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الثلوج فيه تساقطت غريب صباح ذات الُقدَّاس من عائًدا املنزل إىل يسري براون األب كان
الضوء عنرص فيها يبدو التي الصباحات تلك أحد بطيئًا؛ يتصاعد الضباب كان بينما
كأنها فبدت السديم، عن فأكثر أكثر املتناثرة األشجار تباعدت وجديًدا. غامًضا شيئًا ذاته
عىل تباعًدا أكثر فَسحات عىل املنازل وظهرت بفحم. ُخطَّت ثم رمادية بطباشري أوًال ُرِسمت
املنازل من الكثري تَبنَيَّ حتى وضوًحا تزداد معاملها أخذت وقد املتقطعة، الضاحية حدود
إال أصحابها. أسماء يعرف كان أكثر ومنازل الصدفة، بطريق معارف فيها له كان التي
األشخاص نوعية من ساكنيها من أيٌّ يكن فلم موصدة؛ كانت واألبواب النوافذ كل أن
أثناء لكن مشوار، يف بالخارج يكونوا أن عن فضًال الوقت، هذا يف مستيقظني يبقون الذين
جعلتْه جلبة صوت سمع ُمزيَّنة، واسعة وحدائق رشفات ذي جميل منزل ِظل يف مروره
من نار إطالق عن يصدر والذي أُذن تُخطئه ال الذي الصوت كان فقد مرغم؛ شبه يتوقف
يف أوقعه ما أكثر هذا يكن لم لكن الخفيفة، النارية األسلحة أحد أو بندقية أو مسدس
مرات ست حوايل األخفت، الضوضاء من سلسلة مبارشًة األول الضجيج أعقب إذ الحرية؛
الصوت يُماثل يكن لم أنه األمر يف الغريب لكن محالة، ال الصدى أنه افرتض أحصاها. كما
هي له أشياء ثالثة أقرب كان إذ له؛ يخطر قد مما يشء أي يُماثل لم إنه بل مطلًقا. األصيل
عن الصادرة الكثرية األصوات وأحد الغازية؛ املياه زجاجة فوهة من يصدر الذي الصوت
يبُد لم األصوات هذه من أيٍّا أن غري ضحكة. كتمان شخصيحاول وصوت الحيوانات؛ أحد

منطقيٍّا.
الربيع زهرة رقة يف أفعال، رجل أحدهما كان واحد؛ جسد يف َرجلني براون األب كان
اآلخر أما بتغيريها؛ قط يحلم ولم الصغرية مهماته جولة يف يذهب كان والذي الساعة، ودقة
دائًما حر فكٍر ذا بسهولة، إليقافه سبيل وال بأًسا، أشد لكن كثريًا أبسط متأمًال، رجًال فكان
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كل نفسه يسأل أالَّ شعوريٍّا، ال حتى ولو يستطيع، يكن فلم فقط) للكلمة الذكي (باملعنى
يحدث كان هذا وكل منها؛ مستطاع قدر أكرب عىل ويجيب طرحها، من بد ال التي األسئلة
واجبه دائرة خارج ترصفاته يف يندفع يكن لم لكنه دمه، وتدفق أنفاسه د كرتدُّ بتلقائية
وشك عىل كان له. أهل هما الختبار يخضعان السلوكان كان املوقف هذا ويف قط؛ متعمًدا
يحبك أخذ إراديٍّا ال لكنه يخصه، ال األمر بأن نفسه ثًا محدِّ الشفق، يف مسريته استئناف
السماء أفق استضاء حينذاك الغريبة. األصوات تعنيه قد ما بشأن ويحلها نظرية عرشين
ميجور يملكه الذي باملنزل مارٍّا كان أنه أدرك املنترش الضوء ويف فيض، بلون الرمادي
كذلك طائفته. يف مالطا من طاهيًا امليجور ذلك لدى وأن بوتنام؛ يُدعى هندي إنجليزي
تصاحبها خطرية؛ أموًرا تكون أحيانًا املسدسات طلقات بأن لتذكره األفكار تعاوده بدأت
صوب متجًها الحديقة، بوابة من ودخل عائًدا التفت وهكذا منها. يقلق أن له يحقُّ عواقب

األمامي. الباب
شديدة سقيفة كأنه بارز يشء انتصب املنزل جوانب أحد عىل الطريق منتصف يف
غري هيئة ظهرت منه قريبًا كبري. قمامة صندوق أنه بعد فيما اكتشف لكنه االنخفاض،
ثم، يبدو. ما عىل حوله ويتطلَّع ينحني الضباب، وسط طيٍف مجرد كان البداية يف واضحة،
كان باألحرى. معتاد غري نحٍو عىل ا حقٍّ متني جسد جسد، يف الظل د تجسَّ منه، اقرتب عندما
بوجه ا، جدٍّ الجسم عريض القامة، قصري العنق، غليظ الرأس، أصلع رجًال بوتنام امليجور
وأشكال الرشقي املناخ بني للدمج طويلة محاولة عن الناتجة املهتاجة الوجوه تلك مثل
بريئة، ابتسامة عليه ارتسمت اللحظة هذه يف وحتى بشوًشا، وجًها كان لكنه الغربي، الرتف
يف النخيل سعف من ضخمة قبعة مرتديًا كان جليَّني. وتساؤل حرية من عليه بدا ما رغم
يرتدي يكن لم لكنه مطلًقا) بوجهه تليق تكن لم قداسة هالة شكل (تشبه رأسه مؤخرة
واألصفر، القرمزي باللونني مخططة بيجامة عن عبارة ا جدٍّ فاقع لباس سوى هذا بخالف
كان البارد. الصباح هذا يف خفيًفا رداءً حتًما كانت ملفت، بشكل الزاهية ألوانها رغم والتي
من املزيد دون صاح حني القس يدهش ولم عجلة، يف منزله من خرج قد أنه الواضح من

