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عيهر+ا!ممهصجمه

.شريرةبعيناصبتقدوكافيآنذاكفاشعر،امامهمكتبهعلكاندفتراً"لو"فتح-ىبالذاتالاسبوعهذا-مهسأقيلانما

،كافكيفئماًدانشرحانوسنافيليس:قالثما.راقهتاملوالىتذهبجعلهاماالإجهادمناصابهاقدكان

خوفنا.سببكانمنعلىالنهايةفينشفقولماذا.بوسطنفي!ائاميك"ينزبدكرانت-كاشانيجب":لهلتقولا!االاوكيل

!ص!يكنلم،مخريباً،ماإدزصىلباًاننيخمسةلمدةهناكحملالكاجداناستطميع."ذلكالىمضطبرةفانا،نيويورك

الأولى.قريتيفيذلككان.الناسمناحدأ.يونأعشر،الابوعضهايةالىانت-ثابتهيفأجابها-

رمىوقد.يبغضونهويرهبونهحكانواالجميوماذهب،لطيفانك."لو"داش!صاً-.اجلكمناعملاناستطيعماذاسأرىو

الكلبفدهتر،اللحممنبقطعةيومااللحاماليه.بالذاتالمساءهذا...تركظورد"الىبمالىاعودلن-

منذلكمعتقدمولكنه،الفريدالحدثطذاالعملتبتدئيلنولكنك،فضلكمن-لحظة+:بحدةلو""فقاطعها

يكفيماالسممنتحملكانت.واكلهاالقطعة.الإثنينمساءمنالثامنةقبل،العطلةموعدقبلمنكبديمهذا،-آه

الرصيف،علىأل!لبقيىاروهكذا.ثورلقتل،الآنيكفيوهذا،فندقفيإذنل-.سأفئ..."لل"يااسمعي

لأجسركنتوما،مظبتفاقتر.موزاًضحوقديكفياهـز.بصةمراننيلهمقلت-

"..،داطدةهذأالىمريضةتبديرنلاولكنلث-
ايةعليهلبدوتك!لم.حياًكانع!دما.للىعلى،جيدةمغنيةهناكيدسنلقدكانوا-

-."للى،ايرا

والوحدانية.الحزنمنشيءعلىفقطكان،غرابةكسبقانهلهمأسالياًلالادمررألكلعبتساتدتقاا:عينيهامنتعافرتكادودموعهافاجابته

وبكالى،،بيتىالىدخوليايضاواتذكر

.اموتاكاد-

مذهوفي.بل!اء!قىاًممت!ابلهتيكانوما!حقالوكيلرافقها"للى)ءخرجتوحين؟الحقبه"قولمط،اصابكماذا،لل-

اللحية"او"بالثبح"الشبهقريبةابدوالوجهة:ساالاثم،الصعدايفيبعملاربعافي،المدينةأتركانعل-

طويلة،مدةعييعنغابقدكان.ا،الزربناء؟وليكماالحقيقةيخيتح!رانيدينشالا-ءيالمنتراوميامياو،بوسطنفي،بعيدمكان

يندقعماءيرخرانتتفتقدكما،فجاةفافتقدته:وقالتبرأسهافهزت.معالبوليسمثاكلكت!ونلأاعسى،للى-

با!كدثمرظ!،خزانفيقرقرةاو،سكرمن.ذلكفعلتلوبالجنونسدخهمفي-:رصانةبكلللىءأجاقي

إلا،الدائمصوتهماصماععلىاعدتقدكنتتف!هـ:وكانت،الكهربافيالمصرعدنقلهاثم.!كذلكلوكانتآتمنىكنت-

.فجاةذكالىفتتنبه،عنكطعانيفةعندما.وجميلة،وواسعة،المدينةهذءصاخبةهي"اكم؟إذنرجلالسبب-

بعضعليهتسيطرمنلكلحدثماكئرأوهذاابداذلكووراراهاةلن،فتمتيتركتهولئن:وأجابرتمحفظتهامنمنديلاللى""وص-:ت

هامالأو

حدثتثم"ءيقتلنياناخافاني!امي!أمي،كطكاعونانيبهببل،خالفةانفي-

،-عنكيفرالسيدة"البيتصاحبةساًلتمممابامهاتس!منجدانالضحكمنباننفسهافماذا.اخافعندماإلاص:ادةابكيلالإنني

كنت"كماالزرقاء!حية!حدا:وماذا،الرجل.امهاتخذكرلاتكادالتيوهي،بالخوفشعرتئجلو""ياليتفعلانبامكانلث

اره.لمازفي،آخربيتالىانتقلوهل.القبهكلذكرىالآنساستعيد)ء:لنفسهاوألرت؟الرجلبكيريدوءاذا-

كيفر.سيدةياحمعنهفقظاسأل،ولهذااسبوعطوال!افر،ابىءمنذ.هلي!دثكما4قيا،فيء:بساطةبكلفاجابت

في،الرسائلتقلبالبيتصاحبةوكانتالأولالفصلفي:جبلااللاضيءمناجعلكنت،الأمرفيماهذاكل"يقتلنيانيدير-

اماطال!:يرةالطاولةعلى،البينيدالبرصندوقاالحية"او،السثبح.ثنمقارلتيممانتشيثاًاؤوللاانوافضل،يقتلنيانيدير

فاًجابتني:.المدخلعندءآجزالىوقتمناسميهكنتكما"الزرقاء.ذلكء!ر

مريض.يىالسيدكير-يهسكن،بالشعرمكسوة،ضخمةبهيمةكانت؟البولبرتخبريانعليلث-رمماكان

بينهاعنوأ؟رسانليعنهاتناولتوعندئذكناالاياممعظموفي.غرفتيزعلوألتيالنرفةفيومتى،الانحتىاقولهمالهمعنديليس-

الرقصفسطانحسابفاتورةفقط،هام!شيء،تخترقنينظراتهأت،كاالدرجعلىنتقابل...قاتقدالوةتيكون،ذكعرفت
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اللازمة.الاجعاد.تحتتسكنالتيجارتك-:قلتثم.ابلديد

لست،.يديبينوقلبته،ررميةرأسوأخذتءادخل--.مفحك،الاطواريبغريرجليمر-السيد

للريض:قلتثم،ذنكللىدفعتيماذأأعلمعلىوكان.ومقملوعة،اسةوالغرفةكازنتفلا،حينهفيالامجاربدليدقعدامءا-

.دميةليةغرفتيفطعنديليس-وإنا،قدمياصطدمتوقد.مسدلستارزافذتها.الشقةاخلاءعلىهاجبراناستطيع

،المسلوقوالبيض"الحساءاءلهوأعددتالأرةر،كانءلىيتدحرجذهببثيء،داخلةاولهذهوكانت.كيفرالسيدةؤالتهماهذا

الوقتفيالشاىثم،المحمصاظبزمنوقليلاءبالالوانمدمونةلدميةصغيرأرأشأوقد.مطلقاًتحبهتكناانهائهاالاحظمرة

تهيئةفطنفسي.أجهدت.فيهيأكلكانالذيذكرتعندماعلىحقكيفرالسيدةلقدكانت:قاثلةحديثهازابعت

عن2اركنتبهحما،لهقلتواخيراً.الغرفةرأيتانلمطسبقفلقدءجد!سيئةحالتهانلمطفي.يموتبانيفكرلاانفلمهاما-كل

المكانفيعلىالرفلأضعهاالدمانحناجرالأرش4ءحالامنهاحسنيةبثر"خيالات".ء.ريي

كا:لهاالمعد.مرفقهعلمتاكثاًءيرسرفياخيرأاممتوىو؟الدرجةهذ.الىمريضهووهل-

عليه.اتعرففناناولانت-مناءرب3اقعلىكاقبالذاتاللعظةهذءوفييد.،برواعطيته،بابهاس!طرقت،نعم-

الدمىوجوءفقمذادهناهكلا،فنائالست-،نفسيعلىدورةنصفادورباد!.الغرفةوجدتهجيدأ،.لبدنيلاتفحصهطويلااجلسو!

