوس. �ان واضح�
التّفت أماندا إ� الخلف، ��

ال�قاء هنا الل�لة.

� المنطقة؟».
«أل�س لد�ك أقارب ��

«ال».

� هذا».
. ال مش�لة �� � � إ� بي��

قالت �ار�ن: «�مكنك أن تأ��

مت ق�ل هذە اللحظة.
�
لم تكن قد ت�ل

نظرت أماندا إليها: «هل أنت واثقة من هذا؟».



«أجل».

ر
�
� تلك اللحظة. �ان �فك

ا �� � وجه �ار�ن أنها مدركة خطورة الوضع. ظل توم صامت�
رأت أماندا ��

ا أن �ق�ل عرض � ، فقد تمّنت كث�� � � العرض. ع� الرغم من تحّفظات أماندا تجاە الصحافي��
��

� الب�ت
… أن تعمل اآلن ع� ترت�ب أمر إقامته �� �

� حاجة إ� أي ا�شغال إضا��
�ار�ن. ل�ست ��

ا أنه رجل موشك ع� االنه�ار- ا أنه أراد أن �قول نعم -�ان واضح� اآلمن من جد�د. �ان واضح�
فقررت أماندا أن �شّجعه.

. وع� أ�ة حال، س�كون ت�ل�ف . خط م�ا�� ا»… ناولته �طاقتها… هذە أرقا��
�
«ال �أس إذ

… ّ � حاجة إ��
عن� ارت�اط للشؤون العائل�ة أول ما أفعله ص�اح غد. وأما اآلن… إذا كنت ��

ا � حالة حدوث أّ�ة تطورات، مهما تكن، �ما �شتمل أ�ض�
ا. �� . إن لدي رقم هاتفك أ�ض� � فاتصل ��

ا». ك بها فور� ع� وضع ب�ْت… فسوف أخ��

� اللحظة نفسها، �ا توم، أعدك بهذا».
ك �� : «سأخ��

ً
ترددت لحظة، ثم خفضت صوتها قل��
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ودة. ه ل�ل لط�ف ال��

�
انت� النهار وحّل محل

� �د�ه �فنجان كب�� من القهوة. �ان �اب ب�ته األما�� � الممر أمام ب�ته. �ان �د��
وقف الرجل ��

� غا�ة الهدوء فتخّ�ل أنه
ا. �ان العالم �� ا، مظلم� ا من خلفه. و�ان داخل الب�ت صامت� اآلن مفتوح�

قادر ع� سماع صوت ال�خار المتصاعد من فنجانه.

 من
ً

� منطقة ال تل�� إق�ا�
� شارع غ�� مطروق ��

ا له من هذا الب�ت الواقع �� لقد اتخذ مسكن�
الناس. إنه ع� مسافة �ضعة أم�ال من ف�ذر�انك. �ان جزء من ذلك عائد إ� أس�اب مال�ة؛ ل�ن
ا إ� إ�ارە ع� الخصوص�ة والعزلة. الب�ت المجاور له خاٍل من الس�ان، الجزء األ��� �ان عائد�
� من هم من الناس، ح�� عندما �كونون صاح�� ول�س لدى س�ان الب�ت اآلخر أي اهتمام �غ��
� أنها تحجب دخوله � الممّر أمام الب�ت مفرطة النمو مما �ع�� اب. �انت الن�اتات ع� جان�� ال��
� الناس

ا �أ�� � الشارع حركة سّ�ارات ع� اإلطالق. ل�س هذا شارع�
وخروجه عن األنظار. ولم تكن ��

ە إ� م�ان آخر. �مكن القول ب�ساطة إنه م�ان يتحاشاە المرء. ا �مرون ع�� إل�ه، وال شارع�

� هذا الوضع. إذا وجدت نفسك
� أن وجودە هنا قد ساهم ��

ر ��
�
و�ان فرا�س�س �حّب أن �فك

ا ألن ا مناس��
�
� هذا الشارع لس�ب ما، فسوف تفهم من غ�� تفك�� أنه ل�س م�ان

تقود س�ارتك ��
تط�ل ال�قاء ف�ه.

ا ب�ت ج�ك كي��دي السابق. � �الطبع، هذا �ش�ه كث��

الب�ت المخ�ف�

ا � له أن األطفال اآلخ��ن جم�ع� . تب��ّ ً
ر الرجل خوفه من ذلك الب�ت عندما �ان طف�

�
تذك

ا لذلك. ا منهم لم �عرف س��� ، ع� الرغم من أن أحد� �عرفون أن ذلك الم�ان خط��

… � ما م��
 �ان �ع�ش هناك ��

ً
قال �عضهم إنه مسكون. وزعم �عضهم اآلخر أن قات�

و�الطبع، لم �كن لديهم ما ي�ّ�د ذلك؛ فقد اختلقوا تلك القصص ن��جة المظهر المخ�ف لذلك
� الذي

ا ع� إخ�ارهم �الس�ب الحق��� الب�ت. لو لم �حّدثوا فرا�س�س بهذە األحاد�ث، ل�ان قادر�
ە بهذا. ا. ل�نه لم �كن لد�ه من �خ�� ا مخ�ف� �جعله ب�ت�

نت من
�
طة قد تمك � نفسه إن �انت ال��

ا قد مّر ع� ذلك. و�ساءل ��  جد�
ً

ا ط��� �دا له أن زمن�
وا عليها، فال العثور ع� �قا�ا ح�اته القد�مة هناك، أم إنها لم تع�� عليها �عد. إن �انوا قد ع��
ا، ع� … و�م �ان �س�ط�

ً
ر �م �ان األمر سه�

�
ا غ�� الغ�ار. تذك ك خلفه ش�ئ� أهّم�ة لألمر. لم ي��

فه الحصول ع� وث�قة شخص�ة
�
ا آخر إن هو أراد ذلك. لم ��ل مستًوى ما، أن �ص�� المرء شخص�

ً



 إ� الجنوب من هذا الم�ان إال أقل من ألف �اوند.
ً

� م�� جد�دة من رجل �ع�ش ع� مسافة ست��
ا مثلما ن من �دء تحّوله… تمام�

�
� قوقعة من حول نفسه ح�� يتمك ومنذ ذلك الوقت، راح يب��

� �انتها. قة ال�� نقتها: حّ�ة، ق�ّ�ة، ال �ش�ه ال�� ة ناضجة من �� تظهر ح��

� يوم من األ�ام. لم �عد
� المذعور ال�ارە لما حوله الذي �انه �� ا �ق�ت من ذلك الص�� ل�ن آثار�

ر ك�ف �ان أبوە
�
؛ ل�نه ال يزال يرى نفسه فرا�س�س. ال يزال يتذك � فرا�س�س اسمه منذ سن��

� �فعلها �األوالد اآلخ��ن. وقد فهم فرا�س�س من تعب�� وجه أب�ه… فهم �جعله يرى األش�اء ال��
ا… أن الرجل �ان �كرهه، ولو استطاع لفعل �ه األمر نفسه. لم �كن األوالد الذين قتلهم ا جد� جّ�د�
ا �مدى انعدام ق�مته… ا تمام� إال �دالء عن الطفل الذي كرهه أ��� من الجميع. �ان فرا�س�س واع��

ا�  مقّزز�
ً

و�م �ان طف�

ا �ما لم �ستطع ، تمام� � لم �ستطع إنقاذ األطفال الذين يراهم �قتلون خالل تلك السن��
� نفسه. ل�نه �ستطيع التع��ض

� يوم ما، ولم �ستطع إشاعة الراحة ��
مساعدة الطفل الذي �انه ��

ا… ولم �فت �عد وقت ون جد� � العالم كث�� من األطفال الذين �شبهونه… هم كث��
عن ذلك� إن ��

إنقاذهم وحمايتهم.

� أحسن حال.
هو وج�ك، س�كونان ��

ب فرا�س�س جرعة من قهوته، ثم رفع رأسه ونظر إ� سماء الل�ل و�� �شك�الت نجومها ��
ر وخزات

�
� الب�ت. ال يزال جلدە يتذك

� ال مع�� لها. ذه�ت أف�ارە إ� العنف الذي عاشه �� ال��
ا � ع� عقله أن ي�تعد عنه. �ان �عرف مس�ق�

ال�شوة لرؤ�ة ذلك. �ان �عرف أن هذا إحساس ي����
ا عندما جاء. لقد أن ذلك المساء س�شتمل ع� مواجهة جسد�ة. وقد فاجأە �م �دا األمر طب�ع��
 عل�ه أن �قتل من جد�د. �ان ذلك �ما لو أن ما اضطر إ� فعله ب��ل

ً
تل مرًة، فصار سه�

َ
ق

ا. ا غائم�
�
� داخله فحّرر رغ�ات لم �كن �درك وجودها لد�ه إال إدرا�

ا �� سب�� قد أدار مفتاح�

ا؟ ا… ألم �كن ممتع� �ان ذلك ممتع�

ا. ا خف�ف� اندلق �عض القهوة ع� �دە. نظر إليها فوجدها ترتعش ارتعاش�

أرغم نفسه ع� أن يهدأ من جد�د.

ر اآلن ما فعله ب��ل
�
ا أن يتذك � � ذلك. صار من األسهل عل�ه كث��

ا �� ا منه لم �كن راغ�� ل�ّن جزء�
� األمر أنه

� اإلقدام ع� القتل. �ل ما ��
ا ع� إن�ار حق�قة أنه وجد متعة �� سب��؛ ولم �عد قادر�

ر تلك اللحظة، �ستطيع تخّ�ل أن أب�ه �ان
�
�ان �خ�� اإلقرار �ذلك ق�ل اآلن. عندما يتذك

ا معه. موجود�

… �ان يراق�ه.

ا. ا، مستحسن� … و�و�� برأسه موافق�



 أنت تفهم اآلن، أل�س كذلك، �ا فرا�س�س؟   أجل. صار اآلن �فهم الس�ب الذي جعل أ�اە 
ا. ل�نه لم �عد كذلك� ي�ساءل اآلن  ه. �ان �كرهه ألنه �ائن ال ق�مة له أ�د�

�
�كرهه ذلك ال�رە �ل

ّ أب�ه. ي�ساءل إن �ان �ل منهما قد صار  � � عي��
ك�ف �مكن أن �كون األمر إذا استطاع أن ينظر ��

� ضوء ما صارا عل�ه �عد ذلك.
ا ع� مسامحة اآلخر ع� ما �انه �� قادر�

أنا مثلك… أال ترى؟

� �عد اآلن.  ل�س لك أن تكره��

؟ ما حدث مع ن�ل �ان غلطة. هز رأسه ل�� … ما هذا التفك�� هز فرا�س�س رأسه. �ا إل��
� �ه. … إن لد�ه ج�ك اآلن. عل�ه أن �عت�� � ك�� ن من ال��

�
يتمك

عل�ه أن �حافظ ع� أمانه. عل�ه أن �حّ�ه.

ا، وهذا ما �حتاجون إل�ه، أل�س كذلك؟… أن �حبهم ألن… ألن هذا ما ي��دە األطفال جم�ع�
ء آخر. آلمه قل�ه لتلك الفكرة. �

أهلهم أ��� من أي ��

ء آخر. �
إنهم ي��دون ذلك أ��� من أي ��

� األعشاب � منها ب��
ّ �عد ذلك: لقد بردت� سكب ما ��� أخذ جرعة أخرى من قهوته، ل�ّنه ك��

�
ا إ� العالم الصامت �� � الخارج مّتجه�

ا العالم الصامت ��
�
عند عت�ة الب�ت، وعاد إ� الداخل تار�

الداخل.

� ل�� يتم��ّ له ل�لة طّي�ة. حان وقت الذهاب إ� الّص��

ال م��د من األخطاء. 

� إقدامه ع� قتل ن�ل سب�� وك�ف جعله ذلك
ا إ� ج�ك وظّل �فكر �� ل�نه سار صاعد�

�شعر �ال�ور.

أنا مثلك… أال ترى هذا؟

ا� �عد �ّل حساب… لعلها لم تكن غلطة فظ�عة حق�
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ء ع� ما يرام. �

ض أن �ص�� �لُّ �� عندما �س��قظ المرء من �ابوس، �ف��

� هذە المّرة�
ل�ن، ل�س ��

ء غ�� �
� الغرفة زائد� �ان المص�اح مضاء. هذا ��

ا عندما فتح عي��ه. النور �� �ان ج�ك حائر�
ا ل�س ع� ما � غرفة طفل آخر. وهذا أ�ض�

� غرفته ع� اإلطالق، �ل ��
صحيح� ثم أدرك أنه ل�س ��

ا غ�� ذلك اإلحساس �االنق�اض ألن �ل ا فلم �ستطع أن �درك ش�ئ� يرام. ل�ن ذهنه �ان مشّوش�
� ال��ر. ثم أتته الذكرى فاشتد

ا �� ء غ�� صحيح من حوله. دار العالم �ه عندما انتصب جالس� �
��

ه.
�
� جسدە �ل

ا و�ث األلم �� انق�اض قل�ه ��ع�

� الب�ت عندما نام. ل�ن، جاء ذلك الرجل وصعد
� الب�ت. وقد �ان ��

�جب أن �كون اآلن ��
ء �غّ�� وجهه. و�عد ذلك… �

السلم، ثم دخل غرفته، و�ان هناك ��

ء� إ� أن اس��قظ فوجد نفسه هنا. �
ال ��

ا آخر -�ابوس � ال�دا�ة، ظّن أن هذا �جب أن �كون �ابوس�
لعّل ذلك حدث منذ ع�� دقائق� ��

جد�د- ألن إحساسه �ه �ان مثل إحساسه �ذلك ال�ابوس. ل�نه عرف، ح�� ق�ل أن �قرص نفسه
ا، أشد مما �كون وقت ا� �ان خوفه شد�د� ا، ول�س �ابوس� � جد�

ا، أن ما هو ف�ه اآلن حق��� ع� جز�
ر

�
ض أن �كون قد اس��قظ منه اآلن. تذك ا، فمن المف�� ا، ولو �ان هذا �ابوس� ال�ابوس. لو �ان نائم�

ا عن الرجل الذي أخذ ن�ل سب�� وآذاە؛ ثم �ساءل إن �ان هذا �مكن أن �كون سماعه ش�ئ�
� نها�ة األمر، ل�نه ل�س من ذلك الن�ع من ال�واب�س الذي �س��قظ المرء منها. العالم

ا �� �ابوس�
ا� ها عندما �كون المرء نائم�

�
� �ل

ء �أحالم س�ئة ال تأ�� � العالم م�� � ء �أشخاص� س�ئ�� م��

ة هناك… �انت معه� التفت ونظر إ� جان�ه. �انت الفتاة الصغ��

«أنِت هنا�».

ة، ثم ابتلعت ر�قها � تلك الغرفة الصغ��
«ششش. اخفض صوتك»… نظَرت من حولها ��

كه �عرف بوجودي هنا». � أن ت��
�صع��ة… «ال ي����

� أعماقه. و�ان امتنانه لرؤ�تها هنا
�الطبع، لم �كن ي��دە أن �عرف بوجودها �ان �درك هذا ��

ا ع� عدم إفساد ذلك. لقد �انت محّقة، �الطبع� لن �كون ذلك الرجل ا إ� حدٍّ جعله ح��ص� � كب��
ا إن سمعه يتحّدث مع أّي �ان. س�كون ذلك… م�ور�

ا». ا جد� همس: «… سّ�ئ�



أومأت برأسها �حركة جاّدة.

قال لها: «أين أنا؟».

«لست أدري أين أنت، �ا ج�ك. أنت ح�ث أنت، وهكذا… فهو الم�ان الذي أنا ف�ه اآلن
ا». أ�ض�

ا؟». � أ�د� كي�� ِك لن ت��
ّ
«أألن

ا�»… نظرت حولها من جد�د... «وسوف أفعل �ل ما أستط�عه ح�� ا… أ�د� «لن أتر�ك أ�د�
ا. أنت تعرف هذا، أال تعرفه؟ األمر � غ�� قادرة ع� حمايتك. هذا وضع خط�� جد� أساعدك. ل���

ا».  ا… أ�د� ل�س ع� ما يرام أ�د�

ا. ا جد� � ا عل�ه، كث�� � ؛ وهو غ�� آمن. فجأة، صار ذلك كث�� ء خا�� �
أومأ ج�ك برأسه. �ل ��

«أر�د �ا�ا».

ا ع� إ�قاف ا �ظهرە �مظهر الضع�ف الخائف، ل�نه قاله فلم �عد قادر� لعل قول ذلك �ان ش�ئ�
ا ما �قوة… إذا أردته �القوة � أنك إذا أردت ش�ئ�

ا �� ر�
�
نفسه. كّررە مّرة �عد مّرة، ثم �دأ ي��� مفك

� �ا�ا اآلن تعادل العالم ال�اف�ة… فقد يتحّقق. ل�نه لن يتحّقق� أحس �ما لو أن المسافة ب�نه و���
�له.

ا». وضعت �دها ع� كتفه: «أرجوك، حاول أال تصدر أي صوت. عل�ك أن تكون شجاع�

«أر�د �ا�ا».

«سوف �جدك. أنت تعرف أنه س�جدك».

«أر�د �ا�ا».

� خوفها � منتصف المسافة ب��
«ه�ا �ا ج�ك. أرجوك»… شّدت �دها ع� كتفه �حركة �انت ��

… «أر�دك أن تهدأ». � ومحاولتها جعله �طم��

ف عن ال��اء.
ّ
حاول أن يتوق

«هذا أفضل».

. �
ت برهة صامتة. �انت تص��

�
أزاحت �دها عن كتفه، ثم ظل

� هذە اللحظة. ما علينا فعله اآلن هو محاولة معرفة �ل ما �ستطيع
«أظن أن الخطر �ع�د ��

� التوّصل إ� ط��قة للخروج من هذا الم�ان. هل
معرفته عن م�ان وجودنا. قد �ف�دنا ذلك ��

فهمت؟».



� �
ا�… ل�ّن �المها منط�� أومأ برأسه. �ان ال يزال مذعور�

� الغرفة.
ا ونظر �� نهض واقف�

 إ� الداخل
ً

�ان ارتفاع أحد جدران الغرفة ال يتجاوز مستوى الصدر. و�عد ذلك �ص�� مائ�
� علّ�ة ق�ل اآلن. �ان

� علّ�ة أحد البيوت. لم �كن ��
� هذا أنه موجود �� مثلما تكون السقوف. �ع��

ة الغ�ار، لها أرض�ات خش��ة عار�ة، وفيها صناديق من الورق يتخّ�ل أن تلك األما�ن مظلمة، كث��
ّ�ة سّجادة أن�قة. �انت جدرانها مطلّ�ة �لون أب�ض ناصع

�
� هذە الِعل

المقّوى، وعنا�ب؛ ل�نه رأى ��
وقد رسمت عليها أعشاب ت�دو �أنها نابتة من األرض، وفراشات ونحالت تحوم فوق تلك
�
� من مص�اح عار� ��

ا لوال الضوء الفظ� اآل�� األعشاب. لعل ذلك الرسم �مكن أن �كون لط�ف�
ء لمسة غ�� حق�ق�ة �ما لو أن أجزاء من ذلك الرسم �مكن أن �

� ع� �ل ��
السقف… ضوء �ض��

ا ف�ه ألعاب أطفال. �ان الصندوق عند ا مفتوح� � ا كب��
�
� أّ�ة لحظة. رأى صندوق

تدّب فيها الح�اة ��
ة عند الجدار اآلخر. نظر من خلفه. �انت ع� ال��ر مالءات �دت الجدار المائل. خزانة صغ��

ئة. له قد�مة مه��

� غرفة طفل آخر. ل�ن تلك الغرفة لم ت�ُد له طب�ع�ة. �ما لو أنها ل�ست غرفة
ا… فقد �ان ��

�
إذ

. �
معّدة ل�� �ع�ش فيها طفل حق���

� الجدار المقا�ل. سار إل�ه ودفعه �حركة متوّترة فانفتح. مرحاض صغ�� ومغسلة.
ا �� رأى �ا��

قة من حلقة معدن�ة. وقطعة صابون ع� المغسلة. أغلق ال�اب من جد�د. استدار
�
م�شفة معل

ة، فقد ا من إحدى زوا�ا الغرفة. ل�ن الممّر لم �ستمر إال مسافة قص�� ا خارج� ا ضّ�ق� فرأى ممر�
� أسفل

م مظلم. و��
�
� أع� سل

ف ج�ك عند ذلك الجدار فوجد نفسه ��
ّ
انت� �جدار آخر. توق
ا مغلق. السلم، رأى �ا��

� مثّ�ت إ� الجدار… دراب��ن خش��

ا إ� الغرفة، ثم صعد إ� ال��ر. ا. جرى عائد� م ج�د�
�
ا ق�ل أن يرى أسفل السل تراجع ج�ك ��ع�

ال، ال، ال� 

ا. � ب�تهم القد�م… ��اد �كون مثله تمام�
ا، مثل السلم الذي �ان �� �ان السلم، تق����

… �
� أن عل�ه أال يرى ما هو �� هذا �ع��

ا. أحّس �أنه غ�� قادر ع� التنّفس. � اآلن، ازدادت �عة ن�ضات قل�ه، ازدادت كث��

«اجلس، �ا ج�ك».

ا ح�� عن الجلوس. �ان عاجز�

ة �صوت لط�ف: «ال �أس. فقط، تنّفس». قالت له الفتاة الصغ��



ا أول األمر، ل�ن الهواء �دأ �دخل، و�دأت ن�ضات . �ان ذلك صع�� � ك�� أغمض عي��ه وحاول ال��
. ً
قل�ه ت��� قل��

«اجلس».

ت برهة صامتة من غ�� صوت
�
فعل مثلما قالت له. وضعت �دها ع� كتفه من جد�د، ظل

ا. مجّرد همهمة مطمئنة خف�ضة. أ�عدت �دها عندما استطاع الس�طرة ومن غ�� أن تقول ش�ئ�
ول وتفّقد � ا. �ان �عرف أنها ت��د منه ال�� ت صامتة ولم تقل ش�ئ�

�
ع� تنّفسه من جد�د، ل�نها ظل

ا. �ان السلم ا. ال �مكن أن �ذهب أ�د�  تمام�
ً

� األسفل؛ ل�ن فعل ذلك �ان مستح��
ال�اب الذي ��

خارج أّ�ة حدود �مكن أن ي�لغها. لن �كون لألمر أهّم�ة، ح�� إذا…

.«
ً

قالت له: «ع� أّ�ة حال، أظّنه س�كون مقف�

� أنه ل�س ء من االنفراج ألنها �انت محّقة، وألن ذلك �ع�� �
أومأ ج�ك برأسه وقد شعر ���

� هذا أ���
ل؟ �ان التفك�� �� � ول إ� ذلك ال�اب. ل�ن، ماذا لو جعله ذلك الرجل ي�� � ا إ� ال�� مضطر�

ع أن �حمله الرجل إ�
ّ
ا. لن يتمكن من فعل ذلك، ولم يتوق ا جد� مما �ط�قه اآلن. �ان األمر مخ�ف�

األسفل.

