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 إهداء :

 

مل أَر قط و لن أرى أبًدا أحد أحق ابإلهداء ِمن القارئ فهذا اإلهداء لك 
قد تعرفه  من وقتك لتقرأ كلمات كاتب انت من دفعت جزءً أسيدي القارئ، 

صفحات  –ابلقراءة –، أمتىن أن تعرب قراءتكسباب أابختالف  ال ، أو
ن جتد بني ضفيت كتايب متعة واستفادة ورحلة أالكتاب بسالسة هلا رونقها، و 

قول.. أال أن إملك أقة تنسجها تصورات عقلك، يف النهاية ال خمتلفة مشو  
 شكًرا لك 

    

                                                                        

 حسن الشواف.................
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 : شكر خاص 
 إىل مصممة الغالف الرائعة و املُبدعة : عبري حممد

 

 و إىل صديقي  

 الكاتبة إميان السيد -

 أمحد إبراهيم -

 الذين كاان هلم آراء مهمة للخروج هبذا العمل .. شكًرا لكما 
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 ملحوظة هامة :
 

 

 

رض ة أللَ بصِ  فكار هذه الرواية انبعة من خيال الكاتب، وال متت  أمجيع 
 .ال ببعض النقاط القليلة، ومل يثبتها العلم إىل اآلنإالواقع 
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  (1 ) 
 

 والية تكساس -الوالايت املتحدة األمريكية 

 

 

 ما قولكم يف اهتامكم جبرمية قتل الفتاة ؟! -

 قاهلا الضابط ) بولت ( وهو يثبت عينه على املتهمني املاثلني أمامه

 مل جييبوا , فطرح سؤااًل آخر :

 َمن قتل الفتاة ؟! - 

 صمت أطبق للحظات حىت قال أحدهم قائاًل :

 الدائرة -

بيأس فكانت هذه اإلجابة الدائمة لكل األسئلة اليت جييبون عليها هم و املتهم  زفر الضابط ) بولت ( بشدة ونظر إليهم
الثالث ) مارك ( ..  سأم الضابط منهم فأمر مساعده بوضعهم يف زنزانة خاوية مع بعضهما .. فسيقا مع ُمساعد ) 

 بولت ( ُمطرقي الرأس إىل الزنزانة

ره على كرسيه الوثري وهو ميسك قلًما يطرقه على املكتب خرج الضابط من غرفة التحقيق صوب مكتبه .. أراح ظه
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 ابستمرار وبال هدف كأنه طفلة تعبث قفًزا .. 

 بعد مدة وجيزة جال يف رأسه فكرة قد جتعلهم يفصحوا عما يعرفوا أو على األقل يدرك أصل القصة ويتقفى أثرها ..

أتىب رأسهم أن ترتك وضع اإلطراق  .. قال هلم وهو هنض وذهب إليهم يف الزنزانة .. كانوا صامتني حىت مع بعضهما و
 يُقدم جمموعة كبرية ِمن األوراق و قلمني على منضدة صغرية :

 إكتبا ُهنا ُكل ما أردمت حكايته وكل ما يرتبط ابلقضية  -

 وصمت لربهة وأردف : 

 دعوين ُأساعدكم  -

 هلم وهو خيرج ِمن ابب الزنزانة : نظروا لألوراق وأمأوا برأسهم ابملوافقة .. فابتسم الضابط وقال

 عندما تنتهوا أطرقوا على ابب الزنزانة سيأيت أحد وأيخذ ِمنكم ما كتبتم  -

 وأغلق ابب الزنزانة .. 

 بقى ) بولت ( يف مكتبه ُمنتظًرا األوراق .. وبعد ساعات جاء له مساعده ابألوراق.. وقد ُكتب عليه الكثري والكثري ..

يف رأسه آالف القصص واحلكاايت جتول مكان الفراغ يف رأسه عن القضية وينتزع منطقه جزء  فض الضابط األوراق و 
 كبري منها ويلقي هبا يف ُمهمالت التسفيه .. ولكن كان ما كتبوه أبعد عن املنطق ويسارع ابألحداث حنو اجلنون ..

**** 

                                                    (*-31 ) 
 الطفالن يهروالن جتاه صوت الصراخ ..وراح 
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 كاان يعدوان بسرعة فزعة ُمضطربة ُكنا نسمع دقاهتا وقوهتا وحنن ابملنزل اجملاور هلم ..

 وصال إىل احلمام ليجدوا أمهم ُمعلقة حببل رفيع ِمن عنقها .. كانت ُتشنق

 كانت ُتصارع املوت بكل قوة و عشوائية اخللود ولكن دون جدوى .. 

 قواها وخفتت مقاومتها متاًما ورأسها مائلة حنو اليسار قلياًل .. حىت خارت

 ابتت كالثمرة اليابسة ُمنتظرة السقوط مع أول ريح تعصف هبا ..

 ُكل ذلك ُيشاهده الطفالن ومها صامتان فارغا األفواه مشتيت األحداق ..

 وفجأة إشتعلت النريان يف األم ..

 ام املُقابلة لشرفتنا ..ظهرت ألسنة اللهب لنا ِمن انفذة احلم

 صرخ الطفالن وهراب لباب منزهلما ومها يصيحان 

 " األشباح قتلت أمي .. األشباح قتلت أمي "

 هرعنا إليهم بعد ُمراقبة طويلة للوضع واحلادث األليم ..

 قُلُت لزوجيت أن تبقى معهم حني أذهب وأرى ما وضع األم اآلن ..

 العلوي حتديًدا .. صعدُت للدور الثاين للمنزل وللحمام

 * السالب يعين السرد ِمن أوراق املتهمني

 فوجدُت األم ُمتفحمة ِمن زحف النريان عليها ..

 وحملُت ظاًل خفيًّا حيوم يف احلمام املُشوه ِمن آاثر احلريق ..

 بعدها مسعت جلبة بني إثنني ال أرامها ..
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 ومسعُت بعدها بُكاء وحنيب ..

 فما مثة ِمن مفر إال النزول ..ران الصمت ومل أمسع شيًئا 

 نزلُت لألسفل وأان يف حالة رثة ..

 كانت زوجيت قد إتصلت ابلشرطة وأبلغتهم ابحلادث ..

الذين عرفوا  –وجتمع حولنا جريان آخرون وجلبوا للصغريين بعض العصائر واحللوى ليخففا ِمن وطئة ما حدث ألُمهم 
 –ذلك ِمن ثرثرة زوجيت معهم 

 حتفظت على اجلثة وأخذت أقوال الطفلني ..وجاءت الشرطة و 

 وقالوا نفس اجلملة " األشباح قتلت أمي " 

 وما كان هلم ِمن أقرابء واألب توىف ُمنذ عام ..

 ورحلوا دون أن أعرف عنهم أي شئ آخر ..

 وقُيدت القضية ضد جمهول ..

 طوياًل ورحل وال أعرف السبب ..لكن ما أعرفه أن املنزل إشرتاه أحد وسكن فيه هو وعائلته ومل ميكث فيه 

 لكن أظنه بسبب األشباح ..

 فُكنا كثريًا ما نسمع أصوات الطفالن يف املنزل وأمهم تداعبهم ويتضحاكوا مًعا ..

 وظل املنزل مهجورًا لسنوات طويلة مل يُعرف له صاحب ..

 حىت أتيتم أنتم ..
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**** 

 

                                                   (- 30  ) 
 

 

 ما رأيكم فيما مسعتم ؟! -

نظر ) مايكل ( إىل أخته ) جانيت ( اليت جبانبه , رمسا ابتسامة يف صمت ملا مسعا ِمن قصة اجلار  العجوزالذي جيلس هو 
 وزوجته أمامهم يف صالة املنزل 

 قال ) مايكل ( وهو يتبسم جلاره :

أبنائك , ويشهد الرب أين أحسست جتاهك براحة يف أول وهلة اي سيد ) جون ( أعرف مدى خوفك علينا كأننا  -
 نلقاك فيها أان و شقيقيت يف الصباح قبل أن تدوعنا للعشاء معك يف منزلك

 وأتبع وهو يشري بعينه جتاه زوجة اجلار :

فأان ُأعذرين ال وكم أن طعام السيدة ) ليلى ( لذيذ للغاية , ولكن سردك هلذه القصة اليت أراها خيالية بشكل كبري ,  -
 أصدقها

 رد اجلار يف ابتسامة ودودة :

 لك احلق يف ذلك , فمثل هذه القصة لو كانت ُحكيت يل ملا صدقت , لكين رأيت بعيين األمر -

 ردت ) جانيت ( بصوت رقيق يتدىل بفتنة كما شعرها األشقر املُنسدل املُرسى على شواطئ ظهرها :
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ِمن أثر صراخ الصغريين وحديثهم عن األشباح , فالتحقيقات وصلت يف القضية مُيكن ما عايشته يف احلادث كان   -
قبل غلقها أن األم كانت تُعاين ِمن أمراض وهواجس نفسية قبل موهتا , فِمن املتوقع أن يكون وصل هبا احلال حد 

يعين مُيكن بنسبة كبرية االنتحار  , و يف التحقيقات أيًضا أكدوا أن ُهناك مس  كهرابئي حدث يف نفس توقيت احلادث 
 أثناء ُمصارعة األم مع املوت قد أطارت بعض املياه يف الكهرابء فأحدث هذا املس وأحرقها .

 ُهنا تدخلت زوجة اجلار ) ليلي ( يف احلوار الدائر :

 وصراخ الطفلني أن َمن قتل أمهم أشباح ؟!  -

 ليقول :نظرت ) جانيت ( إىل أخيها كأهنا ُتسلمه دفة احلديث واحلجة 

الطفالن يف وقت احلادث كاان يف ُعمر صغري جًدا .. السادسة تقريًبا , ومرض األم أبمراض نفسية قد يكون أث ر  -
 عليهم ابلدرجة اليت جتعلهم يتومهوا وجود األشباح وقتلهم أمهم

 واصلت ) ليلى ( أسئلتها وقالت :

 وضحك األطفال ومداعبة أمهم بعد احلادث , مبا تفسريه ؟! -

 تردد ) مايكل ( يف الرد لكنه حزم الكلمات يف لسانه وقرر إطالقها بعد صمت قصري :

 قد تكونوا تومهتم ذلك بعد احلادث -

عبس وجه اجلار و زوجته تضايًقا ِمن كالمته األخرية وجال يف خاطرهم أنه يتهمهم ابجلنون , وظل الصمت يُلجم 
 حديثهما , حىت قالت ) جانيت ( :

د إهانة لكما , لكن داخلنا رغبة قوية يف جتميل صورة هذا املنزل بعد ما مسعنا عنه , فنحن عانينا الكثري حنن ال نقص -
والكثري بعد احلادثة اليت تعرضت هلا سيارتنا وتويف أيب وأمي إثرها , وحنن ظللنا يف صدمة طويلة يف مستشفى نفسي , 

ال نعرف غريه , ودرسنا علم النفس وأحببناه بشدة , ومع عملنا  فانتهى عالجنا وتقدمنا للعمل يف هذا املستشفى ألننا
الدائم يف املستشفى وجهودان فيه قرر املدير مكافأتنا وتكفله مبنزل لنا بداًل ِمن شقتنا املُأجرة , ووقع اختياره على هذا 
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ري , وحنن لنا أصدقاء وأحبة قد املنزل , فال نستطيع رفضه وهو فرصة ومجيل رائع لنا وحلياة نبدأها , كما أن املنزل كب
 نتزوج يف يوٍم ِمن األايم ويسعنا هذا املنزل الرائع , فال نُريد أي شئ يُعكر صفو هذه األحالم

 أماء اجلار برأسه ُمتفهًما وقال :

 أتفهم ذلك .. لكن أحسسُت أن ِمن واجيب حتذيركم -

 رد ) مايكل ( :

ريب يف املنزل سوف نلجأ لَك على الفور , فأعتقد أن منزلك مثل منزلنا نُقدر لَك هذا , ونعدك لو قابلنا أي شئ غ -
 , يسع مجيعنا

 ضحكوا جُماملني , وقالت ) ليلى ( :

 ُمرَحب بكم يف أي وقت , فال تنتظروا أن جتلبكم إلينا األشباح -

 وضحكت قبل أن يضحك البقية فأتبعوها ابلضحك حىت ال تبقى وحيدة وسط ضحكاهتا 

 يت ( وهي تنهض :قالت ) جان

أعتقد أن علينا الذهاب للنوم اآلن , فلدينا عمل يف الصباح , وال نُريد أن نُثقل عليكم , أليس ذلك اي ) مايكل (  -
 ؟!

 نصب ) مايكل ( طوله وقال :

 نعم أظن ذلك -

 ) جون ( األخوين قائاًل :بعد عبارات جُماملة روتينة يف هناية الزايرات ذهبوا عند ابب املنزل ليودعوهم , فسأل        

 ابحلق , ِمن أين عرفتم معلومات التحقيقات يف هذا احلادث -
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 ردت ) جانيت ( وهي هُتذب ِمن وضع قميصها :

 صديقي شرطي  , جلب لنا هذه املعلومات عندما كثر الكالم حول هذا املنزل -

 ديدأماء اجلار برأسه ورحال ) مايكل ( وشقيقته ) جانيت ( إىل منزهلم اجل

 

 

**** 

 

                                                (-29  ) 
 

 

 كانت بضع أمتار اليت تفصل بني منزل اجلار ومنزل ) مايكل ( وشقيقته 

وصال إىل حيز املنزل وما فيها ِمن مساحة حلديقة ُمستطيلة الشكل حُمددة بسور قصري يصل طوله ملنتصف جسد رجل 
 ابلغ .

 اآلن أصبحت هذه احلديقة يكسوها الرتاب إال ِمن بعض احلشائش الصغرية على أطرافها  

 أدلف ) مايكل ( املفتاح يف ابب املنزل ودخل وتبعته ) جانيت ( الدخول .

 نظرا سعيدين للمنزل ..
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محيمي املنظر فدفع  فهذه ليلتهم األوىل اليت سيصافحوا فيها النوم يف مضاجعهم مبنزهلم اجلديد , كان اللقاء رائع
 وجوههم لرسم ابتسامة سعيدة وهم ينظرون و البهجة تسطع ِمن نظراهتم

 وألن األايم السابقة كانت ُمرهقة هلم لتنظيف املنزل متهيًدا للسكن فيه ..

 نظرت ) جانيت ( لـ ) مايكل ( وقالت إببتسامة متلئها النشوة :

 م , فال أعتقد ُكنا سنأكل شئ الليلة بعد هذا اجلُهد الطويل ابملنزلِمن اجليد أن ) جون ( دعوان إىل العشاء اليو  -

 وراحت حتوم يف املنزل كأهنا مل تدخله دون مرة ..

 هبا كراسي ُمتناثرة يُعرب عن ذوق قدمي نوًعا ما و سفرة طعام .. -صالة  –فأمام ابب املنزل ساحة هبو 

 كان ابب املطبخ الواسع ..   –املتوسط للمنزل  –على أقصى اليمني ِمن ابب املنزل 

 وعلى أقصى اليسار يوجد غرفة متوسطة املساحة هبا مكتب و بيانو بسط الرتاب على أحلانه ..

 أما عن الُسلم فكان يف ميني الصالة ويسار املطبخ أي وسطًا بينهم ..

تعرج منه لتجد غرفتني كبريتني ابهبما ُمتقارابن أمامها سور قصري ُمنبثق وُمكِمل لسور الُسلم وخمطوط ابلطول خبشب 
 ُمزخرف والفراغ , 

 إختذ ) مايكل ( ِمن الغرفة األوىل ممكثًا له , وأخذت ) جانيت ( الغرفة الثانية ..

 وهنا احلمام الذي انتحرت فيه املرأة -

 ( وهو يشري إىل احلمام الذي هو يف آخر الدور الثاين .قاهلا ) مايكل 

 قالت ) جانيت ( وهو تستند على كتف ) مايكل ( :

أرجوك اي أخي ال داعي لذكر أي ِمن ماضي هذا املنزل , ُهم أموات اآلن وحنن نستحق القليل ِمن نسمات احلياة  -
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 بعيًدا عن نفحات املوت املُفسِدة 

 ال وهو يبتسم :أماء ) مايكل ( برأسه وق

 إين ُأحس ابجلوع  -

 ابدلته ) جانيت ( نفس االبتسامة وقالت :

 وأان أيًضا .. لكن جيب أأل أنكل اآلن فموعد نومنا إقرتب .. حىت ال حنلم بكوابيس -

 داعب ) مايكل ( معدته كأنه يواسيها يف مطلبها املرفوض وقال ُمبتسًما : 

 حسًنا  -

 ل ِمنهم لفراشه .تعانقا وإنفرط عقدهم وذهب كُ 

 

**** 

 

 

                                                          (- 28 ) 
 

 هنضت ) جانيت ( ِمن فراشها ُمتوجهة للحمام , قضت حاجتها وغسلت يدها وذهبت صوب غرفتها .

انبع ِمن املطبخ , متنعت بينما هي على ابب الغرفة مسعت صوت ِمن األسفل , متعنت السمع لتتأكد أن ُهناك صوت 
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عن التفكري لكن اغتصبت اهلواجس إرادهتا وهامجتها ِمن ُكل حدٍب و صوٍب لرأسها وتزعمت صورة األم املُحرتقة هذه 
 اهلواجس .

 وضعت نفسها أمام اختيارين ..

 واجس بداخلها ..إما العودة لغرفتها و إطراق رأسها للنوم ِمن جديد .. لكن وقتها لن هتدأ رأسها يف رسم خيال اهل

 وإما الذهاب إىل املطبخ ورؤية ما فيه ..

 حزمت شجاعتها ورابطة جأشها وقررت اخلوض يف مواجهة خماوفها ..

 نزلت حبذر على درجات الُسلم ُمتمسكة بسور الُسلم ..

 وهي يف آخر درجات الُسلم ِمن األسفل مسعت شئ يرتطم ويقع يف املطبخ ..

 وأخذت نفس قوي وأكملت املسافة املُتبقية للمطبخ ..إزدردت ريقها بصعوبة 

 دخلت املطبخ وتسمرت على عتبته , فرأت أن ُهناك شئ أيخذ حيز وراء ِستار انفذة املطبخ .

 شهقت بقوة و فكرت يف الرجوع ألف مرة , لكن أكملت ملواجهة خماوفها .

 اقرتبت يدها ِمن نزع الستار إلظهار ما خلفه ..

 يدها على فمها َخشية الصراخ .. تراجعت وهي تضع

تلك الطفلة الصغرية اليت أمامها تثري هلعها , طفلة صغرية شقراء , مل تعرف ) جانيت ( ماذا تفعل , قالت واألفكار 
 تتخبط يف رأسها :

 أهاًل بكِ  -

 ا ِمن صدرها ُمنتحًرا .نظرت إليها الطفلة وعينيها ترتقرق , فجأة صرخت الطفلة بقوة فزاد ِمن هلعها وكاد أن يقفز قلبه
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فجأة صمتت الطفلة ونظرت ملا وراء ) جانيت ( خبوف , وأشارت ملا وراءها وهي ترجتف كأن زالزال قد نفض عنفه 
 بيديها املُرجتة

أحست ) جانيت ( حبرارة خلفها , غمرهتا حبور الرعب بكل ما حتمله ِمن رواسب اخلوف , كانت تتمىن أن تنشق 
 ها ُمكرمة على فراشها لتحتمي بغطائها .األرض وتبتلعها وتضع

تالحقت أنفاسها وضربت هدوئها يف مقتل وبدأت تلهث كأهنا تسابق الفزع يف مارثون ملعون , وخلفها شخص تشعر 
 به يقرتب وتشري الطفلة إليه ..ختشى النظر للخلف , ولكنها جيب أن تنظر لتعرف ..

 فجأة ُوضع يد على كتفها فشهقت بقوة :

 نت اي ) مايكل ( لقد أخفتينهذا أ -

 قالتها ) جانيت ( وهي تضع يدها على صدرها كأم هُتدأ ِمن روع ولدها

 قال ) مايكل ( غري ُمبايل وهو يتثاءب والنعاس طاغي عليه :

 إعطين مياه ِمن خلفك  -

ت ) مايكل ( وقفت ) جانيت ( وامجة بعض الوقت نظرت مكان الستار فلم جتد شيًئا , أفاقت ِمن شرودها وانول
 قارورة مياه ِمن الثالجة اليت خبلفها .

فشرب ) مايكل ( الكثري ِمنها على ُدفعة واحدة وأعطاها لـ ) جانيت ( وذهب لغرفته , فتبعته ) جانيت ( صاعدة 
 ُمتحامية فيه وهي ختتطف النظرات إىل املطبخ بني احلني واآلخر.

بغري   –دخلت غرفتها وارمتت على فراشها و نظرت لألعلى بثبات تتأمل ما حدث , وبعد تفكري طويل أقنعت نفسها 
 أن ما حدث هو ِمن أتثري حديث اجلار             ) جون ( عن املنزل ليس إال . –اقتناع حقيقي 

 ورجعت ألحضان النوم لتستعد ليوم جديد .
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                                                  (- 27 ) 
 

 

 صباح اخلري سيد ) جون (  -

 قالتها ) جانيت ( جلارها وهو يروي حديقة منزله فرد عليها التحية وسأهلا :

 أين شقيقِك ) مايكل ( ؟! -

 أان ُهنا سيد ) جون ( -

احلذاء على عجل , قالت ) جانيت ( هتف هبا ) مايكل ( وهو خيرج ِمن ابب املنزل ويده وساقه يف التقاء إلرتداء 
 ساخرة :

 يقولون أن النساء أيخذن وقًتا طوياًل الرتداء مالبسهم , وها أان قد انتهيت منذ زمن وهو آيت اآلن -

 رد ) مايكل ( وهو يُهذب ِمن وضع مالبسه :

وقضيت حاجيت وشربت  أنِت إستيقظيت ُمنذ ساعتني وانتهييت ُمنذ دقائق , أما أان فاستيقظت وارتديت مالبسي -
 القهوة يف هذه الدقائق
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 تدخلت السيدة ) ليلى ( يف هذا احلوار اهلَِزل : 

 إهنم يغارون ِمن مجالنا اي ) جانيت ( دائًما ما كانوا حيقدون علينا -

 ضحك ) جون ( وقال :

 حنن ال نغار منكم , بل نغار على أموالنا اليت هتدروهنا ابلتظاهر ابجلمال  -

 احلافلة يف آخر الشارع فانتبه ) مايكل ( و ) جانيت ( هلا فقالوا هلم وُهم حيملون حقائبهم : الحت صورة

 احلافلة قد وصلت , إىل اللقاء سيد ) جون ( إىل اللقاء سيدة ) ليلى ( -

اء يسألوهنم ركبا احلافلة وبعد دقائق قليلة وصلوا إىل املستشفى الذي يعملون فيه .. كان يف إستقباهلم كثري ِمن األطب
 عن شؤون بعض املرضى ..

كانوا ابلفعل حمط إعجاب وثقة جلميع األطباء , فذكائهم انبغ وظاهر ُمنذ حلظة عملهم األوىل يف املستشفى , إىل حد 
إعطاء بعض األطباء ملفات املرضى ليأخذوها ملنزهلم كي يتمعنوا فيها الفكر وخيرجوا حاملني حلول و طُرق عالج 

 سية .ألمراضهم النف

 كاان ثنائي ُمتكاِمل معروف يف مجيع املصحات وحىت العيادات النفسية اخلاصة يف املدينة .

أهنت ) جانيت ( حصتها ِمن العمل , لكن ) مايكل ( مايزال لديه عمل إضايف , أشارت له       ) جانيت ( 
 ابملساعدة فقال هلا حازًما :

 ال ال .. إذهيب أنِت وسأتكفل أان بعملي -

ن ليس ِمن طبيعة ألي ِمنهما أن يُنحي اآلخر عن مشورة عمله إن مل يُكنا يف أغلب األحيان ُمتشاركان يف العمل ذاته كا
. 

