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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته االجتما�� والعل�� والتق��

 . �استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر

�ساعد ال�ف�ف ��
، �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� و�مكن ل��

مع تح�ات:

ون- � ف��ق -متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفصل األول
  سمع «نورمان بي�س» صوت الضجيج، فارتجف جسدە �له!  

�دا �ما لو أنَّ أحدهم �دق ع� زجاج النافذة. رفع عي��ه ألع�،
� �د�ه نحو ساقه نصف مستعد للنهوض، فانزلق ال�تاب من ب��

المث��ة ق�ل أن �درك أنه صوت األمطار. 
ب � وقت متأخر لت��

� �سقط �� لم تكن إال أمطار المساء ال��
نافذة غرفة الجلوس. لم �لحظ «نورمان» قرب حلول األمطار،
وال ح�� الحظ حلول الل�ل، ل�نه الحظ أن غرفة الجلوس
صارت مظلمة فجأة، فمد �دە نحو المص�اح ل�شعله ق�ل أن
ا من تلك المصابيح القد�مة الطراز، �ستأنف القراءة. �ان واحد�
اش�ب ال���ستال�ة. �ان ذلك ذات الزجاج المزخرف وال��
ا لوالدته منذ قد�م األزل، وقد رفضت أن تتخلص المص�اح ِمل��

منه! 
� � هذا الب�ت ط�لة األر�ع��

ض «نورمان»، فقد عاش �� لم �ع��
� ء مبهج ومطم�� �

� تمثل عمرە، وقد �ان هناك ��
ا الال�� عام�

ء هنا مرتب ومنظم؛ �
ا �أش�اٍء مألوفة. �ل �� ل�ونه محاط�

ات ال ات، ومعظم تلك التغي�� فهناك، �الخارج، ت�من �ل التغي��
�
ض أنه ق�� تلك الع��ة �� ت��د عن تهد�دات محتملة. فلنف��

الس�� ع� س��ل المثال. 
� مهجور، أو � ط��ق جان��

فل��ما هطلت األمطار عل�ه وهو ��
�
� المس�نقعات، ووقتها ماذا س�فعل؟ س�غرق ��

ح�� وهو ��
ا للب�ت وسط ە ع� التخ�ط عائد� الم�اە ح�� عظامه، لتج��
الظالم. ر�ما �ص��ه التهاب رئوي مم�ت بتلك الط��قة، و�جانب
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هذا، فمن يرغب أن �كون �الخارج وسط هذا الظالم؟ الم�ان
ا، تحت المص�اح، ال �صاح�ه إال � �غرفة الجلوس هنا أفضل كث��
، لينعكس ع� � كتاب ج�د. �ساقط الضوء ع� وجهه السم��
ع��ناته العد�مة اإلطار، ل�ستحم صلعته الورد�ة اللون
الموجودة أسفل شعرە الخف�ف الذي �لون الرمال، ب�نما هو

� رأسه ل�ست�مل القراءة.  ُ�ح��
ا، فال عجب أنه لم ي�ت�ه ل�عة مرور الوقت ا مبهر� �ان كتا��
عل�ه. �ان كتاب «ممل�ة اإلين�ا»، من تأل�ف «ف�كتور و. فون
هاجن». لم �صطدم «نورمان» من ق�ل �مثل تلك ال�م�ة من
ة. ع� س��ل المثال، هناك وصف للـ «�اشنا»، المعلومات المث��
ة، أو رقصة الن�، ح�ث �قوم المحار�ون �صنع دائرة كب��
� تصاحب تلك . قرأ: «دقات الطبول ال�� � و�تلوون �الثعاب��
ا جسد العدو: ح�ث ا ما تتم ع� ما �ان �مثل سا�ق� الرقصة غال��
�قومون �سلخ الجلد وشد ال�طن لتصنع ط�لة، و�صبح الجسد
��امله �مثا�ة صندوق الصوت، ب�نما �خ�ج صوت الدقات من

األفواە المفتوحة، غ��ب ل�ن قوي»! 
(تمت إعادة الطبع �االتفاق مع المؤلف) 

اب�سم «نورمان»، ثم سمح لنفسه �أن يرتجف من ال�شوة وهو
�ستع�د آخر مقطع - غ��ب ل�ن قوي! - �جب أن �كون
ا! تخ�ل أن تقوم �سلخ رجل -�� الصوت الصادر كذلك ط�ع�

ع� األغلب- ثم تقوم �شد �طنه ل�ستخدمه كط�لة! ك�ف
تمكنوا من فعل هذا؟ وأي مواد استخدموها للحفاظ ع� لحم

الجثة لمنع تحللها؟ 
� مثل تلك الفكرة من األصل؟ 

أي عقل�ة تمكنت من التفك�� ��
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لم تكن أ��� األف�ار إثارة للشه�ة، ل�ن «نورمان» أغلق عي��ه
بنصف إغماضة، و�اد أن يتمكن من رؤ�ة المشهد: خط ط��ل
�
� رقصتهم المحمومة ��

، الذين يتلوون �� � � العار��� من المحار���
وحدة �املة تحت سماء موحشة خاصمتها الشمس، ب�نما
� الساحر العجوز أمامهم، �عزف أنغامه العد�مة الرحمة ينح��
ع� �طن العدو المشدودة. يتم فتح فم الجثة الملتوي من األلم
عنوة، و�تم ت�ب�ته ع� ش�ل تقطي�ة فاغرة، عن ط��ق �عض

قطع العظام ع� األرجح، لتتصاعد منه األصوات! 
� ترتفع من الفتحات � ت�ساقط ع� ال�طن، وال�� �ات ال�� ال��
الداخل�ة المن�مشة، لُتج�� ع� المرور ع�� أنب��ة ط��لة ��
القص�ة الهوائ�ة، لتخ�ج وقد تم تضخ�م صوتها �شدة، لتمر ع��

الحلق الم�ت! 
للحظة �ان بوسع «نورمان» سماع الصوت، ثم تذكر أّن األمطار

لها نغمتها كذلك، ومثلها خطوات األقدام! 
، ا لوجود الخطوات دون أن �سمعها ح��

�
� الواقع �ان مدر�

��
فاالعت�اد ساعد حواسه عندما تدخل أمه الحجرة عل�ه. لم �كن
� الواقع، لم ينظر، و�نما

�حتاج أن ينظر ألع� ل�درك وجودها. ��
� غرفتها الخاصة،

� القراءة. نامت أمه ��
تظاهر �أنه مستمر ��

ا عندما �س��قظ. لهذا من و�ان �عرف �م �كون مزاجها متعكر�
� إحدى حاالتها

ا، وليتم�� لو أنها ل�ست �� األفضل أن ي��� هادئ�
المزاج�ة الس�ئة. 

-   أتعرف �م صار الوقت �ا «نورمان»؟ 
ا، تنهد وهو �غلق ال�تاب. أدرك أن الموقف س�كون صع��
فالسؤال نفسه ع�ارة عن تحدي، فأمه �جب أن تمر من أمام
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ساعة الجدار الصخمة الموجودة �الردهة لتتمكن من الوصول
لُهنا، أي أنها �ان بوسعها �سهولة أن ترى �م �� الساعة! ل�ن ال
ا لشجار. نظر «نورمان» يزال الموض�ع ال �ستحق أن �كون س���

ألسفل نحو ساعة �دە، ثم اب�سم. أجابها: 
-   �عد الخامسة �قل�ل. لم أدرك �م أن الوقت تأخر، فقد 

� القراءة. 
استغرقت ��

ا ما كنت تفعله! � أملك عينان؟! أرى ج�د� -   أال تظن��
� األمطار الم�ساقطة �الخارج. 

صارت عند النافذة، تحدق ��
-   وأستطيع أن أرى ما لم تكن تفعله كذلك. لماذا لم تقم 
ب�شعال الالفتة الموجودة �الخارج عندما حل الظالم؟ ولماذا 

� المكتب ح�ث �جب أن تكون؟ 
لست ��

ا، لقد حلت األمطار الثق�لة، فلم أظن أن هناك أي  -   حسن�
� مثل هذا الطقس. 

س�ارات ستمر ��
-   هراء! هذا هو الوقت المناسب الذي �مكن أن تح�� ف�ه 
ب�عض الزوار! ال�ث�� من الناس ال �جرؤون ع� الق�ادة أثناء 

األمطار. 
� مثل هذا 

� أي شخص ��
� أن �أ��

-   ل�ن ل�س من المنط��
� ع�� هذا الط��ق.. الجميع �فضلون الط��ق  الطقس الس��

ال��ــــع الجد�د. 

�
ا�د �� � � �سللت لصوته، فشعر بها ت�� الحظ «نورمان» المرارة ال��

حلقه ح�� �اد �شعر �طعمها، وحاول أن �حجمها. ل�ن تأخر
الوقت، �ان �جب أن يتق�أ ما �داخله: 
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تك أننا �ان �جب أن �ستغل الفرصة عندما نصحونا  -   أخ��
�الرح�ل ألنهم ي�شئون الط��ق ال��ــــع الجد�د. �ان بوسعك بيع 
وع الط��ق ال��ــــع  الفندق وقتها، ق�ل أن يتم اإلعالن عن م��
اء مساحات شاسعة من  الجد�د ع� المأل. �ان بوسعنا ��
� م�ان الط��ق ال��ــــع الجد�د بثمن �خس وقتها، 

�� �
األرا��

ا 
�
� فندق ف�ل» كذلك. �ان بوسعنا أن ن��� و�القرب من �لدة «ف��

ا، و�ان س���� معنا �عض المال. ل�نك لم  ا جد�د� ا، ب�ت� جد�د�
ا، صح؟ �جب أن نفعل ما ت��دينه وما  � أ�د� ! ال �سمعي�� � �سمعي��

ازي!  � �ن اشم�� تفك��ن ف�ه! أنت تث��
ي؟   �ا صغ��

ً
-   هل أنا كذلك فع�

ا �ط��قة مخادعة، ل�ن الخدعة لم تنطِل �دا صوت أمه لط�ف�
�
ي». لقد صار �� ع� «نورمان». ل�س عندما لقبته �ـ «صغ��

ي! هذە �� الط��قة � من عمرە و�� ال تزال تناد�ه صغ�� األر�ع��
� تعامله بها كذلك، وهو ما �جعل األمور أسوأ. يتم�� لو ال ال��
�سمعها! ل�نه �فعل، �عرف أنه �جب أن �سمع. كررت �لهجة

أرق من السا�قة: 
ا، ال  ازك؟ حسن� � ي؟ هل أث�� اشم�� -   هل أنا كذلك �ا صغ��
ي، �ل أنت من تث��  ازك �ا صغ�� � � أث�� اشم�� أظن.. ال أظن أن��
� ل�ونك تجلس هنا 

از نفسك! هذا هو الس�ب الحق��� � اشم��
ا �ا «نورمان»؟  ع� هذا الجانب من الط��ق، أل�س هذا صح�ح�
ا! هل  ألن الحق�قة �� أنك ال تملك أي ذ�اء، ولم تملك أ�د�
ا ع�  ي؟ أنت لم تجرؤ أ�د� لد�ك أي ذ�اء من أي ن�ع �ا صغ��
مغادرة الب�ت، أو االلتحاق �الج�ش، أو ح�� أن تع�� لنفسك 

ع� فتاة. 
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�� �� الفرصة! 
-   أنت لم ت��

-   هذا صحيح �ا «نورمان»، لم أترك لك الفرصة. ل�ن لو أنك 
� ط��قك. 

�� �
ت أن تم�� ، الخ�� � نصف رجل ح��

� أراد أن ��خ فيها أنها مخطئة، ل�نه لم �ستطع ألن األش�اء ال��
ا � قالها لنفسه أ��� من مرة، مرار� قالتها �انت نفس األش�اء ال��

 . � ا، وط�لة تلك السن�� وتكرار�
�انت ُمحقة! 

، ل�ن ل�س مع�� هذا أنه � صحيح أنها �انت تضع له القوان��
ا ما تكون األمهات شد�دات التح�م، مج�� ع� الرض�خ. أح�ان�
ل�ن ال �سمح �ل األبناء لهن �التح�م فيهم. هناك أرامل
� مثل تلك

أخ��ات، وأبناء وح�دين آخ��ن، ولم ينغمسوا ��
 �قدر ما ��

ً
� تجمعه �أمه. �انت غلطته فع� العالقة ال��

غلطتها. ألنه لم �ملك أي إرادة أمامها! 
قالت: 

ض أنك خرجت  -   �ان بوسعك اإل�ار لو أنك ترغب. فلنف��
ت لنا ع� م�ان جد�د، وعرضت هذا الفندق للبيع، ل�ن  وع��
� فعله هو النح�ب! وأنا أعرف الس�ب. أنت لم 

ال، �ل ما تفلح ��
� االنتقال من هنا. أنت 

ا �� � للحظة، فأنت لم ترغب حق� تخدع��
ا.  ا اآلن، أ�د� � الرح�ل من هذا الم�ان، ولن تفعلها أ�د�

لم ترغب ��
ال �ستطيع الرح�ل، صح؟ وال ح�� �ستطيع أن تنضج! 

ال �ستطيع النظر نحوها. ل�س عندما تقول أش�اًء مثل هذە، ال
�ستطيع. ل�ن المش�لة أنه ل�س لد�ه م�ان آخر ينظر إل�ه
، األثاث المحشو الثق�ل القد�م، و�ل � كذلك. المص�اح الزجا��
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تلك األش�اء المألوفة �الغرفة، �لها صارت ك��ــهة �ال�س�ة له من
شدة ما صارت مألوفة له، �أنها أثاث زنزانة سجن! 

ا كذلك، ا ج�د� نظر ع�� النافذة للخارج، ل�ن لم �كن هذا خ�ار�
فلم �كن هناك �الخارج إال ال��اح واألمطار والظالم. عرف أنه ال
مهرب له هناك كذلك. ال مهرب ألي م�ان من صوت دقات

الطبول! 

� الصوت الذي أخذ �دق داخل أذن�ه كصوت جثة األين�ا ال��
. شدد ق�ضته ع� ال�تاب وحاول ذكرت �ال�تاب؛ ط�لة المو��
أن يركز عي��ه عل�ه. ر�ما لو تجاهلها وتظاهر أنه هادئ، ل�ن لم

تنجح الح�لة. قالت: 
-   انظر لنفسك! 

(استمر صوت الط�لة بوم-بوم-بوم، ق�ل أن ينعكس من داخل
الفم المشوە!) 

ْم ُت�لف نفسك عناء إنارة الالفتة. أعرف لماذا لم 
�
-   أعرف ِلَم ل

تذهب لفتح المكتب الل�لة! أنت لم ت�َس أن تفعل، و�نما لم 
� أي شخص! 

� أي شخص.. تتم�� لو ال �أ��
� أن �أ��

ترغب ��
ف بهذا.. أ�رە إدارة فندق، ولطالما كرهتها!  ا… أع�� -   حسن�

� تق��عه: 
تمتم �صوت خافت، ل�نها استمرت ��

ي.. (ها �� قد عادت لنفس  -   األمر أ��� من هذا �ا صغ��
� �دت كدقات  ي» ال�� ي صغ�� ي صغ�� ال�لمة اللعينة «صغ��
 �
� أن�اب الموت!) أنت تكرە الناس، ألنك - �� طبول تخ�ج من ب��

أعماقك - تخاف منهم، صح؟ لطالما كنت كذلك، منذ كنت 
. كنت تفضل أن تجلس ع� كر�� الصالة أسفل المص�اح 

ً
طف�
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� سنة، وال زالت تفعلها ح�� اآلن.. �أنك  تقرأ.. فعلتها من ثالث��
تحاول االحتماء بتلك ال�تب. 

-   أل�س هذا أفضل من فعل أش�اء أخرى س�ئة؟ أنت من 
� إخ�اري بهذا. ع� األقل لم أذهب للخارج وأتورط 

اعتد��
 من هذا؟ 

ً
�مشا�ل. أل�س من األفضل أن أن�� عق�� �د�

-   تنم�ة عقلك؟ هاە! 
�ستطيع الشعور بها تقف خلفه اآلن، و�� تنظر ألسفل نحوە. 

ي، وال  � �ا صغ�� -   أ�س�� ما تفعله تنم�ة عقل؟ أنت ال تخدع��
ا! أنت ال تقرأ اإلنج�ل �عد  � أ�د� ! لم تخدع�� للحظة واحدة ح��
ء، أو ح�� تحاول أن تظفر ب�عض التعل�م. أعرف نوع�ة  �

�ل ��
� تقرأها. مجرد قذارات، ور�ما أسوأ!  األش�اء ال��

-   ال�تاب الذي م�� يتحدث عن حضارة اإلين�ا! 
 � ا؟ أنا متأ�دة أنه �مت�� �ال�ث�� عن أولئك ال�دائي�� -   أوە، حق�
! �الض�ط �ال�تاب اآلخر الذي كنت تقرؤە عن �حار  � المتوحش��
� رأيته، صح؟ الجنوب. أوە، هل فاجئتك؟ لم تكن تعرف أن��
� �ل تلك

� غرفتك �ما اعتدت أن تخ��
�� � ظننت أنك تخف�ه ع��

� تقرؤها!  القاذورات ال��
 ! -   علم النفس ل�س قاذورات �ا أ��

-   هاها.. �دعوها علم نفس! �ا لك من رجل مثقف! لن أ�� 
ا! ال  ذلك اليوم الذي تحدثت ف�ه م�� بتلك الط��قة القذرة، أ�د�
أستطيع أن أصدق أن هناك ابن �ستطيع قول مثل تلك األش�اء 

ألمه! 
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ك عما  ء.. كنت أخ�� �
ح �� � كنت فقط أحاول �� -   ل�ن��

�طلقون عل�ه «عقدة أود�ب».. وظننت أنه لو قمنا �النا �النظر 
للمش�لة �ط��قة عقالن�ة وحاولنا فهمها، ف��ما تتغ�� األمور 

لألفضل! 
. �ستطيع قراءة ما �شاء من  ء س�تغ�� �

ي؟ ال �� -   تتغ�� �ا صغ��
كتب وستظل ع� حالك. ال أحتاج لسماع �ل تلك النظ��ات 
� الثامنة من عمرە 

و�ل هذا الهراء ألعرف حق�قتك! ح�� طفل ��
� هذا  � حق�قتك. �ل رفاقك الصغار استطاعوا تمي�� �ستطيع تمي��
.. ابن أمك! هذا هو اللقب الذي أطلقوە 

ً
عندما كنت طف�

عل�ك، وهذە �� حق�قتك، حق�قتك وقتها، واآلن، و�المستق�ل! 
مجرد طفل �دين ضخم متعلق �أمه! 

دد شعر ��لماتها ت�اد تص��ه �الصمم. ظلت دقات �لماتها ت��
� �لماتها

داخل صدرە ف�شعل جنونه.. أشعرە اللؤم الواضح ��
. هز «نورمان» � لحظة ما س�توجب عل�ه أن ي���

�االختناق. ��
رأسه. فكرة أنها ال تزال �ستطيع فعل هذا �ه، ح�� هذە اللحظة!

ل�م يث�� هذا غ�ظه! 
، وس�ستطيع ط�لة �

ل�نها �ستطيع، �ما استطاعت �الما��
الوقت فعلها.. طول الوقت وع� الدوام، ما لم… 

-   ما لم ماذا؟! 

ر�اە، هل بوسعها قراءة أف�ارە؟ 
ء �خصوصك �ا  �

-   أعرف ما تفكر ف�ه «نورمان». أعرف �ل ��
� رأسك وتحلم 

ي. أ��� مما تظن. أعرف كذلك ما �جول �� صغ��
، أل�س كذلك �ا «نورمان»؟ ل�نك  � قت��

�ه.. تظن أنك ترغب ��
ال �ستطيع فعلها. ألنك ال تمتلك الجرأة لتفعل. أنا من أملك 
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ع
ا  � �النا. لهذا لن تحاول أ�د�

القوة، ولطالما كنت كذلك. قوة تك��
 �
ا �� � هذا �شدة. ط�ع�

، ح�� لو كنت ترغب �� � التخلص م��
ا �ا  � حق� � هذا. أنت تحتاج��

ا �� أعماقك أنت ال ترغب حق�
ي.. هذە �� الحق�قة، صح؟  صغ��

� قدرته ع�
ا.. لم �جرؤ ع� الوثوق �� انتصب «نورمان» واقف�

االلتفات والنظر نحوها، ل�س �عد. 
توجب أن �خ�� نفسه أن يهدأ. �جب أن تكون شد�د الهدوء �ا
. ال تفكر ف�ما تقوله لك. حاول مواجهة الموقف �شجاعة.. ف��
تذكر أنها مجرد امرأة عجوز، ول�ست سل�مة العقل �ال�امل.. لو
� االستماع ل�المها ستصاب �الجنون مثلها..

أنك استم��ت ��
� فهذا هو الم�ان الذي ت�ت��

ها أن تذهب لغرفتها، و�ستل�� أخ��
ا، فلو لم تفعل، ستقوم إل�ه.. واألفضل لو أنها تذهب ��ع�

� ترتديها حول عنقها!  �خنقها �القالدة الفض�ة ال��
� س�قولها، عندما رن  تنميق الع�ارات ال��

ً
�دأ فمه �عمل، محاو�

جرس مكتب االستق�ال! 
مع�� هذا أن هناك من توقف عند مدخل الفندق و�رن الجرس. 

ودون ح�� أن ��لف نفسه النظر خلفه، سار «نورمان» نحو
الردهة، أخذ معطف األمطار الخاص �ه من ع� المشجب، ق�ل

أن �غ�ب وسط الظالم! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 �
الفصل الثا��

مرت �ضع دقائق من هطول األمطار ق�ل أن تالحظها «ماري»
فتقوم ب�شغ�ل مساحة الزجاج �الس�ارة! 

� نفس اللحظة قامت ب�شعال ال�شافات، فقد حل الظالم
و��

�ط غائم �اهت �متد فجأة، وقد صار الط��ق أمامها مجرد ��
� األشجار. أشجار؟ ال �ستطيع أن تتذكر رؤ�ة األشجار آخر ب��
ا �ان هذا �الص�ف مرة قادت فيها ع�� هذا الط��ق. ط�ع�
ف�ل» وسط النهار، و�� من�بهة ، وقد أتت وقتها لـ «ف�� �

الما��
ة ساعة � ع��

�ال�امل ومنتعشة. أما اآلن ف�� مجهدة جراء الثما��
� الق�ادة، ل�نها ال تزال �ستطيع تذكر

� قضتها �� المتواصلة ال��
 ! ء خا�� �

الط��ق ح�� ولو �ش�ل مبهم، و�� �شعر أن هناك ��
تذكري! 

� أطلقت العنان ل�ل الذك��ات داخل �انت تلك �� ال�لمة ال��
عقلها! 

اآلن �ستطيع أن تتذكر، �ضعف، ك�ف ترددت منذ حوا�� نصف
ساعة، عندما أتت لتقاطع اط��ق. هذا هو الس�ب، ال ُ�دَّ أنها قد
، ا. وها �� اآلن، �علم هللا وحدە أين �� ا خاطئ� أخذت منعطف�
وها �� األمطار ت�ساقط عليها والظالم �كسو �ل الموجودات

�الخارج. 
� رفاه�ة الشعور �الذعر. لقد ! ال تمتل���

ً
تمال�� نفسك حا�

انت� أسوأ جزء! 
تصاعد صوت �داخلها �قول هذا، فوجدت نفسها تقول أن
�المه صحيح. لقد انت� أسوأ جزء �الفعل. أسوأ جزء حدث
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�ع� ال�ارحة، عندما �قت النقود! 

� مكتب الس�د «ل��ري»، عندما اقتحم «تو��
�انت تقف ��

ة من النقود، �اس�دي» العجوز الم�ان بتلك ال�ومة ال�ب��
ل�ضعها ع� المكتب. ستة وثالثون ورقة تحمل صورة ذلك
، وثمان�ة آخرون �حملون � الرجل ال�دين الذي ي�دو �ال�قال��
، ل�ن الرجل الذي ي�دو � صورة وجه رجل ي�دو �الحانوتي��
� فهو

ك�قال هو «جروفر �ل�فالند»، أما الذي ي�دو كحانو��
ا ع� ثمان�ة ورقة ». و��ضافة ستة وثالثون ألف� «و�ل�ام ما�ين��
من فئة الخمسمائة دوالر، فإن هذا �جعل المجم�ع أر�عون ألف

ا!  دوالر�
وضعهم «�اس�دي» ع� المكتب ب�ساطة، وهو �ل�ح بهم وهو
ا كهد�ة زفاف اء ب�ت� �قول أنه انت� من الصفقة وس�قوم ���
الب�ته. تظاهر الس�د «ل��ري» �أنه يتعامل مع مثل هذا الم�لغ
ا �قدر اإلم�ان، ل�ن �عد ان ط�لة الوقت، وحاول أن ي�دو طب�ع��
رحل «تو�� �اس�دي» العجوز، �دا الحماس ع� الس�د
� � مظروف ب��

� حرص، ووضعها ��
«ل��ري» فأمسك �النقود ��

� إح�ام. الحظت «ماري» �م ارتجفت
مناسب، ق�ل أن �غلقه ��

�داە. قال لها وهو يناولها المظروف: 
� متأ�د  ا، ل�ن�� -   هاك. خذيها للبنك، الساعة اآلن الرا�عة تق����

� �ذلك اإل�داع.  ت» س�دعك تقوم�� من أّن «ج�ل��
ا نحوها.  وقف ناظر�

؟  -   ما الخطب �ا آ�سة «ك��ن»؟ هل أنت �خ��
ر�ما الحظ ك�ف ارتجفت �داها �� األخرى عندما أمسكت
�المظروف. ل�ن هذا ال يهم. عرفت ما ستقوله، ح�� عندما
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م
وجدت نفسها تندهش و�� تنطق �ه: 

 �
� مصا�ة ب�عض الصداع فقط �ا س�د «ل��ري». �� -   أعتقد أن��

الواقع كنت ع� وشك أن أطلب منك أن أحصل ع� إذن 
� �الق�ام ب�نهاء الخطا�ات  ا مشغول�� ا. فنحن جم�ع� �الرح�ل م�كر�
والمراسالت، ولن نتمكن من إنهاء �ق�ة االس�ب�انات ق�ل يوم 

 . � اإلثن��
اب�سم الس�د «ل��ري» لها. �ان �مزاج ج�د، ولماذا ال �كون
�
كذلك؟ خمسة �المائة من م�لغ أر�عون ألف دوالر �ساوي أل��

ا ل�عض الوقت.  دوالر، أي أنه �ستطيع أن �صبح ك��م�
ا �ا آ�سة «ك��ن». قو�� فقط �ذلك اإل�داع ثم عودي  -   ط�ع�

� إ�صالك؟  لب�تك. هل ت��دين م��
-   ال حاجة لهذا، أستطيع أن أتعامل. �ل ما أحتاجه هو �عض 

الراحة. 
ا  . تمه�� وخذي حذرك. دوم� � -   ها هو الش�ك. أرا�� يوم اإلثن��

أقول هذا. 
� أحالمك! «ل��ري» القذر هذا مستعد لقتل نفسه

تقول هذا ��
ا مستعد لقتل أي من موظف�ه ، وط�ع� �

مقا�ل دوالر واحد إضا��
ا أخرى.  مقا�ل خمسون س�ت�

ل�ن «ماري» اب�سمت له ��ل عذو�ة، ق�ل أن تخ�ج من مكت�ه
ومن ح�اته، وقد أخذت األر�عون ألف دوالر معها. ال توات�ك
� الواقع عندما تفكر �األمر

� ح�اتك. ��
مثل تلك الفرص �ل يوم ��

، فال�عض ال تواتيهم أي فرص ع� اإلطالق! 
ً

قل��
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�ن لقد انتظرت «ماري ك��ن» فرصة مماثلة ط�لة الس�عة وع��
� تمثل عمرها!  ا ال�� عام�

ة من عمرها، ت�خرت فرصتها للذهاب لل�ل�ة، فعند السا�عة ع��
خ�طت س�ارة والدها. اضطرت «ماري» للذهاب لمدرسة أعمال
ا عن ال�ل�ة، ق�ل أن تعمل ل�ساعد والدتها وأختها لسنة عوض�
� الثان�ة

الصغرى «ل��». �ما اختفت فرصتها للزواج ��
» للخدمة العسك��ة. ون، عندما تم استدعاء «د�ل ب�ل�� والع��
� «هاواي»، وق�ل أن �مر

ة استقر �ه المقام �� ة قص�� و�عد ف��
وقت ط��ل �دأ �ذكر تعرفه �فتاة هناك، ثم لم تل�ث خطا�اته أن

انقطعت! 
عندما عرفت �خ�� زواجه ف�ما �عد �انت قد فقدت �ل اهتمام

�الوغد القذر! 
�اإلضافة لهذا، فقد �انت أمها م��ضة للغا�ة �ذلك الوقت.
ماتت �عدها بثالثة أعوام، ب�نما �انت «ل��» ال تزال �المدرسة.
أ�ت «ماري» أن تذهب أختها للجامعة، مهما �ان الثمن، ل�ن

ء!  �
الثمن �ان أن تحملت �� �ل ��

� عملها �مكتب «ل��ري» ط�لة اليوم، أو
� وقتها إما ��

�انت تق��
ء �

تقوم �العنا�ة �أمها ط�لة الل�ل، ولم �كن هناك وقت ألي ��
آخر. وال ح�� لتالحظ مرور الوقت! ل�ن أمها أص��ت �سكتة

كها لأل�د!  ة، ق�ل أن ت�� دماغ�ة أخ��
� إجراءات الجنازة، ثم عودة أختها «ل��»

�عد هذا ا�شغلت ��
من الجامعة، ومحاوالتها أن تع�� ع� عمل، وفجأة وجدت
� انع�اسها �المرآة

«ماري ك��ن» نفسها وح�دة، تحدق ��
الضخمة الموجودة �غرفتها، لتالحظ ذلك الوجه المجهد اله��ل
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ا نحو المرآة، الذي يرمقها من الجهة األخرى. قذفت وقتها ش�ئ�
ء، �

� تحطمت أللف قطعة، ل�نها عرفت أن هذا ل�س أسوأ �� ال��
ف�� األخرى �انت تتحطم من داخلها أللف قطعة أخرى! 

ة، وح�� س�د � تلك الف��
�انت «ل��» مساندة لها �شدة ��

ا �حرصه ع� أن يتم بيع الب�ت ��عة. � «ل��ري» ساعدها كث��
� دوالر. 

وعندما انتهت الصفقة، �ان �ل ما ت��� معهما هو أل��
� محل �سج�ل �منطقة وسط ال�لد،

ت «ل��» ع� وظ�فة �� ع��
ا. قالت لها «ل��»:  ة س��� وتمكنتا من االنتقال لشقة صغ��

-   اآلن س�صبح بوسعك أخذ إجازة.. إجازة حق�ق�ة. ال 
� من إدارة شؤون تلك العائلة لثمان�ة  ! لقد تمكن�� � تجادلي��
أعوام، وقد حان الوقت لتظفري ب�عض الراحة. رحلة �ح��ة 

ر�ما. 
� رحلة ع� سفينة «�ال�دون�ا»، و�عد

هكذا ذه�ت «ماري» ��
، اخت�� الوجه � � أحضان م�اە ال�حر ال�ار��� ا ب�� مرور أسب�ع تق����
ا، ة من جد�د (حسن� المجهد من مرآة �اب�نتها. �دت كشا�ة صغ��
ت �ن ع� األرجح، هكذا أخ�� ل�س أ��� من الثان�ة والع��

� الحب. 
نفسها) وما هو أهم، �دت كفتاة شا�ة واقعة ��

». �ما لم � جمعتها �ـ «د�ل ب�ل�� لم تكن قصة حب عن�فة �ال��
� تحدث تحت أشعة تكن قصة حب معتادة من النوع�ة ال��
. �ان «سام لوم�س» أ��� من � القمر أثناء رحلة �ح��ة لل�ار���
» �ع�� سنوات �املة، و�ان هادئ الط�اع، ل�نها «د�ل ب�ل��
ح لها �ضعة أحبته. �دت أول فرصة حق�ق�ة تتاح لها، ح�� ��

أش�اء. قال لها: 
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… هناك  � ا ع�� � أقوم بتلك الرحلة رغم� -   �مكنك أن تقو�� أن��
متجر لبيع الخردة المعدن�ة و… 

ا. هناك متجر لبيع ا �دأت تتجمع أجزاء القصة س��� وتدر�ج��
ة تد� «ف��ف�ل» �الشمال. عمل «سام» � �لدة صغ��

الخردة ��
� الوقت

وع �� هناك مع والدە، وهو يتوقع أن يرث الم��
ە المحاسبون �األخ�ار � األب منذ عام، وهنا أخ��

المناسب. تو��
وع، ل�نه ورث معه الس�ئة. صحيح أّن «سام» ورث الم��

 ! �ن ألف دوالر� � ت�لغ حوا�� ع�� كذلك �عض الديون ال��
� تم الحجز عليها.  ، الخ��ن، وح�� بول�صة التأم�� تم رهن المب��

�
� قام بها �� ة ال�� ء عن اس�ثماراته الصغ�� �

ە والدە �أي �� لم �خ��
� حل�ات الس�اق، ل�نه

ە كذلك عن مراهاناته �� األسواق، وال أخ��
ء. لم �كن أمامه وقتها غ�� خ�ار من �

�عد موته عرف �ل ��
: إما أن �شهر إفالسه، أو أن �حاول �سد�د ديونه. وقد � اثن��

ح لها:  �� . �
اختار «سام لوم�س» أن �قوم �االخت�ار الثا��

� أي ثروة، ل�ن  � لن أج�� -   فهو مجال عمل ج�د.. صحيح أن��
ب�عض اإلدارة الج�دة ر�ما أتمكن من الحصول ع� ثمان�ة أو 
� العام. ولو تمكنت من العمل كعامل إنتاج 

ة آالف ك��ــح �� ع��
� أحد المصانع جوار هذا، ر�ما تمكنت من الحصول ع� ما 

��
 �
. تمكنت من �سد�د أر�عة آالف دوالر� من ديو�� هو أ���

ا خالل �ضعة أعوام سأ�ون قد قمت ب�سد�دها  �الفعل، وغال��
�لها. 

ا �الديون �ما تقول، ك�ف تمكنت من 
�
-   ال أفهم، ما دمت غارق

الق�ام �مثل هذە الرحلة ال�ح��ة؟ 
ا:  اب�سم «سام» مجي��
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م م
�ات تص�يع  � مسا�قة. مسا�قة مولتها إحدى ��

-   فزت بها ��
المعدات.. لم أ�ن أحاول الظفر برحلة ع� اإلطالق، و�نما كنت 
 �
� فزت �المركز األول �� � أن��

و�� . ل�نهم أخ�� �
أجاهد ل�سد�د ديو��

. حاولت أن أ�دلها �أي جائزة مال�ة، ل�نهم رفضوا، لم  قس��
�كن أما�� إال الحصول ع� الرحلة، أو الخروج فارغ ال�دين. 
وألننا �شهر قل�ل العمل، وألن المحاسب الذي �عمل لديّ 
� استغالل تلك الرحلة 

شد�د األمانة وأثق ف�ه، فقد فكرت ��
المجان�ة. هكذا �ت هنا، معك. 

 :
ً

اب�سم، ثم تنهد م�م�
-   ل�م تمن�ت لو أن هذا شهر العسل الخاص بنا. 

-   ولماذا ال �كون كذلك �ا «سام»؟ أقصد… 
ل�نه تنهد من جد�د وهو يهز رأسه. 

� أو ثالثة ق�ل أن  -   سنضطر لالنتظار. ر�ما �حتاج األمر لعام��
 . ّ أتمكن من �سد�د �ل ما ع��

 �
-   ال أر�د االنتظار! ال أ�ا�� �المال. أستطيع ترك عم�� والعمل ��

متجرك… 
� داخل المتجر �ما أفعل؟  -   وتنام��

اب�سم وهو �جيبها، ل�ن لم ي�د عل�ه السعادة �ما لم ت�د عل�ه
منذ لحظات وهو ي�نهد. 

ة أعددتها لنف�� �الخلف،  -   هذا صحيح. أنا أنام �حجرة صغ��
 
ً

� أ��� �خ� � أن��
وألتهم الفول المطهو معظم الوقت. �قول رفا��

من صارف البنك. 
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-   ل�ن ما هو س�ب رفضك؟ 
سألته «ماري»، ق�ل أن �ستطرد: 

، لو أنك قمت بتقل�ل م�وفاتك �ما ف�ه ال�فا�ة، فلن  � -   أع��
� غصون تلك 

�حتاج األمر أل��� من عام ل�سد�د �ل ديونك. و��
ة…  الف��

ف�ل».  � �لدة «ف��
ة �جب أن أع�ش �� � غضون تلك الف��

��   -
ة الحجم. وجميع من فيها  صحيح أنها �لدة لط�فة، ل�نها صغ��
� أمامهم أجاهد ل�سد�د  �عرفون �عضهم ال�عض. طالما يرون��
امهم. والناس تخ�ج عن ط��قها ل��  � أح�� �اح�� ، فإن�� �

ديو��
اء لوازمهم، ف�لهم �عرفون الموقف وهم  � لمتجري ل��

تأ��
� أ�ذل قصارى جهدي. �ان لوالدي سمعة طي�ة، 

مون كو�� �ح��
�الرغم مما آلت إل�ه األمور. وأر�د الحفاظ ع� تلك السمعة
. ومن أجلنا، �المستق�ل. هذا الطي�ة من أج�� ومن أجل عم��

؟  � ء. أال تفهم�� �
هو أهم ��

� أو ثالثة؟  -   المستق�ل.. تقول عام��
تنهدت «ماري». 