.بالألوان.!وفياقفلهثمالبابنحوخطواتعدةوأخطو.!اثىيرحالةفي،.يرسفي

تقصد؟ماذا-اعرفهكنتاننيواعتقد،جيدأعرفتهلقد:لسالهاانمتيغري!باوكان

.صيءفيالفنمنليسهذاعملىاناقصد-اكاد،غريبةبوحث!لشعربدأتو.الآنقبلومو،يأكللنيديرإذيعملهالذيما-

وقلت:كتفيفهززتالىبالوحلغطستوقد،حلمفياكون.سؤالمجردانه؟فوقوحده

هذل،منشيئاًافعلاناستطيعلامثلااناس،فاكثرا.كثرفيه،يغوصجسميأخذ،مالركبتين:مسزكيفرنراًجابتني

.واحدأمسثقيماخطاًاقيمأناقدرولانجاقيانبعسبيلا،اخالصرالىاستطيعاندون،الطعاممنفييءاليهاصعد؟نافكر-كنت

مبتذلا،ولكنههذاحديثيوجدكماعلملست.الأستنجادذكرهنكاذتفيهلهاضعبان،افعلانقبل،سأتنبهولكني

نابعدبتحسنشمر.لظنه.بالإبتساماكتفى،عليالأقل،تمكنتلوانتي،ايضاًكروأذ.المبعض

كانتألبسمةهذءولعل،الطعاممن.اخذكفايتهجرىلكاننفصيوأخلص،جلىراحركانمنللكلبذلك!الذاتاللحظةهذ.نيفتذكرت

ذكفيتحدثشاعمتمائأاذكر.لاعشبعهنتيجةغرفتهمن.خرجت،.لكنتير.امماعلىشيءكلوصفعتتمنهاتقدمتلوتمنيتو،المسكين

سهلاالحديثيجعلبانيسعىكانلكنهو،اليوم،فيهفكرتماهذا.كلمةايةإلييوجهأنقبلهذامثلولكن،لماذااعلملست،لا.بيدكط

-لا..بسيطاً:ذلكمنسيئاًلفعلانتبلاخنبرأتحدثولكنهقصفهاإلىفييدفعكاد،عنهايصدرالكلام

اعمالهعلىاعتدتقدكنتألالمطالاشوعوفي؟"للى"أنسةياهناتبغينوماذا-ضخصاًهناكوانسيمالاالفاظمن.هنالكماباقغ

اخذتيومينوبعد.مثلاطعامهكتهيئة،ألبيتيةلمطحدثملوهذا،معهبدايتيكانتهكذا2.يتالممريضئأ

-يجلىداكاًكان.عندءطعامياتناولايضاًانا:يقيبرابلعوأنا.فاجبف،عندهعميقا،بيومينذللثبعدللىعالبدأ.قد

دائماً.كنت..ركبتيهعلوالطبقيرهءسعلفقلت،مريضبانكتتياخبركيفرأليدة-زوايابعضمنخارجاًاحسهوكنت؟.موجعا

اهزلاناستطيعحتىمنهلعماليبطاولةاقتربللثاص!يمانللىحاجةفيكنتكارنفصيفي.غرفتهلا.من،أناغرفقي

اسعد،سيدةكنتانني.اعتقد.اعملوأنامعه.تأكلهشيئاً،سا)،علىافقت،التالياليوع!ظهروبعد

هذا.ل!دفيلأبالىولست.مضىوقتاكيفيمنيثماًستلقى،يسمعمايصدقلاوكانهعليهفبداصبا!ااءلامه"صئلغرقيالىعدتقدبنتو

اكنابمانفسي-عنيحدثتيكيفيعرفكان:يقولوهوعينيهواطبقاخيرأءظهرعلى،والآنبةالاعياءمن،بةكيبوضبهفي،بقليل

انهدائمأعليهيظهروكان..نف!عيعناعمفه.طيبةفتاةانتءثكرأ-نائماًاحسهاننياةصماكاد،ناممةنصفوأنا

:مرةلهقلتوقد..يىمهتموتساءلت.منهخوفيعنيذهبطاللونيراقدأاحهان،هوشعوراي.يسعلوهومعي

مابعضلكيكونإن!ثلىتحرصاذت.-كيفبل،ذللثمنهقبلخفتأنليحدثكيفوأرهفاخيرأاشهضجعلننماهذا.إنفراضيفي

.غيركعنيميزكعنالستارورفعت.اخافبانلخفيسمحت،المريضةانامثلاكنتلو"افكر.:ثمسمعي

اءغيراحدأان،نفسياحدثاخذتمكانث.الغرفةتدخلالشساشعةلأتركالنافذة،بامرييتفيغيرهااوكيفرمسزفهلكانت

بانهايفعأفكرتكيف.عجبت.ليلي!تميكنقطعفيهاوتكثرالغباريغ!ا،الثكلفظيعةهذء؟-ياليث!نعبانبمسهويكلف

بذلكءوحدثته.لحيةغيرمنبعاًيمونلإؤدمنبالعديدالمزروعةواطناجر،المزقةالثيابالمسىقيامركنت،ساعةنصفمناقلوفي

"-:.قالالايسرخدءفحكوجوههناككانانظر،كنتحيث.والريناتالسعالعرتوقفعندماأوأخير،بابهلإطرق

تخفيهاللحيةهذءو،كبيرحجرخديني.-لا،زرقاعاللوناسةعيونوتزا،دالورلوندمىفي:رشالسمقه

الاعين.عن.تبت!محمرا.وافوا.9!ناكمن-

الىاعداوهبسذا.خاصةفالمسالة،وإذن.:يتاملنيوهوليقال."فراياصلى"-

بةمطلقاًاللحيةحديثالدمىلمذ.اصغ.ءيثيكسبلهكذا-،عندهشدايعنيلااسيانحالايهبرفتثم

وطرقتلللمتخطيتالأياماحدظهربعدويعطونهاحيث،المصنعالىملونةوأعيدهاوجوها7ً:عليهدتفز
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الى.كفنانعنهيتحدثونالناسبدأحتىايضاً،بعضعليههلينقل،رسمهدفتريحمليىكيرنيلىفخطر.جواباياتلقفلمءبعجلة،ابه

لمو)5لوحةأخرإمهدتالتيالامبةكانتانالقهوةوهيأت،غرفتهدخلناولقد،المناظرالأفضلمنفرأى،بتحسنشربمارانهالحال