 عارضته ) جانيت ( ولكن ) مايكل ( كان ُمصًرا على أن تذهب هي وترتكه , وقال هلا خامتًا حديثه :
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 جوعي وقتها إذهيب أنِت وسوي  لنا الطعام , فبالتأكيد سأكون يف ذروة -

 قبلت ) جانيت ( هذا على مضض , ومه ت ابلرحيل للمنزل .

 دخلت املنزل دون تطرُّق نظرها ملنزل اجلار  , دلفت للمطبخ بعدما بد لت مالبس العمل , ووقفت حُتضر الطعام .

, وهي تضع امللح  أشعلت شعلة لغلي املاء يف اإلانء لسلق املاكرونة , أمسكت بقنينة امللح وضعت القليل على املاء
 على رُخام املطبخ أخطأت املوضع فوقع على األرض فتدحرج ببطئ حىت عتبة املطبخ .. وتوقف فجأة ..

 حتت قدم طفل صغري ..

كانت ) جانيت ( اثبته كتمثال ُحجِر لتوه , كانت قد وضعت إصبعها يف فمها لتتذوق ملوحة املاء , لكن اآلن قلبها 
 مشهد الطفل الذي بزغ ِمن العدم يتجرع الفزع يف كؤوس مخر 

طفل حيمل ُدمية صغرية يُداعبها , ما إن رأى ) جانيت ( واقفة حىت اقرتض منها ومجها ذاته , لكن األطفال أكثر 
 تلقائية إلخارج ما يف داخلهم ..

 ففجأة صرخ بقوة كأنه يعوي للغيث , زادها صراخه هلًعا فوق هلعها .

 تبعته ) جانيت ( يف حذر , فلم جتده , كأن العدم أبثقه إليها وأبعده عنها .جرى الطفل صارًخا لألعلى , 

أطرقت نظرها ِمن وراء ابب املنزل اليت تسترت به , لتنظر انحية اليمني لعلها جتد السيد ) جون ( يف احلديقة لُيئنس 
 قلبها ويطمأنه , لكنها مل جتده .

دراك ويقظة كاملة , نظرت حوهلا ابندهاش كيف جلبتها قدماها إىل شردت بتفكريها فأخذها يف فلكه تسبح فيه دون إ
 املطبخ يف حلظة غفلة من عقلها ..

 وجدت نفسها تلقائًيا مُتسك ملعقة خشبية وتُقلب هبا املاء رغم فراغ مكوانهتا ..

ملرة مل أيِت ُمنفرًدا مسعت صوت حترك قنينة امللح على عتبة املطبخ , نظرت جبانبها لتجد الطفل ِمن جديد , لكن هذه ا
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 , كانت جبانبه إمرأة حُممرة العينني ُمهرتئة املالبس و شعرها يتناثر على وجهها بشكل ُمرعب .

 قالت املرأة و على وجهها أمرات الغضب وهي تشري إىل يد ) جانيت ( :

 أتريدين تسميم ولدي !! -

 ابل ..نظرت ) جانيت ( ليدها فوجدت أهنا مُتسك قنينة أخرى ِمن التو 

 أسقطت ) جانيت ( التوابل وصرخت بقوة تشق الصدور , رجعت بظهرها للخلف حىت إلتصقت ابحلائط ..

 صدرها يعلو ويهبط بعنٍف كموٍج على صفحة حبر ُمشرد الفكر واملشاعر ومتضارب خبوفه حد الغرق ..

عنف وشدة حىت أحكمت القبضة على تقدمت املرأة حنو ) جانيت ( بسرعة ُمباغتة , وأخذت يد املرأة ختنق رقبتها ب
 عنقها ورفعتها بعض السنتيمرتات عن األرضية..

) جانيت ( أمامها وجه ُمرعٍب ُكل شئ يف عقلها أُيكد أهنا شبح , تقاوم .. تُعافر .. حتاول توسيع فراغ القبضة املُحكمة 
 بكل سبيل مُمكن .. عليها  .. تنفر قدميها بعشوائية .. حتاول حلاق احلياة قبل انتزاعها ِمنها

بدأت املرأة ختبط رأس ) جانيت ( يف احلائط عقاب ُمقاومتها إايها , بدأت ) جانيت ( تسعل بقوٍة أكرب  و تتصي د 
 األنفاس بصعوبة .

أمسكت ) جانيت ( طاسة ُمعلقة جبانبها فضربت هبا املرأة لتبتعد عن رقبتها لثواٍن , شرعت ) جانيت ( يف التقاط 
 ممزوج ابلسعال .. بعض األنفاس

وقفت املرأة أمامها اثبتة , نظرهتا تشتعل غضًبا جراء الضربة اليت وجهتها هلا , أمسكت املرأة آداة مطبخ خشبية اليت 
 يستخدموهنا يف فرد العجني ..

تركها  واهنالت هبا على ) جانيت ( بال هوادة حىت سقطت على األرض , أزاحت املرأة اإلانء الذي به املاء تغلي بغيظ
 فوق النريان طوال هذه املدة , ووقفت هبا فوق جسد ) جانيت ( وأسقطتها عليها ..
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 تفادهتا ) جانيت ( بسرعة لكن طالتها بعض املياه لتحرق جلد يدها اليمىُن .

الساخنة رفعت املرأة اآلداة اخلشبية يف اهلواء وكانت وجهتها السقوط هبا على رأس ) جانيت ( لكنها انزلقت يف املياه 
 ووقعت ..

إستندت ) جانيت ( إىل أحد الرفوف وقامت بصعوبة وقدمها تُبطيئ كطفل حيبو َخشية السقوط يف املياه جبانب تلك 
 املرأة ..

اصتدمت ابلطفل وهي تعدو خارج املطبخ وأوقعته ونثرت لعبته بعيًدا عنه فزاد صراخه وبكائه , نظرت إىل املرأة نظرة 
 نذر أبن القادم أسوأ خاطفة , كانت نظرة تُ 

 

**** 

 

                                                      (- 26 ) 
 

 افتحوا بسرعة -

كانت ) جانيت ( تصرخ هبا أمام منزل ) جون ( وتقرع الباب بقوٍة أفزعت َمن ابلداخل , فتح ) جون ( الباب بعد 
 ثواين قليلة وخلفه ) ليلى ( , سأهلا ) جون ( :

 ماذا حدث اي بُنييت ؟! -

 ردت ) جانيت ( وهي تلتقط أنفاسها :
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 صدقت أنت وُكنا حنن ُمغفلني -

نظرت ) ليلى ( للرصيف املُقابل للمنزل فوجدت أن بعض املارة نبههم صراخ ) جانيت ( ليمشوا ُمتأنني ُمسرتقني 
 احلديث يف آذاهنم .

 قالت السيدة ) ليلى ( :

 قونناادخلي أواًل , فالكثري يرم -

دلفت ) جانيت ( و هوت جبسدها على األريكة وامجة , جلبت ) ليلى ( عصري الليمون لُتهدأ ِمن روعها قلياًل وتتكلم 
 هبدوء و رصانة أكثر .

هدأت ) جانيت ( بعد دقائق قليلة , انتبهت السيدة ) ليلى ( إىل يد ) جانيت ( الُيمىن فقالت هلا وهي تشري إىل 
 جلدها احملروق :

 ا هذا الذي على يدِك ؟!م -

 إنتبه ) جون ( ليدها فتأكد أهنا حروق فذهب ليشرتي أدوية للحرق ِمن صيدلية قريبة ِمنهم , وعاد سريًعا .

 وضع املرهم على مكان حرق يدها ولف  حول يدها قماشة قطنية طبية لتحفظ يدها .

 قالت ) جانيت ( :

 رأيتهم أبم عيين اي سيد ) جون (ُهناك أشباح ابلفعل , رأيت األم والطفلني ,  -

 سأهلا :

 هل آذوكي ؟! -

 نعم كادت تقتلين تلك املرأة البشعة خنًقا , وهي اليت ألقت على يدي املاء الساخن  -
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 قالت السيدة ) ليلى ( :

 وأين ) مايكل ( ؟! -

 قالت ) جانيت ( بعد حلظات أمهلتها لعقلها للتذكر :

 يف العمل  -

 وأتبعت :

 إضايف اليوم .. وأشار إيل أن أذهب لتحضري الطعام بداًل ِمن إنتظاره لديه عمل -

 قال السيد ) جون ( :

 جيب أن خُتربيه مبا حدث -

 أمأت ) جانيت ( موافقة وقالت :

 هذا ما أنوي فعله لكن عندما يعود ِمن العمل , ال أريده أن ينشغل اآلن وهو يف العمل -

جانيت ان هذا هاتفها , وجدته يف جيب سرواهلا , فأخرجته ووجدت املُتصل  ) بزغ صوت رنني هاتف ما , فانتبهت 
 مايكل ( , فنظرت إليهما يف صمت , مث أشار هلا ) جون ( أبن جُتيبه ففعلت :

 هل انتهيت من العمل اي ) مايكل ( ؟! -

 قاربُت على اإلنتهاء , لكن لدي خرب مجيل للغاية . -

 صمت ) مايكل ( للربهة وأكمل :

 كريستني قادمة غًدا ِمن سفرها , وجيب أن استقبلها وأريها املنزل اجلديد  -

 مجدت كالمته مالمح ) جانيت ( , فقالت بسعادة موتورة :
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 اي له ِمن خرب جيد , لكن .. لكن -

 أحس ) مايكل ( أبن ُهناك شيئ خاطئ فقال :

 لكن ماذا ؟! -

 أن تذهبا ملطعم أو لفندق وتقضوا ليلة رائعة لكن البيت ليس ابملُرَتب جيًدا , ُأشري عليك  -

 فقال ) مايكل ( :

ال تقلقي , فكريستني ال يُهما هذه األشياء , أم أنِت ُتريدين أن متكثي يف البيت حبرية أكثر ؟! , إن كان كذلك فال  -
 ختجلي يف قول ذلك

 نها أبًدا بل ابلعكس ُأحب جمالستهاال ال .. ال أقصد ذلك ابلطبع فكريستني شخصية مجيلة ودودة ال أتضايق مِ  -

 حسًنا سآيت بعد ساعة وحنضر املنزل الستقباهلا  -

 حسًنا ) مايكل ( أمتىن أن تقضوا ليلة رائعة  -

 وانتهت املكاملة , فسأهلا السيد ) جون ( :

 َمن ) كريستني ( هذه ؟!  -

 صديقة أخي .. وُهناك مشروع جواز قادم بينهما -

 حدث ؟!ألن ختربيه مبا  -

 حكت ) جانيت ( رأسها وقالت بعد تفيكر  :

 ال .. على األقل ليس اليوم وال الغد .. أريده أن يستمتع بليلته هذه -

 أتبعت ) جانيت ( :
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 هل مُيكنين املبيت عندكم غًدا ؟! -

 ردت السيدة ) ليلى ( بعفوية كرمية :

 ابلطبع مُيكن لِك , و ِمن اليوم إذا أحببيت  -

 شكًرا لِك سيدة ) ليلى (  -

 مه ت ) جانيت ( لتنهض فسأهلا ) جون ( :

 وماذا ستفعلي اليوم اي ابنيت ؟! -

 سأذهب و أرتب مع ) مايكل ( املنزل جيًدا  -

 أال ختايف ؟! -

 زفرت ) جانيت ( أبنفاس ُملتهبة :

هب وأمكث يف غرفيت ال أبرح منها حىت ابلطبع أخاف , لكن األشباح ال تظهر وأان يف غرفيت .. سننظف املنزل وأذ -
 الصباح 

 

**** 

                                                    (- 25 ) 
 عادت ) جانيت ( إىل املنزل مرة أخرى , وجدت الباب مفتوًحا فالفزع أعماها فنست أن تُغلقه .

 و أركان . دخلت املنزل وهي ختتلس النظر يف ُكل ما تطوله عيناها ِمن أرجاء
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 نظرت للمطبخ فلم جتد شيًئا , ظل ت حُمدقة فيه طوياًل قبل أن تدخله , ومل يظهر شيئ فدلفت إليه .

مللمت ونظفت آاثر املياه والتوابل اليت وقعت على األرض , وانتهت وجلست على األريكة اليت تتوسط الصالة 
 وأشعلت التلفاز .

, يعين فراغ قاتل لتشعر أن ُهناك أحد وراءها سواء بتوهم العقل أو بكيد  كان ظهر األريكة بينه وبني احلائط مرتان
 األشباح هلا .

مسعت ضحكة لطفلة تلوح يف أذهنا , فارتشعت وجذبت ساقيها  لصدرها كأهنا جنني يف بطن أمه , لكن اجلنني حيميه 
 جدار املعدة , وهي جنني بال جدار .

ع خلفها , فالتفتت بسرعة خلفها , فتبخر ُكل شئ , فعادت مسعت ضحكة مرة أخرى لكن مع صوت جري سري
 ُتشاغل نفسها ابلتلفاز .

 تنظر للساعة ِمن حني آلخر ُمتمنية املُضي  سريًعا ليأيت ) مايكل ( .

 مسعت صوت جيري خلفها مرة أخرى لكن دون صوت ضحك .

الظالم على املنزل , فأصبح ابهًتا توارت الشمس خلف سحابة ثقيلة خففت ِمن ضوئها على األرض , فانعكس ذلك 
. 

نظرت ) جانيت ( خلفها , لتجد أن ُهناك ظاًل خيتبئ أسفل رُكن الُسلم يف الدور األول.. عادت لوضع اجلنني ُمتحامية 
 به .

 لكن الفضول أيخذها إىل الفزع خبطوات اثبتة يُتقنها جيًدا .

نظرت ِمن ظهر األريكة إىل ذلك الظل , ظل يعبث يف هدوء , ظل ينظر حتت ِظل الُسلم ويسرتق النظر كأنه خيتبئ ِمن 
 شيئ ما . 

وقفت تتقفى هوية هذا الظل , وتقدمت حنو رُكن الُسلم , أحست أهنا ُتساق ال تسري إبرادهتا , لكن ُهناك ُجزء 
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 بداخلها يُريد أن يواجه ال أن يرتاجع .

 كان رُكن الُسلم املُدرج يستطيع أن خُيبئ شخص ابلغ وهو ُمنخِفض .

 كان الظل صغريًا أحست بذلك ِمن حركته العبثية , كانت تُريد االخنفاض قلياًل لرتى الظل وجًها لوجه .

 بُغتت بدفعة ِمن اخللف ومعها ضحكة طفلة صغرية , وهي تقع ِمن أثر الصدمة على وجهها تلقت دفعة أخرى ِمن
اجلسد الراقد يف رُكن الُسلم , فأعدلت وقعتها وسقطت على ظهرها ونظرت ِمن وجهة مسقطها فوجدت طفالن 

 يضحكان ويصعدان للدور الثاين . 

قامت ُمشردة الذهن , كانت يدها الُيسرى داخل مكان رُكن الُسلم , فأحست أن ما تستند عليه للقيام شئ هزيل 
 ا , دقت عليه بيدها فوجدته حُيدث صدى كأنه يشكو اخلواء .بعض الشيئ عن أرضية املنزل ُكله

اندهشت لوهلة وملئها الفزع حلظات مر ت كالدهر , قد جرى جبانبها شبحني صغريين ُمنذ قليل , ملاذا مل تندهش ُمنذ 
 البداية ؟! أم معرفتها أبن ُهناك شيئ ُمفزع يف هذا املنزل قللت ِمن وطئة ما حدث ؟!

 نزل يُفتح , توقع ذهنها أن املرأة املُفزعة قد عادت , فنظرت للباب وهو يُفتح برعب .مسعت صوت ابب امل

 فجأة وقف حترُّك الباب على نصف فتح , فظهر الشارع ومل يظهر َمن فتحه .  -أو تظنه كذلك  –الباب يُفتح ببطئ 

 عاد الباب ِمن جديد إلكمال الفتح , وظهر َمن كان خلفه ..

 هو ينهض بعد نصف جلسة على األرض كأنه كان يلتقط شئ وقع ِمنه .ظهر  ) مايكل ( و 

 كانت ) جانيت ( ما تزال واقعة جبانب رُكن الُسلم و األريكة اليت أمامها خُتفي جسدها عن َمن هو قادم ِمن الباب .

 فهتف ) مايكل ( وهو خُيرج املفتاح ِمن الباب :

 أين أنِت اي ) جانيت ( ؟! -

 بسرعة وابتسمت إبتسامة مشوبة ابالضطراب وقالت له : فقامت ) جانيت ( 
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 ها أان  -

 استغرب ) مايكل ( ِمن قيامها ِمن وراء األريكة ,فقال هلا ضاحًكا وهو يضع حقيبته على كرسي :

 ملا أنِت ُهنا ؟! -

 فكرت بسرعة ) جانيت ( يف رد ُمناسب وقالت :

 ريكة , ولكين فشلت ُكنت أريد أن ُأخيفك بظهور ُمفاجئ ِمن وراء األ  -

 ضحك ) مايكل ( ساخًرا ِمن حماولة اإلخافة املُدعاه , وقال هلا وهي يفك أزرار قميصه :

 أين الطعام فإين جائع للغاية  -

 قالت ) جانيت ( وهي تتقدم حنوه :

عاجلة احلرق وأان أغلي املاء سقط اإلانء وتناثرت على ذراعي بعض القطرات فأحرقتها , فذهبُت ألقرب صيدلية مل -
 قبل أن تتفاقم نتائجه , فأحسسُت أن لو أعدت الطبخ سأأتخر على موعد عودتك لذلك طلبت لنا علبة بيتزا أنكلها

 قال ) مايكل ( :

 ال عليِك , هل أنِت خبري اآلن ؟! -

) كريستني ( بعد هذه نعم ابلتأكيد , فقد رأيت قمًرا يدلف ِمن الباب ُمنذ قليل , أعتقد أن عندما تراك               -
 املدة الطويلة ِمن السفر سيجن جنوهنا عليك

 قال ) مايكل ( وهو يصعد لغرفته :

 ال أبس ِمن املُجاملة فلعلي ُأجاملك عندما أييت ) مسيث ( .. ابحلق أين هو ؟! مل أرَه هذا األسبوع إطالقًا  -

 قالت ) جانيت ( وهي تتنهد أبسى :
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مشغول يف قضية ُمنذ األسبوع املاضي , وتزاحم عليه االنشغال بشدة هذا األسبوع ,و ُمنذ أايم وأان ال أستطيع حىت  -
 ُمكاملته ويكتفي ببعث الرسائل يل

 ال أبس غًدا ينتهي ِمن هذه القضية ويفرغ لكي حىت تسأمي منه -

فتح ) جانيت ( للطارق , وصل عامل التوصيل ابتسما لبعضهما ودلف ) مايكل ( لغرفته , ودق الباب فذهبت لت
 للمنازل فأخذت ِمنه ُعلبة البيتزا , و هتفت يف )  مايكل ( أبن أييت , فجاء وتناوال البيتزا يف الصالة أمام التلفاز .

 قال ) مايكل ( وهو يُقل ب يف ملف معه :

 ما رأيِك يف مريض الغرفة املُغلقة ؟!  -

 فقالت ) جانيت ( وهي تقطم شرحية بيتزا :أنعشت هذه اجلملة ذاكرهتا 

 مريض غامض , ال يتحدث وال أيتيه أحد , ودائًما غرفته ُمغلقة عليه , وواجم ينظر للجدار بال انقطاع -

 أكمل ) مايكل ( :

 وال طبيب يهتم به , أعتقد أهنم قد أيسوا أن يُعاجل -

 يبدو أنه يدفع لكي يظل موجوًدا يف املستشفى  -

 مايكل ( : قاطعها )

ال ابلتأكيد ليس كذلك , أنسييت أن ما سبب له الصدمة هي عملية نصب على أمواله ابلكامل , أظن أن املدير تركه  -
 شفقة حلاله حىت ميوت 

 مُيكن أن يكون كذلك , ابلفعل خسارة أمواله مجيًعا و يف سن ِمثل سنه املُتقدم حد اهلرم , هي صدمة ُكربى -

 يبتلع قطة ِمن البيتزا :ضحك ) مايكل ( وهو 
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 حنن ال منلك أموااًل لنخسرها , ال تقلقي فلن ُنصاب هبذه األزمة -

 أاًي ما يكون ,  سأمر عليه غًدا  -

 أكملوا بقية الطعام يف صمت , قالت ) جانيت ( وهي تنفض يديها ِمن بواقي الطعام :

 بل حلول موعد نومنا هيا ال تتكاسل , نُريد أن نُنهي إعداد املنزل لكما جيًدا ق -

 هنضوا وبعد ساعات إنتهوا ِمن إعداد ُكل شئ لعشاء رومانسي وليلة رائعة .

 قبل ذهاب ُكل ِمنهم إىل النوم قالت ) جانيت ( إىل ) مايكل ( :

 ابحلق .. غًدا سوف أذهب إىل السيدة ) ليلى ( أُلساعدها يف بعض األشياء اليت طلبتها مين وسأقضي ليليت ُهناك  -

 قف ) مايكل ( عند ابب غرفته وقال :و 

 ألن تكوين معنا غًدا ؟! -

ال , سأستقبل ) كريستني ( معك وأذهب إليها , إهنا إمرأة عجوز وطلبت مساعديت فال جيوز التأخر عنها , وأيًضا  -
 لكي تنعم أنت و ) كريستني ( حبرية أكرب , ولكن ال تقرتبوا ِمن غرفيت , غرفتك فقط اي ) مايكل (

 غمزت له غمزة ذات معىن , فابتسم وذهب ُكل منهم ملضجعه و 

 

**** 

                                                           (- 24 ) 
 استيقظت ) جانيت ( يف الصباح , لكنها مل تربح فراشها , انتظرت حىت هنض ) مايكل ( و أتى اليقاظها .
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فنهضت وهي تتحامى فيه دون أن يشعر , إرتداي مالبسهم وهم يف انتظار احلافلة اليت تُقلهم للمستشفى , تالقيا ابجلار 
 ) جون ( وهو يسقي حديقته كالعادة , فسلما على بعض , ونظر ) جون ( لـ ) جانيت ( نظرة أقرب للشفقة .

 دقائق ووصلت احلافلة وذهبا .

 لياًل عن ُكل مرة , فال أسئلة كثرية وال أطباء يستشريوهنم , ومر اليوم خفيًفا عليهم .ويف املستشفى كان العمل ق

 فجلسا يشرابن القهوة على طاولة يف مقهى املستشفى الصغري .

 إهتز هاتف ) مايكل ( فأمسك هاتفه , وابتسم للحظات وقال لـ ) جانيت ( :

ا , مث سأذهب معها للسينما وأنِت كما إتفقنا تنهني العمل ) كريستني ( قد وصلت إىل املطار , سأذهب الستقباهل -
 وتذهيب لعمل العشاء 

 أمأت ) جانيت ( برأسها ُمبتسمة وذهب ) مايكل (

 شربت آخر ما تبقى يف كوب القهوة على دفعة واحدة و نصبت طوهلا وقامت تُلملم أشيائها يف احلقيبة ..

 إىل الغرفة املُغلقة اليت ميكث فيها املريض الغامض . لكن قبل اخلروج ِمن املشفى , تذكرت أن تذهب

 سارت خبطوات ُمتعجلة جتاه الغرفة لكي تلحق ابلذهاب إلعداد العشاء هلما .

 كانت الغرفة ُمنعزلة بعض الشيئ عن ابقي الغرف أو حىت املرافق كاحلمام واملقهى .

ى شاطئ حىت احنسر املاء حوهلا فعزلتها عن احمليط ,  كانت يف رواق تقبع وحيدة يف آخرها كسفينة ألقتها األمواج عل
 كان الضوء يرتجرج يف اإلانرة أمام الغرفة .

 وقفت أمام انفذة الغرفة تنظر له ..

 عجوز ال حُيرك ساكًنا حيدق يف الفراغ كأنه عاشق ُمتيم به , ابتسمت إبتسامة ُمشفقة حلاله .