� ب�ت ج�د ونح�� �ممتل�ات 
وج �� � � أر�دنا أن ن�� -   آسف، ل�ن��

. مال نقدي متوفر، ب�نما أنا 
ً

مناس�ة. تلك األش�اء ت�لف ما�
� أق� مواع�د 

أحاول مماطلة الموردين ط�لة الوقت �ال�سد�د ��
 �
� سأقوم �ال�سد�د �� � أن��

ممكنة، وهم يوافقون طالما يثقون ��
� أعرف ما أر�دە، ولن  ا. ل�ن��  أو مفرح�

ً
النها�ة. ل�س هذا سه�

 . �
 �ا ع��ز��

ً
ي قل�� أر�� �ما هو أقل.. لهذا �جب أن تص��
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. عرفت أنها لن تتمكن من اقناعه ل�ح�د لهذا �ان �جب أن تص��
عن رأ�ه. وهكذا تجمد الموقف عندما انتهت الرحلة. و�ق�ت
�
ع� حالها أل��� من عام. أخذت «ماري» س�ارة ل�لدته ��

، ورأت ال�لدة، والمتجر، ودف�� الحسا�ات الذي �
الص�ف الما��

أوضح أن «سام» قد قام ب�سد�د خمسة آالف دوالر� إضاف�ة
من ديونه. قال لها �فخر: 

� ور�ما أقل.  ا إال أحد ع�� ألف دوالر. عام�� -   لم �عد �اق��
 ! � عام��

�ن من عمرها. ال � التاسعة والع��
� ستصبح �� خالل عام��

�ستطيع أن تتخ� عنه أو تقوم �فض�حة �ما لو �انت فتاة رعناء
�ن. عرفت �داخلها أنه لن �مر بها رجل كـ «سام � الع��

��
لوم�س» مرة أخرى. لهذا اب�سمت، أومأت برأسها، وعادت

كة «ل��ري». لعملها المعتاد ���
كة «ل��ري» ل�شاهد «ل��ري» العجوز �أخذ �س�ة الـ عادت ل��
٥٪ الثابتة الخاصة �ه عن �ل ب�عة �قوم بها. رأته �قوم
اء من �مراهانات ضخمة، ورأت صفقاته ال��عة القاس�ة لل��
ا ضخمة مقا�ل  أزماتهم، ل�حصد أر�اح�

ً
� مستغ� � ال�ا�س�� ال�ائع��

إعادة بيع �ضائعهم! 
ي ط�لة الوقت وت�يع. �ل ما �فعله «ل��ري» هو الناس �ش��
، فقط � الوقوف �المنتصف، ل�ستخلص �س�ة من �ال الطرف��
ا. لم �فعل ما هو أ��� من ي س��� مقا�ل جمعه لل�ائع والمش��
ر وجودە. هذا، فل�س األمر �ما لو أنه �قوم �خدمة حق�ق�ة ت��
� من . لن يتطلب منه األمر عام�� � و�الرغم من هذا فهو غ��
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العمل المتعب ليتخلص من دين �أحد ع�� ألف دوالر. بوسعه
� الم�لغ خالل شه��ن!  ج��

�ن �ن من ال�اعة والمش�� ل�م كرهته «ماري»، ول�م كرهت ال�ث��
الذين �قوم �صفقاته معهم، ألنهم أغن�اء كذلك! «تو��

�اس�دي» هذا واحد من أسوأهم، �مت�� �النقود حد التخمة من
ا أن �عمل ب�دە، ل�نه ط�لة الوقت ي��ــح ول، لم �حتج يوم� الب��
من العقارات والمزاد�ات.. �شتم رائحة الخوف أو الحاجة ف�من
، �ما ي بثمن �خس، ق�ل أن �قوم �البيع بثمن غا�� أمامه، ف�ش��
ا من��ه ��الب الص�د ألي احتمال�ة أن القذر العجوز دوم�
� اإل�جارات أو المب�عات. لم

العتصار �ضعة دوالرات إضاف�ة ��
�
� ألف دوالر �� � موض�ع وضع أر�ع��

�فكر أل��� من لحظات ��
اء ب�ت كهد�ة زواج اب�ته. �ما لم �فكر للحظات كذلك وهو ��
�ضع ورقة �مائة دوالر ع� مكتب «ماري ك��ن» منذ ستة
ة» من العمل ح عليها أن تأخذ «أجازة قص�� شهور، ق�ل أن �ق��
�
� «داالس» وقت العطلة األسبوع�ة. تم األمر ��

لتقضيها معه ��
لحظات، و��ل �عة وتلقائ�ة لدرجة أنها لم ي�سنَّ لها الوقت
ة دخل الس�د «ل��ري» ل�شعر �الغضب. ف�عدها م�ا��
المكتب، وانت� الموقف ب�ساطة! لم تحاول رفض أي تقرب
� الخفاء، ل�نه لم �كرر

� العلن أو ��
من جهة «�اس�دي»، سواء ��

عرضه ثان�ة، و�� لم ت�َس ذلك الموقف! 
� ار�سمت ع� وجهه ال �ستطيع �س�ان االب�سامة اللزجة ال��
ال�دين العجوز. ولم ت�س أن عائلة «تو�� �اس�دي» هذا تمتلك
� أناملها، فهم من �مل�ون العقارات وهم من العالم �أ�مله ب��

�حددون األسعار. 
أر�عون ألف دوالر �املة مقا�ل هد�ة زفاف الب�ته! 
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ومائة دوالر مرم�ة ب�ساطة ع� مكتبها مقا�ل اس�ئجار جسد
� «ماري ك��ن» لثالثة أ�ام -لهذا قامت «ماري» �أخذ األر�ع��

ە!  ألف دوالر!- فهذە �� ط��قة تفك��
� ال وعيها �انت

لقد قامت �أخذ النقود �الفعل، وال ُ�دَّ أنها ��
ا، تحلم أحالم �قظة عن تلك الفرصة لوقت ط��ل. ط��ل جد�
ا �ما � ة ط��لة للغا�ة، ت�دو األمور أخ�� فاآلن، وألول مرة منذ ف��
لو أنها �س�� �ش�ل ج�د، �ما لو أنها جزء من خطة تم إعدادها

ا ��ل دقة!  مس�ق�
� ع� الجمعة، ستكون البنوك مغلقة �الغد وهذا

هم اآلن ��
� أن «ل��ري» لن يتمكن من تفقد ما فعلته �� ح�� يوم �ع��
� المكتب! واألفضل من هذا أن

، حينما لن تظهر �� � اإلثن��
ا �الص�اح لتذهب لعملها �مكتب «ل��» قد رحلت م�كر�

� كذلك!  � «داالس»، ولن تعود ق�ل يوم اإلثن��
ال�سج�ل ��

�
ة، وقامت �حزم حقائبها �� قادت «ماري» الس�ارة لب�تها م�ا��

ء، فقط أخذت أفضل ما لديها من �
عجالة؛ لم تأخذ �ل ��

ل�ة. �انت �� ول�� � � حقي�ة ومعها �عض الث�اب الم��
مال�س ��

� برطمان قد�م، ل�نها لم
ا �� تخف�ان ثالثمائة وستون دوالر�

� حاجة ل�ل س�ت لتتمكن من ال�قاء
تلمسها. ستصبح «ل��» ��

� الشقة �مفردها ف�ما �عد. تمنت «ماري» لو أنها �ستطيع أن
��

تكتب ألختها رسالة ما، ل�نها لم تجرؤ. ستص�� األمور صع�ة �ما
ف�ه ال�فا�ة ع� «ل��» �األ�ام المق�لة، ولن �ساعدها الرسالة

ق�د أنملة. 
� حل ما لهذا الموض�ع ف�ما �عد. تركت «ماري»

ر�ما تفكر ��
� ط��قها

� حوا�� الساعة السا�عة، و�عد ساعة �انت ��
الشقة ��
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، وتناولت عشائها، ثم قا�ضت س�ارتها �س�ارة ع�� الضوا��
مستعملة.. فقدت �عض النقود مقا�ل هذا، �ما فقدت الم��د
�
�الص�اح التا�� عندما كررت نفس العمل�ة لتأخذ س�ارة أخرى ��

�لدة ت�عد أر�عمائة م�ل �الشمال. قرب الظهر -�عدما قامت
�المقا�ضة الثان�ة- وجدت أن ما معها قد تقلص ل�صل لثالثون
ا، وصارت تركب س�ارة متهال�ة ال تعرف ما إذا �انت ا نقد� دوالر�

ست�مل معها أم ال! ل�نها لم �شتِك.. 
المهم أن تقوم ب��د�ل س�ارتها �أ��� قدر ممكن من المرات،
� العثور عليها، ق�ل

� أي أثر �مكن أن �ستدل �ه أحدهم ��
لتخ��

ف�ل». �مجرد وصولها هناك أن توقف س�ارة لتأخذها ح�� «ف��
، ر�ما ح�� تصل لـ س�ستأجر س�ارة أخرى تأخذها للشمال أ���
�نجف�لد»، ق�ل أن ت�يع آخر س�ارة هذە، لن تتمكن «س��
� السلطات من ت�بع حركة من ُتد� مدام «سام لوم�س»، وال��
تع�ش ب�لدة ت�عد مئات األم�ال عن هنا؟ ف�� ت�توي أن تص��

� أ�ع وقت! 
مدام «سام لوم�س» ��

ە �أمر اث الذي آل لها. لن تخ�� ستختلق لـ «سام» قصة عن الم��
ا، وس�حتاج األر�عون ألف دوالر �لها -فهذا س�جعل األمر م����

ە أنها ورثت خمسة ع�� ح- ل�نها ر�ما تخ�� منها ل�ث�� من ال��
، وتركت

ً
ا مماث� ە أنَّ «ل��» قد تلقت م�لغ� ا فقط.. وستخ�� ألف�

ا، ق�ل أن ترحل ألورو�ا. وهذا س�ف� عدم وظ�فتها ��ع�
دعوتهما لها ع� زفافهما. 

ا ستكون هناك دد «سام» �شأن أخذ النقود، وط�ع� ر�ما سي��
� س�توجب عليها إجابتها، ل�نها ال�ث�� من األسئلة الغ���ة ال��

س�تمكن من إقناعه. �جب عليها هذا! 
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ء. وهنا ستحصل ع� �
وجان ع� الفور؛ فهذا هو أهم �� � سي��

اسمه، لتص�� مدام «سام لوم�س»، زوجة صاحب متجر خردة
�
� �لدة ت�عد ثمانمائة م�ل عن و�الة «ل��ري». لم �عرفوا ��

��
ا س�عرفون ك�ف  �موض�ع «سام». ط�ع�

ً
و�الة «ل��ري» أص�

ا ستخمن أختها ما حدث ع� الفور. �صلون لـ «ل��»، وغال��
ء. لن تفعل ح�� تصل لـ «ماري» �

ل�ن «ل��» لن تقول أي ��
� هذا الوقت، ستضطر «ماري» وقتها ع� األقل. وعندما �ح��
أن �ستعد للتعامل مع أختها، وتتمكن من جعلها ت��� صامتة

أمام «سام» والسلطات. 
، مقا�ل ا للغا�ة فـ «ل��» تدين لها �ال�ث�� لن �كون األمر صع��
� العمل لتتمكن «ل��»

� قضتها «ماري» �� � ال�� �ل تلك السن��
ا من � إعطائها جزء�

من إ�مال تعل�مها. ر�ما تفكر «ماري» ��
�ن ألف دوالر ال�اق�ة. ر�ما لن توافق «ل��» ع� الخمس والع��
ا. ل�ن س�كون هناك حل ما؛ لم تقم «ماري» أن تأخذ ش�ئ�
ب�عداد خطة لذلك الجزء �عد، ل�ن حينما �حل، ستكون قد
استعدت! أما اآلن ف�جب أن تقوم �األمر خطوة �خطوة، وأول
� معها ال ف�ل». ع� الخ��طة ال�� خطوة �� أن تصل ل�لدة «ف��
ت�عد أ��� من أر�عة إي�شات. مجرد أر�ــع إي�شات من الخطوط
�
� نقطة وأخرى. ل�ن تطلب األمر منها ثما�� الحمراء تفصل ما ب��

ة ساعة � ع��
ة ساعة من الق�ادة لتصل لهذا الم�ان: ثما�� ع��

ة ساعة من التحديق ع�� � ع��
ازات ع� الط��ق، ثما�� � من االه��

�
، وم�افحة ضوء الشمس الشد�د؛ ثما�� زجاج الس�ارة األما��

ا ة ساعة من ال�اع مع الط��ق الذي �دا �ال نها�ة تمام� ع��
! كتعبها و�جهادها الذي �دا أنه لن ي�ت��
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وها �� قد فوتت المنعطف الذي �ان �جب أن تأخذە، �ما أن
السماء تمطر؛ لقد حل المساء وقد ضلت ط��قها ع� ط��ق
غ��ب! تأملت «ماري» مرآة الس�ارة الخلف�ة ولمحت عيناها
انع�اس �اهت لوجهها. شعرها الدا�ن ومالمحها المعتادة �ما
� هما، ل�ن اختفت اب�سامتها، وقد زمت شفتيها الممتلئت��

. أين رأت ذلك الوجه ال�الح � � قاسي�� � رف�ع�� ا مجرد خط�� لتص��
آخر مرة؟ 

 ! � � �انه�ار عص�� � المرآة، �عد وفاة ماما، عندما أصب��
��   -

وجدت اإلجا�ة تر�سم داخل عقلها!
لقد خدعت نفسها عندما ظلت تعتقد ط�لة رحلتها أنها هادئة
وتمتلك زمام األمور، عندما ظلت تخ�� نفسها أنها واثقة من
ء س�س�� ع� ما يرام. ظلت تقول لنفسها �

خطتها وأن �ل ��
أنها ال �شعر �أي خوف، ندم، أو ذنب، ل�ن المرآة الموجودة
أمامها ال تكذب. المرآة تح�� الحق�قة �جالء، وتحاول أن تهمس

لها أن تتوقف! 
ّ «سام»  � ذرا�� ت�� ب�� -   ال �مكنك أن تظهري ��ل �ساطة ل��
�منظرك هذا الذي �دل ع� مدى صع��ة رحلتك.. صحيح أن 
� مفاجأته �األخ�ار السع�دة، ل�ن �جب 

قصتك تقول أنك أرد��
أن ت�دو السعادة ع� مالمحك ع� األقل �ا فتاة، صح؟ 

� م�ان ما، وأن تح�� براحة
ما �جب فعله هو قضاء تلك الل�لة ��

، منتعشة ف�ل» �الص�اح التا�� �اف�ة، ق�ل أن تصل لـ «ف��
ومن�بهة. لو أنها قادت الس�ارة �االتجاە العك�� ستصل للم�ان
، ستصل للط��ق ال��ــــع الذي دخلت ف�ه المنعطف الخا��
الرئ��� من جد�د. وهناك ر�ما تجد فندق مناسب. أومأت
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«ماري» لنفسها، و�� مقاومة الرغ�ة الملحة �داخلها إلغالق
� الط��ق عي�يها، ق�ل أن ت�تصب من�بهة، و�� تمسح جان��
�عي�يها من خالل الظالم واألمطار. وهنا لمحت الالفتة
الموجودة ع� جانب الط��ق الذي �قود للمب�� الصغ�� الذي

ا.  انتصب وح�د�
«فندق- توجد غرف خال�ة» 

لم تكن الالفتة مضاءة، ل�ن ر�ما �سوا إشعالها، �الض�ط �ما
�س�ت �� إشعال كشافات س�ارتها عندما حل الظالم فجأة! 

�ت «ماري» �س�ارتها، وقد الحظت أن الفندق ��امله مظلم، اق��
� الموجود �األمام والذي وال �د �قوم �دور ح�� المكتب الزجا��

مكتب استق�ال الفندق. 
ر�ما �كون الم�ان مغلق؟ 

أ�طأت من �عة س�ارتها وتفرست �الم�ان، ق�ل أن �شعر
. اآلن استطاعت رؤ�ة �

ب�طارات الس�ارة تمر فوق �ا�ل كه��ا��
الب�ت الموجود ع� التل الموجود خلف الفندق؛ والذي �انت
نوافذە األمام�ة مضاءة، ور�ما �ان موظف االستق�ال هناك، ولن
ل لها خالل لحظات. أطفأت محرك الس�ارة � �ل�ث أن ي��
وانتظرت. سمعت صوت وقع األمطار الرت�ب وشعرت بهس�س

� أتت من خلفها.  ال��اح ال��
تذكرت الصوت، ألنها أمطرت بنفس الط��قة يوم دفن والدتها،
� ذلك الق�� المستط�ل

اليوم الذي قاموا ب�نزال جسدها ف�ه ��
المظلم. 

وها هو الظالم قد حل من حولها. 
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� معها، �ما لن �ستطيع «سام»، ف�� قد لن �ساعدها النقود ال��
� ط��ق غ��ب. لن

ا وأدخلت نفسها �� ا خاطئ� أخذت منعطف�
ها بنفسها و�جب أن ترقد ف�ه �ساعدها أحد، لقد حفرت ق��

ب�رادتها. 
ا! هو مجرد � لماذا تفكر بتلك الط��قة؟ ما ي�تظرها ل�س ق��
فراش. �انت ال تزال تحاول استجماع شعورها �ما حولها عندما
� الظالم وفتح �اب س�ارتها خ�ج ذلك الظل الضخم من ب��

فجأة! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث 
� عن غرفة للمب�ت؟  -   هل ت�حث��

�مجرد أن رأت «ماري» الرجل ال�دين وسمعت صوته الناعم
دد ح�� حسمت أمرها. لن تكون هنالك أي متاعب. أومأت الم��
� ساقيها

ا وخرجت من الس�ارة شاعرة �ألم �� برأسها إ�جا��
، ب�نما �� ت��عه ل�اب مكتب االستق�ال.  � المتصلبت��

فتح �اب المكتب، ق�ل أن �خطو �الداخل و�شعل النور. 
ا.. كنت �الب�ت، فأ��  � للنداء م�كر� -   آسف لعدم استجاب��

م��ضة.
ا ا دافئ� � �خصوص المكتب، ل�نه �دا م�ان� ء مم�� �

لم �كن هناك ��
ا.  ا والمع�

�
وجاف

ارتجفت «ماري» و�� تب�سم للرجل ال�دين، الذي انح�� فوق
نضد المكتب. 

 � -   ت�لفة الغرف الفرد�ة لدينا �� س�عة دوالرات، هل تحب��
؟

ً
إلقاء نظرة ع� الغرفة أو�

ا.  ور�� -   ل�س هذا ��
ا، ل�ستخ�ج منها ورقة �خمسة دوالرات، فتحت حقي�تها ��ع�
� من فئة الدوالر، ق�ل أن تضعهم ع� النضد ب�نما هو وورقت��

�دفع دف�� ال�سج�ل نحوها ومعه قلم للتوقيع! 
للحظة ترددت، ق�ل أن توقع �اسم «جاين و�لسون»، ودونت
� «سان أنطونيو « بوال�ة «تكساس».، ف�� ال �ستطيع

عنوان ��
� �ش�� إ� «تكساس».  ء �خصوص لوحة الس�ارة ال�� �

فعل ��
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-   سأح�� حقائ�ك. 
قالها وهو �خ�ج من خلف النضد. ت�عته للخارج من جد�د.
� � درج القفازات، راقدة داخل نفس المظروف الب��

�انت النقود ��
�ط المطا�� السم�ك.  ال�ب�� الذي �غلقه ال��

ر�ما من األفضل أن تدع الم�لغ هناك، ف�� ستغلق الس�ارة، ولن
� ل�اب الحجرة المجاورة يتمكن أحد من فتحها. حمل الحقي�ت��
للمكتب. �انت تلك �� أقرب غرفة، وهو ما أسعدها ل��

تتخلص من األمطار. سمعت صوته �قول: 
 ! � -   �ا له من طقس س��

ا لتتمكن من دخول الغرفة، ب�نما هو �ستطرد:  تن� لها جان��
ة ط��لة؟  � تقودين الس�ارة لف�� -   هل كن��

-   ط�لة اليوم! 
ضغط ع� زر فاشتعل مص�اح مجاور للفراش لت��عث منه
� أنحاء

ت �� أر�عة خطوط صفراء من الضوء لم تل�ث أن ان���
ا، وقد الحظت الم�ان. �انت غرفة �س�طة ل�ن مفروشة ج�د�
� الحمام الملحق �الغرفة.

وجود �اب�نة االستحمام الموجودة ��
�انت ستفضل لو �ان هناك �انيو عادي، ل�ن هذا سيؤدي

الغرض. 
ء ع� ما يرام؟  �

-   هل �ل ��
ا.  ا، ق�ل أن تتذكر ش�ئ� أومأت برأسها ��ع�

ء؟  �
-   هل هناك أي م�ان ق��ب أستطيع أن أتناول ف�ه أي ��
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جر ع� �عد  ة والهام�� -   مممم.. �ان هناك مطعم �قدم الب��
ثالثة أم�ال، ل�ن أعتقد أنه أغلق �عد إ�شاء الط��ق الجد�د. 

ف�ل».  � «ف��
فرصتك الوح�دة ستكون ��

ف�ل» هذە؟  -   و�م ت�عد «ف��

� �طول هذا  . ستذهب��
ً

-   حوا�� س�عة ع�� أو ثمان�ة ع�� م��
� وادخ��  � لل�م��

ق الطرق، ثم انحر�� � لمف�� الط��ق ح�� تصل��
 � ة أم�ال. أنا متفا�� . ستجدينها ع� �عد ع�� للط��ق الرئ���

� متجهة للشمال.  � �ذلك الط��ق ما دم�� ألنك لم تذه��
-   لقد فقدت الط��ق. 

أومأ الرجل ال�دين وهو ي�نهد. 
-   اعتقدت هذا. فل�س من المعتاد أن �مر أحد من هنا �عد 

إ�شاء ذلك الط��ق الجد�د. 
� الممر وهو يزم شفت�ه.

ود، ب�نما وقف هو �� اب�سمت له ���
� ح�اء

� عي��ه، خفض هو عي��ه ��
عندما رفعت عي�يها لتنظر ��

ا.  وتنحنح معتذر�
 � � أنك وال ُ�دَّ متع�ة للغا�ة، ولس�� -   احم. كنت أفكر �ا آ�س��
ف�ل» ثم العودة من  مستعدة للق�ادة �ل ذلك الط��ق ح�� «ف��
، لقد كنت ع� وشك إعداد وج�ة  � � هذە األمطار. أع��

جد�د ��
 . � �االنضمام إ�� في�� خف�فة لنف�� �الب�ت، وس���

� فعل هذا.  -   أوە، ال �مكن��
-   لم ال؟ ال يوجد أي إزعاج. أ�� ذه�ت لفراشها �الفعل ولن 
تقوم �الطهو. �ل ما كنت سأقوم ب�عدادە هو �عض الشطائر 
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و�عض القهوة. لو �ان هذا يناس�ك. 
ا…  -   حسن�

ا.  ء ��ع� �
دد، سأذهب إلعداد �ل �� -   ال دا�� لل��

-   أشكرك �شدة �ا س�د… 
-   «بي�س».. «نورمان بي�س»! 

 :
ً

تراجع للخلف، وهز كتفه م�م�
-    سأترك ل�� النور مضاًء ل�� تجدي ط��قك �سهولة. ر�ما 

 
ً

� تغي�� مال�سك الم�للة أو� تفضل��
 .

ً
ا، ل�نها لمحت وجهه المتورد خج� ثم التفت مبتعد�

ممَّ �خجل؟! 
ها، وألول مرة منذ �ان هذا هو السؤال الذي ط�� ع� تفك��

�ن ساعة، مرت اب�سامة بوجه «ماري ك��ن».  ع��
انتظرت ح�� أغلق ال�اب خلفه ق�ل أن تخلع معطفها. 

ا ل�ة، وأخرجت منها رداًء تركته معلق� � فتحت حقي�ة مال�سها الم��
� أصابته �الحقي�ة، ب�نما � التجع�دات ال��

ع� أمل أن تخت��
انطلقت �� لتقوم �استغالل دورة الم�اە.. لن تفعل ما هو أ���

من غسل وجهها، ووعدت نفسها �حمام ط��ل ساخن عندما
، االستحمام، و�عض النوم، ل�ن

ً
تعود. هذا هو ما تحتاجه فع�

�حب أن تظفر ب�عض الطعام ق�ل �ل هذا! 
ى، أدوات التجم�ل الخاصة بها موجودة �حقي�ة �دها، فل��

ة. و�مكنها ارتداء المعطف األزرق من حقي�ة مال�سها ال�ب��
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ة دق�قة �انت تطرق �اب الب�ت الضخم الذي �عد خمس ع��
�عت�� التل. لم �كن هناك أي ضوء �اس�ثناء مص�اح صغ�� ظهر
، فال ُ�دَّضوءە من خالل نافذة حجرة المع�شة، ل�ن �عان ما ظهر ظل

ً
المع ظهر من الطابق العلوي. لو �انت أمه م��ضة فع�

أن هذا هو م�انها. ظلت «ماري» واقفة م�انها منتظرة ردە، ل�ن
ء.  �

لم �حدث ��
ر�ما �كون �الطابق العلوي هو اآلخر. دقت ال�اب من جد�د.
�عدها حاولت اختالس النظرات من خالل نافذة حجرة
المع�شة. لم �ستطع أن تصدق ما رأته ألول وهلة؛ لم تصدق أنه

� هذا الزمن. 
ال تزال هناك أما�ن مثل هذا ��

ا - أن �قوم س�انه ب�عض � المعتاد - ح�� لو �ان الب�ت قد�م�
��

. ل�ن حجرة ات والتحس�نات ع� الد�كور الداخ�� التغي��
ات � ظهرت أمامها لم ت�د �أنها خضعت أل�ة تغي�� المع�شة ال��
منذ وقت ط��ل، فقد ا��ست الجدران بورق حائط مغ�
�الزهور، ب�نما انتص�ت هنا وهناك منحوتات من خشب
� امتدت سجادة ترك�ة حمراء ع� األرض، � ح��

�� ، �
الماهوجا��

� أرجاء الحجرة، أما
وقد تناثر األثاث الفاخر العتيق الطراز ��

. لم �كن هناك �
المدفأة فقد �دت �أنما �� من القرن الما��

ح�� جهاز تلفاز لتعك�� هذا المشهد، ل�نها الحظت جهاز
جرامافون عتيق ع� منضدة �الركن. 

�
� صوت همهمة خافت، و�ال�دا�ة فكرت أنه �أ�� استطاعت تمي��

� مصدر الصوت، من بوق الجرامافون؛ ق�ل أن �ستطيع تمي��
والذي أ�� من أع�. من الحجرة المضاءة. دقت «ماري» ال�اب
ثان�ة، مستخدمة مؤخرة المص�اح. هذە المرة تمكنت من جعل
سا�نا الب�ت �الحظا وجودها، ألن األصوات خفتت فجأة،
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وسمعت صوت خطوات مكتومة، و�عد لحظة لمحت الس�د
ل درجات السلم. وصل لل�اب وفتحه، وهو � «بي�س» وهو ي��

�ش�� لها �الدخول. قال لها: 
ا ما تكون  -   آسف للغا�ة. كنت أقوم بوضع أ�� �الفراش.. أح�ان�

عص��ة. 
-   قلت أنها م��ضة.. ال أر�د إزعاجها. 

، فلن �كون هناك أي إزعاج لها. ال ُ�دَّ أنها نائمة  �
-   أوە، ال تقل��

�األطفال اآلن. 
التفت الس�د»بي�س» مع آخر �لماته نحو السلم الذي �قود

ا:  للدور العلوي، ق�ل أن �خفض صوته مستطرد�
ا ع� األقل..  ا.. ل�س جسد�� � الواقع، �� ل�ست م��ضة تمام�

��   -
ا ما ت�تابها تلك الن��ات.  ل�ن أح�ان�

 :
ً

أومأ برأسه، ثم اب�سم م�م�
 . � � معطفك ألعلقه.. هاك.. واآلن ات�عي�� -   أعطي��

ت�عته ع�� طرقة امتدت أسفل السلم. سمعته �غمغم: 
ء  �

� تناول الطعام �المطبخ. �ل ��
-   أتم�� أال �كون لد��� مانع ��

معد هناك. اجل�� وسأصب لنا القهوة. 
، ومصاب�حه  لحجرة المع�شة، �سقفه العا��

ً
�ان المطبخ م�م�

� تعلو الحوض القد�م ذو الحنف�ة الزجاج�ة العت�قة، ال��
�
� قد�م الطراز �� المعدن�ة ال�دو�ة، ب�نما انتصب موقد خش��

ا، و�منتصف المطبخ، �انت ا محب�� الركن. ل�نه أصدر دفئ�
ا �األحمر واألب�ض، ا منقوش� � حملت مفرش� المنضدة الخش��ة ال��
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وقد تراصت فوقها أط�اٌق زجاج�ة اصطفت فوقها قطع السجق
ل�ة الصنع.. لم �ستطع «ماري» مقاومة � � والمخلالت الم�� والج��
االب�سام لغرا�ة �ل ما حولها، ح�� منظر قطعة ال�روش�ه
المنقوشة والمعلقة ع� الجدار -والمكتوب عليها: فل�حفظ
ا عليها �ط��قة ط��فة، ل�نه ع� الرب ب�تنا - �ل هذا �دا غ����
� �لدة

�ا ه��لة �� � �افي��
ا من ال�قاء وح�دة �� � أ�ة حال أفضل كث��

ة. مأل لها الس�د «بي�س» ط�قها.  معزولة صغ��
� دعوة فال ُ�دَّ أنك جائعة للغا�ة.  ، ال تحتا�� -   تفض��

، وقد التهمت ال�ث�� من الطعام، لدرجة أنها
ً

�انت جائعة فع�
لم تكد تالحظ قلة ما أ�له رف�قها. وعندما الحظت هذا شعرت

ب�عض اإلحراج. 
-   ل�نك لم تلمس طعامك! أراهنك أنك تناولت عشاءك بوقت 

م�كر �الفعل، صح؟ 
ا للغا�ة.  � لست جائع� -   ال لم أفعل. الموض�ع هو أن��

أعاد ِملء ك��ــها ب�عص القهوة، وهو �ستطرد: 
ا.  � � أ�شاجر مع أ�� كث�� -   المش�لة أن��

ة المعتذرة تغزوە.  انخفض صوته من جد�د، وعادت الن��
� االعتناء بها. 

اعة �� ، فلست شد�د ال�� � -   أعتقد أنها غلط��
-   أنتما تع�شان هنا �مفرد�ما؟ 

ا!  -   نعم، لم �كن هناك شخص آخر معنا، أ�د�
-   ال ُ�دَّ أن األمر صعب عل�ك.
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 .. � فه�� -   لست أشكو فال �سي��
عدل من وضع ع��ناته وهو ��مل: 

ا، وقد قامت أ��  � عندما كنت ال أزال رض�ع� -   لقد رحل أ��
� �ال�امل �مفردها. �انت قد ورثت �عض المال من  �االعتناء ��
ت. ثم ا لتعتمد عل�ه -أعتقد- ح�� ك�� ا �اف�� عائلتها، و�ان م�لغ�
قامت أ�� برهن الب�ت، بيع المزرعة، و�ناء هذا الفندق. كنا
ا، و�انت األمور �س�� �ش�ل ج�د ح�� تم بناء ذلك نديرە س���
ء. ل�ن ألقول الحق�قة، �

الط��ق ال��ــــع الجد�د ل�دمر �ل ��
�انت صحتها �سوء من ق�ل ظهور الط��ق، وقد حل دوري

ا تكون األمور صع�ة.  لالعتناء بها. ل�ن أح�ان�
-   أل�س لد��ما أي أقارب؟ 

-   ع� اإلطالق. 

وج؟  � -   ولم ت��
� المزركش.

احمر وجهه ونظر ألسفل نحو المفرش القما��
عضت «ماري» شفتيها معتذرة: 

-   آسفة، لم أقصد أن أسأل أسئلة شخص�ة. 
-   ال �أس. 

ا.  ا �اهت� �ان صوته خافت�
ا �خصوص  ا، فقد �انت ط�اع ماما صع�ة أح�ان� -   لم أتزوج أ�د�
تلك األمور. ل.. لم أجلس ح�� مع فتاة �ما أجلس معك هكذا 

ا!  أ�د�
-   ل�ن… 
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� مثل 
� مثل هذا الع� و��

ا، صح؟ �� -   أعرف أن األمر ي�دو غ����
. أعرف، ل�ن �ان �جب أن �حدث هذا. كنت أخ�� نف��  � س��
، ل�ن الحق�قة �� أنه ر�ما أنا من س�نت��  �

أنها س�نت�� من دو��
من دونها! 

ا عن س�جارة، أنهت «ماري» قهوتها، وف�شت حقي�ة �دها �حث�
وعرضت واحدة ع� الس�د «بي�س». 

ا، أنا ال أدخن.  -   ال، شكر�
؟  � -   أتمانع لو قمت أنا �التدخ��

 . -   ع� اإلطالق، تفض��

دد ق�ل أن �قول:  �دا عل�ه ال��
، ل�ن المش�لة أن أ��  اب ل�� � تقد�م �عض ال��

-   كنت أرغب ��
و�ات ال�حول�ة �الب�ت.  ال تح�ذ االحتفاظ �الم��

تراجعت «ماري» للوراء و�� تأخذ نفسها، وقد شعرت بنفسها
فجأة وقد صارت أقوى.. �م هو غ��ب مفعول �عض الدفء،

و�عض الراحة، و�عض الطعام ع� المرء. 
منذ ساعة �انت وح�دة متوترة وغ�� مدركة لما حولها. أما اآلن
ء. ر�ما �ان االستماع إ� الس�د «بي�س» هو �

فقد اختلف �ل ��
ما رفع من حالتها المزاج�ة بتلك الدرجة. فقد �ان هو الوح�د
المتوتر المرعوب. ب�نما ع� العكس شعرت �� أنها صارت

�طول س�عة أقدام. و�ان هذا الشعور هو ما دفعها ألن تقول: 
اب، وال برؤ�ة  ، وال �ال�� � ا لك �التدخ�� -   ل�س مسموح�
الفت�ات. ماذا تفعل إذن �جانب إدارة شؤون هذا الفندق 
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واالعتناء بوالدتك؟ 
ة صوتها.  ي�دو أنه لم �درك ماه�ة ن��

ا. وهناك  � ا. أقرأ كث�� � أفعلها حق� -   أوە، لدي ال�ث�� من األش�اء ال��
� أمارسها.  �عض الهوا�ات األخرى ال��

نظر ألع� نحو رف ملصق �الجدار وت��عت �� نظراته، لتجد
ا ي�ادلها النظرات من أع�!  ا محنط� سنجا��

-   تصطاد؟ 
 �
ا، ل�س �الض�ط. فقط أقوم �التحن�ط. لقد أعطا�� -   حسن�

«جورج �لونت» هذا السنجاب ألقوم بتحن�طه، �عدما قام هو 
�ص�دە. ال تحب أ�� أن أتعامل مع األسلحة النار�ة. 

� ف�ما سأقوله، ل�ن ح�� م��  -   س�د «بي�س»، اغفر �� وقاح��
ت�توي أن تع�ش بتلك الط��قة؟ أنت رجل �الغ! أنت �التأ��د 
� صغ�� ل�ق�ة ح�اتك. ال  تدرك أنك ال �جب أن تت�ف كص��

أقصد أن أ�ون فظة ل�ن… 
تك، كنت  -   أفهم مقصدك.. أنا مدرك أل�عاد الموقف. �ما أخ��
� عن مثل هذە  ا. أعرف ما �قوله األط�اء النفسي�� � أقرأ كث��

 ! الحاالت. ل�ن لدّي واجب تجاە أ��
� أن تقوم بهذا الواجب عن ط��ق - ر�ما - وضعها 

-   ألم تفكر ��
� مصحة ل��ار السن؟ 

��
-   أ�� ل�ست مجنونة! 

ا �مت�� ا �عد اآلن، و�نما صار عال�� دد� ا م�� لم �عد صوته خافت�
�الغضب! 
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نهض الرجل الضخم الجسد، ب�نما �دە تتجه نحو أحد األ�واب
ا، فيتحطم أشالًء، �ه ل�سقط أرض� الموجودة ع� المنضدة لت��
ل�ن «ماري» لم تنظر نحو ال�وب المحطم؛ فلم تكن تقدر ع�

رفع عي�يها من ع� وجهه الممت�� �الغضب! 
-   ل�ست مجنونة! 

كرر �لماته.. 
ا ما تظن�نه أنت، وال ما �فكر ف�ه أي شخص! ل�س  -   ل�س مهم�
 .. � المس�ش��

ا ما تقوله ال�تب، أو ما �قوله أولئك األط�اء �� مهم�
ا،  أعرف �ل ما يتم قوله. س�قومون �الموافقة ع� إدخالها ��ع�
� أعرف  � لن أفعل، ألن�� ل�ح�سوها �مجرد أن أطلب منهم. ل�ن��
؟ أنا أفهم، وهم ال �فهمون. ال �فهمون  � الحق�قة. أال تفهم��
� ط�لة تلك السنوات عندما لم �كن هناك من  ك�ف اعتنت ��
، ال �فهمون  � يهتم ألمري، ك�ف عملت من أج�� وعانت �سب��
 اآلن، ف�� 

ً
. لو أنها غ���ة األطوار قل�� �م ضحت من أج��

� �م ترغب 
�� ، أنا المسؤول! عندما أتت �� ذات مرة لتخ�� � غلط��

� الزواج مرة أخرى، كنت أنا من منعتها! نعم، أنا، أنا المسؤول 
��

تها الزائدة، أو  � عن غ�� ��� عن عدم زواجها ثان�ة! ال دا�� لتخ��
حب التملك الم�الغ ف�ه منها - أنا أسوأ مما �مكنها أن تكون.. 
ا منها �ع�� مرات ع� األقل، لو أن �لمة «جنون»  أ��� جنون�
� استعمالها. ال ُ�دَّ أنهم �انوا � تفضل�� هذە �� ال�لمة ال��
� فعلتها � لو أنهم فقط عرفوا األش�اء ال��

� ثوا��
�� � س�تحجزون��

ا � تخط�ت �ل هذا �النها�ة، ب�نما �� لم تتخط أ�� وقلتها، ل�ن��
من هذا! ل�ن من أنت لتح��� ع� شخص آخر �دخول

� لحظة ما! 
مصحة! أعتقد أننا �لنا نجن ��
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توقف عن الحد�ث، ل�س ألن �المه نفذ و�نما ألن أنفاسه
نفذت. صار وجهه شد�د الحمرة، وقد �دأت شفتاە ترتجفان.

وقفت «ماري» معتذرة بنعومة: 
ا.. أر�د أن أعتذر لك. لم �كن لدي  ا.. حق� -   أنا.. أنا آسفة جد�

� قول أي مما قلته. 
الحق ��

� لم تتح �� الفرصة  -   أعرف.. ل�ن ال يهم.. الموض�ع أن��
للحد�ث عن تلك األش�اء.. �ع�ش المرء �مفردە ف�عتاد ع� 
� داخله،  ء ينح�� �

ء داخله. �عتاد ع� كون �ل �� �
كتمان �ل ��

�الض�ط كذلك السنجاب الموجود �األع�! 
، وحاول االب�سام.  ته تعود للونها الطب��� �دأت ���

ا  -   �ا له من رفيق صغ�� جم�ل، صح؟ تمن�ت لو أنَّ لدي واحد�
��ته كحيوان أل�ف.  ا ألقوم ب�� ح��

التقطت «ماري» حقي�تها. 
-   �جب أن أذهب للنوم، فقد تأخر الوقت. 

.. آسف ع� ما قلته.  -   أرجو�� ال ترح��
 .

ً
� متع�ة فع� -   لم �كن �س�ب هذا، ل�ن��

� الحد�ث. كنت 
� �عض الوقت ��

� تخ�لت أننا سنق�� -   ل�ن��
. لدي ما �ش�ه الورشة تحت �القبو.  �

سأح�� ل�� عن هوا�ا��
� �حب أن أح�� ب�عض الراحة.  -   كنت سأحب هذا، ل�ن��

� سأغلق المكتب،  ا إذن.. سأقوم بتوص�لك. أعتقد أن�� -   حسن�
� أي زوار آخ��ن تلك الل�لة. 

