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ء!ف!!-!صرصالا

وةأ!ل،ننمفتهاءن.لهتز،اخرىعودةلضء.صب،الىكرويرفئالمجتةوبينات!عر!بةبينإفحلاحمرخطدد!اعدله،"خلثيوجه!"كان

العليا،الشفةمنتلآل،د"وآهلال،الفملحتلتدليةاالسفلىالنت!فةمنمفحة5والجبين.الضيقاًررءطحالمحبيمنصفحةوبين،اقذراثماازرا

ب!-واممظللنحيلمسنقع،الهال!اخدودووقازجةنتحفاو"!طرةوه!هـنآثهفتاندائرتان،الحاجببن!وسيتحت9عءة،نوأ.الأزلمهاكلظما

!.ءرئيةغيرحمصاب-منبه.يصلحت،مصطنعبئلماررط/لنفع،المة"كاربالمءظر

،رجالئلاتةمناصرمثلتادنيرنع!اًلاةءواءداتالارضط!لمانا!وجهذاكفقاصيلازابعان)!يحلوو-انفهواما،اًلمواخ-دوجم!ا)زوارا

اًوو!ةءالعودة"لك،المتلترأسوآلن1.المثلتيالوجهصاحبيرفا؟ونولكن.الخراويينالت!طارا*دآكينؤائمنصلا"آاندقرر-ياًلتله

تهترآانت.ج-دهافيإسياالوباءمكامنمبانثرةلاتحك،الشفاهنؤطةالى،افىرقاالفمالىالانفمنس،حاةلي-رآفة413ء،ب/ةن3ا،!اا!

مذعور.دودبر-كنه،مهجورآفتحةلمحبرءمي!قةفيمندنهل،عجيبةدتعلبةاوردودالاحمرالوهمهداًل3خللالهامنيس!يلزراب53،اكأ!نكاورةأص

ته-عكانتالقجبقعة3أنو،الىفلاعاىالرجلهـذا./،ضزوبرظلىهـ-ن.بنشلمعيكاد،اً)ونجيئديذانيءعظمءإى،"الموفي!صه!"ءا!

!الرخو؟السفلىالشفةتحكآما،الاخرىاًلواحدةفتحك،اقي-"بين.4مف،?إ

*7.نحي!لعمسننةفوقكقنطرة،فوقهاالمةورو!!ة،العليمااثفةيشت!،ؤميءزحبل!منقاءرةليءد"ذ.على.إرووماًا-اتكي!اًلوجه

اطئهىوكازت،الهلأتةهؤلاءعليهايرقفكاناك!الارةىانثنولا،الضاممراجذعوا،ا!ضطربةوالعبون،المسطحا!بجنبينءت!هياؤو/را

3!ف.في،ادرجاتامنعثراتمسالمحةعلىرقعكانت.جبافي،وألمبات-للأليحساخببراذاًكوالانسان.اعه.وينا،اؤينا!وا

الرجالمنتلاثةبوجودتللادائما!المتلة.بعديرةماماكظرب!ركاتالبلليغبالىانيسمىكمنلذلمكقهوس-"ده،منكتبرة.مواةءع

هؤلا2و.ب!فع.جيداالمستورجلدهم"ن!ا"*منديس!ريىبصرةمصانجين،دأئم،هكذا!وانهيفشر،المتلثيا)وج"ذوكان..ه،ءد/"!ولاو!:ء4

أوليل.كهو!"ن؟،ولءدعر!!ااتلانه..ممتهرارتصاجفي4حوااًلهواءوان،عصه!انهو،مضطربرأذ4/مضر

سو!طالاجملةانك:القصرنحودرجةاولهبطتءندءا)إ!،لوالمد!برعنفورجي،صكإاًنه

،مفعودةالادويةوان.نظامبرهـونمستعفى)ماًلطثان،آتيرارح،5ء-ئ،الاحمرجلمدهؤوقخلسة-تفلآانت،صمرا?،بؤعرزولكن

..السوراءالاسواقفيالالاللقاها5بش-كأبأثم،نالامراضفلعبرينم،.ويحث،و/حك،ا-ت،بعهااصابعهمدالى!ضطروكان،اخرالىجزء

الههسن!واردربهذاالالبىتمةيكنولم.إمراًضعنابتكنتو!ون0الاخرينعلىتوففلةاثان.يرستمرانلهبدولا،الحركةولى:دا

.ا!-ري.صكاكهياته.ونيرنالاخريردعانلايودواكذه،عصبيو!و،"ةءطربىو،و

الطب.اسةدراًلىابوهبهمذف،مرهفصدبرفمرةا!2،نو"صنحامرهوالاضواء.الدائرةمركز!ى.رقفآ،ن،عر!ء"وعند"ا

ح!نتم!صتلاتةبعدولكنه،اكشريحقعةدخلكللم،،ءيى"إخمىوكان.ا!وجهذووكان.أإزبربئءا!،لمملمبألملمعانالتدتكهمانت،5وء.جانبل3

حينمنكتفهعلىلبرجموداح،القبورحفارعلىءداو"،زرونااء-:حمةة،و!كأمسافاتءلىاخريناناسبعضإيقيانعلىيحرصاخاةباا

كاف-ت،اذرعةو،لادمغةءاباكانتجماجم،لصب!خرةاثجاءاخرالى.برئرالاخباهاتسهانظزهءطدمانوبرءشى.دخلسة-!بر!ضة3،ن.هـئه

اًلا)"ةادواتبنهاصمت،وسيقانا،اجدباادضمناغذاءاشننسلمردبشكلمنتفخةكانت.خءيثةجثةؤاءت،منهمسافةاًؤدبوعلى

الففقىبالاحاديرتمغرماتاكص!يقيواًصبج.الخطيئةمحالىآ!كه!للبقاء-عنء:،رةالجيوب!ذهوكانت.الابيضبا)ءإراًلم*لمفا!قبحمنجصوب

ئ"يش!كواخذ،تواتبضعتخرجهعلىءضىانبعدتم.اًلاروراًضءنوالجتة.والكرنتى،والانفط،الرأسكرةبين،تمامامتوازنةآرات

اصيل.مرض،صفيهبئ!مرضانعدام.معكوسةبهةبطرم*وم،ال!يحمنةظطجكيهـى،ؤاك

ش!-ورفب/ضادكان،القصرالى،الدرجاتاهبطكأتوعند"انضارير-!بوتتسلل،صفراءاخرىرقعةاًلجثةلهذهاًنزركولا

"ال!اةؤنردنعرلمعصرفياننااددكتاذنه،سكتو!ننيم،.ا،فوونير-دل!ت!اوءت.كذلكالحكاكعلىتبعتركات.ارخواجلدكا

.والانفتاحاضياءوالل!واءالمقابلةالعكسيكأالجهةفيالاوخزمنصرخةتحتبرزتآلم،،البقعةد-ترالىائتفخانفزمهذاً

وج!"تكلاماميالدخانيا)فضاءلحددالمثاصاوجهادوكانمباش!رةتتوجهلماذ،برارعةاليهـكانتواكن.ا.باؤتلاصقها.اًلارر