ا ُيضاء النور ترى نفسها يف انعكاس مرآة النافذة , وعندما خيفت ينفذ كان الضوء على النافذة يُقل ب املشهد .. فعندم
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 ضوء عينها ِمن الزجاج فرتى ما بداخل الغرفة .

ألقت نظرة أخرية على املريض , كانت سرتحل لكن أجلم حركتها إنعكاس الضوء على املرآة , فوجدت األم ورائها , 
 وقفت وقلبها خيفق بعنف ..

 الغرفة وإنعكاس صورهتا على املرآة وما خلفها ابستمرار , حىت متنت أن يتوقف الضوء عن ظلت ُتشاهد املريض يف
 تقليب الصور على النافذة .

 أحست أن تلك املرأة تقرتب منها , ال بل تقف جبانيها ..

 كانت تنظر للمرأة جبانبها خبوف , ويرنو بصمت ينطق ابلفزع ..

صبحت تلك املرأة أمامها , واملرأة ال تُعريها إنتباًها بل تنظر ِمن  النافذة على تراجعت ) جانيت ( رويًدا رويًدا حىت أ
 املريض بتمعن .

 املرأة كانت ُمتزينة وعلى آخر ُحليها .. مجيلة للغاية , ال يظنها عاقل أبًدا أن هذا شبح إمرأة هربت منها احلياة .

 بسرعة أرعبت ) جانيت ( بشدة . جاء الطفالن ِمن آخر الرواق يتسابقان على الوصول فقدموا

 وصال عند أمهم وأمسكوا بيدها , نظرت إليهم حبنان, استدرات املرأة , لتتقابل عينها يف نفور

 فتوقفت املرأة فجزعت مالمح ) جانيت ( , وأخذت تكتم صوهتا وأنفاسها املُتالحقة .

أكملت املرأة املسري حنو ابب الغرفة , ففتحته , اندهشت ) جانيت ( ِمن ذلك فالباب ُمغلق وال أحد يستطيع 
 الدخول . 

جلست على كرسي أمام فراش املريض , ووضعت الطفالن على فخذيها , والطفالن يبدوان أصغر مما رأهتم ) جانيت ( 
 يلتقط إرسال مالحمهم بصعوبةيف املنزل , لكن مالحمهم تراها مشوشة كأن عينها 

 ظل املريض وامجًا ال يتحدث , لكنه ينظر إليهم ويراهم ..
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كانت مالمح األم جامدة وجادة , لكن ُسرعان ما بدأت يف البكاء , فتهاوت هذ املالمح حتت مالمح الضعف و 
 النحيب .

اليت تقف عند النافذة , نظرة قوية بدأت تقول كالم بصوت خفيض كأمنا هتمس لنفسها , فجأة نظرت إىل ) جانيت ( 
 ُمشتعلة ُمكتظة ابلغضب , وتتابعت بعدها نظرات تُرسلها بقوة حتت عينها احلمرواتني الغارقتني يف الدموع .

 قامت فجأة ِمن على كرسيها فنزل الطفالن بقوة ِمن على أقدامهما , وخرجت ِمن الغرفة قاصدة ) جانيت ( .

جأة واملرأة أمامها فأرادت أن مُتسك ساقها , لكن فلتت ) جانيت ( والمستها أظافرها يف وقعت ) جانيت ( جراء املُفا
 قدمها لتنشب آاثر قوية ُمدمية .

 جرت ) جانيت ( بقوة وعنف وإضطراب وخلفها تلك املرأة تعدو وراءها كأسد يريد االصتياد ..

 ها على االستيغاث ..بدأت تصرخ يف عنف وتردد اجلدران اخلاوية صرخاهتا كأمنا ُتساعد

 جتري ) جانيت ( وتنظر ُمرتعبة خللفها لتجد أن املرأة تكاد تقرتب منها ..

 فجأة اصتدمت بفراش ُمتحرك جيره أحد املُمرضني فتعثرت ووقعت ُمرتطمة يف ابب غرفة برأسها .

 فأرداها السقوط ُمغشًيا عليها و طفق الدم ينسل ِمنها ..

 

**** 

                                                      (- 23) 
 وقف ) مايكل ( مُمسًكا ابقة ورد كبرية ُمنتظًرا خروج ) كريستني ( يف صالة االستقبال ابملطار ..

 الحت صورهتا وهي جتر حقيبتها ِمن بعيد وجبانبها والدهتا ..
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 ح هلا ُمبتسًما ابتسامة بلهاء يعرفها العاشقون متام املعرفة ..أول ما التقط صورهتا حىت دق قلبه فرًحا و هو يلو 

 ما إن دخلت حيز صالة االستقبال حىت إنتفض ) مايكل ( وجرى حيتضنها وهو مُمسك بباقة الورد .

كان عليه أن يُنهي االحتضان قاطًعا على شوقه املدد , ليسلم على والدهتا  , فسلم عليها فردت يف فتور , فكانت 
 ة ُمتغطرسة بعض الشئ , قالت ) كريستني ( بدالل وهي تنظر للورد :إمرا

 هل هذا الورد يل ؟! -

 ال  -

 ُفجأت ) كريستني ( ِمن هذا الرد فأكمل ) مايكل ( :

 هذا حلمايت اليت كانت السبب يف جميئك للعامل وتنريي حيايت  -

 حاجبها اببتسامة ُمداعبة , فغمز هلا اببتسامة مُماثلة .أعطى ) مايكل ( الورد حلماته , نظرت له ) كريستني ( وهي ترفع 

 داعبت محاته أنفها ابلورد فابتسمت , لكن عاد وجهها جاد مرة أخرى وهي تقول :

 مجيل .. ال أبس به -

 تقبل ) مايكل ( الرد على مضض , وخرجوا مع بعضهم خلارج املطار , فقالت ) كريستني ( لوالدهتا :

 كل ( للسينما وبعدها سنتناول العشاء يف منزله اجلديد , أال تريدين الذهاب معنا ؟!سأذهب أان و ) ماي -

 ردت وهي تشاور لتاكسي :

 ال , سأذهب للبيت ألراتح , استمتعا أنتما -

 وقف التاكسي , فبادر  ) مايكل ( حبمل حقائبها يف السيارة , وركبت محاته ورحلت .

 ى الشوق ليعرب لشفتها ويشعل القلوب مبشاعل املشاعر .ُهنا قبلها ) مايكل ( قبلة طويلة وسر 
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 قالت ) كريستني ( بعدما انتهوا ِمن قبلتهم :

 ال تنزعج ِمن أمي فهي حُتبك  -

 قال ) مايكل ( اببتسامة مشوبة ابحلزن :

 حُتبين لدرجة اهنا ألقت بباقة الورد يف القمامة -

 القمامة , فخجلت وصمتت قلياًل مث قالت :نظرت ) كريستني ( خلفها لتجد الباقة فعاًل يف 

 هي بنا إىل السينما حىت ال نتأخر عن ميعاد احلفل -

 وافقها الرأي أوقفا اتكسي وذهبا ليشاهدا فيلمهما

              

**** 

 

                                                  (- 22 ) 
 ) جانيت ( ) جانيت ( أفيقي -

 عينيها فوجدت بعض زميالهتا يف املستشفى حوهلا حياولون إفاقتهافتحت ) جانيت ( 

فجأة تدافع بعقلها ما حدث أمام غرفة املريض ُدفعة واحدة فنظرت برعب وخوف يف عيون َمن حوهلا , واهتزت قلياًل 
 يف فراشها , فقالت أحد املُمرضني :

 إهدأي أنِت بسالم -
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فراش إحدى غرف املرضى الفارغة , ووجدت أن ُهناك حملواًل ُمتصل نظرت حوهلا بتمعن أكثر , وجدت نفسها على 
 بيدها , فقالت يف شرود :

 ماذا .. ماذا حدث ؟! -

 ابدرت نفس املُمرضة يف احلديث :

مسعنا صوتك فجأة ِمن الطرقة ورأيناِك جتري بسرعة جتاه أحد السرائر املُتحركة واصتدميت هبا ووقعيت على رأسك  -
 محلناكي إىل هذه الغرفة , وكنِت حتتاجني لنقل دماء فتربع أحدان ابلدم و زودانِك به . ونزفيت , بعدها

 أمسكت املُمرضة علبة عصري  وأتبعت :

 اشريب هذا لتعوضي الدماء أكثر  -

أمسكت ) جانيت ( علبة العصري ويدها ترجتف , بدأت تشرب العصري  وتستعيد وعيها , فانصرف اجلميع ِمن الغرفة 
 الطمئنان عليها وبقيت فقط املُمرضة اليت أعطتها العصري .بعد ا

 فسألتها املُمرضة :

 ماذا ُكنِت تفعلي يف هذه الطرقة ؟! -

 قالت ) جانيت ( وهي تعتدل يف جلستها :

 ُكنت أمام الغرفة املُغلقة أطــ....  -

 قاطعتها املُمرضة :

 وماذا ُكنِت تفعلني ُهناك ؟! -

 كالمتها صوت املدير وهو يقول للُممرضة :كانت ستجيب لكن قاطع  
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 اتركينا وحدان , ُأريد األطمئنان عليها  -

 خرجت املُمرضة وهي تعرف أن ُهناك قصة ُمشوقة قد فقدهتا يف احلديث مع جارهتا .

 

 

**** 

 

                                                (-21 ) 
 

 

 كسي أمام املنزل , قد انتهيا فيلمهما واستمتعا به .نزل ) مايكل ( و ) كريستني ( ِمن التا 

 وحان وقت العشاء الرومانسي يف املنزل اجلديد .. لكن يبدو أنه لن يكون كذلك

 دلفا مًعا و ) مايكل ( يُداعب شعرها , فنظر ) مايكل ( لطاولة الطعام , فلم جيد أي طعام وال الشموع املُضاءة .

 تتوقع شئ أفضل ِمن فراغ السفرة وانطفاء الشموع . إعرتاه الغضب , فكانت خُميلته

 أحست ) كريستني ( بغضبه فقالت له :

 ما األمر ؟! -

 زفر ) مايكل ( بقوة وقال :
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 كان ِمن املُفرتض أن أتيت ) جانيت ( قبلنا وتُعد الطعام , لكن يبدو أهنا جتاهلت ذلك  -

 قالت ) كريستني ( حماولة هتدئته :

اهلنا أبًدا , ابلتأكيد حدث هلا مكروه , اتصل أبختك واطمأن عليها , ليس هذا ما عهدته عليك ) جانيت ( لن تتج -
 يف الظن

هدأ ) مايكل ( وبدأ القلق بتسرب إليه ِمن أن تكون ) جانيت ( ُأصيبت بشئ سيئ , اتصل هبا مل ترد يف البداية لكن 
 ردت بعد ذلك فسأهلا هاتًفا :

 أين أنِت اي ) جانيت ( ؟! -

 صمتت ) جانيت ( للحظات كأهنا تتذكر أن عليها الرجوع إلعداد الطعام فقالت بنربة ُمتأسفة :

 آسفة اي ) مايكل ( بشدة , لكين سقطُت ُمنذ قليل على رأسي وُأغشى علي  ومل أفق إال اآلن , آسفة جًدا لك -

 ال عليِك , املُهم هل أنِت خبري ؟! -

 احلمد للرب , اآلن أفضل بكثري -

 حسًنا اعتيِن بنفسِك جيًدا وإن احتجيت أي شئ إتصلي يب - 

 شكًرا لك اي أخي , استمتع بليلتك , ووصل سالمي واعتذاري إىل ) كريستني ( -

أغلق اخلط , وجد ) كريستني ( ُمبتسمة له رافعة حاجبها كعادهتا وتضع يدها يف معطفها وهتتز يف داٍل تتقنه , فقال هلا ) 
 مايكل ( :

 ك يف البيتزا ؟!ما رأي -

 (2 ) 
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أفاق الضابط ) بولت ( ِمن قراءته لتلك القصة وخرج ِمن أنسجة خياله على صوت الباب يُطرق .. فانتبه ومسح ملَن 
 ابخلارج ابلدخول :

 مساء اخلري  -

 كانت هذه ِمن الطبيب الشرعي املسؤول عن القضية الذي دخل وهو حيمل ورقة بيده .. فقال له الضابط :

 ساء اخلري .. تفضل ابجللوس .. هل ُهناك جديد ؟!م -

 جلس الطبيب ونظر يف الورقة اليت حيملها ملًيا وفكر كثريًا قبل النطق ولكنه قال :

 اجلديد يُثري الغرابة حد اجلنون -

 تباينت مالمح عدم الفهم على وجه الضابط فسأله :

 ملاذا ؟! -

 قال الطبيب وهو يُري الورقة للضابط :

 البصمات اليت رفعناها ِمن أداة اجلرمية ال ُتطابق بصمات أي ِمن املُتهمني  -

 قال الضابط هبدوء :

 كان هذا مطروح يف توقعاتنا فما الغريب ؟!  -

 الغريب أن البصمات تعود لسيدة قُتلت ُمنذ مخسة عشر عاًما !! -

 دفع اإلندهاش رأس الضابط للخلف لينظر للطبيب يف تعُجب , فقال : 
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 كيف ذلك ؟!  -

 هذا هو ما اكتشفناه وال جند له تفسريًا -

 حك الضابط رأسه وهو يفكر وسأل الطبيب :

 هل مُيكن أن تظل بصمات كما هي ملدة مخسة عشر عاًما ؟! -

حىت لو إفرتضنا ذلك جداًل .. فمعىن ذلك أهنا مل تُغسل .. أي ستجدها صدئة وُمتسخة متاًما .. لكن هي نظيفة وال  -
 ر عليها أاثر صدأ .. يظه

 قال الضابط بعد تفكري :

 هذا يعين أن املُتهمني برئني  -

 أماء الطبيب برأسه وقال :

 أعتقد ذلك -

 هتف الضابط ) بولت ( مُبساعده فجاء وقال له :

 أخرج املُتهمني يف قضية قتل الفتاة -

بولت ( إىل األوراق اليت أمامه .. فصاح يف مساعده أماء املُساعد برأسه وهم أن خيرج ِمن املكتب .. لكن فجأة انتبه ) 
 فأوقف حركته عند الباب :

 ال ال .. ال خُترجهم قبل أن انتهي ِمن قراءة ما كتبوا .. فما كتبوه ال يقل غرابة عما اكتشفناه -

                                                   (- 20 ) 
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 وهي تضع اهلاتف جبانبها :قالت ) جانيت ( ملدير املستشفى 

 آسفة لقطع حديثك سيد ) تشارلز (  -

 ال مشكلة  -

 فأتبع :

ُكنت ُأحدثِك يف أين سأذهب أان وجمموعة ِمن األطباء إىل نيويورك ِمن أجل مؤمتر طيب ُهناك , وابلطبع سآخذ أفضل   -
وشقيقِك أفضل َمن يُتابع املرضى , وأوكلك أنِت األطباء معي هلذا املؤمتر وسيبقى األطباء اجلدد أو غري اخلرباء , وأنِت 

 و ) مايكل ( مسؤلية رعاية املرضى يف فرتة غيابنا

 ردت ) جانيت ( :

 ُيشرفنا ثقتك الغالية في نا سيد ) تشالز ( , فليوعيننا هللا على هذه املسؤلية -

 وأان أثق يف مقدرتكم على محلها  -

 سامة ودودة :صمتوا قلياًل فسأل السيد ) تشالز ( اببت

 كيف حالكم يف املنزل اجلديد ؟!  -

 قالت ) جانيت ( على مضض حاولت إخفائه وهي تسدل ابتسامة على وجهها :

 جيد .. سعيدين فيه للغاية -

 هنض املُدير وهو يعد ل بدلته وقال :
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 أمتىن لكم السعادة دائًما  -

 مث أخرج كارت ِمن جيب اجلاكت الداخلي وقال :

 قتما أذهب لنيويورك , إن احتجيت أي شئ هاتفيينهذا هاتفي و  -

 أمسكت الكارت وأمأت له اببتسامة فبادهلا أبخرى ورحل .

أمسكت ) جانيت ( هاتفها لتتصل بـ ) مسيث ( صديقها , فلم يرد كالعادة , ويف آخر حماولة اتصال أغلق عليها وبعد 
 دقائق بعث هلا برسالة

 ين حًقا مشغول بقضية صعبة , أرجو أنت تعذريين وتقبلي إعتذاري" أعرف أين ُمقصر وأعرتف بذين , لك

 املخلص لِك دائًما ) مسيث ( "

 أهلبت كالمته حواسها , فردت برسالة هي األخرى 

 " أعذرك وأقدر جمهودك وعملك , لكين أحتاجك بشدة هذه األايم , عندما تنتهي ال تقنط

 علي  بلقائك 

 حبيبتك ) جانيت ( "

 

**** 

 

                                                (- 19 ) 
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فرغ العاشقان ِمن عشائهما الذي كان عبارة عن علبيت بيتزا لكن أبقيت أضواء الشموع على شاعرية الليلة بقدر ما 
 استطاعت .

إصبعها على شفيته  اقرتب ) مايكل ( ِمن ) كريستني ( وهي تتظاهر بعدم املالحظة وكاد أن يُقبلها لكنها وضعت
 وقالت :

 ال ال .. اسبقين لغرفة النوم وأان سأذهب للحمام وآيت لك -

 أحست ) كريستني ( أن الطعام أفسد زينتها فأرادت أن هُتذب وضعه لتكون يف أوج التزين

ا للحمام يف ابتسم ) مايكل ( ورفعها على يديه حبركة ُمباغتة فأمسكت حبقيبتها النسائية و تعلقت برقبته , وصعد هب
 الدور الثاين ..

 وأنزهلا برفق أمام ابب احلمام وقال هلا :

 تفضلي ملكيت -

 واحنىن قلياًل كجندي حُييي ملكته يف العصور الوسطى , فدلفت للحمام وابتسامة العشق تتعلق على وجهها .

 وقفت أمام مرآة احلمام , تغسل وجهها إستعداد لوضع جديد للمكياج .

 ًدا , وهي تفتح عينيها بني ثنااي املاء..غسلت وجهها جي

وجدت على إنعكاس املرآة مرأة مشنوقة خلفها , فنظرت بذعر للخلف فلم جتد شيًئا , ازدردت ريقها , وعادت ملرآهتا 
 تتزين .

ن كانت قد وضعت الروج على شفتها الُعليا , وهي تشرع يف الشفة الُسفلى وجدت املرأة وراءها يف انعكاس املرآة لك
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 هذه املرة تقف اببتسامة ُمرعبة .. 

 نظرت خلفها فلم جتد شيًئا أيًضا فأكملت تزي ن شفتها السفلى ..

 مسعت صوت الباب حُياول أن يُفتح فقالت بضحكة ُمغرية : 

 ال تفتح الباب اي ) مايكل ( مل أنتِه بعد -

 ففتح الباب ومل أيبه بكالمها , فتضايقت واستدارت للباب قائلة :

 لت لك أال تفتح البـ...قُ  -

 ُأوقفت كالمتها على شفتيها قبل النطق , أجلمت الطفلة اليت على الباب لساهنا فخرس ..

 نظرت الطفلة وهي على ابب احلمام إىل واجهة الباب , فنظرت معها إلجتاه نظراهتا ..

 فشهقت بقوة مل ا رأت تلك املرأة يف وجهها ..

 ُمتقطعة ..وقفت تلتقط أنفاسها بصعوبة وقوة 

 وفجأة أغلقت الطفلة الباب عليهما ..

 بقيت هي واملرأة فقط وهي حتاصرها وليس مثة ِمن مفر ..

 تقدمت املرأة حنوها ويلتمع بيدها سكني , املوقف صعب يُلجم حصان الكلمات والصرخات ..

 قالت املرأة وهي هتجم عليها ابلسكني :

 اتركوا منزلنا  -

 السكني واستدارت املرأة هلا وهي جتاهبها وقالت وهي هتجم عليها اثنية :تفادت ) كريستني ( 

 هذا املنزل لنا  -
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أخطـأت املرأة التصويب وجنت ) كريستني ( ِمن هذه اهلجمة , لكن مازالت السكني بيدها وهي حُتاصرها , أمسكت )  
ريستني ( وأبعدت ابملاسورة السكني كريستني ( ماسورة , صوبت املرأة السكني على جسدها , فانتبهت بسرعة ) ك

 لكنه خط بدموية أعلى صدرها مما ملسه السكني وهو يطري جتاهها

 فصرخت ِمن األمل , ولوهلة تذكرت أن عليها النداء على ) مايكل ( فهتفت ابمسه بقوة يرتدد صداها .

) كريستني ( ووقعت منها املاسورة  ازداد اشتعال نظرات تلك املرأة لصراخ ) كريستني ( فهجمت عليها بيدها فارتبكت
 أرًضا . 

 وظلت ختنقها بعنف ..

أفلتت ) كريستني ( قبضة املرأة على عنقها , فأمسكت املرأة بشعر ) كريستني (  حىت متكنت ِمن رأسها , و صوبت 
 وجهها حنو املرأة بقوة ..

 األرض وعلى وجهها املُدمى . لتنكسر املرآة بقوة اصتدام وجه ) كريستني ( وتتناثر شظااي الزجاج على

اقتحم ) مايكل ( ابب احلمام فوجد ) كريستني ( تنزف دًما من جبهتا ورأسها على حوض غسل اليدين , فأسندها 
 على كتفه ووضعها على فراشه ..

 وضع يدها على جانب عنقها يتحسس النبض فاطمأن , ما يزال قلبها ينبض ابحلياة ..

 قرب صيدلية ليجلب الدواء ..هرع إىل األسفل وخرج صوب أ

 لكن ) كريستني ( أفاقت يف الغرفة فوجدهتا فارغة ..

 حتسست جبهتها يف غري وعي فرأت الدماء يف يدها بغزارة ..

 صرخت ملرأى الدماء , و نظرت حوهلا بفزع ..

 هتفت العديد ِمن املرات ابسم ) مايكل ( دون رد و دون جدوى ..
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 األرجاء .. صوت بيانومسعت صوت موسيقى متتلئ هبا 

 فكرت يف الكثري ِمن األشياء وقالت لنفسها ..

 أيكون ) مايكل ( ال يدري ما حدث يل ويعزف ُموسيقى يل ؟!

 كان هذا ما استنتجه عقلها املصهور تفكرييه حتت محم األمل .

 سور الدور الثاين .. خرجت ِمن الغرفة ُمرتحنة جراء فقدها للدماء وِمن األمل الذي يستبيح رأسها ..وقفت عند

 وجدت غرفة املكتب مفتوحة على مصرعيها , وطفالن جالسان داخلها ..

 ارتعدت فرُأسها , وجال يف خاطرها الكثري ِمن اهلواجس واملخاوف ..

 احننت قلياًل ُمتحامية يف السور الصغري ..

 فوجدت أن َمن يعزف على البيانو  هي املرأة اليت هامجتها ..

 لكنها وضعت يدها على ثغرها .. كادت أن تصرخ

 العزف كان مجيل , لكن ِمن شخص ُمفزع هلا , قامت هبدوء لرتجع للغرفة ..

 اصدمت بتلك املرأة أمامها , فتوقفت و اقرتبت ِمن الوقوع يف غياهب الوعي ..

 رأت املرأة وهي تعرب جبانبها جتاه الُسلم وهي حتمل قط ..

 , فقبضتها عليه حُمكمة وخمالبه مل تُنِجه ..قط يقاوم يف يدها لكن دون فائدة 

 نظرت لغرفة املكتب فلم جتد أحًدا وتوقف العزف  ..

 نظرت على طرقة الدور الثاين , فوجدت الطفلني يسترتان و رارء ابب غرفة ) جانيت (

 وقفت املرأة يف منتصف الصالة تقول كالم غري مفهوم وبسرعة شديدة ..
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 كلمات حىت يُطلق أخرى .. تقبض على القط بيد ومتسك السكني ابليد األخرى ..ال يكاد فمها أن يُفرغ ال

 حنرت ُعنق القط وما هي إال قليل حىت خفتت حركته ومقاومته ليسلمها للموت ..

 وقفت املرأة ُمنتشية ابلدماء .. واجتهت صوب رُكن الُسلم يف الدور األول .. واختفت ..