فال ي�دو أنه س�أ��
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ا ا متلجلج� دد� ا الردهة، ثم قام ب�عطائها معطفها، وقد �دا م�� ع��
وهو �فعلها، وللحظة شعرت بنفور منه، ثم أدركت س��ه. �ان

ا من لمسها!  خائف�
� �خ�� أن �كون قرب امرأة!  هذا هو الس�ب.. المسك��

ا الممر الضيق حمل ال�شاف وت�عته �� خارجة من الب�ت وع��
الذي �دور حول الفندق. �انت األمطار قد توقفت، ل�ن ال يزال

الظالم �خ�م ع� الم�ان دون أ�ة نجوم تعكر صفوە. 
ب�نما �� تدور حول ركن البنا�ة نظرت للخلف نحو الب�ت،
�
لت�ت�ه ل�ون أنوار الطابق العلوي ال تزال مضاءة، و�ساءلت ��

�ها عما إذا �انت المرأة العجوز ال تزال مس��قظة واستمعت
ل�ل الحد�ث الذي دار ب�نهما، ومن ضمنه �خات «نورمان

ة!  بي�س» األخ��
انح�� الس�د «بي�س» أمام �اب غرفتها، وانتظر ح�� أدخلت

 :
ً

� القفل وفتحت ال�اب. ح�اها قائ�
المفتاح ��

ا سع�دة.  .. أحالم� � ع� خ�� -   تص�ح��
 . ا لك ع� �ل ما فعلته �� -   وأنت كذلك، وشكر�

ا. وللمرة الثالثة تلك الل�لة ان�بهت فتح فمه، ثم التفت مبتعد�
الحمرار وجهه، ثم أغلقت ال�اب �المفتاح. �ان ال يزال بوسعها
أن �سمع صوت خطواته �الخارج و�� ت�تعد، ثم صوت المفتاح
ب�نما هو �دور داخل قفله، ق�ل أن �دخل الرجل للمكتب

المجاور. 
لم �سمعه عند رح�له من المكتب؛ فقد اجتذب إفراغ متاعها
�ل ان��اهها ع� الفور. أخرجت ب�جاماتها، خفيها، وعبوة ك��م
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� حقي�تها
المساء، وفرشاة أسنان، ومعجون األسنان. ثم �حثت ��

عن الفستان الذي انتوت ارتداءە �الغد، عندما تقا�ل «سام».
� أي

�جب أن تخ�ج الثوب من حقي�تها ل�� تقوم �فردە، لتخت��
ء! �

ا ق�ل الغد. �ل �� ء ُمعد� �
تجاع�د �ه. �جب أن �كون �ل ��

لم تعد �شعر نفسها شد�دة الثقة من نفسها اآلن. هل �ان
ا لتلك الدرجة؟ هل �دأ عندما صار الس�د التغي�� مفاجئ�
ا �داخل الب�ت؟ ما الذي قاله وأشعرها ��ل �� «بي�س» ه�ست��
� لحظة

ا �� جملة «أعتقد أننا �لنا نجن �� هذا الضعف؟ غال��
ما!». 

ا ع� الفراش وجلست.  أفرغت»ماري» م�ان�
� لحظة ما. �الض�ط �ما أص��ت

نعم، �المه صحيح. �لنا نجن ��
�� �الجنون ع� ال�ارحة عندما رأت النقود ع� المكتب.
و�ق�ت ع� جنونها منذ تلك اللحظة، ال ُ�دَّ أنها �انت مجنونة
.. �

لظنها أنها �مكن أن تفلت �فعلتها.. مجرد حلم.. حلم جنو��
طة، ل�ن أدركت هذا اآلن. ر�ما تتمكن من اإلفالت من ال��

«سام» س�سألها ال�ث�� من األسئلة. 
ع� س��ل المثال: من �ان هذا الق��ب الذي ورثت عنه �ل ذلك

ە عنه من ق�ل؟  المال؟ وأين �ان �ع�ش؟ ولماذا لم تخ��
ض الس�د ا؟ ألم �ع�� ك�ف تمكنت من إحضار المال �له نقد�
«ل��ري» ع� تركها لعملها فجأة هكذا؟ وهناك موض�ع «ل��»

كذلك! 
ض أنها ت�فت �ما تتوقع «ماري» منها، وأتت لها دون فلنف��
طة، ور�ما توافق ع� ال�قاء صامتة �المستق�ل الذهاب لل��
ألس�اب تتعلق �الشعور �العرفان لتضح�ات «ماري» السا�قة،



44

ل�ن ستظل حق�قة معرفتها لقدوم «ماري» هنا قائمة، وستكون
هناك عواقب لهذا! 

� ز�ارتها أو دعوتها لب�تهما.
غب «سام» ��  س��

ً
 أو آج�

ً
فعاج�

ا! لن تتمكن من الحفاظ ع� عالقة ج�دة ولن ينجح هذا أ�د�
ح لـ «سام» لماذا، �المستق�ل �أختها؛ ولن تتمكن من أن ���
ولماذا لن تعود لـ «تكساس» ولو ح�� ل��ارة ��عة. ال، األمر �له

ا!  �ان جنون��
ء إلصالح األمور. صح؟  �

وقد تأخر الوقت لفعل أي ��
أم أنها �ستطيع أن تصلحها؟ 

ض أنها حظ�ت ب�عض النوم العميق، لع�� ساعات فلنف��
�
. اليوم التا�� هو األحد؛ لو رحلت عن هنا ��

ً
متواصلة مث�

ة س�تمكن من العودة إ� الساعة التاسعة وقادت الس�ارة م�ا��
� بوقت م�كر، ق�ل وصول «ل��» من �لدتها ص�اح اإلثن��
«داالس»، وق�ل أن �فتح البنك أبوا�ه! ستقوم ب��داع النقود
�
�الحساب، ثم تذهب للعمل �عد هذا. صحيح أنها ستكون ��

أشد حاالت اإلنهاك، ل�ن �عض اإلرهاق لن �قتلها، ولن �عرف
ا. وهو ما س�تطلب أحد �ما حدث.. هناك موض�ع الس�ارة ط�ع�
�
ها أنها رغ�ت �� ح لـ «ل��». ر�ما �مكنها أن تخ�� �عض ال��

� عطلة األسب�ع، ل�ن
ف�ل»، لمفاجأة «سام» �� الذهاب لـ «ف��

ها الس�ارة تعطلت واضطرت لطلب من �قطرها، وقد أخ��
ك�ب محرٍك جد�ٍد، هكذا قررت التخلص الرجل أنها ستضطر ل��
 منها والعودة للب�ت. نعم.

ً
منها، وأخذ تلك الس�ارة العت�قة �د�

ا عندما قامت �حساب الم�وفات ا. وط�ع� س�كون هذا مقنع�
� قامت بها وجدت أن تلك الرحلة قد �لفتها حوا�� س�عمائة ال��
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ا �دفعه المرء مقا�ل � ا كب�� دوالر. ل�ن س�عمائة دوالر ل�ست ثمن�
الشعور �األمان.. األمان والمستق�ل! 

وقفت «ماري» وقد قررت فعلها. و�مجرد أن فعلت ح��
شعرت �أنها قد استعادت ثقتها بنفسها من جد�د. األمر بتلك
ال�ساطة. لو أنها �انت فتاة متدينة، ل�انت قد قامت �الصالة.
ل�نها لم تكن، ولهذا فقد شعرت �شعور غ��ب من -ماذا �انت

� تصف ما �دور؟- الحتم�ة �حل فوقها.  ال�لمة ال��
ا للحدوث. ء حدث - �ط��قة ما- �ان مقدر� �

�ما لو أن �ل ��
، والوصول لهنا، ومقا�لة ذلك � المنعطف الخا��

انعطافها ��
الرجل المث�� للشفقة، واالستماع النفجار أعصا�ه، وسماع تلك
� الذهاب له

� أعادتها لعقلها! للحظة فكرت �� ة ال�� الجملة األخ��
ا وتقب�له، ثم أدركت ضاحكة أن رد فعله س�كون جدير�
� �االغماء! ضحكت من ا س�صاب المسك�� �المشاهدة. غال��
جد�د. من الممتع أن �شعر �أنها قد عادت لثقتها السا�قة
ها هذا �أن تأخذ � نفسها ع� تفك�� بنفسها.. قررت أن ت�ا��
� ا، لتتخلص من �ل القذارات ال��  ساخن�

ً
ا ط��� ا ممتع� حمام�

ترا�مت ع� جسدها، �الض�ط �ما قامت �التخلص من القذارات
� دارت داخل عقلها!  ال��

خطت داخل الحمام، و�� تخلع حذائها، ووراءە جوار�ــها. رفعت
�
ذراعيها، وسح�ت رداءها من فوق رأسها، ق�ل أن تلق�ه ��

الحجرة المجاورة. وقع عن الفراش، ل�نها لم تهتم. فكت مشد
� الصدر، ثم شدته �أنه قوس، ق�ل أن تدعه �فلت من ب��

. وقفت للحظة أمام المرآة أصا�عها، ثم حان دور ردائها الداخ��
�
الملصقة �ال�اب وتأملت جسدها. ر�ما �ان الوجه ي�ت�� لفتاة ��

ا، �ن من عمرها، ل�ن الجسد �دا أصغر سن� السا�عة والع��
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�ن. �انت تتمتع �جسد � الواحدة والع��
أب�ض، �أنه جسد فتاة ��

ممشوق. جسد جدير �الحسد! س�حب «سام» جسدها. تمنت
لو أنه هنا معها.. 

� آخ��ن. ل�ن عندما ا أن تضطر لالنتظار لعام�� س�كون صع��
�حدث، ستقوم بتع��ض �ل هذا الوقت الضائع. �قولون أن
. ستك�شف هذا � ا �ال�امل ح�� ت�لغ الثالث�� المرأة ال تنضج ج�س��
بنفسها. ضحكت «ماري» من جد�د، ثم ألقت �ق�لة نحو
انع�اسها وتلقت واحدة �المقا�ل. �عد هذا خطت داخل �اب�نة
االستحمام. �انت الم�اە ساخنة، فاضطرت أن تفتح ص�بور
الم�اە ال�اردة لتعادلها. �عد هذا فتحت �ال الص�بور�ن �أق�
قوة، لتدع أمواج الم�اە الدافئة تغمرها. شعرت بهدير الم�اە
�صم اآلذان، ب�نما �دأت درجة حرارة الغرفة تزداد، لهذا لم
�سمع صوت ال�اب وهو ينفتح، وال الحظت صوت الخطوات.
ا�م و�ال�دا�ة، عندما انفتحت ستائر ال�اب�نة، تكفل ال�خار الم��

بتغط�ة الوجه عنها. ثم رأته!
� الستائر، و�تد� وسط مجرد وجه �ختلس النظرات من ب��
الهواء �أنه قناع، وقد التفَّ وشاح حول الشعر، ب�نما أخذت

� تتأمالنها بنظرات وحش�ة.  � الزجاجيت�� العين��
ة �عض ا. ال �مكنه أن �كون كذلك. غطت ال��� لم �كن قناع�
البودرة، ب�نما لطخت �ل وجنة �قعة من الروج األحمر. لم �كن

ا!  قناع�
�ان وجع امرأة عجوز مجنونة! 

�دأت «ماري» ت�خ، وهنا انفتحت الستائر أ��� وظهرت �دها،
� لم �ل�ث أن قطع � ضخم! سك�� � تألق عند ق�ضتها سك�� ال��
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، �ما قطع رأسها!  �
�خات «ماري» خالل ثوا��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع 
�مجرد أن دخل «نورمان» للمكتب ح�� �دأ يرتجف. �ان هذا رد
� �ال�س�ة

ا �ما �ك�� � فعله ل�ل ما حدث، فما حدث �ان كث��
ء ��عة كذلك. لم �ستطع �

، وقد حدث �ل �� � لجهازە العص��
ا ما ب ش�ئ� تحمل �ل هذا الف�ض من األحداث. �جب أن ���
ا. صحيح أن أمه ليهدئ أعصا�ه. لقد كذب ع� تلك الفتاة ط�ع�
� الب�ت، ل�ن هذا لم �منعه

و�ات ال�حول�ة �� ترفض وجود الم��
� الخفاء. �ان �حتفظ بزجاجة الخمر هنا �المكتب.

ب �� من ال��
ب، ح�� � أمس الحاجة لل��

فهناك أوقات �جد نفسه فيها ��
وهو �عرف أن معدته ال تتحمل، وح�� لو �انت �م�ة �س�طة
و�ات �اف�ة لتص��ه �الدوار، ور�ما تجعله �فقد من تلك الم��

وع�ه، فهناك أوقات يرغب ان �فقد فيها وع�ه! 
� ل ستائر المكتب المعدن�ة، وأن �ط�� � تذكر «نورمان» أن ي��

الالفتة الموجودة �الخارج. 
هاك، ها هو قد أطفأها.. 

ستظل مطفأة ط�لة الل�ل.. 
لن �الحظ أحد ضوء المص�اح الخافت الموجود ع� المكتب
اە وهو �فتح لة. لن ينظر أحد للداخل ل�� � ب�نما تلك الستائر م��
درج المكتب و�خ�ج منه تلك الزجاجة، ب�نما �داە ترتجفان
�أ�دي الرضع. رضيع �حتاج زجاجته! أمال طرف الزجاجة ثم �دأ
ل فتحرق �ل ما � ب وقد أغلق عي��ه. شعر �ال��س�� ت�� ���
ا. فلتحرق ما �داخله من مرارة. ا ج�د� تلمسه، وهو ما �ان شعور�

 حلقه، ليتفجر داخل معدته! 
ً

شعر �الدفء يزحف ناز�
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�ل مذاق الخوف � ر�ما لو أخذ رشفة أخرى ستكون �اف�ة ل��
المتصاعد �داخله؟ 

�ان من الخطأ دعوة تلك الفتاة لدخول الب�ت. 
� فتح فيها فمه، ل�نها عرف «نورمان» بهذا منذ اللحظة ال��

�انت شد�دة الفتنة، و�دت شد�دة اإلرهاق والبؤس. 
ا، من ا و�ا�س� ا مع�� أن �كون المرء مرهق� وهو �ان �عرف ج�د�
� فعله هو

دون أحد تلجأ إل�ه، وال أحد ل�فهمك. �ل ما رغب ��
أن يتحدث معها. �اإلضافة لهذا، فهو ب�ته، أل�س كذلك؟
� � وضع القوان��

�الض�ط �ما هو ب�ت أمه. ل�س لديها الحق ��
� الواقع

�ما تفعل. ل�ن �الرغم من هذا، فال زال ما فعله خطأ. ��
ا مع والدته. رغب لم �كن ل�جرؤ ع� فعلها لو لم �كن م�شاجر�
� ه��متها. و�ان هذا خطأ. ل�نه فعل ما هو أسوأ �عدما قام

��
�الت�اسط أ��� من الالزم معها، عندما عاد للب�ت وأخ�� أمه أنه

أح�� رفقة! 
صعد لحجرة نومها وأعلن هذا، و�أنه �قول لها: 

ا �صدد هذا! -   أتحدا�� أن تفع�� ش�ئ�
ة الفت�ل من األصل اليوم، وعندما �ان هذا خطأ منه، ف�� قص��
ا! قالت � س�تناول معه العشاء جنت تمام� ها عن الفتاة ال�� أخ��

 . ال�ث�� وفعلت ال�ث��
أخذت ت�خ: 

تها هنا سأقتلها! سأقتل تلك الساقطة!  -   لو اح��
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� الحد�ث، ل�نها
ساقطة؟ لم تكن تلك �� لهجة أمه المعتادة ��

قالتها هذە المرة. �انت م��ضة. م��ضة للغا�ة. ر�ما �انت الفتاة
ا ع� � مصحة. لم �عد قادر�

محقة. ر�ما �جب أن يتم وضع أمه ��
 ! ا ع� تحمل نفسه ح�� التعامل معها أ��� من هذا. لم �عد قادر�

� التعامل مع األمور؟ 
ماذ �انت أمه لتقول عن ط��قته ��

ق �الجح�م جزاًء له!  �انت تقول أنها خطيئة، ور�ما �ح��
شعر �ال��س�� �حرقه. وصل لل�أس الثالث، ل�نه �ان �حتاجه! 

�حتاج لل�ث�� من األش�اء. �انت الفتاة محقة �صدد هذا كذلك.

ل�ست هذە ط��قة للح�اة. ال �ستطيع التحمل أ��� من ذلك.
� ا ع� خ�� �دا كتحدي، فقد خ�� مجرد أن �مر عشاءهما س���

أن تقوم أمه �فض�حة! �عد أن أغلق �اب غرفة نومها �المفتاح
� ال�اخ،

وتركها �مفردها ظل ي�ساءل ما إذا قررت أن ت�دأ ��
ل�نها �ق�ت هادئة، هادئة أ��� من الالزم ر�ما، �ما لو أنها

تتص�ت! 
. ر�ما �كون بوسعه ح�س أمه، ل�ن

ً
ر�ما �ان هذا ما فعلته فع�

ال �مكنه منعها من التص�ت. تم�� «نورمان» لو أنها �الغد ر�ما
� المعتاد. ور�ما - �حدث

ت�� �ل ماحدث. هذا ما �حدث ��
ا كذلك - ت�� المواقف لشهور ط��لة، ق�ل أن هذا أح�ان�
تتذكرها فجأة - �أمطار ت�ساقط من سماء صاف�ة - وت�شاجر

معه �س�بها. 
«سماء صاف�ة!» أخذ �ضحك ع� تلك الع�ارة. ال وجود لسماء
صاف�ة �ح�اته! �ل ما هو موجود غيوم وسحب ممطرة، �ما

حدث الل�لة! 
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� مجلسه. هل أمه قادمة؟
ثم سمع الصوت، فتحرك ��عة ��

ال، مستح�ل، فقد قمت �ح�سها، أال تتذكر؟ ال ُ�دَّ أنها تلك
الفتاة القاطنة �الحجرة المجاورة. نعم، بوسعه سماع صوتها
اآلن - تفتح حقي�تها ع� ما ي�دو، وتخ�ج منها حاج�اتها،
ل�ستعد للنوم. أخذ «نورمان» رشفة أخرى، لتهدئة أعصا�ه
الثائرة. وهذە المرة نجح الموض�ع. لم تعد �دە ترتجف. لم �عد
� توج�ه أف�ارە نحو تلك

ا لو استمر �� ا. لن �صبح خائف� خائف�
الفتاة. ل�ن الغ��ب هو ذلك الشعور الذي راودە وهو معها، وهو
نفس الشعور الذي يراودە عندما �جتمع �امرأة.. ما ال�لمة
المناس�ة لوصف ذلك الشعور.. عدم أهميته ر�ما؟ أم أنه عدم

قدرته ع� إثارة اعجابها! 
� �قصدها، فقد قرأها ا كذلك. �عرف ال�لمة ال�� ل�س هذا صح�ح�
� ال تعرف أمه �أنه �مل�ها � ال�تب، ال�تب ال��

لمئات المرات ��
ا، ال يهم. عندما �ان مع تلك الفتاة شعر بهذا، من األصل. حسن�
ء. وهناك ال�ث�� من �

ل�ن ل�س اآلن. اآلن �ستطيع فعل أي ��
ة، جم�لة، وذك�ة � فعلها مع فتاة مثلها. صغ��

� رغب �� األش�اء ال��
ا عندما أجابها عندما تحدثت عن أمه؛ اآلن كذلك. �ان غب��
� الحق�قة! عرفت الحق�قة، ف أن ما قالته هو ع�� �ع��
واستطاعت أن تفهم ما �دور �داخله.. تم�� لو أنها ت��� معه

ة أطول.  للحد�ث لف��
أما اآلن، فع� األرجح لن يراها ثان�ة. ستكون قد ذه�ت �الغد.

ذه�ت لأل�د. 
� و�لسون»، من «سان أنطونيو بوال�ة تكساس»!  «ج��
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� أعمق
� داخله عن وجهتها، وعن حق�قة شخص�تها، ��

�ساءل ��
أعماقها. 

� الحب ��ل �ساطة، ح�� وهو
فتاة مثلها قادرة ع� جعله �قع ��

ها ە �م�ح لو أخ�� لم يرها إال مرة واحدة. ال �م�ح، ل�نها ستعت��
ا � تت�ف بها الفت�ات. دائم� ا. هذە �� الط��قة ال�� بهذا غال��

�ضحكن. ألن �لهن عاهرات! 
�انت أمه محقة. �لهن عاهرات! 

� مشاعرە، ل�س عندما تكون
ل�ن ال �مكن للمرء التح�م ��

ا عندما � �انت تجالسه، وخصوص� العاهرة جذا�ة كتلك الفتاة ال��
ا �داخلك أنك لن تراها ثان�ة! �جب أن تراها ثان�ة. لو تعرف ج�د�
تها عندما كنت داخل غرفتها. ل�نت ا ل�نت أخ�� أنك رجل حق�
�ت معها �عضه، ثم ل�نت حملتها أخرجت زجاجة الخمر و��
ح�� فراشها و… ال! لن تفعل.. ل�س أنت.. ألنك عق�م. تلك ��

� لم �ستطع تذكرها، صح؟  ال�لمة ال��
عق�م! 

� �رت �ال�تب، ونفس ال�لمة ال��
ُ
� ذ تلك �� ال�لمة ال��

� أنك لن تراها ثان�ة ألن � تع�� � تعرفها �ل العاهرات؛ ال ُ�دَّاستخدمتها أمك، و�� ال�لمة ال�� هذا ل�س منه جدوى. ال�لمة ال��
أنهن تعرفنها، ولهذا �لهن تضحكن. أخذ «نورمان» رشفة
أخرى، مجرد رشفة. شعر �السائل وهو ينحدر ع� جانب ذقنه.
ا، لقد ثمل، فماذا يهم؟ طالما أمه ال ُ�دَّ أنه ثمل �شدة اآلن. حسن�

 . ال تعرف. طالما الفتاة ال تعرف. س�كون هذا �ە الصغ��
 كذلك؟

ً
عق�م! أهو فع�

ً
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 !
ً

اها، حا� � أنه لن �ستطع رؤ�تها ثان�ة.. س�� ا، هذا ال �ع�� حسن�
انح�� «نورمان» ع� مكت�ه، ح�� �اد رأسه �لمس الجدار. سمع
ته الط��لة صار �عرف ك�ف الم��د من األصوات. ومن خ��

ا.  ها. لقد خلعت الفتاة حذاءها. واآلن ستدخل لتأخذ حمام� � �م��
مد �دە لألمام ل�جدها ترتجف من جد�د، ل�ن دون خوف هذە
قب؛ فقد عرف ما س�فعله. المرة. �ان شعورە هذە المرة هو ال��
 ليتمكن

ً
س�قوم ب�زاحة رخصة الفندق المعلقة ع� الجدار قل��

� صنعها �الجدار منذ ة ال�� من اختالس النظر ع�� الفتحة الصغ��
ة، وال ة ط��لة. ال أحد آخر �عرف �أمر تلك الفتحة الصغ�� ف��
ا والدته. �ان هذا �ە. الفتحة تتصل من ح�� والدته! خصوص�
� ال�الط الذي �غ�� الجدار، ل�نه

خ �س�ط �� الجهة األخرى ���
ە! �ستطيع رؤ�ة ما �دور � ل�� ينظر «نورمان» ع��

خ �ا�� ��
�داخل دورة الم�اە الملحقة �الحجرة المجاورة.. 

ا أخرى ًة، وأح�ان� ا �قف أمام الفتحة م�ا�� ا �ان يرى شخص� أح�ان�
�ان يرى انع�اسهم ع� مرآة ال�اب الموجودة خلفهم، ع� أ�ة
! فلتضحك أولئك العاهرات عل�ه �ما حال، �ان يرى ال�ث��
، ل�ن هذا ال �منع كونه �عرف عنهن أ��� مما يتخ�لن.. � �حب��
� نظراته.. شعر �السخونة �ان من الصعب ع� «نورمان» ترك��
�ه، والجزء اآلخر �عود والدوار. جزء من شعورە �عود لما ��

لشعورە �اإلثارة، ل�ن معظم ذلك الشعور �س�بها! 
� مواجهة الحائط. ل�نها لن

�� داخل الحمام اآلن، تقف هناك ��
ام�ك. لم �لحظه أحد من ق�ل.  خ الموجود �الس�� تالحظ ال��

�انت الفتاة تقف مب�سمة، و�� تفك خصالت شعرها. مالت
�جسدها، لتخلع جور�يها. و��نما �� تعتدل، نعم، ستفعلها، ها
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هو ث��ــها �خ�ج من رأسها، بوسعه أن يرى مشد الصدر وردائها
، لن تتوقف اآلن، فليتم�� أال تلتفت للخلف. ل�نها الداخ��
فعلت، و�ان «نورمان» ع� وشك أن ��خ فيها: «عودي هنا
� الوقت

أيتها العاهرة!» ل�نه تمكن من إمساك نفسه ��
� مرآة ال�اب. 

المناسب، وهنا لمحها تفك مش�ك مشد الصدر ��
ل�ن المش�لة أن مرآة ال�اب �انت مليئة �الخطوط واللمعان

ء ح�� �
� أي �� لدرجة جعلت دوارە ي��د، وصار من الصعب تمي��

�ع المشد، ها �� ا. وصار بوسعه رؤ�تها.. اآلن ست�� انتحت جان��
ء، �انت تقف أمام المرآة، �

عه، وس�صبح بوسعه رؤ�ة �ل �� � ت��
وت�اد تكون تو�� له! هل �انت تعرف؟ هل �انت تعرف ط�لة
الوقت �أمر تلك الفتحة الموجودة �الجدار، و�انت تعرف أنه

يراقبها؟ 
هل �انت ت��دە أن يراقبها، هل �انت تفعل هذا قاصدة، تلك
ا، واآلن صارت ا وخلف� ا، أمام� ا وخلف� العاهرة؟ �انت تتأرجح أمام�
المرآة متماوجة ثان�ة و�� كذلك صارت متماوجة، ولم �عد
� أن �طرق الجدار، وأن ��خ فيها

بوسعه احتمال هذا. رغب ��
�ر منحل، و�جب أن تتوقف عن أن تتوقف ألن هذا ت�ف ��

 !
ً

ا ومنح� �ر� هذا ق�ل أن �صبح هو اآلخر ��
هذا هو ما تفعله �ك العاهرات، �خرجون ما �داخلك من
� اختفت ، و�� �انت عاهرة، �لهن كذلك، أمه وال�� � ش�اط��
فجأة، ولم �عد �سمع إال صوت الهدير.. تصاعد الصوت من
، شعر �الهدير � حوله �ش�ل غ�� محتمل.. شعرە �الجدار يه��
ء �الم�ان، ف�غرق ما �داخل «نورمان بي�س» من �

�غ�� �ل ��
�لمات وأف�ار.. �ان مصدر الهدير هو داخل رأسه، وشعر

 . بنفسه �سقط من جد�د ع� ال�ر��
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�
 .. � أنا ثمل.. هكذا أخ�� نفسه.. �عان ما سأفقد وع��

� صوت آخر. ، ووسط صوت الزئ�� استطاع تمي�� استمر الزئ��
صوت �اب المكتب ينفتح. ك�ف �حدث هذا؟ لقد أغلقه
�المفتاح، صح؟ والمفتاح ال يزال معه. لو فقط �ستطيع فتح
عي��ه، س�تمكن من إ�جادە. ل�نه لم �ستطع فتحهما. ال �جرؤ

ع� فعلها، ألنه �ان �عرف… 
والدته لديها مفتاح كذلك. لديها مفتاح ل�اب غرفتها. لديها
مفتاح ل�اب الب�ت. �ما لديها مفتاح ل�اب المكتب. و�انت تقف

� هذە اللحظة، تنظر ألسفل نحوە! 
داخل المكتب ��

تم�� لو تعتقد أنه قد غ�� م�انه. ماذا تفعل هنا ع� أ�ة حال؟
هل سمعت صوته وهو �خ�ج مع الفتاة، ونزلت ل�� تتجسس

عل�ه؟ تراجع «نورمان» للوراء، دون أن �جرؤ ع� الحركة، وغ��
� الحركة! 

راغب ��

�
، ح�� لو رغب �� �ل لحظة تمر تجعل حركته صع�ة أ��� فأ���

ازات � ا اآلن، وصوت االه�� أن يتحرك. صار صوت الزئ�� ثابت�
ا. أن تهدهدە ح�� �خلد للنوم، �دفعه نحو النوم. �ان هذا لط�ف�
ب�نما أمه تقف وراءە ثم اختفت! التفتت للخلف دون أن تقول

�لمة وخرجت! 
ل�س هناك ما �خاف منه. لقد أتت لتحم�ه من العاهرات. نعم،
هذە �� الحق�قة. لقد أتت لحمايته! �لما احتاجها، �انت أمه
موجودة. واآلن صار بوسعه أن �خلد للنوم. ل�ست هناك أي

خدعة �الموض�ع. 
ثم �عان ما خ�م الصمت ع� الم�ان.. صمت منوم. 
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� قوة، وأرجعها للوراء �أنه يتمطع.. ر�اە،
هز «نورمان» رأسه ��

�م تؤلمه! 
ا! ال ، فقد وع�ه فعل�� لقد فقد وع�ه ب�نما هو جالس ع� ال�ر��

ء من حوله ي��ض و�زأر.  �
عجب أنه شعر ��ل ��

؟ � ؟ ساعة، ساعت�� لقد سمع نفس الصوت من ق�ل. منذ م��
ە.. صوت هدير م�اە الدش �الغرفة المجاورة. � اآلن استطاع تمي��
ا. ل�ن هذا حدث منذ هذا هو. لقد دخلت الفتاة لتأخذ حمام�
ة ط��لة للغا�ة. مستح�ل أن تكون ال تزال �ستحم، صح؟ ف��
تقدم لألمام، وأزاح رخصة الفندق المعلقة ع� الحائط. ثم
ا الشق الصغ�� لتتفقدا غرفة الحمام حاولت عيناە أن تع��
الموجودة �الخلف. �انت خال�ة. لم �ستطع رؤ�ة �اب�نة

االستحمام الموجودة بزاو�ة الحجرة. 
ء. ر�ما �س�ت �

�انت ستائر الحمام مغلقة فلم �ستطع رؤ�ة ��
ا موض�ع الحمام وتركته وخلدت للنوم دون أن تغلقه. �دا غ����
أن تتمكن من النوم مع صوت الم�اە الهادرة بتلك الط��قة، ل�ن

ر�ما �ان هذا ما حدث.. 
ر�ما �ان تأث�� اإلرهاق عليها كتأث�� ال�حول عل�ه. ع� أ�ة حال،
ء خط�� قد حدث، فالحمام ي�دو �ما هو.. �

لم ي�د أن هناك ��
تفرس ف�ه «نورمان» لمرة ثان�ة، ق�ل أن �الحظ األرض�ة! 

ة من � قطع ال�الط. ل�ست �م�ة كب�� تجمعت م�اە الدش ب��
الم�اە، فقط خ�ط رفيع منها، ل�ن �انت �اف�ة ل�� �الحظها و��

� �الط أرض�ة الحمام.. ل�ن هل � الفراغات الموجودة ب��
ت�سلل ��

؟ 
ً

�� م�اە فع�
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الم�اە ع� قدر علمه ل�ست ورد�ة اللون. �ما أن الم�اە ال
تحتوي ع� خطوط حمراء داخلها، خطوط حمراء رف�عة

ت وجرحت نفسها!  ت، ال ُ�دَّ أنها تع�� �العروق. ال ُ�دَّ أنها تع��
هكذا فكر «نورمان». تصاعد الهلع �داخله، ل�نه عرف ما �جب
ا من أن �فعله. سحب مفات�حه من فوق المكتب وه�ع خارج�
الم�ان. �عان ما وجد المفتاح الصحيح و�ان �فتح ال�اب. �انت
غرفة النوم خال�ة، و�انت الحقي�ة المفتوحة ال تزال راقدة ع�
.. لم تذهب الفتاة ألي م�ان. إذن فتخمينه الفراش �ما ��
ا ما وقع لها �الحمام. �جب أن �دخل

�
صحيح، ال ُ�دَّ أن حادث

ا آخر، ل�ن �ان الوقت قد هناك. �عد أن دخل الحمام تذكر ش�ئ�
ا.. شعر �ذعرە ينفلت زمامه كجواد جامح، ثم أدرك � تأخر كث��
أن هذا لن �ساعدە اآلن. �ان ما تذكرە هو أن أمه لديها مفاتيح
ا، للفندق �له. واآلن، و��نما هو �سحب ستائر الحمام جان��
وأخذ �حدق ألسفل نحو الجسد الملتوي الفارغ من الح�اة
والمر�� ع� أرض�ة ال�انيو، أدرك «نورمان بي�س» أن أمه قد

استعملت مفات�حها! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
أغلق «نورمان» ال�اب من خلفه، وعاد للب�ت. 

ا، � حالة مزر�ة، وقد صارت الدماء تغطيها ط�ع�
صارت مال�سه ��

� كذلك، �ما أنه قد تق�أ ع� أرض�ة الحمام أ��� من مرة، والط��
ل�ن هذا ال يهم اآلن، فهناك أش�اء أخرى �جب أن يهتم
 ق�ل أن �لتفت لث�ا�ه. هذە المرة �جب أن �فعل

ً
ب�نظ�فها أو�

ا!  ش�ئ�
� مصحة ح�ث �جب أن تكون! 

س�ضع والدته ��
�جب أن �فعل هذا! 

�ل هذا الهلع و�ل هذا الرعب، �ل هذا الخوف و�ل هذا
ە لذلك الحل.. � أعماقه وجهوا تفك��

االس�ن�ار الذين تصاعدوا ��
ا �ش�ل ال تصفه ال�لمات، ل�نه لن ا، مرع�� ما حدث �ان مأساو��

�حدث ثان�ة! 
� مقاديرە. ه�ع

 آخر - رجل يتح�م ��
ً

شعر �أنه صار رج�
، ا درجات السلم وجرب مق�ض ال�اب األما�� «نورمان» صاعد�
ا داخل البهو فوجدە غ�� موصد، ب�نما ال يزال النور ساطع�
� تقود ا ف�ما حوله، ثم ارت�� درجات السلم ال�� . نظر ��ع� الخا��
ا ع� م�اع�ه، للطابق العلوي.. �ان �اب مخدع والدته مفتوح�
ب�نما نور المص�اح ي�سلل خارج الغرفة نحو البهو. دخل دون أن
يزعج نفسه �طرق ال�اب، فال حاجة للتظاهر �عد اآلن. ال �مكن

أن تفلت أمه �ما فعلته هذە المرة.. مستح�ل! 
ل�نها أفلتت �الفعل، فالغرفة �انت خال�ة! 
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استطاع رؤ�ة أثر جسدها ع� حش�ة الفراش، واستطاع أنفه أن
� م�انه

ء �� �
ة بهواء الحجرة، ورأى �ل �� � �لتقط رائحتها المم��

المعتاد، الدوالب المنتصب بركن الحجرة، وال�ر�� الموجود
ام�ك�ة الموضوعة ع� النضد جوارە، وتماث�ل القطط الس��

ا. لم يتغ�� � م�انها �ما �انوا دوم�
المجاور للفراش. �ل األش�اء ��

ا.  ء أ�د� �
� غرفة والدته؛ لم يتغ�� ��

ء �� �
��

� المال�س
ا من الدوالب، وتفرس �� �� ل�ن أمه اختفت. خطا مق��

الموجودة ف�ه.. 
لم تكن إال �عض ث�ابها، وشال، ل�ن لم �ل�ث أن ارتجف جسدە

من قمة رأسه ح�� أخمص قدم�ه عندما ان��ه ل�قعة الدم! 
ال ُ�دَّ أنها رجعت لحجرتها وقامت بتغي�� مال�سها ق�ل أن تقوم

�الفرار! 
طة، فهو ال �ستطيع أن �قوم ال �ستطيع أن �قوم �االتصال �ال��
ب�سل�مها لهم.. صحيح أنها قامت �ج��مة ش��عة، ل�نها مجرد
ء، �

م��ضة.. ل�ست مسؤولة عن أفعالها. الج��مة المتعمدة ��
ا، ومن أ�سط �ديه�ات الطب ء آخر تمام� �

والمرض النف�� ��
النف�� � أن الم��ض العق�� غ�� مسؤول عن أفعاله. 

� ال ُتقر هذا الم�دأ!  ل�ن المش�لة أن هناك �عض المحا�م ال��
لقد قرأ ال�ث�� عن قضا�ا من هذە النوع�ة، قامت فيها المح�مة
، ل�نها �� نفس الوقت قامت ب�صدار �

�اإلقرار �مرض الجا��
ح�مها ب��عاد المتهم عن المجتمع �ال�امل، ل�س عن ط��ق
� إحدى المس�شف�ات

إرساله إلحدى المصحات، و�نما ب��داعه ��
� من

الحكوم�ة المرع�ة! �عتقدون أنه ال ذنب للمجتمع أن �عا��
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� عن وجود مثل هؤالء األفراد، ح�� لو �انوا غ�� مسؤول��
ت�فاتهم. 

أخذ «نورمان بي�س» �ج�ل النظر ف�ما حوله، وهو �فكر أنه من
� والدته! 

المستح�ل أن �فعل هذا ��
لن �سمح بنقلها من هذە الحجرة المنظمة النظ�فة لزنزانة

ة عار�ة من األثاث!  حق��
ا طة ال تعرف ش�ئ� ء ع� ما يرام ما دامت ال�� �

ال يزال �ل ��
ل وال �عرف أحد �أمرها.. لم � �خصوص أمه، ف�� تق�م معه �الم��

�عد أحد يراها أو يزورها. 
 ع�

ً
ا �ام� شعر «نورمان بي�س» أنه قادر ع� أن �سدل ستار�

� جرت للتو لو تمكن من اعتصار ذهنه �ما ف�ه تلك المأساة ال��
� الساعات القل�لة الماض�ة. 

جع ما حدث �� ال�فا�ة.. أخذ �س��
ته أنها قد سافرت �س�ارتها لقد وصلت الفتاة �مفردها، وأخ��
� أنها لم تتوقف ط�لة رحلتها، ولم تمر ط�لة النهار، مما �ع��
�أحد ع� اإلطالق، �اإلضافة إ� أنها ال تعرف م�ان �لدة
ا، �ما أنها لم ف�ل» هذە ألنها لم تذكرها أثناء حديثهما س��� «ف��
تذكر اسم أي �لدة أخرى ق���ة، مما �دل ع� أنها لم تكن ت�توي
ز�ارة أي شخص من تلك المنطقة.. ال ُ�دَّ أنها �انت ت�توي

� ق�ادة س�ارتها �اليوم التا�� �اتجاە الشمال! 
االستمرار ��

� يتفق مع
� منط�� � من جان�ه، ل�نه تخم�� �ل هذا مجرد تخم��

ما لد�ه من معط�ات، وال يوجد مفر من الت�ف ع� أساسه.
الء، ل�ن هذا � � دف�� ال��

صحيح أن الفتاة قامت �التوقيع �اسمها ��
ا، ولو قام أحدهم �سؤاله عن الفتاة ف�ما �عد � ش�ئ� ال �ع��

� الفندق ورحلت �الص�اح! 
ە أنها قضت ل�لتها �� فس�خ��
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ح �
ء هو التخلص من جثتها �

ما �جب فعله اآلن ق�ل أي ��
وس�ارتها، ثم �قوم ب�نظ�ف الم�ان من آثار ج��مة القتل! 