الجلبة؟» تلك سمعت «هل قائًال: الرسميات
حال يف نظرة أُلقي أن األفضل من أنه ارتأيت ولذلك «أجل، قائًال: براون األب أجابه

ما.» خطٌب ة ثمَّ كان
ماذا اعتقادك، «يف وسأله: الباهتتني املِرَحتني بعينيه غريبة بطريقة إليه امليجور نظر

الصوت؟» هذا كان
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القبيل هذا من يشء أو سالح كصوت «بدا اليشء: بعض مرتدًدا براون األب أجابه
نوعه.» من فريد صًدى له كان أنه يبدو ولكن

الباب انفتح حني نافذتني، بعينني ولكن صمت، يف إليه يتطلع زال ما امليجور كان
أو وخرج املنقشع، الضباب مواجًها الغازية املصابيح ليفيضضوء مرصاعيه، عىل األمامي
ورياضيٍّا بنيانًا وأنحف قامة أطول كان أنه إال بيجامة، ُمرتٍد آخر جسم الحديقة إىل هرول
مقارنًة الذوق حسنة كانت فقد الخفة من القدر نفس عىل كانت بيجامته أن ورغم أكثر،
لكنه مهزوًال الرجل كان فاتح. ليموني أصفر لون ذات بخطوط بيضاء كانت إذ باألخرى؛
غائرتني وعيناه معقوًفا أنفه وكان اآلخر؛ الرجل من أكثر البرشة ومسفوع الطلعة، وسيم
األسود الشعر بني الجمع عن الناشئة الغرابة من بيشء مظهره أوحى وقد اليشء، بعض
مهل عىل أكثر بتفصيل هذا كل براون األب استوعب بكثري. لونًا األفتح والشارب الحالك
كان الذي املسدس وهو واحد؛ يشء سوى اللحظة تلك يف الرجل يف نظره يلفت فلم الحًقا؛

يده. يف
الرصاصة؟» تلك أطلقت هل «كراي! فيه: ًقا محدِّ امليجور صاح

يف كنت لو ستفعله كنت ما وهذا فعلت «نعم، مهتاًجا: الشعر األسود السيد أجابه
«… وتكاد مكان كل يف تطاردك الشياطني كانت لو مكاني.

لرباون: قال ثم براون.» األب صديقي «هذا قال: إذ متعجًال؛ قاطعه امليجور أن بدا
امللكي.» املدفعية سالح من كراي الكولونيل قبل من قابلت قد كنت إن أعلم «ال
يشء؟» أي أصبَت هل … هل بالطبع. عنه سمعت «لقد برباءة: الَقسُّ أجاب

ذلك.» «أعتقد بجدية: كراي أجاب
أييشء؟» فعل أو رصخ، أو سقط هل … «هل خفيض: بصوت بوتنام امليجور فسأله
بما «سأخربك قال: حني وثابتة غريبة بنظرة ُمضيفه يف يُحدِّق كراي الكولونيل كان

عطس.» لقد بالضبط. فعله
األشخاص؛ أحد اسم تذكر كمن رأسه، من تقرتب كادت حتى يده براون األب رفع

كلب. نخري وال غازية مياه زجاجة صوت يكن لم الصوت أن حينئٍذ أدرك فقد
العطس.» يسبب الخدمة مسدس أن قبل من أسمع لم «حسنًا، محدًقا: امليجور صاح
بمدفعيتك تهاجمه لم أنك الحظ حسن من أنا. «وال واهن: بصوت براون األب قال
ا؟» لصٍّ كان «هل حائر: توقف بعد قال ثم حاد.» برد بدور تصيبه أن املمكن من كان وإال

منزله. داخًال وتقدمهما ندخل.» بنا «هيا الحدة: من بيشء بوتنام امليجور قال
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أن وهي الصباح؛ من الساعات تلك يف االنتباه تلفت ما كثريًا مفارقة بالداخل كان
املصباح امليجور أطفأ أن بعد حتى بالخارج؛ السماء من أكثر مضيئة بدت الحجرات
زة مجهَّ بأكملها الطعام مائدة برؤية براون األب وُفوجئ األمامية. القاعة يف الوحيد الغازي
رضورة ال أشكال بستة نبيذ وكئوس حلقاتها، يف املائدة فوط مع احتفالية، لوليمة كأنما
من املبكرة الساعة هذه يف تجد، أن ما حدٍّ إىل الشائع من كان صحن. كل بجانب لها
هذا يف حديثًا ُمعدَّة تجدها أن مألوًفا يكن لم لكنه السابقة، الليلة من مأدبة بواقي الصباح،

اليوم. من ا جدٍّ املبكر الوقت
وأرسل إياه متخطيًا بوتنام امليجور ُهرع القاعة يرتعشيف واقًفا براون األب كان بينما
اختفت «لقد مغمغًما: نطق وأخريًا بأكمله. املستطيل املائدة بغطاء طافت غاضبة نظرة
التوابل زجاجات وحامل اختفت، السمك وشوك «سكاكني وقال: شهق ثم الفضيات!» كل
اإلجابة أستطيع براون، األب أيها واآلن، اختفى. القديم الفيض القشدة إبريق حتى القديم،