� تلك المرة؟».
ر ما كت�ه لك أبوك ��

�
ة: «هل تتذك سألته الفتاة الصغ��

«أتذكر».

.« ا، قله ��
�
«إذ

ا». �  مّنا �ظّل �حّب اآلخر كث��
ً

«ح�� عندما ن�شاجر، فإن ��

قالت: «هذا صحيح. ل�ن هذا الرجل�… إنه ل�س كذلك».

؟». � «ماذا تعن��

ا� أظن أنه ال �جوز أن ا، جد� ا جد� ا طي�� � عل�ك فعله هنا هو أن تكون ولد� «أظّن أن ما يتع��ّ
تغامر �حدوث أّ�ة مشاجرة ب�ن�ما».

� نفسه إنها محّقة. إذا أساء السلوك هنا، فلن �كون األمر مثلما هو مع �ا�ا. فلن تعود
قال ��

األمور إ� مجار�ــها �عد قل�ل من ال�لمات. إْن غضب الهامس منه، فقد ي�ت�� األمر نها�ة س�ئة
ا. جد�

وقفت الفتاة فجأة.

«ادخل ��رك. ��عة».



�دا عليها ذعر شد�د عرف منه أنه ال وقت لد�ه ل�� �سألها عن الس�ب. أزاح األغط�ة واندّس
�
ا ع� الفراش الصغ�� الغ��ب ح�� سمع صوت المفتاح �دور �� � الفراش. وما إن صار مستلق��

��
قفل ال�اب أسفل الدرج.

إن الرجل قادم.

ة ملّحة: «أغمض عي��ك. تظاهر �أنك نائم». قالت بن��

� الب�ت-
أغمض ج�ك عي��ه. عادة، �كون من السهل عل�ه أن يتظاهر �النوم -إنه �فعل ذلك ��

ط�لة الوقت، ألنه �عرف أن �ا�ا يتفّقدە ق�ل أن ينام. لم �كن ي��د أن �جعل األمور صع�ة. ل�ن
م فأرغم نفسه ع� التنّفس ب�طء

�
. سمع ��ر درجات السل ً

التظاهر �النوم هنا ل�س سه�
وانتظام مثلما ي�نّفس النائم. خّفف الضغط ع� عي��ه ألن النائم ال �غمض عي��ه �قوة… ثم…

� الغرفة.
ثم صار الرجل ��

ا ع� مق��ة منه. �دأ جلد ا مخ�ف� سمع ج�ك صوت تنّفسه الهادئ، ثم أحّس �الرجل وجود�
ا. أدرك أنه واقف ينظر إل�ه. إنه �حّدق ف�ه. ه، وأدرك أن الرجل صار ق�الة ��رە تمام�

�
وجهه �حك

� السلوك، أل�س كذلك؟ ما من ّ � أنه ل�س س�� ا، فهذا �ع�� . إذا �ان نائم� � أ��� ج�ك عي��ه مغمضت��
مخاطرة �أن �حدث أي خالف ب�نهما. لقد نام مثلما ينام أي ولد ط�ب، ح�� من غ�� أن �قال له

ذلك.

مّرت �ضع لحظات من الصمت.

همس الرجل: «انظر إل�ك، ما أحالك�».

ع وجود طفل صغ�� هنا. أرغم ج�ك نفسه
ّ
� صوته �ما لو أنه -لس�ب ما- لم يتوق

�دا العجب ��
ع� عدم اإلت�ان �أ�ة حركة عندما أزاح الرجل خصلة شعر ا�سدلت ع� وجهه.

� غا�ة ال�مال».
��»

ا منه. ثم إنه لم �كن ا، أل�س كذلك؟ هذا ما ظّنه ج�ك، ل�نه لم �كن واثق�
�
�ان صوته مألوف

ا ثم ابتعد عنه �خطوات هادئة. ل�فتح عي��ه ح�� يتحّقق من األمر. انتصب الرجل واقف�

� �ك �ا ج�ك». «سوف أعت��

. � لمة شّدة من خلف جفن�ه المسدل�� ة فازدادت الظ� ة صغ��
�
سمع صوت تك

� أمان اآلن، أعدك بهذا».
«أنت ��

ل السلم. ثم سمع صوت إغالق � ظّل ج�ك ع� تنّفسه الهادئ المستقّر ب�نما �ان الرجل ي��
� تلك اللحظة.

� قفله. لم �جرؤ ع� فتح عي��ه ح�� ��
ال�اب من جد�د وصوت المفتاح �دور ��

� أنه س�جدە.
ر ��

�
ة عن �ا�ا… و�فك � ما قالته الفتاة الصغ��

ر ��
�
�ان �فك

ً



ا».   �ان �صّدق هذا. ولهذا  �  مّنا �ظّل �حّب اآلخر كث��
ً

 … «ح�� عندما ن�شاجر، فإن ��
ا. مهما  � أمان دائم�

ا. إن �ا�ا �حّ�ه و���د أن �كون �� � ا خط�� الس�ب، لم �كن أي شجار ب�نهما أمر�
ا و�عودان إ� الم�ان نفسه من جد�د �ما لو أن  غضب �لٌّ منهما من اآلخر، فهما يتصالحان دائم�

ا لم �حدث. ش�ئ�

� قرارة نفسه أنه �جعل ح�اة �ا�ا شد�دة الصع��ة. �ان �عرف أنه �عّطله
ل�نه �ان �عرف ��

� نفسه عّما إذا
ە. عند ذلك �ساءل �� ر ك�ف خ�ج الل�لة من غ��

�
 من أن �ساعدە. تذك

ً
و�له�ه �د�

ا إ� اال�شغال �ج�ك والقلق عل�ه. � هذە اللحظة، �شعر �ال�ور ألنه لم �عد مضطر�
�ان �ا�ا، ��

ال� سوف �جدە �ا�ا.

� ة ال�� � ظلمة دامسة عدا الفتاة الصغ��
ا، فتح ج�ك عي��ه. �انت الغرفة اآلن غارقة �� � وأخ��

ها. �انت مض�ئة مثل نور شمعة، ل�ن الضوء لم �كن
�
�انت واقفة إ� جانب ال��ر مض�ئة �ل

ة تلك. ّ�ة الصغ��
�
� غرفة العل

�خ�ج منها… لم �كن �شع ��

همست له: «ما الذي نفعله، �ا ج�ك؟».

«لست أدري».

«ما الذي نكونه؟».

 .« � … نكون شجاَع�� � ا: «شجاَع�� فهم اآلن. أجابها همس�
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ا. �انت الغرفة من حو�� ا واضطرا�� � أحس �شوش� � ما �ح�ط �� ا وقد جعل�� ح�

ّ
ن اس��قظُت م��

� لم أ�ن مظلمة، غ�� مألوفة، مليئة �ظالل غ���ة. أين أنا؟ لم تكن لدي أّ�ة فكرة عن ذلك غ�� أن��
� م�ان

ض أن أ�ون �� ا ما �ان ذلك الم�ان، فإن من المف�� � الم�ان الذي �جب أن أ�ون ف�ه. �ائن�
��

� ب�ت �ار�ن.
ض أن ع�� �التأ��د أن أ�ون… إنها غرفة المع�شة �� آخر، ومن المف��

رت اآلن. لقد اخت�� ج�ك�
�
تذك

ا. � �خفق عن�ف� � سكون تام وراح قل��
جلست لحظة ع� األر�كة ��

. �
� م��ّ خذ اب��

�
لقد أ

� بها هذا
� أتا�� � أدركت أنها الحق�قة، ف�انت وخزات الذعر ال��

�دت الفكرة غ�� حق�ق�ة، ل���ّ
�
ها. ك�ف استطعت أن أنام ��

�
� ذه�ت ع� الفور ب�قا�ا النوم �ل اإلدراك أش�ه �حقنة من األدر�نال��

ا ال � داخ�� �ان ش�ئ�
هذە الحالة؟ لقد كنت مس�نفد القوى، ل�ن الرعب الذي راح اآلن يهدر ��

� برهة� � عن ذه�� ا شد�د التعب فغاب اب�� � كنت محّطم�
�

��اد �مكن احتماله. لع�

. ذه�ت �ار�ن إ�
ً

� لم أنم ط��� � أن�� ا. هذا �ع�� . قار�ت الساعة السادسة ص�اح� �
تفّقدت هات��

� ساعات الص�اح األو�. �انت مّ�ة ع� ال�قاء ساهرة م�� ع� أن تأت�نا أخ�ار ما. ل�ن
فراشها ��

نُت آخر األمر من إقناعها �أن ع� واحد
�
، فتمك ا، مث�� ا ساحق� حوادث ذلك المساء تركت عليها أثر�

� حال حدوث أّ�ة
ء من الراحة. ق�ل أن تصعد إ� غرفتها، قالت �� أن أوقظها �� �

منا أن �ح�� ���
ء. لم �

� الوضع أي ��
� لم أتلق أ�ة رسائل أو اتصاالت منذ ذلك الوقت. لم يتغ��ّ �� تطّورات. ل���

ء سوى أن �ضع ساعات أخرى قد مضت ع� وجود ج�ك مع من أخذە. �
يتغ��ّ ��

ا. أحسست �أن ا فضغطت ع� مفتاح النور، ثم رحت أذرع الغرفة جيئة وذها�� نهضت واقف�
� الموجعة إ� أن أ�ون مع ج�ك ت حاج��

�
ا ولم أتحرك. ظل � إذا �ق�ت سا�ن� مشاعري ستغلب��

� صدري تحت وطأة ذلك
� يتلّوى �� � غ�� قادر ع� الوصول إل�ه، فراح قل�� تصطدم مع حق�قة أن��

التوتر.

� أغمض � أشعر ح�� كنت أتخّ�ل وجهه من غ�� انقطاع؛ و�انت الصورة حّ�ة إ� حد �جعل��
� هذە

ا �� � قادر ع� مد �ِدي ولمس جلد وجنته الناعم. كنت أعرف أنه خائف جد� َّ �أن�� � عي��
� ا. ال �د أنه ي�ساءل عن م�ان وجودي وعّما �منع�� ة وذعر� ا وح�� اللحظات. ال �د أنه �حّس ض�اع�

من العثور عل�ه.

ا� هذا… إن �ان ال يزال موجود�



قة ب�ك إنهم س�جدونه و�ن ع�� أن ر هكذا� لقد قالت �� المحقِّ
�
. ال �جوز أن أفك هززت رأ��

� قد مات… فما من وجود أسمح لنف�� بتصديق �المها ألن… إن لم أصّدق �المها… إن �ان اب��
�ة مطرقة مسّددة إ� رأس الح�اة �سحق �ل ء �عد ذلك. س�كون ذلك نها�ة العالم: �� �

ألي ��
ا… إال العدم. ء موجود� �

. �عد ذلك، لن �كون أي �� �
تفك�� منط��

 � ّ إنه ��

،
ً

. ل�ن ذلك لم ي�ُد �� خ�ا� � � قل��
� قادر ع� نحو ما ع� سماع صوته �� � وأن�� تخّ�لته ينادي��

ا. إنه � ع� موجة أ�اد أستطيع استق�الها، ل�ن ل�س تمام� � ينادي��
�ل �ان أقرب إ� صوت حق���

� اآلونة
عة جرت ��

ّ
ة غ�� متوق . ل�ن حوادث كث�� � � أعلم ذلك علم ال�ق�� . ما من ط��قة تجعل�� ��

؟
ً

ة… فلماذا �كون ذلك مستح�� األخ��

� أنه . ال أزال أستطيع اإلحساس �ه. هذا �ع�� . إنه ��
ً

ال أهم�ة لألمر، ح�� إن �ان مستح��
ا. �جب أن �كون ح��

� ال�ون �أقوى ما
ة ووض�ح، ثم أطلقتها ��

ّ
، أصوغها �دق � رأ��

وهكذا، رحت أص�غ ال�لمات ��
 أن �ستطيع قل�ه التقاطها واإلحساس ب��ضها.

ً
، آم� �  أن تصله رسال��

ً
استطعت آم�

أح�ك، �ا ج�ك� وسوف أع�� عل�ك� 

عادت الح�اة إ� الب�ت �عد وقت قص�� من ذلك.

�
ء أر�دە. وكنت �� �

ق�ل أن ننام، �انت �ار�ن قد قالت �� أن أذهب إ� المطبخ وأتناول أّي ��
ل األفق

�
، وأنظر إ� ض�اء الفجر يتخل �

ب قهو�� ا إ� طاولة المطبخ المرتفعة أ�� تلك اللحظة مّت�ئ�
. شّغلُت غال�ة الماء من جد�د. � األع� ت� فوق رأ��

عندما �دأت ألواح األرض�ة الخش��ة ��
ا عليها. و�عد �ضع دقائق، نزلت �ار�ن وقد ارتدت مال�سها. ل�ن اإلرهاق ال يزال ظاهر�

: «هل من جد�د؟». � سألت��

. هززت رأ��

«ألم تتصل بهم؟».

، فإنهم س�كونون أ��� قدرة � االتصال. إذا لم أزعجهم �اتصا��
ا �� ّدد� «لم أّتصل �عد». كنت م��

� ال أر�د أن أسمع � االتصال ألن��
ا �� ّدد� � للعثور ع� ج�ك. ومن ناح�ة أخرى، كنت م�� ك�� ع� ال��

� �ه.
و�� ء ألخ�� �

� سماعه. لو �ان هناك ��
ا �� ا لست راغ�� ش�ئ�

� فنجان.
غ� الماء. وضعت �ار�ن ملعقة من القهوة الفور�ة ��

قلت لها: «ماذا قلِت آلدم؟».

ء آخر». �
� لم أقل له أي ��

ء. �عرف أنك هنا وأنك نمت ع� األر�كة. ل���ّ �
«ال ��



ا عن ط��قه». «سأظّل �ع�د�

ا إ� هذا». «لست مضطر�

�
� المطبخ �عد نزول آدم. أعّدت �ار�ن له طعام اإلفطار فتناوله ��

ع� الرغم من ذلك، �ق�ت ��
ا خارج نافذة المطبخ. ص�اح ق�

�
غرفة الجلوس وهو �شاهد التلف��ون. �ان ضوء النهار قد ازداد تأل

� الدهشة الستمرار ت�� � إ� صوت التلف��ون القادم من الغرفة األخرى وقد اع��
جد�د. رحت أص��

ا إال عندما �كون جزء ا� ل�نك ال تالحظ �م �كون هذا مدهش� الح�اة. تظّل الح�اة مستمّرة دائم�
منك قد تر�ك وظّل وراءك.

� �ار�ن مفتاح الب�ت ق�ل أن تخ�ج مع آدم. أعطت��

ف �التواصل معك؟».
�
� عن� االتصال الم�ل

: «م�� �أ�� قالت ��

«لست أدري».

: «توم، اتصل بهم». وضعت �دها ع� ذرا��

«سأّتصل».

� ع� خدي. وقالت: � وق�لت�� ا. ثم مالت صو�� ا، ح��ن� َّ برهة. �ان وجهها جاد� نظرت إ��
ا». «سأذهب �الس�ارة، وسأعود ��ع�

ا». «حسن�

… نعم، أستطيع االتصال � أما��
جلست ع� األر�كة �عد إغالق ال�اب من خلفهما. �ان هات��

� �ما
�� . ال أر�د أن تخ�� � طة؛ ل�ن، لو �ان لدى المحّققة ب�ك أّ�ة أخ�ار جد�دة التصلت �� �ال��

. ً
أعرفه أص�

� �أن ج�ك ال يزال هناك�
�� ال أر�د أن تخ��

� خطر�
� �أن ج�ك ال يزال ��

�� ال أر�د أن تخ��

ء الذي جلبته م�� من الب�ت. رزمة األش�اء الخاّصة الع��زة �
 من االتصال، تناولت ال��

ً
�د�

. � ع� اب��

� أعرف ط��قة �سمح �� �أن أشعر ا، فإن�� ع� الرغم من عجزي عن أن أ�ون معه جسد��
� يوم من األ�ام

ا أهميته. لم �قل �� ج�ك ��
�
� �دي؛ وكنت مدر�

ا ثقل ما ��
�
�القرب منه. كنت مدر�

� هذە الرزمة. ل�ن، لم �كن عل�ه أن �قول �� هذا� إن مجموعة األش�اء
إنه ال �حق �� أن أنظر ��

ا إ� حد �جعل من حّقه أن تكون لد�ه أ�ارە الخاّصة �ه. � � وقد صار كب�� � هذە خاّصة �ه، ال ��
ا �عض األح�ان. � مهما �ان ذلك مغ��� لهذا، لم أقِدم ق�ل اآلن ع� إساءة استخدام ثقته ��



، �ا ج�ك�  � سامح��

فتحت المش�ك الذي �غلق الرزمة.

� حاجة إ� اإلحساس �القرب منك. 
�� � إن��
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� الص�اح.

ا �عد أن اس��قظ فرا�س�س �� �ان الب�ت صامت�

. ال صوت ع� اإلطالق، �
� هدوء تام، ينظر إ� السقف، و�ص��

� فراشه ��
ا �� ظّل برهة مستلق��

ة… �دا � فوقه م�ا�� ا ع� إحساس بوجود الص�� وال حركة �ستطيع الشعور بها. ل�نه �ان قادر�
ا �ما صار ف�ه من إم�ان�ات. الب�ت أ��� امتالء، و�ان �ع�� إحساس�

ا� ا جد�د� إن ف�ه اآلن ش�ئ�

� األع��
�� 

ً
إن هناك طف�

� هذا أن � أن تكون األمور� �ع��
� ألن… �الطبع… هكذا ي���� �ان الهدوء والسالم أم��ن مشّجع��

� ب�ته الجد�د.
ا ل�ونه قد صار �� ه متحّمس أ�ض�

�
ج�ك قد فهم الوضع، وأنه م�ور �ه. �ل لعل

ا، � ب�ته الل�لة الماض�ة… �ان نائم�
�� � عاد تفك�� فرا�س�س إ� مدى سهولة استقرار الص��

� حالة ن�ل سب��، �ان هنالك كث�� من ال��اء وال�اخ… أول
ا، عندما صعد لتفّقدە. �� مرتاح�

� أح�ان أخرى،
� الل�ل، وُ�حرم من النوم ��

ا ��
�
األمر… وع� الرغم من أن فرا�س�س �ان ينام أح�ان

�ة ط�قة عازلة للصوت. لقد �ان شد�د الص�� مع
�
ا �أنه أضاف إ� جدران العل فقد �ان م�ور�

ا منذ ال�دا�ة، وأن ا س�ئ� ة مقّدمة ال �د منها. ل�نه أدرك اآلن أن ن�ل �ان ولد� ن�ل، واعت�� تلك الف��
� إ� نها�ة مختلفة.

األمر ما �ان �مكن أن �ف��

ا� لعل ج�ك طفل مختلف حق�

ا، �ا فرا�س�س…�  أتاە صوت أب�ه: إنه ل�س مختلف�

ا.  إنهم م�شابهون جم�ع�

هم أوغاد ك��ــهون صغار �خّيبون أملك آخر األمر. 
�
�ل

ا. ل�نه أ�عد تلك الفكرة عن رأسه اآلن. عل�ه أن �منح ج�ك فرصة. لن قد �كون هذا صح�ح�
� منحها لن�ل سب�� هذا واضح ل�نها فرصة لتقدير الب�ت الجد�د واالستمتاع ا �ال�� �منحه فرص�

ا. �ه، الب�ت الذي �جد ف�ه الرعا�ة و�جد من يهتم �ه حق�

ا. فعندما �غلق �اب الحمام . �ان هذا �جعله �شعر �الضعف دائم� دخل فرا�س�س ل�� �ستحمَّ
� �ق�ة

 أن �سمع ما �جري ��
ً

� أذن�ه، �ص�� مستح��
ا �� من خلفه و�كون صوت انهمار الماء مرتفع�

ل إ� الحمام و�قف خلف ستارة الدوش. أزاح رغوة
�
ا ي�سل أنحاء الب�ت. �غمض عي��ه فيتخّ�ل ش�ئ�

� اتجاە الم�ف. �ان عل�ه أن
الصابون عن وجهه �حركة ��عة، ثم فتح عي��ه فرأى الماء �س�ل ��



�فتح الم�ف من جد�د �عد أن انت� من أمر ن�ل. إنه قادر ع� فتحه مّرة أخرى، إن اقت��
األمر ذلك.

� فعله� 
أنت تعرف ما أنت راغب ��

. ً
�ان قل�ه �خفق أ�ع من المعتاد، أ�ع قل��

ا، ثم أجرى م�المات هاتف�ة �ان عل�ه إجراؤها، ثم �دأ �ح�� طعام أعد لنفسه قهوة و�فطار�
� آلة

�� � � خ�� �ح�� ج�ك. جرف �ذراعه الفتات الذي تناثر فوق طاولة المطبخ، ثم وضع ��
ا هما �قع من العفن. ل�ن ذلك �ان جّ�د�

ّ
� قد�متان ظهرت ع� حواف �حتا الخ�� التحم�ص. �انت ��

�ه. ل�ن، �انت لد�ه �ما ف�ه ال�فا�ة. لم تكن لدى فرا�س�س أّ�ة فكرة عما �حّب ج�ك أن ���
� لم �سنح لن�ل فرصة إنهائها. ستكون واف�ة تقال… العل�ة ال�� عل�ة مفتوحة من عص�� ال��

�الغرض.

ا�دأ مثلما تنوي االستمرار�

ف عند فسحة السلم وألصق أذنه ب�اب
ّ
، وصعد إ� األع�. توق حمل الطبق وعل�ة العص��

�ة.
�
العل

صمت.

ء ألحد ما؟ إن �ان �
ا. هل �ان ج�ك يهمس ��� ا. ظن أنه سمع ش�ئ� ا تمام� ل�نه لم �كن واثق�

ا إ� حد جعل من المستح�ل ع� فرا�س�س أن �فهم أّ�ة كذلك، فال �د أن همسه �ان منخفض�
ا. ا أن �كون ع� ثقة من أنه سمع همس�  أ�ض�

ً
�لمة. �ان مستح��

ا. � من�به�
ظّل فرا�س�س �ص��

صمت.