 فوقعت أرًضا ..وقتها فر متاسُّك ) كريستني ( 

 دلف ) مايكل ( ومعه كيس بالستكي به أدوية وبعض القطن الطيب .. 

رأى ) كريستني ( على األرض تعجب ِمن خروجها خارج الغرفة , ومحلها اثنية إىل الغرفة حماواًل ُمعاجلة ما فعلته األشباح 
 هبا . 

 

**** 

                                                     ( - 18 ) 
 

 أحاط ) مايكل ( القطن حول جبهة ) كريستني ( املُدماه ..

 فوقف النزيف بعد ُمعاجلته ببعض األدوية اليت تقبع حتت لفة القطن ..

 أفاقت ) كريستني ( لثاين مرة , وجدت نفسها على فخذ ) مايكل ( ويداعب شعرها بلطٍف ورفٍق ..

 صرخت فيه فجأة يف رجاء :

 أخرجين ِمن ُهنا .. أرجوك أخرجين ِمن ُهنا  أرجوك ) مايكل ( -
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 فكر ) مايكل ( أين مُيكنه أن يذهب ..

 والدة ) كريستني ( ؟!

 ال هذه ستقطعه إراًب بكالمها إذا رأت ) كريستني ( يف هذه احلالة

 اجلار ) جون ( ؟!

 ستني (نعم هو أفضل شخص يلجأ إليه اآلن واملسافة بينهم ليست ابملُتعبة ابلنسبة لـ ) كري

 محلها بني كفيه , ونزل هبا وخرج ِمن املنزل ُمتجه إىل السيد ) جون ( ..

 بعد دقات قليلة على الباب فتحت السيدة ) ليلى ( تفاجأت ملرأى ) كريستني ( ..

 أدخلته بسرعة وأشارت له بتمديدها على األريكة ففعل ..

 إليها ليتفاجأوا مثلها ..اندت على ) جون ( و ) جانيت ( فنزلوا ِمن الدور الثاين 

 كانت ) كريستني ( غري مالكة للوعي بشكل كامل ..

 اترة ختُرف وهتزي .. واترة تتأوه وتتأمل .. و اترة تصرخ وختفت .. مزيج ِمن االنفعاالت املُتزامحة داخلها ..

 سأل ) جون ( ) مايكل ( :

 ماذا حدث ؟! -

 فأجابه ) مايكل ( :

 اصدمت جبهتها يف املرآة -

 قالت ) جانيت ( :

 أمل يصدمها أحد عمًدا ؟! -
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 استغرب ) مايكل ( احلديث وظنه اهتام له بضرهبا فقال هلا :

 ماذا تقصدين ؟! -

 تنهدت ) جانيت ( وقالت :

يعين أن احلديث عن األشباح صحيح , وأين قابلت املوت بعيين بواسطة تلك األشباح , وابلتأكيد هي َمن فعلت  -
 هذا هبا

 مايكل ( هازًًئ :قال ) 

 أنِت خُترفني أنِت األخرى , ليس ُهناك شئ يسمى أشباح -

 ال ُهناك .. ُهناك َمن كانت ستقتلين وتقتل ) كريستني ( ورمبا الدور عليك -

 رد ) مايكل ( جبدية :

يت وأن هذا ليس ال أنِت وامهة , حنن دارسو لعلم النفس ونعرف أن ما تتومهينه هو ِمن أتثري ما مسعناه عن هذا الب -
 حقيقي

 قالت ) جانيت ( بتحٍد : 

فالنفرتض أين وامهة حبديث الناس , أ ) كريستني ( وامهة هي األخرى ؟! أمل أتِت إىل املدينة دون أن تدري يف أي  -
 منزل نسكن ؟! 

وضعتها يف ) كريستني ( ُأصيبت وهي يف احلمام , ماسورة على األرض تعثرت هبا واصدمت يف املرآة , وبعدها  -
فراشي وهي أفاقت وقتها و سارت بضع خطوات ووقعت يف الطرقة ِمن أثر األمل والدماء الساقطة منها .. هذا هو 

 التفسري العقلي الوحيد ال رجم غيب األحداث ابألشباح 

 إشتد احلديث بينهما حىت كان أن يُطق شررًا .. قطع ) جون ( مشادهتم وقال :
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 ا , سأعترب نفسي ال ُأصدق أبن هذا املنزل ملعون , وأقول لكم حل وسطحسًنا , ال تتشادوا هكذ -

 صمت لربهة وأكمل :

 ُهناك كامريات ُمراقبة أذكر أن َمن اشرتى املنزل بعد حادثة األم وضعها . -

 هدأ اخلالف بينهما وقال ) مايكل ( :

 أين تُفرغ هذه الكامريات تسجيالهتا ؟! -

 يف غرفة املكتب تضع فيه الكامريا ما سجلتهأعتقد أن ُهناك حاسب آيل  -

 قالت ) جانيت ( موافقة :

 نعم .. نذهب ونرى  -

 إتصلوا أبمي  -

 قالتها ) كريستني ( بني آالمها , ففكر  ) مايكل ( قلياًل مث أخرج هاتفه وكل م والدهتا .

 وقرروا الذهاب بعدما أتيت والدة ) كريستني ( وأتخذها

 ساعة حىت أتت ..جاءت غاضبة ُمشتعلة تطلق الكلمات والسباب بال هوادة .. وابلفعل مل تكتمل نصف

كان أهون على ) مايكل ( أن ينفجر فيه ُمفاعل نووي وال تنفجر فيه محاته بكلمات عن عدم الرجولة وانعدام احلماية 
 معه .

 قالت ) كريستني ( وهي متشي بصعوبة مع والدهتا :

 صدمت يف املرآة , ال عالقة لـ ) مايكل ( ابألمرأان الذي تعثرت يف احلمام وا -

 ما زليت حُتامي له وتكذيب ِمن أجله .. كفاكي عبثًا  -
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 وركبا اتكسي كان ُمنتظًرا ابخلارج ورحال .

بعد استفاقة ) مايكل ( مما مسع ِمن محاته , نظر لـ ) جانيت ( ففهمت ومَها ابلذهاب للمنزل , لكن قالت جانيت لـ ) 
 ليلى ( : جون ( و )

 أريدكم أن تذهبوا معنا لتكونوا شهوًدا على ما سنشاهد -

 وافقوا وإن مل حيبوا أن يدخلوا هذا البيت اثنية , لكن الظروف تضعهم يف مواجهة املنزل ِمن جديد ..

 دلف ) مايكل ( للمنزل وخلفه البقية حمدقون يف مجيع أرجاء البيت ِمن اخلارج .

 ابلدخول فدخلوا وهم يتمتموا ببعض مما حيفظون ِمن الكتاب املُقدس .أشار هلم ) مايكل ( 

 

 

**** 

                                                     (- 17 ) 
 جلسوا أمام احلاسب اآليل يف غرفة املكتب بعدما جلبوا كراسي ِمن الطاولة ليجلسوا عليها 

لصرب , بعد مدة , فتح اجلهاز و شرعوا يدعبثوا فيه ليجدوا التسجيالت فتحوا احلاسب , كان قدميًا حيتاج تشغيله ل
 املقصودة .

 وجدوا امللف املُراد .. دلفوا حملتوايته فظهر أمامهم ثالث مقاطع مصورة بتاريخ آخر ثالث أايم .

 قالت السيدة ) ليلى ( :
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 ثالث مقاطع فقط !! -

 أجاهبا ) مايكل ( :

 ما حتفظه يف ثالث أايم ومتسح تلقائًيا مقاطع الثالث أايم السابقةابلتأكيد تورد الكامريات  -

 قالت ) جانيت ( ُمتحمسة :

 افتح املقطع الذي بتاريخ أمس -

 فتح ) مايكل ( املقطع لكن ُهناك شئ خاطئ , فزاوية الكامريا حُتيط ابلصالة فقط وال تشمل املطبخ إال طرفه ..

 قالت ) جانيت (  :

 ال هذه ليست الزواية اليت أريدها , ابلتأكيد ُهناك كامريات تلتقط زوااي أخرى  -

 أضاف ) مايكل ( : 

 نعم ُهناك ملف به زاوية تشمل املطبخ  -

خرج ) مايكل ( ِمن امللف ودخل مللف آخر , ووجد أيًضا ثالث مقاطع بتواريخ األايم الثالث السابقة , وفتح املقطع 
 وكان يصور املطبخ بدقة فعاًل  , سأله ) جون ( : الذي بتاريخ األمس

 هل شغل ت هذا اجلهاز ِمن قبل ؟! -

 رد ) مايكل ( :

 ال  -

 إًذا كيف عرفت أن ُهناك كامريا أخرى تصور املطبخ ؟! -

قبل أن أضغط على امللف األول كان جبانبه العديد ِمن امللفات ومن ضمنهم هذا وهو مكتوب عليه " املطبخ "  -
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 فت أن شيًئا آخر يصور هذه الزاويةفعر 

 أماء )جون ( برأسه , ومر صمت بينهما حىت قال ) مايكل ( :

 احلادثة اليت تتحدثي عنها وقعت بعد العصر أليس كذلك  -

 ردت ) جانيت ( :

 نعم -

 جر ى ) مايكل ( ساعات الفديو حىت وصل إىل حلظة وصول ) جانيت ( للمنزل وبدأها يف املطبخ .

 ُمرتقب على ماذا سيشاهدوا عدا ) مايكل ( ظل هادًًئ اثبًتا .اجلميع 

ظهر يف املقطع ) جانيت ( وهي متأل اإلانء ابملاء وتضعه على شعلة النار , وضعت امللح وإنزلق منها ليتدحرج ويقف 
 على عتبة املطبخ .

 صاحت ُهنا ) جانيت ( :

 أوقف تدحرج قنينة امللح كان ُهنا طفل مُمسًكا بلعبته , أقسم بذلك , هو الذي   -

 قال ) مايكل ( :

 الكامريات ال ُتظهر أي طفل , وامللح لن يظل يتدحرج إىل ما ال هناية ابلتأكيد سيتوقف مثلما حدث  -

 صمتت ) جانيت ( وظلت على أمل أال ختذهلا الكامريات يف عرض ما حدث هلا .

اتبع العرض وأظهرت ) جانيت ( وهي خترج خارج املطبخ وتنظر للصالة والُسلم مث عادت وأمسكت بعلبة توابل أخرى 
بفزع شديد وأوقعت التوابل ِمن يدها وتراجعت للخلف حىت  –يف املقطع  –, ونظرت فجأة إىل عبتة املطبخ الفارغة 

أحًدا خينقها , مث أمسكت الطاسة وضربت اهلواء لتتحرر  اصدمت ابجلدار وال شئ أمامها وتضع يدها على عنقها كأن
لرتفع يدها كأهنا حتمي نفسها ِمن شئ ما وتسقط على األرض , فتحاول القيام   -يف نظر مايكل  –ِمن خنقها املُدعى 
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لة مث خترج فتخطئ ويسقط اإلانء عليها وتتناثر بعض القطرات على يدها , وتقوم بصعوبة دون انزالق على األرضية املُبل
. 

 كان فم ) جانيت ( مفتوح على آخره ال تصدق ما شاهدت عينها , صاحت  بقوة :

ال ال .. هذا مل حيدث كانت تلك املرأة ختنقين واهنالت علي بعصا العجني اخلشبية وهي اليت أسقطت املياه املغلية  -
 علي  

 وين , وقال ) مايكل ( :زفر ) مايكل ( بشدة وكان اجلارين ُمشاهدين صامتني ملا بني األخ

 ُمستعد أن أنكر ما رأيت , لكن بشرط .. أن تُريين هذه الكدمات أو آاثر اخلنق على عنقك  -

حتسست ) جانيت ( عنقها فأحست بنعومة رقبتها ال حتمل خشونة ما تعرضت إليه ِمن خنق , فصرخت ) جانيت ( يف 
 ) مايكل ( :

 ملاذا ال تصدقين ؟! -

 عصبية :رد ) مايكل ( يف 

 ألن ال شئ منطقي جيعلين أصدقك , ال الكامريات وال العقل و ال أي شئ -

 قالت ) جانيت ( بعد أيس و فرار احلجة منها :

 أان لن أانم ُهنا أبًدا  -

 هنض ) مايكل ( وقال وهو يتجه خلارج غرفة املكتب :

 كما حيلو لِك , أان سأانم يف غرفيت وأنِت إذهيب حيثما تُريدي  -

 وذهب ابلفعل لألعلى ,وأغلق الباب عليه ..
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 بكت ) جانيت ( بقوٍة فربتت عليها ) ليلى ( حبنان أٍم افتقدت غمر احلنان على أوالدها , قال السيد ) جون ( :

 حنن ُنصدقِك , وغًدا ابلتأكيد سيصدقِك , تعاِل وأقضي ليلتك عندان ويف الصباح سنجد حاًل  -

 مالبسها وقالت : جففت ) جانيت ( دموعها بطرف

 أكثر ما حُيزنين أنه مل يُعاملين مبثل هذا ِمن قبل , ملاذا تغري  ؟! -

 انه يف حالة عصبية فقط مما مسع ِمن والدة ) كريستني ( اعذريه , قريًبا سيصدقِك , ال بد ِمن ذلك  -

ن ) جانيت ( أبت أن أتكل , وأخذوا أبيد بعضهما وذهبوا ملنزهلم , جلسوا يف الصالة وأعدت ) ليلى ( العشاء لك
 فتناول اجلارين لقيمات ِمن الطعام و دفعوا ميعاد نومهم الروتيين كي ميكثوا مع ) جانيت ( وقت إضايف .

 هدأت ) جانيت ( قلياًل وقررت حمادثة الزوجني عن حياهتم فسألتهم :

 هل لكم أوالد ؟! -

 بور متنت االنبات, قالت بعد فرتة صمت : ابتسمت ) ليلى ( يف مرارة حتمل معها ُحلم ُمستحيل كأرض

كان لدينا , أوهلم مات وقت والدته قبل أن يرى نور احلياة , والثاين بعد سنني ُولد مشوه , رضينا هبذا ولكنه مات   -
 بعد شهور قليلة

 قالت ) جانيت( واخلجل ينال ِمن نربات صوهتا :

 آسفة .. مل أقصد -

 رة :رد ) جون ( بنفس االبتسامة املري

 ال عليكِ  -

 قالت ) ليلى ( ُمنحرفة عن املوضوع :
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 ألن تنامي لتذهيب للعمل غًدا ؟! -

 نعم علي  ذلك ابلفعل , طابت ليلتكما -

وصعدت ِمن السلم إىل الغرفة اليت قالوا هلا أن متكث فيها للصباح , شردت يف األحداث قلياًل لكن سرعان ما انتصر 
 لتسقط يف فوهة األحالم .موعد النوم الروتيين عليها 

 

**** 

 

                                                           (- 16 ) 
 

فتحت ) جانيت ( عينيها بتثاقل ورموشها يصارعها النعاس , نظرت إىل النافذة فوجدت أن الليل ما يزال خييم على 
فوجدت نفسها على فراشها يف منزهلا ..  أطار اخلوف النوم املدينة , دخل فجأة الطفالن يف غرفتها , نظرت حوهلا 

 بعيًدا وتركها وحيدة وسط وحشة الفزع .

 نظرت للطفلني فلم جتد إال الطفلة فقط كأن الطفل اآلخر اختفى يف عوامل أخرى خفية يف الغرفة .

وء تسرتق قدمها اخلطوات تضحك الطفلة ضحكة عذبة , لكنها متثل ذروة الرعب لـ ) جانيت ( , سارت الطفلة هبد
 ترجو األرض أال تصدر أنيًنا خلطواهتا , واختبأت يف اخلزانة اليت أمام فراش ) جانيت ( .

قامت )جانيت ( ِمن فراشها بعد صراع عنيف بني خماوفها وشجاعتها أدت إىل إنتصار الشجاعة ابحنياز الفضول , لكن 
 حاصرت املخاوف قلعة قلبها بسهاٍم ِمن اهللع  .



 

 
 

59 

 

 أسرار  

 

 

وقفت أمام اخلزانة وأمسكت مبقبضها , فتحت اخلزانة بسرعة , كانت الطفلة تقبع بضحكة داخلها , سرعان ما 
 احنسرت هذه الضحكة واستحالت إىل نظرة مضطربة إىل ما وراء ) جانيت ( ,

 ال ليس ِمن جديد -

 قالتها ) جانيت ( داخلها وهي تتذكر موقف املطبخ األول مع نفس الطفلة

 رة الطفلة إىل شئ أقرب ملالمح ما قبل الصراخ , كربكان أوشك على االنفجار , قالت الطفلة بيٍد مرتعشة :حتولت نظ

 خلفِك إمرأة بشعة مُتسك بسكني -

 نظرت خلفها بتلقائية فوجدت األم تنظر هلا اببتسامة ُمنتشية متسك سكيًنا , فجأة صرخت وهامجتها به

درها ينتفض فزًعا , نظرت حوهلا فوجدت نفسها يف غرفة نومها يف منزل ) استيقظت ) جانيت ( وهي تلهث بقوة وص
جون ( حيثما انمت أمس , وضعت يديها على وجهها وما حدث يف احللم يروادها , نظرت للنافذة فوجدت الصباح 

 شرع ينسل حتت ثنااي الليل املُغادر .

انتظرت معاد احلافلة قبل املعاد الذي يركبون فيه أبت أن تعود للنوم و فضلت أن تذهب مبكًرا على ما إعتادت , و 
 حىت ال تتقابل مع ) مايكل ( .

 لكن ) مايكل ( فعل نفس الشئ وخرج مبكًرا هو اآلخر , وقفا على الرصيف ينتظرون وُكل منهم أيىب النظر لآلخر .

 .لكن فجأة ضحك ) مايكل ( مث تبعته ) جانيت ( يف الضحك ونظرا لبعضهم برفق وتعانقا 

 ركبا مع بعضهم احلافلة فقالت ) جانيت ( :

السيد ) تشارلز ( سافر ومعه جمموعة ِمن األطباء ملؤمتر طيب يف نيويورك , وحنن سنتوىل مساعدة وتوجيه ُكل َمن يف  -
 املستشفى حىت األطباء , يعين أن الفرتة القادمة ستكون مليئة ابلعمل

 إبتسم ) مايكل ( وقال :
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 كريستني ( ُأصيبت ولن أراها لفرتة طويلة بسبب ما حدث .. هل هناك ما هو أسوأ ؟!عمل إضايف و )   -

 ربتت ) جانيت ( على كتفه وقالت :

ستمر سريًعا دون تعب , ما دومنا ُنساعد بعضنا , أما موضوع ) كريستني ( أتركه يل , سأعد لكم يوم مجيل آخر ,  -
 لكن دون أشباح

 باح صامًتا , وهم يقرتبون ِمن نزوهلم سأهلا ) مايكل ( :تقبل ) مايكل ( كالمها عن األش

 كم ستكون الفرتة اليت سيغيب فيها ) تشارلز (  ؟!  -

 خبطت ) جانيت ( جبهتها بكفها وقالت :

 نسيت أن أسأله هذا السؤال  -

 مث أتبعت :

 ال أبس سأحبث عن هذا املؤمتر وأعرف مىت ينتهي -

 ى ..أماء برأسه ونزال االثنان للمستشف

كان يوم ُمرهًقا ابلفعل , األطباء ليسوا ذي خربة و املمرضني يف عشوائية لعدم وجود الرقيب عليهم أال وهو املدير 
 واألطباء اخلرباء .

 لكن اليوم مر  يف النهاية , لكن النهاية نفسها مل متُر بسالم ..

 الغامض خطر يف ابل ) جانيت ( أن تذهب للغرفة املُغلقة .. نعم غرفة املريض

 تُعاين ) جانيت ( ِمن متالزمة يتبناها ُكل ُمغامر حبياته .. متالزمة الضحية الفضولية , سيقتلها الفضول قبل األشباح..

 ذهبت إىل رواق الغرفة , خاٍل كالعادة , ال أشخاص ال غرف حوهلا ..
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 النظر ِمن املُستنقع ..اخنفضت قلياًل قبل أن تقف يف حيز النافذة , وصعدت بعينها كتمساح يتلصص 

شاهدت املريض وأمامه تلك املرأة من جديد لكن دون ولديها .. ببمفردها, كانت تبكي وتضع رأسها على يدها 
 وُمنحنيه على مؤخرة الفراش , ال تراها , فقط تبكي وتبكي حبرقة ..

لغرفة ورحلت , ُكل ذلك و ) فجأة هنضت املرأة ِمن مكاهنا و أمسكت حقيبتها النسائية بعنف , وخرجت خلارج ا
 جانيت ( اثبتة مكاهنا ختشى أن ُتالحظها ..

 ورقة .. -وهي متشي ابكية خارج الغرفة يف الرواق  -لكن وقعت ِمن حقيبة تلك املرأة 

 استدرات ) جانيت ( ونظرت للورقة بتمعن , وتنظر للرواق ووجدت أن املرأة قد اختفت ..

 ت ما فيها .. كانت مجلة واحدةتقدمت حنو الورقة وأمسكتها وقرأ

 " أكمل الدائرة أو اقطعها "

 قرأت هذه اجلملة مرارًا وتكرارًا , تساءلت يف قرارة تفكريها ..

 ما هي الدائرة تلك ؟!

 وما األصلح يل أن أكملها أو أقطعها ؟!

 وكيف أكملها أو أقطعها ؟!

 يف الغرفة وهي تنوي معرفة ُكل شئ عنه .. تشابكت األفكار يف رأسها فأخذت الورقة ونظرت للمريض الغامض

 ترجل ت حىت تقابلت مع املمرضة اليت أعطتها العصري بعدما سقطت على رأسها يف املستشفى ..

 كانت ستسأهلا لكن أحست أهنا امرأة ثراثرة تُريد قصة تتقفى أثرها لتثرثر هبا مع جارهتا ..

 فسألتها ُمرتبكة ِمن تغيري السؤال :
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 سينتهي املؤمتر الطيب ؟!مىت  -

 أي مؤمتر هذا ؟! -

 ردت ) جانيت ( :

 مؤمتر نيويورك الذي ذهب إليه املدير ) تشارلز ( وجمموعة ِمن األطباء هنا -

 مطت املمرضة شفتيها وقالت :

 ال أعرف عن هذا شئ  -

 ردت ) جانيت ( بنفاذ صرب :

 ؟! إًذا أين األطباء الذين كانوا يف املستشفى هل تبخروا -

 قالت بتلقائية :

 ال أخذوا إجازة -

 وقفت ) جانيت ( تُفكر قلياًل :

 أخذوا إجازة ومل يذهبوا ملؤمتر نيويورك ؟! -

 رفعت املمرضة كتفها ُمعربة عن عدم املعرفة , فقالت هلا ) جانيت ( :

 إعِطين أي رقم ِمن أرقام األطباء الذين أخذوا إجازة -

 ا رقم .. رقم الطبيب ) كني (أمسكت املمرضة ورقة وكتبت عليه

 أمسكت الورقة منها ونقلت الرقم على هاتفها واتصلت ابلطبيب ) كني ( :

 أهاًل سيد ) كني ( أان ) جانيت ( املؤهلة يف املستشفى  -
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 ابلطبع أعرفك .. كيف يسري العمل ؟! هل ُهناك خطأ ما ؟! -

 ك عن موعد عودتكم ِمن املؤمتر الطيبال ُكل شئ يسري على ما يرام , لكن ُكنت أريد أن أسأل -

 أي مؤمتر !!  -

 ومجت ) جانيت ( و زهدت عن احلديث , فأكمل ) كني ( :

حنن لسنا يف مؤمتر , املدير أعطاان إجازة ملدة ثالثة أايم بدًءا ِمن اليوم , قال لنا إهنم يريدون أن خيتربوا األطباء اجلدد  -
 ا هواتفكم جبانبكم إن احتاجكم أحد األطباء يف مشورةدون مساعدة عملية , فقط قال لنا إبقو 

 أكمل ) كني ( كالمه لكن ) جانيت ( ال تسمعه فقد تباعد صوته كثريًا يف رأسها ..

