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غريببشعورأحسسث،اليلهدائهافييرغبكانأنهعرفث

وعينيه،الشامخالجميلبرأسه،وأقبل.الرعبئشبه

وهيئته،والعاطفةالفكر-منفريدبنورالمليثتينالكئيبتين

-حئانيئفسثر؟لاوبشكلواحداآرفيالمتعاليةالوديعة

كان،البرودةهذهتحت،لكن؟تقريباًباردأ،رصينأ،هادئأ

صديقينوصرناالتأثير.أعمقفيأثرواضغتعاطثيتململ

...موتهحتىاللحظةهذهمنذ

دخيلتهفي،اضوائهابابهىشخصيتهليظهرت...أ
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على،شعرءأنذلك؟عنهاالتعبيريستحيليكادالتيالخارقة

راسم،شعرهفيالحب.بالحبمليةمصشبغ،صالنقيض

أرنهايمجئةوفيءمنهاشفاءلاكأبةدائماًتغطيه،مكوكب

الأوليةالشروطأنروكد(المختاراتهذهفيقصة)آخر

الظلق،الهواءفيالحماة،الحب:هيللسعادةالأربعة

نتاجهفيفليس.جديدجمالوخلق،طموحكلمنالتخلصص

فقرة،والمضحكالمرعبفيالمعجزةموهبتهرغم،كله

التيوالصور.الجسدبلذاتحتىأوبالدعارةتتصلواحدة

مرسومةنهال؟الهللاتبهاتحيطصور،النساءعنيقدمها

بصنصافر.سماوفيبضبالبصمغمورة،ولهجتهالمتعبدبلهفة

فيقول،كثيراًعليهوانتقدعنهأثرالذيالسئنصرعنأما

أوالخمرمنقليلةكميةاقالمعرفةحقيعرفونهكانواالذين

ثانمة،ناحيةمن،ويسهل.فيهللتأثيرتكفيكانتالثراب

الهائلين،وشقائهوحدتهمثلفيعاششاعرأأنالافتراض

والشتائمالأحقاد.الشرابفيالنسيانلذةعنأحيانأيبحث

مساكل،اليوميةالحياةآلام،اللانهايةذوار،الأدبية
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الكحولييفعلكماي!ثسربيكنلموهو.التمهيديالقبر

بنشاطالقاسيالخشنالرجليشربكمابل؟المنهوم

يقتله.أنيريدشيئأداخلهفيلوأنكما،الوقتفيوافتصلد
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فيكان)بو(سكصإنل!أقوأنأريد.عنهنبحثالذيالوسط

المنهجهذاوكان؟عملومنهجللتذكر،وسيلةكثيرةحالات
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واحدآنفيالزوجانمات.مسلرح!عدةعلىزوجتهمم

بو.آلقلدغاربينهمأطفالثلاثةالمدقعللفقرتاركين،تقريبأ

فرانسيستبنته.اللونشاحبنحيلا،،الملامحجميلكان

وقاسياً.بخيلأكان،آلانجوناسمهغنيتاجرزوجة،الان

ئم.وليرلنداوإيكوسيالنكلتراللىرحلةفيمعهماأخذاه

فيتربويأمعهدأيديركانالذيبرانسبيالدكتورعندتركاه
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والدءاعتبروفد.شخصيتهوغرابةالمعجزبذكائهفتمئز
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يقدمأن،الخالصالشعركعلوعطيملعلوغيرائمهي!،الأدبي