� الموض�ع،
طة �� هذە �� الط��قة الوح�دة لتجنب تدخل ال��

ليتمكن من إنقاذ والدته.. ولتكونن أول خطوة س�قوم بها ��
التخلص من الجثة! 

أما �ال�س�ة لرداء والدته وشالها، فس�قوم ب�حراقهما، �ما
� ست�سخ �الدماء.. ل�ن ال، األفضل أن س�حرق �ل مال�سه ال��
� س�تخلص بها من يتخلص من المال�س بنفس الط��قة ال��

الس�ارة وجثة الفتاة، صح؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قام «نورمان بي�س» ب��د�ل مال�سه، ق�ل أن �حمل ث�ا�ه وث�اب
ل، ح�ث وضعها �لها داخل سلة � أمه الملطخة �الدماء لقبو الم��
ة للث�اب، ق�ل أن �حمل السلة نفسها لخارج الب�ت، �عد أن كب��

قام ب�غالق جميع األنوار! 
� الظالم الدامس المخ�م ع� الم�ان،

أخذ يتحسس ط��قه ��
ح�� وصل �النها�ة للفندق. 

فتح حجرة الفتاة، أدخل السلة، ثم قام ب�شعال النور، وتنفس
الصعداء! 

ة ط��لة، فلم �ل�ث أن تذكر ما ل�ن هدوءە هذا لم �ستمر لف��
ي�تظرە داخل الحمام، فأخذ جسدە يرتجف من جد�د… 

-   ال! لن أستطع رؤ�تها ثان�ة! لن أجرؤ ع� دخول الحمام. 
لم �ل�ث عقله أن أجاب �حزم: 
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ل�ن �جب أن تدخل �ا «نورمان»! ال مفر من ذلك.. واألهم من
�ل هذا هو أن تتوقف عن الحد�ث مع نفسك �مثل هذا

! الصوت العا��
نعم، هذا هو المهم اآلن.. �جب أن يتوقف عن الحد�ث مع
د ر�اطة جأشه و�واجه حقائق الموقف نفسه.. �جب أن �س��

�شجاعة. 
ما �� هذە الحقائق؟ 

� قتلتها أمه!  أولها �� جثة الفتاة ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طة عن أمه لن الهروب لن �ع�د الح�اة للجثة، �ما أن إ�الغ ال��
نملة. 

�
�غ�� من الموقف قدر أ

أفضل من �مكن فعله إذن هو أن يتخلص من آثار ما حدث! 

� � الضخم ال�� ء رآە هو السك�� �
ا، و�ان أول �� دخل الحمام مرتجف�

�
� بها ��

ارتك�ت بها الج��مة.. مد �دە لي�ناولها، ق�ل أن �ل��
السلة. 

� عن �عد هذا قام بوضع غطاء ع� الرأس والجثة -المنفصل��
�عضهما- ولم �ل�ث أن حملهما للسلة كذلك! 

�عد هذا عاد لحجرة الفتاة، وأخذ �ف�ش حقي�ة �دها ح�� ع��
ع� مفاتيح الس�ارة.. 

� المساحة المواجهة
خ�ج من الفندق، وجال ب��ە هنا وهناك ��

للفندق، ب�نما العرق �غرق جسدە ووجهه، من ق�ل أن �حمل
 ! السلة الضخمة للس�ارة ح��
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ا عن ا عن اإلجهاد أو التعب، و�نما �ان ناتج� ا ناتج�
�
لم �كن عرق

الهلع والرعب! 
أل�� السلة داخل الس�ارة، ثم عاد لحجرة الفتاة ل�جمع مال�سها
ها داخل حقي�تها. رأى حذاءها، جوار�ــها، ومال�سها و�ح��

� �انت قد خلعتها عن جسدها ق�ل مقتلها!  الداخل�ة ال��
وضع �ل هذا داخل الحقي�ة، ق�ل أن ي�حث عن أدوات
� ال تخلو غرفة أن�� منها. جمع التجم�ل المتناثرة هنا وهناك وال��
طة ومشط شعر، ووضع �ل هذا داخل الحقي�ة الد�اب�س واأل��
�
� ق�عت �� � زاد ثقلها نحو الس�ارة ال�� كذلك، ثم أخذ الحقي�ة ال��

انتظارە صامتة! 
، وأخذ �جول ب��ە هنا وهناك، وعندما

ً
أرهف سمعه ط���

تأ�د أنه ال يوجد شخص يراە، قام ب�غالق �اب الفندق وجلس
أمام عجلة الق�ادة، ق�ل أن ينطلق �الس�ارة! 

� ال�دا�ة، ثم لم �ل�ث أن تزا�دت �عته
أخذ �قودها ب�طء ��

� ط��ق ضيق موحل
ا. انحرف �الس�ارة �عد برهة �� تدر�ج��

� هذا الط��ق من
ق الحقول، و�ان قد اعتاد ع� الذهاب �� �خ��

� أن �جلب �عض الخشب من الغا�ة
وقت آلخر �لما رغب ��

ل�ستعملوە كحطب للمدفأة. لم تكد تمر �ضع دقائق ح�� �انت
� أشجار ق الط��ق الموحل المهجور الممتد ب�� الس�ارة تخ��
� انتص�ت ع� جان��ه �أنها شاهدة ع� جرمه! �النها�ة الغا�ة ال��
� تح�ط وصل للسان ضيق �متد ع�� منطقة المس�نقعات ال��
ا إ�اها

�
�الغا�ة. هنا أطفأ ال�شافات، وقفز من الس�ارة، تار�

� اندفاعها نحو المس�نقع ��ل ما يرقد داخلها! 
مستمرة ��
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وقف «نورمان» يراقب الس�ارة و�� تغطس داخل المس�نقع
� قاعه ح�ث لن �عرف أحد

ا، ق�ل أن تغ�ب لأل�د �� تدر�ج��
�م�انها ح�� يوم الدينونة! 

� الوحل �قدر اإلم�ان.
لم �غفل عن إزالة آثار عجل الس�ارة ��

ق سطح المس�نقع ب�نما و�عدما رأى آخر فقاعات هواء تخ��
� جوفه، تنفس الصعداء! 

الس�ارة تغ�ب ��
صارت الس�ارة داخل المس�نقع، والسلة ت�تصب داخل الس�ارة،

والجثة ترقد داخل السلة! 
رجع للفندق �عد هذا، ليتجه من فورە للحمام، ح�ث �دأ عمل�ة
� إزالة �ل أثر للدماء من الم�ان..

ا �� التنظ�ف المحمومة، راغ��
غسل الجدران واألرض�ة ��ل همة ح�� أنهكه ظهرە. وعندما ف�غ
ا من أن �كون قد ���

�
ة هنا وهناك، خوف من هذا أل�� نظرة أخ��

ا من متعلقات القت�لة.  ش�ئ�
ولحسن الحظ أنه فعل هذا، فقد ع�� أسفل الفراش ع� قرطها! 
ا ذلك ا عندما جلسا س��� ل�نه ال يتذكر أنها �انت ترتدي قرط�

المساء ي�ناوالن عشاءهما، صح؟ 
ال، ال ُ�دَّ أنه مل�ها وهو لم �لحظ، ل�ن دار ب�اله خاطر مف�ع

آخر، أال وهو: أين القرط اآلخر؟ 
ء، ومثله �انت عيناە اللتان �

ا ال �قوى ع� ��
�
شعر �جسدە منه�

ا مما أمامهما، ل�نه رغم هذا شعر بهما ال ت�ادان ت��ان ش�ئ�
� جسدە من

أخذ ي�حث عن فردة القرط األخرى ��ل ما ت��� ��
ء!  �

قوة، ل�نه لم �ع�� ع� ��
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� أذن رأسها الذي يرقد
ال ُ�دَّ أنه موجود داخل حقي�تها، أو ��

� وال ُ�دَّ قد وصلت لقاع المس�نقع منذ زمن.. ال داخل السلة ال��
أهم�ة لهذا ع� أ�ة حال، صح؟ 

ا س�ذهب للمس�نقع �الص�اح، ليتخلص من فردة القرط عموم�
� معه �ما تخلص من جثة صاحبته!  ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس 
� مساء

ف�ل» �� ي لوم�س» داخل متجرە ب�لدة «ف�� وقف «ه��
امج الراديو السخ�فة ب�نما هو الجمعة التال�ة، �ستمع ل��

� حرص. 
ا وراء اآلخر �� يتفحص سجالته و�راجعها سطر�

� تراصت أمامه �انت �اف�ة ل�شعر نظرة واحدة لتلك األرقام ال��
�التفاؤل.. س�ص�� �مقدرته أن يتخلص من ألف دوالر �املة من

ديونه مع نها�ة هذا الشهر! 
ل�م ستف�ح «ماري» الع��زة حينما تعرف تلك األخ�ار! 

ة له عن �م هائل �م �� مسكينة، فقد كشفت رسائلها األخ��
من ال�أس والحزن تصاعدا داخلها.. واألهم من هذا أن رسائلها
ة �ش�ل ملحوظ، لدرجة أنه أرسل لها ة األخ�� � الف��

قد قلت ��
ا منذ أسب�ع، فلم يتلقَّ أي رد!  خطا��

أ�� م��ضة، أم أنها متضا�قة منه؟ 
ْم تقم أختها �ال�تا�ة له ن�ا�ة

�
، فِلم ل

ً
ل�ن لو �انت م��ضة فع�

ە؟ أ�مكن أن �كون ال�أس قد تملك روحها؟ هو عنها لتخ��
� أن ت�أس، فقد قضت تلك ال�ا�سة

ف أن لها �ل الحق �� �ع��
� ال�فاح والعمل دون أن تعرف خالل �ل هذا

ُجّل عمرها ��
ا.  � �السعادة يوم�

ا، أو تلت�� الوقت للراحة طعم�

ا، ولم �كن أمامه مفر، و�� ا م��ر� ل�نه ��افح هو اآلخر كفاح�
َّ لو �ستطيع أن تعرف �ل هذا، وقد وافقته ع� االنتظار. تم��
� � األسب�ع المق�ل، ل�فا��

�� � �ختلس من عمله إجازة ليوم��
«ماري» الع��زة ب��ارة تجلب عليها السعادة وال�ور، نعم،

ة!  س�فعل هذا �األسب�ع القادم م�ا��
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� �ل هذا، سمع صوت دقات ع� �اب
و��نما هو �فكر ��

المتجر! 
� ل�لته

اعتاد ع� إغالق �اب المتجر ع� نفسه �ل ل�لة ل�ق��
ا هو ارتفاع صوت الدقات وسط

�
ف�ه، ل�ن ما لم �كن مألوف

سكون الل�ل! 
جميع أهل ال�لدة �عرفون أنه ينام داخل المتجر، وقد اعتادوا أن
ا منه،  لو حدث وأراد أحدهم ش�ئ�

ً
يتصلوا �ه ع� الهاتف أو�

� ظالم
لهذا �ان من الغ��ب أن �سمع صوت الطرقات فجأة ��

الل�ل!
� ج�ب بنطاله، ق�ل أن يه�ع

ي» ي�حث عن المفتاح �� أخذ «ه��
نحو ال�اب ل�فتحه.. ال ُ�دَّ أن األمر جلل..

�مجرد أن انفتح ال�اب وأدرك شخص�ة زائرە ح�� وقع قل�ه
� م�انه للحظات، ق�ل أن يتمالك نفسه

وسط قدم�ه، وتجمد ��
ا:  ف�جري نحوها هاتف�

-   «ماري»! 
ا، ب�نما اندفعت شفت�ه نحو مدَّ ذراع�ه �ح�ط �جسدها تلقائ��
شفتيها �أنما لهما إرادة خاصة بهما، ل�ن أدهشه تراجع الفتاة

للخلف مندهشة و� تدفعه هاتفة: 
-   أنا لست «ماري».. أنا «ل��»! 

-   «ل��»! 
ا للحظة، ق�ل أن �حك مؤخرة ي» للوراء مندهش� تراجع «ه��

� إحراج وقد أدرك خطأە و�ستطرد: 
رأسه ��



68

-   أوە.. شق�قة «ماري»، صح؟ 
-   �الض�ط. 

أخذ يتأمل زائرته، وقد �دأت عيناە تالحظان االختالفات
� شق�قتها، الحظ اختالف الطول، واختالف الطف�فة ب�نها و���

� إحراج: 
، واختالف ش�ل الفك واألنف.. غمغم �� � عرض ال�تف��

� أظنك «ماري».. �م  -   آسف، اإلضاءة الخافتة جعلت��
 .

ً
�شبهينها.. آسف فع�

-   ال عل�ك. 

ة تها تختلف عن ن�� ا كذلك. �انت ن�� �ان الصوت مختلف�
«ماري» الشق�ة الحنون. 

ة ي» للحقي�ة الصغ�� ترددت الفتاة للحظات، ان��ه فيها «ه��
 :

ً
� تحملها.. مد �دە نحوها قائ� ال��

� أحمل حقي�تك لهناك.  � مؤخرة المتجر.. دعي��
�� � -   غرف��

سارت وراءە صامتة، وعندما مرا �جانب الراديو الذي �ان ال يزال
�عمل مد �دە نحوە ل�طفئه، ل�نه سمع صوتها تهتف: 

.. هل هو  -   ال تغلقه! أر�د أن أعرف من صاحب تلك الموس���
«ڤ�الل��وس»؟ 

» اسمها  � -   ال.. هذە الموس��� لموس�قار آخر �د� «راس�ب���
«ذك��ات براز�ل�ة». 

-   مممم.. غ��ب.. ل�س لدينا أي �سخة من اسطوانات هذا 
الموس�قار �المتجر. 
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�
ا أن أختها تعمل �� ته سا�ق� ي» أن «ماري» أخ�� وهنا تذكر «ه��

متجر �سج�الت ضخم. سألها: 
ا، أم ت��دين أن نتحدث  � أن أترك الراديو دائر� -   هل تفضل��

فأغلقه؟ 
-   ر�ما �ان من األفضل أن نتحدث، فلهذا الس�ب أت�ت. 

ا لتجلس عل�ه وهو �سألها:  أغلق الراديو ق�ل أن �قدم لها كرس��
� معطفك ألعلقه لِك ح�� ال يتك�؟  -   لم ال تعطي��

ة ط��لة.. �عدما أرحل  � ال�قاء لف�� � ني��
-   ال حاجة لهذا، فل�س ��

سأذهب لل�حث عن غرفة �أحد الفنادق المجاورة. 
� ل��ارة أحدهم؟  -   هل جئ��

ا سأرحل �ص�اح الغد. لقد جئت لل�حث  -   ع� اإلطالق.. غال��
عن «ماري». 

ا غ�� مصدق.. هتف:  أخذ ينظر نحوها صامت�
� هذە األنحاء؟! 

-   ماري! هنا؟ وما الذي س�جعلها تأ��
-   لهذا أت�ت لك.. كنت أتم�� أن أجد لد�ك إجا�ة لهذا السؤال. 
ة  -   أنا؟ وك�ف سأعرف؟ لم أَر «ماري» ع� اإلطالق منذ ف��

ط��لة! 
� �دا�ة األسب�ع؟ 

-   ألم تأِت لك ��
 ! �

ا! لم أرها منذ الص�ف الما�� -   بتات�
ا: ثم تهالك الشاب ع� فراشه مستطرد�
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! ما مع�� �ل هذا؟!  � ��� -   ما الذي حدث �ا «ل��»؟! أخ��
-   أتم�� لو كنت أعرف. 

أشاحت الفتاة بوجهها ح�� ال تتال�� أعينهما، ب�نما ركز هو نظرە
� تلك

ي» �� . الحظ «ه�� � � الناعمت�� نحو عي�يها الدق�قت��
ا، اللحظة أنها شقراء الشعر، وتختلف عن «ماري» تمام�
� أشد � مت�اي�ت�� واندهش ل�ونه ظنها �� �ال�دا�ة، فالفتات��
� الت�اين. لم تكن «ماري» قلقة وشد�دة التوتر مثل أختها ال��

تجلس أمامه اآلن. 
هتف ل�ستحثها ع� ال�الم: 

� �ما حدث ع� وجه التحد�د.  ��� .. أخ�� -   أرجو�� ت�ل��
رفعت عي�يها نحوە فجأة.. لم �فهم نظرتها.. شعر بها نظرة
غامضة م�سائلة تحمل من األسئلة أ��� مما تحمل من إجا�ات..

�النها�ة سألته: 
� لم تأِت  � أن شق�ق�� ت�� � أخ�� -   هل كنت تقول الحق�قة ح��

هنا؟ 
� أي رسائل منها  � لم �صل�� ك إال الحق�قة! �ل إن�� -   لم أخ��
� كنت قد �دأت أشعر  خالل األسابيع الماض�ة، لدرجة أن��

� �ا� عل�ِك �ما حدث!  �القلق عليها.. أن�ئي��
ك �ه لألسف!  -   أصدقك.. ل�ن ل�س عندي ما أخ��

صمتت للحظة تلتقط أنفاسها و�� تحاول تفادي نظراته، ق�ل
أن ت�نهد مردفة: 
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-   آخر مرة رأ�ت فيها «ماري» �انت منذ أسب�ع. ق�ل أن أسافر 
� متجر 

لـ «داالس» يوم الجمعة �س�ب �عض العمل ��
� «داالس»، وغادرتها مساء 

ال�سج�الت. قض�ت نها�ة األسب�ع ��
ل، ل�ن «ماري» لم تكن  � � للم�� األحد، ألصل �ص�اح يوم اإلثن��
هناك. اعتقدت �ال�دا�ة أنها ذه�ت لعملها م�كرة، فانتظرت أن 
ا من هناك �ما اعتادت أن تفعل، ل�نها لم  � تل�فون�� تتصل ��
تتصل! قمت �االتصال �مكتب «ل��ري» الذي تعمل �ه ألسألهم 
� أنه �ان ع� 

�� َّ الس�د «ل��ري» نفسه و�خ�� د ع�� عنها، ل��
وشك االتصال بنا لالستفسار عنها، ف�� لم تظهر �المكتب 

، وقال أنه لم يرها منذ ظهر يوم الجمعة!  � ص�اح اإلثن��
ي»:  هتف «ه��

ا منذ أسب�ع  � عنها ش�ئ� -   لحظة واحدة! أتقصدين أنك ال تعرف��
�امل؟! 

-   �الض�ط. 
 � ْم تحاو�� التواصل م�� من ق�ل؟! لماذا لم تتص�� ��

�
-   وِلم ل

طة ��ل هذا أم ال؟  � ب��الغ ال�� ا؟! وهل قم�� تل�فون��
-   الواقع أن… 

ل�نه قاطعها �حدة: 
ا  � � أخ��

ة، ثم قرر�� ا ط�لة تلك الف�� -   الواقع أنك لم تحر�� سا�ن�
؟!  �

� عما إذا كنت قد رأيتها.. أهذا منط�� � �� ل�سألي��
أن تأ��

ي»… أرجوك توقف عن الحد�ث بتلك الط��قة!  -   «ه��
ا عن الموض�ع. والس�د «ل��ري» هذا ال  طة ال تعلم ش�ئ� ال��
ا عن الموض�ع اتفقنا  ا عنك.. وعندما تحدثنا س��� �عرف ش�ئ�
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� أشد الخوف عليها! لهذا أت�ت 
�� � طة! ل�ن�� ع� عدم إ�الغ ال��

لك بنف�� ل�� أستعلم منك.. فقد خطر �� أن�ما.. ر�ما.. تكونان 
ا!  قد دبرتما هذا س���

ي» فيها �غضب:  �خ «ه��
-   دبرنا ماذا؟! 

وق�ل أن تتاح لـ «ل��» الفرصة إلجا�ة سؤاله، سمع �الهما
ا ثا�ت الجنان �قول:  ا هادئ� صوت�

� الواقع! 
� معرفته أنا اآلخر ��

-   هذا ما أرغب ��

ا، �قدر ما �دا وجه صاح�ه جامد و�قدر ما �ان صوته هادئ�
 ط��ل القامة، ذا

ً
األسار�ر، تنطق مالمحه �القسوة! �ان نح��

 من الصوف،
ً

ا ط��� ا رماد�� ة سمراء، وقد ارتدى معطف� ���
وق�عة سمراء مالت ع� جبهته لتخفيها. 

� �ساؤل: 
ا عي��ه �� ي» مض�ق� سأله «ه��

؟ وك�ف دخلت إ� هنا؟! 
ً

-   من أنت أص�

ا �ا رفيق، فدخلت للحصول ع� �عض  -   �ان ال�اب مفتوح�
� الوصول 

�� � المعلومات.. ل�ن ها أنا ذا أجد اآل�سة قد س�قت��
. واآلن،  � � جعب��

إل�ك، وطرحت عل�ك نفس السؤال الذي �ان ��
ا عل�ه؟  هل بوسعك إجاب�نا س���

� حدة �أنما
ي»، الذي تقدم نحو الرجل �� �دا الغضب ع� «ه��

�ه، ل�ن هذا األخ�� س�قه فأخ�ج �دە من ج�ب ي�توي ��
معطفه و�� تحمل �طاقته و�قول: 
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-   ال تتهور.. أنا أد� «أر�وجاس�ت».. «م�لتون أر�وجاس�ت».. 
 � � ال�� كة التأم�� أعمل كبول�س �ي خاص.. أعمل لدى ��
يتعامل معها الس�د «ل��ري» �المناس�ة، وهذا هو س�ب 
� ألف  اهتما�� الحق��� �الموض�ع.. أن أعرف ماذا حدث لألر�ع��

دوالر! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع 
أطفأ «أر�وجاس�ت» س�جارته الثالثة ل�شعل الرا�عة ع� الفور

ي»:  وهو �قول لـ «ه��
-   تمام.. اتفقنا.. سأحاول تصديق أقوالك �أنك لم تغادر 
ا  .. وعموم� �

ف�ل» هذە ع� اإلطالق ط�لة األسب�ع الما�� «ف��
تلك النقطة �الذات لن تصمد فيها كذبتك ع� اإلطالق.. فل�س 
هناك ما هو أسهل من التواصل مع أهل ال�لدة لالستفسار منهم 

عن تحر�اتك! 
ة وهو �ستطرد:   من س�جارته األخ��

ً
ا ط��� سحب نفس�

-   ل�ن ح�� لو �انت هذە �� الحق�قة، فل�س هناك ما �منع أن 
تكون اآل�سة «ماري ك��ن» قد أتت ل��ارتك.. �ان بوسعها أن 
�ستغل جنح الظالم لت�سلل لمتجرك هذا �ما فعلت أختها هذە 

الل�لة! 
ا:  ي» مجي�� تنهد «ه��

� أقسم أنها لم تفعل!  � تلك النقطة.. ل�ن��
-   معك حق ��

.. أنت بنفسك سمعت ما قلته لـ «ل��» ق�ل دخولك  � اسمع��
� أ�ة رسائل من «ماري» منذ أسابيع. لقد كت�ت  ! لم تصل�� �

بثوا��
لها يوم الجمعة.. نفس اليوم الذي تقولون أنها اختفت ف�ه.. ما 
ا ما ُدمت أعرف أنها ت�توي  � أ�تب لها خطا�� الذي س�جعل��

 ! القدوم إ��
� سماجة وهو �ج�ب:

ا �� هز «أر�وجاس�ت» كتف�ه مب�سم�
ا.  -   للتم��ه ط�ع�
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� لم  -   لست بهذا القدر من الذ�اء لألسف، وال الخ�ث.. �ما أن��
� تتحدث عنها إال منك أنت  ء عن تلك النقود ال�� �

أعرف أي ��
اآلن، �ل إن الس�د «ل��ري» نفسه - ع� حد ما حكيته أنت 
�لسانك منذ لحظات - لم �كن �عرف أنه س�تل�� تلك األر�عون 
ا من الدوالرات ظهر يوم الجمعة، و�التا�� لم تكن «ماري»  ألف�
ضة لالس��الء  � فكرة خطتنا المف��

لتعرف �� األخرى، وهذا ين��
ع� النقود! 

ض أن اآل�سة «ماري» قد اتصلت �ك  -   صحيح، ل�ن فلنف��
 مساء الجمعة �عدما صار الم�لغ �حوزتها، وطل�ت 

ً
ا مث� تل�فون��

منك أن تكتب الخطاب الذي تقول أنك أرسلته لها، ع� س��ل 
التضل�ل. 

 :
ً

ي» حاجب�ه قائ� عقد «ه��
� هذە �سهولة من 

-   �مكنك التحقق من نقطة االتصال الهات��
� لم أسمع من «ماري» منذ  كة التل�فونات! أقول لك أن�� ��

ء!  �
أسابيع! ال خطا�ات! ال تل�فونات! ال ��

هنا أطرق «أر�وجاس�ت» برأسه، فقد �انت إجا�ة الشاب
مقنعة، ل�نه لم ي�أس، فسأله: 

ا �ما تقول، ول�نها  ض أنها لم تتصل �ك هاتف�� ا.. سنف�� -   حسن�
ك �ما حدث بنفسها،  ر�ما تكون قد أتت لك ع� الفور لتخ��

� تهدأ األمور!  واتفقتما وقتها ع� موعد للقاء ف�ما �عد ح��
عضت «ل��» ع� شفتيها و�� تل�ح ب�دها هاتفة: 

� ل�ست سارقة! ول�س من حقك أن تتحدث عنها بتلك  -   أخ��
ا ي��ت قصصك المختلقة   واحد�

ً
الط��قة! ل�س لد�ك دل��

ً
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� �حوزتها.. لماذا   ح�� ع� أن الم�لغ اللع��
ً

هذە.. ال تملك دل��
ض أن الس�د «ل��ري» هذا قد اختلق �ل تلك القصة  ال تف��

� حق�قة أنه استو� ع� الم�لغ لنفسه؟! 
العظ�مة ل�� �خ��

هتف «أر�وجاس�ت»: 
، ل�ن ال �مكن أن  � -   رو�دك.. أعرف ما �شع��ن �ه �ا آ�س��
� توجب أن يتم  كة التأم�� وط �� نلصق �ه مثل تلك التهمة، ف��
العثور ع� اللص ومحا�مته ق�ل أن تقوم برد الم�لغ المختلس 
� كذلك ع� المجرم، 

لصاح�ه، �اإلضافة لصدور الح�م القضا��
اع تلك القصة.. �ما أنك  ا من اخ�� � أنه لن �ستف�د ش�ئ� مما �ع��
� �ضع نقاط مهمة: أولها أن أختك قد اختفت عقب  أغفل��
استالمها للم�لغ، وال تزال مختف�ة ح�� اآلن، دون أن تقوم 
.. لقد اخت�� الم�لغ، � شقت�ما ح��

ب��داعه �البنك، أو تخف�ه ��
واختفت «ماري ك��ن»، واختفت س�ارتها كذلك. أعتقد أن

اجتماع �ل تلك القرائن له مغزى! 
قالها وهو �شعل س�جارة جد�دة، السادسة؟ 

أخذت «ل��» تجهش �ال��اء و�� تهتف: 
-   مستح�ل! �لها مجرد قرائن سطح�ة ال مع�� لها! �ان �جب 
طة،  أال أستمع ل�المك أنت و«ل��ري» هذا وأقوم ب��الغ ال��
� كتمان 

� �حجة الرغ�ة ��
� كنت غب�ة ووافقت�ما! أقنعتما�� ل�ن��

األمر، وتجنب إحداث فض�حة ال دا�� لها، وأن «ماري» ر�ما 
� متأ�دة اآلن أنها لم تأخذە،  تغ�� رأيها وتظهر لتع�د الم�لغ، ل�ن��

أ��د أحدهم �ان �عرف �أمر الم�لغ فاختطفها! 
� �أس من إقناعها وهو �قوم من

هز «أر�وجاس�ت» كتف�ه ��
ا، ق�ل أن � أنحاء الم�ان جيئة وذها��

ًمجلسه، وأخذ �س�� ��
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�
 :

ً
� رفق قائ�

يتوقف أمام «ل��» و�ضع �دە ع� كتفها ��
� أننا تناولنا هذا الموض�ع  -   استم�� �� من فضلك.. هل �سي��
؟ لم �كن هناك من �عرف �أمر النقود غ�� أختك 

ً
�الحد�ث ق��

والس�د «ل��ري»، �ما أنها لم يتم اختطافها، ف�ل الشهود 
�جمعون ع� أنها عادت للب�ت يومها �مفردها، وقامت �حزم 
متاعها، ق�ل أن تنطلق �س�ارتها، ولم �كن هناك أي شخص آخر 
معها ط�لة الوقت.. ألم �سم�� �أذن�ِك هذا ال�الم من صاح�ة 

ل؟  � الم��
�خت «ل��» ف�ه: 

� �ل األحوال من 
� ما قالته تلك العجوز الشمطاء! �� -   ال يهم��

 � � مراقب��
 من إضاعة الوقت ��

ً
طة �د� األفضل أن يتم إ�الغ ال��

 ! والتجسس ع��
اب�سم الرجل �سماجة وهو �سألها ��ل هدوء ممكن: 

� أراق�ك؟  � أن�� -   وما الذي �جعلك تظن��
� لهنا هذە الل�لة �الذات؟ أنت لم 

� ورا��
-   وألي س�ب آخر ستأ��

ي»! ال أحد  � «ماري» و«ه��  بوجود صلة ب��
ً

تكن تعرف أص�
ي �عرف �عالقتهما!  غ��

ا:  ا مجي�� هز الرجل رأسه نف��
� ذه�ت لشقت�ما  � أن�� � أنك مخطئة.. هل �سي�� -   يؤسف��
ت ف�ه ع� هذا  وقمت بتفت�ش مكتب أختك؟ وقد ع��

المظروف. 
ي»:  ا قدمه لها، ف�خ «ه��

�
قالها وهو �خ�ج من جي�ه مظروف
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 ! �
-   عل�ه اس�� وعنوا��

-   صحيح، ل�ن ال يوجد �داخله أي رسالة. وقد قررت
االحتفاظ �ه ألنه مكتوب �خطها، ولم أتوقف عن االستعانة �ه

� إ� هنا منذ ص�اح األر�عاء.  ط�لة رحل��
تهال�ت «ل��» ع� كرسيها من جد�د قائلة: 

� �ل األحوال منذ 
ا هنا �� -   ص�اح األر�عاء؟ تقصد أنك كنت آت��

يوم األر�عاء؟ 
، و�نما س�قتك.. لقد  � -   �الض�ط.. لم أ�ن أتعق�ك �ما ظنن��
� كنت  ي» ع� المظروف الدفعة ال�� � عنوان «ه��

أعطا��
أحتاجها، فقد �ان العنوان ع� المظروف �اإلضافة لصورة 
ا أن هناك  ي» �جوار فراش «ماري» �اف�ان.. �ان واضح� «ه��
� م�انها،  ض أن�� : فلنف�� عالقة تجمعهما، وهنا سألت نف��
� التال�ة؟ 

� ألف دوالر، ماذا ستكون خطو�� واخ�سلت م�لغ أر�ع��
ء سأفعله هو مغادرة ال�لدة �أ�ع وقت ممكن، ل�ن أين  �

أول ��
سأذهب؟ كندا؟ المكس�ك؟ ل�ن �لتاهما ال تخلو من خطر، 
� إلعداد خطة مح�مة، 

ا �� وقت �ا�� ا أنه ل�س متاح� وخصوص�
هكذا س�كون من الطب��� أن �كون أول ما أفكر ف�ه هو الذهاب 

للشخص الذي أح�ه! 
ا:  � ثورة صائح�

ي» �ق�ضته ع� المائدة الخش��ة �� خ�ط «ه��
� هذا! ل�س من حقك أن تك�ل تلك االتهامات ب�نما أنت 

-   �ك��
� صفها! 

ا ��  واحد�
ً

ال تملك دل��
تناول «أر�وجاس�ت» س�جارة جد�دة وهو �جي�ه: 

ً
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� أفعل إذن منذ ص�اح األر�عاء  ا؟ ماذا كنت تظن��  واحد�
ً

-   دل��
وح�� وصلت اليوم؟ لقد وجدت س�ارتها. 

صاحت «ل��» و�� تقوم من مجلسها: 
-   س�ارة «ماري»؟ 

� أن أول ما ستفعله هو محاولة التخلص 
-   نعم.. لقد فكرت ��

من س�ارتها، فمررت ��ل تجار الس�ارات المستعملة الموجودين 
ا  � إمعان� � الط��ق لهنا، وعرفت أنها قامت بتغي�� س�ارتها مرت��

��
� ات�اعها. حصلت ع� مواصفات آخر 

� تضل�ل من �فكر ��
��

س�ارة قامت �اس�ئجارها، وهكذا صار م�� معلومات ق��ة 
أستطيع االعتماد عليها أثناء سؤا�� ألصحاب الفنادق الموجودة 
�الط��ق، ل�ن ي�دو أنها لم تتوقف عند أي واحد من تلك 
 �
الفنادق، و�نما توقفت عند محطات الوقود فقط، ومن تح��ا��

 �
عرفت أنها مرت ع�� الط��ق الرئ��� خارج �لدة «تولسا» ��

ض أن تكون  � أنها �ان من المف�� ، مما �ع�� �
ص�اح الس�ت الما��

قد وصلت لهنا مساء ذلك اليوم! 
ي» وهو �جي�ه:  ج صوت «ه�� تح��

-   ل�ن.. ل�نها لم تصل و… 
� ضجر: 

قاطعه «أر�وجاس�ت» ��
 ، ا.. تقول أنها لم تصل، ولم تقم �االتصال �ك ح�� -   حسن�

� الط��ق! 
ا قد وقع لها ��

�
صح؟ إذن مع�� هذا أن هناك حادث

أجا�ت «ل��»: 
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طة.. فلو أن  � أنه �جب أن نقوم ب��الغ ال�� -   ما زلت عند رأ��
 فأنت ل�س بوسعك أن �ستف� من 

ً
ا قد وقع لها فع�

�
حادث

� هنا و«تولسا».. ومن �دري،  جميع المس�شف�ات الواقعة ب��
� م�ان مهجور ب�نما نحن ن�شاجر 

ر�ما �انت قد فقدت وعيها ��
هنا! 

ولم �ستطع إ�مال ع�ارتها، ألنها أجهشت �ال��اء. 
 :

ً
ي» ع� كتفها �لطف قائ� ر�ت «ه��

 لتم إخطارنا �ه منذ أ�ام. 
ً

ا أصابها فع�
�
-   مستح�ل.. لو أن حادث

ثم توجه �حديثه لـ «أر�وجاس�ت»: 
� عمل�ة 

-   «ل��» محقة، فل�س �استطاعتك االستمرار ��
 �
ك معنا �� طة ل�ش�� ال�حث هذە �مفردك. لماذا لم ت�لغ ال��

ال�حث؟ 
-   لس�ب مهم للغا�ة، أال وهو أننا لو تمكنا من العثور عليها 
طة سنوفر ال�ث�� من الدعا�ة الضارة ع�  دون تدخل ال��
ا من العثور عليها  كة، و«ل��ري» نفسه! لو تمكنَّ «ماري»، وال��
� ال� وأعدنا الم�لغ سنعفيها من االتهام والعقاب.. وأعتقد أن 

��
� س��لها قصارى جهدنا. 

هذە الن��جة �ستحق أن ن�ذل ��
ي» ر�قه وقال:  ابتلع «ه��

� �ل ما خمنته، وأن «ماري» قد 
ض أنك محق �� -   ل�ن فلنف��

 �
؟ أر�د أن أفهم! ول�س �� ، فلماذا لم تأِت ��

ً
وصلت لهنا فع�

� االنتظار أ��� من ذلك ل�� أفهم!  ني��
�ن ساعة أخرى؟  -   أ�مكنك ع� األقل االنتظار ألر�ــع وع��



81

� �فكر، ق�ل أن �عقد حاجب�ه وهو �سأله: 
ي» لثوا�� صمت «ه��

ة؟  -   وماذا ت�توي أن تفعل خالل تلك الف��

-   سأقوم �التواصل مع �ل المطاعم والفنادق ومحطات الوقود 
ومتاجر الس�ارات المستعملة الموجودة �المنطقة، ف��ما 
أصادف من رآها. أنا مت�قن من أنها انتوت القدوم إ� هنا، ر�ما 
� آخر لحظة فواصلت ط��قها نحو الشمال، 

ت رأيها �� تكون غ��
 .

ً
ل�ن �جب أن أتأ�د أو�

�ن ساعة  -   ولو لم تصل لن��جة خالل تلك األر�ــع وع��
القادمة؟ 

طة!  � هذە الحالة سأنفذ طل��م �االتصال �ال��
��   -

 :
ً

ي» نحو «ل��» سائ� نظر «ه��
-   ما رأ�ك أنت؟ 
أجا�ت متلعثمة: 

ا. أنا مضط��ة األعصاب للغا�ة،  -   ال أعرف. لم أعد أعرف ش�ئ�
 . � وال أقوى ع� التفك�� السل�م. قرر أنت ن�ا�ة ع��

ي»:  أجاب «ه��
.. أن ن�تظر  اح األخ�� ا.. �ال�س�ة �� فأنا موافق ع� االق�� -   حسن�
�ن ساعة، ولو لم �ِجّد جد�د خاللها، سأقوم أنا  ألر�ــع وع��

طة.  �االتصال �ال��
ا، ثم تناول معطفه وقال وهو أومأ «أر�وجاس�ت» برأسه موافق�

يهم �الخروج: 
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� بها 
ا.. سأقوم �ال�حث عن حجرة �أحد الفنادق ألق�� -   حسن�

الل�لة، ماذا عنِك �ا آ�سة؟ 
ي» الذي قال:  نظرت «ل��» نحو «ه��

 ..
ً

-   سأقوم أنا �مرافقتها للفندق ل�ن �عد أن ن�ناول عشاءنا أو�
سنكون �انتظارك �الغد �ا س�دي. 

وألول مرة بتلك األمس�ة، انفرجت شفتا «أر�وجاس�ت» عن
اب�سامة طب�ع�ة وهو �قول: 

، ل�ن �ان �جب أن أفعل 
ً

-   معذرة لو ت�فت �ش�ل فظ ق��
�ل هذا ل�� أتأ�د من حق�قة ما حدث. 