 أغلقت اهلاتف والطبيب يتحدث , وفتحت " جوجل " لتبحث عن أي مؤمتر طيب يف نيويورك

 فم جتد شيًئا يذكر عن ذلك يف هذا األسبوع ُكله ..

 ) جانيت ( :هتفت 

 اللعني -

 آاثر ذلك فضول املمرضة وقالت هلا بسماجة :

 َمن هذا ؟! -

 هرولت ) جانيت ( خارج املستشفى ووقفت على رصيفه , وأخرجت الرقم الذي أعطاها املدير هلا واتصلت به ..

 لكنه مل جيُِب .. آخر ما سأمت منه بعثت له برسالة نصية تقول له فيها 

تنا لبيت ملعون .. وكذبت علي  يف موضوع املؤمتر , ملاذا فعلت ذلك أمل تدعي أننا مثل أبنائك ؟! " أنت خدعتنا وجلب
 .. أتفعل يف أبناك هكذا ؟! "
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 مرت دقائق ثقيلة عليها فجائها رسالة من الرقم اليت بعثت إليه 

 " هذا مصريكم احملتوم "

 استغربت ِمن الرد , فرسالته برسالة أخرى

 " " ماذا تعين ؟! 

 فرد برسالة 

 " أكمل الدائرة أو اقطعها " 

 

**** 

 

                                                       (- 15 ) 
 

 

 ما الذي أخرجِك ِمن املستشفى بدوين -

 قاهلا ) مايكل ( وهو يُرتب أوراقه يف حقيبته , فقالت له ) جانيت ( :

 أمعك ملف املريض الغامض ؟! -

 املنزل .. ملاذا تُريدينه ؟!نعم يف  -
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 قالت غري آهبه بسؤاله :

 امسع .. سيأيت اليوم قس  ِمن الكنيسة ليُبارك لنا املنزل , أرجوك , ال متنع هذا , أان أعيش يف جحيم  -

 زفر ) مايكل ( ونظر هلا غاضًبا وسأهلا :

 َمن الذي أتى به ؟! -

 ) جون ( -

 قالت له ) جانيت ( بصوٍت حنو :متتم ) مايكل ( وهو يُسب ) جون ( , 

 أرجوك  -

 حسًنا , لكن ال شئ تفعليه أو أحد جتلبيه دون معرفيت بعد ذلك .. أتفهمني ؟! -

 أمأت ) جانيت ( برأسها وركبا احلافلة و بعد مدة وجيزة نزال أمام املنزل ..

 رفًا نفسه لـ ) مايكل ( :كان يف انتظارمها على ابب املنزل القس  و جارهم ) جون (  , فقال القس  ُمع

 القس  نيكسون .. ِمن كنيســ... -

 قاطعه ) مايكل ( بوجه جامد  :

 أهاًل بك -

 تقبل القس تلك املُقاطعة , وقالت ) جانيت ( وهي تذهب لباب املنزل لتفتحه :

 تفضل ُهنا سيد ) نيكسون ( -

 ن أنه غري ُمتهم مبا حيدث دخلوا املنزل جلس مايكل على مائدة الطعام يُقلب األوراق , يُعل

 وجلسا ) جانيت ( و ) جون ( ُمراقبني القس  بتمعن وهو يرتل بعض الرتانيم املسيحية ويقرأ بعًضا ِمن الكتاب املُقدس .
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 بعد نصف ساعة ِمن الرتقُّب والتجوال يف مجيع أرجاء املنزل قال القس ُمبتسًما :

 ال يوجد شئ اي بُنييت .. منزلكم ُمباَرك -

 دمت ) جانيت ( ملا مسعت , فضحك ) مايكل ( وهو جيلس خلفها فازداد غضبها وقالت :صُ 

 ابلتأكيد ُهناك شئ خاطئ .. أرجوك احبث مرة أخرى  -

 صدقيين ال شئ يُذكر ُهنا  -

 زاد ضحك ) مايكل ( فقالت ) جانيت ( صائحة يف القس :

 ابلتأكيد أنت خُمادع وحُمتال  -

 حافظ على ابتسامته وقال :تضايق القس مما مسع لكن 

اي بُنييت لو ُكنت حُمتااًل ألدعيت أن ُهناك شئ واستغللتكم .. ما أحسسته يف هذا البيت قُلته لكم .. وهللا أعلم مين  -
 حبال هذا البيت

 هنض ) مايكل ( ِمن جملسه وقال للقس :

 ابركك الرب  .. شكًرا حلضورك قد أتعبناك معنا -

 ال عليك اي ُبين  -

 ب القس للباب وهوينوي الرحيل ..قالت ) جانيت ( ُمستشيطة غضًبا :ذه

 ال تعاَل هنا .. جيب أن جتد يل حاًل  -

 استدار القس هلا :

 اي بُنييت ال أستيطع أن أجد حل لشئ ال أراه مشكلة  -
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 مث أخرج ورقة ِمن جيبه وقال :

 هذا رقمي إذا احتجتم يل اتصلوا يب -

أهنا ستكمل يف هذا البيت هكذا , نظرت للمطبخ فوجدت املرأة تطبخ شيًئا و الطفالن  نظرت ) جانيت ( غري مصدقة
 يقفون على عتبة املطبخ سعيدين ..

 أشارت بيدها حنو املطبخ فنظروا ومل جيدوا شيًئا .. مل حتتمل فصرخت بقوة , ووقعت ُمغشًيا عليها

 

**** 

 

                                                         (- 14) 
 

 صوت موسيقى يعلو ..

استيقظت ) جانيت ( على هذا الصوت , فتحت يعنيها ويغلب جفوهنا الُنعاس , وقفت غريبة األطوار ُمتسائلة 
 األحداق .

 خرجت ِمن غرفتها ووقفت يف رواق الدور الثاين تنظر لغرفة املكتب الذي به البيانو ..

 عزف مجيل ورائع والطفالن على األرض جبانبها يستمتعان مبا تعزف .. وجدت املرأة تعزف على البيانوا

 نزلت على الُسلم وهي تنظر هلم بوجه جامد انتحرت فيه املشاعر واملالمح ..

اقرتبت ِمن الغرفة فبدأ قلبها خيفق بشدة , املوسيقى ما تزال تُعزف من البيانو .. ولكن املرأة اختفت .. بقى العزف  



 

 
 

68 

 

 أسرار  

 

 

 ة لفيلٍم ما ..كموسيقى تصوير 

 أحست برغبة يف فتح احلاسب اآليل من جديد و مشاهدة شئ قد ينصف عقلها و يهدم نظرة ) مايكل ( هلا ..

 أول ما فتحت اجلهاز رأت برانمج متطور بعض الشئ .. برانمج لتعديل الفديوهات ..

 تساءلت .. ما الذي جلب برانمج متطور يف جهاز عتيق كهذا ؟!

 فوجدت أن ُهناك مقطع حمفوظ به .. فتحت الربانمج ..

 شغل ت املقطع وشاهدته ..

 كان جزء ِمن املقطع الذي شاهدوه ابألمس ..

 لكن ُهنا اختالف يف مشهد ُمعني ..

 مشهد اآلداة اخلشبية لفرد العجيب حُتمل يف اهلواء وُتضرب هبا ) جانيت ( بقوة ..

 ومشهد آخر .. وقوع اإلانء املغلي عليها ..

 جلًيا يف املشهد أن اإلانء مُحل يف اهلواء وبقى حلظات حمموأًل يف اهلواء مث هوى عليها وهي يف األرض ..يظهر 

 دخل عليها ) مايكل ( يسريه النعاس ُمرتحًنا وقال وهو يتثائب :

 هل األشباح هي َمن أيقظتك وجلبتك ُهنا ؟!  -

 ملاذا أردت أن تظهرين جمنونة -

 عدم معرفة ما تقول .. فأكملت ) جانيت ( وقد جتمعت العربات يف عينيها :توقف عن التثائب وتظاهر ب

 عدل ت يف املقطع ليظهر كما تُريد .. لتظهرين جمنونة ؟! ملاذا ؟!  -

 مل متهله فرصة للرد وأردفت :
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 ملاذا اي أخي ؟!أمل خَتف علي  ِمن املوت ؟! أمل خَتف على ) كريستني ( ؟! أظهرتنا جمانني وحنن على حافة املوت ..  -

 قال ) مايكل ( وهو خُيبئ نظراته يف األرض :

والدة ) كريستني ( مل توافق على جوازان حبجة أننا نسكن يف شقة إجيار .. وعندما أييت هذا املنزل الكبري لنا .. أأتركه  -
 بسهولة !!

 صاحت ) جانيت ( فيه :

معها إذا ماتت .. لكنه قد يتم إذا رحلنا ِمن هذا املنزل  ) كريستني ( كادت أن تُقتل أال تفهم .. جوازك لن يتم -
 امللعون

 قال ) مايكل ( ُمستنكًرا :

 أأرحل عن منزل كهذا وأتركه لألشباح ؟! هذا وهم -

 ها أنت تعرتف بوجود األشباح  -

 صمت لذلة لسانه فقالت ) جانيت ( :

 اجهة األشباح وجًها لوجه .. لكن ابلقضاء عليهم .. أخي أان على استعداد على البقاء معك يف هذا املنزل .. ومو  -

 وأردفت بعني دامعة العربات :

 جيب أن نقضي عليهم -

 مسعا االثنان صوت عبث ابخلارج ..

 خرجا ِمن الغرفة ووقفوا يتقفوا أثر الصوت ..

 نظرت ) جانيت ( لركن الُسلم األسفل فوجدت نفس الظل .. هو ظل الطفل ابلتأكيد ..
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 هذا الظل ؟! هل ترى -

 قالتها ) جانيت ( وهي تشري ألسفل الُسلم , فقال ) مايكل ( :

 ال أراه أمسع صوت اجللبة اليت حيدثها فقط .. -

فجأة مرت الطلفة الصغرية جبانبهما ودخلت غرفة املكتب .. فجرى الطفل ِمن أسفل الُسلم وصعد لألعلى و انتبهت 
 وسط ضحكاهتم ..الطفلة له فتسابقا مُها االثنان لألعلى 

 ُكل ذلك ) مايكل ( يسمع أثره فقط و) جانيت ( تراه بوضوح 

 قالت ) جانيت ( بصوت خفيض :

 ُهناك مثة شئ أسفل رُكن الُسلم هذا .. شعرت بفراغ ذات مرة وأان أهنض من هذا املكان -

 فتقدما انحية هذا الرُكن وابغتهم صوت ضحك األطفال مرة أخرى لكنهم أكملوا ..

 على أرضية الركن يف الظالم فوجدوا صدى خمتلف .. دقوا

 أحضر ) مايكل ( كشافًا ِمن أمام التلفاز وعاد لينري الرُكن أكثر ..

 ظهر حدود مربع حتت هذا الركن .. يوجد به شئ دائري معدين أعاله .. 

 احنىن ) مايكل ( قلياًل ليدخل داخل الرُكن وأمسك ابلدائرة املعدنية وسحبها بقوة ..

 ففتح وانبثق ِمن الظالم ُسلم ُمدرج لألسفل ..

 نظرا لبعضهما البعض .. فأماء ) مايكل ( برأسه مبعىن أنه جيب النزول هلذا الُسلم ..

 فاحننت ) جانيت ( إبرادهتا لتقبل األمر وأحنت جسدها للدخول إليه ..

 نزل ) مايكل ( وخلفه ) جانيت ( ..
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 ن املكان .. أو القبو للدقةكانت ُهناك رائحة عطنة قوية تنبع مِ 

حاولت أن تتماسك ) جانيت ( لكنها كادت أن تسقط لوال أهنا سقطت ُمتمسكة يف ثياب ) مايكل ( فدفعه هذا 
 ليسقط داخل القبو وابتعد الكشاف عنه ..

 قاما االثنان ومها يسعالن جراء الرتاب املُنتفض عليهم والرائحة اخلانقة هلم ..

 جديد فطرد ضوئه بعض الظالم املُكتظ داخل القبو ..أمسك الكشاف ِمن 

 كان القبو كبري ذا سقف ُمرتفع .. جالوا فيه قلياًل ..

حىت أحس ) مايكل ( بشئ يسقط على كتفه .. رأى بقعة دم , فوجه الكشاف ونظره لألعلى وتبعته ) جانيت ( يف 
 النظر 

  حتتمل فأفرغت معدهتا ..فوجدوا قطط كثرية منحورة رقبتها .. صرخت ) جانيت ( ومل

 وظل ) مايكل ( انظًرا لألعلى بوجوم .. أفاق ِمن وجومه بسعال عنيف ِمن ) جانيت ( ..

 فأسندها على كتفه وخرجا ِمن هذا القبو دميم املنظر عطن الرائحة , وأغلق اببه ..

 أت يف الذاكرةوضع جسدها برفق على األريكة وكانت تلتقط أنفاسها بصعوبة ُكلما ترائى هلا ما ر 

 قالت ) جانيت ( بعدما هدأت أنفاسها :

 ابلتأكيد مما رأيناه يف القبو يُنذر أبن ُهناك شئ بشع سيحدث  -

 أخذت نفًسا طوياًل تتصيده من اهلواء وأتبعت :

 جيب أن نبحث يف أصل هذا املنزل -

**** 
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                                               (- 13 ) 
 

 

الشمس السماء و أشرقت وبقي على ذهاهبم للعمل ساعة واحدة , بقيا االثنان جباور بعضها يف الصالة ترفض  تسلقت
 جفوهنم النوم وترفض أحداقهم التوقف عن التفكري ..

 قال ) مايكل ( حذرًا ِمن كالمه :

 ُكنت أحلم دائًما أحالم غريبة ُمنذ أن وصلنا ُهنا   -

 ته :انتبهت ) جانيت ( حلديثه فسأل

 ما كنه هذه األحالم ؟! -

 صمت ) مايكل ( قلياًل تسرتجع ذاكرته هوية األحالم فقال بعد برهة :

 أحالم يف املاضي   -

 قاطعته ) جانيت ( :

 وملا تظنها يف املاضي ؟! -

 ألين رأيت فيها السيد ) جون ( و) ليلى ( مالحمهما صغرية بعض الشئ عما شاهدانهم عليه -
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 املنزل امللعون ؟!هل شاهدت هذا  -

 زفر ) مايكل ( ساءًما وقال :

 أأكمل أم أستمع ألسئلتك ؟! -

 أشارت ) جانيت ( بيدها ُمعتذرة فأكمل :

حلمت أكثر ِمن حلم بعدد مرات نومي يف املنزل , ال أتذكر ُكل شئ فيه .. أتذكر  رؤية عائلة ِمن إمراة و طفلني ..  -
يف مجيع األحالم أحس أين طيف زائر للمشاهد .. مشاهد لعب للصغريين  لكن الطفلني الأرى مالحمهما جيًدا ..

ومشاهد جلنون املرأة وعدوها دون وجهة .. ومشاهد لتلصص اجلارين عليها واسرتاق ما جيري ِمن أحداث يف املنزل 
 هذا .. أشياء كثرية لكن هذا ما أذكره اآلن

 سأته ) جانيت ( :

 هل ترى األشباح مثلي ؟! -

 ه مييًنا ويسًرا أبن ال و قال :حرك رأس

 أمسعهم فقط .. لكين على األقل أستطيع ختمني حجمهم وهيأهتم ِمن خالل األحالم .. هل رأيِت مالمح أحدهم ؟! -

 ال .. مالمح املرأة فقط رأيتها يف املستشفى جيًدا  -

 اندهش ) مايكل ( ِمن مجلتها االخرية فقال :

 ملستشفى ؟!املستشفى !! هل رأيتيتها يف ا -

 خبطت ) جانيت ( رأسها كأمنا تذكرت شئ ما :

نسيت أن أخربك .. املريض الغامض زارته هذه املرأة أو الشبح يف املستشفى , رأيتها مرتني ويف املرة األوىل كانت   -
 السبب يف وقوعي على رأسي 
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 قاطعها ) مايكل ( :

 وملاذا مل ختربيين ؟! -

 هتفت ) جانيت ( فيه :

 ُكنت ُتصدقين !!وهل   -

 فصمت وأكملت سردها :

و يف املرة الثانية كانت مبفردها وكانت تبكي بشدة وخرجت دون أن متسسين , لكن سقطت منها ورقة ُكتب عليها "  -
 أكمل الدائرة أو اقطعها "

 صمتت للحظات وتذكرت شئ أيًضا فقالته حبماس ذاكرة وجدت شئ ضل  منها :

ك اجلملة , السيد )تشارلز ( كان كاذاًب ومل يذهب أحد إىل مؤمتر نيويورك .. ومل يكن ُهناك يف نعم نعم .. ابملناسبة تل -
 نيويورك مؤمتر ِمن األساس وبعث يب برسالة ُكتب هبا أيًضا       "أكمل الدائرة أو اقطعها "

 قال ) مايكل ( وهو جامد املالمح :

املنزل .. لذلك اشرتى هذا املنزل لنا .. ولكن ملاذا يشرتي منزل يعين أن املدير كان يعرف أن ُهناك لعنة يف هذا  -
 ملعون ؟!

 قالت ) جانيت ( :

 مُيكن أن يكون ألن مثنه خبث -

 نظر ) مايكل ( للفراغ كأن الفراغ ُيشجع رأسه على التفكري فتبدع أكثر , قال ) مايكل ( بنظرة وامجة :

 أو ميكن أنه ملكه ُمنذ البداية -
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 ( لـ ) جانيت ( الوجم فأصبح وجههما ُمتشابه املالمح :نقل ) مايكل 

 ويريد أن يُبعد عنه اللعنة فأعطاان إيهاه  -

 تناقلوا على ألسنتهم السباب له , لكن ) مايكل ( قال قاطًعا نشاز السباب فيه ويف أمه :

زل وبناءه من جديد لن أتراجع لكن لن يتمكن منا ال هو وال املنزل .. سنتغلب على اللعنة .. ولو وصلت حلرق املن -
 عن املنزل .. هو لنا ال لألشباح

 مث أتبع :

 هل عرفيت مىت سيأيت ؟! -

 قالت ) جانيت ( وهي تتذكر :

ال .. لكن الطبيب ) كني ( الذي كان ِمن األطباء الذين أعطاهم إجازة خلداعنا .. قال أن اإلجازة ملدة ثالث أايم  -
 أوهلم كان أمس

 ُمستنتًجا :قال ) مايكل ( 

 كونه سريجع بعد ثالث أايم يعين أن اليوم الثالث ستكون هناك كارثة سيعود بعدما تنتهي  -

خي م الصمت عليهم يف التفكري فيما ميُكن أن حيدث يف هذا اليوم الثالث ومدى األهوال اليت مُيكن أن يُقابلوها , قالت 
 ) جانيت ( وهي تنظر يف الساعة :

عد علمنا .. ووجودان ُهنا ليس يف صاحلنا .. فلنذهب للعمل لعلنا نعرف جديد ِمن ألغاز هذا هيا بنا فاقرتب مو  -
 املنزل

 قاما وارتداي مالبسهم وانتظروا احلافلة على الرصيف ..

 ووجدوا أن ُهناك شخص غريب يسقي حديقة جارهم السيد ) جون ( .
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اندى عليها ) مايكل ( لتأيت فاحلافلة وصلت كانت ) جانيت ( ستسأل هذا الشخص عن السيد ) جون ( لكن 
 فركبت وتركت السؤال على شفتيها دون النطق به .

 ومها يف احلافلة كان ُكل ِمنهم يفكر فيما سيفعلوه بعد العمل .. ما الطريقة للتخلص ِمن هذه اللعنة ..

 تفها ..وصلت احلافلة للمستشفى فجاء لـ ) جانيت ( وهي تنزل ِمن احلافلة رسالة على ها

 فانتبهت هلا وأخرجت اهلاتف ورأت ما أهبج قلبها و نثر املشاعر يف وجداهنا..

فكان هذا ) مسيث ( حبيبها الشرطي .. خيربها أنه قارب على االنتهاء ِمن القضية اليت تشغله وأنه سيطلب إجازة 
 ليقضياها مع بعضهما البعض يف أي مكان تريده ..

 أت حركتها وهي تكتب الرد على رسالته .. فرحت بشدة وأمسكت اهلاتف وأبط

لكن خطر يف رأسها شئ مهم لتعرفه .. فأضافت جبانب كالمات العشق .. طلب أبن يبحث عن رجل ُيسمى ) إدوراد 
 مرشال ( وهو مريض الغرفة املُغلقة ..

 . وبعثت له بعض البياانت عنه ِمن ملفه لكي أتيت املعلومات عنه ال عن غريه بتشابه األمساء

 رد عليها برسالة أخرى أبنه سيكلف أحد زمالئه ابلبحث عن هذا الشخص وسريد عليها يف آخر النهار ..

 قبل ت هاتفها كأهنا تُقبل شفيت عشيقها ..

 أدخلت هاتفها يف جيبها ودلفت للمستشفى مع ) مايكل (

 وصار العمل ُمتعًبا كما األمس .. وانتهى يومهم 

 املة ِمن ) مسيث ( ألول مرة ُمنذ أايم مج ة ..كانت ) جانيت ( قد تلقت مك

مشت يف املستشفى دون وجهة تُغازل خصالت شعرها الذهيب وتلفها إبصبعها وعلى شفتيها ابتسامة مجيلة زينت 
 وجهها الفاتن ..
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 .. فجأة انتبهت ِمن خلو الناس واملارة يف املستشفى ِمن حوهلا .. فجأة وجدت نفسها يف رواق الغرفة املُغلقة

 ال تعرف هل األشباح خدعتها وجلبتها ُهنا أم أن ذلك ِمن سهو العقل خبمر العشق ..

 وجدت نفسها تتقدم ِمن جديد انحية انفذة الغرفة ..

 كانت املرأة نفسها موجودة جتلس وامجة على كرسي أمام فراش املريض وهو حيدق يف الفراغ ..

 لها الصدمة عنه ..بدأت تسعيد صوت ) مسيث ( يف أذهنا بعدما أشغت

 مسعته وهو يتلو عليها بياانت ) إدوارد ( املريض الغامض الذي يقبع على الفراش أمامها ومعه شبح تلك املرأة ..

 " ) إدوارد ( هذا خسر نقوده يف عملية نصب أودعته ملستشفى نفسي اليت تعملي فيه ُمنذ ستة عشر عاًما "

 أول مرة تراه ُمنذ أايم .. ِمن اليوم الذي دخلوا فيه املنزل ابلتحديد .. ظل  الرقم هذا يدوي يف أذهنا .. كيف وهي

 على الفراش جبانب املريض .. –وهي تتلفت حوهلا  -أخرجت املرأة ُمسدس ِمن حقيبتها ووضعته 

 أكمل ) مسيث ( حديثه :

د أن خسر نقوده , فكان " كان الشئ الوحيد الذي ميتلكه هو منزل كبري , لكن مل يسكنه أحد ِمن أسرته إال بع
 مالذهم الوحيد "

 خرجت املرأة ِمن الغرفة وهي تبكي ومل تنتبه لـ ) جانيت ( .. وأتبع ) مسيث ( :

 " أسرته كانت مكونة ِمن زوجته وطفلني ومل يُكن لديهم أقرابء على اإلطالق "

 ..أمسك املريض املسدس ووضعه على جانب رأسه وفر ت ِمنه دمعة احندرت على وجهه 

 " ووُجد ُمنتحًرا يف غرفته "

 مسعت هذه اجلملة مع صوت الرصاصة وهي خترتق رأس ) إدوارد (
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 سقط اهلاتف ِمن يدها .. وضعت يدها على فمهما وهي ترجتف بشدة 

 بزغ ) مايكل ( ِمن آخر الرواق وجاء ُمسرًعا ملا رأى ) جانيت ( تستند على احلائط وترجتف

 وسأهلا وهو حيتضنها :

 ماذا حدث ؟! -

 شاورت انحية غرفة املريض املُنتحر وقالت :

 لقد كان شبًحا .. لقد كان شبًحا -

 وظلت ترددها مرارًا وتكرارًا بوجه يكسوه اجلمود ..