ثم… صوت همس من جد�د.

ا غ�� مه ج�ك… ل�نَّ ذعر�
�
انتصب شعر رقبته. ما من أحد آخر هناك… ما من أحد �مكن أن ��ل

ه أ�� بهذا الطفل إ� ب�ته فجاء معه ع� نحو
�
ا� لعل � داهم فرا�س�س فجأة… لعل هناك أحد�

منط��
� ء آخر� أمر خط�� �

ما شخص آخر، أو ��

م مع ن�ل� 
�
ه يت�ل

�
لعل

ا
�
، �ان �ذهب أح�ان

ً
ا بوجود األش�اح. عندما �ان طف� ل�ن هذا سخف. لم �كن فرا�س�س مؤمن�

ا من أولئك األوالد واقف �قف ع� مق��ة من �اب الغرفة الملحقة ب��ت أب�ه، و�تخّ�ل أن واحد�
ا
�
ا. �ل �انت تمر �ه أح�ان إ� الناح�ة األخرى من ال�اب… ولد شاحب متوّهج… ي�تظرە صابر�



ه لم �كن
�
. ل�ن هذا �ل � أوقات يتخّ�ل فيها أنه �سمع صوت أنفاس من خلف ال�اب الخش��

مون من خاللك، ال معك�
�
� رأسك. إنهم يت�ل

ا. ال وجود لألش�اح إال �� حق�ق��

� إخافة الطفل. ل�ن
م بهدوء غ�� راغب ��

�
أدار قفل ال�اب، ثم فتحه، وصعد درجات السل

ف، فضا�قه ذلك. لم تعج�ه فكرة أن تكون لدى ج�ك أ�ار �خفيها عنه.
ّ
صوت الهمس توق

ا �د�ه ع� ركب��ه. ّ� فرا�س�س لرؤ�ة أنه قد ا ع� ال��ر واضع� � جالس� �ة، �ان الص��
�
� العل

و��
� الدروج. ل�ن �ورە تناقص

� وضعها فرا�س�س �� ارتدى مال�س اختارها لنفسه من المجموعة ال��
عندما رأى أنه لم �مّد �دە إ� صندوق األلعاب. ماذا؟… أل�ست جّ�دة �ما ف�ه ال�فا�ة؟ �حتفظ
ا ألنه � شا�ر� � أن �كون الص��

. ي���� � له ال�ث�� فرا�س�س بهذە األلعاب منذ زمن ط��ل. وقد تع��
� �ان ج�ك يرتديها فرآها مط��ة �عنا�ة �ح�� �فرصة اللعب بها. �حثت عيناە عن الب�جاما ال��
�
�� � � حاجة إ� هذە الب�جاما عندما �ع�د الص��

ع� طرف ال��ر. هذا أمر جّ�د� سوف �كون ��
وقت الحق�

، �ا ج�ك. أرى أنك قد ارتد�ت مال�سك». ا: «ص�اح الخ�� قال مبتهج�

. لم أستطع العثور ع� مال�س المدرسة». «ص�اح الخ��

� أنك �مكن أن تتغّ�ب عنها هذا اليوم».
رت ��

�
«فك

� من هنا؟».
� �ا�ا ح�� �أخذ��

ء لط�ف. هل س�أ�� �
أومأ ج�ك برأسه: «هذا ��

ا ع� نحو ��اد 
�
� هادئ ب فرا�س�س من ال��ر. �دا له الص�� ا… هذا سؤال معّقد»… اق��  «حسن�

ا. �ل ما عل�ك معرفته هو  � هذا األمر حال��
� حاجة إ� التفك�� ��

ا… «وأظنك لست �� �كون م����
ا». ك آمن اآلن».   «حسن�

ّ
أن

� �ك». � سأعت�� ا أن�� «أر�د أن تعرف أ�ض�

ا». «شكر�

م؟».
�
«مع من كنت تت�ل

: «ال أحد». � ة ع� الص�� �دت الح��

م؟».
�
«�ل كنت تت�لم. لقد سمعتك. مع من كنت تت�ل

«ال أحد».

� هذا
� ع� وجهه �أق� قوة: «نحن ال نكذب �� ب الص�� �� �

أحّس فرا�س�س برغ�ة مفاجئة ��
الب�ت».



ا… ولوهلة… انتاب فرا�س�س إحساس غ��ب �أنه �سمع «أنا ال أ�ذب»… نظر ج�ك جان��
. أعتذر إن �ان األمر هكذا. �حدث �� م نف��

�
� حق�قة األمر… «ر�ما كنت أ�ل

ا غ�� موجود �� صوت�
.« � أسهو عن نف�� � �عض األش�اء. إن��

هذا عندما أفكر ��

� تلك اإلجا�ة. �دا له أنها معقولة إ� حدٍّ ما. �حدث له هو
ر ��

�
ا. �ان �فك ظّل فرا�س�س صامت�

� هذا أن ج�ك مثله. هذا ج�د من إحدى النوا�� ألنه ي�يح له � عالم األحالم. �ع��
ا أن �غرق �� أ�ض�

ا �مكن أن �صلحه. ش�ئ�

ت لك طعام لإلفطار». ا. خذ… أح�� قال لج�ك: «سوف نعمل ع� هذا األمر مع�

ا ا حسن� ، ثم شكرە من غ�� أن �طلب منه ذلك. �ان هذا أمر� أخذ ج�ك الطبق وعل�ة العص��
� �دە ولم ي�دأ

م �عض آداب السلوك من م�ان ما. ل�ّنه نظر إ� الطبق الذي �ان ��
�
ه تعل

�
آخر. لعل

. � ا. من الواضح أن هذا لم �عجب الص�� األ�ل. الحظ فرا�س�س أن العفن ال يزال ظاهر�

� نظر فرا�س�س أ�ام طفولته.
ا �ما ف�ه ال�فا�ة �� � المتعّفن جّ�د� �ان الخ��

ا، �ا ج�ك؟». «ألست جائع�

ا». «لست جائع�

ا». اب�سم فرا�س�س اب�سامة صابرة… ا وق��� � «عل�ك أن تأ�ل إذا كنت ت��د أن تنمو وتص�� كب��
� ما �عد؟».

«وماذا ت��د أن تفعل ��

ا �عض الوقت. ظّل ج�ك صامت�

.«
ً

«لست أدري. ر�ما أحّب أن أرسم قل��

� الرسم».
«�ستطيع أن نفعل ذلك. سوف أساعدك ��

ا، �ا…». اب�سم ج�ك وقال: «شكر�

� �عرفه… ل�نه نطق اسم فرا�س�س �عد ذلك، فحّل ع� فرا�س�س سكون تام. إن الص��
� أن تكون

� حاجة إ� ت���ة. ي����
� ب�ت جّ�د. الطفل ��

�الطبع… ل�ن رفع ال�لفة غ�� جائز ��
� الب�ت.

المقامات محفوظة ��

� �ه هنا. هل فهمت؟».
قال فرا�س�س: «س�دي… هذا ما ستدعو��

أومأ ج�ك برأسه.

� هذا الب�ت. هل تفهم هذا؟».
امنا لمن هم أ��� منا �� «ألننا نظهر اح��

أومأ ج�ك برأسه من جد�د.



� �فعلونها من أجلنا»… أشار فرا�س�س ب�دە إ� طبق الطعام… «لقد «ونحن نقّدر األش�اء ال��
ة. �ل طعامك، من فضلك». تحّملُت مشقات كث��

� �ما لو أنه موشك ع� للحظة واحدة، اخت�� الهدوء الم��ب من وجه ج�ك، ف�دا الص��
ا من جد�د. ال��اء. أشاح بوجهه جان��

شّد فرا�س�س ق�ضة �دە.

� مّرة� 
� نفسه: جّرب أن تعصا��

�ان �قول ��

مّرة واحدة فقط� 

. عندما � � الخ�� �ح�� ل�ن ج�ك عاد ينظر إل�ه وقد استعاد وجهه هدوءە. تناول واحدة من ��
تها.

ّ
ا ع� حاف � الضوء، صار العفن واضح�

رفعها ��

قال ج�ك: «نعم، �ا س�دي».
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� محت��اتها.

� عندما فتحت الرزمة ونظرت �� � أعتدي ع� اب�� أحسست �أن��

ة مع ة… مجموعة لها تداخالت كث�� �انت مجموعة من األوراق والمواد واألش�اء الصغ��
ا عند قفله ال�الس���� ألن ر����ا �انت تدخله ا ممّتط�

�
ا ملّون ا مطاط�� . �ان أول ما رأيته سوار� �

ذك��ا��
� ذهبنا إل�ه أول أ�ام عالقتنا،

� �دها من غ�� أن تفتح القفل. �ان هذا السوار من مهرجان موس���
��

� إنجا�ه. ذه�ُت مع ر����ا إ�
نا �� أي ق�ل زمن ط��ل ال من والدة ج�ك فحسب، �ل من تفك��

� تلت ذلك)، وأمض�نا عطلة � ال�� مخ�م مع �عض األصدقاء (ت�اعد ما ب�ننا ب�طء ع� مر السن��
ء. �

ا ال �شغل �النا �� د. كنا ش�ا�� ب والرقص من غ�� أن نع�أ �المطر أو �ال�� � ال��
نها�ة األسب�ع ��

نظرت إ� ذلك السوار ف�دا �� تم�مة �اق�ة من زمن جم�ل.

ج�ك… هذا اخت�ار رائع�

� راحة
 عندما فتحته وأفرغت محت��اته ��

ً
ا فعرفته. غامت عيناي قل�� � ا صغ�� ا ب��� ف�

�
رأ�ت مغل

ة إ� حد غ�� معقول. أحسست بها مثل �سمة ع� جلد �دي. إنها �دي. إنه سن… سن صغ��
� سقطت من أسنان ج�ك. �ان ذلك �عد وقت قص�� من موت ر����ا. تلك الل�لة، السن األو� ال��
 تحت وسادته، ومعه رسالة من جّنّ�ة األسنان تقول له فيها إنها ت��د أن �حتفظ

ً
دسست ما�

بهذە السن ألنها ذات أهم�ة خاّصة. لم أرها منذ ذلك الوقت، لم أرها إال اآلن.

ء رسمته من أجله: �
� �� أنها �� أعدت السن �عنا�ة إ� المغلف، ثم فتحت ورقة مط��ة فتب��

ا إ� جنب؛ ومن تحت الرسم هذە ال�لمات: ا جن�� � مع� محاولة �دائ�ة لرسمنا واقف��

ا.  �  منا �ظّل �حّب اآلخر كث��
ً

ح�� عندما ن�شاجر، فإن ��

. إننا م�شابهان � ة ع� مر السن�� � تلك اللحظة. لقد عرفنا مشاجرات كث��
انهمرت دمو�� ��

ا… �خطئها  منا عاجز عن فهم اآلخر. �مّد �ل منا �دە إ� اآلخر، ل�نه �خطئها دائم�
ً

ا، ل�ّن �� � كث��
. لقد أحب�ته � � �ل ثان�ة من تلك السن��

ا. لقد أحب�ته �� � جد�
… هذا حق��� ع� نحو ما. ل�ن، �ا إل��

� هذە اللحظة.
ا. وكنت آمل أن �عرف ذلك أينما �كن �� � كث��

ا عند لمسه، ل�ّن ء منها مقدس� �
ا �عد اآلخر. �دا �� �ل �� تا�عت النظر إ� �ق�ة األش�اء، واحد�

ا. وجدت �ضع أوراق أخرى �ان ل�عضها مع�� واضح �� �عض تلك األش�اء �ان ي�دو �� غامض�
� تلّقاها)… ل�ن أ��� تلك األش�اء �ان غ�� مفهوم. (واحدة من دعوات الحفالت القل�لة ال��
ة ب�د ر����ا. أش�اء �ان من الواضح أنها �طاقات و��صاالت عت�قة حالت ألوانها؛ ومالحظات صغ��
ه

�
ها أش�اء خاّصة. لعل ال مع�� لها، فلم أستطع إدراك الس�ب الذي جعل ج�ك يهتم بها و�عت��

ة أحب ِصَغر تلك األش�اء وعدم أهميتها الواضح. إنها أش�اء خاصة �عالم ال��ار ل�ست لد�ه الخ��



ا ع� فهم أمه ال�اف�ة لمعرفة معانيها. ل�ن أّمه اهتمت بها وحفظتها لديها… فلعله �ص�� قادر�
ا� ا �اف�� ا أفضل إذا درس تلك األش�اء زمن� فهم�

عة من دف�� ذي سلك. زاو�تها مشقوقة. � ها. �انت ورقة من�� ا من غ�� � ثم أتت ورقة أقدم كث��
ها قد صار ا إ� أن ح�� فتحتها فعرفت خط ر����ا ع� الفور. إنها قص�دة كت�ْتها ب�دها� اس�ناد�

� مراهقتها. �دأت أقرأ القص�دة.
ا، أظّنها كت�تها �� ا جد� �اهت�

إذا تركت ال�اب نصف مفت�ح، ف�عان ما س�سمع صوت الهمس.

ا عن العودة إ� الب�ت. ا، ف�عان ما تص�� عاجز� � الخارج وح�د�
و�ذا لع�ت ��

إذا تركت النافذة غ�� مقفلة، فسوف �سمعه ينقر ع� زجاجها.

� إل�ك الهامس.
و�ذا أحسست �الوحدة وال���ة والحزن، س�أ��

. أعدت النظر �
قرأت القص�دة من جد�د فأحسست �ما لو أن الغرفة من حو�� �دأت تخت��

ا من الخط الذي ا من أنه مكتوب ب�د ر����ا. خط أقل نضج� إ� الخط ح�� أتأ�د منه. كنت واثق�
. � � أعرف خط زوج�� ألفته… ل���

من هنا، حفظ ج�ك تلك الجملة.

من أّمه.

� فأدركت � ذه��
ة؛ وقد كت�تها ب�دها. أج��ت �عض الحسا�ات �� تعرفها ر����ا منذ �انت صغ��

ة من عمرها عندما ارتكب فرانك �ارتر جرائمه. لعل جرائم القتل � الثالثة ع��
أن ر����ا �انت ��

� تلك السن.
� �مكن أن تلفت ان��اە فتاة �� � ارتكبها �انت من األش�اء ال�� ال��

ل�ن هذا ال �فّ� سماعها بهذا األمر�

ا. وضعت الورقة جان��

ا ال �د أنها ملتقطة ��لة تص��ر من الن�ع � الرزمة عدٌد من الصور… صور قد�مة جد�
�ان ��

، وك�ف فعلنا -أنا
ً

� العطالت عندما كنت طف�
ء نفسه �� �

� كنت أفعل ال�� رت أن��
�
القد�م. تذك

وأ�� ما فعلته ر����ا ووالديها بهذە الصور: كتا�ة التار�ــــخ مع �لمات توض�ح�ة ع� ظهر �ل
واحدة منها.

 . � 2 آب 1983 ر����ا عندما صار عمرها يوم��

� حضنها طفلة رض�عة. هذە والدة ر����ا. لم
قل�ت الصورة فرأ�ت امرأة جالسة ع� أر�كة و��

� الصورة
ة: امرأة متحّمسة لديها حٌب للمغامرات ورثته عنها اب�تها. ت�دو �� ة قص�� أعرفها إال ف��

ة صفراء. عرفت � �طان�ة صوف�ة صغ��
شد�دة اإلرهاق، ل�نها م�ورة. الرض�عة نائمة ملفوفة ��



ة � لم أستطع تصديق أنها �انت صغ�� من تار�ــــخ الصورة أن الرض�عة �جب أن تكون ر����ا، ل���
الحجم إ� هذا الحد.

21 ن�سان 1987 لع�ة بوهس��كس(4). 

� خلف�ة الصورة ن�اتات
� هذە الصورة ر����ا وأبوها واقفان ع� ج� من ألواح خش��ة. و��

��
� الماء الجاري من تحتهما. ��

اء كث�فة �انعة. أبوها �حملها ح�� تتمكن من ر�� عصاها �� خ��
� استطعت أن أرى

� اتجاە التص��ر. لم تكن قد �لغت الرا�عة من العمر، ل���ّ
مب�سمة، وجهها ��

ا � ال أزال قادر� � ذلك الوقت، �انت لها تلك االب�سامة ال��
� ستكونها. ح�� �� فيها مالمح المرأة ال��

ع� تخ�لها ��ل وض�ح.

3 أ�لول 1988 أول أ�ام المدرسة. 

ة زرقاء وتنورة رماد�ة ذات ك�ات. و�� � � تلك الصورة. إنها مرتد�ة ك��
ة �� ر����ا طفلة صغ��

اس� از أمام… أمام مدرسة روز ت�� � واقفة �اع��

�ق�ُت عّدة ثواٍن أنظر إ� الصورة.

� ا. إال أن�� � مع� د أن هذە صورة ر����ا ل�ن األم��ن غ�� م�سجم��
�
أعرف المدرسة. ومن المؤك

� ذاك. إنها درجات المدرسة نفسها، س�اجها نفسه. �لمة بنات
� هذا، وال ��

ا �� لست مخطئ�
، و�� طفلة، واقفة.  � منقوشة ع� حجر أسود فوق ال�اب. وهناك �انت زوج��

أول أ�ام المدرسة� 

� هذا اال��شاف. ك�ف لم أ�ن أعرف � ف�ذر�انك� صعق��
� أن ر����ا قد عاشت هنا، �� هذا �ع��

� عدة مرات ق�ل موتهما. كنت أعرف معرفة غائمة � الساحل الجنو��
هذا؟ لقد زرنا والَدي ر����ا ��

ة… هناك �ان موطنها، �التأ��د؛ وقد �انت تعت�� نفسها من هناك. أنهما انتقال عندما �انت صغ��
ت وعاشت مراهقتها، وح�ث صار ل�ن من الممكن -ب�ساطة- أن �كون ذلك الم�ان هو ح�ث ك��
ت تحملها عندما صارت امرأة ناضجة. لقد �ان الدل�ل

�
� ح�اتها قصص ظل

لها أصدقاء وصارت ��
� منطقة ق���ة ت�يح

ة. عاشت ر����ا هنا عندما �انت طفلة. أو، ع� األقل، عاشت �� أما�� م�ا��
لها أن تذهب إ� هذە المدرسة.

ا… من الطب��� أن تكون قد سمعت بتلك األغن�ة عن الهامس�
�
إذ

نت، وك�ف صارت ا عندما رآە ع� اإلن�� � ج�ك ع� ب�تنا الجد�د شد�د� رت �م �ان ترك��
�
تذك

� ظهرت لنا ضمن نتائج ال�حث غ�� مرئ�ة �ال�س�ة إل�ه �عد أن رأى الصور. ال البيوت األخرى ال��
ها لقطات � �حتفظ بها. �ان أ��� �مكن أن �كون هذا مصادفة. أ�عت فقل�ت �ق�ة الصور ال��
� نيو

: ر����ا تأ�ل اآل�س ك��م �� ا ��
�
� العطالت. �ان عدد غ�� قل�ل من األما�ن مألوف

مأخوذة ��
�ة. ر����ا ع� دراجة ثالث�ة العجالت ع�

�
� الحد�قة المحل

رود سا�د. ر����ا ع� أرجوحة ��
. رص�ف الشارع الرئ���



و�عد ذلك…

و�عد ذلك، صورة ب�تنا الجد�د�

� م�ان
ا مثلما �انت رؤ�ة صورة المدرسة. ر����ا واقفة �� �انت رؤ�ة هذە الّصورة مفاجئة جد�

�ستح�ل أن تكون واقفة ف�ه… هنا� �انت واقفة ع� الرص�ف أمام ب�تنا الجد�د وقد دفعت
ب�حدى قدميها إ� الخلف ح�� صارت ع� الممر. الب�ت من خلفها، بزوا�اە الغ���ة ونوافذە
� للفوز

� �انت ق���ة من مدخله إ� الحّد ال�ا�� ة ال�� ا من خلف الفتاة الصغ�� المتناثرة… ي�دو مخ�ف�
� ذلك التحّدي.

��

� األطفال… التقاط الصور معه، وأش�اء ا ب�� اب منه تحّد�� � الق��ة. �ان االق��
الب�ت المخ�ف ��

ا إ� ج�ك عندما رآە. هذا ألنه رآە من من هذا القب�ل� هذا هو الس�ب الذي جعل الب�ت �قفز قفز�
ق�ل… رآە، ورأى أّمه واقفة أمامه.

� السا�عة أو الثامنة من العمر. �انت
ا إ� صورة ر����ا. �دا �� أنها �� عند ذلك، نظرت جّ�د�

ا إ� حد �سمح برؤ�ة خدوش ع� � ا ذا م��عات زرقاء و��ضاء. و�ان الفستان قص��
�
مرتد�ة فستان

� ذلك اليوم الذي التقطت ف�ه الصورة ألن شعرها �ان
ركبتها. ال �د أن ال��ــــح �انت شد�دة ��

. �  إ� أحد الجانب��
ً

مائ�

� واحدة من رسومه.
� نافذة الب�ت ��

� رسمها ج�ك معه �� إنها الفتاة نفسها ال��

ا. � غال�ت دمو�� لمنعها من االنهمار من جد�د �عد أن فهمت أخ��

ا خارج مخّ�لته. � الخف�ة وجود� ا، فقد كدت أ�دأ تصديق أن لصد�قة اب�� مهما �كن األمر غ����
ا. لقد �انت صد�قته المتخّ�لة �� ا، وال أرواح� أظّن أن األمر هكذا. لم �كن ج�ك يرى أش�اح�

ا ة من سّنه. لقد جعلها شخص� ا، فاستدعاها ع� صورة فتاة صغ�� � � اشتاق إليها كث�� نفسها األم ال��
�
ا ع� مساعدته �� ا قادر� ا… جعلها شخص� �ستطيع اللعب معه مثلما �انت أّمه تالع�ه دائم�

مواجهة العالم الجد�د المخ�ف الذي وجد نفسه ف�ه.