كاتبأنذلكإلىنضيف.للانت!ث!اروقابليةتنوعأأكثرنتاجأ

لاالتعبيريةالإمكانياتمنكبيرأعددأيمتلكالقصيرةالقصة

الخالص.السعرفيتصغ

وحسب،المعجزةالأدبيةبعدته،كبيرأبوآلنادغارليس

الجمالى،انسجامشروطوإدراكه،للجميلبحبثأيضأبل

،اجوهرةكاالمحكمالشمفاف،الحزينالعميقوبشعره

كالذرع،المسر.دالخارقالصئافيالعجيبوبأسلوببما

دفعإلى،يهدفماأول،يهدفالذيالممتنعالسهل

على،أخيرأالمقرر؟الهدفنحووئسربليونةالقارىء

المزاجوهذالها،مثيللاالتيالعبقريةبهذه،الخصوص

،آسرة،فاثقة،بطريقةيصورأنا،أتاحالذيالفريد

والفكر.الحياةنظامفيواستثنائيغري!ثهوما-كلمرعبة

بهدوء،دؤامةإلىيدخلكماعالمهإلىألقارىءيدخل

نشعر.يقظةفيالفكرويتركيفاجىءزهوءإن.عتفودون

قصة،رويدأرويدأتنعرضثم.جليلأشيئأثمةأتاًؤلأ

تصورفي،ئدركلازيغانأالذهنزيغانفيكلهالذاتهاتكمن

الطبيعة-مزالقبينتهورفي،جريئةفرضئةفيمنتظ-،غير

الروحيةالطاقاتمنغريبمزيجفييجريكلهوهذا

متابعةالىئضطرالاوارابهذالقارىءيت!وإذ.الغريبة

.الجذابالقصصيسردهفيالكاتب

عنحديثهسحرمنأووعبسحرإنسانأييتحدثلم

-:اطبيعةاوفيالانسانيةالحياةفيوالمفارقاتالاستثناءات

الدافئة،الساعاتالمسكر؟بالبهاءالممقلةالفصولنهايات

الأعصابئرخيالجنوبيةالريححيثالضبابيةالرطبة

القلب؟منيأتيلابدمعالعيونتمتلىءوحيث،كالحبال

تصيرأنتلبثلاثم،للشكأولأالطريقتفتحالتيالتهاويل

فييسكنالذياحبثا،بكا!بالبراهينمليئةطمقنعة

الذيالعصبيالتهيج؟رهيبعنطقوفقويحكمهاالبصيرة

الأعصاببينالقائمالتناقضويذللها؟الارادةيغتصب

لألملعنالتعبيردرجةإلىالمتصدعالإنسانوالفكر؟

التحليل،منوتفلتأهروبأالأسياءأكثريحفللنه.بالضئحلث

هذا،مخيفةوعلميةمحكمةبطريقةيصف،ئوزنلامايزن

ويتحكمالعصبيالانسانحولىيتموجالذيالخياليالعالم

دولاكرواسأنذلكفيشأنهبو؟آدنإدغارإن.ويقودهبه

يحركأنيدبئ،العظيمالشعرمستوىإلىبفئهارتفعالذي

وميضيتجفىحيثوخضراءبنفسجيةأرضعلىأشغاله

طبيعةتشارك،ميتةالمسماةالطبيعة.العاصفةورائحةالعفن

خارقة.كهربائيةرعصث!ةترتعشومملها؟الحيةالكائنات

ويجعلللاصباغسحريأمعنىيعطيالفضماء،يعفقالأفيون

رائعةفلتاثتفاجئناماوكثيرأ.دلالةأكثربرنينتهترالأصوات

مدنأبغتةونلمح.لنايقدمهمافيواللونوالضوءالكلاممن

الئعد،علىضبابية،آفاقهأقاصيفيتظهروهندساتسرفية

الجميلمرجزتالغرابةوحيث،الذهبتمطرالشمسحيث

.يتجرألا

وغاص،الوعرةالفنيةالأعالياجتازالذيالثمخصهذا

الشبيهةحياتهعبر،واكتشف،الإنسانيالفكرمهاويفي

لكي،مجهولةوأشكالأجديدةطرائق،تهدألمالتيبالعاصفة

-؟الجمالإلىأبدأالظامئةالعقولويرؤيالخياليدهش

عام،الشارعفيالمقاعدأحدقوقماتالشخصهذا

عامأ.وئلاثينسبعةعمرءوكان،9184
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لأسود"االقط"قصة