-،ءالفضتمزقاكقاطعةالخطوهـالم-لإقيمةوأ!-مست.ذاكا)،تددمى،.عديدةرءركاتتةومراصتبل.اجلدافيال!جبركةا!طج!رابى

.الانصال*ءإضة3-ءفياضطرادا،اوانتصجامافيهالتحل،العنقربرطةالىدنوجهانهاءثلا،رو:ها

اًشذيالشخصذلك!د!صك!.بعدآل!ا،تالدرجا؟!تن31ولمسريبهرضمصاباخرلرجلنحية،سلاررال"لمه!.نعلوآانتانهاوءتها

هو،.بظلولكنه.ايىاكورلاانئي.ؤليلعماء"ديرقي،!بعد!و!!.الودق.علىككببالقلمزصهكيهانتازهاومنها.اخرىمسلفةطى

1،!ماسىقأفقد،،اخطوا.!اصوات.ترودكانتواورءانا.وراًئيةآلهفيهااليدتختاسلحظقىلنخفي،جميعهاالحركاتس!فهولركإ?جموعة

مادامولكن،العشاقالالا،بئولهاآاهكأللك.واصدأنصبج،اتنينروجودلنفرك،لتلدعها،الهيحبرآةعلىخلملالهمن.فيض،ءو)مشبق!*ةد

الا"-ورؤ،ن،دفعنيتتوقةاونائت،وكله،ورائي/بباتبءذلكوليهـضرائحةبعضءضهإيمو،امحاجب.!خضغط،الفتاًدلمها

الىالدرجاتو/برل،ورائنيسيرانه.ت.يءوياعشنقامنفكونان.جرثومة

بالانمل،مقالةمساؤقي.بيسئناا"مئةا-.افةا"،لمكعلىبحا!ظ-وهو،اقعراالمثلثيا)وص"بينيقوموههيلرط-مقاباةنةع،اًصرىنفطةودكهما
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زو-و،اضاااخرىجاتدرا!:!انعأ!ماممان.ؤددعنبم.مظلمضيق.نصفاًلدائرة.فييقعالمثلثيالوجهوصاحب.هندسيشيءانجضااًلها

.الاوةنالبصر.محتتخرقصرببف،الاحمر.القيحمنبوكنرولىالمهتافصهالعلياالتآةداتوا)ص؟دب

آخس--رتجوإطملمحيوانآا،ضء!ابايبولسلأنبمدلهقنقآت.المثلثكثالوذنهلصاحببنلنس!بهتمامامباخاممستآيمطثعلىبذلك

لهبدءلاص!ت،أزيةظلمقى،أزا"بئرطور"وغبتنا،الصضرفيمحفورهـ!اخرىوكرة،كرش!!كرةفيالمحشوةالقزمةالجثة.للكواما

نهابهةأنلاممنتفبعدعلىكهلثبقينلمحانه،اليتانهما،اطلنبمينرنين3و،رارم

ارر"-صاهـ-علىيهعونانهم؟هانلدرهـطا.اًلونصلسود؟لاءهةث-الرخأثةالعلراالنت!بهلهينبابلهاالمبههفيالمنلبيالمننقنهصاحهنمن

صضى،الامهارهـرزهعاصيرحافظونانهـو.بعفابعث،!منأنيصامحدذدب".لصم!-لنامدأمنهبثة

،م:يرةعةهـ6ويخطو؟،1صلمة!هـ1،هندسيةاشكالا/بىلفوناًنهمليبدوالتحنيطصنفيوعاماميالمننصبةا)ثلاتاجتتاهـذهاخا!طل!ست

زوا/-،ا!ادمصوالمحبميسمونهاكمااو،الاث!لأثرنقوس.نتلابىاًندذن.الصصبتالا)كهك

"،.انسانزاويةكلعلى(ستقرصيث،الاثكاليقىفالذجمماذلمك،محنبماخرىنس!قي؟ء!بحربمادالذيذلكولعل

المو!حة!واكن.امامبىا!ننجلسانك،بديرلمييا،اًكبحأيهاياكلاووةرطريقةاًفرواناالياشمعلعلا،جدامقاسةمى،ؤ"علىورافىء

،ا/ضاانت،وحهـجممازمبزانتستمطيعلاانك.ورنهثأميفقاناشطيأنلا"-:الخلةدءنثال

هـ-نت!.برند-زنمولذااأنإبعد/اأثلمولرنش.صقهظا؟كظلفتأليس؟الحدبتالالقنجمطاًلتحتتطاصثللنما-

ه-هـ.اذ!)*بي.زي-ثاصاتالوأناًن!ت:تماستبوناانث،اأبطر/نالغامهسهالمعانيصطهيعرفان.بودأنصذ.يتساءلآالاصمأتان

،ء:--ببرت-للملوالطيبصد"وريانالحةههيندطااذلكصابني51اتسطعكنتو!لى./دبصصهااندننن"-!ممء4عنى.زإءىإم،تآلنىاء

!جا)-""نا،:تمورهدو"علىا،نودعلكان،ا)قذرةافصةا.نالمثبسنب.!-فاتبةتدوامفااًبقىانلممكننبمفي،ص"امندهنتىات!،،بهالاج

نرلىلاوارزلك.2دباأيمن/أنف"رم"د.حقيبيمربرض:كلهـ،ومهـضت.لحظاتبعدسثنانهمناصبيآلسذت.ممنلئربالمللعانا)هءهـدهن

ا---ىاالعد،ىاتةللخوب!.،عليهإحجرامنبداكأالصحىاا-صلطاتمنسهت!يرانكمهحاونإ،/مرفننلاولانه.اصرثخصىيرأت-و)-ننبط

./-نرنرآ.اأنالمطردصطامنلبى،دبرنناًزتك!"نمسولربما.اءخ،نت-يبكأإنمب

هلا،الي،برونسهلمهبل،لأرعث،.بالطهصديه!بما؟لثأ*كنولوكا.ربم(الاصرننييالامانمعقننينصوبص.منيحظرمظظ./بخسهذنوتصئص

اكةمت،ورزوهزكب،نماكلقرفدن*ربءاًنلكحتزلآ-هننقيمهلا/فئمحمب".ايهاهـو/ته!اللأننالطدالنمنكازأناً

وكأصرة،ة-وءررونقلةو!م،المرفى!ولاءانميف،حقامستعجبااصرإن،بشرااكأتهـمتحى"ىالفصرءإىعينايا.غادتانمازلكن

روف،مءنوقمو!!انعا-!مالمشرفين!هساًلمرضى!ولاء،ا!وءفيلكالارضعا!نظامدونماورتلقوبمضهم.با)جدرانءإتصقبر*ةء"م

.ب--سارل"نحتىكذلكبررزضسنانهم.ارننفةبسان،تاتلمكبعثا،.إصاثننضاو،لأيتهتدثون،الرننهلىمتبنربو،مضجمعفننوممثمم.السنثداًء

