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لماعمااهـهـاصرس!زعشيئ!صا!ض

ممهيزر!سسءيهو-!جمصسح!

ه"الثحريالعقل"رقمة.النفيللتثريحفنازاءباهبافي3.!اعامولد)مللباادوإردريفبر

لصصاحدىهي،العربىللقارىءهاقدمهل1الذيامير!قصسلكميطلميعةبو(بالارنجشبئ،ك!،اجار6!ءا

اشهرهالماليااخرلىمؤلظاتسبظتهالتي1آلمجموعةؤلك2691عاملهكدرترقد.لنالمماصراللأبلمكيةا)

ارجنتينية"عاظظةقصه"و(ا3!ع)"اوروركطليل"لانكليزيةؤط"بفراتمدهشةقح!!عجموعة)

وتبلغ.(3891)"ف!مبرنوعيد"واخيرا(1635!بعنوانمجموعةف!بفاشواتعنرورهد،1يائس!)

الثكتحليلمنرفيعةذروة،(البثريالمقل"قصةمنالقصصسلسلة"الخاورالنهرثاطىءعلىالمديسة"!

حياؤه،ظروفمنكثيرفىالانانلعتريالذيوالظلق،ةال!!المدينةحضور،.!ر+.،-) سحصيه1جالجابرلكىهـ

وقوتهكمفالانانهوأبدىب1اضطرفيذلكمنويخللكأنملذاتهفيضائعكائنكلووحدة،البروقلهتأ:

ؤرمزالتيالظمةيةنهلثكفيانولا،زفسهق!الوفىيرىو.والثكوكالاحلاممنلتلبرفر،نسائععو)

بعددصامانمرفالاسرمدياضياعاألانانضياعالىالصيرورةمرهظةبدقةيتابعالظصىهددمؤلفالظوىء)1

لاحنمية.1القصصفيلنهمالات1الرعمنلسرمدلةعدسةعينهفكأنما.لنسض!حاتهالدا!"ا:
...ء.--..!ا

المترجم!"ال!،رىءوكأنما،والاحداتالتظاصيلكل.ؤلمتهىاليظخلةء

!!،!إ-!5!.حشت.!!حي

واضح.ضعفعنصرخلفهاعن،سريعةبخطى،موشوفيوسيلادونيو(لطميناتويهلابتعد

رجالمنانفسهمالمسافروناولئكالصباحذلكالاوتوبيسفيوكان(شجاروسطالبيضاءسمتهينصب؟نالذيالنائم؟لصغيرالبت

كن(للواتي(لنساءوتلك،(لصغيرةالمهنومحترفيالمتاجروعمالالاعمالالاستحقاريسددانبعدكلياملكهلعببصبحوالذي،"اوليفوس"غار

حىمتشابهبشكلمصيوغةمزبنةبوجوهالمحطاتعنديومكليظهرنيقص!دكانالذي"التيغر9)منالقادملاوتوبيس1الىقفزئم،التاني

كل،اعواممنذيلتقونكانوالقد.للت!ا.رالانيالرمزانهنليخيلانبوسعهان:تقرصباالسعادةكلسعيداوكان.يومكلالمدينةمعه

وانما.تخيهاواشارةايةمعهيتبادلونيكونواولم،تقريبايومولقد!نيئياملكهيشغلهكانالذيالبيتوشيصبح،قريبعمايتقاعد

عرقواقدنجانهم،اليفةولكنهاخفيةنظرةفص،لانفسهملقؤلونكانواواقعالىيتعولوهوالانيراهوان،طوبلاوقتاالحلمهذاد؟عب

بعضا.بعضهمالهناءةمننوعا،جديد\دفماروحهعلىيضفيذلككان،محسوس

تنيتكنلم(لتيالفكرةتلكيتقبلانالمعقولغيرمنيجدوكانالمعاونالمديرفان.تقريبااخرهمايلهيكنولم.الرخيةالغامضة

الىدائماينسبهاكاناقيالغريبةالاهواءمنفبالرغم.عليهتترددإلىيننىللانكان،مذلةمريرةمنازعاتمعهلهتحدثكانتالذي

تعلقا،واشدهانساناودعاليهبالنسبةابداكانتفقد،ايسزوبخهاومرحةمرونة(لموظفينبيناشاعمما،خطيرمرضفريسة،الغروب

فتراتفيبهرافقتهالذيالمخلصبالصبريعترفانإلايسعهيكنولمايصهره،زوجهاسبباقي"(دلين"اختهمصاعباما.جديدانجذلا

الهيذةهذهالصغرمذذتبنتانهاعليهايبدوكان.السيئةالحياة،هجومياععبياادماناالخمرعلىادمانهبس!ب!ب(لمتاعبمنكثيرةالوانا

المفاجىءاللجوءوإلىالامحاءوالى(لصمتالىالنزعةوتلك،الكتومجوفي،سحريبتثير،الزوجان؟ذيدخلفشيئاشيئاتزولفمانها

كانالمسلكهذاانعلى.الازدراءنتيجةانهاتبدوللبكممناطقالىقاماخيرةزيارةفيالفرحمنفيضعليهمابد(وقد،الامنمن

تختذشفكانتوانها،جميلةكانتبانهابوبمبهاشكغيرمنمرتبطاتبرزوالسكينةالاطمذنانعواملكانت.وهكذا"؟وليفوس"لمذزلبها

عهدمنذالذظرمحطكانتوإنها،النساءسا"لرعنالاخلافبعض.مشوبةغيرخالصةله

وقد.الانتبا.تسترعيكانتالتينضارت!بسببالطريةالمراهقةيعذب،تفاهتهعلى،كانحدا1و(مرابانالاوتوبيسفيوهووفر

تعبيرااحياناالاخروناعتبرهوسلوكاومشيةشخصيةذلكاكسبهافكرةانيولافيهيف!انقطيستحقكانوما.روحهمنصفيراركنا

زوجها،اخت،ادلين(نفيهو-السببهذاولعل.مصطنعتعالعنفيتجهدكانتمسامعنافيبعنادتترددموسيقيةنغمةتشبهملحة

سهلةكانتوانها،والحبالودمنينبغيكانمالهاتحملتكنلمفكرةحقيقتهافيتكنالم،ذلكومع.عقلهالىالشكشيطانارسال"لا

اليس.صمتمنالانزعاج،(لؤرعلىعنهيدفعهاكانمنهثقةاوفراخرشخصاان؟صبيانية

مد.بذلكعلاقةايةعليهتستونيكانتانيللفيةيكنلم؟نهغير،التفاهةمنبلغتمهمادائماعببهتستوليكانتالتشاؤمعواملولكن

والى،الارتيل!الىاوالتفكرألىبئزعتهيتعلقالامربانيعتقدكانابدامنزوعيبددفانه،ماشيءضحيةبانه.نرضعران(لقضيةتكونوحين

يتذبهإنفيمنحؤى،بهايقومبانهغالبايشعركانالمراقبةمنمزيدلنفسهالادراكشدةمنكانوقد.السوداءالافهـارادلىازاءالسلاح