ا:  التفت إ� «ل��» مستطرد�
 . �

-   سوف نجد «ماري»، فال تقل��
�عد هذا خ�ج من الم�ان، ل�نه لم �كد �غلق ال�اب من خلفه
ي» و�� تغمغم ح�� ألقت «ل��» برأسها ع� كتف «ه��

� دموعها:  �صع��ة من ب��
ي»! أخ�� أن �كون ذلك الرجل  -   ل�م أنا قلقة عليها �ا «ه��

ا و�كون قد حدث لها مكروە!  محق�
� عنِك، فال فائدة من �ل هذا القلق.. ثم إنك متع�ة 

-   خف��
�ن �الغد أن  ا من الطعام والراحة، وس�� � ش�ئ� و�حاجة ألن تصي��
�ل هذە مجرد ظنون ال أساس لها من الصحة.. سنجدها، 

�ن.  وس��
ا؟  -   أتعتقد هذا حق�

ا!  -   ط�ع�
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�
� داخله أ�قن أن هذە �� أول مرة �كذب فيها ع� امرأة ��

ل�نه ��
ح�اته! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن 
� ساعة م�كرة

ترك «أر�وجاس�ت» الفندق الذي ق�� �ه ل�لته ��
، �عدما ترك رسالة عند مكتب االستق�ال لـ من ص�اح اليوم التا��
ا أثناء النهار ها فيها أنه س�تصل بها تل�فون�� «ل��»، �خ��
� نفس

�الفندق عندما �صل ألخ�ار جد�دة، �ما أنهما �ق�مان ��
ي» الفندق، و�مجرد حلول الساعة التاسعة، ح�� �ان «ه��
ها أن تلحق �ه لي�ناوال � غرفتها ل�خ��

يتصل ب»ل��» ��
ا.  غذاءهما س���

� أثناء النهار  � أنه س�تصل ��
�� -   ل�ن «أر�وجاس�ت» هذا أخ��

� �التطورات. 
�� ل�خ��

�ن عاملة التل�فون أن تقوم بتح��ل م�المته  -   لم ال تخ��
لمتجري؟ 

اح، وقررت ات�اعه، فشعر شعرت «ل��» �االرت�اح لهذا االق��
�

ي» كذلك �الراحة، ألنه أشفق ع� المسكينة من أن تق�� «ه��
ا للقلق والمخاوف �ما ق�� هو ل�لته ساعات نهارها �له نه��
� �ل تخمينات ذلك الرجل

السا�قة. حاول طول الل�ل أن ين��
«أر�وجاس�ت» من عقله و�سفه منها، ل�نه عند نقطة معينة
� �عض

� نفسه أن نظ��ته منطق�ة �� اف ب�نه و��� اضطر لالع��
النقاط، وال تخلو من وجاهة. �ان من الصعب عل�ه تصديق أن
� هذا االحتمال

«ماري» الع��زة لصة! ف�ل ما �عرفه عنها ين��
� أعماقه: «ماذا �عرف

 �طفو ��
ً

�ال�امل، ومع ذلك وجد سؤا�
� الواقع ال �عرف عنها إال أقل القل�ل، لدرجة

ا؟»، إنه �� عنها حق�
أنه اختلط عل�ه األمر �األمس وظن أن «ل��» �� «ماري»! 
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�
لشد ما ينخدع اإل�سان �أولئك الذين �ألفهم أو ينجذب إليهم ��

� �لدة
عالقة روما�س�ة، و�ن هناك ال�ث�� من األمثلة ع� هذا ��

ف�ل» نفسها!  «ف��
» العجوز الذي �ان �عمل � هناك ع� س��ل المثال «تومكي��
كناظر للمدرسة، والذي ترك زوجته وأ�ته برمتها ليهرب مع
ة من عمرها، من �ان �ظن أنه �مكن أن � السادسة ع��

فتاة ��
ا مثل هذا؟  �فعل ش�ئ�

ا - أن � أشد أحالمه جموح�
و�المثل، من �ان �مكن أن يتخ�ل - ��

ك ُجلَّ ثروته �عد » �مكن أن ي�� ا مثل «ما��ل ف��� ا عت�د� مقامر�
موته لملجأ األيتام �ال�لدة؟ 

ا - قامت �قتل زوجها �عد ح�اة و�م من زوجة فاضلة - ظاه���
 ! � ات السن�� ت لع�� ا كذلك - امتدَّ زوج�ة سع�دة - ظاه���

و�م من موظف �شهد له الجميع �األمانة والخلق الحسن، ي�نكر
ا!  فجأة ل�ل صفاته وأخالقه لينقلب فجأة ل�ص�� مختلس�

ا ا إذن أن تكون «ماري» قد اختلست تلك النقود حق� ل�س عجي��
ت من طول االنتظار ح�� �قوم

�
�ما �قول الرجل.. أتراها مل

ب�سد�د ديونه، ولم �ستطع مقاومة اإلغراء عندما وجدت ذلك
� حوزتها فجأة؟ ر�اە! ل�م يرتجف جسدە لهذا الخاطر..

ًالم�لغ ��
ل�ن ح�� لو حدث هذا، أين ذه�ت �النقود؟ هل خطر لها مث�
» ل�� ت�دأ ح�اة � أن تهرب لم�ان �ع�د مثل العجوز «تومكي��
أخرى جد�دة وت�نكر لح�اتها السا�قة؟ أم تراها أص��ت �صدمة
نتج عنها فقدان ذا�رتها فلم تعد تتذكر من �� فراحت ته�م

ع� وجهها هنا وهناك؟ 
المش�لة أن هناك ال�ث�� من االحتماالت قائمة! 
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ا العنان لخ�اله، ح�� تنطلق ج�اد خ�اله ك المرء منَّ �مجرد أن ي��
سم آالف األف�ار واالحتماالت الممكنة!  الجامحة ل��

� حالة أفضل، و��دو أن قضاء ل�لة
�دت «ل��» لحسن الحظ ��

ا � حالة نفس�ة أحسن. ذه�ا س���
من النوم والراحة قد جعالها ��

ألحد مطاعم ال�لدة ح�ث تناوال غذاءهما، ق�ل أن �عودا لمتجرە
� انتظار

من جد�د ل�قض�ا �عض الوقت �ستمعان للموس��� ��
ا دون أن �حدث الم�المة الحاسمة.. وعندما حلت الرا�عة ع��
االتصال المرتقب، �دأت معالم الج�ع والقلق تعودان لتظهرا

� قالت:  ع� رف�قته ال��
-   لقد شارف المساء ولم يتصل بنا! 

، فمهمته ل�ست سهلة وستأخذ ال�ث�� من 
ً

-   فلنص�� قل��
الوقت. 

ي»، فسألته:  هكذا أجابها «ه��
�ن ساعة ق�ل إ�الغ  ا وع�� -   ألم نتفق ع� أن نمنحه أر�ع�

طة؟  ال��
� أر�ــع ساعات ع� تلك المهلة، وأعدك - لو لم 

-   ال يزال �ا��
ز».  يتصل بنا - أن أذهب ع� الفور لـ «جون �شام��

-   من هذا؟ 

ف�ل».  -   عمدة �لدة «ف��
-   الواقع أنه… 

�
ي» نحوە ل�لتقط السماعة �� � الهاتف، فه�ع «ه�� قاطعها رن��

ا:  لهفة مجي��
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-   آلو.. «أر�وجاس�ت»؟ 
-   نعم.. أنا.. 

-   أنا و«ل��» �انتظارك هنا.. أين أنت اآلن وماذا فعلت؟ 
-   قمت بتفت�ش المنطقة �لها ح�� وصلت لـ «برناسوس». 
 �
�� أنتوي العودة من خالل الط��ق الرئ��� القد�م، فقد أخ��

� مررت بها أن هناك فندق 
أحد عمال محطة وقود من الال��

صغ�� قد�م هناك ور�ما �كون… 
-   آە، أتقصد فندق «بي�س»؟ ال أظن هناك فائدة من الذهاب 

إل�ه.
، فهو آخر فندق �القائمة. هل  �

-   �جب أن أجرب ح��
؟  �

س�نتظران عود��
-   �م س�ستغرق من وقت؟ 

 . -   مممم. حوا�� ساعة ع� األ���

� انتظارك هنا �المتجر. 
ا.. سنكون نحن االثنان �� -   حسن�

� قلق: 
أعاد السماعة م�انها، فسألته «ل��» ��

ا؟  -   ماذا؟ أ�ان هو؟ ماذا قال؟ هل وجد ش�ئ�

� ط��قه ثم س�عود إ� هنا 
-   لم ي�تِه �عد.. س�مر �فندق ��

خالل ساعة، ولو تخلف عن هذا الموعد سنذهب ع� الفور 
للعمدة. 

مرت ساعة.. 
 .. � ساعت��
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ومع دوران عقارب الساعة لتعلن مرور الساعة الثالثة، �دأت
� قلق، ب�نما أخذ

ا �� «ل��» تزرع أرض المتجر جيئة وذها��
ي» �ستعد إلغالق الم�ان.  «ه��

و�مجرد حلول الساعة الثامنة، ح�� دق جرس الهاتف! 
ا، رفعه ي» نحوە ل�ختطف السماعة ح�� �اد �قع أرض� ه�ع «ه��

ا �لهفة:  مجي��
-   آلو.. أهذا أنت �ا «أر�وجاس�ت»؟ أين كنت �ا رجل! ألم 

� �أن… 
تعد��

لم �دعه الرجل ��مل جملته و�نما قاطعه �صوت هامس: 
-   ششش.. دعك من �ل هذا.. أنا أتصل �ك من الفندق.. ل�س 
ا! صد�قتك مرت بهذا  أما�� إال دق�قة واحدة فاسمع�� ج�د�

 ! �
الفندق يوم الس�ت الما��

� �د�ه..  ي» السماعة ب�� اعت� «ه��
-   «ماري»! هل أنت واثق من هذا؟ 

الء هنا.  � � دف�� �سج�ل ال��
ت خطها �� � -   �ل الثقة.. لقد م��

� واثق من أنه نفس  صحيح أنها وقعت �اسم مستعار، ل�ن��
� و�لسون»  الخط الموجود ع� المظروف! انتحلت اسم «ج��

 كذلك من «تكساس». 
ً

ا منتح� ودونت �جوارە عنوان�
ء آخر؟  � -   وغ�� هذە المعلومات؟ أتوصلت ل��

� �انت تقودها ال مجال للشك  -   أوصاف الفتاة والس�ارة ال��
فيهما. 

-   وك�ف عرفت �ل هذە المعلومات؟ 
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� وأوهمته أن الس�ارة  -   من صاحب الفندق، أظهرت �طاق��
 � م�وقة، ف�دا عل�ه أشد االنفعال والتأثر.. ال أعرف لماذا، ل�ن��

ن.. �قول إن اسمه «نورمان بي�س»، أتعرفه؟  � شعرت أنه غ�� م��
-   ع� اإلطالق. 

� أن الفتاة أتت �الس�ارة حوا� السادسة من مساء 
�� -   أخ��

ا �ما هو معتاد  الس�ت، وقد قامت �دفع أجرة الغرفة مس�ق�
عندە.. وألنها �انت ل�لة عاصفة ممطرة فلم �أِت يومها من 
ها.. �قول إنها ان�فت �الص�اح التا�� ق�ل أن  الزائ��ن غ��
.. عرفت كذلك أنه �ع�ش مع أمه العجوز  �س��قظ هو ح��

�الب�ت الموجود خلف الفندق. 
-   وهل تصدق ما قاله؟ 

� ال أعرف �عد.  -   سؤال ج�د، فالحق�قة أن��

-   ماذا تقصد؟ 
-   لقد ضغطت عل�ه �ال�ث�� من األسئلة عن الفتاة والس�ارة عن 
ف أنه تناول العشاء مع الفتاة ل�لتها  قصد، فانزلق لسانه واع��
ل، و�قول إن هذا هو �ل ما حدث ل�لتها، وقد قال  � �داخل الم��

أن أمه شاهدة ع� �ل هذا. 
-   وهل قمت �استجواب أمه هذە؟

� أنها  ل ط�لة الوقت. ادَّ � -   لألسف ال، ف�� داخل غرفتها �الم��
� لمحتها من  ا، ل�ن�� ط��حة الفراش ألنها م��ضة وال �ستق�ل أحد�
 � � قسوة أن��

ته �� نافذة غرفتها، فأ�رت ع� مقا�لتها، وأخ��
سأقا�لها سواء وافق ع� هذا أو ال، ولو أ�َّ ع� الرفض 

فسأضطر للجوء ألسال�ب رسم�ة س�ندم عليها! 
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� فعل هذا؟ أقصد �صفة رسم�ة؟ 
-   ول�ن هل لد�ك الحق ��

.. �لنا ن��د الوصول للحق�قة مهما �انت الوس�لة،  � -   اسمع��
ا عن  وقد فهمت أن ذلك الرجل «نورمان» ال �فقه ش�ئ�
ا �مجرد  اإلجراءات القانون�ة، فقد �اد ي�بول ع� نفسه رع��
ل ل�خ�� أمه أن  � � الشخص�ة، هكذا انطلق للم�� رؤ�ته ل�طاق��
، وقد انتهزت تلك الفرصة � ترتدي مال�سها و�ستعد لمقا�ل��
لالتصال �ك و�خ�ارك ��ل هذا، فلتبَق م�انك ح�� ت�ت�� تلك
.. هناك صوت أقدام! لقد عاد.. إ�

ً
المهمة وأعود ل�م.. مه�

اللقاء اآلن! 
وانتهت الم�المة! 

ي» ب�خ�ار رف�قته �ملخص الم�المة وأن� حديثه قام «ه��
�قوله: 

ا.. �ل ما علينا فعله  -   ي�دو أننا أوشكنا ع� معرفة ما حدث حق�
اآلن هو االنتظار! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع 
داخل الحمام، أمام المرآة، أخذ «نورمان» يتأمل انع�اسه،

� برود. 
والذي أخذ ي�ادله النظر ��

غصب نفسه ع� تح��ل عينه عن عينا انع�اسه، و�دأ �حلق
ود.. �انت هذە �� عادته، أن �حلق ذقنه �ل � �طء و��

ذقنه ��
ە ع� النظر � تج�� س�ت، ول�م �ان �كرە تلك العمل�ة المقيتة ال��
� عي��ه

للمرآة، ف�ل المرا�ا ت�دو له متموجة، ف�شعرە بوجع ��
ة.. ر�ما تكون المرا�ا سل�مة ال خطب فيها ب�نما الخطب �عد ف��
� طفولته ألحد

� عي��ه نفسهما، فقد اصطحبته أمه ��
�� �

الحق���
األط�اء للتعرف ع� س�ب تلك المش�لة، وقد قرر الطب�ب

وقتها أنه ضع�ف النظر و�جب أن يرتدي نظارة. 
�ان �شعر أن سوء الحظ �الزمه منذ صغرە، فمنذ طفولته وهو
، أو أي رجل يرتدي نظارات، فشاء له �كرە منظر أي رجل ممت��

القدر أن �صبح �ليهما! 
ل�م تم�� لو أنه ط��ل القامة رفيع الجسد مثل العم «جون

كو�سدين». ألم تقل أمه ذات مرة أن هذا العم هو صاحب أ���
� قولها، ل�نه

� ح�اتها؟ وقد �انت ع� حق ��
قوام ممشوق رأته ��

كرە ذلك الرجل �الرغم من رشاقته، ول�م تم�� لو تتوقف أمه
عن �سميته �العم «جو»، فهو لم �كن من أقار�ــهم من األصل،
دد ع� و�نما �ان مجرد صديق للعائلة، وقد اعتاد ع� ال��
الفندق ل��ارة والدته، وهذا المأفون هو من نصحها ب�ناء الفندق
� بهذا الم�ان �عدما �اعت المزرعة، وهذا س�ب آخر اللع��

ل�كرهه «نورمان»! 
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� �د العم
� تكرە الرجال �لهم - صارت لع�ة �� الغ��ب أن أمه - ال��

«جو « هذا.. لع�ة يتح�م فيها ك�فما شاء.. �انت تؤمن �ه
وتنفذ نصائحه وت�بع رغ�اته، ع� األقل ح�� مات فجأة! 

�ن سنة �املة!  مات منذ ع��
ا!  ل�م �مر الوقت ��ع�

ل�ن الوقت ع� أ�ة حال مسألة �س��ة، �ما قرأ لـ «آي�شتاين»
ذات مرة.. لد�ه ال�ث�� من ال�تب عن هذا الموض�ع، وقد قام
� تظن أن مثل تلك ا، ال�� �قراءتها �لها - دون علم والدته ط�ع�

ال�تب تخالف الدين واإل�مان. 
� مهاجمتها لما

�� �
ل�نه �عرف أن هذا ل�س هو الس�ب الحق���

�قرؤە! 
� هو أنها ال ت��دە أن �قرأ، فالقراءة تن�� عقله

الس�ب الحق���
وتقوي من شخص�ته، و�التا�� سُتخرجه عن طاعتها فال �صبح

طفلها الصغ�� الع��ز المدلل! 
، � جسد واحد.. طفل صغ��

�� � �ا للسماء! صار �شعر �أنه روح��
وشاب ناضج، واالثنان محبوسان مع �عضهما داخل نفس

الجسد! 
� أمه والتحدث معها �شعر �أن زمام األمور �صبح

عندما �فكر ��
، ل�ن �مجرد أن �صبح ، المحدود التفك�� � �د الطفل الصغ��

��
�مفردە ال �صاح�ه إال نفسه وكت�ه، ح�� ي�سلم الشاب الناضج
دفة األمور.. ولوال وجود ذلك الشاب الناضج �داخله، لما مات
�ن سنة خلت، ولما تمكن من التخلص العم «جو « منذ ع��

 . �
من جثة تلك الفتاة �األسب�ع الما��
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مد أنامله تتلمس حد شفرة المو�� الذي �حلق �ه فشعر بها
حادة للغا�ة، ولو لم ي�ت�ه س�ج�ح نفسه �شدة. 

ا، و�جب كذلك أن �قوم ب�خفاء نعم، �جب أن �كون من�به�
المو�� �عنا�ة �عدما ي�ت�� ح�� ال تع�� عل�ه أمه، فلم �عد
بوسعه الثقة فيها، فلو حدث وصارت أداة حادة كهذا المو��

�حوزتها…! 
لم ي��ادال الحد�ث منذ ل�لة موت تلك الفتاة! 

� هذا، فحد�ث مثل هذا لن �خل من ح�ج ل�ليهما،
ال عجب ��

و��دو أن أمه الحظت هذا �� األخرى، فقد عمدت ع� تجنب
� معظم يومها وح�دة داخل غرفتها. 

اللقاء �ه، وصارت تق��
وح�دة، ال تصاحبها إال أف�ارها وث�ابها وأثاث غرفتها العتيق. 

شعر �االمتنان ألنها فعلت هذا، فالقتل ج��مة مخ�فة، ومهما
� عقله، فال �د له من أن �شعر - ح�� ولو

ا �� �ان المرء م��ض�
شعور غ��ب مبهم - �مدى فداحة فعلته! هذا هو ما قرأە بتلك

 . �
ال�تب ع� األقل، وهو �شعر أن هذا �الم منط��

�
شعر»نورمان» �االمتنان لصمتها وعزلتها، ألنه هو اآلخر �عا��

مثلها، ل�س من وخز الضم�� و�نما من الرعب والهلع! 
�ل لحظة تمر �ه يتوقع حدوث �ارثة فيها، و�لما سمع صوت

ا!  � قدم�ه حرف�� نف�� س�ارة �الخارج، شعر �قل�ه �قع ب��
�مجرد أن انت�� «نورمان» مما �فعله ح�� تنا� إ� مسامعه
� عجالة، ق�ل أن

صوت س�ارة تقف �الخارج، فمسح وجهه ��
اء ذات �ختلس النظر من نافذة المكتب، ولمح س�ارة خ��
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� لوحة أرقام من وال�ة «تكساس». لحظتها تذكر «ج��
و�لسون»، ألم تكن من وال�ة «تكساس» �� األخرى؟ 

ا �الهدوء، ًشعر �جسدە يرتجف وهو �خ�ج من المكتب متظاهر�
� دقة. �ان رج�

ل�نه أخذ يراقب الرجل الذي خ�ج من الس�ارة ��
ط��ل القامة، أسمر، وه��ل، وقد وضع ع� رأسه ق�عة أخفت

اە الرجل �قوله:  جب�نه. ح�َّ
 . -   مساء الخ��

ا:  � قلق مجي��
حرك «نورمان» قدم�ه ��

-   مساء النور.. هل أستطيع مساعدتك؟ 

-   هل أنت صاحب هذا الفندق؟ 
-   نعم أنا.. هل ت��د حجرة للمب�ت �ا س�دي؟ 

-   ال، أر�د فقط �عض المعلومات �عد إذنك. 

ابتلع «نورمان» ر�قه وقد تزا�د التوتر �داخله، ل�نه لم �سمح
ألي من هذا �الظهور عل�ه وهو �جي�ه: 

ا.. ما دام بوس�� المساعدة فلن أتأخر.. ماذا ت��د أن  -   ط�ع�
تعرف؟ 

-   هناك فتاة أ�حث عنها! 

هنا وثب قلب «نورمان» من م�انه! 
شعر أن الوحش الذي يوجد داخله ي�ثاءب و�زأر.. شعر
�السكون من حوله �ضغط ع� أعصا�ه ح�� �اد أن ��خ،

� حديثه: 
ب�نما استمر الرجل ��
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�نات من عمرها، تد� «ماري ك��ن» من  � الع��
-   �� فتاة ��

�لدة «فورت و�رث بوال�ة تكساس»، فهل مر عل�ك مثل هذا 
الء الخاص �فندقك؟  � � سجل ال��

االسم ��
اح من فوق �اهله، ح�� �اد � شعر «نورمان» �حمل ثق�ل ي��
ا.. ر�اە.. �ا له من سؤال �س�ط ولن تكون إجابته

�
�قهقه ضاح�

صع�ة.. أجاب بثقة: 
-   ال.. لم �مر بنا أي فتاة تد� كذلك. 

-   هل أنت متأ�د؟ 
� أ�اد أذكر  -   ��ل تأ��د.. العمل قل�ل هذە األ�ام، لدرجة أن��

أسماء جميع من مروا بنا. 
ض أن تكون مرت من أسب�ع.. مساء الس�ت أو ص�اح  -   المف��

 .
ً

األحد مث�
، فقد �ان الجو  � ا خالل هذين اليوم�� -   مممم.. لم �ستق�ل أحد�

ا �العواصف واألمطار.  ا للغا�ة ومليئ� س�ئ�
�ن من عمرها،  � السا�عة والع��

� أقصدها �� -   متأ�د؟ الفتاة ال��
� زرقاو�ن.. طولها حوا�� خمسة أقدام  ذات شعر أسود وعين��
ونصف.. �انت تقود س�ارة ماركة «�ال�ماوث» مود�ل ١٩٥٣ 

ورقم لوحتها هو… 
ا
�
وهنا توقفت أذن «نورمان بي�س» عن العمل، فلم �سمع حرف

مما قاله الرجل �عدها، فقد ا�شغل ��ل ما دار برأسه من أف�ار..
أخذ �سأل نفسه لماذا قال للرجل أنه لم يتلَق أي زائ��ن خالل
� ذكرها تنطبق ؟ األوصاف ال�� � يو�� الس�ت واألحد الماضي��
� و�لسون» هذە، و��دو أن هذا الرجل �عرف �الحرف ع� «ج��
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» هذا ب�نما �� � ، و��دو أنها انتحلت اسم «ج�� عنها ال�ث��
�
�األصل تد� «ماري»، أو ر�ما العكس، و�كون اسمها الحق���

 !« � هو «ج��
ل�ن الرجل لن �ستطيع إث�ات أنها جاءت لهذا الفندق، ولو

ء �سالم!  �
� اإلن�ار، س�نت�� �ل ��

استمر «نورمان» ��
قال «نورمان»: 

� أستطيع مساعدتك �ا س�دي، فلم تمر  -   لألسف ال أعتقد أن��
� أي عم�لة بهذا االسم.  ��

؟ ف��ما  -   ممممم.. ألم تمر �ك أ�ة فتاة بتلك المواصفات ح��
ا آخر غ�� اسمها، ور�ما تكون قد عمدت إ�  تكون انتحلت اسم�

 لتغ�� من ش�لها. 
ً

ارتداء �اروكة شعر شقراء أو صه�اء مث�
� منذ  -   ال أظن أن أي أن�� �ذلك السن والمواصفات قد مرت ��

 . � ا �مر �� ة ط��لة. أنا ال أ�� وجه� ف��
نظر له زائرە �صمت للحظة، ثم أردف: 

 �
ا من نفسك، ل�ن ر�ما تكون قد تنكرت �� ا.. ت�دو واثق� -   حسن�

� نظرة ع� دف�� �سج�ل 
� أن أل�� . أ�مكن��

ً
ش�ل امرأة عجوز مث�

الوصول الخاص �الفندق؟ 
� ذعرە،

� �طء وهو �حاول التح�م ��
ابتلع «نورمان» ر�قه ��

ووضع �دە ع� الدف�� ب�نما �جي�ه: 
-   آسف �ا س�دي، ال أستطيع السماح لك بهذا. 

� جي�ه وهو
ا، ق�ل أن �مد �دە �� نظر له الرجل للحظة صامت�

�قول: 
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ا، ر�ما �قنعك هذا بتغي�� رأ�ك.  -   حسن�
أخ�ج �دە من ج�ب معطفه و�� تحمل �طاقة وضعها أمام عينا
«نورمان»، فقرأ فيها: «م�لتون أر�وجاس�ت».. بول�س �ي.

كة التأمينات االجتماع�ة والتجار�ة.  ��
هتف «نورمان»: 
-   بول�س �ي؟ 

� �ا 
ة تقع ع� عات�� -   نعم، وقد جئت �س�ب مهمة خط��

س�د… 
-   «بي�س».. «نورمان بي�س». 

ا �ا س�د «بي�س». �جب أن أصل لم�ان  � ج�د� ا.. اسمع�� -   حسن�
ة للغا�ة، ولو لم توافق  تلك الفتاة ألنها ع� عالقة �ج��مة خط��
ا لالستعانة  الء، سأضطر آسف� � ع� أن �سمح �� بتفقد دف�� ال��

طة!  �ال��
ء له عالقة �اإلجراءات البول�س�ة �

�ان «نورمان» �جهل �ل ��
والقضائ�ة.. صحيح أنه �عرف ال�ث�� من المعلومات عن حضارة
«الما�ا»، وعن علم النفس، وعن ال�حار والمح�طات وما �جول
طة � أعماقها من �ائنات غامضة، ل�ن �ال�س�ة لموض�ع ال��

��
ا ا واحد� و�جراءاتها هذا، فهو أجهل من دا�ة، ل�نه �عرف ش�ئ�
� شئونه �أي

طة �� ا، هو أنه �جب أن يتفادى تدخل ال�� مهم�
ثمن! 

تردد للحظة، ثم سأل الرجل من دون أن يرفع �دە من فوق
 : الدف��
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-    ما س�ب �ل هذا؟ ماذا فعلت تلك الفتاة ع� أي حال؟! 
-   �قت س�ارة. 

ا..  -   أوە، حسن�
ة شعر �االرت�اح.. لقد ظن �ال�دا�ة أنها قد ارتك�ت ج��مة خط��
ا.. هكذا رفع �دە من فوق الدف�� وهو ا دق�ق� �ستوجب تحق�ق�

�قول: 
� أردت فقط أن أتأ�د من  .. معذرة، ل�ن�� ا.. ها هو الدف�� -   حسن�

أنك تتمتع �سلطة رسم�ة لفعل ذلك. 
ظن «نورمان» أن الرجل س�ندفع نحو الدف�� ل�ف�شه ل�نه لم
ا ووضعه أمامه، ثم أخذ

�
�فعل، و�نما أخ�ج من جي�ه مظروف

، و�مر �أنامله ع� األسماء المسجلة ف�ه، �قلب صفحات الدف��
ة ا، والحظ أن إص�عه توقف لف�� ب�نما أخذ «نورمان» يراق�ه ��

ط��لة أمام أحد األسماء! 
� يو�� الس�ت واألحد. 

� أنه لم �أت أحد للفندق ��
�� -   ألم تخ��

ج:  أجا�ه «نورمان» �صوت متح��
.. ما عن�ته لحظتها أن  �  أو اثن��

ً
-   ر�ما نكون قد استق�لنا ن���

 . � ا للغا�ة هذين اليوم�� العمل �ان ضع�ف�
� و�لسون» من «سان أنطونيو « هذە؟ لقد  -   ماذا عن «ج��

سجلتها مساء الس�ت. 
-   مممم.. أوە، نعم.. تذكرتها اآلن. 

� ضلوعه. أدرك أنه شعر «نورمان» من جد�د �قل�ه ي�ب ب��
� ذكرها � األوصاف ال�� � التظاهر �أنه لم �م��

ر ��
�
أخطأ حينما فك
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ا � االستهانة �ذ�اء زائرە، ول�كونن هذا س���
له الرجل.. لقد �الغ ��

� الم��د من الشكوك.. المش�لة أنه ال س��ل إلصالح هذا
��

الخطأ اآلن.

�م �ستطيع أن �ج�ب هذا البول�س ال�ي اآلن دون أن يث��
؟  ر��ته أ���

ل�ن الرجل - لحسن الحظ أو ُسوئه - لم ُ�لِق الم��د من األسئلة،
، �ل وضع المظروف الذي أخرجه من جي�ه �جوار صفحة الدف��

� تمعن شد�د. 
�� � � الخط�� وأخذ �قارن ب��

� إذن هذا هو س�ب إحضارە لهذا الخطاب معه! أن �قارن ب��
 ! � الخط��

ء!  �
وها قد عرف رجل البول�س ال�ي �ل ��

� ، فو�� وعندما رفع «أر�وجاس�ت» عي��ه من فوق الدف��
«نورمان» بنظراته صارت �اردة �الفوالذ وهو �قول: 

! الخط متطابق!  ��   -
-   هـ… هل أنت متأ�د؟ 

� سأقوم بتص��ر صفحات هذا  -   مائة �المائة! لدرجة أن��
.. �ل ر�ما أفعل ما هو أ��� لو أنك امتنعت عن قول  الدف��

� قلت أنك لم ترها؟  ّ من ق�ل ح�� الحق�قة.. لماذا كذ�ت ع��
� �س�ت.  � األمر أن��

-   أ… أنا.. أنا لم أ�ذب.. �ل ما ��
ا �مر �ك!  � أنك قوي الذا�رة وال ت�� وجه� ت�� -   ل�نك أخ��

ا.. هذا صحيح �صفة عامة، ل�ن…  -   حسن�
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قاطعه «أر�وجاس�ت» وهو �شعل س�جارة: 
-   أثِ�ت �� صدقك إذن �قول الحق�قة! و�ــهذە المناس�ة �جب 
ا - أن ج��مة  ك - لو لم تكن تعرف تلك المعلومة مس�ق� أن أخ��
� �ل 

� �عاقب عليها القانون �� �قة الس�ارات من الجرائم ال��
ا 
�
�� � أن تصبح ��

الوال�ات األم��ك�ة، وأنت �التأ��د لن ترغب ��
� مثل تلك الج��مة، صح؟ 

��
ة �قة! �ل ما حدث أن الفتاة أتت  � أ�َّ

ك �� �ك! أنا لم أش�� ��   -
 �
�س�ارتها واستأجرت غرفة ح�ث قضت ل�لتها، ثم ان�فت ��

�كها إذن؟  ة، ك�ف أ�ون �� الص�اح التا�� م�ا��
-   امتناعك عن اإلدالء ��ل ما لد�ك من معلومات عن الموض�ع 
� نظر القانون.. واآلن فلنتحدث ��احة.. أنت 

ا ��
�
�� �جعلك ��

قا�لت الفتاة، فك�ف �انت ت�دو؟ 
-   �ما وصفتها أنت منذ قل�ل ع� حد ما أتذكر.. �انت األمطار 

ا.  شد�دة يومها فلم أستطع تأملها ج�د�
ء؟ هل دار ب�ن�ما أي حد�ث؟  �

-   هل قالت أمامك أي ��
.. أعتقد.. ال أتذكر �ال�امل  � -   تحدثنا عن جو تلك الل�لة الس��

ا.  ء ��ع� �
فقد حدث �ل ��

ء ما؟ أو �انت ت�فاتها  �
-   هل �دا عليها أنها تهرب من ��

م���ة؟ 
-   ع� اإلطالق.. �دت طب�ع�ة للغا�ة.. �انت �أي ن��ل آخر. 

� المطفأة الموجودة ع�
أطفأ «أر�وجاس�ت» س�جارته ��

المكتب وهو �قول: 
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ا.. مع�� هذا أنها لم ُت�� أي شكوك �داخلك، �ما لم ُت��  -   حسن�
ء؟ �

شفقتك؟ أقصد ألم �شعر نحوها �أي ��
-   ال! 

-   وما دام هذا هو ما حدث، لماذا إذن حاولت إخفاء أمر 
ت عليها؟  قدومها إ� هنا و�س��

 � -   لم أحاول ال�س�� ع� أحد �ا س�دي! �ل ما حدث هو أن��
�س�تها! 

شعر «نورمان» أنه يتورط أ��� فأ��� �الموض�ع، �أن �د�ه
ت�سح�ان داخل عش د�اب�� دون تح�م منه! ل�نه صمم ع�
� �ضعها المف�ش ال�ي � الفخاخ المتوال�ة ال��

عدم الوق�ع ��
أمامه، فقال: 

� ساعدتها ع� �قة الس�ارة؟  -   ماذا تقصد؟ أتعتقد أن��
� أر�د  ء �ا س�د «نورمان».. �ل ما هناك أن�� � -   أنا ال أتهمك ���

� أتت؟  الوصول للحق�قة.. تقول أنها �انت �مفردها ح��
-   نعم.. �مفردها.. استاجرت الغرفة، ثم قضت ل�لتها، ثم 
. ال ُ�دَّ أنها اآلن ع� �عد آالف األم�ال من  رحلت �الص�اح التا��

هنا. 
اب�سم «أر�وجاس�ت» وهو �قول: 

ا.. قلت أنها رحلت  -   احتمال.. ل�ن فلن�ناول القصة تدر�ج��
�مفردها، صح؟ أتتذكر م�� رحلت �الض�ط؟ 

ا  -   ال أعرف.. لقد رحلت ص�اح األحد.. وكنت وقتها نائم�
ل.  � �الم��
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ا من نقطة رح�لها �مفردها؟  -   مع�� هذا أنك لست متأ�د�
� لو �ان هذا ما تعن�ه.  -   ال أستطيع التأ�د ع� وجه ال�ق��

-   و�مساء الس�ت الذي �انت موجودة ف�ه هنا، هل حدث أن 
استق�لت الفتاة أي زائ��ن؟ 

-   �ال.. 
-   متأ�د؟ 

-   أ��د. 
ك هنا ل�لتها؟  -   هل رآها أي شخص غ��

�لة الوح�دة.  � -   ال.. �انت �� ال��

ا؟  -   وكنت أنت تعمل �مفردك ط�ع�
-   صح. 

-   وقضت الفتاة الل�لة �لها �غرفتها؟ 

-   نعم. 
؟  -   الل�لة �لها؟ متأ�د؟ لم �ستخدم الهاتف ح��

-   ال.. لم �ستخدمه. 

-   إذن فأنت الوح�د الذي علم بوجودها هنا؟ 
 .

ً
تك هذا ق�� -   أخ��

-   وماذا عن الس�دة العجوز؟ ألم ترها؟ 

-   أي عجوز؟ 
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ل.. خلف الفندق.  � � تق�م �الم�� -   ال��
� ضلوعه.. �ان وللمرة الثالثة شعر «نورمان» �قل�ه �ضطرب ب��
ع� وشك إن�ار أن هناك أي عجوز، ل�ن محدثه لم �دع له

الفرصة لفعلها عندما أ�مل: 
؟  -   لقد رأيتها من نافذة إحدى الغرف وأنا قادم، فمن ��

ا من اإلجا�ة:  لم �جد «نورمان» مفر�
� طول الوقت �الغرفة فال 

، ل�نها م��ضة.. تق�� -   إنها والد��
ة.  تخ�ج منها منذ ف��

-   إذن �� لم تَر الفتاة؟ 
تك، و�انت �غرفتها ط�لة الوقت،  -   ال.. إنها م��ضة �ما أخ��

ح�� عندما تناولنا طعام الـ… 
�انت فلتة لسان لم ي�ت�ه لها «نورمان» إال �عد فوات األوان،
 من األسئلة وراء �عضها

ً
فقد �ان «أر�وجاس�ت» �ل�� س��

ال�عض �قصد إر�ا�ه، وهو ما نجح ف�ه �ال�امل. �ان حد�ث
«أر�وجاس�ت» عن األم مفاجأة لـ «نورمان»، الذي صار �ل همه

ا عنها!  اآلن هو حمايتها ودفع الخطر �ع�د�
سمع «أر�وجاس�ت» �سأله بهدوء: 

ل مع «ماري ك��ن»؟  � -   إذن فقد تناولت العشاء �الم��
-   �ا… �انت مجرد شطائر وقهوة.. لم �كن عشاًء �المع�� 
� الفتاة أين  � ذكرت لك هذا.. لقد سألت�� المفهوم.. اعتقدت أن��
ف�ل»،  � �لدة «ف��

ا من الطعام، فقلت لها �� �مكنها أن تص�ب ش�ئ�
ا وقتها، فشعرت  ، و�ان المطر شد�د�

ً
�ن م�� ل�نها ت�عد نحو ع��



104

ل ح�ث قدمت لها عشاءً  � �الشفقة نحوها وذه�ت بها للم��
 .

ً
مرتج�

-   وف�م تحدثتما أثناء هذا العشاء المرتجل؟

تك أن أ�� م��ضة، فلم �شأ  -   لم �در ب�ننا أي حد�ث.. أخ��
ة، ور�ما �ان هذا  ة األخ�� إزعاجها.. لقد اشتد عليها المرض �الف��
� مضط��ة لدرجة �س�ان ذكر �ل 

� و�جعل ذا�ر�� هو ما يزعج��
ء �ال�دا�ة.  �

��
ض أنك ذه�ت من  ء آخر؟ فلنف�� �

-   وهل �س�ت ذكر أي ��
؟ 

ً
ل مع الفتاة لتحظ�ا ب�عض الم�ح مث� � الم��

ا كهذا؟ لن أجب ع� أي سؤال �عد  -   �ال! لماذا تقول ش�ئ�
اآلن! 

ود وهو �قول:  تناول «أر�وجاس�ت» ق�عته ب��
ا.. سأن�ف، ل�ن �عد التحدث مع والدتك.. ر�ما تكون  -   حسن�

ا غاب عنك.  قد الحظت ش�ئ�
-   قلت لك أنها لم تَر الفتاة.. ثم إنها م��ضة ول�س بوسعك 

التحدث معها.. أنا غ�� موافق! 
� سأعود �عد أن  � هذە الحالة سأن�ف، ل�ن��

-   ال �أس.. ��
ا من السلطات المختصة العتقال والدتك  أح�� م�� أمر�

 . واستجوابها، ما دمت ترفض التعاون م���
�انت خدعة من «أر�وجاس�ت»، ل�نها انطلت ع� «نورمان»

ا:  فلم �فطن إ� هذا، فأجا�ه متلعثم�
� �قة س�ارة قد�مة. 