أنفسوم.ا)وردوىأصحاببينالعدولىنداولمنتى،المرثى-.ورءهـاعكم

ف!ىمنفهمفالكه،،الآصربرندونمنانايعزلوتكبمالم!ذاوأمامنانوامحانعاقاصرىكيرةوجتثارؤوسا!"أكأضة!اًتكبليدولا

دردازت!حءتمن،ر.بئالا!ءناخافلاننيرن)ثا!هلمونلانوم1،ثااًصولىاجثةلابإ.وةءتملنيرفيى.انطه،!ضاالمسألة.؟ات،31ء،ىاًارسلح

لهـ3،اصدفاءوأهقلخمالذين4اراعبادءنا"دااو،العالهفئاءطبهفي"ن!.أبننيهي

،ا.وض-ا!!مجارنؤللأ،كلا.!ء.يرهماشار،بعور،ءضمقب/قثمن:داظأنفلهفتنمم،ايثااًلرف،ىبصطحلتعبصشءصمثنم؟رر

لاو-،!!والاصالازواعوا)وءماترينا!ههصأن،ربارزبلييأناب!ف!تضيئاتطدتىورللا،لاءدالثصضاهتبربامآتب)ص.بنا-

اوصهـ!ا-"زهوا!ت.اقعرال!زراىأالجييعدامما،اقصراؤيررج،تمرةه،سجدانهيكلهايةالقفانلمهـريوانفلأصىد.رفي؟نعم

،اًصدت-،مرقتزادوأنلما.لهوثتالمروصفداحةبحسبرقوم!قثالنوباتووفىهبندلنحطنمبيشتولفث،مأثأب3ء،تاًدصثنود!.اأإ

ع!اررىهـرزاًعاحبيان.هـ!ت،ماًنبرهكنلاولهـفا.31-رعزاازمالرشحامراضنتفاءعن.لكفان.وءبوانك،مرهقانكورت-!،دور./،

.2ء!-زئنظوهبت.برانه.يمنبى.ربرةن/رريدهانفيبىالآنأمامخربء-دء-،.حقيمممرأععن.فءتاًنعليثوانه.والدهنبنتر.بر،وا)*نت

اة"اروداورءأفىان.الآرور!و/ضاملنفانهوكذلك.دوقبممعلقوانهاروداضءلىاووصولامالأياووزرفيا)مسهل"ن)يسميراصدة:لكفنات

رءو!ءءنالدءلر*دنعر؟ءدن.!ةافةركلىؤها1نخاهـاطر!وؤ!اـنرجفئ.اد.وداءاروقوكطعئها:حت.انردفلاءمراكأتواذا،حمهور-فى

..الاررأرق/فرهظ.د-،ولهنث؟الأءراًأد.نننرهبان.بعبطنلى8ت.هـراًء/.صهصذاان

،)ءار/*ره!لا،ىاء،قنعراو،،ءيبرتباش--حووا،و!هـبرقي."ة،صهء.فنسى،آسأهما.تمنلهمصقحناعرثيءبلانتعأمتصموري

!-لم!ممناءاصررددانلا1يمكنهولا.دء،نبدونانه.ا!العاالي!ضوتر،"لغضبازن-.حىن!رزاس؟4ؤرعونهموروبهباءلتراءعلى،ضلاالعالم

تلا:،الآصرم،بىفر/ة،!قىانهاذ!داخقل،ز،درةسلعةالحقيقيارصاانت!براًن

-65الصمبرفتءلى4ثنلأنقنم-..نادررننازردكوانه

:ا،--"الأن*اتأسنطيبأندون،قرافي،مص.رنب،لاثبثق،أبونب

55555!!هههههه55لم.انئرتةتةعناهثانإمهشنيلا،معطدب-

هـووعءلى!طت5.ا"،*يلروالان.جميعاووؤلاءمتلؤيلبعدستهءهت-

ه،؟ووقلاءبيندب!تلفيألا-

"ونثه.إ"اللهمءطووثأمضيقءهـوت،خاصإءردآرثد،!لام-

--015تدزاالاسقبين!ب
تصمتسمه سن بم!.ةع--أاًوز--،لم--يالمتات)زرلثاوصص"4ااءطوط-ا"ءترد،"رر!رء"هـء،

!!5مباء"نلوره.عذنيلااثرخثتباوحبهادو"م*رط،اًلثلاتةرؤلنسهديالعاثم

05ةدولىلىا

2؟؟92ا:ظفور5:اسعفئافماذلك،8وقالمتعة*--ت.ضقعه.ءنكلماتر!ة!ووو*ت

.05مضاة،عليهمصهصآراإ"سانه."*فولإفي-

ءس/س!!-،صحعحح1-5!!ى!!،ر!!!3!هـص!!!،!،سءدخل!ىولابهضا.ساحبيدأهـ)كزني،النفتانأل!طعءول
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يرفضكما،الوباءلوجودالالكلنرافلألىوحدها)لبلدةحكيموظلبهه!هيطسسيحرعر!يير-سسحهر!سسمسه1

الحكبعةرئذعلىلفولقنزأ!لحيهمنه.احدنتث!ستلناثع!ا!لمجيهابجرؤ،والطبيبايرلومرنه!ااً)يرمقغأيه

تحولوهكذاً.العامةالصحةعلىحفاظادح!تهتقصاندزأماأصبح4ب15الصفحةعاىالم!نشورتتمة-

كهانبذلكوفرج.وصبيانهاالاحياءاطغالبيناضحوكةالىبلدتناحكيممي.مممسي4...........

اتزعهاانبعد،الحكمةمجداليهمعادفلقد7،لحاهموتلمسوا،41عبد

الذيناًلقدماءالسحرةثورةوانط!ت.الملحدذلكالثيخطويلةلمدةهنهمنجاولاداك!لى-

بعلمهوالصحاريالنحاروراءمنالطبيبجاءانبعد،مهـضتهمبظلت.أولادلكهل-

فتطوعوا.للطبيبكرههممنأشدمللح!كر!همكاندلقد.المخيف؟زوجنكننتظركهل-

الكبم.وهستشفاءالطبيبمعملفيممرضينليهملواالكهانوبق!يمةهم.زونجك.شةظركهل-

العاريةالارضمنكبررةمساحةحفرفييرشتغلونالشبابوىن.مهتؤل،أخرس،معتوهازك-

المسنشفىمشروعذلككان.الجرداءالغابةمنجزءكل،الصلدةخارج.مقتهول،أخرس،م!وهانك-

وعرف.الطبيبركبفيالعاملونالم!شدسونصممهالذي،ادضخمألاننجصديديةبشهفةأحسلماذاودكئا؟الهوذجهذانتابعهل

الىوالاشجارالناسجلودمنايضااًنتقلقدالحكاكمرضانإناسااقادرىنظو؟لهبرالنسبةاًلتهمةهـذهاقرروكيف؟مطلوماًلافصانهذا