ثلاثمنذهذاحدثءذك!عدهاغيرتشهد:لهقلتثم،طبعاً"باسلا"نف!يفيوقلتقليلا.كرفتهيتركان

قت!.،حتى،-اةاكلوحةيتمكادما:سنوات.تكلم؟ترستيانيدترالااوأتير-نيمصهيبةاكنااقيغير"تطوىاخرىصفحة

.لحظاتبعدالسكريةوملاتالطاولةعلالكوبوضبتالمسرحعلىظهرتعندما،المسا،ففي،حدسي

فاليمالحادثةهذ.نف!صياناأتصوركيفأماانهالىتنبهتهذاوبعدكل،الحليبيقابرثمطاولةالىمجلسرأيته،فيهاصلالذيالمربعفي

القصة::حديثيقابعت،سزاليعلىبثيءيجبنيلم؟عدئذاصابتيءاذااشرحانلميكيفءقريبة

اضياًر،تللثلوحتهاماماتصقداراءلن،وأمامكهادئة،وسابقىجديةالمسألة-هذأمننججلياشعرمرةلاول.اعلملست

فباًةاليهخيلثم،مملهانجز3انبعدنفسهعن.اتنض!بانتيتثعهـىأدعكقبل-سنااظنهكنتبهيخ،بهاقومالذيالدور

السولمنيكنأ0فيهايبدوآخرجهاًوغةلن:مطرقاًفاجابنيفياما.هناك،ينالمخرضييركانلافه،ذلك

الاولىءالنظرةمنالثيءذلككنهيدركانعليه.الدميةعلىرسمتكلقد-إ،بدافقد،زظرءتحت،بالذاتالمسامذلك

،اإصلىاتضححتى،يكتشفهكادماولكئ،حقيقيةلوحةالآنمنكاطلبانني4لا-انت!يكدتوما...لماذاأعإم.لت،مبتذلا

ليشعريكنولم.لجمجمةايث،ماهناكك!ن)قدوساعلقها،جبلد"اطاراً"لهاساسكرياوحةمنبثيءوسألتهصاحبيالىامر"عتحتىمنه

ذلكرغمولكنه،هناصقعالثرذلكانمطلؤاً-.اناغرفتيفي:الخوف

الفتاةذراععند،امامهاللو-"علىيراهكانطالكم4الرةهذه-،بدقةولاحظت!؟فيهرأيكما-

خلالومن"ابلأمجمةاءتبدوكاذتحيثالمنحنيمنهطلبتهقدماس:تعلىالحالفيفندمتبةصته.مدهة-كنت

الفاءرزانالواسعتانلحدقتاناتطل-ثيدهاطية:فورالهوقلت؟!حيح،ا.-

ال!ي.لحنلصايظهرحيثثوبهاخلالومنمن،ءيتصرفسوءهذاتحسبالامجب-.فجلست،الإرتخاءبعضالحالفيانتابزثم

ذاكعندالدرجتخطىانهبيبهيرواخبرنيلىت،لا؟ما،طلبمنكاطلبحتىانااكون.هديةكاحملانتي-

ناعلهيهوعان،الفتاةالى!صل،كالمجنونحتى،الشهيراتمنغيرهااو"موناليزا"منهاوأخرجكبيرةعلبةوفتحزلكقال

قابعاً،بالمرعادلهاكانالموتلان،يدركها.سمتيشاجعلكناعمشعرلهاكان.بقوةفتهدت."دمية"

بذلك.هيعرؤتوقدبمالا،ةودقحتفيهاهيمناجهللااننىيىكيرو.جدفؤقه،الاسودالمخملردا..منوعليها،مذهب

:نحنوقبصوتلاخيرلميوقاللأعرفكنتماانتيوالحقيقة."الوناليزا"وجه،الوجهولكن.الحفيقيالفرومنشال

ء-ذاكلعليكداصانارغبماكنت-كانت،صدفةعليهاتعرفتراقصةلولاشيئاعنها:انا.فاجبتهانهوجهيليفقالعنهسالته!الدمية

للىءياابتسامةشفتيمايعلووكان"ومهارةبدقةتلعبمثا!احملانمنابعدانني،مزاحاً-كفى

؟للفتاةحدثوماذا-كانالذياسمهاابدلتا!هاتقيفاخبر،مضحكة.وجهىفيا؟إلطهذا

برعة،بيتهاتدخلانعادتهامن-كانلميوشرحت"موناليزا)ءفجعلته"يسبياقى"اخافنيلقد"منهخفتفقد،ذلكعدا.ما

رأ-هلدقوقدجدتهاووهناك.ضيقشارعمنلوحةاليومنهااعنهاوتالت،الموناليزاهذهقصة.ليمدمجه

الارةلىوعل.يم!البوليرتقرفيجاءكما.ومشهورةخالدةلا،معاًنخرجكيفرالسيدةرأتناماوكثراً

انب،ويظهرمالمالمنفارغةعفظتهاوجدت:بيلكيرقلت2واخيراستفردتنيوقد.الصباحيةالاحدهاتقىفيصيما

ناالمهاجمفاضطر،تصرخأنيدشكانتالقهوة.ا-رىمرةمذاحديثيإلىاعودلن-:ليفقالت،المشىفيةمر

بهويبعج،ملاكالحجر،ثقيلاشيذاًيلتقط.الانجاهزةاختارانلعرقت،مكانك-لوكنت

جبهتط.اناو،اًرسكاناستطيعلا،للى-.نسةاياعنكخيراأسدتافي

له:فقاتابداً،ءابدأيكونمنكائناً،غيركاحداًارسم:لها،وقلتعتيمؤولةليستبانهاففكرت

بعدذلكالاحدءتنسجموهيلا،وشنيعةحادثةت.عليك"شؤماً)ء.ابهونانيدارلالانق.تخاريبانيوماًساكلفكا؟في-اعتقدلا-

اضفت:ثم"؟تعنيماذا-ان،ذلكفوقواعلمي.سيدتييااصدقافيلي

علىتفرضه.مماهذاكلعلاقةهيوما-التيالاخيرةالفتاةقتلتانني،الواقع-.مهذبرجلبيالسيدكير

؟الاستصويرعنفتمتع،نفسلث.لارسمهااليتجلستالسبببان،ليخمهياكما،نف!يوسأمارح

،تدر!بانوسكنيليسما-مذا،للى-ذلكاشعلىفازنفلب،عندئذانتف!توكمنتانني،اطدةهذء.محئلعنهلدفاعيالأول

.ال!اةتلكتهايةيثتي.ساخطفقدكنتانااماالغطاء.جوانبمنيقطرالحليبواخذ،يقالإبرمنهخفتانليحدثلانني،نفسيمنخجلة

فا؟-مة.،الصدفمنصدفةذلك-كانيفعلاولكنه،ليغسلهذاهباؤهبيهرؤذالالشبحاوالزرقاءباللحيةالقبه.كنت.البدايةفي

الىتعأوانت،اللوحةفيعفراًظهرتيقمرواخذ،موحيثقابعاًظلرل،صيئاًءبالذاتالسيدقكيفرامان!