ال.» أم ا لصٍّ كان إن عما سؤالك عن
هذا عىل الناس يتطفل ملاذا منك أكثر أعلم تمويه، مجرد «هذا إرصار: يف كراي قال

«… ملاذا منك أكثر أعلم املنزل؛
وقال: مريًضا، طفًال يهدئ من تشبه تكاد بحركة كتفه عىل امليجور ربت حينذاك

ا.» لصٍّ كان أنه الجيل من ا. لصٍّ «كان
أثره تقفي يف يساعدك أن املمكن من حادٍّ بربد مريض «لص قائًال: براون األب علَّق

الجوار.» يف
أخىش.» ما عىل اآلن أثًرا له نجد أن من أبعد أنه بدَّ «ال وقال: جدية يف رأسه امليجور هز
أضاف الحديقة، باب صوب يتجه املسدس ذو املضطرب الرجل كان بينما ذلك، بعد
الرشطة؛ أستدعي أن الالزم من كان إذا فيما «أشك واثقة: ولهجة مبحوح بصوت امليجور
غري ترصًفا وارتكب الرصاص، استخدام يف قليًال أفرط قد هذا صديقي يكون أن من خوًفا
يتخيل أنه أعتقد معك، رصيًحا وألكون االضطراب؛ شديدة أماكن يف عاش فقد قانوني؛

األحيان.» بعض يف أشياء
رسية هندية جمعية ثمة أن يظن أنه مرة ذات أخربتني أنك «أعتقد قائًال: براون بادره

تالحقه.»
أن «أعتقد قال: ثم كتفيه، هز الوقت نفس يف لكنه إيجابًا، رأسه بوتنام امليجور هزَّ

القول.» جاز إن العطس، من املزيد أريد فال الخارج، إىل نتبعه أن األفضل من
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ورأيا الشمس، بشعاع ساعتها تلوَّن قد كان الذي الصباح، ضوء إىل االثنان خرج
والحشائش. الحىص حالة بعناية ص يتفحَّ منكفئ، شبه الفارعة بقامته كراي الكولونيل
من القدر بنفس القس انعطف نحوه، متجًها خفيفة وئيدة بخطوات امليجور سار وبينما
من ياردتني أو ياردة بُعد عىل املنزل من التالية الزاوية من مقربة عىل فصار التمهل،

القائم. القمامة صندوق
الغطاء ورفع نحوه، خطا ثم ونصف؛ دقيقة نحو الحقري اليشء هذا يتأمل براون وقف
األب أن إال ذلك؛ يفعل كان بينما أخرى ملطِّخة ومادة غبار فتصاعد بداخله، رأسه ووضع
ذلك عىل براون ظل يالحظها. كان التي األشياء كل بني قط مظهره يالحظ يكن لم براون
أخرى مرة رأسه أخرج ثم غامضة، صلوات يف منهمًكا كان لو كما محددة، ملدة الوضع

اكرتاث. بال بعيًدا وسار شعره، الرماد بعض غطَّى وقد
كما الكآبة تُبدد أنها بدا مجموعة هناك وجد أخرى مرة الحديقة باب براون بلغ حني
منطقي نحٍو عىل االطمئنان إىل تدعو تكن لم لكنها بالفعل، الضباب الشمس ضوء بدَّد
روايات شخصيات من مجموعة مثل كبري، حدٍّ إىل كوميدية ببساطة كانت بل اإلطالق، عىل
حزام مع رسيًعا، مناسبنَي قميصورسوال ارتداء من تمكَّن قد بوتنام امليجور كان ديكنز.
املعتاد بالودِّ مفعًما املبتهج األحمر وجهه وبدا فوقها؛ خفيفة مربعات ذات وسرتة قرمزي،
إىل آنذاك يتحدث كان ولكنه ا، حقٍّ حازًما كان لقد الطبيعي. الشكل بهذا منطلق وهو
حدٍّ إىل واملهموم واألصفر الهزيل وجُهه بغرابة، تناقض، الذي األسمر، مالطة ابن طاهيه،
مهموًما؛ يكون أن الحقُّ للطاهي كان ربما البياض. الناِصَعي وزيه رأسه غطاء مع ما،
من أكثر معلومات دائًما لديهم الذين الهواة أولئك أحد كان امليجور. هواية كان فالطهي
صديقه البيضهو ة ُعجَّ عىل َحكًما به اعرتف الذي الوحيُد اآلَخُر الشخُص وكان املحرتفني.
صادًما منظره كان الذي اآلخر الضابط عن للبحث التفت هذا، براون تذكَّر وحني كراي،
مالبسهم الناس ارتدى أن وبعد النهار، ضوء من املشهد عىل استجدَّ ما بعد اليشء بعض
اللييل، لباسه يف يزال ال أناقة واألكثر قامة األطول الرجل كان الذهن. حارضي وصاروا
عن يبحث يزال وال وركبتيه، يديه عىل الحديقة أنحاء يف حينئٍذ زاحًفا أشعث، أسود بشعر
يبدو. ما عىل عليه عثوره لعدم بغضب بيده األرض يرضب وتكراًرا مراًرا وظل اللص؛ آثار
وألول الحزن؛ من يشء يف حاجبيه رفع هكذا، الحشائش عىل أربع يميشعىل القس رآه حني