اك �� -   ال أحد �ستطيع اتهامنا �االش��
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قاطعه «أر�وجاس�ت» برفق وهو �شعل س�جارة جد�دة: 
-   واضح أنك ال �ستوعب الموقف �ال�امل.. الموض�ع ل�س 
ح لك  � �جب أن أ�� موض�ع س�ارة ع� اإلطالق. أظن أن��
ا من  � ألف� الموض�ع. «ماري ك��ن» هذە قامت ��قة أر�ع��

الدوالرات من أحد م�اتب السم�ة ب�لدة «فورت و�رث»! 
ا!  -   أر�عون ألف�

 .
ً

ردد «نورمان» الم�لغ وراءە مذهو�
. أ�ة  -   نعم.. لقد �قت الم�لغ وه��ت.. الموض�ع خط��
معلومات أتوصل إليها لها أهميتها. هذا هو س�ب إ�اري ع� 
مقا�لة والدتك، وال ُ�دَّ من أن أستج��ــها، سواء ش�ت أنت أم 

أب�ت! 
صمت «أر�وجاس�ت» للحظة ق�ل أن ��مل: 

� قوله، ل�ن لو أ�رت 
ء ال ي���� �

-   أعدك أال أزعجها �قول ��
ا من االن�اف، ل�ن �عان ما سأعود  ع� الرفض لن أجد مفر�

مع العمدة التخاذ اإلجراءات القانون�ة الالزمة! 
صاح «نورمان» وهو يهز رأسه: 

-   ال! ال دا�� ل�ل هذا! 
ا هذا م�لغ ال �ستهان � ألف� دد؛ فم�لغ أر�ع�� �دت عل�ه عالمات ال��
�ه، و�وسع الرجل أن ينفذ تهد�دە ف�عود مع العمدة �عد إصدار
إذن التفت�ش واالستجواب، ور�ما االعتقال! ال حاجة إذن

� مصلحة والدته! 
� مصلحته، وال ��

لمعارضته ألن هذا ل�س ��
أجا�ه: 
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ا.. بوسعك التحدث معها، ل�ن �جب أن �سمح ��  -   حسن�
ل ألعدها الستق�الك، ح�� ال �كون قدومك  � �الذهاب للم��
مفاجأة لها تؤثر ع� أعصابها، ف�� عجوز للغا�ة وأعصابها 

خف�فة تتأثر �أقل مكدر. 
اتجه نحو ال�اب وهو ��مل: 

� حال أ�� أي من الزائ��ن. 
-   ابَق هنا، ��

ا، ب�نما ان�ف «نورمان» أومأ «أر�وجاس�ت» برأسه موافق�
مضعضع األعصاب �غط�ه العرق، �الض�ط �ما �ان �غط�ه تلك

الل�لة! 
فتح �اب الب�ت، وارت�� درجات السلم، ووصل لغرفة أمه. �ان
ي�توي التحدث إليها ��لمات هادئة مطمئنة ح�� ال تج�ع وتفقد
تماسكها، ل�ن �مجرد دخوله ورؤ�ته لها و�� تجلس �جوار
النافذة �ط��قتها المعتادة ح�� شعر �قل�ه ينخلع.. غمرته
الشفقة تجاهها ولم �درك نفسه إال وهو �ل�� برأسه ع�
ء �

� شفت�ه تح�� �ل �� حجرها، ووجد ال�لمات تناسب من ب��
ات واالنفعال. أدهشه أنها لم تظهر أي �صوت خنقته الع��

عالمة من عالمات الدهشة و� تعلق: 
 . .. دع األمر �له �� � -   ال تقلق �ا ب��

ا عن الموض�ع �ا أ�� � ش�ئ� � أن تقو�� له إنك ال تعرف��
-   �ك��

� س��له. 
وس�ذهب ��

ا  ا ل�س م�لغ� � ألف� -   ل�نه س�عود من جد�د.. إن م�لغ أر�ع��
� �موض�ع النقود ق�ل اآلن؟ 

�� ا. لماذا لم تخ�� �س�ط�



107

ا أقسم لِك! أول مرة أعرف �موض�ع  -   لم أ�ن أعلم عنها ش�ئ�
النقود �ان منه منذ لحظات. 

، �ل ر�ما �ظن أننا  � -   أصدقك.. ل�نه لن �صدقك أو �صدق��
اق�سمنا الم�لغ مع الفتاة، أو ر�ما �ذهب �ه الظن ألننا قتلناها 

ل�ستحوذ ع� الم�لغ �له! 
� إذن؟!  -   وماذا ستفعل��

، ف�جب أن أستعد الستق�ال الزائر، أل�س  -   سأرتدي مال���
� ر�ثما أستعد. 

ە أن �أ�� كذلك؟ اذهب له وأخ��
-   ال! ال أستطيع أن أفعل هذا. 

ا عن الحركة.. شعر �ضعفه يتعاظم �داخله.. شعر بنفسه عاجز�
 ! َّ لو �فقد الو�� تم��

ول�ن ح�� لو حدث هذا فلن �منع ما هو ع� وشك أن �حدث..
ف�عد �ضع دقائق، لو لم �ظهر «نورمان» أمامه، س�مل
� من تلقاء نفسه،

«أر�وجاس�ت» من االنتظار، وس�قرر أن �أ��
� درجات السلم �ما فعل هو منذ دقائق

س�فتح ال�اب، يرت��
معدودة، وعندئذ… 

 ! -   أماە، �جب أن �ستم�� ��
عت ل�نها لم ُتصغ له.. �انت قد قامت من مجلسها �الفعل و��
� اس��دال مال�سها، ق�ل أن �ست�مل ز��تها و�ستعد لزائرها..

��
�عدما فرغت من �ل هذا، التفتت له مب�سمة، ثم همت بهبوط

� تلك اللحظة ارتفعت دقات ع� ال�اب! 
السلم.. و��
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ا، ل�نه وجد صوته � أن ��خ محذر�
رغب «نورمان بي�س» ��

� م�ح م�الغ
ا داخل حلقه، ب�نما ارتفع صوت أمه تقول �� منح�س�

ف�ه: 
-   أنا آت�ة.. لحظات فقط. 

فتحت أمه ال�اب، ودخل الس�د «أر�وجاس�ت» للغرفة، نظر
ا.. و�انت أمه إليها، ورفع رأسه، و�ان ع� وشك أن �قول ش�ئ�

فع فيها رأسه!  � س�� ت�تظر هذا.. �انت ت�تظر اللحظة ال��
ٌء لم �درك «نورمان» �

� تألق بها �� و�لمح ال��، مدت �دها ال��
كنهه ألول وهلة، ق�ل أن ته�ط �دها، ثم ترتفع، ثم ته�ط من
جد�د. لم �ستطع «نورمان» أن �فتح عي��ه و�نظر للمشهد،
 . �

ولم �كن �حاجة للنظر من األصل. لقد علم �ما جرى منذ ثوا��
ت ع� مو�� الحالقة الخاص �ه!  عرف أن أمه قد ع��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العا�� 
ة دوالرات  -   ها هو مفتاح الغرفة �ا س�دي.. س�كون أجرها ع��

 . � ألنها �فراش��
ا، فأجابته �ل العجوز مفتاح الغرفة مب�سم� � ناول «نورمان» ال��

� حقي�ة �دها: 
الزوجة و�� تمد �دها ��

 ! ة دوالرات.. لحظة.. ها �� -   أعتقد أن م�� ورقة �ع��
وضعت الورقة المال�ة ع� المكتب و�� تنظر إ� «نورمان»
مب�سمة، ل�ن اب�سامتها تالشت ع� الفور عندما رأت وجهه

عجة:  � الممتقع، فهتفت م��
 . � ا للغا�ة �ا ب�� -   ماذا �ك؟ هل أنت م��ض؟ ت�دو شاح��

. وع� �ل حال 
ً

� مرهق قل�� .. �ل ما هناك أن�� -   ال ال.. أنا �خ��
� وسأن�ف.  فقد انتهت ن����

سألته الس�دة مستغ��ة: 
� هذە الساعة الم�كرة؟ كنت أظن الفنادق تظل 

-   تن�ف ��
�ن ساعة.  ا وع�� مفتوحة أر�ع�

ة، ثم إن الساعة قد  � من �عض الركود هذە الف��
-   إننا نعا��

ة.  صارت العا��
ا.. ل�لة سع�دة.  -   حسن�

هكذا حيته الس�دة ذات االب�سامة اللط�فة ق�ل أن ت�سحب مع
زوجها تجاە غرفتهما. همَّ «نورمان» ب�طفاء اللوحة المضاءة
�الخارج وغلق المكتب، ل�نه قرر أن �فعل هذا �عدما ي�ناول
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ة من جرعة من الخمر. شعر أنه �حاجة شد�دة لجرعة كب��
الخمر ليتمكن من الوقوف ع� قدم�ه. 

ل، � لقد تناول �الفعل عدة جرعات من الزجاجة منذ عاد للم��
ولوال هذا لما استطاع الوقوف ع� قدم�ه ح�� اآلن، ب�نما تلك

ل!  � � بهو الم��
الجثة ملفوفة داخل السجادة المرتم�ة هناك ��

نعم.. لقد ترك الجثة هناك دون أن �فعل ما هو أ��� من إلقاء
� السجادة فوقها! 

طر��
الء قد � � ضوء النهار، فال��

لم �ستطع فعل ما هو أ��� من هذا ��
� أي لحظة.. أما اآلن فقد حل الل�ل، وفرغت الطرقات

�صلون ��
، و�توجب عل�ه أن �عود للب�ت لمواجهة الموقف!  من ال���

ا من أنها س�نفذ طل�ه ا، و�ان متأ�د� طلب من أمه أال تلمس ش�ئ�
هذە المرة. 

�ا لها من �ائن غ��ب! تثور فجأة، وعندما ت�لغ ثورتها ذروتها،
ك له األمور ل�� يت�ف �ما �شاء.  ، وت�� � تعود فتهدأ و�ستك��

ب من طلب منها العودة لغرفتها وأن تأوي لفراشها فال تق��
ة للفندق ل�ستأنف النافذة، ثم أغلق �اب الب�ت وذهب م�ا��
� جنح

عمله. أما اآلن، فها هو �غلق �اب المكتب و�خ�ج ��
الظالم. 

شاهد س�ارة «أر�وجاس�ت» قا�عة م�انها �ما تركها صاحبها،
فأخذ �فكر، ماذا س�حدث لو ركب تلك الس�ارة فانطلق بها
ء � ء.. الفندق.. أمه.. وعن ذلك ال�� �

ا عن �ل �� ا.. �ع�د� �ع�د�
ل!  � الراقد �ال حركة أسفل السجادة ببهو الم��
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س�طرت عل�ه هذە الفكرة للحظة، و�ان ع� وشك أن يتجه
للس�ارة لفعلها. 

ا.  ل�نه لم �ل�ث أن هدأ، فهز كتف�ه ورأسه نف��
-   الفرار لن �حل مش�لتك �ا أحمق. مهما ابتعدت فلن تكن 

�مأمن طالما الجثة هناك، وطالما أمك هناك! 
دد داخل رأسه، وأدرك أنها محقة.  سمع صوت أمه ي��

ا.  تفقد الط��ق أمامه، فوجدە خال��
� أنهما منغلقتان وأن � ١و٣، فاطم�� نظر نحو نوافذ الغرفت��

الء قد ناموا.  � ال��

�
� وجدها �� ركب س�ارة «أر�وجاس�ت»، وأخ�ج المفاتيح ال��
�
، وانطلق �الس�ارة ب�طء شد�د �� ج�ب معطف هذا األخ��

الط��ق الضيق الذي �قود للب�ت. 

�ان الظالم �خ�م ع� �ل الغرف، فال ُ�دَّ أن أمه نائمة ��
األخرى، أو ع� األقل تتظاهر �أنها نائمة! 

� ط��قه! 
المهم أال �جدها ��

وجودها يوترە و�شعرە أنه طفل صغ�� ال حول له وال قوة.. ب�نما
� انتظارە تحتاج لرجل ناضج قوي �عرف ما �فعله! 

�� � المهمة ال��
ها داخل حقي�ة حمل «نورمان» السجادة �ما فيها وح��
الس�ارة، ولحسن الحظ �انت السجادة قد امتصت ما سال منه
من دم فلم يبَق منه أثر ع� أرض�ة البهو. أغلق �اب حقي�ة
ة الس�ارة، ثم اتخذ م�انه خلف المقود. تأمل الدم�ة الصغ��
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� تمثل م��� ماوس، ثم اب�سم وهو المعلقة من مرآة الس�ارة وال��
�مد �دە نحو عجلة الق�ادة ل�ديرها. 

� توتر نحو الغا�ة، ودار بها حول المس�نقع لي�تعد
قاد الس�ارة ��

عن الم�ان الذي أغرق ف�ه س�ارة الفتاة من ق�ل، ثم كرر ما فعله
� المرة األو� �الحرف! 

��
� الم�اە

وقف ع� حافة المس�نقع يراقب الس�ارة و�� تغطس ��
ا. لحظات رهي�ة ط��لة مرت الموحلة، فشعر بها �ستغرق دهر�
ا ا م�انه، ب�نما ال�تلة الحد�د�ة ته�ط رو�د� �ه وهو �قف متجمد�

ا وسط السطح الدا�ن.  رو�د�
ا اختفت الس�ارة �محت��اتها تحت الماء، وذه�ت ح�ث � أخ��

� ألف دوالر!  ذه�ت الس�ارة األو� والفتاة واألر�ع��
و�مناس�ة ذكرها، أين �ان الم�لغ؟ 

� حقي�ة �د الفتاة، �ما لم �كن �حقي�ة
األ��د أنه لم �كن ��

مال�سها أو �أي م�ان �غرفتها. ال ُ�دَّ أنها �انت قد تركته داخل
ك مثل هذا الم�لغ داخل س�ارة ط�لة الل�ل!  س�ارتها، ل�ن من ي��

� عل�ه أن �قوم بتفت�ش الس�ارة ق�ل إغراقها.. �ا له من
�ان ي����

أحمق! 
ل�ن عزاءە الوح�د أنه لم �كن �عرف بوجود الم�لغ من األصل،
ء �

�ما لم �كن هناك م�سع من الوقت أمامه، فقد حدث �ل ��
ا.  ��ع�

ومن �دري، ر�ما لو �ان قد ع�� ع� الم�لغ لفعل �ه حماقة
تودي �ه! 
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ا � �طء عائد�
�عد دقائق قل�لة �ان «نورمان» �س�� ع� قدم�ه ��

� الص�اح لهذا
� أن �عود من جد�د ��

للفندق، وخطر له أنه ي����
الم�ان ل�� ي��ل �ل آثار عجالت الس�ارة من ع� االرض ح�� ال

�الحظ أحد أن آثار عجالتها تنقطع عند المس�نقع. 
ا اآلن.. المهم أن يراقب أمه!  ل�ن هذا ل�س مهم�

ا عن هذا � �احث�
عل�ه أن يواجه الحق�قة.. ال ُ�دَّ أن هناك من س�أ��

� بتلك
كة التأمينات لن تدع مندو�ــها �خت�� �� ال�ي.. ف�� ال��

ا عنه. س�قومون ا من الجهد �حث� ال�ساطة دون أن ت�ذل ش�ئ�
�ال�ث�� من التح��ات لمعرفة مال�سات اختفائه.. ومن �دري،
� وعرفوا

كة ع� اتصال �ه ط�لة األسب�ع الما�� ف��ما �انت ال��
بتحر�اته! 

� ألف دوالر الخاصة بهم. ال ُ�دَّ�ما أن هناك مكتب السم�ة الذي �قت منه النقود! لن يتوقفوا عن ال�حث عن األر�ع��
 أو

ً
من حدوث استجواب، وسُتل�� ال�ث�� من األسئلة إن عاج�

 !
ً

آج�
�عد أ�ام.. 

أو �عد أسب�ع ر�ما �ما حدث مع الفتاة. ل�نه س�حدث �النها�ة! 
ل�ن «نورمان» لن يتلعثم هذە المرة ولن �قع �الخطأ الذي وقع
لق لسانه وسط االستجواب �ما � ف�ه �المرة السا�قة.. لن ي��

ا.  �� ال�ي هذا.. �جب أن �ستعد ج�د� حدث مع ال��
ا ح��  ونهار�

ً
د�دها ل�� ستكون شهادته واضحة، وس�قوم ب��

�حفظها عن ظهر قلب، ولن �س�قه لسانه لذكر ما ال ي��د
اإلدالء �ه. 
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س�قول أن الفتاة قد أتت للفندق مساء الس�ت، ل�نه لم �شك
� أمرها ع� اإلطالق، ثم رحلت �الص�اح التا�� دون أن ي��ادال

��
أي أحاد�ث.. نعم.. �جب أال �ذكر �لمة واحدة عن عشائهما

ل.  � ا �الم�� ال��ــــع س���
س�قول كذلك أن الس�د «أر�وجاس�ت» قد جاءە �عد أسب�ع
ە ��ل ما لد�ه من معلومات، وأن �سأله عن الفتاة، فأخ��
«أر�وجاس�ت» قد أ�دى أشد االهتمام عندما عرف من
«نورمان» أن الفتاة استف�ت منه عن الط��ق الذي �قود إ�
«ش��اغو «، و�م �مكن أن �ستغرق من وقت �التق��ب �الس�ارة. 

ا بتلك �� ال�ي شد�د� نعم! هذا هو ما حدث. �ان اهتمام ال��
النقطة، لدرجة أنه تركه ع� الفور واستقل س�ارته ق�ل أن
� مساء

ينطلق بها. م�� حدث هذا؟ �عد موعد العشاء �قل�ل ��
الس�ت. هذا هو �ل ما س�قوله. لن ي��د عنه ولو ��لمة! 

ة، دون أي ذكر ألي من س�ذكر مجرد حقائق �س�طة م�ا��
� نفوس من

� قد تث�� الشك وال���ة �� التفاص�ل الجان��ة ال��
�ستج��ونه. مجرد فتاة عاد�ة أقامت �الفندق ل�لة ثم ان�فت،
�� �ي جاء ء ما، و�� �

وهو لم �كن �عرف أنها هار�ة من ��
ا عن �عض المعلومات عن تلك الحسناء الهار�ة، ق�ل أن �احث�
� أثرها. س�ح�� �ل هذا بهدوء ودون أن �ضطرب،

ينطلق ��
ء �دعو للقلق أو الخوف من تدخل أمه!  �

ول�س هناك أي ��
ل، ل�قا�له صمت تام ال �عكرە إال أصوات المساء � فتح �اب الم��
المعتادة من أصوات البوم والضفادع الموجودة �الخارج. أغلق
ال�اب من خلفه، وأشعل ضوء الصالة ليهتدي �ه وهو يتجه نحو

السلم الذي �قود للدور العلوي. 
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، ودلف لحجرتها ل�جدها �
� �طء متأ��

ارت�� درجات السلم ��
متمددة ع� فراشها سا�نة. عندما رأته همست: 

-   أين كنت �ا «نورمان» ط�لة هذا الوقت؟ لقد شعرت �القلق 
عل�ك! 

اءة!  ، فال دا�� للتظاهر �ال�� ا أين كنت �ا أ�� � ج�د� -   أنت تعرف��
ج صوتها و�� تقول �أنما �شعر �الذنب:  تح��

ء ع� ما يرام؟  �
-   وهل �ل ��

-   أ��د.. ولماذا لن �كون؟ 
ثم استجمع شجاعته وهو �ستطرد: 

�� غرفتك ألسب�ع 
ا. �جب أن ت�� ا مهم� -   أر�د أن أطلب منِك ش�ئ�

أو ما شا�ه. 
� عي�يها نظرة متوحشة و�� �سأله: 

�دت ��
-   ماذا تقول؟! 

�� هذە الغرفة ل�عض الوقت.. 
� أن ت��

-   قلت لِك أنك ي����
 .

ً
أسب�ع مث�

 ! � -   أجننَت؟ هذە غرف��
ة ح��  ة قص�� -   أعرف.. ال أطلب منك فعل هذا لأل�د. مجرد ف��

تهدأ األمور. 
-   ل�ن ما الدا�� لهذا؟ 

.. لقد جاءنا زائر اليوم.  � �ا أ�� -   اسمعي��
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� بهذا؟ 
-   هل �جب أن تذكر��

� من ي�حث عنه، 
-   نعم، �جب أن أفعل، ألنه ال ُ�دَّ أنه س�أ��

وسأج�ب وقتها �أنه جاء وان�ف. 
، وهكذا س�نت�� األمر.  � ا هذا ما �جب أن تقوله �ا ب�� -   ط�ع�

ا للصدف، واحتمال أن �قوموا  � أال أترك ش�ئ�
، ل�ن ي���� -   أتم��

بتفت�ش الب�ت. 
-   فل�فعلوا.. لن �جدوە. 

-   وال �جب كذلك أن �جدوِك! ال �جب أن يراِك أحد.. لقد رآِك 
�� ال�ي اليوم من نافذة غرفتك.. ور�ما يراِك من  ذلك ال��

ا عنه.. من األفضل لمصلحتنا أال يراِك أحد!  � �احث�
س�أ��

� أنا  �� �
-   وماذا ت�توي أن تفعل للوصول لهذا؟ ر�ما ت��د أن ُتل��

� المس�نقع �ا «نورمان»، صح؟ 
األخرى ��
-   أماە! 

انفجرت ضاحكة. �دت ضحكتها ط��لة كئ��ة كنعيق البوم
الذي يراە �الغا�ة المح�طة �المس�نقع. ك�ف عرفت ما �دور

�عقله؟! 
.. لن أذهب ألي م�ان.  -   �ال �ا ف��

.. وسأغلق عل�ِك �اب القبو، وسأسدل عل�ه  � -   �ل ستفعل��
ا!  ستار�

-   «نورمان»! أنا أرفض ح�� مناقشة هذا الموض�ع! لن أتحرك 
! ك�ف تجرؤ ع� التحدث م�� بتلك الط��قة!  � من غرف��
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� الذهاب بهدوء إذن س�خذك لهناك عنوة!  � ترفض�� -   ما دم��
.. لن تجرؤ ع�…  -   ال �اف��

� ذراع�ه. �ان جسدها كها تن�� جملتها، فحملها ب�� ل�نه لم ي��
،« � ا من جسد «أر�وجاس�ت»، وأخف من جسد «ج�� � أخف كث��

أم �جب أن �قول «ماري»؟ 
المهم أنه لم �عد �خشاها، �ل ر�ما �انت �� من تخشاە اآلن! 

� �طء، ب�نما صوتها
 درجات السلم ��

ً
 جسدها ناز�

ً
انطلق حام�

ا للشفقة:  � ا مث�� ا ضع�ف� ينخفض ل�ص�� همس�
� ل�س هذا  ا �ا «نورمان»؟ صدق�� -   هل �جب فعل هذا حق�
 لما طاوعك 

ً
� فع� . فلو أنك تحب�� � ا. أنت لم تعد تحب�� ور�� ��

� أمك العجوز. 
قل�ك ع� فعل هذا ��

 �
-   لو لم أ�ن أح�ك ل�نِت اآلن �السجن �ا أ�� الع��زة، أو ��

� أحسن األحوال! 
�� � إحدى مس�شف�ات المجان��

وهنا سكنت، فال ُ�دَّ أنها فهمت مقصدە، وظلت صامتة ط�لة
الوقت ح�� وصال للقبو. فتحه �المفتاح النحا�� العتيق، و��
ال تزال صامتة، ولم تت�لم إال �عدما وضعها ع� ال�ر��

الموجود �الداخل، وتراجع للخلف ل�غلق ال�اب عليها. سمع
� ��ائها:  صوتها يهمس من ب��

 �
� لن أ�ون �مفردي �� � أعدك أن�� . ل�ن�� � -   أعتقد أنك محق �ا ب��

 ! � � مس�ش�� المجان��
السجن أو ��

لم �علق «نورمان» ع� جملتها، و�نما أغلق ال�اب، وا�سحب
ا للدور العلوي.  ا عائد� صامت�



118

ا، ل�ن ب�نما هو �صعد درجات السلم شعر �أنه ال لم �كن متأ�د�
يزال �ستطيع سماع صوت ضح�اتها المكتومة وسط الظالم. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي ع�� 
ي» و«ل��» وهما � �طء قاتل ع� «ه��

مرت الساعات ��
� الغرفة الخلف�ة �المتجر، ل�ن

ي�تظران عودة «أر�وجاس�ت» ��
�ل ما تنا� إ� مسامعهما هو أصوات أمس�ات الس�ت

المعتادة. علق «سام»: 
ة مختلفة عن �ق�ة األ�ام.  � -   أمس�ات الس�ت لها أصوات مم��
الس�ارات ع� س��ل المثال تكون أ��� من األ�ام العاد�ة و�س�� 
� أمس�ات الس�ت 

� �خرجون �� �ش�ل أ�ع، ألن المراهق��
� �سمعها �� أصوات  �س�ارات آ�ائهم، و�ل تلك األصوات ال��
� لمشاهدة عروض 

ركن الس�ارات. ال�ث�� من العائالت تأ��
� صوت األقدام الم�عة 

الس�نما والمسارح كذلك. الح��
� يتمكنون  ؟ أمس�ات الس�ت �� الوح�دة ال�� � �الخارج. الحظ��

فيها من ال�قاء �الخارج لوقت متأخر، �ال واج�ات دراس�ة. 
ا:  ضحك مستطرد�

-   معذرة. ال ُ�دَّ أن الضوضاء أشد عند�م �مدينة «فروت 
و�رث» ��ل أمس�ات األسب�ع. 

-   أعتقد. 
هكذا أجابته «ل��»، ق�ل أن �سأله: 

-   «سام»، لماذا لم �ظهر الرجل ح�� اآلن؟ الساعة صارت 
ا.  التاسعة تق����

-   ال ُ�دَّ أنك جائعة. أت��دين أن أح�� لنا �عض الطعام؟ 

-   ال، ل�س األمر هكذا. لماذا لم �ظهر؟ 
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-   ر�ما تأخر �الزحام. ر�ما ع�� ع� دل�ل مهم وهو ي��عه اآلن. 
هناك ال�ث�� من االحتماالت. 

-   �ان بوسعه االتصال بنا ع� األقل. فهو �عرف �م نحن 
 . � قلق��

 . �
 �ا ع��ز��

ً
ي قل�� -   اص��

ا فقدت الفتاة صوابها، فانتص�ت واقفة و�� تدفع كرسيها �ع�د�
صائحة: 

� أن أصدقه وأنتظر ع� 
-   لقد مللت االنتظار! لم �كن ي����

، ال أحد ي�ا�� �أمر  � � الم�لغ اللع��
اإلطالق. �لهم �فكرون ��

«ماري» المسكينة من األصل! 

ا شعوري تجاهها.  � ج�د� -   هذا غ�� صحيح.. أنت تعرف��
ا هكذا دون  ا إذن؟ ما س�ب جلوسك سا�ن� -   لماذا ال تفعل ش�ئ�

ء؟  �
فعل ��

قالتها و�� تر�ل ال�ر�� �انفعال، ق�ل أن تختطف حقي�تها من
فوق المنضدة وتتأهب للخروج، فسألها: 
-   لحظة واحدة… أين ت�ت��ن الذهاب؟ 

 !
ً

-   إ� ذلك العمدة.. وحا�
-   ألم نتفق مع «أر�وجاس�ت» ع� انتظارە ح�� �عود؟ 

ا ال  ء! أنت من اتفقت معه.. وعموم� �
-   أنا لم أتفق معه ع� ��

ض أن �عود  يوجد ما يرغمه ع� العودة لنا. ألم �كن من المف��
ا؟ 

�
ة لو �ان صادق منذ ف��
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� منطقها للحظات ثم أجاب: 
ي» �� فكر «ه��

ا.. سأتصل �العمدة ق�ل الذهاب إل�ه.  -   حسن�

اتجه نحو جهاز الهاتف، ثم لم �ل�ث أن عاد �عد دقائق لي�بئها
�أن عصا�ة قد هاجمت بنك «ڤاليتون»، وأن العمدة ورجاله قد

خرجوا ل�طاردوهم. 
� مرارة و�� �سأله: 

اب�سمت ��
-   وماذا ت�توي أن تفعل اآلن؟ 

ا لن نتمكن من الوصول  -   ال مفر أمامنا سوى االنتظار.. وغال��
للعمدة ق�ل ص�اح الغد. 

صاحت «ل��» ثائرة و�� تدق األرض الخش��ة �قدمها: 
-   هذا لن �كون! �التأ��د هناك ما �مكن فعله! 

-   مممم.. من الممكن أن نتصل �فندق «بي�س» هذا لمعرفة ما 
� تأخ�� «أر�وجاس�ت». 

�س�ب ��
قالها وهو ينهض من جد�د ليتجه نحو الهاتف، و�تصل �عاملة
ال لالستفسار منها عن رقم تل�فون الفندق.. لم �ل�ث أن السن��

ا!  عاد �عد لحظات مستغ���
-   تل�فون الفندق ال يرد! 

-   سأذهب إل�ه بنف�� إذن! 
� حال ظهورە، وأنا 

� أنت هنا �انتظار «أر�وجاس�ت» ��
-   ال.. ا���

سأذهب للفندق لالستفسار. 
� أشد حاالت التوتر. 

ي»؟ أنا �� -   ماذا تظن قد حدث �ا «ه��
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 . �
! ل�ن ر�ما تكون لدّي إجا�ة عند عود�� � -   ال أعلم صدقي��

الفندق ل�س ب�ع�د. ع� األغلب المسافة لن �ستغرق أ��� من 
نصف ساعة. 

و�الفعل عاد �عد تلك النصف ساعة، ل�ن ما حمله من أخ�ار
 . ة للقلق أ��� �انت مث��

�انت «ل��» ت�تظرە ع� أحر من الجمر، و�مجرد أن رأته ح��
هتفت: 

-   ماذا فعلت؟ هل وجدته هناك؟ 
ا وهو �جيبها:  هز كتف�ه نف��

ا �ال�امل، �ل األبواب والنوافذ موصدة وال  -   �ان الفندق مغلق�
ل الموجود خلفه كذلك. طرقت �ل  � أثر ألي ح�اة. الفندق والم��
األبواب دون جدوى. ي�دو أن الس�د «بي�س» قد ذهب للمدينة 

ء ما.  �
لفعل ��

-   وماذا عن «أر�وجاس�ت»؟ 
-   لم �كن هناك هو اآلخر.. �ما لم تكن س�ارته هناك.. �حثت 
عنها �ال أد�� جدوى.. ال ُ�دَّ أنه رحل من الفندق �عد م�المته 
� �الم�ان �انتا من  � الموجودت�� � الوح�دت�� .. الس�ارت�� م��

«أال�اما» و«إلينوي». 
قط�ت الفتاة حاجبيها و�� تفكر: 

-   أين �مكن أن �ذهب دون إخ�ارنا؟ 
� مهمته، أو.. لحظة.. ر�ما

ا س�ساعدە �� ا هام� -   ر�ما وجد أثر�
ذهب مع «بي�س» هذا لم�ان ما! 
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� هذا الوقت المتأخر؟ 
-   أين س�ذه�ان �حق السماء ��

ە «بي�س» هذا �طرف خ�ط عن م�ان  -   ال أعرف.. ر�ما أخ��
تواجد «ماري» وقد قرر «أر�وجاس�ت» ات�اعه؟ 

� نفس الوقت 
-   الموض�ع �له م��ب. ك�ف �ختفون �لهم ��

هكذا؟ 
ي» الراديو ع� موس��� هادئة وهو �قول:  أدار «ه��

-   موض�ع اختفائهما هما االثنان هذا يرجح احتمال�ة أنهما 
ا.  س���

وضعت الفتاة �دها ع� رأسها �قنوط. 
-   �اللهول.. ما مع�� �ل ما �حدث؟! 

ا:  ي» �دە ع� كتفها مطمئن� وضع «ه��
ا من الراحة. أنا أ�اد  � ش�ئ� .. أنت �حاجة ألن تصي�� � -   اسمعي��
� هذا. ال ُ�دَّ أنَّ «أر�وجاس�ت» قد  ا من اس�نتا�� أ�ون متأ�د�
� أثرها 

عرف معلومة ستقودە لم�ان «ماري» فقرر االنطالق ��
. ال مناص من االنتظار ح�� الغد  ع� الفور ق�ل أن ت�تعد أ���
ع� أ�ة حال ق�ل أن �ستطيع الت�ف، ور�ما تصل لنا أن�اء 

جد�دة تطمئ�نا. 
ها!  ل�نهما لم يتلق�ا أي أن�اء �الص�اح، ال مطمئنة، وال غ��

ا من اللجوء للعمدة، فذهب هو و«ل��» ي» مفر� لم �جد «ه��
ا، ل�ن ة ص�اح� � مكت�ه �مجرد أن دقت الساعة العا��

له ��
السكرت�� العجوز الموجود هناك �ان �مفردە �المكتب. 

سون». هل العمدة موجود؟  -   ص�اح الخ�� �ا س�د «بي��
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-   ال.. ألم تعرف �موض�ع �قة البنك ال�ارحة؟ لقد ح�� رجال 
� أي!  اإلف ��

-   وأين هو اآلن؟ 

� وقت متأخر للغا�ة ال�ارحة، أو 
ا، لقد عاد للمكتب �� -   حسن�

 �
� ساعات الص�اح األو� ��

ر�ما �جب أن أقول إنه قد عاد ��
الواقع. 

� تركتها له مساء أمس؟  -   وهل أوصلت الرسالة ال��
� وهو �ج�ب:  دد ع� الرجل العجوز. �لل شفت�ه الجافت�� �دا ال��

 .. � � حدثت أ�ست�� � �س�ت.. �ل تلك األش�اء ال�� -   , أ.. أعتقد أن��
كنت أنتوي إخ�ارە عندما �عود اليوم. 

-   وم�� س�عود؟ 
-   �عد موعد الغذاء أعتقد. فهو �ذهب لل�ن�سة كعادته �ل 

أحد. 
-   أي كن�سة �ذهب إليها؟ 

-   ال�ن�سة المعمدان�ة األو�. 
ا.  -   شكر�

-   لن تذه�ا له وسط الموعظة و… 
ا، ولم ي�ال�ا �الرد ع� الرجل، فانطلق � لم �كذب االثنان خ��
� «ل��» تدقان أرض�ة البهو ا، ب�نما قرعات كع�� ي» خارج� «ه��

من خلفه، ب�نما �� تهتف: 
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� هذا الوقت؟! �دعو أن �قوم أحدهم 
-   ماذا �فعل �ال�ن�سة ��

�اإلمساك �اللصوص ن�ا�ة عنه؟ 
لم يرد عليها، وعندما وصال للشارع سألته: 

-   أين نحن ذاه�ان اآلن؟ 
ا.  -   لل�ن�سة المعمدان�ة األو� ط�ع�

� نفس
� ط��قهما لل�ن�سة، فوصال هناك ��

و�عان ما �انا ��
� �ان العمدة ع� وشك أن �ستقل س�ارته فيها اللحظة ال��

لالن�اف. 
 ! �

-   ها هو. تعا�� ورا��
ي» وهو يه�ع نحوە ل�مسك �اب الس�ارة ق�ل أن قالها «ه��

تنطلق. 
-   طاب يومك �ا س�دي.. هل �سمح �� ��لمة معك؟ 

ا:  ثم أشار نحو مرافقته مستطرد�
-   هذە �� اآل�سة «ل�� ك��ن» من �لدة «فورت و�رث». 

ا:  ا وهو يهتف مب�سم� رفع العمدة ق�عته محي��
ي» �الحد�ث عنها  � صدعنا «ه�� -   أها. إذن فأنت الفتاة ال��
ي» حسن الحظ، لم أ�ن  ة السا�قة؟ أرى أن «ه�� ط�لة الف��

 . �
أتوقع أنك ع� هذا القدر من الجمال �ا ع��ز��

قاطعته «ل��»: 
.. و�� من جئناك  � ا لإلطراء.. ل�ن ال ُ�دَّ أنك تقصد أخ�� -   شكر�

�خصوصها �ا س�دي العمدة. 
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ي»:  ب�نما قال «ه��
ح لك  -   من األفضل أن نذهب لمكت�ك �ا س�دي ل�� ���

الموقف �له! 
استقل ثالثتهم س�ارة العمدة، الذي طلب من السائق أن يتجه

بهم نحو المكتب. 
ە و�مجرد وصول ثالثتهم للمكتب ح�� طلب العمدة من سكرت��
العجوز أن �ح�� لهم �عض الشاي، و�منع دخول أي شخص

ع� اجتماعهم. 
ي» قصة «ماري» منذ �دايتها ع� وداخل المكتب ح� «ه��

مسامع العمدة، وح�� نهايتها.. و�النها�ة قال العمدة: 
-   لحظة من فضلك. تقول أن ذلك الرجل «أر�وجاس�ت» فعل 
� أو �حاول التواصل مع أي سلطات  �ل هذا دون أن يتصل ��

هنا! 
تك لماذا فعل هذا. �ان يتوقع و�تم�� الوصول  -   نعم.. أخ��
لمعلومات مف�دة دون الحاجة لتوسيع األمور �اللجوء 
د منها  ا و�س�� � أن ي�حث عن «ماري» ��

ر ��
�
للسلطات. فك

الم�لغ دون ضجيج، ح�� ال تح�ط الشبهات �سمعة مؤسسة 
«ل��ري» كذلك. 

-   وهل أراك �طاقته؟ هل أنت متأ�د من أنه الشخص الذي 
يزعمه؟ 

-   نعم رأيتها، وقد تعقب «ماري» ح�� فندق «بي�س» هذا، 
ل�نه لم �ظهر �عدها، وهذا ما أثار قلقنا عندما لم �سمع منه أي 

ء ح�� اآلن.  �
��
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-   ل�نك لم ترە �األمس عندما ذه�ت للفندق ع� حد قولك؟ 
-   �الض�ط.. ولم أَر أي شخص آخر.. ال «أر�وجاس�ت»، وال 
ە، �ل األبواب والنوافذ �انت مغلقة من الداخل والم�ان �له  غ��

ل - �سبح وسط الظالم.  � - الفندق والم��
ا. هل  ك الفندق أ�د� -   هذا غ��ب.. فأنا أعرف أن «بي�س» ال ي��
؟ لم ال أفعلها أنا اآلن.. ر�ما 

ً
حاولت االتصال �ه ص�اح اليوم مث�

ا عندما ذه�ت أنت له ال�ارحة.  �ان نائم�
ي»:  قالها وهو �مد �دە نحو الهاتف، فقال «ه��

ا عن موض�ع النقود. أسأله فقط عن  -   لحظة! ال تذكر له ش�ئ�
ك.  ى ماذا س�خ�� «أر�وجاس�ت» ول��

، أنا أعرف ما �جب قوله وفعله.  � -   ال تقلق �ا ص��
 … أدار قرص التل�فون، و�ن �� إال لحظات ح��

ز»، العمدة.. ك�ف  -   ألو.. أهذا أنت �ا «نورمان»؟ أنا «�شام��
ء. هناك من  �

حالك؟ عظ�م.. كنت أر�د أن أسألك عن ��
ي�حثون عن رجل اسمه «أر�وجاس�ت».. «م�لتون أر�وجاس�ت» 
 �
كة تعمل �� إنه من �لدة «فورث و�رث» و�عمل �محقق ل��

؟ أها.. نعم نعم أفهم..  التأمينات التجار�ة. ماذا؟ رأيته؟ م��
ت�لم.. أنا أسمعك.. أوە.. ثم رحل �عد هذا؟ هل �در منه ما �دل 
ا.. هل هذا هو �ل ما حدث؟  ع� وجهته؟ أين؟ متأ�د؟ حسن�
� المعتاد؟ أها.. 