.قصدأوض!ا.ذلكلهح!لاكيفعليغرفث،أكثرلا،باسبوعينذكوبعد

تابورننداخليماتفهناكبهانولكن-لهسبقوقد،صنعتالوجوءرصملقدكانعرفتها.يكيرمجملهالذيا،النحس)ءقصة

إحتياالقاةتلكنهايةبيدكيانجطوان،زكاصءبار.ابىوفي،.هباكفاشيئاالفنعنبردرانكان.هةالترمنعودتناعند،الأحديرمصباح
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.الموضوعفييىرأذراعهفيوبثقل،مو-خنجدرفسيحس.رأسهلنذلكباناتأكدف!ف،لرسمها!:ت

اتساءلوكنت،تلهثوهيمنيتة.دمتثمقدانتيمتأكدة.انني.ايفخاساقهفيمماراو؟ثافيةبر!كرر

خارجا:وأضعهااسكغءاكيفمنمربمسنتمتركلضكلقلبظهرعنحفظت

.نهاير!هسابيدهلهاخطلقد-،قبالتيالحالطنكهةمنعنديكرهاًاتدهوكلاهناك)؟س

."ذلكتعرفايضاًهيانهها":نفسيفيفقلتكم،اقول،تمامامجةصراكونوحتىؤ،وقيبتثرفقدذكومع،باردةهيوالقهوة

نفسي:فيالذعربعثمااضافتثمتاحيار":يتمتماسمعهاناًدائميسعدفيكان:وقلت

بث!رعلي!!اسيعودعملهمااناعلم-كنتاتنسعادقيتكنوا."الآنيكفيهذا،للىيا.هذاشعوركمنلظعليخمارلا،بنف-

كأن!،اكانا،عراكئماًدا،صراخداءمما.عظيمانالاساسيالسببا.مما،ةليلبعدساتحركفقط..مطلقاًالموضوعفيزتحدثلن،-كفى

اصعدانمرةاضطررتاننيحتى،وحثانالبعيدالمكانذكمنلليصررودذفسهبيكيرعلىفيهناتوا،النهارذلكمضبوهكذا

تضايقوامنه!اكثيرأ،كانواقدالجيرانلان،.الجماذللثاشرحاناقدرلا.4بيضيعثانالذي.عدتحتىالوتفييطل!ولكن.شيعذكر

فيهتنزعالفتاةكانتالذيالوقتفيفوصلتكان،ليصورجلسمرةكلفقي.بوضوحالقضيةعنقالهمافكل.جديرلىمن.مضا-فب"الى

ذلك.بعدهاربةوتولي5،خدمنجانباراظافرهاالانطواءمنمسحةوتأخذه،ذاتهفييغرقالجميعلهيتنباًفنان،فناناز4.سخيألييبدو

اليه.تعودئماداكانت،تعودكانتلكنهاو،بعيدزمنمنذ،صليافيهاعرفهاالنفسعلىا"تيمالقد؟النتيجةكازتفماذا،بأهركلستقبل

اضطر.رتحتىح!!زانركبتاياخذتعندئذالسهلمنولبس.الدرجعلىبهالتقيمنذكنتوهكذا،يرسمهمنكلعلىصومابكوناذ4

ليا!يقللماذا.السريرحافةعلىاجلسانالىواناالحاجزعلىاضغظكنتاتذكركيفانمااسخف!اءالقلقمنثنبكألاسياءنيناخذ

)/موديل!(مجردصتاكثرا،كانتالفتاةتلكانثريقيهاناًدتهادعوثم،ورأسيبعينياقيعه5ااو؟الص!وابالىاعيدهبانليانى!لهليتهيا

بذلكاص:بكيفالآناعرفإقي.عنه.؟هينقل.المقدسةاقةالاطرتلكولكن.)!رسمفيامامهاجلسأنبامكافطلوكان

وهكذا.اللحيةفطعهإذياالجرح،الجرح*،فكيفنفسهمنعلىويخاف،!ىأنهمصيبماكط

كيفر:للسيدةفقلت،صدريفيقلبيغارءيرمناليومغرفتيالىك!رالسيدة-اءت؟.بولدالهأقنعه

اسمعاناريدلا،حالااخرجي-:وؤالت،دعوةءاخاطربلثانأريدالأ،لا-

حي.اخر،خزعبلاتلثءبييرعندبهبأسلاوؤحاًتمضيناذت-،يتحركلاجامدأ.كانورددهتالهماهذا

فهماسينمالا،طودلةصفحاتتملاانها-كانتالمجادلاتان-ى،سليطةاكنلميدايهااشعلىا-رتعصلجيةفيجمودهفاوؤعتي

،شرمرجلهذافنانك.الاحدذلكبليلةيتعلقلهاقلتذلكمعولكن"نفيوتقلبعرفطشاو،اًخفبء:دماعادةيصيبتيكانماوهذا

عنهفيءكليدفشفيعنديو،هنايدعونههكذا:لاذعةيةبسخر:سالهوعندنذ.الانفعالمنبثيءاصاب

ذللصءيهمككانإذامناكئيراليناأصخيتقدباذكشكلا-معتوهرجلانلث؟أفكركلاذاتدريهل-

كيفرالسيدقبينوبينيقامالقاثرالذيبعدوفيكاكفيانمضطرةنهسيوارى،ا):ابرا.ووآخرقتبين+ويخرجقد،هذايرااسمع.كأتل

المسكينةالف!اةتلكفيةا!ثراكثرافكراخذتالذيالسبماباناذنقعلمي،فضولحلالآن،لطيفةبل!سةلته71يباركه،وراشخ!لىالعالمالى

حتيرأسيفياطادثةأستعيدوبقيت.قتلتالتيازفيهو،طويلةلمدةالحركةعنننقطعكنالأجلها4سابروتقوم"تكبرأنالى!زا":لهويقول

كنتاناباننيالغريبالإحساسذلكلمطتهياانهوللظاهر،يرسمنيانديالسيدكيركلفتقد"التصويراوا)هـقصاومثلاالغناء،ما

ا.ممالهاجرىقدكانالذيذلكوار،.الفتاةتلك.يعملوهوكثرأالثرثرةمجبلاشديدغضبحالةفيو!تفارقيوعدت

الثانية.للمرةلييهدثكانعننفسكتمسكينالا،ابنتييااسمعي-:فناداني

غتل،رجلزنهل؟مندهالمخاطرةهذءمثلركوب.!للى-

وهواللوحةيركنىانش!ثحراطبتءناقصوعبنله:حدييتابعتولكنتي

وعلى،الراتمنكماعلملست.فيهايعمل؟ابلنونمنمساًفيهانتقصدين-،شيئاًيعي!انقعالاتمناصارىماان-

مطلقاًلىليسمحيكنفلم،ذلكمنالرغمسمحتإذاكذلكستكونينانكايضاًاعني-"ذلكمثلالىاختارفيقدإدذهكانماأذاولكن

اعلملىت،اراهااني!بكلنءزنهابرمنهوتخلصيعجلي.النهايةحتىالعملممتابعةلىلاننيبةبوحيها!لبانفخورةجددونفسأ

.قد،احتملت!ااكاثراضلاعدولم،دا!اجيداًزعرفين،ونبيهةذكيةفتاقفانت،لليياالأبلهتطيركمثلالىتخضعزف!صيادعلاعندئذ