الوقائعتصذفواأنألحلبلستبل،منكمأتوقعلست

فيكانثولنالقصسنأغربهيلقصةهناأسطرهاالتي

نأتوقعتلومجنونأأكودطسوف.للغايةمالوفةعينهالآن

شهدتهماتصدقأنترفضذاتها-حواسئيلأن،ذلكتصدقوا

أحلم.لاأننيالموكد-ومنمجنونألستأننيغير.لمستهو

الدبءهذاأزيحأنمنليبذفلاغدأحتفىملاقيأواذاكنت

روحى.عن

بلاو،ودقةبوضوح،لعالماأمامبسطأأنهوليهلأرميما

التيالوقاخلنها.جدأالعاديةالوفاخمنسلسلة،تعليقأي

ذلكمع.ودمرتنيستعذيبيواصلتسبيأهوالهاعصفت

فإنهاغيرالرعتفيهاأجدلاكنتاإتو.تفسيرهاأحاوللن

الخيالطمننوعأستبدومابقدرمرعبةللآخرينتبدولن

يبينحصيفألمعياالأيامقبلفييجيعقد.المعقدالغرائبي

جاءوربما-عاديةأحداثمجردالكابوسهذاأنتفكيرهله

استعدادأأقلوتفكيره،منطاتأوأرسخرصانةأكثرآخرألتعي

بهلعأعرض!التيالأحدأثفيليرى،تفكيريمنللإثارة

المنطفية.ونتائجهاطبيعيةلأسبابمألوفتعاقبمجرد

الرقيق،الإنسانيومزاجيبوداعتيطفوليمنذغرفت

جعلتنيالافراطمندرجةعلىكانتفلبيرفةأنحتى

خامحربولعتمئزتوقد.زملائيبينتنذرموضوع

بلهدائيليتدليلهماعنيعبرانأبوفيجعلممابالحيوانات

كنتالحيواناتهذ.مع.المنزليةالحيواناتمنأنواعأ

حينسعادتيتفوقسعادةأعرفولم-أوقاتيمعظمأمضي

كموقي"ثا!إ(!رير،أصمبع!ك!3شمت.وأدأسكب!اأطعحيكنت

عرفواالذين.المتعةمنابمأكبرالرجولةطورفيليوكانت

ود2مابسهولةيفهمونسوفذكيأمينبكلبالولممشاعر

ثل-أليفبحيوانالعنايةمنالمستمذةالبهجةمدىعنقوله

مابهـاويضحيينكرالذاتتعأقأبصاحبهالحيوانتعأقفي

منيعانيأتالظروفلههماتالذيالإنسانقلبيخترق

.البشريالجنسعندالوفاءوضعفالصداقةخسة

مزاجفيأجدأنأسعدنيوقد،مبكرةسنفيتزوجت

ناتبالحيوإولعيلاحظتولذ.مزاجييناقضرلامازوجتي

الأكثرالأجنالمرمتهاتقتنيأندونتمرمناسبةتتركلمالمنزلية

ذهبية،وأسماكطيورلديناتجفعهكذا.وإيناسأامتناعأ

وقط.صغيروقردوأرانبأصيلوكلب

الشكل،جيلمميز،بشكلالحجمكبيراذقطهذاكان

كانت.الذكاءمطعجيبقدووعلى،بتمامهاللونأسود

حين،تفكيرهافيالخرافيةللمعتقداتأثرلاالتيزوجتي

ائتيالقديمةالشعبيةالحكاياتللىتشير،ذكائهعنتتحدث

تعنيلاالإشاراتهذ..متنكرينسئحرةالسودالقططتعتبر

أذكر.المسألةهذهحوقجادة،الأياممنيومفي،كانثأنها

هذهقبلذهنيالىيردلمأنههووحيدلسببالأتامذا

اللحظة.

وأنيسيالمدلل-حيوأنىالقطاسمهووهذأ-بلوتوكان

فيتحركتحيثماويلازمني،بنفسيأطعمه.المفضل

فيبياللحاقمنلمنعهصعوبةأجدكنتبل.البيت

.الشوارع

تبذلى4عدفيةسنوالنطالحالطهذهعلىصداقتنادامت

المسكرات!-علىالادمانبفعلسلوكيوساءمزاجيخلالها

تزايدتيومبعدويومأ-(بذلكأعترفاذخجلااحمر)إني

وتزايد.للهيجافيواسمضعدادي،وشراستيمزاجيحدة

بسببوتالصتعانيتولكم.الأخوينبمشاعراستهتاري

فيأننيحتى.:وجتيلىلأوجههارحتلتياالقاسيةالتعابير

وبالطبع.معهاادتعاملفيالجسدكبالعنفللىلجأتالنهاية

أكتسطولم.مؤاجيفيالتغيرهذاحيواناتياستشعرتفقد

يعضلبلوتويقيقدكانولذا.معاملتهاأسأتبل،بإهمالها

فيلثمأأستشعرلمفمانني،إليهلساءتيدون-،لىمماالاعتبار

كلما،الكلم!الىحتىأو،القردأوالأرانبللىالاساءة

فدمرضيأنغير.عاطفيبدافعأومصادفةمنيلفتربت

حق!!الأيخاموم!س!كالمسكراتمرض--،-أيعليتغلب

بدأبلوتوحتىسنكدأعنمدأثتمومن،هرمأصارالذيبلوتو،

المعتا.مزاجينتائجمنيعاني

تودديفيالتىالبلدةمنا(لبيت)ئىعائدأكنتليلذات

يتجنبالقطأنإليوخيلالسكر؟تعتعنيوقدإليها

جرحنيالعنيفةحركاتيأفزعتهوأذ؟عديهفقبضت،قيحضور

نأوبدا.الأبالسةغض!بفتملكني،طفيفأجرحأبأسنانه

،جسديمنطائرةالفورعلىاندفعحطفدالقديمةروحي

المخذر.غذاهشيطانيحقدبفعلهيكليفيعرقكلوارتعد

عنقعلىوقبضت،فتحتها،مطواةسترتيجيبمنفتناولت

محجرهاامنعينيهلحدىعامدأواقتلعثالمسكينالحيوالط

الفظامحةهذ.تفاصعيلأكتبحينأرتعد،أحترق،أحتقنإنني

الجهنمية.



