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منظًرا أيًضا كان وقد طبيعيٍّا، منظًرا يتأمالن الطبيعية املناظر امي رسَّ من اثنان وقَف
تكن لم منهما كلٍّ انطباعات أن رغم أمامه، باملنظر للغاية مبهوًرا كالهما وكان بحريٍّا،
جديًدا املنظر كان لندن، من صاعًدا فنانًا كان الذي أحدهما، إىل فبالنسبة تماًما؛ متماثلًة
منطقته نطاق خارج شهرته ذاعت ولكن محليٍّا فنانًا كان الذي اآلخر، أما أيًضا. وغريبًا
يعلمه كان ما إىل بالنظر غريبًا كان ربما ولكنه أكرب، بقدر مألوًفا املنظر كان فقد بقليل،

املكان. عن
مساحة عن عبارًة الرجالن، هذان رآه كما والتكوين، اللون درجُة حيث من املنظر كان
رفيعة خطوٍط يف يقبع كلُّه املشهُد كان للغروب، مشهٌد خلفيتها ويف الرمال من منبسطة
لم الذي السواد إىل املائل والرمادي والبُني والربونز الداكن كاألخرض الداكنة، األلوان من
يف الذهبي األصفر اللون يفوق الغموض من شيئًا يثري كان وإنما فحسب، كئيبًا يكن
يمتد طويل مبنًى سوى املستوية الخطوَط هذه يقطع يكن ولم الَغسق. من الوقت ذلك
الحشائش من حوله الناميَة النباتاِت جعل مشهٍد يف الشاطئ، رمال حتى الحقول من
أنَّ مالمحه أبرز كان ولكن البحرية، باألعشاب تلتقي وكأنها تبدو امُلوِحشة واألعشاب
العريضة النوافذ من الكثريُ ويتخلَّله َخِربًا، كان لو كما منتظم غري كان منه العلوي الجزء
خلفه، اآلِفل الضوءِ خلفية عىل ُمعِتم عظميٌّ هيكٌل وكأنه يبدو جعله ما الكبرية، والصدوع
كانت إذ اإلطالق؛ عىل نوافذ أي عىل يحتوي ال بالكاد املبنى من السفيلُّ الجزءُ كان حني يف
ُظلمة يف َمعاملها رؤيُة الصعب من وكان بالطوب، ومسدودًة محجوبًة النوافذ فتحات معظم
هي يبدو فيما وكانت هي؛ كما تزال ال واحدة نافذٌة األقل عىل هناك كان ذلك، ومع الغسق.

منها. ينبعث ضوءٌ ثمة كان ألنَّه النوافذ كلِّ بني من األغرب
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وكان البوهيمي، املظهر عليه يبدو كان الذي البنية الضخم اللندني الرجُل تساءَل
تشيليس وكان العمر، يف ًما تقدُّ أكثر يبدو جعله أشعُث أحمر ذقن له كان لكن يافًعا شابٍّا
العيَش يستطيع عساه «َمْن متعجبًا: تساءَل باين؛ هاري باسم رسميٍة غري بطريقٍة يُناديه

البايل؟» القديم الهيكل ذلك يف
هناك يعيشون الذين فاألشخاص حسنًا؛ ربما. «األشباح، وود: مارتن صديقه أجابه

األشباح.» إىل أقرُب الواقع يف هم
بينما خربته، وَحداثة اندهاشه يف ريفيٍّا كان اللندني الفنان أنَّ املفارقة كانت ربما
والود. النضج بني يجمع باستمتاٍع إليه ينظر وكان وخربة، فطنًة أكثَر املحيل الفنان كان
وكان دكانًة، أكثر مالبَس يرتدي وكان أكثر، مألوفة هيئة وذا أهدأ األخري كان وبالطبع

املشاعر. عليه تظهر ال مربٍع وجٍه ذا الذقن، حليق
ثَمَّ ومن األزمنة تواتُر أو الحال، بطبيعة الزمن، آثار هي «ربما قائًال: استطرد ثم
املنزل، هذا يف يعيش العريقة دارناواي آل عائلة من فرٍد آخر إنَّ السنني. بمرور العائالت
ل تحمُّ يستطيعون ال حتى إنهم فقرهم. مثل يف هم َمن العرص هذا فقراء من هناك وليس
مضطرون إنهم بل للسكن؛ صالًحا يجعله بما بنايتهم من العلوي الطابق إصالح تكاليف
للعائلة صوٌر لديهم ذلك، ومع والبوم. كالخفافيش الَخِربة، السفلية الغرف يف العيش إىل
بحالٍة الصور هذه وبعض إنجلرتا، يف زيتية صورة أول وكذلك الوردتنَي حروب إىل تعود
وثمة صيانتها. أجل من املهنية مشورتي طلبوا ألنهم باملصادفة عَرفتُه ما وهذا ا؛ جدٍّ جيدة
للغاية جيدة حالة ذات ولكنها األوىل، الرسومات إحدى وهي بالذكر، ها أخصُّ منها صورٌة

بالُقَشْعريرة.» تصيبك إنها حتى
إليه.» النظر بمجرد بالُقَشعريرة يصيبك كلَّه املكان أن «أعتقد باين: أجاب

كذلك.» إنَّه َصدقت، «حسنًا، الصديق: قال
الخندق بجوار الحشائش بني خافٍت حفيٍف صوُت قطَعها الصمت من فرتٌة ساَدت ثم
جسًما رأوا إذ الكفاية؛ فيه بما منطقية كانت بسيطة، بعصبيٍة يَجِفلون جعلهم املائي
يسري رجل مجرد كان أنه بيد َفِزع. بطائٍر أشبَه فيبدو الشاطئ، عرب برسعة يتحرك ُمعِتًما
بهما رمَق حادَّتنَي وعيننَي طويل، شاحب وجٍه ذا الرجل كان سوداء، حقيبة يده ويف برسعة

اليشء. بعض ومرتاٍب غامٍض نحٍو عىل اللندنيَّ الفناَن
الخري مساء إال. ليس بارنيت الدكتور «إنه االرتياح: بعض عن تنمُّ بنربٍة وود قال

مريًضا.» أحدهم يكون أالَّ أتمنى املنزل؟ إىل ذاهٌب أنت هل الطبيب. أيُّها
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عليهم يشتدُّ املرض ولكنَّ كهذا، مكان يف مرىض دوًما «الجميُع قائًال: الطبيُب َهمهم
ال أمٌر وهذا لألمراض. وُمسبٌِّب فاسٌد املكان يف العام الجو إنَّ األمر. ما يعرفون فال أحيانًا

األسرتايل.» الشابُّ عليه يُحَسد
األسرتايل؟» الشاب ذلك يكون عساه «وَمْن شارد: وبذهٍن فجأًة بسؤال باين عاجله

سيصل الغالب يف أنه أعتقد عنه؟ صديقك يُخِربك ألم «آه! أخرى: مرًة الطبيُب َهمهم
قلعته إىل الوريُث يعود حيث القديمة؛ امليلودرامية الطريقة عىل رومانسيٌة قصٌة إنَّها اليوم.
السيدة من يتزوج بأْن قديٍم عائيلٍّ باتفاٍق القصة وتكتمل املستعمرات، من قادًما الَخِربة
ما أحيانًا لكنها كذلك؟ أليس بالية، غريبة أموٌر العاجي. بُرجها من العالم تشاهد التي
الشأن.» هذا يف الوحيدة املضيئة النقطة وهي املال، من القليل عىل حصل ولقد ا. حقٍّ تحدث
العاجي؟» بُرجها من األمَر، دارناواي اآلنسُة ترى «وكيف جافة: بنربٍة وود مارتن سأل
العتيق املكان ذلك يف إنهم الوقت؛ هذا يف آخر يشءٍ كلِّ حيال تراه «ما الطبيُب: ردَّ
وينساقون. يحلمون إنهم عقولهم، يُعِملون ال للخرافات وكًرا يَُعدُّ الذي بالحشائش امليلء
مصري من كجزءٍ املستعمرات من القاِدم والزوَج امُلربَم العائيل االتفاق تتقبَّل أنها أعتقد
أحدُب زنجيٌّ أنه اتضح إن حتى أنه ا حقٍّ أظنُّ إنني تعلم. كما املحتوم، دارناواي آل
مميَّزة نهائيًة ملسًة يُضفي ذلك أن فحسب سرتى فإنها بالقتل، هوٌس ولديه واحدٍة عنٍي ذو

الغسق.» منظر عىل ومتناغمة
أصدقائي عن مرشقًة متفائلًة صورًة اللندني صديقي تُعطي ال «إنَّك ضاحًكا: وود قال
تلك مشاهدَة يُفوِّت أن فنان بأي يجدر فال زيارة؛ يف هناك آخذه أن أنوي كنت الريف. يف
ل أُؤجِّ أن األفضل من ربما ولكن الفرصة، له سنَحت متى دارناواي بآل الخاصة الرسومات

األسرتايل.» الغزو معمعة يف كانوا إذا األمر
يُدِخل يشءٍ أيَّ إنَّ باهلل. ُحبٍّا لرؤيتهم، اذهب بل «أوه، بحرارة: بارنيت الدكتور قال
من كبريًا عدًدا األمر وسيتطلب كثريًا. أسهل مهمتي سيجعل الجافة حياتهم عىل البهجة
فكلما األمور؛ وإنعاش البهجة إلدخال اعتقادي، حسب املستعمرات، من القادمني األقارب

بنفيس.» هناك إىل سأصحبك تعاَل، املرح. وَعمَّ البهجة زادت العدد زاد
مياه تملؤه خندق وسط جزيرة وكأنه معزوًال بدا املنزل، من يقرتبون كانوا وبينما
حجريٌة أرضيٌة ظهرت اآلخر، الجانب وعىل فوقه. جٍرس خالل من عربوه كريهة راكدة
هنا واألشواك األعشاب من ُحَزم فيها وتتناثر كبرية، صدوٌع تتخلَّلها ما نوًعا فسيحٌة
باين يكن ولم الرمادي، الغسق ضوءِ يف وعاريًا كبريًا الصخري الرصيُف ذلك بدا وهناك.
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روح من الكبري القدر هذا مثل جنباته بني يضمَّ أن يمكن املنزوي املكان هذا مثل أنَّ يظنُّ
وراءه؛ الباُب وكان عمالقة، باٍب كعتبة واحد، جانٍب من يربز الرصيُف هذا وكان الَربِّيَّة.
لو كما مظلٌم ولكنه ومفتوح، منخفٍض التيودوري الطراز عىل مقنطر َمدخل إىل يؤدي إذ