تئعقدكانت،طويلوقتفمنذ:التاليةهيالقضيةكانت.اليهايختفيكانالتيطبعهمنالسمةهذهشسىو1بجهليكنلم(نه
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*ولالطابنفييظلوكان،الفزةتلكفيعليهيشنوليوالمصابية،الموسيقىالىي!ستمعونوكانواامدقه.الاحد-اجتماعاتيوآبيتهفي

السمفونيةالى؟لاشتماعيتابعهوفيما،حلوىاوسمكقطعةلطكلاواللطيفة؟لاحاديثيتبادلونهمفيماالثيرمنفنجالاويتناولؤن

.كوزيالحانالىاوالتاسعةحرصهمعليهايحرصونعادةتلكوكانت.الشؤونمختلففييثرثرون

وليفولط(0بيت)1الى(شهرطواـلبورديغيراالصديقزياراتوتجددتالودود.للتسليةفرصة،واليسهو،تمنحهماوكانتدينيطةسعلى

صدياقاقطيكنلمانهفالحق،الصديقهذااسمتوضيحمنبدولاتلككسبالمزاحةالسآئرذاتالبيضاءالصغرة؟لبيتغرفوكانت

فييؤخنون؟لذينالافرادهؤلاءمننظرهفيكانوانما،لمونتوفيوالشخصيالملكيمنحه.الذيالخاصالهدوءللمحادثةالمرصودةالاعلالل

يكونانيندروالذين،صميميتهمفيلاالخارجيةمظاهرهمالمتزوجينزملاثهمنعددغالباالمدعوينالاشخاصبينوكان.للناس

اعتبارهالىاميلمونتوفيووكان.معهمقينةوديةصلاتعقدبلامكانيكنولم،لاليسعلاربةعديقةألاحيانبعضىوفي،المرحالمزاجنوي

(لهالةالى؟لاضافة،الصفةبهذهيتهالىادخلهوقد،لطيفامشهداكانانهذلك،جديدةوجوءبعض،نادراالا،*جتماعنرمذءيحضر

9لبورجوازيين.نظرفيوألاغنياءالمسرفينحولتظهراتيالساحرةالغامضةالذيو؟لفكاهةالمرج،جواجنبيبعامل،يعكرالايوثروكانخجولا"

*حد،يومبماوليفوسبيتهفيبورديغ!اغثرمونتوبخورأىوهكذافي"اوليفوس"ءمنزلالىيترددوكقى.الاحاداصائلنجبهتنقضيكانت

حديثهوتميز،ونسائهماصدقائهعلىيحدثهكان؟لذياللطيف(لتثيراولئكمنمغمورفناناو،تاجراو،للثبركةطبيبقليلةمناسبلى

.نظرءووجهاتافكارهومرونة،ورهاقنهوهوبحذلقانهم.النلأسيرهبونظلاالفنعنقطيتحدثونلاالذين

(وزوريومنبالقرببالصالونالمريحمقعدءفييجلسمونتوبخوكان-الفلالتالعاممنحزيرانامايارامتموزامالثانيكانونافي-قيكرلا

الثبمالزجاجيالبابعبر،امرأتهبر؟يةوينعم،لاغوسكارلوسمناوربمابورديغيرا..فالانتينالاولىللمرةنجبهرطقدكان؟لذيالتاريخ

ولم.بورديقيرامعتثرثروهي،الاحديومممراعيهعلىيفتحن3،التاريخيحفظانلهكانفما،تموزفياو،النانيكانونفيذلككان

الاعتقادعلىيحملهكانالمشهدهذالان،الرضى؟لاالامراوليستشعربانالاشيءبكلالتفكيرعلىتحملكالت؟لجديدالمدكلوطبيعةانذلك

هلاوكان،مرهفانساناماممرهفةنظروجهاتتعرضكانتمر،له8بانعازبايعتبرونهوكانوآ،.للشركةزبوناكانلمقد:الجدمحملعلىيحمل

يحسالتيالبهجةيرىاذاحديومكليستشعرءكانمايشبهالرضىاتصلقدوكان.الناسيضحكانويحبهوايلالهيحقق،جدايبسورا

بالستعراعجابهمعنيعبرونوهماو"الييما"يلتهمو!وهمالزواربياتعرفمناولكانالذيالعجوز"فيلاز؟"بواسطةوكلاءببضعة

الفيكنوري.الدقيقةواثا!لهابمصابيحهاالاولالطابقنجرفالجميل!وبالاقةكانفقد:الليليةروحلالهفياصطحابهيحبونبعضهموكان،عليهم

لأحظ-العزلةللتمسانكلألاوبورديغرا7لهامرانيومذ(تلاحظولكنهشي،.كلدفعالىويسارعوالخمرالنكنةآنذاكرفاقهيمنحبورديغيرا

باثهدطخوذايكونحيند(ئماالشانهوكماائتباءوبلاشارولذلكلعله.الاولىللمرةمنزلهالىلثاهلماذامونتوفيويجهلسيلولونيؤوكان

؟ليهماونظر؟يتحدثانعساهمابم:فتساءل،مدممووهعليهيظهرالليمزايايملكرجليميزهحتى،الكبرى*غراءآفة،بالغرورسغوعاكان

النافذة،قوسمنبالقربواقفين(لطعامغرفةداخلفيفرآهماكاقانهويعرلى،التنظيمالعدلميالفقراءزملاثهسائرعنبورديغر(

السؤالوتلاشإلضاحكة.النموذجيةثرثراتهمااحدىفيمستغرقين.الموسيقىالى*حديومالمدمموونيستمعحيث*بيضيالبيتذلديملك

*مديوم،انهماوالواقععلد.انيلشلمومئه،المرةهذءبسرعةتقرا.كانتمماذيداوالكع!هذاعلىواثقةاحكامااليسوتصدر

افىضوحفيواستغرقاجديدمنالانعزالتعطلأ،تلاهالذيو*حدالتانينادرا*تلملم-كلنانهامنالادبكهبالرغمالىد6لماتميلكانتانهاوالحق

معبقيانمساءذاتوحث.ياسرهمااووحدممايهمهماكانالذياتيحوحين،نفسهااحمبيحبانيكونالماذمعهمحظوظةتكنلموانها

بتحببفسالهاعادتهاعلىللاختلاءغرفتهاالىتصعدلم(لتيزوجتهآرا!اتصدران،بالزواجعهدهمابلال،ثلاثاومناسبتينفي،لها

،بورديغرامعتتداولهاكلألتالتيالموضوعاتعنوفضولوابتسامفشيئاشيئاالصمتالىاضطرت،ذاكاوالكعابهذاحولالمتحمسة

عن،اوولف!عندائمانتحدثانن!":اجابتهالىاليسلسطرعتحججابهاهويشرحكانالتي(لفخمةو(للهجةالثقة،خلالثة،راتاذ

انيمكقكيفيتصوريكنلملانهحالماالجوابهذاقخلفه."الكتب!لىوعزم،المنسلطةولارائه،*ختلالىلهذايضحكوكان.معحسة

ا!بوءاحيمأالصفحتتلكعنالطويلالحديثهذاالناسيتصثلديهتتضلكثتلانها،اطالعةتخلغهاالتي*نطباعاتتب!ثلتجنب