منبحفر)مليئاسطحهايصنعسوفقليلعماوانه،ذاتهاالارضأديم.وان.اًلطميحدتانيمكنلاهنا.العيبهذاصكأألرلمحضالكلامعاى

آضرعصرانه،ببعضهاتتصل،زهينةفءضقعاتاًلىتتحول،اًلقيج.المصفراءاًلاهانةبهذهيقبلقناحدا

اًلصديد.مستئقعاتعصرهو،تكونهابدءفيتعرفهلمللارضطيخبأ.له.فجأةرأسأدرتلقد.اخرىج!ةالىعينيهصولت

ارتطامعنصوتضدر،قامتىوانتصبت،القصرأرضمنوقمت4عيف-دأ،ت.الارضعلىاستلقىورصاحببمرأسولكن.صددي

هنا.دأسيمناولأالسقفاننسيت.السقفبصخراإزأسعطم.يةثابرنطركطعلىقبضلقد.نف!هاالترابطامقيمنبضيالىتصهمدان

شقعلىتجرؤ،صعلوكيةضحكةيركهموهو،بيي!حماق!ر،بيوكانا?طدمأن!بلرأسيأحنيت.ءعيققاموقمت.بهالىحملمقةالى،ءادى

الضحكونوباته.عالميةاصواتلا،هنا.جنونيبصوتوالاندلاعالةنمادىعدت.هكذاشاقمؤلموالوضع.راسهالآخرهومنط،بالسفد

نغسه.وبينبينهمحجوركلأصندره،سريبأمرممنوعة.الاولىجلس

فقلت:،شيئاأكررانتانيةوحاولتاضاساهـرع،الصغيرةبلدتنانزلعندماالطبيبصديقيان

.هذامنكطئنواوانهم،شيئات!للاانك-.بادسيديالقليلةين2الدكاأغلالتلقد.جانبكلمناإيهالف!راء

شفتيه:وراءكهففردداالعوانسوحلمت.البيضاءبكومياتهـلموتجمعواحقولهـ،الفلاحونوترك

.هذامنكطلبواوانهم،.شيئا.نفعللاانك-!بانسانكلوحك.فتبةبز!جاتا!قد"اءالازواجوحلم.بر،لمعرلى،ن

إلحكاكمنبجيوباديمهااًءميباك!ه!بادتنفي،ووقىنولقداورسوكانت.صامتباممصانالعلاج.رطلبوكان،السريجرحهبلدتي

،منبكرممحاطا،الشفجطرفعلىصغربيتمرةكان،اءصدفيوام!وسم!ي4ونكا3سماءنظيفةالعقولوكانت.الرؤوسؤوقصلدة

الخريف.موسمعداما،متتاليةمواسمثلاثةخلالىخضجالذيالعنبالجه!اً!-!ا!عمراء؟لدءاء.ؤدفعقوبربئالقلوبوئنت.الرفاف

باللونجدرانهامدهونة،صغرةمعصرةالميبتجانبالى.لقوموكانت.متقيحة!دحرةخلايادعض!!هناكارراءقىحبس،اخارجيا

يرشربواوان،المعصرةهذهء*مواًانالئتابواعتاد.العنيفالاصمراكليفلىوان،الناسفي:،عدانالاولاله:احمنذالطبهبوأمر

ابنةوكانت.خمارةالىالمعصرةتحولتهـى.الجديدةالخمربعضمنذاروابهماناسايغلقوان،جارهيد.رلمحسانفبلربهمنهم!رد

وقد.الزبيببلقنا!بشرةمحروقة.شقراءفتاةاًلكرما!رر--ا?ماحبذ./وليلحقدالمرض،ءالغربمنيحررواوان،كرابىالمساء

.الشبانالىال!مروقدمت،ابيهامعصرةطىدائماأنترمت.حلوااً-نم،

لأ،لسحتي،بديلي،الاخرالانسانهذاقان،شيئاأحكياعدولم،الجذوعقدير.4،الاوراقإتءمة،برابىلمدةتحه!"الغابوكانت

لساني.تحتحكايةمولداضغطاناستطيعلاولكنني.الحكاياي!ب07والمرجالطلعر/مة

وشفتبم،عينييراقبالآخر-كان.لسانيأحركاندون،لمحتابصتداءمكاؤحةءنعجزؤد،مدحورملكوهو،بلد"!فياًلحاكمكان

المفظه.انقبلشيءكلذلكمعويسمعنور-"علىوأقفل،اللتيبالىأمرهفأسلم،ريت4جإودفياًلمحكاك

ولقد.الفتاةاحبسقيمشاعرالمنصسباببينصد،!يياوكان..!عددقلتم.المهترئةالشوارععبمابتمضرمواكبهتعرولم.هدصرباب

بها.التغزلعلىدأبوقد.شعرهوأحبت،سقمهالفتاةكرهتلق!بودعد.الادواباماماحد،يقلمواخببرا.هقصرحولالحراسي

يكنعهاانحاولوكم.-المخمرةلمناضددائماموضوعاؤصائدعوأصبحتفحاالفرابو*ص،ءدامتهفيالطفيإيةا)تصائشطهرتا،ضا

يعرفاحديكنام،الاعلىفي،سيدتييابلد.نيوفي.جميلةبمانهاؤلمفد،تفتجاإنوافذتعدلمواذ.ليلاابىوموسكنها،رانهااشجاتها

المرايرصا،ضداجدادنابهاقام،قديمةأزليةمؤامرةفهناك.المرآةانطم-!حتى،الشباك.نكاتفت.ئم،موؤهاا،رقيقةشصاكهالعنكنوتنسج

خقتنيةة3مرالعالمفيمانفعلايرفاحديعدولم،ءراةكلفحطمتوكذلك.المرملال!ائطمنجزءاوصار،حثبهاواغبر،اإنافدة"*سكل

خلالها.منوجههيرىانللانسانبمكننواهـ-ذ!وقالعنكبوتولخثئ.ممهفرةتتبهأءلمبءتاثوارعولن

هيواما.اإتثةالمواسمذيالكرمؤثاةيحبالس!ليمالنساعرءان،.ابصوتا

.الكرممنيثربولمنللكرمخادمةانهاسوى،نفسهامنلرتدلىلافأنهايعئقالوباءانمعملهكشفتدما،الطبيبمن.آخرأمروصدر

الضائعة.لانوثتهاتأبهتكئولمالآخربعضهايجردوان،الاشجادبعضتقطعانفطلب.قىالغابليأوراق

مصغحةانهارغم،هناالصخوران.فوفيعجيباطرقا-معتالاشجارهـياكلوصعدت.الغابةنجضرةالعدمابتهموهكذا.أوراقهامن

الاعلى.فيبمضهغتحركاتتنقلانتستطيعاذهاالا،الازنيبالصمتفغاض.جذودهاعلىالوملوزحف.مقبرةمنخارجةكأنهاالفضاءفي

.الصخوروسقوف،الصخورجدرانعبرمضخما،الصوتويئتقلالمتمساشعةتقاومانالسوافيتستطيعتعدلمثم.الارضمنالعشب