كهًفا. كان
باين أصيَب شكلية، رسمياٍت أي دون من الداخل إىل الرشيق الطبيُب قادهم وحني
َخِرب برج إىل يصعد نفسه يجد أن ع يتوقَّ كان التعبري. صحَّ إْن أخرى اكتئاٍب بنوبة
َخَطا التي األوىل الدرجات أن اكتشف ولكنه للغاية؛ وضيقة متعرجة ساللم عرب تماًما
قصرية درجاٍت عدَّة جميًعا نزلوا لألسفل. به تهبط الواقع يف هي إنَّما املنزل داخل إىل عليها
وجودها املعتاد الزنزانات مثل لتبدو كانت اإلضاءة خافتة كبرية غرٍف إىل فوصلوا مة، وُمهشَّ
يوجد وكان املرتاصة. امُلْغربَّة الكتب وأرفف القاتمة الرسوماُت لوال القالع، هذه مثل أسفل
ُمغربة َعَرضية تفصيلٍة عىل الضوءَ تُسلُِّط مضيئة شمعة به قديم شمعداٌن وهناك هنا
أو االصطناعية اإلضاءة بهذه لينبهر يكن لم الزائر أن إال البائدة؛ األناقة من برضٍب تُوحي
الضوء من الشاحب الوحيد الشعاع ذلك بِفعل يحبط أو لينبهر كان ما بقدر منها ليحبط
وهي — الجدار ذلك يف الوحيدة النافذة رأى الطويلة بالغرفة يمرُّ كان وبينما الطبيعي.
لكنَّ عرش. السابع القرن أواخر إىل طرازها يعود النظر تسرتعي منخفضة بيضاويٌة نافذٌة
للسماء؛ انعكاٍس مجرد وإنَّما مبارشة سماويٍة بإطاللٍة تحظى تكن لم أنها األمر يف الغريَب
للضفة. امُلتديل الظل تحت الخندق، مياه صفحة عىل ينعكس النهار ضوء من خافت شعاع
التي تنيسون، العظيم الشاعر قصيدة بطلة شالوت، السيدة بشأن يشءٌ باين بذاكرة جال
خالل من العاَلَم تَر لم القرص هذا فسيدُة مرآة؛ خالل من إال قط الخارجي العالم تَر لم

أيًضا. مقلوبة بصورٍة رأتْه ولكن فحسب، مرآٍة
باملعنى يتداعى دارناواي آل منزل أنَّ لو كما األمُر «يبدو خفيض: بصوٍت وود قال
املتحركة، الرمال من بحٍر يف أو مستنقٍع يف ببطءٍ يغرُق أنه لو كما للكلمة، واملجازي الحريف

أخرض.» سطح وكأنه البحر يغمره حتى
بعض جفل جأٍش، وِرباطة ثباٍت من به يتسُم كان ما بكلِّ بارنيت، الدكتور وحتى
الصمُت كان الواقع، ففي ليستقبلهم؛ أتى الذي الشخُص به دنا الذي الصمت من اليشء
تكن لم الغرفة أنَّ أدركوا عندما جميًعا جفلوا إنهم حتى تماًما الغرفة أرجاء عىل يُخيِّم
املالمح واضحي غري أشخاص ثالثة دخلوها؛ حني أشخاص ثالثة فيها كان إذ خالية؛
كالظالل ويبدون سوداء، ثيابًا يرتدون جميًعا وكانوا املظلمة، الغرفة يف َحراك بال يقفون
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بدا النافذة، من امُلنبعث الخافت الرمادي الضوء من األول الشخُص اقرتَب وفيما الداكنة.
فاين، العجوز هو الشخُص ذلك كان بوجنتَيه. املحيط الشعر كلوِن اللون رماديَّ وجهه
لوردات آخر األطوار، الغريب الواِلد وفاة منذ طويلة فرتة منذ األب مقام يقوم الذي الخادم،
ِسنٌّ لديه كانت إنه إال أسنان، له يكن لم لو وسامة أكثر ليبدو وكان دارناواي. عائلة
الرجُل استقبل ما. حدٍّ إىل رشيًرا مظهًرا عليه فتُضفي واآلخر الحني بني تظهر واحدة
املالبس ذوا اآلخران الشخصان يجلُس كان حيث إىل ورافقهما بلطٍف وصديَقيه الطبيَب
العراقة من أخرى ملسًة القلعة عىل يُضفي وكأنه باين نظر وجهة من أحدهما بدا السوداء.
مخبأ جوف من خرج ربما كاثوليكيٍّا، ا َقسٍّ كونه لحقيقة وذلك القلعة ألجواء املالئمة الكئيبة
بمسبحته يُسبِّح أو الصلوات يُرتِّل وهو باين تخيَّله الغاِبرة. الكئيبة األيام يف للقساوسة
اآلن، أما امُلوِحش. املكان هذا يف الكآبة عىل تبعُث ُمبهَمة أموًرا يفعل أو األجراَس يَطرق أو
من تقديمه يُفرتض ما كان بالكاد ولكن دينيٍّا؛ ُسلوانًا للسيدة يُقدِّم أنه يُفرتَض فربما
يكن فلم البقية، إىل بالنسبة أما حال. أية عىل البهجة من شيئًا يُضفي أو مجديًا سلوان
أما تعابري؛ أية من يخلو الذي ووجهه البسيطة بمالمحه تُذَكر، أهمية ذا شخصيٍّا الَقسُّ
انعدام أو البساطة عن البُعد كل بعيًدا وجهها كان تماًما. أخرى مسألًة كانت فقد السيدة
لكنها النفوس، يف الفزَع يثري يكاد بشحوٍب وشعرها ثوبها ظالم يف برَزت فقد األهمية؛
مكَّنَته ما قدر إليها باين نظَر . حيٌّ جماٌل أنه يُدِرك حني املرء له يُفَزع جماٍل ذاَت كانت

حيٍّا. دام ما أطول ُمدًة إليها ينظر أْن يستطيع أنه لو يتمنَّى وكان ُجرأتُه؛
د ليُمهِّ األمر له يسمح ما بقدر الدمثة امُلهذَّبة العبارات تلك صديَقيه مع وود تبادل
اليوم يف جاءت التي زيارتهم عن اعتذر املرسومة. اللوحات تلك يف النظر بإعادة لغرضه
أيقن ما رسعان ولكن أفرادها؛ بأحد الرتحيب األرسة فيه تعتزم يوٌم أنه يعلم كان الذي
أو لهم إلهاءٍ كمصدر وذلك إليها زائرين بقدوم ما حدٍّ إىل َعداء الصُّ ست تنفَّ قد األرسة أنَّ
االستقبال غرفة عرب باين ليصطحب يرتدد لم ثمَّ، ومن صدمتهم؛ حاجَز ليكرسوا ربما
يعتزم كان لوحٌة هناك كانت إذ ُمعلَّقة؛ اللوحات كانت حيث املكتبة، إىل وصوًال الرئيسية
ولكن مميَّزة صورٌة ألنها فقط ليس صديقه، عىل الخصوص وجه عىل هي يَعرضها أن
عن معلوماٍت يعرف وكأنه يبدو وكان الجسم؛ الضئيُل القسُّ صحبهم ًا. ُمحريِّ لغًزا لكونها

القديمة. الصلوات عن معرفته بقدر القديمة اللوحات
لم وإْن هولباين. أعمال من أنها أعتقُد اللوحة. هذه لرؤيتي فخوٌر «إنني وود: قال
موهبة الَفذَّة موهبته يف يضاهي كان نفسعرصه يف شخًصا أن املؤكَّد فمن أعماله من تكن

هولباين.»
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بالحياة، ونابٍض صادق بأسلوٍب الفرتة لتلك الواقعي الطابَع د تُجسِّ اللوحة كانت
ُمكتِمل صارم، وجٍه ذا والفرو، بالذهب ُمزيَّنة سوداءَ مالبس يرتدي رجًال تُصوِّر حيث

ُمنتبهتنَْي. وعيننَي الشحوب، إىل يميل التفاصيل،
املرحلة تلك عند ف توقَّ الفني الطراز هذا مثل أنَّ ا حقٍّ امُلؤِسف ملن «إنَّه وود: صاَح
أال حقيقية؟ تبدَو ألن يكفي بما واقعية اللوحة أنَّ تعتقد أال أبًدا. قائمة له تقم ولم االنتقالية
ألشياء جموًدا أكثر إطار من يربز أنه سيَّما ال ذلك، من أكثر هو ما د يُجسِّ الوجه أن تعتقد
حقيقيتان العيننَي أنَّ أقسُم الوجه. من حتى واقعيًة أكثَر تبدوان والعينان واقعيًة؟ أقلَّ
املاكرتنَْي امُلقلتنَْي تلك أن لو كما ليبدو األمر إنَّ بالوجه! مقارنًة للغاية كبرية بدرجٍة

كبري.» شاحٍب قناٍع من تربُزان امُلتأهبتنَْي
يُتِقنوا لم فالفنانون ما؛ حدٍّ إىل نفسه الجسم ليشمل يمتد الجمود أنَّ «أعتقُد باين: قال
وتلك مال. الشَّ يف األقل عىل الوسطى، القرون حقبة انتهاء حتى الفني الترشيحي الرسَم

اللوحة.» مع كبرية بدرجٍة متناغمة غريَ يل تبدو اليرسى القدم
الرسم امتهنوا الذين الفنانون فأولئك ذلك. من ا جدٍّ متأكًِّدا «لست هدوءٍ: يف وود ردَّ
يف كانوا فيه ُمغاًىل نحو عىل الواقعية األساليب تُطبَّق أن وقبل الواقعية حقبة بدأت حني
األشخاص رسم بفن املتعلقة الحقيقية التفاصيل أضافوا فقد نظن؛ مما واقعيًة أكثَر األغلب
هذا حاِجبَي أنَّ تزعم لعلك تقليدية. أشياءَ مجرد أنها يُعتَقد كان أشياء إىل البورتريه) (فن
تعرفه كنت لو أنك واثٌق ولكني متوازننَي؛ غري أو قليًال مائالن عينَيه تجويف أو الرجل
من يشءٌ به كان أنه يف للشك مجاَل وال اآلخر. من أعىل ا حقٍّ كان حاجبَيه أحد أنَّ الكتشفت

عمٍد.» عن عوجاءَ ُرِسمت قد املتوارية ساقه وأنَّ شابه، ما أو َعَرٍج
ر امُلوقَّ الَقس حرضة أنَّ شك ال عجوز! كشيطاٍن يل يبدو «إنه قائًال: فجأًة باين اندفَع

ألفاظي.» عىل سيعذرني
من إنه بل لك. شكًرا الشيطان، بوجود أُوِمن «إنني ُمبَهمة: وجٍه بتعبريات الَقس قال

أعرج.» الشيطاَن إنَّ تقول أسطورًة ثَمة أنَّ يكفي بما للنظر الالفت
ذلك يكون عساه َمن نفُسه؛ الشيطان هو أنَّه تقصد أظنك «ال معرتًضا: باين قال

الشيطان؟» بحق الرجل
لكن الثامن، وهنري السابع هنري امَللكنْي ُحكم تحت دارناواي اللورد «إنه رفيقه: ردَّ
يف إليها مشار األساطري هذه وإحدى أيًضا؛ الرجل هذا حول للفضول مثرية أساطريَ هناك

12



دارناواي آل مصري

يف أحدهم تركها التي املالحظات من عدٍد يف أُسِهبَت وقد اإلطار، حول املوجود النقش ذلك
لقراءته.» ويحدوه املرء فضول يُثري وكالهما هنا. وجدته كتاب

وبغضِّ اإلطار. طول عىل القديمة النقوِش لتتبُّع برأسه وارشأبَّ لألمام، باين انحنى
ما: نحٍو عىل مسجوعًة كلماٍت يبدو فيما كانت وتهجئتها، القديمة الحروف عن النظر