لمط:ةال.لنفسكمخرجاتجدينكيف:"شوم"منفيك!هشوما

ايترىاناحبلا.تتمعندماستريذها-عنهبالإنفصالارغباننيعرفتاينمن-كانتاوقدالاثنتينيدياطالفيوتناول

.ذاجزةغيرلوخة؟سيدةياواخذبوجههوكركفي،مرتجفتينملتهبتين

تركتقدكنت،صدي.منيتمكنانوقبلاصابماعليكاقصانعل!كانممار-بهماليحجزبثدةاصابعيهـقلثم،فييقبل

اللوحة.امامتمركزتو،المرتبة!عندهتصورتقدكانتفتاةآخر.ذلكمنشداًمعييقعل!قبلهاحداأن.القباط

منشيءعليهييدواندونقلعندئذعارقةايةلهشيء،وليسبكلعلمعلىانني-.لوحتيفيالعملباشرقليلةاياموبعد

:الانفعال.مموتهالمدةجامدأالانسانيضعانالسهلمن)ير

هذءرانجةدمتماجيدأتامليها،حسنا-ليولكن،بعدالقاتليجدلمالولبسان-مجركاندونو-ى،افعاطكنتكما،اصويلة

57244



!ص-+!!صلركا
؟؟كاأي-بلأثحئمعآأأ33إلمص،س1832عكبرلم"اءالشديدةالرعبة

خ؟!مم!؟"66لآ"؟!ث!)أ(أ*؟لم"!:غبر"!و00/2"،خمينث7أخذتلقتاةتاءةغيرلوحةرأيت

؟شم؟؟؟29لم!"وئجلمرزلىأ؟الملمنجبه!؟؟نملمالمكبملا2لمإلمإإئم.نظري2اراناستطعاذلك3ور،كثراليس

صبر،4ءأ!اعخ""51،،-"أخ؟نمأ؟أدن.عنبماامجثكنتماليصطروفجأة،عنها

اا؟37وأكأذت،بة،.-عتجةتارل!د؟الجمبمةهي

إ،"اأ.لر.!3ءآيرإ%%إ.دوحتيثيعنهاافتش

!/أ!اتملم11أ-1!!شا--إ!!1!إليخيلولكن.هدوءبكلباسميئلفظلقد

-سغر.؟عوءلمبر!!ألم!،1؟ا!لأ!.ء-1ء.-.ه!!للى-

،!*!ربقوةبكلدطهـونقغياصبعيهوضبعقدانه

22.ا؟لملم1-؟،.يمقجردكادبرهـاسيفاثعرتءاذفي

"ش؟3!-؟!-*!-6!!0.\1--"9---أليم!،اظنلا،ازاا%قتلصهل،لل-

-جمي!ح!ب--ء.---حه-*؟.ا\؟كذلك

-!=!خص!-ش-"*"ضا""-!س-لا-4إ؟ا"برلم!ام-ابتعد-لفسيراًيتبالذاتاللحظةهدءفي

!؟-"!--ىص!ع!ه!-.-!---!"/12!"خطوةفخطوت"يدييمسكآنيريدكان.عنه .-------!-----ا!-11%*أ

--ير---.11!ا!ة12

يم--.!-.-.-*.!"/اكانتبهاسبسبب،قيتوازافقدتني،ناقمية

!؟----بمص--ررش.رز-----"1!!.اا!.سقطتاو!كل،خلفيبوضوعة

4سصصء-كا.------!!كاء-،\!-الماويلتننساق:"ضأ،ارمنطرحةوأنارأيت

--ك!ء!--!--حمص7---*-ءهـ-------حمفأزبقتو.الوقوفاستطع،فلمرأسيفوئ

د-.،--ءل!"!-1!ح؟.-ص!ص!ص!-2ى-وعندئذاطازط،امترضئحتىلاهثةالخمشيعلى

صس-أ؟أأم--?--"-صص!ص--في----
-،2ء!--ح!حس-صيمحدوثوأنتهظرت،!نيأكضتواصراشدت

-.كاأ؟أس-!جعح!-..ىت!حمت+يمص.صولكننياءلملست؟انتظرماذاكنتشيءمام

.!!-لأ-.-؟تجع"--!-!-!ج!صس!-حسحمسسعحع!-حح!ح!.الشيذلكحدوثافتظرت

--.حصر-؟"!ضحص-7-تخغ-لا!-

لىحصصمص-ى-!-ض-جمس.سءسىمم!ص!بم4صووزلىفبدا،النؤحةوخز-اضدالسكعن

--"----..-س؟؟،--،أ،-،-بدءذيبادىادركلم.كلهاالغرفةيمزدوكانه

كاأ!ااأ!ا----!دص-------.-!--!---ء--اس!-رأيتعيتيفتختعظملولكن،مجدثكاد!ماذا

-.حمحسضشع!مج!-حملا!س3-حم!.--!ء-!؟.

!-ضح!حح-----*-!-ح!-دودبيدهيضربكان..ءفتمارض!،شءكل

.كا!حعحخح!صص-أ-دس!صي---.لض--:---!ير!--حميء!.-ء-ئه!ئفسهااللوحة،يقاًتمزاللوحةممزقاً،انقطاع

---ء--"ـ-اشرطةمنهايحملاخذثم،بيدهسهايركاقالتي

الخلف.منشريتموجاتفيهاةرىان-يريد.ارلا!فياىفرفلمن.بصمتيجكياجمل،ريهكي

جميل،ضعرياناعرف.كنتاعرفهشيءوهذاانحنىثم،الو)سقينيديهبينوجهـيمافتناولتقدمتو،يكفانفهفصصرهة.بعدو

وأرفعه،اظلفمناعقدهأنعادتيست.لكئوهوضمنيلقداجمل.فيوكرعليالمك!ز.هـ.أسهكنت.معهتثركيديفاعذت.اعهرةلامسله

يههفيعلطارطه،وفكلداما،كلثمباثفوقالى:رقولءالوقفمنشيمأتدلانحمركتيهذهلنجههأاعلم

هذهوعدتهوقد.ةالمرآفييتهرؤيستيمحق.سني!افيالاصب،!لى-والتصقت،الأسات!ىففد،يتبدلأامأتيل

يتمهاأنقبلاللوحةفيانظربا!المرةغرفتيالىاعودانقبلاي،وقىوبعدعلىيسقطالسكينرترك،خوقف،جيدأبه

ائظلمة،ادركتناخنىالنهارهذااممامهلجستجيلرلت"،ضمتيوضحمنيذراعيهمناخذفيئم،الأرض

اليا،اذ*ان،العادة.هيكما،عليوكان؟كذلكأليس،جديدمنسشبداًغداً-:معاًنبمكيذلكبمدأضذزاو

اور.عنيتوقفحتىبهدوءاجابلكنه..لاسيقولاظنهكنتفيارددكنتهكذاأ،عفرا،عفوأ-

المسحةتللض،فيهليتبدليكناواحد؟يءاجل،اجل،غريبةابتسامةشبهعليهبدتوقد.ءمعفواًعفوأ(اذنه

ليورمل.يجلس،يخهـاعندمايغرقكانالتيالإنطوأئية،بشيءآخريفكركانولكنهءجديدمنسنبدأهذا،للىياارسمكاناستطيعلن-