ا عليها. قل�ت الصورة ألرى ما �ان مكت���

رت ك�ف �ان ج�ك �جري من غرفة إ� أخرى عندما انتقلنا
�
1 ح��ران 1998 أنا شجاعة� تذك

ا عل�ه عندما فهمت األمر. لقد خذلته
�
� حزن إ� هذا الب�ت �أنه ي�حث عن شخص ما. انك� قل��

ا ع� فعل � كنت قادر�
ء. ل���ّ �

ا عل�ه ��ف النظر عن أي �� ا. س�كون األمر صع�� � ا كب��
�
خذالن

ا، ا، وأ��� حضور� � تجاوز ذلك. لو كنت أ��� ان��اه�
الم��د، و�ان ع�� أن أفعل الم��د، لمساعدته ��

� الذك��ات.
� لم أ�ن كذلك� هذا ما أرغمه ع� العثور ع� العزاء ��

…� ل���ّ �
� معانا��

ا ��
�
وأقل غرق

وضعت الصورة من �دي.

� غا�ة األسف، �ا ج�ك�
أنا ��



. ا �� � �حتفظ بها. �ان النظر إ� �ل واحد منها مؤلم� � األش�اء ال��
و�عد ذلك، تا�عت ال�حث ��

ا منه أ��� مما أنا اآلن… � لن أ�ون ق���� � إ� األ�د، وأن�� � فقدت اب�� ا من أن�� � �ت اآلن واثق�
ل���ّ

. �
� من ح�ا��

ط�لة ما ���

تجمدت من جد�د عندما فتحت آخر ورقة مط��ة محفوظة لد�ه ورأ�ت ما فيها. ظللت
لحظات ح�� فهمت ما رأيته… ح�� فهمت معناە.

� اتجاە �اب الب�ت. 
� وانطلقت ��

عندها، تناولت هات��
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قالت أماندا: «مهلك، مهلك� ماذا وجدت؟».

ا ف ط�لة الل�ل، فصارت اآلن -قار�ت الساعة التاسعة ص�اح�
ّ
ت تعمل من دون توق

�
لقد ظل

ة. تجاوز جسدها حدود التعب. �انت عظامها تؤلمها. وصار تحّس ��ل دق�قة من تلك الف��
ا غ�� . �ان آخر ما �لزمها اآلن أن يّتصل بها توم كي��دي و�قول لها �الم�

ً
ا، متداخ� ها مشّوش� تفك��

. � ك�� مفهوم، خاّصة وأنه �دا لها مشّ�ت الذهن غ�� قادر ع� ال��

قال: «لقد قلت لك. صورة».

«صورة فراشة».

«صحيح».

ح �� مع�� ذلك؟».  وا��
ً

«من فضلك، تمّهل قل��

� رزمة ج�ك، رزمة األش�اء الخاّصة».
«لقد وجدتها ��

«رزمة ماذا؟».

«إنه �جمع �عض األش�اء �حتفظ بها. أش�اء لها مع�� �ال�س�ة إل�ه. لقد �انت هذە الصورة
� المرأب».

� �انت �� هناك. إنها واحدة من الفراشات ال��

ا…». «حسن�

� حالة
� تمور �الحركة. �دا لها مشهدها اآلن �� � غرفة العمل�ات ال��

نظرت أماندا من حولها ��
، مثل محت��ات رأسها. فو��

ا لتوم كي��دي. ل�نها ما زالت غ�� قادرة � ش�ئ� زي� هناك صورة لفراشة. من الواضح أنها تع��
�
ّر�

ع� إدراك الس�ب. 

«هل رسم ج�ك هذە الصورة؟».

ا قد � ا كب�� «ال� هذە �� النقطة المهمة. إنها متقنة إ� حد يتجاوز قدرة ج�ك. ي�دو أن شخص�
� المدرسة.

� أعق�ت اليوم األول �� � الل�لة ال��
رسمها. إال أن ج�ك رسم تلك الفراشات. رسمها ��

�
ا أعطاە إ�اها ل�� ينقلها. و�ال، فك�ف �مكن أن �كون قد رآها؟ �انت تلك الفراشات �� أظن أن أحد�

ا؟». المرأب، أل�س هذا صح�ح�



� المرأب».
��»

� م�ان آخر. لقد رسمها شخص ما وأعطاە
� م�ان آخر. ال �د أنه رآها ��

� أنه رآها �� «هذا �ع��
إ�اها، رسمها شخص رآها بنفسه».

� أن الشخص الذي رسمها دخل إ� مرأب ب�تك؟». «هل تع��

ا آخ��ن مثل ، أل�س كذلك؟ قلتم إن هناك أشخاص� «… أو إ� الب�ت نفسه. هذا ما قلتوە ��
� هناك. قلتم إن الرجل الذي تظّنون أنه أخذ ج�ك � �انوا �عرفون بوجود جثة الص�� نورمان كولي��

واحد من أولئك الناس».

رون ف�ه. صحيح أن
�
� ذلك. صحيح… هذا ما �انوا �فك

ر ��
�
ت أماندا صامتة برهة. �انت تفك

�
ظل

ء آخر �مكن أن تعمل �
ه لم �أتها ���

�
ء، ل�ن الل�ل �ل �

� أي �� ا��شاف توم كي��دي قد ال �ع��
عل�ه.

قالت له: «من رسم تلك الصورة؟».

� المدرسة قد رسمها. لقد جلبها ج�ك
ا �� «لست أدري� ت�دو حديثة العهد. ولهذا أظن أن أحد�

� المدرسة. ولهذا، فقد �سخها».
إ� الب�ت �عد يومه األول ��

المدرسة� 

� أعق�ت اختفاء ن�ل سب��، تحّدثوا مع �ل من �انت له أّ�ة درجة من العالقة � األ�ام ال��
��

ا � ا مث�� ؛ و�ان معلمو المدرسة ومعلماتها من ب�نهم. ل�نهم لم �جدوا ش�ئ� � المنتظمة مع الص��
ق �أي منهم. و�الطبع، لم �ذهب ج�ك إ� المدرسة إال �ضعة أ�ام. ح�� مع

�
� ما يتعل

للشبهات ��
، فمن الممكن أن تكون قد أتت من أي م�ان. اض أن لتلك الصورة أي مع�� اف��

ا من هذا». «ل�نك لست واثق�

� ذلك المساء، �ان ج�ك يتحّدث مع
ا، �� ا آخر أ�ض� ا. ل�ّن هناك ش�ئ� قال توم: «لست واثق�

�
� أنه �فعل ذلك، صحيح؟ إن له أصدقاء يتخّ�لهم. ل�ّنه قال �� شخص غ�� موجود. أنت تعرف��

� األرض’. فك�ف �مكن أن �كون قد عرف �ذلك،
� الذي �� تلك المرة إنه �ان يتحّدث مع ‘الص��

ە �ه؟». و�تلك الفراشات، إال إذا �ان هناك شخص قد أخ��

«ال أعرف».

� اإلشارة إ� أن ذلك قد �كون مصادفة فحسب. وح�� إذا لم �كن مصادفة،
قاومت رغبتها ��

ا أ��� أهم�ة  من ذلك، تحّولت إ� ما �دا لها أمر�
ً

� ع� المدرسة. �د� ك�� فما من س�ب �دعو إ� ال��
اآلن.

� قول هذا من ق�ل؟».
ر ��

�
«لماذا لم تفك



�ة ال �جوز توجيهها إل�ه: رجل ابنه مفقود�… ثم إن هناك أش�اء ال صمت توم. لعّل تلك ��
� وقت� صوٌر، وأصدقاٌء متخّ�لون. وحوش

�ص�� لها مع�� إال عند إعادة التفك�� فيها �عد م��
ا إ� األطفال� ل�ن، لو أن توم كي��دي � ال��ار جّ�د�

ا، ال �ص�� تهمس من خلف النوافذ. غال��
ها لم تكن

�
هم بهذا ق�ل اآلن، ولو أنها أصغت إل�ه، فل��ما �انت األمور اآلن مختلفة. لعل أخ��

، وج�ك كي��دي مفقود� �انت غ�� قادرة � المس�ش��
لتجد نفسها جالسة هنا، مرهقة، و��ت ��

� صوتها.
ة االتهام�ة �� ع� إخفاء الن��

ا؟». «توم… لماذا لم تقل ش�ئ�

«لم أ�ن أعرف مع�� هذا».

ا. ل�ن، أوە، انتظر لحظة». � ش�ئ� ا… لعله ال �ع�� «حسن�

. � �ام�� ظهرت إشارة ت�ب�ه ع� شاشة هاتفها. فتحت أماندا الرسالة. إنها عن� االرت�اط ل��
ا لم �فتح لها ال�اب. ع�ست أماندا ووضعت الهاتف ع� لقد وصلت إ� ب�ت �ار�ن شو، ل�ّن أحد�
ف توم عن ال�الم، صارت قادرة ع� سماع صوت حركة

ّ
أذنها من جد�د. اآلن، �عد أن توق

الشارع.

سألته: «أين أنت اآلن؟».

� إ� المدرسة».
� ط����

«أنا ��

رة: «ال تذهب إ� المدرسة، أرجوك». 
ّ

� قالت له محذ �ا إل��

«ول�ن…».

ا». «من غ�� ول�ن. لن �كون هذا مف�د�

� هذا أنه غ�� قادر ع� أغمضت عي�يها ودعكت جب�نها. �م �فكر؟ ل�ن ابنه مفقود… �ع��
التفك�� السل�م.

ّ اآلن. عل�ك أن تعود إ� ب�ت �ار�ن شو. سوف تجد هناك ، اصغ إ�� ّ قالت له: «اصغ إ��
طة ح�� نناقش � �ك إ� مركز ال��

� انتظارك. سوف أطلب منها أن تأ��
. إنها �� � �ام�� الرق�ب ل��

مسألة الصورة. هل فهمت؟».

ة � الن�� � تصم�مه ع� إنقاذ ج�ك و��� ا ب��
�
� ما قالته له. تخّ�لته ممزق

ر ��
�
لم �جبها. تخّ�لته �فك

� صوتها.
اآلمرة ��

ا». «توم… علينا أال نجعل األمور تزداد سوء�

قال: «ال �أس»، ثم أن� االتصال.



اللعنة ع� هذا� 

ء آخر. �
لم تكن تعرف إن �ان عليها أن تصّدقه أم ال؛ �انت غ�� قادرة اآلن ع� فعل أي ��

ك وجهها ح��
�
� رسالة أ�لغتها فيها �أوامرها، ثم اس�ندت إ� ظهر مقعدها وراحت تدل كت�ت لل��

ا من الح�اة. تع�د إل�ه ش�ئ�

ورَد تق��ر آخر إ� مكتبها. فتحت عي�يها ل�نه لم �كن أ��� من أقوال شهود ال فائدة منها. لم
ن فرا�س�س �ارتر -أو د�ف�د �اركر، أو مهما

�
ا. �ط��قة ما، تمك ان ش�ئ� ير أو �سمع أحد من الج��

م، واختطاف �� مخ�� � قتل ��
وع �� �كن االسم الذي �طلقه ع� نفسه- من دخول الب�ت وال��

ا� ل�ّنه طفل، ثم اخت�� من غ�� أن �لفت ان��اە أحد إل�ه. هذا ما �سمونه حظ الش�طان… حرف��
ا، ل�ن من الواضح اآلن �ن عام� ا منذ ع�� ا هش�  ضع�ف�

ً
ه �ان طف�

�
ا فحسب… �الطبع� لعل ل�س حظ�

� التحّرك من غ�� أن
ا �� ا ماهر� . صار شخص�

�
ا مخت� �  خط��

ً
� فصار رج� أنه ك�� خالل تلك السن��

�الحظه أو ي�ت�ه إل�ه أحد.

تنّهدت.

� أمر المدرسة.
ق ��

ّ
ا… عليها أن تدق

�
إذ

فلنلق نظرة أخرى� 
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ُعد إ� ب�ت �ار�ن شو�

طة؛ قة ب�ك من ال�� ا. ف�عد �ل حساب، المحقِّ � سوف أفعل ذلك حق� ��
ّ
لوهلة، أحسست أن

� �ل
. لقد فشلُت �� � . ثم إن �لماتها قد لسعت�� طة �� � إ� تنف�ذ ما تقوله ال�� والغ��زة تدفع��

� حما�ة ج�ك، لم تؤِد إ� تغي�� طة بها؛ �ما أن محاول�� ة لم أخ�� ال�� ء؛ وهناك أش�اء كث�� �
��

مت.
�
� ت�ل

ا ع� الح�لولة دون حدوث هذا لو أ��ّ � كنت قادر� حق�قة أن��

قة ب�ك ألنها لم تأخذ �ال�� ع� ا ع� لوم المحقِّ � أنا� لم أ�ن قادر� � أنه مفقود �سب�� هذا �ع��
� ضوء ذلك… ل�ّنها لم تر ما رسمه ج�ك. لقد أعطاە شخص ما تلك الصورة ح��

محمل الجد ��
ة. � ة وج�� ي�سخها؛ وقد حدث ذلك ق�ل اختفائه �ف��

رت ما حدث �عد
�
ء الخاص فيها ح�� �حتفظ بها؟ تذك �

فلماذا �حتفظ ج�ك �الصورة؟ ما ال��
رت

�
� قرأها ع� شاشة �مبيوتري. تذك رت ال�لمات ال��

�
� المدرسة. لقد �شاجرنا. تذك

يومه األول ��
� رزمة

� �انت ب�ننا. لم أستطع العثور إال ع� س�ب واحد لوجود تلك الصورة �� المسافة ال��
ا ا وتفهم� ا ما قد أظهر له لطف� األش�اء الخاّصة، أال وهو أن ج�ك قد قرر االحتفاظ بها ألن شخص�

لم �جدهما عندي.

� أّتخذ قراري. هذە الفكرة �� ما جعل��

ا. �انت أبوابها ال تزال مفتوحة. و�ان �عض � الوقت المناسب تمام�
وصلت إ� المدرسة ��

� الذهاب إ� اإلدارة -سأذهب إن �ان
ر ��

�
� �احتها. كنت أفك

األطفال وأهاليهم ال يزالون يتجولون ��
ة ا �فصلها عن �ق�ة المدرسة. ول�ن… أستطيع الذهاب م�ا�� ا مغلق� ا ل�ّن لإلدارة �ا�� ور�� هذا ��
� ط��ق

� �انت �� � �خفق. مررت ��ار�ن ال�� ا. قل�� ت البوا�ة ج��� إ� صف ج�ك، إن أردت. ع��
الخروج.

«توم…».

«دق�قة واحدة».

�انت الس�دة ش��� واقفة عند ال�اب المفت�ح ت�تظر دخول آخر األطفال إ� صفها. �دت
ا �االهت�اج الشد�د الذي كنت . أدركُت أن مظهري �ان ناطق� � �أنها شعرت �الخطر عندما رأت��

أحّسه.

«س�د كي��دي…».



«من رسم هذە؟»… فتحت الورقة أمامها وجعلتها ترى صورة الفراشة… «من رسمها؟».

«أنا لست… أنا ال…».

. عاد ج�ك إ� الب�ت بهذە  � � هذا؟ لقد أخذ أحدهم اب��  قلت لها: «ج�ك مفقود. هل تفهم��
� المدرسة. �جب أن أعرف من رسمها».   هزت رأسها. لقد غمرتها 

الصورة �عد يومه األول ��
ا لمحاولة  � اإلمساك بها وهّزها هز�

�� � ة �صعب عليها اس��عابها. كنت أقاوم رغب�� �معلومات كث��
. وضعت �دها  � جعلها تدرك مدى أهم�ة األمر. ثم أدركت أن �ار�ن قد صارت واقفة إ� جان��

. �لطف ع� ذرا��

: «توم… حاول أن تهدأ». قالت ��

«أنا هادئ»… لم تفارق عيناي الس�دة ش��� وأنا أش�� إ� صورة الفراشة… «من رسم هذە
م؟… هل أنت من رسمها؟».

�
الصورة لج�ك؟ هل رسمها طفل آخر؟… هل رسمها معل

«لست أدري�… �انت مضّط��ة، مرت�كة؛ لقد أخفتها… «لست واثقة. قد �كون جورج هو من
رسمها».

� ع� الورقة: «من هو جورج؟». اشتدت ق�ض��

� المساعدين لدينا. ول�ن…». «إنه واحد من المعلم��

«هل هو هنا اآلن؟».

� أن �كون هنا».
«ي����

� من وقت ل�� التفتت الس�دة ش��� التفاتة ��عة إ� الخلف، ف�ان ذلك �ل ما �لزم��
أتجاوزها وأدخل الممر الذي خلفها… «�ا س�د كي��دي…».

صاحت �ار�ن: «�ا توم…».

تجاهلتهما وألق�ت نظرة جان��ة ��عة داخل غرفة المال�س ح�ث �ان التالم�ذ الذين من
� أن �كون ج�ك اآلن- ثم �دأت أجري

قون معاطفهم وأش�اءهم -ح�ث �ان ي����
�
صف ج�ك �عل

� اتجاە غرف
ون اله��نا �� ا �أطفال �س�� فتجاوزت الزاو�ة ودخلت الممّر الرئ��� الذي �ان غاص�

� الممر. الصفوف الموّزعة ع� جان��

� وسطهم. �ان ذلك الممر �دور من حو�� وأنا أنظر هنا
فت ��

ّ
� ب�نهم، ثم توق

شققت ط����
� �مكن أن تكون غرفة صف ج�ك… ح�ث �مكن أن أجد جورج. وهناك غ�� عارف الغرفة ال��
، ل�ن هذا أمر ال أهم�ة له. ال أهم�ة له � أن وجودي هنا قد �سّ�ب مش�لة ��

� أعما��
كنت أعرف ��

� أنه غ�� قادر اآلن ع� � س�نت�� إذا لم أع�� ع� ج�ك؛ و�ذا �ان جورج هنا فهذا �ع��
ألن ح�ا��

إ�ذاء…



رأ�ت آدم�

� آخر الممر، ثم �دخل الغرفة
رأ�ت ابن �ار�ن �ضع زجاجة الماء ع� طاولة ذات عجالت ��

ا إ� أن موظفة االستق�ال ومعها شخص كب�� السن -أحد � اتجاهه من�به�
� هناك. ج��ت �� ال��

� اتجا�� ع�� واحد من الممرات ال�ع�دة. ال �د أن الس�دة
�� � � المدرسة- �انا قادم��

�� � المستخدم��
 ما.

ً
�نغ قد استدعتهما. من المؤكد أن ق�ام شخص �اقتحام المدرسة �ستلزم تدخ� ش��

صاحت موظفة االستق�ال: «�ا س�د كي��دي�».

- عدم االصطدام  -نصف واع�
ً

ا محاو� � �لغت �اب غرفة الصف ق�لهما، فدخلتها ��ع�
ل���ّ

ا من األلوان: جدرانها مطلّ�ة �األصفر وعليها ما
�
. �انت الغرفة مهرجان �

� ط����
�أحد األطفال ��

ب، وصور األعداد ة المصفوفة �عضها فوق �عض: جداول ال�� حس�ته مئات األوراق ال�ب��
تب اسم �ل

�
 منتم�ة إ� مهن مختلفة، ك

ً
ة ألشخاص يؤّدون أعما� وأنواع الفا�هة، ورسوم صغ��

. ا عن شخص كب�� ة �احث� واحدة منها عند صاحبها. نظرت ع�� �حر الطاوالت وال�را�� الصغ��
ا ع� لوحة

�
َّ حائرة. �انت ت��ت أوراق � آخر الغرفة تنظر إ��

� السن واقفة ��
رأ�ت امرأة متقّدمة ��

ذات مش�ك؛ ل�نها �انت الشخص ال�ب�� الوح�د الذي استطعت رؤ�ته.

. وعندها، أحسست ب�د ع� ذرا��

� وقد ار�سم ع� وجهه تعب�� ا إ� جان�� استدرت فوجدت مستخدم المدرسة العجوز واقف�
صارم.

«ال �جوز أن تكون هنا».

«ال �أس».

ا من �ان جورج، فهو ل�س هنا اآلن- . ال مع�� لهذا -�ائن� � � إ�عاد �دە ع��
�� � كنت أقاوم رغب��

. � أز�ــــح �د الرجل عن ذرا�� ل�ن قنو�� عند إدراك ذلك جعل��

«ال �أس».

. هاتفها � اتجا��
�نغ آت�ة �� خرجنا من الغرفة فأغلق المستخدم ال�اب �قّوة. �انت الس�دة ش��

طة. إن �انت قد فعلت هذا، فلعلهم � �دها. ال أدري إن �انت قد استخدمته ل�� تطلب ال��
��

ء من الجد�ة. �
ي�دأون اآلن التعامل مع �ال�� ���

«�ا س�د كي��دي…».

«أعرف، ال �جوز أن أ�ون هنا».

«لقد اقتحمت المدرسة».

� المساحة الصفراء».
� اس�� �� ا، ا�ت��

�
«إذ



ء آخر. �
ا، ل�نها منعت نفسها. �دا ع� وجهها القلق… أ��� من أي �� �دأت تقول ش�ئ�

«هل قلت �� إن ج�ك مفقود؟».

أجبتها: «صحيح. أخذە أحدهم الل�لة الماض�ة».

� هذا. ال أستطيع تخّ�ل ما… أفهم أنك مضطرب». «يؤسف��

. قلت � داخ��
� نا�ض ��

. �ان الذعر مثل سلك كه��ا�� � ا من قدرتها ع� فهم حال�� لم أ�ن واثق�
لها: «�جب أن أع�� ع� جورج».

«هو ل�س هنا».

� وقد طوت ذراعيها ع� صدرها. �دت إنه صوت موظفة االستق�ال. �انت واقفة إ� جان��
�نغ. ، من الس�دة ش�� ا �� ، وأقل تفّهم� ا تجا�� �سامح�

سألتها: «أين هو؟».

ة وقال إنه م��ض». � ب�ته. لقد اتصل منذ ف��
ا، أظنه �� «حسن�

� هذە
ازداد إحسا�� �الخطر… ال �مكن أن تكون هذە مصادفة. مع�� هذا أنه مع ج�ك ��

اللحظة».

«أين هو ب�ته؟».

� المدرسة».
�� � «ال �حق �� ال�شف عن معلومات خاّصة �العامل��

ا ض� ا هناك، مع�� � تجاوزها والذهاب إ� م�اتب اإلدارة. �ان مستخدم المدرسة واقف�
رت ��

�
فك

طة � ال��
� الس�ينات من عمرە… أستطيع التغلب عل�ه إن أردت ذلك. ستأ��

الط��ق. ل�نه رجل ��
� اإلدارة

�� �
وس�كون ع�� أن أج�ب عن أسئلتها. ل�ن األمر �ستحق ذلك إن أتيح �� الوقت ال�ا��

� لن تكون مف�دة إذا لم . إال أن محاول�� � � تلزم�� � الخزائن وأع�� ع� المعلومات ال��
ح�� أف�ش ��

طة. ا لدى ال�� � األمر محتجز� ا لج�ك أن ي�ت�� �� أع�� ع� عنوان جورج. لن �كون مف�د�

طة هذە المعلومات؟». قلت لها: «هل �ستط�عون إعطاء ال��

«�الطبع».