أعوُد، السابِع السليِل يف
أغادُر، السابعِة ويف

حينها، أحٌد يُوِقَفني لن
فؤادي. تملُك َمْن لها وويٌل

شيئًا.» منها أفهم ال ألني ربما ولكن ما، بطريقٍة ُمخيفًة الكلماُت تلك «تبدو باين: قال
الذي والكالم معناها. تفهم حني أكثر مخيفة تصبح «إنَّها خفيضة: بنربٍة وود قال
قصٍد عن نفسه قتل الرجل ذلك أنَّ كيف يقول وجدته، الذي الكتاب يف الحق، وقٍت يف كتب
تُخلِّد أخرى ملحوظٌة وهناك قتلتْه. َمْن هي بأنها اعتقاًدا زوجته إعدام يف تسبَّبَت بطريقة
— جورج امللك ُحكم —تحت ذلك بعد السابع الجيل يف أنَّه وهي الحق، وقٍت يف وقعت مأساًة
نحٍو عىل النبيذ يف مَّ السُّ لزوجته وضع أن بعد نفسه دارناواي آل من آخر شخٌص قتَل
أعتقُد مساءً. السابعة الساعة تمام يف وقعتا ِكلتَيهما االنتحار حادثتَي إنَّ ويُقال مدروس.
كلِّ مع ا حقٍّ يعود الشخص ذلك أنَّ هو ذلك من نستنبطه أن يمكن الذي االستنتاج أنَّ
بقدٍر بُلِيَت امرأٍة لكلِّ املسجوعة، الكلمات تقول كما بشعة، األمور يجعل وأنَّه سابع وريٍث

منه.» تتزوج ألن يكفي الُحمق من
إىل بالنسبة ما نوًعا مزعجًة األمور ستكون الُحجة، تلك إىل «استناًدا باين: أجاَب

التايل.» السابع الوريث
السابع.» الوريُث هو التايل «الوريُث قال: بينما أكثر صوتَه وود وخَفض

ثقيًال. ِحمًال عنهما يُلقي كان لو كما فجأًة وكتَفيه العريض صدره باين هاري رفَع
فون مثقَّ رجاٌل جميًعا أننا أعتقُد بشأنه؟ نتحدَّث الذي الجنون هذا «ما قائًال: وصاَح
األبدان له تقشعر الذي املكان هذا أدخل أن قبل قط أظنَّ لم مستنرية. حقبٍة يف ونعيُش

منها.» السخرية بهدف إال األمور هذه مثل عن سأتحدَّث أنني
طويلة لفرتة األنظار عن املتواري القرص هذا يف عشت أنك فلو ؛ ُمحقٌّ «أنت وود: قال
تجاه كبري بفضوٍل أشعر بدأت لقد األشياء. حيال مختلٍف بإحساٍس لَشَعْرت يكفي بما
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الوجه أنَّ أحيانًا يل يبدو وتعليقها. صيانتُها حيث من كثريًا معها تعاملت إذ اللوحة؛ هذه
تبدو اللوحة أنَّ كما هنا، يعيشون ِلَمن للحياة الفاِقدة الوجوه من حيوية أكثُر املرسوم
أقدار ه وتُوجِّ هنا املكان أجواء يف تتحكم إنَّها جاذٌب؛ مغناطيٌس أو تعويذٌة وكأنها يل

وتخيُّالت.» أوهام مجرد هذه إنَّ ستقول أنَّك أعتقد األشياء. ومصائَر األشخاِص
الَجَلبة؟» هذه «ما فجأًة: باين صاَح

يف الخافت املياه هدير صوِت سوى صوٍت أيَّ ثَمة أنَّ يَبُد ولم ْمَع، السَّ جميًعا أََحدُّوا
صوُت أنه لو كما الصوت، بهذا يختلط شيئًا وكأنَّ يشعرون جميًعا بَدءوا ثم البعيد؛ البحر
ويف وأكثر. أكثر يقرتب ظلَّ ولكنه خافتًا، كان البداية يف األمواج، هدير عرب ينادي إنساٍن

الَغسق. ُظلمة يف بالخارج يَصيح َمْن ثَمة أن نني ُمتيقِّ جميًعا صاروا لحظٍة
تكن ولم خارجها. لينظر برأسه وانحنى خلفه املنخفضة النافذة نحو باين استداَر
والسماء الضفة وانعكاِس الخندق سوى خاللها من يرى أْن أحٌد يستطيع التي بالنافذة
فقد قبل؛ من رآها التي هي تكن لم املعكوسة الذهنية الصورة هذه ولكن مياهه، عىل
الُكوَّة تلك ومن الضفة. عىل يقُف شخٍص وِرجَيلْ لقَدَمي ُمعِتَمنْي ِلظلَّنْي انعكاٌس ثمة كان
انعكاٌس وخلفهما الرِّجَلني تلكما سوى يشء رؤية يستطيعوا لم املحدود الرؤية مجال ذات
مرئيٍّ غريَ كان الرأس أنَّ حقيقة ولكن الرمادي، األزرق إىل املائل الشاحب الغروب لصورة
بطريقٍة ُمفِزًعا املشهد ذلك تبَع الذي الصوت جعلت قد السماء َعنان يعانق أنه لو كما لهم
ينظر باين كان جيًدا. تمييزه أو سماعه من يتمكَّنوا لم بيشءٍ يصيح لرجٍل الصوُت كان ما؛
بنربٍة قال ثم االندهاش، عالماُت وجهه عىل ارتسمت وقد الصغرية النافذة عرب باهتماٍم

اليشء: بعَض مختلفٍة
يقُفها!» التي تلك غريبة وقفٍة من لها «يا

حال يف الغريب املظهر بهذا األشياءُ تبدو ما غالبًا ال. «ال، ئًا: ُمهدِّ وود إليه همَس
ذلك.» تظن تجعلك ما هي املياه صفحة عىل األمواج حركة إنَّ انعكاسها.

ماذا؟» «يظن باقتضاٍب: القس سأَل
َعَرج.» بها اليُرسى قدمه «أنَّ وود: قال

صوًرا تحمل أنَّها له وبدا عجيبة؛ سحرية مرآة أنَّها لو كما البيضاوية النافذة باين رأى
فقد يفهمه؛ لم الشخص ذلك بجوار آخر يشءٌ ثمة وكان والهالك. للموت غامضة أخرى
لو كما الغروب، ضوء يف سوداء خطوط وكأنها تبدو نحافًة أكثر أرجل ثالث هناك كانت
بذهنه طافت ثم الغريب. الشخص هذا بجوار يقف مفرتس طائٍر أو عنكبوٍت أرُجَل كانت
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مشعوذًا يخصُّ كالذي القوائم ثالثيِّ لحاِمل هي األرجل هذه أنَّ وهي غرابة، أقل فكرٌة
من الغريب الشخص ِرْجال كذلك واختَفت اليشءُ ذلك اختفى التالية، اللحظة ويف وثنيٍّا؛

املشهد.
تربز مفتوٌح وفمه الخادم، فاين، للعجوز الشاحب بالوجه عيناه لتلتقَي باين واستداَر
السفينة وصلت أتى. «لقد العجوز: قال بيشءٍ. يتفوَّه أن يودُّ وكأنه الوحيدة، نُّ السِّ تلك منه

الصباح.» هذا أسرتاليا من
خطوات وقع سمعوا الرئيسية، االستقبال غرفة إىل عائدين املكتبة من خرجوا وعندما
باين رأى وحني مختلفة. خفيفة أمتعة وخلفه امَلْدخل، درجات يهبط وهو الجديد الواِفد
للطيِّ قابلة أرُجًال إال القوائم الثالثي الحامل يكن لم ارتياٍح. عن تنمُّ ضحكًة ضحك إحداها،
طبيعيٍّا يحملها الذي الرجل أنَّ اآلن حتى ويبدو وفكها؛ تجميُعها يَسُهل محمولة، لكامريا
خفيًفا قميُصه فكان العطالت؛ قضاءِ كمالبس ُمهَملة داكنة مالبَس يرتدي كان ومتماسًكا.
تقدَّم وعندما الساكنة. الغرف تلك يف صارم نحو عىل يُدوِّي نعَليه َوْقُع وكان اللون، رماديَّ
كانوا ورفاقه باين لكن بالَعَرج، قليًال أشبه يشءٌ خطوته يف بدا الُجدد معارفه لتحية الرجُل

عنه. ببرصهم يُشيحوا أن يستطيعوا ولم وجهه، إىل ينظرون
يعرفون كانوا لكنهم مريح، وغري غريب بيشءٍ له استقبالهم أثناء شعر أنه املؤكَّد من
ا حقٍّ جميلًة ما بطريقٍة له ُخِطبَت قد التي السيدة كانت هو. ما يدرك يكن لم أنه تماًما
الخادم له قدَّم . شكَّ ال الخوف نفسه يف تثري كانت أنَّها إال لها؛ ينجذَب ألن الكايف بالقدر
شبٌح. وكأنه يُعامله كان لكنه اإلقطاعيني، للسادة الَخَدُم يها يُؤدِّ التي كتلك الطاعة فروض
ببعض أصابته فربما ثَمَّ ومن فهُمها؛ الصعب من مالمح وجهه وعىل القس إليه نظر
قد كان اإلغريقية. املفارقات إىل أقرُب أخرى، مفارقٌة باين بخاطر جالت ثم االضطراب.
يسري أنه رأى فقد ذلك؛ من أسوأ كان أنه رأى ولكنه شيطان، أنه عىل الغريب ذلك تخيَّل
أوديب برباءة جريمة باتجاه يسري وكأنه الرجل له بدا الوعي. فاِقد وهو محتوم قَدٍر نحو
ووضع عمياء بصريٍة ذات منتعشة بروح العائلة قرص من اقرتَب قد الرجل كان الساِفرة.
القوائم الثالثيَّ الحامَل تُشبه كانت الكامريا وحتى فيه؛ له مشهٍد أول ر ليُصوِّ كامريته

مأسوية. لعرَّافٍة
يَعي ال كان األسرتايل ذلك أنَّ أظهَر بيشءٍ باين تفاَجأ يُغادر أن وشك عىل كان وحني

خفيضة: بنربٍة قال فقد حوله؛ يدور ما بالفعل
بالذُّعر.» يُصيبني يكاد املكان وهذا ، كبرشيٍّ تبدو أنت رسيًعا. ُعْد أو … تُغادر «ال
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نسيم إىل األرض تحت مدفونة وكأنها تبدو التي الحجرات تلك من باين خرَج وحني
ببعضها األحداُث فيه اختلطت سفيل أحالم عاَلم من خرَج وكأنه شعر البحر، ورائحة الليل

واقعي. وغري مخيف نحٍو عىل
ملدى واضطرَب ُمقِنع. غريَ كان كما مريح، غريَ هذا الغريِب العائلة قريِب وصوُل كان
ذا وحًشا رأى أنه لو كما اللوحة يف املرسوم والوجه الغريب ذلك وجه بني الكبري التشابه
بالغ. بوضوٍح رآه الذي الوجه ذلك أيًضا وربما كابوًسا، يكن لم كلَّه ذلك أنَّ غري رأَسني.
باين سأَل القاتم، البحر شاطئ عىل املتعرجة السوداء الرمال عىل يسريان كانا وبينما
عائيل اتفاٍق بموجب دارناواي اآلنسة خطيُب هو الشابَّ ذلك إنَّ قلت «هل قائًال: الطبيَب