اللامبالية..انوالحقبالتمثيليات.اوبعشعرلديهاوتتصل،اقتصاديةبمؤلفات

......ذابد؟تبدووكثت،نفسههـاعنشيئاتقولانالىبحاجةتكنلماليس
سديدكا!لعد.هريبااحسالاموشوميواحس،أحداتو

خمهمنينت!واانمعايئتظرانوكانا،!ثويه،واليىهو،الا!لم!بما!ء؟قي!طواخرحينبينامامهاتلفظماعبارةوكثت،غهلبة

والخسةالصحوننقلمهمةيتقاسمانوكانا،آخرلثئا!م!ط.حفيةمفاجنةشعلةعينيها

تقديممنساعتينفبعد،اليومذلكفياما.بسرعةالرغباتوتلبية،الانيقةالجميلةبقامتها،بالمد!ينتهتم-ساهاانيحبوكان

،تسد!هانمنبدلا،اليسانلا!الخمربصبهمواذ،المقبلآتفييخفقكمانالتياكلرطفةهذه،النبيهةوملاطفتها،العنبةوحركلالها

وضعفيانهفجأةواحسبورديغرا.معالحديقةفيتتح!ىكانتا!ستعجلا.اشدتبدركانتبالناتذلكبسببولكنهاما،4ساح!ترد؟نجلها

جامدا،لحظاتوظل.ثقيلةمهمةوامد"يده،فيوالصحفةمربككرلبفناجينفيعيادلاصباو؟لشبمالحليبتصببانمكفةوكثت

برمتها.السخرةعلالقهعلىتلقىشقيامسكينانفسهيتمثلوهوالشؤونعنالمدكلوينالىتتحدثوانالاسطو(ناتتختاروانالنورسلين

تشعوهيدخلتان؟ليىلبثتوماولم.الطلحاوالغاراشجارنمونسبةاوالسكرثمن:العادية

اطعدك؟هل-نفسهاعلىتغلقانالىيدكلوهاكفىالنيالسببقطمونتوفيويفهم

يدء0فيانذ(ركانااللذينالقدحين،كلمةيقولانفيمن،فأعطاهاالاملمننوعوكان.متعبةانهابحجةالاحدمساءمحكمااغلاقاالب!
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ارطدتشتريايضادآهاقدوكان.وحيطةوعنوبةبرقةذلكالىاشارالوقتفيوعئبامرابميدا،صدىولكنبعد،ذلكفييفهـرويم

من،كانتوانها،قطالكتابةتحببكنلمان!منبالرغم،رسائليديصوتأمل.داخلهفييصدىاخذكئيبهطحةعبارةءعدى،نفسه

بكماء.كشبهالرسائلءننابهصيث.بيديهشأنلهافىلماليسوان،كلزرةحدانسانيريكاتاانهمافلاحظ

امكافىبلا،ذعنهفينسظاياالسؤالوتطاير؟اننيجريكانالنيفما،يجرهاكانالغيالافكماروتلكالةعمبابهذاتبد-!الىسارعو(كنه

حولبورديفعررافالئتينصورةوالقفتهاناك..!ائماوظل.للتطوراوختتللىدرووءلى،رايهفي،تسير*انت!ا!ننا"واشغاعملهالىكلياوافسف

مطاط.،مرئي،محسوسشكلفيبل،عقليشكلفيلاصلقه.الرمىعلىي:عثءرسض

حركةواخذته:نفسهعلىالانطواءفيرغبةشبهمنهبالرغمواسحشووكانت.ر،سهالى؟لفرةتسللمحلىفحمسبايامثلاثةقدمضمىوكان

.الشكوهـالقذرةردارتحاعمنهاتلاشغرلزىرفضص
..قدكيان،بيخنهالىعادحين.هئاككانتولكههابجهىإبافعهافكلة

منيتمكنانغيرمن،يومكليهمطحيثارحمادةزاو!ةو بلع.اء،اصءلىماءلىالمئاسب؟لوؤتفهي،فو!4اككصماعةت!ءبى!الي!رأى

غامضىشعورض!قهالىوانضاف.ا!تصالددقالىشصعورء!!دفيع

...لاوتساءل.مراا!ءومئيرآهىقا4اءاموإأرم،غحريص"رهب.عةتنهغيزح

محتإطةارضفوقيمشيلانهواحس.الشاض!يالحزناولغضب.
..يسمح،ء-ءأمالذي،"هبم"و؟"ءدا"فعلتؤ!ار!بطيانر*وسالى!5

.النورنحومنفذايحدان9ميوعليهيرسىتحبل
معمشروعةوغيرصميميةعلاقاتعنءبارةكان،4بتسميتص"!لم*عهلىضةا

المصعدودخلالكنيرةالمرمريةالشركةبنايةالىدلفقليلوبعد

فييحققانبعداوراقامنهيأخذانعليهكانالتيالطابقالىفمارتقىو،.ض،الاءعطراباتبمكلظ،عريبة(!ة"ياءلاحظقدوكا!.بوردءعرا

ذاتاوراقافضلى،و؟شمئزازمنقمضلمزاجعملهوورأ.؟ل!والصمنركامكلظهـربعدتخوجكانتانهاعنال!ظربموف،السريةالخفيةالرركات

...كانتال!رةهذهاىعلى.تل!بإناالى-عرف-كنلموانه،إ!م

حرفلالو"تضرلىلاانعلىتصركانتالتي*لةامامالوضعسيئةعناوين
امرأتهانذلكبة!الر*هـمنب!أكانتوان!ا،؟خرىجهةمن،معقولةغير

.ساخرةبصورةألي،بهتلصقانغ!مطا!عببوالىال!وامهيفما،وررهـلطتهالذات!ابضبطهانفسهالشرفكانت

النفورفريسةيزالماوهوالغداءلشناولمضى؟لظهروعند
...؟المثعكهداالى!دكلوهالنيالمحسي

طابقراخلنفسهابالجادةمطعمفيعادةيتمدىوكان.والاضطرانيوءـ!با،!ادفةفسا"1اربيتبمغالرةءـححين،نفسهالصباحوفي

ملبملحاربالاحوفاختاوبإسسرطاعةوفترهم!سعفىلهص!طناعيهغبةلمبصوكن"إلرضيل!ئةمضاالصبر،الناؤ!ةالماهجةمنل!ش،الظهـربعدستفعثهعماالطعامغرفةفي

"دوداس"؟لكبيرالشركةوكيلوراى.المعتادةالفهـاكهةمعبارراطماما:بها؟جاقياتجا!جافة

قائضووصع.تحيتهوتجمببالغضباراءهفشعر:طاولةالىجهالسامفشيات.افعلهااىعلي؟ر؟بالاثءياء؟اؤملارتو،بني!اما!احاجب

قراءةفيمستغرقانهوتصنع،الماءلاناءاياهالحسنداعمودياالطعام..و

؟حاجباتاـيه-

ن(لدلا."اوليفوس"ليتفيكانفكرهولكن.الطويلةال!لأئحة
..العاديةالحاجبات-

وحدتهافيمستعرقة،نفسهااللحظةتلكفيالغداءتتناولكانتاليسالسعادةكلسعباوكان*وتوبيسيستقلومضىثببهتىوار

الجاهزةخطتهاومعهافيهاستحرجالتيبالساعةمفية،مريحااستعراقاالمقاصر.بينالمحصبالطرإ!ءلىكالسهـميجري(لاوتوبيسوكانتقريبا.

