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 مْن ُهناَك؟

أنا. أرصخ  َواِحدًة!  مرًة  لَْو  ُمْت  ُمْت!   –

لَْم  لِكنِّي  بعيداً.  تذهُب  الطلقاُت  أُخرى.  مرًة  أَطلقُت 

فرصٌة.  لديَّ  ليَس  وراِئ.  ِمْن  خياٌل  يظهُر  ثمَّ  أُِصْب. 

َخرسُت. لقْد  حياِت.  انتهْت 

جامل.  يصيُح  رِبحُت!  أنا   ! ُمتَّ لقد  بيو،   –

الخسارَة. أكرُه  نا  أَ أَربَح.  ْن  أَ أُريُد   . الِبدايِة  ِف  أغضُب 

جامل.   يضحُك  لُعبة،  مجرُد  نَّها  إِ  –

أجيُب. جيداً،  ذلَِك  أَعِرُف   –

الصِف،  نفِس  ف  ندرس  نحُن  ِئ.  أَصدقَا أَفضُل  ُهَو  جامل 

بيِتي  ِف  اآلَن  نحُن  املدرسِة.  بعَد  نرتافَُق  ما  وعادًة 

نَُّه  إِ الحاسوب.  عىل  املُختلَفِة  األَلعاِب  بعَض  ونلعُب 

املدينِة  ِف  َوأَِخي  َحفلٍَة  َل  إِ ي  أُمِّ ذهبْت  الجمعِة.  مساُء 

أَصدقائِه.  مَع 
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جامل.  يسأُل  أخرى؟  مرًة  سنلعُب  هل   –

املُخاطَرَة  أُريُد  َل  لِكنِّي  ذلَك،  ف  غبُة  الرَّ لديَّ  أَنا 

أُخَرى. ًة  مرَّ َوالخَسارَة 

الحاسوب.  وأغلُق  ذلَك  أقوُل  ُمملَّة،  لعبَة  إنها   –

سنفَعْل.  َماَذا  نعرُف  َل  واآلَن  ُغرفَِتي.  ِف  الُهدوُء  يسوُد 

يِقُف  َما  َشخصاً  نَّ  وكأَ يبدو  النافَذِة.  َء  ورا خيالً  أرى  ثَُم 

ينتابني  ِبَنا.  ُق  يُحدِّ أَحدُهْم  الظََّلِم.  وسَط  الخارِج  ِف 

وأُشرُي. الخوُف 

أنا. أقوُل  أنظْر!   –

جامل.  يتساَءُل  ماذا؟  إل   –

أنا. أقوُل  الحديَقة،  ِف  أحدُهْم   –

ُتِطُر  نَّها  إِ الخريِف.  فصُل  نَُّه  إِ  . النَّافذِة نحَو  نرُِسُع 

ِمْن  أَكرثَ  يشٍء  أَّي  ُرؤيَة  نستَطيُع  َل  تعِصُف.  يَاح  والرِّ

بفعِل  تتاميَُل  وِهَي  غريِة  الصَّ جرياِت  َوالشُّ األَشَجاِر 

. ِح يا لرِّ ا
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جامل. يقوُل  َتزح،  أَنَت   –

أقوُل.  ما،  شخٌص  ُهناَك  كاَن   –

يشٍء  ُرؤية  عِتَنا  ِباستطَا كاَن  َذا  إِ فيام  ُق  ونتحقَّ نخرُج  دعنا   –

يصدقُِني. لَْم  نُه  أَ لو  كاَم  جامل  ُل  يَسأَ ما؟ 

ألَّن  ذلَك  أقوُل  أُخرى،  مرًة  لِنلَعَب  ذلَك.  َعىل  اللعنُة   –

اخل. الدَّ ِف  نبقى  أَنَّ  ُل  أُفضِّ

نُه  أَ رغَم  بالَخوِف  أَشعُر  نا  وأَ أقفُز  الباِب.  جرُس  يُقَرُع  ثُمَّ   

. يشٍء أَيُّ  يَحُدْث  لَْم 

تساءلُت.  يكوْن؟  عساه  مْن  مْن...   –

ويرسُع. جامل  يقوُل  ونَرى.  نفتَح  أَْن  ميكننا   –

مّرًة  الجرُس  يُقرُع  حيُث  األمامي.  البَاِب  صوَب  نتجُه 

أِلَن  ا  ربَّ الباِب.  فتِح  ِف  ْدُت  تردَّ ملاَذا  أَعِرُف  َل  أُخَرى. 

قَْد  مخيلتي  ف  عِب،  الرُّ أَفلِم  ِمْن  الَكثرَي  وتخيَّلُت  شاهدُت 

الخارِج. ِف  يقُف  الَّذي  ذاَك  لِصاً  أَو  تًِل  قَا يكوُن 
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جامل.  تساءَل  تّنتظر؟  ماذا   –

تلفُح  الباب.  ينزلُق  األَسَفِل.  نحَو  البَاِب  قبضُة  أدفُع 

ِف  جِر  الشَّ أَوراِق  بعُض  تَتطايُر  باردة.  نسامٌت  خدّي 

كاَن  أَمامي.  يِقُف  ِن  السِّ كبريِ  برجٍل  ذا  فَِإ الصالوِن. 