حاوللقد،حسنا؟كذلكأليس،شيءيرعبكلاصديقيياان!تدريجيا.،/فتلاشتحولهاالرمالتربةولا،الظلالمانتانبعد،ؤوقها

فيجمالمهاتعكسرائعةبيانيةمورةبكلصديقتهسقنعانالئاعر،جانبكلمنبهايحيط،لهلونلاالذيالوحشذلكاخافهاوالينابيع

ذاتإهوأسرت.الحقيقيوجههايريهاانمنهطلبتولكنها.نذته.الادضتجاويففيالظلامنحوتتراجعفراحت
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وننأ،لحم4كلالاجربعظمهامتنص!!أيضااحدهـحوان،وا!-نمهو-كبمك،نأيمن"رآهرهـراًه،،و،و،1تمء،،بى"ا9ر،يه!ناد،،،،وم

د-ينانرضلفشىؤس،بيهماإثالتواًن.ص،رمثلتصللالمنرأسه.الارةط

طورلمةدودةالىكلهولحول،اخرىودقوست،،احدةور!لمت،شفتيهاله

!ؤكر،"ضعفبفعلجذعهاو/تأرجح،باإءرابجذده،رلمتصق،ءر.ر:!اًلمحيطةالغابةاشجارو.وجرد.بلهـتناالىترباًإط/،/بماانر!جل

الكهف.!راغرهتهروعاإس.-،بئدأو./،،"ت،وحكمش-وخاا-ىو/فط،اودأ!ها"ن

النتمهلحدفاعلىالثلاثةالتعساءهؤلاءجمدالذيءاأعلمردصتع!كبمهه،اًلاؤت*"رد.وضي،الم!طرءتهقي،ار--رةكان،الكبراستت!فىا

إ-حانك،لئطأفلألم.السببتعر!لانكرأسمكنهزانك.المحزيأذكىو،بحفون،العؤارىاجملير!هطادون91ز13ولك"،!،ى2ادةو

هيأ!ماةوالم.ظلهدورالمرءيرستعبىملدكثيرا.عبتءن!يظلاته:جا!بر--دااًلذكيالشابكانكيفاحدرهرو!ولم.بضد!هما)تء:اب

ؤور.طلهوبينبينهالتفريقعنالانسانهذا!عجزتد"،برركب"وبإتحق،رسانه!يقطع،ارر-حرةهؤلاء)طقو!ط./ءضعان.!!لى

اتن،حسعنا..المتلثيالوجهصاحباننتمكولاانجروكلقدبةدهـ،!"نروو،وبين،اًاحاددأدة!ءلمىر؟ء،ا!زاًحفين،الضرءى"قطوإلى

القهسؤ،انسحانلى3ماضيان.قىسابهحالةءنهناتضهـتألا./ةة*لىتالهءه-رء!روةليقههوهداكصاءوهمواعخدما،ءرةترددإفدو

حقابالكنثصف،اذنوإنكتف،حقهذاً.إنن!يءينفعلاوهو،)4ديم"لامواًسمذيهـرمج،نبالىاوافعةااًامصرةش-:،ببيننردد،واإظم

ك!"!دامواما،ءةءدلنأ/ضاو!ذا.جسدهفيا!ضامطفةعن،واصدة)-ماعفئاًلمرآةلهيررود"واانا)تءاعروعدواا!-صحرةان،زلالة

ما.بطربقة/ء*ور.الابدالى)سانهبعهـذلكيهزو،!وان

،-المبرملةير،ةرقدمهااًة"رءن/يحخ!رال"ا،ا)-قبم!اتاءدداك،ا)مديممددلككان.اًلالاعيبهدهلمتلتهنملاصداقبم.!ا،إز.ت

وؤ-د،كالىبسحرةالىاهتدى4ولط.كبيةالح!لهـاجملت!ش!فيهه،وانكبةجداء!كبرجلانك.ابداهـذامئ2شإنمةالآنير!دولىم

.ءالمراةأجلمنللسحرفخادمالىوبةتولوج-:4ليورصانهيجماز!يك"!وان،عيناكتطر!ءارمرةدودلاوأنك.نادره-:ر0ءهـصثد*دوط

-.،.............ا-نتفية-4!ركاتتحولا!ل!،رةفيممرمازثو.!خاا!دتم!المضظر
حشن-رءنهال!صدر!،الجوادكلسمكناً&!عجالرااحدىودكن........

صن"!بمااللهخاقهماعكطمت!!انكلكروهلها.رجدتنفا-وف.المرآةهـنانقلصاناودولكئئي؟كذلكين.لف!مئ!اًنلص.الفاإنبر!ضالى

المئنتر.ؤصدان*ص!تفأتئب،أعلىالى،دوقاىاالالفاصرهذهد*ضطر/*ك

،بهـريلااحداًان.لوحدهقائمولعله،ووق..ؤائله،رالمااللإءب
"نأبلم،الهجوزكحذير./أبهلم،اكللأ."اوارصماذياركرمووت،ة

ا!-باوكان.ا)-محرةمع:ررويلموعدهوو،ءا!صءاعرير?يبقرلم،..اًلاعلىؤىبإد.ؤضاءه"ير

اكتمتفولقد.الناد!جلمورفيالحكاك5ء!رءنءت/برزاللا،فلاًأكرهاًنني.الانهذامندعكأوه.ذلكبعدصهـتماذاؤددياو

والأ،شيءكلتعرفانك؟اًيىومذدكأزذكر.اكرم\ا"!رةاءوازةرءضدءوفوعزتسذزسوفاذن.عظيمهذا؟ايضاوانت.الحكا.،ايا!ز،1

..بدريىكنت،اأ"مجانمرةرةءهـتاننيولو.زةاضرفياأكة?نلاازتئبأ/رى.ا-سر

؟أخرىلج،ويرورطالىاتجو/ةطهذأمنفببلانمحرك.ؤ!ءتأ،لمادا،هذهاحمداءااللحمقطمةمن،،وانتاناتخ!ت!نت،للههةكأا-ءانمي

ؤ-دىهاا-صلااماتدا1،اإظمر!ا!مالبمدور.هوصااءصئولأيىى.المظلمالرطبالجوذاتالمغارةهذهفية3اءراءنز*فطلااإ"كب

الىرص،5-!اءصءر.منادضةوقالرمادمن،ومالىوزروخص،أ!ر!تقليلقيلشاهد.اهالذيإعجبباالمثلتذلكءلمىنظرةنلق!لالماذا

.ا)!هءقؤ!،ا!*ه.بىفيانكأوه.ايضاانت،./-،شك-الحكاكدأ4لقد؟الكهنصرهـهدكأؤكب

:الحرةلىترارر3أذ..اوه،ا"-دفينافيل،ب،لؤاًت!ناالمرضأصابكلقد.!نحيكءحولر،رل!