. � دوا من ذها��
�
� ل�� يتأ�

ا من ح�ث أت�ت. ساروا من خل�� استدرُت و�ت ع�� الممر عائد�
�
، ثم أقفلوە. �انت �احة المدرسة ش�ه خال�ة اآلن، ل���ّ �

� الخارج فأغلقوا ال�اب من خل��
�ت ��

ا ع� وجهها. � انتظاري عند البوا�ة. �ان القلق �اد��
وجدت �ار�ن ��

: «ماذا دهاك؟ هل تعرف أن من الممكن اعتقالك �س�ب ما فعلته؟». قالت ��



«�جب أن أع�� عل�ه».

� جورج؟ من هو؟». «هل تع��

ا لج�ك وطلب منه أن ي�سخه… صورة فراشة، إنها واحدة من «مساعد مدرس. لقد رسم ش�ئ�
� المرأب».

�� � � وجدتها مع جثة الص�� الفراشات ال��

مها عندما سمعت نف�� أقول ذلك �صوت مرتفع. ل�ن، �ان
�
�دا الشك ع� وجه �ار�ن. لم أل

قة ب�ك� �ان من المستح�ل أن أجعل األشخاص اآلخ��ن �فهمون… مثلما حدث �� مع المحقِّ
� أنه �عرف بوجود . وهذا �ع�� � � بي��

�� � الشخص الذي أخذ ج�ك ع� علم بوجود �قا�ا جثة الص��
ا �شعر �الوحدة،  ضع�ف�

ً
� لقد �ان طف�

ً
� مخت� � األرض. لم �كن اب��

� الذي �� الفراشات… و�الص��
وال �د أنه عرف بهذە األش�اء من شخص ما… عرفها شخص قادر ع� الوصول إل�ه.

� هذە اللحظة� 
إنه شخص قادر ع� الوصول إل�ه اآلن، ��

ا». � أ�ض� قلت ل�ار�ن: «هم ال �صدقون��

� محق، �ا �ار�ن� ع�� أن أع�� ع� ج�ك. ال أطيق فكرة
تنّهدت �ار�ن فقلت لها: «أعرف. ل���ّ

ه قد حدث ن��جة غلطة
�
. وال أطيق أن �كون ذلك �ل تعّرضه ألي أذى. ال أطيق عدم وجودە م��

� أن أجدە».
. ي���� � م��

� ذلك. ثم تنهدت من جد�د.
ر ��

�
ت �ار�ن صامتة لحظة. �انت تفك

�
ظل

نت. � اإلن��
قالت: «إنه جورج سوندرز؛ الشخص الوح�د �اسم جورج ع� موقع المدرسة ��

� المدرسة».
ت ع� عنوانه أثناء وجودك �� �حثت عنه فع��

.«� «�ا إل��

� العثور ع� األش�اء».
� ماهرة �� «قلت لك إن��
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«ال أظّن أّن من المستحسن أن ترسم هذا».

� آلخر، ا. ومن ح�� ة جيئة وذها�� ا. �انت تذرع الغرفة الصغ�� ة متوّتر� �دا صوت الفتاة الصغ��
ا ق�ل اآلن؛ ل�نها قالت هذا عندما راح يرسم ف وتنظر إ� ما يرسمه. لم تقل ش�ئ�

ّ
�انت تتوق

الب�ت وتفاص�ل حد�قته مثلما ُطلب منه فعله… �ان ي�سخ الرسم التفص��� الذي رسمه جورج
 من ذلك.

ً
من أجله. �ان ذلك ق�ل أن �س�سلم و�قلع عن المحاولة و��دأ رسم معركة �د�

دوائر ودوائر.

ء من أجل �
حقول طاقة. أو بوا�ات. ال �عرف إن �انت هذە أو تلك� لعل هذا ال أهم�ة له� ��

ا أو أن �أخذە ء �ستطيع أن �جعله آمن� �
الحما�ة، أو من أجل الهرب. �الهما واٍف �الغرض… أي ��

ا عن ذلك الحضور ال�شع الذي �ستطيع اإلحساس ب��ضه ا عن جورج، �ع�د� من هذا الم�ان، �ع�د�
ا ح�� من أن جورج قد أقفل ال�اب عندما خ�ج � اآلن. لم �كن واثق�

أسفل السلم، و�ن �ان غ�� مر��
ة ت��دە أن ي�سلل إ� األسفل وأن �جرب فتح � الص�اح. �ان �ظّن �أن الفتاة الصغ��

من الغرفة ��
ا… ، فإن من غ�� الممكن أ�د� ا ح�� �اب الب�ت الرئ���

�
ال�اب. مستح�ل� ح�� لو �ان الط��ق سال�

ف �ا ج�ك، أرجوك».
ّ
«توق

ا ح�� �اد القلم �فلت من �دە. �ان �ضغط ع� ا عن�ف� توقف ج�ك. �انت �دە ترتعش ارتعاش�
� يرسمها تمزق الورقة. ا ح�� �دأت البوا�ة ال�� ا شد�د� القلم ضغط�

قال لها: «لقد نقلت الرسم �أحسن ما أستطيع. أنا غ�� قادر ع� رسمه».

� محاولة �سخ صورة
لقد أعطاە جورج أر�ــع ورقات ح�� يرسم عليها. استخدم ثالثة منها ��

ا �ان هذا الب�ت وحد�قته. ل�ن الصورة �انت صع�ة عل�ه. ظّن �أن جورج قد فعل ذلك عمد�
� المدرسة،

ا مثلما �ان ذلك الطعام المقزز ع� اإلفطار. عندما �كون لد�ك اخت�ار �� ا، تمام�
�
امتحان

� االخت�ار. ل�نه لم �كن �ظن أن جورج ي��د
� ي��دون أن تنجح �� �مكنك اإلحساس �أن المعلم��

� اليوم األول من أ�ام
� المساحة الصفراء ��

نجاحه اآلن. عندما وضعت الس�دة ش��� اسمه ��
المدرسة، أحّس ج�ك �أنها فعلت ذلك من غ�� أن تكون راغ�ة ف�ه. وأما جورج، فقد �دا له أنه

� المساحة الحمراء من غ�� ترّدد.
ي�تظر أ�ة فرصة ح�� �ضعه ��

وهكذا، فقد حاول. �ذل أق� ما استطاعه. لم تبق لد�ه إال ورقة واحدة فراح يرسم عليها
ا؟ ا، أل�س هذا صح�ح� معركة. أمر حسن أن �كون المرء م�دع�

ا. �ا�ا �حب رسومه دائم�



� هذە اللحظة. �دأ يرسم من جد�د، دوائر ودوائر. لعل
� �ا�ا، اآلن، ��

ل�نه ال ي��د التفك�� ��
ف. �ان هذا �ل ما �ق�ه من

ّ
ة �انت محقة… ل�نه لم �ستطع جعل نفسه يتوق الفتاة الصغ��

الذعر، ح�� مع أن �دە قد صارت ت�دو له خارجة عن س�طرته. لعل هذا هو الذعر نفسه�

� أسفل السلم.
انفتح ال�اب ��

دوائر ودوائر.

صوت خطواته تصعد السلم.

ثم صار ع� الورقة ح�� كث�� فتمّزقت. نفذ القلم إ� الجهة األخرى.

� أمان� 
� نفسه: انفتحت البوا�ة… أنت اآلن ��

قال ج�ك ��

دخل جورج الغرفة.

ا، ل�ن اب�سامته لم تكن طب�ع�ة. أحّس ج�ك �ما لو أن جورج قد ارتدى رداء �ان مب�سم�
� خلعه عنه �أ�ع ما

ا �� األب��ة، ل�نه �ان رداء غ�� م��ــــح، غ�� مناسب لمقاسه، ف�ان راغ��
ا وقل�ه يرتعش �شّدة كشّدة �ستطيع. لم �كن ج�ك ي��د رؤ�ة ما تحت ذلك الرداء. نهض واقف�

ارتعاش جسدە.

سار جورج إل�ه: «ماذا لدينا اآلن؟ فل�� ما أنجزته».

ا ع� رؤ�ة الورقة. ة منه. صار قادر� ف ع� مسافة صغ��
ّ
توق

اختفت اب�سامته.

«ما هذا، �حق الجح�م؟».

ا. � عند سماعه �قول هذا. عندما رفرفت عيناە أدرك أن فيهما دموع� رفرفت عينا ج�ك مجفلت��
ء �دفعه إ� ترك نفسه ي��� و��تحب… �

� داخله ��
لقد �دأ ال��اء من غ�� أن �الحظ ذلك. �ان ��

ا شد�د القوة. ل�ن التعب�� الذي رآە ع� وجه جورج منعه من ذلك. ال ي��د جورج �ان دافع�
� جورج �االنتظار إ� أن ي�ت�� من ذلك،

مشاعر حق�قّ�ة� إذا انهار ج�ك وانتحب، فسوف �كت��
ا. ا �جعله ي��� حق� ثم �عط�ه ش�ئ�

«هذا ل�س ما قلت لك أن ترسمه».

ة ��عة: «دعه يرى األوراق األخرى». قالت الفتاة الصغ��

� ق�ل له أن ينجزها. دعك ج�ك عي��ه ثم أشار إ� الرسوم ال��

أر�د �ا�ا� 



� داخله… تهّددان �الخروج من فمه.
�انت هاتان ال�لمتان تغل�ان ��

قال: «لقد �ذلت أق� جهدي. لم أستطع إنجاز الرسم».

� ما رسمه ج�ك من غ�� أي تعب�� ع� وجهه. ظلت الغرفة
ق ��

ّ
نظر جورج إ� األوراق وراح �دق

ا �الخطر. صامتة �ضع ثواٍن. �ان هواؤها عا�ق�

� لها أن تكون».
«هذە ل�ست جّ�دة �ما ي����

� الرسم؛
ع� الرغم من نفسه، أحّس ج�ك �أن هذە ال�لمات قد لسعته. �عرف أنه غ�� ماهر ��

ا إن رسوم ج�ك تعج�ه، ألن… ل�ن �ا�ا �قول دائم�

«�ذلت �ل جهدي».

«ال �ا ج�ك. من الواضح أنك لم ت�ذل جهدك. أقول هذا ألنك اس�سلمت… ألم �س�سلم؟
�انت لد�ك ورقة أخرى ح�� تحاول من جد�د، ل�نك قررت أن ترسم… أن ترسم هذا»… أشار
. ً
� هذا الب�ت ت�لف ما�

جورج ب�دە إ� رسم المعركة �حركة ناطقة �االزدراء… «إن األش�اء ��
ا». ونحن ال نهدرها عبث�

ة لج�ك: «قل إنك آسف». قالت الفتاة الصغ��

«أنا آسف، �ا س�دي».

«أسفك غ�� �اٍف، �ا ج�ك. غ�� �اٍف ع� اإلطالق».

ا ل�� �ض�ط نفسه. ا ينظر إل�ه �جّد�ة تامة. �ان األمر �ما لو أنه ي�ذل جهد� �ان جورج واقف�
� أن

ا �� � أعماقه، �ان جورج راغ��
�انت �داە ترتجفان. أدرك ج�ك أن الرسم لم �كن إال ذر�عة. ف��

�غضب منه. �انت �داە ترتعشان ألنه �حاول تق��ر ما إذا �ان هذا الذي فعله ج�ك مخالفة �اف�ة
لمعاقبته.

� أنك س�نال عق��ة». لقد اتخذ قرارە… «هذا �ع��

ري. رأى ج�ك ك�ف سقط عنه �ل
�
ا. لقد خلع ز�ه التنك ا تام�

�
ا سكون عند ذلك، صار جورج سا�ن�

ا ما �ان يتظاهر �ه من طي�ة ولطف، فقد �انت تلك أش�اء �دعيها، أش�اء �ستطيع أن يرميها جان��
ا أمامه. ا واقف� �سهولة مثل سهولة خلع قم�ص يرتد�ه. اآلن، رأى وحش�

ا هنا، مع ذلك الوحش. وقد �ان وح�د�

وسوف يؤذ�ه.

. تراجع ج�ك ح�� لمست ر�لتا ساق�ه حافة ال��ر الصغ��

«أر�د �ا�ا».



«ماذا قلت؟».

«�ا�ا� أر�د �ا�ا».

� م�ان
� م�انه عندما سمع صوت جرس إنذار ينطلق ��

ب منه، ل�ن ج�ك قفز �� �دأ جورج �ق��
ت �ق�ة

�
� اتجاە السلم. ظل

� م�انه. و��طء شد�د، أدار رأسه ونظر ��
� األسفل. توقف جورج ��

ما ��
� اتجاە ج�ك.

جسدە ��

أدرك ج�ك أن هذا ل�س جرس إنذار.

هناك من �ق�ع جرس ال�اب.
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ً

ا ط��� ا، فارتدى ث��� ا. نزل إ� الطابق األول ودخل غرفة نومه م�ع� �ان فرا�س�س �غ�� غض��
ا ع� الهدوء إ� حد �سمح له ب�خفاء � الب�ت. أرغم نفسه أ�ض�

ض أنه م��ض �� أب�ض. من المف��
ا. هكذا ا حسن� الغضب الذي �ان �حّسه. إال أن إ�قاء ذلك الغضب ع� مق��ة من السطح �ان أمر�

�كون ق��ب المتناول، فقد �حتاجه.

� � جرس ال�اب اللع��

ا. ال يزال جرس ال�اب مستمر�

طة ل�ست �� من �ق�ع �ا�ه. لو �ان لديهم ما ا من أن ال�� اتجه فرا�س�س إ� ال�اب. �ان واثق�
ا ح�� من هذا الجرس الذي ال ا… أقل تهذي�� �جعلهم �أتون إل�ه، فسوف �كون وصولهم أقل تهذي��
ا من غ�� انقطاع. � أذن�ه مرتفع�

. نظر ع�� عدسة ال�اب؛ و�ان صوت الجرس يرن �� � �كف عن الرن��
� أمام ال�اب، والحد�قة، ورأى توم كي��دي �ضغط ع� مفتاح الجرس وقد �دا رأى الدرجات ال��
. ك�ف استطاع كي��دي أن �جدە؟ ما

ً
ع� وجهه تصم�م جامح. تراجع فرا�س�س عن ال�اب قل��
طة؟ � ال��

 من أن تأ��
ً

الذي �مكن أن �كون قد أ�� �ه إل�ه �د�

، ي��د أن �ستع�د ابنه؟ تراجع فرا�س�س خطوة. ال حاجة إ� فتح ال�اب من
ً

ثم لماذا، أص�
المؤكد أن كي��دي س�ن�ف �عد قل�ل. من الجنون الظن �أن الرجل �مكن أن �ط�ل ال�قاء هنا.

ا. � الجرس ظل مستمر� ل�ن رن��

� ذلك التعب�� الذي رآە ع� وجه الرجل ف�ساءل إن �ان كي��دي
ا �� فكر فرا�س�س مجّدد�

ا، مثل  واضح�
ً

 �ع�ش إهما�
ً

ا. أهذا ما �فعله فقد طفل �الرجل، ح�� إذا �ان طف� ا حق�
�
مجنون

ج�ك؟ أو… لعله أخطأ الح�م ع� األش�اء�

� الخارج إال إ�شات قل�لة. أحس
أسند جب�نه إ� ال�اب. ال تفصله اآلن عن الرجل الذي ��

ا؟ أ�عقل أن �كون  محب���
ً

� مقّدمة جمجمته. أ�عقل أن �كون ج�ك طف�
ا �� �حضور كي��دي وخز�

ه �ح�ث دفعه اختطافه إ� هذا السلوك المتطّرف؟ جعلت
�
ا �أمرە هذا االهتمام �ل والدە مهتم�

ا، � قلب فرا�س�س. إن �ان هذا صح�ح�
ا �� هذە الفكرة ال�أس واإلحساس �الخسارة ينفجران انفجار�

� نظر أحد؛ ال
ا� ال أهم�ة للص��ة الصغار �� ء من هذا منصف أ�د� �

ا� ال �� ا أ�د� فهو ل�س منصف�
ا � أعماقه، ل�نه صار اآلن واثق�

ا. لقد عرف هذا ط�لة ح�اته، عرفه �� أهم�ة لهم إ� هذا الحد أ�د�
… ا غ�� منه. ال ق�مة لألوالد الصغار. وهم ال �ستحقون ش�ئ�

� الجرس. استمّر رن��



صاح �صوت مرتفع: «قادم».

ف عن الضغط ع� مفتاح الجرس. ذهب فرا�س�س
ّ
ال �د أن كي��دي قد سمعه، ل�نه لم يتوق

ا. � � جي�ه. صمَت الجرس أخ��
ة دّسها �� ا حادة صغ�� ا إ� المطبخ فاختار من ع� الرف سكين� م�ع�

� داخله، واستعاد غض�ه من جد�د. ل�نه أ�قاە
ا، خّ�أە �� أزاح فرا�س�س إحساسه �الخسارة جان��

غ�� ظاهر.

ص منه�
�
تخل

ا�  � أ�ض� تدّبر أمر الص��

ثم ارتدى أفضل وجه عندە وعاد إ� ال�اب.
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«أنا قادم».

� من خلف ال�اب المغلق ف�س�ت أن أرفع
ا عندما سمعت هذا الصوت الذي أتا�� � فوجئت كث��

إص��� عن مفتاح الجرس.

� تلك اللحظة، �ان األمر �ما لو أنه
� أن �ج�ب أحد جرس ال�اب. و��

كنت قد فقدت األمل ��
ء آخر أفعله. �ل ح��ّ لم أ�ن أعرف �م من الوقت م�� �

ل�س لدي م�ان آخر أذهب إل�ه أو ��
� كنت شد�د اإل�ار ع� ق�ع ذلك الجرس �ما لو أن الضغط ع� مفتاحه

وأنا واقف هناك. ل���ّ
�مكن، �ط��قة من الطرق، أن ينقذ ج�ك.

� الس�ارة وتنظر إ��
�� �

رجعت إ� الخلف خطوة، ثم استدرت ونظرت إ� �ار�ن. �انت ت�تظر��
طة فأعطيتها رقم هاتف قلقة وقد وضعت هاتفها ع� أذنها. لقد أ�ت ع� االتصال �ال��

ّ وهّزت رأسها. المحّققة ب�ك. نظرت �ار�ن إ��

� حالة
استدرت صوب ال�اب من جد�د من غ�� أ�ة فكرة عّما قد �حدث �عد ذلك. كنت ��

ه�اج جد�د منذ أن رأ�ت محت��ات رزمة األش�اء الخاّصة؛ ثم �ت هنا من غ�� أن أعرف ما
�مكن أن أقوله لجورج سوندرز، أو ما �مكن أن أفعله.

� القفل.
سمعت صوت المفتاح ��

ا،  ق���
ً

� لحقت �ه. لقد �ان رج� رت اإلصا�ات ال��
�
� الل�لة الماض�ة. تذك � ذكرى رؤ�ة أ�� عاودت��

ح،
�
� غ�� مسل صاحب قدرة جسد�ة جّ�دة… ل�ن من هاجمه تغلب عل�ه من غ�� صع��ة. �ان أ��

� أنا، وما الذي أستطيع فعله؟
� تلك الحالة…� فماذا ع��ّ

ور�ما فاجأە الهجوم… ل�ن، ح�� ��

� هذا األمر �ش�ل �اٍف.
رت ��

�
لم أ�ن قد فك

… �ل تح ال�اب. كنت أتوقع أن سوندرز �ستخدم سلسلة ال�اب �ح�ث �كون نصف ظاهر ��
ُ
ف

ا عادي � رؤ�ته. �ان شخص� ه، ��ّل ثقة، ففاجأت��
�
ر�ما أجدە ينظر نظرة المذنب. ل�نه فتح ال�اب �ل

�نات، ل�نه �دا أصغر من ذلك. �ان مظهرە � الع��
عت أن �كون ��

ّ
المظهر من �ل ناح�ة. توق

ا إ� هذا الحد. ا ي�دو مسالم� � رأ�ت شخص� ء طفو�� ناعم. ال أظن�� �
ا ��� موح��

قلت: «هل أنت جورج سوندرز؟».

ر �ه. �ان شعرە األسود
ّ
أومأ برأسه �حركة ناعسة، ثم جذب الثوب الذي عل�ه �أنه يتدث

ا عج� � ا وم�� ا �أنه قد اس��قظ اآلن من نومه، و�ان مشوش� ا؛ و�ان تعب�� وجهه موح�� ا مشعث� فوض���



� أ�قظته. ء ألن�� �
�عض ال��

اس، هذا صحيح؟». � مدرسة روز ت��
«أنت تعمل ��

ا عي��ه: «نعم، صحيح». نظر إ�� مضّ�ق�

ا من معلم�ه». � �ذهب إ� تلك المدرسة. أظّنك واحد� «اب��

م».
�
ا، أنا مساعد معل م�

�
«أوە. أنا لست معل

«السنة الثالثة، ج�ك كي��دي».

مة الصّف �� الشخص الذي �جب أن تتحّدث
�
� أن معل � أع�� . ل��� �

� ص��ّ
«صحيح. أظّنه ��

معه».

كه… �ما لو أن الفكرة لم تخطر
�
ته الناعسة ال ن��جة �ش� ، ل�ن ذلك �ان ن��جة ح��

ً
ع�س قل��

؟». �
� المدرسة. ك�ف حصلت ع� عنوا��

ا أن �كون الحد�ث �� � ذهنه إال اآلن… «و�جب أ�ض�
��

 ع� الرغم من دفء ذلك الص�اح. �دا ��
ً

نظرت إل�ه، �ان شاحب الوجه، و�ان يرتعش قل��
� أنا ا �خّص�� � ذلك االرت�اك ش�ئ�

� لم أر ��
ا. و�دا �� أن وجودي قد أر�كه. ل���ّ أنه م��ض حق�

ا من أها�� الطالب قد أ�� إ� ب�ته. ا ألن واحد� عج� � ا. �ان م�� تحد�د�

.« ق �أدائه المدر��
�
قلت له: «األمر غ�� متعل

ا؟».
�
«فما األمر إذ

«ج�ك مفقود».

هز سوندرز رأسه… لم �ستوعب ما قلته.

قلت: «لقد أخذە أحدهم. مثلما حدث مع ن�ل سب��».