 رب ت ) مايكل ( على كتفها حىت هدأت .. 

 وقررا الذهاب للمنزل لكن مع حل جديد ..

 

**** 
                                                    

                                                  (- 12 ) 
 

 

 اتصلت ) كريستني ( بـ ) مايكل ( تبلغه أهنا قادمة إليه وقد هاتفت شخص قد يُفيد يف حل  لعنة هذا املنزل ..
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هي إال دقائق وجاءت ونزلت ِمن فوصل ) مايكل ( و ) جانيت ( أواًل وانتظروا خبارج املنزل حىت أتيت ) كريستني ( فما 
 اتكسي وهي ترتدي قبعة محراء خُتفي لفة القطن حول جبهتها وينسدل شعرها كاحلصان ِمن خلفها .

 هرولت جتاه ) مايكل ( فتعانقا وكل منهم سأل أسئلة تطمينة عن  اآلخر , فسألتها ) جانيت ( قاطعة بله العاشقني :

 َمن الشخص الذي جلبتيه ؟! -

 ما تزال يف أحضان ) مايكل ( : ردت وهي

شخص كان أييت لوالديت و صديقتها ليقوم أبشياء غريبة .. يتنبأ ابملُستقبل ويقرأ الكف وبعض ِمن هذه األعمال ..  -
 أخذت رقمه ِمن هاتف أمي واتصلت به وأخربته ابلعنوان وِمن املُفرتض أن يصل بعد قليل 

 ( حىت أتكدت أهنا هو , فقالت هلم : قدمت سيارة ِمن بعيد حدقت هبا ) كريستني

 ها هو  -

 سأهلا ) مايكل ( :

 ما امسه ؟! -

 ردت ) كريستني ( :

 ) مارك ( .. العر اف ) مارك ( -

 ترج ل من السيارة هذا العراف ..

 عرف ) كريستني ( فتقدم حنوها , فبادرت ) كريستني ( ابلتحية :

 كيف حالك أيها العر اف ؟!  -

 النظر يف املنزل :رد وهو يتمعن 
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 خبري -

 استدارت ) كريستني ( وشاورت على املنزل وقالت :

 هذا هو املنزل الذي حدثـ.... -

 قاطعها قائاًل :

 أعرف .. يظهر جلًيا عليه  -

 تقد م صوب املنزل والثالثة يراقبونه ِمن خلفه ..

تح الباب ليدخل والثالثة يتبعونه يف الدخول تعدى سور احلديقة الصغري ووقف أمام الباب .. ُهنا مه ت ) جانيت ( لف
.. 

 جال يف املنزل وهو يضع يده يف جيوب سرواله , مث قال :

 ما أهم األشياء اليت كانت غريبة يف املنزل ؟! -

 كانت ) جانيت ( أسرعهم يف اإلجابة كأمنا تنتظر هذا السؤال لتنطلق يف الثرثرة :

 ِمنهم ومادت املرأة ان تقتلين خنًقا و ... األم واألطفال .. حدث يل أشياء كثرية -

 قاطعها العر اف :

 و أهم األماكن ؟! -

 قالت ) كريستني ( :

 احلمام -

 وأتبعت ) جانيت ( : 
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 واملطبخ وغرفة املكتب -

 وقال ) مايكل ( : 

 والقبو  -

 نظرت ) كريستني ( لـ ) مايكل ( وسألته :

 أي قبو هذا ؟! -

 جتاه أسفل الُسلم .. فقال العر اف :أشار ) مايكل ( بذقنه 

 سننزل القبو -

**** 

                                                     (- 11 ) 
ذهبت ) جانيت ( للمطبخ لتحضر أقمشة خفيفة يضعوها على أفواههم وأنوفهم حىت ال ترهقهم الرائحة الكريهة 

 ابألسفل ..

 أربع قطع .. ووقفت على احلوض تغمرهم ابملياه ..جلبت قطعتني وقسمتهم حىت أصبحوا 

 وهي على احلوض مسعت صوت الطفلة تضحك وراء ستار انفذة املطبخ ..

 أخذت نفس بقوة كأهنما حتتاج اهلواء لكي يلطف ِمن خوفها وقلقها ..

 لكن أهلبت اهلواجس خوفها و فضوهلا لتنظر انحية النافذة ..

 ل .. كانت طفلة مجيلة ليست بشعة شعرها ذهيب وجهها برئ ُمريح املرأى..ألول مرة تشاهد الطفلة بشكل أفض
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 ظل ت تتأملها حىت أحست بتعاطف معها كأهنا أم , وشعرت أهنا رأهتا مرة قبل دخول هذا املنزل لكن ال تذكر أين ..

تسترت ابلستار كانت تضحك  بصوت خفيض كأهنا ال تريد أن يسمع صوهتا أي أذن وتنبه ابقي احلواس إليها .. و 
 وتنظر خارج املطبخ ُكل حني وآخر ..

 فجأة أغلقت الستار عليها واختفت وراءه .. 

 نظرت الناحية األخرى لتجد ) مايكل ( يقول :

 ملاذ أتخريت ؟! -

 فرتد وهي تنبه للمياه وهي تنساب بني ثنااي القطع القماشية :

 ال .. ال شئ .. سأيت حااًل  -

 هم لرُكن الُسلم األسفل ..أغلقت املياه وذهبت إلي

فتحوا ابب القبو .. وتقد م هذا العر اف للنزول وخلفه ) مايكل ( , فقال ) مايكل ( لـ               ) جانيت (  و )  
 كرستني ( :

 ابقيا ُهنا وال تنـ.... -

 قاطعه العر اف قائاًل :

 اجلميع سينزل معنا .. ال نعرف ماذا سيحدث هلما وحنن ابألسفل -

 طاعوا كالمه وبدأوا ينزلوا معهم , واضعني القطع القماشية املبللة على وجوههمأ

كانت الرائحة ابلنسبة لـ ) كريستني ( سيئة للغاية وكانت أبطأهم حركة , لكن لـ ) مايكل ( و ) جانيت ( فُمهدوا لذلك 
 ِمن قبل ..
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 األكرب :بعدما نزلوا قال ) مايكل ( لـ العر اف الذي مُيسك ابلكشاف 

 ُهناك قطط مبقورة عنقها ُمعلقة يف األعلى  -

 نظروا لألعلى مع ضوء الكشاف فوجدوا أشياء ُمعلقة ابلفعل ..

 لكن هياكل ,ال أجساد , آتكلت هيئتها قلياًل ..

 هتفت ) جانيت ( بصوت مكتوم حتت القماشة :

 تتحول هلياكل هكذا ؟! كان يكسوهم حلم و جلد يف أول مرة دخلناه .. لقد كان أمس .. كيف  -

 قال العر اف وهو جيول يف املكان :

 األشباح مُيكن أن تريكي ما فعلته يف حاضرها  -

 مسعوا صوت شخص يقع فإذ هي كريستني , هنضت وهي تتأمل وتسعل ..

 فنظروا ملا أوقعها فكان صندوق ُمربع كبري بعض الشئ ..

 ريى ما فيه ..محله العر اف وأزاح تراكم الرتاب عليه , وفتح ل

 كان به عدة شرائط .. شرائط فديو  قدمية ..

 سل ط الضوء عليها فوجد مكتوب عليها تواريخ قدمية ترجع لـ مخسة عشر عاًما ..

 أغلق قمة الصندوق وأدار الصندوق نفسه عله جيد مكتوب عليه شئ .. 

 وجد مكتوب عليها " كامريا " فقال وهو يريهم :

 راقبة ُهنا ُمنذ مخسة عشر عاًما .. ستفيدان كثريًا ملعرفة ماذا حدث ابلتحديدكانت ُهناك كامريات مُ   -

 قالت ) كريستني ( جاذبة االنتباه للجدار اليت ُتسلط عليه الضوء :
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 انظروا مكتوب ُهنا شئ -

 اقرتبوا ِمن هذا اجلدار ليدققوا فيما هو مكتوب .. فوجدوا مجلة مكتوبة عليه ابلدماء 

 أو اقطعها " " أكمل الدائرة

فجأة مسعوا صوت يضحك يف األعلى اقرتبوا ِمن ُسلم القبو فوجدوا  الطفل مُيسك بباب القبو  يغلقهم عليهم وهو 
 ُمستمر يف الضحك

 

**** 
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 نظروا لبعضهم .. ماذا يفعلوا ؟!

وخيرجوا ولكن هذا كان صعًبا .. فدفعوا بكتوفهم الباب ألعلى مرارًا وتكرارًا فالباب األسلم أن يفتحوا ابب القبو 
 مقفول إبحكام ..

 عندما أيسوا وآالمتهم كتوفهم ِمن الدفع للخارج .. رجعوا ألسفل القبو مرة أخرى ُمرغمني وسط رائحة القبو العطنة ..

 اجلميع يُفكر يف كيفية اخلروج .. لكن ) جانيت ( تقف أمام اجلدار وتقرأ اجلملة ذاهتا 

 " أكمل الدائرة أو اقطعها "

 عقلها سأم ِمن قرأهتا لكن الرغبة داخلها للعيش يف منزل هادئ دفعتها للتفكري فيه اجلملة .. ولكن دون جدوى

 ن زر اإلغالق فيه قد ُعطل ..مسعوا وسط حبر تفكريهم صوت بباب القبو يطق .. كأ
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 صعد العر اف وخلفه ) مايكل ( بسرعة وفتحوا القبو .. ُكل ما فعلوه أن رفعوه أبيديهم هبدوء وصعدوا مجيًعا للخارج ..

 نفضوا أبيديهم مالبسهم اليت ترتبت .. فجأة قال العر اف كأنه تذكر شئ :

 الصندوق .. الصندوق نسيناه يف األسفل -

 يده يف احلائط غضًبا .. فالنزول للقبو مرة أخرى لن يكون ابهلني  ..خبط العر اف 

 هدأ العر اف وقال :

 ) جانيت ( ستنزل معي و ) كريستني ( و ) مايكل ( سيمكثوا ُهنا إن حدث لنا شئ ابألسفل  -

 كانت ) جانيت ( خائفة ُمرتددة يف النزول فقال ) مايكل ( :

 دعين أنزل معك ال ) جانيت ( -

 له وهو يفتح القبو ِمن جديد : قال

ال ستبقى ُهنا ألن قد يُغلق علينا القبو ووقتها سنحتاج ليد قوية ِمن اخلارج .. أما إذا تركنا إمراءتني ذوي أايٍد ضعيفة  -
 فلن خنرج وسيبقوا هم رهائن ألفعال األشباح 

 طع قماشية ُمبللة ..تقبلت ) جانيت ( هذا وقدمت وراء العراف يف النزول للقبو .. ولكن دون ق

 فاستقبلتهم الرائحة بلوعٍة وشوق .. وبدأوا يف السعال اخلفيف حماولني كتم صوته قدر املُستطاع ..

 وصلوا ألرضية القبو ِمن جديد , لكنه مل يُكن فارًغا كما توقعوا .. فكانت ُهناك املرأة 

طواٍت حذرة حنو الصندوق الذي يبعد عنه قلياًل توقفت ) جانيت ( مكاهنا وهي تشهق بقوة .. أكمل العر اف طريقه خب
.. 

 فجأة ضحكت املرأة بقوٍة , فثُبت العر اف مكانه كأن ضحكاهتا جنود أمسكت به ثبتت واثقه  ..



 

 
 

86 

 

 أسرار  

 

 

 وقالت بني ضحكاهتا :

 " أنتم ُهنا .. لكن لن تستطيعوا املكوث أكثر ِمن الغد .. 

 إما حنن و إما أنتم "

 خات يُغشي اآلذان..فجأة أستدلت ستار ِمن الصر 

 وقالت كلمات غريبة وهي تشري بيدها يف كل األحناء :

 " جاشا نو جاما .. جاشا نو جاما .. جاشا نو جاما 

 جارث نو انمل .. جارث نو انمل .. جارث نو انمل

 سكون جايب قالمون فزايري .. علج املناض و علج املفاض

 حارًسا بقرابن الدماء "العامل الُسفلي .. العامل األعلى .. ُكن لنا 

 مث نظرت إليهم بنظرات تطق شرارًا وصرخت ُمرددة :

 " البيت لنا .. البيت لنا .. البيت لنا "

 أخذ العر اف الصندوق وأمسك بيد ) جانيت ( الوامجة وصعدا لألعلى بسرعة وأغلق ابب القبو بعنف ..

 . ظل ت ) جانيت ( وامجة صمتاء انسكة عن احلديث..التقط أنفاسهم ُكاًل منهم و تالقت يف فلك اخلوف و الفزع .

 قال العر اف :

 ما حُيضر ُهنا شئ قوي -

 قالت ) جانيت ( بعدما انتبهت لكالمته :

 هل ما مسعناه يُتلى هذا تعويذة ؟! -
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 قال العر اف وهو يتقدم ليضع الصندوق على املائدة :

 نعم .. لكن الغريب أهنا لطرد األشباح ال لبقائهم -

 استغرب اجلميع ذلك فأردف :

 لعلها عندما ُتستخدم ِمن األشباح تكون النتيجة عكسية  -

 قالت ) جانيت ( :

 وما تلك األمساء اليت تلتها يف البداية -

" جاشا نو جاما .. جارث نو انمل " هؤالء أمساء قبيليت ِمن األشباح الذين يسكنو البيوت املهجورة .. يعرفوا بني  -
 م ار البيوت .. ألهنم يعمرون البيوت املسكنونةالسحرة بـ ع

 قالت ) كريستني ( :

 ماذا ترى يف مستقبل هذا البيت ؟! -

 زفر العراف بقوة وقال وهو يريح جسده على كرسي يف الصالة :

ال أعرف املنزل ُمتشعب .. يصعب قراءة مستقبله .. كأنه خُمبئ يف زمان أو مكان آخر .. ما نستطيع فعله هو  -
 الرجتال مبا جنده يف احلاضرا

 قالت ) جانيت ( وهي تتذكر ما قالت تلك املرأة :

لقد قالت تلك املرأة  " أنتم ُهنا .. لكن لن تستطيعوا املكوث أكثر ِمن الغد .. إما حنن إما أنتم " .. ماذا تقصد  -
 هبذا ؟!

 أطرق العر اف رأسه وهو يُفكر وقال :
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 آلن كي ال يكون آخر يوم لكم ابلفعليعين أننا جيب أن نتحرك ِمن ا -

 قالت ) كريستني ( ايئسة :

 فلنرتك هلم املنزل ونرحل اي ) مايكل ( -

 رد عليها يف عنف :

 وهل والدتك ستوافق على جوازان يف شقة إجيار !! -

 صمتت وهي تعرف اإلجابة .. قال العر اف حازًما :

 وأان واثق ِمن هذا .. البيوت لألحياء ال لألشباح .. سأخرجهم ِمن ُهنا -

 وأتبع :

سأذهب إىل بييت أجلب بعض األشياء الالزمة للقضاء على هذه املرأة وطردها , وأنتم ال تتزحزحوا ِمن جانب  -
 بعضكم .. إن غلبكم الُنعاس فاانموا يف غرفة واحدة وال ترتكوا بعضكم ..

 قالت ) كريستني ( :

 أميكنين الذهاب ؟! -

 رد العر اف حازًما :

 ال ُكل َمن كان ُهنا جيب أن يبقى , حىت ال تتبعه األشباح أو تؤذيه ابخلارج -

 ردت ) كربستني ( برتدد :

 لكن أمي ستقلق علـ .... -

 رد ُمقاطًعا :
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 تقلق عليكي أفضل ِمن جلب اللعنة هلا .. ُكلنا ُمراقبني ِمنهم اآلن فال جيب أن يرحل أحد -

 قال كالمته األخرية ورحل..

 يل هاجم الُنعاس ) كريستني ( ونقلت عدو النوم لـ ) جانيت ( ايلتأُئب الدائم ..بعد قل

 فقال ) مايكل ( هلم :

 سنمكث يف غرفيت وَمن يريد النوم فلينم -

 

**** 
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 ..تثائبت ) جانيت ( وهي على فراش ) مايكل ( وفتحت عينها ببطئ 

 فوجدت املرأة مُمددة جبانبها , وطفقت تُدير هلا ظهرها .. 

 إخر س لساهنا .. وخفق قلبها بعنف ..

بدأت تلك املرأة تستدير .. كانت ُكل اثنية تستدير فيها املرأة حتمل آالف األهوال واملخاوف واهلواجس يف رأس ) 
 جانيت (

 اخلوف ..جلم اخلوف حركتها وشرعت أنفاسها يف التقطع ِمن أثر 

 حىت استدارت املرأة ابلكامل جتاه وجهها وفتحت عينها جتاه و جه ) كريستني (

 فصرخت املرأة بعنف يف وجهها , فصرخت هي األخرى فزًعا ووقعت أرًضا جبانب الفراش ..



 

 
 

90 

 

 أسرار  

 

 

 هنضت هذه املرأة لتحاصر ) جانيت ( املُلقاة أرًضا ..

 قادمة حنوها ..رأت ) جانيت ( عصا خشبية يف يد املرأة وهي 

 فسقطت عليها بقوة فتالفتها ) جانيت ( أبن دحرجت جسدها ..

 قامت وإجتهت حنو الباب .. لكن فاجئها يف وجهها هذا الطفل الصغري .. فأوقفها عن اخلروج ..

 وأغلق الباب عليها .. حاولت فتحه فلم جيُِد هذا نفًعا ..

 فاستدرات بفزع لتلقى ضربة ابلعصا اخلشبية ِمن املرأة ..  رجعت خطوات عشوائية للخلف لتصتدم جبسد املرأة ,

 فأسقطها األمل أرًضا لكن مل يزل وعيها يقاوم بشدة ويرفض االستسالم ..

 كانت ستهوي املرأة عليها ابلعصا ِمن جديد على رأسها  ..

 لكن دفعتها ) جانيت ( بقدمها لتسقط قبل أن تضرهبا .. 

 بال جدوى ..رجعت للباب حماولة فتحه لكن 

 بدأت املرأة تنهض ِمن األرض ُمتسندة على عصاها ..

 وجدت ) جانيت ( اهنا أمام خزانة املالبس فخطر يف رأسها فكرة وإجتهت لتنفيذها فورًا ..

 هرولت حنو اخلزانة ودفعتها لتسقط عليها .. لكن تلك املرأة انتبهت وقفزت بعيًدا عن مسقطها ..

 تالفيها ملا أوقعت , لكنها نظرت ملكان فراغ اخلزانة فوجدت ابب يتصل بغرفتها ..ارتبكت ) جانيت ( ِمن 

 حاولت فتحه , كان صعب الفتح ألن ُهناك يف غرفتها خزانة جتثم على الباب  ..

 بدأ الباب يستجيب وهي تدفع بكل قوة .. واملرأة خلفها تقرتب منها وتتوعد ابلعصا ..

 فأصبتها وصرخت ِمن األمل ..ضربت املرأة ابلعصا ) جانيت ( 
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 فرتكت الباب ودفعت املرأة بقوة لتسقط على الفراش ..

 سقطت اخلزانة يف الغرفة األخرى ففتح الباب جيًدا ..

 وبينما هي تدلف ِمن الباب لغرفتها حاولت املرأة ضرهبا ابلعصا لكنها اصتدمت ابلباب املُغلق ..

 الباب اليت دلفت منه .. واجتهت لغلق ابب الغرفة الرئيسي ابملفتاح .. أقامت ) جانيت ( اخلزانة ِمن غرفتها على 

 ورجعت خبطوات للخلف وهي تسمع صوت قرع قوي على األبواب ..

 جلست على فراشها تُصم آذاهنا أبيديها كي ال تسمع ذلك القرع  ..

 فزعت ملا رأت الطفلة الصغرية جبانبها , فقامت بعشوائية وسقطت ابألرض ..

 ) جانيت ( وهي تنظر لتلك الطفلة الضاحكة أمامها .. هنضت

 نزلت الطفلة ِمن الفراش واقرتبت ِمنها ..

 وهي متشي حدث شئ ال يصدق ..

 تسري الطفلة ويف ُكل خطوة ختطوها جتاه ) جانيت ( تكرب وتنمو ..

 نعم .. تكرب يف الطول والشكل والنضج اجلسمي ..

 سن العاشرة وجسمها يطق كأن املفاصل تدفع اجلسم للنمو عمًدا ..خطوة .. تظهر أهنا كربت وأصحبت يف 

 خطوة .. تنمو لتظهر يف جسم فتاة يف اخلامسة عشر ومازال الدق يف جسدها دويه قوي ..

خطوة أخرية ووقفت أمام وجه ) جانيت ( مباشرة .. كانت قد تشكلت يف شكل ) جانيت ( شعرها الذهيب جسدها 
 وجه ..املمشوق ونفس مالمح ال

امتنعت األنفاس عن الدخول واخلروج يف جسد ) جانيت ( .. تنظر للطفلة اليت كربت يف ثالث خطوات كأمنا تنظر يف 
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 مرآة ..

 صرخت بقوٍة .. سقطت  ووعيها يُعلن االستسالم ..

 

**** 
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 جانيت ( أفاقت بشرود إىل الباب ..صوت دق عنيف على ابب غرفة ) 

 ففزعت حبركات عشوائية ملَ تذكرت آخر ما حدث هلا ..

 صوت اخلبط يتقطع لكنه يقوى ..

 تالحقت أنفاسها ِمن جديد وأصبح قلبها يقفز بقوة كشخص حتت قدمه فحم ُمشتعل ..

 سيكسر الباب عليها ابلتأكيد وابلفعل حدث ذلك ..

يطمأن عليها .. فسقطت ) جانيت ( يف حبر ِمن البكاء والنحيب والدموع تغرق مالبس ) دخل عليها ) مايكل ( وهو 
 مايكل ( .. فقالت وهي تضرب بيدها كتف ) مايكل ( :

 ملاذا تركتوين .. ملاذا ؟! -

 احتضنها أكثر وقال وهو يربت على شعرها :

 نِت انئمة فلم نُرِد ايقاظك .. طلب ِمننا ) مارك ( أن ننزل وحنمل معه األشياء اليت جلبها .. وكُ  -

 زاد عويل وبكاء ) جانيت ( فقال هلا بنربة ُمعتذرة :
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 أان آسف .. أعدك أين لن أتركك بعد اآلن أبًدا  -

مسعوا صوت العر اف ينادي عليهم ِمن األسفل .. فأهنض ) مايكل ( ) جانيت ( على قدميها ومشى معها هبدوء حىت 
 نزلوا لألسفل ..

 و ) كريستني ( يقفان متباعدان عن بعضهما قلياًل .. كان العراف

 نظرت ) جانيت ( للنافذة املُطلة على الشارع فوجدت أن ضوء النهار بدأ ينسل حتت تراجع ظالم الليل ..

 أشار العر اف هلما ألماكن يقفوا فيها .. فاستوطون ُكل منهم املكان املُشار عليه

 أجسادهم قلياًل , فعدلوا وأصبحت مواقع موقفهم يشكل شئ أشبه ابلدائرة ..ولو ح بيده أبن يعدلوا زوااي 

 قال هلم العر اف :

سأتلوا اآلن تعويذة لطرد األشباح بطلب ِمن عم ار البيوت .. وعندما أقول " البيت لنا " سرتددوا معي وتدوروا حول  -
 .. مفهوم ؟! الدائرة .. وعندما أشري بيدي لألمام سنتقدم ونصغ ر حجم الدائرة

 أماءوا برأسهم فبدأ يف قراءة التعويذة :

 " جاشا نو جاما .. جاشا نو جاما .. جاشا نو جاما 

 جارث نو انمل .. جارث نو انمل .. جارث نو انمل

 سكون جايب قالمون فزايري .. علج املناض و علج املفاض

 " العامل الُسفلي .. العامل األعلى .. ُكن لنا حارًسا حبق العهود

 مث قال :

 البيت لنا -



 

 
 

94 

 

 أسرار  

 

 

 فبدأوا يدوروا حول الدائرة وهم يرددون :

 البيت لنا .. البيت لنا .. البيت لنا -

 ظلوا يرددوا كثريًا .. حىت بزغت املرأة ِمن العدم وسط دائرهتم .. فزعوا بعضهم فتوقفوا عن الرتديد ..