الفسوقهياجنومتلفا-الصباجفيرشدياستعدتلفا

الرعبمنمزيجهوشعورأعانيت-الليلشهدهالذي

فيكانذلكأنغير،ارتكبتهاالتيالجويمةبسببوالندم

.الأعماقمئييبلغلموملتبسأضعيفأشعووأالحالاتأحسن

ماوسرعان.المثحرابفيالإفراطعلياستحوذجديدومن

الواقعةعلتلكذكرىكلالخمرةأغرقت

صمحيح+تدريجيأللشفاءيتماثلالقطأخذالأثناءهذءفي

يبدلملكن،مخيفأمنظرأيشكلكانالطرغالعينتجويفأن

أئه،غير،عهدهكسابقالبيتفييتنقلوعاد.يتألمأنهعليه

اقتربتكلماالذعربهاستبذوفدينملقكان،متوئعهوكما

ينتانجيبحيثالقديمالقلبمنيابظلدك!تزارماكانت.منه

أ-!تى!ع!لىجميا"ا!كأ-خ!كأاححرافقإء!ألمشإ-لىإل!حمز

وأصأ.نالحزمحلعاجالإقيحلماسرعانلكن.يومذات

نهوضلاالذيالسقوطإلىلتدفعنيالانحرافروحجاءت

لستذلكمع.اعتبارأيالفلسفةتوليهالاالروحهذه.منه

الانحرافأنثقتيمنأكثرالحياةفيروحيوجردمنواثقأ

منواحد-البسريالقلبفيالبدئيةالنوازعمنواحد

من.الإنسانسلوكتوجهالتيالأصيلةالمشاعرأوالملكات

حماقةأوإثمأيقترفوهوالمراتعشرأتنفسهيضبطلممئا

دائم،ميللديناأليسمحرمأ؟العملهذاكونغيرلسببلا

بالقانونيعرفماخرقإلى،وعيناحالاتأحسنفيحتى

التيهيهذء،الانحرافروحقانوفي؟بأنهعلمنالمجرد

الدفينةالنفسرغبةإنها.النهائيالسقوطإلىتدفعنيتحركت

لوجهالإثملاقترافسذاتهاطبيعتهالتهشي!أ-ذاتهالمشاكسة

علىحرضعتنيالتيهيغورهايسبرلاالتيالرغبة-هذءالإثم

عليه.الاجهازوأخيرأ،الأعزلالحيوانضدالأذىمواصلة

عنقهحوللففتوتصميمتصورسابقوعن،صباحفذات

منتتدفقوالدموعشنقته-شمجرةبغصنوعلقتهأنثوطة

لعلميشنقته-؟الندممشاعرأمرتضطرمقلبيوفي،عيني

روحيتعرضسوفمميتة-خطيئةخطيئةأقترفبذلكأنني

معقولأ-كهذاأمركانإن-وتنزلها،الأبديللهلاكالخالدة

الجئار.والمنتقمالراحمينأرحمرحمةتبلغهالاحيث

مناستيقطت،الشنيعالفعلهذافيهاوقعالتيالليلةفي

سريريستائريلتهماللهبكان.ائنيرانصوتعلىالنوم

منوالخادموزوجتياناننجولم.يشتعلىبكاملهوالبيت

النيرانابتلعت.تافاالذماركان.كبيرةبصعوبةإلاالهلاك

للقنوطذاكمذواستسلمست،الدنياهذهفيأملكماكل

.واليأص-

علاقةلاقامةأسعىيجعلنيمبلغأالضعفبييبلغلم

حفتالتيوالكارثةارتكبت!التيالفظاعةبينوالنتيجةالسبب

حلقةأيأتركالأ-واملالوفاحم!منسلسلةأقذملكنني.بي

الحريقأعقبالذياليومفي.التسلسلهذافيمفقودة

تهاوتقدجميعهاالجدرانكانت.الأنقاضأزورذهبت