ا. م�� حدث هذا؟». � أمر مؤسف جد� � عندما سمع هذا: «أوە، �ا إل��
�دا عل�ه ف�ع حق���

«الل�لة الماض�ة».

ء �
�»… ثم أغمض عي��ه ودعك جبهته… «هذا أمر فظيع. �� قال من جد�د: «أوە، �ا إل��

ا».  لط�ف�
ً

فظيع. الحق�قة أنه لم �كن لدي احت�اك كب�� مع ج�ك. ل�نه ي�دو �� طف�

� وجاهة اش��ا�� 
: إنه طفل لط�ف.   �عد أن قال سوندرز هذا، �دأت أشك �� � نف��

 قلت ��
ا ال �مكن أن يؤذي  ا؛ ثم إن سوندرز نفسه ي�دو شخص� � إل�ه واه��

ف�ه. لقد �ان الدل�ل الذي قاد��
ذ�ا�ة… �ل ح�� ال �ستطيع أن يؤذي ذ�ا�ة. �دت عل�ه دهشة حق�ق�ة عندما سمع أن ج�ك 

� � مختطف �ان انزعاجه وحزنه واضح��



أخرجت صورة الفراشة: «هل رسمت له هذە؟».

نظر سوندرز إ� الصورة: «ال، لم أرسمها».

«ألم ترسمها؟».

«ال، لم أرسمها».

؛ و�انت استجابته مثل استجا�ة أي شخص �جد � ا الورقة أمامه ب�دين مرتجفت�� كنت رافع�
ا ب�ا�ه.  مث�� واقف�

ً
أمامه رج�

� األرض؟».
� الذي �� قلت: «وماذا عن الص��

«ماذا؟».

� األرض. 
� الذي �� الص��

ا أنه ّ وقد �دا عل�ه خوف واس��اء واضحان. �ان هذا خوف شخص �درك تدر�ج�� نظر إ��
� �

ا، فهو ممثل اس�ثنا�� ء ما. إن �ان �صطنع هذا التعب�� اصطناع� �
ا ن��جة �� يواجه اتهام�

 � � مخ�� : إن�� � نف��
قلت ��

ا…�  ل�ن، ح�� إن كنت مخطئ�

نظرت إ� ما خلفه وصحت: «ج�ك�». 

«ماذا تفعل؟».

� محاذاة صدر سوندرز. صحت من جد�د:
� اتجاە إطار ال�اب، صار صدري ��

ملُت ��
«ج�ك». 

ال إجا�ة.

ا… استطعت ابتلع سوندرز ر�قه �عد �ضع ثواٍن من الصمت. �ان صوت ابتالع ر�قه ق���
سماعه.

«�ا س�د… كي��دي…».

«ماذا؟».

ا �أن � أعتقد حق� . ال أفهم ما �جري، ل��� � ا. ل�نك تخ�ف�� «أدرك أنك غاضب. أدرك هذا حق�
عل�ك اآلن أن تذهب». 



ا. �ان من ه خائف�
�
ا. �دا جسدە �ل ا حق�ق��

�
� عي��ه. ظن�ته خوف

ا �� نظرت إل�ه، �ان الخوف واضح�
� الذين يتجّمع الواحد منهم ع� نفسه �مجرد أن ترفع صوتك. �ان ذلك الن�ع من الخواف��

� أخفته �الفعل. ا أن�� واضح�

ا.
�
لقد �ان سوندرز صادق

ج�ك ل�س هنا، وأنا… 

وأنا… 

، ثم تراجعت خطوة. هززت رأ��

� إ� هذا الم�ان. �ان ع�� أن أفعل � مجي��
ا �� وأنا قد خ�ت اآلن�… خسارة تاّمة� كنت مخطئ�

ر، ق�ل أن أفسد األمر �له �أ��� ا من ال�� ما ق�ل �� وأن أعود إ� ب�ت �ار�ن ق�ل أن أس�ب م��د�
مما أفسدته من ق�ل.

� آسف». قلت له: «إن��

«�ا س�د كي��دي…».

� آسف. سوف أذهب اآلن». «إن��
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انتظر هنا�

ته ب�د�ه. لم �قفل
ّ
ا حاف

�
ء� جلس ج�ك ع� ال��ر ممس� �

ما الخ�ار الذي �ان لد�ه؟ ال ��
� تلك اللحظة.

ا �� � الجرس ال يزال مستمر� � أسفل السلم عند خروجه. �ان رن��
جورج ال�اب الذي ��

ض ج�ك أن ف آخر األمر. اف��
ّ
، ق�ل أن يتوق ثم استمر الصوت �عد ذلك دق�قة �املة، أو أ���

جورج قد ذهب وفتح ال�اب، وأنه يتحّدث اآلن مع الشخص الذي عند �ا�ه. لوال هذا، ل�ان قد
� أحد و�ق�ع جرس ال�اب.

م فعله ق�ل أن �أ�� � عاد… �التأ��د� س�فعل ما �ان قد اع��

ا».  ا مط�ع� � نفسه: «قد ال �فعل ذلك إن كنت ولد�
قال ��

ا هنا، فقد �حّ�ه جورج من جد�د. إذا ظّل منتظر�

«تعرف أن هذا غ�� صحيح، �ا ج�ك».

ا من جد�د. ل�ن ة جالسة ع� ال��ر إ� جان�ه. عاد وجهها جاد� التفت فرأى الفتاة الصغ��
ا بتصم�م هادئ. ا. �دت مذعورة، ل�ّنها مليئة أ�ض� وجهها �دا له اآلن مختلف�

�ر. وهو ي��د إ�ذاءك. سوف يؤذ�ك إذا سمحت له �ذلك». قالت له: «إنه رجل ��

. �اد ج�ك ي���

«ك�ف أستطيع منعه؟».

 منهما �عرف إجا�ة هذا السؤال. ال، ال، ال� نظر ج�ك
ً

اب�سمت له اب�سامة ناعمة �ما لو أن ��
ول. ال �ستطيع � ا أن �جرؤ ع� ال�� � إ� السلم. ال �مكن أ�د�

إ� زاو�ة الغرفة ح�ث الممر المف��
� أسفل السلم. 

� انتظارە هناك، ��
مواجهة ما قد �كون ��

«ال أستطيع فعل هذا».

«ل�ن، ماذا لو �ان �ا�ا هو من �ق�ع الجرس؟».

� أن
هذا، �الض�ط، ما �ان ج�ك ال ��اد �جرؤ ع� التفك�� ف�ه. لم �كن �جرؤ ع� التفك�� ��

� األسفل اآلن.
� أنه ��

� أنه قد وجدە، و��
�ا�ا ي��د أن �جدە، و��

�ان ذلك أ��� من أن �جرؤ ع� األمل ف�ه.

.« �
«س�صعد �ا�ا و�أخذ��

ً �



، ثم قالت: «قد
ً

رْت قل��
�
ا من أنك هنا». فك «لن �صعد إال إذا عرف أنك هنا. قد ال �كون واثق�

� منتصف الط��ق».
�كون عل�ك مالقاته ��

هز ج�ك رأسه، هذا أ��� مما �ستط�عه.

ول». � «ال أستطيع ال��

� عن ذلك ال�ابوس».
�� ، ثم قالت �صوت خافت: «أخ��

ً
ة صامتة قل�� ت الفتاة الصغ��

�
ظل

أغمض ج�ك عي��ه.

«إنه عثورك ع� ماما، أل�س كذلك؟».

«صحيح».

ا. ل�نك � ا من ق�ل، وال ح�� من �ا�ا. هذا ألن ال�ابوس �خ�فك كث�� «وأنت لم تخ�� �ه أحد�
�ستطيع إخ�اري اآلن».

«ال أستطيع».

قالت هامسة: «�ل �ستطيع. وسوف أساعدك. دخلت غرفة الجلوس فشعرت �أن الب�ت
� الخارج. وهكذا، فإنك تع�� غرفة

ا؟ إنه ال يزال �� خاٍل. �ا�ا ل�س معك، أل�س هذا صح�ح�
الجلوس».

.« �
��
ّ
قال ج�ك: «توق

«اليوم مشمس».

ر شعاع الشمس الداخل ع�� النافذة
�
أغمض عي��ه �شّدة، ل�ن هذا لم �ساعدە. لقد تذك

� ب�تهم القد�م.
الخلف�ة ��

ء مفقود. �
. هناك �� ا غ�� طب��� ا ألنك تحّس �أن هناك ش�ئ� «أنت �س�� �خطوات �طيئة جد�

أنت �شعر بهذا».

م.
�
، والجدار، ودراب��ن السل �

ا ع� رؤ�ة ال�اب الخل�� صار اآلن قادر�

ة: «و�عد ذلك تراها، أال  ه ع� مراحل. وعندها…  قالت الفتاة الصغ��
�
 تكّشف له ذلك �ل

تراها؟».

ا، وال س��ل إ� اس��قاظه منه أو إ� منع الصور من الظهور له. نعم، لقد لم �كن هذا �ابوس�
ا، ووجنتها مس�ندة إ� السجادة. �ان � أسفل السلم. رأسها مائٌل جان��

رأى ماما. �انت راقدة ��
� ما �عد إن ذلك �ان

. قال له �ا�ا �� � . �انت عيناها مغمضت��
ً

 قل��
�
ا مزرقا ا، �ل أ�ض� وجهها شاح��



ن��ة قلب�ة. إال أنه لم �صّدق األمر ألن الن��ة القلب�ة تص�ب ك�ار السن. ل�ن �ا�ا قال إنها تص�ب
ا… إذا �انت قل��ــهم…

�
الش�اب أح�ان

ا. ثم… سكت ج�ك و�دأ ال��اء. �ك�ا مع�

ا غ�� أن وقف هناك وأدرك ما رآە � تلك اللحظة، لم �فعل ش�ئ�
� ما �عد. ��

ل�ن ذلك حدث ��
ا مما �طيق. � … ألن مشاعرە �انت أ��� كث�� �ط��قة لم �ستطع عقله أن �جد لها أي مع��

قال: «رأيتها».

«وماذا؟».

«�انت ماما».

ء الفظيع هو ما �عن�ه ذلك، وما جعله �شعر �ه. �
ا. �ان ال�� ا فظ�ع� ماما فحسب� لم ير وحش�

ا امتالك ا هناك، وأحّس �أنه لن �ستطيع أ�د� ا منه �ان راقد� � تلك اللحظة، أحس �ما لو أن جزء�
��

� داخله… عالم ضخم مثل ضخامة االنفجار ال�ب��
� انفجرت �� �لمات تصف عالم المشاعر ال��

الذي صنع ال�ون.

ا منها. ر ألن �كون خائف� ل�نه لم ير هناك إال ماما. وما من م��

ء �خ�فنا». �
ل السلم. ال �� � ة �دها ع� كتفه: «علينا اآلن أن ن�� وضعت الفتاة الصغ��

. لم فتح ج�ك عي��ه ونظر إليها. �انت ال تزال هناك، و�انت حق�ق�ة أ��� من أي وقت م��
ه.

�
ا أحّ�ه هذا الحّب �ل �عرف أحد�

؟». � م�� قال لها: «هل تذهب��

ا، أيها الولد الرائع».  اب�سمت: «�الطبع سأذهب. أنا معك دائم�

نهضت عند ذلك، ثم مّدت �ديها فأمسكت ب�د�ه وجذبته ح�� نهض ع� قدم�ه.

.«� � قالت له: «ماذا نكون؟… شجاَع��
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� آسف. سوف أذهب اآلن». «إن��

� أت�ت إ� �اب � كنت أعتذر من سوندرز ألن�� ا من هذا� أظن�� ممن كنت أعتذر؟ لست واثق�
ا من . ل�ن اعتذاري �ان أ��� من ذلك. �ان اعتذار� �

ب�ته واتهمته وأخفته من غ�� أي دل�ل حق���
ا� ا. ع� نحو ما، خذلت أولئك جم�ع� ا من نف�� أ�ض� ا من ر����ا. �ل �ان اعتذار� ج�ك. �ان اعتذار�

نظرت إ� �ار�ن. �انت ال تزال ممسكة �الهاتف عند أذنها، ل�نها هّزت رأسها من جد�د.

� هذا. و�ما قلت لك، أعرف أنك ح��ن. ال أستطيع
قال سوندرز �حذر: «انظر… ال مش�لة ��

تخّ�ل ما تعان�ه اآلن… ل�ن…».

كفَّ عن ال�الم.

قلت له: «أعرف».

طة. آمل أن تجدە… ابنك. وآمل أن �كون األمر �له غلطة من «أنا مستعد للحد�ث مع ال��
ن�ع ما».

«أشكرك».

ا ا قادم� ا ع� االستدارة والعودة إ� الس�ارة عندما سمعت صوت�
�
، وكنت موش� أومأت له برأ��

ا . توقفت. ثم استدرت إ� سوندرز من جد�د. �ان ذلك صوت� �
� الب�ت، من خل��

من م�ان ما ��
ا. ا… صوت شخص �صيح؛ ل�نه صوت غ�� واضح، �ل صوت ال ��اد �كون مسموع� ا راجف� �ع�د�

� أدرت فيها ظهري. لم �عد � اللحظة ال��
ا. تغ�� تعب�� وجهه �� سمع سوندرز ذلك الصوت أ�ض�

ا سقط ���
�
ا تنك � لم �كن إال قناع�

ا. �دا �ما لو أن وجهه اإل�سا�� ا، أو مسالم� ا، أو ناعم� ي�دو م��ض�
ا �ل الغرا�ة. ا غ����  منه ش�ئ�

ً
اآلن، فرأ�ت �د�

أغلق سوندرز ال�اب ��عة.

«ج�ك�».

ن من
�
� ف�ه ح�� ال يتمك

� أمام ال�اب ��عة �اف�ة و�أن أدخل سا�� � صعود الدرجة ال��
أفلحت ��

� تجاهلت األلم ودفعته. اس�ندت ب�حدى �دي ، ل��� � � ال�اب عندما انطبق ع� ركب�� إغالقه. آلم��
إ� إطار، ورحت أضغط ع� الخشب �ظهري �أق� ما استطعت من قوة. �ان سوندرز �لهث



ا، � كنت أ��� منه حجم� � من فتحه. ل��� إ� الجانب اآلخر من ال�اب و�ضغط عل�ه ح�� �منع��
. �

� قد زاد من قو�� � المفا�� و�ان انفجار األدر�نال��

� م�ان ما داخل هذا الب�ت. إذا لم أصل إل�ه فسوف �قتله سوندرز. كنت
لقد �ان ج�ك ��

�
� إذا أفلح �� أعرف أن سوندرز لن �فلت من هذا األمر. لن �حاول اإلفالت منه. ل�ّنه سيؤذي اب��

. � إخرا��

«ج�ك�». 

. � اختفت المقاومة ع� نحو مفا��

� غرفة المع�شة…
ال �د أن سوندرز قد ابتعد عن ال�اب. فتح ال�اب دفعة واحدة فاندفعت ��

�ة خف�فة عندما اصطدمت �ه، ثم رجع إ� �� � نصف سقوط ونصف اصطدام �ه. سّدد إ� جن��
ا ع� خشب األرض�ة. ، مضغوط�

ً
ا… سقطت فوقه. صار رأسه مائ� ا فسقطنا مع� �

ّ الخلف متع��
و�انت ذرا�� ال�م�� فوق حنكه. و�انت �دي ال��ى ت�ّ�ت ذراعه ال�م�� ع� األرض عند المرفق.
� قادر ا من أن�� � كنت أضخم منه. �ت واثق�  إ�عادي عنه، ل���

ً
انتفض جسمه إ� األع� محاو�

ع� ت�ب�ته.

�ة خف�فة �� �
� عند خا��� ��� ل�ن -عند ذلك- انتفض جسدە من جد�د فأحسست ب�دە ت��

. نظرت ا، غ�� طب��� ا، داخل�� ا عم�ق� ا. �ان ألم� ا، مغث�� ا، �ل مزعج� ا عن�ف� قاومت ألمها. لم �كن ألم�
، ثم رأ�ت الدم وقد �دأ ي�لل ث��ه األب�ض. �

فرأ�ت ق�ضة �دە ال تزال تضغط عند خا���

ا، ا غاض�� ا زع�ق� . وعندما انتفض من جد�د زاعق� � داخ��
� �دە قد انغرست ��

�� � � ال�� �انت السك��
زعق عال�� �له معه.

ج�ك�

لست أدري إن كنت قد صحت �اسمه أو فكرت �ه فحسب.

ات من وج�� وال��د يتطاير من شدق�ه. �ان سوندرز �ك��ّ عن أسنانه ع� مسافة س�ت�م��
، � . واصلت ضغ�� عل�ه، ل�ن نظري �دأ ي�ش��� عند حواف مجال رؤ��� � �ان �حاول أن �عّض��
� مع حركته فانفجرت ة. عندما انتفض من جد�د، تحّرك نصل السك�� ا صغ�� و�دأت أرى نجوم�
ا عل�ه… �قوة � و�قتل ج�ك� ظللت ضاغط� . إذا تركته اآلن، فسوف �قتل�� � � عي��

تلك النجوم ��
� ە. ل��� ا غ�� � من جد�د فتحّول تفّجر النجوم إ� ضوء أب�ض لم أعد أرى ش�ئ� . تحّر�ت السك�� أ���

. � ا إ�اە ع� األرض… وهو �قتل�� كنت غ�� قادر ع� تركه ينهض. سوف أظل مث�ت�

ج�ك� 

� � ال�لمات. اب�� ا ع� تمي�� . �ت اآلن قادر� �
� م�ان ما من فو��

�ان اله�ج والص�اح مستم��ن ��
. � هناك. وهو ينادي��



ج�ك�

� الضوء.
اختفت النجوم، وغمر��

� آسف�  إن��
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� نفسها: فرا�س�س �ارتر، أو د�ف�د

� إ�قاظ المرء. �انت أماندا تقول ��
� أسل��ه �� إن لألدر�نال��

�اركر، أو مهما �كن االسم الذي �طلقه ع� نفسه. 

�
� المدرسة �احثة عن رجل ��

�� � طة، �انت �ستعرض قائمة العامل�� � مركز ال��
عندما �انت ��

ا فقط من � المدرسة أر�عة رجال، �من فيهم المستخدم. ل�ن واحد�
���ات. �عمل �� أواخر الع��

�
�ن. �� � الرا�عة والع��

� عمر ق��ب مما ت�حث عنه. لقد �ان جورج سوندرز ��
أولئك الرجال �ان ��

�ن. ل�ن، ال حاجة إال إ� أن �كون � السا�عة والع��
� أن فرا�س�س �ارتر �جب أن �كون �� ح��

ي المرء وث�قة شخص�ة زائفة. ا عندما �ش�� العمر تق����

ء �
� تلك المقا�لة أي ��

طة مع سوندرز �عد اختفاء ن�ل سب��، ولم �كن �� تحّدث عنا� ال��
ا. لم �كن لد�ه إث�ات ا واسع المعرفة، مقِنع� مما �لفت النظر. لقد قرأت نّصها. �ان سوندرز شخص�
ا. ل�س له � ا كث�� ا مفاجئ� لم�ان وجودە وقت حدوث االختطاف �الض�ط؛ ل�ن ذلك لم �كن أمر�

ء �ستحّق المتا�عة. �
ء يو�� �الخطر، ع� اإلطالق. ال �� �

طة. ال �� سجل سابق لدى ال��

. � � قد مات منذ ثالث سن��
إال أن ال�حث الجد�د كشف اآلن عن أن جورج سوندرز الحق���

ا. �ان ذلك الم�ان ق�ل � أعالە عند ب�ت �دا لها مهجور�
فت ��

ّ
دخلت س�ارة أماندا الشارع. توق

�ت س�ارتان أخ��ان من ة، واق�� فت خلفها شاحنة صغ��
ّ
الب�ت المستهدف �قل�ل. و�عد ذلك، توق

ها �ع�دة �ح�ث
�
ت الس�ارات �ل

�
� أسفل الشارع. ظل

ة �� فتا ع� مسافة صغ��
ّ
الجهة المقا�لة، فتوق

ا. �ان هذا ع� س��ل االحت�اط. ال ُترى من الب�ت. إذا نظر سوندرز اآلن من نافذته، فلن يرى ش�ئ�
رت أماندا

�
� ب�ته �ح�ث ي�ت�� األمر إ� حالة احتجاز رهائن. فك

ال �لزمهم اآلن أن يتحّصن الرجل ��
� أن الوضع لن �صل إ� تلك النقطة. إذا حو� سوندرز، فسوف �قتل ج�ك كي��دي.

��

�ّ ط�لة الط��ق. أخرجته اآلن. أر�ــع م�المات فائتة. �انت الم�المات األو� �ان هاتفها يه��
ا عن � هذا أن هناك أخ�ار� . �ع�� الثالث من رقم مجهول. و�انت الم�المة الرا�عة من المس�ش��

ب�ْت.

رت تصم�مها ع�
�
ا الل�لة الماض�ة… تذك � رت �م �ان تصم�مها كب��

�
� داخلها. تذك

ء �� �
تمّزق ��

ا� ل�نها وضعت عدم خسارة ب�ت، وع� العثور ع� ج�ك كي��دي. �م �ان ذلك التفك�� غب��
ق بهذين

�
� ما يتعل

ء �� �
ا، واستجمعت شتات نفسها… إنها قادرة اآلن ع� فعل �� مشاعرها جان��

األم��ن، واحد فقط.

� هذە القض�ة. 
 آخر ��

ً
لن أفقد طف�



خرجت من الس�ارة.

ه، �ما لو أنه منطقة من ال�لدة تموت
�
ا. �دا اآلن �ما لو أن الم�ان مهجور �ل �ان الشارع صامت�

ة، ثم أعق�ه صوت خطوات و�� نائمة. سمعت من خلفها صوت انفتاح �اب الشاحنة الصغ��
طة يتجّمعون ع� الرص�ف. �انت الخطة أن � أسفل الشارع، �ان أفراد ال��

ع� األسفلت. و��
 �ح�ث ت�دو قادمة وحدها: ستحاول جعل فرا�س�س �فتح ال�اب و�سمح

ً
تذهب إ� الب�ت أو�

� تلك اللحظة، س�تحّرك الجميع، وس�س�طرون عل�ه خالل ثواٍن معدودة.
لها �دخول الب�ت. ��

� الشارع فرأت �اب ب�ت جورج
�� 

ً
فة أمامها. تقّدمت قل��

ّ
ل�ن أماندا رأت س�ارة �ار�ن شو متوق

ا. �دأت تجري. سوندرز مفتوح�

«الجميع… تحّر�وا�». 