�� � ل�ن لحظة واحدة.. م�� تذهب للنوم �ا ب��
تمام. 

ثم أعاد السماعة م�انها ق�ل أن يرفع عي��ه ل�ل من «ل��»
ي» و�قول:  و«ه��
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� ط��قه لـ «ش��اغو «. 
-   ي�دو أن الهدف قد انطلق ��

ا: 
�
ي» مصعوق هتف «ه��

-   ش��اغو! لماذا؟ 
-   ي�دو أنه وقع ع� أثر دله ع� أن «ماري» ذاه�ة هناك، 

فانطلق �حاول اللحاق بها. 
صاحت «ل��» فجأة: 

-   ما الذي قاله لك صاحب الفندق �الض�ط؟! 
ا. قال أن  -   ما قاله ل�ما «أر�وجاس�ت» �الهاتف �األمس حرف��
، ل�نها انتحلت  �

أختك قد حلت �الفندق �ل�لة الس�ت الما��
� و�لسون» ومن �المها فهم أنها متجهة  ا آخر هو «ج�� اسم�

صوب «ش��اغو «. 
ا هناك، لم تذهب هناك من ق�ل!  -   ل�ن «ماري» ال تعرف أحد�

� �قصدها فتاة أخرى.  ال ُ�دَّ أن الفتاة ال��
-   ما استوعبته من حد�ث «بي�س» أن «أر�وجاس�ت» قد 
تعرف ع� خطها وتأ�د من شخص�تها.. �ما تأ�د من أوصافها 
�� ال�ي �عرف �معلومة أنها  وأوصاف الس�ارة، ولم �كد ال��
� س�ارته وانطلق ينهب 

انطلقت لـ «ش��اغو « ح�� قفز ��
الط��ق ل�لحق بها. 

قط�ت «ل��» حاجبيها قائلة: 
ض أنها س�قته �أسب�ع لو �انت �� نفس الفتاة.. فلم  -   المف��
� مدينة ضخمة مثل 

العجلة إذن؟ �التأ��د لن �ع�� لها ع� أثر ��
«ش��اغو «. 
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-   �التأ��د س�قوم ب�عض التح��ات هناك عندما �صل.. ر�ما لم 
� عرفها عن «ماري» لصاحب الفندق. ألم  �ذكر �ل للحقائق ال��

�ستطع ت��عها من �لدت�ما ح�� هنا؟ 
� شك قائلة: 

هزت «ماري» رأسها ��
-   ال أظن «أر�وجاس�ت» هذا �علم أ��� مما نعلمه. 

ي»:  قال «ه��
ا من صدق ذلك الرجل المدعو «بي�س»؟  -   وماذا �جعلك واثق�

ا؟  أل�س من الممكن أن �كون �اذ��
-   ل�ن لماذا س�كذب؟ هو ل�س له عالقة �الموض�ع وال 
ء.. لقد تحدث م�� ��ل �احة  �

� إخفاء ��
مصلحة لد�ه ��

� أن الفتاة قد قضت ل�لتها �الفندق، وأن الس�د 
�� فأخ��

«أر�وجاس�ت» قد مر �ه ال�ارحة واستج��ه عن مال�سات 
حضور الفتاة وان�افها من الفندق. 

-   وأين �ان ل�لة أمس عندما ذه�ت له؟ 
ا منذ  ا �ما قلت لك. أنا أعرف «نورمان بي�س» ج�د� -   �ان نائم�
ا. وهو ل�س �الذ�اء الذي تتصورە. ال يتمتع  �  صغ��

ً
�ان طف�

ا عن فندق أمه، فلم ال  � ل�شق ط��قه �الح�اة �ع�د�
�الذ�اء ال�ا��

ا �عد أن أوضح �� كذب صد�قك  أصدقه، خصوص�
 للشك؟ 

ً
«أر�وجاس�ت» �ما ال �دع مجا�

-   كذب؟ ك�ف؟! 
� حديثه معك �األمس أنه س�ذهب لـ 

� عنك ��
-   ألم �خ��

«ش��اغو»؟ ي�دو أنه أراد أن �كسب �عض الوقت ح�� ي�بع 
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«ماري» �مفردە. 
� ال أفهمك �ا س�دي.. تقول إنه كذب، ك�ف؟  -   معذرة، ل�ن��

ك أنه رأى الس�دة «بي�س» من نافذ حجرتها،  � أخ�� -   كذب ح��
ا! والواقع أنها �انت ذات  �ن عام� فقد ماتت تلك المرأة منذ ع��
� أنك ال  ة للغا�ة يتحا�اها جميع أهل ال�لدة.. �دهش�� قصة مث��
ا  �  صغ��

ً
تتذكرها، ل�ن أعتقد أن هذا �س�ب أنك كنت طف�

وقتها. قامت تلك المرأة ب��شاء فندق «بي�س» هذا مع رجل 
� عالقة غرام�ة، ل�ن 

�د� «كو�سدين»، و��دو أنهما �انا ��
� منعت زواجهما، ق�ل وقتها أن  ظهرت ال�ث�� من العق�ات ال��
ا  وج من امرأة أخرى. المهم أنهما تناوال السم س��� � الرجل م��
وماتا، وأص�ب ابنها «نورمان بي�س» �صدمة عص��ة وقتها، 
 �
ك �� ، ولم �ش�� � مس�ش�� نف��

�� � ل�مر عل�ه شه��ن �امل��
 ! � شهدت جنازتهما بنف�� �ش�يع الجنازة.. ل�ن��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ع�� 
الفصل الثا��

.. � للحظات �أن ع� رؤوسهم الط�� خ�م الصمت ع� الجالس��
�عد �ضع لحظات كئ��ة صامتة تنحنحت «ل��» قائلة: 

حل دون إخ�ارنا..  -   ال أستطيع تصديق أن «أر�وجاس�ت» س��
نا �ا��شافه لوصول  ا من الفندق ل�خ�� لقد اتصل بنا خص�ص�
� قصة رح�له لـ «ش��اغو « 

«ماري» لهذا الفندق. أنا أشك ��
هذە �ال�امل. 

ي»:  أجابها «ه��
� نقطة أم «بي�س» 

ا.. ألم �كذب علينا �� -   ر�ما �ان العمدة محق�
� يزعم أنه رآها؟  هذە ال��

-   هذا ال عالقة له �ما أقصدە. ر�ما �كون «بي�س» قد كذب 
هو اآلخر �خصوص سفر «ماري» لـ «ش��اغو «.. ماذا �منع أن 

�كون االثنان �كذ�ان؟ 
� صدقه. 

-   ل�ن العمدة �عرفه منذ زمن وال يرتاب ��
-   و�ما �عرف العمدة «بي�س» هذا منذ زمن، فأنا أعرف 
ا  � أنها �مكن أن تقدم يوم�

«ماري» منذ زمن، ولم أشك للحظة ��
 ! ي».. هناك فكرة خطرت �� � �ا «ه�� ع� فعل ما فعلته. اسمع��

؟  -   ما ��

� اتصل �ك آخر  -   ماذا قال لك «أر�وجاس�ت» �الض�ط ح��
مرة؟ أقصد ما الذي قاله لك عن والدة «بي�س»؟ 

-   ممم.. �ل ما قاله هو أنه رآها قرب نافذة حجرتها. 
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� هذا. 
-   ر�ما لم �كن �كذب ��

-   �ل �ان �كذب! ألم �قل العمدة أمامك منذ لحظات أنها 
ا وأنه ح�� جنازتها بنفسه؟  �ن عام� ماتت منذ ع��

-   ولماذا ال �كون صاحب الفندق هو من �كذب؟ �ل ما قاله 
«أر�وجاس�ت» أنه قد لمح امرأة واس�نتج أنها والدة «بي�س»، 
ە أنها  صح؟ وعندما سأل صاحب الفندق أ�د له المعلومة، وأخ��

م��ضة للغا�ة، وأ� «أر�وجاس�ت» ع� رؤ�تها.. صح؟ 
-   صح.. ال أفهم ما الذي ت��دين الوصول إل�ه. 

ا «أر�وجاس�ت» فهم الموض�ع، لقد لمح  -   لم تفهم، ل�ن غال��
من تجلس �جوار نافذة.. ر�ما تكون أي امرأة.. ال �جب أن تكون 
أم «بي�س» هذا. ر�ما تكون «ماري»! لم تنقطع آثار «ماري» 

فقط عند الفندق، �ل آثارها �� و«أر�وجاس�ت»! 
ي» �دە نحوها ساًئال:  قالتها ونهضت م�عة فمد «ه��

.. إ� أين �ا فتاة؟ 
ً

 مه�
ً

-   مه�
� تصم�م: 

أجابته ��
! ! �جب أن أرى بنف�� � -   إ� ذلك الفندق اللع��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



133

الفصل الثالث ع�� 
سمع «نورمان» صوت الس�ارة من ق�ل أن تتوقف ح�� أمام
الء �ذلك الص�اح، �ما �ان � الفندق. �ان الم�ان �خلو من ال��

�خلو منهم ال�ارحة. 
ك الفرصة للسحب أن � وت�� وعندما قررت الشمس أن تخت��
�س�طر ع� السماء، أدرك «نورمان بي�س» أنه لن �حل �الم�ان
� �حتفظ الء، فقرر االتجاە لمخ�أ زجاجة الخمر ال�� � الم��د من ال��

ا.  بها، ثم صب لنفسه �أس�
لقد تمكن من خداع العمدة المغفل ��ل سهولة، وقد أشعرە
هذا �الر�� الشد�د عن نفسه. لقد ضلل األ�له العجوز ولم
دد أو يتلعثم ولو لمرة. مدَّ �دە � �ل إجا�اته، فلم ي��

دد �� ي��
ا آخر، ل�نه توقف عندما سمع صوت ل�صب لنفسه �أس�

� توقفت �الخارج!  الس�ارة ال��
 يه�ط من الس�ارة، ثم لمح فتاة

ً
أطل من النافذة، فشاهد رج�

و.. 
مستح�ل! 

أ�مكن أن تكون �؟ ال.. مستح�ل! 
لقد نقل جثتها المفصولة الرأس ب�د�ه! 

أتراها أعادت ت�ب�ت رأسها، ثم خرجت من السلة، ثم من
الس�ارة، ثم من المس�نقع، وأتت لت�تقم منه؟ 

ا، ثم �دأ �الحظ االختالفات. صحيح أخذ يتأمل الفتاة مرع���
أنهما م�شابهتان للغا�ة، ل�ن هناك اختالفات �س�طة ب�نهما..
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قامتهما مختلفة، وكذلك تصف�فة الشعر ولونه، ال ُ�دَّ أنها
أختها. لحسن الحظ أنه قد وضع أمه داخل القبو المغلق، فهو
ا ماذا �انت لتفعل لو رأتها. �جب أال �ضطرب أو �عرف ج�د�
ء مما حدث.. �

يتوتر.. ل�س ألنها �شبهها ستكون عارفة �أي ��
� سالم �ط��قة أو �أخرى. 

إن �� إال لحظات ستمر ��
� الحارق وهو ا، فشعر �السائل الدا�� � جوفه ��ع�

أف�غ �أسه ��
�
� ط��قه ألسفل، وشعر �حرارة الخمر ت�سلل ��

� حلقه ��
لق �� � ي��

�ل جزء من جسدە فتكس�ه القوة الالزمة. �ستطيع اآلن أن
يواجه الش�طان نفسه دون مش�لة، لن يتوتر أو يتلعثم. وقف
�
، واستعد لتل�� � � استق�ال الزائ��ن الشاب��

أمام �اب مكت�ه ��
� �الرجل �سأله:  أسئلتهما، ل�نه فو��

� أن نجد لد�ك غرفة لقضاء الل�لة؟ 
-   هل نطمع ��

أطرق «نورمان» برأسه وقد عاودە االضطراب.. هل أخطأ؟ ال..
� هذا! أجا�ه: 

إنها أختها وال شك لد�ه ��
� إلقاء نظرة ع� الغرفة ق�ل الحجز؟ 

-   نعم.. لدي.. أترغب ��
ا:  ل�ح الشاب ب�دە مجي��

� أ�ع وقت.. أي 
.. نحن ن��د اس��دال مال�سنا �� -   ال دا��

� �الغرض. 
غرفة ست��

ا لألسف»، هكذا فكر «نورمان». مال�س ا ماهر� «ل�س �اذ��
�الهما مهندمة ال ع�ب فيها، الموض�ع �له م��ب.. ل�نه أرغم

 :
ً

نفسه ع� االب�سام لهما قائ�
ة دوالرات �ا  ا.. أجر الغرفة المزدوجة س�كون ع�� -   حسن�

س�دي. 
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، فالحظ أن الشاب توتر وتردد للحظة، ق�ل أن قدم لهما الدف��
ي را�ت» وحرمه، من مدينة يوقع �اسم: «الس�د ه��

«إيندي�يندا�س». 
وال ُ�دَّ أن هذە كذ�ة أخرى منه وقد أدرك «نورمان» هذا. 

، وتوقفت عيناها للحظات عند اسم مدت الفتاة ��ها للدف��
.. لم �كن االسم الذي كت�ه الشاب، و�نما عند اسم آخر � مع��
�س�قه ب�ضعة أسطر.. عند منتصف الصفحة �الض�ط.. اسم

� و�لسون»!  «ج��
� صمت �أنما ت��د أن تلفت

ضغطت الفتاة ع� ساعد الشاب ��
ان��اهه لهذا، و�� تظن أن صاحب الفندق لن ي�ت�ه لها، ل�ن

«نورمان» الحظ، اب�سم، ولم �علق.. قال لهما: 
-   ستح�ان غرفة رقم ٣، ف�� رح�ة وم�سعة وم��حة. 

ضة:  ي» المف�� سألته مدام «ه��
-   هل غرفة ٦ شاغرة؟ 

ا جوار وهنا تذكر «نورمان» أن هذا هو الرقم الذي �ان مكت���
، وتأ�دت شكوكه! أجابها بهدوء:  � و�لسون» �الدف�� اسم «ج��

ة للغا�ة.. ول�س بها إال فراش واحد.  -   شاغرة.. ل�نها صغ��
-   ال �أس.. نحن زوجان. 

قالتها الفتاة و�� تم�ل ع� الشاب للتعلق �ذراعه، فلم �جد
«نورمان» مفر من قول: 

-   �ما تح�ان.. ل�ن س�كون نفس أجر الغرفة المزدوجة. 
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-   اتفقنا. 
التقط مفتاح الحجرة المنتظرة، ورافقهما ح�� هناك، ثم انطلق

الشاب إ� الس�ارة ل�لتقط حقي�ته، ب�نما سأل «نورمان»: 
ء آخر؟  �

-   هل تحتاجان ألي ��
أجابته الفتاة: 

ا لك.  -   ال.. شكر�

ا�سحب «نورمان» وهو �غلق �اب الحجرة خلفه، ثم رجع إ�
ا - من الخمر، وأخذ ا آخر - ثالث� مكت�ه ح�ث صب لنفسه �أس�
� س�ب مجيئهما.. ل�ن هذا ال يهم. سوف

يزدردە وهو �فكر ��
ا فوق حجر، ل�نهما �ا حجر� �ف�شان �ل ركن من الحجرة، ولن ي��
لن �جدا ما يث�� ال���ة، وس�ضطران لالس�سالم والرح�ل

�النها�ة. 
،

ً
� خفة نحو الجدار، ثم أزاح اإلطار المعلق قل��

نهض وتحرك ��
وتطلع من خالل الثقب الذي �ان يراقب منه «ماري» منذ
ا، فحاول أن يتص�ت �ضعة أ�ام، ل�نه هذە المرة لم ير ش�ئ�

ء مما �قوالنه.. �النها�ة سمع صوت الفتاة: �
ل�سمع أي ��

ا �دلنا ع� ما حدث.  -   من �علم، ف��ما نجد هنا ش�ئ�

سمع الشاب �جيبها: 
ه�ه  � ف��

ە �س�ب قدومنا الحق��� -   ما زلت أرى أن نواجهه ونخ��
ف.  ح�� �ع��

ا نعتمد   واحد�
ً

ه�ه؟ هل �س�ت أننا ال نملك دل�� -   وك�ف س��
عل�ه؟ 
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اب�سم «نورمان»، ل�ن اب�سامته لم تل�ث أن تالشت عندما
� الحمام، فأ�عد أذنه عن الثقب ليتمكن من

سمع صوت حركة ��
النظر، ولمح الفتاة و�� تنظر حولها للسقف والجدران وأرض�ة
الم�ان، ثم شاهدها و�� تتجه نحو أحد األر�ان، فتنح�� �أنما

ا، ثم سمعها تهتف:  تلتقط ش�ئ�
ي»! انظر!  -   «ه��

-   ماذا هناك؟ 
-   إنها فردة من قرط «ماري». 

-   متأ�دة؟ 

� ع�د م�الدها 
ا من «داالس» �� �ته لها خص�ص� -   نعم! لقد اش��

 . األخ��
 ..

ً
ا.. ر�ما سقط منها و�� �ستحم مث� � ش�ئ� -   ل�ن هذا ال �ع��

لحظة… 
ي»؟  -   ماذا هناك �ا «ه��

! انظري.. أل�ست هذە 
ً

ء فع� �
-   أعتقد أنها قد حدث لها ��

آثار دماء ع� القرط؟ 
ي».  -   �ا للهول! �جب أن نف�ش ذلك الب�ت �ا «ه��

طة.  -   هذا ل�س بوسعنا.. إنه من سلطة العمدة أو ال��

-   إذن ه�ا بنا نقا�ل «بي�س» هذا.. سنواجهه �القرط ونهددە 
اف.  ونرغمه ع� االع��
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ف بتلك ال�ساطة؟ �جب أن نقوم  -   أتظن�نه س�نهار و�ع��
�استدعاء العمدة ع� الفور وهو س�عرف ما �جب فعله. 

-   ل�ن لو ارتاب «بي�س» هذا ر�ما �لوذ �الفرار من الم�ان ق�ل 
� العمدة.  مج��

-   ال أظنه يرتاب �أمرنا، فلم �صدر منا ما �حمله ع� الشك 
 ، فينا. وع� �ل حال �ستطيع االتصال �العمدة �الهاتف ل�ح��

دون أن نضطر لالبتعاد. 
ا �مكتب  -   ل�ن ال يوجد هاتف هنا.. لقد لمحت واحد�

ا لو اتصلنا �العمدة منه.  «بي�س»، ل�نه س�سمعنا ط�ع�
ة من الصمت المشبع �التوتر، ثم ارتفع مرت لحظات قص��

صوت الفتاة من جد�د: 
ي» سأذهب أنا للعمدة، ب�نما تقوم أنت  -   اسمع �ا «ه��
� ذه�ت  � قل له أن�� ب�شغال «بي�س» �الحد�ث.. لو سألك ع��
ء ال يث�� ال���ة، وسأحاول  �

اء دواء للصداع.. قل أي �� لل�لدة ل��
العودة مع العمدة �أ�ع وقت. 

-   اتفقنا. 
� هذا القرط ل�� أر�ه له.  -   ناول��

دد داخل انقطعت األصوات �عد هذا، ل�ن حديثهما ظل ي��
، والفتاة عقل «نورمان بي�س» �ال توقف. الشاب س����
ستذهب للعمدة، ول�س �مقدورە منعها، لو أن والدته هنا

لتمكنت من الت�ف �ش�ل الئق.. ل�نها حب�سة القبو �س��ه! 



139

لو أن العمدة راى القرط الملوث �الدم س�ح�� ع� الفور
ل والفندق، ولو قام بتفت�ش الب�ت � وس�ن�ش �ل جزء من الم��
�ن س�جد أمه، ولو وجد أمه س�عرف حق�قة ما حدث منذ ع��

 ! � ا عندما ع�� «نورمان» ع� أمه و«كو�سدين» ميت�� عام�
ا ما س�فعله العمدة وقتها. سيه�ع إ� و«نورمان» �عرف ج�د�
ء �

ف�ل»، وس�قوم �فتح ق�� األم، وس�فهم �ل �� مقابر �لدة «ف��
 ! �مجرد أن �ك�شف أن تابوت األم خا��

ا �الرعب ا مليئ� قاطع أف�ارە صوت قصف الرعد �الخارج منذر�
وال��ل. 

ي»!  ثم انفتح �اب المكتب فجأة ل�دخل منه «ه��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع ع�� 

�
ي» لو �ستمر صوت الرعد هذا ح�� �خ�� ل�م تم�� «ه��

ف�ل» � س�نطلق بها «ل��» ل�لدة «ف�� صوت انطالق الس�ارة ال��
لتصل للعمدة! 

ا ع� ل�نه وجد «نورمان بي�س» �قوم من م�انه ل�قف مس�ند�
� ركن ي�يح له النظر ع�� النافذة لرؤ�ة الط��ق �جالء.

المكتب ��
ي» أنه س�الحظ انطالق الس�ارة ع� الفور، هكذا أدرك «ه��
ولم �عد هناك جدوى من التم��ه، فقرر اللجوء لخطة أخرى..

قال له: 
� إلحضار دواء من ال�لدة الق���ة.. أ�سمح ��  -   ستذهب زوج��

�مجالستك؟ 
� نظرة ع�� النافذة نحو السماء المل�دة �الغيوم

ثم تنهد وهو �ل��
ا:  � تعت�� الفندق مستطرد� ال��

ة السحب �الخارج.. ي�دو أنها ستمطر.  -   ل�م �� كث��
تناول «نورمان» زجاجة و�س�� من درج مكت�ه وهو يب�سم

ا:  مجي��
ب؟  -   أظن هذا.. أتحب أن ���

ي» وهو � صغ�� ناوله لـ «ه�� � �أس زجا��
اب �� سكب �عض ال��

�ستطرد: 
� قلما أجد من يؤ�س  � شا�ر عرضك هذا.. فإن�� -   الواقع أن��

� هذا الم�ان المعزول. 
�� � وحش��

ي» رشفة من �أسه ق�ل أن �سأل:  أخذ «ه��
ً
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.. هل تدير هذا   �ع�د للغا�ة عن الط��ق الرئ���
ً

-   الم�ان فع�
ة ط��لة؟  الفندق منذ ف��

ا.  �ن عام� -   نحو ع��
-   �مفردك؟ 

ي» وهو يرفع �أسه ثان�ة لشفت�ه، فأجا�ه «نورمان»:  سأله «ه��
ا آخر.  � أح�� لك �أس� -   نعم.. دع��

� سأقدر.  -   ال.. ال أظن��
 : قاطعه «نورمان» وهو �لتقط زجاجة ال��س��

� هذا الجو ال�ارد. 
 من ال��س�� لن �قتلك.. س�ف�دك ��

ً
-   قل��

�دأت األمطار الغ��رة ت�ساقط �الخارج فأثارت رجفة خف�فة
ا:  ي»، ب�نما اب�سم «نورمان» معلق� داخل جسد «ه��

-   �م أحب صوت قطرات المطر �الخارج.. �م هو مث�� أن 
� أمان ب�نما العالم �الخارج يتمرد و�زأر! 

تكون داخل ب�تك ��
� هذا الم�ان؟ 

-   أال توجد أي وسائل �سل�ة ��
ج، فأجا�ه «نورمان»:  ي» �صوت متح�� سأل «ه��

-   ح�اتنا بها ال�ث�� من اإلثارة �ا رفيق. 
-   ح�ات�م؟ ألم تقل �� إنك هنا �مفردك؟ 

� أدير الفندق �مفردي، ل�نه ملك  -   خطأ.. �ل ما قلته هو أن��
 . �� أنا وأ��

ي» و�اد أن �سقط �أسه!  ارتجفت �د «ه��
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� داخله
حاول تمالك نفسه ��ل ما �جسدە من قوة، و�ساءل ��

� العودة لتلك الدرجة، ثم لم
لماذا تأخرت»ل��» والعمدة ��

�ل�ث أن أجاب نفسه �أنه لم �كد �مر �ضع دقائق ع� رح�لها
� تهدئته، و�نما

، ل�ن هذا الخاطر لم �فلح ��
ً

و�جب أن يهدأ قل��
ق شعر �جسدە يرتجف �شدة ب�نما صوت األمطار �الخارج �خ��
ق لحمه، و��اد �مزق � تخ�� أذن�ه كصوت مئات الس�ا���

أعصا�ه.. �النها�ة تمكن من أن �قول: 
-   لـ.. لم أ�ن أعرف أن… 

ا لم تكن تعرف.. ال أحد �عرف �الواقع.. ال�ل �ظنها ميتة  -   ط�ع�
� الحق�قة �� تق�م �صفة دائمة داخل الب�ت! 

ب�نما ��
ا �أال �لعب أمام  شق��

ً
ة هادئة �أنما �خاطب طف� �ان يت�لم بن��

ي»، ب�ته من جد�د، ولس�ب ما أثارت تلك اللهجة مخاوف «ه��
فحاول هذا األخ�� أن ينظر له �امعان، ل�ن قسمات وجه
«نورمان» �انت مخت�ئة وسط الظالم الذي خ�م ع� الم�ان

ا. استطرد «نورمان بي�س»:  تدر�ج��
ة..  � أصارحك أن الم�ان ال �خلو من الحوادث المث�� -   دع��
�ن سنة، عندما   هو ذلك الحادث الذي وقع منذ ع��

ً
أحدها مث�

تناولت أ�� و«كو�سدين» السم! يومها قمت �استدعاء العمدة، 
، و�جوار جسد أ�� �انت رسالة  � الذي أ�� ل�جدهما ميت��

انتحارها! 
� للمس�ش��

ا �ذلك اليوم، لدرجة أنهم أخذو�� ل�م كنت م��ض�
� من الت�ف ، ل�ن هذا لم �منع�� � ح�ث �ق�ت لشه��ن �امل��

�الش�ل المناسب �عدما خرجت. 
ي» نفسه من أن �سأل �فضول:  لم يتمالك «ه��
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ي م
-   وماذا فعلت عندما خرجت؟ 

؟ 
ً

-   أال تحب أن أمأل لك �أسك أو�
-   ال.. ال.. أ�مل. 

-   أنا ُم�… 
� �ما فعلت �ا� عل�ك! 

�� -   فلتخ��

� عدت �أ��  .. �ل ما فعلته هو أن�� ء ال�ث�� � -   لم أفعل ال��
� الموقف �له. ذه�ت للمقابر 

للب�ت.. هذا هوالجانب المشوق ��
ها، وأخرجتها، كنت أظنها ميتة،  �عد منتصف الل�ل، ن�شت ق��
ل�نها لم تكن كذلك. �انت فاقدة الو�� فقط.. عرفت ك�ف 
سأتمكن من إفاقتها ثان�ة وأع�دها للح�اة. �قول الناس أن هذا 
مجرد سحر، ل�ن هذا ألنهم ال �عرفون الحق�قة. ف�ما م�� �انوا 
�قولون عن ال�ه��اء أنها مجرد سحر ملعون كذلك، ل�ن هذا
�ان ألنهم ال �فهمون أنها مجرد طاقة.. طاقة �ستطيع أن
�
�س�طر عليها لو عرفت �ها! الح�اة والموت كذلك.. ��

؟  � قدرتك أن تطلقها أو تح�سها لو عرفت �ها.. هل فهمت��
 . �

-   نعم.. �التأ��د.. هذا �الم منط��
-   كنت أعرف أنك ستهتم بهذا الموض�ع.. أنت وتلك الفتاة. 

� �ال�دا�ة، صح؟  ت�� ا �ما أخ�� ل�ست زوجتك حق�
ج:  ي» �صوت متح�� همس «ه��

-   ال أفهم. 
� أعرف.. وأ��� مما  -   أنا لست أ�له.. أعرف أ��� مما تظن��

 ! تعرف أنت ح��
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-   هل أنت �خ�� �ا س�د «بي�س»؟ أقصد… 
قاطعه «نورمان»: 

 حينما 
ً

� لم أ�ن ثم� .. ل�ن��
ً

� ثم� -   أفهم ما تقصد.. تظن��
تما ع� القرط  � ع��  كذلك ح��

ً
وصلتما الفندق.. ولم أ�ن ثم�

وأرسلت الفتاة لتح�� العمدة! 
دوى صوت الرعد مع آخر �لماته. 

-   أ.. أنا.. 
� أنا 

عج. هل ترا�� � -   تفضل �الجلوس من فضلك.. ال دا�� ألن ت��
� بهذا لما  ء س�كون ع� ما يرام. لوال �قي�� �

ا؟ �ل �� عج� � م��
ء منذ رأيتك  �

ك ��ل �� تك ��ل هذا.. لقد قررت أن أخ�� أخ��
تدخل المكتب، ثم رأ�ت رف�قتك الحسناء و�� تتوقف، �ستقل 
الس�ارة، ثم تخ�ج منها ثان�ة! نعم.. أنت تظنها ذه�ت للعمدة 
� آخر 

ت رأيها �� ە هنا، ل�نها لم تفعل.. ي�دو أنها غ�� لتح��
.. و�� هناك اآلن. 

ً
لحظة وقررت أن تقوم بتفت�ش الب�ت أو�

� أرحل!  -   دع��
-   ال امنعك �ا ع��زي.. �ل ما ظن�ته هو أنك ر�ما تحتاج أن 
 �
، و��نما رف�قتك هناك �� ا آخر ب�نما أح�� لك عن أ�� ب �أس� ���

ا لوجه.  ط��قها لمقا�لتها وجه�
ا وهتف:  ي» من م�انه فزع� نهض «ه��

 ! � -   ابتعد ع��
� �أس� آخر إذن؟ ال دا�� لالنفعال �ا رفيق.. ع� 

-   ال ترغب ��
رسلك. 
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� ارتفع فيها قصف الرعد �الخارج، ارتفع � نفس اللحظة ال��
و��

نح للحظة، ي»، ف�� صوت انفجار زجاجة ال��س�� ع� رأس»ه��
 . ا فاقد الو�� ق�ل أن �سقط أرض�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ي» ب�د تهزە �خشونة وعنف لتع�دە للواقع، ففتح شعر «ه��
� �طء، ووقع ��ە ع� وجه العمدة. شعر �الصداع

عي��ه ��
ا.. إذن فقد �ان �مزق رأسه، و�دأ يتذكر �ل ما حدث تدر�ج��
ە أن «ل��» لم تذهب للعمدة، «بي�س» �كذب عل�ه حينما أخ��
أي أنها �خ�� اآلن. سمع صوت العمدة �قتحم ال�ش��ش الذي

�غلف عقله: 
� صاحب الفندق الذي �ق�م �ه «أر�وجاس�ت»  -   لقد اتصل ��
� أن هذا األخ�� قد أ�لغه أنه س�عود مساء الس�ت 

�� ل�خ��
.. وعندما فكرت  د حقائ�ه ح�� للفندق، ل�نه لم �فعل، ولم �س��
ا ف�ه فقررت االتصال �ك  ا م���� �الموض�ع شعرت أن هناك ش�ئ�
� ر�ما أجدك هنا،  � لم أجدك �المكتب.. فكرت أن�� إلخ�ارك، ل�ن��

� أت�ت �الوقت المناسب.  و��دو أن��
ي» أن �ضغط ع� نفسه ل�قوم وهو �سأله:  حاول «ه��

-   ألم تقم «ل��» �االتصال �ك؟ 
� ماذا �حدث هنا؟ ما �ل هذا الزجاج  -   ع� اإلطالق.. أفهم��
المتناثر؟ وما الذي أفقدك وع�ك؟ وأين «نورمان بي�س» �حق 

السماء؟ 
ل �عد أن هوى ع� رأ�� �الزجاجة.. إنه مع  � -   ال ُ�دَّ أنه �الم��

أمه هناك و.. 
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 . تك أن أمه ميتة �ا ف�� -   أخ��
.. إن أمه مع «ل��»!  �

�� -   ال، ل�ست كذلك.. هو بنفسه أخ��

-   ه�ا بنا! 
و�مجرد أن خرجا من حجرة المكتب ح�� ارتفع دوي الرعد، ل�ن
ا شذرات من � � تلك األصوات استطاع �الهما أن �م�� من ب��

�خات الفتاة! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس ع�� 
خطت «ل��» م�عة فوق درجات السلم، ووصلت عند �اب

الب�ت ب�نما أول قطرات األمطار ت�ساقط من السماء. 
ا ي�عث ا كئ��� ا متوسط الحجم، وقد �دا رماد�� ا قد�م� �ان ب�ت�
� الضوء الشحيح الذي صاحب العاصفة

� النفس ��
االنق�اض ��

ش األرض أمام ال�اب � تف�� �ة. شعرت �األلواح الخش��ة ال�� المق��
ا و�� تخطو فوقها، واستطاعت أن �سمع صوت تصدر حف�ف�

ال��ــــح و�� تقتحم نوافذ الطابق العلوي. 
أخذت «ل��» تدق �اب الب�ت �شدة، ع� الرغم من أنها �انت

ا لن �جيبها!  تعرف أن أحد�
شعرت �الحنق والغضب �خنقانها، �علوهما ق�س من القلق.. لم

ي» أو العمدة.  تعد تصدق «ه��
�لهم ال ي�الون �سالمة «ماري» من عدمها ع� اإلطالق.. �لهم! 
«ل��ري» هذا ال يهمه إال عودة ماله، و«أر�وجاس�ت» �قوم
� العثور ع� المال.

� تنح� �� � تم ت�ل�فه بها، وال�� �مهمته ال��
أما �ال�س�ة للعمدة، ف�ل ما يهتم �ه هو تفادي أ�ة متاعب. ل�ن
ء أثار �

ي» هو أ��� �� � الجميع، �ان رد فعل «ه�� من ب��
سخطها. 

دد �الب�ت طرقت «ل��» ال�اب ثان�ة، فسمعت صداها ي��
�الداخل، ثم لم �ل�ث صوت األمطار أن غ� صوت دقاتها..

و�دأت �شعر �التوتر �غزوها. 
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ا ا.. �� غاض�ة.. تعرف هذا �الفعل، ل�نها تمتلك أس�ا�� حسن�
�اف�ة.. لقد مر أسب�ٌع �امٌل من االستماع ل�المهم المتعلق
بتهدئة أعصابها والص�� واالنتظار.. ولو أنها �انت ال تزال �سمع
� «فورت و�رث»

�المهم، فال ُ�دَّ وأنها �انت لتظل موجودة ��
� هنا ع� اإلطالق.. ل�نها اعتمدت ع�

ح�� اآلن، ولم تكن لتأ��
ي» س�ساعدها. �ان �جب أن تكون أذ� من هذا.. أن «ه��
، ور�ما جذاب كذلك، ل�نه صحيح أنه شاب لط�ف المع��
� س�ان المدن � تم�� �حمل تلك الط�اع الهادئة ال�طيئة ال��
ف�ل» هذە.. مثله مثل ذلك العمدة العجوز ة مثل «ف�� الصغ��
الممت�� الجسد.. �لهم ال �حبون المخاطرة.. ل�نها ل�ست

مثلهما! 
�جب أن تعتمد ع� نفسها لتك�شف حق�قة ما حدث و�أ�ع
وقت ممكن. لقد أ�د القرط الملوث �الدماء شكوكها! ك�ف
ي» أن تذهب ��ل �ساطة ل�ستد�� العمدة �عد �كون رأي»ه��

�ل ما حدث؟ 
ب «بي�س» هذا ح�� لماذا لم يتحلَّ �الشجاعة و�ذهب ل��

ف؟ �ان هذا ما �انت �� لتفعله لو أنها رجل مثله. لم تعد �ع��
ي» �ستطيع الوثوق �أي شخص منهم، ال العمدة، وال «ه��

 ! ح��
�لهم ي��دون االبتعاد عن المتاعب �أي ثمن. لو أنها لم تضق
ا �جبنهما هذا فع� األرجح أنها لم تكن لتقرر اقتحام الب�ت ذرع�
اآلن، ل�نها طفح بها ال��ل من حذرهما الم�الغ ف�ه ومن

نظ��اتهم! 
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� �جب أن تتوقف فيها عن تحل�ل �ل هناك �عض األوقات ال��
ء الذي قادها � � االعتماد ع� مشاعرك، وهو ال��

ء وت�دأ �� �
��

�النها�ة للعثور ع� قرط «ماري» المغ� �الدماء، وال ُ�دَّ أن
ل.. أ��د!  � � ت�تظرها �داخل هذا الم�� هناك الم��د من األدلة ال��

ال ُ�دَّ أنها ستجد ما �كشف لها غموض ما حدث ألختها،
 . ا �ان هذا المص�� ها، أ�� ستعرف ما مص��

� �دي ستف�ش بنفسها �ل جزء منه، ثم ستدع الموض�ع ب��
اخيهما ي» ل�قررا ما �جب فعله. مجرد تذكرها ل�� العمدة و«ه��

� عنف من جد�د! 
أثار سخطها وجعلها تدق ال�اب ��

ال يوجد من س�ج�ب عليها، و�� �انت تتوقع هذا �الفعل. و��
ا أمامها وستدخل.  لن تدع هذا �قف عائق�

� هذا الم�ان المشئوم. �جب أن تخف
لقد أص��ت أختها �سوء ��

� إنقاذها. 
لنجدة أختها وتنقذها لو �ان هناك أمٌل ��

� فتح
فتحت حقي�ة �دها لت�حث �داخلها عما قد �ساعدها ��

هذا ال�اب. مدت �دها تنقب هنا وهناك، ت��ــــح أش�اًء وتفتح
ا، وتنظر هنا وهناك.  جي���

ا.  د األظافر؟ ال، لن �جديها نفع� م��
مقص؟ ال، لن �صلح مع هذا ال�اب الضخم. 

ا، من الطراز ا ه��ل�� ل�نها تذكرت فجأة أنها قد وضعت مفتاح�
� فتح هذا ال�اب؟

الذي �فتح جميع األقفال، ل�ن هل س�نجح ��
� القفل و�� تتم�� أن �فعل، وح�ست أنفاسها و��

أدخلته ��
�
تديرە للجانب ب�طء، ل�نها وجدته ال �دور. قررت أن تديرە ��

ء �عا�سها داخل القفل، �
االتجاە المعا�س، ل�ن ظل هناك ��
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� قوة، فشعرت �ه
شعرت �الغضب يتمل�ها، وأدارت المفتاح ��

�دور �سالسة فجأة ق�ل أن تدفع ال�اب براحة �دها وتراق�ه وهو
اجع للخلف، و�عان ما وجدت نفسها داخل الب�ت المظلم.  ي��

ا من خطت الفتاة �حذر داخل الب�ت، الذي وجدته أ��� إظالم�
� م�ان ما ع� الجدار. 