منغلقةطوهيللبعدسمهظهروهوايهامنةحالرصيالىوكالعودبعدقعللظهرلسابرمتها!كفرلهاالىءهقةريكنولم!الف"لرةهدهظلتمامايطرداربول!معه؟يا!لو

!دأالىفكرة(&ست؟عنهتمضيتكنلملماذاولكئ،لطردهااباس-4

تخرلى.لاالتيالسريةتعرفلالهاذكرىفيمحمية،سرهاهـه!
تكادانهاحهتممميقاعميقاروحهتعديبعلىتصركانتفلماذا؟منطقيا

ستكونالظهربعدالرابعةاوالثالثةالساعةعئدلم)مونتوفيووفر؟رخمهلا

الحدهذ؟الىالواصحةالفرةهدهلهواتاحت".ورديعيام!زلفي!ساعدةبالرغب4بثامه،الاوتوبيسفيوهو،ذلىنعطتساعللقد

وهذلصرقضيةهئئلقضيةمختلطةفليمعببلماهذتنبؤبوبمثلبلدهـجفىاغامضمةبءيخميهرغابعاخذ،هذهالعنكبوتخيوطمنرأسه"جررولكء،4نف

.يرنانيمفىلا(القعولىيكنولمالاشباع،!صبطقةالمتيعرفكاروؤد."لهظفاصبر*للطريق4

رصيف،ءلىجديدوجهصورالاك!رءلىكونان؟لا،مفاجأةايةيامل

واستولى.يكونانالتصرلىلهئايمكحلا،اجل.بهدوءالفاكهةوقشر.ا"لوفةالرد!كاحمىعلىجدإهـةدهان!ةاو

وطلعالخادمفنادى،هـلواضحعزائهمنانبثقالحيويةمننوعفجاةءليه

؟طعميقصدان!ظوامريةرجلالىيثروهومضحكةبفرةءليه،فهاخيةالتماعةبتاثيرذركيكنولم:مفاجيءاضصابعليهتولىوال!

اخرئ.مناسمكفيلشانه!حدثهانلهسققدوكاق،دائمافوىنفسهيصعباىيرمحهكاىحقابم!.حدسبةطاقةبتاثربل

--....2وبخهزدابفيكانماشيئاانالبدء؟إيمنانهذلمن؟البديهات

وكان"يكونانر!ذ"يمكنلا،لا":ا!عميغامروهولنفسهوقكتكونلانالظاهـرةحاجتها،النتوممص!سء*"،عنالن!بر!سؤط،ذلكودليل

رضيا-ربيلحألو!تفتلبنلعسهللاعرحمسائمكيدمنيت!ودحارجمانمثئممسعأوكانفمإصععلا-،ودان،كالسا.قط،ارئر"ت!لبانءنكفتالة5منذاز،"،وص؟لمةغالبا

ذاتكانتولئنعودتهعمماو!مودتهتكنرثلااؤ!يجطهوكان،باكرا

صاصلهاتنزهمرصصةرماديةحماماتوكثت،الظهـيرةفلإشيبعد

وعوثلاتةاوشارعشمونتوفيوواحتانر.الواصلأتمواتءلىيرةالك.فيهمبالغاويصبحالانقيغاقمذلكفان،؟لبدءمهتوحشيطبع

الىىادتانها،ص،1غريبامروءـو،الماضيالاسبوعفيصقثوقد

هذه،"ر؟ي!رإصي*اعمالمديرلقضيةحدايضعانعلىمصممايىاززعجتولقد.ليلاالعالثرةالسعاعةحواني،بمده"اوله!س"

س576لصفحةعرالتتمةس؟نهمنبالرنحم،تأخرهاالىاشارحينتغضبوكادتوصفهيصعبحد
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السماءبلون؟زرقينواسعيناسيويينثوببنالبسارجلينتمثانيعن--عس!سم--عضى--محى---محى--محص!محم!!-عسى

.تبدووكانهاكانتمنهالمدعوكةالجوانبانرقةمنبلغبحريرمصنوعيناالبشريالعقل

الفخمةلثيل!4منبالقربتنراكموكانت.عمد(مصنوعةاضافةئنياتا

منصغيرانوزوجانقديموصولجانمزد؟نةوست!لرضغيرةاعلاماكصفحةعلىلمئيييورتننمه

.السوداءالاحذية

يتف!يوهوينتظرجعل،الكبيرالبابامامموتوفيووقفانوبعديؤمنبانليقتنعيكنلمصاحبهااناذ،امدهاطالالتيالقضية

فيهايجد!لم،الصينيالدكا.نجانبالىالقا!يمةالحوانجتبعنايةا!رير،جدلمولكنه.الث!الثةالدرجةمنتأيناكانولوخىحي!لهعلى

المتئوعاتعلىلحظةءيناهواستقرت.و(لجاذببةالقدمفيمايثبهه-،اليهيرجحبانمونتوفيوفوعد،الخامسةقبليعودلنبانهواخبروه

تياربجزرمقوداكلنه،يفكراخذنفسها؟للحظةفيولكنه،(لريةيةتلكاخ!ته،الارضيالطابقبلغواذ.*سودالمصعدقفصوهبط

اـليسسخرجتلولهيح!هثعساهبما،متدفائعتيار،واحدفكريشكلنانبعدتيىلمواتي،حقالهالامبررالتي؟لنزعةتلد،الحاجة

اليقينووعى.غكبالىحابهوتحول.البيت*هذامنلحظةذات.ة!ة

وقد،الخطيئةؤيامحالةفيصهـيةبينالدليلكوناياهيهخحه؟لذيالفكرة"باناليهتوحيفيهتولدارقيالنزعةهذهانيبهـووكان

انني":ل!نفسهيقولكأنهكذلككان.واستثارهالوعب!تاقساهب!لواقيتقابللمماتماماتقتللااـلفكرةفاناخر.شيءوالوقيائع،شيء

منتفلتيان!ذ-تط!يعينانك.الشركفيالانانتفها،عليكاقبض."!!،

واثقانهو؟حس".اماميتمثلبىان،ابىتواقتي"نالا،اليئ!مناقثةفيالخجليستشعرلاحتىمستقيماشبر؟يسرواخذ

هو.حيثالطوالالسصاءات!بقىانروسعهانوريى،نفسمهءنقرببابورديخرافزلكانلقد.امامهسعةذاكانالوقتانثم.الفرة

.حراكبلاشارعفيافثبهةالثلاشةالبيوتثانيانه:"الربيبليك"ساحةءن

بماعابمينغيربهيلمون(لناسوكان.ذلدعلىوهوالحظةولبثوابخاز.السينماو!وربالمقزنغاصوهو،الغربالىالشرىمنيمتد