لغويٍّا. تلطيًفا تكون قد أشياء» «يتخيل عبارة أن ن خمَّ مرة
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كانت براون؛ لألب أيًضا معروًفا فكان واملعلم الطباخ مجموعة يف الثالث العنرص أما
مئزرها إىل بالنظر اللحظة، هذه ويف املنزل؛ ومدبِّرة امليجور ربيبة واطسون، أودري
الربيبة. من بكثري أكثر املنزل مدبرة تبدو كانت الحازم، وأسلوبها ساعديها عن وتشمريها
العتيق التوابل حامل تشرتي أالَّ باستمرار أخربتك تستحق. ما نلَت «لقد تقول: كانت

ذلك.» الطراز
الطراز، العتيقة لألشياء شخصمحبٌّ فأنا يل؛ يروق «إنه تسامح: يف بوتنام عليها رد

مًعا.» تنسجم األشياء هذه أن كما
اللص، ِحيال شيئًا تفعل لن كنت إن حسنًا، ترى. كما مًعا، «وتختفي برسعة: فأجابته
األشياء من وغريه الخل طلب يمكننا وال األحد، يوم هو فاليوم الغداء. حيال شيئًا أفعل فلن
الكثري دون عشاءً تسمونه بما االستمتاع تستطيعون ال الهنود السادة أيها وأنتم البلدة؛ من
يف املوسيقي للحفل يأخذني أن أوليفر العم ابن من تطلب لم ليتك الحريفة. األشياء من
رحل قد الكولونيل وسيكون والنصف، عرشة الثانية الساعة قبل ينتهي فلن الكنيسة،

بمفردكم.» أموركم تدبُّر تستطيعون الرجال، أيها أنكم، أعتقد ال قبلئٍذ.
فلدى نستطيع. عزيزتي، يا «بىل شديد: بودٍّ إليها يتطلَّع وهو امليجور أجابها هنا
ربما كما االضطراب، شديدة أماكن يف جيًدا أحوالنا تدبرنا ما وكثريًا الصلصات، كل ماركو
أن عليِك فليس أودري؛ يا الرتفيه ببعض لتحظي كذلك الوقت حان وقد تعلمني. رصِت

للموسيقى.» االستماع تريدين أنِك أعلم الوقت؛ طوال منزل مدبرة تكوني
الكنيسة.» إىل الذهاب «أريد قليًال: متجهمتني بعينني فقالت

ألن مليحات، دائًما يظللن سوف اللواتي املليحات النساء أولئك من أودري كانت
رغم لكن نفسها، واملالمح الرأس هيئة يف وإنما الشعر، صبغة يف أو الشكل يف ليس الجمال
يف السيدات شعر مثل غزيًرا، الكستنائي شعرها وكان بعد العمر منتصف تبلغ لم أنها
بأن يوحي ما عينيها ومحيط ثغرها يف كان لونه، أم شكله يف سواء الرسام، تيتيان لوحات
املؤكد فمن إغريقي. معبد حواف األمر آخر يف الرياح تُتِْلف كما أنهكتها، قد األحزان بعض
هزلية كانت شديدة بجدية ساعتها فيها تخوض كانت التي الهيِّنة األرسية املشكلة هذه أن
الذوَّاقة كراي، عىل كان أنه الحديث سياق من براون األب استنتج مأساوية. منها أكثر
وليمة عن ليتنازل يكن لم مضيفه، بوتنام، أن إال للغداء؛ املعتاد الوقت قبل الرحيل اآلخر،
الصباح، فرتة يف يتناوالنه ا خاصٍّ إفطاًرا يجهز ألن أعد فقد لذا القديم؛ صاحبه مع أخرية
يف هناك إىل ذاهبة كانت الصباح. ُقداس يف جدية أكثر آخرون وأشخاص أودري بينما
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باملوسيقى شغوًفا كان الذي أومان، أوليفر الدكتور هو لها، قديم وصديق قريب ُصحبة
ميول ذا رجًال كونه رغم إليها، ليستمع الكنيسة إىل يذهب ألن استعداد عىل كان إنه حتى
باملأساة عالقته تصور يمكن ما ته برمَّ األمر هذا يف يكن لم لكن اليشء، بعض جادة علمية
براون األب التفت واعية، شبه غريزية وبحركة واطسون؛ اآلنسة وجه عىل آثارها البادية

الحشائش. يف يفتش وهو مجنونًا بدا الذي الرجل إىل أخرى مرة
مندهش كأنه املمشط، غري األسود الشعر ذا رأسه بغتًة إليه رفع إليه سار وحني
بقَي قد غريه، أحد يعرفها ال ألسباب براون، األب كان وبالفعل بقائه. من اليشء بعض

املعتاد. يف به تسمح حتى أو اللياقة تستوجب مما كثريًا أكثر
كالباقني؟» مجنونًا تظنني أنك أعتقد «حسنًا! مفصًحا: هائجتني بعينني كراي صاح
لست بأنك لالعتقاد وأميل الفرض هذا يف فكَّرت «لقد برزانة: القصري الرجل فأجابه

كذلك.»
تقصد؟» «ماذا وقال: شديدة بفظاظة كراي عليه فاحتد

ال فهم مرضهم؛ يف يتمادون ما دائًما الحقيقيون «املجانني مفًرسا: براون األب فقال
تقاوم؛ إنك آثار. أي وجود عدم رغم اللص، آثار عىل العثور فتحاول أنت أما أبًدا. يقاومونه