ءبئ!اإص!مفيمنيتفجريركادرأسهاني!قولبعضهم.عزيزي.ر،،يرصدقلاشكيءذاك

اًد!مق!ؤكبماطوايقنتاًنتمرحل!تاككبيرتأوتهلمو!،نك،أنتاًءاو،صدءبهبه

فئالبىفي!ءتغوصرهذهؤ!الاإمافتد"ا.صدنجبكعطملكي!خل!واوان،رأسكجاد!لك

..ر-كأاورأرص،م،الارضجذور؟ءن،وحدز،ولىصوف،رأسك"ن!المرةأء-،بكافيد!"ءطوظ-انك!ا!دألقمنمةالناص

..ينةاًلمدوءىورتة.كالمى"لورهـتتإ-؟-ةط،كلب-ز!شرتوان،قليمابر*دوءيمكنةفد

المبق.في.ارنورسجلحمكبرائءكأتضتنقولن،تدروج.،

اإصضرجذودأفي"،،511-ضرطحناؤسهـنإ،رت!احدهموان.هتاكلملاثةزانوا"،انهـم،لكأؤول

دملا.-را!صأ!حىوكرش"4راسبينناظرة"نءضجانسةدناتر:،ةطجتتنهلاتفاخ،ء"ا"ا

..المدبربةهذىص-فت
..".لا***********بر*-****!عصطى-**ك!لا،،3،***

العولميقفي،العميق!ي

فظللا.ظللاالدجىادضبتانحن

الانشالىا&،صيالذكر،جمعنا

المدي!نةوأولدناادبيةثراساثا

العميقفي،العميقفي

سراديبص"رناهاقدالاداًبدارمنشوراتمت

عريق!لنناريحسراديب

اًلارضأسفلوكشمزئا

الق!رأفاءيعالحيالدينلمعى6ستهاوشامرافب!لينزاد

تسنصفيق!مجداًجداثصعلىاجداتا

.مذرورمصدللدح!وراظينئادبذافيجدينصقرنايا
قدير!،ودير!من

الهيزنيانفصل

الرجيمبالمجسم،اًلارضسنرابافكطرباءالمصريةالنقافة ازمةلى

اًلمسوداءالنطفةنعيدنحئهتئ،

الؤرلملارحمحعطئ
...ح!حبمعي*ث!*ح!معم*!عم
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متتبضراكالخرساءالهمساتهذهءثلنحبلاأنك،كه!بديلويا!وريم،!ديرممن

نا.الداخلمنحنلبغعلمنتسوق،رجلىنتة،5بين،اله،لبمحاقةءلمى

المعبد،فوهاتمنوطفحوا،مرئيةغ!رءصورةننانءلواؤدنالكهانع-ط!م،ولاك.هذا..الايكن،لم.صدبر"!،،هذاصونولمد

انسل.بالمرضالشوادعزفتؤضضح.النتموارعد!،ليزؤكالم)واوءؤلم!مظ،ردبلييرامنيدعك؟أهذيأتراني.-هذاًحدتلعد.هذاألا

--.وا!دةدفعةالشاعرحبهجةوش،خت.انواقذواالادواببمببنا!!حدأذيبإلن؟بصراخييشعرمن.اقعراأسفلاًلمىالمقذوفهذارروى

اثتعجاهمنالطافحالبكرالربيعتمننصاولورىمنخرساءءا?فةوكانتيشرحشى-!بماءولا،الاهكأاءرفلا.صوتأي،دوقبم،حو!!ه!الصخر

الا.منترىفدقلمالعيوناجفانبينالحكاكودب.4اد/احولالفابة،ا)!وةة"زإد،أعلىنحووليس،أىسةلنحو.سقطدموعاًلاالهصضر

الصديد،رنينالا!خلالهامنيسيلرعدطم،النت!فاهوبين،الرءدخلالدطراتو)*ن.ديرقيص.إ،.رت،ببعمنابر.!أكثراكترا)حفرةونعمق

.سوقددونالعاهررقصةفرؤءط،انسان-كلمنتينالالوبين،أكثر،اكثر،اقداءضاتحتالصحرو.إذوب،ارر.علنحو،./رنتح،ترشبح

الىيديهرقع،لربرجةاس،حةؤ!ه!ءصهرعاىاكهانار؟--طوؤفء/.اذنهماذا

ددؤاءؤبةتزلولمسسواًتتلاتؤبلا!محيوممنجف!النننالسماء!صهـبر!يياهذاحدتو!قد

مصفج7قف!فيصغارالقصرفيوز-ن،دصاصببةقبة،وولاذ"ة

.لتفاف"وجديوح.لمق،لتلتيااوج"اذووؤفرالصخجدرانوببن

ولا.نصطدمانها.الانراسياحرربسود،بديلمبملي،اليأنصغ!:الصخر

الصضر.منتجويفانهاالمسم،ءعنمهصصرةبقبةشك3ء"!،ادسءديالجو!هذاوفي،!،اكنتفاناحلماننبم-

،الاطفالوشعرالم!!والركلمنممبرأعلىموقنا!هارئهشوؤف.برمفب-دةؤدينعلئأكأمنلةهـولدت.الببلتهييواين،راك،1ير:إتىء

فيصثديعنتبحثالبطنضه،فرةسوداءؤطةوكانت.؟لةراغ،حوص!دراؤ،بعاناءاواصهـ،أص"-،رسوىادا"كه!و)يس.المد.برخةفيطر.إ.دة

منداغلقتؤدالحانةوكانت.اللهبفعل"لمهنولةؤطةمن!قوربطن.ينقتلمنيلمإحداوا*ن.الجمبعؤوقياخرىعقيدةا!.رحاو،اًاطريردة

حولىا!غناءالحدائقءؤا،بالمد/نجةإحاطؤداررملوكان.سحبقزمن.الالامزظماًحش!تو.الاخرونواصةقرنجط،.بهوذااهابمااءترزبرقد

اًلقليلة.ا،بادفيانمسب،ادئ!سيةاالشوارعمع،!مداك،!،الكه.ور.لض:-"اورص!--وقألانسانالامأليست،ردما.الاحفار:.وقولادن

،"صعاصفةقضغط،سنحوهالمترعمةللاإهـيااغراًغاتء،بولقد،ا!نا،دا!ةنماةنلكالىافتتقتولكم!اواه،منسياكي.؟الاحقاد

تصعقلم،تاكلتقداالحجريةاًلبيوتأسمسكازلمت.ال!علالىالحلى7،ايىضاو.زقدء"،بنظوةتعتقهثم،الشمرنعصروهـكما،القرويتوبرهالمحي

شمالمن،غرباًلىنترقمنتمضيلاغريسبةعاصفهكات.صءرعلىعر!تازك!و،الالهـ"بئالمعمرة.زلك.كطهالازلصرخة!ذت"ؤ!مالمحن!!