روائية.» قصة كأنه األمُر يبدو القبيل؟ هذا من يشءٍ أو
عدة قبل النوم إىل جميًعا دارناواي آل َخَلد تاريخية. قصٌة «بل بارنيت: الدكتور أجابه
القصص يف إال عنها نقرأ نعد لم إننا حتى األحداث كلُّ األمر واقع يف انتهت حني قرون،
الجيل من العم وابنة العم ابُن بموجبه يتزوج عائليٍّا تقليًدا ثمة أن أعتقد أجل، الرومانسية.
ويجدر املمتلكات. ضمِّ أجل من وذلك معينة؛ عمريٍة مرحلٍة يف يكونان حني الثالث أو الثاني
يُفرسِّ فربما الطريقة، بهذه يتزوجون ظلوا ما وإذا لعني، سخيٌف تقليٌد إنه أقول أن بي

إليه.» وصلوا الذي والقبح السوء َكمَّ الوراثة مبادئ إىل استناًدا ذلك
جميًعا إنهم أقول أن أستطيع ال أني «أخىش اليشء: بعض مخنوٍق بصوٍت باين قال

سيئ.» وضع يف أصبحوا قد
أنَّ من الرغم عىل بالطبع، سيٍئ وضٍع يف الشابُّ ذلك يبدو ال «حسنًا، الطبيب: أجابه

بالتأكيد.» عرًجا به
أن تعتقد كنت إذا حسنًا، «الشاب! مربَّر: غري مفاجئٌ غضٌب انتابه وقد باين صاَح

فاسًدا.» ذوًقا تعاني َمْن أنت أنك فأعتقد سيئة، تبدو الشابة السيدة تلك
أعرُف أنني «أعتقُد ة: بحدَّ وخاطبه السخرية مالمُح عليه وارتسمت الطبيِب وجُه عبَس

تعرف.» مما أكثر األمر هذا عن
مع منطقي غري نحٍو عىل وقًحا كان بأنه يشعر منهما وكلٌّ صمٍت، يف سريهما أكَمال
باين َحِظي انفصال أن وبعد مربَّرة؛ غري بفظاظٍة اآلخر مع تعاَمل قد منهما كالٍّ وأنَّ اآلخر،
بعض القرصلينجز يف ظلَّ قد صديقه كان إذ األمر؛ يف مليٍّا للتفكري نفسه مع منفرًدا بوقٍت

اللوحات. بشأن األعمال
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من القادم العائلة قريب من إليه امُلقدَّمة الدعوة تلك وجٍه أكمل عىل باين استغلَّ
القليلة األسابيع وخالل معنوياته. من لريفع شخٍص إىل حاجة يف كان الذي املستعمرات،
دارناواي؛ عائلة ملنزل القاتمة الداخلية األرجاء من الكثري رؤية له تسنَّى ذلك، تَلْت التي
عنه؛ والرتفيه معنوياته لرفع كليًة نفسه يُكرِّس لم إنه القول يمكننا أننا من الرغم عىل
عىل املعنويات؛ رفع من مزيٍد إىل حاجة يف كانت وربما رسوًخا أكثر السيدة كآبة كانت فقد
ذلك، رغم الضمري معدوم باين يكن لم معنوياتها. لرفع ا جادٍّ استعداًدا باين أظهر ، كلٍّ
بمقدور يكن ولم األسابيع مرت االرتياح. وعدم باالرتياب شعوًرا داخله الوضُع أثار وقد
خطيبًا نفسه يعترب كان إْن ما دارناواي آل من الجديد الوافد سلوك من يُحدِّد أن أحٍد
يف غاية بال يُحدِّق ويقف القاتمة الصاالت يف يتجوَّل كان ال. أم القديم االتفاق بموجب
ولم عليه، تُْطِبق بدأت قد بالسجن الشبيه املنزل ذلك ظالُل كانت املشئومة. الكئيبة اللوحة
األمر بشأن شيئًا يكتشف أن باين يستطع لم ولكن القليل، سوى األسرتالية ثقته من يتبقَّ
بينما نفسه، يخالج بما وود مارتن صديقه إىل يعهد أْن حاول يهمه. ما أكثر كان الذي

كثريًا. باله يريح ما منه يلَق لم ولكنه اللوحات، يُعلِّق كان
الِخطبة.» تلك بسبب إليها، د تتودَّ أن ينبغي ال أنك يل «يبدو باقتضاٍب: وود قال

ثمة هل ولكن ِخطبة، هناك كانت إذا إليها َد أتودَّ أالَّ ينبغي «بالطبع صديقه: ردَّ
من تماًما متأكًدا يجعلني ما منها رأيُت ولكنني بكلمة؛ لها أنطق لم إنني بالفعل؟ ِخطبة
يجزم ال فهو خطبة، توجد ربما أنه تعتقد كانت ولو حتى خطبة، توجد ال أنه تعتقد أنها
غري الرتدُّد هذا أنَّ يل يبدو الحًقا. خطبة حدوث احتمال إىل حتى ح يُلمِّ وال خطبة، بوجود

للجميع.» منصٍف
سألتني إذا ولكن أظن، ما عىل إليك، بالنسبة سيَّما «ال الفظاظة: من بيشءٍ وود قال

خائٌف.» أنه أرى إنني أرى؛ بما فسأخربك رأيي،
بالرفض؟» يُقابَل أن من «خائٌف باين: سأله

من خائٌف أنه أقصد ال مني؛ تغضب ال يُقبَل. أن من خائٌف هو إنَّما «ال؛ اآلخر: أجابه
اللوحة.» من خائٌف أنه أقصد بل السيدة.

اللوحة!» من «خائٌف باين: كرَّر
مصري بشأن املسجوعة الكلمات تلك تذكر أَال اللَّعنة. من خائٌف أنه «أقصُد وود: قال

وعليها.» عليه سيقع الذي دارناواي آل
كال يف يعمل أن يمكن ال دارناواي آل مصري إن اسمعني، ولكن «أجل، باين: صاَح
العائيل، االتفاق ذلك بسبب إليها د أتودَّ أن يُمكنني ال إنني البداية يف يل تقول أنت االتجاَهني.
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عىل قادرًة اللعنة كانت إذا ولكن اللَّعنة، تلك بسبب حتًما يحدث لن االتفاق إن تقول ثم
كالهما كان إذا االتفاق؟ هذا بتطبيق يُلِزمها عساه فماذا وإنهائه، االتفاق ذلك إسقاط
وعندئٍذ آخر، شخٍص أي من الزواج يف الحرية مطلُق منهما فلكلٍّ باآلخر؛ الزواج من خائًفا
وجهة أنَّ أعتقُد مراعاته؟ هما يعتزمان ال يشءٍ مراعاَة أتكبَّد أن عيلَّ ملاذا اللَّعنة. تنتهي

باملرة.» منطقية غري نظرك
لوحٍة إطار عىل يَطرق أخذَ ثم بالطبع.» ٌد معقَّ بُرمته األمر «إنَّ قائًال: وود قاطعه

الكنفا. قماش عىل مرسومٍة زيتيٍة
مثريٍة بطريقٍة ذلك فعَل وقد ، امُلحريِّ الطويل صمته الوريُث كرس صباح، ذات فجأًة، ثم
باليشءِ للقيام قلقه أظهر نحٍو عىل لكن كعادته، اليشء بعض رصيٍح وبأسلوٍب للفضول،
من وإنَّما باين، فعل مثلما ذاك أو الشخص هذا من ليس رصاحًة، املشورة طلب الصائب.
انتخاباٍت يخوض سياسيٍّا كان لو كما رفاقه مسامع عىل استحوذَ تحدَّث وحني كله. الَجْمع
شعر وقد الحضور، ضمن السيدة تكن لم الحظ ولُحسن «املكاشفة». ذلك عىل أطلَق عامة.
رصيًحا األسرتايل ذلك كان به. ستشعر كانت فيما فكَّر حني أوصاله يف ترسي برجفٍة باين
ما عقد إىل فدعا معلوماٍت، ويطلب املساعدة يَنُشد أْن هو الصواَب أنَّ فرأى كبرية؛ بدرجٍة
ولم أوراقه بكل ألقى إنه القول يمكن بل أوراقه. كلِّ عن خالله كشف عائليٍّا مجلًسا يُشِبه
ِطوال ولياٍل ألياٍم أُنِهك رجل كأنه ما، نوًعا يائسة بنربٍة هذا فعل أنه ذلك فقط، عنها يكشف
ذلك ظالُل َته غريَّ القصرية، الفرتة تلك وخالل ما. مشكلٍة جراء عليه املتزايد الضغط بفعل
من ذلك وزاَد للفضول، مثري نحٍو عىل الغارقة امُلتدنِّية وأرِصفته املنخفضة بنوافذه املكان

جميًعا. ذاكرتهم إىل تسلَّل معني تشابٍه
يُفكِّر باين وكان طاولة؛ حول جاِلسني الطبيُب، بينهم ومن الخمسة، الرجاُل كان
لون له الذي الوحيد اليشءُ هما األحمر وشعره الفاتح التويد قماش من يرتديه ما أن بفتوٍر
ودارناواي وود كان كما سوداء، مالبَس يرتديان كانا والخادم الَقسَّ أنَّ ذلك الغرفة؛ تلك يف
هذا كان ربما األسود. اللون إىل يكون ما أقرب داكن رمادي بلون بزَّاٍت كالعادة يرتديان
يف الشابُّ تَململ اللحظة تلك يف . برشيٌّ بأنه وصفه حني الشابُّ قصده ما هو التناقض
أكثر عن يتحدَّث كان أنه املذهول الفناُن عَرَف بلحظٍة وبعدها يتحدَّث. وبدأ فجأًة كرسيِّه

العاَلم. يف َجلًال األمور
حتى بشأنه نفيس أسأل ظللت ما هو هذا األمر؟ ذلك يف خطٌب ثمة «هل يقول: كان
أفكر أظل ولكني األمور؛ هذه مثل يف أُفكِّر أن قط ألُصدِّق أكن لم بالجنون. أُصاُب ِكدت
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أوصايل وتقشعرُّ عليها، تُطِلقونه ما كان أيٍّا أو واملصادفات املسجوعة والكلمات اللوحة يف
أنها أم دارناواي، آل تُصيب لعنٌة ثمة هل األمر؟ ذلك يف خطٌب ثمة هل الخوف. شدة من
مصريًا بذلك سأجلُب أنني أم الزواج، إتماُم الصائِب من هل لعينة؟ غريبٍة حادثٍة مجرد