سرتًة  يرتدي  رأْسِه.  عىَل  سوداًء  قبعًة  ويَضُع  ُملتَحياً 

الزُهور.   ِمْن  باقًَة  يَِدِه  ِف  يَحِمُل  ُممزقاً.  ورسواًل  بالِيًة 

بالحصوِل  ترغبوَن  هْل   –

الزهوِر  بعِض  عىل 

 50 مقابَل  الجميلِة؟  

يقوُل  فقط،  كرونا 

ودود.  بصوٍت  الرجُل 

أجيبُه،  شكراً،  ل   –

الباْب.  بإغلِق  ورشعُت 

مُه  قدَّ يضُع  ُجَل  الرَّ أَنَّ  غرَي 

 : مبتسامً ويقوُل  الباِب  أَماَم 

وميِكنُكْم  املساِء  َهذا  األَسعاِر  عىل  تخفيٌض  هناَك   –

كرونا.  30 لَقاَء  فقْط  عليَها  الحصوُل 
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الباِب  قبضَة  وأسحُب  هذا  أقوُل  زهوٍر،  أيَة  أريُد  ل   –

. ٍة بشد

وأقفلُه  الباَب  أُغلُق  قدمُه.  الرجُل  يسحُب  عندها   

 . علينا

ألَمٌر  نَُّه  أَ نعتَِقُد  البعِض.  بعِضَنا  َل  إِ وجامل  أَنَا  ننظُر 

يوم  مساَء  هوِر  الزُّ ببيعِ  أَحدُهْم  يقوَم  أَْن  َغريٌب 

ونلقي  الّستارَة  نُبِعُد  النافذِة،  نحَو  نتسلُل  الُجمعِة. 

اختَفى. قَْد  جِل  بالرَّ َذا  فَِإ خاطَفًة،  نظَرًة 

جامل. يقوُل  اآلَن،  البيِت  َل  إِ الذهاُب  عيّل  ينبغي   –

لُه. أقوُل  ِفيًَّة.   إِضا فرتًة  لبََقاُء  ا مُيكنَك    . أها.   –

لَْو  تخيْل  ثانيًة.  الباِب  جرُس  يُُقَرُع  اللَّحظِة  هذِه  ِف 

غامض.  نَّه  أَ يبدو  الرجُل.  عاَد 

أنا. أقوُل  نفتح،  أَْن  يِجُب  َل  نُه  أَ أَعتَقُد   –

ثانيًة.  الناِفَذُة  خلِل  من  الَخارِج  َل  إِ ينظُر  جامَل  لَِكنَّ 

يْضحُك: وهَو  يقوُل  ثُمَّ 

فقط.  ولولو  إسرت  نَُّهاَم  إِ  –
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 ، الصفِّ نفِس  ِف  َمَعَنا  تدُرَساِن  ِن  للَّتَا ا الفتاتاِن  نَُّهام  إِ

ِمْن  نتمكََّن  أَْن  َوقَبَل  تُراِفقانا.  َما  عادًة  وهاَم 

بقوٍة. عليِه  ِن  تطُرقَا كانَتا  وفتحِه،  البَاِب  َل  إِ الوصوِل 

إسرِت  تقوُل  الباِب،  لفتِح  تحتاجاِن  الوقِت  ِمَن  كْم   –

 . ًة مر متذ

ف  غريٌب  شعوٌر  ينتابُِني  أُجيبَُها.  ا  ِباَذ أَعِرُف  َل 

ا.  جدًّ جميلٌة  نَّها  أَ أَعتِقُد  إسرِت.  َل  إِ أَنظُر  ِعْندَما  معدت 

إنني  بنيَّتاْن.  وعيَناِن  واِد  السَّ حالُك  شعٍر  َذاُت  فَِهَي 

لِكِنني  املدَرسِة.  َل  إِ معاً  الذَهاَب  بدأنا  أَْن  منُذ  أُحبَُّها 

جامل. حتَّى  ول  ِبذلَِك،  أَحداً  أُخِب  لَْم 

تُِحبُّ  نََّها  إِ  . الطَِّويلَِة ئِلَِها  ِبجَدا لولو  تَِقُف  إسرِت  وخلَف 

ِبنطاًل  ترتَِدي  إنّها  اِن،  لَْو األَ مزركشة  ملِبَس  ارتداَء 

صغرية  صفراَء  وقبعة  خْضاَء،  ة  وسرتَ اللَّوِن  أَحمَر 

. ليوم ا

إسرِتعىل  حصلْت  ما.  شيئاً  يُريننا  أْن  يرغنب  الفتياُت 

فيها  يصّوَر  أْن  للمرِء  ميِكُن  جميلة.  جديدة  كامريا 

 . يو فيد
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أمتاٍر.  عرشِة  عمِق  عىل  املاِء  تحَت  ُر  تصوِّ أنّها  كام 