جنون.» به َمن أبًدا يريده ال ما تريد فأنت
ذاك؟» «وما

خطأ.» عىل أنك يَثْبُت أن «تريد براون: قال
وأخذ مرتنًحا باألحرى أو واقًفا هبَّ قد كراي كان األخرية بالكلمات يتلفظ هو بينما
جميًعا إنهم الحقيقة! هي هذه لكن «ويحي، صاح: ثم مضطربتني، بعينني القس إىل يتطلع
الظن! بهذا أرتاح لن كنت لو كما الفضيات؛ إىل إال يسعى يكن لم الرجل بأن عيلَّ يلحون
براون لكن أودري، ناحية املبعثر األسود الشعر ذي برأسه وأشار هذا قال عيلَّ.» ألحت لقد
عىل النار إلطالقي قسوتي عىل اليوم القول يل أغلَظْت «لقد وأضاف: إلشارة. بحاجة يكن لم
البائسني، األصليني املواطنني تجاه ضغينة أحمل أنني وكيف مؤٍذ، غري مسكني منازل لص

بوتنام.» رسيرة نقاء يف مىض؛ فيما الرسيرة طيب رجًال كنت لكنني
القصة عىل تحكم أن بد ال لكن قبل من أرك لم إنني يل، «فلتصِغ قال: ثم برهة سكت
الحوادث بعض بسبب لكن املعسكر؛ نفس يف صديقني كنا العجوز وبوتنام أنا برمتها.
نحن أُْرِسْلنا أننا األمر يف ما وكل بكثري؛ الرجال أغلب قبل القيادة نلُت األفغانية الحدود عىل
وسافرنا هناك، كنا حني أودري خطبُت قد كنت املرض. بسبب لبعضالوقت للوطن االثنان
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عليها ترتَّب غريبة، أشياء األشياء، بعض طرأت العودة رحلة يف لكن مًعا، عائدين جميًعا
يضمرانه. ما أعلم وأنا معلًقا؛ األمر تركت أودري وحتى الخطوبة، فسخ يريد بوتنام أن

أنت. وكذلك بشأني. يعتقدان ماذا أعلم
كان إذا ا عمَّ بوتنام سألت الهندية املدن إحدى يف لنا يوم آخر يف الحقائق. إليك حسنًا،
مسكنه. قبالة صغريًا مكانًا يل فوصف تريشينوبويل، بعضسجائر عىل أحصل أن بوسعي
قبالة محرتم منزل يقوم حني خطرية كلمة هي «قبالة» كلمة لكن تماًما، ا محقٍّ وجدته لقد
وانفتح بصعوبة، انفتح فقد الباب، أخطأت أنني بد وال حقرية؛ منازل ستة أو خمسة
عدد صوت مع مكانه يف واستقر خلفي الباب ارتد استدرت، حني لكن دامس، ظالم عىل
ممرٍّا سالًكا فعلته ما وهذا لألمام؛ أميض أن سوى أمامي يكن لم املزالج. من يُحىص ال
ذات بسقاطة مغلق مصمت، باب بعدها درجات، عدة بلغت ثم مدلهم. ظالم يف ممر بعد
استطعت لكنني باللمس، إال عليها االستدالل أستطع لم دقيقة، رشقية حديدية مشغوالت
إىل مائل خاٍب ضوء إىل اليشء بعض تحولت عتمة إىل أخرى مرة خرجت أخريًا. فتحها
أرجل عن إال تكشف لم لكنها الثابتة، لكن الصغرية املصابيح من كبري عدد بفعل الُخرضة
أعرتف جبل. كأنه بدا يشء مبارشًة أمامي وكان الخاوي. الضخم األثاث بعض حواف أو
كان أنه ألدرك إليها، خرجت قد كنت التي الضخمة الحجرية املنصة عىل أقع كدت أنني

يل. كان ظهره أن واألسوأ بل صنًما،
وفضًال العريض، الصغري الرأس عىل بناءً إنسان، لنصف يكون أن يمكن ال أنه نت خمَّ
لرمز مشريًا قبيح، كبري أصبع مثل ألعىل، متَّجه إضايف عضو أو كالذيل يشء بسبب ذلك عن
الضوء يف الرمز أخمن مرتعبًا بدأت قد كنت الضخم. الحجري الظهر وسط َمنُحوت ما
خلفي املعبد جدار يف باب صوٍت، دون انفتح، فقد فظاعة؛ أكثر يشء وقع حني الخافت
كأنها ثابتة، ابتسامة َسْمته عىل كان أسود. ومعطف أسمر وجه ذو رجل، منه وخرج
متَّشًحا كان أنه فيه ما أبغض أن أعتقد لكن عاج، من وأسنان نحاس من بلحم نُحتت
يف بدا لكن عراة، اك نُسَّ أو عباءات يف كهنة وجود أنتظر كنت أنني أعتقد أوروبي. برداء

بالفعل. اكتشفت كما األرض، أنحاء جميع عمَّ الرش أن عىل داللة ذلك
فقط، القرد قدم رأيت قد كنت «لو مقدمات: أي ودون ثابتة بابتسامة الرجل، يل قال
لكنا القرد، وجه رأيت قد كنت ولو فحسب. وتموت ستُعذب كنت إذ الرأفة؛ غاية يف لكنا
قد إنك حيث لكن فقط، حيٍّا وترتك ستعذب كنت إذ التسامح؛ وغاية اللطف غاية يف كذلك

رساحك.» نطلق أن وهو حكم؛ بأسوأ عليك نحكم أن من بد فال القرد، ذيل رأيت
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شقَّ قد كان التي املشغولة الحديدية السقاطة صوت سمعت الكلمات بهذه نطق حني
قد كنت التي املعتمة املمرات من بعيد، من أتاني، بعدها وحدها؛ تنفتح وهو فتحها عيلَّ