ة أمام الب�ت فاجتازت الممّر، ثم دخلت ع�� ال�اب المفت�ح إ� ما �دا ت الحد�قة الصغ�� ع��
� �ل م�ان… ل�نها لم تدرك ع� الفور

لها غرفة مع�شة. رأت مجموعة أجساد ع� األرض… دم ��
ا ومن لم �كن كذلك. من �ان مصا��

… أرجوك�». � «ساعدي��

�ت أماندا منها. �انت شو را�عة فوق واحدة من ذرا�� �ان هذا صوت �ار�ن شو. اق��
ا فوق فرا�س�س �ارتر ، �ان توم كي��دي مستلق�� � � االثن�� فرا�س�س �ارتر محاولة ت�ب�تها. و���
ا ا ع� األرض وقد أغمض عي��ه �شدة. �ان �حاول �ا�س� ا إ�اە. وأما �ارتر نفسه، فقد �ان مث�ت� مث�ت�

ا عن الحركة. ا لجعله عاجز� � الضاغط عل�ه �ان �اف�� أن يتحّرك، ل�ن وزن االثن��

ا. � األع�، سمعت أماندا ضجة وص�اح�
ومن م�ان ما ��

«�ا�ا� �ا�ا». 

ة أشخاص… امتأل الم�ان بهم. طة من خلفها… أ��� من ع�� ق أفراد ال��
ّ
تدف

.« � صاحت �ار�ن: «ال تحّر�وە. إنه مصاب �طعنة سك��

ا. لم تعرف إن �ان ا تمام� ا. �ان توم كي��دي سا�ن� رأت أماندا ثوب �ارتر األب�ض وقد �شّبع دم�
ا. ا أم ميت� ح��

ا… إذا فقدُته اليوم أ�ض�

«�ا�ا� �ا�ا�». 

ء من أجل هذا الصوت. جرت صاعدة إ� الطابق �
ع� األقل، ال تزال قادرة ع� فعل ��

العلوي.



الجزء السادس
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ا أمام عي��ه عندما �موت. تذكر ب�ت سماعه أن ح�اة المرء تمر خطف�

ا� ا ط�لة ح�اة المرء� �م مضت األمور ��ع� أدرك اآلن أن هذا صحيح. ل�ن هذا �حدث أ�ض�
ات ال��يع: ال �ع�ش �عضها أ��� ا، �ان �عجب لِقَ� ح�اة الفراشات وح�� � ا صغ�� عندما �ان ولد�

ا �صعب تخّ�له. ل�نه صار من أ�ام معدودة، أو ح�� ساعات معدودة�… �ان ذلك ي�دو له أمر�
ا �ك�ف�ة النظر إل�ه. ترا�مت السنوات ق دائم�

�
ء األمر متعل �

اآلن �فهم أن هذا �صح ع� �ل ��
ا وتدور أ�ع فأ�ع مع � دائرة ال تنفك تزداد ا�ساع�

أ�ع فأ�ع مثل أصدقاء ت�شا�ك أذرعهم ��
� األمر.

- ينق�� � اب منتصف الل�ل. ثم -ع� نحو مفا�� اق��

ء. �
ك �ل ��

�
يتف�

� المرء مثلما �ع�� اآلن أمام عي��ه. ا أمام عي�� ء خطف� �
�ع�� �ل ��

� الصغ�� ها ضوء خافت آٍت من الممر. �ان الص�� � غرفة ين��
ا �� نظر إ� طفل �غفو ود�ع�

ء �
ا أمام وجهه. �ل �� � مع� ا ع� جن�ه وشعرە م�ساب خلف أذن�ه. �انت �داە مجتمع�� مستلق��

ا من غ�� خوف. كتاب قد�م، مفتوحة صفحاته، �ان ع� � محبوب ينام آمن� هادئ. طفل دا��
األرض عند ال��ر.

ا.  � �ان أبوك �حب هذە ال�تب عندما �ان صغ��

ا
�
ه. نظر من حوله مرفرف

�
� هادئ. الوقت ص�ف، والعالم متفّتح، مزهر �ل

ثم… ظهر درب ر���
� تالقت � زاهرة، ضاجة �الح�اة؛ واألشجار ع� الجانب�� � األسفلت الدا�� عي��ه. األس�جة ع� جان��
ة تلون العالم �ظالل ل�مون�ة. فراشات ترفرف فوق

�
لت أوراقها مظل

�
� األع� فش�

أغصانها ��
ە تمنعه من مالحظة ذلك ق�ل اآلن �ان شد�د � � �انت شدة ترك��

ً
الحقل. �م �ان الم�ان جم��

ا أن �سهو ا عجي�� اال�شغال �النظر إ� حد منعه من النظر� اآلن، رأى بوض�ح شد�د �م �ان أمر�
ا. ه فال يرى منه ش�ئ�

�
عن هذا �ل

ات تندفع � الح�� ا فرفض عقله تقّ�له. سمع طن�� � وهنا -لمحة خاطفة- �ان مشهد �شع كث��
ا غاض�ة تنظر من ُعالها إ� أطفال ع� مجنونة ع�� هواء ملّطخ برائحة ن��ذ، ورأى شمس�
. عاد إ�  �ه، دار الزمن ��عة أ���

ً
… ثم، ع� نحو ما، رحمة

ً
األرض… إ� أطفال لم �عودوا أطفا�

� قفله.
الوراء. �اب �غلق. وصوت دوران مفتاح ��

ا إ� رؤ�ة الجح�م، وال ح�� مرة واحدة� ال �جوز أن �كون أحد مضطر�

ما من حاجة إ� النظر إ� الداخل �عد اآلن.



� تحت شمس ب�ضاء ساطعة . الرمل تحت قدم�ه طري، ناعم �الح��ر، دا�� وها هو شا��
ا ب��شات فّض�ة. امرأة جالسة ع� . وأمامه، �ان ال�حر زاخر� � األعا��

ها ��
�
�دت �أنها تمأل السماء �ل

مق��ة شد�دة منه ح�� أحّس �الزغب الخف�ف ع� ذراعها �داعب جلدە. و��دها األخرى، �انت
ا عي��ه أمام ا مضّ�ق� ا. �ذل أق� جهدە ح�� يب�سم لل�ام�� تحمل آلة تص��ر توّجهها إليهما مع�
ا. �ان � غا�ة السعادة آنذاك لم �كن �درك ذلك يومها؛ ل�نه �ان سع�د�

وهج نور الشمس. �ان ��
ا، ل�نه لم �عرف -لس�ب ما- ك�ف �ع��ّ عن ذلك الحب. إال أنه صار �عرف اآلن؛ � �حبها كث��
� غا�ة ال�ساطة. عند التقاط الصورة، نظر إ� المرأة وأجاز لنفسه أن �شعر بهذە ال�لمة

فاألمر ��
وهو �قولها.

«أح�ك». 

اب�سمت له.

ا الرجل الذي �عرف أنه �ع�ش � ا �ال�رە، �ش�ه كث�� ا، نا�ض� ا، �شع� ا المع� وها هنا ب�ٌت. �ان ب�ت�
 و�ان هذا الب�ت

ً
ا -عاد اآلن طف� � � دخول الب�ت، ل�ن عل�ه أن �دخله. �ان صغ��

ا �� ف�ه. ل�س راغ��
ا تحت قدم�ه. الهواء كث�ف، ممت�� ضغينة � له ��ر، والسجادة ت�نّفس غ�ار� ب�ته. ال�اب الخار��
� عند الموقد المفت�ح. � كر�� ذي ذراع��

� غرفة المع�شة رجٌل مسٌن جالس ��
ا. و�� ح�� صار رماد��

ا ة ع� وجه الرجل. دائم� ة قذرة ت�لغ فخذ�ه. تكش�� �ان كب�� ال�طن… �طن �ارز من تحت س��
ء ما، مهما �كن. �

ة �لما �ان هناك �� تكون ع� وجهه تكش��

ا له �م هو طفل عد�م النفع، و�م هو عاجز عن فعل ا لآلمال. �ان واضح� ا مخي�� �م �ان ولد�
ء �حوز الرضا. �

أي ��

ل�ن هذا �ان غ�� صحيح.

 . � � نفسه: أنت ال تعرف��
قال ��

ا.  � أ�د� لم تعرف��

 لم �ستطع الت�لم بها؛ ل�نه صار اآلن طلق اللسان. �ان الرجل ي��دە
ً
� طفولته، �ان أبوە لغة

��
ه فأدرك أن ما من

�
ا ع� قراءة كتاب أب�ه �ل ا. ل�نه اآلن صار قادر�

�
ا م��� ا آخر؛ و�ان هذا أمر� شخص�

ا تمام االختالف. ما �ان عل�ه إال ا �ه. وأما ال�تاب الخاص �ه ف�ان مختلف� ء من ذلك �ان متعلق� �
��

ا.  جد�
ً

ا ط��� ا استغرق زمن� أن �كون هو نفسه، ل�ن فهم هذا استغرق زمن�

� عرض ��ر لشخص
ة ال نوافذ لها وال يتجاوز عرضها ضع�� وها �� غرفة طفل، غرفة صغ��

واحد.

� �دت فجأة مألوفة له. �انت ا رائحة المالءة والوسادة ال�� � ع� ال��ر و�ست�شق عم�ق�
�ستل��

. مد �دە إليها � � الفراش والجدار الخش�� ة، �طان�ة مهِدە، محشورة ب�� ال�طان�ة الناعمة الصغ��



� ق�ضة �دە وقّ��ــها من وجهه. أغمض عي��ه
�حركة غ����ة فطوى زاو�ة قماشها الناعم ��

واست�شق رائحتها.

أدرك أن هذە �� النها�ة. �شا��ات ح�اته �لها صارت أمامه، مثل سجادة. رآها اآلن بوض�ح،
وفهمها. صارت �لها جل�ة عند النظر إليها من هذە النقطة.

تم��ّ لو �ان �ستطيع ع�شها من جد�د.

وها هو �اب �فتح. زاو�ة ضوء آٍت من الممر ال�الح �سقط ع� ب�ْت، ثم �دخل الغرفة رجل
 �ما لو أنه مصاب، و�ما لو أن جسدە

ً
ا ب�طء وحذر. إنه �ع�ج قل��

�
ا، متحّر� ّدد� آخر، �دخلها م��

ب الرجل من ال��ر و�ركع إ� جان�ه �صع��ة. يتألم ع� نحو ما. �ق��

ا، � ظل الرجل �عض الوقت ينظر إ� ب�ْت النائم غ�� واثق مما هو موشك ع� فعله… أخ��
توّصل الرجل إ� قرار. انح�� فوق ال��ر واحتضنه… قدر ما استطاع�

ا… أو، لعله تخّ�ل � أحالم أ��� عمق�
ا ��

�
أحس ب�ْت بهذا العناق ع� الرغم من أنه صار اآلن غارق

� �التفهم والصفح. �ان ذلك �ما لو أن دورة قد ا�تملت، أو
ه ح��

ّ
أنه أحّس �ه. ولوهلة، شعر �أن

ا. � ا قد ُوجد أخ�� ا �ان ضائع� �ما لو أن ش�ئ�

ا منه قد عاد إل�ه� ا مفقود� … �ما لو أن جزء�
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� انتظار أماندا عندما عادت إ� ب�تها. ل�نها لم تفتحها ع� الفور.

�انت الرسالة ��

و عليها. ل�نها اآلن غ�� مستعدة ا من خاتم سجن و��� عرفت من أرسلها إليها. �ان ذلك واضح�
�ه، و�لعب �ه. ستكون

ّ
ا، و�ان �عذ �ن عام� لمواجهة ما فيها. لقد سكن فرانك �ارتر عقل ب�ْت ع��

� هذا أن �ارتر �مكن أن �كون � يوم موت ب�ْت. �الطبع، ال �ع��
ملعونة إن قرأت �المه الم�شّدق ��

ء� �
قد عرف �موته عندما كتب هذە الرسالة ل�ن هذا الرجل ي�دو �ما لو أنه �عرف �ل ��

ع� الرغم من هذا… اللعنة عل�ه� لديها أش�اء أفضل وأ��� أهم�ة تقوم بها اآلن.

تركت الرسالة ع� طاولة الطعام، ثم سك�ت لنفسها �أس ن��ذ. رفعت ال�أس وقالت �صوت
� صحتك �ا ب�ْت� أتم��ّ لك رحلة هادئة�

خافت: ��
ً

ا م�ا� � يوم من األ�ام شخص�
ا� لم تكن �� . �ان هذا سخ�ف� ثم -ع� الرغم من نفسها �دأت ت���

ا �أن لها شخص�ة مستقّرة غ�� متأثرة �المشاعر. ل�ن هذا إ� ال��اء. وقد �انت تفخر دائم�
. � ترك نفسها ت���

ها. ثم… ما من أحد هنا ح�� يراها اآلن. قّررت أن ما من ض�� �� التحقيق غ��ّ
ك ا. أدركت �عد برهة أنها لم تكن ت��� ع� ب�ْت �قدر ما �انت �سمح لنفسها ب�� �ان ال��اء م��ح�

� ترا�مت خالل الشهور القل�لة الماض�ة ت�سكب خارجة مع دموعها. االنفعاالت ال��

ا. هم مع�
�
ا. توم وج�ك كي��دي� �ل ب�ْت… نعم� ول�ن، ن�ل سب�� أ�ض�

�
ا �� �� ا عم�ق� ت حا�سة أنفاسها عدة أسابيع، ف�ان نحيبها اآلن تنّفس�

�
�ان ذلك �ما لو أنها ظل

أشد الحاجة إل�ه.

ا أخرى. �ت الن��ذ. ص�ت لنفسها �أس� ��

�عد أن تحّدثت مع توم، و�عد أن عرفت ما صارت تعرفه اآلن، تخّ�لت أن ب�ت ال ي��د لها أن
ا. الحق�قة أنها �انت قادرة ع� تخّ�ل نظرة التفهم � هذە اللحظة. ل�نه �ان س�فهمها أ�ض�

تثمل ��
� �ان �منحها إ�اها � س�منحها إ�اها إن هو استطاع رؤ�تها اآلن ستكون مثل تلك النظرات ال�� ال��
ا �مكننا الحد�ث من ق�ل. ستكون نظرة تقول لها: لقد كنت هناك. وأنا أفهم األمر. ل�نه ل�س ش�ئ�

عنه، أل�س كذلك؟ 

�ن سنة من ح�اته. و�عد �ل ال �أس… لو �ان هنا لفهمها. لقد أخذت قض�ة الهامس آخر ع��
ما حدث، �مكنها اآلن تخّ�ل أن األمر نفسه �ان �مكن أن �حدث لها لو لم تكن حذرة. ول�ن، ر�ما
� أن �كون. هناك قضا�ا ت��� متمّسكة �ك، تغرس

ا ال �أس ف�ه �ل لعل ذلك ما ي���� �ان ذلك أمر�
ا إ� جرجرتها خلفك أينما ذه�ت، مهما حاولت � م�انها فتكون مضطر�

ا وتظل �� مخالبها عم�ق�



ء. �انت تظن �
ا أنها من�عة أمام هذا ال�� التخلص منها. ق�ل هذە القض�ة، �انت تتصّور دائم�

 �شدە إ� األسفل مثلما �ان ب�ْت. ل�نها
ً

ا �حمل أثقا� قة مثل اليونز، ال شخص�
�
نفسها م�سل

. اتضح
ً

ا ط��� ا تحمله معها زمن� . س�كون هذا ش�ئ�
ً

صارت اآلن تعرف نفسها معرفة أحسن قل��
، ع� اإلطالق� �

… ل�ست من الن�ع العقال�� ط�ة �� لها اآلن أ�ة ��

ا، فل�كن األمر هكذا.
�
إذ

ا ثالثة. �ت الن��ذ وصّ�ت �أس� ��

ء، فإن من المهم �
إال أن هناك إ�جاب�ات �ستطيع ال�شّ�ث بها… �الطبع. وع� الرغم من �ل ��

�
� الوقت المناسب. وصار فرا�س�س �ارتر ��

أن تفعل ذلك. لقد تم العثور ع� ج�ك كي��دي ��
� ألقت الق�ض عل�ه. لقد أرهقت نفسها -ح�� العظام- وفعلت ا المرأة ال�� السجن. وستكون دائم�

ا. وعندما أتت الساعة، مألت �ل ثان�ة منها �العمل الجاد. �ل ما استطاعت فعله. لم تتل�أ أ�د�

� ذلك الوقت قد صارت ثملة إ�
� آخر المطاف، شّدت ع��متها وفتحت الرسالة. �انت ��

و��
حدٍّ �جعلها غ�� م�ال�ة �ما قد �قوله فرانك �ارتر. أ�ة أهم�ة له؟ فل�كتب ذلك الوغد ما ي��د
ا. وس���� ل�� يتعّفن ح�ث هو. وأما �� فستظّل هنا. ل�س األمر تد �لماته عنها ارتداد� كتابته. س��

مثلما �ان مع ب�ت. ل�س ل�ارتر عالقة بها. وهو غ�� قادر ع� إ�ذائها.

صفحة واحدة… صفحة ش�ه خال�ة.

ثم أتت �لمات �ارتر:

� أشكرە� ا ع� السمع، فقو�� له إن�� إذا �ان بي�� قادر�
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� حالة من

� السجن ��
�� � ا. لقد أم�� هذين األسبوع�� � زنزانته، منتظر�

ا �� �ان فرا�س�س جالس�
ا. م�� زمن ع� وقت � ء اليوم. أدرك أن الوقت قد حان أخ�� �

ب؛ ل�ن العالم قد تغ��ّ ف�ه ��
ّ
ق ال��

ها.
�
ا مال�سه �ل � تلك الظلمة؛ وال يزال مرتد��

ا �ص�� ع� مقعدە �� إطفاء النور، ل�نه ال يزال جالس�
� إ� أصداء معدنّ�ة �ع�دة، و�� صف�� السجناء اآلخ��ن

�داە مرتاحتان ع� فخذ�ه. راح �ص��
� الجدار القرم�دي الخشن ق�الته.

ا ش�ه أع� �� ا. حّدق تحد�ق� ا فش�ئ� �خبو من حوله ش�ئ�

ي�تظر.

ا. . وهو ل�س خائف� إنه رجل كب��

� وسعهم فعله ح�� �جعلونه �خاف… �الطبع� عندما أتوا �ه إ� السجن أول
لقد فعلوا �ل ما ��

� ا، ل�نهم �انوا غ�� قادر�ن ع� إخفاء كرههم له أو غ�� راغب�� األمر، �ان تّ�ف الحّراس معه مهن��
� نظرهم، قد

طة �� ا من ال�� ا، وقتل واحد� � ا صغ�� � إخفائه. ف�عد �ل حساب، قتل فرا�س�س ص���
��

ا، ا احت�اط�� ا. و�ما أنه محبوس اآلن ح�س� ا جسد�� � ف�شوە تفت�ش� � �كون هذا أسوأ من قتل الص��
�ات . إال أنه �انت هناك عّدة �� � ض عزله عن �ق�ة السجناء المحكوم�� فقد �ان من المف��
ا � الخارج. لم �فعل الحّراس ش�ئ�

ا من الممر الذي �� ات ع� �ا�ه، ومعها تهد�دات أتته همس�
ّ
ودق

لوقف ذلك ما عدا نداءات من وقت آلخر تطالب السجناء �ال�ف عن هذە الت�فات… �دا له
� بهذا. الحراس ضج��ن. و�ان �ظّنهم مستمتع��

فل�ستمتعوا�

ا ا، و�ان جسدە يرتعش ارتعاش� � الزنزانة، �ان جلدە مقشعر�
�ان ي�تظر. ع� الرغم من الدفء ��

ا. ل�ن هذا لم �كن ن��جة الخوف. خف�ف�

ا. ، وألنه ل�س خائف� ألنه… ألنه رجل كب��

� أوقات الطعام، �انوا �جعلون
� مطعم السجن. ح�� ��

رأى أ�اە أول مرة منذ أسب�ع، ��
ا عن �ق�ة السجناء، ف�أ�ل �مفردە ع� إحدى الطاوالت و�قف حارس فرا�س�س �جلس �ع�د�
يراق�ه وهو ي�ناول خل�ط الطعام المقدم له. �ان فرا�س�س �ظن أنهم �عطونه أسوأ ما لديهم من
ا أسوأ � ما م�� طعام�

طعام؛ ل�ن -إن �ان األمر كذلك- فإنه �ستطيع السخ��ة منهم. لقد أ�ل ��
� فمه ملعقة

ا. وقد استطاع تجاوز معاملة أ��� قسوة من معاملتهم. وضع �� � من هذا، أسوأ كث��
ا له. سوف يتحّمل من ه��س ال�طاطس ال�ارد وقال لنفسه -للمرة المئة- إن هذا ل�س إال اخت�ار�

�ل ما �فعلونه �ه. وسوف �فوز �ما…



أدار رأسه فرأى أ�اە�

؛ و�ان
ً

ا رأسه قل�� دخل فرانك �ارتر ع�� �اب المطعم �ما لو أنه مالك السجن �له. �ان خافض�
� الم�ان ع� الفور. رجل �أنه ج�ل. �ان أ��� الحراس أق� منه قامة �مقدار

ا �� أثر حضورە ظاهر�
هم

�
ام� �انت تحف �ه مجموعة من السجناء، و�ل وا ع� مسافة منه… مسافة اح��

�
الرأس؛ وقد ظل

ا أنه زع�م المجموعة. لم ي�د ا ب�نهم، و�ان واضح� �� تقال�ة. ل�ّن أ�اە �ان متم�� � مال�س السجن ال��
��

ا -إن ا للطب�عة؛ و�ان قادر�
�
ا، خارق ا، ضخم� � نظر فرا�س�س، �ان أبوە ق���

� السن. ف��
عل�ه أنه تقدم ��

أراد أن �س�� ع�� جدران السجن و�تجاوزها من غ�� أن �ص��ه خدش… �عض الغ�ار فحسب�

ء. �
�ما لو أنه قادر ع� فعل �ل ��

 له: «أ�ع، �ا �ارتر».
ً

� ظهرە قائ�
ل�ز الحارس فرا�س�س ��

ا ع� فعلته هذە.  إن ذلك الرجل س�ندم ق����
ً

� من ه��س ال�طاطا قائ�
أ�ل فرا�س�س ما ���

ق نظرات � أنه واحٌد من أفراد األ�ة المال�ة. �ان �أ�ل و�س�� � هذا الم�ان. وهذا �ع��
أبوە ملك ��

� اتجاە الطاولة ح�ث �ان َ�الط أب�ه. �ان السجناء هناك �ضحكون، ل�ن المسافة �ع�دة
خاطفة ��

فلم �ستطع فرا�س�س فهم ما �انوا �قولونه. إال أن أ�اە لم �كن �ضحك معهم. خّ�ل لفرا�س�س أن
ا. ال… تناول فرانك � آلخر، ل�ّن أ�اە لم ينظر إل�ه أ�د� �عض السجناء �انوا ينظرون إل�ه من ح��
� آلخر، �ان �مسح لحيته �مند�ل، ل�نه �ان ينظر أمامه وهو �ارتر طعامه ��عة. ومن ح��

. �مضغ طعامه �ما لو أن ذهنه مشغول �أمر خط��

«قلت لك أ�ع». 