كالواوانما،الظاهرؤبيشهلمهمصميصي؟يموضوعإكنولم،يرمهكانوهوولاحظ،ميتديءممثلاوطالببعصبيةالشوارععدخلمونتوفيو

كان.حلاتحتاجقضيةوحدءهو.لهكانت.محا،بينوكانوا،عجلتلىمفنقعا(للوتممتكعكانانهالمصوريناحدواج!ةفيفجاةنفسهيرى

اعماقةفيكانولكنه،ضيالصبالحانوتواجهتيالىمشدودانظرءسيبهكانبل،ذقنهيحلقلمانهسببهيكنلمالوجهظلواقمخضرا،

نقطةتمنحهانعلىذ؟،رتهإقسرانمحاولا،هـوادةبلاافكاره!ش.سحنتهاضطراب

وتذكر.بورديغيراعندزوصلتهظهورامكانيةاليهايسئدانبتليعفيراودتهقدألافكلروكالت.يراءحتىنفسايهدألنانهيعلموكان

الجناحمهيضوحدهويراء،نفسهيتذكروكان.وبسمكصكاتالمجلايفسحيكنلموما،واضحهوعملي،!ايحبوكان.مناسبةنجر

مريركرهبررهفييئمووكان،الغراميةوبورديعيرااليسبمشاركةاثقل(لعملهدا،للتجسسىالمفاجئةالحاجةهذءكانتوقد.شكلاي

النظرةذيالظريفالمحدثهذاتجاه،الظبنلديهيورث،حاقددرلهانلهسق-لبرضيعةبصورةلهمذلا،بهيعترف!لاالذي

لاربس(نتظاروبعد.ملزلهالىاومارراهالذيالدق!بقةو؟*محالعسليةاعتبرهانهبحيثبالذات.طبيعتهمتطلباتضوءعلىالانيصلكما

الشعوريشبهبشيء،يزعجهقلقحائرصبربنفادشعر،*ولىالساعةولدئهاوضوحااقلهاتكونقدالتيهذه،نوازعهلاعمقطبيعيتحريضر3

نا*نبعدلايسعهوان!والمميبةالشرانبخلقنفسههويريدكانبانهبالتاكيد.انسمانيةاشرها

خلقهما.عواقبمنيفاتينتصبكانانياليبوتساحةبببلعدقائقعشرمناكمريقضولم

البيت،مناحديخرجولم،والنصفالخامسةالساعةبلغتوحينوقد.؟لعزوبيمنزلهاحداهافييرابوردية؟ـتخذالتيالماكنمبنىفيها

احد،بورديغيرامنزلفييكنلمانهمئكروبهزاء!للنفه.ةظلتجرسةكلتخلفهالذيالمبهمالخوفبذلكالطريقطوالىتوفيومواحس

ا!جربمةتعتير(نوالرجودةا!لمنوان،نفهبورديفراولاص!ى!بة-بصورةطبعايضخموكان.منهارينمنهانخرجوقدسالمينندخلها

ولكنه.المعيبةوالتصوراتالسيذةوالافكارالشكوكتسقطوأنممتهية:يمارمسهاالتيالتجربةنوعفيمعقولوغيرمجدغيرماكانكلوكثيفة

فسيكون،اخرى"لحظةانمتظراذاوانه،هناككانبانهءافكرسرعانعنيمنيهانيستيالدنيافيسببافيهناكيكنفلم،ذلمكومع

.ا!لىيالهصائنظابعهومنجنونهصيانيةمنتأىرااوفرالوقوفمنلتمنص4فجأةتنتصبعقبةكلفان،العكسعلىبل:بهاالقيام

بيمينيةنفسهمقنعا،والسكينة؟لهدوءمناومربنصيب،نجونظرواخذلديهوتيرالازعاجابلغستزعجهكانت،بورهـيغيرابابمترصدا

كان.؟نتظارا-م!زد(درضىسيزداد(نه.اليبتمنيخرجلناحداان.حيوانيشبه،قويا،شديدااحتجاجا

قادمابووديغيرايرىوقد،التاسعةاوالثامنة!ناكحتىيبقىانبوسعها!دلعىذلكيردانبوسعهكانوهل.يرىانالانعليهكان

-احساسوشمله.ممكناكاننفسهلعل،هذا،(جل.العشاءساعةفياحسىلقد؟البداهةحدس،نفسهماالعينكعنهتكشفالذيالكبير

نحمرءلىوتوجهفيهتوقفقدكانالنيالمضفغالر،والامنبالهموء،المقابلالرصيف؟لىانتقلحينوالحزنالالنياءمنغريبباحساس

المعروضسةالقطعقيملوقفحيثالصيني(لمخزنواجهتيالىعجلالمصابمد.امامخالياين!ننح(!لمالواسعالممروكان.المسحنبابامام

تفاصيلها،مجموعهافي،شخصنتهاتفرضعجيبةفالفاها.بودوا!تمام؟حدمدخلعند،الشارعزاويةمنقريبايتوقفوراح.مونتوفيوومر

وا-،"ة.ساعةفيهايعيشانيربديكنلممخيفةدقيقةحضارةعنوتنمذهنهيشغلالذيالبيتيراقبانيستطيعحيث،الضيقةالممر؟ت

بشيءالوقتيقضيلكي،وحاول.مراقبتهالىبرججببدمناتجهثمالذيالمكانمنبالقربوكاق.المقابلالرصيفمنطويلةرقعةيراقبكما

منالجانبهذا!لىانتباههيسشلفتيجرشيثاان،الصبرنغادمنتكشفانكانتااللتينواجفتيهيعرضالصيفيةللحاجياتحانوتفيهوقفى
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هليك.،لحفلن"للو!ترتيب!صفلصبا!بليتواجهة*ثمةيكنلمولكن،نوصيف4

المديريقلدلوبودءوكان.اعتلارأتهيجددوهواخير؟واستالن.احداهاليتفصيواقترب.قديمبا!زاويةعندالمهنية

ازعابهوعنفضولم!هنالصفحملتمسا؟مامهيرممعلو،وساماالعاصيحملتهحينيراقبهظلالذيالبيتظهرهموليالحظةذاتوكان

.المتيرةاهتذاراتهتنقسهوخرج،ازاء.الحاحهوعناياءمنخارجابورديغيراجمان:مضطربامترددافجاةينتقلانعليغرينرته

روحه:فيينفجروالرحضاح!فمهوكانولقد.فاتحينوحؤ؟ءثوباترتدي،هزيلة7ةامر،-امراةبم!حبةمنزله

صلأحقعلى،جديدمنيتأملانقبل"ليختبىءالوقتيجديكنولمبعيدمنرآهما

بامرأته،معجباوكان.الفرحفيثحارقاثدكان؟كلهذلكيهمهماذامعهايوقفبورديغيراكاناقيالمرأةملامح،القلبخافقرأسهيمدرهو

؟وليفوسمنزلويصبح،قليلةاشهر.منجديديولدبالهيشعروكانالرجلالسيارةاخفتوقد،ويستقلانهااجرةسيارةاللحظةتلكفي