يُفتح. وهو الضخم الخارجي الباب مزالج صوُت عربتها،
ومن رساحك. أطلق أن من بد ال الرحمة؛ استجداء من جدوى «ال املبتسم: الرجل قال
وستهاجمك سامة؛ أفعى النََّفسكأنه وسيلدغك سيف، كأنها الشعرة ستذبحك فصاعًدا اآلن
األخرى، مرة خلفه الجدار ابتلعه وهنا كثرية.» مرات وستموت العدم؛ من آتية األسلحة

الشارع.» إىل أنا وخرجت
وأخذ العشب عىل تأثُّر دون من براون األب جلس بينما الحديث عن كراي توقف

األقحوان. زهور يقطف
ومنذ بمخاويف؛ املرح بحسه بوتنام استخف «بالطبع قائًال: كالمه الجندي واصل ثم
الثالثة باألمور كلمات بأقل ببساطة سأخربك حسنًا، العقلية. قواي يف شكُّه بدأ الوقت ذلك

صواب. عىل منَّا َمن بنفسك تحكم أن ولك الحني؛ ذلك منذ حدثت التي
من األميال مئات بعد عىل لكن الغابة، أطراف عىل هندية قرية يف األول األمر وقع
ليلة منتصف يف استيقظت اللعنة. عيلَّ حلت حيث واألعراف القبائل ونوع والبلدة املعبد
كأنه خفيف بوخز شعرت حني التحديد، وجه عىل يشء يف ليس لكن أفكر وتمددت حالكة،
يف التفكري سوى يسعني ولم عنها، بعيًدا فانكمشت عنقي. بعرض ممتدة شعرة أو خيط
الخط أن اكتشفت ومرآة األنوار والتمست نهضت حني لكن املعبد، يف يل قيلت التي الكلمات

دم. خط كان عنقي فوق الذي
املكان كان مًعا. للوطن رحلتنا أثناء بورسعيد يف نُُزٍل يف الحًقا وقع الثاني األمر
باتباع بعيد من ولو يوحي ما ثمة يكن لم أنه ورغم تحف؛ ومتجر النُّزل بني ما يجمع
كهذا. مكان يف تعاويذه أو بعضصوره تكون أن بالطبع املحتمل من أنه إال القرد، طائفة
ال شعور يراودني الظالم يف أخرى مرة استيقظت فقد حال؛ أي عىل هناك لعنته كانت
شعرت سامة. حية مثل تلدغني كانت أنفايس أن من أقىس وال أدق كلمات لوصفه أجد
وقفزت النافذة؛ من به اندفعت حتى برأيس الجدران أرضب فأخذت املوت؛ آالم أكابد أنني
وصف الذي املسكني صديقي — بوتنام اضطر أسفلها. الحديقة إىل سقطت باألحرى أو
الحشائش عىل الوعي فاقد شبه عيلَّ العثور أمر يأخذ أن — قرصة مجرد بأنه اآلخر الحادث
قصتي. وليس العقلية؛ حالتي هو الجد محمل عىل أخذه ما أن أخىش لكن جديٍّا، الفجر يف
مطلة كانت حجراتنا أن وتصادف حصن، يف مقيمني كنا مالطا. يف حدث الثالث األمر
خارجي جدار لوال نوافذنا، عتبات يالمس يكاد حتى يرتفع كان الذي املفتوح، البحر عىل
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كان إذ مظلمة؛ الحجرة تكن لم لكن أخرى، مرة استيقظت كالبحر. مكشوف كامد أبيض
أو املكشوف، الجدار عىل طائًرا أملح أن واستطعت النافذة، إىل رست حني السماء يف البدر
السماء يف وحده يدور شجرة فرع أو بعًصا شبيًها شيئًا كان فعًال رأيته ما األفق. يف رشاًعا
تركتها كنت التي الوسادة بجانب املصباح وحطم نافذتي مخرتًقا مبارشًة طار الخالية.
القبائل بعض تستخدمها التي تلك الشكل الغريبة القتال ِهراوات من واحدة كانت للتو.

برشية.» يد بها تقذف لم لكن الرشقية،
وجهه عىل ارتسم وقد ونهض يصنعه، كان الذي األقحوان عقد براون األب ألقى
شابه ما أو أسلحة أو تماثيل أو تحف أي بوتنام امليجور لدى «هل وسأل: أسف. نظرة

فكرة؟» تعطيني أن املمكن من التي الرشقية األشياء من
أخىش، ما عىل كبرية فائدة ذات ليست لكنها األشياء، تلك من الكثري «لديه كراي: أجاب

حال.» أي عىل مكتبه إىل تفضل لكن
وسمعا للكنيسة، للذهاب قفازاتها أزرار تعقد وهي واطسون باآلنسة مرَّا دخال حني
ويف الطهي. حول محارضة الطاهي يعطي زال ما وهو السفيل بالطابق بوتنام صوت
حريرية قبعة معتمًرا ثالثًا، طرًفا فجأة صادفا تحفه ومستقر امليجور مكتب حجرة
الذي الكتاب التدخني، منضدة عىل مفتوح كتاب عىل منكبٍّا وكان للخروج، مالبس ومرتديًا