آخر؟» شخص وعىل نفيس عىل شيئًا عنه أعرف ال وسوداويٍّا َجلًال
الهادئ، القسِّ وجه عىل واستقرَّت الطاولة عىل جلوٌس هم َمْن كلِّ وجوه يف عينه جالت
واحتجَّ يُخفيَه، أن يُحاول كان الذي باين لدى العميل الجانُب بَرز إليه. يتحدَّث كأنه بدا الذي
كان كبرية. بدرجة الخرافات تلك عليه تُهيمن الذي املجلس أمام الخرافات مسألة طرح عىل
القس يتمكَّن أن قبل حتى مقاطًعا حديثه يف واندفع دارناواي عائلة سليل بجوار يجلس

الرد. من
أعرتُف الفضول، تُثري املصادفات تلك الواقع، «يف املرح: من نربًة يفرض وكأنه فقال
عائلة سليل أنَّ ذلك السماء. من صاعقٌة أصابتْه كَمن توقف ثم «… بالطبع ولكنها بذلك،
األيرس حاجبه كان استدار، وبينما الحديث، قاطَع ألنه نحوه بحدَّة استدار قد دارناواي
يُحدِّق اللوحة يف املرسوم الوجه أنَّ بدا عنٍي غمضة ويف األيمن، الحاجب مستوى عن مرفوًعا
وجوههم عىل وارتسمت ذلك؛ الجميع رأى ُمروِّعة. بدرجٍة دقيًقا بينهما الشبه فكان إليه
أنينًا العجوز الخادم وأطلق بأبصارهم. ذهَب برَّاًقا ضوءًا وكأن والذهول الدهشة مالمُح

ومكتوًما. غائًرا
الفظاعة.» غاية يف يشءٍ بصدد إننا ذلك، من جدوى «ال أجش: بصوٍت العائلة سليُل قال
يشءٍ أفظع إنه فظيع؛ يشءٍ بصدد إننا «أجل، خفيضة: بنربٍة كالمه عىل القس صدَّق

الُهَراء.» واسمه أعرفه،
قلت؟» «ماذا نحوه: عينه ُمثبِّتًا يزال وال دارناواي قال

ألن اللحظة؛ هذه حتى كالمي يف ًدا محدَّ أكن لم ُهَراء. إنَّه «قلُت قائًال: القسكالمه كرَّر
دارناواي اآلنسة وطلبَت الجوار يف األعمال بعض فقط أبارش كنت شأني؛ من يكن لم ذلك
للغاية السهل فمن وبرصاحة، شخصية بصفة السبب عن تسألني أنك بما ولكن رؤيتي،
لديك امرأة بأي الزواج من تمنعك دارناواي بآل تتعلق لعنٌة ثمة ليس بالطبع أجيب. أن
فضًال الَعرضية، الخطايا أبسط يف يقع أن للمرء املقدَّر من ليس منها. للزواج وجيه سبٌب
وخبيثة رشيرة بأفعاٍل اإلتيان عىل يجربك أن يمكن يشءَ ال والقتل. االنتحار مثل جرائم عن
عىل يجربني أن ألحٍد يمكن ال كما تماًما دارناواي، عائلة إىل تنتمي ألنك فقط عنك ُرغًما
يكون «ربما منتشيًا: أضاف ثم براون.» آل مصري براون. عائلة إىل أنتمي أنني ملجرد ذلك

أفضل.» َوقٌع املحتوم وقدرهم براون آل ملصري

19



دارناواي آل مصري

تخربني الناس كلِّ بني من «وأنت فيه: يُحدِّق وهو الَقسِّ كالم مضمون األسرتايل كرَّر
الصورة.» بهذه األمر يف أفكر أن

لفن حدَث ماذا آخر، يشءٍ يف تفكِّر أن لك أقوُل «بل مرحة: نربة يف القس أجابه
ُمعِتٌم املكان أنَّ أعرُف الكامريا؟ هذه معه تتوافق كيف الصاعد؟ الفوتوغرايف التصوير
الطابق يف الجوفاء األقواس تلك تحويُل بسهولة يمكن ولكن السفيل، الطابق يف كثريًا
ال الُعمَّ ببعض االستعانُة يمكن األول. الطراز من فوتوغرايف تصوير استوديو إىل العلوي

للغاية.» قصري وقٍت غضون يف زجاجيٍّ بسقٍف لتجهيزها
بتلك يعبث َمن آِخر تكون أن ينبغي أنك أعتقُد ا، «حقٍّ ا: محتجٍّ وود مارتن صاح
كنت العالم. لهذا الدينية عقيدتك َمته قدَّ عمٍل أفضل تَُعدُّ التي الجميلة، القوطية األقواس
أنت ِلَم أفهم أن أستطيُع ال ولكنني الفن، من النوع هذا تجاه ما شعوًرا تُِكنُّ أنك أعتقُد

الفوتوغرايف.» التصوير لفن للغاية متحمٌس
الكئيب؛ الشأن ذلك يف سيَّما ال النهار، لضوءِ للغاية متحمٌس «إنني براون: األُب أجاب
عىل أنني تعرف ال كنَت وإذا النهار. ضوء عىل يعتمُد بأنَّه الفوتوغرايف التصوير ويتميَّز
إنساٍن عقل سالمة عىل أحافظ أْن ألجل دكٍّا العاَلم يف القوطية األقواس كلَّ أَُدكَّ ألْن استعداد

تظن.» ما بقدر الدينية عقيدتي عن الكثري تعلم ال فأنت فقط، واحٍد
وقال: جديد، من الحياة إىل بُِعث قد وكأنه قدَميه عىل واقًفا األسرتايل الشابُّ انتفَض
أتعرف جانبك. من أسمعه أن قط أتوقع لم أنني رغم الصائب، القوُل هو هذا إلهي! «يا

النهاية.» يف جأيش رباطة أفقد لم أنني لك يثبت شيئًا سأفعل املحرتم، السيد أيُّها
مبالغًة ثمة أنَّ يشعر أنه لو كما ورجفة، بانتباٍه إليه ينظُر يزال ال العجوز الخادُم كان

اآلن؟» ستفعل ماذا «أوه، وصاَح: باألمر الشاب استخفاف يف
املرسومة.» اللوحة ر «سأصوِّ دارناواي: قال

شمُس فأَفَلْت األفق، يف تلوُح املأساة عاصفة عادت حتى ذلك بعد أسبوٌع يمرُّ يَكد ولم
يف أخرى مرًة القُرص وغرَق جدوى، دون يَنُشدها القسُّ كان التي العقل وسالمة املنطق
للغاية؛ سهًال أمًرا وتجهيزه الجديد االستوديو إعداد كان املحتوم. دارناواي آل مصري ظالم
النهار ضوء من إال اللَّهم تماًما خاويًا كان آخر، استوديو كأي الداخل من يبدو كان فقد
يشعر السفيل الطابق يف الكئيبة املظلمة الغرف من يأتي َمْن كان أرجاءه. يمأل كان الذي
شأن شأنها واضحة مالمح أيَّ تحمل ال الحديث، بالفن تعجُّ غرفٍة إىل يدخل بأنه عادًة
األول تذمره تجاوز والذي جيًدا القلعة يعرف كان الذي وود، اقرتاح عىل ونزوًال املستقبل.
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َجَرى تَُمسَّ لم صغريٌة غرفٌة الَخِرب العلوي الطابق يف هناك ظلت الجمالية، النواحي بشأن
النهار ضوء من خروجه بعد دارناواي يدخلها كان مظلمة، غرفة إىل بسهولٍة تحويلها
وود قال أحمر. ملصباٍح القرمزية األشعة بصيص عىل فيها طريقه س ويتحسَّ األبيض
ذلك كان إذ املمتلكات؛ تخريب فكرة وبني بينه الخالف سوَّى األحمر املصباح إنَّ ضاحًكا

القديمة. بالكيمياء امُلشتِغل كهَف الحاِلم الشاعري طابعه يف يُحاكي الدامُس الظالُم
الغامضة، اللوحة تلك فيه ر يُصوِّ أْن قرَّر الذي اليوم يف فجًرا استيقظ قد دارناواي كان
الطابَقني. بني يربط الذي الوحيد اللولبي لَّم السُّ عرب املكتبة غرفة من اللوحة تُحَمل أْن وطلَب
حامل وثبَّت لوحاٍت، حامل عىل الساطع األبيض النهار ضوء يف وضعيتها دارناواي َل عدَّ
اللوحة تلك من صورة يُرسل ألْن بشدة يتوق كان إنه قال أمامها. القوائم الثالثي الكامريا
األثرية التحف عن كتَب قد كان القديمة الفنية التحف جمع يف متخصص شخٍص إىل
أموٍر عىل به يُغطِّي ُعذٍر مجرد هذا أنَّ يَعلمون اآلخرون كان ولكن املنزل؛ يف املوجودة
روحيٍّا نزاًال يكن لم إْن وشكوكه، دارناواي بني ِنزاًال تقدير أقل عىل األمُر كان فقد أعمق؛
امُلوظََّف النهار ضوءَ يجعل أْن يريد كان امللعونة. اللوحة تلك وبني بينه الحريف باملعنى
بالطبع، رائعة لوحٌة هي التي الكئيبة الزيتية اللوحة تلك يواجه الفوتوغرايف التصوير يف
ويطرد القديم الفن ظالل عىل سيطغى الجديد الفن شمس سطوُع كان إْن ما يرى وأْن

أشباحه.
بعض كانت ولو حتى بنفسه، األمر َ تَويلِّ تفضيله وراء السبَب هو ذلك كان ربما
منَع حاٍل، أية عىل املعتاد. من أكثر تأخري عىل وتنطوي أطول وقتًا ستستغرق التفاصيل
يف أنه وجدوا وقد قلًة، وكانوا التجِربة، يوم خالل االستوديو زيارة حاولوا َمْن دارناواي
قد الخادُم كان والغموض. العزلة من جوٌّ عليها يُخيِّم والتدقيق الرتكيز من شديدة حالٍة
بعد العجوز الرجُل عاد ثم الطعام، لتناول ينزل أن رفَض دارناواي ألن وجبة؛ له أحَرض
منه يتلقَّ لم ألخذها أتى حني ولكنه كاملعتاد؛ ما نوًعا وجبته تناول قد أنه ليجد ساعاٍت عدة
كان كيف لريى مرٍة ذات إليه باين َصِعَد جانبه. من ُمبَهمة غمغمٍة سوى شكر كلمة أيَّ
الحديث. يف راغبًا يكن لم الفوتوغرايف ر املصوِّ هذا أنَّ وجد حني أخرى مرًة نزل ولكنه يُبيل،
كان خطابًا أخذَ أنه ذلك متطفلة؛ غري بطريقة ولكن نفِسها الغاية إىل براون األُب رمى
طاولة عىل الخطاب ترك لكنه دارناواي، إىل بعثه قد إليه الصورة إرسال يُعتَزم الذي الرجُل
بضوء يضج الذي الرائع الزجاجي املنزل ذلك حيال به شعَر ما كان وأيٍّا بجانبه، صغرية
بطريقٍة صنعه يف نفُسه هو شارَك الذي العاَلم ذلك ما، هواية ألجل والتفاني الساطع النهار
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ما رسعان يجعله سبٌب لديه كان السفيل. الطابق إىل نزَل ثم لنفسه باألمر احتفَظ فقد ما،
تارًكا الطابَقني، بني يربط الذي املهجور لَّم السُّ عرب نزَل شخٍص آِخر أنه ا جدٍّ قريبًا يتذكَّر
إىل تُؤدِّي التي االستقبال غرفة يف يقفون اآلخرون كان شاغرة. وغرفًة وحيًدا رجًال خلفه