يكنلمبمفردءنجاالذيالجدارهذا.واحدجداربالعشثناء

وسطفيويقعالحجراتبينيفصلداخليجدارلأنهسميكأ

صمدوقد.الرأسجهةمنسريرييستندكانوإليه،البيت

أمروهوسالنيرانفعلأمابموتجصيصهالجدارهذاطلاء

كانالجدا!هذااأما.ح!يثاالتجصجموكوؤإلى!تهءش

يتفخصمضهمكبيرأعددأأنوبدا،الناسمنحشعديتجمهر

تعابيرفضوليفحركت.شديدباهتماممنهمخصوصأجانبأ

إ"؟،غريب"ا)عجيبنوعمنالحشدهذاعنتصدر

يمثلنافرحفركأنهالأبيضالجدارعلىرسمألأرى،دنوت

حبلوبدا،ووضوحهبدقتهمدهثاًالحفركان.عملاقأقطاً

.الحيوانعنقحوليلتف

أكنلمإذسالشبحهذاعلىمرةلأولنظريوقععندما

العجبأشذبياستبد-ذلكمنأقلأعتبرءأنأستطيع

ذلك.منينقذنيجاءالمحللالتفكيرأنغير.الذعروأفظع

للبيت؟متاخمةحديقةفيمعفقأأذكر،ماعلى،القطكانلقد

فورأالحديقةغصت،النارمنالتحذيرصيحاثارتفعتفلما

بهوقذفالشجرةمنانتزعهفدماشخصاًأنبد-ولابالناس

منتنبيهيذلكمنالقصدكانبماور.غرفتيإلىالنافذةعبر

ضحيةضغطقدالأخرىالجدرانسقوطأنبذولا.النوم

هذاكلساختلط؟الطلاءالحديثالجصنمادةعلىوحشيتي

النيرانبتأئيربهوتفاعلالجثةمنالمتصاعدبالنشادرالطلاء

رأيته.الذيالنافرالرسمفأحدثت

قدأكنلمإن-عقلييحلأرالتفسيرهذأقدمتأننيومع

الذيالغريبالمشهدف!ن-ضميريلأريحذلكفعلت

لمأشهرمدىوعلى.مخيلتيفيالتأثيرعنيتوقفلموصفته

الفترةهذهخلال؟القطهاجسمنأتخلصأنأستطع

كذلك.الحقيقةفييكنولم،الندمأنهليابدىشعورعاودني

بالحصولوتفكير،حيوانفقدمحلىأسفمنأكثريكنلم

محله.ليحلنفسهوالشكلنفسهالنوعمنبديلعلى



في،مخبولشبهجالسأ،كنتفيما،اللياليإحدىفي

الأماكنهذءرتيادلالآنأدمنتإنني)ذسالعارأوكارمنوكر

ضخمبرميلفوقأسودشيءفجأةانتباهيجذبسالموبوءة

قطعتشكلالتيالبرامل،الرومشراب(والجنبراميلمن

أحئقدفاتقطوالكنت.المكانذلكفيالرتييةالأثاث

أتبئيئلمأننيهودهشتيسئبوما،البرميلرأصفيبثبات

كلن.بيديولمستهدنوت.فوقهالواقفالثيءطبيعةللحال

تمامأويشبههبلوتوحجمفي-جدأكبيرأ-فطأاًصودقطأ

بلوتوجسممنمكانلىفيتكنلمإذ.واحدثيهباسعببناء

غيربيضاءبفعةالقطلهذاوكانت؟واحدةبيضاءشعرة

بكاملها.الصدرمنطقةعلىتتوزعالحدودواضحة

ويتسمئحمرتفعبصوتيخطوأخذنهضلمستهحالمل

مالضبطبلهواهذوإذن.لهباهتماعيمسرورأوبدا،بيدي

شرا?،البيتصلحبعلىعرضتللحال.عنهأبحثكنت

منيره!ولمعنهشيئأيعرفولايملكهلابأنهاجابهذالكن

فبل.