 "  صاح فيهم العر اف فانتبهوا وأكملوا " البيت لنا .. البيت لنا

 ظل ت املرأة غري مدركة ملا حيدث فصم ت أذهنا ووقعت أرًضا و سقط سكني كان معها على األرض ..

 هنضت املرأة وهي تشعر ابلضعف واهلزل .. وتنظر للدائرة اليت تدور بعيون فزعة

 اراة دوراهنم ..أشار العر اف هلم بيده لألمام فضيقوا الدائرة عليها أكثر .. وهي تلف حول نفسها كأمنا حتاول جمُ 

ظل ت تدور وظلوا يدورون  ويرددون .. حىت صرخت صرخة مدوية أخرست اجلميع للحظات .. لكنهم عادوا للرتديد 
 وهي ما زالت تصرخ بشدة ..

 فجأة أمسكت السكني وهي تدور حول نفسها .. أحكمت القبضة على السكني ووقفت فجأة ..

 دورانه عن اجلميع وتستميت بقبضتها على السكنيكانت تنظر إىل ) مايكل ( بغٍل وهي تتابع 

وقف اجلميع ِمن هول نظراهتا البشعة لـ ) مايكل ( فعدلت جسدها حىت  أصبح ُهناك خط ُمستقيم ومهي بينها وبني ) 
 مايكل ( 

 حركت أصابعها على السكني كأمنا تُنهي أي فراغ بني السكني ويدها لتلتصق أكرت , وهجمت على ) مايكل (

اهلجمة ُمباغتة لـ ) مايكل ( فلم يتحرك ساكًنا .. ولكن ُهناك َمن انتبه ووقف أمام ) مايكل ( لتنغرس السكني  كانت
 فيه بداًل منه ..

 رجعت املرأة للخلف مذعورة وعدت بعيًدا واختفت فجأة ..
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 السكني يف جسد ) كريستني ( كان ينتفض ابنتفاض صدرها كصفحة حبٍر تشكلها الرايح ..

 ا ) مايكل ( قبل السقوط على ظهرها وهو ال يصدق ..أمسكه

 ظل الوجوم على ) مايكل ( كثريًا حىت قالت ) كريستني ( اببتسامة ُمتأملة املالمح  :

 اعمل صاحلًا اي ) مايكل ( حىت ألَقك يف اجلنة -

 قال ) مايكل ( وهو يبكي :

 ال ال .. ستتعايف وحنيا مع بعضنا .. سنخرج ِمن هذا املنزل ولن نعود له أبًدا  -

 أمسكت ) جانيت ( هاتفها لتتصل ابإلسعاف , فقالت ) كريستني ( بني آالمها : 

 لن جُييد هذا  -

 ونظرت لـ ) مايكل ( وقالت :

 اعمل صاحلًأ اي ) مايكل ( -

 نبضاهتا .. لألبدوأطرقت رأسها .. وخفتت أنفاسها وتوقفت 

مد ) مايكل (  جبانب عنقها يستشعر أي نبض فلم جيد ..  هزها بقوٍة غري ُمصدق , مل جيد أي استجابة للحياة 
 بداخلها ..

سقط على األرض وهو حيتضنها بقوة وبكى حبرقة كطفل صغري تضطرب به املشاعر حىت اشتعلت ِمن فتيل احلزن 
 املقيت ..

 

**** 
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                                                 (- 7  ) 
 

 ترجل ) مسيث ( ِمن سيارته بعدما أوقفها أمام املنزل ..

دلف بني املارة املُشاهدين ورجال الشرطة , فأوقفه أحد قبل أن يدخل ِمن الباب فأخرج له بطاقة الشرطي فسمح له 
 ابلدخول ..

 طيني يغلفان ) كريستني ( حباوية سوداء كبرية وحيملوها للخارج ..كان ثالثتهم وامجني ال ينطقون .. رأى ) مسيث ( شر 

 وآخر حيمل سكني ُملطخ ابلدماء يف كيس بالستيكي شفاف ..

 أول ما رأته ) جانيت ( حىت هرولت إليه وإحتضنته وهي جتهش ابلبكاء ..

رب ت على كتفها وسار هبا بضع خطوات حىت وصل للشرطي املسؤل عن القضية الذي يتحدث مع ) مايكل ( و 
 العر اف .. 

 فأول ما وصل و ظهرت مالحمه له حىت عرفه واآلخر كذلك .. 

 وقال له أنه يريد أن ينفرد به قلياًل .. ففعل وانزواي يف انحية بعيدة عنهم وسأله ) مسيث ( :

 هذه القضية ؟!ما أمر  -

 رد الضابط ) بولت ( :

قضية قتل .. ُكل منهم أيىب احلديث معنا .. و ُهم الوحدين الذين كانوا مع الضحية قبل أن تُقتل , وعندما جذبت )  -
جانيت ( للحديث قالت أن إمرأة قتلتها .. مث قالت بعدها أهنم كانوا أربعة فقط بـ ) كريستني ( املقتولة .. كالمها 

 قض للغايةُمتنا
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 صمت قلياًل مث أتبع :

 األفضل أن تقنعهم ابحلديث والصدق معنا حىت ال يكون األمر عواقبه وخيمة -

 فجأة علت صرخة اندلعت خارج البيت وبدأت يف االقرتاب شيًئا فشيًئا ..

 كانت والدة ) كريستني ( تصرخ وتعدو جتاه ) مايكل ( بعيون ُمشتعلة ..

 بقدمها وضربته بيدها بكل ما تستطيع ..فلطمته على وجهه وركلته 

 وهو يقف اثبًتا دون حترُّك كصخر يرتطم فيه موج البحر وال حُيرك ساكًنا ..

 حىت سقطت يف األرض ُمغشًيا عليها ومحلوها رجال اإلسعاف للخارج ..

 قال ) مسيث ( للضابط :

 حسًنا .. سأتكلم معهم اآلن وأقنعهم وأعود إليك  -

 ولت ( برأسه ابملوافقة و سار ) مسيث ( حنومها وسأل ) جانيت ( :أشار الضابط ) ب

 َمن الذي قتلها ؟! -

 وأردف :

 أريد إجابة صادقة -

 أطرقت ) جانيت ( نظرها إىل )مسيث ( طوياًل مث قالت :

 إمرأة -

 َمن هي ؟! -

 شبح -
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 زفر ) مسيث ( وعاد حمااًث ) جانيت ( :

 معقواًل  موقفكم صعب وأنتم ال تقولون شيًئا -

 قاطعهم الضابط ) بولت ( وهو يقول :

 أريدكم أن أتتوا معي مركز الشرطة حىت أنخذ أقوالكم -

 قال ) مايكل ( ألول مرة :

 لن أبرح مكاين حىت أقتلها -

 قالت ) جانيت ( :

 ال سنذهب ِمن هذا املنزل لألبد -

 رد ) مايكل ( يف عنف :

 فيه .. سأقتلها ولو أحرقت البيت كله لن أترك هذا البيت وهذه املرأة موجودة -

 قاطعهم الضابط حبدة :

 أنتم لن تفعلوا شيًئا هذا املنزل أصبح مسرح جرمية لن ميكث أحد فيه وستأتون معنا -

 قال ) مايكل ( ُمتحداًي :

 لن أبرح مكاين وأفعل ما تفعل -

 كاد أن يهتف الضابط بقواته لكن )مسيث ( أوقفه وقال :

 غًدا .. سيأتون معك غًدا  -

 كيف ذلك أأقول يف التحقيقات أن اجلرمية حدثت اليوم واستجوبت املُتهمني يوم غد .. إنك هتزي ابلتأكيد  -
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 هدأ ِمن روعك .. هذا على مسؤلييت .. إن مل أيتوا هذا على مسؤلييت  -

 صمت الضابط لثواين وقال :

 بتهمة هتريب املُشتبه هبمإن مل أيتوا ستكون أنت ُمتهم يف القضية  -

 نظر ) مسيث ( هلم ورجع بنظره للضابط وقال :

 فليكن ذلك -

 هتف الضابط على شخص معه كراسة صغرية يدون املالحظات املبدئية يف اجلرمية ..

 أخذها منه واقتطع ورقة ِمنها ومد له ابلقلم وقال :

 أكتب تعهُّد رمسي خبطك , أهنم سيأتون غًدا -

 ( الورقة والقلم وكتب على مضض ..أمسك ) سيمث 

بعد ساعة ِمن املعاينة ِمن الطب الشرعي ذهب رجال الشرطة ..وبقيت ورقة مع الضابط هُتدد ُمستقبل ) مسيث ( لألبد 
 .. 

 قال هلم ) مسيث ( :

لغد .. أرجوكم سأترككم اآلن وغًدا يف السابعة صباًحا سآيت ونذهب لتتلوا أبقوالكم .. ُمستقبلي رهينة ذهابكم يف ا -
 ال ختذلوين

 أماءوا برأسهم , وعانق ) مسيث ( ) جانيت ( ورحل ..

 قال ) مايكل ( لـ ) جانيت ( :

 ستذهيب ِمن ُهنا اآلن .. -
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 ال سأبقى -

 سنقضي عليها أان و ) مارك ( فقط  -

 كانت سرتد لكن أوقفها ) مايكل ( وهو يضع كفيه على وجهها برفق وقال :

 رك أنِت األخرى .. أتفهمني ما أان فيه ِمن خوف !!ال أريد أن أخس -

صمتت ) جانيت ( واحرتمت مشاعره وقررت الرحيل كما قال .. هتف ابمسها العر اف فاستدارت قبل أن خترج ِمن 
 املنزل :

 خذي هذا الصندوق , حاويل إجياد ُمشغل فديو وإن الحظيت يف الشرائط شئ غريب فاتصلي بنا -

 سك الصندوق , مث قالت للعر اف :أمأت برأسها وهي متُ 

 أمل تُقل أن ال جيب أن خيرج ِمن هذا املنزل أحد كان موجوًدا أمس -

 ُكنت خُمطًئا .. فاخلطر بداخله أبشع .. وحنن سنشغل األشباح عن أي شئ آخر .. ألننا اليوم سنقضي عليها  -

*** 

                                                 (- 5  ) 
 

 

اآلن ) جانيت ( خارج املنزل .. سارت بضع خطوات ووقفت أمام منزل اجلار ) جون ( الذي مل تره ال هو وال زوجته 
 وقت ما قُتلت ) كريستني ( .. تُرى أين مُها وماذا حدث هلم ؟!
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 فجأة رن هاتفها فأخرجته .. فوجدت املُتصل هو " القس نيكسون "

 ضغطت على زر الرد وقالت : استغربت أبن هاتفه ُمسجل عندها ..

 أهاًل بك أيها القس ..  -

 رد القس بصوٍت رقيق :

 كيف حالك اي بُنييت ؟!  -

 خبري نشكر الرب .. أعتذر لك عن انفعايل يف املرة السابقة فكنُت فاقدة لصوايب -

 فقال القس :

 ال عليِك .. أريدك يف موضوع هام بشأن هذا املنزل  -

 يما كان ما سيقوله سيفيد أم ال .. لكن ال خيار أمامها فقالت :صمتت قلياًل وهي تفكر ف

 أين آتيك ؟! -

 رد القس :

 يف كنيسة العذارء أعتقد تعرفيها -

 نعم أعرفها  -

 نظرت للصندوق الذي بيدها وقالت للقس :

 هل لديك ُمشِغل فديو ؟! -
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**** 

 

                                                    (- 4 ) 
 

 نزلت جانيت ِمن احلافلة أمام كنيسة العذراء ويف يدها الصندوق متسكه إبحكام كأنه طوق جناهتا ..

 دخلت داخل هبو الكنيسة وسألت عن القس ) نيكسون ( فأشار الذي سألته لغرفة جانبية جبانب مقدمة الكنيسة ..

 جلست : دقت على الباب فسمح هلا ابلدخول ورحب هبا بود .. فقالت له بعدما

 ما الذي عرفته عن موضوع املنزل ؟! -

 قال القس : 

أعرف شخًصا ميكنه حل مشكلة املنزل , وإن مل أَر يف املنزل شيئ .. هو صديقي ) ويليم ( ُمهتم وابحث يف عامل  -
اخلوارق وما شابه ذلك .. قصصت له عن هذا البيت فطلب مين أن أخرب أي أحد منكم أنه يريد مقابلته .. واتصلت 

 بِك 

 قالت ) جانيت ( حبماس :

 جيد أين هو ؟! -

 الغرفِة شخص دون دق على الباب قبلها فقال القس ُمبتسًما وهو ُيشري إليه : دلف إىل

 هذا هو -
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 قام القس وسل م على صديقه , فأشار القس بيده على ) جانيت ( :

 هذه أحد األخوين يف املنزل -

 وسل م على ) جانيت ( وقال هلا : –صديق القس  –مد يده ) ويليم ( 

 املنزل احِك ُكل شئ حدث لكما يف  -

 مرت ساعة و ) جانيت ( تُقص كل شئ .. ِمن بداية اليوم األول فيه حىت مقتل ) كريستني ( على يد املرأة ..

 قال ) ويليم ( بعد تفكري طويل فيما قالته :

 للعنةقُليت أن ُمدير املستشفى سيد ) تشارلز ( كان خُمادًعا وتتوقعوا أنه صاحب املنزل وقد جلبكم فيه لتنتقل إليكم ا -

 أمأت ) جانيت ( برأسها , فقال ) ويليم ( كأنه يهمس لنفسه :

 وابلطبع سيكون صعب الوصول له -

 وأتبع بنربة صوت أعلى سائاًل ) جانيت ( :

 هل تعريف شخًصا قريب ِمن املُدير أو كان شخص هام يف املستشفى اليت تعملون هبا ؟! -

 فكرت ) جانيت ( قلياًل وقالت :

يب ) جورج ( كان طبيب رائًعا يف عالج وحل أعقد األمراض النفسية يف املستشفى .. وكان الطبيب نعم .. الطب -
 املُعاجل لنا ملا ُكنا مرضى .. وأصبح فيما بعد انئب املُدير .. ولكنه ..

 قال القس :

 ولكن ماذا ؟! -

 ردت ) جانيت ( :
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 هو اآلن ُمتقاِعد ُمنذ سنني  -

 هنض ) ويليم ( وهو يقول :

 ال أبس ابلتأكيد سيفدينا يف معرفة شئ ما .. هل معِك هاتفه ؟! -

 أشارت برأسها بنعم , فقال هلا :

 إًذا حادثيه وأخربيه أنك قادمة له .. لكن دون أن تذكري أي شئ عن هوية الزايرة  -

 حسًنا  -

 هنض القس وتبعته ) جانيت ( .. فقالت ) جانيت ( وهي تنظر للصندوق :

 جلبتم ُمشغل الفديو ؟!ابحلق .. هل  -

 نظر القس لـ ) ويليم ( ُمعاتًبا , فقال ) ويليم ( :

 آسف نسيت أن أشرتي  -

 قال القس :

 ال أبس مُيكننا أن نشرتي وحنن ذاهبون إىل الطبيب هذا .. اليست معك سيارتك اي            ) ويليم ( -

 ووجهتهم إىل الطبيب املُتقاعد       ) جورج (أماء ويليم ابإلجياب وخرجوا ِمن الكنيسة وركبوا السيارة 

 

**** 
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 أهاًل ابلنابغة ) جانيت( -

 قاهلا الطبيب ) جورج ( وهو يفتح الباب هلا يف شقته  .. فقالت ) جانيت ( :

 حنن تالميذك اي أيها الطبيب العظيم -

 وأشار هلم ابلدخول .. ابتسم الطبيب لتلك اجلملة اليت أشبعت بعض غروره , ففتح الباب أكثر

 فدخلت ) جانيت ( وهي حتمل الصندوق وتبعها القس ) نيكسون ( وهو حيمل ُمشغل الفديو وبعده الباحث ) ويليم (

 لكن توقفت نظرات ) ويليم ( و ) جورج ( أمام بعضهما وسكنت يف أعينهم وقال ) ويليم ( ُمداعًبا :

 أأنت أيها العجوز هذا الطبيب  -

 ( وقال :ضحك ) جورج 

 لو أعلم أنك ستأيت معها هلربُت ِمن البيت -

 فقال ) ويليم ( :

ت عنوانَك  -  مىت غري 

 رد ) جورج ( :

 ُمنذ ما توقفت يف السؤال عين -

 اعذرين .. فأنت تعرف مدى أشغال البحث عن اخلوارق -
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 فقال ) جورج ( :

 شاب شعرهنعم فقصصك متأل املدوانت ابستمرار .. كأنك ابحُث شاب لكن  -

 ضحك ) ويليم ( وقال :

 ال ُأحب املكوث مثلك اي عجوز القلب -

 نظرا ) جانيت ( و القس جتاه تلك الصحبة اليت تتخذ اهلزل حديثًا يف وقت يبحثون فيه عن حقيقة املنزل ..

( ُمفتتح احلديث  فانتبه الصديقان لنظراهتم .. وصمتوا ابمسني وجلسوا مجيعهم يف غرفة املعيشة , فقال الطبيب ) جورج
: 

 ما سر زايرتكم السعيدة تلك ؟! -

 فقص  ) ويليم ( عليه قصة ) جانيت ( وأخيها يف ذلك املنزل ابختصار يتقنه جيًدا , فقال       ) جورج ( غاضًبا :

 أأرجعهم ) تشارلز ( هلذا املنزل اثنيًة !! -

 استغربت ) جانيت ( ما قال , فسألته :

 بثانيًة ؟! اثنيًة .. ماذا تقصد -

 تردد الطبيب يف احلديث .. مث قال بعد مدة قصرية :

 أريد احلديث مع ) ويليم ( على انفراد -

اندهشوا ِمن طلبه , حىت ) ويليم ( ذاته , لكنه قرر النهوض معه للغرفة اجملاروة ليتحدثوا على انفراد .. لعل ُهناك 
 حديث جيب أال يسمعوه

 يقني ابحلديث وحدمها خرج ) جورج ( ِمن الغرفة وقال لـ ) جانيت ( :وبعد نصف ساعة ِمن انفراد الصد
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 أريد أن أسأل  جاركم ) جون ( عن موعد مقتل السيدة ُمنذ مخسة عشر عاًما -

فكرت ) جانيت ( وكادت أن توافق .. لكن تذكرت أن ) مايكل ( وذلك العر اف يعدون شيًئا وقالوا هلا أال أييت أحد 
 يذهبوا معها فيصروا على دخول املنزل ويفسدوا ما يفعلوا .. فقالت : للمنزل .. فخشت أن

 حسًنا .. لكين سأذهب مبفردي وأسأله  -

 قال القس :

 اي بُنييت ال جيب أن تكوين وحيدة خاصة وأنِك ذاهبة ُهناك  -

 ردت ) جانيت ( حازمة :

 إما ذلك وإما فال -

 فقال ) ويليم ( :

 وعندما تعودي إلينا أخربينا ابإلجابةال أبس , اذهيب مبفردك  -

**** 

 (- 2 ) 
 

 

 استقلت ) جانيت ( حافلة ِمن أمام بيت الطبيب ) جورج ( وقبلتها منزل ) جون ( وزوجته ..

 نصف ساعة ووصلت ُهناك .. نزلت ِمن احلافلة ..
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 فوجدت نفس الشخص الذي رأته مرة يسقي النبااتت .. يقف يسقي ِمن جديد ..

 فسألته :

 أين السيد ) جون ( وزوجته ) ليلى ( ؟! -

 تباينت مالمح الدهشة على وجه الرجل ِمن سؤاهلا .. 

 وقال هلا وهو ُيشري خللف املنزل :

 ُهناك -

 مرت ِمن احلديقة املُستطيلة يف مقدمة املنزل و سارت حىت آخر املنزل ..

 ووجدت حديقة ُمربعة كبرية عن اليت يف املقدمة .. 

 يقة فاغره فمها على آخره .. وقفت يف احلد

 و نظرت بعيون وامجة على الرخامتني املُثبتتني يف احلديقة جبانب بعضهما..

 فُكتب على األول

 " قرب السيد : جون "

 والثاين 

 قرب السيدة : ليلى " 

 بدأت يدها ترجتف وخفق قلبها بقوة وهو هتامجها خياالت مرعبة ِمن العقل

 شًيا عليها صرخت صرخة مدوية وسقطت ُمغ
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 (- 1 ) 
 

 استيقظت ) جانيت ( فوجدت نفسها يف بيت الطبيب ) جورج ( , فصورته املُعلقة أمامها تُثبت ذلك ..

أول ما رأها القس ) نيكسون ( بدأ يدب فيها الوعي حىت هتف على ) ويليم ( و ) جورج ( فأتيا سريًعا , وقال القس 
 ُمعتذرًا :

 مراقبتك وأنِت ذاهبة .. ُكنا خنشى أن يصيبك مكروه وأنِت مبفردك وها هو حدث أنسف اي بُنييت على -

 قالت ) جانيت ( قبل أن يطلقوا أي أسئلة : 

 هل فقدت الوعي اثنيًة أم أان ُكنت انئمه فقط ؟! -

 نظروا لبعضهم وقال ) جورج ( :

 ال فقديت وعيكِ  -

 بدأت ختبط يدها على الفراش حبركات طفلة ُعقبت :

 ال ال ال .. أان أصبحت أفقد الوعي أكثر مما أستحم -

 نظروا لبعضهم يف صمت .. و ضحكوا ِمن حديث هزايهنا .. 



 

 
 

110 

 

 أسرار  

 

 

 ومل يُدم ضحكم طوياًل فُلملمت الضحكات ِمن وجههم سريًعا و استدلت اجلدية .. فقال             ) ويليم ( :

 عن اجلنوننريدك أن تفيقي هكذا .. ألن ما شهدانه يف الشرائط ينم  -

 قالت ) جانيت ( :

 مبناسبة اجلنون .. رأيت قبو جاران ) جون ( و ) ليلى ( واتريخ موهتم ُمنذ مخس سنوات  -

 أماء ) ويليم ( برأسه ُمتفهًما وقال :

 أفِق هكذا وأريدك أن تركزي بشدة فيما سنعرضه عليكي يف املقاطع يف املُشغل  -

 اش ونظرت للتلفاز الذي أمامها وموصل به املُشغل. اعتدلت ) جانيت ( يف جلستها على الفر 

وبدأ ) ويليم ( يف تشغيل املقاطع بـ "الرميوت كنرتول " وعرض املشاهد وهو ينظر للورقة اليت ميسكها واليت دو ن عليها 
 التوقيت يف املقاطع املُهمة .. وشرع يف تقدمي املشاهد حىت وصل للمشهد األول الذي يريده

 ألول عبارة عن ..فكان املشهد ا

طفل يلعب بدميته حىت وصل لعتبة املطبخ ونظر داخل املطبخ الفارع برعب و جرى للدور الثاين وهو يدق الباب على 
غرفة أمه فتقوم أمه مفزوعة وتنزل معه للمطبخ وشعرها ُمتناثر ِمن أثر النوم وتقوم معركة خيالية مع املرأة و الفراغ يف 

 املطبخ ..

 ( :قالت ) جانيت 

 هذا ما حدث يل عندما هامجتين تلك املرأة يف املطبخ  -

 صمتت قلياًل وأتبعت :

 ماذا يعين هذا ؟! -
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 مل يُرد عليها أحد .. فعرض عليها ) ويليم ( املشهد الثاين ..

 املشهد كان للمرأة وهي تذبح قطة وسط الصالة .. 

 فقالت ) جانيت ( :

 أعتقد أن ) كريستني ( هزت بشئ مماثل بعدما ُأصيبت يف جبهتهاال أعرف شيًئا عن عذا املشهد .. لكن  -

 عرض ) ويليم ( مشاهد أخرى ..

 مشهد كانت فيه املرأة تعزف ألوالدها على البيانو يف غرفة املكتب ..