يفتحوسولى،اليومذلكمساءاليسمعالعشاءيتناولوسوف،له.كمبعنبهوالمتبسرعة؟قلعتثملحظةوالمرأة

الئاسطمانينةالمنزلوستدخل،الليليةكعيفلرطوبة(لنوافذ(لىوارتمى.الخفقانعنقلبهفتوقف،كليبوضوحر!هاقدوكان

نابورديغيرهبوسعسيكون؟ذلكمنحيرياملعساءفما،؟لهالئيننحومونتوفيوفخطاالسيارةوابتعت.فأسضربةيتجنبكمنخلف

بئمنهيلمولن،مونتوفيوهواسمهكانلقد،*بدالىزياراتهيو؟صلفيالهزةتخلفهااتيالضعيفةالاندفاعةبتلك،كحريريةخطوةالشارح

لانكونفلمذا،عقولنااسيادحقاكناذا5،.ياالهيشكايالانبعد.جسمك

حمسعان.اثعوحشةالخدجلطيورندعلماو(؟العقليةمححملاشااسيادلم!لله؟لحمد.اليسهيبورديغيرامعخرجتاقيالمراةتكنلم

،لصغير؟الداخليمداناالنطرةمنذالبداهةهذءلديهوضحت.ولقدبزوجتهعلاقةلهاتكن

امامهملامحهاانزلقتوحين،الرصيفعلىواقفوهوراهااذ(لاولى
انبودهلكنولموالئصف(لساسةوكانت،الساعةالىونظر

شديدهزيلاوجههاكان.بورديغيرامنبالقربالسيارةالىدلفتاذ

شبيهاكيومذلكظهربمدكانلقد؟الفلالدةقما.الشركأالىيعودثوباترؤديو!نت،!اماملامحهيحفظانيستطعولمو(لبياضالتميز

ن(*مورخيروكان.ألجويتح!عىمزدورقئعببركان.ناضجهبثمرة.اجنبيةبانهايوحيف!لحاو(سعا

؟لواجهداعدميتوقفران،يمرونالناسيرىوان،حريتهيتلوى

لا.فجاقيتفتحتعروقهجميعانلوكماالفخرمنلونامونتوفيووتدوق
ل!ساعةطوورومش.المستعجلينالناسهؤلاءمنكميربينيضيعوان..

تمييز،غيرعلى،نفسهالوقتفيوغمره.مباشرةسعادة(نفجارفي
وقرا،للبيعالمعروضةالثمينةبثحاج!اكرىالتجاريةالممراتوز؟ر

(ماموتوقف،بهيصدنكن؟للواقي9لنساءوراقب،الصيارفةارقامملنهبغريبواحساس،بسعادةيستشعرءكاننفسهمنالخجلمننوع

بضجرذلكبعدشرومنه؟انتبامه؟قلتثيركانتالتي؟لحاجاتباعةتلكبهجديراكانوقد.العرفانيشبهاحساس،بورديغيرانحوبالود

لها.3منهيجعلوانيعالقهاناللحظة

مطعموكذكر؟يصههانيستطيعكانملالذي.ماوبتعب،غمضيراراجبيدمنلهفف،اوليفوسمي،بيتهالىئفنهواستطار

؟ليه.فتوجه،كثيرايحبهكاناللي"غامبرينوس"

كلمنالبريئةالشريفةزوجتهوجهعرشهعلىيجلسسعيدةنبيلة

مزد؟ئا،رصينةباخش!الجدرانمئلفمظلماكبيرامطعماوكانلاالمساءفيالمغامرةهذهلهايرويانالايستطيعلنانهاليهوخيل.ظن3

الحجراتيفصلكانمزر!وزجاجمص!ريعمع"بافيير"منثمينةوائى-

شبلامن*يدخل!؟لنهارنوريكئولم.بينهافيماكظعة؟رصفبرة.بالعفحمامتطلبفيذلكوسيكون،نفسه

معلقة!لفهمغوطيةباحرفمطبوعةصحفوكلأت.-مرتفعصغيرذهبية.غبرةوكلألت،مرتفعةمالزالالصيفيالاصيلذلكشمسوكانت

بقضبالها.عنالمادةهكذافص!لة،البيوتاظرالىعلىالمشعملمسهاتضعخفيفة

.المعسادالطعموطئبالصدونطاوس؟حدالىموئتيوفووجلسمونتوفيوذروته.وتنسقالسير،ويبلغتلتمعالمدينةنتوكاس..بالنورالمدى

ملاىصحفةالطاولةعلىكان.متناهيةلاونضارةر؟حةشعوروغمرهفيهكونلنولكذوجته،بيتهالىفور(يئلفنلو،لودءكانوقدالنور

للخردل.بيضاءصغيرةئية2وا،بالبرشزلى"انفيوفكر.متماثلةشوارعفي،منهانهلابدقريبةغير،الساعةتلك

اليس،معمحادكط:(لبدءمنذ،مها،علىئهايى9يستعيدواخذك!فتاحدىفسلك،.رايفاراسمديرلرويةالوقتبعضلديه

،بالمرارة؟كليءوالغداء،تتجسدوكثكوهـ؟لتى،*وتوبيسورحلةالىخفيفةبخطوةودلف.وحماسةثقةممتلبا،فرحا،الهابطة

.الظهورمفاجلا"واهير(،5هتراهالئ!9لضيقو،تجسسهوحر!.ونصيرشاهدوكأنهنفسةالمصعدظمللهفبدا،"الدياغوند"

اختفبىلمل!لا"*يلبهثولم.؟كسهداضلاقدسريمشعاعوصمتدرعاالهزليوفمهالهرقايتينغيهبك"رايفاراس"مديرواستقله

وؤضعهاا"*بنظرهليشملينبغىمما؟وسعوقتكانلمةفقد؟لك"معخلف،بر؟حةمقعدهفيجالسا،وحيداوكان.الاحتراسمنبمزيد

برىانلهجموقد-.اليسملامحفي*ختلالىاشدالمختدئةلأمحهاو.الخمالمرمريالمبنىذللىفيالقلألمةالخمسمئةاملالبيشبهمكتب

السيارةالمتوحين.بهيغهفهابورديغير؟كانسي؟لمحبالودالسابعةللمرةهليهالقىثم"..اسمع..اسمع":يقودالمديروبدا

الخلف،ألى؟نحناءبعضىمنعنيةهيومملالت،يضضكلاهماكان،لهيلايفضلانعلى،نفسهيؤمن*علىتحملهاتيالحصح2لثامنةو

رصينةوقبعةجتهقاتحاثوباكركيمالمر،.وكئتئابضافرحاهووكافي،المعبرتين(لهرقليعتينكتفيهيرفعوهوالمديرواضاف.نفسهيرمن

رأسها.منقسما*كغطيكنلمقبعة،جلالبساببلبعضر،متلة:يعتثرمووكا.لما

يستطيعيكبئولم!المسرعةكسب!ر6موئتوفيولرىمرورالبهانظروكم...جديعهبنفقاتميزانيتيارهق؟نالمناسبمنليس-