وضعيةاتخذ،للذهابتهيأتولئا،ذهمداعبتيواصلت

الحينبينوكنت،يصحبنيفتركته.مرافقتييريدأنهتبين

وصللئا.رأسهأوأمسحظهرهعلىبتواًراًتوقفوالآخر

الفوروعلىعاستغرابأيعليهيظهرولماًليفأبداالبيتإلى

زوجتي.لدىأثيرأصار

أعماقي.فييتصاعدالمقتوجدتمافسرعانأناأفا

تعلقكيفأفهمأنأستطعولمهتوقعتهماعك!سهذاوكان

ع!اشمئزا!أثارالذيألواضحالهعلقهذاسببولابيألقط

فثيئأشيئأيتزايدانوالاشمئزازالانزعاجوأخذ.وأزعجني

الكائن؟هذاأتجنبفأخدت،مريرةكراهيةإئىويتحولان

عنبييمسكانالسابقةفطاعتيوذكر،بالعارماإحساصكان

عن،أسابيعطوال،وامتنعت.بهالجسديالأذىألحاق

-متسارعوبتدرجسيجيأتدرلكن؟بعنفمعاملتهأوضربه

حضورةعنبصمثوأبتعديوصفلابكرءلليهانظراًخذت

.بالطاعونمصابلهاثعنأبتعدكماالبغيض

اليومصبيحة،اكتشافيهوالحيوانلهذاكرهيأكدما

هداغيرأن!عينيهإحدىفقدقدبلوتو،مملأنهلوصولهالتالي

قدرأتملك،ذكرتكمالأنها،عليهزوجتيعطفمنزاد

ملامحييومذاتكانتالتيالالسانيةالمشاعرمنعظيمأ

.ونقاءبراءةالمسراتلأكئرومنبعأ؟الممثزة
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يتبعفكان.لهبغضبيبازدياديزدادبيالقطهيامكان