مجنيماكانوءالبا،يتكلماويضحكيكنلم.ليبدلهكذااو.متحل

شخصاذ،،اراهلاشخصالىيصغيكأنهرأسهقدكان،كثيراالحالتغيرالتاليةالمرةقيفيءوكا!،المرةهذء4جديدمنسنهدأ-

ناابنالهمجصلوكان.تمامار،قرمنص-انظرآخرحائطقبالةفيوجعل،المؤعدوضعادارء.يرآممااحسعنعلىسيسو

اليفيخيل،ضجةمجدثاندونبرعثبفتيهيتمتمايضاًووضع،بعيدمكانفيالسيبةركزو.اليه.لا.لا-

.ا.ارانانااستطيعلاضخطيحدثانهقال!كمالانه،المدرجفوق،خلفيةكبيرة7مرإل!ذلاشا،واريدانا،ارجوك،ارصوك-
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.رمثخصيثانيةمرةتتكرركانتالأخبار،الأخبارهذهملتسقطبون!كلكم:ملاحظةلهابديتةومر

له:قلتوعندئذكانوامثلاثةالحادهذءففي!والدمويةالجنسية؟ضيئاًقلتمل-

اكرعليليقدرةفلا،رأسيفيابااشعر-منلمااختارواانهماي.قبةالحبةمن1جعلواقدثم،يتذكرلكيجاهدأيسعىانهعليهفظهر

.اليوم،هذامنثم"قربهامنتضباًكانالموت"اضخخمهاالعناوينداكنظلالىاحتاجاننىاقول)ءكنت:اجاب

؟يتصدعكادفرأسي،الحقيقةاقولكنتالساقيقعاريةجميلةنجتاةبرصمالعنواناتبعوا"تتحركيلا،للىيانفيإحدثكنت،اللوق

نيالجرحاتاملوانا،تكلمتكيفاعلمولاقصدأ،هكذاابرازءقصد.افنانجلامامرجالسة.غيبوبةمنعليهكانماالى،جديدمنيعودثم

الابيضبينمايتلون،فظيعاً.كانخدءنفسهالوقتفييخمل،الوتشبح-انبهوإل.افقدءدائماًكنتوهكذا

:قلتعندئذو.البنفسجيو.قبعةلهاسودمعطفاًتدييرو،.سكيناً

؟للقاةحبكعنمطلقاًتحدثنيالماذا-اليالغيبوبةتلكالانليخطرمااولان،رابهاكتترانعيةرالسيدةعادةمنامغ

؟ذكلثقالمن-،ليصودجلسكلمادائماًدطكيرفيهاكانيغرقعدتكا!اوكنت.مفتوحاً،الارضيالطابقفي

كيفر.السيدة-.يتهرؤلاستطيعاكن!،ماشيءالىفينصتاللونازرقمهمدك:يرفيتجلساراهاغرفتيللى

الدفتر.بامراصارحهاناستطعلموقميصيفثددت،باردةقثعريرةاصابتنيوعندئذهذءمثلان.الدرجاصعدوانابنظراتهاوتتبعني

لا،لا،،لليياكتنيرسجمباذنهذاان-.جسديعلىاشعراعد01احءاناًتتعبنيمنهاكانتالتصرقات

اكرهطكنتين،امقتها!ت،قطتهااحبهمامماالثبهليبةقراتراًهاالتيالقصةهذهكانت،يفيحولتقلصاح!والان،مرتاحةبانني

اشمر،اندون،الموتلاتمنيتاننيلدرجةكيفروالسيدة،فيعبر4ـالفنانرحدثنيقدكان.ينكمثىبدأبهوكافيرأكطفيحادأوبا

ءكغيراحدأاحبولم.ارأ.وتكرمرارأبعضالدفترمنالصفحةهذهفيهناولكنءايضاًوكنت،الدرجعلى؟بالحاجزيوماًتعلقت

تذكرتولكنني،ليشجحنيذلكيقولكان:القرا.ةفتابعت.للفتاةبحبةتتعلقالتيالتفاصيلاليهاجهلأو،دورقبنصفاقوم!انمصممة

حبهيقتلرجلكلبان،الدفتروالهماايضاًصكيرؤأصبح،بوحثيةقتلتقد"كانتفيالقيهاناحياناًتمنىابهتما،.احدةدفعة

لاستن!ثقغرفتهمنبالخروجاهمكنت.بيديه،الحزنشدةمن،مجنوننصفذكاثرعلىالآنبعدتتدخللاالنمطاء-حكأالعبعوزهذءوجه

المدرجتجا.زعلىليساعدقيمنيبفاقتر،الهواءان:يقالكما،صحيحاًفلوكان.ئماًداوقلقاً.يعنيهالابما

المرةهذهكانت.سنيليراجلسكنتحيثوبطريقة،بمافر،بيدءحبهيقتلانسانكلاقفلتثم،عليهادخلتحالماالعجوزوق!ت

فيالىفخيل،معيذلكفيهايفعلالتيالاولى".القاتلنف!ههوكان،عفويةينسنتتربعدعلىشفتيهاتحركواخذتالباب

اقفابنيو،نفسيعنانفصلتاقيالحالمنليثهـغيرييكنلماسلوبهافيماكلاناحديسمعهاانخائفةكانهاكانت.رأسيمن

بعدعنلارى،جسديمنخطوتينبعدعلىالاناعترفولكني،خفيفةقشعريرقمنبأكثرالقراء:غيري

عنوليشفيليساعدفيبيديهفيحيريلفنيكيفالقطعةمنمامكانوفي.بقساوةصعقتيبانها"يوماًاليستاتينانكجيدأاعرف-كنت

الخطرالىالفتاةلافيلصرخاناردت.المدرج:لوحةااىاشترالذيالرجلاسمكتبقدكانتنتهينعندمارأد.!ينوستغير.م!يالدفتريلتطلب

يىصواالىعدتقليلبعدولكن،بهاالمحدق."البارك"فييسكنالذى"فلبهاريسون"اناريدولم!،طيبةفتاةانلث.قراءتهمن

اليامسكالفتاةتلككتنفياناننيلجدتوواطبقتعندمااًعاليارتفعتقدالثمسكانت.كلكر.عيكيريصيك

ظلمةتيوعيناءرأيءمنقرباًرأسهكان.بهالهليت!نىيىكيرالى-لستالظهروبعد.الدفتردفترأوتناولتالم!عدعناصندارفعتثم

متروعتانأممايعرفلااحداانبحيث،كثفةانلذشديدبانفعالشعرتولكنني.3الرمتابعة:قائلةليقدقه

.رانمخائرام:ليفقال.اختفتقدكانتلحيته،زفافوصورشخصيةكلذكراتيبتدئ-

فيحدييمعه،طبيعيةاكونباننفسيجهدتلشيءمنعلىلحيتيفيابدواقيمرةقلتاما-لكاشاراتوضعت.لكن،هذهملوحوادث

علىفياكونانمجباننيبهدوءلهفقلتءحلقتهافالدا،العموض0بعنايةواقرأيهخذيهءتهكالتيالصفحاتعل