ضخم. كتابوٍت تبدو كانت التي األسود اآلبُنُوس خشب من كبريٍة ساعٍة تحت املكتبة،
مرٍة؟» آخر َصِعدَت حني يُبيل، دارناواي كان «كيف قصرية: برهٍة بعد باين سأل

اضطرابًا أُعاني إنني تقل «ال حزينة: بابتسامٍة وقال جبهته عىل يده القس وضَع
أرى أن أستطع ولم الغرفة، تلك يف النهار ضوء من تماًما مذهول أنني أعتقد ولكن نفسيٍّا،
يقُف وهو دارناواي بشأن غريبًا شيئًا ثمة أنَّ للحظٍة شعرُت ولألمانة، بوضوح. األشياء

اللوحة.» تلك أمام
ذلك.» نعرُف الَعرجاء، ِرجله إنَّها «أوه، فوره: من بارنيت قال

أيَّ أو يشءٍ كلَّ نعرُف أننا أعتقُد ال «أتعلم، صوته: أخفَض ولكنه فجأًة، باين قال
َسَلِفه؟» ِرجل خطُب ما رجله؟ خطُب ما عنها. يشءٍ

العائلة. أرشيف يف هناك، أقرؤه كنُت الذي الكتاب يف ذلك عن يشءٌ «ثمة وود: قال
املجاورة. املكتبة غرفة إىل ودَخَل إليكم.» سأُحرضه

السؤال إىل خاصيدفعه سبٌب لديه باين السيد أنَّ بدَّ «ال هادئة: بنربٍة براون األُب قال
هذا.» عن

ففي األبد. وإىل مرًة األمر سأفيش «ربما انخفاًضا: أكثر بصوٍت ولكن باين، قال
كما تماًما ليبدَو وتنكَّر مكاٍن أي من رجٌل يكون ربما لذلك. منطقي تفسريٌ هناك النهاية،

«… غريبة بطريقٍة ف يترصَّ إنه دارناواي؟ عن نعرُف ماذا اللوحة. يف
كان بينما الهدوءُ القس عىل بدا لكن ذهول؛ من بيشءٍ فيه يُحدِّقون اآلخرون كان

ذلك. يسمُع
أن يريد فهو ولذا قبل؛ من تصويرها جرى قد القديمة اللوحة أنَّ أظنُّ «ال قال:

ذلك.» حيال غريٌب هو ما ثمة أنَّ أظنُّ ال رها. يُصوِّ
لتوه عاد قد كان إذ اإلطالق.» عىل ذلك يف عجَب ال الواقع، «يف ُمبتسًما: وود قال
وُسِمَع خلفه الكبرية السوداء الساعة عقرب تحرَّك يتحدَّث، كان وبينما يده. يف والكتاب
بأرضية يشءٌ ارتطم األخرية، الدقة ومع السابعة. تماَم ُمعِلنًا الغرفة أرجاء يف الدقات دويُّ
األُب وكان السماء؛ من صاعقًة كان وكأنه كلِّه املنزل جنباُت له اهتزت العلوية الغرفة

الصوت. ف يتوقَّ أن قبل امُللتوي لَّم السُّ عىل بالفعل درجتنَي صعَد قد براون
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األعىل.» يف وحده إنَّه إلهي! «يا إرادي: ال نحٍو عىل باين صاَح
أْن يُفرتَض «أجل، لَّم: السُّ أعىل يف توارى وقد يستدير، أن دون من براون األُب قال

وحده.» نجده
الحجري لَّم السُّ عىل وُهِرعوا بالشلل أصابتهم التي الصدمة وْقع من بقيتهم أفاَق وحني
كامريته ُحطام وسط ملًقى وجدوه فعًال. وحده وجدوه الجديدة، االستوديو غرفة إىل ودخلوا
وقَع وقد مختلفة؛ زوايا ثالث عند تقف املتفرعة الطويلة الحاِمل أرجل وكانت املرتفعة،
رابعة زاويًة تصنع األرض عىل مستلقيٌة واحدة سوداء ساٌق هناك وكانت عليها دارناواي
ضخم عنكبوٍت َرشك يف واقعٌة وكأنها للحظة السوداء الكومة تلك بَدت األرضية. طول عىل
التي هي اللوحة ووحدها الحياة. فارَق قد أنه أدَركوا سوه تلمَّ أن وبعد لحظة ويف مخيف.
امُلبتسمتنَْي العيننَي أنَّ للمرءِ يُخيَّل وقد ، تَُمسَّ أن دون اللوحات حاِمل عىل مكانها يف ظلت

مكانهما. يف بارزتنَْي كانتا
شهَد الذي املنزل ساد الذي االرتباك جو تهدئة يف براون األب مساعدة من ساعٍة وبعد
عن ُمعِلنًة ت دقَّ التي الساعة تشبه تكاد آلية بصورٍة يُغمغم وهو بالخادم التقى الحادثة،
بها يُغمغم كان التي الكلمات تقريبًا براون األُب عَرَف وقد املشئومة. الساعة تلك حلول

يسمعها: أن دون الخادُم

أعوُد، السابع السليل يف
أغادر. السابعة ويف

وكأنه العجوز الرجُل بدا ئه، ليُهدِّ شيئًا له يقول أن وشك عىل براون األُب كان وفيما
مخيفة. صيحٍة إىل غمغمته وتحوَّلت الغضب؛ ة شدَّ من جسده تصلََّب وقد فجأًة ينتبه

ما يوجد ال إنَّه اآلن ستقول ربما اقرتحته! الذي النهار وضوء أنت «أنت! قائًال: صاَح
املحتوم.» دارناواي آل بمصري ى يُسمَّ

ف توقَّ أن بعد أضاَف ثم «. يتغريَّ ال الصدد هذا يف «رأيي بلطٍف: براون األُب قال
َمْن إىل الصورة تُرسل وأْن املسكني، دارناواي لسليل أمنيٍة آخر يف تنظر أْن «آُمُل برهًة:

إليه.» سريسلها كان
للفضول مثريٌ األمُر الواقع، يف ذلك؟ جدوى ما «الصورة! حادة: بنربٍة الطبيُب صاَح
أن بعد املطاف، نهاية يف الصورة تلك يلتقط لم أنه يبدو هناك. صورٍة ِمن ما ولكن كثريًا،

اليوم.» طوال يعبث ظلَّ

23



دارناواي آل مصري

املسكني دارناواي كان بأنفسكم. أنتم التِقطوها «إذن وقال: ٍة بِحدَّ براون األُب استدار
الصورة.» هذه التقاط ا جدٍّ املهم من تماًما، ا ُمِحقٍّ

يف املنزل عن بعيًدا يسريون والفنانان، والقس الطبيُب وهم الزائرون، كان وفيما
عليهم يُخيِّم الصمُت كان والصفراء، البُنيَّة الرمال عىل بالسواد ُمتِشحٍة كئيبة مسريٍة
الرعد من هزيًما يُشبه ما حتًما هناك وكان مصعوقون. أنهم لو كما البداية، يف جميًعا
فيه هم نَُسوا الذي ذاِته الوقت يف امَلنسيَّة الخرافة عن تحقق ما إثر عىل صافية سماءٍ يف
والطبيب القس عقَل ومأل املنطقي والتسويغ العقالنية عن الحديث ساد حني الخرافة؛ تلك
يتبعون كانوا ربما النهار. بضوءِ العلوي الطابق غرف الفوتوغرايف ر امُلصوِّ مأل كما تماًما
النهار ضوء يف عاد قد السابع الوريَث ذلك أنَّ بيد يريدون؛ كانوا حسبما عقالنيٍّا أسلوبًا

بحياته. أُوِدَي السابعة تمام يف ذاته النهار ضوء ويف الساطع،
دارناواي.» آل خرافة سيُصدِّقون اآلن الجميَع أنَّ «أخىش وود: مارتن قال

أنَّ ملجرد الخرافاِت ُق أُصدِّ ملاذا يصدِّقها. لن شخًصا «أعرُف حادة: بنربٍة الطبيُب قال
انتحر؟» أحدهم

انتحر؟» قد املسكني دارناواي السيد أنَّ «أتعتقُد : القسُّ َسأَله
انتحر.» أنه من واثٌق «أنا الطبيُب: أجابه

ذلك.» املمكن «من قائًال: اآلخر وافقه
مليئة كاملة أدويٍة ِخزانُة لديه وكان العلوية، الغرفة تلك يف تماًما وحده كان «لقد

ِفعله.» دارناواي آل من املعهود هو هذا أنَّ إىل باإلضافة املظلمة. الغرفة يف بالسموم
دارناواي؟» آل لعنة تحقيق يف ما خطبًا ثمة أنَّ ترى «أال

األرسة. تلك قانون لعنُة وهي العائلة، تلك يف واحدة بلعنٍة أُومن أنا «ال. الطبيُب: قال
ما إذا إنك مجانني. أنصاُف جميًعا وإنَّهم الوراثة، بُحكم متأصلة صفاٌت إنها لكم قلت لقد
محالة ال ستتدهور فإنك الطريقة، بهذه أرستك مستنقع يف وأنجبت وتزوجَت الجموَد آثرت
العلمية. الحقائق نكران يمكن وال بها، التالعب يمكن ال الوراثة قوانني إنَّ أبيت. أم شئت
البحر بِفعل الَخِربة القديمة منازلهم تتداعى كما تماًما تتداعى، دارناواي آل عقول إنَّ
جميًعا سيفعلون منهم الباقية البقية أنَّ أجزم وأكاُد مؤكَّد؛ هذا انتحر، لقد الهواء. وملوحة

به.» القيام يمكنهم ما أفضُل هو هذا ربما نفسه. األمَر
حني عىل باين ذاكرة إىل دارناواي آل ابنة وجُه قفز يتحدَّث، الِعلم رجُل كان وبينما
ولكنه امُلبَهم، اللُّجي السواد مقابل يف الشاِحب املأساوي الوجه ذلك مفزع، وضوٍح ويف ِغرة
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ولكنه يتحدَّث، لكي فمه فتَح البرشي. الجمال َحدَّ ويفوق ذاته حد يف أخاذًا جماًال كان
شَفتَيه. عىل تذوب الكلمات َوَجَد

املطاف؟» نهاية يف بالخرافات تؤمن هل ولكن «حسنًا، للطبيب: براون األُب قال
علمية.» كرضورٍة باالنتحار أُومن إنني بالخرافات؟ أُومن بقولك تقصد «ماذا

والخرافات العلمية الخرافات بني ما االختيار يف فارًقا أرى ال «حسنًا، القس: أجابه
يستطيعون فال بالشلل، األشخاص بإصابة ينتهي كَليهما أنَّ يبدو األخرى. السحرية
إنَّ املسجوعة الكلمات قالت لقد أرواحهم. أو أنفسهم إنقاذ أو أيديهم أو أرجلهم تحريك
يقتلوا أْن دارناواي آل مصري إنَّ العلمي الكتاُب ويقول يُقتَلون، أنهم دارناواي آل مصري