جلست،فحيثما.للقارى!إيضاحهيصعببثباتخطواتي

ويعمرنيركبتيإلىيقفزأو،مقعديتحتيجثمكان

قدميبيناندفعلأمشينهضستفلذا.المقززةبمداعباته

ئيابيفيالحادةالطويلةمخالبهغرؤأو،يوفعنيأنواًوشك

مناسباتفيأتحرقكنتأننيومع.صدريلملىليتسلق

منبسببذلكعنأمتنعكنتفقد،واحدةبضربةلقتلهكهذه

أخصسبصورةلكن،ماحدإلىالسابقةجريمتيذكري

.الحيوانهذامنالرععببسبب-حالأبذلنسولأعترف

ذلكمعسمجسئدماديشرمقخوفأالرعبهذايكنلم

أجل،-أعترفأفييخجلني.ذلكبنيرأحددهكيفأحار

بأنسالاعترا!يخجلنييكاد،هذهالمجرمينزنزانةفيحتى

ازداداالحيوانهذانفسيفيأوقعهمااللذينوالهلجالرمحب

لفتتقدزوجتيكانت.العفليقبلهلاوهممنبسببحدة

صدرعلىالبيضاءالبقعةطبيعةإلى،مرةمنأكثر،هيانتبل

تشكلالتيالعلامةتلك،سابفأإليهاأشرتوالتي،القط

قتلته.الذيوذاكالغريبالحيوانهذابينالوحيدالفارق

منالرغمعلى،بأنهاالبقعهلهذهوصفيالقارىءويذكر

ف!ثميئأ-شيئأغيرأنها؟(واضحةحدودلهاتكنلمإتساعها،

يدحفهـهلكيعقليصارعتدرج،يلحظلايكادوبتدرج

لهاصار.تامبوضوحمحددأشكلأاكتسبت-وهمأويعتبره

جعلنيماهوالشكلهذا-اسمهلذكرأرتعدسكلالآن

-تجرأتلوالحيوانمنالتخلصوأتمنى،وأرتعبأشمبز

هوائمشنقه!سمروع-يثىءبغيضلشيءصورةالآنكان

نئئبؤع-وألجريمهننمقاعهجهنميهش!يعهاتهيم-و.بم

لموتاوا

الانسانمةلصفةعنبيينحطدركإلى)نحدرتلقدوالآن

تصميم-سابقعنمثيلهقتلت-بهيمحيوانبيينزلكيف

ادلهصورةعلىقالمخلوالانسان،-أنابيينزلبهيمحيوان

محدتمما!أيمفاهواافحتمللاالذيالويلهذاكلسالعظيم

لمالن!رففي!الليلفيولاالنهارفيلاالراحةرحمةأعرف

أهثكنتالليلوفي،واحدقلحظةليفارقنيالثهيمذلكيكن

السيءذلكلهاثلأجدشديدذعريتملكنيمرارأالنوممن

لامتجسدكابوسمثل-الضخمجسمهوثقل،وجهيفوق

قليافوقأبديأيجثمسزحزحتهعلى.فوى

هذاوطاةتحتفيالواهيةالخيربقاياانهارتوهكذا



الأفكارأشذسروحيخدينالشرأفكارومارت.العذابط

تحولتحتىالسوداويةمزاجيتيازدادت.وسيطانيةحلكة

وأخذت.باسرهالبثيمريوالجنسكلهاللأشياءكراهيةالى

بهاأتحكمأعدلمالتيالمتكررةالمفاجئةغضبينوبات

زوجتي،أسفاءواتطالأخذت،كالأعمىلهاواستسلمت

.الألامعلىالصابرينأعظم

قبوفيالمنزليةالأعمالبعضلقضاءيومذاترافقتني

القطتبعني.السكنىعلىالفاقةأرغمتناحيثالقديمالمبنى

رفعت؟الجنونيغضبيفاستثاط،يرمينيوكادالدرجعلى

حتىأوقفنيالذيالصبيانيخوفيمنكانمامتناسياًفأسأ

أنهالوعليهستقضيكانتالحيوانللىضربةوسددت،الآن

الضر!ة.هذءأوقفتزوجتييدأنغير.تمنيتحيثنزلت

الهياجللىبغضبيدفععنخا"3!بمثابةالت!يخلهذاكان

فيالفأسودفنتزوجتيقبضةمنيديانتزعت؟الشيطاني

نأمة.عنهاتصدرنلدونميتةفسقطت.رأسها

أفكرالفورعلىجلست،البش!عةالجريمةهذهارتكبتلفا

منلخراجهاأستظيعلاأننيعرفت.الجثةمنالتخلصفي

بتنبيهأخاطرأندونالنهارفيولاالليلفيلاالبيت

الجثةأقطعبأنفكرت.عديدةخططبرأسيمرت.الجيران

فيلهاقبرحفرفيوفكرت.بالحرقمنهاأتخئصثملربأ

وأن-الحوشبئرفيللقاتهافيفكرتكماالقبو.أرض

منلأخذهاحئالأوأستدعيبضاعةصندوقفيأحشرها

منها.للتخلصخطةأفضلإلىلهتديتوأخيرأ.البيت

القرونفيالرهبانكانكمل.القبوجدارفيأبنيهاأنقررت

.الجدرانفيضحاياهميبنونالوسطى

جدرانهبناءكانفقد.يةالغلهذهلمثلمناسبأالقبوكلن

حالتخشنبملاطحديثأالجدرانتوريقتموقدمخلخلأ

الجدراناًحدفيكانذلكوفوق.تصلبهدونالرطوبة

أجزاءتستويبحيثردمهتئمالمدخنةبشكلتجويف

هذامنالطوبقظعانتزاعباستطاعتيأنليوتأكد.الجدار

كماالجدارليعودالتجويفوبناء،الجثةولدخالالتجويف

تغييرعأىفيالعينترتابلابحيثكان

قطعلانتزعبمخلاستعنت.حساباتيهتخطىولم

ودعمته!الداخليالجدارلصقبتافيالجثةوأوقفت،الطوب

ماللىشيءكللأعيدأدفقكنتفيما،الوقوفبوضعلتحتفظ

فهياتوالوبر،والرملالملاطأحضرتقدكنت.عليهكان

الملاطمنيمعزلانجحيثوالعنايةالدقةبمنتهىالخليط

أكملتعندما.مكانهاللىطوبقطعةكلوأعدت،السابق

الجدارعلىيبدويكنلم.النتيجةعنبالرضعاأحسستاسملا

العنايةبمنتهىالأرضنظفت.لمسقدأنهعلىيدلأثرأدنى

جهدييذهب"لم:نفسيفيوقلتمنتصرأحوليونظرت

.سدى"