:،فال.قليلبعد،سبابهمنسنواتعثرذلكاليهاعادلقد،الأوليناليومينفينظرقايةعليهالقا

صحيح؟-ولكن.عليهكانممابكثيراجملواظهرهاليومغداةولكتي،اليهانظرانحتىاردت.لا

ولمانفلسيا!ا.صهو!ة!كلهكزاتركنيو.ببعضرللعرقيذلكفعللقدواتحاً.بداابرح،اللهوضوشكعلىالمدينةكانت،يئ،التالي

.الئارعفيإلااصتعدتهاقدبراننياضعرمرتاحةاظمرانالاذناناف!اسعى،السرورالسيدةدفتروفتحتالنافذقالىبمقعديددعت

،المساءمذاالناديفيمثهداولعنتاخرتغريببانهاشعراكنأ-الكلوعلى،معه!مورهابعضركبتيعلىمنهفمقط.كيز

نيافثرذهبت،فيهبدورياقومانمنفبدلاءهـنيوإذا.الزفافزهوربقايامنولعلها.القديمة

ارجا!"فلبهار-سوناءرقمعنالدلل،المدرجعلى"وتعي"اجل!كنتءالجافةالزعورفهي،ابغضهماهناككان

له.تلفختثم،الاصرةالوحةاضترىالذيهكذابانهالتخيلعناكفوا،افكرواخذتتلك،حياتهافيواجهتهمااهمانوالظاهر

باننيفقطلهقلت.بالذيبث!ءاحدثهأكانتالذيبذاكالثهقريبسيصبح،لجةبلا.بالذاتهذابيتهافيمااكثروقعالتيالحوادث

ارغبخاصة،ولابابالجريدةفياصمهقرأتلا.التي،قتلتاييالمسكينةالفتاةاليهتجلسقصاصاتبكلتحتفظكانتبةذلكاجلمن

لطيفاًوكلن.اشتراهاالتيالوحةرؤيةفيواصغ.انااجل!حيثتجلسكانتابهابدمنها،الملونةالةصيمةبها،وأهمهاالخامةالجرائد

معرفتهعدمالإعتاربعيناخذناإذامذا،للنايةنفسهاالحادثةبانالنريبالثعورذلكعندي.الهزليةالآحادايامرسومخلف
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تكنوا،متوترةاعصابهاكانت.حقيبتهافياعطيتكقدماكنتقرأتإهلفراي-مصمنيطلبوقدبةقضيتيعنسيءمعرفةوا،لمي

لتتأمل،2خرالىوقتمنقلإلاالالترتاح؟ا!-اء.بيتهالىاحفران

ويتراقصيعالذيالنورالىوتنظر،الثابفمدالياما.الصفيريثبهصوتهاوكان،العرمتوسطة"فلب"السيدقبىكانت

والمذهب.الفضيقصبيلعلىثم،ررلبهاوتابعت"لا.لا":ا-ا-اتفتنىولم،الجيدةالعطريةالرواثحتستممل

الأسودالمخمليالرداءذاتالدميةكانت.بسرعة.الممشالسلمصؤطتانلهمااعلنتعندمازوجهاالىالمريبمانظرتها

إلىعلىاليهالطاولةخد3ثلدتحدثهالوكماحيدلوصليالتيلفركاوذتلأن،القفلفيالم!احتديروهيتالمتلقدفييصورفيكاناللوحةماحبنفسهالفنان

فاخذتالنار.لونفيوكانتاترتجفانيدي!اكانتا.الوقتذلك

.حيدأتعلملليكانت.تفهمهاانلامكانهاكان-"-.ل.و?.
05:مسموعبصو!وردددبكي.احافىجالزدالي

ابهثرئوامنتكنايريخايلم،،لانحاتفيمتميطيعج!دلماذا!أضعفهماما،اعجبههـ!فا،يداييداي-ئجهذا.ئكيرتعرفينهلو-

ء.".-ص"منعلىفيءأسنماعنددأءكلاهكذاتتصرفانبانناكتفيت"السؤالمذاظطانتظركنت

عندلدلليصرحصو!دس.الحميلللىوحهو-.-
ء05؟الانفعال..اجبه

درجفيورمتهاالدميةاخذتثم،مذعورة0

عملهاالىثمعادتبثدةءلميهاواقفلتمفتوحوفي،اليابتفتحانلليقدرتواخيرأء.أحدةبنايةفينسكن-صض

ناذهنهاعنيذه!أنندلكن،الفوضويالرقصثيا!قدوضعت،كانتالاولىالربمالساعةتزالماأهي؟ولوحته:ذلكبعدسالتهثم

وو.؟عندك

ميتةلعبة،االواءعنالمنقطعالمظلمفيالدرجهناك..-.-

هي،اكااعتقد.المكتبةغرفهالىودادفط

اربر.جمغمنلثههاقريمياًإصدرالناركانت.الوقدفوقالحاثعرعلمعاتةرأيضا

وكانت،بهدوءفرايسىبابوطرق.-ياةفيعظها،عليهاينعكسونورها،مشتعلة

ذكصألت:لكنهامع،والطارقتعرف:منالاولبلزءامااجداناستطعأطويلةهةلبروءوحركة

هنا؟-من.ءذكلميظهرفجأةولكنعفيهاعنهابحثكئت

ا!!الالعدافدرينفتحدلىيدكماطعىدغدوحداواهداوذكلمصوا!ىالىا!اى.الىالامامتنثنيالفتاةعذراحيثهناك،الثيء

.ء.--...!وفي.كائرتينالحدقتانظهرتيدهاانحناءةوفي

ئجالي!كذك،الندقيدارأال!االيهعغما؟يجلوالذيالو-بلل!اكهاب.بالذاتا!دمجمة.الجمجمة!نتشجمهاطيات

نجحقانبكتعدديئلماذا،ليو-التضاربةالفكريةالمجاراتنخلف:يسأدنمطفلبالسيدسعت.عدئذ

،ء؟للىآنسةيامريضةألست-

عديه:تردنفسهافوجدتاعلى،ماعرالمعلعوايالادـبفيقداراالذيهذامثلانتعتقد:أوليقل-

ر!طيدهـقد.فا!لأعماليوكيلاليومتابلت-1.واحدصعيد؟عرضياًيكون

ءهناكوساعمل،المدينةخارجآضبعمل

تبدنينأومق..ه-اًوهم!ديمحمد:فيهشارك؟بعراحةرأ-!يتريدينوهل-

د!نفاتها-،فتهاءالثاعضتمساذفيثنينقالتبدر،الشبييضلر،ياصلواهر.اجل-

لالنفىوفاحارءهك،الأمرد.ستدالوقتإبراصمجواد،جراكاظم،السيا!،عدأوضعقدارا.،اظنكذكلا-

.-..ءر"5.ء.تصميمويةبعنا

.واحبالليدةهذءستتماللوحة،اذناسعي-المرلسيمبد،الخليلبحيعبمر،حببرافقداليوماما،اليارحةليحدسممامذا

تقين؟الا.،تريهاانبلت،التكرليفواد،البهاتي،"دو)ءلمقابلة،وذهبتالمرخ!فيمملىتركت

كيرنها.بصولصرخمنخفضجهأ11كثيرجانحاف"كانتعلي،لطفيالمجيدعهد،الصدرياتركأنيجبازرىدهلأقول.،ا!اليوكيل