والتفت. بالخطأ، اإلحساس من بيشء أسقطه
حتى استياء عليه بدا وجهه أن إال أومان، الدكتور أنه عىل الالئق باألدب كراي قدَّمه
غري القس يكن ولم ال. أم هذا أودري عرفت سواء ندَّين، كانا الرجلني أن ن خمَّ براون إن
حسن بالتأكيد؛ األناقة شديد سيًدا أومان الدكتور كان التحامل. هذا مع تماًما متعاطف
يناجي ألن اضطر براون األب أن إال آسيوي. شخص مثل داكنًا يكون كاد وإن املالمح،
املدببة لحاهم يدهنون الذين أولئك مع حتى التعاطف اإلنسان عىل بأن برصامة نفسه
تماًما. صوتهم نغمة ين مغريِّ يتحدثون ومن قفازات، يف صغرية أياٍد لديهم ومن بالشمع،
الصغري الصلوات كتاب وجود الخصوصيف وجه عىل حنقه يثري ما وجد كراي أن بدا
بني من ذلك أن أعلم أكن «لم الفظاظة: من بيشء قال إذ األسود القفاز ذات أومان يد يف

اهتماماتك.»
الكبري الكتاب عىل يده واضًعا وقال انزعاج، دون لكن خفيفة ضحكة أومان ضحك
هذا من وأشياء للعقاقري قاموس فهو أكثر، تخصيص يف يدخل «هذا أسقطه: قد كان الذي
عليه وبدا األكرب الكتاب أغلق ثم الكنيسة.» إىل حمله أستطيع أن من أضخم لكنه القبيل،

واإلحراج. التعجل من مسحة أخرى مرة
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األخرى واألشياء الرماح هذه كل «هل املوضوع: دفة لتغيري متلهًفا بدا الذي القس قال
الهند؟» من

إىل ذهب وقد قديم، جندي فبوتنام كثرية؛ أماكن من «إنها قائًال: الطبيب أجابه
علمي.» حد عىل البرش لحوم آكيل وجزر وأسرتاليا املكسيك

البرش.» لحوم آكيل جزر يف الطهي فن تعلم يكون أال «أرجو وقال: براون عليه فرد
الجدار. عىل الغريبة األخرى واألدوات اليخنة أواني يف ببرصه جال ثم

يف الشبيه الضاحك وجَهه يُقحم توتنام املِرح حديثهم موضوُع جعل اللحظة هذه يف
واألجراس يوضع، أن وشك عىل فغداؤك كراي، يا «تعاَل ويقول: الغرفة يف بالكركند حمرته

الكنيسة.» إىل الذهاب يريدون الذين ألولئك تدق
واآلنسة أومان الدكتور وسار مالبسه؛ ليغري السلم درجات عىل صاعًدا كراي انسل
الحظ براون األب أن إال اآلخرين؛ الكنيسة رواد من صف مع الشارع، آلخر برزانة واطسون
عليه ليُلقي الشارع ناصية إىل عاد إنه حتى مرتني؛ املنزل وتفحص خلفه نظر الطبيب أن

أخرى. نظرة
القمامة. صندوق يف كان أنه يُعقل «ال نفسه: ثًا محدِّ وتمتم القس عىل الحرية بدت

اليوم؟» مبكر وقت يف هناك كان هل أم املالبس. تلك يف ليس
مع التعامل بقواعد يتعلق فيما الجوي الضغط ميزان حساسية يف براون األب كان
سواء اجتماعية قاعدة أي تكن لم إذ القرن؛ وحيد حساسية يف بدا فقد اليوم أما الناس؛
الهندية، اإلنجليزية األصول ذوي الصديقني إفطار أثناء يبقى أن له تُِجيز مقدرة أو صارمة
كان باملرة. الرضورية غري لكن املسلية األحاديث من بسيل موقفه عىل مغطيًا بقي، لكنه
من آخر بعد صحن وضع ومع طعام. أي تناول يريد أنه يبُد لم ألنه أكثر محريًا مسلكه
االثنني أمام املالئمة النبيذ بأنواع املصحوبة التناسق الرائعة والكاري بالسمك األرز صحون
رشفة يرتشف ثم الخبز من كرسة ويمضغ صومه، أيام أحد أنه فقط يكرر كان اآلخرين،

متدفًقا. كان حديثه أن إال يتذوقه. أن دون البارد املاء من قدًحا وترك
أستطيع لن َسَلطًة! لكما أجهز سوف لكما؛ سأعده بما «سأخربكما قائًال: صاح

هنا؟» خس لديك هل يكون! ما كأفضل مكوناتها سأخلط لكنني تناولها،
أن تنَس ال لدينا. الذي الوحيد اليشء هو هذا «لألسف، الظل: الخفيف امليجور أجاب

واللص.» التوابل حامل مع اختفوا قد ذلك إىل وما والزيت والخل الخردل
أخىش دائًما كنت ما وذلك ذلك، «أعرف اليشء: بعض غامض نحٍو عىل براون قال

َلطات.» بالسَّ كثريًا مولع فإنني توابل. حامل معي أحمل ما دائًما ولذلك حدوثه؛
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الرجلني. دهشة أثار ما وهو املائدة عىل ووضعه فلفٍل ُحقَّ صدريته جيب من وأخرج
أراد ملاذا «أتساءل وقال: آخر جيب من خردٍل ُحقَّ يخرج وهو كالمه استأنف ثم
فقد «والخل، وقال: الخل أخرج ثم أظن.» ما عىل خردل لصقة لصنع أيًضا. الخردل اللص
ال…» جيبي يف وضعته أنني فأعتقد الزيت، أما البني، والورق الخل فوائد عن شيئًا سمعت
رأى برصه. رفع حني آخر أحد يره لم ما رأى إذ الحال؛ يف ثرثرته عن توقف هنا
الحجرة. عىل برصه ومثبتًا الشمس بنور املضاءة الحشائش عىل واقًفا أومان الدكتور خيال