الخارج، ل�ن ال ُ�دَّ أن هناك زر إضاءة ��
ت أشعلت عود ثقاب وأخذت تج�ل ال�� ف�ما حولها، ح�� ع��
ع� زر اإلضاءة. ضغطت عل�ه و�� ت�تلع ر�قها متوترة، لينطلق
�
شعاع من ضوء أب�ض �اهت كسا الموجودات من حولها ��

�طء. 
لفت ان��اهها ورق الحائط المغ� ب�عض الن�اتات، أ�� عناق�د
من العنب، أم أنها زهور؟ �ا له من ب�ت غ��ب، �أنه ي�ت�� للقرن
! قررت «ل��» أال تزعج نفسها بتفقد حجرات الدور �

الما��
السف�� اآلن. 

لقد قال «أر�وجاس�ت» أنه قد لمح من تجلس �جوار نافذة
�الطابق العلوي.. �جب أن ت�دأ من هناك! 

و�عدما ت�ت�� من تفت�ش الطابق العلوي، ر�ما تعود لتفت�ش هذا
 . الطابق السف��

� حذر
� درج السلم، فأخذت ترتق�ه �� لم �كن هناك مصابيح ت��

� العتيق، و�� تحاول أال و�طء، مس�ندة ع� الدراب��ن الخش��
�صدر عنها أقل صوت، ل�نها ع� الرغم من هذا شعرت
ض �األلواح الخش��ة العت�قة و�� تزأر أسفل قدميها �أنها تع��

� غرة.  � اقتحمت ب�تهم ع� ح�� ع� تلك الدخ�لة ال��
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دد �الخارج، وعندما وصلت للدور العلوي فوجئت �الرعد ي��
لدرجة أنها شعرت �ه يهز الب�ت �أ�مله. أخذ جسدها يرتجف،
�
ل�نها أرغمت نفسها ع� التماسك، ل�س هناك ما يث�� الرعب ��

ف الشعور ب�ت عتيق و�عض الرعد، صح؟ ال يوجد وقت ل��
ا!  �الرعب، �جب أن ت�ت�� من مهمتها ��ع�

ت ع� زر إضاءة بهذا الطابق، وعندما أدارته وجدت ع��
� ثالث غرف، قادها ال�اب األول لحمام

اخت�اراتها محصورة ��
� المتاحف،

عتيق الطراز هو اآلخر لدرجة تجعله �ليق �العرض ��
� �المغطس الذي �س�ند ع� أر�عة أقدام، وال�د المعدن�ة ال��
ام��� الصغ�� تدلت من السقف �جوار التوال�ت، والحوض الس��

� الذي امتأل �المناشف المرت�ة المنقوش، والدوالب الخش��
�ة!  � م�انه ومنظم ومهندم �ط��قة غ�� ���

ء �� �
بنظام.. �ل ��

� فقد قادها لغرفة مظلمة أخرى، لم تل�ث أن
أما ال�اب الثا��

� أنها أضاءتها، وع� هدى اإلضاءة الشح�حة تمكنت من تمي��
ة غ�� مرت�ة غرفة الس�د «بي�س» نفسه. �انت غرفة صغ��
� صغ�� ول�س رجل � �شعرك أنها غرفة ص�� ومليئة �األش�اء ال��

 وح�� اآلن. 
ً

�الغ.. ع� األرجح �� غرفته منذ �ان طف�
لم تجد أي أوراق، أو صور فوتوغراف�ة، أو… ر�ما �ان �حتفظ
� المكتب الموجود �الفندق. نعم، هذا محتمل.. هنا

��ل هذا ��
.. � ان�بهت «ل��» للصور المعلقة ع� الجدران.. �انتا صورت��
ا، و�الصورة � صغ�� �مت�� مهر� الصورة األو� �ظهر فيها ص��
ة مع �ضعة � �قف أمام مدرسة صغ�� األخرى �ان نفس الص��
أطفال آخ��ن، �لهم فت�ات �اس�ثنائه. احتاجت «ل��» ل�ضع
� مالمح

� مالمح «نورمان بي�س» �� دقائق ق�ل أن �ستطيع تمي��
� طفولته، و�ان غ��ر الشعر،

ا للغا�ة �� .. �ان نح�ف� � ذلك الص��
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� �
� � م�ان ما أسفل مالمح ذلك الص��

�عكس حاله اآلن، ل�ن ��
� أنف وعينا ذلك الرجل الموجود �الصورة استطاعت تمي��

ال�دين الذي قا�لته منذ قل�ل. 
� الصغ�� الموجود بركن الحجرة، ل�نها تفقدت الدوالب الخش��

ة، ومعطف ط��ل.  لم تجد �ه إال �عض البناط�ل، وس��
� �حثها،

لم تجد �أي من جيوب تلك المال�س ما �ف�دها ��
� فضول ال�تب

فقررت تفقد رف ال�تب، فأخذت تتأمل ��
اصة �جوار �عضها.  الم��
«نموذج جد�د للعالم» 

ي»  «امتداد الو�� ال���
� الثقافة األورو��ة الغ���ة» 

«السحر ��
«األ�عاد والوجود» 

، وال من � صغ�� ل�ست تلك كتب من الطراز الذي �قرؤە ص��
� �قرؤها صاحب فندق معزول كهذا. مرت طراز ال�تب ال��

ا ع� �ق�ة العناو�ن.  �عي�يها ��ع�
 « �

«علم النفس الجنا��
«التصوف» 

«القوى الخف�ة» 
«علم النفس والج�س» 

� ال تحمل وع� الرف السف�� وجدت مجموعة من ال�تب ال��
أي عناو�ن، مجرد صف من األغلفة الجلد�ة ب��ة اللون المتماثلة
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� ذكرتها �أرش�ف السجالت. سح�ت أحدهم الش�ل، وال��
ي، �ح�ة للجسد ال��� وفتحته، لتفاجأ �أنه �مت�� برسومات ���

� دقتها لصور البورنو! 
ت�اد تصل ��

�ــها من منظر تلك الصور فأعادت ال�تاب شعرت �الف�ع �ع��
ا، واعتدلت مفزوعة، و��نما �� تعتدل، شعرت م�انه ��ع�
 ل�حل محله شعور من الفضول. هنا تمكنت

ً
�الف�ع ي��دد قل��

من أن تعرف الم��د عن ذلك الرجل.. الم��د الذي لن تعرفه من
� أو من الحد�ث معه. هنا عرفت

ا�� النظر لوجهه الممت�� الم��
اجع للردهة ب�طء.  ما �دور �عقله.. قط�ت حاجبيها و�� ت��

سمعت صوت األمطار و�� ت�ساقط ع� السقف، ال �قاطعها
ق الذي أفزعها ب�نما �� تفتح �اب الغرفة إال صوت دوي ال��
الثالثة، وللحظة وقفت صامتة ترمق الحجرة المظلمة، ت�شمم
� من الداخل.. ضغطت زي

ة تأ�� � �أنفها رائحة عطنة نفاذة مم��
اإلضاءة الموجود �جوار ال�اب، ثم انتفضت! 

� هذا، و��
هذە �� حجرة النوم الرئ�س�ة �الب�ت، وال شك ��

تتذكر ما قاله العمدة أمامها عن أن «نورمان» قد أ�قاها �ما ��
منذ وفاة والدته، ل�ن �الرغم من معرفة «ل��» ل�ل هذا فقد
� �دت �أنما �� من ع� آخر، اندهشت لرؤ�ة تلك الحجرة ال��
! ع�

ً
ا مث� ع� �ان هو أحدث ص�حة منذ خمسون عام�

�� األحمر، وورق الحائط
ساعات الحائط المذه�ة، والسجاد ال��

المغ� �الزهور، وتماث�ل القطط الص�ن�ة العت�قة، �اإلضافة
� الركن. تأملت الفراش الضخم ذو األعمدة

لوجود جرامافون ��
وأغطيته المزركشة، ثم رفعت عي�يها نحو الوسادات المنتفخة،

ق�ل أن ترمق ال�ر�� الهزاز. 
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.. صحيح �
� فجوة زمن�ة نقلتها للما��

شعرت �أنما قد سقطت ��
ل �األسفل قد�م الطراز كذلك، ل�نه �ان مغ� � أن أثاث الم��
� التحلل، أما هنا ف�ل قطعة ت��ض �الح�اة! �ل

اب و�دأ �� �ال��
اب عليها �اس�ثناء رائحة العطن قطعة تلمع �ال أد�� أثر لل��
الغ���ة هذە، فقد �دت الحجرة مفعمة �الح�اة، �أنما صاحبتها
قد غادرتها للتو لقضاء �عض شؤونها، ولن تل�ث أن تعود خالل

دقائق. 
اتجهت «ل��» نحو الدوالب، وفتحته لتتأمل المعاطف
� نظام.. �لها أثواب من الطراز الذي

واألثواب المعلقة �داخله ��
ة زاه�ة ا.. تنورات قص�� � عام� �ان أحدث ص�حة منذ خمس��
ة األ�مام، وأوشحة، وق�عات األلوان، وأثواب أن�قة قص��
ا تدل ع� مدى حسن ذوق .. �انت ث�ا�� ء أ��� �

مبهرجة، وال ��
� بنفسها.  صاحبتها و�م �انت تعت��

أغلقت «ماري» الدوالب، وجلست ع� طرف الفراش تتحسس
�أناملها الغطاء المخم�� الناعم، ق�ل أن �سحبها مذعورة.
شعرت �حدود جسد من �انت ترقد �الفراش ال تزال ظاهرة.
 �المنتصف �أنما من �انت ترقد ف�ه قد

ً
الفراش منخفض قل��

تركته منذ دقائق معدودة. 
ي ق�� ل�لته ل�س الموض�ع موض�ع أش�اح، هناك جسد ���
بهذا الفراش، وهذا الجسد ل�س جسد «نورمان بي�س»، ففراشه

الصغ�� قدم أدلة �اف�ة ع� أنه قد ق�� ل�لته ف�ه هو اآلخر. 
هناك من نامت هنا - وهناك من نظرت ع�� ش�اك الحجرة
كذلك لو وضعنا ملحوظة «أر�وجاس�ت» �االعت�ار - ولو أن من

فعلت �ل هذا �� «ماري»، فأين �� اآلن؟ 
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هنا تذكرت ملحوظة ذكرها العمدة أمامها. لقد قال أنه قد وجد
«نورمان» �الغا�ة الموجودة خلف الب�ت، �جمع �عض الحطب

للمدفأة، وتلك المدفأة موجودة �القبو! 
 ! ل درجات السلم دون تفك�� � هرعت «ل��» ت��

ا، ب�نما ال��اح تزأر وجدت �اب الب�ت األما�� ال يزال مفتوح�
مقتحمة الب�ت السا�ن، وشعرت �الذعر ي�سلل داخلها و�نهش

قلبها ��ل براعة. 
ل�نها تذكرت «ماري» وما �مكن أن �كون قد أصابها، فشعرت
 للشعور �الغضب، ول�م ارتاحت لهذا،

ً
�الذعر �فسح مجا�

فإحساس الغضب هذا �شعرها �القوة، �ما أنه يتمكن من إخفاء
، وانما �س�ب ما ذعرها. لم �كن ذعرها �س�ب ما ي�تظرها ��

� القبو! 
�مكن أن �كون قد حدث لـ «ماري»، �األسفل، ��

لقد تمكن ذلك المختل من إ�قاءها هنا ط�لة أسب�ع �امل، ور�ما
�كون قد قام بتعذيبها، ور�ما �كون قد قام بتقطيع أجزاء من
�
جسدها �ما ظهر �ذلك ال�تاب القذر الذي رأته �األع� ��

حجرته. 
نعم، ال ُ�دَّ أنه قد قام بتعذيبها ح�� عرف �أمر المال، ثم..

القبو! 
�جب أن تع�� ع� القبو. 

شقت «ماري» ط��قها ع�� الردهة، وح�� وصلت للمطبخ
المظلم. 

�مجرد أن أشعلت النور ح�� شهقت مرع��ة، وأخذت تحدق
� الحيوان الصغ�� المغ� �الفراء، والذي شعرت �ه

صامتة ��
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دت هدوءها �ستعد لالنقضاض عليها، ل�نها لم تل�ث أن اس��
عندما أدركت أنه مجرد سنجاب محنط، وقد أخذ يرمقها �عي��ه
�ق مرعب � لمعتا ب�� � من الح�اة، واللت�� � الخاليت�� الزجاجيت��

انعكس من مصابيح السقف الضخمة. 
� امتدت �محاذاة خرجت من المطبخ وخطت ع�� الردهة ال��
ت أناملها بزر السلم، و�� تتحسس الجدار �أناملها، ح�� تع��
اإلضاءة.. انطلق شعاع �اهت ين�� درجات السلم ال�� نزلت
ألسفل نحو القبو، وتقاطع صوت دقات كعبيها فوق الدرجات
مع صوت الرعد الذي أخذ �عزف س�مفون�ته الوحش�ة �الخارج. 
وقفت «ل��» أمام ال�اب الحد�دي الثق�ل الذي �قود للمدفأة

الرئ�س�ة، وقد أخذ جسدها �له يرتجف. 
� أعماقها - ألول مرة منذ �دأت تلك القصة - �م �ان

أدركت ��
� هنا �مفردها، �الض�ط �ما �ان غ�اًء منها أن

غ�اًء منها أن تأ��
تفعل �ل ما فعلته ح�� اآلن. 

ل�نها �جب أن �ستمر، من أجل «ماري»، ال �مكنها التوقف
ى ماذا يوجد �الداخل، اآلن.. �جب أن تفتح �اب تلك المدفأة ل��

�الرغم من أنها ت�اد تكون متأ�دة مما ي�تظرها فيها! 
ر�اە، ماذا لو وجدت جثتها المشوهة �الداخل؟ �قا�ا جثتها
ان ال تزال مستمرة �الداخل تلتهم �األحرى.. ماذا لو أن الن��

جثتها؟ ماذا لو…؟ 
ا.. لم �كن هناك أي سخونة صادرة � �ان �ارد�

ل�ن ال�اب المعد��
عن تلك المدفأة.. �ما لم تكن هناك أي رائحة أو رماد أو أي

ء.. هذە المدفأة لم �ستعمل منذ عدة شهور!  �
��
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�� االن��اە، �جب أن ء هنا �س�� �
، ال يوجد �� مجرد إنذار خا��

� م�ان آخر. 
ت�حث ��

هكذا استدارت «ل��» مبتعدة.. لمحت منضدة و�ضع كرا��
�جوار الحائط.. وع� المنضدة تراصت �ضع زجاجات فارغة،

� الضخمة!  وأدوات نجارة، ومجموعة من الس�ا���
� ذات ش�ل غ��ب معقوف، و�جوارها �انت �عض تلك الس�ا���

تراصت عدة �نجات ضخمة زجاج�ة م���ة. 
لمحت كذلك �عض األدوات الغ���ة، من ضمنها مادة ب�ضاء
�
ذكرتها �الج�س الذي وضعوە حول ساقها عندما ك�تها ��

� �طء حذر من المنضدة، وأخذت
�ت «ل��» �� طفولتها. اق��

� الغ���ة المنظر و�� شاردة الذهن، وهنا سمعت تتأمل الس�ا���
ذلك الصوت! 

�ال�دا�ة ظنته صوت الرعد، ل�ن هناك صوت آخر ت�عه، صوت
��ر أ�� من فوق رأسها، وهنا عرفت أن أحدهم قد دخل

الب�ت! 
هناك من �س�� ع� أطراف أصا�عه ل�� ال �صدر أي صوت،
ي»؟ هل أ�� ل�ن ��ر الخشب العتيق فضحه، هل �كون «ه��

ي» ؟ ولو �ان «ه��
ً

لمساعدتها؟ ل�ن ك�ف عرف أنها هنا أص�
، فلماذا لم ينادها �اسمها؟ ولماذا قام ب�غالق �اب القبو؟

ً
فع�

� تلك اللحظة! 
سمعت صوت �اب القبو وهو ينغلق ��

استطاعت سماع صوت القفل الحاد وهو ينفتح، ثم صوت
 ! �

� غ�� عقال�� الخطوات و�� ت�تعد، وهنا تمل�ها رعب وح��
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، وقد �
ال ُ�دَّ أن الدخ�ل �صعد فوق درجات السلم للطابق الثا��

� هذا القبو القذر، وال يوجد مفر أمامها! 
انح�ست �� هنا ��

ال مفر ع� اإلطالق. 
� ألي شخص س�قرر نزول درجات السلم

القبو ��امله مر��
ا. ل تلك الدرجات ق���� � الموجود �الخارج، وال ُ�دَّ أن أحدهم سي��
�انت متأ�دة من أن الشخص الذي سمعت خطواته الخافتة
ا عندما �درك أن ول للقبو ق���� � الم�سللة منذ قل�ل س�قرر ال��

 ! � .. �جب أن تخت�� الدور العلوي خا��
ر�ما لو اخت�أت أسفل درج السلم نفسه؟ لو فعلت هذا
ل درجات السلم �لها ل�صبح داخل القبو � س�ضطر الدخ�ل أن ي��
ليتمكن من تفقد األمور، ور�ما �منحها هذا �ضع لحظات تتمكن
فيها من الجري ألع�.. لو تمكنت من تغط�ة نفسها ب�عض
األقمشة القد�مة أو سجادة - وهنا لمحت «ل��» السجادة
ئة المعلقة ع� الجدار ال�ع�د، �انت سجادة هند�ة ضخمة مه��
تديها، و�مجرد أن عها من ع� الحائط ل�� � - فاتجهت نحوها لتن��

� خلفها!  عتها ح�� لمحت ال�اب الذي �خت�� � ان��
ال ُ�دَّ أنه توجد غرفة أخرى وراء ذلك ال�اب. 

ا �داخلها يرتفع:  وجدت صوت�
ا عنها، فهذا ا �انت حالة «ماري»، وهل �� هنا ب�رادتها أو رغم� أ��

الحجرة �� أ�سب م�ان إلخفائها! 
انحنت لتنظر ع�� ثقب ال�اب الجد�د، ل�نها لم تتمكن من رؤ�ة
ددة ال تدري ماذا ء سوى الظالم. وقفت م�انها للحظة م�� �

أي ��
ا، ا عم�ق� �جب أن تفعل، ثم لم تل�ث أن قررت، فأخذت نفس�
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محاولة استجماع شجاعتها وقوتها، ثم ألقت ��ل ثقلها ع�
ال�اب الذي انفتح �سهولة! 

سمعت صوت خطوات أع� �الردهة، فأخرجت عود ثقاب
ا لت�حث عن زر اإلضاءة، فأشعلته.. ل�نها جد�د واشعلته ��ع�
�مجرد أن تقدمت خطوة واحدة لألمام ح�� انفجر فمها عن

�خة مدو�ة رددها الب�ت �أ�مله! 
ا شد�د السواد �طالعها من أحد ا �الح� فأمام عي�يها وجدت وجه�
أر�ان القبو. وجه عجوز متغضن م�� �التجاع�د ينظر نحوها

ا �فمه ال�ارز األسنان، �أنه وجه الموت نفسه! مب�سم�
وجدت نفسها تهتف: 

-   م… مدام «بي�س»؟ 

-   نعم! 
ل�ن الجواب جاء من خلفها، ال من الجمجمة الميتة الغائرة
� صمت من ركن الحجرة. نظرت للخلف

� ترمقها �� � ال�� العين��
ا � قد�م، وقد �دا الثوب ض�ق�

فوجدت من ترتدي ثوب �سا��
للغا�ة �س�ب الجسد ال�دين الذي ارتداە، وقد غ� الوجه �له
� �األص�اغ وأدوات التجم�ل.. �دا كوجه امرأة عجوز والشفت��

مجنونة! 
سمعت الصوت ��مل �قسوة: 

� طف�� «نورمان» �أذى  -   أنا «نورما بي�س»، لن أدعك تمس��
أيتها العاهرة! 
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�
اجع للخلف، وتنظر نحوها �� ارتفعت �خات «ل��» و�� ت��

� العمالق الذي � ضوء مص�اح الغرفة السك��
ف�ع، ب�نما تألق ��

�حمله، والذي هجم �ه عليها! 
ارتفع صوت خطوات تهرول نازلة السلم الذي �قود للقبو،
ي» والعمدة وهما �ج��ان � دموعها «ه�� ولمحت «ل��» من ب��
نحو مهاجمها، والذي انحدر الشعر المستعار عن رأسه، ل�ظهر
ي» ب�دە �غلظة ف�ديرها وجه «نورمان»، ق�ل أن �مسك «ه��

خلف ظهرە. 
تعج�ت «ل��» من استمرار �خاتها ب�نما فمها مغلق، ثم

أدركت أن ال�خات لم تكن صادرة منها. 
�انت �خات امرأة مجنونة، و�ان مصدرها «نورمان بي�س»! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس ع�� 
� من لم تتمكن السلطات المحل�ة من استخراج الس�ارت��
المس�نقع ق�ل مرور أسب�ع �امل من العمل المستمر. امتألت
صحف الوال�ات المتحدة �لها �الحد�ث عن «نورمان بي�س»
وجرائمه، فزعمت �عض الصحف أنه �أ�ل لحم ضحا�اە �عد
قتلهم، ب�نما زعمت صحف أخرى أنه �أ�لهم أح�اء! ادعت
الء الذين �قودهم حظهم � �عض الصحف أنه �ان �قتل جميع ال��
ء الوح�د الذي اجتمعت جميع � ول �فندقه، ل�ن ال�� � الع�� لل��
ا �أن يتم تجف�ف المس�نقع الصحف عل�ه هو مطالبتهم جم�ع�

�ال�امل لل�حث عما قد �كون ف�ه من جثث! 
قامت السلطات ب�غالق الفندق المشئوم، ووضعته تحت
الحراسة المشددة، ب�نما تم وضع مال�ه «نورمان بي�س» نفسه
� إحدى

� علم النفس ��
�� � تحت مالحظة ثالثة أخصائي��

المس�شف�ات الحكوم�ة. 
ة أ�ام �املة - من الوصول ي» - �عد مرور ع�� تمكن «ه��
» - أ��� األط�اء الثالثة الذين ل�سخة من تق��ر الدكتور «شتاي��
ا من يتا�عون حالة نورمان بي�س - وقد جاءت «ل��» خص�ص�
مدينة «فورت و�رث» لتعرف ن��جة التحقيق، فلم

ا من مصارحتها عندما تقا�ال �متجرە:  ي» مفر� �جد»ه��
-   لألسف الشد�د لن نتمكن من الوصول إ� المال�سات ال�املة 
� تمكن  لتلك الحادثة المؤسفة، ل�ن هناك �عض الحقائق ال��
» من التوصل إليها �عدما تمكن من الس�طرة  الدكتور «شتاي��

ع� «نورمان». 
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ي�دو أن «نورمان» هذا أص�ب �عقدة نفس�ة تعود لطفولته،
ء، و�ان شد�د التأثر بها �

� �ل ��
فقد �ان �عتمد ع� أمه ��

� �عض األح�ان اعتاد ع� ارتداء ث�ابها، ألنه يتم�� أن
لدرجة أنه ��

� الزواج من عش�قها
�كون مثلها، وعندما فكرت األم ��

ة. لم �ستطع أن «كو�سدين»، أص�ب «نورمان» �صدمة كب��
يتصور ح�اته �دونها، أو يتق�ل فكرة أن �شاركه أحدهم فيها،
� قام فيها فقام �قتل أمه وعش�قها �السم، وكتب تلك الرسالة ال��
بتقل�د خط أمه �دقة! �ل إنه قام بتأل�ف دافع مقنع لالنتحار،
ء يتعلق بوجود حمل، وعدم قدرة «كو�سدين» ع� الزواج �

��
، � � الساحل الغر��

ا �الفعل ولد�ه عائلة �� وج� � منها �س�ب كونه م��
ح�ث �ان �ع�ش �اسم مزور. 

» أن محت��ات رسالة االنتحار تلك �ان �قول دكتور «شتاي��
، ل�ن لم ء خا�� �

ض أن تكون �اف�ة لتو�� بوجود �� المف��
�لحظ أحد هذا. 

�ل ما الحظوە هو كون «نورمان» قد قام �االتصال �العمدة
�ا �س�ب للحضور. أدركوا وقتها أنه مصاب ب�عض الهست��
الصدمة، ل�ن ما لم �دركوە هو أنه قد تغ�� لأل�د أثناء كتا�ة تلك
ء- لم �ستطع تحمل �

الرسالة. ي�دو أنه - �عدما انت� �ل ��
� استعادتها من جد�د! 

صدمة فقدان والدته، ورغب ��
» أن موض�ع ازدواج شخص�ته هذا قد �دأ و�قول دكتور «شتاي��
� قام فيها �كتا�ة تلك الرسالة - �خط أمه ا من اللحظة ال�� غال��
� وجهها لنفسه، فصار هناك جزء �داخله �مثل وأسل��ــها - ال��
� تمتلك زمام األمور، وجزء آخر �مثل «نورمان» الذي ال أمه ال��

حول له وال قوة. 
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» أن تلك الحالة ل�ست غ�� معتادة، �ح الدكتور «شتاي��
ن من ال�دا�ة، �ما �ان � ا عندما �كون الشخص غ�� م�� خصوص�
«نورمان».. وقد أ�� حزنه ل�طلق المارد من عقاله. �ان رد فعله
� حادثة

� ال�شك�ك ��
ا، والمش�لة أنه لم �فكر أحد وقتها �� شد�د�

االنتحار. 
�ــهما ق�ل خروج �ان �ل من «كو�سدين» وأمه داخل ق��

«نورمان» من المس�ش�� بوقت ط��ل. 
-   وعندما خ�ج من المس�ش�� استخ�ج جسدها؟ 
 :

ً
ي» رأسه م�م� علقت «ل��» مقط�ة، فهز «ه��

-   ي�دو أن هذا ما حدث، خالل شهور معدودة ع� أق� 
تقدير �ان قد فعلها واستغل هوا�ة التحن�ط لي�قيها �جان�ه! 

-   ال أفهم.. لو أنه �ظن نفسه أمه، إذن… 
»، فإن  -   الموض�ع ل�س بتلك ال�ساطة.. فحسب �الم «شتاي��
� من انفصام شخص�ة شد�د، فتواجدت �داخله 

«نورمان» �عا��
ثالثة شخص�ات ع� األقل. هناك «نورمان»، وهو مجرد طفل 
ء و�ل شخص قد �دخل ف�ما  �

صغ�� �حتاج ألمه، و�كرە �ل ��
ء لمنع هذا.  �

ب�نهما، ومستعد لفعل أي ��
� لم ُ�سمح لها �أن تموت، ور�ما �مكننا وهناك «نورما»، األم، ال��
أن نطلق ع� الشخص�ة الثالثة اسم «نورمال»، وهو يرمز لـ
«نورمان بي�س» ال�الغ، الذي تو� مسؤول�ة الق�ام �مهام
«نورمان» الروت�ن�ة العاد�ة، واالعتناء �الفندق، و�قوم كذلك
ب�خفاء وجود الشخص�ات األخرى من العالم. �الطبع لم تكن �ل
، و�ل شخص�ة � شخص�ة من الثالثة منفصلة �ال�امل عن ال�اق��
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.. �دعو د. � � األخ��ت�� منهم �ان بها لمحات من الشخص�ت��
� غ�� المقدس»، األم، واالبن،

» تلك الحالة ب»الثال�� «شتاي��
والشخص ال�الغ! 

ا، � مقادير األمور ج�د�
ل�ن «نورمان بي�س» ال�الغ �ان يتح�م ��

، عاد للفندق ل�دير أمورە، وهنا وعندما خ�ج من المس�ش��
ا�د، وأ��� ما �ان �ضغط ع� أعصا�ه - � شعر �الضغوط عل�ه ت��
�صفته شخص�ة �الغة - هو الشعور �الذنب �س�ب معرفته
�
ا. رغب �� بوفاة والدته، ولم �كن الحفاظ ع� حجرتها �اف��

الحفاظ عليها �� األخرى! 
� الحفاظ ع� جسدها، ألن وهم حضورها �جسدها

رغب ��
�جوارە س�خفف من وطأة الشعور �الذنب الذي يثقل �اهله. 

لهذا أخرجها من الق�� ومنحها ح�اة جد�دة. ف�ان �ضعها
ل � �الفراش �المساء، و�ل�سها مال�سها و�أخذها لتجلس �الم��
� �ل هذا عن األغراب ح�� ال �سمع أي

ا �ان �خ�� �النهار! وط�ع�
ا. ال ُ�دَّ أن أسئلة غ�� مرغوب فيها، وقد تمكن من فعل هذا ج�د�
«أر�وجاست» قد رأى من تجلس ع�� نافذة الحجرة العل��ة،
ە ط�لة تلك ل�ن ل�س هناك أي دل�ل ع� أن هناك من رآها غ��

األعوام. 
تمتمت «ل��»: 

-   أي أن المأساة لم تكن تدور �الب�ت �ما كنت أتوقع، �ل 
�انت… 

» أن عالقتهما �انت مشابهة لعالقة  � عقله! �قول «شتاي��
��   -

محرك العرا�س �عرا�سه. ال �د أن ال�ث�� من المحادثات قد 
، ب�نما يتو� «نورمان» ال�الغ  � األم و«نورمان» الصغ�� دارت ب��
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غ م
ا من  الحفاظ ع� األمور تحت الس�طرة، فقد �ان متمكن�
ا ما مقدار ما  التظاهر �التعقل أمام الجميع، ل�ن من �دري حق�
� ال�ث�� من المجاالت، مثل السحر 

ا �القراءة �� �عرفه؟ �ان مهتم�
وعالم ما وراء الطب�عة، �ما أنه ع� األرجح �ان يؤمن �قدرته 
ع� استعادة روحها من جد�د لو تمكن من الحفاظ ع� 
جسدها ع�� التحن�ط. �ما أنه ال �ستطيع رفض أو تدم�� أجزاء 
شخص�ته األخرى دون رفض وتدم�� نفسه. �ان �دير ثالثة 
� نفس الوقت. وقد تمكن من اإلفالت �فعلته لوقت 

حيوات ��
 … ط��ل ح��

ا، ل�ن «ل��» أ�ملت ع�ارته:  دد� ي» م�� صمت «ه��
ء، وقتلها!  �

-   ح�� ظهرت «ماري»، وحدث ��
-   األم �� من قتلها.. ال توجد وس�لة لمعرفة ما حدث �الض�ط 
» متأ�د من أن شخص�ة األم - «نورما» -  ل�لتها، ل�ن د. «شتاي��
�� من تتو� زمام األمور عندما تحدث مش�لة، ب�نما ي�دأ 
اب ح�� �فقد وع�ه. وأثناء فقدان وع�ه  � معاقرة ال��

«نورمان»��
من أثر الخمر �قوم �ارتداء مال�سها، و�عد ما حدث �قوم ب�خفاء 
� الذي �جب حمايته 

� عقله �� القاتل الحق���
جسدها، ألن ��

من العقاب. 
» متأ�د من أنه مجنون؟  -   إذن فد. «شتاي��

ا.. هذا هو المصطلح الذي استخدمه. نعم..  -   معقد نفس��
� مس�ش�� 

لألسف.. س�ضع تق��رە �أنه �جب وضع «نورمان» ��
الوال�ة، ع� األرجح لأل�د. 

-   إذن لن تكون هناك محا�مة من األصل أو س�تم سجنه؟ 
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-   لألسف �ا ل��، ال أظن أنه س�كون. 
 :

ً
ي» �صوت مسم�ع م�م� تنهد «ه��

-   آسف للغا�ة.. أعرف أنك لم تتوق�� هذا وأنك �شع��ن 
�أنك… 

 . -   �خ��
قاطعته «ل��» ب�طء، ثم أ�ملت: 

� الح�اة 
-   األمور أفضل بتلك الط��قة.. �م �س�� األمور �غرا�ة ��

ة.. لم يتجه تفك�� أحد منا  � أوقات كث��
و�ش�ل غ�� متوقع ��

نحو الحق�قة، و�نما ظللنا ندور حول أنفسنا، ح�� قمنا 
 � �الت�فات الصح�حة ل�ن لألس�اب الخاطئة.. ولو أنك سألت��
� أ�رە «نورمان  � أن أقول أن�� عن شعوري نحوە، فال �مكن��
بي�س» هذا لما فعله.. ال ُ�دَّ أنه عا�� أ��� من أي شخص فينا.. 
� ط�لة الوقت،  ن�� � � م�� ا عاقل�� �ط��قة ما، أ�اد أفهمه.. لسنا جم�ع�

صح؟ 
� صمت، ثم لم �ل�ث أن قام من

ا �� ي» رأسه موافق� هز «ه��
م�انه ل�صاحبها للخارج، وسارت «ل��» �جوارە ح�� وصال

لل�اب. 
ء، وسأحاول �قدر وس�� أن  �

-   ع� أ�ة حال، لقد انت� �ل ��
ء يتعلق بتلك القصة.  �

أ�� �ل هذا.. أن أ�� �ل ��
ء؟  �

-   �ل ��
ي» �صوت خافت دون أن ينظر نحوها.  تمتم «ه��

ء �ال�امل.  �
ا، ل�س �ل �� -   حسن�
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ا.  لم تنظر نحوە �� األخرى، و�انت تلك �� النها�ة، تق����
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع ع�� 
أتت النها�ة الحق�ق�ة بهدوء.. 

ة محاطة �القض�ان، تصاعدت داخلها أتت داخل غرفة صغ��
ة ة متداخلة لوقت ط��ل.. أصوات كث�� همهمات وأصوات كث��

تتكون من صوت رجل، صوت امرأة، وصوت طفل. 
انفجرت تلك األصوات عندما تم استدعاؤها، و�دت �أنما قن�لة
قد انفجرت لتطلق مئات الشظا�ا، أما اآلن - و�أنما �معجزة -
ا منها غ�� صوت فقد التحمت �ل تلك األصوات، ولم �عد ظاهر�
ء ج�د، ألنه ال يوجد إال شخص واحد داخل �

واحد. وهو ��
الحجرة. ل�س هناك - ولم �كن هناك - إال شخص واحد داخل
تلك الحجرة ط�لة للوقت.. شخص واحد فقط.. أدركت �� هذا
اآلن! عرفت هذا و�انت ممتنة لمعرفة هذا.. فهذا �جعل األمور
� �أنه �ان مجرد حلم

ا. �ستطيع اآلن أن تنظر للما�� � أفضل كث��
، مجرد �ابوس �مت�� �األوهام

ً
، وهذا هو ما �انه فع� � س��

�ر.. �� � � م�ان ما من ذلك ال�ابوس �ان هناك ص��
والوساوس. ��

� الذي قتل حب�بها ثم حاول �سم�مها!  الص��
� م�ان ما من ذلك ال�ابوس دارت ال�ث�� من األحداث

��
� لحقت الش��عة.. ال�ث�� من الخنق واللهاث والخدوش ال��
� ا��ست �اللون األزرق.. ال�ث�� من ال�خات �الوجوە ال��
وال�ث�� من اللعنات، ثم صمت الموت.. صمت ظل ل�ضع

 . � داخل المس�ش�� شهور ظل فيها الص��
� م�ان ما من ذلك ال�ابوس ق�عت المقابر �الل�ل والحفر وفتح

��
� أخذ �حدق غطاء التابوت، ثم لحظة اال��شاف. اللحظة ال��
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� الجسد الذي يرقد داخل التابوت. ل�ن الجسد الذي رقد
فيها ��

ا.. لم �عد كذلك!  داخل التابوت لم �كن ميت�
ء األفضل.  � ا عن هذا، وهو ال�� �ر عوض� � ال�� لقد مات الص��

 كذلك.. �ان
ً

ا، و�ان قات� � الحلم أ�ض�
�ٌر �� �ان هناك رجٌل ��

اب، و�ان �ختلس النظر نحو ال�ساء ع�� الحائط و�ان �عاقر ال��
� ال�ث�� من ال�تب ال�ذيئة و�عتقد �ال�ث�� من األش�اء

�خ��
المجنونة. 

� من األب��اء -  عن موت اثن��
ً

ء هو كونه مسؤو� �
ل�ن أسوء ��

تلك الشا�ة ذات القوام المتناسق، وذلك الرجل ذو الق�عة
ا، ولهذا ف�� تتذكر التفاص�ل ء ط�ع� �

الرماد�ة - عرفت �� �ل ��
�لها، ألنها �انت هناك وقت حدوث ما حدث.. �انت تراقب �ل
� صمت ودون أن

ء.. ل�ن �ل ما فعلته هو أنها راقبته �� �
��

تتدخل. 
� ثم حاول إلقاء اللوم عليها.. �ر �ارت�اب الج��مت�� قام الرجل ال��
�قول إن أمه �� من قتلتهما! ل�ن تلك مجرد كذ�ة.. ك�ف
�ستطيع قتلهما ب�نما �� لم تفعل ما هو أ��� من المشاهدة،
، ألنها �ان �جب أن تتظاهر �كونها ف�� ال �ستطيع الحركة ح��
ا.. مجرد جسد محنط عاجز عن الحركة أو أذ�ة ا محنط� جسد�

 . أي شخص.. عاجز عن ال�الم ح��
�ر، وعرفت أنه قد مات.. ا لن �صدق الرجل ال�� عرفت أن أحد�
الرجل والطفل �الهما قد ماتا، و�ال فهما االثنان �انا مجرد جزء

من الحلم، وقد انت�� ذلك الحلم لأل�د. 
�� الوح�دة المت�ق�ة، و�� حق�قة من لحم ودم. 
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� أنه عاقل، صح؟ ، فهذا �ع�� أن �درك المرء أنه الوح�د المت���
ا للحرص، ف��ما من األفضل أن تتظاهر أنها ال تزال ل�ن توخ��

مجرد جسد محنط، فال تتحرك. 
ة لأل�د.  � تلك الحجرة الصغ��

فلتجلس م�انها ��
لو جلست هناك دون تحرك، ف��ما �قرروا عدم عقابها. 

لو جلست هناك دون تحرك، ف��ما س�فهمون أنها عاقلة! 

جلست م�انها صامتة لوقت ط��ل، ق�ل أن ت�سلل ذ�ا�ة ع��
ا.  ا مستمر� القض�ان و�� تصدر أز�ز�

استقرت الذ�ا�ة ع� كفها. 
لو أنها ت��د، فبوسعها أن تهز �دها فتهش تلك الذ�ا�ة، ل�نها لم
تفعل، وتمنت لو أنهم �شاهدونها و�الحظوا مدى هدوئها، فهذا

�دل ع� مدى عقلها. 
 ! ف�� ال �ستطيع أن تؤذي ذ�ا�ة ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت �حمد هللا وتوف�قه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
الفصل األول
 �
الفصل الثا��

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 

الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العا�� 

الفصل الحادي ع�� 
� ع�� 

الفصل الثا��
الفصل الثالث ع�� 

الفصل الرابع ع�� 
الفصل الخامس ع�� 
الفصل السادس ع�� 

الفصل السابع ع�� 
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