وكانت.اسسبلاالببوتوكانف.أعلىمن.لضغط-انت2،جضوبالىالعذر)-فيطعمبينتجمعخمرةحي!انيديأرلىم.خمرها،نرزوقيهف

وكان.ر.ممالالى،الصفيرةالاشهاءمنءلملا/!بنالىتةثتؤدالارضمن،أساآكفهاتحملانيركفيكان.كلهاادالآلينخهرودين،الجد!دة

وكان.الصدىمنحى!هـتجردالكهـضةعراخ،كان.ءت!ة،ا!ضورط-رء-وةولرمقالصنب،ن/مصروهن،السمراوات!الف!ء،تتلكسبورانبين

من،هائلدويوسمع.5جذورنحوالنيوتنن،تروررزالضغطلىبر-تب-ىحت،الناعسةالمهداكأالنظرةيءلمك،ال!سطفيءيرا!عه

المبضائع.عنتتفتح،المتاييالعدبصصفانحكانت.اًيباعةحواز.ت.جرارهـاحولالمصهـورا!من.ذخمتملك،صقي!قبةصشرالىالم!همر

محنطة،لقاوب،للضمادات،للعىمض،زنالىإء،جراتحولتلقد،هـ-فاوجهكعنهكاماماضعاًناخيراًنخنتعينعؤبربزةيرااًنك

تالكبريوغلى،الجدرانأديم،الارفىأد.بموفشقق.صه،ءكألكرإمأت.البضيمجما)ثلكيرمحكسانبرب!ضطيعلكنه،.ر،ردلاعمد9ليافوقوجهك

.قيهـ-ا.فخا-هـنالنتت!مساشرقتلمما3،لكؤلمت،الخلفالىلأنرواجعيلا

ناح!ةفياًلمرضبنرة3ءنيربحثانسانكلوراح.ومه5د.ؤةورت-رةدخإمت*خاؤمالكوان،عينيناوسعلكان،الزرؤ،ءالهـفب

بانجموعيصرخالطبيبوكان.الكبربرتبركالى)5!ووا،جسدهمنماباباكدم،الآالةمعمرةمن.إشربان،خ!ينلكوان،سريمةعذداء

!شقوقفي،الارضفيالصديرهـءغايوانه!كبر.،ت،انج،نبكلمن..الخالد

احداولكن.عمؤدال!برصوان،سبفيضشيءل3وان،اكرابمناخس-يراأنبتلف)"،دفيابى،رد،حالزجالىاكطلعهظأولخنتين

حسنا.؟بديلييا،أنتاياأ.ن!صغي-اًليهيرصغلماجموعامنوأ-نراني.لياءفي،اسا"ي،صائديبرقهاكأفيتء،.حبيبتيبر،،بالمراة

اسفل،الىأعلىمنعاصفة،اًاخرساءالعاصفةتلكوضفطترنثوسبكون،المرآةهذهاليكسأؤدم.هـناءكلؤهـميكلحلى،،أهرؤ

هضها.الصخرتفتتالتيجذورهانحواكتوتضعظت.الرائعوجهك

-فراح،الكري!"اًلخوفرائحةإقاومانالطيبيسصضطيعركلدرلموجههايرىاننودلمةجم!تاةركلسيحلمخبفاغاباانيقولون

ولمح.الملوثالهواًءخؤلىوفنع-ففهاًنيمكطيعدلى!ثم.أنفه.بهدنجةءيات-"ل!يؤفظ،القد.ربممنمراياهشعبيحطمولهذا،اراةا(!ي

قطعتالذينالصرسمنجينت!وحوله،الاعناقعلىمر.ولاا!كأرئيسا)ءرباء؟.ةرائح!أتشمين.حولناقبيحاخوداينشرونان!.اًلجمجلات

تلتقطالارضنحولحاهموارتحت،زوولىهمشصوروحلقت،،مألستإصنالموسىشحذوكان.صدإقنني.باسحيزمنءضرذلككان

المناسجلودعلىلتنشرها،المريضاكمفنالضرابمنالهمديدجراتيمءـضاكالم!عد.ديالعاريرةالجدرانبرمرعالموسىصدىانه..صدفيبين

اجفانهمتتؤحولم،بمددؤو!،مالقربميصبلىالذين،الاخرثرنسوفوهم،بالمرآةأتيضكاكأد.دبربجلسانلقطع.جدبربىةوطقوساحتفال

!فتغوصاخذتات!ايبوفهممنخرجواًقدكازواون!!م.وشفاههـم..ةريباالثمن/قاضوت!ه!

الا!اءمنمرتلفةسواؤ!لاروا.وجوه!!علىوهاموا.ا!رء،لا)-ذيالمحبهومما.؟-ياء،دونم!كذاًعالميفيانبثقتيهف

وه!رواالكبيرةاثوارعفيتلاقواثم،ا!"ندسصيةبخاءالاصوا!د!يىزرقىاتك.ءتيفراغفيلمقينوتحم،ترتجفينانك.معاعنهنتخلىسو!

.الكبرىارر-احةذعولهـم3لم.دجطةا*ؤوساأظلمتلقد.اًلضحكملكتعدامالحانةانتئعرين

اتيعه،منالخرسياعناقعلىهحمولازالماالكهـضةرئيسوكان.-رما"االمنخوراًلختعبذات،الموائدحولاًثاربيناشباحومانت

العربق،الدمقسمنثوبااتت،عهاًحدعاىاسبلحانوتامام"روكاما،مةالحبلالدربالىالوحيدةالنافذةخلالمننظرتكمعنرتمينوانك

يديها،بكرناساؤيهابينماوحمتوجههاتقلصعذداًءامامءرؤآلممان!ن.ههـضاال!يئابتوجه،المدبرنجةؤعرمنالسوادأققبشقاحد!لا

،الشباباما.ثدييهاعلى،هـيرهاوضعت،أمالموكبشاهدتلما3و..وحيداًن

بشراهة.ينقيئونثم،لزحليهـواريرصابلمونفكانوا.ل!مانبىبرمطعونوسولى،المراةفيوجهكلرينسوف

منزوابعوتحط،ؤائمهوماكلتضغطاًلصماءالعاصفة.وكانت
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لتآثلف،،السئتئثمألمدثثنفأهائأفطعففند.أناصراثفتردثبتءتالميدانبسفونحوا!يها.نأفلنظل،الرمادمنصفرنحووالاؤدام،الآفدامنحو

.الهادرلنعيفهاالعنااتالعملافةادضفادع.مخزوملمولباآ

،اللعفادضفتمياجعتئنعندئنآاًلعظيمالدادتالكهـضةفبيرأثباركاثفانت.أيمنمنذالمدينفوسطاللآبيراًلنهر"-فهاحىفعولفد

المجدب.النهرجأنضنالىئآنزلتان،للمهـولوبرف،نتماهدتعنمصاالهيئيسممالفبسردوقنمرالناسئابهومث

وعندئذ.وحبيب!تةالشاعراختفاءالىالكاهناًتباعاحدانتبهولكنوها،الفيلحجملهااصبحؤرر،يومبركد!وماتك:ركانتا!شاًلضفادع

تابعت.بل.الخرساءاًلعاصفةنهدالم.اكفوس!بمجدراالذعردبقالطربتغلقانها،متراًصصةمجفشمهةاًلاخرىالىناحبةمنتدبزيهي