سببالذيالحيوانعنالبحثهيالثانيةالخطوةكلنت

لو.عليهالقضاءفررتأننيذلك،الرهيبةالفاجعةهذءلي

أمرفيشكمنهنالككانلمااللحظةتلكفيمحليهعثرت

غضبيعنفأدركقدالذكيالحيوانأنيبدولكن؟مصيره

نأعلييستحيلمالمزاجذلكفيوأنارؤيتيمتجنبأفاختفى

لروحيأتاحهاالتيوالسكينةالراحةعمقأتخيلأوأنأصف

اءوهكف!!اطيلةاتللق!لظ!وريعدلم.الحيواقذلكغياب

اجل،.ومدوءبعمقنمتالبيتللىوصولهمنذمرةولأول

روحي.فوقالرابضالجريمةوزرمنالرغمعلىنمت

جديدومن.معذبييظهرولمالثالثثمالثانياليوممر

نهائيألبنفسهفنجابالذعرالوحشلقدأصيب.بحريةتنفست

بذلكسعادتيكانتاالآنبعدأتحئلهأنعلييكونولن

لمامأءلألالسوداعالجريمةوزرمضجعيرورقولم!عظيمة

هناككانتبل.جاهزةأجوبةوقذمتالتحقيقاتبعضجرت

مستقبلوأدركت.يكتشفلمماشيئأ-غيرأنتحريات

.امانفيسعادتي

منفرقةجاءتالجريمهوقوعبعدالرابعاليوموفي

تحرياتوبدأتأتوقعهلمبشكلالبيتإلىالشرطة

خفاءإلىمطمئنأكنتأننيبمالكن.دقيقةواستجوابات

أرافقهمأنالشرطةضباطسألني.حرجبأيأشعرلمالجثة

بهدوءينبضقلبيكان.واحدةعضلةفيترتعدفلمالقبو،إلى

عاقدأوذهابأجيئةالقبوأذرعرحت.نائمبريءكقلب

بحثهمبنتاثجالثرطةرجالاقتنعمصدريفوقذراعي

نأمنأقوىقلبيفيالنشوةكانت.للذهابواستعذوا

أطربنيمالفرط،واحدةكلمةلقولأتحرقكنت.أكتمها

ببراءتي.يقينهمأزيدولكني،الانتصار

يصعدالفريقكانلئا،أخيراًقلت،"السادة"أيها

لكمأتمنى.شكوككمبذدتقدأكونأن"يسرني،الدرج

،السادةأيها،بالمناسبة.اللباقةمنومزيدأالصحةتمام

شيءلقولالعارمةرغبتي)فيالبناء"مكينبيتهذا-هذا



ممتلز.بشكلمبنيبيتالنهسبه(أتلفظماأجدا3،سهل

هذ.س؟السادةأيهاذاهبونأنتمهلسالجدرانهذه

المتسنج،الزهومنوبنوع،وهنا؟تمامأ"متماسكةالجدران

فيتمامأ،بيدىكلنتبعصاالجدارعلىفويأطرفأطرقث

قلبي.زوجةقيهأخفيتلذيلالموضع

تكدلماالأب!للسةابليسمخالبمناللهليحمنيلكن

منصوتجلوبنيحىالصمتفيتغرقضربتياهتزازات

لكن،طفلكبكاءبدأتمتقظعةمكتومةصرخةالقبر!داخل

هاتلةواحدةصرخةلتغدووتتضخمتتعاظمأخذتماسرعان

عويلأ-عواءغدت-لمرةبلآدميةوغيرغريبةشاذةمديدة

منعدتتصلوكأنماوالظفر،الرعبمنمزيجيطلقهمجلجلأ

سعيرفيالملعونينحنلجرفيهاتتعاونالجحيمفيعان

.لفعناتيهألونلذوالشياطينعذاباتهم

فيتلاطمتالتيالأفكارعنأحذثكماًنالحماقةمن

المقابل.الجدارالىمستندأونهاويتمنهاراًنرئحت.رأسي

بفعلالدرجعلىمسئرأالشرطةفريقظلواحدةللحظة

عسرةبضعكلنتللتاليةاللحطةوفي.والاستغرابالرعب

الجثةكانت.ولحدةقطعةرانهل.الجدارتهدمشديدةذراعاً

وهيالمتجئدخالدموغطلهاكبيرةدرجةالىتحللتقد

القطيقفرأسهاوعلىالمشلهدينأعينأمامواقفةتنتصب

النارية،الوحيدقوعينهالمفتوحالأحمربفمهالكريهالأسود

صوتهأسلمنيثمالجريمةللىأفعالهدقغتيالذىالقط

والقطالجداربنيتقدكنت.المشنقةحبلالىالكاشف

.لقبر).(لراخل

عنالثهرهذاتعدرععدخالمهترجمتهالتيل"الأسوالقط،مجموعةمن)ه(

.الآدابارد

تقدمالآدابدار

الكبيرالعربيالكاتبمؤلفات
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الياطر+

صوربقايا+

المستنقع+
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الببضاعالأبنوسة+

لمرصدل+
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الدقل+

لبعبدالمرفأا+

والخريفالربيبس+

ديمتريوماساق+

.لحياةل،المراق:السجن:حكمتناظم+

ثائرآحكستذلظم+

ثيةلروللبةالتجرنىهواجس+

القلمحملتكيف++

الحربادب+

العطار(ذجاح.دمع)بالاشتراك