الحديث. يف تدخل قد كراي كان تماًما نفسه زمام يستعيد أن يستطيع أن وقبل
عظاتك إىل لالستماع آتي أن بدَّ ال مدهش. شخصمسلٍّ من لك «يا ًقا: محدِّ كراي قال

مقعده. إىل ظهره وأسند قليًال، تغريَّ قد صوته كان ترصفاتك.» مثل ممتعة كانت إذا
من سمعت هل أيًضا. التوابل حامل يف عظات يوجد «أوه، شديدة: بجدية براون قال
املمكن من فهل الخل، عن أما بالزيت؟ يُدهن إحسان أو خردل؛ حبة مثل إيمان عن قبل

«… الشمس أظلمت حني الذي، الوحيد، الجندي ذلك ينسوا أن جنود ألي
املائدة. بمفرش وتشبث قليًال لألمام كراي الكولونيل مال

الذي املاء قدح يف خردل ملعقتَي َلَطة، السَّ يعد كان الذي براون، األب أفرغ حينذاك
هذا!» «فلترشْب ومفاجئ: وعاٍل مختلٍف بصوت وقال وقف ثم بجانبه؛

واندفع راكًضا، الحديقة، يف حراك بال واقًفا كان الذي الدكتور، جاء اللحظة نفس يف
بتسمم؟» أُصيب هل إيلَّ؟ بحاجة أنتم «هل وصاح: النوافذ إحدى من

أتى قد امُلَقيِّئ كان إذ وشك.» عىل «كان وجهه: عىل ابتسامة بشبح براون أجابه
كأنه ينهج، وأخذ للطي قابل كريس عىل كراي واستلقى ا. جدٍّ مفاجئ نحو عىل مفعوله

. حيٌّ لكنه أنفاسه، يلفظ
«هذه أجش: بصوت وصاح األرجواني وجهه امتقع وقد واقًفا، بوتنام امليجور هبَّ

الرشطة!» إىل أذهب سوف جريمة!
فوق من النخيل سعف من املصنوعة قبعته يسحب وهو يسمعه أن القس بوسع كان
وقف لكنه يُْصَفق، الحديقة باب صوت سمع ثم األمامي؛ الباب من مرسًعا ويخرج املشجب

بهدوء: قال صمت وبعد فحسب؛ كراي إىل ينظر
معبد أما لعنة. عليك ليس ملعرفته. تحتاج بما سأخربك لكنني كثريًا، إليك أتحدث «لن
أبيض. رجل تدبري من كانت والخدعة خدعة؛ من جزءًا وإما صدفة كان إما فإنه القرد
حالقة شفرة إنه رقيقة؛ ملسة بمجرد الدم إسالة عىل قادر واحد سالح سوى يوجد وال
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مرأي؛ غري اذ نفَّ بسم تمتلئ عادية غرفة لجعل واحدة طريقة وثمة أبيض. رجل يحملها
الِهراوات من فقط واحد نوع ويوجد أبيض. رجل ارتكاب من جريمة وهي الغاز، بفتح
البوْمَرنْج إنه لها؛ املجاورة للنافذة تعود ثم الهواء يف لتدور النافذة، من إلقاؤها يمكن التي

امليجور.» مكتب حجرة يف منه بعًضا وسرتى األسرتايل،
أودري جاءت التالية اللحظة يف الطبيب. مع للحظة وتحدث خرج كالمه أنهى أن بعد
ما سماع يستطع لم كراي. كريس بجانب ركبتيها عىل وجثت املنزل إىل مرسعة واطسون
الطبيب وسار التعاسة. ال بالدهشة نابضني كانا وجهيهما لكن لآلخر؛ منهما كل قاله

الحديقة. بوابة صوب مهل عىل والقس
اآلخر أومأ وحني اآلخر.» هو يحبها كان امليجور أن «أعتقد متنهًدا: القس قال ثم
أحسنت لقد الطبيب. أيها الكرم غاية يف كنت «لقد قائًال: ب َعقَّ كالمه، عىل موافًقا برأسه

تشك؟» جعلك الذي ما لكن فعًال.
كان إن ألرى عدت حتى الكنيسة يف قلًقا أبقاني لكنه ا جدٍّ صغري «يشء أومان: أجابه
وكان السموم؛ حول كتاب هو منضدته عىل كان الذي الكتاب ذلك يرام. ما عىل يشء كل
العثور وصعوبة فتكه رغم الذي الهندية، السموم أحد عن فيه يتحدث موضع عىل مفتوًحا
هذا قرأ أنه أعتقد شيوًعا. املقيئات أنواع أكثر باستخدام تأثريه عكس يسهل كان أثره، عىل

«… لحظة آخر يف
لذلك بالضبط؛ مقيئات. توابل حامل يف يوجد كان أنه «وتذكرت براون: األب قال
اإليهام أجل من األخرى، الفضيات مع وجدته حيث القمامة، صندوق يف التوابل حامل ألقى
ثقبًا فسرتى املنضدة، عىل وضعته الذي ذلك الفلفل ُحقِّ إىل نظرَت إن لكن رسقة، بوقوع
الُحق من وتخرجه الفلفل لتهز كراي، رصاصة به اصطدمت الذي املوضع هو ذلك صغريًا.

يعطس.» املجرم وتجعل
يف طويًال وقتًا امليجور «غاب متجهًما: أومان الدكتور قال ثم لربهة، الصمت ساد هنا

الرشطة.» عن بحثه
اللقاء.» إىل حسنًا، امليجور. عن بحثها يف الرشطة «أو القس: قال
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