 ومشهد كاان الطفالن يلعبان استغماية والطفل يبحث عنها و الطفلة ختتبئ فيه خلف ستار انفذة املطبخ ..

الطفالن يلعبان نفس اللعبة لكن هذه املرة الطفلة هي اليت تبحث عنه والطفل خيتبئ حتت رُكن الُسلم  ومشهد كان
 األسفل فيضحك وجيري لألعلى فتتبعه األخرى ضاحكة ..

 صاحت ) جانيت ( للمرة الرايعة عندما رأت مشاهد مر ت هبا ِمن قبل :

 بو للمرة األوىلهذا املشهد رأيته أان و )مايكل ( قبل أن ننزل الق -

ُعرض مشهد آخر للمرأة  وهي تدور حول نفسها يف الصالة مُمسكة ابلسكني .. فتتوقف فجأة وتصوب السكني يف 
 الفراغ ومتتلئ السكني ابلدماء وخيتفي السكني يف العدم وتعدو املرأة بعيًدا

 قالت ) جانيت ( :

 وهذا مشهد مقتل ) كريستني (

 صرخت فيهم بقوة :

 ليخربين أحدكم بتفسري ملا أراهأرجوكم ف -
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 قال ) ويليم ( بثبات :

 سأشرح لِك ُكل شئ لكن بعدما يسرد لِك الطبيب ) جورج ( ما أريدك أن تفهميه أواًل  -

 تنحنح الطبيب ) جورج ( و شرع يف سرده :

 " أنتم اي ) جانيت ( جئتم لنا يف املستشفى ُمنذ مخسة عشر عاًما .. ِمن ذلك املنزل امللعون 

 ُكنتم ُمصابني بصدمة عنيفة بسبب موت أمكم مشنوقة وُمشتعلة أمامكم .. 

فكان هدفنا هو إخراجكم ِمن هذه الصدمة .. لكن ظللتم ُمتأثرين هبا ملدة سنة كاملة دون وجود أي بشائر يف العالج 
.. 

بفعل نوع ِمن أنواع النسيان وفجأة وجدانكم تسألون .. أين أيب وأمي ؟! .. عرفنا وقتها أنكم تناسيتم ما حدث لكم 
  أال وهو ) الكبت (*

وكان احلل يف ذلك وتالفيكم الصدمة األوىل هي أن نقول لكم أن والداكم ماات يف حادثة وأنتم أصبتم يف احلادث .. 
عن هذا أفضل بكثري ِمن تذكُّر مشهد أمكم وهي تُقتل هبذه الطريقة البشعة .. وكانت ُهناك ُمعضلة عندما حبثنا لكم 

 أقرابء فلم جند ..

َمن سيتحمل نفقات العالج ؟! .. فقد م املدير ) تشارلز ( طلًبا للحكومة أبنه سيشرتي منزلكم يف مقابل أنه سيتكفل 
مبصاريف العالج والتعليم وبعمل يضمن لكم احلياة .. وكان عرًضا جيًدا ألن ليس لكم ِمن أقرابء وأنتم صغارًا ال 

مة يف هذه املسائل املادية فكان ذلك .. وبعد املوافقة على هذا الطلب .. طلبنا من احلكومة تستطيعوا أن تدركوا احلك
األذن يف استعارة أمساء لزوجني ماتوا دون أطفال وليس هلم وراثء .. لنقول لكم أهنم والديكم الذين ماتوا يف احلادث .. 

 وحُيكم األمر متاًما ..

حادث ال جرمية قتل .. وسرعان ما شوفيتم وتكفل ) تشارلز ( مبصاريف  وعاجلناكم على هذا النمط أنكم مصدومي
 تعليمكم وسكنكم حىت عملتم معنا يف املستشفى "
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انتهى ) جورج ( من قصته , ففتحت ) جانيت ( عينها على أخرها كأهنا تُنبه ابقي احلواس للرتكيز .. فقالت ) جانيت ( 
 و عقلها يغزوه التساؤالت :

 قُلت ؟! ماذا يعين ما -

 رد )جورج ( :

يعين أنك ) جانيت إدوارد مارشال ( ابنة املريض الغامض املُنتحر يف الغرفة املُغلقة ُمنذ ستة عشر عاًما ووالدتِك هي 
 املرأة املشنوقة ُمنذ مخسة عشر عاًما  .. وأنِت وأخيِك مها الطفالن 

 

  .ض له من قبلر موقف مؤمل تعر  الشخص يف عدم تذكُّ *الكبت: هو نسيان مدفوع وراءه دوافع الشعورية نتيجة رغبة 

 وكيف يتقابل املاضي مع املستقبل هكذا !! -

 قال ) ويليم ( :

 هذا ما سأشرحه لِك اي ) جانيت ( -

 إزدرد ريقه وبدأ يف القصِ  :

 " املنزل به شئ غريب ال أفهم كنه أو هويته أو سببه .. لكن أعرف أتثريه و هدفه ..

ل للماضي أال هو وأنتم أطفااًل , و املستقل الذي هو شبابكم .. خيلق حاضًرا ال هنائي و هو جرمية القتل .. ُهناك تقابُّ 
 والدليل هو ما شاهدتيه يف ُمشغل الفديو ..

فلو أخذان مبنظور املاضي وأنتم صغارًا .. ُكنتم أنتم ُمتشعبني هلم وتظهروا هلم بني احلني واآلخر .. فكنتم يف نظرهم 
 باح تسكن املنزل .. أش

لذلك كانت هُتامجكم املرأة .. كانت ختاف عليكم ِمنكم .. لذلك قتلت عندما وجدت الفرصة .. ألهنا تراكم أشباًحا 
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.. والتعويذة والقطط ُكل ذلك كانت تظن أهنا تطردكم به ألنكم يف نظرها أشباح .. لكن كان ذلك دون جدوى سواء 
 د فيكم شبًحا ..ِمن عندكم أو عندها ألن ليس أح

رجع ُكل ماضي كان يف املنزل وقت وقوع اجلرمية  -وأنتم ال تذكرون ذلك  –وعندما كربمت ورجعتم للمنزل مرة أخرى 
 قبل الساعة الثانية عشر ..

فرجع السيد ) جون ( و زوجته ) ليلى ( .. ورجع األطفال الذين ُهم أنتم واألم .. واألب يف املستشفى .. ألنه كان 
 أساسي يف الدائرة " ُجزء

 قالت ) جانيت ( ُمقاطعة :

 لكين ُكنت أذهب إليهم وأحتدث معهم وأراهم بوضوح  -

 سأهلا ) ويليم ( :

 هل أحد كان يرمققي وأنِت أمام منزهلم تتحدثني معهم ؟!  -

**** 

ُمتأنني ُمسرتقني  نظرت ) ليلى ( للرصيف املُقابل للمنزل ووجدت أن بعض املارة نبههم صراخ ) جانيت ( ليمشوا
 احلديث يف آذاهنم .

 قالت السيدة ) ليلى ( :

 ادخلي أواًل , فالكثري يرمقوننا -

**** 
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 تذكرت ) جانيت ( هذا املشهد فأمأت برأسها , فقال ) ويليم ( :

 ابلطبع فتاة تصرخ وتقف أمام بيت ليس به أحد وحُتدث الفراغ  -

 طرحت ) جانيت ( استفسارًا آخر :

 ُكنت أشعر ابلطعام والشراب الذي ُكنت آكله عند ) جون ( و ) ليلى (لكين   -

 رد ) ويليم ( :

أتثري األشياء اليت تقدمها األشخاص املاضيني يكون سريًعا ينتهي ابإلبتعاد عنهم .. مثل الكدمات وأاثر اخلنق اليت مل  -
 م بعده ابجلوع جتديها يف جسدك .. وابلتأكيد عندما تناولتم العشاء عند جاركم أحسست

**** 

 

 أماء ) مايكل ( برأسه وقال وهو يبتسم :

 إين ُأحس ابجلوع  -

 ابدلته ) جانيت ( نفس اإلبتسامة وقالت :

 وأان أيًضا .. لكن جيب أأل أنكل اآلن فموعد نومنا اقرتب .. حىت ال حنلم ابلكوابيس -

**** 

 

 أمأت ) جانيت ( برأسها وهي تتذكر ,. فأتبع ) ويليم ( :

والسيد ) جون ( وزوجته ُجزء ِمن الدائرة .. لكن القتل ينتقل أثره ويبقى .. من املاضي إيل املستقبل أو العكس ..   - 
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 كما حدث مع ) كريستني (

 رجعت مرة أخرى ) جانيت ( ملوضوع اجلار ) جون ( وقالت : 

 لكنه الذي حد ث القس ) نيكسون ( لإلتيان إلينا -

 قال القس ُمستغراًب :

 ال اي بُنييت أنِت من إتصليت يب  -

 مهست ) جانيت ( :

 لذلك رأيت رقمك ُمسجل عندي -

 صمت اجليمع وقالت ) جانيت ( بعد استوعاب ملا قالوا :

كنا أشباح أنفسنا وحنن صغارًا .. وعندما كربان أصبح صغران شبحنا .. فاألمر عبارة عن تداخل بني املاضي   -
إمنا كانت أوهامنا .. هذا يعين أن من قتلت ) كريستني ( هي أمي ألهنا كانت تظننا أشباًحا   واملستقبل ال يوجد به أشباح

 .. وأن َمن يريد أن يقتلها ) مايكل ( انتقاًما هي أمنا ألنه يظنها شبًحا هو اآلخر ..

 فقال ) ويليم ( ُمستنًجا اخلالصة :

 وهي تلك الدائرة .. - 

 وأردف :

تكرار جرمية القتل يف ُكل دورة للدائرة وُهناك شخص ُمستفيد بطريقة ما بدوام هذه الدائرة .. دائرة الدم .. تطلب  -
 وأتوقع أن تكون اجلرمية ُكررت لعشرات املرات .. وأننا مُيكن أن نكون جلسنا هذه اجللسة كثريًا للغاية

 قال ) جورج ( :
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 ة عشر ملنع جرمية القتلالساعة احلادية والربع .. جيب أن نذهب قبل الساعة الثاني -

 هنض ) ويليم ( وقال :

 نعم ينبغي علينا وقف إكمال هذه الدائرة وقطعها -

 

**** 

 (0 ) 
 الساعة احلادية عشر مساًءا وأربعون دقيقة

 دقائق  10بقى 

 وقف العراف يعقد احلبل بقوة ويلفه يف شكل دائري ..

 وصعد هبا للحمام حيث العر اف ..وأمسك ) مايكل ( حبقيبة بالستكية ملئها ابلبنزين 

 قال العر اف شارًحا لـ ) مايكل ( :

ُأحس بتلك املرأة ابألسفل .. سأحصارها بتعويذة يل وأجلعها هترع إىل هنا .. وعندها أنت عليك اإلمساك هبا  -
 وشنقها مث عندما متوت حنرق جثتها هكذا تنتهي اللعنة ..

 

**** 

 دقائق  9بقى 
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 ( كان مجيعهم ُمتوترون للغاية .. وسؤال واحد جبول برأسهم ..يف سيارة ) ويليم 

 هل سيلحقون بـ ) مايكل ( قبل أن يقتل أمه يف املاضي ؟! 

 قال ) ويليم ( كأمنا تذكر شيًئا :

اليوم هو يوم مقتل أمكم ُمنذ مخسة عشر عاًما  .. الدائرة حُترِ ك ُكل شئ كي حتدث جرمية القتل .. كأهنا مايسرتو  -
 قتل .. واليوم هو موعد انتصاف املاضي و املستقبل لصنع جرمية القتل .. ال

                            

**** 

 دقائق  7بقى 

 

ظل العر اف يقول كالم غري مفهوم حىت بزغت املرأة ِمن غرفة املكتب وكان خلفها الطفالن .. فتقدمت وأغلقت الباب 
العر اف األم بعصا خشبية وهو يتمتم بكالمات غري مفهومة .. ُذعرت األم منها على طفليهما كي حتميهما .. هاجم 

فعدوت بال قبلة ووجدت نفسها تصعد للدور الثاين وهو مايزال وراءها يُتمتم نفس الكلمات .. فأمسكها ) مايكل ( 
على ماسورة كي تبدأ وضرهبا بقوة بعصا على رأسها فسقطت .. فربط احلبل حول عنقها وجرها حنو احلمام ورفعها 

 رحلة ُمعانتها مع الشنق

                      

**** 

 بقى أربع دقائق 
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 سألت ) جانيت ( ويليم :

 ماذا سيحدث إذا منعنا اجلرمية .. كيف ستتوقف الدائرة هكذا ؟! -

 رد ) ويليم ( :

تودعوا يف املستشفى ولن يشرتي بيتكم هكذا لن يكون يف ماضيكم أي جرمية قتل أو صدمات ِمن شنق األم .. ولن  -
 السيد ) تشارلز ( ولن تكونوا يف هذه الدائرة بعد اآلن

 

**** 

 دقائق  3بقى 

 

 املرأة تقاوم بكل شئ مُيكن فعله جبسمها لكن دون جدوى .. 

 بدأت تتسرب منها الروح .. لكن صرخة منها وجدت سبياًل لإلنطالق فدوت يف األرجاء ..

 فصعدا للحمام ليجدوا أمهم ُتشنق ..فسمعها الطفالن 

 ملئ ) مايكل ( جسدها ابلبنزين وأشعل والعته ُمنتظًرا إشارة العر اف للحرق

            

**** 

 

 بقى دقيقتني ..
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وقفت سيارة ) ويليم ( أمام املنزل , فنزلت سريًعا ) جانيت ( تعدو داخل املنزل واجلميع يتبعها ..نظرت على منزل 
 أن ) جون ( و ) ليلى ( يقفان يف شرفتهم ينظرون لنافذة احلمام .. ابلتأكيد ذلك ِمن املاضي جارهم فوجدت

 

 

 بقى دقيقة ..

 

 صعدت ) جانيت ( الُسلم يف قفزات سريعة .. ووقفت يف رواق الدور الثاين وشاهدت وهي أمام احلمام املفتوح اببه ..

 بشعلة فتحرق األم ..العر اف يُعطي اإلشارة لـ ) مايكل ( ليهوي عليها 

 سقطت ) جانيت ( على األرض مالحمها حتمل ُكل معاين القسوة واحلزن والفزع و ُكل شئ خُميف يف مارثون قلبها ..

 صعدوا َمن كانوا يف السيارة ووجدوا مافعله ) مايكل ( فُنقلت إليهم الصدمة ُهم األخرين ..

 يكل ( ..هنضت ) جانيت ( بساقني ُمرتعشتني وتقدمت حنو ) ما

 شاهدت صورة جارهم ) جون ( مير جبوراها .. املاضي ُكله موجود ُهنا ..

 انتبه ) مايكل ( هلا فقال بفرٍح :

 لقد انتقمت لـ ) كريستني ( اي ) جانيت ( -

 مل حتتمل قدمها فسقطت جبانبه تبكي بقوة شديدة .. كأهنا تُفرغ ُكل أحزان الُدنيا يف بُكائها هذا ..

 بط على فخذيها كأمنا تولول :قالت وهي ختُ 
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 هذه كانت ُأمنا .. هذه كانت أُمنا -

فجأة تداعت حكاية مقتل األم اليت رواها ) جون ( يف رأسه وفهم أنه نفذ ُكل شئ كما حدث .. ختبطت األفكار 
 فأصبحت إعصار يُطيح مبنازل عقله الثابتة ..

 وإنضم ألخته  يف البكاء والنحيب ..

 يليم ( ُكل شئ عن هذا املنزل والدائرة .. وتداخل املاضي ابملستقبل ..روى ) جورج ( و ) و 

 الدائرة اللعينة كانت تفعل ُكل ذلك ليستمر الدم .. ولييتم األطفال وحُترق األم ..

 ستعاد الدائرة يف جيل اثين ِمن نفس الشخصيات .. ولو اختلفت الُسبل واألشخاص املُساعدون ..

 يعقل وينتبه ويقطع تلك الدائرة لألبد ..لكن جيب أن أييت جيل 

 انتظروا يف املنزل حىت أتى الصباح .. ومع دق طبول الساعة السابعة جاء ) مسيث ( ..

 ليأخذ ُكل ِمن ) جانيت ( و ) مايكل ( و ) مارك العر اف ( إىل الضابط ) بولت (

 

 

**** 
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        (3 ) 
 

 

 قراءة ما ُكتب .. عالمات االندهاش والرتدد واإلضطراب تغمر وجههانتهى الضابط ) بولت ( ِمن 

 ماذا يفعل ؟!

 أخيرجهم ِمن الزنزانة ؟!

 أيصدق ما كتبوا وما حدث هلم ؟!
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 لكن ال دليل عليهم بعد التحقق ِمن البصمات .. وغالًبا سُتقيد القضية ضد جمهول

 إختذ قراره ..

ت ( و ) مايكل ( و ) مارك ( ِمن الزنزانة وجلبهم ُهنا قبل اعطائهم هتف يف مساعده فجاءه وأمره إبخراج ) جاني
 اإلفراج ..

 ففعل وبعد دقائق جاءهم .. كما كانوا صامتني .. فقال الضابط :

ال أعرتف بشئ عن األشباح والبيوت املسكونة .. وأنتم جيئتم يل مبزيج ِمن اإلثنني وأضفتم عليها هذه الدائرة ..  -
وجلبتم يل اجلنون أثناء القراءة ِمن اكتشاف تشعُّب البيت يف املاضي واملستقبل وصنع هذا احلاضر الالمنتهي .. لكن 

أشعر بتعاطف معكم وهذا مل حيدث معي كثريًا يف قضاييا .. لكن أنتم اآلن حكايتكم متوافقة بشكٍل ما مع حتقيقاتنا .. 
 أحرار .. أمتىن لكم اخلري 

 ابتسم هلم ابتسامة أخرية وخرجوا خارج مركز الشرطة ..

فوجدوا الطبيب ) جورج ( و القس ) نيكسون ( والباحث ) ويليم ( يف استقابلهم .. سل م عليهم   ) مارك ( وأحس 
 ه بينهم فرحل يف صمت ..بثقل وجود

 فقالت ) جانيت ( بعد عناق معهم : 

 شكًرا ألنكم ساعدمتوان يف معرفة احلقيقية -

 رد الطبيب ) جورج ( :

 هذا واجبنا .. ُكنتم ولدين انبغني ِمن صغركم وأنتم أساس املعرفة -

 سأل القس األخوين :

 ماذا ستفعلوا اآلن ؟! -
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 مايكل ( :نظرا األخوين لبعضهما وقال ) 

 سنعود لشقتنا اإلجيار .. ِمن ُحسن احلظ أن مل أُيجرها أحد بعدان .. وسنبحث عن عمٍل يف مستشفى آخر -

 وفقكم الرب اي أبنائي -

 تعانقوا عناق أخري وقالت ) جانيت ( قبل أن تشي عهم بنظرة أخرية :

 ألن نراكم اثنية ؟! -

 فابتسم ) ويليم ( وقال :

 ُأخرى رمبا .. يف دائرةٍ  -

 

**** 

 (4 ) 
 

 

 هناية األشخاص ليس ابلضرورة أن تكون هناية القصة ..

 فالقصة هلا خيط طويل يسري بني شخصيات وأبعاد وأماكن وأزمنة خمتلفة ..

 لكن جيب أن نبقى مع أبطالنا يف اللحظات األخرية لقصتهم ..

ليت ُأهتمت هبا هي وأخيها واملنزل امللعون فـ ) جانيت ( و ) مسيث ( انفصال .. كانت والدته مسعت عن القضية ا
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 والدائرة .. حىت هددت ) مسيث ( حبرمانه ِمن املرياث إذا تزوجها ..

 فعلمت ) جانيت ( بذلك وانسحبت ِمن حياته هبدوء .. فكان انفصال مل ُيسمع له بكاء وال حنيب .. 

 كريستني ( وظل على ذكرها ..أما ) مايكل ( فلم يَر أي حبيبة تستطع أن تسُكن قلبه مثل )  

بعد فرتة ِمن عودهتم إىل شقتهم اإلجيار جاء لـ ) مايكل ( عقد عمل يف بريطانيا , فلم مُتانع          ) جانيت ( ورحبت 
 بذلك حىت يستطيع النجاح .. اقرتح عليها الذهاب معه فوافقت ..

 سافرت هي األخرىلكنها بعد مدة أخرى جاءها عقد عمل يف اإلمارات العربية .. و 

 وتفرق األخوين .. 

 لكن ُكل ِمنهم أصابه مكروه خُمتلف لكن نتائجه واحدة .. الدائرة مازالت تتحكم يف حياهتم

فـ ) مايكل ( حدثت له حادثة سيارة انتقل على إثرها ملستشفى وضاعت ذاكرته حتت أنياب احلادث .. نعم فقد 
 الذاكرة وأصبح ال يتذكر أي شئ مما مضى

جانيت ( تعرضت لسرقة وضرهبا السارق بقوة على رأسها فانسلت الدماء ِمنها والذكرايت تبعتها يف االنسالل  ..  و )
 الدائرة حتكم

كان لديها تشوه يف وجهها ِمن إثر احلادث فخرجت وشكلها ُمتغري بشكل كبري عما ألفناه .. حىت شعرها صبغته 
 لألسود ..

 يذكر اآلخر أو ماضيه معه .. الدائرة حتكم  املهم أن كالمها فقد الذاكرة ومل

 ظل املاضي مشوًشا كأهنم مل ميروا به ..

 رعاهم شخص ما مُها االثنان .. سنعرفه فيما بعد ابسم ) خادم الدائرة (

 قال هلم أهنم فقدوا الذاكرة .. وهنا صدق
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 وقال هلم أهنم ِمن والية تكساس يف الوالايت األمريكة .. وهنا صدق أيًضا 

 وأنه ال يعرف شئ عنهم .. وهنا كذب

 والدليل على كذبه هو أنه السيد ) تشارلز ( ُمدير املستشفى الطيب الذي كانوا يعملون فيه بـ تكساس

 يعين أن راعيهم هو ) خادم الدائرة ( هو السيد ) تشارلز (

 رعاهم سنني .. كان يقضي شهورًا مع ) جانيت ( وشهورًا مع ) مايكل (

 ن جديد وأمساهم أمساء ليست األصلية هلم .. لكنه كذب مِ 

 وكانت لالثنني عالقات .. ولكنها مل تستمر فكانت عالقات عابرة ..

 وبعد هذه السنني ِمن الرعاية .. ترك لكل منهم حرية العودة لوالية تكساس مع مبلغ كبري ِمن املال يبدأ به حياته ..

 ( ساعد القدر يف مجعهما .. وعادا .. والقدر مجعهما .. أو السيد ) تشارلز

 أول مرة تالقوا يف حفل عند أحد األصدقاء املُشرتكني ..

 واثين مرة تالقوا صدفة يف مقهى .. وتعرفوا على بعضهم من جديد ..

 قص  ُكل منهم حياته لآلخر .. فاندهشا أهنم ُمتشاهبان يف الكثري ِمن األمور ..

غري  امسه أمامهم ليكوان عندما يقصا على بعضهم حكاية الشخص النبيل  أوه نسيت أن ُأخربكم أن السيد ) تشارلز (
 الذي رعاهم يكون االسم خمتلف ..

 ويف النهاية وقعا يف غرام بعضها .. وأصبحوا لبعضهم عاشقني ..

 واتفقوا على شراء منزل كبري هلم ليبدأوا فيه حياهتم ..

 ة ..وابلفعل وجدوا منزل مجيل يف أحد أحياء تكساس القدمي



 

 
 

127 

 

 أسرار  

 

 

 وقرروا أن العرس هو اليوم .. ودُعيا للحفل كل األصدقاء ..

 كان حفاًل رائًعا ..

 يف املنزل الذي جياور املنزل الذي قُتلت فيه أمهم ..

 ُكتب على الفتة ُمزينة وضعوها على مشارف حديقتهم الصغرية

 ُعرس العاشقني  ) جون و ليلى (

 

 متت حبمد هللا ****** 
 