الحالتنَي.» كلتا يف ُمستعبَدون أنهم يبدو أنفسهم.
لهذه املنطقية النظر بوجهات تؤمن أنك أعتقد كنت «ولكنني بارنيت: الدكتور قال

بالوراثة؟» ى يُسمَّ بما تؤمن أال األمور،
بني أختار ولن النهار، بضوءِ أُومن إنني «قلت ومرتفعة: واضحة بنربٍة القس أجابه
ال جميًعا أنكم هو كالمي ودليُل الظالم. إىل منهما كلٌّ ينتهي الخفية الخرافات من نَفَقني

املنزل.» ذلك يف بالفعل َحَدَث ما تعرفون
االنتحار؟» بشأن «أتقصد باين: سأله

صوته يرفع لم أنه رغم الشاطئ أرجاء يف ما بطريقٍة صوته دوَّى وقد براون األُب قال
لإلرادة، قتل جريمُة ولكنها قتٍل؛ جريمَة كانت لقد القتل. جريمة بشأن «أقصُد قليًال: إال

ُحرَّة.» الرَّبُّ جعلها التي
كان الكلمة أنَّ ذلك هذا؛ عىل ا ردٍّ اللحظة تلك يف اآلخر الرجل قاله ما قطُّ باين يعرف لم
َوَقَف مكانه. يف يتوقَّف فجعلته بوق يف نفخة وكأنها أذنه يف دوَّت فقد عليه؛ غريٌب تأثريٌ لها
صاروا بحيث سريهم يف يتجاوزونه اآلخرين وجعل امُلهَمل الرميل الشاطئ وسط ساكنًا
لها انتصَب جسده يف ترسي وبُقَشعريرٍة أوردته كل يف يتدفق بالدم وشعر أمامه؛ هم
الشعورية الحالة هذه كانت السعادة. من وجديٍد غريٍب بمذاٍق شعر ذلك ومع رأسه، شعُر
عن عاجٌز أنه إىل منها خلَُص وقد يفهمها، أن يستطع لم بحيث للغاية ومعقدًة ا جدٍّ رسيعًة
وعاوَد استدار للحظٍة، َحراك بال واقًفا ظلَّ أن وبعد باالرتياح. أشعره أمٌر لكنه تحليلها؛

دارناواي. آل منزل نحو الرمال عىل ببطءٍ السري
الطويلة الغرف واجتاَز لَّم السُّ ونزَل لها، يهتزُّ الجُرس كاد بخطواٍت الخندق َعَربَ
من هالٌة ها وتلفُّ تجلس دارناواي أديليد كانت حيث إىل وصل أْن إىل ية ُمدوِّ رنَّانة بخطواٍت

25



دارناواي آل مصري

رفعت املوت. أرض يف تُِرَكت َمنسيَّة قديسة كانت لو كما الخافت، البيضاوية النافذة ضوء
بهاءً. زادته تعجٍب نظرُة وجهها عىل ارتسمت وقد نظرها،

ُعدت؟» ملاذا األمُر، «ما قالت:
العتيق املنزل هذا إنَّ النائم. الجمال ألجل جئُت «لقد ضحكٍة: عن تنمُّ تكاد بنربٍة قال
أنِك تتظاهري أن السخيف من ولكن الطبيب؛ قال كما بعيد، أمٍد منذ النوم إىل َخَلَد قد
كلمٌة إنَّها بكلمة؛ جئتُِك لقد الحقيقة. لصوت واستمعي النور إىل اخرجي عجوز. امرأة

أَْرسك.» تعويذة عنك ستكرس ولكنها فظيعة،
عرب بها ليسري له والسماح للنهوض دفعها ما شيئًا لكنَّ قاله، مما كلمًة تفهم لم
ُمهَملة َخِربة حديقٍة أطالُل امتدت الليل. سماءِ تحت وخرجا الدَرج فصعدا الطويلة القاعة
اإلغريق، عند البحر إله ابن ترايتون، شكل عىل قديمة نافورٌة هناك وكان البحر، باتجاه
شيئًا تضخ النافورة تكن ولم َحراك، دون متأهبًة تبدو الصدأ، أثر من خرضاء كانت
يف الَخِرب الهيكل ذلك يرى ما كثريًا كان الفارغ. الحوض يف الجاف القرن ذلك من
طريقة. من بأكثَر العرس الحظ من رضبًا ذلك له وبدا به، مروره أثناء ليًال السماء ظلمة
البحر بمياه ستمتلئ لكنها الجوفاء، األجران تلك تمتلئ حتى طويل وقٌت يمر لن أنه شكَّ ال
إنَّ لنفسه قال وقد البحرية. األعشاب بني مختنقًة غرًقا الزهور وستموت املالحة، الخرضاء
يرحم ال أصمَّ مصري وإىل املوت إىل ستَُزف ولكنها بالفعل، ستتزوج ربما دارناواي آل ابنة
يَد كانت لو كما بَدت التي الربونزي، ترايتون تمثال عىل اآلن يده يضع كان ولكنه كالبحر،

يُحطِّمه. أن يريد الحديقة لتلك رشيًرا إلًها أو وثنًا كان لو كما وهزَّه عمالق، رجٍل
ستُحرِّرنا؟» التي الكلمة تلك هي ما تعني؟ «ماذا ثباٍت: يف سألته

نرضة حرية هي الكلمة هذه لنا ستجلبها التي والحرية قتل، جريمة هي «الكلمة قال:
ُقِتل ربما شخًصا ثمة أنَّ حقيقة ولكن أحًدا، قتلت أنني أقصد لست ال؛ الربيع. كزهور
تفهمني؟ أَال فيها. تعيشني كنِت التي الكوابيس تلك كلِّ بعد رائعة، أخباٌر ذاتها حد يف هي
دارناواي آل مصري إنَّ داخلِك؛ من منبعه كان لِك حدث يشءٍ كل ترينها التي أحالمِك يف
ولم مريعة. زهرٌة وكأنه نفسه عن الُحلم ذلك كشَف لقد األرسة؛ أفراد نفوس يف ُمختزٌن
سواءٌ محتوًما؛ كلُّه األمُر كان السعيدة؛ باملصادفة كان ولو حتى منه مفرٍّ من هناك يكن
ذلك لكن املستحدث، الوراثة ِعلم عن يقوله وما بارنيت أم العجوز، زوجته وقصص فاين
إلينا وبالنسبة ُقِتل؛ لقد متوارث. جنون أو سحرية لعنٍة ضحيَة يكن لم ماَت الذي الرجل
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شعاُع إنه سعيدة. حادثٌة لكنها سالم، يف فلريقد أجل، حادثة؛ مجرد هذه القتل جريمة فإنَّ
الخارج.» من ينبعث ألنه الظلمة؛ د يُبدِّ نور

لكنني كاملجانني، حديثُك يكون قد أفهمك. أنني أعتقُد «أجل، وقالت: فجأًة ابتسمت
قتله؟» َمْن ولكن أفهمك.

األقل عىل فهي براون، األُب قال وكما يعلم. براون األب لكن أعلم، «ال هدوءٍ: يف أجاَب
هذه.» البحر كرياح حرٍة بإرادٍة ارتُِكبَت قتل جريمة

الوحيد الشخَص هو كان رائعة. شخصيٌة براون «األُب برهًة: سكتت أن بعد قالت
«… حتى طريقٍة بكلِّ حياتي أبهَج الذي

الوحش ذلك ودفع نحوها ماَل إذ متهورة؛ حركٍة يف واندفع ماذا؟» «حتى باين: سألها
قاعدته. عىل يهتز وكأنه بدا حتى بعيًدا الربونزي

أنت.» جئت حتى «حسنًا، مجدًدا: االبتسامُة وجَهها عَلت وقد قالت
هذه من جزءٍ أي يف استيقاظه ملراحل وصٌف يَِرد ولم النائم، القُرص استيقظ وهكذا
سدوله الليُل ذلك يُسدل أن قبل أحداثها وقَعت قد املراحل تلك من كثريًا أنَّ رغم القصة،
التي الداكنة الرمال تلك عىل املنزل، إىل عائًدا يسري باين هاري كان وبينما الشاطئ. عىل
أن يمكن التي السعادة من قمٍة يف كان مختلفة، مزاجية حاالٍت يف عليها سار ما كثريًا
أيَّ يواجه يكن ولم أوجها. يف داخله والبعث املوت أحداث وكانت إنسان، أي بها يشعَر
الربونزي ترايتون وتمثال األزهار به نَمت وقد أخرى مرة املكان ذلك تخيُّل يف صعوبٍة
السعيدة املظاهر هذه كل لكن النبيذ، أو املاء منها يتدفق والنافورة برَّاق، ذهبي كإله يلمع
يفهمها لم كلمًة زالت ال ولكنها قتل»، «جريمة واحدة كلمة بِفعل أمامه تجلَّت والرباقة
واحًدا كان فقد أحمق؛ يكن لم لكنه الثقة، َمْحَمل عىل وأخذها الكلمة صدَّق لقد ا. تامٍّ فهًما

ويُميِّزونه. الحقيقة صوت يستشعرون ْن ِممَّ
األب مع موعًدا ليحرض لندن يف منزله إىل باين عاَد حني شهٍر من أكثر مرَّ قد كان
أينعت، قد العاطفية عالقته كانت معه. املطلوبة الفوتوغرافية الصورة أخذ قد وكان براون،
عليه؛ خفيفًة نفسها املأساة وطأة كانت ثمَّ ومن املأساة؛ تلك وطأة تحت تتكيَّف وكانت
عدَّة، وبوجوٍه كثريًا منشغًال كان وقد عائلية. كفاجعٍة إال يراها أن الصعب من كان لكن
منزل عاد أن بعد إال مشتعل ماغنسيوم برشيط املرسومة اللوحة تصوير من يتمكَّن ولم
يرسلها أن وقبل املكتبة. يف مكانها إىل اللوحة وأُعيدت الصارم، روتينه ملمارسة دارناواي آل
الَقسِّ إىل الفوتوغرافية أحرضالصورة البداية، منذ ُمخطًَّطا كان كما األثرية التحف خبري إىل

طلبه. يف وألحَّ رؤيتها طلَب الذي
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تترصَّف فأنت براون، األُب أيُّها حدث ما كلِّ حيال موقفك أفهم أن يمكنني «ال قال:
الخاصة.» بطريقتك بالفعل املشكلة َحللت قد وكأنك

وأنني بد ال منها، ضئيًال جزءًا حتى ولو أُحلَّ «لم وأجابه: حزٍن يف رأسه القس هزَّ
غريٌب؛ كلُّه األمُر الحادثة. هذه يف عملية نقطة أكثر عند عالٌق ما؛ نوًعا عالٌق ولكنني ، غبيٌّ
يل؟» أتسمح الصورة، تلك عىل نظرًة أُلقي دعني … ثم معينة، نقطٍة حتى للغاية بسيٌط إنه
ِقرص من يُعاني كان ألنه ضيَّقهما بينما عينَيه من للحظٍة وقرَّبها بالصورة وأمسَك