مُيِكُنَنا  حيُث  عَمل.   فريَق  نُشكَِّل  أَْن  ميِكُن  أَننا  أَعتَِقُد   –
َذلَك  إسرت  تقوُل  التّلفاِز،  ِف  كَاَم  َر  األَخبَا نعرَض  أَْن 

تتكلَّم. وِهَي  بالغٍ  شخٍص  مثَْل  وتبدو 

تقِصُد؟  ماَذا  نفهُم  ل  وجامل  أَنَا  ا  أَمَّ

َعىَل  نَْحّملَُها  ثُمَّ  تَْحُدُث.  لَِّتي  ا أْلُُموَر  ا ُر  نَُصوِّ سوَف   –
تُتابع  يشاهُدها،  أَْن  َشْخٍص  أِلَيِّ  مُيِْكُن  َوعندئٍذ  نرتنِت.  ْلِ ا

القول. إسرت 

قََناٌة  لديَْنا  يكوُن  سوَف  التّلفاز،  ِر  أَْخبَا مثَْل  ماً  َتَا  –
لولو. ُح  تًوضِّ بَنا،  ٌة  خاصَّ إِخباريٌَّة 

نُعلِّْق. َذا  ِبَا َوَجاَمَل  نَا  أَ نَْعِرْف  لَْم   

فمْن  ولولو.  إسرِت  َمَع  نَُكوَن  أَْن  نِحبُّ  بالطَّبْعِ  لَِكنََّنا 

يشء.  كِل  عىل  نوافَق  أْن  ميكْن  أجلِِهاَم 

أنا.  أقوُل  جداً،  وممتعاً  جيداً..  هذا  يبدو   –

إسرِت.  تصيُح  للغاية!  جيٌد  هذا  معنا!  أنتم  إذاً   –

خاٌص.  مقٌر  لدينا  يكوَن  أْن  يجُب  اآلن   –



خاّصاً  استديو  ونُنِشئ  فيِه  نجتِمَع  أَْن  مُيِْكُنَنا  مكاٌن   –

لولو. تقوُل  ِبَنا، 

الفكرة.  هذه  ببايل  تخطُر  ثًم  ْمِر.  أْلَ ا ِف  قليلً  فَكَّرنَا 

بيتاً  تتلُِك  وِهَي  أَشُهْر.  ِبضعِة  قَبَْل  ِت  جدَّ ماتَْت  لقد 

أن  اعتادْت  املدينِة.  خاِرَج  بالطبعِ  صغرياً،  يِفيّاً  ِر

اآلن. فاِرغاً  الكوُخ  أَْصبََح  فيِه.  يَف  الصَّ تِض 
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أقول.  أنا  القديم،  جدت  كوَخ  نَستعرَي  أْن  -ميكننا 

اسرِت.  تعتقُد  جداً،  جيْد   –

معاً  ونذَهب  غداً  سنلتقَي  أَننا  الفتاتان  تقرُر  ثُمَّ 

ُهَناَك. َل  إِ اجاِت  رَّ بالدَّ

ف  ما  شخٌص  األمامُي،  الباُب  يُفتَُح  اللحظة  هذه  ف 

 . ملمّر ا

الزهور.  يبيُع  كاَن  الذي  الغامض  الرجل  أتذكُُر 

أخي  فقْط  إنُه  الَقلَْق.  إل  يدُعوِن  َما  األَمِر  ِف  ليَس  لكْن 

لْبَيْت.  ا َل  إِ عاَد  الذي 

غرفِتِه. داِخَل  يْختَِفي  أن  قبل  برسعٍة  السلَم  ألقى 

أُقِفَل  بيوتِِهْم.  َل  إِ ٍة  وجيَز فرتٍة  بعَد  اآلخُروَن  يَُغاِدُر 

غرفَِتي.   َل  إِ أَذَهُب  ثُمَّ  خلفُهْم.  األَماِمّي  الباَب 

سأَستلِقي. ا  لَِذ فْعُل.  سأَ ماَذا  أَعِرُف  َل   

قناًة  أُنِشُئ  سوَف  ألن  ليَس  الغِد.  لصباِح  متشوٌق  أنا 

يًة   ر خبا إ

إسرِت. مَع  أَكوُن  وَسوَف  باآلَخريَن  لْتَِقي  َسأَ نَِّني  أِلَ بَْل 
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همستُ. هناك!  -أنظْر 

القبوِر.  بين شواهدِ  يتسّلُل   شبحٌ داكنٌ 
أنا  ِ. اآلَن  أمٌر غامضٌ يحدُث في المقبرة
نعِرُف  وجمال برفقةِ إستر ولولو سوَف 

األمرْ.  ما 

بالتصويِر  نقوُم  نحُن  قناٌة خاصٌة.  لدينا 
على شبكةِ  الفيديو  مقاطعَ  ونحمُّل 

اللغزْ.  نتمكُن من حلِّ هذا  اإلنترنت. ربما 

 .SPLEJ هذا هو الكتاب األول من سلسلة
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