ثلكراى،كىملامجمنلمأثهاريىو؟ئما،(لمر*ملاميميتذممران:مونتوفيوفصغ

لبد.9لخاعةا!رقةعلىا!تز!،العم،كملم؟ـلمضيءمنضربفياهلرني.كاملحقهلىائكاقبر.حقعلىانت.تاكيدبكل-
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لستاليداهة(نأكماماا!رىامر)ذ!سافتاذاكانت؟ذا،مختلفةالمراة،أياهامنلأ،تمرمملالتانتياللمحةتلكفيقلئا!لقا؟ثظرثعهق

.نشوهه،أو(نطباعافقلبقدالملأمحظهورسرعةان.الانطباحهي.واضحةلريةرلقهـراى.بحسبههثلأوكان

؟!ننوهه.ترخبديهبامراتقلب؟نلاتستطيعولكنها

بعض.نعبا،؟لرأسمطرقيورول،؟ضىكألها،طلب،الخادمونادىباتيفكروموالفورعلىففوجيم،كأسهمئجرعةهونوفيووتنرر

النوعهذافريسةغالاكانلقد.قملمنكانمماسعاثةاقلالشيءمهروس!لحمقطعةالمساعهدلكالبيتلى4شيئامعهيجلبانيستظح

.-مضىلقدلالشي.-سوقانكاناشيئانوهما،الخنرر!لعممققطعةاو

منكثيراسممالذبم!المريرالمعنوقيالانهيار،هدانفسهتجاهالخيبةمنيلاحظلموهو،اليدينفار!الىالبيتيصلوهوطويلرقت!ليه

41!سهعلىنماضبشبهوهو،اخوىمرةالمشهدوتمثل.حياتهقنر؟توتعهـرتحمثالتيالتغيراتفينصيباجميعالناان."لساعةحتىذلد

الكاملوالوضوحبورريغيرامنزلامامفيهاتوففالتياللصةوتذكرأذينماعاطفةان.رائماهامةالتوددالوانوان0علاقاتنافعظشينا

.وتعلقخارجةكانتاقيالمراـةوبينفيوبخنهبينالاخنلافبهميزالذي

ولكن.؟لمخلبسلطةن!نهيمنحانمحاولا،الحسيةالصورةبتلكجرحالىاو،الطعممريردواءالىفجأةتتحولانيمكنجرحنمااو

من!الوانذهنهفينبعتدويداورويدا،مخلباقطيكنلمراسهسلسلةالىمعزو"كانتاليسوحشيهفلعل.حامزمئدالىاو

يكسنلم؟لتيالمتناقضةوالعناصرالمقصد(لسيئةوالاقرهـضاتالحححمن،مجهولة،صماء،رقيقةائارات،عئدءالع!وأمحية*ياراتمن

وأجال.؟لمميتة؟لامراضنمومعبالخفيةوتنموتظهرالتي*كاراتتلك

كانفدماذا.؟كأانج!ماضوحكافهايكونلقد؟؟ايمكنيدريجصرقرهايسبتطبعدسدكانما،فريةنسفةلمهوحمدت.مظلمةرطبةوكانت،القاهةفينظره

بورديغيرامعتمضيراهااتبمالمراةع!ولىة،والتعب(لضجرمنلتنعشه

الاصيل،ذلكوقائعفوفىتراكبتالتيالذكرياتمنلسلسلةوانقادفكرةوجاءته.نفسهفيالمنظراحدثهالذبمموالتحرر،السيارةوصورة

ن؟بديهياكان.والرصدالىترقبالىدفعهقدماسبباانلنفسهفقاليمكنكي!.المشكلة.واستعرضغريباكانواحداامر(بانمتدرجة

بورديعيراتقلالتيالسيارةوكانت.قلبهابرشيئاتكنكانت؟ليسلعلأللمراةالدقيقة(لملامحالا!لىعلىلايتذكرانهلئفسهيثر!انله

دائخة؟.دائخةر؟يةالايصركانللنظرلاتتيحبسرعةمرتقدوصديقتهوالى،اللحظةتلكاضطرابوالى،السيارةسرعهالىفقطعلألدذلك

وظلأالثوارخدكلهقديهكونانالممكنإمن.للدو(رقابله،تما،ببدبكلانقبلماوجهايعر!لمانهمنيناكدانفيبلطاغيةالاوليةالحاجة

،الاخرىالحجةاتتهثم،؟لمفكرةهذهازاء!ضيا-قابعالحظاتبضعهوليطيفارأىانهمؤكدماهو...انمجديةبصودةالاخريتفحص

لاا--لاسيما.؟متشابهةالأطيافجميعاليست،ذلكوخوج.اليسطيف

مك!-صصكع!ءغر!االطىم!دالكم!حهم!ه!كمكطبم.؟لنوبذلكترتديتكنولمالوجهذلكتحملتكنلمألييفان،وانن

.(طياهـاحرىمىولميرهامعييجشسكللحدلماليابالرلديبهالمتارا

!مهيكانتاليسوان،نفسهابالطريقةيتؤينجميعاالنساءانصحيح

--صصمفة(دللامحالىلنظرلم-*اوش.ارررةلمع!رأة،ضاءاقي

البرالعربالهعتهئايوفسشوفيووترك؟لملامح؟تلككانت"كيف"حقايعرفيكنلمولماذا،ادى
.أجيدارسقدكاناتراـه.الطاولةزجاجعلىكأسه

ص--لايمكنفكربمرانزعاج،الإنزعاجمناوالضيقمننوعمجاةوغمره

الييرإشكغيرمنمشهد؟نفسههوكانلقد.عنهبالرغمينبعثشرحه

هـ.ط!ب!!تأالاسئلةهذهمثلطرحالممكنمنكانوهل؟الانبالشكوكمأخوذاهو

وتلك-!هوبعينيهوانما،الاخرينبعينيلا.بعينيه،بعينيهدأىلقد

ص!..الملونفاتح.ثولاتمئك!طنت.اليسانمنلالرغملعدال،الثو!وذلك
الاحلا!كلمحعل!كاسالها،احرىملامحلهاا!.ايسلكيلمالمراه

وسخر..للصببفبهتحتفظكانت.ولكنهاالابيضالحريرمنثوب

المنناقضة.الانطباعاتفريسةيزالوماكانانه!نفس!منمونتوفيو

بالرغميعملعقلهوظل.عليهارتدملحاتاملاجلبتسخريتهومن

كما،يتحدثونالقليلينالمطعمزبائنفراىعينيهورفع.؟رادتهمن

وهذء.المانيينرجلينمعتتناقششقراءفنبذلةسمينةامراةء،و

السيارةامرأةكانتكيفولكن.السيارةامراةتشنهتكنلمايضاظالمر

/!.داكرتهفيمبهمقصيربجهدوقام،فيهايفكرانعلىواصر؟حقا

اعىكضر!جمص!ترلمحبىوجها،امرأةوجه،عاماماشيناالايتمنللمفهو،فعلعبثاولبم-لا،

طلرمموفىءلمري!بر!خى؟علينااختلطالثوبانفلنفرض.طبعااليستكنلمولكنها.نمرذجيا

عكم!ص!ىصعأ(رحنررز!ا"ر-بلقيما-.انطباضاهذاوليس.الوضعوكذلك،شكبلامختلفةكانتا*س!ن
ل!جموبطالمثهـيربطركل!لعكدسكعر،يستطيعكانالنورانصحيح.عينهاهيالبداهةوانما،به،دميقد