ة؟» ُمكربِّ عدسة معك «هل قال: ثم النظر،
قال: ثم الوقت من لربهٍة باهتمام الَقس خاللها من ونظر ة ُمكربِّ عدسًة باين أخرَج
البابا «تاريخ يقول إنه اإلطار؛ بجوار الكتب رف حافة عىل الكتاب ذلك عنوان إىل «انظر
إلهي! يا تقريبًا. أيسلندا من فوقه الذي والكتاب جورج؛ بقلم أجل، … أتساءَل واآلن، جون».
حني األمر أُالحظ لم ألنني ُمغفل أبله من يل يا األمر! الكتشاف غريبة طريقٍة من لها يا

هناك!» كنت
اكتشفته؟» الذي هو ما «ولكن صٍرب: بنفاد باين سأله

أعرف أنني أعتقد أجل؛ اآلن. بعد عالًقا أكون ولن األخرية، «القرينة براون: األب قال
الياء.» إىل األلف من البائسة القصة تلك أحداث وقَعت كيف اآلن

ملاذا؟» «ولكن حديثه: يف اآلخر أرصَّ
البابا عن كتبًا تحوي كانت دارناواي آل مكتبة ألن «ملاذا؟! يبتسم: وهو القس قال
الدينية» فريدريك «عقيدة عنوانه وبداية رأيته آخر كتاٍب ذكر عن فضًال أيسلندا، وعن جون
اآلخر أن الحظ أن بعد ابتسامته تالشت ثم تكملتُه.» للغاية الصعب من ليس عنواٌن وهو
من الرغم وعىل األخرية، النقطة هذه الواقع، «يف ِجدية: أكثر بنربٍة وقال كالمه، من منزعٌج
أخرى أشياءُ ثمة كان املسألة. هذه يف األساسية النقطة تَُعد ال فهي األخرية، القرينة أنها
أبدأ دعني للنظر. الفتًا دليًال أحدها كانت املسألة. هذه يف ذلك من للفضول إثارًة أكثر
ميتًا كان املساء. ذلك السابعة الساعة بحلول دارناواي يمت لم يفاجئك. قد بيشءٍ حديثي

اليوم.» طوال بالفعل
بما بالغرض، تَفي ال للغاية متواضعة تبدو «يفاجئك» كلمة «إنَّ مغمغًما: باين قال

بعدها.» ل يتجوَّ وهو رأيناه وأنت، أنا أننا،
رآه، أنه كالنا اعتقد أو رآه، ِكَلينا أنَّ أعتقُد نفعل، لم «ال، هدوءٍ: يف براون األُب قال
من مررت حني األسود الرداء ذلك تحت رأسه يكن ألم كامريته. بؤرة بضبط كثريًا ا مهتمٍّ
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بشأن غريبًا شيئًا ثمة بأنَّ شعرُت ولهذا له؛ أنا صعدت حني أيًضا الحال ذلك كان الغرفة؟
عرجاء. تكن لم أنها الفكرة إنَّما عرجاء، قدمه أنَّ األمر يكن لم جسده. وضعية أو الغرفة
بنفس يقف رجٌل أنه تعتقد ما رأيت إذا ولكن الداكنة؛ املالبس طراز نفس يرتدي كان

ومصطنعة.» غريبة وضعيته أن فسرتى آخر، رجل بها يقف التي الطريقة
مجهوًال؟» رجًال كان أنه ا حقٍّ «أتعني يرتجف: وكأنه باين صاَح

النهار وضح يف بالفعل دارناواي قتل قد كان القاتل، هو هذا «كان براون: األُب قال
ألنه األنظار؛ عن لالختفاء ممتاز مكاٌن وهي املظلمة، الغرفة يف هو وتوارى الجثة ووارى
تتداعى الجثة ترك ولكنه بوضوح، يشءٍ أي يرى فلن دخلها وإْن الغالب، يف يدخلها أحَد ال

اللَّعنة.» صنيع من وكأنه كلُّه األمر يُفرسَّ حتى بالطبع، السابعة، الساعة ت دقَّ عندما
عناء يتكبَّد أن من بدًال السابعة، حلول عند يقتله لم ِلَم أفهم، ال «ولكنني باين: قال

ساعة؟» عرشة أربع ملدة جثة إخفاء
عىل حَرَص القاتل ألنَّ صورة؟ أي تُلتَقط لم ملاذا آخر، سؤاًال أسألك «دعني القس: قال
بالنسبة الرضوري من كان الصورة. التقاط من يتمكَّن أن وقبل استيقاظه عند يقتله أن

األثرية.» التحف خبري إىل الفوتوغرافية الصورة تلك تصَل أالَّ القاتل إىل
َكْم ترى «أَال منخفضة: بنربٍة حديثه يف القس واستطرد للحظة، فجأًة الصمُت ساَد
مما حتى أبسط األمر ولكن الوارد، االحتمال من جانبًا رأيَت نفُسك أنت ملاذا؟ بسيط؟ هو
قديمة. صورٍة يف آخر رجًال ليُشِبه شخصيته رجٌل يُزيِّف أن يمكن إنه قلت لقد تخيَّلت.
ال العبارة برصيح فإنه ثمَّ، ومن رجًال؛ تشبه بحيث صورٍة تزييف بالتأكيد األسهل ومن
ال وكذلك قديمة، لوحٍة ألي وجوَد وال . حقيقيٌّ هذا دارناواي، آل بلعنة ى يُسمَّ ما يوجد
ولكن زوجته، إعدام يف تسبَّب الذي الرجل ألسطورة وجود وال قديمة؛ أسجوعٍة ألي وجود
يرسق كي أحدهم مقتل يف يتسبَّب ألن استعداٍد عىل الدهاء شديُد خبيٌث رجٌل هناك كان

املوعودة.» زوجته منه
اآلن «أعتقُد وقال: يُطمِئنه كان لو كما حزينة، ابتسامًة لباين القس ابتسم وفجأًة،
ألسباٍب املنزل ذلك دخَل الذي الوحيد أنت تكن لم ولكنك إليك، يرمي كالمي ترى أنك
الخفية الجوانب من الكثري ثمة كان ولكن تعرفه، أنك تظن أو الرجل، تعرف أنت عاطفية.
أيُّ يكن ولم األثرية، بالتحف وخبريٌ فناٌن فهو وود، مارتن املدعو الرجل ذلك شخصية يف
اللوحات لتقييم الحضور منه ُطِلَب أنه تذكَّر بشأنه. هذا ن ليُخمِّ الفنية معارفه من أحٍد
إخبار الواقع يف منه يُقَصد الذي النوع ذلك من أرستقراطية مهمالٍت سلة يف وأرشفتها؛
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لم أشياءَ بظهور ليُفاَجئوا دارناواي آل يكن لم فنية. كنوز من يمتلكونه بما دارناواي آل
كان ربما حدث؛ ما وهذا احرتافية، بطريقٍة مهمته يُؤدِّي أن عليه كان قبل. من يُالِحظوها
آخر شخٌص أنه بدَّ فال اللوحة تلك رسم َمْن هو هولباين يكن لم لو إنه قال حني ا ُمحقٍّ

موهبته.» تُضاهي َفذَّة بموهبة يتمتع
شكل عَرَف كيف أفهمها. ال كثرية أموًرا ثمة ولكن ا، حقٍّ مذهوٌل «إنني باين: قال

أمرهم.» من حرية يف اآلن األطباءُ يبدو الواقع؟ يف قتله كيف دارناواي؟ آل سليل
بها بعَث قد كان السيدة مع األسرتايل لذلك فوتوغرافية صورًة رأيت «لقد القس: قال
الجديد. الوريث عىل تعرَّف حني الكثري معرفة بها يمكنه كثرية طرٌق وثمة وصوله، قبل
الغرفة يف يساعد كان أنه تذكَّر بمعضلة. ليست ولكنها التفاصيل؛ هذه نعرف ال ربما
الرجل يطعن لكي — مثًال — لنقل املثايل، املكان هي الغرفة تلك أنَّ يل يبدو املظلمة؛
بمعضلة، ليست األمور هذه إنَّ أقوُل ال؛ املتناول. ويف موجود مُّ السُّ حيث مسموم، بنَصٍل
كيف نفِسه. الوقت يف مختلَفني مكاننَي يف وود كان كيف هي أعاقتني التي املعضلة لكنَّ
يف تقع بحيث الكامريا أمام مكانها يف ويضعها املظلمة الغرفة من الجثة يأخذ أن يمكنه
عن يبحث املكتبة غرفة يف كان بينما لَّم، السُّ عىل النزول دون من معدودة، ثواٍن غضون
هذه يف رأيُت ولكنني املكتبة؛ يف كانت التي الكتب إىل أنظر لم ألنني مغفًال وكنت كتاب؟
كتاٍب بشأن البسيطة الحقيقَة تلك — أستحقها ال التي الصدفة بمحض — فقط الصورة

جون.» البابا عن
البابا عالقة ما النهاية. حتى األُْحجية قطع بأفضل احتفظَت «لقد متجهًما: باين قال

السماء؟» بحق األمر بهذا جون
لشخص الدينية العقيدة أو أيسلندا، من يشءٌ عنوانه الذي الكتاَب تنَس «ال القس: قال
دارناواي اللورد كان الرجال من نوٍع أيُّ أسأل أن سوى يبقى ال لكن فريدريك، يُدعى ما

الراحل.»
ا؟» أحقٍّ «آٍه، قائًال: بتثاقٍل باين علَّق

كونه فأما ما؛ نوًعا األطوار وغريَب ومرًحا مثقًفا كان أنه «أعتقُد براون: األُب استطرد
عىل فكر فقد مرًحا، كونه وأما جون. البابا يُدعى لشخص وجوَد ال أنه عرف فقد مثقًفا،
وضع عىل ألجرؤ وإني وجود. له يكن لم آخر يشءٍ أو أيسلندا» «ثعابني عنوان يف األرجح
أال واآلن، أيًضا. وجوٌد له ليس الذي األعظم»، لفريدريك الدينية «العقيدة الثالث العنوان
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لها ليس كتٍب مغلفات عىل تُوَضع التي العناويَن هي تكون قد العناوين هذه أنَّ ترى
الواقع؟» يف كتٍب ِخزانة تكن لم كتٍب ِخزانة عىل أخرى بكلماٍت أو وجود؛
«… خفي ُسلٌَّم هناك كان اآلن. إليه ترمي ما أدرك «أها! باين: صاَح

تكون لكي بنفسه وود اختارها التي الغرفة إىل «يؤدي برأسه: يُومئ وهو القس قال
نحو عىل وغبية بسيطٌة املسألة إنَّ األمر. أفهم أْن يسعني لم آسٌف. أنا املظلمة. الغرفَة هي
بحكايٍة ومشغولني مشوشني كنا ولكننا البسيطة. املسألة تلك يف غبائي قدر بنفس مريع،
الوارد البديهي باألمر يكن ولم متداٍع؛ عائيل وقٍرص بائدة، ألرستقراطيٍة وعتيقة قديمٍة
للقساوسة؛ قديًما رسيٍّا ً مخبأ كان لقد رسي. ممرٍّ باستخدام الهرب من التمكُّن نأمل أن

فيه.» أُوَضع أْن وأستحقُّ
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