لهايلف،ميلامعقاءأصئناتئنتعالت.المتفتتةأ-هانحئضالبيئثمتضففد3ودفهفلث،الرديلفيبيوأثانغودونة"رر"!مهـرضئفلا.الدثموهمدون

فاررئا.رهيمآلأفحدبطفسالسنتهمفطعئااالكينالضامثدلهضثمنوننفتعلع،النامثئثلمثدهافهثددغآقىم،أءلىرونبعاصففاهف"،لىوآرع

اًللغةوان،يتفاهمواانيستطيعوالنانهم،!.رركونملخرى،الجميع.اًلقبحمنجيوبعن

،ءعبرهصبحاتيطلفمناانسهىلهمفعدلمفانه،الابدالىازدرستفدحبانأثتمعآحتيأثفاأث،احددمأثصدخ،دثانظيفنآمنالصياحوعلا

بفعىلمتآكلخاملحممنلكتلقوهاتالىتحولمتالى"!،حاولمحهـلممن.الاهـ-فئمنالابيضئوبهاختغىالذي،اطبيباا"ظدإصرخ،يير

اجهولة.االلعنةبفعلهـوالذبمما،المجرص:الىخرساكأ،قعلىالمحمولالاآيرالكاهناًلىوالنفت

الش!اهـرعنبحثةالمديرضةد!،!زفبمت!درالكائناتهذهوانطلقت!نجنا،نجنل،نجنا-

كفها.المدينفتفهثتئفائفمبلا!سهء،دنعفلثبتث،أدردئبينما،مثانضئعكتآماهاصي!دفهياولانرددهع

مع،ممامعلىاذفايوا،الافبئث!الفاهضهجمفحاننمبعقف!أشفد.دأففرالثتر

الذيالحب!وصا..باءلونماعل(كهكذا!كهماانبئقتكبةء..اعقوا،اص!والا:ان،اًلإبرالعانوت

و،"لممين.عييقرائتفيقتحملآنينترتجفينانك.معا4عذلإمافرسمثفالالسنةؤلثآيمنبدلااذتاثقائلا:الثأمناعأىاااحانضثتصاحفعهآ

تيوصمعأفررفلن،كرمتكتعصرتئعلئنفانك،تدتعضامنيضهيالعالماته.فلهعبفيرلنانتناةولا،ففها

عميتلض.يزليبدببرتلمعناسهفالاةئفهو5فحدالفصرواته.لامآدسالمحيةكانتجمانبهوالى،النفماعهندضثالاكبرالكادناشفدعئن

ص)اقي،الدقيقةالملامحهبموتلك.وجههـكاماموجهك!وحوناوعندئذ.اصرىببشحعرهامنوجديلة،يبمرآتهاءه-كة.لففالحانة

لستاًنك0بنفسهاالمثفةالحبسفبهاعيتثناريئ،قصيدف4اير.لممطدهفآمرآتها.لسانه...ا.لئنبالمشبتضهماقهدينمت"انءهآاءرالتضميثآكادر

عشهـ!ان!فىيرمنوحدياناولكنني،حقهذاً.شيءعلىنادمة!اًولاهـوانهدبقطعولمفدأ-

لها.ثمنلابةال!لان،الثمنالابي!ط!!جس!لىهافلفوهثم،العاهرةمراةبتحطيمفلنبدأ-

ويموت،-الرمالفيمخننقينالكهانيختفيو،اًلمدينةتغورعئدما..قاةليبرمد"ز--قناوسوف،"نقتربالكملاقةالضفادغ.ولكن-

،الصدبدحفروتنفلق،الجئثمعالوباءوب!نطمر،الطبيبمشروغالحماقمنتتجمعهالما4ن!ابعالىتحولمتؤدالعاصفةالىانظروا-

مفرنا.لناافيتاندن،لناااعبرمفرءمنبدتيسوف.إ.الابثيرفالهآفطفكهآفطنفالفراًأث

المآثيالهونرمنالمجني!هدايرقيالنولفيبآلمسوف!بدينيإ،/1!ينعنفنفالأن؟ء-

صمتس4،جلفإمتصاوهو،ونثنلدفضدةلماننا.مرفزميمه!اًززيعنا!مثسهـنامنلميخفنماًلسدبربى،تهحتيقمنفضثدنا-

07انسانيفبرعشةنحاتديداليهتمضدلم،مأااء!،دثذ-فضثمادنثنمل!سهـمزاأث"،وحدم،الههاعرلىمالثفلنفطفي-

فرقلا،ا!ناشتملتاًنهااًو،الاعلىفيالمبرصغابةتاًنطقلقد!اءهديرداداًئحةءضهايرثةم!ولمن،حبيبتهيفمسوفاليهانظروا

..صبح،نجد!!لسانلينبت:وخوفبي.ب!شةنحملقانك!ءا،،.المصانتسببالفاجرةهذه"رآة-

برصدونولكنها،مرآتهاامتلكتقدالشعرهذامنماجهةفيوبيءوكبصصللت!جتمعاًلجفوعقسادعت،الضفادعفطيع،امترب

و!يهيا،الالئمجبينهاستنظر"فكيف،والوجهالوجهبيننورصاصبصاح.اتباهـ"افتمار.انباعهالىهذااشار.اًلكهنةكبير

ةلفى-أبدعت،ربيعيفالفاتدمنبضباتالمزدةشود!ف،ينالسوداو!"تفدقثمافاهضعألسهنتنا،!ير:الدانأثت

فائناتمجردالىوتدولتياالسنننهممعالفوأضلئثةغلتعتأمثممد،جبميدففمئدابى:اضثالىدفاثقمناصئثاتوفعنلت.لسانهالثاونكمثومد

ناتبأءتودر،العملاقةالمضفادعراًحتبينما.واتنونبفباءترتايئف.لسانيهاهث،اني،فييكدم

منهايئتظعالتيالطحالباكماتفوقوتقفز،ال!رجوففي،النق!،الالمع!سةدطععمليةالاكبرالمكاهننظم،رههبسريعوبطقس

طفسايئثدواانبرنجوضثاتعندما،بففونمثوإلمصفونها،لعاهمالةهاةثموسىالاأنلالمعفمنواحدبههثودمنلع،!فابرلمبنصفينعالنفضفوهعف

جديد.آخرلوباءجديداوقطعا!سىالآخرهذااًسهتلممثم،المقبلا)رجلل!اندهاوفطع

اميجارمنهياكمثسواتي!بمااواثب،صديتع!ياالبراتدفابفاًنئآظت..زميفهاسان

الببوتوغارت،الملإبرضةكلتقبنما،المفضاءفيتمهـاذدعنهنها"تف!مة!مم!!!مص!ه

بدرهـ-قىاطرافهاتنهار،قصرفحفرامفانهاورآفتاهثدرففاارمالعفي"ه،

*.خرساءدودبية5((اًلاد:ا!)).ئطل!

ء-نوبتدلى،فتففق،الدكاكيصيبتآا،اميبااه.نتحرفيالفصروفي.
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