....لابكدمةسلمىالروز-ناءيا،محمد،الحلجاعليويورك

ذاتههامنخطوتينعلىتقفانهاعندنذلهاوتهيا،سلام!حجاوي،اءالجيويصيالخضر

تراهاكانتبعد!نذاتهاتتاملوانها.الوراءالى2ار!ثنمباب،يىء!مردالجرللى"عادتعندماادا"سةالساعةكانت

رأتثم،اركاءالىيدقعبهاحزنهايكاد!حزينة......في،اللوندثئاءحجارتهبيتالى"فراي

ءلىةالكبيريدءيضحفوقهايسكنالذيالرجل...همغيروصندوقفيةكثيرالرسائلكازنتدط.الغرالثارع

فتأرز،الغرفةخارجويقودها،لليذراعانهامهمهاماكانفكللامهـتماولككها،البريد

ا،ن1يشطيعمن...هيمسكينة"وقالتمرنمممصهمامدادـهعتي.صريعاًالمحطةالىوتعودحوائجهاصتعد

!"فراي"م!-

-..-ة.،"؟يعفهاانالىلىحضرعندماالسلمعلىمكانهانرايللىجمدت
دوولليالصايىكيراجلسمرسهيى

طا:قانلا،ةالأخيرللمرةالمدرجءتناديهاالعجوزسعت
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لليءياتخافيلا،افعلي-وسيلةتجدانباسكانهالوكاناكهاففكرتكنتوما،دونكعمليأخ!يأنبامكاقي-

فيكيرللفنان!سداطادالمكيندخلوهكذاثوبهابهاينقئانلاستطاعت،خيطفيلتمبئتهابعيدةاجعلكالاناناوها.اليكبحاجةدائماً

مادةاحسثانالىللييدفيمقبضهبهدوء،وظل...الاطلاقلمعاناًعلىالأثواباكرو!ور4اكائها،قيلرؤيهاعليكامغحتى،اللوحةعن

السكين.تركتوعندئذ،عليهاتسيللزجة:صرختوعندئذ.ذكافعللأنالخاصةا!بابييوعند

وتذكرت،،مذعورةماخوذةنفسهارأتخائفةلنا!!ماما،ماما-زكتكةهـاعدا،ساكنةل!ادئةالغرفةكانت

-"..،ذ"سمعتهاماللىانالغريبومن.الساعةرقاص
اللحم،لطعهاكلالديالمسكي!الكلبلىانالمضحكمنانه.نفسهاالىعادت!

-...د،...ء..1،وثقيلةبطيئةكانتالدقات.ا،ناقبلقط

كادىاحايعلمانودبعيدرسمندأخذتم.تتدكرهالاوهيبامهادلئماًدستنجد

وبينه.بينهاالشبهوجه،ولاحظتمسمومةاخذهاعندماتضحككازتاجل،تضحكوقتعليهاوسيمضي،الاعماقمنخارجةتحسها

صقطت.ثم،بثقلنفسهاملىاختشاترأالا!قوليديهبينيىكيررقاصهناديكنلمانهتنتبهحتىقليلغير

.،بالعرقببللةكانتأضهاغيربئ!يءتثعرتعداذرأعهـافيوجههاغرقثم،!فى!فىإلي-.بالذاتقلبههادقاتزسمعكانتنماا،يدق

اذنها:فينكر.ثطكيروصوت..كذلكبقيو،ةالمتوترالحادةريشته.يىككيرتر،طويلةهةبروبعد

سيكونهذاأنكثيرألكاقل11،للي--للي.بحدةبهاءسخثم"...تعالي.للي":وقال

علينا؟شؤماًءغريبةبسرعةعليهاوارتمى"...للنيللي"

-ء--وقبعته،الأسودداز"برصغماذا)ء:لليفتساءلت
نفسها.فيلليفقالترأت،اللوحةعملاليالسيبهحافه.-

الشخصذكألاقلعلىانالست-ولكنيىكيررولهكانحاداًسكيناًصغيراًإليعلىا!ا."طظةمنذيلبسهااهرلللدينكانت

.يرتالذيالتيالثانيةالقتاةتتأملنفسهاورأت!!موير.وقبعةشفعع!رداءاصدكانانهاستعداد!نتقسم

اليها!لتنظراللوحةمنبتاقترثمامسكتواخيرأءممطافيابل،اًتما!ياباظافرهبىضغط،بقوةعليهاصرءيىتمىار

جداً،عالياًورفعتهالسيهنمقبضفيةمنالمقابلةالىا؟يةبسرعةوحملهاذراحما،على

بةبرأس،حالاذفسهاعلىهيفدارتءالغرفة

امامجمالسة4مدةبعدلليوجدتوهناك...لتخاطبقليلاتوقفتولكنها..يىكير!ولم!م!هاظهرهيوها.حولهايجرفيماذاتعلميدانتر.ضاح

حضنها،علديكيررأستضعبهانتاللوحةخلفهامعلقةكانتالتيالكبيرةا،ر2ةنشاهد

وجدوها،.هكذلدءكالطفلوح!د!،ديهابين،طيةفتاةفانت،تفعليهانمجبما-.هذا

المدليحوعلىليغفورقيقةأغافيلهتغنيفيمكروء،وقديكونأيمنهيصيبداناًريدولاالقطعمنمئاتالىوتتحطمتسقطمموكنركلاملأكنر

ء.جاجيةالز

م.المحطمةالمرآةقطعحولها،كيفرالسيدةتقؤلهكانتءابعضهذاحديري

بل،مميمورممهاتح!زكنلماللوتاماثمنالاءشيء،-الآن!زلكا!ةفلا،زمنمفذ.يلهـثوه؟-.يىقالكيروعندنذ

هو.وبهه،بالذاتالفنانصورة.ه00منهنفسي،وسأحفظاطعاة.،للي2،تقفينوانتبهاتصطدمينرأيتك-

!متقتلككادتلقد

ا!فقيهشقترجمة:ايضأالنانيةذاصياخاطبتثممليونررا!يقاربمماهناكأناراهناذنن-

هذهتحطيمعلىمعيوعملتفيكلهـاتجمعتسنة

-حصسم!!أءالكبيرةالمرآة

7جصمرا6ض9ءانظرياللوحة،لليانظري،معكللجس-

رو!!!.-!11قل!،اًرأحهاقد،!لقوطالهتحدعهانو!
!ء...لد..ارلا،لا-

)ااقيستجدانهاتعرفكانتاللفظةتكررفاخذت

أ7بخا7"!/".سصمص-رنتنظرينلاريد،اللوحةالمطانظري!للى- --+لمعم3-ءوجهيرمحميناللوحةقلب

تخاقهلا،اليها

رممر%.لمماابرممسممصبر%)!!"ا.حصم!7تفهمتكنلمولك!ها،محدثهاوكاركيرلى

روملم-كاداالحاجبيرولكلى،اليهوجههار*!ور

.يهتزان

ا!--يبم-جمسم.لىوهياحياناًطايحدثكمانماماً،عليه

ت--!."ا.ابعدتوأضرا.الصوتيرتجعندما،السيما
-ث-ضضحض!يأاًلمدرجكان.الأرضألىونطرت،عفه!أسها

-..اللامعةالمرآةبقطعمفروص!اًعليهتجلسكانتالذي
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