� �ل 
� عدة مناس�ات فرانك �ارتر؛ وقد �ان هو نفسه ��

خالل األ�ام الماض�ة، رأى فرا�س�س ��
ا �أنه أب محاط  ا �حجم ذلك الرجل: �علو من حوله دائم�

�
� �ل مّرة، �ان فرا�س�س مأخوذ

مّرة. و��
ا لمجموعة الرجال 

�
� �ل مرة، �ان ي�دو غ�� من��ه إ� وجود فرا�س�س. فخالف

�أطفاله. و��
ا. �ان  ا. إال أن فرا�س�س �ان �حّس بوجودە دائم� � اتجاهه أ�د�

قة من حوله، لم ينظر ��
�
المتحل

� م�ان ما، خارج 
� الل�ل ف�حّس ف�حس أن ألب�ه حضور صلب ��

ا �� � زنزانته وح�د�
�� �

�ستل��
ب �ك�� �استمرار، ثم عرف 

ّ
ق ، وخارج الممّرات الحد�د�ة.   �ان ال�� � متناوله، خارج ال�اب المت��

اليوم أن اللحظة قد جاءت.

 . � نفسه: أنا رجل كب��
قال فرا�س�س ��

ا. وأنا لست خائف�

ه، �ما لم �صمت من ق�ل. ال تزال هناك أصوات �ع�دة، ل�ن زنزانته �انت
�
صمت السجن �ل

ا �ستطيع سماع صوت تنفسه فيها. هادئة جد�

ا. ظّل منتظر�



ثم انتظر.

ا. ا مس�ثار� � الممر. �ان صوت الخطوات حذر�
ب �� ا صوت خطوات تق�� � انتظر إ� أن سمع أخ��

. �ان ذلك أ��� من � �ان��اە أ���
. صار اآلن �ص�� ً

ا. �ان قل�ه ي��ض أم� نهض فرا�س�س واقف�
ا تلته أصوات تطال�ه �الهدوء. قرقعة مفاتيح. هذا شخص واحد. سمع صوت ضحكة خف�ض�

� �ستطيع أبوە الوصول إ� �ل ما ي��دە هنا.
منط��

ا. ا ��اد �كون مته�م� ا ش�ئ� ل�ن تلك األصوات �ان فيها أ�ض�

وأمام الزنزانة، همس شخص �اسمه.

فرا�س�سسس� 

� القفل.
دار المفتاح ��

ثم انفتح ال�اب.

� الزنزانة ضوء إال
دخل فرانك �ارتر الزنزانة. مألت كتلة جسدە الضخمة ال�اب �له. لم يبق ��

� وجه أب�ه، برؤ�ة تعب�� وجه. و… �عد ذلك… �القدر الذي سمح لفرا�س�س ب�ب��ّ

 من جد�د.
ً

عاد طف�

ا. وعاد مذعور�

ا ذلك التعب�� ع� وجه أب�ه. إنه التعب�� نفسه الذي �كون ع� ر ج�د�
�
ا ألنه يتذك �ان مذعور�

ا �جب ول إ� األسفل ألن هناك ش�ئ� �  وأمرە �النهوض وال��
ً

ما أ�� إ� غرفة فرا�س�س ل��
�
وجهه �ل

ا إ� ورة؛ و�ان موّجه� ا �فعل ال�� � وجهه مقّ�د�
� ذلك الوقت، �ان ال�رە الذي يراە ��

أن يراە. ��
ورة أل�ة قيود. ا… فما عادت هناك �� �  منه. وأما هنا… وأما اآلن… أخ��

ً
أطفال آخ��ن �د�

 � �
� نفسه: أنقذو��

قال فرا�س�س ��
� ل�ن… ما من أحد هنا ح�� ينقذە. ما من أحد هنا… مثلما لم �كن هناك أحد ط�لة تلك السن��

� إل�ه.
� مضت. ما �ان لد�ه أحد يناد�ه ف�أ�� ال��

ا. ما �ان لد�ه أحد من ق�ل، أ�د�

ة قم�صه السف�.
ّ
، أمسك فرا�س�س �حاف � تقّدم الهامس �خطوات �طيئة. و��دين مرتعشت��

ثم رفع القم�ص فغ� �ه وجهه�



70
، �ا �ا�ا؟». «هل أنت �خ��

«ماذا؟»

ا ع� ا كتاب «قوة الثالثة»، مفتوح�
�
ا إ� جانب ��ر ج�ك ممس� . كنت جالس� هززت رأ��

دت مع أف�اري. � الفراغ. لقد أنهينا ال�تاب ق�ل قل�ل. ثم ��
ة. وكنت أحّدق �� الصفحة األخ��

ضعت فيها�

.« قلت له: «أنا �خ��

ا عن أن ا جد� ا، �الطبع. كنت �ع�د� � وقد �ان محق� ا من وجه ج�ك أنه لم �صدق�� �ان واضح�
�
ە �� � المس�ش�� ذلك اليوم. ر�ما أخ��

ة �� � للمرة األخ�� � رأ�ت أ�� � لم أرد إخ�ارە �أن�� . ل��� أ�ون �خ��
� كنت غ�� واثق من أن لدي ال�لمات الالزمة وقت ما. ل�ن هناك ال�ث�� مما ال �عرفه �عد. ثم إن��

ح أيٍّ من ذلك، أو لجعله �فهمه. ل��

ء من تلك الناح�ة. �
لم يتغ�� أي ��

ا… «لم أقرأە ر�
�
«إنه هذا ال�تاب، فحسب»… أغلقت ال�تاب ومررت ب�دي ع� غالفه متفك

� مثل
�� 

ً
� عدت طف� � أحس �ما لو أن�� ّ �عض الذك��ات. جعل�� . أظنه أعاد إ��

ً
منذ أن كنت طف�

سنك».

.« �
� مثل س��ّ

�� 
ً

«ال أصّدق أنك كنت طف�

ضحكت وقلت: «�صعب تصديق هذا، أل�س كذلك؟ هل نتعانق؟».

. � ا، ثم نزل من ال��ر. وضعت ال�تاب، فجلس ع� ركب�� أزاح ج�ك غطاء ��رە جان��
ف�خت: «ان��ه�». 

«آسف، �ا �ا�ا».

� أذكرك فقط». «ال �أس، إن��

� جورج سوندرز الذي �ت أعرف اآلن أن اسمه فرا�س�س � منذ أن طعن�� مر نحو أسبوع��
ر معظم

�
� لم أستطع تذك � ذلك اليوم. �ل إن��

ا من الموت �� �ارتر. ال زلت غ�� عارف �م كنت ق����
� رأ�� �ما لو أن الذعر الذي عشته قد حجب

ا �� � ذلك اليوم ض�ا��
ما جرى. �ان معظم ما جرى ��

�
ا: عادت ح�ا�� � المس�ش�� كذلك أ�ض�

� من استعادته. �ان يو�� األول �� ه وصار �منع��
�
ذلك �ل



؛ وغ�� قادر ع� إرخاء ثق�� ع� �
ب�طء إ� الوض�ح من جد�د. ال تزال لدي ضمادات عند خا���

رە المرء من
�
ا ما يتذك � ا مجموعة انط�اعات ال تتجاوز كث�� ّ �ش�ل صحيح. لدي أ�ض� إحدى قد��

� إ� الوصول إل�ه.  ؛ والقنوط الذي أحسسته؛ وحاج�� � حلم: ج�ك ينادي��

ا للموت من أجله. � كنت مستعد� وأ�ضا… حق�قة أن��

ا ألنه ل�س ا ح�� ال أتأّوە. كنت شا�ر� � برفق شد�د. �ان ع�� أن أ�ذل جهد� � ج�ك؛ عانق�� عانق��
ا من أن �ص�� وله. ف�عد ما حدث، �ت قلق� � � الب�ت لصعود السلم أو ل��

� حاجة إ� حمله ��
��

خوفه أ��� من ذي ق�ل وأن �عود إ� سابق عهدە. ل�ن الحق�قة �� أن تعامله مع أهوال ذلك
عت. لعله �ان أفضل من تعام�� معها.

ّ
ا مما توق � اليوم �ان أفضل كث��

عانقته �أفضل ما استطعت. �ان هذا �ل ما أقدر ع� فعله. ثم عاد إ� ��رە فنهضت
ا؛ و�انت رزمة األش�اء الخاّصة راقدة إ� ا، آمن� ا، دافئ�

�
ووقفت �ال�اب أنظر إل�ه لحظة. �دا �� هادئ

ە عما وجدته فيها، ولم أقل له � نظرت فيها ذلك الص�اح. ولم أخ�� ە أن�� جانب ال��ر. لم أخ��
� ل�ست لدي �لمات �اف�ة من ا من األش�اء ال�� ة. �ان ذلك أ�ض� ا عن حق�قة الفتاة الصغ�� ش�ئ�

� هذە اللحظة، ع� األقل.
أجلها ��

. أح�ك». � ، �ا صاح�� «تصبح ع� خ��

ا، �ا �ا�ا». تثاءب ج�ك وقال: «أح�ك أ�ض�
� ح�� . أطفأت مص�اح غرفته، ودخلت غرف�� ا ع�� ا صع�� �ان صعود السلم ونزوله ال يزال أمر�

أنتظر ر�ثما �غفو. جلست ع� حافة ال��ر وفتحت الالبتوب. ذه�ت إ� أحدث ملف ففتحته
وقرأت ما ف�ه.

ر����ا.

. أنت ت��دين أن أتابع � ا شخص�ة عمل�ة أ��� م�� � هذا ألنك كنت دائم�
ا رأ�ك �� أعرف تمام�

ا… . أنت ت��دين أن أ�ون سع�د� �
ح�ا��

وهكذا دوال�ك…�

�
ة �� مّرت لحظات ق�ل أن أفهم ما كت�ته ألن �دي لم تمتد إ� هذا الملف منذ تلك الل�لة األخ��

� أتحّدث عن �ار�ن وك�ف أحسست �الذنب الب�ت اآلمن. �دا �� أن ذلك �ان ق�ل عمر �امل. إن��
. � المس�ش��

�� � � الزمان. لقد أتت لرؤ���
ا �� ا جد� ا، �دا �� �ع�د� ألن لدي مشاعر تجاهها. وهذا أ�ض�

ا. � تدر�ج�� � رعايته ب�نما كنت أستع�د عافي��
�� � � إ� المدرسة. وساعدت��  م��

ً
أخذت ج�ك �د�

ا… لم ع�
ّ
ا، ل�نه أ�عدنا فجأة عن مسار �ان أ��� توق ا�د. ما حدث قد جمعنا مع� � صار ب�ننا قرب م��

� ال أزال أحّسها موجودة… ت�تظر.
تحدث تلك الق�لة �عد. ل���ّ

ا.  أنت ت��دين أن أ�ون سع�د�



نعم.

ء… عدا اسم ر����ا. �
حذفت �ل ��

� مع ر����ا وعن األ� الذي عشته �عدها.
� مّتجهة إ� ال�تا�ة عن ح�ا�� من ق�ل، �انت ني��

ا ا مهم� � فعل ذلك لشعوري �أنها ستكون جزء�
ا �� وكذلك عن األثر الذي تركه غ�ابها. ال أزال راغ��

ء أ�ت�ه. لم ت�ته ر����ا عندما انتهت ح�اتها ألن األش�اء -ح�� من غ�� وجود األش�اح- �
من أي ��

ه. أردت
�
� أدركت اآلن أن هنالك الم��د والم��د، وأردت أن أ�تب عن ذلك �ل ال تكون هكذا. ل���

أن أ�تب حق�قة �ل ما حدث.

مس�� نا�ت.

� األرض.
� الذي �� الص��

الفراشات.

ة ذات الفستان الغ��ب. الفتاة الصغ��

و�طب�عة الحال، الهامس.

ة ال أعرفها… �ل قد ال ا، وألن هناك أش�اء كث�� � ة ألن األمور مختلطة كث��
ّ
�انت تلك مهّمة شاق

� حّد ذاته. �مكن أن
ا من أن هذا س�كون مش�لة �� ا. ل�ن، ومن جد�د، لم أ�ن واثق� أعرفها أ�د�

� الوقائع.
� شعور المرء تجاهه �قدر ما �� موجودة ��

ء موجودة �� �
تكون حق�قة ال��

نظرت إ� الشاشة.

ر����ا. 

�لمة واحدة فقط. ل�ن، ح�� تلك ال�لمة �انت غ�� صح�حة. لقد انتقلنا إ� هذا الب�ت، أنا
ا ال يتجزأ من القصة، فأنا أدرك اآلن أن وج�ك، من أجل �دا�ة جد�دة. ومهما تكن ر����ا جزء�

ء آخر. �
ا ع� �� ي منص�� � � اآلن أن �كون ترك��

ها. ي����
�
القّصة ل�ست عنها. تلك �� المسألة �ل

حذفت اسمها. ترّددت. ثم كت�ت: ج�ك.

ا، أل�س كذلك؟ لدي ال�ث�� مما أر�د إخ�ارك �ه. ل�ننا نجد �الم �ل منا مع اآلخر صع��

 من ذلك، ع�� أن أ�تب لك.
ً

لذا، �د�

وعند ذلك، سمعت ج�ك يهمس�

ه
�
ا. أصغ�ت إ� الصمت الذي أعقب ذلك الهمس ف�دا �� أنه �مأل الب�ت �ل ا تمام� جلست سا�ن�
� ة �انت �اف�ة ألن أصدق أن�� … مرت ثواٍن كث�� �

. مّرت الثوا�� ا أ��� من أي وقت م�� شؤم�
تخ�لت ذلك الصوت.



ل�ن الهمس عاد من جد�د.

ا ما بهدوء شد�د. م أحد�
�
� غرفته الواقعة إ� الناح�ة األخرى من الممر، �ان ج�ك ��ل

��

ا ووقفت �حذر شد�د، ثم خرجت إ� الممّر �أق� ما استطعته من أزحت الالبتوب جان��
ء �ش�� إ� الفتاة �

، لم أر أي �� � � الماضي�� � صدري. خالل األسبوع��
�� 

ً
� قل�� هدوء. غار قل��

، �
� األرض. ع� الرغم من أن ترك ج�ك ع� سجيته �ان �سعد��

� الذي �� ة أو إ� الص�� الصغ��
� احتمال عودتهما من جد�د.

فقد ارتحت ألنه لم �عد إ� ذكرهما. لم أفكر ��

. �
� الممر، ورحت أص��

وقفت ��

ء �عد ذلك. �
ا. ل�لة طي�ة». ثم… ال �� همس ج�ك: «حسن�

ت الممر �عد لحظات، ودخلت ، ل�ن من الواضح أن الحد�ث قد انت�. ع��
ً

انتظرت قل��
� ��رە بهدوء تام وألن أرى أنه

ا �� ا ألن أرى ج�ك مستلق�� � �اف��
� من خل��

غرفته. �ان الضوء اآل��
� الغرفة.

وحدە ��

�ت منه وهمست: «ج�ك». اق��

«ماذا، �ا �ا�ا؟».

�ان صوته شد�د الخفوت.

م ق�ل لحظات؟».
�
«مع من كنت تت�ل

، ولم �كن هناك غ�� الحركة الخف�فة للغطاء فوق صدرە وصوت أنفاسه � ل�نه لم �جب��
م نفسه.

�
المنتظمة. لعله �ان نصف نائم�… ولعله �ان ��ل

م من جد�د.
�
ا وهممت �الخروج من الغرفة عندما سمعته يت�ل غطيته ج�د�

ا». � � ذلك ال�تاب عندما كنت صغ��
«�ان أبوك �قرأ لك ��

. اآلن، � اتجا��
� ��رە… ظهرە ��

ا. وقفت أنظر إ� ج�ك الراقد �� مّرت لحظة لم أقل فيها ش�ئ�
�
ا. أحسست �أن ىالغرفة قد صارت أ��� برودة من ذي ق�ل. �ت برودة �� �ان الصمت رن�ن�

جسدي.

 � ه �ان �قرأ ��
�
: صحيح. لعل � نف��

قلت ��

�
ر حدوثه� ل���ّ

�
. ك�ف عرف ج�ك بهذا؟ أنا نف�� ال أتذك

ً
ل�ن ما قاله ج�ك لم �كن سؤا�

ا إذا اس�نتج ا طب�ع�� . س�كون أمر� � � طفول��
ا من ال�تب المفّضلة �� ته �أن هذا ال�تاب �ان واحد� أخ��

. ا أن �كون لهذا أي مع�� ور�� . ل�س �� � �ان �قرأە �� أن أ��

� أرجاء الغرفة الخال�ة… «لماذا قلَت ذلك؟».
»… نظرت �� � �قرأە �� قلت: «�ان أ��



� �ان قد �دأ �حلم. ل�ن اب��



شكر وتن��ه
� الرائعة، ساندرا ساو��ا، ومعها ل�ا . أولهم وك�ل�� � مدين لعدد من الناس �فضل كب�� إن��
� مكتب ما��ل

� مؤسسة مارجاك. �ان ج��ل ر��شاردسون محرري ��
م�دلتون و�ل من �عملون ��

ا أن أشكر إ�ما ە ونصائحه الدائمة مما ال أستطيع تقديرە بثمن. أوّد أ�ض� جوز�ف؛ و�ان ص��
اب�ث براندون وأل�س إ�الم � سفورد لوكس و�ل�� هندرسون وسارة س�ارل�ت و�اث��ن وود ولو�� ب��
ا شان مور�� جونز ع� تصحيح ما ارتكبته من أغالط، ع� مساندتهم وعملهم الجاّد. أشكر أ�ض�
� �ل واحد من�م �فضله، ولست

� الجم�ل. لقد غمر��
و�� موت�� ع� تصم�م هذا الغالف الف��ّ

أستطيع أن أف��م حّق�م من الشكر.

ا لما ألقاە من � دائم� إضافة إ� هذا، فقد اشتهرت «جمع�ة قصص الجرائم» �كرمها؛ وأنا مم��
ا. � أ�ض� ، ومن القراء والمدون�� � مساندة وصداقة من جانب هذا العدد ال�ب�� من ال�تاب المدهش��

ا أن أوّجه شكري ال�ب�� إ� «�النك�س». أنتم تعرفون م�انت�م. ا. وأوّد أ�ض� أنتم رائعون جم�ع�

� أهد��ما هذا . إن�� �
ء ع� اإلطالق… لقد تحّملو�� �

ء، �ل �� �
� وزاك ع� �ل �� ا أشكر ل�� � وأخ��

. ال�تاب مع ال�ث�� من الحبِّ



عن المؤلف
لهم نورث بروا�ة

�
ا مع زوجته وابنه. أ ا، و�ع�ش فيها حال�� � مدينة ل�دز ب�نجل��

ولد أل�س نورث ��
� األرض».

ا ما أنه �ان �لعب مع «الولد الذي �� � قال له يوم� ، ح�� الهامس من خالل ابنه الصغ��

ا تحت اسم آخر، لم �كشف عنه، أل�س نورث، هو �اتب روا�ات بول�س�ة، وقد ��� سا�ق�
ع� الرغم من المديح الذي تلقته روايته هذە.



جم عن الم��

الحارث محمد النبهان
� الهندسة الم��ان�ك�ة من

من موال�د دمشق - سور�ة، سنة 1961. حائز ع� إجازة جامع�ة ��
ا؛ جم�  م��

ً
� عم� جمة سنة 1991. صدر له أ��� من ثالث�� � ال��

جامعة دمشق. �انت �دا�ة عمله ��
من أهمها:

: «سنة 501، الغزو مستمر»، - نعوم �شومس��

� سوهو» - م�ح�ة،
ن: «ماركس �� - هواردز�

اع التقال�د»، �س ر�نجر: «اخ�� - إر�ك ه��س�اوم وت��

- �شارلز تا�لر: «المتخّ�الت االجتماع�ة الحديثة»،

- إ�فان �ل�ما: «حب وقمامة» - روا�ة،

ة ذات�ة»، - جورج أورو�ل: «1984»- روا�ة، - جون س�يوارت ِمل: «س��

� مار�ش» - روا�ة، - سول ب�لو: «مغامرات أو��

ل��س: «�اِ�ت» - روا�ة، - س�ن�ل��

� العائلة»- روا�ة،
؛ موت �� - �ارل أوِفه كناوسغارد: «كفا��

؛ رجل عاشق» - روا�ة، - �ارل أوفه كناوسغارد: «كفا��

- السلو كراسناهور�اي: تانغو الخراب» - روا�ة،

- دونا تارت: «الَحّسون» - روا�ة،

: «نار الدار» - روا�ة. - �املة شم��

ك�ة»- روا�ة - ف�ل�ب روث: «ح�ا�ة أم��
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Notes

[←1]
ا. () عنوان ال�تاب «قوة الثالثة». والمفارقة المخ�فة هنا �� أن الشخص الثالث -أي والدة ج�ك- لم �عد موجود�



[←2]
� القرن الثالث

ي و�ل�ام أوكهام OCCAM الذي صاغه �� � () م�دأ أوكهام، أو م�دأ أو�ام: م�دأ م�سوب إ� الف�لسوف اإلن�ل��
عات ذاتها، فعلينا

ّ
: إذا �انت لدينا فرض�تان متنافستان تعط�ان التوق ع�� و�مكن التعب�� عن هذا الم�دأ ع� الش�ل التا��

أن نأخذ �الفرض�ة األ��� �ساطة.



[←3]
: boy) و(جثة: body) حرف واحد فقط. � � (ص�� � ال�لمت�� () االختالف ب��



[←4]
. �قف األطفال ع� �

ب وجود ج� فوق مجرى ما��
�
() لع�ة بوهس��كس (Poohs�cks): لع�ة �س�طة لألطفال تتطل

� الظهور من الجهة األخرى من الج�.
ة. �فوز من �سبق عصاە �ق�ة الع�� �� الج� و�ر�� �ل منهم عصا صغ��
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