الر!ءيزلوووا!ى!أ.-يظلكابينما،ماوجهتفاصيلالاشياءعلىبهاينعد!،لتيالطريقةوفق

كانت.اذاالعقليةالمحاكمةمافانمةرمن.نفسهماهماوالسحنةاللون
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هق.يث!مر*وفا؟وتختلطاقتتر؟كبات!والنظرية*!شقرائية،البداهتثىيمكنالمراةتلكفياليىيعرفبلارغبتهبانالصميمهالبهدةانفكرة

الثاسية.عليتصريجياتسيطركانت؟لاولىبان،غامضةرهبةميالانطباع؟.النظريالانطباعحتىيبتسرانالىدفعته(ل!تيميصنان

جديومواضحةيقينيةبصورة،شيناليعرفيكنلم،وبالاختصارمتشابه؟لامران؟بلانطباععلاقةللبداهةيكنالم،ذلكمعلكمو

ا!يعكنكانلقد.بورديغير!معتخرجها2راتيالمرأةعن،بالايمان.ردفعلهيع!رانقبلدقا"تقبضعوقضى،عملياوظل"مشهـدوها.*ن

ضىوتسا!.بالشطشبيهة،ماامراة.اليسوحتىامراة؟يةتكون؟نيمكن؟لمرأةشعرلونبان،اشمئزازفيبلحتى،نفورفيوفكر

شاهداماميفعلكماويجهده!نفسهيرهق"وجعل!لننتظر":اعماقهالفالحالثوبفيكركانولئنايىد.شعرلونانهع،ىبعمدمنيعتبر

"؟الاخرىكانتكيف،تتميزكانتكيف!لننتظر":دعوىالا،كلةثربطريقة،يسعههلا،الماضيالصيفديترتديهر(هاالذى

ييموانهوها.الاجابةعنعاجزا،متفكرا،السؤالىامامطخوذاوظللوجهيمكنالا؟سريعة!ويةتخدممهلا؟لذيومنذا.!إخكمجلايدع

بهـصرغةخدءقدبانه؟الالراكسلةممكنةبصورقواضحة،الانبعدلهكير(خضعااذامختلفانوئنهمافجأةيظهراانواحدلطيفاوو(حد

ليس.5،لواـقع4في،تكونانجدآيمكنالمرأةوان،الر؟ية(لصورةمختصرفيمبنةولتشويهاتالمرائبلدىمعينةنفسيةظروف

ميعيئمئهميوتراكم،شديداضطرابمونتوفيوعلىوهستولىكانتليس1ليستانهالهبدت(لىةبالمراةةلعل؟حؤءشهااومكانهااو

منكاناو؟كذبةضحيةجديدمنكانإتراه.هـلمعاكسة؟لحجحمن؟ن!بيةرؤيةفيمطلقةثقةيئقانبروسعهاكان؟لاولم.بالذاتاليس

يقينعلىيكنلمانه.يقينعلىدلكمنانهلميكن؟يصمتى-انالممكنمجدداخطوطهايبنيانيسنطيع-*نلم/شعلقبصودةبروسعه(نكانعلىبل

اللصةالى،خلفالىليعودالمستحيليفعلءانبودهو؟ن.شيعمنكان،بالمقابل،الاخر(لانطباعانءلى؟كانتكيف-عرفولاذاكرتهمي

تثييتليمكنهالمشحيليفعل(ن،بورديغير(معتخرجالمرأةفيهارأىالتيالذيالصمي!يالاعتقادذلدظل:الاصرى1)كرة،!لاخرالحدتق،ب

علىيحكمانممكنايكنلماقيللتحقققابلةتكنلمالتياللحظةتلك"أكيدبكل،هنادبانممكررةرة9وبصتمرإج!باالتفكير4ـىعحما"قدكاق

ساعةىنها،تناقضاواكرهاجموحاالافكاراوفريخفقشعر.حقيقتهاهكذايوجكانتراهلماذاولكن.اوليوردإت.بر4زوجص،مانفئا

ياواى،قدم!هتحتتميدالالىض*اناليهيخيلوكان،ماؤهااعيدولم،يخلطهاالابوسعهيكنولم،يخ!لاكان،اجل؟؟لبدإ!بات

نبضهجعلاللحظةتلكوفي؟المرهقالمرمضيفكرءليغطييكنلمجسمانوها،تلككيانهاندفاعةيقاوم؟نيستطيعي!ق

ومنبورديغيراعلىالداخليالحقدمنبعاصفةفاذا،بقوةيخفقايضاص---------

روحه.تهزامرأتهتجاءوالمرارةالغاضبالحزن

وصحنالخررلآتيةيقلب؟نفاوشك-عنيفةمضطربةلهضبة!ونهض

وتناولاكنبنحووتوجه،الطاولةعلىالمستقرةوال!س"البرتزل"

ولكنالابرحرل!فوسرنينولددلطلثلعلقفعقملسماعة"مضكلليقطعبدنب،التلفوني!ثخطة!-*موللفاالح!1

ط4أيظلىبانمهدرا،انقطاعبلااستصالرنين؟جوحبلمح!طلط1يرط!ث!آلمح!-اصس

ايتمعل!!يمم!هديحسبكاتنهنمنلىليصطاورتهلاديغيرومونركوفبولننيبعدلخرجالاصعمل-"!فاء!عيماصابد-!ص

جمالعوكالدلتينطالقدءذلكخركطهنالرجرمرئةيتشوهللكنالالتيىلخرجهييحفظهالرحمي!--ت!مح!ص!ا

كملأ،تتمايزكانتبانهايحكمانإ-تطيعولميكن،بينهافيمانجإوب

أامراتانامو؟حدةامرأةهناككانتهلبالعكسيحكمانلايستطيعانه-1-ء1لث

ترردوسطذاتهيرىنفسههووكان،ذلكدليلعلى(ييملكيكنلمانه-ص-!.-!

--كأء9
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عجزهالىمرل!ا،راعسةعصبية،يكتسحهبالىد(ياساانواحسلا!ىهـتكىي

يعرلمذكروىلملولكنوتلميرعقله(لحمسامممالتقريرىوبقاخنياعلىبينضوحواشيءيكنحمم!م!رث!ص!فما

(نهبل.بورديغيرابيت.اممتجيم!س!هقنلامماعرمننذببكيرالإضعطركمرلارو!ص71مى!لا

،الىنيالشمارعدل!التماوم!نافعمنلودقطع،النمدكيلوهنارمىكالىهودطالبيلاقبضةلرتعة"ح!ح!اض!-صقى045

ارتختوقد،يذهباينالىولامايفعلادريلا"غامبرينبوس"مطعم21ششاشس

ممنعوفى.،مشرل،مغثورتعيرفيالمسفلىشفت.--عزسا
صريرسالهط%!!متمفهسؤص!

مدبأربدغأو5-.-م-

الرشىسهيلترجمة
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